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ఆయన మనకు లేఖ్నమును అనుగీహించాడు:
వాయఖ్ాయనమునకు ప్ునాదులు
నాలగ వ పాఠము

అర్ాము ప్టో ప్లు దృషిరకోణములు

ఉపో ద్ఘాతం
ప్రజలు ఒక బెైబిలు భాగము యొకు అర్ామును గూర్శు అసముతిని తెలుప్ుట ఏదో ఒకసార్శ మనము
వినే ఉంటాము. చాలాసార్మో, ఈ సంభాషణలు ఒకే విధ్ంగా ముగుసాతయి. “సర్ే, మీ వాయఖ్ాయనము, కేవలం మీ
అభిపారయము మాతరమే” అని ఒకర్ంటార్మ. అయితద “లేదు, ఇది నా అభిపారయము మాతరమే కాదు. ఇది
సతయము” అని మర్ొక వయకిత సపందిసత ాడు. ఈ మాటలు బెైబిలు వాయఖ్ాయనములో కొనిి ప్రధానమైన ప్రశిలను
ప్రతిబింబిసాతయి: బెైబిలులోని ఒక భాగమును మనము చదివి, దాని అర్ామును గూర్శు ఒక నిర్ాార్ణకు
వచిునప్ుపడు, ఆ నిర్ాార్ణ ఒక వాసత విక సతయమా, వయకితగత అభిపారయమా, లేక వీటి మధ్యలోని వేర్ొక
విషయము అయుయనిదా?

ఆయన మనకు లేఖ్నమును అనుగీహించాడు: వాయఖ్ాయనమునకు ప్ునాదులు అను మన

పాఠయకీమములో ఇది నాలగ వ పాఠము మర్శయు దీనికి, “అర్ాము ప్టో ప్లు దృషిరకోణములు” అను

శీర్శషకనిచాుము. ఈ పాఠములో, వాయఖ్ాయనకర్త లు ఒక లేఖ్నభాగము యొకు అర్ామును గుర్శతంచిన మర్శయు
వర్శణంచిన ప్రధానమైన విధానములను కొనిింటిని మనము చూదాేము.
బెైబిలులోని లేఖ్నభాగముల యొకు అర్ామును గూర్శు మనము ప్రశిలను అడుగుట
ఆర్ంభించుచుండగా, జఞానమును ప ందుకొనవలస్టిన విషయములకు మర్శయు జఞానమును ప ందు వయకుతలకు
మధ్య వయతాయసము చూప్ుతూ ఆర్ంభించుట సహాయకర్ముగా ఉంటుంది. జఞానమును ప ందవలస్టిన
విషయములు అనగా మనము అర్ాము చదసుకొనుటకు ప్రయతిించు విషయములు. ఈ విషయములు
ఆలోచనల వంటి సంక్షేప్మైనవి కావచుు, లేక ప్రజలు లేక సా లములు వంటి మూర్త తవము కల్వగశనవి
కావచుు.
ఉదాహర్ణకు, జీవశాసత జు
ర ా లు జంతువులు మర్శయు మొకులు వంటి విషయములను గూర్శు

అధ్యయనం చదసత ార్మ. మర్శయు సంగరతకార్మలు సంగరతం మర్శయు సంగరత వాయిదయములు వంటి వాటిని
గూర్శు అధ్యయనం చదసత ార్మ. భినిముగా, జఞానమును ప ందు వయకుతలు అనగా అధ్యయనము చదయు
ప్రజల ైయునాిర్మ. జీవశాసత మ
ర ులో, జీవశాసత జు
ర ా లు సవయంగా జఞానమును ప ందు వయకుతల ైయునాిర్మ.
సంగరతములో, సంగరతకార్మలు సవయంగా జఞానమును ప ందు వయకుతల ైయునాిర్మ.

కాబటిర, మనము బెైబిలును వాయఖ్ాయనించునప్ుపడు, మనము ఆ వయకుతలమైయునాిము, ఎందుకంటే
మనము వాయఖ్ాయనమును చదసత ునాిము. మర్శయు మనము అధ్యయనము చదయు విషయము బెైబిలు
అయుయనిది, ఎందుకంటే మనము దానిని వాయఖ్ాయనించుటకు ప్రయతిించుచునాిము.

-1వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

ఆయన మనకు లేఖ్నమును

నాలగ వ పాఠము:

అనుగీహించాడు:

అర్ాము ప్టో ప్లు దృషిరకోణములు

వాయఖ్ాయనమునకు ప్ునాదులు

ఇప్ుపడు, ప్రతి విధ్మైన మానవ అవగాహనలో జఞానము యొకు విషయములు మర్శయు వయకుతలు
ఇర్మవుర్మ భాగమైయుంటార్మ అని చూచుట సులువైన ప్నే. అయితద జఞానానేవషణలో విషయములు మర్శయు
వయకుతలు కల్వస్టి ఎలా ప్నిచదసత ార్మ?
మానవ జఞానము యొకు విషయములు మర్శయు వయకుతలను గూర్శు మూడు ప్రధానమైన
దృషిరకోణములలో చర్శుంచుట చాలాసార్మో సహాయకర్ముగా ఉంటుంది. మొదటిగా, కొంతమంది
నిషపక్షతావాదము వైప్ుకు మొగుగచూప్ుతుంటార్మ. సర్శయిైన ప్ర్శస్టత
ిా ులలో, ప్క్షపాతములేని లేక వాసత విక
జఞానమును సంపాదించుట సాధ్యమేనని నిషపక్షతావాదులు నముుతార్మ. ర్ండవదిగా, ఇతర్మలు
మనోవాదమునకు మొగుగచూప్ుతార్మ. మన జఞానము అనిివేళల మన వయకితగత ప్క్షపాతముల దావర్ా
ప్రభావితము చదయబడుతుంది కాబటిర నిషపక్షవాదము అసాధ్యమని మనోవాదులు నముుతార్మ.
మూడవదిగా, కొందర్మ సంభాషణావాదము అను పైవాటి మధ్యలో ఉండు దానిని కనుగొనాిర్మ. ఈ
దృషిరకోణము నిషపక్ష వాసత వము మర్శయు మన మనోవాద దృకోుణము మధ్య తర్చుగా “సంభాషిసత ుంది” అని
ఉదాాటిసత ుంది.
నిర్ాశుర్యముగా, బెైబిలు వాయఖ్ాయనములో ఈ మూడు దృషిరకోణములు ఉప్యోగశంచబడినవి. కాబటిర,
ఈ పాఠములో లేఖ్నము యొకు అర్ామును మనము ప్ర్శగణంచుచుండగా, ఈ ప్రశికు
జవాబిచుునిప్ుపడు మనము వీటిలో ప్రతిదాని మీద దృషిరపడదాము: ఒక బెైబిలు భాగము యొకు
అర్ామును గూర్శు మనము కల్వగశయుని అవగాహన నిషపక్షమైనదా, మనోవాదమైనదా, లేక
సంభాషణాతుకమైనదా?
ఈ పాఠములో, అర్ామునకు ఈ మూడు ప్రధానమైన దృషిరకోణముల మీద మనము దృషిరపడదాము.
మొదటిగా, మనము నిషపక్ష దృషిరకోణములను ప్ర్శగణదాేము. ర్ండవదిగా, మనోవాద దృషిరకోణములను
మనము చూదాేము. మర్శయు మూడవదిగా, సంభాషణాతుక దృషిరకోణములను విశదీకర్శదే ాము. లేఖ్నము
యొకు అర్ాము ప్టో నిషపక్ష దృషిరకోణములను చూసూ
త ఆర్ంభిదాేము.

నిషపక్ష
ఏదో ఒక విషయమును గూర్శు తమ అభిపారయములను కల్వగశయుండి, ఆ అభిపారయములను
వాసత విక సతయములతో సమర్శధంచలేని ప్రజలను మనమంతా చూస్టతయుంటాము. అవును, బెైబిలు
వాయఖ్ాయనము విషయములో కూడా ఇదద వాసత వమైయునిది. అనేక బెైబిలు భాగముల యొకు అర్ాములను
గూర్శు అభిపారయముల కొర్త లేదుగాని, అనేకమంది ప్రజలు తమ వాయఖ్ాయనములను వాసత విక సతయముల
మీద ఆధార్ము చదసుకొనుటకు ప్రయతిించర్మ. ఒక బెైబిలు భాగము యొకు అర్ామును గూర్శు వార్మ
నముు విషయమును ఉదాాటించి అకుడితో వదిల్వపటేరసత ార్మ. మనము ఈ సమసయను తర్చుగా
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ఎదుర్ొునునప్ుపడు, అది మనకు నిర్ాశను కల్వగశంచవచుు, మర్శయు కనీసం కొంతవర్కైనా వాసత వముల
మీద ఆధార్ప్డు లేఖ్న అవగాహనల కొర్కు తాప్తరయప్డునటు
ో అది మనలను ప్ుర్శకొలపవచుు.
ప్దిహేడు మర్శయు ప్దెేనిమిదవ శతాబే ముల నుండి ఐర్ోపాలో, నిషపక్షవాదము బెైబిలు
వాయఖ్ాయనమును బహుగా ప్రభావితము చదస్టింది. సార్ములో, బెైబిలును వార్మ ప్క్షపాతము లేకుండా
అనువదించగలర్మ అని, మర్శయు దాని యొకు అర్ామును నిశుయముగా తెలుసుకోగలర్ని ప్ండితులు
నమాుర్మ. మనము లేఖ్నమును వాయఖ్ాయనించునప్ుపడు మన వయకితగత ప్క్షపాతములనిిటిని
తొలగశంచగలమని చాలామంది నిషపక్షవాదులు వాదించర్మ. అయితద మన వాయఖ్ాయనముల మీద ప్రభావము
చూప్కుండా వీటిని మనము నివార్శంచవచుని, తదావర్ా లేఖ్నమును గూర్శు మనము సర్శయిైన
అవగాహనను ప ందుకోవచుని వీర్మ నముుతార్మ. ఉదాహర్ణకు, బెైబిలులోని మొదటి వచనమైన
ఆదికాండము 1:1 ఏమి చెబుతుందో మనకు తెలుసు :
ఆద్ియంద్ు ద్ేవుడు భూమయయకాశములను సృజంచెను (ఆద్ి. 1:1).
ఈ వాకయభాగము యొకు మౌల్వక అర్ామును గీహించుట సులువైన ప్ని అని చాలామంది వాదిసత ార్మ.
కనీసం, “దదవుడు సమసత మును సృజంచాడు” అని మాతరం మనము ఎంతో నిశుయతతో చెప్పవచుు.
“దదవుడు సమసత మును సృజంచాడు” అని ఆదికాండము 1:1 యొకు అర్ా ము అయుయనిది అని
నిషపక్షవాదులు చెపిపన ప్రతిసార్శ, ప్క్షపాతము లేకుండా వార్మ వచనమును అర్ాము చదసుకునాిర్ని వార్మ
నముుతార్మ. కాబటిర, వార్శ వాయఖ్ాయనమును తిర్సుర్శంచిన ప్రతి ఒకుర్మ వాసత విక సతయమునకు అసముతి
తెలుప్ుతునాిర్మ అని వార్మ ఆలోచిసాతర్మ.
ఇప్ుపడు, లేఖ్న అర్ాము కొర్కు అనేకమంది బెైబిలు వాయఖ్ాయనకర్త లు ఈ ప్దధ తిని ఎందుకు
ఉప్యోగశంచార్మ? మర్శయు బెైబిలు వాయఖ్ాయనశాసత మ
ర ులో నిషపక్షవాదము వలన కల్వగశన ప్ర్శణామాలు ఏవి?
ఈ ప్రశిలకు జవాబిచుుటకు, ర్ండు దశలలో చూచుట దావర్ా వాయఖ్ాయనమునకు నిషపక్ష

దృషిరకోణములను మనము ప్ర్శశోధిదే ాము. మొదటిగా, ఈ దృషిరకోణముల యొకు తతవసంబంధ్మైన
మర్శయు సాంసుృతిక నేప్థయమును మనము చూదాేము. ర్ండవదిగా, బెైబిలు వాయఖ్ాయనము మీద వాటి
యొకు ప్రభావమును మనము ప్రసత ావిదాేము. వాయఖ్ాయనమునకు నిషపక్ష దృషిరకోణముల యొకు
నేప్థయమును చూసూ
త ఆర్ంభిదాేము.

నేపథయము
నిషపక్షవాదమును ఆధ్ునిక తతవశాసత మ
ర ులోని అతయంత పారముఖ్యమైన విభాగములో మనము

గుర్శతంచవచుు — ఈ విభాగమును మనము వైజా ఞనిక తర్ువాదము అని పిలుసాతము. 1596 నుండి 1650
మధ్య కాలములో నివస్టించిన ర్నే డెసాుర్రస్ ను ఆధ్ునిక తర్ువాదము యొకు పితామహుడు అని
పిలుసాతర్మ, ఎందుకంటే సతయమునకు ఉనితమైన తీర్పర్శగా అతడు తర్ుమును ప్రతిపాదించాడు. అతని
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ీ ను thirdmill.org నందు
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దృషిరకోణములో నుండి, మతము, ప్ర్ంప్ర్లు, నముకములు, ఊహలు మర్శయు మూఢనముకాలు మన
ఆలోచనను తార్మమార్మ చదస్టి మన నుండి నిషపక్ష సతయమును మర్మగుచదసత ాయి. అయితద తీవరమైన
తర్ుముతో కూడిన ఆలోచన మీద ఆధార్ప్డుట మానవులను సందిగధత నుండి విమోచించి, నిషపక్ష
సతయమును కనుగొనుటలో మనకు సహాయప్డుతుంది అని డెసాుర్రస్ నొకిు చెపాపడు.
పారకృతిక విజఞానములలో జర్శగశన ప్ుర్ోగతి దావర్ా కూడా వైజా ఞనిక తార్శుకవాదము ప్రభావితము
చదయబడింది. 1561 నుండి 1626 మధ్య కాలములో జీవించిన ఫ్ారనిిస్ బేకన్ ను ఆధ్ునిక విజఞానము
యొకు పితామహుడు అని పిలుసాతర్మ, ఎందుకంటే అతడు భౌతిక లోకము యొకు అధ్యయనమునకు
తార్శుక, జఞానయుకత మైన ఆలోచనను అనువర్శతంచాడు. ఫల్వతంగా, కీమముగా చదయబడు అనుభావిక
ప్ర్శశోధ్న — దీనిని మనము చాలాసార్మో “వైజా ఞనిక ప్దధ తి” అని పిలుసాతము — మానవ మనోవాదమును
అదుప్ుచదస్టి, మన చుటట
ర ఉని లోకమును గూర్శు ఒక నిషపక్ష అవగాహనను ప ందునటు
ో మనలను
బలప్ర్మసుతంది అను ఆలోచనను బేకన్ బలప్ర్శచాడు.
వైజా ఞనిక తార్శుకవాదము ఎంత ఖ్ాయతిని ప ందింది అంటే, ప్దిహేడవ శతాబే ము మొదలుకొని,
ఇవర్ైయయవ శతాబే ము చివర్శ వర్కు ప్రతి అధ్యయన విభాగము దాని యొకు దృషిరకోణములను
అనువర్శతంచుకునిది. మతము మర్శయు వేదాంతశాసత మ
ర ు వంటి విభాగములు కూడా తార్శుక, వైజా ఞనిక

విశలోషణను ఎదుర్ొునాియి. అవును, తర్ుము మర్శయు విజఞానము అను అంశములు కొనిి శతాబే ములుగా
అనేక మార్మపలను ఎదుర్ొునాియి. అయితద నిషపక్షవాదము యొకు ప్రధానమైన ఆలోచన మాతరం
స్టిార్ముగా నిల్వచియుండినది: తార్శుకమైన వైజా ఞనిక విశలోషణ చదయుట దావర్ా, మనము నిషపక్షమైన
జఞానమును ప ందుకోవచుు.
ఇర్వైయయవ శతాబే ములో, నిర్ాుణవాదము అను విశాలమైన తతవవాద దృకోుణము ఆధ్ునిక
నిషపక్షవాదమును తీవరతలోనికి నడిపించింది. సులువుగా చెబితద, వార్మ అధ్యయనం చదస్టిన ప్రతిదానిని గూర్శు
— సమాజశాసత మ
ర ు, కళ, భాష మర్శయు సాహితయముతో సహా — సంప్ూర్ణ అవగాహనను ప ందుటకు

నిర్ాుణవాదులు తార్శుక మర్శయు వైజా ఞనిక నిషపక్షతను ఉప్యోగశంచుటకు ప్రయతిించార్మ. సాహితయ
వాయఖ్ాయనములో నిషపక్షత కొర్కు వార్మ కల్వగశయుండిన ఆశ ఎంత తీవరమైనది అంటే, మనోవాదమును
ప్ర్శచయం చదయు ప్రతి విషయమును నిర్ాుణవాదులు తిర్సుర్శంచార్మ. ర్చయితల యొకు ఉదదేశములు,
వాసత విక శోీతల యొకు అవసర్తలు, మర్శయు ఆధ్ునిక పాఠకుల యొకు అభిపారయములు తార్శుకమైన
వైజా ఞనిక విశలోషణ కొర్కు మనోవాదమైనవిగా ప్ర్శగణంచబడినవి. అయితద తీవరమైన తార్శుక విశలోషణ వార్మ
వాయఖ్ాయనించిన భాగములను గూర్శు వార్శకి నిషపక్ష అవగాహనను కల్వగశంచగలదు అని నిర్ాుణవాదులు
నమాుర్మ.
ద్ేవుడు మనలను సంపూరణ మైన వయకుులుగా కలుస్ాుడు. ఆయన మనలోని పరతిద్ఘనిని
సృజంచఘడు. అనగా ఆయన మన మనసుులను చేశాడు; మన ఊహలను చేశాడు,

ఆయన మన భావోద్ేేగాలను చేశాడు. ఆయన సమసు మును చేశాడు, మరయు మన
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పూరణ హృద్యముతో, పారణముతో, బలముతో మరయు మనసుుతో
ప్రరమపూరేకముగా ఆయనకు సపంద్ించఘలని ఆయన కోరుచునఘాడు, కాబట్టర
మనలోని పరతి విషయము ద్ీనిలో భాగమైయునాద్ి. కాబట్టర ఒక సంకుచితమైన జ్ఞాని
బైబిలును అధ్యయనం చేయుట్ చఘలద్ు, మరయు సంకుచితమైన భావన లేక

ఊహాతమక అధ్యయనము చఘలద్ు. మీలో ఉనా సమసు మును ఉపయోగసూ
ు మీరు
సపంద్ించఘలి. ద్ేవుడు అడుగుచునాద్ి ఇద్ే. అలయగే పాపము మన మనసుులను
మరయు మన ఊహలను పరభావితము చేయగలద్ు అను విషయము కూడఘ
సతయమైయునాద్ి. కాబట్టర ఒకద్ఘనిని మరొకద్ఘని ద్ఘేరా సరచేయుట్కు ద్ేవుడు

మనకు సమకూరాాడు. కద్ఘ? కాబట్టర పరజ్లు ఊహాతమకముగా ఒక ఆలోచనకు మొగుు
చూపుతూ లేఖనమును చద్ివి ఇలయ చెపపవచుా, “యథఘరథ ంగా, నేను నఘ మనసుుప్ెట్టర
ద్ీనిని చద్ివినపుపడు, నఘ ఊహలలో మయరుపలు జ్రగాలని నేను చూడగలుగుతఘను.”
లేక వేరేవిధ్ంగా, అవునఘ, కాద్ఘ? మరయు కొనిాస్ారుు నేను జ్ఞానముతో కూడిన
ఆలోచనలను ప ంద్ఘను మరయు అద్ి ద్ీని కంట్ే ప్ెద్దద్ి అని నేను

చెపపవలస్టియునాద్ి. మరయు ఊహాతమక భావన మనలను హెచారంచవచుా,
మరయు, ఈ ఆలోచన బైబిలయనుగుణమైనద్ి కాబట్టర నీవు ద్ీని నుండి ద్ూరముగా
ఉండుట్ మంచిద్ి అని చెపపవచుా.
— డా. వర్డి పల యితెస్
ర ి
అర్ాము ప్టో నిషపక్ష దృషిరకోణముల యొకు తార్శుక మర్శయు సాంసుృతిక నేప్థయమును చూశాము
కాబటిర, ఇప్ుపడు బెైబిలు వాయఖ్ాయనము మీద నిషపక్ష దృషిరకోణములు చూపిన ప్రభావము మీద
దృషిరపడదాము.

పరభావం
తార్శుక వైజా ఞనిక నిషపక్షవాదము బెైబిలు వాయఖ్ాయనమును ర్ండు విధ్ములుగా ప్రభావితము చదస్టింది.
మొదటిగా, అది మనలను విమర్ినాతుక బెైబిలు అధ్యయనములలోనికి నడిపించింది. మర్శయు
ర్ండవదిగా, అది ఇవాంజల్వకల్ బెైబిలు అధ్యయనముల మీద కూడా ప్రభావమును చూపింది.
విజఞానము, ప్ుర్ావసుతశాసత మ
ర ు మర్శయు చర్శతర ఉప్యోగశంచు తార్శుక ప్ర్శశోధ్నను ఉప్యోగశంచుట

దావర్ా లేఖ్నములను విశలోషించుట ఉతత మమైన మార్గ మైయునిది అని విమర్ినాతుక ప్ండితులు

సాధార్ణంగా వాదిసత ుంటార్మ. విచార్కర్ముగా, ఇటిర ప్ర్శశోధ్నలలో ఉని ప్ర్శమితులను గుర్శతంచటలో
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విమర్ినాతుక ప్ండితులు విఫలమవుతార్మ, కాబటిర లేఖ్నములో ఉని ప్లు దావాలను మర్శయు
బో ధ్లను తిర్సుర్శసత ార్మ.
విమర్ినాతుక ప్ండితులకు భినిముగా, లేఖ్నము నిశుయముగా సతయముగాను
అధికార్శకముగాను ఉనిదని, మర్శయు వైజా ఞనిక ఆవిషుర్ణములనీి దాని యొకు బో ధ్ల మీద
ఆధార్ప్డియుండాలని ఇవాంజల్వకల్ కైసతవులు ఉదాాటిసత ార్మ. అనగా విజఞానము, ప్ుర్ావసుతశాసత మ
ర ు మర్శయు
చర్శతరలో నుండి బెైబిలును గూర్శు మనము పారముఖ్యమైన విషయములను నేర్ముకోలేమని దీని అర్ాము
కాదు. తర్ుమును మర్శయు వైజా ఞనిక ప్దధ తులను సర్శగాను, బెైబిలు అధికార్మునకు సమర్పణతోను
ఉప్యోగశంచినప్ుపడు, బెైబిలులోని అర్ామును కనుగొనుటకు అవి ఎంతో ఉప్యోగకర్మైన ప్ర్శకర్ములుగా
ఉంటాయి. మర్శయు ఈ విభాగములలో నుండి కలుగు మళకువలు వైజా ఞనిక, ప్ుర్ావసుత మర్శయు చార్శతిరక
సమాచార్మునకు అనుబంధ్ము కల్వగశన లేఖ్నములోని అంశములను అర్ాము చదసుకొనుటకు మనకు
సహాయము చదసత ాయి. అయితద లేఖ్నములో ఉని విషయములను మర్శయు బో ధ్లను తిర్సుర్శంచుటకు ఈ
విభాగములను మనము ఎనిడును ఉప్యోగశంచకూడదు.
బైబిలును చద్ువు మరయు అధ్యయనము చేయు పరతి ఒకకరు ఏద్ో ఒక విధ్మైన
వాయఖయయన పద్ధ తిని అనుసరస్ాురు. అయితే మనము ఉపయోగంచు పద్ధ తిని గూరా

మనకు అవగాహన ఉనాద్ఘ లేద్ఘ మరయు లేఖనములో నుండి మనము అడుగు
పరశాలను గూరా మనము జ్ఞగరతుగా ఆలోచించుచునఘామయ లేద్ఘ మరయు వీట్టకి
జ్వాబులను కనుగొనుచునఘామయ లేద్ఘ అనునద్ి ఇకకడ పరశా అయుయనాద్ి.

బైబిలును అధ్యయనం చేయుట్ మరయు అరథ ము చేసుకొనుట్కు పరయతిాంచుట్ను
ఆరంభంచినవారు తఘము అనుసరంచగల ఒక పద్ధ తిని కలిగయుండఘలని, వారు
అధ్యయనము చేయు పరతి వాకయభాగమును గూరా పరశాలు అడగాలని నేను
పోర తుహిస్ు ాను. అయితే బైబిలు వాయఖయయనము ఒక విజ్ఞానము కాద్ు అని గరహించట్

చఘలయ పారముఖయమైన విషయమైయునాద్ి; అద్ి ఒక కళ. మనము సరయిైన పరశాలను
అడిగన పరతిస్ార బైబిలు భాగము యొకక పూరు అరథ మును మనము అవగాహన
చేసుకొనుచునఘాము అని కూడఘ ద్ీని అరథ ము కాద్ు. కాబట్టర , సమయము
కొనస్ాగుచుండగా, మనము కేవలం ఒక పద్ధ తిని మయతరమే అనుసరంపక,

లేఖనములోని పరతి భాగమును వాయఖయయనించుట్ కొరకు పరశుద్ఘధతమ యొకక
నడిప్ింపును స్ట్ేకరంచుట్కు మనము స్టిద్ధముగా ఉంట్ామని నఘ ఆలోచన.

— డా. ఫిల్వప్ ర్ైకన్
బైబిలు వాయఖయయనములో మనము ఒక తీవరమైన పద్ధ తిని ఉపయోగంచినపుపడు, అద్ి
మనలను యథఘరథ ముగా ఉంచుత ంద్ి. మనము లేఖనమును ఆశరయించినపుపడు
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నిరు క్షయముగా ఉండకుండఘ లేక కరమము లేకుండఘ ఉండకుండఘ అద్ి మనకు
సహాయపడుత ంద్ి... ఒక మంద్ి పద్ధ తితో కూడిన విధఘనము మనము సరగా పని
చేయుట్లో ద్ో హద్పడుత ంద్ి, మరయు అద్ి జ్ఞగరతును, ఆసకిుని కలిగసుుంద్ి. అద్ే

సమయములో, తీవరమైన స్టిద్ధ ఘంతిక పద్ధ తి కొనిాస్ారుు బైబిలు భాగము చెపపద్లచిన
విషయములను చెపపకుండఘ నివారసుుంద్ి. అద్ి క్షయకర వాయఖయయనములకు కారణము
అవుత ంద్ి. ద్ీని కొరకు నఘకు నచిాన ఉద్ఘహరణ యోహాను 13లో ఉనా

పాద్ములను కడుగు వృతఘుంతము. మనమంతఘ కాలకరమేనఘ నేరుాకునా అనుమేయ
పద్ధ తిని ఉపయోగంచి ద్ీనిని మనము అధ్యయనం చేస్టినట్ు యితే, యోహాను 13వ
అధ్యయము కేవలం ద్ఘసతేమును గూరాన ఒక సులువైన పాఠమైయునాద్ను

నిరాథరణకు వస్ాుము. అయితే యోహాను యొకక ఇతర రచనలు మరయు బైబిలులోని

ఇతర గరంథముల ద్ృష్టారా నేను ఈ వాకయభాగమును పరగణంచినపుపడు, యోహాను 13
ఫిలిప్్ప 2లో పౌలు పరసు ుతించిన అవే మయట్ల యొకక నఘట్కీయమైన చితీరకరణ

అయుయనాద్ి అని నేను కనుగొంట్ాను, అకకడ అతడు ఇలయ అంట్ాడు “కీస
ర ు ుయిేసునకు
కలిగన యిీ మనసుు మీరును కలిగయుండుడి. ఆయన ద్ేవుని సేరూపము

కలిగనవాడెైయుండి, ద్ేవునితో సమయనముగా ఉండుట్ విడిచిప్ెట్రకూడని భాగయమని
యించుకొనలేద్ు గాని మనుష యల పో లికగా పుట్టర , ద్ఘసుని సేరూపమును

ధ్రంచుకొని, తనుా తఘనే రకుునిగా చేస్టికొనను... స్టిలువమరణము ప ంద్ునంతగా
విధేయత చూప్ినవాడెై, తనుాతఘను తగు ంచు కొనను. అంద్ుచేతను ... పరతివాని

మోకాలును యిేసునఘమమున వంగునట్ల
ర ుు
ు ను, పరతివాని నఘలుకయు ... యిేసుకీస
పరభువని ఒపుపకొనునట్ల
ు ను, ద్ేవుడు ఆయనను అధికముగా హెచిాంచి, పరతి

నఘమమునకు ప్ెైనఘమమును ఆయనకు అనుగరహించెను” ఈ వాకయభాగములో
మునుపట్ట మహిమ, సేయం-సమరపణ మరయు స్టరవ, తద్ుపర తిరగవచుాట్
మరయు తద్ుపర ఘనత అను అవే కథఘంశాలను మనము చూస్ాుము. ఇద్ి

ముంద్ుగా ఉనికిలో ఉండుట్, రకుునిచేసుకొనుట్ మరయు ఘనపరచబడుట్కు
సంబంధించిన కీస
ర ు ువాద్మును గూరా ప్ెలికన్ చెప్ిపన మయట్లను పో లియునాద్ి.
మరయు ఈ విధ్ంగా మనలను నడిప్ించు వాకయ ఆధఘరములు యోహానులో
ఉనఘాయిగాని, అవి అసపషరముగా ఉనఘాయి. కాబట్టర , మనము బైబిలును

ఆశరయించినపుపడు ఒక పద్ధ తిని అనుసరంచుట్ అనునద్ి గమయము కొరకు ఒక
మయరు ము మయతరమే అయుయనాద్ి అని గమనించుట్ చఘలయ పారముఖయమైయునాద్ని నఘ
ఆలోచన. అద్ి గమయము కాద్ు, కాబట్టర లేఖనమును సరగా అరథ ము చేసుకొనుట్
లక్షయమైయునాద్ి. ఎలు పుపడూ ఇద్ే విషయమైయునాద్ి.
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— డా. కేర్ర వినజ ంట్
అర్ామునకు నిషపక్ష దృషిరకోణములు మనకు అనేక విధ్ములుగా సహాయప్డతాయి. బెైబిలును
జఞగీతతగాను, బాధ్యతాయుతముగాను వాయఖ్ాయనించుటలో మనకు సహాయప్డగల తర్ుము మర్శయు మంచి
వాయఖ్ాయన విధానములను ఉప్యోగశంచు లాభ్మును అవి మనకు ఇసాతయి. బెైబిలు వాయఖ్ాయనమునకు ఈ
దృషిరకోణము ఎంత విలువైనదిగా ఉనిను, తుదకు దదవుడు మాతరమే తన జఞానమందు నిషపక్షముగా
ఉనాిడని మనము ఎలో ప్ుపడూ జఞాప్కముంచుకోవాల్వ, ఎందుకంటే ఆయన దృషిర నుండి ఏదియు
మర్మగుచదయబడలేదు. మనము ఎంత ఎకుువగా ప్రయతిించినా, మానవులు ఎనిడును సంప్ూర్ణముగా
నిషపక్షపాతముగాను, వాసత వములను ప్ర్శశోధించుటలో సంప్ూర్ణ నిషపక్షపాతులుగాను ఉండలేర్మ. కాబటిర,
నిషపక్ష దృషిరకోణములలోని లాభ్ములను మర్చిపల కుండా, లేఖ్నము యొకు అర్ామును కనుగొనుట వనుక
ఉని విషయముల యొకు విశాలమైన అవగాహన మనకు అవసర్మైయునిది.
అర్ామునకు నిషపక్ష దృషిరకోణములను గూర్శున ఈ అవగాహనను మనసుిలో ఉంచుకొని, ఇప్ుపడు
మనోవాద దృషిరకోణములను చూదాేము.

మనోవాద్
అనేక ర్కముల మనోవాదములు ఉనాియి. అయితద సాధార్ణంగా, మానవులు మర్శయు లోకము,
మర్శయు ముఖ్యముగా విశావసమునకు సంబంధించిన విషయములు, చాలాసార్మో వైజా ఞనిక తార్శుకవాదము
దావర్ా వివేచించుటకు చాలా సంకిోషరమైనవి అని మనోవాదులు గుర్శతసత ార్మ అని మనము చెప్పవచుు. కాబటిర,
అర్ాము కొర్కు వార్మ చదయు అనేవషణ ఊహ మర్శయు భావోదదవగాలు అను వయకితగత విషయముల మీద
బలముగా ఆధార్ప్డియుంటుంది. ఉదాహర్ణకు, యోహాను 13:34-35లో, యిేసు ఈ సుప్ర్శచితమైన
హెచుర్శకను ఇచాుడు:
మీరు ఒకర నొకరు ప్రరమింపవలెనని మీకు కొరతు ఆజ్ా ఇచుాచునఘాను; నేను మిముమను
ప్రరమించి నట్ేర మీరును ఒకర నొకరు ప్రరమింపవలెను. మీరు ఒకనియిడల ఒకడు

ప్రరమగలవారైనయిడల ద్ీనిబట్టర మీరు నఘ శిష యలని అంద్రును తెలిస్టికొంద్ురనను
(యోహాను 13:34-35)
ఒక సాాయిలో యిేసు యొకు ఆజా చాలా సపషర ముగా ఉనిది: మనము ఒకర్శనొకర్ము పతరమించాల్వ.
అయితద పతరమను గూర్శు ప్లువుర్మ ప్రజలకు ప్లు విధ్ముల ైన అవగాహనలు ఉనాియి.
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ఒక నిషపక్షవాది పతరమను గూర్శు కనుగొనుటకు లేఖ్నమును చూడవచుు. అయితద మనోవాది తన
స ంత ప్దములలో పతరమను నిర్వచించుటకు ప్రయతిించి, ఆ నిర్వచనమును అనుసర్శంచి నడుచుకొనుటకు
ప్రయతిిసాతడు.
అర్ాము కొర్కు మనోవాద దృషిరకోణములను గూర్శున మన చర్ు నిషపక్ష దృషిరకోణములను గూర్శు
మనము చదస్టిన చర్ును పల ల్వయుంటుంది. మొదటిగా, మనోవాద దృషిరకోణముల యొకు తతవ సంబంధ్మైన
మర్శయు సాంసుృతిక నేప్థయమును మనము చూదాేము. ర్ండవదిగా, బెైబిలు వాయఖ్ాయనము మీద వాటి
యొకు ప్రభావములను మనము ప్రసత ావిదాేము. వాయఖ్ాయనము కొర్కు మనోవాద దృషిరకోణముల యొకు
నేప్థయమును చూసూ
త ఆర్ంభిదాేము.

నేపథయము
ప్దిహేడవ శతాబే ప్ు నిషపక్షవాదము మర్శయు ప్దెే నిమిదవ శతాబే ప్ు జఞానోదయవాదమునకు
ప్రతిసపందనగా ఆధ్ునిక మనోవాదము కొంతవర్కు ప్రఖ్ాయతిని ప ందింది. తర్ుము మర్శయు వైజా ఞనిక
అధ్యయనము లోకమును గూర్శున నిషపక్షవాద జఞానములోనికి మనలను నడిపించలేదు అని 1711 నుండి
1776 మధ్య కాలములో జీవించిన సాుటిష్ సంశయవాదియిైన డదవిడ్ హుమే వంటి తతవవేతతలు వాదించార్మ.
మన భావోదదవగములు, ఆశలు మర్శయు మానస్టిక ప్ర్శస్టత
ిా ులు ఎలో ప్ుపడూ మన ఆలోచనను ప్రభావితము
చదస్టి, నిషపక్షవాదమును అసాధ్యము చదసత ాయని హుమే మర్శయు ఇతర్మలు నమాుర్మ.
1724 నుండి 1804 మధ్య కాలములో జీవించిన జర్ున్ తతవవేతతయిైన ఇమాునుయిల్ కాంట్ కూడా
మనోవాద ఆలోచనకు విర్శవిగా తోడాపటునిచాుడు. మనము నిషపక్ష వాసత వమును ఉనిది ఉనిటు
ో గా

తెలుసుకోలేము అని కాంట్ వాదించాడు; మనము డింగ్ అన్ స్టిచ్ లేక “సవయంగా విషయమును” ఏనాడు
తెలుసుకోలేము. లోకము మనకు కనిపించు విధ్ముగానే మనము దానిని చూడగలము అని, మర్శయు
మన మనసుిలలో ఇంతకు ముందద ఉనికిలో ఉని తార్శుక భావనల దావర్ా మన ఆలోచనలను
ఉప్యోగశంచగలమని అతడు నమాుడు. మనము “లోక జఞానము” అని పిలచుదానిలో ఎలో ప్ుపడూ
అనుభావిక ఊహలు మర్శయు మన మానస్టిన భావనలు ఉంటాయని కాంట్ నిర్ాార్శంచాడు.
హుమే మర్శయు కాంట్ తర్మవాత, అర్ాము ప్టో మనోవాద దృషిరకోణములు కాలపనికవాదము వంటి
ఉదయమాల దావర్ా ప్ంతొమిుదవ శతాబే ములో అభివృదిధ చెందుట కొనసాగాయి. వయకత ప్ర్చబడు ప్దయము,
నాటకము, సంగరతము, దృశయ కళలు తార్శుక, వైజా ఞనిక విషయముల కంటే ఉనితమైన వాసత వమును
గూర్శున అవగాహనను కల్వంచగలవని కాలపనికవాదులు మర్శయు దానిని అనుసర్శంచినవార్మ వాదించార్మ.
అలాగే తర్ువాదములో విమానవీకర్ ప్రభావము ఉనిదని వార్మ వాదించార్మ, ఎందుకంటే అది పారముఖ్యమైన
మానవ గుణముల ైన ఊహ మర్శయు భావోదదవగములకు విలువనివవదు. కాబటిర, లేఖ్న భాగములను
వాయఖ్ాయనించునప్ుపడు వాయఖ్ాయనకర్త లు తమ స ంత వయకితగత మానవ లక్షణముల మీద ఆధార్ప్డాలని వార్మ
నొకిు చెపాపర్మ.
-9వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
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అర్ామునకు మనోవాద దృషిరకోణములు ఇర్వైయయవ శతాబే ము యొకు చివర్శ భాగములో
నిర్ాుణవాదము-తర్మవాత వంటి ఉదయమాలలో మర్ొకసార్శ మార్మప చెందాయి. ఫరంచ్ స్టిదధ ాంతకర్త ల ైన జీన్ఫ్ారంకోయిస్ ల ైటార్డ్ , జఞకవస్ డెర్శీడ, మైఖ్ేల్ ఫ్ల కాల్ర మర్శయు అనేకమంది ఇతర్మలు ఇర్వైయయవ శతాబే ప్ు
నిర్ాుణవాదములోని నిషపక్షవాదమును తిర్సుర్శంచార్మ. వాసత వానికి, అనేకమంది నిషపక్షవాదమునకు ఎంత
దూర్మైయాయర్మ అంటే, నిషపక్షమును గూర్శున నిర్రక్షణలనిిటిని వార్మ తిర్సుర్శంచార్మ. జఞానమును గూర్శున
నిషపక్ష అభిపారయములను నములేమని వార్మ ఉదాాటించార్మ, ఎందుకంటే అవి చాలా సంకుచితమైనవి,
మనోవాద ప్క్షపాతములు, భావనలు మర్శయు ఉనికిలో ఉని నముకముల దావర్ా బహుగా ప్రభావితము
చదయబడతాయి.
అంతదగాక, జఞానమును గూర్శు చదయబడు ప్రతి వాదన పారధ్మికముగా ఒక వయకిత లేక ప్రజలలో ఉని
ప్క్షపాతములను ఇతర్మల మీద ర్మదుేటకు చదయబడు ప్రయతిములు అని తెల్వపిన ప్ంతొమిుదవ శతాబే ప్ు
జర్ున్ తతవవేతతయిైన ఫరడచ్
ిర నైటజ ,ి మర్శయు ఇర్వైయయవ శతాబే ప్ు ఇతర్ అస్టిత తవవాదులతో అనేకమంది
నిర్ాుణవాదము-తర్మవాత వార్మ సముతించార్మ. కళాతుక వాయఖ్ాయనము కూడా సామాజక ఆధిప్తయమును
సాధించుట కొర్కు ర్ూప ందించబడింది అని వాదిసత ూ వార్శలో కొంతమంది ఈ ఆలోచనలను కళ మర్శయు
సాహితయములకు కూడా అనవయించార్మ.
నేడు, మనోవాదము ముఖ్యముగా కళా మర్శయు సాహితయ వాయఖ్ాయనములలో ప్రఖ్ాయతిగాంచింది. మన
చుటట
ర ఉని లోకమును గూర్శున నిషపక్ష అవగాహనను మనము ప ందలేము కాబటిర, బెైబిలుతో సహా కళ
మర్శయు సాహితయము యొకు అర్ామును మనకు మనమే కనుగొనాల్వ అని మనోవాద వాయఖ్ాయనకర్త లు
వాదిసత ార్మ. కాబటిర, కళ మర్శయు సాహితయములో నిషపక్ష అర్ామును గూర్శు మాటాోడుటకు బదులుగా,
సంగరతము, చితరములు, ప్ుసత కములు మర్శయు ఇలాంటివాటిని విభినిమైన సంసుృతులు, విభినిమైన
జఞతులు, విభినిమైన ఆర్శాక శలణ
ీ ులు, స్ట్త ర ప్ుర్మషులు, మొదలగువార్మ వీక్షించు విధానమును గూర్శు

మనోవాదులు మాటాోడతార్మ. మర్శయు ఈ విభినిమైన గుంప్ులవార్మ కళను మర్శయు సాహితయమును ప్లు
సామాజక ఉదదే శయముల కొర్కు ఉప్యోగశంచు విధానము మీద వార్మ విశలషమైన ఆసకితని చూప్ుతార్మ.
ఆర్ాము ప్టో మనోవాద దృషిరకోణములకు చార్శతిరక నేప్థయమును మనము చూశాము కాబటిర, బెైబిలు
వాయఖ్ాయనము మీద వాటి యొకు ప్రభావమును ప్ర్శగణంచుటకు మనము ఇప్ుపడు స్టిదధముగా ఉనాిము.

పరభావం
ఆదర్ివంతముగా, తమ చుటట
ర ఉని సంసుృతిలోని విషయములు తాము బెైబిలును వాయఖ్ాయనించు
విధానము మీద ప్రభావము చూప్ుటకు కరీసత ు అనుచర్మలు అనుమతించర్మ. అయితద వాసత వానికి, బెైబిలు
వాయఖ్ాయనశాసత మ
ర ును మనము ఆశీయించుచుండగా మన దృషిరకోణముల మీద సంసుృతి యొకు

ప్రభావములను మనలో ఏ ఒకుర్మ తపిపంచుకోలేర్మ. ఈ మధ్య దశాబే ములలో, వాయఖ్ాయనశాసత ర మనోవాదము
అధ్యయన సంభాషణలను దాటివళ్లో , ఎంత సాధార్ణమైపల యింది అంటే, సతయమును గూర్శున వాదనలు
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కేవలం వయకితగత మనోవాద అభిపారయములు అని నొకిు చెప్ుప ప్రజలను మనము తర్చుగా
కలుసుకుంటాము. విశావసము మర్శయు బెైబిలు విషయములో ఇది మర్శ ఎకుువగా వాసత వమైయునిది. ఈ
కార్ణం చదత, మన దినములలో బెైబిలు వాయఖ్ాయనమును మనోవాదము ప్రభావితము చదస్టిన విధానములను
గూర్శు మనము మర్శ ఎకుువ అవగాహనను ప ందుకోవాల్వ.
తార్శుకమైన వైజా ఞనిక నిషపక్షవాదము వల , మనోవాదము విమర్ినాతుక బెైబిలు అధ్యయనములను
మర్శయు ఇవాంజల్వకల్ బెైబిలు అధ్యయనములను ర్ంటిని ప్రభావితము చదస్టింది. ఒక బెైబిలు భాగములో
నిషపక్ష అర్ామును కనుగొనుట సాధ్యము కాదు అని మనోవాదము దావర్ా ప్రభావితమైన విమర్ినాతుక
బెైబిలు ప్ండితులు తర్చుగా వాదిసత ార్మ. కాబటిర, తమ విదాయర్మాలకు లేఖ్నము యొకు వాసత విక అర్ామును
కనుగొనమని బో ధించుటకు బదులుగా, లేఖ్నములను తమ స ంత ఉదదే శయములకు అనుగుణంగా
ఉప్యోగశంచుకొంటు తమ స ంత అర్ాములను సృషిరంచుకొనమని వార్మ బెైబిలు పాఠకులను పల ర తిహించార్మ.
పాత నిబంధ్నను వాయఖ్ాయనించినప్ుపడు కొీతత నిబంధ్న ర్చయితలు ఇలానే చదశార్మ అని కూడా కొందర్మ
వాదిసత ార్మ. పాత నిబంధ్న వాకయభాగములు నిషపక్ష భావనలో ఏమి అర్ా మునిచాుయో కొీతత నిబంధ్న
ర్చయితలు ప్టిరంచుకోలేదు అని, మర్శయు కొీతత నిబంధ్న ర్చయితలు తమ కైసతవ నముకములను
బలప్ర్చుకొనుటకు పాత నిబంధ్నను ఎలా ఉప్యోగశంచాల్వ అని మాతరమే ముఖ్యముగా ఆలోచించార్మ అని
వార్మ నమాుర్మ. మనము కూడా ఇలానే చదయాలని విమర్ినాతుక మనోవాద వాయఖ్ాయనకర్త లు వాదిసత ార్మ —
అనగా మనము లేఖ్నము యొకు నిషపక్ష అర్ామును గూర్శు చింతించకూడదని, మర్శయు మన స ంత
సామాజక, ర్ాజకరయ, మర్శయు మతప్ర్మైన ఉదదే శములను బలప్ర్చుకొనుటకు మనము బెైబిలును
ఉప్యోగశంచాలని వార్మ వాదిసత ార్మ.
విమర్ినాతుక బెైబిలు అధ్యయనములకు భినిముగా, ఎవాంజల్వకల్ బెైబిలు అధ్యయనములు
తీవరమైన మనోవాద దృకోుణములను ప్ూర్శతగా నివార్శంచార్మ. కనీసం నియమములోనైనా, బెైబిలు దదవుని
వాకయమైయునిదని, కాబటిర దాని అర్ామును వాయఖ్ాయనకర్త లుగాక దదవుడు సవయంగా నిర్ాార్శసత ాడు అని
ఎవాంజల్వకల్ కైసతవులు గుర్శతంచార్మ. అయితద వాయఖ్ాయనశాసత మ
ర ు మీద మనోవాదము యొకు ప్రతికూల

ప్రభావము ఇవాంజల్వకల్ కైసతవుల మీద కూడా ప్డింది. వాకయభాగము యొకు నిషపక్ష అర్ామును గూర్శు
ఆలోచన చదయకుండానే, “ఈ వాకయభాగము మీతో ఎలా మాటాోడుతుంది?” అని వార్మ చాలాసార్మో
అడుగుతుంటార్మ. మర్శయు వాకయభాగము యొకు చార్శతిరక నేప్థయము ప్టో ఎలాంటి దృషిరపటర కుండా
ప్రసంగరకులు మర్శయు బెైబిలు అధాయప్కులు బెైబిలు భాగములలోనికి సమకాలీన ఆసకుతలను
అనువర్శతసత ుంటార్మ.
అయితద ఇనిి తపిపదములు జర్శగశన తర్మవాత కూడా, మనోవాదము ఎవాంజల్వకల్ బెైబిలు
వాయఖ్ాయనశాసత మ
ర ునకు విలువైన తోడాపటును ఇచిుంది. మన సాంసుృతిక మర్శయు వయకితగత నేప్థయములు,
నైప్ుణయతలు, సామర్ాయములు, బలహీనతలు మర్శయు ప్ర్శమితులు లేఖ్నమును గూర్శున మన

అవగాహనను చాలా ప్రభావితము చదసత ాయి అని అది సర్శగానే ఎతిత చూపింది. మర్శయు లేఖ్నమును
వారయుటకు పతరర్శత మానవ ర్చయితల యొకు మనోవాద దృకోుణములను ప్ర్శశుదాధతు
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ఉప్యోగశంచుకునిటేో , మన దినములలో లేఖ్నము యొకు అర్ామును గీహించుటకు మర్శయు
అనువర్శతంచుటకు ఆయన మన మనోవాద దృకోుణములను ఉప్యోగశంచుకుంటాడు అని చూచుటలో ఇది
మనకు సహాయప్డుతుంది.
బైబిలు మన నుండి ఎలు పుపడూ వయకిుగత సపంద్నను ఆశిసుుంద్ి. బైబిలు మనకు
ఎలు పుపడూ నముమట్కు వాగాదనములను, అనుసరంచుట్కు హెచారకలను,

పాట్టంచుట్కు ఆజ్ా లను ఇసుుంద్ి. కాబట్టర ద్ేవుని వాకయము ఎలు పుపడూ వయకిుగత
సపంద్నను కోరుత ంద్ి. ఆయన వాకయములో ద్ేవుడు సేయంగా మనతో

మయట్ాుడుత నఘాడు. అయితే “ఈ వాకయభాగము నఘలో ఎలయంట్ట భావన కలిగసుుంద్ి?”
లేక “ఈ వాకయభాగము పట్ు నఘ వయకిుగత సపంద్న ఏమిట్ట?” అనునద్ి అతయంత
పారముఖయమైన మరయు మొద్ట్ట పరశా అనాట్ల
ు మనము బైబిలును

వాయఖయయనించునపుపడు ఆరంభంచవలస్టిన సథ లము అద్ి కాద్ు అని గురు ంచుట్ చఘలయ
అవసరము అని నఘ ఆలోచన. మన సమకాలీన పరస్టిథతిలో బైబిలు మన కొరకు

కలిగయునా సంపూరణ అరథ మును ప ంద్ుకొనుట్కు ముంద్ు ద్ఘని యొకక వాసు విక
నేపథయములో బైబిలు అరథ మును మనము గరహించఘలి. కాబట్టర బైబిలు అరథ మును
గరహించుట్కు మనము కషరపడి పని చేయుట్ చఘలయ పారముఖయమైయునాద్ి మరయు
మనము వయకిుగత సపంద్నను ప ంద్ఘలని కోరుత నఘాము కాబట్టర అకకడే
ఆగపో కూడద్ు. మరయు బైబిలు వాయఖయయన పరకిరయలో ఈ రండు చఘలయ
పారముఖయమైయునావి.

— డా. ఫిల్వప్ ర్ైకన్
బెైబిలు యొకు ప్లు వాయఖ్ాయనములను విశలోషించుట కొర్కు ఒక ప్ర్శమాణమును మనకు అవి
అనుగీహించనప్ుపడు అర్ాము ప్టో మనోవాద దృషిరకోణములు హానికర్మైనవిగా ఉంటాయి. వాసత వమేమిటంటే
లేఖ్నము యొకు కొనిి వాయఖ్ాయనములు ఇతర్మల కంటే ఉతత మమైనవి. అయితద బెైబిలు వాయఖ్ాయనము ప్టో
మనోవాద దృషిరకోణములు మన నేప్థయములు, మర్శయు వయకితతవములు, మన ఊహలు మర్శయు మన
భావోదదవగములు సహితము మన లేఖ్న వాయఖ్ాయనములను ప్రభావితము చదయు విధ్ముగా మనకు
కనువిప్ుపను కల్వగశసత ాయి. మర్శయు ఈ ప్రభావములను గుర్శతంచుట వాటిని మర్శంత ప్రభావవంతముగా
నియంతిరంచుటలో మనకు సహాయప్డుతుంది మర్శయు మనము బెైబిలును మర్శంత బాధ్యతాయుతముగా
వాయఖ్ాయనించునటు
ో మనకు తోడపడుతుంది.
అర్ామునకు నిషపక్ష మర్శయు మనోవాద దృషిరకోణములను ఇప్పటి వర్కు మనము విశదీకర్శంచాము
కాబటిర, ఇప్ుపడు మన దృషిరని సంభాషణాతుక దృషిరకోణముల వైప్ుకు మళ్లో ంచుదాము.
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అనుగీహించాడు:

అర్ాము ప్టో ప్లు దృషిరకోణములు

వాయఖ్ాయనమునకు ప్ునాదులు

సంభాషణఘతమక
ఒక విషయమును గూర్శు బలమైన అభిపారయములను కల్వగశయుండి, ఇతర్మలందర్మ కూడా వార్శతో
ఖ్చిుతముగా సముతించాలని కోర్మ ప్రజలను ఏదో ఒక సందర్భములో మనమంతా కల్వస్టత ఉంటాము.
ఇప్ుపడు, సమాధానము కల్వగశయుండుట కొర్కు చాలాసార్మో వార్శ మాటలకు సముతి ప్లుకుతాము. అయితద
ఇతర్ సందర్భములలో విషయము చాలా పారముఖ్యమైనది కాబటిర దానిని గూర్శు మర్శంత చర్శుంచాలని
మనము కోర్తాము. ఇటిర మంచి సంభాషణలలో, ఇర్మవుర్మ ప్రజలు తమ అభిపారయములను వీల ైనంత
సపషర ముగా వయకత ప్ర్చుటకు ప్రయతిిసాతర్మ మర్శయు ఒకర్శనొకర్మ జఞగీతతగా వింటార్మ. మర్శయు ఆశాజనకంగా,
సంభాషణ కొనసాగుచుండగా, ఏదో కొంత వర్కు సముతించుట జర్మగుతుంది. సర్ే, ఈ మధ్య దశాబే ములలో,
బెైబిలులో సహా సాహితయమంతటిని వాయఖ్ాయనించుట కొర్కు ఇటిర చర్ు లేక సంభాషణ ఒక మాదిర్శ అయియంది.
వాయఖ్ాయనములో పాఠకుడు మర్శయు వాకయభాగము మధ్య ఒక విధ్మైన చర్ు లేక సంభాషణ
జర్మగుతుంది అను ఆలోచనను “సంభాషణాతుక” అను ప్దము సూచిసుతంది. సామానయ ఆలోచన ఏమిటంటే
వాకయభాగమునకు నిషపక్ష అర్ా ము ఉనిది, కాని పాఠకుడు మర్శయు వాకయభాగము మధ్య జర్మగు మనోవాద
చర్ు లేక సంభాషణ దావర్ా మాతరమే ఆ నిషపక్ష అర్ామును కనుగొనగలము. ఇటిర సంభాషణ యొకు
ఉదాహర్ణను మనము కరర్తనలు 119:18లో చూసాతము, అకుడ కరర్తనకార్మడు దదవుని ఎదుట ఈ
వినిప్మును చదశాడు:
నేను నీ ధ్రమశాసు రమునంద్ు ఆశారయమైన సంగత లను చూచునట్ల
ు నఘ కనుాలు
తెరువుము (కీరునలు 119:18).

ఈ కరర్తనలో, తాను తర్చుగా లేఖ్నమును ధాయనించిన విధానమును కరర్తనకార్మడు
తెల్వయజేయుచునాిడు. మర్శయు అతడు ప్రధానముగా సంభాషణాతుక వాయఖ్ాయన అభిపారయమును
వయకత ప్ర్చుచునాిడు. మొదటిగా, ధ్ర్ుశాసత మ
ర ులో నిషపక్ష అర్ామును కనుగొనవచుని అతడు నమాుడు.
అయితద అదద సమయములో, ధ్ర్ుశాసత మ
ర ును సర్శగా అర్ా ము చదసుకొనుటకు మనోవాద, కనుివిప్ుప
కల్వగశంచు అనుభ్వము కూడా అవసర్మైయునిదని అతడు గీహించాడు.

తన మనోవాద ప్రభావములను తొలగశంచమని కరర్తనకార్మడు దదవుని కోర్మటలేదుగాని, తన
మళకువను పంచుట దావర్ా అతని మనోవాద దృకోుణమును అభివృదిధ చదయమని అతడు కోర్మచునాిడు. ఈ
వచనము యొకు విసత ృత నేప్థయము మనకు చూప్ుచునిటు
ో , తన అవగాహనను పంప ందించుటకు
కరర్తనకార్మడు మర్లా మర్లా ధ్ర్ుశాసత మ
ో చునాిడు; లేఖ్నము యొకు అర్ాము ప్టో తాను
ర ులోనికి తిర్శగశవళల
కల్వగశయుని ప్టురను అభివృదిధ చదస్టిన లేఖ్నముతో సంభాషణను అతడు కొనసాగశంచాడు.

అర్ాము ప్టో సంభాషణాతుక దృషిరకోణములను గూర్శున మన వర్ణన మనము నిషపక్ష మర్శయు
మనోవాద దృషిరకోణములను చూస్టిన విధ్ముగానే కొనసాగుతుంది. మొదటిగా, సంభాషణాతుక ప్దధ తుల
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యొకు తతవవాద మర్శయు సాంసుృతిక నేప్థయమును మనము చూదాేము. ర్ండవదిగా, బెైబిలు
వాయఖ్ాయనశాసత మ
ర ు మీద వాటి యొకు ప్రభావమును మనము ప్ర్శగణదాేము. అయితద ఒక వైప్ున నిషపక్ష

మర్శయు మనోవాద దృషిరకోణముల మధ్య పల ల్వకను ఇచుుట దావర్ా మర్శయు మర్ొక వైప్ున సంభాషణాతుక
దృషిరకోణము కొర్కు బెైబిలు అవగాహనను ఇచుుట దావర్ా మనము మర్ొక అడుగు ముందుకు వళాేము.
సంభాషణాతుక దృషిరకోణముల యొకు నేప్థయమును చూసూ
త ఆర్ంభిదాేము.

నేపథయము
తతవవాద వాయఖ్ాయనశాసత ర ర్ంగములో, 1768 నుండి 1834 మధ్య కాలములో నివస్టించిన జర్ున్

తతవవేతత, వేదాంతవేతత మర్శయు భాషావేతతయిైన ఫరడిరచ్ స్టలో మాకర్డ వాయఖ్ాయనము యొకు సంభాషణాతుక

సవభావమును ఉదాాటించాడు. అతడు “వాయఖ్ాయనశాసత ర వృతత ము” అను సుప్ర్శచితమైన వాయఖ్ాయన ప్దధ తిని

ప్ర్శచయం చదశాడు, దీని దావర్ా వాయఖ్ాయనకర్త లు లేఖ్నభాగములను మర్శయు ఇతర్ సంకిోషరమైన వసుతవులను
అర్ాము చదసుకొనుటకు ప్రయతిిసాతర్మ. మనము ఒక విషయమును కనుగొని, దానిని గూర్శు మన
మనసుిలలో ఆలోచించుట ఆర్ంభించినప్ుపడు వృతత ము ఆర్ంభ్మవుతుంది. తర్మవాత మనము ఆ
విషయమును మర్శంత దగగ ర్గా చూస్టి, మర్శ ఎకుువ అవగాహనను ప ందుటకు ప్రయతిిసాతము. స్టలెయిర్ేుకర్డ
యొకు వాయఖ్ాయనశాసత ర వృతత మును ఇతర్మలు చాలాసార్మో వాయఖ్ాయనశాసత ర ఆవర్త ములు అని వర్శణంచార్మ, అనగా

నిధానముగా మర్శంత గొప్ప అవగాహనలోనికి ప్రవేశించు వాయఖ్ాయనకర్త లు మర్శయు వార్శ విషయముల మధ్య
జర్మగు వృతాతకార్ కదల్వక.
విజఞానములో కూడా సంభాషణాతుక ప్దధ తులు ఆవిర్భవించాయి. 1922 నుండి 1996 మధ్య
కాలములో నివస్టించిన ఇర్వైయయవ శతాబే ప్ు తతవవేతతయిైన థామస్ కుహ్ని వంటివార్మ, వాసత విక సతయము
మర్శయు వైజా ఞనిక ప్ర్శశోధ్నలోనికి మనము తెచుు ప్లు అవగాహనలు మధ్య జర్మగు సంభాషణల వలన
వైజా ఞనిక జఞానము ఉతపతిత అవుతుంది అని వాదించార్మ. మన నముకములనీి ఒకదానితో ఒకటి
అనుబంధ్ము కల్వగశయునాియి అనునది అవగాహన యొకు అర్ామైయునిది. అవి సంకిోషరమైన
నిర్ాుణములో అమర్ుబడి, ప్రతి ఒకటి మర్ొకదానిని బలప్ర్మసుతంది మర్శయు ప్రభావితము చదసత ుంది. ఒక
కొీతత నమిుక మన అవగాహనను సవాలు చదయనంత వర్కు, అది అనువర్శతంచుకొనుటకు సులువైనదిగా
ఉంటుంది. అయితద మన అవగాహన యొకు నిర్ాుణమునకు వయతిర్ేకముగా ఉండు కొీతత నముకములను
మనము ఎదుర్శసత ాము. అయినను, మన అవగానలను ఎదుర్శంచు ర్మజువు చాల్వనదిగా ఉంటే, అది మనలను
మార్మపప ందునటు
ో కూడా ప్ుర్శకొలుపతుంది — కొనిిసార్మో మన ఆలోచనలనిిటిని మార్ము విప్ో వాతుకమైన
ర్రతులలో. అయితద ఎంత మార్మప కల్వగశనప్పటికర, మన మానస్టిన అవగాహనలు మర్శయు వాసత విక
సతయమును గూర్శు మనము కల్వగశయుని అనుభ్వమునకు మధ్య ఎలో ప్ుపడూ ఒక విధ్మైన సంభాషణ
చోటు చదసుకుంటుంది, మర్శయు ఇతర్మల వలుగులో మన నమిుకలను ప్ునర్శవశలోషించుటకు
కార్ణమవుతుంది.
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ఇర్వైయయవ శతాబే ములో అతయంత ప్రఖ్ాయతిగాంచిన సంభాషణాతుక ప్దధ తిని 1900 నుండి 2002
వర్కు నివస్టించిన హన్ి-జఞర్డజ గడమర్డ ర్చనలలో చూడవచుు. విజఞానము, తతవశాసత మ
ర ు, వేదాంతశాసత మ
ర ు,
కళా మర్శయు సాహితయములోని అర్ామును గూర్శు ర్ండు అవధ్ుల యొకు కలయిక దృషారయ గడమర్డ

మాటాోడాడు. గడమర్డ ఆలోచన ప్రకార్ం, ఒక అవధి అనగా ఒక దృషిరకోణమును నుండి చూడగల లేక అర్ాము
చదసుకొనగల సమసత ము అయుయనిది. వాయఖ్ాయనశాసత ర విషయములో, ఒక అవధి లేఖ్నభాగమునకు

సంబంధించినదెైయునిది. ఆ అవధిలో ఒక వాకయభాగములో వయకత ప్ర్చబడిన దృషిరకోణములనీి మర్శయు ఆ
దృషిరకోణములలో నుండి వల్వకితీయగల నాయయమైన నిర్ాార్ణలనీి ఉంటాయి. మర్ొక అవధి
పాఠకులదెైయునిది. ఈ అవధిలో వార్శ దృషిరకోణములు, నమిుకలు, భావనలు, ప్క్షపాతములు,
మొదలగునవి ఉంటాయి. మర్శయు పాఠకులు వాకయభాగము యొకు అవధిని తమ అవధిలో మిళ్లతము
చదయుటకు ప్రయతిించినప్ుపడు ఈ అవధ్ులు కలుసాతయి. వాకయభాగములో నుండి పాఠకులు
నేర్ముకునిటు
ో , లేక వాకయభాగము యొకు దృకోుణములను అనువర్శతంచుకునిటు
ో , వాకయభాగము యొకు
అవధిలో ఉని కొీతత విషయములను చదర్ముకొనునటు
ో వార్శ స ంత అవధి విశాలప్ర్చబడుతుంది.
ఇప్పటి వర్కు మనము సంభాషణాతుక ప్దధ తుల యొకు నేప్థయమును చూశాము కాబటిర, బెైబిలు
వాయఖ్ాయనశాసత మ
ర ు మీద వాటి యొకు ప్రభావము వైప్ుకు మన దృషిరని మళ్లో ంచుదాము.

పరభావం
ఈ సమయములో మన ఉదదేశయముల కొర్కు, తమ లేఖ్న వాయఖ్ాయనములను బలప్ర్చుకొనుటకు
ఎవాంజల్వకల్ కైసతవులు అర్ాము కొర్కు సంభాషణాతుక దృషిరకోణములను ఉప్యోగశంచిన కొనిి
విధానములను మనము చర్శుదాేము. విశలషముగా, బెైబిలును చదువుట ఒక సాధార్ణ ప్ుసత కముతో
సంభాషించుట కంటే భినిమైనది అని ఇవాంజల్వకల్ కైసతవులు ఉదాాటించార్మ, ఎందుకంటే ఇతర్ ప్ుసత కముల
కంటే భినిముగా బెైబిలుకు మన మీద సంప్ూర్ణ అధికార్ము ఉంటుంది. ఈ కార్ణం చదత, ఈ విషయముల
ప్టో ఇవాంజల్వకల్ దృషిరకోణములను మనము అధికార్- సంభాషణలు అని పిలుదాేము.
ఒక సాధార్ణ దినమున, మనము అనేక ర్కముల ప్రజలతో సంభాషణలు జర్మప్ుతుంటాము.
మర్శయు సంభాషించుచుని మనుషుయల ఆధార్ంగా ఈ సంభాషణలు ప్లు మలుప్ులు తిర్మగుతుంటాయి.
అందర్శకి అర్ా మైయిేయ ఒక విషయమును గూర్శు మనము మన స్టతిహితులతో సాధార్ణంగా
మాటాోడునప్ుపడు, మనము అందర్శని సమానులుగా ప్ర్శగణసాతము. సంభాషణ కొనసాగుతుంది, మర్శయు
మనము ఒకర్శ మాటలను ఒకర్ము వినుటకు మర్శయు ఇతర్మల దృకోుణములను గౌర్వించుటకు
ప్రయతిిసాతము. అయితద మన ఆర్ోగయము లేక పిలోలను పంచుట వంటి పారముఖ్యమైన విషయములను
గూర్శు మనము సంభాషించినప్ుపడు, మన కంటే ఎకుువ జఞానము మర్శయు నిప్ుణత కల్వగశనవార్శతో
మనము చర్శుసాతము, మర్శయు సంభాషణను వేర్ొక ర్రతిలో చదయుటకు ప్రయతిిసాతము. నిప్ుణులు కూడా
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తప్ుపలు చదసత ార్మ అని మనకు తెల్వస్టినప్పటికర, వార్శ మాటలను జఞగీతతగా వినుటకు మనము వీల ైనంత కృషి
చదసత ాము.
అయితద ఇప్ుపడు, ఏనాడు ఎలాంటి తప్ుపలు చదయని, ఎలో ప్ుపడూ సర్శయిైనవానిగా ఉని ఒక వకితతో
మీర్మ సంభాషించుచునాిర్మ అని ఊహించుకోండి. మీర్మ ఆ సంభాషణలోనికి మీ ప్రశిలు మర్శయు
అభిపారయములతో ప్రవేశిసాతర్మ, కాని ఆ వయకిత మీతో చెప్ుప విషయములనిిటిని అర్ాము చదసుకొనుటకు
మర్శయు అంగరకర్శంచుటకు మీర్మ వీల ైనంత కృషి చదసత ార్మ.
అనేక విధాలుగా, బెైబిలు వాయఖ్ాయనము కూడా ఇలానే ఉనిది. మన ప్రశిలు మర్శయు మన
అభిపారయములతో బెైబిలును ఆశీయించు విధానమును మనము తపిపంచుకోలేము, కాని బెైబిలు
ప ర్పాటులేనిది కాబటిర, అది ఎలో ప్ుపడూ వాసత వమైనది కాబటిర, అది మనకు తెలుప్ు ప్రతి విషయమును
అర్ాము చదసుకొనుటకు మర్శయు అంగరకర్శంచుటకు మనము చదయగల్వగశనదంతా చదసత ాము.
బెైబిలును వాయఖ్ాయనించుట అనగా మనము ఊహించదగశన అతయంత అధికార్శకమైన వయకిత, అనగా
సవయంగా దదవునితో సంభాషణ అయుయనిది. ఇది సంభాషణ అయుయనిది, ఎందుకంటే ఇది పాఠకులు
మర్శయు లేఖ్నముల ప్టో “ఇచిు ప్ుచుుకొను” సంభాషణను కల్వగశయుంటుంది. సంభాషణలో పాఠకునిగా,
అనేక ప్రశిలు, ప్ుర్ావలోచనలు, సాంసుృతిక నేప్థయములు మర్శయు వయకితగత అనుభ్వాలతో మనము
బెైబిలును ఆశీయిసాతము. మర్శయు బెైబిలును గూర్శు మనము కల్వగశయుని అవగాహనను ఇవనీి
ప్రభావితము చదసత ాయి. సంభాషణ యొకు లేఖ్నము వైప్ున, తన వాకయము దావర్ా దదవుడు తర్చుగా మనతో
మాటాోడతాడు, కొనిిసార్మో మనము నముుదానిని నిర్ాార్శసత ాడు, మర్శకొనిిసార్మో వాటిని సర్శచదసత ాడు.
నేను లేఖనమును చద్ువునపుపడు నేను కలిగయునాద్ే నఘ నేపథయమైయునాద్ి —
నఘ మునుపట్ట అనుభవములు మొద్లగునవి; నేను ద్ఘనిని స్ాేభావికముగా
వాయఖయయనిస్ాును, మరయు ద్ఘనిని గూరా అవే విధ్ములుగా ఆలోచిస్ాును. నేను
లేఖనమును ఆశరయించినపుపడు, నేను ఉద్ేదశపూరేకముగా ద్ఘనిని చేస్ు ాను.
సపషరముగా నఘ నేపథయము మొద్లగునవి లేఖనమును వినునట్ల
ు ననుా

బలపరుస్ాుయి. అయితే ద్ఘనిని లేఖనమునకు సమరపంచుకొను సంపూరణ ఉద్ేదశముతో
నేను ద్ఘనిని ఆశరయిస్ాును. నేను వినయముతో లేఖనమును ఆశరయించి, నఘ స్ ంత
అనుభవములను కూడఘ తీసుకొని వస్ాును. అవును, వాకయభాగమును అరథ ము

చేసుకొనుట్లో అద్ి నఘకు సహాయపడుత ంద్ి అయితే “నఘ సపంద్నలు సరయిైనవేనఘ?
నఘ ఆలోచనను లేఖనము నిరాథరసుుంద్ఘ లేక సరచేసు ుంద్ఘ?” అని అడుగుతూ నేను

పునః సమరపంచుకుంట్ాను. కాబట్టర , నేను తరచుగా తిరగవళ్లు లేఖనమును చూస్ాును,
వాకయభాగమును వింట్ాను, వాకయభాగము ఎద్ుట్ వేచియుంట్ాను, లేఖన భాగమును
అరథ ము చేసుకుంట్ాను, లేఖన భాగమునకు, ద్ేవుడు చెపుప విషయమునకు
అనుగుణయము చేసుకొనునట్ల
ు నఘ సపంద్నలు ఏ విధ్ంగా మయరుాకోవాలో చూచుట్కు
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ద్ఘనిని ద్ఘని యొకక విసు ృతమైన నేపథయములో చూస్ాును. మరయు అవును, అవి

లేఖనమునకు ఎంత అనుగుణయము కలిగయుంట్ే, అంత ఎకుకవగా నేను లేఖనమును
అరథ ము చేసుకుంట్ాను. నేను లేఖనమును ఎంత చకకగా అరథ ము చేసుకుంట్ే, అంత
యికుకవగా నేను లేఖనమునకు సపంద్ించగలుగుతఘను మరయు లేఖనము ద్ఘేరా
అవి రూప ంద్ించబడునట్ల
ు చూస్ాును.
— డా. గాయర్ర కాకీల్
బెైబిలు యొకు అధికార్మునకు మనలను మనము సమర్శపంచుకునిప్ుపడు, దాని నుండి మనము
జఞానమును, హెచుర్శకను, మర్శయు పల ర తాిహమును ప ందుకొనాలని ఆశిసాతము. ఆతు, తనకు నచిున
విధ్ముగా లేఖ్నము యొకు వాసత విక అర్ా మును గీహించునటు
ో మనలను వల్వగశంచగలడు అని, మన
జీవితములకు దానిని నముకముగా అనువర్శతంచుకొనుటకు మనకు సహాయము చదయగలడని మనము
నముుతాము. కాబటిర, మనము బెైబిలును ఎంత ఎకుువగా చదవగల్వగశతద మర్శయు ఎంత ఎకుువగా
వాయఖ్ాయనించగల్వగశతద, అంత ఎకుువగా మన అవగాహన సర్శయిైనదిగా ఉండాలని మనము ఆశించవచుు —
మర్శయు అంత ఎకుువగా మన వర్ములు బలప్ర్చబడతాయి, మన ఆలోచన సవాలు చదయబడుతుంది,
మన సాంసుృతిక నేప్థయములు విశలోషించబడతాయి మర్శయు మన వయకితగత అనుభ్వాలు
ర్ూప ందించబడతాయి.
మనము లేఖనము యొకక అధికారమునకు సమరపంచుకొనుట్ చఘలయ
కీలకమైయునాద్ి ఎంద్ుకంట్ే అలయ చేయుట్ ద్ఘేరా మనము ద్ేవుని అధికారమునకు
సమరపంచుకుంట్ాము. సేయంగా ద్ేవుని మయట్లుగా, మనము లేఖనము యొకక
అధికారమునకు సమరపంచుకునాపుపడు లేక సమరపంచుకోనపుపడు, మనము
సేయంగా ద్ేవుని పట్ు మనము కలిగయునా ధో రణని వయకు పరచుచునఘాము. కాబట్టర ,
లేఖనములకు నఘయయము తీరుా విధ్ముగా మనము లేఖనములను
ఆశరయించుట్లేద్ుగాని, మనము వాట్ట ఆధీనములో ఉనఘాము, ఎంద్ుకంట్ే
ముంద్ుగా మనము ద్ేవుని అధికారము యొకక ఆధీనములో ఉనఘాము.
— డా. ర్ాబర్డర జ. ల్వసర ర్డ
సంభాషణాతుక ప్దధ తుల యొకు నేప్థయమును మర్శయు బెైబిలు వాయఖ్ాయనశాసత మ
ర ు మీద వాటి

యొకు ప్రభావములను మనము ప్ర్శగణంచాము కాబటిర, అర్ాము ప్టో సంభాషణాతుక దృషిరకోణమును
నిషపక్ష మర్శయు మనోవాద దృషిరకోణములతో పల ల్వు చూదాేము.
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పో లిక
అర్ాము ప్టో నిషపక్ష మర్శయు మనోవాద దృషిరకోణములు కొనిి పారధ్మికమైన ర్రతులలో
ఒకదానికొకటి వయతిర్ేకముగా ఉనాియి, కాని వాటిలో ఒక పారముఖ్యమైన పల ల్వక ఉనిది. తీవరతలలో, ర్ండు
ప్దధ తులు వాయఖ్యనకర్త ల యొకు అధికార్మును సవయంగా బెైబిలు యొకు అధికార్ముతో సమానముగాను
లేక ఇంకా ఎకుువగాను చదసత ాయి. నిషపక్షవాదము మన తార్శుక మర్శయు వైజా ఞనిక నిషపక్ష అభిపారయముల
యొకు ఆధార్యోగయతను అతిగా ఉదాాటిసత ుంది. మనోవాదము మన వయకితగత ఊహలు మర్శయు
అభిపారయముల యొకు ఆధార్యోగయతను అతిగా ఉదాాటిసత ుంది అయితద ఈ ర్ండు సందర్భములలోను
ఫల్వతము ఒకే విధ్ముగా ఉనిది: మనము లేఖ్నమునకు తీర్ముతీర్ముటకు ప్రయతిిసాతము. కాబటిర, ఈ
దృషిరకోణములు కొనిి ఉప్యోగకర్మైన మళకువలను అందించినప్పటికర, మన స ంత బలహీనతలు
మర్శయు బెైబిలు యొకు దెైవిక అధికార్ముతో సర్శయిైన విధ్ముగా వయవహర్శంచుటలో సంభాషణాతుక ప్దధ తి
మనకు సహాయము చదసత ుంది.
ఈ పాఠంలో, మనము సంభాషణాతుక దృషిరకోణముల కంటే ఎకుువగా అర్ాము ప్టో ఇవాంజల్వకల్
అధికార్శక- సంభాషణ దృషిరకోణముల మీద ఎకుువ దృషిరని పడదాము. కాబటిర, మన పల ల్వక ముందుగా
అధికార్శక-సంభాషణ మర్శయు నిషపక్ష ప్దధ తుల మీద దృషిరపడుతుంది, మర్శయు ర్ండవదిగా అధికార్శకసంభాషణ మర్శయు మనోవాద ప్దధ తుల మీద దృషిరపడుతుంది. అధికార్శక-సంభాషణ మర్శయు నిషపక్ష
దృషిరకోణములతో ఆర్ంభిదాేము.

అధికారక-సంభాషణ మరయు నిషపక్షత
నిషపక్ష ప్దధ తుల వల నే, వాసత విక సతయము అనునది లేఖ్న భాగములో కనిపిసత ుంది అని అధికార్శకసంభాషణ ప్దధ తి గుర్శతసత ుంది. బెైబిలు దదవుని వాకయమైయునిది మర్శయు మన కొర్కు ప్రతయక్షత అయుయనిది,
మర్శయు అది తెల్వయజేయు ప్రతి విషయము నిషపక్షముగా సతయమైయునిది మర్శయు
అర్ావంతమైయునిది. మర్శయు ప్దధ తులు బెైబిలు ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉనింత వర్కు ఈ
ప్రతయక్షతను అర్ాము చదసుకొనుటలో ఈ వాయఖ్ాయన ప్దధ తులు మనకు సహాయం చదయగలవు. 2 తిమోతి
2:15లో పౌలు తిమోతికి తెల్వపినటు
ో :
ద్ేవునియిద్ుట్ యోగుయనిగాను, స్టిగు ుపడ నకకరలేని పనివానిగాను, సతయవాకయమును
సరగా ఉపద్ేశించువానిగాను నినుా నీవే ద్ేవునికి కనుపరచు కొనుట్కు
జ్ఞగరతుపడుము (2 తిమోతి 2:15).
ఇకుడ, సతయవాకయము ఉప్దదశించుటకు సర్శయిైన మార్గ ము ఉనిదని పౌలు సూచించాడు. మర్శయు
పారముఖ్యముగా, అతడు ఈ సర్శయిైన మార్గ మును ప్నివాని యొకు ప్ర్శశమ
ీ తో పల లాుడు. బెైబిలు
అధ్యయనములో జఞగీతతతో కూడిన అధ్యయనము మర్శయు బాధ్యతాయుతమైన ప్ర్శశోధ్న విధానము
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ఉనాియని అతని ఉదదే శమైయునిది. ఈ ప్దధ తులు వాటంతట అవే ప్ర్శప్ూర్ణమైనవి కావు. అయినను
బాధ్యతాయుతమైన వాయఖ్ాయనములో అవి పారముఖ్యమైన భాగమైయునివి.
ఒక అధికార్శక-సంభాషణ ప్దధ తి ఈ ప్ూర్ణ దృకపథములను వాయఖ్ాయనశాసత ర నిషపక్షతతో

ప్ంచుకొనుచునిప్పటికర, నిషపక్ష తీవరతలతో అనుసంధానము కల్వగశయుని కొనిి తీవరమైన అపాయములను
కూడా అది నివార్శసత ుంది. మనము లేఖ్నములను ఆశీయించునప్ుపడు ప్ూర్శతగా నిషపక్షత
కల్వగశయుండవచుు అని ఆలోచించు అపాయమును నివార్శంచుటలో అది మనకు సహాయప్డుతుంది.
అంతదగాక, తార్శుక మర్శయు వైజా ఞనిక తీర్మపలను ఎలో ప్ుపడూ లేఖ్న అధికార్మునకు సమర్పణ దృషారయ
చూడాలని జఞాప్కముంచుకొనుటలో అధికార్శక-సంభాషణ ప్దధ తి సహాయప్డుతుంది.
అధికార్శక-సంభాషణ ప్దధ తి నిషపక్ష ప్దధ తులతో పల ల్వక కల్వగశయుండు విధానములను చూశాము
కాబటిర, ఇప్ుపడు అధికార్శక-సంభాషణ మర్శయు మనోవాద ప్దధ తుల మధ్య ఉని పల ల్వకను చూదాేము.

అధికారక-సంభాషణ మరయు మనోవాద్ము
అధికార్శక-సంభాషణ ప్దధ తి నిషపక్ష ప్దధ తులను కొనిి విధాలుగా పల ల్వయుని విధ్ముగానే,
మనోవాద ప్దధ తులతో కూడా అది పల ల్వకలు కల్వగశయునిది. మనము బెైబిలు భాగములను వాయఖ్ాయనించు
విధానము మీద ప్రభావము చూప్ు దృకోుణములు మర్శయు నముకములతో మనము లేఖ్నములను
ఆశీయిసాతము అని అది గుర్శతసత ుంది. అంతదగాక, వాయఖ్ాయనము ప్టో మనము కల్వగశయుని వయకితగత, మనోవాద
అవగాహన విలువైనది అని చెప్ుప లేఖ్న మర్శయు మనోవాద ఆలోచనతో అది సముతిసుతంది.
లేఖ్నము తర్చుగా ఇలాంటి మనోవాద ఆలోచనలను ఉదాాటిసత ుంది, ఉదాహర్ణకు కరర్తనలు 119
దదవుని ధ్ర్ుశాసత మ
ర ును ధాయనించుటను గూర్శు, మన ప్ూర్ణ హృదయముతో దదవుని సతయమును వదకుటను
గూర్శు, లేఖ్నములో దదవుడు బయలుప్ర్చిన వాటిని తెర్మవబడిన కనుిలతో చూచుటను గూర్శు,
ఆనందము మర్శయు విధదయత వైఖ్ర్శతో బెైబిలును ఆశీయించుటను గూర్శు, అది దదవుని మంచి
బహుమానమైయునిది కాబటిర ధ్ర్ుశాసత మ
ర ును పతరమించుటను గూర్శు, లేఖ్నమునకు విధదయులగుటకు

ఒడంబడికలను చదయుటను గూర్శు, దదవుని అధికార్శక వాకయముతో మన సంభాషణలో అనేక ఇతర్ మనోవాద
విషయములను గూర్శు మాటాోడుతుంది. ఉదాహర్ణకు, కరర్తనలు 119:7ను గమనించండి:
నీ ధ్రమశాసు రము నఘకంతో ప్ిరయముగానునాద్ి. ద్ినమలు నేను ద్ఘనిని
ధఘయనించుచునఘాను (కీరునలు 119:97).

ఈ వచనములో, దదవుని ధ్ర్ుశాసత మ
ర ు ప్టో తాను కల్వగశయుని వయకితగత పతరమ అతని లేఖ్న

అధ్యయనమును మర్శయు అవగాహనను ప్రభావితము చదస్టింది అని కరర్తనకార్మడు సూచించాడు. తాను
బెైబిలులోని మాటలను వయకితగతముగా విశలోషించాడు అని సూచిసూ
త మర్శయు తనను వల్వగశంప్జేయుటకు
ప్ర్శశుదాధతు కొర్కు ఎదుర్మచూశాడు అని చెబుతూ లేఖ్నమును ధాయనించుటను గూర్శు అతడు వారశాడు —
తీవరమైన అధ్యయన విధానములో భాగముకాని ఒక మనోవాద అభాయసము.
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అధికార్శక-సంభాషణ ప్దధ తి మనోవాద ప్దధ తులతో ఇలాంటి పల ల్వకలను కల్వగశయునిప్పటికర, కొనిి
పారముఖ్యమైన విధానములలో అది భినితవమును కూడా కల్వగశయునిది. ఉదాహర్ణకు, కొంతమంది
మనోవాదులకు భినిముగా, మన మనోవాదమును లేఖ్నము యొకు అధికార్మునకు మనము
సమర్శపంచకపల తద, మన లేఖ్న వాయఖ్ాయనములకు ఖ్చిుతముగా ఆటంకము కలుగుతుంది అని అధికార్శకసంభాషణ ప్దధ తి హెచుర్శసత ుంది. మర్శయు 2 పతతుర్మ 3:16 వంటి చోటో సవయంగా లేఖ్నము దీనిని
నిర్ాధర్శసత ుంది, అకుడ పతతుర్మ పౌలు ర్చనలను గూర్శు ఈ విధ్ంగా మాటాోడాడు:
వీట్టని గూరా తన పతిరకలనిాట్టలోను బో ధించుచునఘాడు; అయితే వాట్టలో
కొనిాసంగత లు గరహించుట్కు కషరమైనవి. వీట్టని విద్ఘయవిహీనులును,

అస్టిథరులెైనవారును, తకికన లేఖనములను అపారథ ముచేస్టినట్ల
ు , తమ సేకీయ
నఘశనమునకు అపారథ ము చేయుద్ురు (2 ప్రత రు 3:16).

పౌలు ప్తిరకలలో కొనిి విషయములు “అర్ాము చదసుకొనుటకు కఠశనమైనవిగా” ఉనాియని పతతుర్మ
ఒప్ుపకునాిడు. అయితద అజఞానము మర్శయు ఆతీుయ అస్టిా ర్త కార్ణంగా కొందర్మ పాఠకులు ఈ
కషర ములను అధిగమించలేర్మ అని కూడా అతడు తెల్వయజేశాడు. ఈ మనోవాద వైఫలయముల కార్ణంగా,
వార్మ సమర్పణ లేకుండా చదువుతార్మ, మర్శయు పౌలు ర్చనల యొకు అర్ామును మార్శువేసత ార్మ.
మన అధికార్శక-సంభాషణ ప్దధ తి సూచించుచునిటు
ో , బెైబిలును ప్ర్శశోధించుట ఒక జీవితకాల
ప్రకిీయ అయుయనిది మర్శయు దానిలో లేఖ్నము మనలో మార్మపను కల్వగశసత ుంది మర్శయు కైసతవ
విశావసములో మనకు ఎదుగుదలను మర్శయు ప్ర్శప్కవతను కల్వగశసత ుంది. మనము ప్ర్శప్కవత
చెందుచుండగా — బెైబిలు ప్దధ తులను బాధ్యతాయుతమైన మార్గ ములలో వాయఖ్ాయనించుట దావర్ా —
అధికార్శక-సంభాషణ ప్దధ తి బెైబిలు యొకు వాసత విక అర్ా మును గూర్శు మనము కల్వగశయుని అవగాహనను
మర్శంత బలప్ర్మసుతంది. ఇది మనలో మర్శంత వయకితగత, మనోవాద ఎదుగుదలను కల్వగశసత ుంది మర్శయు ఈ
ప్రకిీయ కొనసాగుతుంది. ఈ విధ్ంగా, బెైబిలుతో మన సంభాషణను అధికార్శక వాకయభాగము మర్శయు
పాఠకుని మధ్య తర్చుగా వృతాతకార్ములో కదులు ఆవర్త ములుగా మనము ప్ర్శగణంచవచుు. ఈ
ఆవర్త ములలో మనము పాలుప్ంచుకొనుట వనుక ఉని లక్షయము బెైబిలు భాగముల యొకు అర్ామునకు
మర్శంత దగగ ర్గుట అయుయనిది. అంతా సకీమముగా జర్శగశతద, ఈ ఆవర్త ములు ఎనిి మలుప్ులు తిర్శగశతద,
అది అంత గటిరగా బిగుసుకొని, లేఖ్నము యొకు వాసత విక అర్ామునకు చదర్మతుంది.
మర్శయు ఈ సంభాషణ సఫలత ఎలా ప ందుతుంది? మనము ఇంతకు ముందు చూస్టినటు
ో , అది
మన నుండి కషర ప్డి ప్ని చదయుటను ఆశిసుతంది. దదవుని ప్ర్శశుదాధతు మనలను గొప్ప అవగాహన మర్శయు
లేఖ్నముల యొకు అనువర్త నము వైప్ుకు నడిపించు వర్కు మన ప్రయతిములు నిషఫలమవుతాయి.
ఆతు కార్యము వలన, మనము ఆయనకు మర్శయు ఆయన వాకయమునకు నమిుకతో
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సమర్శపంచుకునిప్ుపడు, బెైబిలును వాయఖ్ాయనించు మన సామర్ాయము బలప్ర్చబడుతుంది అని మనము
నిర్రక్షించవచుు.
మీరు బైబిలును మీ స్ ంత లోకద్ృష్ిరకోణముతోను, మీ స్ ంత ఆలోచనతోను
ఆశరయిస్ాురు — ద్ఘనిని ఎలయ అరథ ం చేసుకోవాలి — కాని వాకయభాగముతో

పారరథ నఘపూరేకముగా పాలుపంచుకొనుట్ను మీరు కొనస్ాగస్టరు , వాకయభాగము
మిముమను ఆవరు ములలో నడిప్ించి వాకయభాగము యొకక వాసు విక అరథ మును గూరా
లోతెైన అవగాహనను ప ంద్ునట్ల
ు మీకు సహాయముచేసు ుంద్ి. కాబట్టర విషయం
ఏమిట్ంట్ే, వాకయభాగముతో పారరథ నఘపూరేకముగా మీరు ఎంత ఎకుకవగా

పాలుపంచుకుంట్ే, అంత ఎకుకవగా వాకయభాగము మీ స్ ంత అభపారయమును
మరయు అవగాహనను పరభావితము చేసు ుంద్ి, మరయు ఆ వాకయభాగములో

సజీవమైన ద్ేవుని యొకక నిజ్మైన అరథ మును గరహించుట్కు మీరు చేరువవుతఘరు.
— డా. పి. జే. బయ్సి

ముగంపు
ఈ పాఠములో, అర్ామును ప ందుట కొర్కు శతాబే ములుగా వాయఖ్ాయనకర్త లు ఉప్యోగశంచిన
విభినిమైన దృషిరకోణములను మనము సమీక్షించాము. కేవలమ లేఖ్నములలోనే అర్ామును కనుగొనుటకు
ప్రయతిించు నిషపక్ష దృషిరకోణములను, లేఖ్నము యొకు అర్ామును పాఠకుల యొకు దృకోుణములలో
కనుగొను మనోవాద దృషిరకోణములను మర్శయు సంభాషణాతుక దృషిరకోణములను — ముఖ్యముగా
అధికార్శక బెైబిలు భాగములతో పాలుప్ంచుకొనుట దావర్ా పాఠకులు అర్ా మును ప ందుకుంటార్మ అని తెలుప్ు
అధికార్శక-సంభాషణ దృషిరకోణమును — మనము చూశాము.
నిషపక్షవాదము మర్శయు మనోవాదము యొకు తీవరతలోనికి వళల
ో ప్రజలను ఏదో ఒక
సమయములో మనమంతా కల్వస్టత ఉంటాము. లేఖ్నములను అర్ాము చదసుకొనుటకు మర్శయు
అనువర్శతంచుటకు వీటిలో ఏ దృషిరకోణము కూడా సర్శపల దు. మన దార్శతపిపన, మనోవాద దృషిరకోణములు
బెైబిలు అర్ామును గూర్శు మనము కల్వగశయుని అవగాహనను తర్చుగా ప్రభావితము చదసత ాయి అని
మనము ఎలో ప్ుపడూ జఞాప్కముంచుకోవాల్వ. అయితద అదద సమయములో, బెైబిలు యొకు అర్ామును
కనుగొనుటకు మంచి విశావసముతో వినుటకు మర్శయు మనలను మనము సమర్శపంచుకొనుటకు మనము
ఎలో ప్ుపడూ కృషి చెయాయల్వ. ఇటిర అధికార్శక-సంభాషణ దావర్ా లేఖ్నములో పాలుప్ంచుకొనుటకు మనము
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చదయు ప్రయతిములను ప్ర్శశుదాధతు దీవించుచుండగా, మనము లేఖ్నముల యొకు ఉతత మమైన
మర్శయు మర్శంత బాధ్యతాయుతమైన వాయఖ్ాయనముల వైప్ునకు ముందుకు సాగగలుగుతాము.
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