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ప్ంచగీంథము యొకు ప్ర్శచయం

ఉపో ద్ఘాతం
బెైబిలు లేకపల తద కస
ై త వ విశావసము ఎంత భినిముగా ఉండదదో ఎప్ుపడెైనా ఊహించార్ా? నాయకులు

ఒక తర్ము నుండి మర్ొక తర్మునకు హెచుర్శకలను ప్ంచియుండదవార్మ, కాని వార్శ ఆలోచనలను

విశలోషించుటకు, ప్లు అభిపారయముల మధ్య ఎంపిక చదసుకొనుటకు ఎలాంటి అవకాశం ఉండియుండదదికాదు.
మోషత కాలములోని ఇశాీయిేలులోని అనేకమందికి ఈ విధ్ంగానే జర్శగయ
శ ుంటుంది. పారచీన చర్శతర

మర్శయు తమ పితర్మలను గూర్శున వృతాతంతములను వార్శ పితర్మలు వార్శకి అందించార్మ. దదవుడు

ఇశాీయిేలును ఐగుప్ుత నుండి విడిపించిన విధానమును, తన ధ్ర్ుశాసత మ
ర ును ఇచిున విధానమును,
మర్శయు వార్శని వాగాేన దదశము వైప్ుకు నడిపన
ి విధానమును గూర్శు వార్మ వృతాతంతములుగా

తెల్వయజేస్టవ
త ార్మ. అయితద అప్పటి ప్ర్శస్టా త
ి ులలో, మర్శయు భ్విషయతు
త లో దదవుడు ఇశాీయిేలుతో ఏమి
చదయబో తునాిడు అని వార్మ నమిువలస్టియుండెను? ఈ విషయముల మీద ప్లు అభిపారయముల మధ్య
వార్మ ఎంపిక ఎలా చదసుకోవాల్వ. వార్శ విశావసమునకు ప్రమాణముగా బెైబిలులోని మొదటి ఐదు

ప్ుసత కములను ఇచుుట దావర్ా దదవుడు ఇలాంటి ప్రశిలకు జవాబిచాుడు, వీటిని మనము నేడు
ప్ంచగీంథము అని పిలుసాతము.

ప్ంచగీంథము అను మన పాఠయకీమములో ఇది మొదటి పాఠము, మర్శయు దీనికి “ప్ంచగీంథము

యొకు ప్ర్శచయం” అను శీర్శషకనిచాుము. ఈ పాఠములో ఇశాీయిేలు యొకు విశావసమునకు ప్రమాణముగా
ప్నిచదయు ఆదికాండము నుండి దివతీయోప్దదశకాండము వర్కు ఉని బెైబిలు ప్ుసత కములను ప్ర్శచయం
చదదే ాము.

ప్ంచగీంథమునకు మనము ఇచదు ప్ర్శచయం ర్ండు ప్రధానమైన భాగములుగా విభ్జంచబడుతుంది.

మొదటిగా, బెైబిలులోని ఈ భాగమునకు ఆధ్ునిక విమర్ినాతుక విధానములను వర్శణంచుదాము. ఈ
విధానములు లేఖ్నము యొకు సంప్ూర్ణ అధికార్మును తిర్సుర్శంచు వాయఖ్ాయనకర్త ల యొకు

అభిపారయములను తెల్వయజేసత ాయి. ర్ండవదిగా, ఆధ్ునిక ఇవాంజల్వకల్ దృకపధ్ములను చూదాేము, ఇవి
దదవుని దావర్ా పతర్
ర ప
ే ించబడిన వాకయముగా బెైబిలు యొకు సంప్ూర్ణ అధికార్మును ఉదాాటించు బెైబిలు
ప్ండితుల యొకు అభిపారయములను వయకత ప్ర్మసాతయి. మొదటిగా ప్ంచగీంథమునకు ఆధ్ునిక
విమర్ినాతుక విధానములను చూదాేము.
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ప్ంచగీంథము

మొదటి పాఠం : ప్ంచగీంథము యొకు ప్ర్శచయం

ఆధునిక్ విమరశనఘతమక్ విధఘనములు
మన పాఠములు ప్లు దిశలలో వళ్ో బో వుచునిప్పటికీ, చాలామంది ఆధ్ునిక బెైబిలు ప్ండితులు

ప్ంచగీంథము యొకు దెైవిక పతరర్ణను మర్శయు అధికార్మును తిర్సుర్శంచార్మ అను విషయమును
గుర్శతంచుట చాలా పారముఖ్యమయ
ై ునిది. ఇశాీయిేలుకు ధ్ర్ుశాసత మ
ర ునిచిున మోషత దినములలో

ప్ంచగీంథము వారయబడినదను సాంప్రదాయిక యూదుల మర్శయు కస
ై త వుల అభిపారయమును కూడా వార్మ
తిర్సుర్శంచార్మ. అనేకమంది వాయఖ్ాయనకర్త లు, బో ధ్కులు, కాప్ర్మలు మర్శయు సామనయ ప్రజలు కూడా ఈ

అభిపారయములను ఆమోదిసత ార్మ కాబటిర లేఖ్నములను శీదధగా చదువు విదాయర్మాలకు ఇటిరవార్శని నివార్శంచడం
ఇంచుమించు అసాధ్యం అవుతుంది. ఈ కార్ణం చదత, బెైబిలులోని ఈ భాగముతో విమర్ినాతుక ప్ండితులు
వయవహర్శంచిన విధానమును అర్ాము చదసుకొనుట చాలా పారముఖ్యమవుతుంది.

గ్త 150 నుండి 200 సంవ్తసరాలలో, విమరశనఘతమక్ పండితులు పంచగ్రంథము

యొక్క అధయయనం మీద్ విశేషమైన ద్ృష్టరని పెట్ర ారు. ఇవ్ాంజెలిక్ల్ కెస
రై త వ్ులమన
ై
మనలో చఘలయమంద్ి ఈ విధఘనములక్ు సమమతి తెలుపనపపట్ికీ, వ్ారు ఇచచే

సలహాలక్ు సరిగా సపంద్ించుట్క్ుగాను అనేక్మంద్ి పాత నిబంధన పండితుల యొక్క
అభిపాాయములను తెలుసుకొనుట్ మనక్ు సహాయక్రముగా ఉంట్ ంద్ి. మన చుట్ర
జరుగ్ుతునన పరిస్టి త
ట ులను గ్ూరిేన అవ్గాహన లేక్ుండఘ మనము బైబిలు

అధయయనమును శూనయములో చచయలేము. ఇతరులు చెపటపన విషయముల వ్ెలుగ్ులో
మనము మన విధఘనములను తెలియజేయయలి.

— డా. జాన్ ఒసవల్ర
ప్ంచగీంథమునకు ఆధ్ునిక విమర్ినాతుక విధానములను అర్ాము చదసుకొనుటకు, మనము
మూడు విషయములను చూదాేము: మొదటిగా, విమర్ినాతుక దృకపధ్ములను ప్రభావితము చదస్టన
ి కొనిి
ముఖ్యమైన ప్ూర్వభావితవములు; ర్ండవదిగా, ప్ంచగీంథము యొకు గీంథకర్త ృతవమును గూర్శు కొనిి

విమర్ినాతుక దృకోుణములు; మర్శయు మూడవదిగా, విమర్ినాతుక ప్ండితులు అనుసర్శంచిన అనేక
పారముఖ్యమన
ై వాయఖ్ాయన వూయహములు. ముందుగా ఈ విధానముల మీద ప్రభావం చూపిన కొనిి
ప్ూర్వభావితవములను చూదాేము.

పూరవభావితవములు
చాలా వర్కు, బెైబిలులోని ఈ భాగము మీద ఆధ్ునిక విమర్ినాతుక అభిపారయములనీి ప్దిహేడు

మర్శయు ప్దెేనిమిదవ శతాబే ములలో ప్శిుమ ఐర్ోపాలో ఆర్ంభ్మన
ై జాానోదయము యొకు జాాన
అభిపారయములలో నుండి సూటిగా వలువడినాయి.
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మన ఉదదేశయముల కొర్కు, జాానోదయములో నుండి వలువడిన ర్ండు పారముఖ్యమన
ై

ప్ూర్వభావితవముల మీద మనము దృషిరపడదాము. ఈ ర్ండు దృకోుణములు ప్ంచగీంథము యొకు
విమర్ినాతుక వాయఖ్ాయనముల మీద విశలషమన
ై ప్రభావమును చూపాయి. మొదటిగా, మనము

పారకృతికవాదము అను ఆలోచనను చూదాేము. మర్శయు ర్ండవదిగా, ఇశాీయిేలు విశావసము యొకు
చార్శతిరక ప్ుర్ోగమనమును గూర్శు కొనిి ప్ూర్వభావితవములను చూదాేము. పారకృతికవాదముతో
ఆర్ంభిదాేము.

పాాక్ృతిక్వ్ాద్ము
కుోప్త ంగా, ఒకవేళ్ ఆతీుయ వాసత వికతలు ఉనికిలో ఉనాిగాని, అవి దృశయ లోకము మీద ఎలాంటి

విశలషమన
ై ప్రభావమును చూప్వు అను పాండితయవాదము జాానోదయ పారకృతికవాదములో కనిపిసత ుంది. ఈ

కార్ణం చదత, ఆతీుయ వాసత వికతలకు విదాయ ప్ర్శశోధ్నలో ఎలాంటి సాానము లేదు. ప్ంతొమిుదవ శతాబే ము
యొకు మధ్య భాగానికి, పారకృతికవాదము పాశాుతయములో కైసతవ విశావస అధ్యయనములతో సహా ప్రతి
విదాయ క్షేతమ
ర ు మీద ప్రభావము చూపింది. బెైబిలు అధ్యయనముల మీద పారకృతికవాదము చూపిన ఒక

ప్రధానమైన ప్రభావము ఏమనగా, ప్ంచగీంథము దదవుని దావర్ా పతరర్ప
ే ించబడినది అని యూదులు మర్శయు
కైసతవులు చాలా కాలముగా కల్వగశయుండిన నముకమును ప్రఖ్ాయతిగాంచిన ప్ండితులు తిర్సుర్శంచార్మ. ఈ

కార్ణం చదత, అనేకమంది ప్ుర్ాతన సంసుృతులలో వారయబడిన మత సంబంధ్మన
ై ర్చనలను అధ్యయనం
చదస్టన
ి విధ్ంగానే సాధార్ణముగా ప్ంచగీంథమును అధ్యయనం చదయుట ఆర్ంభించార్మ. ఈ అభిపారయము
ప్రకార్ం, ఇతర్ మానవ ర్చనల వల నే ప్ంచగీంథములో కూడా అనిి విధ్ముల న
ై తపిపదములు,

వైర్మధ్యములు, చర్శతన
ర ు గూర్శు ఉదదేశప్ూర్వకమైన తప్ుపడు వాయఖ్యలు మర్శయు అబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ు
ఉనాియి.

ఆసకితకర్ముగా, పారకృతికవాదమునకు దార్శతీస్టిన ప్ూర్వభావితవములు ప్ంచగీంథములోని పతర్
ర ణ

మర్శయు అధికార్మును తిర్సుర్శంచునటు
ో ఆధ్ునిక ప్ండితులను ప్ుర్శకొలుపటతో పాటుగా, ఇశాీయిేలు
విశావసము యొకు చార్శతిక
ర అభివృదిధ మీద కొనిి నూతన దృకపధ్ములకు కార్ణమయాయయి.

చఘరితిాక్ పురోగ్మనము
ప్ంతొమిుదవ శతాబే ము ఆర్ంభ్ము నాటికి, పారకృతికవాదము “పారకృతికవాద చర్శతారధ్యయనం”

అనుదానికి దార్శతీస్టింది. ఒక విషయమును గూర్శు అర్ాము చదసుకొనుటకు ఆ విషయము చర్శతరయంతటిలో
పారకృతిక కార్ణాల దావర్ా ఏ విధ్ంగా అభివృదిధ చెందిందో అర్ాము చదసుకొనుట ఉతత మమైన మార్గ మను
నమిుక ఇది. భ్ూమి మీద జీవనము అనేక శతాబే ములుగా ఏ విధ్ంగా ఆర్ంభ్మయియందో మర్శయు

ప్ర్శణమితిని ప ందిందో వివర్శంచుట మీద ప్ంతొమిుదవ శతాబే ప్ు జీవశాసత జు
ర ా లు దృషిరనిపటారర్మ. భాషావేతతలు
మానవ భాషల యొకు చార్శతిక
ర ప్ుర్ోగమనములను కనుగొనుటకు ప్రయతిించార్మ. ప్ుర్ావసుతశాసత జు
ర ా లు

మానవ సమాజముల యొకు ప్ుర్ాతన నేప్థయములను మర్శయు వాటి యొకు ప్రగతిని ప్ునర్శిర్శుంచార్మ.
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మతములకు సంబంధించిన క్షేతరములోని ప్ండితులు ప్రప్ంచ మతముల యొకు పారకృతిక మర్శయు చార్శతిక
ర
ప్ుర్ోగమనమును గూర్శు వర్శణంచుట మీద ఇదద విధ్మైన దృషిరపటారర్మ.

మొతాతనికి, ఆర్ంభ్ ఆధ్ునిక పాశాుతయ ప్ండితులు మానవ సమాజములో జర్శగన
శ

ప్ుర్ోగమనములను గూర్శు వార్మ కల్వగశయుండిన అవగాహనకు అనుగుణంగా ప్రప్ంచ మతముల యొకు
ప్ుర్ోగతిని ప్ునర్శిర్శుంచార్మ. ఉదాహర్ణకు, ప్ుర్ాతన ప్రజలు పారచీన గశర్శజన సమాజములను మొదటిగా
సాాపించి ఆతుల ఆర్ాధ్నను, అనగా ప్రకృతిలోని వసుతవులకు ఆతులతో అనుబంధ్ము ఉంది అను

నముకమును, ఆచర్శంచార్నే ఒక సామానయ ఆలోచన ఉంది. కాలకీమన
ే ా, పారచీన గశర్జ
శ న సమాజములు పదే
ముఖ్యపాల్వతములను నిర్శుంచాయి మర్శయు వార్మ బహుదదవతార్ాధ్నను అనుసర్శంచార్మ. మర్శయు అనేక
దదవుళ్ో ను నమాుర్మ. అనేక ముఖ్యపాల్వతములు కల్వస్టి పదే సమాఖ్ాయలను సాాపించినప్ుపడు, మతము

బహుదదవతార్ాధ్న నుండి దదవుళ్ళందర్శలో ఒక దదవుడు గొప్పవాడు అను నముకమును ప్రతిపాదించు ఒకే
దెైవ ఔనితయ వాదము వైప్ుకు మళ్ో ంది. చివర్శగా, పదే ర్ాజయములు మర్శయు సామాాజయముల యొకు

ఆవిర్ాావముతో, బలమైన చకీవర్మతలు మర్శయు యాజకులు తమ దదశములను ఒకేదవ
ెై ఔనితయ వాదము

నుండి ఏకేశవర్వాదములోనికి, అనగా ఒకే దదవుని నముుటలోనికి నడిపించార్మ. మర్శయు ఈ పారకృతికవాద
చర్శతారధ్యయన అభిపారయములో, ఈ ఉనితమన
ై ప్ుర్ోగమనము ప ందిన సాాయి వర్కు మతము యొకు

ఆచార్ములు నిర్ణయించబడలేదు, లేక వారయబడలేదు. ఈ కాలమునకు మునుప్ు, మతము ఒక తర్ములో
నుండి మర్ొక తర్మునకు మౌఖక మర్శయు ఆచార్ సంప్రదాయముల దావర్ా మాతరమే అందించబడింది.

ఇప్ుపడు, ఇవర్ైయయవ శతాబే ములో తర్మవాత మతములు అంత సులువన
ై విధానములో ప్ుర్ోగతిని

ప ందాయను ఆలోచనను మానవశాసత జు
ర ా లు తిర్సుర్శంచార్మ అను విషయమును మనము గుర్శతంచాల్వ.

అయితద ఆధ్ునిక యుగము యొకు ఆర్ంభ్ములో బెైబిలు ప్ండితులు ప్ంచగీంథముతో వయవహర్శంచిన

విధానము మీద ఈ దృకపధ్ములు లోతెన
ై ప్రభావమును చూపాయి. మర్శయు నేడు కూడా అవి బెైబిలు
పాండితయము మీద ప్రభావమును చూప్ుతునాియి.

పాాచీన, సులువ్ెన
ై మత రూపములో నుండి మరింత కలిషరమన
ై క్ఠినమైన

రూపములోనికల నమమక్ములు పురోగ్మనము చెంద్ిన విధఘనమును పాత నిబంధన

పాతిబింబిసుతంద్ి అని, తరువ్ాత రూపము మునుపట్ి రూపము క్ంట్ే ఉతత మమన
ై ద్ని
“విమరశనఘతమక్ పాండితయము” ఊహిసత ుంద్ి. ద్ీనిని గ్ూరిే మనము ఒక్ట్ిరెండు

విషయములను చెపపవ్చుే. మొద్ట్ిగా, భావ్రి క్ముగా, ద్చవ్ుడు తనను తఘను
పాజలక్ు బయలుపరచుక్ునన విధఘనములో పురోగ్తి జరిగింద్ి అని మనము

చెపపవ్చుే. బైబిలు ద్ీనిని చూపుతుంద్ి, ద్ీనిని మనము “క్రబన సంబంధమన
ై
ఎద్ుగ్ుద్ల” అని పటలుస్ాతము, ద్ీనిలో ద్చవ్ుని గ్ూరిేన స్టటద్ధ ఘంతములు మరియు
అంశములు మరియు ఆలోచనలు వితత న రూపములో నుండి సంపూరణ తలోనికల

ఎద్ుగ్ుతఘయి, కాబట్ిర బైబిలు క్ూడఘ ద్ఘనిలోని పురోగ్తి చెంద్ిన సంద్చశమును గ్ూరిే
మయట్ాిడుతుంద్ి. కాబట్ిర , అవ్ును, బైబిలులోను పంచగ్రంథములోను ఒక్ పురోగ్తి
-4వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
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ఉననద్ి. మీరు పుషపములు విక్స్టటంచు ద్ృషారంతములో ద్ీనిని గ్ూరిే ఆలోచన

చచస్టన
ట ట్ి యితచ, ఇద్ి ద్చవ్ుని పాతయక్షత యొక్క ఆరంభముల నుండి సంపూరణ ముగా
పుష్టపంచు వ్రక్ు జరుగ్ు ఉద్యమముగా ఉననద్ి. కాని, పాతిక్ూలముగా,

విమరశనఘతమక్ పండితులు మయనవ్ చరితాను గ్ూరిే పురోగ్తి చెంద్ు లేక్ పురోగ్మన
అభిపాాయమును క్లిగియుంట్ారు మరియు ఇద్ి పురోగ్తి అనివ్ారయమన
ై ద్ిగా

ఉననద్ని తలంచుతుంద్ి... ఇపుపడు, పురోగ్తి యొక్క అనివ్ారయత ఒక్ గొపప

క్లిపతమని మన చుట్ట
ర ఉనన లోక్మును చూస్టతత మనక్ు అరిమైపో తుంద్ి. అవ్ును,

మనము పాగ్తిని స్ాధిస్త ాము, కాని పాగ్తిని స్ాధించుట్తో పాట్ గా మనము మయరుప

క్ూడఘ చెంద్ుతఘము. కాబట్ిర , ఆధునిక్త యొక్క గ్రవము వ్లన పాత విషయములను
మనము చినన చూపు చూస్ాతము, కాని వ్ాసత వ్ానికల, ఇద్ి ఒక్ తతవవ్ాద్ ఊహ
మయతామే, మరియు ద్ీనిని మనము బైబిలులో చూడము.

— ర్వ. మైఖ్ల్
ే జే. గోోడో
ప్రప్ంచ మతముల మీద ఆర్ంభ్ ఆధ్ునిక దృకపధ్ములు ఇశాీయిేలు విశావసము యొకు

ప్ుర్ోగమనమును బెైబిలు వర్శణంచు విధానమునకు ప్ూర్శతగా భినిమన
ై విగా ఉనాియి. ఇశాీయిేలు యొకు
విశావసము ఆర్ంభ్ము నుండద ఏకేశవర్వాదముగా ఉనిదని ప్ంచగీంథము సపషర ముగా తెల్వయజేసత ుంది.

ఆదాము నుండి హవవ, నోవహు, తర్మవాత పితర్మలు, మర్శయు తర్మవాత ఇశాీయిేలు గోతరముల నాయకుల
వర్కు, అందర్మ సర్వమును సృజంచిన సృషిరకర్త గా ఏక సతయ దదవుని నముకముగా ఆర్ాధించార్మ. మర్శయు,
ఆదికాండము మనము తెల్వయజేయుచుని విధ్ముగా, ఈ ఆర్ంభ్ దశలలో, ఈ నిజమన
ై ఏకేశవర్వాద
విశావసము ఒక తర్ము నుండి మర్ొక తర్మువార్శకి మౌఖక మర్శయు ఆచార్ ప్ర్ంప్ర్ల దావర్ా
అందించబడింది.

తర్మవాత, ప్ంచగీంథము ప్రకార్ం, మోషత దినములలో ఒక నిర్ణయాతుకమైన మార్మప

చదటుచదసుకుంది. ఈ కాలములో, ఇశాీయిేలు విశావసము యొకు ప్రమాణములు వారయబడుట
ఆర్ంభ్మయి
ై యంది. మొదటిగా నిబంధ్న గీంథములో దదవుని ధ్ర్ుశాసత మ
ర ును మర్శయు ప్ది ఆజా లను

వారయుట దావర్ా, తర్మవాత మనము చూడబో వుచునిటు
ో , ఇశాీయిేలు విశావసమును నియంతిరంచుటకు

ప్ంచగీంథములోని మిగశల్వన భాగములను ర్చించుట దావర్ా మోషత ఇశాీయిేలును దదశముగా సాాపించబడుటకు
స్టిదధప్ర్చాడు. కాబటిర, బెైబిలు ప్రకార్ం, ఇశాీయిేలుకు ర్ాజు మర్శయు దదవాలయము ఇవవబడుటకు చాలా

కాలం కితరమే మోషత కాలము నుండద ఇశాీయిేలు యొకు మతము ప్వితరమన
ై ర్చనల మీద దృషిరపటిరంది.
ఈ సుప్ర్శచితమన
ై బెైబిలు కథనము ఎంత సూటిగా ఉనిప్పటికీ, పారకృతికవాద చర్శతారధ్యయనం

యొకు ఊహల వలన ఆధ్ునిక విమర్ి ఈ విషయములను అసాధ్యములుగా ఎంచింది. ఆధ్ునిక

విమర్ినాతుక ప్ండితులు ఇశాీయిేలు విశావసమును గూర్శు బెబి
ై లు ఇచిున వర్ణనును విడదీయుటకు

ప్రయతిించార్మ. మర్శయు ప్ుర్ాతన మతముల ప్ుర్ోగతిని గూర్శు ఆధ్ునిక ఆలోచనలకు అనుగుణంగా
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ీ ను thirdmill.org నందు
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దానిని ప్ునర్శిర్శుంచుటకు ప్రయతిించార్మ. ఈ దృకపధ్ము ప్రకార్ం, ఇశాీయిేలు యొకు చర్శతప్
ర ూర్వ

పితర్మలు గశర్జ
శ న ఆతుల ఆర్ాధ్నను చదశార్మ. తర్మవాత, ఇశాీయిేలు యొకు పితర్మలు తమ గోతరములు
ముఖ్యపాల్వతములుగా కల్వస్టినప్ుపడు బహుదదవతార్ాధ్నను హతు
త కునాిర్మ. ఈ అభిపారయం ప్రకార్ం,

ఇశాీయిేలును ఐగుప్ుతలో నుండి మోషత బయటకు నడిపించియుంటే, అతడు నడిపించిన ఇశాీయిేలీయులు
అనేక దదవతలలో ఒక దదవుని ఉనితముగా ప్ూజంచిన గోతరముల సమాఖ్యలుగా మాతరమే ఉనాిర్మ.

మర్శయు, లేఖ్నములకు విర్మదధ ముగా, సామాజక అభివృదిధ యొకు ఈ దశలో, ఇశాీయిేలు విశావసము
యొకు ప్రమాణములను వారయుట అసాధ్యము అని విమర్ినాతుక వాయఖ్ాయనకర్త లు నమాుర్మ. అటిర

పారమాణిక ర్చనలు ఇశాీయిేలులో ర్ాజుల ప్ర్శపాలన ఆర్ంభ్మైనప్ుపడు, ఇశాీయిేలు ర్ాజులు మర్శయు
యాజకులు ఇశాీయిేలు విశావసమునకు దార్శ చూప్ుటకు ప్రయతిించినప్ుపడు మాతరమే వలుగులోకి

వచిుయుండవచుు. కాబటిర, విమర్ినాతుక ప్ండితుల ఆలోచన ప్రకార్ం, ర్ాజుల ప్ర్శపాలన కాలము నుండి
మాతరమే ఇశాీయిేలు యొకు మతము ప్ుసత కములలో వారయబడుట ఆర్ంభ్మైయియంది.

లేఖ్నము మర్శయు ఇశాీయిేలు విశావసము యొకు చార్శతిక
ర ప్ుర్ోగమనములను గూర్శు ఆధ్ునిక

విమర్ినాతుక విధానముల యొకు ప్ూర్వభావతవములను ఇప్పటి వర్కు మనము చూశాము కాబటిర,

ఇప్ుపడు మనము దీనికి దగగ ర్ సంబంధ్ము కల్వగశయుని ర్ండవ విషయమును చూదాేము. ప్ంచగీంథము

యొకు గీంథకర్త ృతవమును గూర్శున విమర్ినాతుక విధానములను ఈ దృకపధ్ములు ఏ విధ్ంగా ప్రభావితం
చదశాయి?

గ్రంథక్రత ృతవము
మనము ఇంతకు ముందు చూస్టినటు
ో , ఇశాీయిేలు యొకు విశావసమును గూర్శు ఇశాీయిేలును

ర్ాజులు ప్ర్శపాల్వంచిన కాలము నుండి మాతరమే వారయుట ఆర్ంభించార్ని విమర్ినాతుక వాయఖ్ాయనకర్త లు
నమాుర్మ. అవును, ప్ంచగీంథమును వారయుటలో మోషతకు ఎలాంటి ప్రమేయం లేదు అని దీని అర్ాము.

ప్ుర్ాతన మౌఖక ప్ర్ంప్ర్లలో సుదీర్ామన
ై , కిోషరమన
ై ప్రకయ
ిీ గా ఆర్ంభ్మై ర్ాజుల ప్ర్శపాలన కాలములో

ప్లు ప్రతులలో ల్వఖంచబడుట దావర్ా ఈ ప్ుసత కములు వలుగులోకి వచాుయి. మర్శయు ఇశాీయిేలు చెర్లోకి
వళ్ో న తర్మవాత మర్శయు చెర్ నుండి తిర్శగవ
శ చిున తర్మవాత మాతరమే ఈ ప్రతులు సంపాదకీయం చదయబడి

ప్ంచగీంథముగా స్టతకర్శంచబడినది. ఇప్ుపడు, ప్ంచగీంథ ప్ుర్ోగమనము యొకు సుదీర్ా చర్శతన
ర ు ప్ండితులు
నముుతునాిర్మ అని లేఖ్న విదాయర్మాలు మొటర మొదటిసార్శ వినినప్ుపడు, దీనికి ఆధార్ములు ఏమిటి అని
వార్మ ఆశుర్యప్డుతుంటార్మ.

విమర్ినాతుక ప్ండితులు అందించిన మూడు ప్రధానమైన ర్మజువులను కోీడీకర్శంచుట దావర్ా

ప్ంచగీంథము యొకు గీంథకర్త ృతవము ప్టో ఉని ఈ ధో ర్ణిని చూదాేము. ప్ంచగీంథములో దదవునికి
ఇవవబడిన పతర్ోలో ఉని వర్
ై మధ్యములను చూదాేము.
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ద్చవ్ుని పతరి ు
ప్ంచగీంథములో దదవునికి అనేక ర్కముల పతర్ో మ ఇవవబడినవని ఆర్ంభ్ విమర్ినాతుక

వాయఖ్ాయనకర్త లు గుర్శతంచార్మ. మర్శయు ఈ వర్
ై మధ్యములు ఇశాీయిేలు విశావసము యొకు సుదీర్ామన
ై
ప్ుర్ోగతికి ఆధార్ములుగా ఉనాియని వార్మ వాదించార్మ. ఉదాహర్ణకు, కొనిిసార్మో ప్ంచగీంథము אֱֹלהִ ים
(ఎలోహిం) లేక “దదవుడు” అను హెబ్రర ప్దమును మాతరమే ఉప్యోగశసత ాయి. మర్శకొనిిసార్మో, దదవుడు יהוה
(యాహెవ) లేక “యిెహో వా” అని పిలువబడా్డు. ప్ంచగీంథము ఈ ప్దములను ఒకదానితో మర్ొకదానిని

మర్శయు ఇతర్ ప్దములను కల్వపి ఉప్యోగశసత ుంది, “యాహెవ ఎలోహిం” లేక “యిెహో వా దదవుడు,” మర్శయు

“యాహెవ యిీర్ే,” లేక “యిెహో వా యిీర్ే” వల . దదవుడు “ఎల్ ఎలోయన్” లేక “సర్ోవనితుడెన
ై దదవుడు.”
మర్శయు “ఎల్ షదాేయ్” లేక “సర్వశకితగల దదవుడు” అని కూడా పిలువబడా్డు.

ఇప్ుపడు, ప్ంచగీంథము దదవునికి అనేక పతర్ో మ ఉప్యోగశంచినప్పటికీ, ఇది ఒక అసాధార్ణమన
ై

విషయము ఏమి కాదని గమనించుట చాలా అవసర్ము. ఇతర్ ప్ుర్ాతన ప్శిుమ ఆస్టియాలోని

మతములలో దదవుని పతర్ోను గూర్శు ఇర్వయ
ై యవ శతాబే ములో చదయబడిన ఒక ప్ర్శశోధ్న, ఒకే ర్చయితలు
తమ దదవతల కొర్కు అనేక పతర్ోను ఉప్యోగశంచిన విషయమును తెల్వయజేస్టింది. అయినను,

ప్ంచగీంథములో దదవుని పతర్ోలో ఉని వైర్మధ్యములు వాటి సంపాదకీయమునకు సుదీర్ామన
ై చర్శతర ఉనిటు
ో

బయలుప్ర్మసుతందని ఆర్ంభ్ విమర్ినాతుక ప్ండితులు ఆలోచించార్మ. దదవునికి ఇవవబడిన అనేక పతర్ో మ ఒక
మూలము మర్ొక మూలముతో, ఆ మూలము ఇంకొక మూలముతో జతప్ర్చబడుట వలన తుదకు
ప్ంచగీంథము వలుగులోనికి వచిునటు
ో సూచిసుతందని వార్మ నమాుర్మ.

మీరు పాత నిబంధన అంతట్ిని చద్ువ్ునపుపడు, ద్చవ్ునికల వ్ేరేవరు పతరి ు ఉనఘనయని
గ్ురితంచుట్క్ు ఎక్ుకవ్ సమయం పట్ర ద్ు. ఆద్ికాండము 1లో ద్చవ్ునికల ఎలోహిం అని
పతరు. ఆద్ికాండము 2లో, ఒక్కస్ారిగా, ఆయనక్ు యిెహో వ్ా అను నఘమము

ఇవ్వబడినద్ి. విమరశనఘతమక్ విధఘనములు ద్ీనిని ఇవ్ాంజెలిక్ల్ కెరైసతవ్ుల క్ంట్ే

భిననముగా అరి ము చచసుక్ుంట్ారు. ఇవి వ్ేరేవరు మూలముల నుండి వ్చఘేయని
విమరశనఘతమక్ పండితులు చెబుతఘరు... ఇవ్ాంజెలిక్ల్ కెరైసతవ్ులముగా, మనము

ఒక్స్ారి వ్ెనుక్క్ు తిరిగి విశాలమైన నేపథయమును అరి ము చచసుకొనవ్లస్టటయుననద్ి.

ద్చవ్ుడు ఎలోహిం అయుయనఘనడు, మరియు ఆయన యిెహో వ్ా క్ూడఘ అయుయనఘనడు.

ఎలోహిం సరవశకలతగ్ల ద్చవ్ుడు, ఆయన లోక్ము పెైన, సృష్టరపన
ెై అధికారిగా ఉనఘనడు,
ఆయన ఉననతమైన శకలత అయుయనఘనడని, సరోవననతమన
ై పాభువ్ెైయునఘనడని

లోక్ములోని ద్చశములన్నన గ్ురితస్త ాయి. అయితచ ఇశారయిేలు ద్చశముతో నిబంధన

అనుబంధములో, ఆయన తనను తఘను యిెహో వ్ా అను ఒక్ వ్యకలతగ్తమన
ై పతరుతో

బయలుపరచుక్ునఘనడు. ఆయన తన పాజల కొరక్ు మరియు పాజలతో ఉండువ్ాడెన
ై

“ఉననవ్ాడు.” మరియు ఇద్ి ఒక్ నిబంధన నఘమమైయుననద్ి ఎంద్ుక్ంట్ే ఇశారయిేలు
ద్చవ్ుడు ఏరపరచుకొనిన పాజల ైయునఘనరు.
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— డా. డదవిడ్ టలేో
దదవుని పతర్ోలో వైర్మధ్యముతో పాటుగా, వార్మ “నకిలీ కథనములు” అని పిల్వచినవాటి వైప్ుకు దృషిరని

ఆకర్శషంచుట దావర్ా ప్ంచగీంథము యొకు గీంథకర్త ృతవమును గూర్శు వార్మ కల్వగశయుండిన
అభిపారయములను అనేకమంది విమర్ినాతుక ప్ండితులు సమర్శాంచార్మ.

నకలలీ క్థనములు
ప్ంచగీంథములో ఉని అనేక వాకయభాగములు ఇతర్ వాకయభాగములను పల ల్వనవిగా ఉనాియని

చూచుట అంత కషర మమి
ే కాదు. ఈ వాకయభాగములు వేర్ేవర్మ ప్రజల గుంప్ులలో ఉండిన వేర్ేవర్మ మౌఖక

ప్ర్ంప్ర్లను, ప్ంచగీంథములో ఈ కథనములు వారయబడిన ప్రకయ
ిీ లను ప్రతిబింబిసాతయని విమర్ినాతుక
వాయఖ్ాయనకర్త లు వాదించార్మ.

ఉదాహర్ణకు, ఆది. 1:1-2:3లో మర్శయు ఆది. 2:4-25లో ఉని “ర్ండు సృషిర కథనములు” అని

వార్మ పిలచువాటిని వాయఖ్ాయనకర్త లు తర్చుగా చూప్ుతుంటార్మ. ఆది. 12:10-20; 20:1-18; మర్శయు

26:7-11లో అబారహాము మర్శయు ఇసాికులు అబదధ మాడి తమ భార్యల జీవితములను అపాయములోకి

నటిరన కథనముల మధ్య ఉనిపల ల్వకలను కూడా వార్మ ఎతిత చూపార్మ. సాంప్రదాయిక యూదా మర్శయు కస
ై తవ
వాయఖ్ాయనకర్త లు ఈ పల ల్వకలను అర్ావంతమైన విధానములలో వివర్శంచార్మ. అయితద ఈ కథనములు ప్లు

మౌఖక ప్ర్ంప్ర్లకు పారతినిధ్యం వహిసత ాయని, తర్మవాత అవి వారయబడి ప్ంచగీంథములో చదర్ుబడినవని
విమర్ినాతుక ప్ండితులు చెబుతార్మ.

మూడవదిగా, విమర్ినాతుక ప్ండితులు ప్ంచగీంథములో వార్మ అసమానతలుగా గుర్శతంచిన వాటిని

ఎతిత చూప్ుతార్మ. మర్శయు ఈ ఆర్ోపించబడిన అసమానతలు బెైబిలులోని ఈ భాగము యొకు

గీంథకర్త ృతవమునకు వార్మ చదస్టిన కిోషరమన
ై ప్ునర్శిర్ాుణములకు మదే తునిసాతయని తెల్వపార్మ.

అసమయనతలు
ఉదాహర్ణకు, నిర్గ మ. 12:1-20 మర్శయు దివతీ. 16:1-8లో ప్సాు కొర్కు ఇవవబడిన నియమముల

మధ్య ఉని భేదములను వార్మ తర్చుగా ఎతిత చూపార్మ. మర్శయు నిర్గ మ. 20:1-17 మర్శయు దివతీ. 5:621లో ఇవవబడిన ప్ది ఆజా ల మధ్య ఉని భేదములను కూడా వార్మ చూపార్మ. మర్ొకసార్శ, సాంప్రదాయిక

యూదా మర్శయు కస
ై త వ వాయఖ్ాయనకర్త లు ఈ భేదములు మర్శయు అనేక ఇతర్ భేదముల మధ్య సంధిని ఎలా
చదయాలో చూపార్మ. అయితద అవి సుదీర్ామన
ై , కిోషరమన
ై మౌఖక ప్ర్ంప్ర్ల చర్శతన
ర ు మర్శయు నేడు మనకు
అందుబాటులో ఉని విధ్ముగా ప్ంచగీంథములో అల్వో క చదయబడియుని వారయబడిన మూలములను
ప్రతిబింబిసుతనాియని విమర్ినాతుక వాయఖ్ాయనకర్త లు వాదించార్మ.

మీరు బైబిలును, ముఖ్యముగా పంచగ్రంథమును చద్ివినపుపడు, మీరు అనేక్

రక్ముల స్ాహితయములను ఎద్ురొకంట్ారు. మరియు కొనినస్ారుి మీరు వ్ాట్ిని

చద్ివినపుపడు, మీరు ఆద్ికాండము గ్రంథము ఆరంభములో ఆద్ి. 1:1-2:3 భాగ్ములో
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ఉనన విషయములను చద్ివినపుపడు... ద్చవ్ుడు ఏడు ద్ినముల వ్యవ్ధిలో సృష్టరంచిన
ఒక్ పాతచయక్మన
ై క్రమము ఉననద్ి. ద్చవ్ుడు తన నోట్ి మయట్ ద్ఘవరా సృష్టరని చచశాడు,

మరియు అద్ి ద్చవ్ుని యొక్క శకలతని గ్ూరిే, ద్చవ్ుడు సృష్టరక్రత గా ఉండుట్ను గ్ూరిే,
ద్చవ్ుడు తన రూపములో మయనవ్ాళిని చచయుట్ను గ్ూరిే ఒక్ అద్ుుతమైన

క్థనమును ఇసుతంద్ి. మరియు తరువ్ాత అధఘయయములోనే, 2:4-25లో, ఒక్ద్ఘని

తరువ్ాత మరొక్ట్ి వ్చిేనట్ి అక్కడ మరొక్ సృష్టర వ్ృతఘతంతము ఉననద్ి. ద్ఘనిని మీరు
చూస్టటనపుపడు, అక్కడ ద్చవ్ుడు ద్చవ్ుడెన
ై యిెహో వ్ా అని పటలువ్బడఘ్డు కాబట్ిర

కొంద్రు ద్ఘనిలో వ్ెైరుధయములను చూస్ాతరు. మయట్ ద్ఘవరా సృష్టరని చచస్టన
ట ద్చవ్ునికల
భిననముగా, కలరంద్ికల ద్ిగవ్
ి చిేన ద్చవ్ుని మనము చూస్ాతము; ఆయన పాజలను

సృష్టరంచఘడు. ఆయన మొద్ట్ి మయనవ్ుడెైన పురుషుని మంట్ిలోనుండి చచశాడని అద్ి
చెబుతుంద్ి. మరియు ఆయన మొద్ట్ి స్ట్త ీని పురుషునిలో నుండి తీశాడు. కాబట్ిర ,

మీరు ద్చవ్ుని చూసుతనఘనరు, అద్ృశయమైన సృష్టరక్రత ద్చవ్ునిగా ఉండక్, ద్చవ్ుడు మయనవ్
రీతులలో ద్ిగివ్చిే, తన చచతులతో సృజంచుట్ ఆరంభించఘడు... అయితచ వ్ేరొక్

వ్ృతఘతంతము వ్ెైరుధయముగా లేద్ుగాని పరిపూరక్మన
ై ద్ిగా ఉననద్ి...మరలయ, ఒక్వ్ేళ
వ్ెైరుధయములు నిజముగా ఉంట్ే పురాతన పాజలు వ్ాట్ిని చూడలేద్ఘ? అను

విషయమును మనము జఞాపక్ముంచుకోవ్ాలి. అంట్ే, ఇద్ి పాాముఖ్యమైన విషయము.
వ్ారు మూరుులు కారు. అద్ి వ్ేరే కాలము, వ్ేరే సంసకృతి, అయినపపట్ికీ వ్ారికల క్ూడఘ
మద్డులు ఉండచవి, మరియు వ్ారు తమ జఞానములో ఈ విషయములను క్లిపట

ఉంచఘరు. కాబట్ిర రెండవ్ వ్ృతఘతంతము మనక్ు కలరంద్ికల ద్ిగివ్చిేన ద్చవ్ుని గ్ూరిే

వ్రిణసత ుంద్ి. ద్ీనిని మనము వ్ేద్ఘంతశాసత మ
ీ ులో అంతర్డ వ్ాయపటత క్లిగిన ద్చవ్ుడు అని

పటలుస్ాతము, అనగా సృష్టరలోనికల ద్ిగివ్చిేన ద్చవ్ుడు... లేఖ్నములను నమమక్ముగా
చద్ువ్ుట్ అంట్ే సంద్చహముతో చద్ువ్ుట్ కాద్ుగాని, ద్ఘనిని అరి ము చచసుకొనుట్క్ు
చద్ువ్ుట్ అని నఘ అభిపాాయము. నఘ ఎద్ుట్ చఘలయ పాశనలు ఉండవ్చుే, కాని అద్ి
విశావసము యొక్క అరి మును వ్ెద్క్ునద్ిగా ఉండఘలి, మరియు తుద్క్ు, బైబిలులో
ఉననవ్నిన ద్చవ్ుడు బైబిలులో ఉండఘలని నిరణయించిన విషయములే, మరియు

పాఠక్ునిగా నఘ పని ద్ఘనిని శరద్ధగా వినడమే, ముఖ్యముగా ననున ఇబబంద్ి పెట్ర

సి లములను శరద్ధగా అధయయనం చచస్టట, ఈ రెండు విషయములను ఇక్కడ ఈ విధంగా
ఉంచుట్ ద్ఘవరా ద్చవ్ుడు ఏమి తెలియజేయగోరుతునఘనడో చూచుట్ నఘ పని

అయుయననద్ి. కాని వ్ాట్ిని బట్ిర మనము క్ృతజ్ఞాలమైయుయండఘలి, ఎంద్ుక్ంట్ే అనేక్
సమయయలలో, అనేక్ సి లములలో ఆ రెండు రక్ముల చితాములు ఒక్స్ారి కాక్పో తచ
మరొక్స్ారి మరింత అరి వ్ంతముగా మయట్ాిడతఘయి.

— డా. బిరయన్ డి. ర్సుిల్
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వాటి ప్ూర్వభావితవములు మర్శయు గీంథకర్త ృతవమును గూర్శున అభిపారయముల దృషారా ఆధ్ునిక

విమర్ినాతుక విధానములను మనము చూశాము కాబటిర, ఇప్ుపడు ప్ంచగీంథముతో వయవహర్శంచుచుండగా
విమర్ినాతుక ప్ండితులు అనుసర్శంచిన కొనిి ముఖ్యమన
ై వాయఖ్ాయన వూయహములను చూచుటకు మనము
స్టిదధముగా ఉనాిము.

వ్ాయఖ్యయన వ్ూయహములు
ఈ విషయములను కోీడీకర్శంచుటకు అనేక మార్గ ములు ఉనాియిగాని, ఆధ్ునిక విమర్ినాతుక

ప్ండితుల యొకు ఐదు ప్రధానమన
ై వాయఖ్ాయన వూయహాలను మనము చూదాేము. అవి అభివృదిధ చెందిన
కీమములో ఈ వూయహములను మనము చూదాేము, మూల విమర్ితో ఆర్ంభిదాేము.

మూల విమరశ
మూల విమర్ి, లేక అది ఆర్ంభ్ములో పిలువబడినటు
ో , “సాహితయ విమర్ి,” కే. హెచ్. గాీఫ్ వారస్టిన

1866లో ముదిరంచబడిన ది హిసర ార్శకల్ బుక్సి ఆఫ్ ది ఓల్్ టెసరమంట్ అను ప్ుసత కములో నుండి వలువడింది.
సుప్ర్శచిత వాయఖ్ాయనకర్త యిన
ెై , జూల్వయస్ వలహౌసన్ ర్చించిన 1883లో ముదిరంచబడిన పల ర లేగొమన టూ ది

హిసరర్ర ఆఫ్ ఇశాీయిెల్ అను ప్ుసత కములో ఇది శుదిధచయ
ద బడింది.

ఇతర్ ప్ుర్ాతన మత సంబంధ్మైన ర్చనల వల న ప్ంచగీంథము కూడా మౌఖక ప్ర్ంప్ర్లలో నుండి

వలువడింది అని మూల విమర్ికులు నమాుర్మ. అయితద ఇశాీయిేలును ర్ాజులు పాల్వంచిన కాలములో

ఆవిర్ావించిన సవతంతర సాహితయ మూలములలో నుండి వలువడినవని వార్మ నమిున ప్ంచగీంథములోని
భాగములను గుర్శతంచుట మీద మర్శయు వాటిని వాయఖ్ాయనించుట మీద వార్మ ఎకుువ దృషిరపటారర్మ.
వలహౌసన్ ప్ర్శభాషను ఉప్యోగశంచి, ర్ాజుల ప్ర్శపాలన యొకు ఆర్ంభ్ములో వారయబడిన

ప్ంచగీంథము యొకు మొటర మొదటి ల్వఖత ర్ూప్ మూలమును సాధార్ణంగా యహివస్ర లేక “J” అని
పిలుసాతర్మ. దీనికి ఈ పతర్మ ఎందుకు ఇవవబడింది అంటే, ఈ ల్వఖత ర్ూప్ మూలములో దదవుని కొర్కు

ఉప్యోగశంచబడిన పారముఖ్యమైన పతర్మ “యాహెవ” — ఆంగో భాషలో “జహో వా” అను పతర్మ వల నే ఇది జర్ున్

భాషలో “J” అక్షర్ముతో ఉచుర్శంచబడుతుంది. “J” వాకయభాగములు ఆదికాండము మర్శయు నిర్గ మకాండము
గీంథములలో చెదర్శయునాియి. ప్ంచగీంథములోని భాగములు సుమార్మగా కీీ.ప్ూ. 950లో స లొమోను

దినములలో యూదా పారంతములో వారయబడినవని కొందర్మ విమర్ికులు వాదించార్మ. ఈ దృకోుణములో,
“J” వాకయభాగములు ప్ుర్ాతన కాలములను గూర్శు తెల్వయజేయు ప్రతుని సూచించి, యిెర్ూషలేములో

దావీదు సామాాజయము దావర్ా ఇశాీయిేలీయుల మతము మర్శయు సమాజము కేందీక
ర ృతము చదయబడిన
మర్శయు నియంతిరంచబడిన విషయమును సమర్శాసత ాయి.

ప్ంచగీంథము యొకు ర్ండవ ల్వఖత మూలమును “E,” అనగా ఎలోహిస్ర అని పిలుసాతర్మ,

ఎందుకంటే ఈ వాకయభాగములో దదవుడు సాధార్ణంగా ఎలోహిం అను పతర్మతో పిలువబడా్డు. “E”

వాకయభాగములు కూడా ఆదికాండము మర్శయు నిర్గ మకాండములలో ఉనాియి. ఈ స్టిదధ ాంతం ప్రకార్ం, “E”
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మూలములు ఇశాీయిేలు ర్ండు ర్ాజయములుగా విభ్జంచబడిన తర్మవాత కీీ.ప్ూ. 850లో ఉతత ర్ దదశములో

వారయబడినవి. “E” వాకయ భాగములు దావీదు స్టింహాసనప్ు ర్ాజులను విమర్శించిన ఉతత ర్ దికుునకు చెందిన
ప్రవచన అభిపారయములను వయకత ప్ర్చాయి.

మూడవ సాహితయ మూలమును “D,” లేక డూయటీర్ోనోమిస్ర అని పిలుసాతర్మ. దీనికి ఈ పతర్మ ఎందుకు

ఇవవబడింది అంటే “D” వాకయభాగములు ప్రధానముగా దివతీయోప్దదశకాండములో కనిపిసత ాయి మర్శయు
ప్ంచగీంథములోని ఇతర్ భాగములలో చెదుర్మగా కనిపిసత ాయి. ఈ సాహితయము సాధార్ణముగా కీీ.ప్ూ.
622లో యోషియా యొకు సంసుర్ణలకు మర్శయు కీీ.ప్ూ. 586లో బబులోనీయుల చదతులలో

యిెర్ూషలేము యొకు ప్తనమునకు మధ్య కాలములో వారయబడినవి. ఉతత ర్ ర్ాజయమన
ై ఇశాీయిేలు నుండి
యూదాకు పార్శపల యిన లేవీయుల ర్చనలను “D” సూచిసుతంది అని ఒక సామానయ స్టిదధ ాంతము

తెల్వయజేసత ుంది. ఈ లేవీయులు దావీదు కుటుంబమునకు నముకముగా ఉండదవార్మగాని, విమర్శించదవార్మ
కూడా.

చివర్శగా, ప్ంచగీంథ ప్ుర్ోగమనములోని నాలగ వ ప్రధానమన
ై సాహితయ మూలమును సాధార్ణంగా “P”

అని పిలుసాతర్మ, ఇది ప్స్ట
ర ిల లేక యాజక ర్చయితను లేక ర్చయితలను సూచిసుతంది. ఒక సామానయ

ప్ునర్శిర్ాుణము ప్రకార్ం, “P” కీీ.ప్ూ 500 మర్శయు 400 మధ్య కాలములో లేవీయకాండమును ర్చించిన
మర్శయు ప్ంచగీంథములోని ఇతర్ భాగములను సంపాదకీయము చదస్టన
ి యాజకుల గుంపైయునిది. ఈ
ప్ునర్శిర్ాుణం ప్రకార్ం, చెర్లో నుండి ఇశాీయిేలు యొకు శలషము తిర్శగవ
శ చిున తర్మవాత వార్శ సామాజక
కీమమును మర్శయు ఆర్ాధ్నను నియంతిరంచుటకు “P” ప్ంచగీంథమును ర్ూప ందించింది.

ఇప్ుపడు, ఇర్వైయయవ శతాబే ములో, యోగుయల న
ై ప్ండితులు మూల విమర్ిలో ఉని ఇంచుమించు

ప్రతి విషయమును సవాల్ చదశార్మ. అయినను, ఈ దృకపధ్ముల యొకు అవశలషములు నేటక
ి ి కూడా
ప్ంచగీంథము యొకు ప్రతి విమర్ినాతుక వాయఖ్ాయనములో కనిపిసత ాయి.

రూప విమరశ
ప్ంచగీంథముల ప్టో విమర్ినాతుక విధానముల యొకు ర్ండవ ప్రధానమన
ై వూయహమును “ర్ూప్

విమర్ి” అని పిలుసాతర్మ.

ర్ూప్ విమర్ి 1901లో హెర్ున్ి గుంకల్ వారస్టిన ది ల జండ్ి ఆఫ్ జనిస్టిస్ అను ప్ుసత కము దావర్ా

పాత నిబంధ్న అధ్యయనములలో ఒక విశలషమన
ై విభాగముగా ఆర్ంభ్మయి
ై యంది. గుంకల్ మర్శయు అతని
అనుచర్మలు మూల విమర్ిలోని ముఖ్యమన
ై విషయములనిిటిని అంగరకించార్మగాని, ప్ంచగీంథ

ఆవిర్ాావము విషయములో మాతరం మునుప్టి కోణము మీద దృషిరపటారర్మ. ప్ంచగీంథము యొకు ర్చనా
మూలముల మీద దృషిరపటురటకు బదులుగా, ఇశాీయిేలును ర్ాజులు ప్ర్శపాల్వంచిన కాలమునకు ముందు
ఉని మౌఖక ప్ర్ంప్ర్ల మీద ర్ూప్ విమర్ికులు దృషిర పటారర్మ.

ర్ూప్ విమర్ి విసత ర్శంచిన కాలములో, నిర్క్షర్ాసుయల ైన గశర్జ
శ న సంసుృతులలో మౌఖక ప్ర్ంప్ర్లు

ప్ని చదస్టిన విధానముల మీద ప్ండితులు దృషిరపటారర్మ. ప్ంచగీంథము యొకు ప్రతుల మూలములకు దార్శ
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తీస్టిన శుదధ మన
ై , కియ
ీ ాశీలకమైన, సాహితయకాలమునకు-ముందు ఉని ప్ర్ంప్ర్ల కొర్కు వదకుచు ర్ూప్
విమర్ికులు ఈ అధ్యయనములను అనువర్శతంచార్మ.

ర్ూప్ విమర్ి యొకు విధానము సాధార్ణంగా ర్ండింతలుగా ఉనిది: ఒక వైప్ున, ప్ుర్ాణములు,

జానప్ద-కథలు, వీర్గాథలు, పతరమ కథలు, ఇతిహాసములు మర్శయు ఉప్మానముల వంటి పారచీన మౌఖక
ర్ూప్ములను లేక సాహితయ ర్కములను కనుగొనుటకు ర్ూప్ విమర్ికులు వాకయభాగములను విశలోషించార్మ.

మర్ొక వైప్ున, వార్మ ఈ సాహితయ ర్కములను “స్టిట్్ యిం ల బెన్” లేక ఈ మౌఖక ప్ర్ంప్ర్ల యొకు “జీవిత
నేప్థయములు” అని పిలువబడు సాంసుృతిక నేప్థయములకు అనుసంధానప్ర్చార్మ. ఈ నేప్థయములలో

ఆర్ాధ్న, గోతరములు గుడార్ములు వేస్టిన సా లములు, కుటుంబ హెచుర్శక, సాానిక నాయయాలయములు
మొదలగునవి ఉనాియి.

ఉదాహర్ణకు, ఆది. 32:22-32లో యాకోబు పనూయిేలు యొదే చదస్టన
ి పనుగులాటను గూర్శున

కథనమును వాసత వానికి ప్ుర్ాతన గోతరములు మంట చుటుర కూర్మునప్ుపడు చెప్పబడిన కథగా ప్ర్శగణిసత ార్మ.
యబో ోకు ర్ేవు యొదే జర్శగన
శ అసాధార్ణమన
ై , నాటకీయమన
ై సనిివేశములలో నుండి ఇది మొదట
వలువడింది అని వార్మ వాదించార్మ. ఈ ప్ునర్శిర్ాుణములో, చాలా కాలం తర్మవాత మాతరమే ఈ
వృతాతంతము గశర్జ
శ న నాయకుడెైన యాకోబుకు ఆపాదించబడింది.

ఖ్చిుతముగా, ర్ూప్ విమర్ి బెైబిలు వాకయభాగముల యొకు నిర్ాుణములు మర్శయు ర్ూప్క

లక్షణముల యొకు పారముఖ్యతను సర్శగానే ఉదాాటించింది. అయితద, మూల విమర్ి వల న, ర్ూప్ విమర్ి
కూడా అనేక విధాలుగా సవాల్ చదయబడింది. ర్ూప్ విమర్ి ఎదుర్ొుని సవాళ్ళళ ముఖ్యముగా బెైబిలు
వాకయభాగముల వనుక ఉని మౌఖక ర్ూప్ములు మర్శయు నేప్థయముల యొకు ఊహాజనకమైన

ప్ునర్శిర్ాుణముల మీద దృషిరపడతాయి. అయినను, నేడు కూడా ర్ూప్ విమర్ిను ఉప్యోగశంచు

అనేకమంది విమర్ినాతుక ప్ండితులు, లేఖ్నముల పారమాణికతలో ఉని విధ్ముగా ప్ంచగీంథమును
అధ్యయనం చదయకుండా ప్రశాిర్ాకమైన ప్ునర్శిర్ాుణములకు ప్ూనుకుంటార్మ.

పారంపరిక్ విమరశ
విమర్ినాతుక ప్ండితులు ప్ంచగీంథమును వాయఖ్ాయనించిన మూడవ ప్రధానమైన మార్గ మును

పార్ంప్ర్శక విమర్ి లేక పార్ంప్ర్శక-చార్శతిక
ర విమర్ి అని పిలుసాతర్మ.

మూల మర్శయు ర్ూప్ విమర్ిలలో వలువడిన విషయముల మీద నిర్శుసూ
త , పార్ంప్ర్శక

విమర్ికులు పారచీన మౌఖక ప్ర్ంప్ర్లు మర్శయు వారయబడిన ప్రతులు కిోషరమన
ై వేదాంతశాసత ర మర్శయు
ర్ాజకీయ దృకపధ్ములుగా అభివృదిధ ప ందిన విధానముల మీద దృషిరపటారర్మ. 1948లో ఏ హిసరర్ర ఆఫ్

పంటటుయకల్ టెడ
ర ిషన్ి అను ప్ుసత కమును ప్రచుర్శంచిన మార్శరన్ నార్డత , మర్శయు 1957లో థియోలజ ఆఫ్ ది
ఓల్్ టెసరమంట్ అను ప్ుసత కమును ప్రచుర్శంచిన గర్ాౌర్డ్ వాన్ ర్ాడ్ వంటి ప్రస్టద
ి ధగ
ి ాంచిన ప్ండితులు, ప్లు
ప్ర్ంప్ర్ల యొకు ప్రభావమును ప్ంచగీంథము ఏ విధ్ంగా ప్రతిబింబించినది అని ప్రశిించార్మ.

అనేక ఇతర్ విషయములతో పాటు, ప్ంచగీంథములో వర్
ై మధ్యము కల్వగశయుని వేదాంతశాసత ర

నముకములను పార్ంప్ర్శక విమర్ికులు గుర్శతంచార్మ. సృషిర, పితర్మలు, ఐగుప్ుత నుండి నిర్గ మనము,
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మర్శయు వాగాేన దదశమును సావధీనప్ర్చుకొనుట వంటి అంశముల మీద భినిమైన ప్ర్ంప్ర్ల యొకు
కలయికను ప్ంచగీంథము ప్రతిబింబించినదని వార్మ గుర్శతంచార్మ. ఇశాీయిేలు గోతరములు, దావీదు

స్టింహాసనము, మర్శయు యిెర్ూషలేము దదవాలయము వంటి ఇతర్ అంశములను కూడా వార్మ విశలోషించార్మ.
మర్శయు వేదాంతశాసత మ
ై
ర ు యొకు ఈ కిోషరమైన విభాగములు ప్ంచగీంథములో కనిపించు అనేక ప్రధానమన
అంశముల మీద ప్రభావము చూపాయని వార్మ నమాుర్మ.

మర్ొకసార్శ, పార్ంప్ర్శక విమర్ి ఇచిున ఫల్వతములను ప్రజలు అనేక సంవతిర్ములుగా

ప్రశిించుచునాిర్మ. అయినను, ఇశాీయిేలు దదశములోని ప్ర్ంప్ర్ యొకు ప్లు శాఖ్లు ఒకదానికి

విర్ోధ్ముగా మర్ొకటి ఉని లేక పల టీప్డుతుని వాకయభాగములను గూర్శు పాత నిబంధ్న వాయఖ్ాయనకర్త లు
మాటాోడునప్ుపడు దీని జాడలు మనము చూడవచుు.

సంపాద్కీయ విమరశ
విమర్ినాతుక వాయఖ్ాయనకర్త లు ప్ంచగీంథ ప్ుర్ోగమనమును కనుగొనుటకు ప్రయతిించిన నాలగ వ
ప్రధానమైన మార్గ మును సంపాదకీయ విమర్ి అని పిలుసాతర్మ. “సంపాదకీయ” అను ప్దము

సూచించుచునిటు
ో , ఈ వూయహము కొనిి సందదహాసపదమన
ై ప్రతులు మనము నేడు కల్వగశయుని

ప్ంచగీంథముగా ఏ విధ్ంగా సంపాదకీయము చదయబడినవి అను విషయము మీద దృషిరపడుతుంది.
కొీతత నిబంధ్నలోని సువార్త ల మధ్య ఉని భేదములను వివర్శంచుటకు సంపాదకీయ విమర్ి

ప్ంతొమిుదవ శతాబే ములో కొీతత నిబంధ్న అధ్యయనములలో ఆర్ంభ్మయి
ై యంది. మునుప్ు వారయబడిన
నివేదికలను సంపాదకీయము చదయుట దావర్ా మర్శయు ప్ునర్శిర్శుంచుట దావర్ా ఈ భేదములు
వలువడినవని సంపాదకీయ విమర్ికులు నమాుర్మ.

ప్ంచగీంథమునకు కూడా ఇవే విధానములు ఉప్యోగశంచబడినవి. అనేకమంది సంపాదకీయులు

“J”, “E”, మర్శయు “D” వంటి వారతప్ూర్వక మూలములను తీసుకొని నేడు మనము కల్వగశయుని విధ్ముగా
ప్ంచగీంథమును ఏ విధ్ంగా అమర్ాుర్ో వివర్శంచుటకు ప్రయతాిలు జర్శగాయి. ఈ ప్దధ తి ముఖ్యముగా “P”
యొకు ఆలసయప్ు సంపాదకీయ కార్యము మీద దృషిరపటిరంది.

సంపాదకీయ విమర్ి నేడు మనము బెైబిలులో కల్వగశయుని విధ్ముగా ఆదికాండము నుండి

దివతీయోప్దదశకాండము వర్కు ఉని గీంథముల వైప్ునకు దృషిరని ఆకర్శషసత ుంది. అయితద సంపాదకీయ
విమర్ి మూల, ర్ూప్ మర్శయు పార్ంప్ర్శక విమర్ిలు ఇచిున ఫల్వతముల నుండి ఏ నాడు వేర్మ కాలేదు.

సమకాలపు విమరశ
ఈ సమయములో, మనము సమకాలప్ు విమర్ిను తీర్శుదిదే న
ి కొనిి ధో ర్ణులను, లేక

ప్ంచగీంథము ప్టో ప్రసత ుత ప్రస్టద
ి ధగ
ి ాంచిన కిోషర విధానములను ప్రసత ావించాల్వ.

ఈ మధ్య దశాబే ములలో, అనేకమంది ప్రస్టద
ి ధగ
ి ాంచిన విమర్ినాతుక వాయఖ్ాయనకర్త లు పాత

విమర్ినాతుక చార్శతిరక ప్ునర్శిర్ాుణములను దాటి వళ్ళోటకు ప్రయతిించార్మ. వార్మ ప్ంచగీంథము యొకు
సాంప్రదాయిక హెబ్రర లేఖ్నములోని విశలషమన
ై వేదాంతశాసత ర ఐకయత మర్శయు లోతు మీద దృషిరపటారర్మ. ఈ
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విధానములు అనేక ర్ూప్ములను తీసుకునాియి — అలంకార్ విమర్ి, పారమాణిక విమర్ి, నూతన

సాహితయ విమర్ి వంటివి. అయితద సమాజమందిర్ము మర్శయు సంఘము దావర్ా మనకు ఇవవబడిన
ప్ంచగీంథమును వాయఖ్ాయనించుట మీద వార్మ దృషిరపటారర్మ. ప్ంచగీంథమును నేడు మన మధ్య ఉని

విధ్ముగా అధ్యయనము చదయుట పాత విమర్ినాతుక విధానముల కంటే ఉప్యోగకర్మైనదిగా ఉనిది.
కాని ఈ సమకాలప్ు విధానములు ఎలాంటి ఫల్వతములను ఇసాతయి అను విషయమునకు జవాబు కాలము
మాతరమే చెప్పగలదు.

ఇప్పటి వర్కు “ప్ంచగీంథము యొకు ప్ర్శచయం” అను మన పాఠంలో, బెైబిలులోని మొదటి

భాగము ప్టో ఆధ్ునిక విమర్ినాతుక విధానముల మీద మనము దృషిరపటారము. ఇప్ుపడు ఈ పాఠంలో

మన ర్ండవ ప్రధాన అంశమును మనము చూడవలస్టియునిది: ప్ంచగీంథము మీద ఆధ్ునిక ఇవాంజల్వకల్
దృకపధ్ములు. నేడు ఇవాంజల్వకల్ కైసతవులు బెైబిలులోని మొదటి ఐదు ప్ుసత కములను ఏ విధ్ంగా
చూసాతర్మ?

ఆధునిక్ ఇవ్ాంజెలిక్ల్ విధఘనములు
ఇకుడ మన ఉదదేశముల కొర్కు ఇవాంజల్వకల్ కైసతవులను లేఖ్నముల యొకు సంప్ూర్ణ

అధికార్మును ఒప్ుపకొనువార్మ అని నిర్వచించిన విషయము మీకు గుర్మతండద ఉంటుంది. ఇవాంజల్వకల్
కైసతవులు ఈ నముకమును ఎలో ప్ుపడూ ఒక విధ్ముగా అనవయించలేదని చెప్పనవసర్ంలేదు. కాని

మనము చూడబో వుచునిటు
ో , లేఖ్నము యొకు అధికార్ము ప్టో ఇవాంజల్వకల్ కైసతవులు కల్వగశయుని ఈ
సమర్పణ ఆధ్ునిక విమర్ినాతుక ప్ండితుల కంటే భినిముగా ప్ంచగీంథమును అధ్యయనం చదయునటు
ో
వార్శని ప్ుర్శకొలుపతుంది.

మనము ఇంతకు ముందు చదస్టిన చర్ును అనుసర్శసత ూ ప్ంచగీంథము ప్టో ఆధ్ునిక ఇవాంజల్వకల్

దృకపధ్ములను మనము కోీడీకర్శదే ాము. మొదటిగా, మనలను నడిపించవలస్టిన కొనిి పారముఖ్యమైన
ప్ూర్వభావితవములను మనము చూదాేము. ర్ండవదిగా, ప్ంచగీంథము యొకు గీంథకర్త ృతవముపై

ఇవాంజల్వకల్ దృకపధ్ములను మనము చూదాేము. మర్శయు మూడవదిగా, అనేక ప్రధానమైన ఇవాంజల్వకల్
వాయఖ్ాయన వూయహములను మనము సమీక్షించుదాము. కొనిి పారముఖ్యమైన ఇవాంజల్వకల్
ప్ూర్వభావితవములతో ఆర్ంభిదాేము.

పూరవభావితవములు
విమర్ినాతుక మర్శయు ఇవాంజల్వకల్ దృకపధ్ముల మధ్య ఉని భేదములను చూప్ు ర్ండు

ప్ూర్వభావితవములకు మాతరమే మన చర్ును ప్ర్శమితం చదదే ాము. మొదటిగా, లోకాతీతవాదము మీద మన
నముకమును ప్ర్రక్షించుదాము. ర్ండవదిగా, ఇశాీయిేలు విశావసము యొకు చార్శతిక
ర ప్ుర్ోగమనమును
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గూర్శు మన ప్ూర్వభావితవములను చూదాేము. లోకాతీతవాదము మీద మన నముకమును మొదట
చూదాేము.

లోకాతీతవ్ాద్ము
“లోకాతీతము” అను పద్మును “పాాక్ృతిక్” అను పద్మునక్ు వ్యతిరేక్ముగా
మనము ఆధునిక్ భాషలో ఉపయోగిస్త ాము, మరియు అవ్ును, మనము ద్చవ్ుని
నముమవ్ారమత
ై చ, ద్చవ్ుడు అనిన విధములుగా కారయములు చచస్త ాడని క్ూడఘ

నముమతఘము. అయితచ స్ాకట్ిష్ సంద్ిగ్ధవ్ాద్ తతవవ్ేతతయిెన
ై డచవిడ్ హుమే ఒక్

వ్యతఘయసమును చచస్టట, “లోకాతీత కారయములను నముమట్క్ు మన యొద్ద ఏ కారణము

లేద్ు” అని చెపపట న సమయము నుండి ఇద్ి ఒక్ సమసయగా మయరింద్ి. మరియు అనేక్
మంద్ి బైబిలు యొక్క ఆధఘరయోగ్యతను సవ్ాలు చచయుట్క్ు ఇద్ి ఒక్ పాధఘనమైన
కారణమయి
ై యంద్ి, ఎంద్ుక్ంట్ే, బైబిలులో చఘలయ ఆశేరయ కారయములు ఉనఘనయి

మరియు ఆశేరయ కారయములు జరుగ్వ్ని మనక్ు తెలుసు అని వ్ారంట్ారు. సరే,

ఆశేరయకారయములు జరగ్వ్ని మనక్ు ఎలయ తెలుసు? డచవిడ్ హుమే “రుజ్ఞవ్ు” చచశాడు
కాబట్ిర . మరియు ఒక్స్ారి ఆగి అతడు చచస్టన
ట వ్ాద్నను చూస్టతత , అతడు చచస్టన
ట వ్ాద్న

అసలు బాగోలేద్ు అని అరి మవ్ుతుంద్ి. వ్ాసత వ్ానికల, ఆశేరయ కారయములు జరిగాయని
తెలుపుట్క్ు, మరియు నేడు వ్ాట్ిని మనము పరీక్ించుట్క్ు పాతయక్ష స్ాక్షులు లేరు —
ఆమోద్యోగ్యమన
ై పాతయక్షస్ాక్షులులేరు — అనునద్ి అతని వ్ాద్నలో ఒక్

పాాముఖ్యమన
ై భాగ్మైయుననద్ి. అయినను, హుమే ద్ినములలో క్ూడఘ, ద్చవ్ుడు

ఆశేరయ కారయములు చచయుచునఘనడు అనుట్క్ు అనేక్మంద్ి అరహమైన పాతయక్ష స్ాక్షులు
ఉండిరి, మరియు నేడు క్ూడఘ ల క్కలేననిన స్ాక్షయములు ఉనఘనయి... మరియు అవి

నేడు క్ూడఘ జరుగ్ుతునఘనయంట్ే, ద్చవ్ుడు కారయము చచయుచుండగా రక్షణ చరితాలోని
పలు సంద్రాులలో అవి ఇంకా ఎంత ఎక్ుకవ్గా జరిగియుండఘలి.

— డా. కీయిగ్ ఎస్. కీనర్డ
సాధార్ణంగా దదవుడు వివేచించదగశన ప్దధ తులలో చర్శతరను నడిపిసత ాడని లేఖ్నములు బో ధిసత ాయి.

తర్ుము మర్శయు విజాానము ఈ ప్దధ తులను వివేచించుటకు దదవుడు మనకిచిున వర్ముల ైయునాియి. ఈ
కార్ణం చదత, ఇవాంజల్వకల్ కైసతవులు ప్ంచగీంథము యొకు తార్శుక మర్శయు వైజా ానిక ప్ర్శశోధ్నకు

విలువనిసాతర్మ. కాని అదద సమయములో, దదవుడు లోకములో లోకాతీతముగా పాలుప్ంచుకునాిడు

మర్శయు పాలుప్ంచుకొనుచునాిడు అని యిేసు అనుచర్మలు ఎర్శగశయునాిర్మ. దదవుడు సాధార్ణ ప్రకిీయలు
మర్శయు పారకృతిక కార్ణములు లేకుండా, వాటిని మించి, లేక వాటికి విర్ోధ్ముగా కూడా కార్యములు

చదయగలడు. ఈ నముకము మన ప్ంచగీంథ ఆధ్యయనము మీద అనేక విధాలుగా ప్రభావము చూప్ుతుంది.
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అయితద విశలషముగా, దదవుడు లేఖ్నముల యొకు ర్చనను పతరర్ప
ే ించాడని, ప్ర్యవేక్షించాడని ఇది మనకు
నిశుయతను ఇసుతంది. కాబటిర, అవి ఆయన యొకు సంప్ూర్ణ అధికార్శకము కల్వగశన ఆధార్యోగయమన
ై

లేఖ్నముల ైయునాియి. అవును, ప్ంచగీంథము ఏమి బో ధిసత ుందో దానికి భినిముగా వాయఖ్ాయనములు

చదయకుండా మనము ఎలో ప్ుపడూ జాగీతతప్డాల్వ. మన వాయఖ్ాయనములు ఎలో ప్ుపడూ అభివృదిధ చెందుతూ
ఉండాల్వ. అయితద ఇవాంజల్వకల్ దృషిరకోణము ప్రకార్ం, ప్ంచగీంథము నిజమని చెప్ుప ప్రతిది కూడా
నిజమయ
ై ునిది ఎందుకంటే అది దదవుని దావర్ా పతరర్ప
ే ించబడినది.

లోకాతీతవాదమును గూర్శు మనము కల్వగశయుని ప్ూర్వభావితవములు సూటిగా మనలను

ఇశాీయిేలు విశావసము యొకు చార్శతిక
ర ప్ుర్ోగమనములను గూర్శున ప్ూర్వభావితవములలోనికి
నడిపిసత ాయి.

చఘరితిాక్ పురోగ్మనము
మనము ఇంతకు ముందు చూస్టినటు
ో , ప్ుర్ాతన ప్శిుమ ఆస్టియాలో ఉని ఇతర్ మతముల వల న
ఇశాీయిేలు విశావసము కూడా పారకృతిక మార్గ ములలో అభివృదిధ చెందింది అని ఆధ్ునిక విమర్ినాతుక
ప్ండితులు వాదించార్మ. అయితద విశలషమన
ై దెవి
ై క ప్రతయక్షతల దావర్ా ఇశాీయిేలు యొకు విశావసము

అభివృదిధ చెందింది అని ఇవాంజల్వకల్ కస
ై త వులు నముుతార్మ. వాసత వానికి దదవుడు ఆదాము, నోవహులతో

ఆర్ంభించి, స్ట్త ర ప్ుర్మషులకు తనను తాను సూటిగా ప్రతయక్షప్ర్చుకునాిడు. మర్శయు ఆయన ఇశాీయిేలు
పితర్మల న
ై అబారహాము, ఇసాికు మర్శయు యాకోబుతో కూడా మాటాోడాడు. మండుచుని ప ద యొదే

ఆయన మోషతతో మాటాోడాడు. స్ట్నాయి ప్ర్వతము యొదే ఆయన ఇశాీయిేలుకు ధ్ర్ుశాసత మ
ర ును ఇచాుడు.
ఇటిర ప్రతయక్షతలు ప్ుర్ాతన ప్శిుమ ఆస్టియాలో ఉని ఇతర్ మతముల కంటే భినిమైన ర్రతులలో

ఇశాీయిేలు యొకు విశావసము అభివృదిధ చెందుటకు కార్ణమయాయయి. ఖ్చిుతముగా, దదవుని సామానయ
కృప్ మర్శయు సాతాను యొకు ప్రభావము ఇశాీయిేలు విశావసము మర్శయు ఇతర్ దదశములలోని

మతముల మధ్య పల ల్వకలు ఉతపనిమగుటకు కార్ణమయాయయి. అయితద ఇశాీయిేలు యొకు విశావసము

పారకృతికముగా ప్ుర్ోగతి చెందలేదు. బదులుగా, ప్ంచగీంథము బో ధించుచునటు
ో దదవుడు ఇశాీయిేలు ఆర్ంభ్
విశావసము యొకు అభివృదిధని లోకాతీతమైన ర్రతులలో నడిపించాడు.

ప్ంచగీంథము యొకు విమర్ినాతుక విధానములకు భినిముగా ఉని ఆధ్ునిక ఇవాంజల్వకల్

దృకపధ్ములను మర్శయు ప్ూర్వభావితవములను మనము చూశాము. ఈ దృకపధ్ములు ప్ంచగీంథము

యొకు గీంథకర్త ృతవమును గూర్శు భినాిభిపారయములకు దార్శతీసాయి. ప్ంచగీంథము మోషత దినములలో

వారయబడినది అను ఆలోచనను విమర్ినాతుక ప్ండితులు తిర్సుర్శసత ార్మ. అయితద ఇవాంజల్వకల్ కస
ై త వులు
మాతరం ప్ంచగీంథము మోషత కాలములో వారయబడినది అను యూదుల మర్శయు కైసతవుల సాంప్రదాయిక
నముకమును ఉదాాటిసత ార్మ.
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గ్రంథక్రత ృతవము
ప్ంచగీంథము యొకు గీంథకర్త ృతవమును గూర్శు ఇవాంజల్వకల్ దృకపధ్ములను ప్ర్రక్షించుటకు,
మనము ర్ండు దిశలలో ప్ర్శశీలన చదదే ాము. మొదటిగా, ఈ దృషిర కోణమునకు బెైబిలు ఆధార్మును

మనము ప్ర్శశీలన చదదే ాము. ర్ండవదిగా, “ప్రధానముగా మోషత గీంథకర్త ృతవము” అని పిలువబడుదానిని

ఆధ్ునిక ఇవాంజల్వకల్ కస
ై త వులు ఏ విధ్ముగా నముుతార్ో వివర్శదే ాము. మోషత గీంథకర్త ృతవమునకు బెైబిలు
ఆధార్మును ప్ర్శశీలన చదసత ూ ఆర్ంభిదాేము.

బైబిలు ఆధఘరము
మోషత ప్ంచగీంథము యొకు ర్చయిత అను సాంప్రదాయిక అభిపారయమునకు కావలస్టినంత బెైబిలు

ఆధార్ము లేఖ్నములో ఉనిది. అయితద సమయమును దృషిరలో ఉంచుకొని, బెైబిలులోని మూడు భాగముల
నుండి కొనిి వాకయభాగములను మాతరమే మనము చూదాేము, మర్శయు కొీతత నిబంధ్నలో ఉని
ఆధార్ముతో ఆర్ంభిదాేము. లూకా 24:44ను వినండి, అకుడ యిేసు ఇలా స్టలవిచాుడు:

మోష్త ధరమశాసత మ
ీ ులోను పావ్క్తల గ్రంథములలోను, కీరతనలలోను ననున గ్ూరిే
వ్ాాయబడినవ్నినయు నెరవ్ేరవ్ల ను (లూకా. 24:44).

ఇకుడ యిేసు, తన కాలములో నివస్టించిన యూదుల వల న, పాత నిబంధ్న అంతటిని మూడు

విభాగములుగా విభ్జంచాడు. మోషత, ప్రవకత లు మర్శయు కీర్తనలు. ఈ విశిషర తల దావర్ా, యిేసు
ప్ంచగీంథము, లేక తోర్ాను మోషతకు ఆపాదించాడని లూకా సూటిగా సూచించాడు.

యోహాను 5:46లో కూడా ప్ంచగీంథము యొకు ర్చయిత మోషత అని యిేసు ప్రసత ావించాడు:
అతడు ననున గ్ూరిే వ్ాాస్టెను గ్నుక్ మీరు మోష్తను నమిమనట్ర యిన ననునను
నముమద్ురు (యోహాను 5:46).

యిేసు సవయంగా ఇచిున సాక్షయముతో పాటుగా, ప్ంచగీంథములోని ప్లు భాగములను మోషత

వారస్టినటు
ో కొీతత నిబంధ్నలోని ఇతర్ వాకయభాగములు తెల్వయజేసత ునాియి. మార్ము 7:10, యోహాను 7:19,
ర్ోమా. 10:5, మర్శయు 1 కొర్శంథీ. 9:9లో వీటిని మనము చూసాతము.

వాసత వానికి, మోషత గీంథకర్త ృతవమునకు కొీతత నిబంధ్న ఇచుు మదే తు పాత నిబంధ్న యొకు

సాక్షయము మీద ఆధార్ప్డియుంటుంది. మర్శయు అనేక సందర్ాాలలో, పాత నిబంధ్నలోని ప్ుసత కములు
ప్ంచగీంథమును మోషతకు ఆపాదించాయి. ఉదాహర్ణకు, 2 దిన. 25:4ను వినండి:

[అమజఞయ] మోష్త గ్రంథమంద్లి ధరమశాసత మ
ీ ునంద్ు వ్ాాయబడియునన యిెహో వ్ా
ఆజా నుబట్ిర [చచస్టెను] (2 ద్ిన. 25:4).
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2 దిన. 35:12; ఎజార 3:2 మర్శయు 6:18; మర్శయు నహెమాయ 8:1 మర్శయు 13:1 వంటి ఇతర్ పాత

నిబంధ్న వాకయభాగములు కూడా ప్ంచగీంథమును మోషతకు ఆపాదిసత ాయి.

కొీతత నిబంధ్న మర్శయు పాత నిబంధ్న యొకు సాక్షయము సాధార్ణంగా దాని ర్చయితను గూర్శు

ప్ంచగీంథము సవయంగా ఇచుు సాక్షయము మీద ఆధార్ప్డియునిదని మనము గుర్శతంచాల్వ. ఖ్చిుతముగా
మాటాోడితద, ప్ంచగీంథము చాలా వర్కు అనామధదయముగా ఉనిది. దివతీయోప్దదశకాండములోని మొదటి
వచనము మినహా, మోషత యొకు గీంథకర్త ృతవమును సూచించు విధ్ముగా ఏ ప్ుసత కము యొకు

ఆర్ంభ్ములోను, ముగశంప్ులోను అతని పతర్మ ఇవవబడలేదు. అయితద ప్ుర్ాతన ప్శిుమ ఆస్టియాలో ఇది ఒక
అసాధార్ణమన
ై విషయము ఏమి కాదు. లేఖ్నములలో కూడా ఇది ఒక అసాధార్ణమైన విషయము కాదు.
వాసత వానికి, మోషత దదవుని యొదే నుండి ప్రతయక్షతలను ప ందాడని మర్శయు అతడు ప్ంచగీంథమును

సంకలనము చదశాడని నిర్ూపించుటకు ప్ంచగీంథము సపషర మైన కథనములను చదసత ుంది. ఉదాహర్ణకు,
నిర్గ మ. 20:18-23:33లో ఉని నిబంధ్న గీంథమును మోషత వారశాడని నిర్గ మ. 24:4 మనకు

తెల్వయజేసత ుంది. లేవీయకాండములో ఉని నియమములు ఇశాీయిేలుకు మోషత దావర్ా ఇవవబడినవని లేవీ.
1:1-2లో మనము నేర్ముకుంటాము. దివతీయోప్దదశకాండములో ఉని ఉప్నాయసములను మోషత ఇచాుడని
దివతీ. 31:1 మర్శయు 32:44 మనకు తెల్వయజేసత ాయి. సార్ాంశముగా, ప్ంచగీంథములో ఉని ముఖ్యమన
ై
భాగములనిిటిని ప ందుకొనుటలో మర్శయు తర్మవాత తర్ములకు అందించుటలో మోషత కీలకమన
ై పాతర
పల షించాడని ప్ంచగీంథము సపషర ముగా తెల్వయజేసత ుంది.

ప్ంచగీంథము యొకు గీంథకర్త ృతవమును గూర్శు విమర్ినాతుక ఆలోచనలకు విర్ోధ్ముగా

ఇవాంజల్వకల్ కైసతవులు ఎందుకు నిలబడా్ర్ో ఇవి మర్శయు ఇతర్ బెైబిలు ఆధార్ములు వివర్శసత ాయి.

సపషర ముగా, ప్ంచగీంథము మోషత జీవిత కాలమునకు అనేక సంవతిర్ముల తర్మవాత వారయబడినది అని
ఊహించు విమర్ినాతుక ప్ునర్శిర్ాుణములను లేఖ్నము సమర్శాంచదు. పాత మర్శయు కొీతత నిబంధ్న
యొకు సాక్షయమును మనము అనుసర్శంచినటో యితద, ప్ంచగీంథమునకు మోషతకు మధ్య ఉని
సంబంధ్మును గూర్శు మనము నిశుయతను కల్వగశయుండవచుు.

పంచగ్రంథము మోష్తక్ు చెంద్ినద్ి అని సవయంగా పంచగ్రంథము తెలియజేసత ుంద్ి.
నిరగ మకాండము నుండి ద్ివతీయోపద్చశకాండము వ్రక్ు మోష్త సవయంగా ఒక్

పాధఘనమన
ై పాతాగా ఉనఘనడు. మరియు వ్ాక్యభాగ్ము సవయంగా చఘలయ వ్రక్ు మోష్త
కాలములో వ్ాాయబడినద్ిగా ఉననద్ి. ఉద్ఘహరణక్ు, నిరగ మ. 21 నుండి 23లో ఉనన

నిబంధన గ్రంథమును వ్ాాయమని యిెహో వ్ా మోష్తక్ు ఆజా ఇచిేనట్ి నిరగ మకాండము
స్టెలవిసుతంద్ి. మోష్త ఇచిేన ఉపనఘయసము మరియు ధరమశాసత మ
ీ ుల క్రమమును

మనము ప ంద్ుక్ునఘనమని లేవీయకాండములో వ్ాాయబడినద్ి. సంఖ్యయకాండములో

క్ూడఘ మోష్త పాధఘనమన
ై పాతాగా ఉనఘనడు. ద్ివతీయోపద్చశకాండములో మోష్త ఇచిేన
పలు ఉపనఘయసములను మనము చూస్ాతము, మరియు మోష్త సవయంగా ఈ

భాగ్మును వ్ాాస్టట యయజక్ులక్ు అంద్ించఘడని ద్ివతీయోపద్చశకాండములో అనేక్చోట్ి
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పాస్త ావించబడింద్ి. ఇపుపడు, ద్ివతీయోపద్చశకాండము అంతఘ మోష్త వ్ాాశాడని మయతాం
ద్ీని అరి ము కాద్ుగాని, గ్రంథములోని ఎక్ుకవ్ భాగ్మును, పుసత క్ములోని ఎక్ుకవ్
శాతమును, మోష్త వ్ాాస్టట యయజక్ులక్ు అపపగించఘడని ద్ివతీయోపద్చశకాండము

సవయంగా స్టెలవిసుతంద్ి. కాబట్ిర , ఉద్ఘహరణక్ు, ద్ివతీయోపద్చశకాండములో, మోష్త

చివ్రి భాగ్ముల రచయిత కావ్ొచుే కాక్పో వ్చుేగాని గ్రంథములోని త ంబై శాతము
మోష్త వ్ాాస్టటయుండవ్చుే.

— డా. గోర్్న్ హెచ్. జాన్టన్
మోషత గీంథకర్త ృతవముకు బెైబిలు ఆధార్ము మదే తునిసుతంది అని చూశాము కాబటిర, ఇప్ుపడు

ర్ండవ విషయమును మనము చూడవలస్టియునిది. ఇవాంజల్వకల్ కస
ై త వులు ప్రధానముగా మోషత
గీంథకర్త ృతవము అని చెపపి నప్ుపడు దాని యొకు అర్ాము ఏమిటి?

పాధఘనముగా మోష్త గ్రంథక్రత ృతవము
ప్ంచగీంథము మీద విమర్ినాతుక అభిపారయములకు ఇవాంజల్వకల్ కస
ై త వులు సపందిసత ూ, అనేక

విధాలుగా వార్మ తమ ప్రతిసపందనలను ప్ర్శషుృతము చదశార్మ. అయితద ఇర్వయ
ై యవ శతాబే ము చివర్శ నాటికి,
ప్ంచగీంథము “ప్రధానముగా మోషత గీంథకర్త ృతవమయ
ై ునిది” అని మాటాోడుట సర్వసాధార్ణమైపల యింది.
1949లో తాను వారస్టిన ఇంటరడక్షన్ టు ది ఓల్్ టెసరమంట్ లో ఎడవర్డ్ జే. యంగ్ ఈ దృకపధ్మును

కోీడీకర్శంచిన విధానమును వినండి:

పంచగ్రంథమును మోష్త వ్ాాశాడని మనము ఉద్ఘాట్ించినపుపడు... పాతి పద్మును

అతడచ వ్ాాశాడు అని మన ఉద్చదశము కాద్ు... ఇంతక్ు ముంద్చ ఉనికలలో ఉనన కొనిన

వ్ాాయబడిన పాతులను క్ూడఘ [అతడు ఉపయోగించియుండవ్చుే]. అంతచగాక్, ద్ెవి
ై క్
పతారణలో, తరువ్ాత ద్ఘనిలో కొనిన విషయములు చచరేబడియుండవ్చుే మరియు

కొనిన సవ్రణలు క్ూడఘ జరిగయ
ి ుండవ్చుే. ఏద్ి ఏమైనఘ, ఇద్ి పాధఘనముగా మరియు
చఘలయ వ్రక్ు మోష్త యొక్క ఉతపతిత అయుయననద్ి.

ఇప్ుపడు, మోషత గీంథకర్త ృతవము మీద ఈ దృకపధ్మును ఇవాంజల్వకల్ కస
ై త వులు అనేక విధాలుగా

అర్ాము చదసుకునాిర్మ. అయితద కొంత వర్కు, మనము ఎలో ప్ుపడు మనసుిలో ఉంచుకొనవలస్టిన మూడు
విషయములను గుర్మతచదసుకొనుటకు మనము “ప్రధానముగా మోషత గీంథకర్త ృతవము” అను విషయమును

గూర్శు మాటాోడతాము: మోషత ఉప్యోగశంచిన మూలములు, ప్ంచగీంథము వారయబడిన ప్రకిీయ, మర్శయు
మోషత దినముల తర్మవాత ప్ంచగీంథములో జర్శగన
శ సవర్ణలు. మోషత ఉప్యోగశంచిన మూలములను
మొదట చూదాేము.
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మూలములు. దదవుడు తనను తాను మోషతకు అనేక విధాలుగా బయలుప్ర్చుకునాిడని

లేఖ్నములు బో ధిసత ాయి. ఉదాహర్ణకు, దదవుడు తన వేరల్వతో సవయంగా ప్ది ఆజా లను వారశాడు. మర్శయు
నిబంధ్న గీంథములో స్ట్నాయి ప్ర్వతము యొదే దదవుడు మోషతకు ఇచిున ఆజా లు ఉనాియి. అయితద,
లేఖ్నములోని అనేక ఇతర్ భాగముల వల న, ప్ంచగీంథమును వారయుచుండగా మోషత ఇతర్
మూలములను కూడా ఉప్యోగశంచాడు అనుటకు సూచనలు ఉనాియి.

ఒక వప్
ై ున, అతడు అనేక ర్కముల మౌఖక ప్ర్ంప్ర్లను ఉప్యోగశంచియుంటాడు. ఉదాహర్ణకు,

మోషత బాలయములో తనకు జనునిచిున తల్వో యొదే మర్శయు మిగశల్వన కుటుంబ్రకుల యొదే కొనిి

విషయములను నేర్ముకొనియుండవచుు. అంతదగాక, తన మామయిెైన మిదాయనీయుడెన
ై యితోర ఇచిున
సలహాను మోషత స్ట్వకర్శంచాడు అని నిర్గ మ. 18:17-24లో మనము చూసాతము.

పంచగ్రంథము, పాాచీన చరితా లేక్ మరొక్ భాగ్ము వ్ెనుక్ ఉనన మౌఖిక్ పరంపరలను
గ్ూరిే మనము మయట్ాిడు పాతిస్ారి, అద్ి అసపషరముగా ఉంట్ ంద్ి ఎంద్ుక్ంట్ే ద్ఘనికల
స్టటిరమైన ఆధఘరము లేద్ు. అంద్ుక్నే “మౌఖిక్” అని చెపపట నపుపడు, ఏద్ి క్ూడఘ

వ్ాాయబడిలేద్ు అని ద్ఘని అరిము. కాని ద్ఘనిని గ్ూరిే మీరు ఒక్క నిమిషం ఆలోచన
చచస్టతత, మోష్త ఒక్ రోజ్ఞన లేచి ఈ క్థలను గ్ూరిే ఊరకే ఆలోచన చచస్టట క్లిపంచలేద్ని,
మరియు ఎలయంట్ి మౌఖిక్ నేపధయము లేక్ుండఘ ద్చవ్ుడు ఒక్ ద్ినఘన మోష్తక్ు ఈ

క్థలను గ్ూరిే చెపపలేద్ని మనక్ు గ్రహింపును క్లుగ్జేయు కొనిన విషయములను
మనము తెలుసుక్ుంట్ాము. పాాచీన సంసకృతులు నేట్ికల క్ూడఘ చఘలయ వ్రక్ు క్థల
మీద్, తమ పాజలను గ్ూరిేన పురాతనమైన క్థలను ఒక్ తరము నుండి మరొక్

తరమునక్ు మౌఖిక్ముగా అపపగించుట్ మీద్ ఆధఘరపడతఘయి అను వ్ాసత వ్ము ఒక్
రుజ్ఞవ్ెైయుననద్ి, మరియు బబి
ై లు కాలములో క్ూడఘ పాజలు ఇలయనే చచశారని
పో లుేట్క్ు ఇద్ి ఉపయోగించబడుతుంద్ి. నిరగ మకాండము మరియు

సంఖ్యయకాండములో క్నిపటంచు వ్ృతఘతంతములు ద్ివతీయోపద్చశకాండములో

పునరావ్ృతమైన విధఘనము పంచగ్రంథములో ద్ీనికల ఒక్ బలమైన రుజ్ఞవ్ుగా ఉననద్ి.
మరియు ద్ివతీయోపద్చశకాండములో, మోష్త ఉపనఘయసములను లేక్ పాసంగ్ములను

ఇచుే నేపథయములు మనక్ు ఇవ్వబడినవి, మరియు వీట్ిలో నిరగ మకాండము మరియు
సంఖ్యయకాండములో మనక్ు క్నిపటంచు విషయములు క్ూడఘ ఉనఘనయి. అవి కొనిన
పో లిక్లను క్లిగియుననపపట్ిక,ీ అవి ఒకే విధంగా మయతాం లేవ్ు అనునద్ి ఒక్

ఆసకలతక్రమైన విషయము. కాబట్ిర , మోష్త ద్ినములలో ఒక్ సంసకృతి ఉండచద్ి, ఆ
రోజ్ఞలలో ఇశారయిేలులో ఒక్ సంసకృతి ఉండచద్ి, అద్ి మునుపట్ి కాలములోని

వ్ృతఘతంతములను లేక్ క్థలను తీసుకొని, మునుపట్ి కాలములో జరిగిన సంగ్తులను
మరియు అవి ఒక్ తరము నుండి మరొక్ తరమునక్ు అంద్ించబడిన విధఘనము
తీసుకొని మీరు జీవించుచునన సంసకృతిలో కొనిన విధములుగా వ్ాట్ిని
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ఉపయోగించుట్. మరియు, మోష్త తన బాలయములో కొంత కాలము తన తలిి

గ్ృహములో నివ్స్టటంచిన విషయం మీక్ు తెలుసు, మరియు ద్ీని ద్ఘవరా అతడు తన
పూరీవక్ులను గ్ూరిే కొనిన వ్ృతఘతంతములను నేరుేకొనుట్క్ు, హెబ్రాయునిగా తన
గ్ురితంపును క్నుగొనుట్క్ు, అబాాహాము వ్ారసునిగా తన గ్ురితంపును గ్ూరిే

తెలుసుకొనుట్క్ు అవ్కాశం ఇచిేయుంట్ ంద్ి. మరియు, మోష్త ఇశారయిేలు యొక్క

పెద్దలతో మయట్ాిడుచుండగా, యితోా ద్గ్గ ర నుండి తిరిగవ్
ి చిేన తరువ్ాత క్ూడఘ, తన
పూరీవక్ులను గ్ూరిే అనేక్ వ్ృతఘతంతములను అతడు నేరుేకొనియుంట్ాడు. ఈ

విధంగా, మోష్త పంచగ్రంథములోని పలు భాగ్ములను గ్ూరిే వ్ాాయుచుండగా మౌఖిక్
పరంపరల మీద్, లేక్ ఒక్ తరము నుండి మరొక్ తరమునక్ు అంద్ించబడిన
వ్ృతఘతంతముల మీద్ ఆధఘరపడఘ్డు అనుట్క్ు మంచి కారణము ఉంద్ి.

— డా. ర్శచర్డ్ ఎల్. పారట్, జూ.
మౌఖక ప్ర్ంప్ర్ల యొకు ప్రభావము మండుచుని ప ద యొదే మోషత యొకు పిలుప్ులోని ఒక

విశలషమన
ై విషయమును వివర్శసత ుంది. నిర్గ మ. 3:13, 16లో ఏమి జర్శగన
శ దో వినండి:

మోష్త చితత గించుము, నేను ఇశారయిేలీయుల యొద్ద క్ు వ్ెళిి వ్ారిని చూచి మీ పటతరుల
ద్చవ్ుడు మీ యొద్ద క్ు ననున పంపెనని వ్ారితో చెపపగా వ్ారు ఆయన పతరేమి అని

అడిగిన యిెడల వ్ారితో నేనేమి చెపపవ్ల నని ద్చవ్ుని నడిగన
ె ు....అంద్ుక్ు ద్చవ్ుడు ...
మీ పటతరుల ద్చవ్ుడెన
ై యిెహో వ్ా, అనగా అబాాహాము ఇస్ాసక్ు యయకోబుల ద్చవ్ుడు,

నఘక్ు పాతయక్షమై యిట్ి నెను నేను మిముమను, ఐగ్ుపుతలో మీక్ు సంభవించిన ద్ఘనిని,
నిశేయముగా చూచితిని (నిరగ మ 3:13, 16).
తనను “యిెహో వా” — లేక యాహెవ — అనగా అబారహాము ఇసాికు యాకోబుల దదవుడు అని

సంబో ధించమని దదవుడు మోషతకు చెపాపడు. యాహెవ అను దదవుని నామమును గూర్శు మర్శయు పితర్మల
యొకు ప్ర్ంప్ర్లను గూర్శు ఎవర్ో ఒకర్మ మోషతకు బో ధించియుంటార్మ. లేకపల తద, దదవుడు చెపపి న మాట
మోషత మదిలో ల కులేననిి ప్రశిలను కల్వగశంచియుండదది. కాని, ఇకుడ మనము చూసుతనిటు
ో , దదవుని

ఆజా ను ప ందుకొనుటకు మోషత ఎంతగా స్టిదధప్డా్డంటే, దీనిని గూర్శు అతడు ఎలాంటి ప్రశిను అడుగలేదు.
మోషత ప్ంచగీంథమును వారస్టినప్ుపడు అతడు సవతంతర ప్రతులను కూడా మూలములుగా

ఉప్యోగశంచాడు అను నిశుయతను మనము కల్వగశయుండవచుు. నిర్గ మ. 24:7 వంటి చోటో మనము దీనిని
చూసాతము. ఒక సవతంతర ప్రతుగా మోషత “నిబంధ్న ప్ుసత కము”ను వారస్టి తర్మవాత దానిని నిర్గ మకాండములో
జోడించాడని ఈ వచనము సూచిసుతంది. మర్శయు సంఖ్ాయ. 21:14-15లో, “యిెహో వా చదస్టిన యుదధ ముల
గీంథము” అను అప్పటికే ఉనికిలో ఉని భౌగోళ్క విషయములను మోషత ఉదధ ర్ణముగా చెపాపడు.
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దీనితో పాటు, ఆది. 5:1లో, “ఆదాము వంశావళ్ గీంథము” అని పిలువబడు ఒక బాహయ సాహితయ

మూలము ఉనిదనుటకు ఒక సపషర మైన ఆధార్ము ఉనిది. ఈ సాహితయ అనువాదము సూచించుచునిటు
ో ,
మోషత ఆదాము వార్సులను గూర్శు తాను ఒక వాసత విక “ప్ుసత కము” లేక “కాగశతప్ు చుటర ” — ( ֵ֔ספֶ רస్టఫర్డ)
— నుండి ప ందుకుని సమాచార్మును సంబో ధిసత ునాిడు.

అంతదగాక, నిర్గ మ. 17:14 యుదధ మును గూర్శున నివేదక
ి ను సూచిసుతంది. ఈ వచనములో, దదవుడు

మోషతకు ఆజాాపించాడు:

జఞాపకారి ముగా గ్రంథములో ద్ీని వ్ాాస్టట యిెహో షువ్క్ు వినిపటంచుము (నిరగ మ. 17:14).
మోషత ప్ంచగీంథమును ప్ూర్శతగా వారయుటకు ముందు కనీసం కొనిి సనిివేశముల ైన సవతంతరముగా

నమోదు చదశాడని దదవుడు మోషతకు ఇచిున ఆజా సూచిసుతంది.

మీరు పంచగ్రంథమును, ముఖ్యముగా ఆద్ికాండమును చూస్టటనపుపడు, మోష్త ద్ఘనిలో
చఘలయ పురాతనమైన పాతులను చచరుేచునఘనడని మనక్ు క్నిపటసత ుంద్ి. వ్ాసత వ్ానికల,

మోష్తక్ు నఘలుగ్ు భాషలు వ్చిేయుండవ్చేని మనక్ు తెలుసు. మోష్తక్ు ఐగ్ుపుత భాష
వ్చుే. అతడు హెబ్రాయుల క్ుట్ ంబములో ఎద్ిగాడు గ్నుక్ అతనికల హెబ్రా భాష క్ూడఘ
వ్చుే; అతని తలిి సవయంగా అతనికల ద్ఘద్ిగా పని చచస్టటంద్ి. ఆ ద్ినములలో స్ామనయ
భాషయిెన
ై , అంతరాాతీయ వ్ాయపారము మరియు రాయబారులు మయట్ాిడు భాషయిెైన

అక్కద్ియ భాష క్ూడఘ తెలిస్టటనవ్ాడెైయుంట్ాడని మనక్ు తెలుసు. ఇశారయిేలీయులు —
అబాాహాము, ఇస్ాసక్ు, యయకోబు మరియు మొద్లగ్ువ్ారు — ఆరంభ ద్ినములలో
మయట్ాిడిన భాషయిెన
ై అరమయయిక్ భాషను క్ూడఘ అతడు మయట్ాిడియుంట్ాడు.

కాబట్ిర , మోష్త మంచి తరీీద్ు ప ంద్ిన, మంచి-విద్యనభయస్టటంచిన వ్యకలత, మరియు అతడు
ఆద్ికాండము గ్రంథమును నిరిమంచిన విధఘనములో నుండి కొనిన ఇతర పాతులు

ఉపయోగించుచునఘనడని తెలుసుతంద్ి, ఎంద్ుక్ంట్ే అతడు పద్ి స్ారుి “ఇవి... వ్ారి

వ్ంశములు” లేక్ “ఇవి... వ్ారి వ్ృతఘతంతములు” మొద్లగ్ు మయట్లను వ్ాాసుతనఘనడు.
మరియు ఆ వ్ృతఘతంతములు అతనికల అంద్ుబాట్ లో ఉండినవ్ని, అతడు వ్ాట్ిని

భద్ాపరిచఘడని, అతడు వ్ాట్ిని అనువ్ద్ించఘడని, అరమయయిక్, లేక్ ఇతర ఆద్ిమ

క్నఘన్నయుల భాష వ్ంట్ి ఏద్ో ఒక్ వ్ాసత విక్ భాషలో నుండి తఘను ఆద్ికాండమును
వ్ాాయుచునన పాజల కొరక్ు హెబ్రా భాషలోనికల అనువ్ద్ించఘడని పాతయక్షమవ్ుతుంద్ి.
ఆద్ికాండము తరువ్ాత ఇలయ జరిగియుండక్పో వ్చుే. మీరు లేవీయకాండము
మరియు సంఖ్యయకాండమును, నిశేయముగా నిరగ మకాండము మరియు

ద్ివతీయోపద్చశకాండమును చూస్టటనపుపడు, పంచగ్రంథములోని చివ్రి నఘలుగ్ు

పుసత క్ములను మీరు చూస్టటనపుపడు, మోష్త వ్ాట్ిని పాతయక్షముగా పాజల మధయలో

ఉండి వ్ాాసుతనఘనడు. అతడు అక్కడచ ఉనఘనడు; అతడు ద్ఘనిని ద్గ్గ రుండి వ్ాాసుతనఘనడు.
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ద్ీనిక్ంట్ే ముఖ్యముగా, ద్చవ్ుడు ద్ఘనిని జరిగించుచునఘనడు, ఎంద్ుక్ంట్ే ఆ
పుసత క్ములు పావ్క్త ద్ఘవరా ఇవ్వబడిన ద్చవ్ుని మయట్లు.

— డా. డగో స్ సురవార్డర
ప్ంచగీంథము యొకు మౌఖక మర్శయు సాహితయ మూలములను గుర్శతంచుటతో పాటుగా,
ప్రధానముగా మోషత గీంథకర్త ృతవమును గూర్శు మాటాోడునప్ుపడు ప్ంచగీంథము ఒక కిోషరమన
ై ప్రకయ
ిీ
దావర్ా
వారయబడినది అని కూడా ఇవాంజల్వకల్ కస
ై త వులు గుర్శతసత ార్మ.

పాకలరయ. ఆర్ంభించుటకు, ప్ంచగీంథము వారయబడుటకు ముందు మోషత దానిని మౌఖక ఉచఛర్ణ

దావర్ా ప్రజలకు అందించాడు. నిర్గ మకాండము మర్శయు దివతీయోప్దదశకాండములో అతడు ఇచిున

ఉప్నాయసములు దీనికి సపషర మైన ఉదాహర్ణలుగా ఉనాియి. ప్ంచగీంథములోని ఇతర్ భాగములు కూడా
ఇశాీయిేలుకు మొదటిగా మౌఖకముగా అందించబడి తర్మవాత వారయబడియుండవచుు.
ప్ంచగీంథమును వారయుటకు మోషత లేఖ్కులు లేక శాసుతీల సహాయము కూడా

తీసుకొనియుండవచుు. మోషత ఐగుప్ుత నాయయాలయములలో విదయనభ్యస్టించాడని మనకు తెలుసు. కాబటిర,
అధికార్శక ప్రతులను వారయుటకు లేఖ్కులను లేక శాసుతీలను ఉప్యోగశంచు స్టిార్మన
ై ఆచార్మును గూర్శు

మోషత యిెర్గ
శ శయుండద ఉంటాడు. ఇశాీయిేలుకు నాయకునిగా, ప్ంచగీంథములో చాలా వర్కు లేక మొతత ము
తన ప్ర్యవేక్షణలో వారయుటకు మోషత లేఖ్కులకు ఆజా ఇచిుయుంటాడు.

ఇతర్ పతరర్త
శ బెైబిలు ర్చయితలు కూడా లేఖ్కులను ఉప్యోగశంచార్మ అని లేఖ్నము సపషర ముగా

చెబుతుంది. ఉదాహర్ణకు, యిర్రుయా 36:4లో, తాను ప్లుకు మాటలను వారయమని యిర్రుయా తన
శిషుయడెన
ై బార్ూకుకు సపషర ముగా ఆజాాపించాడు.

ప్ంచగీంథము యొకు అసమానంగా ఉని సాహితయ శల
ై ులలో ఈ ఆచార్ము యొకు ర్మజువును

మనము చూసాతము. ఉదాహర్ణకు, ఆదికాండములోని ప్లు భాగములలో ప్రతయక్షమయిేయ కథన శల
ై ులు
ఒకదానికొకటి భినిముగా ఉనాియి. మర్శయు దివతీయోప్దదశకాండములో ఉని నియమ ర్ూప్కమన
ై

మర్శయు ప్ునర్ావృతమగు హెబ్రర భాషకు మర్శయు ప్ంచగీంథములో ఉని ఇతర్ ప్ుసత కములకు మధ్యన
విశలషమన
ై భినితవములను మనము చూసాతము. ఇటిర వర్
ై మధ్యములు నిశుయముగా ప్లువుర్మ లేఖ్కులు
ఉండుటను సూచిసాతయి.

ప్రధానముగా మోషత గీంథకర్త ృతవము కేవలం మోషత ఉప్యోగశంచిన మూలములు మర్శయు ప్రకయ
ిీ ను

గూర్శునది మాతరమే కాదుగాని, మోషత కాలము తర్మవాత ప్ంచగీంథములో చదస్టిన సవర్ణలను గూర్శునదిగా
కూడా ఉనిది.

సవ్రణ. ఇంతకు ముందు మనము చూస్టినటు
ో , ఇశాీయిేలు చెర్ నుండి తిర్శగవ
శ చిున తర్మవాత

ప్ంచగీంథము దాని యొకు ఆఖ్ర్మ ర్ూప్మును సంతర్శంచుకునిదని విమర్ినాతుక వాయఖ్ాయనకర్త లు
నమాుర్మ. అయితద ప్ంచగీంథము మోషత కాలములో వారయబడినదని ఇవాంజల్వకల్ కస
ై త వులు నముుతార్మ.
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అయినను, మోషత దినముల తర్మవాత సంపాదకుల సవర్ణను సూచించు కొనిి భాగములు
ప్ంచగీంథములో ఉనాియి.

ఇప్ుపడు, ప్ంచగగీంథములోని కొనిి భాగములకు తదదల
ీ ను నిర్ాార్శంచునప్ుపడు మనము జాగీతత

వహించాల్వ. ఉదాహర్ణకు, “ఫిల్వష్త యులు” అని ప్రసత ావించు ప్రతి వాకయ భాగము మోషత దినముల తర్మవాత
వారయబడియుండవచుని కొందర్మ వాయఖ్ాయనకర్త లు సూచిసాతర్మ. అయితద ఈ దృషిరకోణం మూడు కార్ణముల
వలన నముశకయముగా లేదు. మొదటిగా, ఆ ప్రదశ
ద ములో ఫిల్వష్త యులు నివస్టించుటను గూర్శు

ప్ుర్ావసుతశాసత ర సమాచార్ము వివాదాసపదముగా ఉనిది. ర్ండవదిగా, మోషత “ఫిల్వష్త ” (అనగా “యాతిరకుడు”)
అను ప్దమును సామాజక బిర్మదుగా ఉప్యోగశంచియుంటాడు. మర్శయు మూడవదిగా, “ఫిల్వష్త ” అను

ప్దము మోషత దినములలోని ప్రజలకు తెల్వయనప్పటికీ, మోషత దినముల తర్మవాత శోీతల కొర్కు “ఫిల్వష్త ”
అను ప్దమును మాతరమే సవర్శంచియుండిన అవకాశం కూడా ఉంది.

అదద విధ్ముగా, ఆది. 36:31-43లో ఇవవబడిన ఎదో మీయుల ర్ాజుల ప్టిరక మోషత కాలమును

మించినదిగా ఉనిదని వాయఖ్ాయనకర్త లు వాదిసత ార్మ. అయితద ఆదికాండములో ఇవవబడిన ఎదో ము నాయకుల
ప్టిరక యొకు గుర్శతంప్ు నిశుయతగలదిగా లేదు. మర్శయు ఈ వాకయభాగములలో మోషత కాలము తర్మవాత
చదయబడిన సూక్షు సవర్ణలు ఉనాియనుటకు అవకాశం కూడా ఉంది.

ప్ంచగీంథములో సూక్షు సవర్ణకు ఒక ఉదాహర్ణ ఆదికాండము 14:44లో సపషర ముగా

ఇవవబడింది. అకుడ మనము ఇలా చదువుతాము:

అబాాము తన తముమడు చెరపట్ర బడెనని విని తన యింట్ పుట్ిర అలవ్రచబడిన

మూడువ్ంద్ల పద్ునెనమండుగ్ురిని వ్ెంట్బట్ర కొని ద్ఘనుమట్ర క్ు ఆ రాజ్ఞలను
తరిమను (ఆద్ి. 14:14).

అబారహాము తన విర్ోధ్ులను “దాను మటురకు” తర్శమను అని ఈ వాకయభాగము స్టలవిసుతంది. అయితద

యిెహో షువ దినముల వర్కు ఈ ఉతత ర్ పారంతమునకు దాను అని పతర్మ పటర బడలేదు అని యిెహో షువ

19:47లో మనము నేర్ముకుంటాము. కాబటిర, ఆది. 14:14 సవర్శంచబడిన సా లము పతర్మను ప్రతిబింబిసుతంది
అని లేఖ్నము సవయంగా సూచిసుతంది. ఇటిర ఆధ్ునీకర్ణ తర్మవాతి పాఠకులకు తాము ఎర్శగన
శ భౌగోళ్క

సా లముతో అబారహామును గూర్శున వృతాతంతమును అనుసంధానము చదసుకొనుటకు సహాయము చదశాయి.
ప్ంచగీంథములోని ఇతర్ వాకయభాగములు కూడా ఇదద విధ్ముగా సవర్శంచబడియుండవచుు.

ప్ంచగీంథములో కనిపించు సుప్ర్శచితమైన మర్శయు అతయంత పారముఖ్యమన
ై సవర్ణ

దివతీయోప్దదశకాండము 34లో ఉని మోషత మర్ణమును గూర్శున నివేదికలో కనిపిసత ుంది. అయితద ఇకుడ
కూడా, ఇశాీయిేలుకు ధ్ర్ుశాసత మ
ై దో వివర్శంచుటకు ఒక చిని అనుబంధ్ము
ర ును ఇచిున వయకితకి ఏమన
మాతరమే ఇవవబడినది.

ఇలాంటి చిని చిని సవర్ణలతో పాటుగా, హెబ్రర భాష అభివృదిధ ప ందిన కొలది ప్ంచగీంథము

యొకు భాష కూడా సవర్శంచబడింది. “పల ర టో-హెబ్రర” అని ప్ండితులు పిలచు భాషలో మోషత వారశాడని ఆధ్ునిక
ప్ర్శశోధ్న బలముగా సూచిసుతంది. మోషత దినములలో ఉప్యోగశంచిన కనానీయుల ఉప్భాషలకు ఇలాంటి
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హెబ్రర భాషకు దగగ ర్ సంబంధ్ము కల్వగశయునిటు
ో ఐగుప్ుతలో దొ ర్క
శ ిన “అమర్ి లేఖ్లు” అను అంతర్ా్తీయ

ప్రతులలో కనిపించిన ర్మజువు సూచిసుతంది. కాని ఈ భాష సంప్రదాయిక హెబ్రర భాషలో ఉని ప్ంచగీంథములో
మనము కనుగొను భాష కంటే మునుప్టిదిగా ఉనిది.

పాత నిబంధనలోని భాషను గ్ూరిేన పాశన చఘలయ ఆసకలతక్రమన
ై ద్ి. ఈ భాష ఎపపట్ిద్ి
మరియు ఎక్కడ నుండి వ్చిేంద్ి? అద్ి ఎక్కడ నుండి వ్ెలువ్డింద్ి? ఇద్ి పాజలను
చఘలయ కాలము వ్రక్ు క్లవ్రమునక్ు గ్ురి చచస్టటంద్ి, ఎంద్ుక్ంట్ే పురావ్సుతశాసత ీ

పరిశోధనలలో అసలు హెబ్రా రచన, పురాతన హెబ్రా భాష ఉననద్ి అని రుజ్ఞవ్ు ఉంద్ఘ?
ఈ మధయ కాలములో ఇరవ్ెైయయవ్ శతఘబద ములో తావివన కొనిన లేఖ్నభాగ్ పాతులు

అంద్ుబాట్ లో ఉనఘనయి. మరియు, అవ్న్నన తరువ్ాత కాలమునక్ు చెంద్ినవి. అవి
మోష్త కాలమునక్ు తరువ్ాత వ్చిేనవి... కాబట్ిర , వ్ాట్ితో మనము ఏమి

చచయగ్లము? సరే, కీర.పూ పద్మూడు మరియు పద్ఘనలుగ్ు శతఘబద ములలో ద్ౌతయ

సంబంధములు ఉండచవి అనుట్క్ు రుజ్ఞవ్ు ఉననద్ి, ఇవి ఇశారయిేలు భూమి అయిన
క్నఘనులో — ఇద్ి తరువ్ాత ఇశారయిేలీయుల ద్చశమయి
ై యంద్ి — వ్ెలికల

తీయబడలేద్ుగాని, ఐగ్ుపుతలో వ్ెలికలతీయబడినవి... అద్ి మస్ ప తమియలో

ఆరంభమన
ై అక్కద్ీయుల భాషలో వ్ాాయబడినద్ి, మరియు అద్ి లింగావ ఫాాంకా, అనగా
ఆ ద్ినముల యొక్క అంతరాాతీయ ద్ౌతయ సంబంధములక్ు ఉపయోగించిన భాషగా
ఉననద్ి. అయితచ క్నఘన్నయులు ఉండచవ్ారు, ఐగ్ుపుత నఘయక్ుల యొక్క లేఖ్క్ులు

ఉండచవ్ారు, మరియు వ్ారికల మయరిాని ో వ్ాాయబడిన కొనిన మయరిాన్ నోట్సస క్ూడఘ ఉండచవి,
మరియు ఇవి క్నఘన్నయ భాషలో వ్ాాయబడచవి. కాబట్ిర అద్ి మన సంబంధము.

క్నఘన్నయుల భాష మనలను మోష్త ద్ినములలోని హెబ్రా భాషతో క్లుపుతుంద్ి.

ఇపుపడు, మన యొద్ద ఎలయంట్ి నివ్ేద్ిక్ లేద్ు, మోష్త కాలములో మయట్ాిడిన హెబ్రా
భాషలో నుండి ఇపుపడు మిగిలియుననద్ి ఏమి లేద్ు, కాని అద్ి మనక్ు

అనుబంధముగాను, వ్ంతెనగాను ఉననద్ి. కాబట్ిర , చెరక్ు ముంద్ు ఉనన హెబ్రా భాష

మరియు చెర తరువ్ాత ఉనన హెబ్రా భాషలో వ్ాాయబడిన మరియు మనము పాామయణిక్
బైబిలు హెబ్రా భాష అని పరిగ్ణించు భాష క్నఘన్నయుల మయరిాన్ నోట్సస లో నుండి

వ్ెలువ్డుతుంద్ి మరియు క్నఘన్నయుల భాష మోష్త కాలములోని హెబ్రా భాషతో

సంబంధము క్లిగియుననద్ి. కాబట్ిర , ఇద్ి మన సంబంధం. ఇద్ి పరోక్షమైనద్ి, కాని
నిజమన
ై ద్ి, మరియు పాాముఖ్యమైనద్ి.

— డా. టామ్ పటర ర్డ
ఇశాీయిేలును ర్ాజులు పాల్వంచిన కాలములో, కీీ.ప్ూ. 1000 నుండి కీీ.ప్ూ. 600 మధ్య కాలములో,

“పాత” లేక “పాల యో-హెబ్రర” అని పిలువబడు భాష అభివృదిధ చెందింది. ప్ంచగీంథములోని కొనిి భాగములు,
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నిర్గ మకాండము 15 మర్శయు దివతీయోప్దదశకాండము 32 అధాయయములు వంటివి, హెబ్రర భాష యొకు ఈ
సాాయిని పల ల్వయునివని అనేక ప్ండితులు ఒప్ుపకుంటార్మ.

కాని ప్ంచగీంథములోని అధిక శాతము ఇప్ుపడు మనము “కాోస్టికల్ హెబ్రర” అని పిలచు భాష యొకు

ప్దములు, అక్షర్ములు మర్శయు వాయకర్ణమునకు దగగ ర్ పల ల్వక కల్వగశయునిది. కీీ.ప్ూ. ఎనిమిదవ

శతాబే ము యొకు మధ్య భాగము నుండి ఆర్వ శతాబే ము యొకు ఆర్ంభ్ భాగముల వర్కు హెబ్రర భాష
అభివృదిధ చెందినది.

ఈ ఆధార్ము దావర్ా, మోషత సవయంగా ఉప్యోగశంచిన పల ర టో-హెబ్రర పాల యో-హెబ్రరగా

నవీకర్శంచబడినటు
ో అనిపిసత ుంది. తర్మవాత ఇది నేడు హెబ్రర బెైబిలులో ఉని కాోస్టికల్ హెబ్రగ
ర ా
నవీకర్శంచబడింది.

యిేసు, ఆయన అప సత లులు మర్శయు ప్రవకత ల దినములలో, ప్ంచగీంథములోని హెబ్రర భాష ఇలాంటి

మార్మపలనిిటిని ఎదుర్ొునిదని జాాప్కముంచుకొనుట చాలా అవసర్ము. కాని ఈ వాసత వము తమ

దినములలోని ప్ంచగీంథమును మోషత వారశాడు అను విషయమును యిేసు మర్శయు ఆయన అనుచర్మలు
నిర్ాకర్శంచునటు
ో చదయలేదు. కాబటిర, నేటి కీీసత ు అనుచర్మలముగా, నేడు మనము కల్వగశయుని

ప్ంచగీంథము నముకముగా మోషత యొకు వాసత విక ర్చనలకు పారతినిధ్యం వహిసత ుంది అను నిశుయతను
కల్వగశయుండవచుు.

ఇప్పటి వర్కు, మనము ఆధ్ునిక ఇవాంజల్వకల్ దృకపధ్ములను చూశాము మర్శయు

ప్ంచగీంథమును గూర్శు ఇవాంజల్వకల్ కస
ై త వులు కల్వగశయుని కొనిి పారముఖ్యమన
ై ప్ూర్వభావితవములను
చూశాము. బెైబిలులోని ఈ భాగము యొకు గీంథకర్త ృతవముపై ఇవాంజల్వకల్ కైసతవుల అభిపారయమును

చూశాము. ఇప్ుపడు, ఇవాంజల్వకల్ కైసతవులు అనుసర్శంచు వాయఖ్ాయన వూయహముల మీద ఈ దృకపధ్ములు
ఎలాంటి ప్రభావమును చూపాయో చూదాేము.

వ్ాయఖ్యయన వ్ూయహములు
ఈ వాయఖ్ాయన వూయహములను వర్శణంచుటకు అనేక మార్గ ములు ఉనాియి, కాని ఇవాంజల్వకల్

కైసతవులు అనుసర్శంచిన మూడు ముఖ్యమన
ై దిశలలో మాతరమే మనము చూదాేము. మొదటిగా, మనము
అంశాతుక వాయఖ్ాయనమును చూదాేము. తర్మవాత చార్శతిక
ర వాయఖ్ాయనమును ప్ర్శగణిదే ాము. మర్శయు

చివర్శగా, మనము సాహితయ వాయఖ్ాయనమును ప్ర్శశీలన చదదే ాము. ఈ మూడు వూయహములు ఒక దాని మీద

ఒకటి అధికముగా ఆధార్ప్డియుంటాయి మర్శయు ఒకటి లేకుండా మర్ొకటి ప్ని చదయలేవు. అయితద వాటి
ఉదాాటనలు మాతరం వేర్మగా ఉనాియి, కాబటిర అంశాతుక వాయఖ్ాయనముతో ఆర్ంభించి వాటిని ఒకుకుటిగా
చూచుట సహాయకర్ముగా ఉంటుంది.
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అంశాతమక్
అంశాతుక వాయఖ్ాయనములో, మనకు పారముఖ్యమన
ై విషయములను ప్రతిబింబించు విధ్ముగా

మనము ప్ంచగీంథమును ఒక అదే ము వల ప్టురకుంటాము. ఇవాంజల్వకల్ కస
ై త వులు బెైబిలులోని ఈ
భాగములో ఉని కొనిి విషయములను లేక అంశములను సర్శగానే ఉదాాటించార్మ. అయితద మనము
చూడబో వుచునిటు
ో గా, ప్ంచగీంథములోని ప్రతి ప్ుసత కమునకు దానికి మాతరమే ప్ర్శమితమైన కొనిి
పారధానయతలు ఉనాియి. కాబటిర, మోషత ఈ అంశములను ఉదాాటించియుండొ చుు లేక

ఉదాాటించియుండకపల వచుు. ఈ ప్దధ తిని కొనిి శతాబే ములుగా కస
ై త వ వాయఖ్ాయనము అనుసర్శంచింది.

కైసతవులు ఉదాాటించిన అంశముల యొకు ప్టిరక చాలా పదే దగ
ి ా ఉనిది. కొందర్మ వయకితగత ప్రశిలు

మర్శయు ప్రసత ుత వివాదములను ఉదాాటించార్మ. మర్శకొందర్మ సాంప్రదాయిక కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ులో
ఉని అభిపారయాలకు మదే తునిచుుటకు ప్ంచగీంథమును ఉప్యోగశంచుకునాిర్మ. ఉదాహర్ణకు,
ప్ంచగీంథము దదవుని గూర్శు అనేక విషయములను బయలుప్ర్మసుతంది. మానవతవములోని ప్లు

విషయములను చర్శుంచుట మీద అది చాలా సమయమును వచిుసుతంది. మర్శయు మిగశల్వన సృషిర అంతటి
మీద అది విశలషమన
ై శీదధను పడుతుంది.

ఇప్ుపడు, అంశాతుక వాయఖ్ాయనములో ఉని ఒక పదే బలహీనత ఏమిటంటే, మోషత వాసత వముగా

వారస్టిన అంశములు వాగాేన దదశము వప్
ై ుకు తనను వంబడించుచుని ఇశాీయిేలీయుల కొర్కు వారయబడినవి
అను సతయమును ఇది ప్ర్శగణలోనికి తీసుకోదు. మర్శయు ఈ యొకు వాసత విక నేప్థయముప్టో తకుువ ఆసకిత
చూప్బడుతుంది కాబటిర, అంశాతుక వాయఖ్ాయనములు కొనిి చిని అంశముల మీద దృషిరపటురట మినహా
పదే గా ఏమి సాధించలేవు.

అయినప్పటికీ, ప్ంచగీంథ అధ్యయనమునకు ఈ ప్దధ తిని ఉప్యోగశంచుటను కొీతత నిబంధ్న

ఆమోదిసత ుంది అను విషయమును మనము మనసుిలో ఉంచుకోవాల్వ. బెైబిలులోని ఈ భాగములో ఉని

విశావసము దావర్ా నీతి, విడాకులు, విశావసము మర్శయు కార్యములు మర్శయు అనేక ఇతర్ చిని చిని

అంశములను గూర్శు చర్శుంచునప్ుపడు యిేసు మర్శయు కొీతత నిబంధ్న ర్చయితలు మోషత గీంథములను

ఉప్యోగశంచార్మ. కాబటిర, ఈ అంశములను లేఖ్నముల మీద ర్మదుేటకు మనము ప్రయతిించనంత వర్కు,
ప్ంచగీంథ అధ్యయనములో అంశాతుక ప్దధ తి యోగయమన
ై దిగా ఉంటుంది.

అంశాతుక వాయఖ్ాయనము అను వాయఖ్ాయన వూయహముతో పాటుగా, ఇవాంజల్వకల్ కస
ై త వులు ప్ంచగీంథ

అధ్యయనము కొర్కు చార్శతిరక వాయఖ్ాయనమును కూడా ఉప్యోగశసత ార్మ.

చఘరితిాక్
ప్ంచగీంథములో ఉని వేదాంతశాసత ర అంశములు నిజమన
ై వని మాతరమే ఇవాంజల్వకల్ కస
ై త వులు

నముర్మ. కాని, యిేసు, ఆయన అప సత లులు మర్శయు ప్రవకత ల యొకు ఉదాహర్ణలను అనుసర్శసత ూ,
ప్ంచగీంథములో నమోదుచదయబడిన చర్శతర కూడా నిజమన
ై ది అని నముుతార్మ. ఈ కార్ణము చదత,
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ఇవాంజల్వకల్ కైసతవులు మునుప్టి కాలములో జర్శగన
శ విషయములను కనుగొనుటకు మాధ్యమముగా
ప్ంచగీంథమును వాయఖ్ాయనించార్మ.

అంశాతుక వాయఖ్ాయన వూయహములు ప్ంచగీంథమును మనలో ఆసకితని కల్వగశంచు అంశములను

ప్రతిబింబించు ఒక అదే ము వల ఉప్యోగశసత ాయని మనము ప్రసత ావించాము. కాని, చార్శతిరక విశలోషణ

ప్ంచగీంథమును చర్శతల
ర ోనికి ఒక కిటికగ
ీ ా ప్ర్శగణిసత ుంది. దాని వనుక ఉని చర్శతన
ర ు విశదీకర్శంచుటకు
మనము మోషత వారస్టిన గీంథములను ఉనివి ఉనిటు
ో గా చూసాతము.

ఆదికాండము సృషిర నుండి యోస్టతప్ు దినముల వర్కు గల చర్శతన
ర ు తెల్వయజేసత ుంది. నిర్గ మకాండము

యోస్టతప్ు మర్ణము మొదలుకొని ఇశాీయిేలు మోషతతో కలస్టి స్ట్నాయి ప్ర్వతము యొదే గుడార్ములను
వేసుకొని నివస్టించుట వర్కు జర్శగశన చర్శతరను తెల్వయజేసత ుంది. స్ట్నాయి ప్ర్వతము యొదే ఉనిప్ుపడు
మోషత ప ందుకుని కొనిి నియామాలను మర్శయు ఆచార్ములను లేవీయకాండము విశదీకర్శసత ుంది.
నిర్గ మము తర్మవాత మొదటి తర్ము మర్శయు ర్ండవ తర్ము స్ట్నాయి ప్ర్వతము యొదే నుండి

మోయాబు మద
ై ానముల వర్కు చదస్టన
ి ప్రయాణములను సంఖ్ాయకాండము వివర్శసత ుంది. ఇశాీయిేలు ప్రజలు
కనానులోనికి ప్రవేశించుటకు స్టిదధప్డుచుండగా మోయాబు మైదానములలో మోషత వార్శకి ఇచిున

ఉప్నాయసములను దివతీయోప్దదశకాండము వర్శణసత ుంది. చార్శతిరక వాయఖ్ాయనములో, ఇవాంజల్వకల్ కైసతవులు ఈ
సపషర మన
ై చార్శతిక
ర ధో ర్ణికి ఉప్యోగశంచార్మ.

చార్శతిరక వాయఖ్ాయనము ఎంత అమూలయమైనదిగా ఉనిప్పటికీ, ప్ంచగీంథ అధ్యయనమునకు

ఉప్యోగశంచు ఈ ప్దధ తిలో కూడా కొనిి బలహీనతలు ఉనాియి. అంశాతుక వాయఖ్ాయనము వల న, చార్శతిరక
వాయఖ్ాయనము కూడా మోషతకు మర్శయు అతని వాసత విక శోీతలకు తకుువ పారముఖ్యతను ఇసుతంది.

బదులుగా, ప్ంచగీంథము వారయబడుటకు ముందు ప్లు కాలములలో దదవుడు చదస్టిన కార్యముల మీద
విశలషమన
ై దృషిరపటర బడింది. ఆదాము హవవలతో దదవుడు ఏమి చదశాడు? నోవహు కాలములో వచిున
జలప్రళ్యం యొకు పారముఖ్యత ఏమిటి? అబారహాము దదవునితో ఎలా మాటాోడాడు? ఇశాీయిేలు

సముదరమును దాటినప్ుపడు దదవుడు ఏమి సాధించాడు? ఇవి యోగయమన
ై అనేవషణలే, కాని ర్చయితగా
మోషత యొకు పారముఖ్యతను మర్శయు వాసత విక శోీతలుగా ఇశాీయిేలు యొకు పారముఖ్యతను ఇవి తకుువ
చదసత ాయి.

సపషర ముగా, ప్ంచగీంథము యొకు అంశాతుక మర్శయు చార్శతిరక వాయఖ్ాయనము దావర్ా ఇవాంజల్వకల్

కైసతవులు ఎంతో లాభానిి ప ందార్మ. కాని ఈ మధ్య దశాబే ములలో, మూడవ ధో ర్ణి మనుగడలోనికి
వచిుంది, దానిని మనము సాహితయ వాయఖ్ాయనము అని పిలువవచుు.

స్ాహితయ
మనము ఇంతకు ముందు చూస్టినటు
ో , అంశాతుక విశలోషణ ప్ంచగీంథమును మన కొర్కు

పారముఖ్యమన
ై అంశములను ప్రతిబింబించు ఒక అదే ముగా ప్ర్శగణిసత ుంది. చార్శతిక
ర విశలోషణ ప్ంచగీంథము
వారయబడక ముందు ఉని చార్శతిక
ర సనిివేశములను చూచుటకు కిటక
ి ీగా ప్ంచగీంథమును ప్ర్శగణిసత ుంది.

భినిముగా, సాహితయ విశలోషణ ప్ంచగీంథమును దాని వాసత విక శోీతల మీద కొనిి విధ్ములుగా ప్రభావమును
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చూప్ుటకు ర్ూప ందించబడిన ఒక చితరముగా, ఒక సాహితయ కళీ ర్ూప్ముగా చూసుతంది. పారముఖ్యముగా,
సాహితయ వాయఖ్ాయనము ఈ ప్రశిను అడుగుతుంది: మోషత ప్ంచగీంథమును వారయుచుండగా తన వాసత విక
ఇశాీయిేలీయ శోీతల మీద ఏ విధ్ంగా ప్రభావమును చూపాలని ఆశించాడు?

మోషత అనేక ఉదదేశయములను కల్వగశయునాిడని చెప్ుపట సమంజసమే. కాని ఈ ఉదదేశయములను

సామనయ ప్దములలో వర్శణంచుట ప్రయోజనకర్ముగా ఉంటుంది. కాబటిర, మోషత యొకు లక్షయమును ఈ
విధ్ంగా వర్శణంచుదాము: దదవునిచద అభిషతకించబడిన ఇశాీయిేలు నాయకునిగా,

వ్ాగాదన ద్చశమును స్ావధీనపరచుకొను మరియు ద్ఘనిలో స్టటిరపడు ద్ెైవిక్ పరిచరయను
నమమక్ముగా చచయునట్ి ఇశారయిేలును స్టటద్ధపరచుట్క్ు మోష్త పంచగ్రంథమును
వ్ాాశాడు.

కొనిి అంశములను సంక్షేప్ముగా వివర్శంచుటకు బదులుగా, లేక చార్శతిక
ర ఉదదేశముల కొర్కు కొనిి

సనిివేశములతో వయవహర్శంచుటకు బదులుగా, ప్ంచగీంథములో వారయబడియుని ప్రతి చార్శతిక
ర నివేదిక ఈ
లక్షయమును సాధించుటకు ర్ూప ందించబడినది.

మోషత ప్ంచగీంథమును వారయుచునిప్ుపడు ర్ండు కాలముల మధ్య అతడు నిలబడా్డని సాహితయ

వాయఖ్ాయనము గుర్శతసత ుంది. ఒక వైప్ున, మనము “ఆ లోకము” అని పిలచు మునుప్ు జర్శగన
శ

సనిివేశములను గూర్శు మోషత వారశాడు. ఆదికాండములోని సనిివేశములు మోషత దినమునకు చాలా కాలం
కిీతం జర్శగాయి. నిర్గ మకాండము మర్శయు లేవీయకాండము ఐగుప్ుత నుండి బయటకు వచిున మొదటి
తర్మువార్శ కాలములో జర్శగన
శ సనిివేశముల మీద దృషిరపడతాయి. సంఖ్ాయకాండము మర్శయు

దివతీయోప్దదశకాండము మొదటి తర్ము మర్శయు ర్ండవ తర్ము మధ్య జర్శగశన సనిివేశములను
వివర్శసత ాయి. మోషత ప్ంచగీంథములోని ప్రతి ప్ుసత కమును వారస్టినప్ుపడు మునుప్ు జర్శగన
శ ఈ
సనిివేశములనిి అతని మనసుిలో ఉనాియి.

అయితద మర్ొక వైప్ు, మోషత “వార్శ లోకము,” అనగా వాసత విక శోీతలు జీవించుచుని దినములను

గూర్శు కూడా వారశాడు. “వార్శ లోకము”లోని ప్రజలు దదవుని స్టతవించునప్ుపడు ఏ విధ్ంగా ఆలోచన చెయాయల్వ,
కార్యములు చెయాయల్వ, మర్శయు ఏ విధ్ంగా భావించాలో తెలుప్ుటకు మోషత మునుప్టి “ఆ లోకము”లో

నుండి వారశాడు. ఈ లక్షయమును సాధించుటకు, “వార్శ లోకము”నకు అనుసంధానప్ర్చు విధ్ముగా మోషత “ఆ
లోకము”ను గూర్శు వారశాడు.

మోషత మునుప్టిని తన వాసత విక శోీతలతో మూడు ముఖ్యమైన విధాలుగా అనుసంధానం చదశాడు.

తన శోీతలు ప్రసత ుతము ఎదుర్ొునుచుని అనుభ్వాలకు నేప్ధ్యములను సాాపించుటకు అతడు మునుప్టి
కథనములను ఇచాుడు. అనుకర్శంచుటకు మర్శయు తిర్సుర్శంచుటకు అతడు వార్శకి కొనిి మాదిర్మలను

ఇచాుడు. మర్శయు తన కథనములను అతడు తన శోీతల లోకమునకు ముందసుత సూచనలుగా ఇచాుడు.
కొనిిసార్మో, మోషత ఈ సంబంధ్ములను చాలా సపషర ముగా చూపాడు. ఉదాహర్ణకు, ఆది. 15:12-

16లో, మోషత తన శోీతలకు ఐగుప్ుత నుండి బయటకు నడిపస
ి త ానని దదవుడిచిున వాగాేనము యొకు

నేప్ధ్యమును గూర్శు చెపాపడు. ఆ వాగాేనము వార్శ దినములలో నర్వేర్ుబడుతు ఉంది. ఆది. 2:24లో,
-29వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
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ఆదాము హవవల వివాహము దదవుని యొకు నముకమన
ై ప్రజలకు ఒక మాదిర్గ
శ ా ఉనిదని మోషత
వివర్శంచాడు. మర్శయు ఆది. 25:23లో, యాకోబు ఏశావులు తమ తల్వో గర్ాములో పల ర్ాడుట తన

దినములలో ఇశాీయిేలు శోీతలు మర్శయు ఎదో మీయుల మధ్య జర్శగన
శ సంఘర్షణకు ముందసుత సూచనగా
ఉనిదని మోషత నివేదించాడు.

“ఆ లోకము” మర్శయు “వార్శ లోకము” మధ్య సపషర మైన సంబంధ్ములు ప్ంచగీంథములలో

అకుడకుడ కనిపిసత ాయి. కాని చాలా వర్కు ఈ సంబంధ్ములు అసపషర ముగా ఉనాియి. కాబటిర, మునుప్టి
“ఆ లోకము”ను మర్శయు తన వాసత విక శోీతల యొకు “వార్శ లోకము”ను మోషత ఎలా అనుసంధానప్ర్శచాడో
చూచుట సాహితయ వాయఖ్ాయనము యొకు ముఖ్యమైన ప్నులలో ఒకటెైయునిది.

ఒక వయియ సంవతిర్ముల పాటు, ప్ంచగీంథము యొకు అనువాదము సాహితయ విశలోషణ కంటే

అంశాతుక మర్శయు చార్శతిరక వూయహముల మీద ఎకుువ ఉదాాటనను పటిరంది. కాబటిర, మోషత గీంథములను
గూర్శున మన పాఠములలో, మనము ఎకుువ సమయమును సాహితయ వాయఖ్ాయనమునకు అంకితం
చదదే ాము. తన శోీతల అనుభ్వముల యొకు నేప్థయములను, మాదిర్మలను మర్శయు ముందసుత

సూచనలను ఇచుుటకు మోషత తాను వారస్టిన ప్ుసత కములలోని విషయములను ఏ విధ్ంగా తీర్శుదిదే ాడో
మనము విశదీకర్శదే ాము. తన వాసత విక శోీతల కొర్కు మోషత ఏమి ఉదాాటించాడో , ప్ుసత కములలోని

విషయములను వార్శ జీవితములకు ఎలా అనుసంధానప్ర్శచాడో , మర్శయు ఆ దినములలో దదవుని

నముకముగా స్టతవించునటు
ో తన వాసత విక ఇశాీయిేలీయ శోీతలను మోషత ఎలా నడిపించాడో మనము
చూదాేము.

ముగింపు
ప్ంచగీంథమునకు మనము ఇచిున ఈ ప్ర్శచయంలో, బెైబిలులోని ఈ భాగము ప్టో ఆధ్ునిక

విమర్ినాతుక ప్దధ తులలోని కొనిి పారముఖ్యమైన లక్షణములను మనము ప్ర్రక్షించాము. విమర్ినాతుక
వాయఖ్ాయనకర్త ల యొకు ప్ూర్వభావితవములు ప్ంచగీంథ గీంథకర్త ృతవము మర్శయు ప్లు ర్కముల
వాయఖ్ాయనముల మీద కొనిి అభిపారయములకు ఎలా దార్శతీశాయో చూశాము. మనము ఆధ్ునిక

ఇవాంజల్వకల్ దృకపథములను చూస్టి, ఆధ్ునిక ఇవాంజల్వకల్ కస
ై త వుల యొకు ప్ూర్వభావితవములు
గీంథకర్త ృతవము మర్శయు వాయఖ్ాయనము మీద భినిమన
ై అభిపారయములకు ఏ విధ్ంగా దార్శతీశాయో
చూశాము.

ప్ంచగీంథ అధ్యయనమును మనము కొనసాగశంచుచుండగా, ఈ ప్ర్శచయ విషయములు మర్లా

మర్లా ప్రతయక్షమవుతాయి. ఇవి అలా ప్రతయక్షమన
ై ప్ుపడు, బెబి
ై లులోని ఈ ప్ునాది భాగముతో

వయవహర్శంచుటకు మనము సనిదుధలమైయునాిము. మనము ముందుకు కొనసాగుచుండగా, ఇలాంటి
ప్రశిలను ప్ర్శగణించబో తునాిము: మోషత ప్ంచగీంథములోని ప్రతి ప్ుసత కమును ఎందుకు వారశాడు? ఈ
-30వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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ప్ుసత కముల యొకు వాసత విక ఉదదేశయము ఏమిటి? మోషత యొకు వాసత విక శోీతలకు ప్ంచగీంథము ఇచిున
అంతర్ాావములు ఏమిటి? ఇలాంటి ప్రశిలకు జవాబిచుుట దావర్ా, మోషత యొకు వాసత విక అర్ాము ప్టో
కొనిి పారముఖ్యమైన ధో ర్ణులను మనము కనుగొంటాము. మర్శయు మోషత దినములలో ఇశాీయిేలు
విశావసమునకు ఆర్ంభ్ ప్రమాణముగా బెైబిలులోని మొదటి ఐదు ప్ుసత కములు ఏ విధ్ంగా

వయవహర్శంచినాయో మాతరమే మనము చూడముగాని, నేడు మనము కీీసత ును అనుసర్శంచుచుండగా ఈ
ప్ుసత కములు మన విశావసమునకు ప్రమాణముగా ఏ విధ్ంగా ఉప్యోగప్డగలవో కూడా మనము
కనుగొంటాము.
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