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సందర్శించండి. 

ఉపో ద్ఘా తం 

బెైబిలు లేకపల తద క ైసైతవ విశావసము ఎంత భినిముగా ఉండదదో  ఎప్ుపడెైనా ఊహించార్ా? 
నాయకులు ఒక తర్ము నుండి మర్ొక తర్మునకు హచెుర్శకలను ప్ంచయుండదవార్మ, కాని వార్శ 
ఆలోచనలను విశలోషించుటకు, ప్లు అభిపరాయముల మధ్య ఎంపిక చదసుకొనుటకు ఎలాంటి అవకాశం 
ఉండయిుండదదకిాదు. 

మోషే కాలములోని ఇశాీయిలేులోని అనేకమందికన ఈ విధ్ంగానే జర్శగశయుంటటంది. పరా చీన చర్శతర 
మర్శయు తమ పతిర్మలను గూర్శున వృతాత ంతములను వార్శ పతిర్మలు వార్శకన అందించార్మ. దదవుడు 
ఇశాీయిలేును ఐగుప్ుత  నుండ ివిడపిించన విధానమును, తన ధ్ర్ుశాసత రమును ఇచున విధానమును, 
మర్శయు వార్శని వాగాే న దదశము వ ైప్ుకు నడపిని విధానమును గూర్శు వార్మ వృతాత ంతములుగా 
తెల్వయజేస్టవేార్మ. అయితద అప్పట ిప్ర్శస్టిాతయలలో, మర్శయు భవిష్యతయత లో దదవుడు ఇశాీయిలేుతో ఏమి 
చదయబో తయనాిడు అని వార్మ నమిువలస్టయిుండనెు? ఈ విష్యముల మీద ప్లు అభిపరాయముల 
మధ్య వార్మ ఎంపిక ఎలా చదసుకోవాల్వ. వార్శ విశావసమునకు ప్రమాణముగా బెైబిలులోని మొదట ిఐదు 
ప్ుసతకములను ఇచుుట దావర్ా దదవుడు ఇలాంటి ప్రశిలకు జవాబిచాుడు, వీటిని మనము నడేు 
ప్ంచగీంథము అని పలిుసాత ము. 

ప్ంచగీంథము అను మన పాఠయకీమములో ఇది మొదట ిపాఠము, మర్శయు దీనికన 
“ప్ంచగీంథము యొకు ప్ర్శచయం” అను శీర్శషకనిచాుము. ఈ పాఠములో ఇశాీయిేలు యొకు 
విశావసమునకు ప్రమాణముగా ప్నిచదయు ఆదకిాండము నుండి దివతీయోప్దదశకాండము వర్కు ఉని 
బెైబిలు ప్ుసతకములను ప్ర్శచయం చదదాే ము. 

ప్ంచగీంథమునకు మనము ఇచదు ప్ర్శచయం ర్ ండు ప్రధానమ ైన భాగములుగా 
విభజంచబడుతయంది. మొదటగిా, బెైబిలులోని ఈ భాగమునకు ఆధ్ునిక విమర్ినాతుక విధానములను 
వర్శణంచుదాము. ఈ విధానములు లేఖ్నము యొకు సంప్ూర్ణ అధకిార్మును తిర్సుర్శంచు 
వాయఖ్ాయనకర్తల యొకు అభిపరాయములను తెల్వయజేసాత యి. ర్ ండవదగిా, ఆధ్ునిక ఇవాంజ ల్వకల్ 
దృకపధ్ములను చూదాే ము, ఇవి దదవుని దావర్ా పేరర్ేపించబడిన వాకయముగా బెైబిలు యొకు సంప్ూర్ణ 
అధకిార్మును ఉదాా టించు బెబైిలు ప్ండతియల యొకు అభిపరా యములను వయకతప్ర్మసాత యి. మొదటగిా 
ప్ంచగీంథమునకు ఆధ్ునిక విమర్ినాతుక విధానములను చూదాే ము. 

ఆధునిక్ విమరశనఘతమక్ విధఘనములు 

మన పాఠములు ప్లు దిశలలో వ ళోబో వుచునిప్పటికీ, చాలామంది ఆధ్ునిక బెైబిలు ప్ండితయలు 
ప్ంచగీంథము యొకు దెైవిక పేరర్ణను మర్శయు అధకిార్మును తిర్సుర్శంచార్మ అను విష్యమును 



ప్ంచగీంథము మొదటి పాఠం : ప్ంచగీంథము యొకు ప్ర్శచయం 

-2- 

వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

గుర్శతంచుట చాలా పరా ముఖ్యమ యైునిది. ఇశాీయిేలుకు ధ్ర్ుశాసత రమునిచున మోషే దనిములలో 
ప్ంచగీంథము వరా యబడనిదను సాంప్రదాయిక యూదుల మర్శయు క ైసైతవుల అభిపరాయమును కూడా 
వార్మ తిర్సుర్శంచార్మ. అనేకమంది వాయఖ్ాయనకర్తలు, బో ధ్కులు, కాప్ర్మలు మర్శయు సామనయ ప్రజలు 
కూడా ఈ అభిపరాయములను ఆమోదిసాత ర్మ కాబటిర  లేఖ్నములను శదీధగా చదువు విదాయర్మా లకు 
ఇటిరవార్శని నివార్శంచడం ఇంచుమించు అసాధ్యం అవుతయంది. ఈ కార్ణం చదత, బెైబిలులోని ఈ భాగముతో 
విమర్ినాతుక ప్ండతియలు వయవహర్శంచన విధానమును అరా్ము చదసుకొనుట చాలా 
పరా ముఖ్యమవుతయంది. 

గ్త 150 నుండి 200 సంవ్తసరాలలో, విమరశనఘతమక్ పండితులు పంచగ్రంథము 
యొక్క అధయయనం మీద విశషేమ ైన దృష్టరని పెటార రు. ఇవ్ాంజెలిక్ల్ కెరసైతవ్ులమ నై 
మనలో చఘలయమంద్ి ఈ విధఘనములక్ు సమమతి తెలుపనపపటికీ, వ్ారు ఇచచే 
సలహాలక్ు సరిగా సపంద్ించుటక్ుగాను అనేక్మంద్ి పాత నిబంధన పండితుల 
యొక్క అభిపరా యములను తలెుసుకొనుట మనక్ు సహాయక్రముగా ఉంట ంద్ి. 
మన చుట ర  జరుగ్ుతునన పరిస్టటితులను గ్ూరిేన అవ్గాహన లేక్ుండఘ మనము 
బ ైబిలు అధయయనమును శూనయములో చచయలేము. ఇతరులు చెపటపన 
విషయముల వ్ెలుగ్ులో మనము మన విధఘనములను తెలియజేయయలి. 

— డా. జాన్ ఒసవల్ర 

ప్ంచగీంథమునకు ఆధ్ునిక విమర్ినాతుక విధానములను అరా్ము చదసుకొనుటకు, మనము 
మూడు విష్యములను చూదాే ము: మొదటిగా, విమర్ినాతుక దృకపధ్ములను ప్రభావితము చదస్టని 
కొనిి ముఖ్యమ ైన ప్ూర్వభావితవములు; ర్ ండవదగిా, ప్ంచగంీథము యొకు గీంథకర్తృతవమును గూర్శు 
కొనిి విమర్ినాతుక దృకోుణములు; మర్శయు మూడవదిగా, విమర్ినాతుక ప్ండితయలు అనుసర్శంచన 
అనకే పరా ముఖ్యమ నై వాయఖ్ాయన వూయహములు. ముందుగా ఈ విధానముల మీద ప్రభావం చూపని కొనిి 
ప్ూర్వభావితవములను చూదాే ము. 

పూరవభావితవములు 
చాలా వర్కు, బెైబిలులోని ఈ భాగము మీద ఆధ్ునిక విమర్ినాతుక అభిపరాయములనీి 

ప్దహిేడు మర్శయు ప్దెేనిమిదవ శతాబేములలో ప్శ్చుమ ఐర్పపాలో ఆర్ంభమ నై జాా నోదయము యొకు 
జాా న అభిపరాయములలో నుండి సూటగిా వ లువడినాయి. 

మన ఉదదేశయముల కొర్కు, జాా నోదయములో నుండి వ లువడని ర్ ండు పరా ముఖ్యమ నై 
ప్ూర్వభావితవముల మీద మనము దృషిరప డదాము. ఈ ర్ ండు దృకోుణములు ప్ంచగీంథము యొకు 
విమర్ినాతుక వాయఖ్ాయనముల మీద విశలష్మ నై ప్రభావమును చూపాయి. మొదటిగా, మనము 
పరా కృతికవాదము అను ఆలోచనను చూదాే ము. మర్శయు ర్ ండవదగిా, ఇశాీయిలేు విశావసము యొకు 
చార్శతిరక ప్ుర్పగమనమును గూర్శు కొనిి ప్ూర్వభావితవములను చూదాే ము. పరా కృతికవాదముతో 
ఆర్ంభిదాే ము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

పరా క్ృతిక్వ్ాదము 
కుో ప్త ంగా, ఒకవేళ ఆతీుయ వాసతవికతలు ఉనికనలో ఉనాిగాని, అవి దృశయ లోకము మీద ఎలాంటి 

విశలష్మ నై ప్రభావమును చూప్వు అను పాండతియవాదము జాా నోదయ పరా కృతికవాదములో కనిపసిుత ంది. 
ఈ కార్ణం చదత, ఆతీుయ వాసతవికతలకు విదాయ ప్ర్శశోధ్నలో ఎలాంట ిసాా నము లేదు. ప్ంతొమిుదవ 
శతాబేము యొకు మధ్య భాగానికన, పరా కృతికవాదము పాశాుతయములో క ైసైతవ విశావస అధ్యయనములతో 
సహా ప్రతి విదాయ క్షేతరము మీద ప్రభావము చూపింది. బెైబిలు అధ్యయనముల మీద పరా కృతికవాదము 
చూపని ఒక ప్రధానమ నై ప్రభావము ఏమనగా, ప్ంచగీంథము దదవుని దావర్ా పేరర్ేపించబడనిద ిఅని 
యూదులు మర్శయు క ైసైతవులు చాలా కాలముగా కల్వగశయుండిన నముకమును ప్రఖ్ాయతిగాంచన 
ప్ండతియలు తిర్సుర్శంచార్మ. ఈ కార్ణం చదత, అనకేమంది ప్ుర్ాతన సంసుృతయలలో వరా యబడని మత 
సంబంధ్మ నై ర్చనలను అధ్యయనం చదస్టని విధ్ంగానే సాధార్ణముగా ప్ంచగీంథమును అధ్యయనం 
చదయుట ఆర్ంభించార్మ. ఈ అభిపరా యము ప్రకార్ం, ఇతర్ మానవ ర్చనల వల న ేప్ంచగీంథములో కూడా 
అనిి విధ్ముల ైన తపపిదములు, వ రై్మధ్యములు, చర్శతరను గూర్శు ఉదదేశప్ూర్వకమ నై తప్ుపడు వాయఖ్యలు 
మర్శయు అబదధ  వదేాంతశాసత రము ఉనాియి. 

ఆసకనతకర్ముగా, పరా కృతికవాదమునకు దార్శతీస్టని ప్ూర్వభావితవములు ప్ంచగీంథములోని పేరర్ణ 
మర్శయు అధకిార్మును తిర్సుర్శంచునటటో  ఆధ్ునిక ప్ండతియలను ప్ుర్శకొలుపటతో పాటటగా, ఇశాీయిలేు 
విశావసము యొకు చార్శతిరక అభివృదిధ  మీద కొనిి నూతన దృకపధ్ములకు కార్ణమయాయయి. 

చఘరితిరక్ పురోగ్మనము 
ప్ంతొమిుదవ శతాబేము ఆర్ంభము నాటకిన, పరా కృతికవాదము “పరా కృతికవాద చర్శతరా ధ్యయనం” 

అనుదానికన దార్శతీస్టింది. ఒక విష్యమును గూర్శు అరా్ము చదసుకొనుటకు ఆ విష్యము 
చర్శతరయంతటిలో పరా కృతిక కార్ణాల దావర్ా ఏ విధ్ంగా అభివృదిధ  చెందిందో  అరా్ము చదసుకొనుట 
ఉతతమమ నై మార్గమను  నమిుక ఇది. భూమి మీద జీవనము అనేక శతాబేములుగా ఏ విధ్ంగా 
ఆర్ంభమయియందో మర్శయు ప్ర్శణమితిని ప ందిందో  వివర్శంచుట మీద ప్ంతొమిుదవ శతాబేప్ు 
జీవశాసత రజా్ఞలు దృషిరనిప టార ర్మ. భాషావతేతలు మానవ భాష్ల యొకు చార్శతిరక ప్ుర్పగమనములను 
కనుగొనుటకు ప్రయతిించార్మ. ప్ుర్ావసుత శాసత రజా్ఞలు మానవ సమాజముల యొకు ప్ుర్ాతన 
నేప్థయములను మర్శయు వాట ియొకు ప్రగతిని ప్ునర్శి ర్శుంచార్మ. మతములకు సంబంధించన 
క్షేతరములోని ప్ండతియలు ప్రప్ంచ మతముల యొకు పరా కృతిక మర్శయు చార్శతిరక ప్ుర్పగమనమును 
గూర్శు వర్శణంచుట మీద ఇదద విధ్మ నై దృషిరప టార ర్మ. 

మొతాత నికన, ఆర్ంభ ఆధ్ునిక పాశాుతయ ప్ండతియలు మానవ సమాజములో జర్శగశన 
ప్ుర్పగమనములను గూర్శు వార్మ కల్వగశయుండని అవగాహనకు అనుగుణంగా ప్రప్ంచ మతముల యొకు 
ప్ుర్పగతిని ప్ునర్శిర్శుంచార్మ. ఉదాహర్ణకు, ప్ుర్ాతన ప్రజలు పరా చీన గశర్శజన సమాజములను 
మొదటగిా సాా పించ ఆతుల ఆర్ాధ్నను, అనగా ప్రకృతిలోని వసుత వులకు ఆతులతో అనుబంధ్ము ఉంది 
అను నముకమును, ఆచర్శంచార్న ేఒక సామానయ ఆలోచన ఉంది. కాలకీమనేా, పరా చీన గశర్శజన 
సమాజములు ప దే ముఖ్యపాల్వతములను నిర్శుంచాయి మర్శయు వార్మ బహుదదవతార్ాధ్నను 
అనుసర్శంచార్మ. మర్శయు అనకే దదవుళోను నమాుర్మ. అనేక ముఖ్యపాల్వతములు కల్వస్టి ప దే 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

సమాఖ్ాయలను సాా పించనప్ుపడు, మతము బహుదదవతార్ాధ్న నుండ ిదదవుళళందర్శలో ఒక దదవుడు 
గొప్పవాడు అను నముకమును ప్రతిపాదించు ఒకే దెవై ఔనితయ వాదము వ ైప్ుకు మళో్ంది. చవర్శగా, 
ప దే ర్ాజయములు మర్శయు సామాా జయముల యొకు ఆవిర్ాువముతో, బలమ ైన చకవీర్మత లు మర్శయు 
యాజకులు తమ దదశములను ఒకేదెవై ఔనితయ వాదము నుండి ఏకశేవర్వాదములోనికన, అనగా ఒకే 
దదవుని నముుటలోనికన నడపిించార్మ. మర్శయు ఈ పరా కృతికవాద చర్శతరా ధ్యయన అభిపరా యములో, ఈ 
ఉనితమ నై ప్ుర్పగమనము ప ందిన సాా యి వర్కు మతము యొకు ఆచార్ములు నిర్ణయించబడలేదు, 
లేక వరా యబడలేదు. ఈ కాలమునకు మునుప్ు, మతము ఒక తర్ములో నుండి మర్ొక తర్మునకు 
మౌఖక మర్శయు ఆచార్ సంప్రదాయముల దావర్ా మాతరమే అందించబడింది. 

ఇప్ుపడు, ఇవర్ ైయయవ శతాబేములో తర్మవాత మతములు అంత సులువ నై విధానములో 
ప్ుర్పగతిని ప ందాయను ఆలోచనను మానవశాసత రజా్ఞలు తిర్సుర్శంచార్మ అను విష్యమును మనము 
గుర్శతంచాల్వ. అయితద ఆధ్ునిక యుగము యొకు ఆర్ంభములో బెైబిలు ప్ండతియలు ప్ంచగంీథముతో 
వయవహర్శంచన విధానము మీద ఈ దృకపధ్ములు లోతెైన ప్రభావమును చూపాయి. మర్శయు నడేు 
కూడా అవి బెైబిలు పాండతియము మీద ప్రభావమును చూప్ుతయనాియి. 

పరా చీన, సులువ్ెనై మత రూపములో నుండి మరింత కరిషరమ నై క్ఠినమ ైన 
రూపములోనికర నమమక్ములు పురోగ్మనము చెంద్ని విధఘనమును పాత 
నిబంధన పరతిబింబిసుత ంద్ి అని, తరువ్ాత రూపము మునుపటి రూపము క్ంటే 
ఉతతమమ నైదని “విమరశనఘతమక్ పాండితయము” ఊహిసుత ంద్ి. ద్ీనిని గ్ూరిే 
మనము ఒక్టిరెండు విషయములను చపెపవ్చుే. మొదటగిా, భావ్రిక్ముగా, 
ద్చవ్ుడు తనను తఘను పరజలక్ు బయలుపరచుక్ునన విధఘనములో పురోగ్తి 
జరిగింద్ి అని మనము చపెపవ్చుే. బ ైబిలు ద్ీనిని చూపుతుంద్ి, ద్ీనిని మనము 
“క్రబన సంబంధమ నై ఎదుగ్ుదల” అని పటలుస్ాత ము, ద్ీనిలో ద్చవ్ుని గ్ూరిేన 
స్టటద్ఘధ ంతములు మరియు అంశములు మరియు ఆలోచనలు వితతన రూపములో 
నుండి సంపూరణతలోనికర ఎదుగ్ుతఘయి, కాబటిర  బ ైబిలు క్ూడఘ ద్ఘనిలోని పురోగ్తి 
చెంద్ని సంద్చశమును గ్ూరిే మయటాి డుతుంద్ి. కాబటిర , అవ్ును, బ ైబిలులోను 
పంచగ్రంథములోను ఒక్ పురోగ్తి ఉననద్ి. మీరు పుషపములు విక్స్టటంచు 
దృషార ంతములో ద్ీనిని గ్ూరిే ఆలోచన చచస్టటనటియితచ, ఇద్ి ద్చవ్ుని పరతయక్షత 
యొక్క ఆరంభముల నుండి సంపూరణముగా పుష్టపంచు వ్రక్ు జరుగ్ు 
ఉదయమముగా ఉననద్ి. కాని, పరతిక్ూలముగా, విమరశనఘతమక్ పండితులు మయనవ్ 
చరితరను గ్ూరిే పురోగ్తి చెందు లేక్ పురోగ్మన అభిపరా యమును 
క్లిగియుంటారు మరియు ఇద్ి పురోగ్తి అనివ్ారయమ ైనద్ిగా ఉననదని 
తలంచుతుంద్ి... ఇపుపడు, పురోగ్తి యొక్క అనివ్ారయత ఒక్ గొపప క్లిపతమని 
మన చుటటర  ఉనన లోక్మును చూస్టతత  మనక్ు అరిమ ైపో తుంద్ి. అవ్ును, మనము 
పరగ్తిని స్ాధిస్ాత ము, కాని పరగ్తిని స్ాధించుటతో పాట గా మనము మయరుప క్ూడఘ 
చెందుతఘము. కాబటిర , ఆధునిక్త యొక్క గ్రవము వ్లన పాత విషయములను 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మనము చినన చూపు చూస్ాత ము, కాని వ్ాసతవ్ానికర, ఇద్ి ఒక్ తతవవ్ాద ఊహ 
మయతరమే, మరయిు ద్ీనిని మనము బ ైబిలులో చూడము. 

— ర్ వ. మ ైఖ్లే్ జే. గపో డో 

ప్రప్ంచ మతముల మీద ఆర్ంభ ఆధ్ునిక దృకపధ్ములు ఇశాీయిేలు విశావసము యొకు 
ప్ుర్పగమనమును బెైబిలు వర్శణంచు విధానమునకు ప్ూర్శతగా భినిమ నైవిగా ఉనాియి. ఇశాీయిేలు 
యొకు విశావసము ఆర్ంభము నుండద ఏకేశవర్వాదముగా ఉనిదని ప్ంచగీంథము సపష్రముగా 
తెల్వయజేసుత ంది. ఆదాము నుండి హవవ, నోవహు, తర్మవాత పితర్మలు, మర్శయు తర్మవాత ఇశాీయిలేు 
గపతరముల నాయకుల వర్కు, అందర్మ సర్వమును సృజంచన సృషిరకర్తగా ఏక సతయ దదవుని నముకముగా 
ఆర్ాధించార్మ. మర్శయు, ఆదకిాండము మనము తెల్వయజయేుచుని విధ్ముగా, ఈ ఆర్ంభ దశలలో, 
ఈ నిజమ నై ఏకేశవర్వాద విశావసము ఒక తర్ము నుండి మర్ొక తర్మువార్శకన మౌఖక మర్శయు ఆచార్ 
ప్ర్ంప్ర్ల దావర్ా అందించబడంిది. 

తర్మవాత, ప్ంచగీంథము ప్రకార్ం, మోష ేదనిములలో ఒక నిర్ణయాతుకమ ైన మార్మప 
చదటటచదసుకుంది. ఈ కాలములో, ఇశాీయిలేు విశావసము యొకు ప్రమాణములు వరా యబడుట 
ఆర్ంభమ యైియంది. మొదటిగా నిబంధ్న గీంథములో దదవుని ధ్ర్ుశాసత రమును మర్శయు ప్ద ిఆజాలను 
వరా యుట దావర్ా, తర్మవాత మనము చూడబో వుచునిటటో , ఇశాీయిలేు విశావసమును నియంతిరంచుటకు 
ప్ంచగీంథములోని మిగశల్వన భాగములను ర్చంచుట దావర్ా మోషే ఇశాీయిలేును దదశముగా 
సాా పించబడుటకు స్టిదధప్ర్చాడు. కాబటిర , బెైబిలు ప్రకార్ం, ఇశాీయిేలుకు ర్ాజ్ఞ మర్శయు దదవాలయము 
ఇవవబడుటకు చాలా కాలం కనతరమే మోష ేకాలము నుండద ఇశాీయిలేు యొకు మతము ప్వితరమ ైన 
ర్చనల మీద దృషిరప టిరంది. 

ఈ సుప్ర్శచతమ నై బెైబిలు కథనము ఎంత సూటిగా ఉనిప్పటికీ, పరా కృతికవాద చర్శతరా ధ్యయనం 
యొకు ఊహల వలన ఆధ్ునిక విమర్ి ఈ విష్యములను అసాధ్యములుగా ఎంచంది. ఆధ్ునిక 
విమర్ినాతుక ప్ండతియలు ఇశాీయిలేు విశావసమును గూర్శు బెబైిలు ఇచున వర్ణనును విడదయీుటకు 
ప్రయతిించార్మ. మర్శయు ప్ుర్ాతన మతముల ప్ుర్పగతిని గూర్శు ఆధ్ునిక ఆలోచనలకు అనుగుణంగా 
దానిని ప్ునర్శిర్శుంచుటకు ప్రయతిించార్మ. ఈ దృకపధ్ము ప్రకార్ం, ఇశాీయిలేు యొకు చర్శతరప్ూర్వ 
పితర్మలు గశర్శజన ఆతుల ఆర్ాధ్నను చదశార్మ. తర్మవాత, ఇశాీయిేలు యొకు పితర్మలు తమ గపతరములు 
ముఖ్యపాల్వతములుగా కల్వస్టినప్ుపడు బహుదదవతార్ాధ్నను హతయత కునాిర్మ. ఈ అభిపరా యం ప్రకార్ం, 
ఇశాీయిలేును ఐగుప్ుత లో నుండి మోషే బయటకు నడపిించయుంటే, అతడు నడపిించన ఇశాీయిలేీయులు 
అనకే దదవతలలో ఒక దదవుని ఉనితముగా ప్ూజంచన గపతరముల సమాఖ్యలుగా మాతరమే ఉనాిర్మ. 
మర్శయు, లేఖ్నములకు విర్మదధముగా, సామాజక అభివృదిధ  యొకు ఈ దశలో, ఇశాీయిలేు విశావసము 
యొకు ప్రమాణములను వరా యుట అసాధ్యము అని విమర్ినాతుక వాయఖ్ాయనకర్తలు నమాుర్మ. అటిర  
పరా మాణకి ర్చనలు ఇశాీయిలేులో ర్ాజ్ఞల ప్ర్శపాలన ఆర్ంభమ ైనప్ుపడు, ఇశాీయిలేు ర్ాజ్ఞలు మర్శయు 
యాజకులు ఇశాీయిేలు విశావసమునకు దార్శ చూప్ుటకు ప్రయతిించనప్ుపడు మాతరమే వ లుగులోకన 
వచుయుండవచుు. కాబటిర , విమర్ినాతుక ప్ండితయల ఆలోచన ప్రకార్ం, ర్ాజ్ఞల ప్ర్శపాలన కాలము 
నుండ ిమాతరమే ఇశాీయిలేు యొకు మతము ప్ుసతకములలో వరా యబడుట ఆర్ంభమ యైియంది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

లేఖ్నము మర్శయు ఇశాీయిలేు విశావసము యొకు చార్శతిరక ప్ుర్పగమనములను గూర్శు 
ఆధ్ునిక విమర్ినాతుక విధానముల యొకు ప్ూర్వభావతవములను ఇప్పటి వర్కు మనము చూశాము 
కాబటిర , ఇప్ుపడు మనము దనీికన దగగర్ సంబంధ్ము కల్వగశయుని ర్ ండవ విష్యమును చూదాే ము. 
ప్ంచగీంథము యొకు గీంథకర్తృతవమును గూర్శున విమర్ినాతుక విధానములను ఈ దృకపధ్ములు ఏ 
విధ్ంగా ప్రభావితం చదశాయి? 

గ్రంథక్రతృతవము 
మనము ఇంతకు ముందు చూస్టనిటటో , ఇశాీయిేలు యొకు విశావసమును గూర్శు ఇశాీయిలేును 

ర్ాజ్ఞలు ప్ర్శపాల్వంచన కాలము నుండి మాతరమ ేవరా యుట ఆర్ంభించార్ని విమర్ినాతుక వాయఖ్ాయనకర్తలు 
నమాుర్మ. అవును, ప్ంచగీంథమును వరా యుటలో మోషేకు ఎలాంట ిప్రమేయం లేదు అని దీని అరా్ము. 
ప్ుర్ాతన మౌఖక ప్ర్ంప్ర్లలో సుదీర్ామ నై, కనోష్రమ నై ప్రకనయీగా ఆర్ంభమ ై ర్ాజ్ఞల ప్ర్శపాలన కాలములో 
ప్లు ప్రతయలలో ల్వఖంచబడుట దావర్ా ఈ ప్ుసతకములు వ లుగులోకన వచాుయి. మర్శయు ఇశాీయిేలు 
చెర్లోకన వ ళో్న తర్మవాత మర్శయు చెర్ నుండి తిర్శగశవచున తర్మవాత మాతరమే ఈ ప్రతయలు 
సంపాదకయీం చదయబడ ిప్ంచగీంథముగా స్టేకర్శంచబడినది. ఇప్ుపడు, ప్ంచగీంథ ప్ుర్పగమనము యొకు 
సుదరీ్ా చర్శతరను ప్ండితయలు నముుతయనాిర్మ అని లేఖ్న విదాయర్మా లు మొటరమొదటిసార్శ వినినప్ుపడు, 
దీనికన ఆధార్ములు ఏమిటి అని వార్మ ఆశుర్యప్డుతయంటార్మ. 

విమర్ినాతుక ప్ండతియలు అందించన మూడు ప్రధానమ ైన ర్మజ్ఞవులను కోీడకీర్శంచుట దావర్ా 
ప్ంచగీంథము యొకు గీంథకర్తృతవము ప్టో ఉని ఈ ధోర్ణిని చూదాే ము. ప్ంచగీంథములో దదవునికన 
ఇవవబడిన పరోే్లో ఉని వ రై్మధ్యములను చూదాే ము. 

ద్చవ్ుని పతరుి  
ప్ంచగీంథములో దదవునికన అనకే ర్కముల పరే్మో  ఇవవబడనివని ఆర్ంభ విమర్ినాతుక 

వాయఖ్ాయనకర్తలు గుర్శతంచార్మ. మర్శయు ఈ వ రై్మధ్యములు ఇశాీయిలేు విశావసము యొకు సుదరీ్ామ నై 
ప్ుర్పగతికన ఆధార్ములుగా ఉనాియని వార్మ వాదించార్మ. ఉదాహర్ణకు, కొనిిసార్మో  ప్ంచగీంథము 
లేక “దదవుడు” అను హెబ్రర ప్దమును మాతరమే ఉప్యోగశసాత (ఎలోహిం) ֱאֹלִהים  యి. మర్శకొనిిసార్మో , 
దదవుడు יהוה (యాహెవ) లేక “యిెహో వా” అని పలిువబడా్ డు. ప్ంచగీంథము ఈ ప్దములను ఒకదానితో 
మర్ొకదానిని మర్శయు ఇతర్ ప్దములను కల్వపి ఉప్యోగశసుత ంది, “యాహెవ ఎలోహిం” లేక “యిహెో వా 
దదవుడు,” మర్శయు “యాహెవ యిార్ే,” లేక “యిెహో వా యిార్ే” వల . దదవుడు “ఎల్ ఎలోయన్” లేక 
“సర్పవనితయడెనై దదవుడు.” మర్శయు “ఎల్ ష్దాే య్” లేక “సర్వశకనతగల దదవుడు” అని కూడా 
పిలువబడా్ డు. 

ఇప్ుపడు, ప్ంచగీంథము దదవునికన అనకే పేర్మో  ఉప్యోగశంచనప్పటికీ, ఇది ఒక అసాధార్ణమ నై 
విష్యము ఏమి కాదని గమనించుట చాలా అవసర్ము. ఇతర్ ప్ుర్ాతన ప్శ్చుమ ఆస్టయిాలోని 
మతములలో దదవుని పేరో్ను గూర్శు ఇర్వ యైయవ శతాబేములో చదయబడని ఒక ప్ర్శశోధ్న, ఒకే 
ర్చయితలు తమ దదవతల కొర్కు అనేక పరోే్ను ఉప్యోగశంచన విష్యమును తలె్వయజసే్టింది. 
అయినను, ప్ంచగీంథములో దదవుని పేరో్లో ఉని వ ైర్మధ్యములు వాటి సంపాదకయీమునకు సుదీర్మా ైన 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

చర్శతర ఉనిటటో  బయలుప్ర్మసుత ందని ఆర్ంభ విమర్ినాతుక ప్ండతియలు ఆలోచంచార్మ. దదవునికన 
ఇవవబడిన అనేక పరే్మో  ఒక మూలము మర్ొక మూలముతో, ఆ మూలము ఇంకొక మూలముతో 
జతప్ర్చబడుట వలన తయదకు ప్ంచగీంథము వ లుగులోనికన వచునటటో  సూచసుత ందని వార్మ నమాుర్మ. 

మీరు పాత నిబంధన అంతటిని చదువ్ునపుపడు, ద్చవ్ునికర వ్రేేవరు పతరుి  
ఉనఘనయని గ్ురితంచుటక్ు ఎక్ుకవ్ సమయం పటరదు. ఆద్ికాండము 1లో ద్చవ్ునికర 
ఎలోహిం అని పతరు. ఆద్ికాండము 2లో, ఒక్కస్ారిగా, ఆయనక్ు యిహెో వ్ా అను 
నఘమము ఇవ్వబడినద్ి. విమరశనఘతమక్ విధఘనములు ద్ీనిని ఇవ్ాంజెలిక్ల్ 
కెరైసతవ్ుల క్ంటే భిననముగా అరిము చచసుక్ుంటారు. ఇవి వ్ేరేవరు మూలముల 
నుండి వ్చఘేయని విమరశనఘతమక్ పండితులు చబెుతఘరు... ఇవ్ాంజెలిక్ల్ 
కెరైసతవ్ులముగా, మనము ఒక్స్ార ివ్ెనుక్క్ు తిరిగి విశాలమ నై నేపథయమును 
అరిము చచసుకొనవ్లస్టటయుననద్ి. ద్చవ్ుడు ఎలోహిం అయుయనఘనడు, మరియు 
ఆయన యిహెో వ్ా క్ూడఘ అయుయనఘనడు. ఎలోహిం సరవశకరతగ్ల ద్చవ్ుడు, ఆయన 
లోక్ము పెైన, సృష్టరపెనై అధికారిగా ఉనఘనడు, ఆయన ఉననతమ ైన శకరత 
అయుయనఘనడని, సరోవననతమ నై పరభువ్ెైయునఘనడని లోక్ములోని ద్చశములన్నన 
గ్ురితస్ాత యి. అయితచ ఇశరా యిేలు ద్చశముతో నిబంధన అనుబంధములో, ఆయన 
తనను తఘను యిహెో వ్ా అను ఒక్ వ్యకరతగ్తమ ైన పతరుతో బయలుపరచుక్ునఘనడు. 
ఆయన తన పరజల కొరక్ు మరయిు పరజలతో ఉండువ్ాడెనై “ఉననవ్ాడు.” 
మరియు ఇద్ి ఒక్ నిబంధన నఘమమ ైయుననద్ి ఎందుక్ంటే ఇశరా యిేలు ద్చవ్ుడు 
ఏరపరచుకొనిన పరజల ైయునఘనరు. 

— డా. డదవిడ్ టలేో  

దదవుని పేరో్లో వ ైర్మధ్యముతో పాటటగా, వార్మ “నకనలీ కథనములు” అని పలి్వచనవాటి వ ైప్ుకు 
దృషిరని ఆకర్శషంచుట దావర్ా ప్ంచగీంథము యొకు గీంథకర్తృతవమును గూర్శు వార్మ కల్వగశయుండని 
అభిపరా యములను అనేకమంది విమర్ినాతుక ప్ండతియలు సమర్శాంచార్మ. 

నకరలీ క్థనములు 
ప్ంచగీంథములో ఉని అనకే వాకయభాగములు ఇతర్ వాకయభాగములను పల ల్వనవిగా ఉనాియని 

చూచుట అంత కష్రమమేి కాదు. ఈ వాకయభాగములు వరే్ేవర్మ ప్రజల గుంప్ులలో ఉండని వరే్ేవర్మ మౌఖక 
ప్ర్ంప్ర్లను, ప్ంచగీంథములో ఈ కథనములు వరా యబడిన ప్రకనయీలను ప్రతిబింబిసాత యని 
విమర్ినాతుక వాయఖ్ాయనకర్తలు వాదించార్మ. 

ఉదాహర్ణకు, ఆది. 1:1-2:3లో మర్శయు ఆది. 2:4-25లో ఉని “ర్ ండు సృషిర కథనములు” అని 
వార్మ పలిచువాటనిి వాయఖ్ాయనకర్తలు తర్చుగా చూప్ుతయంటార్మ. ఆది. 12:10-20; 20:1-18; మర్శయు 
26:7-11లో అబరా హాము మర్శయు ఇసాికులు అబదధమాడ ితమ భార్యల జీవితములను అపాయములోకన 
న టిరన కథనముల మధ్య ఉనిపల ల్వకలను కూడా వార్మ ఎతితచూపార్మ. సాంప్రదాయిక యూదా మర్శయు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

క ైైసతవ వాయఖ్ాయనకర్తలు ఈ పల ల్వకలను అరా్వంతమ నై విధానములలో వివర్శంచార్మ. అయితద ఈ 
కథనములు ప్లు మౌఖక ప్ర్ంప్ర్లకు పరా తినిధ్యం వహిసాత యని, తర్మవాత అవి వరా యబడి 
ప్ంచగీంథములో చదర్ుబడనివని విమర్ినాతుక ప్ండతియలు చెబుతార్మ. 

మూడవదగిా, విమర్ినాతుక ప్ండతియలు ప్ంచగీంథములో వార్మ అసమానతలుగా గుర్శతంచన 
వాటిని ఎతితచూప్ుతార్మ. మర్శయు ఈ ఆర్పపించబడని అసమానతలు బెైబిలులోని ఈ భాగము యొకు 
గీంథకర్తృతవమునకు వార్మ చదస్టిన కనోష్రమ నై ప్ునర్శి ర్ాుణములకు మదేతయనిసాత యని తలె్వపార్మ. 

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

నియమముల మధ్య ఉని భదేములను వార్మ తర్చుగా ఎతిత  చూపార్మ. మర్శయు నిర్గమ. 20:1-17 
మర్శయు దివతీ. 5:6-21లో ఇవవబడని ప్ద ిఆజాల మధ్య ఉని భదేములను కూడా వార్మ చూపార్మ. 
మర్ొకసార్శ, సాంప్రదాయిక యూదా మర్శయు క ైసైతవ వాయఖ్ాయనకర్తలు ఈ భదేములు మర్శయు అనేక ఇతర్ 
భేదముల మధ్య సంధిని ఎలా చదయాలో చూపార్మ. అయితద అవి సుదరీ్ామ నై, కనోష్రమ నై మౌఖక ప్ర్ంప్ర్ల 
చర్శతరను మర్శయు నేడు మనకు అందుబాటటలో ఉని విధ్ముగా ప్ంచగీంథములో అలో్వక 
చదయబడియుని వరా యబడిన మూలములను ప్రతిబింబిసుత నాియని విమర్ినాతుక వాయఖ్ాయనకర్తలు 
వాదించార్మ. 

మీరు బ ైబిలును, ముఖ్యముగా పంచగ్రంథమును చద్విినపుపడు, మీరు అనేక్ 
రక్ముల స్ాహితయములను ఎదురొకంటారు. మరియు కొనినస్ారుి  మీరు వ్ాటిని 
చద్విినపుపడు, మీరు ఆద్ికాండము గ్రంథము ఆరంభములో ఆద్ి. 1:1-2:3 
భాగ్ములో ఉనన విషయములను చద్విినపుపడు... ద్చవ్ుడు ఏడు ద్నిముల 
వ్యవ్ధిలో సృష్టరంచిన ఒక్ పరతచయక్మ ైన క్రమము ఉననద్ి. ద్చవ్ుడు తన నోటి మయట 
ద్ఘవరా సృష్టరని చచశాడు, మరియు అద్ి ద్చవ్ుని యొక్క శకరతని గ్ూరిే, ద్చవ్ుడు 
సృష్టరక్రతగా ఉండుటను గ్ూరిే, ద్చవ్ుడు తన రూపములో మయనవ్ాళిని చచయుటను 
గ్ూరిే ఒక్ అదుుతమ ైన క్థనమును ఇసుత ంద్ి. మరియు తరువ్ాత 
అధఘయయములోనే, 2:4-25లో, ఒక్ద్ఘని తరువ్ాత మరొక్టి వ్చిేనట ి  అక్కడ 
మరొక్ సృష్టర  వ్ృతఘత ంతము ఉననద్ి. ద్ఘనిని మీరు చూస్టటనపుపడు, అక్కడ ద్చవ్ుడు 
ద్చవ్ుడెనై యిహెో వ్ా అని పటలువ్బడఘ్ డు కాబటిర  కొందరు ద్ఘనిలో వ్ెైరుధయములను 
చూస్ాత రు. మయట ద్ఘవరా సృష్టరని చచస్టటన ద్చవ్ునికర భిననముగా, కరరంద్ికర ద్ిగివ్చిేన 
ద్చవ్ుని మనము చూస్ాత ము; ఆయన పరజలను సృష్టరంచఘడు. ఆయన మొదటి 
మయనవ్ుడెైన పురుషుని మంటిలోనుండి చచశాడని అద్ి చెబుతుంద్ి. మరియు 
ఆయన మొదటి స్ట్త ీని పురుషునిలో నుండి తీశాడు. కాబటిర , మీరు ద్చవ్ుని 
చూసుత నఘనరు, అదృశయమ నై సృష్టరక్రత ద్చవ్ునిగా ఉండక్, ద్చవ్ుడు మయనవ్ రీతులలో 
ద్ిగివ్చిే, తన చచతులతో సృజంచుట ఆరంభించఘడు... అయితచ వ్ేరొక్ వ్ృతఘత ంతము 
వ్ెైరుధయముగా లేదుగాని పరపిూరక్మ ైనద్ిగా ఉననద్ి...మరలయ, ఒక్వ్ేళ 
వ్ెైరుధయములు నిజముగా ఉంటే పురాతన పరజలు వ్ాటనిి చూడలేద్ఘ? అను 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

విషయమును మనము జఞా పక్ముంచుకోవ్ాలి. అంటే, ఇద్ి పరా ముఖ్యమ ైన 
విషయము. వ్ారు మూరుు లు కారు. అద్ి వ్ేరే కాలము, వ్ేరే సంసకృతి, 
అయినపపటకిీ వ్ారకిర క్ూడఘ మ దడులు ఉండచవి, మరియు వ్ారు తమ జఞా నములో 
ఈ విషయములను క్లిపట ఉంచఘరు. కాబటిర  రెండవ్ వ్ృతఘత ంతము మనక్ు కరరంద్ికర 
ద్ిగివ్చిేన ద్చవ్ుని గ్ూరిే వ్రిణసుత ంద్ి. ద్ీనిని మనము వ్దే్ఘంతశాసతమీులో అంతర్డ 
వ్ాయపటత  క్లిగిన ద్చవ్ుడు అని పటలుస్ాత ము, అనగా సృష్టరలోనికర ద్ిగివ్చిేన ద్చవ్ుడు... 
లేఖ్నములను నమమక్ముగా చదువ్ుట అంటే సంద్చహముతో చదువ్ుట 
కాదుగాని, ద్ఘనిని అరిము చచసుకొనుటక్ు చదువ్ుట అని నఘ అభిపరా యము. నఘ 
ఎదుట చఘలయ పరశనలు ఉండవ్చుే, కాని అద్ి విశావసము యొక్క అరిమును 
వ్ెదక్ునద్ిగా ఉండఘలి, మరయిు తుదక్ు, బ ైబిలులో ఉననవ్నిన ద్చవ్ుడు బ ైబిలులో 
ఉండఘలని నిరణయించిన విషయములే, మరియు పాఠక్ునిగా నఘ పని ద్ఘనిని శరదధగా 
వినడమ,ే ముఖ్యముగా ననున ఇబబంద్ి పెట ర  సిలములను శరదధగా అధయయనం 
చచస్టట, ఈ రెండు విషయములను ఇక్కడ ఈ విధంగా ఉంచుట ద్ఘవరా ద్చవ్ుడు ఏమి 
తెలియజేయగోరుతునఘనడో  చూచుట నఘ పని అయుయననద్ి. కాని వ్ాటిని బటిర  
మనము క్ృతజా్ఞలమ ైయుయండఘలి, ఎందుక్ంటే అనేక్ సమయయలలో, అనేక్ 
సిలములలో ఆ రెండు రక్ముల చితరములు ఒక్స్ారి కాక్పో తచ మరొక్స్ారి మరింత 
అరివ్ంతముగా మయటాి డతఘయి. 

— డా. బిరయన్ డ.ి ర్సుిల్ 

వాటి ప్ూర్వభావితవములు మర్శయు గీంథకర్తృతవమును గూర్శున అభిపరా యముల దృషార ా 
ఆధ్ునిక విమర్ినాతుక విధానములను మనము చూశాము కాబటిర , ఇప్ుపడు ప్ంచగీంథముతో 
వయవహర్శంచుచుండగా విమర్ినాతుక ప్ండతియలు అనుసర్శంచన కొనిి ముఖ్యమ నై వాయఖ్ాయన 
వూయహములను చూచుటకు మనము స్టదిధముగా ఉనాిము. 

వ్ాయఖ్యయన వ్ూయహములు 
ఈ విష్యములను కోీడీకర్శంచుటకు అనకే మార్గములు ఉనాియిగాని, ఆధ్ునిక విమర్ినాతుక 

ప్ండతియల యొకు ఐదు ప్రధానమ నై వాయఖ్ాయన వూయహాలను మనము చూదాే ము. అవి అభివృదిధ  చెందని 
కీమములో ఈ వూయహములను మనము చూదాే ము, మూల విమర్ితో ఆర్ంభిదాే ము. 

మూల విమరశ 
మూల విమర్ి, లేక అద ిఆర్ంభములో పలిువబడనిటటో , “సాహితయ విమర్ి,” కే. హెచ్. గాీఫ్ 

వరా స్టిన 1866లో ముదిరంచబడని ది హిసార ర్శకల్ బుక్సి ఆఫ్ ద ిఓల్్ టసెరమ ంట్ అను ప్ుసతకములో నుండ ి
వ లువడింది. సుప్ర్శచత వాయఖ్ాయనకర్తయిెనై, జూల్వయస్ వ లహౌ సన్ ర్చంచన 1883లో ముదిరంచబడని 
పల ర లేగొమ న టూ ది హిసరర్ర ఆఫ్ ఇశాీయిలె్ అను ప్ుసతకములో ఇది శుదిధచదయబడింది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఇతర్ ప్ుర్ాతన మత సంబంధ్మ ైన ర్చనల వల న  ప్ంచగీంథము కూడా మౌఖక ప్ర్ంప్ర్లలో 
నుండ ివ లువడింది అని మూల విమర్ికులు నమాుర్మ. అయితద ఇశాీయిేలును ర్ాజ్ఞలు పాల్వంచన 
కాలములో ఆవిర్ువించన సవతంతర సాహతియ మూలములలో నుండి వ లువడనివని వార్మ నమిున 
ప్ంచగీంథములోని భాగములను గుర్శతంచుట మీద మర్శయు వాటిని వాయఖ్ాయనించుట మీద వార్మ ఎకుువ 
దృషిరప టార ర్మ. 

వ లహౌ సన్ ప్ర్శభాష్ను ఉప్యోగశంచ, ర్ాజ్ఞల ప్ర్శపాలన యొకు ఆర్ంభములో వరా యబడని 
ప్ంచగీంథము యొకు మొటరమొదట ిల్వఖత ర్ూప్ మూలమును సాధార్ణంగా యహివస్ర లేక “J” అని 
పిలుసాత ర్మ. దనీికన ఈ పేర్మ ఎందుకు ఇవవబడింద ిఅంటే, ఈ ల్వఖత ర్ూప్ మూలములో దదవుని కొర్కు 
ఉప్యోగశంచబడని పరా ముఖ్యమ ైన పరే్మ “యాహెవ” — ఆంగో భాష్లో “జ హో వా” అను పరే్మ వల నే ఇది 
జర్ున్ భాష్లో “J” అక్షర్ముతో ఉచుర్శంచబడుతయంది. “J” వాకయభాగములు ఆదికాండము మర్శయు 
నిర్గమకాండము గీంథములలో చదెర్శయునాియి. ప్ంచగీంథములోని భాగములు సుమార్మగా కీీ.ప్ూ. 
950లో స లొమోను దినములలో యూదా పరా ంతములో వరా యబడనివని కొందర్మ విమర్ికులు 
వాదించార్మ. ఈ దృకోుణములో, “J” వాకయభాగములు ప్ుర్ాతన కాలములను గూర్శు తలె్వయజయేు 
ప్రతయని సూచంచ, యిెర్ూష్లేములో దావీదు సామాా జయము దావర్ా ఇశాీయిేలీయుల మతము మర్శయు 
సమాజము కేందీరకృతము చదయబడని మర్శయు నియంతిరంచబడని విష్యమును సమర్శాసాత యి. 

ప్ంచగీంథము యొకు ర్ ండవ ల్వఖత మూలమును “E,” అనగా ఎలోహసి్ర అని పలిుసాత ర్మ, 
ఎందుకంటే ఈ వాకయభాగములో దదవుడు సాధార్ణంగా ఎలోహంి అను పేర్మతో పలిువబడా్ డు. “E” 
వాకయభాగములు కూడా ఆదకిాండము మర్శయు నిర్గమకాండములలో ఉనాియి. ఈ స్టదిాధ ంతం ప్రకార్ం, 
“E” మూలములు ఇశాీయిేలు ర్ ండు ర్ాజయములుగా విభజంచబడని తర్మవాత కీీ.ప్ూ. 850లో ఉతతర్ 
దదశములో వరా యబడనివి. “E” వాకయ భాగములు దావీదు స్టింహాసనప్ు ర్ాజ్ఞలను విమర్శించన ఉతతర్ 
దికుునకు చెందని ప్రవచన అభిపరా యములను వయకతప్ర్చాయి. 

మూడవ సాహితయ మూలమును “D,” లేక డూయటరీ్పనోమిస్ర అని పిలుసాత ర్మ. దనీికన ఈ పేర్మ 
ఎందుకు ఇవవబడింది అంటే “D” వాకయభాగములు ప్రధానముగా దివతీయోప్దదశకాండములో కనిపిసాత యి 
మర్శయు ప్ంచగీంథములోని ఇతర్ భాగములలో చదెుర్మగా కనిపిసాత యి. ఈ సాహితయము సాధార్ణముగా 
కీీ.ప్ూ. 622లో యోషియా యొకు సంసుర్ణలకు మర్శయు కీీ.ప్ూ. 586లో బబులోనీయుల చదతయలలో 
యిెర్ూష్లేము యొకు ప్తనమునకు మధ్య కాలములో వరా యబడనివి. ఉతతర్ ర్ాజయమ నై ఇశాీయిలేు 
నుండ ియూదాకు పార్శపల యిన లేవీయుల ర్చనలను “D” సూచసుత ంద ిఅని ఒక సామానయ స్టిదాధ ంతము 
తెల్వయజేసుత ంది. ఈ లేవీయులు దావీదు కుటటంబమునకు నముకముగా ఉండదవార్మగాని, 
విమర్శించదవార్మ కూడా. 

చవర్శగా, ప్ంచగీంథ ప్ుర్పగమనములోని నాలగవ ప్రధానమ నై సాహతియ మూలమును సాధార్ణంగా 
“P” అని పలిుసాత ర్మ, ఇది ప్రస్టిల ిలేక యాజక ర్చయితను లేక ర్చయితలను సూచసుత ంది. ఒక సామానయ 
ప్ునర్శిర్ాుణము ప్రకార్ం, “P” కీీ.ప్ూ 500 మర్శయు 400 మధ్య కాలములో లేవీయకాండమును 
ర్చంచన మర్శయు ప్ంచగీంథములోని ఇతర్ భాగములను సంపాదకయీము చదస్టని యాజకుల 
గుంప యైునిది. ఈ ప్ునర్శిర్ాుణం ప్రకార్ం, చెర్లో నుండి ఇశాీయిలేు యొకు శలష్ము తిర్శగశవచున 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

తర్మవాత వార్శ సామాజక కీమమును మర్శయు ఆర్ాధ్నను నియంతిరంచుటకు “P” ప్ంచగీంథమును 
ర్ూప ందించంది. 

ఇప్ుపడు, ఇర్వ ైయయవ శతాబేములో, యోగుయల ైన ప్ండతియలు మూల విమర్ిలో ఉని 
ఇంచుమించు ప్రతి విష్యమును సవాల్ చదశార్మ. అయినను, ఈ దృకపధ్ముల యొకు అవశలష్ములు 
నేటకిన కూడా ప్ంచగీంథము యొకు ప్రతి విమర్ినాతుక వాయఖ్ాయనములో కనిపిసాత యి. 

రూప విమరశ 
ప్ంచగీంథముల ప్టో విమర్ినాతుక విధానముల యొకు ర్ ండవ ప్రధానమ నై వూయహమును 

“ర్ూప్ విమర్ి” అని పలిుసాత ర్మ. 
ర్ూప్ విమర్ి 1901లో హెర్ున్ి గుంక ల్ వరా స్టని ది ల జ ండ్ి ఆఫ్ జ నిస్టసి్ అను ప్ుసతకము 

దావర్ా పాత నిబంధ్న అధ్యయనములలో ఒక విశలష్మ ైన విభాగముగా ఆర్ంభమ యైియంది. గుంక ల్ 
మర్శయు అతని అనుచర్మలు మూల విమర్ిలోని ముఖ్యమ నై విష్యములనిిటిని అంగరకనంచార్మగాని, 
ప్ంచగీంథ ఆవిర్ాువము విష్యములో మాతరం మునుప్టి కోణము మీద దృషిరప టార ర్మ. ప్ంచగీంథము 
యొకు ర్చనా మూలముల మీద దృషిరప టటర టకు బదులుగా, ఇశాీయిలేును ర్ాజ్ఞలు ప్ర్శపాల్వంచన 
కాలమునకు ముందు ఉని మౌఖక ప్ర్ంప్ర్ల మీద ర్ూప్ విమర్ికులు దృషిర ప టార ర్మ. 

ర్ూప్ విమర్ి విసతర్శంచన కాలములో, నిర్క్షర్ాసుయల ైన గశర్శజన సంసుృతయలలో మౌఖక 
ప్ర్ంప్ర్లు ప్ని చదస్టిన విధానముల మీద ప్ండతియలు దృషిరప టార ర్మ. ప్ంచగీంథము యొకు ప్రతయల 
మూలములకు దార్శ తీస్టిన శుదధమ నై, కనీయాశీలకమ ైన, సాహితయకాలమునకు-ముందు ఉని ప్ర్ంప్ర్ల 
కొర్కు వ దకుచు ర్ూప్ విమర్ికులు ఈ అధ్యయనములను అనువర్శతంచార్మ. 

ర్ూప్ విమర్ి యొకు విధానము సాధార్ణంగా ర్ ండింతలుగా ఉనిది: ఒక వ ైప్ున, 
ప్ుర్ాణములు, జానప్ద-కథలు, వీర్గాథలు, పేరమ కథలు, ఇతిహాసములు మర్శయు ఉప్మానముల 
వంట ిపరా చీన మౌఖక ర్ూప్ములను లేక సాహితయ ర్కములను కనుగొనుటకు ర్ూప్ విమర్ికులు 
వాకయభాగములను విశలోషించార్మ. మర్ొక వ పై్ున, వార్మ ఈ సాహితయ ర్కములను “స్టిట్్ యిం ల బనె్” లేక 
ఈ మౌఖక ప్ర్ంప్ర్ల యొకు “జీవిత నపే్థయములు” అని పలిువబడు సాంసుృతిక నపే్థయములకు 
అనుసంధానప్ర్చార్మ. ఈ నపే్థయములలో ఆర్ాధ్న, గపతరములు గుడార్ములు వేస్టని సాలములు, 
కుటటంబ హెచుర్శక, సాా నిక నాయయాలయములు మొదలగునవి ఉనాియి. 

ఉదాహర్ణకు, ఆది. 32:22-32లో యాకోబు ప నూయిలేు యొదే చదస్టని ప నుగులాటను గూర్శున 
కథనమును వాసతవానికన ప్ుర్ాతన గపతరములు మంట చుటటర  కూర్మునప్ుపడు చెప్పబడని కథగా 
ప్ర్శగణిసాత ర్మ. యబో ోకు ర్ేవు యొదే జర్శగశన అసాధార్ణమ నై, నాటకయీమ నై సనిివశేములలో నుండి 
ఇద ిమొదట వ లువడింద ిఅని వార్మ వాదించార్మ. ఈ ప్ునర్శిర్ాుణములో, చాలా కాలం తర్మవాత 
మాతరమ ేఈ వృతాత ంతము గశర్శజన నాయకుడెనై యాకోబుకు ఆపాదించబడింది. 

ఖ్చుతముగా, ర్ూప్ విమర్ి బెైబిలు వాకయభాగముల యొకు నిర్ాుణములు మర్శయు ర్ూప్క 
లక్షణముల యొకు పరా ముఖ్యతను సర్శగానే ఉదాా టించంది. అయితద, మూల విమర్ి వల న , ర్ూప్ 
విమర్ి కూడా అనేక విధాలుగా సవాల్ చదయబడింది. ర్ూప్ విమర్ి ఎదుర్ొుని సవాళళళ ముఖ్యముగా 
బెైబిలు వాకయభాగముల వ నుక ఉని మౌఖక ర్ూప్ములు మర్శయు నేప్థయముల యొకు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఊహాజనకమ నై ప్ునర్శి ర్ాుణముల మీద దృషిరప డతాయి. అయినను, నడేు కూడా ర్ూప్ విమర్ిను 
ఉప్యోగశంచు అనకేమంది విమర్ినాతుక ప్ండితయలు, లేఖ్నముల పరా మాణకితలో ఉని విధ్ముగా 
ప్ంచగీంథమును అధ్యయనం చదయకుండా ప్రశాిరా్కమ నై ప్ునర్శి ర్ాుణములకు ప్ూనుకుంటార్మ. 

పారంపరిక్ విమరశ 
విమర్ినాతుక ప్ండతియలు ప్ంచగీంథమును వాయఖ్ాయనించన మూడవ ప్రధానమ ైన మార్గమును 

పార్ంప్ర్శక విమర్ి లేక పార్ంప్ర్శక-చార్శతిరక విమర్ి అని పలిుసాత ర్మ. 
మూల మర్శయు ర్ూప్ విమర్ిలలో వ లువడని విష్యముల మీద నిర్శుసూత , పార్ంప్ర్శక 

విమర్ికులు పరా చీన మౌఖక ప్ర్ంప్ర్లు మర్శయు వరా యబడిన ప్రతయలు కనోష్రమ ైన వదేాంతశాసత ర మర్శయు 
ర్ాజకీయ దృకపధ్ములుగా అభివృదిధ  ప ందని విధానముల మీద దృషిరప టార ర్మ. 1948లో ఏ హిసరర్ర ఆఫ్ 
ప ంటటటయకల్ టెరడిష్న్ి అను ప్ుసతకమును ప్రచుర్శంచన మార్శరన్ నార్డత, మర్శయు 1957లో థయిోలజ ఆఫ్ 
ది ఓల్్ టసెరమ ంట్ అను ప్ుసతకమును ప్రచుర్శంచన గ ర్ాౌ ర్్డ వాన్ ర్ాడ్ వంటి ప్రస్టదిిధగాంచన ప్ండితయలు, 
ప్లు ప్ర్ంప్ర్ల యొకు ప్రభావమును ప్ంచగీంథము ఏ విధ్ంగా ప్రతిబింబించనది అని ప్రశ్చించార్మ. 

అనకే ఇతర్ విష్యములతో పాటట, ప్ంచగీంథములో వ రై్మధ్యము కల్వగశయుని వేదాంతశాసత ర 
నముకములను పార్ంప్ర్శక విమర్ికులు గుర్శతంచార్మ. సృషిర , పితర్మలు, ఐగుప్ుత  నుండి నిర్గమనము, 
మర్శయు వాగాే న దదశమును సావధీనప్ర్చుకొనుట వంటి అంశముల మీద భినిమ ైన ప్ర్ంప్ర్ల యొకు 
కలయికను ప్ంచగీంథము ప్రతిబింబించనదని వార్మ గుర్శతంచార్మ. ఇశాీయిలేు గపతరములు, దావీదు 
స్టింహాసనము, మర్శయు యిెర్ూష్లేము దదవాలయము వంట ిఇతర్ అంశములను కూడా వార్మ 
విశలోషించార్మ. మర్శయు వేదాంతశాసత రము యొకు ఈ కనోష్రమ నై విభాగములు ప్ంచగీంథములో కనిపించు 
అనకే ప్రధానమ ైన అంశముల మీద ప్రభావము చూపాయని వార్మ నమాుర్మ. 

మర్ొకసార్శ, పార్ంప్ర్శక విమర్ి ఇచున ఫల్వతములను ప్రజలు అనేక సంవతిర్ములుగా 
ప్రశ్చించుచునాిర్మ. అయినను, ఇశాీయిలేు దదశములోని ప్ర్ంప్ర్ యొకు ప్లు శాఖ్లు ఒకదానికన 
విర్పధ్ముగా మర్ొకటి ఉని లేక పల టపీ్డుతయని వాకయభాగములను గూర్శు పాత నిబంధ్న 
వాయఖ్ాయనకర్తలు మాటాో డునప్ుపడు దీని జాడలు మనము చూడవచుు. 

సంపాదకీయ విమరశ 
విమర్ినాతుక వాయఖ్ాయనకర్తలు ప్ంచగీంథ ప్ుర్పగమనమును కనుగొనుటకు ప్రయతిించన 

నాలగవ ప్రధానమ నై మార్గమును సంపాదకయీ విమర్ి అని పలిుసాత ర్మ. “సంపాదకీయ” అను ప్దము 
సూచంచుచునిటటో , ఈ వూయహము కొనిి సందదహాసపదమ నై ప్రతయలు మనము నడేు కల్వగశయుని 
ప్ంచగీంథముగా ఏ విధ్ంగా సంపాదకయీము చదయబడినవి అను విష్యము మీద దృషిరప డుతయంది. 

కొీతత  నిబంధ్నలోని సువార్తల మధ్య ఉని భేదములను వివర్శంచుటకు సంపాదకయీ విమర్ి 
ప్ంతొమిుదవ శతాబేములో కొీతత  నిబంధ్న అధ్యయనములలో ఆర్ంభమ యైియంది. మునుప్ు వరా యబడని 
నివదేికలను సంపాదకయీము చదయుట దావర్ా మర్శయు ప్ునర్శి ర్శుంచుట దావర్ా ఈ భదేములు 
వ లువడనివని సంపాదకయీ విమర్ికులు నమాుర్మ. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ప్ంచగీంథమునకు కూడా ఇవ ేవిధానములు ఉప్యోగశంచబడినవి. అనకేమంది సంపాదకయీులు 
“J”, “E”, మర్శయు “D” వంట ివరా తప్ూర్వక మూలములను తీసుకొని నడేు మనము కల్వగశయుని 
విధ్ముగా ప్ంచగీంథమును ఏ విధ్ంగా అమర్ాుర్ప వివర్శంచుటకు ప్రయతాిలు జర్శగాయి. ఈ ప్దధతి 
ముఖ్యముగా “P” యొకు ఆలసయప్ు సంపాదకయీ కార్యము మీద దృషిరప టిరంది. 

సంపాదకయీ విమర్ి నడేు మనము బెైబిలులో కల్వగశయుని విధ్ముగా ఆదకిాండము నుండి 
దివతీయోప్దదశకాండము వర్కు ఉని గీంథముల వ ైప్ునకు దృషిరని ఆకర్శషసుత ంది. అయితద సంపాదకయీ 
విమర్ి మూల, ర్ూప్ మర్శయు పార్ంప్ర్శక విమర్ిలు ఇచున ఫల్వతముల నుండి ఏ నాడు వరే్మ 
కాలేదు. 

సమకాలపు విమరశ 
ఈ సమయములో, మనము సమకాలప్ు విమర్ిను తీర్శుదదిిేన కొనిి ధోర్ణులను, లేక 

ప్ంచగీంథము ప్టో ప్రసుత త ప్రస్టదిిధగాంచన కనోష్ర విధానములను ప్రసాత వించాల్వ. 
ఈ మధ్య దశాబేములలో, అనకేమంద ిప్రస్టదిిధగాంచన విమర్ినాతుక వాయఖ్ాయనకర్తలు పాత 

విమర్ినాతుక చార్శతిరక ప్ునర్శి ర్ాుణములను దాటి వ ళళో టకు ప్రయతిించార్మ. వార్మ ప్ంచగీంథము 
యొకు సాంప్రదాయిక హెబ్రర లేఖ్నములోని విశలష్మ నై వేదాంతశాసత ర ఐకయత మర్శయు లోతయ మీద 
దృషిరప టార ర్మ. ఈ విధానములు అనేక ర్ూప్ములను తీసుకునాియి — అలంకార్ విమర్ి, పరా మాణకి 
విమర్ి, నూతన సాహతియ విమర్ి వంటవిి. అయితద సమాజమందిర్ము మర్శయు సంఘము దావర్ా 
మనకు ఇవవబడని ప్ంచగీంథమును వాయఖ్ాయనించుట మీద వార్మ దృషిరప టార ర్మ. ప్ంచగీంథమును నడేు 
మన మధ్య ఉని విధ్ముగా అధ్యయనము చదయుట పాత విమర్ినాతుక విధానముల కంటే 
ఉప్యోగకర్మ ైనదగిా ఉనిది. కాని ఈ సమకాలప్ు విధానములు ఎలాంటి ఫల్వతములను ఇసాత యి 
అను విష్యమునకు జవాబు కాలము మాతరమే చెప్పగలదు. 

ఇప్పటి వర్కు “ప్ంచగీంథము యొకు ప్ర్శచయం” అను మన పాఠంలో, బెైబిలులోని మొదట ి
భాగము ప్టో ఆధ్ునిక విమర్ినాతుక విధానముల మీద మనము దృషిరప టార ము. ఇప్ుపడు ఈ పాఠంలో 
మన ర్ ండవ ప్రధాన అంశమును మనము చూడవలస్టయిునిది: ప్ంచగీంథము మీద ఆధ్ునిక 
ఇవాంజ ల్వకల్ దృకపధ్ములు. నేడు ఇవాంజ ల్వకల్ క ైసైతవులు బెైబిలులోని మొదట ిఐదు ప్ుసతకములను ఏ 
విధ్ంగా చూసాత ర్మ? 

ఆధునిక్ ఇవ్ాంజెలిక్ల్ విధఘనములు 

ఇకుడ మన ఉదదేశముల కొర్కు ఇవాంజ ల్వకల్ క ైైసతవులను లేఖ్నముల యొకు సంప్ూర్ణ 
అధకిార్మును ఒప్ుపకొనువార్మ అని నిర్వచంచన విష్యము మీకు గుర్మత ండద ఉంటటంది. ఇవాంజ ల్వకల్ 
క ైైసతవులు ఈ నముకమును ఎలోప్ుపడూ ఒక విధ్ముగా అనవయించలేదని చపె్పనవసర్ంలేదు. కాని 
మనము చూడబో వుచునిటటో , లేఖ్నము యొకు అధకిార్ము ప్టో ఇవాంజ ల్వకల్ క ైైసతవులు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

కల్వగశయుని ఈ సమర్పణ ఆధ్ునిక విమర్ినాతుక ప్ండతియల కంటే భినిముగా ప్ంచగీంథమును 
అధ్యయనం చదయునటటో  వార్శని ప్ుర్శకొలుపతయంది. 

మనము ఇంతకు ముందు చదస్టిన చర్ును అనుసర్శసూత  ప్ంచగీంథము ప్టో ఆధ్ునిక 
ఇవాంజ ల్వకల్ దృకపధ్ములను మనము కోీడకీర్శదాే ము. మొదటగిా, మనలను నడపిించవలస్టని కొనిి 
పరా ముఖ్యమ నై ప్ూర్వభావితవములను మనము చూదాే ము. ర్ ండవదిగా, ప్ంచగీంథము యొకు 
గీంథకర్తృతవముప  ైఇవాంజ ల్వకల్ దృకపధ్ములను మనము చూదాే ము. మర్శయు మూడవదిగా, అనేక 
ప్రధానమ ైన ఇవాంజ ల్వకల్ వాయఖ్ాయన వూయహములను మనము సమీక్షించుదాము. కొనిి పరా ముఖ్యమ నై 
ఇవాంజ ల్వకల్ ప్ూర్వభావితవములతో ఆర్ంభిదాే ము. 

పూరవభావితవములు 
విమర్ినాతుక మర్శయు ఇవాంజ ల్వకల్ దృకపధ్ముల మధ్య ఉని భదేములను చూప్ు ర్ ండు 

ప్ూర్వభావితవములకు మాతరమే మన చర్ును ప్ర్శమితం చదదాే ము. మొదటిగా, లోకాతీతవాదము మీద 
మన నముకమును ప్ర్రక్షించుదాము. ర్ ండవదగిా, ఇశాీయిలేు విశావసము యొకు చార్శతిరక 
ప్ుర్పగమనమును గూర్శు మన ప్ూర్వభావితవములను చూదాే ము. లోకాతీతవాదము మీద మన 
నముకమును మొదట చూదాే ము. 

లోకాతీతవ్ాదము 

“లోకాతీతము” అను పదమును “పరా క్ృతిక్” అను పదమునక్ు వ్యతిరేక్ముగా 
మనము ఆధునిక్ భాషలో ఉపయోగిస్ాత ము, మరియు అవ్ును, మనము ద్చవ్ుని 
నముమవ్ారమ తైచ, ద్చవ్ుడు అనిన విధములుగా కారయములు చచస్ాత డని క్ూడఘ 
నముమతఘము. అయితచ స్ాకటిష్ సంద్ిగ్ధవ్ాద తతవవ్తేతయిెనై డచవిడ్ హుమే ఒక్ 
వ్యతఘయసమును చచస్టట, “లోకాతీత కారయములను నముమటక్ు మన యొదద ఏ 
కారణము లేదు” అని చపెటపన సమయము నుండి ఇద్ి ఒక్ సమసయగా మయరింద్ి. 
మరియు అనేక్ మంద్ి బ ైబిలు యొక్క ఆధఘరయోగ్యతను సవ్ాలు చచయుటక్ు ఇద్ి 
ఒక్ పరధఘనమ నై కారణమ యైియంద్ి, ఎందుక్ంట,ే బ ైబిలులో చఘలయ ఆశేరయ 
కారయములు ఉనఘనయి మరియు ఆశేరయ కారయములు జరుగ్వ్ని మనక్ు తెలుసు 
అని వ్ారంటారు. సర,ే ఆశేరయకారయములు జరగ్వ్ని మనక్ు ఎలయ తెలుసు? డచవిడ్ 
హుమే “రుజ్ఞవ్ు” చచశాడు కాబటిర . మరియు ఒక్స్ారి ఆగి అతడు చచస్టటన వ్ాదనను 
చూస్టతత , అతడు చచస్టటన వ్ాదన అసలు బాగోలేదు అని అరిమవ్ుతుంద్ి. వ్ాసతవ్ానికర, 
ఆశేరయ కారయములు జరిగాయని తెలుపుటక్ు, మరియు నేడు వ్ాటిని మనము 
పరీక్ించుటక్ు పరతయక్ష స్ాక్షులు లేరు — ఆమోదయోగ్యమ ైన పరతయక్షస్ాక్షులులేరు 
— అనునద్ి అతని వ్ాదనలో ఒక్ పరా ముఖ్యమ ైన భాగ్మ ైయుననద్ి. అయినను, 
హుమే ద్నిములలో క్ూడఘ, ద్చవ్ుడు ఆశేరయ కారయములు చచయుచునఘనడు 
అనుటక్ు అనేక్మంద్ి అరహమ ైన పరతయక్ష స్ాక్షులు ఉండిరి, మరయిు నేడు క్ూడఘ 
ల క్కలేననిన స్ాక్షయములు ఉనఘనయి... మరియు అవి నేడు క్ూడఘ 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

జరుగ్ుతునఘనయంటే, ద్చవ్ుడు కారయము చచయుచుండగా రక్షణ చరితరలోని పలు 
సందరాులలో అవి ఇంకా ఎంత ఎక్ుకవ్గా జరిగియుండఘలి. 

— డా. క ీయిగ్ ఎస్. కీనర్డ 

సాధార్ణంగా దదవుడు వివేచంచదగశన ప్దధతయలలో చర్శతరను నడిపిసాత డని లేఖ్నములు 
బో ధిసాత యి. తర్ుము మర్శయు విజాా నము ఈ ప్దధతయలను వివేచంచుటకు దదవుడు మనకనచున 
వర్ముల ైయునాియి. ఈ కార్ణం చదత, ఇవాంజ ల్వకల్ క ైసైతవులు ప్ంచగీంథము యొకు తార్శుక మర్శయు 
వ ైజాా నిక ప్ర్శశోధ్నకు విలువనిసాత ర్మ. కాని అదద సమయములో, దదవుడు లోకములో లోకాతీతముగా 
పాలుప్ంచుకునాిడు మర్శయు పాలుప్ంచుకొనుచునాిడు అని యిేసు అనుచర్మలు ఎర్శగశయునాిర్మ. 
దదవుడు సాధార్ణ ప్రకనయీలు మర్శయు పరా కృతిక కార్ణములు లేకుండా, వాటిని మించ, లేక వాటికన 
విర్పధ్ముగా కూడా కార్యములు చదయగలడు. ఈ నముకము మన ప్ంచగీంథ ఆధ్యయనము మీద అనేక 
విధాలుగా ప్రభావము చూప్ుతయంది. అయితద విశలష్ముగా, దదవుడు లేఖ్నముల యొకు ర్చనను 
పేరర్పేించాడని, ప్ర్యవకే్షించాడని ఇది మనకు నిశుయతను ఇసుత ంది. కాబటిర , అవి ఆయన యొకు 
సంప్ూర్ణ అధకిార్శకము కల్వగశన ఆధార్యోగయమ ైన లేఖ్నముల ైయునాియి. అవును, ప్ంచగీంథము ఏమి 
బో ధిసుత ందో  దానికన భినిముగా వాయఖ్ాయనములు చదయకుండా మనము ఎలోప్ుపడూ జాగతీతప్డాల్వ. మన 
వాయఖ్ాయనములు ఎలోప్ుపడూ అభివృదిధ  చెందుతూ ఉండాల్వ. అయితద ఇవాంజ ల్వకల్ దృషిరకోణము ప్రకార్ం, 
ప్ంచగీంథము నిజమని చపె్ుప ప్రతిద ికూడా నిజమ ైయునిది ఎందుకంటే అది దదవుని దావర్ా 
పేరర్పేించబడనిది. 

లోకాతీతవాదమును గూర్శు మనము కల్వగశయుని ప్ూర్వభావితవములు సూటగిా మనలను 
ఇశాీయిలేు విశావసము యొకు చార్శతిరక ప్ుర్పగమనములను గూర్శున ప్ూర్వభావితవములలోనికన 
నడపిిసాత యి. 

చఘరితిరక్ పురోగ్మనము 
మనము ఇంతకు ముందు చూస్టనిటటో , ప్ుర్ాతన ప్శ్చుమ ఆస్టియాలో ఉని ఇతర్ మతముల 

వల న  ఇశాీయిలేు విశావసము కూడా పరా కృతిక మార్గములలో అభివృదిధ  చెందింద ిఅని ఆధ్ునిక 
విమర్ినాతుక ప్ండతియలు వాదించార్మ. అయితద విశలష్మ నై దెైవిక ప్రతయక్షతల దావర్ా ఇశాీయిేలు యొకు 
విశావసము అభివృదిధ  చెందింద ిఅని ఇవాంజ ల్వకల్ క ైసైతవులు నముుతార్మ. వాసతవానికన దదవుడు ఆదాము, 
నోవహులతో ఆర్ంభించ, స్ట్త ర ప్ుర్మష్యలకు తనను తాను సూటగిా ప్రతయక్షప్ర్చుకునాిడు. మర్శయు 
ఆయన ఇశాీయిలేు పతిర్మల ైన అబరా హాము, ఇసాికు మర్శయు యాకోబుతో కూడా మాటాో డాడు. 
మండుచుని ప ద యొదే ఆయన మోషతేో మాటాో డాడు. స్టన్ాయి ప్ర్వతము యొదే ఆయన 
ఇశాీయిలేుకు ధ్ర్ుశాసత రమును ఇచాుడు. ఇటిర  ప్రతయక్షతలు ప్ుర్ాతన ప్శ్చుమ ఆస్టియాలో ఉని ఇతర్ 
మతముల కంటే భినిమ ైన ర్రతయలలో ఇశాీయిలేు యొకు విశావసము అభివృదిధ  చెందుటకు 
కార్ణమయాయయి. ఖ్చుతముగా, దదవుని సామానయ కృప్ మర్శయు సాతాను యొకు ప్రభావము 
ఇశాీయిలేు విశావసము మర్శయు ఇతర్ దదశములలోని మతముల మధ్య పల ల్వకలు ఉతపనిమగుటకు 
కార్ణమయాయయి. అయితద ఇశాీయిేలు యొకు విశావసము పరా కృతికముగా ప్ుర్పగతి చెందలేదు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

బదులుగా, ప్ంచగీంథము బో ధించుచునటటో  దదవుడు ఇశాీయిేలు ఆర్ంభ విశావసము యొకు అభివృదిధని 
లోకాతీతమ నై ర్రతయలలో నడపింిచాడు. 

ప్ంచగీంథము యొకు విమర్ినాతుక విధానములకు భినిముగా ఉని ఆధ్ునిక ఇవాంజ ల్వకల్ 
దృకపధ్ములను మర్శయు ప్ూర్వభావితవములను మనము చూశాము. ఈ దృకపధ్ములు ప్ంచగీంథము 
యొకు గీంథకర్తృతవమును గూర్శు భినాిభిపరా యములకు దార్శతీసాయి. ప్ంచగీంథము మోషే 
దినములలో వరా యబడనిది అను ఆలోచనను విమర్ినాతుక ప్ండితయలు తిర్సుర్శసాత ర్మ. అయితద 
ఇవాంజ ల్వకల్ క ైైసతవులు మాతరం ప్ంచగీంథము మోష ేకాలములో వరా యబడనిద ిఅను యూదుల 
మర్శయు క ైైసతవుల సాంప్రదాయిక నముకమును ఉదాా టిసాత ర్మ. 

గ్రంథక్రతృతవము 
ప్ంచగీంథము యొకు గీంథకర్తృతవమును గూర్శు ఇవాంజ ల్వకల్ దృకపధ్ములను ప్ర్రక్షించుటకు, 

మనము ర్ ండు దశిలలో ప్ర్శశీలన చదదాే ము. మొదటగిా, ఈ దృషిర  కోణమునకు బెైబిలు ఆధార్మును 
మనము ప్ర్శశీలన చదదాే ము. ర్ ండవదగిా, “ప్రధానముగా మోషే గీంథకర్తృతవము” అని పిలువబడుదానిని 
ఆధ్ునిక ఇవాంజ ల్వకల్ క ైసైతవులు ఏ విధ్ముగా నముుతార్ప వివర్శదాే ము. మోష ేగీంథకర్తృతవమునకు 
బెైబిలు ఆధార్మును ప్ర్శశీలన చదసూత  ఆర్ంభిదాే ము. 

బ ైబిలు ఆధఘరము 
మోషే ప్ంచగీంథము యొకు ర్చయిత అను సాంప్రదాయిక అభిపరా యమునకు కావలస్టనింత 

బెైబిలు ఆధార్ము లేఖ్నములో ఉనిది. అయితద సమయమును దృషిరలో ఉంచుకొని, బెైబిలులోని 
మూడు భాగముల నుండి కొనిి వాకయభాగములను మాతరమ ేమనము చూదాే ము, మర్శయు కొీతత  
నిబంధ్నలో ఉని ఆధార్ముతో ఆర్ంభిదాే ము. లూకా 24:44ను వినండి, అకుడ యిేసు ఇలా 
స్ట లవిచాుడు: 

మోష్త ధరమశాసతమీులోను పరవ్క్తల గ్రంథములలోను, కీరతనలలోను ననున గ్ూరిే 
వ్ార యబడనివ్నినయు నెరవ్ేరవ్ల ను (లూకా. 24:44). 

ఇకుడ యిేసు, తన కాలములో నివస్టించన యూదుల వల న , పాత నిబంధ్న అంతటిని మూడు 
విభాగములుగా విభజంచాడు. మోషే, ప్రవకతలు మర్శయు కరీ్తనలు. ఈ విశ్చష్రతల దావర్ా, యిేసు 
ప్ంచగీంథము, లేక తోర్ాను మోషేకు ఆపాదించాడని లూకా సూటగిా సూచంచాడు. 

యోహాను 5:46లో కూడా ప్ంచగీంథము యొకు ర్చయిత మోషే అని యిేసు ప్రసాత వించాడు: 

అతడు ననున గ్ూరిే వ్ార స్టెను గ్నుక్ మీరు మోష్తను నమిమనటరయిన ననునను 
నముమదురు (యోహాను 5:46). 

యిేసు సవయంగా ఇచున సాక్షయముతో పాటటగా, ప్ంచగీంథములోని ప్లు భాగములను మోషే 
వరా స్టినటటో  కొీతత  నిబంధ్నలోని ఇతర్ వాకయభాగములు తలె్వయజేసుత నాియి. మార్ము 7:10, యోహాను 
7:19, ర్పమా. 10:5, మర్శయు 1 కొర్శంథీ. 9:9లో వీటనిి మనము చూసాత ము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

వాసతవానికన, మోష ేగీంథకర్తృతవమునకు కొీతత  నిబంధ్న ఇచుు మదేతయ పాత నిబంధ్న యొకు 
సాక్షయము మీద ఆధార్ప్డియుంటటంది. మర్శయు అనకే సందర్ాులలో, పాత నిబంధ్నలోని ప్ుసతకములు 
ప్ంచగీంథమును మోషేకు ఆపాదించాయి. ఉదాహర్ణకు, 2 దిన. 25:4ను వినండి: 

[అమజఞయ] మోష్త గ్రంథమందలి ధరమశాసతమీునందు వ్ార యబడయిునన యిహెో వ్ా 
ఆజానుబటిర  [చచస్టెను] (2 ద్ిన. 25:4). 

2 దిన. 35:12; ఎజరా  3:2 మర్శయు 6:18; మర్శయు న హెమాయ 8:1 మర్శయు 13:1 వంటి ఇతర్ 
పాత నిబంధ్న వాకయభాగములు కూడా ప్ంచగీంథమును మోషేకు ఆపాదిసాత యి. 

కొీతత  నిబంధ్న మర్శయు పాత నిబంధ్న యొకు సాక్షయము సాధార్ణంగా దాని ర్చయితను గూర్శు 
ప్ంచగీంథము సవయంగా ఇచుు సాక్షయము మీద ఆధార్ప్డయిునిదని మనము గుర్శతంచాల్వ. 
ఖ్చుతముగా మాటాో డతిద, ప్ంచగీంథము చాలా వర్కు అనామధదయముగా ఉనిది. 
దివతీయోప్దదశకాండములోని మొదట ివచనము మినహా, మోషే యొకు గీంథకర్తృతవమును సూచంచు 
విధ్ముగా ఏ ప్ుసతకము యొకు ఆర్ంభములోను, ముగశంప్ులోను అతని పరే్మ ఇవవబడలేదు. అయితద 
ప్ుర్ాతన ప్శ్చుమ ఆస్టియాలో ఇద ిఒక అసాధార్ణమ నై విష్యము ఏమి కాదు. లేఖ్నములలో కూడా 
ఇద ిఒక అసాధార్ణమ నై విష్యము కాదు. వాసతవానికన, మోషే దదవుని యొదే నుండ ిప్రతయక్షతలను 
ప ందాడని మర్శయు అతడు ప్ంచగీంథమును సంకలనము చదశాడని నిర్ూపించుటకు ప్ంచగీంథము 
సపష్రమ నై కథనములను చదసుత ంది. ఉదాహర్ణకు, నిర్గమ. 20:18-23:33లో ఉని నిబంధ్న 
గీంథమును మోషే వరా శాడని నిర్గమ. 24:4 మనకు తలె్వయజసేుత ంది. లేవీయకాండములో ఉని 
నియమములు ఇశాీయిలేుకు మోషే దావర్ా ఇవవబడనివని లేవీ. 1:1-2లో మనము నరే్ముకుంటాము. 
దివతీయోప్దదశకాండములో ఉని ఉప్నాయసములను మోషే ఇచాుడని దివతీ. 31:1 మర్శయు 32:44 
మనకు తలె్వయజేసాత యి. సార్ాంశముగా, ప్ంచగీంథములో ఉని ముఖ్యమ నై భాగములనిిటిని 
ప ందుకొనుటలో మర్శయు తర్మవాత తర్ములకు అందించుటలో మోష ేకలీకమ నై పాతర పల షంిచాడని 
ప్ంచగీంథము సపష్రముగా తెల్వయజసేుత ంది. 

ప్ంచగీంథము యొకు గీంథకర్తృతవమును గూర్శు విమర్ినాతుక ఆలోచనలకు విర్పధ్ముగా 
ఇవాంజ ల్వకల్ క ైైసతవులు ఎందుకు నిలబడా్ ర్ప ఇవి మర్శయు ఇతర్ బెైబిలు ఆధార్ములు వివర్శసాత యి. 
సపష్రముగా, ప్ంచగీంథము మోషే జీవిత కాలమునకు అనకే సంవతిర్ముల తర్మవాత వరా యబడనిది 
అని ఊహించు విమర్ినాతుక ప్ునర్శిర్ాుణములను లేఖ్నము సమర్శాంచదు. పాత మర్శయు కొీతత  
నిబంధ్న యొకు సాక్షయమును మనము అనుసర్శంచనటోయితద, ప్ంచగీంథమునకు మోషేకు మధ్య ఉని 
సంబంధ్మును గూర్శు మనము నిశుయతను కల్వగశయుండవచుు. 

పంచగ్రంథము మోష్తక్ు చెంద్ినద్ి అని సవయంగా పంచగ్రంథము తెలియజసేుత ంద్ి. 
నిరగమకాండము నుండి ద్ివతీయోపద్చశకాండము వ్రక్ు మోష్త సవయంగా ఒక్ 
పరధఘనమ నై పాతరగా ఉనఘనడు. మరియు వ్ాక్యభాగ్ము సవయంగా చఘలయ వ్రక్ు 
మోష్త కాలములో వ్ార యబడనిద్ిగా ఉననద్ి. ఉద్ఘహరణక్ు, నిరగమ. 21 నుండి 
23లో ఉనన నిబంధన గ్రంథమును వ్ార యమని యిహెో వ్ా మోష్తక్ు ఆజా ఇచిేనట ి  
నిరగమకాండము స్టెలవిసుత ంద్ి. మోష్త ఇచిేన ఉపనఘయసము మరియు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ధరమశాసతమీుల క్రమమును మనము ప ందుక్ునఘనమని లేవీయకాండములో 
వ్ార యబడనిద్ి. సంఖ్యయకాండములో క్ూడఘ మోష్త పరధఘనమ నై పాతరగా ఉనఘనడు. 
ద్ివతీయోపద్చశకాండములో మోష్త ఇచిేన పలు ఉపనఘయసములను మనము 
చూస్ాత ము, మరియు మోష్త సవయంగా ఈ భాగ్మును వ్ార స్టట యయజక్ులక్ు 
అంద్ించఘడని ద్ివతీయోపద్చశకాండములో అనేక్చోటి పరస్ాత వించబడింద్ి. ఇపుపడు, 
ద్ివతీయోపద్చశకాండము అంతఘ మోష్త వ్ార శాడని మయతరం ద్ీని అరిము కాదుగాని, 
గ్రంథములోని ఎక్ుకవ్ భాగ్మును, పుసతక్ములోని ఎక్ుకవ్ శాతమును, మోష్త 
వ్ార స్టట యయజక్ులక్ు అపపగించఘడని ద్ివతీయోపద్చశకాండము సవయంగా 
స్టెలవిసుత ంద్ి. కాబటిర , ఉద్ఘహరణక్ు, ద్ివతీయోపద్చశకాండములో, మోష్త చివ్రి 
భాగ్ముల రచయిత కావ్ొచుే కాక్పో వ్చుేగాని గ్రంథములోని త ంబ ై శాతము 
మోష్త వ్ార స్టటయుండవ్చుే. 

— డా. గపర్్న్ హచె్. జాన ట్న్ 

మోషే గీంథకర్తృతవముకు బెైబిలు ఆధార్ము మదేతయనిసుత ంద ిఅని చూశాము కాబటిర , ఇప్ుపడు 
ర్ ండవ విష్యమును మనము చూడవలస్టియునిది. ఇవాంజ ల్వకల్ క ైసైతవులు ప్రధానముగా మోషే 
గీంథకర్తృతవము అని చెపపినప్ుపడు దాని యొకు అరా్ము ఏమిట?ి 

పరధఘనముగా మోష్త గ్రంథక్రతృతవము 
ప్ంచగీంథము మీద విమర్ినాతుక అభిపరా యములకు ఇవాంజ ల్వకల్ క ైసైతవులు సపందసిూత , అనకే 

విధాలుగా వార్మ తమ ప్రతిసపందనలను ప్ర్శష్ుృతము చదశార్మ. అయితద ఇర్వ యైయవ శతాబేము చవర్శ 
నాటకిన, ప్ంచగీంథము “ప్రధానముగా మోష ేగీంథకర్తృతవమ యైునిది” అని మాటాో డుట 
సర్వసాధార్ణమ ైపల యింది. 

1949లో తాను వరా స్టని ఇంటరడక్షన్ టట ది ఓల్్ టెసరమ ంట్ లో ఎడవర్్డ జే. యంగ్ ఈ దృకపధ్మును 
కోీడీకర్శంచన విధానమును వినండి: 

పంచగ్రంథమును మోష్త వ్ార శాడని మనము ఉద్ఘా టించినపుపడు... పరతి పదమును 
అతడచ వ్ార శాడు అని మన ఉద్చదశము కాదు... ఇంతక్ు ముంద్చ ఉనికరలో ఉనన కొనిన 
వ్ార యబడని పరతులను క్ూడఘ [అతడు ఉపయోగించియుండవ్చుే]. అంతచగాక్, 
ద్ెైవిక్ పతరరణలో, తరువ్ాత ద్ఘనిలో కొనిన విషయములు చచరేబడియుండవ్చుే 
మరియు కొనిన సవ్రణలు క్ూడఘ జరిగియుండవ్చుే. ఏద్ి ఏమ ైనఘ, ఇద్ి 
పరధఘనముగా మరియు చఘలయ వ్రక్ు మోష్త యొక్క ఉతపతిత  అయుయననద్ి. 

ఇప్ుపడు, మోష ేగీంథకర్తృతవము మీద ఈ దృకపధ్మును ఇవాంజ ల్వకల్ క ైసైతవులు అనకే 
విధాలుగా అరా్ము చదసుకునాిర్మ. అయితద కొంత వర్కు, మనము ఎలోప్ుపడు మనసుిలో 
ఉంచుకొనవలస్టని మూడు విష్యములను గుర్మత చదసుకొనుటకు మనము “ప్రధానముగా మోషే 
గీంథకర్తృతవము” అను విష్యమును గూర్శు మాటాో డతాము: మోషే ఉప్యోగశంచన మూలములు, 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ప్ంచగీంథము వరా యబడని ప్రకనీయ, మర్శయు మోషే దనిముల తర్మవాత ప్ంచగీంథములో జర్శగశన 
సవర్ణలు. మోషే ఉప్యోగశంచన మూలములను మొదట చూదాే ము. 

మూలములు. దదవుడు తనను తాను మోషకేు అనకే విధాలుగా బయలుప్ర్చుకునాిడని 
లేఖ్నములు బో ధిసాత యి. ఉదాహర్ణకు, దదవుడు తన వేరల్వతో సవయంగా ప్ద ిఆజాలను వరా శాడు. 
మర్శయు నిబంధ్న గీంథములో స్ట్నాయి ప్ర్వతము యొదే దదవుడు మోషకేు ఇచున ఆజాలు ఉనాియి. 
అయితద, లేఖ్నములోని అనకే ఇతర్ భాగముల వల న , ప్ంచగీంథమును వరా యుచుండగా మోషే ఇతర్ 
మూలములను కూడా ఉప్యోగశంచాడు అనుటకు సూచనలు ఉనాియి. 

ఒక వ పై్ున, అతడు అనకే ర్కముల మౌఖక ప్ర్ంప్ర్లను ఉప్యోగశంచయుంటాడు. 
ఉదాహర్ణకు, మోషే బాలయములో తనకు జనునిచున తలో్వ యొదే మర్శయు మిగశల్వన కుటటంబ్రకుల 
యొదే కొనిి విష్యములను నేర్ముకొనియుండవచుు. అంతదగాక, తన మామయిెనై మిదాయనీయుడెైన 
యితరో  ఇచున సలహాను మోష ేస్ట్వకర్శంచాడు అని నిర్గమ. 18:17-24లో మనము చూసాత ము. 

పంచగ్రంథము, పరా చీన చరితర లేక్ మరొక్ భాగ్ము వ్నెుక్ ఉనన మౌఖిక్ 
పరంపరలను గ్ూరిే మనము మయటాి డు పరతిస్ారి, అద్ి అసపషరముగా ఉంట ంద్ి 
ఎందుక్ంటే ద్ఘనికర స్టటిరమ నై ఆధఘరము లేదు. అందుక్నే “మౌఖిక్” అని 
చెపటపనపుపడు, ఏద్ి క్ూడఘ వ్ార యబడిలేదు అని ద్ఘని అరిము. కాని ద్ఘనిని గ్ూరిే 
మీరు ఒక్క నిమిషం ఆలోచన చచస్టతత , మోష్త ఒక్ రోజ్ఞన లేచి ఈ క్థలను గ్ూరిే 
ఊరకే ఆలోచన చచస్టట క్లిపంచలేదని, మరియు ఎలయంటి మౌఖిక్ నేపధయము 
లేక్ుండఘ ద్చవ్ుడు ఒక్ ద్ినఘన మోష్తక్ు ఈ క్థలను గ్ూరిే చపెపలేదని మనక్ు 
గ్రహింపును క్లుగ్జేయు కొనిన విషయములను మనము తెలుసుక్ుంటాము. 
పరా చీన సంసకృతులు నేటికర క్ూడఘ చఘలయ వ్రక్ు క్థల మీద, తమ పరజలను 
గ్ూరిేన పురాతనమ నై క్థలను ఒక్ తరము నుండి మరొక్ తరమునక్ు 
మౌఖిక్ముగా అపపగించుట మీద ఆధఘరపడతఘయి అను వ్ాసతవ్ము ఒక్ 
రుజ్ఞవ్ెైయుననద్ి, మరియు బ బైిలు కాలములో క్ూడఘ పరజలు ఇలయనే చచశారని 
పో లుేటక్ు ఇద్ి ఉపయోగించబడుతుంద్ి. నిరగమకాండము మరియు 
సంఖ్యయకాండములో క్నిపటంచు వ్ృతఘత ంతములు ద్ివతీయోపద్చశకాండములో 
పునరావ్ృతమ ైన విధఘనము పంచగ్రంథములో ద్నీికర ఒక్ బలమ ైన రుజ్ఞవ్ుగా 
ఉననద్ి. మరియు ద్ివతీయోపద్చశకాండములో, మోష్త ఉపనఘయసములను లేక్ 
పరసంగ్ములను ఇచుే నేపథయములు మనక్ు ఇవ్వబడనివి, మరియు వీటిలో 
నిరగమకాండము మరియు సంఖ్యయకాండములో మనక్ు క్నిపటంచు విషయములు 
క్ూడఘ ఉనఘనయి. అవి కొనిన పో లిక్లను క్లిగియుననపపటికీ, అవి ఒకే విధంగా 
మయతరం లేవ్ు అనునద్ి ఒక్ ఆసకరతక్రమ ైన విషయము. కాబటిర , మోష్త ద్నిములలో 
ఒక్ సంసకృతి ఉండచద్ి, ఆ రోజ్ఞలలో ఇశరా యిేలులో ఒక్ సంసకృతి ఉండచద్ి, అద్ి 
మునుపటి కాలములోని వ్ృతఘత ంతములను లేక్ క్థలను తీసుకొని, మునుపటి 
కాలములో జరిగిన సంగ్తులను మరియు అవి ఒక్ తరము నుండి మరొక్ 
తరమునక్ు అంద్ించబడని విధఘనము తీసుకొని మీరు జీవించుచునన సంసకృతిలో 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

కొనిన విధములుగా వ్ాటనిి ఉపయోగించుట. మరియు, మోష్త తన బాలయములో 
కొంత కాలము తన తలిి గ్ృహములో నివ్స్టటంచిన విషయం మీక్ు తెలుసు, మరియు 
ద్ీని ద్ఘవరా అతడు తన పూరీవక్ులను గ్ూరిే కొనిన వ్ృతఘత ంతములను 
నేరుేకొనుటక్ు, హెబ్రరయునిగా తన గ్ురితంపును క్నుగొనుటక్ు, అబార హాము 
వ్ారసునిగా తన గ్ురితంపును గ్ూరిే తెలుసుకొనుటక్ు అవ్కాశం 
ఇచిేయుంట ంద్ి. మరియు, మోష్త ఇశరా యిేలు యొక్క పదెదలతో 
మయటాి డుచుండగా, యితోర  దగ్గర నుండి తిరిగివ్చిేన తరువ్ాత క్ూడఘ, తన 
పూరీవక్ులను గ్ూరిే అనేక్ వ్ృతఘత ంతములను అతడు నేరుేకొనియుంటాడు. ఈ 
విధంగా, మోష్త పంచగ్రంథములోని పలు భాగ్ములను గ్ూరిే వ్ార యుచుండగా 
మౌఖిక్ పరంపరల మీద, లేక్ ఒక్ తరము నుండి మరొక్ తరమునక్ు 
అంద్ించబడని వ్ృతఘత ంతముల మీద ఆధఘరపడఘ్ డు అనుటక్ు మంచి కారణము 
ఉంద్ి. 

— డా. ర్శచర్్డ ఎల్. పరా ట్, జూ. 

మౌఖక ప్ర్ంప్ర్ల యొకు ప్రభావము మండుచుని ప ద యొదే మోషే యొకు పలిుప్ులోని 
ఒక విశలష్మ ైన విష్యమును వివర్శసుత ంది. నిర్గమ. 3:13, 16లో ఏమి జర్శగశనదో  వినండి: 

మోష్త చితత గించుము, నేను ఇశరా యిేలీయుల యొదదక్ు వ్ెళిి వ్ారిని చూచి మీ 
పటతరుల ద్చవ్ుడు మీ యొదదక్ు ననున పంపనెని వ్ారితో చపెపగా వ్ారు ఆయన 
పతరేమి అని అడిగిన యిెడల వ్ారితో నేనమేి చపెపవ్ల నని ద్చవ్ుని 
నడిగెను....అందుక్ు ద్చవ్ుడు ... మీ పటతరుల ద్చవ్ుడెనై యిెహో వ్ా, అనగా 
అబార హాము ఇస్ాసక్ు యయకోబుల ద్చవ్ుడు, నఘక్ు పరతయక్షమ  ైయిటిననెు ననేు 
మిముమను, ఐగ్ుపుత లో మీక్ు సంభవించిన ద్ఘనిని, నిశేయముగా చూచితిని 
(నిరగమ 3:13, 16). 

తనను “యిెహో వా” — లేక యాహెవ — అనగా అబరా హాము ఇసాికు యాకోబుల దదవుడు అని 
సంబో ధించమని దదవుడు మోషేకు చెపాపడు. యాహెవ అను దదవుని నామమును గూర్శు మర్శయు 
పితర్మల యొకు ప్ర్ంప్ర్లను గూర్శు ఎవర్ప ఒకర్మ మోషకేు బో ధించయుంటార్మ. లేకపల తద, దదవుడు 
చెపపిన మాట మోషే మదలిో ల కులేననిి ప్రశిలను కల్వగశంచయుండదది. కాని, ఇకుడ మనము 
చూసుత నిటటో , దదవుని ఆజాను ప ందుకొనుటకు మోషే ఎంతగా స్టదిధప్డా్ డంటే, దనీిని గూర్శు అతడు 
ఎలాంట ిప్రశిను అడుగలేదు. 

మోషే ప్ంచగీంథమును వరా స్టనిప్ుపడు అతడు సవతంతర ప్రతయలను కూడా మూలములుగా 
ఉప్యోగశంచాడు అను నిశుయతను మనము కల్వగశయుండవచుు. నిర్గమ. 24:7 వంట ిచపటో మనము 
దీనిని చూసాత ము. ఒక సవతంతర ప్రతయగా మోష ే“నిబంధ్న ప్ుసతకము”ను వరా స్టి తర్మవాత దానిని 
నిర్గమకాండములో జోడించాడని ఈ వచనము సూచసుత ంది. మర్శయు సంఖ్ాయ. 21:14-15లో, “యిెహో వా 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

చదస్టని యుదధముల గీంథము” అను అప్పటిక ేఉనికనలో ఉని భౌగపళ్క విష్యములను మోషే 
ఉదధర్ణముగా చెపాపడు. 

దీనితో పాటట, ఆది. 5:1లో, “ఆదాము వంశావళ్ గీంథము” అని పలిువబడు ఒక బాహయ సాహితయ 
మూలము ఉనిదనుటకు ఒక సపష్రమ ైన ఆధార్ము ఉనిది. ఈ సాహతియ అనువాదము 
సూచంచుచునిటటో , మోషే ఆదాము వార్సులను గూర్శు తాను ఒక వాసతవిక “ప్ుసతకము” లేక “కాగశతప్ు 
చుటర” — ֶפר నుండి ప ందుకుని సమాచార్మును సంబో — (స్ట ఫ ర్డ) ס ֵ֔ ధసిుత నాిడు. 

అంతదగాక, నిర్గమ. 17:14 యుదధమును గూర్శున నివేదకిను సూచసుత ంది. ఈ వచనములో, 
దదవుడు మోషకేు ఆజాా పించాడు: 

జఞా పకారిముగా గ్రంథములో ద్నీి వ్ార స్టట యిహెో షువ్క్ు వినిపటంచుము (నిరగమ. 
17:14). 

మోషే ప్ంచగీంథమును ప్ూర్శతగా వరా యుటకు ముందు కనీసం కొనిి సనిివేశముల ైన 
సవతంతరముగా నమోదు చదశాడని దదవుడు మోషకేు ఇచున ఆజా సూచసుత ంది. 

మీరు పంచగ్రంథమును, ముఖ్యముగా ఆద్కిాండమును చూస్టటనపుపడు, మోష్త 
ద్ఘనిలో చఘలయ పురాతనమ నై పరతులను చచరుేచునఘనడని మనక్ు క్నిపటసుత ంద్ి. 
వ్ాసతవ్ానికర, మోష్తక్ు నఘలుగ్ు భాషలు వ్చిేయుండవ్చేని మనక్ు తెలుసు. 
మోష్తక్ు ఐగ్ుపుత  భాష వ్చుే. అతడు హెబ్రరయుల క్ుట ంబములో ఎద్ిగాడు గ్నుక్ 
అతనికర హెబ్రర భాష క్ూడఘ వ్చుే; అతని తలిి సవయంగా అతనికర ద్ఘద్ిగా పని 
చచస్టటంద్ి. ఆ ద్నిములలో స్ామనయ భాషయిెనై, అంతరాా తీయ వ్ాయపారము మరియు 
రాయబారులు మయటాి డు భాషయిెనై అక్కద్ియ భాష క్ూడఘ 
తెలిస్టటనవ్ాడెైయుంటాడని మనక్ు తెలుసు. ఇశరా యిేలీయులు — అబార హాము, 
ఇస్ాసక్ు, యయకోబు మరియు మొదలగ్ువ్ారు — ఆరంభ ద్నిములలో మయటాి డని 
భాషయిెనై అరమయయిక్ భాషను క్ూడఘ అతడు మయటాి డియుంటాడు. కాబటిర , మోష్త 
మంచి తరీీదు ప ంద్ని, మంచి-విదయనభయస్టటంచిన వ్యకరత, మరయిు అతడు 
ఆద్కిాండము గ్రంథమును నిరిమంచిన విధఘనములో నుండి కొనిన ఇతర పరతులు 
ఉపయోగించుచునఘనడని తెలుసుత ంద్ి, ఎందుక్ంటే అతడు పద్ ిస్ారుి  “ఇవి... వ్ారి 
వ్ంశములు” లేక్ “ఇవి... వ్ారి వ్ృతఘత ంతములు” మొదలగ్ు మయటలను 
వ్ార సుత నఘనడు. మరియు ఆ వ్ృతఘత ంతములు అతనికర అందుబాట లో ఉండినవ్ని, 
అతడు వ్ాటిని భదరపరచిఘడని, అతడు వ్ాటిని అనువ్ద్ించఘడని, అరమయయిక్, లేక్ 
ఇతర ఆద్ిమ క్నఘన్నయుల భాష వ్ంటి ఏద్ో  ఒక్ వ్ాసతవిక్ భాషలో నుండి తఘను 
ఆద్కిాండమును వ్ార యుచునన పరజల కొరక్ు హెబ్రర భాషలోనికర అనువ్ద్ించఘడని 
పరతయక్షమవ్ుతుంద్ి. ఆద్కిాండము తరువ్ాత ఇలయ జరిగియుండక్పో వ్చుే. మీరు 
లేవీయకాండము మరియు సంఖ్యయకాండమును, నిశేయముగా నిరగమకాండము 
మరియు ద్ివతీయోపద్చశకాండమును చూస్టటనపుపడు, పంచగ్రంథములోని చివ్రి 
నఘలుగ్ు పుసతక్ములను మీరు చూస్టటనపుపడు, మోష్త వ్ాటిని పరతయక్షముగా పరజల 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మధయలో ఉండి వ్ార సుత నఘనడు. అతడు అక్కడచ ఉనఘనడు; అతడు ద్ఘనిని దగ్గరుండి 
వ్ార సుత నఘనడు. ద్నీిక్ంటే ముఖ్యముగా, ద్చవ్ుడు ద్ఘనిని జరిగించుచునఘనడు, 
ఎందుక్ంటే ఆ పుసతక్ములు పరవ్క్త ద్ఘవరా ఇవ్వబడని ద్చవ్ుని మయటలు. 

— డా. డగోస్ సుర వార్డర 

ప్ంచగీంథము యొకు మౌఖక మర్శయు సాహితయ మూలములను గుర్శతంచుటతో పాటటగా, 
ప్రధానముగా మోషే గీంథకర్తృతవమును గూర్శు మాటాో డునప్ుపడు ప్ంచగీంథము ఒక కనోష్రమ నై ప్రకనయీ 
దావర్ా వరా యబడినది అని కూడా ఇవాంజ ల్వకల్ క ైసైతవులు గుర్శతసాత ర్మ. 

పరకరరయ. ఆర్ంభించుటకు, ప్ంచగీంథము వరా యబడుటకు ముందు మోష ేదానిని మౌఖక 
ఉచఛర్ణ దావర్ా ప్రజలకు అందించాడు. నిర్గమకాండము మర్శయు దివతీయోప్దదశకాండములో అతడు 
ఇచున ఉప్నాయసములు దీనికన సపష్రమ ైన ఉదాహర్ణలుగా ఉనాియి. ప్ంచగీంథములోని ఇతర్ 
భాగములు కూడా ఇశాీయిలేుకు మొదటిగా మౌఖకముగా అందించబడి తర్మవాత 
వరా యబడియుండవచుు. 

ప్ంచగీంథమును వరా యుటకు మోషే లేఖ్కులు లేక శాసుత ీ ల సహాయము కూడా 
తీసుకొనియుండవచుు. మోషే ఐగుప్ుత  నాయయాలయములలో విదయనభయస్టించాడని మనకు తెలుసు. 
కాబటిర , అధికార్శక ప్రతయలను వరా యుటకు లేఖ్కులను లేక శాసుత ీ లను ఉప్యోగశంచు స్టిార్మ నై 
ఆచార్మును గూర్శు మోషే యిెర్శగశయుండద ఉంటాడు. ఇశాీయిేలుకు నాయకునిగా, ప్ంచగీంథములో 
చాలా వర్కు లేక మొతతము తన ప్ర్యవకే్షణలో వరా యుటకు మోషే లేఖ్కులకు ఆజా ఇచుయుంటాడు. 

ఇతర్ పేరర్శత బెైబిలు ర్చయితలు కూడా లేఖ్కులను ఉప్యోగశంచార్మ అని లేఖ్నము సపష్రముగా 
చెబుతయంది. ఉదాహర్ణకు, యిర్రుయా 36:4లో, తాను ప్లుకు మాటలను వరా యమని యిర్రుయా తన 
శ్చష్యయడెనై బార్ూకుకు సపష్రముగా ఆజాా పించాడు. 

ప్ంచగీంథము యొకు అసమానంగా ఉని సాహతియ శ లైులలో ఈ ఆచార్ము యొకు ర్మజ్ఞవును 
మనము చూసాత ము. ఉదాహర్ణకు, ఆదకిాండములోని ప్లు భాగములలో ప్రతయక్షమయిేయ కథన శ లైులు 
ఒకదానికొకట ిభినిముగా ఉనాియి. మర్శయు దివతీయోప్దదశకాండములో ఉని నియమ ర్ూప్కమ నై 
మర్శయు ప్ునర్ావృతమగు హబె్రర భాష్కు మర్శయు ప్ంచగీంథములో ఉని ఇతర్ ప్ుసతకములకు మధ్యన 
విశలష్మ నై భినితవములను మనము చూసాత ము. ఇటిర  వ రై్మధ్యములు నిశుయముగా ప్లువుర్మ 
లేఖ్కులు ఉండుటను సూచసాత యి. 

ప్రధానముగా మోషే గీంథకర్తృతవము కవేలం మోషే ఉప్యోగశంచన మూలములు మర్శయు 
ప్రకనయీను గూర్శునది మాతరమ ేకాదుగాని, మోషే కాలము తర్మవాత ప్ంచగీంథములో చదస్టని సవర్ణలను 
గూర్శునదిగా కూడా ఉనిది. 

సవ్రణ. ఇంతకు ముందు మనము చూస్టనిటటో , ఇశాీయిలేు చరె్ నుండి తిర్శగశవచున తర్మవాత 
ప్ంచగీంథము దాని యొకు ఆఖ్ర్మ ర్ూప్మును సంతర్శంచుకునిదని విమర్ినాతుక వాయఖ్ాయనకర్తలు 
నమాుర్మ. అయితద ప్ంచగీంథము మోషే కాలములో వరా యబడనిదని ఇవాంజ ల్వకల్ క ైసైతవులు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

నముుతార్మ. అయినను, మోషే దినముల తర్మవాత సంపాదకుల సవర్ణను సూచంచు కొనిి 
భాగములు ప్ంచగీంథములో ఉనాియి. 

ఇప్ుపడు, ప్ంచగగీంథములోని కొనిి భాగములకు తదదలీను నిర్ాా ర్శంచునప్ుపడు మనము జాగతీత  
వహించాల్వ. ఉదాహర్ణకు, “ఫలి్వష్తయులు” అని ప్రసాత వించు ప్రతి వాకయ భాగము మోషే దనిముల 
తర్మవాత వరా యబడియుండవచుని కొందర్మ వాయఖ్ాయనకర్తలు సూచసాత ర్మ. అయితద ఈ దృషిరకోణం మూడు 
కార్ణముల వలన నముశకయముగా లేదు. మొదటగిా, ఆ ప్రదదశములో ఫలి్వష్తయులు నివస్టంిచుటను 
గూర్శు ప్ుర్ావసుత శాసత ర సమాచార్ము వివాదాసపదముగా ఉనిది. ర్ ండవదిగా, మోషే “ఫలి్వష్త ” (అనగా 
“యాతిరకుడు”) అను ప్దమును సామాజక బిర్మదుగా ఉప్యోగశంచయుంటాడు. మర్శయు మూడవదిగా, 
“ఫిల్వష్త ” అను ప్దము మోషే దినములలోని ప్రజలకు తలె్వయనప్పటకిీ, మోషే దినముల తర్మవాత శోీతల 
కొర్కు “ఫిల్వష్త ” అను ప్దమును మాతరమే సవర్శంచయుండిన అవకాశం కూడా ఉంది. 

అదద విధ్ముగా, ఆది. 36:31-43లో ఇవవబడని ఎదోమీయుల ర్ాజ్ఞల ప్టిరక మోష ేకాలమును 
మించనదగిా ఉనిదని వాయఖ్ాయనకర్తలు వాదిసాత ర్మ. అయితద ఆదికాండములో ఇవవబడని ఎదోము 
నాయకుల ప్టిరక యొకు గుర్శతంప్ు నిశుయతగలదగిా లేదు. మర్శయు ఈ వాకయభాగములలో మోషే 
కాలము తర్మవాత చదయబడని సూక్షు సవర్ణలు ఉనాియనుటకు అవకాశం కూడా ఉంద.ి 

ప్ంచగీంథములో సూక్షు సవర్ణకు ఒక ఉదాహర్ణ ఆదకిాండము 14:44లో సపష్రముగా 
ఇవవబడింది. అకుడ మనము ఇలా చదువుతాము: 

అబార ము తన తముమడు చెరపటరబడనెని విని తన యింట పుటిర  అలవ్రచబడని 
మూడువ్ందల పదునెనమండుగ్ురిని వ్ెంటబ ట ర కొని ద్ఘనుమట ర క్ు ఆ రాజ్ఞలను 
తరిమ ను (ఆద్ి. 14:14). 

అబరా హాము తన విర్పధ్ులను “దాను మటటర కు” తర్శమ ను అని ఈ వాకయభాగము స్ట లవిసుత ంద.ి 
అయితద యిెహో ష్యవ దనిముల వర్కు ఈ ఉతతర్ పరా ంతమునకు దాను అని పేర్మ ప టరబడలేదు అని 
యిెహో ష్యవ 19:47లో మనము నరే్ముకుంటాము. కాబటిర , ఆది. 14:14 సవర్శంచబడిన సాలము పేర్మను 
ప్రతిబింబిసుత ంది అని లేఖ్నము సవయంగా సూచసుత ంది. ఇటిర ఆధ్ునీకర్ణ తర్మవాతి పాఠకులకు తాము 
ఎర్శగశన భౌగపళ్క సాలముతో అబరా హామును గూర్శున వృతాత ంతమును అనుసంధానము చదసుకొనుటకు 
సహాయము చదశాయి. ప్ంచగీంథములోని ఇతర్ వాకయభాగములు కూడా ఇదద విధ్ముగా 
సవర్శంచబడియుండవచుు.  

ప్ంచగీంథములో కనిపించు సుప్ర్శచతమ ైన మర్శయు అతయంత పరా ముఖ్యమ నై సవర్ణ 
దివతీయోప్దదశకాండము 34లో ఉని మోషే మర్ణమును గూర్శున నివదేికలో కనిపసిుత ంది. అయితద 
ఇకుడ కూడా, ఇశాీయిలేుకు ధ్ర్ుశాసత రమును ఇచున వయకనతకన ఏమ ైనదో వివర్శంచుటకు ఒక చని 
అనుబంధ్ము మాతరమే ఇవవబడనిది. 

ఇలాంటి చని చని సవర్ణలతో పాటటగా, హెబ్రర భాష్ అభివృదిధ  ప ందని కొలది ప్ంచగీంథము 
యొకు భాష్ కూడా సవర్శంచబడింది. “పల ర టో-హెబ్రర” అని ప్ండితయలు పిలచు భాష్లో మోష ేవరా శాడని 
ఆధ్ునిక ప్ర్శశోధ్న బలముగా సూచసుత ంది. మోషే దనిములలో ఉప్యోగశంచన కనానీయుల 
ఉప్భాష్లకు ఇలాంటి హెబ్రర భాష్కు దగగర్ సంబంధ్ము కల్వగశయునిటటో  ఐగుప్ుత లో దొర్శకనన “అమర్ి 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

లేఖ్లు” అను అంతర్ా్ తీయ ప్రతయలలో కనిపించన ర్మజ్ఞవు సూచసుత ంది. కాని ఈ భాష్ సంప్రదాయిక 
హెబ్రర భాష్లో ఉని ప్ంచగీంథములో మనము కనుగొను భాష్ కంటే మునుప్టదిగిా ఉనిది. 

పాత నిబంధనలోని భాషను గ్ూరిేన పరశన చఘలయ ఆసకరతక్రమ నైద్ి. ఈ భాష 
ఎపపటది్ి మరయిు ఎక్కడ నుండి వ్చిేంద్ి? అద్ి ఎక్కడ నుండి వ్ెలువ్డింద్ి? ఇద్ి 
పరజలను చఘలయ కాలము వ్రక్ు క్లవ్రమునక్ు గ్ురి చచస్టటంద్ి, ఎందుక్ంటే 
పురావ్సుత శాసత ీ పరిశోధనలలో అసలు హెబ్రర రచన, పురాతన హెబ్రర భాష ఉననద్ి 
అని రుజ్ఞవ్ు ఉంద్ఘ? ఈ మధయ కాలములో ఇరవ్ెైయయవ్ శతఘబదములో తరవివన కొనిన 
లేఖ్నభాగ్ పరతులు అందుబాట లో ఉనఘనయి. మరియు, అవ్న్నన తరువ్ాత 
కాలమునక్ు చెంద్ినవి. అవి మోష్త కాలమునక్ు తరువ్ాత వ్చిేనవి... కాబటిర , 
వ్ాటతిో మనము ఏమి చచయగ్లము? సర,ే కీర.పూ పదమూడు మరియు 
పద్ఘనలుగ్ు శతఘబదములలో ద్ౌతయ సంబంధములు ఉండచవి అనుటక్ు రుజ్ఞవ్ు 
ఉననద్ి, ఇవి ఇశరా యిేలు భూమి అయిన క్నఘనులో — ఇద్ి తరువ్ాత 
ఇశరా యిేలీయుల ద్చశమ యైియంద్ ి— వ్ెలికర తీయబడలేదుగాని, ఐగ్ుపుత లో 
వ్ెలికరతీయబడనివి... అద్ి మ స్ ప తమియలో ఆరంభమ ైన అక్కద్ీయుల భాషలో 
వ్ార యబడనిద్ి, మరియు అద్ి లింగావ ఫరా ంకా, అనగా ఆ ద్ినముల యొక్క 
అంతరాా తీయ ద్ౌతయ సంబంధములక్ు ఉపయోగించిన భాషగా ఉననద్ి. అయితచ 
క్నఘన్నయులు ఉండచవ్ారు, ఐగ్ుపుత  నఘయక్ుల యొక్క లేఖ్క్ులు ఉండచవ్ారు, 
మరియు వ్ారికర మయరాినోి  వ్ార యబడని కొనిన మయరాిన్ నోట్సస క్ూడఘ ఉండచవి, మరయిు 
ఇవి క్నఘన్నయ భాషలో వ్ార యబడచవి. కాబటిర  అద్ి మన సంబంధము. క్నఘన్నయుల 
భాష మనలను మోష్త ద్నిములలోని హెబ్రర భాషతో క్లుపుతుంద్ి. ఇపుపడు, మన 
యొదద ఎలయంటి నివ్దే్ిక్ లేదు, మోష్త కాలములో మయటాి డని హెబ్రర భాషలో నుండి 
ఇపుపడు మిగిలియుననద్ి ఏమి లేదు, కాని అద్ి మనక్ు అనుబంధముగాను, 
వ్ంతనెగాను ఉననద్ి. కాబటిర , చెరక్ు ముందు ఉనన హెబ్రర భాష మరియు చెర 
తరువ్ాత ఉనన హెబ్రర భాషలో వ్ార యబడని మరియు మనము పరా మయణిక్ బ ైబిలు 
హెబ్రర భాష అని పరిగ్ణించు భాష క్నఘన్నయుల మయరాిన్ నోట్సస లో నుండి 
వ్ెలువ్డుతుంద్ి మరియు క్నఘన్నయుల భాష మోష్త కాలములోని హెబ్రర భాషతో 
సంబంధము క్లిగియుననద్ి. కాబటిర , ఇద్ి మన సంబంధం. ఇద్ి పరోక్షమ ైనద్ి, కాని 
నిజమ నైద్ి, మరయిు పరా ముఖ్యమ ైనద్ి. 

— డా. టామ్ ప టరర్డ 

ఇశాీయిలేును ర్ాజ్ఞలు పాల్వంచన కాలములో, కీీ.ప్ూ. 1000 నుండ ికీీ.ప్ూ. 600 మధ్య 
కాలములో, “పాత” లేక “పాల యో-హెబ్రర” అని పలిువబడు భాష్ అభివృదిధ  చెందింది. ప్ంచగంీథములోని 
కొనిి భాగములు, నిర్గమకాండము 15 మర్శయు దివతీయోప్దదశకాండము 32 అధాయయములు వంటివి, 
హెబ్రర భాష్ యొకు ఈ సాా యిని పల ల్వయునివని అనేక ప్ండతియలు ఒప్ుపకుంటార్మ. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

కాని ప్ంచగీంథములోని అధిక శాతము ఇప్ుపడు మనము “కాో స్టికల్ హెబ్రర” అని పిలచు భాష్ 
యొకు ప్దములు, అక్షర్ములు మర్శయు వాయకర్ణమునకు దగగర్ పల ల్వక కల్వగశయునిది. కీీ.ప్ూ. 
ఎనిమిదవ శతాబేము యొకు మధ్య భాగము నుండ ిఆర్వ శతాబేము యొకు ఆర్ంభ భాగముల వర్కు 
హెబ్రర భాష్ అభివృదిధ  చెందనిది. 

ఈ ఆధార్ము దావర్ా, మోషే సవయంగా ఉప్యోగశంచన పల ర టో-హెబ్రర పాల యో-హెబ్రరగా 
నవీకర్శంచబడనిటటో  అనిపసిుత ంది. తర్మవాత ఇద ినడేు హెబ్రర బెైబిలులో ఉని కాో స్టకిల్ హెబ్రరగా 
నవీకర్శంచబడింది. 

యిేసు, ఆయన అప సతలులు మర్శయు ప్రవకతల దినములలో, ప్ంచగీంథములోని హెబ్రర భాష్ 
ఇలాంటి మార్మపలనిిటిని ఎదుర్ొునిదని జాా ప్కముంచుకొనుట చాలా అవసర్ము. కాని ఈ వాసతవము 
తమ దనిములలోని ప్ంచగీంథమును మోష ేవరా శాడు అను విష్యమును యిేసు మర్శయు ఆయన 
అనుచర్మలు నిర్ాకర్శంచునటటో  చదయలేదు. కాబటిర , నేట ికీసీుత  అనుచర్మలముగా, నడేు మనము 
కల్వగశయుని ప్ంచగీంథము నముకముగా మోషే యొకు వాసతవిక ర్చనలకు పరా తినిధ్యం వహిసుత ంది 
అను నిశుయతను కల్వగశయుండవచుు. 

ఇప్పటి వర్కు, మనము ఆధ్ునిక ఇవాంజ ల్వకల్ దృకపధ్ములను చూశాము మర్శయు 
ప్ంచగీంథమును గూర్శు ఇవాంజ ల్వకల్ క ైసైతవులు కల్వగశయుని కొనిి పరా ముఖ్యమ నై 
ప్ూర్వభావితవములను చూశాము. బెైబిలులోని ఈ భాగము యొకు గీంథకర్తృతవముప ై ఇవాంజ ల్వకల్ 
క ైైసతవుల అభిపరా యమును చూశాము. ఇప్ుపడు, ఇవాంజ ల్వకల్ క ైసైతవులు అనుసర్శంచు వాయఖ్ాయన 
వూయహముల మీద ఈ దృకపధ్ములు ఎలాంటి ప్రభావమును చూపాయో చూదాే ము. 

వ్ాయఖ్యయన వ్ూయహములు 
ఈ వాయఖ్ాయన వూయహములను వర్శణంచుటకు అనకే మార్గములు ఉనాియి, కాని ఇవాంజ ల్వకల్ 

క ైైసతవులు అనుసర్శంచన మూడు ముఖ్యమ నై దశిలలో మాతరమే మనము చూదాే ము. మొదటగిా, 
మనము అంశాతుక వాయఖ్ాయనమును చూదాే ము. తర్మవాత చార్శతిరక వాయఖ్ాయనమును ప్ర్శగణిదాే ము. 
మర్శయు చవర్శగా, మనము సాహితయ వాయఖ్ాయనమును ప్ర్శశీలన చదదాే ము. ఈ మూడు వూయహములు 
ఒక దాని మీద ఒకట ిఅధికముగా ఆధార్ప్డియుంటాయి మర్శయు ఒకటి లేకుండా మర్ొకటి ప్ని 
చదయలేవు. అయితద వాట ిఉదాా టనలు మాతరం వేర్మగా ఉనాియి, కాబటిర  అంశాతుక వాయఖ్ాయనముతో 
ఆర్ంభించ వాటిని ఒకుకుటిగా చూచుట సహాయకర్ముగా ఉంటటంది. 

అంశాతమక్ 
అంశాతుక వాయఖ్ాయనములో, మనకు పరా ముఖ్యమ నై విష్యములను ప్రతిబింబించు విధ్ముగా 

మనము ప్ంచగీంథమును ఒక అదేము వల  ప్టటర కుంటాము. ఇవాంజ ల్వకల్ క ైసైతవులు బెైబిలులోని ఈ 
భాగములో ఉని కొనిి విష్యములను లేక అంశములను సర్శగానే ఉదాా టించార్మ. అయితద మనము 
చూడబో వుచునిటటో గా, ప్ంచగీంథములోని ప్రతి ప్ుసతకమునకు దానికన మాతరమ ేప్ర్శమితమ ైన కొనిి 
పరా ధానయతలు ఉనాియి. కాబటిర , మోషే ఈ అంశములను ఉదాా టించయుండొచుు లేక 
ఉదాా టించయుండకపల వచుు. ఈ ప్దధతిని కొనిి శతాబేములుగా క ైసైతవ వాయఖ్ాయనము అనుసర్శంచంది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

క ైైసతవులు ఉదాా టించన అంశముల యొకు ప్టిరక చాలా ప దేదగిా ఉనిది. కొందర్మ వయకనతగత 
ప్రశిలు మర్శయు ప్రసుత త వివాదములను ఉదాా టించార్మ. మర్శకొందర్మ సాంప్రదాయిక కీమబదధ 
వేదాంతశాసత రములో ఉని అభిపరా యాలకు మదేతయనిచుుటకు ప్ంచగీంథమును ఉప్యోగశంచుకునాిర్మ. 
ఉదాహర్ణకు, ప్ంచగీంథము దదవుని గూర్శు అనేక విష్యములను బయలుప్ర్మసుత ంది. 
మానవతవములోని ప్లు విష్యములను చర్శుంచుట మీద అద ిచాలా సమయమును వ చుసుత ంది. 
మర్శయు మిగశల్వన సృషిర అంతటి మీద అది విశలష్మ నై శదీధను ప డుతయంది. 

ఇప్ుపడు, అంశాతుక వాయఖ్ాయనములో ఉని ఒక ప దే బలహీనత ఏమిటంటే, మోషే వాసతవముగా 
వరా స్టిన అంశములు వాగాే న దదశము వ పై్ుకు తనను వ ంబడించుచుని ఇశాీయిలేీయుల కొర్కు 
వరా యబడనివి అను సతయమును ఇది ప్ర్శగణలోనికన తీసుకోదు. మర్శయు ఈ యొకు వాసతవిక 
నేప్థయముప్టో తకుువ ఆసకనత చూప్బడుతయంద ికాబటిర , అంశాతుక వాయఖ్ాయనములు కొనిి చని 
అంశముల మీద దృషిరప టటర ట మినహా ప దేగా ఏమి సాధించలేవు. 

అయినప్పటికీ, ప్ంచగీంథ అధ్యయనమునకు ఈ ప్దధతిని ఉప్యోగశంచుటను కొీతత  నిబంధ్న 
ఆమోదసిుత ంది అను విష్యమును మనము మనసుిలో ఉంచుకోవాల్వ. బెైబిలులోని ఈ భాగములో 
ఉని విశావసము దావర్ా నీతి, విడాకులు, విశావసము మర్శయు కార్యములు మర్శయు అనేక ఇతర్ 
చని చని అంశములను గూర్శు చర్శుంచునప్ుపడు యిసేు మర్శయు కొీతత  నిబంధ్న ర్చయితలు మోషే 
గీంథములను ఉప్యోగశంచార్మ. కాబటిర , ఈ అంశములను లేఖ్నముల మీద ర్మదుే టకు మనము 
ప్రయతిించనంత వర్కు, ప్ంచగీంథ అధ్యయనములో అంశాతుక ప్దధతి యోగయమ ైనదగిా ఉంటటంది. 

అంశాతుక వాయఖ్ాయనము అను వాయఖ్ాయన వూయహముతో పాటటగా, ఇవాంజ ల్వకల్ క ైసైతవులు 
ప్ంచగీంథ అధ్యయనము కొర్కు చార్శతిరక వాయఖ్ాయనమును కూడా ఉప్యోగశసాత ర్మ. 

చఘరితిరక్ 
ప్ంచగీంథములో ఉని వేదాంతశాసత ర అంశములు నిజమ నైవని మాతరమే ఇవాంజ ల్వకల్ క ైసైతవులు 

నముర్మ. కాని, యిేసు, ఆయన అప సతలులు మర్శయు ప్రవకతల యొకు ఉదాహర్ణలను అనుసర్శసూత , 
ప్ంచగీంథములో నమోదుచదయబడని చర్శతర కూడా నిజమ నైద ిఅని నముుతార్మ. ఈ కార్ణము చదత, 
ఇవాంజ ల్వకల్ క ైైసతవులు మునుప్ట ికాలములో జర్శగశన విష్యములను కనుగొనుటకు మాధ్యమముగా 
ప్ంచగీంథమును వాయఖ్ాయనించార్మ. 

అంశాతుక వాయఖ్ాయన వూయహములు ప్ంచగీంథమును మనలో ఆసకనతని కల్వగశంచు అంశములను 
ప్రతిబింబించు ఒక అదేము వల  ఉప్యోగశసాత యని మనము ప్రసాత వించాము. కాని, చార్శతిరక విశలోష్ణ 
ప్ంచగీంథమును చర్శతరలోనికన ఒక కనటికగీా ప్ర్శగణసిుత ంది. దాని వ నుక ఉని చర్శతరను విశదకీర్శంచుటకు 
మనము మోషే వరా స్టని గీంథములను ఉనివి ఉనిటటో గా చూసాత ము. 

ఆదకిాండము సృషిర నుండి యోస్టపే్ు దనిముల వర్కు గల చర్శతరను తలె్వయజసేుత ంది. 
నిర్గమకాండము యోస్టేప్ు మర్ణము మొదలుకొని ఇశాీయిలేు మోషతేో కలస్టి స్టన్ాయి ప్ర్వతము 
యొదే గుడార్ములను వసేుకొని నివస్టించుట వర్కు జర్శగశన చర్శతరను తెల్వయజేసుత ంది. స్టన్ాయి 
ప్ర్వతము యొదే ఉనిప్ుపడు మోషే ప ందుకుని కొనిి నియామాలను మర్శయు ఆచార్ములను 
లేవీయకాండము విశదీకర్శసుత ంది. నిర్గమము తర్మవాత మొదటి తర్ము మర్శయు ర్ ండవ తర్ము 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

స్ట్నాయి ప్ర్వతము యొదే నుండి మోయాబు మ దైానముల వర్కు చదస్టని ప్రయాణములను 
సంఖ్ాయకాండము వివర్శసుత ంది. ఇశాీయిేలు ప్రజలు కనానులోనికన ప్రవేశ్చంచుటకు స్టదిధప్డుచుండగా 
మోయాబు మ దైానములలో మోషే వార్శకన ఇచున ఉప్నాయసములను దివతీయోప్దదశకాండము వర్శణసుత ంది. 
చార్శతిరక వాయఖ్ాయనములో, ఇవాంజ ల్వకల్ క ైసైతవులు ఈ సపష్రమ నై చార్శతిరక ధోర్ణికన ఉప్యోగశంచార్మ. 

చార్శతిరక వాయఖ్ాయనము ఎంత అమూలయమ ైనదగిా ఉనిప్పటికీ, ప్ంచగీంథ అధ్యయనమునకు 
ఉప్యోగశంచు ఈ ప్దధతిలో కూడా కొనిి బలహీనతలు ఉనాియి. అంశాతుక వాయఖ్ాయనము వల న , 
చార్శతిరక వాయఖ్ాయనము కూడా మోషేకు మర్శయు అతని వాసతవిక శోీతలకు తకుువ పరా ముఖ్యతను 
ఇసుత ంది. బదులుగా, ప్ంచగీంథము వరా యబడుటకు ముందు ప్లు కాలములలో దదవుడు చదస్టని 
కార్యముల మీద విశలష్మ నై దృషిరప టరబడింది. ఆదాము హవవలతో దదవుడు ఏమి చదశాడు? నోవహు 
కాలములో వచున జలప్రళయం యొకు పరా ముఖ్యత ఏమిట?ి అబరా హాము దదవునితో ఎలా మాటాో డాడు? 
ఇశాీయిలేు సముదరమును దాటినప్ుపడు దదవుడు ఏమి సాధంిచాడు? ఇవి యోగయమ నై అనవేష్ణలే, కాని 
ర్చయితగా మోష ేయొకు పరా ముఖ్యతను మర్శయు వాసతవిక శోీతలుగా ఇశాీయిలేు యొకు 
పరా ముఖ్యతను ఇవి తకుువ చదసాత యి. 

సపష్రముగా, ప్ంచగీంథము యొకు అంశాతుక మర్శయు చార్శతిరక వాయఖ్ాయనము దావర్ా 
ఇవాంజ ల్వకల్ క ైైసతవులు ఎంతో లాభానిి ప ందార్మ. కాని ఈ మధ్య దశాబేములలో, మూడవ ధోర్ణి 
మనుగడలోనికన వచుంది, దానిని మనము సాహితయ వాయఖ్ాయనము అని పలిువవచుు. 

స్ాహితయ 
మనము ఇంతకు ముందు చూస్టనిటటో , అంశాతుక విశలోష్ణ ప్ంచగీంథమును మన కొర్కు 

పరా ముఖ్యమ నై అంశములను ప్రతిబింబించు ఒక అదేముగా ప్ర్శగణసిుత ంది. చార్శతిరక విశలోష్ణ ప్ంచగీంథము 
వరా యబడక ముందు ఉని చార్శతిరక సనిివశేములను చూచుటకు కనటకిీగా ప్ంచగీంథమును 
ప్ర్శగణసిుత ంది. భినిముగా, సాహితయ విశలోష్ణ ప్ంచగీంథమును దాని వాసతవిక శోీతల మీద కొనిి 
విధ్ములుగా ప్రభావమును చూప్ుటకు ర్ూప ందించబడని ఒక చతరముగా, ఒక సాహతియ కళా 
ర్ూప్ముగా చూసుత ంది. పరా ముఖ్యముగా, సాహితయ వాయఖ్ాయనము ఈ ప్రశిను అడుగుతయంద:ి మోషే 
ప్ంచగీంథమును వరా యుచుండగా తన వాసతవిక ఇశాీయిేలీయ శోీతల మీద ఏ విధ్ంగా ప్రభావమును 
చూపాలని ఆశ్చంచాడు? 

మోషే అనకే ఉదదేశయములను కల్వగశయునాిడని చపె్ుపట సమంజసమే. కాని ఈ ఉదదేశయములను 
సామనయ ప్దములలో వర్శణంచుట ప్రయోజనకర్ముగా ఉంటటంది. కాబటిర , మోష ేయొకు లక్షయమును ఈ 
విధ్ంగా వర్శణంచుదాము: దదవునిచద అభిషేకనంచబడని ఇశాీయిలేు నాయకునిగా, 

వ్ాగాద న ద్చశమును స్ావధనీపరచుకొను మరియు ద్ఘనిలో స్టటిరపడు ద్ెైవిక్ 
పరిచరయను నమమక్ముగా చచయునట ి  ఇశరా యిేలును స్టటదధపరచుటక్ు మోష్త 
పంచగ్రంథమును వ్ార శాడు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

కొనిి అంశములను సంక్షపే్ముగా వివర్శంచుటకు బదులుగా, లేక చార్శతిరక ఉదదేశముల కొర్కు 
కొనిి సనిివేశములతో వయవహర్శంచుటకు బదులుగా, ప్ంచగీంథములో వరా యబడయిుని ప్రతి చార్శతిరక 
నివదేిక ఈ లక్షయమును సాధించుటకు ర్ూప ందించబడినది. 

మోషే ప్ంచగీంథమును వరా యుచునిప్ుపడు ర్ ండు కాలముల మధ్య అతడు నిలబడా్ డని 
సాహితయ వాయఖ్ాయనము గుర్శతసుత ంది. ఒక వ పై్ున, మనము “ఆ లోకము” అని పిలచు మునుప్ు జర్శగశన 
సనిివశేములను గూర్శు మోషే వరా శాడు. ఆదికాండములోని సనిివశేములు మోషే దనిమునకు చాలా 
కాలం కనతీం జర్శగాయి. నిర్గమకాండము మర్శయు లేవీయకాండము ఐగుప్ుత  నుండ ిబయటకు వచున 
మొదట ితర్మువార్శ కాలములో జర్శగశన సనిివేశముల మీద దృషిరప డతాయి. సంఖ్ాయకాండము 
మర్శయు దివతీయోప్దదశకాండము మొదట ితర్ము మర్శయు ర్ ండవ తర్ము మధ్య జర్శగశన 
సనిివశేములను వివర్శసాత యి. మోషే ప్ంచగీంథములోని ప్రతి ప్ుసతకమును వరా స్టినప్ుపడు మునుప్ు 
జర్శగశన ఈ సనిివశేములనిి అతని మనసుిలో ఉనాియి. 

అయితద మర్ొక వ ైప్ు, మోష ే“వార్శ లోకము,” అనగా వాసతవిక శోీతలు జీవించుచుని 
దినములను గూర్శు కూడా వరా శాడు. “వార్శ లోకము”లోని ప్రజలు దదవుని స్టవేించునప్ుపడు ఏ విధ్ంగా 
ఆలోచన చయెాయల్వ, కార్యములు చెయాయల్వ, మర్శయు ఏ విధ్ంగా భావించాలో తెలుప్ుటకు మోషే 
మునుప్టి “ఆ లోకము”లో నుండి వరా శాడు. ఈ లక్షయమును సాధించుటకు, “వార్శ లోకము”నకు 
అనుసంధానప్ర్చు విధ్ముగా మోషే “ఆ లోకము”ను గూర్శు వరా శాడు. 

మోషే మునుప్టిని తన వాసతవిక శోీతలతో మూడు ముఖ్యమ ైన విధాలుగా అనుసంధానం 
చదశాడు. తన శోీతలు ప్రసుత తము ఎదుర్ొునుచుని అనుభవాలకు నపే్ధ్యములను సాా పించుటకు అతడు 
మునుప్టి కథనములను ఇచాుడు. అనుకర్శంచుటకు మర్శయు తిర్సుర్శంచుటకు అతడు వార్శకన కొనిి 
మాదిర్మలను ఇచాుడు. మర్శయు తన కథనములను అతడు తన శోీతల లోకమునకు ముందసుత  
సూచనలుగా ఇచాుడు. 

కొనిిసార్మో , మోషే ఈ సంబంధ్ములను చాలా సపష్రముగా చూపాడు. ఉదాహర్ణకు, ఆది. 
15:12-16లో, మోష ేతన శోీతలకు ఐగుప్ుత  నుండి బయటకు నడిపిసాత నని దదవుడచిున వాగాే నము 
యొకు నపే్ధ్యమును గూర్శు చెపాపడు. ఆ వాగాే నము వార్శ దినములలో న ర్వరే్ుబడుతయ ఉంది. ఆది. 
2:24లో, ఆదాము హవవల వివాహము దదవుని యొకు నముకమ నై ప్రజలకు ఒక మాదరి్శగా ఉనిదని 
మోషే వివర్శంచాడు. మర్శయు ఆది. 25:23లో, యాకోబు ఏశావులు తమ తలో్వ గర్ుములో పల ర్ాడుట తన 
దినములలో ఇశాీయిలేు శోీతలు మర్శయు ఎదోమీయుల మధ్య జర్శగశన సంఘర్షణకు ముందసుత  
సూచనగా ఉనిదని మోషే నివేదించాడు. 

“ఆ లోకము” మర్శయు “వార్శ లోకము” మధ్య సపష్రమ ైన సంబంధ్ములు ప్ంచగీంథములలో 
అకుడకుడ కనిపిసాత యి. కాని చాలా వర్కు ఈ సంబంధ్ములు అసపష్రముగా ఉనాియి. కాబటిర , 
మునుప్టి “ఆ లోకము”ను మర్శయు తన వాసతవిక శోీతల యొకు “వార్శ లోకము”ను మోషే ఎలా 
అనుసంధానప్ర్శచాడో  చూచుట సాహతియ వాయఖ్ాయనము యొకు ముఖ్యమ ైన ప్నులలో ఒకటెయైునిది. 

ఒక వ యియ సంవతిర్ముల పాటట, ప్ంచగీంథము యొకు అనువాదము సాహితయ విశలోష్ణ కంటే 
అంశాతుక మర్శయు చార్శతిరక వూయహముల మీద ఎకుువ ఉదాా టనను ప టిరంది. కాబటిర , మోషే 
గీంథములను గూర్శున మన పాఠములలో, మనము ఎకుువ సమయమును సాహతియ వాయఖ్ాయనమునకు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అంకనతం చదదాే ము. తన శోీతల అనుభవముల యొకు నేప్థయములను, మాదరి్మలను మర్శయు 
ముందసుత  సూచనలను ఇచుుటకు మోషే తాను వరా స్టిన ప్ుసతకములలోని విష్యములను ఏ విధ్ంగా 
తీర్శుదదిాే డో  మనము విశదకీర్శదాే ము. తన వాసతవిక శోీతల కొర్కు మోషే ఏమి ఉదాా టించాడో , 
ప్ుసతకములలోని విష్యములను వార్శ జీవితములకు ఎలా అనుసంధానప్ర్శచాడో , మర్శయు ఆ 
దినములలో దదవుని నముకముగా స్టవేించునటటో  తన వాసతవిక ఇశాీయిలేీయ శోీతలను మోషే ఎలా 
నడపిించాడో మనము చూదాే ము. 

ముగింపు 

ప్ంచగీంథమునకు మనము ఇచున ఈ ప్ర్శచయంలో, బెైబిలులోని ఈ భాగము ప్టో ఆధ్ునిక 
విమర్ినాతుక ప్దధతయలలోని కొనిి పరా ముఖ్యమ ైన లక్షణములను మనము ప్ర్రక్షించాము. 
విమర్ినాతుక వాయఖ్ాయనకర్తల యొకు ప్ూర్వభావితవములు ప్ంచగీంథ గీంథకర్తృతవము మర్శయు ప్లు 
ర్కముల వాయఖ్ాయనముల మీద కొనిి అభిపరాయములకు ఎలా దార్శతీశాయో చూశాము. మనము 
ఆధ్ునిక ఇవాంజ ల్వకల్ దృకపథములను చూస్టి, ఆధ్ునిక ఇవాంజ ల్వకల్ క ైసైతవుల యొకు 
ప్ూర్వభావితవములు గీంథకర్తృతవము మర్శయు వాయఖ్ాయనము మీద భినిమ ైన అభిపరా యములకు ఏ 
విధ్ంగా దార్శతీశాయో చూశాము. 

ప్ంచగీంథ అధ్యయనమును మనము కొనసాగశంచుచుండగా, ఈ ప్ర్శచయ విష్యములు మర్లా 
మర్లా ప్రతయక్షమవుతాయి. ఇవి అలా ప్రతయక్షమ నైప్ుపడు, బెబైిలులోని ఈ ప్ునాది భాగముతో 
వయవహర్శంచుటకు మనము సనిదుధ లమ ైయునాిము. మనము ముందుకు కొనసాగుచుండగా, ఇలాంట ి
ప్రశిలను ప్ర్శగణించబో తయనాిము: మోషే ప్ంచగీంథములోని ప్రతి ప్ుసతకమును ఎందుకు వరా శాడు? ఈ 
ప్ుసతకముల యొకు వాసతవిక ఉదదేశయము ఏమిట?ి మోషే యొకు వాసతవిక శోీతలకు ప్ంచగీంథము 
ఇచున అంతర్ాువములు ఏమిట?ి ఇలాంటి ప్రశిలకు జవాబిచుుట దావర్ా, మోషే యొకు వాసతవిక 
అరా్ము ప్టో కొనిి పరా ముఖ్యమ ైన ధోర్ణులను మనము కనుగొంటాము. మర్శయు మోషే దినములలో 
ఇశాీయిలేు విశావసమునకు ఆర్ంభ ప్రమాణముగా బెైబిలులోని మొదటి ఐదు ప్ుసతకములు ఏ విధ్ంగా 
వయవహర్శంచనాయో మాతరమ ేమనము చూడముగాని, నేడు మనము కీీసుత ను అనుసర్శంచుచుండగా ఈ 
ప్ుసతకములు మన విశావసమునకు ప్రమాణముగా ఏ విధ్ంగా ఉప్యోగప్డగలవో కూడా మనము 
కనుగొంటాము. 
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