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த வுவச ்து www.thirdmill.org. ய ப் போர்யவ ிடவும். 



iv 

வடீிய ோக்கள், வழிகோட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதோரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ய ப் 
போர்யவ ிடவும். 

பபொருளடக்கம் 
முன்னுகர ....................................................................................................................................... 1 

நூற்த ாகுப்பு ஒரு கண்ணாடியாக ................................................................................... 2 

அடிப்பகட ........................................................................................................................................... 3 

வேதாகமத்தின் தன்மம ...................................................................................................................................................... 4 

வேதாகம உதாரணங்கள் ................................................................................................................................................... 5 

நம் கவனம் ........................................................................................................................................ 7 

வகாட்பாடுகள் .................................................................................................................................................................................... 8 

உதாரணங்கள் ................................................................................................................................................................................ 9 

தனிப்பட்ட வதமேகள்......................................................................................................................................................... 10 

பகைய ஏற்பாட்டு நூற்த ாகுப்பு ஒரு ஜன்னல் ......................................................... 11 

அடிப்பகட ......................................................................................................................................... 12 

வேதாகமத்தின் தன்மம ................................................................................................................................................... 13 

வேதாகம உதாரணங்கள் ................................................................................................................................................ 18 

நம் கவனம் ..................................................................................................................................... 20 

ஒத்திமைேு நிழல்படம் ......................................................................................................................................................... 20 

மாறுதலின் சுேடு ..................................................................................................................................................................... 24 

நூற்த ாகுப்பு ஒரு சி ் ிரம் ................................................................................................ 30 

அடிப்பகட ........................................................................................................................................ 32 

வேதாகமத்தின் தன்மம .................................................................................................................................................. 32 

வேதாகம உதாரணங்கள் ............................................................................................................................................... 36 

நம் கவனம் ..................................................................................................................................... 39 

எழுத்தாளர் ...................................................................................................................................................................................... 40 
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முன்னுகர 
ஒரு ைமப அல்லது வேறு ேமகயான அமமப்பு வபான்ற ஒரு தபரிய 

குழுமே ேழிநடத்திய அமனேரும் குழுேுக்காக ஒரு பரந்த இலக்மகக் 
தகாண்டிருப்பதும் ைில அடிப்பமடக் தகாள்மககமள நிறுேுேதும் முக்கியம் 
என்பமத அறிோர்கள். ஆனால் காலம் ேிமரோக தைல்ேதால், குறிப்பிட்ட 
ோய்ப்புகமளயும் ைோல்கமளயும் பற்றி வபசுேது தபரும்பாலும் 
அேைியமானதாகிறது. 

பண்மடய வேதாகம உலகில், தபரிய அரைர்கள் தங்கள் ராஜ்யங்கமளப் 
பலப்படுத்துேமதயும் ேிரிேுபடுத்துேமதயும் இலக்காக தகாண்டிருந்தனர், 
வமலும் அேர்கள் ைர்ேவதை ஒப்பந்தங்கள் மூலம் அடிப்பமடக் தகாள்மககமள 
நிறுேினர். ஆனால் இந்த அரைர்கள் தங்கள் ராஜ்யங்கள் பல்வேறு அரை 
அறிக்மககள் மூலம் எதிர்தகாண்ட குறிப்பிட்ட ோய்ப்புகமளயும் 
ைோல்கமளயும் பற்றி வபைினர், அேற்றில் ைில இன்றும் 
அருங்காட்ைியகங்களில் இருக்கின்றன. 

ைகல ைிருஷ்டிப்புகளுக்கும் ராஜாோகிய இஸ்ரவேலின் வதேன், 
அமதவய தைய்தார் என்பது அந்த காலத்தில் ோழ்ந்த இஸ்ரவேலருக்கு 
ஆை்ைரியமான காரியமல்ல. பூமியில் தம்முமடய ராஜ்யத்மதப் 
பலப்படுத்துேதும் ேிரிேுபடுத்துேதும் அேருமடய இலக்காக இருந்தது, 
உடன்படிக்மககள் மூலம் தம்முமடய ராஜ்யத்தின் அடிப்பமடக் 
தகாள்மககமள அேர் ஸ்தாபித்தார். ஆனால், வதேனும் தம்முமடய 
ரோஜ்யமானது பல்வேறு அரை அறிக்மககள் மூலம் எதிர்தகாண்ட குறிப்பிட்ட 
ோய்ப்புகமளயும் ைோல்கமளயும் பற்றி வபைினார், அேற்றில் ைில பமழய 
ஏற்பாட்டு நூற்ததாகுப்பில் இப்வபாது காணப்படுகின்றன. 

இது ராஜ்யம், உடன்படிக்மககள் & பமழய ஏற்பாட்டின் நூற்ததாகுப்பு 
என்கிற நம் ததாடரின் நான்காேது பாடமாகும். இந்தப் பாடத்தில், "பமழய 
ஏற்பாட்டு நூற்ததாகுப்பில்" நாம் கேனம் தைலுத்துவோம். "நூற்ததாகுப்பு" என்ற 
தைால் ஒரு பண்மடய கிவரக்க மற்றும் லத்தீன் ோர்த்மதயாகும், இதற்கு நமது 
"தரநிமல" அல்லது "அளேடீு" என்பது அர்த்தமாகும். இந்தப் பாடத்தில், 
வேதோக்கியங்கள் காலங்காலமாக அேருமடய ஜனங்களுக்கு வதேனுமடய 
அதிகாரப்பூர்ேமான தராதரமாக எே்ோறு எழுதப்பட்டன என்பமத நாம் 
காண்வபாம். 

பமழய ஏற்பாட்டு எழுத்தாளர்கள் அமனேரும் வதேன் தம்முமடய 
ராஜ்யத்மத பரவலாகத்திலிருந்து பூமியின் எல்மலகள் ேமர பரப்புகிறார் 
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ேடீிவயாக்கள், ேழிகாட்டிகள் மற்றும் வேறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
பார்மேயிடேும். 

என்று ேிசுோைித்தார்கள். ததாடர்ை்ைியான முக்கிய உடன்படிக்மககளில் அேர் 
ஸ்தாபித்த அடிப்பமடக் தகாள்மககளின் மூலம் வதேன் தம்முமடய 
ராஜ்யத்மத நிர்ேகித்தார் என்றும் அேர்கள் ேிசுோைித்தார்கள். ஆதாம், 
வநாோ, ஆபிரகாம், வமாவை, தாேதீு ஆகிவயாரின் நாட்களிலும், தீர்க்கதரிைிகள் 
எதிர்காலத்தில் ேரும் என்று கணித்த புதிய உடன்படிக்மகயிலும் வதேன் 
உடன்படிக்மககமள ஏற்படுத்தினார். வதேன் ஆதாம், வநாோ மற்றும் 
ஆபிரகாமுடன் உடன்படிக்மககள் தைய்த வபாது, எழுதப்பட்ட எந்த வேதாகமமும் 
இல்மல. ஆனால் வமாவை மற்றும் தாேதீின் நாட்களில் இஸ்ரவேல் ஒரு 
ராஜ்யமாக ேளர்ந்தவபாது, வதேன் தம்முமடய உடன்படிக்மககளின் 
தகாள்மககமள பமழய ஏற்பாட்டு வேதாகமத்தின் மூலம் தம்முமடய 
ஜனங்களின் ோழ்க்மகயில் பிரவயாகித்தார். இந்த வேத ோக்கியங்கள் 
முதலில் பூர்ே இஸ்ரவேலரிடம் வபசுேதற்காக ேடிேமமக்கப்பட்டது, ஆனால் 
அமே வதே ஜனங்களின் ஒே்தோரு தமலமுமறக்கும் ேிசுோைம் மற்றும் 
ோழ்க்மகயின் அளேுவகாலாக ேடிேமமக்கப்பட்டன. 

வதே ஜனங்கள் அேருமடய பண்மடய ராஜ ோர்த்மதமயத் தங்கள் 
ோழ்க்மகயில் பிரவயாகிக்கப் பயன்படுத்திய மூன்று முக்கிய உத்திகமள 
ஆராய்ேதன் மூலம் இந்தப் பாடத்தில் பமழய ஏற்பாட்டு நூற்ததாகுப்மபப் பற்றி 
நாம் ைிந்திப்வபாம். முதலாேதாக, நாம் பமழய ஏற்பாட்மட பல்வேறு 
கருப்தபாருள்கள் அல்லது தமலப்புகளில் பிரதிபலிக்கும் ஒரு 
கண்ணாடியாகப் பார்ப்வபாம். இரண்டாேதாக, பமழய ஏற்பாட்மட 
ேரலாற்றின் ஜன்னலாக ஆராய்வோம். மூன்றாேதாக, நாம் பமழய 
ஏற்பாட்மட ஒரு ைித்திரமாக ஆராய்வோம் - அதாேது வதேனுமடய மக்கயளக் 
குறித்த ைில கண்வணாட்டங்கமள ேலியுறுத்திய இலக்கிய உருேப்படங்களின் 
ததாடராக இமத ஆராய்வோம். இந்த மூன்று உத்திகள் ஒன்மறதயான்று 
பிரிந்து தையல்படாதமேகளாகேும் அமேகள் எமதேும் ைார்ந்திருக்காமலும் 
இருக்கின்றன. ஆனால் நம்முமடய வநாக்கங்களுக்காக, பமழய ஏற்பாட்டு 
நூற்ததாகுப்பானது எப்படி ஒரு கண்ணாடிமயப் வபான்றதாக இருக்கிறது 
என்பதில் ததாடங்கி, அேற்மற தனித்தனியாக ஆராய்வோம். 

நூற்த ாகுப்பு ஒரு கண்ணாடியாக 
நண்பர்களுடன் வைர்ந்து ஒரு புத்தகத்மத ோைிக்கும்வபாது, ைில 

ேிஷயங்கள் உங்கள் கேனத்மத ஈர்க்கின்றன, மற்ற ேிஷயங்கள் 
மற்றேர்களின் கேனத்மத ஈர்க்கின்றன என்பமத நீங்கள் எப்வபாதாேது 
கேனித்திருக்கிறீர்களா? இந்தப் புத்தகவம பல்வேறு தமலப்புகமளக் 
குறிப்பிடலாம், ஆனால் நாம் அமனேரும் நமக்கு மிகேும் முக்கியத்துேம் 
ோய்ந்த ேிஷயங்களில் ைிறப்பு கேனம் தைலுத்த முமனகிவறாம். வதேனுமடய 
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ேடீிவயாக்கள், ேழிகாட்டிகள் மற்றும் வேறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
பார்மேயிடேும். 

ஜனங்கள் பமழய ஏற்பாட்மடக் மகயாண்டதால் இது எப்தபாழுதும் 
உண்மமயாக இருந்திருக்கிறது. பமழய ஏற்பாட்டு எழுத்தாளர்கள் 
வதேனுமடய ராஜ்யத்தின் இமறயியமலயும் அேரின் உடன்படிக்மககளின் 
தகாள்மககமளயும் தங்கள் புத்தகங்களின் மூலம் அேருமடய மக்களுக்குப் 
பிரவயாகித்தவபாது பல ேிஷயங்கமளப் பற்றி வபைினர். நாம் பமழய 
ஏற்பாட்மட அணுகுமகயில், நம் ோழ்க்மகக்கு முக்கியத்துேம் ோய்ந்த இந்த 
கருப்தபாருள்களில் ஏவதனும் ஒன்மற நாம் முன்னிமலப்படுத்தலாம். 

நாம் பமழய ஏற்பாட்டு நூற்ததாகுப்மப ஒரு கண்ணாடிமயப் வபால 
அணுகும்வபாது, அந்த கருப்தபாருள்கள் வேதாகமத்தின் இரண்டாம் நிமல 
அல்லது ைிறிய அம்ைங்களாக இருந்தாலும் கூட, நமது கேமலகள் மற்றும் 
வகள்ேிகமளப் பற்றி பமழய ஏற்பாடு என்ன தைால்கிறது என்பமத 
முதன்மமயாகப் பார்க்கிவறாம். நாம் இந்த உத்திமய "கருப்தபாருள் 
பகுப்பாய்ேு" என்று அமழக்கிவறாம், ஏதனன்றால், நாம் வதேனுக்கு 
உண்மமயுள்ளேர்களாக இருக்க முற்படும்வபாது, நமக்கு முக்கியமான 
கருப்தபாருள்கள் அல்லது தமலப்புகளில் பமழய ஏற்பாடு பிரதிபலிக்கும் 
ேழிகமள நாம் வதடுகிவறாம். 

பமழய ஏற்பாட்டு நூற்ததாகுப்பு தபரும்பாலும் கருப்தபாருள் 
பகுப்பாய்ேில் ஒரு கண்ணாடியாக எே்ோறு தையல்படுகிறது என்பமதப் 
புரிந்துதகாள்ள, நாம் இரண்டு ைிக்கல்கமளத் ததாடுவோம்: முதலாேதாக, இந்த 
உத்தியின் அடிப்பமட அல்லது நியாயப்படுத்தமலப் பார்ப்வபாம்; 
இரண்டாேதாக, இந்த உத்தியின் கேனம் என்னதேன்று பார்ப்வபாம். 
கருப்தபாருள் பகுப்பாய்ேின் அடிப்பமடமய முதலில் பார்ப்வபாம். 

அடிப்பகட 
நாம் அமத உணர்கிவறாவமா இல்மலவயா, பமழய ஏற்பாட்மட 

ோைிக்கும்வபாது, நமது அனுபேங்களிலிருந்து எழும் 
முன்னுரிமமகளிலிருந்து நம்மம முற்றிலுமாக பிரிப்பது ைாத்தியமற்றது. நாம் 
பமழய ஏற்பாட்மட வதேன் தம் மக்களுக்கு தகாடுத்த ராஜ ோர்த்மதயாக 
பார்க்கிவறாம். ஆகவே, ஏவதா ஒரு அளேுக்கு, நம்மிடமுள்ள முக்கியமான 
பிரை்ைமனகமள அமே எே்ோறு மகயாளுகின்றன என்பமதக் 
கண்டுபிடிக்கும் நம்பிக்மகயில் நாம் எப்தபாழுதும் இந்த வேதாகமம் என்ன 
தைால்கிறததன்று பார்க்கிவறாம். ஆனால் இந்த தபாதுோன 
நமடமுமறயானது "இது ைரியான காரியமா?" என்கிற வகள்ேிமய 
எழுப்புகிறது. பமழய ஏற்பாட்மட நாம் ஆர்ேத்துடன் படிப்பது ைரியா? 

நமது ஆர்ேங்களின் கண்ணாடியாக பமழய ஏற்பாட்மட 
அணுகுேதற்கான அடிப்பமடயாக வைமே தைய்யும் குமறந்தபட்ைம் இரண்டு 
காரணிகள் உள்ளன: முதலாேதாக, வேதாகமத்தின் தன்மமவய இந்த 
அணுகுமுமறமய ஆதரிக்கிறது; இரண்டாேதாக, பல வேதாகம உதாரணங்கள் 
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ேடீிவயாக்கள், ேழிகாட்டிகள் மற்றும் வேறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
பார்மேயிடேும். 

அமத உறுதிப்படுத்துகின்றன. முதலில் வேதாகமத்தின் பாத்திரம் கருப்தபாருள் 
பகுப்பாய்மேப் பயன்படுத்தி எே்ோறு ஆதரிக்கிறது என்பமதக் கேனியுங்கள். 

வவ ாகம ் ின்  ன்கம 
எந்ததோரு குறிப்பிடத்தக்க நீளத்தில் இருக்கும் நன்கு எழுதப்பட்ட 

புத்தகங்கமளப் வபாலவே, பமழய ஏற்பாட்டு புத்தகங்களும் பல ைிறிய 
கூறுகமளக் தகாண்டுள்ளன, அமே பிரிேுகளாக ஒன்றாகப் 
தபாருந்துகின்றன. இந்தப் பிரிேுகள் ஒன்றிமணந்து தபரிய பிரிேுகமள 
உருோக்குகின்றன, வமலும் இந்த பிரிேுகள் முழு புத்தகங்கமளயும் 
உருோக்குகின்றன. இந்த நிமலகள் ஒே்தோன்றும் பமழய ஏற்பாட்டு 
புத்தகங்கள் நமக்கு ேழங்கும் ேிஷயங்களில் தன் தைாந்த பங்களிப்மபை் 
அளிக்கின்றன. இந்த நிமலகள் எதிலும் நம் கேனத்மத ஒருமுகப்படுத்த நாம் 
முற்றிலும் சுதந்திரமாக உணர வேண்டும். 

துரதிருஷ்டேைமாக, பல வநர்மமயான கிறிஸ்தேர்கள் தபரும்பாலும் 
பமழய ஏற்பாட்டு ேைனங்களின் அர்த்தத்மத மிகேும் குறுகியதாக 
நிமனக்கிறார்கள். ஒே்தோரு பத்தியும் வபாதமனகளின் மிக தமல்லிய வலைர் 
கற்மறமய ேழங்குேது வபால் உள்ளன, வமலும் அமத சுருக்கமாக்க ஒவர ஒரு 
ேழி உள்ளது. ஆனால் உண்மமயில், ஒரு வலைர் கற்மறய ப் வபால 
இருப்பமத ேிட, வேத பகுதிகளின் முக்கியத்துேம் படிப்படியாக பரேிய 
ஒளிக்கதிமரப் வபால இருக்கிறது. ைில கருப்தபாருள்கள் மிகேும் 
முக்கியமானமேகளாக இருக்கின்றன, வமலும் வேத பகுதிகள் அேற்றின் மதீு 
பிரகாைமாக பிரகாைிக்கின்றன. இமே வேத பகுதிகளின் மிக முக்கியமான 
கருப்தபாருள்களாகும். மற்றும் பிற தமலப்புகள், "ைிறிய" கருப்தபாருள்களாக 
இருக்கலாம். கருப்தபாருள் பகுப்பாய்ேு வேத பகுதிகளின் முக்கியத்துேத்தின் 
இந்த முழு ேரம்மபயும் அங்கீகரிக்கிறது, வமலும் தபரும்பாலும் இரண்டாம் 
அல்லது ைிறிய தமலப்புகளின் மதீு கேனத்மத ஈர்க்கிறது. உண்மமயில், ைிறிய 
தமலப்புகள் தபாதுோக கருப்தபாருள் பகுப்பாய்ேில் ஆய்ேின் முதன்மமப் 
தபாருள்களாக மாறுகின்றன. 

நம் மனதில் என்ன இருக்கிறது என்பதற்கு ஒரு எளிய உதாரணத்மத 
தகாடுப்பதற்கு வேதாகமத்தின் முதல் ேைனமான ஆதியாகமம் 1:1 மயப் 
பார்ப்வபாம். ஆதியிவல வதேன் ோனத்மதயும் பூமிமயயும் ைிருஷ்டித்தார் 
(ஆதியாகமம் 1:1). "இந்த ேைனம் என்ன வபாதிக்கிறது?" என்று நம்மம நாவம 
வகட்டுக் தகாண்டால், முதல் பார்மேயில், பதில் மிகேும் எளிமமயானது என்று 
நாம் நிமனக்கலாம்: ஆதியாகமம் 1:1 வதேன் உலகத்மத ைிருஷ்டித்தார் என்று 
நமக்கு கூறுகிறது. நம்மில் தபரும்பாலோயைோர் அவநகமாக இந்த ேைனத்தின் 
முக்கிய கருத்மத சுருக்கமாகக் கூறுேதற்கு இது ஒரு நியாயமான ேழி 
என்பமத ஒப்புக்தகாள்ோர்கள். ஆனால், இந்த சுருக்கம் எே்ேளேு 
உண்மமயாக இருந்தாலும், இந்த மமயத் தமலப்பில் மட்டுவம நாம் கேனம் 
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ேடீிவயாக்கள், ேழிகாட்டிகள் மற்றும் வேறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
பார்மேயிடேும். 

தைலுத்தினால், இந்த ேைனம் ததாடும் வேறு பல கருப்தபாருள்கமள நாம் 
புறக்கணிக்க வநரிடும். 

இந்த ைில ோர்த்மதகளில் எத்தமன கருப்தபாருள்கள் அல்லது 
கருக்கள் காணப்படுகின்றன? உண்மமயில், இந்த பட்டியல் மிகேும் நீளமானது. 
வதேன் உலமக ைிருஷ்டித்தார் என்ற உண்மமமயப் பற்றிப் வபசுேமதத் தேிர, 
இந்த ேைனமானது "வதேன் ஒருேர் இருக்கிறார்" மற்றும் "அேர் எல்லாம் 
ைிருஷ்டிக்கப்படுேதற்கு முன்வப இருந்தார்" வபான்ற இமறயியல் 
கருப்தபாருள்கமளத் ததாடுகிறது. வதேன் ைிருஷ்டிப்பதற்கு 
ேல்லமமயுள்ளேர் என்றும், அேர் ைிருஷ்டிகராக ஒப்புக்தகாள்ளப்பட 
வேண்டும் என்றும் அது நமக்குை் தைால்கிறது. 

ஆதியாகமம் 1:1 ைிருஷ்டிப்பு பற்றி நமக்கு தைால்கிறது. ஒரு ைிருஷ்டிப்பு 
நிகழ்ேு இருந்தது என்ற உண்மமமய அது நமக்குை் தைால்கிறது, வமலும் அது 
எல்லாம் உருோக்கப்பட்ட ஒரு காலத்மதப் பற்றி நமக்கு தைால்கிறது. 
ைிருஷ்டிப்பு தன்னிமறேு தபற்றதல்ல என்பமத அது தேளிப்படுத்துகிறது; அது 
தன் வதேமனை் ைார்ந்திருக்கிறது. பரவலாகம் ைிருஷ்டிப்பின் ஒரு பரிமாணம் 
என்றும் பூமி ைிருஷ்டிப்பின் ஒரு பரிமாணம் என்றும் அது ேிளக்குகிறது. இந்த 
ஒரு ேைனம் இமதயும் இன்னும் பல ைிறிய கருப்தபாருள்கமளயும் ததாடுகிறது, 
வமலும் நாம் ைட்டப்பூர்ேமாக அேற்றில் எதன் மதீும் நம்முமடய கேனத்மத 
தைலுத்த முடியும். 

ஆதியாகமம் 1:1 வபான்ற ஒவர ஒரு ேைனத்தில் இே்ேளேு தமலப்புகள் 
காணப்பட்டால், தபரிய வேத பகுதிகளில் எத்தமன தமலப்புகள் காணப்படும் 
என்பமதக் கற்பமன தைய்து பாருங்கள். குறிப்பிடத்தக்க நீளமுள்ள 
தபரும்பாலான பமழய ஏற்பாட்டு பகுதிகள் நமது ஆர்ேங்கள் மற்றும் 
அனுபேங்கள் ததாடர்பான பல பிரை்ைமனகமளப் பற்றி வபசுகின்றன. 
நிை்ையமாகவே, நம்முமடய தைாந்தக் கருத்துக்கமள வேதாகமத்திற்குள் 
திணிக்காமல் கேனமாக இருக்க வேண்டும். ஆனால் பமழய ஏற்பாட்டு ேைன 
பகுதிகள் தேளிப்பமடயாகவோ அல்லது மமறமுகமாகவோ 
பிரை்ைமனகமளப் வபைினால், இந்த கருப்தபாருள்களிலிருந்து நாம் 
பயனமடேது மிகேும் தபாருத்தமானது தான். 

பமழய ஏற்பாட்மட ஒரு கண்ணாடியாகக் கருதுேதற்கான 
அடிப்பமடமயயும் நாம் கருப்தபாருள் பகுப்பாய்ேின் வேதாகம 
எடுத்துக்காட்டுகளில் காணலாம். வதேனால் ஏேப்பட்ட வேதாகம 
எழுத்தாளர்களும் வேதத்தில் உள்ள அதிகாரப்பூர்ே கதா பாத்திரங்களும் 
தபரும்பாலும் பமழய ஏற்பாட்டு பகுதிகளின் ஒப்பட்ீடளேில் ைிறிய அம்ைங்கள் 
மீது நம் கேனத்மத ஈர்த்தன. 

வவ ாகம உ ாரணங்கள் 
ஒரு குறிப்பிடத்தக்க உதாரணமாக, எபிதரயர் 11:32-34 மய கேனியுங்கள்: 
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ேடீிவயாக்கள், ேழிகாட்டிகள் மற்றும் வேறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
பார்மேயிடேும். 

கிதிவயான், பாராக், ைிம்வைான், தயப்தா, தாேதீு, ைாமுவேல் 
என்பேர்கள் ேிசுோைத்தினாவல அேர்கள் ராஜ்யங்கமள 
தஜயித்தார்கள், நீதிமய நடப்பித்தார்கள், 
ோக்குத்தத்தங்கமளப் தபற்றார்கள், ைிங்கங்களின் 
ோய்கமள அமடத்தார்கள், அக்கினியின் உக்கிரத்மத 
அேித்தார்கள், பட்டயக்கருக்குக்குத் தப்பினார்கள், 
பலேனீத்தில் பலன்தகாண்டார்கள், யுத்தத்தில் 
ேல்லேர்களானார்கள், அந்நியருமடய வைமனகமள 
முறியடித்தார்கள் (எபிதரயர் 11:32-34). 

நியாயாதிபதிகளின் புஸ்தகத்தில் தயப்தா மற்றும் ைிம்வைானின் 
கமதகமள நன்கு அறிந்த ஒே்தோருேரும், இந்தப் புத்தகம் இந்த மனிதர்கமள 
நல்ல உதாரணங்களாக காட்டேில்மல என்பமத அறிோர்கள். 
தைால்லப்வபானால், நியாயாதிபதிகள் புஸ்தகத்தின் எழுத்தாளர், தயப்தா, 
ைிம்வைான் உட்பட, ேரலாற்றின் இந்தக் காலகட்டத்தில் இஸ்ரவேலின் 
தமலேர்களின் தார்மகீத் வதால்ேிகள் குறித்துத் திரும்பத் திரும்ப நமக்கு 
எடுத்துக்காட்டினார். வதேனுமடய ஜனங்களுக்குப் வபாதுமான தமலமமமய 
ேழங்க நியாயாதிபதிகள் தகுதியற்றேர்கள் என்பமத நிரூபிப்பதில் அேர்கள் 
வதால்ேியுற்றமத அேர் எடுத்துக்காட்டினார். 

அப்படியிருந்தும், நியாயாதிபதிகள் புஸ்தகத்தில் தயப்தா மற்றும் 
ைிம்வைாமனப் பற்றி எழுதிய பதிேுகளும் இந்த இரண்டு நியாயாதிபதிகமளப் 
பற்றிய ைாதகமான, ஆனால் ஒப்பட்ீடளேில் ைிறிய உண்மமகமளத்தான் 
ததரிேிக்கின்றன. இந்த இரண்டு மனிதர்களும் ேிசுோைத்துடன் 
வதேனிடத்திற்குத் திரும்பியவபாது வதேனுமடய எதிரிகமள தேன்றனர். 
எனவே, எபிதரயர் புத்தகத்தின் எழுத்தாளர் பமழய ஏற்பாட்டில் 
ேிசுோைத்திற்கான உதாரணங்கமளத் வதடியவபாது இந்த மனிதர்களின் 
வநர்மமறயான ைாதமனகமள குறிப்பிட்டார். தனக்கு முக்கியமாக இருந்த 
இந்த ைிறிய கருப்தபாருள்கமள அேர் ேலியுறுத்தியவபாதிலும், எபிதரயர் 
புத்தகத்தின் எழுத்தாளர் நியாயாதிபதிகளின் புஸ்தகத்திற்கு 
உண்மமயுள்ளேராகவே இருந்தார். 

புதிய ஏற்பாட்டு எழுத்தாளர்கள் பமழய ஏற்பாட்டிலிருந்து 
ஒப்பட்ீடளேில் ைிறிய ேிேரங்கமள எடுத்து குறிப்பிடலாம், 
வமலும் அேர்கள் அந்த வேத பகுதிக்கு உண்மமயாக 
இருக்கும் ேமர அதிலிருந்து ோழ்க்மகப் பாடங்கமள 
எடுத்துக்தகாள்ளலாம். இவயசு ஒரு ஆை்ைர்யமூட்டும் 
காரியத்மத தைால்கிறார். வதேனுமடய நியாயப்பிரமாணம் 
நிமறவேறுமுன் வதேனுமடய ோர்த்மதயின் ஒரு ைிறு 
எழுத்தாகிலும், ஒரு எழுத்தின் உறுப்பாகிலும் ஒழிந்துவபாகாது 
என்று அேர் கூறுகிறார். அதிலிருந்து நாம் ஊகிக்கக்கூடிய 
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ேடீிவயாக்கள், ேழிகாட்டிகள் மற்றும் வேறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
பார்மேயிடேும். 

காரியங்களில் ஒன்று என்னதேன்றால், வேதாகமத்தில் 
இருக்கிற தபரிய பகுதியிலிருந்து ைிறிய பகுதி ேமர, 
வதேனால் ஏேப்பட்டும், அர்த்தமுள்ளமேயாகேும், மதிப்பும் 
வநாக்கமும் தகாண்டமேயாகேும் இருக்கின்றன. நாம் 
உண்மமயில் புதிய ஏற்பாட்டில் இமதக் குறித்த பல 
உதாரணங்கமள காண முடியும் - அதாேது, புதிய ஏற்பாட்டு 
எழுத்தாளர்கள் பமழய ஏற்பாட்டு நிகழ்ேுகள் மற்றும் 
வபாதமனகமள மீண்டும் குறிப்பிட்டு அமேகளிடமிருந்து 
கூட ைிறிய காரியங்கமள நமடமுமறப் பாடங்களாக 
எடுத்துக்தகாள்கிறார்கள். எபிதரய நிருபத்தின் எழுத்தாளர், 
அதிகாரம் 11 இல், பல பமழய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தோன்கமள 
பட்டியலிட்டு, சுேிவைஷத்தின் மீதான பரந்த நம்பிக்மகமயக் 
கருத்தில் தகாண்டு எல்லா இடங்களிலும் உள்ள எல்லா 
ேிசுோைிகளுக்கும் தபாருந்தும் தபாதுோன நியமங்கமள 
அேர்களின் குறிப்பிட்ட அனுபேங்களிலிருந்து 
எடுத்துமரக்கிறார். 

— Rev. தகேின் லாபி 

பமழய ஏற்பாட்மட ஒரு கண்ணாடியாகக் கருதுேதற்கான 
அடிப்பமடமய அல்லது நியாயப்படுத்தமல இப்வபாது நாம் பார்த்திருக்கிவறாம், 
இந்த உத்திமய வநாக்கி நமது கேனத்மதத் திருப்ப வேண்டும். 

நம் கவனம் 
பமழய ஏற்பாட்டின் மதீு நமக்கு இருக்கும் ஆர்ேம் நபருக்கு நபர், 

காலத்திற்கு காலம் மற்றும் இடத்திற்கு இடம் வேறுபடும். இந்த காரணத்திற்காக, 
நாம் பமழய ஏற்பாட்மட ஒரு கண்ணாடியாக மகயாளும்வபாது, பலேிதமான 
பிரை்ைமனகளில் நாம் கேனம் தைலுத்தலாம். இந்த பரந்த அளேிலான 
கருப்தபாருள் பகுப்பாய்ேு கும்ரான் அல்லது ைேக்கடல் வபான்ற பண்மடய யூத 
ேியாக்கியான நூல்களிலும், பிற ஆரம்பகால யூத நூல்கள் மற்றும் டால்மட் 
ஆகியேற்றிலும் காணப்படுகிறது. ஒே்தோரு நூற்றாண்டிலும் பமழய 
ஏற்பாட்டின் கிறிஸ்தே ேியாக்கியானங்களில் பல்வேறு ேமககள் 
காணப்படுகின்றன. இருந்தாலும், கருப்தபாருள் பகுப்பாய்ேு மூலம் 
வேதாகமத்மதப் பார்க்கும்வபாது, தபாதுோக முன்னால் நகரும் ைில 
தமலப்புகள் உள்ளன. 

கருப்தபாருள் பகுப்பாய்ேின் மமயத்மத நாம் கருத்தில் 
தகாள்ளும்வபாது, முதலில் இமறயியல் வகாட்பாடுகளுக்கு முக்கியத்துேம் 
தகாடுப்பமதப் பற்றியும், இரண்டாேதாக, எடுத்துக்காட்டுகளுக்கு முக்கியத்துேம் 
தகாடுப்பது பற்றியும், மூன்றாேதாக, தனிப்பட்ட வதமேகளுக்கு கேனம் 
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ேடீிவயாக்கள், ேழிகாட்டிகள் மற்றும் வேறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
பார்மேயிடேும். 

தைலுத்துேது பற்றியும் வபசுவோம். பமழய ஏற்பாட்டு பகுதிகள் இமறயியல் 
வகாட்பாடுகமளப் பற்றி என்ன கூறுகின்றன என்பமதப் பகுத்தறிேதில் அதிக 
கேனம் தைலுத்தப்பட்டிருக்கலாம். 

வகாட்பாடுகள் 
பல்லாயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக, பமழய ஏற்பாடு பாரம்பரிய 

வகாட்பாடுகமளக் குறித்த அதிகாரப்பூர்ே வபாதமனகளின் ஆதாரமாக 
பார்க்கப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக, கிறிஸ்தே இமறயியலாளர்கள் 
தபரும்பாலும் முமறப்படுத்தப்பட்ட இமறயியலின் தமலப்புகளிலிருந்து ேரும் 
வகள்ேிகமளக் வகட்பதன் மூலம் கருப்தபாருள் பகுப்பாய்மேப் 
பயன்படுத்துகின்றனர். நாம் ஒரு பமழய ஏற்பாட்டு பகுதிமய அணுகி, 
"வதேனுமடய பண்புகமளப் பற்றி அது என்ன தைால்கிறது?", "மனிதகுலத்தின் 
நிமலமயப் பற்றி அது என்ன தைால்கிறது?" "இரட்ைிப்பின் வகாட்பாட்மடப் பற்றி 
அல்லது பாேத்திற்கு எதிரான நியாயத்தீர்ப்புக் வகாட்பாட்மடப் பற்றி அது 
என்ன தைால்கிறது?" வபான்ற வகள்ேிகமளக் வகட்கிவறாம். இங்வக இருக்கிற 
மற்றும் இதற்கு ஒத்த தமலப்புகளின்படி பமழய ஏற்பாட்டு பகுதிகமள 
ேரிமைப் படுத்தும் ஒரு தமலப்பு வேதாகமத்மத நீங்கள் பார்த்திருக்கலாம். இந்த 
ேமகயான கருப்தபாருள்களின் மதீு அங்குள்ள வேத பகுதிகளின் முக்கிய 
கேனம் இல்லாமலிருக்கலாம். ஆனால் வேத பகுதிகள் தேளிப்பமடயாகவோ 
அல்லது மமறமுகமாகவோ அேற்மறத் ததாட்டால், நம்மமப் பற்றிய பல 
பாரம்பரிய வகள்ேிகளுக்கு நாம் பதில்கமளக் கண்டமடய முடியும். 

வகாட்பாட்டு கருப்தபாருள் பகுப்பாய்ேு தபரும்பாலும் அடிப்பமட வேத 
பகுதிகளின் ேடிேத்மத எடுக்கிறது - அதாேது இந்த அல்லது அந்த 
வபாதமனமய ஆதரிக்கும் குறிப்பிட்ட பமழய ஏற்பாட்டு பகுதிகளுக்கான 
ேிமரோன குறிப்புகமள எடுக்கிறது. ஏறக்குமறய ஒே்தோரு முமறயும் 
முமறப்படுத்தப்பட்ட இமறயியமலவயா, ேிசுோை அறிக்மகமயவயா, அல்லது 
ஒரு திருை்ைமப வகாட்பாட்டு அறிக்மகமய பற்றிய ஒரு புத்தகத்மத நாம் 
ோைிக்கும்வபாது, வகாட்பாட்டு நிமலப்பாடுகமள ஆதரிப்பதற்காக பல பமழய 
ஏற்பாட்டு குறிப்புகள் குறிப்பிடப்படுேமத நாம் காண்கிவறாம். 

துரதிருஷ்டேைமாக, ைில இமறயியலாளர்கள் ைில வநரங்களில் பமழய 
ஏற்பாட்டு பகுதிகமள மிகேும் வமாைமாக தேறாகப் பயன்படுத்தியுள்ளனர், 
அதனால் பல ேியாக்கியான அறிஞர்கள் பமழய ஏற்பாட்டு பகுதிகமள 
ஆதாரமாக எடுப்பமத முற்றிலுமாக நிராகரித்துள்ளனர். ஆனால் ஒரு வேத 
பகுதி ஒரு பிரை்ைமனமயப் பற்றி வபைினால், ஆதார ேைனங்கள் 
தைல்லுபடியாகும், வமலும் இந்த கருப்தபாருள்கள் ைிறியதாக இருந்தாலும் கூட, 
அமே வேதாகம பகுதிகளில் கருப்தபாருள்கமள முன்னிமலப்படுத்தும் 
ேிமரோன ேழிகளாகேும் இருக்கின்றன. 

வகாட்பாட்டில் கேனம் தைலுத்துேவதாடு, தார்மீக எடுத்துக்காட்டுகமள 
முன்னிமலப்படுத்துேது கருப்தபாருள் பகுப்பாய்ேின் மற்தறாரு தபாதுோன 
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ேடீிவயாக்கள், ேழிகாட்டிகள் மற்றும் வேறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
பார்மேயிடேும். 

ேடிேமாகும். தபரும்பாலும், நாம் பின்பற்ற வேண்டிய அல்லது நிராகரிக்க 
வேண்டிய கதாபாத்திரங்கமள அறிந்துதகாள்ேதற்காக பமழய ஏற்பாட்மடப் 
பார்க்கிவறாம். 

உ ாரணங்கள் 
உதாரணமாக, 1 ைாமுவேல் 17-ல் தாேதீு மற்றும் வகாலியாத்து பற்றிய 

நன்கு அறியப்பட்ட கமதமயக் கேனியுங்கள். பல நூற்றாண்டுகளாக, 
ேிசுோைிகள் பின்பற்றுேதற்கான ஒரு முன்மாதிரியாக வபாதகர்கள் தாேயீத 
மேத்திருந்தனர். ைேுலின் கேைத்மத ோங்கி உபவயாகிக்க மறுத்ததற்காகேும், 
வதேனுமடய ேல்லமமமய ேிசுோைித்ததற்காகேும், வகாலியாத்மத 
வதாற்கடித்ததற்காகேும் தாேதீு புகழப்பட்டமத நாம் அடிக்கடி வகட்கிவறாம். 
அேருமடய மனப்பான்மம, ோர்த்மதகள் மற்றும் தையல்கள் எல்லா 
ேிசுோைிகளும் தங்கள் தைாந்த ஆேிக்குரிய ைோல்கமள 
எதிர்தகாள்ளும்வபாது பின்பற்றுேதற்கான முன்மாதிரிகளாகக் 
கருதப்படுகின்றன. 

துரதிர்ஷ்டேைமாக, ைமபீத்திய தைாப்தங்களில் பல ேியாக்கியான 
அறிஞர்கள் 1 ைாமுவேல் 17-ல் தாேமீத ஒரு தார்மீக முன்மாதிரியாக நடத்துேது 
தபாருத்தமற்றது என்று ேலியுறுத்தியுள்ளனர். ைாமுவேல் புத்தகத்தின் இந்தப் 
பகுதி, தாேதீின் ேடீு ஏன் ைேுலின் ேட்ீடாருக்கு பதிலாக இஸ்ரவேலின் நிரந்தர 
அரை ேம்ைமாக மாற்றியது என்பமத ேிளக்குேதற்காக ேடிேமமக்கப்பட்டது 
என்று அேர்கள் ோதிடுகின்றனர். எனவே, வகாலியாத்தின் மீதான தாேதீின் 
தேற்றி, தாேதீின் மகத்தான குமாரனாகிய கிறிஸ்துமேயும், தபால்லாங்கின் 
மீதான அேருமடய இறுதி தேற்றிமயயும் மட்டுவம ைிந்திக்க கிறிஸ்தேர்கமள 
ேழிநடத்த வேண்டும் என்று அேர்கள் முடிேுக்கு ேருகிறார்கள். இது ஒரு 
முக்கியமான கருப்தபாருளாகும், ஆனால் இந்த வேத பகுதியிலிருந்து நாம் 
தபறக்கூடிய ஒவர அறிேுறுத்தல் இது மட்டுமல்ல. புதிய ஏற்பாடு கிறிஸ்துமேப் 
பின்பற்றும்படி நம்மம அமழப்பதுவபால, தாேதீின் சூழ்நிமலகளில் அேருக்கு 
இருந்த ேிசுோைத்மத ஒே்தோரு ேிசுோைியும் பின்பற்ற வேண்டும். 

பமழய ஏற்பாட்டில் பின்பற்றப்பட வேண்டிய அல்லது நிராகரிக்கப்பட 
வேண்டிய எடுத்துக்காட்டுகள் அதிகம் உள்ளன. இந்த எடுத்துக்காட்டுகமளத் 
வதடுேது பமழய ஏற்பாட்டின் அதிகாரப்பூர்ே வபாதமனமய கருப்தபாருள் 
பகுப்பாய்ேு மூலம் ஆராய்ேதற்கான ஒரு நியாயமான ேழியாகும். 

இமறயியல் வகாட்பாடுகள் மற்றும் வேதாகம எடுத்துக்காட்டுகளுடன் 
வைர்த்து, கருப்தபாருள் பகுப்பாய்ேின் மூன்றாேது தபாதுோன மற்றும் 
முமறயான கேனம் தனிப்பட்ட வதமேகளுக்கான வேத ோைிப்பாகும். பமழய 
ஏற்பாட்டு பகுதிகள் ேிசுோைிகள் தங்கள் தனிப்பட்ட ோழ்க்மகயில் 
எதிர்தகாள்ளும் பல்வேறு பிரை்ைமனகமள எே்ோறு மகயாள்கின்றன 
என்பமதப் புரிந்துதகாள்ள கருப்தபாருள் பகுப்பாய்ேு நமக்கு உதேுகிறது. 
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ேடீிவயாக்கள், ேழிகாட்டிகள் மற்றும் வேறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
பார்மேயிடேும். 

 னிப்பட்ட வ கவகள் 
ஒரு நல்ல தகப்பனாக அல்லது தாயாக எப்படி இருக்க வேண்டும், 

வேமலயில் எப்படி தேற்றி தபறுேது, வதேமன எப்படி ஆராதிப்பது, அல்லது 
உணர்ை்ைி ரதீியான வபாராட்டங்கமள எே்ோறு மகயாள்ேது என்பது பற்றிய 
பமழய ஏற்பாட்டு பாடங்கமள நாம் அமனேரும் வகட்டிருக்கிவறாம். பமழய 
ஏற்பாட்டு பகுதிகள் தபரும்பாலும் கருப்தபாருள் பகுப்பாய்ேு மூலம் இந்த 
ேமகயான தனிப்பட்ட காரியங்கமள நிேர்த்தி தைய்ேதற்கான ஒரு ேழியாக 
பார்க்கப்படுகின்றன. இந்த ேிஷயங்கள் வேதாகம பகுதிகளின் ைிறிய 
அம்ைங்களாக மட்டுவம இருந்தாலும், பமழய ஏற்பாட்டு அேற்மற எே்ோறு 
குறிப்பிடுகிறது என்பமத ஆராய்ேது இன்னும் நமக்கு மிகேும் 
முக்கியமானதாக இருக்கலாம். 

உதாரணமாக, ஒரு தகப்பனாக தாேதீின் வதால்ேிகமளப் பற்றி 
ஊழியக்காரர்கள் தகப்பன்மார்கமள ைரியாக எை்ைரிக்கிறார்கள். யாக்வகாபு 
தன் மமனேிக்காக 14 ேருடம் உமழத்ததிலிருந்து அேர்கள் கடின உமழப்பின் 
தகாள்மககமள பாடமாக எடுத்துக்தகாள்கிறார்கள். ஆராதமனயின் 
கூறுகமள ேிளக்குேதற்காக வபாதகர்கள் தமல்கிவைவதக்கு மற்றும் 
ஆபிரகாமின் கமதக்கு திரும்புகிறார்கள். ஆேிக்குரிய மனை்வைார்மே 
எதிர்தகாள்ளும் ேிசுோைிகமள ேழிநடத்த, கர்வமல் மமலயில் எலியா 
அனுபேித்த உணர்ை்ைிப் வபாராட்டங்கமள அேர்கள் பார்க்கிறார்கள். 

வேதாகமம் நமது தநறிமுமற ோழ்க்மகக்கு நம்பகமான 
ேழிகாட்டியாக இருப்பமத நான் காண்கிவறன், ஏதனன்றால் 
வதால்ேியுற்று மீண்டேர்கமளயும் வதால்ேியுற்று 
ஒருவபாதும் மீளாதாேர்கமளயும் பற்றிய நிகழ்ேுகமள 
வேதம் தருகிறது, வமலும் வதேன் நம்மம மன்னிக்க இன்னும் 
தயாராக இருக்கிறார் என்பமதப் புரிந்துதகாள்ள நமக்கு 
உதேுகிறது. அேர் நம்மம மீட்தடடுக்கும் வபாது, வதேனுமடய 
கிருமபயின் காரணமாக நாம் தேற்றியின் ோழ்க்மகமய 
ோழ முடிகிறது... எனவே என்மனப் தபாறுத்தேமர, வேதம் 
நமது தநறிமுமற ோழ்க்மகக்கு ஒரு நம்பகமான 
ேழிகாட்டியாக இருக்கிறது. வேதத்மத நாம் தேறாகப் 
பயன்படுத்த முடியாது. நாம் வேதத்மதத் தேறாக வமற்யகோள் 
காட்ட முடியாது, ஏதனன்றால் மக்கள் வதால்ேியுற்ற 
நிகழ்ேுகள் நாம் கற்றுக்தகாள்ேதற்காக 
தகாடுக்கப்பட்டுள்ளது, அந்த தேமற மீண்டும் தைய்யக்கூடாது, 
மாறாக அந்த நடத்மதயிலிருந்து கற்றுக்தகாண்டு, நாம் எங்கு 
பாேம் தைய்கிவறாம், எங்வக நாம் வதால்ேியமடகிவறாம் 
என்பமதப் பார்ப்பது தான் அதன் வநாக்கமாகும், எனவே 
வதேன் நாம் ோழ்ேில் முதன்மமயானேராக இருக்கும்படி, 
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ேடீிவயாக்கள், ேழிகாட்டிகள் மற்றும் வேறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
பார்மேயிடேும். 

பரிசுத்த ஆேியின் ேல்லமமயின் மூலம் நம்மமக் 
காத்துக்தகாள்ேவத அதன் வநாக்கமாகும். 

— Dr. ஆஷிஷ் கிறிஸ்பல் 

கருப்தபாருள் பகுப்பாய்ேு மூலம் பமழய ஏற்பாட்மட ஒரு கண்ணாடியாக 
நடத்துேதால் அது பல ேடிேங்கமள எடுக்கிறது. இந்த உத்தி நாம் அமத 
ஒருவபாதும் புறக்கணிக்கக் கூடாத அளேுக்கு மதிப்புமடயது. பமழய ஏற்பாட்டு 
நூற்ததாகுப்மப நாம் ஆராயும்வபாது, இந்த வேதாகமம் முன்மேக்கும் 
ஒே்தோரு ைிறிய கருப்தபாருள் மீதும் கூட கேனம் தைலுத்துேது ைரிதான். 

பமழய ஏற்பாட்டு நூற்ததாகுப்மப நாம் ஒரு கண்ணாடியாக 
அணுகக்கூடிய ைில ேழிகமள இப்வபாது நாம் பார்த்திருக்கிவறாம், 
வதேனுமடய மக்கள் பின்பற்றிய இரண்டாேது முக்கிய உத்தியான பமழய 
ஏற்பாட்டு நூற்ததாகுப்மப ேரலாற்றின் ஜன்னலாக அணுகுதல் என்பமத நாம் 
பார்க்கேிருக்கிவறாம். 

பகைய ஏற்பாட்டு நூற்த ாகுப்பு ஒரு 
ஜன்னல் 

வதேனுக்கு அேர்கள் தைய்த உண்மமயுள்ள வைமேயானது கடந்த 
காலத்தில் வதேன் தங்களுக்காக என்ன தைய்தார் என்பமத அேர்கள் 
நிமனேுகூர வேண்டும் என்று பமழய ஏற்பாட்டு தீர்க்கதரிைிகள் இஸ்ரவேலமர 
மீண்டும் மீண்டும் எை்ைரித்தனர். இந்த எை்ைரிக்மகக்கு பிரதிபலிப்பாக, 
இஸ்ரவேலிலும் கிறிஸ்தே ைமபயிலும் இருந்த உண்மமயுள்ளேர்கள் 
எப்தபாழுதும் பமழய ஏற்பாட்மட ேரலாற்றின் ஜன்னலாக 
நடத்தியிருக்கிறார்கள். வேதாகம நம்பிக்மகயானது புராணங்களிவலா, 
அரைியல் பிரை்ைாரத்திவலா அல்லது அருேமான தத்துேத்திவலா 
வேரூன்றியிருக்கேில்மல. மாறாக, வதேன் ைரித்திரத்தில் தையல்பட்டார் என்ற 
உண்மமயிலும், வதேன் என்ன தைய்திருக்கிறார் என்பமதப் பற்றிய 
நம்பகமான பதிமே வேதாகமங்கள் நமக்குத் தருகின்றன என்பதிலும் 
வேரூன்றியிருக்கிறது. பரிசுத்த ஆேியானேர் அடிக்கடி பமழய ஏற்பாட்டு 
எழுத்தாளர்கமள ேரலாற்றில் வதேனுமடய தையல்கமளப் பற்றி ைிந்திக்க 
ேழிநடத்தினார். இந்த காரணத்திற்காக, பமழய ஏற்பாட்டு புத்தகங்களின் 
ேரலாற்று பகுப்பாய்ோனது, பமழய ஏற்பாட்மடப் புரிந்துதகாள்ேதற்கும், நம் 
ோழ்க்மகக்குப் பயன்படுத்துேதற்கும் ஒரு முக்கியமான உத்தியாகும். 
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ேடீிவயாக்கள், ேழிகாட்டிகள் மற்றும் வேறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
பார்மேயிடேும். 

கடந்த கால நிகழ்ேுகமளப் பற்றிய ஒரு ைாதாரண புத்தகத்மத நாம் 
ோைிக்கும்வபாது, அது ேிேரிக்கும் ேரலாற்று நிகழ்ேுகமள வநாக்கி நமது 
கேனம் நகர்ேது இயல்பானதுதான். ைில வநரங்களில் நாம் ேரலாற்றில் 
மிகேும் மூழ்கியிருக்கிவறாம், அதனால் நம்முமடமய தைாந்த 
அனுபேங்களிலிருந்து எழும் கருப்தபாருள்கமளப் பற்றி ைிந்திக்காமல் 
இருக்கிவறாம். அதற்குப் பதிலாக, அந்தப் புத்தகத்தின் மூலம் நடந்த 
ைம்பேங்கமள நாம் கண்டு, அது ேிேரிக்கும் நாட்களில் ேிஷயங்கள் எப்படி 
இருந்திருக்க வேண்டும் என்று கற்பமன தைய்கிவறாம். 

இவதவபால், பமழய ஏற்பாட்டு நூற்ததாகுப்பு நீண்ட காலத்திற்கு முன்பு 
இருந்தமதப் வபாலவே உலமக ேிேரிக்கிறது. பமழய ஏற்பாட்மட அந்த 
உலகத்திற்குள் பார்க்க நம்மம அனுமதிக்கும் ஒரு ஜன்னலாக அணுகுேதன் 
மூலம் தங்கள் ோழ்க்மகயின் மீதான வதேனுமடய அரை அதிகாரத்திற்கு 
வதேனுமடய மக்கள் அடிபணிந்துள்ளனர். நாம் இந்த உத்திமய "ேரலாற்று 
பகுப்பாய்ேு" என்று வபசுவோம், ஏதனன்றால் இது கடந்த கால நிகழ்ேுகளிலும் 
பமழய ஏற்பாடு இந்த நிகழ்ேுகமளப் பற்றி என்ன தைால்கிறது என்பதிலும் 
கேனம் தைலுத்துகிறது. 

பமழய ஏற்பாட்டு நூற்ததாகுப்பின் ேரலாற்று பகுப்பாய்மே ஆராய, நாம் 
பமழய ஏற்பாட்மட ேரலாற்றுக்கான ஒரு ஜன்னலாகக் மகயாள்ேதற்கான 
அடிப்பமட அல்லது நியாயப்படுத்தல், மற்றும் இந்த உத்தியின் கேனம் ஆகிய 
இரண்டு பிரை்ைமனகமளப் பற்றி பார்ப்வபாம். பமழய ஏற்பாட்டு வேதாகமத்தின் 
ேரலாற்று பகுப்பாய்ேுக்கான அடிப்பமடமய முதலில் பார்ப்வபாம். 

அடிப்பகட 
துரதிருஷ்டேைமாக, இப்வபாது பல நூற்றாண்டுகளாக, பல 

ததால்தபாருள் ஆராய்ை்ைியாளர்கள் மற்றும் ேரலாற்றாைிரியர்கள் பமழய 
ஏற்பாட்டு நூற்ததாகுப்பு ேரலாற்று ரதீியாக நம்பகமானது என்று எந்த 
நியாயமான நபரும் நம்பேில்மல என்று கூறியுள்ளனர். இது ைில ஆேிக்குரிய 
அல்லது தார்மீக ேழிகாட்டுதமல ேழங்கும் பக்தியுள்ள புமனேுகமள ேிட 
ைிறந்த ஒன்றும் மட்டும் தான் என்கிறார்கள். பமழய ஏற்பாட்டு ேரலாற்று 
பதிேுகளின் நம்பகத்தன்மமமயப் பற்றிய இந்த ைந்வதகம் நீண்ட காலமாக 
மிகேும் பரேலாக இருந்து ேருகிறது, இது ைில சுேிவைஷ கிறிஸ்தேர்கமள கூட 
பாதித்துள்ளது. ைில சுேிவைஷக ைமபயார்கள் பமழய ஏற்பாட்மட ேரலாற்றின் 
ஜன்னலாக நடத்துேமத மகேிட்டுள்ளனர். 

பமழய ஏற்பாட்டின் ேரலாற்றுப் பகுப்பாய்மேத் ததாடர்ேதற்குப் பல 
காரணங்கள் உள்ளன. ஆனால் நிமலத்தன்மமக்காக, நாம் முன்பு ததாட்ட 
வேதாகமத்தின் தன்மம மற்றும் வேதாகம உதாரணங்கள் ஆகிய இரண்டு 
ேிஷயங்கமள மட்டும் பார்ப்வபாம். வேதாகமத்தின் தன்மம ேரலாற்று 
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ேடீிவயாக்கள், ேழிகாட்டிகள் மற்றும் வேறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
பார்மேயிடேும். 

பகுப்பாய்ேுக்கு ஒரு திடமான அடிப்பமடமய ேழங்கும் ேழிகமளப் பற்றி 
முதலில் ைிந்திப்வபாம். 

வவ ாகம ் ின்  ன்கம 
2 தீவமாத்வதயு 3:16 இல் உள்ள பேுலின் நன்கு அறியப்பட்ட 

ோர்த்மதகமளக் கேனியுங்கள்: 

வேதோக்கியங்கதளல்லாம் வதே ஆேியினால் 
அருளப்பட்டிருக்கிறது; வதேனுமடய மனுஷன் 
வதறினேனாகேும், எந்த நற்கிரிமயயுஞ் தைய்யத் 
தகுதியுள்ளேனாகேும் இருக்கும்படியாக, அமேகள் 
உபவதைத்துக்கும், கடிந்துதகாள்ளுதலுக்கும் 
ைீர்திருத்தலுக்கும், நீதிமயப் படிப்பிக்குதலுக்கும் 
பிரவயாஜனமுள்ளமேகளாயிருக்கிறது (2 தீவமாத்வதயு 3:16). 

இவயசு மற்றும் அேரது முதல் நூற்றாண்டு அப்வபாஸ்தலர்கள் மற்றும் 
தீர்க்கதரிைிகளின் வபாதமனகமளப் பின்பற்றி, கிறிஸ்தேர்கள் பமழய 
ஏற்பாடு வதேனிடமிருந்து ேருகிறது என்றும், அது வதேனால் ஏேப்பட்டது 
அல்லது "வதேனால் தேளி சுோைிக்கப்பட்டது" என்று உறுதிப்படுத்துகிறார்கள். 
இந்த வபாதமனக்கு இணங்க, வேதோக்கியங்கள் தைய்யும் ஒே்தோரு கூற்றும் 
உண்மம என்ற நம்பிக்மகயுடன் பமழய ஏற்பாட்மடப் படிக்க கிறிஸ்தேர்கள் 
கடமமப்பட்டிருக்கிறார்கள். 

பமழய ஏற்பாட்டு வேதாகமங்கமளயும் அேற்றின் 
ேரலாற்றுக் கூற்றுக்கமளயும் உண்மம என்று நாம் 
ேிசுோைிகளாக ோைிக்க இரண்டாம் தீவமாத்வதயு 3:16 
நம்மமக் கட்டாயப்படுத்துகிறது, ஏதனன்றால் 2 தீவமாத்வதயு 
3:16 இல், வதேனுமடய ோர்த்மத வதேன் தேளி சுோைித்தது 
என்று நாம் ோைிக்கிவறாம். அதனால், ஒரு பரிபூரண 
வதேனிடமிருந்து ஒரு ைரியான ோர்த்மத பிமழயில்லாமல் 
ேருகிறது. பரிசுத்த ஆேியின் ஏேுதலுடன், வேதாகமத்தின் 
தேறாமமமயயும் பிமழயற்ற தன்மமமயயும் நாம் 
நம்புகிவறாம். எனவே, அந்த முன்முடிேில் ததாடங்கி, 
ேரலாற்றின் காரியங்களின் உண்மமத்தன்மமமயப் பற்றி 
வேதம் என்ன தைால்கிறது என்பமத நாம் 
புரிந்துதகாள்கிவறாம். 

— Rev. தகேின் லாபி 

புதிய ஏற்பாட்டு ேிசுோைமானது, கிறிஸ்து மூலம் வதேன் உண்மமயில் 
ேரலாற்றில் என்ன தைய்தார் என்பமத அடிப்பமடயாகக் தகாண்டயதப் 
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ேடீிவயாக்கள், ேழிகாட்டிகள் மற்றும் வேறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
பார்மேயிடேும். 

வபாலவே, பமழய ஏற்பாட்டு வபாதமனகளும் கிறிஸ்துேுக்கு முன்பு வதேன் 
உண்மமயில் ேரலாற்றில் என்ன தைய்தார் என்பமத அடிப்பமடயாகக் 
தகாண்டமே. இந்தக் காரணத்திற்காக, கிறிஸ்துேின் வநர்மமயான ைீஷர்கள் 
ஒே்தோரு பமழய ஏற்பாட்டு ேரலாற்றுக் கூற்றும் உண்மமயான ேரலாற்று 
நிகழ்ேுகமள உண்மமயாகப் பிரதிநிதித்துேம் தைய்கின்றன என்பமத 
உறுதிப்படுத்துகிறார்கள். ஏவதா ஒன்று நடந்தது என்று பமழய ஏற்பாடு 
வபாதிக்கும்வபாது, அது வதேனுமடய அதிகாரத்துடன் வபசுகிறது. எனவே, அது 
நடந்தது என்பமத நாம் உறுதியாக நம்பலாம். 

இந்தக் கண்வணாட்டத்திற்கு எதிராக பல்வேறு ேமகயான 
ஆட்வைபமனகள் எழுப்பப்பட்டுள்ளன. உதாரணமாக, வேதாகமத்தில் நிமறய 
காரியங்கள் ேிடுபட்டுள்ளதால், அேற்மற நம்ப முடியாது என்று பல 
அறிஞர்கள் ேலியுறுத்துகின்றனர். பமழய ஏற்பாட்டு ேரலாற்றுப் பதிேில் 
நிமறய காரியங்கள் ேிடுபட்டுள்ளன என்பது உண்மமதான். அது 
குறிப்பிடுேமத ேிட அதிகமான காரியங்கமளத் தேிர்க்கிறது. இது நமக்கு ஒரு 
ஆை்ைரியமாக இருக்கக்கூடாது. அப்வபாஸ்தலனாகிய வயாோன், வயாோன் 21:25-
ல் இவயசுேின் ோழ்க்மகமயப் பற்றி இே்ோறு தைான்னமத நீங்கள் 
நிமனேுகூரலாம்: 

இவயசு தைய்த வேறு அவநக காரியங்களுமுண்டு. 
அமேகமள ஒே்தோன்றாக எழுதினால் எழுதப்படும் 
புஸ்தகங்கள் உலகம் தகாள்ளாததன்று எண்ணுகிவறன். 
(வயாோன் 21:25). 

இவயசுேின் ோழ்க்மகமயப் பற்றிய எல்லாேற்மறயும் எழுதினால் இந்த 
உலகம் தகாள்ளாது என்பது உண்மமதயன்றால், பமழய ஏற்பாட்டில் பமழய 
ஏற்பாட்டு காலத்தில் நடந்த எண்ணற்ற ைம்பேங்களில் ஒரு ைிறிய பகுதி மட்டுவம 
பமழய ஏற்பாட்டில் அறிேிக்கப்படுகிறது என்பமத நாம் ஒப்புக்தகாள்ள 
வேண்டும். இருந்தாலும் ேரலாற்மறப் பற்றி வேதேைனங்கள் நமக்குை் 
தைால்ேதன் உண்மமத்தன்மமமய இந்தத் ததரிேுத்திறன் பாதிக்காது. 

ைந்வதகம் நிமறந்த ேியாக்கியான அறிஞர்களும் பமழய ஏற்பாட்டின் 
ேரலாற்று நம்பகத்தன்மமக்கு எதிர்ப்பு ததரிேித்துள்ளனர், ஏதனனில் இது 
இயற்மகக்கு அப்பாற்பட்ட நிகழ்ேுகமளக் குறிக்கிறது. வதேனும் 
ஆேியானேரும் பமழய ஏற்பாட்டுப் பதிேில் முக்கிய பங்கு ேகிக்கின்றனர், 
இந்த உண்மம தபரும்பாலும் நேனீ இயற்மகோத ேியாக்கியான 
அறிஞர்களுக்கு ஒரு ஏமாற்றமாகும். ஆனால் இது நம்மமத் ததாந்தரேு தைய்யக் 
கூடாது, ஏதனன்றால் கிறிஸ்தே ேிசுோைம் ஆரம்பம் முதல் முடிேு ேமர ஒரு 
இயற்மகக்கு அப்பாற்பட்ட ேிசுோைமாகும். மரித்வதாரிலிருந்து உயிர்த்ததழுந்த 
கர்த்தராக கிறிஸ்துமேப் பின்பற்றும் எேருக்கும் பமழய ஏற்பாட்டில் 
ேிேரிக்கப்படும் இயற்மகக்கு அப்பாற்பட்ட நிகழ்ேுகமள நம்புேதில் எந்தப் 
பிரை்ைமனயும் இருக்கக்கூடாது. 
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ேடீிவயாக்கள், ேழிகாட்டிகள் மற்றும் வேறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
பார்மேயிடேும். 

வேதாகமத்தில் ேிேரிக்கப்பட்டுள்ளபடி இயற்மகக்கு 
அப்பாற்பட்ட நிகழ்ேுகள் நம்பகமானமே என்று மக்கள் 
புரிந்துதகாள்ேதும் நம்புேதும் முக்கியம் என்று நான் 
நம்புகிவறன், ஏதனன்றால் அது வேதாகமத்தின் 
நம்பகத்தன்மமமயப் வபசுகிறது ... 1 தகாரிந்தியர் 15-ல் பேுல் 
தைால்லுகிறபடி, கிறிஸ்து உயிர்த்ததழாமல் இருந்திருந்தால், 
நம்முமடய ேிசுோைம் பயனற்றதாக இருக்கும்; நாம் இன்னும் 
நமது பாேங்களில் இருந்திருப்வபாம். அவத ேழியில், 
யாத்திராகமம் நிகழேில்மல என்றால், இஸ்ரவேலர் 
நாடுகடத்தப்படேில்மல என்றால், நாடுகடத்தப்பட்ட 
இஸ்ரவேலர் தைாந்த நாட்டுக்கு திரும்பேில்மல என்றால், 
வேதாகம எழுத்தாளர்கள் அமேகமள ேிேரிக்கும் ேழியில் 
அந்த ேிஷயங்கள் இல்மல என்றால், கிறிஸ்து உண்மமயில் 
மரித்வதாரிலிருந்து எழுந்திருக்கேில்மல என்றால், நம் 
ேிசுோைத்தின் அடிப்பமடவய குமறமதிப்பிற்கு 
உட்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த நிகழ்ேுகள் உண்மமயில் நடந்த 
ேழியில் இல்மலதயன்றால், வேதாகமவம 
நம்பிக்மகக்குரியதாக இருக்கும். வேதவம 
நம்பிக்மகக்குரியதாக இருக்கோது என்றால், வதேன் 
தம்முமடய மக்களுக்கு துல்லியமாக தேளிப்படுத்துகிற 
காரியம் என்ன என்கிற ைித்திரம் நம்மிடமில்மல. எனவே, 
இயற்மகக்கு அப்பாற்பட்ட நிகழ்ேுகள் நாம் வதேனிடமிருந்து 
தபற்ற தேளிப்பாட்டின் நம்பகத்தன்மமயின் ஒரு முக்கிய 
பகுதியாகும். 

— Dr. ஜிம் வஜார்டான் 

பமழய ஏற்பாட்டின் ேரலாற்று உண்மமத்தன்மமக்கு மிகப் தபரிய 
ஆட்வைபமண நேனீ ேிஞ்ஞான ஆராய்ை்ைியிலிருந்து ேருகிறது. மிகேும் 
மதிக்கப்படும் ததால்தபாருள் ஆராய்ை்ைியாளர்கள் மற்றும் பிற ேிஞ்ஞானிகள் 
பமழய ஏற்பாட்டின் நம்பகத்தன்மமமய மறுக்கிறார்கள் என்று அேர்கள் 
நம்பும் ஆதாரங்கமள சுட்டிக்காட்டியுள்ளனர். எடுத்துக்காட்டாக, வநாோேின் 
நாளில் ைிருஷ்டிப்புக் கணக்மகயும் உலகளாேிய ஜலப்பிரளயத்மதயும் பற்றி 
புேியியலாளர்கள் வகள்ேிகமள எழுப்புகிறார்கள். ததால்தபாருள் 
ஆராய்ை்ைியாளர்கள் வேதாகமத்தில் உள்ள பல ேரலாற்று நிகழ்ேுகளுக்கு 
எதிராக ஆதாரங்கமள எழுப்புகிறார்கள். 

பமழய ஏற்பாட்டு ேரலாற்று உண்மமகமளயும் ேிஞ்ஞான 
ஆராய்ை்ைிகமளயும் ைமரைம் தைய்ேது ைில வநரங்களில் கடினம் என்பமத நாம் 
அமனேரும் ஒப்புக் தகாள்ள வேண்டும். ஆனால் இது ஏன் என்று 
ததரிந்துதகாள்ேது முக்கியம். பமழய ஏற்பாட்டுக்கும் நேனீ அறிேியலுக்கும் 
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ேடீிவயாக்கள், ேழிகாட்டிகள் மற்றும் வேறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
பார்மேயிடேும். 

இமடவய ஏன் மாறுபாடுகள் உள்ளன? பமழய ஏற்பாட்டிற்கும் அறிேியல் 
ைான்றுகளுக்கும் இமடயில் இருக்கின்ற முரண்பாடுகளுக்கு குமறந்தபட்ைம் 
மூன்று காரணங்கள் உள்ளன. 

முதலாேதாக, ைில ைமயங்களில் ேிஞ்ஞானிகள் வேதாகமத்திற்கு 
எதிரான தங்கள் கூற்றுக்கமள ஆதரிக்கும் அத்தாட்ைிகமளத் தேறாகப் 
புரிந்துதகாள்கிறார்கள். ததால்லியல் மற்றும் பிற அறிேியல்கமள நாம் 
எே்ேளேு மதித்தாலும், ேிஞ்ஞானிகள் தேறுகள் தைய்கிறார்கள். அேர்களின் 
முடிேுகள் வமலும் ஆராய்ை்ைி தைய்தால் திருத்தத்திற்கு உட்பட்டமேகளாகவே 
இருக்கின்றன. உதாரணமாக, பமழய ஏற்பாடு ஏத்திய மக்கமளக் குறிப்பிடும் 
வபாது அது தேறு என்று கடந்த காலத்தில் பல அறிஞர்கள் ேலியுறுத்தினர், 
ஏதனனில் ஏத்தியர்கமளப் பற்றிய கூடுதல் பதிேுகள் எதுேும் வேதாகமத்தில் 
இல்மல. ஆனால் கடந்த நூற்றாண்டில் ததால்தபாருள் ஆராய்ை்ைியாளர்கள் 
ஏத்தியர்களின் கலாை்ைாரத்மதக் கண்டறிந்தனர். தைால்லப்வபானால், 
ஏத்தியரின் எழுத்துக்கள் பமழய ஏற்பாட்டு ஆய்ேுகளுக்கு வதமேயான 
மிகேும் பயனுள்ள தகேல்கமள ேழங்கியுள்ளன. அவத ேழியில், ஒரு 
நூற்றாண்டுக்கு முன்பு, பமழய ஏற்பாட்டில் இஸ்ரவேலர்கள் எகிப்திலிருந்து 
தேளிய றிய மற்றும் கானாமன சுதந்தரித்த வததி மிகேும் முன்னதாகவே 
இருந்தது என்பது அறிஞர்களின் ஒரு நிமலயான கருத்தாகும். இருப்பினும், 
ைமீபத்திய தைாப்தங்களில், ததால்தபாருள் தரேுகள் மீண்டும் மதிப்படீு 
தைய்யப்பட்டுள்ளன, வமலும் வேதாகம பதிேுக்கு ஆதரோக அேிசுோைிகளால் 
கூட ேலுோன ோதங்கள் முன்மேக்கப்பட்டுள்ளன. பமழய ஏற்பாடு 
அறிேியல் ைான்றுகளுடன் ஒத்துப்வபாகாதவபாது, ேிஞ்ஞானிகள் தேறுமவன 
தங்கள் ஆதாரங்கமள மதிப்பிடுேதில் தேறாக இருக்கலாம் என்ற 
உண்மமமய இது வபான்ற எண்ணற்ற பிற எடுத்துக்காட்டுகள் நமக்கு 
எை்ைரிக்கின்றன. 

வேதாகமப் பதிேுகளுக்கு முரணாக அறிேியல் ஆராய்ை்ைி 
வதான்றுேதற்கு இரண்டாேது காரணம், வேதாகம உமரதபயர்ப்பாளர்கள் 
பமழய ஏற்பாட்மடவய தேறாகப் புரிந்து தகாண்டதால்தான். 17 ஆம் 
நூற்றாண்டின் ததாடக்கத்தில் கலிலிவயாேுக்கும் ைமப அதிகாரிகளுக்கும் 
இமடயிலான வபாராட்டவம இே்ேமகயான ைர்ை்மைகளுக்கு உன்னதமான 
எடுத்துக்காட்டு ஆகும். கலிலிவயா பூமி சூரியமனை் சுற்றி ேருகிறது என்று 
ோதிட்டார்; அவதைமயம், சூரியன் பூமிமயை் சுற்றி ேருகிறது என்று 
வேதாகமத்தின் அடிப்பமடயில் ைமப ோதிட்டது. இந்த ைர்ை்மையின் 
தபரும்பகுதி வயாசுோ 10:13 ஐ மமயமாகக் தகாண்டிருந்தது, அங்கு நாம் இந்த 
ோர்த்மதகமள ோைிக்கிவறாம்: 

அப்தபாழுது ஜனங்கள் தங்கள் ைத்துருக்களுக்கு நீதிமயை் 
ைரிக்கட்டுமட்டும் சூரியன் தரித்தது, ைந்திரனும் நின்றது; இது 
யாவைரின் புஸ்தகத்தில் எழுதியிருக்கேில்மலயா; அப்படிவய 
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ேடீிவயாக்கள், ேழிகாட்டிகள் மற்றும் வேறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
பார்மேயிடேும். 

சூரியன் அஸ்தமிக்கத் தீேிரிக்காமல், ஏறக்குமறய ஒரு 
பகல்முழுதும் நடுோனத்தில் நின்றது (வயாசுோ 10:13). 

சூரியன் உண்மமயில் ைிறிது வநரம் பூமிமயை் சுற்றி ேருேமத 
நிறுத்திேிட்டது என்று பல நூற்றாண்டுகளாக ைமப இந்த ேைனத்மத 
அர்த்தப்படுத்தியது, வமலும் அேர்கள் சூரிய மண்டலத்தின் ைாத்தியத்மத 
நிராகரித்தனர். இருப்பினும், பூமி சூரியமனை் சுற்றி ேரும் வபாது பூமி அதன் 
அை்ைில் சுழலும் காரணிகள் தான் இரேும் பகலும் என்று அறிேியல் ஆராய்ை்ைி 
உறுதியாக நிறுேியுள்ளது. இதன் ேிமளோக, தபரும்பாலான நேனீ 
கிறிஸ்தேர்கள் வயாசுோ 10:13 இன் ேிளக்கத்மத மாற்றியுள்ளனர். 
வயாசுோேுக்கு எப்படிவயா பகல் தேளிை்ைம் அற்புதமாக நீட்டிக்கப்பட்டது என்று 
நாம் உறுதியாக நம்பலாம். ஆனால் நாம் இப்வபாது இந்த ேைனத்மதயும் அது 
வபான்ற மற்ற ேைனங்கமளயும் ைாதாரண, வதாற்ற நிகழ்ேு தமாழியாக, அமே 
வதான்றுகிற ேண்ணமாகவே எடுத்துக்தகாள்ேதாகும், நேனீ உலகில் "சூரிய 
உதயம்" மற்றும் "சூரிய அஸ்தமனம்" வபான்றேற்மற நாம் வபசும் ேிதத்மதப் 
வபாலவே எடுத்துக் தகாள்கிவறாம். சூரிய மண்டலத்திற்கான அறிேியல் 
ைான்றுகளின் ேலிமம பமழய ஏற்பாட்டின் ேரலாற்று நம்பகத்தன்மமமய 
நிராகரிக்கேில்மல, ஆனால் பமழய ஏற்பாட்டின் இந்த பகுதிமயப் பற்றிய 
நமது ேிளக்கத்மத ைரிதைய்ய அது நமக்கு உதேியது. 

ேிஞ்ஞான அத்தாட்ைிகளும் வேதாகமங்களும் ைில ைமயங்களில் 
இணக்கமற்றதாகத் வதான்றுேதற்கு மூன்றாேது காரணம் என்னதேன்றால் 
இரண்மடயும் நாம் தேறாகப் புரிந்துதகாண்டிருப்பதாகும். ேிஞ்ஞானிகள் 
மற்றும் வேத உமரதபயர்ப்பாளர்கள் தேறுேது இயல்பு தான். எனவே, 
ேிஞ்ஞானிகள் மற்றும் வேத உமரதபயர்ப்பாளர்கள் இருேரும் தேறு 
தைய்கிறார்கள் என்பமத உயர்மட்ட ஆராய்ை்ைி நிரூபிக்கும் ைாத்தியக்கூறுகமள 
நாம் எப்வபாதும் ஏற்றுக்தகாள்ள வேண்டும். 

பமழய ஏற்பாட்மடப் பற்றிய ேரலாற்றுப் பகுப்பாய்மே நாம் 
பின்ததாடரும்வபாது, உண்மமயான ேரலாற்றுக்கும் பமழய ஏற்பாட்டுப் 
பதிேுக்கும் இமடயிலான ைில தேளிப்பமடயான முரண்பாடுகள் ஒருவபாதும் 
தீர்க்கப்படாமல் வபாகலாம் என்பமத நாம் எப்வபாதும் நிமனேில் தகாள்ள 
வேண்டும். பமழய ஏற்பாட்டின் ேரலாற்று நம்பகத்தன்மமயில் நமக்கு 
இருக்கும் நம்பிக்மகக்கு ஒே்தோரு ஆய்ேுத் துமறயும் ததாடர்ந்து புதிய 
ைோல்கமள முன்மேக்கும், வமலும் இந்த ைோல்கள் அமனத்மதயும் 
ைரிதைய்யலாம் என்று நாம் எதிர்பார்க்கக்கூடாது. நாம் அடிக்கடி ஓரளேு 
புரிதமலப் தபறலாம், வமலும் ைில நம்பத்தகுந்த தீர்ேுகமளக் கூட ேழங்கலாம், 
ஆனால் எல்லா ேரலாற்று ைிக்கல்கமளயும் ைரிதைய்ய முடியும் என்கிற 
அளேுக்கு நாம் ேரேில்மல. 

ேிஞ்ஞான கண்வணாட்டங்களுக்கும் பமழய ஏற்பாட்டின் ேரலாற்றுப் 
பதிேுக்கும் இமடயில் என்ன மாறுபாடுகள் எழுந்தாலும், வதேனுமடய 
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ேடீிவயாக்கள், ேழிகாட்டிகள் மற்றும் வேறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
பார்மேயிடேும். 

வநர்மமயான மக்கள் கிறிஸ்துேும் அேருமடய முதல் நூற்றாண்டு 
அப்வபாஸ்தலர்களும் தீர்க்கதரிைிகளும் வேதாகமத்மதப் பற்றி கற்பித்தமதப் 
பின்பற்ற வேண்டும். பமழய ஏற்பாட்டின் ததய்ேகீ ஏேுதல் அதன் ேரலாற்று 
உண்மமத்தன்மமமய நிறுேுகிறது. இந்த காரணத்திற்காக, பமழய ஏற்பாட்மட 
ேரலாற்றின் ஜன்னலாக அணுகுேது ைரிதான். 

வேதாகமத்தின் பண்பு ேரலாற்று பகுப்பாய்மே எே்ோறு ஆதரிக்கிறது 
என்பமத இப்வபாது நாம் பார்த்திருக்கிவறாம், பமழய ஏற்பாட்டில் வேதாகம 
உதாரணங்கள் என்கிற இந்த அணுகுமுமறக்கான இரண்டாேது அடிப்பமட 
அல்லது நியாயப்படுத்தலுக்கு திரும்ப வேண்டும். 

வவ ாகம உ ாரணங்கள் 
வேதாகமத்தில் வேதாகம எழுத்தாளர்கள் மற்றும் பமழய ஏற்பாட்டின் 

ேரலாற்று உண்மமத்தன்மமமய உறுதிப்படுத்திய அதிகாரப்பூர்ே வேதாகம 
கதாபாத்திரங்களின் பல எடுத்துக்காட்டுகள் உள்ளன. வேதாகமம் 
அமனத்திலும், வேதாகம எழுத்தாளர்கள் பமழய ஏற்பாட்டின் ேரலாற்று 
நம்பகத்தன்மமமய வகள்ேிக்குள்ளாக்கிய ஒரு உதாரணம் கூட இல்மல. 
உதாரணமாக,1 நாளாகமம் 1:1-4-ல் புத்தகத்மத எழுதியேர், தனது 
ேம்ைேரலாறுகளில் பமழய ஏற்பாட்டின் ேரலாற்றுத் தன்மமமய 
நம்பியிருப்பமதப் பாருங்கள். அேர் தனது ேம்ைேரலாமற பின்ேருமாறு 
ததாடங்கினார்: 

ஆதாம், வைத், ஏயைோஸ்; வகனான், மகலாதலவயல், யாவரத்; 
ஏவனாக்கு, தமத்துூைலா, லாவமக்கு; வநாோ, வைம், காம், 
யாப்வபத் (1 நாளாகமம் 1:1-4). 

நேனீ கிறிஸ்தேர்கமளப் தபாறுத்தேமர, நாளாகம புத்தகத்தின் 
ஆைிரியர் இங்வக குறிப்பிடத்தக்க ஒன்மறை் தைய்தார். ஆதியாகமத்தின் ஆரம்ப 
அதிகாரங்களிலிருந்து பதிமூன்று வபமரக் குறிப்பிட்டு ஆதியாகமத்தின் முதல் 
ஐந்து அதிகாரங்கமள ேரலாற்று ரதீியாக நம்பகமானதாக அேர் கருதினார். 
தபரும்பாலான நேனீ மக்கள் இந்த அதிகாரங்கமள புராணமாகவோ அல்லது 
கற்பமனயானதாகவோ கருதுகின்றனர். ஆனால், ஆதியாகமத்தின் ஆரம்ப 
அதிகாரங்களில்கூட, ேரலாற்று நம்பகத்தன்மமயின் மதீு தன்னுமடய முழு 
நம்பிக்மகமயயும் நாளாகம ஆைிரியர் தேளிப்படுத்தினார். அேர் பல பமழய 
ஏற்பாட்டு புத்தகங்கமள ேரலாற்றுக்கு ஒரு அதிகாரப்பூர்ே ஜன்னலாக நம்பை் 
தைன்றவபாது அேர் ஆதியாகமத்மதப் பயன்படுத்தினார். 

அவதவபால், அப்வபாஸ்தலர் 7 இல் ஸ்வதோனின் வபை்மைப் பற்றிய 
லுூக்காேின் பதிமேயும் கேனியுங்கள். பமழய ஏற்பாட்டின் பல்வேறு 
பகுதிகமளப் பயன்படுத்தி, ஆபிரகாம், ஈைாக்கு, யாக்வகாபு, வயாவைப்பு, வமாவை, 
ஆவரான், வயாசுோ, தாேதீு, ைாதலாவமான் ஆகிவயாமர ேரலாற்றுப் 
பிரமுகர்களாகக் கருதி ஸ்வதோன் வபைினார். பமழய ஏற்பாட்டில் பதிேு 
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ேடீிவயாக்கள், ேழிகாட்டிகள் மற்றும் வேறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
பார்மேயிடேும். 

தைய்யப்பட்ட அேர்கமளப் பற்றிய கமதகள் உண்மம என்று அேர் 
உறுதிப்படுத்தினார். ஸ்வதோமனப் தபாறுத்தேமர, பமழய ஏற்பாட்டில் 
கூறப்பட்ட ேரலாறு உண்மமதான். அந்த ேரலாற்றுப் பதிேு அேரது 
இமறயியலுக்கு ஒரு அடிப்பமடயாக தையல்பட்டது, ஏதனனில் அேர் தனது ைக 
யூதர்கமள மனந்திரும்புதலுக்கும் கிறிஸ்துேில் ேிசுோைம் மேப்பதற்கும் 
அமழத்தார். 

வேதாகம எழுத்தாளர்கள் ேரலாற்றில் வதேன் கிரிமய 
தைய்தமத உறுதியாக நம்புகிறார்கள், எனவே பமழய 
ஏற்பாட்டின் ஆரம்ப பக்கங்களிலிருந்து, எடுத்துக்காட்டாக 
உபாகமம் 26 இல் இஸ்ரவேலின் ஆராதமனயானது 
வதேனுமடய கிரிமயகளில் வேரூன்றியிருப்பமத நாம் 
காண்கிவறாம். இஸ்ரவேலர்கள் தங்கள் காணிக்மககமள 
பலியிடுேதற்காகக் தகாண்டுேரும்வபாது, "என் தகப்பன் 
[ஆபிரகாம்] அமலந்து திரிந்து தகாண்டிருந்த அராமமை் 
வைர்ந்தேன்" என்று தைால்லவேண்டும் என்று நமக்குை் 
தைால்லப்பட்டிருக்கிறது. எனவே வதேனுமடய மக்களின் 
ஆராதமனயின் ஒரு பகுதியானது எப்வபாதும் ேரலாற்று 
ஒத்திமகயாகும். அதாேது வதேன் ேரலாற்றில் என்ன 
தைய்திருக்கிறார் என்பமத நிமனேில் தகாள்ளுதலாகும் ... 
இமதயும் நாம் பேுலிடம் காண்கிவறாம். அந்திவயாகியாேின் 
பிரிகியாோேில் உள்ள ஒரு தஜபஆலயத்தில் அேர் 
பிரைங்கிக்மகயில், வதேனுமடய ஜனங்களுக்குள்வள 
வதேனுமடய தையமலப் பற்றி வபசுகிறார். அேர் 
யாத்திராகமத்தில் ததாடங்கி நியாயாதிபதிகளின் 
காலத்திற்கு ேருகிறார், பின்னர் அேர் வதேன் 
தமலேர்கமள எழுப்பியிருக்கிறார் என்று கூறி, "வதேன் 
தாேதீின் குமாரமனத் தம்முமடய ேல்லமமயுள்ள 
புயத்தினாவல எழுப்பி, அேமன மரித்வதாரிலிருந்து 
எழுப்பினார்." என்கிற கருப்தபாருமளப் பயன்படுத்துகிறார். 
எனவே, ேரலாற்றில் வதேனுமடய கிரிமயக்கு ைான்றாக 
வேதாகம ஆதாரத்மத எடுத்துக்தகாள்ேதும், அதற்காக 
அேர்களின் கணக்மகை் ைார்ந்திருப்பதும் ஒே்தோரு 
வேதாகம எழுத்தாளரும் தைய்கிற ஒன்று தான். ... 

— Dr. கிரிவகாரி ஆர். தபர்ரி 

ேரலாற்றின் ஜன்னலாக பமழய ஏற்பாட்டு நூற்ததாகுப்மப 
அணுகுேதற்கான அடிப்பமடமய இப்வபாது நாம் பார்த்திருக்கிவறாம், இந்த 
ேியாக்கியான உத்தியின் கேனம் என்ன என்கிற இரண்டாேது 
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ேடீிவயாக்கள், ேழிகாட்டிகள் மற்றும் வேறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
பார்மேயிடேும். 

பிரை்ைமனயின் பக்கம் நாம் நம்முமடய கேனத்மதத் திருப்ப வேண்டும். பமழய 
ஏற்பாட்டுப் புத்தகங்களின் ேரலாற்றுப் பகுப்பாய்ேின் இலக்குகள் யாமே? 

நம் கவனம் 
தபாதுோக, பமழய ஏற்பாட்மட ேரலாற்றின் ஜன்னலாக மகயாள்ேது 

வேதாகமத்திற்கான மற்ற அணுகுமுமறகமளப் வபாலவே அவத இலக்மகக் 
தகாண்டுள்ளது. உண்மமயுள்ளேர்கள் தங்கள் ததய்ேகீ ராஜாேின் ைித்தத்மத 
அறிய முயல்கிறார்கள். ஆனால் ேரலாற்றுப் பகுப்பாய்ோனது, வதேன் 
தம்முமடய மக்களுக்குத் ததரிேித்தமதக் கண்டுபிடிப்பதற்கு ஒரு குறிப்பிட்ட 
ேழிமயக் தகாண்டிருக்கிறது. பமழய ஏற்பாட்டின் ேரலாற்று பகுப்பாய்ேின் 
மிக அடிப்பமடயான ேடிேம் ேரலாற்று மறுைரீமமப்பு ஆகும். இதன் அர்த்தம் 
என்னதேன்றால் பமழய ஏற்பாட்மட அதன் மற்ற ஆதாரங்களுடன் 
பயன்படுத்தி, கடந்த காலத்தில் உண்மமயில் என்ன நடந்தது என்பமத 
நிறுேுேதாகும். ஆனால் ேரலாற்றுப் பகுப்பாய்ேு ஒரு தனித்துேமான 
இமறயியல் ேடிேத்மதயும் எடுத்துள்ளது. கடந்த காலத்தில் வதேனுமடய 
தையல்கமளயும் ோர்த்மதகமளயும் கண்டுபிடிப்பதற்கும், பின்னர் வதே 
ஜனங்களின் ோழ்க்மகக்கு அேற்றின் இமறயியல் முக்கியத்துேத்மத 
அப்பியாைப்படுத்துேதற்கும் ேரலாற்றுக்கான ஜன்னலாக பமழய ஏற்பாடு 
பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

கடந்த நூற்றாண்டில், இமறயியல் ேரலாற்று பகுப்பாய்ேின் ஒரு 
பிரபலமான ேடிேம் "வேதாகம இமறயியல்" ஆகும். "வேதாகம இமறயியல்" 
என்ற பதம் வேதத்மத அணுகுேதற்கான பல வேறுபட்ட அணுகுமுமறகமளக் 
குறிக்கலாம், ஆனால் சுேிவைஷ கிறிஸ்தேர்களிமடவய பரேலாக இருக்கும் 
வேதாகம இமறயியலின் ஒரு ேடிேத்மத நாம் முன்னிமலப்படுத்துவோம். 

வேதாகம இமறயியலின் இந்த முக்கிய ேடிேம் தபாதுோக இரண்டு 
முக்கிய படிகளில் கேனம் தைலுத்துகிறது: முதலாேதாக, வேத 
இமறயியலாளர்கள் ேரலாற்றுக் காலங்களின் "ஒத்திமைேு நிழல்படம்" என்று 
நாம் அமழக்கக்கூடியமத உருோக்குகிறார்கள், இரண்டாேதாக, பமழய 
ஏற்பாட்டு ேரலாற்றின் மூலம் ஒரு "மாறுதலின் சுேடு" என்று நாம் 
அமழக்கக்கூடியமத அேர்கள் ஆராய்கிறார்கள். இந்த இரண்டு படிகளும் 
எண்ணற்ற ேழிகளில் ஒன்வறாதடான்று இமணக்கப்பட்டுள்ளன. ஆனால் 
நம்முயட  வநாக்கங்களுக்காக அமே ஒே்தோன்மறயும் தனித்தனியாகப் 
பார்ப்வபாம், ஒரு ஒத்திமைேு நிழல்படத்மத உருோக்குேதில் இருந்து 
துேங்குவோம். 

ஒ ் ிகசவு நிைல்படம் 
"ஒத்திமைேு" என்ற தைால் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் நடக்கும் 

நிகழ்ேுகமளக் குறிக்கிறது. வேத இமறயியலாளர்கள் வேதாகம ேரலாற்றின் 
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ேடீிவயாக்கள், ேழிகாட்டிகள் மற்றும் வேறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
பார்மேயிடேும். 

ஒரு காலகட்டத்தில் கேனம் தைலுத்துேதன் மூலம் ஒத்திமைேு நிழல்படங்கமள 
உருோக்குகிறார்கள், பின்னர் அந்த காலகட்டத்தில் நடந்த வதேனுமடய 
தையல்கள் மற்றும் ோர்த்மதகளின் ைிக்கலான காரியங்கமள சுருக்கமாகக் 
கூறுகின்றனர். இந்த சுருக்கங்கள் வேத ேரலாற்றில் வநரத்தின் பகுதிகமள 
ஒத்திமைக்கப்பட்ட அலகுகளாக அல்லது வநரத்தின் துண்டுகளாகக் 
கருதுகின்றன. 

பமழய ஏற்பாட்டு ேரலாறு ஒரு நதிமயப் வபால ஓடியது என்பமத நாம் 
நிமனேில் தகாள்ள வேண்டும். அதன் ேரலாறு தனித்துேமான பிரிேுகளாகப் 
பிரிக்கப்படேில்மல. எனவே, பாயும் நதிமய தனித்துேமான பிரிேுகளாகப் 
பிரிப்பது எப்படி தையற்மகயானதாக இருக்கிறவதா அமதப் வபால, பமழய 
ஏற்பாட்டு ேரலாற்றின் ஒத்திமைேு நிழல்படங்கமள உருோக்குேது எப்வபாதும் 
ஓரளேு தையற்மகயானதாகும். இருப்பினும், ஒரு ஆற்றின் தேே்வேறு 
பகுதிகமளப் பற்றிப் வபசுேது நன்மம பயக்கும். அவதவபால், பமழய ஏற்பாட்டு 
ேரலாற்மறக் காலக் கட்டங்களாகப் பிரிப்பதும், அந்தக் காலகட்டங்களில் 
வதேன் என்ன தைய்தார், என்ன தைான்னார் என்பமதை் சுருக்கமாகக் 
கூறுேதும் நன்மம பயக்கும். இமத நாம் பல்வேறு ேழிகளில் தைய்ய முடியும். 

வதேனுமடய ராஜ்ஜியத்மதப் பற்றிய நமது முந்மதய பாடத்தில், ஆதி 
கால ேரலாறு, இஸ்ரவேல் வதைத்தின் ேரலாறு மற்றும் எதிர்கால புதிய 
ஏற்பாட்டு ேரலாறு ஆகியேற்றின் அடிப்பமடயில் நாம் வபைிவனாம் என்பமத 
நீங்கள் நிமனேில் தகாள்ேர்ீகள். இந்தக் காலங்கள் ஒே்தோன்றிலும் வதேன் 
என்ன தைான்னார், என்ன தைய்தார் என்பமதக் கேனித்தது, வதேனுமடய 
ராஜ்யத்மதப் பற்றிய பல ேிஷயங்கமளப் புரிந்துதகாள்ள நமக்கு உதேியது. 

ஆனால் ததய்ேகீ உடன்படிக்மககமளப் பற்றிய நமது பாடத்தில், நாம் 
வேத ேரலாற்மற உடன்படிக்மகக் காலங்களாகப் பிரித்வதாம் என்பமதயும் 
நீங்கள் நிமனேுகூருேர்ீகள். வதேனுமடய உலகளாேிய உடன்படிக்மககள், 
இஸ்ரவேலுடனான வதேனுமடய வதைிய உடன்படிக்மககள், வதேனுமடய 
எதிர்கால புதிய உடன்படிக்மககள் ஆகியேற்மறப் பற்றி நாம் வபைிவனாம். 
இந்த மூன்று தபரிய ைகாப்தங்கமளயும் ைிறிய காலகட்டங்களாகப் பிரிக்கை் 
தைன்வறாம். ஆதாமுடன் வதேன் ஏற்படுத்தின அஸ்திபாரங்களின் 
உடன்படிக்மக என்று அமழக்கப்படுகிற உடன்படிக்மகயின் காலமும் 
வநாோேுடன் வதேன் ஏற்படுத்தின ஸ்திரத்தன்மமயின் உடன்படிக்மக என்கிற 
உடன்படிக்மகயின் காலமும் உலகளாேிய உடன்படிக்மககளில் அடங்கும். 
ஆபிரகாமின் காலத்தில் இருந்த இஸ்ரவேமலத் ததரிந்ததடுத்தல் அல்லது 
ோக்குத்தத்த உடன்படிக்மகயும் வமாவையின் காலத்தில் இருந்த 
நியாயப்பிரமாண உடன்படிக்மகயும் மற்றும் தாேதீின் காலத்தில் இருந்த 
அரைாட்ைியின் உடன்படிக்மகயும் வதைிய உடன்படிக்மககளில் அடங்கும். 
நிமறவேறுதலின் உடன்படிக்மகயான புதிய உடன்படிக்மகயின் காலத்மத 
அதன் ததாடக்கம், ததாடர்ை்ைி மற்றும் நிமறேு வபான்றமேகளாக நாம் 
பிரித்வதாம். இந்தப் பிரிேுகள், தேே்வேறு உடன்படிக்மககளின் மூலம் வதேன் 
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ேடீிவயாக்கள், ேழிகாட்டிகள் மற்றும் வேறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
பார்மேயிடேும். 

ஸ்தாபித்த அடிப்பமட ராஜ்யக் தகாள்மககமள வேறுபடுத்திப் பார்க்க நமக்கு 
உதேின. ஆனால் இந்த ேரலாற்றுப் பிரிேுகள் பமழய ஏற்பாட்டு ேரலாற்றின் 
ஒத்திமைேு நிழல்படங்கமள உருோக்குேதற்கான பல ேழிகளில் இரண்டு 
மட்டுவம ஆகும். 

எடுத்துக்காட்டாக, தேஸ்ட்மினிஸ்டர் ேிசுோை அறிக்மகயின் ஏழாேது 
அத்தியாயம் ஆதாம் பாேம் தைய்ேதற்கு முந்மதய காலமான "கிரிமயகளின் 
உடன்படிக்மக" மயயும் புதிய ஏற்பாடு உட்பட வேத ேரலாற்றின் எஞ்ைிய 
பகுதிகமள உள்ளடக்கிய "கிருமபயின் உடன்படிக்மக" மயயும் குறிக்கிறது. 
பமழய ஏற்பாட்டின் காலத்மத குறிக்கும் "நியாயப்பிரமாணத்தின் கீழ்" இருந்த 
காலத்திற்கும், புதிய ஏற்பாட்மட குறிக்கும் "சுேிவைஷத்தின் கீழ்" இருந்த 
காலத்திற்கும் இமடவய கிருமப ிை் உடன்படிக்மகயில் ஒரு முக்கியமான 
பிரிமேயும் இது குறிக்கிறது. 

கடந்த நூற்றாண்டில், பிரின்ஸ்டன் இமறயியல் கல்லுூரிமயை் வைர்ந்த 
பரேலாக மதிக்கப்படும் வேத இமறயியலாளர் கீர்ஹார்டஸ் வோஸ் என்பேர் 
மற்ற அளேுவகால்கமளப் பயன்படுத்தி பமழய ஏற்பாட்மடப் பிரித்தார். 
உடன்படிக்மககளில் கேனம் தைலுத்துேதற்குப் பதிலாக, ததய்ேகீ 
தேளிப்பாட்டின் ேடிேத்திலும் உள்ளடக்கத்திலும் உள்ள முக்கிய 
மாற்றங்களின்படி அேர் காலங்கமள அமடயாளம் கண்டார். ேழ்ீை்ைிக்கு 
முந்மதய மீட்பு ைகாப்தத்மதப் பற்றி அேர் வபைினார்; ேழ்ீை்ைிக்குப் பிந்மதய 
மற்றும் ஆதாம் மற்றும் ஏோள் வதாட்டத்திலிருந்து தேளிவயற்றப்படுேதற்கு 
முந்மதய காலமான முதல் மீட்பு காலம்; ஆதாம் மற்றும் ஏோள் 
வதாட்டத்திலிருந்து தேளிவயற்றப்பட்ட காலத்திற்கும் வநாோேின் நாளில் 
நிகழ்ந்த ஜலப்பிரளயத்திற்கும் இமடப்பட்ட காலம்; ஜலப்பிரளயத்திற்கும் 
முற்பிதாக்களின் காலத்திற்கும் இமடப்பட்ட காலம்; முற்பிதாக்களின் காலம்; 
வமாவையின் காலம்; வமலும், வமாவைக்குப் பிந்மதய தீர்க்கதரிைன காலம். ஒரு 
கிறிஸ்தேராக, அேர் புதிய ஏற்பாட்டின் காலத்மதயும் வைர்த்தார். 

ஒரு காலகட்டம் அமடயாளம் காணப்பட்டேுடன் அந்தக் காலகட்டத்தில் 
வதேமனயும் அேருமடய ைித்தத்மதயும் தேளிப்படுத்திய ேரலாற்று 
நிகழ்ேுகளின் ேமலப்பின்னலில் கேனம் தைலுத்துேது தான் வேத 
இமறயியலாளரின் வேமலயாகும். எந்த ேரலாற்றுக் காலகட்டத்திலும், நடந்த 
அமனத்து நிகழ்ேுகளும் ஒன்றுக்தகான்று ததாடர்புமடயமே என்பது 
நிை்ையமாகும். ஆனால் வேதாகமம் ைில ைம்பேங்கமள மற்றமேகமளேிட 
அதிகமாக எடுத்துக்காட்டுகிறது. எனவே, வேத இமறயியலாளர்கள் தபாதுோக 
வேத ேரலாற்றின் இந்த ேளர்ை்ைி அல்லது மமய நிகழ்ேுகளில் கேனம் 
தைலுத்துகின்றனர். 

உதாரணமாக, தபரும்பாலும் "ோக்குத்தத்தத்தின் காலமான" 
இஸ்ரவேலின் பிதாக்களான ஆபிரகாம், ஈைாக்கு மற்றும் யாக்வகாபு ோழ்ந்த 
காலங்கள் என்று அமழக்கப்படுகிற பமழய ஏற்பாட்டு ேரலாற்று துண்டின் மதீு 
வேத இமறயியலாளர்கள் கேனம் தைலுத்தும்வபாது, இந்த காலத்தில் வதேன் 



ராஜ்யம், உடன்படிக்மககள் & பமழய ஏற்பாட்டு நூற்ததாகுப்பு பாடம் 4: பமழய ஏற்பாட்டு நூற்ததாகுப்பு 

-23- 

ேடீிவயாக்கள், ேழிகாட்டிகள் மற்றும் வேறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
பார்மேயிடேும். 

தன்மன முதன்மமயாக வநரடி வபை்சு, தரிைனங்கள் மற்றும் கனேுகள் மூலம் 
தேளிப்படுத்தினார் என்று அேர்கள் தபரும்பாலும் கருதுகிறார்கள். ஆபிரகாம், 
ஈைாக்கு மற்றும் யாக்வகாபு ஆகிவயாரின் ேம்ைாேளிகள் மீதான இனரதீியான 
கேனம் குறுகிப்வபானமதயும் அேர்கள் கேனிக்கிறார்கள். பிதாக்கள் பல 
பலிபடீங்களில் வதேனுக்கு ஆராதமன தைய்தமத அேர்கள் காண்கிறார்கள். 
பிதாக்களின் ேம்ைாேளிகள் தபருகுோர்கள் என்கிற பிதாக்களுக்கு 
தகாடுக்கப்பட்ட ோக்குத்தத்தத்மத அேர்கள் ேிேரித்தனர். பிதாக்களுக்கு 
வதைம் தகாடுக்கப்படும் என்று ோக்குத்தத்தம் தைய்யப்பட்டதன் 
முக்கியத்துேத்மத அேர்கள் கேனித்தார்கள். இே்ேமகயான கேனிப்புகள் 
அந்தக் காலகட்டம் முழுேதிலும் முக்கியப் பங்காற்றிய உருோக்க நிகழ்ேுகமள 
அமடயாளம் கண்டு, முற்பிதாக்களின் காலம் முழுேமதயும் 
ேமகப்படுத்துேதற்கான முயற்ைிகளாக இருக்கின்றன. 

அல்லது, எகிப்திலிருந்து கானான் வதைத்மத வநாக்கியும் 
ோக்குப்பண்ணப்பட்ட வதைத்மத சுதந்தரிப்பமத வநாக்கியும் இஸ்ரவேமல 
ேழிநடத்திய வமாவையின் காலமான "நியாயப்பிரமாணத்தின் காலம்" மதீு வேத 
இமறயியலாளர்கள் கேனம் தைலுத்தும் வபாது, அேர்கள் தபரும்பாலும் 
வமாவையின் நியாயப்பிரமாணத்தின் மூலம் வதேன் தன்மன முதன்மமயாக 
தேளிப்படுத்தியதில் கேனம் தைலுத்துகிறார்கள். இஸ்ரயவல் ைிறிய இனத்தில் 
இருந்து எே்ோறு ஒரு வதைிய மமயமாக ேளர்ந்தது என்பமதயும் அேர்கள் 
கேனிக்கிறார்கள். ஆைாரிப்பு கூடாரம் எப்படிக் கட்டப்பட்டது என்பமதயும் 
அங்வக ஆராதமன எப்படி மமயப்படுத்தப்பட்டது என்பமதயும் அமே 
ேிேரிக்கின்றன. இஸ்ரவேலர் அதிக எண்ணிக்மகயில் ேளர்ந்திருந்தமத 
அேர்கள் கேனிக்கிறார்கள். ோக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட வதைத்மதை் 
சுதந்தரித்துக்தகாள்ள வதேன் இஸ்ரவேலமர எப்படி ேழிநடத்தினார் 
என்பமத அேர்கள் காட்டுகின்றனர். இந்த ேமகயான நிகழ்ேுகள் வமாவையின் 
காலத்மத ஒட்டுதமாத்தமாக ேமகப்படுத்தி, வேத ேரலாற்றில் இந்த காலத்தின் 
ஒரு நிழல்படத்மத நமக்கு ேழங்குகின்றன. 

இமறயியலாளர்கள் தபரும்பாலும் வதேனுமடய திட்டத்மத 
பல்வேறு ைகாப்தங்களாகேும் காலப்பிரிேுகளாகேும் பிரிப்பது 
பற்றி வபசுகிறார்கள்... புதிய ஏற்பாடு பமழய ஏற்பாட்மட 
எே்ோறு பிரிக்கிறது என்பதற்கு புதிய ஏற்பாட்டில் பல 
எடுத்துக்காட்டுகள் உள்ளன. மத்வதயுேின் ேம்ைாேளிமயப் 
பற்றி நீங்கள் நிமனயுங்கள். இது ஆபிரகாமுடன் ததாடங்கி, 
தாேதீு ேமர தையல்படுகிறது. ஆபிரகாமிலிருந்து தாேதீு 
ேமர, தாேதீிலிருந்து இஸ்ரவேலர் ைிமறப்பிடிக்கப்பட்ட 
காலம் ேமர மற்றும் இஸ்ரவேலர் ைிமறப்படிக்கப்பட்ட காலம் 
முதல் கிறிஸ்து ேமர என இது பமழய ஏற்பாட்டு 
ேரலாற்மறப் பார்க்கிறது. இந்த ேழியில் தான் வேதம் 
பமழய ஏற்பாட்டு ேரலாற்மற பிரிக்கிறது ... புதிய ஏற்பாட்டில் 
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ேடீிவயாக்கள், ேழிகாட்டிகள் மற்றும் வேறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
பார்மேயிடேும். 

அமத பிரிக்கும் வேறு ேழிகளும் உள்ளன. வராமர் 5 மற்றும் 1 
தகாரிந்தியர் 15 இல் பேுமலப் பற்றி நிமனத்துப் பாருங்கள். 
நீங்கள் ஆதாமமயும் கிறிஸ்துமேயும் பற்றி வபைலாம்; 
அதாேது நியாயப்பிரமாணத்திற்கு முன்பு மற்றும் 
நியாயப்பிரமாணத்திற்கு பிறகு என்று வபைலாம். எனவே, 
புதிய ஏற்பாடு இமதை் தைய்ய பல ேழிகமளக் காட்டுகிறது. 

— Dr. ஸ்டீபன் வஜ. தேல்லம் 

ஒத்திமைோன நிழல்படங்களின் முடிேுகளுடன், வேத 
இமறயியலாளர்கள் ேழக்கமாக இரண்டாேது படிக்கு நகர்கிறார்கள், இமத 
நாம் மாறுதலின் சுேடு என்று அமழக்கலாம். 

மாறு லின் சுவடு 
"மாறுதலின்" என்ற ோர்த்மத தேறுமவன "காலத்தின் ேழியாக" என்று 

தபாருள்படும். இது காலப்வபாக்கில் ஏவதா ஒன்று ேளர்ந்த அல்லது மாறிய 
ேழிகமளக் குறிக்கிறது. எனவே, வதேனுமடய தையல்களும் ோர்த்மதகளும் 
வேறுபட்ட காலங்களில் ஒன்றுக்தகான்று இமணயும் ேழிகளில் ஒரு 
மாறுதலின் சுேடு கேனம் தைலுத்துகிறது. 

ஒரு மாறுதலின் சுேடு நிறுேும் தையல்முமறமய பின்ேரும் ேழியில் 
நாம் சுருக்கமாகக் கூறலாம்: வேத ேரலாற்றின் பல்வேறு காலகட்டங்களின் 
உருோக்க நிகழ்ேுகமள நாம் ஒன்றுடன் ஒன்று ஒப்பிடும் வபாது, ஒரு 
காலகட்டத்தில் நடந்த நிகழ்ேுகளுக்கும் மற்தறாரு காலகட்டத்தின் 
நிகழ்ேுகளுக்கும் இமடவய ைீரமமப்புகள் அல்லது இணக்கங்கள் உள்ளன 
என்பமத நாம் அங்கீகரிக்கிவறாம். வேத இமறயியலாளர்கள் இந்த 
ததாடர்புகமளக் கேனித்து, பமழய ஏற்பாட்டு ேிசுோைத்தின் 
முன்வனற்றங்கமள அமே எே்ோறு பிரதிபலிக்கின்றன என்பமத 
ேிளக்குகிறார்கள். 

பமழய ஏற்பாட்மட ேியாக்கியானம் தைய்ேதில் மிகேும் கடினமான 
ஆனால் ேளமான அம்ைங்களில் ஒன்று, அது ேரலாற்றின் ஒரு காலகட்டத்மத 
மட்டும் ேிேரிக்கேில்மல என்பவத. இது ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளில் 
நடந்த நிகழ்ேுகமளத் ததாடுகிறது. ேரலாற்றின் இந்த நீண்ட நீட்ைியில் வதேன் 
என்ன தைய்தார் மற்றும் என்ன தைான்னார் என்பமத நாம் 
கற்றுக்தகாள்ளும்வபாது, வதேனுமடய தேளிப்பாடுகள் பல ேமகயான 
இமறயியல் ேளர்ை்ைிகமள பிரதிநிதித்துேம் தைய்கின்றன என்பது ஒரு 
ைாதாரண ோைகருக்கு கூட ததளிோகத் ததரிகிறது. 

ஆதாமின் உடன்படிக்மகயின் காலத்தில் வதேன் தேளிப்படுத்தியமே 
வநாோேின் உடன்படிக்மகயின் காலத்தில் தேறுமவன திரும்பத் திரும்பை் 
தைால்லப்படேில்மல. ஆபிரகாமின் உடன்படிக்மகக் காலத்தில் இருந்த 
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ேடீிவயாக்கள், ேழிகாட்டிகள் மற்றும் வேறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
பார்மேயிடேும். 

வதேனுமடய தேளிப்பாடுகள் முன்பு தேளிப்படுத்தப்பட்டமத தேறுமவன 
திரும்பத் திரும்பை் தைால்லேில்மல. வமாவையின் உடன்படிக்மகக்கும் தாேதீின் 
உடன்படிக்மகக்கும் இது தபாருந்தும். வமலும் புதிய உடன்படிக்மகயின் வபாது 
வதேன் தேளிப்படுத்தியமேகள் தாேதீின் உடன்படிக்மகக்கு அப்பால் 
வபானது. 

ஆனால் இந்த யுகங்களில் தேளிப்பட்ட ததய்ேகீ தேளிப்பாடுகள் 
ஒன்றுக்தகான்று முரண்படேில்மல. பிந்மதய காலங்களில் நிகழ்ந்த 
தேளிப்படுத்தல்கள் முந்மதய காலங்களில் இமணக்கப்பட்டு கட்டப்பட்டமே. 
தேே்வேறு காலங்களில் இருக்கக்கூடிய வேறுபாடுகள் முதிர்ை்ைி அல்லது 
இயற்மகயான ேளர்ை்ைிமயக் குறிக்கின்றன. பமழய ஏற்பாட்டு 
ேிசுோைமானது, ஒரு ேிமத ஒரு மரக்கன்றுவபாலேும், பின்னர் ஒரு ைிறிய 
மரமாகேும், பின்னர் முதிர்ந்த மரமாகேும் ேளர்ேமதப் வபால ேளர்ந்தது. 
பமழய ஏற்பாட்டு ேரலாற்றில் நிகழ்ந்த இந்த முன்வனற்றங்கமள ேிேரிப்பது 
"மாறுதலின் சுேடு" என்று நாம் அமழக்கும் தையல்முமறயாகும். நாம் என்ன 
தைால்கிவறாம் என்பமத ேிளக்குேதற்கு, ஆபிரகாமுடனான வதேனுமடய 
உடன்படிக்மக ேலியுறுத்தியேற்றின் ஒரு அம்ைத்மத மட்டும் கருத்தில் 
தகாள்வோம். ஆபிரகாமுக்கு கானான் வதைத்மதக் தகாடுப்பதாக வதேன் 
தகாடுத்த ோக்குத்தத்தத்மதப் பார்ப்வபாம். ஆதியாகமம் 15:18 இல் நாம் இமத 
ோைிக்கிவறாம்: 

அந்நாளிவல கர்த்தர் ஆபிராவமாவட உடன்படிக்மகபண்ணி, 
"எகிப்தின் நதிதுேக்கி ஐபிராத்து நதி என்னும் தபரிய 
நதிமட்டுமுள்ளதும் இந்தத் வதைத்மத உன் ைந்ததிக்குக் 
தகாடுத்வதன்" என்றார் (ஆதியாகமம் 15:18). 

இந்தப் பத்தி சுட்டிக்காட்டுகிறபடி, வதேன் ஆபிரகாமுக்கு அேனுமடய 
ைந்ததிக்காகக் கானான் வதைத்மத ோக்குத்தத்தம் தைய்தார். இந்த நிகழ்ேு 
முற்பிதாக்களின் காலத்தின் எந்ததோரு நன்கு உருோக்கப்பட்ட ஒத்திமைேு 
புயகப்படத்திற்கும் மமயமாக உள்ளது. 

ஆனால் பமழய ஏற்பாட்டு ேரலாற்றில் ஆபிரகாமுக்கு வதேனிடமிருந்து 
ேந்த இந்த ோக்குத்தத்தத்தின் முக்கியத்துேத்மதப் புரிந்துதகாள்ேதற்கு, நாம் 
மற்ற காலங்கமளயும் ஆராய வேண்டும். "கானான் வதைத்மதக் குறித்த இந்த 
ோக்குத்தத்தத்தின் பின்னணிமய எந்த முந்தின நிகழ்ேுகள் 
உருோக்குகின்றன?" மற்றும் "இந்த ோக்குத்தத்தத்தின் முக்கியத்துேத்மத 
தேளிக்தகாணர அதற்குப் பிந்மதய நிகழ்ேுகள் எே்ோறு வைமே 
தைய்கின்றன?" என்று நாம் வகட்க வேண்டும். முதலாேதாக, ஆதாம் மற்றும் 
வநாோேுடன் வதேன் ஏற்படுத்திய உடன்படிக்மககமள உள்ளடக்கிய வேத 
ேரலாற்றின் ஆரம்ப காலகட்டமான ஆதிகால ேரலாற்மறக் கேனியுங்கள். 
மற்தறாரு பாடத்தில் நாம் பார்த்தபடி, ஆதாமின் காலத்தில், வதேன் முதலில் 
மனிதகுலத்மத தம்முமடய ராஜரகீ ஆைாரியர்களாக ஸ்தாபித்து, முழுப் 
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ேடீிவயாக்கள், ேழிகாட்டிகள் மற்றும் வேறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
பார்மேயிடேும். 

பூமிமயயும் ஆளும்படி அேர்களுக்குக் கட்டமளயிட்டார். ஆதியாகமம் 1:28 இல் 
நாம் இே்ோறு ோைிக்கிவறாம்: 

ைமுத்திரத்தின் மை்ைங்கமளயும் ஆகாயத்துப் 
பறமேகமளயும், பூமியின்வமல் நடமாடுகிற ைகல 
ஜேீஜந்துக்கமளயும் ஆண்டுதகாள்ளுங்கள்" என்று தைால்லி, 
வதேன் அேர்கமள ஆைீர்ேதித்தார் (ஆதியாகமம் 1:28). 

இந்த வநரத்தில், மனிதகுலம் பாேம் தைய்யேில்மல, ஆமகயால் பூமிமய 
ஆள்ேது ஒப்பட்ீடளேில் எளிதாக இருந்திருக்கும். ஆனால் மனிதகுலத்தின் 
முயற்ைிகமளக் கடினமாக்கி, வேதமனயானதாக ஆக்கியதன் மூலம் மனிதன் 
ஆளும் தையல்முமறமய பாேம் ைிக்கலாக்கியது. ஆதியாகமம் 3:17-19-ல் வதேன் 
தாவம ஆதாமிடம் இே்ோறு தைான்னார்: 

பூமி உன் நிமித்தம் ைபிக்கப்பட்டிருக்கும்; நீ உயிவராடிருக்கும் 
நாதளல்லாம் ேருத்தத்வதாவட அதின் பலமனப் 
புைிப்பாய்.அது உனக்கு முள்ளும் குருக்கும் முமளப்பிக்கும்; 
தேளியின் பயிர்ேமககமளப் புைிப்பாய். நீ பூமிக்குத் 
திரும்புமட்டும் உன் முகத்தின் வேர்மேயால் ஆகாரம் 
புைிப்பாய் (ஆதியாகமம் 3:17-19). 

ஆயினும், மனிதன் பாேத்தில் ேிழுந்த பிறகும்கூட, பூமிமய ஆள 
மனிதர்கள் ததாடர்ந்து பாடுபட வேண்டும் என்று வதேன் எதிர்பார்த்தார். 
வநாோேின் நாளில் வதேன் உலகத்மத அழிக்குமளேுக்கு மனிதேர்க்கத்தின் 
துன்மார்க்கம் மிகப் தபரியதாக ேளர்ந்த பின்னரும்கூட, தம்முமடய 
ராஜ்யத்மதப் பூமியின் எல்மலகள் மட்டும் பரப்பும்படி வதேன் தம்முமடய 
கட்டமளமயக் காத்தார். ஜலப்பிரளயத்திற்குப் பிறகு உடனடியாக வதேன் 
ஆதியாகமம் 9:1-ல் வநாோேுக்கு இே்ோறு கட்டமளயிட்டார்: 

நீங்கள் பலுகிப் தபருகி, பூமிமய நிரப்புங்கள் (ஆதியாகமம் 
9:1). 

இந்த பின்னணிமயத் ததரிந்துதகாள்ேது, ஆபிரகாமுக்கு வதைம் பற்றிய 
வதேனுமடய ோக்குத்தத்தமானது, ஆள வேண்டும் என்ற மனிதகுலத்தின் 
அமழப்மப நிமறவேற்றுேதில் ஒரு படி முன்வனாக்கிய படி என்று 
புரிந்துதகாள்ள நமக்கு உதேுகிறது. ஆதிகாலங்களில், பயனற்ற மற்றும் பாேம் 
நிமறந்த ஒரு உலகத்தில் ஆள்ேதன் மூலம் பூமியில் தம்முமடய ராஜ்யத்மதக் 
கட்டிதயழுப்ப வதேன் தம்முமடய ைாயலில் உள்ளேர்கமள அமழத்தார். 
ோக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட கானான் வதைத்மதக் மகப்பற்றும்படி 
ஆபிரகாமமயும் அேருமடய ைந்ததிமயயும் வதேன் அமழத்தவபாது இந்த 
ஆளுமக வமலும் தேளிப்பட்டது. முற்பிதாக்களின் காலத்தில் 
நிமறவேறுதலின் இந்த படியானது தானாகவே ஒரு முடிோக இருக்கேில்மல. 
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ேடீிவயாக்கள், ேழிகாட்டிகள் மற்றும் வேறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
பார்மேயிடேும். 

முற்பிதாக்களுக்கு வதைம் தகாடுக்கப்படும் என்கிற ோக்குத்தத்தம் 
எதிர்காலத்தில் இன்னும் கூடுதலான நிமறவேறுதமல வநாக்கிய ஒரு 
படியாகும். ஆதியாகமம் 22:18 இல் வதேன் இே்ோறு ஆபிரகாமிற்கு 
ோக்குத்தத்தம் தைய்தார்: 

உன் ைந்ததிக்குள் பூமியிலுள்ள ைகல ஜாதிகளும் 
ஆைீர்ேதிக்கப்படும் (ஆதியாகமம் 22:18). 

ஆபிரகாமுக்கும் அேருமடய ைந்ததியினருக்கும் வதேன் ோக்குத்தத்தம் 
பண்ணப்பட்ட வதைத்மத ஒரு காலடியாக தகாடுத்தார் என்பமத இந்த ேைனம் 
நமக்கு நிமனவூட்டுகிறது. வதேன் முதலில் மனிதகுலத்திற்காக நியமித்தமதப் 
வபாலவே, அது அேர்கள் மீட்பு மற்றும் முழு பூமியின் மதீு வதேமன 
மகிமமப்படுத்தும் ஆளுமகயின் ஆைீர்ோதங்கமள வநாக்கி பூமியின் 
அமனத்து குடும்பங்கமளயும் ேழிநடத்த வேண்டிய ஒரு ததாடக்க புள்ளியாக 
இருக்க யவண்டி தோயிருந்தது. 

இந்த காரணத்திற்காக, மனிதகுலத்தின் ஆளுமகமயக் குறித்த நமது 
மாறுதலின் சுேடு வமாவையுடன் வதேன் ஏற்படுத்திய உடன்படிக்மகயின் 
காலத்மத வநாக்கி முன்வனற வேண்டும். இக்காலகட்டத்தில், ோக்குத்தத்தம் 
பண்ணப்பட்ட வதைத்தில் வதேன் இஸ்ரவேமல வதைத்தின் தாயகமாக 
ஸ்தாபித்து, வயாசுோேின் தமலமமயில் நிகழ்ந்த சுதந்தரிப்பில் 
இஸ்ரவேலுக்கு வதைத்மதக் தகாடுப்பதன் மூலம் பிதாக்களுக்கு தகாடுத்த 
ோக்குத்தத்தத்மத முன்தனடுத்துை் தைன்றார். வயாசுோ 1:6-ல் வதேன் 
வயாசுோேுக்கு இே்ோறு தைான்னார்: 

பலங்தகாண்டு திடமனதாயிரு; இந்த ஜனத்தின் 
பிதாக்களுக்கு நான் தகாடுப்வபன் என்று ஆமணயிட்ட 
வதைத்மத நீ இேர்களுக்குப் பங்கிடுோய் (வயாசுோ 1:6). 

இஸ்ரவேலர் ோக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட வதைத்மதக் 
மகப்பற்றியவபாது, மனிதகுலம் ஆளுமக தைய்ய வேண்டும் என்ற முதல் 
அமழப்பும், ஆபிரகாமுக்கு வதைம் தகாடுக்கப்படும் என்பது பற்றிய வதேனுமடய 
ோக்குத்தத்தமும் முன்தனடுக்கப்பட்டன. 

யாத்திராகமம் மற்றும் சுதந்தரிப்பின் நாட்களில் இஸ்ரவேல் வதைத்மத 
தைாந்தமாக்கியது தாேதீின் உடன்படிக்மகயின் காலத்தில் வமலும் 
நிமறவேறியது. இஸ்ரவேலர் எதிரிகளுக்கு ேிவராதமாக வதைத்மதப் 
பாதுகாத்து, ஒரு தபரிய ைாம்ராஜ்யமாக முதிர்ை்ைியுற்ற காலம் அதுோகும். 
தாேதீின் ேட்ீடார் வதைத்திற்கு ேழங்கிய பாதுகாப்பானது, வதைத்தின் ஆரம்ப 
சுதந்தரித்தமல உறுதிப்படுத்துேதற்கும் ேிரிேுபடுத்துேதற்குமான வமலும் ஒரு 
படியாக இருந்தது. ஆனால் இந்தக் காலகட்டத்தின் ஆரம்பத்தில் இருந்த 
ஏகாதிபத்திய யதார்த்தங்கள் தாேதீின் ேட்ீடின் நீதியான ஆட்ைியானது 
எதிர்காலத்தில் முழுப் பூமிமயயும் ஆளுமகக்கு எட்டும் ஒரு நாமள 
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ேடீிவயாக்கள், ேழிகாட்டிகள் மற்றும் வேறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
பார்மேயிடேும். 

எதிர்பார்த்தன. தாேதீின் ேட்ீடில் இருந்த இந்த நம்பிக்மக ைங்கீதம் 72:8-17-ல் 
தேளிப்படுத்தப்படுகிறது: 

ஒரு ைமுத்திரந்ததாடங்கி மறுைமுத்திரம்ேமரக்கும், 
நதிததாடங்கி பூமியின் எல்மலகள்ேமரக்கும் அேர் 
அரைாளுோர்! … ைகல ராஜாக்களும் அேமரப் 
பணிந்துதகாள்ோர்கள்; ைகல ஜாதிகளும் அேமரை் 
வைேிப்பார்கள்! … மனுஷர் அேருக்குள் 
ஆைீர்ேதிக்கப்படுோர்கள், எல்லா ஜாதிகளும் அேமரப் 
பாக்கியமுமடயேர் என்று ோழ்த்துோர்கள்! (ைங்கீதம் 72:8-17). 

தாேதீின் உடன்படிக்மகக் காலத்தில் இருந்த நம்பிக்மகயானது 
தாேதீின் ேட்ீடார் கர்த்தருக்கு உண்மமயுள்ளேர்களாக இருப்பர் என்றும், 
ராஜ்யம் ேிரிேமடந்து, பூமிதயங்கும் உண்மமயுள்ளேர்களின் மீட்மபயும் 
ஆளுமகமயயும் தகாண்டுேருேதாகேும் இருந்தது. 

துரதிர்ஷ்டேைமாக, தாேதீின் ேட்ீடில் இந்த மகத்தான நம்பிக்மக 
இஸ்ரவேல் ைிமறப்படுத்தப்பட்ட காலத்தில் ைரிந்து, மறுைீரமமப்பு அமடயத் 
தேறியது. வமலும் நிமறவேறுகிற வநரமாக இருப்பதற்குப் பதிலாக, அது 
உண்மமயில் வதால்ேியின் வநரமாக இருந்தது. இந்தக் காலம் பூமியின்வமல் 
வதேனுமடய ஜனங்களின் ஆளுமகக்கு ஒரு பயங்கரமான பின்னமடோக 
மாறியது. வதேனுமடய நியாயத்தீர்ப்பு அேருமடய ஜனங்களுக்கு ேிவராதமாக 
ேந்தது, அேர் ேடக்கு மற்றும் ததற்கு ராஜ்யங்கமள தங்கள் வதைத்திலிருந்து 
தேளிவயயும் வேறு வதைத்தில் ைிமறப்படுத்தப்படேும் அனுப்பினார். 

வமலும் இமத ேிட, அேரது இரக்கத்தின் காரணமாக, வதேன் பல 
இஸ்ரவேலர்கமள மீட்டு வதைத்திற்குக் தகாண்டு ேந்தார். அேர் தாேதீின் 
ேழித்வதான்றலாகிய வசருபாவபமலத் தம்முமடய ஜனத்தின் அதிபதியாக 
எழுப்பி, பூமியின் ஜாதிகளின்வமல் அேனுக்கு மிகுந்த தேற்றிமயக் 
தகாடுத்தார். ஆகாய்ர் 2:7-9 இல் நாம் இே்ோறு ோைிக்கிவறாம்: 

ைகல ஜாதிகமளயும் அமையப்பண்ணுவேன், ைகல 
ஜாதிகளாலும் ேிரும்பப்பட்டேர் ேருோர்; இந்த ஆலயத்மத 
மகிமமயினால் நிமறயப்பண்ணுவேன் … முந்தின 
ஆலயத்தின் மகிமமமயப்பார்க்கிலும், இந்தப் பிந்தின 
ஆலயத்தின் மகிமம தபரிதாயிருக்கும் ... இே்ேிடத்திவல 
ைமாதானத்மதக் கட்டமளயிடுவேன் (ஆகாய் 2:7-9). 

இஸ்ரவேலர் உண்மமயுள்ளேர்களாக இருந்திருந்தால், தாேதீினுமடய 
ேட்ீடாரின் ஆளுமகயின் மூலம் மீட்பின் ஆைீர்ோதம் உலகம் முழுேதும் பரேத் 
ததாடங்கியிருக்கும். ஆனால் மண்ீடும் மீண்டும் வதைத்திற்குத் திரும்பிய 
இஸ்ரவேலர்கள் வதேனுக்கு எதிராகக் கலகம் தைய்தார்கள், அதனால் 
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ேடீிவயாக்கள், ேழிகாட்டிகள் மற்றும் வேறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
பார்மேயிடேும். 

ஆைீர்ோதமும் வதைத்தின் ேிரிோக்கமும் ஒருவபாதும் நிமறவேறேில்மல. 
உண்மமயில், மறுைீரமமப்பு ஒரு பரிதாபகரமான வதால்ேியாக இருந்தது. 

கிறிஸ்தே வேத இமறயியலாளர்கள் வேத ேரலாற்றின் இறுதிக் 
கட்டமான புதிய உடன்படிக்மகயில் ேரலாற்றின் உை்ைக்கட்டத்திற்கு திரும்புேது 
இந்த கட்டத்தில்தான். ைிமறப்பட்டு நாடுகடத்தப்பட்டேர்களின் 
வதால்ேிகமளயும், வதால்ேியுற்ற மறுஸ்தாபிதத்மதயும் மாற்றியமமக்கேும், 
பூமியின் மதீு மீட்கப்பட்ட மனிதகுலத்தின் ஆளுமகயின் நிமறவேற்றத்மதக் 
தகாண்டுேரேும் வதேன் கிறிஸ்துேுக்குள் தையல்பட்டார் என்று புதிய ஏற்பாடு 
ேிசுோைிகளுக்கு உறுதியளிக்கிறது. அேமரப் பின்பற்றுகிறேர்கள் அேவராடு 
வைர்ந்து பூமிமய ஆளும்படிக்கு அந்நிய வதைத்தில் ைிமறப்பட்ட இஸ்ரவேலின் 
ைாபத்மத மாற்றியமமக்கேும் பாேத்திலிருந்து சுதந்திரத்மதயும் மீட்மபயும் 
தகாண்டுேருேதற்காகேும் இவயசு ேந்தார். இவயசு தேளிப்படுத்தின ேிவைஷம் 
2:26 இல் இே்ோறு கூறினார்: 

தஜயங்தகாண்டு முடிேுபரியந்தம் என் கிரிமயகமளக் 
மகக்தகாள்ளுகிறேதனேவனா அேனுக்கு, நான் என் 
பிதாேினிடத்தில் அதிகாரம் தபற்றதுவபால, ஜாதிகள்வமல் 
அதிகாரம் தகாடுப்வபன் (தேளிப்படுத்தின ேிவைஷம் 2:26). 

நாம் மீண்டும் தைன்று ைமப ேரலாற்றிலும் உலக 
ேரலாற்றிலும் வதேன் எப்படி தையல்படுகிறார் என்பமதப் 
புரிந்து தகாள்ள வேண்டும், கி.மு 2000 இல் வதேன் 
ஆபிரகாமமத் வதர்ந்ததடுத்தவபாது கூட, வதேன் ஏற்கனவே 
ஆபிரகாமின் மூலமாக உலகத்திற்கு ஒரு ஆைீர்ோதத்மத 
வநாக்கமாகக் தகாண்டிருந்தார். வதேன் ஒரு மனிதமனத் 
வதர்ந்ததடுப்பதில், முழு உலகத்மதயும் ஆைீர்ேதிக்கப் 
வபாகிறார். எனவே, அேர் ஆபிரகாமுடன் தையல்படுேதன் 
மூலமும், ஆபிரகாமுடன் ஒரு உறமே உருோக்குேதன் 
மூலமும், அேமர ஸ்தாபிப்பதன் மூலமும், முற்றிலும் 
தகுதியில்லாதேன் கிருமபமயப் தபறுேது என்றால் என்ன 
என்பமதக் காண்பிப்பதன் மூலமும், பின்னர் ஒரு 
உடன்படிக்மக உறேில் அேரது குடும்பத்தின் மூலமும் 
அேரின் மூலமும் தையல்படுேதன் மூலமும் வதேன் அமதை் 
தைய்தார், ... அதனால், கிறிஸ்து யூதர்களுக்காகவோ 
ஆபிரகாமிற்க்காகவோ அல்லது அேருடைய 
ைந்ததிகளுக்காகவோ மட்டும் ேராமல் முழு 
உலகத்திற்காகேும் ேரும் வபாது அேர் பூமி முழுேதுக்கும் 
வதேனாக இருக்கிறார் என்பதும் இப்படித்தான் அேர் 
மக்களுடன் உறமே ஏற்படுத்துகிறார் என்பதும் புரியும். 
இவயசு ேந்தவபாது, ஆபிரகாம் அந்த நாளுக்காகக் 
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ேடீிவயாக்கள், ேழிகாட்டிகள் மற்றும் வேறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
பார்மேயிடேும். 

காத்திருந்தார் என்று புதிய ஏற்பாட்டில் கூடை் தைால்லுகிற 
அந்த நம்பிக்மககமளயும் ோக்குத்தத்தங்கமளயும் அேர் 
நிமறவேற்றினார், அப்தபாழுது அேரும் பூமிதயங்கும் உள்ள 
எல்லா ேிசுோைிகளும் அேவராடு 
உயிர்த்ததழுப்பப்படுோர்கள் என்கிற நம்பிக்மகயுடன் 
ஆபிரகாம் இன்னும் அந்த முழுமமக்காகக் காத்திருக்கிறார். 

— Dr. க்வள குோர்ட்டர்வமன் 

இந்த சுருக்கமான உதாரணம், ேரலாற்றின் வேதாகமப் பதிேின் 
மாறுதலின் சுேடுகள் பமழய ஏற்பாட்மடப் பற்றிய நண்ணறிேுகமள நமக்குத் 
தரும் பல ேழிகளில் ஒன்மற மட்டுவம ேிளக்குகிறது. பமழய ஏற்பாட்டின் 
மூலம் அது அறிேிக்கும் ேரலாற்மறப் பார்ப்பது பமழய ஏற்பாட்டு 
நூற்ததாகுப்பின் முக்கியத்துேத்மதப் புரிந்துதகாள்ேதற்கான ஒரு முக்கிய 
ேழியாகும். 

பமழய ஏற்பாட்டு நூற்ததாகுப்மப ஒரு கண்ணாடியாகேும் ஒரு 
ஜன்னலாகேும் அணுகும்வபாது நமது ராஜாேின் ோர்த்மதமய எே்ோறு தபற 
முடியும் என்பமத இப்வபாது நாம் ேமரந்துள்வளாம், பமழய ஏற்பாட்டு 
நூற்ததாகுப்மப ஒரு இலக்கிய உருேப்படங்களின் ததாகுப்பின் ைித்திரமாக 
நடத்துேதற்கு நம் கேனத்மதத் திருப்ப வேண்டும். 

நூற்த ாகுப்பு ஒரு சி ் ிரம் 
பமழய ஏற்பாட்மடப் பற்றி நன்கு அறிந்த அமனேரும் அது 

கருப்தபாருள்கள் அல்லது தமலப்புகளின் பட்டியலாக நமக்கு ேரேில்மல 
என்பமத அறிோர்கள். அது ேரலாற்று நிகழ்ேுகளின் வநரடியான பதிேும் 
அல்ல. இப்வபாது நாம் ஏற்கனவே இந்த பாடத்தில் கூறியது வபால், பமழய 
ஏற்பாடானது அமனத்து ேமகயான கருப்தபாருள்கள் பற்றிய அதிகாரப்பூர்ே 
நண்ணறிேுகமளயும் ேரலாற்றின் உண்மமயான பதிேுகமளயும் நமக்கு 
ேழங்குகிறது. ஆனால், முதலாேதாக, பமழய ஏற்பாட்டு நூற்ததாகுப்பானது 
இலக்கியப் பமடப்புகளின் ததாகுப்பு மற்றும் புத்தகங்களின் நூலகமாகும். நாம் 
பார்க்கப் வபாகிறபடி, வேதாகம ஆைிரியர்கள் இந்த வேத புத்தகங்களில் 
ஒே்தோன்றின் உள்ளடக்கத்மதயும் கட்டமமப்மபயும் குறிப்பிட்ட ேழிகளில் 
வதேனுமடய உடன்படிக்மககளின் தகாள்மககளுக்குக் கீழ்ப்படிேதன் மூலம் 
வதேனுமடய ராஜ்யத்மத வமலும் முன்தனடுத்துை் தைல்ல பண்மடய 
இஸ்ரவேலர்களுக்குக் கற்பிப்பதற்காக எழுதினார்கள். இந்தக் 
காரணத்திற்காகவே, பமழய ஏற்பாட்டுப் புத்தகங்களின் முக்கியத்துேத்மதப் 
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ேடீிவயாக்கள், ேழிகாட்டிகள் மற்றும் வேறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
பார்மேயிடேும். 

பற்றிய பல நண்ணறிேுகமள, பமழய ஏற்பாட்டுப் புத்தகங்களின் 
உருேப்படங்களாக அல்லது இலக்கிய உருேப்படங்களாக அணுகுேதன் 
மூலம், காலங்காலமாக வதேனுமடய உண்மமயுள்ள ஜனங்கள் பல 
நண்ணறிேுகமளப் தபற்றிருக்கிறார்கள். 

பல ேிஷயங்களில், பமழய ஏற்பாட்டு நூற்ததாகுப்மப இந்த ேழியில் 
அணுகுேது ஒரு கமல அருங்காட்ைியகத்திற்குை் தைல்ேமதப் வபான்றதாகும். 
நீங்கள் எப்வபாதாேது ஒரு அருங்காட்ைியகம் அல்லது காட்ைிக் கமலமயப் 
பார்க்கை் தைன்றிருந்தால், ஒளி, நிறம், வகாடு, ேடிேம் மற்றும் அமமப்பு 
ஆகியேற்றின் கமலஞர்களின் பயன்பாடு வபான்ற ேிஷயங்கமள 
சுட்டிக்காட்டும் ஒரு நிபுணமர அல்லது ைக பார்மேயாளமரப் பார்ப்பது 
அைாதாரணமானது அல்ல என்பது உங்களுக்குத் ததரியும். கமலஞர் "தைால்ல" 
முயற்ைிப்பமத இந்த கமலக்கூறுகள் எே்ோறு தேளிப்படுத்துகின்றன 
என்பமதப் பற்றி அேர்கள் அடிக்கடி வபசுகிறார்கள். கமலஞரின் வநாக்கம் 
மதரதீியானதா? அது அரைியல் ரதீியிலானதா? கமலஞர் ஏவதா ஒரு 
ைீர்மமமயப் புகழ்ந்துமரத்தாரா? ைில தீய அல்லது அநீதிமய 
அம்பலப்படுத்துகிறாரா? இந்த பட்டியல் நீண்டு தகாண்வட தைல்கிறது. 

இே்ேமகயான வகள்ேிகளுக்குப் பதிலளிப்பதற்கு, கமல ேிமர்ைகர்கள் 
தபரும்பாலும் ஓேியங்களின் ேமரதிமரகளில் வதான்றுேமத ேிட 
அதிகமாகக் கணக்கில் எடுத்துக் தகாள்கிறார்கள். "கமலஞர்கள் யார்?" 
"கமலஞர்களின் அனுபேங்கள் அேர்களின் கமலமய எே்ோறு பாதித்தன?" 
என்று அேர்கள் வகட்கிறார்கள். "கமல யாருக்காகப் பமடக்கப்பட்டது?" 
"மற்றேர்களின் நம்பிக்மககள், தையல்கள் மற்றும் உணர்ை்ைிகமள பாதிக்கும் 
ேமகயில் கமலஞர்கள் தங்கள் கமலமய எே்ோறு ேடிேமமத்தனர்?" என்று 
வமலும் அேர்கள் வகட்கிறார்கள். 

அவத ேழியில், பமழய ஏற்பாட்டின் புத்தகங்கமள ைித்திரங்களாக 
அணுகுேமதப் பற்றி நாம் வபைலாம். பமழய ஏற்பாட்டு புத்தகங்களின் 
பக்கங்களில் வதான்றுேமத நாம் கணக்கில் எடுத்துக்தகாள்ேவதாடு 
மட்டுமல்லாமல், பமழய ஏற்பாட்டு ஆைிரியர்களின் ோழ்க்மகயிலும், 
அேர்களின் அைல் ோைகர்களின் வதமேகளின் மதீு அேர்கள் தைலுத்திய 
கேனத்திலும் கேனம் தைலுத்துகிவறாம். நாம் இந்த யுக்திமய "இலக்கிய 
பகுப்பாய்ேு" என்று அமழக்கிவறாம், ஏதனனில் அேர்கள் முதன்முதலில் 
எழுதிய வதேனுமடய மக்களின் நம்பிக்மககள், தையல்கள் மற்றும் 
உணர்ை்ைிகமள பாதிக்கிற ேமகயில் வேத எழுத்தாளர்கள் தங்கள் 
புத்தகங்கமள எே்ோறு ேடிேமமத்தார்கள் என்பதில் கேனம் தைலுத்துகிறது. 

பமழய ஏற்பாட்டுப் புத்தகங்கமள இலக்கியப் பகுப்பாய்ேு மூலம் 
ைித்திரங்களாக எே்ோறு கருதலாம் என்பமத ஆராய்ேதற்கு, நாம் முன்பு 
எடுத்த அவத அணுகுமுமறமயப் பின்பற்றுவோம். முதலாேதாக, பமழய 
ஏற்பாட்மட இந்த ேழியில் அணுகுேதற்கான அடிப்பமடமய அல்லது 
நியாயத்மதப் பற்றி நாம் வபசுவோம். இரண்டாேதாக, இந்த யுக்தியின் 
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ேடீிவயாக்கள், ேழிகாட்டிகள் மற்றும் வேறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
பார்மேயிடேும். 

மமயத்மதப் பார்ப்வபாம். கருப்தபாருள் பகுப்பாய்ேின் அடிப்பமடமய முதலில் 
பார்ப்வபாம். 

அடிப்பகட 
இலக்கிய பகுப்பாய்ேுக்கான அடிப்பமடமயக் காண பல ேழிகள் 

உள்ளன, ஆனால் நமது வநாக்கங்களுக்காக நாம் மீண்டும் இரண்டு 
காரணிகமள மட்டும் பார்ப்வபாம்: முதலாேதாக, வேதாகமத்தின் தன்மமமயப் 
பார்ப்வபாம்; இரண்டாேதாக, வேத ஆைிரியர்கள் மற்றும் அதிகாரப்பூர்ே 
பாத்திரங்களின் எடுத்துக்காட்டுகமளப் பார்ப்வபாம். பமழய ஏற்பாட்டின் 
தன்மம பமழய ஏற்பாட்டு புத்தகங்கமள இலக்கிய உருேப்படங்களாக 
அணுகுேதன் மதிப்மப எே்ோறு குறிக்கிறது என்பமத முதலில் பார்ப்வபாம். 

வவ ாகம ் ின்  ன்கம 
இலக்கியப் பகுப்பாய்ேு பமழய ஏற்பாட்டு நூற்ததாகுப்பின் 

குமறந்தபட்ைம் மூன்று தேளிப்பமடயான அம்ைங்கமள அடிப்பமடயாகக் 
தகாண்டது. முதலாேதாக, நூற்ததாகுப்பில் உள்ள நூல்கள் புத்தகங்களில் 
அல்லது இலக்கிய அலகுகளில் நமக்கு ேருகிறது. பமழய ஏற்பாடு என்பது 1000 
ஆண்டுகளாக பண்மடய இஸ்ரவேலின் வதமேகமள நிேர்த்தி தைய்ேதற்காக 
எழுதப்பட்ட ஒப்பட்ீடளேில் சுயாதீனமான சுருள்கள் அல்லது புத்தகங்களின் 
ததாகுப்பாகும். ஒரு நேனீ வேதாகமத்தின் தபாருளடக்க அட்டேமணமய 
ேிமரோகப் பார்த்தால், அதில் 39 புத்தகங்கள் உள்ளன என்பமத அறியலாம். 
வேதத்தின் தபரும்பாலான மாணேர்கள் பமழய ஏற்பாட்டு புத்தகங்களின் 
பாரம்பரிய பட்டியமலப் பற்றி நன்கு அறிந்திருக்கிறார்கள், ஆனால் இந்த 
இலக்கிய அலகுகமளப் பற்றிய பல்வேறு அம்ைங்கமள நாம் குறிப்பிட 
வேண்டும். 

முதலாேதாக, பமழய ஏற்பாட்டு புத்தகங்களின் தபயர்களில் நாம் 
அதிகமானமேகமள மேக்கக்கூடாது, ஏதனன்றால் அமே அைல் அல்ல. ைில 
தமலப்புகள் பமழய யூத பாரம்பரியங்களிலிருந்து ேருகின்றன, ைில பமழய 
ஏற்பாட்டின் பண்மடய கிவரக்க தமாழிதபயர்ப்பான தைப்டுேஜின்ட்டிலிருந்து 
ேருகின்றன , வமலும் நமது நேனீ வேதாகமங்களில் உள்ள ைில தமலப்புகள் 
மிகேும் பிந்மதய கிறிஸ்தே மரபுகளிலிருந்து ேருகின்றன. 

1 மற்றும் 2 ைாமுவேல், 1 மற்றும் 2 இராஜாக்கள் மற்றும் 1 மற்றும் 2 
நாளாகமம் ஆகியமே முதலில் ைாமுவேலின் புத்தகங்கள், ராஜாக்களின் 
புத்தகங்கள் மற்றும் நாளாகம புத்தகங்கள் என, மூன்று புத்தகங்களாக 
இருந்தன என்பமதயும் நாம் குறிப்பிட வேண்டும். இவத ேழியில், எஸ்றாேும் 
தநவகமியாேும் ஆரம்பத்தில் ஒவர புத்தகமாக இருந்தன என்று பல 
ேியாக்கியான அறிஞர்கள் ோதிட்டிருக்கிறார்கள். இலக்கியப் 
பகுப்பாய்ேுக்காக நாம் பமழய ஏற்பாட்மடப் படிக்மகயில், நூற்ததாகுப்பின் 
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ேடீிவயாக்கள், ேழிகாட்டிகள் மற்றும் வேறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
பார்மேயிடேும். 

அலகுகள் முதலில் தகாடுக்கப்பட்டிருந்தபடி அேற்மறக் கேனத்தில் தகாள்ள 
ேிரும்புகிவறாம். 

பமழய ஏற்பாட்டு நூற்ததாகுப்மபப் பற்றி நாம் ைிந்திக்மகயில், அதன் 
புத்தகங்கள் ேரிமைப்படுத்தப்பட்டு அல்லது ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டு இருப்பமத 
அதிகமாகை் ைார்ந்திருக்காமல் இருப்பதும் முக்கியம். பமழய ஏற்பாட்டு 
நூல்களின் ேரிமையானது ேரலாறு முழுேதும் வேறுபட்டிருக்கிறது. 

முதல் நூற்றாண்டில் ோழ்ந்த வஜாைிபஸின் காலத்தில் இருந்வத, யூத 
ைமூகங்கள் பமழய ஏற்பாட்மட மூன்று முக்கிய பிரிேுகளாகப் பிரித்துள்ளன: 
நியாயப்பிரமாணம், அல்லது வதாரா ( ּתֹוָרהה), தீர்க்கதரிைிகள் அல்லது நபிம் (ְנִבִאים), 
மற்றும் எழுத்துக்கள், அல்லது தகத்துேிம் ְכתּוִבים)) ஆகியமேயாகும். 
அதனால்தான், பல நூற்றாண்டுகளாக, யூத ைமூகங்கள் எபிதரய 
வேதாகமத்மத தனக் என்று குறிப்பிடுகின்றன. அதில் "த" என்பது வமாவையின் 
நியாயப்பிரமாணம் அல்லது முதல் ஐந்து புத்தகங்கமளக் குறிக்கிறது. "ன" 
என்பது தீர்க்கதரிைிகமளயும், "க்" என்பது எழுத்துக்கமளயும் குறிக்கிறது. புதிய 
ஏற்பாடு அதன் தைாந்த ேழிகளில் இந்த பாரம்பரியத்மத பிரதிபலிக்கிறது, ைில 
வநரங்களில் முழு பமழய ஏற்பாட்மடயும் "நியாயப்பிரமாணம் மற்றும் 
தீர்க்கதரிைிகள்" என்று குறிக்கிறது அல்லது "நியாயப்பிரமாணம், 
தீர்க்கதரிைிகள் மற்றும் எழுத்துக்களில் முதல் புத்தகமான ைங்கீதங்கள்" என்று 
குறிப்பிடுகிறது. 

ஆனால் தமாத்தத்தில், கிறிஸ்தே ைமபயானது கிவரக்க பமழய 
ஏற்பாடோன தைப்டுேஜின்ட்டின் படி பமழய ஏற்பாட்டு நூற்ததாகுப்பின் 
புத்தகங்கமள ேரிமைப்படுத்தியுள்ளது. தனக்கின் ேரிமைமயப் 
பின்பற்றுேதற்குப் பதிலாக, நாம் ேழக்கமாக முதல் ஐந்து புத்தகங்கமள 
வமாவையின் ஆகமங்கள் என்றும், எஸ்தர் முதல் வயாசுோ ேமரயுள்ள 
புத்தகங்கமள ேரலாற்று புத்தகங்கள் என்றும், வயாபு முதல் ைாதலாவமானின் 
உன்னதப்பாட்டு ேமரயுள்ள புத்தகங்கமள கேிமத நூல்கள் என்றும், ஏைாயா 
முதல் மல்கியா ேமரயுள்ள புத்தகங்கமள தீர்க்கதரிைன புத்தகங்கள் என்றும் 
ேரிமைப்படுத்துகிவறாம். 

பமழய ஏற்பாட்டு நூற்ததாகுப்பினுமடய புத்தகங்களின் ேரிமையில் 
உள்ள இந்த வேறுபாடுகள் பமழய ஏற்பாட்டுக்கான இலக்கிய 
அணுகுமுமறகளுக்கு மிக முக்கியமான ஒன்மற தேளிப்படுத்துகின்றன. 
பமழய ஏற்பாட்டின் புத்தகங்கள் ஆரம்பத்தில் ஒப்பட்ீடளேில் சுயாதீனமான 
இலக்கியப் பமடப்புகளாக இருந்தன. எனவே, பமழய ஏற்பாட்டு 
நூற்ததாகுப்மப ஒரு ைித்திரமாக நாம் அணுகும்வபாது, முதலாேதாக, 
ஒே்தோரு புத்தகத்மதயும் ஒரு அலகாகப் புரிந்துதகாள்ேதில் நாம் கேனம் 
தைலுத்த வேண்டும். நாம் ஆதியாகமம் புத்தகத்மத ஆதியாகம புத்தகமாக அதன் 
தைாந்த தனித்துேமான ேடிேமமப்பு மற்றும் இமறயியல் அக்கமறகளுடன் 
பார்க்கிவறாம்; யாத்திராகமம் புத்தகத்மதயும் மற்ற புத்தகங்கமளயும் அப்படிவய 
பார்க்கிவறாம். 
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ேடீிவயாக்கள், ேழிகாட்டிகள் மற்றும் வேறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
பார்மேயிடேும். 

ைங்கீதம் அல்லது ைங்கீதம் புத்தகம் வபான்றமேகமளத் தேிர, 
வேதாகமத்தில் உள்ள அடிப்பமட இலக்கிய அலகு 
தபரும்பாலும் வேத புத்தகமாகும். எழுத்தாளர்கள் 
அடிப்பமடயில் புத்தகங்கமளத் திட்டமிட்டு எழுதுகிறார்கள். 
வேத பகுதிக்கு முன்னும் பின்னும் உள்ள பத்திகளுடன் 
மட்டும் சூழல் நின்றுேிடேில்மல என்பது நிை்ையமாக மிகேும் 
முக்கியமானதாகும். ஆனால் உண்மமயில், ஒரு வேத பகுதி 
எே்ோறு தையல்படுகிறது என்பமதயும், ஒரு பகுதியாக 
இருக்கும் முழு புத்தகத்திற்குள் அது என்ன பங்கு ேகிக்கிறது 
என்பமதயும் கேனத்தில் தகாள்ள வேண்டியது அேைியம். 

— Dr. வடேிட் ஆர். பாேுர் 

இலக்கியப் பகுப்பாய்ேின் முக்கியத்துேத்மதக் குறிக்கும் இரண்டாேது 
பமழய ஏற்பாட்டுப் பண்பானது, பமழய ஏற்பாட்டு நூல்கள் அதிநேனீ 
இலக்கியப் பண்புகமள தேளிப்படுத்துகின்றன என்பதாகும். ைில 
எழுத்துக்களுக்கு மற்றமேகமள ேிட அேற்றின் இலக்கியக் கமலத்திறனில் 
அதிக கேனம் வதமே என்பது தபாதுோன அனுபேத்திலிருந்து நமக்குத் 
ததரியும். எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு கமடயில் கேிமத நமடயில் தபாருட்களின் 
பட்டியமலப் பார்த்தால் அது ேிைித்திரமாக இருக்கும். ஒரு ேிமரோன ைிறு 
குறிப்பு தபாதுோக ஒரு ேிரிோன நாேமலப் வபால நணுக்கமாக 
ேடிேமமக்கப்படுேதில்மல. நாம் எளிய பமடப்புகமளப் பார்க்கும்வபாது, 
தபாதுோக அமேகளின் இலக்கியப் பண்புகளில் அதிக கேனம் தைலுத்த 
வேண்டியதில்மல. ஆனால் நாம் ஒரு அதிநேனீ நாேல் அல்லது கேிமதமயப் 
படிக்கும்வபாது, நாம் நண்ணறிேுகமளப் தபற ேிரும்பினால், ஆைிரியரின் 
இலக்கிய நட்பங்களில் கேனம் தைலுத்த வேண்டும். 

ததால்தபாருள் ஆராய்ை்ைியாளர்கள் வேதாகம காலங்களில் மற்ற 
கலாை்ைாரங்களில் இருந்து எழுதப்பட்ட பமடப்புகமள பரேலாக 
கண்டுபிடித்துள்ளார்கள். நம்மிடம் நிருபங்கள், பட்டியல்கள், ரைதீுகள் மற்றும் 
அதிக இலக்கிய ைிக்கல்கமள தேளிப்படுத்தாத பமடப்புகள் உள்ளன. ஆனால் 
பண்மடய கிழக்கத்திய நாடுகளில் இருந்து அற்புதமான ைிக்கலான இலக்கியப் 
பமடப்புகளும் நம்மிடம் உள்ளன. வேதாகம நாட்களின் தபரிய கலாை்ைாரங்கள் 
ேிரிோன ததான்மங்கள் மற்றும் புராணக்கமதகள், ைிக்கலான ைட்ட 
ஆேணங்கள் மற்றும் ைிக்கலான ைடங்கு நூல்கமளக் தகாண்டிருந்தன. இமே 
மிகுந்த கேனத்துடன் ேடிேமமக்கப்பட்ட இலக்கியப் பமடப்புகளாகும். 

பமழய ஏற்பாட்டு புத்தகங்கள் தான் பண்மடய உலகத்திலிருந்து நாம் 
அறிந்த மிக ேிரிோன இலக்கிய பமடப்புகளாகும் என்பதில் எந்த ைந்வதகமும் 
இல்மல. பமழய ஏற்பாட்டு புத்தகங்கள் பண்மடய உலகின் மிகப்தபரிய 
கலாை்ைாரங்களின் மிகை்ைிறந்த இலக்கியத்தின் கமலத்திறனுக்கு ைமமாகவோ 
அல்லது அமேகமள மிஞ்சும் மேமகயிவலா இருக்கின்றன என்பதற்கு 
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ேடீிவயாக்கள், ேழிகாட்டிகள் மற்றும் வேறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
பார்மேயிடேும். 

தபரும்பாலான தரேுகள் ைான்றுகளாகும். பமழய ஏற்பாட்டு புத்தகங்களின் 
இந்த அதிநேனீ இலக்கியப் பண்புகமளப் புரிந்துதகாள்ேது, பமழய ஏற்பாட்டு 
ஆைிரியர்கள் தங்கள் ோைகர்களின் ோழ்க்மகயில் எே்ோறு தாக்கத்மத 
ஏற்படுத்த முயன்றனர் என்பமதப் புரிந்துதகாள்ள நமக்கு உதேுகிறது. 

பமழய ஏற்பாட்டின் இலக்கியப் பகுப்பாய்மே நாம் ததாடர வேண்டிய 
மூன்றாேது காரணம், அதன் இலக்கிய ேமககள் ஆகும். பமழய ஏற்பாட்டு 
நூற்ததாகுப்பானது ஒே்தோரு பக்கத்திலும் ஒவர ேமகயான எழுத்து உள்ள 
ஒரு தட்மடயான நிலப்பரப்பு அல்ல. அதற்கு பதிலாக, இது மமலகள், ஆறுகள், 
ஏரிகள், ேளமான ைமதேளிகள், பாமலேனங்கள் மற்றும் தபருங்கடல்கள் 
அடங்கிய மாறுபட்ட நிலப்பரப்மபப் வபான்றதாகும். வேறு ோர்த்மதகளில் 
கூறுேதானால், பமழய ஏற்பாட்டின் புத்தகங்கள் பல்வேறு ேமகயான 
இலக்கிய நமடகமள பிரதிநிதித்துேப்படுத்துகின்றன. 

ஆதியாகமம், வயாசுோ, நியாயாதிபதிகள் மற்றும் ரூத் வபான்ற ைில 
பமழய ஏற்பாட்டுப் புத்தகங்கள் பிரதானமாக கமதகளாக உள்ளன. இந்த 
புத்தகங்களில் சுருக்கமான ேம்ைாேளிகள், பட்டியல்கள், கேிமதகள், 
அத்துடன் ஆராதமன மற்றும் ைமூக அறிேுறுத்தல்கள் ஆகியமே உள்ளன. 
பமழய ஏற்பாட்டு நூற்ததாகுப்பில் உள்ள மற்ற புத்தகங்கள் ைங்கீதம், வயாபு 
வபான்ற பிரதானமாக கேிமத புத்தகங்களும் பல தீர்க்கதரிைன 
புத்தகங்களுமாகும். பிரைங்கி மற்றும் மல்கியா வபான்ற மற்ற புத்தகங்கள் 
மிகேும் தனிை்ைிறப்பு ோய்ந்த உமரநமடயாக உள்ளன. இதற்கும் வமல், 
தைாற்தபாழிேுகள் உபாகமம் புஸ்தகத்மத ேமகப்படுத்துகின்றன. 

பமழய ஏற்பாட்டு புத்தகங்கள் இலக்கிய நமடகளில் எழுதப்பட்டன 
என்பமத உணர்ந்துதகாள்ேது முக்கியம், ஏதனன்றால் ஒே்தோரு இலக்கிய 
நமடயும் அதற்வக உரிய தனிப்பட்ட ரதீியில் ோைகர்களின் மதீு தாக்கத்மத 
ஏற்படுத்துபமேயாக இருந்தன. பிரமாணம் பிரமாணமாக ோைிக்கப்பட 
வேண்டும்; தைாற்தபாழிேுகமள தைாற்தபாழிேுகளாகேும், கமதகமள 
கமதகளாகேும், கேிமதகமள கேிமதகளாகேும், பழதமாழிகமள 
பழதமாழிகளாகேும், தரிைனங்கமள தரிைனங்களாகேும், 
தீர்க்கதரிைனங்கமள தீர்க்கதரிைனங்களாகேும் ோைிக்க வேண்டும். பமழய 
ஏற்பாட்டு புத்தகங்கள் முதலில் வதேனுமடய மக்களின் ோழ்க்மகயில் 
தாக்கத்மத ஏற்படுத்தும் ேமகயில் எே்ோறு ேடிேமமக்கப்பட்டன என்பமதக் 
கண்டுபிடிப்பதற்கு, ஒே்தோரு பமழய ஏற்பாட்டுப் புத்தகத்மதயும் 
ேமகப்படுத்தும் இலக்கிய நமடகமள நாம் கணக்கில் எடுத்துக்தகாள்ள 
வேண்டும். வேதோக்கியத்தின் தன்மமவய இலக்கியப் பகுப்பாய்ேின் 
முக்கியத்துேத்மத தேளிப்படுத்தும் மற்தறாரு ேழி ோகும். 

யாவரா ஒருேர் படிக்கும் ஒரு வேத பகுதியின் இலக்கிய 
நமடமயப் புரிந்துதகாள்ேது முக்கியம், ஏதனன்றால் அது 
ைரியாக ேியாக்கியானப்படுத்துேதற்கு நமக்கு உதேுகிறது. 
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ேடீிவயாக்கள், ேழிகாட்டிகள் மற்றும் வேறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
பார்மேயிடேும். 

இது ேைனத்மதப் பற்றிய நல்ல வகள்ேிகமளக் வகட்க நமக்கு 
உதேுகிறது. கேிமத, கமதயாடல், பிரமாணப் பிரிேுகள் 
வபான்ற இலக்கிய நமடகள் நாம் என்ன எதிர்பார்க்க 
வேண்டும் என்பமதப் புரிந்துதகாள்ள நமக்கு உதேுகின்றன. 
வேத பகுதிமயக் குறித்து வகள்ேிகமளக் வகட்க இது நமக்கு 
உதேுகிறது. அது ஒரு கமதயாடலாக இல்லாமல் அது ஒரு 
கேித்துேமான உமரயாக இருந்தால், தேே்வேறு 
வகள்ேிகமள நாம் வகட்வபாம். ஒரு ேரலாற்று நிகழ்ேு 
எே்ோறு நிகழ்ந்தது என்பதற்கான பிரத்திவயகங்கமள 
ேிரிோக ேிேரிக்க கேிமத நூல்கள் தபரும்பாலும் 
முயற்ைிப்பதில்மல. அேர்கள் தபரும்பாலும் மிகேும் 
உருேகமான தமாழியில் ேிேரிக்கின்றனர்; அேர்கள் 
உருேகங்கமளப் பயன்படுத்துகிறார்கள். எனவே, நீங்கள் 
இந்த தேே்வேறு ேமகயான இலக்கிய நமடகமள 
தேே்வேறு ேழிகளில் ேிளக்குகிறீர்கள். 

— Dr. ஜிம் வஜார்டான் 

வேதாகமத்தின் தன்மமயுடன் வைர்த்து, இலக்கிய பகுப்பாய்ேுோனது 
வேதாகம உதாரணங்கள், வேதாகம ஆைிரியர்கமளக் குறித்த 
எடுத்துக்காட்டுகள் மற்றும் பமழய ஏற்பாட்டு நூற்ததாகுப்மப இந்த ேழியில் 
நடத்திய அதிகாரப்பூர்ே பாத்திரங்கமளக் குறித்த எடுத்துக்காட்டுகமளயும் 
அடிப்பமடயாகக் தகாண்டது. 

வவ ாகம உ ாரணங்கள் 
ஒே்தோரு முமறயும் வேதாகம எழுத்தாளர்களும் பாத்திரங்களும் 

ோைகர்கமள வநாக்கிய ஆைிரியரின் வநாக்கங்களின் தேளிை்ைத்தில் பமழய 
ஏற்பாட்மட அணுகும்வபாது, அேர்கள் ஒரு ேமகயான இலக்கிய 
பகுப்பாய்மேப் பயன்படுத்தினர். எடுத்துக்காட்டாக, உபாகமம் 24:1-ல் 
ேிோகரத்மதப் பற்றி வமாவை எழுதியமத அேர் ேிேரித்தவபாது, இவயசு 
இலக்கிய பகுப்பாய்ேில் கேனம் தைலுத்தினார். மாற்கு 10:4-ல், ைில 
பரிவையர்கள் ேிோகரத்மதப் பற்றிய இவயசுேின் கண்வணாட்டத்மத 
பின்ேரும் ோர்த்மதகளால் ைோலுக்கு உட்படுத்தினார்கள்: 

தள்ளுதற்ைீட்மட எழுதிக்தகாடுத்து, அேமளத் 
தள்ளிேிடலாதமன்று வமாவை உத்தரேுதகாடுத்திருக்கிறார் 
(மாற்கு 10:4). 

ஒரு மனிதன் ஒரு தபண்ணுக்கு ேிோகரத்துை் ைான்றிதமழக் தகாடுத்து 
ேிட்டால், நமடமுமறயில் எந்தக் காரணத்திற்காகேும் ஒரு தபண்மண 
ேிோகரத்து தைய்யலாம் என்ற வபாதமனயாக தகாடுப்பதற்கு உபாகமம் 24:1 மய 
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ேடீிவயாக்கள், ேழிகாட்டிகள் மற்றும் வேறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
பார்மேயிடேும். 

இவயசுேின் நாளில் ோழ்ந்த ைில பரிவையர்கள் ேியாக்கியானம் தைய்தனர். 
ஆனால் வமாவையின் வநாக்கங்கள் மற்றும் அேருமடய ோைகரின் 
நிமலமமயின் தேளிை்ைத்தில் இந்த வேத பகுதிமயப் படிப்பதன் மூலம் இவயசு 
இந்தப் தபாய்யான ேியாக்கியானத்மத திருத்தினார். மாற்கு 10:5 இல் இவயசு 
இே்ோறு கூறினார்: 

உங்கள் இருதயகடினத்தினிமித்தம் இந்தக் கட்டமளமய 
உங்களுக்கு எழுதிக்தகாடுத்தான் (மாற்கு 10:5). 

இஸ்ரவேலரின் கடினப்படுத்தப்பட்ட இருதயங்களுக்கு ஒரு ைலுமகயாக 
வமாவை ேிோகரத்மத அனுமதித்ததாக இவயசு சுட்டிக்காட்டினார். 

இங்வக நமது வநாக்கங்களுக்காக, உபாகமம் 24-ன் ேைனத்மத அதன் 
ேரலாற்றுை் சூழலில் இருந்து தேளிவய எடுக்க இவயசு மறுத்துேிட்டார் 
என்பமத உணர வேண்டியது முக்கியம். வமாவைமய ஆைிரியராகேும், பூர்ே 
இஸ்ரவேலமரத் தம்முமடய ோைகர்களாகேும் அேர் அறிந்திருந்ததன் 
தேளிை்ைத்தில் அந்தப் வேத பகுதிமய அேர் பார்த்தார். வமாவையின் 
கடினப்படுத்தப்பட்ட ோைகமர வநாக்கிய அேருமடய வநாக்கங்கமளப் பற்றி 
பரிவையர்கள் எண்ணிப்பார்க்க தேறிேிட்டனர். எனினும், இந்தக் 
காரணிகளின் முக்கியத்துேத்மத இவயசு அறிந்தேராக, வமாவையின் 
ஒழுங்குமுமற உண்மமயில் அேர்களுமடய பாேத்திற்கு ஒரு ைலுமகவய 
தேிர, ஒரு இலட்ைியமல்ல என்ற முடிேுக்கு ேந்தார். 

இலக்கியப் பகுப்பாய்ேின் மற்தறாரு எடுத்துக்காட்டு கலாத்தியர் 4:22-24 
இல் காணப்படுகிறது. ஆபிரகாமின் மமனேி ைாராள், அேளுமடய 
குமாரனாகிய ஈைாக்கு, ைாராளுமடய வேமலக்காரியாகிய ஆகார், 
அேளுமடய குமாரனாகிய இஸ்மாவேல் ஆகிவயாமரப் பற்றிய பமழய 
ஏற்பாட்டுக் கமதகமளப் பற்றி பேுல் எழுதியமதக் கேனியுங்கள்: 

அடிமமப்தபண்ணின் மூலமாக ஒரு குமாரனும் சுயாதீன 
ஸ்த்ரயீின் மூலமாக ஒரு குமாரனுமாக ஆபிரகாமுக்கு 
இரண்டு குமாரர்கள் இருந்தனர் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. 
ஆனால் அடிமமயின் குமாரன் மாம்ைத்தின்படி பிறந்தான், 
அவத வநரத்தில் சுதந்திர ஸ்திரயீின் குமாரன் 
ோக்குத்தத்தத்தத்தின் மூலம் பிறந்தான். இமேகள் ஞான 
அர்த்தமுள்ளமேகள்; அந்த ஸ்திரகீள் இரண்டு 
ஏற்பாடுகளாம் (கலாத்தியர் 4:22-24). 

ேைனம் 24 இல், சோரோள் மற்றும் ஈைாக்குடன் ஆபிரகாமுமடய 
ததாடர்மபயும் ஆகார் மற்றும் இஸ்மவேலுடன் ஆபிரகாமுமடய ததாடர்மபயும் 
பற்றிய ஆதியாகமத்தின் பதிேு "உருேகமாக" ேிளக்கப்படலாம், ஏதனனில் 
அமே "இரண்டு உடன்படிக்மககமள" பிரதிநிதித்துேம் தைய்கின்றன. வேறு 
ோர்த்மதகளில் கூறுேதானால், ஆபிரகாம் ைாராளுடனும் ஆகாருடனும் 
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ேடீிவயாக்கள், ேழிகாட்டிகள் மற்றும் வேறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
பார்மேயிடேும். 

ததாடர்பு தகாண்ட ேிபரங்கள் ஆதியாகமத்தின் அைல் இஸ்ரவேல் 
ோைகர்களுக்காக ஒரு குறிப்பிட்ட வநாக்கத்திற்காக எழுதப்பட்டது என்பமத 
பேுல் புரிந்துதகாண்டார். 

ஒரு புறம் ைாராள் மற்றும் ஈைாக்கின் ேழி, மறுபுறம் ஆகார் மற்றும் 
இஸ்மவேலின் ேழி என ஆபிரகாம் வதேனுடன் ததாடர்புதகாள்ேதற்கான 
இரண்டு ேழிகமளத் வதர்ந்ததடுப்பதற்கான ோய்ப்பு இருந்தது என்பமத 
ஆதியாகமத்தின் பதிேு ததளிேுபடுத்தியது. ஒரு புறம், ஆபிரகாம் ைாராள் 
மூலமாக பிறக்கப்வபாகும் ஒரு பிள்மளமயப் பற்றிய ோக்குத்தத்தத்மதக் 
காப்பாற்ற வதேமன ேிசுோைித்த வபாது வதேனுக்கு உண்மமயுள்ளேராக 
இருந்தார். வதேமனயும் அேருமடய ோக்குத்தத்தத்மதயும் நம்பியிருக்கும் 
இந்தப் பாமத கடினமாக இருந்தது, ஆனால் அது வதேனுமடய 
ஆைீர்ோதத்திற்கான ேழியாக இருந்தது. ஆனால் மறுபுறம், ஆபிரகாம் எகிப்திய 
வேமலக்காரியாகிய ஆகாரின் மூலம் ஒரு குழந்மதமயப் தபறுேதற்கான 
தனது தைாந்த முயற்ைிகமள நம்பியவபாது வதேனுக்கு துவராகம் தைய்தார். 
அேருமடய தைாந்த முயற்ைிகமள நம்பியிருந்த இந்தப் பாமதயானது 
வதேனுமடய நியாயத்தீர்ப்மப ஆபிரகாமிற்கு எதிராகக் தகாண்டு ேந்தது. 

ஆபிரகாமின் ோழ்க்மகமயப் பற்றி வமாவை எழுதியவபாது, ஆபிரகாம் 
இஸ்ரவேலரின் பார்மேயாளர்களுக்காக ஆபிரகாமுமடய வதர்ந்ததடுத்தலின் 
மகத்தான முக்கியத்துேத்மத அேர் நன்கு அறிந்திருந்தார். இஸ்ரேவேல் 
ோைகர்கள் அேர்களுமடய நாளில் இரண்டு ோழ்க்மக முமறகளுடன் 
ததாடர்பு படுத்துேதற்காக ஆதியாகமத்தில் இந்தக் கமதகமள அேர் 
தைான்னார். ஒரு புறம், பல ைந்ததியினருக்கு ோக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட 
வதைத்மதை் சுதந்தரித்துக்தகாள்ேதற்காக தகாடுத்த ோக்குத்தத்தத்மத 
நிமறவேற்ற வதேமனை் ைார்ந்திருக்கும்படி தன் அைல் ோைகர்கமள 
அமழப்பதற்காக ைாராமளயும் ஆகாமரயும் பற்றி வமாவை எழுதினார். 
வதேமனயும் அேருமடய ோக்குத்தத்தத்மதயும் நம்புேது கடினமாக இருந்தது, 
ஆனால் அது ஆைர்ீோதத்தின் ேழியாக இருந்தது. மறுபுறம், ஆபிரகாம் எகிப்திய 
வேமலக்காரியாகிய ஆகாரிடம் திரும்பியமதப் வபாலவே, எகிப்துக்காக 
ஏங்குேதன் மூலம் மனித முயற்ைிகமள நம்ப வேண்டாம் என்று வமாவை 
இஸ்ரவேலமர வகட்டுக்தகாண்டார். பின்ோங்குேது இஸ்ரவேலுக்கு எதிரான 
வதேனுமடய நியாயத்தீர்ப்புக்கு ேழிேகுக்கும். 

வமாவையின் அைல் வநாக்கத்தின் மீதான இந்த ேலியுறுத்தமலத் 
ததாடர்ந்து, பேுல் இந்தக் கமதகமள கலாத்தியாேில் உள்ள ைமபகளின் 
நிமலமமக்கு அப்பியாைப்படுத்தினார். பேுலிடமிருந்து ேந்த உண்மமயான 
சுேிவைஷத்திற்கும் எருைவலமின் பிரதிநிதிகளிடமிருந்து தங்கள் ைமபகளுக்கு 
ேந்த ஒரு தேறான சுேிவைஷத்திற்கும் இமடயில் ஒன்மற வதர்ந்ததடுக்கும் 
நிமலயில் கலாத்தியர்கள் இருந்தனர். உண்மமயான சுேிவைஷம் 
என்னதேன்றால், இரட்ைிப்பு கிறிஸ்துேுக்குள் வதேனுமடய 
ோக்குத்தத்தங்கமள நம்புேதன் மூலம் ேருகிறது. கள்ள சுேிவைஷமானது 
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ேடீிவயாக்கள், ேழிகாட்டிகள் மற்றும் வேறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
பார்மேயிடேும். 

வதேனுமடய ோக்குத்தத்தங்களில் ேிசுோைம் மேக்காமல், 
நியாயப்பிரமாணத்திற்குக் கீழ்ப்படிகிற மனித முயற்ைி தான் இரட்ைிப்பின் ேழி 
என்று மக்கமளத் திருப்பியது. 

கலாத்தியரில் பேுல் தைான்னது வபால, வதேனுமடய 
ோக்குத்தத்தங்களில் ேிசுோைம் மேக்கிற உண்மமயான சுேிவைஷத்மதப் 
பின்பற்றுகிறேர்கள் ைாராளின் பிள்மளகளும் ோக்குத்தத்தத்தின் 
சுதந்தரோளிகளுமாயிருக்கிறார்கள். ஆனால் கள்ள சுேிவைஷத்மதப் 
பின்பற்றுகிறேர்கள் ஆகாரின் பிள்மளகள், இரட்ைிப்பினுமடய ேரத்தின் 
சுதந்தரோளிகள் அல்ல. வதேனுமடய ோக்குத்தத்தங்களில் ேிசுோைம் 
மேக்கிற உண்மமயான சுேிவைஷம் ஆைீர்ோதங்கமள வநாக்கி 
ேழிநடத்துகிறது என்றும், நியாயப்பிரமாணத்திற்குக் கீழ்ப்படிதல் என்ற கள்ள 
சுேிவைஷம் நியாயத்தீர்ப்புக்கு மட்டுவம ேழிநடத்துகிறது என்றும் பேுல் 
ததளிேுபடுத்தினார். வமாவை தனது அைல் ோைகர்களுக்காக தனது ேரலாற்றுப் 
பதிமே ேடிேமமத்த ேிதங்களில் அேரது கேனமாகிய இலக்கியப் 
பகுப்பாய்ேில் பேுலுக்கு இருந்த அக்கமறவய– கலாத்தியா ைமபகளின் 
நிமலமமக்கு ஆதியாகமத்மதப் பயன்படுத்துேதற்கு அேமர இட்டுை்தைன்றது. 

பமழய ஏற்பாட்டு நூற்ததாகுப்மப ஒரு ைித்திரமாகக் கருதுேதற்கான ைில 
அடிப்பமடகமள நாம் இப்வபாது பார்த்திருக்கிவறாம், இலக்கியப் பகுப்பாய்ேின் 
மீது கேனத்மதத் திருப்ப வேண்டும். பமழய ஏற்பாட்டு நூற்ததாகுப்மப 
வநாக்கிய இந்த யுக்தியின் முக்கிய அக்கமறகள் யாமே? 

நம் கவனம் 
சுேிவைஷ கிறிஸ்தேர்கள் "இலக்கண-ேரலாற்று ேிளக்கேுமர" என்று 

வேதாகமத்மத ேிளக்குேதற்கான ைரியான ேழிமய அடிக்கடி 
குறிப்பிடுகின்றனர். இதன் மூலம் ேிளக்கேுமர அல்லது வேத 
ேியாக்கியானமானது, முதல் இடத்தில், இலக்கணத்தில் அல்லது வேத பகுதி 
ேடிேமமப்பில் கேனம் தைலுத்த வேண்டும் என்பது அர்த்தமாகும். ஆனால் 
அவத வநரத்தில், ேிளக்கேுமரயானது ேரலாற்று ரதீியாகேும் இருக்க வேண்டும். 
இதன் மூலம், ஒரு வேத பகுதியின் இலக்கணமானது நூலாைிரியரின் 
ேரலாற்று அமமப்புகளின் தேளிை்ைத்திலும், அந்த வேத பகுதியின் அைல் 
ோைகர்களின் தேளிை்ைத்திலும் பார்க்கப்பட வேண்டும் என்று நாம் 
அர்த்தப்படுத்துகிவறாம். ஏவதா ஒரு அளேிற்கு, இந்தக் காரணிகள் கருப்தபாருள் 
மற்றும் ேரலாற்றுப் பகுப்பாய்ேுகளுக்கான தபாறுப்புள்ள 
அணுகுமுமறகளில் பார்மேக்கு ேருகின்றன. ஆனால் அமே இலக்கியப் 
பகுப்பாய்ேில் குறிப்பாக முக்கியமானமே. 

இலக்கியப் பகுப்பாய்ேின் மீதான கேனத்மதக் காண, நாம் மூன்று 
காரியங்கமளப் பார்ப்வபாம். முதலாேதாக, எழுத்தாளர்; இரண்டாேதாக, அைல் 
ோைகர்கள்; மூன்றாேதாக, நாம் பார்மேயில் மேத்திருக்கும் ஆேணம் 
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ேடீிவயாக்கள், ேழிகாட்டிகள் மற்றும் வேறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
பார்மேயிடேும். 

அல்லது வேத பகுதி. பமழய ஏற்பாட்டு நூற்ததாகுப்பின் எழுத்தாளர்கமளக் 
கருத்தில் தகாள்ேதன் முக்கியத்துேத்மத முதலில் ைிந்திப்வபாம். 

எழு ் ாளர் 
முழு பமழய ஏற்பாட்டு நூற்ததாகுப்பின் எழுத்மதயும் வதேன் வேதத்மத 

அருளி, வமற்பார்மேயிட்டார் என்பமத கிறிஸ்துேின் ைஷீர்கள் 
புரிந்துதகாள்கிறார்கள். ஆனால் இந்த ததாடரில் நாம் முன்பு பார்த்தபடி, இந்த 
உத்வேகம் இயற்மகயானதாக இருந்தது. வதேன் தாம் ததரிந்துதகாண்ட மனித 
எழுத்தாளர்களின் பின்னணிகள், எண்ணங்கள், உணர்ேுகள் மற்றும் 
வநாக்கங்கமளப் பயன்படுத்தி நூற்ததாகுப்பின் புத்தகங்கமள 
உருோக்கினார். எனவே, நாம் பமழய ஏற்பாட்மட ோைிக்மகயில் 
மனிதர்கமளக் குறித்தும் அக்கமற காட்ட வேண்டும். இலக்கியப் பகுப்பாய்ேின் 
இந்த அம்ைத்மத நாம் இரண்டு ேழிகளில் பார்ப்வபாம். ஒரு புறம், நாம் பல 
அபாயங்கமளப் பற்றி அறிந்திருக்க வேண்டும், மறுபுறம், பமழய ஏற்பாட்டில் 
இந்த அணுகுமுமறயின் பல நன்மமகமள நாம் பார்க்க வேண்டும். 

முதலாேதாக, பமழய ஏற்பாட்டு புத்தகங்களின் மனித 
எழுத்தாளர்கமளப் பற்றி நாம் அதிகமாக ஊகிக்கும்வபாது நாம் கடுமமயான 
ஆபத்துக்கமள எதிர்தகாள்கிவறாம். கடந்த காலத்தில், பல ேியாக்கியான 
அறிஞர்கள் உளேியல் மற்றும் ைமூகேியல் ஊகங்களின் ேமலகளில் ைிக்கிக் 
தகாண்ட ேழிகளில் எழுத்தாளர்கள் மதீு கேனம் தைலுத்த முமனந்தனர். 
எழுத்தாளரின் துல்லியமான அமடயாளம், அேர் எதிர்தகாண்ட குறிப்பிட்ட 
சூழ்நிமலகள் மற்றும் அேரது இமறயியல் உந்துதல்களின் ேிேரங்கள் 
ஆகியேற்மறப் பற்றி அதிகமாக அனுமானிப்பதன் மூலம் அேர்கள் இமதை் 
தைய்தனர். இந்த ேமகயான பிரை்ைமனகள் எே்ேளேு முக்கியமானமேயாக 
இருந்தாலும், நமக்குத் ததரிந்தமதத் தாண்டிை் தைன்றால், நமது 
ேிளக்கங்களானது ஊகத்தின் மதீு அதிகமாகை் ைார்ந்திருக்கும் நிமல ஏற்படும். 
எழுத்தாளரின் மீதான இந்த ேமகயான அதிகப்படியான முக்கியத்துேம் ஒரு 
எழுத்தாளரின் வநாக்கங்கமளப் பற்றிய நமது மறுகட்டமமப்புகளுக்கு அதிக 
முக்கியத்துேம் தகாடுக்கும் "வேண்டுதமன்வற தேறான கருத்து" என்று 
அமழக்கப்படலாம். 

ஆனால் இரண்டாேதாக, வேதாகம ஆைிரியர்கள் மீது கேனமாகேும் 
தபாறுப்புடனும் கேனம் தைலுத்துேது நமக்கு பல நன்மமகமள ேழங்குகிறது. 
அேர்கமளப் பற்றி நாம் ததரிந்துதகாள்ள ேிரும்பும் அளேுக்கு நமக்குத் 
ததரியாமலிருக்கலாம், ஆனால் அேர்களுமடய எழுத்துக்கமளப் 
புரிந்துதகாள்ள நமக்கு உதேும் பல ேிஷயங்கமள நாம் இன்னும் 
புரிந்துதகாள்ள முடியும். அேர்களுமடய அமடயாளங்கமளப் பற்றியும், 
அேர்களின் சூழ்நிமலகமளப் பற்றியும், அேர்களின் அடிப்பமட இமறயியல் 
வநாக்கங்கமளப் பற்றியும் நாம் பல்வேறு ேிதமான தபாது அறிமேப் தபற 
முடியும். 
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ேடீிவயாக்கள், ேழிகாட்டிகள் மற்றும் வேறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
பார்மேயிடேும். 

ஒரு வேதாகம புத்தகத்தின் ஆைிரியமரப் பற்றிய தகேல்கள் 
அதன் அர்த்தத்மத நாம் புரிந்துதகாள்ள முயற்ைிக்கும்வபாது 
நமக்கு மிகேும் உதேியாக இருக்கும். ஏதனன்றால், 
ைர்ோதிகாரமுள்ள வதேன் மட்டுவம தையல்படுக் கூடிய 
ேழியில், பரிசுத்த ஆேியானேர் மனித தனிநபர்கமள 
அேர்களின் ஆளுமமகளில், அனுபேங்களின் 
பின்னணியில், அேர்களின் பிமழயில்லாத ோர்த்மதமய 
ேழங்கப் பயன்படுத்தினார். அேர் அேருமடய 
ோர்த்மதமயப் வபசுேதற்கான மனித எழுத்தாளமர 
எே்ோறு உருோக்கினார் என்பமதப் பற்றி நாம் ைில 
உணர்ேுகமளப் தபறும்வபாது, அது அந்த ேைனத்மதப் 
பற்றிய நமது புரிதமல ேளப்படுத்துகிறது. தாேதீின் 
மனந்திரும்புதலின் ைங்கீதமும் பத்வைபாமள 
எடுத்துக்தகாள்ேதன் மூலம் தனது உண்மமயுள்ள 
ைிப்பாயான உரியாேுக்கு எதிராக பாேம் தைய்தமத அேர் 
அங்கீகரித்தமதயும், அமத அறிக்மகயிட்டமதயும் 
பற்றியதான ைங்கீதமுமான ைங்கீதம் 51 மய நான் நிமனேு 
கூறுகிவறன். வதேனுக்கு பிரியமான ஒரு மனிதன், 
வமாைமாகப் பாேஞ்தைய்து, வதேனிடத்தில் மன்னிப்மபக் 
காண்கிற ஒரு ராஜாேின் ோக்குமூலமாக நாம் அமதக் 
காணும்வபாது, அந்த முழு ைங்கீதமும் உயிர்ப்புடன் ேருகிறது. 

— Dr. தடன்னிஸ் இ. ஜான்ைன் 

நாம் என்ன தைால்கிவறாம் என்பமத ேிளக்குேதற்கு, இரண்டு 
முக்கியமான பமழய ஏற்பாட்டு ஆைிரியர்கமளப் பற்றி நாம் அறிந்திருப்பமதப் 
பார்ப்வபாம்: 1 மற்றும் 2 இராஜாக்களின் ஆைிரியர் மற்றும் 1 மற்றும் 2 
நாளாகமங்களின் ஆைிரியர். இந்த எழுத்தாளர்கள் யார் என்று நமக்குத் 
ததரியாது. அேர்களின் தபயர்கள் அல்லது அேர்கள் எப்வபாது எழுதினார்கள் 
என்பது நமக்குத் ததரியாது. அேர்களின் உளேியல் வபாக்குகமளப் பற்றி 
நமக்கு நிை்ையமாக அதிகம் ததரியாது. எனவே, அேர்களின் புத்தகங்கமள நாம் 
ேியாக்கியானம் தைய்யும்வபாது இந்த ேமகயான பரிைீலமனகமள தபரிதும் 
நம்பியிருப்பது, ஊகங்களின் மதீு நமது ேியாக்கியானங்கமளக் கட்டமமக்கும் 
அபாயத்மத ஏற்படுத்துகிறது. 

அவத வநரத்தில், இந்த இரண்டு ஆைிரியர்கமளயும் பற்றிய மதிப்புமிக்க 
தகேல்கமள பமழய ஏற்பாட்டிலிருந்வத நாம் தபற முடியும். உதாரணமாக, 
இஸ்ரவேலர் பாபிவலானில் ைிமறப்படுத்தப்பட்டவபாது, ராஜாக்களின் ஆைிரியர் 
எழுதினார் என்பமத நாம் அறிவோம். 2 ராஜாக்கள் 25:27-30 இன் கமடைிக் 
காட்ைிகள், வயாயாக்கீன் பாபிவலான் ைிமறயிலிருந்து ேிடுேிக்கப்பட்ட பிறகு, 
கி.மு. 562-க்குப் பிறகு, ஆைிரியர் எழுதியமத ததளிோகக் காட்டுகிறது. ஆனால், 
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ேடீிவயாக்கள், ேழிகாட்டிகள் மற்றும் வேறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
பார்மேயிடேும். 

கி.மு. 538-ல் யூதர்கமள ோக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட வதைத்திற்குத் திரும்ப 
அனுமதித்த வகாவரைின் முக்கியமான கட்டமளமய ஆைிரியர் ஒருவபாதும் 
குறிப்பிடேில்மல. எனவே, பாபிவலானில் ைிமறயிருப்பிலிருந்து இஸ்ரவேலர் 
ேிடுதமலயாேதற்கு முன்பாகவே ராஜாக்களின் புஸ்தகம் ஏறக்குமறய 
நிை்ையமாய் முடிக்கப்பட்டு ேிட்டது. 

இதற்கு மாறாக, நாளாகமத்தின் ஆைிரியர் இஸ்ரவேல் 
ைிமறயிருப்பிலிருந்து ேிடுேிக்கப்பட்ட பிறகு எழுதினார். 1 நாளாகமம் 9-ல் 
உள்ள ேம்ைேரலாறுகள், வதைத்துக்குத் திரும்பி ேந்தேர்கமளப் 
பட்டியலிடுேதால், இமத நாம் அறிகிவறாம். வமலும், நாளாகம புத்தகத்தின் 
ஆைிரியர் 2 நாளாகமம் 36:22, 23-ல் வகாவரசு கட்டமளயுடன் தன் புத்தகத்மத 
முடித்தார். 

இந்த இரண்டு ஆைிரியர்களும் இஸ்ரவேலில் நன்கு கல்ேி அறிேு 
தபற்றேர்களாக இருந்தனர் என்பமதயும் நாம் அறிவோம். இரண்டு 
ஆைிரியர்களும் வதேனுமடய ஜனங்களின் தமலேர்களுக்கு மட்டுவம 
கிமடத்திருக்கும் ராஜ ேரலாற்று பதிவேடுகளில் உள்ள தகேல்கமளக் 
குறிப்பிட்டனர். வமலும் நாளாகமத்தின் ஆைிரியர் வேதத்தில் இல்லாத 
தீர்க்கதரிைன தைய்திகளின் ததாகுப்புகமளயும் குறிப்பிட்டார். 

ஆைிரியர்கமளப் பற்றிய இந்த ைில உண்மமகமள அறிேது அேர்களின் 
தபாதுோன இமறயியல் வநாக்கங்களில் உள்ள வேறுபாடுகமளப் 
புரிந்துதகாள்ள நமக்கு உதேுகிறது. ராஜாக்களின் ஆைிரியர் தம்முமடய 
ஜனங்கமள ைிமறயிருப்புக்கு அனுப்புேதில் வதேனுமடய நீதிமய 
ேலியுறுத்தினார் என்று பல்வேறு ேியாக்கியான அறிஞர்கள் ைரியாகவே 
முடிேு தைய்திருக்கிறார்கள். இஸ்ரவேலர்கள் ோக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட 
வதைத்திற்குத் திரும்புேதற்கு முன்பாக மனந்திரும்ப வேண்டியதன் 
அேைியத்திலும் அேர் கேனம் தைலுத்தினார். 

இதற்கு வநர்மாறாக, இஸ்ரவேலர்கள் ோக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட 
வதைத்திற்குத் திரும்பிய பிறகு பின்பற்ற வேண்டிய நமடமுமற 
நடேடிக்மககமள நாளாகமத்தின் ஆைிரியர் ேலியுறுத்தினார் என்பமத பல 
ேியாக்கியான அறிஞர்கள் ைரியாகவே முடிேு வச ்திருக்கிறார்கள். அேர்கள் 
தங்கள் வதைத்மத மறுபடியும் கட்டிதயழுப்பும்வபாது கீழ்ப்படிதலுக்காக அேர்கள் 
தபறும் ஆைீர்ோதங்களிலும், கீழ்ப்படியாமமக்காக அேர்கள் தபறும் 
ைாபங்களிலும் அேர் கேனம் தைலுத்தினார். 

இந்த ஆைிரியர் நம்புபமேகள் மற்றும் ஆைிரியரின் நம்பிக்மககமளப் 
பற்றி நாம் தைால்லக்கூடிய பல ேிஷயங்கள் உள்ளன, அேர்களின் அைல் 
ோைகர்களின் மதீு தாக்கத்மத ஏற்படுத்துேதற்காக அேர்கள் இலக்கிய 
நட்பங்கமளப் பயன்படுத்திய ேிதத்மத பகுப்பாய்ேு தைய்ய அேற்மறப் பற்றி 
வபாதுமான அறிேு நம்மிடம் உள்ளது என்பது தான் முக்கியமான ேிஷயம். 
மற்ற வேதாகம எழுத்தாளர்கமளப் பற்றி நம்மிடம் இன்னும் கூடுதலான 
தகேல்கள் உள்ளன, எனவே நாம் ேியாக்கியானம் தைய்யும்வபாது, 
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ேடீிவயாக்கள், ேழிகாட்டிகள் மற்றும் வேறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
பார்மேயிடேும். 

எழுத்தாளரின் மதீு ததாடர்ந்து கேனம் தைலுத்துேது மிகேும் பயனுள்ளதாக 
இருக்கும். 

எழுத்தாளரின் மதீு கேனம் தைலுத்துேவதாடு, பமழய ஏற்பாட்டின் 
தபாறுப்பான இலக்கிய பகுப்பாய்ோனது அைல் ோைகர்களின் மதீும் கேனம் 
தைலுத்துகிறது. பமழய ஏற்பாட்டு புத்தகங்கமள முதலில் தபற்றது யார்? 
அேர்களின் சூழ்நிமல என்ன? இந்த வேதோக்கியங்கள் அேர்கள் மீது 
எே்ோறு தாக்கத்மத ஏற்படுத்தும்? 

வாசகர்கள் 
பமழய ஏற்பாட்டுப் புத்தகங்களின் எழுத்தாளர்கமள நாம் கருத்தில் 

தகாள்ளும்வபாது ஆபத்துக்களும் நன்மமகளும் இருப்பமதப் வபாலவே, அைல் 
ோைகர் மதீு கேனம் தைலுத்துேதன் மூலம் இருக்கக்கூடிய ஆபத்துக்கமளயும் 
நன்மமகமளயும் நாம் அறிந்திருக்க வேண்டும். ஒரு புறம், ேியாக்கியான 
அறிஞர்கள் ோைகர்கமளப் பற்றி அதிகமாக ஊகிக்கும்வபாது ஆபத்துக்கள் 
உள்ளன. அேர்கள் தங்கள் துல்லியமான அமடயாளத்மத கற்பமன 
தைய்கிறார்கள். அமே ோைகர்களின் சூழ்நிமலகளின் குறிப்பிட்ட 
ேிேரங்கமள மறுகட்டமமப்பு தைய்கின்றன. அேர்கள் தங்கள் உளேியல் 
நிமலமமகமளப் பற்றி ஊகிக்கிறார்கள். அேர்கள் தங்கள் பலம் மற்றும் 
பலேனீங்கமள கற்பமன தைய்து மிகேும் துூரம் வபாகிறார்கள். ோைகர்கள் மதீு 
இருக்கின்ற இந்த ேமகயான அதிகப்படியான அழுத்தங்கள் 
"உணர்ை்ைிகரமான தபாய்மம" என்று அமழக்கப்படலாம். 

ோைகரின் அந்த உளேியல்-உணர்ை்ைி நிமலமய எடுத்து, ஒரு 
வேத பகுதியின் பிற பரிைீலமனகமள நீக்க அமதப் 
பயன்படுத்துகின்ற இடத்தில்தான் உணர்ை்ைிகரமான 
தபாய்மம உள்ளது. உதாரணமாக, அந்நிய வதைத்தில் 
சியறப்பட்ட மக்களுக்காக எழுதப்பட்ட புலம்பல் ைங்கீதம் நாம் 
அமடயாளம் காணக்கூடிய ஒன்று என்பதால், அவத 
உளேியல்-உணர்ை்ைி நிமலமமகளின் கீழ் நாம் 
இல்லாதவபாது அந்த ைங்கீதம் நம்மிடம் வபைேில்மல என்று 
அர்த்தமல்ல. அந்த அைல் சூழ்நிமலகளுக்கு அப்பால் 
வேதாகமம் வபசுேதில்மல என்று நம்புேதற்கு அல்லது 
ஏற்றுக்தகாள்ேதற்கு இந்த உணர்ை்ைிகரமான தபாய்மம 
நம்மம இட்டுை்தைல்லும் என்பது முதலாேது காரியமாகும். 
மற்தறாரு தபரிய ஆபத்து என்னதேன்றால், நம்முமடய 
தைாந்த உளேியல்-உணர்ை்ைி நிமலயுடன் ோைகர்களின் 
உளேியல்-உணர்ை்ைி நிமலமய நாம் தேறாக 
அமடயாளப்படுத்துகிவறாம், அதாேது நாம் வேத பகுதியில் 
உள்ள ேிஷயங்கமள தேறாக ேியாக்கியானம் 
தகாள்கிவறாம் அல்லது படிக்கத் தேறுகிவறாம், இதனால் 
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ேடீிவயாக்கள், ேழிகாட்டிகள் மற்றும் வேறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
பார்மேயிடேும். 

நம்முமடய தைாந்த தனிப்பட்ட சூழ்நிமலமய வேத 
பகுதியின் மதீு திணிக்கிவறாம். அது இந்த நாட்களில் ஒரு 
தபாதுோன ேிஷயமாகும், ஏதனன்றால், வேத பகுதி, 
ஆைிரியர் மற்றும் ோைகர்களின் அடிப்பமடயில், நம்முமடய 
நாள் ஒரு "ோைகமர மமயமாகக் தகாண்ட" ேழியில் வேத 
பகுதிகமளப் படிப்பதன் மூலம் ஆதிக்கம் தைலுத்தப்படுகிறது. 
ஆைிரியரின் வநாக்கங்களுக்கு ஏற்ப ஆைிரியமர நாம் வபை 
அனுமதிக்க வேண்டும், வமலும் வேத பகுதியின் 
ோர்த்மதகள், அத்துடன் ோைகரின் சூழ்நிமல 
ஆகியவற்யறோடு அர்த்தத்மதப் புரிந்துதகாள்ேதற்கு நாம் 
அனுமதிக்க வேண்டும். 

— Rev. மமக்வகல் வஜ. குவளாவடா 

அவத வநரத்தில், பமழய ஏற்பாட்டு புத்தகங்களின் ோைகமரக் 
கேனிப்பதிலிருந்து நாம் பல நன்மமகமளப் தபற முடியும். நமக்கு பல 
பயனுள்ள தகேல்கள் ததரியும். அேற்றின் தபாதுோன இருப்பிடத்மத நாம் 
அடிக்கடி அறிவோம். அேர்கள் அனுபேித்த ைில முக்கிய நிகழ்ேுகமள நாம் 
அடிக்கடி அறிவோம். தபரும்பாலான ஜனக் குழுக்கமளப் வபாலவே, வதேனுக்கு 
முன்பாக தங்கள் உடன்படிக்மகப் தபாறுப்புகளுக்கு ைிலர் 
உண்மமயுள்ளேர்களாகேும், மற்றேர்கள் துவராகம்பண்ணுகிறேர்களாகேும் 
இருந்தார்கள் என்பமதயும் நாம் அறிவோம். 

இந்த தேளிை்ைத்தில், ராஜாக்கள் மற்றும் நாளாகம புத்தகங்களின் அைல் 
ோைகர்கமளப் பற்றி நமக்குத் ததரிந்தமத நாம் கருத்தில் தகாள்வோம். 
எடுத்துக்காட்டாக, ராஜாக்கள் புத்தகத்தின் ோைகர்கள் இன்னும் 
ைிமறயிருப்பில் தான் இருந்தார்கள் என்பமத நாம் அறிவோம். ராஜாக்கள் 
புஸ்தகத்தில் அழுத்தமாகை் தைால்லப்படும் காரியங்கமளப் பார்க்கும்வபாது, 
அைல் ோைகர்களில் ைிலராேது, வதேன் தம்முமடய ஜனங்கமள 
ைிமறயிருப்பிற்கு அனுப்பியது நியாயம் தான் என்று நம்ப வேண்டியிருந்தது. 
இஸ்ரவேலர் ோக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட வதைத்துக்குத் திரும்புேதற்கு 
முன்பாக மனந்திரும்புதல் வதமே என்பமத ோைகர்களில் ைிலர் 
புரிந்துதகாள்ள வேண்டியிருந்தது என்பமத நாம் அறிவோம். 

இதற்கு வநர்மாறாக, நாளாகமத்தின் ஆைிரியர் ோக்குத்தத்தம் 
பண்ணப்பட்ட வதைத்துக்குத் திரும்பிேந்த ஒருேருக்கு எழுதினார். எஸ்றா, 
தநவகமியா, ஆகாய் ஆகிவயாரின் புஸ்தகங்கள், ைிமறயிருப்பிலிருந்து திரும்பி 
ேந்தேர்களில் அவநகர் வதேனுக்கு உண்மமயுள்ளேர்களாக இருக்கத் 
தேறிேிட்டார்கள் என்பமதத் ததளிோக்குகின்றன. இதன் ேிமளோக, 
இஸ்ரவேலில் வதேனுமடய ராஜ்யத்மத மறுகட்டுமானம் தைய்ேதற்கான 
தங்கள் அர்ப்பணிப்பில் அேர்கள் ேளர வேண்டியிருந்தது. ராஜாக்கள் மற்றும் 
நாளாகமம் புத்தகத்தின் அைல் ோைகர்கமளப் பற்றிய இந்த உண்மமகமள 
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ேடீிவயாக்கள், ேழிகாட்டிகள் மற்றும் வேறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
பார்மேயிடேும். 

தேறுமவன ததரிந்துதகாள்ேது இந்த புத்தகங்களின் இலக்கிய 
உருேப்படங்கமளப் பற்றி அதிகம் புரிந்துதகாள்ள நமக்கு உதேுகிறது. 

ஒரு அைல் ோைகருக்கு அல்லது மக்களுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட 
இடத்தில், ஒரு குறிப்பிட்ட வநரத்தில் வதேன் தன்மன 
தேளிப்படுத்தினார். இது வேதாகமத்மதப் பற்றிய 
குறிப்பிடத்தக்க ேிஷயங்களில் ஒன்றாகும். அது தேறுமவன 
வமலிருந்து ேந்த அறிேுமரகளின் ஒரு ததாகுப்பு அல்ல. 
வதேன் ஒரு குறிப்பிட்ட சூழலில் குறிப்பிட்ட மக்களுடன் 
வபைிக்தகாண்டிருந்தார், எனவே அேர்கள் வதேனிடமிருந்து 
என்ன வகட்கிறார்கள், எமதப் தபறுகிறார்கள் என்பமத 
அேர்கள் எப்படிப் புரிந்துதகாண்டார்கள் என்பமத நாம் 
அறிந்தால், அது நமது தைாந்த புரிதலுக்கான ேரம்புகள் 
என்ன என்பமத அறிய நமக்கு உதேுகிறது. அைல் ோைகர்கள் 
அமதப் புரிந்துதகாண்டதிலிருந்து மிகேும் ேித்தியாைமாக 
வேதத்மத நான் புரிந்து தகாண்டால், என் புரிதலில் ஏவதா 
தேறு இருக்கிறது என்று அர்த்தம். நிை்ையமாக, என் தைாந்த 
சூழல் ஒரு ேித்தியாைத்மத ஏற்படுத்தும், ஆனால் என் தைாந்த 
சூழல் அேர்களின் சூழலின் தேளிை்ைத்தில் புரிந்து 
தகாள்ளப்பட வேண்டும், பின்னர் வேத ேியாக்கியானத்தின் 
ைாத்தியமான ேரம்புகள் என்னோக இருக்கும் என்பமத 
நான் அறிவேன். 

— Dr. ஜான் ஆஸ்ோல்ட் 

இலக்கியப் பகுப்பாய்ோனது எழுத்தாளர் மற்றும் அைல் ோைகர்களில் 
எே்ோறு கேனம் தைலுத்துகிறது என்பமத இப்வபாது நாம் பார்த்திருக்கிவறாம், 
பமழய ஏற்பாட்டினுமடய இலக்கியப் பகுப்பாய்ேின் மூன்றாேது மற்றும் 
முதன்மம காரியமான ஆேணத்தில் கேனம் தைலுத்த வேண்டும். 

ஆவணம் 
வேதாகமத்தின் ஆேணங்கள் இலக்கியப் பகுப்பாய்ேின் முதன்மமக் 

கேனமாக இருக்கின்றன, ஏதனன்றால் அமே வதேனுமடய முழு 
அதிகாரமுள்ள ோர்த்மதயாகும். எனவே, ஆேணத்தின் மதீு கேனம் 
தைலுத்துேதன் அபாயங்கள் மற்றும் நன்மமகள் குறித்து நாம் ைிறப்பாக 
கேனம் தைலுத்த வேண்டும். 

ஒரு புறம், ஆேணத்தில் மட்டுவம கேனம் தைலுத்துேதில் ஒரு ஆபத்து 
உள்ளது. துரதிருஷ்டேைமாக, ைமீபத்திய தைாப்தங்களில், பல ேியாக்கியான 
அறிஞர்கள் வேதாகமத்தின் ேைனங்கவள நமக்கு வேத ேிளக்கத்திற்குத் 
வதமேயானமே என்று ேலியுறுத்தியுள்ளனர். நாம் எழுத்தாளமரயும் 
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ேடீிவயாக்கள், ேழிகாட்டிகள் மற்றும் வேறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
பார்மேயிடேும். 

ோைகர்கமளயும் கருத்தில் தகாள்ளும்வபாது நாம் எதிர்தகாள்ளும் 
நிை்ையமற்ற தன்மமமயத் தேிர்க்கும் முயற்ைியில், இந்த அறிஞர்கள் 
எழுத்தாளர் மற்றும் ோைகர்கள் மீதான கேனத்மத நாம் குமறத்து மதிப்பிட 
வேண்டும் என்று ோதிட்டுள்ளனர். உண்மமயில், இது பின்பற்ற ஒரு நல்ல ேழி 
அல்ல. வேத ஆேணமாக இருந்தாலும் இல்லாேிட்டாலும், ஒரு குறிப்பிட்ட 
ஆேணம் அமத யார் எழுதினார்கள், யாருக்காக எழுதப்பட்டது என்பமதப் 
தபாறுத்து மிகேும் வேறுபட்ட ேிஷயங்கமளக் குறிக்கலாம். ேியாக்கியான 
அறிஞர்கள் ஆேணத்தின் மதீு பிரத்திவயகமாக கேனம் தைலுத்தி, எழுத்தாளர் 
மற்றும் அைல் ோைகர்கமளப் புறக்கணிக்கும்வபாது, அேர்கள் "ஆேண 
தபாய்மம" என்கிற ேமகயில் இமணகிறார்கள், அதாேது அேர்கள் 
ஆேணத்மதவய அதிகமாக நம்பியிருக்கிறார்கள். 

எடுத்துக்காட்டாக, பமழய ஏற்பாட்டு நூல்கமள ோைிப்பதில் 
ஒரு தபாய்மம உள்ளது, இது "ஆேண தபாய்மம" என்று 
அமழக்கப்படுகிறது, அதாேது ோர்த்மதகளிவல அர்த்தங்கள் 
இருக்கின்றன. அதுவே வபாதுமானது என்கிறது தான் இதன் 
அர்த்தமாகும். குறிப்பாக நீங்கள் வேதாகமத்மதப் பற்றிய 
உயர்ந்த பார்மேமயக் தகாண்டிருந்தாவலா இந்த 
ோர்த்மதகள் வதேனால் அருளப்பட்டமே என்பமத நீங்கள் 
நம்பினாவலா அது நன்றாக இருக்கும். ஆனால் அது என்ன 
தைய்கிறததன்றால் அது ஆைிரியமரயும் ோைகமரயும் 
புறக்கணிக்கிறது. வமலும் வேத பகுதிகளின் அர்த்தமானது, 
வேத பகுதியின் தைாற்களுக்குள் அமமந்துள்ளவபாது 
எழுதப்பட்ட மக்களுக்கு ஆைிரியரின் வநாக்கங்களால் 
உண்டாயிருக்கிறது ... எனவே, ஆேண தபாய்மமயானது 
ஆைிரியர் மற்றும் அைல் ோைகர்கமள புறக்கணிக்கிறது, 
ஏதனன்றால் அமே அடிப்பமட கூறுகளாக இருக்கின்றன. 
ஆைிரியர் மற்றும் ோைகமரப் பற்றி நாம் ததரிந்து தகாள்ள 
ேிரும்பும் அளேுக்கு நாம் எப்வபாதும் அறிந்திருப்பதில்மல, 
ஆனால் வேதோக்கியத்தின் வபாதுமமத் தன்மமயானது, 
வேதேைனங்கமள நியாயமாகேும் உண்மமயாகேும் 
ேியாக்கியானம் தைய்ேதற்கு வதேன் நமக்கு வபாதுமான 
தகேல்கமளக் தகாடுக்கிறார் என்று நமக்குக் கூறுகிறது, 
அந்த அடிப்பமடயில்தான் ஆைிரியர், வேத பகுதி மற்றும் 
ோைகர் ஆகியமேகமளப் பற்றி அறிேது ைரியான 
அர்த்தத்மதக் தகாடுக்கிறது. 

— Rev. மமக்வகல் வஜ. குவளாவடா 

மறுபுறம், ஆேணத்மதப் பற்றி நம்மால் முடிந்த அமனத்மதயும் 
ததரிந்துதகாள்ேவதாடு ததாடர்புமடய பல நன்மமகள் உள்ளன. 
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ேடீிவயாக்கள், ேழிகாட்டிகள் மற்றும் வேறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
பார்மேயிடேும். 

தைால்லகராதி, இலக்கணம், தைாற்தபாழிேு உருேகங்கள், ோக்கிய அமமப்பு, 
ேமரயுமர, இலக்கியை் சூழல், ேமக மற்றும் பல, வேதாகமத்தின் மூல 
அர்த்தத்மதயும் நேனீ பயன்பாடுகமளயும் கண்டுபிடிப்பதற்கு தபரிதும் 
பங்களிக்கின்றன. எனவே, ஒரு வேத பகுதியின் இந்த அம்ைங்கமளப் பற்றி 
நம்மால் இயன்றேமர புரிந்துதகாள்ேது வேதாகமத்மத ைரியாக 
ேியாக்கியானம் தைய்ேதற்கு முக்கியமானதாகும். நாம் படித்துக் 
தகாண்டிருக்கும் ஆேணங்களின் குறிப்பிட்ட அம்ைங்கமள மிக உன்னிப்பாக 
கேனிக்காமல், வேதாகமத்மத தபாறுப்புடன் ேியாக்கியானம் தைய்ய முடியாது. 

ஆனால் ஒே்தோரு வேத பகுதிமயயும் எழுத்தாளர் மற்றும் அைல் 
ோைகர்களின் தேளிை்ைத்தில் நாம் கருத்தில் தகாள்ளும்வபாது நாம் அதிக 
நன்மமகமளப் தபறுகிவறாம். பமழய ஏற்பாட்டு ேைனங்கமள எழுத்தாளர் 
மற்றும் ோைகரின் சூழலில் கேனமாகப் பார்ப்பதன் நன்மமகமள ேிளக்க, 2 
நாளாகமம் 33:1-20 இல் காணப்படும் மனாவையின் ஆட்ைிமயை் சுருக்கமாகப் 
பார்ப்வபாம். இந்த வேத பகுதிமய நாம் படிக்கும்வபாது, 2 இராஜாக்கள் 21:1-18 இல் 
மனாவையின் ஆட்ைிமயப் பற்றி இமணயான ேிேரிப்பு இருப்பதால் நமக்குப் 
தபரும் நன்மம கிமடக்கிறது. நாளாகமம் என்ற நூமல எழுதியேர் தனது 
பதிமே ேடிேமமத்தவபாது, அேர் அமத பிரதிதயடுத்து, ைில பகுதிகமள 
மாற்றி, ைிலேற்மறத் தேிர்த்தார், பிறகு 2 இராஜாக்கள் 21 உடன் தனது 
பார்மேயாளர்கமள வநாக்கிய அேரது வநாக்கங்களுக்குப் தபாருந்தும் 
கூறுகமளை் வைர்த்தார். 2 இராஜாக்கள் 21-ல் உள்ள தகேமல முதலில் 
பார்ப்பதன் மூலம் இது எப்படி உண்மம என்று பார்ப்வபாம். 

2 இராஜாக்கள் 21 ஐந்து ைமை்ைீர் பகுதிகளாகப் பிரிகிறது: முதலாேது, 
ேைனம் 1 - மனாவையின் ஆட்ைியின் ததாடக்கம்; இரண்டாேதாக, ேைனங்கள் 2-9 
— மனாவையின் ேிக்கிரகாராதமன பாேம்; மூன்றாேது, ேைனங்கள் 10-15 — 
மனாவை தபற்ற தீர்க்கதரிைன ஆக்கிமனத்தீர்ப்பு; நான்காேதாக, ேைனம் 16 — 
மனாவையின் ேன்முமறயின் பாேங்கள்; மற்றும் ஐந்தாேது, ேைனங்கள் 17, 18 - 
மனாவையினுமடய ஆட்ைியின் முடிேு. 

இந்த திட்டேமர குறிப்பிடுேது வபால, 2 இராஜாக்கள் 21 இல் மனாவை 
ஆரம்பம் முதல் முடிேு ேமர தீயேனாக ேமகப்படுத்தப்படுகிறான். அேர் ஒரு 
தபரிய பாேியாக அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறார். இக்கமதயின் இரண்டாம் 
பகுதியானது, அேர் ேிக்கிரகங்களால் ஆலயத்மதத் தீட்டுப்படுத்தி, 
கானானியமரப்பார்க்கிலும் அதிகத் தீமமமயை் தைய்ய ஜனங்கமள எப்படி 
ேழிநடத்தினார் என்பமதப் பற்றி ேிேரிக்கிறது. கமதயின் மூன்றாேது பகுதி 
மனாவையின் தீர்க்கதரிைன கண்டனம் ஆகும். இந்த தீர்க்கதரிைன 
ோர்த்மதயின்படி, மனாவையின் பாேங்கள் எருைவலமின் அழிேுக்கும் அதன் 
மக்கள் அந்நிய வதைத்திற்கு ைிமறப்படுத்தப்படுேதற்கும் ேழிேகுத்தன. 
கமதயின் நான்காேது பகுதி, மனாவை எருைவலமின் ததருக்கமள குற்றமற்ற 
இரத்தத்தால் நிரப்பினான் என்று கூறுகிறது. பின்னர் கமடைிப் பகுதி மனாவை 
மரித்து அடக்கம் தைய்யப்பட்டமதத் ததரிேிக்கிறது. 
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ேடீிவயாக்கள், ேழிகாட்டிகள் மற்றும் வேறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
பார்மேயிடேும். 

2 இராஜாக்கள் 21 முழுேதிலும் மனாவையினுமடய ஆட்ைியின் ஒரு 
வநர்மமறயான அம்சத்மதக் கூட நம்மோல் பார்க்க முடியாது. ஆனால் இப்வபாது, 2 
இராஜாக்கள் 21-ல் உள்ள மனாவையின் ஆட்ைிக்காலத்தின் பதிமே 2 நாளாகமம் 
33-ல் உள்ள அேருமடய ஆட்ைியின் இமணயான ேிேரத்துடன் ஒப்பிடுவோம். 2 
இராஜாக்கள் 21 உடன் நாளாகம ஆைிரியர் முரண்படேில்மல, ஆனால் 
அேருமடய அைல் பார்மேயாளர்கமள வநாக்கிய அேரது வநாக்கங்கள் 
அேமர மிகேும் ேித்தியாைமான ஒரு தகேமலக் தகாடுக்க ேழிேகுத்தது. 
இரண்டாம் நாளாகமம் 33:1-20 ஐந்து முக்கிய பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. 
முதலாேதாக, 1-ம் ேைனம் மனாவையின் ஆட்ைியின் ததாடக்கத்மத 
அறிமுகப்படுத்துகிறது, இது தபரும்பாலும் 2 இராஜாக்களிடமிருந்து வநரடியாக 
நகதலடுக்கப்படுகிறது. இரண்டாேதாக, 2-9 ேைனங்களில், மனாவையின் 
ேிக்கிரகாராதமனகள் 2 இராஜாக்கள் 21:1-9 லிருந்து ைிறிய வேறுபாடுகளுடன் 
மட்டுவம ேிேரிக்கப்பட்டுள்ளன. 

இந்தக் கட்டம் ேமர, நாளாகம ஆைிரியரின் பதிேு 2 இராஜாக்களின் 
பதிமே தநருக்கமாக ஒத்திருக்கிறது. இரண்டு பதிேுகளிலும், மனாவை ஒரு 
பயங்கரமான பாேியாக ைித்தரிக்கப்படுகிறார். ஆனால் 2 நாளாகமம் 33-ன் 
மூன்றாேது, நான்காேது, ஐந்தாேது பிரிேுகள் 2 இராஜாக்களிடமிருந்து 
ேியத்தகு முமறயில் வேறுபடுகின்றன. மனாவையின் பாேங்களினிமித்தம் 
எருைவலமின் குடிகள் வேறு வதைத்திற்கு ைிமறப்படுோர்கள் என்ற 
தீர்க்கதரிைிகளின் அறிேிப்மப மூன்றாேது பகுதி முற்றிலுமாகத் தேிர்க்கிறது. 
அதற்குப் பதிலாக, 10-13 ேைனங்களில், மனாவை தாவம எப்படி தனிப்பட்ட 
முமறயில் பாபிவலானுக்கு நாடுகடத்தப்பட்டார் என்பமத நாளாகமம் 
ேிேரிக்கிறது. இமத ேிட வமலாக, அேர் மனாவை நாடுகடத்தப்பட்ட வபாது தனது 
பாேங்களிலிருந்து மனந்திரும்பி வதேனிடமிருந்து மன்னிப்பு தபற்றார் என்ற 
அறிக்மகமயயும் தருகிறது. பின்னர், நான்காேது பிரிேில், 2 இராஜாக்களில் 
ததரிேிக்கப்பட்ட மனாவையின் ேன்முமறமயக் குறிப்பிடுேதற்குப் பதிலாக, 
மனாவை எருைவலமுக்குத் திரும்பி, நகரத்மத மறுகட்டுமானம் தைய்து, 
ஆலயத்தில் வதேனுமடய ைரியான ஆராதமனமய மீட்தடடுத்ததாக 
நாளாகமம் 14-17 ேைனங்களில் நாளாகம ஆைிரியர் அறிேித்தார். இறுதியாக, 2 
நாளாகமம் 33:18-20 இல் மனாவையினுமடய ஆட்ைியின் முடிேு மனாவையின் 
மனந்திரும்புதலுக்கான தஜபத்மதப் பற்றிய மற்தறாரு குறிப்மபை் வைர்ப்பதன் 
மூலம் 2 இராஜாக்களின் ேிரிோக்கமாக காணப்படுகிறது. 2 இராஜாக்களில் 
மனாவையின் ோழ்க்மகமயப் பற்றிய பதிேுக்கும் 2 நாளாகமத்தில் உள்ள 
பதிேுக்கும் உள்ள இந்த வேறுபாடுகமள நாம் எப்படி ேிளக்க வேண்டும்? இந்த 
தகேல்கள் ஏன் மிகேும் ேித்தியாைமாக உள்ளன? 

சுருக்கமாகை் தைான்னால், ராஜாக்கள் புத்தகமும் நாளாகம புத்தகமும் 
தேே்வேறு எழுத்தாளர்களாலும் தேே்வேறு ோைகர்களுக்காகேும் 
இயற்றப்பட்டன என்ற உண்மமயின் மூலம் இந்த வேறுபாடுகமள ேிளக்க 
முடியும். ஒே்தோரு எழுத்தாளரும் தனது ோைகர்களின் ோழ்க்மகமய 
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ேடீிவயாக்கள், ேழிகாட்டிகள் மற்றும் வேறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
பார்மேயிடேும். 

தேே்வேறு ேழிகளில் பாதிக்கும் ேமகயில் தனது தகேல்கமள 
ேடிேமமத்தனர். மனாவையின் ஆட்ைிமயப் பற்றிய ஒரு ேிரிோன, 
புறநிமலப்படுத்தப்பட்ட ேிேரமணமயக் தகாடுக்க இராஜாக்களின் 
எழுத்தாளர் எழுதேில்மல. மாறாக, அேருமடய புத்தகத்தின் முக்கிய 
கருப்தபாருளில் ஒை்றோை யதவை் எருைவலமுக்கு எதிராக நியாயத்தீர்ப்மபக் 
தகாண்டுேரேும், மனாவையின் நிமித்தம் தம்முமடய ஜனங்கமள 
ைிமறப்படுத்தேும் எை்பயத விளக்குவதற்கு மனாவையின் பயங்கரமான 
பாேங்கயளப் பற்றி அேர் எழுதினார். 

ஆனால் நாம் ஏற்கனவே பார்த்தபடி, நாளாகம ஆைிரியரின் நிமலமம 
மிகேும் ேித்தியாைமாக இருந்தது. வதேனுக்கு உண்மமயுள்ள வைமே தைய்ய 
முன்வனாக்கிை் தைல்ல வபாராடும் மறுஸ்தாபிதம் தைய்யப்பட்ட ைமூகத்மத 
ஊக்குேிக்கும் முயற்ைியில் ைிமறப்படுத்தப்பட்ட பிறகு அேர் தனது ேரலாற்மற 
எழுதினார். இந்தக் காரணத்தினாவலவய, நாளாகம ஆைிரியர் மனாவைமயப் 
பற்றிய அேருமடய வநாக்கங்களுக்குப் தபாருத்தமான உண்மமயான ைில 
காரியங்கமள தேிர்த்து, ைில காரியங்கமளை் வைர்த்தார். மனாவையின் 
ோழ்க்மகயிலிருந்து அேருமடய தைாந்த இஸ்ரவேல் ோைகர்களின் 
ோழ்க்மகயிலுள்ள தகேல்களுக்கு இமணயான ேிேரங்கமள அேர் 
தேளிை்ைத்திற்குக் தகாண்டுேந்தார். மனாவை பயங்கரமாய்ப் பாேஞ்தைய்தான், 
அேர்களும் பாேம் தைய்தார்கள். மனாவையும் இஸ்ரவேலர்களும் 
பாபிவலானுக்கு நாடுகடத்தப்பட்டார்கள். மனாவை மனந்திரும்பி 
மன்னிக்கப்பட்டான், அப்படிவய அேர்களும் மன்னிக்கப்பட்டார்கள். ஒருவேமள 
மிக முக்கியமாக, மனாவை ோக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட வதைத்திற்குத் திரும்பி 
ேந்தேுடன், அேன் எருைவலம் நகரத்மத மீண்டும் கட்டிதயழுப்பி, முமறயான 
ஆராதமனமய மீட்தடடுத்திருப்பார். இதுதான் அேருமடய காலத்தில் 
நாளாகம ஆைிரியரின் ோைகர்கள் எதிர்தகாண்ட துல்லியமான ைோலாக 
இருந்தது. பின்ேருேது தான் நாளாகம ஆைிரியரின் முக்கிய கருத்தாக 
இருந்தது: யூதாேின் ைிமறபிடிப்புக்குக் காரணமான ராஜாேும் வதைத்துக்குத் 
திரும்பும்வபாது ராஜ்யத்மத மறுபடியும் கட்டி, ராஜ்யத்மத மீட்தடடுத்தால், 
நிை்ையமாகவே நாளாகம ஆைிரியரின் ோைகரும் அமதவய தைய்ய 
வேண்டுேதாக இருக்கும். 

மனாவையின் ஆட்ைிக் காலத்மதப் பற்றிய குறிப்புகளுக்கு இமடயிலான 
இந்த ஒப்படீானது, பமழய ஏற்பாட்டு புத்தகங்கமளப் படங்களாக அல்லது 
இலக்கிய உருேப்படங்களாகக் கருதுேது ஏன் மிகேும் முக்கியமானது 
என்பமத நிரூபிக்கிறது. நமக்கு ஆர்ேமுள்ள கருப்தபாருள்கள் மற்றும் 
உண்மமயான ேரலாற்று பதிேுகள் பமழய ஏற்பாட்டில் வதான்றினாலும், 
பின்ேரும் உண்மமமயயும் நாம் கேனத்தில் தகாள்ள வேண்டும்: பமழய 
ஏற்பாட்டு ஆைிரியர்கள் தங்கள் அைல் ோைகர்கள் ோழ வேண்டிய குறிப்பிட்ட 
ேழிகமள ேலியுறுத்துேதற்காக தங்கள் புத்தகங்களின் 
உள்ளடக்கங்கமளயும் கட்டமமப்புகமளயும் ேடிேமமத்தனர். இந்த 
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ேடீிவயாக்கள், ேழிகாட்டிகள் மற்றும் வேறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
பார்மேயிடேும். 

ேமகயான இலக்கிய அணுகுமுமற இன்று நமக்கு பமழய ஏற்பாட்டு 
வேதாகமத்தில் பல நண்ணறிேுகமளத் திறக்கிறது. 

முடிவுகர 
இந்தப் பாடத்தில், வதேனுமடய ராஜ்யத்மதயும் அேருமடய 

உடன்படிக்மககமளயும் பற்றி அேர்கள் நம்பியமத அேர்கள் எதிர்தகாண்ட 
சூழ்நிமலகளுக்குப் பயன்படுத்துேதன் மூலம் வதேனுமடய மக்களின் 
வதமேகமள பமழய ஏற்பாட்டு நூற்ததாகுப்பு நிேர்த்தி தைய்தமத நாம் 
பார்த்திருக்கிவறாம். பமழய ஏற்பாட்டு நூல்கள் இமத பல ேழிகளில் தைய்தன. 
பமழய ஏற்பாட்டு நூற்ததாகுப்மப நாம் ஒரு கண்ணாடியாக அணுகும்வபாது, 
நமக்கு முக்கியமான எண்ணற்ற கருப்தபாருள்கமள இந்தப் புத்தகங்கள் 
எே்ோறு வபசுகின்றன என்பமதக் காண்கிவறாம். நாம் நூற்ததாகுப்மப ஒரு 
ஜன்னலாக அணுகும்வபாது, அமே ேரலாற்றிற்கு உண்மமயான 
கண்வணாட்டங்கமள எே்ோறு ேழங்குகின்றன என்பமதக் காண்கிவறாம். 
பமழய ஏற்பாட்டு நூற்ததாகுப்மப இலக்கியப் படங்கள் அல்லது 
உருேப்படங்களின் ததாகுப்பாகக் கருதும்வபாது, இந்த கருப்தபாருள்கள் 
மற்றும் ேரலாற்று நிகழ்ேுகள் அமனத்தின் மீதும் ைில கண்வணாட்டங்கமள 
நாம் அங்கீகரிக்கிவறாம். 

கிறிஸ்துேின் வநர்மமயான ைஷீர்களாக, பமழய ஏற்பாட்டின் 
புத்தகங்கமள நமது ஆர்ேங்கமளயும் வதமேகமளயும் நிேர்த்தி தைய்யும் 
கண்ணாடிகளாகேும், ேரலாற்றில் வதேனுமடய ேல்லமமமிக்க தையல்கமள 
தேளிப்படுத்தும் ஜன்னல்களாகேும், வதேனுமடய மக்கள் பின்பற்ற வேண்டிய 
வைமேயின் குறிப்பிட்ட பாமதகமள ேலியுறுத்தும் இலக்கிய 
உருேப்படங்களாகேும் அணுகுேது எப்படி என்பமத நாம் கற்றுக்தகாள்ள 
வேண்டும். பண்மடய உலகில் பல்வேறு ோய்ப்புகமளயும் ைோல்கமளயும் 
எதிர்தகாண்ட பல வேறுபட்ட மக்களுக்காக பமழய ஏற்பாட்டு நூற்ததாகுப்பின் 
புத்தகங்கள் முதன்முதலில் எழுதப்பட்டன. இன்று நம் ோழ்க்மகயில் இவத 
வபான்ற ோய்ப்புகமளயும் ைோல்கமளயும் நாம் எதிர்தகாள்ளும்வபாது, 
கிறிஸ்து மகிமமயில் திரும்புமட்டும் பூமியில் வதேனுமடய ராஜ்யத்மத வமலும் 
முன்தனடுத்துை் தைல்ேதற்காக, வதேனுமடய உடன்படிக்மககளுக்கு நாம் 
எே்ோறு உண்மமயுள்ளேர்களாக இருக்க வேண்டும் என்பமதயும் பமழய 
ஏற்பாட்டின் புத்தகங்கள் நமக்குக் கற்பிக்கின்றன. 
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