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సుకూన్ ( ــْــ  ) మరయిు షద్ద ( ــّــ ) చిహ్నాలు 

 ఈ పఠంలో ఇన్షా  అలలా హ్ (అలలా హ్ అనుజ్ఞతో) మనం ప్రతయేక శబ్దా న్నిచయచందుకు అక్షరం ప ై 

వ్ర యబ్డయ మరొక విశేష చిహిం గుర ంచి న్ేరచచకుందషము. దీన్నన్న అరబీ భదషలో /సుకూన్/ 

అన్న పలుస్ా రచ. /సుకూన్/ యొకక ఆకరం అరథచందషర కరంలో గన్న లేదష గుండరంగ గన్న 

ఉంట ంది. ఆ అక్షరం ప ై ఏ అచచచ లేదన్న సచచిసచా , దషన్న ప ైభదగన వ్ర యబ్డుత ంది. ఈ 

చిహిం కనబ్డగన్ే, ఆ అక్షరం యొకక శబ్దా న్ని ఆప, దషన్నన్న న్ొకకక ప్లుకవలెను. అక్షరలు 

కలిప వ్ర సే ప్దధతిన్న మనం ఇంత వరకు న్ేరచచకోలేదు. కబ్టటి , ఇకకడ వ్ర త ప్దధతి గుర ంచి 

చింతించకుండష, చిని చిని ప్దషల సహాయంతో మనం /సుకూన్/ చిహిం వ్డుకను మలతరమే 

అభదేసం చయదషా ము.  
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 కకరంది ప్దషలను ఎలల ప్లుకవలెన్ో వినటం కొరకు, దయచయస వ్టటప ై కకా క్ చయయవలెను. బ్ేసక్ 

అరబీ ప్దషలు ఎలల ప్లకలో న్ేరచచకోవటదన్నకకది ఒక మంచి అవకశం. అక్షరలు జ్త ప్రచి, 

ప్దషలు ప్లకటంలో మీకు ఇబ్బంది ఎదుర ైనటాయతయ, దయచయస మీరచ చింతించవదుా . ఇన్షా  

అలలా హ్ (అలలా హ్ అనుజ్ఞతో) రబ్ో యే అభదేసములలో ప్దషలు చదవటం గుర ంచి మనం చషలల 

క్షుణ్ణంగ న్ేరచచకోబ్ో త న్షిము. ప్రసుా తం ఇకకడ /సుకూన్/ ఉచఛరణ్ ప ైన్ే మీ దృష్ిన్న 

క ందీరకర ంచి, మీ శయశకుా లల ఈ ప్దషలు చకకగ ప్లకటదన్నకక ప్రయతిించండి.  

ఉచషఛరణ్ వినటదన్నకక అక్షరంప ై కకా క్ చయయండి 

 َمِسِجٌد َبِيٌت ِمِن  َأِنٌف
అరబీ ప్దం 

ముకుక నుండి ఇలుా  మసజదు అనువ్దం 

/అనుున్/ /మిన్/ /బ్ ైత న్/ /మసజదున్/ టదర నుులిటర షన్ - ప్రతిలేఖనం 
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 ఇన్షా  అలలా హ్ (అలలా హ్ అనుజ్ఞతో) ఇప్పుడు మనం /షద్ద / గుర ంచి న్ేరచచకుందషము. అక్షరన్నకక 

ఇవవబ్డిన వత ా ను సచచిసచా , దషన్నన్న మర ంతగ వతాి ప్లకటదన్నకక అంటే ర టటింప్ప చయస 

ప్లకటదన్నకక సచచనగ /షద్ద / అన్ే విశేష చిహిం ఆ అక్షరం ప ైభదన వ్ర యబ్డుత ంది. కలిప 

వ్ర యబ్డి ఉని అక్షరలు గుర ాంచటంలో, అచుచ చిహాిలు గుర ాంచటంలో లేదష చదవటంలో 

ఇబ్బందిగ ఉంటే, దయచయస చింతించవదుా . మీకు వీలయనంత చకకగ శబ్దా లు మర యు 

అక్షరలు కలిప ప్లకటదన్నకక మర యు /షద్ద / ఉని అక్షరప్ప శబా్ం ప ై దృష్ి  క ందీరకర ంచటదన్నకక 

మీ శయశకుా లల ప్రయతిించండి.   

ఉచషఛరణ్ వినటదన్నకక అక్షరంప ై కకా క్ చయయండి 

 ِقطٌَّة َبطٌّ ُدبٌّ
అరబీ ప్దం 

ఎలుగుబ్ంటట బ్దత  పలాి అనువ్దం 
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/దుబ్ుబన్/ /బ్త ా న్/ /ఖిత ా న్/ టదర నుులిటర షన్ - ప్రతిలేఖనం 
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