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 ఖుర్ననమ��య�నసునన్త�ల�� ���నన

ప్ర�న్్�త�� 
 

1. మ��ి్ ల��నఖుర్నన్లఅంన� అ�న? 

ఖుర్నన్లఅంన� ్బ్రన�ె� �ె్న�ూత�తనప్ ా్నమ�వమత్న

స�్�ల్ వలన్�అ��ౖన స�్లల��న్�ల్ లన్ ్��లపత��ినన్స��న

�ిస�అ�న, ఖ�్్త��నన �� వ ్వూ�న సలా�నన గ ల�ల. ్��న

ప్ ా్న మ�వమత్న స�్�ల్ వలన ్�అ��ౖన  స�్లా�న ాలలసకలన

�ేయ ��ల��. ్�తత్న ్యనన �ూ��న ్నన సవ్చర�ా�న

��లిల�, ��ల����న త�్ పాలన �ేయ�, మ����ల����న

��ల్మ�న ్�ే�ల�ూచర. ్యనన ��్�త�ల��వ�న�్్లన

ఖుర్నన �� వ ్వూ��న స��్ె� ��వూబ, పచసపచలన

ప��కషలన�ేయ ��వూబ. గ���నన౧౪ శ�ూ �ద ���తనఖుర్నన

���న114 ్�ూవయమ����న (సె�త��) ఒా్న్కచలనాం�ూన

మలచ్ ��ల�ు. �త అ�్ , ఖుర్నన గ ల�లన ౧౪ శ�ూ �ద �ా�న

ప�చతలన ప్ ా్న మ�వమత్న స�్�ల్ వలన ్�అ��ౖన  స�్లల��న

్ ్��లపన త�య ��నపపఅ�న నుల��న వ�అ�న  చాంన  �లలఅ�న

మలచరప��న �ేచరప�ా�న గ���న �తా�ల�ూ, సత్చత��నన చ�పల��న

 ���నఉననన����ా, ్��తవయ, ్ప�చత, ్సమలననమ��య�న

్�ుభ్నగ ల�లన్�నప్్న� షల��న�  �న్బల��. 
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2. ఖుర్ననగ ల�ల��న�మ�ల��న? 

్�ల్ లన్ ా్న్ ల్మన�� తవ ్చషన ్నత��ననఖుర్ననత్న

ప్్నమ��ి్ లన�రతతాత�ా�నతనతాతక నలనమ��య�న్్చష�ా�న

మ��ల�ూచల. � �ాల, �ి�ూధ ల్ల, ్�తధన, ్అ్లన���అ�నన

మనుషవన సల లధత��నన �షయల��నలఅ�టన ఖుర్నన

సల � ��సు్ వూనన �ూ�న ్స��న �షయలన స సి్ ాచ్ా�న మ��య�న

్యనన ్ా్న స సి��న మధవన ఉల� ��ినన సల ల�ూవ�నన

సపష్ల�తన  � ��సు్ నన��. ్�ేన సమయల��న ్��న ఒాన

వూవయత��న, ��తప �్ాత��న, ధచత �ధత��ననా తమల�ానమ��య�న

్��కాన  వ సక�న ��తతషల, స���నన మలన న సతవ� లన ��చా�న

్ సచమబ�వనఖ�్్త��ననసవూత�తమ �నన్ెప�్తనన��. 

3. మ��ల��త��వూనప�్్నమ��గ లంూ��నఉవూనయల? 

్ �ను, ఉవూనబ. ్�ేన సునన్త��న / వ���ు��న ్లఅంన

ప్ ా్న మ�వమత్న స�్�ల్ వలన ్�అ��ౖన  స�్లన ్ా్న

ఉప�ేరత��నమ��య�నఉపమలవూ��. ఇ�నమ��ి్ ల�న��చా�న��ల�� న

�త్మలషణానమ��ల�ూచల. వ���ున ్లఅంన ప్ ా్నమ�వమత్న

స�్�ల్ వలన ్�అ��ౖన  స�్లన ్ా్న ప��ా���, ్్చష��న

మ��య�న ్నుమ్త��. సునన్తనున నమత�మవ���న

ఇాత్ లయన�రతతసల��నఒానమ�ఖవవ�గల. 
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4. ఖుర్నన ��న ౨౫ మల��న ప్ ా్�న ల చర్ న ల ��్న ��నఅ�్ న

�ెపప ��ల��. మ��న్నల చర్ న��? 

ఖుర్నన��నల ��్న ��ననప్ ా్�నల చర్ : 

్�ల; ఇ��్ర; నెల; వ�్; ాత�అల; ఇ �్ ��ల; �ంత; 

ఇాతతబ్ర; ఇాత్ హ; య�ఖెబ; య�సుఫ; ్య�వబ; 

షతబ��బ; మ�ాత; �చ�న; ఉత��ర; �ూఊ్; సు�అ�మలన; 

ఇ�లవర; �ురన���ిర; య�నుర; తా��యలవ; య�వన (John 

the Baptist); �సర మ��య�నమ�వమత్న– ప్ ా్�ల���ల��న

్�ల్ లన్ా్నరతల్నా�చరయ��తా. 

 
 


