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பஞ்சாகமங்கள் 
பாைம் 1  

பஞ்சாைமங்ைள் ஒரு அறிமுைம் 

-1- 

வடீிபயாை்ைள், வழிைாை்டிைள் மற்றும் பவறு பல ஆதாரங்ைளுை்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிைவும். 

முன்னுரை 
நம்மிைம் பவதாைமம் இல்லாதிருந்திருந்தால் ைிறிஸ்தவ விசுவாசம் 

எவ்வளவு வித்தியாசமாை இருந்திருை்கும் என்று நீங்ைள் எப்தபாழுதாவது 
பயாசித்திருை்ைிறீர்ைளா? தகலவர்ைள் ஒரு தகலமுகறயிலிருந்து அடுத்த 
தகலமுகறை்கு அறிவுறுத்தல்ைகள அனுப்புவார்ைள், ஆனால் அவர்ைளின் 
ைருத்துை்ைகள மதிப்பிடுவதற்கு எந்த வழியும் இருை்ைாது, மாறுபை்ை 
ைருத்துைளுை்கு இகையில் நாம் நியாயமான முடிகவப் தபறமுடியாது. 

பமாபசயினுகைய ைாலைை்ைத்தில் இஸ்ரபவல் மை்ைளில் பலருை்கு இது 
எப்படி இருந்திருை்கும். அவர்ைளின் மூதாகதயர்ைள் பண்கைய வரலாறு 
மற்றும் அவர்ைளின் முற்பிதாை்ைளின் ைணை்குைகளை் ைைந்து தசன்றனர். 
பதவன் எப்படி இஸ்ரபவல் மை்ைகள எைிப்திலிருந்து விடுவித்தார், அவருகைய 
பிரமாணங்ைகள எப்படி அவர்ைளுை்குை் தைாடுத்தார் மற்றும் வாை்குத்தத்த 
நிலத்கத பநாை்ைி அவர்ைகள எப்படி வழிநைத்தினார் என்ற ைகதகய 
அவர்ைள் தசான்னார்ைள். ஆனால் அவர்ைளின் தற்பபாகதய 
சூழ்நிகலைளிலும், எதிர்ைாலத்திலும் பதவன் இஸ்ரபவல் மை்ைகள என்ன 
தசய்யப்பபாைிறார் என்று அவர்ைள் எகததைாண்டு விசுவாசிப்பார்ைள்? இந்த 
விஷயங்ைளின் மதீுள்ள மாறுபை்ை ைருத்துைளுை்கு இகைபய அவர்ைள் எப்படி 
நியாயமான முடிவுைகள அகைய முடியும்? இவ்வகையான பைள்விைளுை்கு, 
நாம் இப்பபாது பஞ்சாைமங்ைள் என்று அகழை்ைிறதான பவதாைமத்தின் முதல் 
ஐந்து புத்தைங்ைகள அவர்ைளின் விசுவாசத்தினுகைய தரமாை யதவை் 
வழங்ைினார். 

பஞ்சாகமங்கள் என்பது நம்முகைய ததாைரின் முதல் பாைமாகும், 
"பஞ்சாைமங்ைள் ஒரு அறிமுைம்" என்று நாம் அதற்கு தபயரிை்டுள்பளாம். இந்த 
பாைத்தில், ஆதியாைமம் முதல் உபாைமம் வகரயிலான பவதாைமப் புத்தைங்ைள் 
இஸ்ரபவல் மை்ைளின் விசுவாசத்திற்ைான தரமாை எவ்வாறு தசயல்படுைின்றன 
என்பகத அறிமுைப்படுத்துபவாம். 

பஞ்சாைமங்ைள் பற்றிய நமது அறிமுைம் இரண்டு முை்ைிய பகுதிைளாைப் 
பிரியும். முதலில், பவதாைமத்தின் இந்தப் பகுதிை்ைான நவனீ விமர்சன 
அணுகுமுகறைகள விவரிப்பபாம். இந்த அணுகுமுகறைள் பவதாைமத்தின் 
முழு அதிைாரத்கதயும் மறுை்கும் தமாழிதபயர்ப்பாளர்ைளின் ைருத்துை்ைகளை் 
குறிை்ைின்றன. இரண்ைாவதாை, பவதாைமத்தின் முழு அதிைாரத்கதயும் பதவ 
வார்த்கதயாை உறுதிப்படுத்தும் பவத அறிஞர்ைளின் ைருத்துை்ைளான நவனீ 
சுவிபசஷை் ைண்பணாை்ைங்ைகள ஆராய்பவாம். பஞ்சாைமங்ைள் மதீு நவனீ 
விமர்சன அணுகுமுகறைகள முதலில் பார்ப்பபாம். 
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வடீிபயாை்ைள், வழிைாை்டிைள் மற்றும் பவறு பல ஆதாரங்ைளுை்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிைவும். 

நவீன சிக்கலான அணுகுமுரைகள் 
நமது பாைங்ைள் பவறு திகசயில் தசல்லும் என்றாலும், நவனீ பவத 

அறிஞர்ைள் பஞ்சாைமங்ைள் பதவனால் அருளப்பை்ைது என்பகதயும் அதன் 
அதிைாரத்கதயும் மறுத்திருை்ைிறார்ைள் என்பகத நாம் உணர பவண்டும். 
பஞ்சாைமங்ைள் பமாபசயின் நாை்ைளில் இஸ்ரபவல் மை்ைளின் சிறந்த 
நியாயப்பிரமாணங்ைகள தைாடுத்தவரிைத்திலிருந்து வந்தது என்ற பாரம்பரிய 
யூத மற்றும் ைிறிஸ்தவ பார்கவகயயும் அவர்ைள் மறுத்தனர். பல 
விளை்ைவுகரயாளர்ைள், ஆசிரியர்ைள், பபாதைர்ைள் மற்றும் பாமர மை்ைள் கூை 
இந்த ைருத்துை்ைகள ஆதரித்துள்ளனர், பவதத்தின் தீவிர மாணவர்ைள் 
அவற்கறத் தவிர்ப்பது ைிை்ைத்தை்ை சாத்தியமற்றதோகும். இந்த ைாரணத்திற்ைாை, 
விமர்சன அறிஞர்ைள் பவதாைமத்தின் இந்த பகுதிகய எவ்வாறு 
கையாண்ைார்ைள் என்பது பற்றி நமை்கு சில புரிதல் இருப்பது மிை முை்ைியம். 

ைைந்த 150 முதல் 200 ஆண்டுைளில், விமர்சன அறிஞர்ைள் 
பஞ்சாைமங்ைள் மீதான படிப்பில் அதிை ைவனம் தசலுத்தினர். 
சுவிபசஷ மார்ை்ைத்தாராைிய நாம் அந்த அணுகுமுகறைளில் 
பலவற்றில் உைன்பைவில்கல என்றாலும், பல பகழய 
ஏற்பாை்டு அறிஞர்ைளினுகைய ஆபலாசகனைளுை்கு நாம் 
சரியாை பதிலளிை்ை பவண்டும் என்பதற்ைாை நாம் விழிப்புைன் 
இருை்ை பவண்டும் என்பகத நாம் அறிந்திருப்பது அவசியம். 
நம்கமச் சுற்றி என்ன நைை்ைிறது என்பகத அறியாமல், நாம் 
தவற்றிைத்தில் நமது பவதபாை வகுப்கப தவறுமபன 
தசய்யை்கூைாது. மற்ற இைங்ைளில் தசால்லப்படும் அகனத்து 
தவளிச்சத்திலும் நாம் நமது அணுகுமுகறைகளை் கூற 
பவண்டும். 

— Dr. ஜான் ஆஸ்வால்ை் 

பஞ்சாைமங்ைள் மீதான நவனீ விமர்சன அணுகுமுகறைகளப் புரிந்து 
தைாள்ள, நாம் மூன்று விமர்சனங்ைகளப் பார்ப்பபாம்: முதலாவதாை, 
முை்ைியமான ைண்பணாை்ைங்ைகளப் பாதித்த சில முை்ைியமான 
முன்ைணிப்புைள்; இரண்ைாவதாை, பஞ்சாைமங்ைளின் ஆசிரியர் மீதான 
விமர்சனை் ைண்பணாை்ைங்ைள்; மூன்றாவதாை, குறிப்பிை்ை அறிஞர்ைள் 
பின்பற்றிய பல குறிப்பிைத்தை்ை விளை்ை உத்திைள். இந்த அணுகுமுகறைகள 
பாதிை்கும் சில முன்ைணிப்புைகள முதலில் ைருத்தில் தைாள்ளுங்ைள். 
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வடீிபயாை்ைள், வழிைாை்டிைள் மற்றும் பவறு பல ஆதாரங்ைளுை்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிைவும். 

முன்கணிப்புகள் 
தபரும்பாலும், பவதாைமத்தின் இந்தப் பகுதியின் நவனீ விமர்சனை் 

ைருத்துை்ைளானது, பதிபனழாம் மற்றும் பதிதனை்ைாம் நூற்றாண்டின் பமற்கு 
ஐபராப்பாவில் அறிதவாளியின் நிகலயான மற்றும் ததாைர்ச்சியான 
அறிவிலிருந்து பநரடியாை தவளிவருபகவ. 

நம்முகைய பநாை்ைங்ைளுை்ைாை, அறிதவாளியிலிருந்து வளர்ந்த இரண்டு 
குறிப்பிைத்தை்ை முன்ைணிப்புைளில் ைவனம் தசலுத்துபவாம். இந்த இரண்டு 
ைண்பணாை்ைங்ைளும் பஞ்சாைமங்ைளினுகைய வியாை்ைியானங்ைகள 
ஆழமாை பாதித்துள்ளன. முதலில், இயற்கைவாதத்தின் ைருத்கத நாம் 
ைருத்தில் தைாள்பவாம். இரண்ைாவதாை, இஸ்ரபவல் மை்ைளின் விசுவாசத்தின் 
வரலாற்று வளர்ச்சிகயப் பற்றிய முன்ைணிப்புைகளப் பார்ப்பபாம். 
இயற்கைவாதத்கதை் குறித்து முதலில் ஆரம்பிை்ைலாம். 

இயை்ரகவாதம் 
சுருை்ைமாை, அறிவார்ந்த இயற்கைவாதம் என்பது அறிஞர்ைளின் 

ஆதிை்ைம் தசலுத்தும் நம்பிை்கையாகும், அதாவது, ஆவிை்குரிய உண்கமைள் 
இருை்குமானால், அகவைள் ைாணை்கூடிய உலைத்தின் மதீு எந்தவிதமான 
தாை்ைத்கதயும் ஏற்படுத்தாது என்பபத. இந்த ைாரணத்திற்ைாை, ைல்விசார்ந்த 
ஆராய்ச்சியில் அவர்ைள் இைம் தபறவில்கல. பத்ததான்பதாம் நூற்றாண்டின் 
நடுவில், ைிறிஸ்தவ விசுவாசத்கதை் குறித்த படிப்புைள் உை்பை பமற்ைில் உள்ள 
ஒவ்தவாரு ைல்வித் துகறயிலும் இயற்கைவாதம் ஆதிை்ைம் தசலுத்தியது. 
பவதாைம ஆய்வுைளில் இயற்கைவாதத்தின் ஒரு முை்ைிய விகளவு 
என்னதவன்றால், பஞ்சாைமங்ைள் பதவனால் அருளப்பை்ைது என்ற யூத மற்றும் 
ைிறிஸ்தவ நம்பிை்கைகய நன்கு மதிை்ைப்பை்ை அறிஞர்ைள் நிராைரித்தனர். 
இந்த ைாரணத்திற்ைாை, தபரும்பாலான மை்ைள் தபாதுவாை பண்கைய 
ைலாச்சாரங்ைளின் மத எழுத்துை்ைகளை் கையாண்ை அபத வழியில் 
பஞ்சாைமங்ைகளயும் கையாண்ைனர். இந்தப் பார்கவயில், 
பஞ்சாைமங்ைளானது மனிதனுகைய எழுத்துை்ைகளப்பபால அகனத்து 
வகையான பிகழைள், முரண்பாடுைள், வரலாறு மற்றும் தபாய்யான 
இகறயியல் குறித்த பவண்டுதமன்ற தவறான சித்தரித்தல் ஆைியவற்கறை் 
தைாண்டுள்ளது. 

இயற்கைவாதத்திற்கு வழிவகுத்த முன்முடிவுைள் நவனீ அறிஞர்ைகள 
பஞ்சாைமங்ைளின் அதிைாரத்கதயும் அது பதவனால் அருளப்பை்ைது 
என்பகதயும் நிராைரிை்ை ஏதுவாை விடுவித்ததால், அகவ இஸ்ரபவல் மை்ைளின் 
விசுவாசத்தின் வரலாற்று வளர்ச்சி பற்றிய சில ைண்பணாை்ைங்ைளுை்கும் 
வழிவகுத்தன என்பது சுவாரஸ்யமானது. 
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வடீிபயாை்ைள், வழிைாை்டிைள் மற்றும் பவறு பல ஆதாரங்ைளுை்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிைவும். 

வைலாை்று வளை்ச்சி 
பத்ததான்பதாம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதியில், இயற்கைவாதமானது 

நாம் "இயற்கையான வரலாற்றுவாதம்" என்று அகழப்பதற்கு வழிவகுத்தது. 
எந்த ஒரு விஷயத்கதயும் புரிந்து தைாள்வதற்ைான சிறந்த வழி, அது 
இயற்கையான ைாரணங்ைளின் மூலம் ைாலப்பபாை்ைில் எப்படி 
வளர்ச்சியகைந்தது என்பகதப் புரிந்துதைாள்வதாகும். பத்ததான்பதாம் 
நூற்றாண்டின் உயிரியலாளர்ைள் பூமியில் வாழ்ை்கை எவ்வாறு பதான்றியது 
மற்றும் ஆயிரை்ைணை்ைான ஆண்டுைளாை பரிணமித்தது என்பகத விளை்ை 
தங்ைகள அர்ப்பணித்தனர். தமாழியியலாளர்ைள் மனித தமாழிைளின் 
வரலாற்று வளர்ச்சிைகளை் ைண்ைறிந்தனர். ததால்தபாருள் 
ஆராய்ச்சியாளர்ைள் பழங்ைால பின்னணிகயயும் மனித சமுதாயத்தின் 
முன்பனற்றத்கதயும் சரீகமத்தனர். பமலும் இகதப்பபாலபவ மதத் துகறயில் 
உள்ள அறிஞர்ைள் உலை மதங்ைளின் இயற்கையான, வரலாற்று 
பரிணாமத்கத விவரிப்பதற்கு முன்னுரிகம அளித்தனர். 

தபரிய மற்றும் ஆரம்பைால நவனீ பமற்ைத்திய அறிஞர்ைள் மனித 
சமுதாயத்தின் வளர்ச்சிகயப் புரிந்துதைாள்வதற்ைாை உலை மதங்ைளின் 
பரிணாமத்கத சீரகமத்தனர். உதாரணமாை, பழங்ைால மை்ைள் முதன்முதலில் 
இயற்கையில் உள்ள தபாருை்ைள் அவர்ைளுைன் ததாைர்புகைய ஆவிகயை் 
தைாண்டுள்ளது என்ற நம்பிை்கைகயப் பின்பற்றும் பண்கைய பழங்குடி 
சமூைங்ைகள உருவாை்ைினர். ைாலப்பபாை்ைில், பண்கைய பழங்குடி சமூைங்ைள் 
பல ைைவுள் நம்பிை்கையான பலததய்வத்கத பின்பற்றும் தபரிய 
தகலகமைகள உருவாை்ைின. பல்பவறு தகலகமைள் தபரிய 
கூை்ைகமப்புைகள உருவாை்ைியதால், மதமானது பல ைைவுள் 
நம்பிை்கையிலிருந்து தகலை் ைைவுள் பைாை்பாடுை்கு மாறத் ததாைங்ைியது, ஒரு 
ைைவுள் எல்லா ைைவுள்ைளிலும் மிைப் தபரியவர் என்ற நம்பிை்கைபய 
தகலை்ைைவுள் பைாை்பாைாகும். இறுதியாை, தபரிய இராஜ்ஜியங்ைள் மற்றும் 
பபரரசுைளின் வளர்ச்சியுைன், சை்திவாய்ந்த ராஜாை்ைள் மற்றும் ஆசாரியர்ைள் 
தபரும்பாலும் தங்ைள் பதசங்ைகள தகலை்ைைவுள் பைாை்பாை்டிலிருந்து, ஒபர 
பதவனில் நம்பிை்கை கவத்தகல பநாை்ைி நைர்த்தினார்ைள். இந்த 
இயற்கையான வரலாற்றுப் பார்கவயில், மிைவும் வளர்ந்த இந்த ைை்ைத்தில் 
தான் மதத்தின் தநறிமுகறைள் சை்ைமாை ததாகுை்ைப்பைபவா எழுதப்பைபவா 
ததாைங்ைின. இந்த ைாலத்திற்கு முன்பு, மதம் தகலமுகறயிலிருந்து 
தகலமுகறை்கு வாய்வழி மற்றும் சைங்கு ரதீியான பாரம்பரியங்ைள் வழியாை 
மை்டுபம ைைந்து தசன்றது. 

இப்பபாது, இருபதாம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் மனிதவியலாளர்ைள் 
மதங்ைள் இவ்வளவு எளிகமயான முகறயில் பரிணமித்தன என்ற இந்த 
பயாசகனகயப் தபரிதும் மதிப்பிழை்ைச் தசய்தனர் என்பகத ைவனத்தில் 
தைாள்ள பவண்டும். ஆனால் இந்த ைண்பணாை்ைங்ைள் நவனீ ைாலத்தின் 
ஆரம்பத்தில் பஞ்சாைமங்ைகள பவதாைம வல்லுநர்ைள் கையாண்ை 
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வடீிபயாை்ைள், வழிைாை்டிைள் மற்றும் பவறு பல ஆதாரங்ைளுை்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிைவும். 

விதங்ைகள ஆழமாை பாதித்தன. அகவைள் இன்றும் கூை பவதாைம 
நிபுணத்துவத்கத ததாைர்ந்து பாதிை்ைின்றன. 

"விமர்சன நிபுணத்துவம்" என்று நாம் அகழப்பது 
தபரும்பாலும் பகழய ஏற்பாைானது ஒரு பண்கைய, நவனீம் 
குகறவான மதத்திலிருந்து மிைவும் சிை்ைலான, அதி 
நவனீமான மதத்திற்ைான நம்பிை்கைைளின் வளர்ச்சிகய 
பிரதிபலிை்ைிறது என்று ைருதுைிறது, அதி நவனீமான மதம் 
நவனீம் குகறந்த மதத்கத விை சிறந்தது. அகதப் பற்றி நாம் 
தசால்லை்கூடிய சில விஷயங்ைள் உள்ளன. ஒரு விஷயம், 
பநர்மகறயாைை் கூறினால், பதவன் தன்கன எப்படி 
தவளிப்படுத்துைிறார் என்பதில் முன்பனற்றம் இருை்ைிறது 
என்று நாம் கூறலாம். நாம் "இயற்கையான வளர்ச்சி" என்று 
அகழை்ைிறதான, பதவகனப் பற்றிய பைாை்பாடுைள் மற்றும் 
ைருப்தபாருள்ைள் மற்றும் ைருத்துை்ைள் விகதயிலிருந்து முழு 
வடிவத்திற்கு வளர்ைின்ற இைத்கத பவதாைமம் ைாை்டுைிறது. 
எனபவ பவதாைமம் அதன் தசாந்த முன்பனற்றத்கதை் குறித்த 
தசய்திகயப் பற்றி பபசுைிறது. அதனால், உண்கமயில், 
பவதாைமத்திற்குள்ளும், பஞ்சாைமங்ைளுை்குள்ளும் ஒரு 
வகையான வளர்ச்சி உள்ளது. பதவனுகைய 
தவளிப்பாை்டின் துவை்ைத்திலிருந்து முழுகமயாை பூை்கும் 
வகர இது ஒரு இயக்கமோகும், நீங்ைள் விரும்பினால், ஒரு பூ 
பூப்பதற்கு பநரம் ைழித்த புகைப்பைத்கத நீங்ைள் ைற்பகன 
தசய்து பார்ப்பகதப் பபான்றது. ஆனால், எதிர்மகறயாைப் 
பபசுகையில், விமர்சன அறிஞர்ைள் தபாதுவாை மனித 
வரலாற்கறை் குறித்த பரிணாமம் அல்லது வளர்ச்சிை் 
ைண்பணாை்ைத்கதை் தைாண்டுள்ளனர், இது 
முன்பனற்றத்தின் தவிர்ை்ை முடியாத தன்கமகயை் 
ைருதுைிறது... இப்பபாது, நாம் தசய்ய பவண்டியது நம்கமச் 
சுற்றியுள்ள உலைத்கதப் பார்த்து தவிர்ை்ை முடியாத 
முன்பனற்றம் என்பது ஒரு தபரிய ைை்டுை்ைகத என்று 
ைண்டுதைாள்வது. ஆமாம், நாம் முன்பனறுைிபறாம், ஆனால் 
நாம் முன்பனறும்பபாது, நாமும் பைிர்ைிபறாம். எனபவ, 
நவனீத்தின் அதிநம்பிை்கை பற்றி சில விஷயங்ைள் உள்ளது 
அதாவது பகழயகத மிைவும் தாழ்ந்ததாைை் ைருதுைிறது, 
அபதசமயம், அது ஒரு தத்துவ அனுமானம், இது 
பவதாைமத்துை்குள் ைாணப்பை்ை ஒன்றல்ல. 

— Rev. கமை்பைல் பஜ. குபளாபைா 
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வடீிபயாை்ைள், வழிைாை்டிைள் மற்றும் பவறு பல ஆதாரங்ைளுை்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிைவும். 

உலை மதங்ைகளப் பற்றிய ஆரம்பைால நவனீ ைண்பணாை்ைங்ைளானது 
இஸ்ரபவல் மை்ைளினுகைய விசுவாசத்தின் வளர்ச்சிகய பவதாைமம் 
சித்தரிை்கும் விதத்திலிருந்து ததளிவாை பவறுபை்ைது. பஞ்சாைமங்ைள் 
இஸ்ரபவல் மை்ைளின் விசுவாசத்கத ததாைர்ந்து ஒபர பதவனில் கவை்கும் 
விசுவாசமாை முன்கவை்ைிறது. ஆதாம் மற்றும் ஏவாள், பநாவா, முற்பிதாை்ைள், 
இஸ்ரபவல் மை்ைளின் பைாத்திரங்ைளின் தகலவர்ைள் வகர, 
உண்கமயுள்ளவர்ைள் அகனவரும் எல்லாவற்கறயும் உருவாை்ைிய ஒபர 
பதவகன வணங்ைினார்ைள். பமலும், ஆதியாைமத்திலிருந்து நமை்குத் 
ததரிந்தவகர, இந்த ஆரம்ப ைை்ைங்ைளில், இந்த உண்கமயான, ஒபர பதவனில் 
கவை்கும் நம்பிை்கையானது ஒரு தகலமுகறயிலிருந்து அடுத்த 
தகலமுகறை்கு வாய்வழி மற்றும் சைங்கு மரபுைள் வழியாை ைைத்தப்பை்ைது. 

பிறகு, பஞ்சாைமங்ைளின்படி, பமாபசயின் நாை்ைளில் ஒரு தீர்ை்ைமான 
மாற்றம் நைந்தது. இந்த சமயத்தில், இஸ்ரபவல் மை்ைளின் விசுவாசத்தினுகைய 
தநறிமுகறைள் சை்ை விதிப்படுத்தபைத் ததாைங்ைின. முதலில் பதவனுகைய 
பிரமாணங்ைகள உைன்படிை்கை மற்றும் பத்து ைற்பகனைளின் புத்தைத்தில் 
எழுதியும், பின்னர் நாம் பார்ை்ை இருப்பதுபபால், இஸ்ரபவல் மை்ைளின் 
விசுவாசத்கத வழிநைத்த பஞ்சாைமங்ைளின் மீதமுள்ள பகுதிைகள இயற்றியும் 
பமாபச இஸ்ரபவல் மை்ைகள ஒரு பதசமாை்குவதற்கு தயார் தசய்தார். எனபவ, 
பவதாைமத்தின்படி, இஸ்ரபவல் மை்ைளின் மதமானது பமாபசயின் 
ைாலத்திலிருந்து, இஸ்ரபவல் மை்ைளுை்கு ஒரு ராஜாபவா பதவாலயபமா 
இருப்பதற்கு நீண்ை ைாலத்திற்கு முன்பப பரிசுத்த எழுத்துை்ைகள பநாை்ைி 
இருந்தது. 

இந்த நன்கு அறியப்பை்ை பவதாைமை் ைணை்கைப் பபாலபவ, நவனீ 
விமர்சனமானது இயற்கையான வரலாற்றுவாதத்தின் அனுமானங்ைளால் 
இந்த ைாலவரிகசகய சாத்தியமற்றதாைை் ைருதுைிறது. நவனீ விமர்சன 
அறிஞர்ைள் இஸ்ரபவல் மை்ைளின் விசுவாசத்தின் பவதாைம சித்தரிப்கபப் 
புனரகமத்தனர். அகனத்து பண்கைய மதங்ைளும் எவ்வாறு உருவாைின 
என்ற நவனீ ைருத்துை்ைளுை்கு இணங்ை அவற்கற மறுைை்ைகமத்தனர். இந்த 
ைண்பணாை்ைத்தில், இஸ்ரபவல் மை்ைளின் வரலாற்றுை்கு முந்கதய 
மூதாகதயர்ைள் பழங்குடிைளின் ஆன்மவாதத்கத ஏற்றுை்தைாண்ைனர். 
பின்னர், இஸ்ரபவல் மை்ைளின் முற்பிதாை்ைள் பலைைவுளில் கவை்கும் 
நம்பிை்கைகய பநாை்ைி நைர்ந்தனர், ஏதனனில் அவர்ைளின் பழங்குடியினர் 
தகலகமைளில் ஒன்றிகணந்தனர். இந்தப் பார்கவயில், இஸ்ரபவல் 
மை்ைகள எைிப்திலிருந்து தவளிபய தைாண்டு வந்த ஒரு பமாபச 
இருந்திருப்பாரானால், அவர் வழிநைத்திய இஸ்ரபவலர்ைள் தகலை்ைைவுள் 
பைாை்பாை்டில் நம்பிை்கையுள்ளவர்ைளாை வகைப்படுத்தப்பை்ை 
பழங்குடியினரின் கூை்ைகமப்கப விை அதிைம். பமலும், பவதவாை்ைியங்ைளுை்கு 
மாறாை, விமர்சன வியாை்ைியானம்தசய்பவர்ைள், சமூை வளர்ச்சியின் இந்த 
ைை்ைத்தில், இஸ்ரபவல் மை்ைளினுகைய விசுவாசத்தின் தரநிகலைகள 
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வடீிபயாை்ைள், வழிைாை்டிைள் மற்றும் பவறு பல ஆதாரங்ைளுை்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிைவும். 

யாராவது எழுதியிருப்பதற்கு சாத்தியமில்கல என்று நம்பினர். இஸ்ரபவல் 
மை்ைகள இராஜாை்ைள் ஆண்ை ைாலத்தின் ஆரம்பத்தில், இஸ்ரபவல் மை்ைளின் 
ராஜாை்ைள் மற்றும் ஆசாரியர்ைள் இஸ்ரபவல் மை்ைளினுகைய விசுவாசத்கத 
ஒழுங்குபடுத்த முயன்றபபாது மை்டுபம இத்தகைய எழுதப்பை்ை தரநிகலைள் 
பதான்றியிருை்ை முடியும் எனபவ, விமர்சன அறிஞர்ைளின் ைருத்துப்படி, 
இஸ்ரபவகல ராஜாை்ைள் ஆண்ை ைாலத்திலிருந்பத இஸ்ரபவல் மை்ைளின் 
மதம் தபருைிய முகறயில் இப்புத்தைத்தின் மதமாை மாறியது. 

பவதத்கத பநாை்ைிய நவனீ விமர்சன அணுகுமுகறைள் மற்றும் 
இஸ்ரபவல் மை்ைளின் விசுவாசத்தின் வரலாற்று வளர்ச்சியின் 
முன்முடிவுைகள இப்பபாது நாம் பார்த்திருை்ைிபறாம், நாம் தநருங்ைிய 
ததாைர்புகைய இரண்ைாவது பிரச்சிகனை்கு திரும்ப பவண்டும். இந்த 
ைண்பணாை்ைங்ைள் பஞ்சாைமங்ைளினுகைய ஆசிரியர் மீதான விமர்சன 
அணுகுமுகறைகள எவ்வாறு பாதித்தன? 

நூலாசிைியை் 
நாம் பார்த்தபடி, இஸ்ரபவகல இராஜாை்ைள் ஆண்ை ைாலத்தில் மை்டுபம 

இஸ்ரபவலர்ைளின் விசுவாசம் சை்ை விதியாை்ைப்பைத் ததாைங்ைியது என்று 
விமர்சை வியாை்ைியானம் தசய்பவர்ைள் நம்பினர். நிச்சயமாை, இந்த 
அனுமானம் பஞ்சாைமங்ைகள எழுதுவதில் பமாபச ஈடுபை்டிருை்ைவில்கல 
என்பதாகும். மாறாை, இந்த புத்தைங்ைள் ஒரு நீண்ை, சிை்ைலான 
தசயல்முகறயின் விகளவாை இருந்தன, இது பண்கைய வாய்வழி 
மரபுைளுைன் ததாைங்ைியது, அகவ இஸ்ரபவகல இராஜாை்ைள் ஆண்ை 
ைாலத்தில் பல்பவறு ஆவணங்ைளாைத் ததாகுை்ைப்பை்ைன. இஸ்ரபவல் 
மை்ைளின் சிகறயிருப்பின் ைாலத்திலும் அதற்குப் பின்னரும் மை்டுபம இந்த 
ஆவணங்ைள் இப்பபாது நமை்குத் ததரிந்தபடி பஞ்சாைமங்ைளாைத் 
திருத்தப்பை்டுத் ததாகுை்ைப்பை்ைன. இப்பபாது, பவதவாை்ைியங்ைகளை் ைற்கும் 
மாணவர்ைள் பஞ்சாைமங்ைளினுகைய வளர்ச்சியின் இந்த நீண்ை வரலாற்கற 
பல அறிஞர்ைள் நம்புைிறார்ைள் என்று முதலில் பைை்கும்பபாது, எந்த 
ஆதாரங்ைள் அகத ஆதரிை்ைின்றன என்று அவர்ைள் எப்பபாதும் 
ஆச்சரியப்படுைிறார்ைள். 

விமர்சன நிபுணர்ைளால் வழங்ைப்பை்ை மூன்று முை்ைிய சான்றுைகள 
சுருை்ைமாைை் தைாண்டு பஞ்சாைமங்ைளின் ஆசிரியருை்ைான இந்த 
அணுகுமுகறகயப் பார்ப்பபாம். பஞ்சாைமங்ைளில் ைாணப்படும் ததய்வைீப் 
தபயர்ைளில் மாறுபாடுைள் என்பதுைன் ததாைங்குபவாம். 

ததய்வீகப் தபயை்கள் 
ஆரம்பைால விமர்சன வியாை்ைியானம் தசய்பவர்ைள் பஞ்சாைமங்ைள் 

பதவனுை்குப் பல தபயர்ைகளை் தைாண்டுள்ளது என்று குறிப்பிை்ைனர். பமலும் 
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வடீிபயாை்ைள், வழிைாை்டிைள் மற்றும் பவறு பல ஆதாரங்ைளுை்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிைவும். 

இந்த பவறுபாடுைள் இஸ்ரபவல் மை்ைளின் விசுவாசத்தினுகைய நீண்ை 
பரிணாமத்திற்கு சான்றுைள் என்று அவர்ைள் வாதிை்ைனர். உதாரணமாை, சில 
பநரங்ைளில் எபிதரயப் பதமான  ֱאֹלִהים (எல ாஹிம்) அல்லது "பதவன்" என்ற 
வார்த்கத பஞ்சாைமங்ைளில் பயன்படுத்தப்படுைிறது. மற்ற பநரங்ைளில், יהוה 
(லேலகாவா) அல்லது “ைர்த்தர்” என்று பதவன் அகழை்ைப்படுைிறார். 
பஞ்சாைமங்ைள் இந்த பதங்ைகள ஒன்பறாடு ஒன்று இகணை்ைிறது. பமலும் 
மற்ற பதங்ைபளாடும் இகணை்ைிறது, அதாவது "லேலகாவா எல ாஹிம்" 
அல்லது "பதவனாைிய ைர்த்தர்" மற்றும் "லேலகாவா யீலே" அல்லது "ைர்த்தர் 
பார்த்துை்தைாள்வார்." "எ ் எலிலோன்" அல்லது "உன்னத பதவன்" மற்றும் 
தபரும்பாலும் “சர்வ வல்ல பதவன்" என்று தமாழிதபயர்ை்ைப்படும் "எ ் ஷடாே்" 
என்றும் அகழை்ைப்படுைிறார். 

இப்பபாது, பஞ்சாைமங்ைள் பதவனுை்குப் பல்பவறு தபயர்ைகளப் 
பிரதிபலிை்கும்பபாது, இது அசாதாரணமானதாை இருை்ைாது என்பகத 
ைவனத்தில் தைாள்ள பவண்டும். இருபதாம் நூற்றாண்டின் பிற பழங்ைால 
ைிழை்ைத்திய மதங்ைளின் ததய்வைீப் தபயர்ைள் பற்றிய ஆராய்ச்சி, அபத 
ஆசிரியர்ைள் தங்ைள் ைைவுள்ைளுை்கும் பல தபயர்ைகளப் 
பயன்படுத்துைிறார்ைள் என்பகத சுை்டிை்ைாை்டியுள்ளது. ஆயினும், ஆரம்பைால 
விமர்சன அறிஞர்ைள் பஞ்சாைமங்ைளில் பதவனுகைய தபயர்ைளில் உள்ள 
மாறுபாடுைள் இது இயற்றப்பை்ைதின் நீண்ை வரலாற்கற தவளிப்படுத்தியதாைை் 
ைருதினர். பதவனுை்ைான தவவ்பவறு தபயர்ைளானது ஒரு மூலமானது 
மற்தறாரு மூலத்துைன் பசர்ை்ைப்படுவகதை் குறிை்ைின்றன என்றும், இறுதியில் 
அகவைள் பஞ்சாைமங்ைளில் முடிந்தன என்றும் அவர்ைள் நம்பினர். 

நீங்ைள் பகழய ஏற்பாை்கை வாசிை்கும்பபாது, பதவனுை்கு 
தவவ்பவறு தபயர்ைள் இருப்பகத ைவனிை்ை அதிை பநரம் 
ஆைாது. ஆதியாைமம் 1 இல் பதவனுகைய தபயர் எபலாஹிம். 
ஆதியாைமம் 2 இல், திடீதரன்று, பயபைாவா பதவன் என்ற 
தபயர் ைாணப்படுைிறது. விமர்சன அணுகுமுகறைள் இகத 
ஒரு சுவிபசஷ மார்ை்ைத்தாரின் அணுகுமுகறகயவிை 
வித்தியாசமாைப் புரிந்து தைாள்ளும். ஒரு விமர்சன அறிஞர் 
இகவ தவவ்பவறு ஆதாரங்ைளில் இருந்து வந்தகவ என்று 
கூறுவார்... சுவிபசஷ மார்ை்ைத்தார்ைளாை, நாம் பின்வாங்ைி 
தபரிய சித்திரத்கத புரிந்து தைாள்ள பவண்டும் என்று 
நிகனை்ைிபறன். பதவன் எபலாஹிம் ஆவார். மற்றும் அவர் 
பயபைாவாவும் ஆவார். எபலாஹிம் என்றால் 
சர்வவல்லகமயுள்ள பதவன், உலைம் முழுவதிலும் 
உள்ளவர், சிருஷ்டிைர், உலைின் அகனத்து நாடுைளும் 
ஏற்றுை்தைாள்ளும் அந்த உயர்ந்த வல்லகமயாைவும் இறுதி 
வடிவமாைவும் இருை்ைிறவர். ஆனால் இஸ்ரபவல் 
பதசத்துைனான ஒரு உைன்படிை்கை உறவில், அவர் தன்கன 
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வடீிபயாை்ைள், வழிைாை்டிைள் மற்றும் பவறு பல ஆதாரங்ைளுை்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிைவும். 

மிைவும் தனிப்பை்ை தபயரில், பயபைாவா பதவன் என்று 
தவளிப்படுத்துைிறார். அவர் தனது மை்ைளுை்ைாை 
இருப்பவரும் மற்றும் அவருகைய மை்ைளுைன் 
இருப்பவருமாைிய "நான் நானாைபவ இருை்ைிபறன்" என்ற 
தபயருகையவர். இஸ்ரபவல் மை்ைள் பதவனால் ததரிந் 
ததடுை்ைப்பை்ை மை்ைள் என்பதால் அது ஒரு உைன்படிை்கை 
தபயர் ஆகும். 

— Dr. பைவிை் ைாலி 

ததய்வைீ தபயர்ைளில் உள்ள மாறுபாடுைளுைன் அதிைமாை, பல விமர்சன 
அறிஞர்ைள் "பபாலி ைணை்குைள்" என்று அகழை்ைப்பை்ைவற்றின் மீது 
ைவனத்கத ஈர்ப்பதன் மூலம் பமாபசயின் ஆைமங்ைளினுகைய ஆசிரியர் 
மீதான தங்ைள் ைருத்துை்ைகள ஆதரித்துள்ளனர். 

சபாலி தகவல்கள் 
பஞ்சாைமத்தில் பல பவத பகுதிைள் ஒன்றுை்தைான்று ஒத்திருப்பகதப் 

பார்ப்பது ைடினமானதல்ல. ஆனால் விமர்சன வியாை்ைியானம் தசயய்பவர்ைள் 
இந்த பகுதிைள் தவவ்பவறு குழுை்ைளிகைபயயான தவவ்பவறு வாய்வழி 
மரபுைகள பிரதிபலிை்ைின்றன என்றும் இந்த தசயல்முகறைளால் இந்த 
தைவல்ைள் பஞ்சாைமங்ைளில் எழுதப்பை்ைது என்றும் வாதிை்ைனர். 

உதாரணமாை, ஆதியாைமம் 1:1–2:3 மற்றும் ஆதியாைமம் 2:4-25 ஆனது 
“இரண்டு சிருஷ்டிப்பின் விவரங்ைள்” என்று வியாை்ைியானம் தசய்பவர்ைள் 
அடிை்ைடி குறிப்பிடுைிறார்ைள். ஆதியாைமம் 12:10-20; 20:1-18; மற்றும் 26:7-11 இல் 
ஆபிரைாம் மற்றும் ஈசாை்கு தபாய் தசால்லி தங்ைளுகைய மகனவிைகள 
அழிவுை்கு உை்படுத்தின விவரங்ைளுை்கு இகையிலான ஒற்றுகமகயயும் 
அவர்ைள் சுை்டிை்ைாை்டியுள்ளனர். பாரம்பரிய யூத மற்றும் ைிறிஸ்தவ 
விளை்ைவுகரயாளர்ைளும் இந்த ஒற்றுகமைகள நியாயமான வழிைளில் 
விளை்ைியுள்ளனர். இந்த விவரங்ைள் எழுதப்பை்டு பின்னர் பஞ்சாைமத்தில் 
இகணை்ைப்பை்ை பல்பவறு வாய்வழி மரபுைகள 
பிரதிநிதித்துவப்படுத்துைின்றன என்று விமர்சன அறிஞர்ைள் கூறுைிறார்ைள். 

மூன்றாவது இைத்தில், விமர்சன அறிஞர்ைள் பஞ்சாைமங்ைளில் 
முரண்பாடுைளாை அவர்ைள் ைருதுவகத சுை்டிை்ைாை்டியுள்ளனர். இந்த 
முரண்பாடுைள் என்று அகழை்ைப்படுவது பவதாைமத்தினுகைய நூலாசிரியரின் 
இந்தப் பகுதியின் சிை்ைலான மறுைை்ைகமப்புைகள ஆதரிை்ைின்றன என்று 
அவர்ைள் கூறுைின்றனர். 
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வடீிபயாை்ைள், வழிைாை்டிைள் மற்றும் பவறு பல ஆதாரங்ைளுை்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிைவும். 

முைண்பாடுகள் 
உதாரணமாை, அவர்ைள் அடிை்ைடி யாத்திராைமம் 12:1-20 மற்றும் உபாைமம் 

16:1-8 இல் பஸ்ைாவுை்ைான விதிமுகறைளுை்கு இகைபய உள்ள பவறுபாடுைகள 
குறிப்பிை்டிருை்ைிறார்ைள். யாத்திராைமம் 20:1-17 மற்றும் உபாைமம் 5:6-21 இல் 
உள்ள பத்து ைை்ைகளைளுை்கு இகையிலான பவறுபாடுைகள அவர்ைள் 
சுை்டிை்ைாை்டியுள்ளனர். மீண்டும், பாரம்பரிய யூத மற்றும் ைிறிஸ்தவ 
தமாழிதபயர்ப்பாளர்ைள் இகவ மற்றும் பிற பவறுபாடுைகள எவ்வாறு சமரசம் 
தசய்ய முடியும் என்பகதை் ைாை்டியுள்ளனர். ஆனால் விமர்சன வியாை்ைியானம் 
தசய்பவர்ைள் அவற்கற நீண்ை, சிை்ைலான வரலாறாைிய வாய்தமாழி மரபுைள் 
மற்றும் எழுதப்பை்ை ஆதாரங்ைளின் பிரதிபலிப்பாைவும் அகவ இன்கறை்கு நாம் 
கவத்திருை்ைிறபடி பஞ்சாைமங்ைளாை ஒன்று பசர்ை்ைப்பை்ைன என்ற விதத்திலும் 
பார்த்தனர். 

நீங்ைள் குறிப்பாை பவதாைமத்கதயும் பஞ்சாைமங்ைகளயும் 
வாசிை்கும்பபாது, நீங்ைள் பல்பவறு வகையான 
இலை்ைியங்ைகள எதிர்தைாள்ைிறீர்ைள். சில சமயங்ைளில் 
நீங்ைள் அகத வாசிை்கும்பபாது, ஆதியாைமம் புத்தைம் 
ததாைங்கும் பபாது நீங்ைள் ஆதியாைமம் 1:1–2:3… பபான்ற 
விஷயங்ைகள வாசிை்ைிறீர்ைள்... ஏழு நாை்ைளில் ஒரு 
குறிப்பிை்ை ஒழுங்கை உருவாை்கும் பதவனுகைய ஒரு பைம் 
நமை்கு ைிகைை்ைிறது. பதவன் தனது வார்த்கதயால் 
உருவாை்குைிறார், இது பதவன் வல்லகமயுள்ளவர், பதவன் 
சிருஷ்டிைர், பதவன் தமது சாயலாை மனிதகுலத்கத 
உருவாை்குைிறார் என்ற பதவகனப் பற்றிய வல்லகமயுள்ள 
அறிை்கையாகும். பின்னர் அடுத்த அதிைாரம், 2:4-25 இல், 
நமை்கு சிருஷ்டிப்கபை் குறித்த மற்தறாரு ைகத உள்ளது, 
அகவ ஒன்றன் பின் ஒன்றாை உள்ளன. நீங்ைள் அகதப் 
பார்ை்கும்பபாது, சிலர் முரண்பாடுைகளை் ைாண்பார்ைள், 
ஏதனன்றால் இப்பபாது பதவனானவர் ைர்த்தராைிய பதவன் 
என்று அகழை்ைப்படுவகத நாம் ைாண்ைிபறாம். 
வார்த்கதயினால் எல்லாவற்கறயும் உண்ைாை்குைிற இந்த 
பதவனாை இருப்பதற்குப் பதிலாை, உண்கமயாை இறங்ைி 
வருைிற பதவகனை் ைாண்ைிபறாம்; அவர் மை்ைகள 
உருவாை்குைிறார். அவர் மண்ணிலிருந்து ஒரு மனுஷகன 
உருவாை்குைிறார், அவன் முதல் மனுஷன். பின்னர் அவர் 
முதல் மனுஷிகய மனுஷனிலிருந்து உருவாை்குைிறார். 
எனபவ, நீங்ைள் பதவகனப் பார்ை்ைிறீர்ைள், ைாணை்கூைாத 
சிருஷ்டிைரான பதவனாை இருப்பதற்குப் பதிலாை, பதவன் 
ைீழிறங்ைி வந்து, மனுஷனுகைய முகறகமப்படி, அவரது 
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வடீிபயாை்ைள், வழிைாை்டிைள் மற்றும் பவறு பல ஆதாரங்ைளுை்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிைவும். 

கைைளால் எல்லாவற்கறயும் நைத்துைிறார்... ஆனால் 
மற்தறாரு ைகதயானது முற்றிலும் இதகன 
முழுகமயாை்குைிறபத தவிர, முரண்பாைல்ல... உண்கமயில் 
முரண்பாடுைள் இருந்தால் நாம் எப்பபாதும் நிகனவில் 
தைாள்ள பவண்டும், பழங்ைால மை்ைள் இவற்கறப் 
பார்ை்ைவில்கல என்று நாம் உண்கமயில் நிகனை்ைிபறாமா? 
அதாவது, அது ஒரு முை்ைியமான பகுதி. அவர்ைள் முை்ைாள் 
மை்ைள் அல்ல. அது ஒரு பவறுபை்ை ைாலம், பவறுபை்ை 
ைலாச்சாரம், ஆனால் அவர்ைளுை்கு இன்னும் மூகள 
இருை்ைிறது, அவர்ைளின் ஞானத்தில் அவர்ைள் இந்த 
விஷயங்ைகள ஒன்றாை கவத்திருை்ைிறார்ைள். இகதப் 
பபால இரண்ைாவது ைகத வல்லகம நிகறந்த தசயல்ைகளச் 
தசய்ைிற பதவகன நமை்குை் ைாை்டுைிறது. இகறயியலில் 
பதவகன சர்வவல்லபதவன், சிருஷ்டிப்புை்குள் வரும் 
பதவன் என்று அகழை்ைிபறாம்... பமலும் பவதத்கத 
வாசிப்பதற்ைான உண்கமயுள்ள வழி சந்பதைத்துைன் 
வாசிப்பதல்ல, மாறாை இறுதியில் அகதப் புரிந்துதைாள்ளும் 
உணர்பவாடு வாசிப்பது என்று நான் நிகனை்ைிபறன். 
உங்ைளுை்கு ததரியும், எனை்கு பைள்விைள் இருை்ைலாம், 
ஆனால் அது ஒரு விசுவாசத்கதத் பதடும் புரிதல், மற்றும் அந்த 
நாளின் முடிவில், பவதத்தில் என்ன இருை்ைிறது என்பது 
பதவன் பவதத்தில் என்ன இருை்ை விரும்புைிறார் என்று நான் 
நம்புைிபறன், ஒரு வாசைனாை என்னுகைய பவகல அகத 
ைவனத்துைன் பைை்பது ஆகும், குறிப்பாை எனை்குச் சிரமமாைத் 
பதான்றும் இைங்ைளில், பதவன் உண்கமயில் இந்த இரண்டு 
தவவ்பவறு விஷயங்ைகள சில சமயங்ைளில் இகணப்பதன் 
மூலம் என்ன தசால்ைிறார் என்று பார்ை்ை முயற்சி தசய்ய 
பவண்டும். ஆனால் அதற்கு நாம் நன்றியுள்ளவர்ைளாை 
இருை்ை பவண்டும், ஏதனன்றால் தவவ்பவறு இைங்ைளில் 
தவவ்பவறு பநரங்ைளில் அந்த இரண்டு தவவ்பவறு 
வகையான பைங்ைள் இன்தனாரு சமயத்தில் இருப்பகத விை 
ஒரு சமயத்தில் அர்த்தமுள்ளதாைப் பபசலாம். 

— Dr. பிகரயன் டி. ரஸ்ஸல் 

இப்பபாது நாம் நவனீ விமர்சன அணுகுமுகறைகள அவற்றின் 
முன்முடிவுைள் மற்றும் நூலாசிரியர் பற்றிய பார்கவைளின் அடிப்பகையில் 
பார்த்பதாம், பமாபசயின் ஆைமங்ைகளை் கையாண்ைதால் விமர்சன 
அறிஞர்ைள் பின்பற்றிய சில முை்ைிய விளை்ை உத்திைகள நாம் ைருத்தில் 
தைாள்ளலாம். 
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வடீிபயாை்ைள், வழிைாை்டிைள் மற்றும் பவறு பல ஆதாரங்ைளுை்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிைவும். 

வியாக்கியான உத்திகள் 
இந்த விஷயங்ைகளச் சுருை்ைமாைை் கூற பல வழிைள் உள்ளன, ஆனால் 

நவனீ விமர்சன அறிஞர்ைளின் ஐந்து முை்ைியமான விளை்ை உத்திைகளப் 
பார்ப்பபாம். இந்த உத்திைகள மூல விமர்சனத்தில் ததாைங்ைி அவர்ைள் 
உருவாை்ைிய வரிகசயில் நாம் ைருத்தில் தைாள்பவாம். 

மூல விமை்சனம் 
மூல விமர்சனம் அல்லது "இலை்ைிய விமர்சனம்" என்று முதலில் 

அகழை்ைப்பை்ை இது, பை. தஹச். ைிராஃப் என்பவர், பகழய ஏற்பாை்டினுகைய த 

ஹிஸ்டாேிக்க ் புக்ஸ் ஆப் த ஓல்ை் தைஸ்ைமன்ை் என்ற தகலப்பில் 1866 இல் 
தவளியிைப்பை்ை அவருகைய பகைப்பில் உருவானது. இது நன்கு அறியப்பை்ை 
வியாை்ைியானம் தசய்பவரான ஜூலியஸ் தவல்ஹாசன் 1883 இல் தவளியிை்ை 
புலோல ாலகாமமனா டு த ஹிஸ்டேி ஆப் இஸ்ோலே ் என்ைிற தனது 
பகைப்பில் தசம்கமப்படுத்தப்பை்ைது. 

மற்ற அகனத்து பாரம்பரிய மத எழுத்துை்ைகளப் பபாலபவ, 
பஞ்சாைமங்ைள் வாய்தமாழி மரபுைளிலிருந்து வளர்ந்ததாை மூல விமர்சைர்ைள் 
நம்பினர். ஆனால் அவர்ைள் இஸ்ரபவல் மை்ைகள இராஜாை்ைள் ஆண்ை 
ைாலத்தில் பதான்றிய சுயாதீனமான எழுத்து மூலங்ைளிலிருந்து வந்ததாைை் 
ைருதும் பஞ்சாைமங்ைளின் பகுதிைகள அகையாளம் ைண்டு விளை்குவதில் 
தங்ைள் ைவனத்கதை் குவித்தனர். 

தவல்ஹாசனின் தசாற்ைகளப் பின்பற்றி, ஆரம்பைால இஸ்ரபவல் 
மை்ைகள ராஜாை்ைள் ஆண்ை ைாலத்தில் எழுதப்பை்ை, பஞ்சாைமங்ைளின் 
ஆரம்பைால ஆவண மூலமானது, தபாதுவாை பயபைாவாைாரர்ைகள “பஜ" (J) 
என்று ைருதியது. இந்த தபயகரை் தைாண்டிருப்பதால், இந்த எழுதப்பை்ை 
மூலத்துைன் அகையாளம் ைாணப்பை்ை பவத பகுதிைளில் பதவனின் முை்ைிய 
தபயர் "லேலகாவா லதவன்" - தஜர்மன் தமாழியில் "தஜ" (J) என்று 
உச்சரிை்ைப்படுைிறது, அதாவது ஆங்ைிலத்தில் "மெலகாவா" என்று இந்தப் 
தபயகர உச்சரிப்பது பபால. ஆதியாைமம் மற்றும் யாத்திராைமம் புத்தைங்ைளில் 
"பஜ" (J) பகுதிைள் சிதறிை்ைிைை்ைின்றன. ைி.மு. 950 இல் சாலபமானின் நாை்ைளில் 
பமாபசயின் ஆைமங்ைளின் பகுதிைள் முதலில் யூதா பதசத்தில் எழுதப்பை்ைதாை 
மூல விமர்சைர்ைள் வாதிை்ைனர். இந்த ைண்பணாை்ைத்தில், "தஜ" (J) பவத 
பகுதிைளானது பண்கைய ைாலங்ைகளப் பற்றிை் கூறின ஒரு ஆவணத்கத 
பிரதிநிதித்துவப்படுத்துைின்றன மற்றும் எருசபலமில் தாவதீினுகைய 
வம்சத்தால் இஸ்ரபவலர்ைளின் மதம் மற்றும் சமூைத்தின் கமயப்படுத்துதல் 
மற்றும் ைை்டுப்பாை்கை ஆதரித்தன. 

பஞ்சாைமங்ைளினுகைய இரண்ைாவது எழுதப்பை்ை மூலம் எபலாஹிம் 
எழுத்தாளகர "ஈ" (E) என்று ைருதுைிறது, ஏதனன்றால் பதவன் தபாதுவாை இந்த 
பவத பகுதிைளில் எல ாஹிம் என்று அகழை்ைப்படுைிறார். "ஈ" (E) சம்பந்தப்பை்ை 
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வடீிபயாை்ைள், வழிைாை்டிைள் மற்றும் பவறு பல ஆதாரங்ைளுை்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிைவும். 

ைாரியங்ைள் ஆதியாைமம் மற்றும் யாத்திராைமத்திலும் ைாணப்படுைிறது. இந்த 
பைாை்பாை்டின் படி, "ஈ" (E) மூலங்ைள் இஸ்ரபவல் பதசம் இரண்டு ராஜ்யங்ைளாைப் 
பிரிந்த பிறகு வைை்ைில் ைி.மு. 850 இல் எழுதப்பை்ைன. தாவதீின் வம்சத்கத 
விமர்சிை்கும் "ஈ" (E) எழுத்துை்ைள் வைை்கு, தீர்ை்ைதரிசன ைருத்துை்ைகள 
ஊை்குவித்தன. 

மூன்றாவது இலை்ைிய மூலம் டி ("D") அல்லது உபாைம ஆசிரியர் என 
அகழை்ைப்பை்ைது. "டி" (“D”) கூறுைள் முதன்கமயாை உபாைமம் புத்தைத்தில் மற்றும் 
எப்பபாதாவது பஞ்சாைமங்ைளின் மற்ற பகுதிைளில் மை்டுபம பதான்றுவதால் 
இந்த தபயர் தைாடுை்ைப்பை்டுள்ளது. சுமார் ைி. மு. 622 இல் பயாசியா ராஜாவின் 
சீர்திருத்தங்ைளுை்கும் ைி. மு. 586 இல் பாபிபலானியர்ைளிைத்தில் எருசபலமின் 
வழ்ீச்சிை்கும் இகைப்பை்ை ைாலமாை இந்த கூறுைளின் பததி ைருதப்படுைிறது. ஒரு 
தபாதுவான பைாை்பாை்டில், “டி” ("D") என்பது வைை்கு இஸ்ரபவல் பதசத்திலிருந்து 
யூதா பதசத்திற்கு மாறிய பலவியர்ைளின் பவகலகயை் குறிை்ைிறது. இந்த 
பலவியர்ைள் தாவதீின் வை்ீடிற்கு விசுவாசமாை இருந்தனர், ஆனால் 
விமர்சனமும் தசய்தனர். 

இறுதியாை, பஞ்சாைமங்ைளினுகைய வளர்ச்சியில் நான்ைாவது தபரிய 
இலை்ைிய மூலம் தபாதுவாை “பி” ("P") என்று அகழை்ைப்படுைிறது, இது ஆசாரிய 
எழுத்தாளர் அல்லது எழுத்தாளர்ைகளை் குறிை்ைிறது. ஒரு தபாதுவான 
மறுைை்ைகமப்பில், “பி” ("P") என்பது ைி. மு. 500 மற்றும் ைி. மு. 400 ை்கு இகையில் 
பலவியராைமத்கத ததாகுத்தும் பஞ்சாைமங்ைளினுகைய மற்ற பகுதிைகளத் 
ஒன்று திரை்டி திருத்தம் தசய்தவர்ைளுமாைிய ஆசாரியர்ைளின் குழு ஆகும். 
இந்த மறுைை்ைகமப்பின்படி, "பி" (“P”) இஸ்ரபவல் மை்ைளில் மீதியுள்ளவர்ைள் 
சிகறயிருப்பிலிருந்து திரும்பிய பிறகு சமூை ஒழுங்கு மற்றும் ஆராதகன 
முகறகமைகள நிர்வைிை்கும்படியாை பஞ்சாைமங்ைகள வடிவகமத்தது. 

இப்பபாது, இருபதாம் நூற்றாண்டில், திறகமயான அறிஞர்ைள் மூல 
விமர்சனத்தின் எந்த அம்சத்கதயும் சவால் தசய்யாமல் விை்டுவிை்ைார்ைள். 
ஆயினும்கூை, இந்த ைண்பணாை்ைங்ைளின் தையங்ைள் இன்னும் 
பஞ்சாைமங்ைகளப் பற்றிய ஒவ்தவாரு விமர்சன விளை்ைவுகரயிலும் 
பதான்றுைிறது. 

படிவ விமை்சனம் 
பமாபசயின் ஆைமத்கத பநாை்ைிய முை்ைியமான அணுகுமுகறைளின் 

இரண்ைாவது முை்ைிய உத்தி "படிவ விமர்சனமாை" ைருதப்படுைிறது. 
1901 இல் எழுதப்பை்ை த ம ெண்ட்ஸ் ஆஃப் மெனசிஸ் என்ற தஹர்மன் 

குன்தைலின் பகைப்புைன் பகழய ஏற்பாை்டு ஆய்வுைளின் ஒரு சிறப்புத் 
துகறயாை படிவ விமர்சனம் ததாைங்ைியது. குன்ைல் மற்றும் அவகரப் 
பின்பற்றியவர்ைள் மூல ஆதாரத்தின் முை்ைிய பைாை்பாடுைகள 
ஏற்றுை்தைாண்ைனர், ஆனால் அவர்ைள் பஞ்சாைமங்ைளினுகைய வளர்ச்சியின் 
ஆரம்பைால அம்சங்ைளின் மதீு ைவனம் தசலுத்தினர். பஞ்சாைமங்ைளினுகைய 
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வடீிபயாை்ைள், வழிைாை்டிைள் மற்றும் பவறு பல ஆதாரங்ைளுை்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிைவும். 

எழுதப்பை்ைதான மூலங்ைளில் ைவனம் தசலுத்துவதற்குப் பதிலாை, படிவ 
விமர்சைர்ைள் இஸ்ரபவல் மை்ைகள ராஜாை்ைள் ஆண்ை ைாலத்திற்கு முந்திய 
வாய்வழி மரபுைள் என்று அவர்ைள் நம்பும் விஷயத்தில் ைவனம் தசலுத்தினர். 

படிவ விமர்சனம் பிரபலமாை இருந்த ைாலத்தில், ைல்வியறிவற்ற பழங்குடி 
ைலாச்சாரங்ைளில் வாய்வழி மரபுைள் தசயல்பை்ை முகறைகள அறிஞர்ைள் 
குறிப்பிை்ைனர். பஞ்சாைமங்ைளின் ஆவண மூலங்ைளுை்கு வழிவகுத்ததான 
துூய, திறன் வாய்ந்த, இலை்ைியத்திற்கு முந்கதய பாரம்பரியங்ைகளத் 
பதடியதால் படிவ விமர்சைர்ைள் இந்த ஆய்வுைகளப் பயன்படுத்தினர். 

படிவ விமர்சன முகற அடிப்பகையில் இரு வகையாை இருந்தது: ஒருபுறம், 
படிவ விமர்சைர்ைள் புராணங்ைள், நாை்டுப்புறை் ைகதைள், இதிைாசங்ைள், ைாதல் 
ைகதைள், ைாவியங்ைள் மற்றும் உவகமைள் பபான்ற பழங்ைால வாய்தமாழி 
வடிவங்ைள் அல்லது வகைைகளை் ைண்ைறிய பத்திைகள பகுப்பாய்வு 
தசய்தனர். மறுபுறம், அவர்ைள் இந்த இலை்ைிய நகைைகள "சிடல்ஸ இம் 

ம மபன்" அல்லது இந்த வாய்தமாழி பாரம்பரியங்ைளின் "வாழ்ை்கை 
அகமப்புைள்" என்று அகழை்ைப்படும் ைலாச்சார சூழல்ைளுைன் 
ததாைர்புபடுத்தினர். இந்த சூழல்ைள் வழிபாடு, பழங்குடி மை்ைளின் முைாம்ைள், 
குடும்ப அறிவுறுத்தல், உள்ளூர் நியாயசங்ைங்ைள் மற்றும் அகதப் 
பபான்றவற்கற உள்ளைை்ைியுள்ளது. 

உதாரணமாை, படிவ விமர்சைர்ைள் பலர் ஆதியாைமம் 32:22-32 இல் உள்ள 
தபனிபயலில் யாை்பைாபு பதவபனாடு பபாராடிய ைணை்கை ஆரம்பத்தில் ஒரு 
பழங்ைால பழங்குடியினர் திறந்ததவளியில் தநருப்கபச் சுற்றி தசால்லிவந்த 
ஒரு ைகதயாைை் ைருதினர். இது ஆரம்பத்தில் யாப்பபாை்கு நதியின் ைகரயில் 
இயற்கைை்கு அப்பாற்பை்ை, மந்திர நிைழ்வுைளின் ைகதைளிலிருந்து வளர்ந்தது 
என்று அவர்ைள் வாதிை்ைனர். இந்த மறுைை்ைகமப்பில், யாை்பைாபு எனப்படும் 
ஒரு பழங்குடி நபருைன் இந்த ைகத ததாைர்புகையது என்பது மிைவும் 
பின்னாை்ைளில் தான் உருவானது. 

படிவ விமர்சனம் பவதாைம உகரைளினுகைய ைை்ைகமப்புைள் மற்றும் 
முகறயான அம்சங்ைளின் முை்ைியத்துவத்கதச் சரியாை வலியுறுத்தியது. 
ஆனால், மூல விமர்சனத்கதப் பபால, படிவ விமர்சனமும் பல்பவறு வழிைளில் 
சவால்ைளுை்குள்ளானது. படிவ விமர்சனத்தின் மீதான சவால்ைளானது 
குறிப்பாை வாய்தமாழி வடிவங்ைள் மற்றும் பவதாைம உகரைளுை்குப் பின்னால் 
உள்ள அகமப்புைளின் ஊை மறுைை்ைகமப்புைளில் ைவனம் தசலுத்துைின்றன. 
எது பவத புத்தைம் என அளவிடும் பைாலில் பஞ்சாைமங்ைள் இருந்தாலும், 
இன்றும்கூை பல விமர்சன அறிஞர்ைகள பைள்விை்குரிய மறுைை்ைகமப்புைகள 
பநாை்ைி திருப்புவகத படிவ விமர்சனம் தைாண்டுள்ளகதை் ைாண்ைிபறாம். 
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வடீிபயாை்ைள், வழிைாை்டிைள் மற்றும் பவறு பல ஆதாரங்ைளுை்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிைவும். 

பாைம்பைிய விமை்சனம் 
விமர்சன அறிஞர்ைள் பமாபசயின் ஆைமங்ைகள விளை்ைிய மூன்றாவது 

முை்ைிய வழி தபரும்பாலும் பாரம்பரிய விமர்சனம் அல்லது பாரம்பரிய - 
வரலாற்று விமர்சனம் என்று அகழை்ைப்படுைிறது. 

மூல மற்றும் படிவ விமர்சனத்தின் முடிவுைளின் அடிப்பகையில், 
பாரம்பரிய விமர்சைர்ைள் எப்படி பழகமயான வாய்தமாழி பாரம்பரியங்ைள் 
மற்றும் எழுதப்பை்ை உகரைள் சிை்ைலான இகறயியல் மற்றும் அரசியல் 
முன்பனாை்குைளாை வளர்ந்தன என்பதில் ைவனம் தசலுத்தினர். 1948 இல் 
தவளியிைப்பை்ை, எ ஹிஸ்டேி ஆஃப் மபன்டடூக்க ் ட்மேடிஷன்ஸ் என்ற 
புத்தைத்தில் மார்ை்டின் பநாத், மற்றும் 1957 இல் தவளியிைப்பை்ை, திோ ஜி ஆப் 

ஓ ்ட் மடஸ்டமமண்ட் என்ற புத்தைத்தில் தஜர்ஹார்ை் வான் ராை் பபான்ற 
முன்னணி அறிஞர்ைள், பஞ்சாைமங்ைள் பல்பவறு பாரம்பரியங்ைளின் 
தசல்வாை்கை எவ்வாறு பிரதிபலித்தன என்று பைை்ைனர். 

மற்ற ைாரியங்ைளுைன், பாரம்பரிய விமர்சைர்ைள் பஞ்சாைமங்ைளில் 
ைாணப்படும் பபாை்டியிைத்தை்ை இகறயியல் நம்பிை்கைைளின் ததாகுப்பாை 
அவர்ைளின் நம்பிை்கைகய அகையாளம் ைண்ைனர். சிருஷ்டிப்பு, 
முற்பிதாை்ைள், எைிப்திலிருந்து தவளிபயறுதல் மற்றும் வாை்குத்தத்த நிலத்தின் 
தவற்றி பபான்ற பாைங்ைளில் பல்பவறு பாரம்பரியங்ைளின் ததாகுப்புைகள 
பஞ்சாைமங்ைள் எவ்வாறு பிரதிபலித்தன என்பகத அவர்ைள் குறிப்பிை்ைனர். 
அவர்ைள் இஸ்ரபவல் மை்ைளின் பைாத்திரங்ைள், தாவதீின் சிங்ைாசனம் மற்றும் 
எருசபலம் பதவாலயம் பற்றிய ைருத்துை்ைகள ஆராய்ந்தனர், 
தசால்லப்படுவதற்கு இகவ ஒரு சிலபத. பமலும், இந்த இகறயியலின் இந்த 
சிை்ைலான பிரிவுைள் பஞ்சாைமங்ைளில் ைாணப்படும் பல முை்ைிய 
ைருப்தபாருள்ைகள ஆழமாை பாதித்ததாை அவர்ைள் நம்பினர். 

மீண்டும், பாரம்பரிய விமர்சனத்தின் தபரும்பாலான குறிப்பிை்ை 
முடிவுைள் பல ஆண்டுைளாை பைள்விை்குள்ளாை்ைப்பை்டுள்ளன. ஆயினும், 
பகழய ஏற்பாை்கை வியாை்ைியானம்தசய்பவர்ைள் இஸ்ரபவலில் உள்ள 
பாரம்பரியத்தின் பல்பவறு பிரிவுைகளப் பிரதிபலிை்கும் பத்திைகளப் பற்றிப் 
பபசும்பபாது இந்த அணுகுமுகறயின் தையங்ைகள நாம் பார்ை்ை முடியும். 

மறு சீைரமப்பு விமை்சனம் 
விமர்சன தமாழிதபயர்ப்பாளர்ைள் பஞ்சாைமங்ைளினுகைய 

வளர்ச்சிகய அணுைிய நான்ைாவது முை்ைிய வழி மறு சீரகமப்பு விமர்சனம் 
என்று அகழை்ைப்படுைிறது. "மறு சீரகமப்பு" என்ற தசாற்தறாைர் குறிப்பிடுவது 
பபால, இந்த உத்தி இன்று நமை்குத் ததரிந்தபடி ைற்பகனயான ஆவணங்ைள் 
எவ்வாறு பஞ்சாைமங்ைளில் ஒன்றாைத் திருத்தப்பை்ைன என்பகத கமயமாைை் 
தைாண்ைது. 



பஞ்சாைமங்ைள் பாைம் 1 : பஞ்சாைமங்ைள் ஒரு அறிமுைம் 

-16- 

வடீிபயாை்ைள், வழிைாை்டிைள் மற்றும் பவறு பல ஆதாரங்ைளுை்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிைவும். 

புதிய ஏற்பாை்டின் சுவிபசஷங்ைளுை்கு இகையிலான பவறுபாடுைகள 
விளை்கும் விதமாை புதிய ஏற்பாை்டு ஆய்வுைளில் இருபதாம் நூற்றாண்டில் மறு 
சீரகமப்பு விமர்சனம் உருவாைத் ததாைங்ைியது. மறு சீரகமப்பு விமர்சைர்ைள் 
இந்த பவறுபாடுைளானது முன்னர் எழுதப்பை்ை பதிவுைகளத் திருத்தி 
மறுவடிவகமப்பதால் ஏற்பை்ைகவ என்று நம்பினர். 

இபத பபான்ற நை்பங்ைள் பஞ்சாைமத்திற்கும் பயன்படுத்தப்பை்ைன. "J", "E" 
மற்றும் "D" பபான்ற முந்கதய எழுத்து மூலங்ைகள தவவ்பவறு எழுத்தாளர்ைள் 
எவ்வாறு எடுத்துை்தைாண்டு பஞ்சாைமம் அதன் இறுதி வடிவத்கத அகையும் 
வகர அவற்கற ஒன்றாை பிகணத்தார்ைள் என்பகத விளை்ை முயற்சிைள் 
பமற்தைாள்ளப்பை்ைன. இந்த அணுகுமுகற குறிப்பாை "P" யின் தாமதமான 
தகலயங்ைப் பணியில் ைவனம் தசலுத்தியது. 

மறுசீரகமப்பு விமர்சனம் இன்று பவதாைமத்தில் ஒழுங்குபடுத்தப்பை்டுள்ள 
வரிகசப்படி ஆதியாைமம் முதல் உபாைமம் வகரயுள்ள புத்தைங்ைளில் 
ைவனத்கத ஈர்த்தது. ஆனால் மறுசீரகமப்பு விமர்சனம் மூல, வடிவம் மற்றும் 
பாரம்பரிய விமர்சனத்தின் முடிவுைளுைன் ைணிசமாை எந்தவித 
பவறுபாை்கையும் தைாண்டிருை்ைவில்கல. 

சமகால விமை்சனம் 
இந்த ைை்ைத்தில், சமைால விமர்சனத்கத வகைப்படுத்தும் சில 

பபாை்குைகளபயா, அல்லது பஞ்சாைமத்திற்ைான தற்பபாகதய தசல்வாை்கு 
மிை்ை விமர்சன அணுகுமுகறைகளபயா நாம் குறிப்பிை பவண்டும். 

சமீபத்திய தசாப்தங்ைளில், பல முன்னணி விமர்சன வியாை்ைியானம் 
தசய்பவர்ைள் பகழய முை்ைியமான வரலாற்று புனரகமப்புைளுை்கு அப்பால் 
தசல்ல முயன்றனர். அதற்கு பதிலாை, அவர்ைள் பஞ்சாைமத்தின் பாரம்பரிய 
எபிதரய உகரயின் குறிப்பிைத்தை்ை இகறயியல் ஒற்றுகம மற்றும் ஆழத்தில் 
ைவனம் தசலுத்தியுள்ளனர். இந்த அணுகுமுகறைள் தசால்லாை்சி விமர்சனம், 
பவத விதிமுகற சார் விமர்சனம் மற்றும் புதிய இலை்ைிய விமர்சனம் பபான்ற 
பல்பவறு வடிவங்ைகள எடுத்துள்ளன. தஜப ஆலயம் மற்றும் சகப மூலம் இது 
நமை்கு வழங்ைப்பை்டிருப்பதால் பஞ்சாைமத்கத வியாை்ைியானம் தசய்வதில் 
அகவைள் அகனத்தும் ைவனம் தசலுத்துைின்றன. பஞ்சாைமத்தின் இறுதி 
வடிவத்கத கையாளும் முகறைள் பகழய முை்ைியமான அணுகுமுகறைகள 
விை நம்பிை்கைை்குரியகவைளாை இருை்ைின்றன. ஆனால் இந்த சமைால 
அணுகுமுகறைள் எந்தப் பலகனத் தரும் என்பகத ைாலம் மை்டுபம தசால்லும். 

இந்த பஞ்சாைம அறிமுைத்தில், பவதாைமத்தின் இந்தப் பகுதிை்ைான நவனீ 
விமர்சன அணுகுமுகறைளின் சில முை்ைிய அம்சங்ைகள ஆராய்ந்பதாம். 
இப்பபாது நாம் இந்த பாைத்தின் இரண்ைாவது முை்ைிய தகலப்போை பஞ்சாைமம் 
பற்றிய நவனீ சுவிபசஷை சகபயாரின் ைண்பணாை்ைங்ைளுக்குத் திரும்ப 
பவண்டும். இன்று சுவிபசஷை சகபயார் பவதாைமத்தின் முதல் ஐந்து 
புத்தைங்ைகள எப்படி அணுகுைிறார்ைள்? 
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வடீிபயாை்ைள், வழிைாை்டிைள் மற்றும் பவறு பல ஆதாரங்ைளுை்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிைவும். 

நவீன சுவிசசஷக சரபயாைின் 
அணுகுமுரைகள் 

நம் பநாை்ைங்ைளுை்ைாை, சுவிபசஷை சகபயாகர பவதாைமத்தின் முழு 
அதிைாரத்கதை் தைாண்டிருப்பவர்ைளாை நாம் இங்கு வகரயறுத்துள்பளாம் 
என்பகத நீங்ைள் நிகனவில் தைாள்வர்ீைள். சுவிபசஷை மார்ை்ைத்தார் இந்த 
நம்பிை்கைகய எப்பபாதும் அபத வழிைளில் பயன்படுத்தவில்கல என்று 
தசால்லத் பதகவயில்கல. ஆனால் நாம் பார்ப்பது பபால், பவதத்தின் 
அதிைாரத்திற்ைான இந்த அர்ப்பணிப்பு, நவனீ விமர்சன அறிஞர்ைகளை் 
ைாை்டிலும் மிைவும் வித்தியாசமாை பஞ்சாைமத்கத கையாள சுவிபசஷை 
மார்ை்ைத்தாகர வழிநைத்துைிறது. 

நமது முந்கதய விவாதத்தின் படி பஞ்சாைமம் பற்றிய நவனீ சுவிபசஷை 
ைண்பணாை்ைங்ைகள சுருை்ைமாைை் கூறுபவாம். முதலில், நம்கம வழிநைத்த 
பவண்டிய சில முை்ைியமான முன்ைணிப்புைகளப் பார்ப்பபாம். இரண்ைாவதாை, 
பஞ்சாைமத்தின் எழுத்தாளர் பற்றிய சுவிபசஷை ைண்பணாை்ைங்ைகளை் 
ைருத்தில் தைாள்பவாம். மூன்றாவதாை, பல முை்ைிய சுவிபசஷ வியாை்ைியான 
உத்திைகள நாம் ஆய்வு தசய்பவாம். சில முை்ைியமான சுவிபசஷ 
முன்ைணிப்புைகள முதலில் பார்ப்பபாம். 

முன்கணிப்புகள் 
முை்ைியமான மற்றும் சுவிபசஷ ைண்பணாை்ைங்ைகள பவறுபடுத்தும் 

இரண்டு முன்ைணிப்புைளுை்கு நம்கம நாம் மை்டுப்படுத்திை் தைாள்பவாம். 
முதலில், அமானுஷ்யத்தின் மீதான நமது நம்பிை்கைகய ஆராய்பவாம். 
இரண்ைாவதாை, இஸ்ரபவலின் விசுவாசத்தின் வரலாற்று வளர்ச்சிகயப் 
பற்றிய நமது முன்ைணிப்புைகளப் பார்ப்பபாம். முதலில், அமானுஷ்யத்தின் 
மீதான நமது நம்பிை்கைகய ஆராய்பவாம். 

அசொதொரணம் 
"அசோதோரணம்" என்பது "இயற்கை" என்பதிலிருந்து 
பவறுபை்ை நமது நவனீ தமாழியாகும், ஏதனனில், நிச்சயமாை, 
நாம் பதவகன நம்பினால், பதவன் எல்லா விஷயங்ைளிலும் 
தசயல்படுவார் என்று நாம் நம்புைிபறாம். ஆனால் 
ஸ்ைாை்லாந்கத பசர்ந்த நாஸ்திை தத்துவவாதி பைவிை் ஹியூம் 
என்பவர் அந்த வகையான வித்தியாசத்கத உருவாை்ைி, 
"இயற்கைை்கு அப்பாற்பை்ை தசயல்பாை்கை நம்புவதற்கு 
நமை்கு ைாரணம் இல்கல" என்று கூறியிருப்பதால், அது ஒரு 
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வடீிபயாை்ைள், வழிைாை்டிைள் மற்றும் பவறு பல ஆதாரங்ைளுை்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிைவும். 

பிரச்சகனயாை இருந்திருை்ைிறது. பவதாைமத்தின் 
நம்பைத்தன்கமை்கு எதிராை பலர் வாதிை்ைதற்கு இதுவும் ஒரு 
முை்ைிய ைாரணம், ஏதனன்றால் பவதாைமம் அற்புதங்ைளால் 
நிகறந்துள்ளது, அற்புதங்ைள் நைை்ைாது என்று ததரியும் 
என்று தசால்ைிறார்ைள். சரி, அற்புதங்ைள் நைை்ைாது என்று 
நமை்கு ஏன் ததரியும்? ஏதனன்றால் பைவிை் ஹியூம் அகத 
"நிரூபித்தார்". நீங்ைள் மறுபடியும் அவருகைய வாதத்கதப் 
பாருங்ைள், அவருகைய வாதம் மிைவும் நன்றாை இல்கல. 
நம்மிைம் பநரில் ைண்ை சாை்சிைள் இல்கல, அற்புதங்ைள் 
இருப்பதாை கூறும் நம்பத்தகுந்த சாை்சிைள் யாரும் நிச்சயமாை 
இல்கல. இன்று நாம் அகத பசாதிை்ை முடியாது என்பது தான் 
உண்கமயில் அவருகைய வாதத்தின் ஒரு முை்ைிய 
அம்சமாகும். இன்னும், ஹியூமின் நாளில் கூை, பதவன் 
அற்புதங்ைகளச் தசய்தார் என்பதற்ைான நம்பத்தகுந்த 
சாை்சிைள் இருந்தனர், இன்று நமை்கு அதிை சாை்சிைள் 
உள்ளன ... பமலும் அகவ இன்று நைை்குமானால், பதவன் 
ைிரிகய தசய்த பபாது இரை்சிப்பின் வரலாற்றில் எந்த 
அளவுை்கு நைந்திருை்கும் என்பது எவ்வளவு நிச்சயம். 

— Dr. ைிதரய்ை் எஸ். ைீனர் 

பதவன் தபாதுவாை வரலாற்கற ததளிவான வடிவங்ைகளப் பின்பற்றும் 
வழிைளில் வழிநைத்துைிறார் என்று பவதாைமம் ைற்பிை்ைிறது. பகுத்தறிவும் 
அறிவியலும் பதவனின் ஈவுைள், அகவ இந்த வடிவங்ைகள அறிய 
உதவுைின்றன. இந்த ைாரணத்திற்ைாை, சுவிபசஷ மார்ை்ைத்தார்ைள் பஞ்சாைமம் 
பற்றிய பகுத்தறிவு மற்றும் அறிவியல் ஆராய்ச்சிகய சரியாை மதிை்ைிறார்ைள். 
ஆனால் அபத சமயத்தில், இபயசுகவப் பின்பற்றுபவர்ைளும் பதவன் உலைில் 
இயற்கைை்கு அப்பாற்பை்ை முகறயில் தன்கன ததாைர்ந்து 
ஈடுபடுத்திை்தைாண்டிருை்ைிறார் என்பகத அறிவார்ைள். பதவன் சாதாரணமான 
தசயல்முகறைள் மற்றும் இயற்கை ைாரணங்ைள் இல்லாமலும், அதற்கு 
அப்பாலும், எதிராைவும் தசயல்படுைிறார். இந்த நம்பிை்கை பஞ்சாைமம் பற்றிய 
நமது ஆய்கவ பல வழிைளில் பாதிை்ைிறது. ஆனால் குறிப்பாை, இந்த 
பவதவாை்ைியங்ைள் எழுதப்படும்பபாது பதவன் பமற்பார்கவயிை்ைார் என்று இது 
நமை்கு உறுதியளிை்ைிறது. எனபவ, அகவ அவருகைய முழு 
அதிைாரப்பூர்வமான மற்றும் நம்பைமான வார்த்கதைளாகும். நிச்சயமாை, 
பஞ்சாைமம் உண்கமயில் என்ன தசால்ைிறது என்பபதாடு நமது 
விளை்ைங்ைகள குழப்பாமல் இருை்ை நாம் எப்பபாதும் ைவனமாை இருை்ை 
பவண்டும். நம்முகைய வியாை்ைியானங்ைள் எப்பபாதும் சரிப்படுத்தை்கூடியகவ. 
ஆனால் ஒரு சுவிபசஷை் ைண்பணாை்ைத்தின் படி, பஞ்சாைமம் உண்கமயில் எது 
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வடீிபயாை்ைள், வழிைாை்டிைள் மற்றும் பவறு பல ஆதாரங்ைளுை்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிைவும். 

உண்கம என்று கூறுைிறபதா அது உண்கமதான், ஏதனன்றால் அது பதவனால் 
அருளப்பை்ைது. 

அமானுஷ்யம் பற்றிய நமது முன்ைணிப்புைள் இஸ்ரபவலின் 
நம்பிை்கையின் வரலாற்று வளர்ச்சிகயப் பற்றிய முன்ைணிப்புைளுை்கு 
பநரடியாை வழிவகுை்ைிறது. 

வைலாை்று வளை்ச்சி 
நாம் பார்த்தபடி, இஸ்ரபவலின் விசுவாசம் பண்கைய ைிழை்ைில் உள்ள 

மற்ற மதங்ைகளப் பபாலபவ இயற்கையான வழிமுகறைளால் வளர்ந்ததாை 
நவனீ விமர்சன அறிஞர்ைள் வாதிை்ைனர். ஆனால் சுவிபசஷ மார்ை்ைத்தார்ைள் 
இஸ்ரபவலின் விசுவாசம் விபசஷித்த ததய்வைீ தவளிப்பாடுைள் மூலம் 
வளர்ந்ததாை நம்புைின்றனர். பதவன் உண்கமயில் முதலில் ஆதாம் 
மூலமாைவும் பின்னர் பநாவா மூலமும் தன்கன பநரடியாை ஆண்ைளுை்கும் 
தபண்ைளுை்கும் தவளிப்படுத்தினார். அவர் இஸ்ரபவலின் முற்பிதாை்ைளான 
ஆபிரைாம், ஈசாை்கு மற்றும் யாை்பைாபு ஆைிபயாருைனும் பபசினார். அவர் 
எரியும் புதரில் பமாபசயிைம் உகரயாற்றினார். அவர் சினாய் மகலயில் 
இஸ்ரபவலுை்கு தனது நியாயப்பிரமாணத்கத தவளிப்படுத்தினார். இந்த 
வகையான தவளிப்பாடுைள் இஸ்ரபவலின் நம்பிை்கை பண்கைய ைிழை்ைில் 
உள்ள மற்ற மதங்ைகள விை வித்தியாசமாை வளர ைாரணமாை அகமந்தது. 
நிச்சயமாை, பதவனின் தபாதுவான ைிருகபயும் சாத்தானின் தசல்வாை்கும் 
இஸ்ரபவலின் நம்பிை்கைை்கும் பிற நாடுைளின் மதங்ைளின் நம்பிை்கைை்கும் 
இகைபயயான ஒற்றுகமை்கு வழிவகுத்தது. ஆனால் இஸ்ரபவலின் நம்பிை்கை 
தவறுமபன இயற்கையாை உருவாைவில்கல. பஞ்சாைமம் பபாதிப்பது பபால, 
பதவன் அமானுஷ்யமாை இஸ்ரபவலின் ஆரம்பைால நம்பிை்கை வளர 
வழிவகுத்தார். 

நவனீ சுவிபசஷ ைண்பணாை்ைங்ைகளயும், பஞ்சாைமத்துைனான முை்ைிய 
அணுகுமுகறைளுைன் முரண்படும் முன்ைணிப்புைகளயும் நாம் ைருத்தில் 
தைாண்பைாம். இந்த ைண்பணாை்ைங்ைள் பஞ்சாைமத்தின் எழுத்தாளர் பற்றிய 
மாறுபை்ை நம்பிை்கைைளுை்கு வழிவகுத்தன. பமாபசயின் நாை்ைளில் 
இருந்துதான் பஞ்சாைமம் வந்திருை்ைலாம் என்ற ைருத்கத விமர்சன 
அறிஞர்ைள் நிராைரிை்ைின்றனர். ஆனால் சுவிபசஷ மார்ை்ைத்தார்ைள் 
நீண்ைைாலமாை பஞ்சாைமம் பமபசயினால் தான் எழுதப்பை்ைது என்ற யூத 
மற்றும் ைிறிஸ்தவ நம்பிை்கைகய உறுதிப்படுத்துைின்றனர். 

நூலாசிைியை் 
பஞ்சாைமத்கத யார் எழுதியது என்பதற்ைான சுவிபசஷை் 

ைண்பணாை்ைங்ைகள ஆராய, நாம் இரண்டு திகசைளில் பார்ப்பபாம். முதலில், 
இந்த ைண்பணாை்ைத்திற்ைான சில பவத ஆதாரங்ைகள நாம் பார்ப்பபாம். 
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வடீிபயாை்ைள், வழிைாை்டிைள் மற்றும் பவறு பல ஆதாரங்ைளுை்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிைவும். 

இரண்ைாவதாை, "பமாபசயின் பகைப்புரிகம" என்று அகழை்ைப்படுவகத நவனீ 
சுவிபசஷ மார்ை்ைத்தார்ைள் எப்படி நம்புைிறார்ைள் என்பகத நாம் 
விளை்குபவாம். பமாபசயின் பகைப்புரிகமை்ைான சில பவத ஆதாரங்ைளுைன் 
ஆரம்பிை்ைலாம். 

சவத ஆதாைம் 
பமாபச பஞ்சாைமத்தின் எழுத்தாளர் என்ற பாரம்பரியை் 

ைண்பணாை்ைத்திற்கு பவதாைமத்தில் பபாதுமான சான்றுைள் உள்ளன. 
ஆனால் பநரத்தின் தபாருை்டு, புதிய ஏற்பாை்டில் இருந்து ஆதாரங்ைளுைன் 
ததாைங்ைி, பவதத்தின் மூன்று தனித்துவமான பகுதிைளிலிருந்து ஒரு சில பவத 
பகுதிைகள மை்டுபம நாம் ைருத்தில் தைாள்பவாம். இபயசு தசான்ன லுூை்ைா 24:44 
கயை் ைவனியுங்ைள்: 

பமாபசயின் நியாயப்பிரமாணத்திலும் தீர்ை்ைதரிசிைளின் 
ஆைமங்ைளிலும் சங்ைீதங்ைளிலும் என்கனை்குறித்து 
எழுதியிருை்ைிறகவைதளல்லாம் நிகறபவறும் (லுூை்ைா 24:44). 

இங்பை, இபயசு அவர் ைாலத்தில் இருந்த பகழய யூதர்ைகளப் பபாலபவ 
பகழய ஏற்பாை்கை பமாபசயின் ஆைமங்ைள், தீர்ை்ைதரிசனங்ைள் மற்றும் 
சங்ைீதங்ைள் எை்று மூன்று பிரிவுைளாைை் குறிப்பிை்ைார். இந்த தபயர்ைள் மூலம், 
இபயசு பமாபசயுைன் பஞ்சாைமம் அல்லது பதாராகவ ததாைர்புபடுத்தினார் 
என்பகத ததளிவாை லுூை்ைா சுை்டிை்ைாை்டினார். 

பயாவான் 5:46 இல் பஞ்சாைமத்தின் எழுத்தாளர் பமாபச என்று இபயசு 
குறிப்பிை்ைார்: 

நீங்ைள் பமாபசகய விசுவாசித்தீர்ைளானால், என்கனயும் 
விசுவாசிப்பர்ீைள்; அவன் என்கனை்குறித்து 
எழுதியிருை்ைிறாபன (பயாவான் 5:46). 

இபயசுவின் தசாந்த சாை்சியுைன் கூடுதலாை, மற்ற புதிய ஏற்பாை்டுப் 
பகுதிைளும் பஞ்சாைமத்தின் குறிப்பிை்ை பகுதிைள் பமாபசயிைமிருந்து 
வருவதாை குறிப்பிடுைின்றன. மாற்கு 7:10, பயாவான் 7:19, பராமர் 10: 5, மற்றும் 1 
தைாரிந்தியர் 9: 9 பபான்ற இைங்ைளில் இகத நாம் பார்ை்ைிபறாம். 

உண்கமயில், பமாபச தான் எழுத்தாளர் என்பதற்ைான புதிய ஏற்பாை்டு 
ஆதரவு பகழய ஏற்பாை்டின் சாை்சியத்கத அடிப்பகையாைை் தைாண்ைது. பமலும் 
பல சமயங்ைளில், பகழய ஏற்பாை்டு புத்தைங்ைள் பஞ்சாைமத்கத பமாபசயுைன் 
ததாைர்புபடுத்துைின்றன. உதாரணத்திற்ைாை, 2 நாளாைமம் 25:4 கய 
ைவனிை்ைவும்: 

பமாபசயின் நியாயப்பிரமாண புஸ்தைத்தில் 
எழுதியிருை்ைிறபடி [அமத்சியா] தசய்தான் (2 நாளாைமம் 25:4). 
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வடீிபயாை்ைள், வழிைாை்டிைள் மற்றும் பவறு பல ஆதாரங்ைளுை்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிைவும். 

இபத பபான்ற பகழய ஏற்பாை்டு பவத பகுதிைள் பமாபசகய 
பஞ்சாைமத்துைன் ததாைர்புபடுத்துைின்றன. எஸ்றா 3:2 மற்றும் 6:18; மற்றும் 
தநபைமியா 8:1 மற்றும் 13:1 பபான்ற பகுதிைள் இதற்கு உதாரணங்ைள். 

தபாதுவாை பஞ்சாைமத்தின் எழுத்தாளகரப் பற்றியதான புதிய ஏற்பாடு 
மற்றும் பகழய ஏற்பாை்டின் சாை்சியம் பஞ்சாைமம் அதன் எழுத்தாளகரப் பற்றி 
என்ன தசால்ைிறது என்பகத அடிப்பகையாைை் தைாண்ைது என்பகதயும் நாம் 
ைவனிை்ை பவண்டும். ைண்டிப்பாைச் தசான்னால், பஞ்சாைமத்தின் 
தபரும்பாலான பகுதிைகள எழுதியது யாதரன்று கூற முடியாது. உபாைமத்தின் 
முதல் வசனத்கதத் தவிர, இந்த புத்தைத்தின் ஆரம்பத்திபலா அல்லது 
முடிவிபலா அவருகைய பகைப்புரிகமகயை் குறிை்கும் வகையில் பமாபசயின் 
தபயர் இல்கல. ஆனால் பண்கைய ைிழை்ைில் இது அசாதாரணமான ைாரியம் 
அல்ல. பவதத்திலும் இது அசாதாரணமானது அல்ல. உண்கமயில், பமாபச 
பதவனிைமிருந்து தவளிப்பாடுைகளப் தபற்றார் என்றும் பஞ்சாைமத்தின் 
அகமப்பிற்கு தபாறுப்பபற்றார் என்றும் பஞ்சாைமம் தவளிப்பகையான 
அறிை்கைைகள தருைிறது. உதாரணமாை, யாத்திராைமம் 20:18–23:33 -ல் 
ைாணப்படும் உைன்படிை்கையின் புத்தைத்கத பமாபச எழுதியதாை யாத்திராைமம் 
24:4 தசால்ைிறது. பலவியராைமம் 1:1-2 இல் பலவியராைமத்தில் உள்ள 
விதிமுகறைள் பமாபச மூலம் இஸ்ரபவலுை்கு தைாடுை்ைப்பை்ைகத நாம் 
அறிபவாம். உபாைமம் 31:1 மற்றும் 32:44 இல், பமாபச உபாைமம் புத்தைத்தில் உள்ள 
உகரைகள வழங்ைியதாை நமை்குச் தசால்லப்பை்டுள்ளது. தமாத்தத்தில், 
பஞ்சாைமத்தின் முை்ைிய பகுதிைளின் உள்ளைை்ைங்ைகளப் தபறுவதிலும் 
பிறருை்கு ைைத்துவதிலும் பமாபச தீவிரமாை ஈடுபை்ைதாை பஞ்சாைமம் 
ததளிவாைவும் தவளிப்பகையாைவும் கூறுைிறது. 

இது பபான்ற பல பவத சான்றுைள், சுவிபசஷ மார்ை்ைத்தார்ைள் ஏன் 
பஞ்சாைமத்தின் எழுத்தாளர் பற்றிய விமர்சன ஊைங்ைளுை்கு எதிராை 
வலுவாை நிற்ைிறார்ைள் என்பகத விளை்குைின்றன. ததளிவாை, பமாபசயின் 
வாழ்ை்கைை்குப் பிறகு பஞ்சாைமம் எழுதப்பை்ைது என்று ைருதும் முை்ைியமான 
புனரகமப்புைகள பவதம் ஆதரிை்ைவில்கல. பகழய மற்றும் புதிய 
ஏற்பாடுைளின் சாை்சியத்கத நாம் பின்பற்றினால், பமாபச தான் பஞ்சாைமத்கத 
எழுதியிருை்ை பவண்டும் என்பதில் உறுதியாை இருை்ை முடியும். 

பஞ்சாைமம் தன்கன முை்ைியமாை பமாபசயின் ஆை்ைமாை 
ைாை்டிை் தைாள்ைிறது. நிச்சயமாை, யாத்திராைமம் முதல் 
உபாைமம் வகர பமாபச ஒரு முை்ைிய ைதாபாத்திரங்ைளில் 
ஒருவராவார். பமலும் இந்த உகர தபரும்பாலும் பமாபசயின் 
ைாலத்திலிருந்பத உள்ளதாை சான்றளிை்ைிறது. உதாரணமாை, 
உைன்படிை்கை புத்தைத்கத எழுதும்படி பமாபசை்கு பயபைாவா 
தசான்னார் என்று யாத்திராைமத்தில் 
தசால்லப்பை்டிருை்ைிறது. இது யாத்திராைமம் 21 முதல் 23 வகர 
ஆகும். பமாபசயிைமிருந்து ததாைர்ச்சியான உகரைள் மற்றும் 
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வடீிபயாை்ைள், வழிைாை்டிைள் மற்றும் பவறு பல ஆதாரங்ைளுை்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிைவும். 

பிரமாணங்ைகள நாம் தபற்றுள்பளாம் என்று 
பலவியராைமம் புத்தைத்தில் தசால்லப்பை்டிருை்ைிறது. 
எண்ணாைமம் புத்தைத்தில் பமாபச தான் முை்ைிய 
ைதாபாத்திரம். உபாைமம் புத்தைத்தில் பமாபச நிைழ்த்திய 
ததாைர்ச்சியான உகரைள் நமை்குை் ைிகைத்துள்ளன, பமலும் 
பமாபச இந்தப் பகுதிகய எழுதி ஆசாரியரிைம் 
ஒப்பகைத்ததாை உபாைமம் புத்தைத்தில் பல முகற நமக்கு  
தசால்லப்பட்டிருக்கிறது. பமாபச தான் முழுை்ை முழுை்ை 
உபாைமம் புத்தைத்கத எழுதினார் என்று இதற்கு 
அர்த்தமில்கல, ஆனால் புத்தைத்தின் குறிப்பிைத்தை்ை 
பகுதிைகள, புத்தைத்தின் தபரும்பகுதிகய, பமாபச எழுதி 
பின்னர் ஆசாரியரிைம் ஒப்பகைத்தார் என்று உபாைமம் 
புத்தைபம தசால்ைிறது. உதாரணமாை, உபாைமத்தில், அவர் 
இறுதி எழுத்தாளராை இருந்தாலும் சரி, இறுதி 
விவரிப்பாளராை இருந்தாலும் சரி, குகறந்தது 90% 
புத்தைத்கத பமாபச எழுதியிருை்ைலாம். 

— Dr. பைார்ைான் எச். ஜான்ஸ்ைன் 

பமாபச தான் எழுத்தாளர் என்பதன் அடிப்பகை ைருத்து பவத 
ஆதாரங்ைளால் ஆதரிை்ைப்படுவகதை் ைண்ை பிறகு, நாம் இரண்ைாவது 
ைாரியத்கத ைருத்தில் தைாள்ள பவண்டும். நவனீ சுவிபசஷ மார்ை்ைத்தார்ைள் 
பமாபசயின் பகைப்புரிகமகயப் பற்றி புரிந்து தைாண்ைது என்ன? 

சமாசசயின் பரடப்புைிரம 
பஞ்சாைமம் பற்றிய விமர்சனை் ைருத்துை்ைளுை்கு சுவிபசஷ 

மார்ை்ைத்தார்ைள் பதிலளித்ததால், அவர்ைள் தங்ைள் பதில்ைகள பல்பவறு 
வழிைளில் தசம்கமப்படுத்தினர். ஆனால் இருபதாம் நூற்றாண்டின் 
நடுப்பகுதியில், பஞ்சாைமத்தின் "பமாபசயின் பகைப்புரிகம" பற்றி பபசுவது 
தபாதுவானதாைிவிை்ைது. 

எை்வர்ை் பஜ. யங் 1949 இல் தவளியிை்ை இன்ட்லோடக்ஸன் டு தி ஓ ்ட் 

மடஸ்டமமன்ட் என்ைிற புத்தைத்தில் இந்த ைண்பணாை்ைத்கத சுருை்ைமாைை் 
கூறிய விதத்கத ைவனியுங்ைள்: 

பமாபச பஞ்சாைமத்கத எழுதியகத நாம் உறுதிப்படுத்தும் 
பபாது, அவபர ஒவ்தவாரு வார்த்கதகயயும் எழுதினார் 
என்பது அர்த்தமல்ல ... [அவர்] ஏற்ைனபவ எழுதப்பை்ை 
ஆவணங்ைளின் சில பகுதிைகளப் பயன்படுத்தியிருை்ைலாம். 
பமலும், பதவ ஆவியானவரால் அருளப்பை்ைதன் ைீழ், பின்னர் 
சிறிய பசர்த்தல்ைளும் திருத்தங்ைளும் கூை இருந்திருை்ைலாம். 
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வடீிபயாை்ைள், வழிைாை்டிைள் மற்றும் பவறு பல ஆதாரங்ைளுை்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிைவும். 

இருப்பினும், ைணிசமாை மற்றும் அடிப்பகையில், இது 
பமாபசயின் தயாரிப்பு ஆகும். 

இப்பபாது, சுவிபசஷ மார்ை்ைத்தார்ைள் பமாபசயின் பகைப்புரிகம பற்றிய 
இந்த ைண்பணாை்ைத்தின் விவரங்ைகள பல்பவறு வழிைளில் புரிந்து 
தைாண்டுள்ளனர். ஆனால் ஒரு வகையில் அல்லது இன்தனாரு வகையில், 
நாம் எப்தபாழுதும் மனதில் தைாள்ள பவண்டிய மூன்று ைாரணிைகள 
நிகனவூை்டுவதற்ைாை "பமாபசயின் பகைப்புரிகம" பற்றி பபசுைிபறாம்: பமாபச 
பயன்படுத்திய ஆதாரங்ைள், பஞ்சாைமம் எழுதப்பை்ை தசயல்முகற, மற்றும் 
பமாபசயின் நாை்ைளுை்குப் பிறகு நைந்த பஞ்சாைமம் புதுப்பிை்ைப்படுதல். பமாபச 
பயன்படுத்திய ஆதாரங்ைகள முதலில் ைருத்தில் தைாள்பவாம். 

ஆதாரங்கள். பதவன் தன்கன பமாபசை்கு தவவ்பவறு வழிைளில் 
தவளிப்படுத்தினார் என்று பவதம் தசால்ைிறது. உதாரணமாை, பதவன் தனது 
தசாந்த விரலால் பத்து ைை்ைகளைகள எழுதினார். உைன்படிை்கை புத்தைத்தில் 
சீனாய் மகலயில் பதவன் பமாபசை்குை் தைாடுத்த பிரமாணங்ைள் உள்ளன. 
ஆனால், பவதாைமத்தின் பல பகுதிைகளப் பபாலபவ, பமாபச பஞ்சாைமங்ைகள 
எழுதியபபாது கூடுதல் ஆதாரங்ைகளயும் பயன்படுத்தியதற்ைான அறிகுறிைள் 
உள்ளன. 

ஒருபுறம், அவர் பலவிதமான வாய்வழி மரபுைளிலிருந்து 
எடுத்திருை்ைலாம். உதாரணமாை, பமாபச தனது குழந்கத பருவத்தில் தனது 
பிறந்த தாய் மற்றும் விரிவாை்ைப்பை்ை குடும்பத்திலிருந்து சில விஷயங்ைகளை் 
ைற்றுை்தைாண்ைார். பமலும், யாத்திராைமம் 18: 17-24 இல் நாம் பார்ை்ைிபறாம், 
பமாபச தனது மாமனாரான மீதியானியனாைிய தஜத்பராவின் அறிவுறுத்தகல 
ஏற்று நைந்தார். 

ஆதி வரலாறு அல்லது பவறு சில பகுதிைள் உை்பை, 
பஞ்சாைமத்தின் எந்தப் பகுதியிலும் உள்ள வாய்வழி 
மரபுைகளப் பற்றி நாம் பபசும் பபாது, அதற்கு 
தவளிப்பகையாை உறுதியான ஆதாரங்ைள் இல்லாததால், 
அகத முழுகமயாை நம்ப முடியாது. அது "வாய்வழி" என்று 
நீங்ைள் கூறும்பபாது, அது முழுவதுமாை எழுதப்பைவில்கல 
என்று அர்த்தம். ஒரு நிமிைம் இகதை் குறித்து சிந்தித்துப் 
பாருங்ைள். பமாபச இந்த ைகதைள் எல்லாவற்கறயும் ஒபர 
நாளில் சிந்திை்ைவுமில்கல, எந்த வாய்வழி 
பின்னணியுமின்றி பதவன் இந்த ைகதைகள ஒரு நாளில் 
பமாபசயிைம் தசால்லவுமில்கல என்பகத உணர உதவும் 
சில விஷயங்ைகள நாம் அறிபவாம். இதற்கு ஒரு சான்கற 
கூறலாம். பண்கைய ைலாச்சாரங்ைளில் ைகதைள் 
தசால்வதன் மூலபம அவர்ைள் ஒரு தகலமுகறயிலிருந்து 
அடுத்த தகலமுகறை்கு தசய்திைகள ைைத்துைிறார்ைள். சில 
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வடீிபயாை்ைள், வழிைாை்டிைள் மற்றும் பவறு பல ஆதாரங்ைளுை்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிைவும். 

பநரங்ைளில் தங்ைள் நாை்ைளில் வாழ்ந்த முை்ைிய 
ைதாநாயைர்ைகளப் பற்றி மீண்டும் மீண்டும் ைகத வடிவில் 
மற்றவர்ைளுை்கு தசால்ைிறார்ைள். இபத ைாரியம் தான் 
பவதாைம நாை்ைளிலும் நைந்தது. பமலும், நமை்கு உறுதியான 
சான்று பவதத்தில் இருை்ைிறது. அதாவது, யாத்திராைமம் 
மற்றும் எண்ணாைமம் புத்தைத்தில் ைாணப்படும் ைகதைள் 
உபாைமம் புத்தைத்தில் அடிை்ைடி மீண்டும் மண்ீடும் 
வருைின்றன. பமலும் உபாைமம் புத்தைத்தில், பமாபச உகர 
நிைழ்த்திய பபாது அல்லது உபபதசம் தசய்யும் பபாது, 
யாத்திராைமம் மற்றும் எண்ணாைமம் புத்தைங்ைளில் நாம் 
ைாணும் கூறுைகள உள்ளைை்ைிய உகரைள் 
தைாடுை்ைப்பை்டுள்ளன. ஆனால் அகவைகளப் பற்றிய 
சுவாரஸ்யமான விஷயம் என்னதவன்றால், அகவைள் ஒபர 
மாதிரியாை இருை்கும். ஆனால் அகவ ஒன்று இல்கல. 
எனபவ, பமாபசயின் ைாலத்தில் ஒரு ைலாச்சாரம் இருந்தது, 
அந்த நாை்ைளில் இஸ்ரபவலில் ஒரு ைலாச்சாரம் இருந்தது, 
ைைந்த ைாலத்தில் நிைழ்ந்த சம்பவங்ைகள ைகதயாை ஒரு 
தகலமுகற அடுத்த தகலமுகறை்கு தசால்லும் வழை்ைம் 
இருந்தது, பிறகு நீங்ைள் வாழும் சூழ்நிகலை்கு ஏற்ப ஒரு 
குறிப்பிை்ை வழிைளில் அகவைகள உபபயாைிை்ைலாம். 
நிச்சயமாை, பமாபச தனது வாழ்ை்கையின் ஆரம்ப 
ஆண்டுைளில் தனது தாயின் வை்ீடில் வளர்ந்தார் என்பது 
உங்ைளுை்குத் ததரியும், நிச்சயமாை இது அவருகைய 
முன்பனார்ைகளப் பற்றி அறிய ஒரு வாய்ப்பாை 
அகமந்திருை்கும், பமலும் அவன் ஒரு எபிதரயன் என்ற 
அகையாளத்கதப் பற்றி அறியவும்,தான் ஆபிரைாமில் 
இருந்து வந்தவன் என்பகத அறியவும் முடிந்தது. பமாபச 
தஜத்பராவிைமிருந்து திரும்பிய பின்னரும் கூை, 
மூப்பர்ைளுைன் உகரயாடியபபாது அவர் தனது 
மூதாகதயகரை் குறித்த தனித்துவமான ைகதைகள 
நிச்சயமாை ைற்றுை் தைாண்டிருப்பார். வாய்வழி மரபுைள் 
வழியாைபவா அல்லது தகலமுகற தகலமுகறயாை 
தசால்லப்பை்ை ைகதைள் மூலமாைபவா பல ைாரியங்ைகள 
பமாபச அறிந்து பஞ்சாைமத்தில் உள்ள பல ைாரியங்ைகள 
எழுதினார் என்று நிகனை்ை நல்ல ைாரணம் இருை்ைிறது. 

— Dr. ரிச்சார்ை் எல். ப்ராை், Jr. 
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வடீிபயாை்ைள், வழிைாை்டிைள் மற்றும் பவறு பல ஆதாரங்ைளுை்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிைவும். 

எரியும் முட்புதரில் பமாபசகய பதவன் அகழத்ததன் குறிப்பிைத்தை்ை 
அம்சத்கத வாய்தமாழி மரபுைளின் முை்ைியத்துவம் விளை்குைிறது. 
யாத்திராைமம் 3:13,16 இல் என்ன நைந்தது என்பகதை் ைவனியுங்ைள்: 

அப்தபாழுது பமாபச பதவகன பநாை்ைி: நான் இஸ்ரபவல் 
புத்திரரிைத்தில் பபாய், உங்ைள் பிதாை்ைளுகைய பதவன் 
உங்ைளிைத்தில் என்கன அனுப்பினார் என்று 
அவர்ைளுை்குச் தசால்லும்பபாது, அவருகைய நாமம் என்ன 
என்று அவர்ைள் என்னிைத்தில் பைை்ைால், நான் அவர்ைளுை்கு 
என்ன தசால்லுபவன்? என்றான் ... "ஆபிரைாம் ஈசாை்கு 
யாை்பைாபு என்பவர்ைளுகைய 'பதவனாயிருை்ைிற உங்ைள் 
பிதாை்ைளுகைய பதவனாைிய ைர்த்தர் எனை்குத் 
தரிசனமானார் என்று அவர்ைளிைம் தசால்'" (யாத்திராைமம் 
3:13,16). 

தம்கம "ைர்த்தர்" அல்லது ஆபிரைாம், ஈசாை்கு மற்றும் யாை்பைாபின் 
பதவனாைிய லேலகாவா என்று குறிப்பிடும்படி பதவன் பமாபசயிைம் கூறினார். 
லேலகாவா என்ற ததய்வைீப் தபயர் மற்றும் முற்பிதாை்ைளின் மரபுைகளப் 
பற்றி யாபரா பமாபசை்குை் ைற்பித்திருை்ை பவண்டும். இல்கலதயனில், 
பதவனின் அறிை்கை பமாபசயின் மனதில் எண்ணற்ற பைள்விைகள 
எழுப்பியிருை்கும். ஆனால், நாம் இங்பை பார்ப்பது பபால், பமாபச பதவனின் 
ைை்ைகளகயப் தபற மிைவும் தயாராை இருந்தார், அவர் அகதப் பற்றி எந்தை் 
பைள்விகயயும் எழுப்பவில்கல. 

பமாபச பஞ்சாைமத்கத இயற்றிய பபாது அவருகைய ஆதாரங்ைளும் 
சுயாதீனமான ஆவணங்ைகள உள்ளைை்ைியது என்று நாம் இன்னும் 
நம்பிை்கையுைன் இருை்ை முடியும். யாத்திராைமம் 24:7 பபான்ற இைங்ைளில் இகத 
நாம் பார்ை்ைிபறாம். பமாபச "உைன்படிை்கையின் புத்தைத்கத" ஒரு சுயாதீன 
ஆவணமாை எழுதினார், பின்னர் அவர் யாத்திராைமம் புத்தைத்தில் பசர்த்தார் 
என்று இந்த வசனம் கூறுைிறது. பமலும் எண்ணாைமம் 21:14-15 இல், பமாபச 
"ைர்த்தருகைய யுத்த புஸ்தைம்" என்று அகழை்ைப்படும் ஒரு புத்தைத்திலிருந்து 
புவியியல் குறிப்புைகள பமற்பைாள் ைாை்டினார். 

இகதத் தவிர, ஆதியாைமம் 5:1 இல், "ஆதாமின் வம்சவரலாறின் புத்தைம்" 
என்று அகழை்ைப்படும் தவளிப்புற இலை்ைிய ஆதாரத்கதப் பற்றிய 
தவளிப்பகையான குறிப்கப நாம் வாசிை்ைிபறாம். இந்த பநரடி தமாழிதபயர்ப்பு 
குறிப்பிடுவது பபால, பமாபச ஒருபவகள ஒரு உண்கமயான "புத்தைம்" அல்லது 
"சுருளில்" இருந்து ஆதாமின் சந்ததியினகரப் பற்றிய தைவகலப் 
தபற்றிருை்ைலாம். எபிதரய தமாழியில் சுருள் என்ைிற வார்த்கதை்கு   ֶפר ס ֵ֔
(மசலபே)் என்ைிற வார்த்கத பயன்படுத்தப்படுைிறது. 

பமலும், யாத்திராைமம் 17:14  ுத்தத்தின் பதிகவை் குறிை்ைிறது. இந்த 
வசனத்தில், பதவன் பமாபசை்கு இவ்வாறு ைை்ைகளயிை்ைார்: 
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வடீிபயாை்ைள், வழிைாை்டிைள் மற்றும் பவறு பல ஆதாரங்ைளுை்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிைவும். 

இகத நிகனவுகூரும்தபாருை்டு, நீ ஒரு புஸ்தைத்தில் எழுதி, 
பயாசுவாவின் தசவி பைை்கும்படி வாசி. அமபலை்கை 
வானத்தின் ைீதழங்கும் இராதபடிை்கு நாசம் பண்ணுபவன் 
(யாத்திராைமம் 17:14). 

பமாபசை்கு பதவன் தைாடுத்த ைை்ைகள பமாபச முழுை்ை முழுை்ை 
பஞ்சாைமத்கத எழுதுவதற்கு முன்பு சில நிைழ்வுைகளயாவது சுயாதீனமாை 
பதிவு தசய்தார் என்பகதை் குறிை்ைிறது. 

நீங்ைள் பஞ்சாைமத்கதப் பார்ை்கும்பபாது, குறிப்பாை 
ஆதியாைமம் புத்தைத்தின் விஷயத்தில், பமாபச உண்கமயில் 
மிைவும் பழகமயான ஆவணங்ைகள 
இகணத்துை்தைாண்ைதாை பதான்றுைிறது. பமாபச 
உண்கமயில் நான்கு தமாழிைகள அறிந்திருப்பார் என்பது 
நமை்குத் ததரியும். பமாபசை்கு எைிப்திய பாகஷ 
ததரிந்திருந்தது. அவர் ஒரு எபிதரய குடும்பத்தில் 
வளர்ந்ததால் அவருை்கு எபிதரய தமாழியும் ததரியும்; அவரது 
தாயார் அவரது தசாந்த வளர்ப்புத் தாய். அன்கறய தபாது 
தமாழியான அை்ைாடியன் என்ற சர்வபதச வர்த்தைம் மற்றும் 
ராஜாங்ை தமாழிகய அவர் அறிந்திருப்பார் என்பகதயும் 
நாம் அறிபவாம். பமலும் அவர் அராமிய பாகஷகய 
அறிந்திருப்பார், ஏதனன்றால் அராமியம் என்பது 
இஸ்ரபவலர்ைள் தங்ைள் ஆரம்ப ைாலத்தில் பபசிய 
தமாழி ோகும். ஆபிரைாம், ஈசாை்கு, யாை்பைாபு மற்றும் பலர் 
இந்த பாகஷகய பபசினர். எனபவ, பமாபச மிைவும் நன்கு 
பயிற்சி தபற்றவர், நன்கு படித்தவர், அவர் ஆதியாைமம் 
புத்தைத்கத ைை்ைகமத்த விதத்தில் இருந்து அவர் சில 
ஆவணங்ைகளப் பயன்படுத்துைிறார் என்று நமை்குச் 
தசால்ைிறார், ஏதனனில் அவர் பத்து முகற நம்மிைம் “இகவ 
வம்சவரலாறு ... " என்று கூறுைிறார். அராமியம் அல்லது 
கோனானிய மூல தமாழியிலிருந்து இப்படி அவர் பாதுைாத்து 
கவத்திருந்த விவரங்ைகள தான் ஆதியாைமம் 
எழுதிை்தைாண்டிருந்த எபிதரய மை்ைளுை்ைாை 
தமாழிதபயர்த்திருப்பதாைத் ததரிைிறது. ஆதியாைமத்திற்குப் 
பிறகு இது ததாைர பவண்டிய அவசியம் இருந்திருை்ைாது. 
நீங்ைள் பலவியராைமம் மற்றும் எண்ணாைமம், யாத்திராைமம் 
மற்றும் உபாைமம் பபான்ற புத்தைங்ைளுை்கு வரும்பபாது, 
பமாபச நைந்த நிைழ்வுைகள உைபனபய எழுதுவகத நாம் 
அறிய முடியும். அவர் நிைழ்வுைள் நைப்பகதப பார்த்தவராய் 
அகவைகள பதிவு தசய்ைிறார். பமலும் முை்ைியமாை, பதவன் 
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வடீிபயாை்ைள், வழிைாை்டிைள் மற்றும் பவறு பல ஆதாரங்ைளுை்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிைவும். 

தான் அகத நைை்ைச் தசய்ைிறார், ஏதனன்றால் அந்தப் 
புத்தைங்ைளின் தபரும்பகுதி அவருகைய தீர்ை்ைதரிசி மூலம் 
அவர் பபசிய வார்த்கதைள். 

— Dr. ைை்லஸ் ஸ்டுவர்ை் 

பஞ்சாைமமானது வாய்வழி மற்றும் இலை்ைிய ஆதாரங்ைகளை் தைாண்டு 
எழுதப்பை்ைது என்பகத ஒப்புை்தைாள்வபதாடு மை்டுமல்லாமல், சுவிபசஷ 
மார்ை்ைத்தார்ைள் பமாபசயின் பகைப்புரிகமகயப் பற்றி பபசும்பபாது, 
பஞ்சாைமம் உண்கமயில் ஒரு சிை்ைலான தசயல்முகறயின் மூலம் 
எழுதப்பை்ைது என்பகதயும் ஒப்புை்தைாள்ைிறார்ைள். 

செயல்முறை. பஞ்சாைமம் எழுதப்படுவதற்கு முன்பப வாய்தமாழி மூலம் 
அதிலுள்ள தபரும்பகுதிகய மை்ைளுை்கு பமாபச வழங்ைினார். யாத்திராைமம் 
மற்றும் உபாைமம் புத்தைங்ைளில் ைாணப்படும் அவரது உகரைள் அதற்ைான 
ததளிவான உதாரணங்ைகள நமை்கு வழங்குைின்றன. பமலும் பஞ்சாைமத்தின் 
மற்ற பகுதிைளும் முதலில் இஸ்ரபவலுை்கு வாய்தமாழியாை வழங்ைப்பை்டு 
பின்னர் எழுதப்பை்டிருை்ைலாம். 

பஞ்சாைமத்கத ததாகுை்ை பமாபச பிரதிைகள உருவாை்குபவர்ைள், 
தசயலாளர்ைள் அல்லது எழுத்தாளர்ைகள பயன்படுத்தியிருை்ைலாம். பமாபச 
எைிப்தின் ைல்வி மன்றங்ைளில் ைல்வி ைற்றார் என்பது நமை்குத் ததரியும். 
எனபவ, அதிைாரப்பூர்வ ஆவணங்ைகள எழுதுவதற்கு எழுத்தர்ைள் மற்றும் 
தசயலாளர்ைகளப் பயன்படுத்தும் நன்கு நிறுவப்பை்ை நகைமுகறகய அவர் 
நன்கு அறிந்திருப்பார். இஸ்ரபவலின் தகலவராை, பமாபச தனது 
பமற்பார்கவயின் ைீழ் பஞ்சாைமம் முழுவகதயும் எழுத 
உபபயாைிை்ைாவிை்ைாலும், தபரும் பகுதிைகள எழுத உதவியாளர்ைகள 
நியமித்தார். 

மற்ற பவத எழுத்தாளர்ைளும் தசயலாளர்ைகள பவகலை்கு 
அமர்த்தியதாை பவதம் ததளிவாை கூறுைிறது. உதாரணமாை, எபரமியா 36: 4 இல், 
தீர்ை்ைதரிசி எபரமியா தனது வார்த்கதைகள எழுதும்படி தனது சஷீர் 
பாருை்ைிற்கு தவளிப்பகையாை அறிவுறுத்தினார். 

இந்த நகைமுகறயின் சான்றுைகள முதன்கமயாை பஞ்சாைமத்தின் 
சீரற்ற இலை்ைிய பாணிைளில் நாம் ைாணலாம். உதாரணமாை, ஆதியாைமத்தின் 
பல்பவறு பகுதிைளில் பதான்றும் ைகததசால்லும் பாணிைள் ஒன்றுை்தைான்று 
முற்றிலும் பவறுபை்ைகவ. பமலும் உபாைமத்தில் வரும் சூத்திர மற்றும் திரும்பத் 
திரும்ப வரும் எபிதரய தமாழிை்கும் பஞ்சாைமத்தின் மற்ற எல்லா 
புத்தைங்ைளில் வரும் எபிதரய தமாழிை்குமிகைபய பவறுபாடுைகள நாம் 
ைாண்ைிபறாம். தபரும்பாலும் இது பபான்ற பவறுபாடுைள் தவவ்பவறு 
எழுத்தர்ைளின் பவகலகயப் பிரதிபலிை்ைின்றன. 
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வடீிபயாை்ைள், வழிைாை்டிைள் மற்றும் பவறு பல ஆதாரங்ைளுை்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிைவும். 

பமாபசயின் பகைப்புரிகமயானது பமாபச பயன்படுத்திய ஆதாரங்ைள் 
மற்றும் தசயல்முகறை்கு மை்டுமல்லாமல், பமாபசயின் ைாலத்திற்குப் பிறகு 
பஞ்சாைமத்கத புதுப்பிப்பதற்கும் தபாருந்தும். 

புதுப்பித்தல். நாம் பார்த்தபடி, இஸ்ரபவல் சிகறயிருப்பிலிருந்து 
திரும்பிய பிறகு, முழு பஞ்சாைமமும் அதன் இறுதி வடிவத்கத எை்டியதாை 
முை்ைியமான வியாை்ைியான அறிஞர்ைள் ைருதுைின்றனர். ஆனால் சுவிபசஷ 
மார்ை்ைத்தார்ைள் பஞ்சாைமம் பமாபசயின் நாை்ைளில் பதான்றியதாைை் 
கூறியுள்ளனர். பமாபசயின் நாை்ைளுை்குப் பிறகும் கூை பலசான தகலயங்ைப் 
புதுப்ப்பித்தல்ைள் நைந்ததற்கு பஞ்சாைமத்தில் சில பகுதிைள் 
சான்றளிை்ைின்றன. 

பஞ்சாைமத்தின் குறிப்பிை்ை கூறுைகள நாம் பததியிடும்பபாது நாம் மிைவும் 
ைவனமாை இருை்ை பவண்டும். உதாரணமாை, சில வியாை்ைியான அறிஞர்ைள் 
"தபலிஸ்தர்ைகள" குறிப்பிடும் ஒவ்தவாரு பகுதியும் பமாபசயின் நாை்ைளுை்குப் 
பிறகு எழுதப்பை்டிருை்ை பவண்டும் என்று கூறியுள்ளனர். ஆனால் இந்த 
ைண்பணாை்ைம் குகறந்தது மூன்று ைாரணங்ைளுை்ைாை நம்பும்படியாை 
இல்கல. முதலாவதாை, இப்பகுதியில் தபலிஸ்தர்ைள் இருப்பதற்ைான 
ததால்தபாருள் தரவு சர்ச்கசை்குரியது. இரண்ைாவதாை, பமாபச "தபலிஸ்தன்" 
(அதாவது "பயணி" என்று தபாருள்) என்ற வார்த்கதகய ஒரு சமூைவியல் 
தபயராைப் பயன்படுத்தியிருை்ைலாம். மூன்றாவதாை, பமாபசயின் நாளில் 
"தபலிஸ்தன்" என்ற தசால் ததரியாவிை்ைாலும், "தபலிஸ்தன்" என்ற 
வார்த்கதயின் பயன்பாடு பமாபசயின் நாை்ைளுை்குப் பிறகு 
பார்கவயாளர்ைளுை்கு உதவுவதற்ைாை சிறிதாை புதுப்பிை்ைப்பை்ைகதை் 
குறிை்ைிறது. 

இபதபபால், ஆதியாைமம் 36:31-43 இல் உள்ள ஏபதாமிய 
ஆை்சியாளர்ைளின் பை்டியல் பமாபசயின் வாழ்நாகளத் தாண்டி தசல்ைிறது 
என்று வியாை்ைியான அறிஞர்ைள் வாதிை்ைனர். ஆனால் ஆதியாைமத்தில் 
பை்டியலிைப்பை்டுள்ள ஏபதாமின் ஆை்சியாளர்ைளின் அகையாளங்ைள் 
உறுதியாை இல்கல. பமலும், இந்தப் பகுதிைள் பமாபசயின் ைாலத்திற்குப் பிறகு 
பசர்ை்ைப்பை்ை பை்டியல்ைளின் சிறிய நீை்டிப்புைகளை் தைாண்டிருை்ைலாம். 

பஞ்சாைமத்தில் சிறிய புதுப்பிப்புை்ைான ஒரு ததளிவான உதாரணம் 
ஆதியாைமம் 14:14 இல் இருை்ைிறது. இங்பை நாம் வாசிை்ைிபறாம்: 

தன் சபைாதரன் சிகறயாைை் தைாண்டுபபாைப்பை்ைகத 
ஆபிராம் பைள்விப்பை்ைபபாது, அவன் தன் வை்ீடிபல பிறந்த 
கைபடிந்தவர்ைளாைிய முந்நூற்றுப் பதிதனை்டு ஆை்ைளுை்கும் 
ஆயுதம் தரிப்பித்து, தாண் என்னும் ஊர் மை்டும் அவர்ைகளத் 
ததாைர்ந்தான் (ஆதியாைமம் 14:14). 
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வடீிபயாை்ைள், வழிைாை்டிைள் மற்றும் பவறு பல ஆதாரங்ைளுை்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிைவும். 

இந்த பகுதி ஆபிரைாம் தனது எதிரிைகள "தாண் வகர" 
பின்ததாைர்ந்ததாை கூறுைிறது. ஆனால் இந்த வைை்கு பகுதி பயாசுவாவின் 
நாை்ைள் வகர தாண் என்று தபயரிைப்பைவில்கல என்று பயாசுவா 19:47 இல் 
நாம் ைற்றுை்தைாள்ைிபறாம், . எனபவ, ஆதியாைமம் 14:14 புதுப்பிை்ைப்பை்ை 
இைப்தபயகர பிரதிபலிை்ைிறது என்று பவதம் குறிப்பிடுைிறது. இந்த வகை 
நவனீமயமாை்ைல் பிற்ைால வாசைர்ைளுை்கு ஆபிரைாமின் ைகதகய 
தங்ைளுை்குத் ததரிந்த புவியியலுைன் ததாைர்புபடுத்த உதவியிருை்கும். பமலும் 
பஞ்சாைமத்தில் உள்ள பல பகுதிைள் இபத வழியில் புதுப்பிை்ைப்பை்டிருை்ைலாம். 

பஞ்சாைமத்தில் ைாணப்படும் மிைவும் பிரபலமான மற்றும் குறிப்பிைத்தை்ை 
புதுப்பிப்பு உபாைமம் 34 இல் பமாபசயின் மரணத்தின் பதிவு ஆகும். ஆனால் 
இங்பையும் கூை, இஸ்ரபவலின் சை்ைமியற்றுபவருை்கு என்ன நைந்தது என்பகத 
விளை்கும் ஒரு பின்னிகணப்கப விை தைாஞ்சம் அதிைமான தைவபல நம்மிைம் 
உள்ளது. 

இது பபான்ற சிறிய புதுப்பிப்புைளுை்கு பமலதிைமாை, எபிதரய தமாழி 
வளர்ந்தவுைன் பஞ்சாைமத்தின் தமாழியும் புதுப்பிை்ைப்பை்ைது. "பழங்ைால 
எபிபரயம்" என்று அறிஞர்ைளால் அகழை்ைடுைிற ஒரு தமாழியில் பமாபச 
எழுதியதாை சமீபத்திய சான்றுைள் உறுதியாைை் கூறுைிறது. "அமர்னா 
ைடிதங்ைள்" என்று அகழை்ைப்படும் எைிப்தில் ைண்டுபிடிை்ைப்பை்ை சர்வபதச 
ஆவணங்ைளிலிருந்து வரும் சான்றுைள், எபிதரய தமாழியின் இந்த வடிவம் 
பமாபசயின் ைாலத்தில் பயன்படுத்தப்பை்ை ைானானிய பபச்சுவழை்குைளுைன் 
தநருங்ைிய ததாைர்புகையது என்பகதை் குறிை்ைிறது. ஆனால் இந்த தமாழி 
பஞ்சாைமத்தின் பாரம்பரிய எபிதரய உகரயில் நாம் ைண்ைகத விை 
முன்னதாைபவ இருந்தது. 

பகழய ஏற்பாை்டின் தமாழிகயப் பற்றிய பைள்வி ஒரு 
ைவர்ச்சிைரமான ஒன்றாகும். இந்த தமாழி எப்பபாது வந்தது ... 
எங்ைிருந்து வந்தது? அது எங்கு தவளிப்பை்ைது? இது நீண்ை 
ைாலமாை மை்ைகள குழப்பத்தில் ஆழ்த்தியது, ஏதனன்றால் 
ததால்தபாருளியலில் இருந்து ஆதாரங்ைகளப் 
பார்ை்கும்பபாது எபிதரய எழுத்து, பண்கைய எபிதரய தமாழி 
கூை இருை்ைிறதா? என்ற பைள்வி எழுைிறது. பமலும் ைைந்த 
இருபதாம் நூற்றாண்டில் பதாண்ைப்பை்ை பிரதிைள் நம்மிைம் 
உள்ளன. பமலும், அகவைள் அகனத்தும் தாமதமாை 
வருைின்றன. அகவைள் பமாபசயின் ைாலத்கத விை 
தாமதமாை வருைின்றன ... அதனால் நீங்ைள் என்ன 
தசய்வர்ீைள்? ைி.மு. பதிமூன்று மற்றும் பதினான்ைாம் 
நூற்றாண்டின் பபாது ைிகைத்த ஆதாரம் நம்மிைம் உள்ளது. 
ஒரு முழு ராஜதந்திர ைடித ததாைர்பு இருந்தது, ஒரு ைாப்பைம் 
அைழ்வாராய்ச்சி மூலம் ைண்டுபிடிை்ைப்பை்ைது, இஸ்ரபவல் 
நிலமான ைானானில் அல்ல. அது பிற்ைாலத்தில் 
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வடீிபயாை்ைள், வழிைாை்டிைள் மற்றும் பவறு பல ஆதாரங்ைளுை்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிைவும். 

இஸ்ரபவலின் நிலமாை மாறும். ஆனால் எைிப்தில் இது 
நைந்தது... பமலும் அவர்ைள் தமதசாப்தபாத்தாமியாவிலிருந்து 
உருவான ஒரு தமாழியான அை்ைாடியனில் எழுதுைிறார்ைள். 
அது அை்ைால சர்வபதச தமாழியாகும். ஆனால் அவர்ைள் 
ைானானியர்ைள், உள்ளூர் ைாரர்ைளான அவர்ைள் எைிப்தில் 
தங்ைள் ஆை்சியாளர்ைளுை்கு எழுதுைிறார்ைள், அவர்ைளிைம் 
சிறிய விளிம்பு குறிப்புைள் உள்ளன, இது ைானானிய 
தமாழியில் எழுதப்பை்டுள்ளது. அதுபவ நம் இகணப்பாகும். 
ைானானிய தமாழிதான் பமாபசயின் ைாலத்தின் எபிதரய 
தமாழியுைன் நம்கம இகணை்ைிறது. நிச்சயமாை, நம்மிைம் 
எந்த பதிவும் இல்கல, பமாபசயின் சைாப்தத்தின் எபிதரய 
தமாழியில் நம்மிைம் எதுவும் இல்கல, ஆனால் அது நம் 
இகணப்பு, அது நம் பாலம். எனபவ, இது ைானானிய விளிம்பு 
குறிப்புைள் ததாைங்ைி பமாபசயின் ைாலத்தின் எபிபரயம் 
வகரயும், பின்னர் இது இன்கறய பவதாைம எபிபரயம் 
வகரயும் தசல்ைிறது, இந்த தமாழியில் தான் தபரும்பாலான 
சிகறயிருப்பிற்கு முந்கதய பவத புத்தைங்ைள் எழுதப்பை்ைன. 
ஆகையால் அது நம் இகணப்பாகும். இது ஒரு 
மகறமுைமானது, ஆனால் அது உண்கமயான ஒன்று, அது 
உறுதியான ஒன்று. 

— Dr. ைாம் தபை்ைர் 

இஸ்ரபவல் மை்ைகள ராஜாை்ைள் ஆண்ை ைாலத்தில், ைி. மு. 1000 ை்கும் ைி. 
மு. 600 ை்கும் இகையில், "பகழய" அல்லது “பண்கைய எபிதரய தமாழி” என்று 
இன்று அகழை்ைப்படுைிற தமாழியாை வளர்ச்சியகைந்தது. யாத்திராைமம் 15 
மற்றும் உபாைமம் 32 இன் பகுதிைள் பபான்ற எபிதரய தமாழியின் இந்த 
ைை்ைத்கத பஞ்சாைமங்ைளின் பகுதிைள் ஒத்திருப்பகத பல அறிஞர்ைள் 
ஒப்புை்தைாள்வார்ைள். 

ஆனால் பமாபசயின் ஆைமங்ைளின் தபரும்பகுதி “தசம்தமாழி எபிபரயம்” 
நாம் இப்பபாது அகழை்கும் தமாழியினுகைய தசாற்ைளஞ்சியம், 
எழுத்துை்ைகள எழுதும் மற்றும் உச்சரிை்கும் முகற, மற்றும் இலை்ைணத்கத மிை 
தநருை்ைமாை ஒத்திருை்ைிறது, இது எை்ைாம் நூற்றாண்டின் நடுவிலிருந்து ஆறாம் 
நூற்றாண்டுைளின் முற்பகுதிை்கு இகைபய பயன்பாை்டில் இருை்கும்பபாது 
எபிதரய தமாழியினுகைய வளர்ச்சியின் ஒரு ைை்ைம். 

இந்த சான்றுைளிலிருந்து, பமாபச பயன்படுத்திய ததால்-எபிதரய 
தமாழியானது பண்கைய எபிதரய தமாழிை்கு புதுப்பிை்ைப்பை்ைதாைத் 
பதான்றுைிறது. பின்னர் அது இப்பபாது எபிதரய பவதாைமத்தில் உள்ளது பபால் 
தசம்தமாழி எபிதரயமாை நவனீமயமாை்ைப்பை்ைது. 
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வடீிபயாை்ைள், வழிைாை்டிைள் மற்றும் பவறு பல ஆதாரங்ைளுை்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிைவும். 

இபயசு மற்றும் அவரது அப்பபாஸ்தலர்ைள் மற்றும் தீர்ை்ைதரிசிைளின் 
நாை்ைளில், பமாபசயின் ஆைமங்ைளின் எபிதரய தமாழி ஏற்ைனபவ இந்த 
வகையான மாற்றங்ைகளச் சந்தித்திருந்தது என்பகத எப்பபாதும் நிகனவில் 
தைாள்வது அவசியம். ஆனால் இந்த உண்கமயானது இபயசுகவபயா அல்லது 
அவரது அப்பபாஸ்தலர்ைள் மற்றும் தீர்ை்ைதரிசிைகளபயா அவர்ைள் வாழ்ந்த 
ைாலத்தில் பமாபசயின் ஆைமங்ைகள பமாபச தாபம எழுதியகத உண்கமயாை 
பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவகத தடுை்ைவில்கல. எனபவ, இன்று ைிறிஸ்துகவப் 
பின்பற்றுபவர்ைளாை, பமாபசயின் ஆைமங்ைள், இப்பபாது நாம் 
கவத்திருை்ைிறபடி, பமாபசயின் உண்கமயான எழுத்துை்ைகள உண்கமயாை 
பிரதிநிதித்துவப்படுத்துைிறது என்று நாம் உறுதியாை நம்பலாம். 

இதுவகர, நாம் நவனீ சுவிபஷசை ைண்பணாை்ைத்கதை் தைாண்டுவரும் 
சில முை்ைியமான முன்ைணிப்புைகளப் பார்த்துள்பளாம். பவதாைமத்தினுகைய 
இந்த பகுதியின் நூலாசிரியகர சுவிபசஷைர்ைள் எவ்வாறு பார்ை்ைிறார்ைள் 
என்பகத நாம் ைருத்தில் தைாண்பைாம். இப்பபாது, இந்த ைண்பணாை்ைங்ைள் 
சுவிபசஷைர்ைள் பின்பற்றும் வியாை்ைியான உத்திைகள பாதித்த சில 
வழிைகளப் பார்ை்ைலாம். 

வியாக்கியான உத்திகள் 
இந்த வியாை்ைியான உத்திைகள விவரிை்ை பல வழிைள் உள்ளன, 

ஆனால் சுவிபசஷைர்ைள் பின்பற்றும் மூன்று முை்ைிய வழிைகளப் பற்றிப் 
பபசுபவாம். முதலில் நாம் ைருப்தபாருள் வியாை்ைியானம் பற்றிப் பார்ப்பபாம். 
பின்னர் நாம் வரலாற்று வியாை்ைியானத்கத ஆராய்பவாம். இறுதியாை, நாம் 
இலை்ைிய வியாை்ைியானத்கத ஆராய்பவாம். இந்த மூன்று உத்திைள் மிைவும் 
ஒன்கறதயான்று சார்ந்தகவ மற்றும் ஒன்கறதயான்று பிரிந்து 
தசயல்படுவதில்கல. ஆனால் அகவ தவவ்பவறு அழுத்தங்ைகள 
பிரதிநிதித்துவப்படுத்துைின்றன, எனபவ ைருப்தபாருள் வியாை்ைியானத்துைன் 
ததாைங்ைி அவற்கற தனித்தனியாைப் பார்ை்ை இது உதவும். 

கருப்தபாருள் சாை் வியாக்கியானம் 
ைருப்தபாருள் வியாை்ைியானத்தில், நமை்கு முை்ைியமான 

பிரச்சகனைகள பிரதிபலிை்கும் ஒரு ைண்ணாடிகயப் பபால நாம் 
பஞ்சாைமங்ைகள கவத்திருை்ைிபறாம். பவதாைமத்தினுகைய இந்தப் பகுதியில் 
சில தகலப்புைள் அல்லது ைருப்தபாருள்ைகள சுவிபஷச மார்ை்ைத்தார்ைள் 
முகறயாை வலியுறுத்தியுள்ளனர். ஆனால் நாம் பார்ை்ை இருப்பது பபால், 
பமாபசயின் ஆைமங்ைளில் உள்ள ஒவ்தவாரு புத்தைத்திற்கும் அதற்குரிய 
முன்னுரிகமைள் உள்ளன. எனபவ, பமாபச தாபம இந்த ைருப்தபாருள்ைகள 
வலியுறுத்தலாம் அல்லது வலியுறுத்தாமல் இருை்ைலாம். இந்த 
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வடீிபயாை்ைள், வழிைாை்டிைள் மற்றும் பவறு பல ஆதாரங்ைளுை்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிைவும். 

அணுகுமுகறயானது ஆயிரை்ைணை்ைான ஆண்டுைளாை ைிறிஸ்தவ 
வியாை்ைியானத்கத வகைப்படுத்தியுள்ளது. 

ைிறிஸ்தவர்ைள் வலியுறுத்திய ைருப்தபாருள்ைளின் பை்டியல் மிை 
நீளமானது. சிலர் தனிப்பை்ை பைள்விைகளயும் தற்பபாகதய சர்ச்கசைகளயும் 
வலியுறுத்தியுள்ளனர். மற்றவர்ைள் பாரம்பரிய முகறயான இகறயியலில் 
தங்ைள் ைருத்துைளுை்கு ஆதரவாை பமாபசயின் ஆைமங்ைகளப் 
பயன்படுத்தியுள்ளனர். உதாரணமாை, பஞ்சாைமங்ைள் பதவகனப் பற்றிய பல 
விஷயங்ைகள தவளிப்படுத்துைின்றன. இது மனிதகுலத்தின் பல்பவறு 
அம்சங்ைளின் மதீு அதிை பநரத்கத தசலவிடுைிறது பமலும் இது தபாதுவாை 
சிருஷ்டிப்பின் மற்ற ைாரியங்ைள் மதீு அதிை ைவனம் தசலுத்துைிறது. 

இப்பபாது, ைருப்தபாருள் வியாை்ைியானத்தின் மிைப்தபரிய 
குகறபாடுைளில் ஒன்று, பமாபசயின் உண்கமயான ைருப்தபாருள்ைள் 
வாை்குத்தத்த நிலத்கத பநாை்ைி அவகரப் பின்ததாைர்ந்த 
இஸ்ரபவலர்ைளுை்ைானது என்ற உண்கமகய அது அடிை்ைடி 
குகறத்துவிடுைிறது எை்பதோகும். இந்த அடிப்பகை சூழலுை்கு சிறிதளவு 
ைவனபம தசலுத்தப்படுவதால், ைருப்தபாருள் வியாை்ைியானங்ைள் 
தபரும்பாலும் சிறிய ைருப்தபாருள்ைளுை்கு ைவனத்கத ஈர்ப்பகத விை 
அதிைமாைபவ தசய்ைின்றன. 

இருப்பினும், புதிய ஏற்பாடு பமாபசயின் ஆைமங்ைளுை்ைான 
அணுகுமுகறகய உறுதிப்படுத்துைிறது என்பகத நாம் எப்பபாதும் நிகனவில் 
தைாள்ள பவண்டும். இபயசு மற்றும் புதிய ஏற்பாை்டின் ஆசிரியர்ைள், 
விசுவாசனத்தினால் நீதிமானாை்ைப்படுதல், விவாைரத்து, விசுவாசம் மற்றும் 
ைிரிகயைள், மற்றும் பவதாைமத்தின் இந்த பகுதியில் ஒப்பை்ீைளவில் சிறிய 
ைருப்தபாருள்ைளின் நியாயப்படுத்தல் பபான்ற ைருப்தபாருள்ைகளை் 
கையாளும் பபாது பமாபசயின் புத்தைங்ைகள பநாை்ைினார்ைள். எனபவ, இந்த 
பவதாைமத்தின் ைருப்தபாருள்ைகளப் படிை்ைாதபடி நாம் ைவனமாை இருை்கும் 
வகர, ைருப்தபாருள் வியாை்ைியானம் பமாபசயின் ஆைமத்திற்கு ஒரு 
மதிப்புமிை்ை அணுகுமுகறயாை இருை்ைலாம். 

ைருப்தபாருள் வியாை்ைியானத்தின் வியாை்ைியான உத்திை்கு கூடுதலாை, 
வரலாற்று வியாை்ைியானம் என்று நாம் அகழை்ைை்கூடிய உத்திகயை் தைாண்டு 
சுவிபசஷைர்ைள் பமாபசயின் ஆைமங்ைகள ஆராய்வதும் தபாதுவானது. 

வைலாை்று வியாக்கியானம் 
சுவிபசஷ மார்ை்ைத்தார்ைள் பமாபசயின் ஆைமங்ைளின் இகறயியல் 

ைருப்தபாருள்ைள் உண்கமயானது என்று மை்டும் நம்பவில்கல. ஆனால், 
இபயசு மற்றும் அவரது அப்பபாஸ்தலர்ைள் மற்றும் தீர்ை்ைதரிசிைளின் 
உதாரணங்ைகளப் பின்பற்றி, பமாபசயின் ஆைமங்ைளின் வரலாறு பற்றிய 
பதிவுைளும் உண்கமயானது என்றும் நம்புைிபறாம். இந்த ைாரணத்திற்ைாை, 
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வடீிபயாை்ைள், வழிைாை்டிைள் மற்றும் பவறு பல ஆதாரங்ைளுை்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிைவும். 

சுவிபசஷைர்ைள் ைைந்த ைாலத்தில் என்ன நைந்தது என்பகதை் ைண்ைறியும் 
வழிமுகறயாை பஞ்சாைமங்ைகள அடிை்ைடி விளை்ைியுள்ளனர். 

ைருப்தபாருள் வியாை்ைியான உத்திைளானது பமாபசயின் ஆைமங்ைகள 
நமை்கு ஆர்வமூை்டும் ைருப்தபாருள்ைகளப் பிரதிபலிை்கும் ஒரு 
ைண்ணாடிகயப் பபால கையாளுவதாைை் குறிப்பிை்டுள்பளாம். ஆனால், 
வரலாற்று பகுப்பாய்வு பமாபசயின் ஆைமங்ைகள வரலாற்கறப் 
பார்ப்பதற்குரிய ஜன்னல் பபால் ைருதுைிறது. பமாபசயின் புத்தைங்ைள் வழியாை, 
அவற்றின் பின்னால் இருை்கும் வரலாற்கற ஆராய்பவாம். 

ஆதியாைமமானது சிருஷ்டிப்பு முதல் பயாபசப்பின் நாை்ைள் வகரயான 
வரலாற்கறை் ைாை்டுைிறது. பயாபசப்பின் மரணத்திலிருந்து இஸ்ரபவல் மை்ைள் 
சீனாய் மகலயின் அடிவாரத்தில் பமாபசயுைன் முைாமிை்ை ைாலம் வகர 
யாத்திராைமத்தின் முை்ைிய ைகதை்ைளம் நீண்டுள்ளது. சனீாய் மகலயில் 
பமாபச தபற்ற சில பிரமாணங்ைள் மற்றும் சைங்குைகள பலவியராைமம் 
விரிவாை விவரிை்ைிறது. எண்ணாைமம் சனீாய் மகலயிலிருந்து பமாவாப் 
சமதவளி வகர முதல் மற்றும் இரண்ைாம் தகலமுகறைளின் பிரயாண 
அணிவகுப்கபை் ைாை்டுைிறது. பமலும் ைானானுை்குள் நகழயவிருந்த 
இஸ்ரபவல் மை்ைளுைன் பமாவாப் சமதவளிைளில் பமாபச பபசிய உகரைகள 
உபாைமம் விரிவாை விவரிை்ைிறது. வரலாற்று வியாை்ைியானத்தில், 
சுவிபசஷைர்ைள் இந்த தவளிப்பகையான வரலாற்று பநாை்குநிகலகயப் 
பயன்படுத்திை் தைாண்ைனர். 

வரலாற்று வியாை்ைியானம் எவ்வளவு மதிப்படீுகையதாை இருந்தாலும், 
பமாபசயின் ஆைமங்ைள் மீதான இந்த அணுகுமுகற அதன் வரம்புைகளயும் 
தைாண்டுள்ளது. ைருப்தபாருள் பகுப்பாய்கவப் பபாலபவ, வரலாற்று 
வியாை்ைியானமும் பமாபச மற்றும் அவரது உண்கமயான 
பார்கவயாளர்ைளுை்கு ஒப்பை்ீைளவில் குகறந்த ைவனத்கத அளிை்ைிறது. 
அதற்குப் பதிலாை, பமாபசயின் ஆைமங்ைளினுகைய புத்தைங்ைள் 
எழுதப்படுவதற்கு முன்பு பதவன் பல்பவறு ைாலைை்ைங்ைளில் என்ன தசய்தார் 
என்பகத பநாை்குநிகலயாைை் தைாண்ைது. ஆதாம் மற்றும் ஏவாளுைன் பதவன் 
என்ன தசய்தார்? பநாவாவின் தவள்ளத்தின் முை்ைியத்துவம் என்ன? ஆபிரைாம் 
பதவனுைன் எவ்வாறு ததாைர்பு தைாண்ைார்? இஸ்ரபவல் மை்ைள் ைைகலை் 
ைைந்தபபாது பதவன் அதன் மூலம் என்ன தசய்தார்? இகவ முகறயான 
பநாை்ைங்ைள், ஆனால் அகவ ஆசிரியராை பமாபசயின் முை்ைியத்துவத்கதயும் 
உண்கமயான பார்கவயாளர்ைளாை இஸ்ரபவல் மை்ைளின் 
முை்ைியத்துவத்கத குகறை்ைின்றன. 

ததளிவாை, சுவிபசஷ மார்ை்ைத்தார்ைள் பமாபசயின் ஆைமங்ைள் பற்றிய 
வரலாற்று வியாை்ைியானம் மற்றும் ைருப்தபாருள் வியாை்ைியானத்திலிருந்து 
பல வழிைளில் பயனகைந்துள்ளனர். ஆனால் சமீபத்திய பத்தாண்டுைளில், 
மூன்றாவது பநாை்குநிகலயானது முன்னிகலயகைந்துள்ளது, இகத நாம் 
இலை்ைிய வியாை்ைியானம் என்று அகழை்ைலாம். 
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வடீிபயாை்ைள், வழிைாை்டிைள் மற்றும் பவறு பல ஆதாரங்ைளுை்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிைவும். 

இலக்கிய வியாக்கியானம் 
நாம் பார்த்தது பபால், ைருப்தபாருள் பகுப்பாய்வு பஞ்சாைமங்ைகள 

முை்ைியமான ைருப்தபாருள்ைகளப் பிரதிபலிை்கும் ைண்ணாடியாைை் 
ைருதுைிறது. பஞ்சாைமங்ைள் எழுதப்படுவதற்கு முன் நிைழ்ந்த வரலாற்று 
நிைழ்வுைகளை் ைாண உதவும் ஒரு ஜன்னலாை பஞ்சாைமங்ைகள வரலாற்று 
பகுப்பாய்வு ைருதுைிறது. இதற்கு பநர்மாறாை, இலை்ைிய பகுப்பாய்வு பமாபசயின் 
ஆைமங்ைகள ஒரு ஓவியமாைை் ைருதுைிறது, பமலும் அதன் உண்கமயான 
பார்கவயாளர்ைகள குறிப்பிை்ை வழிைளில் பாதிை்கும் வகையில் 
வடிவகமை்ைப்பை்ை ஒரு இலை்ைிய ைகலப் பகைப்பாைவும் இருை்ைிறது. 
அடிப்பகையில், இலை்ைிய வியாை்ைியானம் பைை்பது இதுதான்: பமாபச 
பஞ்சாைமங்ைகள எழுதியபபாது தனது இஸ்ரபவலர்ைளாைிய 
பார்கவயாளர்ைளின் பமல் எவ்வாறு தாை்ைத்கத ஏற்படுத்த விரும்பினார்? 

பமாபசை்கு பல பநாை்ைங்ைள் இருந்தன என்று தசால்வது நியாயமானது. 
ஆனால் இந்த பநாை்ைங்ைகள தபாதுவான தசாற்ைளில் விவரிை்ை இது 
உதவுைிறது. எனபவ, பமாபசயின் இலை்கை இந்த வழியில் விவரிப்பபாம்: 
இஸ்ரபவல் மை்ைளினுகைய பதவனால் நியமிை்ைப்பை்ை தகலவராை, 

வாை்குத்தத்த நிலத்தின் தவற்றி மற்றும் குடிபயற்றத்தில் 
பதவனுை்கு விசுவாசமுள்ள பசகவதசய்ய இஸ்ரபவல் 
மை்ைகள தயார் தசய்ய பமாபச பஞ்சாைமங்ைகள எழுதினார். 

சுருை்ைத்தில் உள்ள ைருப்தபாருள்ைளின் வகைப்படுத்தகலப் 
பார்ப்பதற்குப் பதிலாை, அல்லது தவறும் வரலாற்று நலன்ைகளை் தைாண்ை 
நிைழ்வுைகளை் கையாள்வதற்குப் பதிலாை, ஒரு வழியில் அல்லது இன்தனாரு 
வழியில், ஒவ்தவாரு ைருப்தபாருளும், வரலாற்றுப் பதிவும் இந்த இலை்கை 
அகைய வடிவகமை்ைப்பை்டுள்ளது. 

பமாபச பஞ்சாைமங்ைகள ததாகுத்தபபாது இரண்டு ைாலைை்ைங்ைளுை்கு 
இகையில் நின்றார் என்பகத இலை்ைிய வியாை்ைியானம் ஒப்புை்தைாள்ைிறது. 
ஒரு பை்ைம், "அந்த உலை" நிைழ்வுைள் என்று நாம் அகழை்கும் ைைந்த ைால 
சம்பவங்ைகள அவர் எழுதினார். ஆதியாைமம் புத்தைத்தில் ைாணப்படும் 
நிைழ்வுைள் பமாபசயின் நாை்ைளுை்கு தவகு ைாலத்திற்கு முன்பப நிைழ்ந்தன. 
எைிப்திலிருந்து தவளிபயறும் முதல் தகலமுகற ைாலத்தில் நைந்த நிைழ்வுைள் 
மீது யாத்திராைமம் மற்றும் பலவியராைமம் ைவனம் தசலுத்துைின்றன. 
எண்ணாைமம் மற்றும் உபாைமம் ஆைியகவ முதல் தகலமுகறயின் ைாலம் 
முதல் இரண்ைாம் தகலமுகற வகரயிலான நிைழ்வுைகள உள்ளைை்ைியது. 
பஞ்சாைமங்ைளின் ஒவ்தவாரு புத்தைத்கதயும் பமாபச எழுதியபபாது, அவர் 
ஆதிமுதலான இந்த தவவ்பவறு ைாலங்ைகள மனதில் கவத்திருந்தார். 

மறு புறம், அவருயட  நோட்களில் வாழ்ந்த மை்ைளுை்ைாை "அவர்ைளின் 
உலைத்திற்ைான" ைாரியங்ைகள எழுதினார். "அவர்ைளுை்ைான உலைத்தில்" 
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வடீிபயாை்ைள், வழிைாை்டிைள் மற்றும் பவறு பல ஆதாரங்ைளுை்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிைவும். 

பதவகன பசவிப்பதற்கு எப்படி சிந்திை்ை பவண்டும், தசயல்பை பவண்டும் மற்றும் 
உணர பவண்டும் என்று தனது ஜனங்ைளுை்கு ைற்பிை்ை "அந்த உலைின்" ைைந்த 
ைாலத்திலிருந்து பமாபச எடுத்துை்கூறினார். இந்த இலை்கை நிகறபவற்ற, 
பமாபச "அந்த உலைம்" பற்றி "அவர்ைளின் உலைத்துைன்” இகணை்கும் விதத்தில் 
எழுதினார். 

பமாபச தனது உண்கமயான பார்கவயாளர்ைளுைன் ைைந்த ைாலத்கத 
மூன்று முை்ைிய வழிைளில் இகணத்தார். அவர் தனது பார்கவயாளர்ைளின் 
தற்பபாகதய அனுபவங்ைளின் பின்னணி அல்லது பதாற்றத்கத ஏற்படுத்த 
ைைந்த ைால ைணை்குைகள அவர்ைளுை்குை் தைாடுத்தார். அவர் அவர்ைகளப் 
பின்பற்றவும் நிராைரிை்ைவும் மாதிரிையள வழங்ைினார். பமலும் அவர் தனது 
தைவல்ைகள தனது பார்கவயாளர்ைளினுகைய உலைின் நிழபலாை்ைங்ைள் 
அல்லது சூசைங்ைளாை வடிவகமத்தார். 

சில சமயங்ைளில், பமாபச இந்த இகணப்புைகள தவளிப்பகையாை 
தசய்தார். உதாரணமாை, ஆதியாைமம் 15:12-16 இல், பமாபச தனது 
பார்கவயாளர்ைளுை்கு எைிப்திலிருந்து தவளிபய தைாண்டு வருவதாை பதவன் 
தைாடுத்த வாை்குத்தத்தின் பின்னணிகயப் பற்றிை் கூறினார். இந்த 
வாை்குத்தத்தமானது அவர்ைளின் நாை்ைளில் நிகறபவற்றப்பை்ைது. 
ஆதியாைமம் 2:24 இல், ஆதாம் மற்றும் ஏவாளின் திருமணமானது பதவனுகைய 
விசுவாசமுள்ள மை்ைளிகைபய திருமணத்திற்ைான ஒரு மாதிரி என்று பமாபச 
விளை்ைினார். மற்றும் ஆதியாைமம் 25:23 இல், பமாபச, தங்ைளுகைய தாயின் 
வயிற்றில் யாை்பைாபு மற்றும் ஏசாவுை்ைிகைபயயான பமாதலானது அவரது 
உண்கமயான இஸ்ரபவலர்ைளாைிய பார்கவயாளர்ைளுை்கும் 
அவர்ைளுகைய ைாலத்தில் இருந்த ஏபதாமியர்ைளுை்கும் இகையிலான 
பபாராை்ைத்தின் நிழபலாை்ைமாை இருந்தது. 

"அந்த உலைம்" மற்றும் "அவர்ைளின் உலைம்" ஆைியவற்றுை்கு 
இகைபயயான தவளிப்பகையான ததாைர்புைள் பஞ்சாைமங்ைளில் அங்கும் 
இங்குமாைை் ைாணப்படுைின்றன. ஆனால் தபரும்பாலும், இந்த இகணப்புைள் 
மகறமுைமாை இருந்தன. எனபவ, இலை்ைிய விளை்ைத்தின் முதன்கமயான 
பணிைளில் ஒன்று, பமாபச ைைந்த ைாலத்தின் "அந்த உலைத்கத" தனது 
உண்கமயான பார்கவயாளர்ைளுகைய "அவர்ைளின் உலைத்துைன்" எவ்வாறு 
இகணத்தார் என்பகத ைண்ைறிவது இலை்ைிய பகுப்பாய்வின் பணியாகும். 

ஆயிரை்ைணை்ைான ஆண்டுைளாை, பமாபசயின் ஆைமங்ைகளப் பற்றிய 
வியாை்ைியானம் இலை்ைிய பகுப்பாய்கவ விை ைருப்தபாருள் மற்றும் வரலாற்று 
உத்திைகள வலியுறுத்தியுள்ளது. எனபவ, பமாபசயின் புத்தைங்ைகளப் பற்றிய 
நமது பாைங்ைளில், இலை்ைிய வியாை்ைியானத்திற்கு நம் தபரும்பாலான 
பநரத்கத ஒதுை்குபவாம். பமாபச தனது பார்கவயாளர்ைளின் 
அனுபவங்ைளின் பின்னணி, மாதிரிைள் மற்றும் நிழலாை்ைங்ைகள 
வழங்குவதற்ைாை அவரது ஒவ்தவாரு புத்தைத்தின் உள்ளைை்ைத்கதயும் 
எவ்வாறு வடிவகமத்தார் என்பகத நாம் தவளிை்தைாண்டுவருபவாம். பமாபச 
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வடீிபயாை்ைள், வழிைாை்டிைள் மற்றும் பவறு பல ஆதாரங்ைளுை்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிைவும். 

தனது உண்கமயான பார்கவயாளர்ைளுை்ைாை என்ன வலியுறுத்தினார், 
அவர் தனது புத்தைங்ைளின் உள்ளைை்ைத்கத எவ்வாறு அவர்ைளுகைய 
வாழ்ை்கையுைன் ததாைர்புபடுத்தினார், அவருகைய உண்கமயான 
இஸ்ரபவலர்ைளாைிய பார்கவயாளர்ைகள எவ்வாறு பதவகன உண்கமயாய் 
பசவிை்கும்படி வழிநைத்தினார் என்பகத நாம் ஆராய்பவாம். 

முடிவுரை 
இந்த பஞ்சாைம அறிமுைத்தில், பவதாைமத்தின் இந்தப் பகுதிை்ைான நவனீ 

விமர்சன அணுகுமுகறைளின் சில முை்ைிய அம்சங்ைகள ஆராய்ந்பதாம். 
முை்ைியமான வியாை்ைியான அறிஞர்ைளின் முன்ைணிப்புைள் எவ்வாறு 
பஞ்சாைமங்ைளின் நூலாசிரியர் மற்றும் குறிப்பிை்ை வகையான 
விளை்ைங்ைளின் சில ைருத்துை்ைளுை்கு இை்டுச் தசன்றன என்பகத நாம் 
ைருத்தில் தைாண்பைாம். நவனீ சுவிபசஷை் ைண்பணாை்ைங்ைகளயும் நாங்ைள் 
பார்த்திருை்ைிபறாம், நவனீ சுவிபசஷ மார்ை்ைத்தார்ைளின் முன்ைணிப்புைள் 
எவ்வாறு நூலாசிரியர் மற்றும் விளை்ைம் பற்றிய மாறுபை்ை பார்கவை்கு 
வழிவகுத்தன என்பகதப் பார்த்பதாம். 

நாம் ததாைர்ந்து பஞ்சாைமங்ைகள ஆராய்ந்து பார்ை்கும்பபாது, இந்த 
அறிமுைை் ைருத்தாைல்ைள் பல முகற முன்புறமாை நைர்வகதை் ைாண்பபாம். 
அவர்ைள் தசய்வது பபால், பவதாைமத்தின் இந்த அடித்தளப் பகுதிகயை் 
கையாள்வதற்கு நாம் சிறப்பாை தயாராை இருப்பகதை் ைாண்பபாம். வழியில், 
இதுபபான்ற பைள்விைகள நாம் ைருத்தில் தைாள்பவாம்: பஞ்சாைமத்தின் 
ஒவ்தவாரு புத்தைத்கதயும் பமாபச ஏன் எழுதினார்? இந்த புத்தைங்ைளின் 
உண்கமயான பநாை்ைம் என்ன? முதல் பார்கவயாளர்ைள் மதீு பஞ்சாைமங்ைள் 
உண்ைாை்ைின தாை்ைங்ைள் என்ன? இந்த வகையான பைள்விைளுை்கு 
பதிலளிப்பதன் மூலம், பமாபசயின் உண்கமயான அர்த்தத்கத பநாை்ைிய 
முை்ைியமான பநாை்குநிகலைகள நாம் ைண்டுபிடிப்பபாம். பவதாைமத்தின் 
முதல் ஐந்து புத்தைங்ைள் பமாபசயின் ைாலத்தில் இஸ்ரபவலின் விசுவாசத்தின் 
ஆரம்பத் தரமாை எவ்வாறு தசயல்பை்ைன என்பகதப் பார்ப்பது மை்டுமல்லாமல், 
இன்று ைிறிஸ்துகவப் பின்பற்றும்பபாது இந்தப் புத்தைங்ைள் எப்படி நம் 
நம்பிை்கையின் தரமாை இருை்ை பவண்டும் என்பகதயும் ைண்டுபிடிப்பபாம். 
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