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ುಟದ ವಿನಾಮಷನುನ ಭಾಡ್ರದ ಪ್ರೋಟರ್ ಭತುತ ಆತನ ಖುಿಂಪ್ರಖ  ಔ ಡ ಧನಮಾದಖಳು. 
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ಾಥಿಮಿಕ ಾಾಖಾಾನರ್ಳು 

 ಸೆ ಷ ಅಿಂತಯಯಾಷ್ಟ್ಾೋಮ ಆೃತಿತಯಿಿಂದ ಷತಮೆೋದ ಠ್ಮಖಳನುನ ಉಲೆಲೋಖಿಷಲಾಗಿದೆ. ಷತಮೆೋದದ 
ಉಲೆಲೋಕಖಳನುನ ಯಭಾಗೆೋಔೃತ ಭಾಖಗಷ ಚಿನ ಖಳ ಯಕ್ಾಯ ಷಿಂಕ್ೋೆಪ್ರಷಲಾಗಿದೆ (ಅನುಫಿಂಧ ವಿಬಾಖ 4.3 
ನೆ ೋಡ್ರರಿ). 

  PÀÄgïD£ï ನಿಿಂದ ಸೆೋಳಿಕೆ್ಖಳನುನ ಭತುತ ಚನ ಷಿಂಖ್ಮೆಮ ಮಷೆಥಮನುನ ಎ. ಮ ಷುಫ್ ಅಲಿಮ 
ಅನುಾದದಿಿಂದ (ಆೃತಿತ 1946, ಭುದಿಯತ 4/1993) ತೆಗೆದುಕೆ್ ಳಳಲಾಗಿದೆ. PÀÄgïD£ï ನಿಿಂದ ಭಾಡ್ರದ ವಿವಿಧ 
ಅನುಾದಖಳ ನಡು ೆಚನದ ಷಿಂಖ್ಮೆಖಳು ಷಲ ಫದಲಾಣೆ ಆಖುತತೆ. 

 ಅಯೆೋಬಿಕ್ ಸೆಷಯುಖಳು ಭತುತ ದಖಳನುನ ಅುಖಳ ಷಾಭಾನಮ ಇಿಂಗಿಲಷ್ ಕ್ಾಖುಗೆತಖಳಲಿಲ ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ. 
ಅುಖಳು ಎಲಿಲ ವಿರಿಷಲಾಗಿದೆ ಎಿಂಫುದನುನ ವಿರಿಷಲಾಗಿದೆ, ಅಥಾ ಅನುಫಿಂಧ ವಿಬಾಖ 4.4 (ಅಯೆೋಬಿಕ್/ 
ಇಷಾಲಮಿಕ್ ದಖಳ ದಕೆ್ ೋವ) ನುನ ಟ್ಟಿಭಾಡಲಾಗಿದೆ ಭತುತ ಗೆಗಷಲಾಗಿದೆ. ಇನ ನ ಇಿಂಗಿಲಷ್ 
ಬಾಶೆಮಲಿಲ ಷಿಂಯೋಜಿಷದ ಅಯೆೋಬಿಕ್ ದಖಳನುನ  (ಾಮಖ್ಾಮನಕ್ಾಾಗಿ ಷಾಿಿಿಂಡಡ್ಗ ನಿಗಿಂಟನುನ ನೆ ೋಡ್ರರಿ) 
ಒಯೆ ಅಕ್ಷಯಖಳಲಿಲ ತೆ ೋರಿಷಲಾಗಿದ.ೆ 

 ಷಯಳತೆಮ ಕ್ಾಯಣಖಳಿಗಾಗಿ, ಭುಸ್ಲಭಾ ಎಿಂಫ ಸ್ರೋ ಯ ಖಳನುನ ಷ ಚಿನ ಷು ದಖಳನುನ ಈ ಯಔಟಣೆಮಲಿಲ 
ಬಿಟುಿಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಫದಲಿಗೆ ಭುಸ್ಲಿಂ ಅನುನ ಷಾಭಾನಮ ದನುನ ಫಳಷಲಾಗಿದೆ. 

 ಅಡ್ರಟ್ಟಗೆಖಳಲಿಲನ ಉಲೆಲೋಕಖಳನುನ ಷಿಂಕ್ೋೆಪ್ರಷಲಾಗಿದೆ. ಸೆಚಿಿನ ನ ಖಯಿಂಥಷ ಚಿನ  ಭಾಹಿತಿಮನುನ ಅನುಫಿಂಧ 
ವಿಬಾಖ 4.1 ಯಲಿಲ ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ (ಖಯಿಂಥಷ ಚಿನ  ಭತುತ ಶಿಪಾಯಷು ಭಾಡ್ರದ ಒದುವಿಕೆ್). 

 ದೆೋಯ ರಿಔಲನೆಮು PÀÄgïD£ï ಚನದ ಷಿಂಖ್ಮೆಖಳ ಭತುತ ಷತಮೆೋದದಲಿಲ ವಿಭಿನನಾಗಿ 
ಖಯಹಿಷಲಟ್ಟಿಯುುದರಿಿಂದ, ಭುಸ್ಲಿಂ ಠ್ಮದಲಿಲ ಔಿಂಡುಫಯು ‚ಅಲಾಲಸ‛ ಎಿಂಫ ದನುನ ನಾನು ಫಳಷುತೆತೋನೆ. 

 ಸೆಚಿಿನ ನ ಭಾಹಿತಿ ಭತುತ ಷಿಂನ ಭಲಖಳಿಗಾಗಿ, ದಮವಿಟುಿ ಈ ಕ್ೆಳಗಿನ ೆಬ ಷೆೈಟ್ ಖಳನುನ ಷಿಂಕ್ತಗಸ್ರಿ:  
                  wwwaymf.net (www.ask-your-muslim-friend.net) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ask-your-muslim-friend.net/
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ಮುನುನಡ್ರ 
ವಿವ ಷಭಯII, ರಿಿಂದ ಇಷಾಲಮಿನ ಯಾಶಾಖಳು ಔಯಮೆೋಣಾಗಿ ತಭಭನುನ ಯಫಲ ಧಾಮಿಗಔ ಭತುತ ಯಾಜಕ್ತೋಮ 
ಗಟಔಖಳನಾನಗಿ ಭಾಡ್ರಕ್ ೆಿಂಡ್ರೆ. ಅಬ ತ ಗ ಲಷೆಮ ಕ್ಾಯಣದಿಿಂದಾಗಿ, ಅನೆೋಔ ಇಷಾಲಮಿನ ಅಲಲದ ದೆೋವಖಳಲಿಲ 
ಅನೆೋಔ ಭುಸ್ಲಮೆೋತಯಯು ಭುಸ್ಲಿಂರಿಗೆ ನೆಯಸೆೆ ಯೆಮಯಾಗಿದಾದಯೆ. ಮುಎಸ್ಎ ದಲಿಲ ಷೆೆಿಿಂಫರ್ 11, 2001 ಯಿಂದು ನಡೆದ 
ದಾಳಿಮಿಂತಸ ಇತಿತೋಚಿನ ನ ಗಟನಖೆಳು, ಫೆೋಯಡೆೆ ಲೆಔಾವಿಲಲದ ಬಯೋತಾದಔ ದಾಳಿಮು ಇಷಾಲಿಂನುನ ಖಭನದ 
ಭ ಿಂಚ ಗೆಮಲಿಲ ತಿಂದಿದ,ೆ ಷಾಬಾವಿಔಾಗಿ ಈ ಧಭಗದ ಫಗೆೆ ಯವೆನಖಳನುನ ಸುಟುಿಸಾಕ್ತದ.ೆ ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗು 
ಷಾಭಾನಮಾಗಿ ಿಂದು ಅಥಗದಲಿಲ ಅಿಂಗಿೋಔರಿಷಲಟ ಿ ಧಭಗಲಲ, ಅಿಂದಯ ೆ ಷಿಂ ಣಗಾಗಿ ೆೈಮಕ್ತತಔ ಧಾಮಿಗಔ 
ನಿಶಿಿತಾಭಿಾಯಮಾಗಿದೆ ಎಿಂಫುದು ಷಶಿಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಾೆ ತದಿಯುದಧಾಗಿ, ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗು ಿಂದು ಧಭಗಾಗಿ ಮಕ್ತತಖಳು 
ಭತುತ ಯಾಶಾಖಳಿಗಿಿಂತ, ಜಿೋನದ ಎಲಲ ಕ್ೋೆತಯಖಳಿಗಿಿಂತ ಉನನತ ಷಾಥನದಲಿಲ ನಿಲುಲತತದೆ ಎಿಂದು ಅದು ಸೆೋಳಿಕ್ ೆಳುಳತತದೆ: 
ನಿಂಬಿಕ್ೆ, ಔಲ,ೆ ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರ್ಥಗಔತ ೆಭತುತ ಯಾಜಕ್ತೋಮ. 
ಈ ುಷತಔದಲಿಲ ನಾನು ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗದ ಭ ಲ ಅಲೆ ೋಔನ ಭತುತ ಷತಮೆೋದದ ಭ ಲ ನಿಂಬಿಕ್ಮೆ ವಿಯುದಧದ 
ಅದಯ ಆಔಯಭಣಕ್ಾರಿ ದಾಳಿಮ ಔುರಿತು ಿಂದು ಅಲೆ ೋಔನನುನ ಸೆ ದಗಿಷಲು ಯಮತಿನಷುತೆತೋನೆ. ಆಗಾಗೆೆ 
ಅರಿಚಿನ ಾದ ಖಯಹಿಕ್ಖೆಳನುನ ಷರಿಡ್ರಷಲು ಕ್ೈೆಷತಯು ತಭಭ ಭುಸ್ಲಿಂ ನೆಯಸೆೆ ಯೆಮಯ ೆಿಂದಿಗೆ ವಿವಾಷದಿಿಂದ ಭತುತ 
ಪ್ರಯೋತಿಯಿಿಂದ ಸೆೋಗೆ ಷಿಂಫಿಂಧ ಸೆ ಿಂದಿದಾದಯೆಿಂದು ನಾನು ಯಶಿಲಿಷುತೆತೋನೆ. ಷುಲಬಾಗಿ ಖಯಹಿಸ್ಕ್ ೆಳುಳಿಂತೆ ಠ್ಮನುನ 
ಯ ಪ್ರಷು ಯಮತನ ಭಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಿಶಮದ ಮೆೋಲ ೆಿಂದು ಆಳಾದ ಅಧಮಮನಕ್ಾಾಗಿ, ಒದುಖಯು ನಭಭ ೆಬ ಷೆೈಟ್ 
(www.aymf.net) ಅನುನ ಷಿಂಕ್ತಗಷಲು ಭತುತ/ಅಥಾ ಅನುಫಿಂಧ ವಿಬಾಖ 4.1 ಯಲಿಲ ಶಿಪಾಯಷು ಭಾಡಲಾದ 
ಷಾಹಿತಮನುನ ಫಳಷಲು ಷಲಸ ೆನಿೋಡಲಾಗಿದೆ. 
 
ತುತ ಕ್ ಡು ನಾಲುಾ ಅಂವರ್ಳು. 
1. ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗದ ಫಗೆೆ ಭ ಲಬ ತ ಳನೆ ೋಟನುನ ನಿೋಡಲು ಭತುತ ಭತುತ ಭುಸ್ಲಿಂಯು ತಭಭ ಧಭಗನುನ 
  ಸೆೋಗೆ ಆಚರಿಷುತಾತಯೆ ಎಿಂಫುದಕೆ್ಾ ಯಚನಾತಭಔ ರಿೋತಿಮಲಿಲ ಈ ುಷತಔನುನ ಫಯೆಮಲಾಗಿದೆ. ಈ ುಷತಔ ಒದಿದ ನಿಂತಯ, 
  ಒದುಖಯು ಇಷಾಲಿಂ ಔುರಿತು ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಷಯಾಷರಿ ತಿಳಿದುಕೆ್ ಳುಳದಕ್ತಾಿಂತ ಸೆಚಾಿಗಿ ತಾು ತಿಳಿದುಕೆ್ ಿಂಡ್ರಯುದನುನ ಅನೆೋಔ   
  ಷಿಂದಬಗಖಳಲಿಲ ಅರಿತು ಕ್ ೆಳಳಫಸುದು. ಸೆೋಖ , ಅಯ ನಿಂಬಿಕೆ್ಖಳ ಫಗೆೆ ಭುಸ್ಲಿಂಯನುನ ಕ್ೈೆಷತಯು ಷರಿಡ್ರಷಫಸುದೆಿಂಫ    
  ಉದದೆವಲಲ. ಫದಲಾಗಿ,  ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಸೆೋಳುುದಯ ಮೆೋಲೆ ಕ್ೈೆಷತಯು ಫಸಳ ಆಷಕ್ತತಮನುನ ಯದಶಿಗಷಫೆೋಔು. 
2. ಇಲಿಲಯು ಭಾಹಿತಿಮು ಭುಸ್ಲಿಂಯ ಸೆೋಳಿಕೆ್ಖಳೄೆಿಂದಿಗ ೆ ಮತಿರಿಔತಾಖಫಸುದು ಭತುತ ಷತಮಷಿಂಖತಿಖಳ ಭತುತ 
   ಭುಸ್ಲಿಂಯ ಆವಮದ ಆಲೆ ೋಚನೆಖಳ ನಡು ೆ ಮತಾಮಷನುನ ತೆ ೋರಿಷಲು ಕ್ೈೆಷತರಿಗ ೆ ಷಸಾಮ ಭಾಡುತತದೆ. 
3.  ಈ ಆಧಾಯದ ಮೆೋಲ,ೆ ತಭಭ ಭತುತ ಷೃಷ್ಟ್ಿಔತಗನ ನಡುವಿನ ಷಿಂಫಿಂಧದ ಫಗೆೆ ಯೋಚಿನ ಷುಿಂತೆ ಭುಸ್ಲಿಂರಿಗ ೆಷಾಲು    
  ಸಾಔಲು ಸೆಚು ಿರಿಣಾಭಕ್ಾರಿ ಯವೆನಖಳನುನ ಯ ಪ್ರಷಲು ಕ್ೈೆಷತಯು ಷಭಥಗಯಾಖುಯು. ತಕ್ಷಣೆ ಉತತಯಖಳನುನ ನಿೋಡು    
  ಫದಲು, ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಮದಲು ಯೋಚಿನ ಷುಿಂತೆ ಭತುತ ಉತತಯಖಳನುನ ಅಯ ೆಔಿಂಡುಕ್ ೆಳುಳಿಂತೆ ಅರಿಗೆ  ಷಾಲು   
  ಸಾಔುುದು ಉತತಭ.  
4. ನಿಂತಯ ಭಾತಯ ೆಕ್ೈೆಷತಯು ತಭಭ ನಿಂಬಿಕ್ಮೆನುನ ಭುಸ್ಲಿಂಯೆ ಿಂದಿಗೆ ಸಿಂಚಿನ ಕೆ್ ಳಳಫಸುದು ಭತುತ ಷತಮೆೋದದ   
   ಫೆ ೋಧನಮೆನುನ ವಿರಿಷಫಸುದು. 
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ಭುಿಂದಿನ ಷಿಂಬಾಶಣೆಮು ಈ ಅಿಂವಖಳನುನ ವಿರಿಷುತತದೆ: 
“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ 

  
 

ಷಂಬಾಶಣ್ 1 
ಭುಸ್ಲಿಂ : ಳೆಳ ಭುಸ್ಲಿಂನಾಗಿಯಲು ದಿನಾಲು ನಾನು ಐದಿ ಷಾರಿ ಾಯಥಗಷಫೆೋಔು! 
ಕ್ೈೆಷತ  : ಒಹ್! ಅದು ಔುತ ಸಲಕ್ಾರಿಮಾಗಿದೆ! ನಿೋು ದಿನಕ್ಾೆ ಐದು ಫಾರಿ ಾಯರ್ಥಗಷಫೋೆಔು ಎಿಂದು ಎಲಿಲ ಫಯೆದಿದ ೆಎಿಂಫುದನುನ    
        ನನಗ ೆದಮವಿಟುಿ ತ ೆೋರಿಷುತಿತೋಯಾ? 
ಭುಸ್ಲಿಂ: PÀÄgïD£ïನಲಿಲ ಫಯೆದಿದ!ೆ  
 ಕ್ೈೆಷತ :   ಳೆಳಮದು ಅದನುನ ನಾನು ಒದಲು ಇಚಿಿನ ಷುತೆತೋನೆ-ನನಗೆ ಆದಾಯ ಾಔಮನುನ ಕ್ೆ ೋಡುತಿತಯಾ? 
ಭುಸ್ಲಿಂ:  ಅದನುನ ಮದಲು ನಾನು ಔಿಂಡುಕೆ್ ಳುಳತೆತೋನೆ! 
          ........ಕೆ್ಲ ಸೆ ತಿತನ ನಿಂತಯ! 
ಭುಸ್ಲಿಂ: PÀÄgïD£ïಲಿಲ ಾಯಥಗನೆಮ ಔುರಿತು ಇಲಿಲ ಕ್ೆಲು ಉಲೆಲೋಕಖಳು ಇ.ೆ.....( ಖಭನಿಸ್ರಿ: ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಐದು ಫಾರಿ  
         ಾಯರ್ಥಗಷಫೋೆಔು ಎಿಂದು ಸೆೋಳು ಮಾುದೆೋ ಷಶಿಾದ ಉಲೆಲೋಕ PÀÄgïD£ïಲಿಲ ಇಲಲ. ಭುಸ್ಲಿಂರಿಗ ೆಅಿಂತಸ  
         ಷಿಂಖತಿಖಳನುನ ಕ್ೈೆಷತಯು ಪ್ರಯೋತಿ ಭತುತ ದಯಯಿಿಂದ, ಅಸಾಷಮ ಭಾಡದೆ ತಿಳಿಷಫೆೋಔು.)  
ಷಂಬಾಶಣ ್2 
ಕ್ೈೆಷತ  : ನಿೋನು ಸೋೆಗೆ ಭುಸ್ಲಿಂನಾಗಿದಿದಮಾ ನನಗೆ ಸೋೆಳು.  
ಭುಸ್ಲಿಂ : ಳೆಳಮದು, ನಾನು ಷೌದಿ ಅಯೆೋಬಿಮಾದಲಿಲ ಜನಿಸ್ದೆದೋನೆ! 
ಕ್ೈೆಷತ : ನಿೋನು ಜಾನನಲಿಲ ಸುಟ್ಟಿದದಯೆ, ನಿೋನು ಫೌದಧ ಧಭಗ ಾಲಔ ನಾಖುತಿತದಿದಮಾ? 
        ಇದು ಸೆಚಾಿಗಿ ಸೆಚಿಿನ ನ ಚಚೆಗಗ ೆಕ್ಾಯಣಾಖುತತದ,ೆ ಫಸುವಃ ಯವೆನಖಳಿಗ ೆಕ್ಾಯಣಾಖಫಸುದು:   
ಭುಸ್ಲಿಂ: ಳೆಳಮದು, ನಿೋನು ಸೋೆಗೆ ಕ್ೈೆಷತನಾಗಿದಿದಮಾ? 
 
ಕ್ೈೆಷತಯು ಸೆಚು ಿ ರಿಣಾಭಕ್ಾರಿಮಾಗಿ ಭುಸ್ಲಿಂರಿಗ ೆ ಷಾಕ್ಷಿಮಾಗಿಯಲು ಷಜುುಗ ೆಳಿಷುುದು ಈ ುಷತಔದ ಉದೆದೋವಾಗಿದೆ. 
ಈ ುಷತಔದ ಅಧಮಮನದ ಭ ಲಔ ಡೆದ ಜ್ಞಾನು ಭುಸ್ಲಿಂಯನುನ ತಭಭ ನಿಂಬಿಕ್ಖೆಳಲಿಲ ಷರಿಡ್ರಷು ಉದೆದೋವವಿಲಲ, 
ಆದಯ ೆಅದು:  
1. ಕ್ೈೆಷತಯು ಅಯ ವಿವಾಷ ಖಳಿಷಫಸುದು ಭತುತ ಭುಸ್ಲಿಂಯನುನ ಬೆೋಟ್ಟಮಾಖುಾಖ ಬಮ,  ಾಗಖಯಸ ಭತುತ ತು  
  ತಗನೆಖಳನುನ ಸೆ ೋಖಲಾಡ್ರಷಫಸುದು. 
2. ತಭಭ ಷಿಂತ ನಿಂಬಿಕ್ಮೆ ಫಗೆೆ ಯೋಚಿನ ಷಲು ಭುಸ್ಲಿಂರಿಗ ೆಷಾಲು ಭಾಡಲು ಭತುತ ಉತೆತೋಜಿಷಲು ಷ ಔತಾದ   
  ಯವೆನಖಳನುನ ಕ್ೋೆಳಲು ಕ್ೈೆಷತಯು ಔಲಿಮುತಾತಯೆ. 
3. ಅಯ ನಿಂಬಿಕ್ ೆಭತುತ ಾಷತಾಿಂವಖಳಿಗೆ ಷಿಂಫಿಂಧಿಸ್ದಿಂತೆ ಭುಸ್ಲಿಂಯ ಆವಾದಾಮಔ ಚಿನ ಿಂತನೆಮ ನಡು ೆಇಯು  
  ಮತಾಮಷನುನ ಕ್ೆೈಷತಯು ಔಲಿಮುತಾತಯೆ. 
4. ಭುಸ್ಲಿಂಯ ಆಕೆ್ೋಣೆಖಳಿಗೆ ರಿಣಾಭಕ್ಾರಿಮಾಗಿ ಉತತರಿಷಲು ಕ್ೈೆಷತಯು ಷಭಥಗಯಾಖುತಾತಯೆ. 
5. ಕ್ೈೆಷತರಿಗಿಿಂತ ಧಾಮಿಗಔ ಖಯಹಿಕ್ಖೆಳು ಫಸಳ ಭಿನನಾಗಿಯು ಭುಸ್ಲಿಂಯೆ ಿಂದಿಗ ೆ ಷುಾತಗೆಮನುನ ಸಿಂಚಿನ ಕೆ್ ಳುಳ 
  ಔಲಮೆನುನ ಅಭಿೃದಿಧಡ್ರಸ್ಕೆ್ ಳುಳತಾತಯ.ೆ  
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ಕ್ತಯಷತನ ಷುಾತೆಗಯಿಂದಿಗೆ ಭುಸ್ಲಿಂಯನುನ ತಲುು ಅತುಮತತಭ ಯೋಜನ ೆಎಿಂದಯ ೆಫುದಿಧಿಂತ ಯವೆನಖಳನುನ ಕ್ೋೆಳುುದು 
ಎಿಂಫುದು ನನನ ದೃಡನಿವಿಮ ಭತುತ ಅನುಬಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಾೆ ಇಷಾಲಿಂ ಭತುತ ಷತಮೋೆದದ ಭ ಲಬ ತ ತಿಳುಳಿಕೆ್ 
ಅಖತಮಾಗಿಯುತತದೆ. 
 
ರ್ಮನಿಷು ಅಂವರ್ಳು. 
1 .ಯವೆನಖಳನುನ ಕ್ೋೆಳು ಉದೆದೋವು ಭುಸ್ಲಿಂಯನುನ ಭುಜುಖಯಕ್ತಾೋಡುಭಾಡುದಕ್ಾಾಖಲಿ (ಆತನಿಗ ೆ ಉತತಯ  
   ತಿಳಿದಿಲಲದಿಯಫಸುದು), ಅಥಾ ಆಔಯಭಣಕ್ಾರಿ ಯತಿಕ್ತಯಯಮನುನ ಯಚೆ ೋದಿಷುಿಂತೆ ಭಾಡು ಉದದೆೋವಲಲ. ಕ್ೈೆಷತಯು  
   ಕ್ೈೆಷತ ಪ್ರಯೋತಿಯಿಂದಿಗ ೆ ಸೆ ಿಂದಾಗೆಕ್ಮೆಾಖು ವಿಧಾನಖಳನುನ ಅಭಿೃದಿಧಡ್ರಸ್ಕೆ್ ಳುಳದು ಅಖತಮವಿದೆ,  ಇದು  
   ಆಳಾದ ಅಭಿಾಯಮಖಳ ವಿನಿಭಮ ಭತುತ ಖಿಂಭಿೋಯ ಯತಿಕ್ತಯಯಮನುನ ೆ ಯೋತಾಷಹಿಷುತತದ ೆ(ವಿಬಾಖಖಳು 3.1 ಭತುತ  
   3.2 ನೆ ೋಡ್ರರಿ). ಯತಿಯಿಂದು ರಿಸ್ಥತಿಮು ವಿಭಿನನ ಭತುತ ವಿಶಿಶಿಾಗಿಯುತತದ;ೆ ಆದದರಿಿಂದ ುಷತಔದಲಿಲ ಷ ಚಿನ ಷಲಾದ  
   ಯವೆನಖಳನುನ ಆಯಾಭಾಡುಲಿಲ ಕ್ೈೆಷತಯು ಫುದಿಧಿಂತಯಾಗಿಯಫೆೋಔು. ಯತಿಯಿಂದು ಯವೆನಮ  ಯತಿ ಷನಿನೆೋವಕೆ್ಾ      
   ಅನಯಿಷುುದಿಲಲ. ಷಾದಯಣಾಗಿ ಷಾಭಾನಮ ಯವೆನಮನುನ ಕ್ೆೋಳುುದು ಜಾಣತನದಲಿಲ ಫುದಿಧಿಂತಿಕ್ಮೆಾಗಿದೆ: ‚ಇದಯ  
   ಅಥಗೆೋನು‛ ರಿಸ್ಥತಿಮ ಅಖತಮವಿದದಯೆ ನಿದಿಗಶಿ ಯವೆನಖಳಿಗ ೆಸೆ ೋಖಫೆೋಔು. 
2. ಭುಸ್ಲಿಂರಿಗ ೆ ಯವೆನಖಳನುನ ಕ್ೋೆಳುುದಯ ಜೆ ತೆಗ ೆ ಇನ ನ ಭಾನಮಾಗಿಯು ಅನೆೋಔ ವಿಧಾನಖಳಿ.ೆ ಷುಾತೆಗಮನುನ  
    ತಕ್ಷಣೆೋ ಸಿಂಚಿನ ಕೆ್ ಳುಳುದು ಿಂದು ಷಾಧಮತೆಮಾಗಿದ,ೆ  ಆದಯ ೆ ಎಲಲ ವಿಶಮಖಳಲ ಲ ವಿತಾಯತಭನ ಷ ಕ್ಷಮತೆಮ  
    ಭುನನಡೆಷುವಿಕೆ್ ಭುಕಮಾಗಿದೆ.  
   
ಈ ುಷತಕನುನ ಮುಖ್ಾಾಗಿ ಮ ರು ಬಾರ್ರ್ಳನಾನಗಿ ವಿಂರ್ಡ್ರಷಲಾಗಿದ್.  
1. ಇಷಾಲಮಿನ ಫ್ ೇಧನ:್ ಧಭಗದ ಭ ಲ ರಿಚಮನುನ ಷಭಯೋಚಿನ ತ ಭತುತ ಯಚನಾತಭಔ ಔಯಭದಲಿಲ  
    ಯಷುತತಡ್ರಷಲಾಗಿದೆ. 
2.  ಮುಸ್ಲಂರ ಆಕ್್ೇಣ್ರ್ಳಿಗ್ ಕ್ೈಷತರ ಉತತರರ್ಳು:  ಕ್ೈೆಷತ ನಿಂಬಿಕ್ಮೆ ವಿಯುದಧ ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಎತಿತದ ಕ್ಲೆು ಷಾಭಾನಮ  
    ಆಕೆ್ೋಣೆಖಳನುನ ಖುಯುತಿಷಲಾಖುತತದೆ ಭತುತ ಷ ಔತ ಉತತಯಖಳನುನ ನಿೋಡಲಾಖುತತದೆ. 
3.  ಮುಸ್ಲಂಯ್ ಂದಿಗ್ ಮುಖಾಮುಖಿ: ಭುಸ್ಲಿಂಯೆ ಿಂದಿಗೆ ಆಯಿಂಭಿಔ ಷಿಂಔಗಖಳನುನ ಭಾಡ್ರಕ್ ೆಳುಳದಯಲಿಲ ಭತುತ  
     ಅಯ ೆಿಂದಿಗೆ ದಿೋಗಗಕ್ಾಲಿೋಔಾದ ಷಿಂಫಿಂಧನುನ ಫೆಳಷೆುದಯಲಿಲ ಕ್ೈೆಷತರಿಗೆ ಾಯಯೋಗಿಔ ಭಾಖಗಷ ಚಿನ ಖಳು  
     ಸೆಚು ಿ ರಿಣಾಭಕ್ಾರಿಮಾಗಿೆ. 
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ಎಲಾಲ ಭನುಶಮಯು ಯಕ್ಷಣಮೆನುನ ಸೆ ಿಂದಿ 
ಷತಮದ ಜ್ಞಾನಕ್ಾೆ ಷೆೋಯಫೋೆಕ್ಿೆಂಫದು ಆತನ ಚಿನ ತತಾಗಿದ.ೆ 

  (1ತಿಮೋಥೆನಿಗೆ 2:4) 
 
 
 

               ದೆೋಯು ನಭಗೆ ಕ್ ೆಟ್ಟಿಯು ಆತಭು ಫಲ ಪ್ರಯೋತಿ ಶಿಕ್ಷಣಖಳ ಆತಭೋೆ 
ಸೆ ಯತು ಸೋೆಡ್ರತನದ ಆತಭಲಲ. ಆದದರಿಿಂದ ನಿೋನು ನಭಭ 
ಔತಗನನುನ ಔುರಿತು ಸೆೋಳು ಷಾಕ್ಷಿಮ ವಿಶಮದಲಾಲಖಲಿ 

                     ಆತನ ಷೆಯೆಮನಾದ ನನನ ವಿಶಮದಲಾಲಖಲಿ 
                       ನಾಚಿನ ಕ್ೆಡದ ೆದೆೋಯ ಫಲನುನ ಆವಯಯಿಸ್ 
                         ನನ ೆನಿಂದಿಗ ೆಷುಾತೆಗಗ ೆೋಷಾಯ 
                           ವಯಮೆಮನನನುಬವಿಷು. 
                             (2ತಿಮೋ1:7-8) 
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1. ಇಷಾಲಮಿನ ಫ್ ೇಧನ್  
 
> 
 
ಈ ಅಧಾಾಯು ಇುರ್ಳನುನ ಸ್ ದಗಿಷುತತದ ್
ಎ) ಇಷಾಲಿಂ ಭ ಲಖಳು ಭತುತ ಸಯಡುವಿಕೆ್ಮ ಿಂದು ಅಲೆ ೋಔನ 
ಬಿ) ಇಷಾಲಿಂ ಯಾದಿ, ಭಸಭಭದನ ಜಿೋನದ ಔುರಿತು ಿಂದು ರಿಚಮ 
ಸ್) ಇಷಾಲಿಂ ವಿತಯ ುಷತಔಾದ, PÀÄgïD£ï ಾಯಭುಕಮತೆಮ ಔುರಿತು ತಿಳುಳಿಕೆ್ 
ಡ್ರ) ಇಷಾಲಮಿನ ೆೋದವಾಷರ ಭತುತ ಅದಯ ಇತಯೆ ಖುಿಂುಖಳ ಿಂದು ರಿಚಮ 
ಇ) ಇಷಾಲಿಂ ಭತುತ ಭುಸ್ಲಿಂ ಸಫಫಖಳಲಿಲ ಭಹಿಳಮೆಯ ಷಾಥನದಿಂತಸ ಸೆಚುಿರಿ ಭಾಹಿತಿ  
 

ಭುಸ್ಲಿಂಯೆ ಿಂದಿಗ ೆ ರಿಣಾಭಕ್ಾರಿಮಾಗಿ ಷಿಂಸನ ನಡೆಷಲು, ಅಯು ಯೋಚಿನ ಷು ಭತುತ ಫದುಔು 
ವಿಧಾನನುನ ಅಥಗಭಾಡ್ರಕ್ ೆಳುಳುದು ಫಸಳ ಭುಕಮಾದದುದ. ಷಭಗಣೆಮುಳಳ ಕ್ೈೆಷತರಿಗೆ ಇಷಾಲಿಂ ಫಗೆೆ 
ನಿಕಯಾಗಿ ತಿಳಿಷಫೆೋಕ್ಾಗಿದೆ. ಜನಪ್ರಯಮ ಚಿನ ತಯಖಳು ಸೆಚಾಿಗಿ ತು ಭಾಹಿತಿಮ ಮೆೋಲೆ ಆದಾಯಾಗಿಯುತತೆ, 
ಷಸಾಮನುನ ನಿೋಡು ಫದಲು ಬಮನುನ ಸುಟ್ಟಿಷುತತೆ. 
   ಈ ುಷತಔು ಷಾಿಂಯದಾಯಿಔ ಷುನಿನ ಇಷಾಲಿಂನುನ ಸೆಚಾಿಗಿ ರಿಶಿೋಲಿಷುತತದೆ. ಆದಾಖ ಮ, ವಿಭಿನನ ಇಷಾಲಮಿನ 
ಖುಿಂುಖಳ ಫೆ ೋಧನಖೆಳು ಫದಲಾಖುತಿತಯತತ1ೆ ಆದದರಿಿಂದ ಯತೆಮೋಔ ಭುಸ್ಲಿಂರಿಗ ೆತಭಭದೋೆ ಆದ ನಿದಿಗಶಿ ನಿಂಬಿಕ್ಖೆಳು 
ಭತುತ ಾಮಖ್ಾಮನಖಳ ಫಗೆೆ ಕ್ೋೆಳುದು ಉತತಭ. ವಿವಿಧ ಇಷಾಲಮಿನ ಅಭಿಮಕ್ತತಖಳನುನ (ವಫದ ಯಯೋಖಖಳನುನ) 
ಉಯೋಗಿಷದೆ ಇಷಾಲಿಂ ಅಧಮಮನನುನ ಭಾಡುುದು ಅಷಾಧಮಾಗಿದೆ. ಇು ಎಲಿಲ ಷಿಂಬವಿಷುತತೆ ಎಿಂಫುದನುನ 
ವಿರಿಷಲಾಖುತತದೆ ಅಥಾ ಅನುಫಿಂಧ ವಿಬಾಖ 4.4 ಯಲಿಲ ಕ್ಾಗೆಸ್ಕೆ್ ಳುಳತತದೆ.
 
! ಷತಾ ಕಥ್ 
ನಾನು ಮೆಭ ಆಫ್ರಯಕ್ಾದ ಭಸ್ೋದಿ ಳಗೆ ಸೆ ೋಗಿ ಅಯ ನಿಂಬಿಕ್ಖೆಳು ಏನು ಎಿಂದು ಕ್ೋೆಳಿದೆೋನು. ಅಯು 
ನನಗ ೆPÀÄgïD£ïನಿಿಂದ ವಿಭಿನನ ಔಥಖೆಳನುನ ಭತುತ ಯೋಷು ಶಿಲುಫೆಗೆೋರಿಸ್ದಯ  ಷಾಮಲಿಲಲ ಆದಯ ೆಭ ಚಗೆ 
ಸೆ ೋಗಿದಾದನೆ ಎಿಂದು ಸೆೋಳಿದಯು. ‚ಆದಯ ೆ ಇದು ಷುನಿನ ನಿಂಬಿಕ್ಗೆೆ ವಿಯುದಧಾಗಿದೆ‛ ಎಿಂದು ನಾನು 
ಸೆೋಳಿದೋೆನು. ಅಯು ನಭಗೆ ಚನೆಾನಗಿ ಗೆ ೋತುತ, ತಭಭನುನ ತಾು "ಅಸಭದಿಮಾ" ಎಿಂದು ಔಯೆದುಕೆ್ ಳುಳತೆತೋೆ 
ಎಿಂದು ಅಯು ನನಗೆ ಸೆೋಳಿದಯು. ಅಯು ತಭಭದೋೆ ಆದ ಅನುಾದ ಭತುತ ಾಖ್ಾಮನಖಳೄೆಿಂದಿಗೆ ಇಯು 
PÀÄgïಆನ್  ನನಗೆ ತೆ ೋರಿಸ್ದಯು, ಅಯು ಭಾತಯ ನಿಜಾದ ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಎಿಂದು ನನಗೆ ತಿತ ಸೆೋಳಿದಯು.  

----------------------- 

    ಭಾಗ 1.6 ನ್ನು ನ  ೋಡಿರಿ. 
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ಟಿಣ್ರ್ಳನುನ ರ್್ಗ್ದುಕ್ ಳಿಿರಿ.   
 ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಏನು ನಿಂಫುತಾತಯೆ ಎಿಂಫುದು ನಿಭಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಎಿಂದು ಬಾವಿಸ್ಕೆ್ ಳಳಫೆೋಡ್ರರಿ.      
    ಅಯನುನ ಯತೆಮೋಔಾಗಿ ಕ್ೋೆಳಿರಿ. 
 ಸಲಾಯು ವಿಭಿನನ ಭುಸ್ಲಿಂಯ ಖುಿಂುಖಳಿೆ ಭತುತ ಯತಿಯಿಂದು ಖುಿಂಪ್ರನಯು ನಿಜಾದ  

ಇಷಾಲಿಂನುನ  ಯತಿನಿಧಿಷುತತೆೋೆ ಎಿಂದು ಅಯು ಬಾವಿಷುತಾತಯೆ. 
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i 1.1 ಇಷಾಲಮಿನ ಇತಿಸಾಷ 

ಅಯೆೋಬಿಮನ್ ಮಾಗಮ ದಿೋು ಇಷಾಲಮಿನ ಜನಭಷಥಳಾಗಿತುತ 2  ಇಲಿಲ ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗದ ಯಾದಿ ಭಸಭಭದನು 
ಾಷಾಗಿದದನು ಭತುತ ಭಯಣ ಸೆ ಿಂದಿದನು. ಇಷಾಲಮಿನ ಇತಿಸಾಷದಲಿಲ ಮೆಕ್ಾಾ ಭತುತ ಭದಿೋನಾ ನಖಯಖಳು 
ವಿವೆೋಶಾಗಿ ಯಭುಕ ಾತಯಹಿಷುತತೆ. ಇಷಾಲಿಂ ಉದಮಾಖು ಭುಿಂಚಿನ ತಾಗಿ ಅಯೆೋಬಿಮಾದ ಫಗೆೆ ಸೆಚುಿ 
ತಿಳಿದುಫಿಂದಿಯುುದಿಲಲ, ಮಾಕ್ಿೆಂದಯೆ ಆಯಿಂಭಿಔ ಇಷಾಲಿಂ ಷಭಮದಲಿಲ ಎಲಾಲ ಷಿಂಫಿಂಧಿತ ಷುತಖಳು ನಾವಾಗಿ ಸೆ ೋಗಿೆ. 
ಇಿಂದು ಉಹಿಷಲಾಗಿಯು ಸೆಚಿನ ನಿ ವಿಶಮು ದಿಂತಔಥೆಮಾಗಿದೆ ಭತುತ ಷಿಂಯದಾಮಖಳ ಷತಾಮಷತಮತೆಖಳನುನ 
ವಿಭವಾಗತಭಔಾಗಿ ವಿವೆಲೋಷ್ಟ್ಷಫೆೋಕ್ಾಗಿದೆ. 

 
1.1.1. ಮಸಮಮದನಿಗಿಂತ ಮೊದಲಿದದ ಅಯ್ೇಬಿಮಾ
ಅಯ್ೇಬಿಮಾ ಬುಡಕಟುು ಜಿೇನ: ಭಸಭಭದ್ ಅರಿಗಿಿಂತ (5 7 0ಕ್ತಯ.ವ) ಭುಿಂಚಿನ ನ ಷಭಮನುನ ಅಜ್ಞಾನದ ಮುಖ 
(ಅಲ್-ಜಹಿೋಲಿಮಾ) 3 ಎಿಂದು ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಔಯೆಮುತಾತಯೆ. ಕ್ತಯ.ವ ಆಯನೆೋ ವತಭಾನದಲಿಲ ಎಯಡು ವಿವ ಫಲಿಶಿ ವಕ್ತತಖಳು 
 ಗಫಾಖನುನ ನಿಮಿಂತಿಯಸ್ದದು: ಫೆೈಝಿಂಟ್ಟನ್ ಭತುತ ಷಷಷನೆೈಡ್4 ಷಾಭಾಯಜಮಖಳು. ಅಯೆೋಬಿಮಾ ಿಂದು ಅಥಗದಲಿಲ 
ತನನದೆೋ ಆದ, ಷತಿಂತಯ ಭತುತ ಅಿಂದಿನ ಎಯಡು ಯಭುಕ ಯಾಜಮಖಳ ಅಿಂಚಿನ ನ ಯಸ್ಥತಿಮಲಿಲತುತ. ಅಯೆೋಬಿಮನ್ 
ಮಾಗಮ ದಿೋು ಎಯಡ  ಕ್ೋೆತಯಖಳ ಖಡ್ರಮಾಗಿದೆ ಭತುತ ಆದದರಿಿಂದ ಅುಖಳ ನಡುವಿನ ವಕ್ತತಮ ಸೆ ೋಯಾಟದಿಿಂದ 
ಯಬಾವಿತಾಯಿತು ಭತುತ ಬಾಖವಃ ಅದಯಲಿಲ ಬಾಗಿಮಾಗಿತುತ. ನಡೆಮುತಿತಯು ಈ ಸೆ ೋಯಾಟದ ರಿಣಾಭಾಗಿ, 
ಎಯಡ  ಷಾಭಾಯಜಮಖಳು ದುಫಗಲಗೆ ಿಂಡು ಅದಯ ನಿಮಿತತ ಫಲಹಿೋನತೆ 5  ಷೃಷ್ಟ್ಿಮಾಯಿತು. ಯೆೋಶೆಭ ಯಷೆತ 6  ಭತುತ 
ಮುಯ ೆೋಪ್ ಭ ಲಔ ಸಾದು ಸೆ ೋಗಿ  ಗ ಆಫ್ರಯಕ್ಾನುನ  ಗ ಏಶಾಮದೆ ಿಂದಿಗೆ ಷಿಂಕ್ತಗಷು ಕ್ಿೆಂು 
ಷಭುದಯದ ಉದದಔ ಾ ಕ್ಾಯಾನ್ ಭಾಖಗಖಳಲಿಲ ಾಮಾಯು ಯಧಗಭಾನಕ್ಾೆ ಫಿಂದಿತು. ಮೆಕ್ಾಾ ನಖಯು ಾಮಾಯದ  
----------------------------- 
2 ಆದಾಭನು ಮದಲ ಭುಸ್ಲಿಂ ಎಿಂದು ಸೆೋಳುತಾತಯೆ ಭತುತ ಅನೆೋಔ ಭುಸ್ಲಭಯು ಪ್ರಕೆ್ ಳಳದೆ ಇಯಫಸುದು. 
3 ಈ ದಕ್ಾಾಗಿ ಭುಸ್ಲಭಯು ಅನೆೋಔ ವಿಬಿನನ ಕ್ಾಯಣಖಳನುನ ನಿಡುತಾತಯೆ.  ಭುಕಮಾಗಿ, ಅಯಫಫಯು ಅನೆೋಔ ವಿಖಯಸಖಳನುನ  ಜಿಷುತಿತದದಯು ಭತುತ ಫಫನೆ ದೆೋಯು ಇದಾದನೆ ಎನುನ ಅಿಂವನುನ   
   ನಿಲಗಕ್ಷಿಷಲಾಗಿತುತ.. 
4 ಷಷಷನೆೈಡ್ ಷಾಭಾಯಜಮ ಅಥಾ ಷಷಷಸನಿಮನ್ ಶಿಗಮನ್ ಯಾಜಿಂವು ಕ್ತಯ.ವ 226 ರಿಿಂದ 651 ಯಯೆಗೆ ಭುಿಂದುರಿಯಿತು. ಅದಯ ಯಭುಕ ಧಭಗೆಿಂದಯೆ ಜೆ ೋಯಾಭಾಸ್ಾಮನಿಷಿಂ 
(www.zawa.asn.au). ಎಯಡನೆಮ ಕಲಿೋಫ್ ಉಭರ್ ಷಭಮದಲಿಲ ಅಯಬ ಆಔಯಭಣಕ್ಾಯರಿಿಂದ ಜುಯೆ ೋಭಾಸ್ಾಮನನಯು ಹಿಿಂಷೆಮನುನ ಎದುರಿಸ್ದಯು. ಸೆಚಿನ ಿನಯನುನ ಫಲಿಂತದಿಿಂದ ಭತುತ ಷಾವಿನ 
ಬಮದಿಿಂದ ಇಷಾಲಿಂಗೆ ಭತಾಿಂತಯಗೆ ಿಂಡಯು. 
5 ಎಿಂಡೆಯಸ್  ನೆೋಡ್ರರಿ (2002ಛ111). 
6 ಯೆೋಶೆಭ ಯಷೆತ ಏಶಾಮ ಕಿಂಡದ ವಿವಿಧ ಯದೆೋವಖಳ ಭ ಲಔ ಭುಕಮಾಗಿ ಚಿನ ೋನಾನುನ ಷಿಂಕ್ತಗಷು ಏಶಾಮ ಮೆೈನರ್ ಭತುತ ಮೆಡ್ರಟಯೆೋನಿಮನ್ ಜೆ ತೆಗಿನ ಾಯಚಿನ ೋನ ಾಮಾಯ ಭಾಖಗಖಳನುನ ಆಿಂತರಿಔಾಗಿ 
ಷಿಂಔಗ ಭಾಡು ವೆಯೋಗೆ ಮುಳಳದಾದಗಿದೆ. ಇದು ಬ ಮಿ ಭತುತ ಷಭುದಯದಲಿಲ 8000 ಕ್ತ.ಮಿೋ (5,000 ಮೆೈಲಿಖಳು) ಖಳಶುಿ ವಿಷತರಿಷುತತದೆ. ಚಿನ ೋನಾ, ಈಜಿಪ್ಿ, ಮೆಷೆ ೋಟಮಿಮಾ, ಶಿಗಮಾ, ಬಾಯತ ಭತುತ 
ಯೆ ೋಭನ್ ಭಸಾನ್ ನಾಖರಿಔತೆಖಳ ಅಭಿೃದಿಧಮಲಿಲ ಯೆೋಶೆಭ ಯಷೆತಮ ಾಮಾಯು ಿಂದು ಭಸತದ ಅಿಂವಾಗಿದೆ ಭತುತ ಆಧುನಿಔ ಜಖತಿತಗೆ ಅಡ್ರಾಮ ಸಾಔಲು ಷಸಾಮ ಭಾಡ್ರತು. ಯೆೋಶೆಭ ಯಷೆತ ಜಭಗನ್ 
ಸ್ೋಡೆನ್ ಷಾಾಬ ನಿಿಂದ ಅನುಾದಾಗಿದೆ. 1877 ಯಲಿಲ ಈ ದನುನ ಫಳಸ್ದ ಮದಲ ಮಕ್ತತ ಜಭಗನ್ ಬ ಗೆ ೋಳವಾಷರಜ್ಞ ಎಫ್.ವೊನ್ ರಿರ್ ಥೆ ೋಪೆನ್. 
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ಇತಿಸಾಷನುನ ಅಧಾಯನ ಭಾಡುುದು ಮಾಕ್ ಮುಖ್ಾಾಗಿದ-್ಈ ಕಥ್ ನಿಜಾಗಿದ್ಯೇ? 
ಭಸಭಭದನು ಮೆಕ್ಾಾದಿಿಂದ ಭದಿೋನಾಕ್ಾೆ ಒಡ್ರಸ ೆೋದಾಖ, ಅನು ತನನ ವತುಯಖಳಿಿಂದ ತಪ್ರಸ್ಕ್ೆ ಳಲು ಖುಸೆಮಲಿಲ 
ಅಡಗಿಕೆ್ ಳುಳತಾತನೆ. ಅಲಿಲ ಷಣಣ ಯೋೆವದಾಯದ ಮೆೋಲ ೆ  ಿಂದು ಜೆೋಡು ಫಲಮೆನುನ ಔಟ್ಟಿತು. ಜನಯು 
ಭಸಭಭದನನುನ ಸುಡುಔುತಾತ ಫಯುತಿತದದಿಂತೆ, ಅಯು ಖುಸೆಮ ಯೋೆವದ ಮೆೋಲೆ ಜೆೋಡಯ ಫಲಮೆನುನ ನೆ ೋಡ್ರದಯು 
ಭತುತ ತಾು ಹಿೋಖಿಂದುಕೆ್ ಿಂಡಯು: ‚ಅನು ಇಲಿಲ ಅಡಗಿಕೆ್ ಳಳಲು ಷಾಧಮವಿಲಲ!‛ ಆದದರಿಿಂದ ಅಯು ಸೆ ಯಟು 
ಭುಿಂದೆ ಸೆ ೋದಯು. ಅಲಾಲಸನು ತನನ ಯಾದಿಮನುನ ಸೆೋಗೆ ಯಕ್ಷಿಸ್ದನು ಎಿಂಫುದು ಆವಿಮಗಲಲವೊೋ?‚  (ಫಫ 
ಭುಸ್ಲಿಂನಿಿಂದ ಸೋೆಳಲಟ್ಟಿದೆ). 

http://www.zawa.asn.au/
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 ಯಭುಕ ಕ್ೋೆಿಂದಯಾಗಿ ಭಾಗಟ್ಟಿತು ಆದಯ ೆಧಾಮಿಗಔ ಕ್ೋೆಿಂದಯ ಭತುತ ತಿೋಥಗಮಾತೆಯಮ ಷಥಳು ಷಸ ಆಗಿತುತ. ವಿಖಯಸಖಳ 
ಭಾಯಾಟು ಆದಾಮದ ಖಭನಾಸಗ ಭ ಲಾಗಿತುತ. ಷಾಭಾಜಿಔ ವಿಚಾಯಣೆಖಳು ಭತುತ ಅನಾಮಮಖಳು ಾಮಔಾಗಿ 
ಸಯಡ್ರದದು. ಅನೆೋಔ ಸೆಣುಣಭಔಾಳನುನ ಸೆ ಿಂದಿಯುದು ತಿಂದೆಗೆ ಅಭಾನಔಯೆಿಂದು ರಿಖಗೆಷಲಾಗಿತುತ. ಸೆಣುಣಭಔಾಳು 
ಜನನದ ನಿಂತಯ ಜಿೋಿಂತಾಗಿ ಷಭಾಧಿ ಭಾಡಲಾಖುತಿತತುತ-ಷಭಾಜು ಕ್ಲೆು ಸಔುಾಖಳು ಭತುತ ಯಕ್ಷಣೆಮನುನ ನಿೋಡ್ರದ 
ವಿಧಾನಕೆ್ಾ ಇದು ಿಂದು ಉದಾಸಯಣೆ ಅಶೆಿ. 

   ಭಸಭಭದನ ಷಭಮದಲಿಲ ಅಯೆೋಬಿಮನ್ ಮಾಗಮ ದಿೋ (ಕೆ್ೈಷತಯು ಾಸ್ಷುತಿತದದ ಭ ಯು ಯದೆೋವಖಳನುನ ತೆ ೋರಿಷುತತದೆ). 

 ಅಯೆೋಬಿಮಾದ ಮಾಗಮ ದಿೋದ ಅತಮಿಂತ ಅಭಿೃದಿಧ ಸೆ ಿಂದಿದ ಬಾಖ ಯಮೆನಲಿಲ ಅಣೆಔಟುಿಖಳ ಮಷೆಥ 
ಆಗಿಯುದರಿಿಂದ ಶಿಯೋಭಿಂತ ಔೃಷ್ಟ್ ಜಿೋನನುನ ಅಲಿಲ ಅಭಿೃದಿಧ ಸೆ ಿಂದಿತು. ಯಮೆನ್ ಷಾಭಾಯಜಮು ಬಾಖವಃ ಮಸ ದಿ 
ನಿಂಬಿಕ್ಮೆನುನ ಅಳಡ್ರಸ್ಕ್ ೆಿಂಡ್ರದೆ. ಅಯ ಬಾಶೆ ದಕ್ಷಿಣ ಅಯೆೋಬಿಕ್ ಬಾಶೆ ಆಗಿದ,ೆ ಅದು ವಿಭಿನನಾಗಿದೆ ಆದಯ ೆಉಳಿದ 
ಮಾಗಮ ದಿೋದ ಅಯೆೋಬಿಕ್ ಬಾಶೆಗ ೆಸೆ ೋಲುತತದೆ. ಹಿಗಿಯುಾಖ, 6 ನೆೋ ವತಭಾನದ ಕ್ ೆನೆಮಲಿಲ ಈ ಅಣೆಔಟುಿಖಳು 
ಸೆ ಡೆದು ಸೆ ೋದು ಭತುತ ದಕ್ಷಿಣ ಅಯೆೋಬಿಮಾದ ಷಾಭಾಯಜಮಖಳು ಔುಸ್ದು ಸೆ ೋದು. ಷರಿಷುಭಾಯು ಅದೆೋ 
ಷಭಮದಲಿಲ, ಯಮೆನ್ ಅನುನ ಷಷಷನೆೈಡ್ ಶಿಗಮನನಯು ಆಔಯಮಿಸ್ಕೆ್ ಿಂಡಯು. 
 
ಇಷಾಲಮಿನ  ಗದ ಅಯೆೋಬಿಕ್ ಷಿಂಷೃತಿಮ ಇತಯ ಎಯಡು ಕ್ೋೆಿಂದಯಖಳು ಕ್ೈೆಷತ ಫೆೈಝಿಂಟ್ಟನ್ ಸ್ರಿಮಾ ಭತುತ 
ಜೆ ೋಯಾಷ್ಟ್ಾಮನ್ ಶಿಗಮನ್ ಮೆಷೆ ೋಟಮಿಮಾ (ಇಯಾಕ್) ಭಯುಬ ಮಿಮ ಅಿಂಚಿನ ನಲಿಲೆ. ಎಯಡ  ಬಾಖಖಳಲಿಲ, 
ಕ್ೈೆಷತ ಅಯಬ ಯಾಜಯು ಆಳಿಕ್ ೆನಡೆಸ್ದಯು, ಇದು ನಿಂತಯದ ಭುಸ್ಲಿಂ ವಿಷತಯಣೆಗ ೆಭಾಖಗಾಯಿತು. 
 
ಸೆಚಾಿಗಿ ಿಂದ ೆ ಔಡ ೆ ಕ್ಲೆಷ ಭಾಡು ಅಯಫಫಯು ಯಮೆನ್ ಭತುತ ಅಯೆೋಬಿಮನ್ ಮಾಗಮ ದಿೋದ ಔಯಾಳಿಮಲಿಲ 
ಾಸ್ಷುತಿತದದಯು ಅಯು ಯೆೈತಯು ಭತುತ ಮಿೋನುಗಾಯಯಾಗಿ ಕ್ಲೆಷ ಭಾಡುತಿತದದಯು. ಫೆೋಯ ೆ ರಿೋತಿಮಾಗಿ ಸೆೋಳುುದಾದಯೆ, 
ಮೆಕ್ಾಾ ಭತುತ ಭದಿೋನಾ ಭುಿಂತಾದ ನಖಯಖಳಲಿಲ ದೆ ಡಡ ಷಾಸತುಖಳನುನ ಸೆ ಯತುಡ್ರಸ್, ಅಯೆೋಬಿಮನ್ ಮಾಗಮ 
ದಿೋು ಯಧಾನಾಗಿ ಅಲೆಭಾರಿಖಳು ಭತುತ ಅಯೆ ಅಲೆಭಾರಿ ಜನಷಿಂಖ್ಮೆಮನುನ ಸೆ ಿಂದಿತುತ. ಫೆಡ ೆೋಯಿನ್ ಫುಡಔಟುಿ 
ಜನಾಿಂಖದಯು ವಾವತಾಗಿ ಯಷಯ ಷಿಂಗಶಗದಲಿಲದದಯು ಭತುತ ನೆಲೆ ಫದಲಾಯಿಷು ಮೆೈತಿಯಖಳನುನ ಯಚಿನ ಸ್ಕ್ ೆಿಂಡ್ರದದಯು. 
ಐಔಮತೆ ಭತುತ ವಾವತ ವಾಿಂತಿ ಅಸ್ತತದಲಿಲ ಇಯಲಿಲಲ, ಯಫಲ ಆಡಳಿತ; ದೆೋಶಖಳು ಅಲಿಲ ಷಾಭಾನಮಾಗಿತುತ. ಇತಯ ಫುಡಔಟುಿ 
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ಜನಾಿಂಖದಯ ವಿಯುದಧ ದಾಳಿಖಳು ಭಯುಬ ಮಿಮ ಅಲಿಖಿತ ಕ್ಾನ ನಿನ ಬಾಖಾಗಿತುತ. ಜನಯು ಒಮಾಸ್ಷನಲಿಲ 
ನೆಲೆಸ್ದದಯು, ಇದು ಆರ್ಥಗಔ ಕ್ೋೆಿಂದಯಖಳಾಗಿ ಭಾಗಟ್ಟಿತು, ಆಗಾಗೆೆ ಅಲೆಭಾರಿಖಳು ಅಲಿಲಗೆ ಬೆೋಟ್ಟ ನಿೋಡುತಿತದದಯು ಭತುತ 
ಭಾಯುಔಟೆಿಖಳು ಭತುತ ಸಫಫಖಳು ಾಯಯಿಂಬಾದು. ಈಗಾಖಲೆೋ ಆ ಷಭಮದಲಿಲ, ಅಯೆೋಬಿಕ್ ಕ್ಾಮದ ಷುದಿೋಗಗ 
ಶಿಯೋಭಿಂತ ಷಿಂಯದಾಮು ಅಭಿೃದಿಧಗೆ ಿಂಡ್ರತುತ.  
 
ಅರಬಬರ ಮತ ಧಮಗ: ಆ ಕ್ಾಲದಲಿಲ ಸೆಚಿಿನ ನ ಅಯಫಫಯು ನಾಸ್ತಔಯಾಗಿದದಯು.7 ಎಲಲದಯ ಮೆೋಲ ೆಆಳು ‚ಉನನತ ದೆೋಯು‛ 
ಎಿಂಫ ಅಷಶಿಾದ ಔಲನೆ (ಅಯೆೋಬಿಕ್: "ಆಲಾಲಸ") ಯಫಲಾಗಿ ಇತುತ. ಆದಾಖ ಮ, ದೆೋಯುಖಳು ತಭಭ ಫಸುಶಮನುನ 
ನಿದೆೋಗಶಿಷುತಾತಯೆ ಎಿಂದು ನಿಂಬಿದದ ಜನಯು ಅಧಿೋನ ದೆೋಯುಖಳನುನ ಷಭಾಧಾನಡ್ರಷುುದು ಅತಮಖತಮಾಗಿತುತ. ಮೆಕ್ಾಾದಲಿಲ 
ಭತುತ ಷುತತಭುತತ, ಭ ಯು ದೆೋತಖೆಳನುನ  ಜಮಬಾದಿಿಂದ ನೆ ೋಡಲಾಖುತಿತತುತ: ಭನತ್, ಅಲ್-ಉಝ್ ಭತುತ 
ಅಲಾಲತ್, ಇಯುನುನ ಅಲಾಲಸನ ಸೆಣುಣಭಔಾಳು ಎಿಂದು ಔಯಮೆಲಡುಯು (ಷ ಯಾ 53:19 ಎಫ್ಎಫ್). 
ಅಲೆಭಾರಿಖಳು ಭತುತ ಟಿಣಖಳ ಜನಯು ಖುಸೆಖಳು, ಭಯಖಳು, ನಿೋರಿನ ಫುಗೆೆಖಳು ಭತುತ ಔಲುಲಖಳು ಆತಭಖಳಿಿಂದ 
ತುಿಂಬಿಯುತತೆ ಎಿಂದು ನಿಂಬಿದದಯು ಭತುತ ಅಯು ಅುಖಳಿಗ ೆ ಕ್ಾಗೆಕೆ್ಖಳನುನ ತಯುತಿತದದಯು. ಕುಯೆೈಶ್ ಫುಡಔಟ್ಟಿನಯು 
(ಭಸಭಭದ್ ೆೈಖಿಂಫರ್ ಈ ಫುಡಔಟ್ಟಿಗೆ ಷೆೋರಿದದಯು) ಮೆಕ್ಾಾನುನ ಧಾಮಿಗಔ ಚಟುಟ್ಟಕ್ಮೆ ಕ್ೋೆಿಂದಯನಾನಗಿ 
ಭಾಡ್ರದದಯು (ಕ್ತಯ.ವ. 550-600). ನಿದಿಗಶಿಾಗಿ 360 ವಿಖಯಸಖಳನುನ ಸೆ ಿಂದಿಯು ಕ್ಾಫಾ ವಿಗಾಯಸಾಯಾಧನೆಮ 
ಕ್ೋೆಿಂದಯಬಿಿಂದುಾಗಿತುತ. ಕ್ಾಫಾ (ಔ ಮಫಾ) ನಿಜಔ ಾ ಆಕ್ಾಯದಲಿಲ ಗನಾಔೃತಿಮನುನ ಸೆ ಿಂದಿತುತ ಭತುತ ಅದಯ ಗೆ ೋಡೆಖಳಲಿಲ 
ವಿವಿಧ ವಿತಯ ಔಲುಲಖಳನುನ ಸುದುಗಿಷಲಾಗಿತುತ. ಿಂದು ವಿವೆೋಶ ಗೌಯುಳಳ ಷುತ ಔು ಔಲಾಲಗಿತುತ, ಇದು ಾಷ್ಟ್ಗಔ 
ತಿೋಥಗಮಾತೆಯಮ ಉದೆದೋವ ಸೆ ೋಿಂದಿದುದ, ಅಯಫಫಯು ಚುಿಂಫನ ಕ್ೆ ಡುುದಯ ಭ ಲಔ ಅದನುನ ಗೌಯವಿಷುತಾತಯೆ.8  
 
ಆ ಅಧಿಯಲಿಲ ಯಸ ದಾ ಮತ: ಕ್ತಯ.ವ 70 ಯಲಿಲ ಯೆ ೋಭನನಯು ಯಸ ದಮಯನುನ ಯೋಯ ಷಲೆೋಮಿನಿಿಂದ 
ಸೆ ಯಸಾಔಲಡು ತನಔ, ಅನೆೋಔ ಯಸ ದಮಯು ಅಯೆೋಬಿಮಾದ ಮಾಗಮ ದಿೋದ ಶಿಭಿ ಬಾಖಾದ ಹಿಜಾಜನಲಿಲ 
ಾಸ್ಷುತಿತದದಯು. ಅಯು ಔಶಿಟುಿ ದುಡ್ರಮುಯಾಗಿದದಯು ಭತುತ ಾಮಾಯ, ಔೃಷ್ಟ್ ಭತುತ ವಷಾರಷರ ತಮಾರಿಕ್ಮೆಲಿಲ 
ಯತಿಬಾಿಂತಯಾಗಿದದಯು, ಆದದರಿಿಂದ ಅಯು ಷಾಔಶುಿ ಖ್ಾಮತಿಮನುನ ಸೆ ಿಂದಿದದಯು. ಮಾತಿಯಬ (ಭದಿೋನಾ) ದಲಿಲ, ಅಯು 
ತಭಭ ಔುಲಖಳ (ಫಾನು) ಯಕ್ಾಯ ಯತೆಮೋಔ ಜಿಲೆಲಖಳಲಿಲ ಾಸ್ಷುತಿತದದಯು. ಯಸ ದಮಯು ತಭಭನುನ ತಾು ‚ಆಮುದಕ್ ೆಿಂಡ 
ಜನಯು‛ ಎಿಂದು ಬಾವಿಸ್ದದಯು. ಅಯು ಫಫನೋೆ ದೆೋಯಲಿಲ ನಿಂಬಿಕ್ ೆ ಇಟ್ಟಿದದಯು ಭತುತ ತಭಭದೋೆ ಆದ ುಷತಔ ತೆ ೋಯಾ 
(ಹಿಫುಯ ಬಾಶೆಮಲಿಲ ಿಂಚಕ್ಾಿಂಡ) ನುನ ಸೆ ಿಂದಿದದಯು. ಫಸುವಃ ಈ ಕ್ಾಯಣಕ್ಾಾಗಿ ಭಸಭಭದನು ತನನ ಷಿಂತ ಜನಯು 
ಷಸ ದೆೋರಿಿಂದ ಿಂದು ವಿವೆೋಶ ುಷತಔ ಸೆ ಿಂದುುದು ಅಖತಮವಿದೆ ಎಿಂದು ಬಾವಿಸ್ದದನು. ಭಸಭಭದನು 
ಯಸ ದಮಯೆ ಿಂದಿಗ ೆಅನೆೋಔ ಫಾರಿ ಭುಖ್ಾಭುಖಿಮಾಗಿದದನು, ಅಯ ೆಿಂದಿಗೆ ಧಾಮಿಗಔ ವಿಶಮಖಳ ಫಗೆೆ ಅನೆೋಔ ಫಾರಿ 
ಚಚಿನ ಗಸ್ದನು ಭತುತ ಅನೆೋಔ ಾಠ್ಖಳನುನ ಅಯ ಿಂಚಕ್ಾಿಂಡದಿಿಂದ 9  ಔಲಿತನು 'ಅುಖಳನುನ ಇಿಂದು PÀÄgïD£ïನಲಿಲ 
ಔಿಂಡುಫಯುತತೆ.  
 ------------- 
7 ನಾಸ್ತಔಯು ಯಔೃತಿಮಲಿಲ ಭತುತ ಭಾನ ಫಳಕೆ್ಮ ಷುತಖಳನುನ ಿಂದು ಆತಭನಿಿಂದ ಾಸ್ಷು ಜನಯು ಎಿಂದು ರಿಖಗೆಷುಯು. 
8. ಕ್ಾಫಾ ತನನ ಗೌಯಾಸತೆಗಮನುನ ಔು ಔಲಿಲಗೆ ನಿೋಡ್ರದೆ. ಾಯಚಿನ ೋನ ಅಯಫಫಯ ಧಭಗು ನಿದಿಗಶಿಾಗಿ ದೆೋತೆಖಳನುನ ಆಯಾಧಷುುದೆಿಂದಯೆ ಯತಮಔಾದ ಔಲುಲಖಳು, ಭಯಖಳು ಇತಾಮದಿಖಳಿಗೆ ಷಿಂಫಿಂಧಿಸ್ದೆ. 
(ಗಿಬ&ಕ್ಾಯಭಸ್ಗ1053:197ಷಸ ನೆ ೋಡ್ರರಿ). 
9 ಟಲಭಡ್ ಎಿಂಫುದು ಮಸ ದಿ ಕ್ಾನ ನು, ನಿೋತಿವಾಷರ, ದಧತಿಖಳು ಭತುತ ಇತಿಸಾಷಕೆ್ಾ ಷಿಂಫಿಂಧಿಸ್ದ ಯಬಿಫನಿಕ್   ಚಚೆಗಮಾಗಿದೆ. 
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ಆ ಅಧಿಯಲಿಲ ಕ್ೈಷತ ಮತ: ಫೆೈಜಾಿಂಟೆೈನ್ ಷಾಭಾಯಜಮದಲಿಲ ಕ್ೈೆಷತಯು ಫಸುಭತದಲಿಲದದಯೆ, ಷಷಷನೆೈಡ್ ಷಾಭಾಯಜಮದಲಿಲ ಕ್ೈೆಷತಯು 
ಖಭನಾಸಗಾದ ಭತುತ ಯಫಾುಳಳ ಅಲಷಿಂಖ್ಾಮತಯಾಗಿದದಯು. ಕ್ತಯ.ವ 600 ಯ ಷುಭಾರಿಗೆ ಅಯೆೋಬಿಮಾದಲಿಲ, ಕ್ೈೆಷತ 
ಷಬಮೆ ವಿಭಿನನ ಕ್ಾಮಾಗಿಂವಖಳು ಖಡ್ರನಾಡುಖಳಲಿಲ ಉತತಭಾಗಿ ಷಾಥಪ್ರತಾಗಿದದು ಎಿಂದು ನಾು ಔಿಂಡುಕೆ್ ಿಂಡ್ರದೆದೋೆ. 
ವಿವಿಧ ಷಥಳಖಳಲಿಲ ಅನೆೋಔ ಷಣಣ ಕ್ೈೆಷತ ಷಿಂಷಥೆಖಳಲಲದ,ೆ ಅಯೆೋಬಿಮಾದ ಅಿಂಚಿನ ನಲಿಲ ಕ್ೈೆಷತತದ ಭ ಯು ಯಭುಕ 
 ಕ್ೋೆತಯಖಳಿದದು:10

1. ಅಯೆೋಬಿಮನ್ ಮಾಗಮ ದಿೋದ ನೆೈಯುತಮ ಫಾಖದಲಿಲ, ಇಿಂದು ಅದನುನ ಯಮೆನ್ ಎಿಂದು ಔಯೆಮಲಾಖುತತದೆ,  
  ವಿವೆೋಶಾಗಿ ನಜಾಯನ್ ಟಿಣ. ಅದಯ ವಿಷತಯಣೆಮ ಭದಮಷಥಗಾಯ ಕ್ಿೆಂು ಷಭುದಯದ ವಿಯುದಧದ ತಿೋಯದಲಿಲಯು ಕ್ೈೆಷತ  
  ಆಔಷಮ್ ಷಾಭಾಯಜಮಾಗಿತುತ (ಇಿಂದಿನ ಇರ್ಥಯೋಪ್ರಮಾ ಭತುತ ಎರಿಟ್ಟಯಮಾಾಗಿೆ). 
2. ಾಮುಮಕ್ಾೆ, ಯೋಯ ಷಲೆೋಮ್ ಭತುತ ಮೆಡ್ರಟಯೆೋನಿಮನ್ ದಿಕ್ತಾನಲಿಲ, ಫೆೈಜಾಿಂಟೆೈನ್ ಖಡ್ರನಾಡ್ರನ ಕ್ಲೆು ಅಯಬ  
   ಫುಡಔಟುಿ ಜನಯು ಕ್ೈೆಷತ ಧಭಗನುನ ಪ್ರಕ್ ೆಿಂಡ್ರದದಯು. 
3. ಇಯಾಕ್ ನ ಖಡ್ರಮಲಿಲಯು ಈವಾನಮ ಯದೋೆವು ಷಷಷನೆೈಡ್ ಷಾಭಾಯಜಮದ ಿಂದು ಾಯಿಂತಮಾಗಿತುತ. ಅದಯ  

ಆಡಳಿತಗಾಯಯಲಿಲ ಫಫಯಾದ ನುಭನ್ ಇಬನ ಭುಿಂಧಿೋರ್.11 ಕ್ೈೆಷತ ಧಭಗಕ್ಾೆ ಭತಾಿಂತಯಗ ೆಿಂಡನು (583-602 ಕ್ತಯ.ವ).    

ಇದಲಲದೆ, ಅಯೆೋಬಿಮಾದ ಸಲಾಯು ಅಯಬ ಫುಡಔಟುಿ ಜನಾಿಂಖದಯು ಕ್ೆೈಷತ ನಿಂಬಿಕ್ಮೆನುನ ಪ್ರಕ್ ೆಿಂಡಯು. ಅಯಫಫಯು 
ಕ್ೈೆಷತ ಧಭಗನುನ ಿಂದು ವಿದೆೋಶಿ ಎಿಂದು, ಆದಯ ೆಆಧುನಿಔ ಧಭಗೆಿಂದು ಖಯಹಿಸ್ದಯು.12 ಭಸಭಭದ್ ಭತುತ ಆತನ 
ಅಯಬ ಜನಯು ಷಿಂಔಗ ಸೆ ಿಂದಿದದ ಸೆಚಿಿನ ನ ಕ್ೈೆಷತಯು ಉತತಯ ಯಮೆನ್ ಭತುತ ನೆಯಮೆ ದೆೋವಖಳಿಿಂದ ಫಿಂದಯಾಗಿದದಯು. 
ಮಸ ದಿ ಭ ಲದ ಕ್ೈೆಷತಯ ಜೆ ತೆಗೆ, ಇರ್ಥಯೋಪ್ರಮಾ ಭತುತ ಸ್ರಿಮಾದಿಿಂದ ಫಿಂದ ಕ್ೈೆಷತಯೆ ಿಂದಿಗೆ ಭಸಭಭದನು 
ಭುಖ್ಾಭುಖಿಮಾದನು. ಅಯೆೋಬಿಮನ್ ಮಾಗಮ ದಿೋದಲಿಲ ಕ್ಲೆು ಸೆ ಯಗಿನ ನಿಂಬಿಕ್ಖೆಳು ನೆಲೆಸ್ದ ಕ್ಾಯಣ ಅನೆೋಔ 
ಕ್ೈೆಷತಯನುನ ಅಲಿಲಿಂದ ಸೆ ಯಸಾಔಲಟಿಯು ಭತುತ ತಭಭದೋೆ ಆದ ಷಿಂಷೃತಿ ಭತುತ ಬಾಶೆಮನುನ ಕ್ಾಾಡ್ರಕ್ ೆಿಂಡಯು. 
 
ಆದಾಖ ಮ, ಭಸಭಭದನಿಗೆ ರಿಚಮಾದ ಕ್ೈೆಷತ ಧಭಗು ವಿವಾಷದ ಮೆೋಲೆ ಷಾಗತಿಯಔಾಗಿ ಪ್ರಕ್ ೆಳಳಲಾಖಲಿಲಲ, ಆದಯೆ 
ಷಣಣ ಖುಿಂುಖಳು ಯಷಯ ಫಫರಿಗೆ ಫಫಯು ಾದಿಷುತಿತದದು. 13 ಇುಖಳನುನ ಭುಕಮಾಗಿ ಅಯ ಫಾಸಮ ಆಯಾಧನೆಮ 
ಯಕ್ಾಯಖಳಿಿಂದ ಖುಯುತಿಷಫಸುದಾಗಿತುತ. ಔನೆಮ ಭರಿಮಳ ಆಯಾಧನೆಮು ಅಯಫಫಯ ವಿಖಯಸಾಯಾಧನೆಮಿಂತೆಯೋ ಇತುತ. ಇದಯ 
ರಿಣಾಭಾಗಿ, ಭಸಭಭದನು ಇದನುನ ವಿಖಯಸಾಯಾಧನೆ14 ಎಿಂದು ಕಿಂಡ್ರಸ್ದನು. 
ಕ್ೈೆಷತ ಧಭಗು ಮಾುದೆೋ ಐಔಮತೆಮನುನ ಯದಶಿಗಷಲಿಲಲ, ಆದಯ ೆ ಬಿಶಯಲಿಲಯು ವೆಯೋಗೆಮ ಭತುತ ದೆೈವಾಷರದ 
ವಿಾದದಿಿಂದ ಭತುತ ಆಿಂತರಿಔ ಕ್ತಯುಔುಳದಿಿಂದ ಇದು ಖುಯುತಿಷಲಟ್ಟಿತು. ಕ್ೈೆಷತ ಧಭಗದ ಚಿನ ಔಾ ಚಿನ ಔಾ ತು ಔಲನೆಖಳನುನ 
PÀÄgïD£ï  ಯತಿಬಿಿಂಬಿಷುತತದೆ. ಷತಮೆೋದದ ಔಥಖೆಳನುನ, ಷಿಂಯದಾಮಖಳನುನ ಭತುತ ಾಯಚಿನ ೋನ ಔಥಖೆಳನುನ ಯಸ ದಮಯ  
 
 
------------------------ 
10 ುಟ 15 ಯಲಿಲನ ನಕೆ್ಮನುನ ನೆ ೋಡ್ರ. ಸೆಚಿನ ಿನ ವಿಯಖಳಿಗಾಗಿ ಗೆ ಡಾಡಡ್ಗ ನೆ ೋಡ್ರ (2000: 11-17). 
11 ನುಭನ್ ಇಬನ ಭುಿಂಧಿೋರ್ ಿಂದು ಖಷಾಷನಿಡ ಜನಾಿಂಖು ಅಯಬ ಕೆ್ೈಷತಯಾಗಿದದಯು, ಅಯು ಕ್ತಯ.ವ 250 ಯಲಿಲ ಯಭನ್ ನಿಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಸ್ರಿಮಾದಲಿಲಯು ಸೌಯಾನ್ ಗೆ ಲಷೆ ಫಿಂದಯು. ಘಾಷನ್ ಎಿಂಫ ದು 
ಗಷಾಷನಿಡ್ ಖಳ ಷಾಭಾಯಜಮನುನ, ಭತುತ ಸೌಯಾನ್ ನಲಿಲನ ನಿೋರಿನ ಫುಗೆೆಮ ಸೆಷಯನುನ ಷ ಚಿನ ಷುತತದೆ. 
12 ಯಸ ದಮಯಿಂತೆ, ಕೆ್ೈಷತಯು ತಭಭ ಧಭಗದ ಆಧಾಯಾಗಿ ‚ದೆೋಯ ುಷತಔ‛ ನುನ ಸೆ ಿಂದಿದದಯು, ಅಯಫಫಯು ಇನ ನ  ಅಿಂಥಸ ುಷತಔನುನ ಸೆ ಿಂದಿಯಲಿಲಲ. 
13 ದೆೋಯ ಷಬಾದ ಫಗೆೆ ಭುಕಮ ಮತಾಮಷೆಿಂದಯೆ, ಯೋಷುಕ್ತಯಷತನು ಫಫ ಮಕ್ತತ ಭತುತ ತೆೈಯಔತ. 
14 ಷ ಯಾ 5:119 ನುನ ನೆ ೋಡ್ರರಿ. 
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ಭತುತ ಕ್ೈೆಷತಯ ಫಾಯಿ ಭಾತಿನಿಿಂದ ಭಸಭಭದನು ಸ್ೋಔರಿಸ್ದನು. PÀÄgïD£ïಲಿಲ ಷತಮೋೆದದ ವಿಶಮಖಳು ಗೆ ೋಚರಿಷು 
ವಿಧಾನನುನ ನೆ ೋಡ್ರದಾಖ ಭಸಭಭದನು ಷತಃ ಆತನು ಷತಮೆೋದನುನ ಎಿಂದಿಖ  ಒದಲಿಲಲ ಎಿಂಫ ತಿೋಭಾಗನಕ್ಾೆ 
ಕ್ಾಯಣಾಖುತತದೆ.15 
 ಅಯಫಫಯ ಮೆೋಲೆ ಭತೆ ತಿಂದು ಯಭುಕ ಯಬಾು ಐಖುತದ ಷನಾಮಷತದ ವಿಷತಯಣೆಯಿಿಂದ ಫಿಂದಿತು. ಷನಾಮಸ್ಖಳು ತಭಭ 
ಧಭಗದ ಭಾಖಗಖಳನುನ ಷತಮೆೋದಔಾನುಖುಣಾದ ರಿೋತಿಮಲಿಲ ಆಚರಿಷಲಿಲಲ. ಅನೆೋಔಯು ಮೆಕ್ಾಾ ತಿೋಥಗಮಾತೆಯಮಲಿಲ 
ಬಾಖಹಿಸ್ದಯು ಭತುತ ಅಯೆೋಬಿಮನ್ ವಿಖಯಸಾಯಾಧನೆಯಿಿಂದ ಅಬಾಮಷಖಳನುನ ಅಳಡ್ರಸ್ಕ್ ೆಿಂಡಯು. ಕ್ಲೆಯು ಕ್ಾಫಾದ 
ಷುತತಭುತತ ಫಹಿಯಿಂಖಾಗಿ ಫೆ ೋಧಿಸ್ದಯು. ಭಸಭಭದನು ಷನಾಮಸ್ಖಳ ಫಗೆೆ ಫಸಳ ಷಸಾನುಬ ತಿಮನುನ ಸೆ ಿಂದಿದದನು.16 
ಮೆಕ್ಾಾದಲಿಲ ಭಸಭಭದ್ ಅಯ ಷೆೋೆಮ ಮದಲ ಅಧಿಮಲಿಲ ಕ್ೈೆಷತಯ ಭತುತ ಯಸ ದಮಯ ಫಗೆೆ PÀÄgïD£ï ನಿೋಡ್ರದ 
ನಿಲುುಖಳು ಷಕ್ಾಯಾತಭಔಾಗಿೆ, ಇದನುನ ಭುಕಮಾಗಿ ಅಹ್ಲ ಅಲ್-ಕ್ತತಾಬ (ಜನಯ ುಷತಔ) ೆಿಂದು ನೆ ೋಡಲು 
ಷ ಚಿನ ಷುತತದೆ. ಆದಾಖ ಮ, ಭದಿೋನಾದಿಿಂದ ಎಯಡನೆಮ ಅಧಿಮಲಿಲ ಫಯು ಸೆೋಳಿಕೆ್ಖಳು ಸೆಚು ಿ ಷಾಯಷಮಔಯಾಗಿದುದ, 
ಅಯು ಫಸುದೆೋತೆ (ಶಿಕ್ಗ) ಅಥಾ ವಿವಾಷದ ನಿಯಾಔಯಣೆ (ಔುಫ್ಗ) ಮನುನ ಭಾಡುಯು ತಪ್ರತಷಥಯೆಿಂದು 
ನೆ ೋಡಫೋೆಔು ಭತುತ ಆದದರಿಿಂದ ಅಯನುನ ಕ್ ೆಲಲಫೆೋಔು ಎಿಂದು ಘೀ ೋಷ್ಟ್ಷುತತದೆ. ಕ್ೈೆಷತ ಷಬ ೆಇತುತ ಭತುತ ವಿವೆೋಶಾಗಿ 
ಅಯೆೋಬಿಮಾದ ಖಡ್ರಖಳಲಿಲ ಷಲ ಯಬಾನುನ ತೆ ೋರಿಸ್ತು, ಆದಯ ೆಅಯೆೋಬಿಮಾದ ಸೃದಮಬ ಬಾಖದಲಿಲ ಷಿಂಬವಿಸ್ಯು 
ಫೆಳಗೆಗೆಖಳಲಿಲ ಕ್ೈೆಷತ ಧಭಗು ಯಭುಕ ಾತಯ ಹಿಷಲಿಲಲ. 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
ಆನ್ಯ ಶಗ- ಮಸಮಮದನು ಜನನದ ಶಗ17 
ಇಷಾಲಿಂನ ಉದಮಕ್ಾೆ ಷಲ ಷಭಮದ ಮದಲು, ಅಬಿಸ್ಷನಿಮಾದ ಯಾಜನಾದ, ಅಫಾಯಸಾನು, ದಕ್ಷಿಣ ಅಯೆೋಬಿಮಾದಲಿಲ ಕ್ೈೆಷತ 
ನಿಂಬಿಕ್ಮೆನುನ ಯಫಲಾಗಿಷಲು ನಿಧಗರಿಸ್ದನು. ಆತನು ಷಾನಾ ನಖಯದಲಿಲ ಉತತಭಾದ ಕ್ಾಮಥೆಡಯಲ್ ಅನುನ 
ನಿಮಿಗಸ್ದದನು, ಅಲಿಲ ಆತನು ಎಲಾಲ ಅಯಫಫಯನುನ ಮಾತಾಯರ್ಥಗಖಳಾಗಿ ಅಲಿಲಗೆ ಆಔಶಗಷಫೆೋಕೆ್ಿಂದು ಬಾವಿಸ್ದದನು. ಆದಯ  
ಆತನು ನಿಮಿಗಸ್ದ ಚರ್ಗ ಫಸಳ ಹಿಿಂದಿನಿಿಂದಲ  ಔಣಭಯೆಮಾದಯ . ಆ ನಖಯು ಇಿಂದಿಖ  ಯಭನ್ ನಲಿಲ ಷೆೋ ೆ
ಷಲಿಲಷುತಿತದೆ. 
------------------------- 
15 ಷತಮೆೋದದ ವಿಶಮಖಳು PÀÄgïD£ïನಲಿಲ ಫಸಳಾಗಿ ಅಷಶಿ ಯ ದಲಿಲ ಗೆ ೋಚರಿಷುತತೆ. ಷತಮೆೋದದ ಾಮಖ್ಾಮನಖಳು,  
  ಷಿಂಯದಾಮಖಳು ಭತುತ ಜಾನದ ಅಿಂವಖಳ ನಡುೆ ಇಯು ಮತಾಮಷನುನ ಖುಯುತಿಷಲು ಭುಸಭಭದನಿಗೆ  
  ಷಾಧಮಾಖಲಿಲಲ. 
16 ಉದಾಸಯಣೆಗೆ, ನೆ ೋಡ್ರರಿ, ಷುಯಾ 5:85 ಭತುತ ಸ್ಯಾ ಇಬನ ಹಿವಮ್ (ಇಬನ ಹಿಷಾಸಿ ಮ್. ಡ್ರ. ಕ್ತಯ.ವ, 833, ಇಬನ  
   ಇವಾಕ್ ಅಯು ಫಯೆದ ಭುಸಭಭದ್ ಅಯ ಜಿೋನ ಚರಿತೆಯಮನುನ ತಿದುದಡ್ರಭಾಡಲಾಗಿದೆ). 
17 ಸೆಚಿನ ಿನ ಭಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಗಿಲಲಕ್ೆೈಶಿನುನ  ( 1994:11-14) ನೆ ೋಡ್ರರಿ. 
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ಅದೆೋನೆೋ ಇದದಯ , ಷನಾನುನ ಅಯೆೋಬಿಮನ್ ಮಾಗಮ ದಿೋದ ಾಗೆಜಮ ಕ್ೋೆಿಂದಯನಾನಗಿ ಭಾಡಲು ಆತನು 
ದೃಡಾಗಿ ನಿವಿಯಿಸ್ಕ್ ೆಿಂಡನು. ತನನ ಕ್ಾಮಥೆಡಯಲನುನ ಭುಗಿಸ್ದ ನಿಂತಯ ಆತನು ಎಲಾಲ ಅಯಫಫಯು ಾಷ್ಟ್ಗಔಾಗಿ ಬೆೋಟ್ಟ 
ನಿೋಡುಿಂತೆ ನಿಫಗಿಂಧನುನ ಘೀ ೋಷ್ಟ್ಸ್ದನು. ಆತನು ಮೆಕ್ಾಾದಲಿಲ ಕ್ಾಫಾದ ಜನಪ್ರಯಮತೆಮ ಫಗೆೆ ಚನೆಾನಗಿ ತಿಳಿದಿದದನು 
ಭತುತ ಅದನುನ ಅಯೆೋಬಿಮಾದ ಾಗೆಜಮ ಭತುತ ಧಾಮಿಗಔ ಕ್ೋೆಿಂದಯನಾನಗಿ ಯದಶಿಗಷಲು ಆತನು ಉದೆದೋಶಿಸ್ದದನು. ಆದಯ ೆ
ಆತನ ಈ ತಿೋುಗ ಷಾಭಾನಮಾಗಿ ಖಭನಿಷದ ೆ ಸೆ ೋಯಿತು, ಭತುತ ಆದಾಖ ಮ, ಯತಿ ಶಗ ಮೆಕ್ಾಾಗೆ ಮಾತಾಯರ್ಥಗಖಳ 
ಖುಿಂುಖಳು ಸೆ ೋಖುದನುನ ಯಭಾನೆೈಟನ ಕ್ೈೆಷತ ಯಾಜನಾದ ಹಿಭಾಮಾರ್ ನು ದುಃಕದಿಿಂದ ನೆ ೋಡ್ರದದನು. 18

ಿಂದು ದಿನ ಕೆ್ನಾನಾದ ಅಯಬ ಫುಡಔಟ್ಟಿನ ಷದಷಮನು ತನನ ಕ್ಾಮಥೆಡಯಲ್ ಗ ೆಯೋೆಶಿಸ್ ಅದಯ ಳಬಾಖದಲಿಲ ಾಯಗೆಖಳ ಷಖಗೆ 
ಸಯಡ್ರ ಅದನುನ ಅವಿತಯಗೆ ಳಿಸ್ದಾದನೆ ಎಿಂಫ ಷುದಿದ ಕ್ೈೆಷತ ಯಾಜನಿಗ ೆಫಿಂದಿತು. ಷುತತಭುತತಲಿನ ಫುಡಔಟುಿ ಜನಾಿಂಖದಯು 
ತಭಭ ಆಡಳಿತಕ್ಾೆ ವಿಯುದಧಾಗಿ ದಿಂಗೆ ಎದಿದದಾದಯೆ ಭತುತ ಆತನ ಷೆನೋಹಿತ ಮೋದರ್ ಯಾಜನಾದ ಭಸಭಭದ್ ಇಬನ 
ಕುಜಾನನುನ ಸತೆಮ ಭಾಡ್ರದಾದಯ ೆಎಿಂದು ಕ್ೋೆಳಿದಾಖ, ಅಫಯಸಾನು ಫಸಳ ಕ್ ೆೋಗೆ ಿಂಡನು. ಕ್ಾಫಾನುನ ನಾವಭಾಡು 
ಏಕೆ್ೈಔ ಉದೆದೋವದಿಿಂದ ಮೆಕ್ಾಾಗ ೆದಿಂಡಮಾತೆಯಮನುನ ನಡೆಷು ಭ ಲಔ ಆತನು ಯತಿಕ್ತಯಯ ನಿಡ್ರದನು. 
 
ಸಲಾಯು ಷೆೈನಿಔಯು ಭತುತ ಔುದುಯೆ ಷಾಯಯ ೆಿಂದಿಗೆ ಿಂದು ದೆ ಡಡ ತುಔಡ್ರ ಸೆ ಯಟ್ಟತು. ಷೆೈನಮದ ಿಂದು ವಿಶಿಶಿ 
ಲಕ್ಷಣೆಿಂದಯ ೆಅದು ಆನೆಮನುನ ಳಗೆ ಿಂಡಿಂತೆ ಇತಯ ಾಯಗೆಖಳನುನ ಷೆೋರಿಸ್ಕೆ್ ಳುಳುದಾಗಿತುತ, ಈ ಷಿಂದಬಗದಲಿಲ ನಡೆದ 
ಮೆಯಗೆಗೆಮ ಶಗನುನ ಆನೆಮ ಶಗ (ಕ್ತಯ.ವ. 570ಯಲಿಲ) ಎಿಂದು ಯಸ್ದದಾಯಿತು. ಮೆಕ್ಾಾದ ಅಯಫಫಯು ಈ ದೆ ಡಡ 
ಷೆೈನಮಕ್ತಾಿಂತ ಸೆಚಿಿನ ನ ಷಿಂಖ್ಮೆಮಲಿಲದದಯು ಭತುತ ಅಯಲೆಲಯು ಸತಿತಯದ ಫೆಟಿಖಳಲಿಲ ಒಡ್ರ ಸೆ ೋದಯು. ಮೆಕ್ಾಾದ ಜನಯ ಭುಕಿಂಡ 
ಅಫದಲ್-ಭುತಾಲಿಬ ಭತುತ ಭಸಭಭದ್ ಅಯ ಅಜು ಇಯು ಕ್ಾಫಾದ ಯಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಾಯರ್ಥಗಸ್ದಯು. 
 
ಏತನಭಧೆಮ, ಸಫಫದ ಉಡುನುನ ಧರಿಸ್ದದ ಆನೆಮನುನ ಷೆೈನಮದ ಭುಿಂಬಾಖಕೆ್ಾ ತಯಲಾಯಿತು. ಮೆಕ್ಾಾ ಮೆಯಗೆಗೆಮ 
ಭಾಖಗದಶಿಗಮಾದ, ನುಪೆೈಲ್, ಈತನು ಯಮಾಣನುನ ಭುಿಂದುರಿಷಲು ಇಶಿವಿಯಲಿಲಲ ಭತುತ ಿಂದು ಷಾರಿ 
ಪ್ರಷುಖುಟ್ಟಿದನು ಆದಯ ೆದೃಡಾದ ಧವನಿಮಲಿಲ, ಆನೆಮನುನ ಭಿಂಡ್ರಮ ಯುಿಂತೆ ಆನೆಗ ೆಆಜ್ಞ ೆಕ್ ೆಟಿನು ಎಿಂದು ದಿಂತಔಥೆ 
ಸೆೋಳುತತದೆ. ಅಫಾಯಸಾನು ಕ್ ೆೋಗೆ ಿಂಡ್ರದದನು ಆದಯ ೆ ತನನ ಷೆೈನಮದೆ ಿಂದಿಗೆ ನಖಯದ ಮೆೋಲೆ ದಿಂಗೆ ಏಳುಿಂತೆ ಭತುತ 
ಮೆಯಗೆಗೆ ಭಾಡುಿಂತೆ ಭನವೊಲಿಷಲು ಆತನಿಗ ೆಷಾಧಮಾಖಲಿಲಲ. 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------- 
18ಮೆಕ್ಾಾ ಈಗಾಖಲೆೋ ಇಷಾಲಮಿಕ್  ಗದಲಿಲ ಆಯಾಧನೆಮ ಷಥಳಾಗಿತುತ. 
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ಷೆೈನಮು ದುಃಕಕೆ್ಾ ಸೆೋಗ ೆ ಳಗಾಯಿತು ಎಿಂಫುದು ನಿಕಯಾಗಿ ತಿಳಿದು ಫಿಂದಿಲಲ ಭತುತ ಅದನುನ ಭತುತ ಮೆಕ್ಾಾದ 
ಮೆಯಗೆಗೆಮನುನ ನಿಧಗರಿಷಲು ಏನಾದಯ  ನಾಟಕ್ತೋಮ ಿಂದು ಗಟನೆ ಅಲಿಲ ಷಿಂಬವಿಸ್ದ.ೆ ಕುಯೆೈಶ್ ಫೆಟಿಖಳನುನ 
ಆಔಯಮಿಸ್ಕ್ ೆಿಂಡ್ರದದರಿಿಂದ, ಅಯು ಯದಶಿಗಸ್ದ ಫಲಷೆೈನಮದ ಮೆೋಲೆ ಔಲುಲಖಳನುನ ಭತುತ ಫಿಂಡಖೆಳನುನ ಷುರಿದು ಅದನುನ 
ಹಿಿಂತೆಗದೆುಕೆ್ ಳುಳಿಂತೆ ನಿಫಗಿಂಧಿಸ್ಯಫಸುದು. ಸ್ಡುಫು ಯೆ ೋಖ ಅಥಾ ಇನಿನತಯ ೆಲೋಗ್ ನಿಂತಸ ಯೆ ೋಖಖಳು ಅಫಾಯಸಾನು 
ತನನ ಖುರಿಮನುನ ಷಾಧಿಷದೆ ಹಿಿಂದೆ ಷರಿಮಲು ಕ್ಾಯಣಾಗಿಯಫಸುದು. ಆದಾಖ ಮ, ಕ್ಷಿಖಳ ಹಿಿಂಡುಖಳಿಿಂದ ಷೆೈನಮದ ಮೆೋಲ ೆ
ಫಿಂಡೆಖಳು ಭತುತ ಔಲುಲಖಳನುನ ಎಷೆದು ಷೆೈನಮನುನ ಅದುಬತಾಗಿ ಹಿಮೆಭಟ್ಟಿಷಲಾಯಿತು ಎಿಂದು ಿಂದು ದಿಂತಔಥಮೆು 
ಶಿೋಗಯದಲಲೆೋ ಅಲಿಲ ಸುಟ್ಟಿತು. ಇದಯ ದಾಕಲೆಮನುನ PÀÄgïD£ï ನಲಿಲಯೋ ಕ್ಾಣಫಸುದು, ಷ ಯಾ 105 ಅನುನ ಆನೆ ಎಿಂದು 
ಔಯೆಮಲಾಖುತತದೆ: 
 ನಿೋು ಔಿಂಡ್ರಲಲೆೋ, ನಿನೆ ನೋಡೆಮನು ಆನೆಮರಿಗ ೆ ಏನು ಭಾಡ್ರದನು? ಅನು ಅಯ  ಯೋಜನೆಮನುನ 
ವಿಲಗೆ ೋಳಿಷಲಿಲಲೆೋ? ಭತುತ ಅನು ಅಯ ವಿಯುದಧ ಕ್ಷಿಖಳ ಡೆಮನುನ ಔಳುಹಿಸ್ದನು. ಅು ಅಯ ಮೆೋಲೆ ಸ್ಜುಲ್  
(ಫೆಿಂದ ಆ ೆ ಭಗೆಣನ ಸಯಳು) ಔಲುಲಖಳನುನ ಎಷೆಮುತಿತದದು. ಕ್ ೆೋನೆಗೆ ಅಯನುನ ತಿಿಂದು ಔಯಗಿದ ಸುಲಿಲನಿಂತಾಗಿಸ್ 
ಬಿಟಿನು. (ಷ ಯಾ 105:1-5). 
ಉಳಿದ ಷೆೈನಮು ಯಭನ್ ಗ ೆಭಯಳಿತು; ಇನ ನ ಅನೆೋಔಯು ದಾರಿಮಲಿಲಯೋ ಷಾನನಪ್ರದಯು (ಇದು ಫಸುವಃ ಸ್ಡುಫು 
ಭುಿಂತಾದ ಕ್ಾಯಿಲೆಮು ಏಕ್ಾಏಕ್ತ ದುಯಿಂತಕ್ಾೆ ಕ್ಾಯಣಾಯಿತು ಎಿಂಫ ಅಭಿಾಯಮನುನ ನಿೋಡುತತದೆ). ಆದಾಖ ಮ, 
PÀÄgïD£ï ದಿಂತಔಥಮೆನುನ ಭುಕಫೆಲೆಮಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೆ್ ಳುಳತತದೆ. ಕ್ಾಫಾದ ವಿಮೋಚನೆಮನುನ ಅಯಫಫಯು ಅದುಫತೆಿಂದು 
ರಿಖಗೆಸ್ದಾದಯೆ ಭತುತ ಈ ದೆೋಾಲಮು ದೆೈವಿಔಾಗಿ ವಿತಯಾದ ಾಯಭುಕಮತೆಮನುನ ಸೆ ಿಂದಿದೆ ಎಿಂಫುದಯ 
ಷಿಂಕ್ೋೆತಾಗಿದೆ. 
 
ಭಸಭಭದನು ಷಾಗತಿಯಔಾಗಿ ‚ಯಾದಿತನನುನ‛ ಸೆ ಿಂದಿದಾದನೆ ಎಿಂದು ಭುಸ್ಲಭಯು ಮಾಕೆ್ ಸೆೋಳಿಕೆ್ ಳುಳತಾತಯೆ 
ಎಿಂಫುದಕೆ್ಾ ಇತಯ ೆಎಯಡು ಅಿಂವಖಳನುನ ಉಲೆಲೋಖಿಷಫಸುದು. ಮದಲನಮೆದಾಗಿ, ಆತನ ಷಿಂತ ಅಜುನು ಅಬಿಸ್ಷನಿಮನ್ 
ಆಡಳಿತಗಾಯನನುನ ವಿಯೆ ೋಧಿಷುಲಿಲ ಭತುತ ಕ್ಾಫಾದ19 ನಾಮಮಾದಿತಿ ಎಿಂದು ಬಯಷೆ ನಿೋಡುಲಿಲ ಭುನನಡೆ ಭತುತ 
ಉಔಯಭನುನ ತೆಗೆದುಕೆ್ ಿಂಡನು. ಅಯಬ ಭುಕಮಷಥನು ಅನನುನ ನೆ ೋಡ್ರಕ್ ೆಿಂಡಿಂತೆಯೋ ತನನ ಷಿಂತ ಭನಮೆನುನ 
ನೆ ೋಡ್ರಕ್ ೆಳುಳತಿತದದನು. ಎಯಡನೆಮದಾಗಿ ಭುಸಭಭದನು ಷತಃ ಕ್ತಯ.ವ 570 ಯಲಿಲ ಜನಿಸ್ದನು, ಅದನುನ ಆನೆಮ ಶಗ 
ಎಿಂದು ಭುಸ್ಲಿಂ ಇತಿಸಾಷಕ್ಾಯಯು ಮಾಾಖಲ  ನಿಂಫುಯು, ಭತುತ ಅಫಯಸಾನ ಷೆೈನಮ ನಾವನ ಭಾಡಲು ಅಿಂತಿಭ 
ಷಿಂದೆೋವಾಸಔನು ಎದುದ ಫಯು ಷಿಂಕ್ೋೆತ ಸತಿತಯಾಗಿದೆ ಎಿಂದು ದೆೈ-ೆಯೋರಿತಾದ ಖಯಿಂಥವೊಿಂದಯ ಭಧಮಸ್ಥಕ್ಮೆ 
ಭ ಲಔ ಅಿಂತಿಭ ಯಔಟಣಮೆನುನ ದೆೋಯು ಆತನಿಗೆ ಕ್ೆ ಟುಿ ವಿಖಯಸಾಯಾದನೆಮನುನ ಭತುತ ಅವಿವಾಸ್ಖಳ ಎಲಾಲ 
ಯಮತನಖಳನುನ ನಾವಭಾಡುನು ಎಿಂದು ರಿಖಗೆಷುುದು ಇತಿಸಾಷದುದದಔ ಾ ಭುಸ್ಲಿಂಯ ಆಚಯಣೆಮಾಗಿದೆ. 
 
 

19 ‚ಾಯಿಂತಮದ ಡೆಮನು‛, ‚ಕ್ಾಫಾದ ಡೆಮನು‛, ಎಿಂದ  ಔಯೆಮಲಡುದು ಮೆಕ್ಾಾದ ಭುಕಮ ದೆೋಯುಖಳಲಿಲ ಫಫಯು ಎಿಂದು ನಿಂಫಲಾಗಿದೆ.  
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ಕ್ ನಯ್ಲಿಲ ಈ ಕ್ಳಗಿನ ಅಂವರ್ಳು ಅಸಗರ್ಯ್ನುನ ರಿರ್ಣಿಷುತತ.್ 
1. ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಈ ಷಿಂ ಣಗ ಔಥಮೆನುನ ಆಲಾಲಸನಿಿಂದ ಷ ಚಿನ ಷಲಾಗಿದೆ ಎಿಂದು ನೆ ೋಡುತಾತಯ,ೆ ಅಯು ಈ 
ಐತಿಸಾಸ್ಔ  ಗಟನಮೆ ಭ ಲಔ ಮೆಕ್ಾಾದ ಭಸತನುನ ಎಲಾಲ ಷಭಮದಲ ಲ ತಿೋಥಗಮಾತೆಯಮ ಷಥಳಿೆಂದು ಭತುತ 
ಭುಸ್ಲಮೆೋತಯರಿಿಂದ ಅದನುನ ಭುಟಿಲು ಅಥಾ ನಾವಡ್ರಷಲು ಷಾಧಮವಿಲಲ ಎಿಂದು ಅಯು ದೃಡಡ್ರಸ್ಕ್ ೆಿಂಡಯು. 
2. ಅದೆೋ ಷಭಮದಲಿಲ, ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಈ ಗಟನಮೆ ಭ ಲಔ ‚ಕ್ಾಫಾದ ವಿತಯ ಾತಯ‛ ನುನ ದೃಡ್ರಔರಿಷಲಟ್ಟಿದೆ 
ಎಿಂದು, ಕ್ೈೆಷತಯ ಭುಿಂದಿನ ಎಲಾಲ ದಾಳಿಖಳ ವಿಯುದಧ ಆಲಾಸನು ಅದುಬತಾದ ರಿೋತಿಮಲಿಲ ಕ್ಾಫಾನುನ ಭತುತ ಇಷಾಲಿಂನುನ 
ಯಕ್ಷಿಷುತಾತನೆ ಎಿಂದು ನಿಂಫುತಾತಯೆ. 
3. ಇದು ಭಸಭಭದನು ಅಯ ಅಜು ‘ಅಫುದ ಅಲಿ ಭುತಾಲಿಬ, ಆತನು ಔಯಭನುನ ತೆಗೆದುಕೆ್ ಿಂಡು ಕ್ಾಫಾದ 
ಯಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಾಯರ್ಥಗಷಲು ಭುಿಂದಾದನು. ಭಸಭಭದನು ನಿಜಔ ಾ ನಿಜಾದ ಭತುತ ಅಿಂತಿಭ ಯಾದಿ ಎಿಂಫ 
ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಬವಿಶಮದ ಷಿಂಕ್ೋೆತಾಗಿ ನೆ ೋಡುತಾತಯೆ. 
4. ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಈ ಗಟನಮೆನುನ ಇಷಾಲಿಂ ಸುಟುಿ ಭುಿಂಚೆಯೋ ಕ್ೈೆಷತ ಧಭಗನುನ ಷೆ ೋಲಿಷಲಾಯಿತು ಎಿಂಫುದಯ  
  ಷಿಂಕ್ೋೆತೆಿಂದು-ಇದು ಕ್ೈೆಷತ ಧಭಗದ ವಿಯುದಧದ ಮದಲ ಜಮಾಗಿದೆ ಎಿಂದು ಅಯು ರಿಖಗೆಷುತಾತಯೆ. 
5. ಭಸಭಭದನು ‚ಆನೆಮ ಶಗ‛ ದಲಿಲ ಜನಿಸ್ದನೆಿಂದು ಅಲಾಲಸನು ಭಸಭಭದ್ ನನುನ ಅಿಂತಿಭ  ಷಿಂದೆೋವಾ 
ಸಔನನಾನಗಿ ಔಯೆತಿಂದಿಯುದು ಭತೆ ತಿಂದು ಷಿಂಕ್ೋೆತೆಿಂದು ರಿಖಗೆಷಲಾಖುತತದ,ೆ ಭುಸ್ಲಿಂಯಲಲದರಿಿಂದ ಕ್ಾಫಾನುನ 
ನಾವಭಾಡಲು ಷಾಧಮವಿಲಲ ಎಿಂದು ಎಲಲಯು ನಿತಮತಕ್ಾಾಗಿ ಕಚಿನ ತಡ್ರಸ್ಕೆ್ ಳುಳತಾತಯೆ. 
1.1.2 ಮಸಮಮದ್ ಮತುತ ಇಷಾಲಮಿನ ಮ ಲ20 

ಭುಸ್ಲಿಂ ಧಭಗದಲಿಲ21 ಅಲಾಲಸನ ಸೆಷರಿನೆ ಿಂದಿಗೆ ಫೆೋಗಡ್ರಷಲಾಖದಿಂತೆ ಷಿಂಫಿಂಧ ಸೆ ಿಂದಿಯು ಈ ಮಕ್ತತ ಮಾಯು? 
ಯಿಂಚದಾದಮಿಂತದ ಲಕ್ಾಿಂತಯ ಜನಯು ಭಸಭಭದ್ ಅಯನುನ ಇಷಾಲಿಂನ ಯಾದಿ ಎಿಂದು ಗೌಯವಿಷುತಾತಯೆ. ಭುಸ್ಲಭರಿಗ ೆ 
 
 
 
 
                                                          ಭಕ್ಾಾದಲಿಲಯು ಕ್ಾಫಾ ಭತುತ ಭಸ್ದಿ 

ಅಯು ಕ್ ೆನೆಮ ಭತುತ ವೆಯೋಶಠ ಯಾದಿಮಾಗಿದಾದನೆ. ಆತನು ಿಂದು ಫಡ ಔುಟುಿಂಫದಿಿಂದ ಫಿಂದನು ಭತುತ ಯಫಲ 
ಯಾಜನಿೋತಿಮುಳಳನಾದನು. ತನನ ಜನಯ ಧಾಮಿಗಔ ಭತುತ ಷಾಭಾಜಿಔ ಖುಣಲಕ್ಷಣಖಳನುನ ರಿತಿಗಷಲು ಭತುತ ಕ್ೈೆಷತ 
ವಿವಾಷನುನ ಷದುಯೋಖಡ್ರಸ್ಕೆ್ ಳಳಲು ಯಭುಕ ವಿವ ಧಭಗದ ಷಾಥಔನಾಖಲು ಆತನು ಮದಲೆೋ 
ನೆೋಭಔಾಗಿದದನು. ಫಫ ಭುಸ್ಲಿಂ ಮಕ್ತತ ಮೆಭ ಆತನನುನ ‚ಫಫನೆೋ ಮಕ್ತತಮಲಿಲ ಎಲಾಲ ಷದುೆಣಖಳು ಟುಿಖ ಡ್ರ ಇಯುದಕೆ್ಾ 
ಈತನು ಅತುಮತತಭ ಉದಾಸಯಣೆ‛ ಎಿಂದು ಫಗೆಣಸ್ದನು. ತಭಭ ಗೌಯಾನಿತ ಯಾದಿಮ ಜಿೋನನುನ ಷಾಧಮಾದಶುಿ 
ಅನುಔರಿಷುುದು ಎಲಾಲ ಭುಸ್ಲಿಂಯ ಆಕ್ಾಿಂಕ್ ೆ ಭತುತ ಔತಗಮಾಗಿದೆ. ಭಸಭಭದ್ ಜಿೋನದ ಿಂದು ಷಣಣ 
ಅಲೆ ೋಔನನುನ ಭುಿಂದಿನ ವಿಬಾಖದಲಿಲ ಯಷುತತಡ್ರಷಲಾಗಿದೆ. 
---------------------------- 
20 ಭುಸಭಭದ್ ಅಯ ಜಿೋನಕೆ್ಾ ಭುಕಮ ಷಾಿಂಯದಾಯಿಔ ಜಿೋನಚರಿತೆಯಮ ಭ ಲೆಿಂದಯೆ ಇಬನ ಇವಾಕ್ (ಕ್ತಯ.ವ 750) ಫಯೆದ ಸ್ಯಾತ್ ಯಷ ಲ್ ಅಲಾಲ (ಅಲಾಲಸನ ಯಾದಿಮ ಜಿೋನ).  
21 ಭುಸ್ಲಿಂ ಿಂಥ: "ದೆೋಯು (ಅಲಾಲಹ್) ಸೆ ಯತು ಫೆೋಯೆ ದೆೋಯು ಇಲಲ ಭತುತ ಭುಸಭಭದ್ ಅಲಾಲಸನ ಷಿಂದೆೋವಾಸಔ" ಎಿಂಫುದಕೆ್ಾ ನಾನು ಷಾಕ್ಷಿಮಾಗಿದೆದೋನೆ (ವಿಬಾಖ 1.5.2 ನೆ ೋಡ್ರರಿ.
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ಜನನ ಮತತ ಫಾಲಾ 
ಕ್ತಯ.ವ 570 ಭಸಭಭದನು ಾಷತಾಗಿ ಮೆಕ್ಾಾದಲಿಲ (ಕುಯೆೈಶ್ ಫುಡಔಟ್ಟಿನಲಿಲ) ಜನಿಸ್ದಾಖ ಅದು ಕಚಿನ ತಾಗಿಯಲಿಲಲ.  
          ತನನ ತಿಂದ,ೆ ಅಫದಲಾಲ ಇಬನ ಭುತಾತಲಿಬ, ಈತನ ಜನನದ ಮದಲೆೋ ಭಯಣ ಸೆ ಿಂದುನು. ಈತನು ತನನ     
         ಆಯನೆೋ ಮಸ್ಷನಲಿಲ ತನನ ತಾಯಿಮಾದ ಅಮಿನಾಸಳನುನ ಔಳದೆುಕೆ್ ಳುಳತಾತನೆ. ಈತನನುನ ಅಜುನಾದ ಅಫುದಲ್-                                   
         ಭುತಾಲಿಬ ಭತುತ ನಿಂತಯ, ಚಿನ ಔಾನಯು ಈತನನುನ ಫೆಳಷೆುತಾತಯೆ. ನಿಂತಯ ಭಸಭಭದನು ಔುರಿ ಕ್ಾಮು     
         ಔುಯುಫನಾಖುತಾತನೆ. ಭತುತ ನಿಂತಯ ಾಮಾರಿಮಾಗಿ ಫೆಳಮೆುತಾತನೆ.  
ಮದು್ ಮತುತ ದವಗನ 22 
ಕ್ತಯ.ವ 595   ಈತನು ತನನ 25 ನೆೋ ಮಸ್ಷನಲಿಲ, ಷಲ ಷಭಮದಯೆಗ ೆಕ್ಲೆಷ ಭಾಡು ಾಮಾಯ ಔಿಂನಿಮ   
          ಡೆಮಳಾದ ಖ್ಾದಿಜಾ ಎಿಂಫ ಶಿಯೋಭಿಂತ ವಿಧಮೆಳನುನ ಭದುಮೆಾಖುತಾತನೆ,  
          ಈ ಭದುಮೆ ಭ ಲಔ ಭಸಭಭದ್ ಅಯ ಷಾಭಾಜಿಔ ಷಾಥನಭಾನು ಖಭನಾಸಗಾಗಿ       
          ಷುಧಾರಿಷುತತದ.ೆ  ಭಸಭಭದನಿಗಿಿಂತ ಸದಿನೆೈದು  ಶಗ ದೆ ಡಡಳಾದ ಖ್ಾದಿಜಾಳೄೆಿಂದಿಗಿನ ಭದು,ೆ  
          25 ಶಗಖಳ ನಿಂತಯ ಆಕೆ್ಮ ಷಾವಿನ ೆಿಂದಿಗ ೆ ಕ್ ೆನೆಗ ೆಳುಳತತದೆ. ಇದು ಉತತಭ ಭದು ೆ ಎಿಂದು  
          ತೆ ೋಯುತತದೆ. ಅರಿಫಫಯ ುತಯಯು ಫಾಲಮಷೆಥಮಲಿಲಯೋ ಷಾಮುತಾತಯ,ೆ  ಇದು ಭಸಭಭದನಿಗ ೆ ಸೆಚಿಿನ ನ   
          ದುಃಕಕೆ್ಾ ಕ್ಾಯಣಾಯಿತು. ನಾಲುಾ ಸೆಣುಣಭಔಾಳು ಫಾಲಮಷೆಥಯಿಿಂದ23 ದ ೆಡಡಯಾದಯು. 
 
ಕ್ತಯ.ವ 6 1 0  ಷುಭಾಯು 40ನೆ ಮಸ್ಷನಲಿಲ, ಭಸಭಭದ್ ಮೆಕ್ಾಾ ಫಳಿಮ ಹಿಯಾ ಗತದ ಖುಸೆಯಿಂದಯಲಿಲ ಧಾಮನ   
        ಭಾಡಲು   ಸೆ ೋಗಿ ದೆೋ ದೆೋ ಹಿಿಂತೆಗದೆುಕೆ್ ಿಂಡನು. ಈ ಧಾಮನಖಳನುನ ಭಾಡುತಾತ ಇಯು ಷಭಮದಲಿಲ ,  
        ಭಸಭಭದ್  ತನನ ಮದಲ ದವಗನನುನ ಡೆದನೆಿಂದು ಸೆೋಳಲಾಖುತತದೆ,  ಭತುತ ಆತನು ಯಾದಿಷು   
        ೃತಿತಮುಳಳನಾದನು (ಷುಯಾ 96:1-5).‛ಗೆೋಬಿಯಮಲ್ ದೆೋದ ತ‛24 ನಿಿಂದ ದವಗನಖಳು ಷಿಂಫಾಷ್ಟ್ಸ್ಷಲಾಗಿದೆ.   
        ಮದಲ ದವಗನಲಿಲ ಭಸಭಭದನು ಫಸಳ ಬಮಭಿೋತನಾಗಿದದನು ಭತುತ ಅನುಭಾನಾಷದನಾಗಿದದನು,  
        ಮಾಕ್ಿೆಂದಯ ೆ ಆ ದವಗನ ಅದು ಆಲಾಸನಿಿಂದ ಅಥಾ ದುಶಿ ಆತಭಖಳಿಿಂದ25 ಫಿಂದಿದಯೆೋ ಎಿಂದು  
        ಕಚಿನ ತಾಗಿಯಲಿಲಲ. ಭಸಭಭದನು ತನನ ತಿನ ಖ್ಾದಿೋಜಾಳಿಿಂದ ಷಭಾದಾನ ಕ್ ೆಾಳಟಿನು,  
        ಆಕೆ್ಮ ಷೆ ೋದಯಷಿಂಫಿಂಧಿ ಾಯಾಕ್ಾ ಇಬನ ನೌಪಲ್, ಫಫ  ಕ್ೈೆಷತನು ಎಿಂದು ಸೆೋಳಲಾಖುತತದೆ,   
        ಭತುತ ಭಸಭಭದ್ ಅಯ ಷೆ ೋದಯಷಿಂಫಿಂಧಿ ಅಲಿ,  ಭತುತ ತನನ ಯಾದನಾ  ೃತಿತಮನುನ26  
        ನಿಂಫುಿಂತೆ ೆ ಯೋತಾಷಹಿಸ್ದಯು ಎಿಂದು ನಭಗೆ ಇಷಾಲಿಂ ಷಿಂಯದಾಮು ಸೆೋಳುತತದೆ. ಸೆ ಷ ದಶಗನಖಳು     
        ಷಥಳಖಳಲಿಲ ಭತುತ ವಿವಿಧ ಷಿಂದಬಗಖಳಲಿಲ ಷಿಂಬವಿಸ್.ೆ ನಿಂತಯ ಅೆಲಲುಖಳನುನ ಫಯೆಮಲಾಗಿದೆ, ಭತುತ   
        ಅದರಿಿಂದ ಇಿಂದು PÀÄgïD£ï ಅನುನ ಯಚಿನ ಷಲಾಗಿದೆ. ಈ ದವಗನಖಳ ರಿಣಾಭಾಗಿ, ಭಸಭಭದನು  
        ಮೆಕ್ಾಾದಲಿಲ ಫೆ ೋಧಿಷಲು ಾಯಯಿಂಬಿಸ್ದನು.  
--------------------------- 
22 ಭುಸಭಭದನು ಿಂದು ರಿೋತಿಮ ಆತಿಭಮ ಅನುಬ"ಸೆ ಿಂದಿದನು. ಅನೆೋಔ ವಿದಾಿಂಷಯು ದವಗನಖಳು ಅಥಾ ಚಿನ ತಯಖಳ" ಫಗೆೆ ಭಾತನಾಡುುದಿಲಲ,  ಆದಯೆ ಆತನು ಅಲಾಲಸನಿಿಂದ ಿಂದು ದನುನ   
  ಸ್ೋಔರಿಸ್ದಾದನ ೆಎಿಂದು ಭಾತನಾಡುಯು ಅದು : ಇಕ್ಾಯ (ಠಿಷು) ಎಿಂಫ ದಾಗಿತುತ! 
23 ನಾಲುಾ ಸೆಣುಣಭಔಾಳ ಸೆಷಯು ಯಾಖಿೋಮಾ, ಜೆೈನಾಬ, ಉಮ್ ಔುಲುತಮ್ ಭತುತ ಪಾತಿಭಾ. ಪಾತಿಭಾ ನಿಂತಯದ  ಜಿೋನದಲಿಲ ಸೆಚುಿ ವಯದೆಧ ಸೆ ಿಂದಿದದ ಭುಸ್ಲಿಂ ಆದಳು. 
24 ಔುಯಾನಲಿಲ ಗೆೋಬಿಯಯಲ್ ( ಝಿಬಿಯೋಲ್) ಆತಭ ಷಯ ನಾದನು ತನನನುನ ತಾನು ರಿಚಯಿಸ್ಕೆ್ ಿಂಡನಲಲ ( ಷ ಯಾ 2:97-98; 1:26-33). 
25 ಇಬನ ಸೆೋಳಿಯುದನನ ನೆ ೋಡ್ರರಿ ಕ್ತೋತಾಬ ಅಲ್-ತಫಖತ್ ಅಲ್ –ಔಬಿೋರ್. ಷಿಂುಟ 1, ು .225. 
26 ಮಿಷಾಔತ್ ನೆ ೋಡ್ರರಿ I V, ುಟ 356 ಭತುತ 357 
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ಕ್ತಯ.ವ.616  ಭಸಭಭದ್ ಅಯ ಏಔದಭಗಾದನೆಮ ಷಿಂದೆೋವ ಭತುತ ಅದಯ ನೆೈತಿಔ ರಿಣಾಭಖಳು,  ಮದಲಿಗೆ  
        ಔಡ್ರಮೆ ಅನುಮೋದನೆಮನುನ ಔಿಂಡುಕೆ್ ಿಂಡಾಖ, ಅದು ಿಂದು ಕ್ೋೆಿಂದಯ ಬಿಿಂದುನುನ ಳಗೆ ಿಂಡ್ರತುತ: ‚ಅಲಾಲಸ,   
        ಫಫನೋೆ ದೆೋಯು, ಭತುತ ಭನುಶಮನು ಅನಿಗ ೆವಯಣಾಖುದು ಅಖತಮಾಗಿದೆ.‛ ಇಷಾಲಿಂ ಎಿಂಫ ದು ಮಟಿ 
        ಮದಲ ಫಾರಿಗ ೆಇಡ್ರ ಅಿಂದೆ ೋಲನಕೆ್ಾ ಷಿಂ ಣಗ ಷಭಪ್ರಗಷುವಿಕೆ್ ಅಥಾ ವಯಣಾಖತಿಮನುನ, ಸೆಷರಿಷಲು   
        ಸೆ ೋಯಟ್ಟಯು ಿಂದು ದಾಗಿದೆ. ಅಯಬ ಾಮಾರಿಖಳಿಿಂದ ಭಸಭಭದನ ಬೆ ೋಧನಗೆೆ ವಿಯೆ ೋಧ  
        ಸೆಚಾಿಯಿತು ಮಾಕ್ಿೆಂದಯೆ ಅದು ವಿಖಯಸಾಯಾಧನೆಮ ವಿಯುದಧ ಸೆೋಳುುದಾಗಿತುತ ಭತುತ ಅಭಿೃದಿಧಸೆ ಿಂದುತಿತಯು     
        ವಿಖಯಸಖಳೄೆಿಂದಿಗಿಯು ಾಮಾಯನುನ ಸಾನಿಗೆ ಳಿಷುತಿತತುತ. ಭಸಭಭದ್ ಭತುತ ಆತನ ಮದಲ  
        ಅನುಮಾಯಿಖಳು ಮೆಕ್ಾಾದಲಿಲ ಹಿಿಂಷೆಗ ೆ ಳಗಾದಯು. ಕ್ಲೆು ಅನುಮಾಯಿಖಳು ಅಬಿಸ್ಷನಿಮಾ ಎಿಂಫ ಕ್ೈೆಷತ  
        ಷಾಭಾಯಜಮ (ಇರ್ಥಯೋಪ್ರಮಾ) ದಲಿಲ ಆವಯಮ ಡೆಮುತಾತಯೆ. 
 
ಕ್ತಯ.ವ.619 ಅಯ ತಿನ ಖ್ಾದಿಜಾ ಭತುತ ಅಯ ಚಿನ ಔಾ ಭತುತ ಅಯ ಯಕ್ಷಔ ಅಫು ತಾಲಿಬ ಅಯ ಭಯಣದ ನಿಂತಯ,  
        ಸೆಚುತಿಿತಯು ಹಿಿಂಷಯೆಿಿಂದಾಗಿ ಭಸಭಭದ್ ಅಯ ರಿಸ್ಥತಿ ನಿಯಿಂತಯಾಗಿ ಸದಗಟೆ್ಟಿತುತ. ಖ್ಾದಿಜಾ ಭಯಣದ  
        ಎಯಡು ತಿಿಂಖಳ ನಿಂತಯ ತನನ ಷಿಂತ ಔುಲಖಳ ನಡುಮೆ  ಆತನು ಷುಯಕ್ಷಿತಾಗಿಯಲಿಲಲ,  ಭಸಭಭದನು  
        ಅಬಿಸ್ಷನಿಮಾದ ವಿಧ ೆ ಷಾದಳನುನ ಭದುಮೆಾಖುತಾತನೆ. ನಿಂತಯ ಆತನು ಇತಯ ಭಹಿಳಮೆಯನುನ  
        ಭದುಮೆಾಖುತಾತನೆ,  ಅಯಲಿಲ ಆಯಿಶಾ ಎಿಂಫ ಸುಡುಗಿ,  ಭಸಭಭದನು ಭದು ೆ  ಣಗಗೆ ಿಂಡಾಖ  
        ಅಳಿಗೆ ಕ್ೋೆಲ ಿಂಫತುತ ಶಗ. ಭಸಭಭದನು ಭದುಮೆಾದ ಟುಿ ಭಹಿಳಮೆಯ ಷಿಂಖ್ಮೆಮ  
        ವಿಶಮದಲಿಲ, ಫಸುವಃ 12 ರಿಿಂದ 1527 ಯ ನಡು ೆಭದು ೆಆಗಿಯಫಸುದೆಿಂದು ವಿಾದವಿದೆ. 
 
ಮಕಾಾದಿಂದ ಮದಿೇನಾಕ್ಾ ಲಷ್ (ಹಿಜ್ಾಿ) 
 

ಕ್ತಯ.ವ.622 ಮೆಕ್ಾಾದಲಿಲ ಸೆಚುತಿಿತಯು ಕ್ತಯುಔುಳದಿಿಂದ ಭತುತ ಭದಿೋನಾದಲಿಲಯು, ಹಿಿಂಫಾಲಔಯ   
 0ಎಎರ್   ಆಸಾನದಿಿಂದಾಗಿ ಭಸಭಭದನು ಭತುತ ಆತನ ಷುಭಾಯು 80 ಫೆಿಂಫಲಿಖಯು ಭದಿೋನಾಕ್ೆಾ28 ಲಷ ೆ 
             ಸೆ ೋಖುತಾತಯೆ.  ಆತನ ಸ್ಥತಿಖತಿಮು ಥಟಿನೆ ಅಲಿಲ ಫದಲಾಖುತತದೆ. ಇಲಿಲ, ಆತನು ಇನುನ ಭುಿಂದೆ  
             ಕ್ತಯುಔುಳಕ್ ೆಾಳಗಾಖದ ಫೆ ೋಧಔನಾಗಿದದನು,  ಆದಯ ೆ ಟಿಣಾಸ್ಖಳ ಯಬಾವಿ ನಾಮಔನಾದನು  
             ಆತನನುನ ಅಯು ನಖಯದ ಮೆೋಮರ್ ಆಗಿ ನೆೋಮಿಷುತಾತಯೆ,  ಎಲಾಲ ಅಧಿಕ್ಾಯನುನ ಫಫ ಮಕ್ತತಮಲಿಲ  
             ಕ್ೋೆಿಂದಿಯೋಔರಿಷುಿಂತೆ ನೆ ೋಡಲಾಯಿತು. ಲಷ ೆ ಸೆ ೋಗಿಯುದು ಿಂದು ಮವಸ್ ಔುವಲತೆಯಿಂದು  
             ಷಾಬಿೋತುಡ್ರಸ್ತುತ,  ಇದು ಇಷಾಲಮಿನ ಕ್ಾಲಖಣನೆ ಯಕ್ಾಯ, ಇದು ಸೆ ಷ ಧಭಗದ ಆಯಿಂಬನುನ  
             ಯತಿನಿಧಿಷುತತದ ೆ
 
 
-------------- 
 27 ಸ ಮಸ್ 1982: -399-400 ನೆ ೋಡ್ರರಿ 
 28 ಭದಿೋನನುನ ನಿಂತಯ ಮಾತಿಯಬ ಎಿಂದು ಔಯೆಮಲಾಯಿತು 
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ಮಸಮಮದನ ಷಥತಿರ್ತಿಯ ಬದಲಾಣ್ ( ಕ್ಿ.ವ.622) 
   ಮಕಾಾ 

 ಷಲ ಅಧಿಕ್ಾಯ 
 ಷಾಭಾನಮ ಬೆ ೋಧಔ 
 ಅಿಂತಮದಲಿಲ ಹಿಿಂಷ ೆ
 ಷಾಭಾನಮ ನಾಖರಿಔ 
 ಫಡನಾದನು 

   ಮದಿೇನಾ (ಕಿಮೇಣ ಅಧಿಕಾರನುನ ಊಹಿಷುತತದ್) 
 ಫಲುಳಳ ಭತುತ ಯಬಾುಳಳ 
 ಧಾಮಿಗಔ ನಾಮಔ 
 ವೆಯೋಶಿ ಷೆೈನಮದ ನಾಮಔ 
 ಯಾಜಕ್ತೋಮ ಭುಕಮಷಥ 
 ಶಿಯೋಭಿಂತನಾದನು 

ಭಸಭಭದನು ತನನ ಷೆೋೆಮ ಆಯಿಂಬದಲಿಲ ತನನ ವಿವಾಷು ಯಸ ದಮಯ ಭತುತ ಕ್ೈೆಷತಯಿಂತೆಯೋ ಇದ ೆಎಿಂದು 
ಭನರಿಕೆ್ಭಾಡ್ರಕ್ ೆಿಂಡನು, ಭ ಯು ಷಥಳಿೋಮ ಯಸ ದಿ ಫುಡಔಟುಿ ಜನಾಿಂಖದಯ ಫೆಿಂಫಲನುನ 
ಫಮಷುತಾತನೆ.29 ಆದಾಖ ಮ, ಭಸಭಭದನನುನ ದೆೋಯ ನಿಜಾದ ಯಾದಿ ಎಿಂದು ಪ್ರಕ್ ೆಳಳಲು ಯಸ ದಮಯು 
ನಿಯಾಔರಿಸ್ದಯು ಮಾಕ್ಿೆಂದಯೆ ಆತನು ಮಾುದೆೋ ಷಾಕ್ಷಿಖಳನುನ30 ನಿೋಡಲಿಲಲ. ಇದಯ ರಿಣಾಭಾಗಿ ಸಗೆತನು 
ಸೆಚಾಿಗಿ ಫೆಳಯಿತು, ಭತುತ ಎಯಡು "ಹಿಿಂದಿನ ಧಭಗಖಳ‛31 ಏಔದೆೋತಾಾದಿಿಂದ ಇಷಾಲಿಂನುನ ಭಸಭಭದನು  
ಭಿನನಾಗಿರಿಷುತಾತನೆ, ಭಧಿನಾದಲಿಲದದ ಯಸ ದಮರಿಗೆ ಲಷ ೆ ಸೆ ೋಖಲು, ಇಷಾಲಿಂ ಅನುನ ಸ್ೋಔರಿಷಲು ಅಥಾ 
ಭಯಣಕ್ಾೆ ಪ್ರಸ್ಕೆ್ ಡಲು ಭತುತ ಅಯ ಭಹಿಳಮೆಯನುನ ಭತುತ ಭಔಾಳನುನ ಖುಲಾಭಯನಾನಗಿಷಲು 
ತಾತಯಿಷಲಾಖುತತದೆ. ಅಲಿಲಿಂದ, ಇಷಾಲಮಿನ ಯದೋೆವಖಳಲಿಲ ಾಸ್ಷು ಯಸ ದಮಯು ಭತುತ ಕ್ೈೆಷತಯು (ಧಿಮಿಭ) 
ಎಿಂಫುದಾಗಿ ವಿವೆೋಶ ತೆರಿಗೆ (ಜಿಝಿೋಮಾ)32 ಾತಿಷುಯು ಎಿಂಫುದಾಗಿ ಅಯನುನ ರಿಖಗೆಷಲಾಖುತತದೆ. 
ಭದಿೋನಾದಿಿಂದ ತನನ ಸತುತ ಶಗಖಳ ಆಳಿಕೆ್ಮಲಿಲ, ಭಸಭಭದನು ಷಣಣದಾದ ಆದಯ ೆ ಬಾಖವಃ ತೆ ೋಳಿನ 
ಫಲದಿಿಂದ ಭತುತ ಬಾಖವಃ ಯಾಜತಾಿಂತಿಯಔತೆಯಿಿಂದ, ಫಲಾದ ಷಾಭಾಯಜಮನುನ ಷಾಥಪ್ರಸ್ದನು. 

 
ಕ್ತಯ.ವ.624 ಭಸಭಭದ್ ಭತುತ ಆತನ ಅನುಮಾಯಿಖಳು ಮೆಕ್ಾಾದಿಿಂದ ಮಾತಾಯರ್ಥಗಖಳ ಮೆೋಲೆ ದಾಳಿ ಭಾಡಲು ಭತುತ  
        ಅಯ ಅನುಮಾಯಿಖಳನುನ ಲ ಟ್ಟ ಭಾಡಲು ಾಯಯಿಂಭಿಷುತಾತಯೆ. ಈ ದಾಳಿಖಳು ಮೆಔಾದ ನಾಖರಿಔಯೆ ಿಂದಿಗೆ 33 
        ಸಲಾಯು ಫಹಿಯಿಂಖ ಸ ೆೋಯಾಟಖಳಿಗ ೆಕ್ಾಯಣಾಖುತತೆ: 
-------------- 
29  622-632 ಕ್ತಯ.ವ ನಡುವಿನ ಭುಸಭಭದ್ ೃತಿತಜಿೋನದಲಿಲ ಭುಸ್ಲಭಯು ಭತುತ ಭುಸ್ಲಮೆೋತಯ ನಡಡುವಿನ ಷಿಂಫಿಂಧಕ್ಾಾಗಿ ವಿವಿಧ ಭಾದರಿಖಳನುನ ಕ್ಾಣಫಸುದು. ಭಯದ ಭುಕಮ ಿಂದು ಆ  
      ಅಧಿಯಿಿಂದ ಯಸ್ದಧಾಗಿದೆ.  ಿಂದು ಉದಾಸಯಣ,ೆ ಖೆ್ೈಫರ್ ನ ಒಮಸ್ಸ್ ಅನುನ ಳಗೆ ಿಂಡಿಂತೆ, ಮಾುದೆೋ ಕ್ಾಯಣಔ ಾ ಮಾುದೆೋ ಷಭಮದಲಿಲ  ಿಂದನುನ ಭುರಿಮು ಸಔಾನುನ ಭುಸ್ಲಭಯು  
      ಕ್ಾಯಿದರಿಸ್ದಾದಯೆ (ಗಿಲೌಲಮ್ 1955:10-18 ನೆ ೋಡ್ರರಿ). 
30   ಯಸ ದಮಯು ಭುಸಭಭದ್ ಅರಿಿಂದ ಿಂದು ಷ ಚನಮೆನುನ ಕೆ್ ೋರಿದಯು, ಅದನುನ ಆತನು ಅರಿಗೆ ನಿೋಡಲು  ಷಾಧಮಾಖಲಿಲಲ (ಷ ಯಾ 3:183-184; 6:3; 17: 90-93 ನೆ ೋಡ್ರರಿ). 
31   ಆ ಷಭಮದಿಿಂದ, ಭುಸ್ಲಭಯು ಇಿಂದು ನಿಂಬಿಯುಿಂತೆ, ಅಫಯಸಾಿಂ ಭತುತ ಅನ ಭಖ ಇಷಾಭಯಲನ ಭಸತನುನ ಭುಸಭಭದನು ತಿತಸೆೋಳಿದನು, ಫಸುವಃ ಅಯು ಆತನ  ಗಜಯು ಎಿಂದು  
     ಬಾವಿಸ್ಯಫಸುದು (ಈ ಊಸೆಗೆ ಸೆೋಖ  ಮಾುದೆೋ ುಯಾೆಖಳಿಲಲ). ಆತನು ಾಯಥಗನಾ ದಿಔಾನುನ ಯಯ ಷಲೆಮಿನಿಿಂದ ಮೆಕ್ಾಾ ಔಡೆಗೆ ಫದಲಾಯಿಸ್ದನು ಭತುತ ಕ್ಾಫಾನುನ ಅಫಯಸಾಭನು ನಿಮಿಗಸ್ದ  
     ಅಬಮಾಯಣಮೆಿಂದು ಘೀ ೋಷ್ಟ್ಷುತಾತನೆ (ಷ ಯಸ್ 2:  124- 127; 2: 142-144 ನೆ ೋಡ್ರ). ಭುಸಭಭದ್ ಅಯ ಕೆ್ೈಯಿಿಂದ ಈ ತಗನೆಮ ಫದಲಾಣೆಮನುನ ಔುಯಾನ್ ತೆ ೋರಿಷುತತದೆ: ಷೆನೋಸಯ  
     ಾಔಮಖಳು ಮೆಕ್ಾಾ ಭತುತ ಆಯಿಂಭಿಔ ಭದಿೋನಾ ಅಧಿಯಿಿಂದ ಫಿಂದು, ಉದಾಸಯಣೆಗೆ (2:62; 3:199; 5:69, ಆದಯೆ ಭದಿೋನಾ ನಿಂತಯದ ಅಧಿಮಲಿಲನ ಸಗೆತನನುನ 5:75-76; 9:29. ಯಿಂತಸ  
     ಾಔಮಖಳಲಿಲ ತೆ ೋರಿಷಲಾಗಿದೆ;  
32   ಈ ವಿಶಮದ ಔುರಿತು ಸೆಚಿನ ಿನ ವಿಯಖಳಿಗಾಗಿ ಯರ್ (1985) ಅಯ ುಷತಔನುನ ನೆ ೋಡ್ರರಿ. ಇಷಾಲಿಂನೆ ಿಂದಿಗೆ ಭುಖ್ಾಭುಖಿಮಾದ ಜನಯು ಈ ಕೆ್ಳಗಿನ ಆಯಾಖಳನುನ ಸೆ ಿಂದಿದದಯು: 1) ಇಷಾಲಿಂನುನ  
     ಸ್ೋಔರಿಷಫೆೋಔು ಭತುತ ಷಭಪ್ರಗಸ್ಕೆ್ ಳಳಫೆೋಔು;  2 ) ಆದಯೆ ತಭಭ ಷಿಂತ ನಿಂಬಿಕೆ್ಮನುನ ಕ್ಾಾಡ್ರಕೆ್ ಳಳಲು ಿಂದು ರಿೋತಿಮ ‚ಎಯಡನೆೋ ದಜೆಗನಾಖರಿಔಯಿಂತೆ‛  ಫದುಔಫೆೋಔು ಭತುತ ವಿವೆೋಶ ತೆರಿಗೆ  
     ಾತಿಷಫೆೋಔು; 3) ಔತಿತಯಿಿಂದ ಕೆ್ ಲಲಲಡುಯು. 
33 ಇಲಿಲ ಕೆ್ೋಲ ಭ ಯು ಭುಕಮ ಮುದಧಖಳನುನ ಭಾತಯ ಉಲೆಲೋಖಿಷಲಾಗಿದೆ, ಆದಯೆ ಇನ ನ ಅನೆೋಔ ವತುಯಖಳ ಯತಿಔ ಲ ಗಟನೆಖಳು ನಡೆದು.  
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 ಫಾಮಡ್ಯ ಮುದಧ: ಭದಿೋನಾದ 324 ಭುಸ್ಲಭಯು ಮೆಕ್ಾಾದಿಿಂದ ಫಿಂದ ದಾಳಿಕೆ್ ೋಯಯ ಷಿಂಖ್ಮೆಮ ಭ ಯು 
ಟುಿಕ್ತಾಿಂತ ಸೆಚುಷಿಾರಿ ಅಯನುನ ಷೆ ೋಲಿಸ್ದಾದಯ.ೆ 

 ಉಸುದ್ ಮುದಧ (ಕ್ತಯ.ವ. 625): ಮೆಔಾದ ಸೆ ೋಯಾಟಗಾಯರಿಿಂದ ಭುಸ್ಲಭಯನುನ ಷೆ ೋಲಿಷಲಾಖುತತದೆ ಈ  
ಮುದಧದಲಿಲ ಭಸಭಭದನು ಗಾಮಗೆ ಿಂಡ್ರದದನು. 

 ‚ಔಿಂದಔದ ಮುದಧ‛ (ಕ್ತಯ.ವ. 627): ಭುಸ್ಲಭಯು ಟಿಣದ ಫಾಸಮ ಬಾಖಖಳ ಷುತತಲ  ಔಿಂದಔನುನ 
ಅಗೆಮುುದಯ ಭ ಲಔ ಭದಿೋನಾನುನ ಮವಸ್ಮಾಗಿ ಯಕ್ಷಿಸ್ದದಯು. 

 
ಮಸಮಮದನ ಅಂತಿಮ ಶಗರ್ಳು 
ಕ್ತಯ.ವ 628 ಮೆಕ್ಾಾ ನಾಖರಿಔಯು ಭದಿೋನಾದ ಭುಸ್ಲಭಯೆ ಿಂದಿಗೆ ಅಲ್-ಸುದೆೈಬಿಮಾದಿಂತಸ34 ವಾಿಂತಿ ಿಂದಕ್ಾೆ  
           ಇದು ಷಿಂಕ್ೋೆತಾಗಿದೆ. ಭಸಭಭದ್ ಭತುತ ಆತನ ಅನುಮಾಯಿಖಳಿಗ ೆ ಭುಿಂದಿನ ಶಗದಲಿಲ ಮೆಕ್ಾಾಗೆ      

ತಿೋಥಗಮಾತೆಯ ಭಾಡಲು ಇದು ಅನುು ಭಾಡ್ರಕ್ ೆಡುತತದೆ. ಿಂದಕೆ್ಾ ಷಹಿ ಸಾಕ್ತದ ಇತೆತಯಡು ತಿಿಂಖಳಲಿಲ 
ಭುಸಭಭದನು ತನನ ವಕ್ತತಮ ನೆಲೆಮನುನ ಖಭನಾಸಗಾಗಿ ನಿಮಿಗಸ್ದನು, ಸೆ ಷ ವಿಜಯೋತಷಖಳನುನ 
ಭಾಡ್ರದನು ಭತುತ ಯಫಲ ಫುಡಔಟುಿ ಜನಾಿಂಖದಯೆ ಿಂದಿಗೆ, ನಿದಿಗಶಿಾಗಿ ಕುಜಾ'ದೆ ಿಂದಿಗೆ ಮೆೈತಿಯಖಳನುನ 
ಯ ಪ್ರಸ್ದನು. ಇದಯ ರಿಣಾಭಾಗಿ, ಕ್ತಯ.ವ. 630 ಯ ಸೆ ತಿತಗ ೆ ಆತನು ಸೆ ಷ ಮೆೈತಿಯ ಭಾಡ್ರಕ್ ೆಳುಳ 
ವಿಶಮದಲಿಲ ಕುಯೆೈಶ್ ಷಹಿ ಸಾಔು ಷಭಮದಲಿಲ ಫಸಳ ಯಫಲನಾಗಿದದನು, ಸೆ ಷ ಮೆೈತಿಯ ಭಾಡ್ರಕ್ ೆಳುಳ 
ವಿಶಮದಲಿಲ ಕುಯೆೈಶ್ ಔಡ್ರಮೆ ಷಾಧನ ೆಭಾಡ್ರದನು, ಆದಯ ೆಇದು ಇತಯ ಯಫಲ ಫುಡಔಟುಿ ಜನಾಿಂಖಾದ ಫನಿ 
ಫಕ್ಯ ಜೆ ತೆ ಮೆೈತಿಯ ಭಾಡ್ರಕ್ ೆಿಂಡ್ರತು. ಫನಿ ಕುಜಾ ಭತುತ ಫನಿ ಫಕ್ಯ ಯಷಯ ಸತಿತಯದಲಿಲ ಾಸ್ಷುತಿತದದಯು ಭತುತ 
ದೆೋಶದ ಷುದಿೋಗಗ ಇತಿಸಾಷನುನ ಸೆ ಿಂದಿದದಯು. ಕ್ತಯ.ವ. 629 ಯಲಿಲ ಕ್ಲೆು ಫನಿ ಫಕ್ಯ ಖುಿಂಪ್ರನಯು ಫನಿ 
ಕುಜಾದ ಅನೆೋಔಯನುನ ಕ್ ೆಲುಲ ಭ ಲಔ ಅಯ ಿಂದು ಕ್ಷದ ಮೆೋಲೆ ತುಿಂಫಾ ಯತಿೋಕ್ಾಯ ತಿೋರಿಸ್ಕೆ್ ಿಂಡಯು. 
ಇದನುನ ಕ್ೋೆಳಿದ, ಭಸಭಭದನು ತಕ್ಷಣೆೋ ಅತಮಿಂತ ತಿೋಯಾದ ಯತಿಕ್ತಯಯಮನುನ ಆರಿಸ್ಕೆ್ ಿಂಡನು: ಮೆಕ್ಾಾ ಮೆೋಲೆ 
ದಾಳಿ ಭಾಡುದು. ಈ ತಯು ನಖಯದಲಿಲ ಕುಯೆೈಶ್ ನ ಅಿಂತಿಭ ವಕ್ತತಮ ನೆಲೆಮನುನ ಯಶಿನಷು ಷಭಮ 
ಫಿಂದಿತುತ. 

ಕ್ತಯ.ವ 630 ಭಸಭಭದನು ತನನ ಷುಭಾಯು 10,000 ದಶುಿ  ಯೋಧಯೆ ಿಂದಿಗೆ ಮೆಕ್ಾಾಗೆ ಹಿಿಂತಿಯುಗಿದನು.  ಈ ಫಲಿಶಿ     
        ಫಲದ ಭುಿಂದೆ ಮೆಕ್ಾಾದ ಜನಯು ಯತಿಯೆ ೋಧನಯೆಿಲಲದೆ ಪ್ರಸ್ಕೆ್ ಟಿಯು, ಅಯಲೆಲಯು ಭುಸ್ಲಿಂಯಾದಯು.35  
        ಭಸಭಭದ್ ತನನ ಷಿಂತ ನಖಯದ ಸೆಚಿಿನ ನ ನಿಾಸ್ಖಳಿಗೆ ಕ್ಷಭಾದಾನನುನ ನಿೋಡುತಾತನೆ. ಕ್ಾಫಾದಲಿಲನ ವಿಖಯಸಖಳು  
        ಭತುತ ಚಿನ ತಯಖಳನುನ ತೆಗೆದು ನಾವಡ್ರಷಲಾಖುತತದೆ ಭತುತ ಭುಸ್ಲಿಂಯಲಲದರಿಗೆ ಮೆಕ್ಾಾನುನ ನಿಶೆೋಧಿತ  
        ನಖಯಿೆಂದು ಘೀ ೋಷ್ಟ್ಷಲಾಯಿತು. ಭುಿಂದಿನ ಶಗದಲಿಲ, ಭಸಭಭದನು ಮದಲ ಫಾರಿಗೆ ಭಸಾನ್ ವಕ್ತತಖಳ  
        ವಿಯುದಧ ವಿಜಮದ ಮುದಧನುನ ನಡೆಷುತಾತನೆ. ಫೆೈಜಾಿಂಟ್ಟಮಮ್ ಭತುತ ಷ್ಟ್ಗಮಾ ಯಷಯ ಸೆ ೋಯಾಡು  
        ಭ ಲಔ ದುಫಗಲಗೆ ಳುಳತತೆ. ಭಸಭಭದನು ಫೆೈಜಾಿಂಟೆೈನ್ ಸ್ರಿಮಾದ ಖಡ್ರ ಬ ಮಿಮನುನ ಸೆಚಿನ ಿನ   
        ಷಿಂಖ್ಮೆಮ ಯೋಧಯೆ ಿಂದಿಗೆ ಆಔಯಮಿಷುತಾತನೆ. 
------------------------- 
34  ಅಲ್-ಸುದೆೈಬಿಮಾ ಮೆಕ್ಾಾದ ಸತಿತಯವಿಯು ಬಾವಿಮ ಸೆಷಯು. 
35 ಭಸಭಭದ್ ಆತನ ಉದೆದೋವೆಿಂದಯೆ ಯಔತಷಾಯವಿಲಲದೆ ತನನ ಷಿಂತ ಟಿಣದ ಜನಯನುನ ವಡ್ರಸ್ಕೆ್ ಳುಳುದು ಅದಕ್ಾಾಗಿ ಆತನು ಿಂದು ಿಂದವೊಿಂದನುನ ಭುಿಂದಿಟಿನು: ಅಯು ಆತನಿಗೆ ಭತುತ ಆತನ 
ಧಭಗಕೆ್ಾ ವಯಣಾಖುುದಾದಯೆ, ಮೆಕ್ಾಾ ಆಯಾದನಾ ಷಥಳಾಗಿ ಉಳಿಮುದು ಎಿಂದು ಖ್ಾತರಿಡ್ರಷುತಾತನೆ, ಅಲಿಲಗೆ ಎಲಾಲ ಭುಸ್ಲಭಯು ತಭಭ ಜಿೋವಿತಾಧಿಮಲಿಲ ಿಂದು ಷಾರಿ ಯಮಾಗೆಷಫೆೋಕ್ಾಖುತತದೆ, ಹಿೋಗೆ 
ಸಣದ ಸರಿನುನ ಅದು ಬದಯಡ್ರಷುತತದೆ (ಸುಡೆೈಬಿಮಾ ಿಂದ) 
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ಕ್ತಯ.ವ 632   

ಭಸಭಭದ್ ಭದಿೋನಾದಲಿಲ 63 ನೆೋ ಮಸ್ಷನಲಿಲ ಉತತಯಾಧಿಕ್ಾರಿಮನುನ36 ನೆೋಮಿಷದ ೆ ಷಾಮುತಾತನೆ. ಆತನ 
ಸಠಾತ್ ಷಾು ಆತನ ಅನುಮಾಯಿಖಳಿಗೆ ದೆ ಡಡ ಷಭಷಮೆಖಳನುನ ತಿಂದೆ ಡುಡತತದೆ: ಸೆ ಷದಾಗಿ ಷಾಥಪ್ರತಾದ 
ಭುಸ್ಲಿಂ ಷಭುದಾಮಕೆ್ಾ ಆತನ ಷಾಥನದಲಿಲ ನಿಿಂತು ಅದಯ ಏಔತೆ ಸಾಗೆೋ ಉಳಿಷುಕ್ ೆಿಂಡು ಸೆ ೋಖಲು ಮಾಯು 
ನಾಮಔತನುನ ಭುನೆನಡೆಷುತಾತಯೆ?  

1.1.3 ನಾಲುಾ ಕಲಿರು37 
ಕ್ತಯ.ವ. 622 ಹಿಜಾಯ ಶಗ ಇಷಾಲಮಿನ ಕ್ಾಮಲೆಿಂಡರ್ ಯಕ್ಾಯ ಅಧಿಔೃತ ಕ್ಾಲಖಣನೆ ಾಯಯಿಂಬಾಗಿದ.ೆ  
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
              ಐತಿಸಾಸ್ಔ ಷಮಿಕ್ ೆ

 
ಕ್ತಯ.ವ 630 ಭಸಭಭದ್ ಅಯ ೃತಿತಜಿೋನದ ಕ್ ೆನೆಮಲಿಲ ಅಯ ಷಿಂದೆೋವು ಯಸ ದಮ ಭತುತ ಕ್ೈೆಷತಯ ಔಡಗೆ ೆ 
         ಸೆಚು ಿ ವಿಭವಾಗತಭಔಾಯಿತು. ಆತನ ಭಯಣದ ನಿಂತಯ ಈ ವಿಧಾನು ಭುಸ್ಲಭಯಲಿಲ   
         ಯಧಾನಾಗಿತುತ,   ಅುಖಳಿೆಂದಯೆ  ‚ುಷತಔದ ಜನಯು‛ ಅಯ ೆಿಂದಿಗೆ ಸೆ ೋಯಾಡುದು ಎಿಂದು  
         ಸೆಷರಿಷಲಾಯಿತ. ಅಯೆೋಬಿಮಾದ38 ಖಡ್ರಮಲಿಲಯು ಯದೋೆವಖಳಲಿಲ ಮಿಲಿಟರಿ ದಾಳಿಖಳನುನ  
         ನಡೆಷಲಾಯಿತು. 

 
ಕ್ತಯ.ವ 632-634  ಅಬು ಬಕರ್, ಈತನು ಮದಲ ಕಲಿೋಫ್ ಆಗಿದಾದನೆ (ಭಸಭಭದ್ ಉತತಯಾಧಿಕ್ಾರಿ) ಭತುತ ಈತನು  
               ಆಯಿಶಾ ತಿಂದೆ (ಭಸಭಭದನ,  ಸೆಿಂಡತಿಮಯಲಿಲ ಈಕೆ್ ಫಫಳು) ಇಷಾಲಿಂ ಷಭುದಾಮ  
               ತೆ ಯೆಮುುದನುನ  ತಡೆಮಲು ಅಯೆೋಬಿಮಾದ ಫುಡಔಟುಿ ಜನಾಿಂಖದಯಲಿಲ ಸಲಾಯು ದಿಂಗೆಖಳನುನ   
               ಸತಿತಔುಾತಾತಯೆ. 
 
------------------------ 
 36 ಭಸಭಭದನ ಷಾವಿಗೆ ಕ್ಾಯಣ ಏನು ಎಿಂದು ಕಚಿನ ತಾಗಿ ತಿಳಿದು ಫಿಂದಿಲಲ. ವಿದಾಿಂಷಯು ಈ ಕೆ್ಳಗಿನ ಸ್ದಾಧಿಂತಖಳನುನ ಷ ಚಿನ ಷುತಾತಯೆ: ಅನಾಯೆ ೋಖಮದಿಿಂದ ಷಾು; ಮುದಧದಲಿಲ ತಿೋಯಾಗಿ  
   ಗಾಮಗೆ ಿಂಡ್ರದದನು; ವತುಯಖಳಿಿಂದ ವಿಶ ಸಾಔಲಾಗಿತುತ; ಅಥಾ ಇುಖಳಲೆಲುಖಳು ಷೆೋರಿಕೆ್ ಿಂಡ್ರೆ.   
37 ಔಲಿಪ್ ನು ಯಾಜಮದ ಭುಕಮಷಥನಾಗಿಯುನು, ಇಷಾಲಿಂನ  ಸುಭಾಭಗೆ ಈತನು  ನಾಮಔನಾಗಿಯುನು, ಅಿಂದಯೆ ‚ಉತತಯಾಧಕ್ಾರಿ‛ ಅಥಾ ‚ಪ್ರತತಿನಿಧಿಮಾಗಿಯನು‛.   
38 ಗಾಜಾದಲಿಲ ಫೆೈಜಾಿಂಟೆೈನ್ ಗಾಮರಿಷನ್ ಗೆ ನಿೋಡಲಾದ ಆಯಾ ಿಂದು ಉದಾಸಯಣೆಮಾಗಿದೆ: ತಭಭ ವಿವಾಷನುನ ತಮಜಿಷಲು, ಕ್ತಯಷತನನುನ ನಿಯಾಔರಿಷಲು ಭತುತ ಇಷಾಲಿಂ ಆಯಾಧನೆಮಲಿಲ ಬಾಖಹಿಷಲು ಅಯನುನ 
ಆಸಾನಿಷಲಾಯಿತು; ಅಯು ನಿಯಾಔರಿಸ್ದಾಖ ಅಯೆಲಲಯ  ಸುತಾತಭಯಾದಯು. ಈ ಅಧಿಮಲಿಲ ಕೆ್ೈಷತಯ ವಿಯುದಧದ ದೆೋಶೆಿಂದಯೆ ಷುಟಿ ಚಚುಗಖಳು, ಆವಯಭಖಳ ನಾವನ ಭತುತ ಚರ್ಗ ಭತುತ ಕ್ತಯಷತನ ವಿಯುದಧದ 
ಧಭಗನಿಿಂದೆಖಳು ಉದಾಸಯಣೆಖಳಾಗಿೆ (ಕೆ್ ಯೋನ್ ಭತುತ ಔುಕ್ 1977). 
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ಕ್ತಯ.ವ 634-644 ಉಮರ್, ಎಯಡನೆೋ ಔಲಿಫ್. ಮಭುಗಕ್ (ಕ್ತಯ.ವ. 637) ಮುದಧದ ನಿಂತಯ, ಈತನು ಯೋಯ ಷಲೆೋಮ್  
             ಅನುನ ವಕೆ್ಾ ತೆಗೆದುಕೆ್ ಿಂಡು ಆಮೆೋಲೆ ಸ್ರಿಮಾದ ಮೆೋಲೆ ಅಧಿಕ್ಾಯನುನ ಡೆಮುತಾತನೆ. ಷಲ  
             ಷಭಮದ ನಿಂತಯ,  ಕಲಿೋದ್ ಇಬನ ಾಲಿದ್ ಅಯ ಷಭಥಗ ನಾಮಔತದಲಿಲ ಈಜಿಪ್ಿ ಭತುತ  
             ಷ್ಟ್ಗಮಾನುನ ವಡ್ರಸ್ಕ್ ೆಳಳಲಾಖುತತದೆ. ಾಯಥಗನೆ ಭಾಡುಾಖ ಉಭರ್ ಅನುನ ಭಸ್ೋದಿಮಲಿಲ   
             ಸತೆಮ ಭಾಡಲಾಖುತತದೆ. PÀÄgïD£ï ಠ್ಮನುನ ಅಫ ಫಔರ್ ಭತುತ ಉಭರ್ ಅಯ ಆದೆೋವದ ಮೆೋಯೆಗೆ 
             ಝಾಯಿದ್ ಇಬನ  ಥಾಬಿಟ್ ಅಯು ಷಿಂಖಯಹಿಸ್ ಷಿಂಯೋಜಿಸ್ದಾದಯೆ. 

                
ಕ್ತಯ.ವ 644-656ಉಥಾಮನ್, ಭ ಯನೆಮ ಔಲಿಫ್, ಈತನು PÀÄgïD£ï ಆೃತಿತಮನುನ ಆದೆೋಶಿಷುತಾತನೆ ಮಾಕ್ಿೆಂದಯ ೆ   
              ಠ್ಮದ  ಗೆ ಿಂದಲಕ್ಾೆ  ಕ್ಾಯಣಾಖು ಸಲಾಯು ಆೃತಿತಖಳನುನ ಆಖ ಫಯೆಮಲಾಗಿತುತ. PÀÄgïD£ï   
              ರಿಶೃತ  ಆೃತಿತ ಇದು ಭಾತಯ ಭಾನಮಾಗಿದೆ ಎಿಂದು; ಎಲಾಲ ಇತಯ PÀÄgïD£ï ಆೃತಿತ ಠ್ಮಖಳನುನ  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
              

               ಕ್ತಯ.ವ 631ಕ್ೆಾ ಇಷಾಲಿಂ ಷಾಭಾಯಜಮ 
                ನಾವಡ್ರಷಫೆೋಔು ಎಿಂದು ಈತನು ಆದೆೋಶಿಷುತಾತನೆ. ಅಲಿಮನುನ ಭದುಮೆಾದ ಭಸಭಭದ್    
                ಅಯ ಭಖಳು ಪಾತಿಭಾಳಿಿಂದ ೆಯೋಯೆೋಪ್ರಷಲಟಿ ಯತಿಷದಿಗ ಖುಿಂಪ್ರನಿಿಂದ ಉಥಾಭನ್ ಕ್ ೆಲೆಮಾದನು. 

 
ಕ್ತಯ.ವ.656-661 ಅಲಿ,  ನಾಲಾನೆೋ ಕಲಿೋಫ್,  ಭಸಭಭದನ ಷೆ ೋದಯಷಿಂಫಿಂಧಿ, ದತುತ ತೆಗೆದುಕೆ್ ಿಂಡ್ರಯು ಭಖ ಭತುತ  
            ಅಳಿಮನಾಗಿದಾದನೆ (ಭತುತ ಆತನ ಭಖಳಾದ ಪಾತಿಭಾಳ ತಿ). ಉತತಯಾಧಿಕ್ಾರಿಮ ಯವೆನಮು  
            ಭುಸ್ಲಭಯನುನ ಶಿಮಾ ಭತುತ ಷುನಿನ ಎಿಂದು ವಿಬಜನೆಭಾಡುತತದೆ. ಶಿಮಾಖಳು (ಸೆಚಾಿಗಿ ಇಯಾನ್ ನಲಿಲ  
            ಇದಾದಯೆ) ಅಲಿಮನುನ ಕ್ಾನ ನುಫದಧ ಮಟಿ ಮದಲ ಕಲಿೋಫ್ ಎಿಂದು ಪ್ರಕ್ ೆಳುಳತಾತಯ,ೆ ಭತುತ ಷುನಿನ  
            ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಅಿಂಗಿೋಔರಿಸ್ಯು ಮದಲು ಭ ಯು ಕಲಿೋಪಯ ಅಧಿಕ್ಾಯನುನ ಶಿಮಾ ಭುಸ್ಲಭಯು  
            ತಿಯಷಾರಿಷುತಾತಯ ೆ ಆತನ ಇಫಫಯು  ಗತಿಗಖಳಿಂತೆ, ಅಲಿಮನ ನ ಸತೆಮ ಭಾಡಲಾಖುತತದೆ. 
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1.1.4 ಯಾಜಾಂವರ್ಳು.  
ಕ್ತಯ.ವ 661-750 ಸುಮೆೈಮಾದ್ ಷಾಭಾಯಜಮ:  ಅಲಿಮ ಎಯಡನೆಮ ಭಖ,  ಸುಷೋೆನ್ ಅನಿಿಂದ ಕರಿೋದಿಸ್ದ ಔಲಿಯ   
              ನಾಮಮಾಮಪ್ರತಮನುನ ಅನುಭತಿಷುತಾತನೆ. ಭುಾವಿಮಾ ಏಕೆ್ೈಔ ಆಡಳಿತಗಾಯನಾಖುತಾತನೆ ಭತುತ  
              ದಭಾಷಾಷನುನ ಅದಯ ಕ್ೋೆಿಂದಯನಾನಗಿ ಭಾಡ್ರ. ಷಾಭಾಯಜಮನುನ ಷಾಥಪ್ರಷುತಾತನೆ. ಉಮಿಮಾದಖಳು   
              ಉಮಿಮಾದಿಿಂದ ಫಿಂದಯು, ಭತುತ ಈಯು ಭಸಭಭದನ ಕುಯೆೈಶ್  ಫುಡಔಟ್ಟಿನ 

ಔುಲದಯಾಗಿದದಯು. ಯಧಾನಾಗಿ ಉತತಯ ಆಫ್ರಯಕ್ಾದಲಿಲ, ವಿಜಮಖಳ ಭ ಲಔ, ಮು ಷಾಭಾಯಜಮನುನ 
ಅಗಾಧಾದ ಾಯದೆೋಶಿಔ ಫೆಳಗೆಗೆಮನುನಅನುಬವಿಷುತತದೆ. ಕ್ತಯ.ವ 711ಯಲಿಲ. ಭುಸ್ಲಿಂಯ ಡೆಖಳು ಷೆೋನ್ 
ದಾಟ್ಟ,ಭತುತ ಲೆೈಬಿೋರಿಮನ್ ಮಾಗಮ ದಿೋದ ನಾಲೆಾೈದು ಬಾಖನುನ ವಡ್ರಸ್ಕ್ ೆಳುಳತತೆ. 
ಷೆೈನಮದಿಿಂದ ಪಾಯನ್ಷ  ೆ ೋಯಟ್ಟಮಷಗನಲಿಲ ಭಾತಯ ಅದಯ ಭುಿಂದುರಿಮುವಿಕೆ್ ನಿಲಿಲಷಲಾಯಿತು. 

               
.ಕ್ತಯ.ವ750-1258 ಅಫಾಬಜಿದ್ ಷಾಭಾಿಜಾು ಉಭಾಮಾದ್ ಯಾಜಿಂವನುನ ಫದಲಿಸ್ತು ಭತುತ ಫಾಗಾದದನಲಿಲ   
              ಅದಯ ಅತಮಿಂತ ವಿಷಾತಯಾದ ಕ್ೋೆಿಂದಯನುನ ಸೆ ಿಂದಿತುತ. ಯಾದಿ ಭಸಭಭದ್ ಅಯ ಕ್ತರಿಮ  
                                    
      
 
    

ಕ್ತಯ.ವ 750 ಕ್ೆಾ ಇಷಾಲಮಿನ ಆಡಳಿತ 

ಚಿನ ಔಾಯಲಿಲ ಫಫಯಾದ ಅಫಾಫಸ್ ಇಬನ ಅಫುದಲ್-ಭುತಾಲಿಬ ನಿಿಂದ (566-652) ಅಫಾಫಜಿದ ಔಲಿಯು 
ತಭಭ ಷಿಂತತಿ ಮೆೋಲೆ ತಭಭ ಸಔಾನುನ ಔಲಿಪ್ ನಾಮಮಾಮಪ್ರತಗೆ ಅಧಿಔೃತ ಆದಾಯಾಗಿ ಭಾಡ್ರಕ್ ೆಿಂಡ್ರದದಯು 
ಅಯಯ ಭ ಲದ ಕ್ಾಯಣದಿಿಂದ ತಭಭನುನ ಭಸಭಭದ್ ನಿಗೆ ಷರಿಮಾದ ಉತತಯಾಧಿಕ್ಾರಿಖಳಿೆಂದು 
ಉಭಾಮಾದ್ ಖಳಿಗ ೆ ವಿಯುದಧಾಗಿ ರಿಖಗೆಸ್ಕೆ್ ಿಂಡುಯು. ಅಯ ಜಾತಮತಿೋತತ,ೆ ನೆೈತಿಔ ಾತಯ ಭತುತ 
ಆಡಳಿತದ ಮೆೋಲೆ ಈಯು ಆಔಯಭಣ ಭಾಡು ಭ ಲಔ ಉಭಾಮಾದ್ ಖಳಿಿಂದ ತಭಭನುನ 
ಯತೆಮೋಕ್ತಸ್ಕ್ ೆಿಂಡಯು. (ಔ ಯಷಡೆಖಳು) ‚ಧಭಗಮುದಧಖಳು‛39 ಇದು ತಾತಾಾಲಿಔಾಗಿ ಇಷಾಲಮಿನ 
ಯಬುತದಿಿಂದ ಾಮಲಷೆಿೈನನುನ ಭುಔತಗೆ ಳಿಸ್ತು, ಈ ಷಭಮದಲಿಲ ಅದು ಜಯುಗಿತು. 1095 ರಿಿಂದ 1291 
ಯಗೆೆ, ಔ ಯಷೆೋಡಷಖಳು (ಧಭಗ ಮುದದಖಳು) ಷಿಂಬವಿಷುಾಖ ಅದು ಧಾಮಿಗಔ ಾತಯದ ಮಿಲಿಟರಿ 
 

----------------- 
39 ಔುಯಷೆೋಡಖಗಳು (ದಭಗ ಮುದದ ಭಾಡುಯು) ಕೆ್ೈಷತ ಯಿಂಚದ ಇತಿಸಾಷದಲಿಲ ಿಂದು ದುಃಕದ ಅಧಾಮಮಾಗಿತುತ. ಕೆ್ೈಷತಯು ಕಡೆದಿಿಂದ ಕೆ್ೈಷತ ಧಭಗನುನ ಸಯಡಫೆೋಕ್ಾಗಿದೆ ಎಿಂದು ಭುಸ್ಲಭಯು 
ಇಿಂದಿನಯೆಖ , ಆಯೆ ೋಪ್ರಷುತಾತಯೆ. 
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ಗಶಗಣೆಖಳ ಷಯಗೆಮಾಗಿದುದ, ಇದನುನ ಷಾಭಾನಮಾಗಿ ಕ್ೈೆಷತಯಾಜಮದ ಸೆಷರಿನಲಿಲ ೆ ೋಪ್ 
ಅನುಮೋದಿಸ್ದಯು. ಔ ಯಷೆೋಡಷಖಳು (ಧಭಗ ಮುದದಖಳು) ಭ ಲತಃ ಯೋಯ ಯುಷಲೆೋಮ್ ಭತುತ 
 ಜಮುಳಳ ‚ವಿತಯ ಬ ಮಿಮನುನ‛ ಭುಸ್ಲಿಂ ಆಳಿಕೆ್ಯಿಿಂದ ಭಯುವಡ್ರಸ್ಕೆ್ ಳುಳ ಖುರಿಮನುನ 
ಸೆ ಿಂದಿತುತ ಭತುತ ಅನಾಟ ೆೋಲಿಮಾದಲಿಲ ಭುಸ್ಲಭಯನುನ ವಿಷತರಿಸ್ಯು ಕ್ಾಮಗಕ್ಾೆವಿಯುದಧಾಗಿ ಗ 
ಷಾಿಂಯದಾಯಿಔ ಫೆೈಜಾಿಂಟೆೈನ್ ಷಾಭಾಯಜಮದ ಔಯೆಗ ೆ ಷಸಾಮದ ಯತಿಕ್ತಯಯಮಾಗಿ ಇದನುನ 
ಾಯಯಿಂಭಿಷಲಾಯಿತು. 8ನೆೋ ವತಭಾನದ ಇಷಾಲಮಿನ ವಿಷತಯಣೆಮ ನಿಂತಯ, ಕ್ೈೆಷತತು ಭಧಮಾಯಚಮದ 

ಅದಯ ಭ ಲ ಷಥಳದಲಿಲ ಫಸಳಾಗಿ ತತತರಿಸ್ ಸೆ ೋಯಿತು. ಕ್ತಯ.ವ. 850 ಯಲಿಲ ಕಲಿೋಫ್ ಅಲ್-
ಭುತಾಕ್ತಾಲ್ ಎಿಂಫುನು ಕ್ಾನ ನುಖಳನುನ ಜಾರಿಗೆ ತಿಂದನು, ಇದು ಯಸ ದಮಯು ಭತುತ ಕ್ೈೆಷಯಯು 
ಇಷಾಲಮಿಕ್ ಯಿಂಚದಲಿಲ40 ಎಯಡನೆೋ ದಜಗೆಮ ಯಜಖೆಳಾಗಿ ನೆ ೋಡಫೋೆಕ್ೆಿಂದು ಷಶಿ 
ಉದೆದೋವ ಗದಿಿಂದ ಯಮತಿನಷಲಾಗಿತುತ. ಕ್ತಯ.ವ 1258 ಯಲಿಲ ಭಿಂಗೆ ೋಲಯು41 ಫಾಗಾದದ್ ಮೆೋಲಿನ 
ದಾಳಿಮಲಿಲ ಷುಭಾಯು 8000,00 ಜನಯನುನ ಕ್ ೆಿಂದಯು, ಇದಯ ರಿಣಾಭಾಗಿ ಅಫಾಫಸ್ಡ್ 
ಯಾಜಿಂವು ನಾವಾಯಿತು. ಇಷಾಲಮಿನ ಷನಿನೆೋವದೆ ಳಗಿನ ಅಧಮಮನದ42 ವಿಬಾಖಖಳಿಗ ೆ
ಷಿಂಫಿಂಧಿಸ್ದಿಂತೆ ಿಂಫತತನೆೋ ವತಭಾನನುನ ‚ಇಷಾಲಿಂನ ವಿಷತಯಣೆ‛ ಎಿಂದ  ಔಯೆಮಲಾಖುತತದೆ. 
ಅಫಾಫಜಿದಖಳು ತಭಭ ಔಲಿಪ್ ನಾಮಮಾಮಪ್ರತಗೆ ಭಾತಯ ನಿಶಠಯಾಗಿಯು ಷೆೈನಮನುನ ಯಚಿನ ಸ್ದಯು, ಇದನುನ 
ಸೆಚಾಿಗಿ ಭಾಭುಲಕ್ಷ ಎಿಂದು ಔಯೆಮಲಡು ಟಕ್ತಗಮ ಖುಲಾಭರಿಿಂದ ತೆಗೆದುಕೆ್ ಳಳಲಾಗಿತುತ.  

1.1.5 ಷಾಭಾಿಜಾರ್ಳು.  

ಭಧಮದಲಿಲ ನಾಲುಾ ಭುಸ್ಲಿಂ ಷಾಭಾಯಜಮಖಳು ಸೆ ಯಸೆ ಮಿಭದು: 
1. ಈಜಿಪ್ಿ ನಲಿಲ ಭಾಭುಲಕ್ ಷಾಭಾಯಜಮ 
2. ಇಯಾನ್ ನಲಿಲ ಷಪಾವಿಡ್ ಷಾಭಾಯಜಮ 
3. ಬಾಯತದಲಿಲ ಭುಖಲ್ ಷಾಭಾಯಜಮ 
4. ಭಧಮಾಯಚಮ, ಫಾಲಾನ್ ಖಳು ಭತುತ ಉತತಯ ಆಫ್ರಯಕ್ಾದ ಸೆಚಿಿನ ನ ಬಾಖಖಳಲಿಲ ಪ್ರಟೆ ೋಭನ್ ಷಾಭಾಯಜಮ. 

ಈ ಸೆ ೋಷ ಷಾಭಾಯಜಮವಾಹಿ ವಕ್ತತಮು ಖನ್ ೌಡರ್ ಭತುತ ಸೆಚು ಿ ರಿಣಾಭಕ್ಾರಿ ಆಡಳಿತದ ಆವಿಶಾಾಯದಿಿಂದ ಭತುತ 
ವೆೃೋಶಣಯೆಿಿಂದ ಷಾಧಮಾಯಿತು. 19 ನೆೋ ವತಭಾನದ ಅಿಂತಮದ ೆೋಳಗೆ ೆ ನಾಲುಾ ಷಾಭಾಯಜಮಖಳು ಫೃಸತ್ ಾಶಿಿಭಾತಮ 
ಷಾಿಂಷೃತಿಔ ಯಬಾದಿಿಂದ ಭತುತ ಮಿಲಿಟರಿ ಭಸತಾಕ್ಾಿಂಕ್ಖೆಳಿಿಂದ ದುಫಗಲಗೆ ಿಂಡು ಅಥಾ ನಾವಾಗಿದದು. 

 40 ಉದಾಸಯಣೆಗಾಗಿ ಈ ಕೆ್ಲು ಕ್ಾನ ನುಖಳು: ನಿಖದಿತ ಫಣಣದ ಫಟೆಿಖಳನುನ ಧರಿಷುುದು, ಸೆ ಷದಾಗಿ ನಿಮಿಗಷಲಾದ ಚಚುಗಖಳನುನ ನಾವಡ್ರಷುುದು, ದೆಖಳ ಭಯದ ಚಿನ ತಯಖಳನುನ ಅಯ ಭನೆಖಳ  
ಫಾಗಿಲಿಗೆ ಸೆ ಡೆಮುದು, ಭುಸ್ಲಭಯ ಮೆೋಲೆ ಅಧಿಕ್ಾಯನುನ ಸೆ ಿಂದಿಯುರಿಗೆ ಉದೆ ಮೋಖವಿಯಫಾಯದು (ಗೆ ಡಾಡಡ್ಗ 2000: 66-68 ನೆ ೋಡ್ರರಿ) 

 41   13ನೆೋ ವತಭಾನದಲಿಲ. ಭಿಂಗೆ ೋಲಯು ಅಲೆಭಾರಿ ಜನಯ ಖುಿಂಾಗಿದುದ, ನಖಯದಲಿಲ ಔೃಷ್ಟ್ ನಾಖರಿಔತೆಖಳಿಿಂದ ನಿಾಸ್ಷು ತಭಭನುನ ದೆ ಡಡದಾಗಿ ಆರಿಸ್ಕೆ್ ಿಂಡ್ರದೆದೋೆಿಂದು ತಾೆೋ ಔಿಂಡುಕೆ್ ಿಂಡಯು.   
ಆದಾಖ ಮ, ಈ ನಾಖರಿಔತೆಖಳಲಲದಯು, ಫಾಗಾದದ್ ನಲಿಲಯು ಇಷಾಲಮಿಕ್ ಔಲಿಯ ನಾಮಮಾಾಮಪ್ರತಖಳನುನ ಸೆ ಯತುಡ್ರಸ್, ಭಧಮ ಏಶಾಮ, ಯಶಾಮ ಭತುತ ಭಧಮಾಯಚಮ ಫಲಾದ ಬಾಖಾಗಿತುತ, ಅನತಿಗೆ ಳಿಷು   
ಯಾಜಮಖಳು ಅಥಾ ವಿಬಜಿತ ನಖಯ ಯಾಜಮಖಳಿಿಂದ ಇದನುನ ನಿಮಿಂತಿಯಷಲಾಯಿತು. ಕ್ಾಮಗತಿಂತಯದ ಉಔಯಭನುನ ತೆಗೆದುಕೆ್ ಿಂಡು, ಭಿಂಗೆ ೋಲಯು ಈ ವಕ್ತತ ವೃನಮತೆಮನುನ ಫಳಸ್ಕೆ್ ಿಂಡಯು ಭತುತ ಈ ಎಲಾಲ 
ಯದೆೋವಖಳನುನ ಯಷಯಾಗಿ ಫೆಿಂಫಲಿಷು ಾಮಾಯ ಜಾಲಕೆ್ಾ ಜೆ ೋಡ್ರಸ್ದಯು.  
  42 ಎಯಡು ಯಭುಕ ಷಾಧನೆಖಳು ಶರಿಮಾ (ಇಷಾಲಮಿಕ್ ಕ್ಾನ ನು) ಕೆ್ೋತಯದಲಿಲ, ವಫ್ರೋ (820ಕ್ತಯ.ವ) ಭತುತ ಪಾಲಾಷಪಾ (ಇಷಾಲಮಿಕ್ ತತವಾಷರ) ಕೆ್ೋತಯದಲಿಲ, ಅಲ್-ಕ್ತಿಂಡ್ರ (870 ಕ್ತಯ.ವ) ಇುಖಳಾಗಿದದು.  
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ಕ್ತಯ.ವ 1174-1811,  1174 ಯಲಿಲ ಈಜಿಪ್ಿ ನ ಭಾಮುಲಕ್ ಷಾಭಾಿಜಾದ ಉಖಭು ಷಲಾದಿನ್ ಅರಿಿಂದ ಷಾಥಪ್ರಷಲಟುಿ          
              (ಷಲಾಹ್ ಆದ್ ದಿನ್) ಅದು ಅಮುಮಬಿದ್ ಯಾಜಿಂವದಲಿಲ ಕ್ಾಗೆಸ್ತು. ತನನ ಚಿನ ಔಾ ಶಿಯ ಖ ನೆ ಿಂದಿಗೆ  
              ಆತನು ದಭಾಷಾಸ್ ನ ಝಿಿಂಜಿದ್ ಯಾಜ ನ ರ್ ಆದ್ ದಿನ್  ಆತನಿಗಾಗಿ 1169 ಯಲಿಲ ಈಜಿಪ್ಿ ಅನುನ  
              ವಡ್ರಸ್ಕ್ ೆಿಂಡನು. 1260 ಯಲಿಲ ಸಾಭಷನಲಿಲ ಭಾಭುಲಕ್ ಯು ಭಿಂಗೆ ೋಲಯನುನ ಷೆ ೋಲಿಸ್ದಯು ಭತುತ  
              ಅಯನುನ  ಗ ದಿಕ್ತಾಗ ೆಒಡ್ರಷಲು ಾಯಯಿಂಭಿಸ್ದಯು. ಈ ಯಕ್ತಯಯಮಲಿಲ ಅಯು ಸ್ರಿಮಾದ ಮೆೋಲೆ              
              ತಭಭ ವಕ್ತತಮನುನ ಫಲಡ್ರಸ್ಕ್ ೆಿಂಡಯು. ಯದೋೆವನುನ ಫಲಡ್ರಸ್ದಯು, ಅಿಂಚ ೆ ಭಾಖಗಖಳನುನ   
                  ಯ ಪ್ರಸ್ದಯು ಭತುತ ಯಾಜಔುಭಾಯಯ ನಡು ೆ ಯಾಜತಾಿಂತಿಯಔ ಷಿಂಔಗಖಳನುನ ಯ ಪ್ರಸ್ದಯು.ಭಾಭುಲಕ್  
              ಡೆಖಳು ವಿತಯ ಬ ಮಿಮಲಿಲನ ಕ್ ೆನೆಮ ಔುಯಷೋೆಡರ್ ಯಾಜಮಖಳನುನ  
              ಷೆ ೋಲಿಸ್ದು. 
 

1798 ಯಲಿಲ ನೆ ೆೋಲಿಮನ್ ಈಜಿಪ್ಿ ಮೆೋಲೆ ದಾಳಿ ಭಾಡ್ರದಾಖ ಭಾಭುಲಕ್ಷ ಡಖೆಳನುನ 
ಷೆ ೋಲಿಸ್ದನು ಅಯನುನ ಮೆೋಲೆಡೆಮ ಈಜಿಪ್ಿ ಗ ೆಒಡ್ರಸ್ದನು. ಈ ಸೆ ತಿತಗ ೆಭಾಭುಲಕ್ಷ ತಭಭ ವಿಶಿಶಿ 
ಅವದಳದ ಚಾಜ್ಗ ತಿಂತಯಖಳಿಗೆ ಭಷೆಾಟ್ ಖಳನುನ ಭಾತಯ ಷೆೋರಿಸ್ದದಯು. ಈ ಸೆ ತಿತಗೆ ಭಾಭುಲಕ್ಷ ತಭಭ 
ವಿಶಿಶಿ ಅವದಳದ ಟ್ಟಿಗೆ ಭಷೆಾಟ್ ಖಳನುನ ಭಾತಯ ಷೆೋರಿಸ್ದದಯು. 1801 ಯಲಿಲ ಪೆಯಿಂರ್ ಷೆೈನಮದ 
ನಿಖಗಭನದ ನಿಂತಯ. ಭಾಭುಲಕ್ ಖಳು ತಭಭ ಷಾತಿಂತಯಿ ಸೆ ೋಯಾಟನುನ ಭುಿಂದುಯಸೆ್ದಯು, ಈ 
ಫಾರಿ ಟೆ ಿೋಭನ್ ಷಾಭಾಯಜಮ ಭತುತ ಗೆಯೋಟ್ ಬಿಯಟನ್ ವಿಯುದಧ ಭುಿಂದುರಿಸ್ದಯು. 1811 ಯಲಿಲ, 
ಅಯೆೋಬಿಮಾದಲಿಲ ಸಾಬಿಖಳ ವಿಯುದಧ ಮುದಧ ಘೀ ೋಶಣೆಮನುನ ಆಚರಿಷಲು ಭಸಭಭದ ಅಲಿ43 ತನನ 
ಅಯಭನಗೆ ೆಎಲಾಲ ಭಾಭುಲಕ್ ಖಳನುನ ಆಸಾನಿಸ್ದಾಖ ಈಜಿಪ್ಿ ನಲಿಲನ ಭಾಭುಲಕ್ ವಕ್ತತ ಕ್ ೆನೆಗ ೆಿಂಡ್ರತು. 
ಕ್ೈೆಯೆ ೋದಲಿಲ ಮೆಯಗೆಗೆಮಲಿಲ ಷುಭಾಯು 600 ಭಾಭುಲಔಖಳು ಇದದಯು. ಅಲ್-ಅಜಾಬ ದಾಯಖಳ 
ಫಳಿ, ಭಔತಾಿಂಬ ಫೆಟಿದಿಿಂದ ಕ್ತರಿದಾದ ಯಷೆತಮಲಿಲ, ಭಸಭಭದ ಅಲಿಮ ಡೆಖಳು ಸೆ ಿಂಚುಸಾಕ್ತ 
ಕ್ ೆಿಂದುಬಿಟಿು.  

ಕ್ತಯ.ವ 1502-1722 ಷಪಾವಿದ್ ಷಾಭಾಿಜಾು 16 ನೆೋ ವತಭಾನದ ಆಯಿಂಬದಿಿಂದ 18 ನೆೋ ವತಭಾನದ ಆಯಿಂಬದಯೆಗೆ  
ಇಯಾನ್ ಅನುನ ಆಳಿತು. ಅಲಿ ಇಬನ ಅಬಿ ತಾಲಿಬ (ನಾಲಾನೆೋ ಕಲಿೋಪ) ಿಂವಷಥಯಿೆಂದು 
ಸೆೋಳಿಕೆ್ ಳುಳತಿತದದಯ , ಷಪಾವಿದಖಳು ಭ ಲತಃ ಷುನಿನ ಭ ಲದಯು (‚ಷಪಾವಿದ್‛ ಎಿಂಫ ಸೆಷಯು 
ಷಪಾವಿ ಎಿಂಫ ಷ ಫ್ರ ಆದೆೋವಖಳಿಿಂದ ಫಿಂದಿದೆ). ಅಯ ಭ ಲಖಳು ಇಯಾನ್ ನ ಉತತಯದಿಿಂದ 
ಇಯಾನಿನ ಷಥಳಿೋಮ ಖಣಮಯಾದ ಫ್ರಯಾಜ್ ಶಾ ಜಾರಿಿಂಕ್ ೆೋಲಾ ಫಳಿಗ ೆ ಹಿಿಂದಕೆ್ಾ ಸೆ ೋಖುತತೆ. ಅಯ 
ಆಳಿಕೆ್ಮಲಿಲ, ಷಪಾವಿದ್ ಶಿಮಾ ಧಭಗನುನ ಯಾಜಮ ಧಭಗಾಗಿ ಸೆೋರಿದಯು, ಹಿೋಗಾಗಿ ಇಯಾನ್ ಗ ೆ
ಅದಯ ಷುನಿನ ನೆಯಸೆೆ ಯೆಮರಿಿಂದ ಯತೆಮೋಔ ಖುಯುತನುನ ನಿೋಡಲಾಯಿತು. 1524 ಯಲಿಲ,  ತಸಾಭಸ್ 
ಸ್ಿಂಸಾಷನ ಏರಿದನು ಭತುತ ಈ ಯದೋೆವದಲಿಲ ಔಲಖೆಳನುನ ುನಯುಜಿುೋನಗೆ ಳಿಸ್ದನು. ಔಿಂಫಳಿಖಳ 
ತಮಾರಿಕ್ಮೆಲಿಲ ಿಂದು ಯಭುಕ ಉದಮಭಾಗಿ ಭಾಗಟ್ಟಿತುತ, ಇದು ಇಯಾನ್ ನಖಯಖಳಲಿಲ ಸೆ ಷ  

------------------- 
43. 1805-1849ಯಯಗೆ ೆ ಈಜಿಪ್ಿ ನ ಖನಗರ್ ಆಗಿದದ ಭಸಭಭದ್ ಅಲಿ ಾಶಾ ಅಯನುನ ಆಧುನಿಔ ಈಜಿಪ್ರಿನ  ಷಾಥಔ ಎಿಂದು ಉಲೆಲೋಖಿಷಲಾಖುತತದೆ. ಭಸಭಭದ್ ಅಲಿ 
ಅಲಫೆೋನಿಮನ್ ಔುಟುಿಂಫದಲಿಲ ಔಾಲಾ ಟಿಣದಲಿಲ (ಇಿಂದಿನ ಗಿಯೋಸ್ ನಲಿಲ) ಜನಿಸ್ದನು, ತನನ ಮೌನದಲಿಲ ತಿಂಫಾಔು ಾಮಾರಿಮಾಗಿ ಕೆ್ಲಷ ಭಾಡ್ರದ ನಿಂತಯ ಮೋಸಭಭದಾ ಅಲಿ 
ಟೆ ಿೋಭನ್ ಷೈೆನಮದಲಿಲ ಷಸಾನುಬ ತಿಯಿಿಂದ ಕೆ್ಲಷ ಭಾಡ್ರದನು 
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ಾಯಭುಕಮತೆಮನುನ ಡೆದುಕೆ್ ಿಂಡ್ರತು. ಎಲಾಲ ಔಲಾತಭಔ ುನಯುಜಿುೋನಖಳಲಿಲ ಅತುಮತತಭಾದ ಔಲಾತಭಔ ಶಾ 
ಆಳಿಕೆ್ಮನುನ ೆೈಭಿವಿಔರಿಷಲು ಉದೆದೋಶಿಸ್ಯು ವಸನಮ್ ಅನುನ ನಿಯೋಜಿಷುುದಾಗಿತುತ. ಷ್ಟ್ಗಮನ್ 
ಔವಿಮಾದ ಪ್ರದಾಗವಿನ ಅಯ ಔೃತಿಖಳನುನ ಎಯಡು ಷಿಂುಟಖಳಶುಿ ನಔಲು ಭಾಡಲಟ್ಟಿದುದ ಅುಖಳನುನ 
ವಿರಿಷು 258  ದೆ ಡಡ ಣಗಚಿನ ತಯಖಳಿ.ೆ ಶಾ ಅಯು ಭದಮಾನ ಭಾಡುದನುನ ನಿಶೆೋದಿಸ್ದನು, ಗಾಿಂಜ 
ಫಳಕ್ಮೆನುನ ನಿಶೆೋದಿಸ್ದನು ಭತುತ ಜ ಜಿನ ಸಡೆಡಖಳು, ಸೆ ೋಟೆಲ್ ಭತುತ ೆೋವಾಮಖೃಸಖಳನುನ 
ತೆಗೆದುಸಾಔುಿಂತೆ ಆದೆೋಶಿಸ್ದನು. 

 
 ಕ್ತಯ.ವ 1526-1857 ಮೊೇಘಲ್ ಷಾಭಾಿಜಾು ಷ್ಟ್ಗಮಾ ಭತುತ ಬಾಯತಕೆ್ಾ  ವಿವಿಧ ಭಿಂಗ ೆೋಲಯ ಕ್ ೆಡುಗೆಮಾಗಿದುದ       
         1526 ಯಲಿಲ ಫಾಫರ್ ಷಾಥಪ್ರಸ್ದ, ಷಾಭಾಯಜಮು ಇಿಂದಿನ ಬಾಯತದ ಫಸುತೆೋಔ ಬಾಖನುನ, 1857 ಯಲಿಲ                    
         ಬಿಯಟ್ಟಶಯ ಕ್ೈೆಗೆ ಬಿಳು ಮದಲು ಸಲಾಯು ವತಭಾನಖಳ ಕ್ಾಲ ಾಕ್ತಷಾತನ್ ಫಾಿಂಗಾಲದೋೆಶ್ ಭತುತ    
         ಅಪಾಾನಿಷಾತನ್ ದೆೋವಖಳನುನ ಆಳಿತು. ಆ ಷಾಭಾಯಜಮು ಬಾಯತಿೋಮ ಷಿಂಷೃತಿ ಭತುತ ಾಷುತಶಿಲದ ಮೆೋಲೆ  
         ವಾವತಾದ ಯಿಂಯೆಮನುನ ಾಮಪ್ರಸ್ತುತ. ಷಾಭಾಯಜಮದ ಆಳಿಕೆ್ಮಲಿಲ ಭುಸ್ಲಿಂ ಷಭುದಾಮಖಳು  
         ಬಾಯತದಾದಮಿಂತ  ವಿವೆೋಶಾಗಿ ಖುಜಯಾತ್, ಫೆಿಂಗಾಲ್ ಭತುತ ಸೆೈದಾಯಫಾದಖಳಲಿಲ ಯಧಗಭಾನಕ್ಾೆ ಫಿಂದು.  
         ಅಪಾಾನಿಷಾತನ್ ಭತುತ ಇಯಾನ್ ನ ವಿವಿಧ ಷ ಫ್ರ ಆದೆೋವಖಳು ಈ ಯದೋೆವದಲಿಲ  ಫಸಳ ಷಕ್ತಯಮಾಗಿದದು.ಇದಯ  
         ರಿಣಾಭಾಗಿ ಬಾಯತದ ಜನಷಿಂಖ್ಮೆಮ ಕ್ಾಲು ಬಾಖಕ್ತಾಿಂತಲ  ಸೆಚು ಿ ಜನಯು ಇಷಾಲಿಂಗೆ  
         ಭತಾಿಂತಯಗ ೆಿಂಡಯು. 

 
ಕ್ತಯ.ವ 1301-1921 ಟ್ ುೇಮನ್ ಷಾಭಾಿಜಾು ಅಯಬ ಆಗಿಯಲಿಲಲ ಆದಯ ೆ ಟಕ್ತಗಶ್ ಆಗಿತುತ, ಮಾಕ್ಿೆಂದಯೆ 1453 ರಿಿಂದ 
              ಇಷಾತಿಂಫುಲದಿಿಂದ ನಿಮಿಂತಿಯಷಲಟ್ಟಿತುತ (ಕ್ಾನಷಟಿಂಟೆೈನೆ ೋಲ್). ಇಷಾಲಮಿನ ಯಿಂಚು ಟೆ ಿೋಭನ್ 
              (ಉಥಭಾನಿಮಾ) ಷಾಭಾಯಜಮದ ಅಡ್ರಮಲಿಲ (ಅಫಾಫಸ್ದಖಳ ಷುಣಗ ಮುಖಕೆ್ಾ 
              ಸೆ ೋಲಿಷಲಾಖದಿದದಯ ) ಸೆ ಷ ಉತುತಿಂಖಕ್ಾೆೋರಿತು. ಭಧಮ ಏಶಮನ್ ಸುಲುಲಗಾಲಿನ ಮೆೈದಾನದಿಿಂದ 
              ಲಷ ೆಫಿಂದಯು ಭತುತ ಮದಲಿಗ ೆಅನಾಟ ೆೋಲಿಮಾದಲಿಲ (ಇಿಂದಿನ ಆಧುನಿಔ ಟಕ್ತಗ) ಿಂದು ಷಣಣ  
              ಯಾಜಮನುನ ಷಾಥಪ್ರಸ್ದಯು. 1453 ಯಲಿಲ,  ಎಯಡು ತಿಿಂಖಳ ಭುತಿತಗೆಮ ನಿಂತಯ,  ಖಣಮ ಟ ೆಿೋಭನ್ 
              ಷೆೈನಿಔಯು ಭತುತ ಫ್ರಯಿಂಗಿಖಳು ಕ್ಾನಷಟಿಂಟೆೈನೆ ೋಲನುನ ಭುಳುಗಿಸ್ಬಿಟಿು. 
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ಷಸಷಯಭಾನದ ಸಳಮೆ ಯೆ ೋಭನ್-ಫೆೈಜಾಿಂಟೆೈನ್ ಷಾಭಾಯಜಮು ಇದದಕ್ತಾದದಿಂತೆ ಸೆ ಷ ಟೆ ಿೋಭನ್ 
ಷಾಭಾಯಜಮದಿಿಂದ ಷಿಂ ಣಗಾಗಿ ಹಿೋರಿಕ್ ೆಳಳಲಟ್ಟಿತು ಇದು ಇಷಾಲಮಿನ ಯಿಂಚದ ಮೆೋಲ ೆ ತನನ 
ಯಬಾನುನ ಸೆಚಿಿನ ಷುತತದೆ ಭತುತ ಮುಯ ೆೋ ಕ್ೈೆಷತಯಲಿಲ ಆಳಾಗಿ ತಲುುತತದೆ.  ಗದಲಿಲ ದೆ ಡಡ 
ದಾುಗಾಲು ಸಾಕ್ತದ ಷಾಭಾಯಜಮು ಭಧಮ ಭತುತ ಶಿಭಿ ಮುಯ ೆೋಪ್ ಅನುನ ವಡ್ರಸ್ಕ್ ೆಳುಳ 
ಫೆದರಿಕೆ್ ಸಾಕ್ತತು. 1529 ಯಲಿಲ, ವಿಯನಾನದ ಆಔಯಭಣು ವಿಪಲಾಯಿತು,  ಗ ಮುಯ ೆೋಪ್ರನಲಿಲ 
ಟೆ ಿೋಭನ್ ಯಖತಿಮನುನ ನಿಲಿಲಷಲಾಯಿತು. 1683 ಯಲಿಲ ವಿಯನಾನ ಮುದಧು  ಗ ಮುಯ ೆೋಪ್ರನ 
ಅನೆೋಔ ಬಾಖಖಳಿಿಂದ ಭತುತ ಫಾಲಾನ್ ಖಳಿಿಂದ ಟೆ ಿೋಭನ್ ಷಾಭಾಯಜಮನುನ ಹಿಿಂತೆಗದೆುಕ್ೆ ಳಳಲು 
ಕ್ಾಯಣಾಯಿತು. ನಿಂತಯದ ಟೆ ಿೋಭನ್ ಷಾಭಾಯಜಮದ ದುಫಗಲತೆಖಳು ಎಲಾಲ ಉತತಯದ ಆಫ್ರಯಕ್ಾದ 
ಮೆೋಲೆ ಮುಯ ೆೋಪ್ರಮನನಯು ತಭಭ ಾಯಫಲಮನುನ ವಿಷತರಿಷಲು ಅಕ್ಾವ ಭಾಡ್ರಕ್ ೆಟ್ಟಿತು. 
ಷಾಸತುವಾಹಿ ವಕ್ತತಖಳು44 ತಭಭ ಅಧಿಕ್ಾಯನುನ ಡೆಮಲು ಾಯನಷನೆ ಿಂದಿಗ ೆ ಾಯಯಿಂಬಿಸ್ 
ಮದಲನಮೆದಾಗಿ ಅಲಿುೋರಿಮಾದಲಿಲ (1830) ನಿಂತಯ ಟುನಿೋಶಿಮಾ (1881) ನಿಂತಯ ಮಯಾಕ್ೆ  
(1912) ದಲಿಲ ಅಧಿಕ್ಾಯನುನ ಡೆದುಕೆ್ ಳುಳುದಯ ೆಿಂದಿಗೆ ಾಯಯಿಂಬ ಭಾಡ್ರದು. ಈಜಿಪ್ಿ 1882 ಯಲಿಲ 
ಬಿಯಟ್ಟಷ್ ಷಿಂಯಕ್ಷಣಾ ಕ್ೋೆಿಂದಯಾಯಿತು. 1920 ಯಲಿಲ, ಭಧಮಾಯಚಮನುನ ಗೆಯೋಟ್ ಬಿಯಟನ್ ಭತುತ ಪಾಯನ್ಷ  
ದೆೋವಖಳಾಗಿ ವಿಿಂಖಡ್ರಷಲಾಯಿತು. ಎಯಡನೆಮ ಭಸಾಮುದಧದ ನಿಂತಯ, ಷಾಸತುವಾಹಿ 
ಷಾಭಾಯಜಮಖಳು ಫೆೋಖನೆ ವಿಿಂಖಡ್ರಷಲಟಿು.  
ಟಕ್ತಗಮ ಖಣಯಾಜಮದ ಷಾಥಔ ಭತುತ ಅದಯ ಮದಲ ಅಧಮಕ್ಷಯಾದ ಭುಷಾತಫ್ ಕ್ಭೆಾಲ್ ಅಟತುಕ್ಗ 
1881-1938) 20 ನೆೋ ವತಭಾನದ ಅಖಯಖಣಮ ಮಕ್ತತಮಾಗಿ ನಿಿಂತಿದಾದಯೆ. 1915 ಯಲಿಲ ಡಾಡಗನೆಲೆಲಸ್ ನಲಿಲ 
ಮಿಲಿಟರಿ ಹಿೋಯೆ ೋ ಆಗಿ ಸೆ ಯ ಸೆ ಮಿಭದ ಅಯು, 1919 ಯಲಿಲ ಟಕ್ತಗಮ ಯಾಷ್ಟ್ಾೋಮ ವಿಮೋಚನಾ 
ಸೆ ೋಯಾಟದ ಯಸ್ದದ ನಾಮಔನಾದನು. ಯಬಾವಾಲಿ ಷಯಗೆ ವಿಜಮಖಳ ನಿಂತಯ, ಆತನು ತಭಭ 
ಯಾಶಾನುನ  ಣಗ ಷಾತಿಂತಯಿ ಕ್ಾೆ ಕ್ ೆಿಂಡೆ ಮದನು. ಆಯು ವತಭಾನಖಳಿಗಿಿಂತಲ  ಸೆಚು ಿ ಕ್ಾಲ  
ಆಡಳಿತ ನಡೆಸ್ಯು ಟೆ ಿಭನ್ ಯಾಜಿಂವನುನ ಆತನು ಕ್ ೆನೆಗ ೆಳಿಸ್ದನು ಭತುತ ಟಕ್ತಗಮ 
ಖಣಯಾಜಮನುನ 1923 ಯಲಿಲ ಯಚಿನ ಸ್ದನು, ಾಶಿಿಭಾತಮ ಯಜಾಯಬುತದ ಭಾದರಿಮಲಿಲ ಸೆ ಷ 
ಷಕ್ಾಗಯನುನ ಷಾಥಪ್ರಷಲಟ್ಟಿತು. 15 ಶಗಖಳ ಕ್ಾಲ ಅಧಮಕ್ಷಯಾಗಿ, ಅಟತುಕ್ಗ ಯಾಜಕ್ತೋಮ, ಷಾಭಾಜಿಔ, 
ಕ್ಾನ ನು, ರಿಷಯ ಭತುತ ಷಾಿಂಷೃತಿಔ ಕ್ೋೆತಯಖಳಲಿಲ ಸೆ ಷ ಷುಧಾಯಣೆಖಳನುನ ರಿಚಯಿಸ್ದನು. 

 
 
 
 
 
------------------ 
44 ಭುಸ್ಲಿಂ ದೃಷ್ಟ್ಿಮಲಿಲ, ಷಾಸತುವಾಹಿ ವಿದೆೋಶಿ ವಕ್ತತಖಳ ಆರ್ಥಗಔ ಭತುತ ಮೆೋಲುಗೆೈಮನುನ ಯತಿನಿಧಿಷುತತದೆ. ಆದದರಿಿಂದ, ಷಾತಿಂತಯಿದ ನಿಂತಯ ಸೆಚಿನ ಿನಯು ಇಷಾಲಮಿಕ್ ದೆೋವಖಳನುನ ಬಿಡಫೆೋಕ್ಾಯಿತು. 
ಅಲಿುೋರಿಮಾ (ಿಂದು ಕ್ಾಲದಲಿಲ ಪಾಯನ್ಷ ನ ಾಷತವಿಔ ಬಾಖ), ಅಲಿಲ ಅನೆೋಔ ಪೆಯಿಂರ್ ಔುಟುಿಂಫಖಳು ಭ ಯು ಅಥಾ ನಾಲುಾ ತಲೆಭಾಯುಖಳಯೆಗೆ ಾಸ್ಷುತಿತದದಯು, ಸೆ ಷ ಫೆಳಗೆಗೆಮು 1954 ರಿಿಂದ 1962 
ಯಯೆಗೆ ನಡೆದ ಮುದಧದಲಿಲ ಎಲಾಲ ಔಡೆಖಳಲಿಲ ಬಮಾನಔ ಯಔತಾತನುನ ತಿಂದಿತು. 
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1.1.6 ಯಿಂಚದಾದಮಿಂತ ಇಷಾಲಂನ ಸರಡುವಿಕ್ 
1922-ಇಿಂದು: II ನೆೋ ವಿವ ಮುದದದ ನಿಂತಯ ಜನಯ ಫೃಸತ್ ಲಷೆಮ ಕ್ಾಯಣದಿಿಂದಾಗಿ, ಇಷಾಲಿಂ ಯಿಂಚದ ಅನೆೋಔ  
            ಬಾಖಖಳಿಗೆ ಸಯಡ್ರತು. ಇಿಂದು ಸೆಚಾಿಗಿ ಜೆೈವಿಔ ಫೆಳಗೆಗೆಯಿಿಂದಾಗಿ, ಭುಸ್ಲಭಯು ಇಲಲದ ದೆೋವವಿಲಲ.  
 
 

ಯ
ಿಂ
ಚ
ದ
ಲಿಲ
 
ಎ
ಎಯಡನೆಮ ದೆ ಡಡದಾದ ಭತುತ ಅತಿ ೆೋಖಾಗಿ ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗು ಷದಮದಲಿಲ ಫೆಳಮೆುತಿತದೆ. 1979-
80ಯಲಿಲ ಶಿಮಾ ಇಯಾನ್ ನಲಿಲನ ಇಷಾಲಮಿನ ುನಯುಜಿುೋನ,  ಅಮತೆ ಲಾಲ  
ಖ್ ೆಮೆೋನಿ ನೆೋತೃತದಲಿಲ, ಇಷಾಲಿಂನ ಯಷಾಯಕ್ಾಾಗಿ ಭುಸ್ಲಭಯಲಿಲ ಸೆ ಷ ಆತಭ ವಿವಾಷ ಭತುತ 
ಉತಾಷಸನುನ ಸುಟುಿಸಾಕ್ತತು. ಸೆಚಿಿನ ನ ಭುಸ್ಲಭಯು ಶಿಭಿ ಆಫ್ರಯಕ್ಾದಿಿಂದ ಭಧಮ ಏಶಾಮದ ಭ ಲಔ 
ಇಿಂಡೆ ೋನೋೆಶಾಮದಯೆಗೆ ಾಮಪ್ರಸ್ಯು ದೆೋವಖಳಲಿಲ ಾಸ್ಷುತಿತದಾದಯೆ. 20ನೆೋ ವತಭಾನದಲಿಲ ವಿವಾದಮಿಂತ 
ಅಯ ಫೆಳಣೆಗೆ ಖಭನಾಸಗಾಗಿದೆ: 1900 ಯಲಿಲ 12.3% ರಿಿಂದ 2005 ಯಲಿಲ 20% ಯಗೆೆ. 
ಭತಾಿಂತಯದ ಭ ಲಔ ಫೆಳಗೆಗೆಮು ಶಿಭಿ ಆಫ್ರಯಕ್ಾ, ಇಿಂಡೆ ೋನೋೆಶಾಮ ಭತುತ ಮುಎಸ್ಎ45 
ಖಳಲಿಲ ಅತಮಧಿಔಾಗಿದೆ. 

 
ಔಳದೆ 50 ಶಗಖಳಲಿಲ ಭುಸ್ಲಭಯು 235% ಕ್ತಾಿಂತ ಸೆಚಾಿಗಿದ ೆ(1.3 ಬಿಲಿಮನ್ ಸತಿತಯ) / ಸೆ ೋಲಿಸ್ದಯ,ೆ 
ಕ್ೈೆಷತಯು 47%, ಹಿಿಂದ  ಧಭಗ 117% ಭತುತ ಫೌದಧಧಭಗ 63% ಯಶುಿ46 ಸೆಚಾಿಗಿದ.ೆ 
 
ಕ್ೈೆಷತ ಧಭಗ, ಇಷಾಲಿಂ, ಹಿಿಂದ  ಧಭಗ, ಚೈೆನ ಜನಷಭ ಸ ಧಭಗ ಭತುತ ಫೌದಧಧಭಗ ಇಿಂದು 
ದೆ ಡಡ ವಿವ ಧಭಗಖಳಾಗಿೆ. 69-78% ನಶುಿ ಭಾನಔುಲು ಈ ಐದು ಧಭಗಖಳಲಿಲ ಿಂದನುನ 
ಅನುಷರಿಷುತಿತದೆ. ಕ್ೈೆಷತ ಧಭಗು ಸೆಚಿಿನ ನ ಷಿಂಖ್ಮೆಮ ಅನುಮಾಯಿಖಳನುನ ಸೆ ಿಂದಿದೆ, ನಿಂತಯ ಇಷಾಲಿಂ,  
 

--------------------- 
45.ಜೆ ೋನಷೆ ಿೋನ್ (2001:14) ನೆ ೋಡ್ರರಿ. 
46. ಈ ಅಿಂಕ್ತಅಿಂವಖಳು ಅಿಂದಾಜುಖಳಾಗಿೆ ಭತುತ ಜನನ ಅಥಾ ಬಕ್ತತಯಿಿಂದ ಆಮಾ ನಿಂಬಿಕೆ್ಮ ಎಲಾಲ ಅನುಮಾಯಿಖಳನುನ ಳಗೆ ಿಂಡ್ರೆ. www.adherents.com  ಭತುತ   
www.wikipedia.com ಷಸ ನೆ ೋಡ್ರರಿ.  

http://www.adherents.com/
http://www.wikipedia.com/
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ಹಿಿಂದ  ಧಭಗ, ಚೈೆನಾ ಜನಾಿಂಖದ ಧಭಗ ಭತುತ ಫೌದಧಧಭಗ ಔಯಭಾಗಿ ಸೆ ಿಂದಿಯುತತ.ೆ ಈ 
ಅಿಂಕ್ತಅಿಂವಖಳು ಷಶಿ ಅಿಂದಾಜಾಗಿ.ೆ 2005 ಯಲಿಲ ವಿವ ಜನಷಿಂಖ್ಮೆ ಷುಭಾಯು 6.5 ಬಿಲಿಮನ್ ಯಶುಿ 
ಇತುತ.  

1.ಕ್ೆೈಷತ ಧಭಗ                               2 ಬಿಲಿಮನ್                  (31%) 
2.ಇಷಾಲಿಂ  1.3 ಬಿಲಿಮನ್                 (20%) 
3. ಅನುಮಾಯಿ ಅಲಲದ  1 ಬಿಲಿಮನ್   (16%; ಲೌಕ್ತೋಔಮ/ ನಾಸ್ತಔ) 
4. ಹಿಿಂದ ಧಭಗ                         780 ಮಿಲಿಮನ್         (12%) 
5. ಾಯಥಮಿಔ ಷಥಳಿೋಮ                     380 ಮಿಲಿಮನ್                  (6%;ವಿಖಯಸಾಯಾಧನೆ) 
6.ಚೈೆನಾ ಜನಾಿಂಖದ ಧಭಗ                380  ಮಿಲಿಮನ್                  (6%) 
7.ಫುದದದಭಗ                            380 ಮಿಲಿಮನ್  (6%) 
8.ಆಪ್ರಯೋಔನ್ ಷಿಂಯದಾಮ ಭತುತ ಲಷೆಗಾಯಯು   100 ಮಿಲಿಮನ್ 
9. ಸ್ಕಖ ಧಭಗ                           25 ಮಿಲಿಮನ್                 (0.4%) 
10. ಜುಚೆ 20 ಮಿಲಿಮನ್ 

11.ಯಸ ದಮ ಧಭಗ                       15 ಮಿಲಿಮನ್                  (0.3%) 
12. ಆಧಾಮತಿಭಔತ ೆ  15 ಮಿಲಿಮನ್ 
13. ಬಾಹ್   7 ಮಿಲಿಮನ್ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
           
 
                         ಯಭುಕ ಧಾಮಿಗ ಖುಿಂುಖಳು (ಜಾಖತಿಔ ಷಿಂಖೆ್ಮಮಲಿಲ  ಯತಿವತ, 2005ಯ ದತಾತಿಂವ) 

ಆರು ಿಮುಖ್ ಬೌಗ್ ೇಳಿಕ ಿದ್ೇವರ್ಳಲಿಲ ಇಷಾಲಂ ಮತುತ ಕೈ್ಷತ ಧಮಗ-ಮುಸ್ಲಂ ಷಂಬಂಧರ್ಳ ಫ್ಳಣಿಗ್ (ುಟ 31 
ಯಲಿಲ ನಕ್ ೆನೆ ೋಡ್ರರಿ) 
1) ಏಶಾಾ 
13ನೆೋ ವತಭಾನದ ಕ್ ೆನೆಮಲಿಲ, ಭುಸ್ಲಿಂ ಾಮಾರಿಖಳು ಭತುತ ಶಿಕ್ಷಔಯು ಇಷಾಲಿಂನುನ ಆಗೆನೋಮ ಏಶಾಮಕ್ಾೆ ತಯಲು 
ಾಯಯಿಂಭಿಸ್ದಯು. 1292 ಯ ಸೆ ತಿತಗ,ೆ ಭಾಕ್ೆ ಗ ೆ ೋಲ ೆ ಷುಭಾತಾಯಗೆ ಬೆೋಟ್ಟ ನಿೋಡ್ರದಾಖ, ಸೆಚಿಿನ ನ ನಿಾಸ್ಖಳು ಇಷಾಲಿಂಗೆ 
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ಭತಾಿಂತಯಗ ೆಿಂಡ್ರದದಯು. ಮದಲ ಭುಸ್ಲಿಂ ಷಾಭಾಯಜಮನುನ ಭಲಮ ಮಾಗಮ ದಿೋದಲಿಲ ಜಾನ್ ಯಾಜಔುಭಾಯ 
ಎಿಂಫಾತನು ಷಾಥಪ್ರಸ್ದನು. ಾಮಾಯ ಭತುತ ಾಗೆಜಮ ಭ ಲಔ, ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗ ಫೆ ೋನಿಗಯ ಭತುತ ಜಾಾ 
(ಇಿಂಡೆ ೋನೋೆಶಾಮ) ಗ ೆಸಯಡ್ರತು. 15 ನೆೋ ವತಭಾನದ ಅಿಂತಮದ ೆೋಳಗೆ,ೆ ಇಷಾಲಿಂನುನ ಫ್ರಲಿಪೆೈನಷಗ ೆ ರಿಚಯಿಷಲಾಯಿತು. 
ಇಷಾಲಿಂ ಸಯಡ್ರದಿಂತೆ, ಭ ಯು ಯಭುಕ ಭುಸ್ಲಿಂ ಯಾಜಕ್ತೋಮ ವಕ್ತತಖಳು ಸೆ ಯಸೆ ಮಿಭದು. ಅಜಹೆ್, ಅತಮಿಂತ 
ಯಭುಕಾದ ಭುಸ್ಲಿಂ ವಕ್ತತಮಾಗಿ, ಉತತಯ ಷುಭಾತಯದಲಿಲ ಷುಬದಯಾಗಿ ನೆಲೆಗ ೆಿಂಡ್ರತುತ ಭತುತ ಆಗೆನೋಮ ಏಶಾಮ ಭತುತ 
ಬಾಯತದ ನಡುವಿನ ಸೆಚಿಿನ ನ ಯದೋೆವನುನ ನಿಮಿಂತಿಯಸ್ತು. ಷುಲಾತನಯು ಷ ಫ್ರ ಔವಿಖಳನುನ ಷಸ ಆಔಷ್ಟ್ಗಸ್ದಯು. ಎಯಡನೆಮ 
ಭುಸ್ಲಿಂ ವಕ್ತತ ಭಲಮ ಮಾಗಮ ದಿೋದಲಿಲದದ ಷುಲಾತನಯ ಔ ಾಟಾಗಿತುತ. ಭ ಯನೆಮ ವಕ್ತತ ಜಾಾದಲಿಲ 
ಸೆ ಯಸೆ ಮಿಭತು, ಅಲಿಲ ಸಲಾಯು ಭುಸ್ಲಿಂ ವಕ್ತತಖಳು ಷಥಳಿೋಮ ಭಜಾಾಹಿತ್ ಷಾಭಾಯಜಮನುನ 16 ನೆೋ ವತಭಾನದ 
ಆಯಿಂಬದಲಿಲ ಷೆ ೋಲಿಸ್ದು. 1990 ಯ ನಿಂತಯ ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಖಭನಾಸಗಾಗಿ ಕ್ೆೈಷತ ಧಭಗಕ್ಾೆ ಭತಾಿಂತಯಗ ೆಿಂಡಯು, 
ತಿಯಷಾಾಯ ಅಥಾ ಇಷಾಲಿಂ ಉಖಯಾದದ ಚಟುಟ್ಟಕ್ಖೆಳ ಕ್ಾಯಣದಿಿಂದಾಗಿ ಖಭನಾಸಗ ಸೆಚಿಳ ಔಿಂಡುಫಿಂದಿತುತ. ಇದು 
ಭುಕಮಾಗಿ ಭಾಧಮಭಖಳ ಾಮಔ ಸಯಡುವಿಕೆ್ಮ ಭ ಲಔ ಫಿಂದಿತುತ. 
ಏಶಾಾ ಮತುತ ಮಧಾಾಿಚಾದಲಿಲ ರ್ಮನಾಸಗ ಚಟುಟಿಕ್ ಅಥಾ ಅಾಯದ ಷಥಳ. (ಸಾಟ್ ಷಾಟ್) 

 ಇಷಾಯಿೇಲ್ ಮತುತ ಾಲೇ್ಷಾಥನ್: ಈ ಅಧಿಕ್ಾಯಖಳ ನಡುವಿನ ಫಗೆಸರಿಮದ ಷಿಂಗಶಗು ಫಸಳ 
ಔಳಳಕ್ಾರಿಮಾಗಿದೆ. ವಾಿಂತಿ ಿಂದಕ್ಾಾಗಿ ಅಿಂತಯಯಾಷ್ಟ್ಾೋಮ ಎಲಾಲ ಯಮತನಖಳು ವಾವತ ರಿಣಾಭಖಳನುನ 
ಬಿೋಯಲಿಲಲ. ಬ  ಸಔುಾಖಳಿಗೆ ಷಿಂಫಿಂಧಿಸ್ದಿಂತೆ ಷತಃ ಯೋಯ ಷಲೆೋಭನಲಿಲಯೋ ಆಳಾದ ಮತಾಮಷಖಳಿೆ, 
ವಿವೆೋಶಾಗಿ ಫಿಂಡೆಮ47 ಖುಭಭಟು ಷಿಂಗಶಗದಲಿಲ ಯಭುಕ ಾತಯ ಹಿಷುತತದ.ೆ 

 
 
 
 
 
 
 
 

                             ಡ ಭ ಆಪ್ ದಿ ಯಾಖ: ಯಯ ಷಲೆೋಮ್ 

 ಅಾಾನಿಷಾಥನ್ ದವಔಖಳ ಆಔಯಭಣ ಭತುತ ಮುದಧದೆ ಿಂದಿಗ.ೆ ತಾಲಿಫಾನ್, ತಿೋಯ ಇಷಾಲಿಂ ಚಳುಳಿಖಳು,   
    ಹಿಿಂಷಾಚಾಯ ಭತುತ ದಫಾಫಳಿಕೆ್ಮ ಭ ಲಔ ದೆೋವನುನ ನಿಮಿಂತಿಯಷಲು ವಯಮಿಷುತತೆ. ಅನೆೋಔಯು ಷತಿತದಾದಯೆ  

---------------- 
47 ಖುಭಭಟದ ಭಧಮದ ಫಿಂಡೆಮನುನ ಭಸಭಭದನು ಅಲಾಲಸಾನ ಸತಿತಯ ಏರಿದ ಷಥಳೆಿಂದು, ಇದನುನ ಗೆೋಬಿಯಮಲ್ ದೆೋದ ತನಿಿಂದ ನೆಯೆೋರಿತು ಎಿಂದು ಭುಸ್ಲಭಯು ನಿಂಫುತಾತಯೆ. ಇದನುನ 687 ಭತುತ 691 
ಯ ನಡುೆ 9 ನೆೋ ಔಲಿಫ್. ಅಬದ ಅಲಿ-ಭಲಿಕ್ ನಿಮಿಗಸ್ದಾದನೆ. ವತಭಾನಖಳಿಿಂದ ಇದನುನ ಔ ಯಷೋೆಡಷಗ (ಧಭಗ ಮುದದಗಾಯಯ) ಷಭಮದಲಿಲ ಮುಯೆ ೋಪ್ರನ ಯಮಾಗೆಔಯು ಉಭರ್ ಭಸ್ೋದಿ ಎಿಂದು 
ಔಯೆಮುತಿತದದಯು, ಆಖಸ್ಿನಿಮನಗೆ ನಿೋಡ್ರದ ಫಿಂಡೆಮ ಖುಭಭಟನುನ, ಇದನುನ ಚರ್ಗ ಆಗಿ ರಿತಿಗಸ್ದನು. ಕ್ತಯ.ವ. 1187 ಯಲಿಲ ಷಲಾಹ್ ಅಲ್-ದಿನ್ ಎಿಂಫಾತನಿಿಂದ ಯೋಯ ಷಲೆೋಭನುನ ಭತೆತ 
ವಡ್ರಸ್ಕೆ್ ಳಳಲಾಯಿತು ಭತುತ ಇದನುನ ಭುಸ್ಲಿಂಯ ವಿತಯಷಥಳಾಗಿ ುನನಿಗಮಿಗಷಲಾಯಿತು. ಫಿಂಡೆಮ ಖುಭಭಟದ ಮೆೋಲಿಯು ಶಿಲುಫೆಮನುನ ತೆಗೆದು ಚಿನ ನನದ ಅಧಗಚಿಂದಾಯಕ್ಾಯದಿಿಂದ 
ಫದಲಾಯಿಷಲಾಯಿತು. ಯಸ ದಮಭತದಲಿಲಮ ಔಥೆ ಅಫಯಸಾಭನು ತನನ ಭಖನನುನ ತಾಮಖಭಾಡಲು ಸ್ದಧನಿದಾದನೆಯೋ ಎಿಂದು ದೆೋಯು ರಿೋಕೆ್ ಭಾಡ್ರದ ಷಥಳಾಗಿದೆ. (ಆದಿಕ್ಾಿಂಡ 22:1-19 ನೆ ೋಡ್ರರಿ). ಕೆ್ೈಷತ 
ಧಭಗದಲಿಲ, ದೆೋಾಲಮದಲಿಲನ ಯೋಷುವಿನ ಕ್ತಯಯಖಳ ಜೆ ತೆಗೆ, ಫೆೈಜಾಿಂಟೈೆನ್ ಷಾಭಾಯಜಮದ ಷಭಮದಲಿಲ, ಖುಭಭಟ ಇದದ ಷಥಳದಲಿಲ ನಿಂತಯ ಕ್ಾನಷಿಿಂಟೈೆನ್ ತಾಯಿ ಿಂದು ಷಣಣ ಚರ್ಗ ಅನುನ ನಿಮಿಗಸ್ದದಳು 
ಎಿಂದು ನಿಂಫಲಾಖುತತದೆ, ಇದನುನ ಷಿಂತ್. ಷೆೈಯಸ್ ಭತುತ ಷಿಂತ್ ಜಾನ್ ಚರ್ಗ ಎಿಂದು ಔಯೆಮುತಾತಯೆ. ನಿಂತಯ ಅದು ವಿಷತರಿಷಲಟ್ಟಿತುತ ಭತುತ ‚ವಿತಯ ಫುದಿಧಿಂತಿಕೆ್ಮ ಚರ್ಗ‛ ಎಿಂದು ಔಯೆಮಲಟ್ಟಿತು. 
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ಅಥಾ ದೆೋವದಿಿಂದ ಲಾಮನ ಭಾಡ್ರದಾದಯೆ. ಅನೆೋಔ ವಿದೋೆಶಿ ಯಾಶಾಖಳಿಗ ೆ ತಾಲಿಫಾನ್ ಕ್ಾಯಿಂತಿಕ್ಾರಿಖಳು 
ಔಳುಹಿಷಲಟಿಯು. ಅಪಘಾನಿಷಾತನನುನ ಯಾಜತಾಿಂತಿಯಔಾಗಿ ಫಹಿಶಾರಿಷಲಾಗಿತುತ. 

 ಕಾಶಿೀರ: ಬಾಯತ, ಾಕ್ತಷಾತನ್ ಭತುತ ಚಿನ ೋನಾ ಾಯದೆೋಶಿಔ ವಿಾದಖಳ ನಡುವಿನ ಷಿಂಗಶಗದ ಕ್ೋೆಿಂದಯ ಬಿಿಂದು 
ಸಲಾಯು ಮುದಧಖಳಿಗ ೆಭತುತ ಬಾಯತ ಭತುತ ಾಕ್ತಷಾತನದ ನಡುವಿನ ಯಭಾಣು ಷದೆಗಗ ೆಕ್ಾಯಣಾಗಿದೆ. 

 ಇಂಡ್ ೇನ್ೇಶಾಾ: 1990 ರಿಿಂದ ಇಷಾಲಿಂ ಫಲನುನ ಸೆಚಾಿಗಿ ಉಯೋಗಿಷಲಾಖುತಿತದೆ. ಕ್ೈೆಷತ ಯಬಾನುನ ಔಡ್ರಮೆ 
ಭಾಡುದು ಭುಸ್ಲಿಂ ಖುರಿಮಾಗಿದೆ. ಫಹಿಯಿಂಖ ಹಿಿಂಷಾಚಾಯ ಷೆೋರಿದಿಂತ ೆ ಕ್ೈೆಷತರಿಗೆ ಕ್ತಯುಔುಳ ಕ್ ೆಡುದು 
ಸೆಚಿಿನ ಸ್ದಯು. 

 ಶಿಮಾ/ಷುನಿನ ಅನಂಬಿಕ್: 1980 ಯ ದವಔದಲಿಲ ಇಯಾನ್ ಭತುತ ಇಯಾಕ್ ನಡು ೆಏಳು ಶಗಖಳ ಮುದಧ ಭತುತ 
ಷದಾದಿಂ ಸುಷೋೆನ್ ನಿಂತಯ ಇಯಾಔನಲಿಲ ಈ ಎಯಡು ಖುಿಂುಖಳ ನಡುವಿನ ಫಹಿಯಿಂಖ ಷಿಂಗಶಗು ಸೆಚಿಿನ ನ 
ದುಃಕಕೆ್ಾ ಕ್ಾಯಣವಿತು. ಲಕ್ಾಿಂತಯ ಜನಯು ತಭಭ ಾಯಣನುನ ಔಳದೆುಕೆ್ ಿಂಡಯು ಭತುತ ಬಮಾನಔ ಮುದಧದಲಿಲ 
ದುಯಿಂತವಿಲಲದ ಔುಟುಿಂಫು ಮಾುದ  ಇಯಲಿಲಲ. 

 ಕುದ್ಸಗ: ತಭಭ ಷಿಂತ ದೆೋವವಿಲಲದ 27 ಮಿಲಿಮನ್ ಜನಯು ಬವಿಶಮದ ದಿಂಗಗೆೆ ಕ್ಾಯಣಾಖು ಭುಕಮಾಗಿ-
ಟಕ್ತಗ.ಇಯಾಕ್ ಭತುತ ಇಯಾನ್ ನಲಿಲ ಷಭಷಮೆಮನುನ ಉಿಂಟುಭಾಡು ದೆ ಡಡ ಫಿಂಡಾಮದ 
ಅಲಷಿಂಖ್ಾಮತಯಾಗಿದಾದಯೆ.  

 ಬಾರತದಲಿಲ, ಬಾಯತದಲಿಲ, ಭುಸ್ಲಭಯ ಷಿಂಖ್ಮೆ 140 ಮಿಲಿಮನ್, ಇದು ಎಯಡನೆೋ ಅತಿದೆ ಡಡ ಭುಸ್ಲಿಂ ಯಾಶಾ 
ಾಗಿದೆ, ಆದಾಖ ಮ, ಅಯು ಹಿಿಂದ  ಫಸುಭತದಿಿಂದ ತತಡಕೆ್ ಾಳಗಾಗಿದಾದಯೆ (ಭುಸ್ಲಿಂಯು 12,5%, ಹಿಿಂದು 
80%, ಕ್ೈೆಷತಯು 2.5%).  

 ಚಿೇನಾ ಇಷಾಲಿಂನ ಯಬಾ ಸೆಚಾಿಖುತಿತಯುದು ಅನುಬವಿಷುತಿತದೆ ಭತುತ ಇತಯ ಧಭಗಖಳೄೆಿಂದಿಗೆ 
ಗಶಗಣೆಮನುನ ಎದುರಿಷುತಿತದೆ. ಚಿನ ೋನಾಕ್ೆಾ ಲಷ ೆಫಿಂದ ಅನೆೋಔ ಭುಸ್ಲಭಯು ದೆೋವದ ಮೆೋಲೆ ಸೆಚಿಿನ ನ ಆರ್ಥಗಔ 
ರಿಣಾಭನುನ ಬಿೋಯಲು ಾಯಯಿಂಭಿಸ್ದಯು. ಚಿನ ೋನಾದಲಿಲ ಮಿಿಂಗ್ ಯಾಜಿಂವನ (ಕ್ತಯ.ವ.1368-1644) ಅಡ್ರಮಲಿಲದದ, 
ಕ್ಾಲನುನ ಇಷಾಲಿಂನ ಷುಣಗಮುಖೆಿಂದು ಷಾಭಾನಮಾಗಿ ರಿಖಗೆಷಲಟ್ಟಿತುತ, ಭುಸ್ಲಭಯು ಔಯಮೆೋಣ ಸಾನ್ 
ಷಭಾಜದಲಿಲ ಷಿಂ ಣಗಾಗಿ ಷಿಂಯೋಜನಗೆೆ ಿಂಡಯು. 2000 ಯ ೆೋಳಗೆ ೆಖಣಯಾಜಮದಲಿಲ ಷುಭಾಯು 33,000 
ಭಸ್ೋದಿಖಳು ಇದದು ಎಿಂದು ಭುಸ್ಲಭಯು ಸೆೋಳುತಾತಯೆ. 

ಏಶಾಮದಲಿಲ ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗು ಷಸನೆ ಭತುತ ಸೆಚು ಿಉಖಯಗಾಮಿತನುನ ಸೆ ಿಂದಿದೆ, ಶರಿಮಾ ಕ್ಾನ ನು ಅಪಾಾನಿಷಾತನ್, 
ಇಯಾನ್, ಾಕ್ತಷಾತನ್, ಫ ಯನಿ ಭತುತ ಭಾಲಿಡೋಷಖಳಿಂತಸ ದೆೋವಖಳಲಿಲ ಅಲಿಲ ಅಸ್ತತದಲಿಲಯು ಕ್ಾನ ನುಫದಧತೆಮನುನ 
ಫದಲಿಸ್ದ.ೆ ಫೆೋಯಡೆ,ೆ ಇಿಂಡೆ ೋನೆೋಶಾಮ ಭತುತ ಭಲೆೋಶಾಮದಿಂತಯೆೋ, ಭುಸ್ಲಮೆೋತಯ ದೆ ಡಡ  ಜನಷಿಂಖ್ಮೆ ಇದದಯ  
ಶರಿಮಾ ಕ್ಾನ ನನುನ ರಿಚಯಿಷಲು ಭುಸ್ಲಭಯು ತಾತಯಿಷುತಿತದಾದಯೆ. 2000 ಯಲಿಲ, ಏಶಾಮದ 27 ದೆೋವಖಳು ಭುಸ್ಲಿಂ 
ಫಸುಭತನುನ ಸೆ ಿಂದಿದದು. ಅನೆೋಔ ದೆೋವಖಳಲಿಲ, ಕ್ೈೆಷತರಿಗೆ ಭತುತ ಇತಯ ಅಲಷಿಂಖ್ಾಮತರಿಗ ೆ ಕ್ತಯುಔುಳದ ಭಟಿು 
ಖಭನಾಸಗಾಗಿ ಸೆಚಾಿಗಿದ.ೆ 
ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಶಿಭಿದಲಿಲ ಧಾಮಿಗಔ ಸಔುಾಖಳನುನ ಖಳಿಸ್ದಯೆ, ಏಶಾಮದ ಕ್ಲೆು ಭುಸ್ಲಿಂ ಯಾಶಾಖಳಲಿಲ ಭತುತ ಭಧಮಾಯಚಮ 
ದೆೋವಖಳಲಿಲ ತಿೋಯ ಇಷಾಲಿಂ ಅಿಂವಖಳಿಿಂದ ಧಾಮಿಗಔ ಅಲಷಿಂಖ್ಾಮತರಿಗೆ ಕ್ತಯುಔುಳ ನಿಯಿಂತಯಾಗಿ ನಡೆಮುತಿತದೆ. ಕ್ೈೆಷತಯು, 
ವಿವೆೋಶಾಗಿ ಫ್ರಲಿಪ್ರನ ೆೋ ಅತಿರ್ಥ ಕ್ಲೆಷಗಾಯಯು ಕ್ತಯುಔುಳ ಭತುತ ಫೆದರಿಕೆ್ಮನುನ ಎದುರಿಷುತಾತಯೆ. ಷೌದಿ ಅಯೆೋಬಿಮಾ 
ಭತುತ ಇತಯ ಇಷಾಲಮಿನ ದೆೋವಖಳಲಿಲ, ಭುಸ್ಲಭಯನುನ ಭತೆ ತಿಂದು ವಿವಾಷಕ್ಾೆ ಭತಾಿಂತಯ ಭಾಡು ಮಾುದೆೋ 
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ಯಮತನು ಅಯಾದಿ ಮಔದದಮೆಗೆ ಳಟ್ಟಿಯುತತದೆ. ಮಾುದೆೋ ಭುಸ್ಲಮೆೋತಯರಿಿಂದ ಷಾಗಜನಿಔ ಧಾಮಿಗಔ  ಜೆ 
ಅಯಾಧಾಗಿದೆ. ಕ್ತಯ.ವ. 622 ಯಲಿಲ, ಇಷಾಲಿಂ ಉದಮಕ್ಾೆ ಭುಿಂಚಿನ ತಾಗಿ ಷೌದಿ ಅಯೆೋಬಿಮಾದಲಿಲ ಿಂದು ದೆ ಡಡ ಕ್ತಯಷತ 
ಜನಷಿಂಖ್ಮೆ ಇತುತ. ಮಾುದೆೋ ಕ್ೈೆಷತನಾಖಲಿ  ಅಥಾ ಭುಸ್ಲಮೆೋತಯನಾಖಲಿ ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗದ ವಿತಯ ನಖಯಖಳಾದ ಮೆಕ್ಾಾ 
ಭತುತ ಭದಿೋನಾದಲಿಲ ಕ್ಾಲಿಡಲು ಅನುಭತಿ ಇಲಲ.  
 
 
 
 
 
                                             ಫೆಯಿಯತನಲಿಲ ಭಸ್ದಿ 

ಯತಿ ಶಗ ಎಯಡು ಮಿಲಿಮನ್ ಜನಯು ಈ ನಖಯಖಳಿಗ ೆ ಸಜ್ ಅಥಾ ತಿೋಥಗಮಾತೆಯ ಭಾಡುತಾತಯೆ. ಷೌದಿ 
ಅಯೆೋಬಿಮಾು ಧಾಮಿಗಔ ಷಾತಿಂತಯಿದ ಫಗೆೆ ವಿವದ ಕ್ಟೆಿ ದಾಕಲೆಖಳಲಿಲ ಿಂದಾಗಿದ,ೆ ಆದಯ ೆಅದಯ ಷಭಾಜ ಷತಯಖಳಲಿಲ 
ತತತರಿಷುತಿತದ,ೆ ಏಕೆ್ಿಂದಯ ೆ ಅದಯ ಮಷಾಷದ ಆಡಳಿತಗಾಯಯು ಉದಾರಿೋಔಯಣಕ್ಾೆ ತಾತಯಿಷುಯು ಭತುತ ಔಠಿಣಾದ 
ಇಷಾಲಮಿೋಔಯಣಕ್ಾೆ ತಾತಯಿಷುಯ ಭದಮದಲಿಲ ಆಡಳಿತ ನಡೆಷುುದು ಔಶಿಔಯಾಗಿದ.ೆ ಈ ದೆೋವದಿಿಂದ ಫೃಸತ್ ಇಷಾಲಮಿನ 
ಮಿಶನರಿ ರಿಣಾಭು ಸೆ ಯಫಯುತಿತದೆ. ಭಸ್ೋದಿಖಳನುನ ನಿಮಿಗಷು ಭ ಲಔ, ಭುಸ್ಲಿಂ ಮಿಶನರಿಖಳನುನ, ಷಾಹಿತಮ 
ುಷತಔಖಳನುನ, ಔಳುಹಿಷು ಭ ಲಔ, ಯೆೋಡ್ರಯೋ, ಟ್ಟವಿ ಕ್ಾಮಗಔಯಭಖಳನುನ, ಅಿಂತಜಾಗಲ, ಇನ ನ ಇತಯ ೆ
ಕ್ಾಮಗಔಯಭಖಳ ಭ ಲಔ ವಿವದಾದಮಿಂತ ಇಷಾಲಿಂ ಯಚಾಯ ಭಾಡಲು ಅಾಯ ಯಭಾಣದ ಸಣನುನ ಕಚುಗ 
ಭಾಡಲಾಖುತಿತದೆ. ಭುಸ್ಲಿಂ ಯಾಜಮು ಯಿಂಚದಲಿಲ 48 ಅತಿದೆ ಡಡ PÀÄgïD£ï ಭುದಯಣ ಕ್ಾಿಂೆಕ್ಷ  ಆಯೋಜಿಷುತತದೆ. 
2). ಆಪ್ಿೇಕಾ 
ಉತತಯ ಆಫ್ರಯಕ್ಾದ ಆಯಿಂಭಿಔ ವಿಜಮದ ನಿಂತಯ,  ಗ ಔಯಾಳಿಮ ಜನಯು ಭತುತ ಷ್ಟ್ಗಮನ್ ಕ್ ೆಲಿಲ ಭತುತ 
ಒಭನ್ ನ ಾಮಾರಿಖಳ ನಡು ೆ ನಿಯಿಂತಯ ಷಿಂಾದದ ಬಾಖಾಗಿ ಇಷಾಲಿಂ 8ನೆೋ ವತಭಾನದಲಿಲ  ಗ ಆಫ್ರಯಕ್ಾದ 
ಔಯಾಳಿಮುದದಔ ಾ ಫಿಂದಿತು. ಅಸ್ತತದ ಆಯಿಂಭಿಔ ವತಭಾನಖಳಲಿಲ, ಆಫ್ರಯಕ್ಾದಲಿಲದದ ಇಷಾಲಿಂ ಕ್ತಯಮಾತಭಔಾಗಿಮ  ಭತುತ 
ಅಲಲಔಲ ೆಲೋಲಾದ ಇತಿಸಾಷನುನ ಸೆ ಿಂದಿದುದ, ಷುಧಾಯಣಾ ಚಳುಳಿಖಳು ಭತುತ ಯಾಜಿಂವಖಳು ಯಷಯ ಗಶಗಣೆ 
ಭತುತ ಮವಷಷನುನ ಔಿಂಡು. ಅಧಿಕ್ಾಯನುನ ಡೆಮುುದು ಉ-ಷಸಾಯ ಆಫ್ರಯಕ್ಾದಲಿಲ ಚಿನ ನನದ ಉತಾದನಾ ಯದೋೆವಖಳಲಿಲ 
ಾಮಾಯ ಭಾಖಗಖಳನುನ ಬದಯಡ್ರಷುುದಯ ಮೆೋಲೆ ಅಲಿಂಬಿತಾಗಿಯುತತದೆ. ಇಷಾಲಮಿನ ಆಡಳಿತಗಾಯಯು ಉತತಯ ಭತುತ 
ದಕ್ಷಿಣಕ್ಾೆ ವಿಷತರಿಸ್ದಯು. ಆದಾಖ ಮ, ಉ-ಷಸಾಯನ್ ಇಷಾಲಿಂನಲಿಲ ಷಸೆ ೋದಯತದಿಿಂದ ಾಯಫಲಮ ಸೆ ಿಂದಿದದು ಭತುತ 
ಹಿಿಂದಿನ ಭ ಡ ನಿಂಬಿಕ್ ೆದದತಿಖಳೄೆಿಂದಿಗ ೆಫೆಯೆತುಸೆ ೋಗಿದದು. 11ನೆೋ ವತಭಾನದ ಕ್ ೆನೆಮ ತೆೈಭಾಸ್ಔದಲಿಲ, ಇಷಾಲಿಂ 
ಮೆಡ್ರಟಯೆೋನಿಮನ್ ಜಖತಿತನಲಿಲ ಾಯಫಲಮ ಷಾಧಿಸ್ತು. 16 ರಿಿಂದ 19ನೆೋ ವತಭಾನದಯೆಗೆ, ಭಾಗಯೆಬ ನ49 ಸೆಚಿಿನ ನ ಬಾಖ 
ಟೆ ಿೋಭನ್ ಆಳಿಕೆ್ಮಲಿಲತುತ. 1880 ಯ ಸೆ ತಿತಗ,ೆ ಕಿಂಡದ ಅನೆೋಔ ಔಾದ ದೆೋವಖಳಲಿಲ ಇಷಾಲಿಂ ಫೋೆಯ ರಿತು. 
1956 ಭತುತ 1994 ಯ ನಡುೆ, ಆಫ್ರಯಕ್ಾದ ಎಲಾಲ ಯಾಜಮಖಳು ತಭಭ ಷಾಸತುವಾಹಿ ವಕ್ತತಖಳಿಿಂದ ಷತಿಂತಯಾದು. 
ಆಫ್ರಯಕ್ಾದ ಜನಷಿಂಖ್ಮೆಮ 17% ಕ್ತಾಿಂತ ಸೆಚು ಿಜನಯು ಅಯಬ ಭ ಲದಯಾಗಿದಾದಯೆ. ಸೆಚಿಿನ ನ ಭುಸ್ಲಭಯು ಭತುತ ಕ್ೈೆಷತಯು  
48 ನೆ ೋಡ್ರರಿ www.qurancomplex.org 

49 ಭಾಘೀಯಬ ಅಯೆಬಿಕ್ ಬಾಶೆಮಲಿಲ "ಷ ಮಾಗಷತದ ಷಥಳ" ಅಥಾ "ಶಿಿಭ" ಎಿಂಫ ಅಥಗನುನ ನಿೋಡುತತದೆ, ಇದು ಷಸಾಯಾ ಭಯುಬ ಮಿಮ ಉತತಯಕೆ್ಾ ಭತುತ ನೆೈಲ್ ನದಿಮ ಶಿಿಭಕೆ್ಾ ಅಟಾಲಸ್ 
ಗತಖಳೄೆಿಂದಿಗೆ ಷೆೋರಿಕೆ್ ಳುಳತತದೆ. ಬೌಗೆ ೋಳಿಔಾಗಿ, ಯದೆೋವು ಮಯೆ ಕೆ್ , ಅಲಿುೋರಿಮಾ, ಟುನಿೋಶಿಮಾ, ಲಿಬಿಮಾನುನ ಳಗೆ ಿಂಡ್ರದೆ. ಶಿಿಭ ಷಸಾಯಾ ಭತುತ ಕೆ್ಲವೊಮೆಭ ಭೌಟಾಗನಿಮಾ, ಇದನುನ 
ಸೆಚಾಿಗಿ ಶಿಿಭ ಆಫ್ರಯಕ್ಾದಲಿಲ ಇರಿಷಲಾಖುತತದೆ. 
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ಅಔಾಔಾದಲಿಲ ಾಸ್ಷು ಯದೋೆವು ಷೆನೆಖಲ್ ನಿಿಂದ ಷಾಸೋೆಲ್ ನಾದಮಿಂತ ಇರ್ಥಯೋಪ್ರಮಾ ಭತುತ ಉದದಾದ ಆಫ್ರಯಕ್ಾದ 
ಇಿಂಡ್ರಮನ್ ಷಾಖಯ ಷಭುದಯ ತಿೋಯದಲಿಲ ಾಮಪ್ರಸ್ಯುತತದ.ೆ ಸೆಚುತಿಿತಯು ಆಔಯಭಣಕ್ಾರಿ ಇಷಾಲಿಂ ಭ ಲಬ ತ ಚಳುಳಿಖಳು 
ಭತುತ ಆಫ್ರಯಔದ ಕ್ೈೆಷತ ಷುಾತಾಗಫೆ ೋಧನಯೆಿಿಂದ ಭುಸ್ಲಿಂ ಷಭುದಾಮಖಳಲಿಲ ಭತಾಿಂತಯಗ ೆಳುಳುದರಿಿಂದ ಾಮಔಾಗಿ 
ಗಶಗಣೆಮಾಖು ಷಾಧಮತೆಖಳು ಸೆಚಾಿಗಿ.ೆ ಷುಡಾನ್ ಭತುತ ನೆೈಜಿೋರಿಮಾದಲಿಲ ಇದು ಮುದಧ ಅಥಾ ಷಾಭ ಹಿಔ 
ಹಿಿಂಷಾಚಾಯಕೆ್ಾ ಕ್ಾಯಣಾಗಿದೆ. ಗಿನಿಮಾ-ಬಿಷೌಷ, ಕ್ ೆೋಟ್ ಡ್ರ ಐವೊಯಿರ್ ಭತುತ ಚಾಡ್ ನಿಂತಸ ಇತಯ ದೆೋವಖಳು 
ಬವಿಶಮದಲಿಲ ತೆ ಿಂದಯಮೆ ಅಾಮದಲಿಲದೆ. ಈಜಿಪ್ಿ, ಷುಡಾನ್ ನಾದಗನ್ಗ ನೆೈಜಿೋರಿಮಾ ಭತುತ ಕ್ ೆಮಸ್ ಗನಿಂತಸ 
ದೆೋವಖಳಲಿಲ ಭುಸ್ಲಭರಿಿಂದ ಕ್ೈೆಷತರಿಗೆ ಹಿಿಂಷೆ ಸೆಚಾಿಗಿದೆ. ಹಿಿಂಷಾತಭಔ ಇಷಾಲಿಂ ಭ ಲಬ ತ ಚಳುಳಿಖಳು ಈ ಕಿಂಡನುನ 
ಉತತಯದಲಿಲ ಅಲಿುೋರಿಮಾದಿಿಂದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಾೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಯಕ್ಾದ ಮೆೋಲೆ ಆಳಾಗಿ ರಿಣಾಭ ಬಿೋರಿೆ. ಅಲಿುೋರಿಮಾದಲಿಲ 
ಕ್ಟೆಿದಾದ ಗೆರಿಲಾಲ ಮುದಧ ಕ್ತೋನಾಮದಲಿಲ ಬಯೋತಾದಔ ದಾಳಿ ಭತುತ ಉತತಯ ನೆೈಜಿೋರಿಮಾದಲಿಲ ಕ್ೈೆಷತಯ ವಿಯುದಧ ಜಿಸಾದ್ 
ಇದಕ್ಾೆ ಷಾಕ್ಷಿಮಾಗಿದೆ. 
ಆಫ್ರಯಕ್ಾದಲಿಲ ಈಗಾಖಲೆೋ ದೆೋವಖಳಲಿಲ ಷಾಿಂಯದಾಯಿಔ ಧಭಗಖಳಿಿಂದ ಭತಾಿಂತಯಗ ೆಿಂಡ ಭುಸ್ಲಭಯು ಘಾನಾ ಭತುತ 
ಷಾಸೋೆಲನಾದಮಿಂತ ಇದಾದಯೆ. ತಿೋಯಾ ಇತಿತೋಚೆಗ,ೆ ಭುಸ್ಲಿಂ ಮಿಶನರಿ ಯಮತನು ಆಫ್ರಯಕ್ಾದ ಯತಿಯಿಂದು ದೆೋವಔ ಾ 
ವಿಷತರಿಸ್ದ.ೆ ತೆೈಲ ಅನುದಾನಿತ ಶಿಕ್ಷಣ, ನೆಯು ಯೋಜನಖೆಳ ಫಳಕ್.ೆ ಆಫ್ರಯಕ್ಾದ ಯಾಜಕ್ತೋಮ ಜಿೋನದಲಿಲ ಇಷಾಲಿಂಗೆ ಿಂದು 
ಾತಯನುನ ನಿೋಡಲು ಅನುದಾನ ಭತುತ ಷುಷಿಂಗಟ್ಟತ ಮಿಶನ್ ಯಮತನಖಳು ಷಲ ಮವಷಷನುನ ಔಿಂಡ್ರ.ೆ ಇಷಾಲಿಂ ಕ್ಲೆು 
ಷಾಿಂಯದಾಯಿಔ ಆಫ್ರಯಔನ್ ಭೌಲಮಖಳಿಗ ೆ ಅನುಭತಿಸ್ತು, ಉದಾಸಯಣೆಗೆ ಫಫ ಯುಶನು ಫಫರಿಗಿಿಂತ ಸೆಚುಿ 
ಸೆಿಂಡತಿಮಯನುನ ಸೆ ಿಂದಲು ಅನುು ಭಾಡ್ರಕ್ ೆಡುಿಂಥದುದ (ಇದನುನ PÀÄgïD£ï ಷಸ ಅನುಭತಿಷುತತದೆ), ಇದರಿಿಂದಾಗಿ 
ಕ್ೈೆಷತ ಧಭಗಕ್ಾೆ ಭತಾಿಂತಯಗೆ ಳುಳುದಕ್ತಾಿಂತ ಇಷಾಲಿಂಗೆ ಭತಾಿಂತಯಗೆ ಳುಳದಕ್ಾೆ ಔಡ್ರಮೆ ಅಷಭದಾನವಿತುತ ಭತುತ  
ಷುಲಬಾಗಿತುತ.  
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಯಕ್ಾಕ್ೆಾ ಭುಸ್ಲಭಯು 17 ನೆೋ ವತಭಾನದಲಿಲ ಫಿಂದಯು, ಇಯನುನ ಡರ್ ಷಾಸತುವಾಹಿಖಳಿಿಂದ ಖುಲಾಭಯಾಗಿ 
ಅಥಾ ಯಾಜಕ್ತೋಮ ಬಯಶಿಯನಾನಗಿ ತಯಲಾಯಿತು. ಣಗಬೋೆದ ಮುಖದಲಿಲ ಷೌತ್ ಆಫ್ರಯಕ್ಾದ ಯಾಜಕ್ತೋಮ ಯಸ್ತತಿಮ 
ರಿಣಾಭಾಗಿ, ಆಡಳಿತಾಯ ಡ ಷಕ್ಾಗಯನುನ ‚ಬಿಳಿ ಕ್ೈೆಷತ ದಫಾಫಳಿಕೆ್ಗಾಯೆಿಂದು‛ ಎಿಂದು ಖುಯುತಿಷಲಾಗಿದದರಿಿಂದ ಅನೆೋಔ 
ಔು ಆಫ್ರಯಔನನಯು ಮಾಗಮ ಧಭಗಖಳನುನ ಸುಡುಔುತಿತದದಯು. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಯಕ್ಾದಲಿಲ ಣಗಬೋೆದ ನಿೋತಿಮ 
ಾಷತವಿಔತೆಮು ಅನೆೋಔ ಔು ಜನಯಲಿಲ ಋಣಾತಭಔ ಚಿನ ತಯಣ ಷಾಥನೆಗ ೆಕ್ಾಯಣಾಯಿತು. ಇದಯ ರಿಣಾಭಾಗಿ ಇಷಾಲಿಂ 
ಆಪ್ರಯೋಕ್ಾದ ಭತಾಗಿ ಆಷಕ್ತತಯಿಿಂದ ಫೆಳಮಲು ಕ್ಾಯಣಾಯಿತು. ಆಪ್ರಯಕ್ಾದ ಜನಯು ತಭಭ ಭನಸ್ಷನಲಿಲ ಯೋಷು ಜನಯ 
ನಡು ೆ ವಿಬಜಿಷು ಗೆ ೋಡೆಮನುನ ಡೆಮಲು ಷತತನಲಲ, ಆತನು ಣಗಫೋೆದ ನಿೋತಿಮ ಲೆೋಕಔನೆಿಂದು ಖಯಹಿಷಲು 
ಾಯಯಿಂಭಿಸ್ತು. ಭುಸ್ಲೋಭಯು ಈ ರಿಸ್ಥತಿಮ ಲಾಬನುನ ಡೆದುಕೆ್ ಿಂಡಯು ಭತುತ ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗನುನ ‚ಷಭಾನ 
ಸಔುಾಖಳು ಭತುತ ನಾಮಮನುನ ಆಧರಿಸ್ದ ಧಭಗ‛, ೆಿಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಯಕ್ಾದಲಿಲ ಭಾತಯಲಲದೆ ಯಿಂಚದಲೆಲಲಾಲ 
ಉತೆತೋಜಿಸ್ದಯು. ಇಿಂದು ಅನೆೋಔ ಔು ಭುಸ್ಲಭರಿದಾದಯ,ೆ ಫಸುತೆೋಔ ಎಲಲಯ , ವಿವೆೋಶಾಗಿ ಷ ೆೆಟೆ  ಭತುತ ಇತಯ 
ಯದೋೆವಖಳಲಿಲ19 ಷಾಿಂಯದಾಯಿಔ ಕ್ೈೆಷತತದ ಹಿನೆನಲೆಯಿಿಂದ ಫಿಂದಿದಾದಯೆ. 1957 ಯಲಿಲ ಡ್ರೋಡಾಟ್ ಐಪ್ರಸ್ಐ (ಅಿಂತಯಯಾಷ್ಟ್ಾೋಮ 
ಇಷಾಲಮಿಕ್ ಯಷಯಣ ಕ್ೋೆಿಂದಯ) ಮನುನ ಷಾಥಪ್ರಸ್ತು ಡಫಗನ್ ನಲಿಲ ಭತುತ ವಿವಾದಮಿಂತ ಷಾಹಿತಮ ಭತುತ ವಿೋಡ್ರಯಖಳನುನ 
ಯಔಟ್ಟಷಲು ಾಯಯಿಂಭಿಸ್ತು, ಇದು ಷತಮೆೋದ ಭತುತ ಅದಯ ಷಿಂದೋೆವನುನ ಅಸಾಷಮ ಭಾಡು ಖುರಿಮನುನ ಸೆ ಿಂದಿತುತ, 
ಈ ಭ ಲಔ ಇದು ಕ್ೈೆಷತ ಮಿಶನನುನ ಯತಿಯೆ ೋಧಿಷುತತದೆ. 
----------------------- 
50 ಭೌಯರ್ 1999:126 
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 3.) ಯುಯ್ ೇಪ್  
ಾಶಿಿಭಾತಮ ಜಖತಿತನಲಿಲ ಇಷಾಲಿಂ ಜನಷಿಂಖ್ಮೆಮ ಫೆಳಗೆಗೆಗ ೆಭುಕಮಾಗಿ ಮುಯ ೆೋಪ್ರಮನ್ ದೆ ಡಡ ವಕ್ತತಖಳ ಹಿಿಂದಿನ 
ಷಾಸತುಖಳಿಿಂದ ಲಷ ೆ ಫಿಂದದುದ ಭತುತ ಈ ಲಸ್ಖಯಲಿಲ ಸೆಚಿಿನ ನ ಜನನ ಯಭಾಣ ಆಗಿಯುದು ಕ್ಾಯಣಾಗಿದೆ. 
ಆದಾಖ ಮ, ಮುಯ ೆೋಗೆ ಭುಸ್ಲಭಯು ಭುಕಮಾಗಿ ಳಗ ೆಫಿಂದಿಯುದು ಉತತಯ ಆಫ್ರಯಕ್ಾದ ದೋೆವಖಳಾದ ಅಲಿುೋರಿಮಾ, 
ಫಾಲಾನ್ ದೆೋವಖಳಿಿಂದ ಭತುತ ವಿವೆೋಶಾಗಿ ಟಕ್ತಗಯಿಿಂದ ಲಷ ೆಫಿಂದಯು. ಈ ಭುಸ್ಲಿಂಯಲಿಲ ಸೆಚಿಿನ ನಯು ಸೆಷರಿಗ ೆಭಾತಯ 
ಇದಾದಯೆ, ಆದಯ ೆ ಅನೆೋಔಯು ಮುಯ ೆೋನಲಿಲ ‚ನಾಸ್ತಔಯ ಯಿಂಚಕ್ಾೆ‛ ಯೋೆಶಿಷು ಭ ಲಔ ಬಕ್ತತ ಭತುತ 
ಭ ಲಬ ತಾಗಿದಾದಯೆ. ಭುಸ್ಲಿಂ ುಯುಶಯು ಾಶಿಿಭಾತಮ ಭಹಿಳಮೆಯನುನ ಭದುಮೆಾಖುುದರಿಿಂದ ಇಷಾಲಿಂ ಸೆಚಾಿಗಿ 
ಫೆಳಮೆಲಾಖುತತದೆ. ಸೆಚಿಿನ ನ ಷಿಂದಬಗಖಳಲಿಲ, ಭುಸ್ಲಮೆೋತಯ ಸೆಿಂಡತಿಮಯು ಭತುತ ಅಯ ಭಔಾಳು ಇಷಾಲಿಂಗೆ 
ಭತಾಿಂತಯಗ ೆಳುಳತಾತಯೆ ಅಥಾ ಸಾಗೆ ಭಾಡಲು ತತಡ ಸಾಔುತಾತಯೆ. ಶಿಭಿದಲಿಲ ಕ್ಲೆಯು ಇಷಾಲಿಂ ಅನುನ ತಭಭ ಸೆ ಷ 
ಧಭಗೆಿಂದು ಪ್ರಕ್ ೆಳುಳತಿತದಾದಯೆ. 2000 ಯ ಸೆ ತಿತಗ,ೆ ಅನೆೋಔ ದೆೋವಖಳು ಸಲಾಯು ಮಿಲಿಮನ್ ಭುಸ್ಲಭಯನುನ 
ಸೆ ಿಂದಿದದು: ಉದಾ. ಪಾಯನ್ಷ (5 ಮಿಲಿಮನ್), ಗೆಯೋಟ್ ಬಿಯಟನ್ ಭತುತ ಜಭಗನಿ (ಯತಿ ದೆೋವ 3.5 ಮಿಲಿಮನ್). ಪಾಯನ್ಷ 
ಭತುತ ಗೆಯೋಟ್ ಬಿಯಟನಲಿಲ ಇಷಾಲಿಂ ಎಯಡನೆೋ ಅತಿದೆ ಡಡ ಧಾಮಿಗಔ ಖುಿಂಾಗಿದ.ೆ ಮುಯ ೆೋನಲಿಲ ಾಸ್ಷು ಕ್ಲೆೆೋ 
ಭುಸ್ಲಭಯು ಅಯಲಿಲ ಅನೆೋಔಯು ಮದಲಿನ ಯೋಜನಮೆನುನ ಭಾಡ್ರಕ್ ೆಿಂಡ್ರದದರಿಿಂದ ತಭಭ ಭ ಲ ದೋೆವಕ್ಾೆ 
ಹಿಿಂದಿಯುಗಿದಾದಯೆ.  
ಮುಯ ೆೋನಲಿಲ ಾಸ್ಷು ಭುಸ್ಲಿಂಯ ಷಿಂಯೋಜನೆ ಔುರಿತು ಮಾುದೆೋ ನಿಕಯಾದ ಅಿಂಕ್ತಅಿಂವಖಳು ಅಸ್ತತದಲಿಲಲಲ.  
ಫಸುಷಿಂಖ್ಾಮತಯು ಷುನಿನ ಭ ಲದಯು ಎಿಂಫುದು ಕಚಿನ ತಾಗಿ ಸೆೋಳಫಸುದು. ಅಲಷಿಂಖ್ಾಮತಯು ಭಾತಯ ಅಲಿಲ ಶಿಮಾ 
ಖುಿಂಪ್ರಗ ೆ ಷೆೋರಿದಯು. ಅಷಾಿಂಯದಾಯಿಔ ಅಸಭದಿಮಾ51 ಚಳುಳಿಮು ಾಶಿಿಭಾತಮ ಜಖತಿತನಲಿಲ, ಅದಯ ಗಾತಯಕೆ್ಾ 
ಅನುಖುಣಾಗಿ, ವಿವಾದಮಿಂತ ಯಭುಕಾಗಿದೆ. ಾಶಿಿಭಾತಮ ಜಖತಿತನಲಿಲ ಧಭಗದ ಷಾತಿಂತಯಿದಿಿಂದ ಭತುತ ಈ ಖುಿಂಪ್ರನ 
ಷಕ್ತಯಮ ಯಚಾಯ ಕ್ಾಮಾಗಚಯಣೆಯಿಿಂದ ಈ ಲಿತಾಿಂವ ಉಿಂಟಾಖುತತದೆ. ಷ ಫ್ರತತ ನಿಯಿಂತಯಾಗಿ ಸೆಚುತಿಿತಯು ಯಬಾ 
ಭತುತ ಾಮಔ ಯಷಯಣ ಸೆ ಿಂದಿಯುಿಂತೆ ತೆ ೋಯುತತದೆ. ಾವಾತಿಮ ಜನಯು ಇದಯಲಿಲ ಸೆಚು ಿ ಸೆಚು ಿ ಆಷಕ್ತತ ಸೆ ಿಂದಿದಾದಯೆ 
ಭತುತ ಇಷಾಲಿಂನ ಈ ತಸ್-ಭಾಮಿಗಔ ವಾಖ್ಮೆ ಅನುಮಾಯಿಖಳಾಖುತಾತಯೆ ಎಿಂದು ಅನುಬ ತೆ ೋರಿಷುತತದೆ. ಆದಾಖ ಮ, 
ಾವಾಿತಮ ಷ ಫ್ರತತ ಷಾಔಶುಿ ಅಷಾಿಂಯದಾಯಿಔಾಗಿದೆ ಭತುತ ಸೆ ಷ ಮುಖದ ಚಳುಳಿಯಿಂದಿಗೆ ಫೆಯೆತುಸೆ ೋಖುತತದೆ. 

ಮದಲ ತಲೆಭಾರಿನ ಲಸ್ಖಯು ತಭಭ ತಾಮಾನಡ್ರನಲಿಲ ಕ್ಳೆ ಭತುತ ಭಧಮಭ ಖಗಕ್ಾೆ ಷೆೋರಿದಯಾಗಿದಾದಯೆ. ಅಯು 
ಷಾಭಾನಮಾಗಿ ಷಯಳ, ಅಸಗತೆ ಇಲಲದ ಕ್ಲೆಷಕ್ಾಾಗಿ ಶಿಭಿಕ್ಾೆ ಫಿಂದಯು. ಅಯ ಶಿಕ್ಷಣು ಾಶಿಿಭಾತಮರಿಗಿಿಂತ ತಿೋಯಾ 
ಕ್ಳೆಭಟಿದಾಗಿದೆ. ತಭಭ ಆತಿಥೆೋಮ ಯಾಶಾಖಳ ಬಾಶೆಮನುನ ಷಾಧಿನಭಾಡ್ರಕ್ ೆಳಳದು ಷಸ ದೆ ಡಡ ತೆ ಿಂದಯೆಖಳನುನ 
ಉಿಂಟುಭಾಡಫಸುದು. ಭಔಾಳಿಗೆ ಇದು ವಿಭಿನನಾಗಿದೆ, ಆದಾಖ ಮ, ಅಯು ಬಾಶೆಮನುನ ಷುಲಬಾಗಿ ಔಲಿಮುತಾತಯ ೆ
ಭತುತ ತಭಭ ಆತಿಥೆೋಮ ದೆೋವದ ಷಿಂಷೃತಿಮಲಿಲ ಫೆಳಮೆುತಾತಯೆ. ಿಂದು-ಆತಭವಿವಾಷ ಭತುತ ಸೆಚು ಿವಿದಾಮಿಂತ ಎಯಡನೆೋ 
ಭತುತ ಭ ಯನೆಮ ತಲೆಭಾರಿನಯು ಇಿಂದು ಅಸ್ತತದಲಿಲದಾದಯೆ.52 

------------------------- 
51 1.6.5. ಅದಾಮಮ ನೆ ೋಡ್ರರಿ 
52 ಆದಾಖ ಮ, ಸೆ ಷ ಷಭಷೆಮಖಳು ಉದಬವಿಷುತತೆ, ಉದಾಸಯಣೆಗೆ ಪಾಯನ್ಷ ನಲಿಲ, ಉತತಯ ಆಫ್ರಯಕ್ಾದ ಲಷೆ ಕ್ಾಮಿಗಔರಿಿಂದ ಫಿಂದ ಎಯಡನೆೋ ಭತುತ ಭ ಯನೆೋ ತಲೆಭಾರಿನ ಸೆಚಿನ ಿನ ಷಿಂಖೆ್ಮಮ ಭುಸ್ಲಭಯು 
ನಿಯುದೆ ಮೋಗಿಖಳಾಗಿದಾದಯೆ. ಕೆ್ಲಷಕ್ಾಾಗಿ ಸುಡುಔುಾಖ ಅಯು ತಭಭ ಭ ಲದ ಕ್ಾಯಣಕ್ಾಾಗಿ ತಾಯತಭಮನುನ ಎದುರಿಷುತಾತಯೆ. ಇದು ಅಯು ಾಸ್ಷು ದೆ ಡಡ ನಖಯಖಳ ಉನಖಯಖಳಲಿಲ ಷಾಭಾಜಿಔ ಉದೆೋಖ 
ಭತುತ ಅಯಾಧನುನ ಸೆಚಿನ ಿಷುತತದೆ. ಅನೆೋಔ ಷಥಳಖಳಲಿಲ ಅಯು ಅನುಬವಿಸ್ದ ನಿಯಾಔಯಣೆಮ ಕ್ಾಯಣದಿಿಂದಾಗಿ ಕೆ್ಲವೊಮೆಭ ಕೆ್ೈಷತರಿಿಂದಲ  ಔ ಡ-ಅನೆೋಔ ಮು ಭುಸ್ಲಭಯು ಇಷಾಲಿಂನ ಆಳಕೆ್ಾ ಸೆಚಾಿಗಿ 
ಸೆ ೋಖುಯು.  
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ಫೆೋಯಡೆ,ೆ ಶಿಭಿದಲಿಲ ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಏಔಯ ದ ಷಭ ಸನುನ ಯಚಿನ ಷುುದಿಲಲ ಆದಯ ೆವಿಭಿನನ ಭ ಲಖಳು, ಷಿಂಷೃತಿ ಭತುತ 
ಬಾಶೆಖಳನುನ ಸೆ ಿಂದಿದಾದಯೆ. ಅಯ ನಿಂಬಿಕ್ಗೆೆ ಷಿಂಫಿಂಧಿಸ್ದಿಂತೆ ವಿವಿಧ ಆಯಾಖಳು ಭತುತ ನಡಳಿಕೆ್ ಔಿಂಡುಫಯುತತದೆ. 
ಅನೆೋಔಯು ತಭಭ ಧಭಗನುನ ಯಭುಕ ಇಷಾಲಮಿನ ವಿತಯ ದಿನಖಳಲಿಲ ಭಾತಯ ಅಫಾಮಷ ಭಾಡುತಾತಯ,ೆ ಅಥಾ ಬಿಔಾಟ್ಟಿನ 
ಷಭಮದಲಿಲ ಧಭಗದ ಔಡಗೆೆ ತಿಯುಖುತಾತಯೆ. ಕ್ೈೆಷತ ಹಿನೆನಲೆಮುಳಳ ಆದಯ ೆಜಾತಮತಿೋತ ಜಿೋನವೆೈಲಿ ಸೆ ಿಂದಿಕ್ ೆಿಂಡಯನುನ 
ಕ್ೈೆಷತಯು ಎಿಂದು ಬಾವಿಷಲಾಗಿದ,ೆ ಶಿಭಿದಲಿಲ ಭುಸ್ಲಭಯಾಗಿಯುುದು ಷುಲಬಲಲ ಎಿಂದು ಇತಯಯು ಬಾವಿಷುತಾತಯೆ. 
ಕ್ಳೆಭಟಿದ ಷಾಭಾಜಿಔ ವೆಯೋಗೆಮ ಭುಸ್ಲಭಯು ಇತಯರಿಗಿಿಂತ ಸೆಚು ಿಧಾಮಿಗಔಯಲಲ. ಆದಾಖ ಮ, ಮು ಭುಸ್ಲಭಯು ತಭಭ 
ೆ ೋಶಔಯು ತಮಭಿಂದಿಗ ೆ ತಿಂದಿಯು ಇಷಾಲಿಂ ಷಿಂಯದಾಮದ ಫಗೆೆ ಸೆಚಾಿಗಿ ಷಿಂವಮ ಮಔತಡ್ರಷುತಾತಯೆ ಎಿಂಫುದು 
ಷಶಿಾಗಿದೆ. ಅನೆೋಔಯು ಇಷಾಲಮಿನ ಆಧುನಿಔ ಭತುತ ಯಫುದಧ ಯ ನುನ ಸುಡುಔುತಿತದಾದಯೆ.  

ಫೆೋಯ ೆ ಮಾುದೆೋ ಧಭಗದಲಿಲದದಿಂತ,ೆ ಭುಸ್ಲಿಂಯ ರಿಮಿತಿಯಿಿಂದ ಧಾಮಿಗಔ ಅಯಾದ ನಿಣಗಮ ವಿವೆಲೋಶಣೆ 
ಭ ಲಬ ತಾದಿಯಿಿಂದ ಹಿಡ್ರದು ಭ ಲ ದೆೋವದಲಿಲ ಷಲ ಬಾಖ ನಾಭಭಾತಯಕೆ್ಾ ಷಿಂಫಿಂಧಿಸ್ಯುತತದೆ. ಅಲೆಫೋನಿಮನನಯು, 
ಔಭುಮನಿಸ್ಿ ಖಳ ನಿಮಭದಡ್ರಮಲಿಲ ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗನುನ ಯಶಿಲಿಸ್ ನೆ ೋಡಲು ಷಲ ಅಕ್ಾವವಿಯುದರಿಿಂದ, 
ನಾಭಭಾತಯಕ್ಾೆ ಭುಸ್ಲಭಯಾಗಿ ಇಯುಯು, ಆದಯ ೆ ಾಕ್ತಷಾತನದಿಂತಸ ಔಟುಿನಿಟಾಿದ ಧಾಮಿಗಔ ಾತಾಯಣದಲಿಲಯು 
ಜನಯು ಷಾಭಾನಮಾಗಿ ಆಳಾದ ಧಭಗ ನಿಂಬಿಕ್ಖೆಳನುನ ಸೆ ಿಂದಿಯುತಾತಯೆ. ಧಭಗದ ಆಚಯಣೆಮು ಯಾಜಮದೆ ಿಂದಿಗ ೆ
ಅನೆ ಮೋನಮಾಗಿ ಸೆಣೆದುಕ್ ೆಿಂಡ್ರಯು ಔಟುಿನಿಟಾಿದ ಇಷಾಲಮಿನ ಯದೋೆವಖಳಿಿಂದ (ಇಯಾನ್, ಾಕ್ತಷಾತನ್, ಫಾಿಂಗಾಲದೆೋವ, 
ಇತಾಮದಿ) ಭುಸ್ಲಿಂಯು, ಹಿಿಂದಿನ ಔಭುಮನಿಸ್ಿ ದೆೋವಖಳ ಭುಸ್ಲಿಂರಿಗಿಿಂತ ಭಿನನಾದ ಯಾಜಕ್ತೋಮ ತಿಳುಳಿಕೆ್ಮನುನ  
ಸೆ ಿಂದಿದಾದಯೆ. ಟಕ್ತಗ ಭತೆತ ಭಿನನಾಗಿದೆ ಮಾಕ್ಿೆಂದಯ ೆಧಭಗ ಭತುತ ಯಾಜಮನುನ ಅಧಿಔೃತಾಗಿ ಫೆೋಗಡ್ರಷಲಾಗಿದೆ.  
 
7ನೆೋ ವತಭಾನದಿಿಂದಲ  ಯಶಾಮ ಫಸಳ ದೆ ಡಡ ಇಷಾಲಮಿ ಯದೋೆವಾಗಿದ.ೆ ಷೆ ೋವಿಮತ್ ಔ ಾಟ ಅಿಂತಮಾದ ನಿಂತಯ 
ಖ್ಾಜಾಕ್ತಷಾತನ್, ಉಷೆಫಕ್ತಷಾತನ್, ತುಔಗಮೆನಿಷಾತನ್ ಭತುತ ಕ್ತಗಿಗಜಿಷಾತನ್ ಈ ದೆೋವಖಳು ಷತಿಂತಯ ಯಾಜಮಖಳಾಗಿ ಭಾಗಟ್ಟಿ,ೆ 
ಅಲಿಲ ಇಷಾಲಿಂ ಈಖ ಭತೆತ ಅಭಿೃದಿಧ ಸೆ ಿಂದುತಿತದೆ. ಯಷುತತ ಯೃತಿತಖಳು ಭುಿಂದುರಿದಯ,ೆ 2050 ಯ ೆೋಳಗೆ ೆ ಯಶಾಮದ 
ಜನಷಿಂಖ್ಮೆಮ ಷುಭಾಯು 20% ಯಶುಿ ಭುಸ್ಲಿಂಯಾಖಲಿದಾದಯೆ ಎಿಂದು ಅಿಂದಾಜಿಷಲಾಗಿದೆ. ಯಶಾಮ ಜನಾಿಂಖು 
ಭದಮಾನದಿಿಂದಾಗಿ ಔಡ್ರಮೆ ಜನನ ಭತುತ ಸೆಚಿಿನ ನ ಭಯಣ ಯಭಾಣನುನ ಸೆ ಿಂದಿದಾದಯ,ೆ ಆದಯ ೆ ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಸೆಚಿಿನ ನ 
ಜನನ ಯಭಾಣನುನ ಸೆ ಿಂದಿದಾದಯೆ ಭತುತ ಭದಮನುನ ನಿಶೆೋಧಿಷಲಾಗಿದೆ ಎಿಂದು ರಿಖಗೆಷಲಾಗಿದೆ. ಕ್ಾಔಷಸ್ ಭತುತ 
ಭಧಮ ಏಶಾಮದ ಲಕ್ಾಿಂತಯ ಭುಸ್ಲಭಯು ಯಶಾಮದಲಿಲ ಷರಿಮಾಗಿ ನೆಲೆಸ್ದಾದಯೆ. 1989ರಿಿಂದ, ಯಶಾಮದ ಭುಸ್ಲಿಂ ಜನಷಿಂಖ್ಮೆಮು 
ಷುಭಾಯು 10 ಮಿಲಿಮನ್ (2000) ಏರಿದ.ೆ ಯಶಾಮ ಜನಾಿಂಖದಲಿಲ ಇಷಾಲಿಂ ಔಡಗೆ ೆ ಆಷಕ್ತತ ಸೆಚಾಿಖುತಿತದ,ೆ ಮಾಕ್ಿೆಂದಯೆ 
ನಿಂಬಿಕ್ಗೆ ೆಭತಾಿಂತಯಗ ೆಳುಳಯ ಷಿಂಖ್ಮೆ ಸೆಚಾಿಖುತಿತದೆ. 
4) ್ಸ್ಪ್ಕ್ 
1950 ಕ್ತಾಿಂತ ಮದಲು ವಿವದ ಈ ಬಾಖದಲಿಲ ಮಾುದೆೋ ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಇಯಲಿಲಲ. ಆಷಾೆೋಲಿಮಾದಲಿಲ, ಭುಸ್ಲಭಯು 1947 
ರಿಿಂದ ನ ಯು ಟುಿ ಸೆಚಿಿನ ದಾದಯೆ ಭತುತ ಈಖ ಜನಷಿಂಖ್ಮೆಮ 1% ಯಷ್ಟ್ಿದಾದಯೆ -70 ಔ ಾ ಸೆಚು ಿ ವಿವಿಧ ದೆೋವಖಳಿಿಂದ 
ಷುಭಾಯು 2,60,000. ಸೆಚಿಿನ ನಯು ಸ್ಡ್ರನ ಭತುತ ಮೆಲೆ ಫೋನ್ಗ ಯದೋೆವಖಳಲಿಲ ಾಸ್ಷುತಿತದಾದಯೆ. ಆಗೆನೋಮ ಏಶಾಮದ ಡರ್ 
ಭತುತ ಬಿಯಟ್ಟಷ್ ಷಾಸತುಖಳಿಿಂದ 19 ನೆೋ ವತಭಾನದ ಕ್ ೆನೆಮಲಿಲ ಭತುತ 20 ನೆೋ ವತಭಾನದ ಆಯಿಂಬದಲಿಲ 
ಆಷಾೆೋಲಿಮಾದ ಭುತುತ ಉದಮಭದಲಿಲ ಕ್ಲೆಷ ಭಾಡಲು ಷಣಣ ಷಿಂಖ್ಮೆಮ ಭುಸ್ಲಿಂಯನುನ ನೆೋಭಔ ಭಾಡ್ರಕ್ ೆಳಳಲಾಯಿತು. 
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1975 ಯಲಿಲ ಲೆಫನಾನ್ ನಲಿಲ ನಾಖರಿಔ ಮುದಧ ಾಯಯಿಂಬಾದ ನಿಂತಯ ಲಫೆನಾನಿನ ಲಸ್ಖಯು, ಅಯಲಿಲ ಸೆಚಿಿನ ನಯು 
ಭುಸ್ಲಿಂಯಾಗಿದದಯು, ಸೆಚಿಿನ ನ ಷಿಂಖ್ಮೆಮಲಿಲ ಫಯಲು ಾಯಯಿಂಭಿಸ್ದಯು. 
 
5) ಉತತರ ಅಮೇರಿಕ.. 
1989 ಭತುತ 1998 ಯ ನಡು ೆಮುನೆೈಟೆಡ್ ಷೆಿೋಟಷನಲಿಲ ಇಷಾಲಮಿನ ಜನಷಿಂಖ್ಮೆಮು 2005 ಯ ೆೋಳಗೆೆ ವೆೋಔಡಾ 25 ಯಶುಿ 
ಸೆಚಾಿಗಿದ.ೆ ಮುಎಸ್ಎ ದಲಿಲ ಇಷಾಲಮಿನ ಎಯಡನೆೋ ಅತಿದೆ ಡಡ ಧಾಮಿಗಔ ಖುಿಂಾಗಿದುದ, ಷುಭಾಯು 4.7 ಮಿಲಿಮನ್ 
ಅನುಮಾಯಿಖಳನುನ53 ಸೆ ಿಂದಿದೆ. ಮುಎಸ್ಎಗೆ ತೆಯಳು ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಷಾಿಂಷೃತಿಔ ಭತುತ ಧಾಮಿಗಔ ಬ ಯದೋೆವನುನ 
ಫದಲಾಯಿಷುತಿತದಾದಯ ೆಭತುತ ಅರಿಗೆ ಲಬಮವಿಯು ಸಔುಾಖಳು ಭತುತ ಷಾತಿಂತಯಿ ಖಳನುನ ಷಿಂ ಣಗಾಗಿ ಅಬಮಶಿಷುತಿತದಾದಯೆ. 
ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗು ತನನ ಔಡಗೆೆ ಸೆಚುಿ ಭತಾಿಂತಯ ಸೆ ಿಂದುಯನುನ ಮುಎಸ್ ಜೆೈಲುಖಳಲಿಲ ಭತುತ ವಿವವಿದಾಮಲಮ 
ಕ್ಾಮಿಂಸ್ ಖಳಲಿಲ ಡೆಮುತಿತದೆ. ಇಷಾಲಿಂಗೆ ಭತಾಿಂತಯಗ ೆಿಂಡ ಅಮೆರಿಔದ ಫಸುಾಲು ಜನಯು ಔು ಜನಯು. 
ಮುಎಸ್ಎದಲಿಲ ಆವಮಿಗಔಯಾಗಿ ಸೆಚಿಿನ ನ ಭತಾಿಂತಯ ಯಭಾಣನುನ ಸೆ ಿಂದಿಯು ಆಿಂಗೆ ಲೋ ಭಹಿಳಮೆಯು 
ಭತೆ ತಿಂದು ಜನಷಿಂಖ್ಾಮ ಲಮನುನ ಸೆ ಿಂದಿದಾದಯೆ. ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಲಸ್ಖಯು ಭತುತ ಷಥಳಿೋಮಯು, ಷುನಿನ ಭತುತ ಶಿಮಾ, 
ಷಿಂಯದಾಮಾದಿ ಭತುತ ಉದಾಯಾದಿ, ಷಾಿಂಯದಾಯಿಔ ಭತುತ ಭಿನಾನಭಿಾಯಮುಳಳ ಅನೆೋಔ ಭಸಾ ಚಳುಳಿಖಳು ಭತುತ 
ಖುಯುತುಖಳನುನ ಯತಿನಿಧಿಷುತಾತಯೆ. 18 ಭತುತ 19 ನೆೋ ವತಭಾನಖಳಲಿಲ ಅಮೆರಿಕ್ಾದ ದಕ್ಷಿಣದಲಿಲ ತ ೆೋಟಖಳಲಿಲ ಕ್ಲೆಷ 
ಭಾಡಲು ಫಿಂದ ಆಫ್ರಯಔನ್ ಖುಲಾಭಯಲಿಲ ಕ್ಲೆು ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಇದದಯು, ಅಯಲಿಲ ಇಷಾಲಮಿನ ಖುಯುತು ಫಸಳ ಔಡ್ರಮೆ ಇತುತ. 
 
ಹಿಿಂದಿನ ಭುಸ್ಲಿಂ ಆಖಭನು 1875 ಭತುತ 1912 ಯ ನಡು ೆ ಇಿಂದಿನ ಲೆಫನಾನ್, ಸ್ರಿಮಾ, ಜೆ ೋಡಾಗನ್, 
ಾಮಲೆೋಸ್ಿನಿಮನ್ ಾಯಧಿಕ್ಾಯ ಭತುತ ಇಷೆಯೋಲಿನ ಗಾಯಮಿೋಣ ಯದೆೋವಖಳಿಿಂದ ಫಿಂದಿದದಯು. ಆಖ ಭಸಾ ಸ್ರಿಮಾ ಎಿಂದು 
ಔಯೆಮಲಡು ಯದೋೆವನುನ ಟೆ ಿೋಭನ್ ಷಾಭಾಯಜಮು ಆಳಿತು. ಈ ಆಖಭನದಲಿಲದದ ಅನೆೋಔಯು ಕ್ಲೆಷದ 
ಸುಡುಕ್ಾಟದಲಿಲದದಯು ಿಂಟ್ಟ ುಯುಶಯಾಗಿದದಯು, ತಭಭ ಔುಟುಿಂಫಖಳನುನ ಭನಗೆೆ ಹಿಿಂದಿಯುಗಿಷಲು ಷಾಔಶುಿ ಸಣನುನ 
ಷಿಂಾದಿಷಲು ಷಾಔಶುಿ ಷಭಮ ಅಲೆಲೋ ಉಳಿಮಲು ಉದದೆೋಶಿಸ್ದದಯು. ಕ್ಲೆಯು ಟಕ್ತಗಮ ಷೆೈನಮಕ್ಾೆ ಫಲಿಂತಾಗಿ ಒಡ್ರ 
ಸೆ ೋಖುತಿತದದಯು. ಔಯಮೆೋಣ, ಅಯು  ಗ ಮುನೆೈಟೆಡ್ ಷೆಿೋಟ್ಷ, ಮಿಡ್ ೆಸ್ಿ ಭತುತ ೆಸ್ಫ್ರಕ್ ಔಯಾಳಿಮಾದಮಿಂತ 
ನೆಲಮೆ ಯಲು ಾಯಯಿಂಭಿಸ್ದಯು. ವಿವ ಮುದದ I ಯ ನಿಂತಯ, ಟೆ ಿೋಭನ್ ಷಾಭಾಯಜಮ ತನದ ರಿಣಾಭಾಗಿ 
ಭಧಮಾಯಚಿನ ಮದಿಿಂದ ಭುಸ್ಲಿಂಯ ಅಲೆಮು ಎಯಡನೆಮ ಅಲೆಮಾಯಿತು. ಅಯಬ ಬ ಮಿಮನುನ ಆಳಲು ಯಚಿನ ಷಲಾದ 
ಆದೆೋವದ ಮಷೆಥಮಡ್ರ ಭಧಮಾಯಚಮದಲಿಲ ಶಿಭಿ ಷಾಸತುವಾಹಿ ಆಳಿಕೆ್ಮ ಅಧಿಮ  ಇದಾಗಿದೆ. ಈ ಮುದಧು 
ಲೆಫನಾನ್ ಗ ೆ ಅಿಂತಸ ವಿನಾವನುನ ತಿಂದಿತು, ಸೆಚಿಿನ ನ ಷಿಂಖ್ಮೆಮಲಿಲ ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಫದುಔುಳಿಮಲು ಅನೆೋಔಯು ಲಾಮನ 
ಭಾಡ್ರದದಯು, ಈಖ ಯಾಜಕ್ತೋಮ ಭತುತ ಆರ್ಥಗಔ ಕ್ಾಯಣಖಳಿಗಾಗಿ ಶಿಭಿಕ್ಾೆ ಸೆ ೋಖಲು ನಿಧಗರಿಸ್ದಯು. ಅನೆೋಔಯು 
ಮದಲೆೋ ಆಖಮಿಸ್ದಯು ಭತುತ  ಮುನೆೈಟೆಡ್ ಷೆಿೋಟಷನಲಿಲ ಸ್ಥಯಾಗಿ ಾಷಾಗಿದದ ಷಿಂಫಿಂಧಿಔಯೆ ಿಂದಿಗೆ ಷೆೋರಿಕೆ್ ಿಂಡಯು. 
 
 
-------------- 
53 ಶಗದ ವಿವಕೆ್ ೋವದ ಬಿಯಟಾನಿಕ್ಾ ುಷತಔನುನ ನೆ ೋಡ್ರರಿ (ಯಾಷ್ಟ್ಾೋಮ ಜನಷಿಂಖೆ್ಮಮ 1.5%). 
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ಲಷೆಮ ಭ ಯನೆಮ ಅಧಿ 1947 ರಿಿಂದ 1960 ಯಯೆಗ ೆಎಿಂದು ಖುಯುತಿಷಫಸುದಾಗಿದೆ,  ಗ ಮುಯ ೆೋಪ್ರನಿಿಂದ 
(ಾಯಥಮಿಔಾಗಿ ಮುಗ ೆಷಾಲವಿಮ ಭತುತ ಅಲೆಫೋನಿಮಾ) ಭತುತ ಷೆ ೋವಿಮತ್ ಔ ಾಟದಿಂತಸ ಭಧಮಾಯಚಮದ ಅದಕ್ತಾಿಂತ 
ಆಚ ೆಯದೋೆವಖಳಿಿಂದ ಮುನೆೈಟಡೆ್ ಷೆಿೋಟಷಗೆ ಫಯು ಭುಸ್ಲಿಂಯ ಷಿಂಖ್ಮೆ ುನ: ಸೆಚಾಿಗಿಯುದನುನ ನೆ ೋಡುತತೆೋೆ: 1947 ಯ 
ನಿಂತಯ ಅಮೆರಿಔ ದೆೋವ ಗಾಯಮಿೋಣ ಭತುತ ನಖಯ ಯದೋೆವಖಳಿೆಂದು ವಿಬಜನೆಮ ನಿಂತಯ, ಕ್ಲೆಯು ಬಾಯತದಿಿಂದ ಭತುತ 
ಾಕ್ತಷಾತನದಿಿಂದ ಲಷ ೆ ಫಿಂದಯು, ಭ ಯನೆೋ ಅಲೆಮಲಿಲಯುಯು ನಖಯ ಹಿನೆನಲೆಯಿಿಂದ ಫಿಂದಯು, ಭತುತ ತಭಭ 
ಭನಖೆಳನುನ ನ ಮಮಾಕ್ಗ ಭತುತ ಚಿನ ಕ್ಾಗೆ ದಿಂತಸ ಯಭುಕ ನಖಯಖಳಲಿಲ ಯತೆಮೋಔಾಗಿ ಭಾಡ್ರದಯು. 
 
ಭುಸ್ಲಿಂ ಲಷೆಮ ನಾಲಾನೆೋ ಭತುತ ಇತಿತೋಚಿನ ನ ಅಲೆಮು 1965ಯ ನಿಂತಯ ಫಿಂದಿದ,ೆ ಆ ಶಗದ ಅಧಮಕ್ಷ ಲಿಿಂಡನ್ ಜಾನಷನ್ 
ಲಷ ೆಭಷ ದೆಮನುನ ಕ್ ೆಡುಗೆಮಾಗಿ ಕ್ ೆಟಿನು, ಇದು ಯಾಷ್ಟ್ಾೋಮ ಭ ಲ ಉಲೆಲೋಕಖಳ ದಿೋಗಗಕ್ಾಲದ ಮಷೆಥಮನುನ 
ಯದುದಡ್ರಸ್ತು. ಸೆ ಷ ಮಷೆಥಮಡ್ರಮಲಿಲ, ಆದಮತೆಖಳು ಮುಎಸ್ ನಿಾಸ್ಖಳ ಷಿಂಫಿಂಧಿಔರಿಗ ೆ ಭತುತ ಮುನೆೈಟೆಡ್ 
ಷೆಿೋಟಷನಲಿಲ ಅಖತಮವಿಯು ವಿವೆೋಶ ೃತಿತ ಕ್ೌವಲಮ ಸೆ ಿಂದಿದರಿಗ ೆದೆ ಯಕ್ತತು. ಸೆ ಷ ಕ್ಾನ ನು ಅಮೆರಿಕ್ಾದ ಇತಿಸಾಷದಲಿಲ 
ಿಂದು ಖುಯುತಿಷುಿಂಥಸ ನಿಮಭಾಗಿದುದ, 20ನೆೋ ವತಭಾನದ ಆಯಿಂಬದ ನಿಂತಯ ಮದಲ ಫಾರಿಗೆ ಮಾಯಾದಯ  
ಅನ ಅಥಾ ಅಳ ಯಾಷ್ಟ್ಾೋಮ ಭ ಲನುನ ಲೆಕ್ತಾಷದ ೆ ದೆೋವನುನ ಯೋೆಶಿಷಲು ಷಾಧಮಾಯಿತು. 1965ಯ ನಿಂತಯ 
ಶಿಭಿ ಮುಯ ೆೋಪ್ರನಿಿಂದ ಲಷೆ ಖಭನಾಸಗಾಗಿ ಔುಸ್ಮಲು ಾಯಯಿಂಭಿಸ್ತು, ಭಧಮಾಯಚಮ ಭತುತ ಏಶಾಮದಿಿಂದ 
ಫಯುಯ ಷಿಂಖ್ಮೆಮಲಿಲ ಷಿಂಫಿಂದಟಿಿಂತ ೆ ಫೆಳಗೆಗೆಮಾಯಿತು. ಈ ಯದೋೆವಖಳಿಿಂದ ಅಮೆರಿಔಕ್ಾೆ ಲಷೆ ಫಿಂದಯಲಿಲ 
ಅಧಗದಶುಿ ಜನಯು ಭುಸ್ಲಿಂಯಾಗಿದಾದಯೆ. ಾಯಾಖಲು ಭತುತ ಆವಯಮನುನ ಕ್ ೆೋರಿ ಶಿಭಿಕ್ಾೆ ಲಸ್ಖಯು ಭತುತ 
ನಿಯಾಶಿಯತಯನುನ ಔಯೆತಿಂದ ನಿದಿಗಶಿ ಗಟನಖೆಳ ೆೈಕ್ತ 1967 ಯಲಿಲ ಇಷೆಯೋಲಿಖಳಿಿಂದ ಅಯಬ ಯಾಶಾಖಳ ಮಿಲಿಟರಿ ಷೆ ೋಲು 
ಲೆಫನಾನ್ ನಲಿಲನ ಅಿಂತಮುಗದಧ ಭತುತ ಅದಯ ನಿಂತಯದ ರಿಣಾಭಖಳಾಗಿೆ.  
 

 ಇಯಾನಿನ ಕ್ಾಯಿಂತಿ ಭತುತ 1979 ಯಲಿಲ ಇಭಾಮ್ ಖ್ ೆಮೆೋನಿಮ ಅಧಿಕ್ಾಯಕ್ಾೆ ಏರಿಯುದು, ನಿಂತಯ ಇಯಾನ್ ಭತುತ ಇಯಾಕ್ 
ನಡು ೆ ಷುಭಾಯು ಿಂದು ದವಔದ ದುಫಗಲಗೆ ಳಿಷು ಮುದಧು ಇಯಾನಿಮನನಯನುನ ಶಿಭಿಕ್ಾೆ ಔಯೆತಿಂದಿತು. 
ಕ್ಾಮಲಿಪೆ ೋನಿಗಮಾದಲಿಲ ಖಭನಾಸಗ ಷಿಂಖ್ಮೆಮ ಷಥಳಾಿಂತಯದ ೆಿಂದಿಗೆ ಅನೆೋಔಯು ಅಮೆರಿಔದಲಿಲ ನೆಲೆಸ್ದಯು. ಮುನೆೈಟೆಡ್ 
ಷೆಿೋಟಷನಲಿಲ ಇಿಂದು ಷುಭಾಯು ಿಂದು ಮಿಲಿಮನ್ ಇಯಾನಿಮನನಯು ಇದಾದಯೆ ಎಿಂದು ಅಿಂದಾಜಿಷಲಾಗಿದೆ. ಔುೆೈತ್ ನ 
ಇಯಾಕ್ತ ಆಔಯಭಣ ಭತುತ ಷ್ಟ್ಗಮನ್ ಕ್ ೆಲಿಲ ಮುದಧದ ನಿಂತಯ, ಔುದಿಗ ಜನಯು ಸೆಚಿಿನ ನ ಷಿಂಖ್ಮೆಮಲಿಲ ಮುಎಸ್ ಎಗೆ 
ಫಿಂದಿದಾದಯೆ. ಯಾಜಕ್ತೋಮ ಔಲಸ ಭತುತ ಅಿಂತಮುಗದಧದ ಕ್ಾಯಣಖಳಿಗಾಗಿ, ಷುಡಾನ್, ಷೆ ೋಭಾಲಿಮಾದಿಿಂದ ಭುಸ್ಲಭಯು 
ಭತುತ ಇತಯ ೆಆಫ್ರಯಔನ್ ಯಾಶಾಖಳು, ಅಪಾಾನಿಷಾತನ ಭತುತ ಹಿಿಂದಿನ ಮುಗ ೆಷೆ ಲೋವಿಮಾದಲಿಲ ಜನಾಿಂಗಿೋಮ ವುದಿಧೋಔಯಣದ 
ಭುಸ್ಲಿಂ ನಿಯಾಶಿಯತಯು ಸೆ ಷದಾಗಿ ಆಖಮಿಸ್ದದಯು. 
 
ದವಔಖಳಿಿಂದ ಬಾಯತ ಭತುತ ಾಕ್ತಷಾತನದಲಿಲ ವಿವಿಧ ರಿೋತಿಮ ಔಲಸಖಳು ಉಕಿಂಡದಿಿಂದ ಅನೆೋಔಯನುನ ಶಿಭಿಕ್ಾೆ ವಾಿಂತ 
ಾತಾಯಣನುನ ಸುಡುಔಲು ೆ ಯೋತಾಷಹಿಸ್ದು. ಇಿಂಗೆಲಿಂಡ್ ಮುನೆೈಟೆಡ್ ಷೆಿೋಟ್ಷ ವಿವೆೋಶಾಗಿ ಜನಪ್ರಯಮ ನಿದಿಗಶಿ 
ಷಥಳಾಗಿದೆ. ಾಕ್ತಷಾತನಿಮಯು ಭತುತ ಬಾಯತಿಮಯು ಭತುತ ಫಾಿಂಗಾಲದೆೋಶಿಮಯು 20 ನೆೋ ವತಭಾನದಾದಮಿಂತ ಅಮೆರಿಔಕ್ಾೆ  
ಭುಸ್ಲಿಂ ಲಷೆಮ ಷಣಣ ಬಾಖಾಗಿದದಯ,ೆ ಔಳದೆ ಸಲಾಯು ದವಔಖಳಲಿಲ ಅಯ ಷಾಥನಭಾನಖಳು ಖಭನಾಸಗಾಗಿ 
ಫೆಳದೆಿೆ ಭತುತ ಇಿಂದು ಫಸುವಃ ಿಂದು ಮಿಲಿಮನ್ ಗಿಿಂತಲ  ಸೆಚಿಿನ ನ ಷಿಂಖ್ಮೆಮಲಿಲದಾದಯೆ. ಾಕ್ತಷಾತನ ಭತುತ ಬಾಯತಿೋಮ 
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ಭುಸ್ಲಿಂಯು, ಅಯಲಿಲ ಅನೆೋಔಯು ೆೈದಮಯು ಭತುತ ಎಿಂಜಿನಿಮರ್ ಖಳಿಂತಸ ನುರಿತ ೃತಿತಯಯು, ಅಮೆರಿಔದಲಿಲ ಭುಸ್ಲಿಂ 
ಯಾಜಕ್ತೋಮ ಖುಿಂುಖಳ ಅಭಿೃದಿಧಮಲಿಲ ಭತುತ ಭಸ್ೋದಿ ಷಭುದಾಮಖಳ ನಾಮಔತದಲಿಲ ಯಭುಕ ಾತಯ ಹಿಸ್ದಾದಯೆ. 
ಇಿಂದು ಇಿಂಡೆ ೋನೋೆಶಾಮ ಭತುತ ಭಲೆೋಶಾಮದಿಂತಸ ದೆೋವಖಳಿಿಂದ ಸೆಚು ಿ ಸೆಚು ಿ ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಆಖಮಿಷುತಿತದಾದಯೆ: ಈ 
ಲಸ್ಖಯಲಿಲ ಸೆಚಿಿನ ನಯು ಸೆಚುಿ ತಯಫೆೋತಿ ಡೆದಯಾಗಿದಾದಯೆ ಭತುತ ಅಮೆರಿಔದ ಇಷಾಲಿಂನಲಿಲ ನಾಮಔತದ ಷಾಥನನುನ 
ಡೆದುಕ್ ೆಳುಳತಾತಯೆ. 
 
ಕ್ನೆಡಾ ಷಣಣ ದೆೋವ ಆದಯ ೆ ಫೆಳಮೆುತಿತಯು ಭುಸ್ಲಿಂ ಜನಷಿಂಖ್ಮೆಮನುನ ಸೆ ಿಂದಿದೆ. 2001 ಯ ಸೆ ತಿತಗೆ, ಕ್ನೆಡಾದಲಿಲ 
580,000 ಭುಸ್ಲಭಯು ಇದದಯು, ಕ್ನೆಡಾ ಜನಷಿಂಖ್ಮೆಮ ವೆೋಔಡಾ 1.8 ಯಶುಿ ಇದಾಗಿದೆ. ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗು ಕ್ನೆಡಾದಲಿಲ 
ಅತಿದೆ ಡಡ ಕ್ೈೆಷೆತೋತಯ ಧಭಗಾಗಿದೆ. ಕ್ನೆಡಾದಲಿಲ ಮಟಿಮದಲ ಫಾರಿಗ ೆದಾಕಲಾದ ಇಷಾಲಿಂ ಉಸ್ಥತಿಮು 1871 ಯ 
ಜನಖಣತಿ ಯಕ್ಾಯ, ಟುಿ ಜನಷಿಂಖ್ೆಮಮಲಿಲ 13 ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಇದದಯೆಿಂದು ಔಿಂಡುಕ್ ೆಳಳಲಾಗಿದ.ೆ ಎಯಡನೆಮ ಭಸಾಮುದಧದ 
ನಿಂತಯದ ಶಗದಲಿಲ ಭುಸ್ಲಿಂ ಜನಷಿಂಖ್ಮೆಮಲಿಲ ಶಿೋಗಯಾದ ಏರಿಕೆ್ ಔಿಂಡುಫಿಂದಿದೆ,  ಆದಯ ೆ 1 9 8 1  ಯ  
ಜನಖಣತಿ ಯಕ್ಾಯ ಜನಷಿಂಖ್ಮೆಮು ಇನ ನ 100,000 ಕ್ತಾಿಂತ ಔಡ್ರಮೆಯಿತುತ. ಷೆೆಿಿಂಫರ್ 11, 2001 ಯ ದಾಳಿಮ ನಿಂತಯ, 
ಅನೆೋಔ ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಮುನೆೈಟೆಡ್ ಷೆಿೋಟಷಗೆ ಮಾಗಮಾಗಿ ಕ್ನೆಡಾ ಔಡಗೆೆ ನೆ ೋಡಲಾಯಿಂಭಿಸ್ದಾದಯೆ, ಅಲಿಲ ಭುಸ್ಲಿಂ 
ವಿಯೆ ೋಧಿ ಬಾನೆ ಸೆಚು ಿ ಎಿಂದು ಖಯಹಿಷಲಾಖುತತದೆ. ದಾಳಿಮ ನಿಂತಯ ಸೆಚಿಿನ ನ ಷಿಂಖ್ಮೆಮಲಿಲ ಕ್ನೆಡಾಕ್ಾೆ ಫಿಂದಿಯು 
ಅಿಂತಯಯಾಷ್ಟ್ಾೋಮ ವಿದಾಮರ್ಥಗಖಳೄೆಿಂದಿಗೆ ಇದು ವಿವೆೋಶಾದ ಷತಮಷಿಂಖತಿಮಾಗಿದ.ೆ  
 
6) ಲಾಾಟಿನ್ ಅಮರಿಕ 
1900 ಯಲಿಲ ಇಡ್ರೋ ಷಾಿನಿಷ್ ಭಾತನಾಡು ಜನಷಿಂಖ್ಮೆಮನುನ ಕ್ಾಮಥೆ ೋಲಿಕ್ ಎಿಂದು ರಿಖಗೆಷಲಾಗಿತುತ. 2000 ಯಲಿಲ 
ಷಥಳಿೋಮ ಭತಾಿಂತಯ ಸೆ ಿಂದಿದಯು ಳಗೆ ಿಂಡಿಂತೆ ಫೆಯಜಿಲ್ ಭುಸ್ಲಿಂ ಜನಷಿಂಖ್ಮೆಮು 1-1.5 ದವಲಕ್ಷದಷ್ಟ್ಿದೆ ಎಿಂದು 
ಅಿಂದಾಜಿಷಲಾಗಿದೆ. ಫಸಳ ದೆ ಡಡ ವೆೋಔಡಾಾಯು ಲೆಫನಾನಿನ ಲಸ್ಖಯು ನಾಖರಿಔ ಮುದಧದ ಷಭಮದಲಿಲ ತಭಭ 
ದೆೋವನುನ ತೆ ಯೆದಯು. 
 
ಫೆಯಜಿಲನಲಿಲ ಭುಸ್ಲಿಂಯ ಇತಿಸಾಷು ಆಫ್ರಯಔನ್ ಖುಲಾಭ ಕ್ಾಮಿಗಔಯನುನ ದೆೋವಕೆ್ಾ ಆಭದು ಭಾಡ್ರಕ್ ೆಳುಳುದಯೆ ಿಂದಿಗೆ 
ಾಯಯಿಂಬಾಖುತತದೆ. ಎಲಾಲ ಆಫ್ರಯಔನ್ ಖುಲಾಭಯನುನ ಾಮಾಯ ಭಾಡ್ರದಯಲಿಲ ಫೆಯಜಿಲ್ 37% ಡೆಮುತತದೆ; ಈ ಿಂದು 
ದೆೋವಕೆ್ಾ ಭ ಯು ದವಲಕ್ಷಔ ಾ ಸೆಚು ಿಜನಯನುನ ಔಳುಹಿಸ್ಕ್ ೆಡಲಾಗಿದೆ. 1550 ಯ ಷುಭಾರಿಗ,ೆ ೆ ೋಚುಗಗಿೋಷಯು ಷಥಳಿೋಮ 
ತುಪ್ರಮನುನ ನಾವಡ್ರಸ್ದ ನಿಂತಯ ಷಔಾಯ ೆತೆ ೋಟಖಳಲಿಲ ಕ್ಲೆಷ ಭಾಡಲು ಆಫ್ರಯಔನ್ ಖುಲಾಭಯನುನ ಾಮಾಯ ಭಾಡಲು 
ಾಯಯಿಂಭಿಸ್ದಯು. ಫೆಯಜಿಲಿಮನ್ ಅಧಿಕ್ಾರಿಖಳು ಖಿಂಡುಷಯನುನ ಫಸಳ ಎಚರಿಿಕೆ್ಯಿಿಂದ ನೆ ೋಡಲಾಯಿಂಭಿಸ್ದಯು ಭತುತ 
ನಿಂತಯದ ಶಗಖಳಲಿಲ, ಇಷಾಲಿಂ ಔಡಗೆೆ ಜನಪ್ರಯಮ ನೆನು ಭತುತ ಾತಷಲಮನುನ ಅಳಿಷು ಯಮತನದಲಿಲ ಕ್ಾಮಥೆ ಲಿಕ್  
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ಧಭಗಕ್ಾೆ ಭತಾಿಂತಯಗ ೆಳುಳಿಂತೆ ತಾತಯಿಷಲು ತಿೋಯ ಯಮತನಖಳನುನ ಭಾಡಲಾಯಿತು. ಆಪೆ ಯೋ-ಫೆಯಜಿಲಿಮನ್ ಭುಸ್ಲಿಂ 
ಷಭುದಾಮದ ಫಲಿಂತದ ಖ ೆಡ್ರಷುವಿಕೆ್ಮ ನಿಂತಯ, ಇಷಾಲಿಂನ ಭುಿಂದಿನ ಅಧಿಮು ಾಯಥಮಿಔಾಗಿ ಭಧಮಾಯಚಮ 
ಭತುತ ಆಗೆನೋಮ ಏಶಾಮದಿಿಂದ ಭುಸ್ಲಿಂ ಲಷೆಮ ರಿಣಾಭಾಗಿದೆ. ಷುಭಾಯು ಸನೆ ನಿಂದು ಮಿಲಿಮನ್ ಸ್ರಿಮನ್ 
ಭತುತ ಲೆಫನಾನಿನ ಲಸ್ಖಯು ಫೆಯಜಿಲ್ ದೆೋವದಲೆಲಲಾಲ ಾಸ್ಷುತಿತದಾದಯ;ೆ ಕ್ೋೆಲ ಸತುತ ಯತಿವತಕ್ತಾಿಂತ ಸೆಚುಿ ಜನಯು 
ಭುಸ್ಲಿಂಯಾಗಿದದಯ,ೆ ಫಸುಾಲು ಜನಯು ಕ್ಾಮಥೆ ೋಲಿಕ್ ಎಿಂದು ಅಯು ಸೆೋಳಿಕೆ್ ಳುಳತಾತಯೆ. ಭುಸ್ಲಿಂಯ ಅತಿದೆ ಡಡ ಜನ 
ಷಾಿಂದಯತ ೆ ಗೆಯೋಟಷಾಗವೊ ಾಲ ೆ ಯದೋೆವದಲಿಲ ಔಿಂಡುಫಯುತತದೆ. ಅಿಂದಾಜು 500,000 ಭುಸ್ಲಿಂರಿಗೆ ಆ ಯದೋೆವ 
ನೆಲೆಮಾಗಿದೆ ಎಿಂದು ಬಾವಿಷಲಾಗಿದೆ. 
 
ಲಾಮಟ್ಟನ್ ಅಮೆರಿಔದ ಅಜಗೆಿಂಟೆೈನ್ ಔ ಡ ಭುಸ್ಲಿಂ ಜನಷಿಂಖ್ಮೆಖಳಲಿಲ ಅತಿದೆ ಡಡ ನೆಲೆಖಳಲಿಲ ಿಂದಾಗಿದೆ. ಔಳದೆ 
ವತಭಾನದಲಿಲ ಅಜಗೆಿಂಟೆೈನ್ ಅನೆೋಔ ಅಯಫಫರಿಗೆ ಲಷೆಮ ಕ್ೋೆಿಂದಯಾಗಿದೆ, ಅಯಲಿಲ ಕ್ಲೆಯು ಭುಸ್ಲಿಂಯಾಗಿದದಯು. ಇತಯ 
ಭುಸ್ಲಿಂಯಲಿಲ ಬಾಯತಿೋಮ ಉಕಿಂಡದಿಿಂದ ಲಷ ೆ ಫಿಂದಯು ಭತುತ ಅಜಗೆಿಂಟೆೈನದಲಿಲ ಇತಿತೋಚಿನ ಗೆ ಭತಾಿಂತಯ 
ಸೆ ಿಂದಿದಯು ಷೆೋರಿದಾದಯೆ. ಇಿಂದು ಅಜಗೆಿಂಟೆೈನದಲಿಲ ಭುಸ್ಲಿಂ ಜನಷಿಂಖ್ಮೆ ಅಧಗ ಮಿಲಿಮನ್ ಜನಯನುನ ಮಿೋರಿದೆ ಎಿಂದು 
ಅಿಂದಾಜಿಷಲಾಗಿದೆ. 1989 ಯಲಿಲ ನಿಮಿಗಷಲಾದ ಫ ಮನಸ್ ಐರಿಷನಲಿಲ ದೆ ಡಡ ಭಸ್ೋದಿ ಇದ,ೆ ಆದಯ ೆ ದೆೋವದ ವಿವಿಧ 
ಬಾಖಖಳಲಿಲ ಸಲಾಯು ಭಸ್ೋದಿಖಳಿೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕ್ಾದಲಿಲ ಅತಿದೆ ಡಡ ಇಷಾಲಮಿಕ್ ಯೋಜನೆಮಾದ ಕ್ತಿಂಗ್ ಪಾಹ್ 
ಇಷಾಲಮಿನ ಷಾಿಂಷೃತಿಔ ಕ್ೋೆಿಂದಯು 1996 ಯಲಿಲ ಎಯಡು ವಿತಯ ಭಸ್ೋದಿಖಳ ಾಲಔಯ ಷಸಾಮದೆ ಿಂದಿಗ ೆ20,000 ಚದಯ 
ಮಿೋಟರ್ ಅಳತೆಮ ನೆಲದಲಿಲ  ಣಗಗೆ ಿಂಡ್ರತು. ಅಜಗೆಿಂಟೆೈನ್ ಷಕ್ಾಗಯು ನಿೋಡ್ರದ ಟುಿ ಬ ಯದೆೋವು 34,000 
ಚದಯ ಮಿೋಟರ್ ಅಳತೆಮಾಗಿತುತ, ಭತುತ 1992 ಯಲಿಲ ಷೌದಿ ಅಯೋೆಬಿಮಾಕ್ಾೆ ಬೆೋಟ್ಟ ನಿೋಡ್ರದ ನಿಂತಯ ಅಧಮಕ್ಷ ಕ್ಾಮಲೆ ೋಗಸ್ 
ಮೆನೆಮ್ ಅಯು ಇದನುನ ನಿೋಡ್ರದಯು. 
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   ಿವ್ನರ್ಳು 
 ಭಸಭಭದನಿಗ ೆಯಔಟಣೆ ಫಿಂದಿಯು ಭ ಲ ಮದಲು ಮಾಕೆ್ ಕಚಿನ ತಾಗಿಯಲಿಲಲ?  
 ಭಸಭಭದನ ನಿಂತಯ ಉತತಯಾಧಿಕ್ಾರಿ ಮಾಯಾಖಫೆಕೆ್ಿಂದು ಅಲಾಲಸನು ಮಾಕ್ ೆಷಶಿ ಡ್ರಷಲಿಲಲಲ?   
 ಭಸಭಭದ್ ಭತುತ ಆತನ ಅನುಮಾಯಿಖಳು ಮುದಧಕ್ಾೆ ಸೆ ೋಖಲು ಭತುತ ಅವಿವಾಸ್ಖಳಿೆಂದು 

ಘೀ ೋಷ್ಟ್ಷಲಟಿ ಜನಯನುನ ಕ್ ೆಲಲಲು ಿಂದು ದೆ ಡಡ ಷೆೈನಮನುನ ನಿಮಿಗಷುುದು ಮಾಕೆ್ ಅಖತಮಾಗಿತುತ? 
 ಭದಿನಾದಲಿಲ ಭಸಭಭದನ ಆಜ್ಞೆ ಯಕ್ಾಯ ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಮಾಕ್ ೆಫಸಳ ಯಸ ದಮಯನುನ ಕ್ೆ ಿಂದಯು? 
 ಭಸಭಭದ್ ಮದಲ ಯಾದಿ ಎಿಂದು ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಸೆೋಳಿಕೆ್ ಳುಳುದರಿಿಂದ, ಭುಸ್ಲಿಂಯು, ಯಸ ದಮಯು 

ಭತುತ ಕ್ೈೆಷತಯು ಅಿಂದಯ ೆಬ ಮಿಮ ಮೆೋಲೆ ಇಯು ಜನಯ ನಡುೆ ವಾವತಾದ ವಾಿಂತಿಮನುನ ಷಾಥಪ್ರಷಲು 
ಭಸಭಭದನು ಮಾಕೆ್ ಷಭಥಗನಾಗಿಯಲಿಲಲ?  

 ಭಸಭಭದ್ ಇತಯ ಧಭಗ ನಿಂಬಿಕ್ಖೆಳ ಜನಯನುನ ಷಭಾನಯಾಗಿ ರಿಖಗೆಷಲಿಲಲ, ಫದಲಿಗೆ ಅಯನುನ 
ಮಾಕ್ ೆಎಯಡನೆಮ ದಜೆಗಮ ಯಜೆಖಳನಾನಗಿ (ದಿಮಿಭ ಷಾಥನಭಾನ) ಭಾಡ್ರದನು?  

 ಅನೆೋಔ ಭುಸ್ಲಿಂಯು ತಭಭ ಇಷಾಲಮಿನ ತಾಮಾನಡ್ರನಿಿಂದ ಾಶಿಿಭಾತಮ ದೆೋವಖಳಿಗ ೆಮಾಕ್ ೆಲಷ ೆಸೆ ದಯು?  
 ನಿೋನು ಮಾಕ್ೆ ಭುಸ್ಲಿಂನಾಗಿದಿದ?  ನಿೋನು ಭುಸ್ಲಿಂ ಭತದಲಿಲಯೋ ಜನಿಸ್ದಿದಮಾ ಅಥಾ 

ಭತಾಿಂತಗೆ ಿಂಡ್ರದಿದಮಾ? 
 ಫಫ ಭುಸ್ಲಿಂನಾಗಿಯುದು ಅಿಂದಯೆ ಅಥಗೆೋನು?  
 ಇಷಾಲಮಿನ ಇತಯ ಖುಿಂುಖಳು / ಿಂಥಖಳನುನ ಅನುಷರಿಷು ಜನಯ ಔುರಿತು ನಿಭಭ ಅಭಿಾಯಮೆೋನು?  

 
 
1.2 PÀÄgïD£ï 
 

 
 

 

1.2.1 ಮ ಲರ್ಳು 
ಇಷಾಲಿಂ ಎಿಂಫುದು PÀÄgïಆನ್54 ಅನುನ ಆಧರಿಸ್ದೆ, ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಇದನುನ ಅಲಾಲಸನ55 ಯಔಟಣೆಕೆ್ಮಾಗಿದೆ ಎಿಂದು 
ನಿಂಫುತಾತಯೆ. ಜಿಬಿಯಲ್ (ಗೆೋಬಿಯಮಲ್) ಎಿಂಫ ದೆೋದ ತನಿಿಂದ ಈ ಷಿಂದೆೋವನುನ ಭಸಭಭದನಿಗೆ ತಿಳಿಷಲಾಯಿತು.  
ಭುಸ್ಲಿಂ ತಿಳುಳಿಕೆ್ಮಲಿಲ PÀÄgïಆನ್ ಮಾುದೆೋ ಭಾನ ಯಬಾವಿಲಲದ56 ಆಲಾಲಸನ ವಫದಕ್ೆ ೋವದ ಯಔಟಣೆಮಾಗಿದ.ೆ 
 
-------------------------- 
54 ಔುಯಾನ್ ಎಿಂದಯೆ "ಒದುವಿಕೆ್" ಅಥಾ "ಠ್ಣ, ಯಚನ" (ಗಿಬ & ಕ್ಾಯಭಸ್ಗ 1953: 273 ನೆ ೋಡ್ರರಿ). ಈ ದು ಭ ಲತಃ ಅಯೆೋಬಿಕ್ ಬಾಶೆಯಿಿಂದಲಲ ಆದಯೆ ಸ್ರಿಮಾದಿಿಂದ ಫಿಂದಿದೆ ಭತುತ ಇದು 
ಕೆ್ೈಷತ ದಾಗಿದುದ "ೆರಿಕೆ್ ೋಪ್" (ಧಭಾಗಚಯಣೆಗೆ–ಷಿಂಫಿಂಧಿಸ್ಯು ಒದಫೆೋಕ್ಾದ ಖಯಿಂಥಖಳು). ಭುಸ್ಲಿಂ ಅಧಿಕ್ಾರಿಖಳಲಿಲ PÀÄgïಆನ್ ಎಿಂಫುದು ಔಯಾ, ಎಿಂಫ ಭೌಖಿಔ ನಾಭದ, "ಅನು ಒದಿದ" ಅಥಾ 
"ಅನು ಠಿಸ್ದ" ಫಸುಭತದ ದೃಷ್ಟ್ಿಕೆ್ ೋನಾಗಿದೆ. 
55 ಈ ವಿಶಮದ ಔುರಿತು  ಗಿಲಿಾುಸ್ಿ (1995) ಷಸ ನೆ ೋಡ್ರರಿ.  
56 ಯಔಟಣೆಮ ಈ ತಿಳುಳಿಕೆ್ಮನುನ "ತನಿುಲ್" ಎಿಂದು ಔಯೆಮಲಾಖುತತದೆ, "ಕೆ್ಳಗೆ ಔಳುಹಿಷಲಾಖುತಿತದ"ೆ ಅಥಾ "ಆಲಾಸಸನ ನಿದೆೋಗಶಿತ ಷ ಪತಿಗ" ಎಿಂದು ಅಯೆೋಬಿಔನಲಿಲ ಸೆೋಳಲಾಖುತತದೆ. 
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PÀÄgïಆನ್ ಭತುತ ಷಿಂಯದಾಮದಲಿಲ57 ಉಲೆಲೋಖಿಷಲಾದ ಅನೆೋಔ ದೆೈವಾಷರದ ದಖಳು ಭತುತ ಗಟನಖೆಳು ಅಯೆೋಬಿಮನ್ 
ಮಾಗಮ ದಿೋದಲಿಲ ಇಷಾಲಮಿನ  ಗದಲಿಲ ಈಗಾಖಲೆೋ ಕ್ಾಗೆಸ್ಕೆ್ ಿಂಡ್ರೆ. ಇುಖಳು, ಉದಾಸಯಣೆಗಾಗಿ: 

 
 ಅಯ್ಬಿಯ ವಿರ್ಿಸಾಯಾಧನ್ಯ ಷಂಿದಾಯದಿಿಂದ: ಅಲಾಲಸ, ಕ್ಾಫಾ, ಸಝ್( ವಿತಯಮಾತೆಯ) 
 ತಲಾಮಡ್58 (ಯಸ ದಿ ನಾಖರಿಔಯ ಭತುತ ವಿಧುಮಔತಾದ ಕ್ಾನ ನು) ಮತುತ ಸಳ ್ಡಂಬಡ್ರಕಯ್ಂದ: ಖಿಫಾಲ 

(ಾಯಥಗನೆಮ ದಿಔುಾ, ಇಷಾಲಿಂನ ಾಯಥಗನೆ ಮದಲು ಯೋಯ ಷಲೆೋಮಿನ ಔಡಗೆೆ ಇತುತ. 
    ಷ ಯಾ 2:142-144), ಅಫಯಸಾಭನ ಔುರಿತಾದ ಔಥಖೆಳು, ಆಯಾಧನೆಮನುನ ನಿಯಾಔರಿಸ್ದ ಷೆೈತಾನ್, ಆದಾಮ್,   
    ಕ್ಾಯಿನನು ಭತುತ ಏಫೆೋಲ್,  ಯೋಷೆಫ್,  ಶಿೋಫಾ ಯಾಗೆಮ ಬೆೋಟ್ಟ,  ಏಳು ಯಲೆ ೋಔಖಳು ಭತುತ ಆಯು   
    ನಯಔಖಳು. ಮೋವ,ೆ ದಾವಿೋದ ಭತುತ ಷೆ ಲ ೆಮೋನನ59 ಔುರಿತ ಔಥಖೆಳು-ಎಲಲೂ ವಿಯ ಗೆ ಿಂಡ್ರೆ. 
 ಷುಾರ್್ಗಯಿಿಂದ: ಯೋಷು ಔನೆಮ ಭರಿಮಳಿಗ ೆ ಜನಿಸ್ದನು, ಷಾನನಿಔನಾದ ಯೋಸಾನನು, ಯೋಷು ಕ್ತಯಷತನ 

ಅದುಫತಖಳು, ಯೋಷುವಿನ ಷಗಾಗಯೆ ೋಸಣ. 
 ಸ್ ಷ ಡಂಬಡ್ರಕ್ಯ ದೃಡ್ರಕರಿಷಲಟು ಬರಣಿಗ್ಯಿಿಂದ: ಯೋಷುವಿನ ಫಾಲಮದ ಅದುಫತಖಳು, ಏಳು ಜನ 

ಭಲಗಿಕೆ್ ಳುಳ ಖುಸೆ. 
  ಗದ ಮ ಲರ್ಳಿಂದ: ಯದೆೈಸ್ ಇಿಂದಿಯಮ ಷಥಳಾಗಿ, ನಾಮಮದ ಭಾಔಖಳು, ನಯಔದ ಮೆೋಲೆ ಯದೆೈಸ್ಗ ೆ

ಷೆೋತು ೆ(ಸ್ಯಾಟ್-ನಿಂತೆ). 
 

 
 

 
 

 
 
  
 
                          
                                 ಅಯ್ಬಿಕ್ ಣಗಭಾಲ್. 
 

ಭಸಭಭದ್ ಸಲಾಯು ಧಾಮಿಗಔ ಖುಿಂುಖಳೄೆಿಂದಿಗೆ ಷಿಂಔಗ ಸೆ ಿಂದಿದದರಿಿಂದ, ಅಯು ಈ ವಿಶಮಖಳು ಭತುತ 
ಔಥಖೆಳನುನ ಖಯಹಿಸ್ದಯು. PÀÄgïಆನಿನ ಕ್ಲೆು ಷಥಳಖಳಲಿಲ, ಔಥಖೆಳು ಫದಲಾದ ಯ ದಲಿಲ ಗ ೆೋಚರಿಷುತತೆ. ಇಿಂದಿನ, 
PÀÄgïಆನಿನ ಠ್ಮು ವುದಧಾದ ‚ಆಲಾಲಸನ ಯಔಟಣ‛ೆ ಆಗಿಲಲಿೆಂದು ಇದು ಷ ಚಿನ ಷುತತದ,ೆ ಮಾಕ್ಿೆಂದಯ ೆಅದಯಲಿಲ ಸೆಚಿಿನ ನ 
ಬಾಖು ‚ಆಲಾಲಸನ ನೆೋಯ ಭಾತುಖಳನುನ‛ ಯಚಿನ ಷು ಫದಲು ಇಷಾಲಮಿನ  ಗ ಭ ಲಖಳಿಿಂದ ತೆಗೆದುಕೆ್ ಳಳಲಾಗಿದೆ. 
---------------------- 
57 ಷಿಂಯದಾಮನುನ ವಿಬಾಖ 1.3 ಯಲಿಲ ವಿರಿಷಲಾಗಿದೆ. 
58 ತಲಾಭಡ್ ಎಿಂಫುದು ಮಸ ದಿ ಕ್ಾನ ನು, ಜನಾಿಂಗಿೋಮ, ದದತಿಖಳು ಭತುತ ಇತಿಸಾಷಕೆ್ಾ ಷಿಂಫಿಂಧಿಸ್ದ ಯಫಾಫನಿಕ್ (ಯಸ ದಮ ಬೆ ೋಧಔಯ) ಚಚೆಗಖಳ ದಾಕಲೆಮಾಗಿದೆ. 
59 PÀÄgïಆನಿನ 60% ಕ್ತಾಿಂತ ಸೆಚಿನ ಿನ ಫಾಖು ಷತಮೆೋದದ ವಿಶಮಖಳಿಿಂದ ಔ ಡ್ರದೆ ಆದಯೆ ಸೆಚಿನ ಿನ ಷಿಂಖತಿಖಳು ವಿಯ ಗೆ ಿಂಡ್ರೆ. ಅಲಿಲ ನೆೋಯ ಉಲೆಲೋಕಖಳಿಗಿಿಂತ ಷಡ್ರಲಾದ ಸೆ ೋಲಿಕೆ್ಖಳಿೆ: ಷ ಯಾ 48:29 
ಭಾಔಗ 4:26-28 ಅನುನ ಸೆ ೋಲುತತದೆ (ಬಿೋಜದ ದೃಶಾಿಿಂತ), ಷ ಯಾ 5:44-45 ವಿಮೋಚನಾಕ್ಾಿಂಡ 1:23-25 ಅನುನ ಸೆ ೋಲುತತದೆ (ಯತಿೋಕ್ಾಯದ ನಿಮಭ), ಷ ಯಾ 21:105 ಕ್ತೋತಗನೆಖಳು 37:29 ಅನುನ 
ಸೆ ೋಲುತತದೆ. 
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1.2.2 ಮ ಲ ಮತುತ ಿಷರಣ  
ಇಷಾಲಿಂ ಷಿಂಯದಾಮದ ಯಕ್ಾಯ, ಭಸಭಭದನು ತನನ 40ನೆೋ ಮಸ್ಷನಲಿಲ ಮೋದಲನಮೆ ದವಗನನುನ ಸ್ಔರಿಸ್ದನು 
(ಕ್ತಯ.ವ 610). ಆತನ ಭಯಣದ ತನಔ (632 ಕ್ತಯ.ವ) ಆತನು ಭತತಶುಿ ದವಗನಖಳನುನ ಡೆದನು. ಆತನ 22 ಶಗಖಳ 
ಅಧಿಮಲಿಲ ಜಿಬಿಯಲ್ (ಗೆೋಬಿಯಮಲ್) ದೆೋದ ತನು ಔುಯಾನ್ ಅನುನ ಷಲ ಷಲಾಗಿ ಯಔಟ್ಟಸ್ದನು, ಇದನುನ ಷಾಭಾನಮಾಗಿ 
ಎಯಡು ಔಿಂತುಖಳಾಗಿ ವಿಿಂಖಡ್ರಷಲಾಗಿದೆ: 
 
1. ಮೆಕ್ಾಾದಲಿಲನ ಶಗಖಳು (610-622). ಈ ಷಭಮದಲಿಲ, ಭಸಭಭದನು ಭುಕಮಾಗಿ ವಿಖಯಸಾಯಾಧನೆ ವಿಯುದಧ ಭತುತ 
ಅಲಾಲಸನ ತಿೋುಗ, ಅಿಂದಯ ೆ ಕ್ೋೆಲ ಷಖಗದಲಿಲ ನಾಮಮಕ್ಾಾಗಿ ಯತಿಪಲ, ಭತುತ ದೆೋರಿಲಲದರಿಗ ೆ ನಯಔದಲಿಲ ಶಿಕ್ೆ 
ಎಿಂಫುದನುನ ಫೆ ೋಧಿಸ್ದನು. ಭಸಭಭದನು ತನನ ದವಗನಖಳನುನ ದೃಡ್ರಔರಿಲು ಯಸ ದಮಯ ಭತುತ ಕ್ೈೆಷತರಿಗ ೆ
ಭನವೊಲಿಷಲು ಯಮತಿನಸ್ದನು. 
2. ಭದಿೋನಾದಲಿಲನ ಶಗಖಳು (622-632 ಕ್ತಯ.ವ). ಈ ಅಧಿಮು ಇಷಾಲಮಿನ ಷಭುದಾಮದ (ಕ್ಾನ ನುಖಳು) 
ಭಸಭಭದ್ ಅಯ ಾಯಫಲಮ ಭತುತ ಷಿಂಗಟನೆಮ ಅಡ್ರಾಮ ಭತುತ ಸ್ಥಯತಮೆನುನ ಸಾಔುತತದೆ. ಭುಸ್ಲಿಂರಿಗ ೆ ಈಖ 
ಷಾಔಶುಿ ಯಾಜಕ್ತೋಮ ಅಧಿಕ್ಾಯವಿತುತ ಆದಯ ೆ ಯಸ ದಮಯು ಅರಿಗ ೆ ನಿರಿೋಕ್ಷಿತ ರಿೋತಿಮಲಿಲ ತಭಭನುನ ಪ್ರಸ್ಕೆ್ ಡಲಿಲಲ. 
ಅದಯ ರಿಣಾಭಾಗಿ, ಷಿಂಗಶಗ ಉಿಂಟಾಯಿತು.  
 
ಭುಸ್ಲಿಂ ವಿದಾಿಂಷಯು 86 ಷ ಯಖಳು ಅಥಾ ಅಧಾಮಮಖಳನುನ ಮೆಕ್ಾಾದಲಿಲ ಭತುತ 28 ಭದಿೋನಾದಲಿಲ 
ಯಔಟ್ಟಷಲಾಗಿದೆಯಿಂದು ಬಾವಿಷುತಾತಯೆ. ಮದಲಿಗ,ೆ ಭಸಭಭದ್ ಆತನ ಭಾತುಖಳನುನ ಅಯ ಜೆ ತೆಗಾಯಯು ಔಿಂಠ್ಾಠ್ 
ಭಾಡ್ರದಯು. ಅದಯ ಭ ಲಔ ಸೆೋಖ , ಕ್ಲೆು ಭಾತುಖಳನುನ ವಿವಿಧ ಷುತಖಳ ಮೆೋಲ ೆಉದಾ. ಣಗಿದ ಾಯಗೆಖಳ 
ಚಭಗದ ಮೆೋಲೆ. ಔಲುಲಖಳ, ಭತುತ ಎಣೆಣ ಭಯದ ಎಲೆಖಳ ಮೆೋಲೆ ಫಯೆಮಲಟಿು. ಭಸಭಭದ್ ಅಯ ಭಯಣದ 23 
ಶಗಖಳ ನಿಂತಯ, ಭ ಯನೆಮ ಕಲಿೋಪನಾದ ಉತಭಾನ್ ಷಭಮದಲಿಲ, ಆಖ ಯಷುತತ ಲಬಮವಿಯು PÀÄgïಆನ್ 
ಠ್ಮನುನ ಯಚಿನ ಷಲಾಗಿದೆ. ಅಸ್ತತದಲಿಲದದ ಎಲಾಲ ವಿಶಮಾಿಂತಯಾಖು ಠ್ಮಖಳನುನ ನಾವಭಾಡಲಾಯಿತು,60 ನಿಂತಯ 
ಅಯೆೋಬಿಕ್ ಬಾಶೆಮಲಿಲಯು PÀÄgïಆನ್ ಅಸ್ತತದಲಿಲಯು ಠ್ಮನುನ "ಆದಿಷಯ ದ ಪಲಔಖಳ"61 ರಿ ಣಗ 
ಯತಿಔೃತಿಯಿಂದು ಸೆಚಿಿನ ನ ಭುಸ್ಲಿಂಯು ರಿಖಗೆಷುತಾತಯ,ೆ ಇುಖಳನುನ ಷಖಗದಲಿಲ ಇರಿಷಲಾಗಿದೆ ಎಿಂದು ಾದಿಷಲಾಖುತತದೆ. 
 
1.2.3  ಷಾರಂವ ಮತುತ ಮಿುಖ್ ವಿಶಯರ್ಳು  
PÀÄgïಆನ್, ಭುಸ್ಲಿಂರಿಗ,ೆ ‚ಆಯಾಧಿತ ಖಯಿಂಥ‛ ಾಗಿದೆ, ಅಲಾಲಸನಿಿಂದ ಭಾನವಿೋಮತೆಗ6ೆ2 ಅಿಂತಿಭ ಭತುತ ಔಟಿಔಡೆಮ 
ಷಿಂದೆೋವ, ವಿಯೆ ೋಧಾಬಾಷಖಳು ಭತುತ ತುಖಳಿಲಲದೆ ಯಲೆ ೋಔ ಭ ಲದ ರಿ ಣಗ ಯತಿಲಿಪ್ರಮಾಗಿದ.ೆ ಹಿಿಂದಿನ 
ಎಲಾಲ ಷಿಂಫಿಂಧಖಳು ಭತುತ ವಿತಯ ುಷತಔಖಳನುನ63 ಷಸ ಇದು ದೃಡಡ್ರಷುತತದೆ ಭತುತ ಫದಲಾಯಿಷುತತದೆ ಎಿಂದು 
ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಭನಖಿಂಡ್ರದಾದಯೆ. ವಿವ ಇತಿಸಾಷ ಭತುತ ಇಷಾಲಮಿನ ಷಿಂಷೃತಿಮ ಯ ನುನ PÀÄgïಆನ್ ನಿಣಾಗಮಔಾಗಿ  
------------------------- 
60 ಸೆಚಾಿಗಿ ಅಬಿ ದಾೂದ್ ಸದಿೋಸ್ ನೆ ೋಡ್ರರಿ: ಷಾಹಿಹ್ ಅಲ್-ಬುಖ್ಾರಿ, ಷಿಂುಟ 6, ು 479. PÀÄgïಆನ್ ಷಿಂಔಲನದಲಿಲ ಜೆಪರಿ (1975), ಗಿಲಿಾುಸ್ಿ (1989) ಭತುತ ಬುಕ್ಾರಿ ಷಿಂುಟ IV, ಅಧಾಮಮ LXI    
   (3) ಚನ 509, ು 477-478 ಭತುತ ಮಿವಾಾಟ್ ಷಿಂುಟ 3 ು 708 ಷಸ ನೆ ೋಡ್ರರಿ. 
61  ನೆೋ ೆಲೋಟ್ ಖಳಿಗೆ ‚ಗೆ ೋಲಡನ್ ೆಲೋಟ್ ಖಳು‛ ಎಿಂದು ಸೆಷರಿಷಲಾಗಿದೆ. 
62 ಕೆ್ೈಷತರಿಗೆ ಯೋಷು ಏನಾಗಿದಾದನ ೆೋ ಔುರ್ ಆನ್ ಭುಸ್ಲಭರಿಗೆ, ಅಿಂದಯೆ ದೆೋಯುಖಳು ಕೆ್ ನೆಮ, ರಿ ಣಗ ಯಔಟಣೆಮಾಗಿದೆ (ಹಿೋಫ ಯ 1: 2 ನೆ ೋಡ್ರ). 
63  PÀÄgïಆನ್ ನಲಿಲ ಉಲೆಲೋಖಿಷಲಾದ ುಷತಔಖಳಿಗಾಗಿ ವಿಬಾಖ 1.5.1 ನೆ ೋಡ್ರರಿ. 
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ಯಬಾ ಬಿರಿದ.ೆ ಇದು ಇಷಾಲಿಂನಲಿಲ ನಿಂಬಿಕ್,ೆಚಿನ ಿಂತನೆ ಭತುತ ಕ್ಾನ ನಿನ ಆಧಾಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಭುಸ್ಲಿಂಯ ಆಲೆ ೋಚನೆಖಳ 
ಮೆೋಲೆ ಯಬಾ ಬಿೋಯುತತದೆ ಭತುತ ಇಷಾಲಿಂ ಷಾಭಾಜಿಔ ಯಚನೆಖಳ ಅಡ್ರಾಮಾಗಿದೆ. ಭುಸ್ಲಿಂರಿಗ,ೆ ಅಯೆೋಬಿಕ್ 
ಭ ಲದಲಿಲಯು PÀÄgïಆನ್ ಅಲಾಲಸನ ನೆೋಯ ಭಾತಾಗಿದ.ೆ ಷಾಿಂಯದಾಯಿಔ ಭುಸ್ಲಿಂರಿಗ ೆ PÀÄgïಆನ್ ಅನುನ ಇತಯ 
ಬಾಶೆಖಳಿಗ ೆನಿಕಯಾಗಿ ಅನುಾದಿಷಲು ಷಾಧಮವಿಲಲ ಆದಯ ೆಅದನುನ ಕ್ೋೆಲ ಅಯೆೋಬಿಕ್64 ಬಾಶಮೆಲಿಲ ಭಾತಯ ಒದಫೋೆಔು 
ಭತುತ ಫಾಯಿಾಠ್ಾಗಿ ಔಲಿಮಫೆೋಔು ಎಿಂದು ಭನಖಿಂಡ್ರದಾದಯೆ. ಷಾವಿಯಾಯು ಭುಸ್ಲಿಂಯು PÀÄgïಆನನುನ ಔಿಂಠ್ಾಠ್ 
ಭಾಡ್ರದಾದಯ;ೆ ಯತಿಯಫಫಯನುನ ‚ಸಾಫ್ರೋಜ್‛ ಎಿಂದು ಔಯೆಮಲಾಖುತತದೆ. ಆಶಿೋಾಗದ ಭತುತ ಯಯೋಜನಖಳನುನ ತಯಲು 
PÀÄgïಆನ್ ಠ್ಣು ಯಸ್ದಧಾಗಿದೆ. ಆದದರಿಿಂದ ಠ್ಮನುನ ಅಥಗಭಾಡ್ರಕ್ ೆಳುಳುದಕ್ತಾಿಂತ ಅದನುನ ಅಯೆೋಬಿಕ್ ಬಾಶೆಮಲಿಲ 
ಠಿಷುುದು ಸೆಚು ಿಭುಕಮಾಗಿದೆ. 
 
 ಅಲ್-ಪಾತಿಸಾ, ಆರಂಭಿಕ, (ಷುಯಾ 1) ಅಯ್ೇಬಿಕ್ ಮತುತ ಇಂಗಿಲಶನಲಿಲ 

1. ಅಲಾಲಸನ ಸೆಷರಿನಲಿಲ, ಅತಮಿಂತ ಔೃಾಭಯಿ, ಅತಮಿಂತ ಔಯುಣಾಭಯಿ. 
2. ಲ ೆೋಔಖಳನುನ ಾಲಿಷುನು ಭತುತ ಷಭಥಗಔನಾದ ಅಲಾಲಸನಾಗಿ ಷೆ ತೋತಯಾಖಲಿ; 
3. ಅತಮಿಂತ ಔೃಾಭಯಿ, ಅತಮಿಂತ ಔಯುಣಾಭಯಿ; 
4. ತಿೋುಗ ದಿನದ ಡೆಮ. 
5. ನಿನನನುನ ಆಯಾಧಿಸ್, ನಿನನ ಷಸಾಮನುನ ನಾು ಸುಡುಔುತೆತೋೆ. 
6. ನಭಗ ೆನೆೋಯ ಭಾಖಗನುನ ತೆ ೋರಿಷು, 
7.ನಿೋನು ದಯ ತೆ ೋರಿಸ್ದರಿಗೆ, ಕ್ೆ ೋ ಇಲಲದರಿಗೆ, ದಾರಿ ತಪ್ರದರಿಗ ೆಭಾಖಗಾಗಿದಿದ 

 
 

 
ಮೆಕ್ಾಾದಲಿಲ ಭಸಭಭದ್ ಅಯ ಷಭಮದಲಿಲ ಸ್ೋಔರಿಸ್ದ PÀÄgïಆನ್ ಅಧಾಮಮಖಳ ಅನೆೋಔ ಬಾಖಖಳನುನ ಕ್ಾಾಮತಭಔ 
ವೆೈಲಿಮಲಿಲ ಫಯೆಮಲಾಗಿದೆ ಭತುತ ಷಾಭಾನಮಾಗಿ ಅಲಾಲಸನ ನೆೋಯ ಉದೆೋವಾಗಿ ಫಯೆಮಲಾಗಿದೆ. ಇದನುನ 114 
ಷ ಯಖಳನಾನಗಿ (ಅಧಾಮಮಖಳು) ವಿಿಂಖಡ್ರಷಲಾಗಿದೆ. ಇುಖಳನುನ ಕ್ಾಲಾನುಔಯಭದಲಿಲ ಟ್ಟಿ ಭಾಡಲಾಗಿಲಲ. ಆದಯ,ೆ 
ಉದದಾದ ಮದಲ ಷ ಯಾನುನ ಸೆ ಯತುಡ್ರಸ್, ಅಲ್-ಪಾರ್ಥಮಾನುನ ಅತಮಿಂತ ಭುಕಮಿೆಂದು ಭತುತ ಯತಿದಿನ 17 
ಫಾರಿ ಠಿಷಫೆೋಕ್ಾದ ಔಡಾಡಮ ಾಯಥಗನೆಮ ಯಭುಕ ಬಾಖೆಿಂದು ರಿಖಗೆಷಲಾಗಿದೆ. ಉದದನುನ ರಿಖಗೆಸ್, PÀÄgïಆನ್ 
ಸೆ ಷ ಡಿಂಫಡ್ರಕೆ್ಗಿಿಂತ ಷಲ ಚಿನ ಔಾದಾಗಿದೆ. ಭುಸ್ಲಮೆೋತಯಯು PÀÄgïಆನ್ ಒದುುದು ಭತುತ ಅಥಗಭಾಡ್ರಕ್ ೆಳುಳುದು 
ಔಶಿಔಯಾಗಿದ.ೆ ಆದಯ  ವೆೈಲಿ ಭತುತ ವಿಶಮದೆ ಿಂದಿಗೆ ತಭಭಶಿಕ್ಾೆ ತಾು ಒದುುದು ಅನುಔ ಲಔಯಾಗಿದೆ. ಯಭುಕ 
ವಿಬಾಖಖಳು: 
ಅಲಾಲಸನ ಷಾಗಬೌಭತ, ಗನತೆ ಭತುತ ಐಔಮತ,ೆ ಷ ಯಾ 2:255. 
‚ಅಲಾಲಸನ ಅತಮಿಂತ ಷುಿಂದಯಾದ ಸೆಷಯುಖಳು‛, ಷ ಯಾ 59:22-24. 
ಷೃಷ್ಟ್ಿ, ಷ ಯಖಳು 3:189-191; 13:2-4; 31:10-11; 32:4-9 
ಯಲೆ ೋಔ ಭತುತ ನಯಔ, ಷುಯಾ 2:14-25; 38:49-60; 44:47-57. 
ಯಾದಿಖಳು, ಷ ಯಾ 2:124-134. 
----------------------------- 
64 ಷಾಿಂಯದಾಯಿಔ ಫೆ ೋಧನೆಗೆ ವಿಯುದಧಾಗಿ ಇಿಂದು ಉದಾಯಾದಿ ಭುಸ್ಲಭಯು PÀÄgïಆನ್ ಅನುನ ಅನೆೋಔ ಬಾಶೆಖಳಿಗೆ ಅನುಾದಿಷುತಾತಯೆ. 
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ಈ ವಿಬಾಖಖಳಲಲದ,ೆ ಇಡ್ರೋ ಅಧಾಮಮನುನ ಒದಫಸುದು, ಉದಾ., ಷ ಯಾ 2 (ಅಲ್-ಫಕ್ಾಯಾ, ಸಷು).65 PÀÄgïಆನ್ 
ಕ್ಾನ ನು ವಿಶಮಖಳ ಫಗೆೆ ವಿಯಾಗಿ ಸೆ ೋಖುುದಿಲಲ, ಆಗಾಗೆೆ ಿಂದು ವಿಶಮನುನ ಷಣಣ ಅಥಾ ಷಿಂಕ್ಷಿತ 
ಉಲೆಲೋಕದಿಿಂದ ಎತಿತ ಸೆೋಳುತತದೆ. ಕ್ಲೆು ಅಯೆೋಬಿಕ್ ಅಲಲದ, ಕ್ಲೆು ಯಭುಕ ಷತಮೆೋದದ ಾತಯಖಳನುನ ಉಲೆಲೋಖಿಷಲಾಗಿದೆ 
ಅಯು ನೆ ೋಾ, ಅಫಯಸಾಮ್, ಮೋವೆ, ದಾವಿೋದ, ಷೆ ಲೆ ಮೋನ್, ಜೆಔಮಗ, ಯೋನಾ, ಯೋಷು ಭತುತ ಭರಿಮಳು66 

ಆಗಿದಾದಯೆ. 
 
1.2.4 ರದುದಗ್ ಳಿಷುವಿಕ್ಯ ಷಮಷ್ಾ 
 ಇಷಾಲಿಂ ಫ್ರಕ್ಸ67 ಯದುದಗೆ ಳಿಷುವಿಕೆ್ಮ ಸ್ದಾಧಿಂತನ ನ68 ಷಸ ಔಲಿಷುತತದೆ. ಅಿಂದಯ,ೆ ಈ ಹಿಿಂದೆ ಯಔಟಡ್ರಸ್ದ PÀÄgïಆನ್ 
ಾಔಮಖಳು ನಿಂತಯ ಯಔಟಣೆಮಾಖು ಾಔಮಖಳಿಿಂದ ಯದುದಗೆ ಳುಳತತ:ೆ69 
ನಾು ಮಾುದೆೋ ಚನನುನ ಅನ ಜಿಗತಗೆ ಳಿಸ್ದಯೆ ಅಥಾ ಭಯೆಷಬೆಿಟಿಯೆ. (ಅದಯ ಫದಲಿಗೆ) ಅದಕ್ತಾಿಂತ 
ಉತತಭಾದ ಅಥಾ ಅದಕೆ್ಾ ಷಭಾನಾದ ಚನನುನ ತಯದ ೆಇಯುುದಿಲಲ. ಅಲಾಲಸನು ಎಲಲನ ನ ಭಾಡಫಲಲನೆಿಂಫುದು 
ನಿಭಗೆ ತಿಳಿಮದೆೋ? (ಷ ಯಾ 2:106). 
 
ಹಿಿಂದಿನ ಯಾದಿಖಳ ಯಔಟಣೆಮ ಮೆೋಲೆ PÀÄgïಆನ್ ಸ್ಿಂಧುತನುನ ವಿರಿಷಲು ಈ ತತು ಸೆಚಾಿಗಿ ಫಳಷಲಾಖುತತದೆ ಈ 
ತತ. ಷತಮೆೋದ. ಈ ಸ್ದಾಧಿಂತು PÀÄgïಆನ್ ಳಗಿನ ವಿಯೆ ೋಧಾಬಾಷಖಳನುನ ಸೆ ಿಂದಿದೆ ಎಿಂದು ಕ್ಲೆು ಭುಸ್ಲಭರಿಗೆ 
ತಿಳಿದಿದ.ೆ ಯದುದಗೆ ಳಿಸ್ದ ಾಔಮಖಳ ಷಿಂಖ್ಮೆಮನುನ ನಿದಿಗಶಿಡ್ರಷಲಾಗಿಲಲ. ಇಷಾಲಿಂ ವಿದಾಿಂಷ ಜಲಾಲು ದಿನ್, 50070 
ಯಯೆಗ ೆ ಷಿಂಖ್ಮೆಮನುನ ನಿೋಡುತಾತನೆ. ಇಿಂದು ವಿಭಿನನ ವಿದಾಿಂಷಯು ಖರಿಶಠ 240 ಭತುತ ಔನಿಶಠ 6 ಯಶು ಿ ಾಔಮಖಳು 
ಯದುದಗೆ ಳಿಷಲಾಗಿದೆ ಎಿಂದು ಖುಯುತಿಷುತಾತಯೆ. ಿಂದು ಯಭುಕ ಫದಲಾಣೆಗ ೆ((ಯದುದಗೆ ಳಿಷುವಿಕ್ಗೆ)ೆ, ಉದಾಸಯಣೆಗಾಗಿ, 
ಾಯಥಗನೆಮ ದಿಔಾನುನ (ಕ್ತಫಾಲ) ಯಯ ಷಲೆೋಭನಿಿಂದ ಮೆಕ್ಾಾಗ ೆ ಫದಲಾಯಿಸ್ಯುುದು (ಸ್ಎಫ್ ಷ ಯಾ 2:142-144), 
ಯತಿೋಕ್ಾಯದ ಕ್ಾನ ನು, ಮಭಿಚಾರಿಖಳ ಶಿಕ್ ೆ ಭತುತ ಇನ ನ ಅನೆೋಔ ಷಿಂದಬಗಖಳಲಿಲ ಯದುದಗೆ ಳಿಷಲಾದ ಾಔಮಖಳು 
(ಭನುಷಖ) ಭತುತ ಫದಲಿ ಭಾಡ್ರದ ಾಔಮಖಳು (ನಾಸ್ಖ) ಎಯಡ  PÀÄgïಆನಲಿಲೆ ಭತುತ ಕ್ಲೆು ನಿದವಗನಖಳಲಿಲ, ಇದು 
ಮಾುದೆಿಂದು ಅನಿಶಿಿತಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ‚ವಿತಯ ತಿಿಂಖಳುಖಳಲಿಲ‛ (ಷ ಯಾ 9:5) ಜಿಸಾದ್ ಅನುನ ನಿಶೆೋಧಿಸ್ದ ಿಂದು 
ಾಔಮು 124 ಕ್ತಾಿಂತ ಔಡ್ರಮೆ ಇಯದ ಇತಯ ಾಔಮಖಳನುನ ಯದುದಡ್ರಷಲಾಗಿದೆ ಎಿಂದು ಷಸ ಖಭನಿಷಫೆೋಔು.  
ಅಲಲದ,ೆ ಯದುದಗೆ ಳಿಷುವಿಕೆ್ಮ ಸ್ದಾಧಿಂತು ಅಲಾಲಸನ ಭಾತನುನ (ಅಥಾ ಯಔಟಣೆಮನುನ) ಫದಲಾಯಿಷಲಾಖುುದಿಲಲ 
ಎಿಂಫ PÀÄgïಆನ್  ಸೆೋಳಿಕೆ್ಗ ೆ ವಿಯುದಧಾಗಿದೆ (ಷ ಯಾ 6:34; 10:64 ನೆ ೋಡ್ರರಿ). ಅಲಾಲಸನ ದೆೈವಿಔ ಯಔಟಣೆಮ 
ಬಾಖಖಳನುನ ಅಲಾಧಿಮಲಿಲಯೋ ‚ಉತತಭಾದದಯೆ ಿಂದಿಗ”ೆ ಫದಲಾಯಿಷಲು ಮಾಕೆ್ ಅಖತಮವಿದೆ ಎಿಂದು ಫಫನು 
ಯವೆನಮನುನ ಎತುತಿಂತೆ ಭಾಡಫೆೋಕ್ಾಖುತತದ-ೆಉದೆದೋಶಿಸ್ಯು ಷಿಂದಬಗಖಳು ಫದಲಾಗಿಲಲ. 
 
------------------------------- 
65. ಯತಿ ಷ ಯಾನುನ (PÀÄgïಆನ್ ಅಧಾಮಮ) ಷ ಯಾ ಎಿಂಫ ಆಮಾ (ವಿಬಾಖ) ದಲಿಲ, ಉಲೆಲೋಖಿಷಲಾದ ದ ಅಥಾ ಸೆಷಯನುನ ಷ ಚಿನ ಷಲಾಗಿದೆ. 
66. ಇಡ್ರೋ PÀÄgïಆನ್ ನಲಿಲ ಉಲೆಲೋಖಿಷಲಾಗಿಯು ಏಕೆ್ೈಔ ಭಹಿಳ ೆಭರಿಮಳು ಭಾತಯ ಎಿಂಫುದನುನ ಖಭನಿಷುುದು ಆಷಕ್ತತದಾಮಔಾಗಿದೆ. 
67. ಫ್ರಕ್ಸ ಎಿಂಫುದು ಇಷಾಲಮಿನ ತಿೋುಗ ಅಥಾ ಧಭಾಗಿಂಧತೆಮ ಧಭಗವಾಷರ (ಸ ಮಷಸ್ 1989: 128 ನೆ ೋಡ್ರರಿ). 
68. ಯದುದಗೆ ಳಿಷುವಿಕೆ್ಮು ಅಭಾನಿಮೋಔಯಣ, ನಿಯಾಔಯಣೆ, ಯದದತಿ ಎಿಂಫ ತಾಿಂತಿಯಔ ದಾಗಿದೆ. 
69. ಷ ಯಸ್ 16:101; 17:86; 22:52 ಷಸ ನೆ ೋಡ್ರರಿ. ಅಯೆೋಬಿಕ್ ದಖಳು ಭನುಷಖ (ಯದುದಗೆ ಳಿಷಲಾಗಿದೆ; ಫದಲಿಸ್ದ ಚನ) ಭತುತ ನಾಸ್ಖ (ಯದುದಗೆ ಳಿಷುುದು; ಇನ ೆನಿಂದನುನ ಫದಲಾಯಿಷು ಚನ).  
70 ಸ ಮಸ್ ನೆ ೋಡ್ರರಿ (1982:520) ಅಲಿಲ 20 ಾಔಮಖಳ ಟ್ಟಿಮನುನ ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ. 
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1.2.5 “ದಿ ಷ್ೈರ್ಾನಿಕ್ ಷಸಗಸ್,”  
ಭಸಭಭದನು ಮೆಕ್ಾಾದ ಜನಯನುನ (ಅಯ ಷಿಂಫಿಂಧಿಔಯು ಭತುತ ನೆಯಸೆೆ ಯೆಮಯನುನ) ಇಷಾಲಿಂಗೆ ಭತಾಿಂತಯ ಭಾಡು 
ಸೆಫಫಮಕ್ಮೆನುನ ಸೆ ಿಂದಿದದನು ಎಿಂದು ಕ್ಲೆು ದಾಕಲಾದ ಷಿಂಯದಾಮಖಳು (ಸದಿೋಸ್) ಯದಿ ಭಾಡ್ರೆ. ತನನ 
ಷಿಂದೆೋವನುನ ಸೆಚು ಿ ಷಾದಗ ೆಳಿಷಲು, ಆತನು ಅಲ್-ನಜ್ಭ (ಷ ಯಾ 53) ನುನ, ಗೆೋಬಿಯಮಲ್ ದೆೋದ ತ ಆತನಿಗೆ 
ಯಟ್ಟಸ್ದಿಂತೆ ಅದನುನ ಯಔಟ್ಟಷಲಿಲಲ. 19 ಭತುತ 20ನೆೋ ಾಔಮಖಳ (‚ನಿೋು ಅಲಾಲತ್ ಭತುತ ಅಲ್‘ಉಜಾು ಭತುತ ಇನೆ ನಫಫಯು, 
ಭ ಯನೆಮ (ದೆೋತ)ೆ, ಭನಾತ್ ಅಯನುನ ನೆ ೋಡ್ರದಿದೋಯಾ?‛) ನಿಂತಯ ಈ ಕ್ಳೆಗಿನ ಷಾಲನುನ ಸೆೋಳಲು ಷೆೈತಾನನು 
ಅನನುನ ಯಚೆ ೋದಿಸ್ದಾದನೆ: ‚ಇು ವೆಯೋಶಠಾದ ಗಯಾನಿಕ್, ಅಯ ಭಧಮಸ್ಥಕ್ೆಗಾಗಿ ನಿರಿೋಕ್ಷಿಷಲಾಗಿದ.ೆ‛ 
ಅಲಾಲತ್, ಅಲ್-ಉಜಾು ಭತುತ ಭನಾತ್ ಮೆಔಾನನರಿಿಂದ ಆಯಾಧಿಷಲಟಿ ಭ ಯು ದೆೋತಖೆಳಾಗಿದದಯು. ಗಯಾನಿಕ್ ಎಿಂಫ 
ದು ಿಂದು ಷಾರಿ ಭಾತಯ ಇಲಿಲ ಔಿಂಡುಫಯುತತದೆ. ನಾಮಿಡ್ರಮನ್ ಕ್ೆಯೋನಖಳು, ಅಿಂದಯ ೆ ಅದು ಫಸಳ ಎತತಯಕೆ್ಾ 
ಸಾರಿಸೆ ೋಖುತತದೆ ಎಿಂದಥಗಾಗಿದೆ ಎಿಂದು ಾಮಖ್ಾಮನಕ್ಾಯಯು ಖಭನಿಷುತಾತಯೆ. ಈ ಆಯೆ ೋದ ಉವಿಬಾಖೆಿಂದಯ,ೆ ಈ 
ದೆೋತಖೆಳು ನಿಜಾಗಿ ಇದದಯು ಭತುತ ಅಯ ಭಧಮಸ್ಥಕ್ ೆರಿಣಾಭಕ್ಾರಿ ಎಿಂದು ಸೆೋಳು ಭ ಲಔ ಭಸಭಭದ್ ಅಯು 
ಯಾಜಿಮಾಖದ ಏಔದೆೋವೊೋಾಷನೆಯಿಿಂದ ಹಿಿಂದೆ ಷರಿಮುತಿತದದನು. 
 
ಾಯಯಿಂಬದ ಇಷಾಲಿಂ ಇತಿಸಾಷಕ್ಾಯ ಅಟ್-ತಫಾರಿ71 ಯಕ್ಾಯ, ಮೆಔಾನನಯು ಇದನುನ ಕ್ೋೆಳಿ ಫಸಳ ಷಿಂತೆ ೋಶಟಿಯು ಭತುತ 
ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಧಾಮಿಗಔ ಆಚಯಣೆಗ ೆ ಳಗಾಖುಯಗೆೆ, ಭಸಭಭದನನುನ ಭತುತ ಆತನ ಹಿಫಾಲಔಯ ಖುಿಂುಖಳಿಗೆ 
ಹಿಿಂಸ್ಷುುದನುನ ನಿಲಿಲಸ್ದಯು. ಆಖಲೆೋ ಅಬಿಸ್ಷನಿಮಾಕ್ೆಾ72 ಒಡ್ರಸೆ ೋದ ಭುಸ್ಲಿಂ ನಿಯಾಶಿಯತಯು ಇದನುನ ಕ್ೋೆಳಿ ತಭಭ ತಾಯಿ 
ನಾಡ್ರಗೆ ಭಯಳಲು ಾಯಯಿಂಭಿಸ್ದಯು. ಗೆೋಬಿಯಮಲ್ ದೆೋದ ತನು ಭಸಭಭದ್ ಫಳಿ ಫಿಂದು ದೆೈವಿಔ ಖಯಿಂಥನುನ ಔಲಫಯೆಕ್ೆ 
ಭಾಡ್ರದದಕ್ಾಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಶಿಕ್ ೆ ವಿಧಿಸ್ದಾದನೆಿಂದು ಯದಿಮಾಗಿದ,ೆ ಆ ಷಭಮದಲಿಲ ಅಲಾಲಸನು ಯಾದಿಮನುನ 
ಷಾಿಂತನಗೆ ಳಿಷಲು ಷ ಯಾ 22:52 ಅನುನ ಯಔಟ್ಟಷುತಾತನೆ, ಆತನಗಿಿಂತ ಭುಿಂದೆ ಫಿಂದ ಯಾದಿಖಳು ಔ ಡ ಷೆೈತಾನನಿಿಂದ 
ವೆೃೋಧಿಷಲಟಿಯು ಅರಿಗಿಿಂತ ಆತನು ಭಿನನಾಗಿಲಲ ಎಿಂದು ನೆನು ಭಾಡುತಾತನೆ. ಆದಯ  ಅಲಾಲಸನು ತನನ ಯಔಟಣೆಮ 
ಷಭಖಯತೆಮನುನ ಕಚಿನ ತಡ್ರಸ್ಕೆ್ ಳುಳ ಬಯಷೆ ನಿೋಡುತಾತನೆ, ದೆು ಭಾಡ್ರದದನುನ ಯದುದಗೆ ಳಿಷು ಭ ಲಔ ಇದು 53: 
21-26 ಾಔಮಖಳ ನೆೈಜ ಆೃತಿತಖಳನುನ ಯಔಟಡ್ರಷು ಭ ಲಔ ಅದನುನ ಭಾಡುತಾತನೆ, ಇದಯಲಿಲ ದೆೋತಖೆಳನುನ ಕ್ತೋಳಾಗಿ 
ರಿಖಗೆಷಲಾಖುತತದೆ. ಭಸಭಭದನು ತನನ ಔೃತಿಖಳನುನ ಹಿಿಂದಕೆ್ಾ ತೆಗೆದುಕೆ್ ಳುಳತಾತನೆ ಭತುತ ಮೆಔಾನನಯ ಹಿಿಂಷೆ 
ುನಯಾಯಿಂಬಾಖುತತದೆ. 
 
ಷಲಾಭನ್ ಯಶಿದ 1988 ಯಲಿಲ ಷೆೈತಾನಿಕ್ ಷಗಸ್ ಎಿಂಫ ಕ್ಾದಿಂಫರಿಮನುನ ಯಔಟ್ಟಸ್ದನು. ಭಸಭಭದ್ ಅಯ ಜಿೋನದಿಿಂದ 
ಭತುತ ಇಬನ ಇವಾಕ್ ಅಯ ಭಸಭಭದ್ ಜಿೋನಚರಿತೆಯಮಲಿಲ PÀÄgïಆನ್ ಖಯಿಂಥದಲಿಲಯದ ಷಿಂಖತಿಖಳ (ಉಳಿದಿಯು ಅತಮಿಂತ 
ಸಳ ೆಜಿೋನಚರಿತೆಯಮ ಠ್ಮ) ವಿಯಣೆಯಿಿಂದ ಷ ಪತಿಗ ಡೆದನು. ಈ ಕ್ಾದಿಂಫರಿಮು ಅದಯ ಯಔಟಣೆಮ ಮೆೋಲೆ ಸೆಚಿಿನ ನ 
ವಿಾದನುನ ಉಿಂಟುಭಾಡ್ರತು,  ಏಕೆ್ಿಂದಯ ೆ ಅನೆೋಔ ಭುಸ್ಲಿಂ ನಾಮಔಯು ಅದಯಲಿಲ ದೆೋದ ಶಣೆ ಉಲೆಲೋಕಖಳನುನ 
ಸೆ ಿಂದಿದೆ ಎಿಂದು ತಾತಯಿಸ್ದಯು (ಅದು ನಿಜಾಗಿ ಅದಯಲಿಲ ಭಾಡಲಾಗಿತುತ). ಇಯಾನ್ ನ ಷವೊೋಗಚ ಿ 
---------------- 
71 ಅಟ್-ತಫಾರಿ: ಜನನ 839, ತಫರಿಷಾತನ್ {ಇಯಾನ್} ನಿಧನ 923, ಫಾಗಾದದ್, ಇಯಾಕ್.  ಣಗ ಸೆಷಯು: ಅಫು ಜಾಪರ್ ಭುಸಭಭದ್ ಇಬನ ಜರಿೋರ್ ಅಟ್-ತಫಾರಿ. ಭುಸ್ಲಿಂ ವಿದಾಿಂಷ, ಭತುತ 9 ನೆೋ 
ವತಭಾನದಲಿಲ ಷುನಿನ ಚಿನ ಿಂತನೆಮ ಔ ಯಡ್ರಔಯಣಕೆ್ಾ ವಿಶಿಶಿ ಕೆ್ ಡುಗೆ ನಿೋಡ್ರದ ಆಯಿಂಭಿಔ ಇಷಾಲಿಂ ಇತಿಸಾಷ ಭತುತ PÀÄgïಆನ್ ಔಠಿಣಾಗಿಯುದನುನ ವಿರಿಷು ಅಗಾಧಾದ ಷಿಂಔಲನದ ಲೆೋಕಔನಾಗಿದಾದನೆ.  
72. ಅಬಿಸ್ಷನಿಮಾಕೆ್ಾ (ಅಯಾಬಿಕ್: ಸಫಾವಾ) ಅಥಾ ಆಧುನಿಔ ಎಥೆ ೋಪ್ರಮಾಕೆ್ಾ ಭುಸ್ಲಭಯ ಲಷೆ. 
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ಶಿಮಾ ನಾಮಔ ಅಮತೆ ಲಾಲ ಯುಸೆ ೋಲಾಲ ಖ್ ೆಮೆೋನಿ, ಯಶಿದಮ ಷಾವಿಗೆ ಔಯ ೆನಿೋಡು ಪತಾ (ನಾಮಮಾಿಂಖ ಶಿಕ್)ೆ ನುನ  
ಸೆ ಯಡ್ರಸ್ದನು ಭತುತ ುಷತಔನುನ ಎಿಂದಿಖ  ಒದದಿದದಯ  ಔಯೆಗ ೆವಿಧೆಮಯಾಖುದು ಭತುತ ಅನನುನ ಕ್ ೆಲುಲುದು 
ಯತಿಯಫಫ ಭುಸ್ಲಭನ ಔತಗಮಾಗಿದೆ ಎಿಂದು ಯತಿಾದಿಸ್ದನು. ಪೆಫಯರಿ 14, 1989 ಯಿಂದು, ಅಮತೆ ಲಾಲ ಇಯಾನಿನ 
ಯೆೋಡ್ರಯದಲಿಲ ಈ ಕ್ಳೆಗಿನ ಷಿಂದೆೋವನುನ ಯಷಾಯ ಭಾಡ್ರದನು: ‚ವಿವದ ಸೆಮೆಭಮ ಭುಸ್ಲಿಂ ಜನರಿಗ ೆತಿಳಿಷುತಿದೆದೋನೆ ದಿ 
ಷೆೈತಾನಿಕ್ ಷಗಸ್ ುಷತಔದ ಲೆೋಕಔ, ಇದು ಇಷಾಲಿಂಗ,ೆ ಯಾದಿಗ ೆಭತುತ PÀÄgïಆನ್ ಗೆ ವಿಯುದದಾಗಿದೆ ಅದಯ ವಿಶಮದ 
ಫಗೆೆ ತಿಳಿದಿಯು ಇದಯ ಯಔಟಣೆಮಲಿಲ ಾಲು ಸೆ ಿಂದಿದಯೆಲಲರಿಗೆ ಭಯಣದಿಂಡನ ೆ ವಿಧಿಷಲಾಖುತತದೆ.‛  ುಷತಔನುನ 
ನಿಶೆೋಧಿಸ್ದ ಮದಲ ದೆೋವ ಬಾಯತ. 
 
ಯಶಿದ ಅಯ ುಷತಔು ಮೆಕ್ಾಾದಲಿಲ ಭಸಭಭದನ ಜಿೋನ ಎಿಂದು (‚ಷಿಂದೆೋವಔ‛ ಅಥಾ ಭಸಭಭದನ ಇನೆ ನಿಂದು ಸೆಷಯು 
‚ಭಸೌಿಂಡ‛ ಷುಳುಳ ೆಯೋಯಔ ಎಿಂದು ಔಯೆಮಲಡುತತದೆ) (ಕ್ಾದಿಂಫರಿಮಲಿಲ ‚ಜಹಿಲಿಮಾ‛) ಯ ಗ ೆಿಂಡ ಭಯು-
ನಿಯ ಣೆಮಾಗಿದೆ. ಅದಯ ಭದಮದಲಿಲ ಷೆೈತಾನಿಕ್ ಷಗಸ್ ಷಿಂಚಿನ ಕೆ್ ಇದೆ, ಇದಯಲಿಲ ಷಿಂದೆೋವಔನು ಮದಲು 
ಜನಷಿಂಖ್ಮೆಮನುನ ಷಭಾಧಾನಡ್ರಷಲು ಭತುತ ಗಲೆುಲ ಷಲುಾಗಿ  ಗ ಇಷಾಲಿಂನ ಮೆಕ್ಾಾದ ದೆೋತಖೆಳ ಯಾಗಿ 
ಿಂದು ಯಔಟಣೆಮನುನ ಉಚರಿಿಷುತಾತನೆ, ಆದಯ ೆ ನಿಂತಯ ಈ ಯಔಟಣೆಮು ಷೆೈತಾನನು ೆಯೋಯೆಪ್ರಸ್ದ ದ ಶಣೆ ಎಿಂದು 
ತಮಜಿಸ್ದನು. ನಿಯ ಣೆಮು ಷಿಂದೆೋವಔನ ಇಫಫಯು ಕ್ಾಲನಿಔ ವಿಯೆ ೋಧಿಖಳನುನ ಷಸ ಯಷುತತಡ್ರಷುತತದೆ: ಯಾಕ್ಷಷ 
ಅನಮಜನಾಿಂಗಿೋಮ ುಯ ೆೋಹಿತೆ, ಹಿಿಂಡ್, ಭತುತ ಅಯಷುತತ ಷಿಂದೆೋಸ ಭತುತ ವಿಡಿಂಫನಾತಭಔ ಔವಿ, ಫಾಲ್. ಷಿಂದೆೋವಔನು 
ವಿಜಯೋತಷದಲಿಲ ನಖಯಕೆ್ಾ ಹಿಿಂದಿಯುಗಿದಾಖ, ಫಾಲ್ ಬ ಖತ ೆೋವಾಮಖೃಸನುನ ಆಯೋಜಿಷುತಾತನೆ ಅಲಿಲ ೋೆವೆಮಮಯು 
ಷಿಂದೆೋವಔನ ಸೆಿಂಡತಿಮಯ ಖುಯುತುಖಳನುನ ತೆಗೆದುಕೆ್ ಳುಳತಾತಯೆ. ಅಲಲದೆ, ಷಿಂದೆೋವಔನ ಷಸಚಯಯೆ ಫಫಯು ತಾನು 
ಷಿಂದೆೋವಔನ ಷತಾಮಷತಮತೆಮನುನ ಅನುಭಾನಿಷುತಿತದೆದೋನೆ ಎಿಂದು ಸೆೋಳಿಕೆ್ ಳುಳತಾತನೆ, ಔುಯಾಆನ್  ಬಾಖಖಳನುನ ಷ ಕ್ಷಮಾಗಿ 
ಫದಲಾಯಿಷಲಾಗಿದೆ ಎಿಂದು ಷಿಂದೆೋವಔನು ಅನಿಗ ೆವಿರಿಸ್ದನು.  
 

? 
i
i 

i
i
i 

 

   ಿವ್ನರ್ಳು 
 PÀÄgïಆನ್ ಮಾಯು ಫಯದೆಯು? 
 PÀÄgïಆನ್ ಮಾಾಖ ಭತುತ ಸೆೋಗೆ ಫಯಮೆಲಟ್ಟಿತುತ? 
 ಕ್ಾಲಔಯಭಾನುಷಾಯಾಗಿ PÀÄgïಆನ್ ಮಾಕ್ೆ ಫಯೆದಿಲಲ?(ಅದನುನ ಅಥಗಭಾಡ್ರಕ್ ೆಳುಳುದು ತುಿಂಫಾ 

ಷುಲಬ) 
 PÀÄgïಆನಿನ ನಿಜಾದ ಷಿಂದೆೋವ ಏನಾಗಿದೆ? (ಉಲೆಲೋಕಖಳು-ಷುಯಾಸ್/ಚನಖಳಿಗಾಗಿ ಕ್ೋೆಳಿರಿ 
 PÀÄgïಆನಿನ ಎಲಾಲ ಫೆ ೋಧನಖೆಳನುನ ನಿೋು ಅನುಷರಿಷದಿದದಯೆ, ಭುಸ್ಲಭಯಾಗಿ ನಿಭಗೆ ಏನಾಖುತತದೆ? 
 ಔುಯಾನ್ ನಲಿಲ ಏಕೆ್ ವಿಯೆ ೋಧಾದ ಾಔಮಖಳಿ?ೆ 
 ಭನುಷಖ (ಯದುದಗೆ ಳಿಷಲಾಗಿದ;ೆ ಫದಲಿಸ್ದ ಾಔಮ) ಭತುತ ನಾಸ್ಖ (ಯದುದಗೆ ಳಿಷುುದು; ಇನೆ ನಿಂದನುನ 

ಫದಲಾಯಿಷು ಾಔಮ) ಯದುದಭಾಡು ಾಔಮಖಳು ಮಾುದಿೆಂದು ಆಲಾಲಸನು ಷತಃ ತನನ ಾಔಮದಲಿಲ  
ಮಾಕ್ೆ ಷಶಿಡ್ರಷಲಿಲಲ; ಅಲಾಲಸನು ಈ ಔಶಿದ ಕ್ಲೆಷನುನ ಭುಸ್ಲಿಂರಿಗೆ ಮಾಕ್ ೆಬಿಟಿನು? 

 PÀÄgïಆನ್ ವಾವತೆೋ? ಸೌದು ಎಿಂದಾದಯ,ೆ ವಾವತಾದದದನುನ ಸೆೋಗೆ ಯದುದಗೆ ಳಿಷಫಸುದು 
(ಯದುದಗೆ ಳಿಷು ನಿಮಭನುನ ನೆ ೋಡ್ರರಿ)? 
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1.3 ಷಂದಿಾಯರ್ಳು73 
1.3.1 ಅವಾಕರ್್ 
ಭಸಭಭದ್ ಜಿೋವಿಸ್ದಾದಖ, ಆತನ ದವಗನ ಭತುತ ತಿೋುಗಖಳ ಆಧಾಯದ ಮೆೋಲೆ ಯಭುಕ ಯವೆನಖಳನುನ 
ರಿಸರಿಷಲಾಯಿತು. ಆಗಾಗೆೆ ಇುಖಳು ರಿ ಣಗ ಷಭಮದೆ ಿಂದಿಗೆ ಫಿಂದು, ಅಿಂದಯ ೆಷಭಷಮೆ ಷಿಂಬವಿಸ್ದ ಷಲ 
ಷಭಮದ ನಿಂತಯ ಫಿಂದು ಎಿಂದು ಸೆೋಳಲಾಖುತತದೆ. ಭಸಭಭದ್ ಅಲಾಲಸನು ಔಳುಹಿಸ್ದ ಕ್ ೆನೆಮ ಯಾದಿ ಎಿಂದು 
ರಿಖಗೆಷಲಟ್ಟಿಯುುದರಿಿಂದ ಈ ಯಾದಿಮ ದವಗನಖಳು ಆತನ ಭಯಣದೆ ಿಂದಿಗ ೆ ನಿಿಂತುಸೆ ೋದು. ಆದಯೆ 
ಫೆಳಮುತಿತಯು ಇಷಾಲಿಂ ಷಭುದಾಮ (ಉಭಾಭ) ನಿಧಾಗಯಖಳನುನ ಎದುರಿಷುತತಲೆೋ ಇತುತ, ವಿವೆೋಶಾಗಿ ಇತಯ 
ಷಿಂಷೃತಿಖಳನುನ ಎದುಯು ಸಾಕ್ತಕೆ್ ಳುಳತಿತುತ. ಕ್ಲೆು ಷಾರಿ ಈ ವಿಶಮಖಳಿಗೆ PÀÄgïಆನ್ ಷಶಿ ಉತತಯನುನ ಸೆ ಿಂದಿಯಲಿಲಲ. 
ಭಸಭಭದನ ಸೆ ಷ ಯಔಟಣೆಖಳ ಭ ಲಔ ಭತುತ ಅಿಂತಿಭ ಅಧಿಕ್ಾಯದಿಂತೆ ಉತತರಿಷಲು ಲಬಮವಿಲಲದ ಕ್ಾಯಣ, ಅಿಂತಸ 
ಯವೆನಖಳಿಗ ೆಸೆೋಗ ೆಉತತರಿಷಫೋೆಔು? ನಿಜ ಜಿೋನ ಷಿಂದಬಗಖಳಲಿಲ ಭುಸ್ಲಿಂಯು ‚ಇಷಾಲಿಂ ಭತ ಯಕ್ಾಯ”ಸೆೋಗೆ ತಿಗಷಫೋೆಔು? 
ನಿಂಬಿಯು ಭುಸ್ಲಿಂಯು ತಭಭ ಯಾದಿ ತಭಭ ಜಿೋನದಿಿಂದ ದ ಯ ಇದಾದನೆಿಂದು ಭತುತ ಆತನ  ಷಭಕ್ಾಲಿೋನಯ 
ಕ್ಾಮಗಖಳು ಆತನು ಅನುಮೋದಿಸ್ದುಖಳು ಆದವಗಾಯಮಾಗಿೆ ಎಿಂದು ಅರಿತುಕೆ್ ಿಂಡಯು. ಈ ಜಿೋನ 
ವಿಧಾನನುನ ಷಾಧಮಾದಶುಿ ಷಯಳಾಗಿ ಅನುಔರಿಷಫೋೆಕ್ಾಗಿತುತ. ಭಸಭಭದ್ ಜಿೋನ ವಿಧಾನದಿಿಂದ ಫಿಂದ ಈ ಔಥಖೆಳು  
PÀÄgïಆನ್ ನಲಿಲ ಔಿಂಡುಫಯಲಿಲಲ, ಷಿಂಖಯಹಿಷಲಿಲಲ ಭತುತ ಫಯೆಮಲಿಲಲ, ಅದಕ್ಾಾಗಿ ವಿದಾಿಂಷಯು ಸಾಗೆ ಭಾಡುುದು 
ಅಖತಮೆಿಂದು ಔಿಂಡುಕೆ್ ಿಂಡಯು. 
PÀÄgïಆನ್ ಾಮಖ್ಾಮನಾದ ತಫ್ರಷರ್ ಅನುನ ಸೆೋಗ ೆ ತಮಾರಿಷುುದು ಎಿಂದು ಭುಸ್ಲಿಂ ಷಭುದಾಮು ಎದುರಿಷುತಿತಯು 
ಭತೆ ತಿಂದು ಷಭಷಮೆಮಾಗಿದೆ. ಅನೆೋಔ ಾಔಮೃಿಂದಖಳನುನ ಅಥಗಭಾಡ್ರಕ್ ೆಳುಳುದು ತುಿಂಫಾ ಔಶಿಾಗಿದೆ. ಇತಯ 
ಠ್ಮಖಳನುನ ಸೆಚು ಿರಿಚಮವಿಲಲದ ಷಿಂದಬಗಖಳಿಗ ೆಾಮಖ್ಾಮನಿಷಫೋೆಕ್ಾಗಿದೆ. PÀÄgïಆನ್ ಅನುನ ಕ್ೋೆಲ ಭಸಭಭದ್ ಎಿಂಫ 
ಫಫ ಮಕ್ತತಗೆ ಭಾತಯ ನಿೋಡಲಾಗಿದದರಿಿಂದ, ಅದನುನ ವಿರಿಷಲು ಭತುತ ಾಮಖ್ಾಮನಿಷಲು ಆತನು ಭಾತಯ 
ರಿಜ್ಞಾನುಳಳನಾಗಿದಾದನೆಿಂದು ಾದಿಷಲಾಗಿದೆ. ಭಸಭಭದ್ ಆತನ ಭಾತುಖಳು ಭತುತ ಕ್ಾಮಗಖಳನುನ ಷಿಂಖಯಹಿಷಲು 
ಎಯಡನೆಮ ಯಭುಕ ಕ್ಾಯಣೆಿಂದಯೆ ಈ ವಿಯಣೆಖಳು ಭತುತ ಾಮಖ್ಾಮನಖಳನುನ ಭುಿಂದಿನ ಪ್ರೋಳಿಗೆಗಾಗಿ ಷಿಂಯಕ್ಷಿಷುುದು. 
 
1.3.2 ಸದಿೇಸ್ ಷಂರ್ಸಿ 
ಭಸಭಭದ್ ಅಯ ಜಿೋನ ವಿಧಾನದ ಜ್ಞಾನನುನ ಕ್ಾಾಡ್ರಕ್ ೆಳಳಲು,  ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಆತನ ಭಯಣದ ನಿಂತಯ ಆತನ 
ಭಾತುಖಳನುನ ಷಿಂಖಯಹಿಷಲು ಭತುತ ಫಯೆಮಲು ಾಯಯಿಂಭಿಸ್ದಯು ಭತುತ ಆತನ ಜಿೋನದ ಆ ಗಟನಖೆಳನುನ PÀÄgïಆನ್  
 --------------- 
73. ಅಯೆೋಬಿಕ್: ಷುನಾನದಿಂತೆ, (ಷಿಂಯದಾಮ). 

 ಯದುದಗೆ ಳಿಷು ನಿಮಭದ ಅಖತಮವಿಲಲದೆಯೋ ಅಲಾಲಸನು PÀÄgïಆನ್ ಅಿಂತಿಭ ಆೃತಿತಮನುನ 
ಔಳುಹಿಷಲಾಖಲಿಲಲೆೋ? 

 ‚ಷೆೈತಾನಿಕ್ ಷಗಸ್‛ ಮೆೋಲೆ ನಿಭಭ ದೃಷ್ಟ್ಿಕ್ ೆೋನೋೆನು? 
 ಯೋಷುವಿನ ತಾಯಿ ಭರಿಮಳನುನ, PÀÄgïಆನಲಿಲ ಭಾತಯ ಉಲೆಲೋಖಿಷಲಟ್ಟಿಯು ಭಹಿಳ ೆ ಮಾಕ್?ೆ 

ಭಸಭಭದ್ ಅಯ ತಾಯಿಮನುನ ಮಾಕ್ ೆಉಲೆಲೋಖಿಷಲಾಗಿಲಲ? 
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ನಲಿಲ ಷೆೋರಿಷಲಾಗಿಲಲ. ಸೆಚಾಿಗಿ ಭೌಖಿಔಾಗಿ ಯಚುಯಡ್ರಷು ಉಾಮಖ್ಾಮನಖಳು ಭತುತ ಗಟನಖೆಳನುನ ಇಿಂಗಿಲಷ್ ನಲಿಲ 
‚ಷಿಂಯದಾಮ‛ ಎಿಂದು ಔಯೆಮಲಾಖುತತದ ೆಭತುತ ಇದನುನ ‚ಸದಿೋಸ್‛74  (ಸೆೋಳಿಕೆ್ಖಳು, ಔಥ)ೆ ಭತುತ ಷುನಾನ75 (ಆಚಯಣ,ೆ 
ಅಬಾಮಷ) ಎಿಂದು ವಿಿಂಖಡ್ರಷಫಸುದು. ಇಿಂದು ಅುಖಳನುನ ಠ್ಮಖಳ ಷಿಂಖಯಸಖಳಲಿಲ ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ. 
ಷುನಾನ ಭ ಯು ಖಗಖಳ ಕ್ತಯಯಖಳನುನ ಳಗೆ ಿಂಡ್ರಯುತತದೆ: 
1. ಭಸಭಭದನ ಕ್ಾಮಗಖಳು ಅಥಾ ಲೆ ೋಖಳು. 
2 .ಭಸಭಭದ ಅಯ ಉಸ್ಥತಿಮಲಿಲ ಭುಸ್ಲಭಯ ಖುಿಂೆ ಿಂದು ಭಾಡ್ರದ ಕ್ಾಮಗಖಳು,  ಆದದರಿಿಂದ ಅುಖಳನುನ   
  ಆತನಿಿಂದ ಅನುಮೋದಿಷಲಾಗಿದೆ ಎಿಂದು  ರಿಖಗೆಷಲಾಗಿದೆ. 
3.ಭಸಭಭದ್ ಅಯ ಉಸ್ಥತಿಮಲಿಲ ಭ ಯನೆೋ ಮಕ್ತತಖಳು ಭಾಡ್ರದ ಕ್ಾಮಗಖಳು, ಅದಯಲಿಲ ಅಯು ಅನುಮೋದಿಸ್ದಯು  
  ಅಥಾ ನಿಶೆೋಧಿಷಲಿಲಲ. 
 ಸದಿೋಸ್ ಭತುತ ಷುನಾನದಲಿಲ ಭಸಭಭದ್ ಭತುತ ಆತನ ಷಭಕ್ಾಲಿೋನಯ ಯಷಾಯಭಾಡ್ರದ ಭಾತುಖಳು ಭತುತ ಕ್ಾಮಗಖಳು 
ಇಯುತತೆ ಭತುತ ಅುಖಳನುನ ಅಧಿಔೃತೆಿಂದು ರಿಖಗೆಷಲಾಖುತತದೆ. ಆದಾಖ ಮ, ೆೈಮಕ್ತತಔ ಯಯೋಜನದ ಿಂದು ನಿದಿಗಶಿ 
ಸ್ದಾಧಿಂತನುನ ಉತೆತೋಜಿಷಲು ಅನೆೋಔ ಷಿಂಯದಾಮಖಳನುನ ತರಿತಾಗಿ ಯ ಪ್ರಷಲಾಯಿತು. ಭುಸ್ಲಿಂ ವಿದಾಿಂಷಯು ಅಧಿಔೃತ 
ಷಿಂಯದಾಮಖಳಿಿಂದ ಷುಳುಳ ಷಿಂಯದಾಮಖಳನುನ ಖುಯುತಿಷಲು ಯಮತಿನಸ್ದಯು. ಅನೆೋಔ ಆಾದಿತ ಷಿಂಯದಾಮಖಳು 
ಭಸಭಭದ್ ಅಥಾ ಆತನ ಷಸಚಯಯನುನ ಖುಯುತಿಸ್ಲಿಲಲ ಆದದರಿಿಂದ ಅುಖಳು ಸ್ೋಕ್ಾಯಾಸಗಲಲ ಎಿಂದು ಭುಸ್ಲಭಯು 
ಶಿೋಗಯದಲಲೆೋ ಖುಯುತಿಸ್ದಯು. ಭಸಭಭದನು ಕ್ಾಲಾಗಿ ಷುಭಾಯು 200 ಶಗಖಳ ನಿಂತಯ, ಕ್ಲೆು ಭುಸ್ಲಿಂ ವಿದಾಿಂಷಯು 
ಅಧಿಔೃತ ಭತುತ ಷುಳುಳ ಷಿಂಯದಾಮಖಳನುನ ಖುಯುತಿಷು ಯಮತನದಲಿಲ ಅುಖಳನುನ ಷಿಂಖಯಹಿಷಲು ಾಯಯಿಂಭಿಸ್ದಯು. 
ಅಧಿಔೃತ ಷಿಂಯದಾಮಾಗಿ ಸ್ೋಔರಿಷು ಭಾನದಿಂಡಖಳು ಹಿೋಗಿೆ: 
1. ಷಿಂಯದಾಮು ತಿರಿಗಿ ಸೆ ಿಂದಲಾಖದ, ಷಿಂ ಣಗ ನಿಯ ಔಯ ಷಯಗೆಮನುನ ಸೆ ಿಂದಿಯಫೆೋಔು (ಇಷಾನದ್). 
2.ಷಯಳಿಮಲಿಲಯು ಯತಿಯಫಫ ನಿಯ ಔನನುನ ಬಯಷೆ ಇಡತಔಾ ಭತುತ ವಿವಾಷಾಸಗ ಭಾಹಿತಿದಾಯನಾಗಿ  
  ಸ್ೋಔರಿಷಫೆೋಔು. 
3.ಠ್ಮದ ವಿಶಮನುನ (ಭಾಮಟ್ನ) ಸಲಾಯು ಷಥಳಖಳಲಿಲ ದೃಡ್ರಔರಿಷಫೋೆಕ್ಾಗಿತುತ ಭತುತ ಫೆೋಯೆ ಮಾುದೆೋ  
   ಅಧಿಔೃತ ಷಿಂಯದಾಮಕೆ್ಾ ವಿಯುದಧಾಗಿಯಫಾಯದು. 
ಷುನಿನ ಷಿಂಯದಾಮಖಳ ಇಫಫಯು ಯಸ್ದಧ ಷಿಂಗಾಯಸಔಯು ಅಲ್-ಫುಖ್ಾರಿ (ಕ್ತಯ.ವ. 870 ಯಲಿಲ ನಿಧನಯಾದಯು) ಭತುತ ಭುಸ್ಲಿಂ 
(ಕ್ತಯ.ವ. 875 ಯಲಿಲ ನಿಧನಯಾದಯು) ಆಗಿದಾದಯೆ. ಅಲ್-ಫುಖ್ಾರಿ ಭಸಭಭದ್ ಅಯ ಕ್ಾಮಗಖಳು ಭತುತ ಸೆೋಳಿಕೆ್ಖಳ 
ಷುಭಾಯು 600,000 ಷಿಂಯದಾಮಖಳನುನ ಷಿಂಖಯಹಿಸ್ದನು, ಅದಯಲಿಲ ರಿೋಕ್ಮೆ ನಿಂತಯ, ಅುಖಳಲಿಲ ಕ್ೋೆಲ 7200 
ಅನುನ ಭಾತಯ ಅಧಿಔೃತೆಿಂದು ರಿಖಗೆಸ್ದನು. ಇುಖಳಲಿಲ ಫಸಳಶುಿ ಷಿಂಖ್ಮೆಮ ಷಿಂಯದಾಮಖಳು ಫಸಳ 
ಯವಾನಸಗಾಗಿಯುುದರಿಿಂದ, ವಿಭವಗಔಯು ಇಿಂದು ಇುಖಳನುನ ಷಸ ಅನುಭಾನಿಷುತಾತಯೆ. ಇದನುನ ಷರಿದ ಗಿಷಲು, 
ಭುಸ್ಲಿಂ ಷಿಂವೆೃೋಧಔಯು ಅುಖಳನುನ ದೃಡ್ರಔರಿಷಲು ಯಮತಿನಸ್ದಾದಯೆ; ಇಷಾಲಿಂ ದೆೈವಾಷರು ಅುಖಳನುನ ‚ಆಯೆ ೋಖಮಔಯ‛, 
------------------------- 
74. ಸದಿೋಸ್ ಭಸಭಭದ್ ಅಯ ಭಾತುಖಳು ಭತುತ ಕ್ಾಮಗಖಳಿಗೆ ಷಿಂಫಿಂಧಿಸ್ಯುದನುನ ಯದಿಭಾಡುತತದೆ. ಅಯೆೋಬಿಕ್ ಫಸುಚನು ಅಸದಿತ್ ಆಗಿದೆ. ಇಿಂಗಿಲಷ್ ವೆೈಕ್ಷಗೆಔ ಫಳಕ್ಮೆಲಿಲ, ಸದಿೋಸ್ 
ಷಾಭಾನಮಾಗಿ ಏಔಚನ ಭತುತ ಫಸುಚನಾಗಿದೆ. ಷುನಾನ ಭತುತ ಸದಿೋಸ್ ದಖಳನುನ ಷಾಹಿತಮದಲಿಲ ವಿಭಿನನಾಗಿ ವಿರಿಷಲಾಗಿದೆ ಆದಯೆ ಆಡುಬಾಶೆಮಲಿಲ ಸೆಚಾಿಗಿ ಯಷಯ ಷಿಂಫಿಂಧ ಸೆ ಿಂದಿೆ ಅಥಾ 
ಷಭಾನಾಥಗಔಖಳಾಗಿ ಫಳಷಲಾಖುತತದೆ. ಸದಿೋಸ್ ಎಿಂಫ ದು ಅದಯ ಏಔ ಯ ದಲಿಲದುದ, ಈ ಯಔಟಣೆಮಲಿಲನ ಷಿಂಯದಾಮಖಳ ಷಿಂಖಯಸಔ ಾ ಫಳಷಲಾಖುತತದೆ. (ಸ ಮಸ್ 1982: 639-645; ಗಿಬ & 
ಕ್ಾಯಭಸ್ಗ 1953:116-120 ನೆ ೋಡ್ರರಿ). 
75 ಷುನಾನಸ ಎಿಂದಯೆ ‚ಭಾಖಗ‛ ಅಥಾ ‚ಆಚಯಣ‛ೆ ಅಥಾ ‚ಯಾದಿಮ ಭಾಖಗ‛ ಎಿಂಫಥಗಾಗಿದೆ. ಷುನಿನ ಇಷಾಲಿಂನಲಿಲ ಷುನಾನಸ ಎಿಂಫ ದದ ಅಥಗು ಭಸಭಭದ್ ಅಯ 23 ಶಗಖಳ ಷೆೋೆಮ 
ಕ್ಾಮಗಖಳು, ಸೆೋಳಿಕೆ್ಖಳು ಭತುತ ಅನುಮೋದನೆಖಳು ಎಿಂದಥಗಾಗಿದೆ. 
ಅಲಾಲಸನ ಯಾದಿ ಭತುತ ಷಿಂದೆೋವಾಸಔನಾಗಿ ಆತನು ಭಾಡ್ರದ ಷೆೋೆಮನುನ ಷುನಾನಸ ಎಿಂದು ರಿಖಗೆಷಲಾಖುತತದೆ, ಇದನುನ ಭಸಭಭದ್  ಷಸಚಯಯ ಭಭತದ ಭ ಲಔ ಭುಸ್ಲಭಯು ಸ್ೋಔರಿಸ್ದಯು 
(ಷಸಾಫಾ) (ಸ್ಎಫ್ ಸ ಮಸ್ 1982: 622 ಎಫ್). 
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 ‚ಷುಿಂದಯ‛ ಅಥಾ ‚ದುಫಗಲ‛ ಎನುನ ವಿಬಾಖಖಳನಾನಗಿ ವಿಿಂಖಡ್ರಸ್ದೆ. ಈ ಷಿಂಯದಾಮಖಳ ಾಯಭುಕಮತೆಮು 
ಕ್ಾಲಾಔಯಮೆೋಣಾಗಿ ನಿಂತಯದಲಿಲ ಫೆಳಯೆಿತು ಭತುತ ಅನೆೋಔ ಭುಸ್ಲಭರಿಗೆ, ಔುಯಆನ್ ನಿಂತೆಯೋ ಖಭನಾಸಗ ಭತುತ 
ನಿದೆೋಗವನಾಗಿದೆ. 
 
1.3.3 ಸದಿೇಷನಲಿಲ ಳಗ್ ಂಡ್ರರು ಿಮುಖ್ ವಿಶಯರ್ಳು 
ಷಿಂಯದಾಮಖಳು (ಸದಿೋಸ್) ದೆೈನಿಂದಿನ ಜಿೋನದ ವಿವಿಧ ವಿಶಮಖಳ ಫಗೆೆ ಭಾತನಾಡುತತದೆ. 

 ಧಾಮಿಗಔ ವಿಶಮಖಳು: ಾಯಥಗನೆ, ತಿೋಥಗಮಾತೆಯ, ಉಾಷ, ವಿತಯ ಮುದಧ, ದೆೋಯ  ಗಬಾವಿ 
ನಿಧಾಗಯ. 

 ಔುಟುಿಂಫ ಜಿೋನ: ಪ್ರತಾಯಜಿಗತ, ಭದು ೆಭತುತ ವಿಚೆಿೋದನ. 
 ಆರ್ಥಗಔ ವಿಶಮ: ಿಂದಖಳು, ಾಗೆಜಮ, ಫಾಮಿಂಕ್ತಿಂಗ್. 
 ೆೈಮಕ್ತತಔ ನೆೈಭಗಲಮ: ಷಚಿತ.ೆ ಕ್ೌಯ ಭಾಡಕ್ ೆಳುಳದು, ಷುಖಿಂಧ ದಯಮದ ಫಳಕ್ೆ, ಸಲುಲಜುುುದು. 

ಸದಿೋಷ ವಿಭಿನನ ಾಮಖ್ಾಮನ ಭತುತ ಅದಯ ಔುರಿತು ವಿಯಾದ ಾಯಯೋಗಿಔ ಅನಮದ ಫಗೆೆ ಭಿನಾನಭಿಾಯಮಖಳು ವಿವಿಧ 
ಇಷಾಲಿಂ ಖುಿಂುಖಳ ನಡು ೆಅಸ್ತತದಲಿಲೆ. ದೆೋ ದೆೋ, ಇದು ಗಶಗಣೆ ಭತುತ ಉದಿಖನತೆಗ ೆಕ್ಾಯಣಾಖುತತದೆ. 

ಸದಿೇಸ್ ಅದರ ಕ್ಲು ಉದಾಸರಣ್ರ್ಳು76 

1) PÀÄgïಆನ್ ಅನುನ ಷಿಂಔಲಿಷು ಯಕ್ತಯಯಮ ಅದುಬತ ಬಾಖಕ್ಾೆ ಷಿಂಫಿಂಧಿಸ್ದ ಸದಿೋಸ್. ಅನಾಸ್ ಬಿನ್ 
ಭಲಿಕ್  ವಿರಿಸ್ದಾದನೆ: ಉತಾಭನ್ ಯತಿ ಭುಸ್ಲಿಂ ಾಯಿಂತಮಕ್ಾೆ ಅಯು ನಔಲಿಸ್ದ ಿಂದು ಯತಿಮನುನ ಔಳುಹಿಸ್ದನು, ಭತುತ 
ಇತಯ ಎಲಾಲ PÀÄgïಆನಿಗೆ ಷಿಂಫಿಂದಿಸ್ದ ಷುತಖಳು, ತುಣುಔು ಸಷತಯತಿಖಳಲಿಲ ಅಥಾ ಷಿಂ ಣಗ ಯತಿಖಳಲಿಲ ಫಯೆಮಲಟಿ 
ಎಲಾಲ ಇತಯ PÀÄgïಆನ್ ಷುತಖಳನುನ ಷುಡಫೆೋಕೆ್ಿಂದು ಆದೆೋಶಿಸ್ದನು (6:479; 61.3.510). 

 ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗದ ನಾಮಔತ ಭಾತನಾಡ್ರದೆ ಆದಯ ೆಈ ಸದಿೋಸ್ ಷಾಕ್ಷಿಖಳ ವಿನಾವದ ತಿೋಯ ಕ್ತಯಯಮನುನ ತೆ ೋರಿಷುತತದೆ! 
ಇತಿಸಾಷದ ಆ ಷಭಮದಲಿಲ ಈ ಭಾನಯು ಷಿಂ ಣಗ ಅಚಲಾದ ಚೌಔಟ್ಟಿನೆ ಳಗ ೆಕ್ಾಮಗನಿಗಹಿಸ್ದಾದಯೆ ಎಿಂದು 
ಮಾಯು ಕಚಿನ ತಾಗಿ ಸೆೋಳಫಸುದು? ಸೆಚಿಿನ ನ ಾಶಿಿಭಾತಮ ವಿದಾಿಂಷರಿಗೆ ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗದ ದುಫಗಲತೆ ಷಶಿಾಗಿದೆ. 

 2) ಾ ಭತುತ ಕ್ಷಮೆಮ ಫಗೆೆ ಭತೆ ತಿಂದು ಸದಿೋಸ್ ಯದಿ ಭಾಡ್ರದೆ: 

 ಆಯಿಶಾ ವಿರಿಸ್ದಾದನೆ: ‚ಒ ಅಲಾಲ! ನನನನುನ ಕ್ಷಮಿಷು, ಭತುತ ನನನ ಮೆೋಲೆ ಔಯುಣೆಮನುನ ದಮಾಲಿಷು, ಭತುತ 
ಉನನತನುನ ಕ್ಾಣುಿಂತೆ ಭಾಡು‛ ಎಿಂದು ನಾನು ಯಾದಿಯಿಿಂದ ಕ್ೋೆಳಿಸ್ಕೆ್ ಿಂಡೆೋನು ಭತುತ ಆತನು ಭಯಣಕ್ತಾಿಂತ 
ಮದಲು ಫೆನಿನನ ಮೆೋಲೆ ಫಾಯ ಸಾಕ್ತ ಭಲಗಿಕೆ್ ಿಂಡು ಸೆೋಳುದನುನ ನಾನು ಕ್ೋೆಳಿಸ್ಕ್ ೆಿಂಡ್ರದೆದೋನೆ, (5:511; 59,81,715). 
ಭಸಭಭದನು ಾದಿಿಂದ77 ವಾಿತಾತಡು ಫಗೆೆ PÀÄgïಆನ್ ಸಲಾಯು ಉಲೆಲೋಕಖಳನುನ ಸೆ ಿಂದಿದೆ, ಆತನ ಯಕ್ಷಣೆ 
----------------------------- 
76. ಈ ಉದಾಸಯಣೆಖಳನುನ ಅಲ್-ಫುಖ್ಾರಿ ಷಿಂಖಯಸನುನ ಫಳಸ್ಕ್ೆ ಿಂಡು ಾಶಗಲ್ (1994), ುಷತಔದಿಿಂದ ತೆಗೆದುಕೆ್ ಳಳಲಾಗಿದೆ. ಫಳಸ್ದ ಉಲೆಲೋಕು ಹಿೋಗಿದೆ: (6:479; 61.3.510); ಷಿಂುಟ ಆಯು ; ುಟ 
ಷಿಂಖೆ್ಮ 479. ುಷತಔ 61, ಅಧಾಮಮ 3, ಭತುತ ಷಿಂಯದಾಮದ ಷಿಂಖೆ್ಮ 510. ಈ ವೆೈಲಿಮ ಉಲೆಲೋಕು ಒದುಖರಿಗೆ ಮಾುದೆೋ ಅಲ್-ಫುಖ್ಾರಿ ಷಿಂಖಯಸನುನ ಫಳಸ್ದಯ  ಮಾುದೆೋ ಸದಿೋತ್ ಅನುನ 
ಔಿಂಡುಹಿಡ್ರಮಲು ಅನುು ಭಾಡ್ರಕೆ್ ಡುತತದೆ. 
77. ಷ ಯಾ 47:19; 48:2 ನೆ ೋಡ್ರರಿ 
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ಾಖಳ ವಾಿತಾತದ ಮೆೋಲ ೆ ಅಲಿಂಬಿತಾಗಿದ,ೆ ಳೆಳಮ ಕ್ಾಮಗಖಳ ಮೆೋಲೆ ಕ್ಷಭಾಣೆ ಭತುತ ಅಲಾಲಸನ 
ಔಯುಣೆಮನುನ ಕ್ೋೆಳುದು-ವತಭಾನಖಳಾದಮಿಂತ ಸೆಚಿಿನ ನ ಭುಸ್ಲಭಯು ಅನುಷರಿಸ್ದ ಷ ತಯಾಗಿದೆ. ಭತುತ ಆದಾಖ ಮ 
ಭಸಭಭದನು ಾಯಹಿತನು ಎಿಂದು ಫಸುತೆೋಔ ಭುಸ್ಲಭಯು ಷಾಗನುಭತದಿಿಂದ ಪ್ರಕ್ ೆಿಂಡ್ರದಾದಯೆ. 
3). ಉಾಷದ ಫಗೆೆ ಅನೆೋಔ ಸದಿೋಷಖಳಿ.ೆ ಿಂದು ದಿನ ಉಾಷನುನ ಔಳದೆುಕೆ್ ಿಂಡ್ರಯು ಖಿಂಭಿೋಯತೆಮನುನ ಅದು  
ತೆ ೋರಿಷುತತದೆ (ಆದಯ  ಇದು ಭುಸ್ಲಿಂಯಲಿಲ ಷಾಭಾನಮಾಗಿದೆ). 
ಯಾದಿಯಿಿಂದ ಅಫು ಸುಯೈೆಯಾರ್ ವಿರಿಸ್ದಾದನೆ: ‚ಮಾಯು ನಿಜಾದ ಕ್ಷಮೆ ಅಥಾ ಯೆ ೋಖವಿಲಲದೆ ಯಭದಾನ್ ದಿನಖಳಲಿಲ 
ಿಂದು ದಿನ ಉಾಷ ಭಾಡಲಿಲಲವೊ, ನಿಂತಯ ಆತನು  ಣಗ ಶಗೆಲಾಲ ಉಾಷ ಭಾಡ್ರದಯ  ಅದು ಆ 
ದಿನನುನ ಷರಿದ ಗಿಷುುದಿಲಲ‛  (3:88; 31..29.155). 

4). ತಿೋಥಗಮಾತೆಯ (ಸಜ್) ಗೆ ಷಿಂಫಿಂಧಿಸ್ದಿಂತೆ, ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಮೆಕ್ಾಾದಲಿಲ ಔು ಔಲಲನುನ ಚುಿಂಬಿಷು ಖುರಿಮನುನ ಏಕೆ್ 
ಸೆ ಿಂದಿದಾದಯೆಿಂದು ಈ ಕ್ಳೆಗಿನ ಸದಿೋಷ ವಿರಿಷುತತದೆ: ಕ್ಾಯಣ ಷಯಳಾಗಿದ ೆಅದನುನ ಭಸಭಭದನು ಭಾಡ್ರದನು: 

ಅಬಿಸ್ ಬಿನ್ ಯಬಿಮಾ ವಿರಿಸ್ದಾದನೆ: ಉಭರ್ ಔು ಔಲಿಲನ ಫಳಿ ಫಿಂದನು ಭತುತ ಅದನುನ ಚುಿಂಬಿಸ್ದನು ಭತುತ ಹಿೋಗೆ 
ಸೆೋಳಿದನು, ‚ನಿಷಷಿಂದೆೋಸಾಗಿ, ನಿೋನು ಔಲುಲ ಎಿಂದು ನನಗ ೆತಿಳಿದಿದೆ ಭತುತ ಮಾರಿಖ  ಯಯೋಜನಾಖುುದಿಲಲ ಅಥಾ 
ಮಾರಿಖ  ಸಾನಿ ಭಾಡಲಾಖುುದಿಲಲ. ಅಲಾಲಸನ ಅೆ ಷತಲನು ನಿನನನುನ ಚುಿಂಬಿಷುತಿತಯುುದನುನ ನಾನು ನೆ ೋಡದಿದದಯೆ 
ನಾನು ನಿನನನುನ ಚುಿಂಬಿಷುತಿತಯಲಿಲಲ‛ (2:390;26.49.667). 

5). ಜಿಸಾದ್ ಭತುತ ಹಿಿಂಷಾಚಾಯದ ಫಗೆೆ ಅನೆೋಔ ಸದಿೋಷಖಳಿೆ. ಭಸಭಭದ್ ಅಯ ಅನುಮಾಯಿಖಳು 
ವಿವಾಸ್ಖಳಲಲದಯ ವಿಯುದಧ ಮುದಧ ಭಾಡಲು ಏಕೆ್ ಸೆಚುಿ ೆಯೋಯೆೋಪ್ರಷಲಟ್ಟಿದಾದಯೆ ಎಿಂಫುದನುನ ಭುಿಂದಿನ ಎಯಡು 
ಅಿಂವಖಳು ವಿರಿಷುತತೆ: ಭಸಭಭದ್ ಅಯೋೆ ಜನಯನುನ ಕ್ ೆಿಂದಿದಾದಯೆಿಂದು ಯದಿಮಾಗಿದ.ೆ ಬಾನಾತಭಔ ತಿೋಯತಮೆ ಈ 
ಭಾತುಖಳನುನ ಫಫಯು ಒದುತಿತದದಿಂತೆ ಧಾಮಿಗಔ ಬಕ್ತತಮ ವಿನಾವಕ್ಾರಿ ಷಾಭಥಮಗನುನ ಫಫಯು ನೆ ೋಡುತಾತಯೆ. ಸೆ ೋಯಾಟ 
ಭತುತ ಕ್ ೆಲುಲುದನುನ ಪ್ರಯೋತಿಮ ಚಟುಟ್ಟಕ್ಮೆಾಗಿ ಚಿನ ತಿಯಷಲಾಗಿದೆ! 

  ಇಬನ ಅಫಾಫಸ್ ವಿರಿಸ್ದಾದನೆ: ಅಲಾಲಸನ ಯಾದಿಮ ಭಯಣಕ್ಾೆ ಕ್ಾಯಣನಾದನ ಮೆೋಲೆ ಅಲಾಲಸನ ಕ್ ೆೋು 
ತಿೋಯಾಯಿತು. ಅಲಾಲಸನ ಯಾದಿಮ ಭುಕು ಯಔತಷಾಯಾಖಲು ಕ್ಾಯಣಾದ ಜನಯ ಮೆೋಲೆ ಅಲಾಲಸನ ಕ್ ೆೋು 
ತಿೋಯಾಯಿತು (5:277; 59.23.401). 

ಹಿವಾಮ್ ವಿರಿಸ್ದನು: ಆಯಿಶಾ ಸೆೋಳಿದದನುನ ನನನ ತಿಂದೆ ನನಗ ೆ ತಿಳಿಸ್ದಯು, ಷಾದ್ ಸೆೋಳಿದ, ‚ಒ ಅಲಾಲ! ನಿಭಭನುನ 
ಅೆ ಷತಲನನುನ ನಿಂಫದ ಭತುತ ಆತನನುನ (ಮೆಕ್ಾಾದಿಿಂದ) ಸೆ ಯಸಾಕ್ತದಯ ವಿಯುದಧ ನಿಭಗಾಗಿ ಸೆ ಯಾಡುದಕ್ತಾಿಂತ 
ಸೆಚಿಿನ ನ ಫಾಖಮ ಫೆೋಯಾುದು ಇಲಲೆಿಂದು ನಿಭಗೆ ತಿಳಿದಿದ‛ೆ (5:309; 59.29.448). 

 6) ಭುಿಂದಿನ ಸದಿೋಷನಲಿಲ, ಭಸಭಭದ್ ತಿೋಪ್ರಗನ ದಿನಕ್ಾೆ ಷಿಂಫಿಂಧಿಸ್ದ ಯಾದಿಮ ದವಗನನುನ ಸೆ ಿಂದಿದದನು ಭತುತ 
ನಯಔದಲಿಲ ಫಸುಾಲು ಜನಯು ಭಹಿಳಮೆಯಾಗಿದಾದಯೆಿಂದು ಖಭನಿಸ್ದನು:  

ಉಷಾಭ ವಿರಿಸ್ದನು: ಯಾದಿ ಸೆೋಳಿದಾದನೆ, ‚ನಾನು ಫೆಿಂಕ್ತಮ ದಾಯದಲಿಲ ನಿಿಂತು ಅದಯಲಿಲ ಯೋೆಶಿಷು ಜನಯಲಿಲ 
ಸೆಚಿಿನ ನಯು ಭಹಿಳಮೆಯು ಎಿಂದು ಔಿಂಡುಕೆ್ ಿಂಡೆೋನು‛  (8: 363; 76.51.555). 
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7) ಯಲೆ ೋಔನುನ PÀÄgïಆನ್ ಭತುತ ಅನೆೋಔ ಸದಿಷಖಳು ಷುಿಂದಯಾದ ಬಾಶೆಯಿಂದಿಗ ೆ ಗೆಗಸ್ದಾದಯೆ. ಅಲಿಲ 
ಮಾುದೆೋ ಅವುದಧ ದೆೈಹಿಔ ಕ್ಾಮಗಖಳು ಭತುತ ಅನಾಯೆ ೋಖಮವಿಯುುದಿಲಲ. ಈ ವಿವೆೋಶ ಷಲತುತಖಳನುನ ಆನಿಂದಿಷಲು 
ಯಲೆ ೋಔದಲಿಲ ುಯುಶಯು ಭಾತಯ ಇಯುತಾತಯೆ ಎಿಂದು ಫಯೆಮಲಾಗಿದೆ. ಯತಿಯಫಫ ುಯುಶನು ಇಫಫಯು ಸೆಿಂಡತಿಮಯನುನ 
ಸೆ ಿಂದಿಯುತಾತನೆ. ಇತಯ ಫುಖ್ಾರಿ ಅಲಲದ ಇತಯ ೆ ಸದಿೋಸ್ ಯತಿಯಫಫ ುಯುಶನಿಖ  72 ಸೆಿಂಡತಿಮಯು ಎಿಂದು 
ಉಲೆಲೋಖಿಷುತತದೆ. ಭುಸ್ಲಿಂ ುಯುಶಯ ನಿತಮ ಆನಿಂದಕ್ಾಾಗಿ ದೆೋಯ ವಿವೆೋಶ ಷೃಷ್ಟ್ಿ ಎಿಂದು ಸೆೋಳಲಾಖು ಸರ್ (ಸೌರಿೋಸ್) 
ಇಯಾಗಿದಾದಯೆ. 

 ಅಫು ಸುಯೈೆಯಾ ವಿರಿಸ್ದಾದಯೆ: ಅಲಾಲಸನ ಅೆ ಷತಲನು ಸೆೋಳಿದಾದನೆ, ‚ಯಲೆ ೋಔಕ್ಾೆ ಯೋೆಶಿಷು ಜನಯ ಮದಲ 
ಖುಿಂು, ಸುಗೆಣಮೆಮಿಂತೆ ಸೆ ಳಮೆುತಾತಯೆ, ಭತುತ ಅಯನುನ ಹಿಿಂಫಾಲಿಷುಯು ಆಕ್ಾವದ ಅತಮಿಂತ ಅದುಬತ ನಕ್ಷತಯದಿಂತೆ 
ಸೆ ಳಮೆುತಾತಯ,ೆ ಅಯು ಭ ತಯ ವಿಷಜಿಗಷುುದಿಲಲ, ಯಔೃತಿಮನುನ ಉವಭನ ಭಾಡುುದಿಲಲ, ಉಖುಳುುದು ಅಥಾ 
ಮಾುದೆೋ ಭ ಗಿನ ಷಯವಿಷುವಿಕ್ ೆಅಯು ಸೆ ಿಂದಿಯುುದಿಲಲ. ಅಯ ಫಾಚಗೆಗೆ ಚಿನ ನನದಿಿಂದ ಔ ಡ್ರಯುತತದೆ, ಭತುತ ಅಯ 
ಫೆಯು ಔಷ ತರಿಮಿಂತೆ ಾಷನೆಯಿಿಂದ ಔ ಡ್ರಯುತತದೆ. ಔತಾತಳ-ೆಔಟ್ಟಿಗೆಮನುನ ಅಯ ದ ಖಳಲಿಲ ಫಳಷಲಾಖುತತದೆ. ಅಯ 
ಸೆಿಂಡತಿಮಯು ಷಭಮದ ಖಿಂಟೆಮಾಗಿಯುತಾತಯೆ. ಅಯಲೆಲಯ  ಿಂದೆೋ ರಿೋತಿ ಕ್ಾಣುತಾತಯೆ ಭತುತ ಅಯ ತಿಂದೆ ಆದಾಭನ 
ಎತತಯನುನ (ನಿಲುವಿನಲಿಲ), ಅಯು ಅಯತುತ ಮಳ ಸೆ ೋಲುತಾತಯೆ‛ (4:343; 55.1.544).  

8) ಎಲಾಲ ರಿೋತಿಮ ಇತಯ ಸದಿೋಷಖಳಿ,ೆ ಅಲಿಲ ಭಸಭಭದ್ ಕ್ಲೆು ಆದೆೋವಖಳನುನ ನಿೋಡುತಾತನೆ, ಆದಯ ೆ ಅಯ 
ಅನುಮಾಯಿಖಳು ಿಂಟೆಖಳ ಸಾಲು ಭತುತ ಭ ತಯನುನ ಔುಡ್ರಮಲು ಭತುತ ಆಯ ೆೋಖಮಾಗಿ ಫದಲಾಖಲು 
ಆದೆೋಶಿಷುತಾತಯೆ. ಈ ಸದಿೋಸ್ ಅನುನ ಅಲ್ ಫುಖ್ಾರಿ ಷಿಂಖಯಸದಲಿಲ ಸಲಾಯು ಫಾರಿ ುನಯಾತಿಗಷಲಾಗಿದೆ. 

ಅನಸ್ ವಿಯಣೆ: ಭದಿೋನಾದ ಸಾಭಾನು ಕ್ಲೆು ಜನರಿಗ ೆಷರಿಸೆ ಿಂದಲಿಲಲ, ಆದದರಿಿಂದ ಯಾದಿ ತನನ ಔುಯುಫನನುನ, 
ಅಿಂದಯ ೆಅನ ಿಂಟೆಖಳನುನ ಹಿಿಂಫಾಲಿಷಲು ಭತುತ ಅುಖಳ ಸಾಲು ಭತುತ ಭ ತಯನುನ ಔುಡ್ರಮಲು ಆದೆೋಶಿಸ್ದನು. 
ಆದದರಿಿಂದ ಅಯು ಔುಯುಫಯನುನ ಹಿಿಂಫಾಲಿಸ್ದಯು ಭತುತ ಅಯು ಭ ತಯ ಭತುತ ಸಾಲನುನ ತಭಭ ದೆೋಸ ಆಯೆ ೋಖಮ 
ಸೆ ಿಂದುತನಔ ಔುಡ್ರದಯು. (7:399; 71.6.590). 

9) ತನನ ಜಿೋನದ ಅಿಂತಮದ ೆೋಳಗೆ,ೆ ಭಸಭಭದನು ಯಸ ದಮಯ ಭತುತ ಕ್ೈೆಷತಯ ವಿಯುದಧ ಸೆಚು ಿ ಸೆಚುಿ 
ದೆೋಶುಳಳನಾದನು. ಆತನ ಷಾವಿಗೆ ಷಲ ಮದಲು, ಆತನು ಅಯನುನ ವಪ್ರಸ್ದನು. 

ಆಯಿಶಾ ವಿಯಣೆ: ಅಲಾಲಸನ ಅೆ ಷತಲನ ಜಿೋನದ ಕ್ ೆನೆಮ ಕ್ಷಣು ಫಿಂದಾಖ ತನನ ಕಮಿಷಾ (ದುಟ್ಟ) ಮನುನ 
ತನನ ಭುಕದ ಮೆೋಲೆ ಸಾಔಲು ಾಯಯಿಂಭಿಸ್ದನು ಭತುತ ಬಿಸ್ ಭತುತ ಉಸ್ಯಾಟದ ತೆ ಿಂದಯ ೆಅನುಬವಿಸ್ದಾಖ ಆತನು 
ಅದನುನ ಭುಕದಿಿಂದ ತೆಗೆದನು ಭತುತ ‚ಯಸ ದಿಖಳು ಭತುತ ಕ್ೈೆಷತಯು ತಭಭ ಯಾದಿಖಳ ಷಭಾಧಿಮಲಿಲ ಆಯಾಧನಾ 
ಷಥಳಖಳನುನ ನಿಮಿಗಸ್ದ ಕ್ಾಯಣ ಅಲಾಲಸನು ಅಯನುನ ವಪ್ರಷಲಿ‛ ಎಿಂದು ಸೆೋಳಿದನು, ಯಾದಿಖಳು ಏನು ಭಾಡ್ರದಾದಯೆಿಂದು 
(ಭುಸ್ಲಭರಿಗೆ) ಎಚರಿಿಕೆ್ ನಿೋಡುತಿತದದನು (1:255; 8.55.427). 

1.3.4 ಷುನಿನ ಮತುತ ಶಿಮಾ ಷಂಿದಾಯರ್ಳ ನಡುವಿನ ಾರ್ಾಾಷರ್ಳು 
ವಿವಿಧ ಇಷಾಲಿಂ ಖುಿಂುಖಳು ವಿವಿಧ ಷಿಂಯದಾಮಖಳ ಷತಾಮಷತಮತೆಗೆ ಷಿಂಫಿಂಧಿಸ್ದಿಂತೆ ವಿಭಿನನ ಅಭಿಾಯಮಖಳನುನ 
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ಸೆ ಿಂದಿೆ,  ಅುಖಳು ಅಧಿಔೃತೆಿಂದು ತೆ ೋಯುತತದೆ ಭತುತ ಇತಯ ಷಿಂಯದಾಮಖಳನುನ ತಿಯಷಾರಿಷುತತದೆ. ಇಲಿಲ ಎಯಡು 
ಯಭುಕ ಖುಿಂುಖಳನುನ ಭಾತಯ ಷಿಂಕ್ಷಿತಾಗಿ ಚಚಿನ ಗಷಲಾಗಿದೆ. 

1) ಷುನಿನ ಮುಸ್ಲಂರಿಂದ ಸದಿೇಸ್ ಸ್ವೇಕರಿಷಲಾಗಿದ:್ ಭಸಭಭದನ ಭಯಣ ಸೆ ಿಂದಿದ ನಿಂತಯ ಸದಿೋಷನುನ ಷುನಿನ ಷಾಭಾನಮ 
ನಿಮಭದ ಅಿಂತಿಭ ಯ ನುನ ಭ ಯು ವತಭಾನಖಳಶುಿ ಕ್ಾಲ ಡೆದುಕೆ್ ಿಂಡ್ರತು. ನಿಂತಯದಲಿಲ ಫಿಂದ ವಿದಾಿಂಷಯು 
ನಿದಿಗಶಿ ಸದಿೋಸ್ ಷತಾಮಷತಮತಮೆನುನ ಚಚಿನ ಗಸ್ಯಫಸುದು, ಆದಯ ೆ ಟಾಿಯೆಮಾಗಿ ಅದಯ ಷಾಭಾನಮ ನಿಮಭದ 
ಅಧಿಕ್ಾಯನುನ ಯಶಿನಷಲಾಗಿಲಲ. ಆದಾಖ ಮ, ಇತಿತೋಚಿನ ನ ದಿನಖಳಲಿಲ ಆ ಅಧಿಕ್ಾಯನುನ ಯಶಿನಷು ವಿದಾಿಂಷಯು ಭತುತ 
ಫುದಿಧಜಿೋವಿಖಳ ಷಿಂಖ್ಮೆ ೆೋಖಾಗಿ ಫೆಳಮೆುತಿತದೆ. ಈ ಷಾಭಾನಮ ನಿಮಭು, ಆಯು ಯಭುಕ ಸದಿೋಸ್ ಷಿಂಖಯಸಖಳು 
ಎಿಂದು ಔಯೆಮಲಡುತತದೆ, ಅದು ಇುಖಳನುನ  ಳಗೆ ಿಂಡ್ರದೆ: 

  1. ಷಾಹಿಹ್ ಫುಖ್ಾರಿ, ಇದನುನ ಅಲ್-ಫುಖ್ಾರಿ (ಡ್ರ .870) ಅರಿಿಂದ ಷಿಂಖಯಹಿಷಲಟ್ಟಿದೆ, ಇದಯಲಿಲ 7275 ಅಸದಿೋಸ್  
     ಷೋೆರಿದ ೆ
  2. ಷಾಹಿಹ್ ಭುಸ್ಲಿಂ, ಇದನುನ ಭುಸ್ಲಿಂ ಬಿ. ಅಲ್-ಸಜುಜ್ (ಡ್ರ .875) ಅರಿಿಂದ ಷಿಂಖಯಹಿಸ್ದ,ೆ 9200 ಅಸದಿೋಸ್  
     ಳಗೆ ಿಂಡ್ರದ ೆ
  3. ಷುನಾನ್ ಅಬಿ ದಾದ್, ಇದನುನ ಅಫು ದಾದ್ ಅರಿಿಂದ ಷಿಂಖಯಹಿಸ್ದೆ (ಡ್ರ, 888). 
  4. ಷುನಾನ್ ಅಲ್-ತಿಮಿಗಧಿ, ಇದನುನ ಅಲ್-ತಿಮಿಗಧಿ(ಡ್ರ .892)ಅರಿಿಂದ ಷಿಂಖಯಹಿಷಲಾಗಿದೆ. 
  5. ಷುನಾನ್ ಅಲ್-ಷುಘಾಯ, ಇದನುನ ಅಲ್-ನಾಸ್ (ಡ್ರ .915)ಅರಿಿಂದ ಷಿಂಖಯಹಿಷಲಾಗಿದೆ 
  6. ಷುನಾನ್ ಇಬನ ಭಜಾ, ಇದನುನ ಇಬನ ಭಜಾ ಅರಿಿಂದ ಷಿಂಖಯಹಿಷಲಾಗಿದೆ (ಡ್ರ .886). 

ಷಾಹಿಹ್ ಫುಖ್ಾರಿ ಭತುತ ಷಾಹಿಹ್ ಭುಸ್ಲಿಂಯನುನ ಷಾಭಾನಮಾಗಿ ಈ ಷಿಂಖಯಸಖಳಲಿಲ ಅತಮಿಂತ ವಿವಾಷಾಸಗೆಿಂದು 
ರಿಖಗೆಷಲಾಖುತತದೆ. ಈ ಷಾಭಾನಮ ನಿಮಭದ ಆಯನೆೋ ಷದಷಮ ಇಬನ ಭಜಾ ಆಗಿಯಫೆೋಕೆ್ ಅಥಾ ಇಭಾಮ್ ಭಲಿಕ್ 
ಅಯ ಭುಾಟಾಿ ಆಖಫೋೆಕ್ ೆಎಿಂಫ ಫಗೆೆ ವಿದಾಿಂಷಯಲಿಲ ಕ್ಲೆು ಚಚಗೆಖಳು ಇೆ.  

2) ಶಿಮಾ ಇಷಾಲಂನಿಂದ ಸದಿೇಸ್ ಅಂಗಿೇಕರಿಷಲಾಗಿದ:್ ಭಸಭಭದನ ಿಂವಷಥಯು ಪಾತಿಭಾ ಭ ಲಔ, ಅಥಾ ಅಲಿ 
ಇಬನ ಅಬಿ ತಾಲಿಬ ಗೆ ನಿಶಠಯಾಗಿಯು ಆಯಿಂಭಿಔ ಭುಸ್ಲಿಂಯ ಭ ಲಔ ಯಾನಿಸ್ದ ಶಿಮಾ ಷಿಂಯದಾಮಖಳನುನ ಭುಸ್ಲಿಂಯು 
ನಿಂಫುತಾತಯೆ. ಿಂಟೆಮ ಮುದಧದಲಿಲ ಅಲಿಮನುನ ವಿಯೆ ೋಧಿಸ್ದ ಆಯಿಶಾ, ಭಸಭಭದ್ ಅಯ ವಿಧ ೆಭುಿಂತಾದಯು 
ಅಲಿ ಭುಸ್ಲಿಂರಿಗ ೆಯತಿಔ ಲಾಗಿದದ ಆಯಿಂಭಿಔ ಭುಸ್ಲಿಂರಿಿಂದ ಸಯಡ್ರದ ಶಿಮಾ ಅನಿಂಬಿಕ್ಮೆ ಷಿಂಯದಾಮಖಳು. 

 ಶಿಮಾ ಇಷಾಲಿಂನಲಿಲ ವಿವಿಧ ವಾಲೆಖಳಿೆ, ಯತಿಯಿಂದ  ಅಸದಿೋಸ್ ಅನುನ ಸ್ೋಔರಿಷಲು ಭತುತ ತಿಯಷಾರಿಷಲು ಾಿಂಡ್ರತಮ 
ಭತುತ ಚೌಔಟ್ಟಿನ ತನನದೆೋ ಆದ ಷಿಂಯದಾಮಖಳನುನ ಸೆ ಿಂದಿದೆ. ‚ನಾಲುಾ ುಷತಔಖಳು‛78 ಎಿಂದು ಔಯೆಮಲಡು ನಾಲುಾ 
ಯಭುಕ ಶಿಮಾ ಷಿಂಖಯಸಖಳು ಇ.ೆ 

-------------------------- 
78 "ನಾಲುಾ ುಷತಔಖಳು" (ಅಯೆೋಬಿಕ್ ಅಲ್-ಔುತುಬ ಅಲ್-ಅಫಾಗ) ಎಿಂಫುದು ಅಯ ನಾಲುಾ ಯಸ್ದಧ ಸದಿೋಸ್ ಷಿಂಖಯಸಖಳನುನ ಉಲೆಲೋಖಿಷು ಶಿಮಾ ದಾಗಿದೆ: 1) ಇಟಾಬ ಅಲ್-ಕ್ಾಫ್ರಯೋಫ್ ಔುಲೆೋನಿ, 
2) ವೆೈಕ್ಾ ಷಾಧುಕ್ 3 ಯ ಭಾಮನ್ ಲಾ ಮಾಸ ಯಸುಲ್ ಪಖ ) ತಹಿದಫು ಐ ಅಸಾಾಮ್ ಅರಿಿಂದ ಅಫು ಜಾಪರ್ ಅಲ್-ತುಸ್, 4) ಅಲ್-ಇಸ್ತಫಷರ್ ಅರಿಿಂದ ಅಫು ಜಾಪರ್ ಅಲ್-ತುಸ್. 
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? 

 
 ಯವೆನಖಳು 

 ಸದಿೋಸ್ ಅನುನ ಸೆೋಗ ೆಷಿಂಖಯಹಿಷಲಾಯಿತು? 
 ವಿವಾಷದ ಯವೆನಖಳಿಗ ೆ ಷಿಂಫಿಂಧಿಸ್ದಿಂತೆ ಭುಸ್ಲಭಯು ಸದಿೋಸ್ (ಷಿಂಯದಾಮಖಳನುನ) ಷಿಂಕ್ತಗಷುುದು 

ಮಾಕ್ ೆಅಖತಮಾಗಿದ?ೆ PÀÄgïಆನ್ ಷಾಔಶುಿ ಸೆ ಿಂದಾಗೆಕ್ಮೆಾಖುುದಿಲಲೆೋ? 
 PÀÄgïಆನ್ ಭಾತಯವೊೋ, ಸದಿೋಸ್-ಅಥಾ-ಎಯಡ  ಅಲಾಲಸನ ನಿತಮ ಾಔಮಾಗಿೆಮಾ? 
 ಮಾ ಸದಿೋಸ್ ಅಧಿಔೃತ ಭತುತ ವಿವಾಷಾಸಗ ಎಿಂದು ನಿಭಗೆ ಸೆೋಗ ೆತಿಳಿದಿದ?ೆ 
 ಇಿಂದು ಮಾ ಸದಿೋಸ್ ಅನುನ ಅನುಷರಿಷಫೆೋಕೆ್ಿಂದು ಮಾಯು ನಿಧಗರಿಷುತಾತಯೆ? 
 ನಿೋು ಮಾ ಭುಕಮ ಷಿಂಯದಾಮನುನ ಅನುಷರಿಷುತಿತೋರಿ (ಫುಖ್ಾರಿ, ಭುಸ್ಲಿಂ, ತಿಮಿಗಜಿ,….)? 
 ನಿೋು ಅಖತಮಾದ ಷಿಂಯದಾಮಖಳನುನ ಾಲಿಷದಿದದಯೆ ಏನಾಖುತತದೆ? 

1.4 ಇಷಾಲಂ ಕಾನ ನು (ಶರಿಮಾ). 

1.4.1 ಮ ಲ. 

ಅಯೆೋಬಿಕ್ ದಾದ ಶರಿಮಾ ‚ಫಫಯು ಅನುಷರಿಷಫೆೋಕ್ಾದ ಭಾಖಗ ಅಥಾ ನಿೋರಿನಲಿಲ ಷಭೃದಧಾಗಿಯು ಷಥಳಕೆ್ಾ 
ಸೆ ೋಖು ದಾರಿ‛ ಮನುನ ಷ ಚಿನ ಷುತತದೆ. ಇದು ಅಲಾಲಸನು ಭ ಲಔ ಷತಃ ಭಸಭಭದನು ತೆ ೋರಿಸ್ದ ಭಾಖಗಾಗಿದೆ. 
ಭಸಭಭದನು ಭುಸ್ಲಿಂ ಷಭುದಾಮದ ಬವಿಶಮದ ನಾಮಔತಕೆ್ಾ ಮಷೆಥ ಭಾಡದೆ ಭಯಣ ಸೆ ಿಂದಿದನು, ಅಥಾ ಆತನು 
ತಭಭ ಅನುಮಾಯಿಖಳಿಗ ೆಕ್ಾನ ನು ಯವೆನಖಳ ರಿಸಾಯಕ್ಾಾಗಿ ಎಲಲನ ನ ಸ್ೋಔರಿಷು ನಿಮಭಖಳನುನ ನಿೋಡಲಿಲಲ. ಇಷಾಲಿಂ 
ಷಾಭಾಯಜಮದ ವಿಯಣೆಯಿಂದಿಗೆ ಭತುತ ಭುಸಭಭದ್ ನಿಿಂದ ಸೆಚುತಿಿತಯು ಷಭಮದ ಅಿಂತಯದೆ ಿಂದಿಗೆ, ಕ್ಾನ ನು 
ಅಬಾಮಷದ ಸೆ ಷ ಯವೆನಖಳು ಉದಬವಿಸ್ದು. PÀÄgïಆನ್ ನಲಿಲನ ನಾಮಮಾಿಂಖ ಷಭಷಮೆಖಳು ಕ್ಾನ ನು ಷಿಂಹಿತಮೆನುನ 
ಡೆಮಲು ಷಾಕ್ಾಖಲಿಲಲ. ಈ ಷಭಷಮೆಮನುನ ರಿಸರಿಷಲು, ಭಸಭಭದ್ ಆತನ ಎಲಾಲ ಜಿೋನ ವೆೈಲಿ ಭತುತ 
ನಡಳಿಕೆ್ಮನುನ (ಷುನಾನ) ಅಲಾಲಸನ ೆಯೋಯಣೆಯಿಿಂದ ನಿಧಗರಿಷಲಾಖುತತದೆ ಎಿಂಫ ಅಭಿಾಯಮನುನ ಭುಸ್ಲಿಂಯು 
ಕ್ಾಲಔಯಮೆೋಣ ಅಳಡ್ರಸ್ಕ್ ೆಿಂಡ್ರದಾದಯೆ. ಆದದರಿಿಂದ, ಆ ಷಿಂಯದಾಮಖಳು (ಸದಿೋಸ್) ಭಾತಯ ಭಸಭಭದನನುನ 
ಖುಯುತಿಷಫಸುದೆಿಂದು ಅುಖಳನುನ ಫಿಂಧನದಿಂತೆ ಸ್ೋಔರಿಷಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಾಾಗಿಯೋ ಷಿಂಯದಾಮಖಳು ಅನೆೋಔ ಭುಸ್ಲಭರಿಗೆ, 
ಅಲಾಲಸನ ಯಔಟಣೆಮಿಂತ ೆPÀÄgïಆನ್ ನೆ ಿಂದಿಗೆ ಫಸುತೆೋಔ ಷಭಾನ ಸೆಜುೆಮಲಿಲ ನಿಲುಲತತೆ. ಭಸಭಭದ್ ನಿಜಾಗಿಮ  
ಇಷಾಲಿಂ ಷಭುದಾಮದ ಆದವಗಾಗಿದದಯೆ, ಆತನ ಭಾತುಖಳು ಭತುತ ಆತನ ನಡಳಿಕೆ್ಮು ಎಲಾಲ ಭುಸ್ಲಭರಿಗೆ 
ಫಿಂದನಾಗಿದೆ ಎಿಂಫುದು ಕ್ೋೆಲ ತಾಕ್ತಗಔಾಗಿದೆ. ಆ ಷಭಮದಲಿಲ ಾಮಖ್ಾಮನಿಸ್ದಿಂತೆ ಷುನನತ್ PÀÄgïಆನ್ ಜೆ ತೆಗ,ೆ 
ಇಷಾಲಿಂಗೆ ಷಿಂಫಿಂದಿಸ್ದ ಕ್ಾನ ನಿನ ಎಯಡನೆೋ ಅಧಿಔೃತ ಭ ಲಾಯಿತು. 

19 ನೆೋ ಭತುತ ಅದಕ್ತಾಿಂತ ಸೆಚಿನ ನಿ ಅಧಿಮಲಿಲ 20 ನೆೋ ವತಭಾನದಲಿಲ, ಭುಸ್ಲಿಂ ಜಖತುತ ಎದುರಿಷುತಿತಯು ಸೆ ಷ 
ಷಾಲುಖಳಿಿಂದಾಗಿ ಇಷಾಲಿಂಗ ೆಷಿಂಫಿಂದಿಸ್ದ ಕ್ಾನ ನಿನ ಇತಿಸಾಷು ಫದಲಾಯಿತು. ಶಿಭಿ ಬಾಖು ಜಾಖತಿಔ ವಕ್ತತಮಾಗಿ 
ಫೆಳದೆು ಭುಸ್ಲಿಂ ಯದೋೆವಖಳನುನ ಳಗೆ ಿಂಡಿಂತೆ ವಿವದ ಫಸುಬಾಖನುನ ಷಾಸತುನಾನಗಿ ಷಾಥನೆ ಭಾಡ್ರತು. ಅನೆೋಔ 
ಷಭಾಜಖಳು ಔೃಷ್ಟ್ಯಿಿಂದ ಕ್ೈೆಗಾರಿಕ್ಾ ಸಿಂತಕ್ಾೆ ರಿತಗನೆಗ ೆಿಂಡು. ಸೆ ಷ ಷಾಭಾಜಿಔ ಭತುತ ಯಾಜಕ್ತೋಮ ವಿಚಾಯಖಳು 
ವಿಲಿೋನಗ ೆಿಂಡು ಭತುತ ಷಾಭಾಜಿಔ ಭಾದರಿಖಳು ಔಯಭಾನುಖತದಿಿಂದ ಷಭತಾಾದದ ಔಡಗೆ ೆನಿಧಾನಾಗಿ ಫದಲಾದು. 
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ಟೆ ಿೋಭನ್ ಷಾಭಾಯಜಮು ನಿದಿಗಶಿಾಗಿ, ಆದಯ ೆಉಳಿದ ಭುಸ್ಲಿಂ ಯಿಂಚು ಅನತಿಮಲಿಲತುತ. ಷುಧಾಯಣೆಮ ಔಯೆಖಳು 
ಜೆ ೋಯಾದು. ಇಷಾಲಿಂ ಷಿಂಫಿಂದದ ದೆೋವಖಳಲಿಲ, ಕ್ ೆಯೋಡ್ರೋಔರಿಸ್ದ ಯಾಜಮ ಕ್ಾನ ನು ಧಾಮಿಗಔ ಕ್ಾನ ನು ಅಭಿಾಯಮದ 
ಾತಯನುನ ಫದಲಿಷಲು ಾಯಯಿಂಭಿಸ್ತು. ಾಶಿಿಭಾತಮ ದೋೆವಖಳು ಕ್ಲೆವೊಮೆಭ ಷ ಪತಿಗ ಸೆ ಿಂದಿದು, ಕ್ಲೆವೊಮೆಭ ತತಡಕ್ಾೆ 
ಳಗಾದು, ಭತುತ ಕ್ಲೆವೊಮೆಭ ಭುಸ್ಲಿಂ ಯಾಜಮಖಳು ತಭಭ ಕ್ಾನ ನುಖಳನುನ ಫದಲಾಯಿಷುಿಂತೆ ತಾತಯಿಸ್ದು. 
ಜಾತಮತಿೋತ ಚಳುಳಿಖಳು ಯಾಜಮಕ್ಾೆ ಏಕೆ್ೈಔ ಅಧಿಕ್ಾಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದದ ಇತಯ ಕ್ೋೆತಯಖಳಲಿಲ ಇಷಾಲಿಂಗೆ ಷಿಂಫಿಂದಿಸ್ದ ಕ್ಾನ ನು 
ವಿದಾಿಂಷಯ ಅಭಿಾಯಮಖಳಿಿಂದ ಬಿನನಾಗಿಯು ಕ್ಾನ ನುಖಳಿಗಾಗಿ ಭುಿಂದಾದು. ಭುಸ್ಲಿಂ ಷಭುದಾಮನುನ 
ಖುಿಂುಖಳಾಗಿ ವಿಿಂಖಡ್ರಷಲಾಗಿದ ೆಆಗಿಯು ಫದಲಾಣೆಖಳಿಗ ೆವಿಭಿನನಾಗಿ ಯತಿಕ್ತಯಯಿಸ್ತು: 

.ಜ್ಾರ್ಾಾತಾರು ಇಷಾಲಿಂ ಕ್ಾನ ನು ಸ್ದಾಧಿಂತದ ಮೆೋಲೆ ಅಲಲ,  ಯಾಜಮದ ಕ್ಾನ ನು ಜಾತಮತಿೋತ    

 ತತಖಳನುನ ಆಧರಿಸ್ಯಫೆೋಔು ಎಿಂದು ನಿಂಫುತಾತಯೆ. 

.ಷಾಂಿದಾಯಕಾದಿರ್ಳು ಯಾಜಮದ ಕ್ಾನ ನು ಷಾಿಂಯದಾಯಿಔ ಕ್ಾನ ನು ವಾಲೆಖಳನುನ ಆಧರಿಸ್ಯಫೆೋಔು ಎಿಂದು    

 ನಿಂಫುತಾತಯೆ. ಆದಾಖ ಮ,  ಷಾಿಂಯದಾಯಿಔ ಕ್ಾನ ನು ದೃಷ್ಟ್ಿಕ್ ೆೋನಖಳು, ವಿವೆೋಶಾಗಿ ಭಹಿಳಮೆಯ ಸಔುಾಖಳು   
 ಅಥಾ ಖುಲಾಭಗಿರಿಮಿಂತಸ ಯದೋೆವಖಳಲಿಲ ಸೆಚಿಿನ ನ ಆಧುನಿಔ ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಸ್ೋಕ್ಾಯಾಸಗಲಲೆಿಂದು ರಿಖಗೆಷುತಾತಯೆ.  

.ಷುಧಾರಕರು ಸೆ ಷ ಇಷಾಲಿಂ ಕ್ಾನ ನು ಸ್ದಾಧಿಂತಖಳು ಆಧುನಿೋಔರಿಸ್ದ ಇಷಾಲಿಂ ಕ್ಾನ ನನುನ ಉತಾದಿಷಫಸುದು ಭತುತ   
 ಭಹಿಳಮೆಯ ಸಔುಾಖಳಿಂತಸ ಕ್ೋೆತಯಖಳಲಿಲ ಸ್ೋಕ್ಾಯಾಸಗ ಅಭಿಾಯಮಖಳಿಗೆ ಕ್ಾಯಣಾಖಫಸುದು ಎಿಂದು  
 ಅರು ನಿಂಫುತಾತಯೆ.  

.ಷಲಾಫ್ರಖಳು ಷಾಿಂಯದಾಯಿಔ ವಾಲೆ ತಾಗಿದ ೆಎಿಂದು ನಿಂಫುತಾತಯ ೆಭತುತ ಆದದರಿಿಂದ ಅಯು ಆಯಿಂಬದ ಭುಸ್ಲಭಯ  
  ಪ್ರೋಳಿಗೆಮನುನ ಅನುಷರಿಷಲು ಯಮತಿನಷುತಾತಯೆ. 
1.4.2 ನಾಲುಾ ಅಧಿಕಾರರ್ಳು. 
PÀÄgïಆನ್ ಅಥಾ ಸದಿೋಸ್ ಎಯಡ  ರಿಸಾಯನುನ ಯಔಟ್ಟಷದ ಷಭಷಮೆಖಳು ಎದುಯಾದಾಖ ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಸೆೋಗ ೆ
ನಿಧಗರಿಷಫೋೆಔು? ಇಜಿತಸಾದ್ (ಭಾನನ ಕ್ಾಯಣದ ಫಳಕ್ಮೆ) ತತದಲಿಲ ಿಂದು ಭಾಖಗ ಔಿಂಡುಫಯುತತದೆ ಅಿಂದಯ,ೆ 
ಅಧಿಔೃತ ಕ್ಾನ ನಿನ ಭ ಲಖಳನುನ (PÀÄgïಆನ್ ಭತುತ ಷುನಾನ) ಆಧರಿಸ್ ನಿಧಾಗಯ ಅಥಾ ನಡಳಿಕೆ್ಮ ನಿಮಭನುನ 
ಯ ಪ್ರಷುುದು. ಇದಯ ರಿಣಾಭಾಗಿ ಕ್ತಮಾಸ್ ಭತುತ ಇಜಾಭ ನಾಮಮನುನ ಸುಡುಔು ಭ ಯನೆೋ ಭತುತ ನಾಲಾನೆಮ 
ವಿಧಾನಾಯಿತು. ಭಸಭಭದ್ ಅಯ ಭಯಣದ ನಿಂತಯದ ಭ ಯು ವತಭಾನಖಳಲಿಲ, ಇಷಾಲಿಂಗೆ ಷಿಂಫಿಂದಟಿ 
ನಾಮಮವಾಷರಜ್ಞಯು79 ಎಲಲಯ -ಅಳಡ್ರಸ್ಕ್ ೆಳುಳ ಕ್ಾನ ನು ಮಷೆಥಮನುನ ನಿಮಿಗಸ್ದಯು, ಅಯ ನಾಮಮವಾಷರದ ತತಖಳು 
ಷಿಂಯದಾಮ ಭತುತ ಕ್ಾನ ನು ಅಬಾಮಷದ ಮಿವಯಣದಿಿಂದ ಸೆ ಯಸೆ ಮಿಭದು. ಅುಖಳು ನಾಲುಾ ಅಿಂವಖಳನುನ 
ಳಗೆ ಿಂಡ್ರಯುತತೆ: 
1. PÀÄgïಆನ್: ಈ ಮದಲ ಭ ಲು ಇಷಾಲಿಂಗ ೆಷಿಂಫಿಂದಿಸ್ದ ಕ್ಾನ ನಿನ ಯಭುಕ ನೆಲೆ ಎಿಂದು ರಿಖಗೆಷಲಾಗಿದೆ. 
2. ಷುನಾನ: ಸದಿೋಸ್ ಷಿಂಖಯಸಖಳಲಿಲ ಲಬಮವಿಯುಿಂತೆ ಯಾದಿಮ ಆಚಯಣೆಖಳು ಭತುತ ಸೆೋಳಿಕೆ್ಖಳು ಇದಯಲಿಲೆ. 
3. ಕ್ಮಾಸ್: ಸೆ ಷದಾಗಿ ಉದಬವಿಷು ಯಔಯಣಖಳನುನ ಷಾಭಮತಯೆಿಿಂದ ತಿಭಾಗನದ ಭ ಲಔ ರಿಸರಿಷಲಾಖುತತದೆ,  
 
 
--------------------------- 
79 ಈ ನಾಮಮವಾಷರದ ಭುಕಮ ಷಿಂಷಾಥಔ ಯಸ್ದಧ ನಾಮಮಾದಿ ಭಸಭಭದ್ ಇಬನ ಇದಿಯಸ್ ಅಯು-ಶಫ್ರಮಿಂತೆ ಇದದಯು (ಕ್ತಯ.ವ. 820). 
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ತಾಕ್ತಗಔ ಔಡ್ರತದ ನಿಮಭಖಳನುನ ಫಳಷಲಾಖುದು ಭತುತ ತಿಳಿದಿಯು ಯಔಯಣಖಳನುನ ಅನುಷರಿಷಲಾಖುುದು. 

4. ಇಜ್ಾಮ: PÀÄgïಆನ್, ಸದಿೋಸ್ ಅಥಾ ಷಾಭಮತೆಮ ಭ ಲಔ ತಿೋಭಾಗನಕ್ಾೆ ಫಯದ ಯಔಯಣಖಳು ಇನ ನ ಇದದಯೆ, 
ಇಷಾಲಿಂ ಷಭುದಾಮದ ಭಭತು ಅಧಿಔೃತಾಗಿದೆ. ಾಯಯೋಗಿಔಾಗಿ, ಈ ಭಭತು ಭುಸ್ಲಿಂ ೆೋದವಾಷರಜ್ಞಯ80 
ಿಂದಕೆ್ಾ ಸ್ೋಮಿತಾಗಿದೆ.  

ಮಾುದೆೋ ಕ್ಾನ ನು ಯವೆನಮನುನ ರಿಸರಿಷಲು ಈ ನಾಲುಾ ಭ ಲ ಅಿಂವಖಳನುನ ಅಯ ೆೋಸಣ ಔಯಭದಲಿಲ 
ಫಳಷಲಾಖುತತದೆ. ಆದಾಖ ಮ, ಾಮಖ್ಾಮನ ಭತುತ ಅನಮದ ಔುರಿತಾದ ಅಭಿಾಯಮಖಳು ದೆೈವಾಷರಜ್ಞನನಯು ಭತುತ ಭುಸ್ಲಿಂ 
ಷಭುದಾಮಖಳಲಿಲ ಭಿನನಾಗಿೆ. ಉದಾಸಯಣೆಗ,ೆ ಷುನಿನ ನಾಲುಾ ಕ್ಾನ ನು ವಾಲೆಖಳನುನ ಅಭಿೃದಿಧಡ್ರಸ್ದೆ. ಯತಿಯಫಫ 
ಷುನಿನ ಭುಸ್ಲಿಂ ಈ ವಾಲೆಖಳಲಿಲ ಮಾುದಾದಯ  ಿಂದಕೆ್ಾ ಷೆೋರಿಕ್ ೆಿಂಡ್ರದುದ ಅದಯ ನಿಮಭಖಳನುನ ಾಲಿಷುತಾತಯೆ. ಈ 
ವಾಲೆಖಳಿಗ ೆ ವಾಸ್ರೋಮ ನಾಮಮವಾಷರದ ವಿದಾಮರ್ಥಗಖಳು ಸೆಷರಿಸ್ದಾದಯೆ ಭತುತ ಅಯು ಈ ಯದೋೆವಖಳಲಿಲ ಷಾಭಾನಮಾಗಿ 
ಔಿಂಡುಫಯುತಾತಯೆ: 

ಸನಾಪ್ೈಟ್ಸ: ಟಕ್ತಗ, ಫಾಲಾನ್ಷ, ಭಧಮ ಏಶಾಮ, ಬಾಯತಿೋಮ ಉಕಿಂಡ, ಚಿನ ೋನಾ ಭತುತ ಐಖುತ. 

ಭಾಲಿಕ್ೈಟ್ಸ: ಉತತಯ ಆಫ್ರಯಕ್ಾ, ಶಿಭಿ ಆಫ್ರಯಕ್ಾ ಭತುತ ಸಲಾಯು ಅಯಬ ಕ್ ೆಲಿಲ ಯಾಶಾಖಳು. 

ವಫೇಯರು: ಇಿಂಡೆ ೋನೋೆಶಾಮ, ಭಲೆೋಶಾಮ, ಐಖುತ,  ಗ ಆಫ್ರಯಕ್ಾ, ಯಮೆನ್ ಭತುತ ಬಾಯತದ ದಕ್ಷಿಣ ಬಾಖಖಳು 

ಸನಬಲ್ೈಟ್ಸ: ಅಯೆೋಬಿಮಾ. 

ಈ ನಾಲುಾ ವಾಲೆಖಳು ಅನೆೋಔ ಕ್ಾನ ನುಖಳನುನ ಸಿಂಚಿನ ಕೆ್ ಳುಳತತೆ, ಆದಯ ೆಅಯು ಅಧಿಔೃತೆಿಂದು ಪ್ರಕ್ ೆಳುಳ ನಿದಿಗಶಿ 
ಸದಿೋಸ್ ಭತುತ ಔಶಿಔಯಾದ ಯವೆನಖಳನುನ ನಿಧಗರಿಷುಲಿಲ ಷಾದೃವಮ ಅಥಾ ಕ್ಾಯಣಕ್ಾೆ (ಕ್ತಮಾಸ್) ನಿೋಡಲಾದ ತ ಔದ 
ಮೆೋಲೆ ಭಿನನಾಗಿಯುತತೆ. ಜಾಪೆರಿ ವಾಲೆ (ಇಯಾನ್, ಇಯಾಕ್, ಲೆಫನಾನ್, ಫಸೆಯೋನ್, ಾಕ್ತಷಾತನ ಭತುತ ಅಪಾಾನಿಷಾತನ ಭತುತ 
ಷೌದಿ ಅಯೆೋಬಿಮಾದ ಕ್ಲೆು ಬಾಖಖಳಲಿಲ ಔಿಂಡುಫಯುತತದೆ) ಶಿಮಾ ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗದೆ ಿಂದಿಗ ೆಷಿಂಫಿಂಧ ಸೆ ಿಂದಿದೆ. ಈ 
ವಾಲೆಮಲಿಲ ಪತಾಖಳನುನ ಖಿಂಭಿೋಯಾಗಿ ರಿಖಗೆಷಲಾಖುತತದೆ, ಶಿಮಾ ಇಷಾಲಿಂ ಸೆಚು ಿ ಔಯಭಾನುಷಾಯ ಯಚನೆಯಿಿಂದಾಗಿ, 
ಇಭಾಭರಿಿಂದ ಆಳುಲಡುತತದೆ. ಅಯು ಔ ಡ ಫಸಳ ಷಯಳಾಗಿಯುತಾತಯೆ, ಇದಯಲಿಲ ಯತಿಯಫಫ ನಾಮಮವಾಷರಜ್ಞನು ತನನ 
ಷಿಂತ ಅಭಿಾಯಮಕೆ್ಾ ಅನುಖುಣಾಗಿ ನಿಧಾಗಯನುನ ಫದಲಾಯಿಷಲು ಷಾಔಶುಿ ವಕ್ತತಮನುನ ಸೆ ಿಂದಿಯುತಾತನೆ. 

1.4.3 ಾಯಿೇಗಿಕ ಅಳಡ್ರಷುವಿಕ್. 

ಶರಿಮಾು ಧಾಮಿಗಔ ಆಜ್ಞಖೆಳನುನ ಭಾತಯಲಲದೆ ಷಾಗಜನಿಔ ಪ್ರಗೆ ಭತುತ ಟ್ಟಿಗ ೆ ಕ್ೈೆಖ ಡ್ರಸ್ಕೆ್ ಳುಳವಿಕೆ್ಮ81 
------------------ 
80 ಈ ಫೆ ೋಧನೆಮು ಈ ಕೆ್ಳಗಿನುಖಳನುನ ನಿಧಗರಿಷು ಸದಿೋಸ್ ಅನುನ ಆಧರಿಸ್ದೆ: ಫಸುಾಲು ಭುಸ್ಲಭಯು ಿಂದು ನಿದಿಗಶಿ ವಿಶಮದ ಫಗೆೆ ಪ್ರಕೆ್ ಿಂಡಾಖ, ಇದು ಷರಿಮಾಗಿದೆ ಭತುತ ಅಲಾಲಸನ ಇಚೆಿಗೆ 
ಅನುಖುಣಾಗಿಯುತತದೆ. ಕ್ಾನ ನು ಷಾಥನೆಗೆ ಷಿಂಫಿಂಧಿಸ್ದಿಂತೆ ಷುನಿನ ಭತುತ ಶಿಮಾ ಭುಸ್ಲಭಯ ನಡುೆ ಮತಾಮಷಖಳಿೆ.  

81 ಶರಿಮಾ ನಿಮಮಿತಾಗಿ ಾಯಯೋಗಿಔ ದೆೈನಿಂದಿನ ಜಿೋನದ ಎಲಾಲ ನಡಳಿಕೆ್ಮ ಭಾದರಿಖಳನುನ ನಿಮಮಿಷುತತದೆ. ಭದುೆ, ಆಸಾಯ ದಧತಿ ಕ್ಾನ ನುಖಳು, ಾಯಥಗನೆಮ ಭಾದರಿ ಭತುತ ಬಿಂಗಿ 
ಇತಾಮದಿ. ಭುಸ್ಲಿಂ ವಿದಾಿಂಷಯ ಯಕ್ಾಯ, ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗನುನ ಐದು ಬಾಖಖಳಾಗಿ ವಿಿಂಖಡ್ರಷಫಸುದು: ನಿಂಬಿಕೆ್ (ಇತಿಕ್ಾದತ್), ನಿೋತಿವಾಷರ (ಅದಾಬ). ಧಭಗನಿಶೆಠ (ಇಫಾದಲ್), ಮಸಾಯ  (ಭುಭಾಲಾತ್), 
ಶಿಕೆ್ಖಳು (ಉಕ್ಾಸತ್). ಕ್ಾನ ನು ನಿಂತಯದ ಭ ಯು ದಖಳನುನ ಳಗೆ ಿಂಡ್ರದೆ (ಸ ಮಸ್ ಷಸ ನೆ ೋಡ್ರರಿ 1982:285-292 ಭತುತ ಗಿಬ ಭತುತ ಕ್ಾಯಭಸ್ಗ 1953:524-529) 
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.ಖುರಿಮನುನ ಸೆ ಿಂದಿದೆ. ಾಷತಾಗಿ, ಇದನುನ ಇಷಾಲಿಂನಿಿಂದ ಆಡಳಿತ ನಡೆಷು ದೆೋವದಲಿಲ ಭಾತಯ ಅನಯಿಷಫಸುದು. 
ಾಶಿಿಭಾತಮದ ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಈ ಫಗೆೆ ತಿೋಯಾಗಿ ತಿಳಿದಿಯುತಾತಯ ೆ ಭತುತ ತತಡ ಸೆೋಯು ಖುಿಂುಖಳು ಶರಿಮಾನುನ 
ಾವಾಿತಮ ಕ್ಾನ ನಿನಲಿಲ ಷೆೋರಿಷಲು ಅಥಾ, ಮಾಗಾಗಿ, ಆ ದೆೋವಖಳಲಿಲನ ಎಲಾಲ ಭುಸ್ಲಿಂರಿಗೆ ಶರಿಮಾನುನ 
ಅನಯಿಷಲು ಆಔಯಭಣಕ್ಾರಿಮಾಗಿ ಭುಿಂದಕೆ್ಾ ಫಯುತತೆ. ಾಯಥಗನೆ, ಆಸಾಯ ಅಥಾ ಭದು ೆ ಭತುತ ಔುಟುಿಂಫ 
ಜಿೋನದ ಔುರಿತಾದ ಧಾಮಿಗಔ ಆಜ್ಞಖೆಳು ಇಯುಲಿಲ, ಾಶಿಿಭಾತಮ ದೆೋವಖಳಲಿಲ ಅಯು ಇಷಾಲಮೆೋತಯ ಜಾತಮತಿೋತ 
ಷಭಾಜದಲಿಲ ಅಲಷಿಂಖ್ಾಮತಯಾಗಿಯುುದನುನ ಅಯು ಭತೆತ ಭತೆತ ಖಭನಿಷುತಾತಯೆ. ಭ ಯು ಷಾಧಮತೆಖಳು ಅರಿಗೆ 
ಭುಔತಾಗಿೆ: 

1) ಇಷಾಲಂಾದಿರ್ಳು: ಅಯು ಯತೆಮೋಔಾಗಿಯೋ ಜಿೋವಿಷುತಾತಯ ೆಭತುತ ಕ್ಾನ ನುಖಳನುನ ಾಲಿಷಲು ಅಯು ಷಾಧಮಾದಶುಿ 
ಯಮತಿನಷುತಾತಯೆ. ಾವಾಿತಮ ಯಿಂಚದೆ ಿಂದಿಗಿನ ಷಿಂಔಗನುನ ಷಾಧಮಾದಶುಿ ತಪ್ರಷಲಾಖುತತದ ೆ(ಯಸ ದಮಯ ಭನಸ್ಥತಿ). 
ಈ ರಿೋತಿಮ ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗನುನ ಭ ಲಬ ತ ಇಷಾಲಿಂ, ಯಾಜಕ್ತೋಮ ಇಷಾಲಿಂ, ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗ ಅಥಾ ಇಷಾಲಿಂ 
ಷಿಂಫಿಂದದ ಭ ಲಬ ತಾದ ಎಿಂದ  ಔಯೆಮುತಾತಯೆ. 

2) ಉದಾರಾದಿರ್ಳು: ಇಷಾಲಮೆೋತಯ ದೆೋವದಲಿಲ ಶರಿಮಾು ಸ್ೋಮಿತ ಯಭಾಣದಲಿಲ ಭಾತಯ ಭಾನಮಾಗಿಯುತತದೆ ಎಿಂಫ 
ಅಭಿಾಯಮಕೆ್ಾ ಅನುಖುಣಾಗಿ ಅಯು ಫದುಔುತಾತಯೆ. ಉದಾಯಾದಿ ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಮಾ ಕ್ಾನ ನುಖಳನುನ 
ಾಲಿಷಫೋೆಕ್ೆಿಂದು ಫಮಷುತಾತಯೆ ೋ ಭತುತ ಮಾ ಕ್ಾನ ನುಖಳು ತಭಭ ಯಷುತತ ರಿಸ್ಥತಿಮಲಿಲ ಾಲಿಷಲು 
ಅನಾನುಔ ಲಾಗಿವೊೋ ಅುಖಳನುನ ಭುಔತಾಗಿ ಆಯಾ ಭಾಡುತಾತಯೆ. 

3) ಆಧುನಿಕರ್ಾಾದಿರ್ಳು: PÀÄgïಆನ್ ಭತುತ ಷುನಾನದ ಷಥಳನುನ ಯಶಿನಷದೆ, ಅಯು ಶರಿಮದ ಸೆ ಷ ಾಮಖ್ಾಮನನುನ 
ಔಿಂಡುಹಿಡ್ರಮಲು ಯಮತಿನಷುತಾತಯೆ. ಇದನುನ ಜಿತಿಸಾದ್ ನ82 ಯಧಾನ ಆಧಾಯದ ಮೆೋಲೆ ಕ್ಾನ ನಿನ ಷಭಕ್ಾಲಿೋನ 
ಯಖತಿಯಿಂದು ರಿಖಗೆಷಲಾಗಿದೆ. ಆಧುನಿಔತಾಾದಿ ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಔಿಂ ಮಟರ್ ಖಳ ಫಳಕ್ಮೆನುನ ಷಭರ್ಥಗಷುತಾತಯೆ, ಆದಯ  
ಭಸಭಭದ್ ಎಿಂದಿಖ  ಿಂದನುನ83 ಸೆ ಿಂದಿಯಲಿಲಲ.  

ಭುಸ್ಲಿಂ ಖುಿಂುಖಳ ಳಗೆ ಭತುತ ಅುಖಳ ಿಂದಕೆ್ ಾಿಂದಯ ಭದಮದಲಿಲ ಸೆ ೋಯಾಟಕ್ಾೆ ಭತತಶುಿ ಕ್ ೆಡುಗೆ ನಿೋಡು 
ಕ್ಾನ ನಿನ ಅನಮಕ್ಾೆ ಷಿಂಫಿಂಧಿಸ್ದಿಂತೆ ಇಷಾಲಿಂಾದಿಖಳು, ಉದಾಯಾದಿಖಳು ಭತುತ ಆಧುನಿಔತಾಾದಿಖಳ 
ದೃಷ್ಟ್ಿಕ್ ೆೋನಖಳ ನಡು ೆಸೆಚಿಿನ ನ ಮತಾಮಷಖಳಿೆ.   
 
1.4.4 ಷಮಕಾಲಿೇನ ಅಬಾಾಷ. 
ಪತಾಖಳನುನ ನಿೋಡು ಅಧಿಕ್ಾಯ ಭತುತ ಯತಿ ಔಡಮೆಯು ಸದಿೋಸ್, ಶರಿಮಾ, ಫ್ರಖ (ಇಷಾಲಮಿಕ್ ನಾಮಮವಾಷರ ಭತುತ 
ಾಯಧಿಕ್ಾಯದ ಯಚನೆಖಳು) ಅುಖಳನುನ ಸೆೋಗ ೆ ನೆ ೋಡುತಾತಯೆ ಎಿಂಫುದಯ ಫಗೆೆ ಷುನಿನೋ ಭತುತ ಶಿಮಾಖಳು ುುದಿಲಲ. 
ರಿಣಾಭಾಗಿ, ಇಿಂದು ಭುಸ್ಲಿಂ ಷಭಾಜಖಳಲಿಲ  ಇಷಾಲಿಂ ಕ್ಾನ ನಿನ ಾಮಖ್ಾಮನ ಭತುತ ಅನುಶಾಠನದ ಬಾಖದಲಿಲ ಬಾರಿ 
ಮತಾಮಷವಿದೆ. ಉದಾಯಾದಿ ಚಳುಳಿಖಳು ವಿವಿಧ ದೃಷ್ಟ್ಿಕ್ ೆೋನಖಳಿಿಂದ ಶರಿಮಾದ ಷಭಿಂಜತೆ ಭತುತ ಅನಯಿಔತಮೆನುನ  
---------------- 
82 ಸೆೋಗಾದಯ , ಷುನಿನ ಇಷಾಲಿಂನಲಿಲ, ಫಾಬ ಅಲ್ ಇಜಿತಸಾದ್ (ನಾಮಮನುನ ಸುಡುಔು ಫಾಗಿಲು) 10 ನೆೋ ವತಭಾನದಲಿಲ ಭುಚಿಲಾಗಿದೆ ಎಿಂದು ರಿಖಗೆಷಲಾಗಿದೆ. 
83 ಇಷಾಲಿಂ ಅನುನ ಸಯಡಲು ‚ಭ ಲಬ ತಾದಿಖಳು‛ ಆಧುನಿಔ ಷುತಖಳನುನ ಔನಿಶಠ ತಾತಾಾಲಿಔಾಗಿ ಫಳಷುತಾತಯೆ ಎಿಂದು ಸೆೋಳಲೆೋಫೆೋಕ್ಾಖುತತದೆ.   
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ಯಶಿನಸ್.ೆ ಇಿಂಡೆ ೋನೋೆಶಾಮ ಭತುತ ಫಾಿಂಗಾಲದೆೋವ ಷೆೋರಿದಿಂತ ೆ ಅತಿದೆ ಡಡ ಭುಸ್ಲಿಂ ಜನಷಿಂಖ್ಮೆಮನುನ ಸೆ ಿಂದಿಯು 
ಸಲಾಯು ದೆೋವಖಳು ಸೆಚಾಿಗಿ ಜಾತಮತಿೋತ ಷಿಂವಿಧಾನಖಳು ಭತುತ ಕ್ಾನ ನುಖಳನುನ ಸೆ ಿಂದಿೆ, ಔುಟುಿಂಫ ಕ್ಾನ ನಿನಲಿಲ 
ಕ್ಲೆೆೋ ಇಷಾಲಿಂಗೆ ಷಿಂಫಿಂದಿಸ್ದ ನಿಫಿಂಧನೆಖಳಿ.ೆ ಟಕ್ತಗಮು ಷಿಂವಿಧಾನನುನ ಸೆ ಿಂದಿದೆ ಅದು (ಇನ ನ) ಫಲಾಗಿ 
ಜಾತಮತಿೋತಾಗಿದೆ. ಅಯಾಧ ಕ್ಾನ ನುಖಳು ಏಔಯ ದಾದಗಿದದಯ , ಭುಸ್ಲಿಂ ೆೈಮಕ್ತತಔ ಕ್ಾನ ನು ಭಿಂಡಳಿಯಿಿಂದ 
ಯ ಪ್ರಷಲಟಿ ಭತುತ ಷಿಂ ಣಗಾಗಿ ಶರಿಮಾನುನ ಆಧರಿಸ್ದ ಯತೆಮೋಔ ಭುಸ್ಲಿಂ ನಾಖರಿಔ ಕ್ಾನ ನುಖಳನುನ 
ಸೆ ಿಂದಿಯು ಏಕೆ್ೈಔ ದೆೋವ ಬಾಯತಾಗಿದೆ. ಕ್ಲೆು ವಿಾದಾತಭಔ ಕ್ಾನ ನುಖಳು, ಭಹಿಳಮೆಯ ಮೆೋಲೆ ುಯುಶರಿಗೆ 
ಅನುಔ ಲಔಯೆಿಂದು ಬಾವಿಷಲಾಗಿದೆ, ಇದಯಲಿಲ ಜಿೋನಾಿಂವ ಭತುತ ಫಸುತಿನತನುನ ನಿಯಾಔರಿಷುುದು (ಫಫ ುಯುಶ 
ನಾಲುಾ ಸೆಿಂಡತಿಮಯನುನ ಸೆ ಿಂದಿಯುದು) ಳಗೆ ಿಂಡ್ರದೆ. 
 
ಭಧಮಾಯಚಮ ಭತುತ ಉತತಯ ಆಫ್ರಯಕ್ಾದ ಸೆಚಿಿನ ನ ದೆೋವಖಳು ಜಾತಮತಿೋತ ನಾಮಮಾಲಮಖಳು ಭತುತ ಧಾಮಿಗಔ 
ನಾಮಮಾಲಮಖಳ ಉಬಮ ಮಷೆಥಮನುನ ನಿಗಹಿಷುತತೆ, ಇದು ಭುಕಮಾಗಿ ಭದುೆ ಭತುತ ಪ್ರತಾಯಜಿಗತ 
ಫಾದಮತೆಮನುನ ನಿಮಿಂತಿಯಷುತತದೆ. ಷೌದಿ ಅಯೆೋಬಿಮಾ ಭತುತ ಇಯಾನ್ ನಾಮಮವಾಷರು ಎಲಾಲ ಅಿಂವಖಳಿಗೆ ಧಾಮಿಗಔ 
ನಾಮಮಾಲಮಖಳನುನ ನಿಗಹಿಷುತತೆ ಭತುತ ಧಾಮಿಗಔ ೆ ಲಿೋಷಯು ಷಾಭಾಜಿಔ ಅಿಂಗಿಕ್ಾಯನುನ ಜಾರಿಗೆ ಳಿಷುತಾತಯೆ. 
ಶರಿಮಾದಿಿಂದ ಡೆದ ಕ್ಾನ ನುಖಳನುನ ಷುಡಾನ್, ಲಿಬಿಮಾ ಭತುತ ಅಪಾಾನಿಷಾತನದಲ ಲ ಅನಯಿಷಲಾಖುತತದೆ. ಉತತಯ 
ನೆೈಜಿೋರಿಮಾದ ಕ್ಲೆು ಜಿಲೆಲಖಳು ಶರಿಮಾ ನಾಮಮಾಲಮಖಳನುನ ುನಃ ರಿಚಯಿಸ್ೆ, ಇದಯಥಗ ಷಾಕ್ಾಿಧಾಯಖಳು 
ಭತುತ ಷಾಕ್ಷಿಖಳ ಔಠಿಣ ನಿಮಭಖಳನುನ ಗೌಯವಿಷದ ೆತುಲನಾತಭಔಾಗಿ ಔಠಿಣ ಶಿಕ್ಮೆನುನ ುನಃ ರಿಚಯಿಷುುದಾಗಿದೆ. 
ಶಿಕ್ಖೆಳಲಿಲ ಔಳಳತನಕ್ಾಾಗಿ ಿಂದು ಅಥಾ ಎಯಡ  ಕ್ೈೆಖಳನುನ ಔತತರಿಷುುದು, ಮಭಿಚಾಯಕೆ್ಾ ಔಲುಲ ಸೆ ಡೆಮುುದು ಭತುತ 
ಧಭಗಬಯಶಿತೆಗ ೆಭಯಣದಿಂಡನ ೆಇುಖಳು ಷೆೋರಿ.ೆ 
 
ಶರಿಮಾ ಷ ಚಿನ ಸ್ದ ಶಿಕ್ಖೆಳನುನ ಅನಾಖರಿಔ ಭತುತ ಔ ಯಯಿೆಂದು ಸಲಯು ಬಾವಿಷುತಾತಯ;ೆ ಇಷಾಲಿಂ ವಿದಾಿಂಷಯು 
ಾದಿಷುತಾತಯ,ೆ ಷರಿಮಾಗಿ ಕ್ಾಮಗಖತಗೆ ಳಿಸ್ದಯೆ, ಶಿಕ್ಖೆಳು ಅಯಾಧನುನ ತಡೆಮುಿಂತೆ ಕ್ಾಮಗನಿಗಹಿಷುತತೆ. 
ಅಿಂತಯಯಾಷ್ಟ್ಾೋಮ ಭಾಧಮಭಖಳಲಿಲ, ಇಷಾಲಿಂಗ ೆ ಷಿಂಫಿಂದಿಸ್ದ ಕ್ಾನ ನಖಳನುನ ಅನಯಿಷು ದೆೋವಖಳ ಅಬಾಮಷಖಳು 
ಷಾಔಶುಿ ಟ್ಟೋಕ್ೆಗ ೆ ಖುರಿಮಾಗಿೆ, ಅದಯಲ ಲ ವಿವೆೋಶಾಗಿ ಶಿಕ್ಮೆನುನ ನೆೈತಿಔತಮೆ ಭಾನದಿಂಡಖಳಿಗೆ ಭತುತ 
ಅಿಂತಯಯಾಷ್ಟ್ಾೋಮ ಭಟಿದಲಿಲ ಅಿಂಗಿೋಔರಿಷಲಟಿ ಭಾನ ಸಔುಾಖಳಿಗೆ ವಿಯುದಧಾಗಿ ಔಿಂಡುಫಯುತತದೆ. 
 
1.4.5 ಸದಿೇಸ್ ಕಾನ ನು 
ಸದಿೋಸ್84 ಕ್ಾನ ನು ಇಷಾಲಿಂ ದೆೋವಖಳಲಿಲನ ಷಥಳಿೋಮ ಭತುತ ಷಾಿಂಯದಾಯಿಔ ಕ್ಾನ ನುಖಳು ಭತುತ ವಿಾದ ರಿಸಾಯ 
ಮಷೆಥಖಳ ಿಂದು ಖುಿಂಾಗಿದೆ. ಇದನುನ ಇಿಂಡೆ ೋನೋೆಶಾಮದ ಅನೆೋಔ ಬಾಖಖಳಲಿಲ ಅಭಿೃದಿಧಡ್ರಷಲಾಗಿದೆ ಭತುತ 
ಷಾಥಪ್ರಷಲಾಗಿದೆ. ಸಳ ೆಭಲಮ ಬಾಶೆಮಲಿಲ, ಸದಿೋಸ್ ಷಾಿಂಯದಾಮದ ಕ್ಾನ ನುಖಳನುನ ಭತುತ ಷಾಭಾಜಿಔ, ಯಾಜಕ್ತೋಮ 
ಭತುತ ಆರ್ಥಗಔ ಭತುತ ಔಡಲ ಕ್ಾನ ನುಖಳನುನ ನಿಮಿಂತಿಯಷು ಅಲಿಖಿತ ಷಾಿಂಯದಾಮದ ಷಿಂಕ್ೋೆತನುನ ಷ ಚಿನ ಷುತತದೆ. 
ಅದಿಸ್ ಕ್ಾನ ನಿನ ಯಭುಕ ವಿದಾಿಂಷಯಲಿಲ ಕ್ಾನೆಗಲಿಸ್ ಾಮನ್ ವೊಲೆನ್ ಸೆ ೋನ್ ಫಫಯಾಗಿದಾದಯ.ೆ 
 
------------------------------ 
84 ಇದನ ನ ನೆ ೋಡ್ರರಿ ಗಿಬ & ಕ್ಾಯಭಸ್ಗ (1953: 14). 
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ಅಯಬ ವಫದದ 'ಅದಾ' ದಿಿಂದ ಸುಟ್ಟಿಕ್ ೆಿಂಡ್ರದುದ, ಇದನುನ ಷಾಭಾನಮಾಗಿ ‚ಆಚಯಣೆ, ಅಬಾಮಷ, ಫಳಕ್ ೆ ಭತುತ ಫಳಕ್ ೆ
ಭಾಡದ‛ ುಖಳಿಗಾಗಿ ಉಯೋಗಿಷಲಾಖುತತದೆ. ಈ ದದ ಅನಮು ಫಫ ಮಕ್ತತ ಅಥಾ ಷಭುದಾಮು 
ಗಿೆಕ್ ೆಿಂಡ್ರಯು ಎಲಲದಔ ಾ ವಿಷತರಿಷಲಟ್ಟಿದೆ. ಾಯಗೆಖಳಿಖ  ಅುಖಳದೆೋ ಆಗಿಯು ಸದಿೋಸ್ ಇದ.ೆ ಸದಿೋಸ್ ಭಾಡಫಸುದು 
ಷಭುದಾಮದಿಿಂದ ಷಿಂದೆೋಸವಿಲಲದೆ ಸದಿೋಸ್ ಎಿಂದಿಖ  ನಿಲಗಕ್ಷಿಷಲಾಖುುದಿಲಲ. ಇಿಂಡೆ ೋನೋೆಶಾಮದ ಭುಸ್ಲಿಂ ಜನಯು 
ತಭಭ  ಸದಿೋಸ್ ಇಷಾಲಿಂಗ ೆಷಿಂಫಿಂದಿಸ್ದ ಬಾಖಖಳು ಭತುತ ಷಥಳಿೋಮ ಸದಿೋಸ್ ನಡು ೆಇಯು ಮತಾಮಷನುನ ಸೆಚಾಿಗಿ 
ಅರಿತುಕೆ್ ಳುಳತಾತಯೆ. ಅಯ ನಡುವಿನ ಮತಾಮಷಖಳು ಸಲಾಯು ನಿದವಗನಖಳಲಿಲ ಭತಾಿಂಧ ಯಕೆ್ ೋ ಭತುತ 
ಷಿಂಗಶಗಖಳಿಗ ೆಕ್ಾಯಣಾಗಿೆ. 
 
ಸದಿೋಸ್ ಕ್ಾನ ನು ಔಿಂಡುಹಿಡ್ರಮುುದು ಭತುತ ಷಿಂಖಯಹಿಷುುದು ಷುಲಬಷಾದಮಲಲ. ಷಥಳಿೋಮ ಲಿಖಿತ ಭ ಲಖಳು 
ಭ ಲತಃ ಷಥಳಿೋಮ ಭುಕಮಷಥಯ ವಾಷನಖಳಾಗಿೆ. ಾವಾಿತಮ ಚಿನ ಿಂತನೆಗ ೆ ಅನುಖುಣಾಗಿ ಕ್ಾನ ನು ುಷತಔಖಳನುನ 
ನಿಣಗಯಿಷಫಾಯದು. ಅಯು ತಭಭದೋೆ ಆದಿಂತಸ ಅಭಿಾಯಮಖಳನುನ ಸಾಔು ನಾಮಮವಾಷರಜ್ಞರಿಿಂದ ಫಿಂದಿದಾದಯ,ೆ 
ಮಾಾಖಲ  ಷಾಿಂಯದಾಯಿಔ ಕ್ಾನ ನಿನೆ ಿಂದಿಗೆ ುುದಿಲಲ. ಆಗಾಗೆೆ ಷುನಿನ ಶರಿಮಾಕ್ಾೆ ಸದಿೋಸ್ ಕ್ಾನ ನನುನ 
ಷೆೋರಿಷಲಾಖುತತದೆ. ಉದಾಸಯಣೆಗ,ೆ ಶರಿಮಾದ ಯಕ್ಾಯ ಭದುಮೆನುನ ಷಿಂಔುಚಿನ ತಗ ೆಳಿಷಫಸುದು ಭತುತ ನಿಂತಯ ಸದಿೋಸ್ 
ಕ್ಾನ ನಿನಲಿಲ ಆಚಯಣೆಮನುನ ಭಾಡಫಸುದು. ಇಷಾಲಿಂ ದೃಷ್ಟ್ಿಕ್ ೆೋನದಿಿಂದ, ಶರಿಮಾನುನ ಅನುಷರಿಷು ಭ ಲಔ 
ವಿಾಸದ ಸ್ಿಂಧುತು ಷಿಂ ಣಗಾಗಿ ಷುಯಕ್ಷಿತಾಗಿದೆ. ಾಯಯೋಗಿಔಾಗಿ, ಆಚಯಣೆಮ ಲೆ ೋು ವಿಾಸದ 
ಅಭಾನಮತೆಗ ೆಕ್ಾಯಣಾಖುತತದೆ. 
 
? 

 
    ಿವ್ನರ್ಳು 

 "ಶರಿಮಾ" ಎಿಂದಯ ೆಏನು? 
 ಶರಿಮಾು ಮಾ ಅಿಂವಖಳನುನ ಳಗೆ ಿಂಡ್ರದೆ? 
 ಶರಿಮಾ ಭನುಶಮರಿಿಂದ ಅಥಾ ಅಲಾಲಸನಿಿಂದ ಭಾಡಲಾಗಿದಯೆೋ? 
 ಮಾ ಕ್ಾನ ನುಖಳು ಅಲಾಲಸನು ಔಳುಹಿಸ್ದಾದನೆ ಭತುತ ಮಾ ಕ್ಾನ ನುಖಳು ಭನುಶಮರಿಿಂದ 

ಭಾಡಲಟ್ಟಿೆ ಎಿಂದು ನಿಭಗೆ ಸೆೋಗ ೆಗೆ ತುತ? 
 ಷೌದಿ ಅಯೆೋಬಿಮಾಕ್ೆಾ ಸೆ ೋಲಿಸ್ದಯ ೆ ಟುನಿೋಶಿಮದಿಂತಸ ಇಷಾಲಿಂ ಯಾಶಾಖಳಲಿಲ ಕ್ಾನ ನನುನ 

ಅನಯಿಷುಲಿಲ ಇಿಂತಸ ದೆ ಡಡ ಮತಾಮಷಖಳು ಮಾಕೆ್ ಇ?ೆ 
 ಶರಿಮಾು ಸೆಚಿಿನ ನ ಷಿಂದಬಗಖಳಲಿಲ ುಯುಶಯ ಅನುಔ ಲಕ್ಾಾಗಿ ಭತುತ ಭಹಿಳಮೆಯ 

ಅನಾನುಔ ಲತೆಗಾಗಿ ಮಾಕೆ್ ಇದ?ೆ 
 ಶರಿಮಾ ಎಿಂದಯೋೆನು ಭತುತ ಸದಿೋಸ್ ಕ್ಾನ ನು ಎಿಂದಯೋೆನು ನಿಭಗೆ ಸೆೋಗೆ ಗೆ ತುತ? 

 
1.5 ವಿವಾವಷ ಮತುತ ಕತಗಾದ ಮೇಲ್ ಇಷಾಲಮಿನ ಫ್ ೇಧನ ್
‚ಇಷಾಲಿಂ‛ ಎಿಂಫ ಅಯೆೋಬಿಕ್ ದು ‚ಷಭಗಣೆ, ವಯಣಾಖತಿ ಭತುತ ವಿಧೆೋಮತೆಮನುನ‛ ಷ ಚಿನ ಷುತತದೆ.85 ಅಷಾಲಭಾ,  
----------------------- 
85 ಈ ಭ ಲ ದದ (slm) ಇತಯ ಅಕ್ಷಯವಃ ಅಥಗಖಳು ‚ಫದಯತೆ, ಷುಯಕ್ಷಿತ, ವಾಿಂತಿ‛. 
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ಎಿಂಫ ಕ್ತಯಮಾದ ‚ವಯಣಾಖತಿ‛ ಎಿಂದಥಗಾಗಿದೆ. ಭನುಶಮಯು ಆತನ ವೆಯೋಶಠತೆ ಭತುತ ಭಹಿಮೆಮಲಿಲ ಆತನನುನ 
ಅಿಂಗಿೋಔರಿಷಫೋೆಔು, ಆತನಿಗ ೆ ವಿಧೆೋಮಯಾಖಫೆೋಔು ಭತುತ ಆತನಿಗ ೆ ವಿಧೆೋಮಯಾಖಫೆೋಕೆ್ಿಂದು ಅಲಾಲಸನು ನಿರಿೋಕ್ಷಿಷುತಾತನೆ. 
ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗ ಎಿಂದಯ ೆಷಮಿಂ ವಯಣಾಖತಿ, ಈ ವಯಣಾಖತಿಯಿಿಂದ ಭನುಶಮನು ವಾಿಂತಿಮನುನ ಡೆಮುತಾತನೆ ಎಿಂಫ 
ನಿರಿೋಕ್ಮೆನುನ ಳಗೆ ಿಂಡ್ರದೆ. ಭುಸ್ಲಿಂ ಎಿಂಫ ದು ತನನ ಜಿೋನನುನ ಅಲಾಲಸನ ಇಚಿೆಗ ೆಪ್ರಷು ಮಕ್ತತ ಎಿಂದಥಗ, 
ಅದೆೋ ಭ ಲದಿಿಂದ (slm) ಯ ುಗ ೆಳುಳತತದೆ. ಫಫ ಭುಸ್ಲಿಂನು ಧಭಗನುನ ಅನುಷರಿಷುತಿತಲಲ ಆದಯ ೆ ಷಿಂ ಣಗ 
ಜಿೋನ ವಿಧಾನನುನ ಸೆ ಿಂದಿದಾದನೆ, ಅಲಾಲಸನು ದಗಿಸ್ದ ಭಾಖಗದವಗನದೆ ಿಂದಿಗೆ ೆೈಮಕ್ತತಔ ಭತುತ ಷಾಿಂಸ್ಥಔ 
ಜಿೋನದ ಎಲಾಲ ಅಿಂವಖಳನುನ ಇದು ನಿಮಿಂತಿಯಷುತತದೆ. 
 
ಇಷಾಲಿಂ, ಇತಯ ಧಭಗಖಳಿಂತೆ ಅದಯ ಅನುಮಾಯಿಖಳು ನಿಂಫಫೋೆಕ್ಾದ ಭತುತ ಭಾಡಫೆೋಕ್ಾದ ವಿಶಮಖಳ 
ಷಷ್ಟ್ಿೋಔಯಣನುನ ಸೆ ಿಂದಿದೆ. ಇಷಾಲಮಿನ ದೆೈವಾಷರದಲಿಲ, ಇದು ಫಸಳ ಷಶಿಾಗಿದ;ೆ ವಿವಾಷದ ಫೆ ೋಧನ ೆ (ಇಭಾನ್) 
ಆಯು ಲೆೋಕನಖಳನುನ ಳಗೆ ಿಂಡ್ರದೆ, ಭತುತ ಧಭಗದ ಅಬಾಮಷ (ದಿನ್) ಐದು ಔತಗಮಖಳನುನ ಳಗ ೆಿಂಡ್ರದೆ. 
 
1.5.1 ವಿವಾವಷದ ಆರು ಲೇ್ಖ್ನರ್ಳು 
ವಿವಾಷದ ಆಯು ಲೆೋಕನಖಳಲಿಲ ಐದು (ಇಭಾನ್) ಷ ಯಾ 2:177 ಯಲಿಲ ಉಲೆಲೋಖಿಷಲಾಗಿದೆ: 
  ‚ನಿೋು ನಿಭಭ ಭುಕಖಳನುನ  ಗ ಅಥಾ ಶಿಭಿಕ್ಾೆ ತಿಯುಗಿಷುುದು ನಿೋತಿಮಲಲ,  ಆದಯ ೆ ಅಲಾಲಹ್ ಭತುತ     
   ಕ್ ೆನೆಮ ದಿನ, ಭತುತ ದೆೋದ ತಯು, ಭತುತ ುಷತಔ ಭತುತ ಷಿಂದೆೋವಾಸಔಯನುನ ನಿಂಫುುದು ನಿೋತಿಮಾಗಿದೆ ...‛  

 
ಯತಿಯಫಫ ಭುಸ್ಲಿಂನ  ಈ ಕ್ಳೆಗಿನ ಆಯು ಲೆೋಕನಖಳನುನ86 ನಿಂಫಲು ನಿಫಗಿಂಧನುನ ಸೆ ಿಂದಿದಾದನೆ: 
1)ಅಲಾಲಹ್ (ದೇ್ರು): ಫಫನೋೆ ನಿಜಾದ ಭತುತ ಅದಿತಿೋಮ ದೆೋಯು, ಭತುತ ಆತನ ಔಾದಲಿಲ ಫೆೋಯ ೆ ದೆೋಯುಖಳಿಲಲ 
(ತೌಹಿದ್): ಅಲಾಲಹ್ (ಷ ಯಾ112). ‚ಅನ ದೆೈತದಲಿಲ ಅನಿಗೆ ಮಾಯ  ಾಲುಗಾಯನಿಲಲ. ಭಖನ  ಇಲಲ 
ಸೆಿಂಡತಿಮ  ಇಲಲ, ಅನು ಮಾಯನ ನ ಸುಟ್ಟಿಸ್ಲಲ, ಮಾರಿಖ  ಸುಟ್ಟಿದನಲಲ. ಅಲಾಲಸನು ನಿತಮಾಗಿಯುಾತನು. 
ಅಲಾಲಸನು ಷೃಷ್ಟ್ಿಮಾದರಿಿಂದ ಫೆೋಗಟ್ಟಿದಾದನೆ; ಅನು ಮಾುದೆೋ ರಿೋತಿಮಲ ಲ ಜಿೋವಿಖಳನುನ ಸೆ ೋಲುುದಿಲಲ.‛ 
ಅಲಾಲಸನು ಷಗವಔತನು ಭತುತ ಷಗಜ್ಞಾನಿ. ಇಷಾಲಿಂನಲಿಲ, ಅಲಾಲಸನ ಏಔತೆ ಭತುತ ಅಷದಾಯಣತೆಮನುನ ಫಲಾಗಿ ತಿತ 
ಸೆೋಳಲಾಗಿದೆ: ಅಲಾಲಸನನುನ87 ಷ ಚಿನ ಷು 99 ಅದುಬತ ಸೆಷಯುಖಳಿೆ. 
 
2) ದ್ೇದ ತರು (ಭಲಾಕ್; ಫಸುಚನ: ಭಲೆೈಕ್ಾ)88: ಎಗೆಷಲಾಯದ ಷಿಂಖ್ಮೆಮಶುಿ ದೆೋದ ತರಿದಾದಯ,ೆ ಅಯಲಿಲ 
ನಾಲುಾ ಯಧಾನ ದೆೋದ ತಯು89 ಇದಾದಯ.ೆ ದೆ (ಷೆೈತಾನ, ವೆೈತಾನ್) ಕ್ಳೆಗ ೆಬಿದದ ದೆೋದ ತನು. ಜಿನ್90 ಇದು  

----------------------------- 
86 ಷಾಭಮತೆಖಳಿದದಯ , ಟಾಿಯೆಮಾಗಿ ಈ ರಿಔಲನೆಖಳ ಔುರಿತಾದ ಕೆ್ೈಷತ ಫೆ ೋಧನೆಮು ವಿಭಿನನಾಗಿದೆ ಎಿಂದು ತಿಳಿದಿಯಫೆೋಔು! 
87 ಅಲಾಲಸನ 99 ಸೆಷಯುಖಳು, ಸೆಚಿನ ಿನ ವಿಯಣೆಖಳು ಭತುತ ಅನುಖುಣಾದ PÀÄgïಆನ್ ಚನಖಳಿಗಾಗಿ ಸ ಮಸ್ (1982: 141-142) ಭತುತ ಗಿಬ & ಕ್ಾಯಭಸ್ಗ (1953:33-37) ನೆ ೋಡ್ರರಿ. 
88 ಮಾ ದೆೋತೆಖಳು ಭತುತ ಜಿನ್ ಖಳನುನ ಷೃಷ್ಟ್ಿಷಲಾಗಿದೆ ಎಿಂಫುದಯ ಫಗೆೆ PÀÄgïಆನ್ ಮಾುದೆೋ ಭಾಹಿತಿಮನುನ ನಿೋಡುುದಿಲಲ. ಷಿಂಯದಾಮಖಳಲಿಲ ಫೆಿಂಕ್ತ ಅಥಾ ಫೆಳಔನುನ ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ (ಸ್ಎಫ್ ಸ ಮಸ್ 
1982:134). 
89  PÀÄgïಆನಲಿಲಯು ನಾಲುಾ ಯಧಾನ ದೆೋದ ತಯ ಸೆಷಯುಖಳು: ಗೆೋಬಿಯಮಲ್ (ಯಔಟಡ್ರಷುನು), ಮೆೈಕೆ್ಲ್ ಕ್ಾಾಡು ದೆೋದ ತ), ಇಷಾಯಫ್ರಲ್ (ಕೆ್ ನೆಮ ತಿೋಗನುನ ಯಔಟ್ಟಷುನು), ಇಜೆೈಲ್ (ಷಾವಿನ 
ದೆೋದ ತ); 
ಸ್ಎಫ್ ಷ ಯಸ್ 2:97-98; 19:19; 32:11; 35:1). ಸದಿೋಸ್ ಸೆಚುಿ ದೆೋತೆಖಳನುನ ಸೆಷರಿಷುತತದೆ. 
90 ಈ ಭಯುಬ ಮಿ ವಕ್ತತಖಳ ಫಗೆೆ ಸಳ ೆಅಯೆೋಬಿಕ್ ವಿಖಯಸಾಯಾಧನೆಮ ನಿಂಬಿಕೆ್ ಸಾಖ  ಆಚಾಯಖಳು ಅಷಶಿ ವಿಚಾಯಖಳು ಷಾಿಂಯದಾಯಿಔ ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗದಲಿಲ, ಮಸ್ಥತಗೆ ಳಿಷಲಟ್ಟಿದೆ ಭತುತ ನಿಂಬಿಕೆ್ಮ ಇತಯ 
ಸೆೋಳಿಕೆ್ಖಳೄೆಿಂದಿಗೆ ಷಭನಮಗೆ ಿಂಡ್ರದೆ. 
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ದೆೋದ ತಯ ಭತುತ ಭಾನಯ ಭತುತ ಳೆಳಮದಯ ಅಥಾ ಕ್ಟೆಿದಯ ನಡು ೆ ಷಾಥನಭಾನನುನ ಸೆ ಿಂದಿಯು 
ಜಿೋವಿಖಳಾಗಿ.ೆ ದೆೋದ ತರಿಗ ೆ ವಿಭಿನನ ಕ್ಾಮಗಖಳಿ.ೆ ಯತಿಯಫಫ ಭನುಶಮನಿಗೆ ಇಫಫಯು ದೆೋದ ತಯನುನ 
ನಿಯೋಜಿಷಲಾಗಿದೆ-ಫಫನು ಳೆಳಮ ಕ್ಾಮಗಖಳನುನ ದಾಕಲಿಷುತಾತನೆ, ಇನೆ ನಫಫನು ಕ್ಟೆಿ ಕ್ಾಮಗಖಳನುನ  
ದಾಕಲಿಷುತಾತನೆ. ವಿಚಾಯಣ ೆ ಭಾಡು ಭುಿಂಔರ್ ಭತುತ ನಕ್ತೋರ್ ದೆೋದ ತಯು, ವಿಚಾಯಣೆ ಭಾಡುದು ಇಫಫಯ 
ಕ್ಾಮಗಾಗಿದೆ,  ಯತಿಯಫಫ ಭನುಶಮನು ಭಯಣದ ನಿಂತಯ ರಿೋಕ್ಮೆ ಯವೆನಖಳನುನ ಕ್ೋೆಳಲಾಖುದು, ಅದು ಅನ 
ತಕ್ಷಣದ ಬವಿಶಮದ ವಿಧಿ91 ನಿಧಗರಿಷುತತದೆ. 
 
3) ಅಲಾಲಸನ ುಷತಕರ್ಳು (ಕುತುಬ್ ಅಲಾಲ): ಅಲಾಲಸನು ಇತಿಸಾಷದುದದಔ ಾ ವಿವಿಧ ಯಾದಿಖಳ ಭ ಲಔ ಅನೆೋಔ 
ಯಔಟಣೆಖಳನುನ ಔಳುಹಿಸ್ದಾದನೆಿಂದು ಊಹಿಷಲಾಗಿದ.ೆ ಕ್ಲೆು ಫಯಸಖಳನುನ PÀÄgïಆನನಲಿಲ ಉಲೆಲೋಖಿಷಲಾಗಿದೆ: ಅಫಯಸಾಭನ 
ುಟಖಳು (ಔಳದೆುಸೆ ೋದು), ಮೋವೆಮ ಥೆ ೋಯಾ (ತೌಯತ್), ದಾವಿೋದನ ಕ್ತೋತಗನೆಖಳು (ಜಫ ರ್), ಯೋಷುವಿನ 
ಷುಾತೆಗ (ಇಿಂಜಿಲ್) ಭತುತ ಭಸಭಭದ್ ನ PÀÄgïಆನ್ (ಷ ಯಸ್ 4:163; 7:157, 17:46). ಭುಸ್ಲಿಂ ಖಯಹಿಕ್ ೆ ಯಕ್ಾಯ, 
ಥೆ ೋಯಾ, ಕ್ತೋತಗನೆಖಳು ಭತುತ ಷುಾತೆಗಮನುನ ಯಸ ದಿಖಳು ಭತುತ ಕ್ೈೆಷತಯು ಬಯಶಿಗ ೆಳಿಸ್ದಾದಯೆ. ಅಲಾಲಸನ ಅಿಂತಿಭ 
ಯಔಟಣೆಮಾದ PÀÄgïಆನ್ ಭಾತಯ ಅಧಿಔೃತ ಭತುತ ಇತಯ ಎಲಲ ುಷತಔಖಳಿಗಿಿಂತ ವೆಯೋಶಠಾಗಿದ ೆಷ ಯಾ 4:47;5:15). 
 
4) ಿಾದಿರ್ಳು (ಷ ಯಾ 35:24): ಸದಿೋಸ್ ಯಕ್ಾಯ, ಷುಭಾಯು 124,000 ಯಾದಿಖಳು ಅಸ್ತತದಲಿಲದಾದಯೆ. PÀÄgïಆನ್ 
ಷುಭಾಯು 25 ಯಾದಿಖಳನುನ ಸೆಷರಿನಿಿಂದ ಉಲೆಲೋಖಿಷುತತದ,ೆ ಅಯಲಿಲ 21 ಷತಮೆೋದಾನುಷಾಯವಿದಾದಯೆ.92 ಇಷಾಲಮಿನ 
ದೆೈವಾಷರು ಎಯಡು ರಿೋತಿಮ ‚ಯಾದಿಖಳ‛ ನಡು ೆ ಮತಾಮಷನುನ ಸೆ ಿಂದಿದೆ: 1) ನಬಿ (ಅಕ್ಷಯವಃ: ಯಾದಿ), 
ಯಔಟಣೆಮನುನ ಸ್ೋಔರಿಷುನು; 2) ಯಷ ಲ್ (ಅಕ್ಷಯವಃ:ಅೆ ಷತಲ್, ಖುತದ ತ), ಅಲಾಲಸನ ುಷತಔನುನ 
ಸ್ೋಔರಿಷುನು, ಭತುತ ಅದನುನ ನಿದಿಗಶಿ ಜನಯ ಖುಿಂಪ್ರಗೆ ತಲುಪ್ರಷು ಕ್ಾಮಗ ಭಾಡುನು. ಇಷಾಲಿಂ ಫೆ ೋಧನಮೆ 
ಯಕ್ಾಯ ಅಲಾಲಸನ ಎಲಾಲ ಕ್ ೆನೆಮ ಭತುತ ವೆಯೋಶಠ  ಯಾದಿಖಳಲಿಲ ಭಸಭಭದನು ನಬಿೋ ಭತುತ ಯಷ ಲ್93 ಆಗಿದಾದನೆ. 
 
5) ಅಂತಾ ದಿನ (ಷ ಯಸ್ 2:62; 4:55-57:56:50): ಇದು ನಾಮಮತಿೋಪ್ರಗನ (ಮೌಭುದ್-ದಿನ್) ಭತುತ ುನಯುತಾಥನದ 
ದಿನ (ಮ ಭ ಲ್-ಕ್ತಮಾಭಾ) ಮಾಯು ಷಖಗಕ್ಾೆ ಸೆ ೋಖುತಾತಯೆ ಭತುತ ಮಾಯು ನಯಔಕ್ಾೆ ಸೆ ೋಖುತಾತಯ ೆ ಎಿಂಫುದು 
ಅಯು ಭಾಡ್ರದ ಕ್ಾಮಗಖಳ ಆಧಾಯದ ಮೆೋಲೆ ನಿದಗರಿಷಲಾಖುದು. ಅಲಾಲಹ್ ಭತುತ ಭಸಭಭದ್ ಅಯನುನ 
ವಿಧೆೋಮತೆಯಿಿಂದ ಅನುಷರಿಸ್ದಯನುನ ಇಷಾಲಮಿನ ಷಖಗಕ್ಾೆ ಅಿಂಗಿಔರಿಸ್ಕ್ ೆಳಳಲಾಖುತತದ,ೆ ಇದು ಇಿಂದಿಯಮ ಷುಕಖಳ94   
ಷಥಳಾಗಿದೆ. ನಯಔಕ್ಾೆ ಷಿಂಫಿಂಧಿಸ್ದಿಂತೆ, PÀÄgïಆನ್ ಮಾುದೆೋ ಸ್ಥಯಾದ ಬೆ ೋಧನಮೆನುನ ನಿೋಡುುದಿಲಲ. ಷ ಯಾ 19:71- 
 
----------------- 
91 ನಾಲುಾ ಯವೆನಖಳು: ನಿಭಭ ದೆೋಯು ಮಾಯು? ನಿಭಭ ಧಭಗ ಮಾುದು? ನಿಭಭ ಯಾದಿ ಮಾಯು? ನಿಭಭ ಾಯಥಗನೆಮ ದಿಔುಾ ಮಾುದು? ವಿವಾಸ್ಮು ಷರಿಮಾದ ಉತತಯಖಳನುನ ನಿೋಡ್ರದಯೆ (ಅಲಾಲಸ, 
ಇಷಾಲಿಂ, ಭುಸಭಭದ್, ಮೆಕ್ಾಾ), ಅನನುನ ಬಿಡಲಾಖುತತದೆ, ಆದಯೆ ತು ಉತತಯಖಳಿಗಾಗಿ ಅನನುನ ಪ್ರೋಡ್ರಷಲಾಖುತತದೆ. 
92 ಆಯು ಯಾದಿಖಳನುನ PÀÄgïಆನನಲಿಲ ಗೌಯ ಸೆಷಯುಖಳೄೆಿಂದಿಗೆ ಖುಯುತಿಷಲಾಗಿದೆ: ಆದಾಮ್, ಅಲಾಲಸನು ಆಯಾ ಭಾಡ್ರದನು; ನೆ ೋಾ, ಅಲಾಲಸನ ಫೆ ೋಧಔ; ಅಫಯಸಾಿಂ, ಅಲಾಲಸನ ಷೆನೋಹಿತ; ಮೋವೆ, 
ಅಲಾಲಸನೆ ಡನ ೆಭಾತಾಡ್ರದನು; ಯೋಷು, ಅಲಾಲಸನ ಭಾತು ಭತುತ ಆತಭ; ಭತುತ ಭುಸಭಭದ್, ಅಲಾಲಸನ ಷಿಂದೆೋವಾಸಔನು. 
93 ಆದಾಖ ಮ, ಅಸಭದಿಮಾ ಖುಿಂಪ್ರನಲಿಲ ಭತೆ ತಫಫ ವೆಯೋಶಿ ಯಾದಿ ಇದಾದನೆ: ಆತನು ಷಿಂಷಾಥಔ ಮಿಜಾಗ ಖುಲಾಮ್ ಅಸಭದ್. 
94 [ ಷಖಗ] ದ ಇಷಾಲಮಿನ ತಿಳುಳಿಕೆ್ಮು ಭುಕಮಾಗಿ 'ುಯುಶಯ ಷಖಗ' ಎಿಂದು ಔಯೆಮಫಸುದು, ಅಯು ಭೃದುಾದ ಭಿಂಚಖಳ ಮೆೋಲೆ ಭಲಖುತಾತಯೆ ಭತುತ ಷಖಗದಲಿಲ ಷಗಿೋಗಮ ಔನೆಮಮಯು ಫಡ್ರಷು 
ಭದಮನುನ ಔುಡ್ರಮುತಾತಯೆ. ಯತಿಯಫಫ ಭನುಶಮನು ಫಮಸ್ದಶುಿ ಈ ಔನೆಮಮಯನುನ ಭದುೆಮಾಖಲು ಅನುಭತಿಷಲಾಗಿದೆ ಷ ಯಾಸ್ (55-54 -56. 56: 27.-40). ಿಂದು ಷಿಂಯದಾಮದ ಯಕ್ಾಯ, ಸೆಚಿನ ಿನ 
ಭಹಿಳಮೆಯು ನಯಔಕೆ್ಾ ಸೆ ೋಖುತಾತಯೆ (ಷಾಹಿಹ್ ಭುಸ್ಲಿಂ, ಷಿಂುಟ 4, ಸದಿೋಸ್ 6597, ುಟ 1432).  
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72, ಜನಯು ತಭಭ ಾಖಳಿಗಾಗಿ95 ಫೆಲಮೆನುನ ತೆಯಲು ಅಲಾಧಿಗೆ ನಯಔಕ್ಾೆ ಸೆ ೋಖುತಾತಯೆ ಎಿಂದು ಸದಿೋಸ್ ಭತುತ 
ಅನೆೋಔ ಾಮಖ್ಾಮನಕ್ಾಯಯು ಸೆೋಳುತಾತಯೆ. ಷ ಯಾ 74:26-30 ಇಿಂತಸ ಇತಯ ೆ PÀÄgïಆನ್ ಚನಖಳು ನಯಔು   
ಅಿಂತಿಭೆಿಂದು ಷ ಚಿನ ಷುತತದೆ. 

6)  ಗನಿಧಗರಿತ (ಖ್ಾದರ್): ವಿವೆೋಶಾಗಿ ಇಷಾಲಮಿನ ಮದಲ ಭ ಯು ವತಭಾನಖಳಲಿಲ, ಭನುಶಮನ 
ಸಣೆಫಯಸನುನ ಅಲಾಲಸನು  ಗಬಾವಿಮಾಗಿ ನಿಧಗರಿಷುುದಯ ವಿಯುದಧ ಭಾನ ಭುಔತ ಇಚಿೆಮ ಭಟಿು ಸೆಚುಿ 
ವಿಾದಾಷದಾಗಿತುತ. PÀÄgïಆನ್ ಯಿಂಚದ ಎಲಾಲ ಗಟನಖೆಳ ಫಗೆೆ ಎಲಲಯನ ನ ಸ್ೋಔರಿಷು ಅಲಾಲಸನ  ಗನಿಧಗರಿತ 
 ಗಬಾವಿ ಫೆ ೋಧನಮೆನುನ ಔಲಿಷುತತದೆ (ಷ ಯಾ 9:51). ಎಲಾಲ ಷಿಂದಬಗಖಳಲಿಲಮ  ದೆೋಯ ಷಿಂ ಣಗ 
ಷಾಗಬೌಭತನುನ ಎತಿತಹಿಡ್ರಮುುದು ಇದಯ ಉದೆದೋವವಿದೆ. ಆದದರಿಿಂದ ಇಷಾಲಿಂ (ಷಭಪ್ರಗಷುವಿಕೆ್) ಧಭಗನಿಶಠ 
ಭಾನಯ ಾಯಥಮಿಔ ಖುಣಾಗಿದೆ, ಭತುತ ಇನಾವ ಅಲಾಲಸ (ದೆೋಯ ಇಚಿೆಯಿದದಯೆ) ಇದು ಿಂದು ಷಾಭಾನಮ 
ಅಭಿಮಕ್ತತಮಾಗಿದೆ.96 ಭಾನಯು ತಭಭ ಅತಿಔಯಭಣಖಳಿಗೆ ಸೆ ಣೆಗಾಯಯಾಗಿಯುಾಖ ಅಲಾಲಸನು ಎಶುಿ 
ನಾಮಮಷಭಭತನಾಗಿಯುತಾತನೆ ಎಿಂಫ ಯವೆನ ಉದಬವಿಷುತತದೆ, ಮಾಕ್ೆಿಂದಯೆ ಅಯು ಯೋಚಿನ ಷು, ಸೆೋಳು ಅಥಾ ಭಾಡು 
ಮಾುದೆೋ ಕ್ಾಮಗಖಳು ಅಲಾಲಸನಿಿಂದ ಮದಲೆೋ ನಿಧಗರಿಷಲಡುತತೆ. ತನನ ಜಿೋನನುನ ನಿಧಗರಿಷುಲಿಲ ಭನುಶಮನಿಗೆ 
ಫೆೋಯ ೆಆಯಾಖಳಿಲಲ ಎಿಂದು PÀÄgïಆನ್ ಷಶಿಾಗಿ ಔಲಿಷುತತದೆ: 
 
ಅಲಾಲಸನು ತಾನಿಚಿನ ಸಿ್ದಯನುನ ದಾರಿಗಡೆ್ರಷುತಾತನೆ ಭತುತ ತಾನಿಚಿಿನ ಸ್ದಯನುನ ಷನಾಭಗಾಗದಲಿಲ ನಡೆಷುತಿತದಾದನೆ. ನಿೋು 
ಭಾಡುತಿತದದ ಔಭಗಖಳ ಔುರಿತು ನಿಭಭನುನ  ಔಿಂಡ್ರತ ಯಶಿನಷಲಾಖುದು. (ಭೌಖಿಔ ಅನುಾದ)... ತಾನು 
ಇಶಿಡುಯನುನ ದಾರಿ ತುಿಂತೆ ಔಳುಹಿಷುತಾತನೆ...ಅನು ಇಶಿಡುಯನುನ ಕ್ಷಮಿಷುತಾತನೆ ಭತುತ ಅನು 
ಇಶಿಡುಯನುನ ಶಿಕ್ಷಿಷುತಾತನೆ (ಷ ಯಸ್ 5:18, 14:4, 16:93). 
 
ಮಾುದೆೋ ಅನಿಶಿಿತ ರಿಬಾಶಮೆಲಿಲ ಸದಿೋಸ್ ಇದನುನ ದೃಡಡ್ರಷುತತದೆ: 
‚ಅನು ನಯಔಕ್ಾಾಗಿ ಷೆೋಔನನುನ ಷೃಷ್ಟ್ಿಸ್ದಾಖ, ನಯಔದ ಕ್ೈೆದಿಖಳು ಷಾಮು ತನಔ ಅನನುನ ಆತನು  
ಕ್ಾಮಗನಿಯತನಾಗಿಷುತಾತನೆ (ಮಿವಾತ್ III ುಟ 107) ...... ಮಭಿಚಾಯದಲಿಲ ಭನುಶಮನು ತೆ ಡಗಿಸ್ಕ್ ೆಳುಳನು, ಭತುತ 
ಅನು ಅಖತಮಾಗಿ ಅದಕೆ್ಾ ಫದಧನಾಗಿಯಫೆೋಔು, ಕಿಂಡ್ರತಾಗಿಮ  ಯತಿಯಿಂದಔ ಾ ಅಲಾಲಸನು ನಿವಿಯಿಸ್ದಾದನೆ.‛  
(ಅಲ್-ಫುಖ್ಾರಿ LV ಅದಾಮಮ 27 V 621, ಅಥಾ ಷಿಂುಟ IV ುಟ 410). 
 
1.5.2. ಇಷಾಲಮಿನ ಐದು ಕತಗಾರ್ಳು. 
ಐದು ಔತಗಮಖಳು97 ‚ಅಲಾಲಸನ ಸಖೆ‛, ಎಿಂಫುದಾಗಿ ಫಫ ಷಾಿಂಯದಾಯಿಔ ಭುಸ್ಲಭನು ರಿಖಗೆಷಫೋೆಕ್ಾದಯೆ ಆತನು 
ಆತುಕೆ್ ಳಳಫೆೋಔು. ಿಂದು ರಿೋತಿಮ ಖುಯುತಿನ ಚಿನ ೋಟ್ಟ ಎಿಂಫಿಂತೆ, ಅುಖಳನುನ ಫಫ ಭುಸ್ಲಭನು ಾಲಿಷಫೋೆಕ್ಾದ 
ಾಯಯೋಗಿಔ ಆಚಯಣೆಮ ಔತಗಮಖಳಾಗಿೆ.  
---------------------------- 
95 ನಯಔನುನ ಷಾಭಾನಮಾಗಿ "ಫೆಿಂಕ್ತ" ಎಿಂದು PÀÄgïಆನ್ ಭಾತಾಡುತತದೆ. ಚಿನ ತಯಹಿಿಂಷೆ ನಿೋಡು ಷಥಳು ಏಳು ದಾಯಖಳು ಭತುತ ನಿಖಗಭನಖಳನುನ ಸೆ ಿಂದಿಯಫೆೋಔು (ಸ್ಎಫ್ ಸ ಮಸ್ 1982:170-173). 
96 ಆದದರಿಿಂದ ಭುಸ್ಲಭಯ ಭಾಯಣಾಿಂತಿಔತೆ, ಇದು ಿಂದು ಔಡೆ ನಿಭಿೋಗತ ವೌಮಗಕೆ್ಾ ಭತುತ ಭತೆ ತಿಂದೆಡೆ ಮಥಾಸ್ಥತಿಮನುನ ನಿಷ್ಟ್ಾುಮಾಗಿ ಸ್ೋಔರಿಷಲು, ಫದಲಾಣೆಮ ಫಗೆೆ ಯತಿಯೆ ೋಧ ಅಥಾ 
ನಿಯಾಷಕ್ತತಯಿಂದಿಗೆ ೆಯೋಯೆೋಪ್ರಷುತತದೆ. 
 97 ಈ ಔತಗಮಖಳನುನ ‚ಇಷಾಲಮಿನ ಐದು ಷತಿಂಬಖಳು‛ ಅಥಾ ಷಯಳಾಗಿ ‚ಷತಿಂಬಖಳು‛ (ಅಕ್ಾಗನ್ ಅಲ್-ಇಷಾಲಿಂ) ಎಿಂದು ಔಯೆಮಲಾಖುತತದೆ. 
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1) ವಿವಾವಷದ ೃತಿತ (ವಸಾದಾ, ಇದನುನ ಔಲಿಭಾ ಎಿಂದ  ಷಸ ಔಯೆಮುತಾತಯೆ): ‚ದೆೋಯು (ಅಲಾಲಹ್) ಸೆ ಯತು ಫೆೋಯೆ 
ದೆೋಯು ಇಲಲ, ಭತುತ ಭಸಭಭದನು ಅಲಾಲಸನ ಷಿಂದೆೋವಾಸಔನಾಗಿದಾದನೆ ಎಿಂಫುದಕೆ್ಾ ನಾನು ಷಾಕ್ಷಿಮಾಗಿದೆದೋನೆ‛. 
ಉದೆದೋವ ಗಔಾಗಿ98 ಇಫಫಯು ಷಾಕ್ಷಿಖಳ ಭುಿಂದೆ ಈ ಾಔಮನುನ ುನಯಾತಿಗಷುುದು ಫಫ ಮಕ್ತತಮನುನ ಫದಲಾಖದ 
ಭುಸ್ಲಿಂನನಾನಗಿ ಭಾಡುತತದೆ. ಐದು ದೆೈನಿಂದಿನ ಧಾಮಿಗಔ ಾಯಥಗನೆಖಳ ಷಭಮದಲಿಲ ಧಭಗ ನಿಂಬಿಕ್ಮೆ ಈ ಷಾಯನುನ 
ಅನೆೋಔ ಫಾರಿ ುನಯಾತಿಗಷಲಾಖುತತದೆ. ಇದಯ ುನಯಾತಿಗತ ಘೀ ೋಶಣೆ ಇಷಾಲಮಿನ ಯಭುಕ ವಿಧಿಮಾಗಿದೆ. 
2) ಾಥಿಗನ ್(ಷಲಾತ್, ಷ ಯಾ 17:78-79, ಇದನುನ ನಭಾಜ್ ಎಿಂದ  ಔಯೆಮುತಾತಯೆ): ಯತಿಯಫಫ ಭುಸ್ಲಿಂ ಯತಿದಿನ99 
ಐದು ಫಾರಿ ಾಯಥಗನೆ ಷಲಿಲಷಲು ನಿಫಗಿಂಧಿತನಾಗಿಯುತಾತನೆ, ನಿಖದಿತ ಾಯಥಗನೆ ಭಾಡುತಾತ ಯಾಕ್ಾದೆ ಿಂದಿಗ ೆ
ುನಯಾತಿಗಸ್, ನಿಕಯಾಗಿ ಷ ಚಿನ ಷಲಾದ ಷಾಶಾಿಿಂಖ ನಭಷಾಾಯ ಭಾಡುಯು. ಟಾಿಯೆಮಾಗಿ, ಷಾಗಜನಿಔ 
ಆಯಾಧನೆಮ ಈ 17 ಾಯಥಗನೆಖಳುನ ಠಿಷಲಾಖುತತದೆ. ಷಲಾತ್ ಗಾಗಿ  ಗಬಾವಿ ಆಚಯಣೆ ತೆ ಳಮೆುುದು, 
ಏಕ್ಾಿಂಗಿಮಾಗಿ ಅಥಾ ಇತಯಯೆ ಿಂದಿಗೆ ಷಸಬಾಗಿತದಲಿಲ ಭಾಡುದು ಅಖತಮಾಗಿಯುತತದೆ. ಷಥಳಾಕ್ಾವವಿದದಯೆ, 
ಭಹಿಳಮೆರಿಗಾಗಿ100 ಭಸ್ೋದಿಮಲಿಲ ಯತೆಮೋಔ ಾಯಥಗನಾ ಕ್ ೆಠ್ಡ್ರಮನುನ ದಗಿಷಲಾಖುತತದೆ ಆಗಾಗೆೆ, ಆದಾಖ ಮ, 
ಭಹಿಳಮೆಯು ಭನಮೆಲಿಲ ಾಯರ್ಥಗಷುತಾತಯೆ.  
 

 
         
    
      
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ಇಷಾಲಮಿನ ಐದು ಷಥಂಭರ್ಳು 
 

ೆೈಮಕ್ತತಔ, ಷಮಿಂೆಯೋರಿತ ಾಯಥಗನೆ (ದುಾ) ಧಭಗದ ಅವಮಔತೆಖಳ ಈಡೆೋರಿಕೆ್ಮಿಂತೆ ಮಾುದೆೋ ಕ್ಾನ ನು 
ರಿಣಾಭಖಳನುನ ಸೆ ಿಂದಿಯುುದಿಲಲ, ಅಥಾ ಅದು ಅಲಾಲಸನೆ ಿಂದಿಗೆ ಅಸಗತೆಮನುನ ಡೆಮುುದಿಲಲ. ಅಖತಮಾದ 

ಧಾಮಿಗಔ ಾಯಥಗನೆ (ಷಲಾತ್),  ಭತೆ ತಿಂದೆಡ,ೆ  ಾಯಥಗನಾ ಷ ತಯಖಳು ಭತುತ ಔುರ್ ಆನಿಿಂದ ಠ್ಣಖಳು 
---------------------------  
98 ಅಿಂದಯೆ, ತನನನುನ ತಾನು ಭುಸ್ಲಿಂ ಎಿಂದು ಪ್ರಕೆ್ ಳುಳ ಉದೆದೋವಾಗಿದೆ. 
99 ಾಯಥಗನೆ ಷಭಮಖಳು: ಮದಲ ಫೆಳಗಿನ ಜಾದಲಿಲ, ಭಧಮ ದಿನದಲಿಲ, ಭಧಾಮಸನ, ಷ ಮಾಗಷತದ ಷಲ ಷಭಮದ ನಿಂತಯ, ಷ ಮಗ ಭುಣುಗಿದ ಎಯಡು ಖಿಂಟೆಖಳ ನಿಂತಯ. 
100 ಭಹಿಳಮೆಯು ಾಯರ್ಥಗಷುಾಖ ುಯುಶಯು ಇದನುನ ನೆ ೋಡಫಾಯದು. ಇಷಾಲಭ ದೆೋವಖಳಲಿಲ, ಕೆ್ಲು ಭಸ್ೋದಿಖಳಲಿಲ ಭಹಿಳಮೆರಿಗೆ ಾಯಥಗನಾ ಷೌಲಬಮವಿದೆ, ಆದಯೆ ಾಶಿಿಭಾತಮದ ಭಸ್ೋದಿಖಳು 
ಭಹಿಳಮೆರಿಗೆ ಾಯಥಗನೆ ಭಾಡಲು ಅಕ್ಾವ ನಿೋಡುತತೆ. 
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ಳಗೆ ಿಂಡ್ರಯುತತದೆ ಇದನುನ ಅಲಾಲಸನ ಭುಿಂದೆ ಿಂದು ಳೆಳಮ ಕ್ಾಮಗೆಿಂದು ರಿಖಗೆಷಲಾಖುತತದೆ. ಜನಯು ಮೆಕ್ಾಾಗ1ೆ01 
ಭುಕಭಾಡ್ರ ನಿಕಯಾಗಿ ಷ ಚಿನ ಷಲಾದ ಬಿಂಗಿಖಳಲಿಲ ಾಯರ್ಥಗಷುತಾತಯೆ. ಭುಮುಜಿೋನ್ (ಅಧಾನ್) ಅಯ ಔಯೆ 
ಭುಸ್ಲಿಂಯನುನ ಾಯಥಗನೆಗ ೆ ಔಯೆಷುತತದೆ. ವುಔಯಾಯದಿಂದು, ಭಧಾಮಸನ ಾಯಥಗನೆಮ ಷಭಮದಲಿಲ, ಇಭಾಮ್ ಿಂದು 
ರಿೋತಿಮ ಧಮೋಗದೆೋವನುನ (ಕುತಾಫಾ) ನಿೋಡುತಾತನೆ.  
 
 
 

 
 
 

                                
 

 
 
3) ಧಾಮಿಗಕ ರ್್ರಿಗ ್ (ಭಿಕೆ್ ನಿೋಡು ಝಕ್ಾತ್, ಷ ಯಾ 2:177): ಭುಸ್ಲಭಯ ಧಾಮಿಗಔ ತೆರಿಗಮೆನುನ ಬಾಖವಃ 
‚ಫಡರಿಗಾಗಿ ತೆರಿಗಮೆಾಗಿ ಭಾಗಡ್ರಷಲಾಗಿದೆ‛. PÀÄgïಆನ್ ಕ್ ೆಡುುದನುನ102 ತಿತಸೆೋಳುತತದ ೆ ಆದಯ ೆಮತತದ ಫಗೆೆ 
ಮಾುದೆೋ ವಿಯಾದ ಸೆೋಳಿಕೆ್ಖಳನುನ ನಿೋಡುುದಿಲಲ. ಅದು ಔುಟುಿಂಫದ ಭುಕಮಷಥ ುಯುಶನ ಷಿಂತುತ ಭತುತ ಾಷ್ಟ್ಗಔ 
ಆದಾಮನುನ ಅಲಿಂಬಿಸ್ಯುತತದೆ. ಫಡ ಫೆಷಾಮಗಾಯಯು ಭತುತ ಯೆೈತಯು ಾಯಗೆಖಳನುನ ನಿೋಡಲು ಅಕ್ಾವವಿದೆ. 2.5 
ಯತಿವತ (ಉದಾ. ಾಮಾಯದ ಷುತಖಳಿಗೆ) ಷಾಭಾನಮ ಭಾಖಗಷ ಚಿನ ಮಾಗಿದೆ, ಆದಯ ೆ ಇದು ವಿವೆೋಶಾಗಿ ಮವಸ್ 
ಷಿಂದಬಗಖಳಲಿಲ103 ನಿಳ ಲಾಬದ 20% ಯಗೆ ೆಇಯಫಸುದು. 
 
4) ಉಾಷ (ಷಾಭ, ಷ ಯಾ 2:183-187): ಯಿಂಜಾನ್104 ತಿಿಂಖಳಲಿಲ, ಅನಾಯೆ ೋಖಮ ಪ್ರೋಡ್ರತಯು, ಯಮಾಗೆಔಯು, ಭುಟಿ್ಟನ 
ಸ್ರೋಮಯು ಭತುತ ಖಭಿಗಗೆಮಯು, ವುವೃಯಶಾ ತಾಮಿಂದಿಯು ಭತುತ ಷಣಣ ಭಔಾಳನುನ ಸೆ ಯತುಡ್ರಸ್ ಎಲಾಲ ಭುಸ್ಲಭರಿಗೆ 
ಉಾಷ ಔಡಾಡಮಾಗಿದೆ. ಉಾಷ ಷ ಯೋಗದಮದಿಿಂದ ಷ ಮಾಗಷತದಯೆಗ1ೆ05 ಇಯುತತದೆ. ಇದು ಸಖಲು 
ಸೆ ತಿತನಲಿಲ ಧ ಭಾನ ಭತುತ ಲೆೈಿಂಗಿಔ ಷಿಂಬೆ ೋಖದಿಿಂದ ದ ಯವಿಯುುದನುನ ಳಗೆ ಿಂಡ್ರದೆ. ಉಾಷದ 
ಉಲಲಿಂಗನೆಮನುನ ಖಿಂಭಿೋಯ ಅಯಾಧಿೆಂದು ರಿಖಗೆಷಲಾಖುತತದ,ೆ ಆದಯ ೆಳೆಳಮ ಕ್ಾಮಗಖಳಿಿಂದ ಅಥಾ ನಿದಿಗಶಿ 
ಯಭಾಣದ ಸಣನುನ ಾತಿಷು ಭ ಲಔ ಇದನುನ ಭಾಡಫಸುದು. ಭಔಾಳು ಷಾಭಾನಮಾಗಿ ಿಂಫತುತ ಶಗದ 
ನಿಂತಯ ೌಯಡಷೆಥಮಲಿಲ ಉಾಷನುನ ಾಯಯಿಂಭಿಷುತಾತಯೆ. ಉಾಷ ಎಿಂದಯ ೆಷಮಿಂ ಶಿಷುತ, ಅಲಾಲಸನ ಮೆೋಲಿನ ಬಕ್ತತ 
ಭತುತ ಫಡಯ ಫಗೆೆ ಉತತಭ ತಿಳುಳಿಕೆ್ಮನುನ ಉತೆತೋಜಿಷುುದಾಗಿದ.ೆ 
 
-------------------------- 
101 ಭಸ್ೋದಿಮಲಿಲ, ಇಭಾಮ್ ಾಯಥಗನೆಖಳನುನ ಭುನನಡೆಷುತಾತನೆ, ಆತನ ಚಲನಲನಖಳನುನ ಎಲಾಲ ವಿವಾಸ್ಖಳು ುನಯಾತಿಗಷುತಾತಯೆ ಭತುತ ಅಯ ಭಾತುಖಳು ಎಲಲರಿಿಂದ ಯತಿಧವನಿಷುತತೆ. 
102 ನೆ ೋಡ್ರ ಷ ಯಸ್ 2:271-273; 92:5-11. 
103 ಉದಾಸಯಣೆಗೆ ಮಾಯಾದಯ  ನಿಧಿಮನುನ ಔಿಂಡುಕೆ್ ಿಂಡಯೆ, ಅನು 20% ಝಕ್ಾತ್ ಾತಿಷಫೆೋಕ್ಾಖುತತದೆ (ಸ ಮಸ್ 1982:600-7001 ನೆ ೋಡ್ರರಿ. 
104 ಯಿಂಜಾನ್ ಇಷಾಲಿಂ ಚಿಂದಯನ ಕ್ಾಮಲೆಿಂಡನಗ ಿಂಫತತನೆೋ ತಿಿಂಖಳಾಗಿದೆ. 
105 ಯಾತಿಯಮ ಷಭಮದಲಿಲ ತಿನನಲು ಭತುತ ಔುಡ್ರಮಲು ಅನುಭತಿ ಇದೆ. ಅನೆೋಔ ಭುಸ್ಲಭಯು ಯಾತಿಯಮಲಿಲ ತಭಭ ಭನೆಮಲಿಲ ಷಾಭಾಜಿಔ ಔ ಟಖಳನುನ ನಡೆಷುತಾತಯೆ, ಇದರಿಿಂದಾಗಿ ಅನೆೋಔ ಷಿಂದಬಗಖಳಲಿಲ ಈ 
ತಿಿಂಖಳಲಿಲ ಇತಯ ತಿಿಂಖಳಿಗಿಿಂತ ಸೆಚಾಿಗಿ ತಿನುನತಾತಯೆ ಭತುತ ಔುಡ್ರಮುತಾತಯೆ. 
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5) ತಿೇಥಗಮಾರ್್ ಿ(ಸಜ್, ಷ ಯಾ 2:196-197): ಷಾಔಶುಿ ಆರ್ಥಗಔ ಮಷೆಥಖಳನುನ ಸೆ ಿಂದಿಯು ಎಲಾಲ ಭುಸ್ಲಿಂಯು ತಭಭ 
ಜಿೋವಿತಾಧಿಮಲಿಲ106 ಮೆಭಮಾದಯ  ಮೆಕ್ಾಾಗ ೆ ತಿೋಥಗಮಾತೆಯ ಕ್ೈೆಗೆ ಳಳಫೆೋಕ್ಾಖುತತದೆ. ಈ ತಿೋಥಗಮಾತೆಯ ಇಷಾಲಮಿನ 
ಚಿಂದಯನ ಕ್ಾಮಲೆಿಂಡರ್ ನ ಸನೆನಯಡನೆೋ ತಿಿಂಖಳಲಿಲ (ಧು ಲ್-ಹಿಜಾು) ನಡೆಮುತತದೆ. ಮೆಕ್ಾಾದಲಿಲ ತಿಂಗಿದಾದಖ, ಔಟುಿನಿಟಾಿಗಿ 
ಷ ಚಿನ ಷಲಾದ ಆಚಯಣೆಖಳನುನ ಭಾಡಫೆೋಕ್ಾಖುತತದೆ.107 ಅಯಾಪತ್ ಫಮಲಿನಲಿಲ ನಿಿಂತಿಯುುದು ಅತಮಿಂತ ಭುಕಮಾದುದು, 
ಅಲಿಲ ಭುಸ್ಲಭಯು ಧಾಮನ ಭತುತ ಅಲಾಲಸನಿಗೆ ಆಸಾನ ನಿೋಡುಲಿಲ ಷಭಮ ಔಳಮೆುತಾತಯೆ. ಸಜ್ ಭತೆ ತಿಂದು 
ವಿವೆೋಶತೆಯಿಂದಯ ೆ ಕ್ಾಫಾದ ಷುತತಲ  ಏಳು-ಷಾರಿ ನಡ್ರಗ,ೆ ಇದು ಅಭ ಲಮಾದ ವಿಶಮಖಳನುನ ಸೆ ಿಂದಿಕ್ ೆಿಂಡ್ರದೆ. 
ಇದನುನ ಮದಲು ಆದಾಮ್ ನಿಿಂದ ವಿತಯಷಥಳಾಗಿ ನಿಮಿಗಸ್ದನೆಿಂದು ಬಾವಿಷಲಾಗಿದೆ. ನಿಂತಯ ಅದನುನ ಅಫಯಸಾಮ್ 
ಭತುತ ಆತನ ಭಖ ಇಶಾಭಯಲ್ ುನನಿಗಮಿಗಸ್ದಯು. ಷಾಧಮಾದಯೆ, ಮಾತಿಯಔಯು ಕ್ಾಫಾದ108 ಿಂದು ಭ ಲೆಮಲಿಲ 
ನಿಮಿಗಸ್ದ ಔು ಔಲಲನುನ ಚುಿಂಬಿಷಫೆೋಔು. ಭುಿಂದಿನ ಔಟುಿಾಡುಖಳು ಏಳು ಫೆಣಚುಔಲುಲಖಳಿಿಂದ ದೆದ ಯತಿಔಾಗಿ ಔಲುಲ 
ಸೆ ಡೆಮುುದು ಭತುತ ಅಫಯಸಾಭನ ತಾಮಖದ109 ನೆನಪ್ರಗಾಗಿ ಫಲಿದಾನದ ಾಯಗೆಮನುನ ಕ್ ೆಲುಲುದು. 
 
! ಮುಸ್ಲಮರಿಗ್ ಾಥಿಮಿಕಾದ ಕಮಿ ಅಥಾ ಷಾಲಿನ ಿವ್ನರ್ಳು: 

1) ಭುಸ್ಲಿಂಯು ತಭಭ ವಿವಾಷನುನ ಸೆೋಗ ೆ ಅಬಾಮಷ ಭಾಡುತಾತಯೆ ಎಿಂಫುದನುನ ಸಿಂಚಿನ ಕೆ್ ಳಳಲು ಆಗಾಗೆೆ ಅಯು  
ಉತುಷಔಯಾಗಿಯುಾಖ, ನಿೋು ಿಂದು ವಿಶಮನುನ ಆರಿಸ್ಕೆ್ ಳಳಫಸು ಭತುತ ಕ್ೋೆಳಫಸುದು: “ನಿೇು ಇದನುನ ಮಾಕ ್
ಭಾಡುತಿತದಿದೇರಿ?” ಉದಾ. ಯತಿದಿನ ಐದು ಫಾರಿ ಾಯರ್ಥಗಷುದು, ಮೆಕ್ಾಾಗ ೆ ಸೆ ೋಖುದು, ಯಿಂಜಾನ್ ಷಭಮದಲಿಲ 
ಉಾಷ ಭಾಡುದು. ಇತಾಮದಿ. ಭುಸ್ಲಿಂರಿಗ ೆಷಾಲು ಸಾಕ್ತರಿ ಭತುತ ಅಯು ಉತತಯನುನ ಔಿಂಡುಕೆ್ ಳಳಲಿ. 
 
2) ಭುಸ್ಲಿಂಯು ವಿಭಿನನ ಉತತಯಖಳನುನ ನಿೋಡುತಾತಯೆ, ಆದಯ ೆನಾನು ಎಯಡನೆಮ ಯವೆನಮನುನ ಭುಿಂದಿಡುತೆತೋನ:ೆ “ಇದನುನ 
ಎಲಿಲ ಬಯ್ಯಲಾಗಿದ?್ ಅದಕ್ಾ ಆಧಾರ್ೇನು?” 
 
3) ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಷಾಭಾನಮಾಗಿ ಇದನುನ PÀÄgïಆನಲಿಲ ಫಯೆಮಲಾಗಿದೆ ಎಿಂದು ಉತತರಿಷುತಾತಯೆ. ನಿಂತಯ ನಾನು 
ಕ್ೋೆಳುತೆತೋನ:ೆ “ದಯವಿಟುು ಇದನುನ ಬಯ್ದಿರು ನಿಖ್ರಾದ ಉಲ್ಲೇಖ್, ಅಧಾಾಯ ಮತುತ ಚನನುನ ನನಗ್ 
ನಿೇಡಬಸುದ್ೇ?” (ನಾನು PÀÄgïಆನನುನ ತಿಳಿದುಕೆ್ ಳಳಲು ಾಯಿಂಬಿಸ್ದಿದರಿ ಭತುತ ಅದನುನ ನಿಭಗಾಗಿ ಒದಲು ಆಷಕ್ತತ 
ಸೆ ಿಂದಿದಿದೋರಿ ಎಿಂದು ನಿೋು ಸೆೋಳಫಸುದು). 
ನಿಂತಯ ಭುಸ್ಲಿಂ ಮಕ್ತತಗೆ ಷತಮ ಏನು ಎಿಂಫುದನುನ ಔಿಂಡುಹಿಡ್ರಮಲು (ಷತಃ ಅಥಾ ಫಫ ಔಲಿತ ಮಕ್ತತಮ 
ಭುಖ್ಾಿಂತಯ) ೆ ಯೋತಾಷಹಿಷಲಾಖುತತದೆ. ನನನ ಅನುಬದಲಿಲ, ಭುಸ್ಲಿಂಯು PÀÄgïಆನಲಿಲ ಫಯೆಮಲಾಗಿದೆ ಎಿಂದು ಸೆೋಳು 
ಅನೆೋಔ ಷಿಂಖತಿಖಳು ಾಷತಾಗಿ ಇಲಲ ಆದಯ ೆಫಸುವಃ ಸದಿೋಸ್  ನಲಿಲ ಅಥಾ ಫೆೋಯಡೆ ೆಇಯಫಸುದು. ಇದು ಸೆಚಿನ ಿನ 
ಭುಸ್ಲಿಂಯನುನ ಭತತಶುಿ ಷಿಂವೆೃೋಧನೆ ಭಾಡಲು ಭತುತ ಸೆಚು ಿಎಚರಿಿಕೆ್ಯಿಿಂದ ಯೋಚಿನ ಷಲು ೆ ಯೋತಾಷಹಿಷುತತದೆ. 

 
------------------------------ 
106 ವಿವಾದಮಿಂತ ಭುಸ್ಲಭಯ ಷಿಂಖೆ್ಮಮು ಸೆಚಾಿಗಿದುದ, ಷೌದಿ ಷಕ್ಾಗಯು ನಿಫಗಿಂಧಖಳನುನ ಅನುಮೋದಿಷುುದು ಅಖತಮಾಯಿತು: ಯತಿ ದೆೋವಔ ಾ ಯತಿ ಶಗ ನಿದಿಗಶಿ ಷಿಂಖೆ್ಮಮ ಮಾತಾಯರ್ಥಗಖಳನುನ 
ಔಳುಹಿಷಫೆೋಕ್ಾಖುತತದೆ. 
107 ಆಚಯಣೆಖಳು ಭಸಭಭದನ ಆಚಯಣೆಮಿಂತೆಯೋ ಇಯುತತೆ, ಇುಖಳನುನ ಷಾಗಕ್ಾಲಿಔ ಅಿಂಗಿೋಔೃತೆಿಂದು ಘೀ ೋಷ್ಟ್ಷಲಾಖುತತದೆ. 
108 ಔಲುಲ ಸೆಚಾಿಗಿ ಉಲೆಾಮಿಂತಿದೆ. ಭುಸ್ಲಭಯು ಸೆೋಳುಿಂತೆ, ಹಿಿಂದಿನ ಕ್ಾಲದಲಿಲ ಭುಸ್ಲಭಯು ಅದನುನ ಚುಿಂಬಿಸ್ದಯ ನಿಮಿತತ  ಅಯ ಾಖಳು ಅದಯ ಮೆೋಲೆ ಫಿಂದು ಅದಯ ಫಣಣ ಔಾಗಿದೆ. 
109 ಸಜ್ ಫಗೆೆ ಸೆಚಿನ ಿನ ವಿಯಣೆಖಳಿಗಾಗಿ ಸ ಮಸ್ (1982:155-159), ಭತುತ ಗಿಬ & ಕ್ಾಯಭಸ್ಗ (1953:121-125) ನೆ ೋಡ್ರರಿ 
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1.5.3 ಇಷಾಲಂನಲಿಲ ಜಿಸಾದ್ 
ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗದ ಐದು ಔತಗಮಖಳ ಜೆ ತೆಗ,ೆ ಜಿಸಾದ್ ಅನುನ ಕ್ೆಲವೊಮೆಭ ಆಯನೆೋ ಔತಗಮೆಿಂದು ಟ್ಟಿಭಾಡಲಾಖುತತದೆ. 
ಈ ದನುನ ಷಾಭಾನಮಾಗಿ ಾಶಿಿಭಾತಮ ಭಾಧಮಭಖಳು ‚ವಿತಯ ಮುದಧ‛ 110 ಎಿಂದು ಅನುಾದಿಷುತತೆ. ಅಯೆೋಬಿಕ್ 
ದ (ಕ್ತಯಮಾದ: ಜಿಸಾದಾ) ಎಿಂದಯೆ ‚ಅಲಾಲಸನ ಭಾಖಗದಲಿಲ ಯಮತನ,‛ ಅಥಾ ‚ವಿವಾಷದಲಿಲ ವಯಮಿಷುುದು.‛ ಕ್ಲೆು 
ಭುಸ್ಲಭಯು ಈ ಕ್ಳೆಗಿನ ಮತಾಮಷನುನ ಭಾಡುತಾತಯೆ:  
1) ವೆಯೋಶಿಾದ ಜಿಸಾದ್: PÀÄgïಆನ್ ಭತುತ ಸದಿೋಸ್ ವಿಧಿಸ್ಯು ೆೈಮಕ್ತತಔ ರಿ ಣಗತೆಗಾಗಿ ಆಿಂತರಿಔ ಯಮತನಾಗಿದೆ.  
2) ಔಡ್ರಮೆ ಜಿಸಾದ್: ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗನುನ ವಿವಾದಮಿಂತ ಯಚಾಯ ಭಾಡಲು ಭತುತ ಯತಿ ದೆೋವದಲ ಲ ಶರಿಮಾನುನ 
ರಿಚಯಿಷು ಯಮತನಾಗಿದೆ. 
ಸೆಚಿಿನ ನ ಭುಸ್ಲಿಂರಿಗೆ ‚ಸೆಚು ಿಜಿಸಾದ್‛ ಅನುನ ಭ ಲಾಗಿ ಇಟುಿಕ್ ೆಳುಳುದು ಎಿಂದಯ ೆಇಷಾಲಮಿನ ಐದು ಔತಗಮಖಳನುನ 
ಅಿಂಗಿಔೃತ ದದತಿಖಳಲಿಲ ಷಾಧಮಾದಶುಿ ನಿಗಹಿಷುುದು ಭತುತ ‚ವಿವಾಷದ ಆಯು ಲೆೋಕನಖಳನುನ‛ ನಿಂಫುುದು 
ಎಿಂದಥಗ. ಆದಯ ೆ PÀÄgïಆನ್ ಭತುತ ಸದಿೋಸ್ ಫ ೆೋಧನಖೆಳನುನ ತಿಳಿದುಕೆ್ ಳುಳುದು ಭತುತ ಅದಯ ಆಜ್ಞಖೆಳನುನ 
ಶರಿಮಾದಲಿಲ ಷಿಂಖಯಹಿಷುದು ಔ ಡ ಇದಯ ಅಥಗಾಗಿದೆ.   
 
 ‚ಔಡ್ರಮೆ ಜಿಸಾದ್‛ ರಿಔಲನೆಮು ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗದ ಾಯದೆೋಶಿಔ ಸಯಡುವಿಕೆ್ಮನುನ ಳಗೆ ಿಂಡ್ರದೆ. ಇಷಾಲಿಂ ಭತುತ ಕ್ೈೆಷತ  
ವಿವಾಷದ ನಡುವಿನ ಭ ಲಬ ತ ಮತಾಮಷನುನ ಅಥಗಭಾಡ್ರಕ್ೆ ಳುಳುದು ಫಸಳ ಭುಕಮಾಗಿದೆ. ಬ ಮಿಮ ಮೆೋಲಿನ 
ಅಲಾಲಸನ ಷಾಭಾಯಜಮದ ಭುಸ್ಲಿಂ ರಿಔಲನೆಯಿಂದಯೆ ಆತನು ಜಖತತನುನ ಆಳಫೆೋಔು. ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗು ಭುಕಮಾಗಿ 
ಜನಯನುನ ಅಲಾಲಸನಲಿಲ ನಿಂಬಿಕ್ ೆ ಭತುತ ವಿವಾಷಕ್ಾೆ ಔಯೆದ ೆಮುಮುದಕ್ಾೆ ಷಿಂಫಿಂಧಿಸ್ಲಲ; ಅಲಾಲಸನು ಷಭಗಣೆಮನುನ 
ಫಮಷುತಾತನೆ, ಜನಯು ಶರಿಮಾ ಆಳಿಕೆ್ಮ ಅದಿನದಲಿಲ ಜಿೋವಿಸ್ದಾಖ ಭಾತಯ ಅದು ಷಿಂಬವಿಷುತತದೆ. ಅದು ಭುಸ್ಲಭಯು 
ಆಳು ಯಾಜಮದಲಿಲ ಭಾತಯ ಷಿಂಬವಿಷಫಸುದು. ಆದದರಿಿಂದ PÀÄgïಆನ್ ಫೆ ೋಧಿಸ್ದಿಂತೆ ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಬ ಮಿಮ ಮೆೋಲಿನ 
ಯತಿಯಿಂದು ದೆೋವದ ಮೆೋಲೆ ಹಿಡ್ರತ ಷಾಧಿಷುುದು ನಿಣಾಗಮಔು ಭಸತದಾದಗಿದೆ: 
ಭತುತ ಮಾುದೆೋ ಭದಗನು ಅಥಾ ದಫಾಫಳಿಕೆ್ ಇಲಲಾಖು ತನಔ ಅಯ ವಿಯುದಧ ಸೆ ೋಯಾಡ್ರರಿ, ಭತುತ ಅಲಾಲಸನಲಿಲ 
ನಾಮಮ ಭತುತ ವಿವಾಷ ಟಾಿಯಮೆಾಗಿ ಭತುತ ಎಲೆಲಡೆ ಇಯುತತದೆ... (ಷ ಯಾ 8:39; ಸ್ಎಫ್ 2:193). 
 
ಈ ಠ್ಮನುನ ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗನುನ ಉತೆತೋಜಿಷು ಅಲಾಲಸನ ಆಜ್ಞೆ ಎಿಂದು ತಿಳಿಮಲಾಗಿದೆ. ಭುಸ್ಲಿಂ ದೃಷ್ಟ್ಿಮಲಿಲ ಖಲಾಟ ೆ
ಭತುತ ದಫಾಫಳಿಕೆ್, ಅನಿಂಬಿಕ್ೆ ಭತುತ ಅನಾಮಮಖಳು ಯತಿ ದೆೋವದಲಿಲ ಇಷಾಲಮಿನ ನಿಮಿಂತಯಣದಲಿಲಲಲ. ದೆೈಹಿಔ ವಕ್ತತ 
ಷೆೋರಿದಿಂತ ೆಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗನುನ ಸಯಡಲು ಉಖಯ ಭುಸ್ಲಭಯು ಕ್ೈೆಮಲಿಲಯು ಎಲಲ ವಿಧಾನಖಳನುನ ಫಳಷುತಾತಯೆ. ಅಯ 
ಯಿಂಚನುನ ಎಯಡು ಬಾಖಖಳಾಗಿ111 ವಿಿಂಖಡ್ರಷಲಾಗಿದೆ: 

 ದರ್ ಅಲ್-ಸಬ್ಗ (ಮುದಧದ ಭನ)ೆ: ಇನ ನ ಇಷಾಲಮಿೋಔಯಣಗೆ ಳಳದ ಯಿಂಚದ ಯದೋೆವಖಳನುನ ‚ಇಷಾಲಿಂ 
ಧಭಗಕ್ಾಾಗಿ ಲಬಮವಿಯು ಎಲಲ ವಿಧಾನಖಳೄೆಿಂದಿಗೆ ‚ವಡ್ರಸ್ಕ್ ೆಳಳಫೆೋಔು‛. 

---------------- 
110 ಭದಿೋನಾ ಮುಖದಲಿಲ (ಕ್ತಯ.ವ. 622-632), ಸಲಾಯು ಮುದೆ ಧೋಚಿನ ತ ಗಶಗಣೆಖಳಿಿಂದ ಖುಯುತಿಷಲಟ್ಟಿದೆ, ‚ಜಿಸಾದ್‛ ಎಿಂಫ ದನುನ ‚ಸೆ ೋಯಾಟ‛ ಕೆ್ಾ ಷಭನಾಗಿಯಫೆೋಔು (ಸ್ಎಫ್ ಷ ಯಸ್ 9:41; 49:15; 
66:9). 
111 ಈ ಮತಾಮಷು ಭುಸ್ಲಿಂ ದೆೈವಾಷರಜ್ಞರಿಿಂದ ಸುಟ್ಟಿಕೆ್ ಿಂಡ್ರತು; ಇದು PÀÄgïಆನ್ ಅಥಾ ಸದಿೋಸ್ ನಲಿಲ ಔಿಂಡುಫಯುುದಿಲಲ, ಆದಯೆ ಶರಿಮಾದಲಿಲ ಔಿಂಡುಫಯುತತದೆ. ಕೆ್ಲು ಕ್ತರಿಮ ಭುಸ್ಲಿಂ ಫುದಿಧಜಿೋವಿಖಳು ಈ 
ಬೌಗೆ ೋಳಿಔ ಯಾಜಕ್ತೋಮ ದೃಷ್ಟ್ಿಕೆ್ ೋನನುನ ಯಶಿನಷುತಾತಯೆ ಭತುತ ‚ದಾರ್ ಅಲ್-ಸಬಗ ಫದಲಿಗೆ ದಾರ್ ಅಲ್-ದಾಾ‛ ಫಗೆೆ ಭಾತನಾಡಲು ಫಮಷುತಾತಯೆ. 
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 ದರ್ ಅಲ್-ಇಷಾಲಂ (ಇಷಾಲಮಿನ ಭನೆ ): ಇುಖಳು ಇಷಾಲಿಂ ಆಳು ವಿವದ ಯದೋೆವಖಳು. 
 ಯಿಂಚೆಲಲೂ "ಇಷಾಲಮಿನ ಭನೆ"112 ಗೆ ಷೆೋಯುಯಖೆ  ಮುದಧದ ಸ್ಥತಿ ಭುಿಂದುರಿಮುತತದೆ. ಆಯಿಂಬದ/ 
ಷಾಿಂಯದಾಯಿಔ ಭುಸ್ಲಿಂ ದೃಷ್ಟ್ಿಕ್ ೆೋನದಿಿಂದ ಇದು ಅಷಾಧಮಾಗಿದೆ, ಇತಯ ಧಭಗಖಳು ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗದೆ ಿಂದಿಗೆ ಷಭಾನ 
ಸೆಜುೆಮಲಿಲ113 ಷಸಫಾಳೆ ನಡೆಷಫಸುದು. ಇಷಾಲಿಂ114 ಧಭಗಕ್ಾಾಗಿ ಬ ಮಿಮ ಮೆೋಲಿನ ಎಲಾಲ ಯದೋೆವಖಳನುನ 
ವಡ್ರಸ್ಕ್ ೆಿಂಡಾಖ ಭಾತಯ ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗದಲಿಲ ವಾಿಂತಿ ಷಾಧಿಷಫಸುದು. 
 
PÀÄgïಆನ್ ಯಕ್ಾಯ, ಅಲಾಲಸನ ಸೆಷರಿನಲಿಲ ಸೆ ೋಯಾಡುುದು ಭುಸ್ಲಿಂರಿಗೆ ನಿೋಡಲಾದ ಆಜ್ಞಮೆಾಗಿದ ೆ(ಷ ಯಾ 4:74; 4:95 
-96). ಅಲಾಲಸನ ಸೆಷರಿನಲಿಲ ಸೆ ೋಯಾಡುರಿಗೆ ಯಲೆ ೋಔದಲಿಲ ಮಾಯ  ಸ್ಔರಿಷದ ಸೆಚಿಿನ ನ ಯತಿಪಲ ಷಔರಿಷುಯು. 
 
ಯಲೆ ೋಔಕ್ಾಾಗಿ ಈಸಲೆ ೋಔದ ಫದುಔನುನ ಭಾರಿಕ್ ೆಿಂಡಯು ಅಲಾಲಸನ ಭಾಖಗದಲಿಲ ಸೆ ೋಯಾಡಫೋೆಔು. ಅಲಾಲಸನ 
ಭಾಖಗದಲಿಲ ಸೆ ೋಯಾಡ್ರದನು-ಸತನಾದಯ  ಅಥಾ ವಿಜಯಿಮಾದಯ  ನಾಿಂತು ಅನಿಗ ೆ ಫಸು ಫೆೋಖನೆ ಬಮ 
ಯತಿಪಲ ನಿೋಡಲಿದೆದೋೆ (ಷ ಯಾ 4:74). 
 
ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗದ ಯಾಜಕ್ತೋಮ ಆಡಳಿತನುನ ಪ್ರಕ್ ೆಳಳದಯ ವಿಯುದಧದ ಮುದಧನುನ ಿಂದು ನಿದಿಗಶಿ ಷಭಮದಯೆಗೆ 
ಿಂದದಿಿಂದ ಅಡ್ರಡಡ್ರಷಫಸುದು, ಉದಾಸಯಣೆಗೆ ಎದುಯಾಳಿಖಳು ಅಿಂತಸ ಉನನತ ವಕ್ತತಮನುನ ಸೆ ಿಂದಿಕ್ ೆಿಂಡ್ರಯುಾಖ 
ಗೆಲುವಿನ ಅಕ್ಾವವಿಯುುದಿಲಲ. ಅನಮಜನಯನುನ ಕ್ ೆಲಲಲು ಿಂದು ಔ ಯಯ ಔಯೆ, ಉದಾ; ಭುಸ್ಲಮೆೋತಯಯನುನ ಷ ಯಾ 9:5 
ಯಲಿಲ ಕ್ಾಣಫಸುದು: 
 
(ನಾಲುಾ) ವಿತಯ ತಿಿಂಖಳುಖಳು ಭುಗಿದಾಖ, ಆ ಫಸುದೆೋಯಾದಔಯನುನ ಔಿಂಡಲಿಲ ಕ್ ೆಲಿಲರಿ, ಅಯನುನ ಹಿಡ್ರಯಿರಿ, 
ಷುತುತರಿಯಿರಿ ಭತುತ ಯತಿಯಿಂದು ಆಮಔಟ್ಟಿನ ಷಥಳದಲಿಲ ಅರಿಗಾಗಿ ಸೆ ಿಂಚಿನ ನಲಿಲರಿ. ತಯುಾಮ, ಅಯು ವಾಿತಾತ 
ಟಿಯೆ, ನಭಾಝನುನ ಾಲಿಷುಯಾದಯೆ ಭತುತ ಝಕ್ಾತನುನ ಾತಿಸ್ದಯೆ, ಅರಿಗ ೆ ಅಯ ದಾರಿಮನುನ ಬಿಟುಿ 
ಕ್ ೆಡ್ರರಿ. ಕಿಂಡ್ರತಾಗಿಮ  ಅಲಾಲಸನು ಕ್ಷಮಿಷುನು ಭತುತ ಔಯುಣಾಭಯಿಮಾಗಿದಾದನೆ.  
ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗದ ವಿಷತಯಣೆಮನುನ ವಾಿಂತಿಮುತ ವಿಧಾನಖಳಿಿಂದ ಷಾಧಿಷಫಸುದು. ಆದಾಖ ಮ, ಈ ಮುದಧನುನ 
ಆಚಯಣೆಮಲಿಲ115 ಸೆೋಗ ೆ ನಡೆಷಫೆೋಔು ಎಿಂಫುದಯ ಫಗೆೆ ಭುಸ್ಲಿಂಯಲಿಲ ವಿಭಿನನ ಅಭಿಾಯಮಖಳಿ.ೆ ಆಗೆನೋಮ ಏಶಾಮ ಭತುತ 
 ಗ ಆಫ್ರಯಕ್ಾದಲಿಲ ಭುಸ್ಲಿಂ ಷಭುದಾಮಖಳನುನ ಸೆ ಯತುಡ್ರಸ್, ಮಿಲಿಟರಿಮ ಭುನನಡೆಮು ಇಷಾಲಿಂ ವಿಷತಯಣೆಮ116 

ಫಸು ಭುಕಮಾದ ಬಾಖಾಗಿತುತ ಎಿಂದು ಇತಿಸಾಷ ತೆ ೋರಿಷುತತದೆ. 
------------------------------ 
112 ವಿತಯ ಮುದಧದಲಿಲ ಾಯಣ ಔಳದೆುಕೆ್ ಿಂಡಯು ತಕ್ಷಣ ಯಲೆ ೋಔಕೆ್ಾ ಯೆೋಶಿಷುತಾತಯೆ ಎಿಂದು PÀÄgïಆನ್ ಬಯಷೆ ನಿೋಡುತತದೆ (ಷ ಯಾ 61:11-13). 
113 ಇಷಾಲಭಗೆ ವಿಧೆೋಮಾಗಿಯು ಏಔದೆೋತಾಾದಿ ಧಭಗಖಳು ಷಾಭಾನಮಾಗಿ ಸ್ೋಮಿತ ಷಾಮತತತೆಮನುನ ಡೆಮುತತೆ ಭತುತ ಅನೆೋಔ ಷಿಂದಬಗಖಳಲಿಲ ಕ್ತಯುಔುಳಕೆ್ಾ ಳಗಾಖುುದಿಲಲ. ಆದಾಖ ಮ, ಅಯು 
ತಭಭ ನಿಂಬಿಕೆ್ಮನುನ ಭುಸ್ಲಭಯೆ ಿಂದಿಗೆ ಸಿಂಚಿನ ಕೆ್ ಳಳದಿಯಫಸುದು. ಆದದರಿಿಂದ ಯಸ ದಮಭತ ಭತುತ ಕೆ್ೈಷತ ಧಭಗ ವಿವೆೋಶ ಖಗದಲಿಲೆ. 
114 ಇದು ಕೆ್ೈಷತ ಧಭಗಕೆ್ಾ ಮತಿರಿಔತಾಗಿದೆ, ಇಲಿಲ ಫಫ ಮಕ್ತತಮು ಕ್ತಯಷತನನುನ ಔತಗನುನ ಭತುತ ಯಕ್ಷಔನನಾನಗಿ ಸ್ೋಔರಿಸ್ದಾಖ ವಾಿಂತಿ ಷಾಥನೆಮಾಖುತತದೆ (ಕೆ್ ಲೆ  1:19-20). 
115 ಹಿಿಂಷಾಚಾಯನುನ ಎಶುಿ ಭತುತ ಸೆೋಗೆ ಫಳಷಫಸುದೆಿಂಫ ಯವೆನಮ ಮೆೋಲೆ ಅಭಿಾಯಮಖಳು ಯಧಾನಾಗಿ ಭಿನನಾಗಿಯುತತೆ. ಾಮಖ್ಾಮನು ಭುಸ್ಲಭಯ ಮಿಲಿಟರಿ ಫಲನುನ ಅಲಿಂಬಿಸ್ಯುತತದೆ. ಸ ಮಸ್ 
(1982:243) ಫಯೆಮುತಾತನೆ: ‚ನಾಸ್ತಔನ ದೆೋವನುನ ಭುಸ್ಲಿಂ ಆಡಳಿತಗಾಯನು ವಡ್ರಸ್ಕೆ್ ಿಂಡಾಖ, ಅದಯ ನಿಾಸ್ಖಳಿಗೆ ಭ ಯು ಮಾಗಮಖಳನುನ ನಿೋಡಲಾಖುತತದೆ: 1) ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗದ ಅಿಂಗಿಕ್ಾಯ, ಈ 
ಷಿಂದಬಗದಲಿಲ ವಡ್ರಸ್ಕೆ್ ಿಂಡಯು ಭುಸ್ಲಿಂ ಯಾಜಮದ ನಾಖರಿಔಯಾಗಿಯುತಾತಯೆ. 2) ಭತದಾನ-ತೆರಿಗೆ (ಜಿಜಾಮ), ಇಷಾಲಿಂನಲಿಲ ನಿಂಬಿಕೆ್ಯಿಲಲದಯು ಯಕ್ಷಣೆಮನುನ ಡೆದುಕೆ್ ಳುಳಯು ಭತುತ ಜಿಮಿಭಖಳು (ಧಿಮಿಭ) 
ಆಖುಯು, ಅಯು ಅಯೆೋಬಿಮಾದ ವಿಖಯಸಾಯಾಧಔಯಲಲ. 3) ಔತಿತಯಿಿಂದ ಷಾು, ಭತದಾನ ತೆರಿಗೆಮನುನ ಾತಿಷದರಿಗೆ.‛  
116 ಭಾಶಗಲ್ (1999) ನಡೆಸ್ದ ಅಧಮಮನು, ‚ಅವಿವಾಸ್ಖಳ‛ ಫೆಳಗೆಗೆಗೆ ಷಿಂಫಿಂಧಿಸ್ದಿಂತೆ PÀÄgïಆನ್ ಚನಖಳನುನ ತನಿಖೆ್ ಭಾಡುತತದೆ, ಮೆಕ್ಾಾ ಅಧಿಮ ಚನಖಳು ಅಲಾಲಸನ ನೆೋಯ ಸಷತಕೆ್ೋದ 
ಭ ಲಔ ತಿೋುಗ ತಭಗೆ ಫಯಲಿದೆ ಎಿಂದು ಯತಿಾದಿಷುತತದೆ. ಆದಯೆ, ಭದಿೋನಾ ಅಧಿಮ ಚನಖಳು ವಿವಾಸ್ಖಳ ಷಭುದಾಮದ ಭ ಲಔ ಅಿಂದಯೆ ಭುಸ್ಲಭಯ ಭ ಲಔ ಆ ದೆೈವಿಔ ತಿೋುಗ ಭಧಮಸ್ಥಕೆ್ 
ಹಿಷುತತದೆ ಎಿಂಫ ನಿಂಬಿಕೆ್ಮನುನ ಸೆಚಿನ ಿಷುತತದೆ. 
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                    ಷೌದಿ ಅಯೋೆಬಿಮನ್ ಧವಜ: ವಸಾದ ಭತುತ ಔತಿತ. 
 

 1.5.4 ಧಮಗಿಚಾರ ಕುರಿತು ಇಷಾಲಮಿನ ತಿಳುಳಿಕ ್ 
ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗದಲಿಲ ಜನಯನುನ ಭನವೊಲಿಷು ಭ ಲಔ ಮಾುದೆೋ ಧಭಗಯಚಾಯ ಇಲಲವೊೋ? ಧಭಗಯಚಾಯನುನ 
ಭಾಡು ಆಜ್ಞಮೆನುನ ಆ ಕ್ೈೆಷತಯು ಸ್ಔರಿಸ್ದಿಂತೆಯೋ117 ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗನುನ ಘೀ ೋಷ್ಟ್ಷಲು ಭುಸ್ಲಿಂರಿಗ ೆ ಷಶಿಾಗಿ 
ಷ ಚನ ೆ ನಿೋಡಲಾಗಿದೆಯೋ? ಈ ವಿಶಮದಲಿಲ ಭುಸ್ಲಭಯಲಿಲ ವಿಭಿನನ ಅಭಿಾಯಮಖಳು ಭತುತ ಅನಿಶಿಿತತೆಖಳು 
ಷಾಭಾನಮಾಗಿ ಫಳಕ್ಮೆಲಿಲೆ. ಆದಾಖ ಮ, ಯತಿಯಫಫ ಭುಸ್ಲಿಂನು ತನನ ವಿವಾಷಕ್ಾೆ118 ಷಾಕ್ಷಿ ಸೆೋಳಲು ಭತುತ 
ಯಚುಯಡ್ರಷಲು ಸೆ ಣೆಗಾಯನಾಗಿಯುತಾತನೆ. 
 
ಇಷಾಲಿಂನಲಿಲ ಮಿಶನರಿ ಚಟುಟ್ಟಕ್ಖೆಳನುನ ಷಾಭಾನಮಾಗಿ ದಾ ಎಿಂಫ ಅಯೋೆಬಿಕ್ ದದ ೆಿಂದಿಗೆ ವಿರಿಷಲಾಗಿದೆ. 
ಕ್ತಯಮಾದಾಗಿ, ಔಯೆ ಭಾಡುುದು, ಷಿಂಖಯಹಿಷುುದು, ಆಸಾನಿಷುುದು ಇದಯಥಗಾಗಿದೆ. ಔುರ್ ಆನ್ ನಲಿಲ, ಇಷಾಲಿಂ 
(ದಾ) ನುನ ಸ್ೋಔರಿಷು ಆಸಾನನುನ ಷ ಯಾ 16:125 ಯಲಿಲ ಔಿಂಡುಕೆ್ ಳಳಲಾಗಿದೆ: 
  ನಿೋು  (ಜನಯನ ನ) ಮುಕ್ತತಯಿಂದಿಗ ೆ ಸಾಖ  ಷದುದೆೋವದೆ ಿಂದಿಗೆ ನಿಭಭ ಡೆಮನ ಔಡಗೆೆ ಔಯೆಯಿರಿ–ಭತುತ   
 ಅತುಮತತಭ ರಿೋತಿಮಲಿಲ ಅಯ ೆಡನೆ ಾದಿಸ್ರಿ. ಕಿಂಡ್ರತಾಗಿಮ  ತನನ ದಾರಿಯಿಿಂದ ದ ಯ ಷರಿದನು ಮಾಯ    
 ಎಿಂಫುದನುನ ನಿಭಭ ಡೆಮನು ಫಲಲನು ಭತುತ ಷರಿದಾರಿಮಲಿಲಯುಯನ ನ ಅನು ಫಲಲನು.  
 
ಈ ವಿಶಮಕ್ಾೆ ಷಿಂಫಿಂಧಿಸ್ದ PÀÄgïಆನ್ ಭತುತ ಷಿಂಯದಾಮಖಳ (ಸದಿೋಸ್) ಾಔಮಖಳನುನ ವಿವಿಧ ಭುಸ್ಲಭಯು 
ವಿಭಿನನಾಗಿ ಾಮಖ್ಾಮನಿಷುತಾತಯ ೆಭತುತ ಅನಯಿಷುತಾತಯೆ. ಇಿಂದು ವಿವಾದಮಿಂತ ಸಲಾಯು ವಿಭಿನನ ದಾ ಷಿಂಷೆಥಖಳು ಇ.ೆ 
1.5.5 ಕಾಯಗಷಾಧಾಾದ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ PÀÄgïಆನ್ ತಡ್ಮಾಜ್್ಞರ್ಳು  
ಯಸ ದಿಖಳು ಭತುತ ಕ್ೈೆಷತಯು 'ಇತಯಯ' ಔುರಿತು ಔಠಿಣ ಭತುತ ಷಹಿಷದ PÀÄgïಆನಿನ ದೃಷ್ಟ್ಿಕ್ ೆೋನಖಳ ಸೆ ಯತಾಗಿಮ , 
ಇಷಾಲಿಂ ಷಭುದಾಮನುನ ಭಯೆಭಾಚಲು, ಕ್ಳೆಗಿಳಿಮಲು ಭತುತ ಅಖತಮವಿದದಯೆ ಈ ಯಸ ದಿ ವಿಯೆ ೋಧಿ ಬೆ ೋಧನಖೆಳ  
ತಿೋಯತ ೆಭತುತ ಸ್ಿಂದುತನುನ ನಿಯಾಔರಿಷು ನಿಶೆೋಧಾಜ್ಞೆಖಳು PÀÄgïಆನಿನಲಿಲೆ. ಈ ನಿದಿಗಶಿ ತಡೆಮಾಜ್ಞೆಮನುನ ತಕ್ತಮಾ119  
ಎಿಂದು ಔಯೆಮಲಾಖುತತದೆ. ಇದಯ ಅಥಗ ಎಚರಿಿಕೆ್, ಬಮ, ೆೋಶ. ಮಾುದೆೋ ಧಾಮಿಗಔ ಅವಮಔತೆಖಳ ಅಖತಮವಿದದಿಂತೆ  
ಅಭಾನತುಗ ೆಳಿಷಲು ಇದು ಅನುಭತಿಷುತತದೆ. 
------------------------------ 
117 ಜಾಖತಿಔ ಮಿಶನನುನ ಷತಮೆೋದ ಔಲಿಷುತತದೆ: ಸೆ ೋಖಲು, ಷಾಕ್ಷಿಮಾಗಿಯಲು, ಉದೆೋಶಿಷಲು, ಫೆ ೋಧಿಷಲು, ದಿೋಕ್ಾಷಾನನ ಭಾಡ್ರಷಲು ಭತುತ ಶಿಶಮಯನುನ ಭಾಡಲು (ಭತಾತಮ 28:18-20; ಭಾಔಗ 16:15; 
ಲ ಔ 24:47  ಅೆ ೋಷತಯ ಔೃತಮಖಳು 1:8). 
118 cf  ಷ ಯಾಸ್ 22:75;  22:78; 25:52; 48:28; 61:9. 
119 ಷ ಯಸ್ ನೆ ೋಡ್ರರಿ 2:225; 3:28;, 5:92; 16:106 
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ಮಾುದೆೋ ಭುಸ್ಲಿಂನು ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗದ ಸಯಡುವಿಕೆ್ ಭತುತ ಅನುಔ ಲಕ್ಾಾಗಿ ತಕ್ತಮಾನುನ ಅಬಾಮಷ ಭಾಡಫಸುದು, 
ಅನು ಅದನುನ ಷಭರ್ಥಗಷಫಸುದು. ಷರಿಮಾದ ನಿಂಬಿಕ್ ೆ ಅಥಾ ನಡಳಿಕೆ್ ಎಿಂದು ಫಫನು ಬಾವಿಷುದಕ್ಾೆ 
ವಿಯುದಧಾಗಿ ಇದು ಎಲಾಲ ಚಟುಟ್ಟಕ್ಖೆಳನುನ ಚನಖಳಲಿಲ ಭತುತ ಕ್ಾಮಗಖಳಲಿಲ ಕ್ಾನ ನುಫದಧಗೆ ಳಿಷುತತದೆ. ಉದಾ. 
ಪ್ರಯೋತಿಮನುನ ಫಾಸಮಾಗಿ ಆದಯೆ ಆಿಂತರಿಔಾಗಿ ದೆೋಷ್ಟ್ಷಲು, ಅಥಾ ನಿಶೆಠಮನುನ ಫಾಸಮಾಗಿ ಆದಯ ೆ ಆಿಂತರಿಔಾಗಿ 
ದೆೋಶನುನ ಅನುಬವಿಷಲು-ಎಲಲನುನ ಅಲಾಲಸನ ನಿಮಿತತಾಗಿ ತೆ ೋರಿಷುುದು. ಯಭಾಣಚನದಡ್ರಮಲಿಲ ಅಖತಮವಿದದಯ ೆ
ಇದನುನ ಷಸ ಅಬಾಮಷ ಭಾಡಫಸುದು. ತಕ್ತಮಾನುನ ಎಲಾಲ ಭುಸ್ಲಭಯು ಆಚರಿಷುತಾತಯೆ, ಆದಯ ೆಶಿಮಾ ಫೆ ೋಧನಮೆ 
ಆಔಯಭಣಕ್ಾರಿ ಫಾಯಿ ಭಾತಿನ ಷಬಾದಿಿಂದಾಗಿ ಕ್ಲೆಯು ಇದನುನ ಯತೆಮೋಔಾಗಿ ಶಿಮಾ ಸ್ದಾಧಿಂತೆಿಂದು 
ರಿಖಗೆಸ್ದಾದಯೆ.  
 
1.5.6 ಇಷಾಲಂ ಧಮಗದಿಂದ ಧಮಗಭಿಶುರ್್ 
ಧಭಗಬಯಶಿತೆಮ ಕ್ತಯಯ, ಇತಿಗದಾದ್, ಅಕ್ಷಯವಃ ‚ಹಿಿಂದಕೆ್ಾ ತಿಯುಖುುದು‛, ಭತೆ ತಿಂದು ಧಭಗಕ್ಾಾಗಿ ಅಥಾ ಜಾತಮತಿೋತ 
ಜಿೋನವೆೈಲಿಗಾಗಿ ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗನುನ ಬಿಡುುದಾಗಿದ.ೆ ಭಸಭಭದ್ ಭತುತ ಕಲಿೋಪಯ ಜಿೋವಿತಾಧಿಮಲಿಲ ಸಲಾಯು 
ಭುಸ್ಲಿಂಯು ವಿವಾಷನುನ ತೆ ಯದೆಯು ಭತುತ ಅಯನುನ ಷಿಂ ಣಗಾಗಿ ಕ್ ೆಲಲಲಾಯಿತು, ಅಥಾ ಅಯು ಇಷಾಲಿಂಗ ೆ
ಭಯಳಲು ಕ್ಲೆು ದಿನಖಳನುನ ನಿೋಡಲಾಯಿತು. ಧಭಗಬಯಶಿತೆಗ ೆ ಶಿಕ್ಯೆೋ ಷಾು ಎಿಂದು PÀÄgïಆನ್ ಭತುತ ಸದಿೋಸ್ 
ಎಯಡ  ಬೆ ೋಧಿಷುತತೆ. ಆ ವಿಶಮದ ಔುಯುತು ಸದಿೋಸ್ ಔುರ್ ಆನ್ ಗಿಿಂತಲ  ಷಶಿಾಗಿದ,ೆ ಷುನಿನ ಶರಿಮಾ ಯಕ್ಾಯ, 
ುಯುಶನ ಧಭಗಬಯಶಿತೆಗ ೆ (ಭುತಾಗದ್) ತನನ ನಿಧಾಗಯನುನ ಭಯುರಿಶಿೋಲಿಷಲು ಭ ಯು ದಿನಖಳಿಯುತತ;ೆ ಅನು 
ಫಹಿಯಿಂಖಾಗಿ ಅನು ಹಿಿಂತಿಯುಖದಿದದಯೆ ಕ್ ೆಲಲಲಡಫೋೆಔು. ಸ್ರೋ ಧಭಗಬಯಶಿತೆಮನುನ ಭಯಣದಿಂಡನಗೆ ೆಳಡ್ರಷುುದಿಲಲ, 
ಆದಯ ೆಅಳು ಹಿಿಂತಿಯುಖುಯಖೆ  ಫಿಂಧನದಲಿಲಡಫಸುದು. ಮಸ್ಷನೆ ಳಗಿನ ಸುಡುಖ ಧಭಗಬಯಶಿನಾಗಿದದಯೆ, ಅನನುನ 
ಭಯಣದಿಂಡನ ೆ ಳಡ್ರಷಫಾಯದು, ಆದಯ ೆ ಅನು  ಣಗ ಮಸ್ಷಗೆ ಫಯುಯಖೆ  ಜೆೈಲಿನಲಿಲಯಫೆೋಔು. ಅನು 
ಅನಿಂಬಿಕ್ಮೆಲಿಲ ಭುಿಂದುರಿದಯೆ, ಅನನುನ ಭಯಣದಿಂಡನೆಗೆ ಳಡ್ರಷಫೆೋಔು. ಈ ವಿಶಮಕ್ಾೆ120 ಷಿಂಫಿಂಧಿಸ್ದಿಂತೆ 
ಅಲಿಲ ಸೆಚಿಿನ ನ ಭಾಖಗಷ ಚಿನ ಖಳಿೆ. ಆದಾಖ ಮ, ಭುಸ್ಲಿಂ ವಿದಾಿಂಷಯು ಭತುತ ವಾಲೆಖಳು ಕ್ಲೆು ವಿಯಖಳಲಿಲ ಭಿನನಾಗಿೆ. 
ಧಭಗಬಯಶಿತೆಮ ಈ ಕ್ಾನ ನು ಔ ಯಯ ಭತುತ ಭಾನ ಸಔುಾಖಳಿಗ ೆ ವಿಯುದಧಾಗಿದೆ. ಅದಯಿಂತೆ, ಇದು ಷಾಭಾನಮಾಗಿ 
ಇಷಾಲಮಿನ ಯಾಜಮದಿಿಂದ ನೆೋಯಾಗಿ ಅನಯಿಷುುದಿಲಲ, ಫದಲಿಗೆ ಧಾಮಿಗಔ ಭುಕಿಂಡಯು ಅಥಾ ಔುಟುಿಂಫ ಷದಷಮಯ 
ಭ ಲಔ ಅನಯಿಷುತತದೆ! 
 
ಧಾಮಿಗಕ ಷಾವತಂತಿಯಕ್ಾ ಷಂಬಂಧಿಸ್ದ ಷಂಘಶಗ:  
ಭಾನ ಸಔುಾಖಳ ಷಾಗತಿಯಔ ಘೀ ೋಶಣೆಮ 18 ನೆೋ ಔಲಿಂ ಹಿೋಗೆ ಸೆೋಳುತತದೆ:  
   ಯತಿಯಫಫರಿಖ  ಚಿನ ಿಂತನೆ,  ಆತಭಷಾಕ್ಷಿ ಭತುತ ಧಭಗದ ಷಾತಿಂತಯಿದ ಸಕ್ತಾದ;ೆ  ಈ ಸಕ್ತಾನಲಿಲ ತನನ ಧಭಗ ಅಥಾ      
   ನಿಂಬಿಕ್ಮೆನುನ ಫದಲಾಯಿಷು ಷಾತಿಂತಯಿ, ಭತುತ ಿಂಟ್ಟಮಾಗಿ ಅಥಾ ಷಭುದಾಮದಲಿಲ ಇತಯಯೆ ಿಂದಿಗೆ ಭತುತ  
 
 
----------------    
120 ಸ ಮಸ್ (1982:16) ನೆ ೋಡ್ರರಿ, ಲೆೋಕನಕ್ಾಾಗಿ ಜೆ ಡಣೆಮು PÀÄgïಆನ್ ಭತುತ ಸದಿೋಷಖಳ ಉದಾಸಯಣೆಖಳನುನ ದಗಿಷುತತದೆ: http://answering.islam.org.uk/silas/apostasy.htm 

http://answering.islam.org.uk/silas/apostasy.htm
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    ಷಾಗಜನಿಔಾಗಿ ಅಥಾ ಖ್ಾಷಗಿಮಾಗಿ, ತನನ ಧಭಗನುನ ಯಔಟ್ಟಷಲು ಅಥಾ ಫೆ ೋಧನೆ, ಅಬಾಮಷ, ಆಯಾಧನೆ 
    ಭತುತ ಆಚಯಣೆಮಲಿಲ ನಿಂಬಿಕೆ್ ಇಡುುದು ಳಗೆ ಿಂಡ್ರದೆ. 
 
ಇದಕ್ಾೆ ವಿಯುದಧಾಗಿ, ಭಾರಿಟಾನಿಮನ್ ಷಿಂವಿಧಾನದ 306 ನೆೋ ವಿಧಿ ಹಿೋಗೆ ಸೆೋಳುತತದೆ: 
  ಫಫ ಭುಸ್ಲಿಂನು ಭಾತುಖಳ ಭ ಲಔ ಅಥಾ ಕ್ಾಮಾಗಖಳ ಭ ಲಔಾಖಲಿ,  ಧಭಗಬಯಶಿತೆಮ ಅಯಾಧು   
  ತಪ್ರತಷಥನೆಿಂದು ಷಾಬಿೋತಾದಯೆ, ಅನು ಭ ಯು ದಿಷಖಳ ಅಧಿಮಲಿಲ ವಾಿತಾತಡಲು ಕ್ೋೆಳಲಾಖುತತದೆ. ಅನು ಈ  
  ಷಭಮ ಮಿತಿಯಳಗ ೆವಾತಿಾತಡದ ೆಇದದಲಿಲ, ಅನು ಫಫ  ಧಭಗಬಯಶಾಿನಾಗಿ ಭಯಣದಿಂಡನೆಗೆ ಪ್ರಷಲಡುನು  
  ಭತುತ ಅನ ಆಸ್ತಮನುನ ಔಿಂದಾಮ ಔಚೆೋರಿ ವಡ್ರಸ್ಕ್ ೆಳುಳದು. ಾಯಥಗನೆ ನಿಯಾಔರಿಸ್ದ ಯತಿ ಭುಸ್ಲಿಂನು ನಿಖದಿತ  
  ಷಭಮ ಮಿತಿಯಳಗ ೆ ಾಯಥಗನೆಮನುನ ಅನುಷರಿಷಲು ಕ್ೋೆಳಲಾಖುತತದೆ. ತನನ ತಿಯಷಾಾಯದಲಿಲ ದೃಡಾಗಿ ನಿಿಂತಯೆ,  
  ಅನು  ಭಯಣದ ಶಿಕ್ಯೆಿಿಂದ ಶಿಕ್ಷಿಷಲಡುನು.   
 
PÀÄgïಆನ್ ಧಾಮಿಗಔ ಷಾತಿಂತಯಿನುನ ಘೀ ೋಷ್ಟ್ಷುತತದೆ: 
  ಧಭಗದಲಿಲ ಫಲಿಂತವಿಲಲ. ಕಿಂಡ್ರತಾಗಿಮ   ಷರಿದಾರಿಮು ತು ದಾರಿಖಳಿಿಂದ ಯತಮಔಾಗಿದೆ....(ಷ ಯಾ 2:256). 
 
ಆದಯ  ತಭಭ ಧಭಗನುನ ಫದಲಾಯಿಷುಯನುನ ಅಲಾಲಸನು ಕ್ಷಮಿಷುುದಿಲಲ ಎಿಂದು ಅದು ಸೆೋಳುತತದೆ: 
  (ಧಭಗದಲಿಲ) ಮೆಭ ವಾಷವಿರಿಸ್  ಆ ಫಳಿಔ ಧಕ್ಾಾರಿಖಳಾದಯು ಸಾಖ  ಭತೆತ ವಿವಾಷವಿರಿಸ್ ಭತೆತ  
  ಧಕ್ಾಾರಿಖಳಾದಯು  ಭತುತ ಧಕ್ಾಾಯದಲಲೆೋ ಭುಿಂದುರಿದನು ( ತಿಳಿದಿಯಲಿ;) ಅಯನುನ ಅಲಾಲಸನು ಕ್ಷಮಿಷಲಾಯನು   
  ಭತುತ ಅರಿಗ ೆಅಯು ಷರಿದಾರಿಮನುನ ತೆ ೋರಿಷಲಾಯನು. (ಷ ಯಾ4:137). 
 
ಷ ಯಾ 9: 5 ಭತೆ ತಿಂದು ಚಿನ ತಯನುನ ತೆ ೋರಿಷುತತದೆ: ವಿಖಯಸಾಯಾಧಔಯನುನ ಕ್ ೆಲಲಫೆೋಔು: 
  (ನಾಲುಾ ವಿತಯ ತಿಿಂಖಳುಖಳು ಭುಗಿದಾಖ, ಆ ಫಸುದೆೋಯಾಧಔಯನುನ ಔಿಂಡಲಿಲ ಕ್ೆ ಲಿಲರಿ, ಅಯನುನ ಹಿಡ್ರಯಿರಿ,  
  ಷುತುತರಿಯಿರಿ ಭತುತ ಯತಿಯಿಂದು ಆಮಔಟ್ಟಿನ ಷಥಳದಲಿಲ ಅರಿಗಾಗಿ ಸೆ ಿಂಚಿನ ನಲಿಲರಿ. 
 
! ಷತಾ ಕಥ್ 
ಮೆಭ ಸ್ಟುಲೆಗಿಂಡನಲಿಲ ಇಷಾಲಿಂ ಧಾಮಿಗಔ ಶಿಕ್ಷಔಯನುನ ನಾನು ಬೆೋಟ್ಟಮಾದೆೋನು ಭತುತ ನಾು ಚಚೆಗಮಲಿಲ 
ತೆ ಡಗಿದೆದೋು. ‚ಷಿಂ ಣಗ ಧಾಮಿಗಔ ಷಾತಿಂತಯಿ‛ ಇಯುುದರಿಿಂದ ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗ ಎಶುಿ ಅದುಬತಾಗಿದೆ 
ಎಿಂದು ಅಯು ಉಲೆಲೋಖಿಸ್ದದಯು‛. ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗದಲಿಲ ವಿಶಮಖಳನುನ ವಿಭಿನನಾಗಿ ಅಥಗಭಾಡ್ರಕ್ ೆಿಂಡಿಂತೆ, 
ನಾನು ನನನ ಭುಸ್ಲಿಂ ಷೆನೋಹಿತನನುನ ಕ್ೋೆಳಿದೆೋನು: ‚ಇದಯ ಅಥಗೆೋನು? ಇದನುನ ನಿೋು ಸೆೋಗೆ 
ಅಥಗಭಾಡ್ರಕ್ ೆಳುಳತಿತೋರಿ?‛  
  ನಿಂತಯ ಆತನು ಅದನುನ, ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗದಲಿಲ, ಇಷಾಲಿಂನುನ ಸ್ೋಔರಿಷಲು ಎಲಾಲ ಜನರಿಗೆ ಷಿಂ ಣಗ 
ಷಾತಿಂತಯಿವಿದ!ೆ ಎಿಂದು ವಿರಿಸ್ದನು. “ಳೆಳಮದು, ಅದು ಅದುಬತಾಗಿದೆ‛ ಎಿಂದು ನಾನು ಸೆೋಳಿದೆ, ಆದಯೆ 
ಭುಿಂದುರಿಸ್ದೆೋನು, ನಾನು ಇಿಂದು ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗನುನ ಸ್ೋಔರಿಷುತೆತೋನೆ ಎಿಂದು ಊಹಿಸ್ಕ್ ೆಳಿಳರಿ ಆದಯ ೆ
ಆಯು ತಿಿಂಖಳ ನಿಂತಯ ಹಿೋಗೆ ಸೆೋಳಫಸುದು: ಷರಿ, ಈ ತಿಿಂಖಳುಖಳಲಿಲ ನಾನು ಅರಿತುಕೆ್ ಿಂಡ್ರದೆದೋನೆ ಏನೆಿಂದಯೆ 
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ಇದು ಧಭಗಲಲ ಇದಯ ಬಾಖಾಗಿಯಲು ನಾನು ಫಮಷುತತೆೋನೆ. ನಾನು ಇಷಾಲಿಂ ತೆ ಯೆದು ಬೌದದ ಎಿಂಫ 
ಇನೆ ನಿಂದು ಧಭಗಕ್ೆಾ ಷೆೋಯಲು ನಿಧಗರಿಸ್ದದೆೋನ.ೆ ಇದನುನ ಕ್ೋೆಳಿ ನನನ ಷೆನೋಹಿತ ಆಘಾತಕೆ್ ಾಳಗಾದನು ಭತುತ ಈ 
ರಿೋತಿಮಾಗಿ ಸೆೋಳಿದನು: ‚ನಿೋನು ಇಷಾಲಿಂನುನ ಬಿಟುಿ ಸೆ ೋದಯ,ೆ ನಿೋು ಭಯುರಿಶಿೋಲಿಷಲು ಭ ಯು ದಿನಖಳ 
ಕ್ಾಲಾಕ್ಾವವಿಯುತತದೆ; ನಿೋನು ಇಷಾಲಿಂಗೆ ಹಿಿಂತಿಯುಗಿ ಫಾಯದಿದದಯೆ ನಿೋನು ಕ್ ೆಲಲಲಡವಿ!‛ ನನನ ಭುಸ್ಲಿಂ ಗೆಳಮೆನಿಗೆ 
ತನನ ಾಮಖ್ಾಮನನುನ ‚ಷಿಂ ಣಗ ಧಾಮಿಗಔ ಷಾತಿಂತಯಿ ‛ ಎಿಂಫ ದದ ಅಡ್ರಮಲಿಲ ತನನ ಾಮಖ್ಾಮನನುನ 
ನಿೋಡಲು ಮಾುದೆೋ ಷಭಷಮೆ ಇಯಲಿಲಲ! ಆಖ ನಾನು ಈ ಯವೆನಮನುನ ಭುಿಂದಿಟೆಿೋನು: ‚ಇದು ಷತಮೆಿಂದು ನಿೋು 
ನಿಜಾಗಿಮ  ನಿಂಫುತಿತೋಮಾ? ಿಂದು ದಿಕ್ತಾನಲಿಲ, ಇದು ಧಾಮಿಗಔ ಷಾತಿಂತಯಿ, ಅಲಲವೊೋ?‛ ಅನು 
ಯೋಚಿನ ಷಲು ಾಯಯಿಂಭಿಷುತಾತನೆ ... 
ಈ ಔಥಮೆು ಈ ಕ್ಳೆಗಿನ ಅಿಂವಖಳನುನ ಷಾಬಿೋತುಡ್ರಷುತತದೆ:  

 ಸೆಚಿಿನ ನ ಷಿಂದಬಗಖಳಲಿಲ ಭುಸ್ಲಭಯು ಧಾಮಿಗಔ ರಿಬಾಶೆಮ ಷಿಂ ಣಗ ವಿಭಿನನ ರಿಔಲನೆಖಳನುನ 
ಸೆ ಿಂದಿದಾದಯೆ.  

 ಆದದರಿಿಂದ ಜಾಣತನದಿಿಂದ ಕ್ೋೆಳು ಭ ಲಔ ಷಶಿಡ್ರಸ್ಕ್ ೆಳಳಫೆೋಔು: ‚ಇದಯ ಅಥಗೆೋನು?‛ 
 ಾದದಲಿಲ ತೆ ಡಖುುದಕ್ತಾಿಂತ ಭುಸ್ಲಿಂರಿಗ ೆಯವೆನಖಳನುನ ಷಾಲು ಭಾಡುುದು ಉತತಭ! 
 ಭುಸ್ಲಿಂಯು ತಭಭ ವಿವಾಷನುನ ವಿರಿಷಲು ಾಯಯಿಂಭಿಸ್ ಉತತಯಖಳನುನ ಸುಡುಔಲು ಯಮತಿನಷುುದು 

ಳೆಳಮದು-ಅದು ಅಯನುನ ಯೋಚಿನ ಷುಿಂತೆ ಭಾಡುತತದೆ. 
 
1.5.7 ಇಷಾಲಮಿನ ದ್ೇಿಭುತವ. 
ಕ್ತಯ.ವ. 622 ಯಲಿಲ ಹಿಜಾಯ ನಿಂತಯ, ಇಷಾಲಿಂನಲಿಲ ಧಭಗ ಭತುತ ಯಾಜಮದ ನಡು ೆಮಾುದೆೋ ಯತಮೆೋಔತೆಯಿಯಲಿಲಲ, ಅಥಾ 
ಧಭಗ, ಯಾಜಕ್ತೋಮ ಅಥಾ ಮಾುದೆೋ ಜಾತಮತಿೋತ ಮಸಾಯದ ನಡು ೆ ಮಾುದೆೋ ಯತೆಮೋಔತಯೆಿಯಲಿಲಲ. 7ನೆೋ 
ವತಭಾನದಲಿಲ ಭಸಭಭದ್ ಕ್ಾಲದಲಿಲ ಯಾಜಕ್ತೋಮ ಭತುತ ಧಭಗು ಈಗಾಖಲೆೋ ಿಂದಾಗಿತುತ. ಭಸಭಭದ್ ಮದಲ 
ಭುಸ್ಲಿಂ ಷಭುದಾಮದ ಧಾಮಿಗಔ ಭತುತ ಯಾಜಕ್ತೋಮ ನಾಮಔನಾಗಿದದನು. ಆತನ ನೆೋಯ ಉತತಯಾಧಿಕ್ಾರಿಖಳು (ಕಲಿೋಪಯು, 
ಅಲ್-ಕಲಿೋಪಾ) ಆಗಿದುದ ಎಯಡ  ಔಚೆೋರಿಖಳನುನ ಫಫ ಮಕ್ತತಯಿಂದಿಗೆ ಷಿಂಯೋಜಿಸ್ದದಯು. ಭಸಭಭದ್ ಅರಿಿಂದ 
ಸುಟ್ಟಿಕ್ ೆಿಂಡ ಧಾಮಿಗಔ ಯಾಜಮದ ಈ ಖುರಿಮನುನ ಇಿಂದು ಭ ಲಬ ತಾದಿಖಳು ಸಕ್ತಾನಿಿಂದ ಕ್ೋೆಳುತಿತದಾದಯೆ. ಇಷಾಲಮಿನ 
ಅಿಂತಿಭ ಖುರಿ ಇಡ್ರೋ ಜಖತತನುನ ಇಷಾಲಿಂಗ ೆ ಷಭಪ್ರಗಷುುದಾಗಿದ.ೆ ಅದಯ ಯಕ್ಾಯ, ಯಿಂಚದ ಯತಿಯಿಂದು ಯಾಜಮು 
ಶರಿಮಾ, ಧಾಮಿಗಔ ಕ್ಾನ ನಿನ ಆಧಾಯದ ಮೆೋಲೆ ಇಷಾಲಿಂ ಯಜಾಯಬುತಾಖಫೆೋಕ್ತದ.ೆ ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಈ ಅಿಂತಿಭ 
ಖುರಿಮನುನ ಷಾಧಿಸ್ದಾಖ ಭಾತಯ ‚ವಾಿಂತಿ‛ ಸ್ಖುತತದೆ. 
 
ಭುಸ್ಲಿಂ ದೃಷ್ಟ್ಿಕ್ ೆೋನದ ಯಕ್ಾಯ, ಜಿೋನನುನ ಇಷಾಲಿಂ ಭತುತ ಅದಯ ಕ್ಾನ ನುಖಳಿಿಂದ ನಿಮಿಂತಿಯಷಫೆೋಔು. ಅಿಂತಸ 
ಇಷಾಲಮಿನ ಷಕ್ಾಗಔಯದ-ಅಬಾಮಷು ಷಾಭಾನಮಾಗಿ ಅಧಿಕ್ಾಯಮುಔತ ಭತುತ ಷಾಗಧಿಕ್ಾಯಮುಳಳದಾದಗಿಯುತತದೆ. ಆದಾಖ ಮ, 
ಅನೆೋಔ ಇಷಾಲಿಂ ಯಾಶಾಖಳಲಿಲ ಷಿಂಷತುತಖಳು ಅಸ್ತತದಲಿಲ,ೆ ಅುಖಳು ಶರಿಮಾದ ಕ್ಲೆು ಬಾಖಖಳನುನ ಭಾತಯ ತಭಭ 
ವಾಷನದಲಿಲ ಷೆೋರಿಸ್ಕೆ್ ಿಂಡ್ರೆ, ಭತುತ ಆದದರಿಿಂದ ಭ ಲಬ ತಾದಿಖಳಿಗೆ ವಿಯೆ ೋಧಾಗಿೆ. ಶರಿಮಾದಿಿಂದ ಆಡಳಿತ 
ನಡೆಷು ಇಷಾಲಿಂ ಯಾಜಮು ಯಜಾಯಬುತಲಲ (ಗಿಯೋಕ್, ಜನಯ ಆಡಳಿತ) ಮಾಕ್ಿೆಂದಯ ೆ ಅಧಿಕ್ಾಯ ನಿಜಾಗಿ ಹಿಡ್ರದಯು 
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ಇಯಲಲ, ಆದಯ ೆಅಲಾಲಹ್ ಅಧಿಕ್ಾಯ ಹಿಡ್ರದನಾಗಿಯುನು. ಇದಲಲದ,ೆ ಎಲಾಲ ನಾಖರಿಔಯ ಷಭಾನತ ೆಭತುತ ಷಾತಿಂತಯಿ ಾದ 
ಯಜಾಯಬುತದ ಆಧಾಯನುನ ಇಷಾಲಿಂ ಅಿಂಗಿೋಔರಿಷುುದಿಲಲ.  
 
ವಿವಾದಮಿಂತ ವಿವಿಧ ಇಷಾಲಮಿನ ಯಾಜಮಖಳು ಶರಿಮಾನುನ ವಿವಿಧ ಸಿಂತಖಳಿಗೆ ಜಾರಿಗ ೆ ತಿಂದಿೆ. ಷೌದಿ ಅಯೋೆಬಿಮಾ, 
ಭಹಿಳಮೆಯಲಿಲ ಕ್ಾಯುಖಳನುನ ಒಡ್ರಷುುದನುನ ನಿಶೆೋಧಿಸ್ದಯೆ, ಟುನಿೋಶಿಮಾ ಸೆಚು ಿ ಉದಾಯಾದ ಕ್ಾನ ನುಖಳನುನ 
ರಿಚಯಿಸ್ದ.ೆ 
? ಿವ್ನರ್ಳು 

 ನಿೋು ಅಲಾಲಸನನುನ ಸೆೋಗೆ ಚಿನ ತಿಯಷುತಿತೋರಿ ಎಿಂಫುದನುನ ವಿರಿಸ್ರಿ? 
 ದೆೋದ ತಯ ಕ್ಾಮಗಖಳ ಫಗೆೆ ನಿಭಗೆ ಏನು ಗೆ ತಿತದ?ೆ 
 ನಿಭಭ ದೃಷ್ಟ್ಿಕ್ ೆೋನದ ಯಕ್ಾಯ, ಅಲಾಲಸನು ಯಾದಿಖಳ ಭ ಲಔ ಜನರಿಗ ೆ ಮಾ ುಷತಔಖಳನುನ 

ಔಳುಹಿಸ್ದಾದನೆ? 
 ನಿಭಗೆ ಭುಕಮಾದ ಆ ಯಾದಿಖಳನುನ ಸೆಷಯುಖಳನುನ ಸೆೋಳಿರಿ. 
 ತಿೋಪ್ರಗನ ದಿನದಿಂದು ಏನಾಖುತತದೆ ಎಿಂದು ನಿೋು ಯೋಚಿನ ಷುತಿತೋರಿ? 
 ಅಲಾಲಸನು ಎಲಲನುನ ಮದಲೆೋ ನಿಧಗರಿಸ್ದಯೆ, ಭನುಶಮನು ತನನ ಕ್ಾಮಗಖಳಿಗೆ ಸೆೋಗೆ 

ಜಾಫಾದಯನಾಗಿಯುತಾತನೆ? 
 ದೆೈನಿಂದಿನ ಾಯಥಗನೆ, ಯಿಂಜಾನ್ ತಿಿಂಖಳಲಿಲ ಉಾಷ, ಮೆಕ್ಾಾಗ ೆ ಸೆ ೋಖುುದು, ವಿವಾಷ ಷ ತಯನುನ 

ಸೆೋಳುುದು ಭುಿಂತಾದ ಇಷಾಲಮಿನ ಆಚಯಣೆಖಳನುನ ಆಚರಿಷು ಭ ಲಔ ನಿೋು ಮಾದೆೋ ರಿೋತಿಮಾಗಿ 
ಅಲಾಲಸನಿಗೆ ಸತಿತಯಾಗಿದಿದೋಯಾ? ಸೌದಾದಯೆ, ದಮವಿಟುಿ ವಿರಿಸ್ರಿ! 

 ಮೆಕ್ಾಾಗ ೆತಿೋಥಗಮಾತೆಯಮ ನಿಂತಯ ನಿಭಗೆ ಮಾ ಆತಿೀಔ ಅನುಬವಿದ?ೆ 
 ನಿೋು ಯಲೆ ೋಔಕೆ್ಾ ಯೋೆಶಿಷಲು ಷಾಧಮಾಖುತತದೆ ಎಿಂದು ನಿೋು ಸೆೋಗೆ ಬಾವಿಷುತಿತೋರಿ? 
 ‚ವಾಿಂತಿ‛ ಫಗೆೆ ನಿಭಭ ತಿಳುಳಿಕೆ್ ಏನು? 
 ‚ಧಾಮಿಗಔ ಷಾತಿಂತಯಿ‛ ದ ಫಗೆೆ ನಿಭಭ ತಿಳುಳಿಕೆ್ ಏನು? 
 ಜಿಸಾದ್ ಫಗೆೆ ನಿಭಭ ತಿಳುಳಿಕೆ್ ಏನು? 
 ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗದಲಿಲ ಧಭಗಬಯಶತಿೆ ಕ್ಾನ ನು ನಾಮಮಮುತ ಎಿಂದು ನಿೋು ಬಾವಿಷುತಿತೋಯಾ? 
 ವಿವಿಧ ಧಭಗಖಳಲಿಲಯು ಜನಯು ಧಭಗ ಯಚಾಯ ಕ್ಲೆಷ ಭಾಡಲು ಿಂದೆೋ ರಿೋತಿಮ ಸಔಾನುನ 

ಸೆ ಿಂದಿದಾದಯೆಿಂದು ನಿೋು ಬಾವಿಷುತಿತೋಯಾ? 
1.6 ಇಷಾಲಮಿನ ರ್ುಂುರ್ಳು 
ಭುಸ್ಲಿಂಯು ವಿವಾದಮಿಂತ ಇಷಾಲಿಂ ಷಭುದಾಮದ ಐಔಮತೆಮನುನ (ಉಭಾಭ) ದೆೋ ದೆೋ ತಿತಸೆೋಳಿದಾದಯೆ. ಷಾಭಾನಮಾಗಿ, 
ಅಯು ಖುಿಂುಖಳನುನ121 ಚಚಿನ ಗಷಲು ಇಶಿಡುುದಿಲಲ ಭತುತ ಇಷಾಲಿಂ (ಫ್ರಕ್ಾಗ, ಿಂಥ) ದ ಅಷಿಂಖ್ಾಮತ ವಿಬಾಖಖಳನುನ 
ಉಲೆಲೋಖಿಷುುದನುನ ತಪ್ರಷುತಾತಯೆ. ಕ್ೈೆಷತ ಧಭಗದ ವಿವಾಷಾಸಗತೆಮನುನ ಯಶಿನಷು ಎಲಾಲ ಯಮತನಖಳು, ಅದೆೋ 
ಭಾನದಿಂಡಖಳನುನ ಅಯು ತಭಭ ನಿಂಬಿಕ್ಗೆೆ ಅನಯಿಷದ ಸೆ ಯತು ಮಾುದೆೋ ಉದೆದೋವನುನ ಷಾಧಿಷುುದಿಲಲ ಎಿಂಫ 
ಅಿಂವನುನ ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಸೆಚಾಿಗಿ ಔಡಖೆಗೆಷುತಾತಯೆ.  
-------------------------- 
121 ಈ ುಷತಔು ಎಲಾಲ ಖುಿಂುಖಳನುನ ವಿರಿಷಲು ಉದೆದೋಶಿಸ್ಲಲ. ಇದು ವಿಶಮದ ಕ್ತಯು ರಿಚಮಾಖಲು ಭಾತಯ ಉದೆದೋಶಿಷಲಾಗಿದೆ. 
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ಭುಸ್ಲಿಂಯು ‚ಿಂಥ‛ (ಫ್ರಕ್ಾಗ) ಎಿಂಫ ದನುನ ಕ್ೈೆಷತರಿಗಿಿಂತ ವಿಭಿನನಾಗಿ ಫಳಷುತಾತಯೆ. ಭುಕಮಾಗಿ ಈ ದನುನ 
ಭುಸ್ಲಿಂಯನುನ ಷುನಿನ ಭತುತ ಶಿಮಖಳಾಗಿ ವಿಬಜಿಷಲು ಫಳಷಲಾಖುತತದ,ೆ ಭತುತ ಎಯಡನೆಮದಾಗಿ ಈ ಭುಕಮ 
ಖುಿಂುಖಳೄೆಳಗಿನ ಸಲಾಯು ವಿಬಾಖಖಳಿಗೆ ಭಾತಯ ಫಳಷಲಾಖುತತದೆ. ಭಸಭಭದ್ ಆತನ ಅನುಮಾಯಿಖಳು ಅನೆೋಔ 
ಿಂಥಖಳಾಗಿ122 ವಿಬಜನೆಮಾಖುತಾತಯೆ ಎಿಂದು ತಾನೆೋ ಬವಿಶಮ ನುಡ್ರದಿದಾದಯೆ. 
 

1.6.1 ಷುನಿನರ್ಳ ಮತುತ ಶಿಮಾರ್ಳ ಮ ಲರ್ಳು.  
ಷುನಿನ ಎಿಂಫ ದು ಷುನಾನ ದದಿಿಂದ ಫಿಂದಿದ,ೆ ಇಷಾಲಿಂನ ಯಾದಿ ಭಸಭಭದ್ ಅಯ ಷಿಂಯದಾಮ ಎಿಂದಥಗಾಗಿದೆ. 
ಷುಭಾಯು ಎಲಾಲ 90% ಭುಷಲಾಭನಯು ಷುನಿನಖಳಾಗಿದಾದಯೆ. ಉಳಿದಯು ಶಿಮಾಖಳು123 ಭತುತ ಇತಯ ಖುಿಂುಖಳ ನಡು ೆ
ಸಿಂಚಿನ ಸೆ ೋಗಿದಾದಯ,ೆ ಇತಯ ೆ ಖುಿಂುಖಳು ಷುನಿನ ಭತುತ ಶಿಮಾಖಳ ಷಿಂಗಶಗದಿಿಂದ ಸೆ ಯಸೆ ಗಿ.ೆ ಇಷಾಲಿಂನ ಎಯಡು 
ದೆ ಡಡ ಖುಿಂುಖಳ ನಡುವಿನ ಮತಾಮಷು ಭ ಲತಃ ಕ್ೋೆಲ ಯಾಜಿಂವಾಗಿತುತ: ಆಯಿಂಭಿಔ ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಭಸಭಭದ್ 
ಅಯ ಉತತಯಾಧಿಕ್ಾರಿಮ ಔುರಿತು ಸೆ ೋಯಾಡ್ರದಯು ಭತುತ ಅಯ ಉತತಯಾಧಿಕ್ಾಯದ ಫಗೆೆ ಮಾುದೆೋ ಷ ಚನಖೆಳನುನ 
ನಿೋಡಲಿಲಲ. ಆಯಿಂಭಿಔ ಇಷಾಲಿಂನ ಯಾಜಕ್ತೋಮ (ಭತುತ ಆದದರಿಿಂದ ಧಾಮಿಗಔ) ನಾಮಔತನುನ ಷುನಿನ ಪ್ರಕ್ ೆಿಂಡಯೆ, 
ಶಿಮಾಖಳು ಫಿಂಡಾಮದೆದಯು ಭತುತ ಮದಲ ಭ ಯು ಕಲಿೋಪಯನುನ ತಿಯಷಾರಿಸ್ದಯು. ಭುಸ್ಲಿಂಯ ಯಾಜಕ್ತೋಮ ಭತುತ 
ಧಾಮಿಗಔ ನಾಮಔತದ ಕ್ಾನ ನುಫದಧ ಉತತಯಾಧಿಕ್ಾರಿಖಳಾಗಿ, ಭಸಭಭದ್ ಅಯ ಅಳಿಮ ಅಲಿಮನುನ ಭತುತ ಅಯ 
ದೆೈಹಿಔ ಿಂವಷಥಯನುನ ಭಾತಯ ಶಿಮಾಖಳು ಪ್ರಕ್ ೆಿಂಡಯು. 
 
ಶಿಮಾಖಳು ಭುಗಿಮದ ರಿೋತಿಮಲಿಲ ಜಖಳಾಡ್ರದಾದಯ,ೆ ಉದಾಸಯಣೆಗ,ೆ PÀÄgïಆನ್ ಯಚಿನ ಷಲಾಗಿದೆಯೋ ಅಥಾ 
ವಾವತಾಗಿ ಅಸ್ತತದಲಿಲದೆಯೋ ಎಿಂಫ ಯವೆನ, ಭತುತ ಅಲಾಲಸನ  ಗಬಾವಿ ನಿಣಗಮು ಭಾನ ಜಾಫಾದರಿಮ124 
ವಿಯುದಧಾಗಿದೆ. ಅಲಿಮ ತಿನ ಪಾತಿಭಾ ಅರಿಗ ೆಅಲಾಲಸನು ವಿವೆೋಶಾಗಿ ಯಔಟ್ಟಸ್ದನೆಿಂದು ಶಿಮಾಖಳು ನಿಂಫುತಾತಯೆ, 
ಷುನಿನ ಭುಸ್ಲಭಯು ಈ ಷಿಂಯದಾಮಖಳನುನ ತಿಯಷಾರಿಷುತಾತಯೆ. ಶಿಮಾ ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಇಷಾಲಮಿನ ಷಾಹಿತಮದ ಅಧಮಮನು 
ನಿಯಿಂತಯ ಯಕ್ತಯಯ ಎಿಂದು ಭತುತ ಅಲಾಲಸನ ಎಲಾಲ ಕ್ಾನ ನುಖಳನುನ ಖುಯುತಿಷಲು ಇದು ಅವಮಔಾಗಿದೆ ಎಿಂದು 
ನಿಂಫುತಾತಯೆ. ಷುನಿನ ಭುಸ್ಲಭರಿಗಿಿಂತ ಭಿನನಾಗಿ PÀÄgïಆನ್ ಭತುತ ಶಿಮಾ ಷಿಂಯದಾಮಖಳನುನ ತಭಭ  ಗಜಯು 
ಅಧಿಕ್ಾಯ ಹಿಡ್ರದಯಿಂತೆ ಅದೆೋ ಅಧಿಕ್ಾಯದಿಿಂದ ಶಿಮಾ ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಾಮಖ್ಾಮನಿಷಫಸುದು ಎಿಂದು ನಿಂಫುತಾತಯೆ: 
ಇಜಿತಸಾದ್ ನ ಫಾಗಿಲು ಎಿಂದಿಖ  ಭುಚಿಿನ ಲಲ. ಇಷಾಲಮಿನ ಕ್ಾನ ನು ಔ ಡ ಸದಿೋಸ್ ಅನುನ ಆಧರಿಸ್ಯುುದರಿಿಂದ, ಕ್ಲೆು 
ಷುನಿನ ಸದಿೋಸ್ ಖಳನುನ ಶಿಮಾ ತಿಯಷಾರಿಷುುದು ಭತುತ ಕ್ಲೆು ಶಿಮಾ ಸದಿೋಸ್ ಖಳನುನ ಷುನಿನ ತಿಯಷಾರಿಷುುದು ಎಿಂದಯೆ 
ಕ್ಾನ ನಿನ ಆೃತಿತಖಳು ಭಿನನಾಗಿಯುತತೆ. ಉದಾಸಯಣೆಗ,ೆ ಶಿಮಾ ಭತುತ ಷುನಿನ ಇಫಫಯ  ವುಔಯಾಯ (ಜುಭಾ) ಾಯಥಗನೆ 
ಷಲಿಲಸ್ದಯೆ, ನಿಕಯಾದ ಾಯಥಗನೆ ಷಭಮಖಳು ಭಿನನಾಗಿಯುತತೆ. ಕ್ಲೆು ಶಿಮಾಖಳು ತಾತಾಾಲಿಔ ವಿಾಸಖಳನುನ 
(ಭುತಾ) ಷಸ ಅಬಾಮಷ ಭಾಡುತಾತಯ,ೆ ಇದನುನ ತಿಿಂಖಳು ಅಥಾ ದಿನಖಳಯೆಗ ೆಿಂದಭಾಡ್ರಕ್ ೆಳಳಫಸುದು.  
 
------------------------------ 
122 ಸ ಮಸ್ ನೆ ೋಡ್ರರಿ (1982:567-569): ‚ಯಾದಿ ಸೆೋಳಿದದನುನ ಅಫುದಲಾಲ ಇಬನ ಉಭರ್ ವಿರಿಷುತಾತನೆ:‛ ಇಷಾಯಯೋಲ್ ಭಔಾಳಿಗೆ ಭಾಡ್ರದಿಂತೆ ಇದು ನನನ ಜನರಿಗೆ ಆಖುತತದೆ. ಇಷಾಯಯೋಲ್ ಭಔಾಳನುನ 72 
ಿಂಖಡಖಳಾಗಿ ವಿಿಂಖಡ್ರಷಲಾಗಿದೆ, ಭತುತ ನನನ ಜನಯನುನ 73 ಎಿಂದು ವಿಿಂಖಡ್ರಷಲಾಗಿದೆ. ಿಂದು ಿಂಥನುನ ಸೆ ಯತುಡ್ರಸ್ ಈ ಯತಿಯಿಂದು ಿಂಥಖಳು ನಯಔಕೆ್ಾ ಸೆ ೋಖುತತೆ. ‚ಷಸಚಯಯು,‛ ಒ ಯಾದಿಯೋ, 
ಅದು ಮಾುದು? ಎಿಂದು ಕೆ್ೋಳಿದಯು, ಆತನು ಸೆೋಳಿದನು: ‚ನನಿನಿಂದ ಭತುತ ನನನ ಷಸಚಯರಿಿಂದ ಯಔಟ್ಟಸ್ಯು ಧಭಗ.‛ (ಮಿವಾಾತ್, ುಷತಔ i ಅದಾಮಮ vi. pt 2.). ಆದಯೆ ಇಿಂದು ಈ ಷಿಂಖೆ್ಮ ಭಸಭಭದ್ 
ಅಯ ಬವಿಶಮಾಗೆಖಳನುನ ಮಿೋರಿದೆ.  
123 ಭುಸ್ಲಿಂ ವಿದಾಿಂಷರಿಿಂದ ಶಿಮಾ ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗದ ವಿಯಾದ ಅಧಮಮನಕ್ಾಾಗಿ ತಫತಾಫಾಯಿ (1975) ನೆ ೋಡ್ರರಿ. 
124 ಈ ವಿಶಮಖಳನುನ ಫಸುವಃ ಔಡ್ರಮೆ ಭಟಿದಲಿಲದದಯ , ಇತಯ ಖುಿಂುಖಳಲಿಲ ಚಚಿನ ಗಷಲಾಗಿದೆ.  
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ಶಿಮಾಖಳು ಷಸ ವಿಭಿನನ ಿಂವಯಿಂರಿಔಾಗಿ ಫಿಂದ ಕ್ಾನ ನುಖಳನುನ ಅನುಷರಿಷುತಾತಯೆ ಭತುತ ವಿಭಿನನ ಸಫಫಖಳನುನ 
ಆಚರಿಷುತಾತಯೆ. 
 
ಅಲಷಿಂಖ್ಾಮತ ರಿಸ್ಥತಿಮಲಿಲ ಾಸ್ಷು ಶಿಮಾ ಖುಿಂುಖಳು ಷುನಿನಖಳ ಯಾಜಕ್ತೋಮ ಷಾಥನೆಮ ವಿಯುದಧದ ಸೆ ೋಯಾಟದ 
ರಿಣಾಭಾಗಿ, ಸತಾವೆಮ ಭನಸ್ಥತಿ ಭತುತ ಸುತಾತಭತಮೆ ಉಚಾಿಯಣಾ ಿಂಥನುನ ಫೆಳಸೆ್ದಯು. ಆದದರಿಿಂದ, ಮೆಕ್ಾಾಗೆ 
ತಿೋಥಗಮಾತೆಯ ಭಾಡುುದಯ ಜೆ ತೆಗೆ ಅಯು ತಭಭ ಶಿಮಾ ನಾಮಔಯ ಷಭಾಧಿ ಷಥಳಖಳಿಗೆ ತಿೋಥಗಮಾತೆಯ ಭಾಡುತಾತಯೆ 
ಶಿಮಾಕ್ಾೆ ಯತೆಮೋಔಾದದುದ ಅಲಲಾದಯ  ‚ಷಿಂತಯು‛ ಎಿಂದು ಘೀ ೋಷ್ಟ್ಷಲಾಗಿದ.ೆ ಆದಯ . ಶಿಮಾಖಳು ತಭಭ 
ಇಭಾಮ್ ಖಳನುನ125 ನೆೋಯಾಗಿ ಅಲಾಲಸನಿಿಂದ ನೆೋಭಔ ಭಾಡಲಟ್ಟಿದಾದಯ ೆ ಭತುತ ಯಿಂಚದ ಅಿಂತಮದಲಿಲ, ಫಫ ಭಹಿದ 
ಫಯುತಾತನೆ, ಆತನ ನಾಮಮದ ದೆೈವಿಔ ಯಾಜಮನುನ ನಿಮಿಗಷುತಾತನೆ ಎಿಂದು ಭನಖಿಂಡ್ರದಾದಯ.ೆ ಶಿಮಾ ಖುಿಂುಖಳು 
ಭುಕಮಾಗಿ ಷ್ಟ್ಗಮಾ, ಯಮೆನ್ ಭತುತ  ಗ ಆಫ್ರಯಕ್ಾದಲಿಲ ಅಭಿೃದಿಧ ಸೆ ಿಂದಿದು. ಇಿಂದು, ಶಿಮಾ 
ಖುಿಂುಖಳನುನ ಯಿಂಚದಾದಮಿಂತ ಕ್ಾಣಫಸುದು, ಆದಯ ೆಅುಖಳ ಕ್ೋೆಿಂದಯ ಇಯಾನ್ ಆಗಿದ,ೆ ಅಲಿಲ ಟೆಲರ್-ಶಿಮಾಖಳು126 
16ನೆೋ ವತಭಾನದ ಆಯಿಂಬದಿಿಂದಲ  ಾಯಫಲಮ ಸೆ ೋಿಂದಿದಾದಯೆ. ಇಷಾಲಮಿನ ಇತಿಸಾಷದ ವತಭಾನಖಳಲಿಲ, ಷುನಿನ 
ಯಾಜಿಂವಖಳು ಷಾಭಾನಮಾಗಿ ಷಾಿಂಯದಾಯಿಔ ವಕ್ತತಮನುನ ಯತಿನಿಧಿಷುತತೆ, ಆದಯ ೆಶಿಮಾಖಳು ವಿಯೆ ೋಧಿಖಳಾಗಿದಾದಯ.ೆ 
 
1.6.2 ಖಾರಿಜ್್ೈಟರ್ಳು, ಸಾಬಿರ್ಳು ಮತುತ ಮುಟಾಜಿಲ್ೈಟರ್ಳು. 
ಖ್ಾರಿಜೆೈಟಖಳು, ಸಾಬಿಖಳು ಭತುತ ಭುಟಾಜಿಲೆೈಟಖಳು ಷಮಿಂ-ಳಗೆ ಿಂಡ್ರಯು ಇಷಾಲಮಿನ ಿಂಥಖಳಿಗಿಿಂತ 
ವಿಬಜಿತಗೆ ಿಂಡ್ರಯು ಖುಿಂುಖಳಾಗಿೆ. ಖ್ಾರಿಜೆೈಟಖಳು ಇಷಾಲಮಿನ ಆಯಿಂಭಿಔ ದಿನಖಳಯಗೆೆ ಷಣಣ ಖುಿಂಾಗಿ ಇಷಾಲಿಂ 
ಧಭಗದ ಷಿಂ ಣಗ ಆಭ ಲಾಖಯ ರಿವುದಧ ಷಯ ನುನ ಬಿಟುಿಕೆ್ ಡಲು ನಿಯಾಔರಿಸ್ದಯು. ಮಾುದೆೋ ಯಾಜಿ ವಿಯುದಧ 
ಔಠಿಣ ಔಯಭ ತೆಗೆದುಕೆ್ ಳಳಫೆೋಕ್ಾಖುತತದೆ ಎಿಂಫ ಅಭಿಾಯಮನುನ ಅಯು ಸೆ ಿಂದಿದದಯು ಭತುತ ಇತಯ ವಿಶಮಖಳ ನಡುೆ 
‚ಭುಔತ ಇಚಾಿವಕ್ತತ‛ ನಿಂಬಿಕ್ಮೆ ಲೆೋಕನಾಗಿ ಸೆ ಿಂದಿದದಯು. ಖ್ಾರಿಜೆೈಟಖಳು ಉಳಿದಿಯು ಏಕೆ್ೈಔ ವಾಖ್ಯೆಿಂದಯೆ ಇಫಾದಿ 
ಭುಸ್ಲಭಯು, ಅಯು ನಿಂಬಿಕ್ಮೆಿಂದ ಶಿಮಾಭತದಿಿಂದ ಭಿನನಾಗಿದಾದಯೆ ಇಭಾಮ್ (ನಾಮಔ) ನನುನ ಅಯ ನಿಂಬಿಕ್ಮೆ 
ಆಧಾಯದ ಮೆೋಲೆ ಭಾತಯ ಆರಿಷಫೆೋಔು ಿಂವಾಯಿಂಮಗದಿಿಂದ ಅಲಲ, ಭತುತ ಷುನಿನ ಭತದಲಿಲ ಉತಾಭನ್ ಭತುತ ಅಲಿ 
ಅಯನುನ ತಿಯಷಾಾಯ ಭಾಡುುದಯಲಿಲ ಭತುತ ಅನಾಮಮದ ಆಡಳಿತಗಾಯಯನುನ ದಚುಮತಗೆ ಳಿಷು ಅಖತಮತೆಗ ೆ ಫಲಾದ 
ತುತ ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ. ಇಫಾದಿ ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗು ಅದಯ ಔಟುಿನಿಟ್ಟಿನಿಿಂದ ಸೆಷಯುಾಸ್ಮಾಗಿದೆ, ಆದಯ,ೆ ಖ್ಾರಿಜಿಖಳಿಂತಲಲದ,ೆ 
ಇಫಾದಿ ಯಭುಕ ಾಖಳು ಫಫ ಭುಸ್ಲಭನನುನ ಷಮಿಂಔೃತಾಗಿ ಅವಿವಾಸ್ಮನಾನಗಿ ಭಾಡುುದಿಲಲ ಎಿಂಫ 
ವಿಶಮನುನ ಇಫಾದಿಖಳು ರಿಖಗೆಷುುದಿಲಲ. ಸೆಚಿಿನ ನ ಇಫಾದಿ ಭುಸ್ಲಭಯು ಒಭನ್ ಭತುತ ಅಲಿುೋರಿಮಾದಲಿಲ 
ಾಸ್ಷುತಿತದಾದಯೆ.  
 
ಸಾಬಿಖಳು ಷೌದಿ ಅಯೆೋಬಿಮಾದ ಮುದದನಿಯತ, ಧಭಗವುದಿಧಾದಿಖಳ ಖುಿಂಾಗಿದ.ೆ ಅಯು ಅತಮಿಂತ ಭ ಲಬ ತಾದಿ 
ಷುನಿನ ಖುಿಂನುನ ಯ ಪ್ರಷುತಾತಯೆ ಭತುತ ಇತಿತೋಚಿನ ನ ಭ ಲದಯಾಗಿದಾದಯೆ. 1 8ನೆೋ ವತಭಾನದಲಿಲ,  ಭಸಭಭದ್ ಇಬನ  
ಅಫುದಲ್ ಸಾಬ (1703-1792)  ಗ ಅಯೆೋಬಿಮಾದಲಿಲ ಧಾಮಿಗಔ ಚಳುಳಿಮನುನ (ಸಾಬಿಾದ)   
---------------------------- 
125 ಶಿಮಾ ಧಾಮಿಗಔ ಭುಕಿಂಡಯು. 
126 ಯಾದಿ ಭುಸಭಭದ್ ನಿಂತಯ ಸನೆನಯಡು ಇಭಾಮ್ ಖಳ ಅನುಮಾಯಿಖಳು ಅಥಾ ಆತಿೀಔ ನಾಮಔಯು. 
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ಭುನನಡೆಸ್ದನು ಅದು ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗನುನ ವುದಿಧೋಔರಿಷಲು ಯಮತಿನಸ್ತು. ಅಲ್-ಅಷಾಲಫ್ ಆಸ್-ಷಲಿೋನಿೋನ್ (ಇಷಾಲಿಂಗ ೆ
ಮಟಿಮದಲ ಭತಾಿಂತಯಗ ೆಿಂಡನು)127; ಔಲಿಸ್ದಿಂತೆ ಅಫುದಲ್ ಸಾಬ ಇಷಾಲಿಂನುನ ಅದಯ ಭ ಲ ತತಖಳಿೆಂದು 
ಬಾವಿಸ್ದದಕ್ಾೆ ಹಿಿಂದಿಯುಖಲು ಫಮಸ್ದದನು "ಬಿದಾ (ಧಾಮಿಗಔ ನಾವಿೋನಮತೆ) ಭತುತ ಶಿಕ್ಗ (ಫಸುದೆೋತೆ). ರಿಚಯಿಸ್ದ 
ಬಯಶಾಿಚಾಯ ಎಿಂದು ಅನು ರಿಖಗೆಸ್ದದನುನ ಆತನು ತಿಯಷಾರಿಸ್ದನು. ಅಯು ಷೌದ್ ಭನೆತನದೆ ಿಂದಿಗೆ ಮೆೈತಿಯ 
ಭಾಡ್ರಕ್ ೆಿಂಡನು, ಇದು ಅಿಂತಿಭಾಗಿ ಭಧಮ ಅಯೆೋಬಿಮಾನುನ ನಿಮಿಂತಿಯಷಲು ಯಶಿೋದಿಖಳ ಮೆೋಲೆ ಜಮ ಷಾಧಿಸ್ತು 
ಭತುತ ಟ ೆಿೋಭನ್ ಷಾಭಾಯಜಮದ ವಿಯುದಧ ಸಲಾಯು ದಿಂಗೆಖಳಿಗ ೆಕ್ಾಯಣಾಯಿತು. ಆಯಿಂಭಿಔ ಮವಷುಷ (ಮೆಕ್ಾಾ ಭತುತ 
ಭದಿೋನಾ ವಿಜಮ) ನಿಂತಯ ಅಭಾನಔಯಾದ ಷೆ ೋಲು, ನಿಂತಯ ುನಯುಜಿುೋನ ಷೌದಿ ಅಯೋೆಬಿಮಾದ ಯಚನೆಮಲಿಲ 
ಯಾಕ್ಾಶೆಠಮಾಯಿತು. 
 
ಸಾಬಿಖಳು ಷಲಾಫ್ರಖಳು (ಚಳುಳಿ ಷಲಾಫ್ರಮಾ) ಎಿಂದು ಔಯೆಮಲು ಫಮಷುತಾತಯೆ. ಅದಯ ಯಭುಕ ತತಖಳಲಿಲ ಿಂದು 
‚ಆಲೆ ೋಚನೆಖಳ ವಾಲೆಖಳು‛ (ಕ್ಾನ ನು ಷಿಂಯದಾಮಖಳು) ನಿಭ ಗಲನ,ೆ ಭತುತ ಸದಿೋಸ್ (ಯಾದಿಮ 
ಷಿಂಯದಾಮಖಳು) ವಿಜ್ಞಾನಖಳ ಅಧಮಮನದ ಭ ಲಔ ನೆೋಯಾಗಿ ಭಸಭಭದ್ ಅಯ ಅನುಷಯಣೆ ಭಾಡುದು. ಸನಾಫಲಿ 
ಕ್ಾನ ನು ಷಿಂಯದಾಮು ಷೌದಿ ಅಯೆೋಬಿಮಾದಲಿಲ ಇಷಾಲಮಿನ ಕ್ಾನ ನನುನ ಡೆದ ಯಫಲ ಚಿನ ಿಂತನೆಮ ವಾಲೆಮಾಗಿದೆ, 
ಭತುತ ಇಷಾಲಮಿನ ವಿತಯ ಷಥಳಖಳಾದ ಮೆಕ್ಾಾ ಭತುತ ಭದಿೋನಾನುನ ಷೌದಿ ನಿಮಿಂತಯಣದಿಿಂದಾಗಿ ಇಷಾಲಿಂ ಯಿಂಚದ 
ಮೆೋಲೆ ಸೆಚಿಿನ ನ ಯಬಾ ಬಿೋರಿದೆ, ಇತಯ ದೆೋವಖಳಲಿಲನ ಭಸ್ೋದಿಖಳು ಭತುತ ವಾಲೆಖಳಿಗ ೆಷೌದಿ ಧನಷಸಾಮ ಭಾಡುತಿತದೆ. 
ಸೆಚಿಿನ ನ ಷೌದಿ ಇಷಾಲಮಿನ ವಿದಾಿಂಷಯನುನ ಇಷಾಲಿಂ ಯಿಂಚದ ಇತಯ ಬಾಖಖಳಿಿಂದ ಸಾಬಿಖಳು ಎಿಂದು 
ರಿಖಗೆಷಲಾಖುತತದೆ. 
 
ಭುತಾಜಿಲೆೈಟಖಳು ದೆೈವಾಷರು 8ನೆೋ ವತಭಾನದಲಿಲ ಫಷಾಯ (ಇಯಾಕ್) ನಲಿಲ ಸುಟ್ಟಿಕ್ ೆಿಂಡ್ರತು, ಾಸ್ಲ್ ಇಬನ ಅಟಾ 
(ಕ್ತಯ.ವ. 131 ಎಸರೆ್/748 ಕ್ತಯ.ವ.) ಿಂದು ದೆೈವಾಷರದ ವಿಾದದ ನಿಂತಯ ಅಲ್-ಸಷನ್ ಅಲ್-ಫಸ್ಯಮ ಫೆ ೋಧನಾ 
ಾಠ್ಖಳನುನ ತೆ ಯೆದನು. ಇದಯ ರಿಣಾಭಾಗಿ ಆತನು ಭತುತ ಆತನ ಅನುಮಾಯಿಖಳು, 'ಅಭರ್ ಇಬನ' ಉಫೆೈದ್ 
(d144 ಎಎರ್/761 ಕ್ತಯ.ವ.) ಷೆೋರಿದಿಂತೆ ಭುತಾಜಿಲಿ128 ಎಿಂದು ಸೆಷರಿಷಲಾಯಿತು, ನಿಂತಯ, ದೆೈವಾಷರದ ಆಧಾಯದ 
ಮೆೋಲೆ, ಭುತಜಿಲಿಲಖಳು ತಭಭನುನ ತಾೆೋ ಅಹ್ಲ ಅಲ್-ತವಿಸದ್ ಾ ಅಲ್ ಅಡ್ಲ (‚ದೆೈವಿಔ ಏಔತ ೆಭತುತ ನಾಮಮದ ಜನಯು‛) 
ಎಿಂದು ಔಯೆದುಕೆ್ ಿಂಡಯು. ಭುತಾಜಿಲಿಸ್ ತಔಗ ಭತುತ ವಿಭಿನನ ಅಿಂವಖಳನುನ ಅಥಾ ಗಿಯೋಕ್ ತತತವವಾಷರನುನ 
ಅಲಿಂಬಿಸ್ದದಯ , ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗದ ಸ್ದಾಧಿಂತಖಳು ಅುಖಳ ಾಯಯಿಂಬದ ಸಿಂತ ಭತುತ ಅಿಂತಿಭ ಉಲೆಲೋಕಖಳಾಗಿ.ೆ 
ದೆೈವಾಷರದ ಯತಿಷಧಿಗ ವಾಲೆಖಳು ಅಯ ವಿಯುದಧ ಎದಿದಯು ಆಯೆ ೋಖಳು-ಅಯು ಇಷಾಲಮಿನ-ಸೆ ಯತಾದ 
ಭಾದರಿಖಳಿಗ ೆ ಷಿಂ ಣಗ ಅಧಿಕ್ಾಯನುನ ನಿೋಡ್ರದಾದಯೆ-ಮಾುದೆೋ ಷುತನಿಶಠ ಾಷತಕ್ತಾಿಂತಲ  ಧಭಗವಾಷರದ ವಿವಿಧ 
ವಾಲೆಖಳ ನಡುವಿನ ಭಿೋಔಯ ವಿಾದಖಳನುನ ಯತಿಬಿಿಂಬಿಷುತತದೆ. ಉದಾಸಯಣೆಗೆ, ಭುತಾಜಿಲಿಖಳು ಭಾಜಿ ನಿಹಿಲ ೆೋ ಷೃಷಿ್ಟ್ಮ 
ಸ್ದಾಧಿಂತನುನ ಷಾಗನುಭತದಿಿಂದ ಅಳಡ್ರಸ್ಕ್ ೆಿಂಡಯು ಭುಸ್ಲಿಂ ತತಜ್ಞಾನಿಖಳು, ಅಲ್-ಕ್ತಿಂಡ್ರ ಸೆ ಯತುಡ್ರಸ್, 
ಯಿಂಚದಲಿಲಯು ನಿತಮತನುನ ಮಾುದೆ ೋ ಿಂದು ಯ ದಲಿಲ ನಿಂಬಿದಾದಯೆ.  ಗಬಾವಿ ನಿಧಾಗಯದ ಇಷಾಲಮಿನ 
ಸ್ದಾಧಿಂತನ ನ ಅಯು ತಿಯಷಾರಿಸ್ದಯು ಭತುತ ಆ ಕ್ಾಯಣಕ್ಾಾಗಿ ಅಿಂತಿಭಾಗಿ ಅಸ್ತತದಿಿಂದ ಸೆ ಯಖುಳಿದಯು.  
-------------------------- 
127 "ಅಲ್-ಅಷಾಲಫ್ ಆಸ್-ಷಾಲಿಹಿೋನ್": ೆಹ್ಯ (1979) ಇದನುನ ‚ಆದಯಗೆಮ  ಗಜಯು‛. 
128 ಭುತಾಜಿಲಿ ಎಿಂಫ ಸೆಷಯು ಅಯೆೋಬಿಕ್ ಭ ಲದಿಿಂದ (ಇಟಾಜಲಾ) ಸುಟ್ಟಿಕೆ್ ಿಂಡ್ರದೆ, ಇದಯಥಗ ‚ಬಿಡುುದು‛,   ‚ಹಿಿಂತೆಗೆದುಕೆ್ ಳುಳುದು‛. 
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ಇಷಾಲಮಿನ ನಾಖರಿಔತಮೆ ಆಯಿಂಭಿಔ ದಿನಖಳಿಿಂದ, ಭುಸ್ಲಿಂ ಧಭಗವಾಷರಜ್ಞರಿಿಂದ ಚಚೆಗಗೆ ೋಷಾಯ ಅಿಂತಯ-ಭುಸ್ಲಿಂ 
ಷಿಂಗಶಗಣೆ ಭತುತ ಆಿಂತರಿಔ ವಿವಾಷ ಚಚೆಗಮು ಸಲಾಯು ಯವೆನಖಳನುನ ಸುಟುಿಸಾಕ್ತದು. PÀÄgïಆನ್ ಷೃಷ್ಟ್ಿಷಲಟ್ಟಿದೆಯ 
ಅಥಾ ನಿತಮಾಗಿದೆಯೋ, ದುಶಿತನು ಅಲಾಲಸನಿಿಂದ ಷೃಷ್ಟ್ಿಷಲಟ್ಟಿದೆೋಯೋ,  ಗಬಾವಿ ನಿಧಾಗಯ ಭತುತ ಷತಿಂತಯ ಇಚಿೆ, 
PÀÄgïಆನನಲಿಲನ ಅಲಾಲಸನ ಖುಣಲಕ್ಷಣಖಳ ಾಮಖ್ಾಮನು ಷಾಿಂಕ್ೋೆತಿಔಾಗಿದೆೋಯೋ ಅಥಾ ಅಕ್ಷಯವಃಾಗಿದೆೋಯೋ. 
ಇತಾಮದಿ. ಈ ಷಭಷಮೆಖಳನುನ ರಿಸರಿಷಲು ಭುತಾಜಿಲಿ ಚಿನ ಿಂತನೆಮು ಯಮತಿನಸ್ದೆ. 
 
1.6.3 ಷ ಫತತವ: ಇಷಾಲಮಿನಲಿಲ ಅತಿೇಂದಿಿಯರ್್ (ಭಾಮಿಗಕ) 
ಷಾಭಾನಮಾಗಿ, ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗು ಕ್ಾನ ನುಫದಧ ಧಭಗಾಗಿದುದ, ಇದು ನಿಯಾಕ್ಾಯ ಕ್ಾನ ನುಫದಧತೆಯಿಿಂದ 
ರಿಸಾಯನುನ ಫಮಷುಯಲಿಲ ಯತಿಕ್ತಯಯಮನುನ ಉಿಂಟುಭಾಡುತತದೆ. ‚ಫಯುಡಾದ‛ ಷಾಿಂಯದಾಯಿಔ ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗಕ್ಾೆ 
ಯತಿಕ್ತಯಯಮಾಗಿ ಷ ಫ್ರತತು129 ವತಭಾನಖಳ ಅಧಿಮಲಿಲ ಅಭಿೃದಿಧಗೆ ಿಂಡ್ರದೆ. ಇದು ೆೈವಿಧಮಭಮ ನಿಂಬಿಕ್ಖೆಳು 
ಭತುತ ಆಚಯಣೆಖಳನುನ ಳಗೆ ಿಂಡ್ರದೆ. ತಾರಿಖ್ಾಸ್ (ಷ ಫ್ರ ಆದೆೋವಖಳು) ಶಿಮಾ ಇಷಾಲಿಂ, ಷುನಿನ ಇಷಾಲಿಂ, ಇಷಾಲಿಂ 
ಧಭಗದ ಇತಯ ಯಚಲಿತ ಷಿಂಫಿಂಧಖಳು, ಅಥಾ ಅನೆೋಔ ಷಿಂಯದಾಮಖಳ ಷಿಂಯೋಜನ ೆಸೆ ಿಂದಿಯಫಸುದು. ಎಿಂಟನೋೆ 
ವತಭಾನದಲಿಲ ಭಧಮಾಯಚಮದಿಿಂದ ಷ ಫ್ರ ಚಿನ ಿಂತನೆಮು ಸೆ ಯಸೆ ಮಿಭತು, ಆದಯ ೆ ಅನುಮಾಯಿಖಳು ಈಖ ವಿವಾದಮಿಂತ 
ಔಿಂಡುಫಯುತಾತಯೆ. ಷಾಿಂಯದಾಯಿಔ ದೃಷ್ಟ್ಿಕ್ ೆೋನಿೆಂದಯೆ ಈ ದು ಅಯೆೋಬಿಕ್ ದದ ಉಣೆಣಗಾಗಿ ಫಳಷು ದ 
ಷ ಫ್ ನಿಿಂದ ಸುಟ್ಟಿಕ್ ೆಿಂಡ್ರದೆ, ಇದು ಷಯಳಾದ ಮೆೋಲಿಂಗಿ (ನಿಲುವಿಿಂಗಿ) ಮನುನ ಉಲೆಲೋಖಿಷುತತದೆ ಭುಸ್ಲಿಂ ತಸ್ಖಳು 
ಧರಿಸ್ಯು ಮೆಲಿಂಗಿಖಳನುನ ಷ ಚಿನ ಷುತತದೆ. ಆದಾಖ ಮ, ಎಲಾಲ ಷ ಫ್ರಖಳು ಮೆೋಲಿಂಗಿ (ನಿಲುಿಂಗಿ) ಅಥಾ ಉಣೆಣಮ 
ಫಟೆಿಖಳನುನ ಧರಿಷುುದಿಲಲ. ಭತೆ ತಿಂದು ವಫುದುಮತತಿತ ಸ್ದಾಧಿಂತು ಷ ಫ್ರಮ ಭ ಲ ಅಯೋೆಬಿಕ್ ದಾದ ಷುಫ್ 
ದಾಗಿದುದ, ಅಿಂದಯ ೆ ವುದಧತೆ ಇದು ಸೃದಮ ಭತುತ ಆತಭದ ವುದಧತೆಮ ಷ ಫ್ರತತಕೆ್ಾ ತುತ ನಿೋಡುತತದೆ ಎಿಂದು 
ಸೆೋಳುತತದೆ. 
 
ಕ್ತಯ.ವ 1100 ಯ ಷುಭಾರಿಗೆ, ಭಾನ ಔಟುಿಾಡುಖಳ ಆತಿೀಔ ಾಮಖ್ಾಮನನುನ ತಿತಸೆೋಳುುದಯ ಭುಖ್ಾಿಂತಯ ಇಷಾಲಮಿನ 
ದೆೈವಾಷರ ಭತುತ ನಾಮಮವಾಷರದ ಳಮೆುಳಿಕ್ೆ ತಡೆಮಲು ಅಲ್-ಗೆಸಜಲಿಮಾಲಿ130 ಯಮತಿನಸ್ದನು. ಆದಯ ೆಷ ಫ್ರಭತು 
ಇನ ನ ಅದಕ್ತಾಿಂತ ಮದಲಿನ ಭ ಲಖಳಿ.ೆ ಿಂದು ಯಭುಕ ಅಷಾದಾಯಣ ಭಹಿಳ,ೆ  ಫಷಾಯದ ಯಾಬಿಮಾ.131 ಆಕೆ್ 
ಅಲಾಲಸನ ವುದಧ ಪ್ರಯೋತಿ ಭತುತ ಔಠಿಣ ತಸ್ಖಳನುನ ಟ್ಟಿಗ1ೆ32 ತಯು ಖುರಿಮನುನ ಸೆ ಿಂದಿದದಳು. ಇಷಾಲಮಿನ 
ಅತಿೋಿಂದಿಯಮಯು ಇತಯ ಧಭಗಖಳಿಿಂದ,  ವಿವೆೋಶಾಗಿ ಹಿಿಂದ  ಧಭಗ,  ಫೌದಧಧಭಗ ಭತುತ ಕ್ೈೆಷತ ಧಭಗಖಳಿಿಂದ 
ರಿಔಲನೆಖಳನುನ ಸೆಚು ಿ ಎಯಲು ಡೆದಿದಾದಯೆ. ಇದರಿಿಂದ ಅಯು ತಭಭ ಅಲಾಲಸನ ಸೆಚಿಿನ ನ ರಿಔಲನೆಮನುನ 
ಅಭಿೃದಿಧಡ್ರಸ್ದಾದಯೆ. ಅಲಾಲಸನ ಸೆಷಯುಖಳು ಅಥಾ ಇತಯ ಧಾಮಿಗಔ ಷ ತಯಖಳನುನ133 ಷಾವಿಯ ಷಾರಿ-  
ುನಯಾತಗನೆಯಿಂದಿಗೆ ಕ್ಲೆು ಧಾಮನ ತಿಂತಯಖಳನುನ ಭತುತ ಉಸ್ಯಾಟದ ನಿಮಿಂತಯಣನುನ ಅಯು ತಭಭ 
ಅನುಮಾಯಿಖಳಿಗ ೆಔಲಿಷುತಾತಯೆ. ಈ ಅಬಾಮಷದ ಖುರಿಮು ಅಲಾಲಸನೆ ಡನೆ ಷಿಂ ಣಗಾಗಿ ಿಂದಾಖುುದು.  
---------------------------- 
129 ಷ ಫ್ರಭತು (ಟಕ್ತಗಶ್: ತಷುಫ್; ಷ್ಟ್ಗಮನ್: ಷ ಫ್ರ ಖರಿ, ಅಯೆೋಬಿಕ್: ತಾ ಅುಫ್) ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗದ  ಅತಿೋಿಂದಿಯಮ ಷಿಂಯದಾಮಾಗಿದೆ. 
130 ಎಲ್-ಖಜಾಲಿ ಇಷಾಲಿಂ ದೆೈವಾಷರಜ್ಞಯಲಿಲ ಫಫಯಾಗಿದುದ, ಆತನು ಫೆ ೋಧನಾ ವಾಸ್ರೋಮ, ಷಾಿಂಯದಾಯಿಔ ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗನುನ ಅತಿೋಿಂದಿಯಮ ಆಮಾಭಖಳೄೆಿಂದಿಗೆ ಷಿಂಯೋಜಿಷಲು ಯಮತಿನಸ್ದನು.  
131 ಕ್ತಯ.ವ 801 ಯಲಿಲ ಫಷಾಯದ ಯಬಿಮಾ ನಿಧನಾದನು. 
132 ಔಟುಿನಿಟಾಿದ ಉಾಷ, ಷಲ ನಿದೆಯ, ಯಾತಿಯಮ ಾಯಥಗನೆ, ಔುರ್ ಆನ್ ನ ಧಾಮನ. 
133 ಈ ನಿಯಿಂತಯ ುನಯಾತಗನೆಖಳನುನ ಧಿಕ್ಯ ಎಿಂದು ಔಯೆಮಲಾಖುತತದೆ, ಅಲಾಲಸನ ಷಭಯಣೆ. ಇದು ಷ ಯಾ 13:28 ಯ ಅನಮ ಾಯಯೋಗಿಔಾಗಿಯಫೆೋಔು:  ‚... ಅಯ ಭನಷುಷಖಳು ಅಲಾಲಸನ ನೆನಪ್ರನಲಿಲ 
ಷಿಂತೃಪ್ರತಮನುನ ಡೆದಿಯುತತೆ‛.  
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ಭಸಭಭದನನುನ ಔ ಡ, ಷ ಫ್ರಖಳು ಫಫ ಅತಿೋಿಂದಿಯಮನೆಿಂದು ರಿಖಗೆಷುತಾತಯೆ. ಅನೆೋಔ ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಅಷಾದಯಣಾದ 

ಅಬಾಮಷಖಳನುನ ಭಾಡುತಾತಯೆ ಭತುತ ಏಔಕ್ಾಲದಲಿಲ ಅಯು ತಭಭನುನ ಷುನಿನ ಎಿಂದು ರಿಖಗೆಷುತಾತಯೆ. ಅನೆೋಔ ಷ ಫ್ರ 
ನಾಮಔಯನುನ ಇಿಂದು ಷಿಂತಯು ಎಿಂದು ಗೌಯವಿಷಲಾಖುತತದ,ೆ ಭತುತ ಅಯ ಷಭಾಧಿಖಳನುನ ತಿೋಥಗಮಾತೆಯಮ ಷಥಳಖಳಾಗಿ 

 ಬೆೋಟ್ಟ ಭಾಡಲಾಖುತತದೆ. ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಅಿಂತಸ ಬೆೋಟ್ಟಖಳಿಿಂದ134 ವಿವೆೋಶ ಆಶಿೋಾಗದನುನ (ಫಯಾಕ್ಾ) ನಿರಿೋಕ್ಷಿಷುತಾತಯೆ. 
ಷ ಫ್ರಭತದಲಿಲ ಅತಿೋಿಂದಿಯಮತ ೆಭಸತದ ಾತಯ ಹಿಷುತತದೆ ಎಿಂದು ಸೆೋಳದ ೆಸೆ ೋಖುತತದೆ. 
 
ಷ ಫ್ರಖಳು ಷಣಣ, ೆೈಮಕ್ತತಔ ಖುಿಂುಖಳಲಿಲ ಟುಿಖ ಡುತಾತಯ,ೆ ಶಿಶಮನ ಫೆಳಗೆಗೆಗ ೆ ಮಜಭಾನನ ಯಷಯ ಕ್ತಯಯ 
ಅಖತಮೆಿಂದು ನಿಂಫುತಾತಯೆ. ಅಯು ನಿೋತಿಔಥ,ೆ ಉಭಾನ ಭತುತ ಯ ಔನುನ ಾಮಔಾಗಿ ಫಳಷುತಾತಯ ೆ ಭತುತ 
ಷತಮನುನ ಸುಡುಔು ಯಕ್ತಯಯಮ ಭ ಲಔ ಭತುತ ತಭಭನುನ ತಾು ತಿಳಿದುಕೆ್ ಳುಳ ಜ್ಞಾನ-ಿಂದು ನಿಖ ಡ ಖಯಹಿಕ್ ೆ
ಭ ಲಔ ಭಾತಯ ಆ ಅಥಗನುನ ತಲುಫಸುದು. ವಿಭಿನನ ಷ ಫ್ರ ಆದೆೋವಖಳ ನಡು ೆತತತವಚಿನ ಿಂತನೆಖಳು ಫದಲಾಗಿದದಯ , 
ಟಾಿಯೆಮಾಗಿ ಷ ಫ್ರಭತು ಭುಕಮಾಗಿ ನೆೋಯ ೆೈಮಕ್ತತಔ ಅನುಬಕ್ಾೆ ಷಿಂಫಿಂಧಿಸ್ದೆ, ಭತುತ ಇದನುನ ಅತಿೋಷ ಕ್ಷಮ 
ತಔಗಾದ, ಫೌದಧಧಭಗ ಭತುತ ನಾಸ್ತಔಾದದಿಂತಸ ವಿವಿಧ ರಿೋತಿಮ ಅತಿೋಿಂದಿಯಮತೆಗ ೆಸೆ ೋಲಿಷಫಸುದು. 
 
ಈ ಕ್ಳೆಗಿನ ಯ ಲಿಂಕ್ಾಯು ಅರಿಚಿನ ತ ಷ ಫ್ರ ವಿದಾಿಂಷರಿಗೆ ಷಲುಲತತದ,ೆ ಈ ಚಿನ ಿಂತನೆಮ ಯೆೋಖ್ಮೆನುನ ವಿರಿಷುತತದೆ: 
  ಿಂದು ವಿಶಮನುನ ತಿಳಿದುಕ್ ೆಳಳಲು ಭ ಯು ಭಾಖಗಖಳಿೆ. ಉದಾಸಯಣೆಗೆ ಜಾಲೆಮನುನ ತೆಗೆದುಕೆ್ ಳಿಳ. ಫಫನಿಗೆ  
  ಜಾಲೆಮ ಫಗೆೆ ಸೆೋಳಫಸುದು,  ಫಫನು ತನನ ಔಣುಣಖಳಿಿಂದ ಜಾಲೆಮನುನ ನೆ ೋಡಫಸುದು,  ಭತುತ ಅಿಂತಿಭಾಗಿ  
  ಫಫನು ಅದನುನ ಭುಟಿಫಸುದು ಭತುತ ಅದರಿಿಂದ ಷುಡಫಸುದು. ಈ ರಿೋತಿಮಾಗಿ, ನಾು ಷ ಫ್ರಖಳು ಅಲಾಲಸನಿಿಂದ  
  ಷುಡಲು ಯಮತಿನಷುತೆತೋೆ. 
 
ಷ್ಟ್ಗಮನ್ ಷಾಹಿತಮದ ಭಸತದ ಬಾಖು ಷ ಫ್ರಯಿಿಂದ ಫಿಂದಿದ,ೆ ಅಯು ಉತತಭ ಕ್ಾಮ ುಷತಔಖಳನುನ ಯಚಿನ ಸ್ದಾದಯೆ. 
ಷ ಫ್ರ ಆದೆೋವಖಳು ಧಾಮಿಗಔ ಧಿಕ್ಯ135 ಷಭಾಯಿಂಬಖಳಲಿಲ ಬಾಖಹಿಷುತತೆ. ಿಂದು ಆದೆೋವದೆ ಳಗಿನ ಯತಿಯಿಂದು 
ಆದೆೋವ ಅಥಾ ಅದಯಲಿಲಮ ಖುಿಂು ಧಿಕ್ಯ ಗೆ ಿಂದು ಅಥಾ ಸೆಚಿಿನ ನ ಯ ಖಳನುನ ಸೆ ಿಂದಿದೆ, ಅದಯಲಿಲ ಾಯಥಗನೆ 
ಠ್ಣ, ಸಾಡುಗಾರಿಕ್,ೆ ಾದಮ ಷಿಂಗಿೋತ, ನೃತಮ, ೆೋಶಬ ಶಣಖಳು, ಧ , ಧಾಮನ, ಬಾಯವತ ೆ ಭತುತ ಅಧಗ-
ಯಜ್ಞಮೆ ಸ್ಥತಿ, ಳಗೆ ಿಂಡ್ರಯಫಸುದು. ಆದೆೋವಖಳಲಿಲನ ಷಾಿಂಸ್ಥಔ ಅಬಾಮಷದ ಬಾಖಾಗಿ ಖುಿಂಪ್ರನಲಿಲಯು ಧಿಕ್ಯ ಅನುನ 
ಸೆಚಾಿಗಿ ಖುಯುಾಯ ಅಥಾ ಬಾನುಾಯ ಯಾತಿಯ ಭಾಡಲಾಖುತತದೆ. 
 
ವಿವಿಧ (ಡವೆಿಗಶ್)136 ಭುಸ್ಲಿಂ ತಸ್ ಷನಾಮಸ್ ಬಾಯತೃತಖಳು (ಷ ಫ್ರ ಆದೆೋವಖಳು) ಷಸ ಅಲಿಲ ಇ,ೆ ಇಯೆಲಲಯ  ತಭಭ  
ಭ ಲನುನ ವಿವಿಧ ಭುಸ್ಲಿಂ ಷಿಂತಯು ಭತುತ ಶಿಕ್ಷಔರಿಿಂದ,  ವಿವೆೋಶಾಗಿ ಅಲಿ ಭತುತ ಅಫ ಫಔರ್ ಅರಿಿಂದ ತೆತ 
ಭಾಡುತಾತಯ.ೆ ಅಯು ಷನಾಮಸ್ಖಳ ರಿಸ್ಥತಿಖಳಲಿಲ ಾಸ್ಷುತಾತಯ,ೆ ಮೆೋಲೆ ನೋಟಕೆ್ಾ ಕ್ೈೆಷತ ಷನಾಮಸ್ ಬಾಯತೃತಕೆ್ಾ ಸೆ ೋಲುತಾತಯ,ೆ 
ಆದಯ  ಅಯಲಿಲ ಕ್ಲೆಯು ಭದುಮೆಾಖಫಸುದು. ವಿವಿಧ ಆದೆೋವಖಳು ಭತುತ ಉಆದೋೆವಖಳು ವತಭಾನಖಳಿಿಂದ 
----------------- 
134 ವಿಬಾಖ 1.6.10 ‚ಜನಪ್ರಯಮ ಇಷಾಲಿಂ‛ ಅನುನ ಷಸ ನೆ ೋಡ್ರರಿ. 
135 ಅಲಾಲಸನ ಷಭಯಣೆಮು. ಧಿಕ್ಯ ಬಕ್ತತ ಕ್ಾಮಗಾಗಿ ದೆೈವಿಔ ಸೆಷಯುಖಳ ುನಯಾತಗನೆಮನುನ, ಸದಿೋಸ್ ಷಾಹಿತಮ ಭತುತ ಔುರ್ ಆನ್  ವಿಬಾಖಖಳಿಿಂದ ಾಯಥಗನೆಖಳು ಭತುತ ಗಾದೆಮ ಭಾತುಖಳು ಳಗೆ ಿಂಡ್ರದೆ. 
136 ಡೆವಿಗಶ್ ಎಿಂಫ ದು ಷ ಫ್ರ ಭುಸ್ಲಿಂ ತಸ್ ಧಾಮಿಗಔ ಬಾಯತೃತದ ಷದಷಮಯನುನ ಷ ಚಿನ ಷುತತದೆ, ಇದು ತಿೋಯ ಫಡತನ ಭತುತ ಔಠಿಣತೆಗೆ ಸೆಷಯುಾಸ್ಮಾಗಿದೆ. 
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ಕ್ಾಗೆಸ್ಕೆ್ ಿಂಡು ಭತುತ ಔಣಭಯಮೆಾದು. 
ಟಕ್ತಗಮಲಿಲನ ಮೆೆಲವಿ ಆದೆೋವದ ಅಬಾಮಷಾದ ವಿಲಿಗಿಂಗ್ (ೆೋಖಾಗಿ ತನನ ಷುತುತ ಷುತುತ) ನೃತಮು ಧಾಮಿಗಔ 
ಬಾಯವತೆಮನುನ (ಭಜ್ದ್, ಪಾನಾ) ತಲುಲು ಯಮತಿನಷು ಬೌತಿಔ ವಿಧಾನಖಳಲಿಲ ಿಂದಾಗಿದೆ. ಮೆೆಲವಿ 
ಷ್ಟ್ಗಮನ್ ಔವಿ ಭಾಾಲನಾ ಅಲ್-ಯ ಮಿಯಿಿಂದ ಫಿಂದಿದುದ, ಅಯ ದೆೋಾಲಮು ಟಕ್ತಗಮ ಕ್ ೆನಾಮದಲಿಲದೆ ಭತುತ 
ಷತಃ ಆತನು  ಫಫ ಡವಿಗಶ್ ಭುಸ್ಲಿಂ ತಸ್ ಷನಾಮಸ್ ಆಗಿದದನು. ಬಾಯವತೆಮ ಿಂದು ನಿದಿಗಶಿ ಸ್ಥತಿಮನುನ 
ತಲುಪ್ರದ ನಿಂತಯ (ಪಾನಾ), ಅಯು ತಭಭ ಷುತತಲಿನ ಯಿಂಚದ ಫಗೆೆ ಅರಿು ಇಯುುದಿಲಲ, ಭತುತ ಅಲಾಲಸನೆ ಿಂದಿಗ ೆ
ಷಿಂಔಗನುನ ಸೆ ಿಂದಿದಾದಯೆಿಂದು ಸೆೋಳಿಕೆ್ ಳುಳತಾತಯೆ. ರಿಪಾನುನ ‚ದಿೋಗಗ ದುಃಕಔಯ ಔ ಖು ಅಥಾ ಗೆ ೋಳಾಟನುನ 
ಉಿಂಟುಭಾಡು ಡವಿಗಶ್‛ ಎಿಂದ  ಔಯೆಮುತಾತಯ,ೆ ತಭಭನುನ ಚಾಔುಖಳಿಿಂದ ಚುಚುಕಿ್ ೆಳುಳತಾತಯೆ, ಕ್ಿೆಂು-ಬಿಸ್ ಕ್ಾಮದ 
ಔಬಿಫಣನುನ ನಿಬಾಯಿಷುತಾತಯೆ ಭತುತ ಉವಿಬಾಖಖಳನುನ ಅಲಿಂಬಿಸ್ ಬಿಸ್ ಔಲಿಲದದಲು ಅಥಾ ಜಿೋಿಂತ ಷಗಖಳನುನ 
ತಿನುನತಾತಯೆ. 
 
1.6.4 ತಬಿಲಘಿ ಜಭಾತ್. 
ತಬಿಲಘಿ ಜಭಾತ್137 ಿಂದು ಭುಸ್ಲಿಂ (ಮಿಶನರಿ) ಧಭಗ ಯಚಾಯ ಭತುತ ುನಯುಜಿುೋನ ಚಳುಳಿಮಾಗಿದೆ. ಅಯು 
ಷಾಭಾನಮಾಗಿ ಭುಸ್ಲಿಂ ಷಭುದಾಮದೆ ಳಗೆ ತಭಭ ಚಟುಟ್ಟಕ್ಖೆಳನುನ ಮಿತಿಗೆ ಳಿಷುತಾತಯೆ, ಅಯ ಭುಕಮ ಖುರಿ ವಿವದ 
ಭುಸ್ಲಿಂ ಷಭುದಾಮಖಳಿಗ ೆ ಆತಿೀಔ ಜಾಖೃತಿಮನುನ ತಯುುದು. ಅಯು ಈ ಕ್ಳೆಗಿನುಖಳಿಗೆ ತಭಭನುನ ತಾು 
ತೆ ಡಗಿಸ್ಕೆ್ ಿಂಡ್ರದಾದಯೆ: 

 ಅಯ ಜಿೋನ, ಷಭಮ ಭತುತ ಸಣನುನ ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗಕ್ಾಾಗಿ ಮಿೋಷಲಿಡುದು. 
 ಭುಸ್ಲಿಂಯನುನ ಬೆೋಟ್ಟ ಭಾಡ್ರ ಭತುತ ಅಯನುನ ೆ ಯೋತಾಷಹಿಸ್ ಅಯನುನ ಉತತಭ ಭುಸ್ಲಿಂಯನಾನಗಿ ಭಾಡಲು 

ಯಮತಿನಷುುದು.  
 ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗದ ಫೆ ೋಧನಮೆಲಿಲ ಇತಯ ಭುಸ್ಲಭರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಭತುತ ತಯಫೆೋತಿ ನಿೋಡುದು (ತಭಭದೋೆ ಆದ 

ಫೆ ೋಧನಾ ಷಾಭಗಿಯಖಳನುನ ಫಳಷುದು).  
 ತಾುಖಳೋೆ ತಬಿಲೋಘಿ ಭುಸ್ಲಿಂಯಾಖಲು ಅಯನುನ ಗಲೆುುದು. 

 
ಚಳುಳಿಮನುನ ಅದಯ ಷಯ  ಭತುತ ಯಚನೆಗ ೆ ಷಿಂಫಿಂಧಿಸ್ದಿಂತೆ ಷ ಫ್ರ ಚಳುಳಿಗ ೆ ಸೆ ೋಲಿಷಫಸುದು; ಇದನುನ 
ವಿವಾಷ ಭತುತ ಅಬಾಮಷ ಚಳುಳಿ ಎಿಂದು ವಿರಿಷಫಸುದು. ಇದನುನ 1920 ಯ ಅಿಂತಮದಲಿಲ ಬಾಯತದಲಿಲ ದಿಯೋಫಿಂಡ್ರ 
ಭತ ನಾಮಔ ಭೌಲಾನಾ ಭಸಭಭದ್ ಇಲಿಮಾಸ್ ಔಿಂಧಲವಿ ಷಾಥಪ್ರಸ್ದಯು. ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗದ ಉದೆೋವಕ್ಾಾಗಿ ತನನ 
ಜಿೋನನುನ ಭುಡ್ರಾಗಿಡಲು ಷ ಪತಿಗಡೆದು 1926 ಯಲಿಲ ಅಯ ಎಯಡನೆೋ ತಿೋಥಗಮಾತೆಯಮಲಿಲ ಇಲಾಮಷಗೆ ಫಿಂದಿದದಯು. 
ಭೌಲಾನಾ ಇಲಾಮಷಯು ಘೀ ೋಶಣೆಮನುನ ಭುಿಂದಿಟಿಯು: ‚ಒ ಭುಸ್ಲಿಂಯೆೋ! ಭುಸ್ಲಿಂಯಾಗಿರಿ!‛  
 
ಈ ಖುಿಂು ಭ ಲತಃ ಆರ್ಥಗಔ ಭತುತ ಷಾಭಾಜಿಔ ಕ್ೋೆತಯಖಳಾದಮಿಂತ ಭುಸ್ಲಿಂಯಲಿಲ ತಳಭಟಿದಲಿಲ ಕ್ಲೆಷ ಭಾಡು 
ಯಾಜಕ್ತೋಯೋತಯ ಚಳುಳಿಮ ಖುರಿಯಿಂದಿಗೆ ಾಯಯಿಂಬಾಯಿತು. ಆದಾಖ ಮ, ಸೆಚುತಿಿತಯು ಭತುತ ಆತಿಂಔಕ್ಾರಿಮಾದ  
------------------ 
137 ತಬಿಲಘಿ ಜಭಾಅತ್ ‚ಭತಾಿಂತಯ ಖುಿಂು‛ ಅನುನ ತಬಿಲಗ್ ಎಿಂದ  ಔಯೆಮುತಾತಯೆ. ಅಯೆೋಬಿಕ್ ಬಾಶೆಮಲಿಲ ತಬಿಲಗ್ ಎಿಂದಯೆ ‚ಷಿಂದೆೋವನುನ ತಲುಪ್ರಷುುದು‛ ಎಿಂದಥಗಾಗಿದೆ. 
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ಆತಗನದೆ ಿಂದಿಗೆ, ಬಯೋತಾದನೆ ವಿಯುದಧ ವಿವಾದಮಿಂತದ ಸೆ ೋಯಾಟದಲಿಲ ತಬಿಲಘಿ ಜಭಾತ್ ಸೆಷಯು ಫೆಳಮೆುತಿತದೆ. 
ಇದು ದೆೋಗೆಗೆಖಳನುನ ಕ್ ೆೋಯುುದಿಲಲ ಅಥಾ ಸ್ೋಔರಿಷುುದಿಲಲ ಎಿಂದು ಜಭಾತ್ ಸೆೋಳಿಕೆ್ ಿಂಡ್ರದೆ. ಆದಾಖ ಮ, ಷೌದಿ 
ಸಾಬಿ ನಿಧಿಯಿಂದಿಗಿನ ಷಿಂಔಗಖಳು ಸೆ ಯಸೆ ಮಿಭ.ೆ ಸ್ದಾಧಿಂತದಲಿಲ ತಬಿಲೋಘಿ ಜಭಾತ್ ತನನ ಮಿಶನರಿಖಳಿಗೆ ತಭಭ 
ಯಾಷದ ಷಭಮದಲಿಲ ತಭಭ ಷಿಂತ ಕಚಗನುನ ಬರಿಷಫೆೋಕ್ಾದಯೆ, ಾಯಯೋಗಿಔಾಗಿ, ಷೌದಿ ತನನ ಸಣನುನ  ಷಾವಿಯಾಯು 
ಫಡ ಮಿಶನರಿಖಳಿಗ ೆಷಾರಿಗೆ ೆಚಿನುನ ಷಸಾಮಾಥಗಾಗಿ ನಿಡುತತದೆ. 
 
ಮಾುದೆೋ ಭುಸ್ಲಿಂ ತಭಭ ಆತಿೀಔ ಯಮಾಣದಲಿಲ ಷುಲಬಾಗಿ ಷೆೋಯಫಸುದು. ಸೆ ಷಫರಿಗ ೆಮಾುದೆೋ ಷದಷಮತ ಭತುತ 
ಹಿನೆನಲೆ ರಿಶಿೋಲನೆ ಇಯುುದಿಲಲ. ಫಸುತೆೋಔ ಮಾುದೆೋ ಭುಸ್ಲಿಂ ಭಸ್ೋದಿಮಲಿಲ ಖುಿಂಪ್ರಗೆ ಷೆೋಯಫಸುದು. ುಯುಶರಿಗಿಿಂತ 
ಭಿನನಾಗಿ, ಭಹಿಳಮೆಯು ಭಸ್ೋದಿಮ ಸೆ ಯಗ ೆ ಯಸ್ದಧ ತಬಿಲೋಘಿ ಕ್ಲೆಷಗಾಯಯ ಭನಮೆಲಿಲ ಇದಯಲಿಲ ಭುಷುಔು 
ಧರಿಷುುದು ಷೆೋರಿದಿಂತ ೆ (ಹಿಜಾಬ, ಫುಕ್ಗ, ಭಹಿಳಮೆರಿಗೆ ಇಷಾಲಮಿನ ಉಡುಗೆ)  ಣಗ ಶಸರಿ ನಿಮಭಖಳನುನ 
ಾಲಿಷುತಾತಯೆ. ಅಯು ಆ ಯದೋೆವದ ಭಹಿಳಮೆಯೆ ಿಂದಿಗೆ ಷೆೋಯಲು ಔಲಿಷುತಾತಯೆ. ಈ ಖುಿಂಪ್ರನ ಜೆ ತೆಗ,ೆ ಯಮಾಗೆಷು 
ತಬಿಲಘಿಖಳು ವಿವಿಧ ಅಧಿಖಳನುನ ಭತಾಿಂತಯಗ ೆಳಿಷು ಕ್ಾಮಗಖಳನಾನಗಿ ಉಯೋಗಿಸ್ಕ್ ೆಳುಳತಾತಯೆ. ಬೆ ೋಧನಮೆನುನ  
ಸೆ ಯತುಡ್ರಸ್, ಅನುಮಾಯಿಖಳು ಯತಿದಿನ 2.5 ಖಿಂಟೆಖಳ ಕ್ಾಲ ಇತಯರಿಗೆ ಷೆೋ ೆಷಲಿಲಷಲು  ೆಯೋತಾಷಹಿಷಲಾಖುತತದೆ. 
 
ಮಿಶನರಿ ಷಿಂಗಟನೆಮಾಗಿ ಜಭಾಅತ್ ದಕ್ಷಿಣ ಏಶಾಮದಲಿಲ ಜನಪ್ರಯಮಾಗಿದೆ ಭತುತ ಅಿಂತಯಯಾಷ್ಟ್ಾೋಮ ಭಟಿದಲಿಲ ಅನೆೋಔ 
ಅನುಮಾಯಿಖಳನುನ ಸೆ ಿಂದಿದೆ. ಬಾಯತ, ಾಕ್ತಷಾತನ, ಭಲೆೋಶಾಮ, ಥೆೈಲಾಮಿಂಡ್, ಫಾಿಂಗಾಲದೆೋವ, ಶಿಯೋಲಿಂಕ್ಾ, ಫ್ರಜಿ, ಭಧಮ 
ಏಶಾಮ,  ಗ ಏಶಾಮ, ಉತತಯ ಭತುತ ಭಧಮ ಆಫ್ರಯಕ್ಾ, ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕ್ಾ ಭತುತ ಕ್ ೆಲಿಲಖಳಲಿಲ ಚಳಳಿಗೆ ಫಲಾದ 
ತಳಭಟಿದ ಫೆಿಂಫಲನುನ ಕ್ಾಣಫಸುದು. ಾಕ್ತಷಾತನದಲಿಲ ಈ ಚಳುಳಿ ಲಾಸೆ ೋರ್ ಫಳಿಮ ಯೆೈವಿಿಂಡ್ ನಲಿಲದೆ. 
ಫಾಿಂಗಾಲದೆೋವದ ಾಷ್ಟ್ಗಔ ತಬಿಲಘಿ ಷಬ,ೆ ಬಿಷಾ ಎಲೆುಟಭೆಾ, ವಿವದಾದಮಿಂತ ಭ ಯು ದವಲಕ್ಷ ಬಔತಯನುನ ಆಔಷ್ಟ್ಗಷುತತದೆ. 
ತಬಿಲಘಿ ಯಮತನಖಳಲಿಲ ಖಭನಾಸಗ ಬಾಖಹಿಷುವಿಕೆ್ಮು ಮುಯೆ ೋನಲಿಲ,  ಉತತಯ ಅಮೆರಿಕ್ಾ, ದಕ್ಷಿಣ ಅಟ್ಟಕ್ಾ, ಉತತಯ 
ಆಫ್ರಯಕ್ಾ ಭತುತ  ಗ ಏಶಾಮದಲಿಲ ಔಿಂಡುಫಯುತತದೆ. ತಬಿಲೋಘಿ ಜಭಾಅತ್ ಿಂದು ದೆ ಡಡ ಷಾಭಾಜಿಔ ರಿಣಾಭನುನ 
ಸೆ ಿಂದಿದೆ. ಯಷುತತ ಮುಯ ೆೋಪ್ರಮನ್ ಯಧಾನ ಔಛೆೋರಿಮು ತಬಿಲೋಘಿ ಭಸ್ೋದಿ ಎಿಂದು ಮುನೆೈಟೆಡ್ ಕ್ತಿಂಗ್ ಡಿಂನ ಶಿಭಿ 
ಮಾಕ್ ಗಶೆೈರ್ ನ ಡ ಮಸ್ ಫರಿಮ ಷೆೈಲ್ ಟೌನ್ ಯದೋೆವದಲಿಲ ನೆಲಗೆೆ ಿಂಡ್ರದೆ. 
 
1.6.5 ಅಸಮದಿಮಾ ಚಳುಳಿ  
19 ನೆೋ ವತಭಾನದ ಅಿಂತಮದಲಿಲ, ಖ್ಾದಿಮನ್ ಎಿಂಫ ಷಥಳದ ಮಿಜಾಗ ಖುಲಾಮ್ ಅಸಭದನು138 ಷತಃ ‚ಮುಖದ ಷುಧಾಯಔ‛ 
ಭುಜದಿದದ್, ಾಗಾದನದ ಮೆಸ್ಷೋಮ, ಭಹಿದ ಭತುತ ಮುಖದ ಯಾದಿ ಎಿಂದು ಘೀ ೋಷ್ಟ್ಸ್ಕ್ ೆಿಂಡನು. ಆಯಿಂಬದಲಿಲ ಆತನು 
ಕ್ೈೆಷತ ಮಿಶನರಿಖಳ ವಿಯುದಧ ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗನುನ ಯಕ್ಷಿಷಲು ುಷತಔಖಳನುನ ಫಯೆದನು. 1879 ಯಲಿಲ, ಬಾಯತದ ಿಂಜಾಬ ನ 
ಖ್ಾದಿಮಾನ್ ಗಾಯಭದಲಿಲ ಆತನು ಅಲಿಲ ಜಿೋವಿಷುಾಖ. ಾಗಾದನ ಭಾಡ್ರದ ಭಹಿದ ಿಂದು ರಿೋತಿಮ ಮೆಸ್ಷಮಾನ ಷಾಬಾ 
ಸೆ ಿಂದಿದ ಮಕ್ತತ ಎಿಂಫ ಸಕ್ತಾನೆ ಿಂದಿಗೆ ಷಾಗಜನಿಔಯ ಭುಿಂದೆ ಕ್ಾಗೆಸ್ಕೆ್ ಿಂಡನು). ಅದಯಿಂತ,ೆ ಅನು ತನನನುನ ಅಲಾಲಸನ 
ಸೆ ಷ ಖುತದ ತನಿೆಂದು ರಿಖಗೆಸ್ಕ್ ೆಿಂಡನು. ಹಿೋಗೆ ಆತನು ಅಸಭದಿಮಾ (ಅಥಾ ಅಸಭದಿ) ಚಳಳಿಮ  
ಷಾಥಔನಾದನು. ಇದು ಷ ಫ್ರತತಕೆ್ಾ ವಿಯುದಧಾಗಿ,  ಅಸಭದಿಮಾ ಚಳುಳಿಮು ತಔಗಫದಧ ಭನಸ್ಷನಯಾಗಿದಾದಯೆ. ಈ 

----------------------------- 
138 ಅಸಭದಿಮಾ ಭುಸ್ಲಭಯು ಮಿಜಾಗ ಖುಲಾಮ್ ಅಸಭದ್ ಅಯ ಅನುಮಾಯಿಖಳಾಗಿದಾದಯೆ (ಬಿ 1835-ಡ್ರ -1908) 
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ಖುಿಂು ತುಲನಾತಭಔಾಗಿ ಚಿನ ಔಾದಾಗಿದದಯ , ಅದಯ ಅನುಮಾಯಿಖಳು ವಿವಾದಮಿಂತ ಫಸಳ ಷಕ್ತಯಮಯಾಗಿದಾದಯೆ, 200 
ದವಲಕ್ಷಔ ಾ ಸೆಚು ಿಜನಷಿಂಖ್ಮೆ ಸೆ ಿಂದಿಯು 200 ದೆೋವಖಳಲಿಲ ಔಚೆೋರಿಖಳನುನ ಷಾಥಪ್ರಸ್ದಾದಯೆಿಂದು ಸೆೋಳಿಕೆ್ ಳುಳತಾತಯ,ೆ ಸೆಚಿನ ಿನ 
ಭುಕಮಾಹಿನಿಮ ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಇದನುನ ಧಭಗದೆ ಯೋಹಿ ಭತುತ ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗದಿಿಂದ ಸೆ ಯಖಡ ೆ ಇದ ೆ ಎಿಂದು 
ರಿಖಗೆಷುತಾತಯೆ. ಾಕ್ತಷಾತನದಲಿಲ, ಅಸಭದಿಮಾ ಅನುಮಾಯಿಖಳು ಕ್ತಯುಔುಳಕೆ್ ಾಳಗಾಖುತಾತಯ,ೆ ಇದು ಾಶಿಿಭಾತಮ 
ದೆೋವಖಳಲಿಲ ಖುಿಂು ಷಾಥನೆಗೆ ಫಲಾದ ಕ್ಾಯಣಾಯಿತು, ಅಲಿಲ ಧಭಗದ ಷಾತಿಂತಯಿ ನುನ ನಿೋಡಲಾಗಿದ.ೆ139 
ಅಸಭದಿಮಯು ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗನುನ ವಾಿಂತಿಮುತ ವಿಧಾನದಿಿಂದ ಸಯಡಲು ಫಮಷುತಾತಯೆ.  
 
ಇಿಂದು ಅಸಭದಿಮಯು ಕ್ೆೈಷತ  ಧಭಗದ ವಿಯುದಧ ತಔಗಫದಧ ಾದಖಳನುನ ಫಳಷುತಾತಯೆ. ಅಯು ಶಿಲುಫಮೆಲಿಲ ಯೋಷುವಿನ 
ಭಯಣನುನ ತಿಯಷಾರಿಷುುದು ಭಾತಯಲಲದ ೆ ಆತನು ಔನೆಮಮಲಿಲಮ ಜನನ ಭತುತ ಾವಿಲಲದ ಷಬಾನ ನ140 
ತಿಯಷಾರಿಷುತಾತಯೆ. ಈ ಖುಿಂು ಭಸಭಭದನಿಗಿಿಂತ ಕ್ತಯಷತನನುನ ಮೆೋಲೆತತಲು ಷಾಧಮವಿಯುಿಂಥಸ ಮಾುದೆೋ ವೆಯೋಶಠ ಅಥಾ 
ಅಷಾದಾಯಣಾ ವೆಯೋಗೆಮನುನ ತೆಗೆದು ಸಾಔಲು ಯಮತಿನಷುತತದೆ. ಯೋಷು ಬಾಯತಕೆ್ಾ ಧಾಮಿಗಔ ಶಿಕ್ಷಔನಾಗಿ ಲಷೆ ಸೆ ೋದನು, 
ಅಲಿಲ ಆತನು ಫಫ ಷಾಭಾನಮ ಭನುಶಮನಿಂತೆ ಭಯಣ ಸೆ ಿಂದಿದನೆಿಂದು ಅಸಭದಿಮಾ ಅನುಮಾಯಿಖಳು ನಿಂಫುತಾತಯೆ. 
ಅಸಭದಿೋಮಯು ಕ್ಾಶಿೀಯದಲಿಲ ಯೋಷುವಿನ ಷಭಾಧಿಮನುನ ಯದಶಿಗಷುತಾತಯೆ. 
 
ಮಿಜಾಗ ಖುಲಾಮ್ ಅಸಭದ್ ಆತನು ಯೋಷುವಿನ ಹಿಿಂತಿಯುಗಿ ಫಯೆ ೋಣದ ಯಾದನೆಮನುನ ನೆಯೆೋರಿಸ್ದದೆೋನೆಿಂದು 
ಸೆೋಳಿಕೆ್ ಿಂಡನು. ಎಲಾಲ ಧಭಗಖಳ ಅನುಮಾಯಿಖಳನುನ ಇಷಾಲಿಂ ದಜದಡ್ರಮಲಿಲ ತಯಲು ಫಮಸ್ದನಾಗಿದದನು. 1889 
ಯಲಿಲ ಮಿಜಾಗ ಖುಲಾಮ್ ಅಸಭದ್ ತಭಭ ಷಭುದಾಮದ ಅಡ್ರಾಮನುನ ಸಾಕ್ತದನು, ನಿಂತಯ ಇದನುನ ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗದ 
ಯಾದಿ ಅಸಭದ್ ಅಯ ಎಯಡನೆಮ ಸೆಷರಿನ ನಿಂತಯ ‚ಅಸಭದಿಮಾ ಭುಸ್ಲಿಂ ಜಭಾಅತ್‛ ಎಿಂದು ಸೆಷರಿಷಲಾಯಿತು. 
1914 ಯಲಿಲ ಮದಲ ಉತತಯಾಧಿಕ್ಾರಿಮ141 ಭಯಣದ ನಿಂತಯ ಯಾದಿತನದ ಅಿಂತಿಭತಮೆ ಯವೆನಮ ಮೆೋಲೆ 
ಚಳುಳಿಮು ಎಯಡು ಿಂಖಡಖಳಾಗಿ ವಿಬಾಖಾಯಿತು. ಭಸಭಭದ್ ನಿಂತಯ ಸೆ ಷ ಯಾದಿಖಳು ಇಯಲಾಯಯು ಎಿಂಫ 
ಷಾಿಂಯದಾಯಿಔ ಇಷಾಲಮಿನ ಾಮಖ್ಾಮನನುನ ಲಾಸೆ ೋರ್ ಅಸಭದಿಮಾ ಚಳಳಿ ದೃಡಡ್ರಸ್ತು ಭತುತ ವಿವಾಲಾದ 
ಉಭಾಭದೆ ಳಗಿನ ಷುಧಾಯಣಾ ಚಳುಳಿಯಿಂದು ಬಾವಿಷಲಾಯಿತು. ಆದಾಖ ಮ, ಅಸಭದಿಮಾ ಭುಸ್ಲಿಂ ಷಭುದಾಮು 
ಮಿಜಾಗ ಖುಲಾಮ್ ಅಸಭದ್ ಈತನು PÀÄgïಆನ್ ಭತುತ ಷುನಾನದ ಷರಿಮಾದ ಾಮಖ್ಾಮನಕ್ಾೆ ಅನುಖುಣಾಗಿಯುುದಾಗಿ 
ಸೆೋಳಿಕೆ್ ಿಂಡ್ರದೆ. 
 
ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗದ ಭುಕಮಾದ ಭೌಲಮಖಳನುನ (ಾಯಥಗನೆ, ದಾನ, ಉಾಷ, ಇತಾಮದಿ) ಎಲಾಲ ಭುಸ್ಲಿಂಯು 
ಸಿಂಚಿನ ಕೆ್ ಿಂಡ್ರದದಯ , ವಿಭಿನನಾದ ಅಸಭದಿ ಭುಸ್ಲಿಂ ನಿಂಬಿಕ್ಖೆಳು ಷೆೋರಿಕ್ ೆಿಂಡ್ರೆ: 
 

 ಔುರ್ ಆನ್ ಗ ೆಮಾುದೆೋ ವಿಯೆ ೋಧಾಬಾಷಖಳಿಲಲ (ಅಥಾ ಯದುದಗೆ ಳಿಷುವಿಕೆ್) ಇಲಲ, ಭತುತ ಸದಿೋಸ್ ಅಥಾ 
ಷಿಂಯದಾಮಖಳ ಮೆೋಲೆ ಆದಮತೆ ಇದ,ೆ  ಅಿಂದಯ ೆ ಔುರ್ ಆನ್ ನ ಿಂದು ಾಔಮು ಇನೆ ನಿಂದನುನ 

 
------------------------ 
139 ಇಿಂದು ಅಯ ಅಿಂತಯಯಾಷ್ಟ್ಾೋಮ ಯಧಾನ ಔಛೆೋರಿ ಲಿಂಡನ್ ನಲಿಲಯು ಿಂದು ದೆ ಡಡ ಕೆ್ೋಿಂದಯಾಗಿದೆ. 
140 ಔುರ್ ಆನ್  (ಷ ಯಾ 19:19-22) ಯಕ್ಾಯ, ಔನೆಮಮಲಿಲ ಯೋಷುವಿನ ಜನನ ಭತುತ ಆತನ ಾಯಹಿತ ಷಬಾ ಷುನಿನಖಳು ನಿಂಫುತಾತಯೆ. 
141 ಮದಲ ಅಸಭದಿ ಕಲಿೋಫ್: ಭೌಲಾನಾ ಸಕ್ತೋಮ್ ನ ರ್-ಉದ್-ದಿನ್ (ಬಿ 1841-ಡ್ರ 1914). 



 

                                                                                                 
87 

 

        ಯದುದಗ ೆಳಿಷುುದಿಲಲ ಭತುತ ಮಾುದೆೋ ಸದಿೋಸ್ ಔುರ್ ಆನ್ ನ ಿಂದು ಾಔಮನುನ ವಿಯೆ ೋಧಿಷುುದಿಲಲ.   
        ಔುರ್ ಆನ್ ಗ ೆವಿಯುದಧಾದ ಸದಿೋಸ್ ಅನುನ ಅಸಭದಿ ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಸ್ೋಔರಿಷುುದಿಲಲ. 

 ಯೋಷುನುನ (ಮುಜ್ ಅಷಫ್ ಎಿಂದು ಔಯೆಮಲಾಖುತತದೆ) ಶಿಲುಫಗೆೆೋರಿಷಲಾಯಿತು ಭತುತ ನಾಲುಾ ಖಿಂಟೆಖಳ 
ಕ್ಾಲ ಫದುಔುಳಿದನು. ನಿಂತಯ ಷಭಾಧಿಮಲಿಲ ಿಂದು ಭ ಚಗೆಯಿಿಂದ ುನಯುಜಿುೋನಗೆ ಿಂಡನು. 
ಔಳದೆುಸೆ ೋದ ಇಷಾಯಯೋಲಿನ ಸತುತ ಫುಡಔಟುಿಖಳನುನ ಸುಡುಔುತಿತಯುಾಖ ಆತನು ಕ್ಾಶಿೀಯದಲಿಲ ನಿಧನನಾದನು. 
ತನನ ನಿಂತಯ ಭಸಭಭದನು ಫಯುುದಯ ಔುರಿತು ಷಶಿಾಗಿ ಭುನ ಷಚನೆ ನಿೋಡ್ರದನು, ಅದನುನ ಕ್ೈೆಷತಯು ತಾಗಿ 
ಅಥೆೈಗಸ್ಕೆ್ ಿಂಡ್ರದಾದಯೆ 

  ಆ ಜಿಸಾದ್ ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗದ ಯಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ, ಯಾಜಕ್ತೋಮ ಗಶಗಣೆಖಳಲಿಲ ಫಳಷುುದಕ್ಾಾಗಿ ಅಥಾ ನೆಯಮೆ 
ಯದೋೆವಖಳನುನ ಆಔಯಮಿಷಲು ಆಡಳಿತಗಾಯರಿಗ ೆ ಿಂದು ಕ್ಷಭಾಣೆಗಾಗಿ ಅಲಲ. ಇಿಂದು ಇದಯಥಗ ಇಷಾಲಿಂ 
ಧಭಗು ಭಾಧಮಭಖಳ ಭ ಲಔ ಆಔಯಭಣಗೆ ಳುಳತಿತಯುುದರಿಿಂದ ೆನಿನನೆ ಿಂದಿಗೆ ಜಿಸಾದ್, ಭತುತ ಯತಿಯಫಫ 
ಭುಸ್ಲಭಯ ೆೈಮಕ್ತತಔ ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗು ಷಮಿಂ ನಕ್ಾಯಾತಭಔ ಅಿಂವಖಳಿಿಂದ ಫೆದರಿಕೆ್ಗ ೆ ಳಗಾದಾಖ ಷಮಿಂ 
ವಿಯುದಧೆೋ ಜಿಸಾದ್ ಆಗಿಯುತತದೆ. 

 
1.6.6 ಡ ಿಜ್. 
ಡ ಯಜ್ ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಸೆಚಾಿಗಿ ಭಧಮಾಯಚಮದಲಿಲ142 ನೆಲೆಗ ೆಿಂಡ್ರಯು ಿಂದು ಷಣಣ, ವಿಭಿನನ ಧಾಮಿಗಔ ಷಭುದಾಮಾಗಿದೆ. 
ಅಯು ತಭಭನುನ ಇಷಾಲಮಿನ ಷುಧಾಯಣಾ ಿಂಥ ಎಿಂದು ಔಯೆಮುತಾತಯ,ೆ ಆದಯ  ಅಯನುನ ಷಾಿಂಯದಾಯಿಔ ಭುಸ್ಲಭಯು 
ಭುಸ್ಲಿಂಯೆಿಂದು ರಿಖಗೆಷುುದಿಲಲ. ಅಯು ಅಯೆೋಬಿಕ್ ಬಾಶೆಮನುನ ಭಾತನಾಡುತಾತಯೆ ಭತುತ ಇತಯ ಅಯಫಫರಿಗೆ ಸೆ ೋಲು 
ಷಾಭಾಜಿಔ ಭಾದರಿಮನುನ ಅನುಷರಿಷುತಾತಯೆ; ಸೆಚಿಿನ ನ ಡ ಯಜ್ ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಗಿಯೋಕ್ ತತವಾಷರ ಭತುತ ಇತಯ ಧಭಗಖಳಿಿಂದ 
ಯಬಾವಿತಯಾಗಿದದಯ , ತಭಭನುನ ತಾು ಅಯಫಫಯೆಿಂದು ರಿಖಗೆಸ್ಕ್ ೆಳುಳತಾತಯೆ. ಅಯು 1017 ಯಲಿಲ ಶಿಮಾ ಇಷಾಭಯಿಲಿಖಳಿಿಂದ 
ವಿಬಜಿತ ಖುಿಂಾಗಿ ಯ ುಗ ೆಿಂಡಯು. ಡ ಯಜ್ ತಭಭನುನ ತಾು ಅಹ್ಲ ಅಲ್-ತೌಹಿದ್, ‚ಏಔದೆೋವೊೋಾಷನೆಮ ಜನಯು‛ 
ಅಥಾ ಭುಾಹಿದುನ್, ಏಔದೆೋತಾಾದಿಖಳು ಎಿಂದು ಔಯೆದುಕೆ್ ಳುಳತಾತಯ.ೆ ಡ ಯಜ್ ಎಿಂಫ ಸೆಷರಿನ ಭ ಲನುನ 
ಭಸಭಭದ್ ಆದ್-ದಾಯಾಜಿ ಎಿಂದು ಖುಯುತಿಷಾಗಿದುದ, ಅಷಿಂಯದಾಮ ಿಂಥದ ಾಯಯಿಂಬದ ಶಗಖಳಿಗೆ ಷಿಂಫಿಂದಿಸ್ದೆ. 
ಅಲಾಲಸನು ಭಾನ ಯ ಖಳಲಿಲ ಅತರಿಸ್ದಾದನೆ ಭತುತ ಅಿಂತಿಭ ಅತಾಯ ಪಾತಿಮಿದ್ ಕಲಿೋಫ್ ಸಕ್ತೋಮ್ (990-
1021) ಆತನು ಷಾಮಲಿಲಲ ಆದಯ ೆಇನ ನ ಯಸಷಮ ಷಥಳದಲಿಲ ಅಡಗಿದಾದನೆ ಎಿಂಫ ಅಭಿಾಯಮನುನ ಅಯು ಸೆ ಿಂದಿದದಯು. 
 
ಆಯಿಂಭಿಔ ಶಗಖಳಲಿಲ ಭುಕಮ ನಟಯು ಧಾಮಿಗಔ ಪಾತಿಮಿದ್ ದೆ ಯೆ ತಾರಿಕ್ ಎಲ್-ಸಕ್ತೋಮ್ ಭತುತ ಷ್ಟ್ಗಮನ್ 
ಲಷೆಗಾಯ ಸಭಾು ಇಬನ ಅಲಿ ಇಬನ ಅಸಭದ್,  ಚಳಳಿಮ ಭುಕಮ ಾಷುತಶಿಲಿಮಾಗಿದದಯು. ಅಲಾಲಸನ ಸೆಷರಿನಲಿಲ 
ಸಕ್ತೋಮ್ ಆಡಳಿತಗಾಯನೆಿಂದು ಮದಲು ಫಹಿಯಿಂಖಾಗಿ ಘೀ ೋಷ್ಟ್ಸ್ದನು ಸಭಾುನಾಗಿದದನು. ಸಕ್ತೋಮ್ 
ಫಚಿಿನ ಟುಿಕೆ್ ಿಂಡ್ರದಾದನೆ ಭತುತ ಕ್ ೆನೆಮ ದಿನಖಳಲಿಲ ಕ್ಾಇಮ್,  ‚ಅರಿಷರ್‛ ಅಥಾ ಭಹಿದ,  ‚ಭಾಖಗದವಗನ   
 
--------------------------- 
142 ಡ ಯಜ್ ಭುಕಮಾಗಿ ಲೆಫನಾನ್, ಇಷಾಯಯೋಲ್, ಸ್ರಿಮಾ (ಅಲಿಲ ಅಯು ತಭಭದೆೋ ಆದ ಧಾಮಿಗಔ ನಾಮಮಾಲಮ ಮಷೆಥಮನುನ ಸೆ ಿಂದಿಯು ಯತೆಮೋಔ ಧಾಮಿಗಔ ಷಭುದಾಮಾಗಿ ಅಧಿಔೃತ 
ಭಾನಮತೆಮನುನ ಸೆ ಿಂದಿದಾದಯೆ) ಭತುತ ಜೆ ೋಡಾಗನ್ ನಲಿಲ ಾಸ್ಷುತಾತಯೆ. ಷಣಣ ಷಭುದಾಮ! ಲಸ್ಖಯು ವಿವದ ಇತಯ ಬಾಖಖಳಲಿಲ ಾಸ್ಷುತಿತದಾದಯೆ. ಡ ಯಜ್ ಲೆಫನಾನಿನ ಅಿಂತಮುಗದಧದಲಿಲ (1975-1990) 
ಿಂದು ಯಭುಕ ಾತಯನುನ ಹಿಸ್ದಯು ಭತುತ ಮುದಧದಲಿಲ ಯಫಲ ಷೆೋನಖೆಳಲಿಲ ಿಂದನುನ ಷಿಂಗಟ್ಟಸ್ದಯು. 
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ಸೆ ಿಂದಿದನಾಗಿ" ಹಿಿಂತಯುಖುತಾತನೆಿಂದು ಡ ಯಜ್ ಭುಸ್ಲಿಂಯು ನಿಂಫುತಾತಯೆ. ಸಕ್ತೋಮ್ ಔಣಭಯಮೆಾದ ನಿಂತಯ, ಡ ಯಜ್ 
ತಕ್ತಮಾ  ‚ಅಷಭಾನತೆಯಿಿಂದ‛ ಔ ಡ್ರದ (ಸ್ೋಔೃತ) ಅಬಾಮಷನುನ ಷರಿಷಲು ಭತುತ ಫಳಷಲು ತಾತಯಿಷಲಾಯಿತು. 
ಅಯು ತಭಭ ನಿಜಾದ ನಿಂಬಿಕೆ್ಖಳನುನ ಭಯೆಭಾಚುತಾತಯೆ ಭತುತ ಅಯು ಾಸ್ಷುಯ ಧಾಮಿಗಔ ನಿಂಬಿಕ್ಖೆಳನುನ 
ಫಾಸಮಾಗಿ ಸ್ೋಔರಿಷುತಾತಯೆ. ಭುಾಹಿಸದುನ್ (ಮುನಿಟೆೋರಿಮನಷ ; ದೆೋಯ ಏಔತೆಮನುನ ಯತಿಾದಿಸ್ ತೆೈಯಔತನುನ 
ತಿಯಷಾರಿಷುಯು) ಅಯ ನಿಂಬಿಕ್ೆ, ಡ ಯಜ್ ಭುಸ್ಲಭಯು ತಭಭನುನ ತಾು ಔಯೆದುಕೆ್ ಳುಳಿಂತೆ, ಯಿಂಚದ ಇತಯ 
ಬಾಖಖಳಿಿಂದ ಭಯೆಭಾಡಲಾಗಿಯು ಭತುತ ತಭಭದೋೆ ಆಗಿಯು ‚ಫುದಿಧಿಂತಿಕ್ೆ‛ ಎಿಂಫ ುಷತಔದಲಿಲ ಫಯೆದಿಯು ಧಾಮಿಗಔ 
ಸ್ದಾಧಿಂತದ ಏಕೆ್ೈಔ ಾಲನ ೆಭಾಡು ಮಕ್ತತಖಳ ವೆಯೋಗೆಮನುನ ಕ್ೋೆಿಂದಿಯೋಔರಿಷುತತದೆ.  
 
ಡ ಯಜ್ ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಉಾಷ ಭಾಡುುದಿಲಲ, ತಿೋಥಗಮಾತೆಯಗೆ ಸೆ ೋಖುುದಿಲಲ ಅಥಾ ಭಸ್ೋದಿಖಳಲಿಲ ಾಯಥಗನೆಗ ೆ
ಸಾಜಯಾಖುುದಿಲಲ. ಅಯು ತಭಭ ನಿಂಬಿಕ್ಮೆನುನ ಯಚಾಯ ಭಾಡುುದಿಲಲ, ಏಕೆ್ಿಂದಯ ೆಮಾಯ  ಭತಾಿಂತಯದಿಿಂದ ಡ ಯಜ್ 
ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಆಖಲು ಷಾಧಮವಿಲಲ ಆದಯ ೆ ಸುಟ್ಟಿನಿಿಂದ ಭಾತಯ ಆಖಫೋೆಔು. ಷಭುದಾಮದ ಸೆ ಯಗಿನ ವಿಾಸು 
ಫಹಿಶಾಾಯೆಿಂದು ಅಥೆೈಗಷಫಲಲದಾದಗಿದೆ. ಖಡ್ರ ಭತುತ ದೆೋವಖಳಾದಮಿಂತ ಡ ಯಜ್ ಫಲಾದ ಷಭುದಾಮ ಬಾನೆಮನುನ 
ಸೆ ಿಂದಿದೆ. ುನಜಗನಭದಲಿಲ, ಆತಭಖಳು ಭಾನಯಿಂತೆ ಳೆಳಮಯು ಭತುತ ಕ್ಟೆಿಯಾಗಿ ಭಯುಜನಭ ಡೆಮುತತೆ ಎಿಂದು 
ಾಮಔಾದ ನಿಂಬಿಕ್ ೆಅಯಲಿಲದ.ೆ ಳೆಳಮ ಜನಯು ಕ್ಟೆಿ ಜನರಿಗಿಿಂತ ಅದೃಶಿದ ುನಜಗನಭನುನ ಸೆ ಿಂದುತಾತಯ.ೆ ಹಿಿಂದಿನ 
ಜಿೋನದ ಅತಮಿಂತ ನಿಕಯಾದ ವಿಯಖಳನುನ ನಿೋಡು ಚಿನ ಔಾ ಭಔಾಳ ಫಗೆೆ ಸೆೋಳಲು ಅನೆೋಔ ಡ ಯಜ್ ಭುಸ್ಲಿಂಯು  ವಿಚಿನ ತಯ 
ಔಥಖೆಳನುನ ಸೆ ಿಂದಿದಾದಯೆ. ಜಾತಔೂ ಔ ಡ ಭುಕಮಾಗಿದೆ ಭತುತ ಬವಿಶಮನುನ ಸೆೋಳು ಷಾಭಥಮಗವಿದೆ ಎಿಂದು 
ತೆ ೋಯುತತದೆ. ಸೆ ಯಗಿನರಿಗ ೆ ತಿಳಿದಿಯುಿಂತೆ, ಮೋವೆಮ ಭಾ ಜೆತ ೆಯೋ ಅಯ ಅತಮಿಂತ ಗೌಯುಳಳ 
ಯಾದಿಮಾಗಿದಾದನೆ. ಡ ಯಜ್ ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಧ ಭಾನ ಭಾಡಲು, ಭದಮ ಔುಡ್ರಮಲು ಅಥಾ ಸಿಂದಿಭಾಿಂಷನುನ 
ತಿನನಲು ನಿಶೆೋಧಿಷಲಾಗಿದೆ ಆದಯ ೆ ಅನೆೋಔ ಮು ಡ ಯಜಖಳು ಈ ನಿಶೆೋಧಖಳನುನ ಔಟುಿನಿಟಾಿಗಿ ಾಲಿಷುುದಿಲಲ. ಅಯ 
ಭುಕಮ ಸಫಫದ ದಿನ ಅವುಯಾ, ಇದು ಇಭಾಮ್ ಸುಷೋೆನ್ ಅಯ ಸುತಾತಭತಮೆನುನ ನೆನಪ್ರಷುತತದೆ. ಯಾದಿ ಭುಸಭಭದ್ 
ಅಯ ಈ ಮಭಭಖನನುನ 1300 ಶಗಖಳ ಹಿಿಂದೆ ಯತಿಷಧಿಗ ಭುಸ್ಲಿಂ ಡ ೆವಿಯುದಧದ ಅನತಿ ಸೆ ಿಂದಿದ ಮುದಧದಲಿಲ 
ಕ್ ೆಲಲಲಾಯಿತು. ತಾಮಖದ ಸಫಫಾದ ಇದ್ ಅಲ್-ಅಧಾನುನ ಷಸ ಆಚರಿಷಲಾಖುತತದೆ. 
 
ಡ ಯಜ್ ತುಿಂಫಾ ಆತಿಥಮ ಭತುತ ಸೆ ಷ ಜನಯ ಫಗೆೆ ವಿವೆೋಶಾಗಿ ಔುತ ಸಲದಿಿಂದ ಔ ಡ್ರಯುತತದೆ. ಸೆಚಿಿನ ನ ಡ ಯಜ್ 
ಜುಸಾಲ್143 ರಿಿಂದ ಫಿಂದಯು ಭತುತ ಅತಾಯ, ಅದೃಶಿ ಭತುತ ಜಾತಔಖಳ ಆಧಾಯದ ಮೆೋಲೆ ಿಂದು ರಿೋತಿಮ 
ಜಾನದ ಧಭಗನುನ ಸೆ ಿಂದಿದಾದಯೆ. ‚ಡ ಯಜ್ ಭನಮೆಲಿಲ ತಿನಿನರಿ, ಕ್ೈೆಷತನ ಭನೆಮಲಿಲ ನಿದೆಯ ಭಾಡ್ರ‛ ಎಿಂಫ ಭಾತಿದೆ, 
ಇದು ಷಭುದಾಮದ ಇತಯ ಖಗಖಳಿಿಂದ ಡ ಯಜ್ ನ ಅನಿಂಬಿಕ್ಮೆನುನ ಫಹಿಯಿಂಖಡ್ರಷುತತದೆ. 
 
 

ಡ ಯಜ್ ನಿಂಬಿಕ್ಮೆ ತತಖಳು: ಫಫಯ ನಾಲಿಗೆಮನುನ ಕ್ಾಾಡುುದು (ಾಯಭಾಗೆಔತ)ೆ,  ಫಫಯ ಷಸೆ ೋದಯನನುನ 
ಯಕ್ಷಿಷುುದು,  ಹಿರಿಮಯನುನ ಗೌಯವಿಷುುದು,  ಇತಯರಿಗ ೆ ಷಸಾಮ ಭಾಡುುದು,  ಫಫಯ ತಾಮಾನಡನುನ ಯಕ್ಷಿಷುುದು 
--------------------------- 
143 ಡ ಯಜ್ ಅನುನ ಎಯಡು ಖುಿಂುಖಳಾಗಿ ವಿಿಂಖಡ್ರಷಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್-ಜುಸಾಲ್, "ಅಜ್ಞಾನ" ಎಿಂದು ಔಯೆಮಲಡು ಸೆ ಯಗಿನ ಖುಿಂು ಅಲಲ ಯಸಷಮ ಡ ಯಜ್ ವಿತಯ ಷಾಹಿತಮಕೆ್ಾ ಅಯೆಸ್. ಅಯು ಡ ಯಜ್ ಯಾಜಕ್ತೋಮ 
ಭತುತ ಮಿಲಿಟರಿ ಭುನನಡೆಖಳನುನ ಯ ಪ್ರಷುತಾತಯೆ- ಷೆ ಿಂಟ ಭತುತ ಷಾಭಾನಮಾಗಿ ಧಾಮಿಗಔ ವಿಶಮಖಳಿಿಂದ ದ ಯವಿಯುತಾತಯೆ. ಅಯು ಫಸುವಃ 90% ಡೆೋಜ್ ಅನುನ ಳಗೆ ಿಂಡ್ರಯುತಾತಯೆ. ಆಿಂತರಿಔ ಖುಿಂನುನ 
ಅಲ್-ಉಔಾಲ್ ಎಿಂದು ಔಯೆಮಲಾಖುತತದೆ, "ಜ್ಞಾನುಳಳ ಉಔಯಭಖಳು". ಭಹಿಳಮೆಯನುನ ಉಔಾಲ್ ಆಖಲು ವಿವೆೋಶಾಗಿ ಷ ಔತೆಿಂದು ರಿಖಗೆಷಲಾಖುತತದೆ; ಅಯನುನ ುಯುಶರಿಗಿಿಂತ ಆಧಾಮತಿಭಔಾಗಿ ವೆಯೋಶಠಯೆಿಂದು 
ರಿಖಗೆಷಲಾಖುತತದೆ, ಇದು ಷುತತಭುತತಲಿನ ಕ್ತಯಶಿಿಮನ್ ಭತುತ ಭುಸ್ಲಿಂ ಷಭುದಾಮಖಳೄೆಿಂದಿಗೆ ಫಸಳ ಭಿನನಾಗಿದೆ. ಜುಲೆೈ 1850) ಫಾಬಿಷಿಂನ ಷಾಥಔ ಭತುತ ಯಾದಿ. ಅನು 
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ಭತುತ ಫಫ ದೆೋಯ ಮೆೋಲೆ ನಿಂಬಿಕ್ೆ ಇಡುುದು (ಆದದರಿಿಂದ ‚ಏಔದೆೋತಾಾದಿಖಳು‛ ಎಿಂಫ ಸೆಷರಿಗ ೆಅಯ ಆದಮತೆ). 
ಅನೆೋಔಯು ನಿಂಫುಿಂತೆ ಅಯು ಷ ಫ್ರ ತತತವವಾಷರದಿಿಂದ ಯಬಾವಿತಯಾಗಿಲಲ. ಷಭುದಾಮದ ಎಲಲ ಷದಷಮರಿಗೆ ಭಾನ-
ಭಾತಯ ುನಜಗನಭದಲಿಲ ಡ ಯಜ್ ಉತಾಷಸಬರಿತನಾಗಿಯುತಾತನೆ. ಅಯು ಫಸುತಿನತ, ತಿಂಫಾಔು ಧ ಭಾನ, ಆಲೆ ಾೋಸಾಲ್ 
ಅಥಾ ಸಿಂದಿಭಾಿಂಷ ಷೆೋನೆಮನುನ ತಿಯಷಾರಿಷುತಾತಯೆ, ಆದಯ  ಅನೆೋಔ ಧಾಮಿಗಕೆ್ೋತಯ ಭತುತ/ಅಥಾ ಅಲ್ ಜುಹ್ಲ 
ಭನಖೆಳಲಿಲ ಸಿಂದಿಭಾಿಂಷ ಭತುತ ಭದಮಾನ ಷೆೋವಿಷಲಾಖುತತದ.ೆ ಅಯ ಇತಯ ಭುಸ್ಲಿಂಯು, ಯಸ ದಿಖಳು ಅಥಾ 
ಷದಷಮಯು ಅಥಾ ಮಾುದೆೋ ಇತಯ ಧಭಗಖಳೄೆಿಂದಿಗೆ ವಿಾಸ ಭಾಡಲು ಧಭಗು ಅನುಭತಿಷುುದಿಲಲ. ಆದಾಖ ಮ, 
ಆಧುನಿಔ ಷಭಾಜಖಳಲಿಲ ಈ ನಿಮಭಖಳನುನ ಸೆಚಾಿಗಿ ಔಡಖೆಗೆಷಲಾಖುತತದೆ. 
 
1.6.7 ಬಸಾಯ 
1800 ಯ ದವಔದ ಭಧಮಬಾಖದಲಿಲ ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗದ ಶಿಮಾ ಯ ಾಿಂತಯ ಫೆಳಗೆಗೆಮಾಗಿ ಇಯಾನ್ ನಲಿಲ ಾಯಯಿಂಬಾದ 
ಫಸಾಯಿ ನಿಂಬಿಕ್ ೆ ಇತಿತೋಚಿನ ನ ಶಗಖಳಲಿಲ ಷಾಗತಿಯಔ ಧಭಗೆಿಂದು ಸೆೋಳಿಕೆ್ ಳುಳ ಭ ಲಔ ಸೆಚಿಿನ ನ ಖಭನನುನ 
ಷೆಳಯೆಿತು. ವಿವ ವಾಿಂತಿ, ಜನಾಿಂಖ ಭತುತ ಲಿಿಂಖಖಳ ನಡು ೆ ಷಭಾನತೆ, ಷತಿಂತಯ ಧಾಮಿಗಔ ಚಿನ ಿಂತನೆ ಭತುತ ವಿವಾಷ 
ಭತುತ ವಿಜ್ಞಾನದ ಜಾಫಾದರಿಮುತ ಏಕ್ತೋಔಯಣಕ್ಾಾಗಿ ಸಾತೆ ಯೆಮು ಎಲಲರಿಖ  ಬಯಷೆಮ ನಿೋರಿಕ್ ೆನಿೋಡುತತದೆ. 
 
ಶಿಯಾಜ್ ನಲಿಲ ಫಾಬ144 1844 ಯ ಘೀ ೋಶಣೆಯಿಿಂದ ಹಿಡ್ರದು 1921 ಯ 'ಅಫುದಲ್-ಫಸೆಮನುನ145' ನಿಂಬಿಕ್ಮೆ ವಿೋಯಯ 
ಮುಖೆಿಂದು ಫಸಾಯಿಖಳು ರಿಖಗೆಸ್ದಾದಯೆ. ಈ ಅಧಿಮಲಿಲ ಇದಯ ಅಡ್ರಾಮನುನ ಸಲಾಯು ದೆೋವಖಳಲಿಲ 
ಷಾಥಪ್ರಷಲಾಯಿತು ಭತುತ ಅದಯ ಆಯಿಂಭಿಔ ನಿಂಬಿಕ್ಮೆು ದೆ ಡಡ ವೆೃೋಶಣಮೆನುನ ಅನುಬವಿಸ್ತು. ವೆೃೋಗಿ ಎಪೆಿಂಡ್ರ, 
ಅಯನುನ ವಿವಾಷದ ಭುಕಮಷಥನೆಿಂದು 1921 ರಿಿಂದ 1957 ಯಯೆಗೆ ನೆೋಭಔಗೆ ಿಂಡನು, ಫಸುವಿಲಾಲ ಅಯ ಫೆ ೋಧನಖೆಳ 
ವಿಶಿಶಿ ತತಖಳಿೆಂದು ಆತನು ರಿಖಗೆಸ್ ಕ್ಳೆಗಿನ ಷಾಯಾಿಂವನುನ ಫಯೆದಿದಾದನೆ: 
 
ಭ ಡ ನಿಂಬಿಕ್ ೆ ಅಥಾ ಷಿಂಯದಾಮದಿಿಂದ ಅಸ್ಥಯಾದ ಷತಮದ ನಿಂತಯದ ಷತಿಂತಯ ಸುಡುಕ್ಾಟ;  ಇಡ್ರೋ ಭಾನ 
ಜನಾಿಂಖದ ಏಔತೆ,  ಯಭುಕ ತತ ಭತುತ ನಿಂಬಿಕ್ಮೆ ಭ ಲಬ ತ ಸ್ದಾಧಿಂತ;  ಎಲಾಲ ಧಭಗಖಳ ಭ ಲ ಏಔತೆ; 
ಧಾಮಿಗಔ,  ಜನಾಿಂಗಿೋಮ,  ಖಗ ಅಥಾ ಯಾಷ್ಟ್ಾೋಮ ಎಲಲ ರಿೋತಿಮ,   ಾಗಖಯಸದ ಕಿಂಡನೆ;  ಧಭಗ ಭತುತ 
ವಿಜ್ಞಾನದ ನಡುೆ ಇಯಫೆೋಕ್ಾದ ಷಾಭಯಷಮ;  ುಯುಶಯು ಭತುತ ಭಹಿಳಮೆಯ ಷಭಾನತೆ,  ಭಾನಔುಲದ ಕ್ಷಿಮು 
ಮೆೋಲೆೋಯಲು ಷಭಥಗಾಗಿಯು ಎಯಡು ಯೆಕೆ್ಾಖಳು;  ಔಡಾಡಮ ಶಿಕ್ಷಣದ ರಿಚಮ; ಷಾಗತಿಯಔ ಷಸಾಮಔ ಬಾಶೆಮ 
ಅಳಡ್ರಕೆ್;  ವಿರಿೋತ ಷಿಂತುತ ಭತುತ ಫಡತನದ ನಿಭ ಗಲನ;ೆ ಯಾಶಾಖಳ ನಡುವಿನ ವಿಾದಖಳ ತಿೋುಗಗಾಗಿ ವಿವ 
ನಾಮಮಭಿಂಡಳಿಮ ಷಿಂಷೆಥ; ಕ್ಲೆಷದ ಉನನತಿ, ಆಯಾಧನಾ ವೆಯೋಗೆಗ ೆಆತಭನ ಷೆೋೆಮ ಉತಾಷಸದಲಿಲ ಯದಶಿಗಷಲಾಖುತತದ;ೆ 
ಭಾನ ಷಭಾಜದಲಿಲ ಆಡಳಿತದ ತತಾಗಿ ನಾಮಮನುನ ೆೈಬವಿೋಔರಿಷುುದು ಭತುತ ಎಲಾಲ ಜನಯು ಭತುತ ಯಾಶಾಖಳ 
ಯಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಧಭಗು ಿಂದು ಬದಯಕ್ ೆೋಟೆಮಾಗಿ; ಭತುತ ಭಾನಔುಲದಿಂತೆ ವಾವತ ಭತುತ ಷಾಗತಿಯಔ ವಾಿಂತಿಮನುನ  
------------------ 
144 ಸ್ಯಿದ್ ಅಲಿ ಭುಸಭಭದ್ (20. ಅಕೆ್ ಿೋಫರ್ 1819-9. ಜುಲೆೈ 1850) ಫೆೋಬಿಷಿಂನ ಷಾಥಔ ಭತುತ ಯಾದಿ. ಆತನು ಶಿಯಾಜ್ ನ ಾಮಾರಿ, ಇತೆೈದನೆೋ ಮಸ್ಷನಲಿಲ, ಾಗಾದನ ಭಾಡ್ರದ ಖೆ್ೈಮ್ (ಅಥಾ 
ಮಿಹಿಡ) ಎಿಂದು ಸೆೋಳಿಕೆ್ ಿಂಡನು. ಆತನ ಘೀ ೋಶಣೆಮ ನಿಂತಯ, ಆತನು ‚ಗೆೋಟ್‛ ಎಿಂಫ ಅಥಗನುನ ಸೆ ಿಂದಿಯು ಫಾಬ ಶಿೋಷ್ಟ್ಗಕೆ್ಮನುನ ಡೆದನು.  
145 'ಅಫುದಲ್-ಫಸಾ' ಅಫಾಫಸ್ ಎಪೆಿಂಡ್ರ (23. ಮೆೋ 1844-28. ನೆಿಂಫರ್ 1921) ಅನುನ ಷಾಭಾನಮಾಗಿ 'ಫಸ ುಲಾಲ'ನ ಭಖ ಅಫುದಲ್-ಫಸಾ ಎಿಂದು ಔಯೆಮಲಾಖುತತದೆ. 28 ನೆೋ ಮಸ್ಷನಲಿಲ, 
ಫಸ ುಹ್ ಅಯು ಷಿಂದೆೋವನುನ ಸ್ೋಔರಿಸ್ದ ಫಾಬ ಫಗೆೆ ಸೆೋಳು ಷಿಂದೆೋವಾಸಔನನುನ ಸ್ೋಔರಿಸ್ದನು, ಆತನು ಫಾಬಿ ಆದನು. 1892 ಯಲಿಲ, 'ಅಫುದಲ್-ಫಸೆ ಅಯ ತಿಂದೆಮ ಇಚೆಮಿಿಂತ ೆ ಆತನ 
ಉತತಯಾಧಿಕ್ಾರಿ ಭತುತ ಫಸಾಯಿ ನಿಂಬಿಕೆ್ಮ ಭುಕಮಷಥನಾಗಿ ನೆೋಭಔಗೆ ಿಂಡನು.  
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ಷಾಥಪ್ರಷುುದು-ಇು ಅಖತಮಾದ ಅಿಂವಖಳಾಗಿ146 ಎದುದ ಕ್ಾಣುತತೆ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            ಫಸಾಯಿ ಆಯಾಧನ ೆಭನ ೆ(ಔಭಲದ ದೆೋಾಲಮ): ಸೆ ಷ ದೆೋಸಲಿ, ಬಾಯತ. 

ಆದಾಖ ಮ, ಇತಯ ಭುಸ್ಲಿಂಯನುನ ಸೆಚುಿ ಕ್ ೆೋಗೆ ಳಿಷು ಫಸಾಯಿ ಫೆ ೋಧನಮೆ ಭುಕಮ ಸ್ದಾಧಿಂತೆನೆಿಂದಯ ೆಅಯು 
ಭಸಭಭದ್ ಅಯನುನ ಕ್ ೆನೆಮ ಭತುತ ವೆಯೋಶಠ ಯಾದಿ ಎಿಂದು ರಿಖಗೆಷುುದಿಲಲ, ಆದಯ ೆ ಕ್ೋೆಲ ಕ್ ೆನೆಯಿಲಲದ 
ಯಾದಿಖಳ ಷಯಗೆಮಲಿಲ ಫಫನು ಭಾತಯನೆಿಂದು ರಿಖಗೆಷತಾತಯೆ. ಇದಲಲದೆ, ಔುರ್ ಆನ್  ಅಲಾಲಸನಿಿಂದ ಫಿಂದ ಕ್ ೆನೆಮ 
ಭತುತ ವೆಯೋಶಠಾದ ಯಔಟಣೆಮಲಲ, ಆದಯ ೆ ಯಔಟಣೆಮ ಷಯಗೆಮಲಿಲ ಅದು ಿಂದಾಗಿದೆ, ಅುಖಳಲಿಲ ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗದ 
ನಿಂತಯ ಫಿಂದ ಫಸಾಯಿಮ ಖಯಿಂಥಖಳು ಷೆೋರಿ ೆಎಿಂದು ರಿಗೆಷುತಾತಯೆ. 
ಕ್ಳೆಗಿನ 12 ತತಖಳನುನ ಫಸಾಯಿ ಫೆ ೋಧನಖೆಳ ತರಿತ ಷಾಯಾಿಂವಾಗಿ ಆಗಾಗೆೆ ಟ್ಟಿಭಾಡಲಾಖುತತದೆ. ಟ್ಟಿಮು 
ಅಧಿಔೃತಲಲ ಭತುತ ಅಿಂತಸ ವಿವಿಧ ಟ್ಟಿಖಳು ಯಷಾಯಾಖುತತೆ. ಈ ಟ್ಟಿ ಮದಲ ಭ ಯು ಷಾಭಾನಮಾಗಿ ‚ಭ ಯು 
ಏಔತೆ‛ ಎಿಂದು ಔಯೆಮಲಡುತತದೆ ಭತುತ ಫಸಾಯಿ ನಿಂಬಿಕ್ಖೆಳ ಭ ಲಬ ತ ಬಾಖಾಗಿದೆ. 
1) ಅಲಾಲಸನ ಏಔತೆ. 
2) ಧಭಗದ ಏಔತೆ. 
3) ಭಾನಔುಲದ ಏಔತೆ. 
4) ಲಿಿಂಖ ಷಭಾನತ.ೆ 
5) ಎಲಾಲ ರಿೋತಿಮ  ಾಗಖಯಸಖಳನುನ ನಿಭ ಗಲನ ೆಭಾಡುುದು. 
6) ವಿವ ವಾಿಂತಿ. 
7) ಧಭಗ ಭತುತ ವಿಜ್ಞಾನದ ಷಾಭಯಷಮ. 
8) ಷತಮದ ಷತಿಂತಯ ತನಿಖೆ್. 
9) ಷಾಗತಿಯಔ ಔಡಾಡಮ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅವಮಔತೆ. 
10) ಷಾಗತಿಯಔ ಷಸಾಮಔ ಬಾಶೆಮ ಅವಮಔತ.ೆ 
11) ಷಕ್ಾಗಯಕ್ಾೆ ವಿಧೆೋಮತೆ ಭತುತ ಕ್ಷಾತದ ಯಾಜಕ್ತೋಮದಲಿಲ ಬಾಗಿಮಾಖದಿಯುುದು. 
12) ವಿರಿೋತ ಷಿಂತುತ ಭತುತ ಫಡತನದ ನಿಭ ಗಲನೆ. 
 
---------------------------  
146 ಎಪೆಿಂಡ್ರ, ವೆೃೋಗಿ (1944.). ದೆೋಯು ಸಾದುಸೆ ೋಖುತಾತನೆ. ವಿಲೆಭಟೆಿ, ಇಲಿನಾಯ್ಸಷ, ಮುಎಸ್ಎ ಇರಿಿಂದ: ಫಸಾಯಿ ಬಿಲಷ್ಟ್ಿಂಗ್ ಟಯಸ್ಿ, ುಟ 281. 
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ಇದು ಷಾಭಾಜಿಔ ವಿಶಮಖಳ ಮೆೋಲೆ ಕ್ೋೆಿಂದಿಯೋಔರಿಸ್ದಯ , ಫಸಾಯಿ ನಿಂಬಿಕ್ಮೆ ಅಡ್ರಾಮ ಖಯಿಂಥಖಳನುನ ಅತಿೋಿಂದಿಯಮ 
ಎಿಂದು ವಿರಿಷಫಸುದು. ಫಸಾಯಿ ಧಭಗಖಯಿಂಥಖಳಲಿಲನ ಜಿೋನದ ಉದೆದೋವೆಿಂದಯೆ ಷದುೆಣಖಳನುನ ಷಿಂಾದಿಷುುದು, 
ಅಲಾಲಸನನುನ ತಿಳಿದುಕೆ್ ಳುಳುದು, ಆಧಾಮತಿಭಔಾಗಿ ಅಭಿೃದಿಧಡ್ರಷುುದು ಭತುತ ಷದಾ ಭುಿಂದುರಿಮುತಿತಯು 
ನಾಖರಿಔತಮೆನುನ ಭುಿಂದುರಿಷಲು ಷಸಾಮ ಭಾಡುುದು. ೆೈಮಕ್ತತಔ ಫೆಳಗೆಗೆಮನುನ ಷಾಮ ಯಕ್ತಯಯಮಾಗಿ 
ಔಲಿಷಲಾಗಿದೆ, ಬ ಯಣದ ಫೆಳಗೆಗೆಮಿಂತೆ, ಅಲಾಲಸನ ಷಿಂದೆೋವಾಸಔಯ ಷಸಾಮದಿಿಂದ.  ಫಸುವಿಲಾಲಹ್ 
ಭಯಣಾನಿಂತಯದ ಜಿೋನನುನ ಔಲಿಸ್ದನು, ಇದಯಲಿಲ ಆತಭು ಸೆಚುಿ ಉನನತಾದ ಆತಿೀಔ ಕ್ೋೆತಯಖಳ ಭ ಲಔ 
ಅನಿಂತಾಗಿ ಯಖತಿ ಷಾಧಿಷಫಸುದು. ಯಲೆ ೋಔ ಭತುತ ನಯಔು ಫಫ ಮಕ್ತತಮು ಅಲಾಲಸನ ಷಾಮಿೋಮನುನ ಷ ಚಿನ ಷುತತೆ, 
ಯತೆಮೋಔಾದ ಅಥಾ ಬೌತಿಔ ಷಥಳಖಳು ಅಲ.  
 
ಫಸಾಯಿಖಳು ವಿವಾದಮಿಂತ ಏಳು ದವಲಕ್ಷ ಅನುಮಾಯಿಖಳನುನ ಸೆ ಿಂದಿದಾದಯೆಿಂದು ಸೆೋಳಿಕೆ್ ಳುಳತಾತಯೆ (2005 ಯ ಸೆ ತಿತಗೆ), 
ಆದಯ ೆ ಆಭ ಲಾಖಯ ಭುಸ್ಲಿಂ ಆಡಳಿತ ಸೆ ಿಂದಿಯು ದೆೋವಖಳಲಿಲ, ವಿವೆೋಶಾಗಿ ಇಯಾನ್ ನಲಿಲ ಅಯು ಕ್ತಯುಔುಳಕ್ಾೆ 
ಳಗಾಖುತಿತದಾದಯೆ. 1979 ಯ ಇಷಾಲಮಿನ ಕ್ಾಯಿಂತಿಮ ನಿಂತಯ, ಇಯಾನಿನ ಫಸಾಯಿಖಳು ನಿಮಮಿತಾಗಿ ತಭಭ ಭನಖೆಳು 
ದಯ ೆೋಡೆಗ ೆ ಳಗಾದು ಅಥಾ ವಿವವಿದಾಮಲಮಕೆ್ಾ ಸಾಜಯಾಖುುದನುನ ಅಥಾ ಷಕ್ಾಗರಿ ಉದೆ ಮೋಖಖಳನುನ 
ನಿಶೆೋಧಿಷಲಟಿಯು, ಭತುತ ಸಲಾಯು ನ ಯಾಯು ಜನಯು ತಭಭ ಧಾಮಿಗಔ ನಿಂಬಿಕ್ಖೆಳಿಗಾಗಿ ಇತಿತೋಚೆಗ ೆಜೆೈಲು ಶಿಕ್ಮೆನುನ 
ಡೆದಿದಾದಯೆ. 
 
1.6.8 ಮ ಲಭ ತಾದ ಅಥಾ ಇಷಾಲಂಾದ. 
ಇಷಾಲಿಂ ಭ ಲಬ ತಾದನುನ  ಯತಿಾದಿಷು ಿಂದು ಸ್ದಾಧಿಂತಾಗಿದೆ: 

 ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗದ ವಿತಯ ಖಯಿಂಥಖಳ ಅಕ್ಷಯವಃ ಾಮಖ್ಾಮನಖಳು 
 ಶರಿಮಾ ಅನುಶಾಠನ 
 ಇಷಾಲಮಿನ ಯಾಜಮ. 

ಇಷಾಲಮಿನ ಭ ಲಬ ತಾದು ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗಕ್ಾಾಗಿ147 ಸಳಮೆದಾದ, ಔಡ್ರಮೆ ಆದಮತೆಮ ದಾಗಿದುದ, ಇಷಾಲಿಂ 
ಧಭಗು ಕ್ೋೆಲ ಿಂದು ಧಭಗಲಲ, ಆದಯ ೆಇಷಾಲಮಿನ ಕ್ಾನ ನು ಾಮಖ್ಾಮನಕ್ಾೆ ಅನುಖುಣಾಗಿ ಯಾಜಮದ ಕ್ಾನ ನು, 
ಆರ್ಥಗಔ ಭತುತ ಷಾಭಾಜಿಔ ಅತಮಖತಮಾದುಖಳನುನ ನಿಮಿಂತಿಯಷು ಯಾಜಕ್ತೋಮ ಮಷೆಥಮಾಗಿದೆ. ಆದದರಿಿಂದ ಇಷಾಲಿಂ 
ಧಭಗು ಇಷಾಲಮಿನ ಆಧುನಿಔ ಯ ಾಿಂತಯಾಗಿದುದ, ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗನುನ ಆಧುನಿಔ ಜಖತಿತನಲಿಲ148 ಾಮಖ್ಾಮನಿಷಲು 
ಯಮತಿನಷುತತದೆ.  
 

ಇಷಾಲಮಿನ ಭನಸ್ಥತಿಮನುನ ಅಥಗಭಾಡ್ರಕ್ ೆಳಳಲು ಇತಿತೋಚಿನ ನ ಇತಿಸಾಷನುನ ಅಥಗಭಾಡ್ರಕ್ ೆಳಳಫೆೋಔು. ಉತತಯ ಆಫ್ರಯಕ್ಾ, 
ಭಧಮಾಯಚಮ ಭತುತ ಭಧಮ ಭತುತ ಆಗೆನೋಮ ಏಶಾಮದಾದಮಿಂತ ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗು 1 9 ಭತುತ 20ನೆೋ ವತಭಾನಖಳಲಿಲ 
 
 
 
---------------------------- 
147 ಈ ಫಳಕ್ ೆವಿಾದಾಷದಾಗಿದೆ. ಇಷಾಲಮಿಖಳು ಈ ದನುನ ವಿಯೆ ೋಧಿಷಫಸುದು ಏಕೆ್ಿಂದಯೆ ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗನುನ ಜಿೋನ ವಿಧಾನಾಗಿ ನೆೋಯಾಗಿ ಮಔತಡ್ರಷುುದಕ್ತಾಿಂತ ಸೆಚಾಿಗಿ ಅಯ ತತತವವಾಷರು 
ಇಷಾಲಿಂನಿಿಂದ ಯಾಜಕ್ತೋಮ ಸೆ ಯಸರಿು ಎಿಂದು ಷ ಚಿನ ಷುತತದೆ. ಕೆ್ಲು ಭುಸ್ಲಭಯು "ಇಷಾಲಿಂ" ನಿಿಂದ ಡೆದ ದನುನ ಅಯು ಷಿಂಯದಾಮ ಭತುತ ತಿೋಯಾದೆಿಂದು ರಿಖಗೆಸ್ ಷಿಂಷೆಥಖಳಿಗೆ ಅನಯಿಷುುದು 
ತೆ ಿಂದಯೆಮಾಗಿದೆ. 
148  ಯೆ ೋಯ್ಸ 2006 ನೆ ೋಡ್ರರಿ. 
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ಸೆ ಷದಾಗಿ ಅಭಿೃದಿಧ ಸೆ ಿಂದಿತು, ಅಲಿಲ ಮಾುದೆೋ ದೆೋವಖಳು ಾಶಿಿಭಾತಮ ಯಾಜಮಖಳಿಿಂದ ಷಾಸತುವಾಹಿಮಾಗಿೆ. 
ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗನುನ ಷಾಸತುವಾಹಿಗೆ ಯತಿಕ್ತಯಯಮಾಗಿ ಅಥಾ ಮಾಗಮಾಗಿ ನಿಂತಯದ ಷಾಸತುವಾಹಿ ನಿಂತಯದ 
ರಿಣಾಭೆಿಂದು ವಿರಿಷಲಾಗಿದೆ. ಇದು ನಾಣಮದ ಿಂದು ಔಡ ೆ ಭಾತಯ, ಸೆಚಿಿನ ನ ಭುಸ್ಲಿಂಯು ವಿಕ್ಾಷನ ವಕ್ತತ 
ಸೆ ಿಂದಿದಯಾಗಿದುದ, ಅಯ ಭೌಲಮ ಮಷೆಥಮು ಷರಿ ಅಥಾ ತು, ನಿೋತಿಮತೆ ಅಥಾ ಾನುನ ಆಧರಿಸ್ಲಲ, ಆದಯ ೆ
ಗೌಯ ಭತುತ ಅಭಾನ ಭತುತ ವಕ್ತತ ಭತುತ ಬಮದ ಮೆೋಲೆ ಆಧಾರಿತಾಗಿದೆ. ಹಿೋಗಾಗಿ, ನಿೋತಿಮತೆಯಿಿಂದ 
ತಿಗಷುುದು ಭುಕಮಲಲ, ಆದಯ ೆಸಾಗೆ ಕ್ಾಗೆಷಫೋೆಔು. ತನಖ  ಭತುತ ಔುಟುಿಂಫ, ಯಾಶಾ ಅಥಾ ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗಕ್ಾೆ 
ಅಭಾನ ಭತುತ ನಾಚಿನ ಕೆ್ಮನುನ ತಯುಿಂತದುದ ದುಯಿಂತ ಅದು ಔಿಂಡುಕೆ್ ಳಳಫೆೋಕ್ಾಗಿದೆ. ಭುಸ್ಲಿಂ ಬ ಮಿಮನುನ 
ನಾಸ್ತಔಯಾಗಿಯು ಯಾಶಾಖಳು ಅಧಿೋನಗ ೆಳಿಸ್ಕ್ ೆಿಂಡು ಆಡಳಿತ ನಡೆಷುತಿತಯುುದು ಎಲಲ ಭುಸ್ಲಿಂರಿಗ ೆ ತಭಭ ದೃಷ್ಟ್ಿಮಲಿಲ 
ಅಗಾಧಾದ ಅಭಾನಾಗಿದೆ. ಅದು ಭುಸ್ಲಿಂಯನುನ ಭಾತಯಲಲ, ಅಲಾಲಸನನ ನ ಅಭಾನಿಷುಿಂಥದುದ.  
 
ಇದಯ ರಿಣಾಭಾಗಿ ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗು ಆಧುನಿಔ ಚಳುಳಿಮಾಗಿದುದ, ಇತತನೆೋ ವತಭಾನದಲಿಲ ನಾಸ್ತಔರಿಿಂದ ಆಳಲಟಿ 
ಅಭಾನಕೆ್ಾ ಯತಿಕ್ತಯಯಮಾಗಿ ಅಭಿೃದಿಧಗೆ ಿಂಡ್ರತು. ಮದಲನಮೆ ಭಸಾಮುದಧದ ನಿಂತಯ, ಟೆ ಿೋಭನ್ ಷಾಭಾಯಜಮದ 
ವಿಷಜಗನೆ ಭತುತ ಭುಷತಪಾ ಕ್ಭೆಾಲ್ ಅಟತುಕ್ಗ (ಟಕ್ತಗಮ ಷಿಂಷಾಥಔ) ಅಯ ಷಾದನತದ ಭ ಲಔ ಕ್ಾಮಲಿಪೆೋಟನ 
ನಿಂತಯದ ರಿಸಾಯು, ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗ ಹಿಮೆಭಟುಿ ಸಿಂತದಲಿಲ ಇದೆ ಎಿಂದು ಅನೆೋಔ ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಖಯಹಿಸ್ದಯು. ಾವಾಿತಮ 
ವಿಚಾಯಖಳು ಭುಸ್ಲಿಂ ಷಭಾಜದಾದಮಿಂತ ಸಯಡುತಿತ ೆ ಎಿಂದು ಅಯು ಬಾವಿಸ್ದಯು. ಇದು ಇಷಾಲಿಂ ಭ ಲಬ ತಾದ 
ಅಥಾ ಇಷಾಲಿಂಾದ ಉದಮಕ್ಾೆ ಕ್ಾಯಣಾಯಿತು. ಇದು ಸಲಾಯು ಖುಣಲಕ್ಷಣಖಳನುನ ಸೆ ಿಂದಿಯು ಸಲಾಯು 
ಷಿಂಷೆಥಖಳನುನ ಫೆಳಷೆು ಚಳುಳಿಮಾಗಿದೆ: 
1 )  ಇಷಾಲಮಿನ ಕ್ಾನ ನು (ಶರಿಮಾ) ಷಾಭಾಜಿಔ ಜಿೋನ,  ಯಾಜಕ್ತೋಮ ಭತುತ ಆರ್ಥಗಔತಮೆ ಎಲಾಲ ಅಿಂವಖಳಿಗ ೆ 
    ಭಾನಮಾಗಿದ ೆಎಿಂದು ಅರಿಗೆ ಭನರಿಕೆ್ಮಾಗಿದೆ. 
2) ಅಯು ಇಷಾಲಿಂ ಷಭುದಾಮದ ಐಔಮತೆಗಾಗಿ ವಯಮಿಷುತಾತಯೆ. 
3) ಯಷುತತ ಷಿಂದಬಗಖಳಿಗ ೆ ಔುರ್ ಆನ್  ಭತುತ ಷಿಂಯದಾಮನುನ ಾಮಖ್ಾಮನಿಷಲು ವಿದಾಿಂಷಯು ಷಾತಿಂತಯಿ    
   ಸೆ ಿಂದಿದಾದಯೆಿಂದು ಅಯು ಅಭಿಾಯಮಟ್ಟಿದಾದಯೆ. 
4) ಭಸಭಭದನಿಗ ೆಯಾನಮೆಾದ ಯಔಟಣೆಮು ಅಲಾಲಹ್ ಭತುತ ಭನುಶಮನ ನಡುವಿನ ಏಕೆ್ೈಔ ಷಿಂಔಗಾಗಿದೆ ಎಿಂದು  
   ಅಯು ನಿಂಫುತಾತಯೆ. 
5) ಯಷುತತ ಇಷಾಲಮಿನ ಯಾಶಾಖಳು ಭಸಭಭದ್ ಅಯ ಭ ಲ ಫೆ ೋಧನಖೆಳಿಗ ೆಸೆ ಿಂದಿಕ್ಮೆಾಖುುದಿಲಲ ಎಿಂದು ಅಯು   
   ಯತಿಾದಿಷುತಾತಯೆ. 
 

ಷಾಭಾನಮಾಗಿ, ಭ ಲಬ ತಾದಿಖಳು ಭಸಭಭದ್ ಕ್ಾಲದ ಭ ಲ ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗು ಆದವಗಿೆಂದು ಘೀ ೋಷ್ಟ್ಷುತಾತಯೆ 
ಭತುತ ಆ ಭಾಖಗಖಳಿಗ ೆ ಭಯಳಫೆೋಕೆ್ಿಂದು ತಾತಯಿಷುತಾತಯೆ. ಇಷಾಲಮಿಖಳು ತಭಭ ನಿಂಬಿಕ್ಮೆ ಅಡ್ರಾಮನುನ 
ತಿತಸೆೋಳುತಾತಯ,ೆ ಆದಯ ೆಈ ಭ ಲ ಷಭಾಜದ ಷಲೆೋ ಇಷಾಲಮಿನ ವಿದಾಮರ್ಥಗಖಳಿಿಂದ ಷಿಂವೆೃೋಧಿಷಲಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಭ ಲ 
ಇಷಾಲಿಂನ149 ಖುಣಲಕ್ಷಣಖಳ ಫಗೆೆ ಮಾುದೆೋ ಷಶಿ ಔಲನೆ ಅಸ್ತತದಲಿಲಲಲ,  ಆ ದಿನಖಳಲಿಲ ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗು 
ಷಿಂ ಣಗಾಗಿ ಷಾಕ್ಾಯಗ ೆಿಂಡ್ರದೆ ಎಿಂದು ಭನಃ ಗಔಾಗಿ ತಿತಸೆೋಳಲಾಗಿದೆ. ನಿಜಾದ 
------------------------------- 
149 ‚ಭ ಲ ಇಷಾಲಿಂನುನ‛; ಇದನುನ ‚ನಿಜಾದ ಇಷಾಲಿಂ‛ ಅಥಾ ‚ಷರಿಮಾದ ಇಷಾಲಿಂ‛ ಎಿಂದ  ಷಸ ಔಯೆಮುತಾತಯೆ. 
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 ಇಷಾಲಿಂ ‚ಮೆಕ್ಾಾದಲಿಲ ಭಸಭಭದ್‛ ಎಿಂದು ಷೌಭಮುಳಳ ಭುಸ್ಲಭಯು ಸೆೋಳಿಕೆ್ ಳುಳತಾತಯ,ೆ  ಆದಯ ೆ ಷಿಂಯದಾಮ ಅಥಾ 
ಸೆ ೋಯಾಡು ಭುಸ್ಲಿಂಯು ನಿಜಾದ ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗ ‚ಭದಿೋನಾದಲಿಲ ಭಸಭಭದ್‛ ಎಿಂದು ಸೆೋಳಿಕೆ್ ಳುಳತಾತಯೆ. 
 
ಇಷಾಯಯೋಲನೆ ಿಂದಿಗಿನ ಮುದಧಖಳಲಿಲ ಈಜಿಿನ ಮಿಲಿಟರಿಮ ನ ಮನಮತೆ ಭತುತ ಶಿಭಿದಿಿಂದ ಇಷಾಯಯೋಲನುನ ಯಕ್ಷಣೆ 
ಭಾಡುುದಯೆ ಿಂದಿಗೆ ಭ ಲಬ ತಾದಿ ಚಳುಳಿಖಳ ಕ್ ೆೋಕ್ಾೆ ಕ್ಾಯಣಾಗಿದ,ೆ ಇದು ಔಟುಿನಿಟಾಿಗಿ ಔಯಭಾನುಖತ 
ಷಿಂಗಟನೆಯಿಂದಿಗೆ ಯಸಷಮ ಷಭಾಜಖಳನುನ ಯ ಪ್ರಷುತತದೆ. ಅಯ ಷದಷಮಯು ಷಮಿಂ ನಿಯಾಔಯಣೆಮನುನ ಅಬಾಮಷ 
ಭಾಡುತಾತಯೆ ಭತುತ ಅಖತಮವಿದದಯೆ ಅಯು ತಭಭ ಜಿೋನದ ಅಗಣೆ (ಸುತಾತಭತ)ೆ ಷೆೋರಿದಿಂತೆ ದೆ ಡಡ ೆೈಮಕ್ತತಔ 
ತಾಮಖಖಳನುನ ಭಾಡಲು ಸ್ದಧರಿದಾದಯೆ. ಅಯ ಯವಾನತಿೋತ ಧಾಮಿಗಔ ವಿಧೆೋಮತೆಯಿಿಂದ, ಮಕ್ತತಮು ಷಭಾಜದ 
ರಿತಗನೆಗ ೆಕ್ ೆಡುಗೆ ನಿೋಡಲು ಆಶಿಷುತಾತನೆ. 
 
ಇಷಾಲಂ ಧಮಗದ ಎರಡು ಿೃತಿತರ್ಳನುನ ಈ ಕ್ಳಗಿನಂರ್್ ಾಾಖಾಾನಿಷಬಸುದು: 
1) ವಾಿಂತಿಮುತ ವಿಧಾನಖಳೄೆಿಂದಿಗೆ ಧಾಮಿಗಔ ಷುಧಾಯಣೆಮ ಖುರಿ ಸೆ ಿಂದಿಯು ಇಷಾಲಮಿನ ಖುಿಂುಖಳು. 
2) ಬಯೋತಾದನೆ ಷೆೋರಿದಿಂತ ೆಎಲಾಲ ವಿಧಾನಖಳನುನ ಫಳಸ್ಕ್ ೆಿಂಡು ಷುಧಾಯಣೆಮನುನ ಫಮಷು ಇಷಾಲಮಿನ   
   ಖುಿಂುಖಳು.  
 
ಇಷಾಲಮಿನ ಮ ಲಭ ತಾದಕ್ಾ ಕಾರಣಾರ್ು ಿಮುಖ್ ಘಟನ್ರ್ಳು: 
1 )  ಮದಲನಮೆ ಭಸಾಮುದಧದ ಕ್ ೆನೆಮಲಿಲ (1 9 1 8 )  ಭಧಮಾಯಚಮ ಭತುತ ಉತತಯ ಆಫ್ರಯಕ್ಾದ ಎಲಾಲ ಇಷಾಲಮಿನ  
   ಯಾಶಾಖಳನುನ ಆಳಿದ ಟೆ ಿೋಭನ್ ಷಾಭಾಯಜಮು ಔುಸ್ಯಿತು ಭತುತ ಲಿೋಗ್ ಆಫ್ ನೆೋಶನ್ಷ, ಕ್ಲೆು ಷಿಂದಬಗಖಳಲಿಲ  
   ಅನಿಮಿಂತಿಯತಾಗಿ, ಸಲಾಯು ಯಾಜಮಖಳಾಗಿ ವಿಿಂಖಡ್ರಷಲಟ್ಟಿತು. ಸೆಚಿಿನ ನು ಬಿಯಟನ್ ಭತುತ ಪಾಯನ್ಷ ನ ನಿಮಿಂತಯಣದಲಿಲದದು,  
   ಇದನುನ ಭುಸ್ಲಿಂ ಜಖತುತ ಅಷಸನಿೋಮಿೆಂದು ರಿಖಗೆಸ್ತು. 
2) 1924 ಯಲಿಲ ಅಟತುಕ್ಗ ಟಕ್ತಗಮಲಿಲ ಜಾತಮತಿೋತ ಯಾಜಮನುನ ಷಾಥಪ್ರಸ್ದನು, ಇಷಾಲಮಿನ ಮಷೆಥಮನುನ ಾಶಿಿಭಾತಮ  
   ಮಷೆಥಯಿಂದಿಗ ೆ ಫದಲಾಯಿಸ್ದನು. ಅನೆೋಔ ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಇದಕ್ಾೆ ನಕ್ಾಯಾತಭಔಾಗಿ ಯತಿಕ್ತಯಯಿಸ್ದಯು. 
3 ) ಟಕ್ತಗಮಲಿಲನ ಈ ಗಟನೆಖಳು ಈಜಿಪ್ಿ ಅನುನ ಇಷಾಲಮಿನ ಭ ಲಬ ತಾದದ ಔಡಗೆ ೆ ೆಯೋಯೆೋಪ್ರಷುತತೆ. ಆತಿೀಔ   
  ನಾಮಔ, ವೆೋಖ ಸಷನ್ ಅಲ್-ಫನಾನ, 1928 ಯಲಿಲ ಭುಸ್ಲಿಂ ಫಯದಯಸುಡ್ ಆಿಂದೆ ೋಲನನುನ ಾಯಯಿಂಭಿಸ್ದನು, ಇದನುನ  
  ಎಲ್-ಖ್ಾರಿಜ್ ಎಿಂದು ಔಯೆಮಲಾಖುತತದೆ. ಇಷಾಲಮಿನ ಕ್ಾನ ನು ಈಜಿಿನಲಿಲ ಭತೆತ ಅನಯಿಷುುದು ಆತನ  
  ಉದದೆೋವಾಗಿತುತ. ಫಯದಯಸುಡ್ ಫಸಳ ಉಖಯಾದ,  ಆಔಯಭಣಕ್ಾರಿಮಾದ ಭತುತ ದೆೋವದ ನಾಮಔತದ ಫಗೆೆ ಭತುತ  
  ಇಷಾಲಮಿನ ಕ್ಾನ ನನುನ ಅನುಷರಿಷದಯ ೆಿಂದಿಗೆ ಷಿಂ ಣಗ ದೆೋಶನುನ ಸೆ ಿಂದಿತುತ. ಅಯು ಷಭಾಜನುನ  
  ಅಲುಗಾಡ್ರಷಲು ಭತುತ ‚ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗದ ಭ ಲ ೆೈಬನುನ‛ ಭತೆತ ಹಿಿಂದಕೆ್ಾ ತಯು ಕ್ಾಮಗಷ ಚಿನ ಮನುನ  
  ಅನುಷರಿಷಲು ಬಯೋತಾದನೆಮನುನ ಫಳಸ್ದಯು.  
4) 1948 ಯಲಿಲ ಇಷಾಯಯೋಲನುನ ಯಾಶಾಾಗಿ ಷಾಥಪ್ರಸ್ದ ನಿಂತಯ, ಆಭ ಲಾಖಯ ಭ ಲಬ ತಾದಿ ಖುಿಂುಖಳು ಇನನಶುಿ  
   ಯಧಗಭಾನಕ್ಾೆ ಫಿಂದು. ಭ ಲಬ ತಾದಿ ಖುಿಂುಖಳು ತಭಭ ಉದೆದೋವಕ್ಾಾಗಿ ಷಾಮಲು ಸ್ದಧರಿಯು ಫಿಂಡಾಮ,  
  ದೆೋಶದ ಭುಸ್ಲಭಯ ಅನೆೋಔ ಷಿಂಗಟನೆಖಳನಾನಗಿ ಯಚಿನ ಸ್ದು. ಈ ಉತಾಷಸನುನ ಯಸ ದಿಖಳು, ಈಜಿಪ್ರಿನ ನಾಮಔಯು  
  ಭತುತ ‚ನಿಜಾದ ಭುಸ್ಲಿಂಯು‛ ಅಲಲದಯ ಮೆೋಲೆ ನಿದೆೋಗಶಿಷಲಾಗಿದೆ! ಅಯು ತಭಭ ಚಟುಟ್ಟಕ್ಖೆಳನುನ ಸತೆಮಮ  
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 ಮೆೋಲೆ ಕ್ೋೆಿಂದಿಯೋಔರಿಸ್ದಯು. 
ಜಿಸಾದ್ ರ್ುಂಪ್ನ ಷಂಕ್ಷಿತ ಾಕ್ತಚಿತಿಣ: 

 ಳಗೆ ವುದಿಧೋಔಯಣ: ಆಲಾಸ ಭತುತ ಔುರ್ ಆನ್ ನೆ ಿಂದಿಗೆ ಷದಿಗಷು ಎಲಾಲ ಭ ಲಖಳನುನ ತೆಗದೆುಸಾಔುದು. 
ಇದು ುಷತಔಖಳನುನ ನಾವಡ್ರಷುುದು ಭತುತ ಭಾನ ನಿಮಿಗತ ಇಷಾಲಮಿನ ಾಮಖ್ಾಮನಖಳನುನ ಳಗೆ ಿಂಡ್ರದೆ. 

 ಎಲಾಲ ವಿಶಮಖಳಲಿಲ ಅಲಾಲಸನನುನ ಸೆ ಯತುಡ್ರಸ್ ಮಾುದೆೋ ಅಧಿಕ್ಾಯನುನ ಅಯು ಸ್ೋಔರಿಷುುದಿಲಲ. 
 ಅಧಿಕ್ಾರಿಖಳಿಿಂದ ಭತುತ ಷಭಾಜದಿಿಂದ ಅಯು ಯತಿಯೆ ೋಧನುನ ನಿರಿೋಕ್ಷಿಷುತಾತಯೆ. 
 ದೆೈಹಿಔ ಹಿಿಂಷಾಚಾಯನುನ ಫಳಸ್ಕ್ ೆಿಂಡು ಭಸಭಭದ್ ಭಾಡ್ರದಿಂತೆಯೋ ಅಯು ಷಕ್ಾಗಯಖಳನುನ ಭತುತ ಅಯ 

ವಿಯುದಧ ಮಾುದೆೋ ಮಷೆಥಖಳನುನ ಉಯುಳಿಷಲು ಷವಷರ ಡೆಖಳನುನ ಫಳಷುತಾತಯೆ. 
 ಈ ಮುದಧದಲಿಲ ಮಾುದೆೋ ಔಯುಣೆ ಅಥಾ ಯಾಜಿ ಇಯಫಾಯದು. 
 ಾಯಯಿಂಬು ಔಶಿಔಯಾಗಿಯುತತದೆ ಆದಯ ೆ ಶಿೋಗಯದಲಲೆೋ ನಿಜಾದ ವಿವಾಸ್ಖಳು ಔಯೆಮನುನ ಕ್ೋೆಳುತಾತಯೆ ಭತುತ 

ಅಯು ಫಸುಷಿಂಖ್ಾಮಗೆ ಳುಳಯು.  
  ಜಿಸಾದ್ ಅನುನ ಜಾರಿಗೆ ಳಿಷಫೋೆಔು: ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗು ಭಾತಿನ ಧಭಗದಿಿಂದ ಕ್ಾಮಗಕ್ಾೆ ಫದಲಾಖಫೆೋಔು. 
 ಅಯು ವಿವದಾದಮಿಂತ ವಿಷತರಿಸ್ ದೆ ಡಡ ಇಷಾಲಮಿನ ಯಾಶಾನುನ ಷಾಥಪ್ರಷು ಖುರಿ ಸೆ ಿಂದಿದಾದಯೆ. ಏಕೆ್ೈಔ 

ಯಾಜಕ್ತೋಮ ಮಷೆಥ ಇಷಾಲಮಿನ ಕ್ಾನ ನು ಆಗಿಯುತತದೆ. 
 

ಷಯಾದ್ ಕುತುಬ್ ಆಧುನಿಕ ಜಿಸಾದ್ ನ ತಂದ್ಮಾಗಿದಾದನ್:150 
 ಷಯಿಮದ್ ಔುತುಬ ಅಯನುನ ಈಜಿಪ್ಿ ಷಕ್ಾಗಯು 1948 ಯಲಿಲ ಮುಎಸ್ಎಮಲಿಲ ಅಧಮಮನ ಭಾಡಲು ಆಯಾ 

ಭಾಡ್ರತು. 
 ಆತನು ಮುಎಸ್ಎ ಫಗೆೆ ಅಷ ಯ ಭತುತ ಸಗೆತನದಿಿಂದ ತುಿಂಬಿದನಾಗಿ ಹಿಿಂದಿಯುಗಿದನು. 
 ಆತನು ಹಿಿಂತಿಯುಗಿದ ನಿಂತಯ ಭುಸ್ಲಿಂ ಫಯದರ್ ಸುಡ್ ಆಿಂದೆ ೋಲನಕೆ್ಾ ಷೆೋರಿದನು. 
 ಆತನು ಏಳಕ್ತಾಿಂತಲ  ಸೆಚು ಿುಷತಔಖಳಿಖಳನುನ ಫಯೆದಿದಾದನೆ ಭತುತ ಆಧುನಿಔ ಜಿಸಾದ್ ನ ಷಾಥಔ ತಿಂದೆಮಾಗಿ 

ಕ್ಾಣುತಾತನೆ. 
 ಷೆೈನ್ಷ ಅಲಾಿಂಗ್ ದಿ ಯ ೆೋಡ್ ಎಿಂಫ ುಷತಔು ಷಕ್ಾಗಯದಿಿಂದ ಭಯಣದಿಂಡನಮೆನುನ ಖಳಿಸ್ತು. 
 1965 ಯಲಿಲ ನಾಷರ್ ಅಧಮಕ್ಷತೆಮಲಿಲ ಅರಿಗ ೆಭಯಣದಿಂಡನ ೆವಿಧಿಷಲಾಯಿತು. 
 ಅಧಿಕ್ಾರಿಖಳು ಅನ ಎಲಾಲ ುಷತಔಖಳನುನ ಷುಡಲು ಯಮತಿನಸ್ದಯು, ಆದಯ ೆ ಅು ಉಳಿದುಕೆ್ ಿಂಡ್ರೆ ಭತುತ 

ಔು ಭಾಯುಔಟೆಿಮಲಿಲ ಲಬಮವಿದೆ. 
 ಔುತುಬ ಭತುತ ಆತನ ುಷತಔಖಳು ಇಿಂದಿನ ಭ ಲಬ ತ ಇಷಾಲಮಿನ ಚಳುಳಿಖಳ ಸೃದಮ ಫಡ್ರತಾಗಿದೆ. 
 ಆತನು ಇಿಂದಿನ ಇಷಾಲಮಿನ ಬಯೋತಾದಔ ಖುಿಂುಖಳ ತತಜ್ಞಾನಿ ಭತುತ ಆತಿೀಔ ನಾಮಔನಾಗಿದಾದನೆ.  
 ಆತನು ಭುಕಮಾಗಿ ಇಬನ ತೆೈಮಿಮಾಹ್ 151 ಅಯ ಫೆ ೋಧನಮೆನುನ ಅನುಷರಿಸ್ದನು.  

------------------------- 
150 ಗೆೋಬಿಯಮಲ್ (2002: ಅಧಾಮಮ 15 ಇದನ ನ ನೆ ೋಡ್ರರಿ). 
151 ತಕ್ತ ಅಲ್-ದಿನ್ ಅಸಭದ್ ಇಬನ ತೆೈಮಿಮಾಹ್ (1263-1328), ಷುನಿನ ಇಷಾಲಮಿಕ್ ವಿದಾಿಂಷನಾಗಿದದನು. ಭಿಂಗೆ ೋಲ್ ಆಔಯಭಣದ ತೆ ಿಂದಯೆಗೆ ಳಗಾದ ಕ್ಾಲದಲಿಲ ಆತನು ಾಸ್ಷುತಿತದದನು. ಇಬನ ಸನಾಫಲ್ 
ಷಾಥಪ್ರಸ್ದ ವಾಲೆಮ ಷದಷಮನಾಗಿ ಆತನು ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗನುನ ಅದಯ ಭ ಲಖಳಿಗೆ ಹಿಿಂದಿಯುಗಿಷಲು ಯಮತಿನಸ್ದನು: ಔುರ್ ಆನ್  ಭತುತ ಷುನಾನ. ಆತನು ಸಾಬಿ ಚಳಳಿಮ ಾಯಥಮಿಔ ಫೌದಿಧಔ ಭ ಲೂ 
ಆತನಾಗಿದದನು. 
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 ಭಸಭಭದನ ಫೆ ೋಧನಖೆಳ ಭುಿಂಚೆಯೋ ಜಖತುತ ಅನಮಭತದ ಾಲನೆ ಭತುತ ವಿಖಯಸಾಯಾಧನ ೆಭಾಡ್ರ ಹಿೋನ 
ಸ್ಥತಿಗೆ ಸ ೆೋಗಿತುತ ಎಿಂದು ಆತನು ಬಾವಿಸ್ದನು. 

 ಅಲಾಲಸನು ಬ ಮಿಮ ಮೆೋಲೆ ಫಫನೋೆ ಆಡಳಿತಗಾಯನೆಿಂದು ಬಾವಿಸ್ದನು ಭತುತ ಭಾನನು ಭಾಡ್ರದ 
ಷಕ್ಾಗಯದ ಎಲಾಲ ಮಷೆಥಖಳನುನ ತಿಯಷಾರಿಸ್ದನು: ಯಜಾಯಬುತ, ಷಭಾಜಾದ, ಷಾಗಧಿಕ್ಾಯ ಭತುತ 
ಔಭುಮನಿಷಿಂ. 

 ಆತನ ತಔಗ ಹಿೋಗಿತುತ: ಳೆಳಮದು ಭತುತ ಕ್ಟೆಿದುದ ಟ್ಟಿಗ ೆ ಫದುಔಲು ಷಾಧಮವಿಲಲ, ಆದದರಿಿಂದ ಅುಖಳು 
ಭನುಶಮನ ಭಾಖಗ (ಕ್ಟೆಿದಾಗಿಯುದನುನ) ನಾವಡ್ರಷಫೆೋಔು! ಭತುತ ಅಲಾಲಸನ ಭಾಖಗನುನ ಅನುಷರಿಷಫೆೋಔು. 

 
ಇಷಾಲಂ ಧಮಗದ ನಿಜಾದ ಮುಖ್ ಮಾುದು? 
ಭ ಲ ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗನುನ ಮೆಕ್ಾಾದಲಿಲ (ಕ್ತಯ.ವ. 570-621) ಅಥಾ ಭದಿೋನಾದಲಿಲ (ಕ್ತಯ.ವ. 622-632) ಅಥಾ ಕ್ಲೆು 
ರಿೋತಿಮ ಮಿವಯಣದಿಿಂದ ಭಸಭಭದ್ ನ ಆದವಗದಿಿಂದ ಾಮಖ್ಾಮನಿಷಫೋೆಕ್ೆೋ? ಫೆೋಯ ೆರಿೋತಿಮಲಿಲ ಸೆೋಳುುದಾದಯೆ, ನಿಜಾದ 
ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗ ಷೌಭಮಾದದ ೆದೋ ಅಥಾ ಭ ಲಬ ತವೊೋ? ಭಸಭಭದನು ಮೆಕ್ಾಾದಲಿಲದದ ಷಭಮದಲಿಲ ಎಚರಿಿಕೆ್, 
ಫೆ ೋಧಔ ಭತುತ ವಾಿಂತಿಮುತ ಯಜಮೆಾಗಿದದನು. ಆದಾಖ ಮ, ಭದಿೋನಾದಲಿಲ ಆತನು ಷೆೈನಮದ ನಾಮಔಯಾಗಿದದನು ಭತುತ 
ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗನುನ ಸಯಡಲು ದೆೈಹಿಔ ಫಲನುನ ಫಳಸ್ದನು; ಆತನು ಸೆ ೋಯಾಡುನಾಗಿದದನು.  
ಮಾ ರಿೋತಿಮ ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗ ನಿಜಿೆಂದು ಭುಸ್ಲಭಯು ುುದಿಲಲ. ಸ್ಟುಲೆಗಿಂಡ್ ನ ಜುರಿಚನಲಿಲ ಇಷಾಲಮಿನ 
ವಿದಾಿಂಷಯೆ ಫಫಯು ಈ ಯವೆನಮನುನ ಎದುರಿಸ್ದನು: ‚ಷೌದಿ ಅಯೆೋಬಿಮಾದಲಿಲ ಭಹಿಳಮೆರಿಗೆ ಕ್ಾರ್ ಒಡ್ರಷಲು ಮಾಕೆ್ 
ಅಕ್ಾವವಿಲಲ?‛ ಆತನ ಉತತಯ ಹಿೋಗಿತುತ: ‚ಷೌದಿ ಅಯೆೋಬಿಮಾದಲಿಲ ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗದ ಯ ು ಷರಿಮಾದದದಲಲ. 
ಜುರಿರ್ ನಲಿಲನ ನಭಭ ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗು ಭಾತಯ ಷರಿಮಾದ ಯ ಾಗಿದೆ!‛ 
 
1.6.9 ವಿವಿಧ ರ್ುಂುರ್ಳು ಮತುತ ಚಳುಳಿರ್ಳು. 

 ಭುಸ್ಲಿಂ ಫಯದಯಸುಡ್ 
 ಇಷಾಲಮಿನ ಜಿಸಾದ್ ಚಳುಳಿಖಳು 
 ಇಫಾದಿ ಇಷಾಲಿಂ 

ಈ ಖುಿಂುಖಳು ಭತುತ ಇತಯಯನುನ ಇಲಿಲ ವಿರಿಷಲಾಗಿಲಲ. ಒದುಖಯನುನ ಸುಡುಔಲು ೆ ಯೋತಾಷಹಿಷಲಾಖುತತದ ೆ
ಷಾಹಿತಮ ಅಥಾ ಆನ್ ಲೆೈನ್ ಭ ಲಔ ಭಾಹಿತಿ (ಉದಾಸಯಣೆಗwೆww.wikipedia.org).  
 
1.6.10 ಜನಪ್ಯಿ ಇಷಾಲಂ 
ಇಷಾಲಿಂ ಅನೆೋಔ ಭುಕಖಳನುನ ಸೆ ಿಂದಿದೆ. ೆೈಮಕ್ತತಔ ಧಾಮಿಗಔ ವಾಖ್ಖೆಳು ಭತುತ ಯತಮೆೋಔ ದೆೋವಖಳಲಿಲ ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗದ 
ಾತಯಖಳ ನಡು ೆ ದೆ ಡಡ ಮತಾಮಷಖಳಿೆ. ಧಭಗನಿಶೆಠಮ ವಿವಿಧ ವೆೈಲಿಖಳು ಭತುತ ಸ್ದಾಧಿಂತದಲಿಲನ ನಿಣಾಗಮಔ 
ಮತಾಮಷಖಳನುನ ಕ್ಾಣಫಸುದು. ಈ ಎಲಲ ಖುಿಂುಖಳಿಗ ೆ ಸ್ದಾಧಿಂತ ಭತುತ ಜಿೋನಕ್ಾಾಗಿ ಔುರ್ ಆನ್  ಅತುಮನನತ 
ಅಧಿಕ್ಾಯಾಗಿದೆ, ಆದಯ  ಅದಯ ಯಚೆ ೋದನೆ ಭತುತ ನಿಂತಯದ ಅನಮನುನ ಸದಿೋಸ್ ಭತುತ ಇಜಾಭ152 ನಿಧಗರಿಷುತತದೆ.  
---------------------- 
152 ವಿಬಾಖ 1.4.2 ನೆ ೋಡ್ರರಿ. 
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‚ಷಾಿಂಯದಾಯಿಔ‛ ನಿಂಬಿಕ್ಮೆಲಿಲನ ಈ ಮತಾಮಷಖಳನುನ ಮಿೋರಿ, ಾವಾಿತಮ ಷಾಹಿತಮದಲಿಲ ‚ಜನಪ್ರಯಮ ಇಷಾಲಿಂ‛ ಅಥಾ 
‚ಜಾನದ ಇಷಾಲಿಂ‛ 153 ಎಿಂದು ಔಯೆಮಲಡು ನಿಂಬಿಕ್ ೆ ಭತುತ ಆಚಯಣೆಮಲಿಲನ ಇತಯ ಮತಾಮಷಖಳು ಭುಸ್ಲಭಯು 
ದೆೈನಿಂದಿನ ಜಿೋನದಲಿಲ154 ನಿಜಾಗಿ ಅಬಾಮಷ ಭಾಡು ಯಕ್ಾಯನುನ ವಿರಿಷುತತದೆ. ಇಷಾಲಮಿನ  ಗದಲಿಲ, 
ಅಯೆೋಬಿಮಾದಲಿಲ ಜನಪ್ರಯಮ ನಿಂಬಿಕ್ೆ ಭತುತ ಆಚಯಣೆಖಳು ಅಷಾದಾಯಣದಿಿಂದ ಫಲಾಗಿ ಯ ಪ್ರಷಲಾಯಿತು. ಜನಯು ಆತಭ 
ಯಿಂಚದ ನಿಮಿಂತಯಣದಲಿಲ ಅಷಸಾಮಔಯಾಗಿ ಬಾವಿಸ್ದಯು ಭತುತ ಈ ವಕ್ತತಖಳ ಮೆೋಲ ೆಯಬಾ ಬಿೋಯಲು ಷಭಥಗಯಾದ  
ದೆೈಜ್ಞರಿಿಂದ ರಿಸಾಯ ಭತುತ ಷಸಾಮನುನ ಕ್ ೆೋರಿದನು. ಅಷಾದಾಯಣಾದ ಷಾಧಔಯು (ವಾಭನನಯು) ಷತಃ ಫಲದ 
ದಲಾಲಳಿಖಳಾಗಿದದಯು. ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗು ಉದಫವಿಸ್ದಾಖ, ಭಸಭಭದನು ಔ ಡ ಈ ಡೆಖಳ ಅಡ್ರಮಲಿಲ ಫಳಲುತಿತದದನೆಿಂದು 
ಯದಿಮಾಗಿದ ೆ ಭತುತ ಇುಖಳ ವಿಯುದಧ ಜನಪ್ರಯಮ ರಿಸಾಯಖಳನುನ ಕ್ ೆೋಯಲಾಗಿದ.ೆ ಭ ಡ ನಿಂಬಿಕ್ ೆ ಭತುತ 
ಅಷಾದಾಯಣ ಅಬಾಮಷಖಳನುನ ಷಹಿಸ್ಕೆ್ ಳುಳುದು ಸೆ ಷ ವಿವಾಷನುನ ಸೆ ಿಂದಾಗೆಕ್ ೆಭಾಡ್ರತು. ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗು ವಿಭಿನನ 
ಅಷಾದಾಯಣದ ದಧತಿಖಳನುನ ಸೆ ಿಂದಿಯು ದೆೋವಖಳಿಗ ೆ ಸಯಡ್ರದಾಖ, ಷಥಳಿೋಮ ಜನಷಿಂಖ್ಮೆಮು ಇಷಾಲಮಿನ ಸೆ ಷ 
ಧಭಗದ ಜೆ ತೆಗ ೆ ಇುಖಳನುನ ಇಟುಿಕ್ ೆಿಂಡ್ರತುತ. ಾಯಯೋಗಿಔಾಗಿ ಸೆೋಳುುದಾದಯ,ೆ ಇದಯ ಅಥಗೆೋನಿೆಂದಯೆ, 
ಅಧಿಔೃತಾಗಿ, ಸೆಚು ಿ ಗೆ ೋಚರಿಷು ಧಾಮಿಗಔ ಆಚಯಣೆಮು ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗನುನ ಅದಯ ಏಔಯ ತೆಯಿಂದಿಗೆ 
ಸೆ ಿಂದಿದೆ, ಆದಯ ೆಅಷಾದಾಯಣ ಯಿಂಚದ ದಿತಿೋಮ, ಔಡ್ರಮೆಮಾಗಿ ಗೆ ೋಚರಿಷು ಭಟಿದಲಿಲ ನಿಜಾದ ಷಭಷಮೆಖಳು 
ಅಥಾ ವಿತುತಖಳನುನ ರಿಸರಿಷಲಾಖುತತದೆ.  

 
ಧಭಗವಾಸ್ರಮಾಗಿ ಾಮಖ್ಾಮನಿಸ್ದಿಂತೆ ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗ ಭತುತ ಜನಯು ಫದುಔು ವಿಧಾನದ ನಡು ೆ ಅಿಂತಯು 
ಫೆಳದೆಿದೆ. ಜನಪ್ರಯಮ ನಿಂಬಿಕ್ೆಮು ದೆೈನಿಂದಿನ ಜಿೋನದ ಯಷುತತ ಷಭಷಮೆಖಳೄೆಿಂದಿಗೆ ಮಸರಿಷುತತದೆ ಭತುತ ಜನಯ 
ಅವಮಔತೆಖಳಿಗ ೆ ಭತುತ ದಧತಿಖಳಿಗೆ ಸೆ ಿಂದಿಕ್ ೆಳುಳತತದೆ. ಇುಖಳು ಅನಾಯೆ ೋಖಮ, ಯಾಸ, ಕ್ಟೆಿ ಪಷಲು ಭತುತ 
ಅಘಾತಖಳಿಂತಸ ಗಟನಖೆಳನುನ ಳಗೆ ಿಂಡ್ರೆ-ಷಾಿಂಯದಾಯಿಔ ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗು ಎಿಂದಿಖ  ಈ ವಿಶಮಖಳನುನ 
ಉಲೆಲೋಖಿಷುುದಿಲಲ. ಜಾನದ ನಿಂಬಿಕ್ಮೆನುನ ುಯಾಣಖಳು, ಜಾನದ ಔಥಖೆಳು, ಗಾದೆಖಳು ಭತುತ ಔವಿತೆಖಳಲಿಲ 
ಷುತಿತಡಲಾಗಿದೆ. ಅಜು ಅಜಿುಿಂದಿಮಯು ತಭಭ ಅನುಬದ ಯಸಷಮಖಳನುನ ಔುಟುಿಂಫದ ಕ್ತರಿಮ ಷದಷಮರಿಗೆ ಸಿಂಚಿನ ಕೆ್ ಳುಳತಾತಯೆ. 
ಭಿಂತಯ ಅಥಾ ಜೆ ಮೋತಿಶಮು ಜನಪ್ರಯಮ ನಿಂಬಿಕ್ಮೆ ಭತತಶುಿ ಅಿಂವಖಳಾಗಿಯಫಸುದು. 
 
ಜನಪ್ರಯಮ ನಿಂಬಿಕ್ ೆಭತುತ ಷಾಿಂಯದಾಯಿಔ ನಿಂಬಿಕ್ಮೆ ನಡುವಿನ ಷಿಂಫಿಂಧು ಉದಿಖನಾಗಿದೆ. ಇಷಾಲಮಿ ವಿದಾಿಂಷಯು 
ಜನಪ್ರಯಮ ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗನುನ ಷುಳುಳ ಸ್ದಾಧಿಂತೆಿಂದು ಸೆ ೋಯಾಡುತಾತಯ,ೆ ಆದಯ ೆ ಇದನುನ ಷಲ ಭಟ್ಟಿಗೆ 
ಷಹಿಸ್ಕೆ್ ಳುಳಿಂತೆ ತಾತಯಿಷಲಾಖುತತದೆ. ಷಾಿಂಯದಾಯಿಔ ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗಕ್ಾೆ ಆಗಾಗೆೆ ಜನಪ್ರಯಮ ಇಷಾಲಮಿನ ಅಿಂವಖಳು, 
ವಿಯೆ ೋಧಾಬಾಷಾಗಿಯುತತ ೆಅದಕೆ್ಾ ಉದಾಸಯಣೆಗಾಗಿ:155 

 ವಿತಯ ಆಧಾಮತಿಭಔ ಅಬಾಮಷಖಳು (ಉದಾ. ದೆೋಾಲಮಖಳು ಭತುತ ತಿೋಥಗಮಾತೆಯಮ ಷಥಳಖಳಿಗೆ ಬೆೋಟ್ಟ 
ನಿೋಡುುದು) 

 ಅಷಾದಾಯಣತೆಮ ಅಬಾಮಷ 
----------------------- 
153 ಜನಪ್ರಯಮ ಇಷಾಲಿಂ ಅಥಾ ಜಾನದ ಇಷಾಲಿಂ ಎಿಂಫ ದು ಇಷಾಲಮಿನ ಜಖತಿತನಲಿಲ ತಿಳಿದಿಯುುದಿಲಲ. 
154 ಕೆ್ೈಷತಯಲಿಲ ಇದೆೋ ರಿೋತಿಮ ಜಟ್ಟಲತೆ ಇದೆ. ಷಬೆಖಳು ವಿವಿಧ ರಿೋತಿಮ ಧಾಮಿಗಔ ಅಭಿಮಕ್ತತಖಳನುನ ಸೆ ಿಂದಿೆ, ಭತುತ ಕೆ್ೈಷತಯು ತಭಭ ವಿವಾಷನುನ ದೆೈನಿಂದಿನ ಜಿೋನದಲಿಲ ವಿಭಿನನ ರಿೋತಿಮಲಿಲ ನಡೆಷುತಾತಯೆ. 
155 ಔಷ ತರಿ (1992) ‚ಜನಪ್ರಯಮ ಇಷಾಲಿಂ‛ ವಿಶಮನುನ ದೆೈನಿಂದಿನ ಭುಸ್ಲಭಯ ಉದಾಸಯಣೆಖಳೄೆಿಂದಿಗೆ, ವಿಯಾಗಿ ಮಸರಿಷುತತದೆ,  
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 ಭ ಡ  ನಿಂಬಿಕ್ ೆಅಥಾ ಧಭಗದೆ ಯೋಹಿ ವಿೋಕ್ಷಣೆಖಳು 
 ಅಷಾದಾಯಣತೆಮ ಆಚಯಣೆಖಳು ಭತುತ ಭಿಂತಯಖಳು (ಾಯಗೆಫಲಿ, ವಿಧಿಖಳು ಭತುತ ಆಚಯಣೆಖಳು ಷೆೋರಿದಿಂತ)ೆ. 

 
ಇಷಾಲಮಿನ ಇತಿಸಾಷು ನಿಂಬಿಕ್ಮೆ ಭ ಲಬ ತ, ಸ್ದಾಧಿಂತಖಳ ಫಗೆೆ ಮಾುದೆೋ ಭಿಂಡಳಿಖಳು ಅಥಾ ಅಧಿಔೃತ 
ಸ್ದಾಧಿಂತದ ನಿಧಾಗಯಖಳನುನ ತಿಳಿದಿಲಲ. ಆದದರಿಿಂದ ಜನಪ್ರಯಮ ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗ ಷಾಿಂಯದಾಯಿಔ ನಿಂಬಿಕ್ಯೆಿಿಂದ ಎಲಿಲ 
ಭಿನನಾಗಿದೆ ಎಿಂಫುದನುನ ನಿಕಯಾಗಿ ನಿಣಗಯಿಷುುದು ಅಷಾಧಮ. ೆೈಮಕ್ತತಔ ಷಿಂದಬಗಖಳಲಿಲ ಅನಿಂಬಿಕ್ೆ (ಔುಫ್ಯ) 
ಎಿಂದಯ ೆಏನು ಎಿಂಫ ಯವೆನಗೆ ವಿಭಿನನಾಗಿ ಉತತರಿಷಲಾಗಿದೆ. ಈ ರಿೋತಿಮ ಧಭಗನಿಶೆಠಮು ವಿವಿಧ ಷಭಮಖಳಲಿಲ ಭತುತ 
ಷಾಿಂಷೃತಿಔ (ಜನಾಿಂಗಿೋಮ) ಖುಿಂುಖಳಲಿಲ ವಿಭಿನನಾಗಿ ಫೆಳಮೆಫಲಲದರಿಿಂದ, "ಜನಪ್ರಯಮ ಇಷಾಲಿಂ" ನ ವಿದಮಭಾನನುನ 
ಷಭಖಯ ರಿೋತಿಮಲಿಲ ವಿರಿಷಲು ಷಾಧಮವಿಲಲ. 
ಭುಸ್ಲಿಂಯು ತಭಭ ನಿಂಬಿಕ್ಮೆನುನ ಅಬಾಮಷ ಭಾಡು ವಿಧಾನದ ಮೆೋಲೆ ಯಬಾ ಬಿೋಯು ಇಷಾಲಮಿನ ಐದು ಭುಕಮ 
ಅಿಂವಖಳನುನ ಈ ಕ್ಳೆಗಿನ ಅಿಂಕ್ತ ಅಿಂವು ತೆ ೋರಿಷುತತದೆ. ಭುಸ್ಲಿಂಯು ವಾವತ ಉದೆೋಖನುನ ಸೆ ಿಂದಿದಾದಯೆ: ಐದು 
ಅಿಂವಖಳು ಸೆ ೋಲಿಕ್ಖೆಳನುನ ಭಾತಯಲಲ, ವಿಯೆ ೋಧಾಬಾಷಖಳನುನ ಷಸ ತೆ ೋರಿಷುತತೆ.  
       
 

  

 ಕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
ಜನಪ್ಯಿ ಇಷಾಲಂ. 
ಯತಿಯಫಫ ಭುಸ್ಲಿಂನು ತಾನು ಸುಟ್ಟಿದ ರಿೋತಿಮ ವಿವಾಷನುನ ಭತುತ ಆತನು ತನನ ಜಿೋನದಲಿಲ ಸೆ ಿಂದಿಕ್ ೆಳುಳತಾತನೆ. 
ಇದನುನ ಸೆಚಾಿಗಿ ಷಥಳಿೋಮ ದಧತಿಖಳು ಭತುತ ಷಿಂಷೃತಿಯಿಂದಿಗೆ ಫೆಯೆಷಲಾಖುತತದೆ, ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗದ ಕ್ಳೆಗಿನ 
ಭುಕಖಳಿಿಂದ ವಿವಿಧ, ಆಗಾಗೆೆ ಫದಲಾಖುತಿತಯು, ದವಿಖಳಲಿಲ ತೆಗೆದುಕೆ್ ಳುಳತತದೆ: 
 
1) ಮ ಲ-ಇಷಾಲಂ156 
ಭಸಭಭದ್ ಭತುತ ಅನ ಷಸಚಯಯು ಆಚರಿಸ್ದ ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗ ಇದು ಷರಿಷುಭಾಯು ಮೆಕ್ಾಾ (ಕ್ತಯ.ವ. 610-622) ಭತುತ 
ಭದಿೋನಾ (ಕ್ತಯ.ವ. 622-632) ಎಿಂಫ ಎಯಡು ಅಧಿಖಳಾಗಿ ವಿಿಂಖಡ್ರಷಲಾಗಿದೆ. ಭಸಭಭದ್ ಭುಕಮಾಗಿ ಮೆಕ್ಾಾದಲಿಲ 
ವಾಿಂತಿಮುತ ಭತುತ ಭದಿೋನಾದಲಿಲ ಸೆಚು ಿಉಖಯಗಾಮಿ. ಯವೆನ: ನಿಜಾದ ಇಷಾಲಿಂ ಎಿಂದಯೋೆನು: "ಮೆಕ್ಾಾ ಇಷಾಲಿಂ" ಅಥಾ 
"ಭದಿೋನಾ ಇಷಾಲಿಂ" ಅಥಾ ಕ್ಲೆು ರಿೋತಿಮ ಮಿವಯಣ? 
---------------------- 
156 ವಿಬಾಖ 1.1.2 ನೆ ೋಡ್ರರಿ 
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2) ಷಂಿದಾಯ-ಇಷಾಲಂ157 
ಈ ರಿೋತಿಮ ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗನುನ ‚ಷುನಿನ ಇಷಾಲಿಂ‛ ಎಿಂದು ಸೆಷರಿಷಫಸುದು, ನಿಂತಯ ಎಲಾಲ ಭುಸ್ಲಿಂಯಲಿಲ 85% ಕ್ತಾಿಂತಲ  
ಸೆಚು ಿ ಜನಯು, ಭಸಭಭದ್ ಕ್ಾಲದಿಿಂದ ಇಿಂದಿನಯಖೆ  ಷಥಳಿೋಮ ಧಾಮಿಗಔ ಭುಕಿಂಡಯು ಆಮಾ ಷಭುದಾಮಕೆ್ಾ 
ಾಮಖ್ಾಮನಿಸ್ ಷ ಚಿನ ಷುತಾತಯೆ. ಷುನಿನ ಇಷಾಲಿಂ ಳಗೆ ಅನೆೋಔ ವಿಬಾಖಖಳಿ.ೆ 
 
3) ಂಥ-ಇಷಾಲಂ158 
ಉತತಯಾಧಿಕ್ಾಯ, ಸ್ದಾಧಿಂತದ ಸೆೋಳಿಕೆ್ಖಳು, ಶರಿಮಾನುನ ಅನುಶಾಠನಗೆ ಳಿಷುುದು ಅಥಾ ಸದಿೋಸ್ ನ ಅಧಿಕ್ಾಯದ ಫಗೆೆ 
ಅಭಿಾಯಮಖಳು ಇತಾಮದಿಖಳ ಔುರಿತು ಸಲಾಯು ಧಾಮಿಗಔ ವಿಬಾಖಖಳು. 
 
4) ಆದಾಾತಿಮಕ-ಇಷಾಲಂ159 
ಆತಿೀಔ ಅನುಬಖಳಿಗ ೆ ತುತ ನಿೋಡ್ರಯು ಷ ಫ್ರತತ, ಈ ದಧತಿಖಳು ಷಿಂಯದಾಮ ಇಷಾಲಿಂಗೆ ವಿಯುದಧಾಗಿ,ೆ ಆದಯ ೆ
ಅನೆೋಔ ಷಿಂದಬಗಖಳಲಿಲ ಇದನುನ ಷಹಿಸ್ಕೆ್ ಳಳಲಾಖುತತದೆ. ಷ ಫ್ರ ಇಷಾಲಿಂನಲಿಲ ಅನೆೋಔ ಉವಿಬಾಖಖಳಿ.ೆ 
 
5) ಮ ಲಭ ತಾದ-ಇಷಾಲಂ160 
ಸೆಚುತಿಿತಯು ವೆೋಔಡಾಾಯು ಭುಸ್ಲಭಯು ಸೆಚು ಿ ಭ ಲಬ ತಾಖುತಿತದಾದಯೆ ಭತುತ ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗನುನ ಸಯಡಲು 
ಬೌತಿಔ ಫಲನುನ ಫಳಷಲು ಸ್ದಧಯಾಗಿದಾದಯೆ ಇದು ಭಾಧಮಭಖಳಲಿಲ ಸೆಚು ಿಚಚಿನ ಗಷಲಟಿ ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗದ ಭುಕಾಗಿದೆ.  
? ಿವ್ನರ್ಳು 

 ನಿೋು ಷುನಿನ ಭತುತ ಶಿಮಾ ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಇಫಫಯ  ನಿಜಾದ ಭುಸ್ಲಿಂಯೆಿಂದು ರಿಖಗೆಷುತಿತೋಯಾ? 
 ನಿಜಾದ ಭುಸ್ಲಿಂಯ ಖುಯುತುಖಳು ಮಾುು? 
 ‚ನಿಜಾದ ಇಷಾಲಿಂ‛ ಎಿಂದು ನಿೋು ಏನನುನ ವಿರಿಷುತಿತೋರಿ? 
 ಶಿಮಾ ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗು ಸೆೋಗ ೆಅಸ್ತತಕೆ್ಾ ಫಿಂದಿತು? 
 ಭಸಭಭದ್ ಷ ಫ್ರ ಆಗಿದದನಿೆಂದು ನಿೋು ಬಾವಿಷುತಿತೋಯಾ? 
 ಅಸಭದಿಮಾ ಚಳಳಿಮ ಫಗೆೆ ನಿಭಭ ಅಭಿಾಯಮೋೆನು? 
 ಅನೆೋಔ ಅಯಬ ಭತುತ ಟಕ್ತಗಶ್ ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಫಫಯನೆ ನಫಫಯು ನಿಜಾದ ಭುಸ್ಲಿಂಯೆಿಂದು ಮಾಕೆ್ 

ರಿಖಗೆಷುುದಿಲಲ? 
 ಭ ಲಬ ತ/ ಸೆ ೋಯಾಟದ ಭುಸ್ಲಿಂಯನುನ ನಿಜಾದ ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗನುನ ಯತಿನಿಧಿಷುತತದೆ ಎಿಂದು ನಿೋು 

ರಿಖಗೆಷುತಿತೋಯಾ? 
 ಇತಿತೋಚಿನ ನ ದಿನಖಳಲಿಲ ಭುಸ್ಲಿಂಯು ನಡೆಸ್ದ ಬಯೋತಾದಔ ದಾಳಿಮ ಫಗೆೆ ನಿಭಭ ಅಭಿಾಯಮೋೆನು? 
 ಜನಯುನುನ ಕ್ ೆಲುಲುದನುನ ಉತೆತೋಜಿಷು ಔುರ್ ಆನ್  ಾಔಮಖಳನುನ ನಿೋು ಸೆೋಗೆ ಾಮಖ್ಾಮನಿಷುತಿತೋರಿ? 
    (ಉದಾ: ಷ ಯಾ 9:5). 

------------------- 
157 ವಿಬಾಖ 1.6.1 ನೆ ೋಡ್ರರಿ 
58 ವಿಬಾಖ 1.6. ನೆ ೋಡ್ರರಿ 
159 ವಿಬಾಖ 1.6.3 ನೆ ೋಡ್ರರಿ 
160 ವಿಬಾಖ 1.6.8 ನೆ ೋಡ್ರರಿ 
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ಇದನುನ ‚ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗ‛ (ಫೆೋಯುಖಳಿಗೆ ಹಿಿಂತಿಯುಗಿ ಸೆ ೋಖುದು) ಎಿಂದ  ಷಸ ಔಯೆಮಲಾಖುತತದೆ. ಭಸಭಭದನ 
ಕ್ಾಲದಲಿಲ ಅಬಾಮಷ ಭಾಡ್ರದಿಂತ ೆಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗು. ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗು ನಿಜಾದ ಇಷಾಲಿಂ ಎಿಂದು ಅಯು ನಿಂಬಿದದನುನ 
ಅಬಾಮಷ ಭಾಡಲು ಯಮತಿನಷುತತದೆ. ಆದಯ,ೆ ವಿವಿಧ ಖುಿಂುಖಳು ಸ್ದಾಧಿಂತದಲಿಲ ಭಿನನಾಗಿಯುತತೆ ಭತುತ ಯಷಯ 
ಸೆ ೋಡೆದಾಡುತತೆ. 
 
1.7 ಧಮಗ, ಷಂಷೃತಿ ಮತುತ ಆಚರಣ್ರ್ಳು. 
 
1.7.1 ಧಮಗ ಮತುತ ಷಂಷೃತಿ 
 
ಯಸ ದಮಭತದಿಂತೆ, ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗು ಷಾಿಂಷೃತಿಔ ೆೈಶಿಶಿಿಖಳನುನ ಸೆ ಿಂದಿಯು ಧಭಗಾಗಿದುದ, ಅದಯ 
ಅನುಮಾಯಿಖಳು ತಪ್ರಸ್ಕ್ ೆಳಳಲು ಷಾಧಮವಿಲಲ. ಇಷಾಲಿಂ ವಿಷತರಿಸ್ದ ದೆೋವಖಳು ಾಯಚಿನ ೋನ ಭತುತ ಭಸತದ ಷಿಂಷೃತಿಖಳನುನ 
ಸೆ ಿಂದಿದುದ, ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗು ಸೆ ಷ ದಿಔುಾಖಳಲಿಲ ಷಿಂಯೋಜನಗೆೆ ಿಂಡು ಅಭಿೃದಿಧ ಸೆ ಿಂದಿದೆ. ಇಷಾಲಮಿನ ವಿವಾಷು 
ಷಾಭಾಜಿಔ ಷಿಂಷೃತಿಯಿಂದಿಗೆ ಫೆಯೆತು ಆ ದೆೋವಖಳಲಿಲ ಅದು ವಿಷತರಿಸ್ದೆ. ಇದಯ ಅನುಮಾಯಿಖಳು ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗನುನ 
ಭಸಭಭದ್ ಕ್ಾಲಕ್ತಾಿಂತ ಭಿನನಾಗಿ ಆಚರಿಷುತಾತಯೆ. 
 
ಈ ದೆೋವಖಳಲಿಲನ ಭುಸ್ಲಿಂ ಜನಯ ಇತಿಸಾಷು ಿಂದು ಧಭಗದ ನಿಂಬಿಕ್ಮೆು ವಿವಿಧ ಷಿಂಷೃತಿಖಳೄೆಿಂದಿಗ ೆಫೆಯೆಮು 
ವಿಧಾನದ ಿಂದು ಅಧಮಮನಾಗಿದೆ. ಈ ಷಾಿಂಷೃತಿಔ ಯ ಾಿಂತಯು ಇಷಾಲಮಿನ ಖುಿಂುಖಳನುನ ಷೆೈದಾಧಿಂತಿಔ 
ಮತಾಮಷಖಳಿಂತ ೆಯತೆಮೋಕ್ತಷುತತದೆ. ಭತೆ ತಿಂದೆಡ,ೆ ಅಯೆೋಬಿಕ್ ಬಾಶಮೆು ಭುಸ್ಲಿಂಯನುನ ಸ್ದಾಧಿಂತದ ಷಾಿಂಯದಾಮನುನ ಮಿರಿ 
ಅಯನುನ ಟ್ಟಿಗ ೆ ಔ ಡ್ರಷುತತದೆ. ಅಯೆೋಬಿಕ್ ಕ್ಾಮ ಭತುತ ಖದಮದ ಷಿಂತುತ ಅಸ್ತತದಲಿಲಯುುದರಿಿಂದ ಅದು ಇಷಾಲಮಿನ 
ನಿಂಬಿಕ್ಮೆನುನ ೆೈಬವಿೋಔರಿಷುತತದೆ. 
 
1.7.2 ಷಭಾಜದಲಿಲ ಮಸ್ೇದಿಯ ಾತಿ. 
 
ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗದ ಸೆಷರಿನಲಿಲ ಅಯು ನೆ ೋಡುುದಯ ಔುರಿತು ಇಿಂದು ಯಿಂಚು ಗೆ ಿಂದಲಕ್ ೆಾಳಗಾಗಿದೆ. ಅನೆೋಔ 
ಭುಸ್ಲಿಂಯು ವಿವೆೋಶಾಗಿ ಭಾನ ಸಔುಾಖಳು, ಆಯಾಮ ಷಾತಿಂತಯಿ ಭತುತ ಅಲ್-ಖ್ೈೆದಾ ಯಭುಕ ಇಷಾಲಮಿನ 
ಭೌಲಮಖಳನುನ ಯತಿನಿಧಿಷುತತದೆಯ ಎಿಂದು ತ ೆಿಂದಯೆಗ ೆಳಗಾಖುತಾತಯೆ. ಇಷಾಲಿಂನಲಿಲ, ಜಿೋನ ಭತುತ ಧಭಗು ಆಳಾಗಿ 
ಸೆಣೆದುಕ್ ೆಿಂಡ್ರದೆ ಭತುತ ಫೆೋಗಡ್ರಷಲು ಆಖುುದಿಲಲ. ಭುಸ್ಲಿಂ ಷಭುದಾಮದಲಿಲ ಕ್ೋೆಿಂದಯ ಾತಯನುನ ಸೆ ಿಂದಿಯು 
ಭುಕಮ ಷಿಂಷೆಥಮಾದ ಇಷಾಲಮಿನ ಕ್ಾನ ನಿನ ತಿೋುಗಖಳ ಯಷಾಯ ಭತುತ ಅನಯಿಷುವಿಕೆ್ಗ ೆ ಭಸ್ೋದಿ ಕ್ೋೆಿಂದಯ 
ಬಿಿಂದುಾಗಿದುದ, ಜಿೋನಕ್ಾೆ ಷಿಂಫಿಂಧಿಸ್ದ ಎಲಲನುನ ನಿದೆೋಗಶಿಷುತತದೆ. ಭಸ್ೋದಿ ಉದಾಯಾದಿ ಭತುತ ಭ ಲಬ ತಾದಿ 
ಭುಸ್ಲಿಂಯ ಬೆೋಟ್ಟಮ ಷಥಳಾಗಿದೆ. 
 
ಭಸ್ೋದಿ (ಭಸ್ೋದಿ) ಎಿಂಫ ದು ‚ಷಾಜಾದ್ / ಷುಜುದ್‛ ಎಿಂಫ ಭ ಲ ದದಿಿಂದ ಫಿಂದಿದೆ, ಇದನುನ ಷಾಭಾನಮಾಗಿ 
ಇದಯ ಅಥಗ “ಷಾಶಾಿಿಂಖ ನಭಷಾರಿಷು‛ ಎಿಂಫುದಾಗಿದೆ ಷಾಭಾನಮಾಗಿ ಇದನುನ ಆಯಾದನೆಮಾಗಿ ರಿಖಗೆಷಲಾಖುತತದೆ. 
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ಇಷಾಲಿಂನಲಿಲ ಆಯಾದನೆ ಭಾಡುುದು ಅಲಾಲಸನ ಯಔಟಣೆಮಾದ ಕ್ಾನ ನನುನ ಎತಿತಹಿಡ್ರದು ಕ್ಾಮಗಖತಗೆ ಳಿಷುತಿತದೆ. ಈ 
ಷಿಂದಬಗದಲಿಲ ಇತಯ ಅಯೆೋಬಿಕ್ ದ ಇದನುನ ಷಾಭಾನಮಾಗಿ ಟಿಣದ ಕ್ೋೆಿಂದಯ ಭಸ್ೋದಿಗೆ ಫಳಷಲಾಖುತತದೆ: ‚ಜಾಮಿ‛, 
‚ಅಿಂದಯ‛ೆ ಟುಿಖ ಡ್ರಷು ಭಸ್ೋದಿ ಅಥಾ ‚ವುಔಯಾಯ ಭಸ್ೋದಿ‛. 
 
ಯತಿ ಭಸ್ೋದಿಮು ಭದಿೋನಾದಲಿಲ ಭಸಭಭದ್ ನಿಮಿಗಸ್ದ ಭತುತ ನಿದೆೋಗಶಿಸ್ದ ಮದಲ ಭಸ್ೋದಿಮ ಮೆೋಲೆ ಭಾದರಿ 
ಭಾಡಲು ಯಮತಿನಷುತತದೆ, ಅದು ತನನ ಷಿಂತ ಭನಮೆ ಭುಿಂದೆ ಅದಯ ಷಿಂ ಣಗ ಾಯಭುಕಮತಮೆನುನ161 ಯದಶಿಗಷಲು 
ಆತನು ಔಟ್ಟಿಸ್ದನು. ಭದಿೋನಾದಲಿಲ ಶರಿೋಮಾ ತೆಯೆದುಕೆ್ ಳುಳತಿತದದಿಂತ,ೆ ಭಸ್ೋದಿ ಧಾಮಿಗಔ ಫೆ ೋಧನಖೆಳನುನ ಔಲಿಷು 
ಔಟಿಡಾಗಿ ಭಾತಯಲಲದೆ ಭುಸ್ಲಿಂ ಷಭುದಾಮದ162 ಷಾಿಂಷೃತಿಔ ಜಿೋನಔ ಾ ಷಸಕ್ಾರಿಮಾಗಿದೆ. ಆದಾಖ ಮ, ಭಸಭಭದನ 
ಕ್ಾಲದಿಿಂದಲ , ಭುಸ್ಲಿಂ ಷಭುದಾಮಖಳು ಆಿಂತರಿಔ ಿಂಖಡಖಳಿಿಂದ ಭತುತ ಧಾಮಿಗಔ ವಿಬಜನೆಯಿಿಂದ ಫಳಲುತಿತದುದ, 
ವಿವಿಧ ವಾಲೆಖಳ ಆಲೆ ೋಚನೆಖಳು ಭತುತ ಫಣಖಳ ಗಶಗಣೆಖಳಿಿಂದ ಫಳಲುತಿತದ.ೆ  
 
ಇಷಾಲಮಿನ ನಾಮಮವಾಷರದ ಎಲಾಲ ಅಿಂವಖಳನುನ ಾಮಪ್ರಸ್ಯು ಇಷಾಲಮಿನ ಶರಿೋಮಾದ ಭ ಲ ತತಾದ ‚ಇಷಾಲಿಂ 
ಧಭಗು ಎಲಾಲದಕ್ತಾಿಂತಲ  ಮೆೋಲೆ ಏಯುತಿತದ‛ೆ ಎಿಂದು ಸೆಚಿಿನ ನ ಭುಸ್ಲಿಂ ವಿದಾಿಂಷಯು ುತಾತಯ.ೆ ಈ ತತತವದ ಯಕ್ಾಯ, 
ಭಸ್ೋದಿಮ ಔಟಿಡು ವಿವೆೋಶಾಗಿ ಅವಿವಾಸ್ಖಳ (ಭುಸ್ಲಮೆೋತಯಯ) ಬ ಮಿಮಲಿಲ ವಕ್ತತ ಭತುತ ವೆಯೋಶಠತೆಮನುನ163 
ಯದಶಿಗಷು ಷಲುಾಗಿ. ಎಲಾಲ ಔಟಿಡಖಳಲಿಲ ಅತುಮನನತಾಗಿದುದ, ಅಖಲ ಭತುತ ಬಮಾದದಾದಗಿಯಫೆೋಔು.  
 
1.7.3 ಇಷಾಲಂ ಧಮಗದಲಿಲ ಮಹಿಳ.್ 
 
ಇಷಾಲಿಂನಲಿಲ ಭಹಿಳಮೆ ಷಾಥನು ದೆೋವದಿಿಂದ ದೆೋವಕೆ್ಾ ಭತುತ ನಖಯ ಭತುತ ಗಾಯಮಿೋಣ ಯದೋೆವಖಳ164 ನಡು ೆ ಯತೆಮೋಔ 
ದೆೋವಖಳಲಿಲ ಭಿನನಾಗಿಯುತತದೆ. ಔುರ್ ಆನ್  ಭಹಿಳಮೆ ಮೆೋಲೆ ುಯುಶಯ ಮೆೋಲುಗೈೆಮನುನ ಘೀ ೋಷ್ಟ್ಷುತತದ,ೆ ಆಕೆ್ಮು 
ಆತನಿಗ ೆವಿಧೆಮತಯೆಿಿಂದಿಯಫೋೆಕ್ಾಖುತತದೆ. (ಷ ಯಾ 4:34) 
   
ುಯುಶಯು ಸ್ರೋಮಯ ಷಿಂಯಕ್ಷಔಯು ಭತುತ, ಮಾಕ್ಿೆಂದಯ,ೆ  ಅಲಾಲಸನು ನಿಭಭಲಿಲ ಕ್ಲೆರಿಗೆ ಭತೆತ ಕ್ಲೆರಿಗಿಿಂತ  
ಹಿರಿಮೆಮನುನ ದಮಾಲಿಸ್ಯುತಾತನೆ ಭತುತ ಅಯು (ುಯುವಯು) ತಭಭ ಷಿಂತಿತನಿಿಂದ ಔುಟುಿಂಫಕ್ಾಾಗಿ) ಕಚುಗ 
ಭಾಡುತಾತಯೆ.  ನಿೋತಿಿಂತ ಭಹಿಳಮೆಯು ವಿಧೆೋಮಯಾಖುತಾತಯೆ ಭತುತ ಅಲಾಲಸನು ಯಕ್ಷಿಷಫಕೆ್ಿೆಂದಿಯುುದನುನ (ತಭಭ  
 ಭಾನನುನ) ಸಾಖ  ತಿಮ ಷೆ ತುತಖಳನುನ) ಖುತ ಸ್ಥತಿಮಲ ಲ ಯಕ್ತಷುಯಾಗಿಯುತಾತಯೆ. ನಿಭಗ ೆ  
ವಿದೆ ಯೋಸದ   ಆತಿಂಔವಿಯುಿಂತಸ ಭಹಿಳಮೆರಿಗೆ ಉದೆೋಶಿಸ್ರಿ. (ಅಯು ತಿದಿದಕ್ ೆಳಳದಿದದಯ)ೆ ಆ ಫಳಿಔ ಭಲಖುಲಿಲ  
ಅಯನುನ ಿಂಟ್ಟಮಾಗಿ ಬಿಡ್ರರಿ ಭತುತ (ಆಖಲ  ಅಯು ತಭಭನುನ ತಿದಿದಕ್ ೆಳಳದಿದದಯೆ,) ಅಯನುನ 
 
 
---------------------------- 
161 ಭುಸಭಭದ್ ಭುಸ್ಲಿಂ ಷಭುದಾಮಕೆ್ಾ ಅತುಮನನತ ಭತುತ ಅತಮಿಂತ ಗೌಯ ಭಾದರಿಮಾಗಿಯುುದರಿಿಂದ, ಆತನನುನ ಅನುಔರಿಷಲು ಭತುತ ಆತನನುನ ವಿದೆಮಯಾಗಿಯಫೆೋಕ್ಿೆಂದು ಅರಿಗೆ ಆದೆೋಶಿಷಲಾಗಿದೆ 
(ಷ ಯಸ್ 4:80; 33:21; 48:8-10; 59:7; 68:4 ನೆ ೋಡ್ರರಿ). 
162 ಫೆಲೆತಜರ್ ಭತುತ ಅಫೆದೆನಗೆ  (2006 ಇದನ ನ ನೆ ೋಡ್ರರಿ). 
163 ಷ ಯಸ್ 3: 110; 4:95; 32:18 ನೆ ೋಡ್ರರಿ. 
164 ಈ ವಿಶಮಕ್ಾಾಗಿ ಫ ಯಕ್ಷ (1995); ಗಾಲಷರ್ (1998); ಮೆನಿಗಸ್ಷ (1985); ಟಔರ್ (1993) ಷಸ ನೆ ೋಡ್ರರಿ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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  ದಿಂಡ್ರಸ್ರಿ. ಇನುನ ಅಯು ನಿಭಗೆ ವಿಧೆೋಮಯಾದಯೆ, ಅಯ ವಿಯುದಧ ಆಯೆ ೋ ಅಥಾ 
  ಕ್ತಯುಔುಳಕ್ಾೆ ದಾರಿ ಸುಡುಔುತಿತಯಫೆೋಡ್ರರಿ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ುಯುಶನ ಈ ಫಲಾದ ಷಾಥನದ ಮೆೋಲೆ, ಪ್ರತೃಯಧಾನ ಮಷೆಥಮನುನ ನಿಮಿಗಷಲಾಗಿದೆ. ಭುಷುಔು, ಷಾಗಜನಿಔ 
ಜಿೋನದಿಿಂದ ಸೆ ಯಗಿಡುುದು (ಟುಿ ಅಥಾ ಬಾಖವಃ) ಭತುತ ಫಸುತಿನತು ಭಹಿಳಮೆ ದಫಾಫಳಿಕೆ್ಮ ಭತುತ ಅಳ 
ಭುಕಮಲಲದ ಾತಯದ ಚಿನ ಸೆನಖಳು. ಔುರ್ ಆನ್  ಸೆೋಳಿಕೆ್ಖಳ ಾಮಖ್ಾಮನು ಮಾಾಖಲ  ತಿೋಯಾದ ಾದಖಳಿಗೆ165 
ಕ್ಾಯಣಾಖುತತದೆ . 
 
ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗದ ಆಿಂತರಿಔ ಯೋಖಕ್ೋೆಭಕ್ಾೆ ಔುಟುಿಂಫು ಸೆಚಿಿನ ನ ಾಯಭುಕಮತೆಮನುನ ಸೆ ಿಂದಿದೆ. ಯತಿಯಫಫ 
ಭುಸ್ಲಿಂಯನುನ ಭದುಮೆಾಖಲು ಭತುತ ಅನೆೋಔ ಭಔಾಳನುನ ಸೆ ಿಂದಲು ಶಿಪಾಯಷು ಭಾಡಲಾಗಿದ.ೆ ಫಫ ಖಿಂಡು ನಾಲುಾ 
ಭುಸ್ಲಿಂ ಭಹಿಳಮೆಯನುನ ಭದುೆಮಾಖಫಸುದು, ಆತನು ಎಲಲಯನ ನ ಿಂದೆೋ ರಿೋತಿ ರಿಖಗೆಷುತಾತನೆ ಭತುತ ಅರಿಗ ೆ
ಷತಿ, ಆಸಾಯ ಭತುತ ಫಟೆಿಖಳನುನ ಅದೆೋ ರಿೋತಿ ದಗಿಷುತಾತನೆ.166 ಇದಲಲದ,ೆ ಅನು ಇಶಿಡುಶುಿ ಉತಿನಮಯನುನ 
ಸೆ ಿಂದಿಯಫಸುದು. ಭ ಲತಃ ಇತಯ ಧಭಗಖಳ ಮಕ್ತತಖಳೄೆಿಂದಿಗೆ ವಿಾಸನುನ ನಿಶೆೋಧಿಸ್ದ ಔುರ್ ಆನ್  ಆದೆೋವನುನ 
(ಷ ಯಾ 2:221) ನಿಂತಯದಲಿಲ ುಯುಶನ ಯಾಗಿ ಭಾಗಡ್ರಷಲಾಯಿತು: ುಯುಶ ಭುಸ್ಲಿಂನು ನಿಂತಯದಲಿಲ ಯಸ ದಿ 
ಅಥಾ ಕ್ೈೆಷತ ಭಹಿಳಮೆಯನುನ ಭದುಮೆಾಖಲು ಅನುಭತಿಷಲಾಯಿತು (ಷ ಯಾ 5:6). ವಿಚೆದಿನಲಿಲ ುಯುಶರಿಖ  
ಷಲತುತಖಳಿ.ೆ 
 
ಫಸುತಿನತು ಿಂದು ಫಾಧಮತೆಮಲಲ, ಆದಯ ೆ ಿಂದು ಆಯಾಮಾಗಿದೆ.167 ಇತಿತೋಚಿನ ನ ದಿನಖಳಲಿಲ, ಸೆಚು ಿ ಸೆಚು ಿಭುಸ್ಲಿಂ  
ುಯುಶಯು ಏಔತಿನತನುನ, ವಿವೆೋಶಾಗಿ ಇದು ಾಶಿಿಭಾತಮ ದೆೋವಖಳಲಿಲ ಆಯಾ ಭಾಡುತಾತಯೆ. ಇದಲಲದೆ. ವಿವೆೋಶಾಗಿ 
ಇಷಾಲಮೆೋತಯ ದೆೋವಖಳಲಿಲ, ಇಷಾಲಮಿನ ನಿಮಭಖಳನುನ ಮಾಾಖಲ  ಆಚರಿಷಲಾಖುುದಿಲಲ,  ಭತುತ ಷಭಾಜದಲಿಲ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
 
 
 
----------------------------- 
165 ಭುಷುಔು: ಷ ಯಸ್ 24:31; 33:59; ಸೆ ಯಗಿಡುವಿಕೆ್: ಷ ಯಾ 33: 53-55; ಫಸುತಿನತ: ಷ ಯಸ್ 4: 3; 4: 129. 
166 ಫಫ ುಯುಶನು ಸಲಾಯು ಸೆಿಂಡತಿಮಯನುನ ಷಭಾನಾಗಿ ರಿಖಗೆಷುುದು ಾಷತವಿಔಾಗಿ ಅಷಾಧಮ. ಆದದರಿಿಂದ ಇಿಂತಸ ೆೈಾಹಿಔ ಷಭುದಾಮಖಳು ಸೆಚಾಿಗಿ ಷಭಷೆಮಖಳಿಗೆ ಖುರಿಮಾಖುತತೆ. 
167 ಕೆ್ಲು ದೆೋವಖಳು ಉದಾ. ಟಕ್ತಗ, ಯಾಷ್ಟ್ಾೋಮ ಕ್ಾನ ನಿನಲಿಲ ಫಸುತಿನತನುನ ನಿಶೆೋಧಿಸ್. 
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 ಭಹಿಳಮೆಯ ಕ್ಾನ ನು ಅದಯ ಷಾಥನದ ಔುರಿತು ಮೆೋಲುಗೈೆ168 ಷಾಧಿಷುತತದೆ. ಭಹಿಳಮೆರಿಗ ೆ ಷಿಂಫಿಂಧಿಸ್ದ ಅನೆೋಔ 
ಆಚಯಣೆಖಳು ಧಭಗದ ಆಧಾಯದ ಮೆೋಲೆ ಅಲಲ, ಆದಯ ೆ ಷಿಂಷೃತಿಮ ಮೆೋಲೆ ಆಧಾಯಾಗಿಯುತತೆ ಅಥಾ  ಗ 
ಇಷಾಲಮಿನ ಷಾಭಾನಮ ಕ್ಾನ ನಿನಿಿಂದ (ಉದಾ. ಪಯೆ ೋಸನಿನ ಷುನನತಿ)169 ಷಸ ಖುಯುತಿಷಫಸುದು. 
 
ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗದಲಿಲ ಭಹಿಳಮೆರಿಗೆ ಭುಕಮಲಲದ ಷಾಥನವಿದೆ ಭತುತ ಅನೆೋಔ ಇಷಾಲಮಿನ ಯಾಶಾಖಳ ಷಾಗಜನಿಔ 
ಜಿೋನದಲಿಲ ಕ್ಾಗೆಸ್ಕೆ್ ಳುಳುದಯಲಿಲ ಷಿಂದೆೋಸವಿಲಲ. ಇದು ಭುಕಮಾಗಿ ಷಾಿಂಯದಾಯಿಔ ಾತಯಖಳ ಷಥಳದಿಿಂದಾಗಿ, ಅಿಂದಯ ೆ
ಭಹಿಳಮೆಯು ಭನ ೆ ಭತುತ ಭಔಾಳಿಗೆ ಜಾಫಾದಯಯಾಗಿಯುಾಖ170 ಜಿೋನಕ್ಾಾಗಿ ಷಿಂಾದಿಷು ಜಾಫಾದರಿ ುಯುಶಯ 
ಮೆೋಲಿಯುತತದ.ೆ ಇಿಂದಿಖ  ಇಷಾಲಮಿನ ಜಖತಿತನಲಿಲ ಭಹಿಳಮೆಯು, ಭದುಮೆ ನಿಂತಯ ಎಿಂದಿಖ  ಭನ ೆ ಬಿಟುಿ 
ಸೆ ೋಖುುದಿಲಲ ಮಾಕ್ಿೆಂದಯ ೆಅಯ ಖಿಂಡಿಂದಿಯು ಅದನುನ ಅಷಬಮೆಿಂದು ರಿಖಗೆಷುತಾತಯೆ. ಈ ಷಶಿಾದ ಔಯಭ ಭತುತ 
ಔತಗಮದ ಸಿಂಚಿನ ಕೆ್ಮನುನ ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಭತುತ ಭುಸ್ಲಮೆೋತಯಯು ವಿಭಿನನಾಗಿ ನೆ ೋಡುತಾತಯೆ. ಮದಲನಮೆದು ಭುಸ್ಲಿಂ 
ಔುಟುಿಂಫಖಳ ಸ್ಥಯತ ೆ ಭತುತ ಭಹಿಳಮೆಯ ಯಕ್ಷಣೆಮನುನ ಉಲೆಲೋಖಿಷುತತದೆ. ಎಯಡನೆಮದು ಎಯಡನೆೋ ದಜೆಗಮ 
ಕ್ಳೆಭಟಿಕ್ತಾಳಿದ ಭಾನರಿಗ ೆ ಭಹಿಳಮೆಯು ಖುಲಾಭಯನಾನಗಿ ರಿಖಗೆಷುತತದ,ೆ ಷೌದಿ ಅಯೆೋಬಿಮಾದಲಿಲ ಭಹಿಳಮೆರಿಗ ೆ
ಕ್ಾಯುಖಳನುನ ಒಡ್ರಷಲು ಅಥಾ ಖಿಂಡನ ಅನುಭತಿಯಿಲಲದ ೆ ಯಮಾಗೆಷಲು ಷಸ ಅಕ್ಾವವಿಲಲ; ಅಯನುನ ಫಫ 
ಷಿಂಫಿಂಧಿಔರಿಿಂದ ಫೆಿಂಗಾಲಾಗಿ ನೆ ೋಡ್ರಕ್ ೆಳಳಫೆೋಔು. ಇಷಾಲಿಂನಲಿಲ ಭಹಿಳಮೆಯ ಕ್ತೋಳು ಭಟಿನುನ ತೆ ೋರಿಷು ಸೆಚಿಿನ ನ 
ಉದಾಸಯಣೆಖಳಿೆಂದಯೆ: 

 ುಯುಶನು ಆನುಿಂಶಿಔಾಗಿ ಡೆದ ಅಧಗದಶುಿ ಬಾಖನುನ ಭಹಿಳ ೆ ಆನುಿಂಶಿಔಾಗಿ ಡೆಮುತಾತಳ ೆ
(ಷ ಯಾ 4:176). 

  ಇಫಫಯು ಭಹಿಳಮೆಯ ಷಾಕ್ಷಿು ಫಫ ುಯುಶನ ಷಾಕ್ಷಿಿಮಿಂತೆ ರಿಖಗೆಷಲಾಖುತತದ ೆ(ಷ ಯಾ 2:282).171 
 ಔುರ್ ಆನ್ ನಲಿಲನ ಕ್ಲೆು ಚನಖಳು ಭಹಿಳಮೆಯನುನ ಅವುದಧೆಿಂದು ಗೆಗಷುತತೆ (ಷ ಯಾ 4:43,5:6). 
 ಭಹಿಳಮೆಯು ತಭಭ ಭನಖೆಳಲಿಲ ಷದಿದಲಲದ ೆಇಯಫೆೋಔು, ಷಾಧಾಯಣಾಗಿ ಕ್ಾಣಫೆೋಔು ಭತುತ ಭನಯೆಿಿಂದ ಸೆ ಯಗ ೆ

ಸೆ ೋದಯ ೆಭುಷುಔು (ಹಿಜಾಬ) ಧರಿಷಫೆೋಔು (ಷ ಯಾ 33:33). 
 ಭಹಿಳಮೆಯು ುಯುಶಯನುನ ನೆ ೋಡಫಾಯದು ಭತುತ ಅಯ ದೆೋಸದ ಮಾುದೆೋ ಬಾಖಖಳನುನ ನಿಔಟ ಔುಟುಿಂಫ 

ಷದಷಮಯನುನ ಸೆ ಯತುಡ್ರಸ್ ಮಾರಿಖ  ತೆ ೋರಿಷಫಾಯದು (ಹಿಜಾಬ) ಧರಿಷಫೆೋಔು (ಷ ಯಾ 33:33). 
 ಭಹಿಳಮೆಯು ುಯುಶಯನುನ ನೆ ೋಡಫಾಯದು ಭತುತ ಅಯ ದೆೋಸದ ಮಾುದೆೋ ಬಾಖಖಳನುನ  

ಯದಶಿಗಷಫಾಯದು ನಿಔಟ ಔುಟುಿಂಫ ಷದಷಮಯನುನ ಸೆ ಯತುಡ್ರಸ್ ಮಾರಿಖ  ತೆ ೋರಿಷಫಾಯದು(ಷ ಯಾ 24:31). 
 
 
------------------- 
168 ಕೆ್ಲು ಷಿಂದಬಗಖಳಲಿಲ ಭಹಿಳ ೆಔುಟುಿಂಫದ ತಿಯುಳು. ರಿಣಾಭಾಗಿ, ಅಳು ಆಗಾಗೆೆ ಸೆಚುಿ ಯಬಾ ಬಿೋಯುತಾತಳ ೆಭತುತ ಅಳ ಭನುಶಮನು ನಿಂತಯ ಏನು ಭಾಡುತಾತನೆ ೋ ಅದನುನ ೆೋಖಧಿಗಷುತಾತನೆ. 
ಷಾಭಾನಮಾಗಿ ುಯುಶರಿಗಿಿಂತ ಔಡ್ರಮೆ ವಿದಾಮಿಂತಯಾಗಿದದಯ , ಭಹಿಳಮೆಯು ುಯುಶರಿಗಿಿಂತ ಕೆ್ಲು ಟುಿ ಸೆಚುಿ ಷಾಿಂಯದಾಯಿಔಯು. 
169 ಪೆೋಯೆ ೋಸನಿನ ಷುನನತಿ ಎನುನುದು ಷಾಹಿತಮದಲಿಲ ಭತುತ ಷುಡಾನ್ ಬಾಶೆಮಲಿಲ ಫಳಷಲಟಿ ದಾಗಿದೆ ಭತುತ ಇದು ಸ್ರೋ ಷುನನತಿ ಭತುತ (ಇನ ಪಿ ಫುಮಲೆೋಶನ್) ಷಿಂಬೆ ೋಖನುನ ತಡೆಖಟಿಲು ಯೋನಿಮ 
ಅಿಂಚುಖಳನುನ ಟ್ಟಿಗೆ ಸೆ ಲಿಮು ಅಬಾಮಷ ನಿಂತಸ ಾವಾಿತಮ ತಾಿಂತಿಯಔ ದಖಳಿಗೆ ಷಭಾನಾಥಗಔಾಗಿದೆ. ಪೆೋಯೆ ೋಸನಿನ ಷುನನತಿಮ ಷಭಮದಲಿಲ, ಚಿಂದಯನಾಡ್ರ ಭತುತ ಯೋನಿಮ ಮಿನೆ ೋಯಾನುನ 
ತೆಗೆದುಸಾಔಲಾಖುತತದೆ ಭತುತ ನಿಂತಯ ಯೋನಿಮ ಯೆೋವನುನ ಭುಚಿಲಾಖುತತದೆ ಭತುತ ಭ ತಯ ವಿಷಜಗನೆ ಭತುತ ಭುಟ್ಟಿನ ಯಔತದ ಬಿಡುಖಡೆಗಾಗಿ ಯೋನಿಮ ಫಳಿ ಷಣಣ ತೆಯೆಮುವಿಕೆ್ಮನುನ ಬಿಡಲಾಖುತತದೆ. 
170 ಾತಯ ಸಿಂಚಿನ ಕೆ್ಮು ಔುರ್ ಆನ್ ನಿಿಂದ ಷಶಿಾಗಿ ಅನುಷರಿಷುುದಿಲಲ. 
171 ಕ್ಾನ ನುಫದಧಾಗಿ, ಭಹಿಳ ೆುಯುಶನಿಂತೆ ‚ಕೆ್ೋಲ ಅಧಗದಶುಿ ಭಾತಯ ಅಸಗತೆ‚ಮುಳಳಳು.  
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 ಷೆಯಮೆಾಳು ಭಹಿಳಮೆಯನುನ ಸೆ ಯತುಡ್ರಸ್ ಮಭಿಚಾಯನುನ ನಿಶೆೋಧಿಷಲಾಗಿದೆ (ಷ ಯಾ 4:24). 
 ವಿಚೆಿೋದನ ಷ ತಯನುನ ಭ ಯು ಫಾರಿ ುನಯಾತಿಗಸ್ ಸೆೋಳು ಭ ಲಔ ುಯುಶನು ತನನ ಸೆಿಂಡತಿಮನುನ 

ವಿಚೆಿೋದನ ಭಾಡಫಸುದು (ಷ ಯಾ 2:224-230). 
 ಫಫ ುಯುಶನು ನಾಲುಾ ಸೆಿಂಡತಿಮಯನುನ ಭದುಮೆಾಖಫಸುದು (ಷ ಯಾ 4:3). 
 ಫಸು ಸೆಿಂಡತಿಮಯನುನ ಷಭಾನಾಗಿ ರಿಖಗೆಷು ಅಷಾಧಮತ ೆ(ಷ ಯಾ 4:129). 
 ಮಾುದೆೋ ಅಷಬಮ ಭಹಿಳಮೆನುನ ಷಾಮುಯಖೆ  ಫಿಂದನದಲಿಲ ಇಡಫೆೋಔು (ಷ ಯಾ 4:15). 
 ುಯುಶಯು ಭಹಿಳಮೆಯನುನ ಸೆೋಗ ೆ ಷಿಂಕ್ತಗಷಫೋೆಔು: "ನಿಭಭ ಸೆಿಂಡತಿಮಯು ನಿಭಭ ಾಲಿಗ ೆ 

ತೆ ೋಟಖಳಾಗಿದಾದಯ;ೆನಿೋು ನಿಭಗೆ ಫೆೋಕ್ಾದಿಂತೆ ನಿಭಭ ತೆ ೋಟನುನ ಯೋೆಶಿಸ್ರಿ.... (ಷ ಯಾ 2:223). 
 ಭಹಿಳಮೆರಿಗೆ ಫುದಿಧಿಂತಿಕ್ೆ, ಧಭಗ ಭತುತ ಔೃತಜ್ಞತೆಮ ಕ್ ೆಯತಯೆಿದೆ (ಫುಖ್ಾರಿ ಷಿಂುಟ 1 ಷಿಂಖ್ಮೆ 301). 
 ನಯಔದ ಸೆಚಿನ ನಿ ನಿಾಸ್ಖಳು ಭಹಿಳಮೆಯು (ಫುಖ್ಾರಿ ಷಿಂುಟ 1, ುಟಖಳು 48 ಭತುತ 301). 

 
ಈ ನಿಟಿುನಲಿಲ ಸದಿೇಸ್ ನ ಉಲ್ಲೇಖ್ರ್ಳು: 
ಅಫು ಸುಯೈೆಯಾ ನಿಯ ಪ್ರಸ್ದಾದನೆ: ಅಲಾಲಸನ ಷಿಂದೆೋವಔ (ಆತನ ಮೆೋಲೆ ವಾಿಂತಿ ಇಯಲಿ) ಸೆೋಳಿದಾದನೆ, ‚ನಾನು 
ಮಾಯನಾನದಯ  ಇನೆ ನಫಫಯ ಭುಿಂದೆ ಷಾಶಾಿಿಂಖ ನಭಷಾರಿಷುಿಂತೆ ಆದೆೋಶಿಸ್ದಯ,ೆ ಫಫ ಭಹಿಳ ೆತನನ ಖಿಂಡನ ಭುಿಂದ ೆ
ಷಾಶಾಿಿಂಖ ನಭಷಾರಿಷಲು ಆದೆೋಶಿಷಫೋೆಔು ಎಿಂದು ನಾನು ಆದೆೋಶಿಷಫೆೋಔು‛. (ಅಲ್-ತಿಮಿಗಧಿ ಸದಿೋಸ್ 3255). 
 
ಅಲಾಲಸುವಿನ ಷಿಂದೆೋವಔ ಅಯನುನ ಕ್ೋೆಳಲಾಗಿತುತ ಎಿಂದು ಅಫು ಸುಯೈೆಯಾ ಯದಿ ಭಾಡ್ರದಾದಯೆ: ಭಹಿಳಮೆಯಲಿಲ ಮಾಯು 
ಉತತಭ? ಆತನು ಉತತರಿಸ್ದನು: (ಖಿಂಡ) ನೆ ೋಡುಾಖ ಅನಿಗ ೆ ಷಿಂತೆ ೋಶನುನ ಕ್ ೆಡುಳು, ಅನು ಅಣೆ 
ಭಾಡುಾಖ ಅನಿಗ ೆ ವಿಧೆೋಮಳಾಗಿಯುಳು, ಭತುತ ಅಳ ಭತುತ ಅಳ ಷಿಂತಿತನ ಫಗೆೆ ಅನ ಅಷಭಾಧಾನಕೆ್ಾ 
ಸೆದರಿ ಅನನುನ ವಿಯೆ ೋಧಿಷದಳು. "(ಮಿವಾತ್ 1, ುಟ 210) 
 
ಭುಾವಿಮಾ ಇಬನ ಸೆೋದಾ ನಿಯ ಪ್ರಸ್ದಾದನೆ: ನಾನು ಸೆೋಳಿದದೆೋನೆಿಂದಯೆ: ಅಲಾಲಸನ ಅೆ ಷತಲನೆೋ, ನಾು ನಭಭ 
ಸೆಿಂಡತಿಮಯನುನ ಸೆೋಗ ೆ ಷಿಂಕ್ತಗಷಫೆೋಔು ಭತುತ ನಾು ಅಯನುನ ಸೆೋಗ ೆ ಬಿಡಫೆೋಔು? ಆತನು ಉತಿತರಿಸ್ದನು: ನಿಭಭ 
ತೆ ೋಟನುನ ನಿೋು ಮಾಾಖ ಅಥಾ ಸೆೋಗೆ ಫೆೋಕೆ್  ಸಾಗೆಯೋ ಷಿಂಕ್ತಗಸ್ರಿ ಆಸಾಯನುನ ತೆಗೆದುಕೆ್ ಳುಳಾಖ (ನಿಭಭ 
ಸೆಿಂಡತಿಗ)ೆ, ಆಸಾಯನುನ ಕ್ ೆೋಡ್ರರಿ, ನಿೋೆೋ ಫಟೆಿ ಧರಿಷುಾಖದ ಫಟೆಿ ಕ್ ೆಡ್ರರಿ, ಅಳ ಭುಕನುನ ನಿಿಂದಿಷಫೆೋಡ್ರರಿ 
ಭತುತ ಅಳನುನ ಸೆ ಡೆಮಫೆೋಡ್ರರಿ. (ಅಫು-ದಾೂದ್ ಸದಿೋಸ್ 2138 ಯ ಷುನನ್). 
 
ಅಫು ಸುಯೈೆಯಾ (ಅಲಾಲಸನು ಅನ ಫಗೆೆ ಷಿಂತುಶಿನಾಗಿಯಲಿ) ಆತನು ಅಲಾಲಸನ ಷಿಂದೆೋವಔ ಹಿೋಗೆ ಯದಿ ಭಾಡ್ರದಾದನೆ: 
(ಅಲಾಲಸನ ವಾಿಂತಿ ಅನ ಮೆೋಲಿಯಲಿ) “ಆತನಿಿಂದ ನನನ ಜಿೋನ ಆತನ ಕ್ೈೆಮಲಿಲದೆ, ಫಫ ಭನುಶಮನು ತನನ 
ಸೆಿಂಡತಿಮನುನ ತನನ ಸಾಸ್ಗೆಗೆ ಔಯೆದಾಖ, ಭತುತ ಅದಕೆ್ಾ ಅಳು ಯತಿಕ್ತಯಯಿಷುುದಿಲಲ, ಆತನು (ಅಳ ಖಿಂಡ) ಅಳ ಫಗೆೆ 
ಷಿಂತಷಗೆ ಳುಳಯಖೆ  ಅಲಾಲಸನು ಅಳ ಫಗೆೆ ಅಷಭಾಧಾನ ಸೆ ಿಂದುತಾತನೆ‛. ಅಫು ಸುಯೈೆಯಾ (ಅಲಾಲಸನು ಅನ ಫಗೆೆ 
ಷಿಂತುಶಿನಾಗಿಯಲಿ) ಅಲಾಲಸನ ಷಿಂದೆೋವಔ (ಅಲಾಲಸನ ವಾಿಂತಿ ಅನ ಮೆೋಲಿಯಲಿ) ಸೆೋಳುಿಂತೆ ಹಿೋಗೆ ಯದಿ ಭಾಡ್ರದನು: 
‚ಫಫ ಭನುಶಮನು ತನನ ಸೆಿಂಡತಿಮನುನ ಸಾಸ್ಗೆಗ ೆಆಸಾನಿಸ್ದಾಖ  ಭತುತ ಅಳು ಫಯುುದಿಲಲ, ಭತುತ ಅನು (ಖಿಂಡ) 
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ಅಳ ಮೆೋಲೆ ಕ್ ೆೋಗೆ ಿಂಡು ಯಾತಿಯಯಲಾಲ ಔಳಮೆುತಾತನೆ, ದೆೋದ ತಯು ಫೆಳಿಗೆೆ ತನಔ ಅಳನುನ ವಪ್ರಷುತಾತಯೆ‛. 
(ಷಾಹಿಹ್ ಭುಸ್ಲಿಂll, ು. 723). 
 
ಭಸಭಭದನು ತನನ ಕ್ಾಲದಲಿಲ ಭಹಿಳಮೆಯ ದುಃಸ್ಥತಿಮನುನ ಷುಧಾರಿಷಲು ಏನನ ನ ಭಾಡಲಿಲಲ ಎಿಂದು ತೆ ೋಯುತತದೆ. 
ಆದಾಖ ಮ, ಇಿಂದು ಇಷಾಲಿಂನಲಿಲಯು ಎಲಾಲ ಭಹಿಳಮೆಯನುನ ಕ್ಟೆಿದಾಗಿ ರಿಖಗೆಷಲಾಖುುದಿಲಲ; ಕ್ಲೆಯು ಖುಣನಡತೆಮಲಿಲ 
ಉತತಭಾಗಿದಾದಯೆ ಭತುತ ಭನಮೆ ುಯುಶಯ ಮೆೋಲೆ ಸೆಚಿಿನ ನ ಯಬಾ ಬಿೋಯುತಾತಯೆ. ಈ ಕ್ಾನ ನುಖಳನುನ ವಾಲಘಿಷು 
ಭತುತ ಅುಖಳನುನ ಯಕ್ಷಣಾತಭಔಾಗಿ ನೆ ೋಡು ಭುಸ್ಲಿಂ ಭಹಿಳಮೆಯ  ಇದಾದಯೆ. 
1.7.4 ಇಷಾಲಮಿನ ಕಾಲರ್ಣನ್ ಮತುತ ಸಬಬರ್ಳು. 
ಇಷಾಲಮಿನ ಶಗನುನ ಚಿಂದಯನು ಇಯು ಸಿಂತಖಳಿಗ ೆ ಷರಿಸೆ ಿಂದಿಷಲಾಖುತತದ ೆ ಭತುತ ಆದದರಿಿಂದ ಷೌಯ ಶಗಕ್ತಾಿಂತ 
ಸನೆ ನಿಂದು ದಿನಖಳು ಔಡ್ರಮೆ ಇಯುತತೆ. ಹಿೋಗ ೆ ಯತಿ ಶಗ ಸತುತ ಅಥಾ ಸನೆ ನಿಂದು ದಿನಖಳ ಭುಿಂಚಿನ ತಾಗಿ 
ತಿಿಂಖಳುಖಳು ಭತುತ ಸಫಫಖಳು ನಡೆಮುತತೆ. ಇಷಾಲಮಿನ ವತಭಾನು ಕ್ೈೆಷತ/ಷಾಭಾನಮ ಮುಖಕ್ತಾಿಂತ172 ಭ ಯು ಶಗ 
ಚಿನ ಔಾದಾಗಿದೆ. ಭುಸ್ಲಿಂ ಕ್ಾಮಲೆಿಂಡನಗ ಮದಲ ಶಗ ಕ್ತಯ.ವ. 622, ಹಿಜಾಯದ ಶಗ, ಭಸಭಭದನು ಮೆಕ್ಾಾದಿಿಂದ ಭದಿೋನಾಕ್ೆಾ 
ಲಷ ೆ ಫಿಂದದುದ. ಚಿಂದಯ ಶಗು 354 ದಿನಖಳನುನ ಸೆ ಿಂದಿದೆ ಭತುತ ಇದನುನ 29 ಅಥಾ 30 ದಿನಖಳಿಂತ ೆ 12 
ತಿಿಂಖಳುಖಳಾಗಿ ವಿಿಂಖಡ್ರಷಲಾಗಿದೆ. 
 
ಅನುಔ ಲಔಯ ಷಾಯಾಿಂವ ಈ ಕ್ಳೆಗಿನಿಂತೆ:173  

 ಇಷಾಲಮಿಕ್ ಕ್ಾಮಲೆಿಂಡರ್ ಾಯಯಿಂಬ: 622 ಕ್ತಯ.ವ = 1 ಎ.ಎರ್ 
 20 ಷೆೆಿಿಂಫರ್ 1300 ಕ್ತಯ.ವ = 700 ಎ.ಎರ್ 
 ಕ್ತಯ.ವ 2000 ಕ್ತಯ.ವ 1420 ಎ.ಎರ್ 

 
ಸನೆನಯಡು ಇಷಾಲಮಿನ ತಿಿಂಖಳುಖಳ ಸೆಷಯುಖಳು: 
1. ಮಸಯಿಂ 
2. ಷಪರ್ 
3. ಯಬಿ ಅಲ್-ಅಾಲ್ 
4. ಯಬಿ 'ಅಥ್-ಥಾನಿ 
5. ಜುಭಾದಾ ಅಲ್-ಉಲಾ 
6. ಜುಭಾದಾ ಅಲ್-ಅಖಿಯಾ 
7. ಯಾಜಾಬ 
8. ವಾ ನಿಶೆೋಧ 
9. ಯಿಂಜಾನ್ 
 
------------------------------ 
172  ಣಗ ರಿತಗನೆ ಕೆ್ ೋಶಿಔಖಳನುನ ಜಿ.ಎಸ್.ಪ್ರ. ಫ್ರಯೋಭನ್-ಗಾಯಿನ್ ವಿಲೆಲ, ದಿ ಭುಸ್ಲಿಂ ಭತುತ ಕೆ್ೈಷತ ಕ್ಾಮಲೆಿಂಡರ್ ಖಳು, 2 ನೆೋ ಆೃತಿತ, ಲಿಂಡನ್: ಕ್ಾಲಿಿಂಗ್ಷ, 1977 (ಇದು ಕ್ತಯ.ವ 2000 ಯಯೆಗೆ ಸೆ ೋಖುತತದೆ). 
173 ಕ್ತಯ.ವ= ಅನೆ ನೋ ಡೆ ಮಿನಿ (ಲಾಮಟ್ಟನ್), ಔತಗನ ಶಗದಲಿಲ; ಶಗಖಳ ಎಗೆಕೆ್ಮು ಯೋಷುವಿನ ಜನನದೆ ಿಂದಿಗೆ ಾಯಯಿಂಬಾಖುತತದೆ, ಎಸೆರ್ = ಅನೆ ನೋ ಸೆಗಿಯೆೋ, ‚ಹಿಜಾಯ ನಿಂತಯ", ಶಗಖಳ ಎಗೆಕೆ್ಮು 
ಕ್ತಯ.ವ 622 ಯಲಿಲ ಮೆಕ್ಾಾದಿಿಂದ ಭದಿೋನಾಕೆ್ಾ ಭುಸಭಭದ್ ಲಷೆ ಸೆ ೋಖುುದಯೆ ಿಂದಿಗೆ ಾಯಯಿಂಬಾಖುತತದೆ. 
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10. ವಾಲ್ 
11. ಧು -ಕ್ಾದಾ 
12. ಧು-ಹಿಜಾು. 
 
ಮಸಯಿಂ ಇಷಾಲಮಿನ ವೆೃೋಕ್ಾಚಯಣಮೆ ತಿಿಂಖಳು (ಶಿಮಾಖಳಿಗ ೆಭಾತಯ), ಯಿಂಜಾನ್  ಉಾಷದ ತಿಿಂಖಳು, ಭತುತ   
  ಧು ಎಲ್-ಹಿಜಾು ತಿೋಥಗಮಾತೆಯಮ ತಿಿಂಖಳು. 
 
ವಿಭಿನನ ಇಷಾಲಮಿನ ಖುಿಂುಖಳು ವಿಭಿನನ ಸಫಫಖಳನುನ ಆಚರಿಷುತತೆ ಷಾಿಂಯದಾಯಿಔ ಇಷಾಲಿಂನಲಿಲ, ಈ ಕ್ಳೆಗಿನ ಸಫಫಖಳು 
ಭುಕಮಾಗಿೆ:  
ದಿನ  ತಿಿಂಖಳು ಸೆಷಯು ದಿನದ ವಿಯಣೆ 
1 ಮೋಸಾಯಮ್ ಸೆ ೋಷ ಶಗದ 

ದಿನ 
ಅನೆೋಔ ದೆೋವಖಳಲಿಲ ಯಜೆ. ಹಿಜಾಯದ ಸೆ ಷ ಶಗು ಕ್ತಯ.ವ 
622 ಯಲಿಲ ಮೆಕ್ಾಾದಿಿಂದ ಭದಿೋನಾಕ್ೆಾ ಭಸಭಭದ್ ಅಯ 
ಹಿಜಾಯ (ಲಷೆ) ಭುಸ್ಲಿಂಯನುನ ನೆನಪ್ರಷುತತದೆ. 

10 ಮೋಸಾಯಮ್ ಅವುಯಾ ಇಭಾಮ್ ಸುಷೋೆನ್ ಅಯ ಸುತಾತಭತಮೆನುನ ಶಿಮಾ 
ಆಚಯಣೆ. 

12 ಯಬಿ ಅಲ್-ಅಾಲ್ ಮಿಲಾದೆೋ-ನಬಿ 
ಭಾವಿಲದ್ ಅನ್ ನಬಿ 

ಭಸಭಭದ್ ಅಯ ಜನಭದಿನ. ಎಲಾಲ ಭುಸ್ಲಿಂರಿಿಂದ 
ಆಚರಿಷುುದಿಲಲ  

27  ಯಜಾಬ  ಲಮಲತ್ಅಲ್-
ಮಿಯಾಜ್ ಆಯೆ ೋಸಣ 
ಯಾತಿಯ 

 

ಔನಸ್ನಲಿಲ ಭಸಭಭದ್ ಅಯ ಯಾತಿಯ ಷಖಗದಲಿಲಮ 
ಯಮಾಣನುನ ನೆನಪ್ರಷುತತದೆ. ಆತನು ದೆೈಹಿಔಾಗಿ 
ಷಾಗಿಷಲಟಿನು ಎಿಂದು ಕ್ಲೆು ಭುಸ್ಲಿಂಯು ನಿಂಫುತಾತಯೆ. 

1  ಯಿಂಜಾನ್ ಉಾಷ ತಿಿಂಖಳು 
ಾಯಯಿಂಬ 

ವಿವಾಸ್ಖಳು ಆಸಾಯ, ಾನಿೋಮ ಅಥಾ ತಿಂಫಾಔನುನ 
ತಮಜಿಷುತಾತಯೆ, ಭತುತ ಷ ಯೋಗದಮದಿಿಂದ 
ಷ ಮಾಗಷತದಯೆಗೆ ಭತುತ ನಿಔಟ ಷಿಂಫಿಂಧಖಳಿಿಂದ 
ದ ಯವಿಯುತಾತಯೆ. ಉಾಷದ ಾಯಯಿಂಬು ಭುಿಂಜಾನೆ 
ಾಯಥಗನೆ ಷಸರ್ ಾಯಯಿಂಬಾಖುತತದೆ ಭತುತ ಕ್ ೆನೆಮಲಿಲ 
ಾಯಥಗನೆ ಇಪಾತರ್,  ಆಖ ಔುಟುಿಂಫ ಭತುತ 
ಷೆನೋಹಿತಯೆ ಿಂದಿಗೆ ಊಟನುನ ಆನಿಂದಿಷುಯು. 
 

27  ಯಿಂಜಾನ್ ಲಮಲತ್ ಅಲ್-
ಖ್ಾದರ್ ಅಧಿಕ್ಾಯದ 
ಯಾತಿಯ 

ನಿದಿಗಶಿ ಯಾತಿಯ. ಇದು ಔುರ್ ಆನ್ ನನುನ ಯಔಟಡ್ರಸ್ದ ಯಾತಿಯ 
ಷ ಯಾ98 ಯ ಮದಲ ಐದು ಚನಖಳಿಿಂದ ಭಸಭಭದ್ ಗ.ೆ 
ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಅಲಾಲಸನ ಭಹಿಮೆಮನುನ ಕ್ ೆೋರಿ ಯಾತಿಯಯಿಡ್ರೋ 
ಾಯರ್ಥಗಷುತಾತಯೆ.  
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1  ವಾಲ್ ಈದ್ ಅಲ್ -ಫ್ರತ್ಯ ಾಯಯಿಂಬ ಉಾಷದ ತಿಿಂಖಳು, ಈ ಸಫಫು ಯಿಂಜಾನ್ 
ಅಿಂತಮನುನ ಷ ಚಿನ ಷುತತದೆ.ಇದು ವಿವೆೋಶಾಗಿ ದೆ ಡಡ 
ಸಫಫಾಗಿದುದ, ಅಲಿಲ ಸೆ ಷ ಫಟೆಿಖಳನುನ ಕರಿೋದಿಷಲಾಖುತತದೆ 
ಭತುತ ಫಡರಿಗ ೆ ಭತುತ ಷೆನೋಹಿತರಿಗೆ ಉಡುಗೆ ಯೆಖಳನುನ 
ನಿೋಡಲಾಖುತತದೆ. ಟಕ್ತಗಶ್ ಬಾಶಮೆಲಿಲ ಷೆಔರ್ ಫಮಯಾಮ್ 
ಎಿಂದು, ಆಗೆನೋಮ ಏಷ್ಾಾದಲಿಲ ಸರಿಯಾಮ  ಆಷಾ 
ಔಯೆಮಲಡುತತದೆ. 

10  ಧು ಎಲ್-ಹಿಜಾು ಈದ್ ಅಲ್ ಅದಾಹ್ 
ತಾಮಖದ ಸಫಫ 

 ಇಷಾಲಮಿನಲಿಲ ಅತಮಿಂತ ದೆ ಡಡ ಸಫಫ. ಸೆಚಿಿನ ನ ಭುಸ್ಲಭರಿಗೆ, 
ಇದು ಅಫಯಸಾಿಂ ತನನ ಭಖ ಇಶಾಭಯೋಲನನುನ ಫಲಿದಾನ 
ಭಾಡು ನಿರಿೋಕ್ಮೆನುನ ನೆನು ಭಾಡುತತದೆ. 
ಔುಟುಿಂಫಖಳು ತಾಮಖ ಾಯಗೆ, ಷಾಭಾನಮಾಗಿ ಔುರಿಖಳನುನ 
ಕ್ ೆಲುಲತಾತಯೆ. ಸಜ್ (ವಿತಯ ತಿೋಥಗಮಾತೆಯ) ಭುಕ್ಾತಮದಲಿಲ, 
ಆಚಯಣೆಖಳು ನಾಲುಾ ದಿನಖಳಯೆಗ ೆ ಇಯುತತದೆ. ಔುಫಾಗನ್ 
ಫೆೋಯಾಮ್ ಟಕ್ತಗಶ್, ಆಗೆನೋಮ ಏಶಾಮದಲಿಲ ಸರಿಯಾಮ ಸಜ್ 
ಭತುತ ಆಫ್ರಯಕ್ಾದ ಕ್ಲೆು ಬಾಖಖಳಲಿಲ ತಫಸ್ಾ ಎಿಂದು ಇದನುನ 
ಔಯೆಮುತಾತಯೆ. 

 

ಇಷಾಲಮಿನ ಕ್ಾಮಲಿೆಂಡನಗಲಿಲ, ತಿಿಂಖಳ ಉಾಷ,174 ಯಿಂಜಾನ್ ವಿವೆೋಶ ಷಾಥನನುನ ಡೆಮುತತದೆ. ಇದನುನ ಕ್ೋೆಲ 
ಿಂಫತತನೆೋ ತಿಿಂಖಳು ಎಿಂದು ರಿಖಗೆಷಲಾಗಿದದಯ , ಇದು ಧಾಮಿಗಔ ಶಗದ ಭಧಮದಲಿಲದೆ ಭತುತ ಇದು "ಭಸಭಭದ್ 
ತನನ ಮದಲ ದವಗನಖಳನುನ ಡೆದಿದದೆೋನೆ ಎಿಂದು ಸೆೋಳಿದಾಖ ಇದು ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗದ ‚ವಿತಯ ತಿಿಂಖಳಾಗಿದ‛ೆ. ತಭಭ 
ನಿಂಬಿಕ್ಮೆ ದೆೈನಿಂದಿನ ಅಬಾಮಷನುನ ತಮಜಿಸ್ದ ಭುಸ್ಲಭಯು ಷಸ ತಭಭ ಖುಯುತಿನ ಭ ಲಾದ ಯಿಂಜಾನ್ ನಲಿಲಯು  
ಔುರ್ ಆನಗ ೆಭಯಳಫೆೋಕ್ಾಗಿದೆ. ಫಫನೆೋ ಅಲಾಲಸನು ಭಾತಯ ಇದಾದನೆ ಎಿಂದು ತಭಭನುನ ಭತುತ ಇತಯಯನುನ ನೆನಪ್ರಷುಯ 
ಷಭುದಾಮದಲಿಲ ಅಿಂಥಯು ತಭಭ ಷಾಥನನುನ ಡೆದುಕೆ್ ಳುಳತಾತಯೆ. ಉಾಷದ ಜೆ ತೆಗ,ೆ ಈ ತಿಿಂಖಳಲಿಲ ಇಡ್ರೋ 
ಔುರ್ ಆನ್ ಠಿಷುುದು ಭತುತ ಎಲಾಲ ಾಯಥಗನೆಖಳನುನ ಎಚರಿಿಕೆ್ಯಿಿಂದ ಾಲಿಷುುದು ಾಡ್ರಕ್ಮೆಾಗಿದೆ. ಈ ತಿಿಂಖಳಲಿಲ 
ಭಾಡ್ರದ ಕ್ಾಮಗಖಳು ಭತುತ ಧಾಭಾಗಚಯಣೆಖಳನುನ ಫೆೋಯ ೆ ಮಾುದೆೋ ತಿಿಂಖಳುಖಳಲಿಲ ಭಾಡ್ರದುಖಳಿಗಿಿಂತ ಸೆಚುಿ 
ಭೌಲಮಮುತೆಿಂದು ರಿಖಗೆಷಲಾಖುತತದೆ.  
 
1.7.5 ಆಚರಣ್ರ್ಳು ಮತುತ ಆಸಾರ ದದತಿಯ ನಿಯಮರ್ಳು 
ಮಾುದೆೋ ಕ್ತಯಯಮ ಾಯಯಿಂಬದಲಿಲ, ಕ್ಾರ್ ಡ್ರಷುಾಖಲ  ಔ ಡ, ಧಭಗನಿಶಠ ಭುಸ್ಲಿಂ ‚ಬಿಸ್ಭಲಾಲ (ಅಲಾಲಸನ 
ಸೆಷರಿನಲಿಲ)‛ ಎಿಂದು ಸೆೋಳುತಾತನೆ ಭತುತ ಕ್ ೆನೆಮಲಿಲ ಆತನು ‚ಅಲಸಭುದ ಲಿಲಾಲ‚ (ಅಲಾಲಸನನುನ ಷುತತಿಷು) ಎಿಂದು 
ಸೆೋಳುತಾತನೆ. ಇದು ಕ್ಲೆಷದ ಷಥಳದಲಿಲ ಭತುತ .ಊಟದ175 ಷಭಮಔ ಾ ಅನಯಿಷುತತದೆ. 
---------------------------- 
174 ಉಾಷಕೆ್ಾ ಷಿಂಫಿಂಧಿಸ್ದಿಂತೆ, ಷ ಯಾ 2:183-187 ನೆ ೋಡ್ರ. ವಿಬಾಖ 1.5.2 ಷಸ ನೆ ೋಡ್ರರಿ. 
175 ಷಾಭಾನಮಾಗಿ, ಈ ಷ ತಯಖಳನುನ (ಅಲ್-ಫಾಷಾಭಲಾ) ಅಯೆೋಬಿಕ್ ಬಾಶೆಮಲಿಲ ಭಾತನಾಡಲಾಖುತತದೆ. ವಿನಾಯಿತಿಖಳು ಅಸ್ತತದಲಿಲಯುತತೆ, ಆದಯೆ ಉದಾ. ಜಭಗನಿಮಲಿಲ, 70% ಔ ಾ ಸೆಚುಿ ಭುಸ್ಲಭಯು 
ಟಕ್ತಗಶ್ ಭ ಲದಯು. ಅಲಿಲ, ಟಕ್ತಗಮ ಉಚಾಿಯಣ ೆಭತುತ ಕ್ಾಖುಗೆತದೆ ಿಂದಿಗೆ ಘೀ ೋಶಣೆಖಳು ಸೆ ೋಲುತತೆ. 
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ಮಾಯಾದಯ  ಏನನಾನದಯ  ಭಾಡಲು ಅಥಾ ಬಯಷೆಮನುನ ನಿೋಡಲು ಫಮಸ್ದಾಖ, ‚ಇನ್ವ ಅಲಾಲ‛ (ಅಲಾಲಸನು 
ಚಿನ ತತಾದಯ)ೆ ಎಿಂಫ ಷ ತಯನುನ ಸೆಚಿಿನ ನ ಷಿಂದಬಗಖಳಲಿಲ ಷೆೋರಿಷಲಾಖುತತದೆ. ಫಫ ಭುಸ್ಲಿಂ ಷಸ-ವಿವಾಸ್ಮನುನ 
ಬೆೋಟ್ಟಮಾದಯೆ, ಆತನು ಅಷಾಷಲಾಭು ಅಲೆೈಔುಮ್ ಎಿಂಫ ವುಬಾವಮನುನ ಅಪ್ರಗಷುತಾತನೆ, ಅದಯ ನಿಂತಯ ಇತಯ 
ಮಕ್ತತಮು ಉತತಯಾಗಿ,  ‚ಾ ಅಲೆೈಔುಮ್ ಅಷಷಲಾಮ್ (ನಿಭಗ ೆ ವಾಿಂತಿ ಸ್ಖಲಿ; ನಿಭಖ  ಷಸ ವಾಿಂತಿ ಸ್ಖಲಿ)ಎಿಂದು 
ಸೆೋಳುನು. ನಿದೆಯಗ ೆ ಸೆ ೋಖು ಮದಲು ಭತುತ ಸಾಸ್ಗಯೆಿಿಂದ ಎದೆದೋಳು ಮದಲು, ಅಲಾಲಸನು ‚ಷುಬಾನಲಾಲ‛ 
(ಅಲಾಹ್ ನನುನ ಷುತತಿಷು) ಎಿಂಫ ಘೀ ೋಶಣೆಯಿಂದಿಗೆ ೆೈಬವಿೋಔರಿಷುತಾತನೆ. ದೆ ಭತುತ ದುಶಿ ‚ಜಿನ್‛ (ಯಾಕ್ಷಷಯು) 
ದಿಿಂದ ಯಕ್ಷಿಷಲು ಇನ ನ ಅನೆೋಔ ಷ ತಯಖಳಿೆ. 
 
ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗು ಎಲಲನುನ ಟ್ಟಿ ಭಾಡ್ರದೆ, ಆಸಾಯ ಭತುತ ಾನಿೋಮನುನ ಎಯಡು ಖಗಖಳಾಗಿ ವಿಿಂಖಡ್ರಷಲಾಗಿದೆ: 
ಸಲಾಲ್ (ಅನುಭತಿ), ಭತುತ ಸಯಾಮ್ (ನಿಶೆೋಧಿತ). ಅಬಾಮಷ ಭಾಡು ಭುಸ್ಲಿಂರಿಗ1ೆ76 ಆಸಾಯ ನಿಮಭಖಳಿಗೆ 
ಔಟುಿನಿಟ್ಟಿನ ವಿಧೆೋಮತೆ ಅನಿಾಮಗಾಗಿದೆ, ಅಯ ಧಾಮಿಗಔ ಖುಯುತಿನ ಯಭುಕ ಬಾಖಾಗಿದೆ. ೆೈದಮಕ್ತೋಮಾಗಿ 
ಎಚರಿಿಕೆ್ಯಿಿಂದ ಭತುತ ನೆೈತಿಔಾಗಿ ನಿಯುದಯಾಗಿಯು ಎಲಾಲ ಳೆಳಮ ಷುತಖಳನುನ ಅನುಭತಿಷಲಾಗಿದೆ ಎಿಂಫುದು 
ಷಾಭಾನಮಾಗಿ ಭಾನಮಾಗಿಯುತತದೆ. ನಿಶೆೋಧಿತ ಆಸಾಯನುನ ಭ ಯು ಖಗಖಳನಾನಗಿ ಇರಿಷಫಸುದು: 
 
1 )  ಯಜ್ಞಮೆನುನ ಭಯೆಗ ೆಳಿಷು ಭಾದಔ ಷುತಖಳು (ನಿದಿಗಶಿಾಗಿ ಭದಮಾನ ಭತುತ ಇತಯ ಆಲೆ ಾಸಾಲ್  
     ಾನಿೋಮಖಳು, ಆದಯ ೆಭತುತಬರಿಷು ಓಶಧಖಳು). 
2) ಯಔತ, ಅಥಾ ಷಿಂ ಣಗಾಗಿ ಯಔತಷಾಯಾಖದ ಾಯಗೆಖಳ ಭಾಿಂಷ. ಸಿಂದಿಭಾಿಂಷನುನ ಷೆೋವಿಷುುದನುನ ಅಶೆಿೋ  
   ನಿಶೆೋಧಿಷಲಾಗಿದೆ. ಫಾಷಾಭಲಾ177 ಷ ತಯವಿಲಲದೆ ಧ ೆ ಭಾಡ್ರದ ಎಲಾಲ ಭಾಿಂಷನುನ (ಸಾಯಾಮ್) ಅವುದಧಾಗಿದೆ.  
3) ಸಾನಿಕ್ಾಯಔ ಭತುತ ಸಾಳಾದ ಆಸಾಯ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------ 
176 ಈ ಷಿಂಔಗದಲಿಲ ಸಲಾಲ್ (ಅನುಭತಿಷಲಾಗಿದೆ ಅಥಾ ಅಕ್ಾವಕೆ್ ಡಲಾಗಿದೆ) ಭತುತ ಸಯಾಮ್ (ನಿಶೆೋಧಿತ ಅಥಾ ಫಹಿಶಾಾಯ) ದಖಳನುನ ಫಳಷಲಾಖುತತದೆ. ಷ ಯಾ 5:5 ಷಸ ನೆ ೋಡ್ರರಿ. 
177 ‚ಬಿಸ್ಭಲಾಲ‛ ಎಿಂಫ ಭಾತನುನ ಷಾಭಾನಮಾಗಿ ‚ಅಲಾಲಸನ ಸೆಷರಿನಲಿಲ‛ ಎಿಂದು ಅನುಾದಿಷಲಾಖುತತದೆ, ಇದನುನ ‚ಫಾಷಾಭಲಾ‛ ಅಥಾ ‚ತಸ್ಭಮಾ‛ ಎಿಂದು ಸೆಷರಿಷಲಾಗಿದೆ. 
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? ಿವ್ನರ್ಳು 
 ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗದ ಷಿಂದೆೋವೆೋನು? 
 ಇಷಾಲಿಂನಲಿಲ ಭಹಿಳಮೆರಿಗೆ ುಯುಶಯಿಂತೆಯೋ ಮಾಕೆ್ ಸಔುಾಖಳಿಲಲ? 
 ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗದ ಭಹಿಳಮೆಯು ಸೆಚಾಿಗಿ ಅಯನುನ ಷಿಂ ಣಗಾಗಿ ಭುಚಿಿನ ಕೆ್ ಳುಳ ಫಟೆಿಖಳನುನ ಮಾಕೆ್ 

ಧರಿಷಫೆೋಕ್ಾಖುತತದೆ? 
 ಯೋಷುವಿನ ತಾಯಿಮಾದ ಭರಿಮಳು ಔುರ್ ಆನ್ ನಲಿಲ ಸೆಷರಿಸ್ದ ಏಕೆ್ೈಔ ಭಹಿಳ ೆಎಿಂದು ನಿೋು ಮಾಕೆ್ 

ಬಾವಿಷುತಿತೋರಿ? 
 ಯಿಂಜಾನ್ ಉಾಷದ ತಿಿಂಖಳು ಆಚರಿಷು ಭ ಲಔ ನಿೋು ಮಾ ಆತಿೀಔ ಯಯೋಜನಖಳನುನ 

ಡೆಮುತಿತೋರಿ? 
 ನಿೋು ಭಸಭಭದ್ ಅಯ ಜನಭದಿನನುನ ಆಚರಿಷುತಿತೋಯಾ? ಸೌದು ಎಿಂದಾದಯ,ೆ ಮಾಕೆ್? 
 ನಿೋು ಮಾ ಇಷಾಲಮಿನ ಸಫಫಖಳನುನ ಆಚರಿಷುತಿತೋರಿ? 
 "ತಾಮಖದ ಸಫಫ" ಅಫಯಸಾಭನ ನೆನಪ್ರನಲಿಲದೆ. ಈ ಸಫಫು ನಿಕಯಾಗಿ ನಿನಗೆ ಏನಥಗಾಗಿದೆ ? ಫಲಿ 

ಅಪ್ರಗಷಲು ಅಲಿಲ ಇದಿದಯು ಭಖನು ಮಾಯು? ಔುರ್ ಆನ್ ನಲಿಲ ಎಲಿಲ ಫಯೆದಿದ ೆ ಎಿಂಫುದನುನ ನಿೋು 
ತೆ ೋರಿಷಫಸುದೆೋ? 

 ಇಷಾಲಮಿನ ಕ್ಾಮಲೆಿಂಡರ್ ಕ್ತಯ.ವ 622 ರಿಿಂದ ಾಯಯಿಂಬಾಖುತತದೆ. ಇದಕ್ಾೆ ಭುಿಂಚೆ ಇಷಾಲಿಂ 
ಅಲಲದ  (ಮೆಕ್ಾಾದಲಿಲ ಭಸಭಭದನ) ಕ್ಾಲವಿತಾತ? 

 ‚ಸಲಾಲ್‛ ಭತುತ ‚ಸಾಯಾಮ್‛ ದಖಳನುನ ನಿೋು ನನಗೆ ವಿರಿಷಫಸುದೆೋ? ಇದು ನಿಭಭ ಜಿೋನದ 
ಮೆೋಲೆ ಸೆೋಗ ೆರಿಣಾಭ ಬಿೋಯುತತದ?ೆ 
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2. ಮುಸ್ಲಂರ ಆಕ್್ೇಣ್ಗ್ ಕ್ೈಷತರ ಉತತರರ್ಳು. 
 

> ಈ ಅಧಾಮಮ ಇುಖಳ ಔುರಿತು ಭಾಹಿತಿಮನುನ ದಗಿಷುತತದೆ 
ಎ) ಅತಮಿಂತ ಷಾಭಾನಮ ಭುಸ್ಲಿಂ ಆಕೆ್ೋಣೆಖಳು ಭತುತ ಆಲ ೆೋಚನಾ ವಿಧಾನಖಳು 
ಬಿ) ಕ್ೈೆಷತತ ಭತುತ ಇಷಾಲಿಂ178 ನಡುವಿನ ಷೆೈದಾಧಿಂತಿಔ ಮತಾಮಷಖಳು 
ಸ್) ಭುಸ್ಲಿಂರಿಗೆ ಅಥಗಾಖುಿಂತಸ ಉತತಯಖಳನುನ ಕ್ೈೆಷತಯು ದಗಿಷು ವಿಧಾನ 
 

 
ಷತಮೆೋದದ ಫೆ ೋಧನಗೆೆ ಇಷಾಲಿಂನ ಷಾಲು ಭಸಭಭದನೆ ಿಂದಿಗೆ ಾಯಯಿಂಬಾಯಿತು. ಭಸಭಭದ್ ಅಯು ಯಔಟಡ್ರಸ್ದ 
ಖಯಿಂಥಖಳನುನ ದಾಕಲಿಷಲಾಗಿಯು ಔುರ್ ಆನ್ , ಕ್ೈೆಷತ ಫೆ ೋಧನಖೆಳಿಗ ೆ ವಿಯುದಧಾದ ಅನೆೋಔ ವಿಾದಾತಭಔ ಸೆೋಳಿಕೆ್ಖಳನುನ 
ಳಗೆ ಿಂಡ್ರದೆ. ಈ ಆಕೆ್ೋಣೆಖಳಿಗ ೆ ಕ್ೈೆಷತಯ ಷಭಿಂಜಷಾದ ಭತುತ ಉತತಭಾಗಿ-ಔಿಂಡುಕೆ್ ಿಂಡ್ರಯು ಉತತಯಖಳನುನ 
ಸೆ ಿಂದಿದಾದಯೆಯೋ? ಸೌದು ನಿಜಾಗಿಮ ! ಕ್ೈೆಷತಯು ಯತಿ ಆಕೆ್ೋಣೆಗ ೆ ಷತಮಾದ ಉತತಯಖಳನುನ ನಿೋಡುತಾತಯೆ. ಈ 
ಅಧಾಮಮು ಅತಮಿಂತ ಜನಪ್ರಯಮಾದ ಭುಸ್ಲಿಂ ಆಕೆ್ೋಣೆಖಳ ಯೋೆಖ್ಾಚಿನ ತಯನುನ ಯ ಪ್ರಷಲು ಉದೆದೋಶಿಸ್ದೆ.179 
 
ಭುಸ್ಲಿಂಯೆ ಿಂದಿಗೆ ಚಚಿನ ಗಷಲು ಷತಮೆೋದ ಭತುತ ಕ್ೈೆಷತ ಫೆ ೋಧನಮೆ ಉತತಭ ಜ್ಞಾನು ಿಂದು ಯಭುಕ 
 ಾಗೆೋಕ್ಷಿತಾಗಿದೆ. ಭುಸ್ಲಿಂಯೆ ಿಂದಿಗೆ ಸಿಂಚಿನ ಕೆ್ ಳುಳಲಿಲ ವಿವಾಷ ಸೆ ಿಂದಲು ಕ್ೈೆಷತಯು ಈ ಅಧಾಮಮದ ವಿಶಮನುನ 
ಯಷಯ ಅಧಮಮನ ಭಾಡಲು ಭತುತ ಚಚಿನ ಗಷಲು ೆ ಯೋತಾಷಹಿಷಲಾಖುತತದೆ. ಷತಮೆೋದದಿಿಂದ ಉತತಯಖಳನುನ ಸೆಚು ಿ ತಾಳಭೆ 
ಭತುತ ಪ್ರಯೋತಿಯಿಿಂದ ನಿೋಡಫೋೆಔು. ಕ್ೈೆಷತಯು ಏನು ನಿಂಫುತಾತಯೆ ಎಿಂಫುದನುನ ವಿರಿಷುುದು ಭಾತಯಲಲ, ಅಯು ಅದನುನ 
ಏಕೆ್ ನಿಂಫುತಾತಯೆ ಎಿಂಫುದ  ಷಸ ವಿರಿಷುುದು ಭುಕಮಾದ ಅಿಂವಾಗಿದೆ. ಕ್ೈೆಷತರಿಗ ೆ ಉತತಯನುನ ತಿಳಿದಿಲಲದ 
ಷಿಂದಬಗಖಳಲಿಲ, ತಾಗಿ ರಿಖಗೆಷಲಾಗಿಯು ಉತತಯನುನ ನಿೋಡು ಫದಲು ಇದನುನ ಪ್ರಕ್ ೆಳುಳುದು ಉತತಭ. 
2ತಿಮೋರ್ಥಮನಿಗ ೆ 2:15 ಯ ಉತಾಷಸದಲಿಲ, ಎತಿತದ ಅಿಂವನುನ ಷಿಂವೆೃೋಧಿಷು ಭ ಲಔ ಅನುಷಯಣಾ ಷಬಗೆ ೆ
ತಮಾಯಾಖಲು ಷಾಔಶುಿ ಷಭಮ ತೆಗೆದುಕೆ್ ಳಳಫೆೋಔು:  

ನಿೋನು ದೆೋಯ ದೃಷ್ಟ್ಿಗ ೆಯೋಖಮನಾಗಿ ಕ್ಾಗೆಸ್ಕೆ್ ಳುಳದಕೆ್ಾ ಯಮಾಷಡು. ಅಭಾನಕೆ್ಾ ಖುರಿಮಾಖದ ಕ್ಲೆಷದನ    
ಷತಮಾಔಮನುನ ಷರಿಮಾಗಿ ಉದೆೋಶಿಷುನ  ಆಗಿಯು. 

 
 

ಉತತಯಖಳು ಭುಸ್ಲಿಂರಿಗೆ ದೆೋಯ ೆಿಂದಿಗಿನ ಷಿಂಫಿಂಧದ ಫಗೆೆ ಯೋಚಿನ ಷಲು ಭತುತ ಅಿಂತಿಭಾಗಿ ಷತಮನುನ ಪ್ರಕ್ ೆಳಳಲು 
ಷಾಲು ಸಾಔಫೋೆಔು.180 

 
 ------------------------------- 
178 ಕೆ್ಲೆೋ ಭುಸ್ಲಭಯು ಕೆ್ೈಷತ ಷಿಂದೆೋವ ಭತುತ ಫೆ ೋಧನೆಮ ಫಗೆೆ ಷಶಿಾದ ತಿಳುಳಿಕೆ್ಮನುನ ಸೆ ಿಂದಿದಾದಯೆ. ಉದಾಸಯಣೆಗೆ, ಕೆ್ೈಷತಯು ಭ ಯು ದೆೋಯುಖಳನುನ  ಜಿಷುತಾತಯೆ ಎಿಂಫ ಇಷಾಲಮಿನ 
ಆಯೆ ೋದಿಿಂದ ಇದು ಷಾಬಿೋತಾಗಿದೆ. 
179 ಕೆ್ೈಷತ ಧಭಗದ ವಿಯುದಧ ಸೆಚುಿ ಭುಸ್ಲಿಂ ಆಕೆ್ೋಣೆಖಳಿೆ, ಉದಾಸಯಣೆಗಾಗಿ ಗಿಲಿಾುಸ್ಿ 1999 ನೆ ೋಡ್ರರಿ.  
180 ಭುಸ್ಲಭಯು ನಿಮಭದಿಂತೆ, ಧಾಮಿಗಔ ವಿಶಮಖಳನುನ ಯಶಿನಷು ಅಬಾಮಷನುನ ಸೆ ಿಂದಿಲಲ, ಆದಯೆ ಔುರ್ ಆನ್ ಅನುನ ಫೆೋಶಯತಾತಗಿ ಸ್ೋಔರಿಷು ಭತುತ ಠಿಷುಯಾಗಿದಾದಯೆ ಎಿಂಫುದನುನ 
ನೆನಪ್ರನಲಿಲಡಫೆೋಔು. ಭುಸಭಭದ್ ಅಥಾ ಔುಯಾಆನ್ ಅನುನ ಯಶಿನಷುುದು ಾಾಗಿದೆ. 



 

                                                                                                 
110 

 

2.1 ದ್ೈವಾಷರದ ಷಂಘಶಗ ಿದ್ೇವರ್ಳು. 
ಕ್ೈೆಷತಯು ಭತುತ ಭುಸ್ಲಿಂಯ ನಡುವಿನ ಮತಾಮಷಖಳು, ಭುಸ್ಲಭಯ ಆಕೆ್ೋಣೆಖಳು ಭತುತ ಕ್ೈೆಷತಯು ನಿೋಡ್ರದ ಉತತಯಖಳನುನ 
ಭುಿಂದಿನ ವಿಬಾಖದಲಿಲ ವಿರಿಷಲಾಗಿದೆ. ಕ್ೈೆಷತಯು ಭತುತ ಭುಸ್ಲಿಂಯ181 ನಡುವಿನ ಷಿಂಬಾಶಣೆಖಳಿಗೆ ಯೋೆವ ಅಿಂವಖಳಾಗಿ 
ಕ್ಾಮಗನಿಗಹಿಷು ಎಯಡು ಧಭಗಖಳ ನಡುವಿನ ಷಾಭಮತೆಮನುನ ರಿಶಿೋಲಿಷು ಭ ಲಔ ನಾು ಾಯಯಿಂಭಿಷುತೆತೋೆ. 
ಈ ಕ್ಳೆಗಿನ ಕ್ ೆೋಶಿಔು ಕ್ೈೆಷತ ಧಭಗ ಭತುತ ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗದಲಿಲನ ವಿಶಮಖಳ ಉದಾಸಯಣೆಖಳನುನ ಟ್ಟಿ ಭಾಡುತತದೆ, 
ಅಲಿಲ ಿಂದು ನಿದಿಗಶಿ ಭಟಿಕ್ಾೆ ಸೆ ೋಲಿಕ್ಖೆಳಿ ೆಆದಯೆ ಮತಾಮಷಖಳಿ:ೆ 
ವಿಶಯ ಸ್ ೇಲಿಕ್ರ್ಳು ಾರ್ಾಾಷರ್ಳು 
ದೆೋಯು ಫಫನೆ ಫಫನೋೆ ದೆೋಯು  ಎಿಂಫ ನಿಂಬಿಕ್.ೆ ಷತಮೆೋದ ಭತುತ ಔುರ್ ಆನ್  ದೆೋಯನುನ 

ವಿಭಿನನಾಗಿ ಚಿನ ತಿಯಷುತತದೆ. 
ದೆೋಯು ಆಳುನು ದೆೋಯು ವಾವತಾಗಿ ಜಿೋವಿಷುತಾತನೆ ಭತುತ 

ಲೆ ೋಔನುನ ಆಳುತಾತನೆ. 
ದೆೋಯು ಜಖತತನುನ ಆಳು ರಿೋತಿ. 

ಯಔಟಣೆ ದೆೋಯು ತನನ ಭಾತನುನ ಭಾನರಿಗೆ 
ಯಔಟ್ಟಸ್ದಾದನೆ. 

ಯಔಟ್ಟಷು ವಿಧಾನ ಭತುತ ಮಾ ುಷತಔಖಳು 
ದೆೋಯ ಾಔಮನುನ ಳಗೆ ಿಂಡ್ರಯುತತೆ. 

ಾ ಭಾನಯು ಾ ಭಾಡುತಾತಯೆ. ಾದ ಾಮಖ್ಾಮನು ಭಾಲಬ ತಾಗಿ 
ವಿಭಿನನಾಗಿದೆ. 

ಕ್ಷಭಾಣೆ ಭಾನಯ ಾಖಳನುನ ದೆೋಯು 
ಕ್ಷಮಿಷಫಲಲನು. 

ದೆೋಯು ಕ್ಷಮಿಷು ರಿೋತಿ. 

 ಜನಯು 
ಉಲೆಲೋಖಿಸ್ದಾದಯ ೆ

ಔುರ್ ಆನ್  ಭತುತ ಷತಮೆೋದು ಿಂದೆೋ 
ಾತಯಖಳ ಫಗೆೆ ಭಾತಾಡ್ರಯುದನುನ  
ಉಲೆಲೋಖಿಷಲಾಗಿದೆ ಉದಾ. ಅಫಯಸಾಮ್, 
ಮೋವೆ, ನೆ ೋಾ, ಭರಿಮಳು, ಯೋಷು182 
ಇತಾಮದಿ. 

ಈ ಜನಯು ಮಾಯು ಭತುತ ಅಯ 
ಕ್ಾಮಗಖಳು ನಿಜಾಗಿ ಇದದು. 

ನಾಮಮತಿೋಪ್ರಗನ ದಿನ ತಿೋುಗ ದಿನ ಇಯುತತದೆ ಎಿಂಫದು 
ಾಷತಾಗಿದೆ. 

ಈ ದಿನ ನಿಕಯಾಗಿ ಏನಾಖುತತದೆ. 

ನಿತಮತ ಯಲೆ ೋಔ (ಯದೆೈಸ್) ಭತುತ ನಯಔದ ಅಸ್ತತ. ಇಡ್ರೋ ರಿಔಲನೆಮು ಭಿನನಾಗಿಯುತತದೆ. 
 
ಮೆೋಲೆ ನೆ ೋಡ್ರದಿಂತ,ೆ  ಷತಮೆೋದ ಭತುತ ಔುರ್ ಆನ್  ಎಯಡಯಲ ಲ ಅನೆೋಔ ಜನಯನುನ ಭತುತ ವಿಶಮಖಳನುನ 
ಉಲೆಲೋಖಿಷಲಾಗಿದೆ. ಆದಯ ೆ ಔುರ್ ಆನ್  ಧೆಮೋಮ, ಉದಾಸಯಣೆಗೆ ಅಯ ಅನುಮಾಯಿಖಳು ಭತುತ ಅಯ ಫೆ ೋಧನಖೆಳು 
ಖಣನಿೋಮಾಗಿ ಭಿನನಾಗಿೆ. ಔುರ್ ಆನ್ , ಉದಾಸಯಣೆಗ,ೆ ಯದೆೈಸ್ನಲಿಲ ಆದಾಭನ ಅತಿಔಯಭಣದ ಫಗೆೆ ಸೆೋಳುತತದೆ, ಆದಯೆ 
ಔಥಮೆ ವಿಯ ಭತುತ ಭನುಶಮನ ಬಿಳುವಿಕೆ್ಮ ಭಸತನುನ ಆದಿಕ್ಾಿಂಡದಲಿಲ ವಿರಿಸ್ಯುದಕ್ತಾಿಂತ  
-------------------------- 
181 ಈ ವಿಶಮಕ್ಾಾಗಿ, ಅಧಾಮಮ 3.4 ಯಲಿಲನ ವಿಯಣೆಖಳನುನ ಷಸ ನೆ ೋಡ್ರರಿ.  
182 ಔುಯಾನ್ ನಲಿಲ ಯೋಷುವಿನ ಸೆಷಯು "ಇಷಾ" ಎಿಂದು ಗೆ ೋಚರಿಷುತತದೆ. ಆದಾಖ ಮ, ಷರಿಮಾದ ಅಯೆೋಬಿಕ್ ಉಚಾಿಯಣೆಮು ಮಾಷು ಆಗಿಯುತತದೆ. ಈ ಮತಾಮಷಕೆ್ಾ ಷಶಿ ಕ್ಾಯಣನುನ ಔಿಂಡುಹಿಡ್ರಮಲಾಖುುದಿಲಲ. 
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ಷಿಂ ಣಗಾಗಿ ತಾಗಿ ಅಥೆೈಗಷಲಾಗಿದೆ. ಇಷಾಲಿಂನಲಿಲ, ಆದಾಮ್ ಭಾಡ್ರದ ಾು ಭಾನಔುಲಕ್ಾೆ ಮಾುದೆೋ 
ರಿಣಾಭನುನ ಬಿೋಯುುದಿಲಲ ಭತುತ ಆದದರಿಿಂದ ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಭ ಲ ಾದ ಷತಮೋೆದದ ರಿಔಲನೆಮನುನ 
ತಿಯಷಾರಿಷುತಾತಯೆ. ಆದದರಿಿಂದ ನಾು ಆದಾಭನ ಾಕ್ಾಾಗಿ ಕಿಂಡ್ರಷಲಾಖುುದಿಲಲ ಎಿಂದು ಷಶಿಡ್ರಷಫೋೆಔು, ಆದಯ ೆನಾು 
ಾ ಷಬಾನುನ ಆದಾಭನಿಿಂದ ಆನುಿಂಶಿಔಾಗಿ ಡೆದುಕೆ್ ಿಂಡ್ರದೆದೋೆ ಭತುತ ಆದದರಿಿಂದ ಾದ ಫಗೆೆ ಫಲಾದ 
ಲು ಸೆ ಿಂದಿದೆದೋೆ. 
 
ಔುರ್ ಆನ್ ಲಿಲಯು ಯಾದಿಖಳ ಭದಮದಲಿಲ ಯೋಷು ಿಂದು ಯಭುಕ ಷಾಥನನುನ ಸೆ ಿಂದಿದಾದನೆ, ಆದಯ,ೆ ಕ್ೈೆಷತ 
ದೃಷ್ಟ್ಿಕ್ ೆೋನದಿಿಂದ, ನಿಣಾಗಮಔ ಅಿಂವು ಕ್ಾಣೆಮಾಖುತಿತದ:ೆ ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗದಲಿಲ, ಲೆ ೋಔದ ಾಕ್ಾಾಗಿ ಶಿಲುಫಮೆಲಿಲ 
ಭಯಣ ಸೆ ಿಂದಿದ ಯೋಷು ದೆೋಯ ಭಖನಲಲ. ಸತಿತಯದ ತನಿಖ್ಮೆು ಸೆ ೋಲಿಕ್ಖೆಳಿಗಿಿಂತ ಸೆಚಿಿನ ನ ಮತಾಮಷಖಳಿೆ ಎಿಂದು 
ತೆ ೋರಿಷುತತದೆ. ಇುಖಳನುನ ಭುಿಂದಿನ ವಿಬಾಖಖಳಲಿಲ ಷಶಿಡ್ರಷಲಾಖುತತದೆ. 
2.2 ಷತಾ್ೇದಕ್ಾ ಮುಷಲಂ ಆಕ್ೇ್ಣ್ರ್ಳು 
2.2.1 “ಷತಾ್ೇದ ದ್ೇರ ಿಕಟಣ್ಯಲಲ” 
>< 
 

 

ಮುಸ್ಲಂ ಆಕ್ೇ್ಣ ್
‚ಷತಮೆೋದ ಅಲಾಲಸನ ನಿಜಾದ ಯಔಟಣೆಮಲಲ. ಕ್ೋೆಲ ಔುರ್ ಆನ್  ಭಾತಯ ಅಲಾಲಸನಿಿಂದ ಕ್ ೆನೆಮ ಭತುತ 
ಉತತಭ ಯಔಟಣೆಮಾಗಿದೆ.‛ 

 
ಮದಲನಮೆದಾಗಿ, ಯಔಟಣೆಮ ಸ್ದಾಧಿಂತದಲಿಲನ ಮತಾಮಷನುನ ಅಥಗಭಾಡ್ರಕ್ ೆಳುಳುದು ಫಸಳ ಭುಕಮ: 
ಕ್ೈಷತತವ ಇಷಾಲಂ 
ದೆೋಯು ತನನ ಷೃಷ್ಟ್ಿಮ ಭ ಲಔ, ಇತಿಸಾಷದಲಿಲ, ಭತುತ 
ವಿವೆೋಶಾಗಿ ಆಮದ ಜನಯಾದ ಇಷಾಯಯೋಲಯ ಭ ಲಔ 
ತನನನುನ ಯಔಟಡ್ರಷುತಾತನೆ. ದೆೋಯು ತನನ ಷಬಾ ಭತುತ 
ಸೆಷಯನುನ ಯಔಟಡ್ರಷುತಾತನೆ (ವಿಮೋ20). ಯೋಷುವಿನಲಿಲ, 
ಷಭನಮನುನ ತಯಲು ಭತುತ ಜನಯನುನ ತನನೆಡೆಗೆ 
ಷೆಳಮೆಲು ಆತನು ಲೆ ೋಔಕೆ್ಾ ಫಯುತಾತನೆ. ಯೋಷು ದೆೋಯ 
ಅಿಂತಿಭ ಭತುತ ಅಖತಮಾದ ಾಔಮಾಗಿದ ೆ
(ಯೋಸಾನ1:1-14ಯಲಿಲ; ಇಬಿಯಮ1). ದೆೋಯು 
ಯೋಷುವಿನಲಿಲ ತನನನುನ ಯಔಟಡ್ರಷುಕೆ್ ಿಂಡನು. 
ಷತಮೆೋದು ದೆೋಯ ಷಮಿಂ ಯಔಟಣೆಮ ೆಯೋರಿತಾದ 
ಷಾಕ್ಷಿಮಾಗಿದೆ. ವಿತಾಯತಭನ ೆಯೋಯಣೆಯಿಿಂದ ದೆೋಯ 
ಾಔಮಖಳನುನ ಫಯೆಮಲು ದೆೋಯು (2 ತಿಮ 3:16; 
2ೆೋತಯ 1:16-21) ಲೆೋಕಔಯನುನ ಆರಿಸ್ಕೆ್ ಿಂಡನು. ಈ 
ಜನಯು ತಭಭದೋೆ ಆದ ವೆೈಲಿಮಲಿಲ ದೆೋಯ ಾಔಮನುನ 

ಅಲಾಲಸನು ತನನನುನ ಯಔಟಡ್ರಸ್ಕೆ್ ಳುಳುದಿಲಲ,  ಆತನು 
ವಿವಿಧ ಷಭಮಖಳಲಿಲ ಯಾದಿಖಳನುನ ವಿವಿಧ ಯಾಶಾಖಳಿಗ ೆ
ಔಳುಹಿಷುತಾತನೆ. ಕ್ಲೆು ಅಯಫಫಯಲಲದ, ಕ್ಲೆು ಯಭುಕ 
ಷತಮೆೋದದ ಾತಯಖಳನುನ ಔುರ್ ಆನ್ ಲಿಲ ಸೆಷರಿನಿಿಂದ 
ಉಲೆಲೋಖಿಷಲಾಗಿದೆ: ನೆ ೋಾ, ಅಫಯಸಾಮ್, ದಾವಿೋದ್, 
ಷೆ ಲೆ ಭನ್, ಜೆಔಮಗ, ಯೋನಾ, ಯೋಷು. ಭಸಭಭದ್ 
ಕ್ ೆನೆಮ ಯಾದಿ ಭತುತ ಆತನಿಗ ೆ ಔುಯಾಆನ್ ತುಿಂಡು 
ತುಿಂಡಾಗಿ ಯಧಾನ ದೆೋದ ತ ಗೆೋಬಿಯಮಲ್ (ಜಿಬಿಯಲ್) 
ಭ ಲಔ ನಿೋಡಲಾಗಿದ ೆ ಎಿಂದು ಭುಸ್ಲಿಂಯು 
ಸೆೋಳಿಕೆ್ ಳುಳತಾತಯೆ. ಭ ಲ ಔುರ್ ಆನ್ , ಅಯೆೋಬಿಕ್ 
ಬಾಶೆಮಲಿಲ, ಏಳನೆೋ ಷಖಗದಲಿಲ ಇಡಲಾಗಿದೆ ಭತುತ 
‚ುಷತಔದ ತಾಯಿ‛ ಎಿಂದು ಸೆೋಳಲಾಖುತತದೆ. ಇದು 
ಭಾನಔುಲದ ಎಲಾಲ ಕ್ಾಮಗಖಳಿಗ ೆ ಅಲಾಲಸನ 
ಆದೆೋವಖಳನುನ ಳಗೆ ಿಂಡ್ರದೆ. ಭಸಭಭದ್ ಯಔಟಡ್ರಸ್ದ 
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ಫಯೆದಿದಾದಯೆ. ಆದದರಿಿಂದ ಷತಮೆೋದು, ದೆೋಯು ತನನ 
ಆತಭದ ವಕ್ತತಯಿಿಂದ ಭತುತ ಕ್ಲೆು ಆಮದ ಜನಯ ಭ ಲಔ 
ದಿಂದ ಔತೃಗತನುನ ಸೆ ಿಂದಿದೆ. ಆದದರಿಿಂದ, ಭಾನಯು 
ಷತಮೆೋದ ಫಯೆದಿದದಯ , ದೆೋಯು ನಿಮಿಂತಯಣದಲಿಲಯುತಾತನೆ 
ಭತುತ ಷತಮು ಯಔಟಾಖುಿಂತ ೆನೆ ೋಡ್ರಕ್ ೆಿಂಡನು. 
 

ಠ್ಮನುನ ನೆೋಯಾಗಿ ಭತುತ ಫದಲಾಣೆಖಳಿಲಲದ ೆ
ಕ್ ೆಟ್ಟಿದಾದನೆ ಎಿಂದು ಸೆೋಳಲಾಗಿದೆ. ಇದಯಥಗ  ಔುರ್ ಆನ್ ಲಿಲ 
ಮಾುದೆೋ ಭಾನ ಅಿಂವಖಳು ಇಯುುದಿಲಲ ಭತುತ 
ಆದದರಿಿಂದ ಇದು ಅಲಾಲಸನ ವುದಧ ಾಔಮೆಿಂದು 
ಸೆೋಳಲಾಖುತತದೆ. ಅಲಾಲಸನು ಭಾತಯ ನೆೋಯ ಭಾತಿನಲಿಲ 
ಭಾನಔುಲನುನ ಷಿಂಫೆ ೋಧಿಷುತಾತನೆ ಎಿಂದು ಭುಸ್ಲಭಯು 
ಸೆೋಳುತಿತದದಯ , ಔುರ್ ಆನ್  ಬಾಖಖಳನುನ ಭ ಯನೆಮ 
ಮಕ್ತತಮಲಿಲ ಫಯೆಮಲಾಗಿದ ೆಎಿಂಫುದು ಮದಲ ಷ ಯಾದಲಿಲ 
ಈಗಾಖಲೆೋ ಷಶಿಾಗಿದ ೆ (ಷ ಯಾ 1:5 "ನಾು ನಿನನನುನ 
ಆಯಾಧಿಷುತೆತೋ,ೆ ಭತುತ ನಾು ನಿಭಭ ಷಸಾಮನುನ 
ಸುಡುಔುತೆತೋೆ" ). 

 
ಕ್ೈೆಷತಯು ನಿಂಫುಿಂತೆ ಷತಮೆೋದು ದೆೈೆಯೋರಿತಾದ ಾಔಮಾಗಿದೆ ಭತುತ ಾ ಕ್ಷಭಾಣ,ೆ ಬಿಡುಖಡೆ ಭತುತ ಯಕ್ಷಣೆಮ 
ನಿವಿಮದ ಔುರಿತು ಭಾನಔುಲಕ್ಾೆ ಇಯು ಏಕೆ್ೈಔ ಷಿಂದೆೋವಾಗಿದೆ. 
 
ಮಾುದೆೋ ಭಾನ ಕ್ಲೆಷ ಎಿಂದಿಖ  ರಿ ಣಗಾಖಲು ಷಾಧಮವಿಲಲ. ಇಿಂದಿನ ಲಿಖಿತ ಔುರ್ ಆನ್ , ಫಾಯಿ ಭಾತಿನಿಿಂದ 
ಯಾನಮೆಾಗಿದೆ ಭತುತ ಭುಸಭಭದ್ ಭಯಗೆಸ್ದ 23 ಶಗಖಳ ನಿಂತಯ ಫಫ ಲೆೋಕಔನು ಫಯೆದಿದಾದನೆ ಎಿಂಫುದು 
ಇಷಾಲಮಿನ ಯತಿಾದನಮೆು ಅಲಾಲಸನ ಭ ಲದ ರಿ ಣಗ ಯತಿ ಆಗಿದ,ೆ ಆದದರಿಿಂದ ಅದನುನ ಎತಿತಹಿಡ್ರಮುುದು183 
ಔಶಿಔಯಾಗಿದ.ೆ ಲಿಖಿತ ುಷತಔ, ಔುರ್ ಆನ್ , ಅಲಾಲಸನ ಾಔಮು ಷಿಂ ಣಗಾದ ರಿ ಣಗ ಯ ದಲಿಲದೆ ಎಿಂದು 
ಭುಸ್ಲಭಯು ನಿಂಫುತಾತಯೆ.  
 
ಇದಕ್ಾೆ ಮತಿರಿಔತಾಗಿ, ದೆೈವಿಔ ಅಥಗದಲಿಲ ರಿ ಣಗಾಗಿಯು ದೆೋಯ ಭಖನಾದ ಯೋಷುಕ್ತಯಷತನಲಿಲ184 ದೆೋಯ ಾಔಮು 
ಭಾನನಾದನು ಎಿಂದು ಕ್ೈೆಷತಯು ನಿಂಫುತಾತಯೆ. ಆದದರಿಿಂದ ಭುಸ್ಲಿಂಯು ತಭಭ ಅಿಂತಿಭ ಯಔಟಣೆಮಿಂತೆ ುಷತಔನುನ 
ಸೆ ಿಂದಿದಾದಯೆ. ಆದಯ ೆಕ್ೈೆಷತರಿಗೆ ಫಫ ಮಕ್ತತಮನುನ ದೆೈವಿಔ ಯಔಟಣೆಮಾಗಿ ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ. ನಿಂತಯ ಯವೆನ ಹಿೋಗಿದೆ: ದೆೋರಿಿಂದ 
ಸೆಚು ಿಭೌಲಮಮುತಾದ ಯಔಟಣೆ, ಿಂದು ುಷತಔವೊೋ ಅಥಾ ಫಫ ಮಕ್ತತಯೋ?185 
2.2.2 “ಷತಾ್ೇದ ದ್ೇರ ಾಕಾಲಲ” 
>< 
 

 

ಮುಸ್ಲಂ ಆಕ್ೇ್ಣ ್
‚ಷತಮೆೋದ ಇನುನ ಭುಿಂದೆ ದೆೋಯ ಾಔಮಾಗಿಯಲಾಯದು: ಇದನುನ ಯಸ ದಮಯು ಭತುತ ಕ್ೈೆಷತರಿಿಂದ (ತಹಿಯಫ್) 
ಫದಲಾಯಿಷಲಾಯಿತು ಭತುತ ತಾಗಿ ಸೆೋಳಲಾಯಿತು.‛ 

-------------------- 
183 ಭುಸ್ಲಭಯು ಅಲಾಲಸನನುನ ಸೆ ಯತುಡ್ರಸ್ ಮಾುದ  ರಿ ಣಗ ಭತುತ ವಿತಯಲಲ ಎಿಂದು ಸೋೆಳಿಕೆ್ ಳುಳತಾತಯೆ! ಸಾಗಾದಯ ೆಔುಯಾಆನ್ ನಿಂತಸ ುಷತಔು ಬ ಮಿಮ ಮೆೋಲೆ 
ಸೆೋಗೆ ರಿ ಣಗಾಖಫಸುದು? 
184 ಯೋಸಾನ 1:14 ಯಲಿಲ ನೆ ೋಡ್ರ. ಯೋಷು ಷತಃ ದೆೋಯ ಯಔಟಣೆಮಾಗಿಯಫೆೋಔು, ದೆೋಯ ಾಔಮು ಭಾನರಿಗೆ ಭಾನ ಯ ದಲಿಲ ಫಿಂದಿದೆ, ಅಲಾಲಸನು ತನನನುನ ಸೆೋಗೆ ಯಔಟಡ್ರಸ್ಕೆ್ ಳುಳತಾತನೆ ಎಿಂಫ 
ಇಷಾಲಮಿನ ಔಲನೆಗೆ ಸೆ ಿಂದಿಕೆ್ಮಾಖುುದಿಲಲ. 
185 ವಿಬಾಖ 3.3.4 ಯಲಿಲ ಔಥೆಮನುನ ನೆ ೋಡ್ರರಿ. 
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ಭುಸ್ಲಿಂ ದೃಷ್ಟ್ಿಕ್ ೆೋನದಿಿಂದ, ಹಿಿಂದಿನ ಯಔಟಣೆಖಳಲಿಲ ದೋೆರಿಿಂದ186 ಫಯೆಮಲಟಿ ಎಲಲನ ನ ಔುರ್ ಆನ್  ಳಗೆ ಿಂಡ್ರದೆ. ಈ 
ಭುಿಂಚಿನ ನ ಫಯಸಖಳು ತಾಗಿ ಸೆೋಳಲಾಗಿೆ, ಭತುತ ಈಖ ಭಾತಯ  ಔುರ್ ಆನ್  ದೆೋಯ ನಿಜಾದ ಾಔಮ ಸೆ ಿಂದಿದೆ ಎಿಂಫ 
ಅಭಿಾಯಮನುನ ಭುಸ್ಲಿಂಯು ತೆಗೆದುಕೆ್ ಳುಳತಾತಯೆ. ಔುಯಾಆನ್ ಅನೆೋಔ ಷತಮೆೋದದ ವಿಶಮಖಳನುನ ಉಲೆಲೋಖಿಷುತತದ,ೆ ಆದಯೆ 
ಸೆಚಿಿನ ನುಖಳನುನ ಅಲಾಗಿ, ಅತಿೋ ವಿಔೃತಾಗಿ, ತಾಗಿ ಅಥೆೈಗಸ್ಕೆ್ ಿಂಡ ಭತುತ ಫಾಸಮ ಭಾಖಗಖಳಲಿಲ 
ಯಷುತತಡ್ರಷಲಾಗಿದೆ.  
 
ಔುರ್ ಆನ್  ಅನೆೋಔ ಷತಮೆೋದದ ಸೆೋಳಿಕೆ್ಖಳಿಗೆ ವಿಯುದಧಾಗಿದೆ, ಭುಸ್ಲಭಯು ಷತಮೆೋದನುನ ಷುಳುಳ ಎಿಂದು ಬಾವಿಷುತಾತಯೆ. 
ಔುರ್ ಆನ್ ನ ಷಿಂ ಣಗ ವಿಭವಾಗತಭಔ ತನಿಖೆ್ಯಿಲಲದೆ ಅಯು ಇದನುನ ಘೀ ೋಷ್ಟ್ಷುತಾತಯೆ. ಅಯ ಷಾಥನು ಾಷತಾಗಿ 
ಷತಮೆೋದದ187 ಔುರಿತು ಔುರ್ ಆನ್ ಸೆೋಳಿಕೆ್ಖಳಿಗ ೆ ವಿಯುದಧಾಗಿದೆ. ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಸೆೋಳುದಲೆಲೂ ಔುರ್ ಆನ್ ನೆ ಿಂದಿಗೆ 
ುುದಿಲಲ ಎಿಂದಥಗ. ಕ್ಳೆಗಿನ ಕ್ ೆೋಶಿಔು ಇದನುನ ವಿರಿಷುತತದೆ: 
 
ಔುರ್ ಆನ್  ಬೆ ೋಧನ ೆ ಇಿಂದು ಭಸ್ಲಿಂಯು ಏನನುನ 

ನಿಂಫುತಾತಯೆ 
ಕ್ೈೆಷತಯು ಏನನುನ ನಿಂಫುತಾತಯೆ 

        ಷತಾ್ೇದದ ಮ ಲದ ಕುರಿತು 

ಷತಮೆೋದು ಅಲಾಲಸನಿಿಂದ ಫಿಂದಿದ ೆ
(ಷ ಯಾ5:47). 

ಯಾದಿಖಳ ಭುಖ್ಾಿಂತಯ ಭಾನ 
ಔುಲಕ್ಾೆ ಅಲಾಲಸನಿಿಂದ ಷತಮೆೋದದ 
ಭ ಲ ಫಯಗೆಗೆಮು 
ಯಔಟಾಯಿತು. 

 

ವಿತಾಯತಭನ ಭಾಖಗದವಗನದಲಿಲ 
ದೆೋರಿಿಂದ ಆರಿಷಲಟಿ ಜನರಿಿಂದ 
ಷತಮೆೋದು ಫಯಮೆಲಟ್ಟಿತು. 
2ೆೋತಯನು 1:21, 2ತಿೋಮೋರ್ಥ3:16 

       ಷತಾ್ೇದದ ಅಧಿಕಾರದ ಕುರಿತು 

ಷತಮೆೋದದಲಿಲ ಫೆೋಳಔು ಭತುತ 
ಭಾಖಗದವಗನ ಅಲಾಲಸನಿಿಂದ ಇದೆ. 

(ಷ ಯಾಷ 5:46 10:94 32:23).   

ಷತಮೆೋದ ಇನುನ ಭುಿಂದೆ ದೆೋಯ 
ಾಔಮಾಗಿಯಲಾಯದು: ಇದನುನ 
ಯಸ ದಮಯು ಭತುತ ಕ್ೈೆಷತರಿಿಂದ 
(ತಹಿಯಫ್) ಫದಲಾಯಿಷಲಾಯಿತು 
ಭತುತ ತಾಗಿ ಸೆೋಳಲಾಯಿತು 

ಷತಮೆೋದು ಫಯೆಮಲಟಿ ದೆೋಯ 
ಾಔಮಾಗಿದ,ೆ ಅದು ನಭಗೆ ಯಕ್ಷಣೆಮ 
ಭಾಖಗನುನ ತೆ ೋರಿಷುತತದೆ. 
(ಯೋಸಾನ 20:31). 

 
 
----------------------------- 
186 ಈ ುಷತಔಖಳನುನ ವಿಬಾಖ 1.5.1 ಯಲಿಲ ಟ್ಟಿ ಭಾಡಲಾಗಿದೆ. 
187 ಆದಾಖ ಮ, ಔುರ್ ಆನ್  ಷತಮೆೋದ" ಎಿಂಫ ದನುನ ಎಿಂದಿಖ  ಉಲೆಲೋಖಿಷುುದಿಲಲ, ಇದು ಕ್ಾನ ನಿನ ುಷತಔಖಳು "ತೌಯತ್" ಭತುತ ಷುಾತೆಗ "ಇಿಂಜಿಲ್" ನಿಂತಸ ಷತಮೆೋದದ ಬಾಖಖಳನುನ 
ಉಲೆಲೋಖಿಷುತತದೆ. 
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ಈ ಕ್ಳೆಗಿನ ಕ್ ೆೋಶಿಔಖಳು ಔುರ್ ಆನ್ ನಲಿಲ ಎಯಡು ಷಾಲಿನ ಾಔಮಖಳ ವಿಯಣೆಮನುನ ನಿೋಡ್ರೆ:188 

ಚನ ಅಯ್ಬಿಕ್ ಇಂಗಿಲಷ್ ವಿರಣ್ 
        ಷ ಯಾ 32:23 

 
 

  

‚ನಾು (ಈ ಹಿಿಂದೆ) ಮೋವೆಗೆ 
ಖಯಿಂಥನುನ ನಿೋಡ್ರದೆದೋು. ಅನನುನ 
(ಅಲಾಲಸನನುನ) ಫೆೋಟ್ಟಮಾಖಲಿಯು 
ಔುರಿತು ನಿೋು ಷಿಂವಮ ತಾಳಫೆೋಡ್ರ 
(ಎಿಂದು ಅದಯಲಿಲ ಉದೆೋಶಿ 
ಷಲಾಗಿತುತ). ನಾು ಅದನುನ (ಆ 
ಖಯಿಂಥನುನ) ಫನಿನ ಇಷಾಯಯೋಲಮರಿಗ ೆ
ಷಿಂತತಿಖಳಿಗೆ ಭಾಖಗದಶಿಗಮಾಗಿ 
ಸ್ದೆದೋು.‛   

ಔುರ್ ಆನ್  ಷತಮೆೋದದ ಸಳಮೆ 
ಡಿಂಫಡ್ರಕೆ್ಮ ುಷತಔಖಳ ಫಗೆೆ 
ಷಕ್ಾಯಾತಭಔಾಗಿ ಭಾತನಾಡುತತದೆ. 
ಅುಖಳನುನ ಫದಲಾಯಿಷಲಾಗಿದೆ 
ಎಿಂದು ಅದು ಸೆೋಳುುದಿಲಲ, 
ಭುಸ್ಲಭಯು ಸೆೋಳಿಕೆ್ ಳುಳತಾತಯೆ. 
 

ಷ ಯಾ10:94 (ದ ತಯೆ) ಿಂದು ೆೋಳ ೆ ನಾು 
ನಿಮೆಭಡೆಗ ೆ ಇಳಿಸ್ ಕ್ ೆಟ್ಟಿಯು 
ಷಿಂದೆೋವದ ಔುರಿತು ನಿಭಗೆ 
ಷಿಂವಮವಿದದಯೆ, ನಿಭಗಿಿಂತ ಹಿಿಂದೆ 
ಫಿಂದ ಖಯಿಂಥಖಳನುನ ಒದುತಿತಯು 
ಯೆ ಡನೆ ವಿಚಾರಿಸ್ರಿ. ನಿಭಭ ಡೆಮನ 
ಔಡಯೆಿಿಂದ ನಿಭಭ ಫಳಿಗೆ ಷತಮು 
ಫಿಂದು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಿೋವಿನುನ 
ಷಿಂವಯಿಷುಯಾಖಫೆೋಡ್ರರಿ. 

ಅಲಾಲಸನಿಿಂದ ಮಾುದೆೋ 
ಯಔಟಣೆಮ ಫಗೆೆ ಅನುಭಾನವಿಯು 
ಮಾುದೆೋ ಭುಸ್ಲಭಯು ಈ 
ಮದಲು ುಷತಔನುನ ಕ್ ೆಟ್ಟಿಯು 
ಜನಯನುನ ಕ್ೋೆಳಫೆೋಔು ಎಿಂದು ಈ 
ಚನು ಸೆೋಳುತತದೆ: ಯಸ ದಿಖಳು 
ಭತುತ ಕ್ೈೆಷತಯು! 
  

ಷತಮೆೋದದ ಅಧಿಕ್ಾಯನುನ ಔುರ್ ಆನ್ ಲಿಲ ಎಲಿಲಮ  ಯಶಿನಷಲಾಗಿಲಲ, ಆದಯ ೆ ಧನಾತಭಔಾಗಿ ತಿತಸೆೋಳಲಾಗಿದೆ. 
ಉದಾಸಯಣೆಗೆ ಷ ಯಾ 3:3 ಯಲಿಲ, ಷುಾತೆಗ (ಇಿಂಜಿಲ್) ಭತುತ ತೌಯತ್ (ಮೋವೆಮ ಕ್ಾನ ನು) ಅನುನ ‚ಭಾನಔುಲಕ್ಾೆ 
ಭಾಖಗದಶಿಗ‛ ಎಿಂದು ವಿರಿಷಲಾಗಿದೆ. ಇದಲಲದ,ೆ ಔುರ್ ಆನ್  (ಷ ಯಸ್ 6:34: 10:64) ಅನುನ ಷಸ ಸೆೋಳುತತದೆ) 
ಅಲಾಲಸನ ಭಾತನುನ ಮಾಯ  ಫದಲಾಯಿಷಲು ಷಾಧಮವಿಲಲ. ಆದದರಿಿಂದ ನಾಮಮಷಭಭತಾದ ಯವೆನಯಿಂದಯೆ: ಔುರ್ ಆನ್ ಗ ೆ
ವಿಯುದಧಾದ ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಇಿಂದು ವಿಭಿನನ ದೃಷ್ಟ್ಿಕ್ ೆೋನನುನ ಏಕೆ್ ಸೆ ಿಂದಿದಾದಯ?ೆ 
ಷತಮೆೋದ ಷುಳುಳ ಸೆೋಳಿಕೆ್ಮನುನ ಷಾಬಿೋತುಡ್ರಷಲು, ಷಿಂಫಿಂಧಿತ ಯವೆನಖಳಿಗ ೆ ಉತತರಿಷಲು ಭುಸ್ಲಭರಿಗೆ ಷಾಲು 
ಸಾಔಲಾಖುತತದೆ: 
1)  ಷತಮೆೋದನುನ ಮಾಾಖ ಭತುತ ಮಾಕೆ್ ಷುಳುಳ ಭಾಡಲಾಯಿತು? 
2)  ಷತಮೆೋದನುನ ಮಾಯು ಷುಳುಳ ಭಾಡ್ರದಾದಯ?ೆ 
3) ಷುಳುಳ ಸೆೋಳಿಕೆ್ಮಲಿಲ ಬಾಖಹಿಷದ ಇತಯ ವಿವಾಸ್ಖಳು ಸೆೋಗೆ ಯತಿಕ್ತಯಯಿಸ್ದಯು? 
 4) ಈ ಆಯೆ ೋಕ್ಾೆ ಕ್ಲೆು ುಯಾೆಖಳಿಲಲದಿದದಯೆ ‚ಭ ಲ ಷತಮೆೋದು‛ ಅಸ್ತತದಲಿಲದೆ ಎಿಂದು ಫಫರಿಗೆ ಸೆೋಗೆ   
    ಗೆ ತಾತಖುತತದ?ೆ 
 ---------------------------- 
188 ಷತಮೆೋದದ ಅಧಿಕ್ಾಯನುನ ಷಕ್ಾಯಾತಭಔಾಗಿ ದೃಡ್ರಔರಿಸ್ದ ಔುರ್ ಆನಿನ ಭುಿಂದಿನ ಾಔಮಖಳು: ಷ ಯಸ್ 2:136; 3:3; 4:136; 5:68; 10:37;  
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ಷತಮೆೋದದ ವಿವಾಷಾಸಗತೆಮನುನ ನಾಲುಾ ಭ ಲಬ ತ ಷತಮಖಳಿಿಂದ ದೃಡಡ್ರಷಲಾಗಿದೆ: 
1) ನ್ರ್ೇರಿಸ್ದ ಿಾದನ್: ಷತಮೆೋದದಲಿಲ ಫಸಳಶುಿ ಔಿಂಡುಕೆ್ ಳಳಫಸುದು. ಕ್ಲೆು ಷಾರಿ, ಗಟನಖೆಳನುನ  ನ ಯಾಯು 
ಶಗಖಳ ಭುಿಂಚಿನ ತಾಗಿಯೋ ಯಬ ೆೋಧಿಷಲಾಗಿದ.ೆ ಮಾುದೆೋ ವಿಭವಗಔಯು ಇದನುನ ನಿಯಾಔರಿಷಲಾಖುುದಿಲಲ. ಇಡ್ರೋ 
ಇತಿಸಾಷದಲಿಲ ಇದು ವಿಶಿಶಿಾಗಿದೆ ಭತುತ ಅಿಂತಸ ಷಶಿತೆಯಿಂದಿಗೆ ಫೆೋಯ ೆಮಾುದೆೋ ಧಭಗದಲಿಲ ಔಿಂಡುಫಯುುದಿಲಲ. 
ಯಾದನೆಮ ಉದಾಸಯಣೆಖಳನುನ ಭತುತ ನೆಯೆೋರಿಕೆ್ಮನುನ ಈ ಕ್ಳೆಗಿನ ಕ್ ೆೋಶಿಔದಲಿಲ ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ.189  
ಯೇಷುವಿನ ಕುರಿತು ಘಟನ್ 
(ಮತುತ ಮಾಾರ್ ಿಾದಿಷಲಾಗಿತುತ)  

ಿಾದನ್ ನ್ರ್ೇರಿಕ್ 

ಮೆಸ್ಷಸನ ಜನಭ ಷಥಳ ಭತುತ  
 ಗ- ಅಸ್ತತ (ಕ್ತಯ. 700) 

ಮಿಕ್ಾ 5:2 ಲ ಔ 2:4-7 

ಆತನ ಔನೆಮಮಲಿಲ ಜನನ (ಕ್ತಯ. 700) ಯವಾಮ 7:14 ಭತಾತಮ 1:18-23 
ಆತನ ದೆೈವಿಔತ (ಕ್ತಯ. 700) ಯವಾಮ 9:6 ಭತಾತಮ 1:23 
ಯಯ ಷಲೆೋಮಿನಲಿಲ ಔತೆತಮ ಮೆೋಲೆ 
ಆತನ  ಫಯೆ ೋಣ (ಕ್ತಯ. 480) 

ಜಔಮಗ 9:9 ಭತಾತಮ 21:19 

ಆತನು ಯಕ್ಷಿಷಲು ಭತುತ ಷಷಥ 
ಭಾಡಲು ಫಯುನು (ಕ್ತಯ. 700) 

ಯವಾಮ53:3-6 
 

ಭತಾತಮ 1:21;  
ಲ ಔ 18:40-43; 19:10 

ಮೆಸ್ಷಮನ ಸೆಷಯು (ಕ್ತಯ. 700) ಯವಾಮ 49:1-8 ಭತಾತಮ 1:21 
ಆತನ ವಯಮೆ ಭತುತ ಔ ಯಜ ೆ ಯವಾಮ 53; 

ಕ್ತೋತಗನೆ 22:1-18  
ಭತಾತಮ 27:33-50  
ಯೋಸಾನ 18:36; 19:17 

ಆತನ ಷಭಾದಿ ಯವಾಮ 53:9 ಭತಾತಮ 27:60 
ಆತನ ುನಯುತಾಥನ ಕ್ತೋತಗನೆ 16:8-11 ಅ.ಔೃ 2:25-32 
ಆತನ ಆಯೆ ೋಸಣ ಕ್ತೋತಗನೆ 110:1 ಅ.ಔೃ 1:6-11 ಹಿಬಿಯಮ 1:13 
 
2) ಿತಾಕ್ಷದಶಿಗರ್ಳು: ಷತಮೆೋದದಲಿಲ ದಾಕಲಾದ ಗಟನಖೆಳು ಷಾಗಜನಿಔಾಗಿ ಷಿಂಬವಿಸ್ದು;  ಇಷಾಯಯೋಲ್   
   ಷಾಕ್ಷಿಮಾಗಿತುತ. ಅೆ ಷತಲಯು ಷತಮದ ದೃಡ್ರಔಯಣಕ್ಾಾಗಿ ಯತಮಕ್ಷದಶಿಗಖಳನುನ ಷಿಂಕ್ತಗಷಲು ಭತೆತ ಭತೆತ ಔಯೆ ನಿೋಡ್ರದಯು  
   (ಲ ಔ 1:2; ಅೆ ೋಷತಲಯ ಔೃತಮಖಳು 2:22-24; 5:30-32; 26:25-26 ಇತಾಮದಿ): 
   ......ನಭಭಲಿಲ ನಿವಿಮಕ್ಾೆ ಫಿಂದಿಯು ಕ್ಾಮಗಖಳನುನ ಮದಲಿಿಂದ ಔಣಾಣಯ ೆ ಔಿಂಡು ಷುಾತಾಗ ಾಔಮನುನ   
   ಷಾಯುತಿತದದಯು ನಭಗೆ ತಿಳಿಸ್ದ ಯಕ್ಾಯ.... (ಲ ಔ 1:2). 
3) ುಯಾತತತವ ವಾಷರ: ಸಲಾಯು ುಯಾತತತವ ವಾಷರದ ಷಿಂವೆೃೋಧನೆಖಳು ಷತಮೆೋದದ ವಿವಾಷಾಸಗತೆಮನುನ   
  ದೃಡ್ರಔರಿಷುತತೆ, ಅದಯ ಐತಿಸಾಸ್ಔ ಷತಮ ಭತುತ ನಿಕಯತೆಮನುನ190 ದೃಡಡ್ರಷುತತೆ. ಇತಯ ಧಾಮಿಗಔ  
  ುಷತಔಖಳೄೆಿಂದಿಗ ೆಸೆ ೋಲಿಸ್ದಾಖ, ಷತಮೆೋದು ಅತಮಿಂತ ಸಳಮೆದಾದಗಿದ,ೆ ಅದಯಲಿಲ ಉಲೆಲೋಖಿಷಲಾದ ಷಥಳಖಳು, ಜನಯು,   
------------------------- 
189 ಇದನ ನ ನೆ ೋಡ್ರರಿ ನೆಹ್ಲಸ (1985) ಭತುತ www.answering-islam.org 

190 ಉದಾಸಯಣೆಗೆ ಉಚಿನ ತ (1992) ಅಥಾ www.christiananswers.net ನಿಂತಸ ೆಬ ಷೆೈಟ್ ನೆ ೋಡ್ರರಿ, ಇದು ಅನೆೋಔ ಉತಖನನಖಳ ಭ ಲಔ, ಷತಮೆೋದಖಳ ಷತಾಮಷತಮತೆಗೆ ದೃಡಾದ ುಯಾೆ 
ತೆ ೋರಿಷುತತದೆ,  
 

http://www.answering-islam.org/
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ಶಿೋಷ್ಟ್ಗಕ್ಖೆಳು ಭತುತ ಗಟನಖೆಳು ಭತುತ ಷತಮೆೋದ ಷಿಂಯೋಜಿಷಲು ಫಳಷು ಬಾಶೆ ಭತುತ ಷಾಹಿತಮ ಷಯ ಖಳಿಗ ೆ
ಷಾಕ್ಷಿಮಾಗಿದೆ.  ುಯಾತತತವ ವಾಷರದ ಆವಿಶಾಾಯಖಳು ಷತಮೆೋದದ ಐತಿಸಾಸ್ಔ ವಿವಾಷಾಸಗತೆಮ ಫಗೆೆ ಅನುಭಾನಖಳನುನ 
ತೆಗೆದುಸಾಔಲು ಷಸಾಮ ಭಾಡುತತದೆ. ಧಭಗಖಯಿಂಥದ ಷತಮನುನ ಷಿಂದೆೋಸಾದಿಖಳು ಯಶಿನಸ್ದಾಖ, ುಯಾತತತವ 
ವಾಷರನುನ ಷತಮೆೋದದ ಜನಯು, ಷಥಳಖಳು ಭತುತ ಗಟನಖೆಳು ನೆೈಜಿೆಂದು ನಿಯ ಪ್ರಷಲು ಫಳಷಫಸುದು, ಇು ುಯಾತತತವ 
ವಾಷರದ ಷಿಂವೆೃೋಧನೆಖಳಿಗ ೆ ಷಿಂಫಿಂಧಿಸ್ದ ಸಲು ಭುಖ್ಾಮಿಂವಖಳಾಗಿೆ; ಿಂದು ಉದಾಸಯಣೆ ಇದ ೆ 1967 ಯ ನಿಂತಯ 
ದಾಕಲಿಷಲಾಗಿದೆ: 
 
ಆಯು ದಿನಖಳ ಮುದಧದ ಷಭಮದಲಿಲ ಶಿಭಿ ಗೆ ಡ ೆ ಭತುತ ದೆೋಾಲಮ ಫೆಟಿನುನ ವಡ್ರಸ್ಕೆ್ ಿಂಡ ನಿಂತಯ, 
ುಯಾತತ ತಜ್ಞಯು ಆಧುನಿಔ ಯಯ ಷಲೆೋಮಿನ ನಖಯ ಾಮಪ್ರತಮಲಿಲ ಸೆಚು ಿ ಾಮಔಾದ ಉತಖನನಖಳನುನ ನಡೆಸ್ದಯು. 
ನಿದಿಗಶಿಾಗಿ ಿಂದು ಭುಕಮ ಬಾಖು ಸಳ ೆನಖಯದ ನೆೈಯುತಮಕ್ಾೆ ಫಿಂದಿತು: ಷತತ ಷಭುದಯದ ಷುಯುಳಿಖಳಿಗಿಿಂತ ಸಳಮೆದಾದ 
ಷತಮೆೋದದ ಅಷಾದಮಾದ ರಿೋತಿಮಲಿಲ ಷಿಂಯಕ್ಷಿಷಲಟಿ ಎಯಡು ಷಣಣ ಫೆಳಿಳ ಷುಯುಳಿಖಳು ತೆತಮಾದು. ಈ ಎಯಡ  
ತಾಮತಖಳಲಿಲ ಅಯಣಮಕ್ಾಿಂಡ ುಷತಔಖಳಿಿಂದ ಮಾಜಔ ಆಶಿೋಾಗದನುನ ಸೆ ಿಂದಿೆ; ವಿಮೋಚನಾಕ್ಾಿಂಡ(20:6) ಭತುತ 
ಧಮೋಗದೆೋವಕ್ಾಿಂಡ (5:10 ಭತುತ 7:9) ಷಭಾನಾಿಂತಯ ಾಔಮಖಳಲಿಲ ಔಿಂಡುಫಯು ಿಂದು ಉಲೆಲೋಕವಿದೆ. ಅದೆೋ 
ಚನಖಳು ಭತೆತ ದಾನಿಯೋಲ್ (9:4) ಭತುತ ನೆಸೆಮಿಮಾ (1:5) ದಲಿಲಮ  ಔಿಂಡುಫಯುತತೆ. 
 
 4) ಇತಿಸಾಷ: ಆ ಕ್ಾಲದ ಇತಿಸಾಷಕ್ಾಯಯಾದ ಟಾಸ್ಟಸ್ ಅಥಾ ಜೆ ೋಷೆಪಸ್,191 ಅಯು ಷಾಭಾನಮಾಗಿ 
‚ಅಕೆ್ೈಷತನಾಗಿದದನು‛, ಷತಮೆೋದದ ಯದಿಖಳನುನ ಷಸ ದೃಡ್ರಔರಿಷುತಾತನೆ. ಆದದರಿಿಂದ ಷತಮೆೋದನುನ ಅನುಭಾನಿಷಲು ನಭಗೆ 
ಮಾುದೆೋ ಕ್ಾಯಣವಿಲಲ, ಮಾಕ್ಿೆಂದಯೆ ವಿರಿಸ್ದ ಗಟನಖೆಳು ನಿಜಾಗಿ ಷಿಂಬವಿಸ್ದು. ಜೆ ೋಷೆಪಸ್, ಉದಾಸಯಣೆಗೆ, 
ಕ್ತಯ.ವ 93 ಯಲಿಲ ಫಯೆದಿದಾದನೆ.192  
 
ಈ ಷಭಮದಲಿಲ ಫುದಿಧಿಂತ ಯೋಷು, ಫಫ ಭನುಶಮನೆಿಂದು ಔಯೆಮುುದು ಕ್ಾನ ನುಫದಧಾಗಿದದಯೆ, ಆತನು ಅದುಬತ 
ಕ್ಾಮಗಖಳನುನ ಭಾಡುನು, ಅಿಂತಸ ುಯುಶ ಶಿಕ್ಷಔನು ಷತಮನುನ ಷಿಂತೆ ೋಶದಿಿಂದ ಸ್ೋಔರಿಷುತಾತನೆ. ಆತನು ಅನೆೋಔ 
ಯಸ ದಿಖಳನುನ ಭತುತ ಅನೆೋಔ ಅನಮಜನಯನುನ ಆತನ ಫಳಿಗ ೆಷೆಳದೆನು. ಆತನು ಕ್ತಯಷತನಾಗಿದದನು (= ಮೆಸ್ಷಹ್). ಪ್ರಲಾತನು 
ನಭಭ ನಡುವಿನ ಯಧಾನ ುಯುಶಯ ಷಲಸಮೆ ಮೆೋಯೆಗ ೆ ಆತನನುನ ಶಿಲುಫಗೆೆ ಸಾಕ್ತಸ್ದಾಖ, ಮದಲಿಗೆ ಆತನನುನ 
ಪ್ರಯೋತಿಸ್ದಯು ಅನನುನ ತಮಜಿಷಲಿಲಲ; ಮಾಔಿಂದಯ ೆಆತನು ಭ ಯನೆಮ ದಿನ ಭತೆತ ಜಿೋಿಂತಾಗಿ ಕ್ಾಗೆಸ್ಕೆ್ ಿಂಡನು; 
ಸಾಗೆಯ ದೆೈವಿಔ ಯಾದಿಖಳು ಇುಖಳು ಭತುತ ಸತುತ ಷಾವಿಯ ಇತಯ ೆಅದುಬತ ಷಿಂಖತಿಖಳನುನ ಭುನ ಷಚಿನ ಸ್ದದಯು, ಆತನಿಗ ೆ
ಕ್ೈೆಷತ ಫುಡಔಟುಿ ಎಿಂದು ಸೆಷರಿಷಲಾಗಿದ ೆಅದು ಈ ದಿನದಲಿಲ ಅಳಿದು ಸೆ ಗಿಲಿಲಲ (ಆಿಂಟ್ಟಕ್ತಟ್ಟೋಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಜ ಮಷ, ುಷತಔ 
18, ಅದಾಮಮ 3:3, ಪೆಲೋವಿಮಸ್ ಜೆ ೋಷೆಪಸ್ ಅಯ ಔೃತಿಖಳು, ವಿಲಿಮಿಂ ವಿಷಿನ್, ಮಿಲನರ್ ಭತುತ ಷೆ ೋಬಿಗ, ಲಿಂಡನ್ 

ಪ್ರ 392,    ಇರಿಿಂದ ಅನುಾದಿಷಲಾಗಿದ)ೆ. 
 
 
------------------------- 
191 ಕ್ಾನೆಗಲಿಮಸ್ ಟಾಸ್ಟಸ್ (ಕ್ತಯ.ವ. 54-117) ಯೆ ೋಭನ್ ಷಾಭಾಯಜಮದ ವೆಯೋಶಠ ಇತಿಸಾಷಕ್ಾಯ. ಯೆ ೋಮಿಮನ್ ಯಜೆಮಾಗಿ, ಪೆಲೋವಿಮಸ್ ಜೆ ೋಷೆಪಷನಿಂತೆ, ಜೆ ೋಷೆಪಸ್ (ಕ್ತಯ.ವ. 100 ಯ ನಿಂತಯ), ಮದಲ 
ವತಭಾನದ ಮಸ ದಿ ಇತಿಸಾಷಕ್ಾಯ ಭತುತ ುಯೆ ೋಹಿತವಾಹಿ ಕ್ಷಮೆಮಾಚಔ ಭತುತ ಯಾಜಭನೆತನನಾಗಿದುದ, ಕ್ತಯ.ವ 70 ಯಲಿಲ ಯೋಯ ಷಲೆೋಮಿನ ವಿನಾವನುನ ಫದುಔುಳಿದುಕೆ್ ಿಂಡು ದಾಕಲಿಸ್ದಾದನೆ. ಆತನ 
ಔೃತಿಖಳು ಮದಲ ವತಭಾನದ ಜುಯಸ ದಮ ಭತದ ಔುರಿತು ಿಂದು ಯಭುಕ ಳನೆ ೋಟನುನ ನಿೋಡುತತೆ. 
192 ಷತಮೆೋದು  ಷತಮಕೆ್ಾ ಸೆಚಿನ ಿನ ೆೈಜ್ಞಾನಿಔ ುಯಾೆಖಳಿಗಾಗಿ, ಷೆ ಿೋನರ್ (1969) ನೆ ೋಡ್ರರಿ. 
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2.2.3 “ಕ್ೈಷತರು ವಿಯ್ ೇಧಾತಮಕ ಠ್ಾರ್ಳ ್ಂದಿಗ್ ಷತಾ್ೇದರ್ಳನುನ ಸ್ ಂದಿದಾದಯ”್ 
>< 
 

 

ಮುಸ್ಲಂ ಆಕ್ೇ್ಣ ್
‚ಕ್ೈೆಷತಯು ಸಲಾಯು ಷತಮೆೋದಖಳನುನ ಸೆ ಿಂದಿದಾದಯೆ, ಅದು ಸಲಾಯು ಷಥಳಖಳಲಿಲ ಅದಯಲಿಲಯು ವಿಶಮು 
ಭಿನನಾಗಿದೆ, ದೆೋಯು ಕಿಂಡ್ರತಾಗಿಮ  ಷತಮೆೋದಖಳನುನ ವಿಯೆ ೋಧಿಷು ಲೆೋಕಔನಲಲ.‛ 

 
ಈ ಾದು ವಿಭಿನನ ಷತಮೆೋದ ಠ್ಮಖಳಿೆ ಎಿಂಫ ಊಸೆಮನುನ ಆಧರಿಸ್ದೆ. ನಿಷಷಿಂವಮಾಗಿ ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಈ ಸೆೋಳಿಕೆ್ಮ 
ಫಗೆೆ ತನಿಖೆ್ ನಡೆಸ್ಲಲ. ಅಯು ನಿಜಾಗಿ ಸೆೋಳುುದೆೋನೆಿಂದಯೆ, ಔುರ್ ಆನ್ ಖ  ಅನಮಾಖು ವಿಭಿನನ ಅನುಾದಖಳಿೆ. 
ವಿವಿಧ ಬಾಶಾಿಂತಯಖಳು ವಿಭಿನನ ಫೌದಿಧಔ ಹಿನನಲೆ ಭತುತ ಕ್ಾಲಾಧಿಖಳ ಜನಯನುನ ಉದೆದೋಶಿಸ್ೆ ಎಿಂದು ಅಯು 
ಔಲಿಮಫೆೋಔು. ಬಾಶೆ ಕ್ತಯಮಾತಭಔ ಭತುತ ಪ್ರೋಳಿಗೆಯಿಿಂದ ಪ್ರೋಳಿಗೆಗ ೆ ಫದಲಾಖುುದರಿಿಂದ, ಅನುಾದಖಳಿಗೆ ನವಿೋಔಯಣದ 
ಅಖತಮವಿದ.ೆ ಆದಾಖ ಮ, ಷತಮೆೋದಖಳನುನ ಭ ಲ ಹಿೋಫ ಯ ಭತುತ ಗಿಯೋಕ್ ಠ್ಮಖಳಿಿಂದ ಅನುಾದಿಷಲಾಗಿದೆ! ಷತಮೆೋದನುನ 
ಅದಯ ವಿಶಮನುನ ಫದಲಾಯಿಷದೆ ವಿವಿಧ ಬಾಶೆಖಳಿಗ ೆ ಬಾಶಾಿಂತರಿಷಲು ಷಾಧಮವಿದ ೆ ಎಿಂದು ಸೆಚಿಿನ ನ ಭುಸ್ಲಿಂರಿಗ ೆ
ಅಥಗಭಾಡ್ರಕ್ ೆಳುಳುದು ಔಶಿ. 
 
ಯಔಟಣೆಮ193 ಮೆೋಲ ೆ ಇಷಾಲಮಿನ ಫೆ ೋಧನಮೆ ಷನನೆೋವದಲಿಲ ಔುರ್ ಆನ್ ಗೆ ಷಿಂಫಿಂದಿಷದಿಂತೆ, ಅಲಾಲಸನ ಭಾತು 
ವಫದಕ್ೆ ೋವಾಗಿಯಫೆೋಔು ಎಿಂಫ ಅಭಿಾಯಮನುನ ಭುಸ್ಲಿಂಯು ತೆಗೆದುಕೆ್ ಳುಳತಾತಯೆ. ಈ ಸ್ದಾಧಿಂತು ಅಾಷತವಿಔಾಗಿದ,ೆ 
ಏಕೆ್ಿಂದಯ ೆ ಠ್ಮನುನ ಭೌಖಿಔಾಗಿ ಯಾನಿಸ್ದಾಖ, ಫಯೆಮುಾಖ ಭತುತ ವತಭಾನಖಳಿಿಂದ ಕ್ೈೆಮಾಯೆ ನಔಲು 
ಭಾಡ್ರದಾಖ ಷಣಣ ಮತಾಮಷಖಳು ಅಖತಮಾಗಿ ಫೆಳಮೆುತತೆ. ಇದು ಔಡ್ರಮೆ ಾದಾತಭಔ ವಕ್ತತಯಿಂದಿಗೆ ಿಂದು 
ಊಸೆಮಾಗಿದೆ. ಠ್ಮ ಭತುತ ಅದಯ ಯಷಯಣನುನ ವಿಭವಾಗತಭಔಾಗಿ ನೆ ೋಡದ ೆ ಔುಯಾಆನ್ ‚ರಿ ಣಗ‛ ಾಗಿದೆ 
ಎಿಂದು ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಬಾವಿಷುತಾತಯೆ. ಆದಾಖ ಮ, ಔುಯಾಆನ್ ಮಾುದೆೋ ರಿೋತಿಮಲಿಲ ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಅಿಂದುಕೆ್ ಿಂಡಶುಿ194 
‚ರಿ ಣಗ‛ ಭತುತ ಏಔಯ ಾದದದಲಲ. ಇದಕ್ಾೆ ಮತಿರಿಔತಾಗಿ, ಫೆೋಯ ೆ ಮಾುದೆೋ ುಷತಔನುನ ಈ ರಿೋತಿ 
ಔ ಲಿಂಔಶಾಗಿ ತನಿಖೆ್ ಭಾಡಲಾಗಿಲಲ ಎಿಂದು ಸೆೋಳಫಸುದು-ಆದದರಿಿಂದ ಷತಮೋೆದು ವಿಭವಾಗತಭಔಾಗಿ 
ರಿಶಿೋಲಿಷಲಾಗಿದ-ೆ ಭತುತ ಅದು ರಿೋಕ್ಮೆಲಿಲ ಉತಿತೋಣಗಾಗಿದೆ.  
 
ಕ್ೈೆಷತಯು ನೆಭಭದಿಯಿಿಂದಿಯಫಸುದು ಮಾಕ್ಿೆಂದಯೆ, ಎಲಾಲ ುಷತಔಖಳಲಿಲ, ಷತಮೆೋದು ದೃಡ್ರಔರಿಷಲಟಿ ಅತುಮತತಭ 
ುಯಾೆಖಳನುನ ಸೆ ಿಂದಿದೆ. ಫೆೋಯೆ ಮಾುದೆೋ ಾಯಚಿನ ೋನ ುಷತಔದಲಿಲ ಇಶುಿ ಾಯಚಿನ ೋನ ಸಷತಯತಿಖಳು ಇಲಲ. 5000 ಔ ಾ 
ಸೆಚು ಿಾಯಚಿನ ೋನ ಸಷತಯತಿಖಳು ಅಥಾ ಅದಯ ಬಾಖಖಳಲಿಲ ಇಷಾಲಿಂಗ ೆಮದಲು ಫಯೆದ ಭ ಯು ಯಭುಕ ಸಷತಯತಿಖಳನುನ 
ನಾು ಕ್ಾಣುತೆತೋೆ. ಇಿಂದು ನಾು ಸೆ ಿಂದಿಯು ಷತಮೆೋದು ಾಯಚಿನ ೋನ ಯಸ ದಿಖಳು ಭತುತ ಕ್ೈೆಷತಯು 
ಉಯೋಗಿಸ್ಯು195 ಭಾದರಿಮಿಂತೆಯೋ ಇದ ೆಎಿಂದು ಇು ತೆ ೋರಿಷುತತೆ:  
---------------------------- 
193 ಈ ಸ್ದಾಧಿಂತನುನ ಅಧಾಮಮ 2.2.1 ಯಲಿಲ ವಿರಿಷಲಾಗಿದೆ. 
194 ಗಿಲಿಾುಸ್ಿ 1999: 23-40 ನೆ ೋಡ್ರರಿ. 
195 ಷತಮೆೋದದ ಷಭಖಯತೆ ಭತುತ ಏಔಯ ತೆಮನುನ ಷಾಬಿೋತುಡ್ರಷು ಇನ ನ ಅನೆೋಔ ಸಷತಯತಿಖಳು ಇೆ. ಹಿೋಫ ಯ ಬಾಶೆಮಲಿಲ ಟ್ಟಕೆ್ ಟ್ಟಗೆಖಳ ಠ್ಮ, ಷತತ ಷಭುದಯ ಷುಯಳಿಖಳು, ಿಂಚಕ್ಾಿಂಡಖಳು, ಲಾಮಟ್ಟನ್ 
ಜನಷಾಭಾನಮಯ ಬಾಶೆ (ಗಿಲಿಾುಸ್ಿ 1999:20-23 ಷಸ ನೆ ೋಡ್ರರಿ) 
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1) ಕ್ ೇಡ್ಕ್ಸ ಅಲಕ್ಾಸಂಡ್ರನಿಸ್ ಕ್ತಯ.ವ ಐದನೆೋ ವತಭಾನದಲಿಲ ಫಯೆಮಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸೆ ಷ ಡಿಂಫಡ್ರಕೆ್ಮ ಕ್ಲೆು 
ಔಳದೆುಸೆ ೋದ196 ುಟಖಳನುನ ಸೆ ಯತುಡ್ರಸ್, ಷಿಂ ಣಗ ಷತಮೆೋದನುನ ಳಗೆ ಿಂಡ್ರದೆ. ಸಷತಯತಿಮ ಷಿಂ ಣಗ 
ಠ್ಮು ಇಿಂದಿನ ಷತಮೆೋದದಲಿಲದ.ೆ ಈ ಸಷತಯತಿ ಲಿಂಡನ್ ನ ಬಿಯಟ್ಟಷ್ ಲೆೈಫಯರಿಮಲಿಲದೆ. 
 
2) ಕ್ ೇಡ್ಕ್ಸ ಸ್ನೈ್ಟಿಕಸ್ ಕ್ತಯ.ವ. ನಾಲಾನೆೋ ವತಭಾನದ ಕ್ ೆನೆಮಲಿಲ ಫಯೆಮಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಷಿಂ ಣಗ ಸೆ ಷ 
ಡಿಂಫಡ್ರಕೆ್ಮನುನ ಭತುತ ಸಳ ೆ ಡಿಂಫಡ್ರಕೆ್ಮ ಬಾಖಖಳನುನ ಳಗೆ ಿಂಡ್ರದೆ. ಇದನುನ ಯಶಾಮದ ಷೆೋಿಂಟ್ ಪ್ರೋಟಷಫಗಖನಗ 
ಖಯಿಂಥಾಲಮದಲಿಲ ಇರಿಷಲಾಗಿತುತ, ನಿಂತಯ ಅದನುನ ಭಾಯಾಟ ಭಾಡಲಾಯಿತು ಭತುತ ಈಖ ಲಿಂಡನನಲಿಲಯು ಬಿಯಟ್ಟಷ್ 
ಖಯಿಂಥಾಲಮದಲಿಲಮ  ಇದ.ೆ 
 
3) ಕ್ ೇಡ್ಕ್ಸ ಾಾಟಿಕಾನಸ್ ಫಸುವಃ ಷಿಂ ಣಗ ಷತಮೆೋದ ಸೆ ಿಂದಿಯು ಸಳ ೆ ಸಷತಯತಿಮಾಗಿದೆ. ಇದನುನ ಕ್ತಯ.ವ. 
ನಾಲಾನೆೋ ವತಭಾನದಲಿಲ ಫಯೆಮಲಾಗಿದೆ, ಭತುತ ಇಿಂದು ಇದನುನ ಯೆ ೋಮ್ ನ ಾಮಟ್ಟಔನ್ ಖಯಿಂಥಾಲಮದಲಿಲ ಇಡಲಾಗಿದೆ. 
ಸೆ ಷ ಡಿಂಫಡ್ರಕೆ್ಮ ಕ್ ೆನೆಮ ಬಾಖನುನ ಮದಲನೆಮದಕ್ತಾಿಂತ197 ವಿಭಿನನ ಕ್ೈೆಮಲಿಲ ಫಯೆಮಲಾಗಿದೆ. 
 
ಷತಮೆೋದದಲಿಲನ ಆಾದಿತ ಫದಲಾಣೆಖಳಿಗೆ ಷಿಂಫಿಂಧಿಸ್ದಿಂತೆ, ಮೆೋಲೆ ತಿಳಿಷಲಾದ ಸಷತಯತಿಖಳು ಭಸಭಭದನಿಗಿಿಂತ 
ಭುಿಂಚಿನ ನು ಎಿಂದು ನಿದಿಗಶಿಾಗಿ ಸೆೋಳಫೋೆಔು. ಆ ಷಭಮದ ನಿಂತಯ ಷತಮೆೋದದಲಿಲ ಫದಲಾಣೆಖಳನುನ 
ರಿಚಯಿಷಲು ಭಾಖಗವಿಲಲ, ಮಾಕ್ಿೆಂದಯ ೆ ಇಿಂದಿನ ಷತಮೆೋದಖಳು ಮೆೋಲಿನ ಠ್ಮಖಳಿಿಂದ ವಿಭುಕಾಖುುದಿಲಲ. 
ಭಸಭಭದನ ಷಭಮದಲಿಲ ಷತಮೆೋದನುನ ದೆೈವಿಔ ಯಔಟಣೆಯಿಂದು ರಿಖಗೆಷಲಾಗಿದೆ ಭತುತ ಅದನುನ ಫದಲಾಯಿಷಲು 
ಮಾರಿಿಂದಲ  ಷಾಧಮವಿಲಲ ಎಿಂದು ಔುಯಾಆನ್ ಷಶಿಾಗಿ ಸೆೋಳುತತದೆ. ಆದದರಿಿಂದ ಷತಮೆೋದ ಬಯಶಿಗ ೆಿಂಡ್ರದೆ ಎಿಂದು 
ಾದಿಷು ಭುಸ್ಲಭಯು ಈ ಷಿಂಖತಿಖಳನುನ ಅರಿಮದಯಿೆಂದು ಬಾವಿಷಫೋೆಔು. 
 
ಭಾನಔುಲಕ್ಾೆ ನಿೋಡ್ರದ ಯಔಟಣೆ ಭತುತ ುಷತಔಕೆ್ಾ ಷಿಂಫಿಂಧಿಸ್ದಿಂತೆ ಈ ಕ್ಳೆಗಿನುಖಳು ಆಷಕ್ತತದಾಮಔ ಸೆ ೋಲಿಕ್ಮೆನುನ 
ನಿೋಡುತತೆ: 
ವಿಶಮ ಕ್ೈೆಷತತ ಇಷಾಲಿಂ 
ಷೃಶಿಔತಗನಿಿಂದ ರಿ ಣಗ,ಅಿಂತಿಭ 
ಯಔಟಣೆ 

ಯೋಷು= ಜಿೋವಿಷು ಫಫ ಮಕ್ತತ  ಔುರ್ ಆನ್ = ಿಂದು ುಷತಔ 

ಭಾನಔುಲಕ್ಾೆ ಫಯೆದ ಭಾಖಗದವಗನ ಷತಮೆೋದ= ಲಿಖಿತಾದ ದೆೋಯ 
ಭಾತು 

ಔುರ್ ಆನ್  ಭತುತ ಸದಿಸ್= 
ಅಲಾಲಸನ ಭಾತು 

 
ಆದದರಿಿಂದ ಕ್ೈೆಷತ ಧಭಗದಲಿಲ ಮತಾಮಷೆಿಂದಯೆ ‚ಾಔಮು ವರಿೋಯಾಯಿತು ಭತುತ ನಭಭ ನಡು ೆಷಲ ಕ್ಾಲ ಾಸ್ಸ್ತು ....‛ 
(ಯೋಷು ಎಿಂಫ ಸೆಷಯು, ಯೋಸಾನ 1:14) ಆದಯ ೆಇಷಾಲಮಿನಲಿಲ ‚ಅಲಾಲಸನ ಭಾತು‛ ಅದು ಿಂದು ುಷತಔಾಯಿತು, 
ಅದನುನ ಔುರ್ ಆನ್  ಎಿಂದು ಸೆಷರಿಷಲಾಯಿತು. ಕ್ೈೆಷತ ಧಭಗದಲಿಲ ಷಶಿಾದ ಅಿಂತಿಭ  
 -------------------------------- 
196 ಕೆ್ ೋಡೆಕ್ಷ ಅಲೆಕ್ಾಷಿಂಡ್ರಯನಸ್ ನಲಿಲ ಔಳದೆುಸೆ ೋದ ಠ್ಮಖಳು  ಭತಾತಮ1:1-25; ಭತಾತಮ 6; ಯೋಸಾನ 6:50-8: 52; 2ಕೆ್ ರಿಿಂಥ 4:13-12:6. 
197 ಹಿಬಿಯಮ 9:14 ರಿಿಂದ ಯಔಟನೆಮ ಅಿಂತಮದಯೆಗೆ. 
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ಯಔಟಣೆ ಯೋಷು, ಆತನು ಜಿವಿಷು ಮಕ್ತತಮಾಗಿದಾದನೆ, ಆದಯ ೆಇಷಾಲಮಿನಲಿಲ ಅದು ಿಂದು ುಷತಔಾಗಿದೆ. ಆದದರಿಿಂದ, 
ಕ್ೈೆಷತತ ಭತುತ ಔುರ್ ಆನ್  ಭದಮದಲಿಲ ಅಿಂತಿಭ ರಿ ಣಗ ಯಔಟಣೆ ಔುರಿತು ಚಚಿನ ಗಷುಾಖ, ಯೋಷುನುನ 
ಔುರ್ ಆನ್ ನೆ ಿಂದಿಗೆ ಸೆ ೋಲಿಷಫೋೆಕ್ಾದ ಅವಮಔತೆ ಇದೆ. 
? 
 

 

ಯವೆನಖಳು 
 ಇಿಂದು ಇಯುಿಂತಸ ಔುರ್ ಆನ್  ಲಿಖಿತ ಠ್ಮಾಗಿ ಸೆೋಗೆ ಫದಲಾಯಿತು? 
 ಷತಮೆೋದನುನ ಷುಳಾಳಗಿ ಅಾದಿಷಲಾಗಿದೆ ಎಿಂದು ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಇಿಂದು ಏಕೆ್ ಸೆೋಳಿಕೆ್ ಳುಳತಾತಯೆ, ಭತೆ ತಿಂದೆಡೆ 

ಔುರ್ ಆನ್  ಷತಮೆೋದದ ಅಧಿಕ್ಾಯನುನ ದೃಡಡ್ರಷುತತದೆ? 
 ಷತಮೆೋದದ ಬಯಶಾಿಚಾಯದ ಔುರಿತು ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಮಾ ುಯಾೆಖಳನುನ ಸೆ ಿಂದಿದಾದಯೆ? 
 ಇತಿಸಾಷದಲಿಲ ಮಾ ಷಭಮಕ್ಾೆ ಷತಮೆೋದ ಫದಲಾಗಿದೆ ಎಿಂದು ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಸೆೋಳಿಕೆ್ ಳುಳತಾತಯ?ೆ 
 ಯಔಟಣೆಮ ಅಥಗದ ಫಗೆೆ ಭುಸ್ಲಭರಿಗ ೆ ಷಿಂದೆೋಸವಿದದಯ,ೆ ಯಸ ದಿಖಳು ಭತುತ ಕ್ೈೆಷತಯನುನ ಕ್ೋೆಳಲು 

ಷ ಯಾ 10:94 ಯ ಯಕ್ಾಯ ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಔುರ್ ಆನ್ ನ ಷಲಸಮೆನುನ ಏಕೆ್ ಅನುಷರಿಷುುದಿಲಲ?  
 ಔುರ್ ಆನ್  ಯಸ ದಿಖಳ ಭತುತ ಕ್ೈೆಷತಯ ಖಯಿಂಥಕೆ್ಾ ವಿವಾಷಾಸಗತೆಮನುನ ನಿೋಡುತತದೆಮಾದದರಿಿಂದ, ಭುಸ್ಲಿಂಯು 

ಆತಿೀಔ ಉತತಯಖಳಿಗಾಗಿ ಷತಮೆೋದನುನ ಮಾಕ್ ೆರಿಖಗೆಷುುದಿಲಲ? 
 ಅಲಾಲಸನನುನ ಸೆ ಯತುಡ್ರಸ್ ಫೆೋಯ ೆ ಮಾುದ  ರಿ ಣಗ ಭತುತ ವಿತಯಲಲ ಎಿಂದು ಭುಸ್ಲಿಂಯು 

ಸೆೋಳಿಕೆ್ ಳುಳತಾತಯೆ! ಆದದರಿಿಂದ  ಔುರ್ ಆನ್ ನಿಂತೆ ಬ ಮಿಮ ಮೆೋಲಿನ ುಷತಔು ಸೆೋಗೆ 
ರಿ ಣಗಾಖಫಸುದು? 

 
2.3 ಯೇಷು ಕ್ಷಿತನಿಗ ್ಮುಸ್ಲಂರ ಆಕ್್ೇಣ್ರ್ಳು 
2.3.1 ಯೇಷು ಷಾಭಾನಾ ಿಾದಿಗಿಂತ ಸ್ಚಿಿನನಲಲ 
>< 
 

 

ಮುಸ್ಲಂ ಆಕ್ೇ್ಣ ್
‚ಇತಯಯಿಂತೆ ಯೋಷು ಫಫ ಯಾದಿಮಾಗಿದಾದನೆ. ಯೋಷು ಇಷಾಯಯೋಲಮರಿಗಾಗಿ ಭಾತಯ ಫಿಂದನು.ಭಸಭಭದನು 
ವೆಯೋಶಿನಾದ ಭತುತ ಅಿಂತಿಭ ಯಾದಿಮಾಗಿದಾದನೆ ಆತನು ಎಲಾಲ ಭಾನ ಔುಲಕ್ಾಾಗಿ ಫಿಂದನು‛,( ಷುಯಾಷ 4:171; 
5:75; 33:40; 43:59; 43:63-64). 

 
ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಯೋಷುನುನ ಯಾದಿಮಲಲ ಎಿಂದು ಪ್ರಕ್ ೆಳುಳತಾತಯೆ. ಭತೆ ತಿಂದೆಡೆ ಭಸಭಭದ್ ಆತನನುನ ಕ್ ೆನೆಮ, 
ಯಭುಕ ಭತುತ ವೆಯೋಶಠ ಯಾದಿ ಎಿಂದು ನಿಯ ಪ್ರಷಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಖ ಮ ಔುರ್ ಆನ್  ಯೋಷುವಿಗ1ೆ98 ಅತುಮನನತ ಭತುತ ನಿಜಔ ಾ 
ವಿಶಿಶಿಾದ ಷಾಥನನುನ ಷ ಚಿನ ಷುತತದೆ. ಔುರ್ ಆನಿನ 114 ಷ ಯಖಳಲಿಲ199 15 ಷ ಯಾದಲಿಲ ಆತನನುನ ಉಲೆಲೋಖಿಸ್ದದಯ  ಈ 
ಷ ಯಖಳಲಿಲ ಮಾುದ  ಆತನ ಮಕ್ತತ ಅಥಾ ಆತನ ಕ್ಾಮಗದ ಫಗೆೆ ಯತೆಮೋಔಾಗಿಲಲ. ಆದದರಿಿಂದ ಆತನನುನ 
ಉಲೆಲೋಖಿಷು 93 ಅಲಲಲಿಲ ಚದುರಿದ ಾಔಮಖಳಿಿಂದ ಔುರ್ ಆನ್  ಯೋಷುವಿನ ಚಿನ ತಯನುನ ನಿಮಿಗಷಫೆೋಔು. ಯೋಷುವಿನ ಔುರಿತು 
ಅತಮಿಂತ ಯಭುಕಾದ ಸೆೋಳಿಕೆ್ಖಳು ಭತುತ ಆತನಿಗೆ ನಿೋಡಲಾದ ಸೆಷಯುಖಳನುನ ಕ್ಳೆಗ ೆಟ್ಟಿ ಭಾಡಲಾಗಿದೆ: 
 
------------------------------- 
 198ಯೋಷುವಿನ ಅಷಾದಯಣತೆಮನುನ ಚಿನ ತಿಯಷಲು ಕೆ್ೈಷತರಿಗೆ ಔುಯಾಆನಿನ ಅಖತಮವಿಲಲ. ಆದಯೆ ಔುರ್ ಆನ್ ಅನುನ ಎಚಿರಿಕೆ್ಯಿಿಂದ ಅಧಮಮನ ಭಾಡು ಭ ಲಔ, ಯೋಷು ಕೆ್ೋಲ ಯಾದಿಗಿಿಂತ ಸೆಚಿನನಾಗಿದಾದನೆ 
ಎಿಂದು ಖುಯುತಿಷಲು ಭುಸ್ಲಭರಿಗೆ ಷ ಚಿನ ಷಫಸುದು: ಆತನು ಅಷಾದಯಣನು ಭತುತ ಅಯತಿಭನಾಗಿದಾದನೆ. 
199 ಔುರ್ ಆನ್ ನಲಿಲ ಯೋಷುವಿಗೆ ಷಿಂಫಿಂಧಿಸ್ದಿಂತೆ, ಉದಾ. ರಿಿಂದರ್ 1965. 
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ಷ ಯಾ ಸ್ೇಳಿಕ್ರ್ಳು 
3:45 ಇಸಲೆ ೋಔದಲಿಲ ಭತುತ ಯಲೆ ೋಔದಲಿಲ ಆತನು ಸೆಚು ಿಗೌಯಾನಿತನಾಗಿಯುನು. 
4:158 (ಅಕ್ಷಯವಃ: ತನಗ ೆಅಿಂದಯೆ ಅಲಾಲಸನಿಗೆ) ಅಲಾಲಸನಿಿಂದ ಆತನನುನ ಯಲೆ ೋಔಕ್ಾೆ ಔಯೆದ ೆಮಮಲಾಯಿತು. 
4:171 ಆತನು ಮೆಸ್ಷಹ್ (ಕ್ತಯಷತ),200 ಅಲಾಲಸನ ಭಾತು,201 ಅಲಾಲಸನ ಆತಭಾಗಿದಾದನೆ. 
5:113 ಆತನು ಜಿೋನುನ ಷೃಷ್ಟ್ಿಸ್ದನು, ಯೆ ೋಗಿಖಳನುನ ಖುಣಡ್ರಸ್ದನು ಭತುತ ಷತತಯನುನ 

ುನಯುತಾಥನಗೆ ಳಿಸ್ದನು. 
19:19 ಆತನು (ಾವಿಲಲದೆ) 202 ದೆ ೋಶಯಹಿತನಾಗಿದದನು. 
19:20 ಆತನು ಔನೆಮಯಿಿಂದ ಜನಿಸ್ದನು. 
19:21 ಆತನು ಭಾನಔುಲಕ್ೆಾ ಷಿಂಕ್ೋೆತಾಗಿದಾದನೆ. 
19:34 ಆತನು ಷತಮದ ಾಔಮಾಗಿದಾದನೆ. 
21:91 ಆತನು ಬ ಮಿಮ ಎಲಾಲ ಜನರಿಗ ೆಷಿಂಕ್ೋೆತಾಗಿದಾದನೆ. 
43:61 ಆತನು (ತಿೋಪ್ರಗನ) ‚ಅಿಂತಿಭ ಖಳಿಗೆಮ ಜ್ಞಾನ‛ ಸೆ ಿಂದಿದಾದನೆ. 
43:63 ಆತನು ಷಶಿ ುಯಾೆಖಳೄೆಿಂದಿಗ ೆಫಿಂದನು. 
 
ಸೆಚಿಿನ ನ ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಔುರ್ ಆನ್ ನಲಿಲ ಯೋಷುನುನ ಅಷಾದಯಣಗೆ ಳಿಷು ಈ ಖಭನಾಸಗ ಸೆೋಳಿಕೆ್ಖಳನುನ ನಿಲಗಕ್ಷಿಷುತಾತಯೆ. 
ಆದಾಖ ಮ, ಔುರ್ ಆನ್  ಎಿಂದಿಖ -ಕ್ೈೆಷತ ಫೆ ೋಧನಖೆಳಿಗ ೆ ವಿಯುದಧಾಗಿ ಸೆೋಳು ಷಥಳಖಳಲಿಲಮ  ಷಸ ಯೋಷುವಿಗ2ೆ03 
ಮಾುದೆೋ ಾನುನ ಅತಮಿಂತ ಉಖಯಾಗಿ ಆಯೆ ೋಪ್ರಷುುದಿಲಲ ಎಿಂಫುದು ಖಭನಾಸಗಾಗಿದೆ. ಇದಲಲದೆ, ಔುರ್ ಆನ್  
ಮೆಸ್ಷಹ್204 ಎಿಂಫ ದನುನ ಫಳಷುತಿತಯುುದು ಖಭನಾಸಗಾಗಿದೆ, ಈ ನಿದಿಗಶಿ ಶಿೋಷ್ಟ್ಗಕ್ಮೆನುನ ಫಲಾಗಿ 
ತಿಯಷಾರಿಷುತತದೆ ಎಿಂದು ಫಫಯು ನಿರಿೋಕ್ಷಿಷುತಾತಯೆ. ಆದಯ  ಷಸ, ಔುರ್ ಆನ್  ಯೋಷುನುನ ಯಾದಿಗಿಿಂತ ಸೆಚು ಿ
ಅಷಾದಯಣನು, ಅಷಭಾನಾದ ಮಕ್ತತ ಎಿಂದು ಗೆಗಷುತತದೆ. ಈ ಸೆೋಳಿಕೆ್ಮನುನ ಷತಮೆೋದದ ಾಔಮದ ಆಧಾಯದ ಮೆೋಲೆ 
ಯೋಷು ತನನ ಜನಯಾದ ಇಷಾಯಯೋಲಮರಿಗೆ ಔಳುಹಿಸ್ದ ಯಾದಿ ಎಿಂದು ಭುಸ್ಲಭಯು ಿಂದೆೋ ರಿೋತಿ ಾದಿಷುತಾತಯೆ: 
‚ಅದಕ್ಾಾತನು- ತಪ್ರಸ್ಕ್ ೆಿಂಡ ಔುರಿಖಳಿಂತಿಯು ಇಷಾಯಯೋಲನ ಭನತೆನದಯ ಫಳಿಗೆೋ ಸೆ ಯತು ಭತಾತಯ ಫಳಿಖ  ನಾನು 
ಔಳುಹಿಷಲಟಿನಲಲ ಅಿಂದನು‛. (ಭತಾತಮ 15:24; ಭತಾತಮ 1:21; 10:5-6 ಷಸ ನೆ ೋಡ್ರರಿ). 
 

ಇದಕ್ಾೆ ಉತತಯಿೆಂದಯೆ ಯೋಷುವಿನ ಷೆೋೆಮ ಖುರಿ ಅದಯ ಷಿಂ ಣಗ ಷನಿನೆೋವದಲಿಲ205 ನೆ ೋಡಫೋೆಔು. ಮದಲಿಗ,ೆ 
ಯೋಷು ತನನ ಉದೆೋವನುನ ಯಸ ದಿಖಳ ಮೆೋಲೆ ಕ್ೋೆಿಂದಿಯೋಔರಿಸ್ದನು ಭತುತ ನಿಂತಯ ಅದನುನ ಅನಮಜನರಿಗೆ 
ವಿಷತರಿಸ್ದನು. ಯೋಷು ನಡೆಸ್ದ ಸಲಾಯು ಫೆೋಟ್ಟಖಳಲಿಲ ಇದು ಷಶಿಾಖುತತದೆ. ಉದಾ: ಮಾಕ್ೆ ೋಫನ ಫಾವಿಮ ಸತಿತಯ 
 -------------------------- 
200 ‚ಮೆಸ್ಷಹ್‛ ವಿಶಮದ ಫಗೆೆ ವಿಯಣ ೆವಿಬಾಖ 3.4.3 ನೆ ೋಡ್ರರಿ. 
201 ಅಲ್-ಫುಖ್ಾರಿ (6: 200-201; 60.178.236) ಯೋಷುವಿಗೆ ‚ಅಲಾಲಸನ ಭಾತು‛ ಎಿಂಫ ಶಿೋಷ್ಟ್ಗಕೆ್ಮನುನ   ದೃಡಡ್ರಷುತತದೆ. 
202 ಷ ಯಾ 19:13 ಯಲಿಲ ಷಾನನಿಔನಾದ ಯೋಸಾನನು ವಿತಯನಾಗಿದಾದನೆ ಎಿಂದು ಔುರ್ ಆನ್   ಸೆೋಳುತತದೆ. ಯೋಷುನುನ ಸೆ ಯತುಡ್ರಸ್ ಉಳಿದ ಎಲಾಲ ಯಾದಿಖಳು ಭಸಭಭದ್ ಷೆೋರಿದಿಂತೆ ತಭಭ ಾಖಳಿಗಾಗಿ 
ಕ್ಷಮೆ ಕೆ್ೋಳಫೆೋಕ್ಾಗಿತುತ (ಷ ಯಾ 4:106; 40:55; 47:19). ಅಲ್-ಫುಖ್ಾರಿ (6:324; 54.10.506) ಯ ಸದಿೋಸ್ ಯೋಷು ಷೆೈತಾನ ಭತುತ ಾದಿಿಂದ ತಪ್ರಸ್ಕೆ್ ಿಂಡನು ಎಿಂಫುದನುನ ಕಚಿನ ತಡ್ರಷುತತದೆ. 
203 ಇತಯ ಎಲಲ ಯಾದಿಖಳು ಾ ಭಾಡ್ರದಯು ಭತುತ ಕ್ಷಮೆ ಕೆ್ೋಳಿದಯು ಎಿಂದು ಯದಿಖಳು ಅಸ್ತತದಲಿಲೆ. ಭುಸ್ಲಿಂ ಷಿಂಯದಾಮು ಯೋಷುವಿನ ಾಯಹಿತತೆಮನುನ ದೃಡಡ್ರಷುತತದೆ. 
204 ಔುರ್ ಆನ್  ಈ ಶಿೋಷ್ಟ್ಗಕೆ್ಮ ಫಗೆೆ ಮಾುದೆೋ ವಿಯಣೆಮನುನ ನಿೋಡುುದಿಲಲ. 
205 ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಆಗಾಗೆೆ ಷತಮೆೋದದ ಾಔಮಖಳನುನ ಷಿಂದಬಗದಿಿಂದ ಸೆ ಯತೆಗೆಮುತಾತಯೆ ಭತುತ ಅದು ತು ತಿೋಭಾಗನಖಳಿಗೆ ಕ್ಾಯಣಾಖುತತದೆ. ಆದದರಿಿಂದ ಕೆ್ೈಷತಯು ಮಾಾಖಲ  ಇಡ್ರೋ ಷಿಂದಬಗನುನ  
ವಿರಿಷಲು ಉತುಷಔಯಾಗಿಯಫೆೋಔು. 
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ಭಹಿಳಯೆಿಂದಿಗೆ (ಯೋಸಾನ 4ಯಲಿಲ)206 ಭಸಾ ಆಯೋಖ (ಭತಾತಮ 28:18-20) ಭತುತ ಶಿಶಮರಿಗೆ ವಿತಾಯತಭದ 
ಾಗಾದನ (ಅ.ಔೃ 1:8) ಯೋಷುವಿನ ಷಿಂದೆೋವು ಎಲಾಲ ಭಾನಔುಲಔ ಾ ಅನಯಿಷುತತದೆ ಎಿಂಫುದನುನ ಷಶಿಾಗಿ 
ತೆ ೋರಿಷುತತದೆ. 
 
ಯೋಷುವಿನ ಕ್ಾಮಗತಿಂತಯು ಅಫಯಸಾಭನಿಗಾಗಿ ದೆೋಯ ಆಶಿೋಾಗದದಲಿಲ ಫೆೋಯ ರಿದ ೆ (ಆದಿ 12:1-3): ‚...... ಭತುತ 
ನಿನನಲಿಲ ಬ ಮಿಮ ಎಲಾಲ ಔುಟುಿಂಫಖಳು ಆಶಿೋಗದಿಷಲಡುತತೆ‛. ಈ ಆಶಿೋಾಗದನುನ ಇಷಾಔನಿಗೆ ಭತುತ ಯೋಷುವಿಗ ೆ
ಗಾಗಯಿಷಲಾಯಿತು. ‚…....ಯಕ್ಷಣೆಮು ಯಸ ದಿಖಳಿಿಂದ ಫಿಂದಿದೆ‛ ಎಿಂದು ಯೋಷು ಇದನುನ ದೃಡಡ್ರಷುತಾತನೆ 
(ಯೋಸಾನ 4:22). ಹಿೋಗೆ, ಯೋಷು ಯಸ ದಮರಿಗೆ ಉದೋೆಶಿಷುುದಯ ೆಿಂದಿಗೆ ತನನ ಕ್ಾಮಗನುನ ಾಯಯಿಂಭಿಷುತಾತನೆ 
ಮಾಕ್ಿೆಂದಯ ೆ ದೆೋಯ ಆಶಿೋಾಗದು ಯಸ ದಿಖಳ ಭ ಲಔ ಎಲಾಲ ಭಾನಔುಲಔ ಾ ಫಯುತತದೆ. ಯೋಷು 
ಇಷಾಯಯೋಲಮರಿಗೆ ಭಾತಯ ಔಳುಹಿಷಲಾಗಿದೆ ಎಿಂಫ ಭುಸ್ಲಿಂ ಆಕೆ್ೋಣೆಮು ಔುರ್ ಆನ್  ಸೆೋಳಿಕೆ್ಖಳಿಗೆ ವಿಯುದಧಾಗಿದೆ.  
ಯೋಷು ‚ಭನುಶಮರಿಗೆ ಷ ಚನ‛ೆ ಮಾಗಿದಾದನೆ ಎಿಂದು ಷ ಯಾ 19:21 ಸೆೋಳುತತದೆ. 
2.3.2 “ಯೇಷು ದ್ೇರ ಮರ್ನಲಲ”  
>< 
 

 

ಮುಸ್ಲಂ ಆಕ್ೇ್ಣ ್
‚ಅಲಾಲಸನು ಫಫ ಭಖನನುನ ಡೆಮುುದು ಅಷಾಧಮ, ಇಲಲದಿದದಯೆ ಆತನಿಗ ೆ ಸೆಣುಣಭಔಾಳು ಭತುತ ಸೆಿಂಡತಿಮಯ  
ಷಸ ಇಯಫಸುದಾಗಿತುತ. ಅಲಾಲಸನು ಫಫನೋೆ!‛ (ಸ್ಎಫ್ ಷ ಯಾ 19:35). 

 
ಈ ಹಿಿಂದೆ ತಿತಸೆೋಳಿದಿಂತೆ, ಅಷಾಧಾಯಣ ಶಿೋಷ್ಟ್ಗಕ್ಖೆಳನುನ ಸೆ ಿಂದು ಭ ಲಔ ಭತುತ ಅಷಾಧಾಯಣ ಕ್ಾಮಗಖಳನುನ 
ಭಾಡು ಭ ಲಔ ಯೋಷು ಔುರ್ ಆನ್ ನಲಿಲ ವಿವೆೋಶ ಷಾಥನನುನ ಸೆ ಿಂದಿದಾದನೆ. ಭತ ೆತಿಂದೆಡ,ೆ ಭ ಲಬ ತ 
ಮತಾಮಷಖಳು ಕಿಂಡ್ರತಾಗಿಮ  ಅಸ್ತತದಲಿಲೆ: 
ಷಂಬಂಧಿಸ್ದ ಸೇ್ಳಿಕ ್ ಷತಮೆೋದ  ಔುರ್ ಆನ್  
ಯೋಷುವಿನ ಷಾಥನ ದೆೋಯ ಭಖ ಯಾದಿ, ದ ತ (ಯಷ ಲ್) 
ಯೋಷುವಿನ ಷೆೋಾಕ್ಾಮಗ ಭಾನ ಔುಲದ ವಿಮೋಚನೆ207 ಬೆ ೋಧನ ೆಭತುತ ಷಷಥತ ೆ
 
ಯೋಷು ದೆೋಯ ಭಖನಿೆಂದು ಕ್ೈೆಷತ ಸ್ದಾಧಿಂತನುನ ಭಸಭಭದ್ ತಾಗಿ ಅಥೆೈಗಸ್ಕೆ್ ಿಂಡ್ರದಾದನೆ, ಇದನುನ ಜೆೈವಿಔ ಅಥಗದಲಿಲ, 
ದೆೋರಿಗ ೆ ಸೆಿಂಡತಿ ಇದಾದಳ ೆಭತುತ ಅಳೄೆಿಂದಿಗ ೆ ಫಫ ಭಖನಿದಾದನೆ ಎಿಂದು ಅಥೆೈಗಷಲಾಗಿದ.ೆ ಈ ತುಖಯಹಿಕ್ಮೆನುನ 
ವಿವಿಧ  ಔುರ್ ಆನ್  ಾಔಮಖಳಲಿಲ208 ತೆ ೋರಿಷಲಾಗಿದೆ. ಇಷಾಲಿಂನಲಿಲ ಯೋಷುವಿನ ಷಾಥನ ಭತುತ ಧೆಮೋಮನುನ ಔುರ್ ಆನಿನ 
ರಿಔಲನೆಖಳ ಯಕ್ಾಯ ಭಾತಯ ಯಾದಿ ಭತುತ ವಿವೆೋಶ ದ ತನನುನ ಾಮಖ್ಾಮನಿಷಲಾಗಿದೆ. ಯೋಷುವಿನ ಔುರಿತ ಕ್ೈೆಷತಯ  
ಫೆ ೋಧನ,ೆ ದೆೋಯ ಭಖ ಭತುತ ಲೆ ೋಔ ಯಕ್ಷಔನಾಗಿಯುುದು ದೆೋಯ ಫಗೆೆ ಭುಸ್ಲಿಂ ದೃಷ್ಟ್ಕಿ್ ೆೋನು ವಿಯುದಧಾಗಿದೆ, 
ಅಿಂದಯ ೆಅಲಾಲಸನ (ತೌಹಿೋದ್) ಏಔತೆ ಭತುತ ಅನನಮತೆಮ ರಿಔಲನೆ. ಆದದರಿಿಂದ ಅಲಾಲಹ್ ಭತುತ ಯೋಷುವಿಗೆ ತಿಂದೆ  
 
---------------------------- 
206 ಇಲಿಲ ಯೋಷು ಸ್ಚಾರ್ ಗಾಯಭದ ಷಭಾಮಗದ ಭಹಿಳಯೆಿಂದಿಗೆ ಭಾತನಾಡುತಾತನೆ. ನಿಂತಯ, ಆತನು ಅದೆೋ ಸಳಿಳಮ ಅನೆೋಔ ಜನಯೆ ಿಂದಿಗೆ ಭಾತಾನಾಡುತಾತನೆ. ಈ ಫೆೋಟ್ಟಮ ರಿಣಾಭಾಗಿ, ಅನೆೋಔಯು 
ಯೋಷುನುನ ನಿಂಫುತಾತಯೆ. 
207 ವಿಮೋಚನೆ ಔುರಿತು ಅಧಾಮಮ 2:4-3 ಯಲಿಲ ಚಚಿನ ಗಷಲಾಗಿದೆ. 
208 ಷ ಯಾ 6: 100-101; 10:68; 19: 88-92 ನೆ ೋಡ್ರರಿ.  
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ಭಖನ ಷಿಂಫಿಂಧವಿದ ೆಎಿಂದು ಭುಸ್ಲಭಯು ಪ್ರಕ್ ೆಳುಳುದು ಫಸಳ ಔಶಿಔಯಾಗಿದೆ. ಆದದರಿಿಂದ, ಅಲಾಲಸನಿಗೆ ಭಖನಿಲಲದ 
ಕ್ಾಯಣ, ಆತನನುನ ಯೋಷುವಿಗೆ ಅಥಾ ಭುಸ್ಲಿಂ ವಿವಾಸ್ಖಳಿಗ ೆ ತಿಂದೆ ಎಿಂದು ತಿಳಿಮಲು ಷಾಧಮವಿಲಲ. ‚ತಿಂದ‛ೆ ಎಿಂಫ 
ದು ಭುಸ್ಲಿಂರಿಗ ೆವಿಚಿನ ತಯ ಭತುತ ಸ್ೋಕ್ಾಯಾಸಗಲಲದಾದಗಿದ.ೆ ಆದಾಖ ಮ, ದೆೋಯು ಎಲಾಲ ಕ್ೈೆಷತಯ ತಿಂದೆ ಎಿಂಫ ಸೆೋಳಿಕೆ್ಮು 
ಷತಮೆೋದದ ಯಭುಕ ಸೆೋಳಿಕೆ್ಖಳಲಿಲ ಿಂದಾಗಿದೆ (2ನೆೋ ತಿಮೋರ್ಥ1:2; 1ೆೋತಯ 1:17). 
 
ಸೆ ಷ ಡಿಂಫಡ್ರಕೆ್ಮಲಿಲ, ‚ದೆೋಯ ಭಖ‛, ಅಥಾ ಷಯಳಾಗಿ ‚ಭಖ‛, ಎಿಂಫುದು ಯೋಷುವಿಗೆ ಯಧಾನಾದ 
ಮೆಸ್ಷಸನಿಗೆ ಷಿಂಫಿಂದಟಿ ದನಾಭಾಗಿದೆ. ದೆೋಯು ಷತಃ ಯೋಷುನುನ ತನನ ಭಖನಿೆಂದು ಔಯೆಮುತಾತನೆ ಭತುತ ಜನಯ 
ಭುಿಂದೆ209 ಆತನನುನ ಪ್ರಕ್ ೆಳುಳತಾತನೆ. ಯೋಷು ತನನನುನ ದೆೋಯ ಭಖನಿೆಂದು ಯತಿಜ್ಞ ೆ ಭಾಡುತಾತನೆ ಭತುತ ಹಿೋಗೆ 
ದೆೋರಿಿಂದ ಆತನ ಭ ಲನುನ ಭತುತ ತಿಂದೆಮಾದ210 ದೆೋಯೆ ಿಂದಿಗಿನ ಆತನ ಅನನಮ ಷಿಂಫಿಂಧನುನ ತಿಳಿಷುತತದೆ. 
ಯೋಷು ತನನನುನ ದೆೋಯ ಭಖನೆಿಂದು ಔಯೆದಾಖ, ಇದು ಎಲಾಲ ಷೃಷ್ಟ್ಿಖಳಿಖಳ211 ಮೆೋಲ ೆ ಷಿಂ ಣಗ ಆದಮತೆಮ ಸಔಾನುನ 
ಳಗೆ ಿಂಡ್ರದೆ. ಆತನು ಎಲಲ ವಿಶಮಖಳ ಭುಿಂದೆ ಇದಾದನೆ. ಅನ ಭ ಲಔ, ಎಲಲೂ ಅಸ್ತತದಲಿಲದೆ. ಆದದರಿಿಂದ, 
‚ದೆೋಯ ಭಖ‛ ಎಿಂಫ ದು ‚ಔತಗನು‛ ಎಿಂಫ ದಕೆ್ಾ ಷಭನಾಗಿಯುತತದೆ. ಯೋಷುನುನ ದೆೋಯ ಭಖನೆಿಂದು 
ಪ್ರಕ್ ೆಳುಳುದು ಎಿಂದಯ ೆ ಆತನ ಭ ಲಔ ಫಿಂದ ಯಔಟಣಮೆನುನ ಪ್ರಕ್ ೆಳುಳುದು ಭತುತ ನಿಂಫುುದು (ಭತಾತಮ 
16:16). ದೆಖಳು ಷಸ ಯೋಷುನುನ ದೆೋಯ ಭಖನಿೆಂದು ಖುಯುತಿಸ್, ಆತನ ಯಔಟಣೆಮು212 ಯಿಂಚ ಆಮಾಭನುನ 
ತೆ ೋರಿಷುತತೆ. 
! 
 

 

“ದ್ೇರ ಮರ್” ಎಂಬ ರಿಕಲನಯ್ನುನ ಸ್ೇಗ್ ವಿರಿಷುುದು 
ಮದಲ ಫಾರಿಗ ೆಭುಸ್ಲಿಂ ಮಕ್ತತಮನುನ ಬೆೋಟ್ಟಮಾದಾಖ, ಆತನು ಎಲಿಲಿಂದ ಫಿಂದಿದಾದನೆ ಎಿಂದು ನಿೋು ಕ್ೋೆಳಫಸುದು 
ಭತುತ ನಿಂತಯ ಅಯನುನ ಷಾಖತಿಸ್ ಭತುತ ‚ಆಸಾ, ಾಕ್ತಷಾತನದ ಭಖ‛ ಅಥಾ ‚ಆಹ್, ನೆೈಲ್ ನ ಭಖ‛ ಅಥಾ 
‚ಆಹ್, ಇಯಾಕ್ ನ ಭಖ.‛  
ಆಗಾದಯೆ, ನಿೋು ಸೆೋಳಿರಿ, ‚ಆದಯ ೆ ಾಕ್ತಷಾತನಕ್ಾೆ (ಅಥಾ ಮಾುದಾದಯ ) ಎಿಂದಿಖ  ಅದು ಸೆಿಂಡತಿ/ತಿ 
ಸೆ ಿಂದಿಯುುದಿಲಲ, ಆದಾಖ ಮ ನಿೇನು ಫಫ ಾಕ್ತಷಾತನದ ಮರ್ (ಅಥಾ ಮಾುದಾದಯ )‛. ‚ಭಖ‛ ಎಿಂದಯ ೆಲೆೈಿಂಗಿಔ 
ಚಟುಟ್ಟಕ್ಯೆಿಿಂದ ದೆೈಹಿಔಾಗಿ ಸುಟ್ಟಿದ ುತಯಯಲಲದ ಇತಯ ಜಿೋವಿಖಳಿೆಂದು ನೆನಪ್ರಸ್ಕ್ ೆಳಳಲು ಇದು ಸಲಾಯು 
ುಯುಶರಿಗ ೆಷಸಾಮ ಭಾಡ್ರದೆ. 

 
2.3.3. “ಯೇಷು ದ್ೇಯಾರ್ಲು ಷಾಧಾವಿಲಲ” 
 
>< 
 

 

ಮುಸ್ಲಂ ಆಕ್ೇ್ಣ ್
‚ಯೋಷು ದೆೋಯಾಗಿಯಲಿಲಲ. ಆತನು ನಭಭಿಂತೆಯೋ ಭನುಶಮನಾಗಿದದನು. ದೆೋಯು ಫಫನೋೆ; ಆತನಿಗೆ ಾಲುದಾಯನು 
ಇಲಲ!‛ (ಸ್ಎಫ್ ಷ ಯಾ 5:19-20). 

 
------------------------- 
209  ಭತಾತಮ 3:16-17; 17:5; ಲ ಔ 9:35. 
210 ಸ್ಎಫ್ ಭತಾತಮ 11:27; ಯೋಸಾನ 14:20. 
211 ಸ್ಎಫ್ ಕೆ್ ಲಷೆಷ 1: 15-16; ಯೋಸಾನ 1:3. 
212 ಭತಾತಮ 8:29; ಭಾಔಗ 3:11; ಲ ಔ 4:41. 
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ಷಾಿಂಯದಾಯಿಔ ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗದಲಿಲ, ಅಲಾಲಸನು ತನನನುನ ತಾನು ಭಾನ ಮಕ್ತತಯಿಂದು ಯಔಟ್ಟಷುುದಿಲಲ ಭತುತ ಅದು 
ಷಾಧಮವಿಲಲ ಎಿಂದು ಖಯಹಿಷಲಾಗಿದ.ೆ ಅಲಾಲಸನ ಯಔಟಣೆಮು ಕ್ೋೆಲ ಿಂದು ಷಿಂದೆೋವಾಗಿದ,ೆ ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗದ ಯಕ್ಾಯ, 
ಗೆೋಬಿಯಮಲ್ ದೆೋದ ತನಿಿಂದ ಭುಸಭಭದನಿಗೆ ಯಔಟಾಯಿತು ಭತುತ ನಿಂತಯ ಾಔಮಕ್ಾಾಗಿ ಾಔಮನುನ ಫಯಗೆಗೆಮಲಿಲ 
ದಾಕಲಿಷಲಾಗಿದೆ. ಭನುಶಮನಾದ ಯೋಷುಕ್ತಯಷತನು ದೆೋಯ ಯಔಟಣೆ, ಭತುತ ದೆೈಸಔ ಯ ದಲಿಲ ದೆೋಯ ನಿತಮಾದ ಾಔಮು 
ಇಷಾಲಮಿನ ಯಔಟಣೆಮ ರಿಔಲನೆಗೆ ಸೆ ಿಂದಿಕ್ಮೆಾಖುುದಿಲಲ. ಇದನುನ ವಿಖಯಸಾಯಾಧನೆ (ಶಿಕ್ಗ) ಎಿಂದು ಖಯಹಿಷಲಾಗಿದ,ೆ 
ಇದು ಇಷಾಲಮಿನಲಿಲ ಅನಿಂಬಿಕ್ಮೆ ಕ್ಟೆಿ ಯ ಾಗಿದೆ. 
 
ಆದಾಖ ಮ, ಷತಮೆೋದದ ಸೆೋಳಿಕೆ್ಖಳು ಷಶಿಾಗಿೆ: ದೆೋಯು ಮಾಯು ಎಿಂದು ಸಳಮೆ ಡಿಂಫಡ್ರಕೆ್ಮು ಊಹಿಷುತತದೆ, 
ಭತುತ ಸೆ ಷ ಡಿಂಫಡ್ರಕೆ್ಮು ಇದು ಸೆೋಗ ೆ ನೆಯೋೆರಿತು213 ಎಿಂಫುದನುನ ತೆ ೋರಿಷುತತದೆ. ಯೋಷು ಅಿಂದಯ ೆ ‚ದೆೋಯು 
ನಮಭಿಂದಿಗೆ‛ ಇದಾದನೆ ಎಿಂದು  ಷಶಿಾಗಿ ಸೆೋಳುತತದೆ (ಇಭಾಮನುಯಲ್; ಭತಾತಮ 1:23). 
ಪ್ಲಿ 2:6-11 ಈ ಕ್ಳಗಿನ ಷಂರ್ತಿರ್ಳನುನ ಖ್ಚಿತಡ್ರಷುತತದ:್ 
1) ಬ ಮಿಮಲಿಲದಾದಖ ಯೋಷು ದೆೋಯಾಗಿದದನು ಭತುತ ಅದೆೋ ಷಭಮದಲಿಲ ಭನುಶಮನಾಗಿದದನು. 
2) ದೆೈವಿಔ ಭತುತ ಭಾನ ಷಬಾನುನ ಷಿಂ ಣಗ ಭಾಖಗದಲಿಲ ಿಂದುಖ ಡ್ರಸ್ದ ಬ ಮಿಮ ಮೆೋಲೆ ಜಿೋವಿಸ್ದ  
   ಏಕೆ್ೈಔ ಮಕ್ತತ ಯೋಷು (ಸ್ಎಫ್ ಯೆ ೋಭಾಯದರಿಗ ೆ1: 3-4). 
3) ಯೋಷು ಫಫನೋೆ ಾವಿಲಲದ ಭನುಶಮನಾಗಿ, ತನನನುನ ತಾನು ರಿ ಣಗ ಮಜ್ಞಾಗಿ ಅಪ್ರಗಷಲು ಷಾಧಮಾಯಿತು,   
   ಆತನನುನ ನಿಂಫು ಭತುತ ಸ್ೋಔರಿಷು ಎಲಲಯ ಾಖಳಿಗಾಗಿ ಶಿಲುಫಮೆಲಿಲ ಭಯಣ ಸೆ ಿಂದಿದನು. 
4) ಇದು ಯೋಷುವಿನ ಧೆಮೋಮಾಗಿತುತ ಭತುತ ಆತನು ಅದಕೆ್ಾ ಷಿಂ ಣಗಾಗಿ ವಿಧೆೋಮನಾಗಿದದನು. 
5 ) ಯೋಷು ಇದುಯೆಗ ೆ ಮಾಯ  ಸೆ ಿಂದದ ಅತುಮನನತ ಸೆಷಯನುನ ಡೆಮುತಾತನೆ;  ಎಲಾಲ ಜನಯು ಆತನಿಗೆ  
    ನಭಷಾರಿಷಫೆೋಔು ಭತುತ ಆತನ ಅಧಿಕ್ಾಯನುನ ಪ್ರಕ್ ೆಳಳಫೆೋಔು. 
! 
 

 

ಮುಸ್ಲಂಯ್ ಂದಿಗ ್ಷಂಬಾಶಣ ್
ಭುಸ್ಲಿಂ: ಯೋಷು ದೆೋಯಾಖಲು ಷಾಧಮವಿಲಲ; ಮಾುದೆೋ ಭಾನ ಮಕ್ತತ ದೆೋಯಾಖಲು ಷಾಧಮವಿಲಲ! 
ಕ್ೈೆಷತನು: ದೆೋರಿಗ ೆಅಷಾಧಮಾದದುದ ಏನಾದಯ  ಇದಯೆೋ? 
ಭುಸ್ಲಿಂ: ಇಲಲ; ದೆೋಯು ಏನು ಫೆೋಕ್ಾದಯ  ಭಾಡಫಸುದು! 
ಕ್ೈೆಷತನು: ನಿಭಭ ಭನಮೆ ಭುಿಂದೆ ಭಾನ ದೆೋಸದಲಿಲ ನಡೆಮಲು ದೆೋಯು ಇಿಂದು ನಿಧಗರಿಸ್ದಯ ೆ(ಭತುತ ಅದೆೋ 
ಷಭಮದಲಿಲ ಇಡ್ರೋ ಲೆ ೋಔನ ನ  ನಿಮಿಂತಿಯಷುತಾತನೆ), ಸಾಗೆ ಭಾಡುುದನುನ ತಡೆಮಲು ನಿಭಗೆ 
ಷಾಧಮಾಖುತತದೆಯೋ? 
ಭುಸ್ಲಿಂ: ಇಲಲ; ದೆೋಯು ಇಶಿಡುದನುನ ಭಾಡಲು ಮಾಯ  ಅಡ್ರಡಮಾಖಲು ಷಾದಮವಿಲಲ! 
ಕ್ೈೆಷತನು: ಳೆಳಮದು, ಬ ಮಿಮ ಮೆೋಲೆ ಭಾನ ದೆೋಸದ ಯ ದಲಿಲ ಕ್ಾಗೆಸ್ಕೆ್ ಳಳಲು ದೆೋಯು ಇತಿಸಾಷದಲಿಲ 
ನಿಧಗರಿಸ್ದನು-ಭತುತ ಆ ಮಕ್ತತಮನುನ ಯೋಷು ಎಿಂದು ಔಯೆಮಲಾಖುತತದೆ! ದೆೋರಿಗ ೆ ಇದು ಷಾಧಮವಿಲಲ ಎಿಂದು 
ಸೆೋಳಲು ನಿೋು ಸೆೋಗ ೆಧೆೈಮಗ ಭಾಡಫಸುದು? 

 
--------------------------- 
213 ಷತಮೆೋದದಲಿಲ ಈ ಕೆ್ಳಗಿನ ಾಔಮಖಳನುನ ನೆ ೋಡ್ರರಿ: ದಾನಿಯೋಲ 7:13-14; ಯೋವಾಮ 7:14; 9:6; ಯೋಸಾನ 1:10-12; 5:21-27; 10:25-33; 14:6; ಅ.ಔೃ 20:26-29; ಯೆ ೋಭಾುಯದರಿಗೆ9:4-5; 
ಭತಾತಮ 14:32-33; 26:63-64; ಲ ಔ 7:48-50; ಪ್ರಲಿ 2:5-6; ಇಬಿಯಮ 1:1-4; 2ಕೆ್ ರಿಿಂಥ 4:4; 1ಯೋಸಾನ 5:20; ತಿೋತನು 2:11. 
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2.3.4 "ಯೇಷುನುನ ಶಿಲುಫ್ಗೇ್ರಿಷಲಿಲಲ" 
ಔುರ್ ಆನ್  ಯೋಷುಕ್ತಯಷತನ ಫಗೆೆ ಭ ಯು ಭ ಲಬ ತ ಷಿಂಖತಿಖಳನುನ ನಿಯಾಔರಿಷುತತದೆ, ಅುಖಳಿೆಂದಯೆ ಆತನ ದೆೈತ, 
ಯಕ್ಷಔನಾಗಿ ಆತನು ಭಾಡ್ರದ ಕ್ಾಮಗ ಭತುತ ಆತನ ಶಿಲುಫಗೆೆೋರಿಷುವಿಕ್.ೆ ಇದಯಲಿಲ, ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗು ಕ್ೈೆಷತತದಿಿಂದ  
ಅದಯ ಳಗಿನ ಅಿಂತಯದಲಿಲ ಭಿನನಾಗಿದೆ. ಉದಾಯಾದಿ ದೆೋತಾವಾಷರಜ್ಞಯು ಕ್ ೆೋರಿದಿಂತೆ, ಕ್ೈೆಷತ ವಿವಾಷು ಭ ಲಬ ತ 
ಅಿಂವಖಳನುನ ತಮಜಿಷದೆ ಎಯಡ  ಧಭಗಖಳ ‚ಷಾಭಯಷಮು‛ ಅಷಾಧಮಾಗಿದೆ. ಶಿಲುಫಮೆ ಮೆೋಲಿನ ಯೋಷುವಿನ ಭಯಣು 
ಔುರ್ ಆನ್ ಲಿಲ ಅಷಶಿ ಷಾಥನನುನ ಸೆ ಿಂದಿದೆ. ಸೆೋಳಿಕೆ್ಖಳು ಷಶಿಾಗಿಲಲ ಭತುತ ಷಶಿ ಚಿನ ತಯನುನ ಯಷುತತಡ್ರಷುುದಿಲಲ. 
ಔುರ್ ಆನ್  ನಿಜಾದ ಶಿಲುಫಗೆೆೋರಿಷುವಿಕ್ಮೆನುನ ಿಂದೆೋ ಷಥಳದಲಿಲ ಭಾತಯ ಉಲೆಲೋಖಿಷುತತದ,ೆ ಅದನುನ ನಿಯಾಔರಿಷಲಾಗಿದೆ. 
ಷ ಯಾ 4:157-158 ಯಸ ದಿಖಳ ಫಗೆೆ ಸೆೋಳುತತದೆ: 

 
ಭತುತ ‚ಅಲಾಲಸನ ದ ತನಾಗಿದದ ಭಮಗಭಯ ುತಯ  ಈಷಾ ಭಸ್ಸಯನುನ  ನಾು  
ಕ್ೆ ಿಂದೆೋು‛ ಎಿಂಫ ಅಯ ಸೆೋಳಿಕ್ೆಮ ಕ್ಾಯಣ (ಅಯನುನ 
ದಿಂಡ್ರಷಲಾಯಿತು)ನಿಜಾಗಿ ಅಯನುನ (ಈಷಾಯನುನ) ಕ್ೆ ಲಲಲ  ಇಲಲ, 
ಶಿಲುಫೆಗೆರಿಷಲ  ಇಲಲ. ಅರಿಗೆ ಅದನುನ ಆ ರಿೋತಿ ಕ್ೋೆಲ ಅರಿಗೆ ಕ್ಾಗೆಷಲಾಗಿತುತ. 
ಈ ವಿಶಮದಲಿಲ ಭಿನನತೆ ತಾಳುಯೆಲಾಲ ಕಿಂಡ್ರತಾ ಈ ಔುರಿತು ಷಿಂವಮದಲಿಲದಾದಯೆ. 
ಅರಿಗೆ ಈ ಔುರಿತು ಮಾ ಜ್ಞಾನು ಇಲಲ. ಅಯು ಕ್ೆೋಲ ಊಸೆಮನನಶೆಿೋ 
ಅನುಷರಿಷುತಿತದಾದಯೆ. ಅಯು ಆತನನುನ ಕ್ೆ ಲಲಲಿಲಲ ಎಿಂಫುದಿಂತ  ಕಚಿನ ತ.      

                                  ನಿಜಾಗಿ ಅಲಾಲಸನು ಅಯನುನ (ಈಷಾಯನುನ) ತನೆನಡೆಗೆ ಎತಿತಕ್ೆ ಿಂಡನು 
                                              ಅಲಾಲಸನಿಂತು ತುಿಂಫಾ ಯಚಿಂಡನ  ಮುಕ್ತತಿಂತನ  ಆಗಿಯುನು. 
                                               
ಔುರ್ ಆನ್  ಶಿಲುಫಗೆೆೋರಿಷುವಿಕ್ಮೆನುನ ನಿಯಾಔರಿಷುುದರಿಿಂದ, ಅದು ಶಿಲುಫಗೆೆೋರಿಷುವಿಕ್ಮೆ ಷಭಷಮೆಮನುನ ಯಕ್ಷಣೆಮ 
ಷಾಧನಾಗಿ ರಿಸರಿಷದಿಯುುದು ಆವಮಿಗೆೋನಲಲ. ಭಸಭಭದ್ ಶಿಲುಫಗೆೆೋರಿಷುವಿಕ್ಮೆನುನ ತಿಯಷಾರಿಷಲು ಫಸುಶಮ 
ಧಭಗದೆ ಯೋಹಿ ಕ್ೈೆಷತ ಿಂರ್ಥೋಮಯನುನ ಬೆೋಟ್ಟಮಾಗಿದದನು, ಭತುತ ಆದದರಿಿಂದ ಯೋಷುವಿನ ವಿಮೋಚನಾ ಕ್ಾಮಗದ ಫಗೆೆ 
ಷರಿಮಾದ ವಿಯಣೆಮನುನ ಎಿಂದಿಖ  ಆತನು ಡೆಮಲಿಲಲ. ಔುರ್ ಆನ್  ಠ್ಮು ಅಷಶಿತೆಖಳನುನ ಳಗೆ ಿಂಡ್ರದ,ೆ ಭತುತ 
‚ಅರಿಗ ೆ ಗೆ ೋಚರಿಷುಿಂತೆ ಭಾಡ್ರದ‛ ಾಔಮಖಳು ಏನಾಖಫಸುದೆಿಂಫುದಯ ಫಗೆೆ ವಿಭಿನನ ಸ್ದಾಧಿಂತಖಳು ಭತುತ 
ಊಸಾೆ ೋಸಖಳಿಗ ೆಕ್ಾಯಣಾಖುತತೆ. ಭುಸ್ಲಿಂ ದೆೈವಾಷರಜ್ಞಯು ಸಲಾಯು ಅಭಿಾಯಮಖಳನುನ ಸೆ ಿಂದಿದಾದಯೆ ಉದಾ.:214 

 ಮಾಯನ ನ ಶಿಲುಫಗೆೆೋರಿಷಲಾಗಿಲಲ-ಇದು ‚ಯಸ ದಿಖಳಿಗೆ ಸಾಗೆ ಕ್ಾಗೆಸ್ಕೆ್ ಿಂಡ್ರತು‛, ಆದಯೆ ಮಾುದೆೋ 
ಶಿಲುಫಗೆೆೋರಿಷುವಿಕ್ಮೆು ಷಿಂಬವಿಷಲಿಲಲ. 

 ಯೋಷುನುನ ಶಿಲುಫಗೆೆೋರಿಷಲಾಯಿತು, ಆದಯ ೆಆತನು ಷಾಮಲಿಲಲ-ಯಸ ದಿಖಳು ಭತುತ ಯೆ ೋಭನನಯು     
        ಯೋಷು ಷತತನೆಿಂದು ಬಾವಿಸ್ದಯು. ಆದಾಖ ಮ, ಯೋಷು ಷಭಾಧಿಮಲಿಲ ಚೋೆತರಿಸ್ಕೆ್ ಿಂಡನು, ಭತುತ ಆತನು  
        ಲಾಮನ ಭಾಡುಲಿಲ ಮವಸ್ಮಾದನು (ಇದು ಅಸಭದಿಮನ್ ಾಮಖ್ಾಮನ). 
-------------------------- 
214 ಗಿಲ್ ಕ್ತಯಸ್ಿ (1999: 119-125) ಇದನ ನ ನೆ ೋಡ್ರರಿ  

>< 
 

 

ಮುಸ್ಲಂ ಆಕ್ೇ್ಣ ್
“ಯೋಷುನುನ ಶಿಲುಫಗೆೆೋರಿಷಲಾಗಿಲಲ; ಯಾದಿಮನುನ ಈ ಬಮಾನಔ ರಿೋತಿಮಲಿಲ ನಾವಾಖಲು ಅಲಾಲಸನು 
ಅನುಭತಿಷುುದು ಅಷಾಧಮಾಗಿದೆ‛. (ಸ್ಎಫ್ ಷ ಯಾ 4:157). 
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  ಯೋಷುವಿನ ಷಥಳದಲಿಲ ಇನೆ ನಫಫ ಮಕ್ತತಮನುನ ಶಿಲುಫಗೆೆೋರಿಷಲಾಯಿತು-ಅಲಾಲಸನು ಜನಯನುನ ಿಂಚಿನ ಸ್ದನು.215  
ಯೋಷು ಜಿೋಿಂತಾಗಿದಾದಖ ಯಲೆ ೋಔಕ್ಾೆ ತೆಗೆದುಕೆ್ ಳಳಲಾಯಿತು. ಯೋಷುವಿನ ಷಥಳದಲಿಲ ಮಾಯನುನ 
ಫದಲಿಸ್ದಯು ಎಿಂಫುದು ಷಶಿಾಗಿಲಲ, ಭತುತ ಆ ಫದಲಿ ಖುಯುತಿನ ಫಗೆೆ (ಉದಾ. ಮುದಾ) ಅನೆೋಔ ವಿಭಿನನ 
ವಿಚಾಯಖಳು ಅಸ್ತತದಲಿಲೆ. ಇಿಂದು, ಈ ಸ್ದಾಧಿಂತು ಾಮಔಾಗಿದೆ. 

 
ಅಸಭದಿಮಾ ಚಳಳಿಮ216 ಅನುಮಾಯಿಖಳು ಯೋಷು ಶಿಲುಫಗೆೆೋರಿಷುವಿಕೆ್ಯಿಿಂದ ಫದುಔುಳಿದನು ಭತುತ ಬಾಯತಕೆ್ಾ ಲಷೆ 
ಸೆ ೋದನು, ಅಲಿಲ ಆತನು ಷಾಬಾವಿಔ ಭಯಣ217 ಸೆ ಿಂದಿದನು ಎಿಂದು ಬಾವಿಷುತಾತಯೆ. ಯಾದಿಮ ಇಿಂತಸ ಔ ಯಯ 
ಭಯಣನುನ ಷಾಭಾನಮಾಗಿ ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗದಲಿಲ ಸ್ೋಔರಿಷಲಾಖುುದಿಲಲ, ಅಲಿಲ ಎಲಾಲ ಯಾದಿಖಳನುನ ಮವಸ್ ಎಿಂದು 
ರಿಖಗೆಷಲಾಖುತತದೆ. ಶಿಲುಫಗೆೆೋರಿಷುವಿಕ್ಮೆ ಅಭಾನನುನ ಅಲಾಲಸನು ಎಿಂದಿಖ  ಅನುಭತಿಷುುದಿಲಲ. ಆದಾಖ ಮ, 
ಇದು ಸಳಮೆ ಡಿಂಫಡ್ರಕೆ್ಮಲಿಲನ ಯಾದಿಖಳ ಬವಿಶಮಕ್ಾೆ ವಿಯುದಧಾಗಿದೆ. 
 
ರಿಸ್ಥತಿಮನುನ ಭತತಶುಿ ಗೆ ಿಂದಲಕ್ತಾೋಡುಭಾಡಲು, ಮ ಷುಫ್ ಅಲಿ ಅಯ ಅನುಾದದ ಯಕ್ಾಯ ಔುರ್ ಆನ್  ಹಿೋಗೆ 
ಸೆೋಳುತತದೆ: "ಇಗೆ ೋ! ಅಲಾಲಸನು ಸೆೋಳಿದನು: ಒ ಯೋಷು! ನಾನು ನಿನನನುನ ಔಯೆದುಕ್ ೆಿಂಡು ನಿನನನುನ ನನೆನಡೆಗೆ ಎತುತತೆತೋನೆ. 
ಭ ಲು ವಿಭಿನನಾಗಿ ಒದಿರಿ. ‚ಭುತಾಫ್ರ-ಕ್ಾ‛ ಇದಯಥಗ ‚ನಾನು ನಿನನನುನ ಷಾಮುಿಂತೆ ಭಾಡುತೆತೋನೆ‛. ಆದಾಖ ಮ, 
ತನನ ಎಯಡನೆಮ ಆೃತಿತಮಲಿಲ ಆತನು ಅದನುನ ‚ನಾನು ನಿನನನುನ ಔಯೆದ ೆಮುಮತಾತನೆ‛, ಎಿಂದು ಅದನುನ ಫದಲಾಯಿಸ್ದನು, 
ಅದು ಅದೆೋ ರಿೋತಿ ಮೋಷಗ ೆಳಿಷುಿಂತಿದೆ. ಎಿಂಎಿಂ ಪ್ರಕ್ಾಥಲ್ ಅನುಾದಿಷುತಾತನೆ: ‚ನಾನು ನಿನನನುನ 
ಟುಿಖ ಡ್ರಷುತಿತದೆದೋನೆ‛. ಈ ಷಶಿ ಮೋಷ ಮಾಕೆ್? ‚ತಾಫ್ರ‛ ಎಿಂದಯೆ ಷಾಮುುದು (ಈ ಕ್ಳೆಗಿನ ನಿಗಿಂಟುಖಳ ಯಕ್ಾಯ: 
ಜ.ೆ ಕ್ಾಮಟಪಾಗೆ , ಇಡಫ ಲಿ ಲೆೋನ್ ಭತುತ ಇಬನ ಭುಕ್ಾಯಮ್). ಇಬನ ಅಫಾಫಸ್, ಭಸಭಭದ್, ಸೆೋಳಿದಯು: ‚ಭುತಾಫ್ರ-
ಕ್ಾ ಭುಮಿಟು-ಕ್ಾ”. ಅಲಲದೆ ‚ನಾನು ನಿನನನುನ ಷಾಮುಿಂತೆ ಭಾಡುತೆತೋನೆ‛ (ಅಲ್-ಫುಖ್ಾರಿ). 
 
ಭತೆ ತಿಂದು ಾಔಮು ಈ ಷಾಕ್ಷಿನುನ ಖಟ್ಟಿಗೆ ಳಿಷುತತದೆ, ಯೋಷುವಿನ ಸೆೋಳಿಕೆ್: 

ಆದದರಿಿಂದ ನಾನು ಜನಿಸ್ದ ದಿನ, ನಾನು ಷಾಮು ದಿನ ಭತುತ ನನನನುನ ುನ: ಜಿೋಿಂತಗೆ ಳಿಷಲಾಖು ದಿನ ನನಗೆ 
ವಾಿಂತಿ ಸ್ಖಲಿ. (ಷ ಯಾ 19:33). 
 

ಕ್ತಯಷತ ವಿಯೆ ೋಧಿ ಅಲ್-ದಜುಲನನುನ ಷೆ ೋಲಿಷಲು ಯೋಷು ಬ ಮಿಗೆ ಭಯಳಿದ ನಿಂತಯ ಆತನ ಷಾು ಷಿಂಬವಿಷುತತದೆ 
ಎಿಂದು ಅನೆೋಔ ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಾದಿಷುತಾತಯೆ. ಅದಯ ನಿಂತಯ, ಯೋಷುನುನ ಭದಿೋನಾದಲಿಲ ಭಸಭಭದ್ ಔಾದಲಿಲ ಷಭಾಧಿ 
ಭಾಡು ನಿರಿೋಕ್ಯೆಿದೆ. ಇದು ಅಶೆಿೋನ  ನಿಜಾದ ಾಮಖ್ಾಮನಾಖಲಾಯದು,  ಏಕೆ್ಿಂದಯ ೆ ಕ್ ೆನೆಮ ಸೆೋಳಿಕೆ್ಗ ೆ ಷಲ 
 
 
-------------------------------- 
215 ಅಲಾಲಸನು ಉತತಭ ಯೋಜನೆಖಳನುನ ಭಾಡುತಾತನೆ, ಅಿಂದಯೆ ಜನಯನುನ ಿಂಚಿನ ಷಫಸುದು, ಇದನುನ ಷ ಯಸ್ 3:54 ಯಲಿಲ ಔುರ್ ಆನ್ ಲಿಲ ಷ ಚಿನ ಷಲಾಗಿದೆ; 7:99 ಭತುತ 10:21 
216 ಈ ಚಳುಳಿಮನುನ ವಿಬಾಖ 1.6.5 ಯಲಿಲ ವಿರಿಷಲಾಗಿದೆ. 
217 ಈ ಸ್ದಾಧಿಂತನುನ "ಷ ನ್ ಸ್ದಾಧಿಂತ" ಎಿಂದ  ಔಯೆಮುತಾತಯೆ, ಏಕೆ್ಿಂದಯೆ ಯೋಷು ಕೆ್ೋಲ ಭ ಚೆಗ ಸೆ ೋಗಿದಾದನೆ, ಆದಯೆ ಆತನ ಶಿಲುಫೆಗೆೋರಿಷುವಿಕೆ್ಮಲಿಲ ಷಾಮಲಿಲಲ. ಅಲಿಲದದಯೆಲಲಯ  ಮೋಷ 
ಸೆ ೋದಯು. ಷಭಾಧಿಮಲಿಲ, ಯೋಷು ಚೆೋತರಿಸ್ಕೆ್ ಿಂಡನು, ಔಲಲನುನ ಉಯುಳಿಸ್ ಒಡ್ರಸೆ ೋದನು. ಈ ಸ್ದಾಧಿಂತನುನ 18 ಭತುತ 19 ನೆೋ ವತಭಾನಖಳಲಿಲ ಈಗಾಖಲೆೋ ಮುಯೆ ೋಪ್ರಮನ್ ೆೈಚಾರಿಔತೆಮ 
ಧಭಗವಾಷರಜ್ಞರಿಿಂದ ಅಭಿೃದಿಧಡ್ರಷಲಾಗಿದೆ. ಕ್ಾಶಿೀಯದಲಿಲ (ಬಾಯತ) ಯೋಷು ಷಭಾಧಿಮನುನ ಔಿಂಡುಕೆ್ ಿಂಡ್ರದೆದೋೆ ಎಿಂದು ಅಸಭದಿಮಯು ಬಾವಿಷುತಾತಯೆ.  
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ಮದಲು ಾಔಮದಲಿಲ ಫಸುತೆೋಔ ಿಂದೆೋ ರಿೋತಿಮ ಾಔಮಖಳನುನ ಫಳಷಲಾಖುತತದೆ, ಈ ಫಾರಿ ಷಾನನಿಔನಾದ ಯೋಸಾನನುನ 
ಉಲೆಲೋಖಿಷುತತದೆ: 
ಆದುದರಿಿಂದ ಅನಿಗೆ ವಾಿಂತಿ ಸ್ಖಲಿ-ಅಯು ಸುಟ್ಟಿದ ದಿನ, ಅಯು ಷಾಮು ದಿನ, ಭತುತ ಅಯನುನ ಭತೆತೋ 
ಜಿೋಿಂತಗೆ ಳಿಸ್ ಎಬಿಫಷಲಾಖು ದಿನ. (ಷ ಯಾ 19:15). 
ಷಾನನಿಔನಾದ ಯೋಸಾನ ಮಾಕೆ್ ಷತತನು ಭತುತ ಯೋಷುನುನ ಫಸುತೆೋಔ ಿಂದೆೋ ರಿೋತಿಮ ಾಔಮಖಳಲಿಲ 
ಸೆೋಳಲಾಖುುದಿಲಲೆೋ? ಇದು ಷ ಯಾ 4:157 ದೆೋ ದೆೋ ಉಲೆಲೋಖಿಸ್ದ ಾಔಮಕ್ಾೆ ವಿಯುದಧಾಗಿದೆ. 
 
ಕ್ೈೆಷತ ದೃಷ್ಟ್ಿಕ್ ೆೋನದಲಿಲ, ಯೋಷು ಶಿಲುಫಗೆೆೋರಿಷುವಿಕ್ೆಮು ಇಡ್ರೋ ಷತಮೆೋದ ಷಿಂದೆೋವದ ಕ್ೋೆಿಂದಯ ಭತುತ ಯಾಕ್ಾಶೆಠಮಾಗಿದೆ. 
ಶಿಲುಫಗೆೆೋರಿಷುವಿಕ್ಮೆು ಯೋಷುವಿನ ಕ್ಾಮಾಗಚಯಣೆಮ218 ಿಂದು ಬಾಖಾಗಿದೆ. ಿಂದು ಯೋಷುನುನ ಷಭಾಧಿಯಿಿಂದ 
ಜಿೋಿಂತ ಭನುಶಮನಾಗಿ ುನಯುತಾಥನಗೆ ಳಿಸ್ದಾಖ ದೆೋಯು ತನನ ವಕ್ತತಮ ವೆಯೋಶಠತಮೆನುನ ಯದಶಿಗಸ್ದನು. 
ಶಿಲುಫಗೆೆೋರಿಷುವಿಕ್ಮೆು ಷತಮೆೋದದಲಿಲ ಅಿಂಗಿೋಔರಿಷಲಟಿ ಷಿಂಖತಿಮಾಗಿದೆ. ಇದಲಲದ,ೆ ಈ ವಿಶಮದ ಫಗೆೆ ಇತಯ 
ಐತಿಸಾಸ್ಔ ಷಾಕ್ಷಿಖಳೄ ಇ.ೆ ುಯಾೆಖಳು ಷೆೋರಿ:ೆ 

 ಮೆಸ್ಷೋಮನ ಭಯಣನುನ ಸಳಮೆ ಡಿಂಫಡ್ರಕೆ್ಮ ಯಾದಿಖಳು ಯಾದಿಸ್ದದಯು (ಯವಾಮ 53; ಕ್ತೋತಗನೆ 
22:1-8).  

 ಯೋಷುವಿನ ತಾಮಖದ ಭಯಣು ಸಳಮೆ ಡಿಂಫಡ್ರಕೆ್ಮ ತಾಕ್ತಗಔ ರಿಣಾಭ ಭತುತ ನೆಯೆೋರಿಕೆ್ (ಲ ಔ 
24:26; 24:44). ಸಳಮೆ ಡಿಂಫಡ್ರಕೆ್ಮ ದೆೋ ದೆೋ ಅಪ್ರಗಷಫೋೆಕ್ಾಗಿಯು ಫಲಿಖಳನುನ ಸೆ ಷ 
ಡಿಂಫಡ್ರಕೆ್ಮಲಿಲ ಯೋಷು ಿಂದು ಫಾರಿ ತಾಮಖದ ಭಯಣು ಫದಲಾಯಿಸ್ತು (ಇಬಿಯ 10:1-18). 

 ಷುಾತೆಗಮ ಭ ಯನೆೋ ಿಂದು ಬಾಖು ಬ ಮಿಮ ಮೆೋಲಿನ ಯೋಷುವಿನ ಕ್ ೆನೆಮ ಾಯದ ಔುರಿತು ಇದ,ೆ 
ಆತನ ಭಯಣ ಭತುತ ುನಯುತಾಥನಕ್ಾೆ ಷಿಂಫಿಂಧಿಸ್ದ.ೆ 

 ಯೋಷು ತನನ ಭಯಣನುನ ಮೋದಲೆೋ ಸೆೋಳಿದದನು (ಲ ಔ 9:22; 22:37). 
 ಸಲಾಯು ಯತಮಕ್ಷದಶಿಗಖಳ ಷಾಕ್ಷಿಖಳಿ ೆ(2ೆೋ 1:16-18; 1ಯೋಸಾನ 1:1-3; 1ಕ್ೆ ೋರಿಿಂಥ 15:3-8). 
 ಇತಿಸಾಷಕ್ಾಯಯು ಯೋಷುವಿನ ಭಯಣನುನ ಯದಿ ಭಾಡ್ರದಾದಯೆ (ಉದಾ. ಜೆ ೋಷೆಪಸ್ ಭತುತ ಕ್ಾನೆಗಲಿಮಸ್ 

ಟಾಸ್ಟಸ್, ಮದಲ ವತಭಾನದ ಇತಿಸಾಷಕ್ಾಯಯು). 
 ಯೋಷುವಿನಿಿಂದ ಜಿೋನನುನ ಫದಲಾಯಿಸ್ದ ಜನಯ ಷಾಕ್ಷಿ (ಅ.ಔೃ 4:8-13; 7:56; 24:24). 

ಈ ಕ್ಳೆಗಿನ ಕ್ ೆೋಶಿಔು ಕ್ೈೆಷತಯು, ಯಸ ದಿಖಳು ಭತುತ ಭುಸ್ಲಭಯಲಿಲ ಶಿಲುಫಗೆೆೋರಿಷು ಸ್ಥತಿಮ ಅದುಬತ 
ಅಷಭಾನತೆಮನುನ ದಗಿಷುತತದೆ: 
 
ಕ್ೈೆಷತತ ಯಸ ದಮ ಭತ ಇಷಾಲಿಂ (ಔುರ್ ಆನ್  ಯಕ್ಾಯ) 
ಯೋಷು ಮೆಸ್ಷಸನಾಗಿದಾದನೆ, ಆತನ 
ಶಿಲಫೆ ಮೆೋಲೆ ಷತತನು. 

ಯೋಷು ಮೆಸ್ಷಸನಾಗಿಲಲ, ಆದಯೆ 
ಆತನು ಶಿಲಫೆ ಮೆೋಲೆ ಷತತನು. 

ಯೋಷು ಮೆಸ್ಷಸನಾಗಿದಾದನೆ, ಆದಯೆ 
ಆತನು ಶಿಲಫೆ ಮೆೋಲೆ ಷಾಮಲಿಲಲ. 

 
 
--------------------------- 
218 ಯೋಷುವಿನ ಧೆಮೋಮು ಅಿಂತಿಭ ರಿ ಣಗ ಫಲಿಾಗಿ ಶಿಲುಫೆಮಲಿಲ ಷಾಮುುದು, ಇದರಿಿಂದಾಗಿ ಆತನನುನ ನಿಂಫುಯೆಲಲಯ  ಾಖಳ ಕ್ಷಮೆಮನುನ ಭತುತ ನಿತಮ ಜಿೋನನುನ ಡೆಮಫಸುದು 
(ಯೋಸಾನ 3:16; 5:24; 14:6; 20:31). 
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2.3.5 “ಮಸಮಮದನ ಜಿೇನು ಯೇಷುವಿಗಿಂತ ವ್ಿೇಶುಾಗಿತುತ” 
 
>< 
 

 

ಮುಸ್ಲಂ ಆಕ್ೇ್ಣ ್
‚ಭಸಭಭದ್ ಅಲಾಲಸನ ಅಿಂತಿಭ ಯಾದಿ ಭತುತ ಆತನ ಜಿೋನು ಯೋಷುವಿನ ಜಿೋನಕ್ತಾಿಂತ ಸೆಚುಿ ಉತತಭ  
ಷಬಾನುನ ಸೆ ಿಂದಿದೆ!‛ 

 
ಅನೆೋಔ ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಯೋಷುವಿನ ಫಗೆೆ ಕ್ೈೆಷತಯು ಸೆಚಿಿನ ನ ಗೌಯನುನ ಸೆ ಿಂದಿದಾದಯೆ ಭತುತ ಆತನನುನ ಆಯಾಧಿಷುತಾತಯೆ 
ಎಿಂದು ತಿಳಿದಿದಾದಯೆ. ಇದು ಅರಿಗ ೆ ವಿಚಿನ ತಯಾಗಿದೆ ಭತುತ ಕ್ೈೆಷತಯು ವಿಖಯಸಾಯಾಧನೆ ಭಾಡ್ರದಾದಯೆ ಎಿಂದು ಅಯು 
ಬಾವಿಷುತಾತಯೆ. ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗದಲಿಲ, ಭಸಭಭದ್ ಎಲಲಯ ಅಿಂತಿಭ ಭತುತ ವೆಯೋಶಠ ಯಾದಿ ಭತುತ ಯೋಷು ಷೆೋರಿದಿಂತೆ ಇತಯ 
ಯಾದಿಖಳಿಗಿಿಂತ ಸೆಚು ಿವೆಯೋಶಠ ಷಬಾದನಾಗಿದಾದನೆ. 
 
ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಭಸಭಭದ್ ಅಯನುನ ಎತತಯಕೆ್ಾ ಏರಿಷು ಫಮಕ್ಯೆಿಿಂದ ಾಷತವಿಔಾಗಿ ಆತನು ಎಿಂದಿಖ  ಭಾಡದ ಅಥಾ 
ಸೆೋಳದ ವಿಶಮಖಳನುನ ಸೆೋಳು ಭ ಲಔ ಭುಸ್ಲಿಂಯನುನ ಆದಶಿಗಷುತಾತಯೆ. ಸೆೋಗಾದಯ , ಈ ತಗನೆ ಾಷತಕ್ತಾಿಂತ 
‚ಆವಾದಾಮಔ ಚಿನ ಿಂತನೆಗ‛ೆ ಸತಿತಯಾಗಿದೆ. ಆದದರಿಿಂದ, ಕ್ೈೆಷತಯು ಭುಸ್ಲಭಯ ಸೆೋಳಿಕೆ್ಖಳನುನ ಎಚರಿಿಕೆ್ಯಿಿಂದ ಆಲಿಷುುದು 
ಭತುತ ಅಿಂತಸ ಸಔುಾಖಳನುನ ಫೆಿಂಫಲಿಷು ುಯಾೆಖಳಿಗಾಗಿ ದಯಯಿಿಂದ ಕ್ೋೆಳಿಕ್ ೆಳುಳುದು ಫಸಳ ಭುಕಮಾಗಿದೆ. 
ವಿಬಾಖ 2.3-1 ಯಲಿಲ ಸೆೋಳಿದಿಂತೆ, ಭಸಭಭದ್ ಷೆೋರಿದಿಂತ ೆ ಔುಯಾಆನಿನಲಿಲಮ  ಷಸ ಯೋಷುನುನ ಎಲಲರಿಗಿಿಂತ ವೆಯೋಶಠ 
ಎಿಂದು ಚಿನ ತಿಯಷಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ಳೆಗಿನ ಕ್ ೆೋಶಿಔು ಯೋಷು ಭತುತ ಭಸಭಭದ್ ಅಯ ಜಿೋನದ ನಡುವಿನ ಖಭನಾಸಗ 
ಸೆ ೋಲಿಕ್ಖೆಳನುನ ವಿರಿಷುತತದೆ: 
 
 
 
ವಿಶಮ ಯೋಷುವಿನ ಜಿೋನ ಭಸಭಭದನ ಜಿೋನ 
ಭದು ೆ ದೆೋಯ ವಿಾಸದ ರಿಔಲನೆಮನುನ 

ಷೃಷ್ಟ್ಿ ನಿಯ ಣೆಮಲಿಲ ವಿರಿಷಲಾಗಿದೆ 
(ಆದಿ 1:27; 2:21-25). ಭದುೆ 
ಫಫ ುಯುಶ ಭತುತ ಫಫ ಭಹಿಳಮೆ 
ನಡು ೆ ಎಿಂದು ಯೋಷು ಈ 
ನಿಮಭನುನ ದೃಡಡ್ರಷುತಾತನೆ 
(ಭಾಔಗ 10:2-12). 

ಭಸಭಭದನು, ಎಲಾಲ ಭುಸ್ಲಿಂರಿಗ ೆ
ಭಾದರಿಮಾಗಿ, ಅನೆೋಔ 
ಸೆಿಂಡತಿಮಯನುನ ಸೆ ಿಂದಿದದನು. 
ಔುರ್ ಆನ್   (ಷ ಯಾ 4:3) ಯತಿಯಫಫ 
ಭುಸ್ಲಿಂ ುಯುಶನಿಗೆ ನಾಲುಾ 
ಸೆಿಂಡತಿಮಯನುನ ಸೆ ಿಂದಲು ಅನುು 
ಭಾಡ್ರಕ್ ೆಡುತತದೆ, ಇದು ಅನೆೋಔ 
ಭಹಿಳಮೆರಿಗೆ ಸೆಚಿಿನ ನ 
ತೆ ಿಂದಯಖೆಳನುನಿಂಟು ಭಾಡ್ರದೆ. 
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ಾಖಳನುನ ಕ್ಷಮಿಷು ಅಧಿಕ್ಾಯ ಜನಯ ಾಖಳನುನ ಕ್ಷಮಿಷು ಫಲ 
ಭತುತ ಅಧಿಕ್ಾಯು ಯೋಷುವಿಗಿದೆ! 
(ಭತಾತಮ9:1-8; ಭಾಔಗ2:1-12; 
ಯೆ ೋಭಾುಯ 10:9). 

ಅಲಾಲಸನ ಸೆಷರಿನಲಿಲ ಭಸಭಭದನು 
ಎಿಂದಿಖ  ಜನಯ ಾಖಳನುನ 
ಕ್ಷಮಿಸ್ದಾದನೆಿಂದು  ಔುರ್ ಆನ್  ನಲಿಲ 
ಎಲಿಲಮ  ಸೆೋಳಲಿಲಲ. 

 

ಫಸುಶಮದ ಷಾಭಾಯಜಮ ಭತುತ 
ಷಭಾದಾನ  

 ಯೋಷು ಷತಮ, ಪ್ರಯೋತಿ, ದೆೋಯ ೆಿಂದಿಗಿನ 
ವಾಿಂತಿ, ಷಿಂತೆ ೋಶ, ಷಮಿಂ 
ನಿಯಾಔಯಣೆ, ಬಕ್ತತ ಭತುತ ದೆೋರಿಗೆ 
ಮಿೋಷಲಾದ ಜಿೋನನುನ ಆಧರಿಸ್ದ 
ಆತಿೀಔ ಯಾಜಮನುನ ಘೀ ೋಷ್ಟ್ಸ್ದನು 
(ಭತಾತಮ 26: 26-29; 1ೆೋತಯ 
2:9-10,ಯಔಟಣೆ  1:5-6). 

ಭಸಭಭದ್ ಭದಿೋನಾ ನಾಮಔ 
ಯೆ ಿಂದಿಗೆ (ಕ್ತಯ.ವ. 622) ಭಾಡ್ರದ 
ಿಂದು ಅಯ ಬವಿಶಮದ 
ಯಾಜಕ್ತೋಮ ಜಿೋನದ ಅಡ್ರಾಮ 
ಭತುತ ಅಯ ಷಾಭಾಯಜಮದ ಮಿಲಿಟರಿ 
ವಿಷತಯಣೆಗ ೆ ಆಧಾಯಾಗಿತುತ. ಇಿಂದು 
ಇಡ್ರೋ ಜಖತತನುನ ಷಾಧಿೋನಡ್ರಸ್ಕ್ೆ ಳುಳ 
ುದು ಭತುತ ವಾಿಂತಿಮನುನ ಷಾಥಷು 
 ಷಲುಾಗಿ ಇಷಾಲಮಿನ ಕ್ಾನ ನನುನ  
ರಿಚಯಿಷುುದು ಭ ಲಬ ತ 
ಭುಸ್ಲಭಯ ಉದೆದೋವಾಗಿದೆ. 

 

ಷ-ಇಚೆ ಿಭತುತ ಫಲ ಯೋಷು ತನನ ಧೆಮೋಮದ ಫಗೆೆ 
ತಿಳಿದಿದದನು ಭತುತ ಯಲೆ ೋಔದಲಿಲಯು 
 ತನನ ತಿಂದೆಗ ೆವಿಧೆೋಮನಾಗಿದದನು. 
ತಾನು ಯಯ ಷಲೆೋಮಿನಲಿಲ ಶಿಲುಫೆ 
ಮಲಿಲ ಷಾಮುತತೆೋನೆಿಂದು ಯೋಷುವಿಗೆ 
ತಿಳಿದಿದದಯ , ಆತನು ಷಹಿತಾಷಕ್ತತ 
ಯಿಿಂದ ಲಾಮನ ಭಾಡಲಿಲಲ, 
ಆದಯ ೆಆತನನುನ ನಿಂಫು ಎಲಲರಿ 
ಗೆ ೋಷಾಯ ಮಜ್ಞಾಗಿ ಭಯಣ 
ಸೆ ಿಂದಲು ಷಇಚಿೆಯಿಿಂದ ಯಯ ಷ 
ಲೆೋಮಿಗೆ ಫಿಂದನು (ಭತಾತಮ 
20:17-19). 

ಕ್ತಯ.ವ 622 ಯಲಿಲ ಭಸಭಭದ್ 
ಮೆಕ್ಾಾದಿಿಂದ ಭದಿೋನಾಕ್ೆಾ ಲಷೆ 
ಫಿಂದನು. ಮೆಕ್ಾಾದಲಿಲ ತನನ ಷಿಂತ 
ಜನರಿಿಂದ ಕ್ತಯುಔುಳಕೆ್ ಾಳಗಾದನು 
ಭತುತ ಆತನ ೆೈಮಕ್ತತಔ ಬದಯತಮೆನುನ 
ಭಿಂಜ ಯು ಭಾಡ್ರದ ಷಥಳಕೆ್ಾ 
ಸೆ ೋಖಲು ನಿಧಗರಿಸ್ದನು! 
ಭದಿೋನಾದಲಿಲ ಆತನು ಷೆೈನಮನುನ 
ಷಾಥಪ್ರಸ್ದನು ಭತುತ ಅಧಿಕ್ಾಯ ಭತುತ 
ಷಿಂತಿತನಲಿಲ ೆೋಖಾಗಿ ಫೆಳದೆನು. 
 

ಕ್ಷಭಾಣೆ ಯೋಷು ತನನ ಅನುಮಾಯಿಖಳಿಗೆ 
ಇತಯಯನುನ ಷಇಚಿೆಯಿಿಂದ ಕ್ಷಮಿಷಲು 
ಆದೆೋಶಿಸ್ದನು (ಭತಾತಮ6:14-15). 

ಭಸಭಭದ್ ‚ಯಔತದ ಷೆೋಡು‛ ಅಿಂದಯ,ೆ 
ಸಲುಲಖಳಿಗ ೆ ಸಲುಲಖಳು ಭುಸ್ಲಭರಿಗೆ 
ಫೆೋಶಯತಾತದ ಕ್ಷಮೆಮು 
ತಿಳಿದಿಯುುದಿಲಲ. 
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? 
 

 

ಿವ್ನರ್ಳು 
 ಯೋಷು ‚ರಿವುದದ ಭಖನು‛ ಎಿಂದು ಔುರ್ ಆನ್  ಮಾಕೆ್ ಸೆೋಳುತತದೆ (ಷ ಯಾ 19:19), ಆದಯ ೆಭಸಭಭದನು 

ತನನ ಾಖಳಿಗಾಗಿ ಕ್ಷಮೆ ಕ್ೋೆಳುಿಂತೆ ಅಲಾಲಸನು ಆಜ್ಞಾಪ್ರಸ್ದಾದನೆ (ಷ ಯಾ 48:2)? 
 ಔುರ್ ಆನ್  ಷ ಚಿನ ಷುತತದೆ (ಷ ಯಸ್ 3:54; 7:99; 10:21) ಅಲಾಲಸನು ಭಾನಔುಲಕ್ತಾಿಂತ ಯೋಜನಖೆಳನುನ 

ಯ ಪ್ರಷಲು ತರಿತಾಗಿಯುತಾತನೆ ಭತುತ ಇದರಿಿಂದ ಜನಯನುನ ಮೋಷಗ ೆಳಿಷಫಸುದು. ಈ ರಿೋತಿಮಾದಯ,ೆ 
ಇತಿಸಾಷದಲಿಲ ಈಖ ಮೋಷ ಅಥಾ ನಿಜ ಏನಾಗಿದ ೆಎಿಂದು ನಿಭಗೆ ಸೆೋಗೆ ಗೆ ತುತ? 

 ಔುರ್ ಆನ್  ಿಂದು ಾಔಮದಲಿಲ ಶಿಲುಫೆಗೋೆರಿಷುವಿಕೆ್ಮನುನ ಮಾಕೆ್ ತಿಯಷಾರಿಷುತತದ ೆ (ಷ ಯಾ 4:157) ಆದಯೆ 
ಇದು ನಿಜಔ ಾ ಶಿಲುಫಗೆೆೋರಿಸ್ದ ಯೋಷು ಎಿಂಫುದಾಗಿ ಇತಿಸಾಷದ ಷತಮಾಗಿದೆ. 

 ಔುರ್ ಆನ್ ಲಿಲನ ಸೆೋಳಿಕೆ್ಖಳು ಭಸಭಭದ್ ಗಿಿಂತಲ  ಸೆಚಾಿಗಿ ಯೋಷುನುನ ಚಿನ ತಿಯಷುತತೆ. ಭಸಭಭದ್ ಭಸಾನ್ 
ಯಾದಿ ಎಿಂದು ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಮಾಕ್ೆ ನಿಂಫುತಾತಯ?ೆ 

 ಮೆಸ್ಷೋಮನು ದೆೋಯ ಭಖನಿೆಂದು ದೆೈವಾಷರದ ತಿಳುಳಿಕೆ್ ಷಶಿಾಗಿದೆ. ಸಾಗಾದಯ ೆ ಭುಸ್ಲಿಂಯು 
ಯೋಷುನುನ ಮೆಸ್ಷೋಮನಾಗಿ ಸ್ೋಔರಿಷುತಾತಯೆ ಆದಯ ೆದೆೋಯ ಭಖನೆಿಂದು ತಿಯಷಾರಿಷುತಾತಯೆ ಮಾಕ್ೆ? 

 ಭಸಭಭದ್ ಅಿಂತಿಭ ಯಾದಿಮಾಗಿದದಯೆ, ಯೋಷುನುನ ಯಲೆ ೋಔಕೆ್ಾ ಮಾಕ್ ೆ ತೆಗೆದುಕೆ್ ಳಳಲಾಯಿತು 
(ಷ ಯಾ 4:158)? ಅದು ಯೋಷುನುನ ಭುದೆಯಮಾಗಿ ಭತುತ ಅಿಂತಿಭ ಯಾದಿಮನಾನಗಿ 
ಭಾಡುುದಿಲಲೆೋ? 

 
2.4 ಕ್ೈಷತ ಫ್ ೇಧನ್ಗ ್ಮುಸ್ಲಂ ಆಕ್್ೇಣ ್
 
2.4.1 “ದ್ೇರನುನ ಷತಾ್ೇದದಲಿಲ ತಾಗಿ ಚಿತಿಿಷಲಾಗಿದ”್ 
>< 
 
 

ಮುಸ್ಲಂ ಆಕ್ೇ್ಣ ್
‚ಲೆ ೋಔನುನ ಷೃಷ್ಟ್ಿಸ್ದ ಏಕೆ್ೈಔ ನಿಜಾದ ದೆೋಯು ಅಲಾಲಸನು. ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಲು ಷಾಧಮವಿಲಲದ, ದೆೋಯ ಅನೆೋಔ 
ಖುಣಲಕ್ಷಣಖಳನುನ ಕ್ೈೆಷತ ಷತಮೋೆದು ಚಿನ ತಿಯಷುತತದೆ. ಅದಯ ೆಿಂದಿಗೆ. ಔುರ್ ಆನ್ ನಲಿಲ ಭಾತಯ ದೋೆಯ ನಿಜಾದ 
ವಿಯಣೆಮನುನ ಔಿಂಡುಹಿಡ್ರಮಫಸುದು.‛ 

 
ಭುಸ್ಲಿಂಯು ದೆೋಯನುನ ಅಯೆಬಿಕ್ ಸೆಷರಿನಿಿಂದ ‚ಅಲಾಲಸ‛ ಎಿಂದು ಔಯೆಮುಾಖ, ಅಯು ಯಸ ದಮಯ ಭ ಲನುನ 
ಫಳಷುತಾತಯೆ, ಅದು ಹಿೋಫ ಯ ಎಲಾ, ಎಲ್ ಭತುತ ಎಲ ೆಲೋಹಿಭ ಖಳಲಿಲಮ  ಔಿಂಡುಫಯುತತದೆ. ಇಿಂದು ಅಯೆೋಬಿಕ್-

ಉತತಯಾಧಿಕ್ಾರಿ ಯೋಷು ತನನ ಭಯಣದ ನಿಂತಯ, 
ವಿತಾಯತಭನು ಫಿಂದು ಎಲಾಲ ಶಿಶಮರಿಗೆ 
ಭಾಖಗದವಗನ ನಿೋಡುತಾತನೆ ಎಿಂದು 
ಘೀ ೋಷ್ಟ್ಸ್ದನು ಯೋಸಾನ 14-16 

ಭಸಭಭದ್ ಉತತಯಾಧಿಕ್ಾರಿಮನುನ 
ನೆೋಮಿಷದ ಕ್ಾಯಣ, ಆತನು 
ಭಯಗೆಸ್ದ ನಿಂತಯ ಆತನ 
ಅನುಮಾಯಿಖಳು ಬವಿಶಮದ ನಾಮಔ 
ಮಾಯು ಎಿಂದು ಜಖಳಾಡ್ರದಯು. 
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ಭಾತನಾಡು ಕ್ೈೆಷತಯು ‚ಅಲಾಲಸ‛ ಎಿಂಫ ದನುನ ಇಷಾಲಿಂ219 ಧಭಗ ಕ್ಾಣು ಮದಲೆ ಉಯೋಗಿಸ್ದಾದಯ.ೆ ಯಕ್ಷಣೆಗ ೆ
ಷತಮೆೋದದ ಇತಿಸಾಷದಲಿಲ ತನನನುನ ಯಔಟಡ್ರಸ್ದ ಫಫ ದೆೋಯು ಔುರ್ ಆನ್ ನಲಿಲ ತನನನುನ ಯಔಟಡ್ರಸ್ದಾದನೆಯೋ? 
ದೆೋಯ ಫಗೆೆ ಷತಮೆೋದ ಭತುತ ಔುರ್ ಆನ್  ಷಾಕ್ಷಿಖಳು ುತತೆಯೋ? ಉತತಯು ಷಿಂ ಣಗಾಗಿ ಇಲಲ! ಭುಿಂದಿನ 
ಾಔಮಬಾಖಖಳಲಿಲ ಷಿಂಕ್ಷಿತ ವಿಯಣೆಮನುನ ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ. 
 
ಕ್ಲೆು ಕ್ೈೆಷತಯು ಎಲಾಲ ಭುಸ್ಲಿಂಯು ದೆ ಅಥಾ ಷುಳುಳ ದೆೋಯನುನ ಾಯರ್ಥಗಷುತಾತಯೆ ಎಿಂದು ಸೆೋಳಲು ಲು 
ತೆ ೋಯುತಾತಯೆ. ಈ ಸೆೋಳಿಕೆ್ ಷಯಳ ಭತುತ ಅಾಮಕ್ಾರಿಮಾಗಿದ.ೆ ಜನಯು ಯಷಯ ತಿೋುಗ ನಿೋಡಲು ಹಿಿಂಜರಿಮಫೆೋಔು 
ಆದಯ ೆದೆೋರಿಗ ೆ ತಿೋಗನುನ ಬಿಡಫೋೆಔು. ಮಾ ದೆೋರಿಗೆ ಭಾಡ್ರದ ಎಿಂಫ ಯವೆನ ಭಾತಯ ಕ್ೋೆಳಫೆೋಔು, ಉದಾಸಯಣೆಗೆ, 
ಕ್ ೆೋನೆಗಲಮನ ಾಯಥಗನೆ (ಅ.ಔೃ 10:2): ಿಂದು ದೆೋವೊೋ ಅಥಾ ಷುಳುಳ ದೆೋಯ ೆೋ? ಕ್ ೆೋನೆಗಲಮನು, ಅನೆೋಔ 
ಭುಸ್ಲಿಂಯು ದೆೋಯನುನ ಾಯಭಾಗೆಔಾಗಿ ಾಯರ್ಥಗಸ್ದಿಂತೆ ಾಯರ್ಥಗಸ್ದನು, ಆದಯ  ಆತನು ಆತನನುನ ತಿಳಿದಿಯಲಿಲಲ. 
ಭುಸ್ಲಿಂಯು  ದೆೋಯ ೆಿಂದಿಗ ೆ ಸೆ ಿಂದಾಗೆಕ್ ೆ ಭಾಡ್ರಕ್ ೆಳಳಲು ಷಭಥಗಯಾಗಿಯುಿಂತೆ ಆತನು ಇನ ನ ಯೋಷುವಿನ 
ಷಿಂದೆೋವನುನ ಕ್ೆೋಳಿಸ್ಕ್ ೆಿಂಡ್ರಯಲಿಲಲ.  ಆಖ ಭಾತಯ ಕ್ ೆೋನೆಗಲಮನು ದೆೋಯನುನ ನಿಜಾಗಿಮ  ತಿಳಿದುಕೆ್ ಳುಳನು.  
! 
 
 

ಷತಾ ಕಥ್ 
ಫಫ ಭುಸ್ಲಿಂ ಈ ಕ್ಳೆಗಿನ ಔಥಮೆನುನ ವಿರಿಸ್ದಾದನೆ: ‚ಹಿಿಂದೆ ನಾನು ಅಲಾಲಸನಿಗೆ ಸಲಾಯು ೆೈಮಕ್ತತಔ 
ಾಯಥಗನೆಖಳನುನ ಾಯರ್ಥಗಸ್ದೆದೋನೆ. ಸೆೋಗಾದಯ , ಅಲಾಲಸನು ದ ಯದಲಿಲಯು ಕ್ಾಯಣ, ನನನ ಖ್ಾಷಗಿಮಾಗಿ 
ಭಾಡು ಾಯಥಗನೆ ದೆೋದ ತನು ನನನ ವಿನಿಂತಿಖಳನುನ ಅಲಾಲಸನಿಗ ೆದಿೋಗಗ ಯಮಾಣದಲಿಲ ಷಾಗಿಷಫೆೋಕ್ಾಗಿತುತ. 
ನನನ ಮಾುದೆೋ ವಿನಿಂತಿಖಳಿಗ ೆಅಲಾಲಸನಿಿಂದ ಉತತರಿಷಲಿಲಲ. ನನನ ದೆೋದ ತನು ಳೆಳಮ ಕ್ಲೆಷ ಭಾಡಲಿಲಲ ಎಿಂಫ 
ದೆ ಡಡ ಅನುಭಾನ ನನನಲಿಲತುತ. ಅನು ಎಿಂದಿಖ  ಅಲಾಲಸನನುನ ತಲುಲಿಲಲ ಆದಯ ೆಅನು ದಗೆದನಾಗಿದದನು 
ಭತುತ ದಾರಿಮಲಿಲ ಭಲಗಿದದನು, ಅಥಾ ಇನೆ ನಫಫ ದೆೋದ ತನನುನ ಬೆೋಟ್ಟಮಾಗಿ ಅನೆ ಿಂದಿಗೆ  ಸಯಟೆ 
ಸೆ ಡೆದನು ಭತುತ ಹಿೋಗೆ ಅನು ನನನ ವಿನಿಂತಿಖಳನುನ ಅಲಾಲಸನ ಫಳಿಗ ೆಕ್ ೆಿಂಡೆ ಮುಮುದನುನ ಭಯೆತನು! ನಾನು 
ತುಿಂಫಾ ನಿಯಾವೆಗ ೆಿಂಡ್ರದದೆೋನೆ ಭತುತ ಏನು ಭಾಡಫೆೋಕೆ್ಿಂದು ನನಗೆ ಗೆ ತಿತಲಲ!‛  

ಅನೆೋಔ ಭುಸ್ಲಿಂರಿಗೆ ತಭಭ ಾಯಥಗನೆಖಳು ಮಾಾಖಲ  ಅಲಾಲಸನನುನ ತಲುುತತೆ ಎಿಂಫ ಬಯಷ ೆಇಲಲ. ದೆೋಯ ಆತಭನ 
ಭ ಲಔ ಮಾಾಖಲ  ನಭಭ ಸತಿತಯ ಇಯುತಾತನೆ ಭತುತ ನಭಭ ಾಯಥಗನೆ ಕ್ೋೆಳುತಾತನೆ, ಎಿಂಫ ರಿಔಲನೆಮನುನ 
ವಿರಿಷಲು ಕ್ೈೆಷತಯು ಅದುಬತಾದ ಅಕ್ಾವನುನ ಸೆ ಿಂದಿದಾದಯೆ. 
 
ಸಾಗಾದಯ,ೆ ಅಲಾಲಸನನುನ  ಔುರ್ ಆನ್ ನಲಿಲ ಸೆೋಗ ೆವಿರಿಷಲಾಗಿದ?ೆ ಕ್ಲೆು ಾತಯಖಳು ಷತಮೆೋದದಲಿಲಯುಿಂತೆಯೋ ಇಯುತತೆ 
ಉದಾ. ದೆೋಯು ಷೃಷ್ಟ್ಿಔತಗ, ಆತನು ಔಯುಣಾಭಯಿ, ಷಗವಔತ, ಷಗಜ್ಞಾನಿ ಭತುತ ನಿತಮನಾದನು-ಆದಯ ೆ ಕ್ಲೆು 
ಯಭುಕ ಖುಣಲಕ್ಷಣಖಳು ಭ ಲಬ ತಾಗಿ ವಿಭಿನನಾಗಿೆ. ಷತಮೆೋದದಲಿಲ ದೆೋಯ ಷಿಂ ಣಗ ವಿಯಣೆಮನುನ 
ಔುರ್ ಆನ್  ಜೆ ತೆ ಸೆ ೋಲಿಸ್ದಾಖ, ಫಫನೋೆ ದೆೋಯು ಷತಮೆೋದದಲಿಲ ಭತುತ ಔುರ್ ಆನ್ ಲಿಲ ತನನನುನ ಯಔಟಡ್ರಷಲಾಯನು 
ಎಿಂಫುದು ಷಶಿಾಖುತತದೆ. ಖಿಂಭಿೋಯ ಮತಾಮಷಖಳನುನ ಇಲಿಲ ಟ್ಟಿ ಭಾಡಲಾಗಿದೆ:220 
--------------------------- 
219 ಷತಮೆೋದದ ಅಯೆೋಬಿಕ್ ಆೃತಿತಖಳಲಿಲ, “ದೆೋಯು‛ ಅನುನ ‚ಅಲಾಲ‛ ಎಿಂದು ಅನುಾದಿಷಲಾಗಿದೆ. ಅಯಬ ಕೆ್ೈಷತಯು ಭತುತ ಭುಸ್ಲಿಂಯು ದೆೋಯ ಫಗೆೆ ಭಾತನಾಡುಾಖ ‚ಅಲಾಲ‛ ಎಿಂದು ಸೆೋಳಿದಯ  ಆ ದದ 
ತಿಳುಳಿಕೆ್ ವಿಭಿನನಾಗಿಯುತತದೆ. 
220 ಸೆಚಿನ ಿನ ವಿಯಣೆಗೆ 220 ಗಿಲ್ ಕ್ತಯಸ್ಿ (2003: 137-140). ನೆ ೋಡ್ರರಿ.  
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ರ್ುಣರ್ಳು ಷತಾ್ೇದದಲಿಲ ದ್ೇರು ಕುರ್ ಆನ್ ಲಿಲ ಅಲಾಲಸ 
ಷಿಂಫಿಂದ 
 
ಯಔಟಣೆ 
 
ಯಕ್ಷಣೆ 

ತಿಂದೆ ಭಖನಿಗ ೆ(ಪ್ರಯೋತಿಷು ಷಿಂಫಿಂದ). 
 
ತನನ ಇಚಿೆಮನುನ ಭತುತ ಷತಃ ಯಔಟಡ್ರಷುತಾತನೆ. 
 
ನಿಶಿಿತತೆಯಿಂದಿಗೆ ಯಕ್ಷಣೆ ಯೋಷುವಿನ ಭ ಲಔ 
ಭಾತಯ. 

ಖುಲಾಭನಿಗೆ ಮಜಭಾನ (ಉದೆ ಮೋಖದಾತ-
ಉದೆ ಮೋಗಿ. 
ಆತನ ಇಚಿೆಮನುನ ಭಾತಯ ಯಔಟಡ್ರಷುತಾತನೆ. 
 
ಳೆಳಮ ಕ್ಾಮಗಖಳ ಯ ದಲಿಲ ಅಲಾಲಸನ ಭುಿಂದೆ 
ಅಸಗತೆಮನುನ ಷಿಂಖಯಹಿಷು ಭ ಲಔ. ಯಕ್ಷಣೆಮ 
ಕಚಿನ ತತೆಯಿಲಲ. 

ಿಂದ 
 
ಷಭಧಾನ 
 
ಷಬಾ 

ಆತನು ಅದನುನ ಕ್ಾಾಡ್ರಕ್ೆ ಳುಳತಾತನೆ ಎಿಂಫ 
ಖ್ಾತರಿಯಿಂದಿಗೆ ಿಂದ; ಅನೆೋಔ ಾಗಾದನಖಳು. 
ಕ್ತಯಷತನ ಭ ಲಔ ಆತನ ನಿತಮ ಜಿೋದ ಯನುನ 
ಸ್ೋಔರಿಸ್ದ ನಿಂತಯ (ಆಿಂತರಿಔ ವಾಿಂತಿ). 
ತೆೈಯಔತ 

ಮಾುದೆೋ ಿಂದವಿಲಲ, ಕ್ಲೆು ಾಗಾದನಖಳು, 
ಅಲಾಲಸನನುನ ವಿಚಿನ ತಯೆಿಂದು ಚಿನ ತಿಯಷಲಾಗಿದೆ. 
ಇಡ್ರ ಬ ಮಿಮಮೆಲೆಲಾಲ ಇಷಾಲಿಂ ಷಾಥನೆಮಾದಾಖ 
(ಯಾಜಕ್ತೋಮ ಷಭಧಾನ). 
ಅಲಾಲಸ ಫಫನೋೆ, ಭಖ ಅಥಾ ಷಿಂಗಾತಿ 
ಇಲಲದನು.  

ಇದರಿಿಂದ ಷತಮೆೋದದಲಿಲಯು ದೆೋಯು ಔುರ್ ಆನ್ ನಲಿಲಯು ಅಲಾಲಸನಿಂತೆ ಅಲಲ ಎಿಂದು ನಾು ತಿೋಭಾಗನಿಷುತತೆೋೆ. 
ೆೋತಯನು ನಿಜಾದ ದೆೋಯನುನ ಕ್ ೆೋನೆಗಲಮನಿಗೆ (ಅ.ಔೃ 10) ತಿಳಿಸ್ದ ರಿೋತಿಮಲಿಲಯೋ, ದೆೋಯನುನ ಭತುತ 
ಯೋಷುಕ್ತಯಷತನಲಿಲಯು ಷತಮೆೋದದ ಷಿಂದೆೋವನುನ ಭುಸ್ಲಭರಿಗೆ ತಿಳಿಮಡ್ರಷು ಕ್ಲೆಷನುನ ಇಿಂದು ಕ್ೈೆಷತರಿಗೆ 
ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ. 
2.4.2 “ರ್್ೈಯಕತವ ಇಲಲ” 
>< 
 
 

ಮುಸ್ಲಂ ಆಕ್ೇ್ಣ ್
‚ಫಫನೋೆ ದೆೋಯು! ಕ್ೈೆಷತಯು ತೆೈಯಔತನುನ ಸೆೋಗ ೆ ನಿಂಫುತಾತಯ?ೆ ಇುಖಳು ಭ ಯು ದೆೋಯುಖಳು-ಆದಯೆ 
ಅಲಾಲಸನು ಫಫನೋೆ!‛ (ಸ್ಎಫ್ ಷ ಯಸ್ 4:171; 5:75-76). 

ನಿತಮನಾದ ದೆೋಯ ವಿಯಣೆಮನುನ ಮಾಯು ನಿೋಡಫಸುದು? ನಭಭ ಖಯಹಿಕ್ಗೆೆ ಮಿೋರಿದದದನುನ ಭಾನ ಭನಷುಷ ಅರಿಮಲು 
ಷಾಧಮವಿಲಲ. ಈ ಕ್ಾಯಣಕ್ಾಾಗಿ ದೆೋಯು ಯೋಷುಕ್ತಯಷತನಲಿಲ ಭಾನ ಭಟಿದಲಿಲ ತನನನುನ ತಾನು ಯಔಟಡ್ರಸ್ಕೆ್ ಳುಳಯಖೆ  
ದೆೋಯು ತನನನುನ ಸೆಚಾಿಗಿ ಯ ಔಖಳಲಿಲ ರಿಚಯಿಸ್ದನು. ಭುಸ್ಲಿಂಯು ತೆೈಮಔತದ221 ಸ್ದಾಧಿಂತನುನ ರಿಖಗೆಷುತಾತಯ,ೆ 
ಸಾಗೆಯೋ ಯೋಷು ದೆೋಯ ಭಖನಿೆಂದು ರಿಖಗೆಷಲಾಖುತತದೆ, ಇದು ದೆೋಯ (ತವಿಸೋದ್ ) ಏಔತೆಮ ಸ್ದಾಧಿಂತದ 
ಉಲಲಿಂಗನೆಮಾಗಿದೆ. ಭಸಭಭದ್ ಷಾದಮಾದಶುಿ ಔುರ್ ಆನ್ ನಿಿಂದ ತಿೋಭಾಗನಿಷಫಸುದು, ತಿಂದೆ, ಭಖ ಭತುತ 
ವಿತಾಯತಭನನುನ ಳಗೆ ಿಂಡ್ರಯು ಫಫನೆೋ ದೆೋಯು ತನನನುನ ತಾನು ತೆೈಯೋಔತನುನ ಯಔಟಡ್ರಷು ಷತಮೆೋದದ 
ಫಯಸಖಳನುನ ಎಿಂದಿಖ  ತಿಳಿದಿಯಲಿಲಲ. ಔುತ ಸಲಕ್ಾರಿಮಾಗಿ, ದೆೋಯ ತೆೈಯೋಔತದ ಔುರಿತು ಷತಮೆೋದ ಮಾುದೆೋ 
ವಿಯಣೆಮನುನ ನಿೋಡುುದಿಲಲ. ಆದಯ ೆಕ್ೋೆಲ ಷತಮನುನ ಸೆೋಳುತತದೆ (ಭತಾತಮ 28:19). ಆದಾಖ ಮ, ಯವಾಮನಿಗೆ 
---------------------------- 
221 ಟ್ಟಯನಿಟ್ಟ ಸ್ದಾಧಿಂತ ( ಗಿಲಿಾುಸ್ಿ 1999: 70-89 ನೆ ೋಡ್ರರಿ)  ಷತಮೆೋದದ ದತಾತಿಂವದ ಚರ್ಗ ನಿಯಿಂತಯ ರಿವೆೃೋಧನೆಮ ಲಿತಾಿಂವಾಗಿ, ಚಚೆಗ ಭತುತ  ಕೆ್ೈ ಫಯಸದ ಖಯಿಂಥಖಳನುನ ಸೆ ಯ ಸಾಕ್ತದಯು  ಭತುತ 
ಅಿಂತಿಭಾಗಿ  ಕ್ತಯ.ವ 325 ಯಲಿಲ ಮದಲ ನೆೈಸ್ಮಾ ಕ್ೌನಿಷಲ್ ನಲಿಲ ಷತಮೆೋದ ಷಾಕ್ಷಿಗೆ ಅನುಖುಣಾಗಿದೆ  ಎಿಂದು ಅಯು ನಿಂಬಿದಯು. ನಿಂತಯದ ಭಿಂಡಳಿಖಳು ಭತುತ ಫಯಸಖಳಲಿಲ ಇದನುನ ಭತತಶುಿ 
ರಿಶಾರಿಷಲಾಯಿತು. ಸ್ದಾಧಿಂತದ ಷ ತಿಯೋಔಯಣಕೆ್ಾ ಸೆಚುಿ ಾಮಔಾಗಿ ಖುಯುತಿಷಲಟಿ ಷತಮೆೋದದ  ಅಡ್ರಾಮಖಳು ಯೋಸಾನನ ಷುಾತೆಗಮಲಿಲೆ. 
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ತೆೈಯಔತ ಕ್ಾಮಗಷಾಧಮಾಗಿಷು ದವಗನ ನಿೋಡಲಾಯಿತು (ಯವಾಮ 63:7-10): ಯೋಷು, ಬ ಮಿಮ ಮೆೋಲೆ  
ನಡೆದಾಖ ಯೋಷುವಿನ ನಿಜಾದ ಸೆಷಯು ಜಸೆಹ್ ( 7) ಯಕ್ಷಔನಾದನು ( 8, ಹಿಬಿಯಮ). ಆಖ ಜನಯು ಜಸೆಹ್ ವಿಯುದಧ 
ದಿಂಗ ೆಎದದಯು ಭತುತ ಆತನ ವಿತಾಯತಭನುನ ದುಃಖಿಸ್ದಯು ಎಿಂದು ಸೆೋಳಲಾಖುತತದೆ ( 10). 
  ಭಸಭಭದ್ ಅಯು ತೆೈಯೋಔತದ ಔುರಿತು ಕ್ೋೆಳು ಭ ಲಔ ಭಾತಯ ತಿಳಿದಿದದನು ಎಿಂದು ತೆ ೋಯುತತದ,ೆ ಇದು 
ಭರಿಮಳು ಅದಯ ಬಾಖ ಎಿಂಫ ಔುರ್ ಆನ್ ಲಿಲಮ ಸೆೋಳಿಕ್ಗೆ ೆಕ್ಾಯಣಾಗಿದೆ (ಸ್ಎಪ್. ಷ ಯಾ 5:119) ಮಾುದೆೋ ಕ್ೈೆಷತಯು 
ನಿಜಾಗಿ ನಿಂಫುುದಿಲಲ. ಈ ವಿಶಮದ ಷಯ ು ನಭಭ ಭನಸ್ಷನ ಮಿತಿಖಳ ಜ್ಞಾನದಲಿಲ ಗೌಯದಿಿಂದ ರಿಖಗೆಷುುದು 
ಔಡಾಡಮಾಗಿದೆ. ದೆೋಯ ತೆೈಯೋಔತ ಷಯ ನುನ ನಿಂಫುುದು ಮಾಾಖಲ  ನಿಂಬಿಕ್ಮೆ ಕ್ತಯಯಮಾಗಿಯುತತದೆ, 
ಸಾಗೆಯೋ ಆತನ ಏಔತೆಮ ಖಯಹಿಕ್ಮೆಾಗಿದೆ. 
 
ದ್ೇರ ಮ ರು ಾಕ್ತತವರ್ಳನುನ ಷತಾ್ೇದದಲಿಲ ಈ ಕಳ್ಗಿನಂರ್್ ವಿರಿಷಲಾಗಿದ್: 
 
* ತಂದ್ಮಾದ ದ್ೇರು.222 ಸೆ ಷ ಡಿಂಫಡ್ರಕೆ್ಮಲಿಲ ದೆೋರಿಗ ೆಷಾಭಾನಮ ಸೆಷಯು (ಭತಾತಮ 18:10; ಲ ಔ 12:32; 
ಯೋಸಾನ 11:41; 14:12). ಷತಮೆೋದು ದೆೋಯನುನ ಭನುಶಮನೆ ಿಂದಿಗೆ ೆೈಮಕ್ತತಔ ರಿೋತಿಮಲಿಲ ಷಿಂಫಿಂಧಿಸ್ಯು 
ಮಕ್ತತಮಿಂತೆ ಚಿನ ತಿಯಷುತತದೆ. ಲೆ ೋಔದ ಔತಗನು ಷಿಂಫಿಂಧಖಳ ದೆೋಯಾಗಿದಾದನೆ. ದೆೈತದಲಿಲ, ತಿಂದೆ, ಭಖ ಭತುತ ಆತಭು 
ಯಷಯ ರಿ ಣಗ ಪ್ರಯೋತಿಮಲಿಲ ಷಿಂಫಿಂಧ ಸೆ ಿಂದಿೆ. ಆತನ ಷಬಾದಿಿಂದಾಗಿ, ತನ ೆನಿಂದಿಗೆ ಷಿಂಫಿಂಧನುನ 
ಯೋೆಶಿಷಲು ಭತುತ ಆತನನುನ ತಿಂದೆಯಿಂದು ತಿಳಿದುಕೆ್ ಳಳಲು ದೆೋಯು ಭನುಶಮನನುನ ಆಸಾನಿಷುತಾತನೆ.  
 
* ಮರ್ನಾದ ದ್ೇರು. ಯೋಷು ಯಲೆ ೋಔದ ತಿಂದೆಯಿಂದಿಗಿನ ತನನ ಷಿಂಫಿಂಧದ ಫಗೆೆ ದೆೋಯ ಭಖನಾಗಿ ತನನ 
ಷಿಂ ಣಗ ಅಷಾದಯಣತೆಮನುನ ತಿತ ಸೆೋಳಿದಾದನೆ (ಭತಾತಮ 11:27; 17:1-5). ಯೋಷು ತಿಂದೆಯಿಿಂದ ಈ ಲೆ ೋಔಕೆ್ಾ 
ಫಿಂದನು, ಭತುತ ಆತನು ತಿಂದೆಮ ಫಳಿಗ ೆ ಹಿಿಂದಿಯುಖು ಭ ಲಔ ಲೆ ೋಔನುನ ತೆ ಯೆದನು (ಯೋಸಾನ 16:28). 
ಯೋಷುನುನ ಷೃಷ್ಟ್ಿಷಲಾಗಿಲಲ ಆದಯ ೆಆತನ ಅತಾಯಕೆ್ಾ ಭುಿಂಚೆಯೋ ಅಸ್ತತದಲಿಲದದನು (ಭಾಔಗ 5:2; ಯೋಸಾನ 1:1-2). 
ಭುಸ್ಲಿಂಯೆ ಿಂದಿಗಿನ ಚಚೆಗಖಳಲಿಲ ಅಿಂತಸ ಷತಮೆೋದ ಖಯಿಂಥಖಳನುನ ತಿತಸೆೋಳುುದು ಫಸಳ ಭುಕಮಾಗಿದ,ೆ ಮಾಕ್ಿೆಂದಯೆ 
ಅಯು ತಿಂದೆ ಭತುತ ಭಖನ ನಡುವಿನ ಆಿಂತರಿಔ ಭತುತ ದೆೈವಿಔ ಷಿಂಫಿಂಧನುನ ಷಶಿಾಗಿ ತೆ ೋರಿಷುತಾತಯೆ. 
 
* ವಿರ್ಾತಿಮನಾದ ದ್ೇರು. ವಿತಾಯತಭನು ಯೋಷು ಘೀ ೋಷ್ಟ್ಷಲಟ್ಟಿದೆ (ಯೋಸಾನ 14:16) ತಿಂದಯೆಿಿಂದ ಫಿಂದನು ಭತುತ 
ಯೋಷುವಿಗ ೆಷಾಕ್ಷಿ ಸೆೋಳುತಾತನೆ (ಯೋಸಾನ 15:26), ಾ, ನಿೋತಿ ಭತುತ ನಾಮಮತಿೋವಿಗಕ್ ೆಈ ವಿಶಮಖಳಲಿಲ ಲೆ ೋಔಕೆ್ಾ 
ಅಯುಸುನುನ ಸುಟ್ಟಿಷುತಾತನೆ (ಯೋಸಾನ 16:8), ವಿವಾಸ್ಖಳೄೆಿಂದಿಗ ೆಷದಾಕ್ಾಲ ಇಯುತಾತನೆ ಭತುತ ಷತಮದ ಆತಭನು ಅಯಲಿಲ 
ಾಸ್ಷುನು (ಯೋಸಾನ 14:16-17). ವಿತಾಯತಭನು ಶಿಶಮಯನುನ ಎಲಾಲ ಷತಮದಲಿಲ ಔಯೆದ ೆಮುಮತಾತನೆ ಭತುತ ಯೋಷು 
ಸೆೋಳಿದದನುನ ನೆನಪ್ರಷುತಾತನೆ (ಯೋಸಾನ 14:26).  
 
ಕ್ಲೆು ಷಥಳಖಳಲಿಲ, ದೆೈತದಲಿಲ ಭ ಯು ಮಕ್ತತಖಳನುನ-ತಿಂದೆ, ಭಖ ಭತುತ ವಿತಾಯತಭನನುನ ಿಂದೆೋ ಾಔಮದಲಿಲ ಷತಮೆೋದ 
ಉಲೆಲೋಖಿಷುತತದೆ (ಭತಾತಮ 28:19: 2ಕ್ ೆೋರಿಿಂಥ 13:14; ಎಪೆಷ 2:18). ಈ ಚನಖಳನುನ ಭುಸ್ಲಿಂಯೆ ಿಂದಿಗೆ ಭಾಡು 
----------------------------- 
222 ಈ ಶಿೋಷ್ಟ್ಗಕೆ್ ಇಷಾಲಿಂನಲಿಲ ಷಿಂಬವಿಷುುದಿಲಲ ಭತುತ ಆದದರಿಿಂದ ಅದನುನ ತಿಯಷಾರಿಷಲಾಗಿದೆ 
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ಚಚೆಗಖಳಲಿಲ ಉಲೆಲೋಖಿಷಫಸುದು, ಆದಯ ೆಯವಾಮ 63:7-10 ಸೆಚು ಿವಿಯಣಾತಭಔಾಗಿದೆ. ಯಔೃತಿಮ ಉದಾಸಯಣೆಖಳೄ 
ಷಸ, ‚ಿಂದಯಲಿಲ ಭ ಯು‛ ಷಾಧಮ ಎಿಂದು ತೆ ೋರಿಷುತತದೆ: 

 ಷ ಮಗನು ಷುತ, ಫೆಳಔು ಭತುತ ಉಶಣತೆಮಾಗಿ ಯಔಟಾಖುತತದ.ೆ 
  ನಿೋಯು ಭ ಯು ಸ್ಥತಿಖಳಲಿಲ ಕ್ಾಗೆಸ್ಕೆ್ ಳಳಫಸುದು: ದಯ, ಗನ ಅಥಾ ಅನಿಲಾಗಿ. 
  ಿಂದು ನಾಣಮನುನ ಭ ಯು ಫದಿಖಳಿಿಂದ ನೆ ೋಡಫಸುದು (ಮೆೋಲಿನ, ಕ್ಳೆಗಿನ ಭತುತ ಅಿಂಚು). 
 ಷಭಮು ಬ ತ, ತಗಭಾನ ಭತುತ ಬವಿಶಮನುನ ಳಗೆ ಿಂಡ್ರದೆ. 
 ಭಾನ ಮಕ್ತತಮು ದೆೋಸ, ಜಿೋ ಭತುತ ಆತಭನುನ ಳಗೆ ಿಂಡ್ರಯುತತದೆ. 

 
 
 
 
ಅಿಂತಸ ದೃಶಾಿಿಂತಖಳು ಬಾಖವಃಾಗಿಯಫಸುದು  ಆದಯೆ ತೆೈಯೋಔತನುನ ಚನೆಾನಗಿ ಅಥಗಭಾಡ್ರಕ್ ೆಳಳಲು 
ಷಿಂ ಣಗಾಗಿ ಷಸಾಮ ಭಾಡುುದಿಲಲ. ಕ್ೈೆಷತಯು ಿಂದೆೋ ದೆೋಯಲಿಲ ನಿಂಬಿಕ್ ೆ ಇಡುತಾತಯೆ (ಧಮೋಗ 6:4) ಆತನು 
ಭ ಯು ಮಕ್ತತತಖಳಲಿಲ ತನನನುನ ತಾನು ಯಔಟಡ್ರಷುತಾತನೆ ಎಿಂದು ಭುಸ್ಲಿಂರಿಗ ೆವಿರಿಷುುದು ಫಸಳ ಭುಕಮಾಗಿದೆ. 
 
2.4.3 “ಯೇಷುವಿನ ಮರಣದಿಂದ ರದ್ೈಸ್ಗ ್ಭಾರ್ಗನುನ ಡ್ಯಲು ಷಾದಾವಿಲಲ” 
 
>< 
 
 

ಮುಸ್ಲಂ ಆಕ್ೇ್ಣ ್
‚ಯಲೆ ೋಔದೆ ಳಗ ೆ ಅಿಂಗಿಔರಿಷಲು, ಫಫನು ಳೆಳಮ ಕ್ಾಮಗಖಳನುನ ಭಾಡಫೆೋಔು, ಅದನುನ ಅಲಾಲಸನಿಿಂದ 
ಯತಿಪಲಾಗಿ ಡೆಮುತಾತನೆ. ಅಯ ಾಖಳನುನ ಕ್ಷಮಿಷಲು ಯೋಷು ಭಾನಔುಲಕ್ಾಾಗಿ ಸೆೋಗೆ ಷಾಮುತಾತನೆ? 
ಅದು ಅಷಾಧಮಾಗಿದ‛ೆ (ಸ್ಎಫ್ ಷ ಯಾ 6:164). 

 
ಯೋಷು ಮಾಗಮಾಗಿ, ಶಿಲುಫಮೆಲಿಲ ತಾಮಖದ ಭಯಣನುನ ಭುಸ್ಲಿಂಯು ತಿಯಷಾರಿಷುತಾತಯೆ. ತಭಭ ಾಖಳನುನ ಸೆೋಗೆ 
ಕ್ಷಮಿಷಫಸುದು ಎಿಂಫುದಯ ಫಗೆೆ ತಭಭದೋೆ ಆದ ಖಯಹಿಕ್ಮೆನುನ ಸೆ ಿಂದಿದಾದಯೆ. ಈ ಕ್ಳೆಗಿನ ಕ್ ೆೋಶಿಔು ಯಕ್ಷಣೆ ಭತುತ 
ಯಲೆ ೋಔಕೆ್ಾ ಭಾಖಗ ಇುಖಳಿಗೆ ಷಿಂಫಿಂಧಿಸ್ದ ಮತಾಮಷಖಳನುನ ಕ್ೈೆಷತ  ಧಭಗ ಭತುತ ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗದ ನಡುೆ 
ವಿರಿಷುತತದೆ. 
 
ಕ್ೈಷತ ಬ ್ೇಧನ ್ ಇಷಾಲಂ ಬ್ ೇಧನ್ ಮತುತ ಜನಪಿ್ಯ ಇಷಾಲಂ 

ಷಾಭಯಷಮ ಎಿಂದಯ ೆ ದೆೋಯ ೆಿಂದಿಗಿನ ಷಿಂಔಗನುನ 
ುನಃಷಾಥಪ್ರಷುುದು. ಇದನುನ ಸಳಮೆ ಡಿಂಫಡ್ರಕೆ್ಮಲಿಲ 
ದೆೋಯು ರಿಚಯಿಸ್ದನು ಭತುತ ಸೆ ಷ ಡಿಂಫಡ್ರಕೆ್ಮಲಿಲ 
 ಣಗಗೆ ಳಿಸ್ದನು. ಎಯಡ  ಡಿಂಫಡ್ರಕೆ್ಖಳು ಾು 
ಮಕ್ತತಮನುನ ದೆೋರಿಿಂದ ಫೆೋಗಡ್ರಷುತತದೆ ಎಿಂಫ 

ದೆೋಯ ತು ರಿಔಲನೆಗ ೆ ಅಿಂಟ್ಟಕೆ್ ಳುಳುದಯ ಜೆ ತೆಗ,ೆ 
ಭುಸ್ಲಭರಿಗೆ ಾ ಭತುತ ಅದಯ ರಿಣಾಭಖಳ ಫಗೆೆ 
ತು ತಿಳುಳಿಕೆ್ ಇದ.ೆ ಾನುನ ನಿಜಾಗಿಮ  ದೆೋಯ 
ಮೆೋಲಿನ ದೌಜಗನಮೆಿಂದು ನೆ ೋಡಲಾಖುುದಿಲಲ, ಫದಲಾಗಿ 
ಯಲೆ ೋಔದಿಿಂದ ಅಯಾಧಿಮ ಭಾಖಗ ತಡೆಮು ಕ್ತಯಯ. 
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ಯತಿಾದನಮೆನುನ ಆಧರಿಸ್ದ.ೆ ಆ ಖುಯುತಿನ ಭ ಲಔ, 
ಅಯಾಧಿಮನುನ ಷಭಮ ಭತುತ ನಿತಮತೆಮಲಿಲ ದೆೋಯ 
ಉಸ್ಥತಿಯಿಿಂದ ಸೆ ಯಗಿಡಲಾಖುತತದೆ. ಈ 
ಷಿಂದಿಖಧತೆಮನುನ ರಿಸರಿಷಲು ದೆೋಯು ರಿಸಾಯನುನ  
ನಿೋಡುತಾತನೆ. ಅಯಾಧಿಗೆ ಫದಲಾಗಿ ಇನೆ ನಫಫಯನುನ 
ಭಯಣದಿಂಡನ ೆ ಭಾಡಲಾಖುತತದೆ-ತಾಮಖು ಅಯಾಧಿಮ 
ಫದಲಿಮಾಖುತತದೆ. ಮಾಜ 4 ಭತುತ 16 ಯಲಿಲ, ಫಫ 
ಾಪ್ರಮು ಿಂದು ನಿದಿಗಶಿ ಾಯಗೆಮನುನ ತನಗ ೆಫದಲಾಗಿ 
ಫಲಿ ಅಪ್ರಗಷಲು ಆಜ್ಞಾಪ್ರಷಲಾಗಿದೆ. ಮಾಕ್ಿೆಂದಯ ೆಾು 
ಕ್ ೆಡು ಷಿಂಫಳ ಭಯಣ (ಯೆ ೋ 6:23) ಭತುತ ಭಾಿಂಷದ 
ಜಿೋು ಯಔತದಲಿಲಯುುದರಿಿಂದ, ಅಯಾಧಿ ಯಔತ ಚಲೆುಲ 
ಭ ಲಔ ಭಾತಯ ದೆೋರಿಗ ೆ ಸೆ ಿಂದಾಗೆಕ್ೆ ಭಾಡಫಸುದು 
(ಸ್ಎಪ್ ಮಾಜ 17:11). ಈ ತಾಮಖ ಸಳಮೆ 
ಡಿಂಫಡ್ರಕೆ್ಮ ಆಚಯಣೆಮು ಯೋಷು ಕ್ತಯಷತನಲಿಲ 
 ಣಗಗೆ ಿಂಡ್ರದೆ ".... ದೆೋಯ ಔುರಿಭರಿ, ಆತನು 
ಲೆ ೋಔದ ಾನುನ ತೆಗೆದುಸಾಔುತಾತನೆ!" (ಯೋಸಾನ 
1:29). ಯೋಷುವಿನ ತಾಮಖದ ಭಯಣದಿಿಂದ, ಕ್ಷಮಿಷು 
ವಿಧಾನ ಭತುತ ಹಿೋಗೆ ದೆೋಯ ಈ ಔಯಭನುನ 
ನಿಂಬಿಕ್ಯೆಿಿಂದ223 ಸ್ೋಔರಿಷು ಎಲಲ ಜನರಿಗ ೆ
ದೆೋಯ ೆಿಂದಿಗೆ ಸೆ ಿಂದಾಗೆಕ್ ೆಷಾಥಪ್ರಷಲಾಯಿತು. 
ಸಳಮೆ ಡಿಂಫಡ್ರಕೆ್ಮ ಷಭಮದಲಿಲ ನಿೋಡಲಾಖು 
ಎಲಾಲ ಾಯಗೆಫಲಿಖಳು ಯೋಷುವಿಗೆ ಷ ಚಿನ ಸ್ದದು, ಇದು 
ಭಾತಯ ಏಕೆ್ೈಔ ಭಾನಮಾದ ಫಲಿ (ಸ್ಎಫ್ ಇಬಿಯಮ 10:10-
14). ಆದದರಿಿಂದ ಶಿಲುಫಮೆಲಿಲ ಯೋಷುವಿನ ಭಯಣು 
ಜನಯನುನ ಯಕ್ಷಿಷು ಏಕೆ್ೈಔ ಭಾಖಗಾಗಿದೆ (ಯೋಸಾನ 
14:6; ಇಬಿಯಮ 10:1-18 1ೆೋತಯ 3:18). ದೆೋಯು ತನನ 
ಪ್ರಯೋತಿಮಲಿಲ ಯಕ್ಷಣೆಮ ಿಂದು ಭಾಖಗನುನ ನಭಗೆ 
ಯಔಟಡ್ರಸ್ದಾದನೆ; ಯೋಷುನುನ ೆೈಮಕ್ತತಔಾಗಿ ತಭಭ 
ಯಕ್ಷಔನಾಗಿ ಸ್ೋಔರಿಷು ಭ ಲಔ ಈ ಪ್ರಯೋತಿಮನುನ 
ಹಿಿಂದಿಯುಗಿಷಲು ಎಲಲರಿಖ  ಕ್ೋೆಳಲಾಖುತತದೆ (ಯೋಸಾನ 
3:16). ಇದಯ ಪಲಾಗಿ, ದೆೋಯು ತನನನುನ ಭತುತ ಆತನ  
ಯಕ್ಷಣೆಮ ಭಾಖಗನುನ ಸ್ೋಔರಿಷು ಎಲಲರಿಖ  ನಿತಮ 
ಜಿೋದ ನಿಶಿಿತತೆಮ ಾಗಾದನನುನ ನಿೋಡುತಾತನೆ 

ಸೃದಮದ ವುದಧತೆಮು ಅಯ ದ ಷಭಷಮೆಮಾಗಿದೆ. 
ತಿೋಪ್ರಗನ ದಿನದಿಂದು ಫಫಯು ಭಾಡ್ರದ ಕ್ಟೆಿ ಕ್ಾಮಗಖಳಿಗ ೆ
ವಿಯುದಧಾಗಿ ಳೆಳಮ ಕ್ಾಮಗಖಳನುನ ಅಳಮೆಲಾಖುತತದ ೆ
ಎಿಂದು ಭುಸ್ಲಿಂಯು ನಿಂಫುತಾತಯ.ೆ ಳೆಳಮ ಕ್ಾಮಗಖಳು 
ಬಾಯಾದಯೆ, ಾಪ್ರ ಯಲೆ ೋಔಕ್ಾೆ ಸೆ ೋಖಫಸುದು. 
ಷಮಿಂ ಭೌಲಮಭಾನ ಉದೆದೋವಖಳಿಗಾಗಿ, ಇಷಾಲಮಿನ 

ದೆೈವಾಷರು ಾಖಳ ತಿೋಯತಮೆ ಟ್ಟಿಮನುನ ದಗಿಸ್ದ:ೆ 
ಕತಿಮಾ ನುನ ಿಂದು ತು, ಿಂದು ಎಡಟುಿ ಎಿಂದು 
ಔಯೆಮಲಾಖುತತದೆ. 
 ಧಾನ್ಫ ಿಂದು ತು, ಅಯಾಧಾಗಿದೆ. ಐತ್ಭ ಿಂದು 
ಖಿಂಭಿೋಯ ಾ. ಶಿಕ್ಗ ಭತುತ ಔುಫ್ಯ ಅುಖಳನುನ ಅತಮಿಂತ 
ಖಿಂಭಿೋಯಾದ ಾೆಿಂದು ರಿಖಗೆಷಲಾಖುತತದೆ: 
ಉದಾಸಯಣೆಗೆ ಅಲಾಲಸನಿಗೆ ಾಲುದಾಯನನುನ 
ಷೆೋರಿಷುುದು (ಕ್ತಯಷತನಲಿಲ ನಿಂಬಿಕ್ ೆ ಇಡುದರಿಿಂದ ಇದು 
ಶಿಕ್ಗ). ‚ಲಗು ಾಖಳನುನ‛ ಳೆಳಮ ಕ್ಾಮಗಖಳಿಿಂದ 
ಷರಿದ ಗಿಷಫಸುದು. ಬಾಯಾದ ಾಖಳಿಗಾಗಿ ಕ್ಷಮೆ 
(ಇಸ್ತಗಾಪರ್) ಕ್ ೆೋಯಲಾಖುದು. ಶಿಕ್ಗ ಭತುತ ಔುಫ್ಯ ಗ ೆ
ತೌಫಾ ಅಿಂದಯ ೆ ವಾಿತಾತದ ಅಖತಮವಿದೆ. ಈ 
ತಿಳುಳಿಕೆ್ಮ ಆಧಾಯದ ಮೆೋಲೆ, ಭುಸ್ಲಿಂರಿಗ ೆ ಯಕ್ಷಔನ 
ಅಖತಮವಿಲಲ. ಾಖಳನುನ ಸೆೋಗೆ ಕ್ಷಮಿಷಫಸುದು ಎಿಂಫುದಯ 
ಫಗೆೆ ಔುರ್ ಆನ್ ಮಾುದೆೋ ಷಶಿ ಷಿಂದೆೋವನುನ 
ನಿೋಡುುದಿಲಲ, ಭತುತ ಕ್ಷಮೆಮ224 ಫಗೆೆ ಕಚಿನ ತತೆಯಿಲಲ. 
ಔುರ್ ಆನ್ ಯಕ್ಷಣೆಮ ಸ್ದಾಧಿಂತನುನ ಸೆ ಿಂದಿಯದ ಕ್ಾಯಣ, 
ಫಫಯು ಸೆೋಗ ೆ ಯಲೆ ೋಔಕ್ಾೆ ಯೋೆಶಿಷಫಸುದು ಎಿಂದು 
ಸಲಾಯು ಸ್ದಾಧಿಂತಖಳು ಕ್ಾಲಔಯಮೆೋಣ ವಿಔಷನಗೆ ಿಂಡು. 
ಯಲೆ ೋಔ ಯೋೆವದ ಫಗೆೆ ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಸೆ ಿಂದಿಯು 
ಕ್ಲೆು ಷಾಭಾನಮ ವಿಚಾಯಖಳಿೆ (ಕ್ಲೆು ಭ ಲಬ ತ 
ಇಷಾಲಮಿನ ದೆೈವಾಷರಕ್ತಾಿಂತ ಜನಪ್ರಯಮ ನಿಂಬಿಕ್ಯೆಿಿಂದ 

ಸುಟ್ಟಿಕ್ ೆಿಂಡ್ರೆ): 
1. ಳೆಳಮ ಕ್ಾಮಗಖಳ ಭ ಲಔ ಯಕ್ಷಣ ೆ(ಸ್ಎಪ್. ಷ ಯಾ 
7:7-9). ಇಷಾಲಮಿನ ಕ್ಾನ ನನುನ ಉಳಿಸ್ಕೆ್ ಳಳಲು 
ಭುಸ್ಲಿಂಯು ತಭಭದೋೆ ಆದ ಯಮತನಖಳಿಿಂದ ಅಲಾಲಸನನುನ 
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(1ಯೋಸಾನ5:11-13; ಯೋಸಾನ5:24). ದೆೋಯು 
ಯಕ್ಷಣೆಮನುನ ಉಡುಗೆ ಯೆಮಾಗಿ ನಿೋಡುತಾತನೆ, ಅದನುನ 
ಳೆಳಮ ಕ್ಾಮಗಖಳಿಿಂದ ಡೆಮಲಾಖುುದಿಲಲ  
(ಎಪೆ 2:8-9; ಯೆ ೋ 6:23). ಷಭನಮದ ಈ ದೆೈವಿಔ 
ರಿಔಲನೆಮು ಅನೆೋಔ ಜನರಿಗೆ, ವಿವೆೋಶಾಗಿ ಭುಸ್ಲಭರಿಗೆ 
ಅಥಗಭಾಡ್ರಕ್ ೆಳುಳುದು ಔಶಿ. ವಿತಾಯತಭು ಅದನುನ 
ಯಔಟಡ್ರಸ್ದಾಖ ಭಾತಯ ಅದು ಖಯಹಿಷಲಡುತತದೆ (ಅ.ಔೃ 
10 :44).  
 

ಮೆಚಿನ ಷಿಲು ಯಮತಿನಷುತಾತಯೆ. 
2. ಅಲಾಲಸನ ಔಯುಣೆಮ ಭ ಲಔ ಯಕ್ಷಣ ೆ(ಸ್ಎಪ್. ಷುಯಾ 
3:31). ಅನೆೋಔ ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಅಲಾಲಸನು ಸೆೋಗಾದಯ  ತಭಭ 
ಾಖಳನುನ ಕ್ಷಮಿಷುನು ಎಿಂದು ಬಾವಿಷುತಾತಯೆ. 
3.  ಗನಿಧಾಗಯದ ಭ ಲಔ ಯಕ್ಷಣ ೆ(ಸ್ಎಪ್. ಷ ಯಸ್ 
5:23; 14:4; 30:29). ಅಲಾಲಸನು ತಾನು ಮಾಯನುನ 
ಯಲೆ ೋಔಕ್ಾೆ ಅನುಭತಿಷಫೆೋಔು ಅಥಾ 
ಅನುಭತಿಷಫಾಯದು ಎಿಂಫುದನುನ ಮದಲೆೋ 
ನಿಧಗರಿಷುತಾತನೆ. 
4 ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗದ ಯಾದಿಮಾದ ಭಸಭಭದ್ ತಿೋಪ್ರಗನ 
ದಿನದಿಂದು ಅರಿಗಾಗಿ ಭಾತನಾಡುತಾತನೆ ಎಿಂದು ಅನೆೋಔ 
ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಬಾವಿಷುತಾತಯೆ. 
5 ಯತಿಯಫಫ ಮಕ್ತತಮು ತನನ ಾಖಳಿಗಾಗಿ ಸ್ೋಮಿತ 
ಷಭಮದಯೆಗ ೆ ನಯಔದಲಿಲ ಶಿಕ್ೆ ಅನುಬವಿಷುನು. ಅದಯ 
ನಿಂತಯ, ಎಲಾಲ ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಯಲೆ ೋಔಕ್ಾೆ ಯೋೆಶಿಷು ನಿರಿಕೆ್ 
ಸೆ ಿಂದಿದಾದಯೆ. 
6. ‚ವಿತಯ ಮುದಧ‛ (ಜಿಸಾದ್) ದಲಿಲ ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗಕ್ಾಾಗಿ 
ಸೆ ೋಯಾಡ್ರ ಷಾಮು ಸುತಾತಭರಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಯಲೆ ೋಔಕ್ಾೆ 
ಯೋೆಶಿಷು ಾಗಾದನ ಇದ ೆ (ಸ್ಎಪ್. ಷ ಯಾ 9:20-22; 
9:111). 
 7. ಮೆಕ್ಾಾಗೆ ತಿೋಥಗಮಾತೆಯಮಲಿಲ ಷತತಯೆ ಅಯು ತಕ್ಷಣ 
ಯಲೆ ೋಔಕ್ಾೆ ಯೋೆಶಿಷುತಾತಯ ೆ ಎಿಂದು ಕ್ಲೆು ಭುಸ್ಲಿಂಯು 
ನಿಂಫುತಾತಯೆ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
---------------- 
223 ಯೋಷು ಭಾತಯ ಾವಿಲಲದ ಭತುತ ರಿ ಣಗನಾಗಿದದರಿಿಂದ ಇದನುನ ಷಾಧಿಷಲು ಷಾಧಮಾಯಿತು ಎಿಂದು ತಿತಸೆೋಳಫೆೋಕ್ಾಗಿದೆ (ಇಬಿಯ 4:15). 
224  ಷಾವಿನ ನಿಂತಯ ತಾನು ಎಲಿಲಗೆ ಸೆ ೋಖುತೆತೋನೆ ಎಿಂಫ ಫಗೆೆ ಭುಸಭಭದ್ ಗೆ ಬಯಷೆ ಇಯಲಿಲಲ (ಷ ಯಾ 46: 0: ಭುಶಾಾತುಲ್ ಭಷಾಬಿಹ್ I I I , ುಟ 118). 
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ಮುಕಾತಯದಲಿಲ: 
ಕ್ೈಷತತವ ಇಷಾಲಂ 
ದೆೋಯು ಸ ೆೋದಗಿಸ್ದಾದನೆ: 
1) ಾಕ್ಾಾಗಿ ಆತನು ಫಲಿಮಾಗಿ ಆತನ ಭ ಲಔ ಕ್ಷಮೆ 
ಭತುತ ಕ್ಷಭಾಣೆ ಫಮಷು ಎಲಲರಿಖ  ಯೋಷುನುನ 
ದೆೋಯು ಯಕ್ಷಔನಾಗಿ ದಗಿಸ್ದನು. ಯಕ್ಷಣೆಗ ೆ ಿಂದೆೋ 
ಭಾಖಗನುನ ಭಾತಯ ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ. 
2) ದೆೋಯು ನಿತಮ ಜಿೋನುನ (ಯಲೆ ೋಔ) ಯಾಗಿ 
ನಿೋಡುತಾತನೆ. ಈ ಯನುನ ಸ್ೋಔರಿಷು ಯತಿಯಫಫಯ  
ತಭಭ ಾಖಳು ಕ್ಷಮಿಷಲಡುು. 
3) ನಿಂಬಿಕ್ಯೆಿಿಂದ ತನನ ಯಕ್ಷಣೆಮ ಭಾಖಗನುನ 
ಸ್ೋಔರಿಷುನು ನಿತಮ ಜಿೋನುನ ಸೆ ಿಂದುತಾತನೆ ಭತುತ 
ಯಲೆ ೋಔಕ್ಾೆ ಯೋೆಶಿಷುತಾತನೆ ಎಿಂದು ದೆೋಯು ಬಯಷೆ 
ನಿೋಡುತಾತನೆ. 

ಅಲಾಲಸನು ಅಪ್ರಗಸ್ದಾದನೆ:  
1) ಳೆಳಮ ಕ್ಾಮಗಖಳನುನ ಭಾಡಲು ಭತುತ 
ಶರಿಮಾನುನ ಾಲಿಷಲು ಯಮತಿನಷುುದರಿಿಂದ 
ಯಕ್ಷಣೆಮನುನ ಡೆಮಫಸುದು. ಜನಯು ಯಲೆ ೋಔಕ್ೆಾ 
ಸೆ ೋಖುಲು ವಿವಿಧ ವಿಧಾನಖಳಿಿಂದ ಆಯಾ ಭಾಡಫಸುದು. 
2) ಜನಯು ತಭಭ ಷಿಂತ ಯಮತನಖಳ ಭ ಲಔ ಈ 
ಭಾಖಗಖಳನುನ ಯಮತಿನಷಫಸುದು. ಅಯ ಾಖಳು 
ಕ್ಷಮಿಷಲಟ್ಟಿಯೆ ಎಿಂದು ಮಾಯ  ಕಚಿನ ತಾಗಿ ತಿಳಿಮಲು 
ಷಾಧಮವಿಲಲ. 
3) (ಸುತಾತಭಯು ಯಲೆ ೋಔಕ್ಾೆ ಸೆ ೋಖುತೆತೋೆಿಂದು 
ಬಾವಿಸ್ದಯ ) ಅಲಾಲಸನು ಮಾರಿಖ  ಮಾುದೆೋ ಬಯಷೆ 
ನಿೋಡುುದಿಲಲ. 

 
2.4.4 “ಮಾುದ್ೇ ಮ ಲ ಾವಿಲಲ.” 
 
>< 
 
 

ಮುಸ್ಲಂ ಆಕ್ೇ್ಣ ್
‚ನಾು ಾನುನ ಆನುಿಂಶಿಔಾಗಿ ಡೆಮುುದಿಲಲ. ಎಲಾಲ ಜನಯು ಾವಿಲಲದೆ ಜನಿಷುತಾತಯೆ ಭತುತ ಮಷಾಯು 
ಫೆಳದೆಿಂತೆ ಅಯು ಾ ಜಿೋನನುನ ನಔಲಿಷುತಾತಯೆ. ಫಫ ಮಕ್ತತಮು ಶರಿಮಾನುನ ಅತಿಔಯಮಿಷು ಭ ಲಔ 
ಾಪ್ರಮಾಖುತಾತನೆ‛ (ಸ್ಎಫ್ ಷ ಯಾ 6:164). 

 
ಎಯಡು ಧಭಗಖಳ ನಡುವಿನ ಭತೆ ತಿಂದು ಮತಾಮಷೆಿಂದಯ ೆಭಾನನ ಾಯಜ್ಞೆಮ ತಿಳುಳಿಕೆ್: 
 
ಕ್ೈಷತ ಬ ್ೇಧನ ್ ಇಷಾಲಂ ಬ್ ೇಧನ್ ಮತುತ ಜನಪಿ್ಯ ಇಷಾಲಂ 

ಜಖತಿತನಲಿಲ ಾದ ಅಸ್ತತನುನ ತೆ ೋಟದಲಿಲ ಆದಾಮ್ 
ಭತುತ ಸ ಭಾಡ್ರದ ಮದಲ ಾದಿಿಂದ 
ಖುಯುತಿಷಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಭನು ಾ ಭಾಡ್ರದ ಮದಲ 
ಮಕ್ತತ, ಭತುತ ಆ ಭ ಲಔ ಾು ಲೆ ೋಔನುನ 
ಯೋೆಶಿಸ್ತು (ಆದಿ3). ಎಲಾಲ ಭಾನಔುಲು 
ಆದಾಭನಿಿಂದ ಫಿಂದಯಾಗಿಯುುದರಿಿಂದ, ಎಲಲಯ  ಈ 
ಾದ ರಿಣಾಭಖಳಿಿಂದ ಯಬಾವಿತಯಾಖುತಾತಯ ೆ ಭತುತ 
ಾದತತ ಲು ಡೆದಿದಾದಯ ೆ (ಸ್ಎಪ್ ಯೆ ೋ 3:23; 5). 

ಔುರ್ ಆನ್ ‚ಭ ಲ ಾ‛ ನುನ ಔಲಿಷುುದಿಲಲ, 
ಭಾನನು ಸೆ ಯೆಯಿಲಲದೆ, ವುದಧ ಭತುತ ಭುಔತನಾಗಿ 
ಸುಟ್ಟಿದಾದನೆ (ಸ್ಎಪ್. ಷ ಯಾ 30:30). ಭನುಶಮನು ಹಿೋಗ ೆ
ಭತುತ ಆ ಭ ಲಔ ಾು ಅಲಾಲಸನಿಿಂದ ಫೆೋಗಡ್ರಷು 
ಸ್ಥತಿಮಲಿಲಲಲ. ಯತಿಯಫಫ ಭುಸ್ಲಿಂನು ಭುಸ್ಲಿಂನಾಗಿ 
ಜನಿಷುತಾತನೆ ಭತುತ ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗನುನ ತಿಯಷಾರಿಸ್ದಾಖ 
ಭಾತಯ ಅಲಾಲಸನಿಿಂದ ಫೆೋಗಡುತಾತಯೆ ಎಿಂದು ಕ್ಲೆು 
ಭುಸ್ಲಿಂಯು ನಿಂಫುತಾತಯೆ.  
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ಇದನುನ ‚ಭ ಲ ಾ‛ ಎಿಂದು ಔಯೆಮಲಾಖುತತದ,ೆ 
ಸುಟುಿಾಖ ಯತಿ ಭಖು ಾಯಹಿತಾಗಿಯುತತದೆ (ಇನ ನ 
ಮಾುದೆೋ ಾನುನ ಭಾಡ್ರಲಲ), ಆದಯ ೆಾಕೆ್ಾ ಲು 
ತೆ ೋಯು ಷಬಾನುನ ಆನುಿಂಶಿಔಾಗಿ ಡೆದಿಯುತತದ.ೆ 
ಆದಾಮ್ ದೆೋಯ ವಿಯುದದ ದಿಂಗೆ ಎದದನು ಭತುತ ಆತನ 
ಷ ಚನಖೆಳನುನ ಔಡಖೆಗೆಸ್ದದನು. ಇದು ದೆೋಯ ೆಿಂದಿಗಿನ 
ಅನ ಅನನೆ ಮೋನಮತೆಮು ಭುರಿಯಿತು. ಇದಯ 
ರಿಣಾಭಾಗಿ, ಆದಾಮ್ ಿಂವಷಥಯೆಲಲಯ , ಇನೆ ನಿಂದು 
ಭಾತಿನಲಿಲ ಸೆೋಳುುದಾದಯೆ ಎಲಾಲ ಭಾನಔುಲು, 
ಷಬಾತಃ ಆತಿೀಔಾಗಿ ಷತುತ ಸೆ ೋದಯು ಭತುತ ಹಿೋಗಾಗಿ 
ದೆೋರಿಿಂದ ಫೆೋಗಟಿಯು. ನಭಗಾಗಿ ದೆೋಯ ಪ್ರಯೋತಿಮು 
ವಾವತಾಗಿ ಸ್ಥಯಾಗಿಯುತತದ;ೆ ಆದದರಿಿಂದ ಆತನು 
ಾಖಳನುನ ಕ್ಷಮಿಷಲು ಿಂದು ಭಾಖಗನುನ 
ಸ್ದಧಡ್ರಸ್ದಾದನೆ ಇದರಿಿಂದ ಭಾನಔುಲು  
ದೆೋಯ ೆಿಂದಿಗೆ ಷಿಂದಾನ ಭಾಡ್ರಕ್ ೆಳಳಫಸುದು  
(ಯೋಸಾನ 3:16; 14:6). ದೆೋಯು ಎಲಲ ುಯುಶಯನುನ 
ಭತುತ ಸ್ರೋಮಯನುನ ವತಿಾತಡುಿಂತೆ (ಆತನ ಫಳಿಗ ೆ 
ಹಿಿಂತಿಯುಖಲು), ಆತನ ಕ್ಷಮೆಮ ಯಷಾತನುನ ಸ್ೋಔರಿಷಲು 
ಭತುತ ಾಖಳಿಿಂದ ವುದಿಧೋಔಯಣನುನ ಳಗೆ ಿಂಡ್ರಯು 
ಸೆ ಷ ಷಿಂಫಿಂಧನುನ ಯೋೆಶಿಷಲು ಔಯೆಮುತಾತನೆ  
(ಇಬಿಯ 8). 
   

ಇನ ನ ಔುರ್ ಆನ್ ಬಿದುದ ಸೆ ೋಖು ನಿಯ ಣೆಮನುನ 
ಷಸ ಳಗೆ ಿಂಡ್ರದೆ. ಸೆೋಗಾದಯ , ಷತಮೆೋದಕೆ್ಾ 
ವಿಯುದಧಾಗಿ, ಆದಾಮ್ ಭತುತ ಅನ ಸೆಿಂಡತಿ ತಭಭ 
ಾನುನ ಭಯೆಭಾಡಲು ಯಮತಿನಷಲಿಲಲ, ಆದಯೆ 
ತಕ್ಷಣೆೋ ಅಲಾಲಸನನುನ ಕ್ಷಮೆ ಕ್ೋೆಳಿದಯು.: ಅಯು ಹಿೋಗೆ 
ಸೆೋಳಿದಯು: ನಭಭ ಔತಗನೆೋ! ನಾು ನಭಭ ಆತಭಖಳ 
ವಿಶಮದಲಿಲ ತು ಭಾಡ್ರದೆದೋ ೆ(ಷ ಯಾ 7:23). 
ಆದದರಿಿಂದ, ಆದಾಮ್ ಭತುತ ಆತನ ಸೆಿಂಡತಿ ಭುಕಮಾಗಿ 
ಅಲಾಲಸನ ವಿಯುದಧ ಾ ಭಾಡಲಿಲಲ, ಆದಯ ೆ ಷತಃ 
ಅಲಾಲಸನ ಆಜ್ಞಮೆ ಉಲಲಿಂಗನೆಮು ಅಲಾಲಸನೆ ಿಂದಿಗಿನ 
ಅಥಾ ಯಷಯ ಷಿಂಫಿಂಧನುನ ಫದಲಾಯಿಷಲಿಲಲ. 
ಅಯನುನ ಅಲಾಲಸನು ಯಲೆ ೋಔದಿಿಂದ ಫಹಿಶಾರಿಸ್ದನು, 
ಅಯ ಾದ ಅಯಾಧನುನ ಕ್ಷಮಿಸ್ದನು, ಆದದರಿಿಂದ 
ಅಯ ಾು ಭಾನಔುಲಕ್ಾೆ ಮಾುದೆೋ ರಿಣಾಭ 
ಬಿೋಯಲಿಲಲ. 
ಳೆಳಮದು ಭತುತ ಕ್ಟೆಿದದಯ ನಡು ೆ ಭುಔತಾಗಿ ಆಯಾ 
ಭಾಡಫಸುದಾದ ಭಾನಯು ನೆೈತಿಔಾಗಿ ತಟಷಥ 
ಜಿೋವಿಖಳು ಎಿಂದು ಇಷಾಲಿಂ ಬೆ ೋಧಿಷುತತದೆ. ಔುರ್ ಆನ್ 
ದುಶಿತಮೆತತ ಲು ತೆ ೋಯುತತದೆಮಾದಯ  (ಸ್ಎಫ್ 
ಷ ಯಾ 100:6-8), ಭಾನನ ೆೈಪಲಮನುನ ಖಿಂಭಿೋಯ 
ದುಶೃತಮೆಿಂದು ರಿಖಗೆಷಲಾಖುುದಿಲಲ. 

  
ಶಿಲುಫಮೆಲಿಲ ಯೋಷುವಿನ ಭಯಣದ ಭ ಲಔ ದೆೋಯ ೆಿಂದಿಗೆ ಯಕ್ಷಣ ೆ ಭತುತ ಷಿಂದಾನದ ಅಖತಮವಿಲಲ ಎಿಂಫ 
ಅಭಿಾಯಮನುನ ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಸೆ ಿಂದಿದಾದಯೆ. ತಭಭ ಫಲದಿಿಂದ ಳೆಳಮ ಕ್ಾಮಗಖಳನುನ ಭಾಡು ಭ ಲಔ ತಭಭ 
ಾಖಳನುನ ಅಳಿಷಫಸುದು ಎಿಂದು ಅಯು ಬಾವಿಷುತಾತಯೆ. ದೆೋಯ ಫಲಡ್ರಷು ವಕ್ತತಯಿಲಲದೆ ಳೆಳಮದನುನ 
ಭಾಡುುದು ಅಷಾಧಮೆಿಂದು ಷತಮೆೋದು ಘೀ ೋಷ್ಟ್ಷುತತದೆ. ಇದಲಲದೆ, ಎಲಾಲ ಳೆಳಮ ಕ್ಾಮಗಖಳು ಅಯಾದಖಳಿಗೆ 
ಫೆಲಔೆಟಿಲು ಷಾಕ್ಾಖುುದಿಲಲ (ಯವಾಮ 64:6). ಆದದರಿಿಂದ, ಭಾನಯು ತಭಭನುನ ಯಕ್ಷಿಸ್ಕೆ್ ಳಳಲು ಷಾಧಮವಿಲಲ 
(ಸ್ಎಪ್.ಎೆಷ 2:8-9). 
ಆದಾಮ್ ಭತುತ ಅನ ಸೆಿಂಡತಿಮನುನ ಯದೈೆಸ್ನಿಿಂದ ಸೆ ಯಸಾಔಲಾಯಿತು ಎಿಂದು ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಕ್ೈೆಷತಯೆ ಿಂದಿಗೆ 
ುತಾತಯೆ. ಸಾಗಾದಯ,ೆ ದೆೋಯು ಅಯನುನ ಕ್ಷಮಿಸ್ದಿಂತೆ ತೆ ೋರಿದಾಖ ಅಯನುನ ಮಾಕೆ್ ಸೆ ಯಸಾಔಲಾಯಿತು? ಅಯು 
ಭತುತ ಅಯ ಿಂವಷಥಯೆಲಲಯ  ಬ ಮಿಮಲಿಲ ಾಸ್ಷಲು ಭತುತ ಷಾಮಲು ಮಾಕೆ್ ಶಿಕ್ ೆ ಅನುಬವಿಸ್ದಯು? ಈ 
ನಿಣಾಗಮಔ ಯವೆನಖಳಿಗ ೆಇಷಾಲಿಂಗೆ ಉತತಯವಿಲಲ. 
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ಭಯಣ ಸೆ ಿಂದದ ೆಯಲೆ ೋಔಕ್ಾೆ ಏರಿದ ಏಕೆ್ೈಔ ಮಕ್ತತ ಯೋಷು ಎಿಂದು ಷಸ ಭುಸ್ಲಿಂಯು ನಿಂಫುತಾತಯೆ. ಇದು ಯೋಷುವಿಗ ೆ
ಭಾತಯ ಮಾಕೆ್ ಷಾಧಮಾಯಿತು, ಭತುತ ಆದಾಮ್ ಭತುತ ಭುಸಭಭದ್ ಷೆೋರಿದಿಂತೆ ಫೆೋಯ ೆ ಮಾುದೆೋ ಭಾನನಿಗೆ 
ಷಾದಮಾಗಿಲಿಲಲ? ತಾನು ಎಲಿಲಿಂದ ಫಿಂದಿದೆದನೆ ೋ ಅಲಿಲಗ ೆ ಹಿಿಂತಿಯುಖುೆನೆಿಂದು ಯೋಷು ಸೆೋಳಿಯು ಔುರಿತು ಭುಸ್ಲಿಂಯ 
ಖಭನನುನ ಷೆಳಮೆಫೆೋಔು (ಯೋಸಾನ 3:13; 16:28). ನಿತಮ ಜಿೋಕ್ಾೆ ಯೋಷು ಭಾತಯ ಏಕೆ್ೈಔ ಭಾಖಗಾಗಿದಾದನೆ 
(ಯೋಸಾನ 14:6; 5:24). ಆತನ ವಿಮೋಚನೆಮ ಕ್ಾಮಗವಿಲಲದೆ, ಯಲೆ ೋಔಕ್ಾೆ ಮಾುದೆೋ ಭಾಖಗವಿಲಲ. 
 
2.4.5 ಕ್ೈಷತರ ಾಥಿಗನ್ರ್ಳು ಅಭಾನಾಾಗಿದ್. 
>< 
 
 

ಮುಸ್ಲಂ ಆಕ್ೇ್ಣ ್
‚ಷರಿಮಾದ ಾಯಥಗನೆ ಆಚಯಣೆ ಇಷಾಲಮಿನ ಭಾಖಗಾಗಿದೆ! ಾಯಥಗನೆ ಭಾಡು ದಿಔುಾ ಮೆಕ್ಾಾ ಔಡೆಗೆ 
ಭುಕಭಾಡ್ರ ಭಾಡುದು. ಅಲಾಲಸನು ಈ ಾಯಥಗನೆಖಳನುನ ಭಾತಯ ಸ್ೋಔರಿಷುತಾತನೆ!‛ (ಷ ಯಾ 2:142-144). 

 
ಕ್ಳೆಗಿನ ಕ್ ೆೋಶಿಔು ಕ್ೈೆಷತ ಧಭಗ ಭತುತ ಇಷಾಲಿಂನಲಿಲ ಾಯಥಗನೆಮ ಮತಾಮಷನುನ ವಿರಿಷುತತದ.ೆ ಎಯಡ  ಧಭಗಖಳಲಿಲ 
ಾಯಥಗನೆಮ ರಿಔಲನೆಮನುನ ಕ್ೈೆಷತಯು ಅಥಗಭಾಡ್ರಕ್ ೆಳುಳುದು ಫಸಳ ಭುಕಮ ಭತುತ ಇದನುನ ಭುಸ್ಲಿಂರಿಗ ೆವಿರಿಷಲು 
ಷಾಧಮಾಖುತತದೆ. ಆದಾಖ ಮ, ಡೆದ ಜ್ಞಾನು ಷಾಲಿನ ಮದಲು ಯವೆನಖಳನುನ ಕ್ೋೆಳಲು ಷಸಾಮ ಭಾಡುತತದೆ. 
ಕ್ೈಷತದಲಿಲ ಾಿಥಗನ್ ಇಷಾಲಂ ಾಿಥಗನ್ 
ಕ್ೈೆಷತ ಾಯಥಗನೆಮ ವಿಧಾನನುನ ಷತಮೆೋದದಲಿಲ 
ವಿರಿಷಲಾಗಿದೆ, ಅಲಿಲ ಯೋಷುವಿನ ಿಂದು ಭಾದರಿಮಾಗಿ 
ಕ್ಾಮಗನಿಗಹಿಷುತತದೆ (ಲ ಔ 11:1-4). ಭಾತುಖಳು 
ಅಥಾ ಷ ತಯ ನಿೋಯ ಣ ೆ ಭತುತ ಬಿಂಗಿಖಳ ವಿವಿಧ 
ಉದಾಸಯಣೆಖಳನುನ ಖಭನಿಷಫಸುದು, ಆದಯ ೆ ಅಲಿಲ 
ಔಟುಿನಿಟಾಿಗಿ ಆಚರಿಷಲು ಮಾುದೆೋ ಆಚಯಣೆಮ 
ಆದೆೋವವಿಲಲ. ಯೋಷು ನಭಗೆ ಿಂದು ಭಾದರಿ 
ಾಯಥಗನೆಮನುನ ಕ್ ೆಟ್ಟಿದಾದನೆ, ಇದನುನ "ಔತಗನ ಾಯಥಗನೆ" 
ಎಿಂದು ಔಯೆಮಲಾಖುತತದ,ೆ ಇದು ಅದಯ ಭ ಲ 
ಅಿಂವಖಳನುನ ಯತಿಬಿಿಂಬಿಷುತತದೆ. 
 ಾಯಥಗನೆಮನುನ ವೆಯೋಶಠ ಆತಿೀಔ ಅಷರಾಗಿ 
ನೆ ೋಡಲಾಖುತತದೆ ಭತುತ ವಿತಾಯತಭನ ವಕ್ತತಮ ಮೆೋಲಿನ 
ನಿಂಬಿಕ್ಮೆ ಭ ಲಔ ಇದನುನ ಾಯಥಗನೆ ಭಾಡಲಾಖುತತದ ೆ
(ಎಪೆಷ 6:18). ಕ್ೈೆಷತಯು ೆೈಮಕ್ತತಔ ಭತುತ ಖುಿಂಾಗಿ 
ಾಯಥಗನೆಮನುನ ಅಬಾಮಷ ಭಾಡುತಾತಯೆ. ವಿವಿಧ 
ಿಂಖಡಖಳು ಆಚಯಣೆಮಲಿಲ ವಿಭಿನನ ಭಸತನುನ 
ಸೆ ಿಂದಿಯುತತದೆ. 

ಇಷಾಲಮಿನ ಾಯಥಗನೆ (ಷಲಾತ್) ಭ ಲತಃ ಔಟುಿನಿಟಾಿಗಿ 
ಷ ಚಿನ ಷಲಾದ ಆಚಯಣೆಮಾಗಿದೆ. ಾಯಥಗನೆ ಭಾಡುುದು 
ಔತಗಮ ಭತುತ ಅದನುನ ನಿಗಹಿಷು ಭ ಲಔ ಭುಸ್ಲಿಂಯು 
ಅಲಾಲಸನಿಿಂದ227 ಆಶಿೋಾಗದನುನ ಷಿಂಖಯಹಿಷೆ ಳುಳ 
ನಿೋರಿಕ್ ೆಸೆ ಿಂದಿದಾದಯೆ. ಾಯಥಗನೆಗಾಗಿ ಭಾಖಗಷ ಚಿನ ಖಳನುನ 
ಔುರ್ ಆನ್ ಲಿಲ ಭಾತಯಲಲದೆ ಸದಿೋಸ್  ನಲ ಲ ಕ್ಾಣಫಸುದು. 
ವಿಭಿನನ ಇಷಾಲಮಿನ ಿಂಥಖಳ ಆಚಯಣೆಮಲಿಲ ಷಣಣ 
ಮತಾಮಷಖಳಿೆ. ಕ್ಳೆಗಿನ ಅಿಂವಖಳನುನ ಎತಿತ 
ತೆ ೋರಿಷಫಸುದು:  
1) ಾಯಥಗನೆಗೆ ಔಯೆಮುದು (ಅಧಾನ್)  ಮಾಾಖಲ    
   ಿಂದೆೋ ಷಯ ದಲಿಲ ಭುಾಧಿನ್ ಸೆೋಳುತಾತನೆ. 
2) ಅಲಾಲಸನ ಭುಿಂದೆ ಯೋಖಮಯಾಗಿ ನಿಲಲಲು ಭುಸ್ಲಿಂಯು  
   ಧಾಮಿಗಔಾಗಿ ತಭಭನುನ ತೆ ಳದೆುಕೆ್ ಳಳಫೆೋಔು. 
3) ಐದು ದೆೈನಿಂದಿನ ಾಯಥಗನೆಖಳು ಈ ಕ್ಳೆಗಿನ ನಿಖದಿತ  
  ಅಿಂವಖಳು ಳಗೆ ಿಂಡ್ರಯುತತ:ೆ 

 ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಭಾತಯ ಾಯಥಗನೆಮನುನ 
ಭಾಡಫಸುದು, ಆದಯ ೆಅದನುನ ಷಭುದಾಮ 



 

                                                                                                 
139 

 

ಕ್ಳೆಗಿನ ರಿೋತಿಮ ಾಯಥಗನೆಖಳನುನ ಯತೆಮೋಕ್ತಷಲಾಗಿದೆ. 
ಾಯಭುಕಮಾಗಿ, ಾಯಥಗನೆಮು ಈ ಕ್ಲೆು ಅಿಂವಖಳನುನ 
ಸೆ ಿಂದಿದೆ: 
1) ಆಯಾಧನೆ, ದೆೈವಿಔ ಭನನಣೆ  
2) ಔೃತಜ್ಞತಾಷೆ ತೋತಯ 
3) ಪ್ರಕ್ ೆಳುಳದು 
4) ಷಭಗಣ ೆ
5) ಭಧಮಸ್ಥಕ್ ೆ
6) ವಿಜ್ಞಾನ2ೆ25 
7) ವಾಿತಾತ 
ರಿಸ್ಥತಿಗೆ ಅನುಖುಣಾಗಿ, ಕ್ೈೆಷತಯು ತಭಭ ಬಿಂಗಿಮನುನ 
ಆಯಾ ಭಾಡಲು ಭುಔತಯಾಗಿದಾದಯೆ. ಔತಗನ ಾಯಥಗನೆಮು 
ಅತಮಿಂತ ಯಸ್ದಧಾದ ಾಯಥಗನೆಮಾಗಿದೆ: 
"ಯಲೆ ೋಔದಲಿಲಯು ನಭಭ ತಿಂದೆಯೋ, ನಿನನ ನಾಭು 
ರಿವುದಧೆಿಂದು ಎಗೆಷಲಡಲಿ. ನಿನನ ಯಾಜಮು ಫಯಲಿ. ನಿನನ 
ಚಿನ ತತು ಯಲೆ ೋಔದಲಿಲ ನೆಯೆೋಯು ಯಕ್ಾಯ 
ಬ ಲೆ ೋಔದಲಿಲಮ  ನೆಯೆೋಯಲಿ. ನಭಭ ಅನುದಿನದ 
ಆಸಾಯನುನ ಈ ಸೆ ತ ತ ದಮಾಲಿಷು. ನಭಗೆ ತು 
ಭಾಡ್ರದಯನುನ ನಾು ಕ್ಷಮಿಸ್ದಿಂತೆ ನಭಭ ತುಖಳನುನ 
ಕ್ಷಮಿಷು. ವೆೃೋಧನೆಯಳಗ ೆ ಸಾಔದ ೆ ಕೆ್ೋಡ್ರನಿಿಂದ ನಭಭನುನ  
ತಪ್ರಷು, ಯಾಜಮು, ಫಲು, ಭಹಿಮೆಮು ಷದಾಕ್ಾಲವಿಯಲಿ 
ಆಮೆನ್.226 

ದೆ ಳಗ ೆ ಭಾಡಫೆೋಕೆ್ಿಂದು ಶಿಪಾಯಷು 
ಭಾಡಲಾಗಿದೆ. 

 ಇಭಾಮ್ ಭುಿಂಬಾಖದಲಿಲಯುನು ಭತುತ 
ಷಾಭ ಹಿಔ ಾಯಥಗನೆಮನುನ ಭನನೆಡೆಷುನು. 

 ಇಡ್ರೋ ಷಭುದಾಮ (ುಯುಶಯು ಭತುತ 
ಭಹಿಳಮೆಯು ಯತೆಮೋಔಾಗಿ ಾಯರ್ಥಗಷುತಾತಯೆ) 
ಇಭಾಮ್ ನ ನಿದೆೋಗವನಖಳನುನ ಅನುಷರಿಷುತಾತನೆ. 
ಾಯಥಗನೆಖಳನುನ ವಫದ ಯ ಾಗಿ  
ಠಿಷಲಾಖುತತದೆ. 

 ಾಯಥಗನೆಮ ದಖಳನುನ ಷಭಾನಾಗಿ 
ಷ ಚಿನ ಷಲಾಖುತತದೆ ಭತುತ ಅಯೆೋಬಿಕ್ ಬಾಶೆಮಲಿಲ 
ಭಾತನಾಡಫೆೋಔು. 

 ಷಿಂಫಿಂಧಿತ ಬಿಂಗಿಖಳನುನ ಷ ಚಿನ ಷಲಾಖುತತದೆ. 
 ಾಯಥಗನೆಮನುನ ಮೆಕ್ಾಾ ಔಡಗೆೆ ಭುಕ 

ಭಾಡ್ರಯಫೆೋಔು; ಇಲಲದಿದದಯೆ ಅದು ಅಭಾನಮಾ 
ಾಖುತತದೆ. 

 ಾಯಥಗನೆ ಷಭಮನುನ ಯತಿದಿನ 
ನಿಖದಿಡ್ರಷಲಾಖುತತದೆ ಭತುತ ಷ ಯೋಗದಮ 
ಭತುತ ಷ ಮಾಗಷತಕ್ಾೆ ಸೆ ಿಂದಿಷಲಾಖುತತದೆ. 

ಐದು ಷಾರಿ ಾಯಥಗನಾ ಷಭಮದಲಿಲ, ಭುಸ್ಲಭಯು ಈ 
ಕ್ಳೆಗಿನ ದಖಳನುನ ಅಯೆೋಬಿಕ್ ನಲಿಲ ಸೆೋಳುತಾತಯೆ: 
ಅಲಾಲಸನು ಫಸಳ ವೆಯೋಶಠನು (‚ಅಲಾಲಸು ಅಔಫರ್‛); 
ಔುರ್ ಆನ್ ನ ಮದಲ ಅಧಾಮಮನುನ ಠಿಷಲಾಖುದು; 
ಷಗವಔತನಾದ ನನನ ಔತಗನಿಗೆ ಭಹಿಮೆ; ಆತನಿಗೆ 
ಔ ಖುಯನುನ ಅಲಾಲಸನು ಕ್ೋೆಳುತಾತನೆ; ನಭಭ ಔತಗನೆೋ, 
ಷುತತಿ ನಿನಗಾಖಲಿ; ಭಸ ೆೋನನತನಾದ; ನನನ ದೆೋರಿಗೆ 
ಭಹಿಮೆ; ಅಲಾಲಸನ ಆಶಿೋಾಗದ ಭತುತ ವಾಿಂತಿ 
ನಿಭಗಾಖಲಿ. 

------------------------------ 
225 ದೆೋರಿಗೆ ಭನವಿ ಭಾಡು ಾಯಥಗನೆ: ೆೈಮಕ್ತತಔ ಅಖತಮಖಳನುನ ಕ್ಾಳಜಿಯಿಂದಿಗೆ ಇತಯಯ ಯೋಖಕೆ್ೋಭಕ್ಾಾಗಿ 
ಾಯರ್ಥಗಷಲಾಖುತತದೆ. 
226 ಎಔ ಮಮೆನಿಔಲ್ ಅನುಾದಾದ ಇಿಂಗಿಲಷ್ ಬಾಶಾ ಾಯಥಗನಾ ಷಭಾಲೆ ೋಚನೆ (ಇಎಲ್ಎಲಿಷ) ಮ ಅನುಾದ. 
127 ವಿಬಾಖ 1.5.2 ಷಸ ನೆ ೋಡ್ರರಿ. ಔುರ್ ಆನ್  ಾಯಥಗನೆಮ ಮೆೋಲೆ ಭಾತನಾಡುತತದೆ, ಆದಯೆ ಭುಸ್ಲಭಯು ದಿನಕೆ್ಾ ಐದು ಫಾರಿ ಾಯಥಗನೆ ಭಾಡಫೆೋಕ್ಿೆಂದು ನಿದಿಗಶಿಾಗಿ ಫಯೆಮಲಾಗಿಲಲ: ಷ ಯಸ್ 2:43; 
11:114; 17:78 ಎಫ್; 30:17 ಎಫ್; 20:130. 
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ೆೈಮಕ್ತತಔ ಾಯಥಗನೆಖಳನುನ (ದುಾ) ಅಪ್ರಗಷುುದು ಷಗಷಾದಯಣಲಲ, ಮಾಕ್ಿೆಂದಯ ೆ ಸೆಚಿನ ನಿ ಭುಸ್ಲಿಂರಿಗ ೆ ಐದು 
ಆಚಯಣೆಮ ದೆೈನಿಂದಿನ ಾಯಥಗನೆಖಳು ಲೆಔಾಕ್ಾೆ ಫಯುತತೆ. ಎಯಡು ವಿವಾಷಖಳಲಿಲ ಾಯಥಗನೆ ಭಾಡು ಮತಾಮಷು 
ಅದುಫತಾಗಿದೆ. ಕ್ೈೆಷತ ಧಭಗದಲಿಲ ಇದು ಿಂದು ಭಖು ತಿಂದೆಗ ೆಭಾತಾಡ್ರದಿಂತೆ, ಭನುಶಮ ಭತುತ ದೆೋಯ ನಡುವಿನ 
ೆೈಮಕ್ತತಔ ಷಿಂಬಾಶಣೆಮಾಗಿದೆ. ಭುಸ್ಲಿಂಯು ತಭಭನುನ ಅಲಾಲಸನ ಷೆೋಔಯಾಗಿ ನೆ ೋಡುತಾತಯೆ. ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗದಲಿಲ, 
ಅಲಾಲಸನು ತಭಭ ಾಯಥಗನೆಮನುನ ಕ್ೋೆಳಿದಾದನೆಯೋ ಎಿಂಫ ಬಯಷೆ ಭುಸ್ಲಭರಿಗೆ ಇಲಲ. ಆದದರಿಿಂದ ಕ್ೈೆಷತಯು 
ದೆೋಯ ೆಿಂದಿಗೆ ತಭಭ ಷಿಂತ ಾಯಥಗನಾ ಜಿೋನದ ಅನುಬನುನ ಭುಸ್ಲಿಂಯೆ ಿಂದಿಗೆ ಸಿಂಚಿನ ಕೆ್ ಳಳಫಸುದು. 
 
2.4.6 “ಕ್ೈಷತರು ಉಾಷ ಭಾಡುುದಿಲಲ”. 
>< 
 
 

ಮುಸ್ಲಂ ಆಕ್ೇ್ಣ ್
 ‚ಉಾಷದ ಷರಿಮಾದ ಭಾಖಗೆಿಂದಯ ೆ ಇಷಾಲಮಿನ ವಿಧಾನ! ಯಿಂಜಾನ್ ತಿಿಂಖಳಲಿಲ ಭಾತಯ ಅಲಾಲಸನು 
ಉಾಷನುನ ಸ್ೋಔರಿಷುತಾತನೆ!‛ (ಷ ಯಾ 2:185). 

 
ಈ ಕ್ಳೆಗಿನ ಕ್ ೆೋಶಿಔು ಕ್ೈೆಷತ ಧಭಗ ಭತುತ ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗದ ನಡುವಿನ ಉಾಷದ ಮತಾಮಷನುನ ವಿರಿಷುತತದೆ. 
ಎಯಡ  ಧಭಗಖಳಲಿಲ ಉಾಷದ ರಿಔಲನೆಮನುನ ಕ್ೈೆಷತಯು ಅಥಗಭಾಡ್ರಕ್ ೆಳಳಫೆೋಔು ಭತುತ ಇದನುನ ಭುಸ್ಲಿಂರಿಗ ೆ
ವಿರಿಷಲು ಷಾಧಮಾಖುತತದೆ. ಡೆದ ಜ್ಞಾನು ಷಾಲಿನ ಯವೆನಖಳನುನ ಕ್ೋೆಳಲು ಷಸಾಮ ಭಾಡುತತದೆ. 
 
ಕ್ೈಷತ ಬ ್ೇಧನ ್ ಇಷಾಲಂ ಬ್ ೇಧನ್ ಮತುತ ಜನಪಿ್ಯ ಇಷಾಲಂ 

ಉಾಷ ಎಿಂದಯ ೆ ಷಾಭಾನಮಾಗಿ ಿಂದು ನಿಖದಿತ 
ಷಭಮಕ್ಾಾಗಿ ಎಲಾಲ ಆಸಾಯ ಭತುತ ಾನಿೋಮಖಳಿಲಲದ ೆ
ಇಯುುದು (ಉದಾ. ಎಷೆತಯ 4:16), ಕ್ೋೆಲ ಕ್ಲೆು 
ಆಸಾಯಖಳಿಿಂದ ದ ಯವಿಯುುದಲಲ. ಆದಾಖ ಮ, 
ಆಚಯಣೆಮಲಿಲ ಈ ಕ್ಳೆಗಿನ ಮತಾಮಷಖಳನುನ ಕ್ಾಣಫಸುದು: 
  1. ಔುಡ್ರಮುುದು ಅಥಾ ತಿನುನುದು ಇಯುುದಿಲಲ 
(ಎಷೆತಯ 4:16; ಅ.ಔೃ 9:9),  ವಿಮೋ34:28 ಸೆ ಯತುಡ್ರಸ್ 
ಭ ಯು ದಿನ ಭತುತ ಯಾತಿಯಖಳ ದಿೋಘಾಗಧಿ. 
2. ಷಾಭಾನಮಾಗಿ ತಿನುನುದು ಭಾತಯಲಲ; ಫದುಔಲು 
ಔುಡ್ರಮುುದು ಅತಮಖತಮಾಗಿದೆ, (2ಷಭು 12:16-17; 
ಭತಾತಮ 4:2), 
3 ಔಡ್ರಮೆ ಭಟಿದಲಿಲ ತಿನುನುದು ಭತುತ ಔುಡ್ರಮುುದು 
(ದಾನಿ 10:3). ಕ್ಲೆವೊಮೆಭ ಆಿಂತರಿಔ ಭನ ೆೋಬಾು 
ಫಾಸಮ ಚಿನ ಸೆನಖಳಿಿಂದ ಮಔತಾಖುತತದೆ (ನೆಸ 9:1). 
 

ಸಲಾಯು ಭುಸ್ಲಿಂ ಉಾಷಖಳಿೆ. ಅತಮಿಂತ 
ಭುಕಮಾದದುದ ಯಿಂಜಾನ್ ತಿಿಂಖಳು, ಭುಸ್ಲಿಂ ಕ್ಾಮಲಿೆಂಡರಿನ 
ಿಂಫತತನೆೋ ತಿಿಂಖಳು. ಇದು ಭುಸ್ಲಿಂರಿಗ ೆ ಔಡಾಡಮಾಗಿದೆ 
(ಷ ಯಾ 2:183-185). ಯಿಂಜಾನ್ ತಿಿಂಖಳಲಿಲ ಔುರ್ ಆನ್  
ಯಔಟಣೆಮಾಗಿದ ೆ ಎಿಂದು 185 ನೆೋ ಾಔಮು 
ಘೀ ೋಷ್ಟ್ಷುತತದೆ. ಯಿಂಜಾನ್ ಷಭಮದಲಿಲ ಯಲೆ ೋಔದ 
ದಾಯಖಳು ತೆಯೆದಿಯುತತ ೆ ಭತುತ ನಯಔದ ದಾಯಖಳು 
ಭುಚಲಿಟ್ಟಿಯುತತ ೆ ಭತುತ ಉಾಷನುನ 
ಭಾಡುಯೆಲಲಯ  ತಭಭ ಹಿಿಂದಿನ ಎಲಾಲ ಅಲಾದ 
(ಕ್ಷಮಿಷಫಸುದಾದ) ಾಖಳಿಿಂದ ಕ್ಷಮಿಷಲಡುತಾತಯೆ ಎಿಂದು 
ಭುಸ್ಲಿಂಯು (ಭಸಭಭದ್ ಅಯ ಯದಿಮ ಆಧಾಯದ 
ಮೆೋಲೆ) ನಿಂಫುತಾತಯೆ. 
1|. ರಂಜ್ಾನ್ ನಿಯಮರ್ಳು. 
1. ಭುಸ್ಲಿಂ ತಾನು ಅಭಾಾಷೆಮಮನುನ ನೆ ೋಡ್ರದೆದೋನೆ 
ಎಿಂದು ಸೆೋಳಲು ಷಾಧಮಾಖುಯಗೆೆ ಅದು 
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1. ಸಳಯ್ ಡಂಬಡ್ರಕ್ಯಲಿಲ 
ಎ) ಕ್ಲೆು ಾಷ್ಟ್ಗಔ ಉಾಷಖಳು ಇದದು. ಾಯಮಶಿಿತತ 
ದಿನದಿಂದು ಇಬಿಯಮಯು ಉಾಷ ಭಾಡ್ರದಯು (ಮಾಜ 
16:29). ಬಿಡುಖಡ ೆ ನಿಂತಯ, ಇತಯೆ ನಾಲುಾ ಾಷ್ಟ್ಗಔ 
ಉಾಷಖಳನುನ ಆಚರಿಷಲಾಯಿತು (ಜೆಔ 8:19) 
ಎಲಾಲುಖಳು, ಿಂಚಕ್ಾಿಂಡದ ಯಕ್ಾಯ, ಮಸ ದಿ 
ಇತಿಸಾಷದಲಿಲ ವಿತುತಖಳನುನ ಖುಯುತಿಷಲಾಖುತತದೆ. 
ಬಿ) ಷಾಿಂದಭಿಗಔ ಉಾಷಖಳು: ಕ್ಲೆವೊಮೆಭ ೆೈಮಕ್ತತಔ 
(ಉದಾ.2ಷಭು12:22), ಅಥಾ ಕ್ಲೆವೊಮೆಭ ಖುಿಂಾಗಿ 
(ಉದಾ. ನಾಮಮ 20:20). 
ಉಾಷದ ಉದ್ದೇವ 

 ದುಃಕನುನ ಮಔತಡ್ರಷುದು (1ಷಭು 31:13; 
ಎಷೆತ 4:3: ಕ್ತೋ35:13-14). 

 ಾಯಮಶಿಿತತ (1ಷಭು 7:6; ದಾನಿ 9:3-4: 
ಯೋಸಾ 3:5-8)  

 ುಯುಶಯು ತಭಭನುನ ತಗಿೆಸ್ಕ್ೆ ಳುಳ ವಿಧಾನ 
(ಎಜಯ 8:21). 

 ಷತಃ ಗಾಮಭಾಡ್ರಕ್ ೆಳುಳ ಶಿಕ್.ೆ 
 ಆಗಾಗೆೆ ದೆೋಯ ಭಾಖಗದವಗನನುನ 

ಬದಯಡ್ರಷು ಔಡಗೆ ೆನಿದೆೋಗಶಿಷಲಾಖುತತದೆ. 
 ಇತಯಯ ಯಾಗಿ (ಎಜಯ 10:6). 

ಉಾಷು ಷಮಿಂಚಾಲಿತಾಗಿ ಭನುಶಮನಿಗೆ ದೆೋರಿಿಂದ 
ಕ್ೋೆಳಲಡುತತದೆ ಎಿಂದು ಕ್ಲೆಯು ಬಾವಿಷುತಾತಯೆ (ಯವಾಮ 
58: 3-4) ಆದಯ ೆ ಷರಿಮಾದ ನಡಳಿಕ್ಯೆಿಲಲದೆ 
ಉಾಷು ಮಥಗೆಿಂದು ಯಾದಿಖಳು ಸೆೋಳಿದಯು 
(ಯವಾ 58: 5-12; ಯಯ ೆ14: 11-12; ಜೆಔ 7). 
2. ಸ್ ಷ ಡಂಬಡ್ರಕ್ಯಲಿಲ 
ಎ) ಷಾಭಾನಮಾಗಿ ಮಸ ದಿ ಅಬಾಮಷ: ವಾಿತಾತದ ದಿನ 
ಭಾತಯ ಾಷ್ಟ್ಗಔ ಉಾಷನುನ ಸೆ ಷ ಡಿಂಫಡ್ರಕೆ್ಮಲಿಲ 
ಉಲೆಲೋಖಿಷಲಾಗಿದೆ (ಅ.ಔೃ 27:9). ಕ್ಲೆು ಔಟುಿನಿಟಾಿದ 
ಪರಿಷಾಮಯು ಯತಿ ಷೆ ೋಭಾಯ ಭತುತ ಖುಯುಾಯ 
ಉಾಷ ಭಾಡುತಿತದದಯು (ಲ ಔ 18:12).  ಅನನಳಿಂತೆ 
ಇತಯ ಧಭಗನಿಶಠ ಮಸ ದಿಖಳು ಆಗಾಗೆೆ ಉಾಷ 

ಾಯಯಿಂಬಾಖುುದಿಲಲ. 
2. ಉಾಷನುನ ಷುಭಾಯು ಸತುತ ಅಥಾ ಸನೆನಯಡು 
ಶಗದಯು ಭಾಡಫೆೋಔು (ಕ್ಲೆು ವಿನಾಯಿತಿಖಳು: 
ಅನಾಯೆ ೋಖಮ, ಯಮಾಣ ಭಾಡುಯು  ಇತಾಮದಿ). 
3.ಇದು ಭುಿಂಜಾನೆ ಾಯಯಿಂಬಾಗಿ 
ಷ ಮಾಗಷತಾಖುಯಗೆೆ ಇಯುತತದೆ. ಈ ಅಧಿಮಲಿಲ, 
ಫಫಯ ಷಿಂತ ಉಖುಳನುನ ಷಸ ನುಿಂಖಫಾಯದು. 
4. ಯಾತಿಯ ಾಯಥಗನೆಮ ನಿಂತಯ ಸೆಚುಿರಿ 20 ಯಕ'ಖಳನುನ 
ಸೆೋಳಲಾಖುತತದೆ. 
5. ಉಾಷು 30 ದಿನಖಳಯೆಗ ೆ ಇಯುತತದೆ, ಭುಸ್ಲಿಂ 
ತಿಿಂಖಳು ಳಗ ೆಿಂಡ್ರಯು ದಿನಖಳಾಗಿೆ. 
 6. ಯಾತಿಯಮ ಷಭಮದಲಿಲ, ಫಫ ಭುಸ್ಲಿಂ ತನಗ ೆ
ಇಶಿಾದಶುಿ ತಿನನಫಸುದು ಭತುತ ಮಾುದೆೋ 
ಕ್ಾನ ನುಫದಧ ಆನಿಂದದಲಿಲ ಾಲೆ ೆಳಳಫಸುದು. 
 7. ಭುಸ್ಲಿಂರಿಗ ೆ ಉಾಷನುನ ಭುಿಂದುರಿಷಲು 
ಷಾಧಮಾಖದಿದದಯ,ೆ ಅದನುನ ನಿಂತಯ ಭಾಡಲು 
ಅಕ್ಾವವಿದೆ. 
 
2. ಿಯೇಜನರ್ಳು 
(ಷಾಭಾನಮ ಭುಸ್ಲಿಂ ನಿಂಬಿಕ್ಮೆ ಯಕ್ಾಯ) 
1. ಉಾಷು ಫಫನನುನ ವಿನಭಯನನಾನಗಿ ಭಾಡಲು 
ಭತುತ ಅಲಾಲಸನ ಶಿಕ್ಗೆ ೆಸೆದಯುಿಂತೆ ಭಾಡುತತದೆ. 
2. ಇದು ಫಫಯ ದುಯಾವೆ ಭತುತ ಔಡುಫಮಕ್ಖೆಳನುನ 
ಭುರಿಮುತತದೆ. 
3. ಇದು ಷಸಾನುಬ ತಿ, ದಯ ಭತುತ ಔಯುಣೆಮನುನ 
ಖ್ಾತಿಯಗೆ ಳಿಷುತತದ,ೆ ಫಡರಿಗೆ ಭಿಕೆ್ ನಿೋಡುುದನುನ 
ಆನಿಂದಿಷಲು ಅನುು ಭಾಡ್ರಕ್ ೆಡುತತದೆ. 
4.ಇದು ಶಿಯೋಭಿಂತಯು ಭತುತ ಫಡಯು, ಯಾಜ ಭತುತ 
ಷೆೋಔ, ಯಾಔಯಭವಾಲಿ ಭತುತ ದಿೋನಯು ಸಸ್ನುನ 
ಅನುಬವಿಷಲು ಭತುತ ಎಲಲಯ  ಷಭಾನ ಸೆಜುೆಮಲಿಲಯಲು 
ಅಕ್ಾವನುನ ದಗಿಷುತತದೆ. 
5. ಇದು ದೆೋಸದಲಿಲನ ಅನಾಯೆ ೋಖಮಔಯ ಷಿಂಖಯಸಖಳನುನ 
ಔಯಗಿಷುತತದೆ, ನಿದಿಗಶಿಾಗಿ ಅತಮಿಂತ ಶಿಯೋಭಿಂತ 
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ಭಾಡತಿತದಿದಯಫಸುದು (ಲ ಔ 2:37). 
ಬಿ)ಯೋಷು: ವೆೃೋಧನೆಮ ಷಭಮ (ಭತಾತ 4:2). ತನನ 
ಬವಿಶಮದ ಷೆೋೆಗ ೆ ಸ್ದಧನಾಖಲು. ಉಾಷ ದೆೋರಿಗ ೆ
ಷಿಂಫಿಂದವಿಯಫೆೋಔು (ಭತಾತ6:16-18), ಭತುತ 
ಷ ಔತಾಗಿಯಫೆೋಔು (ಭತಾತ 9:14-17; ಭಾಔಗ 2:18-22). 
ಸ್) ಅೆ ೋಷತಯ ಔೃತಮಖಳಲಿಲ: ಕ್ತಯಷತನ ಬೆ ೋಧನ ೆಯಚಾಯ 
ಭಾಡುಯನುನ ಆಯಾಭಾಡುಾಖ ಷಬಮೆ ನಾಮಔಯು 
(ಅ.ಔೃ13:2-3) ಭತುತ ಹಿರಿಮಯು ಉಾಷ ಭಾಡುತಾತಯೆ 
(ಅ.ಔೃ 14:23). 
3. ಇಂದು 
ಸೆ ಷ ಡಿಂಫಡ್ರಕೆ್ಮಲಿಲ, ಉಾಷನುನ ೆೈಮಕ್ತತಔ 
ಕ್ೈೆಷತಯ ಷಇಚಿೆಯಿಿಂದ ಭಾಡಲಾಖುತತದೆ. ಆದಾಖ ಮ, 
ಯೆ ೋಭನ್ ಕ್ಾಮಥೆ ಲಿಕ್ ಚರ್ಗ ಯಲೆ ೋಔಕ್ಾೆ 
ಅಸಗತೆಮನುನ ಡೆಮಲು ಇದನುನ ನಿಮಭ ಭತುತ 
ಕ್ಾನ ನನಾನಗಿ ಭಾಡ್ರತು. 
ಷುಧಾಯಣೆಮು ಈ ವಿಶಮದಲಿಲ ಫದಲಾಣೆಮನುನ 
ತಿಂದಿತು, ಆದಯ ೆಷತಮೆೋದದ ಉಾಷನುನ ತಿತಸೆೋಳಲು 
ವಿಪಲಾಯಿತು. ಇಿಂದಿನ ಪಲಿತಾಿಂವೆಿಂದಯ,ೆ ಅನೆೋಔ 
ಚಚುಗಖಳಲಿಲ, ಉಾಷು ಅದಥನದಲಿಲದ ೆ ಅಥಾ 
ಷಿಂ ಣಗಾಗಿ ನಿಲಗಕ್ಷಿಷಲಟ್ಟಿದ.ೆ 
4. ಿಯೇಜನರ್ಳು (ಮೇಲಿನ ಉಲ್ಲೇಖ್ನುನ ನ್ ೇಡ್ರರಿ) 

 ನಭಭ ತಿಂದೆಮಾದ ದೆೋರಿಗೆ ಸತಿತಯ ಫಯಲು 
ಭತುತ ಆತನನುನ ಚನೆಾನಗಿ ತಿಳಿದುಕ್ ೆಳಳಲು. 

 ಯಭುಕ ನಿಧಾಗಯ ತೆಗದೆುಕೆ್ ಳುಳ ಮದಲು. 
 ವಾಿತಾತದಿಿಂದ. 
 ಭಧಮಸ್ಥಕ್ಗೆೆ ಷಿಂಫಿಂಧಿಸ್ದಿಂತ.ೆ 

5. ಷಾಯಾಂವ 
ಉಾಷನುನ ಷಾಭಾನಮಾಗಿ ಖುತಾಗಿ 
ಭಾಡಲಾಖುತತದ,ೆ ಇದು ಭನುಶಮ ಭತುತ ದೆೋಯ ನಡುವಿನ 
ವಿಶಮಾಗಿದೆ. ಮಾುದೆೋ ಔಠಿಣ ಕ್ಾನ ನುಖಳು ಅಥಾ 
ನಿಮಭಖಳಿಲಲ. ಉಾಷದ ನಿದೆೋಗವನಖಳು, ವಿವೆೋಶಾಗಿ 
ಯೋಷುವಿನ ಫೆ ೋಧನ ೆ ಷತಮೆೋದದಲಿಲ ಭಾತಯ 
ಔಿಂಡುಫಯುತತದೆ. 

ಆಸಾಯನುನ ತಿನುನ ಭತುತ ಅಯ ಾಗಿ ಾಮಮಾಭ 
ಭಾಡುಯ ವಿಶಮದಲಿಲ ಕ್ಾಮಗ ಭಾಡುತತದೆ. 
3. ಷಾಯಾಂವ 

 ಯತಿಯಫಫ ಭುಸ್ಲಿಂನ  ಉಾಷನುನ 
ಾಲಿಷಫೋೆಔು ಭತುತ ನಿಮಭಖಳನುನ 
ಾಲಿಷಫೋೆಔು. 

 ಷಾಗಜನಿಔಾಗಿ ಭಾಡಫೆೋಔು, ಅಯು 
ಅದನುನ ಯಷಯ ಖಭನಿಷುುದನುನ 
ವಿೋಕ್ಷಿಷುತಾತಯೆ. 

 ಈ ಉಾಷದೆ ಿಂದಿಗ ೆ ಭುಸ್ಲಿಂರಿಗ ೆ ಕ್ಲೆು 
ನಿೋರಿಕ್ಖೆಳಿ.ೆ ಅಯು ಅಲಾಲಸನ ಫಗೆೆ ಸೆಚುಿ 
ಜಾಖೃತಯಾಖಫೆೋಕೆ್ಿಂದು ಆಶಿಷುತಾತಯೆ, ಅಯು ಈ 
ಜಖತಿತನಲಿಲ ಷಿಂತೆ ೋಶನುನ ಫಮಷುತಾತಯೆ 
ಯಲೆ ೋಔದಲಿಲ ಷಭೃದಿಧ, ಾಖಳ ಕ್ಷಭಾಣೆ, 
ಆಶಿೋಾಗದ ಭತುತ ಅಲಾಲಸನಿಿಂದ ಯತಿಪಲ 
ಇತಾಮದಿ. ಆದಾಖ ಮ, ಇುಖಳಲಿಲ ಮಾುದಔ ಾ 
ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಬಯಷೆ ಸೆ ಿಂದಿಲಲ. 

 ಉಾಷಕ್ಾೆ ಷಿಂಫಿಂಧಿಸ್ದ ಕ್ಲೆು 
ಭಾಖಗಷ ಚಿನ ಖಳು ಸದಿೋಸ್, ಇಷಾಲಮಿನ 
ಷಿಂಯದಾಮಖಳಲಿಲ ಔಿಂಡುಫಯುತತೆ, ಆದಯೆ 
ಕ್ಲೆು ನಿದಿಗಶಿ ನಿಮಭಖಳು ಔುರ್ ಆನ್ ಲಿಲ 
ಔಿಂಡುಫಯುತತೆ. 
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ಷಾಭಾನಮಾಗಿ, ಕ್ೈೆಷತಯಲಿಲ ಉಾಷ ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗದಿಂತೆ ಔಠಿಣಾಗಿ ಆಚರಿಷುುದಿಲಲ. ಉಾಷ ಭಾಡುರಿಗೆ 
ಅಲಾಲಸನು ಯತಿಪಲ ಭತುತ ಆಶಿೋಾಗದನುನ ನಿೋಡುತಾತನೆಯೋ ಎಿಂಫ ಫಗೆೆ ಭುಸ್ಲಿಂರಿಗ ೆಮಾುದೆೋ ಬಯಷೆ ಇಲಲ. 
ಆದದರಿಿಂದ ಕ್ೈೆಷತಯು ಈ ಫಗೆೆ ಭುಸ್ಲಿಂರಿಗೆ ಷಾಲು ಸಾಔಫಸುದು ಭತುತ ಉಾಷದ ತಭಭ ಅನುಬನುನ 
ವಿರಿಷಫಸುದು. 
? 
 

 

ಯವೆನಖಳು 
 ಅಲಾಲಸನ ಫಗೆೆ ನಿಭಗೆ ಏನು ಗೆ ತುತ? 
 ಅಲಾಲಸನು ನಿಭಭ ಫಗೆೆ ಷಿಂತಷಗೆ ಿಂಡ್ರದಾದನೆಿಂದು ನಿೋು ಬಾವಿಷುತಿತೋಯಾ? 
 ಅಲಾಲಸನು ನಿಭಭ ಮೆೋಲಿನ ಪ್ರಯೋತಿಮನುನ ಸೆೋಗ ೆತೆ ೋರಿಷುತಾತನೆ? 
 ಅಲಾಲಸನು ಏನನಾನದಯ  ಭಾಡಫಸುದೆಿಂದು ನಿೋು ಬಾವಿಷುತಿತೋಯಾ? 
 ಅಲಾಲಸನು ಬ ಮಿಮ ಮೆೋಲೆ ಭನುಶಮನಾಗಿ ಕ್ಾಗೆಸ್ಕೆ್ ಳಳಲು ಷಾಧಮವಿದ ೆ ಎಿಂದು ಅದೆೋ ಷಭಮದಲಿಲ 

ಲೆ ೋಔನುನ ಆಳಲು ಭುಿಂದುರಿಮುತಾನೆಿಂದು ನಿೋು ಬಾವಿಷುತಿತೋಯಾ? 
 ‚ಾು" ಲೆ ೋಔದಲಿಲ ಫಿಂತು ಎಿಂದು ನಿೋು ಅದನುನ ಸೆೋಗೆ ಬಾವಿಷುತಿತೋರಿ? 
 "ಾ" ಅಿಂದಯ ೆನಿಭಭ ಯಕ್ಾಯ ಅದಯ ಅಥಗೆೋನು? 
 ಯದೆೈಸ್ಮನುನ ಯೋೆಶಿಷಲು ಏನು ಅಖತಮವಿದ?ೆ 
 ಯದೆೈಸ್ಮನುನ ಯೋೆಶಿಷಲು ನಿೋು ಈ ಶಯತುತಖಳನುನ  ಯೆೈಸ್ದಿದೋರಿ ಎಿಂದು ನಿೋು ಬಾವಿಷುತಿತೋಯಾ? 
 ನಿೋು ದಿನಕ್ಾೆ ಐದು ಫಾರಿ ಮಾಕೆ್ ಾಯರ್ಥಗಷುತಿತೋರಿ? ಅದನುನ ನಿಕಯಾಗಿ ಎಲಿಲ ಫಯೆಮಲಾಗಿದ?ೆ 
 ಯಿಂಜಾನ್ ಷಭಮದಲಿಲ ಉಾಷನುನ ಇಟುಿಕ್ ೆಳುಳುದರಿಿಂದ ನಿೋು ಮಾ ಯಯೋಜನಖಳನುನ 

ಡೆಮುತಿತೋರಿ? 
 ಯಿಂಜಾನ್ ಷಭಮದಲಿಲ ಉಾಷ ಭಾಡಲು ಆಜ್ಞೆ ಇಯು ಉಲೆಲೋಕಖಳನುನ ದಮವಿಟುಿ ನನಗೆ 

ತೆ ೋರಿಷುತಿತೋಯಾ? 
 
2.5 ಮತತಶುು ಮುಸ್ಲಂ ಆಕ್್ೇಣ ್
 
2.5.1 “ಫಾನಗಬನ ಷುಾರ್್ಗ ಷತಾಾಗಿದ್” 
>< 
 
 

ಮುಸ್ಲಂ ಆಕ್ೇ್ಣ ್
‚ಷತಮೆೋದ ನಾಲುಾ ಷುಾತೆಗಖಳನುನ ಳಗೆ ಿಂಡ್ರದೆ, ಭತಾತಮ, ಭಾಔಗ, ಲ ಔ ಭತುತ ಯೋಸಾನ. ಯೋಷ 
ಕ್ೋೆಲ ಿಂದು ಷುಾತೆಗಮನುನ ಭಾತಯ ಸ್ೋಔರಿಸ್ದನು, ಈಖ ನಾಲುಾ ಮಾಕೆ್? ಫಾನಾಗಫನ ಷುಾತೆಗ ಕ್ೈೆಷತಯು 
ಮಾಕೆ್ ತೆಗೆದುಸಾಕ್ತದಯು?‛  

ಭುಸ್ಲಿಂಯು ನಾಲುಾ ಷುಾತೆಗಖಳನುನ ಅಧಿಔೃತೆಿಂದು ರಿಖಗೆಷುುದಿಲಲ. ಅನೆೋಔಯು "ಫಾನಾಗಫನ ಷುಾತೆಗಮ"228  ಫಗೆೆ 
ಕ್ೋೆಳಿದಾದಯೆ ಭತುತ ಇದು ನಿಜಾದ ಷುಾತೆಗ ಎಿಂದು ಸೆೋಳಲಾಖುತತದೆ. ಇದನುನ ಕ್ತಯ.ವ. ಮದಲನೆಮ ವತಭಾನದಲಿಲ  
ಅೆ ಷತಲ ಫಾನಗಫನು ಫಯೆದಿದಾದನೆ ಎಿಂದು ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಆಯೆ ೋಪ್ರಷುತಾತಯೆ. ಷುಾತೆಗ ಮದಲು ಸಾಲೆಿಂಡ್ ನಲಿಲ 1709 
 
------------------------------- 
228 ಇಿಂಗಿಲಷ್ ಅನುಾದ: ದಿ ಗಾಷೆಲ್ ಆಫ್ ಫನಾಗಫಾಸ್, ಇಷಾಲಮಿಕ್ ಬಿಲಕೆ್ೋವನ್ಷ ಲಿಮಿಟಡೆ್, ಲಾಸೆ ೋರ್, ಾಕ್ತಷಾತನ. 
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ಯಲಿಲ ಯಔಟಾಯಿತು. ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಈ ವಿಶಮನುನ ಎತತಲು ಇಶಿಡುತಾತಯ,ೆ ಆದಯ ೆಕ್ೈೆಷತಯು ವಿವಾಷದಿಿಂದ ಭುಸ್ಲಿಂಯನುನ 
ುಯಾೆಖಳಿಗಾಗಿ229 ಕ್ೋೆಳಫೆೋಔು. 
 
ಈ ಷುಾತೆಗ ಏನಾಗಿದೆ? ಇದು ಇಷಾಲಮಿನ ಿಂದು ಷುಳುಳ ಎಿಂದು ಜನರಿಗ ೆತಿಳಿಷಲು ಷಸ ಅದಯ ವಿಶಮು ದೆ ಯೋಸ 
ಭಾಡುತತದೆ. ಇದು ಕ್ತಯ.ವ 14 ನೆೋ ವತಭಾನದುದ ಎಿಂದು ನಿಕಯಾಗಿ ಸೆೋಳಫಸುದು. ಳಗೆ ಿಂಡ್ರಯು ಅಿಂವು ಕ್ತಯಷತನ 
ಜಿೋನ ಷಿಂ ಣಗಾಗಿ ವಿಯ ಗೆ ಳಿಸ್ ನಿಭಾಗಣಭಾಡಲಾಗಿದೆ ಭತುತ ಇಷಾಲಮಿನ ಫೆ ೋಧನಯೆಿಂದಿಗೆ ಅನೆೋಔ 
ಸಿಂತಖಳಲಿಲ ಇದು ಸೆ ಿಂದಿಕ್ಮೆಾಖುತತದೆ. ಆ ಕ್ಾಲದ ಕ್ೈೆಷತಯನುನ ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗದ ಔಡ ೆತಿಯುಗಿಕ್ ೆಳಳಲು ಭನವೊಲಿಷು 
ಖುರಿಮನುನ ಇದು ಸೆ ಿಂದಿದೆ. ಕ್ಲೆು ಸೆೋಳಿಕೆ್ಖಳು ಷತಮೆೋದದ ೆಿಂದಿಗ ೆ ಭಾತಯಲಲ, ಔುರ್ ಆನ್ ನೆ ಿಂದಿಗೆ ಷಸ 
ಷಿಂಗಶಗಗೆ ಳುಳತತೆ. 
 
ಇಡ್ರೇ ನಿರ ಣ್ಯು ಷಮಷ್ಾರ್ಳ ್ಂದಿಗ್ ದಟುಾಗಿ ಕ ಡ್ರರುತತದ:್ 

 ಕ್ಲೆು ಹಿನೆನಲೆ ಷಿಂಷೃತಿಮು ಮದಲ ವತಭಾನದ, ಸೆ ಷ ಡಿಂಫಡ್ರಕ್ಮೆ ಷಭಮನುನ ಯತಿಬಿಿಂಬಿಷುುದಿಲಲ, 
ಆದಯ ೆಭಧಮಮುಖದಲಿಲ ಉದಾ. ೆಯೋಭ ಷಿಂಫಿಂಧದಲಿಲ ಯತಿಷಧಿಗಖಳ ನಡು ೆಚಲೆಾಲಟ ಯತಿಬಿಿಂಫಷುತತದೆ. 

 ಠ್ಮು ಡಾಿಂಟೆ (ಇಟಾಲಿಮನ್ ಔವಿ ಭತುತ ಯಾಜಕ್ಾಯಗೆ, 1265-1321) ನಿಿಂದ ಉಲೆಲೋಕಖಳನುನ ಳಗೆ ಿಂಡ್ರದೆ. 
 ಠ್ಮು ವಿತಯ ಬ ಮಿಮ ಫಗೆೆ ಖಿಂಭಿೋಯ ಬೌಗ ೆೋಳಿಔ ಭತುತ ಷಾಿಂಷೃತಿಔ ದೆ ೋಶಖಳನುನ ಭತುತ (ಅದು 

ಅಸ್ತತದಲಿಲದದ ಅಧಿಮನುನ ಸೆ ಯತುಡ್ರಸ್ ಫೆೋಯ ೆಅಧಿಗೆ ಷೆೋರಿದ ಅಥಾ ಷ ಔತಾದ ವಿಶಮ, ಅದಯಲ ಲ 
ವಿವೆೋಶಾಗಿ ಸಳಮೆ ವೆೈಲಿಮ ವಿಶಮಾಗಿದೆ) ಅಳಮೆ ವೈೆಲಿಮ ವಿಶಮಖಳನುನ ಳಗೆ ಿಂಡ್ರದೆ. ಅಲಿಲ 
ಫಯಸಗಾಯ ಎಿಂದಿಖ  ಇಯಲಿಲಲ ಎಿಂಫುದು ಷಶಿಾಗಿದೆ. ಉದಾಸಯಣೆಗ,ೆ  ಯೋಷು ಖಲಿಲಾಮ ಷಯ ೆೋಯ 
ತಿೋಯದಲಿಲ ಇಯಾಖ ನಜಯೋೆತಿಗೆ ಯಮಾಣ ಫೆಳಸೆ್ದನೆಿಂದು ಸೆೋಳಲಾಖುತತದೆ (ಅಧಾಮಮ 2 0 ). ಆದಾಖ ಮ, 
ನಜಯತೆ್ ಷಯ ೆೋಯದಿಿಂದ ಷುಭಾಯು 20 ಕ್ತ.ಮಿೋ ದ ಯದಲಿಲದೆ ಭತುತ ಅದು ಗತದ ತುತತ ತುದಿಮ ಮೆೋಲ ೆ
ಇದ.ೆ ಯೋಷು ಔನೆೌಗಮ್ ಯೆಗ ೆ ನಡೆದನು ಎಿಂದು ಸೆೋಳಲಾಖುತತದೆ (ಅಧಾಮಮ 21), ಇದು ಖಲಿಲಾಮ 
ಷಯ ೆೋಯದ ತಿೋಯು ಷಭುದಯ ಭಟಿಕ್ಾೆ ಷುಭಾಯು 200 ಮಿೋಟಯಶುಿ ಕ್ಳೆಗ ೆಇದ ೆಅಲಿಲ ಮಾಯ  ನಡೆಮಲು 
ಷಾಧಮವಿಲಲ! ಇದಲಲದ,ೆ ಯೋಷು ‚ಲೆಿಂಟ್‛ ( ಉಾಷ)  (ಅದಾಮಮಖಳು 91-92) ಅನುನ ಭಾಡುತಾತನೆ, ಅದು 
ಕ್ತಯ.ವ. ನಾಲಾನೆೋ ವತಭಾನದ ನಿಂತಯ ಚರ್ ಗಗ ೆ ರಿಚಯಿಷಲಾಯಿತು,  ಗಾಲ್ ನಲಿಲ ನಿಂತಯ ಔಿಂಡುಹಿಡ್ರದ 
ಕ್ಾಮಸ್ಾ ಖಳನುನ (ಫಾಮಯೆಲ್ ಖಳನುನ) ಉಲೆಲೋಖಿಷುತತದ,ೆ ಭ ಯು ಜೆ ೋಹಿಷಯನುನ ಉಲೆಲೋಖಿಷುತತದ ೆ (ಅದಾಮಮ 6; 
ಷತಮೆೋದ ಮಾುದೆೋ ಷಿಂಖ್ೆಮಮನುನ ನಿೋಡುುದಿಲಲ), ಿಂದು ಷಿಂಯದಾಮು ನಿಂತಯೂ ರಿಚಯಿಷಲಟ್ಟಿತು, 
ಸಳು ಿಂದು ಷೆೋಫನುನ ತಿನುನತಾತಳ ೆ ( ಅದಾಮಮ 4o) ಇದು ನಿಂತಯದ ಷಿಂಯದಾಮಾಗಿದೆ, ಕ್ತಯ.ವ ಏಳನೆೋ 
ವತಭಾನದಲಿಲ ಷೆೋನ್ ನಲಿಲ ಮದಲು ಫಳಷಲಾದ ನಾಣಮಖಳನುನ (ಮಿನುಟ್ಟ,  ಅದಾಮಮ 54) ಉಲೆಲೋಖಿಷುತತದೆ. 

 ಮೆಸ್ಷೋಸನು ಯೋಷುಲಲ ಅದು ಭಸಭಭದನು ಎಿಂದು ಸೆೋಳುತತದೆ. (ಅಧಾಮಮ 42; 82; 97): ಭಸಭಭದನ 
ಫಯುವಿಕೆ್ಗಾಗಿ ಯೋಷು ಸ್ದಧಡ್ರಷುನು ಎಿಂಫುದಾಗಿ (ಯೋಷುವಿಗ ೆ ಷಾನನಿಔನಾದ ಯೋಸಾನನಿಂತೆ) 
ಷ ಚಿನ ಷಲಾಗಿದೆ (ಅಧಾಮಮ 82;  191). ಇದು ಷತಮೆೋದ ಭತುತ ಔುರ್ ಆನ್  ಎಯಡಔ ಾ ವಿಯುದಧಾಗಿದೆ. 
------------- 
229 ಭುಸ್ಲಭಯು ಫನಾಗಫಯ ಷುಾತೆಗಮನುನ ದೆೋಯ ಾಔಮೆಿಂದು ಔುಯಾನ್ ನಿಂತೆಯೋ ಅಧಿಕ್ಾಯೆಿಂದು ರಿಖಗೆಷುತಾತಯೆಯೋ ಭತುತ ಅಯು ಅದನುನ ನಿಂಫುತಾತಯೆಯೋ ಎಿಂಫ ಫಗೆೆಮ  
ಷಾಲು ಸಾಔಫಸುದು. 
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ಫಾನಗಫನ ಷುಾತೆಗ ಮಾುದೆೋ ಐತಿಸಾಸ್ಔ ವಿವಾಷಾಸಗತಯೆಿಲಲದ230 ನಔಲಿ ಎಿಂದು ಇನ ನ ಅನೆೋಔ ಬಾಖಖಳು 
ಷಶಿಾಗಿ ತೆ ೋರಿಷುತತೆ. ಆದದರಿಿಂದ ಈ ದಾಕಲೆಮನುನ ಫದಿಗಿಡಲು ಭತುತ ಯೋಷುವಿನ ಫಗೆೆ ಷತಮನುನ ಔಲಿಮಲು 
ಷತಮೆೋದದಲಿಲಯು ನಾಲುಾ ನಿಜಾದ ಷುಾತೆಗಖಳನುನ ಅಧಮಮನ ಭಾಡಲು ಭುಸ್ಲಿಂಯನುನ ಭನವೊಲಿಷಫೋೆಔು. 
 
2.5.2 “ಮಸಮಮದನ ಕುರಿತು ಷತಾ್ೇದದಲಿಲ ಿಾದಿಷಲಾಗಿದ”್ 
>< 
 
 

ಮುಸ್ಲಂ ಆಕ್ೇ್ಣ್ರ್ಳು 
‚ಷತಮೆೋದದಲಿಲ ಯಾದಿಷಲಾಗಿದದ ಇಷಾಲಮಿನ ಯಾದಿ ಭಸಭಭದನನುನ ಕ್ೆೈಷತಯು ಮಾಕೆ್ ತಿಯಷಾರಿಷುತಾತಯ?ೆ‛ (ಸ್ಎಫ್ 
ಷ ಯಾ 7:157). 

 
ಷ ಯಸ್ 7:157 ಭತುತ 61:6 ಯಲಿಲನ231 ಸೆೋಳಿಕೆ್ಖಳ ಆಧಾಯದ ಮೆೋಲೆ ಭಸಭಭದನನುನ ಷತಮೆೋದದಲಿಲ ಯಾದಿಷಲಾಗಿದೆ 
ಭತುತ ಈ ಚನಖಳನುನ ಔಿಂಡುಕ್ ೆಳುಳದು ಫಸಳ ಷುಲಬೆಿಂದು ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಊಹಿಷುತಾಯೆ. ಷತಮೆೋದು ಸಲಾಯು 
ಭುನ ಷಚನೆಖಳು ಭಸಭಭದನ ಫದಲಿಗೆ ಯೋಷುವಿಗ ೆ ಷ ಚಿನ ಷುತತೆ ಎಿಂದು ತಿಳಿದು ಅಯು ನಿಯಾವೆಗ ೆಿಂಡ್ರದಾದಯೆ. 
ಭಸಭಭದನಿಗ ೆ ಷ ಚಿನ ಷು ಠ್ಮಖಳನುನ ಔಿಂಡುಹಿಡ್ರಮಲು ಇಷಾಲಮಿನ ವಿದಾಿಂಷಯು ಷತಮೆೋದನುನ ಔುತ ಸಲದಿಿಂದ 
ವೆೃೋಧಿಸ್ದಾದಯೆ. ಷತಮೆೋದ ಮಾ ಠ್ಮಖಳು ಆತನನುನ ಉಲೆಲೋಖಿಷುತತೆ ಎಿಂದು ಇಲಿಲ ವಿಭಿನನ ಅಭಿಾಯಮಖಳು ಇಷಾಲಮಿನ 
ಜಖತಿತನಲಿಲ ಅಸ್ತತದಲಿಲೆ. ಅನೆೋಔ ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಧಮೋಗದೋೆವಕ್ಾಿಂಡ 18:18 ಅನುನ ಸಳಮೆ ಡಿಂಫಡ್ರಕ್ಮೆಲಿಲ ಭತುತ ಸೆ ಷ 
ಡಿಂಫಡ್ರಕೆ್ಮಲಿಲ ಯೋಸಾನ 14-16 ಅಧಾಮಮಖಳಲಿಲ ಅಿಂತಸ ಷಾಕ್ಷಿೆಿಂದು ರಿಖಗೆಸ್ದಾದಯೆ. ಆದಾಖ ಮ, ಈ ಠ್ಮಖಳ 
ಷ ಕ್ಷಮ ರಿಶಿಲನೆಮು ತರಿತಾಗಿ ಭತುತ ಷಶಿಾಗಿ ತೆ ೋರಿಷುತತದೆ, ಆದಾಖ ಮ, ಯೋಷು ಭತುತ ವಿತಾಯತಭನುನ ಔಯಭಾಗಿ 
ಈ ಧಭಗಖಯಿಂಥಖಳಲಿಲ ಉಲೆಲೋಖಿಷಲಾಗಿದೆ, ಆದಯ ೆಭಸಭಭದನನುನ ಉಲೆಲೋಖಿಸ್ಲಲ. 
 
1 ಸಳಯ್ ಡಂಬಡ್ರಕ್ಯ ಠ್ಾ: ಧಮೊೇಗದೇ್ವಕಾಂಡ 18:18 
‚ಇಯ ಷದೆೋವದಯಲಿಲ ನಿನನಿಂಥ ಯಾದಿಮನುನ ಅರಿಗೆ ೋಷಾಯ ಏಗಡ್ರಷುನೆು; ಅನ ಫಾಯಿಿಂದ ನನನ 
ಭಾತುಖಳನುನ ನುಡ್ರಷುನೆು; ನಾನು ಅನಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪ್ರಸ್ದದನೆನಲಾಲ ಅನು ಅರಿಗ ೆತಿಳಿಷುನು‛.  
 
ಮೋವೆ ಭುನ ಷಚಿನ ಸ್ದ ಯಾದಿ ಭಸಭಭದನು ಎಿಂದು ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಊಹಿಷುತಾತಯೆ. ಈ ಇಷಾಲಮಿನ ಸಔುಾ ಭ ಯು 
ಕ್ಾಯಣಖಳನುನ ಆಧರಿಸ್ದ:ೆ 
1. ಮೋವೆಗ ೆಸೆ ೋಲು ಖುಣಲಕ್ಷಣಖಳನುನ ಭಸಭಭದನು ಸೆ ಿಂದಿದದನು.232 
2. ಔುರ್ ಆನ್ ನಲಿಲ ಭಸಭಭದ್ ಗ.ೆ ಜಿಬಿಯಲ್ (ಗೆೋಬಿಯಮಲ್) ಭುಖ್ಾಿಂತಯ ‚ಅನ ಫಾಯಿಯಿಿಂದ ನನನ ಭಾತುಖಳು‛ ಎಿಂಫ 
ಾಗಾದನ ಈಡೆೋರಿತು  
---------------------------- 
230 ಸೆಚಿನ ಿನ ವಿಯಖಳಿಗಾಗಿ, ಗಿಲಿಾುಸ್ಿ (1999:148-162) ನೆ ೋಡ್ರರಿ. 
231 ಷ ಯಾ 7:157: " ಅಯು ನಿಯಕ್ಷರಿ ಯಾದಿಮನುನ ಅನುಷರಿಷುತಾತಯೆ. ಅಯ ಆ ಯಾದಿಮ ಔುರಿತು ತಭಭ ಫಳಿ ಇಯು ತೌಯತ್ ಭತುತ ಇಿಂಜಿೋಲಖಳಲಿಲ ( ಈ ರಿೋತಿ) ಫಯೆದಿಯುದನುನ ಅಯು 
ಕ್ಾಣುತಾತಯೆ.....‛ ಷ ಯಾ 61:6: "... ಭರಿಮಳ ಭಖನಾದ ಯೋಷು," ಇಷಾಯಯೋಲ ಷಿಂತತಿಖಳೋೆ, ನಾನು ನಿಭಭ ಫಳಿಗೆ ಅಲಾಲಸನ ದ ತನಾಗಿ ಅೆ ಷತಲನು (ನಿಭಭ ಫಳಿಗೆ ಔಳುಹಿಷಲಟ್ಟಿದೆದೋನೆ, ನನನ ಭುಿಂದೆ 
ಇಯು ಕ್ಾನ ನನುನ ದೃಡಡ್ರಸ್ದೆ ಭತುತ ಫಿಂದಿಯುತೆತೋನೆ. ಈಗಾಖಲೆೋ ನನನ ಭುಿಂದಿಯು ತೌಯತನ ಬಾಖನುನ ನಾನು ಷಭರ್ಥಗಷುತೆತೋನೆ ಭತುತ ನಾನು, ನನನ ಫಳಿಔ ಫಯಲಿಯು ಅಸಭದ್ ಎಿಂಫ ಸೆಷರಿನ ದ ತಯ 
ಔುರಿತು ವುಬಾತೆಗ ನಿೋಡುನಾಗಿಯುತೆತೋನೆ‛.  
232 ಈ ಸಔುಾ ದಮೋಗ 18:18 ಯ ಾಔಮದ ‚ನಿನಿಂಥ‛ ದಖಳಲಿಲ ಸುಟ್ಟಿಕೆ್ ಿಂಡ್ರದೆ. ಉದಾಸಯಣೆಗೆ, ಭುಸಭಭದ್ ಮೋವೆಮಿಂತೆ ಷಾಭಾನಮ ಜಿೋನನುನ ನಡೆಸ್ದನು, ಇಫಫಯ  ತಭಭ ಜನಯ ನಾಮಔಯು, 
ಇಫಫಯ  ವಿಾಸಾದಯು ಭತುತ ಅಯ ಿಂವಷಥಯು ಾಮಲೆಷೆಿೈನ್ ಅನುನ ವಡ್ರಸ್ಕೆ್ ಿಂಡಯು ಎಿಂದು ಭುಸ್ಲಭಯು ಸೆೋಳುತಾತಯೆ. 
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3.ಭಸಭಭದನು ‚ಅನ ಷಸೆ ೋದಯಯಾದ, ಇವಾಭಯೋಲರಿಿಂದ‛ ಫಿಂದನು. 
 
ಮದಲ ನೆ ೋಟದಲಿಲ, ಈ ಾದಖಳು ಷಭಿಂಜಷಾಗಿ ಔಿಂಡುಫಯುತತೆ. ಆದಾಖ ಮ, ಷಿಂದಬಗದ ನೆ ೋಟು ವಿಭಿನನ 
ತಿೋಭಾಗನಕ್ಾೆ ಕ್ಾಯಣಾಖುತತದೆ. ಮದಲಿಗೆ ನಾು ಕ್ ೆಟ್ಟಿಯು ಠ್ಮನುನ ಷರಿಮಾಗಿ ಅಥೆೈಗಸ್ಕೆ್ ಳಳಫೆೋಔು. ‚ಇಯ 
ಷದೆೋವದಯಲಿಲ‛ ಎಿಂಫ ದು 15 ನೆೋ ಾಔಮದ ಷಿಂದಬಗದಲಿಲ ವಿರಿಷಲಾಗಿದೆ ಇದಯಲಿಲ ಹಿೋಫ ಯ ಠ್ಮದಲಿಲ ಜಾಹಿೋಯಾತು 
ವಫದಕ್ೆ ೋವ ಸೆೋಳುತತದ:ೆ ‚ನಿಭಭ ದೆೋಯಾದ ಯಸೆ ೋನು ನಿಭಭ ಷಸೆ ೋದಯಯಲಿಲ ನನನಿಂಥ ಯಾದಿಮನುನ (ನಿಭಗೆ) 
ಏಗಡ್ರಷುನು; ಅನಿಗೆೋ ನಿೋು ಕ್ತವಿಗೆ ಡಫೋೆಔು‛. ಅದು ಭಾತಯ ಾದನುನ ಫಗೆಸರಿಷುತತದೆ. 
 
ಇದಲಲದೆ, ಈ ಯಾದಿ ಯೋಷು ಎಿಂದು ಅ.ಔೃ 3:17-23 ಭತುತ 7:37 ಷಶಿಾಗಿ ಸೆೋಳುತತೆ. ಯೋಷು ಸೆೋಳುಾಖ ಅದೆೋ 
ರಿೋತಿ ಭಾಡ್ರದನು (ಯೋಸಾನ5:46-47):  
‚ಅನು ನನನ ವಿಶಮಾಗಿ ಫಯೆದನು; ಆದದರಿಿಂದ ನಿೋು ಮೋವೆಮ ಭಾತನುನ ನಿಂಫುಯಾಗಿದದಯೆ ನನನ ಭಾತನ ನ 
ನಿಂಫುತಿತದಿದರಿ. ಅನು ಫಯೆದ ಭಾತುಖಳನುನ ನಿೋು ನಿಂಫದಿದದಯೆ ನಾನು ಸೆೋಳು ಭಾತುಖಳನುನ ಸೆೋಗೆ ನಿಂಬಿೋರಿ?‛ 
ಅಿಂದನು. 
ಅನೆೋಔ ವಿಧಖಳಲಿಲ ಯೋಷು ಮೋವೆಗೆ ಸೆ ೋಲುತಾತನೆ ಭಸಭಭದನಿಗ ೆಸೆ ೋಲುುದಿಲಲ. ಯೋಷು ಭತುತ ಮೋವೆ ಭಾತಯ ಈ 
ಕ್ಳೆಗಿನ ವಿಶಿಶಿ ಖುಣಲಕ್ಷಣಖಳನುನ ತೆ ೋರಿಷುತಾತಯ,ೆ ಉದಾಸಯಣೆಗೆ:233 

 ಇಫಫಯ  ದೆೋಯು ಭತುತ ಭನುಶಮಯ ನಡುವಿನ ಡಿಂಫಡ್ರಕೆ್ಮ ಭಧಮತಿಗಖಳಾಗಿದದಯು. 
 ಇಫಫಯ  ದೆೋಯನುನ ಭುಖ್ಾಭುಖಿಮಾಗಿ ತಿಳಿದಿದದಯು. 
 ಇಫಫಯ  ದೆ ಡಡ ಷ ಚನಖೆಳು ಭತುತ ಅದುಫತಖಳನುನ ಭಾಡ್ರದಯು. 

 
ಭಸಭಭದನು ಡಿಂಫಡ್ರಕೆ್ಮ ಭಧಮತಿಗಮಾಗಿಯಲಿಲಲ. ಅನು ದೆೋಯನುನ ಭುಖ್ಾಭುಖಿಮಾಗಿ ತಿಳಿದಿಯಲಿಲಲ ಅಥಾ 
ದೆ ಡಡ ಷ ಚನಖೆಳು ಭತುತ ಅದುಬತಖಳನುನ ಭಾಡಲಿಲಲ (ಸ್ಎಫ್ ಷ ಯಾ 28:48). ಕ್ೈೆಷತಯು ಭಸಭಭದನನುನ 
ಯಾದಿಮಾಗಿ234 ಸ್ೋಔರಿಷಫೆೋಕೆ್ಿಂದು ಭುಸ್ಲಭಯು ಫಮಷುತಾತಯ,ೆ ಕ್ೈೆಷತಯು ಇದಕ್ೆಾ ಸೆೋಗ ೆ ಯತಿಕ್ತಯಯಿಷುತಾತಯ?ೆ ಷತಮೋೆದದ 
ಯಾದಿಖಳ ಷಾಲಿನಲಿಲ ದೆೋಯ ನಿಜಾದ ಯಾದಿ ಕ್ಲೆು ನಿದಿಗಶಿ ಭಾನದಿಂಡಖಳನುನ235  ಯೆೈಷಫೋೆಔು ಎಿಂದು ಅಯು 
ಖಭನಿಷಫೆೋಔು: 

 ಅನು ಯಾದನೆ ನುಡ್ರಮಲು ವಔತನಾಗಿಯಫೋೆಔು ಭತುತ ಅನ ಯಾದನೆಮು ನೆೋಯೋೆಯಫೋೆಔು. 
 ಅನ ಯಾದನೆಮು ಭತುತ ಫೆ ೋಧನಖೆಳು ದೆೋಯ ಇತಯ ಯಾದಿಖಳ ಸೆೋಳಿಕೆ್ಖಳೄೆಿಂದಿಗೆ ಪ್ರಕ್ ೆಳಳಫೆೋಔು. 
 ಷಾಲು ಸಾಕ್ತದಯ,ೆ ಅನು ದೆೋರಿಿಂದ ಫಿಂದನೆಿಂದು ಷಾಬಿೋತುಡ್ರಷಲು, ಅದುಬತಖಳನುನ ಭಾಡಲು ಷಸ 

ಅನು ವಔತನಾಗಿಯಫೋೆಔು. 
 ಅನ ಫೆ ೋಧನಮೆಲಿಲ ದೆೋಯ ಷಿಂದೆೋವದ ಸೆ ಷ ಅಿಂವಖಳು ಇಯಫೆೋಔು. 

------------------- 

233 ಸೆಚಿನ ಿನ ವಿಷತಯಣೆಗಾಗಿ, ಗಿಲ್ ಕ್ತಯಸ್ಿ (2003: 71-80) ನೆ ೋಡ್ರರಿ. 
234 ಿಂದು ಕ್ಾಯಣಾಗಿ, ಭುಸ್ಲಭಯು ಮೋವೆ, ಯೋಷು ಭುಿಂತಾದ ಷತಮೆೋದದ ಯಾದಿಖಳನುನ ಸ್ೋಔರಿಷುತಾತಯೆ, ಎಿಂಫ ಾಷತನುನ ನಿೋಡುತಾತಯೆ, ಆದದರಿಿಂದ ಕೆ್ೈಷತಯು (ಅಯು ಸೆೋಳುತಾತಯೆ) ಯತಿಮಾಗಿ 
ಭಸಭಭದ್ ಅಯನುನ ಪ್ರಕೆ್ ಳಳಫೆೋಔು. 
235 ಉದಾಸಯಣೆಗೆ 7: 8-10; ಧಮೋಗ 18:21-22 ನೆ ೋಡ್ರರಿ. 
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ಷತಮೆೋದದ ಈ ಯಾದಿಮ236 ಭಾನದಿಂಡಖಳನುನ ಭಸಭಭದರಿಿಂದ ಔುರ್ ಆನ್ ಲಿಲ ನೆಯೆೋರಿಸ್ಯು ಾಔಮಬಾಖಖಳನುನ 
ಔಿಂಡುಹಿಡ್ರಮಲು ಭುಸ್ಲಿಂರಿಗೆ ಷಾಲು ಸಾಔಫಸುದು. 
 
2) ಸ್ ಷ ಡಂಬಡ್ರಕ್ಯ ಠ್ಾ: ಯೇಸಾನ 14-16. 
ಸೆ ಷ ಡಿಂಫಡ್ರಕೆ್ಮ ಸೆೋಳಿಕ್ಖೆಳಲಿಲ ಯೋಷು ‚ಷಸಾಮಔ‚237 ನೆಿಂದು ಸೆೋಳು ಉಲೆಲೋಕಖಳು ಭಸಭಭದನನುನ 
ಷ ಚಿನ ಷುತತೆ ಎಿಂದು ಊಸಾಸ್ಕ್ ೆಳಳಲು ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಲು ತೆ ೋಯುತಾತಯ.ೆ ಭಸಭಭದನು ‚ಷಸಾಮಔನು‚ ಕ್ೈೆಷತಯು 
ನಿಂಫುಿಂತೆ ವಿತಾಯತಭನಲಲ ,ಎಿಂದು ಭುಸ್ಲಭಯು ಹಿಡ್ರದುಕೆ್ ಳುಳಯು. ಅಯ ಕ್ಾಯಣಖಳು ಹಿೋಗಿೆ: 
1. ಯೋಷುವಿನ ಸೆೋಳಿಕೆ್, ‚........ಷಔಲ ವಿಶಮದಲಿಲಮ  ಷತಮಕ್ಾೆ ಷೋೆರಿಷುನು. ಆತನು ತನನಶಿಕ್ಾೆ ತಾನೆೋ ಭಾತಾಡದೆ ಕ್ೋೆಳಿದ 
ಭಾತುಖಳನೆನೋ ಆಡುನು; ಭತುತ ಭುಿಂದಾಖು ಷಿಂಖತಿಖಳನುನ ನಿಭಗೆ ತಿಳಿಷುನು‛ (ಯೋಸಾನ 16:13). 
ಭಸಭಭದನಿಗ ೆಅನಯಿಷುತತದೆ. 
2. ಯೋಷು, ಈ ‚ಷಸಾಮಔನ‚, ಔುರಿತು ಭಾತನಾಡುಾಖ, ‚ಅನು‛ ಎಿಂಫ ದನುನ ಫಳಷುತಾತನೆ, ಅಿಂದಯೆ ಭ ಯನೆೋ 
ಮಕ್ತತ ುಯುಶ ಏಔಚನಾಗಿದೆ, ಷಸಾಮಔನು ಫಫ ಭನುಶಮನಾಖಫಸುದು, ಆದಯ ೆಆತಭಾಖುುದಿಲಲ ಎಿಂದು ಭುಸ್ಲಿಂಯು 
ಾದಿಷುತಾತಯೆ. 
3. ಯೋಷುವಿನ ಸೆೋಳಿಕ್ಮೆ ಆಧಾಯದ ಮೆೋಲೆ, ‚ನಾನು ಸೆ ೋಖದಿದದಯೆ, ಆ ಷಸಾಮಔನು ನಿಭಭ ಫಳಿಗ ೆಫಯುುದಿಲಲ; ನಾನು 
ಸೆ ೋದಯ ೆ ಆತನನುನ ನಿಭಭ ಫಳಿಗೆ ಔಳುಹಿಸ್ಕ್ ೆಡುತೆತೋನ‛ೆ (ಯೋಸಾನ 16:7), ಇದು ಭಸಭಭದನು ಭಾತಯ ಎಿಂದು 
ಭುಸ್ಲಿಂಯು ನಿವಿಮ ಭಾಡ್ರಕ್ ೆಿಂಡ್ರದಾದಯ,ೆ ‚ಮಾಕ್ಿೆಂದಯ‛ೆ, ‚ವಿತಾಯತಭು ಮಾಾಖಲ  ಅಲಿಲ ಇತುತ‛ ಆದದರಿಿಂದ ಅಯು 
ಾದಿಷುತಾತಯೆ. 
 
ಠ್ಮನುನ ಅದಯ ಷನಿನೆೋವದಲಿಲ ವಿರಿಷಲು ಭತುತ ನಿಜಾದ "ಷಲಸಗೆಾಯ", ವಿತಾಯತಭನೆಿಂದು ಭತುತ ಅನ 
ಕ್ಾಮಗಖಳನುನ ರಿಚಯಿಷಲು ಕ್ೈೆಷತರಿಗೆ ಉತತಭ ಅಕ್ಾವವಿದೆ. ಈ ಸೆ ಷ ಡಿಂಫಡ್ರಕೆ್ಮ ಠ್ಮು ಯೋಷುವಿನ 
ುನಯುತಾಥನದ 50 ದಿನಖಳ ನಿಂತಯ ಫಿಂದ ವಿತಾಯತಭನನುನ ಷ ಚಿನ ಷುತತದೆ (ಅ.ಔ 2:1-21). ಕ್ೈೆಷತಯು ಹಿೋಗ ೆ
ಉತತರಿಷಫಸುದು: 
1. ಈ "ಷಲಸಗೆಾಯ", ಫಗೆೆ ಷಿಂ ಣಗ ಠ್ಮನುನ ಒದುುದರಿಿಂದ, ಅನು ಷತಮದ ಆತಭ (ಯೋಸಾನ 14:17), ಯಾದಿ 
ಅಥಾ ಇನೆ ನಫಫ ಭನುಶಮನಲಲ, ಅನು ನಮಭಿಂದಿಗೆ ಷದಾಕ್ಾಲ ಇಯುತಾತನೆ ಎಿಂದು ನಾು ಔಲಿಮುತೆತೋೆ (ಯೋಸಾನ 
14:16), "ಅನು ನಿಭಭಲಿಲ ಇಯುತಾತನೆ (ಯೋಸಾನ 14:17) ಅಿಂದಯ,ೆ ವಿವಾಸ್ಖಳಲಿಲ ಜಿೋವಿಷುತಾತನೆ, ಅನು ಯೋಷುನುನ 
ಭಹಿಮೆಡ್ರಷುನು (ಯೋಸಾನ 16:14), ಯೋಷುವಿನ ಶಿಶಮಯ ಫೆ ೋಧನಮೆನುನ ನೆನಪ್ರಷುನು (ಯೋಸಾನ 14:26 
ಇತಾಮದಿ) ಭತುತ  ‚ಭುಿಂದಾಖು ಷಿಂಖತಿಖಳನುನ ಸೆೋಳುನು‛ (ಯೋಸಾನ 16:13). ಇದು ವಿತಾಯತಭನು ಭಾತಯೆೋ 
ಆಗಿಯಲು ಷಾದಮ, ಭಸಭಭದಅಲಲ. 
2. "ಷಸಾಮಔನು" ವಿತಾಯತಭನೆಿಂದು ಯೋಷು ಷಶಿಾಗಿ ಸೆೋಳುತಾತನೆ (ಯೋಸಾನ 14:26). 
3. ಯೋಷು ತನನ ಶಿಶಮರಿಗ ೆ ‚ಷಸಾಮಔನನುನ‛ ಔಳುಹಿಷುತತೆೋನೆ ಎಿಂದು ಸೆೋಳಿದನು (ಯೋಸಾನ 16:7), 600 ಶಗಖಳ 
ನಿಂತಯ ಭುಸ್ಲಿಂರಿಗ ೆಅಲಲ! 
----------------------------- 
236 ಈ ವಿಶಮದ ಫಗೆೆ ಷತಮೆೋದ ಸಲಾಯು ಬಾಖಖಳನುನ ಸೆ ಿಂದಿದೆ, ಉದಾ, ಧಮೋಗ 13:5 ಭತುತ 18:19-22; ಯಯೆ 14:14-16 ಭತುತ 23:16-22, ಇತಾಮದಿ. 
237 ಅನೆೋಔ ಅನುಾದಖಳು ‚ಆಲೆ ೋಚನಯನು” ಅಥಾ ‚ಷಸಾಮಔನು”ಎಿಂಫ ದಖಳನುನ ಫಳಷುತತೆ.  
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ಕ್ೈೆಷತಯು ೆರಿಕ್ತಲಟೆ ೋಸ್ (periklytos) (ಸೆ ಖಳಿದಯು) ಎಿಂಫ ಗಿಯೋಕ್ ದನುನ ಾಮಯಾಕ್ೆಲಟೆ ಸ್ (paracletos) 
ಎಿಂದು ಫದಲಾಯಿಸ್ದಾದಯೆ ಎಿಂದು ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಸೆೋಳಿಕೆ್ ಳುಳತಾತಯೆ (‚ಷಸಾಮಔನು‛, ಸ್.ಎಪ್ ಯೋಸಾನ 14:10). 
‚ಭಸಭಭದ್‛, ಎಿಂಫ ಸೆಷಯು ಅಕ್ಷಯವಃ ಅನುಾದಿಷಲಾಗಿದೆ ಭುಸ್ಲಿಂ ವಿದಾಿಂಷಯು ಖುಯುತಿಷುತಾತಯ,ೆ ಅಿಂದಯ ೆ ಷೆ ತೋತಯ 
ಸೆ ಿಂದಿದನು ಎಿಂದಥಗ. ಯೋಸಾನ 14-16 ಯಲಿಲ ಮಕ್ತತಮ ಔುರಿತು ಯೋಷು ಭಾತನಾಡುುದು ಆತನು 
ಭಸಭಭದನೆಿಂದು ಸೆೋಳುದು ಭುಸ್ಲಭರಿಗೆ ಇನೆ ನಿಂದು ಷುಳಿಾಗಿದ.ೆ ಸೆೋಗಾದಯ , ಈ ಎಲಾಲ ಊಸೆಗೆ  
ಕಿಂಡ್ರತಾಗಿಮ   ುಯಾೆ ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಸೆ ಿಂದಿಯುುದಿಲಲ. 
 
ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಠ್ಮನುನ ಷತಃ ಒದಲು (ಮಾಸಾನ 14:15-17; 14:26) ಭತುತ  "ಷಸಾಮಔ" ನನುನ ‚ಭಸಭಭದ್‛ ಎಿಂಫ 
ಸೆಷಯನುನ ಫದಲಿಷಲು ಕ್ೋೆಳಫಸುದು. ಈ ವಿನಿಭಮು ಠ್ಮಕ್ಾೆ ಷರಿಸೆ ಿಂದುುದಿಲಲ ಎಿಂದು ಷುಲಬಾಗಿ 
ಖುಯುತಿಷಫಸುದು. ಕ್ಳೆಗಿನ ಟ್ಟಿ ಾದನುನ ಷಾಯಾಿಂಶಿಷುತತದೆ: 
 
ಉಲ್ಲೇಖ್ ಇದು ಷತಾ್ೇದದಲಿಲ ಮಸಮಮದನ 

ಮುನ ಸಚನ ್ಎಂದು ಮುಸ್ಲಂರ ಾದ 
ಈ ಉಲ್ಲೇಖ್ರ್ಳ್ ಂದಿಗ್ ಯೇಷು ಅಥಾ 
ವಿರ್ಾಿತಮನನುನ ಮೊೇದಲ್ ಿಾದಿಷಲಾಗಿತುತ 
ಎಂದು ಕ್ೈಷತರ ಉತತರ. 

ಧಮೋಗದೆೋವಕ್ಾಿಂಡ 18:18  ಭಸಭಭದನು ಮೋವೆಮ 
ಕ್ಲೆು ಖುಣಲಕ್ಷಣಖಳನುನ 
ಸೆ ಿಂದಿದದನು. 

 ಭಸಭಭದನು ಅಯ 
‚ಷಸೆ ೋದಯರಿಿಂದ‛, ಅಿಂದಯೆ 
ಇವಾಭಯೋಲಮರಿಿಂದ 
ಫಿಂದನು 

 ಯೋಷು ಮೋವೆಮ ಅನೆೋಔ 
ಖುಣಲಕ್ಷಣಖಳನುನ 
ಸೆ ಿಂದಿದದನು. 

 ಯೋಷು ಈ ಯಾದನೆಮ 
ವಿಶಮೆಿಂದು ಇತಯ 
ಧಭಗಖಯಿಂಥಖಳು ಷಶಿಾಗಿ 
ತೆ ೋರಿಷುತತೆ 
(ಯೋಸಾನ5:46-47; 
ಅ.ಔೃ3:17-23 ಭತುತ7:37).  

 ಮೋವೆಮ "ಷಸೆ ೋದಯಯು" 
ಇಷಾಯಯೋಲಮಯಾಗಿದದಯು 
(ಧಮೋಗ 18:15). 

ಯೋಸಾನ 14:16 ಈ ಅಧಾಮಮಖಳಲಿಲನ "ಷಲಸಗೆಾಯ" 
ಎಿಂದು ಯೋಷುವಿನಿಿಂದ 
ಯಾದಿಷಲಾಗಿದದನು ಭಸಭಭದ 
ಆಗಿದಾದನೆ. ಭಸಭಭದನು ಯೋಷುವಿನ 
ನಿಂತಯ ಫಯು ಭುಿಂದಿನ 
ಯಾದಿಮಾಗಿದಾದನೆ. 

 ಈ ಾಔಮಬಾಖು ಶಿಶಮ 
ಯೆ ಿಂದಿಗೆ ಇಯು "ಆತಭ" 
ೆಿಂದು ಷಶಿಾಗಿ ಷ ಚಿನ ಷು 
ತತದೆ(ಯೋಸಾನ14:17: 
14:26;   16:7). 

 ಷನಿನೆೋವು "ವಿತಾಯತಭ" 
ನನುನ ಯೋಷುವಿನಿಿಂದ 
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ಯಾದಿಷಲಾಗಿದೆ ಎಿಂದು 
ತೆ ೋರಿಷುತತದೆ: (ಯೋಸಾನ 
14:17; 16:7; ಅ.ಔೃ 2:1-
21). 

 
ಇಷಾಲಮಿನ ಯಾದಿ ಭಸಭಭದ್ ಅಯ ಯಔಟಣೆಮನುನ ಷ ಚಿನ ಷು ಈ ಷತಮೆೋದದ ಖಯಿಂಥಖಳಲಿಲ ಏನನ ನ 
ಔಿಂಡುಹಿಡ್ರಮಲಾಖುುದಿಲಲ. ಉಳಿದ ಷತಮೆೋದ ಖಯಿಂಥಖಳಿಖ  ಇದು ಅನಯಿಷುತತದೆ: 
ಷತಮೆೋದದಲಿಲ ಭಸಭಭದನ ಔುರಿತು ಮಾುದೆೋ ಭುನ ಷಚನೆ ಇಲಲ! 
 
? 
 

 

ಯವೆನಖಳು 
 ‚ಫಾನಗಫನ ಷುಾತೆಗ‛ ಷತಮೆಿಂದು ನಿೋು ಬಾವಿಷುತಿತೋಯಾ? 
 ‚ಫಾನಗಫನ ಷುಾತೆಗ‛ ಭಸಭಭದನು ಮೆಸ್ಷಸನೆಿಂದು ಸೆೋಳುತತದೆ (ಅಧಾಮಮ 42). 
 ಆದಾಖ ಮ, ಯೋಷು ಮೆಸ್ಷೋಮನೆಿಂದು ಔುರ್ ಆನ್ ನಲಿಲ ಸೆೋಳುತತದೆ! ಆದದರಿಿಂದ, ನಿೋು ಔುರ್ ಆನ್  ನಿಂಫುತಿತಯಾ 

ಅಥಾ ‛ಫಾನಗಫನ ಷುಾತೆಗ‛ ಮನುನ ನಿಂಫುತಿತೋಯಾ? 
 ಭಸಭಭದನು ಷತಮೆೋದದಲಿಲ ಯಾದಿಷಲಾಗಿದೆ ಎಿಂದು ನಿೋು ನಿಂಬಿದಯ,ೆ ನಿೋು ನನಗ ೆ ಉಲೆಲೋಕಖಳನುನ 

ತೆ ೋರಿಷಫಸುದೆೋ? 
 ಭಸಭಭದ್ ಷತಮೆೋದದಲಿಲ ಯಾದಿಷಲಾಗಿದೆ ಎಿಂದು ನಿೋು ಬಾವಿಷು ಬಾಖಖಳನುನ ನನೆ ನಿಂದಿಗೆ ವಿರಿಷಲು 

ಭತುತ ಒದಲು ನಿೋು ಭನಷುಷ ಭಾಡುತಿತೋಯಾ? 
 ದೆೋಯ ನಿಜಾದ ಯಾದಿಮ ಖುಯುತುಖಳು ಮಾುು ಎಿಂದು ನಿೋು ಬಾವಿಷುತಿತೋರಿ.?  
 ನಿಭಭ ದೃಷ್ಟ್ಿಕ್ ೆೋನದ ಯಕ್ಾಯ, ಯಾದಿ ಮಾಯು? 
 ದೆೋಯ ಯಾದಿಖಳ ಸೆಷಯುಖಳು ಮಾುು?  
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3. ಮುಸ್ಲಂಯ್ ಂದಿಗ್ ಮುಖಾಮುಖಿ 
 
> 
 
 

ಈ ಅಧಾಾಯು ನಿಮಗ್ ಸ್ ದಗಿಷುತತದ.್ 
ಎ) ಭುಸ್ಲಿಂಯೆಡಗೆ ೆಫಫ ಕ್ೈೆಷತನ ತಗನೆ. 
ಬಿ) ಾಷತವಿಔ ಔ ಡ್ರಕ್ಗೆಾಗಿ ಭ ಲ ಜ್ಞಾನ. 
ಸ್) ಭತಾಿಂತಯಗೆ ಿಂಡರಿಗಾಗಿ ಾಯಯೋಗಿಔಾದ ಷಲಸ ೆಭತುತ ಭತುತ ಸೆ ಷ ವಿವಾಷದಲಿಲ ಅರಿಗ ೆ  
   ಭಾಖಗದವಗನದ ಷಸಾಮ ಭಾಡುದು. 
ಡ್ರ) ಷುಾತೆಗಯಿಂದಿಗೆ ಭುಸ್ಲಿಂಯನುನ ತಲುಲು ಷಬಗೆ ೆೆಯೋಯಣೆ. 
ಇ) ಯಾಜಕ್ತೋಮ ಭತುತ ಷಾಭಾಜಿಔ ವಿಶಮಖಳ ಭಾಹಿತಿ. 

 
ಕ್ೈೆಷತ ಧಭಗದ ನಿಂತಯ, ಇಷಾಲಿಂ ಇಿಂದು ವಿವದ ಎಯಡನೆೋ ಅತಿದೆ ಡಡ ಧಾಮಿಗಔ ಷಭುದಾಮಾಗಿದೆ. ಆಫ್ರಯಕ್ಾ, ಏಶಾಮ 
ಭತುತ ಶಿಭಿ ದೆೋವಖಳಲಿಲನ ಜನಯು ಭುಸ್ಲಿಂಯನುನ ಬೆೋಟ್ಟಮಾಖಲು ಇಷಾಲಮಿನ ದೆೋವಖಳಿಗ ೆಯಮಾಗೆಷಫೋೆಕ್ಾಗಿಲಲ- ಅಯು 
ಬ ಮಿಮ ಮೆೋಲಿನ ಯತಿಯಿಂದು ದೆೋವದಲ ಲ ಇದಾದಯೆ. ಕ್ೈೆಷತಯು ಭತುತ ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಎಲಿಲ ಫೋೆಕ್ಾದಯ , ಕ್ಲೆಷದಲಿಲಮ  
ಅಥಾ ಬಿಡುವಿನ ೆೋಳಮೆಲಿಲಮ  ಯಷಯ ಬೋೆಟ್ಟಮಾಖಫಸುದು. ಅನೋೆಔಯು ಿಂದೆೋ ಯಾಷ್ಟ್ಾೋಮತೆಗೆ ಷೋೆರಿದಯು. 
 
ಇಷಾಲಿಂ ಅಲಲದ ದೋೆವಖಳಲಿಲನ ಅನೆೋಔ ಭುಸ್ಲಭಯು ಸೆಚಾಿಗಿ ಜಾತಮತಿೋತಯಾಗಿದಾದಯೆ ಭತುತ ಇನುನ ಭುಿಂದೆ ತಭಭ ಧಭಗದ 
ಅವಮಔತೆಖಳನುನ ಖಭನಿಷುುದಿಲಲ. ಇದಲಲದ,ೆ ಇಯಾನ್ ನಿಂತಸ ದೆೋವಖಳ ಅನೆೋಔ ಭುಸ್ಲಿಂಯು ತಭಭ ಧಭಗದಿಿಂದ 
ನಿಯಾವೆಗ ೆಿಂಡ್ರದಾದಯ ೆಭತುತ ಫೆೋಯೆ ವಿಭಿನನಾದದದನುನ ಸುಡುಔುತಾತಯೆ. ಷಾಭಾನಮಾಗಿ, ಕ್ೈೆಷತಯು ವಿವದ ಸೆಚಿಿನ ನ ಷಿಂಖ್ೆಮಮ 
ಭುಸ್ಲಿಂರಿಗ ೆಷಿಂಬೆ ೋದಿಷುುದಯಲಿಲ ವಿಪಲಯಾಗಿದಾದಯೆ. ಕ್ೈೆಷತಯು ಭತುತ ಭುಸ್ಲಭಯ ನಡು ೆಔಡ್ರಮೆ ಷಿಂಔಗ ಸೆ ಿಂದಲು 
ಿಂದು ಕ್ಾಯಣ ಅಲಕ್ಷತನಾಗಿದೆ, ೆ ೋಶಣೆಮ ಬಮು ಭುಸ್ಲಿಂಯೆ ಿಂದಿಗಿನ ಷಿಂಔಗನುನ ತಪ್ರಷಲು 
ಕ್ಾಯಣಾಖುತತದೆ. ಈ ುಷತಔು ಕ್ೈೆಷತರಿಗೆ ಇಷಾಲಿಂ ಭತುತ ಭುಸ್ಲಿಂಯನುನ ತಿಳಿದುಕೆ್ ಳಳಲು ಷಸಾಮ ಭಾಡುತತದೆ ಭತುತ ಈ 
ಬಮನುನ ಸೆ ಖಲಾಡ್ರಷುತತದೆ ಭತುತ ಷಾಲಿನ ಯವೆನಖಳನುನ ಕ್ೆೋಳಲು ಾಯಯಿಂಭಿಷುತತದೆ. 
 
ತಭಭ ಷಥಳಿೋಮ ಇಷಾಲಮಿನ ದೋೆವಖಳಲಿಲ, ಭುಸ್ಲಿಂರಿಗೆ ಷುಾತಗೆಮ ಫಗೆೆ ಏನಾದಯ  ಔಲಿಮಲು ಫಸಳ ಔಡ್ರಮೆ 
ಅಕ್ಾವವಿದೆ. ಆದಾಖ ಮ, ಆಫ್ರಯಕ್ಾ, ಏಶಾಮ ಭತುತ ಶಿಭಿ ದೋೆವಖಳಲಿಲ ಕ್ೈೆಷತಯು ಭತುತ ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಸೆಚು ಿ ಭುಔತಾಗಿ 
ಬೆೋಟ್ಟಮಾಖಫಸುದು. ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗು ಮಕ್ತತಮ ಆಳಾದ ಅಖತಮಖಳನುನ  ಯೆೈಷದ ಕ್ಾಯಣ ಅನೆೋಔ ಭುಸ್ಲಿಂಯು 
ಉತತಯಖಳನುನ ಸುಡುಔುತಿತದಾದಯ.ೆ ಎಲಾಲ ಜನಯು ದೆೋಯ ಸ್ೋಕ್ಾಯನುನ, ಾಖಳ ಕ್ಷಭಾಾಣ ೆಭತುತ ದೆೋಯ ೆಿಂದಿಗಿನ 
ೆೈಮಕ್ತತಔ ಷಿಂಔಗದ ಬಯಷೆಮನುನ ಫಮಷುತಾತಯೆ. ಕ್ತಯಷತನಲಿಲ ಫಫಯು ಎಲಲನ ನ ಭತುತ ಸೆಚಿಿನ ನದನುನ ಕ್ಾಣಫಸುದು. 
ಆದದರಿಿಂದ, ಕ್ೈೆಷತಯು ಜಿೋನವೆೈಲಿಮಲಿಲ ಿಂದು ಉದಾಸಯಣೆಮಾಖಫೆೋಔು, ಮಾಕ್ಿೆಂದಯೆ ಭುಸ್ಲಿಂಯು ತಭಭ ನಡಳಿಕೆ್ಮ 
ಫಗೆೆ ಆಗಾಗೆೆ ಖಭನ ಸರಿಷುತಾತಯೆ. ಭಾತುಖಳು, ಕ್ಾಮಗಖಳು ಭತುತ ನಡಳಿಕೆ್ಮಲಿಲ ಫಫ ಕ್ೈೆಷತನ ಷಾಕ್ಷಿಮ 
ರಿಣಾಭಾಗಿ, ಕ್ೈೆಷತಯು ದೆೋಯ ೆಿಂದಿಗೆ ವಿಭಿನನ ರಿೋತಿಮ ಷಿಂಫಿಂಧನುನ ಸೆ ಿಂದಿದಾದಯೆಿಂದು ಭುಸ್ಲಿಂರಿಗೆ 
ಅರಿಾಖುತತದೆ. 
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ಈ ಅಧಾಮಮದ ಯತಿಯಿಂದು ಭಾಖಗಷ ಚಿನ ಖಳು ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಭತುತ ಕ್ೈೆಷತಯು ಬೆೋಟ್ಟಮಾಖು ಯತಿಯಿಂದು 
ಷಿಂದಬಗಔ ಾ ಅನಯಿಷುುದಿಲಲ. ಶಿಪಾಯಷು ಭಾಡ್ರದ ಸಿಂತಖಳನುನ ಾಯಯೋಗಿಔ ಅನುಶಾಠನಕ್ಾೆ ಷಿಂಫಿಂಧಿಸ್ದಿಂತ ೆ
ಒದುಖನಿಗೆ ಫುದಿಧಿಂತಿಕ್ಮೆ ಅಖತಮವಿದೆ. 
 
3.1 ಇಷಾಲಮಿನ ಷಾಲಿಗ್ ಕೈ್ಷತರ ಿತಿಕ್ಿಯ  
3.1.1 ಷತಾ್ೇದ ಏನು ಸೇ್ಳುತತದ್? 
ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗ ಕ್ೈೆಷತರಿಗೆ ಷಾಲಾಗಿದೆ. ಭಸಾ ನಿಯೋಖದಲಿಲ (ಭತಾತಮ 28:18-20), ಆ ಷಾಲನುನ ಎದುರಿಷಲು 
ಕ್ೈೆಷತಯು ಔಯೆಮಲಟ್ಟಿದಾದಯೆ. ಸ್ದಧತೆಖಳು ಎಯಡು ರಿೋತಿಮಾಗಿ ಇಯಫೆೋಔು. ಮದಲನಮೆದಾಗಿ, ಕ್ೆೈಷತಯು ಈ ಕ್ಾಮಗಕ್ಾಾಗಿ 
ಾಯಥಗನೆಮ ಭ ಲಔ ತಭಭನುನ ತಾು ಉತತಭಾಗಿ ಸ್ದಧಡ್ರಸ್ಕೆ್ ಳುಳುದು ಭತುತ ಯೋಷುವಿನೆ ಿಂದಿಗೆ ತುಿಂಫಾ 
ಅತಿತಯದ ಷಿಂಔಗ ಸೆ ಿಂದಿಕ್ ೆಿಂಡ್ರಯುದು. ಎಯಡನೆಮದಾಗಿ, ಕ್ೈೆಷತಯು ವಿಭಿನನ ಷಿಂಷೃತಿ ಭತುತ ಚಿನ ಿಂತನೆಮ ಜನರಿಗ ೆ
ಷುಾತೆಗಮನುನ ಷರಿಮಾದ ಫುದಿಧಿಂತಿಕ್ಯೆಿಿಂದ ಷಿಂಸನ ಭಾಡಲು ಔಲಿಮು ಭ ಲಔ ಕ್ೈೆಷತ ಪ್ರಯೋತಿ ಭತುತ 
ಆಯೆೈಕ್ಮೆನುನ ಅಬಾಮಷ ಭಾಡಫೆೋಕ್ಾಖುತತದೆ. ಷುಾತೆಗಮ ಷಿಂದೆೋವನುನ ಅನಿಗ ೆಅಥಗ ಣಗಾಗಿ ಯಷುತತಡ್ರಷು 
ಷಲುಾಗಿ ಭುಸ್ಲಿಂ ನೆಯಸೆೆ ಯಮೆಯನುನ, ಅಯ ಧಭಗ, ಅಯ ತಔಗ, ಅಯ ಆವಮಖಳು ಭತುತ ಸಿಂಫಲಖಳನುನ 
ಅಥಗಭಾಡ್ರಕ್ ೆಳುಳುದು ಫಸಳ ಭುಕಮಾಗಿದೆ.  
 
1) ಾಥಿಗನ:್ ಾಯಥಗನೆಮ ಭಸತನುನ ಷತಮೆೋದದಲಿಲ238 ದೋೆ ದೆೋ ತಿತಸೆೋಳಲಾಖುತತದ,ೆ ಇದಲಲದೆ, ಕ್ೈೆಷತಯು ವಿವೆೋಶ 
ಕ್ಾಳಜಿಖಳಿಗಾಗಿ ಉಾಷ ಭಾಡಲು ಸ್ದಧಯಾಗಿಯಫೆೋಔು (ಅ.ಔೃ 13:3: 14:23). ಾಯಥಗನೆಮಲಿಲ ದೆೋಯ ಚಿನ ತತನುನ 
ಖಯಹಿಷಫಸುದು. ಿಂದು ಉತತಭ ಉದಾಸಯಣೆಯಿಂದಯೆ ಅ.ಔೃ 10 ಯಲಿಲ ೆೋತಯನು ಭತುತ ಕ್ ೆೋನೆಗಲಮನ ಔಥ.ೆ ತನನ 
ಾಯಥಗನೆಮ ಷಭಮದಲಿಲ, ಕ್ ೆನೆೋಗಲಮನ ಷಿಂದಿಷುವಿಕೆ್ಗಾಗಿ ೆೋತಯನನುನ ಮದಲೆೋ ಸ್ದಧಡ್ರಷಲಾಯಿತು, ಭತುತ 
ಭತಾಿಂತಯ ನಡೆಮಲು ದೆೋಯ ಆತಭು ಕ್ಲೆಷ ಭಾಡ್ರತು (ಅ.ಔೃ 10:9-16; 10:44). ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಷುಾತೆಗಮನುನ 
ಕ್ೋೆಳಫೆೋಔು, ಅಥಗಭಾಡ್ರಕ್ ೆಳಳಫೆೋಔು, ಭತುತ ಸ್ೋಔರಿಷಫೆೋಕೆ್ಿಂದು ಕ್ೈೆಷತಯು ಾಯರ್ಥಗಷಫೋೆಔು. ಕ್ೈೆಷತ  ಷಿಂದೆೋವನುನ ೆೈಮಕ್ತತಔ 
ಷಾಕ್ಷಿಿ, ಷಾಹಿತಮ ಭತುತ ಇತಯ ಭಾಧಮಭಖಳಿಿಂದ ಸಯಡಫಸುದು. ಇದಲಲದೆ, ವಿತಾಯತಭನು ಭುಸ್ಲಿಂಯೆ ಿಂದಿಗೆ ಔನಷುಖಳು 
ಭತುತ ದವಗನಖಳ239 ಭ ಲಔ ಭಾತನಾಡಲಿ ಎಿಂದು ಕ್ೈೆಷತಯು ಾಯರ್ಥಗಷಫೋೆಔು. ಭುಸ್ಲಿಂರಿಗ ೆ ಷಾಕ್ಷಿಮಾಗಿಯಲು, 
ಾಯಥಗನೆಮಲಿಲ ಷೆೋರಿಕೆ್ ಳಳಲು ಭತುತ ಅರಿಗ ೆ ಷಾಕ್ಷಿಮಾಗಿಯುದು ಅಖತಮೆಿಂದು ಇತಯ ಕ್ೆೈಷತಯು ಅರಿತುಕೆ್ ಳುಳಿಂತೆ 
ಇರಿಗಾಗಿ ಾಯರ್ಥಗಷುುದು ಭುಕಮಾಗಿದೆ. 
2 )  ಆತಿೀಕ ಯುದಧ: ಕ್ೈೆಷತಯನುನ ಆತಿಭಔ ಮುದಧಕ್ಾೆ ಸ್ದಧಯಾಗಿಯಲು ಭತುತ ತಭಭನುನ ತಾು ಸ್ದಧಡ್ರಸ್ಕೆ್ ಳಳಲು 
ಔಯೆಮಲಟ್ಟಿದಾದಯೆ (ಎಪ ೆ6:10-18). ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗು ಕ್ೈೆಷತ ಧಭಗದ ಿಂದು ವಿಯೆ ೋಧಿಮಾಗಿದ ೆಭತುತ ವಿತಾಯತಭನ 
ಭಾಖಗದವಗನ ಭತುತ ಯಕ್ಷಣೆಮಡ್ರಮಲಿಲ ಭಾತಯ ಕ್ಾಮಗನಿಗಹಿಷುಿಂತೆ ಕ್ೈೆಷತರಿಗೆ ಫಲಾಗಿ ಷಲಸ ೆನಿೋಡಲಾಖುತತದೆ. 
ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಮಸರಿಷು ಜಿನನ ಔತತಲೆಮನುನ ಭುರಿಮಲು ಕ್ೈೆಷತಯು ದೆೋಯ ಷಾಧನಾಗಿ ಆತಿೀಔ ಮುದಧನುನ  
 
---------------------------- 
238 ಉದಾಸಯಣೆಗೆ, ಭಾಔಗ 14:38; ಲ ಔ 21:36; ಎಪಸೆ್ 6:18 ನೆ ೋಡ್ರರಿ. 
239 ಭುಸ್ಲಭಯ ಭತಾಿಂತಯ ಯಕ್ತಯಯಮಲಿಲ ‚ಔನಷುಖಳು ಭತುತ ದವಗನಖಳು‛ ಯಭುಕ ಾತಯಹಿಷುತತೆ. ಅನೆೋಔ ಭತಾಿಂತಯಖಳು ಇದನುನ ದೃಡ್ರಸ್ದಾದಯೆ. ವಿಬಾಖ 3.6.1 ಷಸ ನೆ ೋಡ್ರರಿ. 
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ಉಯೋಗಿಷಲೆೋಫೆೋಔು. ಆತಿೀಔ ಮುದಧದ ಭ ಲಔ ಭುಸ್ಲಿಂರಿಗ ೆ ಕ್ತಯಷತನಲಿಲ ಷಾತಿಂತಯಿ ನುನ ಔಿಂಡುಕೆ್ ಳಳಲು ಷಸಾಮ 
ಭಾಡು ಖುರಿಮಾಗಿದೆ. ಯತಿಯಫಫ ಕ್ೈೆಷತನು ಷಾಕ್ಷಿಮಾಗಿಯಫಸುದು ಎಿಂಫುದಕೆ್ಾ ತಿತಸೆೋಳಫೋೆಔು, ಆದಯ ೆ ಉತತಭ 
ಸ್ದಧತೆಮು ಭುಸ್ಲಿಂಯಲಿಲ ಸೆಚಿಿನ ನ ರಿಣಾಭ ತೆ ೋರಿಷುತತದ.ೆ ಆದದರಿಿಂದ, ಷತಮೆೋದದ ಷಭಿಂಜಷಾದ ಜ್ಞಾನು 
ಅನಿಾಮಗಾಗಿದೆ. ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗ ಭತುತ ಕ್ಷಮೆಮಾಚನಮೆ ಜ್ಞಾನು ಷಸ ಸೆಚು ಿ ಯಯೋಜನಕ್ಾರಿಮಾಗಿದೆ. 
ನಡೆಮುತಿತಯು ಅಧಮಮನದಲಿಲ ತೆ ಡಗಿಸ್ಕೆ್ ಳಳಲು ಭತುತ ಸೆ ಷ ನೆಲನುನ240 ಭುರಿಮಲು ಕ್ೈೆಷತಯು ಸ್ದಧಯಾಗಿಯಫೆೋಔು. 
 
3) ಪ್ಿೇತಿಯಲಿಲ ಕ ಟರ್ಳು: ದೋೆಯು ಎಲಾಲ ಭಾನಔುಲನುನ ಷೃಷ್ಟ್ಿಸ್ದಾದನೆ ಭತುತ ಭುಸ್ಲಿಂಯನುನ ಳಗೆ ಿಂಡಿಂತೆ 
ಎಲಲಯನ ನ ಷಭಾನಾಗಿ ಪ್ರಯೋತಿಷುತಾತನೆ. 1ಯೋಸಾನ 4:8 ದೆೋಯು ಪ್ರಯೋತಿ ಎಿಂದು ಸೆೋಳುತತದೆ. ಈ ಪ್ರಯೋತಿಮನುನ 
ಭುಸ್ಲಿಂರಿಗ ೆ ಯಾನಿಷಲು ಕ್ೈೆಷತಯು ಔಯೆಮಲಟ್ಟಿದಾದಯೆ, ಅದು ಇಲಲದೆ ಸೆ ೋದಯ ೆ ಎಲಲೂ ಮಥಗಾಗಿದೆ (1ಕ್ೆ ೋರಿ 1:3). 
ಕ್ೈೆಷತಯು ಈ ಪ್ರಯೋತಿಮಲಿಲ ಫಳೆಮೆಫೆೋಕ್ಾಗಿದೆ, ಇದರಿಿಂದ ಅದು ಅಯ ದೆೈನಿಂದಿನ ಜಿೋನದಲಿಲ ಸೆಚು ಿ ಸೆಚಾಿಗಿ 
ಷಶಿಾಖುತತದೆ (ಪ್ರಲಿ 1:9; 1ಕ್ ೆರಿ 16:14). ಯತಿ ಔ ಡುವಿಕೆ್ಮ ನಿಂತಯ, ಫಫ ಕ್ೈೆಷತನು ತನನನುನ ತಾನೆೋ ‚ನಾನು ದೆೋಯ 
ಪ್ರಯೋತಿಮನುನ ತೆ ೋರಿಷುತಿತದೆದೋನಾ?‛  ಎಿಂದು ಕ್ೋೆಳಿಕೆ್ ಳಳಫೆೋಔು.  
 
3.1.2 ಷರಿಮಾದ ತಗನ ್ಮಾುದು? 
ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗನುನ ಧಭಗಾಗಿ ಭತುತ ಭುಸ್ಲಿಂಯನುನ ಜನಯಿಂತ ೆ ಖುಯುತಿಷುುದು ಎಲಲಕ್ತಾಿಂತ ಭುಕಮಾಗಿದೆ. ಅನೆೋಔ 
ಇಷಾಲಮಿನ ಸ್ದಾಧಿಂತಖಳಿಂತೆಯೋ ಕ್ತಯಷತನಿಗೆ ವಿಯುದಧಾಗಿಯು ಮಾುದನಾನದಯ  ತಿಯಷಾರಿಷುಾಖ ಕ್ೈೆಷತಯು ದೆೋರಿಿಂದ 
ಷೃಷ್ಟ್ಿಷಲಟಿಿಂತೆ ಭುಸ್ಲಿಂಯನುನ ಪ್ರಯೋತಿಷಲು ಔಯೆಮಲಟ್ಟಿದಾದಯ.ೆ ಭುಸ್ಲಿಂಯೆ ಿಂದಿಗಿನ ಭುಖ್ಾಭುಖಿಮಲಿಲ ಸಲಾಯು 
ತಗನೆಖಳನುನ ಯದಶಿಗಷಫಸುದು, ಈ ುಷತಔದಲಿಲ, ನಾಲಾನೆಮದನುನ ಷರಿಮಾದ ತಗನೆ ಎಿಂದು ರಿಖಗೆಷಲಾಗಿದೆ: 
1) ಉದಾರ ಮನ್ ೇಬಾ: ಇಷಾಲಿಂ ಭತುತ ಕ್ೈೆಷತ ಧಭಗ ಫಸುತೆೋಔ ಷಭಾನ ಭೌಲಮದ ಧಭಗಖಳಾಗಿೆ. ಇಷಾಲಿಂ 
ಧಭಗು ಕ್ೈೆಷತ ಧಭಗದಿಂತೆ ದೆೋರಿಗೆ ಭಾನಮಾದ ಭಾಖಗಾಗಿದೆ. ಆದದರಿಿಂದ ಭುಸ್ಲಿಂಯಲಿಲ ಮಿಶನ್ ಆಔಯಭಣಕ್ಾರಿ 
ಭತುತ ಅಸಿಂಕ್ಾಯನುನ ತೆ ೋರಿಷುತತದೆ. ಫಫನು ಭುಕಮಾಗಿ ಭುಸ್ಲಿಂಯನುನ ಷಾಿಂಷೃತಿಔ ಕ್ಾಮಗಔಯಭಖಳಲಿಲ ಭಾತಯ 
ಬೆೋಟ್ಟಮಾಖುತಾತನೆ, ಅಥಾ ಭಾನವಿೋಮ ಯೋಜನಖೆಳಲಿಲ ಟಾಿಗಿ ಕ್ಲೆಷ ಭಾಡುತಾತಯೆ. ಅಿಂತರ್-ಧಾಮಿಗಔ ಷಬಾ 
ಕ್ಾಮಗಖಳು ಷಸ ನಡೆಮಫಸುದು. 
2) ಸ್ ಂದಿಕ್ ಳುಿ ತಗನ:್ ಕ್ೈೆಷತಯು ಭುಸ್ಲಿಂರಿಗ ೆ ಷುಾತೆಗಮನುನ ತಲುಪ್ರಷಲು ಯಮತಿನಷುತಾತಯೆ ಭತುತ ಸಾಗೆ 
ಭಾಡುಾಖ, ಅರಿಗ ೆ ಷಾಧಮಾದಶುಿ ಸೆ ಿಂದಿಕ್ ೆಳುಳತಾತಯೆ. ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಧರಿಷುಿಂತಸ ಫಟೆಿಖಳನುನ ಅಯು ಧರಿಷುತಾತಯೆ, 
ಅಯ ಾಯಥಗನಾ ವಿಧಿಖಳನುನ ಅನುಷರಿಷುತಾತಯೆ ಭತುತ ಯಿಂಜಾನ್ ಷಭಮದಲಿಲ ಉಾಷನುನ ಭಾಡುತಾತಯೆ. ಹಿೋಗಾಗಿ 
ಭುಸ್ಲಿಂಯಲಿಲ ಉತತಭ ಯೋೆವನುನ ಡೆಮು ನಿೋರಿಕ್ ೆ ಅಯು ಸೆ ಿಂದಿದಾದಯೆ. ಆದಾಖ ಮ, ತುಖಯಹಿಕ್ಮೆು ಸೆಚಾಿಗಿ 
ಪಲಿತಾಿಂವಾಗಿಯುತತದ.ೆ ಅಿಂತಸ ಕ್ೈೆಷತನು ಭುಸ್ಲಿಂ ಆಖಲು ಫಮಷುತಾತನೆ ಅಥಾ ಖ ಡಚಾಯನಾಗಿ ಕ್ಲೆಷ ಭಾಡುತಾತನೆ, 
ಭುಸ್ಲಿಂಯನುನ ಕ್ೈೆಷತ ಧಭಗಕ್ಾೆ ಭತಾಿಂತಯಗ ೆಳಿಷಲು ಮೋಷ ಕ್ಾಮಗನುನ241 ಉಯೋಷುತಾತನೆಿಂದು ಭುಸ್ಲಿಂಯು 
ಬಾವಿಷಫಸುದು. 
----------------------------- 
240 ಇದಯಥಗ ಭುಕಮಾಗಿ ಮಿಶನ್ ವಿಧಾನಖಳು ಭತುತ ಷಿಂಸನದ ಸೆ ಷ ಭಾಖಗಖಳು. 
241 ಇದು ಷರಿಮಾದ ಷಥಳನುನ ಸೆ ಿಂದಿಯು ಷಿಂದಬೆ ೋಗಚಿನ ತಿೋಔಯಣದ ವಿಯುದಧ ಭಾತನಾಡುುದು ಅಲಲ (ವಿಬಾಖ 3.8.3 ನೆ ೋಡ್ರರಿ). ಆದಯೆ ಕೆ್ೈಷತಯು ಮಾಾಖಲ  ತಭಭನುನ ತಾು ಕೆ್ೋಳಿಕೆ್ ಳಳಫೆೋಔು: 
ಭುಸ್ಲಭರಿಗೆ ಅಯ ನಡಳಿಕೆ್ ಭತುತ ಕ್ಾಮಗಖಳಲಿಲ ಅಯು ಮಾ ರಿೋತಿಮ ಷಿಂಕೆ್ೋತಖಳನುನ ಔಳುಹಿಷುತಿತದಾದಯೆ? ಭುಸ್ಲಭಯು ಇದನುನ ಸೆೋಗೆ ಾಮಖ್ಾಮನಿಷಫಸುದು? ಆದಾಖ ಮ, ಷಿಂದಬೆ ೋಗಚಿನ ತಗೆ ಳಿಷುವಿಕೆ್ 
ಭತುತ ಮಿತಿಖಳನುನ ನಿಖದಿಡ್ರಷು ಷರಿಮಾದ ಷಭತೆ ೋಲನನುನ ಔಿಂಡುಹಿಡ್ರಮುುದು ಷುಲಬಲಲ. 
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3 ಉರ್ಿಗಾಮಿ ತಗನ:್ ಭುಸ್ಲಿಂಯನುನ ವತುಯಖಳಿೆಂದು ರಿಖಗೆಷಲಾಖುತತದೆ. ಈ ಭನ ೆೋಬಾನುನ ಸೆ ಿಂದಿಯುಯು 
ಧಭಗ ಮುದದ ಭಾಡು ಭನಸ್ಥತಿಮನುನ ಸೆ ಿಂದಿದಾದಯೆ ಭತುತ ಭುಸ್ಲಿಂಯನುನ ಷಥಳಿೋಮ ಷಿಂಷೃತಿಗೆ ವಿದೆೋಶಿ 
ಳನುಷುಳುಯಿಂತೆ ನೆ ೋಡುತಾತಯೆ. ಅದನುನ ತೆಗೆದುಸಾಔಫೋೆಕ್ಾಗಿದೆ. ಭುಸ್ಲಿಂಯಲಿಲ ಷುಾತಾಗಫೆ ೋಧನಮೆು ಿಂದು 
ಆಯಾಮಾಗಿಯುುದಿಲಲ.  
 
4) ಮಿಶನರಿ ತಗನ:್ ‚ಸೆ ೋಗಿರಿ ಎಲಾಲ ದೋೆವಖಳ ಜನಯನುನ ಶಿಶಮಯನಾನಗಿ ಭಾಡು ಆಜ್ಞ‛ೆ (ಭತಾತಮ 28:19) 
ಭುಸ್ಲಭರಿಗೆ ಮಾುದೆೋ ವಿನಾಯಿತಿ ನಿೋಡುುದಿಲಲ. ಯೋಷುಕ್ತಯಷತನ ಷಿಂದೆೋವದೆ ಿಂದಿಗೆ ಅಯನುನ ತಲುಫೆೋಔು,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      ಇದು ಚರ್ಗ ಎಿಂಫುದಾಗಿ ಅದು ಮಿಶನ್ ವಿಯುದದಾಗಿ  ಭಾತಾಡ್ರದೆ ಎಿಂದು ನನಗ ೆನನಗೆ ನೆನಪ್ರದ ೆ
 
ಅರಿಗಾಗಿ ಭಯಣಸ ೆಿಂದಿದನು, ಅಯು ಷಸ ಆತನ ಭ ಲಔ ಯಕ್ಷಣ ೆ ಭತುತ ನಿತಮ ಜಿೋನನುನ ಡೆಮಫೆೋಔು 
(ಯೋಸಾನ 3:16; 14:6). ಕ್ೈೆಷತಯು ಭುಸ್ಲಿಂಯನುನ ದೆೋಯ ಪ್ರಯೋತಿಮಲಿಲ ಬೆೋಟ್ಟಮಾಖುತಾತಯ,ೆ ಭತುತ ಕ್ೈೆಷತ ಷಿಂದೆೋವನುನ 
ಯಾಜಿ ಭಾಡ್ರಕ್ ೆಳಳದ ೆ ಅಯ ಷಿಂಷೃತಿಮನುನ ಗೌಯವಿಷುತಾತಯೆ. ಕ್ೈೆಷತಯು ‚ಗೆ ೋಡೆಖಳಿಗಿಿಂತ ಷೆನೋಸ ಭತುತ ನಿಂಬಿಕ್ಮೆ 
ಷೆೋತುಖೆಳನುನ ನಿಮಿಗಷಫೆೋಔು‛ ಎಿಂದು ಇದು ತಾತಮ ಡ್ರಷುತತದೆ. ಫಫ ಭುಸ್ಲಭನು ಫಫ ಕ್ೈೆಷತನನುನ ತಿಳಿಮದ ಭತುತ 
ನಿಂಫದ ಸೆ ಯತು, ಅನು ಷಿಂದೆೋವನುನ ಕ್ೋೆಳು ಷಾಧಮತೆ ಇಯುುದಿಲಲ. ಫಫನು ಭಾತನಾಡು ಸಔಾನುನ 
ಖಳಿಷಫೆೋಕ್ಾಗಿದೆ. ಆದಾಖ ಮ, ವಿವಾಷಾಸಗ ಷಿಂಫಿಂಧಖಳನುನ ನಿಮಿಗಷಲು ತಾಳಭೆ ಭತುತ ಪ್ರಯೋತಿಮ ಅಖತಮವಿಯುತತದ.ೆ 
 
3.1.3 ರಷರ ಫ್ಯ್ಯುವಿಕ್ ಕ್ಯಿ ಸ್ೇಗ್ ನಡಯ್ುತತದ?್ 
ಯಷಯ ಫೆಯೆಮುವಿಕ್ ೆ ಕ್ತಯಯ ಭ ಯು ಸಿಂತಖಳಲಿಲ ನಡೆಮಫಸುದು. ಷೆೋತುಖೆಳು ಷೆನೋಸ ಭತುತ ನಿಂಬಿಕ್ಮೆನುನ 
ಷಾಥಪ್ರಷು ಖುರಿಮನುನ ಎಲಲಯ  ಸೆ ಿಂದಿಯಫೆೋಔು, ಅಿಂದಯ ೆಷಿಂಫಿಂಧ: 
1) ಷಂಬಾಶಣಾ ಮಟು: ಕ್ೈೆಷತಯು ಭುಸ್ಲಿಂಯೆ ಿಂದಿಗೆ ಭಾತನಾಡಫೆೋಔು, ಇದರಿಿಂದಾಗಿ ಇಫಫಯ  ಯಷಯಯ ದೃಷ್ಟ್ಿಕ್ ೆೋನನುನ 
ಗೌಯವಿಷುಾಖ ಷಾಭಾಜಿಔ ಅಥಾ ಇತಯ ವಿಶಮಖಳ ಔುರಿತು ಯಷಯ ಚನೆಾನಗಿ ತಿಳಿದುಕೆ್ ಳಳಫಸುದು. ಷಿಂಬಾಶಣ ೆ
ಷಾಧಮಾದಶುಿ ಷುತನಿಶಠಾಗಿಯಫೆೋಔು ಭತುತ ಕ್ೋೆಳು ಸ್ದಧತಯೆಿಂದಿಗೆ ಇಯಫೆೋಔು. 
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2) ಕ್ಲಷದ ಮಟು: ಕ್ೈೆಷತಯು ಭತುತ ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಷಾಭಾಜಿಔ ಭತುತ ಭಾನವಿೋಮ ಯೋಜನೆಖಳ ಜಾಫಾದರಿಮನುನ 
ಸಿಂಚಿನ ಕೆ್ ಳಳಫೆೋಔು. ಇಫಫರಿಖ  ಷಾಭಾಜಿಔ ನಾಮಮ, ವಾಿಂತಿ ಭತುತ ನಭಭ ರಿಷಯದ ಷಿಂಯಕ್ಷಣೆ ಫಗೆೆ ಕ್ಾಳಜಿ ಇದ ೆಭತುತ 
ಅಿಂತಸ ಯೋಜನಖೆಳಲಿಲ ಟಾಿಗಿ ಕ್ಲೆಷ ಭಾಡಫಸುದು. 
 
3) ಮಿಶನರಿ ಮಟು: ಕ್ೈೆಷತಯು ಯೋಷುಕ್ತಯಷತನ ಫಗೆೆ ಭುಸ್ಲಭರಿಗೆ ಷತಮಾಗಿಯು ಷಾಕ್ಷಿ ಸೆೋಳಫೆೋಔು. ಇದನುನ ಷ ಕ್ಷಮ 
ರಿೋತಿಮಲಿಲ ಭಾಡಫೆೋಕ್ಾಗಿದ ೆಭತುತ ಇದರಿಿಂದ ಭುಸ್ಲಭಯು ಷಿಂದೆೋವನುನ ಅಥಗಭಾಡ್ರಕ್ ೆಳಳಫಸುದು. ಇದಕ್ಾೆ ಭುಸ್ಲಿಂಯು 
ಸೆೋಳುದನುನ ಎಚರಿಿಕೆ್ಯಿಿಂದ ಕ್ೋೆಳುುದು, ಯಷಯ ಅಥಗಭಾಡ್ರಕ್ ೆಳಳಲು ವಯಮಿಷುುದು ಭತುತ ಇಷಾಲಿಂ, ಅದಯ ಷಿಂಷೃತಿ 
ಭತುತ ಇತಿಸಾಷನುನ ಅಥಗಭಾಡ್ರಕ್ ೆಳಳಲು ಭತುತ ಯೋಷುಕ್ತಯಷತನ ಸೆಷರಿನಲಿಲ ‚ಆತಿೀಔತಮೆು ಅದನುನ ನಿಾರಿಷಲು‛ 
ನಿಯಿಂತಯ ಯಮತನ ಭಾಡಫೆೋಕ್ಾಖುತತದೆ. 
 
ಯಷಯ ಕ್ತಯಯಮ ಉದೆದೋವು ಭುಸ್ಲಿಂ ುಯುಶಯು ಭತುತ ಭಹಿಳಮೆಯೆ ಿಂದಿಗೆ ರಿಚಮಾಖುುದು ಭತುತ ಕ್ೈೆಷತಯು 
ಎಲಿಲ ಷಸಔರಿಷಫಸುದು ಭತುತ ಎಲಿಲ ಷಸಔರಿಷಲಾಖುುದಿಲಲ ಎಿಂಫುದನುನ ಔಿಂಡುಹಿಡ್ರಮುುದು ಇದಯ ಉದೆದೋವಾಗಿದೆ. 
ಷಾಭಾನಮ ನೆಲೆಮನುನ ಭತುತ ಮತಾಮಷಖಳನುನ ಔಿಂಡುಹಿಡ್ರಮುದು ಭತುತ ಅಿಂಗಿೋಔರಿಷು ಉದೆದೋವಾಗಿದೆ ಸೆ ಯತು 
ನಾು ಏಔಯ ದ ಧಭಗನುನ ಯ ಪ್ರಷು ಉದೆದೋವಲಲ. ತಭಭ ಔತಗನಾದ ಯೋಷು ಕ್ತಯಷತನ ಷಾಕ್ಷಿಖಳಾಗಿ 
ಭುಸ್ಲಿಂಯೆ ಿಂದಿಗೆ ತಿಗಷಲು ಫದದಯಾಗಿದಾದಯೆ.  
 
ಸೆಚುಿರಿಮಾಗಿ. ಕ್ೈೆಷತ ಮಿಶನ್ ಭುಸ್ಲಿಂಯ ಷಿಂಕ್ತೋಣಗತೆಮಲಿಲ, ಕ್ಲೆವೊಮೆಭ ಅನಿರಿೋಕ್ಷಿತಾದ ಆಗಾಗೆೆ ಯತಿಔ ಲ ಜಖತಿತನಲಿಲ, 
ಭತುತ ಷಾಗಜನಿಔಾಗಿ ಔಡ್ರಮೆ ತಿಳಿದಿಯು,  ಜಾನದ ಇಷಾಲಿಂನ242 ಷಭಾನಾಿಂತಯ ಜಖತತನುನ, ಅಯ 
ಅಭಿಾಯಮಖಳನುನ ಔಿಂಡುಹಿಡ್ರಮಲು ಇಯು ಸ್ಥತಿಯಿಿಂದ ಕ್ಳೆಗಿಳಿಮು ಖುರಿಮನುನ ಸೆ ಿಂದಿಯಫೆೋಔು. ಈ ಯಿಂಚನುನ 
ಸದಿೋಸ್ ನ ಳಗಿನ ಷಾಹಿತಮದಲಿಲ, ಷಥಳಿೋಮ ಷಭುದಾಮಖಳ ಆಚಯಣೆಖಳಲಿಲ ಭತುತ ುಯಾಣಖಳಲಿಲ ಔಿಂಡುಹಿಡ್ರಮಫಸುದು, 
ಇದು ಜನಭ ವಿಾಸ ಭತುತ ಷಾವಿನಿಂತಸ ವಿಧಿಖಳು ಭತುತ ನಿಣಾಗಮಔ ಜಿೋನ ಷಿಂದಬಗಖಳಲಿಲ ಗೆ ೋಚರಿಷುತತದೆ. 
ಇಷಾಲಮಿನ ನಿಮತಕ್ಾಲಿಕ್ಖೆಳು ಭತುತ ತಿಯಕೆ್ಖಳು ಭುಸ್ಲಭಯ ದೆೈನಿಂದಿನ ಜಿೋನದ ಫಗೆೆ ನಭಗೆ ತಿಳುಳಿಕೆ್ಮನುನ 
ನಿೋಡುತತೆ.  
3.1.4 ಫ್ದರಿಕ್ಯಲಲದ ವಿಧಾನ: ಿವ್ನರ್ಳನುನ ಕ್ೇಳುದು. 
ಸೆಚಿಿನ ನ ಭುಸ್ಲಿಂರಿಗೆ ಫಾಲಮದಿಿಂದಲ  ಧಭಗದ ಫಗೆೆ ಯವೆನಖಳನುನ ಕ್ೋೆಳಫಾಯದು ಅಥಾ ಷಿಂವಮ ಡಫಾಯದು ಎಿಂದು 
ತಯಫೆೋತಿ ನಿೋಡಲಾಖುತತದೆ. ಭುಸ್ಲಿಂರಿಗ ೆ ತಭಭ ಷಿಂತ ಧಭಗನುನ ಯಶಿನಷಲು ಮಾಕೆ್ ಅಕ್ಾವವಿಲಲ? ಮಾಕ್ಿೆಂದಯೆ 
ಯಶಿನಷುುದನುನ ಇದು ಮಿೋರಿದೆಮಾ? ಭತುತ ಭುಸ್ಲಿಂರಿಗ ೆಇದು, ಷತಮೆಿಂದು ಭನರಿಕೆ್ಮಾಗಿದೆಮಾ? ಅಥಾ ಇಷಾಲಿಂ 
ಧಭಗು ನಿಖಯಹಿಷಲು ತುಿಂಫಾ ವಯಮಿಷು ಅನೆೋಔ ತೆ ಿಂದಯೆಖಳನುನ ಯವೆನಖಳು ಯಔಟಡ್ರಷಫಸುದೆ ೋ? ಏನಾದಯ  
ನಿಜಾಗಿದದಯೆ, ಬಮಡು ಅಖತಮವಿಲಲ. ನಿೋು ಇಶಿಡುಶುಿ ಯವೆನಖಳನುನ ನಿೋು ಕ್ೋೆಳಫಸುದು, ಆದಯ ೆ ಷತಮು 
ಉಳಿಮುತತದೆ. 
 
 
 
----------------------- 
242 ವಿಬಾಖ 1.6.10, ಭತುತ ಭಸ್ಾ (1989) ಷಸ ನೆ ೋಡ್ರರಿ. 
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ಭುಸ್ಲಿಂಯನುನ ಬೆೋಟ್ಟ ಭಾಡುಾಖ, ನಾನು ಈ ಕ್ಳೆಗಿನುಖಳನುನ ಅಲೆ ೋಔನ ಭಾಡ್ರದೆದೋನೆ: 
1) ಆಗಾಗೆೆ ಭುಸ್ಲಿಂಯು ತಭಭ ಧಭಗದ ಫಗೆೆ ಸೆೋಳಿಕೆ್ ನಿೋಡುತಾತಯೆ. 
2) ಇದನುನ ಎಲಿಲ ಫಯೆಮಲಾಗಿದೆ ಎಿಂದು ಕ್ೋೆಳಿದಾಖ, ಸೆಚಿಿನ ನ ಷಿಂದಬಗಖಳಲಿಲ ಅದನುನ ಔುರ್ ಆನ್ ಲಿಲ ಫಯೆಮಲಾಗಿದೆ   
   ಎಿಂದು ಅಯು ಸೆೋಳುತಾತಯೆ. 
3) ಆದಾಖ ಮ, ಆಗಾಗೆೆ ಈ ವಿಶಮಖಳು ಔುರ್ ಆನ್ ಲಿಲ ಫಯೆಮಲಾಗಿಲಲ ಆದಯ ೆಫೆೋಯಡೆೆಮ ತು ಭಾಹಿತಿ ಅಥಾ  
   ಆವಾದಾಮಔ ಚಿನ ಿಂತನೆಗ ೆದ ೆಯೋಸ ಫಗೆಮುತಾತಯೆ. 
4) ಭುಸ್ಲಿಂರಿಗ ೆಳೆಳಮ ಯವೆನಖಳನುನ ಕ್ೋೆಳುುದು ತಭಗಾಗಿ ಷತಮನುನ ಔಿಂಡುಹಿಡ್ರಮಲು ಷಾಲು ಸಾಔುತತದೆ! 
! 
 
 

ಷಾಕ್ಷಿ: ಿವ್ನರ್ಳನುನ ಕ್ೇಳು ಾಮಿುಖ್ಾರ್್ 
ನಾನು ಮೆಭ ಅಲೆಕ್ಾಷಿಂಡ್ರಯಮಾ (ಈಜಿಪ್ಿ) ನ ಮಕ್ತತಮನುನ ಬೆೋಟ್ಟಮಾದೆ, ಅಯು ಈ ಕ್ಳೆಗಿನ ಔಥಮೆನುನ ನನಗೆ 
ಸೆೋಳಿದಯು: 
‚ನಾನು ಅಲೆಕ್ಾಷಿಂಡ್ರಯಮಾದಲಿಲ ಔಟಾಿ ಭುಸ್ಲಿಂ ಔುಟುಿಂಫದಲಿಲ ಫೆಳದೆಿದೆದೋನೆ. ದಧತಿಮಿಂತ,ೆ ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗನುನ 
ಯಶಿನಷದಿಂತೆ ನನಗೆ ತಯಫೆೋತಿ ನಿೋಡಲಾಯಿತು. ಆದಾಖ ಮ, 16 ರಿಿಂದ 20 ಶಗದೆ ಳಗಿನಯಲಿಲ ನಾನು ಯತಿಶಗ 
ಸಲಾಯು ಯಾಸ್ಖಯನುನ ಬೆೋಟ್ಟಮಾಖುತಿತದೆದ ಭತುತ ಅಯ ೆಿಂದಿಗೆ ಷಣಣ ಷಿಂಬಾಶಣೆಖಳನುನ ನಡೆಷುತಿತದೆದ. ಯತಿ 
ಫಾರಿ , ಅಯು ನನನನುನ ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗದ ಫಗೆೆ ಷಾಲಿನ ಯವೆನಖಳನುನ ಕ್ೋೆಳಿದಯು. ಫಫ ಳೆಳಮ ಭುಸ್ಲಿಂ ಆಗಿ 
ನಾನು ಈ ಯವೆನಖಳನುನ ನಿಲಗಕ್ಷಿಷಲು ಯಮತಿನಸ್ದ.ೆ ಆದಾಖ ಮ, ನಾನು 20 ಶಗದನಿದಾದಖ ನನಗ ೆಚನೆಾನಗಿ ನಿದೆದ 
ಭಾಡಲು ಷಾಧಮಾಖಲಿಲಲ; ಈ ಯವೆನಖಳು ನನನ ಭನಸ್ಷನಲಿಲ ಷುತುತತಿತದದು. ನಾನು ಉತತಯಖಳನುನ ಔಿಂಡುಹಿಡ್ರಮಲು 
ನಿಧಗರಿಸ್ದೋೆನು. 
ನನನ ಜಿೋನದ ಮದಲ ಫಾರಿಗೆ, ನಾನು ಕ್ೋೆಲ ಔುರ್ ಆನ್  ಠ್ಣ ಭಾಡಲಿಲಲ ಆದಯ ೆ ಅದನುನ 
ಅಥಗಭಾಡ್ರಕ್ ೆಳಳಲು ಯಮತಿನಸ್ದೆ. ಔುರ್ ಆನ್  ಅಥಗಭಾಡ್ರಕ್ ೆಳುಳದು ತುಿಂಫಾ ಔಶಿ ಭತುತ ಸೆಚಿಿನ ನ 
ಷಿಂದಬಗಖಳಲಿಲ ನನನ ಯವೆನಖಳಿಗೆ ಉತತರಿಷಲಿಲಲ ನಾನು ತುಿಂಫಾ ನಿಯಾವೆಗ ೆಿಂಡೆೋನು. ಇದು ನನನ ಜಿೋನದಲಿಲ ದೆ ಡಡ 
ಬಿಔಾಟಿನುನ ಉಿಂಟುಭಾಡ್ರತು; ನಾನು ಇನುನ ಭುಿಂದೆ ಭುಸ್ಲಿಂ ಆಗಿಯಲು ನಿಯಾಔರಿಸ್ದದೆೋನು! ನನನ ಮಸಾಯದ 
ಭ ಲಔ ನಾನು ಬಿಯಟನ್ ಗ ೆ ಯಮಾಗೆಸ್ದೆೋನು, ಕ್ೈೆಷತಯನುನ ಯಚಯಿಸ್ಕೆ್ ಿಂಡೆೋನು ಭತುತ ಷತಮೆೋದ ಅಧಮಮನ 
ಭಾಡ್ರದೆೋನು. ಷತಮೆೋದು ಉತತಯಖಳನುನ ಸೆ ಿಂದಿದೆ ಎಿಂದು ನಾನು ಅರಿತುಕೆ್ ಿಂಡೆೋನು ಭತುತ ಅಿಂತಿಭಾಗಿ 
ನಾನು ಫಫ ಕ್ೈೆಷತನಾದೆೋನು. ಷಯಳ ಯವೆನಖಳನುನ ಕ್ೋೆಳು ಭ ಲಔ ಯೋಷುಕ್ತಯಷತನಲಿಲ ನಾನು ಷತಮನುನ 
ಔಿಂಡುಕೆ್ ಳುಳಿಂತಾಖಲು ಈ ಯಾಸ್ಖರಿಗೆ 'ಧನಮಾದಖಳು' ಎಿಂದು ಸೆೋಳಲು ನಾನು ಫಮಷುತೆತೋನೆ! ಸೆಚಾಿಗಿ ಈ 
ಯಾಸ್ಖಯು, ಅಯಲಿಲ ಕ್ಲೆು ಕ್ೈೆಷತಯು, ಇದು ನನನ ಜಿೋನನುನ ಫದಲಿಸ್ದೆ ಎಿಂದು ಅರಿಗ ೆತಿಳಿದಿಲಲ!‛ 

 
ನಾನು ಭುಸ್ಲಿಂಯನುನ ಕ್ೋೆಳಲು ಇಶಿಡು ಿಂದು ಯವೆನಯಿಂದಯೆ, ‚ಸೆೋಳಿ: ನಿೋು ಸೆೋಗೆ ಭುಸ್ಲಿಂಯಾಗಿದಿದೋರಿ?‛ ಅಯು 
ಸೆಚಿಿನ ನ ಷಭಮ, ‚ನಾನು ಭುಸ್ಲಿಂನಾಗಿ ಜನಿಸ್ದೆದೋನೆ‛ ಎಿಂದು ಸೆೋಳುತಾತಯೆ. ನಾನು ನಿಂತಯ ಅಯನುನ ಕ್ೋೆಳುತೆತೋನೆ, ಷರಿ, 
ನಿೋು ಜಾನ್ ನಲಿಲ ಜನಿಸ್ದಯ ೆ ನಿೋು ಫೌದಧ ಭತಷಥನು ಅಥಾ ಫೆೋಯೆ ಮಾುದೆ ೋ ಆಗಿಯುತಿತರಿ ಭತುತ ಭುಸ್ಲಿಂಯಾಗಿ 
ಇಯುುದಿಲಲವೊೋ? ಇದು ಸೆಚಿಿನ ನ ಚಚೆಗಗ ೆ ಕ್ಾಯಣಾಖುತತದೆ. ಕ್ಲೆು ಷಾರಿ ಅಯು ಕ್ ೆನೆಮಲಿಲ, ‚ನಿೋು ಸೆೋಗೆ 
ಕ್ೈೆಷತಯಾಗಿದಿದರಿ?‛ ಎಿಂದು ಕ್ೋೆಳುತಾತಯೆ. 
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ಯವೆನಖಳನುನ ಕ್ೋೆಳುುದು ನಿೋು ಫಹಿಯಿಂಖಾಗಿ ಷುಾತಾಗಫ ೆೋಧನ ೆ ಭಾಡಲು ಭುಔತಾಗಿಯದ ದೆೋವದಲಿಲ 
ಅನುಔ ಲಔಯಾಗಿದೆ. ನಿೋು ಕ್ೋೆಲ ಭುಸ್ಲಿಂರಿಗೆ ಯವೆನಖಳನುನ ಕ್ೋೆಳುತಿತದದಯೆ ಭತುತ ಅಯು ನಿಭಗೆ ಯವೆನಖಳನುನ ಕ್ೋೆಳುತಾತಯೆ, 
ಭತಾಿಂತಯದ ಫಗೆೆ ಮಾಯ  ನಿಭಭನುನ ಆಯೆ ೋಪ್ರಷಲು ಷಾಧಮವಿಲಲ.  
ಕ್ಳೆಗಿನ ಷಲಸಖೆಳನುನ ರಿಖಗೆಸ್ರಿ: 
1) ಭುಸ್ಲಿಂ ಭತುತ ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗದ ಔುರಿತು ನಿಭಗೆ ಎಶುಿ ಷಾಧಮವೊೋ ಅಶುಿ ಔಲಿಯಿರಿ. 
2) ಅಯನುನ ತಿಳಿದುಕೆ್ ಳುಳ ಭ ಲಔ ತಿೋಯ ಆಷಕ್ತತಮನುನ ತೆ ೋರಿಸ್ರಿ. 
3) ಅಯು ತಭಭ ಫಗೆೆ ಭತುತ ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗದ ಔುರಿತು ಏನು ಸೆೋಳುತಾತಯೆಿಂದು ಎಚರಿಿಕೆ್ಯಿಿಂದ ಆಲಿಸ್ರಿ. 
4) ಷಾಲಿನ ಯವೆನಖಳನುನ ಷೆನೋಸಯಾಗಿ ಕ್ೋೆಳಿರಿ. 
 
ತಕ್ಷಣೆೋ ಉತತಯಖಳನುನ ನಿೋಡು ಫದಲು ಯವೆನಖಳನುನ ಕ್ೋೆಳು ವಿಧಾನನುನ ಯೋಷು ಸೆಚಾಿಗಿ ಫಳಷುತಿತದದನು. ಿಂದು 
ಉದಾಸಯಣೆ ಭಾಔಗ 11:29, ನಿಂತಯ ಧಭಗವಾಷರದ ಫೆ ೋಧಔನು ಯೋಷುವಿಗೆ ಯವೆನಮನುನ ಕ್ೋೆಳಿದ ನಿಂತಯ:243 ಯೋಷು, 
‚ನಾನು ನಿನಗ ೆ ಿಂದು ಯವೆನ ಕ್ೋೆಳುತೆತೋನೆ. ನನಗ ೆ ಉತತರಿಷು, ನಾನು ಮಾ ಅಧಿಕ್ಾಯದಿಿಂದ ಈ ಕ್ಲೆಷಖಳನುನ 
ಭಾಡುತಿತದೆದೋನೆ ಎಿಂದು ಸೆೋಳುತೆತೋನೆ‛ ಎಿಂದು ಉತತರಿಸ್ದನು. 
! 
 
 

ತಿೇಭಾಗನ  
 ಫಫ ಮಕ್ತತಮು ತನನ ಷಿಂತ ನಿಂಬಿಕ್ಮೆ ಷಭಖಯತ ೆ ಭತುತ ವಿವಾಷಾಸಗತೆಮನುನ ಯಶಿನಷಲು ಾಯಯಿಂಭಿಷದ 

ಸೆ ಯತು, ಫಫ ಮಕ್ತತಮು ತನನ ಷಾಿಂಷೃತಿಔ ಭತುತ ನಿಂಬಿಕ್ಖೆಳ ಸೆ ಯಗ ೆ ಏನನಾನದಯ  ನಿಂಫುುದನುನ 
ರಿಖಗೆಷುುದಿಲಲ. ಆದದರಿಿಂದ ಭುಸ್ಲಿಂನು ತನನ ಧಭಗದ ಅನಿಂಬಿಕ್ಮೆನುನ ಔಿಂಡುಕೆ್ ಳುಳ ಸಿಂತಕ್ಾೆ 
ಔಯೆದ ೆಮುಮುದು ಔಡಾಡಮಾಗಿದೆ. ಇಲಿಲ ನಿದಿಗಶಿಾಗಿ ಷಿಂಫಿಂಧಿತ ಯವೆನಖಳನುನ ಕ್ೋೆಳುುದು ಫಸಳ 
ರಿಣಾಭಕ್ಾರಿಮಾಗಿದೆ ಎಿಂದು ಷಾಬಿೋತುಡ್ರಷುತತದೆ. ಸೆೋಗಾದಯ , ಷಿಂಬಾಶಣೆಮು ಆಔಯಭಣಕ್ಾರಿ 
ಅಥಾ ಅಯಷುತತಾಖದಿಂತ ೆ ಷರಿಮಾದ ಯವೆನಖಳು ಯಭುಕಾಗಿೆ. ಯತಿಯಫಫ ಕ್ೈೆಷತನು ಭುಸ್ಲಿಂರಿಗೆ 
ಷಾಕ್ಷಿಮಾಖಫಸುದು.  

 ಅಯ ಧಭಗದ ಫಗೆೆ ಭತುತ ಅಯು ಯೋಚಿನ ಷು ಭತುತ ಅಬಾಮಷ ಭಾಡು ವಿಧಾನದ ಫಗೆೆ ನಿೋು 
ಸೆಚು ಿತಿಳಿದುಕೆ್ ಿಂಡಯೆ, ನಿೋು ರಿಣಾಭಕ್ಾರಿ ಭತುತ ಷಾಲಿನ ಯವೆನಖಳನುನ ಕ್ೋೆಳಲು ಷಾಧಮಾಖುತತದೆ. 

 ಷ ಔತಾದ ಯವೆನಖಳನುನ ಕ್ೋೆಳುುದು ಫೆದರಿಕೆ್ಯಿಲಲದ ವಿಧಾನಾಗಿದುದ, ಇದನುನ ವಿವಾದಮಿಂತ ಫಳಷಫಸುದು.  
 ಯವೆನಖಳನುನ ಕ್ೋೆಳುುದು ಷುಾತೆಗಮನುನ ಸಿಂಚಿನ ಕೆ್ ಳಳಲು ಮಾಗಮಲಲ ಎಿಂದು ಕ್ೈೆಷತಯು ತಿಳಿದಿಯಫೆೋಔು. 

 
3.2 ಾಯಿೇಗಿಕ ಭಾರ್ಗಷ ಚಿರ್ಳು. 
ಜಾನ್ ತನನ ವಾಲೆಮ ಷೆನೋಹಿತ ಭರ್ ಫಗೆೆ ಭನಮೆಲಿಲ ಿಂದಕ್ತಾಿಂತ ಸೆಚು ಿಫಾರಿ ಭಾತನಾಡ್ರದಾದನೆ. ಭರ್ ಅಯ 
ಇಡ್ರೋ ಔುಟುಿಂಫ ಭುಸ್ಲಿಂ ಔುಟುಿಂಫಾಗಿದೆ. ಿಂದು ದಿನ, ೆ ೋಶಔಯು ೆ ೋಶಔ-ಶಿಕ್ಷಔಯ ಷಿಂಜಮೆಿಂದು 
ಬೆೋಟ್ಟಮಾಖುತಾತಯೆ ಭತುತ ಯಷಯ ಷಿಂಬಾಶಣೆಮಲಿಲ ತೆ ಡಖುತಾತಯೆ. ಅಯ ಭಾತುಔತೆಮ ಷಭಮದಲಿಲ, ಭರ್ ಅಯ 
ತಿಂದೆ ಅಯು ಎಿಂಟು ಶಗಖಳಿಿಂದ ಇಿಂಗೆಲಿಂಡನಲಿಲ ಾಸ್ಷುತಿತದೆದ, ಆದಯ ೆಷಥಳಿೋಮ ಷೆನೋಹಿತರಿಲಲ ಎಿಂದು ಸೋೆಳುತಾತನೆ.  
 
------------------------ 
243 ಭಾಔಗ 10:3 ಭತುತ ಲ ಔ 20:3 ಇದನ ನ ನೆ ೋಡ್ರರಿ. 
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ಅಯು ಆಫ್ರಯಕ್ಾದ ಯಾಜಕ್ತೋಮ ನಿಯಾಶಿಯತಯು. ಅಲಿಲ ಆತನು ಭದಮಾನದೆ ಿಂದಿಗೆ ಮರಿಷದೆ ಇಯು ಕ್ಲೆಷಕ್ಾಾಗಿ, ಆತನು 
ದಿೋಗಗಕ್ಾಲದಯಗೆ ೆ ಸುಡುಕ್ತದಾದನೆ, ಇದು ಸೆ ೋಟೆಲ್ ಲಮದಲಿಲ ಷುಲಬಲಲ. ಈಖ, ಆತನು ಸೆ ೋಟೆಲನಲಿಲ 
ದಾಯಾಲಔನಾಗಿದಾದನೆ ಭತುತ ಆತನ ಕ್ಲೆಷದೆ ಿಂದಿಗೆ ಈಖ ತುಿಂಫಾ ಷಿಂತೆ ೋಶಾಗಿದಾದನೆ. ಆತನ ತಿನ ಔ ಡ ಕ್ಲೆಷ 
ಭಾಡುತಾತಳ,ೆ ಆಕ್ಗೆೆ ಾಶಿಿಭಾತಮ ಷಭಾಜದಲಿಲ ಫೆಯೆಮುುದು ಎಶುಿ ಅಷಸಮಔಯಾಗಿದೆ ಎಿಂಫುದನುನ ತೆ ೋರಿಷು ಅನೆೋಔ  
ವಿಶಮಖಳನುನ ಉಲೆಲೋಖಿಷುತತದೆ. ಜಾನ್ ೆ ೋಶಔಯು ಬವಿಶಮದಲಿಲ ಿಂದು ದಿನ ಅಯನುನ ಊಟಕ್ಾೆ ಆಸಾನಿಷುುದಾಗಿ 
ಬಯಷೆ ನಿೋಡುತಾತಯೆ. (ಸೆಷಯುಖಳನುನ ಫದಲಾಯಿಷಲಾಗಿದೆ). 
ದೆೈನಿಂದಿನ ಜಿೋನು ಭುಸ್ಲಿಂಯೆ ಿಂದಿಗೆ ಫೆಯೆಮಲು ಭತುತ ಅಯನುನ ಷೆನೋಹಿತಯನಾನಗಿ ಭಾಡ್ರಕ್ ೆಳುಳ244 ಅಷಿಂಖ್ಾಮತ 
ಷಾಧಮತೆಖಳನುನ ಕ್ೈೆಷತರಿಗ ೆ ನಿೋಡುತತದೆ. ಷಿಂಔಗನುನ ಭಾಡಲು ಭತುತ ಯೋಷುವಿಗ ೆ ಷಾಕ್ಷಿಮಾಖಲು ಈ ಉತತಭ 
ಅಕ್ಾವನುನ ಫಳಸ್ಕೆ್ ಳಳಲು ಕ್ೈೆಷತರಿಗೆ ಷಾಲಾಗಿದೆ. 
3.2.1 ಸತುತ ಮ ಲ ನಿಯಮರ್ಳು. 
1) ಮುಸ್ಲಂರನುನ ಷಾಭಾನಾ ಭಾನರಂರ್್ ನ್ ೇಡ್ರರಿ. 

 ಅಯಲಿಲ ಕ್ಲೆೆೋ ಕ್ಲೆಯು ಭ ಲ ಯತಿಾದಔಯು  ಅಥಾ ಹಿಿಂಷಾತಭಔ ಭ ಲಬ ತಾದಿಖಳು. 
 ಸೆಚಿಿನ ನಯು ವಾಿಂತ ಭತುತ ಷಿಂತ ೆೋಶದ ಜಿೋನನುನ ಫಮಷುತಾತಯೆ. 
 ಸೆಚಿಿನ ನಯು ದೆೋಯ ಷೆೋೆ ಭಾಡಲು ಫಮಷು ಷಯಳ ಜನಯು. 
 ಅರಿಗ ೆಎಲಲಯಿಂತೆ ಆಷಖೆಳು, ನಿೋರಿಕ್ಖೆಳು, ಷಿಂತೆ ೋಶಖಳು ಭತುತ ನೆ ೋುಖಳಿೆ. 

2) ಮುಸ್ಲಂ ಜನರನುನ ಾಕ್ತರ್ತಾಗಿ ನ್ ೇಡ್ರರಿ. 
 ಯತಿಯಫಫ ಭುಸ್ಲಿಂನು ಇತಯರಿಗಿಿಂತ ಭಿನನಾಗಿಯು ಮಕ್ತತಮಾಗಿದಾದನೆ. ಅಯು ಫದಲಾಖದಯೆಿಂದು  

ನೆ ೋಡು ರಿೋತಿಮನುನ ತಪ್ರಸ್ರಿ. 
 ಮಕ್ತತಖತಾಗಿ ಅಯನುನ ತಿಳಿದುಕೆ್ ಳಿಳರಿ ಭತುತ ಅಯ ಫಗೆೆ ತಿೋಯ ಆಷಕ್ತತ ತೆ ೋರಿಸ್ರಿ. 
 ಯತಿಯಫಫ ಭುಸ್ಲಿಂ ತನನದೆೋ ಆದ ಜಾನದ-ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗನುನ ಅನುಷರಿಷುತಾತನೆ, ಅದನುನ ಅನು 

ಇತಯರಿಗ ೆವಿಭಿನನಾಗಿ ಅಬಾಮಷ ಭಾಡುತಾತನೆ. 
3) ಅರ ಆಂತರಿಕ ಉದಿವರ್ನರ್್ಯನುನ ಅಥಗಭಾಡ್ರಕ್ ಳಿಿರಿ. 

 ಅನೆೋಔ ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಅಬದಯತೆಮಳಳಯಾಗಿದಾದಯೆ ಭತುತ ತಭಭನುನ ತಾು ಕ್ೋೆಳಿಕ್ ೆಳುಳತಾತಯೆ: ‚ನಿಜಾದ ಇಷಾಲಿಂ 
ಧಭಗ ಎಿಂದಯೋೆನು ಭತುತ ನಾನು ಅದನುನ ಸೆೋಗ ೆಅಬಾಮಷ ಭಾಡಫೆೋಔು?‛ 

 ಭುಸ್ಲಿಂ ಮುಔಯು ಸೆಚಾಿಗಿ ಉದಾಯ ಭತುತ ಕ್ಷಿೋಗೆಷುತಿತಯು ಷಭಾಜದಲಿಲ ಾಸ್ಷುತಿತದಾದಯ ೆ ಾಶಿಿಭಾತಮ 
ದೆೋವಖಳಲಿಲ ಸೆಚಾಿಗಿ ಉದಾಯಾದ ಭತುತ ಕ್ಷಿೋಗೆಷುತಿತಯು ಷಭಾಜದಲಿಲ ಾಸ್ಷು ಭುಸ್ಲಿಂ ಮುಜನಯು 
ಸೆಚಾಿಗಿ ಗೆ ಿಂದಲಕ್ ೆಾಳಗಾಗಿದಾದಯೆ. ಅಯು ಯಷಯ ಸೆ ಯಗಿಡು ಷಭಾಜಖಳಿಗ ೆ ಷೆೋರಿದಯು: ಇಷಾಲಿಂ 
ಧಭಗನುನ ಅನುಷರಿಷಲು ಅರಿಗ ೆ ಷಾಿಂಷೃತಿಔ ಔತಗಮವಿದೆ, ಆದಯ ೆ ‚ವಿಮೋಚನೆಗ ೆಿಂಡ ಜಖತಿತನಲಿಲ‛ 
ಫದುಔಲು ವೆೃೋದಿಷಲಾಖುತತದೆ. ಉದಾಯಾದಿ ಆಧುನಿಔ ಯಜಾಯಬುತದ ಭೌಲಮ ಮಷೆಥಖಳು ಷಿಂಯದಾಮಾದಿ 
ಇಷಾಲಮಿನ ಯಜಾಯಬುತಕೆ್ಾ245 ಷಿಂ ಣಗಾಗಿ ವಿಯುದಧಾಗಿೆ.  

----------------------------- 
244 ಕೆ್ೈಷತಯೆ ಿಂದಿಗೆ ಷೆನೋಹಿತಯಾಖಲು ಭುಸ್ಲಭರಿಗೆ ಷಲಸೆ ನಿೋಡು ಫಗೆೆ ಔುಯಾನ್ ಷಲಭಟ್ಟಿಗೆ ವಿಿಂಖಡ್ರಷಲಟ್ಟಿದದಯ  (ಷ ಯಾ 5:54. ನಕ್ಾಯಾತಭಔಾಗಿದೆ; ಷ ಯಾ 5:85 ಷಕ್ಾಯಾತಭಔಾಗಿದೆ), ನಾನು ಬೆೋಟ್ಟಮಾದ 
ಸೆಚಿನ ಿನ ಭುಸ್ಲಭಯು ಷೆನೋಹಿತಯಾಖಲು ಷಿಂತೆ ೋಶಡುತಾತಯೆ. 
245 ಯಜಾಯಬುತ ಎಿಂದಯೆ ಿಂದು ಯಾಜಮದ ಜನಯು ದೆೋವದ ಕ್ಾನ ನುಖಳಿಗೆ ಅಿಂತಿಭ ಭತನುನ ಸೆ ಿಂದಿದದಯೆ, ಯಜಾಯಬುತದಲಿಲ ಕ್ಾನ ನುಖಳನುನ ಭುಕಮಾಗಿ ಧಾಮಿಗಔ ಭುಕಿಂಡಯು ಭಾಡುತಾತಯೆ. 
ಅನೆೋಔ ಇಷಾಲಮಿಕ್ ಯಾಶಾಖಳು ಷಾಗಧಿಕ್ಾಯಖಳಾಗಿ ಅಥಾ ಯಾಜಮಖಳಾಗಿ ಕ್ಾಮಗನಿಗಹಿಷುತತೆ. ಇತಯಯು ಯಜಾಯಬುತ ಚುನಾಣೆಖಳನುನ ಿಂದು ನಿದಿಗಶಿ ಭಟಿಕೆ್ಾ ರಿಚಯಿಸ್ದಾದಯೆ. 
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4) ಷಾಂಷೃತಿಕ ಭಿನನರ್್ರ್ಳನುನ ರ್ುರುತಿಸ್ರಿ. 
 ಅನೆೋಔ ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಾಶಿಿಭಾತಮ ಷಿಂಷೃತಿ ಭತುತ ಅಯ ಸೆತತಯ ಭ ಲ ಷಿಂಷೃತಿಮ ನಡು ೆ ಸಿಂಚಿನ  

ಸೆ ೋಗಿದಾದಯೆ.  
 ಇಷಾಲಿಂ ಅಲಲದ ದೆೋವಖಳಿಗ ೆ ಬಿನನಾಗಿ ಇಷಾಲಮಿನ ದೆೋವಖಳಲಿಲ ಭಹಿಳಮೆಯನುನ ನಡೆಸ್ಕೆ್ ಳುಳವಿಕೆ್ಮ ಫಸಳ 

ಮತಾಮಷುಳಳದಾದಗಿದ.ೆ  
 ಕ್ೈೆಷತಯು ಇದನುನ ಅಥಗಭಾಡ್ರಕ್ೆ ಳುಳ ಖುರಿಮನುನ ಸೆ ಿಂದಿಯಫೆೋಔು ಭತುತ ಮಾುದೆೋ ಷಿಂದಿಷುವಿಕೆ್ಮಲಿಲ 

ಷ ಕ್ಷಮಾಗಿಯಫೆೋಔು. 
 
5) ಇಷಾಲಂ ಧಮಗ ಅಥಾ ಮುಸ್ಲಂ ಜನರಿಗ ್ಭಯಡಫ್ೇಡ್ರರಿ. 

 ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಸೆಚಾಿಗಿ ಆತಭವಿವಾಷದಿಿಂದ ಮೆೋಲೆ ನೋಟಕೆ್ಾ ಕ್ಾಗೆಸ್ಕೆ್ ಳುಳತಾತಯ ೆ ಆದಯ ೆಅಯ ಸೃದಮದಲಿಲ ಆಗಾಗೆೆ 
ಅಬದಯತೆ ಇಯುತತದೆ. 

 ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗ ಕ್ೈೆಷತರಿಗೆ ಫೆದರಿಕ್ಮೆಲಲ ಆದಯ ೆಷಾಲಾಗಿದೆ! ಹಿೋಗೆ ರಿಖಗೆಸ್ರಿ: ‚ಯಲೆ ೋಔದಲಿಲಮ  ಭತುತ 
ಬ ಲೆ ೋಔದಲಿಲಮ  ಎಲಾಲ  ಅಧಿಕ್ಾಯು ನನಗೆ ಕ್ ೆಡಲಟ್ಟಿದೆ‛ ಯೋಷು ತನನ ಕ್ ೆೋನೆಮ ಭಾತುಖಳಲಿಲ, 
ಭತುತ ...... ಕಿಂಡ್ರತಾಗಿಮ , ನಾನು ಮ ಖದ ಷಭಾಪ್ರತಯಖೆ  ಎಲಾಲ ದಿಷ ನಿಭಭ ಷಿಂಖಡ ಇಯುತೆತೋನೆ, 
(ಭತಾತಮ 28:18-20) ಎಿಂದು  ಸೆೋಳಿದಾದನೆ.   

 ಕ್ೈೆಷತರಿಗೆ ಯೋಷು ಕ್ತಯಷತನಲಿಲ ಷತಮು ತಿಳಿದಿದ!ೆ ಸಾಗಾದಯ ೆಅಯು ಮಾುದಕೆ್ಾ ಬಮಡಫೆೋಔು? 
 
6) ಮುಸ್ಲಂರನುನ ಬ್ೇಟಿ ಭಾಡಲು ನ್ೇತಿತವನುನ ರ್್ಗದ್ುಕ್ ಳಿಿರಿ. 

 ಕ್ೈೆಷತಯು ಸೆಚಾಿಗಿ ತುಿಂಫಾ ಅಿಂಜುಫುಯುಔಾಗಿಯುತಾತಯೆ! ಧೆೈಮಗ ಭಾಡ್ರ ಭತುತ ಭುಸ್ಲಿಂಯನುನ ಬೆೋಟ್ಟ ಭಾಡಲು 
ಯಮತಿನಸ್ರಿ. 

 ಆಗಾಗೆೆ ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಯತೆಮೋಔಾಗಿ ಭತುತ ಿಂಟ್ಟಮಾಗಿಯುತಾತಯೆ: ಷೆನೋಸನುನ ಷಾಥಪ್ರಷಲು ನೆತೃತನುನ 
ತೆಗೆದುಕೆ್ ಳಿಳರಿ. 

 ಭುಸ್ಲಿಂಯೆ ಿಂದಿಗ ೆ ತೆ ಡಗಿಸ್ಕೆ್ ಳುಳ ಸೆ ಷ ಭಾಖಗಖಳು ಭತುತ ವಿಧಾನಖಳ ಫಗೆೆ ಯೋಚಿನ ಸ್ ಭತುತ 
ಾಯರ್ಥಗಸ್ರಿ. 

 
7) ದ್ೇರ ಪ್ಿೇತಿಯನುನ ಅರಿಗ ್ತಲುಪ್ಸ್ರಿ. 

 ದೆೋಯು ಭುಸ್ಲಿಂಯನುನ ಷೆೋರಿದಿಂತೆ ಎಲಲ ಜನಯನುನ ಪ್ರಯೋತಿಷುತಾತನೆ. 
 ಭುಸ್ಲಿಂರಿಗ ೆಯೋಷುಕ್ತಯಷತನ ಭ ಲಔ ದೆೋಯ ಪ್ರಯೋತಿ ತಿಳಿದಿಯುುದಿಲಲ. 
 ಕ್ೈೆಷತಯು ದೆೋಯ ಪ್ರಯೋತಿಮನುನ ಭುಸ್ಲಿಂಯೆ ಿಂದಿಗೆ ಸಿಂಚಿನ ಕೆ್ ಳಳಲು ನಿಫಗಿಂಧನುನ ಸೆ ಿಂದಿದಾದಯೆ: ಮದಲು 

ಾಯಯೋಗಿಔ ಆಯೆೈಕ್ ೆಭತುತ ಎಯಡನೆಮದಾಗಿ ಷುಾತೆಗಮನುನ ಸಿಂಚಿನ ಕೆ್ ಳುಳ ಭ ಲಔ ಭಾಡ್ರರಿ. 
  
8) ಮೊದಲು ಆಲಿಸ್ರಿ; ನಂತರ ಅರ ಸೃದಯರ್ಳ ್ಂದಿಗ್ ಭಾತನಾಡ್ರರಿ. 

 ಭುಸ್ಲಿಂರಿಗ ೆಷಿಂಫಿಂಧಿಸ್ದ ದೆೈನಿಂದಿನ ವಿಶಮಖಳ ಫಗೆೆ ಭಾತನಾಡ್ರರಿ. 
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 ಅಯ ಚಿನ ಿಂತ,ೆ ಬಮ ಭತುತ ಅನುಭಾನಖಳನುನ ಖುಯುತಿಸ್ರಿ ಭತುತ ಆಲಿಸ್ರಿ. 
 ಅಯ ಷಭುಭಕದಲಿಲ ಅಥಾ ಖ್ಾಷಗಿಮಾಗಿ ನಿೋು ಅರಿಗಾಗಿ ಾಯರ್ಥಗಷಫಸುದೆೋ ಎಿಂದು ಅಯನುನ ಕ್ೋೆಳಿರಿ. 

9) ಷಾವಬಾವಿಕಾಗಿ ಮತುತ ಮುಕತಾಗಿ ಭಾತನಾಡ್ರರಿ. 
 ನಿೋು ನಿಂಫುದನುನ ಭತುತ ದೆೈನಿಂದಿನ ಜಿೋನದಲಿಲ ದೆೋಯ ಭಾಖಗದವಗನನುನ ನಿೋು ಸೆೋಗ ೆ

ಅನುಬವಿಷುತಿತೋರಿ ಎಿಂಫುದನುನ ವಿರಿಸ್ರಿ. 
 ಅಯು ಅಥಗಭಾಡ್ರಕ್ ೆಳುಳ ರಿೋತಿಮಲಿಲ ಷಿಂಸನ ಭಾಡ್ರರಿ. ಅಯು ನಿಭಭನುನ ಅಥಗಭಾಡ್ರಕ್ ೆಿಂಡ್ರದಿದೋಯಾ 

ಎಿಂದು ಅಯನುನ ಕ್ೋೆಳಿರಿ. 
 ಷರಿಮಾದ ಷಭಮದಲಿಲ, ನಿಭಭ ೆೈಮಕ್ತತಔ ಭತಾಿಂತಯ ಸೆ ಿಂದಿದ ಔಥಮೆನುನ ನಿೋು ಸಿಂಚಿನ ಕ್ ೆಳಳಫಸುದು. 
 ಕ್ೈೆಷತ ನಿಂಬಿಕ್ಗೆ ೆ ಷಿಂಫಿಂಧಿಸ್ದ ಾದಖಳಲಿಲ ಭುಸ್ಲಭಯು ನಿಭಭನುನ ತೆ ಡಗಿಸ್ಕೆ್ ಳುಳಿಂತೆ ಭಾಡು 

ಷಾಧಮತೆಯಿದೆ. ಾವಾಿತಮ, ಉದಾಯಾದಿ ಜಿೋನವೆೈಲಿಮನುನ ಅಯು ಟ್ಟವಿಮಲಿಲ ಔಿಂಡಿಂತೆ ಕ್ೈೆಷತನು ಎಿಂದು 
ಖಯಹಿಷುತಾತಯೆ. ಷತಮೆೋದು ಬಯಶಿಗ ೆಿಂಡ್ರದೆ ಭತುತ ಯೋಷು ದೆೋಯ ಭಖನಲಲ ಭತುತ ಾಯಮಶಿಿತತನುನ ಭಾಡಲು 
ಶಿಲುಫಮೆಲಿಲ ಷಾಮಲಿಲಲ ಎಿಂದು ಅರಿಗ ೆತಿಳಿಸ್ ಸೆೋಳಲಾಗಿದೆ. ನಿಜಾದ ಷಾಕ್ಷಿಖಳಾಗಿ, ಕ್ೈೆಷತಯು ಆ ಷಾಲಿಗೆ 
ಷಿಂದಿಷಫೆೋಔು ಭತುತ ಎಲಾಲ ಷುಳುಳ ಆಯೆ ೋಖಳನುನ ದಯ ಔಯುಣೆಯಿಿಂದ ಭತುತ ತಿಳುಳಿಕೆ್ಯಿಿಂದ 
ನಿಯಾಔರಿಷಫೋೆಔು. 

1o). ಯೇಷುವಿನ ಅಷಾದರಣರ್್ಯನುನ ವಿರಿಸ್ರಿ. 
 ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗನುನ ಕಿಂಡ್ರಸ್ ಭಾತನಾಡಫೆೋಡ್ರರಿ, ಆದಯ ೆಷತಮೆೋದ ಷಿಂದೆೋವನುನ ಕ್ೋೆಿಂದಿಯೋಔರಿಸ್ರಿ. 
 ಮದಲನಮೆದಾಗಿ ಯೋಷುವಿನ ಅಷಾದಾಯಣತೆಮನುನ ವಿರಿಷಫೆೋಔು: ಆತನು ಯಾದಿಗಿಿಂತ 

ಸೆಚಿಿನ ನನಾಗಿದಾದನೆ.  
 ಯೋಷುವಿನ ಸೆಷಯುಖಳು ಭತುತ ಶಿೋಷ್ಟ್ಗಕ್ಖೆಳನುನ ವಿರಿಸ್ರಿ. 

 
3.2.2 ಷಾಂಷೃತಿಕ ಮತುತ ಧಾಮಿಗಕ ವಿಶಯರ್ಳು. 
ಷಾಿಂಷೃತಿಔ ಭತುತ ಧಾಮಿಗಔ ನಡಳಿಕೆ್ಮ ನಿಮಭಖಳನುನ ಗೌಯವಿಷಫೆೋಔು. ಈ ನಿಮಭಖಳು ವಿವಿಧ ದೆೋವಖಳಿಿಂದ 
ಭುಸ್ಲಿಂರಿಗ ೆಭಿನನಾಗಿಯುತತೆ ಭತುತ ಅಯು ಷಾಿಂಯದಾಯಿಔ ಅಥಾ ಉದಾಯಾದಿಖಳಾಗಿಯಫಸುದು. ಕ್ಲೆು ಷಾಭಾನಮ 
ಾಯಯೋಗಿಔ ನಿಮಭಖಳನುನ ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ:246 

 ಮದಲ ಅನಿಸ್ಕೆ್ಖಳು ಭುಕಮಾಗಿೆ. ನಾನು ನಾಚಿನ ಕೆ್ಡುತೆತೋನೆ ೋ, ಆಔಯಭಣಕ್ಾರಿಯೋ, ಯಕ್ಷಣಾತಭಔ ಅಥಾ 
ಆಷಕ್ತತಯಹಿತನಾ? ಅಥಾ ನಾನು ಷೆನೋಸಯನೆ ೋ, ಆಷಕ್ತತದಾಮಔವೊೋ, ಉತತಭ ಕ್ೋೆಳುಖನೆ ೋ, ಭುಔತ ಭತುತ 
ಾಯಭಾಗೆಔನಾ? 

 ಭನರಿಕೆ್ಮಾಖುುದು: ಕ್ೆೈಷತಯು ಭನರಿಕೆ್ಮಾಖು ಷಿಂದೆೋವನುನ ಸೆ ಿಂದಿಯುುದರಿಿಂದ ಆತಭವಿವಾಷದಿಿಂದ 
ತಿಗಷಫೋೆಔು! 

 ಆಷಕ್ತತಯಿಿಂದ ಆಲಿಷುುದು, ಔೃತಜ್ಞಯಾಗಿಯುುದು ಭತುತ ಷಕ್ಾಯಾತಭಔ ಟ್ಟೋಕ್ೆಖಳನುನ ಭಾಡುುದು 
ಯಚನಾತಭಔಾಗಿದೆ. 

----------------- 
246 ಈ ಟ್ಟಿಮು  ಣಗಾಗಿಯಫೆೋಕ್ಿೆಂದು ಅಥಗಲಲ. ಕೆ್ೈಷತಯು ಮಾಾಖಲ  ಯತಿಯಿಂದು ರಿಸ್ಥತಿಮಲ ಲ ಷ ಔತಾಗಿ ತಿಗಷಲು ಯಮತಿನಷಫೆೋಔು 
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 ಷತಮೆೋದ ಭತುತ ಔುರ್ ಆನ್  ಫಗೆೆ ಗೌಯನುನ ತೆ ೋರಿಸ್ರಿ. ಅುಖಳನುನ ಎಿಂದಿಖ  ನೆಲದ ಮೆೋಲೆ ಇಡಫೆೋಡ್ರರಿ, 
ಅಥಾ ಅುಖಳ ಮೆೋಲೆ ಏನನ ನ ಇಡಫೆೋಡ್ರರಿ. "ಷರ್" ಷತಮೆೋದನುನ ಫಳಸ್ರಿ, ಅಿಂದಯ ೆಷತಮೆೋದ ಉತತಭ 
ಸ್ಥತಿಮಲಿಲಯಫೆೋಔು ಭತುತ ಟ್ಟಗೆಖಳು ಅಥಾ ಖುಯುತು ಸಾಔದ ಾಔಮ ಫಾಖಖಳಿಯಫೆೋಔು. 

 ಆತಿಥಮ ಭುಕಮ, ಆದಯ ೆಭುಸ್ಲಿಂರಿಗೆ (ಅಿಂದಯ ೆಸಲಾಲ್) ಸ್ೋಕ್ಾಯಾಸಗಾದ ಆಸಾಯ ಭತುತ ಾನಿೋಮನುನ 
ಭಾತಯ ನಿೋಡಫೋೆಔು. ಅತಿರ್ಥಖಳನುನ ಭುಿಂಚಿನ ತಾಗಿ ಕ್ೋೆಳುುದು ಉತತಭ, ಭತುತ ನಾು ಸ್ದಧಯಾಗಿಯಫೆೋಔು.247 

 ಭುಸ್ಲಿಂಯ ಆಭಿಂತಯಣಖಳನುನ ಔೃತಜ್ಞತೆಯಿಿಂದ ಸ್ೋಔರಿಷಫೆೋಔು. 
 ಷಾಭಾನಮಾಗಿ ಸೆೋಳುುದಾದಯೆ, ವಿವೆೋಶಾಗಿ ಭ ಯನೆೋ ಮಕ್ತತ ಇಲಲದಿಯು ಷಿಂದಬಗಖಳಲಿಲ, ಷಿಂಬಾಶಣೆಖಳು 

ಿಂದೆೋ ಲಿಿಂಖದ ಜನಯ ನಡು ೆಭಾತಯ ಷಿಂಬವಿಷಫೆೋಔು. 
 ಭಹಿಳಮೆಯು ಷಿಂಯದಾಮಫದಧಾಗಿ ಉಡುಗೆ ತೆ ಡಫೋೆಔು ಭತುತ ಫಟೆಿ ಭತುತ ಷೌಿಂದಮಗಧಗಔಕೆ್ಾ 

ಷಿಂಫಿಂಧಿಸ್ದ ಷಥಳಿೋಮ ದಧತಿಖಳಿಗ ೆಷ ಕ್ಷಮಾಗಿಯಫೆೋಔು. 
 ಸೆಚಿಿನ ನ ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಆಧುನಿಔ ಾವಾಿತಮ ವೆೈಲಿಖಳಿಗ ೆ ‚ಷಿಂಯದಾಮಾದಿ‛ ಮಾಗಿದಾದಯ ೆ ಉದಾ. ಉದದನೆಮ 

ಔ ದಲು ಭತುತ ುಯುಶಯ ಮೆೋಲೆ ಕ್ತವಿಯೋಲೆಖಳು ಖಟ್ಟಿಮಾಗಿಯುತತೆ. 
 ಕ್ೈೆಷತಯು ಭುಸ್ಲಿಂಯ ದೆೋಸ ಬಾಶಮೆ248 ನಡಳಿಕೆ್ಮನುನ ಖಭನಿಷಫೆೋಔು. ಷಿಂದೆೋಸವಿದದಯೆ, ಷರಿಮಾದ ನಡಳಿಕ್ೆ 

ಮಾುದು ಎಿಂದು ಕ್ೋೆಳಲು ಷಲಸ ೆನಿೋಡಲಾಖುತತದೆ ಭತುತ ತಿದುದಡ್ರಮನುನ ಸ್ೋಔರಿಸ್ರಿ.  
 
3.2.3 ಷಂಬಾಶಣ್ ನಡಷ್ುುದು. 
ಷಿಂಬಾಶಣೆಮ ಫೆಳಗೆಗೆಗೆ ಖಭನ ಕ್ ೆಡ್ರರಿ. ಚಚೆಗಮು ಬಿಸ್ಮಾದಾಖ ಭತುತ ಭುಸ್ಲಿಂರಿಿಂದ ಧಭಗನಿಿಂದೆಮ 
ಸೆೋಳಿಕೆ್ಖಳನುನ ನಿೋಡ್ರದಾಖಲ  ಕ್ೈೆಷತಯು ವಾಿಂತ ಭತುತ ಷೆನೋಸಯಯಾಗಿಯಫೆೋಔು. ಕ್ಳೆಗಿನ ಭ ಲ ನಿಮಭಖಳು ಷಸಾಮ 
ಭಾಡಫಸುದು: 
 
1. ಭುಸ್ಲಿಂ ಮಕ್ತತ ಭಾತನಾಡುಾಖ ಖಭನದಿಿಂದ ಆಲಿಸ್ರಿ. ತಭಭ ಷೆನೋಹಿತಯ ಅನುಬಖಳು ಭತುತ ಅಭಿಾಯಮಖಳಲಿಲ   
  ನಿಜಾದ ಆಷಕ್ತತಮನುನ ತೆ ೋರಿಷು ಜನಯು ನಿಂತಯ ಖಭನ ಷೆಳಮೆುಯನುನ ಸೆ ಿಂದಿಯುತಾತಯೆ. 
2. ಕ್ಲೆು ದಖಳು, ವಿವೆೋಶಾಗಿ ಧಾಮಿಗಔ ಕ್ೋೆತಯದಿದಿಂದ, ಅಷಶಿ ಅಥಾ ಷಿಂದಿಖದ ಷಿಂದೆೋವನುನ ಮುಮತತೆ ಉದಾ.  
  ದೆೋಯು, ಾಯಥಗನೆ, ಯಕ್ಷಣೆ, ಯಲೆ ೋಔ, ಭತುತ ನಯಔ, ಯಾದಿ, ಾ ಭತುತ ಇನ ನ ಅನೆೋಔುಖಳು. ಫಫ ಭುಸ್ಲಿಂ   
  ಮಕ್ತತ ಯವೆನ ಕ್ೋೆಳಿದಾಖ, ಯತಿ ಯವೆನಮನುನ ಕ್ೋೆಳುದಯೆ ಿಂದಿಗೆ, ಅಿಂದಯ,ೆ ನಿೇು ಏನು ಅಥೆೈಗಷುತಿತೋರಿ?249 ಎಿಂದು ಈ   
  ರಿೋತಿಮಾಗಿ ಕ್ೋೆಳುುದಯ ಭ ಲಔ ದಖಳನುನ ಷಶಿಡ್ರಷುದು ಉತತಭಾಗಿದೆ. 
----------------- 
247 ಭದಮಾನ್ ಅಥಾ ಸಿಂದಿಭಾಿಂಷನುನ ಷೆೋವಿಷಫೆೋಡ್ರರಿ. ಇದಲಲದೆ, ಫಸಳ ಷಾಿಂಯದಾಯಿಔ ಭುಸ್ಲಭಯು ತಭಭ ಊಟನುನ ತಮಾರಿಷಲು ಕೆ್ೈಷತಯು ಈಗಾಖಲೆೋ ಫಳಸ್ದ ಭಡಕೆ್ಖಳೄೆಿಂದಿಗೆ ತಮಾರಿಸ್ದ 
ಆಸಾಯನುನ ತಿನುನುದಿಲಲ. 
248 ಇದು ಉದಾ. ಔುಳಿತುಕೆ್ ಳುಳಾಖ ಅಡಡಗಾಲುಖಳನುನ ಸಾಔದಿಂತೆ ಷಲಸೆ ನಿೋಡಲಾಖುತತದೆ, ಷಾಿಂಯದಾಯಿಔ ಭುಸ್ಲಭಯು ಇದರಿಿಂದ ಅಷಭಾಧಾನಗೆ ಳಳಫಸುದು ಮಾಕೆ್ಿಂದಯೆ ಅರಿಗೆ ಶಿಲುಫೆಮನುನ 
ನೆನಪ್ರಷಲಾಖುತತದೆ. ಭುಸ್ಲಭಯು ಸಾಗೆ ಭಾಡ್ರದಯೆ ಭಾತಯ ನಿೋು ನಿಭಭ ಕ್ಾಲುಖಳನುನ ಅಡಡಸಾಔಫಸುದು. 
249 ಭುಸ್ಲಭನು  "ನಿೋು ಕೆ್ೈಷತನಾಗಿದಿದಮಾ?" ಎಿಂದು ಕೆ್ೋಳಿದಾಖ, "ಕೆ್ೈಷತನು" ಎಿಂಫ ದದ ಅಥಗನುನ ಆ ಮಕ್ತತ ಏನನುನ ಅಥಗಭಾಡ್ರಕೆ್ ಿಂಡ್ರದಾದನೆ ಎಿಂದು ಔಿಂಡುಹಿಡ್ರಮಲು ನಿೋು ಯತಿ ಯವೆನಮನುನ 
ಉಯೋಷಫಸುದು, ತದನಿಂತಯ ಅದಕೆ್ಾ ಉತತರಿಸ್ರಿ. ಯತಿ ಯವೆನಯಿಂದಿಗೆ ಯತಿಕ್ತಯಯಿಷು ಈ ವಿಧಾನನುನ ಯೋಷು ಸೆಚಾಿಗಿ ಸೆ ಷ ಡಿಂಫಡ್ರಕೆ್ಮಲಿಲ ಯೋಗಿಸ್ದಾದನೆ (ಭಾಔಗ 10:3; 11:27-33; ಲ ಔ 
20:3). 
 
 
 



 

                                                                                                 
161 

 

ನಿೇನು ಬಬ 
ಕ್ೈಷತನ್ ೇ? 

ಅದರ 
ಅಥಗ್ೇನು? 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
ವಿಭಿನನ ಷಿಂಷೃತಿಖಳು ಭತುತ ಧಭಗಖಳ ಜನಯು ಿಂದೆೋ ದದಿಿಂದ ವಿಭಿನನ ವಿಶಮಖಳನುನ ಅಥೆೈಗಷುತಾತಯೆ,     
ವಿವೆೋಶಾಗಿ ಧಾಮಿಗಔ ರಿಬಾಶೆಯಿಂದಿಗೆ. ನಿಭಭ ಭುಸ್ಲಿಂ ಷೆನೋಹಿತಯು ಿಂದು ದದ ಫಗೆೆ ಅಯು  
ತಿಳುಕ್ ೆಿಂಡ್ರಯುದನುನ ವಿರಿಷಲು ಅಕ್ಾವ ಭಾಡ್ರಕ್ ೆಡ್ರರಿ ಇದರಿಿಂದ ಅಯು ಏನು ಅಥೆೈಗಸ್ಕೆ್ ಳುಳತಾತಯೆ ಭತುತ   
ತುಖಯಹಿಕ್ಮೆನುನ ತಪ್ರಷಫಸುದು. 
! 
 
 

ಕ್ಳಗಿನ ಅಂವರ್ಳು ಸ್ಚುಿ ಷಸಾಯಾರ್ಬಸುದು 
 ಆಷಕ್ತತದಾಮಔ, ಚಿನ ಿಂತನೆಗ ೆಸಚುಿ ಯವೆನಖಳನುನ ಕ್ೋೆಳು ತಿಂತಯನುನ ಔಲಿಮಫಸುದು. ಕಿಂಡ್ರತಾಗಿಮ , 

ಭುಸ್ಲಿಂ ಮಕ್ತತ ಯತಿ ಯವೆನಗ ೆ ಉತತರಿಷುತಾತಯ ೆ ಎಿಂದು ನಿೋು ನಿರಿೋಕ್ಷಿಷಲಾಖುುದಿಲಲ. ಭುಸ್ಲಿಂಯು 
ದೆೋಯ ೆಿಂದಿಗಿನ ತಭಭ ಷಿಂಫಿಂಧನುನ ಯತಿಬಿಿಂಬಿಷಲು ೆ ಯೋತಾಷಹಿಷಫೋೆಔು. ಕ್ಲೆು ಯವೆನಖಳು ಹಿೋಗಿೆ: 
ಭುಸ್ಲಿಂಯು ದಿನಕ್ಾೆ ಐದು ಫಾರಿ ಏಕೆ್ ಾಯರ್ಥಗಷುತಾತಯ?ೆ ನಭಭ ಾಖಳನುನ ಸೆೋಗೆ ಕ್ಷಮಿಷಲಡುತತೆ? ಮೆಕ್ಾಾ 
ತಿೋಥಗಮಾತೆಯಮಲಿಲ ಆಗಿಯು ನಿಭಭ ಅನುಬಖಳೋೆನು? ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಯಲೆ ೋಔಕ್ಾೆ250 ಸೆೋಗೆ 
ಯೋೆಶಿಷಫಸುದು?  ಅಯ ಉತತಯ ಏನೆೋ ಇಯಲಿ, ಇದು ಭುಿಂದಿನ ಷಿಂಬಾಶಣೆಗ ೆಕ್ಾಯಣಾಖಫೆೋಔು. 

 ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಧಾಮಿಗಔ ಸೆೋಳಿಕೆ್ಖಳನುನ ನಿೋಡ್ರದಾಖ, ಉಲೆಲೋಕಖಳು ಭತುತ ುಯಾೆಖಳನುನ ಕ್ೋೆಳಿರಿ. ನಿಂತಯ ಈ 
ವಿಶಮಖಳನುನ ಅಧಮಮನ ಭಾಡಲು ಷಭಮ ತೆಗದೆುಕೆ್ ಳಳಫೆೋಔು.  

 ಇಷಾಲಿಂ ಅಥಾ ಭಸಭಭದ್ ಅಯನುನ ಎಿಂದಿಖ  ಟ್ಟೋಕ್ತಷಫೆೋಡ್ರರಿ! ಸೆೋಳಿಕೆ್ಖಳನುನ ಯವೆನಖಳಾಗಿ 
ಫದಲಾಯಿಷುುದು ಯೋಖಮಾಗಿದೆ. ಇದಲಲದ,ೆ ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಸೆೋಳಿಕೆ್ಖಳನುನ ನಿೋಡ್ರದಯೆ ಅಥಾ 
ವಿಚಿನ ತಯೆನಿಷು ಯವೆನಖಳನುನ ಕ್ೆೋಳಿದಯ ೆಅಯನುನ ಎಿಂದಿಖ  ಅಸಾಷಮ ಭಾಡಫೋೆಡ್ರರಿ. 

 ನಿಭಭನುನ ಷಶಿಾಗಿ ಮಔತಡ್ರಸ್ರಿ. ಮಾುದೆೋ ಕ್ೈೆಷತ ಅಭಿಮಕ್ತತಖಳನುನ ಎಚರಿಿಕ್ಯೆಿಿಂದ ವಿರಿಷಫೋೆಔು 
ಇದರಿಿಂದ ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಅುಖಳನುನ ಅಥಗಭಾಡ್ರಕ್ ೆಳುಳತಾತಯೆ. 

 ಅನಮಾಖುಲಿಲ, ಚಚೆಗಮ ಮೆೋಲೆ ವಿಷತರಿಷು ನಿದಿಗಶಿ ಷಾಹಿತಮನುನ ನಿೋಡಫೋೆಔು. ಆದಾಖ ಮ, ಈ 
ಷಾಹಿತಮನುನ ಭುಸ್ಲಿಂರಿಗೆ ಸಷಾತಿಂತರಿಷು ಮದಲು ಅದಯ ಷ ಔತತೆಮನುನ ನಿಧಗರಿಷಲು ನಿೋೆೋ 
ಒದುುದು ಅತಮಖತಮಾಗಿದೆ. ಅಯು ಫಮಸ್ದಯ ೆ ಅದನುನ ಭನ ೆೋಸಯಾಗಿ ನಿಯಾಔರಿಷಲು ಅನುು 
ಭಾಡ್ರಕ್ ೆಡು ರಿೋತಿಮಲಿಲ ಅದನುನ ನಿೋಡ್ರರಿ. 

---------------- 
250 ಈ ುಷತಔದ ಯತಿಯಿಂದು ಭುಕಮ ವಿಬಾಖದ ಕೆ್ ನೆಮಲಿಲ ಭುಸ್ಲಭರಿಗೆ ಸೆಚಿನ ಿನ ಯವೆನಖಳನುನ ನಿೋಡಲಾಖುತತದೆ. ನಿೋು ನಮಮ ್ಬ್ ಷ್ು: www.aymf.net. ಅನುನ ಷಸ ಷಿಂಕ್ತಗಷಫಸುದು. 
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ಕ್ಳಗಿನ ಅಂವರ್ಳು ಸ್ಚುಿ ಷಸಾಯಾರ್ಬಸುದು (ಹಿಂದಿನ ುಟದಿಂದ ಮುಂದುರಿದಿರುದು) 
 ಭುಸ್ಲಿಂಯ ಯವೆನಗೆ ಉತತಯ ನಿಭಗೆ ತಿಳಿದಿಲಲದಿದದಯ,ೆ ತಾದ ಸೆೋಳಿಕೆ್ಖಳನುನ ನಿೋಡು ಅಾಮಕ್ತಾಿಂತ ಇದನುನ 

ಪ್ರಕ್ ೆಳುಳುದು ಉತತಭ. ನಿಂತಯ ನಿೋು ಉತತಯನುನ ಷಿಂವೆೃೋಧಿಷಫಸುದು ಭತುತ ಉತತಯನುನ 
ನಿೋಡಲು ಸೆ ಷ ಷಬಮೆನುನ ಯೋಜಿಷಫಸುದು. ಫಫ ಷಾಭಾನಮ ಮಕ್ತತಮು ಅಿಂತಸ ಉತತಯಖಳನುನ 
ಔಿಂಡುಹಿಡ್ರಮಲು ಷಿಂನ ಭಲಖಳು ಅಥಾ ಜ್ಞಾನನುನ ಸೆ ಿಂದಿಯದ ಕ್ಾಯಣ, ಫಫನಿಗೆ ಷಸಾಮ 
ಭಾಡಲು ಷಿಂನ ಭಲ ಮಕ್ತತಮ ಅಖತಮವಿದ.ೆ 

 ಕ್ಲೆು ಷಿಂದಬಗಖಳಲಿಲ, ಆಕೆ್ೋಣೆಖಳು ಭತುತ ಾದಖಳು ದಖಳ ಬಿಸ್ಮಾದ ವಿನಿಭಮಕೆ್ಾ 
ಕ್ಾಯಣಾಖಫಸುದು, ಆದಯ ೆನಿೋು ವಾಿಂತಾಗಿಯಲು ಭತುತ ಾಷತವಿಔಾಗಿಯಲು ಯಮತಿನಷಫೆೋಔು. ಇದು 
ಭುಸ್ಲಿಂಯನುನ ದಖಳಿಿಂದ ‚ಷೆ ೋಲಿಷು‛ ವಿಶಮಲಲ! 

 ಕ್ೈೆಷತಯನುನ ಷತಮದಿಿಂದ ಷಶಿಾಗಿ ನಿಲುಲದಕ್ಾೆ ಔಯೆಮಲಟಿಯು. ನಿಭಭ ನಿೋರಿಕ್ೆ ಭತುತ ಬಯಷೆ ಇಯು 
ಷಥಳದಲಿಲ ನಿೋು ಷ ಔತ ಷಭಮದಲಿಲ ಷಾಕ್ಷಿಮನುನ ನಿೋಡಫೋೆಔು. ನಿಭಭ ಭತಾಿಂತಯದ ಔಥಮೆನುನ ಷಸ 
ನಿೋು ಸೆೋಳಫಸುದು, ಯೋಷುವಿನೆ ಿಂದಿಗಿನ ನಿಭಭ ೆೈಮಕ್ತತಔ ಷಿಂಫಿಂಧ ಭತುತ ದೋೆಯೆ ಿಂದಿಗಿನ ನಿಭಭ 
ದೆೈನಿಂದಿನ ಅನುಬದ ಫಗೆೆ ಭಾತನಾಡಫಸುದು. 

  
3.2.4 ಮಸ್ೇದಿಯನುನ ಷಂದಶಿಗಷುದು. 
ಭಸ್ೋದಿಮಲಿಲ ಜನಯನುನ ಬೆೋಟ್ಟ ಭಾಡುುದು ಭುಸ್ಲಿಂಯನುನ ಬೆೋಟ್ಟ ಭಾಡು ಿಂದು ಭಾಖಗಾಗಿದೆ. ಸೆೋಗಾದಯ , 
ಆಯಾಭದಾಮಔಾದ ಕ್ೈೆಷತಯು ಭಾತಯ ಸಾಗ ೆ ಭಾಡಫೆೋಔು. ನಡಳಿಕೆ್ಮ ನಿಮಭಖಳನುನ ಭುಿಂಚಿನ ತಾಗಿ 
ಷಶಿಡ್ರಸ್ಕ್ ೆಳಳಫೆೋಔು ಭತುತ ಖಭನಿಷಫೆೋಔು. ಫಫಯ ಫ ಟುಖಳನುನ ತೆಗೆಮಫೆೋಔು ಎಿಂಫ ಭುಸ್ಲಿಂಯ ಫೆೋಡ್ರಕೆ್ ಷಯಳ 
ಷೌಜನಮುಳಳದಾದಗಿದ,ೆ ಆದಯ ೆಮಿತಿಖಳನುನ ನಿಖದಿಡ್ರಷಫೆೋಔು. ಇಷಾಲಮಿನ ಾಯಥಗನೆಮಲಿಲ ಾಲ ೆೆಳುಳುದು ಭುಸ್ಲಿಂರಿಗ ೆ
ತು ಷಿಂಕ್ೋೆತನುನ ಔಳುಹಿಷಫಸುದು. 
 
ಸಂತ ಸಂತದ ಭಾರ್ಗಷ ಚಿರ್ಳು: 
1 .ಕ್ೈೆಷತ ಮಕ್ತತ ಅಥಾ ಖುಿಂು ಭುಕಿಂಡಯು ಭಸ್ೋದಿಮ ನಾಮಔನೆ ಿಂದಿಗೆ ಫೆೋಟ್ಟಮಾಖು ಷಭಮ  
  ಗೆ ತುತಡ್ರಸ್ಕೆ್ ಳಳಫೆೋಔು ಭತುತ ಬೆೋಟ್ಟಖಳ ಷಯ ನುನ ಚಚಿನ ಗಷಫೋೆಔು. 
2. ಕ್ೈೆಷತನಾಗಿ ನಿೋು ಭಸ್ೋದಿಗೆ ಬೆೋಟ್ಟ ನಿೋಡಲು ಫಮಷು ಕ್ಾಯಣಖಳನುನ ನಿೋಡ್ರರಿ ಉದಾ: 

 ಅಯ ಧಭಗ ಭತುತ ಷಿಂಷೃತಿಮಲಿಲ ನಿಭಭ ಆಷಕ್ತತ. 
 ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಭತುತ ಕ್ೈೆಷತಯ ನಡು ೆಉತತಭ ಷಿಂಫಿಂಧನುನ ಷಾಥಪ್ರಷಲು. 
 ಭಸ್ೋದಿಮಲಿಲ ಾಯದಲಿಲ ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಮಾ ಷಬಖೆಳನುನ ಸೆ ಿಂದಿದಾದಯೆ, ಭತುತ ಕ್ೈೆಷತಯಾಗಿ ನಿಭಗೆ ಮಾದಯಲಿಲ 

ಭುಔತಯಾಗಿ ಬಾಖಹಿಷಫಸುದು ಎಿಂಫುದನುನ ಔಿಂಡುಕ್ ೆಳಿಳರಿ. 
 ನಿೋು ಕ್ೋೆಳಲು ಸ್ದಧರಿದಿದೋರಿ ಆದಯ ೆ ಷತಮೆಿಂದು ನಿೋು ಅಥಗಭಾಡ್ರಕ್ ೆಿಂಡ್ರದದನುನ ಚಚಿನ ಗಷಲು ಸ್ದಧರಿದೆದೋ ೆ

ಎಿಂಫುದನುನ ವಿರಿಸ್ರಿ. 
 ನಿೋು ಅಯ ಖಯಿಂಥಾಲಮದಲಿಲ ಅಧಮಮನ ಭಾಡಲು ಷಸ ಫಮಷಫಸುದು. 

3. ಿಂದು ಖುಿಂಪ್ರನಲಿಲ ಭಸ್ೋದಿಗ ೆಬೆೋಟ್ಟ ನಿೋಡುುದು: ಭಸ್ೋದಿಮಲಿಲ ನಿಭಭ ಖುಿಂು ಸೆೋಗ ೆಇಯಫೆೋಕೆ್ಿಂದು ಮದಲೆೋ   
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 ಕ್ೋೆಳಿಕ್ ೆಳಿಳರಿ ಭತುತ ನಿಮಭಖಳನುನ (ವೃಖಳು ತೆಗೆಮುದು, ುಯುಶಯು ಭತುತ ಭಹಿಳಮೆರಿಗೆ ಫಟೆಿ. ಭಹಿಳಮೆರಿಗೆ    
 ವಿವೆೋಶ ನಿಮಭಖಳು) ಾಲಿಸ್ರಿ. ಭಸ್ೋದಿಮಲಿಲ ನಿೋು ಅಯ ಧಾಮಿಗಔ ಭತುತ ಷಾಿಂಷೃತಿಔ ನಿಮಭಖಳನುನ  
 ಾಲಿಷಫೋೆಕ್ೆಿಂದು ಭುಸ್ಲಿಂಯು ನಿರಿೋಕ್ಷಿಷುತಾತಯೆ,  ಕ್ೈೆಷತನಾಗಿ ನಿೋು ಾಯಥಗನೆ ಅಥಾ ತೆ ಳಮೆು ಆಚಯಣೆಮಲಿಲ  
 ಬಾಖಹಿಷಫಾಯದು. ನಿೋು ಹಿಿಂಬಾಖದಲಿಲ ಔುಳಿತು ಷದಿದಲಲದ ೆ ವಿೋಕ್ಷಿಷಫಸುದು ಭತುತ ರ್ಥಗಅರಿಗಾಗಿ ಾಯಷಫಸುದು. 
4. ಷಿಂಷೆಥ ಅಥಾ ನಿಭಭ ಷಥಳಿೋಮ ಚರ್ಗ ಸೆಷರಿನಲಿಲ ಸೆ ೋಖುುದು ಉತತಭ. ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಕ್ೈೆಷತ ಕ್ಾಮಾಗಚಯಣೆಖಳ  
  ಫಗೆೆ ಜಾಖಯ ಔಯಾಗಿಯಫಸುದು ಭತುತ ಅಯ ಚಟುಟ್ಟಕ್ಖೆಳನುನ ಧಭಗಮುದದ ಭಾಡುಯೆ ಿಂದಿಗೆ ಅಥಾ ಷುತ  
  ಷಸಾಮನುನ ನಿೋಡು ಭ ಲಔ ಭತಾಿಂತಯಖಳನುನ ಡೆಮು ಯಮತನಖಳೄೆಿಂದಿಗೆ ಷಿಂಯೋಜಿಷಫಸುದು.  
5 ಷ ಕ್ಷಮಾಗಿರಿ ಭತುತ ಕ್ಲೆಷ ಭಾಡಲು ಅನುಭತಿ ಕ್ೋೆಳಿರಿ. ಮಾಾಖಲ  ಷೆನೋಸಯ ಭತುತ ಷಬಮಯಾಗಿರಿ. 
6. ನಿೋು ಎಶುಿ ಷಭಮದಯೆಗ ೆಭಸ್ೋದಿಗೆ ಬೆೋಟ್ಟ ನಿೋಡಫಸುದು ಭತುತ ಪ್ರದ ಷಭಮದಲಿಲ ಸೆ ಯಡಫಸುದು ಎಿಂದು   
  ಕ್ೋೆಳಿಕ್ ೆಳಿಳರಿ.  
7 .ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಭಾತನಾಡ್ರದ ವಿಶಮಖಳ ಫಗೆೆ ಭಾತಯ ಯವೆನಖಳನುನ ಕ್ೋೆಳಫೆೋಔು. ಭಸ್ೋದಿಮಲಿಲ ಅಯನುನ  
  ‚ಫೆ ೋಧಿಷಫೆೋಡ್ರ‛ (ನೆನಪ್ರಡ್ರರಿ,  ಭುಸ್ಲಭಯು ಷಾಭಾನಮಾಗಿ ಖುಿಂಪ್ರನಲಿಲ ತಭಭ ನಿಜಾದ ಭುಕನುನ  
  ತೆ ೋರಿಷುುದಿಲಲ!). ನಿಂತಯ ಭನಮೆಲಿಲ ಅಯ ೆಿಂದಿಗೆ ೆೈಮಕ್ತತಔ ಷಬಮೆಲಿಲ ನಿೋು ಸೆಚು ಿ ಯತಮಕ್ಷಾಗಿಯಫಸುದು. 
8 ಎಚರಿಿಕೆ್ಯಿಿಂದ ಆಲಿಸ್ರಿ ಭತುತ ಅಯು ಸೆೋಳು ವಿಶಮದಲಿಲ ಆಷಕ್ತತ ತೆ ೋರಿಸ್ರಿ. ‚ಏನನಾನದಯ  ಸೆೋಳು ಸಔಾನುನ  
  ಷಿಂಾದಿಸ್ಕೆ್ ಳಿಳರಿ.‛ 
9. ನಿೋು ಷತಮೆೋದದ ಅಲೆ ೋಔನುನ ಷ ಔತ ಷಭಮದಲಿಲ ನಿೋಡಫಸುದು, ಆದಯ ೆಉತತಯಖಳನುನ ಅಿಂವಕ್ಾೆ ಷರಿಮಾಗಿ   
   ಸೆೋಳಿರಿ. 
1 0 .ಕ್ಲೆವೊಮೆಭ ಅಯು ಭಾಡು ಸೆೋಳಿಕೆ್ಖಳ ಉಲೆಲೋಕಖಳನುನ ನಿೋು ನಮಾಗಿ ಕ್ೋೆಳಫಸುದು (ನಿೋು ಭನಮೆಲಿಲ  
   ಔುರ್ ಆನ್  ಸೆ ಿಂದಿದಿದೋರಿ ಭತುತ ಅದನುನ ನಿೋು ನೆ ೋಡಲು ಫಮಷುತಿತೋರಿ ಎಿಂದು ಸೆೋಳಿರಿ).-ಅಯು ನಿಭಭ ಯವೆನಖಳಿಗೆ  
   ಉತತರಿಷಲು ಷಾಧಮಾಖದಿದದಯೆ, ವಿಶಮನುನ ತಿತ ಹಿಡ್ರಮಫೆೋಡ್ರರಿ. 
11. ಆಔಯಭಣಕ್ಾರಿ ಅಥಾ ಅಭಾನಔಯ ಯವೆನಖಳನುನ ಕ್ೋೆಳಫೆೋಡ್ರರಿ. 
12. ಕ್ೈೆಷತ ಖುಿಂು ಮಾಾಖಲ  ತಭಭ ನಾಮಔನ ಷ ಚನಖೆಳನುನ ಾಲಿಷಫೋೆಔು. 
13.ಫಫ ಕ್ೈೆಷತ ಭಹಿಳ ೆ ಭುಸ್ಲಿಂ ಸೆಿಂಖಷಯ ೆಿಂದಿಗೆ ಷೆನೋಸ ಫೆಳಸೆ್ಕೆ್ ಿಂಡ್ರಲಲದ ಸೆ ಯತು, ಫಫ ುಯುಶನು   
   ಜೆ ತೆಮಲಿಲಯುಾಖ ಭಾತಯ ಭಸ್ೋದಿಗೆ ಬೆೋಟ್ಟ ನಿೋಡಫೋೆಔು.   
14. ಭುಸ್ಲಿಂಯನುನ ಕ್ೈೆಷತಯು ತಭಭ ಚರ್ ಗಗ ೆಬೆೋಟ್ಟ ನಿೋಡಲು ಆಸಾನಿಷಫಸುದು ಉದಾ. ಅಲಿಲಯು ಷೌಲಬಮಖಳನುನ   
   ವಿರಿಸ್ರಿ ಭತುತ  ಷತಮೆೋದ ಷಿಂದೆೋವದ ಔುರಿತು ಿಂದು ಬಾಶಣನುನ ನಿೋಡ್ರರಿ. 
15. ನಿೋು ಷೆನೋಸನುನ ಷಾಥಪ್ರಸ್ದ ನಿಂತಯ, ನಿೋು ನಿಮಮಿತಾಗಿ   ನಿಭಭದೆೋ  ಆದ  ಭಸ್ೋದಿಗೆ ಬೆೋಟ್ಟ ನಿೋಡಫಸುದು. 
16 .ಆದಾಖ ಮ,  ಭಸ್ೋದಿಗೆ ಸೆ ಷಫಯಾಗಿದದಯೆ,  ಭಸ್ೋದಿಮನುನ ನಿಭಗೆ ತೆ ೋರಿಷಲು ಮಾಾಖಲ  ಭುಸ್ಲಿಂ  
   ಭಾಖಗದಶಿಗಮನುನ ಕ್ೋೆಳಿರಿ. ನಿೋು ಸಾಗೆಯೋ ಸೆ ೋದಯ ೆ ಅಯು ಅಭಾನಕೆ್ ಾಳಗಾಖಫಸುದು. ಸೆಚಿಿನ ನ  
   ಬೆೋಟ್ಟಖಳಿಗಾಗಿ ನಿಮಭಖಳ ಫಗೆೆ ನಿೋೆೋ ತಿಳಿಸ್ರಿ.  
17. ಾಯರ್ಥಗಷು ಭುಸ್ಲಿಂಯ ಭುಿಂದೆ ಎಿಂದಿಖ  ನಡೆದಾಡಫೆೋಡ್ರರಿ. 
18. ನೆನಪ್ರಡ್ರರಿ: ‚ನಿೋು ಕ್ೋೆಳದಿದದಯೆ, ನಿಭಗೆ ಗೆ ತಾತಖುುದಿಲಲ!‛ ಯತಿಯಿಂದು ಭಸ್ೋದಿಗೆ ವಿಭಿನನಾದ ಸ್ದಧತೆ ಭತುತ  
 ೆೋಳಾಟ್ಟಿ ಇಯುತತದ.ೆ 
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3.2.5 ಮಹಿಳಗ್ ್ಷಂಬಂಧಿಸ್ದ ವಿವ್ೇಶ ವಿಶಯರ್ಳು. 
1)ಮುಸ್ಲಂರನುನ ಆಸಾವನಿಷುಾರ್ ಅಥಾ ಅರನುನ ಬ್ೇಟಿ ಭಾಡುಾರ್, ವಿರುದಧ ಲಿಂರ್ದ ಇಬಬರು ಾಕ್ತರ್ಳು 
ಖಾಷಗಿಮಾಗಿ ಬ್ೇಟಿಮಾರ್ುಾರ್ ಮ ರನ್ೇ ಾಕ್ತಯು ಇರುರ್ಾತಯ್ ಎಂದು ಖ್ಚಿತಡ್ರಸ್ಕ್ ಳಿಿರಿ: 

 ಭಹಿಳಮೆಯು ಭಾತಯ ಯಷಯ ಭಹಿಳಮೆಯನುನ ಬೆೋಟ್ಟ ನಿೋಡಫೆೋಔು. ನಿಭಭ ಭನಗೆ ೆ ಭುಸ್ಲಿಂ ಭಹಿಳಮೆಯನುನ 
ಆಸಾನಿಸ್ರಿ; ಯತಿಮಾಗಿ ಅಯು ನಿಭಭನುನ ಔ ಡ ಆಸಾನಿಷುತಾತಯೆ. 

 ಷಣಣ ಉಡುಗೆ ಯೆಮನುನ ತೆಗೆದುಕೆ್ ಳುಳುದು ಾಡ್ರಕ್ಮೆಾಗಿದೆ (ಸ್ಹಿತಿಿಂಡ್ರಖಳು, ಖಯಿಂಥಖಳು, ುಷತಔ, ಡ್ರವಿಡ್ರ) 
ಭತುತ ಅದನುನ ಉಡುಗೆ ಯೆಮಿಂತೆ ಷುತಿತಕ್ ೆಿಂಡು ಸ ೆೋಗಿರಿ. 

 ಅಯು ಬೆೋಟ್ಟ ನಿೋಡ್ರದಯೆ, ನಿಭಭ ಭನ ೆ ಷೆನೋಸಯ ಭತುತ ಆಯಾಭದಾಮಔ ಷಥಳಾಗಿದೆ ಎಿಂದು 
ಕಚಿನ ತಡ್ರಸ್ಕೆ್ ಳಿಳರಿ. ಅರಿಗ ೆಗೌಯ ಷಾಥನ ನಿೋಡ್ರರಿ. 

 ನಿಭಭ ಔುಟುಿಂಫದ ಸೆ ಯತು ಮಾುದೆೋ ನಾಯಿ ಅಥಾ ಮಾುದೆೋ ುಯುಶಯು ಇಯಫಾಯದು. 
 ಕ್ ೆೋಣೆಮಲಿಲಯು ಚಿನ ತಯಖಳು ಅಥಾ ಷುತಖಳ ಫಗೆೆ ಯೋಚಿನ ಸ್ರಿ ಅದು ಭನಷುಷ ನೆ ೋಯಿಷಫಸುದು ಭತುತ 

ಅುಖಳನುನ ಮದಲೆೋ ತೆಗೆದುಸಾಔಫಸುದು. 
 ಷತಮೆೋದನುನ ಷ ಔತ ಷಥಳದಲಿಲ ಇರಿಸ್-ನೆಲದ ಮೆೋಲೆ ಇರಿಷಫೋೆಡ್ರರಿ. 
 ನಿೋು ಏನು ಕ್ ೆಡುತಿತೋರಿ ಎಿಂಫುದಯ ಫಗೆೆ ಯೋಚಿನ ಸ್ರಿ ಭತುತ ಉದಾಯಾಗಿರಿ. 
 ಅಯು ಸಿಂಚಿನ ಕೆ್ ಳುಳುದನುನ ಆಲಿಸ್ರಿ. ಅಯ ದೆೈನಿಂದಿನ ಜಿೋನ, ಅಯ ಷಿಂಷೃತಿ ಭತುತ ಧಭಗದ ಫಗೆೆ 

ತಿೋಯ ಆಷಕ್ತತ ತ ೆೋರಿಸ್ರಿ ಷ ಔತಾದ ಯವೆನಖಳನುನ ಕ್ೋೆಳಿರಿ, ಆದಯ ೆಅಯು ಉತತರಿಷದಿದದಯೆ ಅಯ ಮೆೋಲೆ ತತಡ 
ಸಾಔಫೆೋಡ್ರರಿ. 

2) ಮಹಿಳಯ್ರು ಕಾಳಜಿಹಿಷು ಷಮಷ್ಾರ್ಳು: ಭಹಿಳಮೆಯು ಕ್ಾಳಜಿಹಿಷು ಷಭಷಮೆಖಳು: (ನಿೋು ಜೆ ತೆಮಲಿಲ 
ಫಿಂದು ಪ್ರಯೋತಿಷುಿಂಥಸ ಕ್ೋೆತಯಖಳು ಭತುತ ಅಖತಮತೆಖಳು ಇಾಗಿ.ೆ ಷತಮೆೋದು ಈ ಅಖತಮಖಳನುನ ಸೆೋಗ ೆನೆಯೆೋರಿಷುತತದೆ 
ಎಿಂಫುದನುನ ಸಿಂಚಿನ ಕ್ ೆಳಿಳರಿ). 

 ಭಔಾಳು: ಭಖುನುನ ಸೆ ಿಂದುುದು ಫಸಳ ಭುಕಮಾಗಿದೆ! ಭಔಾಳಿಲಲದ ಭಹಿಳಮೆರಿಗೆ ದಿೋಗಗಕ್ಾಲ 
ತಿಯಾಗಿಯುತಾತಯೆ. ಫಫ ಸುಡುಖನನುನ ಸೆ ಿಂದಿಲಲದ ಫಫ ಭಹಿಳ ೆ ಇತಯಯನುನ ಅಿಂಗಿಔರಿಸ್ದಶುಿ 
ಅಿಂಗಿಔರಿಷುುದಿಲಲೆಿಂದು ಅಥೆೈಗಷಫಸುದು. ಭಔಾಳ ಸೆಚಿನ ನಿ ಕ್ಾಳಜಿ ಭತುತ ತಯಫೆೋತಿ ಆಕೆ್ಮ 
ಜಾಫಾದರಿಮಾಗಿದೆ. ವಿಚೆಿೋದನ ಡೆದಯ ೆತನನ ಭಔಾಳನುನ ಔಳದೆುಕ್ ೆಳುಳ ಬಮ ಆಕೆ್ಗ ೆಇಯಫಸುದು. 

 ಭದು:ೆ ಯತಿ ಸುಡುಗಿ ಅತುಮತತಭ ಖಿಂಡನನುನ ಭದುಮೆಾಖಲು ಫಮಷುತಾತಳ,ೆ ಆದಯ ೆ ತನನ ಸೆತತಯು 
ಮಾಯನುನ ಆರಿಷಫಸುದು ಅಥಾ ಅಳನುನ ಭದುೆಮಾಖುಿಂತೆ ತಾತಯಿಷಫಸುದು ಎಿಂದು 
ಬಮಡುತಾತಯೆ. ಸುಡುಗಿಮಯು ಇಿಂದು ಭದುಗೆ ೆ ಭುಿಂಚಿನ ತಾಗಿ ವಾಲ,ೆ ವಿವವಿದಾಮಲಮದ ಶಿಕ್ಷಣ 
ಭುಗಿಷಲು ದಿೋಗಗಕ್ಾಲಾಗಿಯುತತದೆ. 
ಭದು ೆ ಉತತಭಾಗಿ ಕ್ಾಮಗನಿಗಹಿಷುತತದೆ ಎಿಂದು ಅಯು ಬಾವಿಷುತಾತಯೆ, ಭತುತ ಅಯು  ವಿಚೆಿೋದನ 
ಡೆಮುುದಿಲಲ ಅಥಾ ಷಸ- ಸೆಿಂಡತಿಮನುನ ಸೆ ಿಂದಿಯುುದಿಲಲ.     

 ಉಡುು: ಷಿಂಷೃತಿಗ ೆ ಭತುತ ನಿೋು ಾಸ್ಷು ಜನರಿಗೆ ಸೆ ಿಂದಿಕ್ ೆಳುಳ ಷ ಔತಾದ ಷಾಧಾಯಣ 
ಉಡುುಖಳನುನ ಧರಿಸ್ರಿ. 
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 ಷಿಂಫಿಂಧಖಳು: ಕ್ಲೆು ಭಹಿಳಮೆಯೆ ಿಂದಿಗೆ ನಿಔಟ ಷಿಂಫಿಂಧ ಸೆ ಿಂದಲು ಮಾಯ  ಇಯುುದಿಲಲ. 
ಔುಟುಿಂಫಖಳು ಮಾಾಖಲ  ಸಿಂಚಿನ ಕೆ್ ಳುಳುದಿಲಲ ಭತುತ ಸಿಂಚಿನ ಕೆ್ ಳಳಲು ತನನ ಔುಟುಿಂಫನುನ ಸೆ ಯತು 
ಡ್ರಸ್, ಸೆ ಯಗಿನ ಷೆನೋಹಿತಳನುನ ಇಶಿ ಡಫಸುದು. ಕ್ೆೈಷತ ಭಹಿಳಮೆಾಗಿ ನಿೋು ಷಭಮ ಔಳದೆಿಂತೆ ದೆೋಯನುನ 
ಆತ ಷೆನೋಹಿತನಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೆ್ ಳುಳ ನಿೋು ಅಳಿಗ ೆಷಸಾಮ ಭಾಡಲು ಫಮಷಫಸುದು, ಇದರಿಿಂದ ಅಳು 
ಅನೆ ಿಂದಿಗೆ ೆೈಮಕ್ತತಔ ಷಿಂಫಿಂಧನುನ ಸೆ ಿಂದಫಸುದು. 

 ಆಯೆ ೋಖಮದ ಅಖತಮತೆಖಳು: ಇದು ಅಖತಮವಿಯು ಕ್ೋೆತಯಾಖಫಸುದು, ಮಾಕ್ಿೆಂದಯ ೆ ಅಯು ಮಾುದೆೋ 
ೆೈದಮಕ್ತೋಮ ಮಕ್ತತಗೆ ತಭಭ ಅಖತಮಖಳನುನ ಷುಲಬಾಗಿ ಸೆೋಳುುದಿಲಲ, ಭಹಿಳಗೆೆ ಸೆೋಳಲು ಭತುತ ಷಸಾಮ 
ಭಾಡಲು ಭಹಿಳಮೆಯನುನ ಸುಡುಔಲು ಭುಿಂದಾಖುತಾತಯ ೆ

3) ಮಹಿಳಯ್ರು ತಮಮ ವಿವಾವಷ ಮತುತ ಆತಿೀಕ ಜಿೇನನುನ ಸೇ್ಗ್ ನ್ ೇಡುರ್ಾತಯ್. 
ಭನ ೆ ಭತುತ ಔುಟುಿಂಫೆಿಂದಯ ೆ ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗು ಜನನ, ಭದು,ೆ ಷಾು ಭತುತ ಾಷ್ಟ್ಗಔ ಸಫಫಖಳಲಿಲ 
ಆಚರಿಷಲಾಖುತತದೆ. ಭನಮೆು ಭಹಿಳಮೆ ಬ ಷತುತ ಅದೆೋ ಆಗಿಯುತತದೆ; ಅಳು ಭನಮೆಲಿಲ ವಿವಾಷನುನ ಔಾಡುಳು. 
ಅಳು ಆಗಾಗೆೆ ಭಔಾಳಿಗ ೆ ಾಯಥಗನೆ ಭತುತ ಸದಿೋಸ್ ಔಥಖೆಳನುನ ಔಲಿಷುತಾತಳ.ೆ ಅಳು ಯಿಂಜಾನ್ ಅಡುಗೆಮನುನ 
ಸ್ದದಭಾಡ್ರ ಸಫಫದ ಆಚಯಣೆಗಾಗಿ ಸ್ದಧಭಾಡುತಾತಳ.ೆ 
4) ಮುಸ್ಲಂ ಮಹಿಳಯ್ರಿಗ ್ಕ್ೈಷತರ ಷಾಕ್ಷಿ. 

 ಆತಿೀಔ ವಿಶಮಖಳ ಫಗೆೆ ಷಾಬಾವಿಔಾಗಿ ಭತುತ ಭುಔತಾಗಿ ಭಾತನಾಡ್ರರಿ. 
 ದೆೈನಿಂದಿನ ಜಿೋನದಲಿಲ ದೆೋಯ ೆಿಂದಿಗೆ ನಿಭಭ ೆೈಮಕ್ತತಔ ಅನುಬಖಳನುನ ಅಯ ೆಿಂದಿಗೆ ಸಿಂಚಿನ ಕೆ್ ಳಿಳರಿ. 
 ನಿಭಭ ಭತಾಿಂತಯ ಸೆ ಿಂದಿದ ಔಥಮೆನುನ ಸಿಂಚಿನ ಕೆ್ ಳಿಳರಿ ಆದಯ ೆ ಅಯು ಅಥಗಭಾಡ್ರಕ್ೆ ಳಳಫಸುದಾದ 

ವಫದಖಳನುನ ಆರಿಸ್ಕ್ ೆಳಿಳರಿ. ಭತಾಿಂತಯದ ಷಭಮ, ಭತಾಿಂತಯದ ಯಕ್ತಯಯ ಭತುತ ಇಿಂದಿನ ಜಿೋವಿತದ ನಡು ೆ
ಮತಾಮಷನುನ ಔಿಂಡುಕೆ್ ಿಂಡ್ರದಿದೋರಿ ಎಿಂಫುದನುನ ಕಚಿನ ತಡ್ರಸ್ಕ್ ೆಳಿಳರಿ. 

 ಅಳು ಅಖತಮನುನ ಮಔತಡ್ರಸ್ದಾಖ, ನಿೋು ಅಳಿಗಾಗಿ ಾಯರ್ಥಗಷಫಸುದೆೋ ಎಿಂದು ಕ್ೋೆಳಿರಿ. ಭತೆತ ಔಯೆ ಭಾಡ್ರ 
ಭತೆತ ಾಯರ್ಥಗಷಲು ಕ್ೋೆಳಿರಿ. ಅಖತಮನುನ  ಯೆೈಸ್ದಯೆ, ಅಳೄೆಿಂದಿಗೆ ದೆೋರಿಗ ೆಧನಮಾದಖಳನುನ ಅಪ್ರಗಸ್ರಿ. 

 ಉದಾಸಯಣೆಯಿಿಂದ ಔಲಿಸ್ರಿ: ಎ) ದೆೋಯು ಅಯನುನ ಪ್ರಯೋತಿಷುತಾತನೆ ಭತುತ ಅಯ ಅಖತಮತೆಖಳ ಫಗೆೆ ಕ್ಾಳಜಿ 
ಹಿಷುತಾತನೆ; ಬಿ) ದೆೋಯು ಾಯಥಗನೆಮನುನ ಕ್ೋೆಳುತಾತನೆ; ಸ್) ದೆೋಯು ಉತತರಿಷುತಾತನೆ; ಡ್ರ) ದೆೋಯನುನ 
ನಿಂಫಫಸುದು ಭತುತ ಆತನು ತನನ ಭಾತನುನ ಉಳಿಸ್ಕೆ್ ಳುಳತಾತನೆ; ಇ) ದೆೈಹಿಔ ಅಖತಮಖಳಿಿಂದ ಆತಿೀಔ 
ವಿಶಮಖಳಿಗ ೆಸೆ ೋಖಲು ಯಮತಿನಸ್ರಿ. 

 
5) ಕಥ್ರ್ಳನುನ ಸೇ್ಳಲು ಕಲಿಯರಿ. 
ಭಹಿಳಮೆಯು ಭೌಖಿಔಾಗಿ ಔಲಿಮುುದನುನ ಆನಿಂದಿಷುತಾತಯೆ. ಸೆಚಿಿನ ನಯು ಒದಫಸುದು, ಆದಯ ೆ ಕ್ಲೆರಿಗೆ ಇನ ನ 
ಷಾಧಮಾಖದೆ ಇಯಫಸುದು. ಭಹಿಳಮೆಯು ಸೆಚಾಿಗಿ ವಿನೆ ೋದ ಭತುತ ಷಿಂತೆ ೋಶಕ್ಾಾಗಿ ುಷತಔಖಳನುನ ಒದುುದಿಲಲ ಆದಯೆ 
ಔಥಖೆಳನುನ ಆಲಿಸ್ ಭತುತ ಯಷಯ ಔಥಖೆಳನುನ ಸೆೋಳುತಾತಯೆ. 

 ಔಥಖೆಳು ಅರಿಗ ೆ ಜ್ಞಾನನುನ ನಿೋಡುತತೆ, ಬಾನೆಖಳನುನ ಸುಟುಿಸಾಔುತತೆ ಭತುತ ಷಾಗತಿಯಔ ಷತಮಖಳನುನ 
ಅಯು ಆನಿಂದಿಷು ಯ ದಲಿಲ ಯಾನಿಷುತತೆ, ಅುಖಳನುನ ಭತೆತ ಭತೆತ ಸಿಂಚಿನ ಕೆ್ ಳುಳತತೆ. 
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 ಅಯ ಅಖತಮಖಳಿಗ ೆಷರಿಸೆ ಿಂದು ಔಥಖೆಳನುನ ಸೆೋಳಿರಿ ಭತುತ ಔಲಿಯಿರಿ. ಅಯ ವಿವಾಷದ ಔುರಿತು, ಅಯು 
ತಿಳಿದಿಯು ಭತುತ ು ಔಥಖೆಳ ಔುರಿತು, ಅಯ ವಿವಾಷು ಏನನುನ ಔಳದೆುಕೆ್ ಿಂಡ್ರೆ, ದೆೋಯನುನ ಪ್ರಯೋತಿಸ್ 
ಭತುತ ವಿಧೆಮಯಾದ ಜನಯ ಫಗೆೆ ಭತುತ ದೆೋಯ ಭಾತನುನ ಕ್ೋೆಳದ ಭತುತ ದೆೋರಿಗ ೆವಿಧೆಮಯಾಖದ ಜನಯ 
ಫಗೆೆ, ಬಮ ಅಥಾ ಷಾವಿನ ಫಗೆೆ ಯೋಚಿನ ಸ್ರಿ. 

 ಭ ಲ ಕ್ೈೆಷತ ಸ್ದಾಧಿಂತದ ಫಗೆೆ ಔಥಖೆಳನುನ ಸಿಂಚಿನ ಕೆ್ ಳಿಳರಿ. ದೆೋಯೆ ಿಂದಿಗೆ ಷಿಂಫಿಂಧನುನ ಸೆ ಿಂದಲು ಭತುತ 
ಯಕ್ಷಣೆ ಸ ೆಿಂದಲು ಫಫ ಮಕ್ತತ ಏನನುನ ಕ್ೆೋಳು ಅವಮಔತಯೆಿದೆ ಎಿಂದು ಯೋಚಿನ ಸ್ರಿ.  

 ಷಿಂಸನ ಭಾಡಲು ನಾಟಔ, ವಿಡ್ರಯೋ, ಷಿಂಗಿೋತ ಭತುತ ಇತಯ ಆಧುನಿಔ ಭಾಧಮಭಖಳನುನ ಫಳಸ್ರಿ. 
 
3.2.6 ಮುಸ್ಲಂ ಮಕಾಳ ್ಂದಿಗ್ ಷಂದಿಷುವಿಕ.್ 
ಭುಸ್ಲಿಂ ಭಔಾಳೄೆಿಂದಿಗೆ ಷಿಂದಿಷುುದು ಷಾಲಿನದು ಭತುತ ಕ್ೈೆಷತರಿಿಂದ ಸೆಚಿಿನ ನ ಬಕ್ತತ, ತಾಳಭೆ, ಪ್ರಯೋತಿ ಭತುತ 
ಅನುಬ ತಿಮನುನ ಫಮಷುತತದೆ. ಭಔಾಳು ವಿಭಿನನ ಷಿಂಷೃತಿಖಳು ಭತುತ ಔುಟುಿಂಫದ ಹಿನೆನಲೆಯಿಿಂದ ಫಿಂದಯು. ಕ್ಲೆರಿಗೆ 
ವಿವಿಧ ಬಾಶೆ ಭತುತ ಷಿಂಷೃತಿಖಳೄೆಿಂದಿಗೆ ತ ೆಿಂದಯೆಖಳಿೆ. ಅನೆೋಔ ಭಔಾಳು ಉಬಮ ಜಿೋನನುನ ನಡೆಷುತಾತಯೆ: 
ಭನಮೆಲಿಲ ಷಾಭಾನಮಾಗಿ ಔಟುಿನಿಟಾಿದ ಇಷಾಲಮಿನ ಷಿಂಷೃತಿಗೆ ಸೆ ೋಲಿಸ್ದಯೆ ಷಾಗಜನಿಔಾಗಿ ಉದಾಯ ಭತುತ 
ಆಧುನಿಔ  ಷಿಂಷೃತಿ ಇಯುತತದೆ. ಅನೆೋಔ ಭಔಾಳಿಗ,ೆ ಈ ಉಬಮ ಜಿೋನವೆೈಲಿ ಷಿಂಗಶಗಖಳಿಗ ೆಕ್ಾಯಣಾಖುತತದೆ. ಆಧುನಿಔ 
ಫೆ ೋಧನಾ ಮಷೆಥಖಳ ವಿದಾಮರ್ಥಗಖಳು ಷತಿಂತಯ ಕ್ಲೆಷ ಭತುತ ವಿಭವಾಗತಭಔ ಯಶಿನಷುವಿಕ್ೆಮನುನ ಕ್ೆ ೋಯುುದರಿಿಂದ ಭತತಶುಿ 
ತೆ ಿಂದಯಖೆಳು ಉದಬವಿಷುತತೆ. ಷಾಭಾನಮಾಗಿ ಭುಸ್ಲಿಂರಿಗ ೆ ವಿಭವಾಗತಭಔ ಯವೆನಖಳನುನ ಕ್ೋೆಳಲು ಅಕ್ಾವವಿಲಲ ಅಥಾ 
ತಯಫೆೋತಿ ನಿೋಡಲಾಖುುದಿಲಲ. 
 
ಆಗಾಗೆೆ ಭಔಾಳು ಔುರ್ ಆನ್  ಕ್ ೆೋಸ್ ಗಖಳನುನ ನಡೆಷು ಇಷಾಲಮಿನ ಕ್ೋೆಿಂದಯಕೆ್ಾ ಸೆ ೋಖುತಾತಯೆ. ಅಯು ಅಯೆೋಬಿಕ್ ಲಿಪ್ರಮನುನ 
ಒದಲು ಔಲಿಮುತಾತಯೆ, ಆದಯ ೆಷಾಭಾನಮಾಗಿ ಅಯು ಒದುುದನುನ251 ಅಥಗಭಾಡ್ರಕ್ ೆಳುಳುದಿಲಲ. ಅರಿಗ ೆಇಷಾಲಮಿನ 
ನಡಳಿಕೆ್ ಭತುತ ಚಿನ ಿಂತನೆಮ ರಿಚಮನುನ ನಿೋಡಲಾಖುತತದೆ, ಇದನುನ ಭಔಾಳನುನ ಕ್ೈೆಷತ ಫೆ ೋಧನಗೆೆ ವಿಯುದಧಾಗಿ 
ಸೆ ಿಂದಿಷಲು ಫಳಷಲಾಖುತತದೆ. 
 
ಆದದರಿಿಂದ, ಭಔಾಳಿಗ ೆಕ್ೈೆಷತ ಧಭಗ,ಷತಮೆೋದ ಭತುತ ಯೋಷುವಿನ ಫಗೆೆ ಷಲ ತಿಳಿದಿಯುತತದ;ೆ ಅಯು ಸೆ ಿಂದಿಯು ಔಡ್ರಮೆ 
ಜ್ಞಾನು ಸೆಚಾಿಗಿ ವಿಯ ಗೆ ಿಂಡ್ರಯುತತದ ೆಭತುತ ತಾಗಿಯುತತದ.ೆ ನಿಮಭದಿಂತೆ, ಕ್ೈೆಷತ ಧಭಗ ಎಿಂದಯೋೆನು ಎಿಂಫುದಯ 
ಫಗೆೆ ಅರಿಗ ೆಟಾಿಯೆ ದೃಷ್ಟ್ಿಕ್ ೆೋನವಿಯುುದಿಲಲ. ಅಯ ೆ ೋಶಔಯ ಭುಸ್ಲಿಂ ಷಭುದಾಮಖಳ ದಧತಿಖಳನುನ ಅನುಷರಿಸ್ 
ವಿವಿಧ ದೆೋವಖಳ ಭಔಾಳನುನ ವಿಭಿನನಾಗಿ ಫೆಳಷೆಲಾಖುತತದೆ. ಭುಸ್ಲಿಂ ಭಔಾಳು ಭತುತ ಮುಔಯೆ ಿಂದಿಗೆ ಕ್ಲೆಷ ಭಾಡು  
ಕ್ೈೆಷತಯು ನಿದಿಗಶಿ ಷಾಹಿತಮ ಭತುತ ಚಚಾಗಔ ಟಖಳ ಭ ಲಔ ಷಾಔಶುಿ ಭಾಹಿತಿ ಭತುತ ತಯಫೆೋತಿಮನುನ ಷಿಂಖಯಹಿಷಲು 
ಫಲಾಗಿ ಷಲಸ ೆನಿೋಡಲಾಗಿದೆ. 
 

 

------------------------------------- 

 251 ಭುಸ್ಲಭಯು ಅಯ ಭಾತೃಬಾಶೆ ಅಯೆೋಬಿಕ್ ಅಲಲ, ಅಯೆೋಬಿಕ್ ಔುರ್ ಆನ್  ಒದಲು ಔಲಿಮುತಾತಯೆ, ಆದಯೆ ಷಾಭಾನಮಾಗಿ ಅಯು ಒದುುದನುನ ಅಥಗಭಾಡ್ರಕೆ್ ಳುಳುದಿಲಲ. ಭುಸ್ಲಭರಿಗೆ, ಅಯೆೋಬಿಕ್ 
ಬಾಶೆಮಲಿಲ ಔುರ್ ಆನ್  ಠಿಷುುದು ಯದಾನಾದ  ಾಯಭುಕಮತೆ ಸೆ ಿಂದಿದೆ ಭತುತ ಅದನುನ ಅಥಗಭಾಡ್ರಕೆ್ ಳುಳ ಅಖತಮವಿಲಲ. 
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ಮಕಾಳ ಕಲಬ್ ರ್ಳನುನ ನಡಷ್ು ರ್ುಂು ಮುಖ್ಂಡರಿಗ ್ಾಯಿೇಗಿಕ ಷುಳಿುರ್ಳು: 
 ಕ್ೈೆಷತ ಷಬಮೆು ಭಔಾಳ ಖುಿಂಪ್ರನ ನಾಮಔನನುನ ಾಯಥಗನೆ ಭತುತ ಾಯಯೋಗಿಔ ಷಸಾಮದಿಂತಸ ಎಲಲ 

ರಿೋತಿಮಲ ಲ ಫೆಿಂಫಲಿಷಫೋೆಔು. 
 ಭಔಾಳಿಗಾಗಿ ಿಂದು ಖುಿಂಪ್ರನಲಿಲ,  ಷಥಳಿೋಮ ಭಔಾಳು ಭುಸ್ಲಿಂ ಭಔಾಳನುನ ಷೆನೋಸಯಾಗಿ ಪ್ರಕ್ ೆಳಳಫೆೋಔು,  

ಪ್ರಯೋತಿಷಫೆೋಔು ಭತುತ ಷಾಧಮಾದಯ ೆ ಅಯನುನ ತಭಭ ಭನಖೆಳಿಗ ೆ ಆಸಾನಿಷಫೆೋಔು. 
 ೆ ೋಶಔಯ ೆಿಂದಿಗೆ ನಾಮಔನ ಷಿಂಔಗ ಭುಕಮಾಗಿದೆ. ಭಔಾಳು ಏನು ಔಲಿಮುತಾತಯೆ ಭತುತ ಭಾಡುತಾತಯ ೆ   

ಎಿಂಫುದನುನ ನಾಮಔ ವಿರಿಷುತಾತನೆ. ಭಔಾಳು ಭತುತ ಅಯ ೆ ೋಶಔಯ ವಿವಾಷನುನ ಡೆಮಲು   
ೆ ೋಶಔಯ ಭನಗೆ ೆನಿಮಮಿತಾಗಿ ಬೆೋಟ್ಟ ನಿೋಡುುದು ಅತಮಖತಮಾಗಿದೆ. 

 
ಷತಾ್ೇದದ ಕಥ್ರ್ಳನುನ ಸ್ೇಳುುದು: 

 ಷತಮೆೋದದ ಔಥಖೆಳನುನ ಷಯಳ ಭತುತ ಅಥಗಾಖು ರಿೋತಿಮಲಿಲ ಸೆೋಳಫೋೆಔು. ಕ್ೈೆಷತ ಅಭಿಮಕ್ತತಖಳನುನ ಷಾಔಶುಿ 
ವಿರಿಷಫೆೋಔು. 

 ಜನಪ್ರಯಮ ಮಿಶನರಿ ಔಥಖೆಳೄೆಿಂದಿಗೆ ಜಾಖಯ ಔಯಾಗಿರಿ. ಭಔಾಳು ಕ್ೋೆಲ ಧೆಮೋಯೋದೆದೋವದ ಷುತಖಳು ಎಿಂದು 
ಭಔಾಳು ಷುಲಬಾಗಿ ಬಾವಿಷಫಸುದು. 

 ಅಯಷುತತ ಷುತಖಳೄೆಿಂದಿಗೆ ಾಯಯೋಗಿಔ ಾತಾಯಭಿನಮನುನ ಸೆಚು ಿಶಿಪಾಯಷು ಭಾಡಲಾಗಿದೆ. 
 ಭಔಾಳ ಖುಿಂುಖಳೄೆಿಂದಿಗೆ ಷಾಔಶುಿ ಸಾಡ್ರರಿ-ಸಾಡ್ರದ ದಖಳು ಭಾತನಾಡು ದಕ್ತಾಿಂತ ಸೆಚು ಿಷುಲಬಾಗಿ 

ಭಔಾಳೄೆಿಂದಿಗೆ ಇಯುತತೆ. 
 ‚ಯೋಷುವಿಗ‛ೆ ಫದಲಾಗಿ ‚ದೆೋಯನುನ‛ ಾಯರ್ಥಗಷುುದು ಉತತಭ. ಾಯಥಗನೆಖಳು ನಿಿಂತುಕ್ ೆಿಂಡು ಸೆೋಳಫಸುದು 

ಔಣುಣಖಳನುನ ಭುಚಫಿೆೋಕ್ಾಗಿಲಲ; ಕ್ೈೆಖಳನುನ ಭಡಚಫೆೋಕ್ಾಗಿಲಲ. 
 ಷತಮೆೋದದ  ಠ್ಮಖಳನುನ ಫಾಯಿಾಠ್ದಿಿಂದ ಔಲಿಮಫೆೋಔು. ಇದಯಲಿಲ ಭುಸ್ಲಭರಿಗೆ ಉತತಭ ತಯಫೆೋತಿ ಇಯುತತದ.ೆ 
 ಷತಮೆೋದದ ಅಧಿಕ್ಾಯ ಎಿಂದು ನಾಮಔನ ತಗನೆ ಭತುತ ಷಾಕ್ಷಿದಿಿಂದ ಭಔಾಳು ಖುಯುತಿಷಲು ಷಾಧಮಾಖುತತದೆ. 

ಷತಮೆೋದ ಅನುನ ಅಜಾಖಯ ಔತೆಯಿಿಂದ ನೆಲದ ಮೆೋಲೆ ಇಡಫಾಯದು. 
 ಭತಾಿಂತಯದ ಔಡಗೆ ೆಮಾಯ  ಭಔಾಳ ಮೆೋಲೆ ತತಡ ಸೆೋಯಫಾಯದು. ಕ್ೈೆಷತಯು ತಾು ನಿಂಬಿದದನುನ ಷತಮೆಿಂದು 

ಸಿಂಚಿನ ಕೆ್ ಳಳಫೆೋಔು, ಆದಯ ೆದೆೋಯ ವಕ್ತತ ಭಾತಯ ಜನಯ ಸೃದಮನುನ ಫದಲಾಯಿಷುತತದೆ. 
 
ಮರ್ಾಂತರ ಮತುತ ನಂತರದ ಖಾಳಜಿ: 

 ಿಂದು ಭಖು ಕ್ತಯಷತನಲಿಲ ನಿಂಬಿಕ್ ೆ ಇಡಲು ಫಮಸ್ದಾಖ, ಅನು ಅಥಾ ಅಳು ಇದಯ ಅಥಗನುನ 
ಅಥಗಭಾಡ್ರಕ್ ೆಿಂಡ್ರದಾದಯೆ ಎಿಂದು ಕಚಿನ ತಡ್ರಸ್ಕೆ್ ಳಿಳರಿ. ಅಯು ತಭಭ ಾಯಜ್ಞೆಮನುನ 
ಅಥಗಭಾಡ್ರಕ್ ೆಿಂಡ್ರದಾದಯೆಯೋ, ನಿತಮ ಜಿೋನುನ ದೆೋಯ ಯಾಗಿ ಸ್ೋಔರಿಷಲಾಖುತತದ,ೆ ಭತುತ ಳೆಳಮ 
ಕ್ಾಮಗಖಳಿಿಂದ ಸ್ಔರಿಷಲಾಖುದ ೆೋ? ಯೋಷುನುನ ಅನುಷರಿಷುುದು ಅಿಂದಯ ೆ ಆಚಯಣೆಮಲಿಲ ಏನು 
ಅಥಗಾಗಿದೆ (ಷತಮೆೋದ ಒದುುದು, ಾಯಥಗನೆ, ಅನೆ ನೋನಮತೆ, ರಿಣಾಭಖಳು, ಹಿಿಂಷೆ ಷಿಂಬನಿೋಮಾಗಿದೆ)? 

 ಔಶಿಖಳನುನ ಎದುರಿಷಫಸುದೆಿಂದು ಭಔಾಳು ತಿಳಿದಿಯಫೆೋಔು (ಅಯನುನ ಸೆದರಿಷಫೋೆಡ್ರರಿ!), ಆದಯ ೆ ಯೋಷು 
ವಿವೆೋಶಾಗಿ ಅಯ ಸತಿತಯ ಇಯುತಾತನೆ ಭತುತ ಅರಿಗ ೆಷಸಾಮ ಭಾಡುತಾತನೆ. 
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 ಭಖು ಪ್ರದಯ,ೆ ಭತಾಿಂತಯ ಾಯಥಗನೆಮನುನ ಸೆೋಳಫಸುದು. 
 ಭಖು ಉತತಭಾಗಿ, ಅಥಗಾಖು ಅನುಾದ ಭತುತ ಅಧಮಮನ ಭಾಖಗದಶಿಗಮ ಷತಮೆೋದನುನ 

ಡದೆುಕೆ್ ಳಳಫೆೋಔು. 
 ಈ ಭಔಾಳು ತಭಭ ಮು ಕ್ೈೆಷತ  ಜಿೋನದಲಿಲ ಸೆಚಿಿನ ನ ಫೆ ೋಧನ ೆಭತುತ ಷಸಬಾಗಿತದ ಅವಮಔತಯೆಿದೆ. ಅರಿಗ ೆ

ವಿವೆೋಶಾಗಿ ಔಶಿದ ಷಭಮದಲಿಲ ಪ್ರಯೋತಿಮ ಷಸಾಮ ಫೆೋಔು. 
3.3 ಮುಸ್ಲಂರಿಗ್ ಷುಾರ್್ಗಯನುನ ವಿರಿಷುುದು. 
3.3.1 ಷಾಭಾನಾ ಭಾರ್ಗಷ ಚಿರ್ಳು. 
ಮಾಗಮ ಫಲಿದಾನದ ಭ ಲಔ ಭಾತಯ ಾಖಳನುನ ಕ್ಷಮಿಷಫಸುದು ಎಿಂದು ಷತಮೆೋದ ಷಶಿಾಗಿ ಸೆೋಳುತತದೆ. 
ಯೋಷು ತನನನುನ ಶಿಲುಫಮೆ ಮೆೋಲೆ ಈ ಮಜ್ಞಾಗಿ ಅಪ್ರಗಸ್ದನು ಭತುತ ಎಲಲಯನ ನ ಯಕ್ಷಿಷಫಸುದೆಿಂದು ಔಲಿಸ್ದನು, 
ಭತುತ ಆತನ ಮೆೋಲೆ ವಿವಾಷ ಇಡು ಭ ಲಔ ನಿತಮತನುನ ಡೆಮುತಾತಯೆ. ಆದಾಖ ಮ, ಯೋಷು ತನನ ಯಷಾತನುನ 
ಸ್ೋಔರಿಷಲು ಮಾಯನ ನ ತಾತಯಿಷುುದಿಲಲ. ಆದುದರಿಿಂದ, ಕ್ೆೈಷತಯು ಭತಾಿಂತಯಗ ೆಳಳಲು252 ಭುಸ್ಲಿಂಯ ಮೆೋಲೆ ತತಡ 
ಸೆೋಯಫಾಯದು. ಷುಾತೆಗಮನುನ ದೆೋ ಜನರಿಿಂದ ಷಿಂಸನ ಭಾಡಲಾಖುತತದ,ೆ ಆದಯ ೆ ವಿತಾಯತಭನು ಭಾತಯ ಯೋಷು 
ಕ್ತಯಷತನಲಿಲ ನಿಂಬಿಕ್ಗೆ ೆಭತಾಿಂತಯಗ ೆಳಿಷಲು ಷಾಧಮಾಖುತತದೆ. 

 
ನಭಭ ಷಸತಿಗ ುಯುಶಯು ಭತುತ ಭಹಿಳಮೆಯ ಮೆೋಲಿನ ಪ್ರಯೋತಿಯಿಿಂದಾಗಿ ಭತುತ ಮಿಶನ್ ಗ ೆವಿಧೆೋಮಯಾಗಿಯುುದರಿಿಂದ, 
ಈ ನಿಧಿಮನುನ ತನನಲಿಲಯೋ ಇಟುಿಕ್ ೆಳುಳುದು ಷಾಥಗಾಗಿದೆ. ಷುಾತೆಗಮ ಷತಮನುನ ಭುಸ್ಲಿಂರಿಗ ೆ ತಲುಪ್ರಷಫೋೆಔು. 
ಭುಸ್ಲಿಂರಿಗ ೆಷುಾತೆಗಮನುನ ಯಾನಿಷುಾಖ, ಕ್ಳೆಗಿನ ನಿಮಭಖಳನುನ ಖಭನಿಸ್ರಿ: 
 

 ಎಲಾಲ ಷಭಮದಲ ಲ ಮವಷಷನುನ ಖ್ಾತರಿಡ್ರಷು ಷಾಭಾನಮ ಉದೆೋವದ ಮಾುದೆೋ ವಿಧಾನು 
ಅಸ್ತತದಲಿಲಲಲ; ಯತಿಯಿಂದು ರಿಸ್ಥತಿ ಭತುತ ಯತಿಯಫಫ ಮಕ್ತತಮು ವಿಭಿನನಾಗಿಯುತಾತಯೆ, ಕ್ೈೆಷತಯು ಭುಔತ ಭತುತ 
ಾಯಭಾಗೆಔಯಾಗಿದಾದಯೆ ಭತುತ ಅಯ ಷಾಕ್ಷಿಮಲಿಲ ಎಿಂದಿಖ  ನಾಚಿನ ಕೆ್ಗೋೆಡ್ರನ ಭಾಖಗಖಳನುನ ಫಳಷುುದಿಲಲ (cf. 
2ಕ್ ೆೋರಿ 4:1-2). 

 ಕ್ೈೆಷತಯು ಸೆೋಳು ಯಕ್ಾಯ ಅಯು ಭತಾಿಂತಯಗ ೆಿಂಡರಿಗೆ ವಿಯ ೆೋಧಾಬಾಷವಿಲಲ ಎಿಂಫುದು ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಕ್ೈೆಷತಯ 
ನೆೈತಿಔ ಷಿಂಾದನುನ ಷ ಕ್ಷಮಾಗಿ ಖಭನಿಷುತಾತಯೆ (cf. ಯೆ ೋಭ 12:1-2; 1ತಿೋತ 2:8). 

 ವಿಚಾಯಖಳನುನ ತೆಗೆದುಕ್ ೆಳುಳ ನಭಭ ಷಾಭಥಮಗಕ್ಾೆ ನಾೆಲಲಯ  ಮಿತಿಖಳನುನ ಸೆ ಿಂದಿದೆದೋೆ. ಭುಸ್ಲಿಂಯ  ಇದಕ್ೆಾ 
ಸೆ ಯತಾಗಿಲಲ. ಷುಾತೆಗಮ ಸಲಾಯು ಅಿಂವಖಳೄೆಿಂದಿಗ ೆ ನಿಭಭ ಷಾಕ್ಷಿಮನುನ ಭುಳುಗಿಷಫೆೋಡ್ರರಿ. ಿಂದು 
ಷಭಮದಲಿಲ ಿಂದು ಅಿಂವನುನ ಡೆಮುುದು ತುಿಂಫಾ ಉತತಭ. 

 ಭುಸ್ಲಿಂಯ ಚಿನ ಿಂತನೆಗ ೆ ಆಸಾಯನುನ ನಿೋಡಲು, ಷಿಂಫಿಂಧಿತ ವಿಶಮಖಳನುನ ಯೆ ೋಕ್ಷ ರಿೋತಿಮಲಿಲ 
ಯಷುತತಡ್ರಷಫಸುದು. ಯೋಷು ಭಾಡ್ರದಿಂತೆ ಕ್ೈೆಷತಯು ಷತಮೆೋದದ ಷತಮಖಳನುನ ದೃಶಾಿಿಂತಖಳ ಭ ಲಔ 

 
 
------------------ 
252 ಈ ಷನಿನೆೋವದಲಿಲ ಭತಾಿಂತಯ ಎಿಂದಯೆ ಫಫ ಮಕ್ತತಮು ಯೋಷುಕ್ತಯಷತನನುನ ವಿವಾಸ್ಲು ಭತುತ ನಿಂಫಲು ಾಯಯಿಂಭಿಷುತಾತನೆ. 
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ಸಿಂಚಿನ ಕೆ್ ಳಳಲು ಔಲಿಮಫೆೋಔು (ಭತಾತಮ 13:3.34).253 
 ಷ ಔತ ಷಭಮದಲಿಲ, ಷತಮೆೋದ254 ಒದಲು ಭುಸ್ಲಭಯನುನ ೆ ಯೋತಾಷಹಿಷಫೋೆಔು. 

3.3.2 ಷುಾರ್್ಗಯನುನ ಿಷುತತಿಡ್ರಷು ವಿಧಾನರ್ಳು. 
ಮಾಯೆ ೋ ಮೆಭ ಹಿೋಗೆ ಸೆೋಳಿದಯು: ‚ಷಾಬಾವಿಔಾದ ವಿಶಮಖಳಲಿಲ ಆತಿೀಔನಾಗಿಯು ಭತುತ ಆತಿೀಔ ವಿಶಮಖಳಲಿಲ 
ಷಾಬಾವಿಔಾಗಿರಿ‛ ಕ್ೈೆಷತ ನಿಂಬಿಕ್ಮೆು ಜಿೋನದ ಆತಿೀಔ ಬಾಖನುನ ಯ ಪ್ರಷುತತದೆ, ಭತುತ ಆದಯ  ಅದು ಅದಯ 
ಷಾಫಾವಿಔ ಬಾಖಾಗಿಯುತತದ,ೆ ಬಮ ಯದವಗನದ ಅಖತಮವಿಲಲ, ವಿವಾಷದ ಔುರಿತು ಅಷಾಬಾವಿಔ ಭಾತನಾಡಫೆೋಡ್ರರಿ. 
ಯತಿಯಫಫ ಕ್ೈೆಷತಯು ಷುಾತೆಗಮನುನ ಷಲ ವಿಭಿನನಾಗಿ ತಭಭದೆೋ ಆದ ವಫದಖಳನುನ ಫಳಸ್ ವಿರಿಷುತಾತಯ,ೆ ಆತಿೀಔ 
ಉತತಯಖಳಿಗೆ ಭನಷಷನುನ ಷೆಳಮೆು ಗಟನಖೆಳನುನ ವಿರಿಷುತಾತಯೆ. ಧಾಮಿಗಔ ಜನಯಾಗಿಯು ಭುಸ್ಲಿಂಯು, ಆತಿೀಔ 
ಷಿಂಬಾಶಣೆಮ ಉದಾಸಯಣೆಗ ೆ ಷಯಾಷರಿ ಮುಯ ೆೋಪ್ರಮನರಿಗಿಿಂತ ಫೆೋಖನೆ ಯತಿಕ್ತಯಯ ನಿೋಡುತಾತಯೆ. ಷುಾತೆಗಮನುನ 
ಯಷುತತಡ್ರಷಲು ಸಲು ಭಾಖಗಖಳಿೆ, ಫಫಯು ಷುಾತೆಗಮ ತಿಯುಳನುನ ಷ ಚಿನ ಷಲು ಷತಮೆೋದದ255 ಾಔಮನುನ 
ಫಳಷುತಾತಯ.ೆ  ಯೆ ೋಭ 6:23 ನಿಂತಸ ಈ ಾಔಮಖಳನುನ, ಫಾಯಿಾಠ್ದಿಿಂದ ಷಾಧಮಾದಶುಿ ಔಲಿಮುುದು 
ಅನುಔ ಲಔಯಾಗಿದೆ: 
ಯ್ ೇಮುರದರಿಗ್ 6:23  ವಿಯಣೆ 
ಾು ಕ್ ೆಡು ಷಿಂಫಳ ಭಯಣ. ದೆೋಯ ದೃಷ್ಟ್ಿಮಲಿಲ ಾದ ಖಿಂಭಿೋಯತೆಮು 

ವಿರಿಷಯಫೆೋಔು. ಯತಿಯಿಂದು ಾು (ಆಲೆ ೋಚನೆಖಳು, 
ಭಾತುಖಳು, ಕ್ಾಮಗಖಳು) ಅಿಂದಯ ೆ ಭಯಣು ಇದು 
ದೆೋರಿಿಂದ ಫೆೋಗಡ್ರಷುವಿಕೆ್ಗ ೆಕ್ಾಯಣಾಖುತತದೆ. 

ಆದಯ ೆದೆೋಯು ಯು ನಿತಮಜಿೋಾಗಿದೆ. ದೆೋಯು ನಿತಮ ಜಿೋನುನ ಯಾಗಿ ಭಾತಯ ನಿೋಡುತಾತನೆ, 
ಅದನುನ ಡೆಮಲು ಷಾಧಮವಿಲಲ. ಉಡುಗೆ ಯೆ/ 
ಉಡುಗೆ ಯೆಮನುನ ಫೆಲ ೆಔಟಿಲಾಖದೆ ಸ್ೋಔರಿಷಲಾಖುತತದೆ!  
ನಿತಮಜಿೋ ಎಿಂದಯ ೆ ಯಲೆ ೋಔ/ಯದೆೈಸ್ನಲಿಲ ದೆೋಯ 
ಉಸ್ಥತಿಮಲಿಲ ಜಿೋವಿಷುದು (cf  ಯೋಸಾನ 5:24).  

ನಭಭ ಔತಗನಾದ ಯೋಷುವಿನಲಿಲ. ಕ್ತಯಷತನು ಮೆಸ್ಷೋಮನಾಗಿದುದ, ಆತನ ಕ್ಾಮಗು ನಭಭ 
ಾಖಳಿಗಾಗಿ ಶಿಲುಫ ೆ ಮೆೋಲ ೆ ನಭಭ ಫದಲಿಗೆ ಭಯಣ 
ಸೆ ಿಂದಿದನು, ಆದದರಿಿಂದ ಆತನಲಿಲ ವಿವಾಷ 
ಇಡುಯಲೆಲಯ  ಜಿೋವಿಷಫಸುದು. ದೆೋರಿಿಂದ 
ಗೆ ತುತಡ್ರಷಲಾಗಿಯು ರಿ ಣಗ ಮಜ್ಞಾಗಿದಾದನೆ (cf 
ಯೋಸಾನ3:16; 14:6). 

 
------------------ 
253 ವಿಬಾಖ 3.3.4 ಅನುನ ಷಸ ನೆ ೋಡ್ರರಿ 
254 ಲ ಔ ಅಥಾ ಯೋಸಾನನ ಷುಾತೆಗಖಳೄೆಿಂದಿಗೆ ಾಯಯಿಂಭಿಷಲು ಸೆಚುಿ ಶಿಪಾಯಷು ಭಾಡಲಾಗಿದೆ ಮಾಕೆ್ಿಂದಯೆ ಯೋಷುವಿನ ಜಿೋನನುನ ಭುಸ್ಲಭಯು ಅಥಗಭಾಡ್ರಕೆ್ ಳಳಫಲಲ ರಿೋತಿಮಲಿಲ ಅುಖಳು 
ವಿರಿಷುತತೆ. ಲ ಔ ಷುಾತೆಗಮನುನ ಆಧರಿಸ್ದ ಜಿೋಷಸ್ ವಿೋಡ್ರಯ ಷಸ ಯಷುತತಿಗೆ ಷ ಔತಾಗಿದೆ. ಸೆಚಿನ ಿನ ಭಾಹಿತಿಗಾಗಿ www.jesus.ch or  www.cfc.ch.  ನೆ ೋಡ್ರರಿ. 
255 ಉದಾಸಯಣೆಗಾಗಿ ನೆ ೋಡ್ರರಿ, ಯೋಸಾನ 3:16 ಯಲಿಲ; 1ತಿ 2:5-6; ಯೆ ೋಭ 3:23-24; 5:12,21; ಎಪೆಷ 2:8-9;  1ಯೋಸಾನ 4:9; 5:11; ಇತಾಮದಿಖಳು. 

http://www.cfc.ch/
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ಕ್ೈೆಷತಯು ಷಿಂದಬಗಖಳಿಗ ೆ ಅನುಖುಣಾಗಿ ಷಾಬಾವಿಔಾಗಿ ಫಯು ವಿಧಾನನುನ ಅಳಡ್ರಸ್ಕ್ ೆಳಳಫೆೋಔು. ವಿಧಾನಖಳ 
ಆಯಾಮನುನ ಷಿಂಕ್ಷಿತಗೆ ಳಿಷಲಾಗಿದೆ: 

 ೆೈಮಕ್ತತಔ ಾಔಮಖಳನುನ ಅಥಾ ಷತಮೆೋದದಿಿಂದ ಉದದಾದ ಾಔಮಬಾಖಖಳನುನ (ಮೆೋಲೆ ತೆ ೋರಿಸ್ಯುಿಂತೆ 
ಯೆ ೋಮ್ 6:23) ಉಯೋಗಿಸ್ರಿ. 

 ಷತಮೆೋದದ ಷತಮಖಳನುನ ವಿರಿಷಲು ಔಥೆಖಳು ಭತುತ ದೃಶಾಿಿಂತಖಳನುನ ಉಯೋಗಿಷುುದು.256 
 ಸಳಮೆ ಡಿಂಫಡ್ರಕೆ್ಮ ಔಥೆಖಳನುನ ಸೆ ಷ ಡಿಂಫಡ್ರಕ್ಮೆ257 ಷನಿನೆೋವದಲಿಲ ಉಯೋಗಿಷುುದು. 
 ಷತಮೆೋದದ ದೆೈವಿಔ ಭ ಲದ ಸೆ ಷ ಡಿಂಫಡ್ರಕೆ್ಮ ುಯಾೆಖಳಲಿಲ ಸಳಮೆ ಡಿಂಫಡ್ರಕೆ್ಮ ಯಾದನೆಮು 

ಸೆೋಗೆ ನೆಯೆೋಯುತತದೆ ಎಿಂಫುದನುನ ವಿರಿಷುದು. ಭನುಶಮನಿಿಂದ ಷತಮೆೋದು ಷಿಂಔಲಿಷಲಾಖಲಿಲಲ ಎಿಂಫ 
ಅಿಂವನುನ ಮಾುದೆೋ ಮಕ್ತತಮು ದ ಷ್ಟ್ಷಲು ಭತುತ ಭನರಿಕೆ್ ಭಾಡಲು ಇದಕ್ತಾಿಂತ ಉತತಭಾದ 
ಭಾಖಗವಿಲಲ, ಮಾಕ್ಿೆಂದಯೆ ಫೆಥಲೆಸೆೋಮಿನಲಿಲ ಔನೆಮಯಿಿಂದ ಜನಿಷು ಭ ಲಔ ಕ್ತಯಷತನು ಈ ಜಖತಿತಗೆ ಫಯುತಾತನೆ 
ಎಿಂದು ಮಾಯ  ಮೋದಲೆೋ ತಿಳಿದಿಯಲಿಲಲ. (ಮಿಔ 5:2; ಲ ಔ 2:47).258 

 ಔುರ್ ಆನ್ ಲಿಲ ಉಲೆಲೋಖಿಷಲಾದ ವಿಶಮಖಳು ಭತುತ ಠ್ಮಖಳನುನ ಷತಮೆೋದದ ೆಿಂದಿಗೆ ಪ್ರಕ್ ೆಳುಳುದು ಭತುತ 
ಅುಖಳನುನ ಷತಮೆೋದದ ಯಕ್ಾಯ259 ವಿರಿಷುುದು. 
 

3.3.3 ವಿವ್ೇಶ ಷತಾ್ೇದದ ಅಬಾಾಷರ್ಳು 
ಷುಾತಾಗಫೆ ೋಧನ ೆ ಎಿಂದಯ ೆ ದೆೋಯು, ಯೋಷು, ಭನುಶಮ, ಾದ ಫಗೆೆ ಭಾಹಿತಿಮನುನ ಷಿಂಸನ ಭಾಡುುದು, 
ಭತುತ ದೆೋಯ ೆಿಂದಿಗೆ ಭತೆತ ವಾಿಂತಿ ಕ್ಾಮುದಕ್ ೆಳುಳುದು. ಆತನ ಖತಕ್ಾಲದ ಕ್ಾಯಣದಿಿಂದಾಗಿ, ಅಯು ಅನೆೋಔ 
ಷಿಂದಬಗಖಳಲಿಲ ಅನೆೋಔ ಕ್ೈೆಷತ ವಿಯೆ ೋಧಿ ವಿಚಾಯಖಳನುನ ಖಯಹಿಸ್ದಾದಯೆ, ಕ್ೈೆಷತ ವಿಚಾಯಖಳು ಭುಸ್ಲಿಂರಿಗೆ ಷಾಭಾನಮಾಗಿ 
ಷುಾತೆಗಮನುನ ಅಥಗಭಾಡ್ರಕ್ೆ ಳಳಲು ಷಾಔಶುಿ ಷಭಮ ಫೆೋಕ್ಾಖುತತದೆ. ನಿಜಾದ ಆಷಕ್ತತಮನುನ ಖಭನಿಸ್ದ ನಿಂತಯ, 
ಅಯ ೆಿಂದಿಗೆ ಖ್ಾಷಗಿಮಾಗಿ, ಅನೌಚಾರಿಔ ಷತಮೆೋದದ ಅಧಮಮನಖಳನುನ ನಡೆಷಲು ಇದು ಷಸಾಮಔಾಗಿಯುತತದೆ. 
ಕ್ಳೆಗಿನ ವಿಶಮಖಳು ಆಧಾಯಾಗಿೆ ಭತುತ ಷಾಧಮಾದಯ,ೆ ಕ್ ೆಟ್ಟಿಯು ಔಯಭದಲಿಲ ವಿರಿಷಫೋೆಔು:260 
 
1) ಷತಾ್ೇದ. ಅನೆೋಔ ಭುಸ್ಲಿಂರಿಗೆ ಫಾಲಮದಿಿಂದಲ  ಷತಮೋೆದು ಷುಳುಳ ಎಿಂದು ಔಲಿಷಲಾಗಿದೆ. ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಷತಮೆೋದ 
ನಭಗೆ ಸೆೋಗ ೆ ಫಿಂತು ಭತುತ ಅದು ಮಾಕೆ್ ವಿವಾಷಾಸಗಾಗಿದೆ ಎಿಂಫುದನುನ ಔಲಿಮು ಅಖತಮವಿದೆ. ಅಯು 
ಷತಮೆೋದನುನ ನಿಂಫಲು ಾಯಯಿಂಭಿಸ್ದ ನಿಂತಯ, ಯಕ್ಷಣೆಮ ಷಿಂದೆೋವನುನ ಪ್ರಕ್ ೆಳುಳುದು ಅರಿಗ ೆಷುಲಬಾಖುತತದೆ. 
ಅಯು ಷತಃ ಷತಮೆೋದನುನ ಒದಲು ಭತುತ ಷತಮದೆ ಿಂದಿಗೆ ಸೆ ಯಾಡಲು ಷಭಮ ಔಳಮೆಫೆೋಕ್ಾಗಿದೆ.  

 
 
 
 
 
 

--------------------- 
256 ವಿಬಾಖನುನ 3.3.4 ನೆ ೋಡ್ರರಿ. 
257 ಉದಾ. ವಿಬಾಖ 3.4.1 ಯಲಿಲ ತೆ ೋರಿಸ್ಯುಿಂತೆ ‚ಅಫಯಸಾಿಂ‛ ವಿಶಮ (ಔುರ್ ಆನ್ ಅನುನ ಿಂದು ಮೆಟ್ಟಿಲಾಗಿ ಉಯೋಗಿಸ್ದೆ). 
258 ಸೆಚಿನ ಿನ ಉಲೆಲೋಕಖಳಿಗಾಗಿ ವಿಬಾಖ 2.2.2 ನೆ ೋಡ್ರರಿ. 
259ವಿಬಾಖ 3.4 ನೆ ೋಡ್ರರಿ. 
260 ಷ ಔತಾದ ಕೆ್ ೋಸ್ ಗಖಳ  ಭಾದರಿಖಳನುನ ಸಲಾಯು ಷಿಂಷೆಥಖಳಿಿಂದ ವಿನಿಂತಿಷಫಸುದು (ಉದಾ. ನೆಹ್ಲಸ 1985 ನೆ ೋಡ್ರರಿ) ಇಲಿಲ ಟ್ಟಿ ಭಾಡಲಾದ ಏಳು ಅಿಂವಖಳು ಿಂದು ಕೆ್ ೋಸ್ ಗನಲಿಲ 
ಳಗೆ ಳಳಫೆೋಕ್ಾದ ವಿಶಮಖಳ ಯ ಯೆೋಖೆ್ಮಾಗಿದೆ.. 
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2) ದ್ೇರು. ಅಲಾಲಸನ ಔುರಿತ ಕ್ಲೆು ಔುರ್ ಆನ್  ಸೆೋಳಿಕೆ್ಖಳು ಷತಮೆೋದದ ದೆೋಯ ಛಾಯಮನುನ ುತತೆ. ಇತಯ 
ಭ ಲಬ ತ ಸೆೋಳಿಕೆ್ಖಳು, ಭತೆ ತಿಂದೆಡ,ೆ ಷತಮೆೋದದ ಸೆೋಳಿಕೆ್ಖಳನುನ ಫಹಿಯಿಂಖಾಗಿ ವಿಯೆ ೋಧಿಷುತತೆ. ದೆೋಯು 
ನಿಜಾಗಿಮ  ಮಾಯೆಿಂದು ಭತುತ ತನನ ಫಗೆೆ, ಆತನ ಧಭಗವಾಷರ ಭತುತ ಆತನ ಪ್ರಯೋತಿಮ ಫಗೆೆ ಭುಸ್ಲಿಂಯು 
ತಿಳಿದುಕೆ್ ಳಳಫೆೋಔು. ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಭಾನಔುಲದ ಮೆೋಲಿನ ದೆೋಯ ಪ್ರಯೋತಿಮ ಫಗೆೆ ಔಲಿಮಫೆೋಔು ಭತುತ ಆತನು ಎಲಲ 
ಜನರಿಗೆ ಿಂದು ಭಾಖಗನುನ ದಗಿಷುತಾತನೆ ಭತುತ ಆ ಭ ಲಔ ಆತನನುನ ಸ್ೋಔರಿಸ್ ನಿತಮ ಜಿೋನನುನ ಯಾಗಿ 
ಡೆಮಫಸುದು. 
 
3) ಭಾನಕುಲ ಮತುತ ಾ. ಭನುಶಮನ ಬಿಳುವಿಕೆ್ಮ ಸ್ದಾಧಿಂತನುನ ವಿರಿಷಫೆೋಔು. ಭುಸ್ಲಿಂಯು ದೆೋಯ ದೃಷ್ಟ್ಿಮಲಿಲ 
ಾದ ದುಃಕ ಭತುತ ಅದಯ ರಿಣಾಭಖಳನುನ ಅಥಗಭಾಡ್ರಕ್ ೆಳಳಫೆೋಔು. ಅಯು ತಭಭಶಿಕ್ಾೆ ತಾು ಾದಿಿಂದ 
ಭುಔತಗೆ ಳಿಷಲು ಷಾಧಮವಿಲಲ ಎಿಂದು ಅಥಗಭಾಡ್ರಕ್ ೆಳುಳಯೆಖ  ಅಯು ವಿಮೋಚಔನ ಅಖತಮನುನ 
ಅಥಗಭಾಡ್ರಕ್ ೆಳುಳುದಿಲಲ. 
 
4) ಯೇಷು. ಯೋಷು ನಿಜಾಗಿಮ  ಮಾಯೆಿಂದು ಭತುತ ಆತನು ಮಾಕ್ ೆ ಫಿಂದನೆಿಂದು ಭುಸ್ಲಿಂಯು 
ಅಥಗಭಾಡ್ರಕ್ ೆಳಳಫೆೋಔು. ಸಳಮೆ ಡಿಂಫಡ್ರಕೆ್ಮ ಕ್ಾಲದಲಿಲ ಇದು ಫಲಿದಾನದ ಭತುತ ಉದೆದೋವದ ತಿಳುಳಿಕೆ್ಮ 
ಅಥಗನುನ ಷ ಚಿನ ಷುತತದೆ. ಇದು ಅಯ ಯಾಗಿ ಯೋಷುವಿನ ಶಿಲುಫ ೆಮೆೋಲಿನ ಭಯಣ ಭತುತ ಆತನ ುನಯುತಾಥನು 
ಅಥಗಭಾಡ್ರಕ್ ೆಳಳಲು ಭತುತ ಷುಲಬಾಗಿ ಸ್ೋಔರಿಷಲು ಜನರಿಗ ೆ ಷಸಾಮ ಭಾಡುತತದೆ. ಭತುತ ಭುಸ್ಲಿಂಯು ನಿಜಾದ 
ಯೋಷುನುನ, ಯಾದಿಗಿಿಂತಲ  ಸೆಚಿಿನ ನನು; ಆತನು ನಿಜಾದ ಮೆಸ್ಷಹ್ ಭತುತ ದೆೋಯ ಭಖನೆಿಂದು ಭುಸ್ಲಿಂಯು 
ತಿಳಿದುಕೆ್ ಳುಳದು ಅಖತಮವಿದೆ. 
 
5) ದ್ೇರ ಯಾಜಾ. ದೆೋಯ ಯಾಜಮದಲಿಲ ಭತೆತೋ ಸೆ ಷದಾಗಿ ಸುಟುಿ ಅಖತಮನುನ ಕ್ೈೆಷತಯು ವಿರಿಷಫೋೆಕ್ಾಗಿದೆ. ದೆೋಯ 
ಯಾಜಮ ಭತುತ ಇಷಾಲಮಿನ ಉಭಾಭ ನಡುವಿನ ಮತಾಮಷಖಳಿಗೆ ವಿಯಣೆ, ಜೆ ತೆಗ ೆ ಕ್ೈೆಷತ ನೆೈತಿಔ ಜಿೋನವೆೈಲಿಮನುನ ಸೆೋಗೆ 
ಫದುಔಫೆೋಔು ಭತುತ ಆತನಿಗ ೆಗೌಯನುನ ತಯಲು ನಭಭ ಉಿಂಟುಭಾಡ್ರದನು ಭತುತ ಔತಗನೆ ಿಂದಿಗೆ ಫಲಾದ ಜಿೋನ 
ನಡೆಷುುದು ಸೆೋಗ ೆಎಿಂಫ ಷತಮೆೋದದ ಫೆ ೋಧನಮೆು ಅಖತಮವಿದ.ೆ 
 
6) ವಿರ್ಾತಿಮ. ವಿತಾಯತಭ ಮಾಯು, ಆತನು ಏನು ಭಾಡುತಾತನೆ ಭತುತ ತೆೈಯಔತದ ಸ್ದಾಧಿಂತನುನ ಸೆೋಗೆ ಖಯಹಿಷಫಸುದು 
ಎಿಂಫುದನುನ ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಅಥಗ ಭಾಡ್ರಕ್ ೆಳಳಫೆೋಔು. 
 
7) ಮಿಶನ್ ಮತುತ ಭಾನಕುಲದ ಭವಿಶಾ. ದೆೋಯು ಎಲಾಲ ಕ್ೈೆಷತಯು ಲೆ ೋಔದಲಿಲ ತನನ ಷಾಕ್ಷಿಖಳಾಗಿಯಫೋೆಕ್ೆಿಂದು 
ಔಯೆಮುತಾತನೆ ಭತುತ ಮಾಾಖಲ  ತನನ ಶಿಶಮಯೆ ಿಂದಿಗೆ ಇಯುತೆತೋನೆಿಂದು ಾಗಾದನ ನಿೋಡುತಾತನೆ. ಕ್ೈೆಷತಯ ಬವಿಶಮು 
ಷುಯಕ್ಷಿತಾಗಿದೆ ಎಿಂಫಿಂತಸ ದೆೋಯು ಾಗಾದನಖಳನುನ ನಿೋಡುತಾತನೆ ಭತುತ ಾಲಿಷುತಾತನೆ ಎಿಂದು ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಔಲಿಮಫೆೋಔು; 
ಯೋಷುನುನ ಅನುಷರಿಷುರಿಗೆ ದೆೋಯು ಯಕ್ಷಣೆಮ ಬಯಷೆಮನುನ ನಿೋಡುತಾತನೆ. 
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3.3.4 ದೃಶಾುಂತರ್ಳು, ಷಾಮಾರ್ಳು ಮತುತ ಕಥ್ರ್ಳನುನ ಉಯೇಗಿಷುುದು. 
ಔಥಖೆಳು ಭುಸ್ಲಿಂರಿಗೆ ಷತಮೆೋದದ ಷತಮಖಳನುನ ತಿಳಿಷಲು ಅಭ ಲಮಾದ ಷಸಾಮಔಖಳಾಗಿೆ. ಯೋಷು ತನನ ೆಯೋಕ್ಷಔಯನುನ 
ಯತಿಬಿಿಂಬಿಷಲು ಷಾಲು ಸಾಔಲು ದೃಶಾಿಿಂತಖಳನುನ ಫಳಸ್ದನು (ಲ ಔ 6:39). ಅಯಬ ಷಿಂಷೃತಿಮಲಿಲ, ಔಥಖೆಳು 
ದೆೈನಿಂದಿನ ಜಿೋನದ ಿಂದು ಯಭುಕ ಬಾಖಾಗಿದೆ. ಔಥ ೆಸೆೋಳುುದು ಅಬಾಮಷ ಭಾಡಲು ಷಸಾಮಔಾದ ಔಲ,ೆ ಭತುತ 
ಈ ವಿಧಾನಕೆ್ಾ ಮಿತಿಖಳಿ ೆಎಿಂದು ಖುಯುತಿಷುಾಖ ಉಮುಔತ ಔಥಖೆಳನುನ ಷಿಂಖಯಹಿಷಫೋೆಔು. ಷಣಣ ಔಥಖೆಳ ಆಯಾಮನುನ 
ಯಷುತತಡ್ರಷಲಾಗಿದೆ: 
 
ಮುಳುರ್ುತಿತರು ಮನುಶಾ 
 
ಔುರ್ ಆನ್  ಅಿಂತಿಭ ಭತುತ ರಿ ಣಗಾದ ಯಔಟಣೆಮಾಗಿದ ೆ ಎಿಂದು ಭುಸ್ಲಿಂರಿಗ ೆ ಭನರಿಕೆ್ಮಾಗಿದೆ, ಕ್ೈೆಷತಯು 
ಯೋಷು ದೆೋಯ ರಿ ಣಗ ಯಔಟಣೆ ಎಿಂದು ನಿಂಫುತಾತಯ.ೆ ದೆೋಯ ಯಔಟಣೆಮಾಗಿ ಭಾನಔುಲಕ್ಾೆ ಮಾುದು 
ಉತತಭಾಗಿದ,ೆ ುಷತಔವೊೋ ಅಥಾ ಮಔತಯೋ? ತಿಳುಳಿಕೆ್ಮನುನ ಆಳಾಗಿಷಲು ಈ ಕ್ಳೆಗಿನ ಉದಾಸಯಣೆಮನುನ 
ಫಳಷಫಸುದು: ನಿೋು ಕ್ಯೆೆ ದಿಂಡೆಮಲಿಲ ನಿಿಂತಿದಿದೋರಿ ಎಿಂದು ಊಹಿಸ್ಕ್ ೆಳಿಳರಿ,  
ಭತುತ ನಿೋರಿನಲಿಲ ಮಾಯ ೆೋ ಫಫಯು, ಷಸಾಮಕ್ಾಾಗಿ ಔ ಖುತಾತಯೆ. ನಿೋು   
ಏನು ಭಾಡುತಿತೋರಿ? ನಿೋು ಸತಿತಯದ ುಷತಔದಿಂಖಡ್ರಗೆ ಸೆ ೋಗಿ ಉತತಭ  
 ಈಜುಗಾಯನಾಖುದು ಸೆೋಗ ೆಎಿಂಫ ುಷತಔನುನ ಕರಿೋದಿಸ್ ಅದನುನ ನಿೋರಿನಲಿಲಯುನ ಔಡಗೆೆ ಎಷೆಮುತಿತೋಯಾ? ಅಥಾ 
ನಿೋು, ಉತತಭ ಈಜುಗಾಯನಾಗಿ, ಕ್ಯೆೆಗ ೆಸಾರಿ ಭುಳುಖುತಿತಯು ಮಕ್ತತಮನುನ ಉಳಿಷುತಿತೋಯಾ? 
 
ಕ್ಟುು ಸ್ ೇದ ಮೊಟ್ು. 
 
ಭುಸ್ಲಿಂಯು ತಭಭ ಕ್ಟೆಿ ಕ್ಾಮಗಖಳಿಗೆ ಳೆಳಮ ಕ್ಾಮಗಖಳಿಿಂದ ಷರಿದ ಗಿಷಫಸುದೆಿಂದು ಭತುತ ಯೋಷುವಿನ ಾ 
ಅಗಣೆ ಇಲಲದ ೆಅಲಾಲಸನು ಅಯನುನ-ಯಲೆ ೋಔಕ್ಾೆ ಸೆ ೋಖಲು ಬಿಡುತಾತನೆ ಎಿಂದು ಬಾವಿಷುತಾತಯೆ. ದೆೋಯು ಾನುನ 
ಖಿಂಭಿೋಯಾಗಿ ರಿಖಗೆಷುತಾತನೆ ಭತುತ ದೋೆಯ ಯೋಜನಮೆ ಯಕ್ಾಯ ಭಾತಯ ಾಖಳನುನ ಕ್ಷಮಿಷಫಸುದೆಿಂದು ಭುಸ್ಲಿಂಯು 
ಅಥಗಭಾಡ್ರಕ್ ೆಳಳಫೆೋಔು. ಉದಾಸಯಣೆ: 
ಫಫ ಖೃಹಿಗೆ ಸಲಾಯು ಮಟೆಿಖಳನುನ ಉಯೋಗಿಸ್ ಹಿಟಿನುನ ಔಲಿಸ್ಟಿಳು. ಆಕ್ೆಮು 
ಔಲಷುಾಖ ಆಔಸ್ಭಔಾಗಿ ಿಂದು ಕ್ಟೆಿ ಮಟೆಿಮನುನ ಸಾಕ್ತದಳು. ಈಖ ಆಕೆ್ ಏನು ಭಾಡಫೆೋಔು? 
ಆಕೆ್ ಈಖ ಸೆಚು ಿ ಳೆಳಮ ಮಟೆಿಖಳನುನ ಸಾಔಫೋೆಕ್ ೆೋ ಭತುತ ಕ್ಟೆಿದುದ ಖಭನಕ್ಾೆ 
ಫಯುುದಿಲಲೆಿಂದು ನಿೋರಿಕ್ಷಿಷಫೋೆಕ್ೆ ೋ? ಇಲಲ-ಮಿವಯಣದಲಿಲ ಉತತಭ ಮಟೆಿಖಳ 
ಷಿಂಖ್ಮೆಮನುನ ಲೆಕ್ತಾಷದ ೆಿಂದು ಕ್ಟೆಿ ಮಟೆಿ ಇಡ್ರೋ ಹಿಟಿನುನ ಸಾಳು ಭಾಡುತತದೆ ಎಿಂದು ಯತಿಯಫಫರಿಖ  ತಿಳಿದಿದ.ೆ ಅದೆೋ 
ರಿೋತಿಮಲಿಲ, ಿಂದೆೋ ಾು ನಭಭ ಇಡ್ರೋ ಜಿೋನನುನ ಸಾಳು ಭಾಡುತತದ,ೆ ಭತುತ ಕ್ಷಮೆಮಾಚಿನ ಷು ಭಾಖಗನುನ 
ನಾು ಪ್ರಕ್ ೆಳಳದ ಸೆ ಯತು ದೋೆಯು ನಭಭನುನ ನಭಭ ಾದ ಸ್ಥತಿಮಲಿಲ ಸ್ೋಔರಿಷಲು ಷಾಧಮವಿಲಲ. 
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ಕಮರಿ ಮೇಲ ್ಸಾರುದು. 
ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಳೆಳಮ ಕ್ಾಮಗಖಳ ಭ ಲಔ ಯದೆೈಷನುನ ಯೆೋಶಿಷಲು ಯಮತಿನಷುತಾತಯೆ. ಆದಾಖ ಮ, ಫಫಯ ಷಿಂತ 
ವಕ್ತತಯಿಿಂದ ಇದು ಅಷಾಧಮಾಗಿದೆ; ಮಾಯ  ರಿ ಣಗಯಲಲ. ಕ್ಳೆಗಿನ ಉದಾಸಯಣೆಮನುನ ರಿಖಗೆಸ್ರಿ: 
ಅಯು ಿಂದು ಭಾಖಗದಲಿಲ ಸೆ ೋಖುತಿತಯಲು, ನಡೆದು ಸೆ ೋಖು ಿಂದು ಖುಿಂು 30 ಮಿೋಟರ್ 
ಅಖಲದ ಿಂದು ಔಭರಿಮನುನ ದಾಟಫೆೋಔು. ಅಯು ಅದನುನ ದಾಟಫಸುದು ಎಿಂದು ಬಾವಿಸ್, 
ಜಿಗಿಮುತಾತಯೆ. ಕ್ಲೆಯು ಐದು ಮಿೋಟರ್ ಜಿಗಿಮುುದನುನ ನಿಗಹಿಷುತಾತಯೆ, ಇತಯಯು ಇನ ನ 
ದ ಯಕೆ್ಾ ಜಿಗಿಮುತಾತಯೆ, ಆದಯ ೆಮಾಯ  ಅದಯ ಇನೆ ನಿಂದು ಫದಿಗ ೆ ತಲುುುದಿಲಲ-ಎಲಲಯ  
ಔಭರಿಗ ೆ ಬಿಳುತಾತಯೆ. ಯಲ ೆೋಔಕ್ಾೆ ಯೋೆವ ಡೆಮಲು ಫಮಷು ಜನರಿಗ ೆ ಅದೆೋ 
ಷಿಂಬವಿಷುತತದೆ. ಯಲೆ ೋಔಕ್ಾೆ ಯೋೆಶಿಷಲು ಿಂದೆೋ ದಾರಿ, ಿಂದು ಷೆೋತುೆ: ದೆೋಯ ಷೆೋತು,ೆ ಅದನುನ ಯೋಷು ಎಿಂದು 
ಔಯೆಮಲಾಖುತತದೆ. 
 
ಉಡುಗ್ ಯ್ಗಾಗಿ ಾತಿಷುುದೇ್? 
 
ದೆೋಯು ನಿತಮ ಜಿೋನನುನ ಉಡುಗೆ ಯೆಮಾಗಿ ಭಾತಯ ಕ್ ೆೋಡುತಾತನೆ ಎಿಂದು ಷತಮೆೋದ ಷಶಿಾಗಿ ಸೆೋಳುತತದೆ. 
ಯದೆೈಷನುನ ಕರಿೋದಿಷಲು ಫಮಷುಯು-ಭುಸ್ಲಿಂಯಾಗಿ ಳೆಳಮ ಕ್ಾಮಗಖಳೄೆಿಂದಿಗ ೆ ಭಾಡುಿಂತೆ-ಾಷತಾಗಿ 
ಯಷುತತ ಭಾತಯ ಲಬಮವಿಯುದನುನ ಕರಿೋದಿಷಲು ಯಮತಿನಷುತಾತಯೆ. ಕ್ೈೆಷತಯು ಳೆಳಮ ಕ್ಾಮಗಖಳನುನ ಭಾಡುತಾತಯೆ, 
ಕಿಂಡ್ರತಾಗಿಮ -ನಿತಮ ಜಿೋನನುನ ಕರಿೋದಿಷುುದಕ್ಾಾಗಿ ಅಲಲ, ಆದಯ ೆಅಯು  
ಈಗಾಖಲೆೋ ಯಷುತತ ಸ್ೋಔರಿಸ್ದದಕ್ಾಾಗಿ ದೆೋರಿಗ ೆಧನಮಾದಖಳನುನ ಸೆೋಳುದಕ್ಾಾಗಿ  
ಭಾಡುತಾತಯೆ. ಫಫ ಫಡನನುನ ಔಲಿಸ್ಕೆ್ ಳಿಳರಿ, ಫಫ ಶಿಯೋಭಿಂತ ಮಕ್ತತಯಿಿಂದ ಾಟ್ಟಗಗ ೆ 
ಆಸಾನಿಷಲಟಿನು. ಾಟ್ಟಗಮ ಕ್ ೆನೆಮಲಿಲ, ಶಿಯೋಭಿಂತನು ಫಡನಿಗೆ ಿಂದು ದೆ ಡಡ 
ಉಡುಗೆ ಯೆಮನುನ ನಿೋಡುತಾತನೆ: ಸೆ ಷ ಕ್ಾಯು! ಆದಾಖ ಮ, ಫಡನು ಕ್ಾಯನುನ ಉಡುಗೆ ಯೆಮಾಗಿ ಸ್ೋಔರಿಷಲು 
ಫಮಷುುದಿಲಲ; ಅದಕ್ಾಾಗಿ ಆತನು ಷಲಾದಯ  ಫೆಲಮೆುನ ಾತಿಷಲು ಫಮಷುತಾತನೆ. ಅದರಿಿಂದ ಆತಿಥೆೋಮನು 
ಅಷಭಾಧಾನಗೆ ಳುಳುದಿಲಲವೊೋ? ಕ್ಾಯನುನ ಉಡುಗೆ ಯೆಮಾಗಿ ನಿೋಡಲು ಆತನು ಫಮಸ್ದಿಂತೆ, ದೆೋಯು ನಿತಮ 
ಜಿೋನನುನ ಉಡುಗೆ ಯೆಮಾಗಿ ಭಾತಯ ನಿೋಡಲು ಫಮಸ್ದಾದನೆ.  
 
ನಾಲುಾ ರದಿರ್ಳು. 
ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಸೆ ಿಂದಿಯು ಿಂದು ುಷತಔ ಅತುಮನನತ ಅಧಿಕ್ಾಯುಳಳದಾದಗಿದ,ೆ  ಔುರ್ ಆನ್  ಭಸಭಭದ್ ಔುರಿತು ಸೆೋಳಿಕೆ್ಖಳನುನ 
ಳಗೆ ಿಂಡ್ರದೆ. ಕ್ೈೆಷತಯು ನಾಲುಾ ಷುಾತೆಗಖಳನುನ ಸೆ ಿಂದಿದಾದಯ,ೆ ಅದು ಯೋಷುವಿನ ಜಿೋನನುನ ವಿಭಿನನ 
ದೃಷ್ಟ್ಿಕ್ ೆೋನಖಳಿಿಂದ ವಿರಿಷುತತದೆ. ನಾಲುಾ ಷುಾತೆಗಖಳನುನ ಸ್ೋಔರಿಷಲು ಭುಸ್ಲಭರಿಗೆ ಔಶಿಾಖುತತದೆ ಮಾಕ್ಿೆಂದಯ ೆ
ಅುಖಳು ಅಕ್ಷಯವಃ ಿಂದೆೋ ರಿೋತಿಮಾಗಿ ಸೆೋಳುುದಿಲಲ. ಕ್ಳೆಗಿನ ಸೆ ೋಲಿಕ್ೆ ನಾಲುಾ ಯದಿಖಳ ಭಸತನುನ ತಿತಸೆೋಳುತತದೆ: 
ನಾಲುಾ ಷೆನೋಹಿತಯು ಾಸನ ಷಿಂಚಾಯ ಅಘಾತನುನ ವಿೋಕ್ಷಿಷುತಾತಯೆ. ೆ ಲಿೋಷಯು ಆಖಮಿಸ್ 
ನಾಲುಾ ಷಾಕ್ಷಿಖಳನುನ ತಲಾ ಫಫಯು ಯತಮಕ್ಷ ಷಾಕ್ಷಿಖಳ ಫಯೆದು ಕ್ ೆಡಲು ಕ್ೋೆಳುತಾತಯೆ. 
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ಯತಿಯಫಫ ಷಾಕ್ಷಿಮು ತನನದೆೋ ಆದ ದಖಳನುನ ಭತುತ ವೆೈಲಿಮನುನ ಫಳಸ್ಕೆ್ ಿಂಡು ತನನ ಯದಿಮನುನ ಫಯೆಮುತಾತನೆ 
ಎಿಂದು ಬಾವಿಷೆ ೋಣ. ಫಯೆದಿಯು ಯದಿಖಳು ವಿಭಿನನ ಉದದಳತೆ ಸೆ ಿಂದಿ.ೆ ಆದಯ ೆ ಅದಯ ಫದಲು ನಾಲುಾ ಿಂದೆೋ 
ಠ್ಮೆಿಂದು, ದಕೆ್ಾ ಿಂದೆೋ ದನುನ ಸೆೋಳುದು ೆ ಲಿೋಷರಿಗ ೆನಿೋಡಲಾಗಿದೆ ಎಿಂದು ಬಾವಿಷ ೆೋಣ. ಮಾುದು ಸೆಚುಿ 
ವಿವಾಷಾಸಗಾಗಿದೆ? ಿಂದೆೋ ರಿೋತಿಮ ನಾಲುಾ ಯದಿಖಳ ವಿಶಮದಲಿಲ ಏನಾದಯ  ತಾಗಿದೆ ಎಿಂದು ೆ ಲಿೋಷಯು 
ಕಿಂಡ್ರತಾಗಿ ಊಹಿಷುತಾತಯ;ೆ ಷಾಕ್ಷಿಖಳು ಿಂದಕೆ್ಾ ಫಿಂದು ಿಂದು ಯದಿಮ ಆೃತಿತಗೆ ಇತಮಥಗಡ್ರಷುತಾತಯ.ೆ 
 

ಇಬಬರು ಉದ್ ಾೇರ್ದಾತರು 
 
ನಿೋು ಉದೆ ಮೋಖನುನ ಸುಡುಔುತಿತಯುವಿರಿ ಎಿಂದು ಊಹಿಸ್ಕ್ ೆಳಿಳರಿ ಭತುತ ನಿೋು ಎಯಡು ಅಕ್ಾವಖಳ ನಡು ೆಆಯಾ 
ಭಾಡಫಸುದು. ಮದಲ ಕ್ಾಖ್ಾಗನೆಮಲಿಲ, ಮಜಭಾನನು ಅಯು ಷತಃ ಷಹಿ ಭಾಡ್ರದ ಿಂದನುನ ನಿಭಗೆ 
ನಿೋಡುತಾತನೆ, ಇದಯಲಿಲ ಆತನು ನಿಭಗೆ ಉದೆ ಮೋಖ ಭತುತ ನಿಖದಿತ ಷಿಂಫಳನುನ ಖ್ಾತರಿಡ್ರಷುತಾತನೆ, ಅದು ಯತಿ ತಿಿಂಖಳ 
ಕ್ ೆನೆಮಲಿಲ ನಿೋು ಡೆಮುತಿತೋರಿ. ಎಯಡನೆೋಮ ಕ್ಾಖ್ಾಗನೆಮಲಿಲ, ಮಜಭಾನನು  
ನಿಭಗೆ ಮಾುದೆೋ ಿಂದನುನ ನಿೋಡುುದಿಲಲ ಭತುತ ಷಿಂಫಳನುನ 
ಡೆಮು ಖ್ಾತರಿಯಿಲಲ. ನಿೋು ನಿಭಭ ಷಿಂತ ಅಾಮದ ಮೆೋಲೆ ಕ್ಲೆಷ           
ಭಾಡಫಸುದು ಎಿಂದು ಮಜಭಾನ ಷ ಚಿನ ಷುತಾತನೆ ಭತುತ, ಆತನು ಭುಕಮಷಥನಾಗಿ  
ಉತತಭ ಭನಸ್ಥತಿಮಲಿಲದದಯ,ೆ ಆತನು ನಿಭಗೆ ಷಲ ಸಣ ಾತಿ ಭಾಡಫಸುದು  
ನಿೋು ಮಾ ಉದೆ ಮೋಖದ ಯಷಾತನುನ ಆರಿಸ್ಕ್ ೆಳುಳತಿತೋರಿ? ಕಿಂಡ್ರತಾಗಿಮ  ಮದಲನಮೆದು! ಕ್ೈೆಷತ ಧಭಗದಲಿಲ 
ದೆೋಯು ಯಕ್ಷಣೆಮ ಿಂದು ಭಾಖಗನುನ ನಿೋಡುತಾತನೆ ಭತುತ ಆತನ ಯಷಾತನುನ ಸ್ೋಔರಿಷು ಎಲಲರಿಖ  ಯದೆೈಷನುನ 
ಖ್ಾತರಿಡ್ರಷುತಾತನೆ. ಇಷಾಲಿಂನಲಿಲ, ಅಲಾಲಸನು ಯಕ್ಷಣೆಮ ವಿವಿಧ ಭಾಖಗಖಳನುನ ನಿೋಡುತಾತನೆ ಆದಯ ೆಮಾುದೆೋ ಬಯಷೆ 
ನಿೋಡುುದಿಲಲ.261 
 
3.4 ಷಾಭಾನಾ ನ್ಲಮಟುದ ವಿಧಾನ. 
 
ಕ್ೈೆಷತಯು ಔುರ್ ಆನ್  ತಿಳಿದಿಯು ಭುಸ್ಲಿಂಯನುನ ಬೆೋಟ್ಟಮಾದಾಖ ಭತುತ ಅದನುನ ದೆೋ ದೋೆ ಉಲೆಲೋಖಿಸ್ದಾಖ, ಅದನುನ 
ಭುಸ್ಲಿಂಯೆ ಿಂದಿಗ ೆಅಧಮಮನ ಭಾಡಲು ಭತುತ ಷಿಂಬಾಶಣಮೆಲಿಲ ಯಚನಾತಭಔಾಗಿ ಫಳಷಲು ಅಯು ಸ್ದಧಯಾಗಿಯಫೆೋಔು. 
ಕ್ೈೆಷತ ಧಭಗ ಭತುತ ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗದ ನಡುವಿನ ಷಾಭಮತೆಮನುನ ಷತಮೆೋದದ ಷತಮಖಳ262 ಆದಾಯದ ಮೆೋಲೆ ಸೆೋಳಲು  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------- 
261 ವಿಶಮದ ಫಗೆೆಮ  ನೆ ೋಡ್ರ2.4.3: ‚ಯದೆೈಸ್ಗೆ ಭಾಖಗ……..‛ 
262 ಉದಾಸಯಣೆಗೆ, ಅೆ ಷತಲ ೌಲನು ಅಥೆನ್ಷ ನಲಿಲ ಫಳಸ್ದ ವಿಧಾನ (ಅ.ಔೃ. 17 ನೆ ೋಡ್ರರಿ. 
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ಉಯೋಗಿಷಫಸುದು. ಆದಾಖ ಮ, ಕ್ೈೆಷತಯು ಔುಯಾನ್ಅನುನ ಅಧಿಔೃತೆಿಂದು ಸ್ೋಔರಿಷುತಾತಯೆ ಎಿಂಫ ಅಭಿಾಯಮನುನ 
ನಿೋಡುುದನುನ ತಪ್ರಷಫೆೋಔು. ಫಫ ಭುಸ್ಲಿಂನು ಉಲೆಲೋಕಾಗಿ ಉಲೆಲೋಖಿಷದ ಸೆ ಯತು, ಫಫ ಕ್ೈೆಷತನು ಸಾಗೆ ಭಾಡುದು 
ಅಖತಮವಿಲಲ,  ಫದಲಿಗೆ ಷತಮೋೆದನುನ ಉಲೆಲೋಕದ ಭುಕಮ ಅಿಂವಾಗಿ ಫಳಷಲು ಆದಮತೆ ನಿೋಡಫೋೆಔು. 
 
ದೆೋ ದೆೋ ಔುರ್ ಆನ್ ನುನ ಭತುತ ಅದಯು ಉಲೆಲೋಕಖಳನುನ ಉಲೆಲೋಖಿಸ್ದಾಖ, ಫಫ ಕ್ೈೆಷತನು ಔುರ್ ಆನ್  ಭತುತ ಇತಯ ಅಖತಮ 
ಷಾಹಿತಮನುನ ಅಧಮಮನ ಭಾಡಫೆೋಔು. ಕ್ಲೆು ಔುರ್ ಆನ್  ಸೆೋಳಿಕೆ್ಖಳು ಷತಮೆೋದಕೆ್ಾ ಪ್ರಕ್ ೆಳುಳತತ,ೆ ಆದಯ ೆಷಾಭಾನಮಾಗಿ, 
ಿಂದು ನಿದಿಗಶಿ ಸಿಂತದಯೆಗ ೆ ಪ್ರಕ್ ೆಳುಳತತೆ. ಈ ಷಾಭಮತೆ ಭತುತ ಮತಾಮಷಖಳನುನ263 ತಿಳಿದುಕೆ್ ಳುಳುದು 
ಭುಕಮಾಗಿದೆ. ಈ ‚ಷಾಭಾನಮ ತಳಭಟಿದ ೆಯೋಯೆಣ‛ೆ ಅಿಂದಯ,ೆ ಕ್ೈೆಷತಯು ಷತಮೆೋದದ ೆಿಂದಿಗೆ ಪ್ರಕ್ ೆಳುಳ ಿಂದೆ ಿಂದು 
ಸೆೋಳಿಕೆ್ಮನುನ ತೆಗೆದುಕೆ್ ಳಳಫೆೋಔು ಭತುತ ತಯುಾಮ ಇದನುನ ಷತಮೆೋದದ ಯಕ್ಾಯ ಭುಸ್ಲಿಂರಿಗ ೆ ವಿರಿಷಫೆೋಔು. ಕ್ಲೆು 
ಉದಾಸಯಣೆಖಳನುನ ಈ ಕ್ಳೆಗಿನ ವಿಬಾಖಖಳಲಿಲ ಷ ಚಿನ ಷಲಾಗಿದೆ. 
 
3.4.1 ಅಬಿಸಾಮ, ದ್ೇರ ಷ್ನೇಹಿತನು. 
ಅಫಯಸಾಭನು ಭಾತಯ ಷತಮೆೋದದಲಿಲ ಭತುತ ಔುರ್ ಆನ್ ನಲಿಲ ‚ದೆೋಯ ಷೆನೋಹಿತ‛264 ಎಿಂಫ ಶಿೋಷ್ಟ್ಗಕ್ಮೆನುನ ಡೆದಿಯು 
ಏಕೆ್ೈಔ ಮಕ್ತತಮಾಗಿದಾದನೆ. ಮಾಕ್ ೆಅಫಯಸಾಭನಿಗೆ ಭಾತಯ ಈ ವಿಶಿಶಿ ಶಿೋಷ್ಟ್ಗಕ್ ೆನಿೋಡಲಾಗಿದ ೆಎಿಂದು ಕ್ೈೆಷತಯು ಭುಸ್ಲಿಂಯನುನ 
ಕ್ೋೆಳಫಸುದು. ಷತಮೆೋದು ಭಾತಯ ವಿಯಣೆಮನುನ ಸೆ ಿಂದಿದೆ: 
 ಅಫಯಸಾಭನು ದೆೋಯ ಮೆೋಲಿನ ನಿಂಬಿಕ್ಯೆಿಿಂದ ಅದುಬತಾಗಿ ಭಾಖಗದವಗನ ಸೆ ಿಂದಿದದನು. ಆತನ ವಿಧೆೋಮತೆ-
ಫಲಿದಾನನುನ ದೆೋಯು ತನನ ಭಖನಾದ ಯೋಷುವಿನ ಭ ಲಔ ಿಂದು ದಿನ ಭಾಡು ಅದಯ ಭುನ ಷಚನೆಖಳನುನ 
ಭಾಡಫೆೋಕೆ್ಿಂದು ಕ್ೋೆಳಿಕ್ ೆಿಂಡನು. ಹಿೋಗೆ ಈ ಗಟನಮೆ ಭ ಲಔ ಷುಾತೆಗಮನುನ ಅಫಯಸಾಭನು ಭುನ ಷಚಿನ ಷುತಾತನೆ. ಈ 
ಅನುಬದ ಭ ಲಔ ದೆೋಯ ಷಿಂದೆೋವನುನ, ಆತನ ಯಕ್ಷಣೆಮ ಯೋಜನಮೆನುನ ಅಫಯಸಾಭನು ಖಯಹಿಷಲು 
ಷಾಧಮಾಯಿತು (ಇಷಾಔನು ಯೋಷುವಿನ ಷಯ ಾಗಿದದನು, ಸ್ಎಪ್ ಯೋಸಾನ 8:56; ಆದಿಕ್ಾಿಂಡ 22:8): 

 ಆತನು ಪ್ರಯೋತಿಸ್ದ ಭಖನ ಭ ಲಔ ಇದು ಷಿಂಬವಿಸ್ತು.  
 ಭಖನು ಅಷಾಭಾನಮ ಜನನದ ಭ ಲಔ ಈ ಜಖತಿತನಲಿಲ ಯೆೋಶಿಸ್ದನು. 
 ಫಲಿದಾನು ಾದ ಅಗಣೆಮಾಗಿತುತ. 
 ಆಶಿೋಾಗದದ ಾಗಾದನು ಭಖನ ಭ ಲಔ ಫಿಂತು. 

ಇಷಾಔನು ಗತದ ಮೆೋಲಕ್ಾೆ ಔಟ್ಟಿಗೆಮನುನ ಸೆ ತತಿಂತೆ ಯೋಷು ಭಯದ ಶಿಲುಫಮೆನುನ ಸೆ ತತನು. ಇಷಾಔನಿಂತೆ ಯೋಷು 
ಔಟಿಲಟಿನು. ಕ್ ೆನೆಮಲಿಲ, ಇಷಾಔನು ಫಲಿಮಾಗಿ ಅಪ್ರಗಷಲಡಲಿಲಲ (ದೆೋಯು ಔುರಿಭರಿಮನುನ ಔಳುಹಿಸ್ದನು, ಆದಿಕ್ಾಿಂಡ 
22:11-13), ಆದಯ ೆಆತನು ತನನ ಷಿಂತ ಭಖನ ಭ ಲಔ ಬವಿಶಮದಲಿಲ ದೋೆಯು ಏನು ಭಾಡುತಾತನೆಿಂದು ಅಫಯಸಾಭನಿಗೆ 
ಬೆ ೋಧಿಷಲು ಇದನುನ ಭಾಡ್ರದನು. ದೆೋಯು ಅಫಯಸಾಭನ ಆಶಿೋಾಗದನುನ ನೆನಪ್ರಸ್ಕ್ ೆಿಂಡನು (ಆದಿಕ್ಾಿಂಡ 22:16-
18). ಅಫಯಸಾಭನು ತನನ ನಿಜಾದ ಅನುಮಾಯಿಖಳು ವಿವಾಷದ ಭ ಲಔ ಫಯುತಾತಯೆ ಆದಯ ೆವರಿೋಯ ಷಿಂಫಿಂದದಿಿಂದಲಲ 
ಎಿಂದು ಖುಯುತಿಸ್ದನು. 
------------------------------ 
263 ವಿಬಾಖ 2.1 ಯಲಿಲ ಕೆ್ಲು ಸೆ ೋಲಿಕೆ್ಖಳು ಭತುತ ಮತಾಮಷಖಳನುನ ಈಗಾಖಲೆೋ ಟ್ಟಿ ಭಾಡಲಾಗಿದೆ. 
264 ಷತಮೆೋದ: 2 ಸ್ಎರ್ 20: 7; 41: 8; ಮಾಕೆ್ ೋ 2:23. ಔುಯಾನ್: ಷ ಯಾ 4: 125. 
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ಹಿೋಗಾಗಿ ಅಫಯಸಾಭನ ನಿಂಬಿಕ್ೆ, ಈ ಷತಮಖಳನುನ ಪ್ರಕ್ ೆಳುಳ ಯತಿಯಫಫಯ , ಅಫಯಸಾಭನ ಭಔಾಳು ಭತುತ ದೆೋಯ 
ಭಔಾಳೄ ಆಖುತಾತಯೆ. ಇದನುನ ಯಾದಿಖಳಿಿಂದ (ಯವಾಮ 53:7,10) ಭತುತ ಷಾನನಿಔನಾದ ಯೋಸಾನನಿಿಂದ (ಯೋಸಾನ  
1:29) ಔ ಡ ದೃಢಡ್ರಷಲಾಗಿದ.ೆ ಅದಕ್ಾಾಗಿಯೋ ಅಫಯಸಾಭನನುನ ದೆೋಯ ಷೆನೋಹಿತ ಎಿಂದು ಔಯೆಮಲಾಯಿತು. ಷತಮೆೋದ 
ಭತತ ಔುರ್ ಆನ್ ಲಿಲಯು265 ವಿಶಮಖಳ ಸ ೆೋಲಿಕ್ೆ ಇಲಿಲೆ:   
                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ಸ್ೇಳಿಕ್ರ್ಳು ಷತಾ್ೇದ ಕುರ್ ಆನ್  
ಅಫಾಯಸಾಭನು ಎಲಾಲ 
ನಿಜಾದ ವಿವಾಸ್ಖಳ 
ಯತಿಔದಿಂತೆ ಭತುತ 
ತಿಂದೆಮಿಂತೆ ಇದಾದನೆ. 

ಯಸ ದಮಯು: ಲ ಔ 3:8. ಯೋಸಾನ 8:33,39. 
ಕ್ೈೆಷತಯು: ಯೆ ೋಭಾುಯದರಿಗ ೆ4:16,  
ಖಲಾತಮದರಿಗ ೆ3:6,9. 

  ಯತಿಔದಿಂತೆ:ಷ ಯಾ2:124 

ಸನಿೋಪ್:  
ಷುಯಾಸ್ 3:67; 1:120. 

 
 

 

ವಾಷದಲಿಲ 
ವಿಧೆೋಮನಾಗಿಯುುದಕೆ್ಾ 
ಅಫಯಸಾಭನಿಗೆ 
ದೆೋಯು ಆಜ್ಞಖೆಳನುನ 
ನಿೋಡುತಾತನೆ. 

 
 

ಖಲಾತಮದರಿಗೆ 3:6-9 
 

 

ಷುಯಾಸ್ 2:130; 2:135; 3:95; 
6:161; 22:78. 

 

 ಫಫ ಭಖನ 
ಾಗಾದನ. 

 

ಖಲಾತಮದರಿಗ ೆ17:15-16; 
ಯೆ ೋಭಾುಯದರಿಗೆ 4:18, 

 
 
 

ಷುಯಾಸ್ 11:71;37:112. 

 

ಭಖನನುನ 
ಫಲಿಅಪ್ರಗಷಲು 
ಆಜ್ಞ.ೆ266 

 
ಆದಿಕ್ಾಿಂಡ22:1-13. 

 
ಷುಯಾ 37:102. 

 
 
 
-----------------------------  
265 ಯಭುಕ ಉಲೆಲೋಕಖಳನುನ ಭಾತಯ ಟ್ಟಿ ಭಾಡಲಾಗಿದೆ. 
266 ಫಲಿದಾನ ಭಾಡಫೆೋಕ್ಾಗಿದದನು ಇಷಾಕ್ ಅಲಲ ಇಷಾಭಯಲ್ ಎಿಂದು ಭುಸ್ಲಭಯು ಾದಿಷುತಾತಯೆ. ಆದಾಖ ಮ, ಔುರ್ ಆನ್  ಎಲಿಲಮ  ಅದು ಇವಾಭಯಲ್ ಎಿಂದು ಷಶಿಾಗಿ ಸೆೋಳಿಲಲ. ಇದಕೆ್ಾ ತದಿಯುದಧಾಗಿ, 
ಷಿಂದಬಗು ಇಷಾಕ್ ಗೆ ಷ ಚಿನ ಷುತತದೆ. ಷ ಯಸ್ 15:53; 29:27; 37: 100-113; 51: 24-31 ನೆ ೋಡ್ರರಿ. ಈ ಫಲಿದಾನು ಮೆಕ್ಾಾ ಫಳಿಮ ಮಿನಾದಲಿಲ ನಡೆದಿದೆ ಎಿಂದು ಭುಸ್ಲಭಯು ನಿಂಬಿದಾದಯೆ. 



 

                                                                                                 
177 

 

? 
 

ಮುಸ್ಲಂರಿಗ್ ಈ ಕ್ಳಗಿನ ಿವ್ನರ್ಳನುನ ಕ್ೇಳಿರಿ ಮತುತ ಷ ಕತ್ನಿಸ್ದಯ್ ಉಲ್ಲೇಖ್ರ್ಳನುನ ಟಿುಗ್ ಒದಿರಿ. 
 ಅಫಯಸಾಭನನುನ ‚ದೆೋಯ ಷೆನೋಹಿತ‛ ಎಿಂದು ಏಕೆ್ ಔಯೆಮಲಾಯಿತು? 
 ಅಫಯಸಾಭನು ಎಲಾಲ ನಿಜಾದ ವಿವಾಸ್ಖಳ ತಿಂದೆಮಾಗಿದೆದೋಕ್?ೆ 
 ಅಫಯಸಾಭನ ನಿಂಬಿಕ್ ೆಏನಾಗಿತುತ? 
 ತನನ ಭಖನನುನ ಫಲಿ ಅಪ್ರಗಷುಿಂತೆ ಅಫಯಸಾಭನಿಗೆ ಮಾಕ್ೆ ಆಜ್ಞಾಪ್ರಷಲಾಯಿತು?  
 ಫಲಿ ಅಪ್ರಗಷಫೋೆಕ್ಾದನು ಇಶಾಭಯಲ್ ಎಿಂದು ನಿೋು ನಿಂಬಿದಯೆ, ಅದು ಎಲಿಲ ಸೆೋಳುತತದೆ, ನಿೋು ನನಗೆ 

ತೆ ೋರಿಷಫಸುದೆೋ? 
 
3.4.2 ಯೇಷುಕ್ಿಷತನ ಿರ್ಾ್ಕರ್್. 
ಔುರ್ ಆನ್  ಯೋಷುವಿನ ದೆೈತ ಭತುತ ಶಿಲುಫೆಗೋೆರಿಷುವಿಕೆ್ಮನುನ267 ತಿಯಷಾರಿಷುತತದೆ. ಆದಾಖ ಮ, ಯೋಷುವಿಗೆ ಷಿಂಫಿಂಧಿಸ್ದ 
ಔುರ್ ಆನ್ ಲಿಲನ ಇತಯ ಅನೆೋಔ ಖಯಿಂಥಖಳು ಷಕ್ಾಯಾತಭಔಾಗಿೆ ಭತುತ ಬಾಖವಃ ಷತಮೆೋದದ ೆಿಂದಿಗ ೆ ಪ್ರಕ್ ೆಳುಳತತ ೆ ಈ  
ಔುರ್ ಆನ್  ಸೆೋಳಿಕೆ್ಖಳು ಸೆಚಾಿಗಿ ಅಷಶಿ ಷ ಚನಖೆಳಾಗಿೆ, ಇದನುನ ಷಶಿಾಗಿ ವಿರಿಷಲಾಗಿಲಲ ಭತುತ ಷತಮೋೆದದ ಯಕ್ಾಯ 
ವಿರಿಷಫಸುದು. ಯೋಷುವಿಗೆ ಷಿಂಫಿಂಧಿಸ್ದ ಕ್ಳೆಗಿನ ವಿಶಮಖಳನುನ ಔುರ್ ಆನ್ ಲಿಲ ಉಲೆಲೋಖಿಷಲಾಗಿದ,ೆ ಆದಯೆ 
ಷತಮೆೋದದಲಿಲ ಭಾತಯ ವಿರಿಷಲಾಗಿದೆ ಭತುತ ಬಿಚಿಿನ ಡಲಾಗಿದೆ: 
 
ಸೆೋಳಿಕೆ್ಖಳು ಷತಮೆೋದ ಔುರ್ ಆನ್  
ಔನಾಮಭರಿಮಳ ಖಫಗದಲಿಲ 
ಯೋಷು ಜನಿಸ್ದನು. 

ಲ ಔ 1:26-35; 
 

ಷುಯಾಸ್ 3:45-47;    19:17-21. 

ಯಲೆ ೋಔದಲಿಲ ಆಯೆ ೋಸಣ ಅೆ ೋಷತಲಯ ಔೃತಮಖಳು 1:9-11. ಷುಯಾ 4:157-158. 

ತಲೆಫಯಸ: ‚ಾಔಮ‛. ಯೋಸಾನ 1:9-11. ಷುಯಾಸ್ 4:171. 

ನಾಮಮತಿೋಪ್ರಗನ ದಿನ ಯೋಷು 
ಹಿಿಂದಿಯುಖುನು.268 

ಭತಾತಮ 26:31-32. ಷುಯಾ 43:61. 

ಯೋಷುವಿನ ಭಯಣ. ಯೋಸಾನ 19:28-37. ಷುಯಾ 19:33. 
 
ಈ ಸೆೋಳಿಕೆ್ಖಳು ಭತುತ ಶಿೋಷ್ಟ್ಗಕ್ಖೆಳನುನ ಷತಮೆೋದದ ಯಕ್ಾಯ ವಿರಿಸ್ದಾಖ, ಯೋಷು ಭಾನಔುಲಕ್ಾೆ ದೆೋರಿಿಂದ 
ರಿ ಣಗಾದ ಯಔಟಣ ೆ ಎಿಂದು ತೆ ೋರಿಷಫಸುದು. ನಾು ಭಾನಔುಲಕ್ಾಾಗಿ ದೆೋಯ ಯಕ್ಷಣೆಮನುನ ಯೋಷುವಿನ 
ಭ ಲಔ ಭಾತಯ ಡೆಮಫಸುದು. 
 
 
---------------------------------- 
267 ನೆ ೋಡ್ರರಿ ಷ ಯಸ್ 4:157; 5:19, ವಿಬಾಖ 2.3 ಅನುನ ಷಸ ನೆ ೋಡ್ರರಿ. 
268 ಔುಯಾನ್ ಯೋಷುವಿನ ಎಯಡನೆಮ ಫಯುವಿಕೆ್ಮನುನ ಷತಮೆೋದದಿಂತೆ ಷಶಿಾಗಿ ಬೆ ೋಧಿಷುುದಿಲಲ. ಆದಯೆ ಭುಸ್ಲಭಯು  ಷಾಭಾನಮಾಗಿ ಷ ಯಾ 43:61 ಯೋಷು ಬ ಮಿಗ ೆಭಯಳುುದನುನ ಷ ಚಿನ ಷುತತದೆ 
ಎಿಂದು ಸೆೋಳುತಾತಯೆ.  
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? 
 

ಮುಸ್ಲಂಯ್ ಂದಿಗ ್ಈ ಕ್ಳಗಿನ ವಿ್ನರ್ಳನುನ ಕ್ೇಳಿ ಮತುತ ಚಚಿಗಸ್. 
 ಯೋಷು ಔನೆಮಯಿಿಂದ ಸುಟ್ಟಿದುದ ಮಾಕೆ್? 
 ಯೋಷುವಿನ ತಿಂದೆ ಮಾಯು? 
 ದೆೋಯು ಯೋಷುನುನ ಯಲೆ ೋಔಕ್ಾೆ ಏಯಲು ಅನುಭತಿಸ್ದನು ಭತುತ ಭಸಭಭದನನುನ ಮಾಕೆ್ 

ಅನುಭತಿಷಲಿಲಲ? ದೆೋಯ ಕ್ಾಯಣೆೋನಾಗಿತುತ? 
 ಔುರ್ ಆನ್ ಲಿಲ ಯೋಷುವಿಗೆ ಭಾತಯ ‚ದೆೋಯ ಾಔಮ‛ ಎಿಂಫ ಶಿೋಷ್ಟ್ಗಕ್ಮೆನುನ ಮಾಕೆ್ ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ?  

 
3.4.3 ಮಸ್ಸಹ್  
ಔುರ್ ಆನ್ ಲಿಲ ಉಲೆಲೋಖಿಷಲಾದ ಭತೆ ತಿಂದು ವಿಶಮ ಮೆಸ್ಷಮನ ಔಲನೆಮಾಗಿದೆ. ಔುರ್ ಆನ್ ನಿನ ಸಲಾಯು ಠ್ಮಖಳು 
ಯೋಷುವಿಗ ೆ ಆಲ್-ಭಸ್ಹ್ 'ಇಷಾ ಎಿಂಫ ಸೆಷಯನುನ ನಿೋಡ್ರೆ (ಷುಯಾಸ್ 3:45;4:157,171). ಭದಿೋನಾ ಕ್ಾಲದಲಿಲ 
ಯಸ ದಮರಿಿಂದ ಭತುತ ಕ್ೆೈಷತರಿಿಂದ ಭಸಭಭದನು ಈ ಶಿೋಷ್ಟ್ಗಕ್ೆಮನುನ ಅಳಡ್ರಸ್ದಾದನೆಿಂದು ಊಹಿಷಲಾಗಿದೆ. ಈ ಶಿೋಷ್ಟ್ಗಕ್ೆ 
ಮಾಾಖಲ  ‚ಮೆಸ್ಷಹ್‛ ಎಿಂಫ ನಿದಿಗಶಿ ಲೆೋಕನದೆ ಿಂದಿಗೆ ಉಯೋಗಿಷಲಡುತತದೆ. ಈ ಶಿೋಷ್ಟ್ಗಕೆ್ಮನುನ ಯೋಷುವಿಗೆ 
ಭಾತಯ ಅನಯಿಷುತತದೆ ಆದಯ ೆಮಾುದೆೋ ವಿಯಣೆಯಿಲಲದೆ ಔುರ್ ಆನ್  ಈ ಶಿೋಷ್ಟ್ಗಕ್ಮೆನುನ ಅಷಾದಾಯಣಾಗಿಯುಿಂತೆ 
ರಿಖಗೆಷುತತದೆ. ‚ಮೆಸ್ಷಹ್ ಎಿಂಫ ಶಿೋಷ್ಟ್ಗಕ್ಮೆ ಅಥಗೆೋನಾಗಿದ?ೆ‛ ಎಿಂದು ಭುಸ್ಲಿಂಯು ತಭಭನುನ ತಾೆೋ ಕ್ೋೆಳಿಕ್ ೆಳಳಫೆೋಔು,  
ಭತೆ ತಮೆಭ, ಷತಮೆೋದು ಭಾತಯ ಉತತಯ ಕ್ ೆೋಡು ವಿಶಮವೊಿಂದನುನ ವಿರಿಷಲು ಕ್ೆೈಷತರಿಗೆ ಅಕ್ಾವವಿದೆ. 
 
‚ಮೆಸ್ಷಹ್‛ ಎಿಂಫ ದನುನ ‚ಕ್ತಯಷತ‛ ಎಿಂದು ಗಿಯೋಕ್ ಅನುಾದಾಗಿದ ೆ  ಭತುತ ‚ಅಭಿಶೆೋಔಸೆ ಿಂದಿದನು‛ ಎಿಂಫ 
ಅಥಗನುನ ಅದು ಸೆ ಿಂದಿದೆ (cfಯೋಸಾನ1:41;4:25). ದೆೋಯ ಷೆೋೆಮಲಿಲ ಅಭಿಶೆೋಔು ವಿವೆೋಶ ಕ್ಾಮಗಕ್ಾಾಗಿ 
ಔಯೆಮುವಿಕೆ್ ಭತುತ ಷಜುುಗ ೆಳಿಷುುದನುನ ಷ ಚಿನ ಷುತತದೆ. ಔತಗನ ಅಭಿಶೆೋಔು ಮದಲು ಭತುತ ಅತಮಿಂತ 
ಅಖಯಖಣಮತೆಯಿಿಂದ ಅದು ಇಷಾಯಯೋಲ ಯಾಜನಿಗ ೆ ದ ೆಯಕ್ತತು. ಔತಗನ ಅಭಿಶೆೋಔು ವಿವೆೋಶಾದ ರಿೋತಿಮಲಿಲ ದಾವಿದನಿಗೆ 
ದೆ ಯಕ್ತತು. ಾಗಾದನದ ಭಸಾನ್ ‚ಆಡಳಿತಗಾಯ‛269 ನನುನ ತಯಲು ಆತನ ಭನಗೆೆ ಾಗಾದನ ನಿೋಡಲಾಯಿತು. ಕ್ಾಲಜ್ಞಾನದ 
ಮೆಸ್ಷಸನೆಿಂದು ಯಾದನೆಖಳು ಉಲೆಲೋಖಿಸ್,ೆ ಆತನು ದೆೋಯ ಯಔಟಣೆಮ270 ಯಾಕ್ಾಶೆಠಮಾಗಿದದನು. ಈ ಮೆಸ್ಷಸನ, 
ವಿಮೋಚಔನ ನಿರಿೋಕ್ೆ, ಸಳಮೆ ಡಿಂಫಡ್ರಕೆ್ಮ ಭುಕ್ಾತಮದಲಿಲ ಭತುತ ಯೋಷುವಿನ ಗೆ ೋಚಯತೆಮ ನಡು ೆಯಸ ದಿ 
ಫಯಸಖಳಲಿಲ ಔಿಂಡುಫಯುತತದೆ. ಯೋಷುವಿನ ಷಭಮದಲಿಲ, ಯಸ ದಿ ಜನಯ ದುಃಕಔಯ ಯಾಜಕ್ತೋಮ ರಿಸ್ಥತಿಯಿಿಂದ ಈ 
ನಿೋರಿಕ್ ೆ ಫಲಡ್ರಷಲಟ್ಟಿತು ಭತುತ ಜಿೋಿಂತಾಯಿತು. ಮೆಸ್ಷಮನ ಈ ಾಗಾದನಖಳು ಯೋಷುವಿನಲಿಲ ನೆಯೆೋರಿಷಲಟಿು. 
ದೆೋದ ತನು ಆತನ ಭುಿಂಫಯುವಿಕೆ್ಮ ಜನನನುನ ಘೀ ೋಷ್ಟ್ಸ್ದಾಖ ಆತನು ಮೆಸ್ಷಮನು, ದೆೋಯ ಕ್ತಯಷತನಾಗಿದದನು ಎಿಂದು 
ಅದನುನ ಭರಿಮಳಿಗ ೆ ತಿಳಿಷಲಟ್ಟಿದೆ ಭತುತ ಕ್ಾಮಫ್ ಭತುತ ಭಿಂಡಳಿಮ ಭುಿಂದೆ ಭತುತ ಶಿಶಮಯ ಳನೆ ೋಟದಿಿಂದ271 
ದೃಢೋಔರಿಷಲಟ್ಟಿದ.ೆ ಯೋಷುವಿನ ಈ ಮೆಸ್ಷಸನ ಕ್ಾಮಗಷ ಚಿನ  ಭತುತ ಆತನ ಅಧಿಕ್ಾಯದ ಈ ಸೆೋಳಿಕೆ್ಮು ಷಬಮೆ 
 
---------------- 
269 ದಾನಿ 9:25; 9:6-7; 11:1-5; 11:10; 42:1; 53 ನೆ ೋಡ್ರರಿ. 
270 ಯಾದನೆಮನುನ ನೆ ೋಡ್ರರಿ: ಜಔಮಗ 6:12; ಮಿಔ 5:1; ದಾನಿ 7:13-14. 
271 ನೆ ೋಡ್ರರಿ ಲ ಔ 1:31-33; ಭತಾತಮ 16:16; 26:63,64; ಯೋಸಾನ 1:41. 
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ಉದೆೋವದ ಕ್ೋೆಿಂದಯಬಾಖದಲಿಲ ಉಳಿದಿದೆ; ಭತುತ ತನನ ಷಾಗಬೌಭತ,272 ಅಿಂಗಿೋಕ್ಾಯಗೆ ಿಂಡು ಷಿಂ ಣಗಾಖುತನಔ 
ಅದನುನ ಆತನು ಸಾಗೆ ಭಾಡುತಾತನೆ. 
 
ಭತಾತಮ 22:42 ಯಲಿಲ ‚ಯೋಷು ಕ್ತಯಷತನ ಫಗೆೆ ಏನು ಯೋಚಿನ ಷುತಿತರಿ? ಆತನು ಮಾಯ ಭಖ?‛, ಎಿಂದು ಯೋಷು 
ಪರಿಷಾಮರಿಗ ೆ ಯವೆನಮನುನ ಕ್ೋೆಳಿದನು, ಎಿಂಫುದಾಗಿ ಔ ಡ ನಿೋು ಭುಸ್ಲಭರಿಗೆ ತಿಳಿಷಫಸುದು. ಷತಮೆೋದದ ಠ್ಮು 
ಮೆಸ್ಷಸನು ದೆೋಯ ಭಖನಿೆಂದು273 ಷಶಿಡ್ರಷುತತದೆ. ಯಸ ದಿಖಳಿಗ,ೆ ಆಖ ಭತುತ ಈಖ ಅಯ ಮೆಸ್ಷಸನ ಾಗಾದು ಅದು 
ಯೋಷುವಿನಲಿಲ ನೆಯೆೋರಿಯುದನುನ ನೆ ೋಡಲು ಔಶಿಾಖುತತದೆ. ಷತಮೆೋದದ ವಿಯಣೆ ಯೋಷು ‚ಮೆಸ್ಷಹ್‛ ಎಿಂಫ 
ಶಿೋಷ್ಟ್ಗಕ್ಮೆನುನ ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಪ್ರಕ್ ೆಳುಳುದೋೆ ಔಶಿಔಯಾಗಿದೆ. ಆದದರಿಿಂದ ಈ ಶಿೋಷ್ಟ್ಗಕ್ಮೆ ಅಥಗನುನ ವಿರಿಷುದು 
ನಿಣಾಗಮಔ ಷಿಂಖತಿಮಾಗಿದೆ. 

? 
 

ಮಸ್ಲಂರಿಗ್ ಕೇ್ಳಫ್ೇಕಾದ ಿವ್ನರ್ಳು. 
 ಯೋಷುವಿಗ ೆಮೆಸ್ಷಹ್ ಎಿಂಫ ಶಿಷ್ಟ್ಗಕ್ಮೆನುನ ಮಾಕ್ೆ ಔುರ್ ಆನ್  ಕ್ೆ ಟ್ಟಿದೆ. 
 ಈ ಭಸತದ ಶಿೋಷ್ಟ್ಗಕ್ೆ ಮೆಸ್ಷಹ್ ಅಿಂದಯ ೆನಿಭಗೆೋನು ಅಥಗಾಗಿದೆ?   

 
3.4.4 ದ್ೇರ ಕುರಿಮರಿ.  
ತಾಮಖಫಲಿದಾನದ ಸಫಫ, (ಅಯೆೋಬಿಕ್: ಇದ್ ಅಲ್-ಅಧಾ, ಟಕ್ತಗಶ್: ಔುಫಗನ್ ಫೆೋಯಾಮಿ) ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗದಲಿಲ ಅತಿ ದೆ ಡಡ 
ಸಫಫಾಗಿದೆ, ಅಫಯಸಾಭನು ತನನ ಭಖನನುನ ಫಲಿ ಅಪ್ರಗಷುದನುನ274 ಭುಸ್ಲಿಂಯು ನೆನಪ್ರಸ್ಕ್ ೆಳುಳತಾತಯೆ. ಔುಟುಿಂಫಖಳು 
ಅಫಯಸಾಭನ ಭಖನ ತಾಮಖ ಫಲಿದಾನನುನ ನೆನಪ್ರಷುಾಖ ಷಾಭಾನಮಾಗಿ ಔುರಿಮನುನ ಫಲಕೆ್ ಡುತಾತಯೆ. ಿಂದು ಷಣಣ 
ಾಯಥಗನೆಮ ನಿಂತಯ, ಔುತಿತಗೆಮ ಅಧಭನಿ ಔತತರಿಷಲಡುತತದ,ೆ ಭತುತ ತಾಮಖದ ಯಔತು ತಮಾಯಾದ ಔಿಂದಔಕೆ್ಾ 
ಸರಿಷುತಾತಯೆ. ನಿಂತಯ ಷತತ ಾಯಗೆಮ ಚಭಗ ತೆಗೆಮುಯು ಭತುತ ಉಳಿದದನುನ ಭ ಯು ಬಾಖಖಳಲಿಲ ವಿಿಂಖಡ್ರಷುಯು. 
ಿಂದು ಬಾಖನುನ ಷಾಭಾನಮಾಗಿ ಷಿಂಫಿಂಧಿಔರಿಗೆ ನಿೋಡಲಾಖುತತದೆ, ಎಯಡನೆೋಮದು ಫಡರಿಗ ೆ ಭತುತ ಭ ಯನೆೋ 
ಬಾಖನುನ ಔುಟುಿಂಫು ಇಟುಿಕ್ೆ ಳುಳತತದೆ. 
 
ಫಲಿ ಅಗಣೆಮ ಅಥಗು ಕ್ೋೆಲ ಅಫಯಸಾಭನು ಭಾಡ್ರದ ಫಲಿತಾಮಖನುನ ನೆನುಭಾಡುಿಂಥದಾದಗಿದೆ. ಔುರ್ ಆನ್  
ಎಲಾಲ ಭುಿಂದಿನ ಆತಿೀಔ ಅಥಗನುನ ನಿಯಾಔರಿಷುತತದೆ (ಷುಯಾ 22:32-37). ಆದಾಖ ಮ, ಜಾನದ ಇಷಾಲಿಂನಲಿಲ, ಇನ ನ 
ಸೆಚಿಿನ ನ ಅಥಗಖಳನುನ ಷೆೋರಿಷಲಾಗಿದೆ. ಜೆೋಶಿ ುತಯನಿಗ ೆ ಫದಲಾಗಿ ಅಥಾ ಅಲಾಲಸನಿಗೆ ಷಾಭಾನಮ ಧನಮಾದಖಳಿೆಂಫಿಂತೆ 
ಅಪ್ರಗಷಲು ಅಥಾ ದುಶಿವಕ್ತತಖಳ ವಿಯುದದಾಗಿ ಯಕ್ಷಣೆ ಸೆ ಿಂದಲು ಾಯಗೆಮನುನ ಫಲಿಕೆ್ ಡಲಾಖುತತದ ೆ ಎಿಂದು ಕ್ಲೆು 
ಜನಯು ಬಾವಿಷುತಾತಯೆ. ಈ ಯವನೆಖಳಿಗೆ ಔುರ್ ಆನ್ ನಲಿಲ ಷಶಿಾದ ಉತತಯವಿಲಲದಿಯುುದರಿಿಂದ, ಷತಮೆೋದದಿಿಂದ275 ಆತಿೀಔ 
ಅಥಗನುನ ವಿರಿಷಲು ಕ್ೈೆಷತರಿಗೆ ಉತತಭ ಅಕ್ಾವವಿದೆ. ಸಳಮೆ ಡಿಂಫಡ್ರಕೆ್ಮ ಫಲಿಖಳನುನ ದೆೋರಿಿಂದ 
ನಿಧಗರಿಷಲಾಗಿದೆ. ಾಯಗೆಮು ಮಾಗಮಾಗಿ ಕ್ಾಮಗನಿಗಹಿಷುತತದೆ ಭತುತ ಮಕ್ತತಮು ಫದುಔಫಸುದು ಆದದರಿಿಂದ 
ಅದನುನ ಕ್ೆ ಲಲಲಡುತತದೆ. 
 
---------------------------- 
272 ನೆ ೋಡ್ರರಿ ಅ.ಔೃ 9:20,22; 10:36-38; ಪ್ರಲಿಪ್ರ 2:9-11. 
273 ನೆ ೋಡ್ರರಿ ಲ ಔ 4:41; ಭತಾತಮ 16:16; 26:63-64; ಯೋಸಾನ 11:27; 20:31. 
275 ವಿಬಾಖಖಳನುನ ಷಸ ನೆ ೋಡ್ರರಿ 2.3-4;2..3-4 ಭತುತ 3.4- 
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ಷಾಿಂಕ್ೋೆತಿಔಾಗಿ, ಾಖಳನುನ ಮಕ್ತತಯಿಿಂದ ತಾಮಖಫಲಿದಾನದ ಾಯಗೆಗೆ ಗಾಗಯಿಷಲಡುತತದೆ. ಷತಮೆೋದದ ಯಕ್ಾಯ, 
ಯಔತದಾಯೆಯಿಲಲದೆಯೋ ಾ ಕ್ಷಭಾಣೆ ಇಲಲ (ಇಬಿಯಮರಿಗೆ 9:22). ಮಾಯೆ ೋ ಫಫಯು ದೆೋ ದೆೋ ಾಭಾಡ್ರದದಯೆ, 
ಸಳಮೆ ಡಿಂಫಡ್ರಕೆ್ಮ ತಾಮಖು ುನಯಾತಿಗಷಫೋೆಕ್ಾಖುತತದೆ. ಸೆ ಷ ಡಿಂಫಡ್ರಕೆ್ಮಲಿಲ, ದೆೋಯು ಯೋಷುವಿನ 
ಭ ಲಔ ಸೆ ಷ ನಿಫಿಂದನೆಮನುನ ಷಾಥಪ್ರಸ್ದನು; ಯೋಷು ಎಲಾಲ ಾಖಳಿಗಾಗಿ ಿಂದು ವಿಶಿಶಿಾದ ತಾಮಖ ಭಯಣ 
ಸೆ ಿಂದಿದನು (ಇಬಿಯಮರಿಗೆ 10:14). ಇದು ತಾಮಖಫಲಿದಾನದ ಾಯಗೆಖಳ ಸತೆಮಮನುನ ಕ್ ೆನೆಗ ೆಳಿಷುತತದೆ, ಮಾಕ್ಿೆಂದಯೆ 
ಯೋಷು ‚........... ಲೆ ೋಔದ ಾನುನ ತೆಗೆದು ಸಾಔು ದೆೋಯ ಔುರಿಭರಿ‛ (ಯೋಸಾನ 1:29). ಮಾಯು ಈ 
ಫಲಿದಾನನುನ ವಿವಾಷದಿಿಂದ ಸ್ೋಔರಿಷುತಾತಯೆ ೋ,ಅಯು ಯಕ್ಷಣೆ ಸೆ ಿಂದುಯು.276 

 

? 
 

ಮಸ್ಲಂಯ್ ಂದಿಗ್ ಚಚಿಗಷಫ್ೇಕಾದ ಿವ್ನರ್ಳು. 
 ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಇಿಂದಿಖ  ಔ ಡ ಇದ್ ಅಲ್-ಅಧಾ (ತಾಮಖಫಲಿದಾನದ ಸಫಫ) ನುನ ಮಾಕ್ೆ ಆಚರಿಷುತಾತಯ?ೆ 
 ಸಫಫನುನ ಸೆೋಗೆ ಆಚರಿಷಲಾಖುತತದೆ? 
 ತಾಮಖಫಲಿದಾನದ (ಔುರಿ) ‚ಯಔತನುನ ಚೆಲುಲದು ಭಾಿಂಷ ತಿನುನದು‛ ಇದಯ ಅಥಗೆೋನು?  

 

3.4.5. ಇನ ನ ಸ್ಚಿಿನ ವಿಶಯರ್ಳು. 
ಇನ ನ ಅನೆೋಔ ವಿಶಮಖಳಿೆ, ಅದನುನ ಅುಖಳು ಔುರ್ ಆನಿಿಂದ ತೆಗೆದುಕೆ್ ಳಳಫಸುದು ಭತುತ ಷತಮೆೋದದ ಯಕ್ಾಯ 
ವಿರಿಷಫಸುದು. ಗಿಲಿಾುಸ್ಿ (2003) ಅರಿಿಂದ ಭುಸ್ಲಿಂಯೆ ಿಂದಿಗ ೆ ಷುಾತೆಗ ಸಿಂಚಿನ ಕೆ್ ಳುಳದು ಎಿಂಫ ುಷತಔದಲಿಲ ಈ 
ಷಾಭಾನಮ ಭಟಿದ ವಿಧಾನಕೆ್ಾ ಷೆೋರಿಯು ವಿಶಮಖಳ ಅಧಮಮನನುನ ರಿವೆೃೋಧಿಷಲಾಗಿದ:ೆ 
 
      ಸಳ ್ಡಂಬಡ್ರಕ್ಯ ಾಕ್ತತವರ್ಳು ಸ್ ಷ ಡಂಬಡ್ರಕ್      

ಆದಾಮ: ದ ಳಿನಿಿಂದಾದ ಭನುಶಮನು, ಯಲೆ ೋಔದಿಿಂದ 
ಭನುಶಮನು 
ಸವ: ಷೈೆತಾನನ ಭ ಯು ಭಸಾ ವೆೃೋಧನೆಖಳು 
ನ್ ೇಸ: ನಿೋತಿಮು ಮದಲ ಸರಿಕ್ಾಯ 
ಅಬಿಸಾಮ: ಆತನಿಗ ೆಷುಾತೆಗ ಷಾಯಲಟ್ಟಿತುತ 
ಇಷಾಕ:  ದೆೋಯ ಪ್ರಯೋತಿಮ ಯತಿಬಿಿಂಫ 
ಯೇಷ್ೇಪ್: ಫಯಲಿಕ್ತಾಯು ವಿಮೋಚಔನ ಷ ಚನೆ 
ಮೊೇವ್: ನಿೋತಿ ಭತುತ ಔೃೆ ತಿೋಯಾದ ಬಿನನತೆ 
ದಾವಿೇದನು: ಭಯಣ ುನಯುತಾಥನದ ಾಗಾದನಖಳು 
ಷ್ ಲ್ ಮೊೇನ: ದಾವಿೋದನ ನಿಜ ಭಖನ ಷಯ  
ಯೇವಾಯ: ಆತನು ಆರಿಸ್ದ ಷೆೋಔನು. 

ಯೇಷು: ಷತಮೆೋದ ಭತುತ ಔುರ್ ಆನ್ ನಲಿಲ 
ಅಷಾದಯಣಾದನು 
ದ್ೇರ ಕುಭಾರನು: ಮೆಸ್ಷಹ್, ಆತಭ, ಾಔಮ 
ಅಲ್ ಮಸ್ಸಹ್ ಇಷಾಸ: ದ್ೇರು ಅಭಿಶ್ೇಕದ ಮಸ್ಸಮಾ 
ದ್ೇರ ಪ್ಿೇತಿ: ತಿಂದೆ, ಭಖ ಭತುತ ವಿತಾಯತಭ 
ನುಝುಲ್- ಐ-ಇಷಾ: ಯೋಷುವಿನ ಎಯಡನೆ ಫಯ ೆೋಣ 

 

 
 
 
----------------------------- 
276 ಫಲಿ ಅಪ್ರಗಷು ಔುಯಭರಿಮ ಔುರಿತು ಭುಕಮಾದ ಷತಮೆೋದದ ಾಔಮಖಳು:ಆದಿ 4:4-7; 22:6-8 ವಿಮೋ12:3-7,22-23 ಮಾಜ16; ಯೋವಾ53:4-8 ಯೋಸಾ 1:29,36 ಅ.ಔೃ 8:26-39 1ೆೋ1: 
18-21; ಯ 5:6-8; 21: 22. 



 

                                                                                                 
181 

 

3.5 ಷಥಳಿೇಯ ಷಬಯ್ಲಿಲ ದವಗನನುನ ಅನುಶಾಾನಗ್ ಳಿಷುುದು. 
ಇಡ್ರೋ ಕ್ೈೆಷತ ಷಭುದಾಮು ಭುಸ್ಲಿಂರಿಗೆ ಷೆೋ ೆಭಾಡುದನುನ ಫೆಿಂಫಲಿಷುುದು ಅತಮಖತಮಾಖದೆ. ಕ್ಳೆಗಿನ ಷಾಭಾನಮ 
ಭಾಖಗಷ ಚಿನ ಖಳು, ಔಟುಿನಿಟಾಿದ ನಿಮಭಖಳಲಲ, ಷಿಂಫಿಂಧಿತ ರಿಸ್ಥತಿ ಭತುತ ಷಿಂಷೃತಿಮ ಷಿಂದಬಗಔಾನುಖುಣಾಗಿ 
ಸೆ ಿಂದಿಕ್ ೆಳಳಫೆೋಔು. ಷಬ ೆಸೆೋಗ ೆಕ್ಾಮಗನಿಗಹಿಷುತತದೆ ಎಿಂಫುದಯ ಔುರಿತು ರಿಖಣನೆಖಳನುನ ಭಾಡಫೆೋಔು: ಇಿಂಗೆಲಿಂಡ್ ನ 
ಷಬಗೆ ೆ ಈಜಿಪ್ಿ ನ ಷಬಗೆಿಿಂತ ಸೆಚುಿ ಸೆೋಗ ೆ ಸೆಚು ಿ ಧಾಮಿಗಔ ಷಾತಿಂತಯಿವಿದ ೆ ಭತುತ ಆದದರಿಿಂದ ಷುಾತಾಗಫೆ ೋಧಔ 
ಯಬೋೆದಖಳಿೆ. ಯತಿ ಷಭುದಾಮದಲಿಲ ಷ ಔತಾದ ಭಾಖಗಖಳನುನ ಯ ಪ್ರಷಲು ವಿತಾಯತಭನ ಭಾಖಗದವಗನ 
ಅಖತಮಾಗಿದೆ. 

 
ಮುಸ್ಲಂ ಷುಾರ್ಾಗಫ್ ೇಧನ್ಯಲಿಲ ಷಕ್ಯಿಯಾರ್ು ಮ ಲಕ, ಷಬ್ ಈ ಕ್ಳಗಿನುರ್ಳನುನ ಡ್ಯುತತದ್: 
ಎ. ಕ್ತಯಷತನಿಗಾಗಿ ಭುಸ್ಲಿಂಯನುನ ಸೆೋಗೆ ತಲುಫೆೋಔು ಎಿಂಫುದಯ ಔುರಿತು ಇದು ಸೆ ಷ ದೃಷ್ಟ್ಿಕ್ ೆೋನನುನ ಸೆ ಿಂದಿಯುತತದೆ. 
ಬಿ. ಷಬಮೆ ಜನಯು ಸೆ ಷ ಚಟುಟ್ಟಕ್ಖೆಳಿಗಾಗಿ ಭತುತ ಭುಸ್ಲಿಂಯ ಭತಾಿಂತಯಕ್ಾಾಗಿ ಾಯರ್ಥಗಷಲು ೆಯೋಯೆೋಪ್ರಷಲಾಖುುದು. 
ಸ್. ಕ್ೈೆಷತಯು ಶಿಕ್ಷಣ ಡೆಮುತಾತಯ ೆಭತುತ ಭುಸ್ಲಭಯ ಷಮಿೋ ಸೆ ೋಖಲು ಬಮನುನ ಔಳದೆುಕೆ್ ಳಳಲು ಾಯಯಿಂಭಿಷುತಾತಯೆ. 
ಡ್ರ. ಕ್ೈೆಷತಯು ಭುಸ್ಲಿಂರಿಗ ೆ ಷಾಕ್ಷಿಮಾಖಲು ಸೆಚು ಿ ರಿಣಾಭಕ್ಾರಿಮಾಖುತಾತಯೆ ಭತುತ ಸೆ ಷ ಷೆನೋಸ ೃದಿದಮಾಖುತತದೆ. 
ಇ. ಷತಮೆೋದದ ಜ್ಞಾನು ಉತತಭಾಗಿ ಖಯಹಿಷಲಡುತತದ ೆಭತುತ ಕ್ೈೆಷತಯು ಭುಸ್ಲಿಂರಿಗ ೆ ಅಥಗಾಖು ರಿೋತಿಮಲಿಲ ತಭಭ   
    ವಿವಾಷನುನ ಸೆೋಗ ೆಸಿಂಚಿನ ಕೆ್ ಳಳಫೆೋಕ್ಿೆಂದು ಔಲಿಮುತಾತಯೆ. 
ಎಫ್. ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗದ ಭ ಲಬ ತ ಜ್ಞಾನು ಕ್ೈೆಷತರಿಗ ೆ ಭುಸ್ಲಿಂಯೆ ಿಂದಿಗೆ ಉತತಭಾಗಿ ಷಿಂಫಿಂಧ ಸೆ ಿಂದಲು  
      ಅನುು ಭಾಡ್ರಕ್ ೆಡುತತದೆ. 
ಜಿ. ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗದಿಿಂದ ಭತಾಿಂತಯ ಸೆ ಿಂದಿದಯನುನ ತಯಫೆೋತಿ ಡೆದ ಕ್ೈೆಷತಯು ನೆ ೋಡ್ರಕ್ ೆಳುಳತಾತಯೆ. 

 
3.5.1 ್ಿೇರಣ್ ಮತುತ ಶಿಕ್ಷಣ 
ಭಸಾ ನಿೋಯೋಖ ಸೆೋಳುತತದೆ: 
ಆಖ ಯೋಷು ಸತತಯಕೆ್ಾ ಫಿಂದು-ಯಲೆ ೋಔದಲಿಲಮ  ಬ ಲೆ ೋಔದಲಿಲಮ  ಎಲಾಲ ಅಧಿಕ್ಾಯು ನನಗೆ ಕ್ ೆಡಲಟ್ಟಿದೆ. 
ಆದದರಿಿಂದ ನಿೋು ಸೆ ಯಟುಸೆ ೋಗಿ ಎಲಾಲ ದೆೋವಖಳ ಜನಯನುನ ಶಿಶಮಯನಾನಗಿ ಭಾಡ್ರರಿ; ಅರಿಗ ೆ ತಿಂದೆಮ, ಭಖನ, 
ವಿತಾಯತಭನ ಸೆಷರಿನಲಿಲ ದಿೋಕ್ಾಷಾನನಭಾಡ್ರಸ್ ನಾನು ನಿಭಗೆ ಆಜ್ಞಾಪ್ರಸ್ದದನೆನಲಾಲ ಕ್ಾಾಡ್ರಕ್ ೆಳುಳದಕೆ್ಾ ಅರಿಗ ೆಉದೆೋವ 
ಭಾಡ್ರರಿ. ನೆ ೋಡ್ರರಿ, ನಾನು ಮುಖದ ಷಭಾಪ್ರತಮಯಖೆ  ಎಲಾಲ ದಿಷ ನಿಭಭ ಷಿಂಖಡ ಇಯುತೆತೋನ ೆಎಿಂದು ಸೆೋಳಿದನು. 
(ಭತಾತಮ 28:18-20). 
 
ಈ ಾಔಮದಿಿಂದ ಈ ಕ್ಳೆಗಿನುಖಳನುನ ಯೋಷುವಿನಿಿಂದ ಔಲಿಮಫಸುದು: 

 ಆತನಿಗ ೆ ಎಲಲ ಅಧಿಕ್ಾಯವಿದೆ. ನಿೋು ಆತನನುನ ಅನುಷರಿಸ್ದಯೆ, ನಿೋು ಅತುಮನನತ ವಕ್ತತಮ ಅಡ್ರಮಲಿಲಯುತಿತರಿ. 
ಮಾುದ  ನಿಭಗೆ ಸಾನಿ ಭಾಡುುದಿಲಲ. 

 ಆತನು ಎಲಲ ಕ್ೈೆಷತರಿಗೆ ಎಲಲ ಜನಯನುನ ಷುಾತೆಗಯಿಂದಿಗೆ ತಲುುಿಂತ ೆ ಆಜ್ಞಾಪ್ರಷುತಾತನೆ ( ಭುಸ್ಲಭಯು 
ಷೆೋರಿದಿಂತ)ೆ. 

 ಶಿಶಮಯನಾನಗಿ ಭಾಡಲು, ದಿೋಕ್ಾಷಾನನ ಭಾಡ್ರಷಲು ಭತುತ ಅರಿಗ ೆಔಲಿಷಲು ಆತನು ಕ್ೈೆಷತರಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪ್ರಷುತಾತನೆ. 
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 ಯೋಷು ಕ್ೋೆಲ ಆದೆೋವಖಳನುನ ಭತುತ ಆಜ್ಞಖೆಳನುನ ನಿೋಡುುದಿಲಲ ಆದಯ ೆ ಅದುಬತಾದ ಾಗಾದನನ ನ 
ನಿೋಡುತಾತನೆ: ಆತನು ಮಾಾಖಲ  ನಿಮಭಿಂದಿಗೆ ಇಯುತಾತನೆ ಭತುತ ನಿಭಗೆ ಷಸಾಮ ಭಾಡುತಾತನೆ. 

 
ಭಸಾ ನಿೋಯೋಖು ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಳಗೆ ಿಂಡಿಂತ ೆ ಎಲಲ ಜನರಿಗೆ ನಿದೆೋಗಶಿಷಲಟ್ಟಿದೆ ಎಿಂದು ಇಡ್ರೋ ಷಬಮೆ 
ಷಭುದಾಮು ಸ್ೋಔರಿಷುುದು ಭುಕಮಾಗಿದೆ! ಕ್ೈೆಷತರಿಗ ೆಇದನುನ ಸಿಂಚಿನ ಕೆ್ ಳಳಲೆೋಫೆೋಔು ಎಿಂಫ ಷತಮ ತಿಳಿದಿದದಯ  ಆಗಾಗೆೆ 
ಕ್ೈೆಷತಯು ಭುಸ್ಲಿಂಯ ಸತಿತಯ ಸೆ ೋಖಲು ಬಮಡುತಾತಯೆ ಭತುತ ಅಿಂಜುಫುಯುಔಯಾಗಿದಾದಯ.ೆ ಬಮು ಸೆಚಾಿಗಿ ಅಜ್ಞಾನದಿಿಂದ 
ಉಿಂಟಾಖುತತದ;ೆ ಷಬಮೆ ಷದಷಮರಿಗೆ ಈ ಕ್ಳೆಗಿನ ವಿಶಮಖಳ ಫಗೆೆ ತಯಫೆೋತಿ ನಿೋಡು ಭ ಲಔ-ಯತಿ ವಿಶಮನುನ 
ಚನೆಾನಗಿ ತಿಳಿಷಫೆೋಔು: 
1. ಇಷಾಲಂ ಧಮಗದ ರಿಚಯ. ಇತಿಸಾಷ, ಭಸಭಭದ್, ಔುರ್ ಆನ್ , . ಇತಾಮದಿ. ಅಯ ಜಿೋನ. ಇತಾಮದಿ. ಕ್ೈೆಷತಯಾಗಿ    
   ತಭಭ ಭುಸ್ಲಿಂ ಷೆನೋಹಿತಯ ನಿಂಬಿಕ್ಮೆನುನ ತಿಳಿದುಕೆ್ ಿಂಡಾಖ,  ಷಿಂಸನ ಭತುತ ಷಿಂಫಿಂಧಖಳು ಷುಧಾರಿಷುತತೆ. 
2 . ಕ್ಷಮಮಾಚನ್. ಕ್ೈೆಷತ ನಿಂಬಿಕ್ಮೆ ವಿಯುದಧ ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಸೆ ಿಂದಿಯು ಆಕೆ್ೋಣೆಖಳಿಗೆ ಫುದಿಧಿಂತಿಕ್ಯೆಿಿಂದ  
    ಯತಿಕ್ತಯಯಿಷಲು ಷಾಧಮಾಖುತತದೆ. 
3. ಾಯಿೇಗಿಕ ಭಾರ್ಗಷ ಚಿರ್ಳು: ದೆೈನಿಂದಿನ ಜಿೋನದಲಿಲ ಭುಸ್ಲಿಂಯನುನ ಾಯಯೋಗಿಔ ರಿೋತಿಮಲಿಲ ಬೆೋಟ್ಟ  
    ಭಾಡುುದು ಸೆೋಗ.ೆ 
 
3.5.2 ವಿವ್ೇಶ ಕಾಯಗಡ್ ರಚಿಷುುದು. 
ಷಾಧಮಾದಶುಿ ಷಬಮೆ ಷದಷಮಯು ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗದ ಭ ಲ ಜ್ಞಾನ,  ಕ್ಷಮೆಮಾಚನ ೆ ಭತುತ ಯಷಯ ಕ್ತಯಯಮ 
ಾಯಯೋಗಿಔ ಭಾಖಗಷ ಚಿನ ಖಳನುನ ಡೆದುಕೆ್ ಳಳಫೆೋಔು. ಆದಾಖ ಮ, ಷಬಮೆ ಳಗೆ ಿಂದು ವಿವೋೆಶ ಖುಿಂು ಭುಸ್ಲಿಂರಿಗ ೆ
ತಲುಲು ಸೆಚು ಿಷುಧಾರಿತ ತಯಫೆೋತಿ ಭತುತ ಷಭನಮ ಾಯಥಗನೆ ಡೆಮಫೆೋಔು.  
 
ಕ್ಳಗಿನ ಸಂತರ್ಳನುನ ಶಿಪಾರಷು ಭಾಡಲಾಗಿದ್: 
1. ಭುಸ್ಲಿಂರಿಗ ೆಕ್ಲೆು ರಿೋತಿಮ ಕ್ೈೆಷತ  ಷೆೋೆಮ ಬವಿಶಮದ ಚಟುಟ್ಟಕ್ಖೆಳ ಬಾಖಾಖಲಿ ಎಿಂದು ಷಬಮೆ ನಾಮಔತ   
   ಪ್ರಕ್ ೆಳಳಫೆೋಔು. 
2 .ಇಡ್ರೋ ಕ್ೈೆಷತ ಷಭುದಾಮಕೆ್ಾ ಕ್ಾಮಗತಿಂತಯ ಭತುತ ನಿದಿಗಶಿ ಸಿಂತಖಳ ಫಗೆೆ ಷಭಗಔಾಗಿ ತಿಳಿಷಫೆೋಔು. 
3. ಷಬ ೆ5-10 ವಯದಾಧ ಗಔ ಕ್ೈೆಷತಯನುನ ನೆೋಭಔಗ ೆಿಂಡ ನಾಮಔನೆ ಿಂದಿಗೆ ವಿವೆೋಶ ಕ್ಾಮಗ ಖುಿಂಪ್ರಗೆ ನೆೋಮಿಷಫೆೋಔು. 
4 .ಾಯಥಗನೆಗಾಗಿ, ಚಟುಟ್ಟಕ್ಖೆಳ ಯೋಜನಖೆಳಿಗಾಗಿ ಭತುತ ಭುಿಂದಿನ ತಯಫೆೋತಗಾಗಿ ಈ ಖುಿಂು ನಿಮಮಿತಾಗಿ  
  ಬೆೋಟ್ಟಮಾಖುತತದೆ. 
 
3.5.3 ಕಾಯಗಡ್ಯ ಜಾಫಾದರಿರ್ಳು. 
ಕ್ಾಮಗಡ ೆಷುಾತೆಗಮನುನ ಸಿಂಚಿನ ಕೆ್ ಳಳಲು ಭುಸ್ಲಿಂ ಷಭುದಾಮದೆ ಿಂದಿಗೆ ಷಿಂಔಗಖಳನುನ ಅಭಿೃದಿಧಡ್ರಷು ಫಗೆೆ 
ಯೋಜನಖೆಳನುನ ಅಭಿೃದಿಧಡ್ರಷುತತದೆ ಭತುತ ನಿಧಾಗಯಖಳನುನ ತೆಗೆದುಕೆ್ ಳುಳತತದೆ. ಕ್ಾಮಗಡೆ ಈ ಕೆ್ಳಗಿನ 
ಜಾಫಾದರಿಖಳನುನ ಸೆ ಿಂದಿದೆ: 
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 ನೆಯಸೆೆ ಯೆಮ ಭುಸ್ಲಿಂಯನುನ ಬೆೋಟ್ಟ ಭಾಡಲು ಸೆ ಷ ಚಟುಟ್ಟಕ್ಖೆಳ ಾಯಯಿಂಬದ ಔಯಭಖಳನುನ 
ತೆಗೆದುಕೆ್ ಳುಳುದು. 

 ಚಟುಟ್ಟಕ್ಖೆಳನುನ ನಡೆಷಲು ಭತುತ ಷಿಂಗಟ್ಟಷಲು. 
 ಾಯಥಗನೆಮ ಫೆಿಂಫಲನುನ ಕ್ ೆೋಯಲು ಷಬಮೆ ಷದಷಮರಿಗೆ ತಿಳಿಷುುದು. 
 ಕ್ಾಮಗಡ ೆಭತುತ ಇಡ್ರೋ ಷಬಗೆ ೆಮಾಾಖಲ  ನಡಮೆು ತಯಫೆೋತಿಮನುನ ಆಯೋಜಿಷಲು ಭತುತ ನಡೆಷಲು.  
 ಸೆ ಷ ಭತಾಿಂತಯ ಸೆ ಿಂದಿದರಿಗೆ ಷಭಗಔಾಗಿ ಕ್ಾಳಜಿ ಹಿಷುುದು. 
 ಕ್ತಯಷತನಿಗಾಗಿ ಭುಸ್ಲಿಂಯನುನ ತಲುಲು ಿಂದೆೋ ದವಗನದೆ ಿಂದಿಗೆ ಇತಯ ಷಬೆಖಳು ಭತುತ/ಅಥಾ ಷಿಂಷೆಥಖಳಿಗ ೆ

ಷಿಂಬನಿೋಮ ಷಿಂಔಗನುನ ಅನೆೋಷ್ಟ್ಷಲು (ೆ ಯೋತಾಷಸಕ್ಾಾಗಿ, ಷಿಂಯೋಜಿತ ತಯಫೆೋತಿ, ಾಯಥಗನೆ). 
 
ಈ ವಿವೆೋಶ ಕ್ಾಮಗಡಗೆೆ ನಿಯಿಂತಯ ತಯಫೆೋತಿ ಭತುತ ೆ ಯೋತಾಷಸದ ಅಖತಮವಿದೆ. ಕ್ೈೆಷತ ದೆೈವಾಷರದಲಿಲ ನಿಯಿಂತಯ 
ತಯಫೆೋತಿಮ ಅಖತಮವಿಯುತತದೆ ಆದಯ ೆ ಇಷಾಲಮಿನ ಷಾಹಿತಮದ ಅರಿು ಷಸ ಫೆೋಔು. ತಯಫೆೋತಿ ಅಧಿಖಳು ಭೌಲಮಭಾನ 
ಭತುತ ಬವಿಶಮದ ಸ ೆಿಂದಾಗೆಕ್ಖೆಳೄೆಿಂದಿಗೆ ಭುಕ್ಾತಮಗೆ ಳಿಷಫೆೋಔು. 
 
ಇನೆ ನಿಂದು ಯಭುಕ ಅಿಂವೆಿಂದಯೆ ಷಿಂಔಗಜಾಲ. ಕ್ಾಮಗಖತ ಖುಿಂು, ಷಾಧಮಾದಾಖಲೆಲಾಲ, ನೆಯಮೆ ಷಬಖೆಳ ಇತಯ 
ಕ್ಾಮಗಡಖೆಳೄೆಿಂದಿಗೆ ಷಿಂಔಗದಲಿಲಯಫೆೋಔು ಭತುತ ಭಾಹಿತಿ, ಯಷಯ ವಿನಿಭಮ ಭಾಡ್ರಕ್ ೆಳಳಫೆೋಔು: 

 ಫಫರಿಗೆ ಫಫಯು ೆ ಯೋತಾಷಹಿಷಲು ಭತುತ ಾಯರ್ಥಗಷಲು. 
 ಇನ ನ ಸೆಚಿಿನ ನ ತಯಫೆೋತಿಮನುನ ಷಿಂಗಟ್ಟಷಲು ಭತುತ ಷಿಂಯೋಜಿಷಲು. 
 ಹಿಿಂದಿನ ಚಟುಟ್ಟಕ್ಖೆಳಿಿಂದ ಅನುಬದ ವಿನಿಭಮನುನ ಸೆಚಿಿನ ಷಲು. 
 ಬವಿಶಮದಲಿಲ ಷಿಂಯೋಜಿತ ಚಟುಟ್ಟಕ್ಖೆಳನುನ ಯೋಜಿಸ್ಲು ಭತುತ ನಡಷೆಲು. 

 
3.5.4 ಷಂಭನಿೇಯ ಚಟುಟಿಕ್ರ್ಳು. 
ಸೆಚಿಿನ ನ ಾಯಥಗನೆ ಭತುತ ಷಬಮೆ ಭ ಲಔ ಚಚೆಗ, ಆದಯ ೆ ನಿದಿಗಶಿಾಗಿ ವಿವೆೋಶ ಕ್ಾಮಗಡೆಮ ಖುಿಂು ಕ್ೈೆಷತ  
ಷಾಕ್ಷಿಮನುನ ಸೆಚಿನ ಷಿುಿಂತಸ ಷ ಔತ ಚಟುಟ್ಟಕ್ಖೆಳನುನ ಖಯಹಿಷು ಅಖತಮವಿದೆ, ಇದು ಮಾುದೆೋ ರಿಸ್ಥತಿಮಲಿಲ 
ಭುಸ್ಲಿಂಯೆ ಿಂದಿಗ ೆ ಷುಾತೆಗಮನುನ ಸಿಂಚಿನ ಕೆ್ ಳಳಲು ಕ್ಾಯಣಾಖುತತದೆ. ಆಲ ೆೋಚನೆಖಳನುನ ಉತೆತೋಜಿಷಲು ಷಿಂಬನಿೋಮ 
ವಿಚಾಯಖಳನುನ ಇಲಿಲ ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ; ಸೆ ಷ ವಿಧಾನಖಳನುನ ನಿಯಿಂತಯಾಗಿ ಅಭಿೃದಿಧಡ್ರಷಲು ಕ್ೈೆಷತಯನುನ 
ೆ ಯೋತಾಷಹಿಷಲಾಖುತತದೆ: 

 ಭುಸ್ಲಿಂಯನುನ ಅಯ ಭನಖೆಳಲಿಲ ಬೆೋಟ್ಟ ಭಾಡಲು ಮಸ್ಥತ ಕ್ಾಮಗಔಯಭನುನ ಜಾರಿಗೆ ಳಿಸ್ರಿ (ಉದಾ. 
ವಿವೆೋಶಾಗಿ ವಿನಾಮಷಗ ೆಳಿಷಲಾದ ಯವಾನಳಿಮ ಷಸಾಮದ ೆಿಂದಿಗ)ೆ. 

 ಆಷತೆಯಖಳು, ಕ್ಾಯಾಖೃಸಖಳು ಭುಿಂತಾದ ಷಾಗಜನಿಔ ಷಥಳಖಳಲಿಲ ಭುಸ್ಲಿಂಯನುನ ಬೆೋಟ್ಟ ಭಾಡ್ರರಿ. 
 ಅಯನುನ ಭಸ್ೋದಿಮಲಿಲ ಬೆೋಟ್ಟ ಭಾಡ್ರರಿ ಭತುತ ಯತಿಮಾಗಿ ನಿಭಭ ಷಬೆಗೆ ಭುಸ್ಲಿಂಯನುನ ಆಸಾನಿಸ್ರಿ. 
 ಷಾಗಜನಿಔ ಷಥಳಖಳಲಿಲ ುಷತಔ ಯ ದ ೆಿಂದಿಗ ೆಲೆೋಕನಖಳನುನ ವಿತರಿಸ್ರಿ. 
 ಶಗದ ಕ್ ೆನೆಮಲಿಲ, ಯತಿ ದಿನೂ ಷಲ ದಾಮನ ಸೆ ಿಂದಿಯು ಕ್ೆೈಷತ ಕ್ಾಮಲೆಿಂಡರ್ ಖಳನುನ ವಿತರಿಸ್ರಿ. 
 ಔಿಂ ಮಟರ್ ಜ್ಞಾನ, ಬಾಶಾ ಔಲಿಕ್ ೆಭತುತ ಇತಯ ಅೆೋಕ್ಷಗೆೋಮ ಕ್ೌವಲಮಖಳ ಔುರಿತು ಕ್ ೆೋಸ್ ಗಖಳನುನ ನಿೋಡ್ರರಿ. 
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 ಾದಮಾತೆಯ, ದಿಚಔಯ ಯಾಷಖಳು ಅಥಾ ಷುತಷಿಂಖಯಸಾಲಮಖಳಿಂತಸ ಯದೋೆವಖಳನುನ ಖುಿಂು 
ಷಿಂದವಗನನುನ ಆಯೋಜಿಸ್ರಿ. 

 ಪ್ರದ ವಿಶಮಖಳ ಔುರಿತು ವಿವೆೋಶ ಭಾತುಔತೆಖಳನುನ ಆಯೋಜಿಸ್ರಿ.277 
 ಅಯ ಜನಭದಿನದಿಂದು ಮಕ್ತತಖತಾಗಿ ಬೆೋಟ್ಟ ಭಾಡ್ರರಿ. ಉಡುಗೆ ಯೆಮನುನ ತಿಂದು ಷತಮೆೋದದಿಿಂದ ಿಂದು ಷಣಣ 

ಬಾಖನುನ ಒದಿರಿ. 
 ಅಯ ವಿವೆೋಶ ಸಫಫಖಳಿಗ ೆ ಆಸಾನಖಳನುನ ಸ್ೋಔರಿಸ್ರಿ ಭತುತ ಯತಿಮಾಗಿ ಅಯನುನ ಷಬಮೆಲಿಲಯು ನಿಭಭ 

ವಿವೆೋಶ ಸಫಫಖಳಿಗ ೆಆಸಾನಿಸ್ರಿ. 
 ಯತೆಮೋಔಾಗಿ ಅಥಾ ನಿಭಭ ಭನೆಯಿಿಂದ ಅಥಾ ಷಬಮೆು ಿಂದು ಖುಿಂಾಗಿ ಅಯನುನ ವಿವೆೋಶ ಊಟಕ್ಾೆ 

ಆಸಾನಿಸ್ರಿ, ಷತಮೆೋದದಿಿಂದ ಒದುದು, ಷಿಂಗಿೋತದೆ ದಿಗೆ ಕ್ಾಮಗಔಯಭ, ಚಲನಚಿನ ತಯನುನ ತೆ ೋರಿಷುುದು 
ಇತಾಮದಿ ಕ್ಾಮಗಔಯಭಖಳನುನ ನಿೋಡ್ರರಿ. 

 ಅಯ ಭನಖೆಳಿಗ ೆ ಅಥಾ ಅಯ ಅಿಂಚ ೆ ೆಟ್ಟಿಗೆಖಳಿಗ ೆ ಔಯತಯಖಳನುನ ತಲುಪ್ರಸ್ರಿ ಭತುತ ಚಚಿನ ಗಷಲು278 
ಮಾುದಾದುಯ ಯವೆನಖಳಿಮೆಾ ಎಿಂದು ಅರಿಗೆ ಔಯ ೆಭಾಡ್ರ ಕ್ೋೆಳಿರಿ. 

 
ಿವಾನಳಿ ವಿಧಾನ. 
ವಿವೆೋಶಾಗಿ ವಿನಾಮಷಗ ೆಳಿಷಲಾದ ಯವಾನಳಿಮ ಭ ಲಔ ಭುಸ್ಲಭರಿಗೆ ತಲುು ಿಂದು ವಿಧಾನಾಗಿದೆ. ಅಲಿಲ, 
ಅನೆೋಔ ಭಾಾಗಡುಖಳು ಷಾಧಮ. ಭುಸ್ಲಿಂ ಭನಖೆಳಿಗ ೆ ಬೆೋಟ್ಟ ನಿೋಡಲು ಇಫಫಯು ಅಥಾ ಭ ಯು ಕ್ೈೆಷತಯು ಟ್ಟಿಗೆ 
ಸೆ ೋಖಫೆೋಔು. ಇದನುನ ಸೆೋಗ ೆಭಾಡಫಸುದೆಿಂದು ಕ್ಳೆಗಿನುಖಳು ಷ ಚಿನ ಷುತತೆ: 
 
ಫಾಗಿಲಲಿಲ, ಖುಿಂು ತಭಭನುನ ರಿಚಯಿಸ್ಕೆ್ ಳುಳತತದೆ: 

 ವುಬ ದಿನ, ನನನ ಸೆಷಯು...... ಭತುತ ಇಯು ನನನ ಷೆನೋಹಿತ..... ನಾು ......ಇಲಿಲಿಂದ ಫಯುತಿತದೆದೋ ೆ ಭತುತ 
ಧಾಮಿಗಔ/ಷಾಭಾಜಿಔ ಯವೆನಖಳ ಔುರಿತು ಷಮಿೋಕೆ್ಮನುನ ನಡೆಷುತಿತದೆದೋ ೆ ಭತುತ ದೆೋಯನುನ ಸುಡುಔು 
ಯತಿಯಫಫರಿಖ  ಷಸಾಮ ಭಾಡಲು ಸ್ದಧಯಾಗಿದೆದೋೆ! 

 ಕ್ಲೆು ಯವೆನಖಳಲಿಲ ನಿಭಭ ಆಲೆ ೋಚನಖೆಳನುನ ನಾು ಯವಿಂಸ್ಷುತೆತೋೆ. ನಿಭಭ ಷಭಮದ ಕ್ಲೆು ನಿಮಿಶಖಳನುನ 
ನಾನು ತೆಗೆದುಕೆ್ ಳಳಫಸುದೆೋ? (ಮಕ್ತತಮು ಸೌದು ಎಿಂದು ಸೆೋಳಿದಯೆ ನಿೋು ಭುಿಂದುರಿಷಫಸುದು; ಉತತಯ ಇಲಲ 
ಎಿಂದಾದಯೆ, ಯವಾನಳಿ ಇಲಲದೆ ಧಾಮಿಗಔ ಷಿಂಬಾಶಣೆಮನುನ ಯೋೆಶಿಷಲು ಯಮತಿನಸ್ರಿ: ‚ನಿತಮ ಜಿೋನನುನ 
ಸೆ ಿಂದು ನಿದಿಗಶಿ ಜ್ಞಾನಕ್ಾೆ ನಾನು ಸೆೋಗೆ ಫಿಂದ ೆಎಿಂದು ನಾನು ನಿಭಗೆ ವಿರಿಷಫಸುದೆೋ?‛ ಮಕ್ತತಮು ಆಷಕ್ತತ 
ಸೆ ಿಂದಿಲಲದಿದದಯ,ೆ ವಿದಾಮ ಸೆೋಳಿರಿ; ಷಭಮ ಷ ಔತಲಲದಿದದಯ,ೆ ಇನೆ ನಿಂದು ದಿನಾಿಂಔದಿಂದು ಫೆೋಟ್ಟಮಾಖು 
ನೆೋಭಕ್ಾತಿ ಭಾಡಲು ಯಮತಿನಸ್ರಿ). 

 
 
--------------- 
277 ವಿಬಾಖ 3.5.5 ನೆ ೋಡ್ರರಿ. 
278 ಭುಸ್ಲಿಂ ಒದುಖರಿಗಾಗಿ ನಿದಿಗಶಿಾಗಿ ಯದೆೋವಖಳನುನ ಫಯೆಮಫೆೋಔು ಭತುತ ರಿಸ್ಥತಿಗೆ ಷಿಂಫಿಂಧಿಸ್ಯಫೆೋಔು 
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ಷ ಚಿಸ್ದ ಿವ್ನರ್ಳು. 
ಷಾಭಾಜಿಕ: 
1) ನಿೋು ಈ ಷಥಳದಲಿಲ ಎಶುಿ ದಿನದಿಿಂದ ಾಸ್ಷುತಿತದಿದೋರಿ? 
2) ಈ ಷಭುದಾಮದಲಿಲ ನಿೋು ಷಿಂತೆ ೋಶಾಗಿದಿದೋಯಾ? 
3) ಇದನುನ ಉತತಭ ಷಥಳನಾನಗಿ ಭಾಡಲು ನಿೋು ಏನು ಫದಲಾಯಿಷಲು ಫಮಷುತಿತೋರಿ? 
 
ಧಾಮಿಗಕ: 
1) ನಿಭಭ ಧಾಮಿಗಔ ಷಿಂಫಿಂಧ ಏನಾಗಿದ?ೆ 
2) ನಿೋು ಮಾುದೆೋ ನಿದಿಗಶಿ ಧಾಮಿಗಔ ಖುಿಂಪ್ರಗೆ ಷೆೋರಿದಯೆೋ? 
3) ಜನನ ಅಥಾ ೆೈಮಕ್ತತಔ ನಿಧಾಗಯದ ಭ ಲಔ ನಿೋು ಈ ಧಭಗಕ್ಾೆ ಷೆೋರಿದಯೆೋ? 
4) ದೆೈನಿಂದಿನ ಜಿೋನದಲಿಲ ಾಯಯೋಗಿಔ ವಿವಾಷದ ಔುರಿತು ನಿೋು ಸೆೋಗೆ ನಿಣಗಯಿಷುತಿತೋರಿ: 
   (ಫಸಳ ಧಾಮಿಗಔ-ಷಾಿಂದಭಿಗಔ-ವಿಯಳ) 
5) ನಿಭಭ ನಿಂಬಿಕ್ಮೆನುನ ನಿಜಾದದುದ ಎಿಂದು ಮಾಕೆ್ ರಿಖಗೆಷುತಿತೋರಿ? 
6) ಎ) ಷಾು ಬಿ) ತಿೋಪ್ರಗನ ದಿನ ಸ್) ದೆೋಯು ನಿಭಗೆ ಔಯುಣಮೆನುನ ತೆ ೋರಿಷುುದಿಲಲ ಎಿಂದು ನಿೋು ಬಮಡುತಿತೋಯಾ? 
7) ನಿೋು ಿಂದು ದಿನ ಯದೆೈಸ್ನಲಿಲ ದೆೋಯ ೆಿಂದಿಗೆ ಇಯುತಿತೋರಿ ಎಿಂದು ನಿಭಗೆ ಕಚಿನ ತಾಗಿದೆಯೋ? 
8) ನಿೋು ಇಿಂದು ಷಾಮುತಿತೋಯಾ, ದೆೋಯ ಭುಿಂದೆ ನಿಿಂತುಕ್ ೆಿಂಡ್ರದೆದೋನೆ ಎಿಂದು ಊಹಿಸ್ಕ್ ೆಳಿಳರಿ ಆತನು ನಿಭಭನುನ ಹಿೋಗೆ   
   ಕ್ೋೆಳುತಾತನೆ: ಮಾಕೆ್ ನಾನು ನಿಭಭನುನ ಯದೆೈಸ್ಗೆ ಯೋೆವ ಭಾಡಲು ಬಿಡಫೆೋಔು? ನಿೋು ಏನು ಉತತಯ ಕ್ ೆಡುತಿತೋರಿ: 
 
ನಿೇು ಿವಾನಳಿಯನುನ ಮುಗಿಸ್ದ ನಂತರ ನಿೇು ಹಿೇಗ ್ಸ್ೇಳಬಸುದು: 

 ನಾು ಯವಾನಳಿಮನುನ ಭುಗಿಸ್ದದೆೋೆ. ನಿಭಭ ಉತತಯಖಳು ಆಷಕ್ತತದಾಮಔಾಗಿೆ! ನಿಭಭ ಷಭಮಕ್ಾೆ ತುಿಂಫಾ 
ಧನಮಾದಖಳು! 

 ನಭಭ ಷಮಿೋಕೆ್ಮ ಪಲಿತಾಿಂವ ಭತುತ ಭೌಲಮಭಾನನುನ ತಿಳಿಮಲು ನಿೋು ಫಮಷುವಿಯಾ? 
 ನಾನು ಷತತ ನಿಂತಯ ನಾನು ದೆೋಯ ೆಿಂದಿಗೆ ಯದೆೈಸ್ನಲಿಲ ಇಯುತೆತೋನೆ ಎಿಂದು ನನಗ ೆ ಸೆೋಗ ೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಎಿಂದು 

ನಾನು ವಿರಿಷಲು ನಿಭಗೆ ಸೆಚುಿ ಷಭಮವಿದೆಮಾ? 
 ನಿೋು ಕ್ಲೆು ಕ್ೈೆಷತ ಷಾಹಿತಮ ಅಥಾ ಡ್ರವಿಡ್ರಖಳನುನ ಸ್ೋಔರಿಷಲು ಫಮಷುವಿಯಾ? 
 ನಾನು ಇನೆ ನಿಂದು ಫಾರಿ ನಿಭಭನುನ ಬೆೋಟ್ಟ ಭಾಡಫಸುದೆೋ? 

 
ಈ ಕ್ಳೆಗಿನ ಉದಾಸಯಣೆಮಲಿಲಯುಿಂತೆ ಕ್ೈೆಷತಯು ಭುಸ್ಲಿಂಯೆ ಿಂದಿಗ ೆಷಿಂದವಗನಖಳ ದಾಕಲೆಖಳನುನ ಇಟುಿಕ್ ೆಳಳಫೆೋಔು: 
 
ಷಥಳ: ವಿಳಾಷ: 
ಸೆಷಯು: ದ ಯಾಗೆ: 
ದಿನಾಿಂಔ/ ಮಾಯು:    ಕ್ ೆಟ್ಟಿಯು ಷಾಹಿತಮ: ವಿಕ್ಷಣೆಖಳು: 
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3.5.5 ಮುಸ್ಲಂಯ್ ಂದಿಗ್ ವಿವ್ೇಶ ಕ ಟರ್ಳನುನ ಆಯೇಜಿಷುುದು. 
ವಿಭಿನನ ಧಭಗಖಳ ಜನಯ ನಡುೆ ವಾಿಂತಿಮುತ ಷಬಖೆಳಿಗ ೆಸಲು ವಿಭಿನನ ಭಾಖಗಖಳಿ.ೆ ಇಲಿಲ ಿಂದು ಷಲಸೆ ಇದ:ೆ 
‚ಉತತಭ ತಿಳುಳಿಕೆ್ಗಾಗಿ ಷಬ‛ೆ ಮ ಖುರಿ ವಿಭವೆಗ ಭಾಡುಿಂಥದಲಲ ಆದಯ ೆ ಪ್ರದ ವಿಶಮದ ಫಗೆೆ ವಿಭಿನನ 
ದೃಷ್ಟ್ಿಕ್ ೆೋನಖಳನುನ ಯಷುತತಡ್ರಷುುದು. ಯತಿಯಿಂದು ಔಡಮೆ  ತನನ ವಿವಾಷನುನ ಯಷುತತಡ್ರಷುತತದೆ ಭತುತ ಎಯಡ  
ಕ್ಷಖಳು ಕ್ೋೆಳಿದಿಂತೆ, ಕ್ಲೆು ಸೆೋಳಿಕೆ್ಖಳು ಿಂದದಲಿಲಯಫಸುದು ಭತುತ ಇನ ನ ಕ್ಲೆು ವಿಯುದದಾದಿಂಥುಖಳು 
ಇಯಫಸುದು. ಯಷಯಯ ವಿವಾಷದ ಉತತಭ ತಿಳುಳಿಕೆ್ಮು ಎಯಡು ವಿವಾಷ ಷಭುದಾಮಖಳ ನಡು ೆ ಸೆ ಷ ಷೆನೋಸಕೆ್ಾ 
ಕ್ಾಯಣಾಖು ಗೌಯನುನ ಷೃಷ್ಟ್ಿಷಫೆೋಔು. ಕ್ೈೆಷತಯು ಭುಸ್ಲಭಯನುನ ಭತಾಿಂತಯ ಭಾಡಲು ಷಾಧಮವಿಲಲ-ಇದು ದೆೋಯ 
ಕ್ಲೆಷ! ಇಿಂತಸ ಷಬಖೆಳ279 ರಿಣಾಭಾಗಿ ಕ್ಲೆಯು ತಭಭ ಧಭಗನುನ ಫದಲಾಯಿಷಫಸುದು ಎಿಂದು ಕ್ೈೆಷತಯು ಭತುತ 
ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಇಫಫಯ  ತಿಳಿದಿಯಫೆೋಔು ಭತುತ ಪ್ರಕ್ ೆಳಳಫೆೋಔು. ಯಷಾತಪ್ರಸ್ಯು ಕ್ಲೆು ಭಾಖಗಷ ಚಿನ ಖಳು:  
 
1) ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಭತುತ ಕ್ೈೆಷತಯು ಚರ್ಗ ಭತುತ ಭಸ್ೋದಿಮಲಿಲ ಮಾಗಮಾಗಿ ಬೆೋಟ್ಟಮಾಖುತಾತಯೆ. 
2)  ಗಸ್ದಧತಾ ಷಬಖೆಳಲಿಲ, ಇಡ್ರೋ ಷಾಥನೆಮನುನ ವಿಯಾಗಿ ಚಚಿನ ಗಷಲಾಖುುದು ಭತುತ ಷಿಂಗಟನಾ ಷಮಿತಿಮು   
   ುತತದೆ. 
3 ಪ್ರದ ವಿಶಮದ ಔುರಿತು ಬಾಶಣನುನ ಯಷುತತಡ್ರಷಲು ಯತಿಯಿಂದು ಔಡಮೆ  ಿಂದೆೋ ಷಭಮನುನ ಸೆ ಿಂದಿ   
  ಯುತತದೆ (ಉದಾ. 30 ನಿಮಿಶಖಳು). 
4) ಎಯಡು ಯಷುತತಿಖಳ ನಿಂತಯ,  ಷುಭಾಯು 30 ನಿಮಿಶಖಳ ಯವೆನ/ಉತತಯ ಷಭಮದ ಭತೆ ತಿಂದು ಅಧಿೋೆವನು  
   ಅನುಷರಿಷುತತದೆ. ಎಯಡ  ಕ್ಷಖಳು ಪ್ರಕ್ ೆಿಂಡ ನಿಯೋಜಿತ ಭಧಮಷಥಗಾಯನು ಈ ಅಧಿೆೋವನನುನ ನಿದೆೋಗಶಿಷುತಾತನೆ.   
   ವಿಶಮಕ್ಾೆ ಷಿಂಫಿಂಧಿಸ್ದ ಯವೆನಖಳನುನ ಭಾತಯ ಅನುಭತಿಷಲಾಖುತತದೆ. ಜನಯು ಆಔಯಭಣಕ್ಾರಿ ಅಥಾ ಅಭಾನಔಯ  
   ಯವೆನಖಳಿಿಂದ ದ ಯವಿಯಫೆೋಔು. ಷಿಂಕ್ಷಿತ ಅಭಿಾಯಮಖಳು, ಯವೆನಖಳು ಅಥಾ ಉತತಯಖಳನುನ ನಿೋಡಫಸುದು. 
5) ೆೈಮಕ್ತತಔ ಷಿಂಬಾಶಣೆ ಭತುತ ಚಚೆಗಖಳನುನ ಫೆಳಷೆು ಷಥಳದಲಿಲ ಷಬಮೆ ಭತೆ ತಿಂದು, ಸೆಚು ಿವಾಿಂತ ಷಭಮನುನ  
   ಅನುಷರಿಷಫೆೋಔು. ಅಿಂತಸ ಷಭಮದಲಿಲ ಕ್ೈೆಷತರಿಗ ೆ ಷುಾತೆಗ ಸಿಂಚಿನ ಕೆ್ ಳಳಲು ಅಕ್ಾವವಿದ.ೆ ಉಸಾಯ ಭತುತ  
   ಲಗು ಆಸಾಯನುನ ನಿೋಡಫೆೋಔು. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------ 
279  ಅಿಂತಸ ಷಬೆಖಳು ಎಯಡ  ಔಡೆಯಿಿಂದ ಧಾಮಿಗಔ ಷಾತಿಂತಯಿನುನ ಡೆದಿಯುಲಿಲ ಭಾತಯ ಷಾಧಮ. 
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ಆಯಾಭಾಡ್ರದ ವಿಶಯರ್ಳು ಧಾಮಿಗಕ ಮತುತ ಷಾಭಾಜಿಕಾಗಿರಬಸುದು: 

 
3.6 ಮರ್ಾಂತರ ಮತುತ ಶಿಶಾತವ. 
ಎಯಡನೆಮ ಭಸಾಮುದಧದ ನಿಂತಯ, ಸೆ ಷ ಅಿಂತಯಯಾಷ್ಟ್ಾೋಮ ಆರ್ಥಗಔ ರಿಸ್ಥತಿ, ಸಲಾಯು ಷಥಳಿೋಮ ಮುದಧಖಳು 
ಭತುತ ಕ್ಲೆು ಜನಾಿಂಗಿೋಮ, ಯಾಜಕ್ತೋಮ ಅಥಾ ಧಾಮಿಗಔ ಖುಿಂುಖಳ ಕ್ತಯುಔುಳು ವಿವ ಜನಷಿಂಖ್ಮೆಮಲಿಲ ಬಾರಿ 
ಫದಲಾಣೆಗೆ ಕ್ಾಯಣಾಗಿದೆ. ಷುಯಕ್ಷತೆ, ಸ್ಥಯತ ೆಭತುತ ಕ್ಲೆಷದ ಸುಡುಕ್ಾಟದಲಿಲ ಲಕ್ಾಿಂತಯ ಜನಯು ಿಂದು ದೆೋವದಿಿಂದ 
ಭತೆ ತಿಂದು ದೋೆವಕ್ಾೆ ತೆಯಳಿದಾದಯ.ೆ ಇದಯ ರಿಣಾಭಾಗಿ, ಕ್ೈೆಷತಯು ಭತುತ ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಯಿಂಚದ ಯತಿಯಿಂದು 
ಭ ಲೆಮಲ ಲ ಯತಿದಿನ ಬೆೋಟ್ಟಮಾಖುತಾತಯೆ. ಕ್ೈೆಷತಯು ಭತುತ ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಯಷಯಯ ವಿವಾಷನುನ ಸೆ ಿಂದಿದಾದಯೆ ಎಿಂಫ 
ಅರಿು ಷಸ ಾಮಔಾಗಿ ಫೆಳೆದಿದೆ. ಕ್ೈೆಷತ ಧಭಗ ಭತುತ ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗಕ್ಾೆ ಷಾಭಾನಮಾದ ಿಂದು ಅಿಂವೆಿಂದಯೆ ಅು 
ಮಿಶನರಿ ಧಭಗಖಳಾಗಿೆ, ಅಲಿಲ ವಿವಾಸ್ಖಳು ಇತಯ ಜನಯನುನ ತಭಭ ವಿವಾಷಕ್ಾೆ ಅನುಮಾಯಿಖಳಾಖಲು ಷಕ್ತಯಮಾಗಿ 
ಆಸಾನಿಷುತಾತಯ.ೆ ಈ ಆಸಾನಿಷು ಭನ ೆೋಬಾು ಆಮಾ ಧಭಗಖಯಿಂಥಖಳಲಿಲ ಅದಯ ಆಧಾಯನುನ ಸೆ ಿಂದಿದೆ: 
 
ಭತಾತಮ 11:28: ಎಲೆೈ ಔಶಿಡುಯೋೆ, ಸೆ ಯೆಸೆ ತತಯೋೆ, ನಿೋೆಲಲಯ  ನನನ ಫಳಿಗ ೆ ಫನಿನರಿ; ನಾನು ನಿಭಗೆ 
ವಿವಾಯಿಂತಿಕ್ೆ ಡುನೆು.280   
ಷ ಯಾ 16: 125: ನಿೋು (ಜನಯನುನ) ಮುಕ್ತತಯಿಂದಿಗೆ ಸಾಖ  ಷದುದೋೆವದೆ ಿಂದಿಗೆ ನಿಭಭ ಡೆಮನ ಔಡಗೆೆ ಔಯೆಯಿರಿ 
ಭತುತ ಅತಮತತಭ ರಿೋತಿಮಲಿಲ ಅಯ ೆಡನೆ ಾದಿಸ್ರಿ.......  
 
------------------------------ 
280 ಕೆ್ೈಷತಯು ಷತಮಕೆ್ಾ ಷಾಕ್ಷಿಮಾದಯ , ವಿತಾಯತಭ ಭಾತಯ ಭತಾಿಂತಯನುನ ತಯಫಲಲನು ಎಿಂಫುದನುನ ತಿತಸೆೋಳಫೆೋಕ್ಾಗಿದೆ. (ಉದಾಸಯಣೆಗೆ, ಅ.ಔೃ10:44 ನೆ ೋಡ್ರರಿ). ಭತಾಿಂತಯ ಸೆ ಿಂದಿದಯು ಯೋಷುನುನ 
ಸೆೋಗೆ ಅನುಷರಿಷಫೆೋಕ್ಿೆಂದು ಫೆ ೋಧಿಷಲು ಕೆ್ೈಷತಯು ಔಯೆಮಲಟ್ಟಿದಾದಯೆ  (ಭಾತಮ 28:20). 

ಧಾಮಿಗಕ   ಷಾಭಾಜಿಕ 
1) ದೆೋಯ ಏಔತೆ. 
2) ‚ಾ‛ ಎಿಂದಯೋೆನು? ಭನುಶಮ ಯದೆೈಸ್ಗ ೆಸೆೋಗೆ   
   ಯೋೆಶಿಷುತಾತನೆ? 
3) ಯೋಷುಕ್ತಯಷತ ಮಾಯು? ಭಸಭಭದ್ ಮಾಯು? 
4) ಷತಮೆೋದ ಭತುತ ಔುರ್ ಆನ್ : ಭ ಲ ಭತುತ ೆಯೋಯೆಣ ೆ
5) ದೆೋರಿಗ ೆಭನುಶಮನ ಷಿಂಫಿಂಧ. 
6) ನಿಜಾದ ಯಾದಿಮ ಖುಯುತುಖಳು ಮಾುು? 
7) ದೆೋಯ ಖುಣಲಕ್ಷಣಖಳು. 
8) ಾಯಥಗನೆ ಭತುತ ಉಾಷ.  
9)ನಿಜಾದ ಕ್ೈೆಷತ/ಭುಸ್ಲಭನ ಖುಯುತುಖಳು ಮಾುು? 
10) ‚ಚರ್ಗ‛/‚ಉಭಭ‛ ದ ಾಮಖ್ಾಮನ? 
11) ತಿೋಪ್ರಗನ ದಿನದಿಂದು ಏನಾಖುತತದೆ? 
 

1) ಭಾನ ಸಔುಾಖಳು ಭತುತ ಧಾಮಿಗಔ ಷಾತಿಂತಯಿ. 
2) ನೆೈತಿಔತೆ, ಾಯಭಾಗೆಔತ.ೆ 
3)ಔುಟುಿಂಫ ಜಿೋನ: ಖಿಂಡ-ಸೆಿಂಡತಿ-ಭಔಾಳ  
  ಷಿಂಫಿಂಧಖಳು. 
4) ವಿಾಹಿತ ಜಿೋನ. 
5) ಷಥಳಿೋಮ ಷಭಾಜದಲಿಲ ಭಔಾಳನುನ ಫೆಳಷೆುುದು. 
6) ಷೆನೋಸ ಭತುತ ನೆಯಸೆೆ ಯೆಮ ಭ ಲ ನಿಮಭಖಳು. 
7) ಬಯೋತಾದನೆಗೆ ಕ್ಾಯಣೆೋನು? 
8) ಮುದಧನುನ ಸೆೋಗ ೆತಪ್ರಷಫಸುದು? 
9) ಏಕೆ್ ಇಶುಿ ಬಯಶಾಿಚಾಯವಿದೆ. 
10) ಷಾಿಂಷೃತಿಔ ಜಿೋನ. 
11)ವಿವಿಧ ಜನಾಿಂಖಖಳ ನಡು ೆವಾಿಂತಿಮುತ ಜಿೋನನುನ  
   ಸೆೋಗೆ ಷಾಧಿಷಫಸುದು? 
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ಕ್ಲೆು ಕ್ೈೆಷತಯು ಭತುತ ಭುಸ್ಲಿಂಯು ವಿವಿಧ ಕ್ಾಯಣಖಳಿಗಾಗಿ ತಭಭ ಷಿಂತ ವಿವಾಷದಿಿಂದ ಅತೃತಯಾಗಿದಾದಯೆ ಭತುತ 
ಬಯಭನಿಯಷನಗೆ ಿಂಡ್ರದಾದಯ.ೆ ಅಿಂತಸ ಜನಯು ಬಾವಿಸ್ದ ಅಖತಮಖಳನುನ  ಯೆೈಷಲು ಮಾಗಮನುನ ಸುಡುಔುತಾತಯೆ.  
ಇತಿತೋಚಿನ ನ ದಿನಖಳಲಿಲ ಜನಯು ತಭಭ ನಿಶೆಠಮನುನ ಕ್ೈೆಷತ ಧಭಗದಿಿಂದ ಇಷಾಲಿಂಗ ೆ ಭತುತ ಇಷಾಲಿಂನಿಿಂದ ಕ್ೈೆಷತ ಧಭಗಕ್ಾೆ 
ಫದಲಾಯಿಷುುದು ಸೆಚು ಿಷಾಭಾನಮಾಗಿದೆ.  
 
ಆಫ್ರಯಕ್ಾ ಭತುತ ಮುಯ ೆೋಪ್ರನಲಿಲ ಅನೆೋಔ ಜನಯೆ ಿಂದಿಗೆ ಈ ನಿಶೆಠಮ ಫದಲಾಣೆಗೆ ನಾನು ೆೈಮಕ್ತತಔಾಗಿ 
ಷಾಕ್ಷಿಮಾಗಿದೆದೋನೆ. 2000 ಯಲಿಲ ಜುರಿರ್ (ಸ್ಟುಲೆಗಿಂಡ್) ನಲಿಲ ಷಾಗಜನಿಔ ಕ್ಾಮಗಔಯಭವೊಿಂದು ನಡೆಯಿತು, ಅಲಿಲ 
ಭುಸ್ಲಭಯು ತಭಭ ವಿವಾಷದಲಿಲ ಅನೌಚಾರಿಔ, ಆಔಶಗಔ ರಿೋತಿಮಲಿಲ ಯಷುತತಡ್ರಸ್ದಯು. ಬಾಶಣಖಳಲಿಲ ಮುಯ ೆೋಪ್ರನ 
ಜನರಿಗ ೆಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗದ ಯಷುತತತೆಮನುನ ವಿರಿಷಲಾಯಿತು, ಷಾಹಿತಮು ಭಾಯಾಟ ಭಾಡಲಾಯಿತು ಭತುತ  ಗ 
ಏಶಾಮದ, ಅಥಾ ವಿಶಿಶಿ ಆಸಾಯನುನ ಉಚಿನ ತಾಗಿ ನಿೋಡಲಾಯಿತು. ಆಖಲೆೋ ಇಷಾಲಿಂಗ ೆ ಭತಾಿಂತಯಗ ೆಿಂಡ್ರದದ ಸ್ಸ್ 
ಜನಯು ಭತುತ ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗನುನ ಫಸಳ ಆಔಶಗಔಾಗಿ ಔಿಂಡುಕೆ್ ಿಂಡ ಅನೆೋಔಯು ಇದದಯು ಆದಯ ೆ ಅದನುನ 
ಷಿಂಯದಾಮಾನುಷಾಯಾಗಿ ಸ್ೋಔರಿಷು ನಿಧಾಗಯನುನ ಇನ ನ ತೆಗೆದುಕೆ್ ಡ್ರಯಲಿಲಲ. ಈ ಜನಯಲಿಲ ಸೆಚಿಿನ ನಯು ತಾು ಕ್ೈೆಷತ 
ರಿಷಯದಲಿಲ ಫೆಳದೆಿದೆದೋ ೆಭತುತ ಕ್ಲೆಯು ಮದಲು ಕ್ೈೆಷತಯಾಗಿದದಯು ಎಿಂದು ಸೆೋಳಿಕೆ್ ಿಂಡಯು. 
 
ಭತೆ ತಿಂದೆಡ,ೆ ನಾನು ಇಷಾಲಿಂ ಯಾಶಾದ ಫಫ ಉದಮಮಿಮನುನ ಬೆೋಟ್ಟಮಾದೆ, ಆತನು ತನನ ಜಿೋನದುದದಔ ಾ 
ಭುಸ್ಲಿಂನಾಗಿದದನು ಆದಯ ೆ ಇತಿತೋಚೆಗೆ ಕ್ೈೆಷತ ಧಭಗಕ್ಾೆ ಭತಾಿಂತಯಗ ೆಿಂಡನು. ಆತನು ತನನ ಷಿಂತ ಬಾಶೆಮಲಿಲ 
ಷತಮೆೋದನುನ ಒದಲು ಯಸಷಮಾಗಿ ಅದನುನ ಡೆದಿದದನು. ಆತನು ಮುಯ ೆೋಪ್ರಗೆ ಯಮಾಗೆಷುತಿತದದಿಂತ,ೆ ಚಚುಗಖಳಿಗೆ 
ಬೆೋಟ್ಟ ನಿೋಡ್ರದಾಖ ಭತುತ ಕ್ೈೆಷತಯೆ ಿಂದಿಗೆ ಭಾತನಾಡುತಿತದಾದಖ, ಕ್ೈೆಷತನಾಖುುದು ಷರಿಮಾದ ಸೆಜುೆ ಎಿಂದು ಆತನಿಗೆ 
ಷಶಿಾಯಿತು. ಆತನ ಜಿೋನಕ್ಾೆ ಹಿಿಂಷೆ ಭತುತ ಬಮದ ಕ್ಾಯಣಖಳಿಗಾಗಿ, ಕ್ೈೆಷತನಾಗಿ ತನನ ತಾಮಾನಡ್ರಗೆ ಭಯಳಲು ಆತನಿಗ ೆ
ಷಾಧಮಾಖಲಿಲಲ. ಆತನು ತನನ ಭತಾಿಂತಯದ ಫೆಲಮೆನುನ ಬರಿಷಲು ಸ್ದದನಾಗಿದದನು, ಆತನು ತನನ ಔುಟುಿಂಫ ಭತುತ 
ಮಸಾಯನುನ ಬಿಟುಿ ಮುಯ ೆೋಪ್ರನಲಿಲ ಷಿಂ ಣಗಾಗಿ ಸೆ ಷ ಜಿೋನನುನ ಾಯಯಿಂಭಿಷಲು ಆತನು ಸ್ದಧಯಾಗಿದದನು. 
ಈ ಉದಮಮಿ ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗದ ಫಗೆೆ ಬಯಭನಿಯಷನಗೆ ಿಂಡ್ರಯು ತನನ ತಾಮಾನಡ್ರನಲಿಲ ಇನ ನ ಅನೆೋಔ ಜನಯ ಫಗೆೆ 
ತಿಳಿದಿದಾದನೆ ಎಿಂದು ಖಭನಷೆಳದೆನು. 
 
3.6.1. ಮರ್ಾಂತರದ ್ಿೇಯ್ಣರ್್ಳು. 
ನನನ ಡಾಔಿಯೆೋಟ್ ಯಫಿಂಧದಲಿಲ ನಾನು 20 ಭತಾಿಂತಯ ಸೆ ಿಂದಿದಯನುನ ಷಿಂದಶಿಗಸ್ದೆೋನು, ಸತುತ ಭಿಂದಿ ಕ್ೈೆಷತ 
ಧಭಗದಿಿಂದ ಇಷಾಲಿಂಗೆ ಭತುತ ಸತುತ ಇಷಾಲಿಂನಿಿಂದ ಕ್ೈೆಷತ ಧಭಗಕ್ಾೆ ಭತಾಿಂತಯಗ ೆಿಂಡಯಾಗಿದದಯು.281 ಯತಿ ಭತಾಿಂತಯ 
ಯಕ್ತಯಯಮಲಿಲ282 ನಾನು ಖುಯುತಿಸ್ಯು ಐದು ಉದೆದೋವಖಳಲಿಲ ಎಯಡು ಭತುತ ನಾಲಾಯ ನಡು ೆಿಂದು ಾತಯವಿದೆ ಎಿಂದು 
ನಿಯ ಣೆಖಳು ಯಔಟಡ್ರಷುತತೆ. ಈ ಕ್ಳೆಗಿನುಖಳಲಿಲ ನಾನು ಐದು ರಿತಗನೆ ಉದೆದೋವಖಳನುನ ಷಿಂಕ್ಷಿತಾಗಿ 
ವಿರಿಷುತೆತೋನ,ೆ ಅದು ನನನ ಷಿಂವೆೃೋಧನೆಖಳ ಯಕ್ಾಯ ಅತಮಿಂತ ಭುಕಮಾಗಿದೆ. ಆದಾಖ ಮ, ಇುಖಳು ಭಾತಯ ಅಿಂತಿಭಲಲ. 
 
---------------- 
281 ನೆ ೋಡ್ರರಿ ಭೌಯರ್ (1999). 
282 ಭತಾಿಂತಯು ಷಾಭಾನಮಾಗಿ ದಿೋಗಗ ಷಭಮ-ತಿಿಂಖಳು ಅಥಾ ಶಗಖಳಲಿಲ ನಡೆಮುತತದೆ ಎಿಂದು ನಿಯ ಣೆಮು ಯಔಟಡ್ರಷುತತದೆ. 
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ಮರ್ಾಂತರದ ಐದು  ಉದ್ದೇವರ್ಳು: 
1) ಧಾಮಿಗಕ. 
ಈ ಉದೆದೋವನುನ ಕ್ಲೆವೊಮೆಭ ಭತಾಿಂತಯದ ‚ಫೌದಿಧಔ‛ ಉದೆದೋವ ಅಥಾ ಷಾಿಂಯದಾಯಿಔಾಗಿ ‚ನಿಜಾದ‛ ಉದೆದೋವ 
ಎಿಂದು ಔಯೆಮಲಾಖುತತದೆ. ಫಫ ಮಕ್ತತಮು ಷಾಹಿತಮ, ದ ಯದವಗನ, ಉನಾಮಷಖಳು ಭತುತ ಇತಯ ಭಾಧಮಭಖಳ ಭ ಲಔ 
ಧಾಮಿಗಔ ಅಥಾ ಆತಿೀಔ ವಿಶಮಖಳ ಫಗೆೆ ಜ್ಞಾನನುನ ಷಕ್ತಯಮಾಗಿ ಸುಡುಔುತಾತನೆ. ನನನ ಅಧಮಮನದಲಿಲ ಫಫ 
ಮಕ್ತತಮು ಕ್ೈೆಷತ ಅಥಾ ಇಷಾಲಮಿನ ವಿವಾಷದ ಜ್ಞಾನನುನ ಷಕ್ತಯಮಾಗಿ ಡೆಮುತಾತನೆ ಎಿಂದಥಗಾಗಿದೆ. 
 
ಷಿಂದಶಿಗಸ್ದ ಕ್ಲೆು ಭತಾಿಂತರಿಖಳು ಕ್ೈೆಷತ ಧಭಗ ಅಥಾ ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗದ ಫಗೆೆ ಧಾಮಿಗಔ ಜ್ಞಾನನುನ 
ಫಮಷುತಿತದದಯು ಮಾಕ್ಿೆಂದಯ ೆಅಯ ಭ ಲ ವಿವಾಷದ ಅನುಬದ ೆಿಂದಿಗೆ ಷಭಷಮೆ ಅಥಾ ‚ಬಿಔಾಟುಿ‛ ಇತುತ. "ಫೆ ೋಧನೆ 
ಅಥಾ ಆಚಯಣೆಖಳನುನ ‚ಅಥಗಭಾಡ್ರಕ್ ೆಳಳಲು‛ ಷಾಧಮಾಖದಿಯುುದು ನಿೋಡ್ರಯು ಭುಕಮ ಕ್ಾಯಣಾಗಿದೆ. ಅಿಂತಸ 
ಮಕ್ತತಖಳು ತಭಭ ನಿಂಬಿಕ್ಮೆ ಫೆ ೋಧನಮೆನುನ ಇನುನ ಭುಿಂದೆ ಅಥಗಭಾಡ್ರಕ್ ೆಳಳಲು ಭತುತ ಪ್ರಕ್ ೆಳಳಲು ಷಾಧಮಾಖದ 
ಕ್ಾಯಣ ಅದನುನ ಬಿಟುಿ ಮಾಗಮನುನ ಅನೆೋಷ್ಟ್ಷಲು ‚ತಳಳಲಟಿಯು‛ ಎಿಂದು ಅಯು ಬಾವಿಸ್ದಯು. ಸೆ ಷ ಧಭಗು 
"ಉತತಭ" ಭತುತ ಸೆಚು ಿಅಥಗಾಖುಿಂತಸದಾದಗಿಯುುದರಿಿಂದ. ಅದನುನ ಸ್ೋಔರಿಷಲು ಮಕ್ತತಮನುನ ಅದು ‚ಎಳದೆಿದ‛ೆ. 
 
2) ಅತಿೇಂದಿಿಯ. 
ಅತಿೋಿಂದಿಯಮ ಭತಾಿಂತಯ ಅನುಬ "ಷಾಭಾನಮಾಗಿ ದೃಷ್ಟ್ಿ, ಧವನಿಖಳು ಅಥಾ ಇತಯ ಭಾಸ್ಔಾಗಿ ಅತಿೋಯೆೋಔದ 
ಅನುಬಖಳಿಿಂದ ೆಯೋರಿತಾದ ಳನೆ ೋಟದ ಸಠಾತ್ ಭತುತ ಆಘಾತಕ್ಾರಿ ಷೆ ಪೋಟಾಗಿದೆ." " ಭಾಸ್ಔಾಗಿ ಅತಿೋಯೆೋಔದ 
ವಿದಮಭಾನ" ನುನ ಷಾಭಾನಮಾಗಿ ೆೈಜ್ಞಾನಿಔಾಗಿ ಅಥಾ ತಔಗಫದಧಾಗಿ ವಿರಿಷಲಾಖದ ಅನುಬ ಎಿಂದು 
ವಿರಿಷಲಾಖುತತದೆ. ಷತಮೆೋದದಲಿಲನ ಅತಿೋಿಂದಿಯಮ ಅನುಬಕ್ಾೆ ಷಿಂಫಿಂಧಿಸ್ದಿಂತೆ ಭ ಲಭಾದರಿಮ ಭತಾಿಂತಯು 
ಷಾಭಾನಮಾಗಿ ದಭಷಾಕ್ಾೆ ಸೆ ೋಖುಾಖ ತಾಷಗಸ್ ಷೌಲನಿಗೆ ಕ್ಾಯಣಾಗಿದೆ (ಅ.ಔೃ 9). ಧಾಮಿಗಔ ರಿಬಾಶೆಮಲಿಲ ಅದು 
ಆತಿೀಔ ದೆೈವಿಔ ವಕ್ತತಮ ನೆೋಯ ಸಷತಕ್ೋೆದ ತಿಳುಳಿಕೆ್ಮನುನ ಸೆ ಿಂದಿದ,ೆ ಅಿಂತಸ ಭತಾಿಂತಯಖಳಲಿಲ ವಿತಾಯತಭನು 
ಭಾನನ ತಿಳುಳಿಕ್ಮೆನುನ ಮಿೋರಿ ಸೆ ೋಖು ರಿೋತಿಮಲಿಲ ಕ್ಲೆಷ ಭಾಡುತಿತದಾದನೆ. 
 
‚ಅಲೌಕ್ತಔ‛ ಎಿಂಫ ದನುನ ಕ್ಲೆವೊಮೆಭ ಈ ಷಿಂದಬಗದಲಿಲ ಫಳಷಲಾಖುತತದ,ೆ ಇದನುನ "ನೆೈಷಗಿಗಔ ಅಥಾ ಬೌತಿಔ 
ಕ್ಾನ ನುಖಳಿಿಂದ ವಿರಿಷಲು ಷಾಧಮವಿಲಲ ಭತುತ ಆತಭಖಳ ಜಖತಿತನಲಿಲ ಅದಯ ಭ ಲ ಕ್ಾಯಣವಿದ.ೆ" ಜನಯು ಅಲೌಕ್ತಔ 
ಅನುಬಖಳ ಫಗೆೆ ಭಾತನಾಡ್ರದಯೆ ಅಯು ಷಾಭಾನಮಾಗಿ ಭಸತದ ಔನಷು, ದವಗನ ಅಥಾ ಅನಿಸ್ಕೆ್, ಅಷಾಧಾಯಣ 
ಗಟನ ೆ ಅಥಾ ಷಿಂಖತಿಮನುನ ಷಾಭಾನಮಾಗಿ ಸಠಾತ್ ಭತುತ ಅನಿರಿೋಕ್ಷಿತ ಎಿಂದು ಉಲೆಲೋಖಿಷುತಾತಯೆ. ಬಾನಾತಭಔ 
ಯಚೆ ೋದನೆಮ ಭಟಿು ತುಿಂಫಾ ಸೆಚಾಿಗಿಯುತತದ,ೆ ಕ್ಲೆವೊಮೆಭ ದೆೋಯ ದೆೈತ283 ಭನುಶಮನಿಗ ೆ ಗೆ ೋಚಯಾಖುಾಖ. 
ಬಾಯವತೆ, ವಿಷಭಮ, ಪ್ರಯೋತಿ ಅಥಾ ಬಮನುನ ಷಸ ಳಗೆ ಿಂಡ್ರಯುತತದೆ. ಯಔಟಣೆಮು ಫಫ ಮಕ್ತತಮು ಡೆಮು 
ಅಷಾಧಾಯಣ ಯಔಟಗೆ ಳಿಷುವಿಕೆ್ಮಾಗಿದೆ. ಈ ಅಷಾಭಾನಮ ಳನೆ ೋಟು ಮಕ್ತತಮನುನ ದಿಕ್ತಾನಲಿಲ ಸೆಜುೆ ಸಾಔಲು ಅನುು 
ಭಾಡ್ರಕ್ ೆಡುತತದೆ, ಇಲಲದಿದದಯೆ ಧಭಗದ ಫದಲಾಣೆಮು ಷುಲಬಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೆ್ ಳಳಲಾಖುುದಿಲಲ. ಔನಷುಖಳು ಭತುತ  
---------------- 
283 ರ್ಥಯೋಪಾನಿಕ್: ದೆೋಯ ಗೆ ೋಚಯತೆ. 
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ದವಗನಖಳು ಭತಾಿಂತಯನುನ ಾಯಯಿಂಭಿಷಲು ಅಥಾ ಅದನುನ ದೃಡ್ರಔರಿಷಲು ಅಥಾ ಎಯಡಔ ಾ ಷೆೋೆ 
ಷಲಿಲಷಫಸುದಾಗಿದ.ೆ 
 
3) ಾತಸಲಾ. 
ಇದು ಭತಾಿಂತಯ ಯಕ್ತಯಯಮಲಿಲ ನಿಣಾಗಮಔ ಅಿಂವಾಗಿ ಯಷಯ ಮಕ್ತತಖಳ ಫಿಂಧಖಳನುನ ತಿತಸೆೋಳುತತದೆ. ಫಫ ಮಕ್ತತಮು 
ಇನೆ ನಫಫ ಮಕ್ತತ ಅಥಾ ಖುಿಂಪ್ರನಿಿಂದ ಪ್ರಯೋತಿಷಲಟ್ಟಿದಾದನೆ, ೆ ೋಷ್ಟ್ಷಲಟ್ಟಿದಾದನೆ ಭತುತ ದೃಡ್ರೋಔರಿಷಲಟ್ಟಿದಾದನೆ ಎಿಂದು 
ಪ್ರಯೋತಿಮನುನ ಅನುಬವಿಷುತಾತನೆ. ಯಷಯ ಔಯಾಯು ತಯಖಳನುನ ‚ನೆೋಭಕ್ಾತಿಗೆ ಭ ಲಬ ತ ಫೆಿಂಫಲ‛ ಎಿಂದು ಾಮಔಾಗಿ 
ನೆ ೋಡಲಾಖುತತದೆ. ನನನ ಷಿಂದವಗನಖಳಲಿಲ ಈ ಭತಾಿಂತಯ ಉದದೆೋವು ಭುಕಮಾಗಿ ಅನ/ಅಳ ಧಾಮಿಗಔ 
ಚಟುಟ್ಟಕ್ಖೆಳಿಗಾಗಿ ಮೆಚುಗಿೆ ಡೆದ ಮಕ್ತತಮ ಮೆೋಲಿನ ಪ್ರಯೋತಿಮ ಯ ದಲಿಲ ಕ್ಾಗೆಸ್ಕೆ್ ಿಂಡ್ರತು. ಅಿಂತಸ ಮಕ್ತತಮು 
ಿಂದೆೋ ಅಥಾ ವಿಯುದಧ ಲಿಿಂಖದ ಷೆನೋಹಿತ ಅಥಾ ಷಿಂಫಿಂಧಿಮಾಗಿದದನು. ನಕ್ಾಯಾತಭಔ ಪ್ರಯೋತಿಮ ಅಿಂವಖಳು 
ಷಾಭಾನಮಾಗಿ ಔುಟುಿಂಫದ ಷದಷಮಯ ಷಾು ಅಥಾ ವಿಚೆಿೋದನದಿಂತಸ ಆಘಾತಕ್ಾರಿ ಗಟನಖೆಳಾಗಿೆ, ಇದು ನಿದಿಗಶಿ 
ಮಕ್ತತಮ ಜಿೋನದಲಿಲ ಬಿಔಾಟಿನುನ ಉಿಂಟುಭಾಡುತತದೆ ಭತುತ ಅನ/ಅಳನುನ ಭತಾಿಂತಯ ಯಕ್ತಯಯಗ ೆತಳಳಫಸುದು. 
 
4) ಷಾಭಾಜಿಕ-ಯಾಜಕ್ೇಯ. 
ಇದು ಅನ ಅಥಾ ಅಳ ಷಾಭಾಜಿಔ-ಯಾಜಕ್ತೋಮ ಖುಿಂಪ್ರನ ೆಳಗಿನ ಮಕ್ತತಮ ಕ್ಾಮಗಚಟುಟ್ಟಕ್ಗೆೆ ಷಿಂಫಿಂಧಿಸ್ದ.ೆ 
ಫಫ ಮಕ್ತತಮು ಅನ/ಅಳ ಧಾಮಿಗಔ ನಿಶೆಠಮನುನ ಫದಲಾಯಿಷಲು ಷಾಭಾಜಿಔ-ಯಾಜಕ್ತೋಮ ಕ್ಾಯಣಖಳಿಗಾಗಿ 
ೆಯೋಯೆೋಪ್ರಷಲಡುತಾತನೆ. ಅನೆೋಔ ಭತಾಿಂತಯಖಳು ಷಾಭಾಜಿಔ-ಯಾಜಕ್ತೋಮ ರಿಸ್ಥತಿಮನುನ ಭತೆ ತಿಂದು ಧಭಗನುನ 
ಸ್ೋಔರಿಷಲು ಿಂದು ಕ್ಾಯಣೆಿಂದು ಉಲೆಲೋಖಿಸ್ದದರಿಿಂದ ಈ ಉದದೆೋವು ನನನ ಷಿಂದವಗನಖಳಲಿಲ ಫಲಾಗಿ 
ಕ್ಾಗೆಸ್ಕೆ್ ಿಂಡ್ರದೆ. 
 
5) ಷುತ.  
ನನನ ಷಿಂವೆೃೋಧನೆಗ ೆವಿವೆೋಶಾಗಿ ಭುಕಮಾದದುದ, ಇದನುನ ವಿವಿಧ ಭತಾಿಂತಯಖಳನುನ ಉಲೆಲೋಖಿಷಲಾಗಿದೆ. ಅನೆೋಔ ಫಡ 
ಜನಯು ಇಿಂತಸ ಸತಾವ ರಿಸ್ಥತಿಮಲಿಲ ತಭಭನುನ ತಾು ಔಿಂಡುಕೆ್ ಳುಳತಾತಯ,ೆ ಅದು ಸೆೋಗಾದಯ  ತಭಭ ಷಾಥನನುನ 
ಷುಧಾರಿಷಲು ಷಾಧಮಾದಯ ೆಅಯು ತಭಭ ಧಾಮಿಗಔ ನಿಶೆಠಮನುನ ಫದಲಾಯಿಷುತಾತಯೆ. ಕ್ಲೆವೊಮೆಭ ‚ಅವುದಧ,ಾದ‛ ಈ 
ಭತಾಿಂತಯದ ಉದೆದೋವು ಆಸಾಯ, ಫಟೆಿ, ಉಡುಗೆ ಯೆಖಳು, ಷತಿ ಭುಿಂತಾದ ಯಯೋಜನಖಳ ಫಮಕ್ಮೆನುನ 
ಳಗೆ ಿಂಡ್ರಯುತತದೆ ಎಿಂದು ಟ್ಟೋಕ್ತಷಲಾಖುತತದ.ೆ ನಾನು ಉದೆ ಮೋಖದ ಯಷಾತನುನ ಅಥಾ ಅಧಮಮನಕ್ಾಾಗಿ 
ಷಸಾಮಧನನುನ ಷುತ ೆಯೋಯಣೆಮಾಗಿಯುದನುನ ನೆ ೋಡ್ರದೆದೋನೆ. ಫಡತನು ಿಂದು ಬಿಔಾಟಿನುನ ಯ ಪ್ರಷುತತದೆ, ಅದು 
ಕ್ಲೆವೊಮೆಭ ಮಕ್ತತಮನುನ ರಿತಗನೆ ಯಕ್ತಯಯಗೆ ‚ತಳುಳತತದೆ‛ ಭತುತ ಅದು ಧಭಗದ ಫದಲಾಣೆಗೆ ಕ್ಾಯಣಾಖುತತದೆ. 
 
3.6.2 ಇಷಾಲಂನಿಂದ ಕ್ೈಷತತವಕ್ಾ ಮರ್ಾಂತರ. 
ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಷುಾತೆಗಮಲಿಲ ಆಷಕ್ತತ ಸೆ ಿಂದಿದಾದಯೆ ಭತುತ ಕ್ೈೆಷತ ವಿವಾಷದ ಫಗೆೆ ಇನನಶುಿ ತಿಳಿದುಕೆ್ ಳಳಲು ವಿವೆೋಶ 
ಷಸಾಮದ ಅಖತಮವಿದ.ೆ ಕ್ೈೆಷತಯು ಈ ವೆೃೋಧಔರಿಗ ೆ ಅನಿಗೆ ಅಥಾ ಆಕೆ್ಗ ೆ ಅಖತಮವಿಯು ಫೆಿಂಫಲನುನ ನಿೋಡಲು 
ಮಾುದೆೋ ಯಮತನನುನ ಭಾಡಫಾಯದು, ವಿವೆೋಶಾಗಿ ಷ ಔತಾದ, ಷುಲಬಾಗಿ ಅಥಗಭಾಡ್ರಕ್ ೆಳುಳ ಷತಮೆೋದದ 



 

                                                                                                 
191 

 

ತಯಖತಿಗ ೆ ಅಯನುನ ರಿಚಯಿಷಫೋೆಔು. ಇದಲಲದ,ೆ ಕ್ೈೆಷತ ಭೌಲಮಖಳನುನ ಭತುತ ಷಥಳಿೋಮ ಷಬಮೆನುನ ವಿಯಾಗಿ, ಷಬೆ 
ತನನ ಆಚಯಣೆಖಳನುನ ದೆೋಯ ಾಔಮಾದ ಷತಮೆೋದದಿಿಂದ ಸೆೋಗೆ ಷೆಳಮೆುತತದೆ ಎಿಂಫುದಯ ಫಗೆೆ ಷ ಔತಾದ 
ವಿಯಣೆಯಿಂದಿಗೆ ವಿರಿಷಫೆೋಔು. 
ಷಾಭಾನಮಾಗಿ ಕ್ತಯಷತನಿಗ ೆಭತಾಿಂತಯಗ ೆಳುಳದು ದಿೋಗಗಾದ ಯಕ್ತಯಯ ಭತುತ ಸಲಾಯು ಷಿಂಖತಿಖಳ ಪಲಿತಾಿಂವಾಗಿದೆ. 
ಕ್ೈೆಷತಯು ತಭಭ ಜಿೋನದಲಿಲ284 ಈ ಔಶಿಔಯ ಸಿಂತದಲಿಲ ಯತಿ ಭತಾಿಂತಯನುನ ಪ್ರಯೋತಿ ಭತುತ ಕ್ಾಳಜಿಯಿಂದಿಗ ೆ
ಅನುಷರಿಷಫೆೋಔು. ಸೆಚಿನ ನಿ ಷಿಂದಬಗಖಳಲಿಲ, ಭತಾಿಂತಯು ಸೆಚು ಿತತಡಕೆ್ ಾಳಗಾಖುತತದೆ ಭತುತ ಕ್ತಯುಔುಳಕ್ಾೆ ಳಗಾಖುತತದೆ 
ಮಾಕ್ಿೆಂದಯ ೆ ಆತನ ಔುಟುಿಂಫ ಭತುತ ಷಥಳಿೋಮ ಭುಸ್ಲಿಂ ಷಭುದಾಮು ಆತನನುನ ಭತೆತ ಇಷಾಲಿಂಗೆ ಔಯೆತಯಲು ಏನು 
ಫೆೋಕ್ಾದಯ  ಭಾಡುತತದೆ. ಭುಸ್ಲಿಂ ಷಭುದಾಮದ ಈ ಯತಿಕ್ತಯಯಮು ಇಷಾಲಿಂನಿಿಂದ ಸೆ ಯಗ ೆಸೆ ಖು ಯತಿಯಫಫಯ  
ದೆೋವದೆ ಯೋಹಿ ಭತುತ ಔುಟುಿಂಫಕೆ್ಾ ಅಭಾನನುನ ತಯುತಾತಯ ೆಎಿಂಫ ಫೆ ೋಧನಮೆನುನ ಆಧರಿಸ್ದ.ೆ ಭತಾಿಂತಯಗ ೆಿಂಡನು 
ತನನ ಭನಷಷನುನ ಫದಲಾಯಿಷದೆ ಇಷಾಲಿಂಗೆ ಭಯಳದಿದದಯ,ೆ ಆತನು ಸೆಚಿಿನ ನ ಷಿಂದಬಗಖಳಲಿಲ, ಆತನ ಔುಟುಿಂಫದಿಿಂದ 
ಸೆ ಯಸಾಔಲಡುತಾತನೆ ಭತುತ ಆತನ ಆನುಿಂಶಿಔತಮೆನುನ ಔಳದೆುಕೆ್ ಳುಳತಾತನೆ. ಕ್ಲೆವೊಮೆಭ, ಭತಾಿಂತಯು ಷಾವಿನ 
ಫೆದರಿಕೆ್ಯಿಂದಿಗೆ285 ಇಯಫೆೋಕ್ಾಖುತತದ.ೆ  

 
ಇದಯ ರಿಣಾಭಾಗಿ, ಭತಾಿಂತಯಗ ೆಿಂಡರಿಗೆ ಸೆ ಷ ಔುಟುಿಂಫ ಭತುತ ಷಭುದಾಮದ ಅಖತಮವಿಯುತತದೆ, ಅಲಿಲ ಅಯು 
ತಭಭ ಸೆ ಷ ಜಿೋನನುನ ಾಯಯಿಂಭಿಷಫಸುದು. ಕ್ೆೈಷತ ಔುಟುಿಂಫ ಅಥಾ ಖುಿಂು ಯತಿ ಭತಾಿಂತಯ ಸೆ ಿಂದಿದಯನುನ 
ದತುತ ಸ್ಔರಿಸ್ಕೆ್ ಳುಳುದು ಭತುತ ಅಯನುನ ಸೆಚು ಿ ಪ್ರಯೋತಿಯಿಿಂದ ನೆ ೋಡ್ರಕ್ ೆಳುಳುದು ಅತಮಖತಮಾಗಿದೆ. ಭತಾಿಂತಯದ 
ಅಥಗೆೋನಿೆಂದು ಭತಾಿಂತಯ ಸೆ ಿಂದಿದಯು ಷಶಿಾಗಿ ಅಥಗಭಾಡ್ರಕ್ ೆಳುಳುದು ಫಸಳ ಭುಕಮಾಗಿದೆ. ಅಯು 
ಷುಾತೆಗಮನುನ ಷಿಂ ಣಗಾಗಿ ಅಥಗಭಾಡ್ರಕ್ ೆಳಳಫೆೋಔು. ಯಭುಕ ಅಿಂವಖಳು ಹಿೋಗಿೆ: 
1. ಫಫಯ ನಿಂಬಿಕ್ಮೆನುನ ಭಸಭಭದ್ ನಿಿಂದ ಯೋಷುವಿಗ ೆಗಾಗಯಿಷುುದು (ಯೋಸಾನ 14:6). 
2. ುನಯುತಾಥನಗೆ ಿಂಡ್ರಯು ಭತುತ ಜಿೋವಿಷು ಯೋಷು ಕ್ತಯಷತನನುನ ೆೈಮಕ್ತತಔ ಯಕ್ಷಔನನಾನಗಿ ಭತುತ ವಿಮೋಚಔನಾನಗಿ  
   ತಿಳಿದುಕೆ್ ಳುಳುದು (ಯೋಸಾನ 1:12; ಯ 3:20). 
3 ವಿತಾಯತಭನ ಭಾಖಗದವಗನದಲಿಲ ಕ್ತಯಷತನನುನ ಔತಗನನಾನಗಿ ತಿಳಿದುಕೆ್ ಳುಳುದು, ಆತನಿಗ ೆವಿಧೆಮಯಾಖುದು (ಯೋಸಾನ  
   (14:23-26). 
4 ಎಲಾಲ ಾಖಳನುನ ಪ್ರಕ್ ೆಳಳಫೆೋಔು (ಅ.ಔೃ 2:38; 1ಯೋಸಾನ1:9).  ಅಿಂದಕ್ಾಯದ ವಕ್ತತಖಳು ಭತುತ ಅತಿೋಿಂದಿಯಮ  
  ಅಬಾಮಷಖಳೄೆಿಂದಿಗೆ ಎಲಾಲ ಷಿಂಔಗನುನ ತಮಜಿಷುುದು ಇದಯಲಿಲ ಷೆೋರಿಯುತತದೆ. ಈ ವಿಶಮದಲಿಲ ಷಭಷಮೆಖಳು  
  ಉದಬವಿಸ್ದಯ,ೆ  ಫಫ ಅನುಬವಿ ಕ್ೈೆಷತ ಷಲಸಗೆಾಯಯನಿಗ ೆಔಯೆ ಭಾಡಫೆೋಔು. 

 
 
 
----------------- 
284 ಆತಿೀಔ ಭತುತ ಷಾಭಾಜಿಔ ಅಖತಮಖಳನುನ ಖಭನಿಷಫೆೋಔು. 
285 ಷಾಿಂಯದಾಯಿಔ ಷುನಿನ ನಿಂಬಿಕೆ್ಮ ಯಕ್ಾಯ, ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗನುನ ತೆ ಯೆದ ಭುಸ್ಲಭರಿಗೆ ತನನ ಷಾಥನನುನ ುನ ರಿಖಗೆಷಲು ಭತುತ ಇಷಾಲಿಂಗೆ ಹಿಿಂತಿಯುಖಲು ಭ ಯು ದಿನಖಳ ಕ್ಾಲಾಕ್ಾವವಿಯುತತದೆ, 
ಇಲಲದಿದದಯೆ ಅನು ಭಯಣದಿಂಡನಮೆನುನ ಎದುರಿಷಫೆೋಕ್ಾಖುತತದೆ. 
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3.6.3 ಶಿಶಾತವ. 
ಭತಾಿಂತಯಖಳನುನ ನೆ ೋಡ್ರಕ್ ೆಳುಳಾಖ ಈ ಕ್ೆಳಗಿನ ಅಿಂವಖಳನುನ ನೆನಪ್ರನಲಿಲಡಫೋೆಔು:286 

 ಷತಮೆೋದದಿಿಂದ ಭತಾಿಂತಯ ಸೆ ಿಂದಿದರಿಗ ೆ ಕ್ೈೆಷತ ಫೆ ೋಧನಖೆಳನುನ ವಿರಿಷುಲಿಲ ಷಾಔಶುಿ ಷಭಮ ಭತುತ 
ಕ್ಾಳಜಿಮನುನ ನಿೋಡಫೋೆಔು. ಾಯಥಗನೆ ಭತುತ ವಿವೆೋಶಾಗಿ ಕ್ೈೆಷತ ಜಿೋನವೆೈಲಿಮನುನ ಔ ಲಿಂಔಶಾಗಿ 
ವಿರಿಷಫೆೋಕ್ಾಗಿದೆ. ಭತಾಿಂತಯಗೆ ಿಂಡ ನಿಂತಯ ಷ ಔತಾದ ರಿಚಮಾತಭಔ ಷತಮೆೋದದ ಕ್ ೆೋಸ್ಗಅನುನ 
ಅಧಮಮನ ಭಾಡಫೋೆಔು. 

 ಅನಮ ಷಿಂಷೃತಿಮನುನ ಭತಾಿಂತಯ ಸೆ ಿಂದಿದಯ ಮೆೋಲೆ ಭುದಿಯಷದಿಂತೆ ಕ್ೈೆಷತಯು ಎಚಯಿ ಹಿಷಫೋೆಔು. 
 ಭತಾಿಂತಯ ಸೆ ಿಂದಿದಯನುನ ಷಬಖೆಳು ಭತುತ ಕ್ೈೆಷತ ಖುಿಂುಖಳಲಿಲ ರಿಚಯಿಷು ಅವಮಔತಯೆಿದೆ, ಅಲಿಲ 

ಅರಿಗ ೆಅಖತಮಾದ ಪ್ರಯೋತಿ ಭತುತ ತಿಳುಳಿಕೆ್ಮನುನ ನಿೋಡಲಾಖುತತದೆ. ಷಬ ೆಕ್ಾಮಗನಿಗಹಿಷು ವಿಧಾನನುನ 
ವಿರಿಷಫೆೋಔು. ಷಬಖೆಳು ಅಿಂತಸ ಭತಾಿಂತಯ ಸೆ ಿಂದಿದಯನುನ ಷಾಖತಿಷಲು ಭತುತ ಶಿಶಮಯಾಗಿಷಲು 
ಷಾಧಮಾಖುತತದೆ.287 

 ಯೋಷುಕ್ತಯಷತನಲಿಲ ವಿವಾಷಕ್ಾೆ ಫಿಂದಿಯು ಇದೋೆ ರಿೋತಿಮ ಹಿನೆನಲೆಮುಳಳ ಇತಯಯೆ ಿಂದಿಗೆ ಭತಾಿಂತಯ 
ಸೆ ಿಂದಿದಯನುನ ಷಿಂಔಗಕ್ಾೆ ತಯಲು ಇದು ಮಾಾಖಲ  ಷಸಾಮಔಾಗಿಯುತತದೆ. 

 ಭತಾಿಂತಯ ಸೆ ಿಂದಿದಯನುನ ನಿಫಿಂದನೆ ಭಾಡಫಾಯದು ಅಥಾ ನಿಮಭಖಳ ಮಷೆಥಗೆ ಳಡ್ರಷಫಾಯದು. 
ಷತಿಂತಯ ಭತುತ ಯಫುದಧ ಕ್ೆೈಷತಯಾಗಿ ಅಬಿೃದಿದ ಸೆ ಿಂದಲು ಭತುತ ಫೆಳಮೆಲು ಅರಿಗ ೆಷಾಔಶುಿ ಷಾತಿಂತಯಿ ಫೆೋಔು. 

 ಭತಾಿಂತಯ ಸೆ ಿಂದಿದಯ ಔುರಿತು, ಷಬಮೆು ನಾಮಔತದೆ ಿಂದಿಗೆ ಷಭಾಲೆ ೋಚಿನ ಸ್, ಅಯು ದಿೋಕ್ಾಷಾನನ 
ಡಮೆುದು ಮಾಾಖ ಎಿಂದು ನಿಧಗರಿಷಫೋೆಔು. 

 ಭತಾಿಂತಯ ಔಥಖೆಳನುನ ಫೆೋಖನೆ ಯಔಟ್ಟಷುುದು ವಿೆೋಚನೆಮುಳಳದದಲಲ. ಭತಾಿಂತಯ ಸೆ ಿಂದಿದಯು 
ಷಾಗಜನಿಔಾಗಿ ಭಾತನಾಡುುದು ಷಾಭಾನಮಾಗಿ ಅವಿೋೆಔದ ಷಿಂಖತಿಮಾಗಿದ ೆಮಾಕ್ಿೆಂದಯೆ ಅದು ತಭಭನುನ 
ಉಖಯಗಾಮಿ ಭುಸ್ಲಭರಿಗ ೆಖುರಿಮಾಗಿಷಫಸುದು ಅಥಾ ಅಸಿಂಕ್ಾಯಕ್ಾೆ ಳಗಾಗಿಷಫಸುದು. 

 ಭತಾಿಂತಯ ಸೆ ಿಂದಿದರಿಗ ೆ ದಿೋಘಾಗಧಿಮ ಆಧಾಯದ ಮೆೋಲೆ ಸಣನುನ ನಿೋಡುುದನುನ ಕ್ೆೈಷತಯು 
ತಮಜಿಷಫೋೆಔು. ಇದು ಷಸಾಮ ಭಾಡದ ಅಲಿಂಫನೆಮನುನ ಉಿಂಟುಭಾಡಫಸುದು. ಭತಾಿಂತಯಗ ೆಿಂಡರಿಗ ೆ
ಷಿಂಫಳಾಗಿ ಸಣನುನ ಾತಿಷಲು ಅಥಾ ಷಣಣ ಷಾಲನುನ ನಿೋಡಲು ಅಯು ಭಯುಾತಿಷಲು 
ಕ್ಲೆಷನುನ ಸುಡುಔುುದು ಉತತಭ ಕ್ಾಮಗಾಗಿದೆ. 

 
6.6.4 ಕ್ೈಷತತವದಿಂದ ಇಷಾಲಂಗ ್ಮರ್ಾಂತರ. 
ಜನಯು ಕ್ೈೆಷತ ಧಭಗದಿಿಂದ ದ ಯ ಷರಿಮುುದು ಭತುತ ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗದಿಂತಸ288 ಇನೆ ನಿಂದು ಧಭಗನುನ 
ಅಳಡ್ರಸ್ಕ್ ೆಳುಳುದು ತಿಳಿದಿಯುುದಿಲಲ. ಸೆಚಿಿನ ನ ಷಿಂದಬಗಖಳಲಿಲ,  ಈ ಜನಯನುನ ಕ್ೆೈಷತ ಷಭುದಾಮದಿಿಂದ 
ದ ಯವಿಡಲಾಖುತತದೆ. ಅಯ ಔುರಿತು ಇದು ಷರಿಮಾದ ಕ್ೈೆಷತ ನಡಳಿಕೆ್ಯೋ? ತನನ ಶಿಶಮಯು ಆತನಿಿಂದ ದ ಯಾದಾಖ  
 
------------------------------- 
286 PALM ( ಪ್ರಎಎಲ್ಎಮ್ಭ) ಕೆ್ ೋಸ್ಗ ಅನುನ ವಿವೆೋಶಾಗಿ ಅಿಂತಸ ಜನರಿಗೆ ತಮಾರಿಷಲಾಖುತತದೆ:www.takwin-masihi.org  
287 ಕೆ್ೈಷತಯು ತಭಭನುನ ಷಿಂ ಣಗಾಗಿ ತಿಳಿಷಲು ಭತುತ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೋಡಲು ಸ್ದಧಯಾಗಿಯಫೆೋಔು, ಷ ಔತ ಷಾಹಿತಮನುನ ಅಧಮಮನ ಭಾಡುುದಯ ಜೆ ತೆಗೆ ಷ ಔತ ತಯಫೆೋತಿ ಕೆ್ ೋಸ್ ಗಖಳಿಗೆ ಸಾಜಯಾಖಫೆೋಔು. 
288 ‚ಸೆ ಷದಾಗಿ ಸುಟ್ಟಿದ ಕೆ್ೈಷತಯು‛ ಅಿಂತಸ ಜನಯನುನ ‚ಸೆಷರಿಗೆ ಭಾತಯ ಕೆ್ೈಷತಯು‛ ಎಿಂದು ಔಯೆಮುತಾತಯೆ. ಕೆ್ೈಷತ ರಿಷಯದೆ ಳಗೆ ಅನೆೋಔ ಜನಯನುನ ಫೆಳದೆಿಯುಯು ಭತುತ ಅಯನುನ ‚ಕೆ್ೈಷತಯು‛ ಎಿಂಫಿಂತೆ 
ನೆ ೋಡಲಾಖುತತದೆ, ಆದಯೆ ಯೋಷುಕ್ತಯಷತನಿಗೆ ಎಿಂದಿಖ  ೆೈಮಕ್ತತಔ ಡಿಂಫಡ್ರಕೆ್ಮನುನ ಭಾಡ್ರಯುುದಿಲಲ. 
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ಯೋಷು ಸೆೋಗೆ ಯತಿಕ್ತಯಯಿಸ್ದನು?289 ಯೋಷು ಅಯ ಮೆೋಲೆ ತತಡ ಸೆೋಯಲಿಲಲ; ಶಿಶಮಯು ತಭಭನುನ ತಾೆೋ 
ನಿಧಗರಿಸ್ಕ್ ೆಳಳಲು ಆತನು ಅಕ್ಾವ ಭಾಡ್ರಕ್ ೆಟಿನು. ಆತನು ಫೆೋಶಯತಾತಗಿ ಅಯನುನ ಪ್ರಯೋತಿಷಲು ಭತುತ ಅಯು 
ಸೆ ೋಖಲು ನಿಧಗರಿಸ್ದದಯೆ ಅಯನುನ ಬಿಟಿಬಿಡಲು ಸ್ದಧನಾಗಿದದನು. ಕ್ೈೆಷತಯು ಇಿಂದು ಅದೆೋ ಭನ ೆೋಬಾನುನ 
ಬಾವಿಷಫೋೆಔಲಲೆೋ? 
 
ಕ್ಲು ಾಿಯೇಗಿಕ ಭಾರ್ಗಷ ಚಿರ್ಳು: 
1. ಮಕ್ತತಖತ ಕ್ೈೆಷತಯು ಭತುತ ಷಬೆಖಳು ಟಾಿಯೆಮಾಗಿ ಈ ಜನಯನುನ ಪ್ರಯೋತಿಮಲಿಲ ಅನುಷರಿಷಲು ಭತುತ ಅಯು ಈ  
   ನಿಧಾಗಯನುನ ಮಾಕ್ ೆಭಾಡ್ರದಾದಯೆಿಂದು ಅಥಗಭಾಡ್ರಕ್ ೆಳಳಲು ಯಮತಿನಷಫೆೋಔು.  
2 .ಅಿಂತಸ ಮಕ್ತತಮು ಇಷಾಲಿಂಗೆ ಭತಾಿಂತಯಗ ೆಳಳಲು ಭತುತ ಈ ಭತಾಿಂತಯ ಯಕ್ತಯಯಮನುನ ಅನುಷರಿಷಲು  
   ತಾತಯಿಸ್ದಯ  ಷಸ, ಷೆನೋಸಯ ಷಿಂಔಗನುನ ಎಿಂದಿಖ  ಭುರಿಮಫಾಯದು.  
3 .  ಕ್ೈೆಷತ ಷಭುದಾಮು ಈ ಭುಔತ ಭತುತ ಷೆನೋಸಯ ಷಿಂಔಗದಿಿಂದ ಷಿಂಬನಿೋಮ ತುಖಳಿಿಂದ ಔಲಿಮುುದಯ  
   ಭ ಲಔ ಭತುತ ಬವಿಶಮದಲಿಲ ಉತತಭಾಗಿ ಭಾಡಲು ಯಮತಿನಷು ಭ ಲಔ ಡೆಮಫಸುದು. 
4. ಮಕ್ತತಮು ತನನ ಭನಷಷನುನ ಫದಲಾಯಿಸ್, ಭತುತ ಕ್ೈೆಷತ ಧಭಗಕ್ಾೆ ಭಯಳಫೆೋಕ್ಾದಯೆ, ಷಭುದಾಮು ಅನನುನ ತೆಯೆದ  
   ತೆ ೋಳುಖಳ290 ಭ ಲಔ ಷಾಖತಿಷಫೆೋಔು. 
ಈ ಷೆನೋಸಯ ಭನ ೆೋಬಾು ಕ್ೈೆಷತರಿಗೆ ದೆೋಯ ಪ್ರಯೋತಿಮನುನ ಇತಯರಿಗೆ ತಲುಪ್ರಷು ಷರಿಮಾದ ಭನ ೆೋಬಾಾಗಿದೆ. 

3.7 ಯಾಜಕ್ೇಯ ವಿಶಯರ್ಳು 

3.7.1 ಶರಿಮಾ, ಿಜ್ಾಿಭುತವ ಮತುತ ಭಾನ ಸಕುಾರ್ಳು 
ಎಲಾಲ ದೆೋವಖಳಿಗ ೆಶರಿಮಾ ಭತುತ ಇಷಾಲಮಿನ ಯಾಜಮನುನ ರಿಚಯಿಷಲು ಇಷಾಲಮಿನ ಭ ಲಬ ತಾದದ ತಾತಮು 
ಜಾತಮತಿೋತ, ಯಜಾಯಬುತ ಯಾಜಮದ ರಿಔಲನೆಖಳೄೆಿಂದಿಗ ೆ ಷಿಂಗಶಗಕೆ್ಾ ಫಿಂದಿದ.ೆ ಅು ಅಿಂತಯಯಾಷ್ಟ್ಾೋಮ ಭಟಿದಲಿಲ 
ಫೆಿಂಫಲಿತ ಮುನಿಷಗಲ್ ಡ್ರಔಲಯೆೋವನ್ ಆಫ್ ಸ ಮಭನ್ ಯೆೈಟ್ಷ (ಭಾನ ಸಔುಾಖಳ ಷಾಗತಿಯಔ ಘೀ ೋಶಣೆ 
(ಮುಡ್ರಸೆರ್ಆರ್) ಗೆ ವಿಯುದಧಾಗಿೆ. ಈ ಷಿಂಗಶಗು ಈ ಕ್ಳೆಗಿನ ವಿಶಮಖಳ ಮೆೋಲೆ ಕ್ೋೆಿಂದಿಯೋಔರಿಷುತತದೆ: 

 ಟುಿ ಧಾಮಿಗಔ ಷಾತಿಂತಯಿದಿಂತಸ ಭ ಲಬ ತ ಭಾನ ಸಔುಾಖಳ ನಿಯಾಔಯಣೆ. 
 ುಯುಶಯು ಭತುತ ಭಹಿಳಮೆಯ ಷಭಾನತೆಮನುನ ತಿಯಷಾರಿಷುುದು. 
 ಧಭಗ ಭತುತ ಯಾಜಮನುನ ಫೆೋಗಡ್ರಷು ನಿಯಾಔಯಣೆ. 
 ಭುಸ್ಲಿಂಯು ತಭಭ ಧಭಗನುನ ತೆ ಯೆಮು ಸಕ್ತಾನಿಂತಸ ಧಾಮಿಗಔ ಸಔುಾಖಳ ನಿಯಾಔಯಣೆ. 

 

ಯಜಾಯಬುತ ಎಿಂದಯ ೆಜನಯ ಆಡಳಿತ. ಇದನುನ ಚುನಾಣೆಮ ಭ ಲಔ ಭಾಡಲಾಖುತತದೆ. ಯತಿಯಫಫ ಮಷಾನು ತನನ 
ಅಬಮರ್ಥಗಮನುನ ಆಯಾ ಭಾಡಫಸುದು. ಸೆಚಿಿನ ನ ಭತಖಳನುನ ಖಳಿಷು ಕ್ಷ ಆಡಳಿತ ನಡೆಷು ಷಿಂಷೆಥಮಾಖುತತದೆ. 
ಭತೆ ತಿಂದೆಡ,ೆ ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗು ದೆೋರಿಿಂದ ಆಳಲಟಿ ಯಾಜಮಾದ ಯಜಾಯಬುತನುನ ಷಾಥಪ್ರಷಲು ಯಮತಿನಷುತತದೆ.  
------------------------ 
289 ಉದಾಸಯಣೆಗೆ ನೆ ೋಡ್ರರಿ ಯೋಸಾನ 6:60-71, ಭತುತ ಭಾಔಗ 10:17-22. 
290 ವಿತಾಯತಭನ ವಿಯುದಧದ ಾನುನ ಸೆ ಯತುಡ್ರಸ್ ಎಲಾಲ ಾಖಳನುನ ಕ್ಷಮಿಷಫಸುದೆಿಂದು ಯೋಷು ಸೆೋಳುತಾತನೆ (ಭಾಔಗ 3:28-30; ಲ ಔ 12:10: ಭತಾತಮ 12:31-32). ಇದಯಥಗ ವಿತಾಯತಭನ ಷಶಿ 
ಭತುತ ನಿಷಷಿಂದಿಖಧಾದ ಕ್ಾಮಗಖಳನುನ ಉದೆದೋವ ಗಔಾಗಿ ವಿಯೆ ೋಧಿಷುುದು ಭತುತ ಅನ ಕೆ್ಲಷನುನ ಷೆೈತಾನನಿಗೆ ಆಯೆ ೋಪ್ರಷುುದು. 
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ನಿೋಜಾದ ಅಥಗದಲಿಲ  ಸೆೋಳುುದಾದಯೆ, ಧಭಾಗಧಿಕ್ಾರಿಖಳು ಅಧಿಕ್ಾಯನುನ ಸೆ ಿಂದಿದಾದಯೆ. ಆದದರಿಿಂದ 
ಭ ಲಬ ತಾದಿ ಇಷಾಲಿಂ ಯಜಾಯಬುತದೆ ಿಂದಿಗೆ291 ಸೆ ಿಂದಿಕ್ಮೆಾಖುುದಿಲಲ ಎಿಂಫುದು ಷಶಿಾಗಿದೆ, ಇಷಾಲಮಿನ 
ಯಾಜಕ್ತೋಮ ಅಸ್ತತದಲಿಲಯು ಸೆಚಿನ ನಿ ದೆೋವಖಳು ಯಜಾಯಬುತದ ಮಾುದೆೋ ಅಥಗ ಣಗ ರಿಔಲನೆಮನುನ ಸ್ೋಔರಿಷಲು 
ಇದುಯೆಗ ೆವಿಪಲಾಗಿೆ. 
 
ಸಲಾಯು ಯಭುಕ, ಯಧಾನ ಭುಸ್ಲಿಂ ಯಾಶಾಖಳು ಾಶಿಿಭಾತೆಮೋತಯ ದೆೋವಖಳ ಷಾಿಂಷೃತಿ ಭತುತ ಧಾಮಿಗಔ 
ಷಿಂದಬಗನುನ ಖಣನೆಗ ೆ ತೆಗೆದುಕೆ್ ಳುಳಲಿಲ ವಿಪಲಾದ ಕ್ಾಯಣ ಭಾನ ಸಔುಾಖಳ ಷಾಗತಿಯಔ ಘೀ ೋಶಣೆಮನುನ 
ಟ್ಟೋಕ್ತಸ್ದು. ಮುಡ್ರಸೆರ್ಆರ್ ಯಸ ದಮ-ಕ್ೈೆಷತ ಷಿಂಯದಾಮದ ಜಾತಮತಿೋತ ತಿಳುಳಿಕೆ್ಮಾಗಿದೆ, ಇದನುನ ಇಷಾಲಮಿನ 
ಕ್ಾನ ನನುನ ಉಲಲಿಂಘಿಷದೆ ಭುಸ್ಲಿಂರಿಿಂದ ಇದನುನ ಕ್ಾಮಗಖತಗೆ ಳಿಷಲಾಖುುದಿಲಲ ಎಿಂದು ಇಯಾನ್ ಸೆೋಳಿಕೆ್ ಿಂಡ್ರದೆ. 
ಆದದರಿಿಂದ, ಇಷಾಲಿಂ ಷಮೆೀಳನದ ಷಿಂಗಟನೆಮು ಇಷಾಲಿಂನಲಿಲ ಕ್ೈೆಯೆ ೋ ಭಾನ ಸಔುಾಖಳ ಘೀ ೋಶಣೆಮನುನ 
ಅಿಂಗಿೋಔರಿಸ್ತು, ಇದು ಮುಡ್ರಸೆರ್ಆರ್ ನಿಿಂದ ಖಣನಿೋಮಾಗಿ ಭಿನನಾಗಿದೆ, ಶರಿಮಾನುನ ಭಾನ ಸಔುಾಖಳ ಏಕೆ್ೈಔ 
ಭ ಲೆಿಂದು ದೃಡಡ್ರಷುತತದೆ. ಅಿಂತಯ-ಷಾಿಂಷೃತಿಔ ಭಭತನುನ ತಿೋಯಾಗಿ ಫೆದರಿಕೆ್ ಸಾಕ್ತದದಕ್ಾಾಗಿ, ಭುಸ್ಲಮೆೋತಯಯು 
ಭತುತ ಭಹಿಳಮೆಯ ವಿಯುದಧ ಅಷಸನಿೋಮ ತಾಯತಭಮನುನ ರಿಚಯಿಸ್ದಕೆ್ಾ, ಭ ಲಬ ತ ಸಔುಾಖಳು ಭತುತ ಷಾತಿಂತಯಿಕ್ಾೆ 
ಷಿಂಫಿಂಧಿಸ್ದಿಂತೆ ನಿಫಗಿಂಧಿತ ಾತಯ ಭತುತ ಭಾನ ಷಭಖಯತಗೆ ೆ ಭತುತ ಗನತೆಗ ೆ ಆಔಯಭಣ ಭಾಡ್ರದಕ್ಾಾಗಿ, ಈ 
ಘೀ ೋಶಣೆಮನುನ ಅಿಂತಯಯಾಷ್ಟ್ಾೋಮ ನಾಮಮವಾಷರಜ್ಞಯು ತಿೋಯಾಗಿ ಟ್ಟೋಕ್ತಸ್ದಯು.  
 
ಶರಿಮಾ ಕ್ಾನ ನಿನ ಸೆಚುತಿಿತಯು ಅನಮು ಹಿಿಂಷೆಮು ಫಸುಷಿಂಖ್ಾಮಗೆ ಳುಳ ಷಾಧಮತೆಖಳನುನ ಷೃಷ್ಟ್ಿಷುತಿತದೆ. ಷೌದಿ 
ಅಯೆೋಬಿಮಾ, ಅಪಾಾನಿಷಾತನ ಭತುತ ಾಕ್ತಷಾತನದಿಂತಸ ದೆೋವಖಳಲಿಲ ನಾಮಮಾಲಮಖಳು ಕ್ೈೆಷತಯಾಗಿದದಕ್ಾಾಗಿ ತನನ ಯಜಖೆಳಿಗೆ 
ಭಯಣದಿಂಡನ ೆ ವಿಧಿಷಫಸುದು. ಅನೆೋಔ ಇಷಾಲಮಿನ ದೆೋವಖಳಲಿಲ ಷಿಂಫಿಂಧಿಔಯು ಕ್ಲೆವೊಮೆಭ ಕ್ೈೆಷತಯಾಖುಯನುನ 
ಕ್ ೆಲುಲತಾತಯೆ. ಇದು ವಿವಾದಮಿಂತ ಅನೆೋಔ ಕ್ೈೆಷತರಿಗೆ ಸೆಚಿಿನ ನ ಔಶಿಖಳನುನ ತಿಂದಿಯುತತದ.ೆ ಕ್ೈೆಷತಯನುನ ಅಖತಮ ಷಸಾಮ ನಿೋಡು 
ಭ ಲಔ ಾಯಥಗನೆ, ಉಾಷ ಭತುತ ಯಷಯ ಷಸಾಮ ಭಾಡುದಕ್ಾಾಗಿ ಔಯೆಮಲಟ್ಟಿದಾದಯೆ. ಸೆಚಿಿನ ನ 
ಭಾಖಗಷ ಚಿನ ಖಳನುನ ಭುಿಂದಿನ ವಿಬಾಖದಲಿಲ ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ.  
 
3.7.2 ಇಷಾಲಂನಲಿಲ ಹಿಂಷಾಚಾರ ಮತುತ ಭಯೇರ್ಾದನ.್ 
ಭಸಭಭದ್ ಭತುತ ಆಯಿಂಬದ ಕಲಿೋಪಯು ಅಬಾಮಷ ಭಾಡ್ರದಿಂತೆ ಅದನುನ ಭ ಲ ಇಷಾಲಿಂ ಎಿಂದು ನಿಂಬಿ ಅದಕೆ್ಾ 
ಭಯಳಲು ಫಮಷು ಭ ಲಬ ತಾದಿ ಭುಸ್ಲಿಂರಿದಾದಯೆ. ಈ ಭುಸ್ಲಿಂಯನುನ ಸೆಚಾಿಗಿ ಭುಲಾಲಖಳು/ಇಭಾಮ್ ಖಳು/ 
ಧಾಮಿಗಔ ಭುಕಿಂಡಯು ಭುನನಡೆಷುತಾತಯೆ ಭತುತ ಔುರ್ ಆನ್ , ಸದಿೋಸ್ ಭತುತ ಇಷಾಲಮಿನ ವಿದಾಿಂಷಯ ಫಯಸಖಳ ಷ ಕ್ಷಮ 
ಅಧಮಮನದಲಿಲ ನಿಂಬಿಯುದನುನ ಅಯು ಆಧರಿಸ್ದಾದಯೆ. ಅಯು ಾವಾಿತಮ ಶಿಕ್ಷಣನುನ ತಿಯಷಾರಿಷುತಾತಯೆ ಭತುತ ಎಲಾಲ 
ನಿಜಾದ ಜ್ಞಾನು  ಔುರ್ ಆನ್  ಭತುತ ಸದಿೋಸ್  ನಿಿಂದ ಫಯುತತದ ೆಎಿಂದು ನಿಂಫುತಾತಯೆ. ಅಯು ದೆೈಹಿಔ ಜಿಸಾದ್ ಅನುನ 
---------------- 
291 ಯಜಾಯಬುತ (ಅಕ್ಷಯವಃ ‚ಜನರಿಿಂದ ಆಳಿಕೆ್ ಭಾಡುದು‛, ಗಿಯೋಕ್ ದ ಡೆಮಕೆ್ಯೋಷ್ಟ್ಮಾ ಡೆಮ, ‚ಜನಯು,‛ ಭತುತ ಕೆ್ ಯೋಟ ೆೋಸ್, ‚ನಿಮಭ‛) ಜನಯ ಇಚೆಮಿಿಂತೆ ಷಕ್ಾಗಯದ ಿಂದು ಯ ಾಗಿದೆ. 
ಇದಯಥಗ ನಾಖರಿಔಯು ಆಡಳಿತ ಾಯಧಿಕ್ಾಯನುನ ಆಯಾ ಭಾಡಲು ಭತುತ ಕ್ಾನ ನುಖಳ ಮೆೋಲೆ ಭತ ಚಲಾಯಿಷುತಾತಯೆ. ಯಾಜಮದ ಅಧಿಕ್ಾಯು ಜನಯ ಕೆ್ೈಮಲಿಲಯುತತದೆ ಭತುತ ಯಜಾಯಬುತದಿಂತೆ ಇಯುತತದೆ 
ಧಾಮಿಗಔ ಅಧಿಕ್ಾಯದಿಂತಲಲ. ಗಿಯೋಕ್ ರ್ಥಯೋಕ್ಾಯಟ್ಟಮಾದಿಿಂದ (ರ್ಥಯೋಕ್ಾಯಷ್ಟ್) ಯಜಾಯಬುತ: ಯಾಜಮ ಷಕ್ಾಗಯ ದೆೈವಿಔ ಭಾಖಗದವಗನದ ಅಥಾ ದೆೈವಿಔ ಅಧಿಕ್ಾರಿಖಳಿಿಂದ   ನಡೆಷಲಡುದು ಎಿಂದು 
ರಿಖಗೆಷಲಟ್ಟಿದೆ. 
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ನಿಂಫುತಾತಯೆ. ಕ್ಲೆಯು ಷಾಭಾನಮಾಗಿ ‚ಬಯೋತಾದಔಯು‛ ಎಿಂದು ಔಯೆಮಲಡುತಾತಯೆ, ಅಯು ಭಾಡ್ರದಿಂತೆ ನಿಂಫದ 
ದೆೋವಖಳಲಿಲ ಫಾಿಂಬ ಷೆ ಪೋಟಖಳು ಭತುತ ಆತಭಸತಾಮ ದಾಳಿಮಲಿಲ ಬಾಖಹಿಷುತಾತಯೆ. ಷಾಭ ಹಿಔ ವಿನಾವದ ಈ ಔೃತಮಖಳ 
ಭ ಲಔ, ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಭತುತ ಭುಸ್ಲಮೆೋತಯಯು ತಭಭ ಾಯಣನುನ ಔಳದೆುಕೆ್ ಳುಳತಾತಯೆ. ಈ ತಿೋಯಗಾಮಿಖಳು ಅಯು 
ನಿಜಾದ ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗನುನ ಅಬಾಮಷ ಭಾಡುತಿತದೆದೋಿೆಂದು ನಿಂಫುತಾತಯೆ. ಾಕ್ತಷಾತನದಲಿಲ, ತಾಲಿಫಾನ್ ಭತುತ ಅಯ 
ಫೆಿಂಫಲಿಖಯು ಈ ಖುಿಂಪ್ರನಲಿಲ ಫಸಳ ಷಕ್ತಯಮಯಾಗಿದಾದಯೆ, ಭತುತ ಈ ತಿೋಯಗಾಮಿ/ಉಖಯಗಾಮಿ ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಜನಷಿಂಖ್ಮೆಮಲಿಲ 
ಷಾಔಶುಿ ದೆ ಡಡ ಅಲಷಿಂಖ್ಾಮತಯಾಗಿದಾದಯೆ. 
 
ಇನೆ ನಿಂದು ಖುಿಂು ಾಶಿಿಭಾತಮ, ಆಧುನಿಔತಾಾದಿ ಭುಸ್ಲಭಯು ಎಿಂದು ಔಯೆಮಲಡುತಾತಯ.ೆ ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗನುನ ಅದಯ 
ೆೈಜ್ಞಾನಿಔ, ಷಾಿಂಷೃತಿಔ ಭತುತ ಆರ್ಥಗಔ ಯಖತಿಯಿಂದಿಗೆ ಆಧುನಿಔ ಜಖತಿತನಲಿಲ ಸೆ ಿಂದಿಕ್ ೆಳಳಫೆೋಔು ಭತುತ ಆಚರಿಷಫೆೋಔು 
ಎಿಂದು ಅಯು ನಿಂಫುತಾತಯೆ. ಅಯ ನಾಮಔಯು ಾಶಿಿಭಾತಮ ವಿದಾಮಿಂತ ವಿದಾಿಂಷಯು, ವಿಜ್ಞಾನಿಖಳು ಭತುತ ಇತಯ 
ಯಾಜಕ್ತೋಮ ನಾಮಔಯು. ಅಯು ಆತಿೀಔ ಜಿಸಾದ್ ಅನುನ ನಿಂಫುತಾತಯೆ, ಆದಯ ೆಅಯು ಆಔಯಭಣಕ್ ೆಾಳಗಾಗಿದದಯೆ ಭತುತ 
ಸೆ ೋಯಾಡಲು ತಾತಯಿಷದ ಸೆ ಯತು ದೆೈಹಿಔ ಮುದಧದಲಿಲ ಬಾಗಿಮಾಖಲು ಫಮಷುುದಿಲಲ. ಅಯು ‚ಫದುಕ್ತ ಭತುತ 
ಫದುಔಲು ಬಿಡ್ರ‛ ಎಿಂಫುದನುನ ಫಮಷುತಾತಯೆ. ಮುಯ ೆೋಪ್ ಭತುತ ಇತಯ ಾಶಿಿಭಾತಮ ಯಾಶಾಖಳಲಿಲ, ತಿೋಯಗಾಮಿ ಇಷಾಲಿಂನ 
ಚಿಂಡಭಾಯುತು ಬಮ ಸುಟ್ಟಿಷು ಕ್ ೆೋದಿಿಂದ ಭುರಿದು ಸೆ ೋಖುತಿತದೆ. ಭ ಲಬ ತಾದಿ ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗದ 
ಸ್ದಾಧಿಂತಖಳಿಿಂದ ಜಾತಮತಿೋತ ಾಶಿಿಭಾತಮ ಷಭಾಜಖಳು ಭುಖ್ಾಭುಖಿಮಾಖುತಿತೆ.  
 
ಅವಿವಾಸ್ಖಳ ವಿಯುದಧ ಮುದಧನುನ ಔಡಾಡಮಗೆ ಳಿಷು ಸ್ದಾಧಿಂತ, ಧಭಗವಾಷರ ಭತುತ ಕ್ಾನ ನು ಮಷೆಥಮನುನ 
ಸೆ ಿಂದಿಯು ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗು ಧಭಗೆೋ? ಔುರ್ ಆನ್ ನ 26 ಅಧಾಮಮಖಳು ಜಿಸಾದ್ ನೆ ಿಂದಿಗೆ ಮಸರಿಷುತಿತಯುುದು 
ನಿಜೋೆ? ಆ ಸೆ ೋಯಾಟದ ಷಾಭಥಮಗುಳಳ ಬಔತಯು ಷೆೋಯಲು ಫಾಧಮಯಾಗಿದಾದಯೆ (ಷ ಯಾ 2:216: ‚ಸೆ ೋಯಾಟನುನ 
ಷ ಚಿನ ಷಲಾಗಿದೆ‛…..) ಭತುತ ‚ಅವಿವಾಸ್ಖಳ ಸೃದಮದಲಿಲ ಬಮನುನ ಉಿಂಟುಭಾಡಲು‛ ಭತುತ ‚ಅಯ ಔುತಿತಗೆ ಮೆೋಲೆ 
ಸೆ ಡೆಮುದು‛ (ಷ ಯಾ 8:12)ಅಿಂದಯ,ೆ ಅಯ ತಲೆ ಔತತರಿಷಲು ಆ ಠ್ಮು ಭುಸ್ಲಭರಿಗೆ ಆದೆೋಶಿಷುತತದೆ ೋ? 
ಷಾಭಾನಮಾಗಿ ಸೆೋಳುುದಾದಯ,ೆ ಆ ಯವೆನಖಳು ಔುರ್ ಆನ್  ನಿಜಔ ಾ ಭುಸ್ಲಮೆೋತಯಯ ಮೆೋಲಿನ ದೌಜಗನಮನುನ 
ಉತೆತೋಜಿಷುತತದೆಯೋ ಭತುತ ಹಿಿಂಷಾತಭಔ ಜಿಸಾದ್, ಆತಭಸುತಿ, ಅಸಯಣಖಳು, ಶಿಯಚೆೋಿದಖಳ ಫಗೆೆ ಎಶುಿ ಬಯೋತಾದಔಯ 
ವಿಚಾಯಖಳು ಠ್ಮದಿಿಂದ ಸೆ ಯಫಯುತತೆ? ಷಾಭಾನಮಾಗಿ ಳೆಳಮ ಕ್ಾಮಗಖಳು ಅಥಾ ನಿಂಬಿಕ್ಯೆಿಲಲದಿಯುದು, 
ಅಲಾಲಸನಿಗೆ ನಿಶೆಠಮ ‚ರಿೋಕ್‛ೆ ಆಗಿದೆಮಾ, ಆದಯ ೆಅವಿವಾಸ್ಖಳ ವಿಯುದಧ ಸೆ ೋಯಾಡುುದರಿಿಂದ ಉಿಂಟಾಖು ಸುತಾತಭತ ೆ
– ಇಷಾಲಿಂನಲಿಲ ಿಂದು ರಿೋತಿಮ ಉನನತ ಭಟಿದ ಯಕ್ಷಣೆಮಾಗಿದೆಮಾ (ಸ್ಎಫ್ ಷ ಯಸ್ 4:74; 4:95; 9:111; 47:4)? 
 
ಸ್ಚಿಿನ ಿವ್ನರ್ಳು 

 ಸುತಾತಭಯಾಖು ಮಾುದೆೋ ಭುಸ್ಲಿಂಯ ಾಖಳು ಅವಿವಾಸ್ಖಳನುನ ಕ್ ೆಲುಲಾಖ ಕ್ ೆಲಲಲಟಿ ಔೃತಮದಿಿಂದ 
ಕ್ಷಮಿಷಲಡುತತೆಯೋ (ಷ ಯಾ 4:95)? 

 ಯದೆೈಸ್ನಲಿಲ (ಷ ಯಸ್ 38:52, 55:56; 56:22) ಸುತಾತಭರಿಗೆ ಇತಯ ವಿಶಮಲೆ ೋಲುತೆಮ ಷಿಂತೆ ೋಶಖಳ 
ನಡು ೆಔನೆಮಮಯನುನ ಫಸುಭಾನಾಗಿ ನಿೋಡಲಾಖುತತದೆ ಎಿಂಫುದು ನಿಜವೊೋ? 



 

                                                                                                 
196 

 

 ಭಹಿಳಮೆಯು ಅಥಾ ೃದಧಯಿಂತಸಯು ಜಿಸಾದ್ ಭಾಡಲು ಷಾಧಮಾಖದಯು ಅಲಾಲಸನ ಭಾಖಗದಲಿಲ 
ಅವಿವಾಸ್ಖಳ ವಿಯುದಧ ಸೆ ೋಯಾಡುರಿಗೆ ‚ಆವಯಮ ಭತುತ ನೆಯು‛ ನಿೋಡಫೋೆಕ್ೆೋ (ಷ ಯಾ 8:74)?  

 ಫಲದಿಿಂದ ವಿಷತಯಣೆಮನುನ ಇಷಾಲಿಂ ಯತಿಾದಿಷುತತದೆಯೋ? ಭತುತ ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗದ ಸೆಷರಿನಲಿಲ ಜಖತತನುನ 
ವಡ್ರಸ್ಕ್ ೆಳುಳುದು ಔುರ್ ಆನ್ ಲಿಲ ಭಸಭಭದ್ ಗ ೆ ಯಔಟ್ಟಸ್ದಿಂತೆ ಜಿಸಾದ್ ನ ಅಿಂತಿಭ ಆಜ್ಞೆ ಆಗಿದೆೋಯೋ 
(ಷ ಯಾ 9:29)? 

 ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗು ‚ಷುಣಗ ನಿಮಭ‛292 (ಷ ಯಾ 48:29) ನುನ ಔಲಿಷದ ಧಭಗೆೋ? 
 ಔುರ್ ಆನ್  ಭುಸ್ಲಮೆೋತಯರಿಗೆ, ನಿದಿಗಶಿಾಗಿ ಮಸ ದಿಖಳಿಗೆ ಭತುತ ಕ್ೈೆಷತಯ ವಿಯುದಧ ಹಿಿಂಷೆ ಭತುತ ದೆೋಶನುನ 

ಔಲಿಷುತತದೆಯೋ (ಷ ಯಾ 5:54) 
 ಷಗವಔತನಾದ ಅಲಾಲಸನು ಆತನನುನ ಯಕ್ಷಿಷಲು ಭತುತ ಆತನನುನ ಕ್ಾಾಡಲು ಷಣಣ ುಟಿ ಭನುಶಮಯ 

ಅಖತಮವಿದೆಯೋ?  
 ಇತಯಯ ಭುಿಂದೆ ತನನನುನ ಯಕ್ಷಿಸ್ಕೆ್ ಳಳಲು ಭನುಶಮಯನುನ ಅಲಿಂಬಿಷಲು ಅಲಾಲಸನು ಸ್ದಧರಿದಾದನೆಯೋ? 

 

 ಕ್ೈಷತರು ಸ್ೇಗ್ ಿತಿಕಿ್ಯಷಫ್ೇಕು? 
ಮುಸ್ಲಂರು ಹಿಂಷಾತಮಕಾದಾರ್ ನಾನು ಷಾಂದಭಿಗಕಾಗಿ ಘಟನ್ರ್ಳನುನ ಅನುಭವಿಸ್ದ:್ 

ನಾನು ಮೆಭ ಕ್ೈೆಷತ ಷೆನೋಹಿತನೆ ಿಂದಿಗೆ ಭುಸ್ಲಿಂ ಭನಗೆ ೆಬೆೋಟ್ಟ ನಿೋಡ್ರದೆದೋನು. ಷಿಂಬಾಶಣೆಮ ಷಭಮದಲಿಲ ನಾು 
ಾದಕೆ್ಾ ಇಳಿದೆೋು ಭತುತ ನನನ ಕ್ೈೆಷತ ಷೆನೋಹಿತನು ‚ಭಸಭಭದನು ಷುಳುಳಗಾಯ‛ ಎಿಂದು ಸೆೋಳಿದನು. ನಭಭ ಭುಸ್ಲಿಂ 
ಷೆನೋಹಿತ ತಾಳಭೆಮನುನ ಔಳದೆುಕೆ್ ಿಂಡನು, ಭತುತ ಚಾಔು ತಯಲು ಅಡ್ರಗ ೆಭನಗೆೆ ಒಡ್ರಸ ೆೋದನು! ನಾು ಫೆೋಖನೆ 
ಭನ ೆತೆ ಯೆದೆೋು ಭತುತ ಭತೆತ ಎಿಂದಿಖ  ಹಿಿಂತಿಯುಗಿ ಸೆ ೋಖಲು ಷಾಧಮಾಖಲಿಲಲ. 

 
ಭತೆ ತಿಂದು ಷಿಂದಬಗದಲಿಲ, ನಾು ಭುಸ್ಲಿಂಯನುನ ಬೆೋಟ್ಟ ಭಾಡುಾಖ ನಾು ಧಾಮಿಗಔ ವಿಶಮಖಳ ಫಗೆೆ 
ಚಚಿನ ಗಷುತಿತದೆದು. ಯದೆೈಸ್ಗೆ ಯೆೋಶಿಷು ಷರಿಮಾದ ಭಾಖಗದ ಫಗೆೆ ಷತಮೆೋದ ಏನು ಸೆೋಳುತತದೆ ಎಿಂಫುದನುನ 
ನಾನು ವಿರಿಸ್ದೆ. ಇದದಕ್ತಾದದಿಂತೆ ಅನು ನನನನುನ ಭಾತನಾಡುುದನುನ ನಿಲಿಲಸ್ದನು ಭತುತ ನನನ ಕ್ೆೈಷತ ನಿಂಬಿಕ್ೆಮ 
ಫಗೆೆ ನಾನು ಸಿಂಚಿನ ಕೆ್ ಳುಳುದನುನ ಭುಿಂದುರಿಸ್ದಯೆ, ಅನು ನನನನುನ ಕ್ ೆಲುಲ ಅಖತಮವಿದೆ ಎಿಂದು 
ಸೆೋಳಿದನು. ನನಗೆ ಷಾಔಶುಿ ಆವಿಮಗಾಯಿತು, ಆದಯ ೆಆ ಕ್ಷಣದಿಿಂದ ಧಭಗದ ಔುರಿತು ಸೆ ಯತುಡ್ರಸ್ ಫೆೋಯೆ 
ಮಾುದಾದಯ ಔುರಿತು ಭಾತನಾಡಲು ನಿಧಗರಿಸ್ದೋೆನು! 

 
ಉಖಯ ಭುಸ್ಲಿಂರಿಿಂದ ಸಲೆಲಗ ೆಳಗಾಖುುದು ಇತಯ ನಿಂಬಿಕ್ೆಮ ಧಭಗದ ಜನಯು ಭಾತಯಲಲ. ಅನೆೋಔ ಯಖತಿಯ 
ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಹಿಿಂಷೆಯಿಿಂದಾಗಿ ತಭಭ ಭನಖೆಳನುನ ಬಿಟುಿ ಒಡ್ರಸ ೆೋಖಫೆೋಕ್ಾಯಿತು. ಇಿಂದು ಷುನಿನ ಭುಸ್ಲಿಂಯ ವಿಯುದಧ 
ಸೆ ೋಯಾಡು ಶಿಮಾಖಳಿಂತಸ ಯಭುಕ ಇಷಾಲಮಿನ ಖುಿಂುಖಳು ಭಾತಯಲಲ; ಅನೆೋಔ ಷಣಣ ಇಷಾಲಮಿನ ಖುಿಂುಖಳು 
ಇತಯ ಇಷಾಲಮಿನ ಖುಿಂುಖಳ ವಿಯುದಧ ಹಿಿಂಷಾಚಾಯನುನ ಫಳಷುತತ,ೆ ಆಸ್ತಮನುನ ಭತುತ ಜಿೋನುನ ತೆಗೆದುಕೆ್ ಳುಳತೆತ.ೆ  
 
---------------------------------- 
292 ಕೆ್ೈಷತಯ ಯಕ್ಾಯ ‚ಷುಣಗ ನಿಮಭ‛: ‚ಅಿಂತು ಜನಯು ನಿಭಗೆ ಏನೆೋನು ಭಾಡಫೆೋಕೆ್ಿಂದು ಅೆೋಕ್ಷಿಷುತಿತೋಯೆ ೋ ಅದನೆನೋ ನಿೋು ಅರಿಗೆ ಭಾಡ್ರರಿ. ಇದೆೋ ಧಭಗವಾಷರದ ಭತುತ ಯಾದಿಖಳ ತಾತಮಗ‛ 
(ಭತಾತಮ 7:12).  
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ನಿಜಾದ ಫೆದರಿಕೆ್ ಉಖಯಗಾಮಿ ಭುಸ್ಲಿಂರಿಿಂದ ಇತಯಯ ಜಿೋನ ಭತುತ ಆಸ್ತಮನುನ ನಾವಭಾಡಲು ಭತುತ ಅಯ ವಿಶಿಶಿ 
ನಿಂಬಿಕ್ಮೆ ಮಷೆಥಮನುನ ಯಕ್ಷಿಷಲು ಭತುತ ಸಯಡಲು ಸ್ದಧಾಗಿದೆ.  
 
ನಾನು ನನನ ಔಗೆಣನಿಿಂದ ನೆ ೋಡ್ರದ ಹಿಿಂಷಾಚಾಯಕೆ್ಾ ಷಾಕ್ಷಿಮಾಗಿದೆದೋನೆ. ಿಂದು ಫೆಳಿಗೆೆ ನಾನು ಭುಸ್ಲಿಂ ಷೆನೋಹಿತನನುನ ಬೆೋಟ್ಟ 
ಭಾಡ್ರದೆ. ನನನ ಆವಮಿಗಕ್ಾೆ, ಆತನ ಭನ ೆ ಷುಟುಿಸೆ ೋಗಿಯುುದನುನ ನಾನು ಖಭನಿಸ್ದೆೋನು. ಅನು ತುಿಂಫಾ 
ದುಃಕಕೆ್ ಾಳಗಾಗಿದದನು, ಭತೆ ತಿಂದು ಖುಿಂಪ್ರನ ಭುಸ್ಲಿಂಯು ೆಟೆ ಯೋಲ್ ಫಾಿಂಫುಖಳಿಿಂದ ಅಯ ಭನಮೆ ಮೆೋಲೆ ದಾಳಿ 
ಭಾಡ್ರದಾದಯೆ ಎಿಂದು ನನಗೆ ಸೆೋಳುತಿತದದನು. 
 
ಸಲಾಯು ಚಚಾಗಔ ಟಖಳ ನಿಂತಯ ಫಫ ಭುಸ್ಲಿಂ ಷೆನೋಹಿತನು ನನಗ ೆ ಸೆೋಳಿಯುದನುನ ನಾನು ಎಿಂದಿಖ  
ಭಯೆಮುುದಿಲಲ: 

‚ಕ್ೈೆಷತ ಜನಯೆ ಿಂದಿಗೆ ಷೆೋರಿಫಿಂದಿಯುದು ತುಿಂಫಾ ಷಿಂತೆ ೋಶಾಗಿದೆ, ಮಾಕ್ಿೆಂದಯ ೆ ನಾು ನಿಮಭಿಂದಿಗೆ 
ವಿಶಮಖಳನುನ ಚಚಿನ ಗಷುುದನುನ ಆನಿಂದಿಷುತೆತೋೆ. ನಭಭ ಿಂದನುನ ನಾು ಖಭನಿಷುತೆತೋೆ ಆದಯ ೆ ನಭಭ 
ಭಿನಾನಭಿಾಯಮಖಳನ ನ ನಾು ಖಭನಿಷುತೆತೋೆ. ಳೆಳಮ ಷಿಂಖತಿಯಿಂದಯೆ, ಷಬಮೆ ನಿಂತಯ ನಾು 
ವಾಿಂತಿಯಿಿಂದ ಸೆ ಯಡಫಸುದು. ಈ ವಿಶಮಖಳ ಫಗೆೆ ನಭಭ ಭುಸ್ಲಿಂ ಷಸೆ ೋದಯಯೆ ಿಂದಿಗೆ ಇಿಂತಸ 
ಚಚಗೆಮಲಿಲ, ನಭಗೆ ತೆ ಡಗಿಸ್ಕೆ್ ಳಳಲು ಷಾಧಮಾಖಲಿಲಲ ಮಾಕ್ಿೆಂದಯ ೆ ಅಯು ಷಬಮೆ ನಿಂತಯ ಹಿಿಂಷಾತಭಔ 
ಯ ತಾಳಫಸುದೆ ೋ ಭತುತ ನಭಭ ಆಸ್ತಮನುನ ನಾವಡ್ರಷಫಸುದೆ ೋ ಎಿಂದು ನಭಗೆ ಕಚಿನ ತಾಖುುದಿಲಲ.‛ 

 
ಯಿಂಚದ ಅನೆೋಔ ಬಾಖಖಳಲಿಲ ಯಮಾಗೆಷುಾಖ, ಭುಸ್ಲಿಂರಿಿಂದ ತಿೋಯ ಹಿಿಂಷೆಮನುನ ಎದುರಿಷುತಿತಯು ಅನೆೋಔ ಕ್ೈೆಷತಯನುನ 
ನಾನು ಬೆೋಟ್ಟ ಭಾಡ್ರದೆದೋನೆ. ನೆೈಜಿೋರಿಮಾ ಅಥಾ ಇಿಂಡೆ ೋನೆೋಶಾಮದಲಿಲ ತಭಭ ಷಬ ೆಅಥಾ ಅಯ ಭನಖೆಳನುನ ಷುಟುಿ 
ನಾವಡ್ರಷು ಷಲುಾಗಿ ಭುಸ್ಲಿಂ ಜನಷಭ ಸು ಫಯುಾಖ ಕ್ೈೆಷತಯು ಸೆೋಗ ೆ ಯತಿಕ್ತಯಯಿಷಫೆೋಔು? ತಭಭ ಜಿೋಕೆ್ಾ 
ಅಾಮವಿದಾದಖ ಅಯು ಸೆೋಗ ೆಯತಿಕ್ತಯಯಿಷಫೆೋಔು? ಅಯು ಕ್ೋೆಲ ಾಯರ್ಥಗಷಫೋೆಕ್ೆ ೋ ಅಥಾ ಅಯು ತಭಭ ಆಸ್ತ ಭತುತ 
ಜಿೋನನುನ ದೆೈಹಿಔಾಗಿ ಯಕ್ಷಿಷಫೋೆಕ್ೆ ೋ? ಷಾಭಾನಮ ರಿಸಾಯವಿಲಲದ ಔಶಿದ ಷಿಂದಬಗಖಳು ಇಾಗಿ.ೆ ಕ್ೈೆಷತಯು 
ಾಯರ್ಥಗಷಫೋೆಔು, ದೆೋಯ ಷಯನುನ ಆಲಿಷಫೋೆಔು ಭತುತ ಅದಕೆ್ಾ ತಔಾಿಂತೆ ತಿಗಷಫೋೆಔು. ದೆೋಯು ಎಲಾಲ ಷಭಮದಲ ಲ 
ನಿಮಿಂತಯಣದಲಿಲಯುತಾತನೆ ಭತುತ ಎಲಾಲ ಜನಯ ಭತುತ ಅಯ ಕ್ಾಮಗಖಳ ತಿೋುಗಗಾಯನಾಗಿದಾದನೆ! 
 
ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಹಿಿಂಷಾಚಾಯನುನ ಮಾಕೆ್ ಅಲಿಂಬಿಷುತಾತಯ?ೆ ಅಯು ಇಷಾಲಿಂ ಭತುತ ಭಸಭಭದ್ ಅಯನುನ ದೆೈಹಿಔಾಗಿ 
ಯಕ್ಷಿಷಫೋೆಔು ಎಿಂದು ಅಯು ಮಾಕೆ್ ನಿಂಫುತಾತಯ?ೆ 

 ಉಖಯ ಭುಸ್ಲಭಯು ಮೆೋಲೆ ತೆ ೋರಿಸ್ಯುಿಂತೆ ಔುರ್ ಆನ್ ನ ವಿವಿಧ ಾಔಮಖಳಿಿಂದ ತಭಭ ಕ್ಾಮಗಖಳಿಗೆ 
ಫೆಿಂಫಲನುನ ಔಿಂಡುಕ್ ೆಳುಳತಾತಯೆ. 

 ಔುರ್ ಆನ್ ನುನ ಕ್ಾಲಾನುಔಯಭದಲಿಲ ಫಯೆಮಲಾಗಿಲಲ; ಹಿಿಂಷೆಮನುನ ಉತೆತೋಜಿಷು ಾಔಮಖಳು ವಾಿಂತಿಮನುನ 
ಉತೆತೋಜಿಷು ಾಔಮಖಳ ಅಔಾಔಾದಲಿಲ ನಿಲುಲತತೆ. ಭುಸ್ಲಿಂಯು ತಭಭನುನ ಆಔಷ್ಟ್ಗಷು ಾಔಮಖಳನುನ ಆಯಾ 
ಭಾಡಲು ಲು ತೆ ೋಯುತಾತಯ;ೆ ಅಯು ಇಶಿಡದುಖಳನುನ ನಿಲಗಕ್ಷಿಷಲಾಖುತತದೆ. 
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 ಭಸಭಭದ್ ಆದವಗ ಮಕ್ತತಮಾಗಿದಾದನೆ, ಭತುತ ಇತಯರಿಿಂದ ಆಸ್ತಮನುನ ತೆಗೆದುಕೆ್ ಿಂಡು ಜನಯನುನ ಕ್ ೆಲುಲದು, 
ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗದ ಸೆಷರಿನಲಿಲ ಷ ಔತೆಿಂದು ರಿಖಗೆಸ್ದಿಂತೆ ಭಾಡುಯು. 

 ಆಯಿಂಬದಿಿಂದಲ , ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗು ಅನುಔ ಲಔಯ ಧಭಗಾಗಿ ಕ್ಾಣುತತದ,ೆ ಅಖತಮತೆಖಳಿಂತೆ ಅದಯ 
ಭುಕನುನ ಫದಲಾಯಿಷುುದು, ಷಥಳದಲೆಲೋ ಇಯುಾಖ ವಿಶಮಖಳನುನ ನಿಯಾಔರಿಷುುದು ಭತುತ 
ಅಧಿಕ್ಾಯದಲಿಲದಾದಖ ವಿಶಮಖಳನುನ ುನಃ ದೃಡ್ರಔರಿಷುತತದೆ.  

  
! 
 
 

ತಿೇಭಾಗನ  
 ಭಸಭಭದ್ ಅಥಾ ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗದ ವಿಯುದಧ ಏನನ ನ ಸೆೋಳಫೋೆಡ್ರರಿ. ನಿಭಭ ಸೆೋಳಿಕೆ್ಖಳನುನ ಯವೆನ 

ಯ ದಲಿಲ ಇರಿಸ್ರಿ. 
 ಉದಾ. ‚ನನಗೆ ಅದು ಭನರಿಕೆ್ಮಾಗಿದೆ......" ಎಿಂದು ಸೆೋಳು ಫದಲಿಗೆ: ‚ನಾನು ುಷತಔದಲಿಲ 

ಒದಿದೆದೋನೆ....... ಅಥಾ ನಾನು ಅದನುನ ಕ್ೋೆಳಿದೆದೋನೆ.......‚ ಎಿಂದು ಸೆೋಳಿರಿ. ಇದು ನಿಭಭ ಭುಸ್ಲಿಂ ಷೆನೋಹಿತನ 
ಖಭನನುನ ನಿಮಿಭಿಂದ ದ ಯವಿರಿಷುತತದೆ. ನಿಂತಯ ಆತನು ನಿಭಭ ಷೆನೋಸಕೆ್ಾ ಧಕೆ್ಾ ಫಯದಿಂತೆ ುಷತಔದಲಿಲ 
ಫಯೆದದದನುನ ನಿಯಾಔರಿಷಫಸುದು. 

 ಫಫ ಭುಸ್ಲಿಂ ಮಕ್ತತಯಿಂದಿಗ ೆ ಖ್ಾಷಗಿಮಾಗಿ ಭಾತನಾಡುಾಖ, ಅನು ಅಥಾ ಅಳು ಇನೆ ನಫಫ 
ಭುಸ್ಲಿಂ ಮಕ್ತತ ಅಲಿಲ ಸಾಜರಿಯದೆ ಇಯುಾಖ ಸೆಚು ಿ ಭುಔತ ಭತುತ ಾಯಭಾಗೆಔಯಾಗಿಯುತಾತಯೆ. ನಿಂತಯದ 
ನಿದವಗನದಲಿಲ, ಮಕ್ತತಮು ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗನುನ ಯಕ್ಷಿಷು ಷಾಭಾಜಿಔ ಫಾಧಮತೆಮನುನ ಅನುಬವಿಷುತಾತನೆ. 

 
3.7.3 ಇಷಾಲಂ ಧಮಗದ ಬಿಕಾಟುು 
ಎಯಡು ಉಖಯಗಾಮಿ ಇಷಾಲಮಿನ ಸ್ದಾಧಿಂತಖಳ ನಡು ೆಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗದಲಿಲ ಉದಿಖನತೆ ಇದ,ೆ ಅುಖಳಿೆಂದಯೆ: 
1) ಭ ಲಬ ತಾದ ಸ್ದಾಧಿಂತ: ಭಸಭಭದ್ ಭಾಡ್ರದಿಂತೆ ಫದುಔುುದು ಭತುತ ಎಲಾಲ ಇಷಾಲಮಿನ ಕ್ಾನ ನುಖಳನುನ  
   ಾಲಿಷುುದು. 
2) ಆಧುನಿಔತಾಾದಿ ಅಲೆ ೋಔನಖಳು: ಆಧುನಿಔ (ಾವಾಿತಮ) ಜಿೋನವೆೈಲಿಗೆ ಸೆ ಿಂದಿಕ್ ೆಳುಳುದು. 
 
ಆಧುನಿಔ ಜನರಿಗ ೆ ಅಕ್ಾವ ಔಲಿಷಲು, ಇಷಾಲಿಂ ಇತಿತೋಚಿನ ನ ದಿನಖಳಲಿಲ ವಿಭಿನನ ಭಾಖಗಖಳನುನ ತೆಗೆದುಕೆ್ ಿಂಡ್ರದೆ ಭತುತ 
ಅದನುನ ಭುಿಂದುರಿಷಲಿದೆ. ಭ ಲಬ ತಾದು ಕ್ಲೆು ಅನುಮಾಯಿಖಳನುನ ಆಔಷ್ಟ್ಗಸ್ದಯ,ೆ ಅನೆೋಔಯು ಸೆಚುಿ 
ೆೈಮಕ್ತತಔ ವಿವಾಷದತತ ತಿಯುಖುತಿತದಾದಯೆ. ಅಯಬ ಜಖತಿತನಲಿಲ ಮು ಭುಸ್ಲಿಂ ಫೆ ೋಧಔ ಅಭರ್ ಕಲಿೋದ್293 ಇದಯ 
ಯಭುಕ ಯತಿಾದಔನಾಗಿದಾದನೆ. ಕಲಿೋದ್ ಭುಸ್ಲಿಂ ದೆೈವಾಷರದ ವಾಲೆಯಿಿಂದ ತಯಫೆೋತಿ ಡೆದಿಲಲ ಆದಯ ೆ ಫಸಳ 
ೆೈಮಕ್ತತಔಗೆ ಳಿಸ್ದ ವಿವಾಷನುನ ಷಾಯುತಾತನೆ, ಇದು ಷಾಿಂಯದಾಯಿಔ ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗಕ್ತಾಿಂತ ಸೆಚಾಿಗಿ ಅಲಾಲಸನನುನ 
ಭುಸ್ಲಿಂರಿಗ ೆ ಸತಿತಯ ತಯುಿಂತೆ ತೆ ೋಯುತತದೆ.  ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗು ‚ನಿಧಾನ ಫದಲಾಣೆ‛ ಅಥಾ ಷಭಮದೆ ಿಂದಿಗೆ 
ೆೋಖನುನ ಉಳಿಸ್ಕೆ್ ಳಳಲು ರಿತಗನೆಮ ಿಂದು ಉದಾಸಯಣೆಮಾಗಿದೆ. 
 
------------- 
293 ನೆ ೋಡ್ರರಿ www.amrkhaled.net 
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 ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗದ ಈ ನಿಧಾನ ಫದಲಾಣೆಮ ಭತೆ ತಿಂದು ಉದಾಸಯಣೆಯಿಂದಯೆ ಷಮಿ ಮ ಷುಫ್294 ಅಯು  
ಷಭಕ್ಾಲಿೋನ ಇಷಾಲಮಿಕ್ ಷಿಂಗಿೋತನುನ ಧವನಿಭುದಿಯಸ್ದಾದಯೆ, ಇದು ಮುಜನಯನುನ ಫಸಳಾಗಿ ಆಔಷ್ಟ್ಗಷುತತದೆ. ಇಷಾಲಿಂ 
 ಧಭಗದ ಸಳಮೆ ಕ್ಾಲುಗಾಯ-ಅಯಿೆಂದಯ ೆಅಲ್ ಅಜರ್ ತಯಫೆೋತಿ ಡೆದ ಧಭಗನಾಮಔ-ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗದ ಈ  
ನಿಧಾನ ಫದಲಾಣೆಮ ಅಭಿಮಕ್ತತಗೆ ಅನುಔ ಲಔಯಾಗಿಲಲ. 
 
ಇಷಾಲಮಿನ ಷಕ್ಾಗಯಖಳು ಸೆಚುಿ ಸೆಚುಿ ಜಾತಮತಿೋತಾಖುತಿತೆ. ಟುನಿೋಶಿಮಾ ಫಸುವಃ ಾಯಥಮಿಔ ಉದಾಸಯಣೆಮಾಗಿದೆ. 
ಫಸುವಃ ಮುಯ ೆೋಪ್ರಮನ್ ಔ ಾಟಕ್ಾೆ ಷೆೋಯು ಅನೆೋಶಣೆಮಲಿಲ ಟಕ್ತಗ ಭತೆ ತಿಂದು ಉದಾಸಯಣೆಮಾಗಿದೆ. ಬವಿಶಮದಲಿಲ 
ಇಷಾಲಿಂ ಮಾ ಭಾಖಗನುನ ಅನುಷರಿಷುತತದೆ? ಇದು ಸೆಚು ಿ ಷಭಕ್ಾಲಿೋನ ಭತುತ ತಾಯುಣಮದ ವಿವಾಷಾಖುತತದೆಯೋ 
ಅಥಾ ವಿವಾಷದ ನಾಮಔತು ಸಳಮೆ ಕ್ಾಲುಗಾಯಯ ಕ್ೈೆಮಲಿಲ ಉಳಿಮುತತದೆಯೋ? ಇದು 21 ನೆೋ ವತಭಾನದ 
ಯಭುಕ ಯವೆನಮಾಗಿಯಫಸುದು. ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗು ಷತಃ ಭಯು-ಆವಿಶಾರಿಷಲು ಭತುತ ಆಧುನಿೋಔರಿಸ್ಕ್ ೆಳಳಲು 
ಷಾಧಮಾಖುತತದೆಯೋ? ಉದಾಸಯಣೆಗೆ, ಜಿಸಾದ್ ನ ಷಭಕ್ಾಲಿೋನ ತಿಳುಳಿಕೆ್ಯಿಂದಿಗೆ ಫಯಲು ಇದು 
ಷಾಧಮಾಖುತತದೆಯೋ? ಈ ಯವೆನಖಳು ವಿಭವಾಗತಭಔೆಿಂದು ತೆ ೋಯುತತದೆ. 
 
ಈ ವಿಶಮಖಳನುನ ಭುಸ್ಲಿಂಯೆ ಿಂದಿಗೆ ಚಚಿನ ಗಷುಾಖ ಕ್ೆೈಷತರಿಗ ೆಭತೆತ ಷಾಲು ಇಯುತತದೆ. ಕ್ಳೆಗಿನ ಸಿಂತಖಳು ಷಾಭಾನಮ 
ಭಾಖಗಷ ಚಿನ ಖಳಾಗಿ ಕ್ಾಮಗನಿಗಹಿಷಫಸುದು: 
1) ಎಚರಿಿಕೆ್ಯಿಿಂದ ಆಲಿಸ್ರಿ ಭತುತ ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗದ ಫಗೆೆ ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಮಔತಡ್ರಷಫಸುದಾದ ಭ ಲಬ ತಾದ  
   ಅಥಾ ಆಧುನಿಔ ವಿಚಾಯಖಳಲಿಲ ತಿೋಯ ಆಷಕ್ತತಮನುನ ತೆ ೋರಿಸ್ರಿ. 
2) ಷ ಔತಾದ ಯವೆನಖಳನುನ ಕ್ೋೆಳಿರಿ. 
3) ನಿಭಭ ಾಯಯೋಗಿಔ ವಿವಾಷಕ್ಾೆ ಷಾಕ್ಷಿಮಾಖು ಭ ಲಔ ಷಿಂಬಾಶಣೆಮನುನ ಆತಿೀಔಾಗಿ ರಿತಿಗಷಲು ಯಮತಿನಸ್ರಿ. 
4) ಈ ಸೆ ಷ ಸ್ದಾಧಿಂತಖಳನುನ ಅಧಮಮನ ಭಾಡಲು ಭತುತ ಷಿಂಫಿಂಧಿತ ೆಬ ಷೆೈಟ್ ಖಳನುನ ಒದಲು ಸ್ದಧಯಾಗಿರಿ. 
 
3.7.4 ಪ್ತ ರಿ ಸ್ದಾಧಂತರ್ಳು ಮತುತ ಸ್ೇಗ ್ಿತಿಕಿ್ಯಷಫ್ೇಕು. 
ಅಯಬ ಜಖತಿತನ ಕ್ೈೆಷತಯು ಈ ವಿದಮಭಾನನುನ ಎದುರಿಷುತಾತಯೆ. ನ ಮಮಾಔಗನಲಿಲ ಟೆೋಕ್ಾಫ್ ಆದ ಷಲ ಷಭಮದ ನಿಂತಯ 
ಈಜಿಪ್ಿ ಾಮು ಸಾಯಾಟು ಅಘಾತಕ್ತಾೋಡಾದಾಖ (ಪೆಲೈಟ್ 990, ಅಕೆ್ ಿೋಫರ್ 31,1999) ಸ್ಐಎ ಆಖಲಿ ಅಥಾ 
ಮಷಾದ್ ಆಖಲಿ ವಿಭಾನನುನ ಕ್ಳೆಕೆ್ಾ ಉಯುಳಿಸ್ೆ ಎಿಂಫುದು ಸ್ದಾದಿಂತಾಗಿತುತ. ಷಸಜಾಗಿ ಇದು 
 ಗಬಾವಿಮಾಗಿದೆ; ೆೈಲಟ್ ಷತಃ ವಿಭಾನನುನ ಕ್ಳೆಕೆ್ಾ ತಿಂದನು ಎಿಂದು ತನಿಖ್ಾಧಿಕ್ಾರಿಖಳು ತಿೋಭಾಗನಿಸ್ದಯು. 
ಆದಾಖ ಮ, ಈಜಿಪ್ರಿನಯು ಇದನುನ ಲು ಷಾಧಮಾಖಲಿಲಲ. 
 
ಮುಎಸ್ಎ ದಲಿಲನ ಯಫಲ ಯಸ ದಿ ಲಾಬಿಮ ಭ ಲಔ ಯಸ ದಿಖಳು ಜಖತತನುನ ನಿಮಿಂತಿಯಷುತಾತಯೆ ಎಿಂದು ಸೆಚಿಿನ ನ 
ಅಯಫಫಯು ಭನಖಿಂಡ್ರದಾದಯೆ. ಜಖತತನುನ ನಿಮಿಂತಿಯಷು ಷಲುಾಗಿ ಯಸ ದಿಖಳು ಜಿೋನದ ಯತಿಯಿಂದು ಕ್ೋೆತಯದಲ ಲ 
ಉತತಭ ಷಾಥನದಲಿಲದಾದಯೆ ಎಿಂಫುದನುನ ತೆ ೋರಿಷುುದಕ್ಾಾಗಿ ಅಯು ಭಾಧಮಭ, ಭನಯಿಂಜನಾ ಉದಮಭ ಭತುತ  
 
-------------------------- 
294 ನೆ ೋಡ್ರರಿ  www. Samiyusuf.com  



 

                                                                                                 
200 

 

ಯಾಜಕ್ತೋಮದಲಿಲ ಯಸ ದಿಖಳ ಉಸ್ಥತಿಮನುನ ಷ ಚಿನ ಷುತಾತಯೆ. ಯಿಂಚದಲಿಲ ನಡೆಮುತಿತಯುುದೆಲಲದಔ ಾ  ಯಸ ದಿಖಳು 
ಕ್ಾಯಣಯಾಗಿದಾದಯೆ ಎಿಂಫುದು ಭುಸ್ಲಿಂಯ ಭನಸ್ಷನಲಿಲದೆ. 
 
ಇಿಂತಸ ಸ್ದಾಧಿಂತಖಳಿಗ ೆ ಕ್ೈೆಷತಯು ಸೆೋಗ ೆ ಯತಿಕ್ತಯಯಿಷಫೆೋಔು? ಕ್ಳೆಗಿನ ಟ್ಟೋಕ್ೆಖಳು ಭಾಖಗಷ ಚಿನ ಖಳಾಗಿ 
ಕ್ಾಮಗನಿಗಹಿಷಫಸುದು: 

 ಕ್ೈೆಷತಯು ಏಔಕ್ಷಿೋಮ ರಿೋತಿಮಲಿಲ ಯತಿಕ್ತಯಯಿಷಫಾಯದು, ಬ ಮಿಮ ಮೆೋಲಿನ ಎಲಾಲ ದುಶಿತನನುನ ಇಷಾಲಿಂ 
ಧಭಗದ ಮೆೋಲೆ ದ ಷ್ಟ್ಷಫಸುದು. 

 ಎಯಡ  ಫದಿಖಳನುನ ನೆ ೋಡಲು ಯಮತಿನಸ್ರಿ ಭತುತ ಅಷಯದ ತಿೋಗನುನ ತಪ್ರಸ್ರಿ. 
 ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗದ ಮೆೋಲೆ ಆಔಯಭಣ ಭಾಡುಿಂತಸ ಆಔಯಭಣಕ್ಾರಿ ಸೆೋಳಿಕೆ್ಖಳನುನ ತಪ್ರಸ್ರಿ. 
 ಿಂದು ಅಥಾ ಇನೆ ನಿಂದು ಫದಿಮನುನ ತೆಗೆದುಕ್ ೆಳುಳ ಫದಲು, ನಿಭಭ ಭುಸ್ಲಿಂ ಷೆನೋಹಿತನಿಗೆ 

ಯವೆನಖಳೄೆಿಂದಿಗೆ ಷಾಲು ಸಾಕ್ತರಿ. 
  ನಿಭಭ ಚಚೆಗಮನುನ ಆತಿೀಔ ಷಿಂಬಾಶಣೆಮನಾನಗಿ ಭಾಡಲು ಯಮತಿನಸ್ರಿ. 

 
3.8 ಷಭಾಜಿಕ ಷಮಷ್ಾರ್ಳು. 
3.8.1 ಕ್ೈಷತರ ಮತುತ ಮುಸ್ಲಂರ ಮದು್ರ್ಳು. 
 
ಕ್ೈೆಷತ ಭಹಿಳಮೆಯು ಭುಸ್ಲಿಂ ುಯುಶಯನುನ ಭದುಮೆಾಖಫಾಯದು, ಕ್ೈೆಷತ ುಯುಶಯು ಭುಸ್ಲಿಂ ಭಹಿಳಮೆಯನುನ 
ಭದುಮೆಾಖಫಾಯದು. ನಿಂಬಿಕ್,ೆ ಆತಿೀಔ ಭತುತ ಾಯಯೋಗಿಔ ಜಿೋನ ಭತುತ ವಿಾಸದ ರಿಔಲನೆಮು ತುಿಂಫಾ 
ವಿಭಿನನಾಗಿದೆ. 
 
ಕ್ೈೆಷತ-ಭುಸ್ಲಿಂ ಭದುಮೆಲಿಲ295 ಈಗಾಖಲೆೋ ಾಸ್ಷು ಕ್ೈೆಷತಯು ಕ್ೈೆಷತ ಷಬೆ ಅಥಾ ಷಬಮೆ ಭುಕಮ ಷದಷಮಯಾಗಿಯಫೆೋಔು. 
ಕ್ೈೆಷತ ಷಭುದಾಮು ಅಿಂತಸ ದಿಂತಿಖಳಿಗೆ ಷಭಾಲೆ ೋಚನೆಯಿಂದಿಗೆ ಷಸಾಮ ಭಾಡಫೆೋಕ್ಾಗಿದೆ. ಕ್ೈೆಷತ ಾಲುದಾಯಯು 
ಭಔಾಳ ಕ್ೈೆಷತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಾಾಗಿ ಯಮತಿನಷಫೆೋಔು. ಇಷಾಲಮಿನ ಅಲೆ ೋಔನಖಳ ಯಕ್ಾಯ, ವಿಾಸು ಭ ಲತಃ ಫಫ 
ಷಿಂಗಾತಿಯಿಂದಿಗೆ ಜಿೋಭಾನೆಲಾಲ ಐಔಮಾಗಿಯು ಾಗಾದನಲಲ. ುಯುಶಯೆ ಿಂದಿಗ ೆ ಸೆ ೋಲಿಸ್ದಯ ೆ ಭಹಿಳಮೆರಿಗೆ 
ಷಭಾನ ಸಔುಾಖಳನುನ ಕಿಂಡ್ರತಾಗಿಮ  ನಿೋಡಲಾಗಿಲಲ. ಇಷಾಲಮಿನ ಕ್ಾನ ನಿನ ಯಕ್ಾಯ ಭುಸ್ಲಿಂ ಭಹಿಳಗೆೆ ಕ್ೈೆಷತ 
ುಯುಶನನುನ ಭದುಮೆಾಖಲು ಅನುಭತಿ ಇಲಲ, ಮಾಕ್ಿೆಂದಯ ೆ ುಯುಶನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಭತುತ ಭಔಾಳ ಾಲನ ೆ ಫಗೆೆ 
ನಿಧಗರಿಷು ಸಕ್ತಾದೆ. 
 
ಧಭಗಖಳಲಿಲ ಭಾತಯಲಲ, ಾಲುದಾಯಯ ಷಿಂಷೃತಿಖಳೄ ಭ ಲಬ ತಾಗಿ ಭಿನನಾಗಿಯು ಭದುಖೆಳಲಿಲ, ಷಭಷಮೆಖಳು 
ತಪ್ರಷಲಾಖುುದಿಲಲ. ಉದಾಯಾದಿ ಭತುತ ಷಸನೆಯಿಿಂದ ಇದದ ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಇದದಯ  ಷಸ, ಭುಸ್ಲಿಂ ಭನುಶಮನು 
ಷಿಂಗಶಗದ ಷಿಂದಬಗದಲಿಲ ಇಷಾಲಮಿನ ಕ್ಾನ ನನುನ ತನನ ಯಾಗಿ ಅನಯಿಷಲು ಹಿಿಂಜರಿಮುುದಿಲಲ. ಭದುೆ ಭತುತ  
------------------ 
295 ಭದುೆ ಷಿಂಔಗನುನ ಫಳಷಲು ಶಿಪಾಯಷು ಭಾಡಲಾಗಿದೆ. ಉದಾಸಯಣೆಮನುನ ಇಲಿಲಿಂದ ಡೆಮಫಸುದು: secretariat.isdc-dfjp@unil.ch    

mailto:secretariat.isdc-dfjp@unil.ch
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ಭಔಾಳ ಾಲನೆಗೆ ಷಿಂಫಿಂಧಿಸ್ದ ನಿಕಯಾದ ಕ್ಾನ ನು ರಿಸ್ಥತಿಮನುನ ಎಯಡ  ವಿಾಸ ಾಲುದಾಯಯ ದೆೋವಖಳಿಗ ೆ
ರಿಶಿೋಲಿಷಫೋೆಕ್ಾಗಿದೆ. ಅಡಡ-ಷಾಿಂಷೃತಿಔ ವಿಾಸದಲಿಲ ಬಾಗಿಮಾಗಿಯು ಅಥಾ ಆಲೆ ೋಚಿನ ಷುರಿಗೆ ಷಸಾಮ ಭಾಡಲು 
ಷಿಂನ ಭಲಖಳು ಅಸ್ತತದಲಿಲ,ೆ ಅದು ಳಗೆ ಿಂಡ್ರಯು ಷಭಷಮೆಖಳ296 ಭ ಲಔ ಯೋಚಿನ ಷಲು ಅನುು ಭಾಡ್ರಕ್ ೆಡುತತದೆ. 
  
3.8.2 ಇಷಾಲಂ ಅಲಲದ ದೇ್ವರ್ಳಲಿಲ ಮುಸ್ಲಂರ ಏಕ್ೇಕರಣ.  
ಅನೆೋಔ ಭುಸ್ಲಿಂಯು ವಿವಿಧ ಕ್ಾಯಣಖಳಿಗಾಗಿ ತಭಭ ಇಷಾಲಮಿನ ತಾಯಿ ದೆೋವನುನ ಬಿಟುಿ ಉತತಭ ಜಿೋನನುನ 
ಸೆ ಿಂದಲು297 ಇಷಾಲಮೆೋತಯ ದೆೋವಖಳಲಿಲ ನೆಲೆಷುತಾತಯ.ೆ ಇುಖಳು ಸೆಚಾಿಗಿ ಯಜಾಯಬುತ ಭುಔತ ಷಭಾಜನುನ 
ಸೆ ಿಂದಿಯು ಜಾತಮತಿೋತ ಾಶಿಭಿಾತಮ ಯಾಜಮಖಳಾಗಿೆ. ಅನೆೋಔ ಭುಸ್ಲಿಂರಿಗ,ೆ ಭುಕಮಾಗಿ ಉದಾಯಾದಿ ಭತುತ ಅಬಾಮಷ 
ಭಾಡದರಿಗೆ, ಅದಯ ಷಿಂಷೃತಿಯಿಂದಿಗೆ ಸೆ ಷ ಜಿೋನವೆೈಲಿಮು ಆಯಿಂಬದಲಿಲ ಸೆ ಿಂದಿಕ್ ೆಳುಳುದು ಔಶಿಾಖುತತದೆ 
ಆದಯ ೆ ಅಿಂತಿಭಾಗಿ ಅಯು ಉತತಭಾಗಿ ಸೆ ಿಂದಿಕ್ ೆಳುಳತಾತಯ.ೆ ಭುಸ್ಲಭಯ ತಲೆಭಾರಿನಯು, ಅಯಲಿಲ ಸೆಚಿಿನ ನಯು 
ೌಯತನುನ ಡೆದುಕ್ ೆಳುಳತಾತಯೆ, ಅಯ  ಗಜಯ ಇಷಾಲಮಿನ ಷಿಂತ ದೆೋವಕ್ತಾಿಂತ ಸೆಚಾಿಗಿ ತಭಭ ಜನಭ ದೆೋವದಲಿಲಯೋ 
ಸೆಚು ಿಅನುಬವಿಷುತಾತಯೆ. 
 
ಇಷಾಲಮಿನ ಜಿೋನ ವಿಧಾನನುನ ಷಾಬಾವಿಔಾಗಿ ಫೆಿಂಫಲಿಷದ ಷಾಗಜನಿಔ ಜಿೋನದ ಯಚನೆಮ ಔುರಿತು 
ಸ್ಔರಿಸ್ಕ್ ೆಳುಳುದು ಭತುತ ಆಗಾಗೆೆ ದ ಯು ನಿೋಡುುದು ಭುಸ್ಲಿಂರಿಗ ೆಅಬಾಮಷ ಭಾಡುುದು ಔಶಿಔಯಾಗಿದೆ. ಭುಸ್ಲಿಂರಿಗ ೆ
ಔಶಿಾಖುಿಂತೆ ಅಸ್ತತದಲಿಲಯು ಕ್ಾನ ನುಖಳನುನ ಯ ಪ್ರಷಲಾಗಿದೆ ಎಿಂಫ ಅಭಿಾಯಮೂ ಅಯಲಿಲಯಫಸುದು. ಇದು 
ನಿಜಲಲ, ಮಾಕ್ಿೆಂದಯ ೆ ಇತಯ ೆ ಅಲಷಿಂಖ್ಾಮತ ಧಾಮಿಗಔ ಖುಿಂುಖಳು ಭತುತ ಷಿಂಷೆಥಖಳು ಅದೆೋ ನಿಮಭಖಳು ಭತುತ 
ನಿಫಿಂದನೆಖಳನುನ ಾಲಿಷಫೋೆಕ್ಾಖುತತದೆ. ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗನುನ ಆಚರಿಷಲು ಭುಸ್ಲಿಂಯ ಫೆೋಡ್ರಕೆ್ಖಳನುನ ಾಶಿಿಭಾತಮ ಷಭಾಜ 
ಪ್ರಕ್ ೆಳಳಫೆೋಔು ಎಿಂದು ತಾತಯಿಸ್ ಕ್ಲೆು ಭುಸ್ಲಿಂಯು ದುಯಾಸಿಂಕ್ಾಯದಿಿಂದ ಕ್ಾಗೆಸ್ಕೆ್ ಳುಳತಾತಯೆ! ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗನುನ 
ಆಚರಿಷಲು ಭುಸ್ಲಿಂಯ ಫೆೋಡ್ರಕೆ್ಖಳನುನ ಾಶಿಿಭಾತಮ ಷಭಾಜ ಪ್ರಕ್ ೆಳಳಫೆೋಔು ಎಿಂದು ತಾತಯಿಷುತಿತದೆ! ಸೆಚುತಿಿತಯು 
ಭುಸ್ಲಿಂಯು ತಭಭ ಇಷಾಲಮಿನ ತಾಮಾನಡ್ರನಲಿಲ ಿಂದೆೋ ರಿೋತಿಮ ಷಾತಿಂತಯಿನುನ ಸೆ ಿಂದಿಲಲದಿದದಯ  ದ ಯು ನಿೋಡುತಿತದಾದಯೆ! 
ಔಡ್ರಮೆ ಷಾತಿಂತಯಿದೆ ಿಂದಿಗ ೆಆದಯ ೆಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗನುನ ಫೆಿಂಫಲಿಷು ಯಚನೆಯಿಂದಿಗೆ ಅಯು ತಭಭ ಇಷಾಲಮಿನ ದೆೋವಕೆ್ಾ 
ಮಾಕೆ್ ಲಷ ೆಸೆ ೋಖುುದಿಲಲ ಎಿಂದು ಫಫಯು ಕ್ೋೆಳಫಸುದು. ಸೆ ಷ ದೆೋವಕೆ್ಾ ಲಷ ೆಸೆ ೋಖುುದು ಆ ದೆೋವದ ಸೆ ಷ 
ಜಿೋನವೆೈಲಿ, ನಿಮಭಖಳು ಭತುತ ಕ್ಾನ ನುಖಳಿಗೆ ಸೆ ಿಂದಿಕ್ ೆಳುಳುದನುನ ಷ ಚಿನ ಷುತತದೆ. ಧಾಮಿಗಔ ಸಫಫಖಳು ಭತುತ 
ಇತಯ ಆಚಯಣೆಖಳ ವಿೋಕ್ಷಣೆಗ ೆಷಿಂಫಿಂಧಿಸ್ದಿಂತೆ, ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಅಖತಮ ಸೆ ಿಂದಾಗೆಕ್ಖೆಳನುನ ಭಾಡಫೆೋಕ್ಾಗಿದೆ, ಯಾಜಿಖಳನುನ 
ಪ್ರಕ್ ೆಳಳಫೆೋಔು ಅಥಾ ದೆೋವದ ಅಸ್ತತದಲಿಲಯು ಕ್ಾನ ನುಖಳಿಗೆ ಷಯಳಾಗಿ ಅಧಿೋನಾಖಫೆೋಔು.  
 
ಇಷಾಲಮೆೋತಯ ದೆೋವಕೆ್ಾ ಫಯು ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಉತತಭಾಗಿ ಸೆ ಿಂದಿಕ್ ೆಳಳಲು ಅಿಂಗಿಔರಿಸ್ಕ್ ೆಳಳಲು ಸ್ದಧಾಗಿಯು ಕ್ಲೆು 
ಭ ಲಬ ತ ಾಷತಖಳಿೆ: 
 
 
----------------------------- 
296 ಅಡಡ-ಷಾಿಂಷೃತಿಔ ವಿಾಸಖಳ ವಿಶಮದ ಫಗೆೆ ಉದಾಸಯಣೆಗೆ ಪೆಯೋಷರ್ (1993) ನೆ ೋಡ್ರರಿ. 
297 ಕ್ಾಯಣಖಳು ಹಿೋಗಿಯಫಸುದು: ಉದೆ ಮೋಖ ಸೆ ಿಂದಲು, ವಿವವಿದಾಮಲಮದಲಿಲ ಅಧಮಮನ ಭಾಡಲು, ಭುಔತ ಷಭಾಜನುನ ಆನಿಂದಿಷಲು, ೆೈದಮಕ್ತೋಮ ಚಿನ ಕ್ತತೆಷಮನುನ ಡೆಮಲು, ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗನುನ 
ಯಚಾಯ ಭಾಡಲು, ಇತಾಮದಿ. 
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1) ಇಷಾಲಮಿನ ಯಾಜಮಖಳ ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಷೆೋರಿದಿಂತ ೆ ಎಲಾಲ ಲಸ್ಖಯು ಏಕ್ತೋಔಯಣ ಭತುತ ಯಾಷ್ಟ್ಾೋಮ ಷಥಳಿೋಮ ಬಾಶೆಮ   
  ಕ್ ೆೋಸ್ ಗಗ ೆಸಾಜಯಾಖಫೆೋಔು, ಇದು ಷರಿಮಾದ ಏಕ್ತೋಔಯಣಕ್ಾೆ ಆಧಾಯಾಗಿದೆ. 
2 )  ಇಷಾಲಮಿನ ಕ್ಾನ ನುಖಳಿಿಂದ ಭಿನನಾಗಿದದಯ  ಷಸ ಭುಸ್ಲಿಂಯು ತಭಭ ಆತಿಥೆೋಮ ಯಾಶಾದ ಅಸ್ತತದಲಿಲಯು  
  ಕ್ಾನ ನುಖಳನುನ ಗೌಯವಿಷಫೋೆಔು.298 ಇಷಾಲಮಿನ ಕ್ಾನ ನುಖಳು ಅಥಾ ಯಔತದ ಷೆೋಡು,  ಫಲಿಂತದ ವಿಾಸಖಳು,  
  ಭಹಿಳಮೆಯ ಮೆೋಲಿನ ದಫಾಫಳಿಕೆ್ (ಭಹಿಳಮೆಯನುನ ಸೆ ಡೆಮುುದು ಷೆೋರಿದಿಂತೆ) ಷ ಯಾ 4:34 ಯಲಿಲ ವಿರಿಸ್ದಿಂತೆ),   
  ಮಾುದೆೋ ಫಲ,  ಹಿಿಂಷೆ ಅಥಾ ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗನುನ ಸಯಡುುದು ಬಯೋತಾದನೆಮನುನ ಫದಿಗಿಡಫೆೋಔು. 
3) ಮಾುದೆೋ ಷಭಾನಾಿಂತಯ ಷಭಾಜಖಳನುನ ಷಹಿಷುುದಿಲಲ. ಜಾತಮತಿೋತ ಯಾಜಮದೆ ಳಗ ೆಯತಮೆೋಔ ಇಷಾಲಮಿನ ಜಖತತನುನ    
  ರಿಚಯಿಷು ಘೀಟೆ ಿೋ ಭನಸ್ಥತಿಯಿಂದಿಗೆ ಭುಸ್ಲಿಂರಿಗ ೆಫದುಔಲು ಅಕ್ಾವವಿಲಲ. 
4) ಭುಸ್ಲಿಂಯು ದೆೋವದ ಇತಯ ಧಾಮಿಗಔ ಖುಿಂುಖಳಿಂತೆಯೋ ಸಔುಾಖಳು ಭತುತ ಷಾಥನಭಾನನುನ ಸೆ ಿಂದಿಯುತಾತಯ,ೆ  
   ಆದಯ ೆವಿವೆೋಶ ಬತಮೆಖಳನುನ ಕ್ ೆೋಯಲು ಅನುಭತಿಷುುದಿಲಲ. 
5 )ಇಭಾಮ್ ಖಳು ಭತುತ ಮಾುದೆೋ ಇಷಾಲಮಿನ ಶಿಕ್ಷಔಯು ತಭಭ ಫೆ ೋಧನಮೆನುನ ಷಾಗಜನಿಔಗೆ ಳಿಷಫೋೆಔು. ಎಲಾಲ    
   ಫೆ ೋಧನಖೆಳು ನಿಮಭಖಳಿಗೆ ಅನುಖುಣಾಗಿಯುತತೆ ಎಿಂಫುದನುನ ನಿಮಿಂತಿಯಷು ಭತುತ ನೆ ೋಡು ಅಧಿಕ್ಾಯ  
   ಜಾತಮತಿೋತ ಯಾಜಮಕ್ಾೆ ಇದ.ೆ ಮಾುದೆೋ ಧಭಗದ ವಿಯುದಧ ಮಾುದೆೋ ಫೆ ೋಧನ ೆ ಅಥಾ ಸೆೋಳಿಕೆ್ಖಳನುನ  
   ಷಹಿಷಲಾಖುುದಿಲಲ. ಈ ಭಾನದಿಂಡಕೆ್ಾ ಳಗಾಖದ ಇಷಾಲಮಿನ ಶಿಕ್ಷಔಯನುನ ಸೆ ಯಸಾಔಫೋೆಔು. 
6 ) ಭಸ್ೋದಿಖಳು ಭತುತ ಅುಖಳ ಷೌಲಬಮಖಳು ಭುಸ್ಲಮೆೋತಯರಿಖ  ಷೆೋರಿದಿಂತ ೆ ಎಲಲ ಜನರಿಗ ೆ ಭುಔತಾಗಿಯಫೆೋಔು.  
     ಭುಸ್ಲಿಂಯು ತಭಭ ಎಲಾಲ ಚಟುಟ್ಟಕ್ಖೆಳಲಿಲ ಾಯದವಗಔಾಗಿಯಲು ಕ್ೋೆಳಲಾಖುತತದೆ. 
7) ಭುಸ್ಲಿಂಯು,  ಇತಯ ಮಾುದೆೋ ಧಾಮಿಗಔ ಷಭುದಾಮದಯಿಂತೆ,  ಜಾತಮತಿೋತ ಯಾಜಮದ ಕ್ಾನ ನುಖಳಿಗೆ  
   ಸೆ ಿಂದಿಕ್ ೆಳುಳಯೆಖ  ತಭಭ ವಿವಾಷನುನ ಅಬಾಮಷ ಭಾಡಲು ಅನುಭತಿಷಫೋೆಔು. ಭುಸ್ಲಿಂಯು ತಭಭದೋೆ ಆದ  
   ಷಭವಾನಖಳನುನ ಸೆ ಿಂದಿಯಫಸುದು ಭತುತ ಮಿನಾರ್ ಖಳೄೆಿಂದಿಗೆ ಭಸ್ೋದಿಖಳನುನ ನಿಮಿಗಷಫಸುದು   ಆದಯ ೆ ಔಟಿಡ   
   ಷಿಂಕ್ೋೆತಖಳಿಗ ೆಅನುಷಾಯಾಗಿ ಅನುಭತಿಷಫಸುದು.  
8) ವಾಲೆಖಳಲಿಲ ಫಾಲಔ ಭತುತ ಫಾಲಕ್ತಮಯನುನ ಷಭಾನಾಗಿ ರಿಖಗೆಷಫೋೆಔು. ಧಾಮಿಗಔ ಕ್ಾಯಣಖಳಿಗಾಗಿ ಖ್ಾಷಗಿ  
   ಅನುಸ್ಥತಿಮನುನ ಅನುಭತಿಷಫಾಯದು (ವಿನಾಯಿತಿಖಳು ಷಭುದಾಮ ಸಫಫಖಳು). ಷಥಳಿೋಮ ಷಿಂಯದಾಮಖಳು  
   ಭತುತ ಷಿಂಷೃತಿಮನುನ ಭುಸ್ಲಭಯು ಪ್ರಕ್ ೆಳಳಫೆೋಔು! 
9) ಇತಯ ಎಲಲ ವಿಶಮಖಳಲಿಲ ಉದಾ. ಸೆಡ್ ಷಾಾಫ್ಗ (ಶಿಯಷಾರಣ ಷರ) ಅಥಾ ಮಾುದೆೋ ಇಷಾಲಮಿನ ಉಡುುಖಳನುನ   
   ಕ್ಲೆಷದಲಿಲ  ಧರಿಷುುದರಿಿಂದ, ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಷಥಳಿೋಮ ನಿಮಭಖಳಿಗೆ ಳಡಫೆೋಕ್ಾಖುತತದೆ. 
 
3.8.3 ಷಂದಬ್ ೇಗಚಿತಿೇಕರಣ. 
1972 ಯಲಿಲ ಲ್ಡಗ ಕ್ೌನಿಷಲ್ ಆಫ್ ಚಚಗಸ್  (ಡಫುಲಿಸ್ಸ್) ನಿಿಂದ ಾಯಯೋಜಿಸ್ದ ರ್ಥಯೋಲಾಜಿಔಲ್ ಎಜುಕೆ್ೋಶನಲ್ 
ಪಿಂಡ್ (ಟ್ಟಇಎಫ್) ತನನ ಯದಿಮನುನ (ಮಿನಿಷ್ಟ್ಾೋ ಇನ್ ಔಿಂಟೆಔಷಟ್) ಷನಿನೆೋವದಲಿಲ ಷೆೋೆ ಅದಯಲಿಲ ಯಔಟ್ಟಸ್ದಾಖ ನಿದಿಗಶಿ 
ಮಿಶನರಿ ದಾಗಿ ‚ಷಿಂದಬ ೆೋಗಚಿನ ತಿೋಔಯಣ‛ (ಔಿಂಟೆಔುಷಲೆೈಜೆೋಶನ್) ಎಿಂಫ ದು ಫೆಳಕ್ತಗೆ ಫಿಂದಿತು,  ಇದಯಲಿಲ 
ದೆೈವಾಸ್ರೋಮ ಶಿಕ್ಷಣದಲಿಲ ಆಭ ಲಾಖಯ ಷುಧಾಯಣೆಖಳನುನ ರಿಚಯಿಷು ಚಚುಗಖಳನುನ ಫಲಾಗಿ ತಾತಯಿಷಲಾಯಿತು.  
 
-------------------------- 
298 ಇದು ಿಂದು ಯಭುಕ ಷಭಷೆಮಮಾಗಿದೆ: ಭ ಲಬ ತಾದಿ ಭುಸ್ಲಭಯು ಅಿಂತಿಭಾಗಿ ಜಾತಮತಿೋತ ಕ್ಾನ ನಿಗೆ ುುದಿಲಲ, ಆದಯೆ ಇಷಾಲಮಿನ ಕ್ಾನ ನನುನ ಎಲಾಲ ದೆೋವಖಳ ಮೆೋಲೆ ತಾತಯಿಷುತತದೆ. 
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ಇುಖಳಲಿಲ ಪೆಮಿನಿಸ್ಿ ರ್ಥಮಾಲಜಿ, ಲಿಫಯೋೆವನ್ ರ್ಥಮಾಲಜಿ ಭತುತ (ಸ್ರೋಾದಿ ದೆೈವಾಷರ, ವಿಮೋಚನಾ ದೆೈವಾಷರ 
ಎಿಂದು ಭತುತ ಅದನುನ ಫಾಲಿ ಕ್ ರ್ಥಮಾಲಜಿ (ಔು ದೆೈವಾಷರ) ಎದು ಔಯೆಮಲಡುತತೆ. ಅಿಂದಿನಿಿಂದ ಈ ವಿಶಮದ ಫಗೆೆ 
ಾಮಔಾದ ಭಿನಾನಭಿಾಯಮನುನ ಯತಿನಿಧಿಷು ಬಿಸ್ ವಿಾದಖಳಿ.ೆ ಷಿಂದಬ ೆೋಗಚಿನ ತಿೋಔಯಣು ಟಾಿಯೆಮಾಗಿ, 
ದೆೋಶಿೋಔಯಣ ಭತುತ ಸೆಚಿಿನ ನದನುನ ಷ ಚಿನ ಷುತತದೆ. ಇದು ಿಂದು ನಿದಿಗಶಿ ಖುಿಂಪ್ರನ ಜನರಿಗ ೆ ಕ್ೈೆಷತ ಧಭಗನುನ 
ಯಷುತತಡ್ರಷು ಯಾಷ್ಟ್ಾೋಮ ದೆೈವಾಷರನುನ ನಿಮಿಗಷುುದು ಅಥಾ ಅಭಿೃದಿಧಡ್ರಷುುದು ಇದಯಲಿಲ ಳಗೆ ಿಂಡ್ರದೆ. 
 
ಷಿಂದಬ ೆೋಗಚಿನ ತಿೋಔಯಣು ಷಾಔಶುಿ ಸೆ ಷ ಮಿಶನರಿ ದಾಗಿದ.ೆ ಆದಾಖ ಮ, ಇದಯ ಫೆೋಯುಖಳು ಆಯಿಂಭಿಔ ಷಬಮೆ 
ಜಿೋನ ಭತುತ ಚಟುಟ್ಟಕ್ಮೆಲಿಲ ಔಿಂಡುಫಯುತತೆ. ನಿದಿಗಶಿಾಗಿ ೌಲನು ಫಫ ಷಿಂದಬ ೆೋಗಚಿನ ತ ಧಭಗವಾಷರ ಭತುತ 
ವಿಧಾನನುನ ಮಔತಡ್ರಸ್ದ ಫಫ ರಿ ಣಗ ಷಿಂದಬ ೆೋಗಚಿನ ತ ಫೆ ೋಧಔನಾಗಿದದನು. 
      ನಾನು ಎಲಾಲ ವಿಶಮದಲಿಲ ಷತಿಂತಯನಾಗಿದದಯ  ಸೆಚು ಿಜನಯನುನ ಷಿಂಾದಿಸ್ಕೆ್ ಳಳಫೆೋಕ್ಿೆಂದು ನನನನುನ ಎಲಲರಿಖ     
      ಅಧಿೋನಭಾಡ್ರದೆನು. (1ಕ್ ೆರಿಿಂಥ 9:19). 
 
ಯಸ ದಮಯು ತಭಭ ಕ್ಾನ ನನುನ ತಮಜಿಷಲು ಹಿಿಂಜರಿಮುತಿತದದರಿಿಂದ, ಅಯು ಅದನುನ ರಿತಮಜಿಷಫೋೆಕ್ೆಿಂದು ೌಲನು 
ತಾತಯಿಷಲಿಲಲ. ಫದಲಾಗಿ, ಅಯ ಯಿಂಚ ಅಲೆ ೋಔನನುನ ಪ್ರಕ್ ೆಿಂಡನು ಭತುತ ಥ ೆೋಯಾನುನ (ಮೋವೆ ಧಭಗ 
ವಾಷರ) ತಮಜಿಷದ ೆ ಯೋಷುನುನ ನಿಂಫುಿಂತೆ ಅಯನುನ ಆಸಾನಿಸ್ದನು. ಆತನು ಷುಾತೆಗಮನುನ ಅಯ ಫಳಿಗ ೆ
ತೆಗೆದುಕೆ್ ಿಂಡಾಖ ಅನಮಜನಯೆ ಿಂದಿಗೆ ಇದೋೆ ರಿೋತಿ ತಿಗಸ್ದನು. ನಿಮಭ ಭತುತ ಇತಯ ಯಸ ದಿ ಷಿಂಯದಾಮಖಳು 
ವಿಖಯಸಾಯಾದಔರಿಗೆ ಅಷಸಮಔಯಾಗಿದದು, ಆದದರಿಿಂದ ೌಲನು ನೆೈತಿಔ ನಿಮಭನುನ-ಪ್ರಯೋತಿಯಿಂದಿಗೆ ವೆಯೋಶಿಾಗಿ 
ಾಮಖ್ಾಮನಿಷು ಭೌಲಮೆಿಂದು ದೃಡಡ್ರಸ್ದನು-ಅಯ ಭತಾಿಂತಯದ ಷಲುಾಗಿ ಷಿಂಯದಾಮದ/ಮಜ್ಞತಾಮಖ 
ಧಭಗವಾಷರದ ನಿೋಮಭನುನ ಫದಿಗಿಟಿನು. ಷತಮೆೋದದ ಕ್ೈೆಷತತದ ಧಭಗು ಮಾುದೆೋ ನಿದಿಗಶಿ ಷಿಂಷೃತಿಗೆ 
ಷಿಂಫಿಂಧಿಸ್ಲಲ ಎಿಂದು ಆತನು ಅಭಿಾಯಮಟಿನು. ಭ ಲ ಕ್ೈೆಷತ ಷತಮು ಿಂದು: ಕ್ತಯಷತನಲಿಲ ನಿಂಬಿಕ್.ೆ ಈ ಷತಮನುನ ಮಾಯು 
ಸ್ೋಔರಿಷುತಾತಯೆ ೋ ಅಯ ಷಿಂಷೃತಿ ಏನೆೋ ಇಯಲಿ, ಕ್ೈೆಷತ ಬಾಖದಲಿಲ ಯೋೆಶಿಷುತಾತಯ.ೆ 
 
ಷಂದಬ್ ೇಗಚಿತಿೇಕರಣದ ಷಾಭಾನಾ ರ್ುಣಲಕ್ಷಣರ್ಳು: 

 ಜನಯು ಧಭಗಕ್ಾೆ ವಿಯುದಧಾಗಿ ಭತುತ ನೆೈತಿಔತೆಗೆ ವಿಯುದಧಾಗಿಯದ ಸೆ ಯತು ಅಯ ನಡಳಿಕೆ್ ಭತುತ 
ದಧತಿಖಳನುನ ಫದಲಾಯಿಷಲು ಜನಯ ಮೆೋಲೆ ಮಾುದೆೋ ತತಡನುನ ತಯಫಾಯದು. 

 ಜನಯ ದಧತಿಖಳು ಭತುತ ನಿಭಭ ಷಿಂತ ದದತಿಖಳ ನಡು ೆಆಔಯಭಣಕ್ಾರಿ ಮತಿರಿಔತತೆಮನುನ ಷೆಳಮೆಫೆೋಡ್ರರಿ. 
 ಷತಮೆೋದ ಷಿಂದೆೋವನುನ ಯಾಜಿ ಭಾಡ್ರಕ್ ೆಳಳದೆ ಅಯ ೆಿಂದಿಗ ೆ ನಿಭಭನುನ ಸೆ ಿಂದಿಕ್ ೆಳಳಲು ನಿಭಭ ಕ್ೈೆಲಾದಶುಿ 

ಯಮತನ ಭಾಡ್ರರಿ. 
 
ಎಯಡು ಯಭುಕ ವಿವ ಷಭುದಾಮಖಳಾದ ಕ್ೈೆಷತಯು ಭತುತ ಭುಸ್ಲಿಂಯ ನಡುವಿನ ಷಿಂಫಿಂಧು ಈ ಹಿಿಂದೆ ಭತುತ 
ಯಷುತತದಲಿಲ ಸಲಾಯು ಅಿಂವಖಳಿಿಂದಾಗಿ ಫಸಳ ತತಡಕೆ್ ಾಳಗಾಗಿದೆ.299 ಭುಸ್ಲಿಂರಿಗ ೆಷುಾತೆಗಮನುನ ತಯುಲಿಲ ಕ್ೈೆಷತಯು  
------------------ 
299 ಕೆ್ಲು ಅಿಂವಖಳು: ಾಮಲೆೋಸ್ಿನಿಮನ್ ಭತುತ ಜೆಯುಷಲೆಮ್ ಯವೆನ, ಧಭಗಮುದದ, ಬಯೋತಾದನೆ ಭತುತ ಹಿಿಂಷೆ ಭ ಲಬ ಾದಿ ಭುಸ್ಲಭರಿಿಂದ ಉಿಂಟಾಖುತತೆ. 
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ಎದುರಿಷುತಿತಯು ಯವೆನಖಳು ಹಿೋಗಿೆ: ದೆೋಯ ಾಔಮದ ಮಾ ಅಿಂವಖಳು ಭತುತ ಕ್ೈೆಷತ ಆಚಯಣೆಖಳು ಫದಲಾಯಿಷಲು 
ಅಕ್ಾವವಿದೆ ಭತುತ ಮಾುಖಳಿಗೆ ಅಕ್ಾವವಿಲಲ? ಸ್ತಯಾದ ಅಿಂವಖಳು ಮಾುು? ‚ಷಿಂದಬ ೆೋಗಚಿನ ತಿೋಔಯಣ‛ ನುನ 
ಅಬಾಮಷ ಭಾಡು ಭ ಲಔ ಷಥಳಿೋಮ ಭುಸ್ಲಿಂ ಷಭುದಾಮಕೆ್ಾ ಮಾ ರಿೋತಿಮ ಷಿಂಕ್ೋೆತಖಳನುನ ಔಳುಹಿಷಲಾಖುತತದೆ?  
 
ವಿದೆೋಶಿ ಷಿಂಷೃತಿಗೆ ಯೋೆಶಿಷುಾಖ ಈ ಖುಿಂಪ್ರನ ೆಳಗಿನ ಜನರಿಗೆ ಸೆ ಿಂದಾಗೆಕ್ ೆ ಭಾಡ್ರಕ್ ೆಳುಳುದು, ಅಹಿತಔಯ 
ರಿೋತಿಮಲಿಲ ಉಡುಗೆ ಧರಿಷದೆ ಇಯುದು ಅಥಾ ಷಥಳಿೋಮ ಉಡುುಖಳನುನ ಧರಿಷುುದು. ಅಯು ಬಾಶೆಮನುನ 
ಔಲಿಮಫೆೋಔು, ಚಾಲಿತಮಲಿಲಯು ದಧತಿಖಳಿಗ ೆ ಸೆ ಿಂದಿಕ್ ೆಳಳಫೆೋಔು ಭತುತ ನಿಭಭ ನಡಳಿಕ್ಯೆಿಿಂದ ಅಯಾಧ 
ಭಾಡುುದಿಲಲ ಎಿಂದು ಆತಿಥೆೋಮ ಜನರಿಿಂದ ಕಚಿನ ತಡ್ರಸ್ಕೆ್ ಳಳಫೆೋಔು. 
 
 ಇಷಾಲಿಂನಲಿಲ ಅನೆೋಔ ಷಾಿಂಷೃತಿಔ ಯ ಖಳು ಧಾಮಿಗಔ ಅಥಗಖಳನುನ ಸೆ ಿಂದಿೆ. ಫಫ ಕ್ೈೆಷತನು ಸೆೋಗೆ ಯತಿಕ್ತಯಯಿಷಫೆೋಔು? 
ಇುಖಳಲಿಲ ಮಾುದು ಷತಮೆೋದದ ದಧತಿಖಳು ಭತುತ ವಿಶಮಖಳೄೆಿಂದಿಗೆ ಗಶಗಣೆ ಭಾಡುತತದೆ? ಯವೆನಮಲಿಲಯು 
ಮಾ ಅಿಂವಖಳು ಆತಿೀಔ ಭಸತನುನ ಸೆ ಿಂದಿೆ ಭತುತ ಅು ಕ್ೋೆಲ ವಿಧಿಖಳಾಗಿೆಯೋ? ನಿಭಭ ಷಾಕ್ಷಿ ಅಥಾ 
ಷತಮೆೋದದ ವಿಶಮನುನ ಯಾಜಿ ಭಾಡು ಮಾುದನುನ ಅಬಾಮಷ ಭಾಡಲಾಖುುದಿಲಲ. ಕ್ಲೆು ಮಿಶನರಿಖಳು ನಾನು 
ಸ್ೋಔರಿಷಲು ಸ್ದಧರಿನಿಯುುದಕ್ತಾಿಂತಲ  ಮಿೋರಿ ಸೆಚಿಿನ ನ ವಿಶಮಕ್ಾೆ ಸೆ ೋಗಿದಾದಯೆ. ಷಥಳಿೋಮಯು ಕ್ತಯಷತನ ಫಳಿಗೆ ಫಯಲು ಎಲಾಲ 
ಅಡೆತಡಖೆಳನುನ ತೆಗೆದುಸಾಔು ಉದೆದೋವದಿಿಂದ ಅಯು ಇದನುನ ಭಾಡುತಾತಯೆ. ಆದಯ ೆ ಅಯು ಮಾ ರಿೋತಿಮ 
ವಿವಾಸ್ಖಳಾಗಿಯಲಿದಾದಯ?ೆ ಈ ವಿಶಮದಲಿಲ ಯತಿಯಫಫಯ  ದೆೋಯ ಭುಿಂದ ೆ ಅಳು/ಅನು ತಭಭದೋೆ ಆದ 
ನಿಧಾಗಯಖಳನುನ ತೆಗೆದುಕೆ್ ಳಳಫೆೋಕ್ಾಖುತತದೆ. ಸಾಗಾದಯ ೆಷಭಷಮೆಖಳು ಮಾುು? 
 
ಷಂದಬ್ ೇಗಚಿತಿೇಕರಣದ ಅರ್ತಾವಿರು ಕ್ಲು ವಿಶಯರ್ಳನುನ ವಿರಿಷಲಾಗಿದ್: 
ಕ್ೈಷತ ವಿವಾವಸ್ರ್ಳ ರ್ುರುತಿಷುವಿಕ್: ಕ್ೈೆಷತಯು ಔತಗನಾದ ಯೋಷುನುನ ಅಥಾ ಆತನ ಔುರಿತು ಅರಿಗಿಯು ಫದಧತೆಮನುನ 
ನಿಯಾಔರಿಷುುದಿಲಲ. ಕ್ಲೆು ಷಿಂದಬ ೆೋಗಚಿನ ತಾದಿಖಳು ತಭಭನುನ ಕ್ತಯಷತನ ದೆೋಸದ ಷದಷಮಯೆಿಂದು ಖುಯುತಿಸ್ಕೆ್ ಳುಳುದಿಲಲ. 
ಅಯು ಭಸ್ೋದಿಗೆ ಸೆ ೋಖುತಿತಯುತಾತಯ,ೆ ಆದಯ ೆತಭಭನುನ ‚ಇಷಾನ ಅನುಮಾಯಿಖಳು‛ 300 ಎಿಂದು ಸೆಷರಿಸ್ಕ್ ೆಳಳಫಸುದು, 
ಅಯು ಕ್ೈೆಷತಯೆೋ ಎಿಂದು ಕ್ೋೆಳಿದಾಖ, ಅಯು ಅದನುನ ನಿಯಾಔರಿಷುತಾತಯೆ. 
ಧಾಮಿಗಕ ಆಚರಣ್ರ್ಳು: ಕ್ಲೆು ಷಿಂದಬ ೆೋಗಚಿನ ತಯು ಇಷಾಲಮಿನ ರಿೋತಿಮಲಿಲ ಾಯರ್ಥಗಷುತಾತಯ,ೆ ಯಿಂಜಾನ್ ಉಾಷ ಭತುತ 
ಇತಯ ಇಷಾಲಮಿನ ಸಫಫಖಳನುನ ಆಚರಿಷುತಾತಯ,ೆ ತಲೆಮೆೋಲೆ ಟೆ ೋಪ್ರಗೆ ಧರಿಷುತಾತಯೆ. ಇತಾಮದಿ. ಆ ಖುಯುತಿನ ಭ ಲಔ 
ಅಯು ತಭಭನುನ ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಎಿಂದು ಖುಯುತಿಸ್ಕೆ್ ಳುಳತಾತಯೆ. 
ಬಾಶ:್ ಷಿಂದಬ ೆೋಗಚಿನ ತ ಮಿಶನರಿಗೆ ಉದೆದೋಶಿತ ಜನಯ ಬಾಶೆಮನುನ ಔಲಿತುಕ್ ೆಳುಳುದು ಅನಿಾಮಗಾಗಿದೆ, 
ಮಾಕ್ಿೆಂದಯ ೆಬಾಶಾ ಾಯವಿೋಣಮತಯೆಿಲಲದೆ ಷುಾತೆಗಮನುನ ರಿಣಾಭಕ್ಾರಿಮಾಗಿ ಷಿಂಸನ ಭಾಡಲು ಅಷಾಧಮಾಗಿದೆ. 
ಆಸಾರ: ಇಷಾಲಮಿನ ಷನಿನೆೋವದಲಿಲ ಾಸ್ಷು ಕ್ೈೆಷತಯು ಸಿಂದಿಭಾಿಂಷನುನ ಷೆೋವಿಷಫೆೋಕೆ್ೋ? ಅಯು ಬಿಮರ್ ಅಥಾ 
ೆೈನ್ ಔುಡ್ರಮಫಸುದೆೋ?  ಅಯು ಸಲಾಲ್ ಆಸಾಯನುನ ಷೆೋವಿಷಫೆೋಕೆ್ೋ?  ಇದು ಯುಚಿನ ಮ ವಿಶಮಲಲ,  ಆದಯೆ  

 
-------------------------- 
300 ಭುಸ್ಲಭಯು ಯೋಷುನುನ ‚ಇಷಾ‛ ಎಿಂದು ಔಯೆಮುುದು ಾಡ್ರಕೆ್ಮಾಗಿದೆ. ಇದಯಥಗ ಅಯು ಯೋಷುನುನ ಔುರ್ ಆನಲಿಲ ಚಿನ ತಿಯಷಲಾಗಿದೆ ಎಿಂದು ಅಥೆೈಗಷುತಾತಯೆ. 
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ಪ್ರಯೋತಿಮ ವಿಶಮಾಗಿದ:ೆ ಆ ರಿಸ್ಥತಿಮಲಿಲ ಸಿಂದಿಭಾಿಂಷ ಭತುತ ಭದಮನುನ ಭನಖೆಳಿಿಂದ ನಿಶೆೋಧಿಷಫೋೆಔು. ಸಲಾಲ್ 
ಭಾಡದ ಆಸಾಯನುನ ಸೆಚಾಿಗಿ ತೆಗೆದುಕೆ್ ಳಳಫಾಯದು (ಸ್ಎಪ್ 1ಕ್ ೆರಿಿಂಥ 8:6-9 ಭತುತ 10:23-31). 
ಉಡುಗ್: ಷಿಂದಬ ೆೋಗಚಿನ ತ ಮಿಶನರಿಖಳಿಗೆ ಷಥಳಿೋಮ ಉಡುಗೆ ಧರಿಷಲು ಭತುತ ಅದಯ ಫಗೆೆ ಮೆಚುಗಿೆಮನುನ ತೆ ೋರಿಷಲು 
ೆ ಯೋತಾಷಹಿಷಲಾಖುತತದೆ. ಯತಿಯಿಂದು ಷನಿನೆೋವದಲ ಲ ಇದು ಷ ಔತೆೋ ಎಿಂಫ ಯವೆನ ಉಳಿದಿದ.ೆ ಉದಾಸಯಣೆಗೆ 
ಕ್ ೆಲಿಲಮಲಿಲ ಇದನುನ ಔಟುಿನಿಟಾಿಗಿ ನಿಶೆೋಧಿಷಲಾಗಿದೆ. 
ಯೇಷು ಮಸ್ೇದಿ (ಮಸ್ೇದಿ-ಇ 'ಇಷಾ): ಕ್ಲೆು ಷಿಂದಬ ೆೋಗಚಿನ ತ ಮಿಶನರಿಖಳ ಯಕ್ಾಯ, ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಎಲಲ ಕ್ೈೆಷತ 
ವಿಶಮಖಳ ಔುರಿತು ಸಗೆತನುಳಳಯಾಗಿದಾದಯೆ ಭತುತ ಷಾಭಾನಮ ಭಾನ ಷಿಂಫಿಂಧಕೆ್ಾ ಈ ಸಗೆತನನುನ ಔಡ್ರಮೆ ಭಾಡದ 
ಸೆ ಯತು ಷರಿಮಾದ ಷುಾತಾಗಫೆ ೋಧನೆ ನಡೆಮುುದಿಲಲ. ಕ್ೈೆಷತ ಷಬಗೆೆ ಏನನುನ ಕ್ಯೆಳಿಷುತತದೆ. ಷಿಂದಬ ೆೋಗಚಿನ ತಯು ಕ್ೈೆಷತ 
ಚಚುಗಖಳನುನ "ಯೋಷು ಭಸ್ೋದಿಖಳು" ಎಿಂದು ಔಯೆಮುದು, ಇದು ಷಭಿಂಜಷಾಗಿಯುುದಿಲಲ, ಅಥಾ ಭಸ್ೋದಿಮ 
ಭಾದರಿಮಲಿಲ ಚರ್ಗ ಅನುನ ನಿಮಿಗಷಲು ಯಷಾತಪ್ರಷುತಾತಯೆಯೋ? ಆದಾಖ ಮ, ಇದು ತುಿಂಫಾ ದ ಯ ಸೆ ೋಖುುದಿಲಲೆೋ? 
ಇಷಾಲಿಂ ಯಿಂಚದ ಬಾಖಾಗಿಯು 'ಭಸ್ೋದಿಮಲಿಲ' ಅಯು ಇನ ನ ಆಯಾಧಿಷುತಿತಯುುದರಿಿಂದ ಭುಸ್ಲಿಂಯು ನಿಜಾದ 
ಕ್ೈೆಷತಯಾಖಲು ಇದು ಅಡ್ರಡಮಾಖಫಸುದು ಎಿಂದು ಫಫಯು ಾದಿಷಫಸುದು. 
•ಷತಾ್ೇದ ಠ್ಣ: ಔುರ್ ಆನ್ ನುನ ಫಾಯಿಾಠ್ಾಗಿ ಠಿಷುುದು ಇಷಾಲಮಿನ ಅಬಾಮಷಾಗಿದೆ. ಔುರ್ ಆನ್  ವಾಲೆಖಳಲಿಲ 
ಕ್ಲೆೆೋ ಕ್ಲೆು ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಇಡ್ರೋ ಔುರ್ ಆನ್ ಅನುನ ಫಾಯಿಾಠ್ಾಗಿ ಠಿಷಲು ಔಲಿಮುತಾತಯೆ. ಇಯನುನ ಸಾಫ್ರೋಜ್ ಎಿಂದು 
ಔಯೆಮಲಾಖುತತದೆ. ಇದನುನ ಷತಮೆೋದದ ೆಿಂದಿಗ ೆ ಅನುಔರಿಷುುದು ಎಶುಿ ಷಿಂೆೋದನಾಶಿೋಲಾಗಿದೆ? ಷತಮೆೋದದ ಾಔಮ 
ಬಾಖಖಳನುನ ಔಿಂಠ್ಾಠ್ ಭಾಡುುದು ಕಿಂಡ್ರತ ಳೆಳಮ ಅಬಾಮಷ, ಆದಯ ೆಅದಯ ಫಗೆೆ ದೆ ಡಡದಾಗಿ ಸೆೋಳಿಕೆ್ ಳಳಫಾಯದು. 
• ಸಬಬರ್ಳು: ವಿವದ ಯತಿಯಿಂದು ಜನಷಿಂಖ್ಮೆಮ ಖುಿಂು ಧಾಮಿಗಔ, ಷಾಭಾಜಿಔ ಭತುತ ಷಾಿಂಷೃತಿಔ ಉತಷಖಳನುನ 
ಸೆ ಿಂದಿದುದ ಅದನುನ ವಿಶಿಶಿ ರಿೋತಿಮಲಿಲ ಆಚರಿಷಲಾಖುತತದೆ. ಷಾಿಂದಭಿಗಔ ಮಿಶನರಿಖಳು ಎಯಡು ಭುಸ್ಲಿಂ ಸಫಫಖಳನುನ 
('ಇಡ್ ಅಲ್-ಫ್ರತರ್ ಭತುತ' ಇಡ್ ಅಲ್-ಆಧಾ) 'ಕ್ೈೆಷತ' ಸಫಫಖಳನಾನಗಿ ಆಚರಿಷಫೆೋಕೆ್ಿಂದು ಕ್ೈೆಷತ ಷಾಹಿತಮದಲಿಲ 
ಷ ಚಿನ ಷಲಾಗಿದೆ. ಫಫ ಕ್ೈೆಷತನು ಎಶಿಯ ಭಟ್ಟಿಗ ೆ ಾಲೆ ೆಳಳಫೆೋಔು? ಇದು ಷ ಔತಲಲ, ಮಾಕ್ಿೆಂದಯೆ ಈ ಕ್ೈೆಷತಯು 
ಭುಸ್ಲಿಂಯಾಖು ಸಾದಿಮಲಿಲದಾದಯೆ ಎಿಂದು ಭುಸ್ಲಿಂಯು ತಿೋಭಾಗನಿಷಫಸುದು! ಕ್ೈೆಷತಯು ತಭಭ ಔತಗನಾದ ಯೋಷು ಕ್ತಯಷತನ 
ಫಗೆೆ ನಾಚಿನ ಕೆ್ಡುದಿಲಲ ಭತುತ ಫದಲಿಗೆ ಈಷಿರ್, ೆಿಂತೆಕ್ ೆೋಸ್ಿ ಭತುತ, ಕ್ತಯಷಭಸ್ ಆಚರಿಷುತಾತಯೆ. 
 
ಭುಸ್ಲಿಂಯು ನಿಮಭದಿಂತೆ ತಭಭ ವಿವಾ,ನುನ ಪ್ರಕ್ ೆಳಳಲು ಹಿಿಂಜರಿಮುುದಿಲಲ ಎಿಂದು ಅನುಬ ತೆ ೋರಿಷುತತದೆ. ಕ್ೈೆಷತಯು 
ಅದೆೋ ರಿೋತಿ ಭಾಡದಿದದಯೆ, ಅಯನುನ ಸೆೋಡ್ರಖಳು ಅಥಾ ನಿಂಬಿಕ್ಯೆಿಲಲದಯು ಎಿಂದು ಭುಸ್ಲಿಂಯು ರಿಖಗೆಷುತಾತಯ,ೆ ಅದು  
ಇದು ಔತಗನಾದ ಯೋಷುನುನ ಗೌಯವಿಷುುಿಂಥದದೆ ಸೆ ಯತು ಫೆೋಯೆನ  ಅಲಲ. 
 
ಈ ವಿಶಮದ ಫಗೆೆ ಚಚಿನ ಗಷಲಾಗಿಯು ವಿಶಮಖಳ ಫೆಳಕ್ತನಲಿಲ, ಷುಾತೆಗಮ ಷಿಂದಬ ೆೋಗಚಿನ ತಿೋಔಯಣು 
ಮದಲನಮೆದಾಗಿ ಯಿಂಚದ ಅಲೆ ೋಔನ, ಭೌಲಮದ ಮಷೆಥಖಳು, ಷಿಂಷೃತಿ ಭತುತ ಆಚಯಣೆಖಳ ಆಳಾದ 
ಅಧಮಮನನುನ ಫಮಷುತತದೆ. ತಟಷಥ ಎನುನದು ಏನಾಗಿದೆ ಭತುತ ಧಾಮಿಗಔ ಷಿಂದೆೋವ ಏನನುನ ತೆ ತಮುಮುದು? 
ಯತಿಯಿಂದು ಧಾಮಿಗಔ ಆಚಯಣೆಗ ೆ ಅಥಾ ಚಿನ ಸೆನಗ ೆ ಆತಿೀಔಾದ ಅಥಗವಿದ.ೆ ಷುಾತೆಗಮ ಷಿಂದೆೋವನುನ ಕ್ೆೈಷತಯು 
ಯಾಜಿ ಭಾಡ್ರಕ್ ೆಳಳದಿಂತೆ ತಿಳಿದುಕೆ್ ಳಳಫೆೋಔು. ಯತಿಯಿಂದು ಷನಿನೆೋವಔ ಾ ಅನಮಾಖುಿಂತ ೆ ಮಾುದೆೋ ಷಾಭಾನಮ 
ಉತತಯಖಳಿಲಲ. ಇದಕ್ಾೆ ತದಿಯುದಧಾಗಿ, ಮಾುದೆೋ ಷನಿನೆೋವದಲಿಲ ಷಾಿಂದಭಿಗಕ್ತೋಔಯಣನುನ ಎಶಿಯ ಭಟ್ಟಿಗೆ 
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ಅನಯಿಷಲಾಖುತತದೆ ಎಿಂಫುದಯ ಔುರಿತು ಯತಿಯಫಫ ಕ್ೈೆಷತನು ಅಳು/ಆಕೆ್ಮು ತನನದೆೋ ಆದ ಫುದಿಧಿಂತಿಕ್ಮೆ 
ನಿಧಾಗಯನುನ ತೆಗೆದುಕೆ್ ಳಳಫೆೋಕ್ಾಖುತತದೆ. 
 
3.8.4 ಇಷಾಲಮಿನ ಆಧುನಿಕ ಮುಖ್. 
 ಸಲಾಯು ಶಗಖಳಿಿಂದ, ಆಧುನಿಔತಮೆು ಷಬೆಮ ಮೆೋಲೆ ತನನ ಯಬಾನುನ ಬಿೋರಿದೆ. ಇದು ಷತಮೆೋದದ ಸ್ಿಂಧುತ, 
ಭೌಲಮ, ವಿವಾಷಾಸಗತೆ ಭತುತ ಾಷಾತವಿಔತೆಮನುನ ಯಶಿನಷುತತದೆ ಭತುತ ಅದು ಏನನುನ ಷ ಚಿನ ಷುತತದೆ. ಷತಮೆೋದ 
ವಿಭವಗಔಯು ಧಭಗಖಯಿಂಥಖಳನುನ ತುಿಂಡು ತುಿಂಡಾಗಿ ಭಾಡಲು ಯಮತಿನಸ್ದಾದಯೆ. ದೆೋಯನುನ ುಯಾಣದ ಕ್ೋೆತಯದಲಿಲ 
ಇರಿಷಲಾಗಿದೆ. ಐತಿಸಾಸ್ಔ ಕ್ತಯಷತನ ಅಸ್ತತನುನ ಫಲಾಗಿ ಯಶಿನಷಲಾಗಿದೆ. ಕ್ೈೆಷತಯನುನ ಷಯಳ ಭನಸ್ಷನಯು ಎಿಂದು ಲೆೋಡ್ರ 
ಭಾಡಲಾಗಿದೆ ಭತುತ ಭ ಲಬ ತಾದಿಖಳು ಭತುತ ಭತಾಿಂಧಯು ಎಿಂದು ಸಲೆಲ ಭಾಡಲಾಗಿದ.ೆ ಯಿಂಚದ ಷೃಷ್ಟ್ಿಮ 
ಫೆ ೋಧನಮೆನುನ ಷಭಾನಾಗಿ ಅಸಾಷಮ ಭಾಡಲಾಖುತತದೆ ಭತುತ ವಿಔಷನ ಸ್ದಾಧಿಂತದೆ ಿಂದಿಗ ೆಫದಲಾಯಿಷಲಾಖುತತದ,ೆ 
ಇದು ಮಾುದೆೋ ೆೈಜ್ಞಾನಿಔ ವಿವಾಷಾಸಗತೆಮನುನ ಸೆ ಿಂದಿಯುುದಿಲಲ. ಷಬಮೆು ನಾವಾಗಿದಿದಯಫಸುದು, ಆದಯೆ 
ಷತಮೆೋದದ ಷಭಖಯತೆಮು ದೃಡಾಗಿ ನಿಿಂತಿದೆ. ಇಿಂದು,  ಹಿಿಂದೆಿಂದಿಗಿಿಂತಲ  ಇಯದ ಸೆಚಿಿನ ನ ನಿಜಾದ ವಿವಾಸ್ಖಳು 
ಇದಾದಯೆ. 
 
ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗು ಆಧುನಿಔತಾಾದನುನ ಎದುರಿಷಲು ಇನ ನ ಫಿಂದಿಲಲ. ಇದು ಔುರ್ ಆನ್  ಭತುತ ಸದಿೋಸ್ 
ವಿಭವೆಗಮನುನ ಅನುಭತಿಸ್ಲಲ. ಭುಸ್ಲಿಂ ಷಾಗಜನಿಔಯು ಹಿಿಂದೆಿಂದಿಗಿಿಂತಲ  ಸೆಚು ಿ ಉದೆೋವ ಭತುತ 
ಭತಾಿಂಧಯಾಗಿದಾದಯ,ೆ ಆದಯ ೆ ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗು ಶಿಭಿಕ್ಾೆ ಡ್ರಡಕ್ ೆಳುಳುದು ಭತುತ ಆಧುನಿಔತಮೆ ಅಷಾಧಾಯಣ 
ಷೆೈದಾಧಿಂತಿಔ ವಕ್ತತಖಳು ರಿಣಾಭಖಳನುನ ಸೆ ೋಿಂದಿಯುತತದೆ. ಜಾತಮತಿೋತ ಷಭಾಜಖಳಲಿಲನ ಎಯಡನೆೋ ಭತುತ ಭ ಯನೆೋ 
ತಲೆಭಾರಿನ ಭುಸ್ಲಿಂಯನುನ ಈಗಾಖಲೆೋ ಯಶಿನಷಲಾಖುತಿತದ ೆ ಭತುತ ಇಷಾಲಮಿನ ಧಭಗಖಯಿಂಥಖಳ ಐತಿಸಾಸ್ಔತೆ ಭತುತ 
ವಿವಾಷಾಸಗತೆಮನುನ ಫಹಿಯಿಂಖಾಗಿ ಯಶಿನಷು ದಿನ ಫಯುತತದೆ, ಫಸುವಃ ಅದು ದುಯಿಂತ ಪಲಿತಾಿಂವಖಳೄೆಿಂದಿಗ ೆ
ಫಯುತತದೆ. 
 
ಔಲನೆಖಳ ಷಿಂಖಯಸಾಗಿ ಅಥಾ ಚಿನ ಸೆನಖಳ ಿಂದು ಖುಿಂಾಗಿ ಾಶಿಿಭಾತಿಮೋಔಯಣು ಈಖ ಇಷಾಲಮಿನ ಯಿಂಚದ 
ಷಿಂಷೃತಿಖಳಿಗ ೆ ದೆ ಡಡ ಷಾಲಾಗಿದೆ. ಜನಪ್ರಯಮ ಷಿಂಷೃತಿಮು ದ ಯದವಗನ ಭತುತ ಅಿಂತಜಾಗಲದಿಿಂದ ಾಯಫಲಮ 
ಸೆ ಿಂದಿದೆ, ಇದು ಾಶಿಿಭಾತಮ ಚಿನ ತಯಖಳು ಭತುತ ಉತನನಖಳಿಿಂದ ಾಯಫಲಮ ಸೆ ಿಂದಿದೆ. ಕ್ಲೆು ಭಧಮಾಯಚಮ ನಖಯಖಳಲಿಲ, 
100 ಅಥಾ ಅದಕ್ತಾಿಂತ ಸೆಚಿಿನ ನ ಟ್ಟವಿ ಚಾನಲೆ್ ಖಳು ಲಬಮವಿದ.ೆ ಕ್ೈೆಯೆ ೋದಲಿಲ ಟ್ಟವಿ ಇಲಲದ ಿಂದು ಭನೆಮ  ಷಸ 
ಸ್ಖುುದು ಔಶಿಾಗಿದೆ. ಔಿಂ ಮಟರ್ ಖಳು ಎಲಾಲ ಔಡ ೆಇೆ ಭತುತ ಇಷಾಲಮಿನ ಯಾಜಮಖಳಲಿಲ ಸೆಚು ಿಸೆಚು ಿಭುಸ್ಲಿಂಯು ತಭಭ 
ಾಷದ ಕ್ ೆೋಣೆಖಳಲಿಲ  (www) ಲ್ಡಗ ೆೈಡ್ ೆಬ ನುನ ನೆ ೋಡುತಿತದಾದಯ.ೆ 
ಈ ಾಶಿಿಭಾತಮ ಫಲು ಇಷಾಲಿಂ ಭತುತ ಅಯಬ ಯಿಂಚದ ಮೆೋಲೆ ತತಡನುನಿಂಟು ಭಾಡುತಿತದ.ೆ ಷಾಭಾನಮ, ಭಧಮಭ 
ಅಯಫಫಯು ತಭಭ ಔುಟುಿಂಫಖಳು ಾಶಿಿಭಾತಮ ದೆೋವಖಳಲಿಲ ತಭಭ ಷಸತಿಗಖಳಿಗಿಿಂತ ಸೆಚು ಿಯೋಖಮ ಭತುತ ಗೌಯಾನಿತಯು 
ಎಿಂದು ನಿಂಫುತಾತಯೆ. ಅಯು ತಭಭನುನ ಸೆಚು ಿ ದೆೈ-ಬಔತಯು, ತಭಭ ಸೆಣುಣಭಔಾಳು ಸೆಚು ಿ ಆಡಿಂಫಯವಿಲಲದಯು, ಅಯ 
ಷಭುದಾಮಖಳು ಸೆಚು ಿ ಖ ೆಡ್ರಷುಯು ಎಿಂದು ತಭಭನುನ ರಿಖಗೆಸ್ಕ್ ೆಳುಳತಾತಯೆ. ಳೆಳಮ ಕ್ಾಯಣದೆ ಿಂದಿಗ,ೆ 
ಷಾಭಾನಮ ಅಯಫಫಯು ತಭಭ ಷಿಂಷೃತಿ, ಅದಯ ಓದಾಮಗ, ಆತಿಥಮ ಭತುತ ಗೌಯದ ಫಗೆೆ ಸೆಮೆಭ ಡುತಾತಯೆ. 
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ಇಷಾಲಿಂ ಭತುತ ಅದಯಲ ಲ ವಿವೆೋಶಾಗಿ ಅಯಬ ಯಿಂಚು ಾಶಿಿಭಾತಮಗ ೆಳುಳದು, ಜಾತಮತಿೋತ ಭತುತ ಕ್ಲೆವೊಮೆಭ 
ಅನೆೈತಿಔ ಭೌಲಮಖಳ ದಾಳಿಮ ಭಧೆಮ ಭಿೋಔಯ ಷಿಂದಿಖಧತೆಮನುನ ಎದುರಿಷುತಿತದೆ. ಇಷಾಲಿಂ ಭತುತ ಅಯಬ ಯಿಂಚನುನ 
ಷಿಂ ಣಗಾಗಿ ತಿಯಷಾರಿಷುುದರಿಿಂದ ಹಿಡ್ರದು ಾಶಿಿಭಾತಿಮೋಔಯಣನುನ ತಿಯಷಾರಿಷುುದು ಅಥಾ ಕ್ಲೆು ಭಧಮಭ 
ಸಾದಿಮನುನ ಹಿಡ್ರಮು ಯಮತನಖಳು ವಿವಿಧ ಯತಿಕ್ತಯಯಖಳಾಗಿೆ. 
 

 ಕ್ಲೆಯು ದೆೈಹಿಔಾಗಿ ಲಷೆ ಸೆ ೋಖುತಾತಯ,ೆ ಇತಯಯು ಬಾನಾತಭಔಾಗಿ ಸೆ ೋಖುತಾತಯ,ೆ ಇಷಾಲಿಂ ಅಥಾ ಅಯಬ 
ಯಿಂಚನುನ ತೆ ಯೆಮದ ೆ ಾವಾಿತಮಯ ಜಿೋನ ವೆೈಲಿ ಎಿಂದು ಅಯು ಊಹಿಸ್ದದನುನ ಅಳಡ್ರಸ್ಕೆ್ ಳುಳತಾತಯೆ. 
ಕ್ಲೆಯು ಾಶಿಿಭಾತಮ ದೆೋವಖಳಲಿಲ ಷಾಭಾನಮಾಗಿ ಲಾಮನಾದಖಳನುನ ಫಮಷುತಾತಯೆ: ವಾಪ್ರಿಂಗ್, ಟ್ಟವಿ, 
ಇಿಂಟನಗೆಟ್, ಡಯಗ್ಷ, ಯಸಷಮಾದದುದ. 

 ಕ್ಲೆಯು ಭ ಲಬ ತ ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗಕ್ಾೆ ತಿಯುಖುತಾತಯೆ. 
 ಕ್ಲೆಯು ಕ್ೈೆಷತಯಾಖುತಾತಯೆ. 
 ಭತುತ ಇನುನಳಿದಯು, ಶಿಭಿದಲಿಲಯು ಸೆಚಿಿನ ನ ಜನಯಿಂತೆ, ನೆೈತಿಔ ಅಷಶಿತೆಮ ಭ ಲಔ 

ಗೆ ಿಂದಲಕ್ ೆಾಳಗಾಖುತಾತಯ ೆಅಯು ಷಾಧಮಾದಶುಿ ಉತತಭಾಖುತಾತಯೆ. 
 
ಇಿಂದು ಭುಸ್ಲಿಂಯನುನ ವಿಬಜಿಷು ಿಂದು ಕ್ೋೆತಯೆಿಂದಯ ೆ ಭಹಿಳಮೆಯ ಸಔುಾಖಳು ಭತುತ ಜಾಫಾದರಿಖಳು. ಔುರ್ ಆನ್  
ಏಳನೆೋ ವತಭಾನದಯೆಗ ೆ ಭಹಿಳಮೆಯ ಾತಯಖಳನುನ ನಿಕಯಾಗಿ ಾಮಖ್ಾಮನಿಸ್ದೆ. ಔುರ್ ಆನ್  ನಿಮಭಖಳನುನ 
ಇತೆ ತಿಂದನೆೋ ವತಭಾನಕೆ್ಾ ಸೆೋಗೆ ಅನಯಿಷಫೋೆಔು? ಭದು ೆಭತುತ ವಿಚೆಿೋದನ, ಆನುಿಂಶಿಔತೆ ಭತುತ ಭಹಿಳಮೆರಿಗೆ 
ಡೆಯಸ್ ಕ್ ೆೋಡ್ ಖಳ ಯವೆನಖಳು ಭಧಮಾಯಚಮದಲಿಲ ಬಿಸ್ಮಾದ ವಿಶಮಖಳಾಗಿೆ. ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗದ ಭ ಲಬ ತ ನಿಂಬಿಕ್ಖೆಳು 
ಭತುತ ಆಚಯಣೆಖಳಿಗೆ ಭಯಳು ಯಮತನದಲಿಲ ಇಿಂದು ಕ್ಲೆು ಭುಸ್ಲಿಂಯಲಿಲ ಕ್ಾಯಿಂತಿಕ್ಾರಿ ಭನ ೆೋಬಾು ಅಯ 
ೆ ೋಶಔಯು ಭತುತ  ಗಜಯು ಭಾಡ್ರದ ಸೆ ಿಂದಾಗೆಕ್ಖೆಳನುನ ತಮಜಿಷಲು ಕ್ಾಯಣಾಖುತಿತದ.ೆ  
 
ಇಷಾಲಿಂ ಯಿಂಚಕ್ಾೆ ಬವಿಶಮ ಏನು? ಇತಿಸಾಷು ಉಭಾಭದ ಯಾಶಾಖಳು ಭತುತ ಷಿಂಷೃತಿಖಳಲಿಲ ನಿಯಿಂತಯ ಫದಲಾಣೆಮ 
ಚಿನ ತಯನುನ ನಿೋಡುತತದೆ. ಿಂದು ನಿಶಿಿತತೆಯಿಂದಯೆ ಸ್ಥಯತಗೆಿಿಂತ ಚಿಂಚಲತೆ ಭುಿಂದುರಿದಿದೆ. ಭಧಮಾಯಚಮು ಉದಿಖನತೆ ಭತುತ 
ಯಕ್ಷುಫಧತೆಮ ಕ್ೋೆಿಂದಯಬಿಿಂದುಾಗಿದೆ. ಿಂದು ದು ವಾಿಂತಿಮ ಔನಷನುನ ಷ ಚಿನ ಷುತತದೆ,  ಇದಕ್ಾಾಗಿ ಜನಯು 
ಭಧಮಾಯಚಮು ವತಭಾನಖಳಿಿಂದ ಸಾತೆ ಯೆಮುತಿತದ,ೆ  ಈ ದು (ಷೆಮಿಟ್ಟಕ್) ಹಿೋಫ ಯ ಭತುತ ಅಯೆಬಿಕ್ ಎಯಡ   
ಬಾಶೆಖಳಲಿಲ ಿಂದೆೋ ಆಗಿಯುತತದೆ: ಅಯೆೋಬಿಕ್ ಬಾಶೆಮಲಿಲ ಷಲಾಮ್ ಭತುತ ಹಿೋಫ ಯ ಬಾಶೆಮಲಿಲ ವಾಲೆ ೋಮ್. 
ಫಫ ಮಕ್ತತ ಭಾತಯ ನಿಜಾದ ವಾಿಂತಿಮನುನ ತಯಫಲಲನೆಿಂದು ಕ್ೈೆಷತರಿಗ ೆ ತಿಳಿದಿದ-ೆಇದುಯೆಗೆ ಯೋಷು ಕ್ತಯಷತನಾಗಿ 
ಕ್ಾಗೆಸ್ಕೆ್ ಿಂಡ್ರಯು ಭಸಾನ್ ಯಾದಿ, ಮೆಸ್ಷಹ್ ಭತುತ ದೆೋಯ ಭಖ ಹಿೋಗೆ ಸೆೋಳುತಾತನೆ:  
 

‚ನಿೋು ನನನಲಿಲದುದ ಭನವಾವಿಂತಿಮನುನ ಸೆ ಿಂದಿದಯಾಗಿಯಫೆೋಕೆ್ಿಂದು ಇದನೆನಲಾಲ ನಿಭಗೆ ಸೆೋಳಿದದೆೋನೆ. 
                   ಲೆ ೋಔದಲಿಲ ನಿಭಗೆ ಷಿಂಔಟ ಉಿಂಟು; ಧೆೈಮಗಾಗಿರಿ, ನಾನು ಲೆ ೋಔನುನ 
                                  ಜಯಿಸ್ದೆದೋನೆ ಎಿಂದು ಸೆೋಳಿದನು.‛  
                                        ಯೋಸಾನ 16:33 
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04. ಅನುಬಂಧರ್ಳು. 
1. ರ್ಿಂಥಷ ಚಿ ಮತುತ ಒದಲು ಶಿಪಾರಷು ಭಾಡ್ರರುಂಥುರ್ಳು. 
ಅಡೆನಿ, ಎಿಂ 2002. ಡಾಟಸ್ಗ ಆಫ್ ಇಷಾಲಿಂ - ಬಿಲಿಡಿಂಗ್ ಬಿಯಡುಸ್ ವಿಥ್ ಭುಸ್ಲಿಂ ುಮೆನ್. ಇಲಿನಾಯ್ಸಷ: ಐವಿಪ್ರ. 
ಅಲಿ, ಎ ಮ ಷುಫ್ (ಷಿಂ). 1946 (ಭುದಿಯತ: 4/1993). ದಿ ಸೆ ೋಲಿ ಔುರ್ ಆನ್ . ಡಫುಲಿ ಐ ಪ್ರ ಐ ಇಿಂಟನಾಮಗಶನಲ್. 
ಅಲಿ, ಎನ್ 1987. ಯಿಂಟೆೈಷಗ ಇನ್ ಭುಸ್ಲಿಂ-ಕ್ತಯಶಿಿಮನ್ ಎನೌಾಿಂಟರ್. ಆಕ್ಷ ಪಡ್ಗ: ಯೆಖನಮ್. 
ಅಲ್-ಭರಿ, ಜ ೆ2003. ಅಯಬ ೆೋ- ಸೌ ಟು ಔಗ ಮೋರ್ ಎೆಔಿವಿಲಿ ವಿಥ ಅಯಬ  ಔಲಸಿ್ಗ. ಆಕ್ಷ ಪಡ್ಗ. 
ಫಾಮಟಲ್ ಪಾರ್ ದಿ ಸಾಟ್ಷಗ. 12 ಎಪ್ರಷೆ ೋಡಷ ಆಪ್ ಇಿಂಟಮಾಗಕ್ತಿ ಟೆಯೋನಿಿಂಗ್. ಟಾಯನ್ಷ ಲ್ಡಗ ಯೆೋಡ್ರಯೋ ಆಿಂಡ್ 
ಲೆೈಫ್ ಚಾಲೆಿಂಜ್ ಆಫ್ರಯಕ್ಾ 2001. 
ಫ ಮಭಾಿಂಟ್, ಎಿಂ 2005. ಕ್ತಯಷಾಿಲಜಿ ಇನ್ ಡೆೈಲಾಗ್ ವಿತ್ ಭುಸ್ಲಮ್ಷ. ೆೋನಷೆೆ ಫಯೆ , ಜಿಎ: ಟನೆ ೋಗಷಿರ್. ಫೆಲ್, ಎಸ್ 
2006. ದಿ ಜನಿಗ ಪಯಮ್ ಫ್ರಮರ್ ಟು ಪೆೋತ್. ಅಧಿಔೃತ ಭಾಧಮಭ. 
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4.2 ಷಂನ ಮಲರ್ಳು. 
ಕ್ೈೆಷತರಿಗೆ ಇಷಾಲಿಂ ಭತುತ ಭುಸ್ಲಿಂಯೆ ಿಂದಿಗೆ ಅಥಗ ಣಗ ಷಿಂಾದನುನ ಸೆೋಗೆ ಾಯಯಿಂಭಿಷುುದು ಎಿಂಫುುದಯ ಔುರಿತು 
ಭ ಲಬ ತ ತಿಳುಳಿಕೆ್ಮನುನ ದಗಿಷು ಷಲುಾಗಿ ಈ ುಷತಔನುನ ಫಯೆಮಲಾಗಿದೆ. 
ಸೆಚಿಿನ ನ ಷಸಾಮ ಭತುತ ಷುಧಾರಿತ ಫೆ ೋಧನ ೆಈ ಕ್ಳೆಗಿನ ೆಬ ಷೆೈಟ್ ಅನುನ ಷಿಂಕ್ತಗಷಲು ನಿಭಭನುನ ಆಸಾನಿಷಲಾಗಿದೆ: 
• www.aymf.net(www.ask-your-muslim-friend.net)  
 
ಈ ೆಬ ಷೆೈಟ್ ಅನುನ ುಷತಔದ ವಿಶಮಖಳ ಯಕ್ಾಯ ಯಚನಾತಭಔ ಭಾಖಗದಲಿಲ ನಿಯಿಂತಯಾಗಿ ನವಿೋಔರಿಷಲಾಖುತಿತದೆ ಭತುತ 
ಸೆಚುಿರಿ ಷಿಂನ ಭಲಖಳನುನ ದಗಿಷುತತದೆ! 
ಮೆೋಲೆ ತಿಳಿಸ್ದ ೆಬ ಷೆೈಟ್ ನಲಿಲ ನಿೋು ಸೆಚಿಿನ ನ ಭಾಹಿತಿಮನುನ ಔಿಂಡುಕೆ್ ಿಂಡಯ , ನಿೋು ಕ್ಳೆಗಿನ ೆಬ ಷೆೈಟ್ ಖಳನುನ 
ನೆೋಯಾಗಿ ಷಿಂಕ್ತಗಷಫಸುದು 
•  www.answeringislam.net  
•  www.wikipedia.com  
 
ನಿಭಗೆ ಇಿಂಟನೆಗಟ್ ಯೋೆವಾಖದಿದದಯೆ, ನಿೋು ಈ ಕ್ೆಳಗಿನ ವಿಳಾಷಕ್ಾೆ ಫಯಮೆಫಸುದು: 
ನಿಭಭ ಭುಸ್ಲಿಂ ಷೆನೋಹಿತನನುನ ಕ್ೋೆಳಿರಿ (ಐಎಫ್ ಐ) 
ಪ್ರ.. ಫಾಕ್ಷ 367 
8610 ಉಷಿರ್ 1 
ಸ್ಟುಲೆಗಿಂಡ್. 
 
4.3 ಷಂಕ್್ೇಣರ್ಳು 
 
AD       =  ಅನೆ ನೋ ಡೆ ಮಿನಿ (ಕ್ತಯಷತನ ಶಗಖಳ ನಿಂತಯ) 
AH         = ಹಿಜಾಯ ನಿಂತಯ (ಇಷಾಲಮಿಕ್ ಕ್ಾಮಲೆಿಂಡರ್ ಾಯಯಿಂಬಾಖು ಶಗದಿಿಂದ ಾಯಯಿಂಬಾಖುತತದೆ ಭಸಭಭದ್   
             ಮೆಕ್ಾಾದಿಿಂದ ಭದಿೋನಾಕ್ೆಾ ಲಷೆ ಫಿಂದನು, ಕ್ತಯ.ವ. 622) 
B            =  (ಫಾನ್ಗ)ಜನನ 
BC         =  (ಬಿೆ ೋರ್ ಕ್ೆೈಸ್ಿ) ಕ್ತಯಷತನ ಮದಲು 
Ch        =  ಅಧಾಮಮ 
cf         =  (ಕ್ಾಯಸ್ ಯೆಯನೆ್ಷ)  ಅಡಡ ಉಲೆಲೋಕ 
d         =  (ಡೆೈಡ್) ನಿಧನಯಾದಯು 
f          =  (ಸ್ ಅಲೆ ಷೋ ದಿ ಾಲೆ ೋವಿಿಂಗ್ ಸ್ಗ) ಕ್ಳೆಗಿನ ಚನನ ನ ನೆ ೋಡ್ರರಿ. 
f f         =  (ಸ್ ಅಲೆ ಷೋ ದಿ ಾಲೆ ೋವಿಿಂಗ್ ಷಗಸ್) ಕ್ಳೆಗಿನ ಚನಖಳನುನ ಷಸ ನ ೆೋಡ್ರರಿ. 
MBB      = ಭುಸ್ಲ ಫಾಮಔಗೌಯಿಂಡ್  ಬಿಲಿಸ್ಗ (ಭುಸ್ಲಿಂ ಹಿನೆನಲೆಮ ಜನಯು ಭತುತ ಅಯು ಕ್ೈೆಷತಯಾಗಿದದಯು) 
MERCSA= ಭುಸ್ಲಿಂ ಇಾಿಂಜೆಲಿಷಮ್ ರಿಷ ೆೋಸ್ಗ ಷೆಿಂಟರ್ ಷೌಥನ್ಗ ಆಪ್ರಯಕ್ಾ (ಭುಸ್ಲಿಂ ಷುಾತೆಗಮ ಷಿಂನ ಭಲ  
           ಕ್ೋೆಿಂದಯ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಯಕ್ಾ. 

http://www.aymf.net(www.ask-your-muslim-friend.net)/
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P        = (ೆೋಜ್ ) ುಟ. 
PP     = ಪ ೋಜಸ್ (ುಟಖಳು). 
v       = (ಸ್ಗ) ಾಔಮ 
vol      = ಾಮಲ ಮ್ (ಷಿಂುಟ). 
WEA   = ಲ್ಡಗ ಇಮಿಂಜಿಲಿಕ್ ಅಲೆನ್ಷ (ವಿವ ಇಾಿಂಜೆಲಿಔಲ್ ಅಲೆೈಮನ್ಷ). 
  
ಷತಾ್ೇದದ ುಷತಕರ್ಳು 
ಸಳ ್ಡಂಬಡ್ರಕ್ (ಟಿ) 
Am  ಆಮೋಷನು               Ho      ಸೆ ೋವೆಮನು                                 Mic     ಮಿಔನು   
Ch   ಗಕ್ಾಲೃತಾತಿಂತ        Is       ಯೋವಾಮನು                    Na       ನಸ ಭನು 
Da  ದಾನಿಯೋಲನು             Jer      ಯಯೆೋಮಿಮನು                   Ne       ನೆಸೆೋಮಿಮನು 
Dt   ಧಮೋಗದೆೋವಕ್ಾಿಂಡ       Job    ಯೋಫನು                       Nu      ಅಯಣಮಕ್ಾಿಂಡ 

Ecc ಯಷಿಂಗಿ                   Joel     ಯೋೆೋಲನು                    Ob    ಒಫದಮನು 
Est  ಎಷೆತೋಯಳು                Jonah  ಯೋನನು                        Ps      ಕ್ತೋತಗನೆಖಳು 
Ex  ವಿೋಮೋಚನಕ್ಾಿಂಡ          Joshu   ಯಸೆ ೋವನು                   Pr       ಜ್ಞಾನ ೆೋಕ್ತತಖಳು 
Eze  ಯಸೆೋಜಾೆೋಲ              Judges ನಾಮಮಷಾತಔಯು                   Ru    ಯ ತಳು 
Ezr   ಎಜಾಯನು                  ki      ಅಯಷುಖಳು                       Sa      ಷಾಭೆೋಲನು 
Ge  ಆದಿಕ್ಾಿಂಡ                 La      ಪಯಲಾಖಳು                      SS      ಯಭಗಿೋತ 
Hab  ಸಫಫಔ ಔನು                Lev     ಮಾಜಔಕ್ಾಿಂಡ                    Zac   ಜಔಮಗನು 
Hag  ಸಗಾೆಮನು              Mal     ಭಲಾಕ್ತಮನು                    Zep    ಚೋೆನಮನು 
 
  
ಸ್ ಷ ಡಂಬಡ್ರಕ ್
Ac  ಅ. ಔೃತಮಖಳು                           Jh     ಯೋಸಾನ                        Php   ಪ್ರಲಿಪ್ರಮರಿಗೆ 
Col ಕ್ ೆಲೆ ೋಷೆಷಮರಿಗೆ            Jud   ಮ ದ                          Rev   ಯಔಟಣೆ 
Co ಕ್ ೆರಿಿಂಥದರಿಗೆ                  Lk    ಲ ಔ                            Ro   ಯೆ ೋಭಾುಯದರಿಗೆ 
Eph  ಎೆಷದರಿಗೆ                    Mk   ಭಾಔಗ                          Th   ಥೆಷಲೆ ೋನಿಔದರಿಗೆ 
Gal  ಖಲಾತಮದರಿಗೆ                   Mt   ಭತಾತಮ                         Ti    ತಿಮೋಥೆೋಮನಿಗೆ 
Heb   ಇಬಿಯಮರಿಗ ೆ                     Pe   ೆೋತಯನು                           Tit   ತಿೋತನಿಗೆ 
James ಮಾಕ್ೆ ೋಫನು               Phm ಪ್ರೋಲೆ ೋಭನ್ 
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4.4  ಅಯ್ೇಬಿಕ್/ಇಷಾಲಮಿನ ದರ್ಳ ದಕ್ ೇವ. 
ಕ್ಳೆಗಿನ ಟ್ಟಿಮು ಇಷಾಲಿಂ ಭತುತ ಅಯಬ ಷಿಂಯದಾಮಖಳಿಿಂದ ಡೆದ ರಿಔಲನೆಖಳನುನ ಳಗ ೆಿಂಡ್ರದೆ, ಇುಖಳನುನ 
ಅಯೆೋಬಿಕ್ ಬಾಶೆಮಲಿಲ ದಖಳಾಗಿ ಮಔತಡ್ರಷಲಾಖುತತದೆ. ಇಷಾಲಿಂನಲಿಲನ ರಿಔಲನೆಖಳನುನ ಅಯಬ ಷಿಂಷೃತಿಗೆ ನಿದಿಗಶಿಾದ 
ರಿಔಲನೆಖಳಿಿಂದ ಅಥಾ ಬಾಶೆಯಿಿಂದ ಫೆೋಗಡ್ರಷುುದು ಔಶಿಔಯಾಗಿಯುತತದೆ. ಅನೆೋಔ ಅಯೆೋಬಿಕ್ ರಿಔಲನೆಖಳು 
ಅಯೆೋಬಿಕ್ ಜಾತಮತಿೋತ ಅಥಗ ಭತುತ ಇಷಾಲಮಿನ ಅಥಗನುನ ಸೆ ಿಂದಿೆ. ಿಂದು ಉದಾಸಯಣೆಯಿಂದಯೆ ದಾಾ ಎಿಂಫ 
ರಿಔಲನೆ. ಅಯೆೋಬಿಕ್ ಬಾಶೆಮ ಷಿಂಕ್ತೋಣಗತೆಖಳಿೆಂದಯ,ೆ ಿಂದೆೋ ದು ಅನೆೋಔ ಅಥಗಖಳನುನ ಸೆ ಿಂದಿಯುತತದೆ. ‚ಇಷಾಲಿಂ‛ 
ಎಿಂಫ ದು ಿಂದು ಉತತಭ ಉದಾಸಯಣೆಮಾಗಿದೆ. ಲಾಮಟ್ಟನ್ ಣಗಭಾಲೆಮಲಿಲ ನಿಕಯಾದ ಷಭಾನತೆಮನುನ 
ಸೆ ಿಂದಿಯದ ಅಕ್ಷಯಖಳು, ಚಿನ ಸೆನಖಳು ಭತುತ ಕ್ಾಖುಗೆತದ ಷಿಂಯದಾಮಖಳೄೆಿಂದಿಗೆ ಅಯೆೋಬಿಕ್ ಅನುನ ತನನದೆೋ ಆದ 
ಣಗಭಾಲೆಮಲಿಲ ಫಯೆಮಲಾಗಿದೆ ಎಿಂಫುದನುನ ಒದುಖಯು ಖಭನಿಷಫೆೋಔು (ಅಯೆೋಬಿಕ್ ಣಗಭಾಲೆಮನುನ ನೆ ೋಡ್ರರಿ).    
ಈ ಟ್ಟಿಮು ಅಯೆೋಬಿಕ್ ದಖಳು ಭತುತ ದಷಭುಚಖಿಳ ಲಿಮಿಂತಯಾಗಿದೆ. ಇದಯ ರಿಣಾಭಾಗಿ, ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಕ್ಲೆು 
ಅಯೆೋಬಿಕ್ ದಖಳನುನ ವಿಭಿನನಾಗಿ ಲಿಮಿಂತಯಗ ೆಳಿಷಫಸುದು, ಉದಾಸಯಣೆಗೆ ದಿೋನ್ (din) ವಿಯುದಧಾಗಿ ದಿನ್ 
(deen). ಅಯೆೋಬಿಕ್ ದಖಳ ಕ್ಾಖುಗೆತು ಇಿಂಗಿಲಷ್ ಠ್ಮಖಳಲಿಲ ಭಿನನಾಗಿಯುತತದೆ. ಈ ುಷತಔದಲಿಲ, ಯತಿಲೆೋಕನನುನ 
ಆಯಾ ಭಾಡಲಾಗಿದೆ, ಅದು ಒದುಖರಿಗೆ ದನುನ ಸೆಚುಿ ಔಡ್ರಮೆ ಷರಿಮಾಗಿ ಉಚರಿಿಷಲು ಅನುು ಭಾಡ್ರಕ್ ೆಡುತತದೆ. 
ದನುನ ಸೆೋಗ ೆ ಉಚರಿಿಷಫೋೆಕ್ೆಿಂದು ಷುಳಿು ನಿೋಡಲಾಖುತತದೆ, ಅಖತಮವಿದದಲಿಲ, ಆಯಣಖಳಲಿಲ ಕ್ ೆಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು 
ಅವಮಔತೆಮ ಷಯಳಿೋಔಯಣಾಗಿದೆ. ಅಯೆೋಬಿಕ್ ವಫದಖಳು ಇಿಂಗಿಲಷ್ ಷಭಾನತೆಗ ೆ ನಿಕಯಾಗಿ ಸೆ ಿಂದಿಕ್ಮೆಾಖುುದಿಲಲ. 
ಅಯೆೋಬಿಕ್ ಬಾಶೆಮನುನ ಭ ಯು ಮಿಂಜನಖಳನುನ ಳಗೆ ಿಂಡ್ರಯು ಭ ಲದಿಿಂದ ನಿಮಿಗಷಲಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ಭಾತಿನ 
ಬಾಖಖಳನುನ (ವಿವೆೋಶಣಖಳು, ನಾಭದಖಳು, ಇತಾಮದಿ) ಭಾಡಲು ಷಯಖಳನುನ ವಿಭಿನನ ರಿೋತಿಮಲಿಲ ಷೆೋರಿಷಲಾಖುತತದೆ. 
ಅಯೆೋಬಿಕ್/ಇಷಾಲಮಿನ ದಖಳು ಒಯೆ ಅಕ್ಷಯಖಳಲಿಲ ಠ್ಮದಲಿಲ ಗೆ ೋಚರಿಷುತತೆ, ಕ್ಲೆೆೋ ಕ್ಲೆು ವಿನಾಯಿತಿಖಳು ಇಿಂಗಿಲಷ್ ನಲಿಲ 
ಈಗಾಖಲೆೋ ಷಾಥಪ್ರತಾಗಿೆ. ನಿಮಭಖಳನುನ ಇಲಿಲ ಣಗಭಾಲೆಮಿಂತೆ ಟ್ಟಿಭಾಡಲಾಗಿದೆ (ಅಲ್, ಆನ್, ಆರ್, ಆಶ್, 
ಅಟ್, ಅಜ್ ಲೆೋಕನಖಳನುನ ಔಡೆಖಗೆಷುದು).  
 
 
ಲಿಾಂತರ    ಅಯ್ೇಬಿಕ್    ವಿರಣ್ 
ಅಬದ     ಷೆೋಔ ಆಯಾಧಔ; ಖುಲಾಭ.  ಭುಸ್ಲಿಂಯು ತಭಭನುನ 

ಆಲಾಲಸನ ಷೆೋಔಯು ಭತುತ ಖುಲಾಭಯು ಎಿಂದು 
ರಿಖಗೆಷುತಾತಯ ೆಭುಸ್ಲಿಂರಿಗ ೆಅಫುದಲಾಸ (ಆಲಾಸ ಷೆೋಔ) ಎಿಂಫ 
ಸೆಷಯುಖಳಿೆ. 

ಅದಾನ್ (ಆದಾನ್)  ಯಔಟಣೆ; ಭುತಾರ್ಥನ್ ಅರಿಿಂದ ಷಾಗಜನಿಔ ಾಯಥಗನೆಗ ೆ ಔಯೆ 
ಭಾಡುದು.                                                           

ಅಹ್ಲ ಅಲ್-ಕ್ತತಾಬ 
(ಅಹ್ಲ ಅಲ್-ಅಔಫರ್) 

  ‚ದಿ ಪ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಫುಕ್‛; ಧಭಗಖಯಿಂಥದ ೆಿಂದಿಗ ೆ ಗ 
ಇಷಾಲಮಿನ ಅನುಮಾಯಿಖಳು ಏಔದೆೋತಾಾದಿ                          
ಧಭಗಖಳು ದೆೈವಿಔ ಭ ಲದಯು ಕ್ೈೆಷತಯು-ಭುಕಮಾಗಿ                                                                                                
ಯಸ ದಿಖಳು ಎಿಂದು ನಿಂಫಲಾಗಿದೆ.                                                   
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ಅಲಾಲಸ(ಅಲಾಲಸ)    
            

 “ದೆೋರಿಗಾಗಿ‛ ಅಯೆಬಿಕ್ ವಫದ. 

ಅಲಾಲಸ ಅಔಫಫರ್  
(ಅಲಾಲಸ ಅಔಫಫರ್)                                                                                                                                                                                                                                

 ‚ಅಲಾಲಸನು ಫಸಳ ವೆಯೋಶಠ ";  ಈ ಔ ಗಾಟು                                                                      
 ದೆೈನಿಂದಿನ ಾಯಥಗನಾ ಾಯಥಗನೆಖಳನುನ ರಿಚಯಿಷುತತದೆ ಭತುತ 
ಅಿಂತಮಕ್ತಯಯಖಳಲಿಲ ಭತುತ ಾಯಗೆಖಳ ಸತೆಮಮಲ ಲ ಸೆೋಳಲಾಖುತತದೆ.                                                                                                                                                              

ಅಲ್-ಅನಷರ್ 
(ಅಲ್-ಅನಷರ್)   

“ಷಸಾಮಔಯು‛. ಹಿಜಾಯ ನಿಂತಯ ಭದಿೋನಾದಲಿಲ 
ಭತಾಿಂತಯಗ ೆಿಂಡ ಭುಸ್ಲಿಂರಿಗ ೆ ಮೆಕ್ಾಾದಿಿಂದ ಭುಸ್ಲಿಂಯು                                             
ಷಸಾಮ ಭಾಡ್ರದಯು.                                                                                                    

ಅಕ್ಾಗನ್ ಅಲ್-ಇಷಾಲಿಂ 
(ಅಕ್ಾಗನ್ ಅಲ್-ಇಷಾಲಮ್)                               
     

 
‚ಇಷಾಲಿಂನ ಷಥಿಂಫಖಳು‛: ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗದ 
ಐದು  ಔತಗಮಖಳು: ಧಭಗ, ಾಯಥಗನೆ, 
ತೆರಿಗ,ೆ ಉಉಾಷ ಭತುತ ತಿೋಥಗಮಾತೆಯ.    

ಆವರ್      (ಆವೃಯಾ)                                                                                       ಮಸಯಿಂ ತಿಿಂಖಳ 10 ನೆೋ ದಿನ. ಶಿಮಾಖಳಿಗೆ. 
ಕ್ಾಫಗೆಲಾದಲಿಲ ಸುಷೈೆನ್ ಷಾವಿನ ವೆೃೋಔದ ದಿನ.                                         

ಅಷಲಾಮ್  ವಯಣಾಖಲು; ಅಲಾಲಸನಿಗೆ ವಯಣಾಖಲು                                                 
ಅಲಾಲಸನಿಗೆ ಪ್ರಷಲು. 

ಅಮಾ (ಆಮಾ)                         ಚಿನ ಸೆನ; ಅದುಫತ; ಾಔಮ ". ಔುರ್ ಆನ್ . ನ 6200 ಚನಖಳಲಿಲ 
ಿಂದು ಾಔಮ ಎಯಡನ ನ ಷ ಚಿನ ಷುತತದ ೆ ಭತುತ ಿಂದು. 
ಅದುಫತಾಗಿದೆ                                                                                          

ಅಮತು ಅಲಾಲ           
(ಆಮತೆ ಲಾಲ)                                         

 ‚ಅಲಾಲಸನ ಚಿನ ಸೆನ", ಶಿಮಾ ಇಷಾಲಿಂನಲಿಲ ಅತುಮನನತ ಶಿೋಷ್ಟ್ಗಕ್ೆಮ 
 ನಾಮಔ (ಅಮತೆ ಲಾಲ). 

ಅಲ್-ಫಕರ್                           ‚ಸಷು‛; ಔುರ್ ಆನ್ ಲಿಲ ಷ ಯಾ 2 ಯ ಸೆಷಯು. 
ಫಯಾಖ್ಾ   ‚ಆಶಿೋಾಗದ‛; ಆಶಿೋಾಗದದ ಫಲ. 
ಅಲ್-ಫಷಾಭಲಾ                                           
                                                       

 ದೆೋಯ ಸೆಷರಿನಲಿಲಯು ಷ ತಯ, ಉಕ್ಾಯ, 
ಔಯುಣಾಭಯಿ. ಇದನುನ ಔುರ್ ಆನ್  ಭತುತ ಅನೆೋಔ 
ಕ್ಾಮಗಖಳಲಿಲ ಷ ಯಾಕ್ತಾಿಂತ ಮದಲು 
ಫಳಷಲಾಖುತತದೆ.                                                                                                   

ಫುಕಗ                                                                
  

ಫುಕ್ಾಗ; ಭಹಿಳಮೆಯು ಧರಿಸ್ಯು  ಉದದನೆಮ ಭುಷುಔು 
ಅಥಾ ಉದದನೆಮ ಷರ . 

ಚಾದೆ ೋರ್ (ಚಾದ ರ್) 
 

 ಷ್ಟ್ಗಮನ್ "ಟೆಿಂಟ್"; ಔು ಖಡ್ರಮಾಯ, ದೆೋಸ                   
ಭತುತ ತಲೆಮನುನ ಳಗೆ ಿಂಡ್ರಯುತತದೆ  ಆದಯ ೆಭುಕಲಲ 
 

ಸೆೈ ಧಾಹಿೋ 
 

 ಔಯೆ ಭಾಡು ಅಥಾ 
ಆಸಾನಿಷುನು ಇಷಾಲಮಿನ ಮಿಶನರಿ.  
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ಡರ್ ಅಲ್ 
ಸಬಗ 
(ಡರ್ ಅಲ್-
ಸಬಗ) 

 

 

‚ದಿ ಸೌಸ್ ಆಫ್ ಾರ್‛; ಇನ ನ 
ಇಷಾಲಮಿನ ಅಲಲದ ಭತುತ 
ವಡ್ರಸ್ಕ್ ೆಳಳಫೆೋಕ್ಾದ ಯದೋೆವಖಳು  
ಭತುತ  ದೆೋವಖಳು.                                                                                                                   

ಡರ್ ಅಲ್-ಇಷಾಲಿಂ  
(ಡರ್ ಅಲ್-ಇಷಾಲಮ್  

 

‚ದಿ ಸೌಸ್ ಆಫ್ ಇಷಾಲಿಂ‛;ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗ 
ಆಳು ಯದೆೋವ.                                                        

ದಾವ್   ಇಷಾಲಿಂಗೆ ಔಯೆ,ಆಸಾನ:ಮಿಶನ್ 
ದೆವಿಗಶ್ 
(ದೆವಿೋಗವಹ್) 

 ಷ್ಟ್ಗಮನ್ ‚ಫಡನು‛. ಇಷಾಲಮಿನ ಅಷಾದಯಣಯು  
ನೃತಮಖಳು ಭತುತ ಠ್ಣಖಳ ಭ ಲಔ ಬಾಯವತೆಮಲಿಲ  
ಅಲಾಲಸನ ಸತಿತಯ ಫಯಲು ಯಮತಿನಷುತಾತಯೆ.                                                                                                                                       

ದಿಕರ್  "ನೆನು" ಅತಿೋಿಂದಿಯಮತೆಮಲಿಲ, ಕ್ಲೆು ುನಯಾತಿಗಷು 
ಭ ಲಔ ಅಲಾಲಸನ ಷಭಯಣೆ.                                                                                                                                                

ದಿಮಿಭ 
(ದಿಮಿೀ) 

   ಷತಃ ಇಷಾಲಿಂ  ಸ್ೋಔರಿಸ್ದ ಭುಸ್ಲಿಂ ಯದೋೆವದ 
ನಿಾಸ್ಖಳು, (ಉದಾಸಯಣೆಗ ೆ ಯಸ ದಿ ಅಥಾ 
ಕ್ೈೆಷತನು). ಅಯು ಕ್ೆಲವೊಮೆಭ ತೆರಿಗಮೆನುನ 
ಾತಿಷಫೋೆಕ್ಾಖುತತದೆ. ಧಿಮಿಭ ಎಿಂಫುದು ಷ ಯಾ 9:8-10 
ಯಲಿಲ ಔಿಂಡುಫಯು ಿಂದು ದಾಗಿದೆ. 

ದಿನ್ (ದಿೋನ್)  ‚ಧಭಗ‛; ಇಷಾಲಮಿನಲಿಲ ಧಾಮಿಗಔ ಆಚಯಣೆ. 
 

ದುಾ (ದುಾ)  ಮಕ್ತತಖತ ಷಭಗಣೆಮ  ಾಯಥಗನೆ 
ಾನ (ಾನಾ)     ‚ಸಾದುಸೆ ೋಖಲು;  ಅಸ್ತತನುನ ನಿಲಿಲಷಲು‛ . 

 ತನನನುನ ಷಿಂ ಣಗಾಗಿ ನಿಯಾಔರಿಷುುದು ಭತುತ  
ಅಲಾಲಸನ ಷಾಕ್ಾತಾಾಯು ಭುಸ್ಲಿಂ ಷ ಫ್ರ  
(ಅಷಾದಾಯಣ) ಅಲಾಲಸನೆ ಿಂದಿಗಿನ ಔ ಾಟದ  
ಷಾಧನಗೆ ೆ ಕ್ೈೆಗೆ ಿಂಡ ಔಯಭಖಳಲಿಲ ಿಂದಾಗಿದೆ. ಭಾನನ 
 ಖುಣಲಕ್ಷಣಖಳನುನ ಕಿಂಡ್ರಷುುದಯ ೆಿಂದಿಗೆ ಅಲಾಲಸನ  
ಖುಣಲಕ್ಷಣಖಳ ಫಗೆೆ ನಿಯಿಂತಯ ಧಾಮನ ಭತುತ  
ಆಲೆ ೋಚನೆಯಿಿಂದ ಪನಾ 'ಅನುನ ಡೆಮಫಸುದು. 

   

ಅಲ್-ರ್ಥಮಾ 
(ಅಲ್-ಾರ್ಥಮಾ)  

ಔುರ್ ಆನಿನ ಮದಲ ಷುಯಾದ ಸಷೆಯು. 

ತ (ತಾ)  ಕ್ಾನ ನು ಅಭಿಾಯಮ; ಧಾಮಿಗಔ ಅಥಾ 
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ನಾಮಮಾಿಂಖ ನಿಧಾಗಯ.                                                      
ಅಲ್-ಪ್ರಖ್ಾಸ          ಇಷಾಲಮಿನ ಕ್ಾನ ನು. 
ಪ್ರಕಗ    ಿಂಥಖಳು; ಇಷಾಲಿಂನಲಿಲ ಖುಿಂುಖಳು.                      
ಅಲ್-ಖ್ಾಗನ್  
 (ಅಲ್-ಖ್ಾಗಆನ್)                                           

 ಭಾನದಿಂಡ (ಷರಿ ಭತುತ ತು, ನಿಜ ಭತುತ ಷುಳುಳ).          
 ಕ್ಲೆವೊಮೆಭ ಔುರ್ ಆನ್ ನುನ ಪಖ್ಾಗನ್ ಎಿಂದು 
ವಿರಿಷಲಾಖುತತದೆ.                                                             
                                                       

 

ಗುಸ್ಲ 
 

  ತೆ ಳಮೆುುದು. ಇಡ್ರೋ ದೆೋಸದ  ಣಗ ಕ್ಷಯಿಷುವಿಕೆ್ 
                                                 

 ಸದಿತ್ (ಅಸದಿತ್)  ಭಸಭಭದನು ಏನು ಷ ಚನೆ ನಿೋಡ್ರದಾದನೆ ಭತುತ 
ಅನ ಉಸ್ಥತಿಮಲಿಲ ಏನು ಭಾಡಲಾಯಿತು 
ಎಿಂಫುದಯ ಔುರಿತು ಯದಿ. ದಧತಿಖಳು ಭತುತ 
ಷಿಂಯದಾಮಖಳ ಅನೆೋಔ ಷಿಂಖಯಸಖಳಿ ೆ(ಫಸುಚನ: 
ಅಸದಿತ್) 

ಸಪ್ರೋಜ್ (ಸಾಪ್ರೋಜ್)       ‚ಾಲಿಷುನು; ಾಲನೆ ಭಾಡುನು‛. ಇಡ್ರೋ 
ಔುರ್ ಆನ್ ನುನ ಫಾಯಿಾಠ್ಾಗಿ ತಿಳಿದಿಯು ಭುಸ್ಲಿಂ.                                                                                                   

ಅಲ್- 
ಸಜ್ು                                                                    

  ಮೆಕ್ಾಾಗೆ "ತಿೋಥಗಮಾತೆಯ" (ಇಷಾಲಮಿನ ಐದನೆೋ ಷತಿಂಬ).                                                                                                                                                                

ಸಜ್ು (ಸಾಜ್ು)     ತಿೋಥಗಮಾತೆಯ ಭಾಡ್ರದ ಭುಸ್ಲಿಂರಿಗೆ ನಿೋಡ್ರದ ಸೆಷಯು.                                         
  ‚ತಿೋಥಗಮಾತೆಯ‛  ಭಕ್ಾಾ 

ಸಲಾಲ್ (ಸಲಾಸಲ್)  ಧಾಮಿಗಔಾಗಿ ಷಚಾಗಿದೆ ಭತುತ ಆದದರಿಿಂದ ಭುಸ್ಲಿಂರಿಗ ೆ                                   
ಅನುಭತಿ ಇದ.ೆ 

ಸನಿಪ್ (ಸನಿೋಪ್)                                                               ಅಲಾಲಸನನುನ ಸುಡುಔುನು; ಷಿಂಯದಾಮ ವಿವಾಸ್; 
ಆಲಾಲಸನಿಗೆ ಷಾಟ್ಟಯಿಲಲದ ತೆ ಪ್ರಗೆ.  

ಅಲ್-ಸಕ್                                                                         ಷತಮ: ಸಔುಾ                                                                                                                                           
ಸಯಮ್ (ಸಯಾಮ್) 

 
ಧಾಮಿಗಔಾಗಿ ಅವುದಧ ಭತುತ ಆದದರಿಿಂದ ನಿಶೆೋಧಿಸ್ದೆ. 

 
 
  

ಸಯಮ್  ವಿತಯ, ಷಿಂಯಕ್ಷಿತ ಭತುತ ನಿಶೆೋಧಿತ ಷಥಳ. 
ದೆ ಡಡ ಭಸ್ೋದಿಖಳಿಗಾಗಿ ಭತುತ ಇಷಾಲಮಿನ 
ಖ್ಾಷಗಿ ಭನಖೆಳಿಗಾಗಿ ಫಳಷಲಾಖುತತದೆ. 
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ಹಿಜಬ  
(ಹಿಜಾಬ)                                                      

 ‚ಭುಚುಿದು‛. ಗನತೆ ಭತುತ ನಭಯತೆ ಉದೆದೋವಕ್ಾಾಗಿ  
ದೆೋಸನುನ ಷಮಿಂ ಭುಚುಿದು.                                                    

ಅಲ್-ಹಿಜ್ಯ 

 

‚ಲಷ;ೆ ಯತೆಮೋಔತ ೆ". ಭಸಭಭದ್ ಭತುತ ಅನ  
ಅನುಮಾಯಿಖಳು ಮೆಕ್ಾಾದಿಿಂದ ಭದಿೋನಾಕ್ೆಾ ಲಷೆ 
(ಕ್ತಯ.ವ. 622).                                                            

ಸರ್ ( ಸ ರ್)  ‚ಅರಿಸ್‛. ಫಾದಾಮಿ ಆಕ್ಾಯದ ಔಣುಣಖಳು 
ಭತುತ ಉತತಭ ಚಭಗನುನ ಸೆ ಿಂದಿಯು 
ಷುಿಂದಯ ಔನೆಮ, ಅಯು ಷಖಗದಲಿಲ 
ುಯುಶನಿಂಫುಯನುನ ಮೆಚಿನ ಷಿುತಾತಯೆ.    

ಇಬಿಲಸ್(ಈಬಿಲೋಸ್)  ಔುರ್ ಆನ್ ಲಿಲ ದೆದ ಸೆಷಯು. 
ಇದ್ ಅಲ್-ಅದಾ) 
(ಇದ್ ಅಲ್-ಅದ್-ಸಾ) 

   

‚ತಾಮಖದ ಸಫಫ‛ ತಿೋಥಗಮಾತೆಯಮ ತಿಿಂಖಳಲಿಲ, 
ಅಫಯಸಾಭನು ತನನ ಭಖನನುನ ಫಲಿ ಅಪ್ರಗಷಲು 
ಇಚಿಿನ ಸ್ದಯ ನೆನಪ್ರಗಾಗಿ.                                                                                                        

ಇದ್ ಅಲ್-ಪ್ರತ್ಯ 
(ಈದ್ ಅಲ್-ಪ್ರತ್ಯ) 

 ಯಿಂಜಾನ್ ಕ್ ೆನೆಮಲಿಲ ‚ಉಾಷ ಭುಗಿಷು ಸಫಫ‛ 

ಇಜ್ಭ (ಇಜಾಭ)  ಕ್ಾನ ನುಫದಧ ವಿಶಮದಲಿಲ ಇಷಾಲಮಿನ ವಿದಾಿಂಷಯ 
‚ಭಭತ‛. 

ಇಜಿತಸಾದ್ (ಇಜಿತಸಾಆದ್) 
 

"ವಯಮಿಷುತಿತದೆ". ತಔಗಫದಧ ಚಿನ ಿಂತನೆಯಿಿಂದ ನಾಮಮನುನ 
ಔಿಂಡುಹಿಡ್ರಮುುದು; ಇಷಾಲಮಿನ್ ವಾಷನನುನ ಸೆ ಷ 
ಫೆಳಗೆಗೆಖಳಿಗ ೆಸೆ ಿಂದಿಕ್ ೆಳುಳ ಿಂದು ಭಾಖಗ.    

ಇಭಾಮ್ (ಇಭಾಸಾಮ್)  “ನಾಮಔ‛, ಉದಾ. ಭಸ್ೋದಿಮಲಿಲ ಾಯಥಗನೆಮ 
ನಾಮಔ. 

ಅಲ್-ಇಭಾನ್ 
(ಅಲ್-ಈಭಸಾನ್) 

  ‚ನಿಂಬಿಕ್ೆ‛ 
  

ಅಲ್-ಇಿಂಜಿಲ್  
(ಅಲ್-ಇಿಂಜಿಲ್) 

 
 

‚ಷುಾತೆಗ‛ ಅಲಾಲಸನು ಯೋಷುವಿಗ ೆ ಕ್ ೆಟಿ   
ಷುಾತೆಗಮ ಸೆೋಷಯು ಎಿಂದು ಭುಸ್ಲಿಂಯು 
ಸೆೋಳುಯು. 

ಇನ್ ವ ಸಲಾಲಸ 
(ಇನವ ವಾಸಾ ಅಲಾಲಸಾ) 

 

 

 ‚ಅದು ಅಲಾಲಸನ ಚಿನ ತತಾಗಿದದಯ‛ೆ. 
(ಇನ್ ವಾ ಅಲಲಸಾ) ಆವಮಿಗಷ ಚಔ,                           
ಸೆಚಾಿಗಿ  ‚ಆವಾದಾಮಔಾಗಿದ‛ೆ ಎಿಂಫ 
ಅಥಗಾಗಿದೆ. 

ಇಕ್ಾಯ  ಒದು! ಠಿಷು!. 
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ಇತಿಗದದ್ 
(ಇತಿಗದಾದ್) 

 ಇಷಾಲಿಂನಿಿಂದ ಧಭಗಬಯಶಿತೆ   

ಇಷಾ (ಈಷಾ)  ಔುರ್ ಆನ್ ಲಿಲ ಯೋಷುವಿನ ಸೆಷಯು. 
ಅಲ್-ಇಷಾಲಿಂ 
(ಅಲ್-ಇಷಾಲಿಂ) 

 ಅಲಾಲಸನ ಚಿನ ತತಕ್ಾೆ ‚ಪ್ರಸ್ಕೆ್ ಡುದು‛. ಈ ಧಭಗದ 
ಹಿಿಂಫಾಲಔಯನುನ ಭುಸ್ಲಭಯೆಿಂದು ಔಯೆಮಲಾಖುತತದೆ. 

ಇಷನದ್ (ಇಷಾನದ) 
 

ಸದಿೋಸ್ ನ ಷಾಕ್ಷಿಖಳ ಷಯಳಿ. 

ಜಸನಾಮ್   ನಯಔ 
ಅಲ್-ಜಸಲಿಮಾ 
(ಅಲ್-ಜಾಸಾಲಿಮಾ) 

 

"ಅಜ್ಞಾನದ ಮುಖ". ಆ ವಿಖಯಸಖಳನುನ  ಜಿಸ್ದ ಕ್ಾಲ 
ಭಸಭಭದ್ ಗ ೆಭುಿಂಚಿನ ನ ಷಭಮನುನ ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಹಿೋಗೆ 
ಔಯೆಮುತಾತಯೆ!                                                                                                                                                                                                            

ಅಲ್-ಜನಾನ  ‚ಉದಾಮನನ‛;ಯದೆೈಸ್. 
ಜಿಬಿಯಲ್ (ಜಿಬಿಯೋಲ್) 

 
“ಗೆೋಬಿಯಮಲ್‛. ಗೆೋಬಿಯಮಲ್ ದೋೆದ ತ ಆತಭು ಔುರ್ ಆನ್ ಲಿಲ 
ಭಸಭಭದನಿಗ ೆ ಯಔಟಡ್ರಸ್ದ  ಭಾಧಮಭೆಿಂದು 
ಸೆೋಳಲಾಖುತತದೆ. 

ಜಿಸದ್ (ಜಿಸಾದ್)  ಅಲಾಲಸನ ಭಾಖಗದಲಿಲ ‚ಯಮತನ‛. ‚ವಿತಯ ಮುದಧ‛ ಎಿಂದು         
 ಔಯೆಮಲಡು ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗದ ಯಚಾಯಕ್ಾಾಗಿ ಭುಸ್ಲಭಯು                                                               
 ತಭಭದೋೆ ಆದ ಕ್ಟೆಿ ಅಔಾಔಾದಯ ವಿಯುದಧ ಭತುತ  
 ಅವಿವಾಸ್ಖಳ ವಿಯುದಧದ ಸೆ ೋಯಾಟ.                                                                                                          

ಜಿನ್ನ  ದೆಖಳು; ಆತಭಖಳು; ಉರಿಮುತಿತಯು ಭ ಲದ 
ಅಗೆ ೋಚಯ ಜಿೋವಿಖಳು.      

ಜಿಝಿಮಾ  ಭುಸ್ಲಿಂ ಯಾಜಮದಲಿಲ ಯಸ ದಿಖಳು ಭತುತ ಕ್ೈೆಷತರಿಗೆ  
ಫಿಂಡಾಳ ಅಥಾ "ಭುಕಮ ತೆರಿಗ"ೆ. ಷ ಯಾ 9:29 ಯಲಿಲ  
ಫಳಸ್ದ ದ                                                                                                          

ಜುಭಾ  ವುಔಯಾಯ ಭಧಾಮಸನ ಾಯಥಗನೆ.  
 
ಅಲ-ಖ್ಾಫಾ 

 

 

‚ದಿ ಔ ಮಬ‛. ಇಷಾಲಿಂನ ಕ್ೋೆಿಂದಯ ವಿತಯಷಥಳಾದ ಮೆಕ್ಾಾ 
ದಲಿಲ ಿಂದು ಗನಾಔೃತಿ ಔಟಿಡವಿದ ೆ (ಅಫಯಸಾನು 
ನಿಮಿಗಸ್ದನೆಿಂದು ಬಾವಿಷಲಾಗಿದೆ) ಅಲಿಲ ಔು ಔಲುಲ ಇದ.ೆ 
ಭುಸ್ಲಿಂಯು ತಿಥಗ ಮಾತೆಯಮ ಷಭಮದಲಿಲಈ ಔಲಲನುನ 
ಚುಿಂಬಿಷಲು ಯಮತಿನಷುತಾತಯೆ. 

ಔಫ್ರರ್ (ಖ್ಾಫ್ರೋರ್)  ‚ನಿಂಬಿಕ್ಯೆಿಲಲದನು‛. ಇಷಾಲಮಿನ ವಿವಾಷಕ್ಾೆ 
ಷೆೋಯದ ಮಾಯಾದಯ , ಔುಫ್ಯ ಅಯಾಧಿಮಾಗಿಯುನು. 
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ಕಲಿಭಾ  ‚ಾಔಮ‛  
ಅಲ್-ಕಲಿಾ  
(ಅಲ್-ಕಲಿೋಪ್) 

 ಭಸಭಭದ್ ಅಯ "ಉತತಯಾಧಿಕ್ಾರಿ"; 
ಕಲಿೋಪ; ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗದ ನಾಮಔ. 

ಖಿಲಾಪ್(ಖಿಲಾಪ್)  ಕ್ಾಮಲಿಪೆೋಟ್; ಕಲಿೋಪನ ನಿಮಭ ಅಥಾ ಕ್ೋೆತಯ. 
ಔುಸುತಾಫ  ಭಸ್ೋದಿಮಲಿಲ ವುಔಯಾಯ ಭಧಾಮಸನ 

ಾಯಥಗನೆ ೆೋಳ ೆಧಮೋಗದೆೋವ. 
ಅಲ್-ಕ್ತಷಾ  ‚ದಿ ಕ್ೋೆಪ್‛. ಭಕ್ಾಾದಲಿಲನ ಕ್ಾಫಾನುನ ಷುತುತಯೆದಿಯು 

ಔು ಫಟೆಿ. 
ಕ್ತತಬ (ಕ್ತತಾಬ)  ‚ಫಯೆಯಿರಿ; ುಷತಔ‛. ಇದನುನ ಔುರ್ ಆನ್  ಅಥಾ 

ಇನೆ ನಿಂದು"ವಿತಯ ಫಯಸ" ಕ್ಾೆ ಫಳಷಫಸುದು. 
ಔುಪ್ಯ  ‚ಅನಿಂಬಿಕ್ೆ‛; ಧಭಗನಿಿಂದನೆ; ಅಲಾಲಸನನುನ 

ನಿಯಾಔರಿಷುದು. 
ಲೆಮಲತ್ ಅಲ್-ಔದ್ಯ  "ಅಧಿಕ್ಾಯದ ಯಾತಿಯ" .ಭಸಭಭದ್ ಔುರ್ ಆನ್  ಮದಲ 

ಯಔಟಣೆಮನುನ ಸ್ೋಔರಿಸ್ದನೆಿಂದು ಸೆೋಳಿದಾಖ 
ಯಿಂಜಾನ್ ಅಿಂತಮದ ೆೋಳಗೆ ೆ ಜಯುಖು ಸಫಫ.  

ಅಲ್-ಭದಿನಾ  
(ಅಲ್-ಭದಿೋನಾ 

 
 

ಭದಿೋನಾ; ಭಸಭಭದ್ ಕ್ಾಲದಲಿಲ, ಈ ನಖಯಕೆ್ಾ 
ಮಾತಿಯಬ ಎಿಂದು ಸೆಷರಿಷಲಾಯಿತು(ಷ ಯಾ  
33:13). ಕ್ತಯ.ವ 622 ಯಲಿಲ ಭಸಭಭದ್ ಲಷೆ 
ಫಿಂದ ನಖಯ ಇದು. ನಖಯು ಭಕ್ಾಾದಿಿಂದ 
ಷುಭಾಯು 400 ಕ್ತ.ಮಿೋ ದ ಯದಲಿಲದೆ. ಇದು 
ಯಸ್ದಧಾದ ನಿಂತಯ ಇದನುನ ನಿಂತಯ ಅಲ್-
ಭದಿೋನಾ (ಅಕ್ಷಯವಃ: ‚ನಖಯ‛) ಎಿಂದು 
ಸೆಷರಿಷಲಾಯಿತು.ಇದನುನ ಇಿಂದು ಭಸಭಭದ್ 
ಷಭಾಧಿ ನಖಯಿೆಂದು ಗೌಯವಿಷಲಾಖುತತದೆ. 
ಭುಸ್ಲಿಂರಿಗ ೆಭಾತಯ ಈ ನಖಯಕೆ್ಾ ಯೋೆಶಿಷಲು         
ಅಕ್ಾವವಿದ.ೆ 

ಭದಾಯಸ್  “ವಾಲೆ‛; ಹಿಿಂದೆ ದೆೈವಾಷರದ ೌಯಡ ವಾಲೆ. 
ಅಲ್-ಭಸದಿ 
(ಅಲ್-ಭಸದಿೋ) 

 ‚ಷರಿಮಾದ ಭಾಖಗದಶಿಗ‛; ಕ್ ೆನೆಮ ದಿನಖಳಲಿಲ 
ಭುಸ್ಲಭಯು ನಿರಿೋಕ್ಷಿಸ್ದಾದಯೆ. 

ಭಕ್ಾಾ  

 

ಮೆಕ್ಾಾ, ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗದ ವಿತಯ ನಖಯ, 
ಭಸಭಭದ್ ಸುಟ್ಟಿದ ಷಥಳ. ಭುಸ್ಲಿಂರಿಗ ೆ
ಭಾತಯ ಈ ನಖಯಕೆ್ಾ ಯೋೆಶಿಷಲು ಅಕ್ಾವವಿದೆ. 
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ಭಲಕ್ (ಭಲಾಕ್)  ‚ದೆೋದ ತ‛; ದೆೋದ ತಯನುನ ಫೆಳಕ್ತನಿಿಂದ      
ಷೃಷ್ಟ್ಿಷಲಾಗಿದೆ ಎಿಂದು ಭುಸ್ಲಿಂಯು ನಿಂಫುತಾತಯೆ.         

ಭನಾರ್ (ಭನಸಾರ್)  ಮಿನಾಯೆಟ್; ಭಸ್ೋದಿಮ ಗೆ ೋುಯ. ಈ ಗೆ ೋುಯದಿಿಂದ 
ಭನಸಾಯಾ  ಭುಸ್ಲಭಯನುನ ಾಯಥಗನೆಗ ೆ
ಔಯೆಮಲಾಖುತತದೆ.                                             

ಭನವುಕ್ 
(ಭನವೃಕ್) 

 ‚ಏನೆ ೋ ಯದುದಗೆ ಳಿಷಲಾಗಿದ‛ೆ. ಔುರ್ ಆನ್ ನಲಿಲನ 
ನಿಂತಯದ ಯಔಟಡ್ರಷುವಿಕ್ಯೆಿಿಂದ 
ಅಭಾನಮಗೆ ಿಂಡ ಔುರ್ ಆನ್ ನ ಿಂದು ಾಔಮ. 

ಭಷಾಫಸಾ  ಭುಸ್ಲಿಂ ಾಯಥಗನಾ ಷಯಳಿ (ಜಭಾಲೆ) 99 ಅಥಾ 33 
ಭುತುತಖಳನುನ ಳಗೆ ಿಂಡ್ರದೆ,  ಭತುತ ಅಲಾಲಸನ 99 
ಸೆಷಯುಖಳು ಅಥಾ ಖುಣಲಕ್ಷಣಖಳನುನ ಠಿಷಲು 
ಫಳಷಲಾಖುತತದೆ ಭತುತ ಸೆಚುಿರಿಮಾಗಿ ‚ಅಲಾಲಸನ 
ಅಖತಮ ಸೆಷಯು‛. 

ಅಲ್-ಭಸ್ಹ್ 
(ಅಲ್-ಭಸ್ಹ್) 

 “ಮೆಸ್ಷೋಮ‛; ಯೋಷುನುನ ಷ ಚಿನ ಷಲು  ಔುರ್ ಆನ್ ಲಿಲ 
ಫಳಷಲಾಖುತತದೆ. 

ಭಜಿದ್  ಾಯಥಗನೆಮ ಷಥಳ; ಭಸ್ೋದಿ. 
ಭತ್ನ  ಸದಿೋಸ್ ನ ಷರಿಮಾದ ‚ಠ್ಮ‛. 
ಭಾಲ (ಭಾಸಲಾ)   “ಔತಗನು, ಭುಲಾಲ; ಮಲಾಲ‛. ಇಷಾಲಮಿನ ಾದಿಯಖಳ 

ಭತುತ ವಿದಾಿಂಷಯ ಶಿೋಷ್ಟ್ಗಕೆ್. 
ಭಾಾಲನಾ 
(ಭಾಾಲಸಾನಾ) 

 ಅಕ್ಷಯವಃ ‚ನಭಭ ಔತಗನು; ನಭಭ ಮಜಭಾನ‛. 
ಗೌಯಾನಿತ ಧಾಮಿಗಔ ಭುಕಿಂಡಯ  (ಭಾಸಾಾಲ ಗೌಯಾನಿತ ಧಾಮಿಗಔ ಭುಕಿಂಡಯ 
(ಭೌಲಾನಾ) ಸೆಷರಿನ ಹಿಿಂದಿನ ಶಿೋಷ್ಟ್ಗಕ್ ೆ
ಸೆಚಾಿಗಿ ಫಳಷಲಾಖುತತದೆ. 

ಮಿಸಬಗ 
ಮಿಸಾಯಬ 

 ಾಯಥಗನೆಮ ದಿಔಾನುನ ಷ ಚಿನ ಷು ಭಸ್ೋದಿಮಲಿಲ 
ಖ ಡು (ಕ್ತಫಾಲ). 

ಮಿನಾಫರ್  ಭಸ್ೋದಿಮಲಿಲನ ಯಚನ ಪ್ರೋಠ್. 
 
ಅಲ್-ಮಿಯಜ್ 
(ಅಲ್-ಮಿಯಾಜ್) 

 

 

 
“ಯಲೆ ೋಔಆಯ ೆೋಸಣ‛. ‚ಯಾತಿಯ ಯಮಾಣ‛ದ 
 ಷಭಮದಲಿಲ ಏಳು ಷಖಗಖಳಿಗೆ                                             
ಭಸಭಭದ್ ಭಾಡ್ರದ ಯಮಾಣ. 

ಅಲ್-ಮಿಝನ್ 
(ಅಲ್-ಮಿಝಾನ್) 

 “ಅಳತೆ‛. ‚ತಿೋಪ್ರಗನ ದಿನದಿಂದು‛ ಮಕ್ತತಮ ಕ್ಟೆಿ ಕ್ಾಮಗಖಳ  
ವಿಯುದಧ ಮಕ್ತತಮ ಳೆಳಮ ಕ್ಾಮಗಖಳನುನ 



 

                                                                                                 
224 

 

ಅಳಮೆಲು ದೆ ಡಡ ಯಭಾಣ. 
ಭುಸಾದಸದಿನ್  ಾಯಥಗನೆಗ ೆ ಔಯೆ ಭಾಡುನು; 

ಭ ಮಜಿುನನಾಗಿದಾದನೆ. 
ಭುಪ್ರತ (ಭುಪ್ರತೋ) 

 
ಕ್ಾನ ನು ತಜ್ಞ; ಿಂದು ಪತಾ. ಕ್ಾನ ನು ಅಭಿಾಯಮಖಳನುನ 
ನಿೋಡಲು ಅನುಭತಿಷಲಾದ ಫಫ ಮಕ್ತತ. 

ಭಸಭಭದ್   “ಷೆ ತೋತಯ ಸೆ ಿಂದಿದನು‛. ಭಸಭಭದ್, ಇಷಾಲಿಂ 
ಧಭಗದ ಷಾಥಔನು. 

ಭಾಜಾಹಿದಿದನ್ 
(ಭುಝಾಸಾದಿದೋನ್) 

 ಸೆ ೋಯಾಟಗಾಯಯು; ಧಭಗಮುದದದಲಿಲ ಸೆ ೋಯಾಡು 
ಭುಸ್ಲಿಂ ಯೋಧಯು. 

ಭುತಾಗದ್ದ  ಔುಫ್ಯ ಘೀ ೋಷ್ಟ್ಷು ಭುಸ್ಲಿಂ; ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗದಲಿಲ  
ಅನಿಂಬಿಕ್.ೆ                                                  

ಭುಷಾಲಾಲ 
(ಭುಷಲಾಲಸಾ) 

 ಿಂದು ‚ಾಯಥಗನಾ ಷಥಳ‛. ಭುಸ್ಲಿಂ ಾಯಥಗನೆಗಾಗಿ 
ಫಳಷು ಷಣಣ ಔಿಂಫಳಿ.  

ಭುಸ್ಯಕ್  ‚ವಿಖಯಸಾಯಾಧಔ‛; ಶಿಕ್ ಗನಲಿಲ ಮಾಯಾದಯ  ತಪ್ರತಷಥಯು, 
ಅಿಂದಯ ೆಇತಯ ಜಿೋವಿಖಳನುನ ಅಲಾಲಸನೆ ಡನೆ ಸಚೆುಿರಿ 
ದೆೈವಿಔ ಜಿೋವಿಖಳಾಗಿ ಷಿಂಯೋಜಿಷುುದು. 

ಭುಸ್ಲಿಂ  ಫಫ ಭುಸ್ಲಿಂ; ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗದ ಅನುಮಾಯಿ. "ಮಸಭದನ್ 
ಎಿಂಫ ದು ಸಳಮೆ ವೆೈಲಿಮಾಗಿದೆ ಭತುತ ಅದನುನ 
ಫಳಷಫಾಯದು. 

ಭುತಾ   “ಆನಿಂದ‛. ಶಿಮಾ ಕ್ಾನ ನಿನಲಿಲ ಾತಿ ಭತುತ 
ಿಂದದ ೆಿಂದಿಗೆ ತಾತಾಾಲಿಔ ಭದು.ೆ 

ನಬಿ (ನಬಿಮಾ) 
 

ಯಾದಿ "ದೆೋರಿಿಂದ ೆಯೋಯೆಣಯೆಿಿಂದ ಷಿಂದೆೋವನುನ ಸ್ೋಔರಿಸ್ದ 
(ದೆೋದ ತಯ ಭ ಲಔ, ಅಥಾ ಔನಷುಖಳ ಭ ಲಔ ೆಯಯಣೆ). 

ಅನ್-ನರ್ (ಅನ್-ನಾರ್)                                             “ಫೆಿಂಕ್ತ‛; ನಯಔದ-ಫೆಿಂಕ್ತ. 
ನಾಸ್ಕ (ನಾಸಾಸ್ಕ)                         

  
ಹಿಿಂದಿನ ವಿಬಾಖನುನ (ಭನುಷಖ) ಫದಲಿಷು ಔುರ್ ಆನ್ ನ 
ಾಔಮ.  

ಅಲ್-ಕದರ್                                          ಗಬಾವಿ ನಿಧಾಗಯ ಬವಿಶಮ; 
ಖ್ಾಧಿ (ಖ್ಾಆಧಿೋ) 
 

 “ನಾಮಮಾಧಿೋವಯು‛. 

ಖಿಫಾಲ 
 

ಾಯಥಗನೆಮ ನಿದೆೋಗವನ-ಅದು ಭಕ್ಾಾ ಔಡಗೆೆ 
ಭುಕಭಾಡುದು. 

ಖಿಆಸ್ (ಖಿಸಾಸ್)                                  ಸೆ ೋಲಿಕ್;ೆ ಷಾದೃವಮದಿಿಂದ ತಿೋಭಾಗನ. 
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ಕುಯೆೈವ  ಭಸಭಭದ್ ಷೋೆರಿದದ ಅಯೆೋಬಿಕ್ ಫುಡಔಟ್ಟಿನ ಸೆಷಯು. 
ಈ ಫುಡಔಟುಿ ಔುರ್ ಆನ್  ಭತುತ ಇಷಾಲಿಂ 
ಧಭಗದ ಇತಿಸಾಷದಲಿಲ ಯಭುಕ ಾತಯ ಹಿಸ್ದೆ. 

ಅಲ್-ಔುರ್ ಆನ್   
(ಅಲ್-ಔುಯಾಆನ್ )                                       

  “ಠ್ಣ, ಒದುವಿಕೆ್‛. ವಿತಯ ುಷತಔ! ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗ.   
 

ಅರ್-ಯಬಫ                                                 “ಲಾಡ್ಗ‛, ಅಿಂದಯ ೆದೆೋಯು. 
ಯಖ್ಾ   ಫಾಖುದು; ಹಿಿಂತಿಯುಗಿಷುುದು; ಧಾಮಿಗಔ ಾಯಥಗನೆಮಲಿಲ 

ನಭಷಾರಿಷುುದು. ಫಸುಚನ: ಯುಔು '(ಯೆ ೋಔ '). 
ಯಭದಾನ್ (ಯಭದಾಆನ್) 

 
 ಉಾಷದ ತಿಿಂಖಳು (9 ನೆೋ ತಿಿಂಖಳು). 

ಯಷ ಲ್ (ಯಷ ಲ್)  
 

‚ಮೆಷೆಿಂಜರ್; ಯಾಮಬಾರಿ; ಅೆ ಷತಲ‛. 
ಭಾನ ಔುಲಕ್ಾೆ  ಧಭಗಖಯಿಂಥನುನ 
ತಯುನು.  ಇಷಾಲಿಂನಲಿಲ, ಮೋವೆ, , 
ದಾವಿೋದ, ಯೋಷು ಭತುತ ಭಸಭಭದ್ 
ಅಯನುನ ಷಿಂದೆೋವಾಸಔಯು ಎಿಂದು 
ರಿಖಗೆಷಲಾಖುತತದೆ. ಯಾದಿ (ನಬಿ) ಗಿಿಂತ 
ಧಭಗಖಯಿಂಥ (ುಷತಔ) ಸೆ ಿಂದಿಯು 
ಷಿಂದೆೋವಾಸಔನು ಭುಕಮಾದನು, ಆತನು 
ಕ್ೋೆಲ ಷಿಂದೆೋವನುನ ತಯುತಾತನೆ. 

ಯುಸ (ಯ ಹ್)   ‚ಆತಭ;ಚೋೆತನ‛; ಅಲಾಲಸನು ಆದಾಭನ ಭಗೆಣನಲಿಲ ಬಿೋಸ್ದ 
ದೆೈವಿಔ ಉಸ್ಯು. 

ಅಸ್-ಷಲಾಮ್  
(ಅಸ್-ಷಲಾಸಮ್ ಅಲೆೈಔುಮ್ 

 ಇಷಾಲಮಿನ ವುಬಾವಮ; ಅಕ್ಷಯವಃ ‚ನಿಭಗೆ ವಾಿಂತಿ ಸ್ಖಲಿ‛. 
 

ಷಲಾತ್ (ಷಲಾಸತ್)                                ಧಭಾಗಚಯಣೆಮ ಾಯಥಗನೆ 
ಷಾಮ್   ಯಿಂಜಾನ್ ತಿಿಂಖಳಲಿಲ ‚ಉಾಷ‛. 
ಅವ-ವಸಾದ್ 
(ಅವ-ವಾಸಾದ್) 

 

 

ಭುಸ್ಲಿಂ ನಿಂಬಿಕ್ಮೆ ೃತಿತ: ‚ಅಲಾಲನ ಸೆ ಯತು ಫೆೋಯ ೆ
ದೆೋರಿಲಲ ಭತುತ ಭಸಭಭದನು ಅಲಾಲಸನ 
ಷಿಂದೆೋವಾಸಔನು‛ (ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗದ 1 ನೆೋ ಷತಿಂಬ.) 

ವಾಹಿದ್(ವಾಹಿೋದ್)     “ಷಾಕ್ಷಿ; ಸುತಾತಭ‛. 
ವೆೋಖ  ‚ಭುದುಔ‛. ಅಯೆೋಬಿಮನ್ ದೆೋವಖಳಲಿಲ ಪ್ರತೃಯಧಾನ; ಇಷಾಲಿಂ 

ಧಭಗದ ಶಿಕ್ಷಔ; ಯೋಖಮ ಭುದುಔ. 
ಆಶ್-ಷೆೈತಾನ್                
ಆಶ್-ಷೆೈತಾಸನ್    

  “ಷೆೈತಾನ; ದೆ‛; ಇಬಿಲಸ್ ಎಿಂದ  ಔಯೆಮುತಾತಯ ೆ
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ಅಶ್-ವರಿಮಾ  
(ಅಶ್-ವರಿೋಮಾ)               

  ‚ಕ್ಾನ ನು‛. ಇಷಾಲಮಿನ ಧಾಮಿಗಔ ಕ್ಾನ ನು. 
 

ಆಶ್-ಶಿಮಾ  
(ಆಶ್-ಶಿೋಮಾ)                                                     

 ಶಿಮಾ (ಅಕ್ಷಯವಃ 'ಅಲಿಮ' ಾಟ್ಟಗ); ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗದ ಭುಕಮ 
ಿಂಥ; ಭ ಲತಃ ಯಾಜಕ್ತೋಮ ಷಬಾದಯು. 
(ಭಸಭಭದ್ ಅಯ ಅಳಿಮ) ಅಲಿ ಮದಲ 
ಕಲಿೋಪನಾಗಿಯಫೋೆಔು ಎಿಂದು ಅಯು ನಿಂಫುತಾತಯೆ. ಸೆಚಿನ ಿನ 
ಶಿಮಾಖಳು ಇಯಾನ್ ಭತುತ ಇಯಾಕ್ ನಲಿಲ ಾಸ್ಷುತಿತದಾದಯೆ. 

ಶಿೋಕ್ಗ   ವಿಖಯಸಾಯಾಧನೆ; ಇತಯ ಜಿೋವಿಖಳನುನ ಅಲಾಲಸನೆ ಿಂದಿಗೆ 
ಷಿಂಯೋಜಿಷುುದು. ಈ ಾನುನ ಕ್ಷಮಿಷಲು ಷಾಧಮವಿಲಲ. 

ಅಷ-ಸ್ರ್ ( ಅಸ್-ಸ್ೋಯಾ)             ಭಸಭಭದ್ ಅಯ "ಜಿೋನ ಅಥಾ ಜಿೋನಚರಿತೆಯ". 
ಅಸ್-ಸ್ಯತ್ 
(ಅಸ್-ಸ್ಯಾತ್)                     

 ಕ್ತರಿದಾದ, ಯೆೋಜರ್-ತಿೋಕ್ಷ್ಣಾದ ಷೆೋತು ೆ ಷಖಗಕ್ೆಾ 
ಕ್ಾಯಣಾಖುತತದೆ. ನಿೋತಿಿಂತಯು (ನಿಶಾಠಿಂತ ಭುಸ್ಲಿಂಯು) 
ಭಾತಯ ಅದನುನ ದಾಟಲು ಷಭಥಗಯಾಗಿದಾದಯ,ೆ 
ಉಳಿದಯಲೆಲಯ  ಯಾತಕ್ಾೆ ಫಯುತಾತಯೆ. 

ಷುಪ್ರ (ಷ ಪ್ರೋ)  ಷ ಫ್ರತತದ ಅನುಮಾಯಿ; ಇಷಾಲಮಿನ ತಸ್-
ಅಷಾದಾಯಣಾದ ವಾಖ್.ೆ 

ಅಸ್-ಷುನಾನ         ‚ಭಾಖಗ‛. ದದತಿ, ಷಿಂಯದಾಮ, ಜಿೋನ ವಿಧಾನ; 
ಭಸಭಭದ್ ಭತುತ ಅನ ಅನುಮಾಯಿಖಳು ಸೆೋಗೆ 
ಾಸ್ಷುತಿತದದಯು ಎಿಂಫ ಷಿಂಯದಾಮದ ಷಿಂಯದಾಮ. 

ಷುನಿನ (ಷುನಿನೋ)        ಷುನಿನ ಜನಯು; ಎಲಾಲ ಭುಸ್ಲಭಯಲಿಲ ಷುಭಾಯು 85%. 
ಷ ಯ(ಷ ಯಾ)             ಔುರ್ ಆನ್ ನಲಿಲ  ಇಯು  ಿಂದು ಅಧಾಮಮ; ಟುಿ 

114 ಅದಾಮಮಖಳು.                                      
ತಪ್ರಷರ್(ತಪ್ರಷೋರ್)           ಾಮಖ್ಾಮನ; ಷಷ್ಟ್ಿಔಯಣ; ವಿಯಣೆ". ಔುರ್ ಆನ್ ಗೆ 

ಾಮಖ್ಾಮನ.  
ತಸರಿಪ್(ತಸರಿೋಪ್)         ‚ಬಯಶಾಿಚಾಯ; ಷುಳುಳ; ಖ್ ೆೋಟಾ‛. ಭುಸ್ಲಭಯು ಷತಮೆೋದು 

 ಬಯಶಿಗ ೆಿಂಡ್ರದೆ ಎಿಂದು ಆದಯೆ ಔುರ್ ಆನ್  ಅದಯ ಭ ಲ 
ಯ ದಲಿಲದೆ ಎಿಂದು ನಿಂಫುತಾತಯೆ. 

ತಕ್ತರ್(ತಕ್ತೋರ್) 
 

ವಿವೆೋಶಾಗಿ ಇಷಾಲಿಂ ಧಭಗನುನ ತೆ ಯೆಮುನನುನ, ಫಫ ಮಕ್ತತ 
ವಿವಾಷವಿಲಲದನು (ಕ್ಾಫ್ರರ್), ಎಿಂದು ಘೀ ೋಷ್ಟ್ಷುದು.                                                          

ತಿಂಜಿಲ್(ತಿಂಜಿೋಲ್)         “ಯಔಟನೆ‛. ಔುರ್ ಆನ್  ಯಔಟಣೆಮ, ಅದನುನ ಗೆೋಬಿಯಮಲ್ 
ಭಸಭಭದನಿಗೆ ಒದಿದಾದನೆಿಂದು ಭುಸ್ಲಿಂ 
ತಿಳುಳಿಕೆ್ಮಾಗಿದೆ. 
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ಥಾಖಿೋಮಾ  ‚ಎಚರಿಿಕೆ್; ಬಮ; ೆೋಶ‛. ಇದು ಫೆದರಿಕೆ್ ಅಥಾ 
ಕ್ತಯುಔುಳಕ್ಾೆ ಳಗಾದಾಖ ಭುಸ್ಲಿಂಯು ತಭಭ ನಿಂಬಿಕ್ಮೆನುನ 
ಭಯೆಭಾಚಲು ಅನುಭತಿಷು ರಿಔಲನೆಮನುನ 
ಷ ಚಿನ ಷುತತದೆ. 

ಅತ್-ತೌಯತ್ 
(ಅತ್-ತೌಯಾತ್)      

 ‚ಥೆ ೋಯಾ‛. ಿಂಚಕ್ಾಿಂಡ. ಭುಸ್ಲಿಂಯು ಅಲಾಲಸನು ಮೋವೆಗ ೆ
ಿಂಚಕ್ಾಿಂಡನುನ ಯಔಟಡ್ರಸ್ದಾದನೆಿಂದು ನಿಂಫುತಾತಯೆ. 

ತೌಹಿದ್(ತೌಹಿೋದ್)     
 

“ಏಔದೆೋವೊೋಾಷನೆ‛, ಅಲಾಲಸನ ಏಔತೆ ಭತುತ ಅನನಮತೆಮನುನ 
ಪ್ರಕ್ ೆಳುಳತಾತ, ಅಲಾಲಸನು ಫಫನಿೆಂದು ಪ್ರಕ್ ೆಳುಳದು. 

ಅಲ್-ುಲ್ಭ(ಅಲ್-ುಲಾಭ)   “ತಿಳಿದಿಯುಯು‛. ಇಷಾಲಮಿನ ಕ್ಾನ ನು ಭತುತ ಧಭಗದ 
ವಿದಾಿಂಷಯು; ಧಾಮಿಗಔ ಜ್ಞಾನದ ಯತಿನಿಧಿಖಳು: ಭುಸ್ಲಿಂ 
ಷಭಾಜದ ನಾಮಔಯು. 

ಅಲ್-ುಭಾಭ 
(ಅಲ್-ುಭಾಭಸಾ)    

 “ದೆೋವ‛. ಎಲಾಲ ಭುಸ್ಲಿಂಯ ಷಭುದಾಮ. 
 

ಅಲ್-ಉಭಾಯ(ಅಲ್ಉಭಾಯ)       ಷಣಣ ತಿೋಥಗಮಾತೆಯ. ಸಜುಗಿಿಂತ ಭಿನನಾಗಿ, ಇದನುನ 
ಮಾುದೆೋ ಷಭಮದಲಿಲ ಕ್ೈೆಗೆ ಳಳಫಸುದು. ಇದು ಕ್ಾಫಾ 
ಭತುತ ಅದಯ ನೆೋಯ ಷುತತಭುತತಲಿನ ಯದೋೆವಖಳಿಗೆ 
ಸ್ೋಮಿತಾಗಿದೆ. 

ಾಹಿ 
 

 “ೆಯೋಯೆಣೆ‛. 

ುದು (ುದ )  
  ಧಾಮಿಗಔ ಾಯಥಗನೆಮ ಮದಲು  ‚ತೆ ಳಮೆು ಆಚಯಣೆ‛. 

ಮಾತಿಯೋಬ   ಭಸಭಭದನ ಕ್ಾಲದಲಿಲ, ಭದಿೋನಾ ನಖಯನುನ ಮಾತಿಯಬ 
ಎಿಂದು ಔಯೆಮಲಾಖುತಿತತುತ. 

ಅಲ್-ಜಫ ರ್ 
(ಅಲ್-ಜಫ ರ್) 
 

  
  
 

‚ಕ್ತೋತಗನೆಖಳು‛; ದಾವಿೋದ ಯಾಜನಿಗೆ  
ಯಔಟ್ಟಸ್ದ ುಷತಔ. 

ಅಜ್-ಜಕತ್ 
(ಅಜ್-ಜಖ್ಾತ್)  

 ಔಡಾಡಮ ಭಿಕ್ ೆತೆರಿಗ ೆ(ಇಷಾಲಿಂನ 3ನೆೋ ಷತಿಂಬ). 
 

ಜಾಭಜಾಮ್  ಮೆಕ್ಾಾದ ಭಸ್ೋದಿಮ ಯದೋೆವದಲಿಲನ ವಿತಯ ಫಾವಿ. 
ಇದು ಸಾಖಯಳ ಫಾವಿ ಎಿಂದು ಭುಸ್ಲಿಂಯು 
ಸೆೋಳುತಾತಯೆ. 
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4.4 ಅನುಕಿಮಣಿಕ್. 
ಅನುಔಯಭಗೆಕ್ ೆ ಖಭನಾಸಗಾದ ಕ್ಲೆು ಆಯಾಭಾಡ್ರದ ದಖಳನುನ ಳಗ ೆಿಂಡ್ರದೆ. ಅದು ಷಿಂ ಣಗ ಎಿಂದು 
ಸೆೋಳಿಕೆ್ ಳುಳುದಿಲಲ. ನಕ್ಷತಯ ಚಿನ ಸೆನಮ (*) ನಿಂತಯದ ದಖಳನುನ ದಕೆ್ ೋವದಲಿಲ ವಿರಿಷಲಾಗಿದೆ. 
 
ಅಫಾಫಸ್ಡ್ 27, 30      
ಅಫಯಸಾಮ್ 23, 43, 45, 59, 63, 91, 96, 
104, 146, 151 
ಅಫ ಯಗೆೋವನ್46,75 
ಅಫ ಫಔರ್ 25,73 
ಆಡಮ್ 14, 25, 43, 52, 63, 116, 151 
ಅಡಾತ್ ಲಾ 57 
ಅಪಾಾನಿಷಾತನ 29, 34, 40, 59, 162 
ಆಫ್ರಯಕ್ಾ 14, 27, 30, 36, 40, 55, 65, 70, 
74,81,91, 127, 132 
ಅಸಭದ್, ಮಿಜಾಗ ಖುಲಾಮ್ 75 
ಅಸಭದಿಮಾ 37,75, 107 
ಅಲ್-ಫನಾನ, ಸಾಷನ್ 81 
ಅಲಿ 22, 26, 29, 53, 70, 73, 76 
ಅಲಾಲ * 16, 20, 22, 42-52, 58-73, 76, 
79-81, 86-92, 96-102, 109, 
115-121, 163 
ಎಿಂಜೆಲ್ಷ 58,90 
ಆನಿಮಿಷಿಸ್ 16 
ಅೆ ೋಷಿಷ ೆ56, 66 
ಅಯೆೋಬಿಮನ್ ೆನಿುಲಾ 14-18,43 
ಆಚಿನ ಗಮಾಲಾಜಿ 99 
ಅವುಯಾ * 77.91 
ಏಶಾಮ 14, 30-39, 55, 74, 80, 91, 127 
ಅಟತುಕ್ಗ 31,81 
ಆಟ್ಟಿಟುಮಡ್ 10, 88, 109, 119, 129, 156, 160 
ಫಸಾಯಿ 77-79 
ಫಯಾಕ್ಾ * 72 

ಫನಗಫಾಸ್ ಗಾಷೆಲ್ 122 
ಫೆಡ ೆೋಯಿನ್ 16 
ಫೆೈಫಲ್ 17, 37, 46, 94-101, 105, 111-126, 
128-141, 153, 170 
ಫೌದಿಧಜಮ್32,72 
ಫುಖ್ಾರಿ 50-52, 60, 89 
ಫೆೈಜಾಿಂಟೆೈನ್ 14-17, 24, 28, 30 
 
ಕ್ಾಮಲೆಿಂಡರ್ 24, 62, 90-92, 119, 153 
ಕಲಿೋಫ್ 24-28, 44, 68, 162 
ಕ್ನೆಡಾ 41 
ಚಿನ ಲಡುನ್ 23, 37, 58, 62, 77, 139-141, 
156, 166 
ಚಿನ ೋನಾ 34-35, 55 
ಕ್ತಯಶಿಿಮನಿಟ್ಟ 16-18, 28, 32, 72, 96, 102, 
109, 116, 118, 129, 140, 156-161, 
168  
ಕ್ತಯಶಿಿಮನ್ಷ 13, 16-18, 23, 32-36, 44, 52, 
65, 94-101, 108-160 
ಚರ್ಗ 16-18, 120, 129, 137, 149-160, 
166, 170 
ಕ್ಾಲೆ ೋನಿಮನಿಜಮ್ 80 
ಔಿಂಾಮವನ್ 120 
ಕ್ಾನಷೆೈಯೆಸ್ 165 
ಔಿಂಟೆಔುಷಟುಲೆೈಜೆೋಶನ್ 168-170 
ಔನಶಗನ್ 32,37,76,128,134. 
139,141,151,157,160,168. 
ಕ್ ೆೋನಗಲಿಮಾಸ್ 108, 111, 128 
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ಔನೆಿಂಟ್112, 124, 150 
ಕ್ತಯಯೋಶನ್ 45, 51, 72, 96, 105, 109, 170 
ಕ್ೈೆಷಷಸ್ 157-159, 165 
ಔ ಯಸ್ಪ್ರಔಷನ್ 99, 106-110, 148 
ಔುಯಷೆೋಡ್ಷ 27 
ಔಲರಿ್ 14, 29, 38, 44, 86-88, 122, 
128-132, 136-140, 151, 160, 166-171 
ಔಷಿಮ್ಷ 54,83-86, 92, 130, 135, 140, 
168-170 
 
ಡಾರ್ ಅಲ್-ಸಬಗ * 64 
ಡಾರ್ ಅಲ್-ಇಷಾಲಿಂ * 64 
ಡೆೋವಿಡ್ 43, 45, 59, 96, 149, 151 
ಡಾವ್ * 66 
ಡೆಮೋಔಯಸ್ 31, 68, 82, 133, 161 
ಡವೆಿಗಶ್ * 73 
ಡ್ರಮಿಭ * 23 
ಡ್ರವೆೈಲಶಿಪ್ 156, 160 
ಡ್ರವೊೋಸ್ಗ 50, 88-89, 139, 158, 171 
ಡ ಯಜ್ 76-77 
 
ಈಜಿಪ್ಿ 17, 25, 28-30, 36, 55, 81-83, 151, 165. 
'ಇಡ್ ಅಲ್ ಫ್ರತರ್ * 91 
ಎಲೆಿೆಂಟ್ 18-20 
ಇಯೆ ೋಪ್ 14, 30, 37, 40, 74, 142, 157, 
ಾಮಮಿಲಿ 21, 34, 50, 55, 62, 83, 88-90, 
132, 138-140, 150, 156-159 
ಾಸ್ಿಿಂಗ್ 51, 62, 75,90-92, 119-121, 156 
ಪಾತಿಭಾ 26, 53,70 
ಪ್ರೋಸ್ಿಸ 16, 90-91 
ೆ ೋಕ್ ರಿಲಿಜಿಮನ್ 32,77  
ಗಿಗನೆಸ್ 50-51, 95, 110, 115-116,  
121, 127, 145, 150 

ಪ್ರಯೋ ವಿಲ್ಲ 59, 71-72 
ೆಯಿಂಡಶಿಪ್ 130, 134, 138, 151-156 
ೆಿಂಡಮೆಿಂಟಲಿಜಮ್ 55, 79-81, 161, 165 
ಗೆೋಬಿಯಮಲ್ 22, 42, 44, 46-47, 96, 105, 123 
ಖಸಜಾಲಿ 72 
ಗಾಡ್ 16, 20, 22, 44, 50, 58, 60, 94-128, 
ಗಾಷೆಲ್ 43, 59, 98, 108, 122, 127-131, 
141-155, 168-170 
ಗೆಯೋಟ್ ಬಿಯಟನ್ 29, 31, 37 
ಸದಿೋತ್ * 49-66, 70, 83, 89, 102, 118, 
130, 162 
ಸಜ್ * 36, 43, 51, 62-63,91 
ಸಲಾಲ್ * 92, 135, 169 
ಸನಫಲೆೈಟ್ಷ 55  
ಸನಾಪೆೈಟ್ಷ 55 
ಸಯಾಮ್ * 92 
ಸೆನೆ್ 43-45, 64, 79, 91, 95-96, 103, 
107, 110, 113, 116-120, 134-135, 
145, 148, 150 
ಸೆಲ್ 43-45,51,59-60, 79, 89, 95, 115, 
119, 135 
ಹಿಜಾಯ * 22-24, 68,90-91 
ಹಿಿಂದ ಜಮ್32,72 
ಸೆ ೋಲಿಸ್ರಿಟ್ 96-97, 104, 110-112, 115, 
118, 123-128, 141, 144, 151, 158 
ಸಾನರ್ 20-21, 80, 138, 171 
ಆಸ್ಟ್ಟಮಾಲಿಟ್ಟ135, 171 
ಐಡಲ್ಷ 14, 16, 22, 24 
ಇಜಾಭ * 54 
ಇಲುಷಟೆಯೋಶನ್ಷ 114, 144 
ಇಭಾಮ್ * 40, 52, 55, 61, 70, 76, 91, 118,162, 
167  
ಇಭಾನ್ * 58 
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ಇಿಂಡ್ರಮಾ 2 8-29, 33-36, 40-41, 47, 55-56, 
74-75, 107  
ಇಿಂಡೆ ೋನೋೆಶಾಮ 32-35, 40, 55-57, 164 
ಇಿಂಜಿಲ್ * 59,98 
ಇಿಂಟ್ಟಗೆಯೋವನ್ 77, 166-167 
ಇಿಂಟನಗೆಟ್ 36, 171 
ಇಕ್ಾಯ * 21 
ಇಯಾನ್ 26, 28-40, 55-56, 70, 79, 127, 161 
ಇಯಾಕ್ 15, 17, 34-35, 40, 55, 71 
ಐಷಾಕ್ 104, 147, 151 
ಇವಾಭಯಲ್ 63,91, 123, 126 
ಇಷಾಭಲಿಷಮ್ 54, 79-81,85. 
ಇಷೆಯೋಲ್ 33, 39-40, 76, 81, 96, 99, 149 
ಜೆಯುಷಲೆಮ್ 16-17, 25, 29, 35, 43, 46, 
100, 110,  
ಜಿೋಷಸ್ 37, 43, 59,75-76, 100-126, 
130-134, 140-160 
ಜ ಮಸ್ 16-18, 23, 28, 44, 52, 59, 66, 77, 
96, 100-109, 120, 147-149, 163, 169 
ಜ ಮದಾಯಿಷಮ್ 16, 32, 86,109.  
ಜಿಸಾದ್ * 36, 46, 51, 63, 76, 81-83, 115, 
162-165 
 ಜಡುಮೆಿಂಟ್ 44-45, 48, 50, 59, 95, 103, 
111-115, 148, 154-156, 166. 
ಕ್ಾಫಾ 16-20, 24, 43, 63  
ಕ್ಾಲಿಭಾ * 50 
ಕ್ಾಶಿೀಯ 34,75-76 
ಖ್ಾದಿಜಾ 21-22 
ಖ್ಾರಿಜೆೈಟ್ಷ 70-71 
ಖ್ ೆಮೆೋನಿ, ಅಮತೆ ಲಾಲ 32, 40, 47, 
ಔುಫ್ಯ * 18, 84, 115 
ಔುಡ್ಷಗ 35, 40 
  

ಲಾಮಟ್ಟನ್ ಅಮೆರಿಔ 41 
ಲಾ 16, 24, 35, 40, 44, 46, 53-57, 68-83, 88-
92,  
 109, 115, 120, 162, 167 
ಲೆಫನಾನ್ 39-40, 55 
ಲವ್ 51, 66, 72, 94, 100, 110-112, 
115, 128-130, 134, 138-143, 151, 
158-161   
 
ಭಾಮಜಿಕ್ 83 
ಭಾಲಿಕ್ೈೆಟ್ಷ 55 
ಭಾಭುಲಕ್ ಎಿಂೆೈರ್ 28 
ಭಾಮಯೆಜ್ 21,50,55-57, 70, 76, 88, 109, 
130, 139, 166, 171 
ಭಾಟ್ಟಗಯಡಾಮ್ 70, 77, 81, 81,91, 162 
ಮೆೋರಿ 17, 43-45, 95, 113, 148-149 
ಮೆಸ್ಷಹ್ * 98-100, 103, 108-110, 123, 
142-144, 149 
ಮೆಕ್ಾಾ * 14-21, 46-51, 61-62, 70-71, 82,85, 
90-91,110.115.. 
ಭದಿೋನಾ * 16, 22-24, 36, 44, 52, 71, 
81-82, 85-87, 90-92, 108, 110, 149 
ಮಿಡಲಈಸ್ಿ 28, 31-41, 56, 72, 70, 80, 
ಮಿನಾಯೆಟ್ 168 
ಮಿಯಾಔಲ್ಷ 43,124 
ಮಿಶನರಿ 36, 66, 73-74 
ಭಿಂಗೆ ೋಲ್ಷ * 28,36,73-74. 
ಮಿಂಕ್ 17,73 
ಮಯಾಕ್ ೆ 31 
ಭಾಸ್ಾ25,35-36,40-41,60, 
71, 74, 76,86-87, 137-139, 168-170 
ಭುತಾಜಿಲೆೈಟ್ಷ 70  
ಭ ಮಜಿುನ್ 61 



 

                                                                                                 
231 

 

ಮಿಸ್ಿಸ್ಜಮ್ 72-73, 84, 17 
ನೆೈಜಿೋರಿಮಾ 36, 56, 164 
ನಾತ್ಗ ಆಫ್ರಯಕ್ಾ 27, 36-37: 553 
ಫುಔಷನ್ಷ 94-126, 152 
 ಥಗಡಕ್ಷ 28, 37-39, 44, 60, 64, 70-72, 
75-76, 83-86, 91, 105, 135 
ಟೆ ಿೋಭನ್ ಎಿಂೆೈರ್ 28-30, 39, 54, 71, 80 
 
ಾಕ್ತಷಾತನ್ 29, 34-35, 38-40, 55, 74, 162 
ಾಮಲೆಷೆಿೈನ್ 27,33 
ಾಮಯಡೈೆಸ್ 43-44,51,59,95, 114-117, 
142, 145,154, 163 
ೆಜಿಫ್ರಕ್ 39 
ಪ್ರೋಸ್ 16, 24, 32,58, 64-67, 78, 
110-112,130, 143, 155, 164, 171-172 
ಸ್ಗಔ ಮಶನ್ 17, 22, 34-36, 78, 141, 
156-159, 162-164 
ಫ್ರಲಿೆೈನ್ಷ 33 
ಪ್ರಲಿಗಿಯಮೆೋಜ್14-17, 24, 36, 50-51, 62, 70, 
76,90-91,115 
ಾಲಿರ್ಥಷಮ್56, 77,88 
18,71  
ಾುಲರ್ ಇಷಾಲಿಂ 83-85, 114-121, 171 
ಾಮಯೆಫಲ್ಷ 142-144 
ೆಯಮರ್ 43, 45, 50, 55, 60, 90-92, 
117-119, 128, 137, 141, 152, 156 
ಪ್ರಯಡೆಸ್ಿನೆೋಶನ್ 50, 59-60, 72, 115 
ಾಯೆಸ್ಷ 75, 98-99, 126 
ಾಯೆಟ್ 20-23, 47-50, 59, 70, 95-110, 
115, 120, 123-125, 135, 144-147 
ಕ್ತಮಾಸ್ * 54-55 
ಕುಯೆೈಶ್ * 16, 19, 21, 24, 27 
ಔುಯಾನ್ * 42-47 

ಔುತುಬ, ಷಮಮದ್ 82 
ಯಖ್ಾ * 60, 120 
ಯಭದಾನ್ * 62, 90-93, 119, 129, 139, 169, 
ಯೆಲೆೋಶನ್ 20, 42-48, 59, 70, 79-80, 91, 
95-105, 112, 144, 158 
ಯಶಿದ, ಷಲಾಭನ್ 47 
ಯಶಾಮ 38-39, 101 
 
ಷಪಾವಿಡ್ ಎಿಂೆೈರ್ 28-29 
ಷಲಾತ್ * 60, 118 
ಷಾಮಲೆೋಶನ್ 50, 96-97, 104, 107, 111-117, 
ಷೆೈತಾನಿಕ್ ಷಗಸ್ 46-47 
ಷೌದಿ ಅಯೆೋಬಿಮಾ 35, 41, 55, 68, 83, 88, 162 
ಷಾಮ್* 62 
ಷೆಔಿಸ ಭುಸ್ಲಮ್ 60.75 118 
ವಪೆೈಟ್ಷ 55  
ವಸಾದಾ * 60 
ಶರಿಮಾ * 53-5755  
ಶಿಮಾ * 70 
ಶಿಕ್ಗ * 18, 28, 71, 105, 115 
ವಯೆೈನ್ 20, 73, 84 
ಸ್ಖಿಖಷಮ್ 32 
ಷನ್ ಆಪ್ ಗಾಡ್ 95, 97, 104-105, 113, 134, 
144, 149, 151, 172 
ಷೌತ ಆಫ್ರಯಕ್ಾ 36-37, 74 
ಷೆೋನ್ 27, 122 
ಷೆ ಿೋರಿಸ್ 17, 43, 48, 77, 139-146 
ಷುಡಾನ್ 36, 40, 56 
ಷರಿಿಂಗ್ಷ 70,99  
ಷ ಫ್ರ * 29, 33, 38, 72-77,85 
ಷುನಾನ * 49, 53-54, 56,70 
ಷುನಿನ * 13, 26, 29, 34, 37, 50-57, 70-72, 
85, 163 



 

                                                                                                 
232 

 

ಸ್ರಿಮಾ 15, 17, 24-25, 28, 39 
ಟಬಿಲಘಿ 73-74 
ತಾಲಿಫಾನ್ 34, 162 
ಟೌಯತ್ * 59.98 
ತವಿಸದ್ * 58, 104, 113 
ಟೆಯರಿಸ್ಿ 36, 82, 162 
 68, 133, 161 
ರ್ಥಯೋಔಯಸ್68,133,161. 
ಟೆಯಡ್ರಶನ್ಷ 48-53 
ಟ್ಟಯಯಿಟ್ಟ 24, 110 
ಟ್ಟಯನಿಟ್ಟ 112-114, 144 
ಟ ಯತ್ 73, 78, 94, 97-100, 113, 123, 125, 
131, 134, 141-144, 146, 152 
ಟುನಿೋಶಿಮಾ 31, 68, 165 
ಟಕ್ತಗ 30-31, 38, 55-56, 73, 80-81,165 
 

ಉಭರ್ 14, 25-26,51 
ಉಭಮಮದ್ 26-27 
ಉಭಾಭ * 48, 69, 75, 144, 171 
ಮುಎಸ್ಎ 32, 39-40 
ಉಥಭಾನ್ 26, 30, 44,71 
ೆೈಲೆೋನ್ಷ 34, 36, 51, 82, 162-164, 167 
ಜಿಗನ್ 17. 43, 75, 99, 103, 143, 148, 163 
ಸಾಬಿಸ್ 29,70-71 
ವಿಟನಸೆ್10, 50, 66, 99, 108, 127-145, 
151 
ುಮೆನ್ 14, 22-23, 37, 51, 60, 74, 87-90, 
109, 117-118, 130, 137-139, 161, 
166 
ಯಮೆನ್ 15-19, 55, 70 
ಜಫರ್ * 59 
ಜಔತ್ * 62  
  

  
 
 
********** 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 



 

                                                                                                 
233 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

                                                                                                 
234 

 

                                                                                                                                                                                     

 


