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అరబీ హ్రస్ాాచ్చా చిహ్నాల సమీక్ష 

 అరబీ భాషలో మూడు హర స్ాచ్చు చిహ్నాలు ఉన్నాయ. (వీటిని అరబీలో ‘హరకత్’ అంటారు) 

ఇన్నా  అలలా హ్ (అలలా హ్ అనచజ్ఞతో) మనం రబో యే పఠలలో దీరా చ్చు చిహ్నాల గుర ంచి 

న్ేరుుకుంటాము. తెలుగు భాషలో మలదిర గ హర స్ాచ్చు చిహ్నాలు అక్షరనికి శబాా నిాస్ా య. 

ఎలలగ ైతే తెలుగులో అచ్చులు లేకుండన పదం ఏరపడదో , అరబీ భాషలో కూడన అచ్చుల వడకం 

లేకుండన ఏ పదమూ ఏరపడదచ.  

 అలలా హ్ అనచజ్ఞతో మేము అరబీభాషలోని మూడు అచ్చు గురుా లనచ చ్ర ుంచ్చదనము. కిరంది 

ఉదనహరణగ /దచల్ అన్ే అక్షరనిా చ్ూపనటలా / -د  గ  అచ్చు గురుా లు అక్షరం ప ైన గని, 

లేదన అక్షరం కిరంద గని వాయబడతనయ. అచ్చు గురుా లు అక్షరం ప ై ఎకకడ వాయలలన్ే 

అవగహన మీకివాడననికి ఇకకడ /దచల్   .అక్షరనిా వడటం జ్ర గ నది / -د 

     ‘ఒంటి’ అచ్చా చిహ్నాలు / గురతు లు: 
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 ఒక అచ్చు గురుా లన్ేవి మౌలిక,పాథమిక మర యు బేసక్ అచ్చు గురుా లు. ఇవి అక్షరనికి ‘అ’, 

‘ఇ’ లేక ‘ఉ’ అన్ే శబాా నిాస్ా య. వటి శబాా నిా వినటానికి, దయచేస అచ్చు గురుా లు కలిగ  

ఉనా అక్షరలనచ కిా క్ చేయండి.   

ఉచనారణ వినటానికి అక్షరంప ై కిా క్ చేయండి 

 అరబీ అక్షరం َد ِد ُد

/దమమహ్/ /కసహా్/ /ఫత్ హ/ ఒంటి అచ్చు పేరు 

ఉ ఇ అ ఒంటి అచ్చు శబాం 

ముసా ంలోని 

'ఉ'  శబాం 

ఇస్ా ంలోని 

'ఇ' శబాం 

/అలలా హ్/ లోని 

‘అ’ శబాం 

ఆ శబాా లిాచేు కొనిా పదనలు  
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‘జంట’ అచ్చా చిహ్నాలు / గురతు లు: 

 జ్ంట అచ్చు చిహ్నాలు, ఒంటి అచ్చు చిహ్నాలకు పొ డిగ ంపుల వంటివి. (వీటిన్ే అరబీలో 

‘తన్వాన్’ అంటారు) ఇవి ఒంటి అచ్చులకు ‘న్’ అన్ే శబాా నిాస్ా య. దయచేస కిరంది 

అక్షరలనచ చ్ూడండి. /తన్వాన్/ అని పలవబడే ఈ జ్ంట అచ్చు చిహ్నాల స్ా న్ననిా 

న్ేరపడననికి /దచల్/ అన్ే అక్షరం వడబడినది.  ఏ అచ్చు కొరక ైన్న సరే, దనని జ్ంటరూపనిా 

సూచించ్టానికి తన్వాన్ వడబడుత ంది. జ్ంట అచ్చు గురుా ల పాతేేక పేరుా , అంటే ర ండు ఫత్  

హ్  ల పేరత ఫత్  హ్త ైన్  ًــ  అని కూడన కిరంద ఇవాబడినది. పాతి అచ్చుకూ, దనని పాతేేకమ ైనـــ

జ్ంట అచ్చు పేరు ఉనాది. వటి శబాా నిా గుర ాంచ్టానికి జ్ంట అచ్చు గురుా లునా కిరంది 

అక్షరలనచ కిా క్ చేయండి.  

ఉచనారణ వినటానికి అక్షరంప ై కిా క్ చేయండి  

 అక్షరం పేరు ًد ٍد ٌد

/దమమతెైన్/ /కసతాెైన్/ /ఫత్ హతెైన్/ జ్ంట అచ్చు పేరు 
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'ఉన్' 'ఇన్' 'అన్' జ్ంట అచ్చు శబాం 

బాబున్ లోని 

'ఉన్' 

సఫర న్ లోని 

'ఇన్' 

జ్మిఅన్ లోని 

'అన్'  

ఆ శబాా నిా పో లిన తెలుగు పదం 

 ఇన్నా  అలలా హ్ (అలలా హ్ అనచజ్ఞతో) ఇంత వరకు చ్దచవుకునా పాతి అక్షరంతో పటల పాతి హరసా 

అచ్చు మర యు దీరా అచ్చులనచ రబో యే పఠంలో మనం అభాేసం చేయబో త న్నాం.  
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