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ఉపల దా తము
ద ద పు పరతి వృతి్ లో ఉని పరజలు, పరతి విధ్మన
ై ఉదో యగములోనుని కార్శమకులు, ఇతర్మలతో
మాటాోడుటకు తమ స ంత పదధ తులను ఏర్ాపటు చదసుకొను విషయమును మీర్మ ఎపుపడెన
ై గమనించ ర్ా?
వాటి అర్ా ములు ఇతర్మలు అర్ాము చదసుకొనకపల యినపపటికీ కూడ వార్శకి విశేషముగా అనిపించు పదములు
మర్శయు పదసమూహములను వార్మ అభివృదధ చదస్ ార్మ. వద
ై ుయలు, న యయవాదులు, కార్మలు
బాగుచదయువార్మ, ర్ైతులు, నిర్ామణకులు – ఏ ఉదో యగమైన సర్ే; ఇతర్మలతో మాటాోడుటకు పరతదయకమన
ై ,
కొనిిసార్మో సాంకేతికమన
ై పదధ తులను కూడ అభివృదధ చదసుకుంటాము.
అనేక విధ లుగా, కరమబదధ వేద ంతశాస్ రములో కూడ ఇలాగే ఉంటుంద. కరమబదధ వేద ంతపండితులు
తమ వేద ంతమును పరతదయక పదములతో నిర్శమసా్ర్మ. ఒకర్శతోనొకర్మ సంభాషించుకొనుటకు సాంకేతిక పదముల
ద వర్ా తమ స ంత మార్గ ములను ఏర్ాపటు చదసుకుంటార్మ.

కరమబదధ వేద ంతశాస్ రమును నిర్శమంచుట అను మన పాఠముల కరమములో ఇద ర్ండవ పాఠం,
మర్శయు దీనిలో పర టెస్టర ంటు
ో కరమబదధ వేద ంతశాస్ రమును ఎలా నిర్శమసా్ర్మ అను విషయమును మనము
చూసు్న ిము. మనము ఈ పాఠమునకు, “కరమబదధ తలో సాంకేతిక పదములు” అను శీర్శషకనిచ ుము,
మర్శయు తమ పనిని నర్వేర్ముటలో కరమబదధ వేద ంతపండితులుకు సహాయపడిన కొనిి పరతయద క పదములను
మర్శయు పదసమూహములను ఈ పాఠములో మనము వివర్శంచుదము.
మన పాఠము మూడు పరధ న భాగములుగా విభ్జంచబడుతుంద. మొదటిగా, కరమబదధ
వేద ంతశాస్ రములోని సాంకేతిక పదముల యిెడల ఒక సాధ ర్ణ ధో ర్ణిని చూదే ము; అవి ఏవి మర్శయు
కరమబదధ తలో వాటి సాానమేమిటి. ర్ండవదగా, సాంకేతిక పదముల యొకు నిర్ామణమును అనేవషించుదము;
విషయాలను తెల్వయజేయుటలో కరమబదీధకులు పరతదయక మార్గ ములను ఎలా అభివృదధ పర్చుకున ిర్మ. మర్శయు
మూడవదగా, కరమబదధ తలోని సాంకేతిక పదముల యొకు విలువలను మర్శయు పరమాదములను చూదే ము,
కరమబదధ వేద ంతశాస్ రమును నిర్శమంచుటలోగల మన పరయతిములను మర్మగుపర్చు మర్శయు అవర్ోధంచు
మార్గ ములను చూదే ము. సాంకేతిక పదముల యిెడల పారథమిక ధో ర్ణితో ఆర్ంభించుదము.
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ర్ండవ పాఠం: కరమబదధ తలో సాంకేతిక పద లు

ధో ర్ణి
ఈ అంశముపై విశాలమైన దృకపథమును ప ందదందుకు, న లుగు విషయాలను చూదే ము. మొదటిగా,
సాంకేతిక పదములు యొకు అర్ా మేమిటో నిర్వచించుదము. ర్ండవదగా, వేద ంత పదములు మర్శయు
వేద ంత అంశముల మధ్య సంబంధ్మును వివర్శంచుదము. మూడవదగా, కరమబదధ తలో సాంకేతిక పద లను
ఉపయోగశంచుటలోగల అవసర్తపై దృషిర పటురదము. మర్శయు న లగ వదగా, కరమబదధ వేద ంతశాస్ రమును
నిర్శమంచు పరకిరయలో సాంకేతిక పదముల యొకు సాానమును వివర్శంచుదము. మొదటిగా సాంకేతిక పదముల
అర్ా మును వివర్శంచుదము.

నిర్వచనము
కరమబదధ వేద ంతమును మనము మొదటిగా చదువునపుపడు, కరమబదధ వేద ంతపండితుల యొకు
భాషను ఖ్చిుతముగా నేర్ముకోవాలనేద వంటనే మనకు సపషరమౌతుంద. మనము సాధ ర్ణముగా
ఉపయోగశంచని పదములు మర్శయు పదసమూహములను కరమబదీధకులు తర్చు ఉపయోగశస్ ుంటార్మ.
మర్శయు అనుదన జీవితములో ఉపయోగశంచద పదములను ఉపయోగశంచినపపటికీ కూడ , వాటిని అసాధ ర్ణ
విధ లుగానే ఉపయోగశస్ ార్మ. విషయాలను తెల్వయజేస్టత ఈ పరతయద క విధ నములను చ లాసార్మో “వేద ంత
సాంకేతిక పద లు” అని పిలుసా్ర్మ. మన ఉదదేశాల కొర్కు, వేద ంత సాంకేతిక పదములను “వేద ంతశాస్ మ
ర ులో
పరతయద క అర్ా ములను కల్వగశన పదములు మర్శయు పదసమూహములు” అని నిర్వచించుదము.
కొనిిసార్మో, కరమబదధ వేద ంతపండితులు ఒక విషయం నుండి మర్ొకద నిని వయత యసముగా
చూపించుటకు సాంకేతిక పదములను ఉపయోగశస్ ుంటార్మ. ఉద హర్ణకు, “దదవుని గూర్శున వేద ంతశాస్ రము”
అను పదసమూహము దదవునిలో మర్శయు దదవుని యొకు అధ్యయనమును సూచిసు్ంద. ఇద దదవుని
సవయం-ఉనికిపై, ఆయన మహనీయతఫై మర్శయు ఇలాటి విషయాలపై దృషిర పడుతుంద. విర్మదధ ముగా,
“వేద ంతశాస్ రము” అనే పదము మానవులు, పాపము, మర్శయు ర్క్షణ సంబంధ్మన
ై స్టిదధ ంతములతో సహా,
దదవునికి సంబంధంచి చర్శుంచబడిన అనిి సాధ ర్ణ విషయాలను సూచిసు్ంద.
కొనిిసార్మో సాంకేతిక పద లనునవి ఒక పదము లేద పదసమూహములో సంకిోషర విషయాలను
సంక్షిప్్కర్శంచద అనుకూలమైన మార్గ ములను కూడ సూచిసా్యి. ఉద హర్ణకు, “తిరతవము” అనే సాంకేతిక
పదము దదవునిని గూర్శున సపషరమైన బో ధ్లను వంటనే కోరడీకర్శంచి తెల్వయజేయు ఒక పదముగా ఉంద.
వేద ంతపర్మన
ై చర్ులో “తిరతవము”ను గూర్శు పరస్ ావించిన పరతీసార్శ సమయము తీసుకొని ద ని స్టిదధ ంత
సంకటములనిిటినీ వివర్శంచుటకంటే “తిరతవము” అని చెపపడం చ లా సులభ్ంగా ఉంటుంద. అనిి
కార్యకరమాలోో, వేద ంత సాంకేతిక పదములు అనునవి వేద ంతశాస్ రములో పరతదయక అర్ా మును కల్వగశన పదములు
మర్శయు పదసమూహములుగా ఉన ియి.
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ఇపుపడు సాంకేతిక పదముల యిెడల మనకొక పారథమిక అవగాహన కల్వగశంద, కాబటిర మర్ొక
విషయమును మనము చూదే ము: పదములు మర్శయు భావనల మధ్య సంబంధ్ము. మనము ఉపయోగశంచద
పదములు మర్శయు ఈ పదములు వయక్ పర్చద ఆలోచనలు లేద భావనల మధ్య సంబంధ లు ఏమిటి?
ఒకద నికొకటి అనుగుణంగా అవి ఎలా ఉన ియి?

పదములు మర్శయు భావనలు
ఈ అంశమును ర్ండు కోణ ల నుండి పర్శశీల్వదే ము: మొదటగా, సాధ ర్ణ భాషలో పదములు మర్శయు
భావనల మధ్య సంబంధ లు; మర్శయు ర్ండవదగా, లేఖ్న భాషలో పదములు మర్శయు భావనల మధ్య
సంబంధ లు. సాధ ర్ణ భాషలో పదములు మర్శయు భావనలు ఒకద నితోనొకటి ఎలా సంబంధ్ము కల్వగశ
ఉంటాయో మొదటిగా చూదే ము.

సాధ ర్ణ భాష
మీ మనసుిలో ఉని భావనలకు పదములు ఎలా సంబంధ్ము కల్వగశయుంటాయో అని మీర్మ
చ లామందని అడిగశనటెో తద
ల , వార్మ ఉపయోగశంచద పరతీ పదమునకు అనుగుణమన
ై ఆలోచన ఉంటుందని వార్మ
చెప్ ార్మ. పదములు మర్శయు భావనల మధ్య సూటెన
ై ఒకటితో మర్ొకటి అనుగుణంగా ఉండు అనుబంధ్ం
ఉందని చ లామంద పరజలు ఆలోచిసు్ంటార్మ.
పరజలు ఈ విధ్ముగా ఎందుకు ఆలోచిసా్ర్నేద కనుగొనడం అంత కషరం కాదు. చినిపిలోలు తమ
తల్వో దండురల భాషను నేర్ముకొను విధ నమును మనము పర్శశీల్వంచినపుపడు, ఎకుువగా వార్మ పరజల పతర్ో మ,
వసు్వులు మర్శయు చిని చిని పనులను నేర్ముకోవడం ఆర్ంభిసా్ర్మ. తల్వో తనవైపు చూపించుకొని “అమమ”
అని చెప్ ుంద, లేద చిని ర్ొటెర ముకును పటురకొని “ర్ొటెర ” అని చెప్ ుంద. సమయం గడచదకొదీే, పిలోలు మర్శనిి
పద లు నేర్ముకుంటార్మ, మర్శయు ఆ పదములను మర్శనిి ఎకుువ భావనలతో అనుబంధసా్ర్మ. ర్ండవ
భాషను నేర్ముకొనే పదే లు, పదము వంబడి పదముతో భాషను నేర్ముకొనేపుపడు తర్చు ఇలాటి పరకిరయతోనే
ఆర్ంభిసా్ర్మ. ఈ పారథమిక దశలలో, తర్చు ఒక పదమును ఒక భావనతో అనుబంధంచడం వాస్ వం.
అయితద దీనిని గూర్శు ఆలోచించడం మానివేస్టినపుపడు, పదములు మర్శయు భావనల మధ్య
ఉనిటువంటి సంబంధ్ము నిజానికి మర్శంత సంకిోషరంగా ఉంటుంద. ర్ండు సర్ళమన
ై పరకటనలతో ఈ
సంకిోషరతలను మనము కోరడీకర్శంచవచుు. ఒకవైపు, అనేక పద లు ఒక భావనను సూచించవచుు. మర్ోవప
ై ు,
ఒక పదము అనేక భావనలను సూచించవచుు. ఈ విషయమును ర్ండు వప
ై ులా పర్శశీల్వంచి చూదే ము,
మర్శయు అనేక పదములు ఒక భావనను సూచిసా్యి అనుద నితో ఆర్ంభించుదము.
ఒక భావనను వయక్ పర్చడ నికి తర్చు అనేక పదములను ఉపయోగశంచు విధ నమును చూడడం అంత
కషరం కాదు. ఉద హర్ణకు, న కు బెకిు అను పతర్మగల ఒక కుమార్్ ఉంద. నేను ఆమను గూర్శు ఎవర్శతోనన
ై
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సంభాషించునపుపడు, “బెకిు,” “న కుమార్్ ,” “వార్న్ భార్య,” “మేగర తల్వో ,” “ల్వలీో తల్వో ,” “న సంత నం,” న
ఒకుగానొకు కుమార్్ ” అని నేను చెపపవచుు. ఈ జాబిత అలా కొనసాగుతుంటుంద. పరతి సందర్భములో,
పదములు సూక్షమభేద లను కల్వగశయుంటాయి కానీ అవనిియు న జీవితములో ఆ పరతదయకమైన వయకి్ని
గూర్శున ఒకే సంకిోషర భావనను సూచిసు్న ియి.
సాధ ర్ణమైన భాషలో ఇదద సంగతి మర్ల మర్ల చోటుచదసుకుంటుంద. సముదరమును సూచించద
మార్గ ములనిిటిని ఆలోచించండి. దదశమును సూచించడ నికి ఉపయోగశంచద పద లను పర్శగణించండి.
పరపంచములోని పరతి భాషలో, అనేక పద లు ఒకే భావనను సూచిచడం చ లాసార్మో సహజం.
మర్ోవప
ై ు, ఒకే పదము అనేక భావనలను సూచిసు్ందనడం కూడ వాస్ వమే. దీని కొర్కు, మీ స ంత
భాషలోని నిఘంటువును చూడండి. ఒక పదమునకు అనేక అర్ా ములు కలవని నిఘంటువులోని అనేక పద లు
సూచిసు్న ియి. ఒక పదము అనేక భావనలను సూచిసు్ందని ఈ బహుళ నిర్వచనములు
తెల్వయజేస్ ున ియి.
అనుదన సంభాషణలో నుండి కేవలము ఒక ఉద హర్ణను మాతరం చూదే ం. “బార్డ” అను ఆంగో
పదమును గమనించండి. ఈ ఒకు పదము వివిధ్ అర్ా ములను ఇసు్ంద. కమిమ, సూదంటుర్ాయి,
న యయవాదుల వృతి్ పర్మైన సంసా , నిషతధ్ము, పానీయములు మర్శయు ఆహార్ము పంచు క ంటర్డ, మర్శయు
ఇతర్ అనేక అర్ా ములను ఇసు్ంద. ఇద ఎలా ఉపయోగశంచబడినదో అనుద నిపై ఆధ ర్పడి, ఇద మర్శయు
అనేక ఇతర్ పదములు అనేక వేర్ేవర్మ భావనలను వయక్ పర్మసా్యి.
కాబటిర , సాధ ర్ణముగా ఒక భాషలో, పదములు మర్శయు భావనల మధ్య ఎలో పుపడు పర్సపర్
సహకార్మనేద ఉండదు. బదులుగా, అనేక పదములు ఒకే భావనను సూచించగలవు, మర్శయు ఒకే పదము
అనేక భావనలను సూచించగలదు.
సాధ ర్ణ భాషలో పదములు మర్శయు భావనలు ఒకద నితోనొకటి కల్వగశన సంబంధ లను గూర్శున
సంకిోషర మార్ాగలను చూచ ము, కాబటిర లేఖ్న భాషలో అవి ఎలా సంబంధ్ం కల్వగశయున ియో ఇపుపడు
చూదే ము. మనము బెైబిలును గూర్శు మాటాోడుతునిపుపడు పదములు మర్శయు భావాలు ఒకద నికొకటి
ఎలా సంబంధ్ము కల్వగశయున ియి? పర్శస్టా తి
ి వేర్మగా ఉంద ? లేద ఒకటిగానే ఉంద ?

లేఖ్న భాష
వాస్ వమేమిటంటే, బెైబిలు సాధ్ర్ణ భాషలో వారయబడింద. కాబటిర , సాధ ర్ణ భాషలో అనేక పదములు
ఒకే భావనను సూచిసు్నిటు
ో గానే, లేఖ్న భాషలో కూడ అనేక పదములు ఒకే భావనను సూచిసు్న ియి.
మర్శయు సాధ ర్ణ భాషలో ఒకే పదము అనేక భావనలను సూచిసు్నిటు
ో గానే, లేఖ్న భాషలో కూడ ఒకే
పదము అనేక భావనలను సూచిసు్నిద. లేఖ్నములో అనేక పదములు ఒకే భావనను సూచిసు్న ియను
వాస్ వమును మొదటిగా చూదే ము.
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బెైబిలు పదములనిియు కస
ై ్ వ జీవనమను భావనను సూచిసు్నిటు
ో గా చూడడం, ఈ భాషా
పరయోగమును చూచుటకు ఒక సులభ్మన
ై మార్గ మైయునిద. కేవలము ఒక ర్చయిత, అప స్ లుడెైన పౌలు,
కైస్వ జీవనమును సూచించిన అనేక మార్ాగలను ఒక క్షణం పర్శశీల్వంచండి. 1 థెసిలొనీకయులకు 4:3లో
ఆయన ద నిని “పర్శశుదధ పర్చబడుట” అని పిలచ డు. 1 కొర్శంథీయులకు 4:17లో ఆయన ద నిని గూర్శు
“నమమకతవము” అని మాటాోడెను. ఆయన కైస్వ జీవనమును గూర్శు ర్ోమీయులకు 16:19లో “విధదయత”
అని కూడ సూచించ డు. గలతీయులకు 5:25లో “ఆతమను అనుసర్శంచి నడుచుకొనుట” అను
పదసమూహముతో సూచించ డు. మర్శయు ర్ోమీయులకు 8:29లో “కీరస్ ు సార్ూపయము”గా అని, అదద
విధ్ముగా 2 కొర్శంథీయులకు 3:18లో “మార్ుబడుట” అని వర్శణంచ డు. ఈ ఉద హర్ణలనిిటిలో, పౌలు అదద
విషయము గూర్శు మాటాోడుచున ిడు: “కస
ై ్ వ జీవనము” అని ద నిని మనము పిలవచుు.
అనేక ర్కాలుగా సూచింపబడగల అనేక ఇతర్ భావనలు కూడ లేఖ్నములో ఉన ియి. ఉద హర్ణకు,
లేఖ్నములో యిేసుకుని అనేక పతర్ోను గూర్శు ఆలోచించండి. “యిేసు” లేద “నజర్ేయుడెన
ై యిేసు” అని
పిలువబడుటతో పాటుగా, గరరకు భాషలో సాధ ర్ణంగా కీస
ర ్ ు లేద కిష
ర ర ల స్ అని పిలువబడెను, ఇద
“అభిషతకించబడిన వాడు” అను అర్ా మిచుు హెబ్రర పదమన
ై మషియాక్స యొకు గరరకు అనువాదముగా ఉనిద.
అప స్ లుల కార్యములులు 1:21లో సాధ ర్ణంగా “పరభ్ువు” అని పిలువబడెను, మర్శయు 2 పతతుర్మ 1:11లో
“ర్క్షకుడు” అని పిలువబడెను. దీనితో పాటుగా, బెైబిలు ఆయనను తీతుకు 2:13లో “దదవుడు” అని, యోహాను
1:1లో “వాకయము” అని, 1 కొర్శంథీయులకు 15:45లో “కడపటి ఆద ము” అని, లూకా 1:35లో “దదవుని
కుమార్మడు” అని, మత్ యి 21:9లో “ద వీదు కుమార్మడు” అని, లూకా 19:38లో “ర్ాజు” అని,
కొలస్ట్ియులకు 1:15లో “సర్వసృషిరకి ఆదసంభ్ూతుడు” అని, మర్శయు 1 తిమోతి 2:5లో “మధ్యవర్శ్” అని
పిలుసు్ంద. వాస్ వానికి, ఈ పదములనిియు వివిధ్ సవలపభేద లను కల్వగశయున ియి, కానీ తిరతవములోని
ర్ండవ వయకి్యు, మన పరభ్ువన
ై యిేసుకీస
ర ్ ు అను, ఒకే వయకి్ని సూచించు పద ల సమూహముగా ఉన ియి.
కాబటిర సాధ ర్ణ భాషవల , లేఖ్నములు కూడ తర్చు ఒకే భావనను సూచించు అనేక పదములను
ఉపయోగశస్ ాయని మనము చూడవచుును.
మర్ోవప
ై ు, లేఖ్నములు కూడ అనేక భావనలను సూచించడ నికి ఒకే పదమును ఉపయోగశస్ ాయి.
కొనిిసార్మో ఈ సాధ ర్ణ పదములు మర్శయు భావనలు కరమబదధ వేద ంతశాస్ రములో తకుువ పారముఖ్యత
కల్వగశనటు
ై వన
ై పపటికీ కూడ , లేఖ్నములు
ో కనిపిస్ ాయి. కానీ ఈ భావనలు వేద ంతములో అతి పారముఖ్యమన
వివిధ్ భావనలను సూచించడ నికి ఒకే పదమును ఉపయోగశస్ ాయి. కరమబదధ వేద ంతశాస్ రములో పరధ న పాతర
పల షించద లేఖ్న భాగములోని ర్ండు పదములను చూదే ము. మొదటిగా, “నీతిమంతులుగా తీర్ుబడుట” అను
పదమును చూదే ము, మర్శయు ర్ండవదగా, “పర్శశుదధ పర్చబడుట” అను పదమును చూదే ము.
కొరత్ నిబంధ్న గరరకు కిరయా పదము డికాయియో (δικαιόω)కు సంబంధంచిన పద ల సమూహమును
ముందుగా చూదే ము: మనము సాధ ర్ణంగా “నీతిమంతునిగా తీర్ముట,” “నీతిమంతునిగా
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తీర్ుబడియుండుట,” మర్శయు “నీతిమంతునిగా తీర్ుబడుట” అని అనువదంచు పద లు. నీతిమంతులుగా
తీర్ుబడుటను గూర్శు కొరత్ నిబంధ్న గరంథము అనేక విషయాలను చెప్ ుంద, కానీ మన ఉదదేశము కొర్కు
కేవలము ర్ండు వచనములను మాతదరమ చూదే ము.
మొదటిగా, ర్ోమీయులకు 3:28లో పౌలు ఈ మాటలు వారసాడు:
కాగా ధ్ర్మశాస్ ర సంబంధ్మన
ై కియ
ర లు లేకుండ విశావసమువలననే మనుషుయలు
నీతిమంతులుగా తీర్ుబడుచున ిర్ని యిెంచుచున ిము (ర్ోమీయులకు 3:28).
ఈ వచనములో “నీతిమంతులుగా తీర్ుబడుట” అని అనువదంచబడిన పదము డికాయియో నుండి
తీసుకొనబడినద. ఇకుడ మర్శయు ఇతర్ అనేక వాకయభాగాలోో, డికాయియో అనేద “కేవలము విశావసము
ద వర్ానే” జర్మగుతుందని, అనగా పర్శపూర్ణ ంగా మానవ అర్హతకు వలుపలే జర్మగుతుందని పౌలు సపషరంగా
చెపాపడు. ఈ కోణములో, నీతిమంతులుగా తీర్ుబడుట అనగా కైస్వులు మొదటిగా కీరస్ ును
విశవస్టించినపుపడు మర్శయు ఆయన నీతి వార్శకి ఆపాదంచబడినపుపడు వార్శలో చోటుచదసుకొనే నీతిని గూర్శున
పరకటన.

డికాయియో అను పదము యొకు ర్ండవ ఉపయోగము యాకోబు 2:24లో కనిపిస్ ుంద. అకుడ
మనము ఈ విధ్ముగా చదువుత ము:
మనుషుయడు విశావసమూలమున మాతరముకాక కిరయల మూలమునను
నీతిమంతుడని యిెంచబడునని, మీర్మ దీనివలన గరహించితిర్శ (యాకోబు 2:24).
పౌలు ర్ోమీయులకు 3:28లో ఉపయోగశంచిన విధ నమునకు భినిముగా, యాకోబు ఇకుడ

డికాయియోను “నీతిమంతునిగా తీర్ుబడిన” అని అనువదంచ డు. “కిరయలు కాక కేవలము విశావసము
ద వర్ానే” నీతిమంతులుగా తీర్ుబడుదుము అని పౌలు చెపాపడు, కానీ యాకోబు మాతరం “కిరయల
మూలమున” నీతిమంతులుగా యిెంచబడుదము అని చెపాపడు.
ఆసకి్కర్ముగా, యాకోబు మర్శయు పౌలు తమ అభిపారయములను నిర్ూపించుకోడ నికి అబారహాము
ఉద హర్ణను దృషిరకి తెచుుకున ిర్మ. ర్ోమీయులకు 4:1-5లో అబారహామును గూర్శున పౌలు చర్ును
మనము చూచినటెో తద
ల , అబారహాము దదవుని నమమను మర్శయు అద అతనికి నీతిగా యిెంచబడెను అని
చెపపి నపుపడు అతడు ఆదకాండము 15లో గల సంఘటలను సూచిసు్న ిడని సపషరమౌతుంద. కేవలము
విశావసము ద వర్ానే నీతిమంతునిగా యిెంచబడెనని దదవుడు మొదట పరకటించినపుపడు, అద అబారహాము
మొదటిగా నీతిమంతునిగా యిెంచబడుట అయియంద.
అయితద యాకోబు ఆదకాండము 15లో జర్శగశన సంఘటనలకు 30 యిేండుో ఆలసయంగా జర్శగశన
ఆదకాండము 22లోని సంఘటనలను సూచిసు్న ిడు. ఆదకాండము 22లో, దదవుడు అబారహాము
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విశావసమును పర్రక్షించడ నికి మోర్రయా పర్వతము మీద తన కుమార్మడెన
ై ఇసాికును బల్వ అర్శపంచుమని
ఆజాాపించెను. ఈ విధ్ముగా అబారహాము మొదటి విశావసము “నర్వేర్ుబడెను” అని యాకోబు 2:23 చెప్ ుంద.
ఈ సందర్భములో, అబారహాము తొల్వసార్శగా నీతిమంతునిగా యిెంచబడెనను పరకటనను గూర్శు యాకోబు
మాటాోడుటలేదు, కానీ ఆయన నీతి యొకు “ఆధ ర్ము” లేద “నిర్ూపణ”ను గూర్శు మాటాోడుచున ిడు.
కాబటిర , డికాయియో అను గరరకు పదమును కొరత్ నిబంధ్న ర్చయితలు కనీసము ర్ండు వేర్ేవర్మ
విధ లుగా ఉపయోగశంచ ర్నునద సపషరమౌతుంద.
నీతిమంతునిగా తీర్ుబడుటను గూర్శు ఇపపటివర్కు మనము చూచినద అసాధ ర్ణమన
ై ద కాదు.
ఉద హర్ణకు, గమనించండి, గరరకు కియ
ర ాపదమైన హగశయాజో (ἁγιάζω)కు, సంబంధంచిన పదముల
కుటుంబము, “పర్శశుదధ పర్చుట,” “పర్శశుదధ పర్చబడుట,” “పర్శశుదుధడు” మర్శయు “పర్శశుదధ త” అని కూడ
అనువదంచబడత యి. ఈ ఒకు పదముల సమూహమే కొరత్ నిబంధ్న గరంథములోని అనేక వేర్ేవర్మ
భావనలను తెల్వయజేస్ ుంద. ఉద హర్ణగా, ఈ ఒకు పదము ద వర్ానే మూడు వివిధ్ భావనలను సూచించిన
ర్చయితయిెన
ై అప స్ లుడెన
ై పౌలును చూదే ము.
మొదటిగా, 1 కొర్శంథీయులకు 6:11లో ఈ మాటలను మనము చదువుత ము:
పరభ్ువైన యిేసు కీరస్ ు న మమునను మన దదవుని ఆతమయందును మీర్మ కడుగబడి,
పర్శశుదధ పర్చబడినవార్ై నీతిమంతులుగా తీర్ుబడితిర్శ (1 కొర్శంథీయులకు 6:11).
ఈ వాకయభాగములో, ఒక వయకి్ కీరస్ ు యొదే కు వచిునపుపడు, ఆ వయకి్ పాపము నుండి వేర్మచదయబడి
దదవునికి ఆమోదయోగయమైనవానిగా ఉండునటు
ో ఆయన యిెడల దదవుడు జర్శగశంచు కార్యమును సూచించుటకు
పౌలు “పర్శశుదధ పర్చబడుట,” లేద హగశయాజో (ἁγιάζω), అను పదమును ఉపయోగశంచ డు. కొనిిసార్మో ఇద
నిశుయ పర్శశుదధ త అని పిలువబడుతుంద. వాటి నేపథ యలలో ఆయన ఉపయోగశంచు ఇతర్ పదములకు
కూడ దీనినే సూచిసు్న ిడని మనము చెపపవచుు. తమ పాపముల నుండి “కడుగబడి,”
“పర్శశుదధ పర్చబడి” దదవునికి ఆమోదయోగయమన
ై వార్శగా మర్శయు పవితురలుగా చదయబడి మర్శయు విశావసము
ద వర్ా నీతిమంతులుగా “తీర్ుబడ్ ర్మ” అని కొర్శంథీయులను గూర్శు పౌలు మాటాోడెను. ఇకుడ,
“పర్శశుదధ పర్చబడుట” అనేద నూతన విశావసులు నీతిగా తీర్ుబడి, నిశుయాతమకంగా కీరస్ ులో చదర్శనపుపడు
ప ందుకొనే ఆర్ంభ్ పర్శశుదధ తను సూచిసు్ంద.
ర్ండవదగా, “పర్శశుదధ పర్చబడుట” (లేద హగశయాజో) అను పదము యొకు మర్ొక ఉపయోగము 1
థెసిలొనీకయులకు 4:3లో కనిపిస్ ుంద. అకుడ పౌలు ఈ మాటలు వారసాడు:
మీర్మ పర్శశుదుధలగుటయిే, అనగా మీర్మ జార్తవమునకు దూర్ముగా ఉండుటయిే
దదవుని చిత్ ము (1 థెసిలొనీకయులకు 4:3).
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ఈ వాకయభాగములో, విశావసులు నిశుయముగా ప ందుకొనవలస్టిన విషయమును గూర్శు పౌలు
మాటాోడుతున ిడు. కొనిిసార్మో ఇద పరగతిశీల పర్శశుదధ త అని పిలువబడుతుంద. పర్శశుదధ పర్చబడుటను
జార్తవమునకు దూర్ముగా ఉండ లను విషయముతో కల్వపి మాటాోడుతూ పర్శశుదధ పర్చబడుట అనగా
ఏమిటో పౌలు వివర్శంచ డు. ఇకుడ హగశయాజో అనునద విశావసులు తమ జీవితములో పాపమును నివార్శంచద
కరమమైన పరకిరయను సూచిసు్ంద.
మూడవ వాకయభాగములో, హగశయాజో అను పదమును పౌలు మర్ొక ర్రతిగా ఉపయోగశంచ డు. 1
కొర్శంథీయులకు 7:14లో పౌలు ఏమి వారసాడో వినండి:
అవిశావస్టియిన
ెై భ్ర్్ భార్యనుబటిర పర్శశుదధ పర్చబడును; అవిశావసుర్ాల ైన భార్య
విశావస్టియిెైన భ్ర్్ నుబటిర పర్శశుదధ పర్చబడును. లేనియిెడల మీ పిలోలు అపవితురల ై
యుందుర్మ, ఇపుపడెత
ై ద వార్మ పవితురలు (1 కొర్శంథీయులకు 7:14).
ఈ వాకయభాగములో, విశావస్టి మర్శయు అవిశావసుల ైన భాగసావములుని కుటుంబములను గూర్శు
పౌలు వివర్శంచుచునిపుపడు హగశయాజో అను పదముతో సంబంధ్ము కల్వగశన పదముల సమూహమును
అధకంగా ఉపయోగశంచ డు. మొదటిగా, అవిశావస్టియిన
ెై భ్ర్్ విశావస్టియిన
ెై భార్యను బటిర పర్శశుదధ పర్చబడును,
అనగా హగశయాజో చదయబడును అని ఆయన చెపాపడు. ర్ండవదగా, అవిశావస్టియిన
ెై భార్య విషయములో
కూడ అదద వాస్ వమని ఆయన చెపాపడు. మర్శయు మూడవదగా, ఈ కుటుంబములలోని పిలోలు
“పర్శశుదుధలు” లేద పర్శశుదధ పర్చబడ్ ర్మ అని కొర్శంథీయులకు జాాపకము చదయుటకు ఆయన ఇకుడ పదము
యొకు విశేషణ ర్ూపమును ఉపయోగశంచ డు.
ఇపుపడు, దదవుడు ఈ అవిశావసులను ఆయనకు ఆమోదయోగయముగా చదసుకొనుటకు పాపము నుండి
వేర్మచదస్ ాడని పౌలు అభిపారయం కాదు. లేద విశావసుల పిలోలు ర్క్షించబడ్ ర్నీ కాదు. లేద కైస్వులవల
వార్ందర్ూ పర్శశుదధ తను ప ందుకుంటున ిర్ని కూడ కాదు. ర్క్షణ కొర్కు ర్క్షించబడు విశావసము
అవసర్మని పౌలు యొకు ఇతర్ ర్చనల ద వర్ా సపషరమౌతుంద. ఇకుడ, పౌలు బదులుగా ర్క్షణ లేని
పర్శశుదధ త అని మనము పిలచద భావనను సుచిసు్న ిడు, అనగా కుటుంబములో ఒక విశావస్టి ఉంటే ఆ
విశావస్టి పరసనిత వలన ఆ కుటుంబములోని అవిశావసులు మర్శయు పిలోలు పర్శశుదధ పర్చబడత ర్ను
భావనను సూచిసు్న ిడు. కాబటిర , నిజమన
ై విశావసుల యొకు ఆర్ంభ్ అనుభ్వమును, పరగతిశీల
పర్శశుదధ తను, మర్శయు ర్క్షించబడు విశావసము లేనపపటికీ కొంతమంద అవిశావసులను వేర్మచదయుటను
సూచించుటకు హగశయజో అను బెైబిలు పదమును పౌలు ఉపయోగశంచుటను మనము చూడవచుు.
నీతిమంతులుగా తీర్ుబడుట మర్శయు పర్శశుదధ పర్చబడుట అను పదములను గూర్శు మనము
చూచినదద బెైబిలోోని ఇతర్ పారముఖ్యమైన వేద ంతపదముల యిెడల కూడ వాస్ వమైయునిద. సాధ ర్ణ
భాషవల నే, లేఖ్నములో కూడ ఒక పదము అనేక వివిధ్ భావనలను సూచిసు్ంద. లేఖ్నములోని పదములు
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మర్శయు భావనల మధ్యగల ఈ సంకిోషర సంబంధ్ము మూడవ విషయము వప
ై ు మన దృషిరని మళిో స్ ుంద,
అదదదనగా కరమబదధ వేద ంతశాస్ రములో సాంకేతిక పదములు మర్శయు పదసమూహముల యొకు అవసర్త.

అవసర్త
విద యర్మాలు కరమబదధ వేద ంతశాస్ రమును మొదటిగా ఎదుర్ొునిపుపడు, వార్మ నేర్ముకొనవలస్టిన,
అంతములేని జాబిత గా అగుపడుచుని, సాంకేతిక పద లను చూచి తికమకపడుతుంటార్మ. “విషయాలను
తెల్వయజేయడ నికి ఈ పరతదయకమైన మార్ాగలనిిటినీ మనము ఎందుకు నేర్ముకోవాల్వ? బెైబిలు చెపపి న ర్రతిగానే
వాటిని మనము ఎందుకు చెపపకూడదు?” అని ననుి వార్మ ఎనిిసార్మో అడిగార్ో నేను మీకు చెపపలేను.
అవును, ఒక సాాయిలో సాంకేతిక పద ల యొకు అవసర్ము లేదు. అవి లేకుండ కూడ
వేద ంతశాస్ రమును అధ్యయనం చదయవచుు, నేర్ముకోవచుు, మర్శయు బో ధంచవచుు. అయితద మర్ొకవైపు,
లేఖ్నమంతటిని హతు
ై కరమబదధ వేద ంతశాస్ రమును నిర్శమంచుటకు సాంకేతిక పద లు అవసర్ం.
్ కొనే ప ందకన
బెైబిలు పదములు మర్శయు భావనల మధ్యగల సంబంధ్ములు అనేక విధ్ములుగా ఉన ియి గనుక కరమబదధ
వేద ంతపండితులు పరతదయకమన
ై పద లను అభివృదధ చదసార్మ, మర్శయు అవి కొనిిసార్మో కృతిరమంగా ఉన ి
సంభాషణను సపషరం చదస్ ాయి.
సమీకర్ణ యొకు ఇర్మవప
ై ులా సపషరత యొకు అవసర్తను చూచుటలో ఇద సహాయపడుతుంద:
మొదటిగా, అనేక పదములు ఒకే భావనను తెల్వయజేయునపుపడు వచదు గందర్గోళమును చూదే ము;
మర్శయు ర్ండవదగా, ఒకే పదము బెైబిలోోని అనేక భావనలను సూచించునపుపడు వచదు వివిధ్
గందర్గోళములను చూదే ము. బెైబిలోోని అనేక పదములు ఒకే భావనను సూచించుటలోగల సాంకేతిక
పదముల అగతయమును గూర్శు మొదటగా చూదే ము.

అనేక పదములు — ఒక భావన
మనము చూచినటు
ో గా, బెైబిలు ర్చయితలు తర్చు అనేక వయకీ్కర్ణలతో ఒకే పారథమిక భావనను
సూచిసా్ర్మ. చ లాసార్మో, కరమబదధ వేద ంతపండితులులు త ము కోర్మకొనిన సపషరతను చదర్మకొనుటను ఈ
వాస్ వం కషరతర్ం చదస్ ుంద. కాబటిర కరమబదీధకులు తమ అభిపారయమును సపషరం చదయడ నికి సాంకేతిక
పద లను ర్ూప ందసా్ర్మ. ఇదెలా పనిచదస్ ుందో ఉదహర్శంచుటకు, సంఘమును గూర్శు బెైబిలు మాటాోడద
విధ నమును పర్శశీల్వదే ము.
సంఘ స్టిదధ ంతముపై బెబి
ై లు యొకు బో ధ్నను సహజంగా “సంఘ శాస్ రము” అని పిలుసా్ర్మ. ఈ
సాంకేతిక పదము ఎకో స్టయ
ి (ἐκκλησία) నుండి తీసుకొనబడింద, మర్శయు ఇద “సంఘము”నకు కొరత్
నిబంధ్న గరరకు పదము. ఒక వేద ంతపండితుల సమూహము త ము కోర్శన ఏదొ క వేద ంత అంశమును గూర్శు
వేద ంత సమాజముతో మాటాోడుటకు కూడుకొనిన సందర్భమును ఒకసార్శ ఆలోచించండి. ఒక
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వేద ంతపండితుడు ఈ విధ్ముగా మొదలుపటర వచుు: “దదవుని ఇశారయిేలు” అను స్టిదధ ంతముపై నేడు నేను
చర్శుంచబో తున ిను. మర్ొక వేద ంతపండితుడు, “దదవుని ఆలయము” అను స్టిదధ ంతముపై నేను
చర్శుంచబో తున ిను అని చెపపవచుు. ఇంకొకర్మ, “కీస
ర ్ ు శర్రర్ము”ను గూర్శు చర్శుంచబో తున ిను అని
చెపపవచుు.
వాస్ వానికి, ఈ వేద ంతపండితులు ఏమి మాటాోడ లనుకుంటున ిర్ో వంటనే సపషరమవవదు. “దదవుని
ఇశారయిేలు,” “దదవుని ఆలయము,” మర్శయు “కీస
ర ్ ు శర్రర్ము” అను లేఖ్నములోని పదసమూహములు
సంఘమును మాతరమే కాకుండ అనేక ఇతర్ భావనలను కూడ సూచిసా్యి. “దదవుని ఇశారయిేలు” అనగా
ఇశారయిేలు జన ంగమునకు సంబంధంచినద కావచుు. “దదవుని ఆలయము” అనగా పాత నిబంధ్న
దదవాలయమును సూచించవచుు. “కీరస్ ు శర్రర్ము” అనునద యిేసు భౌతిక శర్రర్మును సూచించవచుు. ఎవర్మ
చెపపగలర్మ?
సంఘమును గూర్శు ఇనిి విధ లుగా మాటాోడుటలో తపుపలేదు. కొరత్ నిబంధ్న, సంఘమను ఒక
భావనను ఈ విధ్ములుగా మర్శయు ఇతర్ అనేక విధ్ములుగా కూడ సూచిసు్ంద. అయినపపటికీ, ఈ
పరకటనలు కల్వగశంచు గందర్గోళమును ఊహించడం అంత కషరం కాదు. ఈ వేద ంతపండితులు అదద అంశమును
గూర్శు మాటాోడుతున ిర్ో లేద ఇతర్ అంశములను గూర్శు మాటాోడుతున ిర్ో ఖ్చిుతముగా చెపపలేము. ఈ
విధ్మన
ై గందర్గోళమును నివార్శంచ లంటే, సంఘమును గూర్శున బెైబిలు బో ధ్నను చర్శుంచడ నికి కరమబదధ
వేద ంతపండితులు “సంఘశాస్ రము” అనే సాంకేతిక పదమును ఉపయోగశస్ ార్మ.
సులభ్ంగా చెపాపలంటే, అనేక బెైబిలు పదములు ఒకే భావనను సూచిసు్న ియి గనుక గందర్గోళం
కలుగుతుంద. అయితద వేద ంతపండితులు తమ అభిపారయములను సపషరం చదయడ నికి సాంకేతిక పదములను
ఉపయోగశంచినపుపడు ఈ గందర్గోళము తొలగశంచబడుతుంద.

ఒకే పదము — అనేక భావనలు
లేఖ్నములోని ఒకే పదము లేద పదసమూహము అనేక వివిధ్ విషయాలను తెల్వయజేస్ ుందను
సతయమువలన కల్వగశన గందర్గోళమును నివార్శంచడ నికి కూడ కరమబదధ వేద ంతపండితులు సాంకేతిక
పద లను ర్ూప ందసా్ర్మ. కాబటిర , సపషరముగా సంభాషించుటకు, కరమబదీధకులు సాంకేతిక పద లకు పరతదయక,
మర్శయు కృతిరమంగా చినిగానుని, నిర్వచనములను అభివృదధ చదసార్మ.
ఉద హర్ణకు, కరమబదధ వేద ంతశాస్ రములో “నీతిమంతునిగా తీర్ుబడుట” మర్శయు
“పర్శశుదధ పర్చబడుట” అను పదములను ఉపయోగశంచద విధ నమును చూదే ము. సంసుర్ణలో, పర టెస్టర ంటు
ో
ర్ోమన్ కాథల్వక్స లకు విర్మదధ ముగా ఆర్ో్ సాలుయటిస్ ను (ర్క్షణనను వయకు్లకు అనువర్శ్ంచు కరమము) వివర్శంచద
ఒక మార్ాగనిి అభివృదధ చదసార్మ. పర టెస్టర ంట్ సాంకేతిక శబాేవళిలో, కీరస్ ు నీతిని దదవుడు ఒక వయకి్లోకి
ఆపాదంచినపుపడు నీతిమంతునిగా తీర్ుబడుట అనేద ఆర్ంభ్ పరకటనగా ఉంటుంద. నీతిమంతులుగా
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తీర్ుబడుట అనునద కేవలము దెైవానుగరహమైనద, అనగా, ఇదంతయు దదవుని పని, మర్శయు దీనిలో
మానవులు పర్శపూర్ణముగా నిషిరియాతమకులుగా ఉన ిర్మ. అయితద, పర్శశుదధ పర్చబడుట, అనునద పర టెస్టర ంట్

ఆర్ో్ సాలుయటిస్ లో నీతిమంతునిగా తీర్ుబడుటను అనుసర్శంచు పవితరపర్చబడద పరకిరయగా నిర్వచించబడింద.
ఈ కోణంలో, పర్శశుదధ పర్చబడుట అనగా దెైవానుగరహము కాదుగానీ మానవులు కూడ పాలుపంచుకొనునద,
అనగా కేవలము దదవుని పని మాతరమే కాదుగానీ మానవులు పని కూడ ఇమడుబడియుంద. ఈ
వయత యసములు పర టెస్టర ంట్ వేద ంతశాస్ రమునకు అతయంత పారముఖ్యమన
ై వి.
అయితద “నీతిమంతునిగా తీర్ుబడుట,” మర్శయు “పర్శశుదధ పర్చబడుట” అను పద లను కొరత్
నిబంధ్నలో కనిపించద అనిి విధ లుగా ఉపయోగశంచు స్టతవచఛను కల్వగశ ఉనిటువంటి వేద ంతపండితులు
పర్శశుదధ పర్చబడుట అను స్టిదధ ంతమును వివర్శంచు విధ నమును ఊహించండి.
వార్మ పరపరధ్మంగా “నీతిమంతులుగా తీర్ుబడిన తర్మవాతనే పర్శశుదధ పర్చబడుట అనేద
జర్మగుతుంద” అని చెప్ ార్ని మనము సులభ్ంగా ఊహించవచుు. ఈ పరకటన పర టెస్టర ంట్ ర్క్షణ కరమములో
బాగుగా సర్శపల తుంద. అయితద పర టెస్టర ంట్ సాంకేతిక పద లను ఉపయోగశంచుటకు శరదధచూపని
వేద ంతపండితులు, ర్ండవదగా “పర్శశుదధ పర్చబడుట మర్శయు నీతిమంతులుగా తీర్ుబడుట ర్ండు ఒకేసార్శ
జర్మగుత యి” అని కూడ చెపపవచుు. పర్శశుదధ పర్చబడుట అను పదము ఒక వయకి్ నీతిమంతునిగా
తీర్ుబడినపుపడు ఆ వయకి్కి మొదటిగా ఇవవబడిన పర్శశుదధ తను సూచిసు్నిటు
ో కొరత్ నిబంధ్న గరంథము
మాటాోడుతుంద గనుక వార్మ ఈ విధ్ముగా చెప్ ార్మ. పర టెస్టర ంట్ సాంకేతిక పద లతో సంబంధ్ములేని
వేద ంతపండితులు మూడవదగా, “నీతిమంతునిగా తీర్ుబడకపల యినపపటికీ పర్శశుదధ పర్చబడుట అనేద
జర్మగుతుంద” అని కూడ చెపపవచుు. పిలోలు మర్శయు విశావసుల యొకు అవిశావసుల ైన
జీవితభాగసావముల పర్శశుదధ తను గూర్శు కొరత్ నిబంధ్న గరంథము మాటాోడుతుంద గనుక వార్శలా చెప్ ార్మ.
ఈ పరకటనలనిియు బెైబిలానుసార్మైనవే అనగా బెైబిలు ఉపయోగశంచు విధ్ముగానే వార్మ కూడ ఈ
పద లను ఉపయోగశంచ ర్మ. అయితద ఈ పరకటనలు ఎంత గందర్గోళంగా ఉంటాయో చూడడం కషరతర్ం కాదు.
సపషరమన
ై వివర్ణ లేకుండ ఇటువంటి పరకటనలు చదస్ ుని ఒక వేద ంతపండితుడి మాటలు మనము
వినవలస్టివస్టత్ , సహజంగా అనేక పరశిలు ఎదుర్వుత యి. ఏ పరతిపాదన సర్న
ై ద? అవనిియు వాస్ వాలు
కానేర్వు. మొటర మొదటిగా, ఈ పరతిపాదనలు ఒకటితో మర్ొకటి ప ంతన లేకుండ ఉన ియని చెబుత ము.
తర్మవాత ఈ పాఠములో, ఈ విధ్మైన సమసయను కరమబదధ వేద ంతపండితులు ఎలా చర్శుసా్ర్ో మర్శంత
వివర్ంగా చూదే ము. ఇపుపడు, పర్శశుదధ పర్చబడుట మర్శయు నీతిమంతునిగా తీర్ుబడుట వంటి
విషయాలను చర్శుంచడ నికి పరతదయకమన
ై లేద సాంకేతిక శబాేవళిని అభివృదధ చదయడం ద వర్ా కరమబదధ
వేద ంతపండితులు ఈ విధ్మన
ై గందర్గోళమును నివార్శంచడ నికి పరయతిిసు్న ిర్నే విషయమును
పర్శశీల్వస్టత్ సర్శపల తుంద. వార్మ ఈ పద లను పర్శమిత మార్ాగలోో నిర్వచిసా్ర్మ, గనుక అవి వార్మ ర్ూపించు
పదజాలములను పర్శమితము చదస్ ాయి.
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కరమబదధ తలలో సాంకేతిక పద ల అవసర్తను మనము ఇపపటివర్కు చూచ ము, కాబటిర ఇపుపడు
కరమబదధ తలో సాంకేతిక పద ల యొకు సాానమును గూర్శు చర్శుంచుద ము.

సాానము
ఒక మాటలో, సాంకేతిక పద లు కరమబదధ మన
ై వేద ంతశాస్ రము యొకు పారథమిక నిర్ామణ విభాగాలను
ఏర్పర్మసా్యి. మునుపటి పాఠములో, పర టెస్టర ంట్ కరమబదధ వేద ంతశాస్ రము, అర్శసర ల టిల్ తర్ుముచద గొపప
పరయోజనము ప ందన మధ్యయుగ శాస్ట్్ రయతతవ పదధ తిని అనుసర్శంచినటు
ో మనము గమనించ ము. ఈ
విషయంలో, కరమబదధ త న లుగు పరధ న దశలోో కొనసాగుతుంద: మొదటిగా, పదముల యొకు ఖ్చిుత
నిర్వచనములను అభివృదధ చదస్ ుంద. ర్ండవదగా, పరతిపాదనలను ర్ూప ందంచడ నికి ఈ పద లను
ఉపయోగశస్ ుంద. మూడవదగా, స్టిదధ ంత పరకటనలను సృషిరంచడ నికి సపషరమైన న యయ పరయోగములో ఈ
పరతిపాదనలను ఉపయోగశస్ ుంద. మర్శయు న లుగవదగా, ద ని యొకు త ర్శుక వాదనలను హేతుబదధ మైన
స్టిదధ ంత వయవసా లో కరమపర్మసు్ంద. వేద ంతశాస్ రమును నిర్శమంచునపుపడు ఏ ఒకుర్ూ ఖ్చిుతమైన సర్ళ
పరకిరయను అనుసర్శంచకపల యినపపటికీ కూడ , కరమబదధ తలను నిర్శమంచు పదధ తులను సంగరహించదందుకు ఈ
ఆకృతి సహాయకర్ముగా ఉంటుంద.
మన ఆలోచనను వర్శణంచుటకు ఒక ఉద హర్ణను తీసుకుంద ము. కీస
ర ్ ు మర్ణము అను అంశమును
గూర్శు కొంతమంద కరమబదీధకులు చర్శుంచ లనుకున ిర్మ అనుకుంద ం. మొదటిగా, వార్మ సాంపరద య కైస్వ
శబాేవళి నుండి అంతయపరతయయమును సృషిరస్ ార్మ లేద తీసుకుంటార్మ. ఈ సందర్భంలో, అనేకమైన పరతదయక
వయకీ్కర్ణలు కేందర సాానమును తీసుకోవచుు, అవేవనగా: “ర్క్షణశాస్ రం” (ర్క్షణను గూర్శున బో ధ్న), హిషర ల ర్శయ

సాలుయటిస్ (చర్శతరలో ర్క్షణను దదవుడు నర్వేర్ముట), “పరత యమాయయ పారయశిుత్ ం” (దదవుడు తన ఉగరత
ఎవర్శమీదకి పంపాడో వార్శకి పరతిగా కీరస్ ు మర్ణించ డను ఆలోచన), మర్శయు “ఆర్ో్ సాలుయటిస్” (ఒక వయకి్
జీవితంలో ర్క్షణ చోటుచదసుకొనే పరకిరయ). “ర్క్షించు విశావసము,” “మార్మమనసుి,” “పాపక్షమాపణ,” మర్శయు
“కీరస్ ు” అను పద లను కూడ వార్మ ఉపయోగశంచవచుు.
ర్ండవదగా, ఒక విధ్ముగా లేద మర్ొక విధ్ముగా, కీస
ర ్ ు మర్ణమును గూర్శున లేఖ్న ల బో ధ్నను
వయకీ్కర్శంచద పరతిపాదనలలో కరమబదీధకులు ఈ పద లను చదర్ముత ర్మ. ఉద హర్ణకు, వార్మ ఈ విధ్మన
ై
విషయాలను చెప్ ార్మ లేద ఆలోచిసా్ర్మ: “ర్క్షణశాస్ రం అనునద ర్ండు పారముఖ్యమైన ఉప-అంశములుగా
విభ్జంచబడుతుంద: ఆర్ో్ సాలుయటిస్ మర్శయు హిషర ల ర్శయ సాలుయటిస్.” “కీస
ర ్ ు మర్ణము విశావసులకు పరతిగా
పరత యమాియ పారయశిుత్ ము.” “కీరస్ ు పరత యమాియ పారయశిుత్ ము అనునద ఒక వయకి్ మార్మమనసుి
మర్శయు నితయజీవము కొర్కన
ై ఏకైక నిర్రక్షణ.” “ర్క్షించు విశావసము మర్శయు మార్మమనసుి ఆర్ో్ సాలుయటిస్
లో పారముఖ్యమైన విషయాలుగా ఉన ియి.” ఇవి మర్శయు అనేక ఇతర్ పరతిపాదనలు కీరస్ ు మర్ణమును
గూర్శున వేద ంతచర్ులోని సంబంధంత వాస్ వాలను వయకీ్కర్శస్ ాయి.
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మూడవదగా, కరమబదీధకులు నిర్శేషర వాస్ వాల మధ్య త ర్శుక అనుసంధ న లను భావించునపుపడు
సాంకేతిక పద లను మర్శయు పరతిపాదనలను స్టిదధ ంత పరకటనలోకి తీసుకుంటార్మ. ఉద హర్ణకు, వార్మ ఈ
విధ్మన
ై సంకలనమును చెపపవచుు లేద వారయవచుు: “కీరస్ ు మర్ణమును గూర్శున ర్క్షణశాస్ ర
పారముఖ్యతను హిషర ల ర్శయ సాలుయటిస్ మర్శయు ఆర్ో్ సాలుయటిస్ వలుగులో చూడ ల్వ. ఒకవప
ై ు, హిషర ల ర్శయ
సాలుయటిస్, అనగా ర్క్షణ చర్శతర అనునద, కీస
ర ్ ు మర్ణములో ద ని ఆర్ో్ పర్ాకాషరకు చదర్మకుంటుంద. ఆయన
మర్ణము పాపములకు శాశవత క్షమాపణను కలుగజేయు పరత యమాియ పారయశిుత్ ముగా ఉంద. మర్ోవప
ై ు,
ఆర్ో్ సాలుయటిస్ లో కీరస్ ు పారయశిుత్ పు పరయోజనములు అనువర్శ్ంచబడద వర్కు కూడ ఏ వయకి్యు
క్షమించబడడు మర్శయు ర్క్షించబడడు. పరజలు తమ పాపముల నిమిత్ మ మార్మమనసుి ప ంద, ర్క్షించు
విశావసమును అభ్యస్టించి, క్షమాపణ కొర్కు కీరస్ ును నమిమనపుపడు, నితయజీవం ప ందుకుంటార్మ.”
చివర్శగా, కీస
ర ్ ు పారయశిుత్ మును గూర్శున ఈ సాంకేతిక పద లు, పరతిపాదనలు మర్శయు స్టిదధ ంత
పరకటనలు కరమబదీధకులను విస్ ృత దృకపథము వైపు నడిపిస్ ాయి. వార్మ కీస
ర ్ ు యొకు పరత యమాియ
పారయశిుత్ మర్ణమును కరమబదధ వేద ంతశాస్ రము యొకు విస్ ృత పదధ తిలో చర్శస్ ార్మ, మర్శయు ఈ విధ్మైన
పరశిలకు సమాధ నమియయడ నికి పరయతిిసా్ర్మ. కీస
ర ్ ు మర్ణము ర్క్షణశాస్ రమను విస్ ృత చితరములో ఎలా
సర్శపల తుంద? దదవుని గూర్శున వేద ంతశాస్ రము, మానవశాస్ రము, సంఘశాస్ రము మర్శయు ర్ాకడశాస్ రము
వంటి ఇతర్ స్టిదధ ంతములతో ర్క్షణశాస్ రము యొకు సంబంధ్ము ఏమిటి?
కరమబదధ వేద ంతశాస్ ర నిర్ామణ పరకిరయను ఈ విధ్ముగా చూడడమనేద కొంతవర్కు కృతిరమంగా
ఉంటుంద. వాస్ వ ఆచర్ణలో, ఈ దశలనిియు ఒకద నిపన
ై ొకటి ఆధ ర్పడి పర్సపర్ సహకార్ అల్వో కలను
ఏర్ాపటుచదస్ ాయి. వేద ంతపండితులు కరమబదధ వేద ంతశాస్ రమును నిర్శమంచునపుపడు, ఎలో వేళలా ఈ న లుగు
దశలను పాటిస్ ార్మ. అయితద వేద ంతపండితులు పనిచదస్టత పదధ తితో సంబంధ్ము లేకుండ కూడ , సాంకేతిక
పద లు కరమబదధ వేద ంతశాస్ రము యొకు అతయంత పారధ్మిక నిర్ామణ విభాగాలను ర్ూప ందసా్యి.
ఇపపటి వర్కు వేద ంతశాస్ రములోని సాంకేతిక పద ల సాధ ర్ణ ధో ర్ణిని మనము నిర్శమంచ ము, ఈ
పాఠంలోని ర్ండవ పరధ న అంశమును ఇపుపడు చూదే ము: సాంకేతిక పదముల నిర్ామణము. కరమబదీధకులు
త ము ఉపయోగశంచద పరతదయక వయకీ్కర్ణములను ఎలా సృషిరస్ ార్మ?

నిర్ామణము
ఒక ర్ోజు కాోసు తర్మవాత కలతచెందన ఒక స్టమినర్ర విద యర్శా న వదే కు ర్ావడం ఇపపటికీ న కు
జాాపకముంద. అతడు న వైపు చూచి ఇలా చెపాపడు. ఇపపటివర్కు చ లా యిేండుోగా నేను కస
ై ్ వునిగా
ఉన ిను, అయితద మీర్మ ఉపయోగశంచద కొనిి పద లు ఇపపటికీ న కు అర్ా ము కావడం లేదు. ఈ వింత మాటలు
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కరమబదధ వేద ంతశాస్ రమును నిర్శమంచుట

ర్ండవ పాఠం: కరమబదధ తలో సాంకేతిక పద లు

మీకు ఎకుడ దొ ర్మకుత యి? నేను అతని వప
ై ు చూచి ఇలా చెపాపను, “నేను ఉపయోగశంచద చ లా పద లు నేను
స ంతగా ర్చించినవి కావు. అవి కరమబదధ వేద ంతపండితుల నుండి వచ ుయి.” మర్శయు, అతడు న వప
ై ు
చూచి ఇలా చెపాపడు, “సర్ే, వార్శకి ఈ పద లు ఎకుడ నుండి వచ ుయో చెపపండి.”
స్టమినర్రలో మనము ఉపయోగశంచద సాంకేతిక అంతయపరతయయములు ఈ విద యర్శాని ఇబబంద పటెర ను
గనుక అతడు చ లా మంచి పరశి అడిగాడు. కరమబదధ వేద ంతములోని ఈ పరతయద క శబాేవళి ఎకుడి నుండి
వచిుంద?
వాస్ వానికి, కరమబదధ తలోని ఈ సాంకేతిక పద లు అనేక విధ లుగా ర్ూప ందంచబడ్ యి. అవి అభివృదధ
చదయబడిన కొనిి పరధ న మార్ాగలను అనేవషించడ నికి, ర్ండు దశలను చూదే ము. మొదటిగా, కరమబదధ
వేద ంతశాస్ రములోని అనేక సాంకేతిక పద లు బెైబిలు పద ల నుండి వచ ుయి అను విషయమును చూదే ము.
ర్ండవదగా, అనేక ఇతర్ సాంకేతిక పద లు బెైబిలేతర్ ఆధ ర్ాల నుండి వచ ుయను విషయమును చూదే ము.
మొదటిగా కరమబదీధకులు తమ పరతయద క పదజాలమును బెైబిలు నుండి ర్ూప ందంచిన కొనిి మార్ాగలను చూదే ం.

బెైబిలు పద లు
వేద ంతపండితులు తమ వేద ంతశాస్ మ
ర ులో బెైబిలానుసార్మైన వయకీ్కర్ణలను ఉపయోగశంచినపుపడు
చ లామంద కైస్వులు సుఖ్పరదముగా ఉంటార్మ. మన కరమబదధ వేద ంతశాస్ రము బెైబిలు పరకార్ముగానే
ఉండ లని మనము ఆశిసా్ము. కాబటిర , వేద ంతపండితులు బెబి
ై లు భాషలో మాటాోడితద మర్శంత సుఖ్పరదముగా
ఉంటుంద. అయినపపటికీ కూడ , వేద ంతశాస్ రములో బెైబిలు అంతయపరతయయమును సాంకేతిక పద లుగా
ఉపయోగశంచడమనేద కనిపించదంత సుళువుగా ఉండదని మనము గరహించ ల్వ.
కరమబదధ వేద ంతపండితులు కనీసము మూడు పదధ తులుగా లేఖ్నములలో నుండి సాంకేతిక పద లను
ర్ూప ందసా్ర్మ. మొదటిగా, ఒకే భావనను సూచించు అనేకపద లలో ఒక పదమును మాతరమే నొకిు చెప్ ార్మ;
ర్ండవదగా, ఒక బెైబిలు పదము యొకు వివిధ్ భావనలలో ఒకభావనను మాతరమే నొకిు చెప్ ార్మ; మర్శయు
మూడవదగా, బెైబిలు పదములకు లేఖ్న లోో ఎనిడు కనిపించని నూతన అర్ాాలను వార్మ సృషిరస్ ార్మ. ఈ
మూడు పదధ తులను బహిర్గతము చదయుటలో ఇవి సహాయపడత యి. కాబటిర కరమబదీధకులు ఇతర్
పద లనిిటిలో ఒకే పదమును నొకిు చెపపత విధ నముతో మొదలుపడద ము.

ఒక పదమును ఉదా టించుట
మనము చూచినటు
ో గా, బెైబిలు ర్చయితలు ఒకే ఆలోచనను సూచించదడపుపడు ఒక వయకీ్కర్ణము
కంటే ఎకుువ ఉపయోగశస్ ార్మ. తమ చర్ులకు సపషరత తీసుకుర్ావడ నికి, కరమబదీధకులు లేఖ్నములో ఒక
భావనను సూచించు అనేక పద లోో తర్చు ఒక పదమును మాతరమే సాంకేతిక పదముగా యిెంచుకొని, ఈ
సాంకేతిక పదమును పరతయద కముగా ఉపయోగశస్ ార్మ.
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కరమబదధ వేద ంతశాస్ రమును నిర్శమంచుట

ర్ండవ పాఠం: కరమబదధ తలో సాంకేతిక పద లు

దీని అర్ా ము ఏమిటో వివర్శంచడ నికి, “పునర్జనమ” అను స్టిదధ ంత ఉద హర్ణను చూదే ము.
కరమబదధ తలలో, ఒక వయకి్కి నూతన ఆతీమయ జీవమిచుు దదవుని కార్యమును సూచించడ నికి “పునర్జనమ” అను
పదము ఉపయోగశంచబడుతుంద. ఒక వయకి్ పాపము మర్శయు మర్ణము నుండి కీస
ర ్ ులోని నూతన
జీవమునకు వచిునపుపడు జర్శగే మొదటి మార్మప లేద పర్శవర్్ నను ఇద సూచిసు్ంద.
లేఖ్నములోని అనేక పదములు ఈ భావనను గూర్శు మాటాోడుత యి. “పునర్జ నమ” అను పదము

పాల్వంగనేస్టియ (παλιγγενεσία) అను గరరకు పదము నుండి అనువదంచబడింద, మర్శయు ఇద కొరత్ నిబంధ్న
గరంథములో ర్ండుమార్మో మాతరమే కనిపిస్ ుంద — ఒకటి మత్ యి 19:28లో, మర్ొకటి తీతుకు 3:5లో.
“పునర్జనమ” కీస
ర ్ ులో నూతన జీవన ఆర్ంభ్మును సూచిసు్నిటు
ో గా కేవలము తీతుకు 3:5లో మాతరమే
ఉపయోగశంచబడింద. కానీ ఇదద భావన ఇతర్ పదములలో కూడ వివర్శంచబడింద. ఉద హర్ణకు, యోహాను
3:33లో, గశన ివ్ అనోతదన్ (γεννάωἄνωθεν) అను గరరకు పదసముహము కనిపిస్ ుంద, అకుడ “తిర్శగశ
జనిమంచుట” లేద “పై నుండి జనిమంచుట” అని అనువదంచబడింద, మర్శయు 1 పతతుర్మ 1:13లో అన గశన ివ్
(ἀναγεννάω), అను గరరకు పదము కనిపిస్ ుంద, అద తర్చు “తిర్శగశ జనిమంచుట” అని అనువదంచబడుతుంద.
యాకోబు 1:18లో, అప కుయోయ (ἀποκυέω) అను పదము ఉపయోగశంచబడింద, “జనమనిచుుట” లేద
“తెచుుట” అని అర్ా మిసు్ంద. మర్శయు ఎఫస్ట్యులకు 2:10 కిరజో (κτίζω) అను పదమును ఉపయోగశస్ ుంద,
ద ని అర్ా ం “సృషిరంచు.” గలతీయులకు 6:15లో, కైన కీరస్టస్
ి (καινὴ κτίσις) లేద “నూతన సృషిర” అను పదము
ద వర్ా పునర్జనమ అనే భావన సూచించబడింద, మర్శయు ఎఫస్ట్యులకు 4:24లో, కైనోస్ ఆనో్ ర పల స్ (καινός
ἄνθρωπος) లేద “నవీన పుర్మషుడు.”
అనేక పద లు అదద భావనను సూచిసు్నిపపటికీ, కరమబదీధకులు వాటనిిటిని “పునర్జ నమ” అను
శీర్శషకతో సూచిసా్ర్మ. సర్ళత మర్శయు సపషరత కొర్కు ఈ భావనను సూచించద ఇతర్ అనేక పద లోో ఈ ఒకు
బెైబిలు పదము మాతరమే యిెంచుకొనబడెను.

ఒక భావనను ఉదా టించుట
ఇతర్ బెైబిలు పద లనిిటిలో ఒక పదమును మాతరమే ఉదా టించుటకు తోడుగా, కరమబదీధకులు ఒక
పదము యొకు అనేక భావనలనిిటిలో ఒక భావనను ఉదా టించుట ద వర్ా కూడ సాంకేతిక పద లను
సృషిరంచ ర్మ.
మనము చూచినటు
ో గా, లేఖ్న ర్చయితలు వివిధ్ విషయాలను తెల్వయజేయడ నికి ఒకే పద నిి
తర్చు ఉపయోగశంచదవార్మ. ఈ పర్శస్టా తి
ి ద వర్ా వచదు గందర్గోళమును నివార్శంచడ నికి కరమబదీధకులు
పరయతిించిన మార్ాగలోో ఒకటి ఏమనగా ఒక పదము యొకు అనేక భావనలలో ఒక భావనను మాతరమే
ఉదా టించడం.
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ర్ండవ పాఠం: కరమబదధ తలో సాంకేతిక పద లు

“నీతిమంతునిగా తీర్ముట” లేద “నీతిమంతునిగా తీర్ుబడుట” అని తర్చు అనువదంచబడిన

డికాయియో (δικαιόω) అను పదము కొరత్ నిబంధ్న గరంథములో వివిధ్ విధ లుగా ఉపయోగశంచబడినదని
విశావసనీయమన
ై కరమబదీధకులందర్శకీ తెలుసు. ఈ పాఠము ఆర్ంభ్ములో మనము చూచినటు
ో గానే, ఇద
కనీసము ర్ండు వేర్ేవర్మ భావనలను సూచిసు్ంద. ర్ోమీయులకు 3:28లో, విశావసము వలననే
నీతిమంతులుగా తీర్ుబడుచున ిర్ను మొదటి పరకటనను సూచిసు్ంద, అయితద యాకోబు 2:24లో కిరయల
ద వర్ా విశావసము యొకు ఆధ ర్మును లేద నిర్ూపణను సూచిసు్ంద.
కరమబదీధకులు నీతిమంతునిగా తీర్ుబడుట అను పదమును తర్చూ ఈ ర్ండు విధ లుగా ఉపయోగశస్టత్
ఏమి జర్మగుతుందో ఆలోచించండి. “ఒక వయకి్ ఎలా నీతిమంతునిగా తీర్ుబడును?” అని వార్శని అడిగశనటెో తద
ల ,
“ఒక వయకి్ విశావసమువలననే నీతిమంతునిగా తీర్ుబడును కానీ కిరయల మూలమున కాదు” అని ఒకర్మ
చెపపవచుు. “ఒక వయకి్ కేవలము విశావసమువలననే కాక కియ
ర ల మూలమున నీతిమంతునిగా
యిెంచబడును” అని మర్ొకర్మ చెపపవచుు. ఈ విధ్మైన వేద ంత సంభాషణ చ లా తవర్గా ఒక గందర్గోళంగా
మార్మతుంద.

డికాయియో అను పదము యొకు అనేక భావనలలో ఒక భావనను మాతరమే ఉదా టించుట ద వర్ా,
అనగా “నీతిమంతునిగా తీర్ుబడుట” అను పదమును వేద ంత సాంకేతిక పదముగా మార్ముట ద వర్ా ఈ
విధ్మన
ై గందర్గోళము నుండి కరమబదీధకులు తపిపంచుకొనవచుు. ర్ోమన్ కాథల్వక్స సంఘపు అబదధ బో ధ్నలకు
పరతిసపందనగా, పర టెస్టర ంటు
ో , నీతిమంతునిగా తీర్ుబడుట అను పదము యొకు అర్ాానిి “నీతిమంతునిగా
పరకటించబడుట”గా ఉదా టించ ర్మ. నీతిమంతునిగా తీర్ుబడుట అనేద కిరయలు కాకుండ కేవలము విశావసము
ద వర్ా కృప వలననే జర్మగుతుంద. గనుక, సాంపరద య పర టెస్టర ంటు
ో విన యింపుగా “నీతిమంతునిగా
తీర్ుబడుట” అను పదమును ఉపయోగశంచినపుపడు, వార్శ అర్ా ం ఇదద.
కావున ఇతర్ భావనలనిిటిలో ఒక భావనను మాతరమే ఉదా టించుట ద వర్ా బెైబిలులోని వివిధ్
భావనలుగల పదముల వలో కలుగు గందర్గోళమును కరమబదధ వేద ంతపండితులు అధగమించడం మనము
చూడొ చుు. అపుపడు, ఈ నిర్ణయం సాంకేతిక వేద ంత పదము యొకు విలువను గూర్శున వయకీ్కర్ణను
ఇసు్ంద.
కరమబదీధకులు, ఒక పదమును లేద ఒన భావనను ఉదా టించుటతో పాటుగా, బెైబిలు పదములకు
నూతన అర్ా ములను సృషిరంచుట ద వర్ా బెైబిలు భాష నుండి కూడ సాంకేతిక పద లను ర్ూప ందంచ ర్మ.
మర్ోమాటలో, వార్మ బెైబిలు ఎనిడు ఉపయోగశంచని విధ్ముగా బెైబిలు పద లను ఉపయోగశస్ ార్మ.

కొరత్ అర్ాాలను సృషిరంచుట
సాంకేతిక వేద ంత వయకీ్కర్ణయిెన
ై “కృపా నిబంధ్న” బెైబిలు పద లకు కొరత్ అర్ాాలను సృషిరంచుటను
గూర్శున ఒక పరఖ్ాయతి ఉద హర్ణగా ఉంద. ఈ పదసముహము పర టెస్టర ంట్ వేద ంతశాస్ రములో దదవుడు తన
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పరజలతో కల్వగశన సంబంధ్మును గూర్శు వివర్శంచుటకు ఉపయోగశంచబడెను, కేవలము కొరత్ నిబంధ్న
గరంథములో మాతరమే కాదుగానీ, బెైబిలు చర్శతరయంతటిలో, అనగా (ఆద ము) పాపములో పడిపల యిన
సమయము నుండి కీస
ర ్ ు మహిమలో తిర్శగశవచదు వర్కు. అద పాపములో పడిపల యిన తర్మవాత వచిున దెైవిక
నిబంధ్నలనిిటిని, అనగా నోవహు, అబారహాము, మోషత, ద వీదు మర్శయు కీస
ి
ర ్ ుతో దదవుడు చదస్టన
నిబంధ్నలనిిటిని కల్వగశయుని విస్ ృత భావనగా ఉంద. వస్ర మినిసర ర్డ కనెషన్ ఆఫ్ ఫయిత్ లోని
అధ యయము VII, భాగము 3లో కృపా నిబంధ్నను గూర్శు చెపపబడిన విధ నమును వినండి:
మానవుడు, తన పతనముతో, కిరయల నిబంధ్న ద వర్ా తన జీవమును సవయంగా
ప ందుకోలేకపల యాడు, సాధ ర్ణంగా కృపా నిబంధ్నగా పిలువబడద ర్ండవ నిబంధ్నను
చదయడ నికి దదవుడు ఇషరపడ్ డు, ఆ నిబంధ్నలో యిేసుకీస
ర ్ ు ద వర్ా పాపులకు ఉచిత
జీవము మర్శయు ర్క్షణ ఇయయబడెను.
గమనించండి, “కృపా నిబంధ్న” అను అంతయపరతయయము బెైబిలోో అగుపడుతుందని కనెషన్
చెపపడములేదు. “నిబంధ్న” మర్శయు “కృప” అను పద లు బెైబిలు పద లే, కానీ ఈ విధ్మన
ై సాంకేతిక
అర్ా ముతో ఆ ర్ండు పద లు లేఖ్నములో కల్వపి కనబడవు. తతెల్వతముగా, ఈ నిబంధ్న అమర్శక
“సాధ్ర్ణంగా కృపా నిబంధ్నగా పిలువబడుతుంద” అని కనెషన్ చెప్ ుంద. బెైబిలు చర్శతరంతటిలో
విశదపర్చబడిన తండిరయిన
ెై దదవుడు మర్శయు కుమార్మడెన
ై దదవుని మధ్య సంబంధ్ము సాధ ర్ణంగా
వేద ంతపండితులచద ఈ విధ్ముగానే పిలువబడుతుంద, కానీ బెైబిలు చద పిలువబడదు. కరమబదధ
వేద ంతపండితులు బెైబిలు వయకీ్కర్ణలను నూతన విధ నములుగా ఉపయోగశంచి ఈ సాంకేతిక
అంతయపరతయయమును సృషిరంచ ర్మ. వాస్ వానికి, “కృపా నిబంధ్న” అను పదసమూహము ద వర్ా
వయకీ్కర్శంచబడిన భావన, బెైబిలు భావనే. బెైబిలోోని దదవుని ర్క్షణ కార్యములనిిటికీ ఐకయత ఉంద, మర్శయు ఆ
ఐకయతద కృపగలద మర్శయు నిబంధ్న అనుసార్మైనద. ఈ విస్ ృత భావనకు లేఖ్నములో ఒక పదమనేద లేదు,
గనుక కరమబదధ వేద ంతపండితులు ఆ భావనను వయకీ్కర్శంచడ నికి ఈ సాంకేతిక పద నిి సృషిరంచ ర్మ.
కాబటిర , వేద ంతపండితులు కనీసము మూడు విధ లుగా బెైబిలు భాషను ఉపయోగశంచి సాంకేతిక
అంతయపరతయయమును ఏర్ాపటు చదయడం మనం చూడగలము: వార్మ ఒక భావనను సూచించు అనేక పద లోో
ఒక పదమును మాతరమే ఉదా టిస్ ార్మ; బెైబిలోోని ఒక పదము యొకు అనేక భావనలలో ఒక భావనను మాతరమే
ఉదా టిస్ ార్మ; మర్శయు బెైబిలు పద లకు కొరత్ అర్ాాలను ఇసా్ర్మ. ఈ పదధ తుల ద వర్ా, కరమబదధ
వేద ంతపండితులు కస
ై ్ వ విశావసమును గూర్శున తమ చర్ులకు సపషరతను ఇసా్ర్మ.
కమబదధ వేద ంతపండితులు బెబి
ై లు భాషను ఉపయోగశంచి సాంకేతిక పద లను ఎలా సృషిరస్ ార్ో
ఇపపటివర్కు మనము చూచ ము, కాబటిర కరమబదధ వేద ంతశాస్ రములో పరతదయక శబాేవళి ర్ూప ందంచబడిన
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ర్ండవ పరధ న విధ నమును ఇపుపడు చూదే ము. కరమబదీధకులు లేఖ్నము వలుపల నుండి కూడ
అంతయపరతయయమును తీసుకుంటార్మ.

బెైబిలేతర్ భాష
కైస్వ వేద ంతపండితులు గొపప ఆజా ను నర్వేర్ాులంటే, దదవుడు తమను ఉంచిన వివిధ్
సంసుృతులలో కస
ై ్ వ బో ధ్లను ఎలా సంభాషించ లో నేర్ముకోవాలనే విషయమును మనము ఎలో పుపడు
జాాపకముంచుకోవాల్వ. అందువలనే సంఘ పితర్మల కాలపు వేద ంతపండితులు ఎలో పుపడు నవీన పాోటో
పద లోో తముమనుత ము వయక్ పర్చుకొనేవార్మ, మర్శయు శాస్ట్్ రయతతవ వాదకులు తముమనుత ము అర్శసర ల టిల్
యొకు అంతయపరతయయములో వయక్ పర్చుకొనేవార్మ. పర టెస్టర ంట్ కరమబదధ వేద ంతపండితులు కూడ బెైబిలేతర్
పద లను అనగా ఆద కాలములోని అంతయపరతయయమును మర్శయు వార్శ సమకాలీన సంసుృతుల నుండి కూడ
పద లను తీసుకొని ఉపయోగశంచి కీరస్ ు ఆజా ను అనుసర్శంచడం కొనసాగశంచ ర్మ.
కరమబదధ వేద ంతశాస్ రములో బెబి
ై లేతర్ పద లు ఎకుువగా కనిపిస్ ాయి, కానీ మూడు పరధ న
పదధ తులను గూర్శు ఆలోచించుట సహాయపడుతుంద. మొదటిగా, కరమబదీధకులు తమకు అందుబాటులో
ఉనిటువంటి సాధ ర్ణ అంతయపరతయయమును తీసుకుంటార్మ. ర్ండవదగా, కరమబదధ వేద ంతపండితులు
బెైబిలేతర్ త తివక మర్శయు మతపర్మైన పద లకు కొరత్ అర్ాాలను ఇసా్ర్మ. మూడవదగా, వార్మ ఎకుువగా
బెైబిలేతర్ అంతయపరతయయమును బెైబిలు వయకీ్కర్ణలతో మిళితం చదస్ ార్మ. కరమబదధ వేద ంతపండితులు బెైబిలేతర్
విషయాలను తెల్వయజేయడ నికి ఉపయోగశంచద సాధ ర్ణ మార్ాగలను మొదటిగా చూదే ము.

సాధ్ర్ణ అంతయపరతయయము
కరమబదీధకులు లేఖ్న బో ధ్నలను వివర్శంచునపుపడు బెైబిలేతర్ అంతయపరతయయమును తీసుకొనే
సులభ్మైన విధ నమేదనగా తమ సంసుృతులలోని సాధ్ర్ణ శబాేవళిని అంగరకర్శంచడం. ఇపుపడు, సంఘ
పితర్మల కాలములో, ఈ పద లు మర్శయు పదసమూహాల సమూహము ఎకుువగా గరరకు భాష నుండి
స్టతకర్శంచబడ్ యి, ఈ భాష ఆ కాలములో మధ్యధ్ర్ా పరపంచములో కైస్వ పండితుల యొకు పారథమిక భాషగా
ఉండదద. మధ్యయుగ కాలములో, కైస్వ పండితుల యొకు పరథమ భాష లాయటిన్ గా మార్శంద. ఆధ్ునిక
కాలములో, కైస్వయము గొపప పరగతిని సాధంచిన సంసుృతులలోని వివిధ్ భాషల నుండి కస
ై ్ వులు
అంతయపరతయయమును ఉపయోగశంచ ర్మ.
సాధ ర్ణ బెైబిలేతర్ అంతయపరతయయము ఉపయోగశంచబడిన అనేక పారముఖ్యమన
ై ఉద హర్ణలలో ఒకటి
“తిరతవము” అను పదము. కీర.శ. 180లో అంతియొకయకు చెందన థెయొఫిలా, దదవతవములోని మూడు
వయకి్త వలను వివర్శంచడ నికి టిరయాస్ (τρίας) అను గరరకు పదమును ఉపయోగశంచినపుపడు “తిరతవము” అను
పదము మొటర మొదటిగా కనిపిస్ ుంద. తర్మవాత లాయటిన్ భాషలో ఈ పదము టిరనిటస్, అనగా “తరయము” అని
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అనువాదం చదయబడింద. ఇపుపడు, తిరతవము అనుపదము బెబి
ై లోో ఎకుడ కనిపించదు. లేద ఈ పదము
సాంకేతిక, త తివక లేద మతపర్మైన వయకీ్కర్ణము కూడ కాదు. మూడు అను పదమును సూచించు
సాధ ర్ణ పదము నుండి ఈ పదము సృషిరంచబడింద. తుదకు, ఈ బెైబిలేతర్ పదము శీర్శషకగా అయియంద,
మర్శయు ఈ శీర్శషక ద వర్ా లేఖ్నములు దదవునిని గూర్శు కొనిిసార్మో తిరతవముగాను మర్శకొనిిసార్మో ఒకే
దదవునిగాను వయక్ పర్చద వాస్ వానిి వేద ంతపండితులు తెల్వయజేశార్మ. కీర.శ. 381లో కాన టానిరనోపుల్ మొదటి
సభ్లో బిషప్ లు దీనిని ఇలా చెపాపర్మ:
తండిర, కుమార్మడు మర్శయు పర్శశుదధ తుమనికి ఒకే దదవతవము, శకి్ మర్శయు
పద ర్ాము ఉన ియి, వార్మ ఒకే గ ర్వము మర్శయు సహ-శాశవత సార్వభౌమతవము
కల్వగశనవార్మ, అతయంత పర్శపూర్ణ మూర్శ్తరయములో, లేద ముగుగర్మ పర్శపూర్ణ
పుర్మషమూర్మ్లుగా ఉన ిర్మ.
భ్ూత వర్్ మాన కాలములో, తండిర, కుమార్మడు మర్శయు పర్శశుదధ తుమని సంబంధ్మును గూర్శు
సంఘము అనేకమన
ై అబదధ బో ధ్లను ఎదుర్ొుంద. సులభ్ంగా చెపాపలంటే, కొనిి సమూహాలు తండిర,
కుమార్మడు మర్శయు పర్శశుదధ తుమని యొకు ఏకతవమును ఎకుువగా ఉదా టించ యి, మర్శకొనిి వార్శ
వయత యసములను ఉదా టించ యి.
దదవుని యొకు ఏకతవము మర్శయు భినితవముపన
ై లేఖ్న బో ధ్నలనిిటిని విచ ర్శంచడ నికి,
దదవుడు “ముగుగర్మ పర్శపూర్ణ పుర్మషమూర్మ్లు” కాని “ఒకే శకి్ మర్శయు పద ర్ాము” గలవార్మ అని సూచించద
బెైబిలేతర్ పదమన
ై “తిరతవము”ను సాంకేతిక పదముగా సాంపరద య కస
ై ్ వులు ఉపయోగశంచ ర్మ. ఈ బెైబిలేతర్
పదము యొకు ఉపయోగము ఈ విషయముపై సపషరత తీసుకుర్ావడ నికి సహాయపడుతుంద. దదవుడు
తిరతవమైయున ిడు.
ర్ండవదగా, కైస్వేతర్ త తివక మర్శయు మతపర్మన
ై చర్ులలో ఉపయోగశంచబడిన బెైబిలేతర్
అంతయపరతయయమునకు కూడ కరమబదధ వేద ంతపండితులు కొరత్ అర్ాాలను సృషిరస్ ార్మ. వార్మ ఈ పద లను
తీసుకొని వాటి అర్ాాలను సవర్శస్ ార్మ తద వర్ా అవి కైస్వ బో ధ్నకు అనుగుణంగా వివర్శంచబడత యి.

త తివక అంతయపరతయయము
కరమబదధ వేద ంతశాస్ రములోని చ లా పద లు బెైబిలేతర్ మతపర్మైన మర్శయు త తివక ఆధ ర్ాల
నుండి వచ ుయని ఇవాంజల్వకల్ కైస్వులు గరహించినపుపడు వార్మ అభ్యంతర్పడత ర్మ. కాబటిర , మనము
కొంచెం ఆగశ ఒకటి ర్ండు వివర్ణలను ఇవావల్వ. బెైబిలోో లేని పద లను ఉపయోగశంచుటవలన
వేద ంతపండితులు తపుపతోరవపడత ర్ని మనము భ్యపడడం మంచిదద. వాస్ వానికి, కస
ై ్వ
వేద ంతశాస్ రములో తపుపడు కస
ై ్ వేతర్ ఆలోచనల ఆకరమణను మనము ఎలో పుపడు జాగరత్గా గమసు్ండ ల్వ.

-19వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రీస్ ను thirdmill.org నందు సందర్శించండి.

కరమబదధ వేద ంతశాస్ రమును నిర్శమంచుట

ర్ండవ పాఠం: కరమబదధ తలో సాంకేతిక పద లు

అయితద, అదద సమయములో, కరమబదీధకులు లేఖ్నమును తమ చివర్శ సర్వశేష
ర ఠ మైన ఆధ ర్ముగా
పర్శగణించినంతవర్కూ, బెైబిలేతర్ త తివక మర్శయు మతపర్మైన వయకీ్కర్ణలు చ లా సహాయకర్ముగా
ఉంటాయి.
ఈ విధ్ముగా చదస్టన
ి ఒక బెైబిలు పాతర ఉద హర్ణ అప స్ లుల కార్యములు 17లో కనిపిస్ ుంద.
ఏథెనుిలోని అర్ేయొపగు వదే పౌలు పరజలను ఉదదేశించి మాటాోడుతుని పరస్టిధ్ధ వాకయభాగం ఇద. ఆయన
ఉపన యసములోని ఒకచోట, పౌలు గరరకు కవీశవర్మలను గూర్శు సానుకూలంగా మాటాోడ డు. అప స్ లుల
కార్యములు 17:28-29లో ఆయన చెపిపనద వినండి:
అటువల , “మనమాయన సంత నమని” మీ కవీశవర్మలలో కొందర్మను
చెపుపచున ిర్మ. కాబటిర మనము దదవుని సంత నమైయుండి, మనుషుయల చమత ుర్
కలపనలవలన మలుబడిన — బంగార్మునన
ై ను వండినన
ై ను ర్ాతినన
ై ను దదవతవము
పల ల్వ యునిదని తలంపకూడదు (అప స్ లుల కార్యములు 17:28-29).
“మనమాయన సంత నము” అను వయకీ్కర్ణమును ఇంతకుముందద ఇదే ర్మ గరరకు కవులు వేర్ేవర్మ
సమయాలోో ఉపయోగశంచ ర్మ: కేోనే్స్ మర్శయు అర్ాటస్. అయితద పౌలు ఈ అనయమత వయకీ్కర్ణను తనదగా
స్ట్వకర్శంచి, వచనము 29లో ఇలా చెపాపడు: “కాబటిర మనము దదవుని సంత నమైయుండి...” ఇకుడ కేోనస్
ే్
మర్శయు అర్ాటస్ అనువార్మ బెైబిలు దదవునిని కాకుండ వాస్ వానికి గరరకు సమూహానికి చెందన జ్యయస్ అను
దదవతను సూచిసు్న ిర్మ. కానీ ఈ గరరకు కవీశవర్మల అంతయపరతయయమునకు పౌలు పరతయద కమైన కైస్వ అర్ా మును
ఇచ ుడు, మర్శయు మానవాళిని సృజంచినద జ్యయస్ కాదు, కస
ై ్ వ దదవుడు అని ఉదా టించ డు.
పౌలు మాదర్శని అనుసర్శంచి, కరమబదీధకులు కూడ కస
ై ్ వేతర్ మతపర్మన
ై మర్శయు త తివక
అంతయపరతయయమును స్ట్వకర్శంచియుంటార్మ, మర్శయు బెైబిలు భావనలను సూచించునటు
ో గా వాటిని
పునర్శిర్వచించి ఉపయోగశంచ ర్మ.
ఇద జర్శగశన ఒక పారముఖ్యమన
ై టువంటి సమయమేదనగా, కీస
ర ్ ు స్టిదధ ంతము లేద కీస
ర ్ ుశాస్ రమును
వాయవర్్ నం చదస్టిన సమయం. కీర.శ. 451లో చ ల్విడన్ సభ్లో కీస
ర ్ ును గూర్శున వాదనలో సంఘ సపందనను
వినండి. అకుడ మనము ఇలా చదువుత ము:
కీరస్ ు నిజముగా దదవుడు మర్శయు నిజముగా మానవుడెైయున ిడు ... ర్ండు
సవభావాలోో గుర్శ్ంచదగశనవాడు, సందగధ త లేకుండ , మార్మప లేకుండ , విభ్జన
లేకుండ , వేర్ాపటు లేకుండ ; సవభావాల వయత యసము ఏ విధ్ముగా కూడ
ఏకతవములో ర్దుేచదయబడదు, కాని పరతి సవభావము యొకు లక్షణములు
సంర్క్షించబడి, ఒక వయకి్ మర్శయు పద ర్ా ముగా ర్ూప ందంచబడడ నికి
కలస్టిపల త యిగాని, ఇదే ర్మ వయకు్లుగా విడిగా లేద విభ్జన చదయబడవు.
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ఈ పరకటన బెైబిలు అంతయపరతయయమునకు భినిమన
ై పద లోో కీరస్ ుని వివర్శస్ ుంద. ఈ సభ్ బెబి
ై లేతర్
ఆధ ర్ాలపై ఆధ ర్పడి కీస
ై వి “గందర్గోళం
ర ్ ు సవభావములను గూర్శు మాటాోడింద. కీరస్ ు సవభావాలు పరతదయకమన
లేకుండ ,” ఒకటితోనొకటి మార్మపచదయబడకుండ , “మార్మప లేనివి,” కానీ అవి కీస
ర ్ ు యొకు “ఒకే వయకి్లో”
విడదీయర్ానివిగా, “విభ్జన లేకుండ , వేర్ాపటు లేకుండ ” ఉన ియని సభ్ వలో డిపర్చింద. వాస్ వానికి, ఈ
సందర్భములో ఉపయోగశంచినటు
ో గా “వయకి్” అను పదము కూడ బహుశా ఆ సమయములోని శబాేవళి నుండి
స్ట్వకర్శంచబడినదద, మర్శయు ఆ పదము ఒక “వయకి్” యొకు గుర్శ్ంపుకు చటర పర్మన
ై పదముగా ఉనిద.
ఈ సాంకేతిక భాష లేఖ్నము నుండి ర్ాలేదు కానీ లేఖ్నమునకు వర్శ్ంచునదగా ఉండినద. కీస
ర ్ ును
గూర్శున సంఘ స్టిదధ ంతమును ఖ్చిుతముగా మాటాోడ లంటే ఇద అవసర్ము.
మూడవదగా, కరమబదీధకులు సాంకేతిక వేద ంత శబాేవళిని ర్ూప ందంచడ నికి బెైబిలు మర్శయు
బెైబిలేతర్ పద లను మిళితము చదస్ ార్మ.

మిళిత అంతయపరతయయము
ఈ విధ్మన
ై మిళితము అనేక ర్కాలుగా జర్మగుతుంద, కొనిి ఇతర్మల కంటే సపషరముగా ఉంటాయి,
కాని పర్శశుదధ పర్చబడుట అను స్టిదధ ంతములో ఒక సపషరమన
ై ఉద హర్ణ కనిపిస్ ుంద. ఈ పాఠములో
మనము చూచిన ర్రతిగానే, పర్శశుదధ పర్చబడుట అను పదము కొరత్ నిబంధ్న గరంథములో అనేక విధ లుగా
ఉపయోగశంచబడింద. బెైబిలు నుండి వచుు పర్శశుదధ పర్చబడుట అను పదమును బెైబిలేతర్ విశేషణములతో
మిళితము చదయడ నికి పదము యొకు ఈ ఉపయోగాలు ఒక సందర్భంగా సృషిరంచబడ్ యి. మొదటిగా, 1
కొర్శంథీయులకు 6:11లో హగశయాజో (ἁγιάζω) అను కిరయాపదము ఒక వయకి్ ఆమ లేద అతడు కీరస్ ుని
మొదటిగా నముమకొనినపుపడు జర్శగే పర్శవర్్ నను సూచిసు్ందని మనము నేర్ముకున ిము. ర్ండవదగా, 1
థెసిలొనీకయులకు 4:3లో హగశయాజో అను కిరయా పదము కైస్వులు తమ అనుదన జీవితములో
అనుభ్వించవలస్టిన పర్శశుదధ త యొకు పరగతిశీలతను సూచిసు్ందని మనము నేర్ముకున ిము.
కరమబదధ వేద ంతపండితులు పర్శశుదధ పర్చబడుటను గూర్శు అనేక ర్రతులుగా మాటాోడుతూ
పర్శశుదధ పర్చబడుట అను స్టిదధ ంతమునకు ఒక సపషరతను తీసుకొచ ుర్మ. ఒక వయకి్ మొదటిగా
విశవస్టించినపుపడు జర్శగే పర్శశుదధ తను వార్మ “ఖ్చిుతమన
ై పర్శశుదధ త”గా మాటాోడుత ర్మ, ఈ విధ్మన
ై
పర్శశుదధ త అందర్శకీ ఒకేసార్శ జర్శగశందని, ఒక వయకి్ని పర్శశుదధ తలోకి నడిపస
ి ్ ుందని, లోకము నుండి పరతదయకించి
దదవునికి పరతిషిరతము చదస్ ుందని సూచించడ నికి “ఖ్చిుతమన
ై ” అను బెైబిలేతర్ పదమును “పర్శశుదధ త” అను
బెైబిలు పదముతో మిళితము చదస్టి ఉపయోగశంచ ర్మ. “పరగతిశీల పర్శశుదధ త” అను పదము పర్శశుదధ తలో,
లోకములో నుండి పరతయద కించబడు విధ నములో మర్శయు జీవితకాలములో దదవునికి పరతిషిఠ తము చదయబడు
విధ నములో వృదధ చెందుతుని పరగతిశీల అనుభ్వానిి సూచిసు్ంద. ఈ సందర్భములో,
“పర్శశుదధ పర్చబడుట” అను పదము బెైబిలు నుండి వసు్ంద, కానీ “పరగతిశీల” అనేద బెైబిలు వలుపల నుండి
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వసు్ంద. మీర్మ ఊహించినటు
ో గా, ఈ సాంకేతిక పద ల కలయిక చ లా సహాయకర్ంగా ఉంటుంద. కేవలం
పర్శశుదధ పర్చుటను గూర్శు మాటాోడుటకంటే, వేదంతపండితుల అర్ాానిి గరహించదందుకు ఈ విధ్మన
ై టువంటి
లక్షణ లు సహాయపడత యి. అవి లేఖ్నములోని “పర్శశుదధ పర్చబడుట” అను పదము యొకు వివిధ్
ఉపయోగాల మధ్య వయత యసమును కనుగొనుటలో సహాయపడత యి.
గనుక కరమబదధ వేద ంతపండితులు సాంకేతిక పద లను ర్ండు పరధ న పదధ తులలో ర్ూప ందంచడం
మనము చూచ ము. వార్మ లేఖ్నము నుండి తీసుకుంటార్మ, మర్శయు బెైబిలు వలుపల నుండి కూడ
స్టతకర్శస్ ార్మ. ఈ విధ్ముగా, వేద ంతపండితులు తమ చర్ులను సపషరం చదస్టతందుకు మర్శయు కరమబదధ
వేద ంతశాస్ ర నిర్ామణ నికి పారథమిక నిర్ామణ విభాగాలను అందంచుటకు అంతయపరతయయాలను ఇసా్ర్మ.
కరమబదధ వేద ంతశాస్ రములో సాంకేతిక పద ల పర్ముగా ఒక సాధ ర్ణ ధో ర్ణిని, మర్శయు అవి
ర్ూప ందంచబడిన విధ నమును చూచ ము, కాబటిర ఇపుపడు మూడవ అంశమును చూదే ము: సాంకేతిక
పద ల యొకు విలువలు మర్శయు పరమాద లు.

విలువలు మర్శయు పరమాద లు
కరమబదధ వేద ంతశాస్ రములో మనము కనుగొనే పరతయద క పద లు మర్శయు పదసమూహాల ద వర్ా
కలుగు పరయోజన లు మర్శయు నిష్ియోజన లు ఏమిటి? ఇపపటికీ మన పాఠములో, సాంకేతిక పద ల
విషయమంతటిని గూర్శు భినిమైన ఆలోచనలు మీలో చ లామందకి ఉన ియని నేను ఖ్చిుతంగా
నముమతున ిను. బహుశా మీలో కొందర్మ వాటిని గూర్శు వీలనంత నేర్ముకోడ నికి స్టిదధంగా ఉండియుంటే,
మర్శకొందర్మ ఇంత సంకిోషరంగా ఉనిద ని కోసం అంత పరయాసపడుట అవసర్మా అని ఆలోచనచదస్ ుండవచుు.
సర్ే, మనము చూడబో తునిటు
ో గా, కరమబదధ వేద ంతశాస్ రములోని సాంకేతిక భాష మనకు ఎలా
ఉపయోగపడుతుంద అనే ద నిని గూర్శు అతిగా అంచన వేయడం లేద తకుువగా అంచన వేయడం మంచిద
కాదు. సాంకేతిక పద లు అనేక పరయోజన లు మర్శయు నిష్ియోజన లను కల్వగశయుంటాయి గనుక వాటి పటో
సమతులయ దృకపథం భావార్ా కముగాను మర్శయు అభావార్ా కముగాను ఉంటుంద.
ఈ విషయమును విశేోషించడ నికి, కైస్వ వేద ంతశాస్ రమును నిర్శమంచుటలోగల మూడు పరధ న
వనర్మలకు సంబంధంచిన కరమబదధ తల పరతయద క శబాేవళిని చూదే ము. ఇతర్ పాఠములలో పరతదయకమన
ై సాధ ర్ణ
పరతయక్షత ద వర్ా కస
ై ్ వులు నేర్ముకోవలస్టిన మూడు పరధ న మార్ాగలను దదవుడు ఇచ ుడని మనము
తెలుసుకున ిము. కస
ై ్ వ వేద ంతశాస్ రమును నిర్శమంచుటలోగల ఒక ముఖ్య వనర్ైన లేఖ్నమును జాగరత్గాను
లోతుగాను వివర్శంచుట ద వర్ా పరతదయక పరతయక్షతను మనము అర్ా ం చదసుకుంటాము. దీనికి మించి, ఇతర్ ర్ండు
వనర్మల యిెడల శరదధ చూపుట ద వర్ా సాధ ర్ణ పరతయక్షత యొకు పరయోజన నిి ప ంద లని కూడ దదవుడు
-22వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రీస్ ను thirdmill.org నందు సందర్శించండి.

కరమబదధ వేద ంతశాస్ రమును నిర్శమంచుట

ర్ండవ పాఠం: కరమబదధ తలో సాంకేతిక పద లు

మనలను పిలచ డు. సమాజంలో పాలుపంపుల ద వర్ా, ఇతర్మల నుండి పరతదయకముగా కస
ై ్ వుల నుండి
నేర్ముకోవడం ద వర్ా, సాధ ర్ణ పరతయక్షత యొకు ఒక కోణ ముపై మనము దృషిరపడత ము. కస
ై ్ వ జీవనము,
మన వయకి్గత పర్శశుదధ లో పరగతిశీలతను ప ంద లను ఆశతో కీరస్ ు కొర్కు మనము జీవించు వయకి్గత
అనుభ్వాలపై దృషిరపటురట ద వర్ా సాధ ర్ణ పరతయక్షత యొకు మర్ొక కోణము మీద మనము దృషిరపడత ము.
ఇవవబడిన ఏదొ క అంశముపై వనర్మలు మనకు అందంచద సమాచ ర్మును అనేవషించుటవలన
బాధ్యత యుతమన
ై కస
ై ్ వ వేద ంతశాస్ రమును నిర్శమంచడ నికి అద మనకు సహాయపడుతుంద. లేఖ్న వివర్ణ,
సమాజంలో పాలుపంపులు మర్శయు కైస్వ జీవనమనునవి ఒక విషయముపై సానుకూలంగా
ఉన ియనుటకు సాక్షులముగా, ఆ విషయమును గూర్శున మన ఒపుపకోలు మర్శయు నిశుయత యొకు
సాాయి సాధ ర్ణంగా వృదధ చెంద ల్వ. అయితద ఈ సాక్షయములు సర్ళముగా లేనపుపడు మర్శయు తకుువ
విలువగా ఉనిపుపడు ఆ విషయమును గూర్శున మన ఒపుపకోలు మర్శయు నిశుయత సాాయి సాధ ర్ణంగా
తగశగపల తుంద. ఈ అతయంత పర్సపర్ ఆధ ర్శత వనర్మలు: లేఖ్న వివర్ణ, సమాజములో పాలుపంపులు మర్శయు
కైస్వ జీవనమనునవి కస
ై ్ వ వేద ంతశాస్ రమును నిర్శమంచుటకు ల కులేననిి విధ లుగా మనకు
సహాయపడత యి.
ఈ వనర్మలు చ లా పారముఖ్యమైనవి గనుక, కరమబదధ తలోని సాంకేతిక పద ల యొకు విలువలను
మర్శయు పరమాదములను, ఒకొకుద నిని పర్శశీల్వంచుదము. మొదటిగా సాంకేతిక పద లు మర్శయు కస
ై ్వ
జీవనమును చూదే ము; ర్ండవదగా, సమాజములో పాలుపంపులు మర్శయు సాంకేతిక పద ల
సంబంధ్మును గూర్శు మాటాోడుదము; మర్శయు మూడవదగా, లేఖ్న వివర్ణతో వాటి సంబంధ్మును గూర్శు
పర్శశీల్వంచుదము. కైస్వ జీవనమను వేద ంత వనర్మను మొదట చూదే ము.

కైస్వ జీవనము
కైస్వ జీవనమనేద వయకి్గత పవితీరకర్ణ పరకిరయ అని మునుపటి పాఠము ఆధ ర్ంగా జాాపకము
చదసుకొనవచుు. ఈ వయకి్గత పవితీరకర్ణ కనీసము మూడు సాాయిలోో జర్గాల్వ: భావన, పరవర్్ న మర్శయు
భావోదదవగ సాాయిలోో. లేద మనము చెపపి నటు
ో గా, పర్శశుదధ పర్చుటలో ఆర్ోాడ కిి, ఆర్ోాపారకిిస్ మర్శయు
ఆర్ోాపాతోస్ యొకు అభివృదధ ఇమిడియునిద. కైస్వ జీవనము యొకు ఈ మూడు కోణ లు పర్సపర్
ఆధ ర్శతమన
ై వి, మర్శయు ఇవి పర్సపర్ సహకర్పు అల్వో కలను ఏర్ాపటు చదస్ ాయి. సర్న
ై ఆలోచన విధ నము
— లేద ఆర్ోాడ కిి — మన పరవర్్ నను (ఆర్ోాపారకిిస్) మర్శయు మన భావోదదవగాలను (ఆర్ోాపాతోస్) పరభావితం
చదస్ ుంద. మన పరవర్్ నలు (ఆర్ోాపారకిిస్) విషయాలను మనము అర్ా ము చదసుకొను విధ నమును (ఆర్ోాడ కిి)
మర్శయు భావించు విధ నమును (ఆర్ోాపాతోస్) పరభావితం చదస్ ాయి. అంతదకాక, మన భావోదదవగాలు (లేద
ఆర్ోాపాతోస్) మనము పరవర్శ్ంచద విధ నమును (ఆర్ోాపారకిిస్) మర్శయు మనము ఆలోచించద విధ నమును
(ఆర్ోాడ కిి) పరభావితం చదస్ ుంద.
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ఈ పర్సపర్తపై సాంకేతిక పద లు సంఘర్శషంచద మర్ాగలనిిటినీ విశేోషించడ నికి సమయం మనలను
అనుమతించదు. కాబటిర , కస
ై ్ వ జీవనమును మర్మగుపర్చద మర్శయు అవర్ోధంచద ఒక మార్గ మును మాతరమే
చూదే ము. కీరస్ ు కొర్కన
ై జీవనమును కరమబదధ వేద ంతశాస్ రపు పరతదయక పదజాలము సానుకూలంగా
మర్మగుపర్చద ఒక విధ నమును మొదటిగా చూదే ము.

మర్మగుపర్చుట
కైస్వ జీవనము కొర్కు సాంకేతిక పద లను నేర్ముకోవడంలోని అతి ముఖ్యమైన పరయోజన లోో ఒకటి
ఏమనగా అవి సంకిోషర బెైబిలు బో ధ్నలను సులభ్ంగా గరహించద సూచనలుగా ఉపయోగపడత యి. మొదటిగా,
కరమబదధ వేద ంతశాస్ రములో కనిపించద పరతదయక వయకీ్కర్ణల జాబిత కషరమన
ై దగా ఉండొ చుు. అవి చ లా
ఉంటాయి మర్శయు అవి జాాపకముంచుకోడ నికి చ లా కషరంగా కనిపిస్ ాయి. కానీ కొదే కాలానికి, విషయాలను
సులభ్పర్చద గొపప పరయోజనమును సాంకేతిక పద లు అందజేస్ ాయి. సాంకేతిక పదమును సూచించుట ద వర్ా
కిోషరమన
ై బెైబిలు బో ధ్లను మనము జాాపకం చదసుకొనవచుు మర్శయు వాటిని మన ఆలోచన, పరవర్్ న
మర్శయు భావోదదవగాలకు అనవయించుకోవచుు.
కరమబదధ వేద ంతశాస్ ర శబాేవళి యొకు పర్శజా ానం లేని వయకి్ని ఒక క్షణంపాటు ఊహించండి. ఒక
ఉద హర్ణకు, ఇద ఆశుర్యకర్ం అనిపించవచుు కాని, “యిేసు దదవుడ లేక దదవుని కుమార్మడ ?” అని నూతన
కైస్వులు ననుి తర్చు అడిగవ
ే ార్మ. పరజలు ఈ విషయమును గూర్శు ఎందుకు గందర్గోళంతో ఉంటార్ో అర్ా ం
చదసుకోడం అంత కషరమేమి కాదు. సాంకేతిక పద ల పర్శజా ానం లేకుండ బెైబిలు చదవినపుపడు, వార్శకి
అందుబాటులో వార్శకి ఉపయోగకర్ముగా ఉండదటటువంటి అంశము ఏదయు ఉండదు. ఒక బెైబిలు వాకయమును
చదువుత ర్మ ఆ వాకయము యిేసు దదవుడు అని చెప్ ుంద. మర్ొక వాకయమును చదువుత ర్మ ఆ వాకయము
ఆయన దదవునికి విధదయుడెన
ై దదవుని కుమార్మడు అని చెప్ ుంద.
ఈ కిరంద ఆచర్ణన తమకమన
ై పరశిలు ఎదుర్న
ై పుపడు కస
ై ్ వులు గందర్గోళమునకు ఎదుర్వుత ర్మ
అను విషయం ఆశుర్యం కల్వగశంచదు: “నేను ఎవర్శకి పారర్ాన చదయాల్వ, యిేసుకా లేద దదవునికా? తండిరకి పారర్ా న
చదయుమని యిేసు చెపిపనపుపడు, చ లామంద కైస్వులు యిేసుని ఎందుకు పారర్శాస్ ార్మ?” ఆ విషయంలో,
“తండిరకి పారర్ా న చదయుమని యిేసు చెపిపనపుపడు, మనము పర్శశుదధ తుమనికి సు్తులు ఎందుకు
పాడుతున ిము?”
సాంకేతిక వేద ంత భాషా పర్శజా ానం లేనివార్మ ఈ పరశిలకు సమాధ నం చెపాపలంటే చ లా సమయము
తీసుకుంటార్మ మర్శయు చ లా పరయతిం చదస్ ార్మ. వార్మ ల కులేననిి బెైబిలు వాకాయలు వదకి వాటిని ఏదొ క
ర్కముగా సముచిత అవగాహనలోకి తీసుకుర్ావలస్టియుంటుంద. ఈ పని చ లా సంకిోషరమన
ై ద గనుక
చ లామంద కొరత్ విశావసులు మధ్యలోనే విడచిపటిర ఇతర్మలు ఏమి చదస్ ున ిర్ో ద నినే చదస్ ార్మ.
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అయితద కరమబదధ వేద ంతశాస్ ర శబాేవళి పర్శజా ానం ఉనిటువంటి విశావసులను ఒక క్షణం ఆలోచించండి.
“యిేసు దదవుడ లేక దదవుని కుమార్మడ ?” అని వార్మ ఆలోచన చదస్టత్ లేక “నేను తండిరకి పారర్శాంచ లా లేద
కుమార్మనికి పారర్శాంచ లా లేద పర్శశుదధ తమకు పారర్శాంచ లా?” అని వార్మ ఆశుర్యపడుతుంటే, వార్శ పరశిలకు
సమాధ నం ఇవవడం సులభ్ంగానే ఉంటుంద. వాస్ వానికి, కరమబదధ తల సాంకేతిక శబాేవళి పర్శజా ానం ఉని
కైస్వులు సాధ్ర్ణంగా ఇటువంటి పరశిలు అడగర్మ ఎందుకంటే ద నికి జవాబును ఒక సులభ్మైన సాంకేతిక
పదములో ఇచుుట సాధ్యమే: తిరతవము. ఈ పదము యిెడల అవగాహన ఉని వయకి్కి, ఈ విధ్మైన అనేక
పరశిలకు సమాధ నం వంటనే ఇవవచుు, మర్శయు సహజంగా ఆర్ోాడ క్సి సమాధ నమును ఆర్ోాపారకిిస్ కు
మర్శయు ఆర్ోాపాతోస్ కు అనవయించవచుు. సంకిోషర విషయాలను సర్ళీకృతం మర్శయు పునఃపర్శశీలన
చదయడమనేద కస
ై ్ వ జీవన నికి సాంకేతిక పద లు అందంచగల గొపప సహాయంగా ఉనిద.
కరమబదధ వేద ంతశాస్ రపు పరతయద క శబాేవళి కస
ై ్ వ జీవనమును అనేక విధ లుగా మర్మగుపర్చినపపటికీ,
మన పవితీరకర్ణకు అద అవర్ోధ్మును కూడ కల్వగశస్ ుందని మనము తెలుసుకోవాల్వ.

అవర్ోధ్ము
కరమబదధ వేద ంతశాస్ రపు సాంకేతిక వయకీ్కర్ణల పర్శజా ానములో నేను మర్శయు ఇతర్మలు ఎదుగుటను
నేను గమనించినపుపడు, ఒక పరతికూలత పదద పదద ఎదుర్యి
ై యంద. కరమబదధ త శబాేవళి పర్శజా ానం ఆతీమయ
అహంకార్మునకు ద ర్శతీసు్ంద. పరతదయకంగా ఇద యువ వేద ంత విద యర్మాల విషయంలో వాస్ వమైయునిద.
సమసయ చ లా సార్మో ఈ విధ్ంగా వసు్ంద. వేద ంత విద యర్మాలు వేద ంతశాస్ రములోని సాంకేతిక
పద లను నేర్ముకోవడ నికి మేధో శకి్ని ఎకుువగా ఉపయోగశస్ ార్మ మర్శయు వాటిని ఉపయోగశంచుట చ లా
సౌకర్యంగా ఉనిటు
ో భావిసా్ర్మ. కానీ అదద సమయములో, వేద ంత విదయనందుకొనని చ లామందకి ఈ ర్కమైన
వివర్ణలను నేర్ముకొవాలనే ఆసకి్, సామర్ాయం, మర్శయు సమయం ఉండవు. వేద ంత విద యర్మాలు కరమబదధ త
సాంకేతిక శబాేవళి పర్శజా ానం లేని వార్శకంటే తముమనుత ము ఉనితమైనవార్శగా భావించడం
మొదలుపడత ర్మ. వార్మ గర్వముతో నిండిపల త ర్మ గనుక ఎంత ఎకుువ శబాేవళి ఉంటె అంత ఎకుువ
పవితీరకర్ణ అని వార్మ నమమత ర్మ. కానీ ఇద సతయము కాదు.
మనము చెపిపనటు
ో గానే, కైస్వ జీవితములో అభివృదధ , వయకి్గత పవితీరకర్ణలో పరగతిశీలత అనేవి
కేవలము లేఖ్నములో (లేద ఆర్ోాడ కిి) మనసుి పటిర నంత మాతర న ర్ావు. మన విశావసమును కిరయలోో
చూపించుట మర్శయు సర్ైన విశావసమును కల్వగశయుండుట కూడ పారముఖ్యమే. వాస్ వానికి, కరమబదధ
వేద ంతశాస్ రములోని సాంకేతిక శబాేవళిని నేర్ముకొనకపల యినపపటికీ కూడ చ లామంద విశావసులు కృపలో
అభివృదధ చెందుతుంటార్మ. ఆ పర్శజా ానం లేకుండ కూడ లేఖ్న లను మనం అర్ా ం చదసుకొని
అనువర్శ్ంచుకోవచుు.

-25వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రీస్ ను thirdmill.org నందు సందర్శించండి.

కరమబదధ వేద ంతశాస్ రమును నిర్శమంచుట

ర్ండవ పాఠం: కరమబదధ తలో సాంకేతిక పద లు

సాంకేతిక పద లను నేర్ముకొని వాటిని కేవలం జాానపూర్శతముగా అభ్యస్టించుటకంటే హింస, బాధ్
మర్శయు అన ర్ోగయం వంటి జీవత అనుభ్వాలనేవి ఒక వయకి్ యొకు పర్శశుదధ తకు మర్కుువ పరగతిశీలతను
కల్వగశస్ ాయి. కరమబదధ వేద ంతశాస్ రములో కనిపించద పరతయద క పద లు మర్శయు పదసమూహాలను తెలుసుకోవడం
ఎంత పారముఖ్యమో, ఆతీమయ అహంకార్మును, అనగా పరతదయక సాంకేతిక శబాేవళిని నేర్ముకొనుటవలననే
కీరస్ ులో పర్శపకవత ప ందుకున ిమనే భావనను కలుగజేయునటు
ల అవి మన
ో గా వాటిని అనుమతించినటెో తద
కైస్వ జీవనమును అవర్ోధంచగలవని తెలుసుకోవడం కూడ అంతద ముఖ్యమైయునిద.
కైస్వ జీవనమునకు సాంకేతిక పద లు తెచుు పరయోజన లను మర్శయు నిష్ియోజన లను
తెలుసుకొనుటతో పాటుగా సమాజములో మన పాలుపంపులను అవి ఎలా పరభావితం చదస్ ాయో కూడ
తెలుసుకోవాల్వ.

సమాజములో పాలుపంపులు
కైస్వ వేద ంతశాస్ రమును నిర్శమంచుటకు సమాజంలో పాలుపంపులు అనునద పరధ న వనర్మగా
ఉనిద, ఎందుకంటే కీస
ర ్ ు శర్రర్ము మనకు అందంచద సహాయముపై దృషిర పటురటకు ఇద సహాయపడుతుంద.
కైస్వ సమాజంలో పాలుపంపుల యొకు మూడు పారముఖ్యమైన పర్శమాణ లను గూర్శు మనము
మాటాోడుకోవచుు: కైస్వ వార్సతవం, పరస్ ుత కైస్వ సమాజము, మర్శయు వయకి్గత అభిపారయము. కస
ై ్వ
వార్సతవము అనునద గతములో సంఘములో పర్శశుదధ తుమని కార్యము యొకు సాక్షయమును సూచిసు్ంద.
ఆయన మన ఆతీమయ పితర్మలకు బో ధంచిన విషయాలను నేర్ముకున ిము. మన పరస్ ుత కైస్వ సమాజము
అనునద నేటి కస
ై ్ వుల సాక్షయమును, మన చుటట
ర నుని విశావసులకు పర్శశుదధ తుమడు చదయు బో ధ్నను
సూచిసు్ంద. మన వయకి్గత అభిపారయము అనునద పర్శశుదధ తమడు మనలను నడిపించుచుండగా ఇతర్మలతో
సంభాషించునపుపడు మనము ఉపయోగశంచద విషయాలు మర్శయు అంశాల యిెడల మన వయకి్గత
ఒపుపకోలులు మర్శయు నిర్ణ యాల యొకు సాక్షయమును సూచిసు్ంద. వివిధ్ ర్కాలుగా సమాజములో
ఇతర్మలతో పాలుపంపులు చదస్టత ఈ కోణములు, పర్సపర్ సహకార్ముగల అల్వో కలను కూడ ఏర్ాపటుచదస్ ాయి.
మన వార్సతవం మన పరస్ ుత సమాజమును మర్శయు వయకి్గత తీర్మపలను తెల్వయజేస్ ుంద. మన పరస్ ుత
సమాజము మన వార్సతవమును మధ్యసా ము చదస్టి మన వయకి్గత ఆలోచనలను పరభావితం చదస్ ుంద. మర్శయు
మన వయకి్గత అభిపారయములు మన వార్సతవము మర్శయు పరస్ ుత సమాజముల పరభావములను
మధ్యసా ము చదస్ ాయి.
మనసుిలో ఈ సంభాషణ యొకు సామానయ కిరయశీలతను ఉపయోగశంచి, సమాజములో
పాలుపంపులను కరమబదధ వేద ంతశాస్ రములోని పరతదయక శబాేవళి మర్మగుపర్చద మర్శయు అవర్ోధంచద కొనిి
మార్ాగలను మనము అనేవషించుద ము. సాంకేతిక పద లు సమాజములో పాలుపంపులను మర్మగుపర్చద ఒక
ముఖ్యమైన విధ నమును మొదటిగా చూదే ము, ర్ండి.
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మర్మగుపర్చుట
సాంకేతిక పద లు సమాజములో పాలుపంపులను మర్మగుపర్చుటకుగల అనేక పారముఖ్యమైన
విధ నములలో ఒకద నిని కోరడీకర్శంచి ఒకు మాటలో చెపపవచుు: అద సంభాషణ. కరమబదీధకులు అభివృదధ
చదస్టన
ి పరతదయక వయకీ్కర్ణలను కస
ై ్ వులు తెలుసుకొని, వాటిని ఉపయోగశంచద సామర్ా యం కల్వగశ ఉనిపుపడు,
ఒకర్శతోనొకర్మ మర్శంత పరభావవంతంగా సంభాషించగలుగుత ర్మ.
మర్ోవప
ై ు, కరమబదధ త భాష పర్శజా ానం ఉనిపుపడు మన కస
ై ్ వ వార్సతవంతో మర్శంత పరభావవంతంగా
వయవహర్శంచద సామర్ాయం ఉంటుంద. గతములోని అనేక వేద ంత ర్చనలు, వాయఖ్ాయన లు, విశావస పరమాణ లు,
ఒపుపకోలులు, మర్శయు ఇతర్ వేద ంత వారతలు సాంకేతిక పద లను తర్చుగా ఉపయోగశంచి కస
ై ్వ
నమమకాలను సంగరహపర్చదవి. మర్శయు విలక్షణంగా, విషయాలను వయకీ్కర్శంచగల ఈ సాంపరద య పదధ తుల
యిెడల కరమబదధ వేద ంతశాస్ రము లోతెైన ఆసకి్ని చూపుతుంద. కాబటిర , కరమబదధ తల యొకు సాంకేతిక
పద లు గతకాలంలోని కైస్వులతో మనము పాలుపంచుకొనునపుపడు చ లా సహాయపడత యి.
ఉద హర్ణకు, మీర్మ ఆగస్టిరన్, అకివనస్, లూథర్డ లేద కల్వవన్ వంటి సంఘ న యకుల యొకు
బో ధ్లను గూర్శు తెలుసుకోడ నికి ఆసకి్గా ఉనిటో యితద, సాంకేతిక పద ల పర్శజా ానమును కల్వగశయుంటే మీర్మ
అదుభతమన
ై పరయోజనమును ప ందగలర్మ. వాస్ వానికి, ఈ వయకు్ల కాలము తర్మవాత చ లా పద లు
ర్మప ందంచబడ్ యి, అయినను, సాంకేతిక పద లు వార్శ ర్చనలతో సంబంధ్మును ఏర్ాపటు చదసుకొనే
అవకాశమును ఇచ ుయి గనుక దదవుడు వార్శకి బో ధంచిన విషయాల నుండి మనము లబిే ప ందుకోవచుు.
మర్ో పరకు, మనము మర్శయు మన చుటట
ర నునివార్మ సాధ ర్ణ వేద ంత శబాేవళిని
ఉపయోగశంచినటో యితద, పరస్ ుత సమాజములతో మన పాలుపంపులు కూడ బాగా మర్మగుపడుతుంద.
మీర్మ తర్గతి గదలో లేద సంఘ సభ్లో ఉనిపుపడు తోటి విశావసులు వేద ంతశాస్ రమును గూర్శు
ఏమి మాటాోడుకుంటున ిర్ో జాగరత్గా ఆలకించండి. పాలొగనివార్మ త ము ఉపయోగశంచద పద ల అర్ాాలకు
సమమతించినపుపడు సంభాషణ మంచిగా జర్మగుతుందని మనకు వంటనే సపషరమౌతుంద. వార్మ
సమమతించనపుపడు, వార్శ సంభాషణ అణచివేయబడుతుంద.
“విశావసము మూలముగా నీతిగా యిెంచబడుట”ను సూచించడ నికి పర టెస్టర ంటు
ో “నీతిమంతునిగా
యిెంచబడుట” అను పదమును ఉపయోగశంచడం మంచిద కాద ? నీతిమంతునిగా యిెంచబడుట అను
పదమును వివిధ్ ర్కాలుగా ఉపయోగశంచ లంటే వాటిని సంభాషించదడపుపడు వచదు సమసయలను మీర్మ
ఊహించగలర్ా? “పర్శశుదధ పర్చబడుట”ను గూర్శు మాటాోడినపుపడు మనమేమి మాటాోడుతున ిమో తెల్వస్టత
మాటాోడుచున ిమనేద మంచిద కాద ? “కీరస్ ు అవమానము” మర్శయు “కీస
ర ్ ు ఘనత”ను గూర్శు
మాటాోడుచునిపుపడు వాటి అర్ా మును గూర్శు అడగవలస్టిన అవసర్త లేకుండ మాటాోడడం అనేద
సానుకూలం కాద ? మనము ఎంత ఎకుువ సాంకేతిక పద ల పర్శజా ానం కల్వగశ వాటిని పంచుత మో అంత
పరభావవంతంగా మనము ఇతర్మలతో సంభాషించగలము.
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కరమబదధ తల యొకు పరతదయక శబాేవళి సమాజములో మన పాలుపంపుల విషయములో ఈ విధ లుగా
మర్శయు ఇతర్ విధ లుగా ఉపయోగపడుట వాస్ వమైనపపటికీ, అద సమాజములో పాలుపంపులను కూడ
అవర్ోధసు్ంద.

అవర్ోధ్ము
కరమబదధ వేద ంతశాస్ రములోని అనేక విశేష వయకీ్కర్ణలు పారచీనమైనవి మర్శయు అవి నేటి
సమాజముతో సర్శగా సంభాషించలేవు. వాటిలో ో కొనిి పితర్మల కాలములో మర్శయు మధ్యయుగ కాలములో
నుండి వచిునవి. మిగశల్వనవి ద ద పు చ లా శత బే ముల కిరతం వచిునవి. ఈ సాంకేతిక పద లు మొదటిగా
ర్ూప ందంచబడినపుపడు అవి సంభాషణను సులభ్తర్ం చదస్టతందుకు ఏర్ాపటుచదయబడినపపటికీ, నేడు
సంభాషించుటకు అవి చ లా పుర్ాతనమన
ై విగా ఉన ియి. తతెల్వతముగా, మనము ఈ పుర్ాతన పద లను
నేర్ముకోవచుు కానీ మనచుటట
ర నుని చ లామంద నేర్ముకోర్మ, గనుక సమాజములో పాలుపంపులకు గొపప
ఆటంకం కలుగవచుు.
మూర్శ్తవ సంగమ స్టిదధ ంతమును అనగా కీస
ై తవము మర్శయు మానవతవము
ర ్ ు ఒకే వయకి్తవములో దెవ
అను సవభావముల సంగమమును గూర్శు వివర్శంచునపుపడు ఇటువంటి సమసయను నేను తర్చు
ఎదుర్ొున ిను. “మూర్శ్తవమునకు అర్ా ము” ఎంతమందకి తెలుసు? “సవభావము” మర్శయు “వయకి్తవము”
అనగా ఏమిటో మనకు తెలుసని మనం అనుకుంటాము, కానీ ఈ పదముల యిెడల పారచీన కైస్వులకుని
అర్ా మునకు నేటి మన అర్ా ము భినింగా ఉండొ చుు.
కాబటిర , కరమబదధ వేద ంతశాస్ ర సాంకేతిక పద ల పర్శజా ానము కల్వగశయునిపుపడు అవి వాస్ వానికి
సమాజములో పాలుపంపులను అవర్ోధంచగలవని గమనించునటు
ో మనము జాగరత్ వహించ ల్వ.
కైస్వ జీవనము మర్శయు సమాజములో పాలుపంపులకు సాంకేతిక పద లు ఎలా సంబంధ్ము
కల్వగశయున ియో తెలుసుకుని పిమమట, ఇపుపడు మనము మూడవ పరధ న వేద ంత వనర్మను చూదే ము:
అద లేఖ్న వివర్ణ. కరమబదధ తల యొకు పరతదయక పద లు మర్శయు పదసమూహాలు మనము చదయు బెైబిలు
అనువాదమును ఎలా పరభావితం చదస్ ాయి?

లేఖ్న వివర్ణ
లేఖ్న వివర్ణ అనేద కైస్వ వేద ంతశాస్ రమును నిర్శమంచుటకు పరధ నమైనద ఏలయనగా
లేఖ్నములోని దదవుని పరతయద క పరతయక్షతను చూచుటకు ఇద ద వర్ముగా ఉనిద. లేఖ్నమును
అనువదంచుటలో సంఘమును పర్శశుదధ తుమడు నడిపించిన మూడు విధ న లను గూర్శు ఆలోచించుటకు ఇద
సహాయపడుతుందని మర్ొక పాఠంలో మనము సూచించ ము. ఈ విస్ ృత వర్గ ములను మనము ఈ విధ్ముగా
పిలచ ము: సాహితయ విశేోషణ, చ ర్శతరక విశేోషణ మర్శయు అంశ విశేోషణ. మొదటిగా, సాహితయ విశేోషణ
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లేఖ్నములను ఒక చితరముగా చూసు్ంద, అనగా తమ పరతదయక సాహితయ లక్షణ ల ద వర్ా అసలు పాఠకులను
పరభావితం చదయడ నికి దెవ
ై పతరర్ణలో మానవ ర్చయితలచద ర్ూప ందంచబడిన ఒక కళాతమక పరదర్ిన.
ర్ండవదగా, చ ర్శతరక విశేోషణ లేఖ్నములను చర్శతరకు ఒక కిటక
ి ీగా చూసు్ంద, అనగా లేఖ్నములు
నిషుపటముగా నివేదంచు పుర్ాతన చ ర్శతరక సంఘటనలను చూచి నేర్ముకొనే మార్గ ము. మర్శయు
మూడవదగా, అంశ విశేోషణ లేఖ్నమును ఒక అదే ముగా చూసు్ంద, అనగా మనకు ఆసకి్కర్ముగానుని
అంశములను మర్శయు పరశిలను సమీక్షించుటకు మార్గ ముగా ఉనిద. మనము బెైబిలును అనువదంచిన
పరతీసార్శ, ఏదొ క విధ్ముగా ఈ మూడు విశేోషణలను ఉపయోగశస్ ాము ఎందుకంటే అవి ఒకద నిపై మర్ొకటి
ఆధ ర్పడత యి. పర్సపర్ సహకార్ అల్వో కలను కూడ అవి ర్ూప ందసా్యి. అయినను, మన అవసర్తలు
మర్శయు ఉదదేశములకు అనుగుణంగా ఏ సమయములోనన
ై ఒక విశేోషణను ఇతర్ విశేోషణల కంటే ఎకుువగా
ఉదా టించవచుును.
కరమబదధ వేద ంతశాస్ రము ఇతర్ వివర్ణ పదధ తుల కంటే ఎకుువగా అంశ విశేోషణను ఉపయోగశస్ ుంద.
కరమబదీధకులు తమకు ఆసకి్కార్ముగా ఉని అంశములు మర్శయు విషయాలను గూర్శు బెబి
ై లు ఏమి చెప్ ుందో
కనుగొనడ నికి చూసా్ర్మ. మర్ోమాటలో, కరమబదీధకులు పరతదయక స్టిదధ ంతములకు అనుసంధ నముగానుని
పరశిలతో లేఖ్నములను పర్శశీల్వసా్ర్మ.
వార్మ ఈ విధ్మైనటువంటి పరశిలను అడుగుత ర్మ, “దదవునిని గూర్శు బెైబిలు ఏమి చెప్ ుంద?”
“మానవాళిని గూర్శు ఏమి చెప్ ుంద?” “ర్క్షణను గూర్శు ఏమి చెప్ ుంద?” తమ పరశిలకు సమాధ నములను
కనుగొనడ నికి వార్మ లేఖ్నములను పర్రక్షించి ఆ ఆ వాకయభాగాలోో సమాచ ర్మును స్టతకర్శస్ ార్మ. ఈ పరకిరయలో
కరమబదీధకులు ఎదుర్ొునుచుని గొపప సవాళో లో ఒకటి ఏమనగా తమ పరశిలపై వాయఖ్ాయనించు
వాకయభాగములను ఎలా నిర్ణ యించుకోవాల్వ. “ఈ వాకయభాగము ఈ స్టిదధ ంతమును గూర్శు మాటాోడుతుంద ?”
“ఆ వాకయభాగము ఈ అంశము లేద ఆ అంశమును గూర్శు మాటాోడుతుంద ?” కొనిిసార్మో ఈ వాకయభాగమని
లేద ఆ వాకయభాగము అని సపషరమౌతుంద, కానీ చ లాసార్మో సపషరమవవదు. కరమబదధ వేద ంతశాస్ రములోని
సాంకేతిక అంతయపరతయయము ఈ పరకిరయంతటిలోగల కిోషరమన
ై అంశాలలో ఒకటి.
ఇదెలాగో అర్ా ం చదసుకోవాలంటే, లేఖ్నములోని పద లు మర్శయు అంశాల మధ్యగల సంబంధ లు
సంకిోషరమైనవని మనము జాాపకం చదసుకోవాల్వ. ఇతర్ విషయాలతోపాటు, బెైబిలులోని అనేక పద లు ఒకే
భావనను సూచిసా్యి. మర్శయు ఒక పదము అనేక భావనలను సూచిసు్ంద. ఈ సంబంధ్ములు లేఖ్నములో
ఒకచోట ఒక విధ్ముగా మర్ొక చోట మర్ొక విధ్ముగా ఉంటాయి మర్శయు కొనిిసార్మో అవి ఆందో ళనకర్ముగా
ఉంటాయి. అయితద, విర్మదధ ంగా, ఈ విధ్మైన అసపషరతలను నివార్శంచడ నికి కరమబదధ వేద ంతపండితులు
సాంకేతిక అంతయపరతయయమును అభివృదధ చదసార్మ. కేవలము ఒక వేద ంత భావనను వయకీ్కర్శంచుటకు
ఉదదేశించబడి పరతదయకముగా నిర్వచించబడిన పద లను వార్మ సృషిరంచ ర్మ. ఈ కోణంలో, కరమబదధ
వేద ంతశాస్ రములో, పద లు మర్శయు భావనల మధ్య పర్సపర్ సహకార్ం ఉంటుంద.
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ఇపుపడు బెైబిలులోని కరమబదధ వేద ంతశాస్ రములో పద లు మర్శయు భావనల మధ్యనుని ఈ
వయత యసము చ లా ముఖ్యమన
ై పర్శశీలనకు ద ర్శతీసు్ంద. అంతయపరతయయము సాాయిలో, కరమబదీధకులు
అంతయపరతయయ స్టతవచఛను అభ్యస్టిస్ ార్మ. వార్శ వేద ంత భావనలను బెైబిలు భావనలతో అనుగుణం చదయడ నికి
పరయతిించర్మ. బదులుగా, కరమబదీధకులు బెైబిలు పద లను తమ స ంత విధ న లోో ఉపయోగశస్ ార్మ. వార్మ
బెైబిలలేతర్ పద లను కూడ ఉపయోగశస్ ార్మ మర్శయు బెైబిలు పద లను, బెైబిలేతర్ పద లను మిళితం
చదస్ ార్మ.
అయితద అదద సమయములో, భావనల సాాయిలో, సాంపరద య కరమబదధ వేద ంతపండితులు
లేఖ్నములకు సంభావిత అనుగుణయతను ఎలో పుపడు అనేవషిస్ ార్మ. బెైబిలు బో ధంచు ఆలోచనలను అర్ా ం
చదసుకొని వాటిని తమ స ంత అంతయపరతయయములో వివర్శంచడ నికి వార్మ చ లా కషరపడత ర్మ. కరమబదీధకులు
తమ అంతయపరతయయములో స్టతవచఛను ఉపయోగశంచినపపటిక,ీ వార్మ సంభావిత అనుగుణయత అను లక్షయమును
కల్వగశయుంటార్మ.
కరమబదధ వేద ంతశాస్ రములోని సాంకేతిక పద లు మన లేఖ్న వివర్ణను ఎందుకు మర్మగుపర్మసా్యో
మర్శయు ఎందుకు అవర్ోధ్ము కల్వగశస్ ాయో చూడడ నికి ఈ పారథమిక వయత యసం మనకు సహాయపడుతుంద.
ఒకు మాటలో, అంతయపరతయయ స్టతవచఛ మర్శయు సంభావిత అనుగుణయత మధ్య వయత యసములను మనసుిలో
పటురకొనిపుపడు, పరతదయక అంశముల కొర్కు సర్న
ై వాకయభాగమును ఎనుికొనుటలోగల మన సామర్ా యము
మర్మగుపర్చబడుతుంద. అయితద ద నిని మర్చిపల యినపుపడు, సర్న
ై వాకయభాగమును ఎకుుకొనుటలోగల
మన సామర్ా యము అవర్ోధంచబడుతుంద. కరమబదధ వేద ంతశాస్ రములోని అంతయపరతయయ స్టతవచఛ మర్శయు
సంభావిత అనుగుణయత అనేవి లేఖ్న వివర్ణలో ఎలా సహాయపడత యో అర్ా ం చదసుకొనుటలో ఒక
విధ నమును మొదటిగా చూదే ము.

మర్మగుపర్చుట
దుర్దృషరవశాతూ
్ , అనేక లేఖ్న అనువాదకులు అతి మితముగా అని వర్శణంచబడద విధ్మును
పరయోగశస్ ుంటార్మ. ఒక వాకయభాగము ఒక భావనను గుర్శ్ంచద సాంకేతిక పదమును ఉపయోగశస్టనే
త్ ఆ
వాకయభాగము వేద ంత భావనను తెల్వయజేస్ ుందని వార్మ తపుపగా ఊహించుకుంటార్మ. వార్శ యొకు పరతదయక
వేద ంత పదము, సాధ ర్ణంగా కరమబదధ వేద ంతశాస్ రములోని సాంకేతిక వయకీ్కర్ణ, వాకయభాగములో
కనిపించకపల తద, వార్మ ఆ వాకయభాగమును పర్శగణలోకి తీసుకోర్మ.
నిజానికి, కరమబదీధకులు లేఖ్నములను వివర్శస్ ునిపుపడు అతిగా నిర్ోధంచదవార్శగా ఉండకూడదు కానీ
సర్శగా ఎంపిక చదసుకొనేవార్శగా ఉండ ల్వ. బెైబిలు ర్చయితలు అనిి విధ ల న
ై పదములతో అంశములను
వయకీ్కర్శంచ ర్నిన విషయానిి వార్మ జాాపకముంచుకొనిపుపడద వార్శలా చదయగలర్మ. బెైబిలు ర్చయితలు, తమ
వయకీ్కర్ణలు కరమబదధ వేద ంతశాస్ రపు సాంకేతిక పద లతో సర్శపల లుబడనపపటికీ కూడ అంశము లేద
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భావనపై వాయఖ్ాయనిసా్ర్మ. ఈ కార్ణముచద, కరమబదధ వేద ంతపండితులు ఒక అంశముపై సమాచ ర్ము కొర్కు
లేఖ్నము వప
ై ు తిర్శగన
శ పుపడు, కేవలము కొనిి పరతదయకమన
ై పదములను చూచుటచద, అతి నిర్ోధ్కులుగా
ఉండకుండ జాగరత్పడ ల్వ. బదులుగా, వాటితో సంబంధత భావాలను కల్వగశయుని వాకయభాగములను వార్మ
అనేవషించ ల్వ.
ఉద హర్ణకు, ఈ పాఠంలో, పునర్జ నమను గూర్శున స్టిదధ ంతమును లేద భావనను నిర్వచించద అనేక
పద లను లేఖ్నము ఉపయోగశస్ ుండడం మనము చూచ ము. ఆతీమయ మర్ణము నుండి కీస
ర ్ ులో జీవమునకు
నడిపించబడిన వయకి్ యొకు మొదటి మార్మప తిమోతి 3:5లో మాతరమే “పునర్జనమ” అని పిలువబడింద.
కరమబదధ వేద ంతపండితులు, తమ సాంకేతిక పదము ఏ ఇతర్ వాకయభాగాలలో ఉపయోగశంచబడనందున
కేవలము ఈ ఒకు వాకయభాగమునకు మాతరమే పర్శమితమైతద, లేఖ్న వివర్ణ నుండి ఈ అంశమును గూర్శు
వార్మ ఎకుువగా నేర్ముకోలేర్మ. మర్ణము నుండి కీరస్ ులో జీవమునకు నడిపించు వయకి్ యొకు మొదటి మార్మప
అను అంశముపై బెైబిలు బో ధ్న కేవలము పునర్జనమ అను పదమునకు మాతమేే పర్శమితమవలేదు. “నవీన
పుర్మషుడు,” “పై నుండి జనిమంచుట,” “తిర్శగశ జనిమంచుట,” మర్శయు ల కులేననిి ఇతర్ వయకీ్కర్ణలను
ఉపయోగశంచి ఇదద వేద ంత స్టిదధ ంతమును గూర్శు లేఖ్నము మాటాోడుతుంద. “నవీన పుర్మషుడు,” అను
వయకీ్కర్ణలను కల్వగశయుని వాకయభాగాలు ఒక పరతదయక స్టిదధ ంత జాబిత గా ఉండవలస్టిన అవసర్ం లేదు. లేద
“పై నుండి జనిమంచుట” లేద “తిర్శగశ జనిమంచుట” అను వయకీ్కర్ణము కల్వగశయుని వచన లు పరతదయక జాబిత గా
యిేర్పడవలస్టిన అవర్సం లేదు. అవనిియు ఒకే వేద ంత అంశమును గూర్శు మాటాోడుతున ియి.
వాస్ వానికి, ఒక పరతయద క పదము లేద పదసమూహమును ఉపయోగశంచకుండ కూడ ఈ అంశమును లేద
భావనను గూర్శు మాటాోడద వాకయభాగాలు ఉన ియి. అంతయపరతయయ స్టతవచఛను అభ్యస్టించి, లేఖ్నమునకు
సంభావిత అనుగుణయతను వదకుటను కరమబదధ వేద ంతపండితులు జాాపకము చదసుకునిపుపడు, వార్మ
వాకయభాగాలనిిటి నుండి పునర్ిజమను గూర్శు నేర్ముకుంటార్మ. అద బెైబిలోో ఎలా వయకీ్కర్శంచబడినపపటికీ
కూడ , మొదటి మార్మమనసుిను గూర్శు లేఖ్నములు బో ధంచద విషయమును పర్శశీల్వంచునపుపడు వార్మ
మర్శంత సమగరత కల్వగశయుంటార్మ.

అవర్ోధ్ము
కరమబదధ వేద ంతశాస్ రము యొకు అంతయపరతయయ స్టతవచఛను మర్శయు సంభావిత అనుగుణయతను
మనసుిలో పటురకొనుట వలన మన లేఖ్న వివర్ణ మర్మగుపర్చబడడం వాస్ వమే, అయితద ఈ వాస్ వమును
మర్చిపల తద అద మన లేఖ్న వివర్ణను అవర్ోధసు్ంద. ఇద వాస్ వమని చెపుపటకు చ లా మార్ాగలున ియి,
కానీ లేఖ్న వివర్ణను సాంకేతిక పద లు అవర్ోధంచగల ఒక మార్గ మేదనగా, “అధక సాధ ర్ణీకర్ణం” అని
మనము పిలుచునద.
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“అధక సాధ ర్ణీకర్ణం” అనేద కరమబదధ వేద ంతశాస్ రములోని సాంకేతిక పద ల ద వర్ా లేఖ్న
వివర్ణకు పర్శచయం చదయబడిన విస్ ృతమన
ై సమసయలోో ఒకటి. ఇద చ లాసార్మో ఈ విధ్ముగా జర్మగవచుు:
విద యర్మాలు కరమబదధ తలోని అంతయపరతయయములను నేర్ముకొనినపుపడు మర్శయు అవి సహాయకర్ముగా
ఉనివని గరహించినపుపడు, లేఖ్నములో వయకీ్కర్ణములు కనిపించిన పరతీచోట కూడ తమ సాంకేతిక
నిర్వచన లను చదవడం ఆర్ంభిసా్ర్మ. ఆ పదము కనిపించిన పరతీ వాకయభాగము అదద వేద ంత భావనను లేద
స్టిదధ ంతమును గూర్శు మాటాోడుతుందని వార్మ తపుపగా ఊహించుకుంటార్మ.
అయితద వేద ంతపండితులు అంతయపరతయయ స్టతవచఛను అభ్యస్టించి, లేఖ్నమునకు సంభావిత
అనుగుణయతను చూసు్న ిర్మ అని మనము జాాపకము చదసుకొనినపుపడు, మనము “అధక
సాధ ర్ణీకర్ణము”ను నివార్శంచి సర్ైన ఎంపికను చదసుకుంటాము. మర్ోమాటలో, మనసుిలోనుని
స్టిదధ ంతమును లేద అంశమును గూర్శు మాటాోడద వాకయభాగాలను ఎనుికోడ నికి మనము మర్శంత మర్మగుగా
ఉంటాము.
ఉద హర్ణకు ఈ పాఠంలో “నీతిమంతునిగా తీర్ుబడుట” అను పదసమూహమును గూర్శు మనం
చూచిన విషయాలను గమనించండి. సాంపరద య పర టెస్టర ంట్ కరమబధ్ధ వేద ంతశాస్ రములోని “నీతిమంతునిగా
తీర్ుబడుట” అను పదము, ఒక వయకి్ కీస
ర ్ ును విశవస్టించినపుపడు కీస
ర ్ ు నీతి ఆయనలో ఆపాదంచబడినపుపడు
కిరయల మూలముగా గాక విశావసము ద వర్ా కల్వగే నీతి యొకు ఆర్ంభ్ పరకటనను సూచిసు్ంద. ఇపుపడు,
నీతిమంతునిగా తీర్ుబడుటను గూర్శున ఈ సాంకేతిక నిర్వచనము కరమబదధ వేద ంతశాస్ రములో
పారముఖ్యమన
ై దగా నునిద గనుక “నీతిమంతునిగా తీర్ుబడుట”, లేద “డికయియో,” అను పదములను
కల్వగశయుని పరతీవచనము అదద స్టిదధ ంతమును సూచిసు్ందని అనుకోవడం చ ల సులభ్ం. కాబటిర
అనువాదకులు నీతిమంతునిగా తీర్ుబడుటను గూర్శున తమ సాంకేతిక అర్ాాలను అటువంటి అర్ా మును
కల్వగశలేని వాకయభాగాలకు బలవంతముగా వర్శ్ంపజేస్ ార్మ లేద నీతిమంతునిగా తీర్ుబడుటయను సాంపరద య
స్టిదధ ంతమును సవర్శంచి, తపుపగా ఎంపిక చదస్టన
ి వాకయభాగాలకు ఉపయోగశస్ ార్మ. యాకోబు 2:24
“నీతిమంతునిగా యిెంచబడుట” లేద డికయియో అను పదమును సాంపరద య కరమబదధ వేద ంతశాస్ రమునకు
భినిముగా ఉపయోగశంచుటను మనము చూచ ము. దుర్దృషరవశాతూ
్ , “నీతిమంతునిగా తీర్ుబడుట” అను
పదము ఈ వాకయభాగములో కనిపిస్ ుంద గనుక కరమబదధ వేద ంతశాస్ రములో నీతిమంతునిగా తీర్ుబడుట అను
స్టిదధ ంతమును గూర్శు ఇద మాటాోడుతుందని కొంతమంద వేద ంతపండితులు అనుకుంటార్మ. తతెల్వతముగా,
నీతిమంతునిగా తీర్ుబడుట అను స్టిదధ ంతమును లేఖ్నము యొకు అనేక ఉపయోగాలతో ప ర్పాటు
పడత ర్మ.
అయితద యాకోబును మనము కేవలము పద ల సాాయిలో కాకుండ సంభావిత (భావన) సాాయిలో అర్ా ం
చదసుకోవాల్వ. “నీతిమంతునిగా తీర్ుబడుట” అను పదము ఈ వాకయభాగము లేద ఇతర్ వాకయభాగములో
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కనిపించునంత మాతరమున ఇద కరమబదధ వేద ంతశాస్ రములోని నీతిమంతునిగా తీర్ుబడుట అను
స్టిదధ ంతమును గూర్శు మాటాోడుతుందని కాదు దీని అర్ా ం.
కరమబదీధకులు అంతయపరతయయ స్టతవచఛను అభ్యస్టించి మర్శయు కేవలము లేఖ్నముకు సంభావిత
అనుగుణయతను చూసు్న ిర్మ గనుక, లేఖ్నములోని పద ల యొకు విభిని ఉపయోగాలను సమము
చదయకుండ ఉండుటకు జాగరత్పడ ల్వ. అలా చదస్టత్ మన లేఖ్న వివర్ణ బహుగా అవర్ోధంచబడుతుంద.
కాబటిర , కరమబదధ వేద ంతశాస్ రములోని సాంకేతిక పద లు, మూడు వేద ంత వనర్మల ఉపయోగశంపును
మర్మగుపర్మసా్యి మర్శయు అవర్ోధసా్యి. కస
ై ్ వ జీవనము, సమాజములో పాలుపంపులు మర్శయు లేఖ్న
వివర్ణకు సాంకేతిక పద లు విలువన
ై వి, కానీ ఈ పరధ న వేద ంత వనర్మలను మనము ఉపయోగశంచదడపుపడు
మనము నివార్శంచవలస్టిన పరమాదములను కూడ అవి తెల్వయజేస్ ాయి.

ముగశంపు
ఈ పాఠంలో కరమబదధ వేద ంతశాస్ రములోని సాంకేతిక పదముల యొకు అనేక కోణములను మనము
వివర్శంచ ము. అవి ఏమిటో మర్శయు కరమబదధ పరకిరయంతటిలో ఎలా సర్శపల త యో అనే విషయముపై ఒక
ధో ర్ణిని ప ంద ము. కరమబదీధకులు తమ పరతదయకమన
ై లేద సాంకేతిక పదములను ఎలా ర్ూప ందంచుకున ిర్ో
చూచ ము. మర్శయు సాంకేతిక పదములు అందంచు కొనిి విలువలను మర్శయు పరమాదములను చూచ ము.
కరమబదధ వేద ంతశాస్ ర నిర్ామణము అను ఈ శీర్శషకను మనము కొనసాగశస్ ుండగా, అనేకమార్మో మనము
నేర్ముకొనిన సాంకేతిక పద ల యొకు ఉపయోగమును మనము చూసా్ము. కరమబదధ తల పరతదయక పదములను
మర్శయు వాటిని జాానయుక్ ముగా ఉపయోగశంచు విధ నమును నేర్ముకోవడమనేద వేద ంతపండితుడు
చదయగల్వగశన ఉపయోగకర్మైన పనులలో ఒకటి. ఈ విషయాపై స్టిార్ముగా న టబడి, దదవునిని గ ర్వించి,
ఆయన సంఘమును సర్శదదే గల కరమబదధ వేద ంతశాస్ రమును మనము నిర్శమంచగలము.
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