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ఉపల దాాతం
అనేక విధాలుగా, లేఖ్నమును అర్ాము చదసుకొనుట ఒక ప్ుర్ావసుతశాసత ర తవవకములను
పల ల్వయునిది. ప్ుర్ావసుతశాసత జు
ర ు లు మునుప్టి విషయములను గూర్శు అధ్యయనము చదయుటకు తమ
జీవితములను అంకితం చదసుకుంటార్మ అని మనకు తెలుసు. ఒక ప్ుర్ాతన సా లమందు కళాకృతులను
తవువనప్ుపడు, అవి మొదటిగా సృజంచబడి మర్శయు ఉప్యోగశంచబడిన కాలములోని ఆ కళాకృతులకు
ఉని పారముఖ్యతను ప్ునర్శిర్శుంచుటకు వార్మ వీల ైనంత కృషి చదసత ార్మ. సర్ే, ఇంచుమించు ఇదద విధ్ముగా,
లేఖ్నములను ప్ర్శశరధించుటలో మునుప్టికి చెందిన విషయములను — బెైబిలు — తవువట
భాగమైయునిది. అనేక వేల సంవతిర్ముల కిత
ీ ం వారయబడిన బెైబిలు భాగములను మనము విశదీకర్శంచి,
వాటి యొకు వాసత విక పారచీన చార్శతిరక నేప్థయములలో వాటి యొకు పారముఖ్యతను ప్ునర్శిర్శుసాతము. వాటి
యొకు పారచీన నేప్థయములలో లేఖ్నములను ప్ర్శశరధించుట బెైబిలు వాయఖ్ాయనములో ఒక కీలకమన
ై
కోణమయ
ై ునిది, ఎందుకంటే లేఖ్నములు మొదటిగా వారయబడినప్ుపడు ప్ర్శశుదాధతు మర్శయు ఆయన
పతరర్ప
ే ించిన మానవ ర్చయితలు ఉదదేశించిన సంప్ూర్ణ ఆధార్యోగయమన
ై , ప ర్పాటులేని మర్శయు అధికార్శక
అర్ామును కనుగొనుటలో అది మనకు సహాయప్డుతుంది.

ఆయన మనకు లేఖ్నమును అనుగీహించాడు: వాయఖ్ాయనమునకు ప్ునాదులు అను మన
పాఠయకీమములో ఇది మూడవ పాఠము, మర్శయు దీనికి “లేఖ్నమును ప్ర్శశరధించుట” అను శీర్శషకనిచాుము.
ఈ పాఠములో, లేఖ్నము యొకు అర్ామును విశదీకర్శంచుటకు మర్శయు కనుగొనుటకు పారముఖ్యమైన
అనేక అంశముల మీద మనము దృషిరపడదాము.
లేఖ్నమును ప్ర్శశరధించు ప్రకయ
ిీ ను గూర్శున మన చర్ు మూడు భాగములుగా
విభాగశంచబడుతుంది. మొదటిగా, మన ప్ర్శశరధ్నా అంశమన
ై వాసత విక అర్ామును నిర్వచిదాేము. ర్ండవదిగా,
లేఖ్నము యొకు వాసత విక అర్ాము మీద దృషిరపటురట వనుక ఉని వేదాంతశాసత ర ఆధార్మును మనము
వివర్శదే ాము. మర్శయు మూడవదిగా, వాసత విక అర్ాము మీద సర్శయిైన దృషిర పటురట యొకు పారముఖ్యతను
మనము చూదాేము. వాసత విక అర్ాము యొకు నిర్వచనముతో ఆర్ంభిదాేము.
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ప్ునాదులు

వాసత విక అర్ాము
మనము చెపిపనది లేక వారస్టినది ఒకర్మ అపార్ాము చదసుకుని అనుభ్వాలు మనందర్శకీ ఉంటాయి,
మర్శయు అలాంటప్ుపడు సాధార్ణంగా మనము ఇలా అంటాము, “చూడండి, నా ఉదదేశం అది కాదు.” ప్రజలు
మన మాటలను తీసుకొని మనము ఉదదేశించిన విధానమునకు భినిముగా వాటిని ఉప్యోగశంచుట మనకు
నచుదు. వాసత వానికి చిని వివర్ణ ప్ర్శస్టా త
ి ులను సదుేమణిగశసత ుంది. అయితద లేఖ్నములవల కొనిి వేల
సంవతిర్ముల కిత
ీ ం వారయబడిన లేక తెలుప్బడిన మాట యొకు వాసత విక అర్ామును కనుగొనుట అంత
సులువైన ప్ని కాదు. మనము ఒక నిమిషం ఆగశ, కొనిి ప్రశిలను అడగవలస్టియుంటుంది: ఒక బెైబిలు
భాగము యొకు “వాసత విక అర్ాము” అంటే అర్ాము ఏమిటి? మనము దీని మీద ఎందుకు ఆసకిత చూపాల్వ?
ఇది మనకు నేడు ఎందుకు పారముఖ్యమైయునిది?
వాసత విక అర్ామును ఎలా నిర్వచించాల్వ అను విషయమును గూర్శు ల కులేననిి పాండితయ
వివాదములు జర్శగాయి. అయితద ఈ పాఠయకీమము యొకు ఉదదేశయముల కొర్కు, ఒక వాకయభాగము యొకు
వాసత విక అర్ామును మనము ఈ విధ్ంగా నిర్వచిదాేము:
లేఖ్నము దాని యొకు మొదటి శరీతలకు తెల్వయజేయాలని దాని దెవి
ై క మర్శయు
మానవ ర్చయితలు ఉదదే శించిన భావనలు, ప్రవర్త నలు మర్శయు భావోదదవగాలు.
సపషర ముగా చెపాపలంటే, ఈ నిర్వచనము అనేక సంకిోషరతలకు దార్శతీసుతంది, మర్శయు ఈ పాఠములో
వీటిలో కొనిింటిని మనము చూదాేము.
“తెల్వయజేయు” అను మాటతో ఆర్ంభిదాేము, మర్శయు దీనిని విసత ృతమన
ై ధో ర్ణిలో విశదీకర్శదే ాము.
తమ బెైబిలు గీంథములు అనేక సాాయిలలో విషయములను తెల్వయజేయాలని ప్ర్శశుదాధతు మర్శయు
లేఖ్నము యొకు మానవ ర్చయితలు కోర్ార్మ. విచార్కర్ముగా, బెైబిలు ర్చయితలు తమ శరీతలకు
తెల్వయజేయాలని కోర్శన ఆలోచనలు లేక భావనల దృష్టారా లేఖ్నము యొకు సంభాషణను గూర్శు మనము
ప్రధానముగా ఆలోచిసాతము. అయితద బెైబిలు అర్ాము దీని కంటే ఎంతో ఘనమన
ై ది. ఒక సాంప్రదాయిక
ఉదాహర్ణ తెల్వయజేయునటు
ో , లేఖ్నము తల, చదతులు మర్శయు హృదయము దృష్టారా మాటాోడుతుంది. లేక
ఈ పాఠములో మనము ఉప్యోగశంచిన ప్దముల ప్రకార్ం, అది భావనలు, ప్రవర్త నలు మర్శయు భావోదదవగాల
దృష్టారా మాటాోడుతుంది. తమ స ంత భావనలు, ప్రవర్త నలు మర్శయు భావోదదవగాల వప్
ై ుకు మర్శయు వార్శ
గీంథములో ప్రసత ావించబడిన ఇతర్ విషయముల వప్
ై ునకు దృషిరని ఆకర్శషంచుటకు బెైబిలు ర్చయితలు
లేఖ్నములను ర్ూపించార్మ. అయితద దీని కంటే ఎకుువగా, బెైబిలు భాగములు శరీతల యొకు భావనలు,
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ప్రవర్త నలు మర్శయు భావోదదవగాల మీద ప్రభావము చూప్ుటకు మర్శయు మార్ముటకు ఉదదేశించబడినవి. 2
తిమోతి 3:16-17లో మనము చదువునటు
ో :
దెవ
ై జనుడు సనిదుధడెై ప్రతి సతాుర్యమునకు ప్ూర్ణ ముగా స్టిదధప్డి యుండునటు
ో
దెవ
ై ావేశమువలన కల్వగశన ప్రతిలేఖ్నము ఉప్దదశించుటకును, ఖ్ండించుటకును,
తప్ుప దిదే ుటకును, నీతియందు శిక్షచదయుటకును ప్రయోజనకర్మై యునిది (2
తిమోతి 3:16-17).
విశావసుల జీవితములలో ఈ విషయములనిిటిని మర్శయు అనేక ఇతర్ విషయములను
సాధించుట కొర్కు ప్ర్శశుదాధతు లేఖ్నమును ర్ూప ందించాడు. కాబటిర, మన ప్ర్శశరధ్నలు వాసత విక అర్ామును
కనుగొనుటకు ఉదదేశించబడినవి అని మనము చెప్ుపనప్ుపడు, వాకయము యొకు సంకుచితమైన జఞునప్ూర్వక
భావనలో ప్దములు మర్శయు మాటల యొకు అర్ామును కనుగొనుటకు మాతరమే మనము
ప్రయతిించుటలేదు. బదులుగా, వార్శ మొదటి శరీతల యొకు జీవితముల కొర్కు ర్చయితలు ఉదదేశించిన
సంప్ూర్ణమన
ై ప్రభావమును మనము చూసుతనాిము.
వాసత విక అర్ాము అను భావనను మనము ప్ర్శగణించుచుండగా, మూడు ప్రధానమైన విషయముల
దృష్టారా ఆలోచించుట సహాయకర్ముగా ఉంటుంది: మనము ప్ర్శశరధించుచుని బెైబిలు ప్తరము, ప్తరమును
వారయుటకు ప్ర్శశుదాధతు పతర్
ర ేపంి చిన మానవ ర్చయిత, మానవ ర్చయిత తన ప్తరము యొకు మొదటి
గీహత
ీ లుగా ఉదదేశించిన శరీతలు.
ప్తరము పారముఖ్యమయ
ై ునిది ఎందుకంటే అది మొదటి శరీతలకు దదవుడు ప్ంపిన వాసత విక
వాకయమయ
ై ునిది. మానవ ర్చయిత పారముఖ్యమయ
ై ునాిడు ఎందుకంటే, కర్బన సంబంధ్మన
ై పతరర్ణా
ప్రకయ
ిీ
దావర్ా ప్తరము ర్చయిత యొకు ఆలోచనలను, తలంప్ులను, భావనలను, సాహితయ లక్షణములను
మొదలగువాటిని ప్రతిబింబిసుతంది. మర్శయు శరీతలు పారముఖ్యమైయునాిర్మ ఎందుకంటే, వార్శ స ంత
నేప్థయము మర్శయు ప్ర్శస్టా త
ి ుల వలుగులో వార్శతో మాటాోడు విధ్ముగా ప్ర్శశుదాధతు మర్శయు మానవ
ర్చయిత ప్తరమును ర్ూప ందించార్మ. అనగా ప్రతి బెైబిలు భాగము చార్శతిక
ర ముగా ర్ూప ందించబడింది, లేక
వాకయభాగము యొకు వాసత విక శరీతల యొకు జీవిత అనుభ్వములకు మర్శయు చర్శతక
ర ు అనుగుణంగా
ఉండునటు
ో అందించబడింది.
వార్మ ఉదదేశించని ర్రతులుగా తమ శరీతల మీద ప్రభావము చూప్ు విధ్ముగా మానవ ర్చయితలు
ప్తరములను సృజంచార్మ. అయితద ప్ర్శశరధ్న ప్రకయ
ిీ లో, వార్శ ప్తరముల దావర్ా బెైబిలు ర్చయితలు తమ
వాసత విక శరీతలను ప్రభావితము చదయాలని ఉదదేశించిన విధానము ప్టో మనము ప్రతయద కమన
ై ఆసకితని
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కల్వగశయునాిము. కాబటిర, ఒక బెైబిలు భాగము యొకు వాసత విక అర్ామును ప్ర్శశరధించుటలో, అది నేటికి
కూడా దాని ర్చయిత మర్శయు మొదటి శరీతల యొకు చార్శతిరక ప్ర్శస్టా త
ి ులలో ఉనిదని ఊహించి
వాకయభాగమును విశదీకర్శంచుట భాగమైయునిది. ఇటిర విశదీకర్ణ కొర్కు గొప్ప ప్ర్శశరధ్న, జఞగీతతతో కూడిన
ఆలోచన మర్శయు సృజనాతుకత అవసర్మయ
ై ునివి. మర్ొక మాటలో, బెైబిలు ప్తరములు వాటి యొకు
వాసత విక నేప్థయములలో ఇప్ుపడు ఉనికిలో లేవు కాబటిర, గొప్ప మానవ కృషి కూడా అవసర్మైయునిది.
వాసత విక అర్ామును గూర్శున ఈ అవగాహనను మనసుిలో ఉంచుకొని, మనము లేఖ్నమును
ప్ర్శశరధించుచుండగా దానిని ఉదాాటించుటకు వనుక ఉని వేదాంతశాసత ర ఆధార్మును చూదాేము.

వేదాంతశాసత ర ఆధార్ం
మన లేఖ్న ప్ర్శశరధ్నలో వాసత విక అర్ాము యొకు మూడు కోణములను ఉదాాటించుట వనుక
హితమన
ై వేదాంతశాసత ర ఆధార్ము ఉనిది. మొదటిగా, ర్చయిత మీద ఆసకితని నిలుప్ుట వనుక ఉని
వేదాంతశాసత ర ఆధార్మును గూర్శు మాటాోడదాము. ర్ండవదిగా, మనము వాసత విక శరీతలను ప్ర్శగణిదే ాము.
మూడవదిగా, సవయంగా ప్తరము చదయు కార్యమును చూదాేము. ముందుగా మానవ ర్చయితను
ప్ర్శగణించుట వనుక ఉని వేదాంతశాసత ర ఆధార్ముతో ఆర్ంభిదాేము.

ర్చయిత
మునుప్టి పాఠములో, బెైబిలు దదవుని దావర్ా కర్బన సంబంధ్ముగా పతర్
ర ేపించబడింది అని మనము
ప్రసత ావించాము. ప్ర్శశుదాధతు తన వాకయమును మానవ బెైబిలు ర్చయితల యొకు వయకితతవములు,
అనుభ్వాలు, భావోదదవగములు మర్శయు ఆలోచన ప్దధ తుల దావర్ా మాటాోడుటకు నిర్ణయించుకునాిడు.
మానవ ర్చయితల యొకు పారముఖ్యత చాలా సపషర ముగా ప్రసత ావించబడిన సందర్భములు బెైబిలులో చాలా
ఉనాియి. ఉదాహర్ణకు, మతత యి 22:41-45లో యిేసు ప్ల్వకిన మాటలను వినండి:
యిేసు వార్శని చూచి కీీసత ునుగూర్శు మీకేమి తోచుచునిది? ఆయన ఎవని
కుమార్మడని అడిగను. వార్మ ఆయన దావీదు కుమార్మడని చెపపి ర్శ. అందుకాయన
ఆలాగత
ై ద నేను నీ శతురవులను నీ పాదముల కిీంద ఉంచువర్కు నీవు నా
కుడిపార్ివమున కూర్ముండుమని ప్రభ్ువు నా ప్రభ్ువుతో చెపపను అని దావీదు
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ఆయనను ప్రభ్ువని ఆతువలన ఏల చెప్ుప చునాిడు? దావీదు ఆయనను ప్రభ్ువని
చెపపి నయిడల, ఆయన ఏలాగు అతనికి కుమార్మడగునని వార్శన[డిగను] (మతత యి
22:41-45).
ఈ వాకయభాగములో, కీర్తనలు 110ని దావీదు వారశాడని యిేసు సూచించాడు. మర్శయు కీర్తనకు
తానిచిున వాయఖ్ాయనముకు మానవ ర్చయిత దావీదు అయుయనాిడు అను వాసత వముతో విశేషముగా
జతప్ర్శచాడు.
దావీదు కీస
ీ త ును “ప్రభ్ువు” అని పిల్వచాడు కాబటిర, కీస
ీ త ు కేవలం దావీదు కుమార్మడు మాతరమే కాదు.
కీీసత ు దావీదు కంటే కూడా గొప్పవాడెయ
ై ుండాల్వ. వాసత వానికి, ఈ కీర్తనను దావీదు వారశాడు అను
వాసత వమును ప్ర్శగణించినప్ుపడు మాతరమే యిేసు ఇచిున వాదనకు అర్ాముంటుంది. మర్శయు ఇకుడ
యిేసు చదస్టన
ి విధ్ముగానే, ప్రతి బాధ్యతాయుతమైన వాయఖ్ాయనము బెైబిలు గీంథముల యొకు మానవ
ర్చయితల పారముఖ్యతను గుర్శతసత ుంది.
బెబి
ై లును వారస్టిన మనుషుయలను గూర్శు లోతెన
ై జఞునమును ప ందుకొనుట బెబి
ై లును
చదువుట మర్శయు అధ్యయనము చదయుటలోని ఆనందములలో ఒకటెయ
ై ునిది.
మర్శయు చాలాసార్మో లేఖ్నములను వల్వగశంచి, మనకు లోతెన
ై అవగాహన ఇచుు ఒక
మార్గ మును ఇది కల్వగశయుంటుంది. దీనిని గూర్శు అనిి విధ్ముల ఉదాహర్ణలు
ఉనాియి. ఉదాహర్ణకు, విలాప్ ప్రవకత యిన
ై యిర్రుయా యొకు ప్ర్శచర్యను గూర్శు,
యిర్ూషలేములో ఉని దదవుని ప్రజల మీద తీర్మపను ప్రకటించి, ప్టర ణము మీద
దదవుని ఉగీత దిగవ
శ చుుటను అనుభ్వించి, ప్టర ణము మీదికి వచిున విప్తు
త ను బటిర
విలపించినప్ుపడు అతడు ఎదుర్ొునిన బాధ్ను అర్ా ము చదసుకొనుటను గూర్శు నేను
ఆలోచన చదసత ాను. ఇదంతా యిర్రుయా గీంథమును గూర్శు ఒక లోతెన
ై , ఘనమన
ై
అవగాహనను కల్వగశసత ుంది. లేక అప సత లుడెన
ై పౌలును గూర్శు మనకు తెల్వస్టిన
విషయములనిిటిని గూర్శు మర్శయు అప సత లుల కార్యములలో అతని ప్ర్శచర్యను
గూర్శు తెలుప్బడిన కథల యొకు నేప్థయములో అతని ప్తిరకలను చదువుట ఎంత
సహాయకర్ముగా ఉంటుందో ఆలోచన చెయయండి. బెబి
ై లు ర్చయితల యొకు
జీవితము మర్శయు అనుభ్వమును అర్ాము చదసుకొనుటలో మనకు సహాయము
చదయుట దావర్ా బెబి
ై లు దాని యొకు అర్ామును ప్ునర్మదాాటిసత ుంది.
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— డా. ఫిల్వప్ ర్ైకన్
మానవ ర్చయిత మీద దృషిర పటురట లేఖ్నము యొకు అనేక లక్షణములను అర్ాము చదసుకొనుటలో
సహాయము చదసత ుంది. మర్ొక ఉదాహర్ణగా, దావీదు యొకు ర్ాజతవమును గూర్శున వృతాతంతమును 2
సమూయిేలు మర్శయు 1 దినవృతాతంతములు తెలుప్ు ప్లు విధ్ములను ప్ర్శగణించండి. 2 సమూయిేలు
గీంథములోని తొమిుది అధాయయములు బతెషబతో దావీదు చదస్టిన పాప్ము మర్శయు దావీదు పాప్ము
తర్మవాత అబాషలోము యొకు తిర్మగుబాటునకు అంకితం చదయబడినవి. అయితద 1 దినవృతాతంతములు ఈ
వృతాతంతములలోని ఏ విషయములను నివేదించదు. దావీదు వంశావళిలో మినహా బతెషబ మర్శయు
అబాషలోము పతర్ోను అసలు ప్రసత ావించదు. దావీదు జీవితములోని ఇటిర ప్రధానమైన సనిివేశములను
దినవృతాతంతముల ర్చయిత ఎందుకు విడిచిపటారడు? దీనికి జవాబు సమూయిేలు మర్శయు
దినవృతాతంతములు గీంథముల మానవ ర్చయితల యొకు చార్శతిరక ప్ర్శస్టా త
ి ులు మర్శయు ఉదదేశములు
అయుయనిది. సమూయిేలు గీంథముల ర్చయిత దావీదు జీవితములోని బలహీనతల మధ్య కూడా దావీదు
వంశమును దదవుడు ఎంపిక చదసుకునాిడు అని చూపాలని ఆశించాడు, కాబటిర దావీదు తన పాప్మునకు
సపందించిన విధానమును గూర్శు తెల్వయజేయుట ర్చయిత యొకు కథనాతుక ఉదదేశము కొర్కు
కీలకమయ
ై ునిది. అయితద దినవృతాతంతముల ర్చయిత చెర్లో నుండి తిర్శగవ
శ చుుచుని శరీతల కొర్కు చాలా
కుోప్త మన
ై ఇశాీయిేలు చర్శతన
ర ు వారయుచునాిడు. అతడు సమూయిేలుకు వయతిర్ేకముగా మాటాోడలేదు, కాని
తన స ంత కథనాతుక ఉదదేశయముల కొర్కు ఉప్యోగప్డు దావీదు జీవిత సనిివేశములను మాతరమే అతడు
నమోదు చదశాడు, మర్శయు ఇశాీయిేలులో దావీదు ర్ాజులు ఎలా పాల్వంచాల్వ అను విషయమును గూర్శు
తిర్శగశవచుుచుని నాయకులకు బో ధించాడు.
నేడు ర్చయిత మర్శయు వార్శ శరీతల దృష్టారా బెబి
ై లు గీంథములు వారయబడినప్పటి
వాసత విక నేప్థయమును గూర్శు మనకు ఎంతో సమాచార్ము అందుబాటులో ఉనిది.
మర్శయు ఈ సమాచార్ము చాలా సహాయకర్మన
ై ది, ముఖ్యముగా వాసత విక
ర్చయిత అర్ామునకు లేక వాసత విక శరీతలు వినిన విషయమునకు భినిముగా
ఏదియు మనము చెప్పకుండునటు
ో లేఖ్న భాగమును జఞగీతతగా అధ్యయనము
చదయుటకు మర్శయు అనువర్శతంచుటకు ఇది మనకు సహాయప్డుతుంది. అయితద
అదద సమయములో, అటిర సమాచార్మును, బెబి
ై లు ర్చయితను గూర్శు మర్శయు
బెబి
ై లు శరీతలను గూర్శున నేప్థయ సమాచార్మును నేను ఇలా వర్శణంచాలని
ఆశించుచునాిను, “మంచి స్టతవకుడు మర్శయు చెడ్ యజమాని.” బెబి
ై లును మనము
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వాయఖ్ాయనించుచుండగా ఇది మనకు నిజముగా సహాయప్డుతుంది, కాని దీనిని
మనము ప్రధానమన
ై మార్గ ముగాను మర్శయు ముఖ్య దార్శగాను చదసుకొని, బెబి
ై లు
బో ధించుదానిని మనము అర్ాము చదసుకోగలము, ఇది చాలాసార్మో మన
అవగాహనను ప్ర్శమితము చదసత ుంది మర్శయు దాని బిందువులను దుర్నవయం
చదయునటు
ో చదసత ుంది. కాబటిర ఇది సహాయకర్ముగా ఉంటుంది, కాని లేఖ్న
అధ్యయనము యొకు ఆర్ంభ్ములో లేక ముగశంప్ులో దీని మీద ఎకుువ దృషిర
పటర వదుే.
— డా. జోనాథన్ టి. పనిింగరన్
లేఖ్నములోని ఒక భాగమును అర్ాము చదసుకొనుటకు ర్చయిత యొకు వాసత విక
అర్ా మును తెలుసుకొనుట ఎంతో ప్రయోజనకర్ముగా ఉంటుంది. అయితద ఆదియందు
ఒక హెచుర్శక మాట తెల్వయజేయాలనుకుంటాను: వాసత వానికి లేఖ్నము యొకు
అధికార్ము దానిలో వారయబడిన విషయములలో ఉనిదిగాని, మన
సృజనాతుకతలో లేక ర్చయిత యొకు నేప్థయమును ప్ునర్శిర్శుంచుటలో లేదు.
కాబటిర, ర్చయిత యొకు నేప్థయమును ప్ూర్శతగా అర్ాము చదసుకోలేకపల యినా, వార్శ
మాటలు వాసత వములు అని జఞుప్కముంచుకొనుట చాలా పారముఖ్యమయ
ై ునిది.
అయితద ర్చయిత యొకు నేప్థయము మర్శయు వార్శ వయకితతవమును గూర్శు మనము
మర్శకొంత అర్ాము చదసుకోగల్వగశత,ద అది మనకు సహాయప్డుతుంది. మర్శయు వాటితో
సృజనాతుక అనుబంధ్ములను ర్ూప ందించుటలో ఇది మనకు సహాయప్డుతుంది
అని నా ఆలోచన. కాబటిర పౌలు చెర్సాలలో ఉండుటను గూర్శు మనము
ఊహించుకొని, అకుడ ప్ర్శస్టతి
ిా ఎలా ఉండియుండదదో ఆలోచించవచుు, మర్శయు
వాటితో మనము ఆలోచనతో కూడిన ఊహాతుక అనుబంధ్ములను
నిర్శుంచుకోవచుు. మర్శయు ఇది లేఖ్నమును మన కొర్కు నిశులమన
ై దిగా
మర్శయు ర్ండు కోణములు కల్వగశనదిగా మాతరమే చదయక, ముకోుణములు గలదిగా
చదసత ుంది.
— డా. ప్టర్డ వాకర్డ
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మనము ప్రసత ావించిన వాకయభాగముల వంటి వాటిలో, లేఖ్నము యొకు ఉనితమన
ై ర్చయితగా
కేవలం దదవుని మీద మాతరమే దృషిరనిలుప్ుటగాక, ఆయన పతర్
ర ేపించిన మానవ ర్చయితల మీద కూడా
దృషిరపటురట ఎంత పారముఖ్యమయ
ై ునిదో లేఖ్నము కనుప్ర్మసుతంది. అనగా ఈ ర్చయితల యొకు
ప్ర్శస్టా త
ి ులు, వయకితతవములు, అనుభ్వాలు, నైప్ుణయతలు మర్శయు ఉదదేశములను గూర్శు మనము వీల ైనంత
నేర్ముకోవలస్టియునిది.
ఒక బెైబిలు ప్తరము యొకు మానవ ర్చయితను ఉదాాటించుట కొర్కు వేదాంతశాసత ర ఆధార్మును
చూశాము కాబటిర, మన వాసత విక అర్ాము యొకు ప్ర్శశరధ్నలోని ర్ండవ పారముఖ్యమన
ై విషయమును
ఇప్ుపడు చూదాేము: మొదటి శరీతలు లేక ఆ ప్తరమును ప ందినవార్మ.

శరీతలు
బెైబిలు చర్శతర అంతటిలో వార్శ చార్శతిరక ప్ర్శస్టా త
ి ులను పల ల్వన విధ్ముగా దదవుడు తన ప్రజలకు తన
వాకయమును అనుగీహించాడు అను విషయమును మీర్ప్ుపడెైనా గమనించార్ా? దదవుడు పారచీన
ఇశాీయిేలీయులకు కంప్ూయటర్డ లో టెప్
ై ు చదస్టన
ి ప్ది ఆజు లు ఇచాుడు అనుకోండి. లేక దదవుడు ఆదిమ
సంఘమునకు కొీతత నిబంధ్న లేఖ్నములను ఫరంచ్ లేక మాండర్శన్ భాషలో ఇచిుయుంటే ఏమి జర్శగద
ే ?
ి
దదవుడు వార్శకి ఇచుుచునివాటిని వాసత విక శరీతలు అర్ాము చదసుకోలేకపల యిేవార్మ కాబటిర ఇలా చదయుట
సర్శయిైన ప్నిగా అనిపించదు. మర్శయు, అవును, దదవుడు ఇలా చదయనేలేదు. ఆయన ప్ది ఆజు లను ర్ాతి
ప్లకల మీద వారశాడు. వార్మ గరీకులో వారయునటు
ో ఆయన కీస
ీ త ు యొకు అప సత లులను మర్శయు ప్రవకత లను
ప్ుర్శకొలాపడు. వాసత వానికి, బెబి
ై లు చర్శతర అంతటిలో, ఏదో ఒక సాాయిలో, వార్మ అర్ాము చదసుకొనునటు
ో
దదవుడు తన ప్రతయక్షతను ఎలో ప్ుపడూ తన వాసత విక శరీతలకు అనుగుణంగా సర్మేబాటు చదశాడు.
దెైవిక సర్మేబాటు అనగా:
దాని యొకు మొదటి శరీతలు అర్ా ము చదసుకొను విధ్ముగా దదవుడు తన ప్రతయక్షతను
ర్ూప ందించాడు.
ఆయన లేఖ్నములోని ప్దములను మర్శయు ఆలోచనలను తన మొదటి శరీతల యొకు సంసుృతి,
విజఞునము, సామాజక నిర్ాుణములు మర్శయు మతప్ర్మన
ై అనుభ్వములతో అనుసంధానం చదశాడు,
తదావర్ా ఆయన చెపిపన మాటలను వార్మ అర్ాము చదసుకోగలర్మ.
దెైవిక సర్మేబాటును గూర్శు సాధార్ణము నుండి విశేషమన
ై సర్మేబాటుల శేణ
ీ ి ఉని ఒక వర్ణమాల
దృష్టారా ఆలోచన చదయుట సహాయకర్ముగా ఉంటుంది. వర్ణమాలకు ఒక వైప్ున, సార్వతిరక మానవ ప్ర్శస్టా తి
ి కి
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సర్శప్డు విధ్ముగా లేఖ్నములోని ప్రతి భాగము వారయబడింది. అనగా దదవుడు మానవులకు తనను తాను
బయలుప్ర్చుకుని ప్రతిసార్శ, చర్శతయ
ర ందంతట నివస్టించు ప్రతి మానవునికి ఏదో ఒక విధ్ముగా
అనువర్శతంచబడు విధ్ముగా ఆయన బయలుప్ర్చుకునాిడు.
తాను వారస్టిన ఇనిటిటయయట్ి ఆఫ్ ది కిీస్టర య
ి న్ ర్శలీజయన్, 1వ ప్ుసత కము, 13వ అధాయయము,
మొదటి భాగములో జఞన్ కల్వవన్ సర్మేబాటులోని సాధార్ణ విషయములను వర్శణంచిన విధానమును వినండి:
ప్స్టిబిడ్ లతో నర్మిలు వయవహర్శంచునటు
ో , మనతో మాటాోడునప్ుపడు దదవుడు కూడా
“దదాేబిదాే” మాటాోడతాడు అను విషయమును ఎవర్మ అర్ా ము చదసుకోలేర్మ? ... ఆ
విధ్ంగా మాటాోడుట ... మన సూక్షు సమర్ా తలలో ఆయనను గూర్శున జఞునమును
కల్వగశసత ుంది.
కల్వవన్ తెల్వయజేయుచునిటు
ో , దదవుని ఆలోచన మన మనసుిల కంటే ఎంత ఉనితమన
ై దిగా
ఉనిది అంటే, ఒక ప్స్టిబిడ్ తో ఒక నర్మి మాటాోడు విధ్ముగా ఆయన మనతో మాటాోడాల్వ. దదవుడు మన
కంటే ల కులేనింతగా గొప్పవాడు కాబటిర, ఆయనను మనము అర్ాము చదసుకొనుటకు ఆయన చాలా కిీందికి
దిగర్
శ ావలస్టి వసుతంది.
ఇటిర సార్వతిరక సర్మేబాటును మనము లేఖ్నములయందంతటా చూసాతము. మానవ ర్ూప్కలపనలలో
దీనిని మనము చాలా నాటకీయముగా చూసాతము — లేఖ్నములో ఇంచుమించు మానవుని వల దదవుడు
మాటాోడు, వయవహర్శంచు, లేక కనిపించు సమయములు. దదవుడు మానవుల భాష మాటాోడతాడు; ఆయన
ర్ోదించాడు; ఆయన తన ఉదదేశములను మార్ముతాడు; ఆయన ప్రశిలను అడుగుతాడు. దెవి
ై క ప్రతయక్షతలో
ఇవి మర్శయు అనేక ఇతర్ ల కులేననిి లక్షణములు మన సాధార్ణ మానవ ప్ర్శమితులను అందుకొను
విధ్ముగా ర్ూప ందించబడినవి.
దెైవిక సర్మేబాటు వర్ణమాల మధ్యలో, దదవుడు తన ప్రతయక్షతను సాంసుృతిక ఆకాంక్షలతో కూడా
ఆనుగుణయము చదసత ాడు. ఉదాహర్ణకు, ఆయన తననుతాను ప్ుర్ాతన ప్శిుమ ఆస్టియాలో
బయలుప్ర్చుకునాిడు. మర్శయు ఈ సంసుృతిక నేప్థయములో, పారచీన ప్శిుమ ఆస్టియా యొకు
అంతర్ాాతీయ ఒప్పందములను పల ల్వన విధ్ముగా ఆయన నిబంధ్నలను సాాపించాడు. భాష విషయములో,
తన మొదటి శరీతల యొకు విశేషమైన భాషలలో దదవుడు తనను తాను బయలుప్ర్చుకునాిడు, అనగా
ఇశాీయిేలు దదశము కొర్కు పాత నిబంధ్నలో హెబ్రర మర్శయు అర్మాయిక్స భాషలు, మర్శయు అంతర్ాాతీయ
కొీతత నిబంధ్న సంఘము కొర్కు గరక
ై క ప్రతయక్షత లేఖ్నము యొకు వాసత విక
ీ ు భాష వంటివి. బెైబిలులోని దెవి
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శరీతల యొకు విసత ృతమైన సాంసుృతిక ప్ర్శస్టా త
ి ులను ప్ర్శగణలోనికి తీసుకుంది. సాంసుృతిక ఆకాంక్షలకు
అనుగుణంగా సర్మేబాటుకు ఉదాహర్ణగా మతత యి 19:8ని వినండి:
మీ హృదయకాఠశనయమును బటిర మీ భార్యలను విడనాడ మోషత స్టలవిచెును, గాని
ఆదినుండి ఆలాగు జర్మగలేదు.
మునుప్టి వచనములలో, దదవుడు సృషిరయందు వివాహమును నియమించాడు అని, వివాహప్ు
ఆదర్ిములలో విడాకులు భాగము కాదని యిేసు స్టలవిచాుడు. తర్మవాత ఇశాీయిేలువార్శ యొకు
హృదయకాఠశనయమునుబటిర దివతీ. 24:1-4లో మోషత విడాకులను అనుమతించాడు అని ఆయన
వివర్శంచుటను కొనసాగశంచాడు.
దివతీ. 24లో, విడాకులు ప ందిన ఒక స్ట్త క
ర ు ప్ర్శతాయగ ప్తరమును ఇవవవలస్టియునిది అని మోషత ఒక
నియమమును ఇచాుడు. యిేసు దినములలో కొందర్మ ప్ర్శసయుయలు ప్ర్శతాయగ ప్తరమునిచిు ఏ కార్ణము
చదతనన
ై ను విడాకులు ఇచుుటను సమర్శాంచుటకు ఈ వాకయభాగమును ఉప్యోగశంచార్మ. అయితద యిేసు
దదవుని సర్మేబాటును వాసత విక శరీతలకు అందించిన విధానమును గమనించండి. “మీ హృదయకాఠశనయమును
బటిర” దదవుడు ఈ నియమమును ఇచాుడు అని ఆయన స్టలవిచాుడు. దీని ఆధార్ంగా, తన మొదటి శరీతల ైన
ఇశాీయిేలు దదశము కొర్కు సర్మేబాటుగా మాతరమే మోషత విడాకులను “అనుమతించాడు” అని యిేసు
వాదించాడు. విడాకులు ఆదర్ివంతమైనది కాదు, మర్శయు వాసత వానికి ఆమోద యోగయమన
ై ది కూడా కాదు.
అయితద ఇశాీయిేలు యొకు కఠశనమైన క్షమాగుణములేని ఆతు కార్ణంగా, పాప్ము దావర్ా కలుగు
నషర మును తగశగంచుటకు దదవుడు ప్ర్శతాయగ ప్తరములను ఇవావలని ఆజఞుపించాడు.
ఒక బెైబిలు భాగము యొకు వాసత విక శరీతలను ప్ర్శశరధించుట ఎంత పారముఖ్యమయ
ై ునిదో ఈ
ఉదాహర్ణ సూచిసుతంది. ఈ ప్ర్శసయుయల ఆచార్మును యిేసు సర్శచయ
ద ుట మోషత ధ్ర్ుశాసత మ
ర ును
లేఖ్నము యొకు వాసత విక శరీతలకు సర్మేబాటు చదస్టిన విధానము మీద ఆధార్ప్డియునిది.
వర్ణమాలలో మర్శయొక వప్
ై ు, దదవుడు తన ప్రతయక్షతను వయకుతలకు, అనగా ఆయన మాటాోడిన
విశేషమన
ై ప్రజలకు కూడా సర్మేబాటుచదశాడు. ఆయన ఒక ప్రజల గుంప్ు మర్శయు కొనిిసార్మో విశేషమైన
వయకుతల యొకు బలములను మర్శయు బలహీనతలను, సాధ్యతలను మర్శయు వఫ
ై లయములను ప్ర్శగణలోనికి
తీసుకునాిడు.
ఉదాహర్ణకు, కొీతత నిబంధ్నలో అనేక ప్తిరకలు ఏదో ఒక సంఘము కొర్కు వారయబడినవి. మర్శయు
ఆ ప్తిరకలలో, కొలస్ట్ి 3 వంటి చోటో, ఆ సంఘములలో ఉని తండురలు, పిలోలు, బానిసలు మర్శయు
యజమానులు వంటి చిని గుంప్ుల కొర్కు ఇవవబడిన బో ధ్నలు కూడా ఉనాియి. మర్శయు ఫిలేమోను, 1
-10వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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మర్శయు 2 తిమోతి, మర్శయు తీతు వంటి కొనిి పౌలు ప్తిరకలు ఒక విశేషమన
ై వయకిత కొర్కు వారయబడినవి.
అనేక విధాలుగా, వాటి వాసత విక శరీతల యొకు విశేషమన
ై అవసర్తలను తీర్ముటకు ప్ర్శశుదాధతు ఈ లేఖ్న
ప్రతయక్షతలను ర్ూప ందించాడు. కాబటిర, ప్రతయక్షతలను సర్శగా అర్ాము చదసుకొనుటకు, ఈ వాసత విక శరీతలను
గూర్శు మనము వీల ైనంత నేర్ముకోవలస్టియునిది.
ఏదిఏమన
ై ా, బెబి
ై లు ర్చయితలు ఒక విశేషమన
ై శరీతల గుంప్ుకు వారయునప్ుపడు
ఆదిమ పాఠకుల యొకు నేప్థయమును అర్ాము చదసుకొనుట చాలా
పారముఖ్యమయ
ై ునిది. ఇది చాలా చాలా పారముఖ్యమన
ై విషయమయ
ై ునిది.
ఉదాహర్ణకు, మీర్మ హెబ్రర ప్తిరకను చూస్టినప్ుపడు ... దాని ర్చయిత, అతను ఎవర్ో
మనకు తెల్వయదు, ఆ ర్చయిత చెదర్శపల యిన యూదా కస
ై త వుల గుంప్ునకు
వారయుచునాిడు, మర్శయు వార్మ హింస్టింప్బడుతు ఉనాిర్మ. మర్శయు యూదా
మతములోనికి తిర్శగవ
శ ళ్ల
ో నటు
ో వార్మ అనిి విధ్ములుగా శరధింప్బడియుంటార్మ,
ఎందుకంటే యూదా మతములో వార్మ ఎంతో కొంత భ్దరతను చూస్టియుంటార్మ.
కాబటిర వార్శని హింస్టించుటకు ప్రజలు వచిునప్ుపడు, వార్శ కస
ై త వ విశావసమును
విసర్శాంచునటు
ో అనిి విధ్ములుగా శరధింప్బడియుంటార్మ. కాబటిర ర్చయిత ఆ
చార్శతిక
ర నేప్థయమును అర్ాము చదసుకొనుచునాిడు, కర్త ృతవమును అర్ాము
చదసుకొనుచునాిడు, పాత నిబంధ్నలోని ఇతర్ వయకుతలు మర్శయు వయవసా లనిిటి
కంటే యిేసు కీీసత ు యొకు వయకితతవము ఉనితమన
ై ది అని చెబుతూ వార్శని
పల ర తిహించుటకు ప్రయతిించాడు.
— డా. స్ట్రఫన్ ఉమ్
దదవుడు తనను తాను వాసత విక శరీతలకు, ఒక సా లములో, ఒక సమయములో
నివస్టించిన ప్రజలకు బయలుప్ర్చాడు. ఇది బెబి
ై లులో ఒక కీలకమన
ై
విషయమయ
ై ునిది. ఇవి కేవలం పై నుండి వచిున కొనిి ఆంక్షల సంప్ుటి కాదు.
దదవుడు ఒక సందర్భములో ఒక విశేషమన
ై ప్రజలతో మాటాోడుతునాిడు, కాబటిర
దదవుని నుండి వార్మ వినుచుని దానిని, వార్మ దదవుని యొదే నుండి ప ందుకొనిన
దానిని వార్మ అర్ాము చదసుకుని విధానమును మనము తెలుసుకునిప్ుపడు, మన
స ంత అవగాహన కొర్కు ఉని ప్ర్శమితులను తెలుసుకొనుటలో అది మనకు
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సహాయప్డుతుంది. వాసత విక శరీతలు బెబి
ై లును అర్ాము చదసుకుని విధానమునకు
భినిముగా మనము బెబి
ై లును అర్ా ము చదసుకుంటే, ఏదో తప్ుప జర్మగుతుంది అని
అర్ా ము. ఖ్చిుతముగా, నా స ంత నేప్థయము మార్మప కల్వగశసత ుంది, కాని నా స ంత
నేప్థయమును వార్శ నేప్థయము యొకు వలుగులో నేను అర్ాము చదసుకోవాల్వ,
మర్శయు తర్మవాత వాయఖ్ాయనము యొకు ప్ర్శమితులను నేను
తెలుసుకోగలుగుతాను.
— డా. జఞన్ ఒసవల్ర
లేఖ్నము యొకు వాసత విక అర్ాము మీద మన ప్ర్శశరధ్నల కొర్కు వేదాంతశాసత ర ఆధార్మును గూర్శు
మనము చదయుచుని చర్ులో ఇప్పటి వర్కు, ర్చయిత మర్శయు వాసత విక శరీతల యొకు పారముఖ్యతను
మనము ప్ర్శగణించాము. కాబటిర ఈ సమయమందు, ఇప్ుపడు సవయంగా బెైబిలు ప్తరము మీద దృషిర
పటురటకు మనము స్టిదధముగా ఉనాిము.

ప్తరము
ఒక బెైబిలు భాగము యొకు వాసత విక అర్ామును తెలుసుకోవాలని మనము కోర్శతద, మనము
సవయంగా వాకయభాగమును ప్ర్రక్ించాల్వ అను మాట సపషర ముగా కనిపిసత ుంది. ఇప్ుపడు మనలో
చాలామందికి, దీని అర్ాము బెబి
ై లు యొకు ఆధ్ునిక అనువాదములను సులువుగా చదువుట అయుయనిది.
ఆధ్ునిక అనువాదములు ప ర్పాటులేనివి కావు, కాని అవి సంఘం యొకు పారముఖ్యమన
ై బో ధ్నా
ప్ర్శచర్యలలో ఒకదానికి పారతినిథయం వహిసత ాయి. మర్శయు ఒక అనువాదము లేక మర్ొక అనువాదములో ఒక
ప్దము లేక మాట భినిముగా ఉని విషయము మీద ఆధార్ప్డకుండా మనము జఞగీతతప్డునంత వర్కు,
మనము ఉప్యోగశంచు అనువాదముల నుండి మనము అనేక విషయములను నేర్ముకోవచుు. అయితద ఈ
పాఠం ఉదాాటించుచునిటు
ో , బెబి
ై లు భాగముల యొకు వాసత విక అర్ామును — అనగా దదవుని ఆతు మర్శయు
ఆయన పతరర్ప
ే ించిన ర్చయితలు ఉదదేశించిన విషయములను అర్ాము చదసుకొనుటకు — మనము వీల ైనంత
కృషి చెయాయల్వ. కాబటిర, దదవుడు మనకు అవకాశమును అనుగీహించినప్ుపడు, లేఖ్నము యొకు వాసత విక
భాషలను వీల ైనంతగా తెలుసుకొనుటకు మనము ప్రయతిించాల్వ. పాత నిబంధ్నలో హెబ్రర మర్శయు
అర్మాయిక్స మర్శయు కొీతత నిబంధ్నలో గరక
ీ ు. ఇప్ుపడు మనలో కొందర్మ ఈ భాషలలో ప్రవీణుల ైయునాిర్మ,
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కాని భాషలను మనము ఎంత ఎకుువగా తెలుసుకుంటే, అంత ఎకుువగా మనము లేఖ్నము యొకు
వాసత విక అర్ామును గీహించగలుగుతాము.
మన ప్ర్శశరధ్నలో బెైబిలు ప్తరమును ఉదాాటించుటకు వేదాంతశాసత ర ఆధార్ము ముఖ్యముగా ర్ండు
స్టిదధ ాంతములలో కనిపిసత ుంది: కర్బన సంబంధ్ పతర్
ర ణ స్టిదధ ాంతము మర్శయు దెైవిక సర్మేబాటు స్టిదధ ాంతము. ఈ
స్టిదధ ాంతములు బెైబిలు ప్తరముల యొకు పారముఖ్యతను గూర్శు తెలుప్ు విధానమును మనము చూదాేము,
కర్బన సంబంధ్మైన పతర్
ర ణ స్టిదధ ాంతముతో ఆర్ంభిదాేము.

కర్బన సంబంధ్మన
ై పతర్
ర ణ
లేఖ్నమును వారయుటకు ప్ర్శశుదాధతు మానవ ర్చయితలను పతర్
ర ేపించాడు అని కర్బన సంబంధ్మైన
పతరర్ణ స్టిదధ ాంతము బో ధిసత ుంది. అయితద ఆ ప్తరము నుండి తయార్మచదయబడు ప్రతి కాప్, లేక ఆ ప్తరము
నుండి చదయబడు ప్రతి అనువాదము ప్ర్శప్ూర్ణమైనదిగా ఉంటుంది అని ఇది తెలుప్దు. వాసత వానికి,
యిర్రుయా 8:8 వంటి చోటో, బెబి
ై లు ప్తరముల యొకు కాప్లు తపిపదములు కల్వగశనవిగా ఉండుట సాధ్యమని
లేఖ్నము సవయంగా స్టలవిసుతంది. మర్శయు బెైబిలు ప్తరముల యొకు ప్లు అనువాదములు గొప్ప
భినితవములను కల్వగశయుంటాయని మనమంతా చూశాము.
కర్బన సంబంధ్మైన పతర్
ర ణ స్టిదధ ాంతము కేవలం లేఖ్నము యొకు వాసత విక ప్తరములకు మాతరమే
వర్శతసత ుంది కాబటిర, ఆ ప్తరములు మాతరమే దదవుని సంప్ూర్ణ అధికార్మును కల్వగశయునాియి. ఈ
వాకయభాగము శతాబే ములుగా కాప్ చదయబడుతుండగా జర్శగన
శ మార్మపలు దదవుని దావర్ పతర్
ర ేపించబడినవి
కావు, మర్శయు ఆ వాకయభాగముల యొకు అనువాదములు కూడా పతర్
ర ప
ే ించబడినవి కావు. కాబటిర, మనము
లేఖ్నము యొకు వాసత విక అర్ామును సర్శగా అర్ాము చదసుకునాిమను మన నిశుయతను పంచుటకు,
దదవుడు నిజముగా పతరర్ప
ే ించిన ర్చనలను కనుగొనుటకు మర్శయు అధ్యయనము చదయుటకు మనము
వీల న
ై ంత కృషి చెయాయల్వ.
అవును, నేటి మన దినములలో లేఖ్నము యొకు వాసత విక ప్తరములకు మనము దూర్ముగా
ఉనాిము, ఎందుకంటే అవి ఇప్ుపడు అందుబాటులో లేవు. అవి ఏ ప్వితరమన
ై సా లములోను లేక
సంగీహాలయములోను లేవు. మన యొదే కేవలం కాప్ చదయబడిన వాకయభాగములు మర్శయు
అనువాదములు ఉనాియి. ఈ కాప్లు మర్శయు అనువాదముల యొకు అధికార్ము ఎలో ప్ుపడూ అవి
ఆతు పతర్
ర ణలో బెైబిలు ర్చయితలు స్టిదధప్ర్చిన వాసత విక ప్రతులకు పారతినిధ్యము వహించు విధానము మీద
ఆధార్ప్డియుంటుంది.
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లేఖ్నము యొకు అధికార్మును సమూలముగా తిర్సుర్శంచుటకు కస
ై త వ విశావస విర్ోధ్ులు ఈ
వాసత వమును ఒక కార్ణంగా ఉప్యోగశసత ార్మ. లేఖ్నము యొకు వాసత విక ప్రతులు ఏమి
తెల్వయజేయుచునాియో మనకు తెల్వయదు కాబటిర, వాటిని మనము అనుసర్శంచలేము అని లౌకికవాదులు
వాదిసత ుంటార్మ. కుర్ాన్ ను అలాోహ్ జఞగీతతగా భ్దరప్ర్శచాడు కాబటిర, తాము బెైబిలు కంటే కుర్ాన్ ను ఎకుువగా
నముుతామని ముస్టిో ంలు తర్చుగా వాదిసత ుంటార్మ. ఈ సమసయలు చాలా ఎకుువగా ఎదుర్వుతాయి కాబటిర
మనము ఒక నిమిషం కేటాయించి దీనికి కొంత వివర్ణను ఇచుుట మంచిది.
మొదటిగా, పాత నిబంధ్న యొకు వాసత విక ప్రతులు యిేసు కాలములో కూడా అందుబాటులో
ఉండలేదు అను విషయమును కీస
ీ త ు అనుచర్మలు గుర్మతంచుకొనుట చాలా అవసర్మయ
ై ునిది. కొంత
భినితవముగల పాత నిబంధ్న యొకు హెబ్రర వర్షన్ లు ఆ దినములలో అందుబాటులో ఉండదవి. మర్శయు ఆ
దినములలో అర్మాయిక్స వర్షన్ లు, అలాగే విభినిమన
ై స్టప్ురజంట్ వర్షనో ు, పాత నిబంధ్న యొకు గరక
ీ ు
అనువాదములు, ఉండదవి. అయితద వార్మ కల్వగశయుండిన లేఖ్నములు నముకమైనవి మర్శయు దదవుని
ప్రజలను నడిపించుటకు సర్శపల తాయని యిేసు మర్శయు ఆయన అప సత లులు నమాుర్మ. ఇదద విధ్ంగా,
వాసత విక కొీతత నిబంధ్న ప్తరముల యొకు ప్లు కాప్లను ఆదిమ సంఘము ఉప్యోగశంచింది, ఎందుకంటే
దదవుని ప్రజలను నడిపించుటకు ఆధార్యోగయమన
ై కాప్లు కూడా సర్శపల తాయని వార్మ నమాుర్మ.
ర్ండవదిగా, ఆధ్ునిక కస
ై త వులకు లేఖ్నముల యొకు పారచీన కాప్లను అధ్యయనము చదయుట
కొర్కు మర్శయు పల లుుట కొర్కు అంకితము చదయబడిన అనేక దశాబే ముల పాండితయ ప్ర్శశరధ్న
అందుబాటులో ఉనిది. బెైబిలు యొకు హెబ్రర మర్శయు గరీకు ప్రతులు మనకు అందుబాటులో ఉని పారచీన
ర్చనలనిిటి కంటే ఆధార్యోగయమన
ై విగా ఉనాియని ఈ ప్ర్శశరధ్నలు మర్లా మర్లా నిర్ాార్శంచాయి. తన
దెైవకృతములో, దదవుడు విశేషమైన విధానములలో లేఖ్నములను భ్దరప్ర్శచాడు. ఈ కార్ణము చదత,
మనము వాటిని సర్శగా అనువదించినటో యితద నేడు మన యొదే ఉని బెైబిళ్లు కూడా కీస
ీ త ు సంఘమును
నడిపించుటకు సర్శపల తాయి.
పారచీన చర్శతల
ర ో ప్ుసత కములను కాప్ చదయవలస్టి వచిునప్ుపడు, ఒక శాస్టిత ర వాటిని
చదతితో ఒకొుకు ప్దము మర్శయు ఒకొకు మాట వారస్టతవాడు. అలా చదస్టన
ి ప్ుపడు
సాధార్ణంగానే కొనిి శాస్ట్త య
మార్మపలు జర్గడం సహజమే: అక్షర్ తపిపదములు,
ర
ప్దములను విడిచిపటురట, ప్దముల కీమముల మార్మప, మొదలగునవి. చర్శతల
ర ోని
సామానయ సమయము మర్శయు సా లములో బెబి
ై లు ప్ునర్మతపతిత చదయబడినప్ుపడు
ఇటిర మార్మపలు సాధార్ణంగా జర్మగుతాయి. అయితద ప్రశి ఏమిటంటే ఈ మార్మపలు
మన యొదే లేఖ్నము యొకు వాసత విక ప్దములు ఉనాియా లేవా అని
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ప్రశిించునంత పారముఖ్యమన
ై వా, మర్శయు అంత అర్ావంతమన
ై వా, మర్శయు అంత
తీవరమన
ై వా. సర్ే, మన యొదే లేఖ్నము యొకు వాసత విక ప్దములు ఉనాియో
లేవో నిర్ాార్శంచుటకు, మన యొదే ఉని మిగశల్వన ప్రతులను చూస్టి, వాటిని
ఒకదానితో ఒకటి పల ల్వు, కాలకీమములో ఎనిి మార్మపలు జర్శగాయో మనము
చూడవచుు. మర్శయు బెబి
ై లు విషయములో శుభ్వార్త ఏమిటంటే, మనము
పల ల్వుచూచుటకు, అవి కాల కీమన
ే ా అభివృదిధ చెందిన విధానమును చూచుటకు,
మర్శయు వాసత విక ప్తరములు ఏ విధ్ంగా ఉనాియో చూచుటకు బెబి
ై లు యొకు
అనేక ప్రతులు మనకు అందుబాటులో ఉనాియి, మర్శయు నేడు మన యొదే ఉని
ప్దములు వాసత వానికి ఆ కాలములో వారయబడిన మాటల య
ై ునాియి అని
తెలుసుకొనుట మనకు గొప్ప నిశుయతను కల్వగశసత ుంది. కాబటిర, అవును, శాసుతీలు
కాలకీమములో లేఖ్నములో మార్మపచదర్మపలు చదశార్మ కాని నముకమన
ై మార్గ ములో
మనము వాకయభాగమును వల్వకితీయలేనంతగా మార్మపలు జర్మగలేదు.
— డా. మఖ్
ై ేల్ జే. కృగర్డ
శతాబే ము తర్మవాత శతాబే ముగా అనేక శతాబే ముల పాటు బెబి
ై లు చదతివారత దావర్ా
కాప్ చదయబడినది. వాసత వానికి, 1454 వర్కు బెబి
ై లు కాప్లు అనిి చదతి వారత దావర్ా
ల్వఖంచబడినవి... కాబటిర బెబి
ై లు కొంత కలుషితమన
ై దా అనుటకు కుోప్త జవాబు:
అవును, అది కొంత కలుషితమన
ై ది. అయితద దీనికి సుదీర్ామన
ై జవాబు ఏమిటంటే,
అది ఎలా కలుషితమన
ై ది మర్శయు ఎంత వర్కు కలుషితమన
ై ది? ఇటిర సమసయల
విషయములో, ఇది ఒకొకు ప్ుసత కము మీద ఆధార్ప్డియుంటుంది, అయితద
లేఖ్నమును కాప్ చదయుటలో అతయంత అదుభతమన
ై విషయములలో ఒకటి
ఏమిటంటే, ఈ వాకయభాగ భినితవముల దావర్ా ఏ నాడు కూడా ఏ ఒకు స్టిదధ ాంతము
కూడా తార్మమార్మ చదయబడలేదు. ఇది ఒక అదుభతమన
ై సతయము... ఆహా, ఎవర్ో
ప్ర్దా వనుక మన కొర్కు లేఖ్నమును భ్దరప్ర్చుచునాిర్మ అని మనము
చెప్పవచుు... అయితద మర్శయొక సార్శ, ఈ మార్మపల వలన కస
ై త వ విశావసములోని
పారముఖ్యమన
ై నముకము ఏది కూడా ప్రభావితము చదయబడలేదు.
— డా. డదవిడ్ బి. వాల స్
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అయినను, ఆధ్ునిక అనువాదములు అప్ర్శప్ూర్ణమైనవి కాబటిర, ప్ర్శశరధ్నా భాగములుగా వాటిని
మర్శంత మర్మగుప్ర్చుటకు మనము స్టిదధముగా ఉండాల్వ. అంతదగాక, మన లేఖ్న వాయఖ్ాయనములు ఒక మాట
దావర్ా, ఒక విశేషమన
ై ప్దము దావర్ా, లేక కొనిి పారచీన ప్రతులలో మాతరమే లేక కొనిి లేఖ్న
అనువాదములలో మాతరమే కనిపించు ఇతర్ సూక్షు విషయముల దావర్ా ప్రభావితము చదయబడుటకు
మనము అవకాశం ఇవవకూడదు. లేఖ్నములోని కొనిి భాగములను వాయఖ్ాయనించునప్ుపడు లేఖ్నములోని
ఇతర్ భాగములతో పల ల్వు వాటిని నిర్ాార్శంచునటు
ో మనము కషర ప్డి ప్ని చెయాయల్వ.
కర్బన సంబంధ్మైన పతర్
ర ణను గూర్శున ఈ అవగాహనను మనసుిలో ఉంచుకొని, మన లేఖ్న
ప్ర్శశరధ్నలో బెైబిలు ప్తరములను ఉదాాటించుట కొర్కు ర్ండవ వేదాంతశాసత ర ఆధార్మును, అనగా దెైవిక
సర్మేబాటు స్టిదధ ాంతమును చూదాేము.

దెవి
ై క సర్మేబాటు
దెైవిక సర్మేబాటు అనగా లేఖ్నములోని ప్రతి విషయము — దాని ప్దములు, వాయకర్ణము మర్శయు
సాహితయ శల్వ
ై తో సహా — ఆ దినములలోని సాంసుృతిక మర్శయు భాష్టాప్ర్మన
ై ప్దధ తులలో నుండి
వలువడింది. కాబటిర, లేఖ్నము ఈ ప్దధ తులను ప్రతిబింబించు విధానములను మనము జఞగీతతగా ప్ర్శశీలన
చదస్టతత, దానిని మనకు సర్శగా వాయఖ్ాయనించు అవకాశములు ఎకుువగా ఉంటాయి.
ఒక ఉదాహర్ణగా, యోహాను 20:16లోని ఈ కథనమును వినండి:
యిేసు ఆమను చూచి–మర్శయా అని పిల్వచెను. ఆమ ఆయనవప్
ై ు తిర్శగశ ఆయనను
హెబ్రర భాషతో ర్బూబనీ అని పిల్వచెను. (ఆ మాటకు బో ధ్కుడని అర్ాము) (యోహాను
20:16).
బారకటో లో ఉని మాటలను జఞగీతతగా ప్ర్శశీల్వంచండి. ఈ వాకయభాగము గరీకు భాషలో వారయబడినది,
అయితద యోహాను మర్శయ మాటలను చెపిపనప్ుపడు, అతడు “బో ధ్కుడు” అను మాట కొర్కు గరక
ీ ు
ప్దమును ఉప్యోగశంచలేదు; అతడు అర్మాయిక్స ప్దమును ఉప్యోగశంచి, దానికి అనువాదమును
ఇచాుడు.
యోహాను మొదటిగా మర్శయ మాటలను సూచించుటకు ర్బూబనీ అను అర్మాయిక్స ప్దమును
ఉప్యోగశంచాడు, మర్శయు ఇది మర్శయ యిేసుతో మాటాోడునప్ుపడు ఉప్యోగశంచిన వాసత వమన
ై మాట
అయుయనిది. అయితద తన మొదటి శరీతలలో ఎకుువమందికి అర్మాయిక్స భాష తెల్వయదు అని యోహాను
నమాుడు. కాబటిర, వార్మ అర్ాము చదసుకొను అనువాదమును అందించుట దావర్ా అతడు వాకయ భాగమును
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సర్మేబాటు చదశాడు: గరక
ీ ు ప్దమైన డిడసాులోస్. ముందుగా ర్బూబనీ అను ప్దమును ఉప్యోగశంచుట
దావర్ా, యోహాను మర్శయ ఇచిున ప్రతిసపందన నాటికను బలప్ర్చిన ఒక సంకోచ తర్మణమును
సృషిరంచాడు. మర్శయ ఆనందముతో కేక వేస్టన
ి ప్ుపడు కల్వగశన వాసత విక ధ్వనిని ఊహించుకొని,
ప్ునర్మతాానుడెైన ర్క్షకుని యందు ఆమ కల్వగశయుండిన ఆనందమును మచుుకొను విధ్ముగా యోహాను
వారస్టిన వాకయము శరీతలను ప్ుర్శకొలుపతుంది.
ఇటిర సాహితయ ర్కములు మర్శయు ప్దధ తులు లేఖ్నము యొకు వాసత విక ప్తరములలో సర్మేబాటో
యొకు పారముఖ్యతను కనుప్ర్మసాతయి, మర్శయు వాసత విక అర్ామును ప్ర్శశరధించుట కొర్కు మనము చదయు
ప్ర్శశరధ్నలో ఇలాంటి విషయముల మీద దృషిరపటురనటు
ో మనలను ప్ుర్శకొలుపతాయి.
మీర్మ బెబి
ై లును చదువుచుండగా, లేఖ్నములో తెలుప్బడిన విషయములను
వాసత విక శరీతలు అర్ాము చదసుకొనుటలో సహాయప్డుటకు ర్చయితలు వీల న
ై ంత
కృషిని చదశార్మ అని ఇకుడ సపషర మవుతుంది. కాబటిర, ఉదాహర్ణకు, సువార్త
ర్చయితలు అర్మాయిక్స లేక హెబ్రర ప్దములను తమ మొదటి శరీతల యొకు
లాభ్ము నిమితత ము అనువదించవచుు. లేక కొనిిసార్మో కొనిిసా లములు ఇతర్
సా లములకు అనుబంధ్ముగా తెల్వయప్ర్చబడవచుు, తదావర్ా వార్మ అది
వారయబడిన భౌగోళ్మును గూర్శు అవగాహనను ప ందుకుంటార్మ. వాసత విక శరీతలకు
లేఖ్నమును అర్ా ము చదసుకొనుటకు సహాయము కావాలని ర్చయితలు తలంచార్మ
అని ర్మజువు చదయుటకు అనేక మార్గ ములు ఉనాియి, కాబటిర వార్మ బెబి
ై లును
సర్శగా చదువుటకు ఉప్యోగప్డు ప్ర్శకర్ములను వార్శ చదతులలో పటారర్మ.
— డా. స్టైమన్ విబర్డర
మానవునికి సంబంధించిన ప్రతిదానికి సాంసుృతిక నేప్థయము ఉనిది. మానవ భాష
మర్శయు మానవ సంసుృతి లేకుండా మీర్మ ఏవిధ్ంగాను మనుషుయలతో
మాటాోడలేర్మ. కాబటిర, దదవుడు మనకు తన సందదశమును ఇచిునప్ుపడు, మనకు
అర్ా మయిేయ ర్రతులలో ఆయన తన సందదశమును మనకు ఇసాతడు. లేఖ్నము వల
మాటలలో అది ఉనిప్ుపడు, ఆయన ఒక విశేషమన
ై భాషను ఉప్యోగశసత ాడు.
అంతదగాక, అది ఇవవబడిన సంసుృతులకు అనుగుణంగా అది మన యొదే కు
చదర్మతుంది. ఇప్ుపడు, కొనిి విషయములు సపషర ముగా సంసుృతదతర్మన
ై విగా
-17వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

ఆయన మనకు లేఖ్నమును

మూడవ పాఠము: లేఖ్నమును

అనుగీహించాడు: వాయఖ్ాయనమునకు

ప్ర్శశరధించుట

ప్ునాదులు

ఉనాియి. అనగా, “వయభిచర్శంప్వదుే” అను మాట అనిి సంసుృతులలో ఒకే
అర్ా మునిసు
త ంది... అయితద, మీ ప ర్మగువాడు పక
ై ప్ుప మీద నుండి కిీందికి ప్డి, మీర్మ
వాని ర్కత మునకు దో షులు కాకుండునటు
ో ఇంటి పక
ై ప్ుపకు పిటరగోడ కటురట, లేక
పక
ై ప్ుప చుటుర ఫనిింగ్ వేయుటను గూర్శు కూడా లేఖ్నము చెబుతుంది. సర్ే, మా
పారంతములో, బలో ప్ర్మప్ు పక
ై ప్ుపలు లేనల
ే ేవు. సాధార్ణంగా మా ప ర్మగువార్మ మా
ఇంటి పక
ై ి వళ్ో ర్మ, కాబటిర పిటరగోడతో నాకు ప్నిలేదు. అయితద దీనిలో ఉని
నియమము సంసుృతులనిిటికి అనువర్శతంచబడుతుంది, మర్శయు మీ ప ర్మగువాని
భ్దరత ప్టో ఆసకిత చూప్ుటయిే ఆ నియమము. మీర్మ మీ సహో దర్మడు లేక సహో దర్శ
యొకు సంర్క్షకుల య
ై ునాిర్మ. లేఖ్నములనిి ప్ర్శస్టత
ిా ులనిిటి కొర్కు
వర్శతంచబడవు. అవి సర్వకాలము కొర్కు వర్శతసత ాయిగాని, ప్ర్శస్టత
ిా ులనిిటికి వర్శతంచవు.
ప్ర్శస్టత
ిా ులు ఏమిటో మనము కనుగొనాల్వ, మర్శయు ఆ విభినిమన
ై సందర్భములలో
దానిని ఎలా అనువర్శతంచాలో మనము నేర్ముకోవాల్వ, ఎందుకంటే ఆ విధ్ంగానే దదవుడు
మనకు లేఖ్నమును అనుగీహంి చాడు.
— డా. కైగ్ ఎస్. కీనర్డ
మనము ఇంతకు ముందు చూస్టినటు
ో , ప్రతి బెైబిలు భాగము యొకు ర్చయిత, ప్తరము మర్శయు
శరీతల మీద దృషిరపటురట కొర్కు బలమన
ై వేదాంతశాసత ర ఆధార్మును లేఖ్నములు సవయంగా అందిసత ాయి.
అవును, వాసత విక అర్ాము యొకు ఈ మూడు మార్గ దర్ికముల మీద విశేషమన
ై దృషిరపటురటకు కషర ప్డి ప్ని
చదయవలస్టియుంటుంది. అయితద బెైబిలు భాగము యొకు ర్చయితను గూర్శు, ప్తరమును గూర్శు మర్శయు
వాసత విక శరీతలను గూర్శు మనము ఎంత ఎకుువగా తెలుసుకుంటే, అంత చకుగా మనము దాని యొకు
వాసత విక అర్ామును విశదీకర్శంచగలుగుతాము. మర్శయు వాసత విక అర్ామును మనము ఎంత ఎకుువగా
అర్ాము చదసుకోగల్వగశతద, అంత చకుగా లేఖ్నములను నేటి మన జీవితములకు అనువర్శతంచుకోగలుగుతాము.
వాసత విక అర్ాము అంటే ఏమిటో చూస్టి, దాని యొకు వేదాంతశాసత ర ఆధార్మును విశదీకర్శంచాము
కాబటిర, మన లేఖ్న ప్ర్శశరధ్నలో వాసత విక అర్ాము మీద దృషిరపటురట యొకు పారముఖ్యతను ఇప్ుపడు
చూదాేము.
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పారముఖ్యత
సర్శయిైన ప్ర్శశరధ్న యొకు పారముఖ్యతను మనము ర్ండు మార్గ ములలో చూదాేము. మొదటిగా,
సంఘ చర్శతర అంతటా, ముఖ్యముగా ప ర టెస్టర ంట్ సంసుర్ణ కాలములో ఈ ప్రకిీయ యొకు పారముఖ్యతను
మనము చూదాేము. మర్శయు ర్ండవదిగా, వాసత విక అర్ామును ప్ర్శశరధించుట యొకు పారముఖ్యతను
నిర్ో క్షయము చదయుటకు కార్ణమైన ఆధ్ునిక సంఘములోని కొనిి సవాళ్ో కు మనము సమాధానమిదాేము.
సంఘ చర్శతన
ర ు కుోప్త ంగా చూసూ
త ఆర్ంభిదాేము.

సంఘ చర్శతర
వాసత విక అర్ామును అనేవషించుట బెైబిలు వాయఖ్ాయనములో ఒక కొీతత , ఆధ్ునిక ఉదాాటన కాదు.
వాసత విక అర్ామును నేడు మనము అనేవషించునంతగా వదకని కొనిి విసత ృతమన
ై వాయఖ్ాయనశాసత ర వయవసా లను
కొనిి సమయాలలో కస
ై త వ సంఘము ప్రతిపాదించిన విషయము వాసత వమే. అయినను, సంఘ చర్శతర
అంతటిలో, లేఖ్నము యొకు వాసత విక అర్ామును వదకుట బెైబిలు వాయఖ్ాయనములో ఒక పారముఖ్యమన
ై
భాగమైయునిది అని ప్రఖ్ాయతిగాంచిన వేదాంతవేతతలు అందర్మ తెల్వయప్ర్చార్మ.
లేఖ్నము యొకు అర్ామును మన స ంత ప్రయోజనముల కొర్కు ఉప్యోగప్డు విధ్ముగా
మలచుకొనిన కొనిి అబదధ బో ధ్కుల గుంప్ుల నుండి ఎదుర్న
ై సవాళ్ో నుండి లేఖ్నము యొకు వాసత విక
అర్ామును భ్దరప్ర్చుట ఆదిమ సంఘము కల్వగశయుండిన ఒక ముఖ్యమన
ై ప్ని అయుయండినది. కేవలం
వాసత విక సందదశము మాతరమే అధికార్శకమన
ై ది కాబటిర బెైబిలు గీంథముల యొకు వాసత విక సందదశమును
భ్దరప్ర్చుట కొర్కు సంఘ చర్శతరలోని అనేకమంది ఆదిమ ర్చయితలు కృషి చదశార్మ.
ఉదాహర్ణకు, కీీ.శ. 130 నుండి 202 మధ్య కాలములో నివస్టించిన ఆదిమ సంఘ పితర్మడెైన
ఐర్ేనియస్, తన ర్చనయిన
ై ఎగైనస్ర హెర్స్ట్స్, 3వ గీంథము, 7వ అధాయయము, మొదటి భాగములో పౌలు
ర్చనల యొకు తప్ుపడు వాయఖ్ాయనములను ఈ విధ్ంగా ఖ్ండించాడు. అకుడ ఐర్ేనియస్ వారస్టిన మాటలను
వినండి:
“యుగసంబంధ్మన
ై దదవత విశవస్టించనివార్శ మనోనత
ే మ
ర ులకు గుడి్ తనము
కల్వగశంచింది” అని ర్ండవ కొర్శంథీ ప్తిరకలో పౌలు సపషర ముగా ప్ల్వకిన మాటలను
వార్మ ఉదాాటిసత ార్మ, మర్శయు ఈ లోకములో ఒక దదవత ఉనిది అని చెబుతార్మ, కాని
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ప్రధానులను, ఆర్ంభ్మును మర్శయు సామర్ా ామును మించిన మర్ొకర్మ ఉనాిర్మ ...
అలాగే .... పౌలు ర్చనలను ఎలా చదవాలో వార్శకి తెల్వయదు.
యిేసు పాత నిబంధ్నలోని సృషిరకర్త దదవుని నుండి గాక మర్ొక ఉనితమైన దదవుని నుండి వచాుడు
అని నముు జోుస్టిత కవాద బో ధ్కులను యిర్ేనియస్ ఖ్ండిసత ునాిడు. పాత నిబంధ్నలోని “యుగసంబంధ్మన
ై
దదవత” కొీతత నిబంధ్నలోని ఉనితమన
ై , “ప్రధానులు, ఆర్ంభ్ము మర్శయు అధికార్ము కంటే ఉనితమన
ై ”
దదవుని చూడలేకుండా ప్రజల యొకు నేతరములకు గుడి్తనము కల్వగశంచాడు అని 2 కొర్శంథీ. 4:4 బో ధిసత ుంది
అని ఈ అబదధ బో ధ్కులు నమాుర్మ. వార్మ పౌలు యొకు వాసత విక అర్ామును కనుగొనలేకపల తునాిర్మ
కాబటిర ఈ జోుస్టిత క వాయఖ్ాయనకర్త లకు పౌలు మాటలను చదువుట ర్ాదు అని కనుప్ర్చుట కొర్కు తన
గీంథములోని ఈ అధాయయమును యిర్ేనియస్ అంకితం చదశాడు.
మధ్య యుగములలో ఐర్ోపాలో, లేఖ్నములు ప్రధానముగా సంఘ ప్ర్ంప్ర్ యొకు నేప్థయములో
వీక్ించబడిన కొనిి తీవరమన
ై సందర్భములు ఉనాియి. అయితద వాసత విక అర్ాము లేక స్టనిస్ ల్వటర్ల్వస్ మీద
కూడా బలమైన నముకము ఉండదది.
ఉదాహర్ణకు, ప్రఖ్ాయతిగాంచిన వేదాంతవేతత అయిన థామస్ అకివనాస్ తాను వారస్టిన ప్ుసత కమైన

సుము థియోలాజక, 1వ భాగము, 1వ ప్రశి, 10వ వాయసములో, ఒక వాకయభాగము అందించు
అర్ాములనిిటికీ స్టనిస్ ల్వటర్ల్వస్ ఆధార్ముగా ఉనిదని అతడు చెపాపడు.
కాబటిర ప్వితర ర్చనలలో ఎలాంటి సందదహము ఉండదు, ఎందుకంటే భావనలు అనిి
ఒకే దాని మీద ఆధార్ప్డియుంటాయి — అక్షర్ార్ా — మర్శయు దానిలో నుండియిే
తర్ుము వల్వకితీయబడుతుందిగాని, ర్ూప్కముల కొర్కు ఉదదే శించబడినవాటిలో
నుండి కాదు.
ఈ భాగము సపషర ముగా సూచించుచునిటు
ో , లేఖ్నములో అనేక భావనలు ఉనాియని అకివనాస్
నమాుడు, కాని “భావనలు అనిి అక్షర్ార్ాము మీద ఆధార్ప్డియుంటాయి” అని అతడు ఉదాాటించాడు.
మర్శయు ఈ అక్షర్ార్ా భావనలో నుండియిే “ఈ తర్ుము” — లేక సంఘములో వాయఖ్ాయనము —
“వల్వకితీయబడుతుంది.”
తర్మవాత, ప్దాిలగ వ శతాబే ము నుండి ప్దిహడ
ే వ శతాబే ము వర్కు ఐర్ోపాలో జర్శగన
శ జఞునోదయ
కాలములో, సాహితయ వాయఖ్ాయనము మీద సంఘము యొకు నియంతరణ నిదానముగా సనిగశల్వోంది.
ఫల్వతంగా, వాయఖ్ాయనమును ఉనికిలో ఉని సంఘ ప్ర్ంప్ర్కు అనుసంధానము చదయుట మీద ఉదాాటన
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బలహీనప్ర్చబడింది, మర్శయు లేఖ్నముల యొకు వాసత విక అర్ాము మీద ఉదాాటన బలప్ర్చబడింది. ఈ
కాలములో, అనేక పారముఖ్యమైన పారచీన గరీకు మర్శయు లాయటిన్ సాహితయ భాగములు వాసత విక భాషలలో
ఐర్ోపా అంతా ప్రచిల్వతమయ
ై ాయయి. మర్శయు ఈ వాకయభాగములను అధ్యయనం చదస్టన
ి ప్ండితులు వాటి
వాసత విక భాషలు మర్శయు చార్శతిక
ర నేప్థయము మీద దృషిరపటారర్మ. అంతదగాక, ఈ వాకయభాగముల యొకు
వాయఖ్ాయనములను వార్మ సంఘ అధికార్ము మర్శయు ప్ర్ంప్ర్గాక వాసత విక అర్ాము మీద కేందీక
ర ృతము
చదశార్మ.
ఈ మార్మప ప్దిహన
ే ు మర్శయు ప్దహార్వ శతాబే ములలో ప ర టెస్టర ంట్ సంసుర్ణ కాలములో
వాయఖ్ాయనశాసత మ
ర ులో జర్శగశన మార్మపచదర్మపలకు మార్గ మును స్టిదధప్ర్చింది. మార్శరన్ లూథర్డ మర్శయు జఞన్
కల్వవన్ వంటి ప్ండితులు లేఖ్నములను తమ వాసత విక భాషలలో మర్శయు చార్శతిక
ర నేప్థయములలో
ప్ర్శశరధించుట కొర్కు తమను తాము అంకితం చదసుకునాిర్మ. లేఖ్నము యొకు వాసత విక అర్ామును
తెలుసుకొనుట ర్ోమ్ యొకు వేదాంతశాసత మ
ై అధికార్మయ
ై ునిదని నొకిు
ర ు కంటే బెైబిలు వార్శకి ఉనితమన
చెప్ుపటలో సహాయప్డింది అని వార్మ నమాుర్మ.
ఇవాంజల్వకల్ ప్ండితుల మధ్య, లేఖ్న వాయఖ్ాయనమును గూర్శు ఈ అభిపారయమును “వాయకర్ణచార్శతిరక ప్దధ తి” అని పిలుసాతర్మ. ఈ ప్దధ తి లేఖ్నములో ఉదాాటించబడింది, సంఘ చర్శతర అంతటిలో
పారముఖ్యమైయునిది, మర్శయు సంసుర్ణ కాలము నుండి లేఖ్న అధ్యయనమునకు ఒక పారముఖ్యమన
ై
ప్దధ తి అయుయనిది.
మధ్య యుగములలో, లేఖ్నములు సమాజమంతటి యొకు గీంథమయ
ై ునిది.
విదయనభ్యస్టించిన ప్రజలు ఎకుువ సమయమును లేఖ్నముల అధ్యయనము కొర్కు
వచిుంచార్మ, మర్శయు ఇవి సమాజములో మర్శయు సంఘములో గొప్ప భ్ూమికను
పల షించాయి. మర్శయు ఆ లేఖ్న అధ్యయనములో, మధ్య యుగములలో, వార్మ
వాకయభాగములోని అనేక విభినిమన
ై ప ర్ల మీద దృషిరపటుర ఒక దీర్ామన
ై లేఖ్న
అధ్యయన విధానమును అభివృదిధ చదశార్మ. లేఖ్నముల యొకు వాసత విక అర్ా ము,
అనగా చార్శతిక
ర ర్చయిత యొకు ఉదదే శము, మధ్య యుగములలోని వాయఖ్ాయన
విధానములో ఒక పారముఖ్యమన
ై భాగమయ
ై ునిది. అయితద, ఇది మర్శంత
ఉనితమన
ై కార్యమునకు మార్గ ముగా ప్ర్శగణించబడింది. తదుప్ర్శ వాయఖ్ాయనమునకు
భినిముగా, ర్చయిత యొకు ఉదదే శము లేక వాసత విక అర్ా ము మంచి అధ్యయనము
కొర్కు ఆధార్ముగా ప్ర్శగణించబడింది, అయితద వాసత విక అర్ాము కంటే కూడా
పారముఖ్యమన
ై దిగా ప్ర్శగణించబడిన మర్ొకటి ఉనిది. అది కీీసత ు కేందిత
ర మయ
ై ునిది,
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మర్శయు చాలాసార్మో యుగాంతశాసత మ
ై లు
ర ు లేక అంతయదినముల మీద దృషిర లేక బెబి
యొకు అంతిమ కీీసత ుకేందిత
ర అధ్యయనము అయుయనిది. కాబటిర ర్చయిత యొకు
ఉదదే శము పారముఖ్యమన
ై దద గాని, దానిని సర్వసవంగా మాతరం ప్ర్శగణించకూడదు. ఇది
ఒక గమయము కొర్కు మాదయమముగా మాతరమే ప్ర్శగణించబడుతుంది.
— డా. జోనాథన్ టి. పనిింగరన్
మధ్య యుగములలో వాసత విక అర్ాము మర్శయు సంఘ ప్ర్ంప్ర్ మధ్య ఉని
అనుబంధ్మును గూర్శున ప్రశి మధ్యయుగ వాయఖ్ాయనకర్త లను మనము అడిగత
శ ద
వార్మ మన వప్
ై ు వింతగా చూసాతర్మ, ఎందుకంటే మధ్యయుగ కాలములో లేఖ్నము
యొకు అర్ాము మీద ఎకుువ దృషిర పటేరవార్మ... సంఘ ప్ర్ంప్ర్యిే బెబి
ై లు యొకు
బో ధ్న అయుయనిది అను నిశుయతతో వార్మ బెబి
ై లును ఆశీయించదవార్మ. ఇప్ుపడు,
ఇర్వై ఒకటవ శతాబే ప్ు ప ర టెస్టర ంటో మన
ై మనము దానిని చూస్టి దానిని బేఖ్ాతర్మ
చదయుట సహజమే, కాని మనము కూడా కొనిిసార్మో ఇలానే చదసత ాము. మీకు
తెలుసా, జఞన్ కల్వవన్, లేక జఞన్ వస్ట్ో , లేక మార్శరన్ లూథర్డ, లేక ఇతర్మల యొకు
బో ధ్ లేఖ్నము యొకు బో ధ్ అయుయనిదని చెబుతూ తిర్మగు అనేకమంది ప్రజలు
మన మధ్య ఉనాిర్మ. కాబటిర, మధ్య యుగములలో వార్మ విశావస నియమము మీద
ఆధార్ప్డియుని లేఖ్న వాయఖ్ాయన ప్దధ తిని అనుసర్శంచదవార్మ. “అప సత లులు మనకు
అందించిన విశావసము లేఖ్నభాగము యొకు విశేషతలలో నుండి మనకు ఎలా
అందించబడుతుంది?”
— డా. కేర్ర వినా ంట్
బెైబిలు భాగముల యొకు వాసత విక అర్ామును ప్ర్శశరధించుట సంఘ చర్శతర అంతటిలో పారముఖ్యమైన
విషయముగా ఉండెను అని మనము చూశాము కాబటిర, ఆధ్ునిక సంఘములో ఈ ఆలోచనకు విర్ోధ్ముగా
తల తిత న కొనిి సవాళ్ో ను ఇప్ుపడు మనము ప్ర్శగణిదే ాము.
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ఆధ్ునిక సంఘము
కేవలం బెైబిలు మాతరమేగాక, ఇతర్ భాగముల యొకు వాసత విక అర్ాము యొకు పారముఖ్యతను
అనేక విధాలుగా ప్రశిించు దినమున మనము నివస్టించుచునాిము. మనము ఇంతకు ముందు చూస్టినటు
ో ,
మునుప్ు, అనేకమంది వాయఖ్ాయనకర్త లు ప్రతి వాకయభాగము యొకు అనేక అర్ాములను గూర్శు మాటాోడార్మ,
ఎందుకంటే బెైబిలు మన ఊహలకు మించిన దదవుని యొదే నుండి వచిుంది అని వార్మ నమాుర్మ. అయితద
ఆధ్ునిక లోకములో, బెైబిలు యొకు వాసత విక అర్ాము లేక ఇతర్ సాహితయముల వాసత విక అర్ాము యొకు
విలువ దదవుని వలన ప్రశిించబడలేదుగాని, మానవ సంభాషణ యొకు సవభావము వలన
ప్రశిించబడుతుంది.
ఇర్వైయయవ శతాబే ము యొకు ఆర్ంభ్ములో, సాహితయ విమర్ిను అనుసర్శంచు ఆధ్ునిక
విదాయలయములు వాసత విక అర్ామును నిర్ో క్షయం చదశాయి. లేఖ్నము యొకు ర్చయితలు మర్శయు వాసత విక
శరీతలను గూర్శు చాలా వర్కు తెలుసుకొనుట సాధ్యము కాదు అని ఈ విదాయలయములు సాధార్ణంగా
వాదించాయి. ర్చయితలను మర్శయు శరీతలను నిశుయముగా గుర్శతంచుట సాధ్యము కాదు అని
చర్శతరకార్మలు చెపాపర్మ. ఆధ్ునిక సంసుృతులలోని అనుమితులను మనము పారచీన సంసుృతులకు
అనువర్శతంచకూడదు అని మానవశాసత జు
ర ు లు ఉదాాటించార్మ. ఆధ్ునిక పాఠకులు పారచీన ర్చయితల యొకు
ఉదదేశములను సర్శగా అర్ాము చదసుకోలేర్మ అని మనోవిజఞున శాసత జు
ర ు లు సూచించార్మ. మానవ జఞునము ఎంత
వయకితగత ఆధార్శతమన
ై ది అంటే ర్చయితలు ఏమి ఆలోచన చదశార్ో నిజముగా తెలుసుకొనుట ఇంచుమించు
అసాధ్యమని తతవవేతతలు వాదించార్మ.
ఇర్వైయయవ శతాబే ము మధ్య కాలానికి, పారచీన ర్చయితలు మర్శయు శరీతలను గుర్శతంచు
విషయములో ఎదుర్ైన నిర్ాశ వార్శని ప్ూర్శతగా విసర్శాంచి, వాకయ భాగము మీద మాతరమే ప్ూర్శతగా
దృషిరపటురనటు
ో అనేకమంది వాయఖ్ాయనకర్త లను ప్ుర్శకొల్వపంది. కొీతత విమర్ికులు ఎలాంటి చార్శతిక
ర నేప్థయము
లేకుండా లేఖ్నభాగములను అధ్యయనము చదయుటకు ప్రయతిించార్మ. భాష్టాతుక వయవసా లో ప్లు
వికలపముల దృష్టారా ప్తరములోని మాటల ఎంపికలో నిర్ాుణవాదులు అర్ామును కనుగొనాిర్మ. మర్శయు
అధ్ునాతన పాఠకులు వాకయభాగమునకు సపందించిన విధానములలో పాఠకుల-సపందన విమర్ికులు
అర్ాము కొర్కు వదికార్మ.
ఇర్వైయయవ శతాబే ము యొకు చివర్శ దశాబే ములలో, వాకయభాగము యొకు అర్ామును కనుగొనుట
సాధ్యము కాదు — లేక అది దుషర మన
ై ది — అని సాహితయ విమర్ికులు తెల్వయప్ర్చార్మ. ఆధ్ునిక పాఠకుల
మీద పారచీన ర్చయితల యొకు ఆలోచనలను ర్మదుేటను కొంతమంది పల స్ర నిర్ాుణవాదులు నిర్ాకర్శంచార్మ.
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వాకయభాగములను అర్ాము చదసుకొనుటకు కషర ముగా చదయుటకు సపషర ముగా కనిపించు వర్
ై మధ్యములు
మర్శయు సందిగధతల మీద దృషిరపటురట దావర్ా పారచీన వాకయభాగములను “విప్పమని” వార్మ పాఠకులను
పల ర తిహించార్మ. మర్శయు అనేకమంది విమర్ినాతుక ప్ండితులు పారచీన ర్చయితలను తిర్సుర్శంచి, తమ
స ంత ఉదదేశయములకు అనుగుణంగా లేఖ్నములోని మాటలను మర్లుుకొనమని ఆధ్ునిక పాఠకులను
పల ర తిహించార్మ.
ఇది ఎంత వింతగా అనిపించినప్పటికీ, లేఖ్నము యొకు వాసత విక అర్ామును కనుగొనుటలోని
విలువను సవాలు చదస్టన
ి విమర్ినాతుక ప్ండితుల నుండి అనేక ఉప్యోగకర్మన
ై మళ్కువలను
కనుగొనుట సాధ్యమే. అయితద మొతత ము మీద, సంసుర్ణ కాలములోని పాఠములను జఞుప్కముంచుకొనుట
యుకత మైన ప్ని. వాయఖ్ాయనశాసత ర బానిసతవమును తపిపంచుకొనుటకు, మానవ వాయఖ్ాయనకర్త ల యొకు
బానిసతవమును తపిపంచుకొనుటకు ఏకైక మార్గ ము, బెైబిలు భాగములను మొటర మొదటిగా ప్ర్శశుదాధతు
పతరర్ప
ే ించిన చార్శతిక
ర నేప్థయములో చూచుట అయుయనిది. లేఖ్నములను తమ సవప్రయోజనాల కొర్కు
ఉప్యోగశంచి ఇతర్మల జీవితముల మీద తమ స ంత అధికార్మును మోప్ుట కొర్కు లేఖ్నముల యొకు
మదే తు తమకు ఉనిది అని చెప్ుపకుని వయకుతలు, సాంసుృతిక ఉదయమాలు, సంఘములు మర్శయు
ఇతర్మలకు విర్ోధ్ముగా బెైబిలు యొకు అధికార్మును భ్దరప్ర్చుటకు ఇది ఏకక
ై మార్గ మయ
ై ునిది.
సంఘ అధికార్మల వాయఖ్ాయనశాసత ర బానిసతవమును నివార్శంచుటకు ప్ర్శశుదాధతు పతర్
ర ప
ే ించిన చార్శతిరక
నేప్థయములో బెైబిలును చూచుట ఏకైక మార్గ మైయునిది అని సంసుర్త లు చూశార్మ. ఇదద విధ్ముగా,
సమకాలీన వయకుతలు, ర్ాజకీయ ఉదయమాలు, సంఘములు మర్శయు ఇతర్ అధికార్ముల దావర్ా కలుగు
వాయఖ్ాయనశాసత ర బానిసతవము నుండి బెైబిలు యొకు అధికార్మును భ్దరప్ర్చుటకు బెైబిలు యొకు వాసత విక
అర్ాము కొర్కు వదకుట ఏకక
ై మార్గ మయ
ై ునిది.

ముగశంప్ు
లేఖ్నము యొకు ప్ర్శశరధ్నను గూర్శున ఈ పాఠములో, మన ప్ర్శశరధ్నా విషయముగా లేఖ్నము
యొకు వాసత విక అర్ామును మనము నిర్వచించాము. వాసత విక అర్ాము మీద దృషిర నిలుప్ుటకు మనము
వేదాంతశాసత ర ఆధార్మును వివర్శంచాము. వాసత విక అర్ాము మీద సర్శయిన
ై దృషిరని పటురట యొకు
పారముఖ్యతను మనము చూశాము.
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ఈ పాఠము అంతటిలో మనము చూస్టినటు
ో , బెైబిలు వాయఖ్ాయనములో అనేక కోణములు ఒక
ప్ుర్ావసుతశాసత ర తవవకమును పల ల్వయునిది. లేఖ్నముల యొకు వాసత విక అర్ామును కనుగొనుటకు
మనము వాటిని వాటి యొకు పారచీన చార్శతిరక నేప్థయములలో ప్ర్శశరధిసత ాము — తమ వాసత విక శరీతల
యొకు భావనలు, ప్రవర్త నలు మర్శయు భావోదదవగములను ప్రభావితము చదయుటకు ప్ర్శశుదాధతు మర్శయు
పతరర్ప
ే ించబడిన ర్చయితలు ఉదదేశించిన విధానములు. ప్రతి బెైబిలు భాగము యొకు వాసత విక అర్ామును
గీహించుట వాయఖ్ాయనమునకు చాలా కీలకమైయునిది, ఎందుకంటే వాసత విక అర్ాము చర్శతయ
ర ందంతటా
ప్రజలందర్శ కొర్కు సవయంగా దదవుని యొకు అధికార్మును కల్వగశనదిగా ఉనిది. ఈ కార్ణం చదత, ప్రతి
బెైబిలు భాగము యొకు వాసత విక అర్ామును గూర్శున మన అవగాహనను అభివృదిధ చదసుకొనుట కొర్కు
మనము ఎలో ప్ుపడూ స్టిదధముగా ఉండాల్వ, తదావర్ా మనము చదయు ప్రతి ఆధ్ునిక అనువర్త నము దాని
యొకు అధికార్శక వాసత విక అర్ామునకు అనుగుణంగా ఉనిదను నిశుయతను ప ందుకోగలము.
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