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కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ు అనగానేమి?

ఉపో దా తము
అసత వయసత ంగా ఉని గదిలో నిలువలేని వయకనతని గూర్శు మీకు తెలుసా? ఆ విధ్ముగా ఉండద ఒక
వయకనతని కళాశాల వసతి గదిలో సహచర్మనిగా నేను కల్వగశయుండదవాడిని. తర్చు నేను నా బలో మీద

వసుతవులను గజిబిజిగా ప్డవేస్టి తర్గతి గదికన వళలోవాడిని, కానీ అతడు దానిని శుభరప్ర్మసత
త ఉండదవాడు.
మర్మసటి దినము కూడా అదద విధ్ముగా వసుతవులను వదిలేస్టి వళలోవాడిని మర్శయు అతడు మర్లా

శుభరప్ర్మసత
త ఉండదవాడు. ఒక దినమున నేను మా వసతి గది నుండి వలుప్లకు వళలోడప్ుపడు అతడు
ననుి ఆపివస్ట
ే ి ఈ విధ్ముగా అడిగాడు “నీకు ఏమైంది? ఎకుడి వసుతవులు అకుడ పటర డం నీకు
తెల్వయదా?”

“అవును,” అని నేను ఒప్ుపకునాిను, “ఎకుడ వసుతవులు అకుడ పటర డం నాకు తెలుసు కానీ

ఇంకా చదయవలస్టిన కార్యములు నాకు చాలా ఉనాియి అవి చదస్టే సమయం నాకు లేదు.”

అతడు ఇచున సమాధానం నాకు ఇప్పటికీ జఞాప్కముంది: “ఎకుడ వసుతవులు అకుడ పటర డానికన

నీవు కొనిి నిమిషాలు వచుస్టేత , ఇంకా ఎనిి ప్నులు చదయవచుునో అని నీవు ఆశుర్యప్డతావు.”
మంచది, చాలా విధాలుగా నా స్టేిహితయడి ఆలోచన కస
ై త వ వేదాంతశాసత మ
ర ునకు

అనువర్శతంచబడుతయంది. కీస
ీ త ు కొర్కు సమయము తీసుకొని తమ వేదాంతశాసత మ
ర ును నిలకడగా

ఉంచుటకు చాలా జర్మగవలస్టి ఉనిదని చాలామంది కస
ై త వులు ఆలోచసుతనాిర్మ. నశంచబడినవార్శని

గలవడము, సంఘములు సాాపించడము, లేఖ్నములను బో ధించడము... ఇంకా చదయవలస్టినవి చాలా
ఉనివి. కానీ వాసత వమేమంటే మన వేదాంతశాసత మ
ర ును కీమముగా ఏర్ాపటట చదయడానికన సమయము
కేటాయించగల్వగశతద, కీీసత ు స్టేవ మర్శయు ఆయన ర్ాజయము కొర్కు మర్శంత చదయవచుును.

కీమబదధ మైన వేదాంత శాసత మ
ర ును నిర్శుంచుట అను మన పాఠయ కీమములో ఇది మొదటి

పాఠము. ఈ పాఠయ కీమములో మనము కీమబదధ మన
ై వేదాంతశాసత మ
ర ు లేదా “కీమబదధ ములు”
అనువాటిని అనేవషించుదాము. కైసతవ సంఘము యొకు వేదాంతశాసత మ
ర ును కీమప్ర్చుటలో

ప్ర్శశుదాధతు సంఘమును నడిపించన ప్రథానమైన మార్గ ములలో కీమబదధ మన
ై వేదాంతశాసత మ
ర ు ఒకటిగా
ఉనిది. “కీమబదధ మన
ై వేదాంతశాసత మ
ర ు అనగానేమి?” అని ఈ పాఠమునకు పేర్మ పటారము. ఈ ప్ర్శచయ
పాఠంలో, కీమబదధ మన
ై వేదాంతశాసత ర అధ్యయనానికన సంబంధించన అనేక పారముఖ్యమన
ై విష్యాలను
మనము అనేవషించుదాము.

మన పాఠం మూడు ప్రధాన అంశములను గూర్శు మాటాోడుతయంది: మొదటిగా, కొీతత నిబంధ్న

వేదాంతశాసత మ
ర ును కీమబదధ మైన వేదాంతశాసత మ
ర ుతో పల లుుదాము. వాటి యొకు సార్ూప్యతలు

మర్శయు వయతాయసములు ఏలా ఉనాియి? ర్ండవదిగా, కీమబదధ మన
ై వేదాంతశాసత మ
ర ునకు నడిపించన
చార్శతరక అభివృదుధలను చతదాేము. అది ఎకుడ నుండి వచుంది? మూడవదిగా, కీమబదధ మైన

వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు విలువలను మర్శయు ప్రమాదములను చతదాేము. ఈ కీమశక్షణ యొకు

-1వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
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కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
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ర ు అనగానేమి?

ప్రయోజనములు మర్శయు నిష్్రయోజనములు ఏమిటి? కీమబదధ మన
ై వేదాంతశాసత మ
ర ు మర్శయు కొీతత
నిబంధ్న వేదాంతశాసత మ
ర ు మధ్య సంబంధ్మును గూర్శు అనేవషించుటతో పారర్ంభించుదము.

కొరత్ నిబాంధన
కీమబదధ మైన వేదాంతశాసత మ
ర ు మర్శయు కొీతత నిబంధ్న వేదాంతశాసత మ
ర ు మధ్య సంబంధ్ముతో

ఆర్ంభించుట పారముఖ్యమయ
ై ునిది ఎందుకనగా కీస
ీ త ు అనుచర్మలముగా మనము లేఖ్నము యొకు
నిసిందదహమన
ై అధికార్మునకు కటటరబడియునాిము, వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు ఏ ఇతర్ వయవసా కు
కాదు, అవి మంచవైనప్పటికీ కూడా. బెైబిలు మినహా అనిి వేదాంతశాసత ర కీమములు మానవుల

అప్ర్శప్కవ పాప్ సవభావమును ప్రతిబింబిసాతయి. కాబటిర, కీమబదధ మన
ై వేదాంతశాసత మ
ర ును బెైబిలుకు
ఎలా సర్శపల లువచుునో చతచుటకు మనము ఆసకనతని చతపించాల్వ. అది ఏ విధ్ముగా లేఖ్నమును
పల ల్వయునిది? అది ఏ విధ్ముగా లేఖ్నములకు వేర్మగా ఉనిది?

కీమబదధ ములు మర్శయు కొీతత నిబంధ్న వేదాంతశాసత మ
ర ునకు మధ్య సంబంధ్మును చతచుటకు,

మనము ర్ండు విష్యాలను అనేవషించాల్వ, మొదటిగా కీమబదధ మన
ై వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు హదుేలు
మర్శయు ర్ండవదిగా, కొీతత నిబంధ్న వేదాంతశాసత మ
ై వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు హదుేలు. కీమబదధ మన
ర ు
యొకు హదుేలను మొదటిగా చతదాేము.

క్రమబద్ధ మైన వేద ాంతశాస్త్ రము
చార్శతారతుకంగా మాటాోడితద, కస
ై త వులు వేదాంతశాసత మ
ర ును నిర్శుంచుట యొకు అతి

పారముఖ్యమన
ై విధానములలో కీమబదధ మన
ై వేదంతశాసత మ
ర ు ఒకటిగా ఉనిది. వాసత వానికన,

కీమబదధ ముల చదత ప్రభావితము చదయబడని కీీసత ు అనుచర్మడిని ఈ లోకములో కనుగొనడము కష్ర ము.
ఒకే సార్మును ప్ంచుకొను ముగుగర్మ ప్ుర్మష్మూర్మతలుగా ఉనాిడని, దదవుడు తిరతవము అని మనము
మాటాోడునిప్ుపడు, మనము కీమబదధ మన
ై వేదాంతప్ండితయల యొకు ప్ని మీద

ఆధార్ప్డుతయనాిము; ప్ర్శప్ూర్ణ మానవతవము మర్శయు దెైవతవము కల్వగశన కీస
ీ త ు అను అదివతీయుని

గూర్శు మనము మాటాోడుచునిప్ుపడు, కీమబదధ మన
ై వేదాంతశాసత మ
ర ులో వర్శణంచబడిన స్టిదధ ాంతములతో
మనము ప్నిచదసత ునాిము. ప్ునర్మతపతిత , విశావసము, మార్మమనసుి, ప్వితీరకర్ణ మర్శయు
మహిమప్ర్చబడుట అను ప్దములను మనము ఉప్యోగశంచనప్ుపడు, కీమబదధ మైన

వేదాంతప్ండితయల దావర్ా మన కొర్కు నిర్వచంచబడిన ప్దములను మనము ఉప్యోగశంచుచునాిము.
అయినను, కీమబదధ మన
ై వేదాంతశాసత మ
ై త వులు నేడు
ర ు ప్రభావశీలముగా ఉండినప్పటికీ, చాలామంది కస
దానిని గూర్శు అసపష్ర మన
ై ఆలోచనలను కల్వగశయునాిర్మ.

మీర్మ ఊహించనటట
ో గా, వేదాంత ప్ండితయలు వివిధ్ ర్కాలుగా వేదాంతశాసత మ
ర ులో ఈ ప్దధ తిని

నిర్వచంచార్మ. ఇర్వైయవ శతాబే ము మధ్యలో లూయిస్ బెర్ాుఫ్ వారస్టిన ప్రస్టద
ి ధచ
ి ెందిన కీమబదధ మన
ై
వేదాంతశాసత మ
ర ు నుండి వలువడిన నిర్వచనమును ప్ర్శశీల్వంచుట దావర్ా సాంప్రదాయ ప ర టెస్టర ంట్
కీమబదధ మైన వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు ముఖ్య విష్యాలను మనము గీహించగలము.
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ును నిర్శుంచుట

మొదటిపాఠము : కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ు అనగానేమి?

ఈ ప్ుసత కములోని నాలుగవ అధాయయములో, బెర్ాుఫ్ తన విదాయ శాఖ్ను ఈ విధ్ముగా

నిర్వచంచాడు:

క్రమబద్ధ మన
ై వేద ాంతశాస్త్ మ
ర ు క్రైస్త్వ మత స్టిదధ ాంత స్తతయములనిిటి యొక్క
క్రమబద్ధ మన
ై పరద్రశనను ఇవవడ నికి పరయత్నిస్తు్ాంది.

ఈ సతటియిన
ై నిర్వచనము కీమబదధ మన
ై వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు మూడు అంశములను నొకను

చెప్త ుంది. మొదటిగా, “సతయము”తోనే సంబంధ్ం కల్వగశ ఉంటటంది. ర్ండవదిగా, వివిధ్ సతయముల మధ్య
తార్శుక సంబంధ్ముల ప్రకార్ము, “కీమబదధ మైన” విధ్ముగా సతయమును చతపించడానికన

ప్రయతిిసుతంది. మూడవదిగా, “కైసతవ మతము” నేప్థయములోనే కీమబదధ మన
ై వేదాంతశాసత మ
ర ు
నిర్శుంచబడింది.

బెర్ాుఫ్ నిర్వచనములోని ఈ విష్యాలు మన చర్ును మూడు దిశలోో నడిపిసత ాయి: మొదటిగా,

కీమబదధ మైన వేదాంతశాసత మ
ర ు లేఖ్నములో ఇవవబడిన సతయములను అనుసర్శసత త బెైబిలానుసార్ముగా
ఉండుటకు తార్సప్డు విధానమును మనము చతదాేము. ర్ండవదిగా, ప్రతి విధ్మన
ై బెైబిలు సతయము
ఇతర్ సతయములతో సంబంధించన విధానమును అర్ాము చదసుకొనగల ఒక కీమమును ఏర్ాపటట

చదయడము దావర్ా కీమబదధ మన
ై వేదాంతశాసత మ
ై దని మనము చతదాేము.
ర ు తార్శుకంగా ప ందికన

మూడవదిగా, కీమబదధ మన
ై వేదాంతశాసత మ
ై ధో ర్ణులను మర్శయు
ర ు సాంప్రదాయ వేదాంతప్ర్మన
పారధానయతలను అనుసర్శసత ునివిధానములను ప్ర్శశీల్వంచుదము. కీమబదధ మైన వేదాంతశాసత మ
ర ు
ఖ్చుతముగా బెైబిలు ప్రకార్ముగా ఉండాలను వాసత వమును మొదటిగా చతదాేము.

బైబిలు పరకారము
కీమబదధ ములు “స్టిదధ ాంత సతయములతో” సంబంధ్ములు కల్వగశయునివని బెర్ాుఫ్ చెపిపనప్ుపడు

ఆయన కీమబదధ మన
ై వేదాంతశాసత మ
ర ు బెైబిలు మీద ఆధార్ప్డుతయందని మాటాోడుతయనాిడు.

లేఖ్నములు మాతరమే అను స్టిదధ ాంతమునకు లోబడియుని ప ర టెస్టర ంట్ వేదాంతప్ండితయలకు, స్టిదధ ాంత
సతయములపై దృషిర పడుతయనాిమని చెప్పడమంటే, మా వేదాంతమంతయు బెైబిలు మీద

ఆధార్ప్డియునిదని చెప్పడమే. మర్శయు వాసత వానికన, కీమబదధ మన
ై స్టిదధ ాంతములను ఎకుువగా
బెైబిలు నుండియిే మేము ప్రతయక్షంగా తీసుకొంటటనాిము. బెర్ాుఫ్ ఈ విష్యమును సపష్ర ముగా

కీమబదధ మైన వేదాంతశాసత మ
ర ులో ఈ వాయఖ్యతో తెల్వపాడు:

క్రమబద్ధ మన
ై వేద ాంతశాస్త్ మ
ర ులోని పరత్న భాగము యొక్క మూలము లేఖనములో
నుాండియే తీస్తుకొనబడినద్ని క్రమబదధధక్ుడు తపపక్ చూపిాంచ లి.

దుర్దృష్ర వశాతత
త , కస
ై త వులు ఎలో ప్ుపడత కీమబదధ మన
ై వేదంతశాసత మ
ర ును గూర్శు ఈ విధ్ముగా

ఆలోచంచలేదు. బెైబిలు బో ధ్నలలో కీమబధ్ధధకర్ణలను స్టిార్ప్ర్చద కీమములో కనీసము మూడు

ప్రధానమైన దిశలలో వేదాంతప్ండితయలు ఆలోచసుతనాిర్మ. కొంతమంది వేదాంతప్ండితయలు కీమబదధ తను
కేవలము సంఘ సంప్రదాయములలో లేదా స్టిదధ ాంతములో ఆధార్ప్డినటట
ో గా చతసాతర్మ. ఇవి కేవలము
చర్శతరయంతటిలో సంఘ బో ధ్నల యొకు విశలోష్ణగా వార్మ చతసుతనాిర్మ. మర్శకొంతమంది
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వేదాంతప్ండితయలు కీమబదధ తలను మతప్ర్మైన అనుభవములలో పాతయకుపల యినటట
ో చతసుతనాిర్మ;
ఈ వేదాంతప్ండితయలు మానవుల యొకు అంతర్ముదుేలకు మర్శయు మతప్ర్మైన ఆలోచనలకు
కీమబదధ మైన కీమమును తీసుకుర్ావాలని చతసుతనాిర్మ. ఇంకొంతమంది వేదాంతప్ండితయలు
కైసతవయమునకు దతర్ముగా ఉనిటటవంటి తతవశాసాతీలు కీమబదధ మన
ై వేదాంతశాసత మ
ర ు

అభివృదిధచెందుటకు మూలముగా ఉనాియని చతసుతనార్మ. వాసత వానికన, ఈ వేదాంతప్ండితయలు
కీమబదధ మైన వేదాంతశాసత మ
ర ును మత తతవశాసత మ
ర ులోకన మలుసుతనాిర్మ.

ఇప్ుపడు, కీమబదధ మన
ై వేదాంతశాసత మ
ర ులో పాలగగనిన ప్రతియొకుర్మ సంఘ సంప్రదాయము,

మత అనుభవము, మర్శయు తాతివక ప్ర్శగణనలలో కొంతవర్కు నిమగిమై యునాిర్మ. అయితద మన
పాఠములలో కీమబదధ మైన వేదాంతశాసత మ
ర ును లేఖ్నముల మీద ఆధార్ప్డిన ఒక కీమశక్షణగా

నిర్వచంచుదాము. కీమబదధ మన
ై వేదాంతశాసత మ
ర ు అనునది సంఘ సంప్రదాయము, మత అనుభవము,
లేదా తతవములో పాతయకుపల యినటట
ో గా మనము చతచుటలేదు. కీస
ీ త ువల నే మంచ

వేదాంతశాసత మ
ై దానితో సహా బెైబిలానుసార్మన
ై దని మనము అర్ాము చదసుకోవాల్వ.
ర ంతయు, కీమబదధ మన
ఇప్పటివర్కు కీమబదధ మన
ై వేదాంతశాసత మ
ై లానుసార్ముగా ఉండుటకు తృష్ణ తో ఉనిదని
ర ు బెబి

మనము చతచాము, ఇప్ుపడు కీమబదధ మన
ై వేదాంతశాసత మ
ర ు లేఖ్న బో ధ్లను కీమముగా

అమర్ముతత, తార్శుకముగా సామర్సయం కల్వగశ ఉండుటకు ప్రయతిిసుతని విధానమును చతచుదము.

త ర్కక్ము
బెర్ాుఫ్ నిర్వచనము చతప్ుచునిటట
ో గా, ఈ కీమశక్షణ “స్టిదధ ాంత సతయముములనిిటి యొకు

కీమబదధ మైన ప్రదర్ినను” చదయడానికన చతసుతంది. లేదా, మర్ొకచపట ఆయన వివర్శంచనటటోగా:
క్రమబధ్ధధక్ుడు ... స్టిదధ ాంత స్తతయములను క్రమబద్ధ తల స్తాంపూరణతలో క్లిపాంద్ుక్ు
చూస్తు్న ిడు.

ఈ వీక్షణలో, కీమబదధ మన
ై వేదాంతశాసత ర ప్ండితయని యొకు ప్ని ఏమనగా, కస
ై తవ

విశావసములను సంగీహముగా చతపించాల్వ తదావర్ా అవి ఒక సమగీ, కీమబదధ మన
ై , తార్శుక, వయవసా గా
ఏర్ాపటట చదయబడతాయి. లేఖ్న బో ధ్నలు ఏకీకృత తార్శుక వయవసా గా ఎలా ప్రతయక్షప్ర్చబడతాయో
కీమబధ్ధధకులు సపష్ర ము చదయగలర్మ.

ప్రతి యుగములో, చాలామంది కస
ై త వులు సాపేక్షంగా విడదధయబడిన తమ నముకములను

విడిచపటటరటలో తృపిత చెందార్మ. దదవునిని గూర్శున కొనిి విష్యాలను మనము నముుతాము.

విశావసము మర్శయు ర్క్షణను గూర్శున ఇతర్ విష్యాలను మనము నముుతాము. నతి
ై కత మర్శయు
నీతిని గూర్శు ఇతర్ నముకాలు మనకు ఉనాియి. ఎకుువమంది కస
ై త వులు అనేక విష్యాలను
నముుతయనిప్పటికీ, మన నముకములు ఒకదానికొకటి ప ంతనలేకుండా ఉండునటట
ో మనము
అవకాశమిసాతము.

విర్మదధ ంగా, కస
ై త వ నముకముల యొకు అనుబంధ్మును చతప్డానికన కీమబదధ మన
ై

వేదాంతశాసత మ
ర ు ఒక ఉనితమైన ప్రణాళికను కల్వగశయునిది. కీమబధ్ధధకులు ఒకదానితోనొకటి కల్వగశన
తార్శుక సంబంధ్మును వివర్శంచద మర్శయు బో ధించద లేఖ్నముల యొకు ముకులను మర్శయు

తయనకలను తీసుకొని సాధ్యమన
ై ంత స్టిార్ముగా మర్శయు సమగీముగా తీసుకుర్ావాలని కోర్మతయనాిర్మ.
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కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
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వాసత వానికన, ఖ్చుతంగా ఇందు మూలముగానే ఈ విదాయ విష్యమును కీమబదధ మన
ై వేదాంతశాసత మ
ర ు
అని పిలుసాతర్మ. బెైబిలు దావర్ా బో ధించబడిన వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు కీమబదధ తను ప్రతయక్షప్ర్చడమే
దధని యొకు లక్షయము.

మూడవ సాానములో, కీమబదధ మైన వేదాంతశాసత మ
ర ు కేవలము బెైబిలానుసార్ముగా మర్శయు

తార్శుక సామర్సయంగా ఉండుటకు మాతరమే ప్రయతిించడం కాదుగానీ, సాంప్రదాయ కస
ై త వ విష్యాలతో

కొనసాగశంప్ును కల్వగశయుండుటకు కూడా ప్రయతిిసుతంది, మర్శయు సంఘమునకు పారముఖ్యమన
ై విగా
చర్శతర చతపించన స్టిదధ ాంతములపై దృషిరని కేందధక
ర ర్శసత ుంది.

సాాంపరద య
కీమబదధ మైన వేదాంతశాసత మ
ర ు “కైసతవ మతమునకు” సంబంధించన స్టిదధ ాంత సతయములను

గూర్శు చర్శుసుతందని చెప్త ూ బెర్ాుఫ్ నిర్వచనము ఈ విష్యమును ప్రసత ావిసుతంది.

ఈ విధ్ముగా తన నిర్వచనము యొకు ఈ అంశముపై ఆయన విశదధకర్శంచాడు:
“భూతకాలమును గూర్ిన స్ట్ద
ై ధ ాంత్నక్ పురోగమనము అనునది అత్న ప్ద్ద

తపిపద్ము అనే పూరవ ఆలోచనలో [క్రమబదధధక్ుడు] ... కొనసాగక్పో వచుిను,

కాబటిర ఆయన తన కారయమును డి నోవోగా” లేద స్తర్కొరత్ గా ఆరాంభిాంచవలెను.
కీమబదధ మైన వేదాంతశాసత మ
ై త వ మతము, సాంప్రదాయ వేదాంతప్ర్మైన ధో ర్ణులు
ర ులో, కస

మర్శయు పారధానయతలకు సంబంధించన స్టిదధ ాంతములను చతచుటకు మనము ప్రయతిిసాతము. కాబటిర,
కీమబదధ తలు కేవలము బెైబిలుతోనే చర్శుంచడం కాదుగానీ, సంఘ చర్శతరయంతటిలో వేదాంతప్ండితయల
దావర్ా వయకీతకర్శంచబడిన బెైబిలు బో ధ్లలోని ప్రధాన విష్యాలతో కూడా వయవహర్శసత ుంది.

ప్రతి నముకమన
ై ప ర టెస్టర ంట్ కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ు ఒకే పారథమిక నిర్ాుణమును ఎందుకు

అనుసర్శంచుచునిదో సాంప్రదాయకముపై దృషిర ఉంచన ఈ ఆందో ళన వివర్శసత ుంది. శతాబాేలుగా అభివృదిధ
చెందిన వేదాంతప్ర్మన
ై సమీక్ష యొకు ముఖ్య ఆందో ళనలను అనుసర్శంచ, కీమబధ్ధధకులు

సాధార్ణముగా లేఖ్న స్టిదధ ాంతములను ఈ విధ్ముగా నిర్వహిసత ార్మ: వార్మ బిబిో యోలజీ, లేఖ్న

స్టిదధ ాంతము, లేదా దదవుని గూర్శున వేదాంతశాసత మ
ర ు, దదవుని స్టిదధ ాంతముతో ఆర్ంభిసాతర్మ. తర్మవాత
మానవశాసత మ
ై ు దృషిరని మళిో ంచ, మర్శయు ర్క్షణ కొర్కన
ై మానవుల
ర ు, మానవస్టిదధ ాంతము వప్

అవసర్తపై ప్రతదయక దృషిరని ఉంచుతార్మ. ర్క్షణ స్టిదధ ాంతము తదుప్ర్శ ర్క్షణ శాసత మ
ర ు. అటట తర్మవాత,

సంఘశాసత మ
ర ు, సంఘ స్టిదధ ాంతము, మర్శయు చవర్గా, ర్ాకడ శాసత మ
ర ు, అంతయ విష్యాల స్టిదధ ాంతము.
ఈ పారథమిక కీమము కీమబదధ మైన వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు లక్షణము ఏలయనగా కీమబధ్ధధకులు ఈ
పారధానయతలను సాంప్రదాయ కస
ై త వ వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు ఆకృతయల నుండి ప ందుతార్మ.

కావున, కీమబదధ మన
ై వేదాంతశాసత మ
ర ులో కనీసము మూడు పారథమిక లక్షణములను మనము

చతడవచుు. ప ర టెస్టర ంట్ కీమబదధ వేదాంత ప్ండితయలు బెైబిలానుసార్మన
ై , తార్శుక సామర్సయమైన,

మర్శయు పారధానయతలలోను పారముఖ్యతలలోను సాంప్రదాయికమన
ై వేదాంతశాసత మ
ర ును సృషిరంచడానికన
చతసుతనాిర్మ.
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ఇప్పటివర్కు మనము కీమబదధ మన
ై వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు ఆకృతయలను చతీరకర్శంచాము,

ఇప్ుపడు తదుప్ర్శ విష్యము వప్
ై ు దృషిర పడదాము: కొీతత నిబంధ్న వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు
నమూనాలు.

కొరత్ నిబాంధన వేద ాంతశాస్త్ రము
వాసత వానికన, మంచ కీమబధ్ధధకులు పాత నిబంధ్నతో సహా బెైబిలు అంతటికీ పారముఖ్యతనిసాతర్మ,

అయితద ఈ పాఠములో కీమబదధ మన
ై వేదాంతశాసత మ
ర ు మర్శయు కొీతత నిబంధ్న వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు
పల ల్వకకు మాతరమే చర్ును ప్ర్శమితము చదదే ాము.

అనేక విధాలుగా, బెర్ాుఫ్ చెపపి నటట
ో గా, కీమబదధ మన
ై వేదాంతశాసత మ
ర ను చెటర ట కొీతత నిబంధ్నలో

నాటబడినదని ఆలోచంచడం సర్న
ై దద. మొదటి సాానములో, ఈ సార్మప్యత సహాయకర్ముగా ఉంటటంది

ఎందుకంటే అది కీమబదధ మైన వేదాంతశాసత మ
ర ు లేఖ్నము నుండి దాని జీవమును ప ందుకొంటటంది అని
మనకు జఞాప్కము చదసత ుంది. కీమబధ్ధధకులు సాధ్యమన
ై ంతవర్కు తమ వాదనలను కొీతత నిబంధ్న

ఉదాాటనలకు అనుగుణంగా ప్రయతిిసాతర్మ. ఈ కోణములో, మంచ కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ు చాలావర్కు
కొీతత నిబంధ్న వేదాంతశాసత మ
ర ు వల ఉంటటంది.

అయితద ర్ండవ సాానములో, చెటర టమాదిర్శగానే, కీమబదధ తలు లేఖ్నమను నేలకు దతర్ముగా

మర్శయు వలుప్లగా విసత ర్శసత ాయి. అనగా, కీమబదధ తలు కొీతత నిబంధ్న నుండి పర్శగన
శ ప్పటికీ, కొీతత
నిబంధ్నకు భినిమన
ై విగా పర్శగాయి.

ఈ భినితవములను చతచుటకు కీమబదధ తలకు మర్శయు కొీతత నిబంధ్న వేదాంతమునకు మధ్య

వయతాయసమును చతపించు నాలుగు కొీతత నిబంధ్న వేదాంతశాసత ర విశలషాలను చతదాేము: మొదటిది, కొీతత
నిబంధ్న వేదాంతశాసత ర సాపేక్ష వైవిధ్యం; ర్ండవది, కొీతత నిబంధ్న యొకు కాప్ర్శ లక్షణము; మూడవది,

కొీతత నిబంధ్న వేదాంతశాసత మ
ై ులు; మర్శయు నాలగ వది, కొీతత
ర ును వయకీతకర్శంచడానికన ఉప్యోగశంచబడిన శల
నిబంధ్న వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు పారథమిక నిర్ాుణము. కొీతత నిబంధ్నలో మనకు అగుప్డు విభిని
ప్దజఞలము మర్శయు వర్ాగలతో ఆర్ంభించుదము.

వైవిధయాం
మనము చతచనటట
ో గా, సంఘ చర్శతల
ర ో మర్శయు కాలములో చర్శుంచబడిన అంశముల చుటట
ర

కీమబదధ మైన వేదాంతశాసత మ
ర ు నిర్శుంచబడినది. కీమబధ్ధధకులందర్ూ కీమంగా అనుసర్శంచద ఈ సుదధర్ా
చర్శతర ఒకే ర్రతియిైన ష్ర్తయలను మర్శయు విభాగాలను సృషిరసత ుంది. ఖ్చుతముగా చెపాపలంటే,

వివిధ్మన
ై కీమబదధ తగల వేదాంత శాసత జ్ఞ
ై విధాలలో తమను తాము
ర ా లు అందర్మ కూడా వివిధ్మన

వయకత ప్ర్చుకొంటటంటార్మ; వార్మ దృఢముగా ఒకేర్రతిగా ఉండువార్మ కార్మ. కాని కీమబదధ మన
ై వనిిటినీ
సమూలంగా తీసుకుంటే అవి ఎంతటి పారమాణికమన
ై వంటే ప్దములు మర్శయు విభాగములు కూడా
దర్శదాప్ు ఒకేవిధ్ంగా ప్రయోగశంచబడినవిగా ఉంటాయి.

ఇటిర సుదధర్ామన
ై ఏకతావనిి కొీతత నిబంధ్న ప్రతిబింబించదు. కీమబదధ మైన వేదాంతశాసత మ
ర ులో

కంటే కూడా కొీతత నిబంధ్నలో ఈ ప్దముల మర్శయు విభాగముల భినితావలు ఎకుువగా ఉనాియి.

ఇప్ుపడు, ఈ విష్యానిి ఎకుువగా వకాుణించకుండా మనము జఞగీతత వహించాల్వ. అనేకమైన కేందధరకృత
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మర్శయు సాధార్ణ కస
ై త వ విష్యాలలో, కొీతత నిబంధ్న ర్చయితలు ఒక సామానయమన
ై ప్దజఞలమును,

భావాలను మర్శయు భావనిర్ాుణాలను ఉప్యోగశసత ార్మ. కొీతత నిబంధ్నలోని వేదాంతశాసత మ
ర ులో ఏకతవమే
లేనంతగా చాలా దరవతవము ఉనిదని కాదు.

ఉదాహర్ణకు, పాతనిబంధ్నలోని బో ధ్నల ఆధార్ముగా వార్ందర్మ కూడా దదవుని అనేకానేక

విధాలలో వివర్శంచార్మ. యిేసు కీీసత ు అనియు లేదా మస్ట్ియ అనియు భావించ దధనికన అర్ాము

ఏమైయుంటటందో అనేదానిపై సామానయ నముకాలను కూడా కల్వగశయునాిర్మ. పాప్ము మర్శయు ర్క్షణ

అనే ప్దాల యొకు సాధార్ణ అర్ాము విష్యములో వార్మ ఏకీభవించార్మ. ఇటిర ఏకతావల జఞబితా చాలా
విసాతర్మైనదిగానే ఉంటటంది.

అయినప్పటికీ, ఈ ఏకతావలతోనే, కొీతత నిబంధ్న వేదాంతశాసత మ
ర ు చాలా వయతాయసమైనదిగా

ఉనిదని సపష్ర మౌతయంది. కొీతత నిబంధ్నలోని వివిధ్మైన ర్చయితలు తమ తమ వేదశాసత మ
ర ులను వివిధ్
ర్కాలుగా వయకత ప్ర్చార్మ.

వార్శ వయతాయసములకు ఒక కార్ణమును ఇందిరయకమన
ై పేరర్ణ అనే స్టిదధ ాంతములో చతడవచుు.

ప ర్పాటట మర్శయు ఒకర్శతోనొకర్మ విభేదించడం అనే వాటినుండి ప్ర్శశుదాధతయుడు ప్ర్శశుదధ గంీ థ

ర్చయితలను కాపాడి, కొీతత నిబంధ్న ర్చయితలు ప్ూర్శతగా ఏకర్రతిగా ఉండునంతగా వార్శ ప్దజఞలమును
మర్శయు విభాగములను ఆయన చదర్ప్ర్చలేదు. ప్రతి ప్ర్శశుదధ గీంథ ర్చయిత కూడా తన స ంత

నేప్ధ్యములో నుండి, స ంత వయకనతతవము మర్శయు స ంత అనుభవములలో నుండద తమ ర్చనలు చదసార్మ.
ఫల్వతముగా, కొీతత నిబంధ్న ర్చయితలు కస
ై త వ విశావసమును ప్ర్శప్ూర్కర్మన
ై దిగానే వయకత ప్ర్చనప్పటికీ,
వివిధ్ మార్ాగలలో చదసార్మ.

ఈ కార్ణము వలననే, కస
ై త వ విశావసమును వివర్శంచుటలో పౌలు ప్ధ్ధ తి లూకా ప్ధ్ధ తివంటిది

కాదు. యోహాను మతత యి కంటే భినిముగా ఉనాిడు. మార్ము పేతయర్మ కంటే భినిముగా ఉనాిడు.

కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ులోని విష్యాలను అమర్ేు పారమాణిక విధానాలతో పల ల్వుచతస్టేత , కొీతత నిబంధ్న
వేదాంతము చాలా వయతాయసముగా ఉంది.

వయతాయసమన
ై దిగా ఉండడముతో పాటట, కొీతత నిబంధ్నలోని వేదాంతము కీమబదధ

వేదాంతశాసత మ
ర ు కంటే మర్శ ఎకుువగా స్టేవకులకు సంబంధించనదిగా ఉంటటంది.

స్టవక్ునికి స్తాంబాంధిాంచినదిగా ద ని లక్షణము
కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ై త వ విశావసము యొకు
ర ు అనేది హేతయబదధ మైన సపష్ర త గలదిగా, కస

బో ధ్నలను సమగీముగా వయకత ప్ర్చదదిగా నిర్శుంచబడినది. అది ప్రతయద కముగా శాశవతమన
ై మర్శయు

సార్వతిరకమన
ై సతయములపై దృషిర నిలుప్ుతయంది. మర్శయు ఫల్వతముగా, అది తర్చుగా నర్
ై ూప్యమన
ై

మర్శయు స్టైదధ ాంతిక నాణయతను ప ందుతత, దదవునిపై మర్శయు ప్ర్శహార్ స్టిదధ ాంతములపై, సంసాుర్ాలపై
మర్శయు అనేక ఇతర్ నర్
ై ూప్యమైన విష్యాలపై దృషిర నిలుప్ుతయంది.

దధనికన విర్మదధ ముగా, కొీతత నిబంధ్నలోని వేదాంతశాసత మ
ర ు మాతరము ఎకుువగా స్టేవకునికన

సంబంధించనదిగా ఉంటటంది. కొీతత నిబంధ్న ర్చయితలు తమ వేదాంతమును కొనిి ప్రతదయకమన
ై

అవసర్తలను, కొనిి ప్రతదయకమైన విధాలను సంబో ధించునటట
ో వయకత ప్ర్చార్మ. మర్లా, ఈ విష్యమును
మర్శంతగా వకాుణించకుండా మనము జఞగీతతప్డాల్వ. కొీతత నిబంధ్న ర్చయితలు కూడా కొనిి
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ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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మొదటిపాఠము : కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ు అనగానేమి?

శాశవతమన
ై నైర్ూప్యమన
ై సతాయలను గూర్శు మాటాోడార్మ. కాని చాలా వర్కు వార్శ ర్చనలు వార్శ

దినములో వివిధ్ముల ైన విశావసులు ఎదుర్ొుని ప్రతయద క సవాళళను గూర్శు సంబో ధించదవిగానే ఉనాియి.
ఉదాహర్ణకు, పౌలు ర్ాస్టిన ప్తిరకలు ఒకదానితోనొకటి ఎందు నిమితత ము అంతగా వయతాయసముగా

ఉనాియో, ఈ స్టేవకునికన సంబంధించన దృకపథం సపష్ర ప్ర్మసుతంది. ఒక కీమబదధ మన
ై

వేదాంతశాసత మ
ర ును ర్ాయాలని పౌలు అనుకొని ఉంటే ఆయన కేవలం ఒక ప్తిరక మాతరమే ర్ాస్టి

ఉండదవాడు. కాని తన ప్తిరకలలోని విష్యము మర్శయు ఉదాాటన నాటకీయంగా భినింగా ఎందుకు

ఉనిదంటే, ప్రతి ప్తిరక కూడా వివిధ్ సంఘములలోని వివిధ్ అవసర్ాలను గూర్శు మాటాోడుతయనిది.

నిసిందదహంగా, కొీతత నిబంధ్నలోని ర్చయితలందర్ూ కూడా వేదాంతశాసత మ
ర ును గూర్శున లోతెైన

అధ్యయనము కల్వగశనవార్ే. కాని కొీతత నిబంధ్నలోని ర్చనలలో వార్శ వేదాంతశాసత మ
ర ులను వయకత ప్ర్చవలస్టి
వచునప్ుపడు, ఈ విధ్మైన ఉనితమన
ై భావాలను వివర్శంచాలని వార్మ అనుకొనలేదు. దధనికన బదులు,
వేదాంతశాసత మ
ై జీవిత ప్ర్శస్టా త
ి యలకు అనవయించడము దావర్ా ప్రజలకు స్టేవచదయడమే
ర ును వాసత వికమన

వార్శ లక్షయమైయుండినది. కాబటిర, స్టిదధ ాంతములను హేతయబదధ ముగా వివర్శంచడం కంటే, కొీతత నిబంధ్నలోని
ర్చయితలు ప్రజల యొకు వాసత వికమన
ై , ప్రయోగాతుకమన
ై అవసర్తలపైన, మర్శయు ఆ అవసర్తలను
వేదాంతశాసత మ
ర ు తీర్ుగల మార్ాగలపై తమ దృషిరని నిల్వపార్మ. మర్శయు ఫల్వతముగా, వార్శ

వేదాంతప్ర్మైన ర్చనలు పారమాణికమైన కీమబదధ వేదాంతముతో పల ల్వుతద చాలా భినిముగా ఉనాియి.
మూడవ సాానములో, కొీతత నిబంధ్న దాని వేదాంతశాసత మ
ై కళాప్రకనీయలలో
ర ును విభినిమన

వయకత ప్ర్మసుతంది గనుక కొీతత నిబంధ్న వేదాంతశాసత మ
ర ు కీమబదధ శాసత మ
ర ు కంటే భినిముగా ఉనిది.
కొీతత నిబంధ్నలోని ర్చయితలు అనేకానేకమన
ై సాహితయ ర్ూప్ములను మర్శయు శల
ై ులను
ప్రయోగశంచార్మ.

క్ళా పరకిరయలు
కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ు ఒకే సాధార్ణ కళాప్రకనీయతో ర్ాయబడింది: దధనినే మనము ఒక

సుదధర్ామన
ై వాయసము లేదా గీంథముగా చెప్పవచుు. కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ులో కనిపించద ప్రతిఒకుటి
కూడా ఈ విధ్మన
ై ఒక గదయభాగముగా కనిపిసత ుంది.

దధనికన విర్మదధ ముగా, కొీతత నిబంధ్నలోని వేదాంతము మాతరము వివిధ్మన
ై కళాప్రకయ
నీ లలో

వయకత ప్ర్చబడింది. కొీతత నిబంధ్నలో అనేక విధ్ముల ైన సాహితయ ర్కాలు కనిపిసత ాయి. విశాలంగా

మాటాోడితద, దానిలో ర్ండు సాధార్ణమన
ై సాహితయములు ఉనాియి: కథనము మర్శయు ప్తిరక.
సువార్త లు మర్శయు అప సత లుల కార్యములు ప్రధానంగా కథనము ర్ూప్ములో ఉండగా,

కొీతత నిబంధ్నలోని మిగశల్వనదంతయు ప్తిరకలు లేదా లేఖ్లుగా చెప్పవచుు. మర్శయు కొీతత నిబంధ్నలోని
కథనములు మర్శయు ప్తిరకలలోనే, మనకు కీర్తనలు, పారర్ానలు, ఆజా లు, నిందార్పప్ణలు, వయకనతగత

వినిపాలు, దర్ినములు, హెచుర్శకలు మర్శయు అనేక విధ్ముల న
ై ఇతర్ సాహితయ ర్కాలు కూడా

ఉనాియి. అయినప్పటికీ, కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
నీ లు చాలా అర్మదుగా కనిపిసత ాయి.
ర ులో ఈ కళాప్రకయ
వాటి వాటి సామానయ వేదాంత అమర్శకలు మర్శయు నిర్ాుణాలను పల ల్వు చతస్టేత , అనగా,

స్టిదధ ాంతాలను ఒకదానితో ఒకటి కలుప్ుతత వార్మ వేదాంతశాసాతీనిి అమర్ేు విధానానిి చతస్టేత ,

కొీతత నిబంధ్న వేదాంతశాసాతీనికనని కీమబదధ వేదాంతశాసాతీనికననిగల వయతాయసాలు కూడా కనబడుతయనాియి.
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సందర్శించండి.

కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
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మొదటిపాఠము : కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ు అనగానేమి?

సామానయ అమర్క్
కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ో అభివృదిధచదయబడిన ఒక
ర ు సాధార్ణముగా శతాబాేలుగా సంఘ చర్శతల

పారథమిక ఆకృతికన అనుసర్శసత ుంది. మనము చతచన ర్రతిగానే, దాదాప్ు ప ర టెస్టర ంట్ కీమబదధ

వేదాంతశాసత మ
ర ులనిియు ఇదద ఆకృతిని అనుసర్శసత ునాియి: లేఖ్న స్టిదధ ాంతము, లేదా దదవునిని

గూర్శున స్టిదధ ాంతము వీటికన ముందు వసుతంది — మానవశాసత మ
ర ు, ర్క్షణశాసత మ
ర ు, సంఘశాసత మ
ర ు
మర్శయు ర్ాకడశాసత మ
ర ు.

ఇప్ుపడు, కొీతత నిబంధ్నను గూర్శు బాగుగా తెల్వస్టినవార్శకన, కొీతత నిబంధ్న ర్చయితలు ఈ

అంశములనిిటిని ప్ర్శగణలోకన తీసుకునాిర్ను విష్యము తదటగా కనుప్ర్చబడాల్వ. కొీతత నిబంధ్న

గీంథము లేఖ్నము, దదవుడు, మానవాళి, ర్క్షణ, సంఘము మర్శయు చవర్శ దినములను బో ధిసత ుంది.
కాని అదద సమయములో, కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ువల , కొీతత నిబంధ్న ఈ కీమములో

నిర్వహించబడలేదు లేదా నిర్ాుణాతుకమన
ై ది కూడా కాదని గుర్శతంచడం చాలా పారముఖ్యం. బదులుగా,
మొదటి శాతాబే మునకు చెందిన చాలామంది యూదా వేదాంత ప్ండితయల వల , కొీతత నిబంధ్న

ర్చయితలు తమ వేదాంతశాసత మ
ర ును ఎకుువగా మస్ట్ియ దదవుని ర్ాజయము యొకు నేప్థయముతో
నిర్ేేశంచార్మ.

కీీసత ుకు కొనిి శాతాబే ముల కనత
ీ ం, దదవుడు పాప్భర్శతమన
ై ఇశాీయిేలు ర్ాజయమును సుదధర్ా

కాలము చెర్లోకన ప్ంపిసత ాడని మర్శయు అనుయల దౌర్జనయమునకు అప్పగశసత ాడని పాత నిబంధ్న ప్రవకత లు
బయలుప్ర్చెను. కడవర్శ దినములలో దదవుడు ఇశాీయిేలీయుల చెర్కు ముగశంప్ు నిచు జయము

మర్శయు ఆశీర్ావదముతో కూడిన నతతన దినమును ఇసాతడని కూడా ప్రవకత లు ప్రకటించార్మ. దదవుని

ర్ాజయము యొకు చవర్శ సాాయిని భూమిమీద నిర్శుంచ, దదవుని శతయరవులకు తయది తీర్మపను మర్శయు

నముకసుతల న
ై యూదులకు మర్శయు అనుయలకు ఆశీర్ావదములనిచుు మస్ట్ియ దావర్ా ఆయన దధనిని
నర్వేర్మును. కొీతత నిబంధ్న కాలానికన, యూదులు తర్ాల తర్బడి చెర్ యొకు కష్ర ములను

అనుభవించార్మ, మర్శయు దాని ఫల్వతముగా, మస్ట్ియ ర్ాక, మర్శయు ఆయనతో పాటట, దదవుని ర్ాజయ
చవర్శ దశ, కేందరమన
ై అంశము కాకపల యినా కేందరమన
ై అంశములలో ఒకటిగా ఉంది, యూదుల

వేదాంతశాసత మ
ై వేదాంతప్ండితయలు ఎకుువగా ఇటటవంటి ప్రశిలతో
ర ును సమగీప్ర్చంది. యూదుల న

నిండిపల యియునాిర్మ: “మస్ట్ియ ఎప్ుపడు వసాతడు?” “తీర్మప మర్శయు ఆశీర్ావదముల మహా గొప్ప
దినమును మస్ట్ియ ఎలా తీసుకొసాతడు?” మర్శయు, “మస్ట్ియ వసాతడను ఆశతో దదవునికన
నముకసుతల న
ై ప్రజలు ఎలా నివస్టిసత ునాిర్మ?”

ఈ అంశములు కూడా కొీతత నిబంధ్న ర్చయితలకు కేందరమన
ై అంశములుగా ఉనాియి. కొీతత

నిబంధ్న ర్చయితలు తమ వేదాంతశాసత మ
ర ును దదవుని ర్ాజయము యొకు చవర్శ దశ మర్శయు మస్ట్ియ
అనే అంశముల చుటట
ర నిర్శుంచార్మ. అయితద వార్మ దధనిని ప్రతదయకమన
ై కస
ై త వ విధానములో చదశార్మ.
చెర్ యొకు ముగశంప్ు మర్శయు దదవుని మస్ట్ియ ర్ాజయము యొకు ర్ాక యూదుల ైన

వేదాంతప్ండితయలు ఆశంచన ర్రతిలో సులభంగా, తినిగా జర్మగదని యిేసు మర్శయు అప సత లులు
వివర్శంచార్మ. చెర్ మర్శయు పాప్ము అను ఈ యుగము నుండి దదవుని మస్ట్ియ ర్ాజయమను

యుగములోకన మార్మ ప్దధ తిలో సంకనోష్ర మర్శయు ప డిగశంచబడిన విధానమును వివర్శంచడం కొీతత

నిబంధ్న ర్చయితల పారథమిక లక్ష్యయలలో ఒకటి. కొీతత నిబంధ్న ప్రకార్ము, చెర్ ముగశంప్ును మర్శయు
-9వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ును నిర్శుంచుట

మొదటిపాఠము : కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ు అనగానేమి?

మస్ట్ియ ర్ాజయము యొకు ఆర్ంభమును యిేసు భూలోకములో ఉనిప్ుపడద పారర్ంభించాడు. ఒక
దినమున కీీసత ు తిర్శగవ
శ సాతడు మర్శయు ర్ాజయమును తయది తీర్మప మర్శయు ఆశీర్ావదము యొకు

మహిమానివతమన
ై సంప్ూర్ణతకు తీసుకువసాతడు. అయితద ఈ మధ్యకాలములో, చెర్ యుగము మర్శయు
మస్ట్ియ ర్ాజయప్ు యుగము ప్రకుప్రకునే ఉంటాయి.

కొీతత నిబంధ్న ర్చయితలు వార్మ నమిున ప్రతిదానిని ఈ సామానయ అమర్శక ప్రకార్ము

నిర్శుంచార్మ. ఉదాహర్ణకు, వార్మ దదవునిని గూర్శు ప్ర్ధాయనములులో వివర్శంచలేదు, పాప్ యుగములో
దదవుడు ఎలా వయవహర్శంచాడు, కలగల్వస్టియుని యుగములలో ఏ విధ్ముగా వయవహర్శంచుచునాిడు
మర్శయు ర్ానుని యుగములో ఏ విధ్ముగా వయవహర్శంచబో తయనాిడు అను విష్యములను

వివర్శంచుటపై ప్రథానమైన ఆసకనత కల్వగశయుండదవార్మ. కీీసత ు స్టిదధ ాంతమును గూర్శు స్టిదధ ాంతప్ర్మన
ై
చర్ులను వార్మ అందించలేదు. బదులుగా, ర్ాజయ ఆర్ంభము, కొనసాగశంప్ు మర్శయు అంతిమ
కాలమునకు సంబంధించ ఆయన ఎవర్ప వివర్శంచార్మ.

ప్ర్శశుదాధతయుడు కూడా ఈ మూడు దశలోో ఈ విధ్ముగా వివర్శంచబడా్డు “ర్ానునివాడు,”

“సంఘమును ప్రసత ుతము బలప్ర్చువాడు,” మర్శయు “ఒక దినమున అందర్శని నింప్ువాడు.” ర్క్షణ
స్టిదధ ాంతము కూడా ఈ అంశప్ర్మన
ై ప్దధ తి ఆకృతిలోనే నిర్శుంచబడింది. ర్క్షణ ముందుగానే

నర్వేర్ుబడినదిగా ఉంది, కాని కొనసాగశంచబడుచుని ర్ాజయములో నర్వేర్ుబడుచత ఉనిది మర్శయు
కీీసత ు మహిమలో తిర్శగవ
శ చుునప్ుపడు కూడా అది ప్ర్శప్ూర్ణముగా నర్వేర్ుబడుతయంది. ఈ విధ్ముగా,

కొీతత నిబంధ్న యొకు సామానయ అమర్శక కీమబదధ వేదాంతశాసత ర సామానయ అమర్శకకు భినింగా ఉనిది.
కాబటిర కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ు మర్శయు కొీతత నిబంధ్న వేదాంతశాసత మ
ర ు మధ్య పల ల్వకను

చతచనప్ుపడు అది సార్మప్యతలను మర్శయు వయతాయసములను ప్రతయక్షప్ర్మసుతంది. కీమబదధ

వేదాంతశాసత మ
ై ది; దాని యొకు వాదనలు లేదా వేదాంతప్ర్మైన వాదనలు బెైబిలు
ర ు లేఖ్న ఆధార్శతమన
ప్రకార్ముగా సతయమన
ై విగా ఉండాల్వ, మర్శయు అవి అదద స్టిదధ ాంతములను మర్శయు వాసత వములను
ధ్ృవీకర్శంచాల్వ. ఈ విధ్ముగా, ర్ండు ఒకే విధ్ముగా ఉనాియి. కాని అదద సమయములో, కీమబదధ

వేదాంతశాసత మ
ై వయతాయసములు
ర ు మర్శయు కొీతత నిబంధ్న వేదాంతశాసత మ
ర ునకు మధ్య పారముఖ్యమన
కూడా ఉనాియి.

ఇప్పటి వర్కు మనము కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ు మర్శయు కొీతత నిబంధ్న వేదాంతశాసత మ
ర ునకు

మధ్య సంబంధ్మును చతశాము, మర్శయు ఇప్ుపడు ర్ండవ అంశమును చర్శుంచడానికన మనము
స్టిదధముగా ఉనాిము: కస
ై త వ సంఘ చర్శతరలో కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు అభివృదిధ.

చ ర్తరక్ అభివృద్ుధలు
మనము చతచనటట
ో గా, కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ై విధానాలోో కొీతత నిబంధ్న
ర ు చాలా ముఖ్యమన

వేదాంతశాసత మ
ై ప్రశిలను
ర ునకు భినింగా ఉనిది. అయితద, ఈ వయతాయసములు కొనిి తీవరమన
లేవనతయ
త తాయి: “లేఖ్నములకు కటటరబడి ఉని ప ర టెస్టర ంటట
ో , కొీతత నిబంధ్నకు చాలా భినింగా
ఉనిటటవంటి వేదాంతశాసత ర వయవసా ను ఎందుకు ఆమోదించార్మ?” “నముకసుతల న
ై కైసతవులు
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ును నిర్శుంచుట

మొదటిపాఠము : కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ు అనగానేమి?

వేదాంతశాసత మ
ై విధ్ముగా కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ును నిర్శుంచుటకు అతయంత గౌర్వప్రదమన
ర ు ఎలా
మార్శంది?”

ఈ విధ్ముగా ఈ విష్యమును మనము కోీడీకర్శంచవచుు. మార్మచుని ప్రప్ంచమునకు

సంఘము ప్రతిసపందించు లేదా స్టేవలను అందించు సుదధర్ా ప్రకనీయ దావర్ా కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ు
వలువడింది. కైసతవ మతము యిర్ూష్లేము నుండి ప్రప్ంచములోని ఇతర్ పారంతములకు

వాయపించనప్ుపడు, కస
ై త వ వేదాంతప్ండితయలు వివిధ్ మార్మపలకు మర్శయు సవాళో కు సపందించవలస్టి
వచుంది. బెైబిలు బో ధ్నలను వివర్శంచుటకు మర్శయు అనువర్శతంచడానికన కొీతత మార్గ ములను

కనుగొనడము దావర్ా వార్మ దధనిని కొంత వర్కు చదసార్మ. చవర్కు, వార్మ నియమించన వూయహాలు
కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ుగా అభివృదిధ చెందాయి.

మొదటిగా, అనేకమంది కైసతవులు సాంసుృతిక మార్మపలకు ప్రతిసపందనగా వేదాంతశాసత మ
ర ును

ర్ూప ందించద ఆలోచనతో ప్ునర్శిర్ాుణం చదసార్మ. అయితద కొీతత నిబంధ్న సపష్ర ప్ర్చదదమ
ద నగా

లేఖ్నములో ప్రతయక్షప్ర్చబడిన సతయమునకు కటటరబడి, ఇతర్మలు అర్ాము చదసుకొను విధ్ముగా ఆ
సతయమును మాటాోడడం అనేది కీస
ీ త ు అనుచర్మలుగా మన బాధ్యతయిై ఉనిది. వాసత వానికన, ఈ

విధ్ముగా చదయుమని గొప్ప ఆజా లో కీస
ీ త ు తానే మనకు బో ధించాడు. మతత యి 28:19-20లో ఆయన
మాటలను ఆలకనంచండి:

కాబటిర మీరు వళ్లి , స్తమస్త్ జనులను శిషయయలనుగా చేయుడి; తాండిరయొక్కయు

క్ుమారునియొక్కయు పర్శుదధ తమయొక్కయు న మములోనికి వార్కి బాప్్ స్తమ
మిచుిచు నేను మీక్ు ఏ యే స్తాంగతయలను ఆజఞాపిాంచిత్ననో వాటిననిిటిని
గ్రకొనవలెనని వార్కి బో ధిాంచుడి.

ఇకుడ ఒక విష్యమును గమనించండి: “కాబటిర మీర్మ వళిో సమసత జనులకు బెైబిలు చదివి

వినిపించండి” అని యిేసు చెప్పలేదు. సంఘ ప్ర్శచర్యలో లేఖ్నమును బహిర్ంగముగా చదవడమనేది
పారముఖ్యమన
ై భాగము, అయితద గొప్ప ఆజా లో యిేసు మనలను ఆజఞాపించంది ఇది కాదు. ఆయన
ఆజా ను నర్వేర్ాులంటే, లేఖ్నములను బో ధించడానికన మనము ఆయన వాకుును “బో ధించాల్వ.”

మర్ప మాటలో, లేఖ్న సతయమును మాటాోడడానికన కొీతత మార్గ ములను మనము వదకాల్వ,

మర్శయు మన చుటట
ర నుని ఇతర్మలు అర్ాము చదసుకొనేలా బెైబిలోో మనము కనుగొనినదానిని

వివర్శంచడమును మర్శయు ఒక ఆకృతిని తీసుకుర్ావడమును అది కల్వగశయుంటటంది. బో ధించాల్వ,
ప్రభావవంతంగా మాటాోడాల్వ, మర్శయు గొప్ప ఆజా ను నర్వేర్ాులనిన కోర్శక వలననే కీమబదధ
వేదాంతశాసత మ
ర ు వలుగులోకన వచుంది మర్శయు నేడు కొనసాగుచునిది.

నేడు మనకు తెల్వస్టిన దాని ప్రకార్ము కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ుకు దార్శ తీస్టిన మూడు ప్రథాన

చార్శతరక ప్ర్శమాణములను కుోప్త ముగా వివర్శంచుదము: మొదటిగా, సంఘ పితర్మల కాలప్ు

వేదాంతశాసత మ
ర ు, సుమార్మ కీీ.శ. 150 నుండి కీీ.శ. 600 వర్కు కొనసాగశంది, మర్శయు ఇది కీమబదధ
వేదాంతశాసత మ
ై ు దృషిర పటర డం పారర్ంభించంది; ర్ండవదిగా, మధ్యయుగ వేదాంతశాసత మ
ర ు వప్
ర ు, ఇది

సుమార్మ కీీ.శ. 600 నుండి 1500 వర్కు కొనసాగశంది, వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు విధానములు అభివృదిధ
చెందినప్ుపడు అవి కీమబదధ తలకు తక్షణ ప్ూర్వగాములుగా ఉనాియి. మూడవదిగా, ప ర టెస్టర ంట్
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వేదాంతశాసత మ
ో కీ.ీ శ. 1500 నుండి నేటి వర్కు కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ు, ప ర టెస్టర ంటట
ర ును నిర్శుంచన
విధానములు. కీీసత ు మర్శయు ఆయన అప సత లుల కాలము తర్మవాత సంఘ పితర్మల కాలములో
కీమబదధ తల ప్టో జర్శగశన కొనిి మొటర మొదటి ఉదయమాలతో ఆర్ంభించుదము.

స్తాంఘ పితరుల కాలపు వేద ాంతశాస్త్ రము
కీమబదధ తల వైప్ుకు ఈ మొదటి ప్రధాన మటటరను అర్ాము చదసుకోవడానికన, ర్ండు అంశములను

అనేవషించుదము: మొదటిగా, సంఘ పితర్మల కాలములో సంఘము అనుభవించన సాంసుృతిక

మార్మపలు; మర్శయు ర్ండవదిగా, సంసుృతిలో కల్వగశన ఈ మార్మపల ఫల్వతముగా వచున వేదాంతశాసత ర
మార్మపలు. సంఘ పితర్మల కాలములో చపటటచదసుకొనిన సాంసుృతిక మార్మపలను మొదటిగా
అనేవషించుదము.

సాాంస్తకృత్నక్ మారుపలు
అప సత లుల కాలము తర్మవాత ఆది సంఘము అనుభవించన గొప్ప మార్మపలలో ఒకటి ఏమనగా

కైసతవయము యొకు కేందరమును పాలస్ట్త న దదశము నుండి కొీతత గృహమన
ై అనయ ప్రప్ంచము వప్
ై ు తిరప్ుపట
అనే ఉదయమము. ఈ మార్మప చాలా నిర్ణయాతుకమన
ై ది గనుక యూదులు కాకుండా అనుయలే
(యూదులు కానివార్మ) సంఘములో ప్రముఖ్ వేదాంతప్ండితయలయాయర్మ.

నాయకతవములోని ఈ ప్ర్శవర్త న కైసతవులు వేదాంతశాసత మ
ర ును నిర్శుంచన మార్గ ములలో చాలా

ముఖ్యమైన మార్మపలకు దార్శతీస్టింది. అనయ వేదాంతప్ండితయలు సువార్త ను తమ అనయప్రప్ంచమునకు

అందించడానికన ప్రయతిించార్మ, వార్మ ఆ సమయములోనుని గరక
ీ ో-ర్పమన్ సంసుృతికన సంబంధించన
మార్ాగలోో తమ విశావసమును వివర్శంచడం మర్శయు కాపాడుకోవడం పారర్ంభించార్మ. వార్మ తమ
కాలములోని గరీకుల తతావల ప్రకార్ము కస
ై త వయమును వర్శణంచడం పారర్ంభించార్మ.

ఆసకనతకర్ముగా, గరీకు సంసుృతితో లేఖ్నమును అర్ావంతమన
ై సంభాష్ణలోకన తీసుకువచున

మొదటివార్మ కస
ై త వులు కాదు. కీీసత ుకు కొనిి శాతాబాేల కనీతం, అనేకమంది యూదులు

అనయప్రప్ంచమంతటా చెలో ాచెదుర్యాయర్మ. వార్మ తమ పాత నిబంధ్న విశావసమును ఆ ప్రప్ంచములో

జీవించనప్ుపడు, యూదుల న
ై మిష్నర్రలు లేదా యూదా మత ప్రచార్కులు యూదా మతము మర్శయు
అనయప్రప్ంచము మధ్య దతర్మును తొలగశంచుటకు ప్రయతిించార్మ.

ఈ యూదులు అనుయలకు ప్రచార్ము చదయుట దావర్ా, వార్శ తర్మవాత కస
ై త వులు అనుసర్శంచన

ర్ండు మార్గ ములను వార్మ సాాపించార్మ. ఒక వప్
ై ున, అనేకమంది యూదులు తమ విశావసమును గరక
ీ ు

సంసుృతికన అనుగుణంగా మార్ాుర్మ గనుక వార్మ మిళితవాదులుగా మార్ార్మ. సతయమైన పాత నిబంధ్న
విశావసమును అనయ నముకములతో మర్శయు ఆచార్ములతో సర్శకాని విధ్ముగా కల్వపేశార్మ. అలాటి
సమనవయవాదము యొకు ఉతత మమన
ై ఉదాహర్ణలలో ఒకటి, కీీ.ప్ూ. 30 నుండి కీీ.శ. 50 వర్కు

నివస్టించనటటవంటి అల గాజండియ
ర ాలోని ఫిలో యొకు ర్చనలలో కనిపిసత ుంది. పాత గరీకు తతవశాసత మ
ర ుతో

శాీవయంగా ఉనిందున అతని యూదా విశావసము గౌర్వప్రదమైనదని వాదించుట దావర్ా మర్శయు మోషే
ప్ుసత కాలను అలంకార్ ర్ూప్కములుగా చతచుట దావర్ా అనుయల మేధో సంసుృతికన మర్శయు పాత
నిబంధ్న విశావసమునకు మధ్య తదడాలను తగశగంచడానికన ఫిలో ప్రయతిించాడు.
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ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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అయితద, అదద సమయములో, అనేకమంది యూదులు ఈ శతాబే ములలో తమ

బెైబిలానుసార్మన
ై విశావస విష్యములో ర్ాజీప్డకుండా తమ గరక
ీ ు సంసుృతయలతో చటర బదధ ముగా

ప్నిచదయడానికన మార్గ ములను కనుగొనాిర్మ. ఈ విధ్మన
ై ప్ర్శచర్యను గూర్శున ఒక గొప్ప ఉదాహర్ణ
ఏమనగా గరీకు పాత నిబంధ్న గీంథమన
ై స్టప్ురజంట్ ఆవిర్ువము. పాత నిబంధ్న యొకు గరక
ీ ు

సంసుర్ణలు మధ్యధ్ర్ా ప్రప్ంచమంతటా సమాజమందిర్ాలలో అనువదించబడా్యి గనుక హెబ్రర భాష్ను
అర్ాము చదసుకొనలేని యూదులు మర్శయు అనుయలకు లేఖ్నములు అందుబాటటలోకన వచాుయి.

సంఘ పితర్మల కాలములో కస
ై త వ వేదాంతప్ండితయలు ఈ ర్ండు దిశలలో కూడా వళాోర్మ. ఒక

ప్రకు, కొీతత నిబంధ్న విశావసమును గేక
ీ ీకర్ణ చదయడానికన అనేక ప్రయతాిలు చదసార్మ కాబటిర చాలామంది
సంఘ నాయకులు కస
ై త వ సమనవయవాదములో ప్డిపల యార్మ. వార్మ నిజమన
ై కైసతవయమును అనయ

నముకాలు మర్శయు ఆచార్ాలతో మిళితము చదసార్మ. సమనవయవాదము యొకు కొనిి ర్ూప్ములు
కొీతత నిబంధ్న సంఘములో అప్పటికే ఉనాియి, కానీ సంఘ పితర్మల కాలములో ప్రస్టద
ి ధ ిగాంచన అనేక

వైదక
ధ ముగాలేని విభాగాలు అనగా యిబియోనిజం, బాస్టిల్వడిసం, మర్శయు జఞాస్టిత కవాదము కైసతవయములో
అభివృదిధ చెందాయి. మర్ప ప్రకు, సాంప్రదాయ కస
ై త వ వేదాంతప్ండితయలు సమనవయవాదమును

తిర్సుర్శంచనప్పటికీ తమ చుటట
ర నుని గరక
ీ ు ప్రప్ంచ దృకపథాలతో సంభాషించడం దావర్ా అనయమత

ప్రప్ంచములో ప్ర్శచర్య చదయడానికన చటర బదధ మన
ై మార్ాగలను కనుగొనాిర్మ. ఈ నిజమన
ై విశావసులు
సమసత జనులకు కీస
ీ త ు ఆజా ను అందించడానికన ప్ూనుకొనినప్ుపడు, బెైబిలానుసార్మన
ై సతయముతో

ర్ాజీప్డకుండ సమకాలీన తాతివకతతో మర్శయు మతప్ర్మన
ై దృకపథాలతో తమ వేదాంతశాసత మ
ర ును
వయకత ప్ర్చార్మ.

ఈ సాంసుృతిక మార్మపలను గీహించ, సంఘ పితర్మల కాలప్ు అనయప్రప్ంచములో ప్ర్శచర్య

సవాళో ను ఎదుర్ొునేందుకు పారమాణిక కస
ై త వ వేదాంతశాసత మ
ర ు మార్మపచెందుటకు ఉప్యోగశంచన కొనిి

మార్గ ములను ప్ర్శశీల్వంచుదాము. కస
ై త వ వేదాంతశాసత మ
ర ులోని ఈ దశలో ఉదువించన సాధార్ణ వేదాంత
ధో ర్ణులు ఏవి?

వేద ాంతశాస్త్ ర మారుపలు
సంఘ పితర్మల కాలములో, నవీన పాోటో వాదముగా పిలువబడిన ఒక దృకపథం మధ్యధ్ర్ా

ప్రప్ంచములో ప్రధాన తాతివక మర్శయు మతప్ర్మైన శాఖ్గా ఉనిది. “నవీన పాోటో వాదము” అను

ప్దము అనేక ర్కాల న
ై దృకపథములను కల్వగశయుండి, విసత ృత మతప్ర్మైన తతావనిి సతచసుతంది. అది
నవీన పాోటో వాదముగా ఎందుకు పిలువబడుతయందంటే అది పాోటో బో ధ్నలనలపై ఆధార్శతమైనది, కానీ
కీీ.శ 203 నుండి 279 వర్కు నివస్టించన పలో టినస్ వంటి తతత వవేతతల దావర్ా ప్ర్శచయము చదయబడిన
నతతన ఆలోచనలను కూడా కల్వగశయుంది.

ఈ మతప్ర్మన
ై తతవశాసత మ
ర ు సంకనోష్రంగా ఉనిప్పటికీ, మూడు విష్యాలలో దాని కేందర

అంశాలను సంగీహించవచుు: దవందావదం (డతయయల్వజం), హేతయవాదం (ర్ేష్నల్వజం), మర్శయు మార్శుక
స్టిదధ ాంతం (మిషిరస్టజ
ి ం).

మొదటిగా, నవీన పాోటో వాదము అనేది దవందావదం. ఇది ఆతీుయ మర్శయు భౌతిక

విష్యాలకు మధ్య ఒక పారథమిక బేధ్మును బో ధించంది. నవీన పాోటో దవందావదంలో సవచఛమన
ై ఆతు
మంచదిగా మర్శయు సవచఛమన
ై ప్దార్ధం ప్ర్శప్ూర్ణ చెడుగా భావించబడింది. దదవుడు ఆతీుయ మర్శయు
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సందర్శించండి.

కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
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మొదటిపాఠము : కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ు అనగానేమి?

భౌతిక మండలమను ర్ండిండికన పైగా ఉనిప్పటికీ, ఆయన మంచతనములో దదవుడు తన దెైవిక

మేధ్సుిను, వలుగును లేదా వాకయమును ఆతీుయ మర్శయు భౌతిక ప్రప్ంచములలో వాయపిత చదసాడు. ఈ
దెైవికమన
ై శకనత దదవుని నుండి వలువడి వాసత వికత అంతటిలో ప్రవహించ, కీమము మర్శయు ర్ూప్మును
తెచు, మొదట ఆతీుయ మండలముతో ఆర్ంభమై భౌతిక ప్రప్ంచము వప్
ై ు కనీందికన కదిల్వంది.

ఈ దవందావద దృకపథము మానవ జీవన విధానముపై కొనిి ప్రభావాలను కల్వగశయుండినది.

ప్రజలు భౌతిక ప్రప్ంచములో జనిుంచనవార్శగా చెప్పబడా్ర్మ, భౌతిక ప్రప్ంచములో ఖ్ద
ై ల
ధ ుగా కూడా

చెప్పబడా్ర్మ. అయితద భౌతిక ప్రప్ంచముతో ఉని అనిి సంబంధ్ములను ఉప్కీమించుకొని దదవునిని

వదకడమే మానవ జీవితములో అతయంత ఉతత మమన
ై విష్యం అని నవీన పాోటో వాదము బో ధించంది.
దదవునిని వదకు ప్రయతిములో భౌతిక ప్రప్ంచముతో సంబంధ్ములను ఉప్కీమించుకొను ఈ

భావన నవీన పాోటో వాదము యొకు ర్ండవ పారధానయ విష్యమన
ై హేతయబదధ తకు మనలను
నడిపస
ి త ుంది.

భౌతిక ప్రప్ంచమనే బంధ్కములో ఉని తమ స్టిాతిని అధిగమించాలని ప్రజలు ఆశంచనప్ుపడు,

మనందర్శలో ఉని ఆతీుయ మర్శయు మేధో సామర్ాయమను మానవ తర్ుము మీద దృషిర పటటరటతో
ఆర్ంభించవలస్టియునిది. జఞగీతతగా తర్శుంచుట మర్శయు ఆలోచంచుట దావర్ా, ప్రజలు తమను
బంధించన దుష్ర ప్దార్ామును దాటి గొప్ప ప్రగతిని సాధించద అవకాశం ఉంటటంది.

హేతయబదధ మైన సమీక్ష ఎంతటి పారముఖ్యమన
ై దెన
ై ప్పటికనీ
న , నిజముగా గుణవంతయడెైన వయకనతకన అది

ఆర్ంభము మాతరమే. మానవ తర్ుమును అధిగమించ మర్ుమైన మనుగడలోకన వళలోనటట
ో నవీన పాోటో
వాదము ప్రజలకు పిలుప్ునిచుంది. ప్దార్ాము లేక లోకము నుండి ప్ూర్శతగా వేర్మప్ర్చబడి, దదవునితో
ప్ర్శప్ూర్ణముగా ఐకయమవావలంటే, ప్రజలు తమ స ంత మేధాశకుతలను దాటి దదవుని స ంత ఉనితమన
ై
సాానమునకు చదర్మకోవాల్వ.

ఏలయనగా, దదవుడు అనిింటిని మించనవాడు, మానవ మేధ్సుికు అందనివాడు, మర్శయు

మానవులు మానవ ఆలోచనను దాటి మర్ుమన
ై ప్రతయక్షతను ప ందుకుంటేనే దదవునితో ఏకమౌతార్మ
అనేది నవీన పాోటో వాదము యొకు నముకమయ
ై ునిది. ఈ ఆతీుయ పార్వశయం అనేది

సృషిరయంతటిలో ఉతపనిమయిేయ దెైవిక వలుగు మర్శయు వాకయ పేరర్ణ దావర్ా వసుతంది. మర్శయు అది

దదవునితో సర్పవతత మ ఐకయత, అమితానందం, మానవ విధి యొకు గొప్ప నర్వేర్మపనకు నడిపించగలదని
చెప్పబడింది.

ఈ తాతివక మర్శయు మతప్ర్మైన అంశములు సంఘ పితర్మల కాలములో మధ్యధ్ర్ా

ప్రప్ంచమంతటా విసత ృతంగా ఉండదవి గనుక నముకమన
ై వేదాంతప్ండితయలు వాటితో ప్ర్సపర్

సంబంధ్మును నివార్శంచలేకపల యార్మ. వాసత వానికన, వార్శ యొకు అనేక వేదాంత చర్ులు నవీన పాోటో
వాదము నముకములకు అనుగుణంగా అమర్శక చదయబడా్యి.

ఈ ప్రయతాిలు చాలావర్కు చటర బదధ మైనవి. ఉదాహర్ణకు, కానా్టంటినోప్ుల్ మర్శయు చాల్విడన్

వంటి ఆది సంఘము యొకు గొప్ప కైసతవ సభలు, నవీన పాోటో వాదము యొకు దృకపథాలలో

బెైబిలానుసార్మన
ై నముకాలను వయకత ం చదసాయి. అల గాజండియ
ర కు చెందిన కో మంతయ, ఒర్శగన్, మర్శయు
అగస్టిరన్ వంటి ప్రముఖ్ కస
ై త వ వేదాంతప్ండితయలు నవీన పాోటో వాదము యొకు దృకపథాలలో
తమనుతాము వయకత ం చదసుకునాిర్మ.
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సందర్శించండి.

కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ును నిర్శుంచుట

మొదటిపాఠము : కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ు అనగానేమి?

సంఘ పితర్మల కాలములోని నముకమన
ై కస
ై త వ వేదాంతప్ండితయలు నిజమన
ై సువార్త యిడల

వార్శ పారథమిక కటటరబాటో కు ఆధార్ంగా ఉండుటకు నవీన పాోటో వాదముపై తమ దృషిరని పటర లేదు. వార్మ
బెైబిలు సతాయనిి గటిరగా ప్టటరకొనియుండదవార్మ. కానీ నవీన పాోటో వాదము యిడల ఒక అవగాహన

కల్వగశయునిందున, వార్మ మర్శయు వార్శ సమకాలీనులు అర్ాము చదసుకొనగల్వగే మార్ాగలలో లేఖ్నాలను
వివర్శంచుటకు అది సహాయప్డింది. ఈ విధ్ముగా వార్శ సంసుృతయలతో సంభాషించుట దావర్ా, వార్మ
సువార్త ను ప్రకటించగల్వగార్మ, సంఘమును సాాపించార్మ, కీస
ీ త ు దావర్ా ర్క్ష్ించబడు జఞానములోకన
అనేకమంది అవిశావసులను నడిపించార్మ.

సంఘ పితర్మల కాలప్ు వేదాంతశాసత మ
ర ుపై నవీన పాోటో వాదప్ు ప్రభావమును సంకుచతముగా

చెప్పడానికన చాలా మార్ాగలు ఉనాియి. కానీ మన ఉదదేశముల కొర్కు, నవీన పాోటో వాదము

సార్ంశమునకు సమాంతర్ముగా నుని సంఘ పితర్మల కాలప్ు వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు మూడు

లక్షణములను చతప్ుదాము: సంఘ పితర్మల కాలప్ు వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు ఆతీుయ పారధానయత,
తర్ుము యొకు పారముఖ్యత, మర్శయు మార్శుక స్టిదధ ాంతము యొకు పారముఖ్యత. నవీన పాోటో

వాదము దావర్ా ప్రభావితం చదయబడినందున, మొదటిగా సంఘ పితర్మల కాలప్ు వేదాంతశాసత మ
ర ు
యొకు పారధానయతలను ప్ర్శశీల్వంచుదము.

పారధానయతలు. నవీన పాోటో వాదము యొకు లక్షణాలలో ఒకటి ఆతీుయ మర్శయు భౌతిక

మండలాల మధ్య దవందావదం అని మీర్మ గుర్మతచదసుకుంటార్మ. ఈ దవందావదమునకు సంఘ పితర్మల
కాలప్ు వేదాంతము సపందించద కీమములు ఐహిక సంబంధ్మైన విష్యములు కాక ఆతు సంబంధ్మైన
విష్యములకు పారధానయతనిచుు విధ్ముగా బెైబిలు గీంథ బో ధ్లను నిర్వహిసత త సమర్శపసత
త

సపందించంది, వేదాంతము ప్టో గల ఈ దృకపథమును “పై నుండి వచున వేదాంతము” అని పిలుసాతము.
లౌకనక విష్యాలకు కాకుండా ఆతీుయ విష్యాలకు పారముఖ్యతనిచుు విధ్ముగా బెైబిలు బో ధ్లను
ఏర్ాపటట చదస్టి అందించుట దావర్ా సంఘ పితర్మల కాలప్ు వేదాంతశాసత మ
ర ు ఈ దవందావదమునకు

సపందించంది, ఇది వేదాంతశాసత మ
ర ులో “పై నుండి వచున వేదాంతశాసత మ
ర ు” అని మనము పిలచద ఒక
విధానము. ఒక మాటలో, పై నుండి వచున వేదాంతశాసత మ
ై , మర్శంత లౌకనకమన
ై
ర ు భూసంబంధ్మన
విష్యాలకంటే ఆతీుయ విష్యాలకు మొదటి సాానమునిసుతంది — దదవుడు మర్శయు ఆయన

మార్గ ములపై దృషిరపడుతయంది: “దదవుని సార్ము ఏమిటి?” “ఆయన లక్షణాలు ఏమిటి?” “దదవుని ఐకయత
ఏమిటి?” “తిరతవము అనగా ఏమిటి?” భౌతిక ప్రప్ంచములో మానవుని జీవితము మర్శయు మానవ

ప్ర్శస్టా తి
ి ని గూర్శున విష్యాలకంటే సంఘ పితర్మల కాలప్ు వేదాంతశాసత మ
ర ులో ఈ విష్యాలు మర్శంత
పారముఖ్యమన
ై విగా ఉండదవి. ఈ పారధానయతలు సంఘ పితర్మల కాలప్ు వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు ముఖ్య
లక్షణములయాయయి.

ర్ండవ సాానములో, వేదాంతప్ండితయలు వేదాంతశాసత మ
ర ులో తర్ుము యొకు పారముఖ్యతను

గొప్పగా మచుుకొని, వేదాంతశాసత మ
ర ులో తార్శుక ప్రతిబింబము పారథమిక సాధ్నంగా దానిపై దృషిర పటారర్మ.
తార్శుకము. మనము చతచనటట
ో గా, భౌతిక ప్రప్ంచమును అధిగమించ పక
ై న లేవగల మానవ

తర్ాునిి అమలుచదస్టే బాధ్యత మానవులకు ఉందనే నముకము నవీన పాోటో వాదము యొకు ముఖ్య

విలువలలో ఒకటి. మేధ్సుిపై దురషిరపటేర నవీన పాోటో వాదముకు ప్రతిసపందనగా, సంఘము యొకు ఆది
పితర్మలు కైసతవ వేదాంతశాసత మ
ై ప్రతిబింబమును గూర్శు నొకను చెపాపర్మ. ప్రముఖ్ కస
ై తవ
ర ులో మేధో ప్ర్మన
-15వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ును నిర్శుంచుట

మొదటిపాఠము : కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ు అనగానేమి?

వేదాంతప్ండుతయలు కస
ై త వ నముకముల యొకు హేతయబదధ మైన అనేవష్ణ మర్శయు వివర్ణపై

మునుపనిడత లేని విధ్ంగా దృషిరని పటారర్మ, తదావర్ా కొీతత నిబంధ్న పేర్ొునని మర్శయు కనిపటర ని
అనేక స్టిదధ ాంతములు హేతయబదధ మన
ై అనేవష్ణ యొకు విష్యాలుగా మార్ాయి.

ఉదాహర్ణకు, కొీతత నిబంధ్న వేదాంతశాసత మ
ర ు తిరతవము వంటి స్టిదధ ాంతములను వివర్శంచకుండ

విడిచపటిరంది; తిరతవములోని వయకుతల మధ్య సంబంధ్మును గూర్శున వివర్ణను కొీతత నిబంధ్న
ర్చయుతలు వివర్శంచలేదు. కానీ, సంఘ పితర్మల కాలములో, బెైబిలు ర్చయితలు తమ

అభిపారయములను సపష్ర ముగా చెప్పకపల యినప్పటికీ, కొీతత నిబంధ్న ర్చయితల అభిపారయమును
గూర్శు వివర్శంచుటకు వేదాంతప్ండితయలు తార్శుక విశలోష్ణను ఉప్యోగశంచార్మ.

తండియి
ర న
ై దదవుడు, కుమార్మడెైన దదవుడు మర్శయు ప్ర్శశుదాధతు దదవుని గూర్శున అబదధ

బో ధ్లకు సపందనగా, ఆదిమ సంఘ పితర్మలు హేతయబదధ మన
ై సమీక్ష దావర్ా ప్రతదయకతలను జఞగీతతగా
ప్ర్శశీల్వంచుటకు తమనుతాము అప్పగశంచుకొని, కొీతత నిబంధ్న ప్రసత ావించని విష్యములనీి

వీల న
ై ంతవర్కు చర్శుంచుటకు ప్రయతిించార్మ. ఈ విధ్ముగా, వేదాంతశాసత మ
ర ునకు తార్శుకమును

అనువర్శతంచుటవలన వేదాంతప్ండితయలు తమ నవీన పాోటో వాదప్ు ప్రప్ంచములో ప్నిచదయుచుండగా
అది గొప్ప పారముఖ్యమన
ై విలువగా మార్శంది.

మూడవ సాానములో, మార్శుక స్టిదధ ాంతముపై నవీన పాోటో వాదముకు ఉని దృషిరకన

ప్రతిసపందనగా, సంఘ పితర్మల కాలప్ు వేదాంతశాసత మ
ర ు మార్శుక స్టిదధ ాంతముపై లేదా ఆతీుయత
జఞానోదయంపై కూడా దృషిరని కేందధరకర్శంచంది.

మార్శుక స్టిదధ ాంతము. మనము చతచనటట
ో గా, నవీన పాోటో వాదములో మానవ మనసుిపై దృషిర

పటిర జఞగీతతగా తర్శుంచుట అనేది దదవునితో ఐకయమైపల యిే ఉనితమన
ై మార్శుక సాాయికన వళలో ఒక ప్ునాది
ర్ాయిగా మాతరమే ఉంది. తర్ుము అనేది ప్ర్శమితమన
ై ది మర్శయు ఉనితమన
ై ఆతీుయ

మండలమును గీహించలేదు మర్శయు ఈ ఉనితమన
ై సాాయిలను అందుకోవాలంటే ప్రతయద కమన
ై ప్రతయక్షత
అవసర్ం.

అదద విధ్ముగా, తిరతవము, లేదా కీీసత ు మానవతవము లేదా దెైవతవము, లేదా సంసాుర్ములు

మర్శయు సంఘము, వంటి స్టిదధ ాంతములను ఆది కస
ై త వ పితర్మలు వివర్శంచనప్ుపడు, ఈ

స్టిదధ ాంతములలోని కొనిి విష్యాలు మానవ ఆలోచనకు అతీతమన
ై వని ఒప్ుపకునాిర్మ. తర్చుగా,

వార్శ తర్ు చర్ులతో పాటటగా కైసతవ విశావసము యొకు ఉనిత సతయములను సులభంగా వివర్శంచలేము
లేదా హేతయబదధ ముగా సమర్శధంచలేమని ఒప్ుపకునాిర్మ. బదులుగా, మార్శుక జఞానోదయం, మానవ

ఆలోచనా శకనతని అధిగమించు అతీందిరయ అనుభవముల దావర్ానే గీహించబడగలదు. సంఘ పితర్మల
కాలప్ు వేదాంతశాసత మ
ర ు దదవుని ప్రతయక్షత స్టేవలో తర్ుమును ఉప్యోగశంచంది, కానీ అది తార్శుక
సాక్షయము కంటే ఆతీుయ విష్యములపైనే దృషిరని ఆధార్ము చదసుకొనింది.

కాబటిర సంఘ పితర్మల కాలములో వేదాంతప్ండితయలు కస
ై త వ వేదాంతశాసత మ
ర ును అనయ

ప్రప్ంచమునకు బో ధించుటలో, వివర్శంచుటలో, మర్శయు సమర్శాంచుటలో అనేక సవాళో ను ఎదుర్ొునుట
దావర్ా వార్శ వూయహాలు మర్శయు వకాుణింప్ులు మార్ాయి. భౌతిక విష్యాల కంటే ఆతీుయ లేదా
పైనుండి వచున వేదాంతశాసత ర విష్యాలకు పారధానయతనిచుు ఈ మార్మపలు, హేతయబదధ విశలోష్ణ
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మొదటిపాఠము : కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ు అనగానేమి?

ఉప్యోగము మర్శయు మార్శుక స్టిదధ ాంతముపై ఆధార్ప్డుట అనునవి నేడు మనమర్శగన
శ కీమబదధ
వేదాంతశాసత మ
ర ునకు దార్శతీసాతయి.

వేదాంతప్ండితయలు కస
ై త వ వేదాంతశాసత మ
ర ును తమ గరీకు సంసుృతికన ఏ విధ్ముగా వివర్శంచార్ప

ఇప్పటివర్కు మనము చతచాము కాబటిర, ఇప్ుపడు మధ్యకాలప్ు వేదాంతశాసత మ
ై ు మన దృషిరని
ర ు వప్
మళిో ంచుదాము, ఈ కాలములో మానవుల హేతయవాదము మర్శయు తర్ుమును గూర్శున గరీకు

ఆలోచనలను తర్చుగా కైసతవులు ఉప్యోగశంచార్మ. కీీ.శ. 600 నుండి కీీ.శ. 1500 మధ్యకాలములో
అభివృదిధ చెందిన, “శాస్ట్త య
తతవము” అని తర్చుగా పిలువబడిన వేదాంత ఉదయమముపై దృషిర
ర
పడదాము.

మధయయుగ వేద ాంతశాస్త్ రము
శాస్ట్త య
తతవమును గూర్శున మన వివర్ణ సంఘ పితర్మల కాలప్ు వేదాంతశాసత మ
ర
ర ును

మనము చతచన విధానానిి పల ల్వయుంటటంది. ఒక ప్రకు, శాస్ట్త య
వాదమునకు దార్శతీస్టిన సాంసుృతిక
ర
మార్మపలను మనము వివర్శంచుదము. మర్ప ప్రకు, ఫల్వతముగా వచున కొనిి వేదాంతశాసత మ
ర ులోని
మార్మపలను అనేవషించుదము. ఈ శతాబాేలలో జర్శగన
శ కొనిి సాంసుృతిక మార్మపలను మొదట
చతదాేము.

సాాంస్తకృత్నక్ మారుపలు
ముందుగా, ఆర్ంభ మధ్యయుగ ఐర్పపాలో “శాస్ట్త య
తతవము" అను ప్దము ఉనిత
ర

విదయనందించు పాఠశాలల దావర్ా నిర్వచంచబడినదని మనము చతపించాల్వ. ఆ పాఠశాలలలో సాానిక

భాష్లోని బో ధ్లను, ఆధ్ునిక యుగంలో సాధార్ణముగా దధనిని “తర్ుము” అంటార్మ, లాటిన్ భాష్లో
సల ులాస్టిరకస్ అని పిల్వచదవార్మ. ఎకుువగా, ఈ బో ధ్లు అర్శసర ల టిల్ తర్ుమును బో ధించదవి.

ప్ర్ాయవసానముగా, “సల ులాస్టిరక్స” అను ప్దమును ఎకుువగా అర్శసర ల టిల్ తతవశాసత మ
ర ులోని తర్ుప్ు
ప్దధ తయలపై ఆధార్ప్డు తతవశాసత మ
ర ునకు మర్శయు వేదాంతశాసత మ
ర ునకు అనువర్శతంచార్మ.

మధ్యయుగ కాలములో చపటటచదసుకొని అతయంత ముఖ్యమన
ై సాంసుృతిక మార్మపలలోని ఒక

మార్మప నుండి శాస్ట్త య
తతవమనేది ఏర్పడింది. మధ్యధ్ర్ా ప్రప్ంచములో మేధో శకనత కల్వగశన సమూహాలు
ర

నవీన పాోటో వాదము నుండి అర్శసర ల టిల్ తతవశాసత మ
ర ు వైప్ు తిర్శగశనప్ుపడు ఈ మార్మప చపటటచదసుకుంది.
ఈ మార్మప ఫల్వతముగా, అర్శసర ల టిల్ తతవశాసత మ
ై త వ స్టిదధ ాంతములను సమర్శాంచ
ర ునకు అనుగుణంగా కస
వివర్శంచన వార్శ విధానములను ప్రముఖ్ కస
ై త వులు స్ట్వకర్శంచార్మ.

వాసత వానికన, శాస్ట్త య
తతవము వప్
ై ు గల ఈ మార్మప కొనిి వందల సంవతిర్ముల కాలములో
ర

జర్శగశనది, మర్శయు దాని యిడల గొప్ప తిర్సాుర్ము కుడా కల్వగశంది, ప్రతదయకముగా కస
ై త వ మార్శుక

వాదుల నుండి కల్వగశనది. అయితద సుమార్మ 1206 నుండి 1280లో నివస్టించన ఆలబర్డర మాగిస్, లేదా
“మహా ఆలబర్డర” కాలానికన, మర్శయు సుమార్మ 1225 నుండి 1274 మధ్య నివస్టించన ప్రఖ్ాయతిగాంచన

అతని శష్యయడెైన థామస్ అకనవనస్ కాలానికన, శాస్ట్త య
తతవము కైసతవ వేదాంతశాసత మ
ర
ర ు యొకు ఆధిప్తయ
ర్ూప్మును సతచంచంది. సంసుర్ణకు ముందు, అర్శసర ల టిల్ తతవశాసత మ
ర ు యొకు దృకపథాలకు కైసతవ
వేదాంతశాసత మ
ర ు లోతయగా ఆకర్శషంచబడింది.
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కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ును నిర్శుంచుట

మొదటిపాఠము : కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ు అనగానేమి?

శాస్ట్త య
తతవమునకు నడిపించన కొనిి సాంసుృతిక మార్మపలను మనము చతచాము, కాబటిర
ర

ఇప్ుపడు దాని యొకు కొనిి ప్రధాన లక్షణములను చతదాేము. కస
ై త వ వేదాంతశాసత మ
ర ులో శాస్ట్త య
ర
తతవమనేది ప్రధానమన
ై ప్దధ తిగా చెప్పబడడానికన కార్ణమేమిటి?

వేద ాంతశాస్త్ ర మారుపలు
సంఘ పితర్మల కాలప్ు వేదాంతశాసత మ
ర ుకు మర్శయు శాస్ట్త య
ర తతవ వేదాంతశాసత మ
ర ుకు మధ్య

అనేకమన
ై సార్మప్యతలు ఉనిప్పటికీ, కనీసము ఒక కనోష్రమన
ై వయతాయసము ఉనిది. మొతత ంగా, గొప్ప
వేదాంతప్ర్మైన ఆలోచనలు మర్ుమైన పేర్
ర ణ దావర్ా కలుగుతయనాియని సంఘ పితర్మల కాలప్ు
వేదాంతశాసత మ
తతవము అతయంత హేతయవాదమన
ై ది, మర్శయు ఇది
ర ు పేర్ొుంది. అయితద శాస్ట్త య
ర
వేదాంతశాసత మ
ర ంతటిని గూర్శు అనుకూలంగా మాటాోడుటలో, అనేవషించుటలో, వివర్శంచుటలో

తర్ుశాసత ప్
ర ు విలువను నొకను చెబుతయంది. భౌతిక మర్శయు ఆతీుయ ప్రప్ంచములు, మర్శయు దదవుడు
కూడా, తర్ుశాసత మ
ర ు దావర్ానే జఞగీతతగా విశలోషించబడాల్వ.

అర్శసర ల టిల్ ర్చనల ైన తర్ుశాసత ంర , భౌతికశాసత ంర , మర్శయు అధిభౌతికశాసత మ
ర ులలో శాస్ట్త య
ర తతవ

వాదకులు పారవీణయతనొందినవార్మ, మర్శయు ఈ హేతయబదధ దృషిరని కల్వగయుని ప్రప్ంచమునకు కైసతవ

వేదాంతశాసత మ
ర ును గూర్శు తెల్వయజేయాలని కోర్మకునాిర్మ. ఈ కార్ణముచద, మధ్యయుగ శాస్ట్త య
ర తతవ

వేదాంతశాసత మ
ర ును అర్ాము చదసుకోవాలంటే, తర్ుశాసత మ
ర ుపై అర్శసర ల టిల్ యొకు ఆలోచనల యిడల కొంత
అవగాహనను మనము కల్వగశయుండాల్వ.

శాస్ట్త య
ర తతవ వేదాంతశాసత మ
ర ుపై ప్రభావము చతపిన తర్ుశాసత మ
ర ు యిడల అర్శసర ల టిల్ యొకు

నాలుగు అభిపారయములను మాతరమే చెప్పడానికన సమయము అనుకూల్వసుతంది: మొదటిది,

ఖ్చుతమన
ై అంతయప్రతయయము యొకు పారముఖ్యత; ర్ండవది, ప్రతిపాదన తర్ుము యొకు అవసర్త;
మూడవది, సపష్ర మన
ై తార్శుక నాయయ ప్రయోగముల విలువ; చవర్కు, హేతయబదధ విశలోష్ణ యొకు
పారముఖ్యతలు.

అంతయప్రతయయము. మొదటిగా, హేతయబదధ త, తార్శుక అనేవష్ణ, విజయమనేవి మనము

ఉప్యోగశంచద ప్దములు మర్శయు వాటిని జఞగీతతగా నిర్వచంచద విధానముపై ఆధార్ప్డియుంటటందని
అర్శసర ల టిల్ అర్ాం చదసుకునాిడు.

ఇప్ుపడు, నిర్వచనములు నవీన పాోటో వాదకులకు మర్శయు సంఘ పితర్మల కాలప్ు

వేదాంతశాసుతీలకు కూడా పారముఖ్యమే. అయితద అర్శసర ల టిల్ ఈ విష్యాలను నిర్వహించన విధానము
మర్శంత ప్టిష్రంగా ఉంది. భౌతికశాసత మ
ర ు మర్శయు అధిభౌతికశాసత మ
ర ుపై తన అభిపారయములకు

ఆధార్ంగా, అనిిటిని ప్ర్శగణలోకన తీసుకొని ఒక వసుతవును ప్రతదయకముగా చతపించుటకు దాని ప్దార్ాము
లేదా సార్మును మర్శయు దాని ప్రమాదాలను లేదా అవాంఛనీయ లక్షణములను నిర్వచంచుట దావర్ా
వసుతవులను వర్రగకర్శంచు పారర్ంభ శాస్ట్త య
విధానాలతో సహా, ఆయన తర్ుమును గూర్శు వివర్శంచాడు.
ర
అనుగుణంగా, తమ అర్శసర ల టిల్ సంసుృతితో సపష్ర ముగా సంభాషించుటకు, శాస్ట్త య
ర తతవ

వేదాంతప్ండితయలు కూడా సాధ్యమన
ై ంత ఖ్చుతముగా వేదాంత ప్దాలను నిర్వచంచార్మ.

అర్శసర ల టిల్ ఖ్చుతమన
ై ప్దజఞలానికన పారముఖ్యతనిచదు విధానానిి శాస్ట్త య
ర తతవ వాదకులు ఎలా

ఉప్యోగశంచార్ప ఉదాహర్శంచడానికన, అకనవనస్ యొకు సుము థియోలాజిక నుండి ఒక భాగమును
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కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ును నిర్శుంచుట

మొదటిపాఠము : కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ు అనగానేమి?

చతదాేము. “దదవుడు అనంతమైనవాడా?” అను శీర్శషక కల్వగశన అధాయయములో అకనవనస్ కనంీ ది ఇవవబడిన
అభయంతర్మునకు ఈ విధ్ముగా నివేదించాడు మర్శయు సపందించాడు:

అభయాంతరము 1. దేవుడు అనాంతమైనవాడు కాద్నిటల
ై
ి తెలుస్తు్ాంది. అనాంతమన
పరత్నదధ అస్తాంపూరణ ాంగా ఉాంది ... ఏలయనగా ద నికి భాగాలు మర్యు పద రథ ము
ఉనివి ... అయతే దేవుడు అతయాంత పర్పూరుణడు; అాంద్ువలన ఆయన
అనాంతమైనవాడు కాడు.

ఈ అభయంతర్మునకు సపందించడానికన, అకనవనస్ నిర్వచనము అను అంశముపై దృషిర పటారడు.

ఆయన ఎలా సపందించాడో వినండి.

మితముగా చేయబడిన రూపము ద వరా ఏ పద రథము క్ూడ స్తాంపూరణము

చేయబడద్ు; అాంద్ువలన అనాంతము అని చెపపబడిన పద రథమునక్ు అస్తాంపూరణ
స్తవభావము ఉనిది; ఏలయనగా అది రూపములేని పద రథ ముగా నునిది.

ఈ చని వాకయభాగములోనే అకనవనస్ అనేక సాంకేతిక ప్దాలను ఉప్యోగశంచాడు. అతడు

“ప్దార్ాము,” “ర్ూప్ము,” “నిర్ాకార్ము,” “మితము,” “అనంతము,” “సంప్ూర్ణము” మర్శయు

“అసంప్ూర్ణము” వంటి ప్దాలను ఉప్యోగశంచాడు. మర్శయు తన కాలప్ు వార్మ అర్ాము చదసుకొను
ర్రతిలో అతడు ఈ సాంకేతిక ప్దాలను ఉప్యోగశంచాడు ఎందుకంటే అవి అర్శసర ల టిల్ అటిర ప్దాలను

ఉప్యోగశంచన విధానమునకు అనుగుణంగా ఉనాియి. ప్ర్యవసానముగా, అకనవనస్ తన ఆలోచనలకు

మర్శయు ఇతర్మల ఆలోచనలకు మధ్య వయతాయసములను చతపించగల్వగాడు. అంతయప్రతయయము యొకు
ఖ్చుతమన
ై నిర్వచనములపై ఈ దృషిర శాస్ట్త య
ర తతవ వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు లక్షణముగా ఉనిది.

ఈ దృషిర ఫల్వతముగా, శాస్ట్త య
ై తవ
ర తతవ వేదాంతశాసత మ
ర ు సాంకేతిక ప్దాలతో నిండిపల యింది. కస

వేదాంతశాసత మ
ర ు కొర్కు విసత ృతమైన ప్రతదయక ప్దజఞలమును శాస్ట్త య
ర తతవవేతతలు అభివృదిధ చదసార్మ.

మర్శయు వార్శ ప్దజఞలము కస
ై త వ వేదాంతశాసత మ
ర ులో శతాబాేలుగా ఉప్యోగశంచబడుతత ఉంది కాబటిర
ఇది మనకు పారముఖ్యమన
ై ది.

తర్ుశాసత మ
ై ప్దజఞలమును నొకను చెపాపలని
ర ుపై అర్శసర ల టిల్ యొకు ర్చనలు ఖ్చుతమన

శాస్ట్త య
ర తతవ వేదాంతప్ండితయలకు సతపర్శతనిచుుటతో పాటటగా, వేదాంత సతాయలను మాటాోడుటలో
ప్రతిపాదనలకు కీలక పాతరనిచుుటలో వార్శని పల ర తిహించంది.

ప్రతిపాదనలు. సర్ళమన
ై ర్ూప్ములో, ప్రతిపాదనలు అనేవి విష్యము (సబెజకరు) మర్శయు

సంభావయత (పడ
ర ికట్
ే ) దావర్ా ర్ూప ందించబడిన సతయమును నొకను చెప్పడము. మన అనుదిన
ఉప్నాయసములలో ప్రతిపాదనలను ఉప్యోగశసత తనే ఉంటాము. “నేను మనిషిని” అను

ప్దసమూహమును గమనించండి. ఈ ప్రతిపాదనలో, “నేను” అనేది విష్యము మర్శయు “మనిషిని”

అనేది సంభావయత. వేదాంతశాసత మ
ర ులో “యిేసు దదవుని కుమార్మడు” వంటి ప్రతిపాదనలు మనకు బాగుగా
తెల్వస్టినవే. ఇటటవంటి సతయములను గూర్శు నొకను చెపేప ప్రతిపాదనలు శాస్ట్త య
ర తతవ వేదాంతశాసత మ
ర ునకు
పారముఖ్యమన
ై విగా ఉనాియి ఏలయనగా అవి అర్శసర ల టిల్ తర్ుశాసత ర విశలోష్ణ ఆకార్ంలో ఉనివి.
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కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ును నిర్శుంచుట

మొదటిపాఠము : కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ు అనగానేమి?

తార్శకు హేతయవాదమనునది ప్రతిపాదనలతో ఎలా ప్నిచదసత ుంది అను విష్యముపై అర్శసర ల టిల్

ఎకుువ దృషిరని పటారడు. ఆయన అభిపారయములో, అంతర్ేృషిర లేదా భావోదదవగాలు, కవితవం లేదా

ప్రతీకవాదం, విడికథ లేదా పారర్ానలు వంటి వయకీతకర్ణలతో తర్ుము ప్ని చదయదు. తర్ుము ప్రధానంగా

వాసత వాల యొకు ప్రకటనలతో ముడిప్డి యుంటటంది. సర్శగా ర్ూప ందించబడిన ప్రతిపాదనలతో మాతరమే
ఒక అంశానిి విశలోషించడానికన మనము తర్ుమును ఉప్యోగశంచవచుు.

అర్శసర ల టిల్ పారముఖ్యతనిచున దానికన అనుగుణంగా, శాస్ట్త య
తతవము దాని యొకు సాధార్ణ
ర

వేదాంతశాసత మ
ర ును ప్రతిపాదనలలో వయకత ము చదయడానికన కష్ర ప్డుతయంది. ఇప్ుపడు, తకుువ సాధ్ర్ణ,
తకుువ విదాయసాాయిలో, కస
ై త వ విశావసములో ఇతర్ వయకీతకర్ణలు కూడా ఉండాలని శాస్ట్త య
ర తతవ

వేదాంతప్ండితయలు అర్ాము చదసుకునాిర్మ. చాలామంది శాస్ట్త య
ర తతవ ప్ండితయలు ప్వితయరలు మర్శయు
తమ మతప్ర్మన
ై ఒప్ుపకోలులను ప్దయము, పాటలు, పారర్ానలు మర్శయు ఇతర్ విష్యాల దావర్ా

వయకత ప్ర్చార్మ. అయితద అధ్ునాతన విదాయసంబంధ్మైన సందర్ాులలో, వేదాంతప్ర్మన
ై నముకాలనేవి
జఞగీతతగా నిర్శుంచబడిన ప్రతిపాదనలలో, వాసత వాల ఉదాాటనలలో సమర్శపంచబడా్యి.

శాస్ట్త య
ర తతవ వేదాంతశాసత మ
ర ులోని ప్రతిపాదనల యొకు పారధానయతను ఉదాహర్శంచాలంటే,

మర్పసార్శ అకనవనస్ యొకు సుము థియోలాజిక వైప్ు తిర్గాల్వ. “దదవుని జఞానము సవయం-నిర్ాార్ణగా
ఉనిదా?” అను శీర్శషక కల్వగశన అధాయయముపై ఆయన చర్ును విందాము.

అభయాంతరము 1. దేవుని ఉనికి స్తవయాం-నిరాథరణగా ఉనిటల
ి క్నిపిస్త్ ుాంది. మొద్టి
స్తూతర లలో మనము చూచినటల
ి గా, మనక్ు స్తవయాం నిరాథరణగా తెలుపబడిన
విషయాలను గూర్ిన జఞానము స్తహజముగా మనలో న టబడియుాంటలాంది.

అయతే డమాస్ట్కన్ చెపిపనటల
ి గా (ఎనిమిద్వ శత బద పు డమాస్ట్కన్ ను పరస్ ావిస్తూ
్ )
“దేవుని జఞానము స్తహజముగా అనిిాంటిలో న టబడియునిది.” అాంద్ువలన
దేవుని ఉనికి స్తవయాం-నిరాథరణగా ఉనిది.

ఈ అభయంతర్మునకు అకనవనస్ ఇలా సపందించాడు.
పరద్రశన యొక్క మొద్టి స్తూతర లక్ు స్తాంబాంధిాంచి తతవవేత్ (అర్సర ో టిల్ ను

స్తూచిస్తూ
్ ) చెపిపనటల
ి గా స్తవయాం-నిరాథరణగా ఉని విషయము యొక్క వయత్నరేక్

భావమును ఎవరును మనస్తుులో ఒపుపకోరు. అయతే “దేవుడు ఉన ిడు” అను
పరత్నపాద్నక్ు వయత్నరేక్మును మనస్తుులో ఒపుపకోవచుి: “‘దేవుడు లేడని’
బుదిధహన
ీ ులు తమ హృద్యములో అనుకొాంద్ురు.” (కీర్నలు 53:1).
అాంద్ువలన, దేవుడు ఉన ిడు అనేది స్తవయాం-నిరాథరణ కాద్ు.

మనము ఊహించనటట
ో గా, “వయతిర్ేక భావనను ఏ ఒకుర్మ మనసుిలో ఒప్ుపకోర్మ” అని సవయం

నిర్ాార్ణకు అర్శసర ల టిల్ ఇచున సాంకేతిక అర్ామును ఈ వాకయభాగము సతచసుతంది. కానీ దధనికన

అతీతముగా, అకనవనస్ తన అభయంతర్కునికన ప్రతిపాదనతో సపందించడము మనము చతసాతము. అతడు
ప్రశంసలు లేదా విలాప్ముతో సపందించలేదు. అతడు తన ప్రతయర్శాని తిటర లేదు లేదా బెదిర్శంచలేదు.
బదులుగా, అతడు తర్చుగా ప్రతిపాదనలతోనే సపందించదవాడు.
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ఇకుడ మనము అకనవనస్ లో చతసుతనిది సాధార్ణంగా శాస్ట్త య
ర తతవ వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు

లక్షణముగా ఉంది. శాస్ట్త య
ర తతవ ప్ండితయలు తమ సాధార్ణ వేదాంత చర్ులను అనిింటిని

ప్రతిపాదనలకు ప్ర్శమితము చదసార్మ. జఞగీతతగా నిర్వచంచన ప్దములను వాసత వ ప్రకటనలలో బాగుగాఅమర్శక చదస్టి వేదాంత సమసయలను తర్శుంచార్మ. ఈ లక్షణం అధికార్శక కస
ై త వ వేదాంతశాసత మ
ర ునకు

కేందరముగా మార్శంది తదావర్ా మన కాలములో కూడా కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ులో ప్రతిపాదనలు
కీలకమన
ై విగానే ఉనాియి.

తర్ుశాసత మ
ర ుపై అర్శసర ల టిల్ యొకు సపందనతో వయవహర్శంచన శాస్ట్త య
ర తతవము యొకు మూడవ

విధానము సపష్ర మన
ై నాయయ ప్రయోగమను (స్టిలో ోజిసం) వర్గ ములో సంగీహించబడుతయంది.

సపష్ర మన
ై నాయయ ప్రయోగము. ఒక ప్దములో, సపష్ర మన
ై నాయయ ప్రయోగము అనునది

ప్రమయ
ే ములు మర్శయు ముగశంప్ులను ర్ూప ందించడానికన ఏర్ాపటట చదయబడిన ప్రతిపాదనలు
కల్వగశయుని తర్ు వాదము.

ఉదాహర్ణగా, పారథమిక తర్ు పాఠయప్ుసత కాలలో తర్చు బో ధించబడద ఒక ప్రస్టద
ి ధగ
ి ాంచన సపష్ర మైన

నాయయ ప్రయోగము ఈ విధ్ముగా ఉంటటంది: ప్రతిపాదన ఒకటి: సల కేట
ీ స్
ి ఒక మనిషి. ప్రతిపాదన ర్ండు:
మనుష్యయలందర్ూ మర్త యమైనవార్మ. ముగశంప్ు: అందువలన, సల కేీటస్
ి కూడా మర్త యమన
ై వాడద.
కొనిి విధ్ముల ైన తీర్ాునములకు నడిపించద వాదనలుగా ప్రతిపాదనలు ఎలా

కీమప్ర్చబడతాయో గుర్శతంచుటకు అర్శసర ల టిల్ చాలా సమయము గడిపాడు. గుర్శతంప్ు నియమము,
వైర్మధ్యములేని నియమము, మినహాయించబడిన మధ్యవర్శతతవ నియమము, అదద విధ్ముగా ఊహను
గూర్శున వివిధ్ సకీమత నియమాలు, వివిధ్ ప్రతిపాదనల నుండి సర్శగా లేదా తార్శుకముగా వివిధ్

తీర్ాునములను ప్ర్పక్షంగా చతచద మార్ాగల వల “తర్ు నియమములు”గా పిలువబడద దానిని ఆయన
అనేవషించాడు.

వాసత వానికన, నిజమన
ై వేదాంత వాదనలు సంకనోష్రమన
ై విగా ఉంటాయి, కానీ శాస్ట్త య
ర తతవ

వేదాంతప్ండితయలు అర్శసర ల టిల్ నియమాలకు అనుగుణంగా ఉని వేదాంతశాసత ర వాదనలను
ర్ూప ందించడానికన ఉదదేశంచార్మ.

సుము థియోలాజికలోని “దదవుని జఞానము సవయం-నిర్ాార్ణగా ఉనిదా?” అను విష్యముపై

అకనవనస్ చర్ును మర్ొకసార్శ గమనించుదాము. తినినన
ై సపష్ర మైన నాయయ ప్రయోగము దావర్ా దదవుని
జఞానము సవయం-నిర్ాార్ణమన
ై ది అను ప్రతిపాదనకు అకుడ ఆయన సపందించాడు. ఆయన ఈ ప్దాలు
వారసాడు:

స్తవయాం-నిరాథరణగా ఉని విషయము యొక్క వయత్నరేక్ భావమును ఎవరును
మనస్తుులో ఒపుపకోరు ... కానీ “దేవుడు ఉన ిడు” అనే మాట యొక్క

వయత్నరేక్మును మనస్తుులో ఒపుపకోవచుి: “‘దేవుడు లేడని’ బుదిధహన
ీ ులు తమ
హృద్యములో అనుకొాంద్ురు.” అాంద్ువలన, దేవుడు ఉనికిలో ఉన ిడను
విషయము స్తవయాం-నిరాథరణమైనది కాద్ు.

ఇకుడ ఇవవబడిన సపష్ర మన
ై నాయయ ప్రయోగమును ఈ విధ్ముగా చెప్పవచుును. ప్రతిపాదన

ఒకటి: సవయం-నిర్ాార్ణ యొకు వయతిర్ేకమును ఏ ఒకుర్మ మనసుిలో ఒప్ుపకోలేర్మ. ప్రతిపాదన ర్ండు:
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ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
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“దదవుడు ఉనాిడు’” అనే మాట యొకు వయతిర్ేకమును మనసుిలో ఒప్ుపకోవచుు. ముగశంప్ు:
అందువలన, దదవుడు ఉనాిడు అను మాట సవయం-నిర్ాార్ణమన
ై ది కాదు.

జఞగీతతగా నిర్శుంచబడిన సపష్ర మైన నాయయ ప్రయోగములతో అకనవనస్ తన వేదాంతమును

అనేవషించ ఎలా కాపాడుకొనాిడో చతచుటకు ఈ వాకయభాగము ఒక ఉదాహర్ణ. ఆయన ఈ అంశముపై
వయవహర్శంచన విధానము మధ్యయుగ శాస్ట్త య
ై
ర తతవమునకు విలక్షణంగా ఉనిది. వాసత వంగా, సపష్ర మన
నాయయ ప్రయోగముపై ఈ విధ్మైన దృషిర మన కాలములో కూడా కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ునకు కేందర
లక్షణముగా ఉనిది.

సాంకేతిక ప్దములపై దృషిర పటర డం, ప్రతిపాదనలు మర్శయు తార్శుక సపష్ర మన
ై నాయయ

ప్రయోగముపై ఆధార్ప్డడంతో పాటటగా, శాస్ట్త య
ర తతవ ప్ండితయలు అర్శసర ల టిల్ ప్రభావమును తమ
వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు పారధానయతల దావర్ా చతపించార్మ.

పారధానయతలు. స్టిార్మన
ై , హేతయబదధ మన
ై , సల పానకీమం ప్ర్ంగా వాసత వికతను విశలోషించద బాధ్యతకు

అర్శసర ల టిల్ తర్ుమును అనువర్శతంచాడు. ప్రతిదధ నిలువ (వర్శరకల్) హేతయబదధ కీమంలో చపటటచదసుకొనిటట
ో
చతశాడు. ఆయన అభిపారయంలో, అనిి విష్యములు ఒక కొలబదే యొకు దిగువ అంచున ఉని

వేర్ేవర్మ అసంప్ూర్ణతలు మర్శయు పై అంచున ఉని సవచఛమైన ఐకయత మర్శయు ప్ర్శప్ూర్ణ ర్ూప్మునకు
మధ్య ఉనాియి. ఈ హేతయబదధ కీమములోనే ప్రతి విధ్మన
ై వాసత వికత యొకు సాానము ఎకుడ

సర్శప్డుతయందో గుర్శతంచడం తతవశాసత మ
ర ు యొకు అనేక బాధ్యతలోో ఒకటిగా ఉనిదని ఆయన నముకం.
సులభమైన ప్దాలోో, దదవుడు తానే కొలబదే కు పై అంచున ఉనాిడు. ఆయన ప్రధానుడు,

సమసత మును సృషిరంచుటకు సృషిరంచబడనివాడు. దదవుడు సవచఛ ఐకయత, సవచఛ ర్ూప్ము, సవచఛ
జీవము గలవాడు. దదవదతతలు దదవునికంటే ఒక అడుగు కనీంద ఉనాిర్మ. వార్మ ఆతు మర్శయు

శర్రర్మును కల్వగశనవార్మ కాబటిర మానవులు దదవదతతల కనీంద ఉనాిర్మ. అనేక ర్కాల న
ై జంతయవులు

తమ సాానమును మానవుల కనంీ ద కల్వగశయునివి; తర్మవాత మొకులు; తదుప్ర్శ ఆకర్బన ప్దార్ాములు;
తర్మవాత గాల్వ, అగశి, భూమి మర్శయు నీర్మ అను నాలుగు పారథమిక మూలకాలు; మర్శయు చవర్గా
ప్రధాన ప్దార్ాము దిగువన ఉంటటంది.

తమ అర్శసర ల టిల్ సంసుృతయలతో సంభాషించడానికన, ఈ అర్శసర ల టిల్ ప్దధ తి ప్రకార్ంగా తమ

వేదాంతశాసత మ
ర ును వివర్శంచడానికన శాస్ట్త య
ర తతవ ప్ండితయలు ప్రయతిించార్మ. పై నుండి వచున

వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు కీమములో వార్శ స్టిదధ ాంత సార్ాంశములను బలముగా నిర్ేేశంచార్మ. అనగా,
వార్మ అర్శసర ల టిల్ సల పానకీమము యొకు ఉనిత సాాయిలకు సమాంతర్ంగా ఉని కస
ై త వ బో ధ్లతో
ఆర్ంభించ 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 తయందో వివర్శసత త, తమ పై నుండి వచున వేదాంతశాసత మ
ై హేతయబదధ
ర ంతటిపై ఆవర్శంచన కనోష్రమన
కీమానిి సపష్ర ం చదయడానికన చతచార్మ.

పై నుండి వచున వేదాంతశాసత మ
ై ధో ర్ణిని థామస్ అకనవనస్ సుము థియోలాజిక
ర ుపై ఈ విధ్మన

అమర్శకలో సపష్ర ముగా చతడవచుు. ఆయన సుములో ఒకటవ భాగము ఉపల దాాతముతో ఆర్ంభమై
శాస్ట్త య
ై ు కొనసాగుతయంది: అదివతీయ
ర తతవ వేదాంతశాసత మ
ర ులో ఉనిత పారధానయతగల అంశమువప్

దదవుడు. తదుప్ర్శ అకనవనస్ ఆశీర్ావదకర్మన
ై తిరతవము వప్
ై ు మర్లాడు. తర్మవాత, అతడు సృషిర మీద
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దృషిర పటారడు, మర్శయు ఇది అనిి విష్యాలకు మొదటి కార్ణం దదవుడదయని ఇంకనత శీదే

చతప్ుతయని అధాయయము. తదుప్ర్శ సృషిరలో గొప్ప దానివైప్ు మర్లాడు అకనవనస్. దదవదతతలు
తర్మవాత, దదవదతతలకు కనీంది ఉని భౌతిక సృషిరని సతచంచద ఆర్మ దినముల సృషిరని ఆయన

చర్శుంచాడు. అటట తర్మవాత ఆతు మర్శయు శర్రర్మును కల్వగశయుని మానవతవమను అధాయయము
ఉనిది. చవర్గా, భౌతిక ప్రప్ంచములో ఉని వాటితో సహా సృషిరయంతటిపై దదవుని ప్రభుతవమును
గూర్శు చెప్త ూ అకనవనస్ సుములోని భాగము ఒకటిని ముగశంచాడు. అకనవనస్ యొకు సుము

థియోలాజికలో ప్రతిబింబించన అర్శసర ల టిల్ పారధానయతలు శాస్ట్త య
ర తతవము యొకు సాధార్ణ

వూయహమును చతపిసత ాయి. మర్శయు ఈ ధో ర్ణి శతాబాేలుగా అధికార్శక కస
ై త వ వేదాంతశాసత మ
ర ును
కల్వగశయుంది, మర్శయు ఇది అధ్ునాతన ప ర టెస్టర ంట్ కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ులో కూడా ఉంది.

కైసతవ వేదాంతశాసత మ
ర ు కొీతత నిబంధ్న ప్దధ తయల నుండి గరీకుల ఆలోచన విధానములోకన మార్శన

కొనిి విధానములను మనము ఇప్పటివర్కు చతచాము — మొదటిగా సంఘ పితర్మల కాలములోని
నవీన పాోటో దవందావదమును, మర్శయు తదుప్ర్శ మధ్యయుగములోని అర్శసర ల టిల్ హేతయవాదమును

చతచాము — కాబటిర ఇప్ుపడు ప ర టెస్టర ంట్ వేదాంతశాసత మ
ర ు ఈ అభివృధ్ుధలతో పల లుబడిన మార్ాగలను
మనము చతదాేము.

పరర టెస్టర ాం్ ట్ వేద ాంతశాస్త్ రము
ప ర టెస్టర ంట్ వేదాంతశాసత మ
ర ును ప్ర్శశీల్వంచడానికన చాలా మార్ాగలు ఉనాియి గనుక ఒక చని

భాగమునకు మాతరమే మనలను మనం ప్ర్శమితం చదసుకోవాల్వ. ప ర టెస్టర ంట్ వేదాంతశాసత మ
ర ులో మూడు
దశలను మనము చతదాేము: మొదటిగా, 16వ శతాబే ప్ు ఆర్ంభ సంసుర్త ల వేదాంతశాసత మ
ర ు;

ర్ండవదిగా, సాంప్రదాయిక ప ర టెస్టర ంటో ఒప్ుపకోలులు; మర్శయు మూడవదిగా, ఆధ్ునిక ప ర టెస్టర ంట్
కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ు. పారర్ంభ సంసుర్త ల వేదాంతశాసత మ
ర ుతో ఆర్ంభించుదము.

పారరాంభ స్తాంస్తకర్ లు
లేఖ్నముల ఆధార్ముగా కస
ై త వ వేదాంతశాసత మ
ర ును ప్ునఃనిర్శుంచుట పారర్ంభ ప ర టెస్టర ంట్

వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు లక్షయమైయుండినది. ఉదాహర్ణకు, మార్శరన్ లూథర్డ మర్శయు జఞన్ కల్వవన్,

వేదాంతశాసత మ
ై వాంఛ కల్వగశయుండిర్శ. వార్మ
ర ులో బెైబిలు అధికార్మును ప్ునర్మదాాటించాలని ప్రగాఢమన
ర్పమన్ కాథల్వక్స స్టిదధ ాంతములను మర్శయు విప్ో వాతుకుల న
ై అనాబాపిరస్ల సవాళో ను ప్రతయక్షంగా
లేఖ్నముల దావర్ా ఎదుర్ొునాిర్మ.

ఫల్వతముగా, లూథర్డ లేదా కల్వవన్ ఆధ్ునిక కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ునకు అనుగుణంగా ఉని

దదనిని వారయలేదు. బదులుగా, లూథర్డ ప్రతినిధియిైన ఫిల్వప్ మేలాంచన్ మర్శయు కల్వవన్ అనుచర్మడెన
ై
థియోడర్డ బ్రజఞ అనువార్మ పారర్ంభ ప ర టెస్టర ంట్ వేదాంతశాసత మ
ర ును కీమప్ర్చార్మ. అయినను, పారర్ంభ

సంసుర్త ల ర్చనలలో కూడా సంఘ పితర్మల కాలప్ు వేదాంతశాసత ర మర్శయు శాస్ట్త య
ర తతవ వేదాంతశాసత ర
లక్షణాలు ఉనాియి.

ఉదాహర్ణగా, ఇని్టటటయట్ి అఫ్ కనీస్టర య
ి న్ ర్శలీజియన్ అను ప్రస్టద
ి ధచ
ి ెందిన కల్వవన్ ర్చనను

గమనించండి. మత విర్పధ్మన
ై స్టిదధ ాంతముల (హెర్స్టి) నుండి ప ర టెస్టర ంటో ను ర్క్ష్ించడానికన ఇని్టటటయట్ి
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సందర్శించండి.
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మొటర మొదటిగా వారయబడింది. అయితద ప ర టెస్టర ంటో అభిపారయములను కాపాడుకొనుటలో, సంసుర్ణకు
కొనిి శతాబే ముల ముందు వేదాంతశాసత మ
ర ు నిర్శుంచుటకుగాను అభివృదిధ చెందిన విధ్ములకు

పారముఖ్యమన
ై సమీప్ అనుబంధ్ములను కల్వవన్ ప్రతిబింబించాడు. ఇప్ుపడు, కల్వవన్ కేవలము సంఘ
పితర్మల కాలప్ు లేదా శాస్ట్త య
ర తతవ వేదాంతశాసత ర ప్దధ తలను అనుసర్శంచాడు అని చెప్పడం నాయయం
కాదు. ఏదదమన
ై ా, ఇని్టటటయట్ి లో అర్శసర ల టిల్ సాంకేతిక ప్దాలలో ఉప్యోగశంచన తర్ుము యిడల

పారముఖ్యమన
ై శీదధను చతపించాడు; ఆయన వేదాంతమును ఎకుువగా ప్రతిపాదనలలో వయకత ప్ర్చాడు;
అంశాలను తర్శుంచడానికన సపష్ర మన
ై నాయయ ప్రయోగమును నిర్శుంచాడు; మర్శయు పై నుండి వచున
వేదాంతశాసత మ
ర ు పారధానయతలకు అనుగుణంగా తన వేదాంతశాసత మ
ర ును నిర్శుంచుకునాిడు.

కల్వవన్ ర్చనలోని ప్రతి విష్యమును చర్శుంచుకొనుటకు సమయము సర్శపల దు గనుక,

వేదాంతశాసత మ
ర ులో కేందర సాధ్కంగా ఉని హేతయవాదమును మర్శయు పై నుండి వచున వేదాంతశాసత మ
ర ు
పారధానయతలను ఆయన అనుసర్శంచన విధానమును చతదాేము. ఒకవప్
ై ు, తర్ుశాసత మ
ర ు లేదా
తర్ుమును అధ్యయనము చదయుటలోగల ప్రయోజనములను, అవి అవిశావసులచద అభివృదిధ
చదయబడినప్పటికీ కూడా, కల్వవన్ నొకను చెపపి న విధానమును వినండి.

ఇని్టటటయట్ి లోని ర్ండవ ప్ుసత కము ర్ండవ అధాయయములో, ఆయన ఈ మాటలను వారసాడు.
భౌత్నక్శాస్త్ మ
ర ు, తరకశాస్త్ మ
ర ు, గణితశాస్త్ మ
ర ు, మర్యు ఇతర సారూపయ విజఞాన
శాసా్ీలలో భకి్హీనుల ద వరా దేవుడు మనక్ు స్తహాయము మర్యు పర్చరయ
చేయుటక్ు ఇషరపడుతయాంటే, మనము ద ని నుాండి పర ాంద్ుక్ుాంద ాం, లేద్ాంటే,
మనక్ు అాందిాంచబడిన దేవుని బహుమానములను నిరి క్షయాం చేస్ట్ , మన
సో మర్తనమును బటిర మనమే శిక్ిాంచబడత ము.

తర్ుశాసత మ
ర ు లేదా తర్ుము యొకు ఈ ఆమోదమునకు అనుగుణంగా, కల్వవన్ ర్చనలు

కేవలము లేఖ్నములు బో ధించద విష్యాలప్టో శీదధ చతపించడం మాతరమే కాదుగానీ ఆ

బెైబిలానుసార్మన
ై బో ధ్లను అర్శసర ల టిల్ తర్ు ప్రమాణాలకు అనుగుణమన
ై మార్ాగలోో వివర్శంచడానికన
కూడా శీదే చతప్ుతాయి.

మర్పవైప్ు, మధ్యయుగ వేదాంతశాసత ర నిర్ాుణములను దగగ ర్గా ప్రతిబింబించు విధ్ములలోనే

కల్వవన్ ర్చంచన ఇని్టటటయట్ి అనే ప్ుసత కము కూడా పై నుండి వచున వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు

పారధానయతలను పదే ఎతయ
త న ప్రతిబింబిసుతనివి. ఇని్టటటయట్ి నాలుగు ప్ుసత కాలుగా విభజించబడా్యి:

మొదటి ప్ుసత కము సృషిరకర్త గా దదవుని జఞానమును గూర్శు చర్శుసుతంది. ఈ ప్ుసత కములో దదవునిని గూర్శు
మర్శయు దదవుడు సర్పవనితయడెైన సృషిరకర్త గా మర్శయు విశవమును నియంతిరంచదవానిగా వివర్శంచాడు.

ర్ండవ ప్ుసత కము విమోచకునిగా దదవుని జఞానముపై దృషిర పడుతయంది; కీస
ీ త ు తన ప్రజల కొర్కు ర్క్షణను
నర్వేర్ుశ నటట
ో గా ప్రప్ంచములో దదవుని జోకయమునకు సంబంధించన మర్శనిి భూసంబంధ్మైన

విష్యాలను ఇది ప్ర్శగణిసత ుంది. మూడవ ప్ుసత కము కృప్ ప ందుకోవడం, దాని ప్రయోజనములు

మర్శయు ప్రభావములను గూర్శు చర్శుసుతంది. కీీసత ులో నర్వేర్ుబడిన ర్క్షణ వయకనతగతముగా ప్రజలకు ఎలా
వర్శతసత ుంది అను విష్యమును మర్శయు ర్క్షణను ప ందుకొనిన ప్రజల వయకనతగత జీవితాలలో ర్క్షణ
అనునది ఎటటవంటి ఆశీర్ావదాలు మర్శయు ప్రభావాలను తెసత ుంది అను విష్యమును కల్వవన్
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వివర్శంచాడు. నాలగ వ ప్ుసత కము మర్శంత తకుువసాానములో ఉని, ఆచర్ణాతుకమన
ై విష్యాలపై దృషిర
పడుతయంది: సంఘము, దాని సంసాుర్ము, మర్శయు పౌర్ ప్రభుతవము యిడల దాని సంబంధ్ము.

కాబటిర, కల్వవన్ అధిక ఖ్గపళ భావనల నుండి తకుువ మర్శయు మర్శంత లౌకనక విష్యాలవప్
ై ు

తర్ల్వనటట
ో గా మనము చతడగలము. దదవుడు సృషిరపై గొప్ప సార్వభౌమ అధికార్ము గలవాడు అను

విష్యమును మొదటిగా చర్శుంచాడు. కీస
ీ త ులో దదవుడు చర్శతల
ర ో జోకయం చదసుకునాిడు అనునది ర్ండవ
విష్యముగా చర్శుంచాడు. వయకనతగత ప్రజల ర్క్షణ అనేది తదుప్ర్శ చర్శుంచాడు. చవర్శగా, ఆచర్ణాతుక,
అనుదిన కైసతవ ఆందో ళనల విష్యాలను చర్శుంచాడు.

కాబటిర, పై నుండి వచున వేదాంతశాసత మ
ర ు మర్శయు తర్ుము యిడల అతని ఆమోదము

ప్రకార్ము, సంసుర్ణకు మునుపే సంఘ చర్శతల
ర ో అభివృదిధచంె దిన వేదాంత ప్దధ తయలను మర్శయు
పారధానయతలను కల్వవన్ అనుసర్శంచాడు.

వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు ఆర్ంభ అభివృధ్ుధలపై ఆదిమ ప ర టెస్టర ంట్ వేదాంతము ఆధార్ప్డు

విష్యమును మనము గుర్శతంచుటతో పాటటగా, ప ర టెస్టర ంటో ఒడంబడికల వార్సతవము విష్యములో

కూడా అదద నిజమని మనము చెపాపల్వ. ప్రప్ంచములోని వేర్ేవర్మ పారంతములకు చెందిన ప ర టెస్టర ంటట
ో తమ

విశావసమును సంగీహించు ప్లు సాంప్రదాయిక కేటకనజంలను మర్శయు ఒప్ుపకోలులను ఉతపతిత చదసార్మ.

సాాంపరద యక్ ఒపుపకోలులు
ఉదాహర్ణ కొర్కు, సుమార్మ 1647లో వారయబడిన వస్ర మినిసర ర్డ కనీష్న్ ఆఫ్ ఫయిత్ యొకు

వేదాంతశాసత మ
ర ును గమినించండి. ఆర్ంభ ప ర టెస్టర ంటో వల , లేఖ్న బో ధ్నకు పారముఖ్యతనిచునంత

మాతరమున వస్ర మినిసర ర్డ వేదాంతశాసత మ
ర ును కేవలము శాస్ట్త య
ర తతవముగా పిలవడం నాయయం కాదు.

ఇప్పటికీ, ఒప్ుపకోలు అనునది మధ్యయుగ వేదాంతశాసత ర దృకపథము వలన ప్రభావితం చదయబడినదనిన
విష్యం వాసత వం. అర్శసర ల టిల్ తర్ుము సాంకేతిక ప్దాలపై ఆధార్శతమన
ై విధానము, ప్రతిపాదనలు

వయకీతకర్ణము యొకు కేందరముగా ఉని విధానము, వేదాంతశాసత మ
ర ును అందించుటలో గల సపష్ర మైన
నాయయ ప్రయోగం యొకు విధానము, మర్శయు పై నుండి వచున వేదాంతశాసత ర పారధానయతల ప్ర్ముగా
వేదాంతశాసత ర అంశములను అది ఏర్పర్చద విధానములనిిటిని ఒప్ుపకోలు హతయ
త కొంటటంది.

వస్ర మినిసర ర్డ కనీష్న్ ఆఫ్ ఫయిత్ లో తర్ుము యొకు అతయంత పారముఖ్యమైన ప్నిని

మనము చతడగలము. ఇది ప్రతదయకముగా ఒకటవ అధాయయము, ఆర్వ పేర్ాలో సపష్ర మౌతయంది. అది
ఏలా ఉనిదో చతడండి.

ఆయన మహిమ, మానవుని రక్షణ, విశావస్తము మర్యు జీవితమునక్ు,
అవస్తరమన
ై విషయాలనిిటిలో దేవుని స్తలహా అనేది, లేఖనములో

వయకీ్క్ర్ాంచబడియుాండవచుి, లేద మాంచి లేద అవస్తరమైన పరయవసానము
లేఖనము నుాండి ఊహిాంచబడవచుి.

దదవుని మహిమ మర్శయు మన ర్క్షణ, విశావసము మర్శయు జీవితమునకు అవసర్మన
ై ప్రతిదధ
ర్ండు మార్ాగలోో కనిపిసత ుందని విష్యమును ఇకుడ గమనించండి. ఒకవైప్ు, ఈ సతయములు

సపష్ర ముగా లేఖ్నములో చెప్పబడినవి. అనగా, బెైబిలు కొనిి పారముఖ్యమన
ై సతయములను సపష్ర ముగా
బో ధిసత ుంది. అయితద మర్పవైప్ు, ఇతర్ కస
ై త వ స్టిదధ ాంతములు బహుశా “మంచ మర్శయు అవసర్మైన
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ప్ర్యవసానములను లేఖ్నము నుండి ఊహించవచుు.” ఈ కథనము ప ర టెస్టర ంట్ వేదాంతశాసత మ
ర ులో

హేతయవాదముకు లేదా తర్ుమునకు ముఖ్యమన
ై పాతరను ఇసుతంది. ఈ ప ర టెస్టర ంట్ వేదాంతప్ండితయలు
తమ ప్నిని చదస్టన
ి ప్ుపడు, లేఖ్నములోని అనవయింప్ును గీహించడానికన హేతయవాదమును లేదా
తర్ుమును వార్మ ఉప్యోగశంచెడవ
ి ార్మ. ఈ విధ్ముగా, వస్ర మినిసర ర్డ కనీష్న్ ఆఫ్ ఫయిత్
ప్ూర్వకాలప్ు ప్దధ తయల యొకు ఖ్చుతమన
ై ధో ర్ణిని వలో డిచదసత ుంది.

దధనికంటే, విశావసప్ు ఒప్ుపకోలు యొకు విసత ృత ఆకార్ము కూడా పై నుండి వచున

వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు పారధానయతలను ప్రతయక్షప్ర్మసుతంది. ఒప్ుపకోలులోని అధాయయములు ఈ

కీమమును అనుసర్శసత ాయి: “లేఖ్నము యొకు,” అను శీర్శషక కల్వగశన ఆర్ంభ అధాయయము తర్మవాత
ర్ండు మర్శయు మూడు అధాయయములు ఉనిత ఆతీుయ వాసత వికతను అనగా — దదవునిపై దృషిర
పడతాయి. తర్మవాత, నాలుగు మర్శయు ఐదు అధాయయములు సృషిరని గూర్శు చర్శుసాతయి. అటట

తర్మవాత పారప్ంచక లేదా భూసంబంధ్మన
ై అంశాలపై దృషిరపడతాయి, అధాయయములు ఆర్మ నుండి
ప్దిహేడు వర్కు మానవాళి పాప్ములో ప్డిపల యిన విధానము మర్శయు విమోచన విధానమును

గూర్శు చర్శుసాతయి. తదుప్ర్శ, అధాయయములు ప్దుననిమిది నుండి ముపపై ఒకటి వర్కు సంఘము

మర్శయు కైసతవ జీవితమునకు సంబంధించన ఆచర్ణాతుక విష్యాలను చర్శసత ాయి. చవర్శగా, ముపైపర్ండు మర్శయు ముపైప-మూడు అధాయయాలు ప్రప్ంచ చర్శతర ముగశంప్ును గూర్శు మాటాోడుతాయి.

ఈ ఆకార్ములో ప్రసత ుతించబడిన వేదాంతశాసత ర పారధానయతలు అనేకమన
ై సాంప్రదాయ ప ర టెస్టర ంట్

ఒప్ుపకోలులను మర్శయు కైసతవ హితోప్దదశమును కల్వగశయునాియి.

పారర్ంభ ప ర టెస్టర ంట్ వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు ఈ సాధార్ణ ధో ర్ణులు మర్శయు సాంప్రదాయ

ప ర టెస్టర ంట్ ఒప్ుపకోలులను మనసుిలో ఉంచుకొని, ఆధ్ునిక కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ు అదద విధ్మైన
ధో ర్ణులను కొనసాగశసత ుందని మనము గీహించవచుు.

ఆధునిక్ క్రమబద్ధ తలు
ఉదాహర్ణ కొర్కు, 1797 నుండి 1878 వర్కు నివస్టించన పిన్
ర ి టన్ స్టమినర్రలోని చార్ో స్ హడ్జజ

యొకు కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ును గమనించుదాము. ఆయన కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ంతటిలో,

సాంప్రదాయ సాంకేతిక ప్దాలను ఉప్యోగశంచనప్ుపడు, ప్రతిపాదనలపై ఆధార్శతమన
ై ప్ుపడు, సపష్ర మన
ై
నాయయ ప్రయోగమును జఞగీతతగా ఉప్యోగశంచ తన ఆలోచనను నిర్శుంచుకునిప్ుపడు, హేతయవాదము
మర్శయు తర్ుమునకు హడ్జజ కేందర సాానమును ఇచు మర్శయు పై నుండి వచున వేదాంతశాసత మ
ర ు
యొకు పారధానయతలను అనుసర్శంచాడు.

మర్పవైప్ు, వేదాంతశాసత మ
తతవము మర్శయు పారర్ంభ ప ర టెస్టర ంటో
ర ులో మధ్యయుగ శాస్ట్త య
ర

యొకు నియమాలను అధిగమించద ఒక పాతరను తర్ుమునకు హడ్జజ ఆమోదించాడు. ఆధ్ునిక శాసత జ్ఞ
ర ా లకు
అనుగుణమన
ై మార్ాగలోో వేదాంతప్ండితయలు తమ కీమశక్షణను ఎలా పాటించాలో చెపిపన ఆయన

విధానాలను చతదాేం. ఆయన కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ులోని మొదటి ప్ుసత కము, ఐదవ భాగములో ఈ
మాటలను వారసాడు:

విజఞాన శాస్త్ రజ్ఞాడు పరక్ృత్నని అధయయనాం చేయడ నికి కొనిి పురావలోచనలు క్లిగ్
వసా్డు.
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అతడు జఞాన అవగాహన యొక్క విశావస్తనీయతను ఊహిస్ ాడు. …

అతడు మానస్టిక్ కారయక్లాపాల యొక్క విశావస్తనీయతను క్ూడ ఊహిాంచ లి....
అనుభవము ద వరా నేరుికొనబడని ఆ స్తతయముల నిశియతప్ైన క్ూడ

ఆధ రపడ లి... పరత్న పర్ణ మమునక్ు ఒక్ కారణాం ఉాంటలాంది; ఒకే రక్మైన
పర్స్టథ త
ి యలలో అదే కారణాం అదే రక్మైన పర్ణ మాలను ఇస్తు్ాంది.
అతని కాలములో విజఞాన శాసత మ
ర ులు ఎలా అర్ాము చదసుకొనబడినవో వివర్శంచన తర్మవాత,

కీమబదధ వేదాంతప్ండితయలను గూర్శు హడ్జజ ఒక మాటను చెపాపడు.

...విజఞాన శాస్త్ రజ్ఞాడికి పరక్ృత్న ఎలాగో వేద ాంతపాండితయడికి బైబిలు ఆలాగే. అది
అతనికి స్తతయముల గ్డ్ాంగ్; మర్యు బైబిలు బో ధిాంచే విషయాలను

తెలుస్తుకొనుటలో ఆయన పద్ధ త్న, పరక్ృత్న బో ధిాంచే విషయాలను తెలుస్తుకొనుటక్ు
పరక్ృత్న తతవవేత్ ఉపయోగ్ాంచే పద్ధ త్న ఒక్టే.

కాబటిర ఆయన కాలములోని విజఞానశాసత మ
ర ు ప్రకార్ము హడ్జజ హేతయవాదము మర్శయు తర్ుము

యిడల తన అవగాహనను మార్ముకొనినప్పటికీ, ఒక కీమబదధ వేదాంతప్ండితయనిగా వేదాంతశాసత మ
ర ును
నిర్శుంచుటకు సాంప్రదాయకమన
ై హేతయవాదము మర్శయు తర్ుమును పారముఖ్యమన
ై ప్ర్శకర్ాలుగా
ఆయన చతచన విధానమును మనము చతడొ చుు.

మర్పవైప్ు, హడ్జజ యొకు కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ు పై నుండి వచున వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు

పారధానయతలను కూడా అనుసర్శసత ుంది. ఆయన కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ై తవ
ర ును చతచనప్ుపడు కస
వేదాంతమునకు ఆయన ఇచున సార్ాంశము వలో డి అవుతయంది.

అతని కీమబదధ వేదాంతశాసత రము ఉపల దాాతముతో ఆర్ంభమై, “దదవుని గూర్శున శాసత మ
ర ు” అని

పేర్మపటర బడిన ఒకటవ భాగములో కొనసాగుతయంది. అకుడ ఆయన దదవుని స్టిదధ ాంతమును గూర్శు
చర్శుంచాడు. “మానవశాసత మ
ర ు”గా పేర్ొునబడిన ర్ండవ భాగము పారధానయతల కొలబదే లో కనంీ దికన

మానవతవము వైప్ు కొనసాగుతయంది. తర్మవాత మూడవ భాగము, “ర్క్షణశాసత మ
ీ త ులో దదవుని
ర ు,” ఇది కీస
కార్యము యొకు అతయధిక భావనతో ఆర్ంభమై ప్రజల వయకనతగత జీవితములలో ర్క్షణను గూర్శున

అనువర్త నను చర్శుసుతంది, మర్శయు తర్మవాత కృప్ యొకు ఆచర్ణాతుక మార్గ ములను చర్శుసుతంది.
సాంప్రదాయకమన
ై కీమమును అనుసర్శంచ నాలుగవ భాగముమైన “ర్ాకడ శాసత మ
ర ు”తో — అనగా చవర్శ
దినములుతో — అతని వేదాంతశాసత మ
ర ును ముగశంచాడు.

కాబటిర ప్రతి యుగములో, నముకమన
ై కైసతవులు లేఖ్నములకు విధదయుల ై జీవిసుత, వార్మ

నివస్టిసత ుని అనయ సంసుృతయలకు సముచతమన
ై మార్ాగలోో లేఖ్న బో ధ్లను వయకత ప్ర్చార్ని కూడా
మనము చతడవచుు.

కైసతవ వేదాంతశాసత మ
ర ును వయకత ప్ర్చద ఒక ప్రధాన మార్గ మును కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ు ఎలా

అభివృదిధ చదస్టన
ి దో మనము ఇప్పటివర్కు చతశాము, గనుక ఇప్ుపడు మూడవ ప్రధాన అంశమన
ై

కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు విలువలు మర్శయు ప్రమాదములను మనము చర్శుంచుదము.
ర్ానుని పాఠములలో ఈ విష్యాలను మర్శంత వివర్ంగా చర్శుసాతము. కాబటిర, ఇప్ుపడు కొనిి
విశాలమన
ై అంశములను మాతరమే చతదాేము.
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మొదటిపాఠము : కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
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విలువలు మర్యు పరమాద లు
కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు కొనిి అనుకూల మర్శయు ప్రతికూల లక్షణములను

చతడాలంటే, ఇతర్ పాఠములలో వేదాంతశాసత ర నిర్ాుణమును గూర్శు ఎలా వివర్శంచామో జఞాప్కం

చదసుకోవాల్వ. కస
ై త వ వేదాంతశాసత మ
ర ును నిర్శుంచుటకుగాను దదవుడు మనకు దయచదస్టిన మూడు ప్రధాన
వనర్మలను గూర్శు మాటాోడిన విష్యమును మనము జఞాప్కము చదసుకోవాల్వ: లేఖ్న వివర్ణ,

సమాజంలో పాలుప్ంప్ులు మర్శయు కస
ై త వ జీవన విధానము. లేఖ్న వివర్ణ అనేది ప్రతయద క ప్రతయక్షతపై

దృషిర పటిరనప్ుపడు మనము ఉప్యోగశసత ాము మర్శయు అనిివిష్యాలలో దదవుని సాధార్ణ ప్రతయక్షతపై
దృషిర పటటరనప్ుపడు ఇతర్ ర్ండు వనర్మలను ఉప్యోగశసత ాము. సమాజంలో పాలుప్ంప్ులు అనునది

సాధార్ణ ప్రతయక్షత యొకు పారముఖ్యమైన కోణమును అందుబాటటలో ఉంచుతయంది: ఇతర్ ప్రజల యొకు
సాక్షయము, ప్రతయద కముగా ఇతర్ కైసతవుల సాక్షయము. కైసతవ జీవనము మన దృషిరని సాధ్ర్ణ ప్రతయక్షత
యొకు ఇతర్ ముఖ్యమన
ై కోణముల వప్
ై ు ఆకర్శషసత ుంది — కీస
ీ త ు కొర్కు మనము జీవించునప్ుపడు

కలుగు అనుభవముల దావర్ా నేర్ముకునే విష్యాలు, పాప్ముతో పల ర్ాడి ఆతులో నడచుట. దదవుని
ప్రజలు ఆయన దర్ినమును తెలుసుకొని మర్శయు కస
ై త వ వేదాంతశాసత మ
ర ును నిర్శుంచుటకుగాను
ప్ర్శశుదాధతుడు సహాయప్డద సాధార్ణ మార్ాగలుగా ఈ మూడు వేదాంతశాసత ర వనర్మలు ఉనాియి.
మనకుని ప్రతదయక నముకాల యిడల సర్ైన విశావస సాాయిలను అంచనా వేయుటకు

సహాయప్డద విధ్ముగా ఈ ప్రధాన వేదాంతశాసత ర వనర్మలు ఉనిటట
ో మనము జఞాప్కము చదసుకుంటాము.
లేఖ్న వివర్ణ యొకు సాక్ష్యయలుగా, సమాజంలో పాలుప్ంప్ులు మర్శయు కస
ై త వ జీవనమనునవి ఒక
విష్యముతో ప ంతనగాను మర్శయు అనుకూలంగాను ఉనిప్ుపడు ఆ అంశమును గూర్శున మన
నిర్ాార్ణ మర్శయు నిశుయత యొకు సాాయి సాధార్ణంగా పర్మగుతయంది. అయితద, ఈ సాక్షయములు
ప్రతికూలంగా మర్శయు తకుువ విలువగా ఉనిప్ుపడు ఇవవబడిన అంశమును గూర్శున మన

ఒప్ుపకోలు మర్శయు నిశుయత సాాయి సాధార్ణంగా తగశగపల తాయి. లేఖ్న వివర్ణ, సమాజంలో
పాలుప్ంప్ులు మర్శయు కస
ై త వ జీవనమను వనర్మలు కైసతవ వేదాంతశాసత మ
ర ును నిర్శుంచుటలో

పారముఖ్యమన
ై పాతరలను వహిసత ునాియి గనుక, కీమబధ్ధధకులు ఈ వనర్మలలో ప్రతిదానిని ఏ విధ్ముగా
ఉప్యోగశసత ునాిర్మ అని ప్రశించడము దావర్ా కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు విలువలు మర్శయు
ప్రమాదాలపై కొనిి ముఖ్యమన
ై అంచనాలను వేయవచుు. దదవుడు ఇచున మూడు వనర్మలను

ఉప్యోగశంచుటలోగల మన సామర్ాయమును కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ు ఎలా అవర్పధిసత ుంది మర్శయు
మర్మగుప్ర్మసుతంది?

మొదటిగా కైసతవ జీవన విధానమునకు సంబంధించన కీమబదధ తను గూర్శు మాటాోడదాము;

ర్ండవదిగా, సమాజంలో పాలుప్ంప్ులకు సంబంధించన కీమబదధ తను గూర్శు; మర్శయు మూడవదిగా,
లేఖ్న వివర్ణకు సంబంధించన కీమబదధ తను గూర్శు మాటాోడుదము. కైసతవ జీవనముపై కీమబదధ త
ఎటటవంటి అనుకూల మర్శయు ప్రతికూల ప్రభావములను కల్వగశయునిదో మొదట చతదాేము.
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ర ును నిర్శుంచుట

మొదటిపాఠము : కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ు అనగానేమి?

క్రైస్త్వ జీవనము
కైసతవ జీవన విధానమను వనర్మను గూర్శు అనేక విధాలుగా వివర్శంచవచుు మర్శయు అది ఎలా

ప్నిచదసత ుందో అను విష్యముపై తర్మవాత పాఠములలో వివర్ంగా చతదాేము. ఇప్ుపడు, కస
ై తవ

జీవనమును గూర్శు కుోప్త ముగా మాటాోడుదము. మన అధ్యయనములో, కస
ై త వ జీవనములో మన

ప్వితీరకర్ణ, ప్ర్శశుదధ తలో మన అభివృదిధని, మూడు అనుబంధ్ విష్యాలలో మాటాోడుదము. మనము
భావనాతుక సాాయిలో, ప్రవర్త నా సాాయిలో మర్శయు భావోదదవగ సాాయిలో ప్ర్శశుదధ ప్ర్చబడాల్వ.

మర్పమాటలోో, మన ఆలోచనలు దదవుని చతత ప్రకార్ముగా ఉండాల్వ. మన ప్నులు దదవుని చతత ప్రకార్ముగా
ఉండాల్వ. మన భావోదదవగాలు కూడా దదవుని చతత ప్రకార్ముగా ఉండాల్వ. కైసతవ జీవనము యొకు ఈ
మూడు కోణములను ఆర్పాడాకని, ఆర్పాపారకనిస్ మర్శయు ఆర్పాపాతోస్ గా మాటాోడాము.

కైసతవ జీవనము యొకు ఈ మూడు కోణముల నుండి ప్రయోజనములను ప ందుటలో కీమబదధ

వేదాంతశాసత మ
ై విధానాలు ఇవి. మొదటిగా
ర ు మన సామర్ాయమును పంచద మర్శయు ఆటంకప్ర్చద కనోష్రమన
సానుకూల వప్
ై ును చతదాేము, వేదాంతశాసత మ
ై త వ జీవన
ర ునకు ఒక వనర్మగా కీమబదధ త కస
విధానమును ఎలా మర్మగుప్ర్మసుతంది.

మరుగుపరచుట
సానుకూల దృకపథంలో, కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ు ప్రతదయకముగా సాంప్రదాయ ప్దధ తి (ఆర్పాడాకని)

విష్యములో బలమన
ై దిగా ఉంటటంది. కీమముగా ఆలోచన చదయు విధానమును అది మనకు

కల్వగశసత ుంది, అనుదిన జీవితములో మనము ఎదుర్ొునే సమసయలను సర్న
ై ర్రతిలో ప్ర్శగణించుటకు ఒక
సంభావిత ప్రణాళిక. దినదినము కీస
ీ త ు కొర్కు జీవించాలని ప్రయతిిసుతండగా, తార్శుక సామర్సయమన
ై

కోణం, దదవుని స్టిార్మైన, దృఢమైన దృకపథం, మనము మర్శయు మన చుటట
ర నుని ప్రప్ంచ దృకపథం

నుండి ప ందుకొనవలస్టిన ప్ర్శస్టా త
ి యలను మనము ఎదుర్ొుంటాము. అటటవంటి వీక్షణలను కనుగొనే అతి
ముఖ్యమైన విష్యాలలో కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ు ఒకటి. మనము కేవలము సంబంధ్ములేని

నముకములను కల్వగశ ఉనిప్ుపడు, మన జీవితమును గూర్శున ప్రశిలకు సమాధానమిచుుటకు లేదా
దదవునిని గౌర్వించు నిర్ణయాలను తీసుకొనుటకు మన ప్ర్శస్టా త
ి యలను మనము అంచనా వేయలేము.

ఒకప్ుపడు నా స్టేిహితయడిని ఆసుప్తిరలో దర్శించన విష్యం జఞాప్కమునకు వసుతంది. అతడు

చాలా అనార్పగయంగా ఉనాిడు మర్శయు ఎకుువ పారర్ాన అవసర్తలో ఉనాిడు. కానీ దదవుని సహాయము
కొర్కు పారర్ాన చదసత ునాివా అని నేను అతడిని అడిగన
శ ప్ుపడు, అతడు “చెయయను” అని చెపాపడు. అతడి
సమాధానము నాకు ఆశుర్యం కల్వగశంచంది కాబటిర కార్ణం ఏమిటో వివర్శంచుమని నేను అతనిని

అడిగాను. “నేను దదవుని సార్వభౌమతవమును నముుతాను. కాబటిర, పారర్ాన ఎటటవంటి మార్మపను
కల్వగశంచదని నాకు తెలుసు” అని అతడు జవాబిచాుడు.

నా స్టేిహితయడికన ఏమైంది? సర్ే, చాలా విష్యాలలో అతడు కొంత కస
ై త వ వేదాంతశాసత మ
ర ును

గీహించ కస
ై త వ బో ధ్న అంతా అదద అని ప్ర్శగణించాడు. దదవుడు చర్శతప
ర ై నియంతరణను కల్వగశయునాిడని
అతడు సర్శగా అర్ాము చదసుకునాిడు; దదవుడు ప్ర్శప్ూర్ణముగా సార్వభౌముడు. పారర్ాన యొకు

ఉప్యోగము, దదవుడు తన సర్పవనితమన
ై ఉదదేశాలను నర్వేర్ముటకు పారర్ానను ఉప్యోగశంచుకొను

-29వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
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మొదటిపాఠము : కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ు అనగానేమి?

విధానముల వంటి కస
ై త వ విశావసములోని ఇతర్ సతాయలకు ఆ సతయమును ఎలా అనుసంధానం చదయాలో
నా స్టేిహితయనికన తెల్వయలేదు.

దదవుని సార్వభౌమతవము పారర్ాన అవసర్తను తగశగంచదు, కాని వాసత వానికన అది పారర్ానకు తార్శుక

ఆధార్ముగా ఉనిది. దదవుడు సర్పవనితయడు గనుక మనము పారర్శాసత ాము. ఆయన నియంతరణలో
ఉనాిడు గనుక సహాయము కొర్కు మనము ఆయనవైప్ు తిర్మగుతాము. దదవుడు నియంతరణలో

లేకపల తద, సహాయము కొర్కు మనము వేర్ే వార్శ వప్
ై ు తిర్గాల్వ. నా స్టేిహితయడు ఈ విష్యాలు అర్ాము
చదసుకొనుంటే, కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ులో మర్శంత శక్షణప ందితద, పారర్ాన మర్శయు దదవుని

సార్వభౌమతవమునకు మధ్య సంబంధ్మును అతడు అర్ాము చదసుకొనియుంటే ఆ కష్ర కాలములో తన
కైసతవ జీవితమును గడుప్ుటకు మర్శంత స్టిదధప్డియుండదవాడు.

అదద సమయములో, ఛాoదసతవము అనునది కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ునకు ఎంతటి

అనుకూలముగా ఉనిప్పటికీ, దాని నుండి ఎకుువగా ఆశస్టేత అది మన కస
ై త వ జీవమునకు అవర్పధ్ముగా
ఉండగలదు.

అవరోధము
కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ై త వ విశావసముపై జఞగీతతగా హేతయబదధ మన
ై ఆలోచనను
ర ు మన దృషిరని కస

చదయునటట
ో చదసత ుంది మర్శయు ఇది చాల పారముఖ్యమైనదిగా ఉంది. మన నముకములను తార్శుక
వయవసా లో అమర్ముటలో మునిగశపల యి కైసతవ జీవితము యొకు ఇతర్ కోణములను, ముఖ్యముగా

ఆర్పాపారకనిస్ ను, అనగా మన ప్రవర్త నలను దదవుని చతత మునకు అనుగుణంగా చదయుటకు మర్శయు
ఆర్పాపాతోస్ అనగా మన భావోదదవగములను దదవుని చతత మునకు అనుగుణంగా ఉంచుకొనాలను
విష్యములను నిర్ో క్షయం చదసత ాము.

ఉదాహర్ణకు, కీమబదధ తలలో ఎకుువగా మునిగశపల యినవార్మ కస
ై త వ విశావసప్ు అభాయసములో

మర్శయు ఆచర్ణలో తమ దృషిరని తగశగంచుకుంటార్మ. ఆర్ాధ్న, కృప్లో పాలుప ందుట, ఇతర్మలకు
స్టేవచదయుట, మర్శయు ప్ర్శశుదాధతయుని యొకు సపష్ర మన
ై మర్శయు భావోవదదవగ నడిపింప్ు వంటి
విష్యాలను వార్మ ప్టిరంచుకోర్మ. కస
ై త వ జీవన విధానమును సంకనోష్ర విష్యాలకు, సాంప్రదాయ

విష్యాల వర్కు ప్ర్శమితం చదస్టి, కస
ై త వ జీవితము యొకు ఎకుువ ఆచర్ణాతుక మర్శయు వయకనతగత
విష్యాలను తొలగశసత ార్మ. హేతయబదధ మన
ై కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ై దద, కాని మన
ర ు పారముఖ్యమన

విశావసము కేవలము స్టిదధ ాంతముల వయవసా కాదు. అది ఆచర్శంచవలస్టిన ఆచర్ణాతుక విశావసము
మర్శయు కాపాడుకోవలస్టిన వయకనతగత సంబంధ్మైయునిది.

వేదాంత విదాయర్మాల జీవితములలో ఈ సమసయను నేను ఎనిిసార్మో చర్శుంచానో చెప్పలేను. అనేక

సంఘములకు స్టేవకునిగా ఉండుటకు పిలుప్ులను అందుకొని ఒక విదాయర్శా నాకు గుర్మతనాిడు. అతనికన
నిర్ణయము తీసుకోవడం తెల్వయలేదు కాబటిర చాలా నల్వగశపల యాడు. “నేను కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ును
ఎకుువగా చదివాను. కానీ నా జీవితమంతటిలో నేను ఎదుర్ొునే అతయంత ముఖ్యమన
ై ఎంపికలలో

ఒకదానిని నిర్ణయించుకోవడానికన ఆచర్ణాతుక విష్యంలో అది నాకు సహాయప్డలేదు,” అని అతడు
నాకు చెపాపడు.
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సందర్శించండి.

కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ును నిర్శుంచుట

మొదటిపాఠము : కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ు అనగానేమి?

“పర్శుదధ తయమడు నినుి నడిపస్త
ి ్ ున ిడని నీవు ఎలా భావిస్తు్న ివు? ఈ

నిరణ యమును గూర్ి ఉపవాస్త పారరథ నలో ఎక్ుకవ స్తమయము గడిపత్న
ి వా?” అని
నేను అతనిని అడిగాను.

“నేనాంద్ుక్లా చేయాలి? త ర్కక్ాంగాను మర్యు క్రమబద్ధ ముగాను ఈ
విషయమును నేను పర్షకర్ాంచ లనుక్ున ిను” అని బద్ులిచ ిడు.
చాలా సార్మో, ఉతాిహభర్శతముగా కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
త కొనే
ర ు యొకు లక్ష్యయలను హతయ

కైసతవులు విశావస ఆచర్ణను మర్శయు ప్ర్శశుదాధతయుని యొకు వయకనతగత ప్ర్శచర్యను నిర్ో క్షయం చదయడం
మొదలుపడతార్మ. మర్శయు ఇది ఫలభర్శతమన
ై కస
ై త వ జీవితమునకు తీవర అవర్పధ్ము కల్వగశసత ుంది.
కైసతవ జీవనమును గడిపే మన సామర్ాయమును హెచుంచుట మర్శయు తగశగంచుటతో పాటట,

సమాజములో పాలుప్ంప్ులు మీద కూడా కీమబదధ త అనేక అనుకూల మర్శయు ప్రతికూల

ప్రభావములను చతపిసత ుంది. తర్మవాత పాఠములలో సమాజములో పాలుప్ంప్ులను గూర్శు మర్శంత
జఞగీతతగా చతదాేము, కానీ ఇప్ుపడు ఈ వేదాంత వనర్మల యొకు ప్రధాన విష్యాలను చతదాేము.

స్తమాజములో పాలుపాంపులు
సమాజ పాలుప్ంప్ులలో మూడు విష్యాలు ఉనాియని ఆలోచంచుట సహాయకర్ంగా

ఉంటటంది: మన కైసతవ వార్సతవం, గతములో ప్ర్శశుదాధతు చదస్టన
ి కార్యము, మన వర్త మాన సమాజము,
సమకాలీన కస
ై త వ సమాజములో మర్శయు మన వయకనతగత నిర్ణయాలలో ప్ర్శశుదాధతయుని నడిపింప్ు,
సమాజములో వయకనతగతముగా మనలో ప్ర్శశుదాధతయుడు కార్యముచదయు సాానము. కస
ై త వులు

ఒకర్శతోనొకర్మ పాలుప్ంచుకుంటార్మ ఎందుకంటే ప్ర్శశుదాధతయుడు ప్రప్ంచములో ప్ర్శచర్యను జర్శగశంచుటకు
సంఘము కేందరముగా ఉందని మనకు తెలుసు. మర్శయు ప్ర్శశుదాధతుతో నింప్బడినవార్శతో
సమక
ై యముగా మన వేదాంతశాసత మ
ీ త ు ఆశసుతనాిడు.
ర ును మనము నిర్శుంచాలని కీస

వార్సతవం, ప్రసత ుత సమాజము మర్శయు వయకనతగత తీర్మప అను పాలుప్ంప్ులకు సంబంధించన

మూడు విధ్ముల ైన విష్యాలను మనసుిలో ఉంచుకొనుట దావర్ా, కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ు సమాజ
పాలుప్ంప్ులను ఎలా మర్మగుప్ర్మసుతందో మర్శయు ఎలా అవర్పధ్ము కల్వగశసత ుందో చతచుటలో మనకు
సహాయప్డతాయి.

మరుగుపరచుట
ఒక వప్
ై ు, కస
ై త వ వార్సతవము మీద దృషిరని పటటరటలో, గతములో కస
ై త వులు తమ విశావసమును

అర్ాము చదసుకొని ఎలా జీవించార్మ అను విష్యములలో అది మనకు సహాయప్డు విధానము,

సమాజము కొర్కు కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు గొప్ప విలువలలో ఒకటెైయునిది. గతములో

వేదాంతశాసత మ
ీ త ు సంఘమునకు ప్ర్శశుదాధతయుడు
ర ును నిర్శుంచన గొప్ప స్ట్త ప్
ర ుర్మష్యలపై దృషిరని పటిర, కీస
బో ధించన విష్యాల ఆధార్ంగా కీమబధ్ధధకులు వేదాంతశాసత మ
ర ును నిర్శుంచార్మ. మర్శయు ఈ

కార్ణముచదత, గతములోని కస
ై త వ సమాజముతో సంభాషించు మన సామర్ాయమును ఇది బాగా
పంచగలదు.
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ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ును నిర్శుంచుట

మొదటిపాఠము : కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ు అనగానేమి?

మన కాలంలో, చాలామంది కస
ై త వులు వేదాంతశాసత మ
ర ును చాలా వయకనతగతముగా చతసాతర్మ. ఇతర్

కైసతవులు విశవస్టించు దానిపై తకుువ దృషిర పటిర తమకు సతయమని అనిపించనదానిపై ఎకుువ శీదే
చతపించ వేదాంతశాసత మ
ర ును నిర్శుంచడమే అతయధిక వేదాంత లక్షయముగా చాలామంది కైసతవులు
భావిసుతనిటట
ో కనిపిసత ుంది. మంచది, వేదాంతశాసత మ
ర ును మనము సంప్రదించద విష్యములో

నిజఞయితీగా వయకనతగతముగా ఉండాలని కీస
ీ త ు మనల్వి పిల్వచాడు అనగా అది నిజఞయితీగా ఉండాల్వ,
మర్శయు మనము హృదయప్ూర్వకముగా పాలుప ందాలని ఆయన ఆశసుతనాిడు అయితద

వేదాంతశాసత మ
ి ేత వేదాంతశాసత మ
ర ును వయకనతగత ఆలోచనతో మాతరమే సంప్రదస్ట
ర ునకు దదవుడిచున సంప్ని
వనర్మలలో కొనిింటిని మనము కోలోపతాము: అది యుగాలుగా ప్ర్శశుదాధతు చదసత ుని ప్ని.

కాగా, అప్ుపడప్ుపడు నేటికాలములో విశావసులు ఇతర్మలతో సంభాషిసత ునిప్ుపడు అది

సాధార్ణముగా ప్రసత ుత సమాజప్ు సాాయిలోనే ఉంటటంది. మన సమకాలీనులు ఇచుు ప్రసంగములను
మర్శయు ఉప్నాయసములను వింటాము మర్శయు ప్ుసత కాలు చదువుతాము. అయితద, కీమబదధ

వేదాంతశాసత మ
ర ు గతములో ప్ర్శశుదాధతయుడు సంఘమును నడిపించన అదుుత విధానముల వైప్ు మన
దృషిరని తిరప్ుపతయంది.

ఈ విధ్ముగా సమాజములో పాలుప్ంప్ుల విష్యములో కీమబదధ త మనలను అభివృదిధ

చదసత ుందనడం వాసత వం, అదద సమయములో, కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ు పాలుప్ంప్ులకు అవకాశము
కలుగజేయు విష్యములో మాతరం ప్ర్శమితంగా ఉనిది.

అవరోధము
కీమబదధ మైన వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు సాంప్రదాయిక దృషిరని మనము అతిగా

ప్ర్శగణించనప్ుపడు, అది మనలన అనౌచతయమునకు నడిపస
ి త ుంది, మర్శయు ప్ర్శశుదాధతయుడు ప్రసత ుత
సమాజమునకు బో ధించువాటిని మర్శయు నేడు మన వయకనతగత తీర్మపను గూర్శు తెల్వయజేయు

విష్యాలను తిర్సుర్శసత ుంది. గతములోని వేదాంతశాసత మ
ై ప్పటికీ, నేడు సంఘము
ర ు ఎంత పారముఖ్యమన

కొీతత సవాళో ను ఎదుర్ొుంటటంది మర్శయు ఆ సవాళో కు ఎలా సపందించాలో నేడు ప్ర్శశుదాధతయుడు ఇంకనత
బో ధిసత తనే ఉనాిడు.

ఒక ఆదివార్ప్ు ఉదయకాలమున నా స్టేిహితయని కల్వస్టిన విష్యము నాకు జఞాప్కమొసుతంది.

అతడు ప్టర ణములోని మర్ొక సంఘనకు సభుయడుగా ఉనాిడు, కానీ ఆ దినమున మా సంఘమును
దర్శించాడు. కాబటిర, “నేడు నీవు ఇకుడ ఎందుకునాివు? నీవు వేర్ే సంఘమునకు చెందినవాడవు
కావా?” అని అడిగాను.

అతని సపందన అసలు విష్యమును బయలుప్ర్చంది. ఆయన ఇలా చెపాపడు, “స్టేవకుడు

కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ు బో ధించదవాడు గనుక నేను నా సంఘమును పేరమించదవాడిని. కైసతవులు ఏమి
నముుతార్ప నేను చాలా నేర్ముకునాిను, కానీ నేను నా సంఘములో సమయం గడిపిన కొలది,
జీవితానిి కోలోపతయనాినని అనిపించంది.”

కైసతవులు కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ును గూర్శు ఎకుువ ఉలాోసప్డిపల యినప్ుపడు ఈ విధ్మైన

సమస్టేయ వసుతంది. వార్మ వార్సతవముపై ఎకుువ శీదధ చతప్ుతార్మ గనుక సమకాలీన సమసయలను ఎలా

ప్ర్శష్ుర్శంచాలో కూడా తెల్వయకుండా ఉంటార్మ. ప్రసత ుత సమాజము మర్శయు వయకనతగత తీర్మప వప్
ై ు దృషిర
పటర కుండా కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ు మనలను అవర్పధిసత ుంది.
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కైసతవ జీవనము గడప్ుట మర్శయు సమాజములో పాలుప్ంప్ులు చదయుట కొర్కు కీమబదధ

వేదాంతశాసత మ
ర ు మనలను స్టిదధప్ర్మచు విధానమును చతచుట ఎంత పారముఖ్యమో, లేఖ్నమును

వివర్శంచునప్ుపడు గణనీయమైన ప్రభావమును చతప్ుతయందనడం కూడా అంతద పారముఖ్యమయ
ై ునిది.

లేఖన వివరణ
తర్మవాత పాఠములలో, లేఖ్న వివర్ణను గూర్శు మర్శంత అనేవషించుదము, కానీ ఇప్ుపడు

బెైబిలును అనువదించుటలో సంఘమునకు ప్ర్శశుదాధతయుడు బో ధించన మార్ాగలను చతదాేము. మూడు
ప్రధానమైన వర్ాగలుగా వాటిని సంగీహించడం సహాయకర్ంగా ఉంటటంది: సాహితయ విశలోష్ణ, చార్శతక
ర

విశలోష్ణ మర్శయు అంశ విశలోష్ణ. ఈ ప్దధ తయలలో ప్రతిదధ ఒక ప్రతదయక విష్యమును అందిసత ుంది, కానీ ప్రతి
ఒకుటి ఇతర్ వాటిపై ఆధార్ప్డుతయంది. కావున, వివర్ణ కొర్కు కీమబదధ మైన వేదాంతశాసత ర విలువలను
మర్శయు ప్ర్శమితయలను అంచనా వేస్టినప్ుపడు, లేఖ్నమును అనువదించుటలోగల ఈ మూడు
ప్దధ తయలకు అది ఎలా అనుసంధానం కల్వగశయునిదో చతడాల్వ.

సాహితయ విశలోష్ణ. సాహితయ విశలోష్ణ అనగా బెైబిలును ప్రధానంగా ఒక చతరం లేదా చతరలేఖ్నంలా

చతచద వివర్ణా ప్దధ తి; దధనిని మనము కళా సాహితయ ర్చనగా చతదాేము. ఇటీవల దశాబే ములలో
ఇటటవంటి వివర్ణ ఎకుువగా ఉదాాటించబడింది.

మొతత ంగా చెపాపలంటే, సాంప్రదాయిక సాహితయ మార్ాగల దావర్ా తమ పేరక్షకులను ప్రభావితం

చదయడానికన బెైబిలు అనునది మానవ ర్చయితలచద ర్ూప ందించబడిన ఒక ప్తరంగా ఉనిదని సాహితయ
విశలోష్ణ యొకు భావన. సాహితయ విశలోష్ణలో ప్రశిలకు చాలా పారధానయత ఇవవబడుతయంది: “మానవ

ర్చయితల యొకు ఆలోచనలు ఏమిటి?” “ఒక వాకయభాగము యొకు సాహితయ లక్షణములు ర్చయిత
సందదశమును ఎలా తెల్వయజేసత ునాియి?” మర్శయు “వార్శ మూల పాఠకులను లేఖ్నములు ఎలా
ప్రభావితం చదసాయి?”

చార్శతరక విశలోష్ణ. చార్శతరక విశలోష్ణ అనేది ఆధ్ునిక కాలప్ు లక్షణమును కల్వగశయుని బెైబిలు

ప్దధ తిగా ఉనిది, జఞానోదయ కాలముతో ఆర్ంభమై ఇటీవల దశాబే లతో ముగుసుతంది. ఈ కాలములో,
బెైబిలు సతచంచద చర్శతన
ర ు అర్ాం చదసుకోవడం బెైబిలానుసర్మైన వివర్ణకు కేందరమన
ై అంశముగా
ఉనిది.

చార్శతరక విశలోష్ణ బెైబిలును ఒక సాహితయ చతరలేఖ్నముగా లేదా చతత ర్మవుగా కాకుండా, చర్శతరకు

ఒక కనటికగ
ీ ా చతసుతంది. ఇప్ుపడు, చార్శతరక విశలోష్ణ ఇతర్ ప్దధ తయలను నిర్ో క్షయం చదయదు, కానీ దాని
ప్రధాన ఉదదేశం వాకయభాగము వనుక ఉని చర్శతన
ర ు నేర్ముకోవడానికన లేఖ్నములగుండా
చతడడమయ
ై ునిది.

చార్శతరక విశలోష్ణ యొకు కొనిి ర్ూపాలోో, కస
ై త వులు ఇలాటి వివర్ణాతుక ప్రశిలను అడుగుతార్మ:

“లేఖ్నములలో దదవుడు చదస్టన
ి ఏ కార్ాయలు వివర్శంచబడా్యి?” “వాటి యొకు పారచీన పారముఖ్యత

ఏమిటి?” “ఈ దదవుని కార్ాయలు ముందు మర్శయు తర్మవాత దదవుని ఇతర్ కార్ాయలతో ఎలా అనుసంధానం
కల్వగశయునాియి?” చార్శతరక విశలోష్ణ యొకు ప్రధాన దృషిర బెబి
ై లు చర్శతరలో ఏమి జర్శగశందో

ప్ునర్శిర్శుంచడం మర్శయు ఆ కాలములోని ప్రజల కొర్కు ఆ సంఘటనల యొకు పారముఖ్యతను అర్ాం
చదసుకోవడం మీద ఉంటటంది.
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కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
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అంశ విశలోష్ణ. లేఖ్న వివర్ణకు సంఘము తీసుకొనిన మూడవ ప్రధాన ప్దధ తి, బహుశా “అంశ

విశలోష్ణ”గా పిలువబడుతయంది. కైసతవులు బెైబిలు నుండి వేదాంతమును నిర్వచంచద అనేక మార్ాగలోో అంశ
విశలోష్ణ ఎలో ప్ుపడు ఉంది, కానీ ఆధ్ునిక కాలంలో చార్శతరక విశలోష్ణ వప్
ై ుకు మార్ే ముందు సంఘము
యొకు ఆర్ంభ శతాబాేలోో అంశ విశలోష్ణ గటిరగా నొకను చెప్పబడింది.

అంశ విశలోష్ణలో లేఖ్నములను సాహితయ చతరలేఖ్నాలుగా లేదా చర్శతక
ర ు కనటికగ
ీ ా చతడముగానీ,

ఒక అదే ముగాను, ప్రశిలకు సపందించు మార్గ ముగాను, అవి బెైబిలులో పారముఖ్యమైనవి

కాకపల యినప్పటికీ మనకు పారముఖ్యమైన విష్యాలు లేదా అంశాలకు సపందించద విధ్ముగాను
చతసాతము. “మన ఆసకుతలను గూర్శు బెైబిలు ఏమి చెప్త ుంది?” “అది మన అవసర్తలను ఎలా

తీర్ముతయంది?” “మనము విలువనిచదు అంశములను గూర్శు అది ఏమి మాటాోడుతయంది?” అను

ఇటటవంటి ప్రశిలను మనము అడుగుతాము. ఈ అంశములు వయకనతగత ఆందో ళన నుండి ర్ావచుు; మన
చుటట
ర నుని సంసుృతి విష్యాల నుండి ర్ావచుు లేదా మన సంఘ సమాజముల నుండి ర్ావచుు.
ఏదిఏమన
ై ప్పటికీ, నముకసుతల ైన కస
ై త వులు తమకు పారముఖ్యమన
ై అంశములు మర్శయు ప్రశిలను
గూర్శు లేఖ్నములు ఏమి బో ధిసత ునాియో తెలుసుకోవాలని ఎలో ప్ుపడు ఆశప్డుతయంటార్మ.

ఈ మూడు వివర్ణాతుకమన
ై ప్దధ తయలను మనసుిలో ఉంచుకొని, కీమబదధ త లేఖ్న వివర్ణను

ఎలా మర్మగుప్ర్మసుతందో మర్శయు ఎలా అవర్పధిసత ుందో చతడగల స్టిాతిలో మనము ఉనాిము.

మరుగుపరచుట
మొదటిగా, కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ు అంశ విశలోష్ణను అభివృదిధ చదయుటకు చకుగా

అమర్ుబడింది. కీమబదధ వేదాంతప్ండితయలు ప్రశించుటకు కొనిి సంప్రదాయకమన
ై ప్రశిలను, సర్శగా
అమర్ుబడిన అంశముల కీమమును అందజేసత ుంది.

కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ై ర్ూప్మును
ర ు అంశ విశలోష్ణ యొకు చాలా ఉప్యోగకర్మన

సతచసుతంది. సాంప్రదాయక వేదాంత అంశములను గూర్శు బెబి
ై లంతయు ఏమి చెప్త ుందో కీమబధ్ధధకులు
దానిని అనేవషిసత ార్మ. బెైబిలంతటి నుండి వచనములను పల గుచదస్టి వాటిని సాంప్రదాయ అంశములకు

అనుసంధానించునప్ుపడు ఈ వచనములనిిటి మధ్య సంబంధాలను చతసాతర్మ. వివిధ్ వచనములను
పల గుచదస్టి మర్శయు కల్వపి మొతత ముగా చతస్టే ఈ ప్రకనీయ ఒక అంశమును గూర్శు లేఖ్నములు చెపపే ఒకే
విష్యమును తీసుకొని లేఖ్నములనిియు ఆ అంశమును గూర్శు అదద విష్యమును చెప్త ునాియను
ఆలోచనను చదయకుండా మనకు సహాయప్డతాయి. కేవలము ఒక వచనము మాతరమే దదవుని గూర్శు
ఏమి చెప్త ుందో తెలుసుకోవడం కాదుగానీ లేఖ్నమంతయు దదవుని గూర్శు ఏమి చెప్త ుందో మనము

తెలుసుకోవాల్వ. మానవతవము గూర్శు అవనిియు ఏమి చెప్త ునాియి? ర్క్షణ గూర్శు అవనిియు ఏమి
చెప్త ునాియి? కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ై ది ఏలయనగా ఈ విష్యాలపై మర్శయు ఇతర్
ర ు గొప్ప విలువన
అనేక కీలక అంశాలపై బెైబిలు యొకు ఉదదేశములను వదకుటలో మనకు సహాయబడుతయంది.

అవరోధము
మర్ప వప్
ై ు, కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ు లేఖ్న వివర్ణను అవర్పధిసత ుంది ఎందుకంటే లేఖ్నము

యొకు సాహితయ మర్శయు చార్శతక
ర విశలోష్ణపై అది దృషిర పటర దు. వాసత వానికన, బెైబిలును మంచగా

అనువదించద కీమబధ్ధధకులు ఎలో ప్ుపడు బెైబిలును కొంత మేర్కు సాహితయముగా మర్శయు చర్శతగ
ర ా
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కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ును నిర్శుంచుట

మొదటిపాఠము : కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ు అనగానేమి?

ప్ర్శగణిసత ార్మ. అయినప్పటికీ వార్మ లేఖ్నములను సంప్రదించద ప్రధాన మార్గ ం ఇది కాదు. ఈ కార్ణముచద,
లేఖ్నములను అనువదించుటలో కీమబదధ మన
ై వేదాంతశాసత మ
ర ు మన ప్దధ తిని అధిగమించనప్ుపడు,

బెైబిలు నుండి మనము నిర్వచంచనదానిపై అది కొనిి ప్ర్శమితయలను ఉంచుతయంది. మర్శయు ముందు
పాఠములలో మనము చతడబో తయనిటటర, సాహితయ మర్శయు చార్శతరక విశలోష్ణ యొకు ఆవిష్ుర్ణలు

తర్చు కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ే ిసత ాయి.
ర ు యొకు తీర్ాునాలను సర్మేబాటట చదయడానికన మనలను పేరర్ప
కావున సాధార్ణ ప్దాలోో, కైసతవ వేదాంతశాసత మ
ర ును నిర్శుంచుటలో కీమబదధ

వేదాంతశాసత మ
ర ునకు విలువలు మర్శయు ప్రమాదములు కూడా ఉనాియను విష్యమును చతశాము.
ఇది కస
ై త వ జీవన విధానము, సమాజములో పాలుప్ంప్ులు మర్శయు లేఖ్న వివర్ణను గూర్శు

చెప్ుపకోదగగ కొనిి అనుకూల మార్ాగలలో వివర్శంచడానికన దో హదప్డుతయంది. అయితద ప్రతి వేదాంతశాసత ర
నిధి యొకు ముఖ్యమన
ై ప్ర్శణామాల నుండి అది మన దృషిరని దతర్ంగా ఉంచుతయంది. కీమబదధ

వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు విలువలు మర్శయు ప్రమాదములు ర్ండింటిని మనసుిలో ఉంచుకోవడమనేది
చాలా పారముఖ్యమయ
ై ునిది.

ముగ్ాంపు
ఈ పాఠంలో “కీమబదధ మైన వేదాంతశాసత మ
ర ు అనగానేమి?” అను ప్రశిను అనేవషించాము.

కీమబదధ మైన వేదాంతశాసత మ
ర ునకు మర్శయు కొీతత నిబంధ్న వేదాంతశాసత మ
ర ునకు మధ్య పల ల్వకను

మనము చతచాము. సంఘ చర్శతల
ర ో అది ఎలా అభివృదిధ చెందినదో మనము చతచాము. మర్శయు
కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు విలువలను మర్శయు ప్రమాదములను కొనిింటిని చతచాము.

కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ును నిర్శుంచుట దావర్ా మన నముకములను ఒక కీమములో ఎలా

పటారలో నేర్ముకోవడమనేది కీీసత ు అనుచర్మలు చదయవలస్టిన అనేక పారముఖ్య విష్యములలో ఒకటి.

లేఖ్నముల బో ధ్ను తీసుకొని సంఘము యొకు సాంప్రదాయముల ప్రకార్ము తార్శుక కీమబదధ తలో

అమర్శక చదస్టినప్ుపడు దదవునిని గౌర్వించు ప్ర్శప్ూర్ణ కైసతవ వేదాంతశాసత మ
ర ును నిర్శుంచుటకు మర్శయు

కీీసత ు సంఘములో మర్శంత ప్రభావవంతమన
ై స్టేవకులుగా ఉండుటకు అది మనకు సహాయప్డుతయంది.
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