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కరమబదధ వేద ంతశాస్ రమును నిర్శమంచుట
మొదటి పాఠము
కరమబదధ వేద ంతశాస్ రము అనగానేమి?

ఉపల దా తము
అస్ వయస్ ంగా ఉని గదిలో నిలువలేని వయకి్ని గూర్శు మీకు తెలుసా? ఆ విధ్ముగా ఉండద ఒక వయకి్ని
కళాశాల వసతి గదిలో సహచర్మనిగా నేను కల్వగశయుండదవాడిని. తర్చు నేను న బలో మీద వసు్వులను
గజిబిజిగా ప్డవేస్టి తర్గతి గదికి వళలో వాడిని, కానీ అతడు ద నిని శుభ్రప్ర్మసూ
్ ఉండదవాడు. మర్మసటి దినము
కూడ అదద విధ్ముగా వసు్వులను వదిలేస్టి వళలో వాడిని మర్శయు అతడు మర్లా శుభ్రప్ర్మసూ
్ ఉండదవాడు.
ఒక దినమున నేను మా వసతి గది నుండి వలుప్లకు వళలో డప్ుపడు అతడు ననుి ఆపివస్ట
ే ి ఈ విధ్ముగా
అడిగాడు “నీకు ఏమైంది? ఎకుడి వసు్వులు అకుడ పటర డం నీకు తెల్వయద ?”
“అవును,” అని నేను ఒప్ుపకున ిను, “ఎకుడ వసు్వులు అకుడ పటర డం న కు తెలుసు కానీ ఇంకా
చదయవలస్టిన కార్యములు న కు చ లా ఉన ియి అవి చదస్టత సమయం న కు లేదు.”
అతడు ఇచిున సమాధ నం న కు ఇప్పటికీ జఞాప్కముంది: “ఎకుడ వసు్వులు అకుడ పటర డ నికి నీవు
కొనిి నిమిషాలు వచిుస్టత్ , ఇంకా ఎనిి ప్నులు చదయవచుునో అని నీవు ఆశుర్యప్డత వు.”
మంచిది, చ లా విధ లుగా న స్టతిహితుడి ఆలోచన కైస్వ వేద ంతశాస్ రమునకు
అనువర్శ్ంచబడుతుంది. కీరస్ ు కొర్కు సమయము తీసుకొని తమ వేద ంతశాస్ రమును నిలకడగా ఉంచుటకు
చ లా జర్మగవలస్టి ఉనిదని చ లామంది కస
ై ్ వులు ఆలోచిసు్న ిర్మ. నశించబడినవార్శని గలవడము,
సంఘములు సాాపించడము, లేఖ్నములను బో ధించడము... ఇంకా చదయవలస్టినవి చ లా ఉనివి. కానీ
వాస్ వమేమంటే మన వేద ంతశాస్ రమును కరమముగా ఏర్ాపటు చదయడ నికి సమయము కేటాయించగల్వగశతద,
కీరస్ ు స్టతవ మర్శయు ఆయన ర్ాజయము కొర్కు మర్శంత చదయవచుును.
కరమబదధ మన
ై వేద ంత శాస్ రమును నిర్శమంచుట అను మన పాఠయ కరమములో ఇది మొదటి పాఠము. ఈ
పాఠయ కరమములో మనము కరమబదధ మన
ై వేద ంతశాస్ రము లేద “కరమబదధ ములు” అనువాటిని
అనేవషించుద ము. కస
ై ్ వ సంఘము యొకు వేద ంతశాస్ రమును కరమప్ర్చుటలో ప్ర్శశుదధ తమ సంఘమును
నడిపించిన ప్రథ నమన
ై మార్గ ములలో కరమబదధ మైన వేద ంతశాస్ రము ఒకటిగా ఉనిది. “కరమబదధ మన
ై
వేద ంతశాస్ రము అనగానేమి?” అని ఈ పాఠమునకు పతర్మ పటారము. ఈ ప్ర్శచయ పాఠంలో, కరమబదధ మన
ై
వేద ంతశాస్ ర అధ్యయన నికి సంబంధించిన అనేక పారముఖ్యమన
ై విషయాలను మనము అనేవషించుద ము.
మన పాఠం మూడు ప్రధ న అంశములను గూర్శు మాటాోడుతుంది: మొదటిగా, కొరత్ నిబంధ్న
వేద ంతశాస్ రమును కరమబదధ మన
ై వేద ంతశాస్ రముతో పల లుుద ము. వాటి యొకు సార్ూప్యతలు మర్శయు
వయత యసములు ఏలా ఉన ియి? ర్ండవదిగా, కరమబదధ మన
ై వేద ంతశాస్ రమునకు నడిపించిన చ ర్శతరక
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అభివృదుధలను చూదే ము. అది ఎకుడ నుండి వచిుంది? మూడవదిగా, కరమబదధ మన
ై వేద ంతశాస్ రము యొకు
విలువలను మర్శయు ప్రమాదములను చూదే ము. ఈ కరమశిక్షణ యొకు ప్రయోజనములు మర్శయు
నిష్రయోజనములు ఏమిటి? కరమబదధ మన
ై వేద ంతశాస్ రము మర్శయు కొరత్ నిబంధ్న వేద ంతశాస్ రము మధ్య
సంబంధ్మును గూర్శు అనేవషించుటతో పారర్ంభించుదము.

కొరత్ నిబంధ్న
కరమబదధ మన
ై వేద ంతశాస్ రము మర్శయు కొరత్ నిబంధ్న వేద ంతశాస్ రము మధ్య సంబంధ్ముతో
ఆర్ంభించుట పారముఖ్యమయ
ై ునిది ఎందుకనగా కీస
ర ్ ు అనుచర్మలముగా మనము లేఖ్నము యొకు
నిసిందదహమన
ై అధికార్మునకు కటురబడియున ిము, వేద ంతశాస్ రము యొకు ఏ ఇతర్ వయవసా కు కాదు,
అవి మంచివైనప్పటికీ కూడ . బెైబిలు మినహా అనిి వేద ంతశాస్ ర కరమములు మానవుల అప్ర్శప్కవ పాప్
సవభావమును ప్రతిబింబిసా్యి. కాబటిర , కరమబదధ మన
ై వేద ంతశాస్ రమును బెైబిలుకు ఎలా సర్శపల లువచుునో
చూచుటకు మనము ఆసకి్ని చూపించ ల్వ. అది ఏ విధ్ముగా లేఖ్నమును పల ల్వయునిది? అది ఏ విధ్ముగా
లేఖ్నములకు వేర్మగా ఉనిది?
కరమబదధ ములు మర్శయు కొరత్ నిబంధ్న వేద ంతశాస్ రమునకు మధ్య సంబంధ్మును చూచుటకు,
మనము ర్ండు విషయాలను అనేవషించ ల్వ, మొదటిగా కరమబదధ మన
ై వేద ంతశాస్ రము యొకు హదుేలు
మర్శయు ర్ండవదిగా, కొరత్ నిబంధ్న వేద ంతశాస్ రము యొకు హదుేలు. కరమబదధ మైన వేద ంతశాస్ రము యొకు
హదుేలను మొదటిగా చూదే ము.

కరమబదధ మైన వేద ంతశాస్ రము
చ ర్శతర తమకంగా మాటాోడితద, కస
ై ్ వులు వేద ంతశాస్ రమును నిర్శమంచుట యొకు అతి పారముఖ్యమైన
విధ నములలో కరమబదధ మైన వేదంతశాస్ రము ఒకటిగా ఉనిది. వాస్ వానికి, కరమబదధ ముల చదత ప్రభావితము
చదయబడని కీస
ర ్ ు అనుచర్మడిని ఈ లోకములో కనుగొనడము కషరము. ఒకే సార్మును ప్ంచుకొను ముగుగర్మ
ప్ుర్మషమూర్మ్లుగా ఉన ిడని, దదవుడు తిరతవము అని మనము మాటాోడునిప్ుపడు, మనము కరమబదధ మన
ై
వేద ంతప్ండితుల యొకు ప్ని మీద ఆధ ర్ప్డుతున ిము; ప్ర్శప్ూర్ణ మానవతవము మర్శయు దెవ
ై తవము
కల్వగశన కీరస్ ు అను అదివతీయుని గూర్శు మనము మాటాోడుచునిప్ుపడు, కరమబదధ మైన వేద ంతశాస్ రములో
వర్శణంచబడిన స్టిదధ ంతములతో మనము ప్నిచదస్ ున ిము. ప్ునర్మతపతి్ , విశావసము, మార్మమనసుి,
ప్వితీరకర్ణ మర్శయు మహిమప్ర్చబడుట అను ప్దములను మనము ఉప్యోగశంచినప్ుపడు, కరమబదధ మన
ై
వేద ంతప్ండితుల ద వర్ా మన కొర్కు నిర్వచించబడిన ప్దములను మనము ఉప్యోగశంచుచున ిము.
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అయినను, కరమబదధ మన
ై వేద ంతశాస్ రము ప్రభావశీలముగా ఉండినప్పటిక,ీ చ లామంది కస
ై ్ వులు నేడు ద నిని
గూర్శు అసపషరమన
ై ఆలోచనలను కల్వగశయున ిర్మ.
మీర్మ ఊహించినటు
ో గా, వేద ంత ప్ండితులు వివిధ్ ర్కాలుగా వేద ంతశాస్ రములో ఈ ప్దధ తిని
నిర్వచించ ర్మ. ఇర్వైయవ శత బే ము మధ్యలో లూయిస్ బెర్ాుఫ్ వారస్టిన ప్రస్టిదధ చ
ి ెందిన కరమబదధ మైన
వేద ంతశాస్ రము నుండి వలువడిన నిర్వచనమును ప్ర్శశీల్వంచుట ద వర్ా సాంప్రద య పర టెస్టర ంట్ కరమబదధ మన
ై
వేద ంతశాస్ రము యొకు ముఖ్య విషయాలను మనము గరహించగలము.
ఈ ప్ుస్ కములోని న లుగవ అధ యయములో, బెర్ాుఫ్ తన విద య శాఖ్ను ఈ విధ్ముగా నిర్వచించ డు:
కరమబదధ మన
ై వేద ంతశాస్ రము కైస్వ మత స్టిదధ ంత సతయములనిిటి యొకు
కరమబదధ మన
ై ప్రదర్ినను ఇవవడ నికి ప్రయతిిసు్ంది.
ఈ సూటియిైన నిర్వచనము కరమబదధ మన
ై వేద ంతశాస్ రము యొకు మూడు అంశములను నొకిు
చెప్్ ుంది. మొదటిగా, “సతయము”తోనే సంబంధ్ం కల్వగశ ఉంటుంది. ర్ండవదిగా, వివిధ్ సతయముల మధ్య త ర్శుక
సంబంధ్ముల ప్రకార్ము, “కరమబదధ మన
ై ” విధ్ముగా సతయమును చూపించడ నికి ప్రయతిిసు్ంది.
మూడవదిగా, “కస
ై ్ వ మతము” నేప్థయములోనే కరమబదధ మైన వేద ంతశాస్ రము నిర్శమంచబడింది.
బెర్ాుఫ్ నిర్వచనములోని ఈ విషయాలు మన చర్ును మూడు దిశలోో నడిపిస్ ాయి: మొదటిగా,
కరమబదధ మన
ై వేద ంతశాస్ రము లేఖ్నములో ఇవవబడిన సతయములను అనుసర్శస్ ూ బెైబిలానుసార్ముగా
ఉండుటకు త ర్సప్డు విధ నమును మనము చూదే ము. ర్ండవదిగా, ప్రతి విధ్మన
ై బెైబిలు సతయము ఇతర్
సతయములతో సంబంధించిన విధ నమును అర్ా ము చదసుకొనగల ఒక కరమమును ఏర్ాపటు చదయడము ద వర్ా
కరమబదధ మన
ై వేద ంతశాస్ రము త ర్శుకంగా ప ందికైనదని మనము చూదే ము. మూడవదిగా, కరమబదధ మన
ై
వేద ంతశాస్ రము సాంప్రద య వేద ంతప్ర్మన
ై ధో ర్ణులను మర్శయు పారధ నయతలను
అనుసర్శస్ ునివిధ నములను ప్ర్శశీల్వంచుదము. కరమబదధ మన
ై వేద ంతశాస్ రము ఖ్చిుతముగా బెైబిలు
ప్రకార్ముగా ఉండ లను వాస్ వమును మొదటిగా చూదే ము.

బెైబిలు ప్రకార్ము
కరమబదధ ములు “స్టిదధ ంత సతయములతో” సంబంధ్ములు కల్వగశయునివని బెర్ాుఫ్ చెపిపనప్ుపడు
ఆయన కరమబదధ మన
ై వేద ంతశాస్ రము బెైబిలు మీద ఆధ ర్ప్డుతుందని మాటాోడుతున ిడు. లేఖ్నములు

మాతరమే అను స్టిదధ ంతమునకు లోబడియుని పర టెస్టర ంట్ వేద ంతప్ండితులకు, స్టిదధ ంత సతయములపై దృషిర
పడుతున ిమని చెప్పడమంటే, మా వేద ంతమంతయు బెైబిలు మీద ఆధ ర్ప్డియునిదని చెప్పడమే.
మర్శయు వాస్ వానికి, కరమబదధ మైన స్టిదధ ంతములను ఎకుువగా బెైబిలు నుండియిే మేము ప్రతయక్షంగా
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తీసుకొంటున ిము. బెర్ాుఫ్ ఈ విషయమును సపషరముగా కరమబదధ మన
ై వేద ంతశాస్ రములో ఈ వాయఖ్యతో
తెల్వపాడు:
కరమబదధ మన
ై వేద ంతశాస్ రములోని ప్రతి భాగము యొకు మూలము లేఖ్నములో
నుండియిే తీసుకొనబడినదని కరమబదధధకుడు తప్పక చూపించ ల్వ.
దుర్దృషరవశాతత
ై ్ వులు ఎలో ప్ుపడూ కరమబదధ మన
ై వేదంతశాస్ రమును గూర్శు ఈ విధ్ముగా
్ , కస
ఆలోచించలేదు. బెైబిలు బో ధ్నలలో కరమబధ్ధధకర్ణలను స్టిార్ప్ర్చద కరమములో కనీసము మూడు ప్రధ నమన
ై
దిశలలో వేద ంతప్ండితులు ఆలోచిసు్న ిర్మ. కొంతమంది వేద ంతప్ండితులు కరమబదధ తను కేవలము సంఘ
సంప్రద యములలో లేద స్టిదధ ంతములో ఆధ ర్ప్డినటు
ో గా చూసా్ర్మ. ఇవి కేవలము చర్శతయ
ర ంతటిలో సంఘ
బో ధ్నల యొకు విశలోషణగా వార్మ చూసు్న ిర్మ. మర్శకొంతమంది వేద ంతప్ండితులు కరమబదధ తలను
మతప్ర్మన
ై అనుభ్వములలో పాతుకుపల యినటు
ో చూసు్న ిర్మ; ఈ వేద ంతప్ండితులు మానవుల యొకు
అంతర్ముదుేలకు మర్శయు మతప్ర్మైన ఆలోచనలకు కరమబదధ మైన కరమమును తీసుకుర్ావాలని
చూసు్న ిర్మ. ఇంకొంతమంది వేద ంతప్ండితులు కస
ై ్ వయమునకు దూర్ముగా ఉనిటువంటి తతవశాసా్ీలు
కరమబదధ మన
ై వేద ంతశాస్ రము అభివృదిధచెందుటకు మూలముగా ఉన ియని చూసు్న ర్మ. వాస్ వానికి, ఈ
వేద ంతప్ండితులు కరమబదధ మన
ై వేద ంతశాస్ రమును మత తతవశాస్ రములోకి మలుసు్న ిర్మ.
ఇప్ుపడు, కరమబదధ మన
ై వేద ంతశాస్ రములో పాలగగనిన ప్రతియొకుర్మ సంఘ సంప్రద యము, మత
అనుభ్వము, మర్శయు త తివక ప్ర్శగణనలలో కొంతవర్కు నిమగిమై యున ిర్మ. అయితద మన పాఠములలో
కరమబదధ మన
ై వేద ంతశాస్ రమును లేఖ్నముల మీద ఆధ ర్ప్డిన ఒక కరమశిక్షణగా నిర్వచించుద ము.
కరమబదధ మన
ై వేద ంతశాస్ రము అనునది సంఘ సంప్రద యము, మత అనుభ్వము, లేద తతవములో
పాతుకుపల యినటు
ై ద నితో
ో గా మనము చూచుటలేదు. కీస
ర ్ ువల నే మంచి వేద ంతశాస్ రమంతయు, కరమబదధ మన
సహా బెైబిలానుసార్మన
ై దని మనము అర్ా ము చదసుకోవాల్వ.
ఇప్పటివర్కు కరమబదధ మైన వేద ంతశాస్ రము బెైబిలానుసార్ముగా ఉండుటకు తృషణతో ఉనిదని
మనము చూచ ము, ఇప్ుపడు కరమబదధ మన
ై వేద ంతశాస్ రము లేఖ్న బో ధ్లను కరమముగా అమర్ముతత,
త ర్శుకముగా సామర్సయం కల్వగశ ఉండుటకు ప్రయతిిసు్ని విధ నమును చూచుదము.

త ర్శుకము
బెర్ాుఫ్ నిర్వచనము చూప్ుచునిటు
ో గా, ఈ కరమశిక్షణ “స్టిదధ ంత సతయముములనిిటి యొకు

కరమబదధ మన
ై ప్రదర్ినను” చదయడ నికి చూసు్ంది. లేద , మర్ొకచోట ఆయన వివర్శంచినటుోగా:
కరమబధ్ధధకుడు ... స్టిదధ ంత సతయములను కరమబదధ తల సంప్ూర్ణతలో కల్వపతందుకు
చూసు్న ిడు.
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ఈ వీక్షణలో, కరమబదధ మన
ై వేద ంతశాస్ ర ప్ండితుని యొకు ప్ని ఏమనగా, కస
ై ్ వ విశావసములను
సంగరహముగా చూపించ ల్వ తద వర్ా అవి ఒక సమగర, కరమబదధ మైన, త ర్శుక, వయవసా గా ఏర్ాపటు
చదయబడత యి. లేఖ్న బో ధ్నలు ఏకీకృత త ర్శుక వయవసా గా ఎలా ప్రతయక్షప్ర్చబడత యో కరమబధ్ధధకులు
సపషరము చదయగలర్మ.
ప్రతి యుగములో, చ లామంది కైస్వులు సాపతక్షంగా విడదధయబడిన తమ నమమకములను
విడిచిపటురటలో తృపి్ చెంద ర్మ. దదవునిని గూర్శున కొనిి విషయాలను మనము నముమత ము. విశావసము
మర్శయు ర్క్షణను గూర్శున ఇతర్ విషయాలను మనము నముమత ము. నతి
ై కత మర్శయు నీతిని గూర్శు ఇతర్
నమమకాలు మనకు ఉన ియి. ఎకుువమంది కస
ై ్ వులు అనేక విషయాలను నముమతునిప్పటికీ, మన
నమమకములు ఒకద నికొకటి ప ంతనలేకుండ ఉండునటు
ో మనము అవకాశమిసా్ము.
విర్మదధ ంగా, కైస్వ నమమకముల యొకు అనుబంధ్మును చూప్డ నికి కరమబదధ మైన వేద ంతశాస్ రము
ఒక ఉనితమన
ై ప్రణ ళికను కల్వగశయునిది. కరమబధ్ధధకులు ఒకద నితోనొకటి కల్వగశన త ర్శుక సంబంధ్మును
వివర్శంచద మర్శయు బో ధించద లేఖ్నముల యొకు ముకులను మర్శయు తునకలను తీసుకొని సాధ్యమన
ై ంత
స్టిార్ముగా మర్శయు సమగరముగా తీసుకుర్ావాలని కోర్మతున ిర్మ. వాస్ వానికి, ఖ్చిుతంగా ఇందు
మూలముగానే ఈ విద య విషయమును కరమబదధ మన
ై వేద ంతశాస్ రము అని పిలుసా్ర్మ. బెైబిలు ద వర్ా
బో ధించబడిన వేద ంతశాస్ రము యొకు కరమబదధ తను ప్రతయక్షప్ర్చడమే దధని యొకు లక్షయము.
మూడవ సాానములో, కరమబదధ మైన వేద ంతశాస్ రము కేవలము బెైబిలానుసార్ముగా మర్శయు త ర్శుక
సామర్సయంగా ఉండుటకు మాతరమే ప్రయతిించడం కాదుగానీ, సాంప్రద య కస
ై ్ వ విషయాలతో
కొనసాగశంప్ును కల్వగశయుండుటకు కూడ ప్రయతిిసు్ంది, మర్శయు సంఘమునకు పారముఖ్యమన
ై విగా చర్శతర
చూపించిన స్టిదధ ంతములపై దృషిరని కేందధరకర్శస్ ుంది.

సాంప్రద య
కరమబదధ మన
ై వేద ంతశాస్ రము “కైస్వ మతమునకు” సంబంధించిన స్టిదధ ంత సతయములను గూర్శు
చర్శుసు్ందని చెప్్ ూ బెర్ాుఫ్ నిర్వచనము ఈ విషయమును ప్రస్ ావిసు్ంది.
ఈ విధ్ముగా తన నిర్వచనము యొకు ఈ అంశముపై ఆయన విశదధకర్శంచ డు:
“భ్ూతకాలమును గూర్శున స్టద
ై ధ ంతిక ప్ుర్ోగమనము అనునది అతి పదే తపిపదము
అనే ప్ూర్వ ఆలోచనలో [కరమబదధధకుడు] ... కొనసాగకపల వచుును, కాబటిర ఆయన తన
కార్యమును డి నోవోగా” లేద సర్శకొరత్ గా ఆర్ంభించవల ను.
కరమబదధ మన
ై వేద ంతశాస్ రములో, కైస్వ మతము, సాంప్రద య వేద ంతప్ర్మైన ధో ర్ణులు మర్శయు
పారధ నయతలకు సంబంధించిన స్టిదధ ంతములను చూచుటకు మనము ప్రయతిిసా్ము. కాబటిర , కరమబదధ తలు
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కేవలము బెబి
ై లుతోనే చర్శుంచడం కాదుగానీ, సంఘ చర్శతరయంతటిలో వేద ంతప్ండితుల ద వర్ా
వయకీ్కర్శంచబడిన బెైబిలు బో ధ్లలోని ప్రధ న విషయాలతో కూడ వయవహర్శస్ ుంది.
ప్రతి నమమకమైన పర టెస్టర ంట్ కరమబదధ వేద ంతశాస్ రము ఒకే పారథమిక నిర్ామణమును ఎందుకు
అనుసర్శంచుచునిదో సాంప్రద యకముపై దృషిర ఉంచిన ఈ ఆందో ళన వివర్శస్ ుంది. శత బాేలుగా అభివృదిధ
చెందిన వేద ంతప్ర్మైన సమీక్ష యొకు ముఖ్య ఆందో ళనలను అనుసర్శంచి, కరమబధ్ధధకులు సాధ ర్ణముగా
లేఖ్న స్టిదధ ంతములను ఈ విధ్ముగా నిర్వహిస్ ార్మ: వార్మ బిబిో యోలజీ, లేఖ్న స్టిదధ ంతము, లేద దదవుని
గూర్శున వేద ంతశాస్ రము, దదవుని స్టిదధ ంతముతో ఆర్ంభిసా్ర్మ. తర్మవాత మానవశాస్ రము, మానవస్టిదధ ంతము
వైప్ు దృషిరని మళిో ంచి, మర్శయు ర్క్షణ కొర్కన
ై మానవుల అవసర్తపై ప్రతయద క దృషిరని ఉంచుత ర్మ. ర్క్షణ
స్టిదధ ంతము తదుప్ర్శ ర్క్షణ శాస్ రము. అటు తర్మవాత, సంఘశాస్ రము, సంఘ స్టిదధ ంతము, మర్శయు చివర్గా,
ర్ాకడ శాస్ రము, అంతయ విషయాల స్టిదధ ంతము. ఈ పారథమిక కరమము కరమబదధ మైన వేద ంతశాస్ రము యొకు
లక్షణము ఏలయనగా కరమబధ్ధధకులు ఈ పారధ నయతలను సాంప్రద య కస
ై ్ వ వేద ంతశాస్ రము యొకు ఆకృతుల
నుండి ప ందుత ర్మ.
కావున, కరమబదధ మైన వేద ంతశాస్ రములో కనీసము మూడు పారథమిక లక్షణములను మనము
చూడవచుు. పర టెస్టర ంట్ కరమబదధ వేద ంత ప్ండితులు బెైబిలానుసార్మన
ై , త ర్శుక సామర్సయమైన, మర్శయు
పారధ నయతలలోను పారముఖ్యతలలోను సాంప్రద యికమైన వేద ంతశాస్ రమును సృషిరంచడ నికి చూసు్న ిర్మ.
ఇప్పటివర్కు మనము కరమబదధ మైన వేద ంతశాస్ రము యొకు ఆకృతులను చితీరకర్శంచ ము, ఇప్ుపడు
తదుప్ర్శ విషయము వప్
ై ు దృషిర పడద ము: కొరత్ నిబంధ్న వేద ంతశాస్ రము యొకు నమూన లు.

కొరత్ నిబంధ్న వేద ంతశాస్ రము
వాస్ వానికి, మంచి కరమబధ్ధధకులు పాత నిబంధ్నతో సహా బెైబిలు అంతటికీ పారముఖ్యతనిసా్ర్మ, అయితద
ఈ పాఠములో కరమబదధ మన
ై వేద ంతశాస్ రము మర్శయు కొరత్ నిబంధ్న వేద ంతశాస్ రము యొకు పల ల్వకకు
మాతరమే చర్ును ప్ర్శమితము చదదే ము.
అనేక విధ లుగా, బెర్ాుఫ్ చెపపి నటు
ై వేద ంతశాస్ రమను చెటర ు కొరత్ నిబంధ్నలో
ో గా, కరమబదధ మన
న టబడినదని ఆలోచించడం సర్ైనదద. మొదటి సాానములో, ఈ సార్మప్యత సహాయకర్ముగా ఉంటుంది
ఎందుకంటే అది కరమబదధ మైన వేద ంతశాస్ రము లేఖ్నము నుండి ద ని జీవమును ప ందుకొంటుంది అని
మనకు జఞాప్కము చదస్ ుంది. కరమబధ్ధధకులు సాధ్యమైనంతవర్కు తమ వాదనలను కొరత్ నిబంధ్న ఉదా టనలకు
అనుగుణంగా ప్రయతిిసా్ర్మ. ఈ కోణములో, మంచి కరమబదధ వేద ంతశాస్ రము చ లావర్కు కొరత్ నిబంధ్న
వేద ంతశాస్ రము వల ఉంటుంది.
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అయితద ర్ండవ సాానములో, చెటర ుమాదిర్శగానే, కరమబదధ తలు లేఖ్నమను నేలకు దూర్ముగా మర్శయు

వలుప్లగా విస్ ర్శస్ ాయి. అనగా, కరమబదధ తలు కొరత్ నిబంధ్న నుండి పర్శగశనప్పటికీ, కొరత్ నిబంధ్నకు
భినిమన
ై విగా పర్శగాయి.
ఈ భినితవములను చూచుటకు కరమబదధ తలకు మర్శయు కొరత్ నిబంధ్న వేద ంతమునకు మధ్య
వయత యసమును చూపించు న లుగు కొరత్ నిబంధ్న వేద ంతశాస్ ర విశలషాలను చూదే ము: మొదటిది, కొరత్
నిబంధ్న వేద ంతశాస్ ర సాపతక్ష వైవిధ్యం; ర్ండవది, కొరత్ నిబంధ్న యొకు కాప్ర్శ లక్షణము; మూడవది, కొరత్
నిబంధ్న వేద ంతశాస్ రమును వయకీ్కర్శంచడ నికి ఉప్యోగశంచబడిన శైలులు; మర్శయు న లగ వది, కొరత్ నిబంధ్న
వేద ంతశాస్ రము యొకు పారథమిక నిర్ామణము. కొరత్ నిబంధ్నలో మనకు అగుప్డు విభిని ప్దజఞలము
మర్శయు వర్ాగలతో ఆర్ంభించుదము.

వైవిధ్యం
మనము చూచినటు
ో గా, సంఘ చర్శతరలో మర్శయు కాలములో చర్శుంచబడిన అంశముల చుటట
ర
కరమబదధ మన
ై వేద ంతశాస్ రము నిర్శమంచబడినది. కరమబధ్ధధకులందర్ూ కరమంగా అనుసర్శంచద ఈ సుదధర్ా చర్శతర ఒకే
ర్రతియిైన షర్తులను మర్శయు విభాగాలను సృషిరస్ ుంది. ఖ్చిుతముగా చెపాపలంటే, వివిధ్మైన కరమబదధ తగల
వేద ంత శాస్ రజుాలు అందర్మ కూడ వివిధ్మన
ై విధ లలో తమను త ము వయక్ ప్ర్చుకొంటుంటార్మ; వార్మ
దృఢముగా ఒకేర్తి
ర గా ఉండువార్మ కార్మ. కాని కరమబదధ మన
ై వనిిటినీ సమూలంగా తీసుకుంటే అవి ఎంతటి
పారమాణికమన
ై వంటే ప్దములు మర్శయు విభాగములు కూడ దర్శద ప్ు ఒకేవిధ్ంగా ప్రయోగశంచబడినవిగా
ఉంటాయి.
ఇటిర సుదధర్ామన
ై ఏకత వనిి కొరత్ నిబంధ్న ప్రతిబింబించదు. కరమబదధ మన
ై వేద ంతశాస్ రములో కంటే
కూడ కొరత్ నిబంధ్నలో ఈ ప్దముల మర్శయు విభాగముల భినిత వలు ఎకుువగా ఉన ియి. ఇప్ుపడు, ఈ
విషయానిి ఎకుువగా వకాుణించకుండ మనము జఞగరత్ వహించ ల్వ. అనేకమైన కేందధరకృత మర్శయు సాధ ర్ణ
కైస్వ విషయాలలో, కొరత్ నిబంధ్న ర్చయితలు ఒక సామానయమైన ప్దజఞలమును, భావాలను మర్శయు
భావనిర్ామణ లను ఉప్యోగశస్ ార్మ. కొరత్ నిబంధ్నలోని వేద ంతశాస్ రములో ఏకతవమే లేనంతగా చ లా
దరవతవము ఉనిదని కాదు.
ఉద హర్ణకు, పాతనిబంధ్నలోని బో ధ్నల ఆధ ర్ముగా వార్ందర్మ కూడ దదవుని అనేకానేక విధ లలో
వివర్శంచ ర్మ. యిేసు కీస
ర ్ ు అనియు లేద మస్ట్ియ అనియు భావించి దధనికి అర్ా ము ఏమైయుంటుందో
అనేద నిపై సామానయ నమమకాలను కూడ కల్వగశయున ిర్మ. పాప్ము మర్శయు ర్క్షణ అనే ప్ద ల యొకు
సాధ ర్ణ అర్ా ము విషయములో వార్మ ఏకీభ్వించ ర్మ. ఇటిర ఏకత వల జఞబిత చ లా విసా్ర్మన
ై దిగానే
ఉంటుంది.
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అయినప్పటికీ, ఈ ఏకత వలతోనే, కొరత్ నిబంధ్న వేద ంతశాస్ రము చ లా వయత యసమైనదిగా ఉనిదని
సపషరమౌతుంది. కొరత్ నిబంధ్నలోని వివిధ్మైన ర్చయితలు తమ తమ వేదశాస్ రములను వివిధ్ ర్కాలుగా
వయక్ ప్ర్చ ర్మ.
వార్శ వయత యసములకు ఒక కార్ణమును ఇందిరయకమన
ై పతరర్ణ అనే స్టిదధ ంతములో చూడవచుు.
ప ర్పాటు మర్శయు ఒకర్శతోనొకర్మ విభేదించడం అనే వాటినుండి ప్ర్శశుదధ తుమడు ప్ర్శశుదధ గరంథ ర్చయితలను
కాపాడి, కొరత్ నిబంధ్న ర్చయితలు ప్ూర్శ్గా ఏకర్రతిగా ఉండునంతగా వార్శ ప్దజఞలమును మర్శయు
విభాగములను ఆయన చదర్ప్ర్చలేదు. ప్రతి ప్ర్శశుదధ గరంథ ర్చయిత కూడ తన స ంత నేప్ధ్యములో నుండి,
స ంత వయకి్తవము మర్శయు స ంత అనుభ్వములలో నుండద తమ ర్చనలు చదసార్మ. ఫల్వతముగా, కొరత్ నిబంధ్న
ర్చయితలు కైస్వ విశావసమును ప్ర్శప్ూర్కర్మన
ై దిగానే వయక్ ప్ర్చినప్పటికీ, వివిధ్ మార్ాగలలో చదసార్మ.
ఈ కార్ణము వలననే, కైస్వ విశావసమును వివర్శంచుటలో పౌలు ప్ధ్ధ తి లూకా ప్ధ్ధ తివంటిది కాదు.
యోహాను మత్ యి కంటే భినిముగా ఉన ిడు. మార్ము పతతుర్మ కంటే భినిముగా ఉన ిడు. కరమబదధ
వేద ంతశాస్ రములోని విషయాలను అమర్ేు పారమాణిక విధ న లతో పల ల్వుచూస్టత్ , కొరత్ నిబంధ్న వేద ంతము
చ లా వయత యసముగా ఉంది.
వయత యసమైనదిగా ఉండడముతో పాటు, కొరత్ నిబంధ్నలోని వేద ంతము కరమబదధ వేద ంతశాస్ రము
కంటే మర్శ ఎకుువగా స్టతవకులకు సంబంధించినదిగా ఉంటుంది.

స్టతవకునికి సంబంధించినదిగా ద ని లక్షణము
కరమబదధ వేద ంతశాస్ రము అనేది హేతుబదధ మన
ై సపషరత గలదిగా, కైస్వ విశావసము యొకు
బో ధ్నలను సమగరముగా వయక్ ప్ర్చదదిగా నిర్శమంచబడినది. అది ప్రతదయకముగా శాశవతమన
ై మర్శయు
సార్వతిరకమైన సతయములపై దృషిర నిలుప్ుతుంది. మర్శయు ఫల్వతముగా, అది తర్చుగా నైర్ూప్యమన
ై మర్శయు
స్టైదధ ంతిక న ణయతను ప ందుతత, దదవునిపై మర్శయు ప్ర్శహార్ స్టిదధ ంతములపై, సంసాుర్ాలపై మర్శయు అనేక
ఇతర్ నైర్ూప్యమైన విషయాలపై దృషిర నిలుప్ుతుంది.
దధనికి విర్మదధ ముగా, కొరత్ నిబంధ్నలోని వేద ంతశాస్ రము మాతరము ఎకుువగా స్టతవకునికి
సంబంధించినదిగా ఉంటుంది. కొరత్ నిబంధ్న ర్చయితలు తమ వేద ంతమును కొనిి ప్రతదయకమైన
అవసర్తలను, కొనిి ప్రతదయకమన
ై విధ లను సంబో ధించునటు
ో వయక్ ప్ర్చ ర్మ. మర్లా, ఈ విషయమును
మర్శంతగా వకాుణించకుండ మనము జఞగరత్ప్డ ల్వ. కొరత్ నిబంధ్న ర్చయితలు కూడ కొనిి శాశవతమన
ై
నైర్ూప్యమన
ై సత యలను గూర్శు మాటాోడ ర్మ. కాని చ లా వర్కు వార్శ ర్చనలు వార్శ దినములో వివిధ్ముల ైన
విశావసులు ఎదుర్ొుని ప్రతదయక సవాళళను గూర్శు సంబో ధించదవిగానే ఉన ియి.
ఉద హర్ణకు, పౌలు ర్ాస్టిన ప్తిరకలు ఒకద నితోనొకటి ఎందు నిమిత్ ము అంతగా వయత యసముగా
ఉన ియో, ఈ స్టతవకునికి సంబంధించిన దృకపథం సపషరప్ర్మసు్ంది. ఒక కరమబదధ మైన వేద ంతశాస్ రమును
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ర్ాయాలని పౌలు అనుకొని ఉంటే ఆయన కేవలం ఒక ప్తిరక మాతరమే ర్ాస్టి ఉండదవాడు. కాని తన ప్తిరకలలోని
విషయము మర్శయు ఉదా టన న టకీయంగా భినింగా ఎందుకు ఉనిదంటే, ప్రతి ప్తిరక కూడ వివిధ్
సంఘములలోని వివిధ్ అవసర్ాలను గూర్శు మాటాోడుతునిది.
నిసిందదహంగా, కొరత్ నిబంధ్నలోని ర్చయితలందర్ూ కూడ వేద ంతశాస్ రమును గూర్శున లోతెైన
అధ్యయనము కల్వగశనవార్ే. కాని కొరత్ నిబంధ్నలోని ర్చనలలో వార్శ వేద ంతశాస్ రములను వయక్ ప్ర్చవలస్టి
వచిునప్ుపడు, ఈ విధ్మైన ఉనితమన
ై భావాలను వివర్శంచ లని వార్మ అనుకొనలేదు. దధనికి బదులు,
వేద ంతశాస్ రమును వాస్ వికమన
ై జీవిత ప్ర్శస్టా త
ి ులకు అనవయించడము ద వర్ా ప్రజలకు స్టతవచదయడమే వార్శ
లక్షయమయ
ై ుండినది. కాబటిర , స్టిదధ ంతములను హేతుబదధ ముగా వివర్శంచడం కంటే, కొరత్ నిబంధ్నలోని
ర్చయితలు ప్రజల యొకు వాస్ వికమన
ై , ప్రయోగాతమకమన
ై అవసర్తలపైన, మర్శయు ఆ అవసర్తలను
వేద ంతశాస్ రము తీర్ుగల మార్ాగలపై తమ దృషిరని నిల్వపార్మ. మర్శయు ఫల్వతముగా, వార్శ వేద ంతప్ర్మన
ై
ర్చనలు పారమాణికమైన కరమబదధ వేద ంతముతో పల ల్వుతద చ లా భినిముగా ఉన ియి.
మూడవ సాానములో, కొరత్ నిబంధ్న ద ని వేద ంతశాస్ రమును విభినిమైన కళాప్రకయ
ిర లలో
వయక్ ప్ర్మసు్ంది గనుక కొరత్ నిబంధ్న వేద ంతశాస్ రము కరమబదధ శాస్ రము కంటే భినిముగా ఉనిది.
కొరత్ నిబంధ్నలోని ర్చయితలు అనేకానేకమన
ై సాహితయ ర్ూప్ములను మర్శయు శైలులను ప్రయోగశంచ ర్మ.

కళా ప్రకయ
ిర లు
కరమబదధ వేద ంతశాస్ రము ఒకే సాధ ర్ణ కళాప్రకిరయతో ర్ాయబడింది: దధనినే మనము ఒక సుదధర్ామన
ై
వాయసము లేద గరంథముగా చెప్పవచుు. కరమబదధ వేద ంతశాస్ రములో కనిపించద ప్రతిఒకుటి కూడ ఈ విధ్మైన
ఒక గదయభాగముగా కనిపిస్ ుంది.
దధనికి విర్మదధ ముగా, కొరత్ నిబంధ్నలోని వేద ంతము మాతరము వివిధ్మన
ై కళాప్రకిరయలలో
వయక్ ప్ర్చబడింది. కొరత్ నిబంధ్నలో అనేక విధ్ముల ైన సాహితయ ర్కాలు కనిపిస్ ాయి. విశాలంగా మాటాోడితద,
ద నిలో ర్ండు సాధ ర్ణమన
ై సాహితయములు ఉన ియి: కథనము మర్శయు ప్తిరక. సువార్్ లు మర్శయు
అప స్ లుల కార్యములు ప్రధ నంగా కథనము ర్ూప్ములో ఉండగా, కొరత్ నిబంధ్నలోని మిగశల్వనదంతయు
ప్తిరకలు లేద లేఖ్లుగా చెప్పవచుు. మర్శయు కొరత్ నిబంధ్నలోని కథనములు మర్శయు ప్తిరకలలోనే, మనకు
కీర్్నలు, పారర్ానలు, ఆజా లు, నింద ర్ోప్ణలు, వయకి్గత వినిపాలు, దర్ినములు, హెచుర్శకలు మర్శయు అనేక
విధ్ముల ైన ఇతర్ సాహితయ ర్కాలు కూడ ఉన ియి. అయినప్పటికీ, కరమబదధ వేద ంతశాస్ రములో ఈ
కళాప్రకిరయలు చ లా అర్మదుగా కనిపిస్ ాయి.
వాటి వాటి సామానయ వేద ంత అమర్శకలు మర్శయు నిర్ామణ లను పల ల్వు చూస్టత్ , అనగా, స్టిదధ ంత లను
ఒకద నితో ఒకటి కలుప్ుతత వార్మ వేద ంతశాసా్ీనిి అమర్ేు విధ న నిి చూస్టత్ , కొరత్ నిబంధ్న
వేద ంతశాసా్ీనికిని కరమబదధ వేద ంతశాసా్ీనికినిగల వయత యసాలు కూడ కనబడుతున ియి.
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సామానయ అమర్శక
కరమబదధ వేద ంతశాస్ రము సాధ ర్ణముగా శత బాేలుగా సంఘ చర్శతరలో అభివృదిధచదయబడిన ఒక
పారథమిక ఆకృతికి అనుసర్శస్ ుంది. మనము చూచిన ర్రతిగానే, ద ద ప్ు పర టెస్టర ంట్ కరమబదధ
వేద ంతశాస్ రములనిియు ఇదద ఆకృతిని అనుసర్శస్ ున ియి: లేఖ్న స్టిదధ ంతము, లేద దదవునిని గూర్శున
స్టిదధ ంతము వీటికి ముందు వసు్ంది — మానవశాస్ రము, ర్క్షణశాస్ రము, సంఘశాస్ రము మర్శయు
ర్ాకడశాస్ మ
ర ు.
ఇప్ుపడు, కొరత్ నిబంధ్నను గూర్శు బాగుగా తెల్వస్టినవార్శకి, కొరత్ నిబంధ్న ర్చయితలు ఈ
అంశములనిిటిని ప్ర్శగణలోకి తీసుకున ిర్ను విషయము తదటగా కనుప్ర్చబడ ల్వ. కొరత్ నిబంధ్న గరంథము
లేఖ్నము, దదవుడు, మానవాళి, ర్క్షణ, సంఘము మర్శయు చివర్శ దినములను బో ధిస్ ుంది. కాని అదద
సమయములో, కరమబదధ వేద ంతశాస్ రమువల , కొరత్ నిబంధ్న ఈ కరమములో నిర్వహించబడలేదు లేద
నిర్ామణ తమకమైనది కూడ కాదని గుర్శ్ంచడం చ లా పారముఖ్యం. బదులుగా, మొదటి శాత బే మునకు చెందిన
చ లామంది యూద వేద ంత ప్ండితుల వల , కొరత్ నిబంధ్న ర్చయితలు తమ వేద ంతశాస్ రమును ఎకుువగా
మస్ట్ియ దదవుని ర్ాజయము యొకు నేప్థయముతో నిర్ేేశించ ర్మ.
కీరస్ ుకు కొనిి శాత బే ముల కిరతం, దదవుడు పాప్భ్ర్శతమైన ఇశారయిేలు ర్ాజయమును సుదధర్ా కాలము
చెర్లోకి ప్ంపిస్ ాడని మర్శయు అనుయల దౌర్జ నయమునకు అప్పగశస్ ాడని పాత నిబంధ్న ప్రవక్ లు
బయలుప్ర్చెను. కడవర్శ దినములలో దదవుడు ఇశారయిేలీయుల చెర్కు ముగశంప్ు నిచిు జయము మర్శయు
ఆశీర్ావదముతో కూడిన నూతన దినమును ఇసా్డని కూడ ప్రవక్ లు ప్రకటించ ర్మ. దదవుని ర్ాజయము యొకు
చివర్శ సాాయిని భ్ూమిమీద నిర్శమంచి, దదవుని శతురవులకు తుది తీర్మపను మర్శయు నమమకసు్ల ైన యూదులకు
మర్శయు అనుయలకు ఆశీర్ావదములనిచుు మస్ట్ియ ద వర్ా ఆయన దధనిని నర్వేర్మును. కొరత్ నిబంధ్న
కాలానికి, యూదులు తర్ాల తర్బడి చెర్ యొకు కషరములను అనుభ్వించ ర్మ, మర్శయు ద ని ఫల్వతముగా,
మస్ట్ియ ర్ాక, మర్శయు ఆయనతో పాటు, దదవుని ర్ాజయ చివర్శ దశ, కేందరమన
ై అంశము కాకపల యిన
కేందరమన
ై అంశములలో ఒకటిగా ఉంది, యూదుల వేద ంతశాస్ రమును సమగరప్ర్చింది. యూదుల ైన
వేద ంతప్ండితులు ఎకుువగా ఇటువంటి ప్రశిలతో నిండిపల యియున ిర్మ: “మస్ట్ియ ఎప్ుపడు వసా్డు?”
“తీర్మప మర్శయు ఆశీర్ావదముల మహా గొప్ప దినమును మస్ట్ియ ఎలా తీసుకొసా్డు?” మర్శయు, “మస్ట్ియ
వసా్డను ఆశతో దదవునికి నమమకసు్ల ైన ప్రజలు ఎలా నివస్టిస్ ున ిర్మ?”
ఈ అంశములు కూడ కొరత్ నిబంధ్న ర్చయితలకు కేందరమన
ై అంశములుగా ఉన ియి. కొరత్ నిబంధ్న
ర్చయితలు తమ వేద ంతశాస్ రమును దదవుని ర్ాజయము యొకు చివర్శ దశ మర్శయు మస్ట్ియ అనే అంశముల
చుటట
ై కైస్వ విధ నములో చదశార్మ.
ర నిర్శమంచ ర్మ. అయితద వార్మ దధనిని ప్రతదయకమన
చెర్ యొకు ముగశంప్ు మర్శయు దదవుని మస్ట్ియ ర్ాజయము యొకు ర్ాక యూదుల ైన
వేద ంతప్ండితులు ఆశించిన ర్రతిలో సులభ్ంగా, తినిగా జర్మగదని యిేసు మర్శయు అప స్ లులు
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వివర్శంచ ర్మ. చెర్ మర్శయు పాప్ము అను ఈ యుగము నుండి దదవుని మస్ట్ియ ర్ాజయమను యుగములోకి
మార్మ ప్దధ తిలో సంకిోషర మర్శయు ప డిగశంచబడిన విధ నమును వివర్శంచడం కొరత్ నిబంధ్న ర్చయితల
పారథమిక లక్ష్యయలలో ఒకటి. కొరత్ నిబంధ్న ప్రకార్ము, చెర్ ముగశంప్ును మర్శయు మస్ట్ియ ర్ాజయము యొకు
ఆర్ంభ్మును యిేసు భ్ూలోకములో ఉనిప్ుపడద పారర్ంభించ డు. ఒక దినమున కీరస్ ు తిర్శగశవసా్డు మర్శయు
ర్ాజయమును తుది తీర్మప మర్శయు ఆశీర్ావదము యొకు మహిమానివతమైన సంప్ూర్ణ తకు తీసుకువసా్డు.
అయితద ఈ మధ్యకాలములో, చెర్ యుగము మర్శయు మస్ట్ియ ర్ాజయప్ు యుగము ప్రకుప్రకునే ఉంటాయి.
కొరత్ నిబంధ్న ర్చయితలు వార్మ నమిమన ప్రతిద నిని ఈ సామానయ అమర్శక ప్రకార్ము నిర్శమంచ ర్మ.
ఉద హర్ణకు, వార్మ దదవునిని గూర్శు ప్ర్ధ యనములులో వివర్శంచలేదు, పాప్ యుగములో దదవుడు ఎలా
వయవహర్శంచ డు, కలగల్వస్టియుని యుగములలో ఏ విధ్ముగా వయవహర్శంచుచున ిడు మర్శయు ర్ానుని
యుగములో ఏ విధ్ముగా వయవహర్శంచబో తున ిడు అను విషయములను వివర్శంచుటపై ప్రథ నమన
ై ఆసకి్
కల్వగశయుండదవార్మ. కీరస్ ు స్టిదధ ంతమును గూర్శు స్టిదధ ంతప్ర్మన
ై చర్ులను వార్మ అందించలేదు. బదులుగా,
ర్ాజయ ఆర్ంభ్ము, కొనసాగశంప్ు మర్శయు అంతిమ కాలమునకు సంబంధించి ఆయన ఎవర్ో వివర్శంచ ర్మ.
ప్ర్శశుదధ తుమడు కూడ ఈ మూడు దశలోో ఈ విధ్ముగా వివర్శంచబడ్ డు “ర్ానునివాడు,”
“సంఘమును ప్రస్ ుతము బలప్ర్చువాడు,” మర్శయు “ఒక దినమున అందర్శని నింప్ువాడు.” ర్క్షణ
స్టిదధ ంతము కూడ ఈ అంశప్ర్మైన ప్దధ తి ఆకృతిలోనే నిర్శమంచబడింది. ర్క్షణ ముందుగానే నర్వేర్ుబడినదిగా
ఉంది, కాని కొనసాగశంచబడుచుని ర్ాజయములో నర్వేర్ుబడుచూ ఉనిది మర్శయు కీస
ర ్ ు మహిమలో
తిర్శగశవచుునప్ుపడు కూడ అది ప్ర్శప్ూర్ణ ముగా నర్వేర్ుబడుతుంది. ఈ విధ్ముగా, కొరత్ నిబంధ్న యొకు
సామానయ అమర్శక కరమబదధ వేద ంతశాస్ ర సామానయ అమర్శకకు భినింగా ఉనిది.
కాబటిర కరమబదధ వేద ంతశాస్ రము మర్శయు కొరత్ నిబంధ్న వేద ంతశాస్ రము మధ్య పల ల్వకను
చూచినప్ుపడు అది సార్మప్యతలను మర్శయు వయత యసములను ప్రతయక్షప్ర్మసు్ంది. కరమబదధ వేద ంతశాస్ రము
లేఖ్న ఆధ ర్శతమన
ై ది; ద ని యొకు వాదనలు లేద వేద ంతప్ర్మైన వాదనలు బెైబిలు ప్రకార్ముగా
సతయమన
ై విగా ఉండ ల్వ, మర్శయు అవి అదద స్టిదధ ంతములను మర్శయు వాస్ వములను ధ్ృవీకర్శంచ ల్వ. ఈ
విధ్ముగా, ర్ండు ఒకే విధ్ముగా ఉన ియి. కాని అదద సమయములో, కరమబదధ వేద ంతశాస్ రము మర్శయు
కొరత్ నిబంధ్న వేద ంతశాస్ రమునకు మధ్య పారముఖ్యమన
ై వయత యసములు కూడ ఉన ియి.
ఇప్పటి వర్కు మనము కరమబదధ వేద ంతశాస్ రము మర్శయు కొరత్ నిబంధ్న వేద ంతశాస్ రమునకు మధ్య
సంబంధ్మును చూశాము, మర్శయు ఇప్ుపడు ర్ండవ అంశమును చర్శుంచడ నికి మనము స్టిదధముగా
ఉన ిము: కైస్వ సంఘ చర్శతరలో కరమబదధ వేద ంతశాస్ రము యొకు అభివృదిధ.
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చ ర్శతరక అభివృదుధలు
మనము చూచినటు
ో గా, కరమబదధ వేద ంతశాస్ రము చ లా ముఖ్యమైన విధ న లోో కొరత్ నిబంధ్న
వేద ంతశాస్ రమునకు భినింగా ఉనిది. అయితద, ఈ వయత యసములు కొనిి తీవరమైన ప్రశిలను
లేవనతు
్ త యి: “లేఖ్నములకు కటురబడి ఉని పర టెస్టర ంటు
ో , కొరత్ నిబంధ్నకు చ లా భినింగా ఉనిటువంటి
వేద ంతశాస్ ర వయవసా ను ఎందుకు ఆమోదించ ర్మ?” “నమమకసు్ల ైన కైస్వులు వేద ంతశాస్ రమును నిర్శమంచుటకు
అతయంత గౌర్వప్రదమన
ై విధ్ముగా కరమబదధ వేద ంతశాస్ రము ఎలా మార్శంది?”
ఈ విధ్ముగా ఈ విషయమును మనము కోరడీకర్శంచవచుు. మార్మచుని ప్రప్ంచమునకు సంఘము
ప్రతిసపందించు లేద స్టతవలను అందించు సుదధర్ా ప్రకిరయ ద వర్ా కరమబదధ వేద ంతశాస్ రము వలువడింది. కస
ై ్వ
మతము యిర్ూషలేము నుండి ప్రప్ంచములోని ఇతర్ పారంతములకు వాయపించినప్ుపడు, కస
ై ్వ
వేద ంతప్ండితులు వివిధ్ మార్మపలకు మర్శయు సవాళో కు సపందించవలస్టి వచిుంది. బెైబిలు బో ధ్నలను
వివర్శంచుటకు మర్శయు అనువర్శ్ంచడ నికి కొరత్ మార్గ ములను కనుగొనడము ద వర్ా వార్మ దధనిని కొంత వర్కు
చదసార్మ. చివర్కు, వార్మ నియమించిన వూయహాలు కరమబదధ వేద ంతశాస్ రముగా అభివృదిధ చెంద యి.
మొదటిగా, అనేకమంది కస
ై ్ వులు సాంసుృతిక మార్మపలకు ప్రతిసపందనగా వేద ంతశాస్ రమును
ర్ూప ందించద ఆలోచనతో ప్ునర్శిర్ామణం చదసార్మ. అయితద కొరత్ నిబంధ్న సపషరప్ర్చదదమ
ద నగా లేఖ్నములో
ప్రతయక్షప్ర్చబడిన సతయమునకు కటురబడి, ఇతర్మలు అర్ా ము చదసుకొను విధ్ముగా ఆ సతయమును మాటాోడడం
అనేది కీరస్ ు అనుచర్మలుగా మన బాధ్యతయిై ఉనిది. వాస్ వానికి, ఈ విధ్ముగా చదయుమని గొప్ప ఆజా లో కీరస్ ు
త నే మనకు బో ధించ డు. మత్ యి 28:19-20లో ఆయన మాటలను ఆలకించండి:
కాబటిర మీర్మ వళిో , సమస్ జనులను శిషుయలనుగా చదయుడి; తండిరయొకుయు
కుమార్మనియొకుయు ప్ర్శశుదధ తమయొకుయు న మములోనికి వార్శకి బాప్్ సమ
మిచుుచు నేను మీకు ఏ యిే సంగతులను ఆజఞాపించితినో వాటిననిిటిని గైకొనవల నని
వార్శకి బో ధించుడి.
ఇకుడ ఒక విషయమును గమనించండి: “కాబటిర మీర్మ వళిో సమస్ జనులకు బెైబిలు చదివి
వినిపించండి” అని యిేసు చెప్పలేదు. సంఘ ప్ర్శచర్యలో లేఖ్నమును బహిర్ంగముగా చదవడమనేది
పారముఖ్యమన
ై భాగము, అయితద గొప్ప ఆజా లో యిేసు మనలను ఆజఞాపించింది ఇది కాదు. ఆయన ఆజా ను
నర్వేర్ాులంటే, లేఖ్నములను బో ధించడ నికి మనము ఆయన వాకుును “బో ధించ ల్వ.”
మర్ో మాటలో, లేఖ్న సతయమును మాటాోడడ నికి కొరత్ మార్గ ములను మనము వదకాల్వ, మర్శయు
మన చుటట
ర నుని ఇతర్మలు అర్ా ము చదసుకొనేలా బెైబిలోో మనము కనుగొనినద నిని వివర్శంచడమును
మర్శయు ఒక ఆకృతిని తీసుకుర్ావడమును అది కల్వగశయుంటుంది. బో ధించ ల్వ, ప్రభావవంతంగా మాటాోడ ల్వ,
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మర్శయు గొప్ప ఆజా ను నర్వేర్ాులనిన కోర్శక వలననే కరమబదధ వేద ంతశాస్ రము వలుగులోకి వచిుంది మర్శయు
నేడు కొనసాగుచునిది.
నేడు మనకు తెల్వస్టిన ద ని ప్రకార్ము కరమబదధ వేద ంతశాస్ రముకు ద ర్శ తీస్టిన మూడు ప్రథ న చ ర్శతరక
ప్ర్శమాణములను కుోప్్ ముగా వివర్శంచుదము: మొదటిగా, సంఘ పితర్మల కాలప్ు వేద ంతశాస్ రము, సుమార్మ
కీర.శ. 150 నుండి కీర.శ. 600 వర్కు కొనసాగశంది, మర్శయు ఇది కరమబదధ వేద ంతశాస్ రము వైప్ు దృషిర పటర డం
పారర్ంభించింది; ర్ండవదిగా, మధ్యయుగ వేద ంతశాస్ రము, ఇది సుమార్మ కీర.శ. 600 నుండి 1500 వర్కు
కొనసాగశంది, వేద ంతశాస్ రము యొకు విధ నములు అభివృదిధ చెందినప్ుపడు అవి కరమబదధ తలకు తక్షణ
ప్ూర్వగాములుగా ఉన ియి. మూడవదిగా, పర టెస్టర ంట్ వేద ంతశాస్ మ
ర ు, పర టెస్టర ంటు
ో కీ.ర శ. 1500 నుండి నేటి
వర్కు కరమబదధ వేద ంతశాస్ రమును నిర్శమంచిన విధ నములు. కీరస్ ు మర్శయు ఆయన అప స్ లుల కాలము
తర్మవాత సంఘ పితర్మల కాలములో కరమబదధ తల ప్టో జర్శగశన కొనిి మొటర మొదటి ఉదయమాలతో
ఆర్ంభించుదము.

సంఘ పితర్మల కాలప్ు వేద ంతశాస్ రము
కరమబదధ తల వప్
ై ుకు ఈ మొదటి ప్రధ న మటురను అర్ా ము చదసుకోవడ నికి, ర్ండు అంశములను
అనేవషించుదము: మొదటిగా, సంఘ పితర్మల కాలములో సంఘము అనుభ్వించిన సాంసుృతిక మార్మపలు;
మర్శయు ర్ండవదిగా, సంసుృతిలో కల్వగశన ఈ మార్మపల ఫల్వతముగా వచిున వేద ంతశాస్ ర మార్మపలు. సంఘ
పితర్మల కాలములో చోటుచదసుకొనిన సాంసుృతిక మార్మపలను మొదటిగా అనేవషించుదము.

సాంసుృతిక మార్మపలు
అప స్ లుల కాలము తర్మవాత ఆది సంఘము అనుభ్వించిన గొప్ప మార్మపలలో ఒకటి ఏమనగా
కైస్వయము యొకు కేందరమును పాలస్ట్్ న దదశము నుండి కొరత్ గృహమన
ై అనయ ప్రప్ంచము వప్
ై ు తిరప్ుపట అనే
ఉదయమము. ఈ మార్మప చ లా నిర్ణ యాతమకమైనది గనుక యూదులు కాకుండ అనుయలే (యూదులు
కానివార్మ) సంఘములో ప్రముఖ్ వేద ంతప్ండితులయాయర్మ.
న యకతవములోని ఈ ప్ర్శవర్్ న కైస్వులు వేద ంతశాస్ రమును నిర్శమంచిన మార్గ ములలో చ లా
ముఖ్యమైన మార్మపలకు ద ర్శతీస్టింది. అనయ వేద ంతప్ండితులు సువార్్ ను తమ అనయప్రప్ంచమునకు
అందించడ నికి ప్రయతిించ ర్మ, వార్మ ఆ సమయములోనుని గరరకో-ర్ోమన్ సంసుృతికి సంబంధించిన
మార్ాగలోో తమ విశావసమును వివర్శంచడం మర్శయు కాపాడుకోవడం పారర్ంభించ ర్మ. వార్మ తమ కాలములోని
గరరకుల తత వల ప్రకార్ము కస
ై ్ వయమును వర్శణంచడం పారర్ంభించ ర్మ.
ఆసకి్కర్ముగా, గరరకు సంసుృతితో లేఖ్నమును అర్ా వంతమన
ై సంభాషణలోకి తీసుకువచిున
మొదటివార్మ కస
ై ్ వులు కాదు. కీరస్ ుకు కొనిి శాత బాేల కిరతం, అనేకమంది యూదులు అనయప్రప్ంచమంతటా
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చెలో ాచెదుర్యాయర్మ. వార్మ తమ పాత నిబంధ్న విశావసమును ఆ ప్రప్ంచములో జీవించినప్ుపడు, యూదుల ైన
మిషనర్రలు లేద యూద మత ప్రచ ర్కులు యూద మతము మర్శయు అనయప్రప్ంచము మధ్య దూర్మును
తొలగశంచుటకు ప్రయతిించ ర్మ.
ఈ యూదులు అనుయలకు ప్రచ ర్ము చదయుట ద వర్ా, వార్శ తర్మవాత కైస్వులు అనుసర్శంచిన ర్ండు
మార్గ ములను వార్మ సాాపించ ర్మ. ఒక వైప్ున, అనేకమంది యూదులు తమ విశావసమును గరరకు సంసుృతికి
అనుగుణంగా మార్ాుర్మ గనుక వార్మ మిళితవాదులుగా మార్ార్మ. సతయమైన పాత నిబంధ్న విశావసమును
అనయ నమమకములతో మర్శయు ఆచ ర్ములతో సర్శకాని విధ్ముగా కల్వపతశార్మ. అలాటి సమనవయవాదము
యొకు ఉత్ మమన
ై ఉద హర్ణలలో ఒకటి, కీ.ర ప్ూ. 30 నుండి కీ.ర శ. 50 వర్కు నివస్టించినటువంటి
అల గాజండిరయాలోని ఫిలో యొకు ర్చనలలో కనిపిస్ ుంది. పాత గరరకు తతవశాస్ రముతో శారవయంగా ఉనిందున
అతని యూద విశావసము గౌర్వప్రదమన
ై దని వాదించుట ద వర్ా మర్శయు మోషత ప్ుస్ కాలను అలంకార్
ర్ూప్కములుగా చూచుట ద వర్ా అనుయల మేధో సంసుృతికి మర్శయు పాత నిబంధ్న విశావసమునకు మధ్య
తదడ లను తగశగంచడ నికి ఫిలో ప్రయతిించ డు.
అయితద, అదద సమయములో, అనేకమంది యూదులు ఈ శత బే ములలో తమ బెైబిలానుసార్మైన
విశావస విషయములో ర్ాజీప్డకుండ తమ గరరకు సంసుృతులతో చటర బదధ ముగా ప్నిచదయడ నికి మార్గ ములను
కనుగొన ిర్మ. ఈ విధ్మన
ై ప్ర్శచర్యను గూర్శున ఒక గొప్ప ఉద హర్ణ ఏమనగా గరరకు పాత నిబంధ్న గరంథమన
ై
స్టప్ురజంట్ ఆవిర్ువము. పాత నిబంధ్న యొకు గరరకు సంసుర్ణలు మధ్యధ్ర్ా ప్రప్ంచమంతటా
సమాజమందిర్ాలలో అనువదించబడ్ యి గనుక హెబ్రర భాషను అర్ా ము చదసుకొనలేని యూదులు మర్శయు
అనుయలకు లేఖ్నములు అందుబాటులోకి వచ ుయి.
సంఘ పితర్మల కాలములో కైస్వ వేద ంతప్ండితులు ఈ ర్ండు దిశలలో కూడ వళాోర్మ. ఒక ప్రకు, కొరత్
నిబంధ్న విశావసమును గేరకీకర్ణ చదయడ నికి అనేక ప్రయత ిలు చదసార్మ కాబటిర చ లామంది సంఘ
న యకులు కస
ై ్ వ సమనవయవాదములో ప్డిపల యార్మ. వార్మ నిజమైన కస
ై ్ వయమును అనయ నమమకాలు
మర్శయు ఆచ ర్ాలతో మిళితము చదసార్మ. సమనవయవాదము యొకు కొనిి ర్ూప్ములు కొరత్ నిబంధ్న
సంఘములో అప్పటికే ఉన ియి, కానీ సంఘ పితర్మల కాలములో ప్రస్టద
ి ధగ
ి ాంచిన అనేక వద
ై ధకముగాలేని
విభాగాలు అనగా యిబియోనిజం, బాస్టిల్వడిసం, మర్శయు జఞాస్టి్ కవాదము కైస్వయములో అభివృదిధ చెంద యి.
మర్ో ప్రకు, సాంప్రద య కస
ై ్ వ వేద ంతప్ండితులు సమనవయవాదమును తిర్సుర్శంచినప్పటికీ తమ
చుటట
ర నుని గరరకు ప్రప్ంచ దృకపథ లతో సంభాషించడం ద వర్ా అనయమత ప్రప్ంచములో ప్ర్శచర్య చదయడ నికి
చటర బదధ మన
ై మార్ాగలను కనుగొన ిర్మ. ఈ నిజమన
ై విశావసులు సమస్ జనులకు కీరస్ ు ఆజా ను అందించడ నికి
ప్ూనుకొనినప్ుపడు, బెైబిలానుసార్మైన సతయముతో ర్ాజీప్డకుండ సమకాలీన త తివకతతో మర్శయు
మతప్ర్మన
ై దృకపథ లతో తమ వేద ంతశాస్ రమును వయక్ ప్ర్చ ర్మ.
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ఈ సాంసుృతిక మార్మపలను గరహించి, సంఘ పితర్మల కాలప్ు అనయప్రప్ంచములో ప్ర్శచర్య సవాళో ను
ఎదుర్ొునేందుకు పారమాణిక కస
ై ్ వ వేద ంతశాస్ రము మార్మపచెందుటకు ఉప్యోగశంచిన కొనిి మార్గ ములను
ప్ర్శశీల్వంచుద ము. కైస్వ వేద ంతశాస్ రములోని ఈ దశలో ఉదువించిన సాధ ర్ణ వేద ంత ధో ర్ణులు ఏవి?

వేద ంతశాస్ ర మార్మపలు
సంఘ పితర్మల కాలములో, నవీన పాోటో వాదముగా పిలువబడిన ఒక దృకపథం మధ్యధ్ర్ా
ప్రప్ంచములో ప్రధ న త తివక మర్శయు మతప్ర్మన
ై శాఖ్గా ఉనిది. “నవీన పాోటో వాదము” అను ప్దము
అనేక ర్కాల ైన దృకపథములను కల్వగశయుండి, విస్ ృత మతప్ర్మైన తత వనిి సూచిసు్ంది. అది నవీన పాోటో
వాదముగా ఎందుకు పిలువబడుతుందంటే అది పాోటో బో ధ్నలనలపై ఆధ ర్శతమన
ై ది, కానీ కీర.శ 203 నుండి
279 వర్కు నివస్టించిన పలో టినస్ వంటి తత్ వవేత్ల ద వర్ా ప్ర్శచయము చదయబడిన నూతన ఆలోచనలను
కూడ కల్వగశయుంది.
ఈ మతప్ర్మన
ై తతవశాస్ రము సంకిోషరంగా ఉనిప్పటికీ, మూడు విషయాలలో ద ని కేందర అంశాలను
సంగరహించవచుు: దవంద వదం (డూయయల్వజం), హేతువాదం (ర్ేషనల్వజం), మర్శయు మార్శమక స్టిదధ ంతం
(మిషిరస్టిజం).
మొదటిగా, నవీన పాోటో వాదము అనేది దవంద వదం. ఇది ఆతీమయ మర్శయు భౌతిక విషయాలకు
మధ్య ఒక పారథమిక బేధ్మును బో ధించింది. నవీన పాోటో దవంద వదంలో సవచఛమన
ై ఆతమ మంచిదిగా
మర్శయు సవచఛమైన ప్ద ర్ధ ం ప్ర్శప్ూర్ణ చెడుగా భావించబడింది. దదవుడు ఆతీమయ మర్శయు భౌతిక
మండలమను ర్ండిండికి పైగా ఉనిప్పటిక,ీ ఆయన మంచితనములో దదవుడు తన దెవి
ై క మేధ్సుిను,
వలుగును లేద వాకయమును ఆతీమయ మర్శయు భౌతిక ప్రప్ంచములలో వాయపి్ చదసాడు. ఈ దెైవికమన
ై శకి్
దదవుని నుండి వలువడి వాస్ వికత అంతటిలో ప్రవహించి, కరమము మర్శయు ర్ూప్మును తెచిు, మొదట
ఆతీమయ మండలముతో ఆర్ంభ్మై భౌతిక ప్రప్ంచము వప్
ై ు కిరందికి కదిల్వంది.
ఈ దవంద వద దృకపథము మానవ జీవన విధ నముపై కొనిి ప్రభావాలను కల్వగశయుండినది. ప్రజలు
భౌతిక ప్రప్ంచములో జనిమంచినవార్శగా చెప్పబడ్ ర్మ, భౌతిక ప్రప్ంచములో ఖ్ద
ై ధలుగా కూడ చెప్పబడ్ ర్మ.
అయితద భౌతిక ప్రప్ంచముతో ఉని అనిి సంబంధ్ములను ఉప్కరమించుకొని దదవునిని వదకడమే మానవ
జీవితములో అతయంత ఉత్ మమైన విషయం అని నవీన పాోటో వాదము బో ధించింది.
దదవునిని వదకు ప్రయతిములో భౌతిక ప్రప్ంచముతో సంబంధ్ములను ఉప్కరమించుకొను ఈ భావన
నవీన పాోటో వాదము యొకు ర్ండవ పారధ నయ విషయమైన హేతుబదధ తకు మనలను నడిపస
ి ్ ుంది.
భౌతిక ప్రప్ంచమనే బంధ్కములో ఉని తమ స్టిాతిని అధిగమించ లని ప్రజలు ఆశించినప్ుపడు,
మనందర్శలో ఉని ఆతీమయ మర్శయు మేధో సామర్ా యమను మానవ తర్ుము మీద దృషిర పటురటతో
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ఆర్ంభించవలస్టియునిది. జఞగరత్గా తర్శుంచుట మర్శయు ఆలోచించుట ద వర్ా, ప్రజలు తమను బంధించిన
దుషర ప్ద ర్ా మును ద టి గొప్ప ప్రగతిని సాధించద అవకాశం ఉంటుంది.
హేతుబదధ మైన సమీక్ష ఎంతటి పారముఖ్యమన
ై దెన
ై ప్పటికినీ, నిజముగా గుణవంతుడెన
ై వయకి్కి అది
ో నటు
ఆర్ంభ్ము మాతరమే. మానవ తర్ుమును అధిగమించి మర్మమైన మనుగడలోకి వళల
ో నవీన పాోటో
వాదము ప్రజలకు పిలుప్ునిచిుంది. ప్ద ర్ాము లేక లోకము నుండి ప్ూర్శ్గా వేర్మప్ర్చబడి, దదవునితో
ప్ర్శప్ూర్ణముగా ఐకయమవావలంటే, ప్రజలు తమ స ంత మేధ శకు్లను ద టి దదవుని స ంత ఉనితమైన
సాానమునకు చదర్మకోవాల్వ.
ఏలయనగా, దదవుడు అనిింటిని మించినవాడు, మానవ మేధ్సుికు అందనివాడు, మర్శయు
మానవులు మానవ ఆలోచనను ద టి మర్మమన
ై ప్రతయక్షతను ప ందుకుంటేనే దదవునితో ఏకమౌత ర్మ అనేది
నవీన పాోటో వాదము యొకు నమమకమైయునిది. ఈ ఆతీమయ పార్వశయం అనేది సృషిరయంతటిలో
ఉతపనిమయిేయ దెవి
ై క వలుగు మర్శయు వాకయ పతరర్ణ ద వర్ా వసు్ంది. మర్శయు అది దదవునితో సర్ోవత్ మ
ఐకయత, అమిత నందం, మానవ విధి యొకు గొప్ప నర్వేర్మపనకు నడిపించగలదని చెప్పబడింది.
ఈ త తివక మర్శయు మతప్ర్మైన అంశములు సంఘ పితర్మల కాలములో మధ్యధ్ర్ా ప్రప్ంచమంతటా
విస్ ృతంగా ఉండదవి గనుక నమమకమైన వేద ంతప్ండితులు వాటితో ప్ర్సపర్ సంబంధ్మును
నివార్శంచలేకపల యార్మ. వాస్ వానికి, వార్శ యొకు అనేక వేద ంత చర్ులు నవీన పాోటో వాదము
నమమకములకు అనుగుణంగా అమర్శక చదయబడ్ యి.
ఈ ప్రయత ిలు చ లావర్కు చటర బదధ మన
ై వి. ఉద హర్ణకు, కాన ్టంటినోప్ుల్ మర్శయు చ ల్విడన్
వంటి ఆది సంఘము యొకు గొప్ప కస
ై ్ వ సభ్లు, నవీన పాోటో వాదము యొకు దృకపథ లలో
బెైబిలానుసార్మన
ై నమమకాలను వయక్ ం చదసాయి. అల గాజండిరయకు చెందిన కో మంతు, ఒర్శగన్, మర్శయు అగస్టిరన్
వంటి ప్రముఖ్ కస
ై ్ వ వేద ంతప్ండితులు నవీన పాోటో వాదము యొకు దృకపథ లలో తమనుత ము వయక్ ం
చదసుకున ిర్మ.
సంఘ పితర్మల కాలములోని నమమకమైన కస
ై ్ వ వేద ంతప్ండితులు నిజమైన సువార్్ యిడల వార్శ
పారథమిక కటురబాటో కు ఆధ ర్ంగా ఉండుటకు నవీన పాోటో వాదముపై తమ దృషిరని పటర లేదు. వార్మ బెైబిలు
సత యనిి గటిర గా ప్టురకొనియుండదవార్మ. కానీ నవీన పాోటో వాదము యిడల ఒక అవగాహన
కల్వగశయునిందున, వార్మ మర్శయు వార్శ సమకాలీనులు అర్ా ము చదసుకొనగల్వగే మార్ాగలలో లేఖ్న లను
వివర్శంచుటకు అది సహాయప్డింది. ఈ విధ్ముగా వార్శ సంసుృతులతో సంభాషించుట ద వర్ా, వార్మ
సువార్్ ను ప్రకటించగల్వగార్మ, సంఘమును సాాపించ ర్మ, కీరస్ ు ద వర్ా ర్క్ష్ించబడు జఞానములోకి అనేకమంది
అవిశావసులను నడిపించ ర్మ.
సంఘ పితర్మల కాలప్ు వేద ంతశాస్ రముపై నవీన పాోటో వాదప్ు ప్రభావమును సంకుచితముగా
చెప్పడ నికి చ లా మార్ాగలు ఉన ియి. కానీ మన ఉదదేశముల కొర్కు, నవీన పాోటో వాదము సార్ంశమునకు
-16వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రీస్ ను thirdmill.org నందు సందర్శించండి.

కరమబదధ వేద ంతశాస్ రమును నిర్శమంచుట

మొదటిపాఠము: కరమబదధ వేద ంతశాస్ రము అనగానేమి?

సమాంతర్ముగా నుని సంఘ పితర్మల కాలప్ు వేద ంతశాస్ రము యొకు మూడు లక్షణములను
చూప్ుద ము: సంఘ పితర్మల కాలప్ు వేద ంతశాస్ రము యొకు ఆతీమయ పారధ నయత, తర్ుము యొకు
పారముఖ్యత, మర్శయు మార్శమక స్టిదధ ంతము యొకు పారముఖ్యత. నవీన పాోటో వాదము ద వర్ా ప్రభావితం
చదయబడినందున, మొదటిగా సంఘ పితర్మల కాలప్ు వేద ంతశాస్ రము యొకు పారధ నయతలను
ప్ర్శశీల్వంచుదము.
పారధ నయతలు. నవీన పాోటో వాదము యొకు లక్షణ లలో ఒకటి ఆతీమయ మర్శయు భౌతిక మండలాల
మధ్య దవంద వదం అని మీర్మ గుర్మ్చదసుకుంటార్మ. ఈ దవంద వదమునకు సంఘ పితర్మల కాలప్ు వేద ంతము
సపందించద కరమములు ఐహిక సంబంధ్మైన విషయములు కాక ఆతమ సంబంధ్మన
ై విషయములకు
పారధ నయతనిచుు విధ్ముగా బెబి
ై లు గరంథ బో ధ్లను నిర్వహిస్ ూ సమర్శపసూ
్ సపందించింది, వేద ంతము ప్టో
గల ఈ దృకపథమును “పై నుండి వచిున వేద ంతము” అని పిలుసా్ము. లౌకిక విషయాలకు కాకుండ
ఆతీమయ విషయాలకు పారముఖ్యతనిచుు విధ్ముగా బెైబిలు బో ధ్లను ఏర్ాపటు చదస్టి అందించుట ద వర్ా సంఘ
పితర్మల కాలప్ు వేద ంతశాస్ రము ఈ దవంద వదమునకు సపందించింది, ఇది వేద ంతశాస్ రములో “పై నుండి
వచిున వేద ంతశాస్ రము” అని మనము పిలచద ఒక విధ నము. ఒక మాటలో, పై నుండి వచిున
వేద ంతశాస్ రము భ్ూసంబంధ్మైన, మర్శంత లౌకికమైన విషయాలకంటే ఆతీమయ విషయాలకు మొదటి
సాానమునిసు్ంది — దదవుడు మర్శయు ఆయన మార్గ ములపై దృషిరపడుతుంది: “దదవుని సార్ము ఏమిటి?”
“ఆయన లక్షణ లు ఏమిటి?” “దదవుని ఐకయత ఏమిటి?” “తిరతవము అనగా ఏమిటి?” భౌతిక ప్రప్ంచములో
మానవుని జీవితము మర్శయు మానవ ప్ర్శస్టా తి
ి ని గూర్శున విషయాలకంటే సంఘ పితర్మల కాలప్ు
వేద ంతశాస్ రములో ఈ విషయాలు మర్శంత పారముఖ్యమన
ై విగా ఉండదవి. ఈ పారధ నయతలు సంఘ పితర్మల
కాలప్ు వేద ంతశాస్ రము యొకు ముఖ్య లక్షణములయాయయి.
ర్ండవ సాానములో, వేద ంతప్ండితులు వేద ంతశాస్ రములో తర్ుము యొకు పారముఖ్యతను గొప్పగా
మచుుకొని, వేద ంతశాస్ రములో త ర్శుక ప్రతిబింబము పారథమిక సాధ్నంగా ద నిపై దృషిర పటారర్మ.
త ర్శుకము. మనము చూచినటు
ో గా, భౌతిక ప్రప్ంచమును అధిగమించి పైకి లేవగల మానవ తర్ాునిి
అమలుచదస్టత బాధ్యత మానవులకు ఉందనే నమమకము నవీన పాోటో వాదము యొకు ముఖ్య విలువలలో
ఒకటి. మేధ్సుిపై దురషిరపటేర నవీన పాోటో వాదముకు ప్రతిసపందనగా, సంఘము యొకు ఆది పితర్మలు కైస్వ
వేద ంతశాస్ రములో మేధో ప్ర్మన
ై ప్రతిబింబమును గూర్శు నొకిు చెపాపర్మ. ప్రముఖ్ కస
ై ్ వ వేద ంతప్ండుతులు
కైస్వ నమమకముల యొకు హేతుబదధ మన
ై అనేవషణ మర్శయు వివర్ణపై మునుపనిడూ లేని విధ్ంగా దృషిరని
పటారర్మ, తద వర్ా కొరత్ నిబంధ్న పతర్ొునని మర్శయు కనిపటర ని అనేక స్టిదధ ంతములు హేతుబదధ మన
ై అనేవషణ
యొకు విషయాలుగా మార్ాయి.
ఉద హర్ణకు, కొరత్ నిబంధ్న వేద ంతశాస్ రము తిరతవము వంటి స్టిదధ ంతములను వివర్శంచకుండ
విడిచిపటిర ంది; తిరతవములోని వయకు్ల మధ్య సంబంధ్మును గూర్శున వివర్ణను కొరత్ నిబంధ్న ర్చయుతలు
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వివర్శంచలేదు. కానీ, సంఘ పితర్మల కాలములో, బెైబిలు ర్చయితలు తమ అభిపారయములను సపషరముగా
చెప్పకపల యినప్పటికీ, కొరత్ నిబంధ్న ర్చయితల అభిపారయమును గూర్శు వివర్శంచుటకు వేద ంతప్ండితులు
త ర్శుక విశలోషణను ఉప్యోగశంచ ర్మ.
తండిరయిన
ై దదవుడు, కుమార్మడెైన దదవుడు మర్శయు ప్ర్శశుదధ తమ దదవుని గూర్శున అబదధ బో ధ్లకు
సపందనగా, ఆదిమ సంఘ పితర్మలు హేతుబదధ మైన సమీక్ష ద వర్ా ప్రతదయకతలను జఞగరత్గా ప్ర్శశీల్వంచుటకు
తమనుత ము అప్పగశంచుకొని, కొరత్ నిబంధ్న ప్రస్ ావించని విషయములనీి వీల ైనంతవర్కు చర్శుంచుటకు
ప్రయతిించ ర్మ. ఈ విధ్ముగా, వేద ంతశాస్ రమునకు త ర్శుకమును అనువర్శ్ంచుటవలన వేద ంతప్ండితులు
తమ నవీన పాోటో వాదప్ు ప్రప్ంచములో ప్నిచదయుచుండగా అది గొప్ప పారముఖ్యమైన విలువగా మార్శంది.
మూడవ సాానములో, మార్శమక స్టిదధ ంతముపై నవీన పాోటో వాదముకు ఉని దృషిరకి ప్రతిసపందనగా,
సంఘ పితర్మల కాలప్ు వేద ంతశాస్ రము మార్శమక స్టిదధ ంతముపై లేద ఆతీమయత జఞానోదయంపై కూడ దృషిరని
కేందధరకర్శంచింది.
మార్శమక స్టిదధ ంతము. మనము చూచినటు
ో గా, నవీన పాోటో వాదములో మానవ మనసుిపై దృషిర పటిర
జఞగరత్గా తర్శుంచుట అనేది దదవునితో ఐకయమైపల యిే ఉనితమైన మార్శమక సాాయికి వళలో ఒక ప్ున ది ర్ాయిగా
మాతరమే ఉంది. తర్ుము అనేది ప్ర్శమితమైనది మర్శయు ఉనితమన
ై ఆతీమయ మండలమును గరహించలేదు
మర్శయు ఈ ఉనితమైన సాాయిలను అందుకోవాలంటే ప్రతయద కమైన ప్రతయక్షత అవసర్ం.
అదద విధ్ముగా, తిరతవము, లేద కీరస్ ు మానవతవము లేద దెవ
ై తవము, లేద సంసాుర్ములు మర్శయు
సంఘము, వంటి స్టిదధ ంతములను ఆది కైస్వ పితర్మలు వివర్శంచినప్ుపడు, ఈ స్టిదధ ంతములలోని కొనిి
విషయాలు మానవ ఆలోచనకు అతీతమైనవని ఒప్ుపకున ిర్మ. తర్చుగా, వార్శ తర్ు చర్ులతో పాటుగా కైస్వ
విశావసము యొకు ఉనిత సతయములను సులభ్ంగా వివర్శంచలేము లేద హేతుబదధ ముగా సమర్శధంచలేమని
ఒప్ుపకున ిర్మ. బదులుగా, మార్శమక జఞానోదయం, మానవ ఆలోచన శకి్ని అధిగమించు అతీందిరయ
అనుభ్వముల ద వర్ానే గరహించబడగలదు. సంఘ పితర్మల కాలప్ు వేద ంతశాస్ రము దదవుని ప్రతయక్షత స్టతవలో
తర్ుమును ఉప్యోగశంచింది, కానీ అది త ర్శుక సాక్షయము కంటే ఆతీమయ విషయములపైనే దృషిరని ఆధ ర్ము
చదసుకొనింది.
కాబటిర సంఘ పితర్మల కాలములో వేద ంతప్ండితులు కైస్వ వేద ంతశాస్ రమును అనయ ప్రప్ంచమునకు
బో ధించుటలో, వివర్శంచుటలో, మర్శయు సమర్శాంచుటలో అనేక సవాళో ను ఎదుర్ొునుట ద వర్ా వార్శ వూయహాలు
మర్శయు వకాుణింప్ులు మార్ాయి. భౌతిక విషయాల కంటే ఆతీమయ లేద పన
ై ుండి వచిున వేద ంతశాస్ ర
విషయాలకు పారధ నయతనిచుు ఈ మార్మపలు, హేతుబదధ విశలోషణ ఉప్యోగము మర్శయు మార్శమక
స్టిదధ ంతముపై ఆధ ర్ప్డుట అనునవి నేడు మనమర్శగశన కరమబదధ వేద ంతశాస్ రమునకు ద ర్శతీసా్యి.
వేద ంతప్ండితులు కస
ై ్ వ వేద ంతశాస్ రమును తమ గరరకు సంసుృతికి ఏ విధ్ముగా వివర్శంచ ర్ో
ఇప్పటివర్కు మనము చూచ ము కాబటిర , ఇప్ుపడు మధ్యకాలప్ు వేద ంతశాస్ రము వైప్ు మన దృషిరని
-18వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రీస్ ను thirdmill.org నందు సందర్శించండి.

కరమబదధ వేద ంతశాస్ రమును నిర్శమంచుట

మొదటిపాఠము: కరమబదధ వేద ంతశాస్ రము అనగానేమి?

మళిో ంచుద ము, ఈ కాలములో మానవుల హేతువాదము మర్శయు తర్ుమును గూర్శున గరరకు ఆలోచనలను
తర్చుగా కస
ై ్ వులు ఉప్యోగశంచ ర్మ. కీర.శ. 600 నుండి కీర.శ. 1500 మధ్యకాలములో అభివృదిధ చెందిన,
“శాస్ట్్ రయ తతవము” అని తర్చుగా పిలువబడిన వేద ంత ఉదయమముపై దృషిర పడద ము.

మధ్యయుగ వేద ంతశాస్ రము
శాస్ట్్ రయ తతవమును గూర్శున మన వివర్ణ సంఘ పితర్మల కాలప్ు వేద ంతశాస్ రమును మనము
చూచిన విధ న నిి పల ల్వయుంటుంది. ఒక ప్రకు, శాస్ట్్ రయ వాదమునకు ద ర్శతీస్టిన సాంసుృతిక మార్మపలను
మనము వివర్శంచుదము. మర్ో ప్రకు, ఫల్వతముగా వచిున కొనిి వేద ంతశాస్ రములోని మార్మపలను
అనేవషించుదము. ఈ శత బాేలలో జర్శగశన కొనిి సాంసుృతిక మార్మపలను మొదట చూదే ము.

సాంసుృతిక మార్మపలు
ముందుగా, ఆర్ంభ్ మధ్యయుగ ఐర్ోపాలో “శాస్ట్్ రయ తతవము" అను ప్దము ఉనిత విదయనందించు
పాఠశాలల ద వర్ా నిర్వచించబడినదని మనము చూపించ ల్వ. ఆ పాఠశాలలలో సాానిక భాషలోని బో ధ్లను,
ఆధ్ునిక యుగంలో సాధ ర్ణముగా దధనిని “తర్ుము” అంటార్మ, లాటిన్ భాషలో సల ులాస్టిరకస్ అని పిల్వచదవార్మ.
ఎకుువగా, ఈ బో ధ్లు అర్శసర ల టిల్ తర్ుమును బో ధించదవి. ప్ర్ాయవసానముగా, “సల ులాస్టిరక్స” అను ప్దమును
ఎకుువగా అర్శసర ల టిల్ తతవశాస్ రములోని తర్ుప్ు ప్దధ తులపై ఆధ ర్ప్డు తతవశాస్ రమునకు మర్శయు
వేద ంతశాస్ రమునకు అనువర్శ్ంచ ర్మ.
మధ్యయుగ కాలములో చోటుచదసుకొని అతయంత ముఖ్యమన
ై సాంసుృతిక మార్మపలలోని ఒక మార్మప
నుండి శాస్ట్్ రయ తతవమనేది ఏర్పడింది. మధ్యధ్ర్ా ప్రప్ంచములో మేధో శకి్ కల్వగశన సమూహాలు నవీన పాోటో
వాదము నుండి అర్శసర ల టిల్ తతవశాస్ రము వప్
ై ు తిర్శగశనప్ుపడు ఈ మార్మప చోటుచదసుకుంది. ఈ మార్మప
ఫల్వతముగా, అర్శసర ల టిల్ తతవశాస్ రమునకు అనుగుణంగా కైస్వ స్టిదధ ంతములను సమర్శాంచి వివర్శంచిన వార్శ
విధ నములను ప్రముఖ్ కస
ై ్ వులు స్ట్వకర్శంచ ర్మ.
వాస్ వానికి, శాస్ట్్ రయ తతవము వైప్ు గల ఈ మార్మప కొనిి వందల సంవతిర్ముల కాలములో
జర్శగశనది, మర్శయు ద ని యిడల గొప్ప తిర్సాుర్ము కుడ కల్వగశంది, ప్రతయద కముగా కైస్వ మార్శమక వాదుల
నుండి కల్వగశనది. అయితద సుమార్మ 1206 నుండి 1280లో నివస్టించిన ఆలబర్డర మాగిస్, లేద “మహా ఆలబర్డర”
కాలానికి, మర్శయు సుమార్మ 1225 నుండి 1274 మధ్య నివస్టించిన ప్రఖ్ాయతిగాంచిన అతని శిషుయడెన
ై థ మస్
అకివనస్ కాలానికి, శాస్ట్్ రయ తతవము కస
ై ్ వ వేద ంతశాస్ రము యొకు ఆధిప్తయ ర్ూప్మును సూచించింది.
సంసుర్ణకు ముందు, అర్శసర ల టిల్ తతవశాస్ రము యొకు దృకపథ లకు కస
ై ్ వ వేద ంతశాస్ రము లోతుగా
ఆకర్శషంచబడింది.
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శాస్ట్్ రయ తతవమునకు నడిపించిన కొనిి సాంసుృతిక మార్మపలను మనము చూచ ము, కాబటిర
ఇప్ుపడు ద ని యొకు కొనిి ప్రధ న లక్షణములను చూదే ము. కస
ై ్ వ వేద ంతశాస్ రములో శాస్ట్్ రయ తతవమనేది
ప్రధ నమన
ై ప్దధ తిగా చెప్పబడడ నికి కార్ణమేమిటి?

వేద ంతశాస్ ర మార్మపలు
సంఘ పితర్మల కాలప్ు వేద ంతశాస్ రముకు మర్శయు శాస్ట్్ రయతతవ వేద ంతశాస్ రముకు మధ్య
అనేకమైన సార్మప్యతలు ఉనిప్పటికీ, కనీసము ఒక కిోషరమన
ై వయత యసము ఉనిది. మొత్ ంగా, గొప్ప
వేద ంతప్ర్మన
ై ఆలోచనలు మర్మమైన పతరర్ణ ద వర్ా కలుగుతున ియని సంఘ పితర్మల కాలప్ు
వేద ంతశాస్ రము పతర్ొుంది. అయితద శాస్ట్్ రయ తతవము అతయంత హేతువాదమైనది, మర్శయు ఇది
వేద ంతశాస్ రమంతటిని గూర్శు అనుకూలంగా మాటాోడుటలో, అనేవషించుటలో, వివర్శంచుటలో తర్ుశాస్ రప్ు
విలువను నొకిు చెబుతుంది. భౌతిక మర్శయు ఆతీమయ ప్రప్ంచములు, మర్శయు దదవుడు కూడ , తర్ుశాస్ రము
ద వర్ానే జఞగరత్గా విశలోషించబడ ల్వ.
అర్శసర ల టిల్ ర్చనల ైన తర్ుశాస్ రం, భౌతికశాస్ రం, మర్శయు అధిభౌతికశాస్ రములలో శాస్ట్్ రయతతవ
వాదకులు పారవీణయతనొందినవార్మ, మర్శయు ఈ హేతుబదధ దృషిరని కల్వగయుని ప్రప్ంచమునకు కైస్వ
వేద ంతశాస్ రమును గూర్శు తెల్వయజేయాలని కోర్మకున ిర్మ. ఈ కార్ణముచద, మధ్యయుగ శాస్ట్్ రయతతవ
వేద ంతశాస్ రమును అర్ా ము చదసుకోవాలంటే, తర్ుశాస్ రముపై అర్శసర ల టిల్ యొకు ఆలోచనల యిడల కొంత
అవగాహనను మనము కల్వగశయుండ ల్వ.
శాస్ట్్ రయతతవ వేద ంతశాస్ రముపై ప్రభావము చూపిన తర్ుశాస్ రము యిడల అర్శసర ల టిల్ యొకు న లుగు
అభిపారయములను మాతరమే చెప్పడ నికి సమయము అనుకూల్వసు్ంది: మొదటిది, ఖ్చిుతమైన
అంతయప్రతయయము యొకు పారముఖ్యత; ర్ండవది, ప్రతిపాదన తర్ుము యొకు అవసర్త; మూడవది,
సపషరమన
ై త ర్శుక న యయ ప్రయోగముల విలువ; చివర్కు, హేతుబదధ విశలోషణ యొకు పారముఖ్యతలు.
అంతయప్రతయయము. మొదటిగా, హేతుబదధ త, త ర్శుక అనేవషణ, విజయమనేవి మనము ఉప్యోగశంచద
ప్దములు మర్శయు వాటిని జఞగరత్గా నిర్వచించద విధ నముపై ఆధ ర్ప్డియుంటుందని అర్శసర ల టిల్ అర్ా ం
చదసుకున ిడు.
ఇప్ుపడు, నిర్వచనములు నవీన పాోటో వాదకులకు మర్శయు సంఘ పితర్మల కాలప్ు
వేద ంతశాసు్ీలకు కూడ పారముఖ్యమే. అయితద అర్శసర ల టిల్ ఈ విషయాలను నిర్వహించిన విధ నము మర్శంత
ప్టిషరంగా ఉంది. భౌతికశాస్ రము మర్శయు అధిభౌతికశాస్ రముపై తన అభిపారయములకు ఆధ ర్ంగా, అనిిటిని
ప్ర్శగణలోకి తీసుకొని ఒక వసు్వును ప్రతదయకముగా చూపించుటకు ద ని ప్ద ర్ాము లేద సార్మును మర్శయు
ద ని ప్రమాద లను లేద అవాంఛనీయ లక్షణములను నిర్వచించుట ద వర్ా వసు్వులను వర్రగకర్శంచు పారర్ంభ్
శాస్ట్్ రయ విధ న లతో సహా, ఆయన తర్ుమును గూర్శు వివర్శంచ డు.
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అనుగుణంగా, తమ అర్శసర ల టిల్ సంసుృతితో సపషరముగా సంభాషించుటకు, శాస్ట్్ రయతతవ
వేద ంతప్ండితులు కూడ సాధ్యమన
ై ంత ఖ్చిుతముగా వేద ంత ప్ద లను నిర్వచించ ర్మ.
అర్శసర ల టిల్ ఖ్చిుతమైన ప్దజఞలానికి పారముఖ్యతనిచదు విధ న నిి శాస్ట్్ రయతతవ వాదకులు ఎలా
ఉప్యోగశంచ ర్ో ఉద హర్శంచడ నికి, అకివనస్ యొకు సుమమ థియోలాజిక నుండి ఒక భాగమును చూదే ము.
“దదవుడు అనంతమైనవాడ ?” అను శీర్శషక కల్వగశన అధ యయములో అకివనస్ కిరంది ఇవవబడిన అభ్యంతర్మునకు
ఈ విధ్ముగా నివేదించ డు మర్శయు సపందించ డు:
అభ్యంతర్ము 1. దదవుడు అనంతమైనవాడు కాదనిటు
ై
ో తెలుసు్ంది. అనంతమన
ప్రతిదధ అసంప్ూర్ణ ంగా ఉంది ... ఏలయనగా ద నికి భాగాలు మర్శయు ప్ద ర్ా ము
ఉనివి ... అయితద దదవుడు అతయంత ప్ర్శప్ూర్మణడు; అందువలన ఆయన
అనంతమైనవాడు కాడు.
ఈ అభ్యంతర్మునకు సపందించడ నికి, అకివనస్ నిర్వచనము అను అంశముపై దృషిర పటారడు. ఆయన
ఎలా సపందించ డో వినండి.
మితముగా చదయబడిన ర్ూప్ము ద వర్ా ఏ ప్ద ర్ాము కూడ సంప్ూర్ణము
చదయబడదు; అందువలన అనంతము అని చెప్పబడిన ప్ద ర్ామునకు అసంప్ూర్ణ
సవభావము ఉనిది; ఏలయనగా అది ర్ూప్ములేని ప్ద ర్ా ముగా నునిది.
ఈ చిని వాకయభాగములోనే అకివనస్ అనేక సాంకేతిక ప్ద లను ఉప్యోగశంచ డు. అతడు
“ప్ద ర్ాము,” “ర్ూప్ము,” “నిర్ాకార్ము,” “మితము,” “అనంతము,” “సంప్ూర్ణము” మర్శయు
“అసంప్ూర్ణము” వంటి ప్ద లను ఉప్యోగశంచ డు. మర్శయు తన కాలప్ు వార్మ అర్ా ము చదసుకొను ర్రతిలో
అతడు ఈ సాంకేతిక ప్ద లను ఉప్యోగశంచ డు ఎందుకంటే అవి అర్శసర ల టిల్ అటిర ప్ద లను ఉప్యోగశంచిన
విధ నమునకు అనుగుణంగా ఉన ియి. ప్ర్యవసానముగా, అకివనస్ తన ఆలోచనలకు మర్శయు ఇతర్మల
ఆలోచనలకు మధ్య వయత యసములను చూపించగల్వగాడు. అంతయప్రతయయము యొకు ఖ్చిుతమైన
నిర్వచనములపై ఈ దృషిర శాస్ట్్ రయతతవ వేద ంతశాస్ రము యొకు లక్షణముగా ఉనిది.
ఈ దృషిర ఫల్వతముగా, శాస్ట్్ రయతతవ వేద ంతశాస్ రము సాంకేతిక ప్ద లతో నిండిపల యింది. కస
ై ్వ
వేద ంతశాస్ రము కొర్కు విస్ ృతమైన ప్రతదయక ప్దజఞలమును శాస్ట్్ రయతతవవేత్లు అభివృదిధ చదసార్మ. మర్శయు
వార్శ ప్దజఞలము కైస్వ వేద ంతశాస్ రములో శత బాేలుగా ఉప్యోగశంచబడుతత ఉంది కాబటిర ఇది మనకు
పారముఖ్యమన
ై ది.
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తర్ుశాస్ రముపై అర్శసర ల టిల్ యొకు ర్చనలు ఖ్చిుతమన
ై ప్దజఞలమును నొకిు చెపాపలని శాస్ట్్ రయతతవ
వేద ంతప్ండితులకు సూపర్శ్నిచుుటతో పాటుగా, వేద ంత సత యలను మాటాోడుటలో ప్రతిపాదనలకు కీలక
పాతరనిచుుటలో వార్శని పలర తిహించింది.
ప్రతిపాదనలు. సర్ళమన
ై ర్ూప్ములో, ప్రతిపాదనలు అనేవి విషయము (సబెజకరు) మర్శయు సంభావయత
(పరడికేట్) ద వర్ా ర్ూప ందించబడిన సతయమును నొకిు చెప్పడము. మన అనుదిన ఉప్న యసములలో
ప్రతిపాదనలను ఉప్యోగశస్ ూనే ఉంటాము. “నేను మనిషిని” అను ప్దసమూహమును గమనించండి. ఈ
ప్రతిపాదనలో, “నేను” అనేది విషయము మర్శయు “మనిషిని” అనేది సంభావయత. వేద ంతశాస్ రములో “యిేసు
దదవుని కుమార్మడు” వంటి ప్రతిపాదనలు మనకు బాగుగా తెల్వస్టినవే. ఇటువంటి సతయములను గూర్శు నొకిు
చెపపత ప్రతిపాదనలు శాస్ట్్ రయతతవ వేద ంతశాస్ రమునకు పారముఖ్యమన
ై విగా ఉన ియి ఏలయనగా అవి
అర్శసర ల టిల్ తర్ుశాస్ ర విశలోషణ ఆకార్ంలో ఉనివి.
త ర్శకు హేతువాదమనునది ప్రతిపాదనలతో ఎలా ప్నిచదస్ ుంది అను విషయముపై అర్శసర ల టిల్ ఎకుువ
దృషిరని పటారడు. ఆయన అభిపారయములో, అంతర్ే ృషిర లేద భావోదదవగాలు, కవితవం లేద ప్రతీకవాదం, విడికథ
లేద పారర్ా నలు వంటి వయకీ్కర్ణలతో తర్ుము ప్ని చదయదు. తర్ుము ప్రధ నంగా వాస్ వాల యొకు
ప్రకటనలతో ముడిప్డి యుంటుంది. సర్శగా ర్ూప ందించబడిన ప్రతిపాదనలతో మాతరమే ఒక అంశానిి
విశలోషించడ నికి మనము తర్ుమును ఉప్యోగశంచవచుు.
అర్శసర ల టిల్ పారముఖ్యతనిచిున ద నికి అనుగుణంగా, శాస్ట్్ రయ తతవము ద ని యొకు సాధ ర్ణ
వేద ంతశాస్ రమును ప్రతిపాదనలలో వయక్ ము చదయడ నికి కషరప్డుతుంది. ఇప్ుపడు, తకుువ సాధ్ర్ణ, తకుువ
విద యసాాయిలో, కైస్వ విశావసములో ఇతర్ వయకీ్కర్ణలు కూడ ఉండ లని శాస్ట్్ రయతతవ వేద ంతప్ండితులు
అర్ా ము చదసుకున ిర్మ. చ లామంది శాస్ట్్ రయతతవ ప్ండితులు ప్వితురలు మర్శయు తమ మతప్ర్మైన
ఒప్ుపకోలులను ప్దయము, పాటలు, పారర్ా నలు మర్శయు ఇతర్ విషయాల ద వర్ా వయక్ ప్ర్చ ర్మ. అయితద
అధ్ున తన విద యసంబంధ్మన
ై సందర్ాులలో, వేద ంతప్ర్మన
ై నమమకాలనేవి జఞగరత్గా నిర్శమంచబడిన
ప్రతిపాదనలలో, వాస్ వాల ఉదా టనలలో సమర్శపంచబడ్ యి.
శాస్ట్్ రయతతవ వేద ంతశాస్ రములోని ప్రతిపాదనల యొకు పారధ నయతను ఉద హర్శంచ లంటే, మర్ోసార్శ
అకివనస్ యొకు సుమమ థియోలాజిక వప్
ై ు తిర్గాల్వ. “దదవుని జఞానము సవయం-నిర్ాార్ణగా ఉనిద ?” అను
శీర్శషక కల్వగశన అధ యయముపై ఆయన చర్ును వింద ము.
అభ్యంతర్ము 1. దదవుని ఉనికి సవయం-నిర్ాార్ణగా ఉనిటు
ో కనిపిస్ ుంది. మొదటి
సూతర లలో మనము చూచినటు
ో గా, మనకు సవయం నిర్ాార్ణగా తెలుప్బడిన
విషయాలను గూర్శున జఞానము సహజముగా మనలో న టబడియుంటుంది. అయితద
డమాస్ట్ున్ చెపిపనటు
ో గా (ఎనిమిదవ శత బే ప్ు డమాస్ట్ున్ ను ప్రస్ ావిసూ
్ ) “దదవుని
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జఞానము సహజముగా అనిింటిలో న టబడియునిది.” అందువలన దదవుని ఉనికి
సవయం-నిర్ాార్ణగా ఉనిది.
ఈ అభ్యంతర్మునకు అకివనస్ ఇలా సపందించ డు.
ప్రదర్ిన యొకు మొదటి సూతర లకు సంబంధించి తతవవేత్ (అర్శసర ల టిల్ ను సూచిసూ
్ )
చెపపి నటు
ో గా సవయం-నిర్ాార్ణగా ఉని విషయము యొకు వయతిర్ేక భావమును
ఎవర్మను మనసుిలో ఒప్ుపకోర్మ. అయితద “దదవుడు ఉన ిడు” అను ప్రతిపాదనకు
వయతిర్ేకమును మనసుిలో ఒప్ుపకోవచుు: “‘దదవుడు లేడని’ బుదిధహన
ీ ులు తమ
హృదయములో అనుకొందుర్మ.” (కీర్్నలు 53:1). అందువలన, దదవుడు ఉన ిడు
అనేది సవయం-నిర్ాార్ణ కాదు.
మనము ఊహించినటు
ో గా, “వయతిర్ేక భావనను ఏ ఒకుర్మ మనసుిలో ఒప్ుపకోర్మ” అని సవయం
నిర్ాార్ణకు అర్శసర ల టిల్ ఇచిున సాంకేతిక అర్ా మును ఈ వాకయభాగము సూచిసు్ంది. కానీ దధనికి అతీతముగా,
అకివనస్ తన అభ్యంతర్కునికి ప్రతిపాదనతో సపందించడము మనము చూసా్ము. అతడు ప్రశంసలు లేద
విలాప్ముతో సపందించలేదు. అతడు తన ప్రతయర్శాని తిటర లేదు లేద బెదిర్శంచలేదు. బదులుగా, అతడు తర్చుగా
ప్రతిపాదనలతోనే సపందించదవాడు.
ఇకుడ మనము అకివనస్ లో చూసు్నిది సాధ ర్ణంగా శాస్ట్్ రయతతవ వేద ంతశాస్ రము యొకు
లక్షణముగా ఉంది. శాస్ట్్ రయతతవ ప్ండితులు తమ సాధ ర్ణ వేద ంత చర్ులను అనిింటిని ప్రతిపాదనలకు
ప్ర్శమితము చదసార్మ. జఞగరత్గా నిర్వచించిన ప్దములను వాస్ వ ప్రకటనలలో బాగుగా-అమర్శక చదస్టి వేద ంత
సమసయలను తర్శుంచ ర్మ. ఈ లక్షణం అధికార్శక కైస్వ వేద ంతశాస్ రమునకు కేందరముగా మార్శంది తద వర్ా మన
కాలములో కూడ కరమబదధ వేద ంతశాస్ రములో ప్రతిపాదనలు కీలకమైనవిగానే ఉన ియి.
తర్ుశాస్ రముపై అర్శసర ల టిల్ యొకు సపందనతో వయవహర్శంచిన శాస్ట్్ రయతతవము యొకు మూడవ
విధ నము సపషరమైన న యయ ప్రయోగమను (స్టిలో ోజిసం) వర్గ ములో సంగరహించబడుతుంది.
సపషరమన
ై న యయ ప్రయోగము. ఒక ప్దములో, సపషరమన
ై న యయ ప్రయోగము అనునది
ప్రమేయములు మర్శయు ముగశంప్ులను ర్ూప ందించడ నికి ఏర్ాపటు చదయబడిన ప్రతిపాదనలు కల్వగశయుని
తర్ు వాదము.
ఉద హర్ణగా, పారథమిక తర్ు పాఠయప్ుస్ కాలలో తర్చు బో ధించబడద ఒక ప్రస్టద
ి ధగ
ి ాంచిన సపషరమైన
న యయ ప్రయోగము ఈ విధ్ముగా ఉంటుంది: ప్రతిపాదన ఒకటి: సల కేరటిస్ ఒక మనిషి. ప్రతిపాదన ర్ండు:
మనుషుయలందర్ూ మర్్ యమైనవార్మ. ముగశంప్ు: అందువలన, సల కేరటిస్ కూడ మర్్ యమన
ై వాడద.
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కొనిి విధ్ముల ైన తీర్ామనములకు నడిపించద వాదనలుగా ప్రతిపాదనలు ఎలా కరమప్ర్చబడత యో
గుర్శ్ంచుటకు అర్శసర ల టిల్ చ లా సమయము గడిపాడు. గుర్శ్ంప్ు నియమము, వైర్మధ్యములేని నియమము,
మినహాయించబడిన మధ్యవర్శ్తవ నియమము, అదద విధ్ముగా ఊహను గూర్శున వివిధ్ సకరమత నియమాలు,
వివిధ్ ప్రతిపాదనల నుండి సర్శగా లేద త ర్శుకముగా వివిధ్ తీర్ామనములను ప్ర్ోక్షంగా చూచద మార్ాగల వల
“తర్ు నియమములు”గా పిలువబడద ద నిని ఆయన అనేవషించ డు.
వాస్ వానికి, నిజమైన వేద ంత వాదనలు సంకిోషరమైనవిగా ఉంటాయి, కానీ శాస్ట్్ రయతతవ
వేద ంతప్ండితులు అర్శసర ల టిల్ నియమాలకు అనుగుణంగా ఉని వేద ంతశాస్ ర వాదనలను ర్ూప ందించడ నికి
ఉదదేశించ ర్మ.

సుమమ థియోలాజికలోని “దదవుని జఞానము సవయం-నిర్ాార్ణగా ఉనిద ?” అను విషయముపై
అకివనస్ చర్ును మర్ొకసార్శ గమనించుద ము. తినినన
ై సపషరమైన న యయ ప్రయోగము ద వర్ా దదవుని
జఞానము సవయం-నిర్ాార్ణమన
ై ది అను ప్రతిపాదనకు అకుడ ఆయన సపందించ డు. ఆయన ఈ ప్ద లు
వారసాడు:
సవయం-నిర్ాార్ణగా ఉని విషయము యొకు వయతిర్ేక భావమును ఎవర్మను
మనసుిలో ఒప్ుపకోర్మ ... కానీ “దదవుడు ఉన ిడు” అనే మాట యొకు వయతిర్ేకమును
మనసుిలో ఒప్ుపకోవచుు: “‘దదవుడు లేడని’ బుదిధహన
ీ ులు తమ హృదయములో
అనుకొందుర్మ.” అందువలన, దదవుడు ఉనికిలో ఉన ిడను విషయము సవయంనిర్ాార్ణమన
ై ది కాదు.
ఇకుడ ఇవవబడిన సపషరమన
ై న యయ ప్రయోగమును ఈ విధ్ముగా చెప్పవచుును. ప్రతిపాదన ఒకటి:
సవయం-నిర్ాార్ణ యొకు వయతిర్ేకమును ఏ ఒకుర్మ మనసుిలో ఒప్ుపకోలేర్మ. ప్రతిపాదన ర్ండు: “దదవుడు
ఉన ిడు’” అనే మాట యొకు వయతిర్ేకమును మనసుిలో ఒప్ుపకోవచుు. ముగశంప్ు: అందువలన, దదవుడు
ఉన ిడు అను మాట సవయం-నిర్ాార్ణమన
ై ది కాదు.
జఞగరత్గా నిర్శమంచబడిన సపషరమైన న యయ ప్రయోగములతో అకివనస్ తన వేద ంతమును అనేవషించి
ఎలా కాపాడుకొన ిడో చూచుటకు ఈ వాకయభాగము ఒక ఉద హర్ణ. ఆయన ఈ అంశముపై వయవహర్శంచిన
విధ నము మధ్యయుగ శాస్ట్్ రయతతవమునకు విలక్షణంగా ఉనిది. వాస్ వంగా, సపషరమైన న యయ
ప్రయోగముపై ఈ విధ్మన
ై దృషిర మన కాలములో కూడ కరమబదధ వేద ంతశాస్ రమునకు కేందర లక్షణముగా
ఉనిది.
సాంకేతిక ప్దములపై దృషిర పటర డం, ప్రతిపాదనలు మర్శయు త ర్శుక సపషరమన
ై న యయ ప్రయోగముపై
ఆధ ర్ప్డడంతో పాటుగా, శాస్ట్్ రయతతవ ప్ండితులు అర్శసర ల టిల్ ప్రభావమును తమ వేద ంతశాస్ రము యొకు
పారధ నయతల ద వర్ా చూపించ ర్మ.
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పారధ నయతలు. స్టిార్మైన, హేతుబదధ మన
ై , సల పానకరమం ప్ర్ంగా వాస్ వికతను విశలోషించద బాధ్యతకు
అర్శసర ల టిల్ తర్ుమును అనువర్శ్ంచ డు. ప్రతిదధ నిలువ (వర్శరకల్) హేతుబదధ కరమంలో చోటుచదసుకొనిటు
ో
చూశాడు. ఆయన అభిపారయంలో, అనిి విషయములు ఒక కొలబదే యొకు దిగువ అంచున ఉని వేర్ేవర్మ
అసంప్ూర్ణ తలు మర్శయు పై అంచున ఉని సవచఛమన
ై ఐకయత మర్శయు ప్ర్శప్ూర్ణ ర్ూప్మునకు మధ్య
ఉన ియి. ఈ హేతుబదధ కరమములోనే ప్రతి విధ్మైన వాస్ వికత యొకు సాానము ఎకుడ సర్శప్డుతుందో
గుర్శ్ంచడం తతవశాస్ రము యొకు అనేక బాధ్యతలోో ఒకటిగా ఉనిదని ఆయన నమమకం.
సులభ్మైన ప్ద లోో, దదవుడు త నే కొలబదే కు పై అంచున ఉన ిడు. ఆయన ప్రధ నుడు,
సమస్ మును సృషిరంచుటకు సృషిరంచబడనివాడు. దదవుడు సవచఛ ఐకయత, సవచఛ ర్ూప్ము, సవచఛ జీవము
గలవాడు. దదవదూతలు దదవునికంటే ఒక అడుగు కిరంద ఉన ిర్మ. వార్మ ఆతమ మర్శయు శర్రర్మును
కల్వగశనవార్మ కాబటిర మానవులు దదవదూతల కిరంద ఉన ిర్మ. అనేక ర్కాల ైన జంతువులు తమ సాానమును
మానవుల కిరంద కల్వగశయునివి; తర్మవాత మొకులు; తదుప్ర్శ ఆకర్బన ప్ద ర్ాములు; తర్మవాత గాల్వ, అగశి,
భ్ూమి మర్శయు నీర్మ అను న లుగు పారథమిక మూలకాలు; మర్శయు చివర్గా ప్రధ న ప్ద ర్ా ము దిగువన
ఉంటుంది.
తమ అర్శసర ల టిల్ సంసుృతులతో సంభాషించడ నికి, ఈ అర్శసర ల టిల్ ప్దధ తి ప్రకార్ంగా తమ
వేద ంతశాస్ రమును వివర్శంచడ నికి శాస్ట్్ రయతతవ ప్ండితులు ప్రయతిించ ర్మ. పై నుండి వచిున
వేద ంతశాస్ రము యొకు కరమములో వార్శ స్టిదధ ంత సార్ాంశములను బలముగా నిర్ేేశించ ర్మ. అనగా, వార్మ
అర్శసర ల టిల్ సల పానకరమము యొకు ఉనిత సాాయిలకు సమాంతర్ంగా ఉని కస
ై ్ వ బో ధ్లతో ఆర్ంభించి దృషిర
పటర డం మొదలుపటారర్మ తదుప్ర్శ అర్శసర ల టిల్ కొలబదే యొకు తకుువ సాాయిలతో సమాంతర్ంగా ఉని
బో ధ్లపై దృషిర పటారర్మ. అనిివేళలా, ప్రతి భాగము ఇతర్ భాగములతో ఎలా సర్శపల తుందో వివర్శస్ ూ, తమ పై
నుండి వచిున వేద ంతశాస్ రమంతటిపై ఆవర్శంచిన కిోషరమన
ై హేతుబదధ కరమానిి సపషరం చదయడ నికి చూచ ర్మ.
పై నుండి వచిున వేద ంతశాస్ రముపై ఈ విధ్మైన ధో ర్ణిని థ మస్ అకివనస్ సుమమ థియోలాజిక
అమర్శకలో సపషరముగా చూడవచుు. ఆయన సుమమలో ఒకటవ భాగము ఉపల దా తముతో ఆర్ంభ్మై
శాస్ట్్ రయతతవ వేద ంతశాస్ రములో ఉనిత పారధ నయతగల అంశమువప్
ై ు కొనసాగుతుంది: అదివతీయ దదవుడు.
తదుప్ర్శ అకివనస్ ఆశీర్ావదకర్మైన తిరతవము వప్
ై ు మర్లాడు. తర్మవాత, అతడు సృషిర మీద దృషిర పటారడు,
మర్శయు ఇది అనిి విషయాలకు మొదటి కార్ణం దదవుడదయని ఇంకనూ శరదే చూప్ుతుని అధ యయము.
తదుప్ర్శ సృషిరలో గొప్ప ద నివప్
ై ు మర్లాడు అకివనస్. దదవదూతలు తర్మవాత, దదవదూతలకు కిరంది ఉని
భౌతిక సృషిరని సూచించద ఆర్మ దినముల సృషిరని ఆయన చర్శుంచ డు. అటు తర్మవాత ఆతమ మర్శయు
శర్రర్మును కల్వగశయుని మానవతవమను అధ యయము ఉనిది. చివర్గా, భౌతిక ప్రప్ంచములో ఉని వాటితో
సహా సృషిరయంతటిపై దదవుని ప్రభ్ుతవమును గూర్శు చెప్్ ూ అకివనస్ సుమమలోని భాగము ఒకటిని
ముగశంచ డు. అకివనస్ యొకు సుమమ థియోలాజికలో ప్రతిబింబించిన అర్శసర ల టిల్ పారధ నయతలు
-25వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రీస్ ను thirdmill.org నందు సందర్శించండి.

కరమబదధ వేద ంతశాస్ రమును నిర్శమంచుట

మొదటిపాఠము: కరమబదధ వేద ంతశాస్ రము అనగానేమి?

శాస్ట్్ రయతతవము యొకు సాధ ర్ణ వూయహమును చూపిస్ ాయి. మర్శయు ఈ ధో ర్ణి శత బాేలుగా అధికార్శక
కైస్వ వేద ంతశాస్ రమును కల్వగశయుంది, మర్శయు ఇది అధ్ున తన పర టెస్టర ంట్ కరమబదధ వేద ంతశాస్ రములో
కూడ ఉంది.
కైస్వ వేద ంతశాస్ రము కొరత్ నిబంధ్న ప్దధ తుల నుండి గరరకుల ఆలోచన విధ నములోకి మార్శన కొనిి
విధ నములను మనము ఇప్పటివర్కు చూచ ము — మొదటిగా సంఘ పితర్మల కాలములోని నవీన పాోటో
దవంద వదమును, మర్శయు తదుప్ర్శ మధ్యయుగములోని అర్శసర ల టిల్ హేతువాదమును చూచ ము — కాబటిర
ఇప్ుపడు పర టెస్టర ంట్ వేద ంతశాస్ రము ఈ అభివృధ్ుధలతో పల లుబడిన మార్ాగలను మనము చూదే ము.

పర టెస్టర ంట్ వేద ంతశాస్ రము
పర టెస్టర ంట్ వేద ంతశాస్ రమును ప్ర్శశీల్వంచడ నికి చ లా మార్ాగలు ఉన ియి గనుక ఒక చిని
భాగమునకు మాతరమే మనలను మనం ప్ర్శమితం చదసుకోవాల్వ. పర టెస్టర ంట్ వేద ంతశాస్ రములో మూడు
దశలను మనము చూదే ము: మొదటిగా, 16వ శత బే ప్ు ఆర్ంభ్ సంసుర్్ ల వేద ంతశాస్ రము; ర్ండవదిగా,
సాంప్రద యిక పర టెస్టర ంటో ఒప్ుపకోలులు; మర్శయు మూడవదిగా, ఆధ్ునిక పర టెస్టర ంట్ కరమబదధ
వేద ంతశాస్ రము. పారర్ంభ్ సంసుర్్ ల వేద ంతశాస్ రముతో ఆర్ంభించుదము.

పారర్ంభ్ సంసుర్్ లు
లేఖ్నముల ఆధ ర్ముగా కైస్వ వేద ంతశాస్ రమును ప్ునఃనిర్శమంచుట పారర్ంభ్ పర టెస్టర ంట్
వేద ంతశాస్ రము యొకు లక్షయమైయుండినది. ఉద హర్ణకు, మార్శరన్ లూథర్డ మర్శయు జఞన్ కల్వవన్,
వేద ంతశాస్ రములో బెైబిలు అధికార్మును ప్ునర్మదా టించ లని ప్రగాఢమన
ై వాంఛ కల్వగశయుండిర్శ. వార్మ
ర్ోమన్ కాథల్వక్స స్టిదధ ంతములను మర్శయు విప్ో వాతమకుల న
ై అన బాపిరస్ల సవాళో ను ప్రతయక్షంగా లేఖ్నముల
ద వర్ా ఎదుర్ొున ిర్మ.
ఫల్వతముగా, లూథర్డ లేద కల్వవన్ ఆధ్ునిక కరమబదధ వేద ంతశాస్ రమునకు అనుగుణంగా ఉని దదనిని
వారయలేదు. బదులుగా, లూథర్డ ప్రతినిధియిన
ై ఫిల్వప్ మేలాంచన్ మర్శయు కల్వవన్ అనుచర్మడెైన థియోడర్డ
బ్రజఞ అనువార్మ పారర్ంభ్ పర టెస్టర ంట్ వేద ంతశాస్ రమును కరమప్ర్చ ర్మ. అయినను, పారర్ంభ్ సంసుర్్ ల
ర్చనలలో కూడ సంఘ పితర్మల కాలప్ు వేద ంతశాస్ ర మర్శయు శాస్ట్్ రయతతవ వేద ంతశాస్ ర లక్షణ లు
ఉన ియి.
ఉద హర్ణగా, ఇని్టటటయట్ి అఫ్ కిరస్టర య
ి న్ ర్శలీజియన్ అను ప్రస్టిదధ చ
ి ెందిన కల్వవన్ ర్చనను
గమనించండి. మత విర్ోధ్మైన స్టిదధ ంతముల (హెర్స్టి) నుండి పర టెస్టర ంటో ను ర్క్ష్ించడ నికి ఇని్టటటయట్ి
మొటర మొదటిగా వారయబడింది. అయితద పర టెస్టర ంటో అభిపారయములను కాపాడుకొనుటలో, సంసుర్ణకు కొనిి
శత బే ముల ముందు వేద ంతశాస్ రము నిర్శమంచుటకుగాను అభివృదిధ చెందిన విధ్ములకు పారముఖ్యమైన
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సమీప్ అనుబంధ్ములను కల్వవన్ ప్రతిబింబించ డు. ఇప్ుపడు, కల్వవన్ కేవలము సంఘ పితర్మల కాలప్ు లేద
శాస్ట్్ రయతతవ వేద ంతశాస్ ర ప్దధ తలను అనుసర్శంచ డు అని చెప్పడం న యయం కాదు. ఏదదమన
ై , ఇని్టటటయట్ి
లో అర్శసర ల టిల్ సాంకేతిక ప్ద లలో ఉప్యోగశంచిన తర్ుము యిడల పారముఖ్యమైన శరదధను చూపించ డు;
ఆయన వేద ంతమును ఎకుువగా ప్రతిపాదనలలో వయక్ ప్ర్చ డు; అంశాలను తర్శుంచడ నికి సపషరమన
ై న యయ
ప్రయోగమును నిర్శమంచ డు; మర్శయు పై నుండి వచిున వేద ంతశాస్ రము పారధ నయతలకు అనుగుణంగా తన
వేద ంతశాస్ రమును నిర్శమంచుకున ిడు.
కల్వవన్ ర్చనలోని ప్రతి విషయమును చర్శుంచుకొనుటకు సమయము సర్శపల దు గనుక,
వేద ంతశాస్ రములో కేందర సాధ్కంగా ఉని హేతువాదమును మర్శయు పై నుండి వచిున వేద ంతశాస్ మ
ర ు
పారధ నయతలను ఆయన అనుసర్శంచిన విధ నమును చూదే ము. ఒకవప్
ై ు, తర్ుశాస్ రము లేద తర్ుమును
అధ్యయనము చదయుటలోగల ప్రయోజనములను, అవి అవిశావసులచద అభివృదిధ చదయబడినప్పటికీ కూడ ,
కల్వవన్ నొకిు చెపిపన విధ నమును వినండి.

ఇని్టటటయట్ి లోని ర్ండవ ప్ుస్ కము ర్ండవ అధ యయములో, ఆయన ఈ మాటలను వారసాడు.
భౌతికశాస్ రము, తర్ుశాస్ రము, గణితశాస్ రము, మర్శయు ఇతర్ సార్ూప్య విజఞాన
శాసా్ీలలో భ్కి్హీనుల ద వర్ా దదవుడు మనకు సహాయము మర్శయు ప్ర్శచర్య
చదయుటకు ఇషరప్డుతుంటే, మనము ద ని నుండి ప ందుకుంద ం, లేదంటే, మనకు
అందించబడిన దదవుని బహుమానములను నిర్ో క్షయం చదస్టత్, మన సల మర్శతనమును బటిర
మనమే శిక్ష్ించబడత ము.
తర్ుశాస్ రము లేద తర్ుము యొకు ఈ ఆమోదమునకు అనుగుణంగా, కల్వవన్ ర్చనలు కేవలము
లేఖ్నములు బో ధించద విషయాలప్టో శరదధ చూపించడం మాతరమే కాదుగానీ ఆ బెైబిలానుసార్మైన బో ధ్లను
అర్శసర ల టిల్ తర్ు ప్రమాణ లకు అనుగుణమైన మార్ాగలోో వివర్శంచడ నికి కూడ శరదే చూప్ుత యి.
మర్ోవప్
ై ు, మధ్యయుగ వేద ంతశాస్ ర నిర్ామణములను దగగ ర్గా ప్రతిబింబించు విధ్ములలోనే కల్వవన్
ర్చించిన ఇని్టటటయట్ి అనే ప్ుస్ కము కూడ పై నుండి వచిున వేద ంతశాస్ రము యొకు పారధ నయతలను పదే
ఎతు
్ న ప్రతిబింబిసు్నివి. ఇని్టటటయట్ి న లుగు ప్ుస్ కాలుగా విభ్జించబడ్ యి: మొదటి ప్ుస్ కము
సృషిరకర్్ గా దదవుని జఞానమును గూర్శు చర్శుసు్ంది. ఈ ప్ుస్ కములో దదవునిని గూర్శు మర్శయు దదవుడు
సర్ోవనితుడెన
ై సృషిరకర్్ గా మర్శయు విశవమును నియంతిరంచదవానిగా వివర్శంచ డు. ర్ండవ ప్ుస్ కము
విమోచకునిగా దదవుని జఞానముపై దృషిర పడుతుంది; కీరస్ ు తన ప్రజల కొర్కు ర్క్షణను నర్వేర్శునటు
ో గా
ప్రప్ంచములో దదవుని జోకయమునకు సంబంధించిన మర్శనిి భ్ూసంబంధ్మైన విషయాలను ఇది ప్ర్శగణిస్ ుంది.
మూడవ ప్ుస్ కము కృప్ ప ందుకోవడం, ద ని ప్రయోజనములు మర్శయు ప్రభావములను గూర్శు చర్శుసు్ంది.
కీరస్ ులో నర్వేర్ుబడిన ర్క్షణ వయకి్గతముగా ప్రజలకు ఎలా వర్శ్స్ ుంది అను విషయమును మర్శయు ర్క్షణను
-27వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రీస్ ను thirdmill.org నందు సందర్శించండి.

కరమబదధ వేద ంతశాస్ రమును నిర్శమంచుట

మొదటిపాఠము: కరమబదధ వేద ంతశాస్ రము అనగానేమి?

ప ందుకొనిన ప్రజల వయకి్గత జీవిత లలో ర్క్షణ అనునది ఎటువంటి ఆశీర్ావద లు మర్శయు ప్రభావాలను
తెస్ ుంది అను విషయమును కల్వవన్ వివర్శంచ డు. న లగ వ ప్ుస్ కము మర్శంత తకుువసాానములో ఉని,
ఆచర్ణ తమకమన
ై విషయాలపై దృషిర పడుతుంది: సంఘము, ద ని సంసాుర్ము, మర్శయు పౌర్ ప్రభ్ుతవము
యిడల ద ని సంబంధ్ము.
కాబటిర , కల్వవన్ అధిక ఖ్గోళ భావనల నుండి తకుువ మర్శయు మర్శంత లౌకిక విషయాలవప్
ై ు
తర్ల్వనటు
ో గా మనము చూడగలము. దదవుడు సృషిరపై గొప్ప సార్వభౌమ అధికార్ము గలవాడు అను
విషయమును మొదటిగా చర్శుంచ డు. కీస
ర ్ ులో దదవుడు చర్శతరలో జోకయం చదసుకున ిడు అనునది ర్ండవ
విషయముగా చర్శుంచ డు. వయకి్గత ప్రజల ర్క్షణ అనేది తదుప్ర్శ చర్శుంచ డు. చివర్శగా, ఆచర్ణ తమక,
అనుదిన కస
ై ్ వ ఆందో ళనల విషయాలను చర్శుంచ డు.
కాబటిర , పై నుండి వచిున వేద ంతశాస్ రము మర్శయు తర్ుము యిడల అతని ఆమోదము ప్రకార్ము,
సంసుర్ణకు మునుపత సంఘ చర్శతరలో అభివృదిధచెందిన వేద ంత ప్దధ తులను మర్శయు పారధ నయతలను కల్వవన్
అనుసర్శంచ డు.
వేద ంతశాస్ రము యొకు ఆర్ంభ్ అభివృధ్ుధలపై ఆదిమ పర టెస్టర ంట్ వేద ంతము ఆధ ర్ప్డు
విషయమును మనము గుర్శ్ంచుటతో పాటుగా, పర టెస్టర ంటో ఒడంబడికల వార్సతవము విషయములో కూడ
అదద నిజమని మనము చెపాపల్వ. ప్రప్ంచములోని వేర్ేవర్మ పారంతములకు చెందిన పర టెస్టర ంటు
ో తమ
విశావసమును సంగరహించు ప్లు సాంప్రద యిక కేటకిజంలను మర్శయు ఒప్ుపకోలులను ఉతపతి్ చదసార్మ.

సాంప్రద యిక ఒప్ుపకోలులు
ఉద హర్ణ కొర్కు, సుమార్మ 1647లో వారయబడిన వస్ర మినిసర ర్డ కనెషన్ ఆఫ్ ఫయిత్ యొకు
వేద ంతశాస్ రమును గమినించండి. ఆర్ంభ్ పర టెస్టర ంటో వల , లేఖ్న బో ధ్నకు పారముఖ్యతనిచిునంత మాతరమున
వస్ర మినిసర ర్డ వేద ంతశాస్ రమును కేవలము శాస్ట్్ రయతతవముగా పిలవడం న యయం కాదు. ఇప్పటికీ,

ఒప్ుపకోలు అనునది మధ్యయుగ వేద ంతశాస్ ర దృకపథము వలన ప్రభావితం చదయబడినదనిన విషయం
వాస్ వం. అర్శసర ల టిల్ తర్ుము సాంకేతిక ప్ద లపై ఆధ ర్శతమన
ై విధ నము, ప్రతిపాదనలు వయకీ్కర్ణము యొకు
కేందరముగా ఉని విధ నము, వేద ంతశాస్ రమును అందించుటలో గల సపషరమైన న యయ ప్రయోగం యొకు
విధ నము, మర్శయు పై నుండి వచిున వేద ంతశాస్ ర పారధ నయతల ప్ర్ముగా వేద ంతశాస్ ర అంశములను అది
ఏర్పర్చద విధ నములనిిటిని ఒప్ుపకోలు హతు
్ కొంటుంది.

వస్ర మినిసర ర్డ కనెషన్ ఆఫ్ ఫయిత్ లో తర్ుము యొకు అతయంత పారముఖ్యమైన ప్నిని మనము
చూడగలము. ఇది ప్రతదయకముగా ఒకటవ అధ యయము, ఆర్వ పతర్ాలో సపషరమౌతుంది. అది ఏలా ఉనిదో
చూడండి.
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ఆయన మహిమ, మానవుని ర్క్షణ, విశావసము మర్శయు జీవితమునకు, అవసర్మన
ై
విషయాలనిిటిలో దదవుని సలహా అనేది, లేఖ్నములో వయకీ్కర్శంచబడియుండవచుు,
లేద మంచి లేద అవసర్మైన ప్ర్యవసానము లేఖ్నము నుండి ఊహించబడవచుు.
దదవుని మహిమ మర్శయు మన ర్క్షణ, విశావసము మర్శయు జీవితమునకు అవసర్మన
ై ప్రతిదధ ర్ండు
మార్ాగలోో కనిపిస్ ుందని విషయమును ఇకుడ గమనించండి. ఒకవైప్ు, ఈ సతయములు సపషరముగా
లేఖ్నములో చెప్పబడినవి. అనగా, బెైబిలు కొనిి పారముఖ్యమైన సతయములను సపషరముగా బో ధిస్ ుంది.
అయితద మర్ోవప్
ై ు, ఇతర్ కస
ై ్ వ స్టిదధ ంతములు బహుశా “మంచి మర్శయు అవసర్మన
ై ప్ర్యవసానములను
లేఖ్నము నుండి ఊహించవచుు.” ఈ కథనము పర టెస్టర ంట్ వేద ంతశాస్ మ
ర ులో హేతువాదముకు లేద
తర్ుమునకు ముఖ్యమైన పాతరను ఇసు్ంది. ఈ పర టెస్టర ంట్ వేద ంతప్ండితులు తమ ప్నిని చదస్టినప్ుపడు,
లేఖ్నములోని అనవయింప్ును గరహించడ నికి హేతువాదమును లేద తర్ుమును వార్మ ఉప్యోగశంచెడవ
ి ార్మ.
ఈ విధ్ముగా, వస్ర మినిసర ర్డ కనెషన్ ఆఫ్ ఫయిత్ ప్ూర్వకాలప్ు ప్దధ తుల యొకు ఖ్చిుతమైన ధో ర్ణిని
వలో డిచస
ద ్ ుంది.
దధనికంటే, విశావసప్ు ఒప్ుపకోలు యొకు విస్ ృత ఆకార్ము కూడ పై నుండి వచిున వేద ంతశాస్ రము
యొకు పారధ నయతలను ప్రతయక్షప్ర్మసు్ంది. ఒప్ుపకోలులోని అధ యయములు ఈ కరమమును అనుసర్శస్ ాయి:
“లేఖ్నము యొకు,” అను శీర్శషక కల్వగశన ఆర్ంభ్ అధ యయము తర్మవాత ర్ండు మర్శయు మూడు
అధ యయములు ఉనిత ఆతీమయ వాస్ వికతను అనగా — దదవునిపై దృషిర పడత యి. తర్మవాత, న లుగు
మర్శయు ఐదు అధ యయములు సృషిరని గూర్శు చర్శుసా్యి. అటు తర్మవాత పారప్ంచిక లేద భ్ూసంబంధ్మన
ై
అంశాలపై దృషిరపడత యి, అధ యయములు ఆర్మ నుండి ప్దిహేడు వర్కు మానవాళి పాప్ములో ప్డిపల యిన
విధ నము మర్శయు విమోచన విధ నమును గూర్శు చర్శుసా్యి. తదుప్ర్శ, అధ యయములు ప్దుననిమిది
నుండి ముపపై ఒకటి వర్కు సంఘము మర్శయు కస
ై ్ వ జీవితమునకు సంబంధించిన ఆచర్ణ తమక విషయాలను
చర్శస్ ాయి. చివర్శగా, ముపైప-ర్ండు మర్శయు ముపైప-మూడు అధ యయాలు ప్రప్ంచ చర్శతర ముగశంప్ును గూర్శు
మాటాోడుత యి.
ఈ ఆకార్ములో ప్రస్ ుతించబడిన వేద ంతశాస్ ర పారధ నయతలు అనేకమైన సాంప్రద య పర టెస్టర ంట్
ఒప్ుపకోలులను మర్శయు కైస్వ హితోప్దదశమును కల్వగశయున ియి.
పారర్ంభ్ పర టెస్టర ంట్ వేద ంతశాస్ రము యొకు ఈ సాధ ర్ణ ధో ర్ణులు మర్శయు సాంప్రద య పర టెస్టర ంట్
ఒప్ుపకోలులను మనసుిలో ఉంచుకొని, ఆధ్ునిక కరమబదధ వేద ంతశాస్ రము అదద విధ్మన
ై ధో ర్ణులను
కొనసాగశస్ ుందని మనము గరహంి చవచుు.

ఆధ్ునిక కరమబదధ తలు
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ఉద హర్ణ కొర్కు, 1797 నుండి 1878 వర్కు నివస్టించిన పిన్
ర ి టన్ స్టమినర్రలోని చ ర్ో స్ హడ్జజ
యొకు కరమబదధ వేద ంతశాస్ రమును గమనించుద ము. ఆయన కరమబదధ వేద ంతశాస్ రమంతటిలో, సాంప్రద య
సాంకేతిక ప్ద లను ఉప్యోగశంచినప్ుపడు, ప్రతిపాదనలపై ఆధ ర్శతమైనప్ుపడు, సపషరమన
ై న యయ
ప్రయోగమును జఞగరత్గా ఉప్యోగశంచి తన ఆలోచనను నిర్శమంచుకునిప్ుపడు, హేతువాదము మర్శయు
తర్ుమునకు హడ్జజ కేందర సాానమును ఇచిు మర్శయు పై నుండి వచిున వేద ంతశాస్ రము యొకు
పారధ నయతలను అనుసర్శంచ డు.
మర్ోవప్
ై ు, వేద ంతశాస్ రములో మధ్యయుగ శాస్ట్్ రయ తతవము మర్శయు పారర్ంభ్ పర టెస్టర ంటో యొకు
నియమాలను అధిగమించద ఒక పాతరను తర్ుమునకు హడ్జజ ఆమోదించ డు. ఆధ్ునిక శాస్ జు
ర ా లకు
అనుగుణమైన మార్ాగలోో వేద ంతప్ండితులు తమ కరమశిక్షణను ఎలా పాటించ లో చెపపి న ఆయన విధ న లను
చూదే ం. ఆయన కరమబదధ వేద ంతశాస్ రములోని మొదటి ప్ుస్ కము, ఐదవ భాగములో ఈ మాటలను
వారసాడు:
విజఞాన శాస్ రజుాడు ప్రకృతిని అధ్యయనం చదయడ నికి కొనిి ప్ుర్ావలోచనలు కల్వగశ
వసా్డు.
అతడు జఞాన అవగాహన యొకు విశావసనీయతను ఊహిస్ ాడు. …
అతడు మానస్టిక కార్యకలాపాల యొకు విశావసనీయతను కూడ ఊహించ ల్వ....
అనుభ్వము ద వర్ా నేర్ముకొనబడని ఆ సతయముల నిశుయతపైన కూడ
ఆధ ర్ప్డ ల్వ... ప్రతి ప్ర్శణ మమునకు ఒక కార్ణం ఉంటుంది; ఒకే ర్కమైన
ప్ర్శస్టా త
ి ులలో అదద కార్ణం అదద ర్కమైన ప్ర్శణ మాలను ఇసు్ంది.
అతని కాలములో విజఞాన శాస్ రములు ఎలా అర్ా ము చదసుకొనబడినవో వివర్శంచిన తర్మవాత, కరమబదధ
వేద ంతప్ండితులను గూర్శు హడ్జజ ఒక మాటను చెపాపడు.
...విజఞాన శాస్ రజుాడికి ప్రకృతి ఎలాగో వేద ంతప్ండితుడికి బెైబిలు ఆలాగే. అది అతనికి
సతయముల గశడ్ంగశ; మర్శయు బెబి
ై లు బో ధించద విషయాలను తెలుసుకొనుటలో ఆయన
ప్దధ తి, ప్రకృతి బో ధించద విషయాలను తెలుసుకొనుటకు ప్రకృతి తతవవేత్ ఉప్యోగశంచద
ప్దధ తి ఒకటే.
కాబటిర ఆయన కాలములోని విజఞానశాస్ రము ప్రకార్ము హడ్జజ హేతువాదము మర్శయు తర్ుము యిడల
తన అవగాహనను మార్ముకొనినప్పటికీ, ఒక కరమబదధ వేద ంతప్ండితునిగా వేద ంతశాస్ రమును నిర్శమంచుటకు
సాంప్రద యకమైన హేతువాదము మర్శయు తర్ుమును పారముఖ్యమైన ప్ర్శకర్ాలుగా ఆయన చూచిన
విధ నమును మనము చూడొ చుు.
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మర్ోవప్
ై ు, హడ్జజ యొకు కరమబదధ వేద ంతశాస్ రము పై నుండి వచిున వేద ంతశాస్ రము యొకు
పారధ నయతలను కూడ అనుసర్శస్ ుంది. ఆయన కరమబదధ వేద ంతశాస్ రమును చూచినప్ుపడు కస
ై ్వ
వేద ంతమునకు ఆయన ఇచిున సార్ాంశము వలో డి అవుతుంది.
అతని కరమబదధ వేద ంతశాస్ రము ఉపల దా తముతో ఆర్ంభ్మై, “దదవుని గూర్శున శాస్ రము” అని
పతర్మపటర బడిన ఒకటవ భాగములో కొనసాగుతుంది. అకుడ ఆయన దదవుని స్టిదధ ంతమును గూర్శు
చర్శుంచ డు. “మానవశాస్ రము”గా పతర్ొునబడిన ర్ండవ భాగము పారధ నయతల కొలబదే లో కిరందికి
మానవతవము వప్
ై ు కొనసాగుతుంది. తర్మవాత మూడవ భాగము, “ర్క్షణశాస్ రము,” ఇది కీస
ర ్ ులో దదవుని
కార్యము యొకు అతయధిక భావనతో ఆర్ంభ్మై ప్రజల వయకి్గత జీవితములలో ర్క్షణను గూర్శున అనువర్్ నను
చర్శుసు్ంది, మర్శయు తర్మవాత కృప్ యొకు ఆచర్ణ తమక మార్గ ములను చర్శుసు్ంది. సాంప్రద యకమన
ై
కరమమును అనుసర్శంచి న లుగవ భాగముమైన “ర్ాకడ శాస్ రము”తో — అనగా చివర్శ దినములుతో — అతని
వేద ంతశాస్ రమును ముగశంచ డు.
కాబటిర ప్రతి యుగములో, నమమకమైన కస
ై ్ వులు లేఖ్నములకు విధదయుల ై జీవిసు్, వార్మ నివస్టిస్ ుని
అనయ సంసుృతులకు సముచితమైన మార్ాగలోో లేఖ్న బో ధ్లను వయక్ ప్ర్చ ర్ని కూడ మనము చూడవచుు.
కైస్వ వేద ంతశాస్ రమును వయక్ ప్ర్చద ఒక ప్రధ న మార్గ మును కరమబదధ వేద ంతశాస్ రము ఎలా అభివృదిధ
చదస్టన
ి దో మనము ఇప్పటివర్కు చూశాము, గనుక ఇప్ుపడు మూడవ ప్రధ న అంశమన
ై కరమబదధ
వేద ంతశాస్ రము యొకు విలువలు మర్శయు ప్రమాదములను మనము చర్శుంచుదము. ర్ానుని
పాఠములలో ఈ విషయాలను మర్శంత వివర్ంగా చర్శుసా్ము. కాబటిర , ఇప్ుపడు కొనిి విశాలమైన
అంశములను మాతరమే చూదే ము.

విలువలు మర్శయు ప్రమాద లు
కరమబదధ వేద ంతశాస్ రము యొకు కొనిి అనుకూల మర్శయు ప్రతికూల లక్షణములను చూడ లంటే,
ఇతర్ పాఠములలో వేద ంతశాస్ ర నిర్ామణమును గూర్శు ఎలా వివర్శంచ మో జఞాప్కం చదసుకోవాల్వ. కైస్వ
వేద ంతశాస్ రమును నిర్శమంచుటకుగాను దదవుడు మనకు దయచదస్టన
ి మూడు ప్రధ న వనర్మలను గూర్శు
మాటాోడిన విషయమును మనము జఞాప్కము చదసుకోవాల్వ: లేఖ్న వివర్ణ, సమాజంలో పాలుప్ంప్ులు
మర్శయు కస
ై ్ వ జీవన విధ నము. లేఖ్న వివర్ణ అనేది ప్రతయద క ప్రతయక్షతపై దృషిర పటిర నప్ుపడు మనము
ఉప్యోగశస్ ాము మర్శయు అనిివిషయాలలో దదవుని సాధ ర్ణ ప్రతయక్షతపై దృషిర పటురనప్ుపడు ఇతర్ ర్ండు
వనర్మలను ఉప్యోగశస్ ాము. సమాజంలో పాలుప్ంప్ులు అనునది సాధ ర్ణ ప్రతయక్షత యొకు పారముఖ్యమైన
కోణమును అందుబాటులో ఉంచుతుంది: ఇతర్ ప్రజల యొకు సాక్షయము, ప్రతదయకముగా ఇతర్ కైస్వుల
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సాక్షయము. కస
ై ్ వ జీవనము మన దృషిరని సాధ్ర్ణ ప్రతయక్షత యొకు ఇతర్ ముఖ్యమన
ై కోణముల వప్
ై ు
ఆకర్శషస్ ుంది — కీస
ర ్ ు కొర్కు మనము జీవించునప్ుపడు కలుగు అనుభ్వముల ద వర్ా నేర్ముకునే విషయాలు,
పాప్ముతో పల ర్ాడి ఆతమలో నడచుట. దదవుని ప్రజలు ఆయన దర్ినమును తెలుసుకొని మర్శయు కైస్వ
వేద ంతశాస్ రమును నిర్శమంచుటకుగాను ప్ర్శశుదధ తమడు సహాయప్డద సాధ ర్ణ మార్ాగలుగా ఈ మూడు
వేద ంతశాస్ ర వనర్మలు ఉన ియి.
మనకుని ప్రతదయక నమమకాల యిడల సర్న
ై విశావస సాాయిలను అంచన వేయుటకు సహాయప్డద
విధ్ముగా ఈ ప్రధ న వేద ంతశాస్ ర వనర్మలు ఉనిటు
ో మనము జఞాప్కము చదసుకుంటాము. లేఖ్న వివర్ణ
యొకు సాక్ష్యయలుగా, సమాజంలో పాలుప్ంప్ులు మర్శయు కస
ై ్ వ జీవనమనునవి ఒక విషయముతో
ప ంతనగాను మర్శయు అనుకూలంగాను ఉనిప్ుపడు ఆ అంశమును గూర్శున మన నిర్ాార్ణ మర్శయు
నిశుయత యొకు సాాయి సాధ ర్ణంగా పర్మగుతుంది. అయితద, ఈ సాక్షయములు ప్రతికూలంగా మర్శయు
తకుువ విలువగా ఉనిప్ుపడు ఇవవబడిన అంశమును గూర్శున మన ఒప్ుపకోలు మర్శయు నిశుయత సాాయి
సాధ ర్ణంగా తగశగపల త యి. లేఖ్న వివర్ణ, సమాజంలో పాలుప్ంప్ులు మర్శయు కస
ై ్ వ జీవనమను వనర్మలు
కైస్వ వేద ంతశాస్ రమును నిర్శమంచుటలో పారముఖ్యమన
ై పాతరలను వహిస్ ున ియి గనుక, కరమబధ్ధధకులు ఈ
వనర్మలలో ప్రతిద నిని ఏ విధ్ముగా ఉప్యోగశస్ ున ిర్మ అని ప్రశిించడము ద వర్ా కరమబదధ వేద ంతశాస్ రము
యొకు విలువలు మర్శయు ప్రమాద లపై కొనిి ముఖ్యమన
ై అంచన లను వేయవచుు. దదవుడు ఇచిున
మూడు వనర్మలను ఉప్యోగశంచుటలోగల మన సామర్ా యమును కరమబదధ వేద ంతశాస్ రము ఎలా అవర్ోధిస్ ుంది
మర్శయు మర్మగుప్ర్మసు్ంది?
మొదటిగా కస
ై ్ వ జీవన విధ నమునకు సంబంధించిన కరమబదధ తను గూర్శు మాటాోడద ము;
ర్ండవదిగా, సమాజంలో పాలుప్ంప్ులకు సంబంధించిన కరమబదధ తను గూర్శు; మర్శయు మూడవదిగా, లేఖ్న
వివర్ణకు సంబంధించిన కరమబదధ తను గూర్శు మాటాోడుదము. కైస్వ జీవనముపై కరమబదధ త ఎటువంటి
అనుకూల మర్శయు ప్రతికూల ప్రభావములను కల్వగశయునిదో మొదట చూదే ము.

కైస్వ జీవనము
కైస్వ జీవన విధ నమను వనర్మను గూర్శు అనేక విధ లుగా వివర్శంచవచుు మర్శయు అది ఎలా
ప్నిచదస్ ుందో అను విషయముపై తర్మవాత పాఠములలో వివర్ంగా చూదే ము. ఇప్ుపడు, కస
ై ్ వ జీవనమును
గూర్శు కుోప్్ ముగా మాటాోడుదము. మన అధ్యయనములో, కైస్వ జీవనములో మన ప్వితీరకర్ణ, ప్ర్శశుదధ తలో
మన అభివృదిధని, మూడు అనుబంధ్ విషయాలలో మాటాోడుదము. మనము భావన తమక సాాయిలో, ప్రవర్్ న
సాాయిలో మర్శయు భావోదదవగ సాాయిలో ప్ర్శశుదధ ప్ర్చబడ ల్వ. మర్ోమాటలోో, మన ఆలోచనలు దదవుని
చిత్ ప్రకార్ముగా ఉండ ల్వ. మన ప్నులు దదవుని చిత్ ప్రకార్ముగా ఉండ ల్వ. మన భావోదదవగాలు కూడ దదవుని
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చిత్ ప్రకార్ముగా ఉండ ల్వ. కైస్వ జీవనము యొకు ఈ మూడు కోణములను ఆర్ోాడ కిి, ఆర్ోాపారకిిస్ మర్శయు
ఆర్ోాపాతోస్ గా మాటాోడ ము.
కైస్వ జీవనము యొకు ఈ మూడు కోణముల నుండి ప్రయోజనములను ప ందుటలో కరమబదధ
వేద ంతశాస్ రము మన సామర్ా యమును పంచద మర్శయు ఆటంకప్ర్చద కిోషరమన
ై విధ న లు ఇవి. మొదటిగా
సానుకూల వైప్ును చూదే ము, వేద ంతశాస్ రమునకు ఒక వనర్మగా కరమబదధ త కైస్వ జీవన విధ నమును ఎలా
మర్మగుప్ర్మసు్ంది.

మర్మగుప్ర్చుట
సానుకూల దృకపథంలో, కరమబదధ వేద ంతశాస్ రము ప్రతయద కముగా సాంప్రద య ప్దధ తి (ఆర్ోాడ కిి)
విషయములో బలమైనదిగా ఉంటుంది. కరమముగా ఆలోచన చదయు విధ నమును అది మనకు కల్వగశస్ ుంది,
అనుదిన జీవితములో మనము ఎదుర్ొునే సమసయలను సర్న
ై ర్రతిలో ప్ర్శగణించుటకు ఒక సంభావిత ప్రణ ళిక.
దినదినము కీస
ై కోణం, దదవుని స్టిార్మైన,
ర ్ ు కొర్కు జీవించ లని ప్రయతిిసు్ండగా, త ర్శుక సామర్సయమన
దృఢమన
ై దృకపథం, మనము మర్శయు మన చుటట
ర నుని ప్రప్ంచ దృకపథం నుండి ప ందుకొనవలస్టిన
ప్ర్శస్టా త
ి ులను మనము ఎదుర్ొుంటాము. అటువంటి వీక్షణలను కనుగొనే అతి ముఖ్యమన
ై విషయాలలో
కరమబదధ వేద ంతశాస్ రము ఒకటి. మనము కేవలము సంబంధ్ములేని నమమకములను కల్వగశ ఉనిప్ుపడు,
మన జీవితమును గూర్శున ప్రశిలకు సమాధ నమిచుుటకు లేద దదవునిని గౌర్వించు నిర్ణయాలను
తీసుకొనుటకు మన ప్ర్శస్టా త
ి ులను మనము అంచన వేయలేము.
ఒకప్ుపడు న స్టతిహితుడిని ఆసుప్తిరలో దర్శించిన విషయం జఞాప్కమునకు వసు్ంది. అతడు చ లా
అన ర్ోగయంగా ఉన ిడు మర్శయు ఎకుువ పారర్ా న అవసర్తలో ఉన ిడు. కానీ దదవుని సహాయము కొర్కు పారర్ా న
చదస్ ున ివా అని నేను అతడిని అడిగశనప్ుపడు, అతడు “చెయయను” అని చెపాపడు. అతడి సమాధ నము న కు
ఆశుర్యం కల్వగశంచింది కాబటిర కార్ణం ఏమిటో వివర్శంచుమని నేను అతనిని అడిగాను. “నేను దదవుని
సార్వభౌమతవమును నముమత ను. కాబటిర , పారర్ా న ఎటువంటి మార్మపను కల్వగశంచదని న కు తెలుసు” అని
అతడు జవాబిచ ుడు.
న స్టతిహితుడికి ఏమైంది? సర్ే, చ లా విషయాలలో అతడు కొంత కైస్వ వేద ంతశాస్ రమును గరహించి
కైస్వ బో ధ్న అంత అదద అని ప్ర్శగణించ డు. దదవుడు చర్శతరపై నియంతరణను కల్వగశయున ిడని అతడు సర్శగా
అర్ా ము చదసుకున ిడు; దదవుడు ప్ర్శప్ూర్ణముగా సార్వభౌముడు. పారర్ా న యొకు ఉప్యోగము, దదవుడు తన
సర్ోవనితమన
ై ఉదదేశాలను నర్వేర్ముటకు పారర్ానను ఉప్యోగశంచుకొను విధ నముల వంటి కైస్వ
విశావసములోని ఇతర్ సత యలకు ఆ సతయమును ఎలా అనుసంధ నం చదయాలో న స్టతిహితునికి తెల్వయలేదు.
దదవుని సార్వభౌమతవము పారర్ాన అవసర్తను తగశగంచదు, కాని వాస్ వానికి అది పారర్ానకు త ర్శుక
ఆధ ర్ముగా ఉనిది. దదవుడు సర్ోవనితుడు గనుక మనము పారర్శాస్ ాము. ఆయన నియంతరణలో ఉన ిడు
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గనుక సహాయము కొర్కు మనము ఆయనవప్
ై ు తిర్మగుత ము. దదవుడు నియంతరణలో లేకపల తద, సహాయము
కొర్కు మనము వేర్ే వార్శ వైప్ు తిర్గాల్వ. న స్టతిహితుడు ఈ విషయాలు అర్ా ము చదసుకొనుంటే, కరమబదధ
వేద ంతశాస్ రములో మర్శంత శిక్షణప ందితద, పారర్ాన మర్శయు దదవుని సార్వభౌమతవమునకు మధ్య
సంబంధ్మును అతడు అర్ా ము చదసుకొనియుంటే ఆ కషర కాలములో తన కైస్వ జీవితమును గడుప్ుటకు
మర్శంత స్టిదధప్డియుండదవాడు.
అదద సమయములో, ఛ oదసతవము అనునది కరమబదధ వేద ంతశాస్ మ
ర ునకు ఎంతటి అనుకూలముగా
ఉనిప్పటికీ, ద ని నుండి ఎకుువగా ఆశిస్టత్ అది మన కైస్వ జీవమునకు అవర్ోధ్ముగా ఉండగలదు.

అవర్ోధ్ము
కరమబదధ వేద ంతశాస్ రము మన దృషిరని కైస్వ విశావసముపై జఞగరత్గా హేతుబదధ మన
ై ఆలోచనను
చదయునటు
ై దిగా ఉంది. మన నమమకములను త ర్శుక వయవసా లో
ో చదస్ ుంది మర్శయు ఇది చ ల పారముఖ్యమన
అమర్ముటలో మునిగశపల యి కస
ై ్ వ జీవితము యొకు ఇతర్ కోణములను, ముఖ్యముగా ఆర్ోాపారకిిస్ ను, అనగా
మన ప్రవర్్ నలను దదవుని చిత్ మునకు అనుగుణంగా చదయుటకు మర్శయు ఆర్ోాపాతోస్ అనగా మన
భావోదదవగములను దదవుని చిత్ మునకు అనుగుణంగా ఉంచుకొన లను విషయములను నిర్ో క్షయం చదస్ ాము.
ఉద హర్ణకు, కరమబదధ తలలో ఎకుువగా మునిగశపల యినవార్మ కైస్వ విశావసప్ు అభాయసములో
మర్శయు ఆచర్ణలో తమ దృషిరని తగశగంచుకుంటార్మ. ఆర్ాధ్న, కృప్లో పాలుప ందుట, ఇతర్మలకు స్టతవచదయుట,
మర్శయు ప్ర్శశుదధ తుమని యొకు సపషరమన
ై మర్శయు భావోవదదవగ నడిపింప్ు వంటి విషయాలను వార్మ
ప్టిర ంచుకోర్మ. కస
ై ్ వ జీవన విధ నమును సంకిోషర విషయాలకు, సాంప్రద య విషయాల వర్కు ప్ర్శమితం చదస్టి,
కైస్వ జీవితము యొకు ఎకుువ ఆచర్ణ తమక మర్శయు వయకి్గత విషయాలను తొలగశస్ ార్మ. హేతుబదధ మైన
కరమబదధ వేద ంతశాస్ రము పారముఖ్యమైనదద, కాని మన విశావసము కేవలము స్టిదధ ంతముల వయవసా కాదు. అది
ఆచర్శంచవలస్టిన ఆచర్ణ తమక విశావసము మర్శయు కాపాడుకోవలస్టిన వయకి్గత సంబంధ్మయ
ై ునిది.
వేద ంత విద యర్మాల జీవితములలో ఈ సమసయను నేను ఎనిిసార్మో చర్శుంచ నో చెప్పలేను. అనేక
సంఘములకు స్టతవకునిగా ఉండుటకు పిలుప్ులను అందుకొని ఒక విద యర్శా న కు గుర్మ్న ిడు. అతనికి
నిర్ణ యము తీసుకోవడం తెల్వయలేదు కాబటిర చ లా నల్వగశపల యాడు. “నేను కరమబదధ వేద ంతశాస్ రమును
ఎకుువగా చదివాను. కానీ న జీవితమంతటిలో నేను ఎదుర్ొునే అతయంత ముఖ్యమన
ై ఎంపికలలో ఒకద నిని
నిర్ణ యించుకోవడ నికి ఆచర్ణ తమక విషయంలో అది న కు సహాయప్డలేదు,” అని అతడు న కు చెపాపడు.
“ప్ర్శశుదధ తుమడు నినుి నడిపస
ి ్ ున ిడని నీవు ఎలా భావిసు్న ివు? ఈ
నిర్ణ యమును గూర్శు ఉప్వాస పారర్ా నలో ఎకుువ సమయము గడిపతి
ి వా?” అని నేను
అతనిని అడిగాను.
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“నేనందుకలా చదయాల్వ? త ర్శుకంగాను మర్శయు కరమబదధ ముగాను ఈ విషయమును
నేను ప్ర్శషుర్శంచ లనుకున ిను” అని బదుల్వచ ుడు.
చ లా సార్మో, ఉత ిహభ్ర్శతముగా కరమబదధ వేద ంతశాస్ రము యొకు లక్ష్యయలను హతు
ై ్ వులు
్ కొనే కస
విశావస ఆచర్ణను మర్శయు ప్ర్శశుదధ తుమని యొకు వయకి్గత ప్ర్శచర్యను నిర్ో క్షయం చదయడం మొదలుపడత ర్మ.
మర్శయు ఇది ఫలభ్ర్శతమన
ై కస
ై ్ వ జీవితమునకు తీవర అవర్ోధ్ము కల్వగశస్ ుంది.
కైస్వ జీవనమును గడిపత మన సామర్ా యమును హెచిుంచుట మర్శయు తగశగంచుటతో పాటు,
సమాజములో పాలుప్ంప్ులు మీద కూడ కరమబదధ త అనేక అనుకూల మర్శయు ప్రతికూల ప్రభావములను
చూపిస్ ుంది. తర్మవాత పాఠములలో సమాజములో పాలుప్ంప్ులను గూర్శు మర్శంత జఞగరత్గా చూదే ము, కానీ
ఇప్ుపడు ఈ వేద ంత వనర్మల యొకు ప్రధ న విషయాలను చూదే ము.

సమాజములో పాలుప్ంప్ులు
సమాజ పాలుప్ంప్ులలో మూడు విషయాలు ఉన ియని ఆలోచించుట సహాయకర్ంగా ఉంటుంది:
మన కస
ై ్ వ వార్సతవం, గతములో ప్ర్శశుదధ తమ చదస్టన
ి కార్యము, మన వర్్ మాన సమాజము, సమకాలీన కస
ై ్వ
సమాజములో మర్శయు మన వయకి్గత నిర్ణ యాలలో ప్ర్శశుదధ తుమని నడిపింప్ు, సమాజములో వయకి్గతముగా
మనలో ప్ర్శశుదధ తుమడు కార్యముచదయు సాానము. కస
ై ్ వులు ఒకర్శతోనొకర్మ పాలుప్ంచుకుంటార్మ ఎందుకంటే
ప్ర్శశుదధ తుమడు ప్రప్ంచములో ప్ర్శచర్యను జర్శగశంచుటకు సంఘము కేందరముగా ఉందని మనకు తెలుసు.
మర్శయు ప్ర్శశుదధ తమతో నింప్బడినవార్శతో సమైకయముగా మన వేద ంతశాస్ రమును మనము నిర్శమంచ లని
కీరస్ ు ఆశిసు్న ిడు.
వార్సతవం, ప్రస్ ుత సమాజము మర్శయు వయకి్గత తీర్మప అను పాలుప్ంప్ులకు సంబంధించిన మూడు
విధ్ముల ైన విషయాలను మనసుిలో ఉంచుకొనుట ద వర్ా, కరమబదధ వేద ంతశాస్ రము సమాజ
పాలుప్ంప్ులను ఎలా మర్మగుప్ర్మసు్ందో మర్శయు ఎలా అవర్ోధ్ము కల్వగశస్ ుందో చూచుటలో మనకు
సహాయప్డత యి.

మర్మగుప్ర్చుట
ఒక వప్
ై ు, కైస్వ వార్సతవము మీద దృషిరని పటురటలో, గతములో కైస్వులు తమ విశావసమును
అర్ా ము చదసుకొని ఎలా జీవించ ర్మ అను విషయములలో అది మనకు సహాయప్డు విధ నము, సమాజము
కొర్కు కరమబదధ వేద ంతశాస్ రము యొకు గొప్ప విలువలలో ఒకటెయ
ై ునిది. గతములో వేద ంతశాస్ రమును
నిర్శమంచిన గొప్ప స్ట్్ రప్ుర్మషులపై దృషిరని పటిర , కీస
ర ్ ు సంఘమునకు ప్ర్శశుదధ తుమడు బో ధించిన విషయాల
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ఆధ ర్ంగా కరమబధ్ధధకులు వేద ంతశాస్ రమును నిర్శమంచ ర్మ. మర్శయు ఈ కార్ణముచదత, గతములోని కైస్వ
సమాజముతో సంభాషించు మన సామర్ా యమును ఇది బాగా పంచగలదు.
మన కాలంలో, చ లామంది కస
ై ్ వులు వేద ంతశాస్ రమును చ లా వయకి్గతముగా చూసా్ర్మ. ఇతర్
కైస్వులు విశవస్టించు ద నిపై తకుువ దృషిర పటిర తమకు సతయమని అనిపించినద నిపై ఎకుువ శరదే చూపించి
వేద ంతశాస్ రమును నిర్శమంచడమే అతయధిక వేద ంత లక్షయముగా చ లామంది కస
ై ్ వులు భావిసు్నిటు
ో
కనిపిస్ ుంది. మంచిది, వేద ంతశాస్ రమును మనము సంప్రదించద విషయములో నిజఞయితీగా వయకి్గతముగా
ఉండ లని కీస
ర ్ ు మనల్వి పిల్వచ డు అనగా అది నిజఞయితీగా ఉండ ల్వ, మర్శయు మనము
హృదయప్ూర్వకముగా పాలుప ంద లని ఆయన ఆశిసు్న ిడు అయితద వేద ంతశాస్ మ
ర ును వయకి్గత
ఆలోచనతో మాతరమే సంప్రదిస్టత్ వేద ంతశాస్ రమునకు దదవుడిచిున సంప్ని వనర్మలలో కొనిింటిని మనము
కోలోపత ము: అది యుగాలుగా ప్ర్శశుదధ తమ చదస్ ుని ప్ని.
కాగా, అప్ుపడప్ుపడు నేటికాలములో విశావసులు ఇతర్మలతో సంభాషిస్ ునిప్ుపడు అది
సాధ ర్ణముగా ప్రస్ ుత సమాజప్ు సాాయిలోనే ఉంటుంది. మన సమకాలీనులు ఇచుు ప్రసంగములను
మర్శయు ఉప్న యసములను వింటాము మర్శయు ప్ుస్ కాలు చదువుత ము. అయితద, కరమబదధ
వేద ంతశాస్ రము గతములో ప్ర్శశుదధ తుమడు సంఘమును నడిపించిన అదుుత విధ నముల వైప్ు మన
దృషిరని తిరప్ుపతుంది.
ఈ విధ్ముగా సమాజములో పాలుప్ంప్ుల విషయములో కరమబదధ త మనలను అభివృదిధ
చదస్ ుందనడం వాస్ వం, అదద సమయములో, కరమబదధ వేద ంతశాస్ రము పాలుప్ంప్ులకు అవకాశము
కలుగజేయు విషయములో మాతరం ప్ర్శమితంగా ఉనిది.

అవర్ోధ్ము
కరమబదధ మన
ై వేద ంతశాస్ రము యొకు సాంప్రద యిక దృషిరని మనము అతిగా ప్ర్శగణించినప్ుపడు,
అది మనలన అనౌచితయమునకు నడిపస
ి ్ ుంది, మర్శయు ప్ర్శశుదధ తుమడు ప్రస్ ుత సమాజమునకు
బో ధించువాటిని మర్శయు నేడు మన వయకి్గత తీర్మపను గూర్శు తెల్వయజేయు విషయాలను తిర్సుర్శస్ ుంది.
గతములోని వేద ంతశాస్ రము ఎంత పారముఖ్యమైనప్పటికీ, నేడు సంఘము కొరత్ సవాళో ను ఎదుర్ొుంటుంది
మర్శయు ఆ సవాళో కు ఎలా సపందించ లో నేడు ప్ర్శశుదధ తుమడు ఇంకనూ బో ధిస్ ూనే ఉన ిడు.
ఒక ఆదివార్ప్ు ఉదయకాలమున న స్టతిహితుని కల్వస్టిన విషయము న కు జఞాప్కమొసు్ంది. అతడు
ప్టర ణములోని మర్ొక సంఘనకు సభ్ుయడుగా ఉన ిడు, కానీ ఆ దినమున మా సంఘమును దర్శించ డు.
కాబటిర , “నేడు నీవు ఇకుడ ఎందుకున ివు? నీవు వేర్ే సంఘమునకు చెందినవాడవు కావా?” అని అడిగాను.
అతని సపందన అసలు విషయమును బయలుప్ర్చింది. ఆయన ఇలా చెపాపడు, “స్టతవకుడు కరమబదధ
వేద ంతశాస్ రము బో ధించదవాడు గనుక నేను న సంఘమును పతరమించదవాడిని. కైస్వులు ఏమి నముమత ర్ో నేను
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చ లా నేర్ముకున ిను, కానీ నేను న సంఘములో సమయం గడిపన
ి కొలది, జీవిత నిి కోలోపతున ినని
అనిపించింది.”
కైస్వులు కరమబదధ వేద ంతశాస్ రమును గూర్శు ఎకుువ ఉలాోసప్డిపల యినప్ుపడు ఈ విధ్మైన సమస్టతయ
వసు్ంది. వార్మ వార్సతవముపై ఎకుువ శరదధ చూప్ుత ర్మ గనుక సమకాలీన సమసయలను ఎలా ప్ర్శషుర్శంచ లో
కూడ తెల్వయకుండ ఉంటార్మ. ప్రస్ ుత సమాజము మర్శయు వయకి్గత తీర్మప వప్
ై ు దృషిర పటర కుండ కరమబదధ
వేద ంతశాస్ రము మనలను అవర్ోధిస్ ుంది.
కైస్వ జీవనము గడప్ుట మర్శయు సమాజములో పాలుప్ంప్ులు చదయుట కొర్కు కరమబదధ
వేద ంతశాస్ రము మనలను స్టిదధప్ర్మచు విధ నమును చూచుట ఎంత పారముఖ్యమో, లేఖ్నమును
వివర్శంచునప్ుపడు గణనీయమన
ై ప్రభావమును చూప్ుతుందనడం కూడ అంతద పారముఖ్యమయ
ై ునిది.

లేఖ్న వివర్ణ
తర్మవాత పాఠములలో, లేఖ్న వివర్ణను గూర్శు మర్శంత అనేవషించుదము, కానీ ఇప్ుపడు బెైబిలును
అనువదించుటలో సంఘమునకు ప్ర్శశుదధ తుమడు బో ధించిన మార్ాగలను చూదే ము. మూడు ప్రధ నమైన
వర్ాగలుగా వాటిని సంగరహించడం సహాయకర్ంగా ఉంటుంది: సాహితయ విశలోషణ, చ ర్శతరక విశలోషణ మర్శయు అంశ
విశలోషణ. ఈ ప్దధ తులలో ప్రతిదధ ఒక ప్రతదయక విషయమును అందిస్ ుంది, కానీ ప్రతి ఒకుటి ఇతర్ వాటిపై
ఆధ ర్ప్డుతుంది. కావున, వివర్ణ కొర్కు కరమబదధ మన
ై వేద ంతశాస్ ర విలువలను మర్శయు ప్ర్శమితులను
అంచన వేస్టినప్ుపడు, లేఖ్నమును అనువదించుటలోగల ఈ మూడు ప్దధ తులకు అది ఎలా అనుసంధ నం
కల్వగశయునిదో చూడ ల్వ.
సాహితయ విశలోషణ. సాహితయ విశలోషణ అనగా బెైబిలును ప్రధ నంగా ఒక చితరం లేద చితరలేఖ్నంలా చూచద
వివర్ణ ప్దధ తి; దధనిని మనము కళా సాహితయ ర్చనగా చూదే ము. ఇటీవల దశాబే ములలో ఇటువంటి వివర్ణ
ఎకుువగా ఉదా టించబడింది.
మొత్ ంగా చెపాపలంటే, సాంప్రద యిక సాహితయ మార్ాగల ద వర్ా తమ పతరక్షకులను ప్రభావితం
చదయడ నికి బెబి
ై లు అనునది మానవ ర్చయితలచద ర్ూప ందించబడిన ఒక ప్తరంగా ఉనిదని సాహితయ విశలోషణ
యొకు భావన. సాహితయ విశలోషణలో ప్రశిలకు చ లా పారధ నయత ఇవవబడుతుంది: “మానవ ర్చయితల యొకు
ఆలోచనలు ఏమిటి?” “ఒక వాకయభాగము యొకు సాహితయ లక్షణములు ర్చయిత సందదశమును ఎలా
తెల్వయజేస్ ున ియి?” మర్శయు “వార్శ మూల పాఠకులను లేఖ్నములు ఎలా ప్రభావితం చదసాయి?”
చ ర్శతరక విశలోషణ. చ ర్శతరక విశలోషణ అనేది ఆధ్ునిక కాలప్ు లక్షణమును కల్వగశయుని బెైబిలు ప్దధ తిగా
ఉనిది, జఞానోదయ కాలముతో ఆర్ంభ్మై ఇటీవల దశాబే లతో ముగుసు్ంది. ఈ కాలములో, బెైబిలు సూచించద
చర్శతరను అర్ా ం చదసుకోవడం బెబి
ై లానుసర్మన
ై వివర్ణకు కేందరమైన అంశముగా ఉనిది.
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చ ర్శతరక విశలోషణ బెైబిలును ఒక సాహితయ చితరలేఖ్నముగా లేద చిత్ ర్మవుగా కాకుండ , చర్శతరకు ఒక
కిటికీగా చూసు్ంది. ఇప్ుపడు, చ ర్శతరక విశలోషణ ఇతర్ ప్దధ తులను నిర్ో క్షయం చదయదు, కానీ ద ని ప్రధ న ఉదదేశం
వాకయభాగము వనుక ఉని చర్శతరను నేర్ముకోవడ నికి లేఖ్నములగుండ చూడడమైయునిది.
చ ర్శతరక విశలోషణ యొకు కొనిి ర్ూపాలోో, కైస్వులు ఇలాటి వివర్ణ తమక ప్రశిలను అడుగుత ర్మ:
“లేఖ్నములలో దదవుడు చదస్టన
ి ఏ కార్ాయలు వివర్శంచబడ్ యి?” “వాటి యొకు పారచీన పారముఖ్యత ఏమిటి?”
“ఈ దదవుని కార్ాయలు ముందు మర్శయు తర్మవాత దదవుని ఇతర్ కార్ాయలతో ఎలా అనుసంధ నం
కల్వగశయున ియి?” చ ర్శతరక విశలోషణ యొకు ప్రధ న దృషిర బెైబిలు చర్శతరలో ఏమి జర్శగశందో ప్ునర్శిర్శమంచడం
మర్శయు ఆ కాలములోని ప్రజల కొర్కు ఆ సంఘటనల యొకు పారముఖ్యతను అర్ా ం చదసుకోవడం మీద
ఉంటుంది.
అంశ విశలోషణ. లేఖ్న వివర్ణకు సంఘము తీసుకొనిన మూడవ ప్రధ న ప్దధ తి, బహుశా “అంశ
విశలోషణ”గా పిలువబడుతుంది. కైస్వులు బెైబిలు నుండి వేద ంతమును నిర్వచించద అనేక మార్ాగలోో అంశ
విశలోషణ ఎలో ప్ుపడు ఉంది, కానీ ఆధ్ునిక కాలంలో చ ర్శతరక విశలోషణ వైప్ుకు మార్ే ముందు సంఘము యొకు
ఆర్ంభ్ శత బాేలోో అంశ విశలోషణ గటిర గా నొకిు చెప్పబడింది.
అంశ విశలోషణలో లేఖ్నములను సాహితయ చితరలేఖ్న లుగా లేద చర్శతరకు కిటికీగా చూడముగానీ, ఒక
అదే ముగాను, ప్రశిలకు సపందించు మార్గ ముగాను, అవి బెబి
ై లులో పారముఖ్యమైనవి కాకపల యినప్పటికీ
మనకు పారముఖ్యమన
ై విషయాలు లేద అంశాలకు సపందించద విధ్ముగాను చూసా్ము. “మన ఆసకు్లను
గూర్శు బెైబిలు ఏమి చెప్్ ుంది?” “అది మన అవసర్తలను ఎలా తీర్ముతుంది?” “మనము విలువనిచదు
అంశములను గూర్శు అది ఏమి మాటాోడుతుంది?” అను ఇటువంటి ప్రశిలను మనము అడుగుత ము. ఈ
అంశములు వయకి్గత ఆందో ళన నుండి ర్ావచుు; మన చుటట
ర నుని సంసుృతి విషయాల నుండి ర్ావచుు లేద
మన సంఘ సమాజముల నుండి ర్ావచుు. ఏదిఏమైనప్పటికీ, నమమకసు్ల ైన కస
ై ్ వులు తమకు పారముఖ్యమన
ై
అంశములు మర్శయు ప్రశిలను గూర్శు లేఖ్నములు ఏమి బో ధిస్ ున ియో తెలుసుకోవాలని ఎలో ప్ుపడు
ఆశప్డుతుంటార్మ.
ఈ మూడు వివర్ణ తమకమైన ప్దధ తులను మనసుిలో ఉంచుకొని, కరమబదధ త లేఖ్న వివర్ణను ఎలా
మర్మగుప్ర్మసు్ందో మర్శయు ఎలా అవర్ోధిస్ ుందో చూడగల స్టిాతిలో మనము ఉన ిము.

మర్మగుప్ర్చుట
మొదటిగా, కరమబదధ వేద ంతశాస్ రము అంశ విశలోషణను అభివృదిధ చదయుటకు చకుగా అమర్ుబడింది.
కరమబదధ వేద ంతప్ండితులు ప్రశిించుటకు కొనిి సంప్రద యకమైన ప్రశిలను, సర్శగా అమర్ుబడిన
అంశముల కరమమును అందజేస్ ుంది.
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కరమబదధ వేద ంతశాస్ రము అంశ విశలోషణ యొకు చ లా ఉప్యోగకర్మైన ర్ూప్మును సూచిసు్ంది.
సాంప్రద యక వేద ంత అంశములను గూర్శు బెైబిలంతయు ఏమి చెప్్ ుందో కరమబధ్ధధకులు ద నిని అనేవషిస్ ార్మ.
బెైబిలంతటి నుండి వచనములను పల గుచదస్టి వాటిని సాంప్రద య అంశములకు అనుసంధ నించునప్ుపడు ఈ
వచనములనిిటి మధ్య సంబంధ లను చూసా్ర్మ. వివిధ్ వచనములను పల గుచదస్టి మర్శయు కల్వపి మొత్ ముగా
చూస్టత ఈ ప్రకిరయ ఒక అంశమును గూర్శు లేఖ్నములు చెపపత ఒకే విషయమును తీసుకొని లేఖ్నములనిియు
ఆ అంశమును గూర్శు అదద విషయమును చెప్్ ున ియను ఆలోచనను చదయకుండ మనకు
సహాయప్డత యి. కేవలము ఒక వచనము మాతరమే దదవుని గూర్శు ఏమి చెప్్ ుందో తెలుసుకోవడం కాదుగానీ
లేఖ్నమంతయు దదవుని గూర్శు ఏమి చెప్్ ుందో మనము తెలుసుకోవాల్వ. మానవతవము గూర్శు అవనిియు
ఏమి చెప్్ ున ియి? ర్క్షణ గూర్శు అవనిియు ఏమి చెప్్ ున ియి? కరమబదధ వేద ంతశాస్ రము గొప్ప విలువైనది
ఏలయనగా ఈ విషయాలపై మర్శయు ఇతర్ అనేక కీలక అంశాలపై బెైబిలు యొకు ఉదదేశములను వదకుటలో
మనకు సహాయబడుతుంది.

అవర్ోధ్ము
మర్ో వప్
ై ు, కరమబదధ వేద ంతశాస్ రము లేఖ్న వివర్ణను అవర్ోధిస్ ుంది ఎందుకంటే లేఖ్నము యొకు
సాహితయ మర్శయు చ ర్శతరక విశలోషణపై అది దృషిర పటర దు. వాస్ వానికి, బెైబిలును మంచిగా అనువదించద
కరమబధ్ధధకులు ఎలో ప్ుపడు బెైబిలును కొంత మేర్కు సాహితయముగా మర్శయు చర్శతరగా ప్ర్శగణిస్ ార్మ.
అయినప్పటికీ వార్మ లేఖ్నములను సంప్రదించద ప్రధ న మార్గ ం ఇది కాదు. ఈ కార్ణముచద, లేఖ్నములను
అనువదించుటలో కరమబదధ మైన వేద ంతశాస్ రము మన ప్దధ తిని అధిగమించినప్ుపడు, బెైబిలు నుండి మనము
నిర్వచించినద నిపై అది కొనిి ప్ర్శమితులను ఉంచుతుంది. మర్శయు ముందు పాఠములలో మనము
చూడబో తునిటుర, సాహితయ మర్శయు చ ర్శతరక విశలోషణ యొకు ఆవిషుర్ణలు తర్చు కరమబదధ వేద ంతశాస్ రము
యొకు తీర్ామన లను సర్మేబాటు చదయడ నికి మనలను పతరర్ేపస
ి ్ ాయి.
కావున సాధ ర్ణ ప్ద లోో, కస
ై ్ వ వేద ంతశాస్ రమును నిర్శమంచుటలో కరమబదధ వేద ంతశాస్ రమునకు
విలువలు మర్శయు ప్రమాదములు కూడ ఉన ియను విషయమును చూశాము. ఇది కైస్వ జీవన
విధ నము, సమాజములో పాలుప్ంప్ులు మర్శయు లేఖ్న వివర్ణను గూర్శు చెప్ుపకోదగగ కొనిి అనుకూల
మార్ాగలలో వివర్శంచడ నికి దో హదప్డుతుంది. అయితద ప్రతి వేద ంతశాస్ ర నిధి యొకు ముఖ్యమైన ప్ర్శణ మాల
నుండి అది మన దృషిరని దూర్ంగా ఉంచుతుంది. కరమబదధ వేద ంతశాస్ రము యొకు విలువలు మర్శయు
ప్రమాదములు ర్ండింటిని మనసుిలో ఉంచుకోవడమనేది చ లా పారముఖ్యమైయునిది.
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ముగశంప్ు
ఈ పాఠంలో “కరమబదధ మైన వేద ంతశాస్ రము అనగానేమి?” అను ప్రశిను అనేవషించ ము.
కరమబదధ మన
ై వేద ంతశాస్ రమునకు మర్శయు కొరత్ నిబంధ్న వేద ంతశాస్ రమునకు మధ్య పల ల్వకను మనము
చూచ ము. సంఘ చర్శతరలో అది ఎలా అభివృదిధ చెందినదో మనము చూచ ము. మర్శయు కరమబదధ
వేద ంతశాస్ రము యొకు విలువలను మర్శయు ప్రమాదములను కొనిింటిని చూచ ము.
కరమబదధ వేద ంతశాస్ రమును నిర్శమంచుట ద వర్ా మన నమమకములను ఒక కరమములో ఎలా పటారలో
నేర్ముకోవడమనేది కీస
ర ్ ు అనుచర్మలు చదయవలస్టిన అనేక పారముఖ్య విషయములలో ఒకటి. లేఖ్నముల
బో ధ్ను తీసుకొని సంఘము యొకు సాంప్రద యముల ప్రకార్ము త ర్శుక కరమబదధ తలో అమర్శక చదస్టినప్ుపడు
దదవునిని గౌర్వించు ప్ర్శప్ూర్ణ కైస్వ వేద ంతశాస్ మ
ర ును నిర్శమంచుటకు మర్శయు కీస
ర ్ ు సంఘములో మర్శంత
ప్రభావవంతమైన స్టతవకులుగా ఉండుటకు అది మనకు సహాయప్డుతుంది.
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