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ಓಬದ್ಯನು
ಗ್ರಂಥಕತೃರ್ತ್ವ
ಪುಸ್ತಕದ ಗ್ರಂಥಕತೃರ್ತ್ವವು ಓಬದ್ಯ ಎಂಬ ಹೆಸರುಳ್ಳ ಓವರ್

ಪ್ರ ಾದಿಗೆ ಸೇರಿದೆ್ದನ್ನ ಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅವನ ಜೀವನಚರಿತೆ್ರಯ
ಬಗೆ್ಗ ಾವುದೇ ಾಹಿತಿಯು ನಮಗಿಲ್ಲ. ವಿದೇಶ ಾದ ಎದೋಮಿನ
ಕುರಿ ಾಗಿರುವ ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನಈಪ್ರ ಾದನೆಯಉದ್ದಕೂ್ಕ ಓಬದ್ಯನು್ನ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಬಗೆ್ಗ ಾ್ರಶಸ ನೀಡುತಿ್ತರುವಂಥದು್ದ, ಓಬದ್ಯನು
ದ ಣ ಾಜ್ಯ ಾದಯೆಹೂದದಲಿ್ಲರುವ ಪವಿತ್ರ ಪಟ್ಟಣದ ಹತಿ್ತರದಿಂದ
ಬಂದಿ ಾ್ದನೆ ಎಂದು ಾವು ಊಹಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಅವ ಾಶವನು್ನಂಟು
ಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕಮತು್ತ ಸ್ಥಳ
ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ.ಪೂ. 605-586 ರ ನಡುವಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ

ಬರೆದಿರಬಹುದು.
ಓಬದ್ಯನ ಪುಸ್ತಕವು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಪತನ ಾಗಿ

ದೀಘರ್ ಾಲ ಾದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ (ಓಬದ್ಯ 11-14), ಅಂದರೆ,
ಾಬಿಲೋನಿನ ಸೆರೆ ಾಸದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ ಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಸಿ್ವೕಕೃತ ಾರರು
ಉದೆ್ದೕಶಿತ ಾದ ಪೆ್ರೕಕ್ಷಕರು ಾರೆಂದರೆ ಎದೋಮ್ಯರ ಆಕ್ರಮಣದ

ನಂತರ ಅವಶೇಷ ಾದಯೆಹೂದದವರು.
ಉದೆ್ದೕಶ
ಓಬದ್ಯನು ದೇವರ ಪ್ರ ಾದಿ ಾಗಿದು್ದ, ದೇವರಿಗೂ ಮತು್ತ

ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರಿಗೂ ವಿರುದ್ಧ ಾಡಿರುವ ಎದೋಮನ ಾಪಗಳನು್ನ
ಖಂಡಿಸಲು ಈ ಅವ ಾಶವನು್ನ ಬಳಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ಎದೋಮ್ಯರು
ಏ ಾವನ ವಂಶಸ್ಥರು ಮತು್ತ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರು ಅವನ ಅವಳಿ
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ಸಹೋದರ ಾದ ಾಕೋಬನ ವಂಶಸ್ಥರು. ಸಹೋದರರ ನಡುವಿನ
ಜಗಳವು ಅವರ ವಂಶಸ್ಥರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವನು್ನಂಟು ಾಡಿತು.
ಈ ಒಡಕು ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರು ಐಗುಪ್ತದಿಂದ ವಿ ೕಚನೆ ಾಗಿ
ಹೋಗುವ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರು ತಮ್ಮ ಸೀಮೆಯಿಂದ
ಾದುಹೋಗುವುದನು್ನ ಎದೋಮ್ಯರು ನಿಷೇಧಿಸಲು
ಾರಣ ಾಯಿತು. ಎದೋಮಿನ ಅಹಂ ಾರದ ಾಪಗಳು ಈಗ
ಕತರ್ನಿಂದ ಕಠಿಣ ಾದ ಾ್ಯಯತೀಪರ್ನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇ ಾದ
ಅನಿ ಾಯರ್ತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಆತನು ಅವರನು್ನ ಆಳು ಾಗ
ದೇಶವನು್ನ ದೇವರ ಜನರಿಗೆ ಪುನಃ ಾ್ಥಪಿಸಿ ಕೊಡ ಾಗುವ ಕೊನೆಯ
ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಉಂಟಾಗುವ ಚೀ ೕನಿನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮತು್ತ ಾ ಾ್ದನದ
ನೆರವೇರಿಕೆ ಂದಿಗೆ ಈಪುಸ್ತಕವು ಕೊನೆಗೊಳು್ಳತ್ತದೆ.
ಮು ಾ್ಯಂಶ
ನೀತಿಯುತ ಾ್ಯಯತೀಪುರ್

ಪರಿವಿಡಿ
1. ಎದೋಮಿನ ವಿ ಾಶ— 1:1-14
2. ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ಅಂತಿಮ ವಿಜಯ— 1:15-21

ಎದೋಮಿನ ಾಶನ
1 ಓಬದ್ಯನಿ ಾದ ದೈವದಶರ್ನ. ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು

ಎದೋಮನು್ನ ಕುರಿತು ಹೀಗೆ ನುಡಿಯು ಾ್ತನೆ: ಯೆಹೋವನಿಂದ
ಬಂದ ಸ ಾಚಾರವನು್ನ ಕೇಳಿದೆ್ದೕವೆ. ಆತನು ದೂತನ ಮೂಲಕ
ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ, “ಹೊರಡಿರಿ! ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ
ಹೊರಟು ಎದೋಮಿನ ಮೇಲೆ ಬೀ ೕಣ” 2 ಇಗೋ, ನಿನ್ನನು್ನ
ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಅತ್ಯಲ್ಪನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. ನೀನು ಬಹಳ ಾಗಿ
ಾ ಾ್ಸರಕೆ ್ಕ ಗುರಿ ಾಗಿರುವಿ.
3 ಉನ್ನತ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಬಂಡೆಯ ಬಿರುಕುಗ ಳಗೆ ಾಸಿಸು ಾ್ತ,

ನನ್ನನು್ನ ನೆಲಕೆ್ಕ ಇಳಿಸಬಲ್ಲವರು ಾರು? ಎಂದುಕೊಳು್ಳವ ಜನರೇ,
ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಒಣ ಹೆಮೆ್ಮಯು ನಿಮ್ಮನು್ನ ೕಸಗೊಳಿಸಿದೆ.
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4 ನೀನು ಹದಿ್ದನಂತೆ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಏರಿದರೂ, ನಿನ್ನ ಗೂಡು ನಕ್ಷತ್ರ
ಮಂಡಲದಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದರೂ,ಅಲಿ್ಲಂದನಿನ್ನನು್ನ ಇಳಿಸಿಬಿಡುವೆನು.
ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

5 ಕಳ್ಳರು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ನುಗಿ್ಗದರೆ, ಾತಿ್ರ ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ ಪಂಜುಗಳ್ಳರು
ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆ, ಬೇ ಾದಷ್ಟನು್ನ ಾತ್ರ ದೋಚಿಕೊಂಡು
ಹೋಗುವರಲ್ಲವೇ? ಆ ಾ! ನೀನು ಎಷು್ಟ ಭಂಗಪಟಿ್ಟದಿ್ದೕ!
ಾ್ರ ಯ ಹಣ್ಣನು್ನ ಕೀಳುವವರು ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಬಂದರೆ, ಹಕ್ಕಲನು್ನ
ಉಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ೕ? 6 ಏ ಾವನ ಆಸಿ್ತಯು ಸಂಪೂಣರ್ ಾಶ ಾಗಿ
ಅದರ ನಿಧಿನಿ ೕಪಗಳು ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಸೂರೆ ಾಗಿದು್ದ ಹೇಗೆ?

7 ನಿನ್ನ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಲಿಯವರೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನನು್ನ ನಿನ್ನ ಮೇರೆಯ
ಆಚೆಗೆ ತಳಿ್ಳಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ, ನಿನ್ನ ಆಪ್ತರು ನಿನ್ನನು್ನ ವಂಚಿಸಿ ಸೋಲಿಸಿ ಾ್ದರೆ.
ನಿನ್ನ ಅನ್ನ ತಿಂದವರೇ ವಿವೇಕವಿಲ್ಲದೆ ನಿನಗೆ ಉರುಲೊಡಿ್ಡ ಾ್ದರೆ.
8 ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ. “ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾನು
ಎದೋಮಿನೊಳಗೆ ಾನಿಗಳನು್ನ ಅಳಿಸದೇ ಬಿಡುವೆನೋ,” ಏ ಾವನ
ಪವರ್ತದೊಳಗಿಂದ ವಿವೇಕವನು್ನ ಕಿತು್ತ ಾಕದೇ ಇರುವೆನೇ?
9 ತೇ ಾನ್ ಪಟ್ಟಣವೇ, ನಿನ್ನ ಶೂರರು ಧೈಯರ್ಗೆಟು್ಟ ಎಲ್ಲರೂ
ಹತ ಾಗಿ ಏ ಾವನ ಪವರ್ತದೊಳಗೆ ನಿಮೂರ್ಲ ಾಗುವರು.
ಎದೋಮ್ ಾಕೋಬಿಗೆ ಾಡಿದ ದೊ್ರೕಹ

10 ನೀನು ನಿನ್ನ ತಮ್ಮ ಾದ ಾಕೋಬನಿಗೆ ಾಡಿದ ಹಿಂಸೆಯ
ನಿಮಿತ್ತ ಅವ ಾನವು ನಿನ್ನನು್ನ ಕವಿಯುವುದು. ನಿತ್ಯ ಾಶನಕೆ್ಕ
ಗುರಿ ಾಗುವಿ. 11 ಅನ್ಯರು ನಿನ್ನ ತಮ್ಮನ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ಕೊಳೆ್ಳಹೊಡೆದ
ದಿನದಲಿ್ಲ, ಮೆ್ಲೕಚ್ಛರು ಅವನ ಪುರ ಾ್ವರಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಸೊತಿ್ತ ಾಗಿ ಚೀಟು ಾಕಿದ ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀನು
ಅವನಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತಿದೆ್ದ. ನೀನೂ ಅವರಂತೆ
ನಿನ್ನ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಶತು್ರವಿನಂತೆ ಕಂಡುಬಂದಿ.

12 ನಿನ್ನ ತಮ್ಮನ ದುದಿರ್ನದಲಿ್ಲ ಅವನ ಅ ಾಯ ಾಲದಲಿ್ಲ ನೀನು
ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡುತಿ್ತರ ಾರ ಾಗಿತು್ತ. ಯೆಹೂದ್ಯರ ಾಶನದ ದಿನದಲಿ್ಲ
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ಹಿಗ್ಗ ಾರ ಾಗಿತು್ತ. ಅವರ ಇಕ್ಕಟಿ್ಟನ ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ ಅಹಂ ಾರ ಾಗಿ
ಾತ ಾಡ ಾರ ಾಗಿತು್ತ. 13 ನನ್ನ ಜನರ ವಿಪ ಾ್ಕಲದಲಿ್ಲ ಅವರ

ಪುರ ಾ್ವರದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸ ಾರ ಾಗಿತು್ತ, ಅವರ ವಿಪ ಾ್ಕಲದಲಿ್ಲ
ಅವರ ಕೇಡಿಗೆ ನಿನ್ನಂಥವನ ಕಣು್ಣ ಅರಳ ಾರ ಾಗಿತು್ತ. ಅವರ
ವಿಪ ಾ್ಕಲದಲಿ್ಲ ಅವರ ಆಸಿ್ತಯ ಮೇಲೆ ನೀನು ಕೈ ಾಕ ಾರ ಾಗಿತು್ತ.
14ನೀನುಮರಣದಿಂದಓಡಿಹೋಗುವವರನು್ನ ಹಿಡಿದು ಕೊಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ
ಅವರ ಾಗರ್ಗಳಲಿ್ಲ ನಿಂತು ಅವರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿದೆ. ಆ ಇಕ್ಕಟಿ್ಟನ
ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ರಣ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡವರನು್ನ ಹಿಡಿದು ಶತು್ರಗಳಿಗೆ
ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟೆ್ಟ.

15 ಯೆಹೋವನ ದಿನವು ಸಮಸ್ತ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ಸಮೀಪಿಸಿದೆ.
ಎದೋಮೇ, ನೀನು ಾಡಿದೆ್ದೕ ನಿನ ಾಗುವುದು. ನಿನ್ನ ಕೃತ್ಯವೇ ನಿನ್ನ
ತಲೆಗೆ ಬರುವುದು.

ಾಕೋಬಿನಮುಂದಣ ಾ್ರಬಲ್ಯ
16 ನನ್ನ ಜನರೇ, ನೀವು ನನ್ನ ಪವಿತ್ರಪವರ್ತದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ದಂಡನೆಯ

ಕಹಿ ಾನ ಾಡಿದಿ್ದರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಸಕಲ ಜ ಾಂಗಗಳೂ
ಹೀಗೆ ನಿತ್ಯ ಾಗಿ ಾನ ಾಡುವವು. ೌದು ಆ ಾಜ್ಯಗಳು
ಹೀಗೆ ಕುಡಿದು ಕಬಳಿಸಿ ಅಸಿ್ತತ್ವದಲಿ್ಲ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಆಗುವವು.
17 ಆದರೆ ಚೀ ೕನ್ ಪವರ್ತದಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು ಉಳಿದಿರುವರು,
ಆ ಪವರ್ತವು ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವುದು; ಾಕೋಬನ ವಂಶದವರು
ತಮ್ಮ ಸ್ವತು್ತಗಳನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವರು. 18 ಾಕೋಬನವಂಶ
ಅಗಿ್ನ ಾಗಿಯೂ, ೕಸೇಫನವಂಶಜಾ್ವಲೆ ಾಗಿಯೂ, ಇವೆರಡೂ
ಸೇರಿ ಕೊಳೆಯಂತೆ ಇರುವ ಏ ಾವನ ವಂಶವನು್ನ ಧಗಧಗನೆ ದಹಿಸಿ
ಭಸ್ಮ ಾಡುವವು. ಏ ಾವನ ವಂಶದವರಲಿ್ಲ ಾರೂ ಉಳಿಯರು,
ಇದುಯೆಹೋವನೇ ನುಡಿದಿ ಾ್ದನೆ.

19 ಆಗ ದ ಣ ಾ್ರಂತ್ಯದವರು ಏ ಾವಿನ ಪವರ್ತವನು್ನ
ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು, ಇಳಕಲಿನ ಪ್ರದೇಶದವರು
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನೂ್ನ, ಎಫಾ್ರಯೀಮಿನ ಭೂಮಿಯನೂ್ನ ಮತು್ತ
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ಸ ಾಯರ್ದನೆಲವನೂ್ನ ವಶ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು. ಬೆ ಾ್ಯಮೀನಿನವರು
ಗಿ ಾ್ಯದನು್ನ ಸ್ವತಂತಿ್ರಸಿಕೊಳು್ಳವರು.

20 ಸೆರೆಹೋಗಿರುವ ಆ ದಂಡಿನ ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಾ ಾನ್ಯರ
ದೇಶವನು್ನ ಚಾರೆಪತಿನವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಾಗಿ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು. ಸೆಫಾರ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಸೆರೆ ಾಗಿ ಹೋಗಿರುವ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರು ದ ಣ
ಾ್ರಂತ್ಯದ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು. 21 ರಕ್ಷಕರು
ಚೀ ೕನ್ ಪವರ್ತದಲಿ್ಲ ಎದು್ದ ಏ ಾವನ ಪವರ್ತವನು್ನ ಆಳುವರು.
ಆಗ ಆ ಾಜ್ಯವುಯೆಹೋವನ ಾಗಿರುವುದು.
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