
ಮಾನವರಿಗೆ ದೆೇವರ ವಾಗಾದಾನಗಳು

ಮಾತೃ ಪ್ೇತಿಯನ್ನು ಮೇರಿಸಿದ ದೆೈವಪ್ೇತಿ

	 “ತಾಯಿಯು	 ತನ್ನ	 ಸ್ವಂತ	 ಎಳೆಮಗುವನು್ನ	 ಮರೆಯುವಳ ೇೆ?	 ತಾನು	 ಜನ್ಮಕೆೊಟ್ಟ	

ಶಿಶುವನು್ನ	ಆಕೆ	ಮರೆತುಬಿಡುವಳ ೇೆ?	ಒವಂದುವೆೇಳ 	ೆಆಕೆ	ತನ್ನ	ಮಕ್ಕಳನು್ನ	ಮರೆತರೊ	

ಮರೆಯಬಹುದು,	 ಆದರೆ	 ಯೆಹೆೊೇವನಾದ	 ನಾನು	 ನಿಮ್ಮನು್ನ	 ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ.	

ನೆೊೇಡಿ,	ನಿಮ್ಮ	ಹೆಸರುಗಳನು್ನ	ನಾನು	ನನ್ನ	ಅವಂಗೆೈಗಳಲ್್ಲ	ಕೆತ್ತಿಕೆೊವಂಡಿದೆದೇನೆ.	ನಿಮ್ಮನು್ನ	

ಯಾವಾಗಲೊ	ಜ್ಾಪಿಸಿಕೆೊಳ್ಳುತೆತಿೇನೆ.”	 ಯೆಶಾಯ	49:15-16

ಮಾನವರ ಕೆೊರೆತೆಗಳನ್ನು ನೇಗಿಸ್ವ ದೆೇವರ್

	 “ಆದದರವಂದ	ನಿಮ್ಮ	 ಪಾರಾಣಧಾರಣೆಗೆ	 ಬೆೇಕಾದ	ಆಹಾರಕಾ್ಕಗಲ್ೇ	 ದೆೇಹಕೆ್ಕ	 ಬೆೇಕಾದ	

ಬಟೆ್ಟಗಾಗಲ್ೇ	ನಿೇವು	ಚವಂತ್ಸಬಾರದು.	ಪಾರಾಣವು	ಆಹಾರಕ್ಕವಂತಲೊ	ದೆೇಹವು	ಬಟೆ್ಟಗವಂತಲೊ	

ಬಹಳ	ಮುಖ್ಯವಾದದ ದೆವಂದು	 ನಾನು	ನಿಮಗೆ	 ಹೆೇಳ್ತ ತೆಿೇನೆ.	 ಪಕ್ಷಿಗಳನು್ನ	 ನೆೊೇಡಿ.	 ಅವು	

ಬಿತುತಿವುದಿಲ್ಲ,	 ಕೆೊಯು್ಯವುದಿಲ್ಲ	 ಇಲ್ಲವೆೇ	 ಕಣಜಗಳಲ್್ಲ	 ತುವಂಬಿಟು್ಟಕೆೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.	 ಆದರೆ	

ಪರಲೆೊೇಕದಲ್್ಲರುವ	ನಿಮ್ಮ	ತವಂದೆಯು	ಅವುಗಳಿಗೆ	ಆಹಾರವನು್ನ	ನಿೇಡುತಾತಿನೆ.	ನಿೇವು	ಆ	

ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗವಂತ	ಎಷೆೊ್ಟೇ	ಅಮೊಲ್ಯರೆವಂಬುದು	ನಿಮಗೆ	ಗೆೊತ್ತಿದೆ.”	 ಮತಾತಿಯ	6:25-27

ಮಾನವರ ಮೊರೆಗೆ ಸದ್ತ್ತರ ಕೆೊಡ್ವ ದೆೇವರ್

	 “ಬೆೇಡಿಕೆೊಳಿಳುರ,	 ಆಗ	 ದೆೇವರು	 ನಿಮಗೆ	 ಕೆೊಡುತಾತಿನೆ.	 ಹುಡುಕರ,	 ಆಗ	 ನಿೇವು	

ಕವಂಡುಕೆೊಳ್ಳುವಿರ.	ಬಾಗಲು	ತಟ್್ಟರ,	ಆಗ	ಅದು	ನಿಮಗೆ	ತೆರೆಯುವುದು.	ಹೌದು,	ಕೆೇಳ್ತತಿಲೆೇ	

ಇರುವವನು	 ಪಡೆದುಕೆೊಳ್ಳುತಾತಿನೆ,	 ಹುಡುಕುತತಿಲೆೇ	 ಇರುವವನು	 ಕವಂಡುಕೆೊಳ್ಳುತಾತಿನೆ,	

ತಟು್ಟತತಿಲೆೇ	ಇರುವ ವನಿಗೆ	ಬಾಗಲು	ತೆರೆಯುತತಿದೆ.”	 ಮತಾತಿಯ	7:7-8

ಸದಾಕಾಲ ಮಾನವರೆೊಂದಿಗಿರ್ವ ದೆೇವರ್

	 “ಲೆೊೇಕಾವಂತ್ಯದವರೆಗೊ	ಸದಾಕಾಲ	ನಾನು	ನಿಮ್ಮವಂದಿ ಗರು ತೆತಿೇನೆ.”	ಮತಾತಿಯ	28:20
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ಮ್ನ್ನುಡಿ

ಬೆೈಬಲ್ನ	ಈ	ಅನುವಾದ	ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ,	ವಯಸ್ಕರ	ಶಿಕ್ಷಣ	ಪಡೆದಿರುವವರ	ಮತುತಿ	ಮಕ್ಕಳ	ವಿಶೆೇಷ	ಅಗತ್ಯತೆಗಳನು್ನ	
ಪೂರೆೈಸುವುದಕಾ್ಕಗ	ರಚನೆಗೊವಂಡಿದೆ.	ಈ	ಉದ ದೆೇಶದಿವಂದಲೆೇ	ಈ	ಅನುವಾದ	ದಿೇರಮೋವಾಕ್ಯಗಳಿವಂದ	ಮತುತಿ	ಕಠಿಣ	
ಪದಗಳಿವಂದ	ಹೆೊರತಾಗದೆ.	ಅಲ್ಲದೆ	ಹೆೊಸ	ಒಡವಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ	ಮಟ್ಟಮದಲ	ಸಲ	ಓದುವವರು	ಸಹ	ಸಪಿಪ್ಟವಾಗ	
ಅಥಮೋಮಾಡಿಕೆೊಳ್ಳುವಷು್ಟ	ಸುಲಭ	ಶೆೈಲ್ಯಲ್್ಲದೆ.

“ಸಮಪಮೋಕವಾಗ	ಮೊಲವಿಷಯವನು್ನ	ತ್ಳಿಸುವವಂಥದೆದೇ	ಸಮಪಮೋಕ	ಅನುವಾದ”	ಎವಂಬ	ಮೊಲಭೊತ	ತತ್ವೆೇ	ಈ	
ಅನುವಾದಕೆ್ಕ	ಮಾಗಮೋದಶಮೋನ	ನಿೇಡಿದೆ.	ಹೆೊಸ	ಒಡವಂಬಡಿಕೆ	ಲೆೇಖಕರ	ಬರಹಗಳ್	ಅವಂದಿನ	ಕಾಲದ	ಜನರಗೆ	ಹೆೇಗೆ	
ಅಥಮೋಪೂಣಮೋವಾಗತೆೊತಿ,	ಪರಣಾಮಕಾರಯಾಗತೆೊತಿ	ಮತುತಿ	 ನೆೈಜಕರವಾಗತೆೊತಿ	ಅದೆೇರೇತ್	ಈ	ಭಾಷಾವಂತರ	ಈ	
ಕಾಲದ	ಜನರಗೆ	ಅಥಮೋಭರತವಾಗರಬೆೇಕು,	ಪರಣಾಮಕಾರಯಾಗರಬೆೇಕು	ಮತುತಿ	ನೆೈಜವಾಗರಬೆೇಕು	ಎವಂಬುದೆೇ	ಈ	
ಅನುವಾದಕರ	ಉದೆದೇಶ.	“ವಿಶಾ್ಸಪೂಣಮೋ	ಅನುವಾದ”	ಎವಂದರೆ	ನಿರವಂಟನು್ನ	ನೆೊೇಡಿ	ಪದಕೆ್ಕ	ಪದವನು್ನ	ಜೆೊೇಡಿಸುವುದಲ್ಲ.	
ವಿಶಾ್ಸ	 ಪೂಣಮೋ	 ಅನುವಾದ	 ಕೆೇವಲ	 ಮೊಲಾಥಮೋವನು್ನ	 ಮಾತರಾ	 ಒಳಗೆೊವಂಡಿರದೆ	 ಸಮಕಾಲ್ೇನವಾಗರುತತಿದೆ,	
ಆಕಷಮೋಕವಾಗರುತತಿದೆ	ಮತುತಿ	ಸಾವಿರಾರು	ವಷಮೋಗಳ	ಹವಂದೆ	ಬಿೇರದವಂಥ	ಪರಾಭಾವವನೆ್ನೇ	ಬಿೇರುತತಿದೆ.

ಆದದರವಂದ	ಪರಣಾಮಕಾರಯಾಗ	ತ್ಳಿಸಬೆೇಕೆವಂಬುದೆೇ	ಈ	ಅನುವಾದಕರ	ಬಹುಮುಖ್ಯ	ಗುರಯಾಗದೆ.	ಹೇಗೆವಂದ	
ಮಾತರಾಕೆ್ಕ	 ಅವರು	 “ಸಮಪಮೋಕತೆ”ಯನು್ನ	 ಕಡೆಗಣಿಸಿದಾದರೆ	 ಎವಂದಥಮೋವಲ್ಲ.	 ಪದಕೆ್ಕ	 ಪದವನು್ನ	 ನಿರವಂಟ್ನಿವಂದ	
ಜೆೊೇಡಿಸುವುದು	 “ಸಮಪಮೋಕ	 ಅನುವಾದವಲ್ಲ”	 ಎವಂದು	 ಗರಾಹಸಿಕೆೊವಂಡಿರುವ	 ಅವರು	 ಮೊಲಾಥಮೋವನು್ನ	
ವಿಶಾ್ಸಪೂಣಮೋವಾಗ	ಅಭಿವ್ಯಕತಿ	ಪಡಿಸಿದಾದರೆ.

ಬೆೈಬಲ್ನ	ಲೆೇಖಕರಗೆ	“ಉತತಿಮ	ಅಭಿವ್ಯಕತಿ”ಯಲೆ್ಲೇ	ಹೆಚಚಿನ	ಆಸಕತಿಯಿತುತಿ.	ಹೆೊಸ	ಒಡವಂಬಡಿಕೆಯ	ಲೆೇಖಕರಲ್ಲವಂತೊ	
ಈ	ಆಸಕತಿ	ಮತತಿಷು್ಟ	ಹೆಚಾಚಿಗ	ಕವಂಡುಬರುತತಿದೆ.	ಈ	ಕನ್ನಡ	ಹೆೊಸ	ಒಡವಂಬಡಿಕೆಯ	ಅನುವಾದಕರು	ಇದನೆ್ನೇ	ಒವಂದು	
ಮುಖ್ಯ	ಮಾದರಯಾಗಟು್ಟಕೆೊವಂಡು	ಸರಳವಾಗಯೊ	ನೆೈಜವಾಗಯೊ	ಅಭಿವ್ಯಕತಿಪಡಿಸಲು	ಶರಾಮಸಿದಾದರೆ.	ಇವರ	
ಭಾಷಾಶೆೈಲ್ಯು	ಅಥೆೈಮೋಸಲು	ಅಡಚಣೆಯಾಗರದೆ,	ಪವಿತರಾ	ಗರಾವಂಥಗಳ	ಸತ್ಯಗಳನು್ನ	ಹೆೊರತೆಗೆಯುವ	ಕೇಲ್ಕೆೈಯಾಗದೆ.

ಅಥಮೋಮಾಡಿಕೆೊಳಳುಲು	ಸಹಾಯಕವಾಗುವ	ಕೆಲವು	ವಿಶೆೇಷ	ಲಕ್ಷಣಗಳನು್ನ	ಈ	ಅನುವಾದದಲ್್ಲ	ಸೆೇರಸಲಾಗದೆ.	
ಕಷ್ಟಕರವಾದ	ಮತುತಿ	ದ್ವಂದಾ್ಥಮೋವುಳಳು	ಪದಗಳಿಗೆ	ಸವಂಕ್ಷಿಪತಿ	ಟ್ಪಪಿಣಿಗಳನು್ನ	ಕೆೊಡಲಾಗದೆ.	ಹೆಚುಚಿ	ವಿವರಣೆ	ಅಗತ್ಯವಿರುವ	
ಪದಗಳಿಗೆ	ಶಬಾದಥಮೋಗಳನು್ನ	ಅವಂತ್ಮ	ಭಾಗದಲ್್ಲ	ಕೆೊಡಲಾಗದೆ.	ಇದಲ್ಲದೆ	ಅವಂದಿನ	ಕಾಲಕೆ್ಕ	ಅನ್ಯಿಸುವ	ನಕ್ೆಗಳನೊ್ನ	
ಅವಂತ್ಮ	ಭಾಗದಲ್್ಲ	ಕೆೊಡಲಾಗದೆ.
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ಪೇಠಿಕೆ

ಬೆೈಬಲ್	ಎವಂಬ	ಗರಾೇಕ್	ಪದಕೆ್ಕ	 “ಪುಸತಿಕಗಳ್”	ಎವಂದಥಮೋ.	ಬೆೈಬಲ್ನ	ಮದಲನೆ	ಭಾಗವಾದ	ಹಳ 	ೆಒಡವಂಬಡಿಕೆಯು	
39	ಪುಸತಿಕಗಳ	ಒವಂದು	ದೆೊಡ್ಡ	ಸವಂಗರಾಹವಾಗದೆ.	ಪದ್ಯಗಳ	ಸವಂಗರಾಹವು	“ಕೇತಮೋನೆಗಳ್”	ಎವಂಬ	ಮದಲನೆಯ	ಭಾಗಕೆ್ಕ	
ಸೆೇರದೆ.	“ಒಡವಂಬಡಿಕೆ”	ಎವಂದು	ಭಾಷಾವಂತರಸಲಪಿಟ್್ಟರುವ	ಪದವು	“ಒಪಪಿವಂದ”	ಅಥವಾ	“ಕರಾರು”	ಎವಂಬ	ಅಥಮೋವನು್ನ	
ಒಳಗೆೊವಂಡಿದೆ.	ದೆೇವರು	ತನ್ನ	ಜನರನು್ನ	ಆಶಿೇವಮೋದಿಸುವುದಾಗ	ಮಾಡಿದ	ವಾಗಾದನವನು್ನ	ಈ	ಪದವು	ಸೊಚಸುತತಿದೆ.	
ಮೇಶೆಯ	ಕಾಲದಲ್್ಲ	ದೆೇವರು	ಯೆಹೊದ್ಯರೆೊಡನೆ	ಮಾಡಿಕೆೊವಂಡ	ಒಪಪಿವಂದಕೆ್ಕ	ಸವಂಬವಂಧಪಟ್ಟ	ಪುಸತಿಕಗಳನೆ್ನೇ	ಹಳ 	ೆ
ಒಡವಂಬಡಿಕೆ	ಒಳಗೆೊವಂಡಿದೆ.	“ಹೆೊಸ	ಒಡವಂಬಡಿಕೆ”	ಎವಂದರೆ	ಬೆೈಬಲ್ನ	ಎರಡನೆ	ಭಾಗ.	ಹೆೊಸ	ಒಡವಂಬಡಿಕೆಯು	27	
ಪುಸತಿಕಗಳ	ಒವಂದು	ಸವಂಗರಾಹವಾಗದೆ.	ಹಲವಾರು	ಶತಮಾನಗಳಿವಂದ	ಈ	ಸವಂಗರಾಹಕೆ್ಕ	 “ಹೆೊಸ	ಒಡವಂಬಡಿಕೆ”	ಎವಂಬ	
ಹೆಸರೆೇ	ಪರಾಚಲ್ತದಲ್್ಲದೆ.	ಯೆೇಸು	ಕರಾಸತಿನನು್ನ	ನವಂಬುವ	ಜನರೆೊಡನೆ	ದೆೇವರು	ಮಾಡಿಕೆೊವಂಡ	ಒಪಪಿವಂದಕೆ್ಕ	ಸವಂಬವಂಧಪಟ್ಟ	
ಪುಸತಿಕಗಳನೆ್ನೇ	ಹೆೊಸ	ಒಡವಂಬಡಿಕೆಯು	ಒಳಗೆೊವಂಡಿದೆ.

ದೆೇವರು	ಯೆಹೊದಿಯರ	ಜೆೊತೆ	ವ್ಯವಹರಸುವಾಗ	ನಡೆಸಿದ	ಮಹತತಿರ	ಕಾಯಮೋಗಳನು್ನ	ಹಳ 	ೆಒಡವಂಬಡಿಕೆಯ	ಬರಹಗಳ್	
ವಿವರಸುತತಿವೆ.	ಮತುತಿ	ಇಡಿೇ	ಪರಾಪವಂಚಕೆ್ಕ	ತನ್ನ	ಆಶಿೇವಾಮೋದವನು್ನ	ಕೆೊಡಲು	ತನ್ನ	ಉದೆದೇಶಕೆ್ಕ	ಅನುಗುಣವಾಗ	ಆತನು	
ಆ	ಜನರನು್ನ	ಹೆೇಗೆ	ಉಪಯೇಗಸಿಕೆೊವಂಡನೆವಂಬುದನು್ನ	ಅವು	ತೆೊೇರಸುತತಿವೆ.	ದೆೇವರು	ತನ್ನ	ಯೇಜನೆಗನುಗುಣವಾಗ	
ಕಳ್ಹಸಲ್ದದ	ರಕ್ಷಕನನು್ನ	(ಅಥವಾ	ಮೆಸಿಸೆೇಯನನು್ನ)	ಆ	ಬರಹಗಳ್	ಎದುರುನೆೊೇಡುತ್ತಿದದವು.	ಹೆೊಸ	ಒಡವಂಬಡಿಕೆಯ	
ಬರಹಗಳ್	ಹಳ 	ೆಒಡವಂಬಡಿಕೆಯ	ಮುವಂದಿನ	ಪರಾಕರಣವಾಗವೆ.	ಅವುಗಳ್	ಆ	“ರಕ್ಷಕ”ನ	(ಯೆೇಸು	ಕರಾಸತಿನ)	ಆಗಮನವನು್ನ	
ಮತುತಿ	ಇಡಿೇ	ಮಾನವಕೆೊೇಟ್ಗಾಗ	ಆತನು	ಏಕೆ	ಬರುತ್ತಿದಾದನೆವಂಬುದನು್ನ	ವಿವರಸುತತಿವೆ.	ಹೆೊಸ	ಒಡವಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ	
ಅಥಮೋಮಾಡಿಕೆೊಳಳುಲು	ಹಳ 	ೆಒಡವಂಬಡಿಕೆಯು	ಅಗತ್ಯ,	ಏಕೆವಂದರೆ	ಅದು	ಅವಶ್ಯವಾದ	ಹನೆ್ನಲೆಯನು್ನ	ಒದಗಸುತತಿದೆ.	
ಇದಲ್ಲದೆ	ಹಳ 	ೆಒಡವಂಬಡಿಕೆಯಲ್್ಲ	ಆರವಂಭಗೆೊವಂಡ	ರಕ್ಷಣೆಯ	ಕಾಯಮೋವನು್ನ	ಹೆೊಸ	ಒಡವಂಬಡಿಕೆಯು	ಪೂರೆೈಸುತತಿದೆ.

ಹಳ  ೆಒಡಂಬಡಿಕೆ
ಅನೆೇಕ	ಲೆೇಖಕರು	ಬರೆದಿರುವ	ಮೊವತೆೊತಿವಂಭತುತಿ	ವಿವಿಧ	ಪುಸತಿಕಗಳ	ಸವಂಗರಾಹವೆೇ	ಹಳ 	ೆಒಡವಂಬಡಿಕೆ.	ಪುರಾತನ	
ಇಸೆರಾೇಲ್ನ	ಭಾಷೆಯಾದ	ಹೇಬೊರಾವಿನಲ್್ಲ	ಅವುಗಳ್	ಬರೆಯಲಪಿಟ್್ಟವೆ.	 ಕೆಲವು	ಭಾಗಗಳ್	ಬಾಬಿಲೆೊೇನಿನ	ಅಧಿಕೃತ	
ಭಾಷೆಯಾದ	ಅರಮೆೇಯಿಕ್ನಲ್್ಲ	ಬರೆಯಲಪಿಟ್್ಟವೆ.	ಅವಂದರೆ	ಮದಲನೆ	ಪುಸತಿಕ	ರಚನೆಗೆೊವಂಡ	ಕಾಲಕೊ್ಕ	ಕೆೊನೆಯ	ಪುಸತಿಕ	
ರಚನೆಗೆೊವಂಡ	ಕಾಲಕೊ್ಕ	ಸುಮಾರು	ಸಾವಿರ	ವಷಮೋಗಳ	ಅವಂತರವಿದೆ.	ಈ	ಸವಂಗರಾಹದಲ್್ಲ	ಧಮಮೋಶಾಸತ್ರ,	ಚರತೆರಾ,	ಗದ್ಯ,	
ಹಾಡು,	ಕಾವ್ಯ	ಮತುತಿ	ಜ್ಾನಿಗಳ	ಬೆೊೇಧನೆಗಳಿಗೆ	ಸವಂಬವಂಧಪಟ್ಟ	ಪುಸತಿಕಗಳಿವೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗ	 ಹಳ 	ೆ ಒಡವಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ	 ಹೇಗೆ	ಮೊರು	 ಭಾಗಗಳನಾ್ನಗ	 ವಿವಂಗಡಿಸಲಾಗದೆ:	 ಧಮಮೋಶಾಸತ್ರ,	
ಪರಾವಾದನಾ	ಪುಸತಿಕಗಳ್	ಮತುತಿ	ಪವಿತರಾ	ಬರಹಗಳ್.	ಧಮಮೋಶಾಸತ್ರವು	ಮೇಶೆಯ	ಐದು	ಪುಸತಿಕಗಳನು್ನ	ಒಳಗೆೊವಂಡಿದೆ.	
ಮದಲನೆ	ಪುಸತಿಕ	“ಆದಿಕಾವಂಡ”.	ನಮಗೆ	ತ್ಳಿದೆೇ	ಇರುವವಂತೆ	ಇದು	ಲೆೊೇಕ	ಸೃಷ್್ಟಯ	ಬಗೆಗಾ,	ಪರಾಥಮ	ಸಿತ್ರೇಪುರಷರ	
ಬಗ ಗೆಾ	ಮತುತಿ	ಅವರು	ದೆೇವರ	ವಿರುದ್ಧವಾಗ	ಮಾಡಿದ	ಮದಲನೆ	ಪಾಪದ	ಬಗ ಗೆಾ,	ಮಹಾಜಲಪರಾಳಯದ	ಬಗ ಗೆಾ	ಮತುತಿ	
ಆ	ಜಲಪರಾಳಯದಲ್್ಲ	ದೆೇವರು	ರಕ್ಷಿಸಿದ	ಕುಟುವಂಬದ	ಬಗ ಗೆಾ	ತ್ಳಿಸುತತಿದೆ.	ದೆೇವರು	ತನ್ನ	ವಿಶೆೇಷವಾದ	ಉದ ದೆೇಶವನು್ನ	
ನೆರವೆೇರಸುವುದಕಾ್ಕಗ	ಆರಸಿಕೆೊವಂಡ	ಇಸೆರಾೇಲರ	ರಾಜ್ಯವು	ಆರವಂಭಗೆೊವಂಡದದನು್ನ	ಇದು	ತ್ಳಿಸುತತಿದೆ.

ಅಬ್ಹಾಮನ ಚರಿತೆ್
ನವಂಬಿಕೆಯಲ್್ಲ	ಮಹಾ	ವ್ಯಕತಿಯಾಗದದ	ಅಬರಾಹಾಮನೆೊವಂದಿಗೆ	ದೆೇವರು	ಒಪಪಿವಂದ	ಮಾಡಿಕೆೊವಂಡನು.	ಅಬರಾಹಾಮನನು್ನ	
ಮಹಾ	ಜನಾವಂಗದ	ತವಂದೆಯನಾ್ನಗ	ಅವನಿಗೊ	ಅವನ	ಸವಂತತ್ಯವರಗೊ	ಕಾನಾನ್	ದೆೇಶವನು್ನ	ಕೆೊಡುವುದಾಗಯೊ	
ದೆೇವರು	ಅಬರಾಹಾಮನಿಗೆ	ಆ	ಒಪಪಿವಂದದಲ್್ಲ	ವಾಗಾದನ	ಮಾಡಿದನು.	ತಾನು	ಆ	ಒಪಪಿವಂದವನು್ನ	ಒಪಿಪಿಕೆೊವಂಡಿರುವುದಾಗ	
ಸೊಚಸಲು	ಅಬರಾಹಾಮನು	ಸುನ್ನತ್	ಮಾಡಿಸಿಕೆೊವಂಡನು.	ಅವಂದಿನಿವಂದ	ದೆೇವರಗೊ	ಮತುತಿ	ಆತನ	ಜನರಗೊ	ಆದ	
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ಒಪಪಿವಂದಕೆ್ಕ	ಸುನ್ನತ್ಯೆೇ	ಪುರಾವೆ	ಆಯಿತು.	ದೆೇವರು	ತಾನು	ನಿೇಡಿದ	ವಾಗಾದನಗಳನು್ನ	ಹೆೇಗೆ	ನೆರವೆೇರಸುತಾತಿನೆ	
ಎವಂಬುದು	ಅಬರಾಹಾಮನಿಗೆ	ಗೆೊತ್ತಿರಲ್ಲ್ಲ.	ಆದರೊ	ಅಬರಾಹಾಮನು	ದೆೇವರಲ್್ಲ	ಭರವಸೆ	ಇಟ್ಟನು.	ಇದು	ದೆೇವರಗೆ	ಬಹು	
ಮೆಚಚಿಕೆಯಾಯಿತು.	ಮೆಸೆೊಪೊಟೆೊಮಯಾದಲ್್ಲನ	ಹೇಬೊರಾಗಳ	ನಡುವೆ	ಅಬರಾಹಾಮನಿಗೆ	ಮನೆಯಿತುತಿ.	ಆದರೆ	ದೆೇವರು	
ಅಲ್್ಲವಂದ	ವಾಗದತತಿ	ದೆೇಶವಾದ	ಕಾನಾನಿಗೆ	(ಪಾಲೆಸೆತಿೇನಿಗೆ)	ಕರೆದೆೊಯದನು.	ವೃದಾ್ಧಪ್ಯದಲ್್ಲ	ಅಬರಾಹಾಮನಿಗೆ	ಇಸಾಕನೆವಂಬ	
ಮಗ	ಹುಟ್್ಟದನು.	ಇಸಾಕನಿಗೆ	ಯಾಕೆೊೇಬ	ಎವಂಬ	ಮಗ	ಜನಿಸಿದನು.	(ಯಾಕೆೊೇಬನಿಗೆ	“ಇಸೆರಾೇಲ”	ಎವಂತಲೊ	ಹೆಸರದೆ).	
ಯಾಕೆೊೇಬನಿಗೆ	ಒಟು್ಟ	ಹನೆ್ನರಡು	ಮವಂದಿ	ಗವಂಡುಮಕ್ಕಳ್	ಮತುತಿ	ಒಬ್ಬ	ಹೆಣುಣುಮಗಳ್	ಇದದರು.	ಈ	ಕುಟುವಂಬವೆೇ	ಇಸೆರಾೇಲ್	
ಜನಾವಂಗವಾಯಿತು.	ಆದರೊ	ಅದು	ತನ್ನ	ಕುಲದ	ಮೊಲವನು್ನ	ಮರೆಯಲ್ಲ್ಲ.	ಅದು	ಯಾವಾಗಲೊ	ತನ್ನನು್ನ	ಇಸೆರಾೇಲ್ನ	
ಹನೆ್ನರಡು	ಕುಲಗಳ್	ಎವಂಬುದಾಗಯೆೇ	ಸೊಚಸಿಕೆೊಳ್ಳುತ್ತಿತುತಿ.	ಹೇಗೆ	ಯಾಕೆೊೇಬನ	ಹನೆ್ನರಡು	ಮವಂದಿ	ಗವಂಡುಮಕ್ಕಳ್	
ಇಸೆರಾೇಲ್ನ	ವವಂಶಜರೆವಂಬುದಾಗ	ಕರೆಯಲಪಿಟ್ಟರು.	ಅವರು	ಯಾರೆವಂದರೆ:	ರೊಬೆೇನ್,	ಸಿಮೆಯೇನ್,	ಲೆೇವಿ,	ಯೆಹೊದ,	
ದಾನ್,	ನಫಾತಿಲ್,	ಗಾದ್,	ಆಶೆೇರ್,	ಇಸಾಸೆಕಾರ್,	ಜೆಬುಲೆೊೇನ್,	ಯೇಸೆೇಫ	ಮತುತಿ	ಬೆನಾ್ಯಮನ್.	ಪೂವಿಮೋಕರಲ್್ಲ	
ಪರಾಮುಖರಾದ	ಮೊವರು	ಯಾರೆವಂದರೆ:	ಅಬರಾಹಾಮ,	ಇಸಾಕ	ಮತುತಿ	ಯಾಕೆೊೇಬ.	ಇವರನು್ನ	ಇಸೆರಾೇಲ್ನ	“ಪಿತೃಗಳ್”	
ಎವಂದು	ಕರೆಯಲಾಯಿತು.

ಅಬರಾಹಾಮನು	ಮತೆೊತಿವಂದು	ರೇತ್ಯ	“ಪಿತೃ”ವೂ	ಆಗದದನು.	ಪಾರಾಚೇನ	ಇಸೆರಾೇಲ್ನಲ್್ಲ	ಅನೆೇಕ	ಸಲ	ದೆೇವರು	ಕೆಲವರನು್ನ	
ತನ್ನ	ಪರಾತ್ನಿಧಿಗಳನಾ್ನಗ	ಆರಸಿಕೆೊವಂಡನು.	ಈ	ಪರಾತ್ನಿಧಿಗಳ್	ಅಥವಾ	ಪರಾವಾದಿಗಳ್	ಜನರಗೆ	ದೆೇವರ	ಸವಂದೆೇಶವನು್ನ	
ಕೆೊಡುತ್ತಿದದರು.	 ಪರಾವಾದಿಗಳ	 ಮೊಲಕವಾಗ	 ದೆೇವರು	 ಇಸೆರಾೇಲ್	 ಜನರಗೆ	 ಎಚಚಿರಕೆಗಳನು್ನ,	 ನಿಯಮಗಳನು್ನ,	
ಉಪದೆೇಶಗಳನು್ನ,	 ಹವಂದಿನ	ಅನುಭವಗಳಿವಂದ	 ರೊಪಿಸಿದ	 ಪಾಠಗಳನು್ನ	ಮತುತಿ	 ಭವಿಷ್ಯದಲ್್ಲ	 ನಡೆಯಬಹುದಾದ	
ರಟನೆಗಳನಾ್ನಧರಸಿದ	ಪಾಠಗಳನು್ನ	 ಕೆೊಟ್ಟನು.	ಹೇಬೊರಾ	ಭಾಷೆಯವನಾಗದದ	ಅಬರಾಹಾಮನೆೇ	ಮದಲನೆ	ಪರಾವಾದಿ	
ಎವಂದು	ಪವಿತರಾ	ಗರಾವಂಥಗಳಲ್್ಲ	ಉಲೆ್ಲೇಖಿಸಲಾಗದೆ.

ಇಸೆ್ೇಲರಿಗೆ ದಾಸಯಾದಿಂದ ಬಿಡ್ಗಡೆ
ಯಾಕೆೊೇಬನ	ಕುಟುವಂಬವು	ಬೆಳೆದು	ಎಪಪಿತುತಿ	ಮವಂದಿ	ನೆೇರ	ವವಂಶಜನರನು್ನ	ಪಡೆದುಕೆೊವಂಡಿತು.	ಅವನ	ಮಕ್ಕಳಲ್್ಲ	
ಒಬ್ಬನಾದ	ಯೇಸೆೇಫನು	ಈಜಿಪಿ್ಟನಲ್್ಲ	ಉನ್ನತ	ಅಧಿಕಾರಯಾದನು.	ಆಗನ	ಕಾಲ	ಕಷ್ಟಕರವಾಗದದರವಂದ	ಯಾಕೆೊೇಬ	
ಮತುತಿ	ಅವನ	ಕುಟುವಂಬದವರು	ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ	ಹೆೊೇದರು.	ಈಜಿಪಿ್ಟನಲ್್ಲ	ಆಹಾರವು	ಯಥೆೇಚ್ಛವಾಗ	ದೆೊರೆಯುತ್ತಿದದ	ಕಾರಣ	
ಜಿೇವನವು	ಅಲ್್ಲ	ಸುಖಕರವಾಗತುತಿ.	ಹೇಬೊರಾ	ಭಾಷೆಯನಾ್ನಡುತ್ತಿದದ	ಈ	ಕುಲವು	ಚಕ್ಕ	ಜನಾವಂಗವಾಯಿತು.	ಫರೆೊೇಹನು	
(ಈಜಿಪಿ್ಟನ	ರಾಜ)	ಇವರನು್ನ	ಗುಲಾಮರನಾ್ನಗ	ಮಾಡಿಕೆೊವಂಡನು.	ಕಟ್ಟಕಡೆಗೆ,	ಸುಮಾರು	ನಾನೊರು	ವಷಮೋಗಳ	ನವಂತರ,	
ಪರಾವಾದಿಯಾದ	ಮೇಶೆಯ	ಮೊಲಕ	ದೆೇವರು	ಇಸೆರಾೇಲರನು್ನ	ಹೆೇಗೆ	ಈಜಿಪಿ್ಟನ	ಗುಲಾಮಗರಯಿವಂದ	ಬಿಡಿಸಿ	ಪಾಲೆಸೆತಿೇನಿಗೆ	
ಕರೆದೆೊಯದನೆವಂಬುದನು್ನ	ವಿಮೇಚನಕಾವಂಡ	ಎವಂಬ	ಪುಸತಿಕವು	ತ್ಳಿಸುತತಿದೆ.	ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗ	ಕೆೊಟ್ಟ	ಬೆಲೆ	ದೆೊಡ್ಡದು.	ಆದರೆ	
ಅದನು್ನ	ಈಜಿಪಿ್ಟನವರು	ಕೆೊಡಬೆೇಕಾಯಿತು.	ಕೆೊನೆಗೆ	ಫರೆೊೇಹ	ಇಸೆರಾೇಲರನು್ನ	ಬಿಡುಗಡೆ	ಮಾಡಲು	ಒಪಿಪಿಕೆೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕವಂತ	
ಮುವಂಚೆ	ಅವನೊ	ಈಜಿಪಿ್ಟನ	ಎಲಾ್ಲ	ಕಟುವಂಬಗಳವರೊ	ತಮ್ಮ	ಚೆೊಚಚಿಲು	ಗವಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ	ಕಳೆದುಕೆೊಳಳುಬೆೇಕಾಯಿತು.	ಈ	
ರಟನೆಯನು್ನ	ಇಸೆರಾೇಲ್ನ	ಜನರು	ತಮ್ಮ	ಆರಾಧನೆ	ಮತುತಿ	ಯಜ್ಞಗಳಲ್್ಲ	ಸ್ಮರಸಿಕೆೊಳ್ಳುತ್ತಿದದರು.

ಸಾ್ತವಂತರಾ್ಯ	ಹೆೊವಂದಲು	ಇಸೆರಾೇಲ್ನ	ಜನ	ಸಿದ್ಧರಾಗದದರು.	ಈಜಿಪಿ್ಟನಿವಂದ	ತಪಿಪಿಸಿಕೆೊಳಳುಲು	ಉಡುಪು	ಧರಸಿಕೆೊವಂಡಿದದರು.	
ಪರಾತ್	ಕಟುವಂಬದವರು	ಒವಂದು	ಕುರಯನು್ನ	ಕೆೊಯುದ	ಅದರ	ಮಾವಂಸವನು್ನ	ಬೆವಂಕಯಿವಂದ	ಬೆೇಯಿಸಿದರು.	ದೆೇವರಗೆ	ವಿಶೆೇಷ	
ಚಹೆ್ನಯಾಗರಲೆವಂದು	ಅದರ	ರಕತಿವನು್ನ	ತಮ್ಮ	ಹೆೊಸಿತಿಲ	ಮೆೇಲೆ	ಚೆಲ್್ಲದರು.	ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ	ರೆೊಟ್್ಟಯನು್ನ	ಅವಸರದಿವಂದ	
ಮಾಡಿ	ಊಟ	ಮಾಡಿದರು.	ಅವಂದು	ರಾತ್ರಾ	ಪರಾಭುವಿನ	ದೊತನು	ಆ	ದೆೇಶದ	ಮೆೇಲೆಲಾ್ಲ	ಸವಂಚರಸಿದನು.	ಯಾವ	
ಮನೆಯ	ಹೆೊಸಿತಿಲಲ್್ಲ	ಕುರಯ	ರಕತಿವಿರಲ್ಲ್ಲವೊ	ಆ	ಕುಟುವಂಬದ	ಚೆೊಚಚಿಲು	ಮಗನು	ಕೆೊಲ್ಲಲಪಿಟ್ಟನು.	ಇಸೆರಾೇಲರಗೆ	ಬಿಡುಗಡೆ	
ಆಯಿತು.	ಆದರೆ	ಗುಲಾಮರು	ಈಜಿಪಿ್ಟನಿವಂದ	ಹೆೊರಟುಹೆೊೇಗುತ್ತಿರುವಾಗ	ಫರೆೊೇಹ	ತನ್ನ	ಮನಸಸೆನು್ನ	ಬದಲಾಯಿಸಿದನು.	
ಇಸೆರಾೇಲ್	ಜನರನು್ನ	ಬವಂಧಿಸಿ	ಹವಂದಕೆ್ಕ	ಎಳೆದುಕೆೊವಂಡು	ಬರಲು	ತನ್ನ	ಸೆೈನ್ಯವನು್ನ	ಕಳ್ಹಸಿದನು.	ಆದರೆ	ದೆೇವರು	
ತನ್ನ	ಜನರನು್ನ	ರಕ್ಷಿಸಿದನು.	ದೆೇವರು	ಕೆವಂಪು	ಸಮುದರಾವನು್ನ	ಎರಡು	ಭಾಗ	ಮಾಡಿ	ಅವರನು್ನ	ಸಮುದರಾದ	ಆಚೆದಡಕೆ್ಕ	
ನಡೆಸಿ	ಸ್ತವಂತರಾರನಾ್ನಗ	ಮಾಡಿದನು	ಮತುತಿ	ಬೆನ್ನಟ್್ಟ	ಬರುತ್ದದ	ಈಜಿಪಿ್ಟನ	ಸೆೈನ್ಯವನು್ನ	ನಾಶಗೆೊಳಿಸಿದನು.	ಬಳಿಕ,	
ಅರೆೇಬಿಯಾದ	ಪಯಾಮೋಯ	ದಿ್ೇಪದ	ಸಿೇನಾಯ್	ಮರುಭೊಮಯಲ್್ಲನ	ಒವಂದು	ಬೆಟ್ಟದ	ಬಳಿ	ದೆೇವರು	ಆ	ಜನರೆೊವಂದಿಗೆ	
ವಿಶೆೇಷವಾದ	ಒಪಪಿವಂದವನು್ನ	ಮಾಡಿಕೆೊವಂಡನು.

ಮೊೇಶೆಯ ಧಮ್ಮಶಾಸತ್ರ
ದೆೇವರು	ಇಸೆರಾೇಲರನು್ನ	ರಕ್ಷಿಸಿದುದ	ಮತುತಿ	ಸಿೇನಾಯ್	ಬೆಟ್ಟದ	ಬಳಿ	ಒಪಪಿವಂದ	ಮಾಡಿಕೆೊವಂಡದುದ	ಈ	ಜನಾವಂಗವನು್ನ	
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ಇತರ	ಎಲ್ಲರವಂದ	ಪರಾತೆ್ಯೇಕಗೆೊಳಿಸಿತು.	ಈ	ಒಪಪಿವಂದದ	ಮೊಲಕ	ಇಸೆರಾೇಲರು	ವಾಗಾದನಗಳನು್ನ	ಮತುತಿ	ನಿಯಮಗಳನು್ನ	
ಪಡೆದುಕೆೊವಂಡರು.	“ದಶಾಜ್ೆಗಳ್”	ಎವಂಬ	ಹೆಸರನಿವಂದ	ಪರಾಸಿದ್ಧವಾಗರುವ	ಈ	ಒಪಪಿವಂದದ	ಒವಂದು	ಭಾಗವನು್ನ	ದೆೇವರೆೇ	
ಸ್ತಃ	ಎರಡು	ಕಲ್್ಲನ	ಫಲಕದ	ಮೆೇಲೆ	ಬರೆದು	ತನ್ನ	ಜನರಗೆ	ಕೆೊಟ್ಟನು.	ಇಸೆರಾೇಲ್ನ	ಜನರು	ಯಾವ	ರೇತ್	ಬದುಕಬೆೇಕು	
ಎವಂದು	ದೆೇವರು	ನಿರೇಕ್ಷಿಸಿದದನೆೊೇ	ಆ	ಮೊಲತತ್ಗಳನು್ನ	ಈ	ಆಜ್ೆಗಳ್	ಒಳಗೆೊವಂಡಿದದವು.	ಇಸೆರಾೇಲ್ನ	ಒಬ್ಬ	ಪರಾಜೆ	ತನ್ನ	
ದೆೇವರು,	ಕುಟುವಂಬ	ಮತುತಿ	ಸ್ದೆೇಶದವರ	ಬಗೆಗಾ	ಹೆೇಗೆ	ನಡೆದುಕೆೊಳಳುಬೆೇಕೆವಂಬುದನು್ನ	ಅವುಗಳಲ್್ಲ	ಹೆೇಳಿದೆ.

ದೆೇವರು	ಸಿೇನಾಯ್	ಪವಮೋತದ	ಬಳಿ	ಕೆೊಟ್ಟ	ದಶಾಜ್ೆಗಳ್	ಮತುತಿ	ಇನು್ನಳಿದ	ನಿಯಮಗಳ್	ಮತುತಿ	ಬೆೊೇಧನೆಗಳ್	
“ಮೇಶೆಯ	ಧಮಮೋಶಾಸತ್ರ”	ಅಥವಾ	“ಧಮಮೋಶಾಸತ್ರ”	ಎವಂಬ	ಹೆಸರನಿವಂದ	ಪರಾಸಿದ್ಧವಾಗವೆ.	ಮದಲ	ಐದು	ಪುಸತಿಕಗಳಿಗೆ	
ಮತುತಿ	 ಕೆಲವೊಮೆ್ಮ	ಇಡಿೇ	 ಹಳ 	ೆ ಒಡವಂಬಡಿಕೆಗೆ	ಈ	ಪದಗಳನು್ನ	 ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.	 ದಶಾಜ್ೆಗಳ್,	 ನಡವಳಿಕೆಗೆ	
ಸವಂಬವಂಧಪಟ್ಟ	ಕಟ್ಟಳೆಗಳ್,	ಯಾಜಕರು,	ಯಜ್ಞಗಳ್,	ಆರಾಧನೆ	ಮತುತಿ	ಪವಿತರಾ	ದಿನ	ಇವುಗಳ	ಕುರತಾದ	ನಿಯಮಗಳನು್ನ	
ಮೇಶೆಯ	ಧಮಮೋಶಾಸತ್ರ	 ಒಳಗೆೊವಂಡಿದೆ.	ಈ	ನಿಯಮಗಳ್	ಯಾಜಕಕಾವಂಡ	ಎವಂಬ	ಪುಸತಿಕದಲ್್ಲ	 ಕಾಣಬರುತತಿವೆ.	
ಮೇಶೆಯ	ಧಮಮೋಶಾಸತ್ರದ	ಪರಾಕಾರ	ಎಲಾ್ಲ	ಯಾಜಕರು	ಅವರ	ಸಹಾಯಕರು	ಲೆೇವಿ	ಕುಲಕೆ್ಕ	ಸೆೇರದವರಾಗದದರು.	ಈ	
ಸಹಾಯಕರನು್ನ	“ಲೆೇವಿಯರು”	ಎವಂದು	ಕರೆಯುತ್ತಿದದರು.	ಅತ್ಯವಂತ	ಪರಾಮುಖನಾದ	ಯಾಜಕನನು್ನ	 “ಮಹಾಯಾಜಕ”	
ಎವಂದು	ಕರೆಯುತ್ತಿದದರು.

ಇಸೆರಾೇಲ್ನ	ಜನರು	ದೆೇವರನು್ನ	ಆರಾಧಿಸಲು	ಹೆೊೇಗುತ್ತಿದದ	ಸಥಾಳಕೆ್ಕ	“ದೆೇವದಶಮೋನ	ಗುಡಾರ”	ಎವಂಬ	ಹೆಸರತುತಿ.	ಈ	
ಗುಡಾರವನು್ನ	ಕಟ್ಟತಕ್ಕ	ಕರಾಮದ	ಬಗೆಗಾ	ಧಮಮೋಶಾಸತ್ರದಲ್್ಲ	ವಿವರಸಲಾಗದೆ.	ಅವರು	ಆರಾಧನೆಗಾಗ	ಉಪಯೇಗಸುತ್ತಿದದ	
ವಸುತಿಗಳನು್ನ	ತಯಾರಸತಕ್ಕ	ಕರಾಮವನು್ನ	ಸಹ	ಅದು	ಒಳಗೆೊವಂಡಿದೆ.	ಮುವಂದೆ	ಜೆರುಸಲೆೇಮನ	ಸಿಯೇನ್	ಪವಮೋತದ	
ಮೆೇಲೆ	ಪವಿತರಾ	ದೆೇವಾಲಯವನು್ನ	ಕಟ್ಟಲು	ಇದು	ಇಸೆರಾೇಲರನು್ನ	ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿತು.	ಜನರು	ಒಬ್ಬರಗೆೊಬ್ಬರಗೆ	ಮತುತಿ	ದೆೇವರಗೆ	
ವಿರುದ್ಧವಾಗ	ಮಾಡುವ	ಪಾಪಗಳನು್ನ	ಯಜ್ಞ	ಮತುತಿ	ಆರಾಧನೆಗಳ	ನಿಯಮಗಳ್	ತೆೊೇರಸಿಕೆೊಟ್ಟವು.	ಇದಲ್ಲದೆ	ಜನರು	
ಒಬ್ಬರಗೆೊಬ್ಬರು	ಅನೆೊ್ಯೇನ್ಯವಾಗರಲು	ಮತುತಿ	ದೆೇವರೆೊವಂದಿಗೆ	ಅನೆೊ್ಯೇನ್ಯವಾಗರಲು	ಅಗತ್ಯವಾದ	ಮಾಗಮೋವನು್ನ	
ಸಹ	ತೆೊೇರಸಿಕೆೊಟ್ಟವು.	ಇಡಿೇ	ಮಾನವಕೆೊೇಟ್ಗಾಗ	ದೆೇವರು	ಕೆೊಡಲು	ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದದ	ಯಜ್ಞವೊವಂದನು್ನ	ಚೆನಾ್ನಗ	
ಅರತುಕೆೊಳಳುಲು	ಈ	ಯಜ್ಞಗಳ್	ಅನುವು	ಮಾಡಿಕೆೊಟ್ಟವು.

ಅನೆೇಕ	 ಪವಿತರಾ	 ದಿನಗಳನು್ನ	 ಅಥವಾ	 ಹಬ್ಬಗಳನು್ನ	 ಆಚರಸಲು	 ಅಗತ್ಯವಾದ	 ನಿಯಮಗಳನು್ನ	 ಧಮಮೋಶಾಸತ್ರ	
ಒಳಗೆೊವಂಡಿದೆ.	ಪರಾತ್ಯವಂದು	ಹಬ್ಬ	ತನ್ನದೆೇ	ಆದ	ವಿಶೆೇಷ	ಅಥಮೋವನು್ನ	ಹೆೊವಂದಿದೆ.	ಕೆಲವು	ಹಬ್ಬಗಳ್	ವಷಮೋದ	ವಿಶೆೇಷ	
ಕಾಲಗಳನು್ನ	 ಆಚರಸುವ	ಸವಂಭರಾಮದ	ದಿನಗಳಾಗದದವು.	 ಅವು	ಯಾವುವೆವಂದರೆ:	 ಪರಾಥಮ	ಫಲದ	ಸುಗಗಾಹಬ್ಬಗಳ್,	
ಪವಂಚಾಶತತಿಮ	ಹಬ್ಬ	ಮತುತಿ	ಪಣಮೋಶಾಲೆಗಳ	ಹಬ್ಬ.	ದೆೇವರು	ತನ್ನ	ಜನರಗಾಗ	ಮಾಡಿದ	ಅದುಭುತಕಾಯಮೋಗಳ	ನೆನಪಿಗಾಗ	
ಕೆಲವು	ಹಬ್ಬಗಳನು್ನ	ಆಚರಸಲಾಗುತ್ತಿತುತಿ.	ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವು	ಅವಂಥ	ಹಬ್ಬಗಳಲ್್ಲ	ಒವಂದಾಗತುತಿ.	ಪರಾತ್ಯವಂದು	ಕುಟುವಂಬವು	
ತಾನು	ಈಜಿಪಿ್ಟನಿವಂದ	ತಪಿಪಿಸಿಕೆೊವಂಡ	ರಟನೆಯನು್ನ	ಪುನಃ	ನೆನಪುಮಾಡಿಕೆೊಳ್ಳುತ್ತಿತುತಿ.	ಜನರು	ದೆೇವರ	ಸುತಿತ್ಗೇತೆಗಳನು್ನ	
ಹಾಡುತ್ತಿದದರು.	ಒವಂದು	ಕುರಮರಯನು್ನ	ಕೆೊಯುದ	ಅಡಿಗೆ	ತಯಾರು	ಮಡುತ್ತಿದದರು.	ನೆೊೇವು	ಮತುತಿ	ದುಃಖದ	ಬಾಳಿನಿವಂದ	
ತಮ್ಮನು್ನ	 ಕಾಪಾಡಲು	ದೆೇವರು	ಮಾಡಿದ	ಕಾಯಮೋಗಳನು್ನ	ದಾರಾಕ್ಾರಸದ	ಪರಾತ್	ಲೆೊೇಟವೂ	ಊಟದ	ಪರಾತ್ಯವಂದು	
ತುತೊತಿ	ಜನಗಳಿಗೆ	ನೆನಪು	ತವಂದುಕೆೊಡುತ್ತಿದದವು.	ಇತರ	ಹಬ್ಬಗಳ್	ಬಹಳ	ಗವಂಭಿೇರವಾದ	ಹಬ್ಬಗಳಾಗದದವು.	ಪರಾತ್	ವಷಮೋ	
ಜನರು	ತಾವು	ಇತರರಗೆ	ಮತುತಿ	ದೆೇವರಗೆ	ವಿರುದ್ಧವಾಗ	ಮಾಡಿದ	ಕೆಟ್ಟಕಾಯಮೋಗಳನು್ನ	ದೆೊೇಷಪರಹಾರಕದ	ದಿನದವಂದು	
ಜ್ಾಪಿಸಿಕೆೊಳಳುಬೆೇಕಾಗತುತಿ.	ಅದು	ದುಃಖದ	ದಿನವಾದದರವಂದ	ಜನರು	ಊಟ	ಮಾಡುತ್ತಿರಲ್ಲ್ಲ.	ಅವಂದು	ಅವರ	ಪಾಪಗಳನು್ನ	
ಮುಚಚಿಲು	ಅಥವಾ	ಪಾರಾಯಶಿಚಿತತಿ	ನಿೇಡಲು	ಮಹಾಯಾಜಕನು	ವಿಶೆೇಷವಾದ	ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ	ಅಪಿಮೋಸುತ್ತಿದದನು.

ದೆೇವರು	ಮತುತಿ	ಇಸೆರಾೇಲರ	ನಡುವೆ	ಆದ	ಒಪಪಿವಂದವು	ಹಳ 	ೆಒಡವಂಬಡಿಕೆಯ	ಲೆೇಖಕರಗೆ	ಬಹಳ	ಮುಖ್ಯವಾದ	
ವಿಷಯವಾಗತುತಿ.	ಇಸೆರಾೇಲ್	ರಾಷಟ್ರವು	ಮತುತಿ	ಇಸೆರಾೇಲ್ನ	ಪರಾತ್ಯಬ್ಬ	ಪರಾಜೆಯು	ದೆೇವರೆೊವಂದಿಗೆ	ಮಾಡಿಕೆೊವಂಡಿದದ	
ವಿಶೆೇಷ	ಒಪಪಿವಂದವನೆ್ನೇ	ಬಹುಮಟ್್ಟಗೆ	ಪರಾವಾದಿಗಳ	ಎಲಾ್ಲ	ಪುಸತಿಕಗಳ್	ಮತುತಿ	ಪವಿತರಾ	ಬರಹಗಳ್	ಆಧರಸಿವೆ.	ಅವರು	
ಅದನು್ನ	“ಪರಾಭುವಿನೆೊವಂದಿಗೆ	ಒಪಪಿವಂದ”	ಎವಂತಲೊ,	ಅಥವಾ	ಸರಳವಾಗ	“ಒಪಪಿವಂದ”	ಎವಂತಲೊ	ಕರೆದರು.	ಅವರ	ಚರತೆರಾ	
ಪುಸತಿಕಗಳ್	ರಟನೆಗಳನು್ನ	ಒಪಪಿವಂದದ	ಬೆಳಕನಲ್್ಲ	ಅಥೆೈಮೋಸುತತಿವೆ.	ಒಬ್ಬ	ವ್ಯಕತಿಯೆೇ	ಆಗಲ್	ಅಥವಾ	ರಾಷಟ್ರವೆೇ	ಅಗಲ್	
ದೆೇವರಗೆ	ಮತುತಿ	ಒಪಪಿವಂದಕೆ್ಕ	ವಿಧೆೇಯರಾಗದಾದಗ	ಮಾತರಾ	ಅವರಗೆ	ದೆೇವರವಂದ	ಆಶಿೇವಾಮೋದ	ದೆೊರೆಯಿತು.	ಜನರು	
ಒಪಪಿವಂದವನು್ನ	ಉಲ್ಲವಂಘಿಸಿದಾಗ	ಅವರು	ದೆೇವರವಂದ	ಶಿಕ್ೆ	ಹೆೊವಂದಬೆೇಕಾಯಿತು.	ಜನರು	ತನೆೊ್ನವಂದಿಗೆ	ಮಾಡಿ	ಕೆೊವಂಡಿದದ	
ಒಪಪಿವಂದವನು್ನ	ನೆನಪು	ಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗ	ದೆೇವರು	ಪರಾವಾದಿಗಳನು್ನ	ಅವರ	ಬಳಿಗೆ	ಕಳ್ಹಸಿದನು.	ದೆೇವರು	ತನಗೆ	
ವಿಧೆೇಯರಾಗದದ	ಜನರಗೆೊೇಸ್ಕರ	ಮಾಡಿದ	ಅದುಭುತಕಾಯಮೋಗಳನು್ನ	ಇಸೆರಾೇಲ್ನ	ಕವಿಗಳ್	ಹಾಡಿದರು	ಮತುತಿ	ದೆೇವರಗೆ	
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ಅವಿಧೆೇಯರಾಗದದವರಗೆ	ಉವಂಟಾದ	ನೆೊೇವು	ಮತುತಿ	ಶಿಕ್ೆಗಳನು್ನ	ನೆನಸಿಕೆೊವಂಡು	ಗೆೊೇಳಾಡಿದರು.	ಈ	ಲೆೇಖಕರ	ತಪುಪಿ-
ಒಪುಪಿಗಳ	ಪರಕಲಪಿನೆಯು	ಒಪಪಿವಂದದ	ಕುರತಾದ	ಉಪದೆೇಶವನು್ನ	ಆಧರಸಿತುತಿ.	ಮುಗ್ಧ	ಜನರು	ಕಷ್ಟಕೆೊ್ಕಳಗಾದಾಗ	ಅದಕೆ್ಕ	
ಕಾರಣವನು್ನ	ತ್ಳಿದುಕೆೊಳಳುಲು	ಕವಿಗಳ್	ಶರಾಮಸಿದರು.

ಇಸೆ್ೇಲ್ ಸಾಮಾ್ಜಯಾ
ಪುರಾತನ	ಇಸೆರಾೇಲ್ನ	ಚರತೆರಾಯು	ಚಕಾರಾಕಾರದಲ್್ಲದೆ	ಎನ್ನಬಹುದು.	ಹೆೇಗೆವಂದರೆ,	ಜನರು	ದೆೇವರನು್ನ	ತ್ರಸ್ಕರಸುತಾತಿರೆ,	
ದೆೇವರು	ಜನರನು್ನ	ರಕ್ಷಿಸುತಾತಿನೆ,	ಜನರು	ದೆೇವರ	ಕಡೆಗೆ	ಮತೆತಿ	ತ್ರುಗಕೆೊಳ್ಳುತಾತಿರೆ.	ಆ	ಬಳಿಕ	ಜನರು	ಮತೆತಿ	ದೆೇವರನು್ನ	
ತ್ರಸ್ಕರಸುತಾತಿರೆ.	ಜನರು	ದೆೇವರ	ಒಪಪಿವಂದವನು್ನ	ಒಪಿಪಿಕೆೊವಂಡ	ಕೊಡಲೆೇ	ಈ	ಚಕಾರಾಕಾರದ	ಚರತೆರಾಯು	ಆರವಂಭವಾಯಿತು	
ಮತುತಿ	ಅದು	ಪದೆೇಪದೆೇ	ಪುನರಾವತಮೋನೆಯಾಯಿತು.	ದೆೇವರನು್ನ	ಅನುಸರಸುವುದಾಗ	ಜನರು	ಸಿೇನಾಯ್	ಪವಮೋತದ	
ಬಳಿ	ಒಪಿಪಿಕೆೊವಂಡರು.	ಆದರೆ	ಆ	ಬಳಿಕ	ಅವರು	ದವಂಗೆ	ಎದದರು.	ಈ	ಕಾರಣದಿವಂದಾಗ	ಅವರು	ಅರಣ್ಯದಲ್್ಲ	40	ವಷಮೋ	
ಅಲೆಯಬೆೇಕಾಯಿತು.	 ಕಟ್ಟಕಡೆಗೆ,	ಮೇಶೆಗೆ	 ಸಹಾಯಕನಾಗದದ	ಯೆಹೆೊೇಶುವನು	 ಜನರನು್ನ	 ವಾಗದತತಿ	 ದೆೇಶಕೆ್ಕ	
ನಡೆಸಿದನು.	ಅನೆೇಕ	ಅರಸರುಗಳನು್ನ	ಸೆೊೇಲ್ಸಿ	ಕಾನಾನ್	ದೆೇಶವನು್ನ	ವಶಪಡಿಸಿಕೆೊಳಳುಲಾಯಿತು.	ಯೆಹೆೊೇಶುವನು	
ಕಾನಾನ್	ದೆೇಶವನು್ನ	ಇಸೆರಾೇಲರಗೆ	ಹವಂಚಕೆೊಟ್ಟನು.	ಇದಾದ	ನವಂತರ	“ನಾ್ಯಯಾಧಿೇಶರು”	ಎನಿಸಿಕೆೊವಂಡಿದದ	ಸಥಾಳಿೇಯ	
ನಾಯಕರೆೇ	ಕೆಲವು	ಶತಮಾನಗಳವರೆಗೆ	ರಾಜ್ಯಬಾರ	ಮಾಡಿದರು.

ಕಾಲಕರಾಮೆೇಣ,	ಜನರು	ಒಬ್ಬ	ರಾಜನನು್ನ	ಅಪೆೇಕ್ಷಿಸಿದರು.	ಸೌಲನು	ಅವರ	ಮದಲನೆ	ರಾಜನಾದನು.	ಸೌಲನು	
ದೆೇವರಗೆ	 ವಿಧೆೇಯನಾಗಲ್ಲ್ಲ.	 ಆದದರವಂದ	 ದೆೇವರು	 ಕುರುಬನಾಗದದ	 “ದಾವಿೇದ”ನೆವಂಬ	 ಬಾಲಕನನು್ನ	 ಹೆೊಸ	
ರಾಜನನಾ್ನಗ	ಆರಸಿಕೆೊವಂಡನು.	ಪರಾವಾದಿಯಾದ	ಸಮುವೆೇಲನು	ಅವನ	ತಲೆಗೆ	ಎಣೆಣುಯನು್ನ	ಹಚಚಿ	ಅವನನು್ನ	ಇಸೆರಾೇಲ್	
ರಾಜನನಾ್ನಗ	ಅಭಿಷೆೇಕಸಿದನು.	ಇನು್ನ	ಮುವಂದಿನ	ಇಸೆರಾೇಲ್	ರಾಜರುಗಳೆಲ್ಲ	ಯೆಹೊದ	ಕುಲಕೆ್ಕ	ಸೆೇರದ	ದಾವಿೇದನ	
ಸವಂತತ್ಯವರಾಗರುತಾತಿರೆವಂದು	ದೆೇವರು	ದಾವಿೇದನಿಗೆ	ವಾಗಾದನ	ಮಾಡಿದನು.	ದಾವಿೇದನು	ಜೆರುಸಲೆೇಮ್	ಪಟ್ಟಣವನು್ನ	
ಗೆದುದಕೆೊವಂಡು	ಅದನು್ನ	 ರಾಜಧಾನಿಯನಾ್ನಗಯೊ	ಮುವಂದೆ	 ದೆೇವಾಲಯವನು್ನ	 ಕಟ್ಟಲು	ಯೇಗ್ಯಸಥಾಳವನಾ್ನಗಯೊ	
ಮಾಡಿದನು.	ದೆೇವಾಲಯದಲ್್ಲ	ಆರಾಧನೆ	ನಡೆಸಲು	ಅವನು	ಯಾಜಕರನು್ನ,	ಪರಾವಾದಿಗಳನು್ನ,	ಗೇತೆರಚನಕಾರರನು್ನ,	
ವಾದ್ಯಗಾರರನು್ನ	ಮತುತಿ	ಗಾಯಕರನು್ನ	ವ್ಯವಸೆಥಾ	ಮಾಡಿದನು.	ಅಲ್ಲದೆ	ಸ್ತಃ	ತಾನೆೇ	ಅನೆೇಕ	ಹಾಡುಗಳನು್ನ	(ಅಥವಾ	
ಕೇತಮೋನೆಗಳನು್ನ)	 ರಚಸಿದನು.	 ಆದರೊ	 ದೆೇವರು	 ತನ್ನ	 ಆಲಯವನು್ನ	 ಕಟ್ಟಲು	 ಅವನಿಗೆ	 ಅನುಮತ್	 ನಿೇಡಲ್ಲ್ಲ.	
ದಾವಿೇದನು	ವೃದ್ಧನಾಗ	ಸಾಯುವ	ಗಳಿಗೆಯಲ್್ಲದಾದಗ	ತನ್ನ	ಮಗನಾದ	ಸೆೊಲೆೊಮೇನನನು್ನ	ಇಸೆರಾೇಲ್ನ	ರಾಜನನಾ್ನಗ	
ಮಾಡಿದನು.	ದೆೇವರನು್ನ	ಯಾವಾಗಲೊ	ಅನುಸರಸುತಾತಿ	ಒಪಪಿವಂದಕೆ್ಕ	ವಿಧೆೇಯನಾಗರಬೆೇಕೆವಂದು	ದಾವಿೇದನು	ತನ್ನ	
ಮಗನಿಗೆ	ಎಚಚಿರಕೆ	ನಿೇಡಿದನು.	ರಾಜನಾದ	ಸೆೊಲೆೊಮೇನನು	ದೆೇವಾಲಯವನು್ನ	ಕಟ್್ಟದನು.	ಅಲ್ಲದೆ	ರಾಜ್ಯವನು್ನ	
ವಿಸತಿರಸಿದನು.	ಈ	ಕಾಲದಲ್್ಲ	ಇಸೆರಾೇಲ್	ತನ್ನ	ವೆೈಭವದ	ಶಿಖರವನು್ನ	ತಲುಪಿತುತಿ.	ಸೆೊಲೆೊಮೇನನು	ಪರಾಸಿದ್ಧನಾದನು.	
ಇಸೆರಾೇಲ್	ಬಲ್ಷ್ಠವಾಯಿತು.

ಯೆಹೊದ ಮತ್್ತ ಇಸೆ್ೇಲ್— ವಿಭಜನೆಗೆೊಂಡ ಸಾಮಾ್ಜಯಾ
ಸೆೊಲೆೊಮೇನನು	ತ್ೇರಕೆೊವಂಡ	ಮೆೇಲೆ	ದೆೇಶದಲ್್ಲ	ಒಳಜಗಳಗಳ್	ತಲೆದೆೊೇರ	ದೆೇಶವು	ವಿಭಜನೆಯಾಯಿತು.	ಉತತಿರದ	
ಹತುತಿ	ಕುಲಗಳವರು	ತಮ್ಮನು್ನ	“ಇಸೆರಾೇಲ್”	ಎವಂದು	ಕರೆದುಕೆೊವಂಡರು.	ದಕ್ಷಿಣದ	ಕುಲಗಳವರು	ತಮ್ಮನು್ನ	“ಯೆಹೊದ”	
ಎವಂದು	ಕರೆದುಕೆೊವಂಡರು.	 (ಇವಂದಿನ	“ಯೆಹೊದ್ಯರು”	ಎವಂಬ	ಪದವು	ಈ	ಹೆಸರನಿವಂದಲೆೇ	ಬವಂದಿದೆ.)	ಯೆಹೊದವು	
ಒಪಪಿವಂದವನು್ನ	ನಿಷೆ್ಠಯಿವಂದ	ಪಾಲ್ಸಿತು.	ಬಾಬಿಲೆೊೇನಿನವರು	ಕೆೊನೆಗೆ	ಯೆಹೊದವನು್ನ	ಗೆದುದ	ಅಲ್್ಲಯ	ಜನರನು್ನ	ಸೆರೆ	
ಒಯು್ಯವವರೆಗೆ	ದಾವಿೇದನ	ಸವಂತತ್ಯವರೆೇ	(ರಾಜರ	ಕುಟುವಂಬದವರೆೇ)	ಜೆರುಸಲೆೇಮನಲ್್ಲ	ರಾಜ್ಯಬಾರ	ಮಾಡುತ್ತಿದದರು.

ಉತತಿರ	ಸಾಮಾರಾಜ್ಯದಲ್್ಲ	 (ಇಸೆರಾೇಲ್ನಲ್್ಲ)	ಹಲವಾರು	ರಾಜ್ಯಗಳ್	ಬವಂದು	ಹೆೊರಟುಹೆೊೇದವು.	ಏಕೆವಂದರೆ	ಜನರು	
ಒಪಪಿವಂದಕೆ್ಕ	ನಿಷೆ್ಠಯಿವಂದಿರಲ್ಲ್ಲ.	ವಿವಿಧ	ಕಾಲಗಳಲ್್ಲ	ಇಸೆರಾೇಲ್	ರಾಜರುಗಳ್	ಹಲವಾರು	ರಾಜಧಾನಿಗಳನು್ನ	ಹೆೊವಂದಿದದರು.	
ಅವುಗಳಲ್್ಲ	 ಕೆೊನೆಯದು	ಸಮಾಯಮೋ.	ಜನರ	ಮೆೇಲೆ	ತಮ್ಮ	ಹಡಿತವನು್ನ	ಬಲಗೆೊಳಿಸಲು	ಇಸೆರಾೇಲ್	ರಾಜರುಗಳ್	
ದೆೇವರನು್ನ	ಆರಾಧಿಸತಕ್ಕ	ರೇತ್ಯನು್ನ	ಬದಲಾಯಿಸಿದರು.	ಅವರು	ಹೆೊಸ	ಯಾಜಕರನು್ನ	ಆರಸಿಕೆೊವಂಡರು.	ಅಲ್ಲದೆ	
ಎರಡು	 ಹೆೊಸ	 ದೆೇವಾಲಯಗಳನು್ನ	 ಕಟ್್ಟಸಿದರು.	 ಅವುಗಳಲ್್ಲ	 ಒವಂದು	 ದಾನ್ನ	 (ಇಸೆರಾೇಲ್ನ	ಉತತಿರ	 ಗಡಿಯಲ್್ಲ)	
ಬಳಿಯಲ್್ಲಯೊ	ಮತೆೊತಿವಂದು	ಬೆೇತೆೇಲ್ನ	(ಇಸೆರಾೇಲ್	ಮತುತಿ	ಯೆಹೊದಗಳ	ಗಡಿಯಲ್್ಲ)	ಬಳಿಯಲ್್ಲಯೊ	ಇದದವು.	ಇಸೆರಾೇಲ್	
ಮತುತಿ	ಯೆಹೊದಗಳ	ನಡುವೆ	ಅನೆೇಕ	ಯುದ್ಧಗಳಾದವು.	ಈ	ಒಳಜಗಳ	ಮತುತಿ	ಸವಂಕಷ್ಟಗಳ	ಸಮಯದಲ್್ಲ	ದೆೇವರು	
ಯೆಹೊದ	ಮತುತಿ	ಇಸೆರಾೇಲ್ಗೆ	ಅನೆೇಕ	ಪರಾವಾದಿಗಳನು್ನ	 ಕಳ್ಹಸಿದನು.	 ಕೆಲವು	ಪರಾವಾದಿಗಳ್	ಯಾಜಕರಾಗದದರು,	
ಇನಿ್ನತರರು	ರೆೈತರಾಗದದರು.	ಕೆಲವು	ಪರಾವಾದಿಗಳ್	ರಾಜರಗೆ	ಸಲಹೆಗಾರರಾಗದದರು,	ಇತರರು	ಸರಳ	ಜಿೇವನವನು್ನ	
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ನಡೆಸುತ್ತಿದದರು.	 ಕೆಲವು	ಪರಾವಾದಿಗಳ್	ತಮ್ಮ	ಉಪದೆೇಶಗಳನು್ನ	ಅಥವಾ	ಪರಾವಾದನೆಗಳನು್ನ	ಬರೆದಿಟ್ಟರು,	ಆದರೆ	
ಅನೆೇಕರು	ಬರೆದಿಡಲ್ಲ್ಲ.	ಒಟ್್ಟನಲ್್ಲ,	ಪರಾವಾದಿಗಳೆಲ್ಲರೊ	ನಾ್ಯಯ,	ನಿೇತ್	ಮತುತಿ	ಸಹಾಯಗಳಿಗೆ	ದೆೇವರೆೇ	ಆಶರಾಯ	ಎವಂಬ	
ವಿಷಯಗಳ	ಮೆೇಲೆ	ಬೆೊೇಧಿಸಿದರು.

ದೆೇವರ	 ಕಡೆಗೆ	ಮತ ತೆಿ	 ತ್ರುಗಕೆೊಳಳುದಿದದರೆ,	 ಜನರು	 ಸೆೊೇಲನು್ನ	 ಅನುಭವಿಸಿ	ಚದರಹೆೊೇಗುವರೆವಂದು	 ಅನೆೇಕ	
ಪರಾವಾದಿಗಳ್	ಮುನೆ್ನಚಚಿರಕೆ	ಕೆೊಟ್ಟರು.	ಈ	ಪರಾವಾದಿಗಳಲ್್ಲ	ಹಲವರು	ಭವಿಷ್ಯದ	ವೆೈಭವಗಳ	ಬಗೆಗಾ	ಮತುತಿ	ಮುವಂಬರುವ	
ಶಿಕ್ೆಗಳ	ಬಗ ಗೆಾ	ದಶಮೋನಗಳನು್ನ	ಕವಂಡರು.	ಹೆೊಸ	ರಾಜನು	ಬವಂದು	ರಾಜ್ಯವಾಳ್ವ	ಕಾಲವನು್ನ	ಅವರಲ್್ಲ	ಅನೆೇಕರು	
ಎದುರುನೆೊೇಡುತ್ತಿದದರು.	ಜನರನು್ನ	ಸುವಣಮೋಯುಗದತತಿ	ಕೆೊವಂಡೆೊಯು್ಯವ	ಈ	ಹೆೊಸ	ರಾಜನು	ದಾವಿೇದನ	ವವಂಶದಿವಂದಲೆೇ	
ಬರುತಾತಿನೆವಂದು	ಕೆಲವರು	ಗರಾಹಸಿಕೆೊವಂಡರು.	ಈ	ಹೆೊಸ	ರಾಜನು	ನಿತ್ಯಸಾಮಾರಾಜ್ಯವನು್ನ	ಸದಾಕಾಲ	ಆಳ್ತಾತಿನೆವಂದು	
ಕೆಲವರು	ಪರಾವಾದಿಸಿದರು.	ಈ	ಹೆೊಸ	ರಾಜನು	ತನ್ನ	ಜನರನು್ನ	ದೆೇವರ	ಬಳಿಗೆ	ನಡೆಸಲು	ಅನೆೇಕ	ಸವಂಕಷ್ಟಗಳನು್ನ	
ಅನುಭವಿಸುತಾತಿನೆ	ಎವಂದು	ಇತರರು	ಪರಾವಾದಿಸಿದರು.	ಆದರೆ	ಈ	ಹೆೊಸ	ರಾಜನು	ಹೆೊಸ	ಯುಗವನು್ನ	ತರಲು	ದೆೇವರವಂದ	
ಅಭಿಷೆೇಕತನಾದ	ಮೆಸಿಸೆೇಯನೆವಂದು	ಅವರೆಲ್ಲರು	ಉಪದೆೇಶಿಸಿದರು.

ಇಸೆ್ೇಲಿನ ಮತ್್ತ ಯೆಹೊದಗಳ ಸವ್ಮನಾಶ
ಇಸೆರಾೇಲ್ನ	ಜನರು	ದೆೇವರ	ಎಚಚಿರಕೆಗಳಿಗೆ	ಗಮನಗೆೊಡಲ್ಲ್ಲ.	ಆದದರವಂದ	ಕರಾ.ಪೂ.	 722–721	ರಲ್್ಲ	ಸಮಾಯಮೋವು	
ದವಂಡೆತ್ತಿಬವಂದ	ಅಸಿಸೆೇರಯನ್ನರ	ವಶವಾಯಿತು.	ಅಸಿಸೆೇರಯನ್ನರು	ಇಸೆರಾೇಲ್	ಜನರನು್ನ	ಅವರ	ಮನೆಗಳಿವಂದ	ಹಡಿದೆಳೆದು	
ತಮ್ಮ	 ಸಾಮಾರಾಜ್ಯಕೆ್ಕ	 ಸೆರೆಹೆೊಯುದ	 ದೆೇಶದಲ ್ೆಲಲಾ್ಲ	 ಚದರಸಿಬಿಟ್ಟರು.	 ಹೇಗೆ	 ಇಸೆರಾೇಲ್ನವರು	ಯೆಹೊದದ	 ತಮ್ಮ	
ಸಹೆೊೇದರ	ಸಹೆೊೇದರಯರಗೆ	ಶಾಶ್ತವಾಗ	ಇಲ್ಲವಾದರು.	ಅಲ್ಲದೆ	ಅಸಿಸೆೇರಯನ್ನರು	ಪರಕೇಯರನು್ನ	ತವಂದು	ಇಸೆರಾೇಲ್	
ದೆೇಶದಲ್್ಲ	ನೆಲೆಗೆೊಳಿಸಿದರು.	ಇವರಗೆ	ಯೆಹೊದ	ಮತುತಿ	ಇಸೆರಾೇಲ್ಗಳ	ಧಾಮಮೋಕ	ಸವಂಗತ್ಗಳನು್ನ	ಕಲ್ಸಲಾಯಿತು.	ಆಗ	
ಅವರಲ್್ಲ	ಅನೆೇಕರು	ಒಪಪಿವಂದವನು್ನ	ನಿಷೆ್ಠಯಿವಂದ	ಅನುಸರಸಲು	ಪರಾಯತ್್ನಸಿದರು.	ಈ	ಜನರಗೆ	ಸಮಾಯಮೋದವರೆವಂದು	
ಹೆಸರಾಯಿತು.	ಅಸಿಸೆೇರಯನ್ನರು	ಯೆಹೊದದ	ಮೆೇಲೆಯೊ	ಆಕರಾಮಣ	ಮಾಡಿದರು.	ಅನೆೇಕ	ಪಟ್ಟಣಗಳ್	ಅವರಗೆ	
ವಶವಾದವು.	ಆದರೊ	ದೆೇವರು	ಜೆರುಸಲೆೇಮನು್ನ	ರಕ್ಷಿಸಿದನು.	ಸೆೊೇತುಹೆೊೇದ	ಅಸಿಸೆೇರಯಾದ	ರಾಜನು	ಸ್ದೆೇಶಕೆ್ಕ	
ಹವಂತ್ರುಗದನು,	ಮತುತಿ	ಅಲ್್ಲ	ತನ್ನ	ಇಬ್ಬರು	ಗವಂಡುಮಕ್ಕಳಿವಂದಲೆೇ	ಕೆೊಲೆಯಾದನು.	ಹೇಗೆ	ಯೆಹೊದವು	ರಕ್ಷಿಸಲಪಿಟ್್ಟತು.

ಸ್ಲಪಿ	ಸಮಯದವರೆಗೆ	ಯೆಹೊದದ	ಜನರು	ಮಾಪಾಮೋಟಾದರು.	ಅವರು	ಸ್ಲಪಿಕಾಲ	ದೆೇವರಗೆ	ವಿಧೆೇಯರಾಗದದರು.	
ಆದರೆ	 ಕೆೊನೆಗೆ	ಅವರು	ಸಹ	ಸೆೊೇತುಹೆೊೇದರು	ಮತುತಿ	 ಚದರಹೆೊೇದರು.	 ಬಾಬಿಲೆೊೇನ್	ದೆೇಶವು	ಬಲ್ಷ್ಠವಾಗ	
ಯೆಹೊದದ	ಮೆೇಲೆ	ಆಕರಾಮಣ	ಮಾಡಿತು.	 ಪಾರಾರವಂಭದಲ್್ಲ	ಅವರು	 ಕೆಲವೆೇ	ಪರಾಮುಖರನು್ನ	 ಸೆರೆಯಾಳ್ಗಳನಾ್ನಗ	
ಒಯದರು.	ಆದರೆ	ಕೆಲವು	ವಷಮೋಗಳ	ನವಂತರ	ಅವಂದರೆ	ಕರಾ.ಪೂ.	587–586	ರಲ್್ಲ	ಅವರು	ಜೆರುಸಲೆೇಮನ	ದೆೇವಾಲಯವನು್ನ	
ನಾಶಮಾಡಲು	ಮತ ತೆಿ	ಬವಂದರು.	ಕೆಲವರು	ತಪಿಪಿಸಿಕೆೊವಂಡು	ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ	ಪಲಾಯನ	ಮಾಡಿದರು.	ಆದರೆ	ಬಹುಪಾಲು	
ಜನರನು್ನ	 ಬಾಬಿಲೆೊೇನಿಗೆ	 ಸೆರೆಒಯ್ಯಲಾಯಿತು.	 ಬಳಿಕ	 ದೆೇವರು	 ತನ್ನ	 ಪರಾವಾದಿಗಳನು್ನ	 ಮತ ತೆಿ	 ಜನರ	 ಬಳಿಗೆ	
ಕಳ್ಹಸಿದನು.	ಜನರು	ಅವರ	ಮಾತ್ಗೆ	ಕವಿಗೆೊಡಲಾರವಂಭಿಸಿದರು.	ದೆೇವಾಲಯ	ಮತುತಿ	ಜೆರುಸಲೆೇಮ್ಗಳ	ನಾಶ,	
ಅಲ್ಲದೆ	ಬಾಬಿಲೆೊೇನಿನಲ್್ಲ	ಸೆರೆವಾಸವು	ಜನರಲ್್ಲ	ನಿಜವಾದ	ಪರವತಮೋನೆಯನು್ನ	ತವಂದಿತು.	ಹೆೊಸ	ರಾಜನ	ಮತುತಿ	
ಒಪಪಿವಂದದ	ಕುರತಾಗ	ಪರಾವಾದಿಗಳ್	ಹೆಚೆಚಿಚಾಚಿಗ	ಬೆೊೇಧಿಸಿದರು.	ಪರಾವಾದಿಗಳಲ್್ಲ	ಒಬ್ಬನಾದ	ಯೆರೆಮೇಯನು	ಹೆೊಸ	
ಒಪಪಿವಂದದ	ಕುರತಾಗಯೊ	ಬೆೊೇಧಿಸಿದನು.	ಈ	ಹೆೊಸ	ಒಪಪಿವಂದವು	ಕಲ್್ಲನ	ಫಲಕಗಳ	ಮೆೇಲೆ	ಲ್ಖಿತಗೆೊಳಳುದೆ	ದೆೇವಜನರ	
ಹೃದಯಗಳಲ್್ಲ	ಲ್ಖಿತಗೆೊಳ್ಳುತತಿದೆ.

ಯೆಹೊದಿಗಳು ಪಾಲೆಸೆ್ತೇನಗೆ ಮರಳಿದರ್
ಈ	 ನಡುವೆ	 ಸೆೈರಸಸೆನು	 ಪಷ್ಮೋಯನ್ನರ	 ಸಾಮಾರಾಜ್ಯದ	 ಮೆೇಲೆ	 ತನ್ನ	 ಪರಾಭುತ್ವನು್ನ	 ಸಾಥಾಪಿಸಿ	 ಬಾಬಿಲೆೊೇನನು್ನ	
ಗೆದುದಕೆೊವಂಡನು.	ತಮ್ಮ	ಸ್ದೆೇಶಗಳಿಗೆ	ಹವಂತ್ರುಗಲು	ಸೆೈರಸಸೆನು	ಜನರಗೆ	ಅನುಮತ್	ನಿೇಡಿದನು.	ಆದದರವಂದ	ಎಪಪಿತುತಿ	
ವಷಮೋ	ಸೆರೆವಾಸದ	ನವಂತರ	ಯೆಹೊದದ	ಅನೆೇಕ	ಜನರು	ತಮ್ಮ	ಮನೆಗಳಿಗೆ	ಹವಂತ್ರುಗದರು.	ಜನರು	ತಮ್ಮ	ರಾಷಟ್ರವನು್ನ	
ಮತೆತಿ	ಕಟ್ಟಲು	ಪರಾಯತ್್ನಸಿದರೊ	ಯೆಹೊದವು	ಚಕ್ಕದಾಗ	ಬಲಹೇನವಾಗಯೆೇ	ಉಳಿಯಿತು.	ಸೆೊಲೆೊಮೇನನು	ಕಟ್್ಟದ	
ದೆೇವಾಲಯದಷು್ಟ	ಸುವಂದರವಾದ	ದೆೇವಾಲಯವನು್ನ	ಕಟ್ಟಲು	ಸಾಧ್ಯವಿರದಿದದರೊ	ಜನರು	ಒವಂದು	ದೆೇವಾಲಯವನು್ನ	
ಕಟ್್ಟದರು.	ಅನೆೇಕ	ಜನರು	ನಿಜವಾಗಯೊ	ದೆೇವರ	ಕಡೆಗೆ	ತ್ರುಗಕೆೊವಂಡು	ಧಮಮೋಶಾಸತ್ರವನು್ನ,	ಪರಾವಾದಿಗಳ	ಬರಹಗಳನು್ನ	
ಮತುತಿ	ಇತರ	ಪವಿತರಾ	ಬರಹಗಳನು್ನ	ಅಧ್ಯಯನ	ಮಾಡತೆೊಡಗದರು.	ಅನೆೇಕ	ಜನರು	ಲ್ಪಿಕಾರರಾದರು	 (ವಿಶಿಷ್ಟ	
ವಿದಾ್ವಂಸರು).	ಪವಿತರಾ	ಗರಾವಂಥಗಳ	ನಕಲು	ಪರಾತ್ಗಳನು್ನ	ತಯಾರಸಿದವರು	ಇವರೆೇ.	ಕಾಲಕರಾಮೆೇಣ,	ಈ	ಜನರು	ಪವಿತರಾ	
ಗರಾವಂಥಗಳ	ಅಧ್ಯಯನಕಾ್ಕಗ	ಪಾಠಶಾಲೆಗಳನು್ನ	ತೆರೆದರು.	ಜನರು	ಸಬ್ಬತ್ದಿನದವಂದು(ಶನಿವಾರ)	ಅಧ್ಯಯನ	ಮಾಡಲು,	
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ಪಾರಾರ್ಮೋಸಲು	ಮತುತಿ	ದೆೇವರನು್ನ	ಆರಾಧಿಸಲು	ಒಟಾ್ಟಗ	ಸೆೇರಬರತೆೊಡಗದರು.	ಅವರು	ತಮ್ಮ	ಸಭಾಮವಂದಿರಗಳಲ್್ಲ	
ಪವಿತರಾ	ಗರಾವಂಥಗಳನು್ನ	ಅಧ್ಯಯನ	ಮಾಡಿದರು.	ಅನೆೇಕ	ಜನರು	ಮೆಸಿಸೆೇಯನ	ಆಗಮನವನು್ನ	ಎದುರುನೆೊೇಡತೆೊಡಗದರು.	
ಪಶಿಚಿಮದಲ್್ಲ	ಅಲೆಕಾಸೆವಂಡರನು	ಗರಾೇಸಿನ	ಮೆೇಲೆ	ಪರಾಭುತ್	ಪಡೆದು,	ಸ್ಲಪಿಕಾಲದ	ನವಂತರ	ಇಡಿೇ	ಜಗತತಿನೆ್ನೇ	ಗೆದುದಕೆೊವಂಡನು.	
ಅವನು	ಗರಾೇಕ್	ಭಾಷೆಯನು್ನ	ಮತುತಿ	ಗರಾೇಸಿನ	ಸವಂಪರಾದಾಯ	ಮತುತಿ	ಸವಂಸಕೃತ್ಗಳನು್ನ	ಜಗತ್ತಿನ	ಅನೆೇಕ	ಭಾಗಗಳಲ್್ಲ	
ಹರಡಿದನು.	ಅವನು	ತ್ೇರಕೆೊವಂಡ	ಮೆೇಲೆ	ಅವನ	ರಾಜ್ಯವು	ಒಡೆದುಹೆೊೇಯಿತು.	ಬಹುಬೆೇಗನೆ	ಮತೆೊತಿವಂದು	ಸಾಮಾರಾಜ್ಯವು	
ಬೆಳೆದು	ಪರಾಪವಂಚದ	ಬಹು	ಭಾಗವನು್ನ	ವಶಪಡಿಸಿಕೆೊವಂಡಿತು.	ಯೆಹೊದ್ಯರು	ವಾಸವಾಗದದ	ಪಾಲೆಸ ತೆಿೇನ್	ಸಹ	ಇದರ	
ವಶವಾಯಿತು.	ಈ	ಸಾಮಾರಾಜ್ಯವೆೇ	ರೆೊೇಮ್	ಸಾಮಾರಾಜ್ಯ.

ರೆೊೇಮನ	 ಅಧಿಪತ್ಗಳ್	 ಬಹುಮಟ್್ಟಗೆ	 ಕೊರಾರಗಳಾಗದುದ	 ಒರಟಾಗ	 ವತ್ಮೋಸುತ್ತಿದದರು.	 ಯೆಹೊದ್ಯರು	
ಆತಾ್ಮಭಿಮಾನವುಳಳುವರಾಗ	ಮೆಸಿಸೆೇಯನು	ಬರುತಾತಿನೆವಂದು	ಎದುರುನೆೊೇಡುತ್ತಿದದರು.	ದೆೇವರು	ವಾಗಾದನ	ಮಾಡಿದ	
ಮೆಸಿಸೆೇಯನು	ಮಾತರಾ	ತಮ್ಮನು್ನ	ಆಳಬೆೇಕೆವಂಬುದು	ಯೆಹೊದ್ಯರ	ಬಯಕೆಯಾಗತುತಿ.	ದೆೇವರು	ಈ	ಮೆಸಿಸೆೇಯನ	ಮೊಲಕ	
ಇಡಿೇ	ಜಗತತಿನೆ್ನೇ	ರಕ್ಷಿಸಲು	ಯೇಜಿಸಿದಾದನೆವಂಬುದು	ಅವರಗೆ	ತ್ಳಿಯಲ್ಲ್ಲ.	ಯೆಹೊದ್ಯರನು್ನ	ಪರಾಪವಂಚದಿವಂದ	ರಕ್ಷಿಸುವುದೆೇ	
ದೆೇವರ	ಯೇಜನೆಯಾಗದೆಯೆವಂದು	ಅವರು	ಭಾವಿಸಿಕೆೊವಂಡರು!	ಕೆಲವು	ಯೆಹೊದ್ಯರವಂತೊ	ದೆೇವರವಂದ	ಕಳ್ಹಸಲಪಿಡುವ	
ಮೆಸಿಸೆೇಯನಿಗಾಗ	ಎದುರುನೆೊೇಡುವುದರಲೆ್ಲೇ	ತೃಪತಿರಾಗದದರು.	ಆದರೆ	ಇತರರು	ಹೆೊಸ	ಸಾಮಾರಾಜ್ಯವನು್ನ	ಸಾಥಾಪಿಸಲು	
ತಾವು	 ದೆೇವರಗೆ	 ಸಹಾಯ	ಮಾಡಬೆೇಕೆವಂದು	 ನಿಧಮೋರಸಿದರು.	 ಈ	ಯೆಹೊದ್ಯರನು್ನ	 “ದೆೇಶಾಭಿಮಾನಿ”ಗಳೆವಂದು	
ಕರೆಯುತ್ತಿದದರು.	 ಈ	 ದೆೇಶಾಭಿಮಾನಿಗಳ್	 ರೆೊೇಮನ್ನರಗೆ	 ವಿರುದ್ಧವಾಗ	 ಹೆೊೇರಾಡಲು	 ಪರಾಯತ್್ನಸಿದರು	 ಮತುತಿ	
ರೆೊೇಮನ್ನರೆೊಡನೆ	ಸಹಕರಸುತ್ತಿದದ	ಯೆಹೊದ್ಯರನು್ನ	ಸಹ	ಆಗಾಗೆಗಾ	ಕೆೊಲು್ಲತ್ತಿದದರು.

ಯೆಹೊದಯಾರ ಧಾಮ್ಮಕ ಪಂಗಡಗಳು
ಕರಾ.ಪೂ.	ಮದಲನೆ	ಶತಮಾನದ	ವೆೇಳೆಗೆ	ಮೇಶೆಯ	ಧಮಮೋಶಾಸತ್ರವು	ಯೆಹೊದ್ಯರಗೆ	ಬಹಳ	ಮುಖ್ಯವಾಗತುತಿ.	ಜನರು	
ಧಮಮೋಶಾಸತ್ರವನು್ನ	ಅಧ್ಯಯನ	ಮಾಡಿ	ಅದರ	ಬಗೆಗಾ	ಚಚೆಮೋ	ನಡೆಸುತ್ತಿದದರು.	ಜನರು	ಧಮಮೋಶಾಸತ್ರವನು್ನ	ನಾನಾ	ರೇತ್ಯಲ್್ಲ	
ಅಥಮೋಮಾಡಿಕೆೊವಂಡರು.	ಆದರೆ	ಅನೆೇಕ	ಯೆಹೆೊದ್ಯರು	ಧಮಮೋಶಾಸತ್ರಕೆೊೇಸ್ಕರ	ಸಾಯಲು	ಸಿದ್ಧರದದರು.	ಯೆಹೊದ್ಯರಲ್್ಲ	
ಮೊರು	ಪರಾಮುಖ	ಧಾಮಮೋಕ	ಪವಂಗಡಗಳಿದದವು.	ಪರಾತ್ಯವಂದು	ಪವಂಗಡದಲ್್ಲಯೊ	ಲ್ಪಿಕಾರರದದರು.

ಸದ್ದಾಕಾಯರ್
ಆ	ಪವಂಗಡಗಳಲ್್ಲ	 ಒವಂದು	 ಪವಂಗಡದ	 ಹೆಸರು	 “ಸದುದಕಾಯರು.”	 ಬಹುಶಃ	ಈ	 ಹೆಸರು,	 ರಾಜನಾದ	 ದಾವಿೇದನ	
ಪರಾಧಾನಯಾಜಕ	ಜಾದೆೊೇಕ್	ಎವಂಬ	ಹೆಸರನಿವಂದ	ಬವಂದಿರಬಹುದು.	ಈ	ಜನರು	ಧಮಮೋಶಾಸತ್ರವನು್ನ	(ಮೇಶೆಯ	ಐದು	
ಪುಸತಿಕಗಳ್)	ಮಾತರಾ	ತಮ್ಮ	ಪರಾಮಾಣ	ಗರಾವಂಥವನಾ್ನಗ	ಒಪಿಪಿಕೆೊವಂಡರು.	ಧಮಮೋಶಾಸತ್ರವು	ಯಾಜಕರ	ಮತುತಿ	ಯಜ್ಞಗಳ	ಬಗೆಗಾ	
ಅನೆೇಕ	ಸವಂಗತ್ಗಳನು್ನ	ಕಲ್ಸಿಕೆೊಟ್್ಟತು,	ಆದರೆ	ಮರಣಾನವಂತರ	ಜಿೇವಿತದ	ಬಗೆಗಾ	ಅದು	ಉಪದೆೇಶಿಸಲ್ಲ್ಲ.	ಆದದರವಂದ,	
ಸತತಿವರಗಾಗುವ	ಪುನರುತಾಥಾನದ	ಬಗೆಗಾ	ಸದುದಕಾಯರು	ನವಂಬಲ್ಲ್ಲ.

ಫರಿಸಾಯರ್
ಮತೆೊತಿವಂದು	ಪವಂಗಡದ	ಹೆಸರು	ಫರಸಾಯರು.	ಈ	ಹೆಸರು,	“ವಿವರಣೆ”	ಅಥವಾ	“ಬೆೇಪಮೋಡು”	ಎವಂಬಥಮೋವುಳಳು	ಹೇಬೊರಾ	
ಪದದಿವಂದ	ಬವಂದಿದೆ.	ಇವರು	ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಗೆ	ಮೇಶೆಯ	ಧಮಮೋಶಾಸತ್ರವನು್ನ	ಉಪದೆೇಶಿಸಲು	ಅಥವಾ	ವಿವರಸಲು	
ಪರಾಯತ್್ನಸಿದರು.	ಮೇಶೆಯ	ಕಾಲದಲ್್ಲ	ಆರವಂಭವಾದ	ವಾಚಕ	ಸವಂಪರಾದಾಯ	ಇದೆಯೆವಂದು	ಫರಸಾಯರು	ನವಂಬಿದದರು.	
ಆಯಾ	ಪಿೇಳಿಗೆಯವರು	ತಮ್ಮ	ಪಿೇಳಿಗೆಯವರ	ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ	ತಕ್ಕವಂತೆ	ಧಮಮೋಶಾಸತ್ರವನು್ನ	ಅಥೆೈಮೋಸಬಹುದೆವಂದು	
ಫರಸಾಯರು	ನವಂಬಿದದರು.	ಇದದರವಂದಾಗ,	ಇವರು	ಮೇಶೆಯ	ಧಮಮೋಶಾಸತ್ರವನು್ನ	ತಮ್ಮ	ಪರಾಮಾಣ	ಗರಾವಂಥವನಾ್ನಗ	
ಒಪಿಪಿಕೆೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲದೆ	ಪರಾವಾದಿಗಳನೊ್ನ	ಪವಿತರಾ	ಬರಹಗಳನೊ್ನ	ತಮ್ಮ	ಸ್ವಂತ	ಸವಂಪರಾದಾಯಗಳನೊ್ನ	ಒಪಿಪಿಕೆೊವಂಡರು.	
ಆದದರವಂದ	ಅವರು	ತಾವು	ಏನನು್ನ	ತ್ನ್ನಬಹುದು	ಮತುತಿ	ಏನನು್ನ	ಮುಟ್ಟಬಹುದು	ಎವಂಬುದರ	ಬಗೆಗಾ	ಬಹಳ	ಎಚಚಿರವಹಸಿದರು.	
ತಮ್ಮ	ಕೆೈಗಳನು್ನ	ತೆೊಳೆಯುವ	ಬಗೆಗಾ	ಮತುತಿ	ತಮ್ಮ	ಸಾ್ನನದ	ಬಗೆಗಾ	ಎಚಚಿರವಹಸಿದರು.	ಸತತಿವರಗೆ	ಪುನರುತಾಥಾನವಾಗುತತಿದೆ	
ಎವಂದು	ನವಂಬಿದದರು.	ಏಕೆವಂದರೆ	ಈ	ವಿಷಯವಾಗ	ಪರಾವಾದಿಗಳ್	ಹೆೇಳಿರುವುದನು್ನ	ಅವರು	ಅಥಮೋಮಾಡಿಕೆೊವಂಡಿದದರು.

ಎಸಿ್ೇನರ್
ಮೊರನೆಯ	ಪರಾಮುಖ	ಪವಂಗಡ	“ಎಸಿಸೆೇನರು.”	ಜೆರುಸಲೆೇಮನಲ್್ಲದದ	ಯಾಜಕರಲ್್ಲ	ಅನೆೇಕರ	ಜಿೇವಿತ	ದೆೇವರ	ಇಚೆ್ಛಗನು	
ಸಾರವಾಗರಲ್ಲ್ಲ.	ಅಲ್ಲದೆ	 ರೆೊೇಮನ್ನರು	ಪರಾಧಾನ	ಯಾಜಕರನು್ನ	 ನೆೇಮಸಿದದರು.	ಇವರಲ್್ಲ	 ಕೆಲವರು	ಮೇಶೆಯ	
ಧಮಮೋಶಾಸತ್ರದ	ಪರಾಕಾರ	ಆ	ಹುದೆದಗೆ	ಅನಹಮೋರಾಗದದರು.	ಈ	ಕಾರಣಗಳಿವಂದಾಗ	ಜೆರುಸಲೆೇಮನಲ್್ಲ	ನಡೆಯುವ	ಆರಾಧನೆ	
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ಮತುತಿ	ಯಜ್ಞಗಳ್	ಸಮಪಮೋಕವಾಗಲ್ಲವೆವಂದು	ಎಸಿಸೆೇನರು	ಯೇಚಸಿದರು.	ಆದದರವಂದ	ಅವರು	ಅಲ್್ಲವಂದ	ಹೆೊರಟುಬವಂದು	
ಜುದೆೇಯದ	ಅರಣ್ಯದಲ್್ಲ	ವಾಸಿಸತೆೊಡಗದರು.	ಅವರು	ತಮ್ಮದೆೇ	ಆದ	ಸಮಾಜವನು್ನ	ಮಾಡಿಕೆೊವಂಡರು.	ಆ	ಸಮಾಜದಲ್್ಲ	
ಎಸಿಸೆೇನರು	ಮಾತರಾ	ವಾಸಿಸಬಹುದಾಗತುತಿ.	ಎಸಿಸೆೇನರು	ಉಪವಾಸ	ಪಾರಾಥಮೋನೆ	ಮಾಡುತ್ತಿದದರು	ಮತುತಿ	ದೆೇವಾಲಯವನೊ್ನ	
ಯಾಜಕ	ವಗಮೋದವರನೊ್ನ	ಶುದಿ್ಧೇಕರಸಲು	ದೆೇವರವಂದ	ಕಳ್ಹಸಲಪಿಡುವ	ಮೆಸಿಸೆೇಯನನು್ನ	ಎದುರುನೆೊೇಡುತ್ತಿದದರು.

ಹೆೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ
ದೆೇವರು	 ತನ್ನ	 ಯೇಜನೆಯನು್ನ	 ಕಾಯಮೋಗತಗೆೊಳಿಸಲು	 ಆರವಂಭಿಸಿದದನು.	 ಆತನು	 ವಿಶೆೇಷ	 ಜನಾವಂಗವನು್ನ	
ಆರಸಿಕೆೊವಂಡಿದದನು.	ತನ್ನ	ನಾ್ಯಯಶಿೇಲತೆ	ಮತುತಿ	ಒಳ ಳೆುತನಗಳನು್ನ	ಆ	ಜನರು	ಅಥಮೋಮಾಡಿಕೆೊಳಳುಲು	ಸಾಧ್ಯವಾಗುವವಂತೆ	
ಆತನು	ಅವರೆೊವಂದಿಗೆ	ಒವಂದು	ಒಪಪಿವಂದವನು್ನ	ಮಾಡಿಕೆೊವಂಡಿದದನು.	ಹೆೊಸದಾದ	ಮತುತಿ	ಉತತಿಮವಾದ	ಒಪಪಿವಂದದ	
ಆಧಾರದ	 ಮೆೇಲೆ	 ಪರಪೂಣಮೋವಾದ	 ಆತ್್ಮಕ	 “ಸಾಮಾರಾಜ್ಯ”ವನು್ನ	 ಸಾಥಾಪಿಸುವುದರ	 ಮೊಲಕ	 ಇಡಿೇ	 ಜಗತತಿನೆ್ನೇ	
ಆಶಿೇವಮೋದಿಸಬೆೇಕೆವಂಬ	ತನ್ನ	ಯೇಜನೆಯನು್ನ	ಆತನು	ಪರಾವಾದಿಗಳಿವಂದಲೊ	ಕವಿಗಳಿವಂದಲೊ	ಪರಾಕಟ್ಸಿದದನು.	ವಾಗಾದನ	
ಮಾಡಲಪಿಟ್ಟ	ಮೆಸಿಸೆೇಯನ	ಆಗಮನದಿವಂದ	ಈ	ಯೇಜನೆಯು	ಆರವಂಭವಾಗಲ್ತುತಿ.	ಆತನ	ಬರುವಿಕೆಯ	ಬಗೆಗಾ	ಪರಾವಾದಿಗಳ್	
ಬಹಳಷು್ಟ	ತ್ಳಿಸಿದದರು.	ಮೆಸಿಸೆೇಯನು	ಎಲ್್ಲ	ಹುಟು್ಟತಾತಿನೆ,	ಆತನು	ಎವಂಥ	ವ್ಯಕತಿಯಾಗರುತಾತಿನೆ,	ಆತನು	ಎವಂಥ	ಕಾಯಮೋ	
ಮಾಡಬೆೇಕಾಗದೆ	ಎವಂಬುದರ	ಬಗ ಗೆಾ	ಅವರು	ತ್ಳಿಸಿದದರು.	ಮೆಸಿಸೆೇಯನು	ಬವಂದು	ಒಪಪಿವಂದವನು್ನ	ಆರವಂಭಿಸತಕ್ಕ	ಕಾಲ	
ಅದಾಗತುತಿ.

ದೆೇವರ	ಹೆೊಸ	ಒಪಪಿವಂದವು	ಹೆೇಗೆ	ಪರಾಕಟವಾಯಿತು	ಮತುತಿ	ಕರಾಸತಿನಾಗದದ	(“ಕರಾಸತಿ”	ಎವಂದರೆ	“ಅಭಿಷ್ಕತಿನು”	ಅವಂದರೆ	
“ಮೆಸಿಸೆೇಯ.”)	ಯೆೇಸು	ಹೆೇಗೆ	ಅದನು್ನ	 ಕಾಯಮೋರೊಪಕೆ್ಕ	ತವಂದನು	ಎವಂಬುದರ	ಬಗ ಗೆಾ	ಹೆೊಸ	ಒಡವಂಬಡಿಕೆಯ	
ಬರಹಗಳ್	ವಣಿಮೋಸುತತಿವೆ.	ಈ	ಹೆೊಸ	ಒಪಪಿವಂದವು	ಎಲಾ್ಲ	ಜನರಗೆೊೇಸ್ಕರ	ಎವಂದು	ಅವು	ಉಪದೆೇಶಿಸುತತಿವೆ.	
ದೆೇವರ	ಕೃಪೆಯಿವಂದ	ಕೊಡಿದ	ಪಿರಾೇತ್ಗೆ	ಮದಲನೆ	ಶತಮಾನದ	ಜನರು	 ಹೆೇಗೆ	ತಮ್ಮ	ಪರಾತ್ಕರಾಯೆಯನು್ನ	
ವ್ಯಕತಿಪಡಿಸಿ	ಹೆೊಸ	ಒಪಪಿವಂದದಲ್್ಲ	ಪಾಲುಗಾರರಾದರು	ಎವಂಬುದನು್ನ	ಅವು	ತ್ಳಿಸುತತಿವೆ.	ಪರಾಪವಂಚದಲ್್ಲ	ತನ್ನ	ಜನರಗೆ	
ನಿೇಡುವ	ಪರಪೂಣಮೋವಾದ	ಮತುತಿ	ಅಥಮೋಭರತವಾದ	ಜಿೇವನದ	ಬಗೆಗಾಯೊ	ಮರಣಾನವಂತರ	ದೆೇವರೆೊವಂದಿಗನ	
ಜಿೇವಿತದ	ಕುರತಾಗಯೊ	ಅವು	ವಣಿಮೋಸುತತಿವೆ.

ಹೆೊಸ	ಒಡವಂಬಡಿಕೆಯು	27	ವಿವಿಧ	ಪುಸತಿಕಗಳನು್ನ	ಒಳಗೆೊವಂಡಿದೆ.	ಈ	ಪುಸತಿಕಗಳ್	ಕೆೊನೆಯ	ಪಕ್ಷ	8	ಮವಂದಿ	ವಿವಿಧ	
ಲೆೇಖಕರವಂದ	ರಚನೆಗೆೊವಂಡಿವೆ.	ಮದಲನೆ	ಶತಮಾನದಲ್್ಲ	ಎಲೆ್ಲಲೊ್ಲ	ಬಳಕೆಯಲ್್ಲದದ	ಗರಾೇಕ್	ಭಾಷೆಯಲ್್ಲ	ಅವರೆಲ್ಲರೊ	
ಬರೆದರು.	ಹೆೊಸ	ಒಡವಂಬಡಿಕೆಯಲ್್ಲ	ಅಧಮೋಕ್ಕವಂತಲೊ	ಹೆಚುಚಿ	ಭಾಗವನು್ನ	ನಾಲು್ಕ	ಮವಂದಿ	“ಅಪೊಸತಿಲರು”	ಬರೆದಿದಾದರೆ.	
ಯೆೇಸು	ಇವರನು್ನ	ತನ್ನ	ವಿಶೆೇಷ	ಪರಾತ್ನಿಧಿಗಳನಾ್ನಗ	ಅಥವಾ	ಸಹಾಯಕರನಾ್ನಗ	ಆರಸಿಕೆೊವಂಡಿದದನು.	ಅವರಲ್್ಲ	
ಮೊವರಾದ	ಮತಾತಿಯ,	ಯೇಹಾನ	ಮತುತಿ	ಪೆೇತರಾ	ಇವರುಗಳ್	ಯೆೇಸು	ಭೊಮಯ	ಮೆೇಲೆ	ಬಾಳಿದಾಗ	ಹೆೊವಂದಿದದ	12	
ಮವಂದಿ	ಅತ್ಯವಂತ	ನಿಕಟವತ್ಮೋ	ಅನುಯಾಯಿಗಳ	ಗುವಂಪಿಗೆ	ಸೆೇರದದರು.	ಮತೆೊತಿಬ್ಬ	ಲೆೇಖಕನೆವಂದರೆ	ಪೌಲ.	ಇವನನು್ನ	
ಯೆೇಸು	ಅದುಭುತವಾದ	ದಶಮೋನದ	ಮೊಲಕ	ತನ್ನ	ಅಪೊಸತಿಲನನಾ್ನಗ	ಆರಸಿಕೆೊವಂಡನು.

ಮದಲನೆ	ನಾಲು್ಕ	ಪುಸತಿಕಗಳಿಗೆ	“ಸುವಾತೆಮೋಗಳ್”	ಎವಂದು	ಹೆಸರು.	ಇವು	ತಮ್ಮದೆೇ	ಆದ	ರೇತ್ಯಲ್್ಲ	ಯೆೇಸು	ಕರಾಸತಿನ	
ಜಿೇವಿತ	ಮತುತಿ	ಮರಣದ	ಕುರತಾಗ	ತ್ಳಿಸುತತಿವೆ.	ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗ,	ಈ	ಪುಸತಿಕಗಳ್	ಯೆೇಸುವಿನ	ಚಾರತ್ರಾಕ	ವಿಷಯಗಳನು್ನ	
ತ್ಳಿಸುವುದಲ್ಲದೆ	ಆತನ	ಉಪದೆೇಶವನು್ನ,	ಆತನು	ಲೆೊೇಕಕೆ್ಕ	ಬವಂದ	ಉದ ದೆೇಶವನು್ನ,	ಆತನ	ಸಾವಿನ	ಮಹತ್ವನು್ನ	
ಒತ್ತಿಹೆೇಳ್ತತಿವೆ.	ನಾಲ್ಕನೆ	ಪುಸತಿಕವಾದ	ಯೇಹಾನನ	ಸುವಾತೆಮೋಯಲ್ಲವಂತೊ	ಇದು	ವಿಶೆೇಷವಾಗ	ಕವಂಡುಬರುತತಿದೆ.	
ಮದಲ	ಮೊರು	ಸುವಾತೆಮೋಗಳ್	ಒಳಗೆೊವಂಡಿರುವ	ವಿಷಯಗಳ್	ಪರಸಪಿರ	ಹೆೊೇಲುತತಿವೆ.	ನಿಜಕೊ್ಕ	ಒವಂದರಲ್್ಲ	ಸಿಗುವ	
ವಿಷಯವು	ಇನೆೊ್ನವಂದರಲ್್ಲಯೊ	ಅಥವಾ	ಎರಡರಲ್್ಲಯೊ	ಕಾಣಬರುತತಿದೆ.	ಅದು	ಹೆೇಗದದರೊ	ಪರಾತ್	ಲೆೇಖಕನು	ಭಿನ್ನವಾದ	
ಓದುಗರನು್ನ	ಉದೆದೇಶಿಸಿ	ಬರೆದ	ಕಾರಣ	ಸ್ಲಪಿಮಟ್್ಟಗೆ	ವಿಭಿನ್ನವಾದ	ಗುರಯನು್ನ	ಹೆೊವಂದಿದದವಂತೆ	ಕಾಣುತತಿದೆ.

ನಾಲು್ಕ	ಸುವಾತೆಮೋಗಳಾದ	ಮೆೇಲೆ	“ಅಪೊಸತಿಲರ	ಕಾಯಮೋಗಳ್”	ಎವಂಬ	ಪುಸತಿಕವಿದೆ.	ಯೆೇಸುವಿನ	ಮರಣಾನವಂತರದ	
ಚಾರತ್ರಾಕ	ರಟನೆಗಳನು್ನ	ಅದು	ತ್ಳಿಸುತತಿದೆ.	ಜನರೆಲ್ಲರಗೊ	ದೆೇವರು	ನಿೇಡಿರುವ	ಪಿರಾೇತ್ಯ	ಕೆೊಡುಗೆಯನು್ನ	ಯೆೇಸುವಿನ	
ಶಿಷ್ಯರು	ಜಗತ್ತಿಗೆಲಾ್ಲ	ಹರಡಿದದನು್ನ	ಅದು	ವಣಿಮೋಸುತತಿದೆ.	ಇಡಿೇ	ಪಾಲೆಸ ತೆಿೇನಿನಲ್್ಲ	ಮತುತಿ	 ರೆೊೇಮ್	ಸಾಮಾರಾಜ್ಯದಲ್್ಲ	
“ಸುವಾತೆಮೋ”	ಅಥವಾ	“	ಶುಭವಾತೆಮೋ”	ಹೆೇಗೆ	ಅತ್ಯವಂತ	ಪರಾಚಲ್ತವಾಗ	ಜನರವಂದ	ಸಿ್ೇಕೃತವಾಯಿತು	ಎವಂಬುದನು್ನ	
ಅದು	ತ್ಳಿಸುತತಿದೆ.	ಈ	ಪುಸತಿಕವನು್ನ	ಬರೆದವನು	ಲೊಕ.	ಇವನು	ತಾನು	ಬರೆದಿರುವ	ಬಹುಪಾಲು	ರಟನೆಗಳನು್ನ	ಸ್ತಃ	
ಕಣಾಣುರೆ	ಕವಂಡಿದಾದನೆ.	ಮೊರನೆ	ಸುವಾತಾಮೋ	ಪುಸತಿಕವನು್ನ	ಬರೆದವನು	ಸಹ	ಲೊಕನೆೇ.	ಇವನು	ಬರೆದ	ಸುವಾತೆಮೋ	
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ಯೆೇಸುವು	ಈ	ಲೆೊೇಕದಲ್್ಲದಾದಗ	ನಡೆದ	ರಟನೆಗಳನು್ನ	ತ್ಳಿಸಿದರೆ,	ಇವನ	“ಅಪೊಸತಿಲರ	ಕಾಯಮೋಗಳ್”	ಯೆೇಸುವಿನ	
ಪರಲೆೊೇಕಾರೆೊೇಹಣದ	ನವಂತರದ	ರಟನೆಗಳನು್ನ	ತ್ಳಿಸುವುದರವಂದ	ಈ	ಎರಡು	ಪುಸತಿಕಗಳ್	ಒವಂದೆೇ	ಪುಸತಿಕದ	ಎರಡು	
ಭಾಗಗಳವಂತೆ	ಕಾಣುತತಿವೆ.

“ಅಪೊಸತಿಲರ	ಕಾಯಮೋಗಳ್”	ಎವಂಬ	ಪುಸತಿಕದ	ನವಂತರ	ಪತರಾಗಳ	ಸವಂಗರಾಹವಿದೆ.	ಈ	ಪತರಾಗಳಲ್್ಲ	ಕೆಲವನು್ನ	ನಿದಿಮೋಷ್ಟ	
ವ್ಯಕತಿಗಳಿಗೊ	ಇನು್ನ	ಕೆಲವನು್ನ	ಕೆರೈಸತಿ	ಸಭೆಗಳಿಗೊ	ಬರೆಯಲಾಗದೆ.	ಈ	ಪುಸತಿಕಗಳನು್ನ	ಕೆರೈಸತಿ	ನಾಯಕರಾಗದದ	ಪೌಲ,	ಪೆೇತರಾ	
ಮುವಂತಾದವರು	ಬರೆದಿದಾದರೆ.	ಆ	ಕಾಲದಲ್್ಲ	ತಲೆದೆೊೇರದದ	ಸಮಸೆ್ಯಗಳನು್ನ	ಎದುರಸಲು	ಜನರಗೆ	ಸಹಾಯವಾಗಲೆವಂದು	
ಈ	ಪತರಾಗಳನು್ನ	ಬರೆಯಲಾಗದೆ.	ಅವುಗಳ್	ಜ್ಾನಪೂಣಮೋವಾಗದುದ	ಜನರನು್ನ	ತ್ದಿದ	ಉಪದೆೇಶ	ನಿೇಡುತತಿವೆ.	ಆ	ಕಾಲದ	
ಜನರಗಷೆ್ಟೇ	ಅಲ್ಲದೆ	ಎಲಾ್ಲ	ಕೆರೈಸತಿರ	ನವಂಬಿಕೆ,	ಸಹಜಿೇವನ	ಮತುತಿ	ಅವರು	ಈ	ಲೆೊೇಕದಲ್್ಲ	ಬಾಳತಕ್ಕ	ರೇತ್ಯ	ಬಗ ಗೆಾ	
ಪೊರಾೇತಾಸೆಹಸುತತಿವೆ.

ಹೆೊಸ	ಒಡವಂಬಡಿಕೆಯ	 ಕೆೊನೆಯ	ಪುಸತಿಕವಾದ	 “ಪರಾಕಟನೆ”ಯು	ಇತರ	ಎಲಾ್ಲ	ಪುಸತಿಕಗಳಿಗವಂತ	ಭಿನ್ನವಾಗದೆ.	
ಅಪೊಸತಿಲನಾದ	 ಯೇಹಾನನು	 ಕವಂಡ	 ದಶಮೋನಗಳನು್ನ	 ಮತುತಿ	 ಪರಾತ್ಮೆಗಳನು್ನ	 ಹಳೆ	 ಒಡವಂಬಡಿಕೆಯಿವಂದ	
ತೆಗೆದುಕೆೊಳಳುಲಾಗದೆ.	ಆದದರವಂದ	ಇವುಗಳನು್ನ	ಸರಯಾಗ	ಅಥಮೋಮಾಡಿಕೆೊಳಳುಲು	ಹಳ 	ೆಒಡವಂಬಡಿಕೆಯ	ಬರಹಗಳಿಗೆ	
ಹೆೊೇಲ್ಸಬೆೇಕಾಗುತತಿದೆ.	ತಮ್ಮ	ನಾಯಕನೊ	ಸಹಾಯಕನೊ	ಆದ	ಯೆೇಸು	ಕರಾಸತಿನ	ಮೊಲಕ	ಮತುತಿ	ದೆೇವರ	ಶಕತಿಯ	
ಮೊಲಕ	ದುಷ್ಟಶಕತಿಗಳ	ವಿರುದ್ಧವಾಗ	ಕೆರೈಸತಿರಗೆ	ದೆೊರೆಯುವ	ವಿಜಯದ	ಬಗೆಗಾ	ಇದು	ಆಶಾ್ಸನೆಯನು್ನ	ನಿೇಡುತತಿದೆ.

ಬೆೈಬಲ್ ಮತ್್ತ ಇಂದಿನ ಓದ್ಗರ್
ಬೆೈಬಲ್ನ	ಪುಸತಿಕಗಳ್	ಸಾವಿರಾರು	ವಷಮೋಗಳ	ಹವಂದೆ	ನಮ್ಮ	ಸವಂಸಕೃತ್ಗವಂತ	ಭಿನ್ನವಾದ	ಸವಂಸಕೃತ್ಯನು್ನ	ಹೆೊವಂದಿದದ	
ಜನರಗಾಗ	ಬರೆಯಲಪಿಟ್್ಟವೆ	ಎವಂಬುದನು್ನ	ಇವಂದಿನ	ಓದುಗರು	ನೆನಪಿನಲ್್ಲಡಬೆೇಕು.	ಈ	ಪುಸತಿಕಗಳ	ಬರಹಗಾರರು	
ಸವಮೋಕಾಲದಲ್್ಲಯೊ	 ವಾಸತಿವವಾದ	 ತತ್ಗಳನು್ನ	 ತ್ಳಿಸಿದದರೊ	 ಅನೆೇಕ	 ಚಾರತ್ರಾಕ	 ಸವಂಗತ್ಗಳನು್ನ	 ಅವರು	
ಉಪಯೇಗಸುವ	ಉದಾಹರಣೆಗಳನು್ನ	ಮತುತಿ	ಅವರು	ಮಾಡುವ	ಉಲ ್ೆಲೇಖಗಳನು್ನ	ಅಥಮೋಮಾಡಿಕೆೊಳಳುಬೆೇಕಾದರೆ	
ಅವರು	ಜಿೇವಿಸಿದದ	ಕಾಲದ	ಮತುತಿ	ಸವಂಸಕೃತ್ಯ	ಬಗ ಗೆಾ	ಸ್ಲಪಿ	ಜ್ಾನವಿರಬೆೇಕಾಗುತತಿದೆ.	ಉದಾಹರಣೆಯಾಗ,	ಅನೆೇಕ	
ಬಗೆಯ	ಮಣಿಣುನ	ಮೆೇಲೆ	ಬಿೇಜ	ಬಿತ್ತಿದ	ರೆೈತನ	ಕುರತು	ಯೆೇಸು	ತ್ಳಿಸಿದ	ಸಾಮ್ಯವನೆ್ನೇ	ತೆಗೆದುಕೆೊಳಳುಬಹುದು.	ಅವಂದಿನ	
ಸಿಥಾತ್ಗತ್ಗಳ್	ಇವಂದಿನ	ಒಬ್ಬನಿಗೆ	ಪರಚಯವಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು.	ಆದರೊ	ಯೆೇಸು	ಆ	ಸಾಮ್ಯದಿವಂದ	ತ್ಳಿಸುವ	ಪಾಠ	
ಯಾವುದೆೇ	ಕಾಲದಲಾ್ಲಗಲ್	ಯಾವುದೆೇ	ಸಥಾಳದಲಾ್ಲಗಲ್	ಇರುವ	ಜನರಗೆ	ಅನ್ಯಿಸುತತಿದೆ.

ಇವಂದಿನ	ಓದುಗರಗೆ	ಬೆೈಬಲ್ನ	ಪರಾಪವಂಚ	ವಿಚತರಾವೆನಿಸಬಹುದು.	ಅವಂದಿನ	ಜನರ	ಸವಂಪರಾದಾಯಗಳ್,	ನಡತೆಗಳ್	ಮತುತಿ	
ಮಾತುಕತೆಗಳ್	ಇವಂದಿನ	ಜನರಗೆ	ಪರಚಯವಿಲ್ಲದೆ	ಇರಬಹುದು.	ಅವಂದಿನ	ಸವಂಗತ್ಗಳನು್ನ	ಆ	ಕಾಲದ	ಮತುತಿ	ಆ	ಸಥಾಳದ	
ಅಳತೆಗೆೊೇಲ್ನಿವಂದ	ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ	ಮಾಡದೆ	ಇವಂದಿನ	ಅಳತೆಗೆೊೇಲ್ನಿವಂದ	ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ	ಮಾಡಿದರೆ	ಅನಾ್ಯಯ	
ಮಾಡಿದವಂತೆಯೆೇ	ಸರ.	ಬೆೈಬಲ್	ರಚತವಾದದುದ	ಒವಂದು	ವಿಜ್ಾನ	ಪುಸತಿಕದವಂತಲ್ಲ	ಎವಂಬುದನು್ನ	ಗಮನದಲ್್ಲಟು್ಟಕೆೊಳ್ಳುವುದು	
ಸಹ	ಮುಖ್ಯ.	ಬೆೈಬಲ್	ರಚನೆಗೆೊವಂಡದುದ	ಅವಂದಿನ	ಚಾರತ್ರಾಕ	ರಟನೆಗಳನು್ನ	ವಣಿಮೋಸುವುದಕಾ್ಕಗ	ಮತುತಿ	ಆ	ರಟನೆಗಳ	
ಅಥಮೋವನು್ನ	ಮಾನವಕೆೊೇಟ್ಗೆ	ತ್ಳಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಯಷೆ್ಟೇ.	 ಬೆೈಬಲ್ನ	ಉಪದೆೇಶಗಳ್	ವಿಜ್ಾನದಿವಂದ	ಹೆೊರತಾದ	
ಸಾವಮೋತ್ರಾಕ	ಸತಾ್ಯವಂಶಗಳನು್ನ	ಒಳಗೆೊವಂಡಿದೆ.	ಬೆೈಬಲ್	ಈ	ಆಧುನಿಕ	ಯುಗದಲ್್ಲಯೊ	ಸಮಕಾಲ್ೇನವಾಗದೆ.	ಏಕೆವಂದರೆ	
ಮಾನವನ	ಆತ್್ಮಕ	ಆಗತ್ಯತೆಗಳ	ಕುರತು	ಅದು	ತ್ಳಿಸುತತಿದೆ.	ಮಾನವನ	ಆತ್್ಮಕ	ಅಗತ್ಯತೆಗಳ್	ಎಲಾ್ಲ	ಕಾಲದಲ್್ಲಯೊ	
ಇದೆದೇ	ಇರುತತಿದೆ.

ಬೆೈಬಲನು್ನ	ಲಕಪಿ್ಯವಿಟು್ಟ	ಓದುವವರು	ಅನೆೇಕ	ಪರಾಯೇಜನಗಳನು್ನ	ಹೆೊವಂದಿಕೆೊಳ್ಳುವರು.	ಪಾರಾಚೇನ	ಜಗತ್ತಿನ	ಚರತೆರಾಯ	
ಮತುತಿ	ಸವಂಸಕೃತ್ಯ	ಬಗೆಗಾ	ಅವರು	ಜ್ಾನವನು್ನ	ಪಡೆದುಕೆೊಳ್ಳುವರು.	ಯೆೇಸು	ಕರಾಸತಿನ	ಜಿೇವಿತ	ಮತುತಿ	ಉಪದೆೇಶಗಳ	ಬಗೆಗಾ	
ತ್ಳಿದುಕೆೊಳ್ಳುವರು.	ಅಲ್ಲದೆ	ಆತನಿಗೆ	ಶಿಷ್ಯರಾಗರುವ	ಬಗೆಯನು್ನ	ಕಲ್ತುಕೆೊಳ್ಳುವರು.	ಅವರು	ಆತ್್ಮಕ	ವಿಷಯದಲ್್ಲ	
ಸೊಕಪಿ್ಮ	ಪರಜ್ಾನವನು್ನ	ಹೆೊವಂದಿಕೆೊಳ್ಳುವರು.	ಆತ್್ಮಕವಾಗ	ಬಲ್ಷ್ಠರಾಗರಲು	ಮತುತಿ	ಆನವಂದಭರತವಾದ	ಜಿೇವನ	
ನಡೆಸಲು	ಬೆೇಕಾದ	ಪಾರಾಯೇಗಕ	ಪಾಠಗಳನು್ನ	ಅವರು	ಕಲ್ತುಕೆೊಳ್ಳುವರು.	ಜಿೇವನದ	ಬಹು	ಕಷ್ಟಕರವಾದ	ಪರಾಶೆ್ನಗಳಿಗೆ	
ಅವರು	ಉತತಿರಗಳನು್ನ	ಕವಂಡುಕೆೊಳ್ಳುವರು.	ಆದದರವಂದ	ಬೆೈಬಲನು್ನ	ಓದಲು	ಅನೆೇಕ	ಉತತಿಮ	ಕಾರಣಗಳಿವೆ.	ತೆರೆದ	
ಮನಸಿಸೆನಿವಂದ	ಮತುತಿ	ಕುತೊಹಲದಿವಂದ	ಬೆೈಬಲನು್ನ	ಓದುವವರು	ತಮ್ಮ	ಜಿೇವಿತದ	ಬಗೆಗಾ	ದೆೇವರಗರುವ	ಉದೆದೇಶವನು್ನ	
ಕವಂಡುಕೆೊಳ್ಳುವರು.
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