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���������������������������������� �	� 
��  �����
����� �� �  �   −  �సి� �ా�  హి
��  �
హీ   

   ు ణాుు ,   �ా    �ా � ు ॥ౖ    �ా��  ప७ ు తో , 
 

G l o s s a r y  –  �ా�� దా �ుు 

 

�  త१ ుు #ా 
%&  దాుు ا����             ,  ు% � �ా�-�ా�� &' దాుు .  

 

')  

 ا��ـ�ـ	ـ��

సి,-  ుు0  ు  1గా -  4ా5 కౖॢత॰   టి ,  
4ాు॥ౖ త॰   రॣు  గొ@ॣు  �ా�� ప७ ు   ప।ౖ   5 
E.  హీ� ు ఖా రీ  7  K�ోN 
Oఖా�  ధాQ ప७ R  272 .  
 

'*  


 ا��ـ�ـ	ـ
దీనా 0 ణాNక  ి 7  కి .W.  ज़�ో,  Z[ 
దిు' ^   �ో 
 

+ �ా-  
��� ���ى 

_` aాN^,  ీ కా రాN^  eటిే    hమ॥ౖ   
[ రాQm   nాe.  
 

./        
    ا���ل
 

nోగాNక రాి  5ి .  nారాQq   
Q _ ుుు^tు,  పిu ు  
Nvుడా N రోధిే  e^�ో, yN�ో 
ు ి  ుు `ాగాN^ zQ{  �ో,  
ు  |సివ८ .   
 

జా�1 
 ا�ز�م

nా`ాగా  దీN m   -  4ాణాు .  కాN ',  
 � �ాు  ड़E ి� �ా కా�ో  
` aాN^  �ే  ు` aాN^ త१ ుు కో�ాNకి ,  
� వాుు  వాి  eత॰ Q  4ాణాN m  .  
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జాE� eత॰ ا����ة Qమ॥ౖ   � ు  ज़� ు  ు .  
 

దా2 
 ا�ذان

�ग़   ^మ॥ౖ  ది , కాటి0  ' �ग़ు  
�_, �ాQ  �ొ�ాN కి   ి '  N  పి5ే  
పిుు .   దా�  ుుు   -    
� �ా . . .ख़  ��  =   � �ా�  హో^ుు ,   
� �ా . . .ख़  ��  =   � �ా�  హో^ుు ,   
� �ా . . .ख़  ��  =   � �ా�  హో^ుు ,   
� �ా . . .ख़  ��  =   � �ా�  హో^ుు ,   
�  ు � �ా . . . �ా. . .  u � �ా . . .� =   '  
 కౖॢ   రాుQు  (� �ా�)  �  వ८ ర६   రాుQు  
Eज़ �ేN  N[గా  న८ ు  �ా¡Q¢ుq నా^ు ,   
�  ు � �ా . . . �ా. . .  u � �ా . . .� =   '  
 కౖॢ   రాుQు  (� �ా�)  �  వ८ ర६   రాుQు  
Eज़ �ేN  N[గా  న८ ు  �ా¡Q¢ుq నా^ు ,   
�  ు �. .^  ుv£ज़ు � �ా . .� =  
ుv¤ � �ా�  &' ద८ ుు  N  న८ ు  
�ా¡Q¢ుq నా^ు ,   
�  ు �. .^  ుv£ज़ు � �ా�  =  
ుv¤ � �ా�  &' ద८ ుు  N  న८ ు  
�ా¡Q¢ుq నా^ు ,   
¥..¦Q. .¨�ా. .�=�ग़  వ॥ౖ ుు   ి ,  
¥..¦Q. .¨�ా. .�=�ग़  వ॥ౖ ుు   ి ,  
¥..¦Q. .©  �ా. .�=�ాQ  వ॥ౖ ుు  ి  
¥..¦Q. .©  �ా. .�=�ాQ  వ॥ౖ ుు  ి  
� �ా . . .ख़  ��   =   � �ా�  హో^ుు ,   
� �ా . . .ख़  ��   =   � �ా� హో^ుు ,   
�ా. . �ా u � �ా . . .�  =  '   కౖॢ   రాుQు  
(� �ా�)  � వ८ ర६   రాుQు  Eज़ �ేు .  హీ  
ు ఖారీ   దీª  Kు   1  nా ,334  ప७ R   
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నా45  

 ا� ��ر

eq  ుv¤ u � �ాख़  �३ౖ హి  u   &' 
దీనా ుు .  వాు   � �ా   రాvN^ 
సీE రి�,  దాNN ज़�రిq గా  రిm చాు .  
ు0 0 తో vज़¢N  ది5,   % ు  
 �[ కా' వాుు  ज़�రిq గా  
� కారాు  ది�నాు .   
 

) 4ాN సీq ا�!�         °  
 

7)  

������ 
¢v ,  న॥ౖ ±  4ాQ,  Nజా_| రిు 
�ా�� ేN �ాపి� e± ' N,  
కాQ ,  .   
 

9:1     
< =ీ*  


 أی�م ا�$#�ی

� �ాW కా�३ ు  12 న॥   ు©  హిజా³� 
�ోN 11 ,  12  రిు 13 త॰ దీ  కో 
eత॰ Qగా వా८   .  
 

>:1  

 ا�ی&

�३ౖ  ి  ,  ± ు �ొ ది  ^ హి, h 
hరాు  కాు[  �ే  hడాుు  �ొది  సీq °  
కాు[ .  
  

)  

�'�� 

µ న॥   9 త॰ దీ  -   � �ాW 4ో eకా 
µ ¦·ుు ज़రాQq  ు ¸ా¹ 
మ॥ౖ దా �ో  NుుN ºాm ు  ేస७  h» ది .  
 

@ాA  

�ت'�� 

eఖాQ ¸ా¹ మ॥ౖ దా .  కా' రాNకి  
६ ^ దిు' ( s o u t h e a s t )   దాదాు గా  25  
కి .W.  ज़�ో ^ h» ¦Äా m  .  
 

) 
 ا�رب��

ుుు  దీª వ८ q ు  -  ు దాड़¤ , N�ా_,  
థి రిv థీ ,  Æ३ ^ �జా  

రాF సి ا�راك         వాÇ -  ख़È తోుున८  ుu .  
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5G        ا�رش             గా ,  ుు  గా �tు,  
గా ే సిు ,  గాిNక  ి ే[  
0  రి� .  
 

H     @ాI�  

 ا�.�ت,�
దిQు�� �ోN Êటి ధాQ.  Ë nా 
�ోN  దాNక  m   ి ‘ ’  
 

�ా�ख़  
L5  ا0 اآ�� 

�ా�� హో^ుు.  
 

)         
�ا����  

ణి� Qక  &' ిq Îి  వ॥ౖ ు  Êq  
ుు  ుుు .  
 

N .కాా� ا����              �  �ग़ . 
 

O ....� 
ుు4P)  

 أص,�ب ا��.�

u tज़ దీనా 0 �ోN eq  ుv¤ 
u � �ాख़  �३ౖ హి  u   &' సి� ద॥  z�ోన८  
ज़, eq  %  � �ాW రాvN^ 
Qసి�,  దాదాు  80  �ే   టే  ు' 
ుు  -  �4ాు .  వాు   టి  Ë�ో 
Nసిే వాు .  
 

O ....� 
ు     ుR2  

 أص,�ب ا�345

eq  ుv¤ u � �ాख़  �३ౖ హి  u   &' 
� �ాW vశాq °  ద८ శాు  hరిే  దీª 
ు  ే సి q ు .  
 

�S1     
6�م ا�

"0 Ò  సిm ± "   � �ాW v శాq °  రి¹ 
eకా ,  eధాగా ు  రాvద८ శాు   నా^_.  
1 )  �N   రి గా  ేసిh,  e±దిు  ు 
�ग़ు ,  దా� వా�ాు  - వాÔ� ا��ا��   

2 )  �Nరి  కా�టి కీ ,  ºో×హిి 
ుు ,  ు  ు^¹ �ు  –  

ుq �     ا�ـ�ـ
ــ	ـ�ـ�
3 )  ड़రిq గా  Nష७ ధిిh ,  ీ- -ు£Ù م ا���
4 )  NషిÒ   కా�టిక  ీ _0 మ॥ౖ h ,  �ग़ు  
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ుు  �[ 5u �ా ± Nుతా× 
ిది , –  Ú�و�ا�ـ ��      
5 )  v vమ॥ౖ h ,  ు±ిh,  
NషిÒ   కాNÜ^  –  �ా©   ا�ـ��ل  
 

) జా% 
������ 

మ॥ౖ Qమ॥ౖ  వాు .  ు రౖॣ�  Q±�ా'ుు ,  
దీనా�ోN ज़ుు  రిు న८   � 
త१ ు  మ॥ౖ Qమ॥ౖ ,  సిు0 గా  దీనా�ోN ుసిu   
ప।ౖ  దాి  ే �ాు .   ది  �  జా� గా  eసిదిÒ  
२  ది ది .   ప। %  స।ౖ Q ,  |ß` aా Nక  ు రౖॣ  ి 5 
�ోసి�[ది .  
 

ढ़రా 
ءا��� ش�را  

� �ాW కా�३ ు �ోN Êటి న॥ ,   ు£ 
�ోN  త॰ దీ .  
 

V �    د            �     eq  ज़� ( నో వా )   రాE Nసి�   ºాá 
జా± .  జా± తో h£zుज़,  
వాటిN e�ాది� �ా�� క५  hధ८  
ज़పి ది .  ు �ా�� దాNN  
మ॥ౖ   ు¸ాు  దాE రా  నా  ే సి నాు .  
  

�2         3	!:  �ా��! � ºాm ు   సీE రిుు .  
 

W1             ����� ిుు ,   � �ాW v�ా వాు .  
 

1..7�     
V  أ!� ب��    

 రాE .  ది  �ాధాగా  నాQుు  
ºా�ో వా८  4ో .  
 

ుH     
ురీR  

 :ی� ا��6س;    

ు�� 2 ధాQ ©  (ు ) �ోN 255 
 ¹, క५  �ా�� క५  २  ది eత॰ Q  
ుుణాు hరిుq ^ ది .  �� �ోN 
ుQq  e .  

9A  

 ا=ی�ت

ज़ు ,  ��^ు ,  ग़ుు ,  �ా æాQు ,  
నాు ,  ద८ శాు ,  ు  Ê�३ౖ h .  
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ఖా 
ుR�ా)  

 إ?�!� ا��<ة

�ా�(�ग़)  � çా పి.  దీNN చా�ా  ది  
ు సిu ు  రి గాè  m   ేు కో�ే ,  �ग़ 
రిన८  ద८  గా  nాh� éాు .  దీN ు  
m   ¢టే -  1 )  రోय़ Nరీë   ¦�ో 
e± ుసిu   ు �ాుu ,  �Nరి గా �ग़ 
ే¦N �ాపిిది .  ుసిu   దీª 
K�ోN eq  ుv¤ u � �ాख़  �३ౖ హి  
u   దీª eకా -  7  ×రాNక  ే రి  ి
 రాE పిu ు  �ग़ ేN �ాపి 
�३ ు .  ద८ È ు×ు ే గాన८  �ग़  
ే�ోత॰  Z ìిN �ాపిిది .   
రి �ా�ోN eు  (ºా,  త१  ,  ుు )  
�ग़ ేu _త॰ ,  వా రి  నాుు ,  
 రి �ాుు  |ు�ది నా  e �ग़  
ు రి� 4ాQ హిసి ుది .         
2 )  ుv¤ u � �ాख़  �३ౖ హి  u   రి� 
hగాన८  ड़ రిq  NNతో  �ग़ 
రి.  హీ� ుఖా రీ  9 దీª K�ో 
íు ేి  352 దీª �ో ుv¤ 
u � �ాख़  �३ౖ హి  u   �ా 4ోధిచాు  -  "  Wు  
ు^  �ా  �ग़ ేుq  గా ज़�ారో ,  Wు  
ज़డా ద८  h గా  �ग़  ేి ."  eq  
ుv¤ u � �ాख़  �३ౖ హి  u   �ग़ 
hధా  -హీ� ు ఖా రీ 1 K�ోN 7 0 2 ,  7 0 3 ,  

7 0 4 ,  7 2 3 ,  7 8 6 ,  7 8 7  దీª ు .  
   

ఖా)  

�!�?Aا 

�ా�(�ग़)  ºాుున८  h¦N^ 
త१ 5ేస७  e.  దీN�ోN నాు  ज़డా 
దా� �ోN నా�ే ,  కా �ోత॰  ' e± 
 రॣు �ాుu  5క५  ుు ,  క५ �ారి  ు  
ుుది ,  ' �రి  మ॥ౖ   �ా�ख़  
�� �.  ¥.. .¦Q. .© �ా . . .� 
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రాE రॣు  �ాుu  ¤ ఖా±×�ా� N 
కా5.   e ే సి వ॥ ువ॥ న८  �ग़ 
ºాుుది .   
 

జా5         زارAا ు  ïిది   రీు  nా గాN^  పి� ే  q ° .   
 

Iకా]  

 ا��6$�ف

క५  �ా�� ు  �»మ८  రా ధిే  �తో  
సి� ¤  �ో ిప७   కావా.    �ో 
వాు  nాQతో nో ేరాు ,  
కాతాQు  |ు[ కో�ాNక  �ేి   ుN 
నాజా �ग़�ో �ా�ొè �ాNకి  య९ Q  
కొది% �ా టి   � సి� ¤  ు  zज़ు .  
 

ద̀ి5   �CذAا �ో�ు   రి ి�ాNక  ి వా८    మ॥ౖ    ి- .  
 ి- న८  టి  ప।ౖ t ప।ౖ  రిు న८ ప।ౖ  
ు � éా ు .  కా  దీNN �ుప।ౖ  �ాNక  ి
ज़డా వాతాు .   
 

& hడాుు     ا���ة   (  �ొది  �ే దా hరా�३ౖ   హిు  
�ా�� 1 eకా వ८ �  సి కా.    
Nరీ¡ కా ड़q _ రాE మ॥  రొ రిN 
ప। óÈ ేు కోడాNక  ి ô   �ొుుది .  
(ు�� 65 ధాQ)  
  

@ాa5 �ر     D'Aا ज़రాQq  గాన८  వ॥ౖ నా ��ాÜ¦ 
తో  వా�ాN^ ుి.  
 

71         
�م!Aا     

�ాज़హి �ग़�ో నాE హిే  Qక  ిq
�ే దా ు సిu    రి �ాుు .  
 

bా                 
�ءا��#  

రా· �ग़.  ज़రాQq  _ దాదాు గా  
టి^  రాE ుి  దాదాు  Q 
రా· �ోగా  ేసి �ా�  –  �ग़.  
 

< c*     
     اس$��ق

öq �ేN E÷మ॥ౖ  ,  మ॥ౖ  ది 4ాµ –  సిు' 
q ° .  
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సి< ఖా)  

�رةFسAا 

eత॰ Qమ॥ౖ   �ग़ .  దీN�ో రॣు   కాుు 
�ా_.  రౖॣ నా  �ా� దాE రా ,  ు  
ే4ోయ९  ద८ N h�ో,  ు  రౖॣ  
�రాèN^ ज़N �ా�� ు  వ८ ు కో�ాNక५   
�ग़ eత॰ Qకిదిి .  రిN^  hరాు -  
హీ� ుఖా రీ  రॣ దీª K�ోN 263 
దీª ,  హీ� ు ఖా రీ 8 దీª K�ోN 
391   దీª ు ,  హీ� ు ఖా రీ  9  దీª 
K�ోN 487  దీª ज़�३ ు .   
 

సి< �ా-  

 اAس�5$�ء

నాషి0  �ో ø   కో �ా�� ు 
వ८ ు కో�ాNక రిే  రॣు కాు  eత॰ Q  ి
�ग़.  
 

సి< �)  

�G� اAس$,

సీq °�ో �ాధా న॥  రి  హిు0 ు  కా ,  Q  
Q�ో వ॥ ు८  q úా.  రిN^  hరాు  -  
హీ� ు ఖా రీ  1 దీª K�ోN 303    
దీª  ज़ి .   
 

హి< dా     
�ء�$Aا 

 eత॰ Q  ి�ో ज़రో[.   
ేుు ,   కాÈ ుज़0  ు టి0 ,  ుటి  (హిû×)  
ప।ౖ  ज़రో[.   
 

�& V �اد    Aا ణి� q  కో ు :ý.  
 

e1  

�اAما  

దొ  h»మ॥ౖ  ,   రిుÒ  సిm ± .  �ాధా సిm ± �ో  
ు±ి కొN^  ుు   సిm ± �ో 
eత॰ Qగా NషిÒ ుు .  þ /µ hుు 
క५   సిm ± �ోన८  రిుు .  z_త॰  
�ా^  ే సి ,  Wఖా¹ %  �ే   Wఖా¹ టే  
ుు  �Ù ుుq ు   రి�३ ు .  వాు  
ుు0 N  �» �ేN  రॣు � éా°ు  �»మ८  
రి�३ ు .  1 )  ుు  ు0 ున८  � éా°N^ 
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“జా� ”  �ాు .  2 )   రీు  ప।ౖ  nాగాN^  
tున८  � éా°N^  “ రి దా ”  �ాు .  సీq °ు  
�Ù కో eత॰ Qమ॥ౖ   ుుq �ేh  �ేు .  వాు  
తాు  �ज़ు గా  రిే  ు�మ॥ౖ   ుుq తోన८  
�Ù � ేు కో�३ ు .  వాు  త१ u టి  
ుుq ు  �»మ८   రిచాన८  Nమ८ దీ �ేు .  
 రౖॣ నా  సిm ±�ోNక eవ८ Zేి ప�ప�ప�ప�ు 
ుు గా ,  þ /µ �ా�N^ ज़�రిq గా ,  
హిగా  ÷రి�३ ు .   రాE 
5�¦ ÷రి�३ ు .   
 

�R2  

5�نAا 

ుQ^మ॥ౖ   �q ు దిÒ .  Q �q ు దిÒ తో  
� ుు రిు రాు రి.  
రిड़ë   గా ద॥ ౖ నా  � N �ే దా రా 
ేుq ^tు,  Wు  � �ా� ు ज़ज़q  
ేుq నా^N nాh�३ ు .  వ८   �ాటి  
సిm ±N ,  nావాు  �ొ�ే �ోత॰ ,   �ా�� 
¢v5^ ज़ుq నా^N nాhज़q  రి 
�३ ు .  దీNన८  �×� �ాు .  e± రోग़  24  
�ో ేస७  e± Ü క५  �ా�� కోమ८   
ే�३ ు .  
 

ుH     ధ hా  
�,Gا� �	� 

ది  � �ాW కాQ�३ ు�ోN 12 న॥   ు©  
హి�  �ోN 10 త॰ దీ  ºామ॥ౖ ,  నాుు  
రోग़ ు  ుుున८  ు .  
 

ుH  ఫిj  

�D.ا� �	� 

ది  � �ాW కాQ�३ ు�ోN  10 న॥   వాE© 
�ోN Êటి త॰ దీ ºామ॥ౖ ,  ज़ు  రోग़ 
ు  ుుున८  ు .  ది  వా�ా న॥   
_ దా� � ड़q _ ుటి  రోग़  
ుq  ది .  ఫి�  టే  వా�ా5^ ుిN 
m  .  ుసిu ు  � �ాW కాQ�३ ు �ోN 9 
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న॥   దా� �ో,   ड़రిq  న॥    వా�ాు  
�ాటి�, వాE© �ు  గాన८ ,  
వా�ాు  ుతాు .   రాE రోग़  ు 
ుు  ు �ాు .  
 

72  

Aنیا�H  
 

 

)  

 ا��	�4

�ా�� ప।ౖ  e గా  h శాE  -  �ా ,  వాచా,  
 రాv  � �ా� ప।ౖ  మ॥ౖ   v 5ి  
.   
 

 మ॥ౖ   వాQ�ా Q�  (�ావాద८ z ) .  
 రౖॣ నా t ిిtు ,  ±^గా  
ज़�ో t E�ాNక N రా రి�ి ,  ద॥ ౖ నా  
ుq ుు  దాN ు  టే   ధి గా  ిక  ి
¢v,   కొకా రాE ద८  ుq ుు  
t ిి దాNక  �మ॥ౖ ి  ు' 
ు  ి  ు८  ± రి ి  కొ.   hగా  
ిక  రో¡గా t Eి  ^�. 
ు సిu   క రిq కీ ి ,   రావాNక ి �ాటి  í, 
 గా ,  ,  టి  h¦ు రిు �ా�� 
�	 �ో 
¢ �ోమ८  కాణాు .    
  

�ా              
 اAی<ء

 nాQు    N రీë  కా ు  ుు0 కోN 
q  ే సి  .  
 

W9             
 ای�	�ء

३ ు�३   
 
 

l)  

 ا���Hة
కా' ¦»�ో కా4ా  ుज़0  ±,  ¸ా 
రాE Q �  ే,  వ॥ �ు  
| �ే దా  ±q రి.  దీNN "�^ µ" 
N ज़డా �ాు .   
 

PA  

I'ا��� 

గా ఫీ� �±q  ేస७  २ ు0 .   
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m  

 ا��#�

�ోుి  1 /10 nాగాN^  �N రి  
hధి దా గా  �ా�� 1ుురి� , Ë 
e�ో �ప। 0   
  

V  

� أ

దీనా�ోN ుeసి  EÒ .   � �ాW రి» 
�ోN  �ు%    E �ాదా २ న८  
 రి ి ది .   ుధ ాN^ ¤ ుÒ   �ాు .    
 

)         
 ا���رة

ుు  ज़ Nష७ ధిి   రీ nా గాు .  
zటిN  ుుq తో �N  రి గా   పి�  �३ ు .   
 

ు*  


 أوس

�  ు  ख़.   ది    కొ�. దీN  
కొ 60  �ా = కొ२   ज़ ज़గా ,  దాదాు  
135  క �ోుి .  
 

A� వ॥ ا�$6&         �ు %   ే కో వా८  Ê'.  
 

2o కా¹ ا��46              २ 5u ు డా  ేి Êq   
గా ,  వ॥  ి ,   ,  .  
  

@ాP)  

 ا�6.�رة

� �ా  �ో Nష७ ధిి �ాు  N ే సిుు  
ుు గా  २ 5u  ే  ºాZ[ �ారి�.  
  

@ా)  

� ��    ا�6.

t �[ వారి కి ,  t |ుు^  వారి  
ుు ,  Nరీë  కా�ో t ±రిి  २ 5u  ేుu  
�ే దా రి�నా ే[ుu  �ే దా Z¡ ు  ¦ుగా  
८ ుu  �Wగా Qరిq  ేస७  వాగా .   
 

కాఫి5  

�'� ا�6

ख़  –  ు ¸ా�� .   కౖॢ   రాుQ॥ౖ    � �ా� 
ు ,   దిQద८   త१ �[ eq ు ,  
ద८ ుు ,  దిQK థాు ,  ుుత çా  
ది నాN^  రిు � ు  (  Rh �ో 
h4ోయ९  � २ ుు   � �ా�  ుు గాన८  
5ý�నాు  -  న८  వాq వాN^)  hE సిN 
hశాEుు .  
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కాdా , , , ,  
 ا����6

కా'�ోN సి� ¤  © రా ºా�ో ^ 
ుúాకాు  దిQమ॥ౖ  ,  h» 0  .  
ు సిu ు  e�ో  �ుज़ ºా�ో 
నా^  ర६ ,  ు దిు'క५  ± రి ి  �µ ే � éా ు .  
 

ు:)  

 ا�46	�

రౖॣ నా   Qకక  ిq ి E८  '  �ా నా  
Îి '  న८  ు  ప७ ు ,  �ే దా   హిు 
E८  '  �ానా వారి  5u '  న८  ు  ప७ ు .  
 �ా E ప७ u ు  ది5 వారి  పిu   
5u �ు గా  పి న८ ది  �ాధాగా 
� ºాతా�ో ८    eత॰ Q  
eదా.  
  

ుp  

 ا�6.�

� �ాW hశాEు  ज़m nా�ో ద८ Nన॥ౖ నా  
hEసి �ో,  v�ో.  h శాEు  
ज़ m nాు ు .  h   
1 )  కౖॢ  రాుQ॥ౖ    � �ా� ు  hEసి  
2 )  ద॥ ౖ ज़ు  hEసి.  
3 )  ద॥ ౖ K థాు  hE సి.  
4 )  ద॥ ౖ eq ు  hEసి  
5 )  ుుత çా   ది నాN^  hE సి రిు  
6 )  � -   Rh�ో h4ోయ९  
� २ ుు  �ా�� ుు గాన८  5ý�నాు  
-  న८  వాq వాN^ hEసి.  
 

ుज़]     
 ا��56ف

ज़QK.  
 

ు)/                     
K,6ا� 
 

టి కి  ు రాv  a n t im o n y  e y e  p owd e r    
 

ज़)     
 ا��6'�

రా�  ద८  �ోN  0  .  
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r5 ,,,, 
rరా)  

 ا��Fی�، ا��Fی�ة

4ారీu  పి ి ,  � ుుు ,  కొుE Ê�३ౖ   
వాటితో  ¦ు ే సి  eత॰ Q   .  
 
 

 

�)  

��	HFا� 

��^ు^  ుúాకాు  u టి  �३ � 
ు� టి .  
 

s                 �HFا� �ా¡ �ారా_, Q�ారా ,  ుq � 
Ê�३ౖ h.  
 

రా.  

 ا��Fاج

ప।ౖ  h ధిి కా¹ (h ధిదా)  -  1 /10   
ు �ే  1 /20   ు .  
 

5t H 
నాuH 

4�زل ?�نHا�  

þ �ే  µ ేస७  �తో ,  µ%  (eుq   
రి¦¤) ది  ు ి కా' వ॥ౖ ుు  e¦ణిే  
వాు  �Ù సిm ±�ో eవ८ Z�ాNక  ి
Në _ి కా' h» ు   రిుÒ  
eద८  .   
 

v@ా)  

�.	�Fا� 

ö �ే  రాE �[  రి�ాుు  �ే  
eq  ుv¤ u � �ాख़  �३ౖ హి  u     రాE 
�[ � �ాW �ాþQు  Êటి ుుు  
ు సిu   �ు  q  నాుు .  
 

vH  K	�Fا� ज़�రిq గా ,  ड़Eగా   
స७ ^హిు టే  Q ధిగా  0 ८  వాు .  
   

w)  

�.	Dا�� 

గా  ८  మ॥ q N  q ° .  
 
 

త aాA  

 ا��$�ت

ుు  �N 5ిే  ద८Ò Qతో రిు 
� »E ప। ే  �ోతో  రి  
h¦ు రొ రి కి  ేస७  Q కిq .  హీ� 
ుఖారీ  8  K�ోN 82 దీª .  
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5  

 ا���ر

�ా��  Rh�ో 4ోయ९  e± 
h¦N^ ుు గాన८  Në _�నాు న८  
వాq నాN^ Ë nా�ో �  �ాు .  
 

R)  

�5HFا� 
ు దాड़¤, N�ా_, థి రిv థి ,  Æ३ ^  �జా� &  
v¤ న८  ుుు  దీª   q ు .  
 

v%     N	�ا��  4ాh  
 

%  

N�ا�� 
గాతో ,  ుతాQతో రిు  hువ॥ౖ   
డాతో  రి� ప।ౖ ుు .  
 

ఖాదీ         ;G��  ا�� �ాW vశాు  నాQ¦ధి±.  
 

ఖారి2     رن�µ ేస७ ا��  hధానా�ో ట३ౖ   µ © ýరా�  
eకా µ ¦» ేస७  Q కిq N  ఖా రి�  �ాు .   
 

ఖారీ ری�Oا��     ుు � �ాW ిుు  ు�ా 
�ాు .  zు   � �ాW v  4ోుు గా  
८ వాు .  ది  ఖా రీ  న८  దాNకి  ख़.  
ు��  N�ు ురి� ు�� 
K థాN^  q గా   ిే  వారిN ज़డా ఖా రీ  
�ాు .  
 

yతా5  

�D4را��  
గోుు ,  4ారీu ,  Ê'జొ^,  వోు  ,Q 
Ê�३ౖ   �ధానాQు  కొ5ే  ज़.  
 

yథా1  

�مPا�� 
२ u ు   టే0    మ॥ౖ   త१ ుు  -  దీN  
�ాNక  ుద८  ख़È�ాు  రా5�ోి .  
 

y/ e�ో  �ుज़ ^ ు ا�����  ( సిu �३ౖ నా  
�ग़ ేస७ tు  ± రి६  కా'�ోN కా4ా  
ు  దిు' .   
 

y91  

 ا��	�م
�ా� (�ग़) �ోN N८  nా .  
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y9{  

 ا��	�س
� �ాW v శాq °వ८ q ు ,  ిుు �[ 
|ు�ు .  h  ïి ది  వాటి  ధాగా 
Eతా_. -   1 )  ు�� K�ోN h» 
¹ ు 2 )eq  ుv¤ u � �ాख़  �३ౖ హి  
u   &' ు^¹ ు  -  ద८ శాు .  3 )  
 �ీగా  ज़ v±� ుజాéహిज़� 
&' |ు� .  4 )  ý¦�  -  ు రౖॣ Qు 
�ో5  ^ eq  ుv¤ u � �ాख़  �३ౖ హి  

u    కా�ోN Qు   రి శో ధి�,  
 �[ |ు�ు  ురిज़q ,  
ుజాé హిज़� ే[  � �ాW vశాq °  |ు�.  
ద॥ౖ నా Qు   రి`ా' ప।ౖ   త१ 5పి Êటి 
ज़ు  hధానా�ో    �ోత॰ న८ ,  ý¦�  
Ò ±N ురి � éా ు .  
 

yశాO  

 ا����ص
ి5 గా¦ు గా ,  శా సిq గా ,  Z¡గా 
e|కా २ 5u ే  �ా�W v శాq °  
N�ు .   
 

yసీR  

 ا��5;
సిు'తో  ज़ి    మ॥ౖ   q ° .  Ôు0  
ద८ �ోN  ý�  ८  ºా�ో ¦రౖॣ 
� éా°N^ కొు  eత॰ Q గా ý�  �ాు .  
 

'రాA  

 ا��	�اط
 eత॰ Q  మ॥ౖ   ज़ -   కొ'tు దీ నా 
0 ణాNక  	 �ోN ¤ న८  Eి  &' 
ుుు  రిज़६ టి ుుు  ýరా¹ 
�ాు .   
 

y75 �ر    HFا� హి మ॥  రిు ు   పి�  ే  q ° .  
 

y�ా     �'>Fا� q రా ధి కా ,  � �ాW నాE.  
 

'H  ఖాH 
 ?	K و?�ل

�ాపి షి0 ,  మ॥ౖ   ుుు  -  చాీు  
२ � ,  ज़షి .  
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ుజా)     
 ا��Fا��

ు ుజా� న८  � జా±.  
 
 

ుL)     
Fا���D  

రోvద८  (v e) .  
 
 

ుLు�t  

ఖా      
 ��DC ا�64�ح

hవా ి  ड़రిq ేస७ tు ే[  
e.  
 
 

ుज़A  

 ا���4ت
�ग़�ోN   ºాm  .  
 
 

ు]P         UFا� vు  మ८ జోख़È.  
 

ుdా  
�ء�? 

దీనా 0 ణాNక  రిు%  �ో ^  ి
eద८  .  ' eq  ుv¤ u �ా�ख़  
�३ౖ హి  u   Ê0 Êటి సి� ¤  Nరిvచాు .  
 ºాు  ప७ ుు  ురి� ది  ు 4ా  సి� ¤  
ప७ ు తో eఖాQ± గా�ది .   సి� ¤   రౖॣ నా  
రॣు  కాు  �ా� -  �ग़  ేస७q  þ 
ే సి ుQ  ుq N eq  ుv¤ 
u �ా�ख़ �३ౖ హి  u    దీª �ో 
ద८ Zచాు .   

ుు{     
VHFا� 

�ా�� కో eత॰ Qక८  ి 5  ు  
�ొుq .  (ు�� 8 ధాQ 41   
)  
 

ు1     ు1  

&�H? 

Ê�ాటి  ుుnా ^  
 
 

ుl)             
 ا��HFة

�ా� (�ग़)  �ోN �ా` aా  ేస७  
�ో ు రిు ేుు  [�ాNక  ి
zు గా  న८ ప।ౖ   రి ే    �^ ±వాá �ే దా చా .  
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ురౖॣషీ  

 ا���ی#;
� ºా ప।ౖ  ±ుు �ేN    ధిQ 
२ �ా_� eఖాQ ు రౖॣ షీు  శాNక ి
२  ది  Qకిq .   
 

ురౖॣ�  

Wا���ی 
eq  ుv¤ u � �ాख़  �३ౖ హి  u   కా�ాNక ి
ుు ,  ర६ ,¦ ºా�ో eసిదిÒ  గా� 
eఖాQ త१ �ోN  ుQమ॥ౖ   త१  .  eq  
ుv¤ u � �ాख़  �३ౖ హి  u   ద८  త१  �ోN 
వాు .  � �ా   రాvNక ड़Eి  రిు రాE 
ज़డా,   త१  ధాQ±vగా రిు రిm  గా  
కమ॥ౖ  ది గా  ిq  ºాతాN^ enాh ేज़q ,  
¢ి5 త१ ు  నాE హి�ది .      
 

ు         
X�Fا� 

రి� २ 5u � �ే దా ు  �[ �ా^N^ 
వాు  ే సి  q  ుి  E ` aా ు �ా nాQ 
|ుున८  hడాుు .  
 

ుढ़     
 ا�F#�ع

�ా�� ుు  ుు ,  h, h!  గా  
.  
 

ుज़]     
 ا��5Fف

�K 
 
 

ఖ३ౖ 5  

�	C�  

డారి�ో Üు  దొరిక५  రిు ज़� ు  २ ుu  
ప। రి६     రి  ప७ ు .  ది  దీనా  0  ుి  
దాదాు గా 100  కి .W . ज़�ో  ^ది .  eq  
ుv¤ u � �ాख़  �३ౖ హి  u    కా�ో 
' ు దీ�  న८  ज़ు త१   Nవా 
८ ది .  5 హి#  × �ో ు సిu ు   
ºాతాN^  _చాు .  
 

వారి.     
 ا��Fارج

� �ా  vతో  h $ే ధి� రిు  ుసిu   
తో  hరోధి� వాు .  
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�)  

 ا��Zوة

ుÒ  ,  ख़ -  వా¹ .  �ా�� 1 
ు�ా ,  ుv¤ u � �ాख़  �३ౖ హి  u   ప। %  
స।ౖ నాQNక  నాE హిज़qి ,  Eగా ు  
ज़డా �ా�ొè^  h» ుÒ   �ే  �ోరా.  
  

�ుH     
& *  

 ]�وة ا��4Fق

  ుÒ  .   ది  తొ5 ు సిu ు  రిు 
ख़ద॥ౖ వారాుు  Q  రి ి ుÒ  .  
»ుు �ో5క  చొు[ుN రాుడాి ,  వా రి  
�రాèN^ N రోధి �ాNక  ి ుసిu ు  దీనా 
0 ణాNక  ుज़0  ి  కాN^  (q ,  �ోత१ ౖ  
వ॥ ు� గా  ८  గొ_Q)  »వాEు .  
 

గాr �زي                Zا� � �ాW v ుÒ �ో �ా�ొèN  ±రి ి  �[ 
ు సిu   yుÒ ు .  
 

ురా] eత॰ ا��Zف     Q  Nవాుు .  
 

ు
H     
ుo ు2  

�Zن ا����,Hا�  

ది  ుు త çా   దిు ుసిu ు  E८    
eత॰ Q  ప७ ు .  zరి  eత॰ Q -  � �ాW Ò ±�ో 
e± రోय़ కాతాQు  |ు[ కో�ాNక  ి (ज़ 
ే�ాNకి )  Ü టి తో   ి ి వా రి   రీ nాగాు  
ుు త &ా దిు    మ॥ ుज़q ,  
ు గా  ు రిq తాు .  

ుज़H     
 ا�Z��ل

�ొుq ు  పిణీ  ే ుద८  
దొ ి5 .  

ుుH  

K5Zا� 

ుు©  టే  � �ాW v eకా  ేస७  
�ా^ .   దాు nో ే సి  nారాQ  
q ు ,  zQ{    రి ి రాE, హిు0  
 రాE,  ుుు   రాE.  కా   రికొN^  
రా(�ో ది  �Nరి .   ు�� �ో 
�ా^�రి న८   ' �[నా ది  
ుు© ८    eత॰ Q  �ా^నాNక५    రిq ుq  ది .    
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ౖॣ)  
 ا�Z	�ة

ది  చా �ా  hమ॥ౖ   m    .  సీq °ు  
ధి� –  ర øాQज़¦ు,  గౌవా �నాు  
 రౖॣ నా  5ి�tు �ే దా వాు 
ే సిtు ే[ |ßమ॥ౖ   కో �ావ८ శా ఫీ5*  
(ుज़±) .  
 

u�5  

 ا�^[�ر

" నా  5u  నాు  v  hుÒ మ॥ౖ  టేu ,  Üు  ज़డా 
నాు  �३ౖ  ి  nో  కో v  hుÒ మ॥ౖ నాు "  
N  రౖॣ నా  nాQు  २ � .  
 

కాA  

�ةا��آ  

e| చా�� × ,   రిు 
కా¹ -  �Nరి h ధి దాు  రి ధి �ోN  
ుÒ   ుి  N రిÒ 0  nా గాN^  Nుప७ ు  
२ 5u ు.   కా¹  २ 5u   � �ా  +ó 
ज़Äా�ో, ज़m  nా�ో  టి  కా  
ది  e± ుసిu   ప।ౖ  �Nరి  _ది .  ది  
� �ో �ా ి  నాQ,    ధి  Ò
రిు  ¡ � çా పి�ాNక  � ి  ి
గొ�  రిÒ   �Q.  
 

నాది)     
 ا�� �د?�

నాసిq ుు .  
 
 

ग़� �ا�^[              ¢0  ధాQ^-0 ు ేస७  �µ –  �ా� 
 

కాుH  
ఫిj  
ا�.�D  زآ�ة  

ు© ఫి�  �ग़ ు  ుు  �Nరి గా  
ేసి ఖా -  దా .  హీ� © 
ుఖారీ ,  2   ,   కా¹ ుq  .  
 

)  
 ا��_��

నాుు  × రా ు×^  ట३ .  
 
 

నా)  
 ا��4�زة

ుN Qïిు.  ख़ నాµ.  
 
 



 
ఇ� �ా��య 	ఘంటవ� - 01            20 

నా)  
 ا��4�ب�

nారాQq   Q �३ౖ  ి  nో �ే దా ద॥ ౖ నా  
కా  zQ{    రి ి   రాE± 
రిుÒ  సిm ± .  ు టి  సిm ± �ో ^వాు  
�N  రి గా  � �ాW Ò ±�ో ుు© -  
�ా^ ే�३ ు .  వ८   ుు© -  �ా^ 
ే�ేN ¡ �ో v (ు�గా ^ 
ుుv ,  ज़óతో  � �ాW Ò ±�ో రిు�  
ు కో)  ే �३ ు .   
 

t) 	E ا���4   .  
 

1  1  
 ز!�م

కా'�ోN h»మ॥ౖ   �ు( 4ాh.  రోय़ 
¡ కొదీ%  eు Äాి నా N h» ధా 
 

lుH  
L)  

�ا���� ج�Hة  

Wనా ºా�ోN ज़ు  �^ �^  రా± 
m nా�ో,  కా' ుి  Wనా ే[tు 
^ Êటి m  
 

�)  
 ا���Hة

e�రి గోు ుు0 ు టి0  ^   �^ రా± 
m  .  Wనా ºా�ో ज़ు  రా� ు  
 నా^_. µ ¦»�ోN   రాv1 eకా ,  
 ज़ు  రా� ప।ౖ  ( రా±  m  nాప।ౖ )  నాుు  
రోग़ �ాు  �^ �^ ురాख़È h  
తా_. e �ౌ రాQm  ,  m   కా�ో 
ి zటిN ,    గో  కా�ో �రా[ు .    
 

t%   N زر ు వా 5ి  ు८     మ॥ౖ    ి- .  
 

ుH  
సి< రా  

اAس$�ا� ج��5  

జా   ( �ా` aా)  ుి  �ే�  రాE కో  
 కాు కో Nుున८  ుు  కొ२   స७ ు  
ज़రో[.   
 

t1  

 ج[4&

 కా ి^ .  
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XHا�� 

ు% 5¸ా�, కా' రిు% �ో�  ^ eసిÒ  
ºా.  
 

జాహిW
)  

 ا���ه�	�

1 )  ుv¤ u � �ాख़  �३ౖ హి  u   eq గా  
eటి  ుటి టే  � �ా  ు  ड़Eు  
 �ాు  కా .  
2 )  ుv¤ u � �ాख़  �३ౖ హి  u   eq గా  
eటి  ड़E ు ి  �ాQ గా  
ుq ^  �ాు  చారాు  �ే దా � �ా  v 
hుÒ ు  5�తాచారాు .  
 

uరా)  

 ا����ا �
ది  కా' 0 ణాNక  కొN^ి  క �ోWu  ज़�ోి  
^ eద८  .  ख़న॥ౖ �  ుÒ   రాE  � 
 �ొుq ు  eq  ుv¤ u � �ాख़  �३ౖ హి  
u   ' � ప। �ాaు .  'ి  ు८   
þ ే కో �  రిుÒ   సిm ±  �ోNక ి
eవ८ Zచాు .  
 

uu)  

 ا���ی�

� �ాW రి�ా�ో ుసిu మ८ ుప।ౖ  h ధి  
८  ¡ ు^ .  దీN    రాQ�ో 
Nసిుq ^ ుసిu మ८ ు  ¡ 4ాQ  
eుE ప।ౖ  �N రి  _�ోుది .  -  హీ� 
ు ఖారీ  4  దీª  K �ోN 21  ధాQ�ోN  384  
ు ి  3 86  ు  ^ దీª  ు .    

u2t  

 ا��3

�ా�� �ుిN టి0 తో   షి0 �ుu గా ,  
ద॥ ౖ ज़ు  కా±తో షి0 �ుu గా ,  �ొ�ేN  
త१ u టి   ి^తో  Ôనా^ు८    eత॰ Q  షి0 N  
ज़డా షి0  చాు .   
 

u�V  

 ا��[�د

�ా�� 1 eకా ,  �N వాQపి  
ే�ాNక  రిు २ ుు  N రోధి�ాNకి ి  ేస७  
h» vుÒ   �ే దా �ా�� &' దిQ  
ద८ శాN^  ^ �ాNక ేస७  e±ి  
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e^.  Ô�¤ న८ ది  � �ా  v�ోN 
eధా ज़సిద &ాతా�ో  టి .ు�� 2 -190  
 

ग़�P)  

 ا��,.�
సి రి¦ ద८   వ॥ౖ ు ^ Wఖా¹ -  కా' 
రిు%  ºా .  సి రి¦ వ॥ౖ ు  ు ి  ే[  వాు  
' �  రిుÒ  సిm ± �ోNక eవ८ Zి   
�३ ు .  
 

ग़ు%     

N4ا�� 

nో ే సి  nా రాQq   రిుÒ  సిm ± .   
 
 

u75    

�رHا�� 

þ� దాNక  ख़ి .  
 
 

ग़)  

��Hا�� 

ుÚవా .  
 
 

ग़ుh 1     

 ج�ه&

� ºా�ోN  త१  ,  జా± .  
 
 

తా�     
  ا�$�ب�;

eq  ుv¤ u � �ాख़  �३ౖ హి  u   
ు(�4ా)  �ో రిన॥ౖ నా 5సివాు ,  
�4ా ుుు .   
 

ज़F      
 ت��ك

దీనా ుEు q  గా 700 కి .W ज़ 
�ో ^ eసిÒ  0  .  

 వాH  

@ా)  

�G�'Aاف ا�b 

Ô© µ �ు  10 రోग़  µ ¦·ుు  
Wనా ుి  �[ ేస७  h» కా4ా   
eìి,   eìి µ &' ుQ  
hు�ో  టి .   
 

 వాH  

దా  

 �bاف ا��داع

µ �ే దా þ ड़రిq  ే సి  కా'  ు� 
  ºాతాు  ±ుు  e¦ణాNకి  
ుు  ేస७  ు  eìి.  
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తా]         UcDا� కా' W�ో ^ eసి 0 % .  
 

కL)ీ  

 ا�$�6	�ة

�ా�ख़ �� -  "�ా�� Q గొ�వాు"  
N  �ారి  .  

కL5ీ  

 ا��6$	�

�ా�ख़ ��-"�ా�� Q గొ�వాు" 
N  
 

'V/             
 ا�$��	�

ు¤^-5ుు  మ॥ �ో వ८ స७  ు  ు � 
 

హీtF  

d	4,$ا� 

ज़� ు  ు'ు  ¢5, దాN �ాN^ సి,-  
నో� �ో  ప। టి0 ,  ,-  २ h �ో దా� 5క५  � �ాW 
�ాeదా.  (హీ� ు ఖా రి దీª  
�ోN O K) .  
 

1  

 ا��4$	&

కా' ు  q   ºా�ో Ù 
రిు%    ^   ºా,  'ు^ే  
కా' Nవాుు  þ కొు  �  రిుÒ  
సిm ± �ోNకి  eవ८ Z � éాు .  
 

�1  

&H	$ا� 

రిు�మ॥ౖ   న८ ప।ౖ  ేుు  � �ే దా �^గా  
టి0  వాటిN  దాNప।ౖ   దాNN ు ది%  ుుv  ది  
ు ప।ౖ  ుు% కో .  Üు   N ¡�ో,  
 ది  ుज़ రిు ుు©  ు  ుు గా  
రిణిుుది .  
 

>:)  

���� 

దీనా రాNక    ప७ uి �ోN    ప७ ు .  
 
 

 రీo          
���	
 ا�

ుది% � ,   దా� �ో రॣు  �ాుu  5క५  దాు .  
  

 రా�)  

 ا�
	اوی

దా� న॥ �ో రా· ºాÒ   ( `ా  �ग़ )  
 రాE రిే  �÷,  ు  �ग़ు .  
zటిN  కాగా గాN ,  �ాज़హిగా గాN 
రిు[.     
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ఖా  

ءا�����  

కా' h రోग़ � �ా  సీE రి� వాు .  
 
 

vL)  

 ا�$��	�4

పిి  రిు త॰ న॥ తో  ¦ు ే८    
 .  
 

vL)  

����
 ا�

þ, µ �ో ు'గా 5క५  ‘Æ३ౖ �Ç  
 �ా�ख़v Æ३ౖ �Ç ’  న८  h» నాు .  m   
"�¦Qు   �ా��!  Ü పిుుక  ి
�¦Qు"  
 

 వా]     
 ا���اف

కా 4ా  eìి 
 

ख़h V  

���
 ا�

ఖా_దా�ో -  �µ �ో ज़ు[^tు దివ८  
ు వా ,  "q Qు5�ా�హి "  ు� " � ు  
^ ుvు£ज़ు�ా��" ు .   (హీ� 
ుఖారి  దీª K ,  1 ుq  .  దీు 
� .  794 ) .  రిు "�ా�� � వ८ ర६  
 రాుQు  �ేు ,  ుv¤ u � �ాख़  �३ౖ హి  
u   �ా�� &' eq "  N �ా¡¢E 
N ज़డా Ò   ది .  
 

 సీ/ 1  

����
 ا�

�µ ड़రిq  _ ు వా "×�ాు 
�३ౖ ుÙ  vు�ా��" ज़ ుి  వ॥ౖ ు  
రిు  వ॥ౖ ుు  ుఖాN^ ±� .   
 

ग़o V  


��ا��  

రా· ºాÒ నా  -  `ా �ग़   రాE 
ు ి   ºా  కాు ºాÒ నా   -  � 
�ग़  Q కా�ో t॥ౖ నా ర६ ,  
రిే  �÷  �ग़ు  .  
 

తాज़A  

 ا�����ت

తాज़¹ న८  దాNక  hq మ॥ౖ ి   రాçు ,  
nావాు   నా^_. దీN  Ò   ు   కౖॢ   
 రాుQిN  ది5 ష।ౖ తాు^ ,  ज़తాు ,  hK� 
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ు ,  రాख़È�ు ,  ज़Q�  ¡Äాు ,  
ద॥ ౖ ज़ు ,  ుQుుుు ¢ థాQద॥ ౖ వాుగా  
ड़Ô ,  రా ధి .   దా -  eq ు  
తాज़¹ గా ేు కొN ు% Wరి గా   
 రా ధిుq  �ాు .   కా �ాుుు ,  రాग़ు ,  
నాుు ,  �ుు  గా  ు% Wరి  
ురి /ड़Ô.  [ ఫీ×�  Æ३ ^  |�  
ు��  h K,  ుq 1 ,  ప७ Ô 512 ;  (B .  2 : 5 1 ) ]    
    

తా) ب����ا దీనా ుE &' రొ ప७ ు .  
 

ज़5 . E ا���ر               
 

తౌహీV  

�	 ا�$�
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

తౌహీ¤ టే   �ా�� &' E.  ది  
ज़ు nా గాు .  (A ) �ా�� '८   కౖॢ   eుు .  
తౌహీ¤-�-ుज़,¹. �ా�� '८  h శాEN 
టిక   కౖॢ   eుుీ  N hE సి ,  న८  
షి0 q ,  Nర६%  ుు ,  �ోుు ,  ¡¡ుు .   
(B )   రాు  �ా�� '८  ుô ు .  
తౌహీ¤-©-ज़హి¹ �ా�� � వ८ రॣEज़ 
రాు  ( ºాÒ ు ,  వ८ ు కోు ,  � రిÒ ు ,  
ు0 ు  -  e�ణాు ,  5  � ,  దా   రాvు ,  
వా దీ¡ు ,  µ  ¦»)ుô ు  కాు . (C )   �ా�� 
&' ప७ ుu  రిు ుుణా�ో E.   
తౌహీ¤-�ాv    సి ¸ా¹ .  ( i )   �ా�� రిు 
 eq  u �ా�ख़�३ౖ హిu   ज़�� 
�ా�� ు ప७ u  తోన८  పి వా5.  ( i i )   �ా�� ు   
కా  వ८ ర६  రిÜ  ప७ ుu  /  ుుణాతో  పి 
ज़ు .  ( దా -  ©  రీ)  ( i i i )   �ా��  
K  (ు��) �ో ప७ '^ �ే దా  eq  
u � �ాख़  �३ౖ హి  u   ज़�� �ా�� &'  
ుుణాు  /  hZ6 ు   �ు�ు ,  ేు�ు  
�ేుడా,  ుు  zటిN  �ాదిుడా 



 
ఇ� �ా��య 	ఘంటవ� - 01            26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

తౌహీV  

�	 ا�$�
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�v5.  దాు  ు�� �ో(20 :5 ) 
ప७ రొ'^  hగా  "�ా�� �ా �ø - సి� 
ప।ౖ   ధిు0 ॥ౖ   నా^ు .   సి�  
కా  ప।ౖ   ది .  e|రోग़  రా· ు  ज़ 
nా�ో రిు ¸ా¹ రోग़ (Ô© µ 
�ు  9   రోग़)   �ా�� 	 ర �ో N  (Êటి)  
 కా శాNక  � éాNి "  eq  u � �ాख़  �३ౖ హి  u   
ప७ రొ'నా^ు .   �ా��, nౌ±సిÒ ± �ో తో �ాు  
�ేు .  కాN   �ా 5^ రి� ది .   
“ు  �ో5ద८ దీ  �ేు ,  రిు  
E hన८ వాు  ज़స७ వాు ” .  (ు�� 42 : 11 )  
E hన८ ,  ज़స७  ड़ë  క   �ా�� ు  N ిq
కాN  క   �ో5ు �ేNN ిq  h» ు�� 
శ �ో   Nज़పిుq  ది .   �ా६  ు�� �ో �ా�� 
త१ 5పిుu “న८ ు  నా  రॣు  ేుతో  షి0 � ”  

(ు��  38 : 75 )  రిు “�ా�� ే_ వారి  
ేు ప।ౖ   ది ” .  (ు�� 48 : 10 ) .   వాQ 
దాE రా �ా�� ు  ేుు  నా^N త१ ుుq  ది .  
కాN  వాటిN  �ో5 వ८ z  �ేు .  " �ా�� ',  
',  ు ¦�ో�  N^  చో�ా�  
 నా^ు ,   �ా�� రాEరాQ¢" N కొు  
�ుు^ుu  కాు డా ,   �ా�� &' 
eq ు  ज़� �३ౖ హి  u   ు�,  8ాహీ 
�३ౖ హి  u  ,  ज़�ా �३ౖ హి  u  ,  �ా �३ౖ హి  
u   రిు ు  eq  ుv¤ 
u � �ాख़  �३ౖ హి  u   ు  ज़ � 
Nమ॥ౖ   h శాE�ాన८ ^  �३ ు .   ज़ు  
nాగాు �ా �ా u �ా�� ( � �ా�  �  వ८ ర६   
 రాుQు  �ేు )  �ో ¢óమ॥ౖ   నా^_. eq  
ుv¤ u � �ాख़  �३ౖ హి  u   ు 
ురి చా�ా   ( వాÔ� © q 4ా )  
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తౌహీV  

�	 ا�$�
 

ది  తౌహీ¤-© –ज़హి¹ �ోN   ుQ 
nా ."ుv¤ u � �ాख़  �३ౖ హి  u   �ా�� 
eq  N న८ ు  �ా¡¢ుq నా^ు " న८  �ో 
ज़డా దీÒ   దాిది .  టే  ురిేుు  
 �ా�� K (ు��)  ువా �ా�� eq  
u � �ాख़  �३ౖ హి  u   � వ८ ర६  ज़ ుô ు  
కాు . (ు�� 59:7 ,   3 :31)  
 

రీV  

 ا��Pی�

� రిు రొట३0 తో  ८    eత॰ Q  
 .  
 

�ా)     
 ا�P<ث�

ज़దాड़¤, �ా_, ±రిvదీ  దీª Kq ు  
 

 

ज़5 దీనా�ోN  eసిÒ ا��Pر           E.   
 

�:ు
H  దా  

 ث4	� ا��ادع

దీనా W�ోN   eద८  .  
 

 

 

 

గా�{     
V	ب�Zfا� 

�ాు�ాటి  �ొవ॥ౖ   దో కాు .   –  
% గా�  
 

ज़5 ب�را��      ది రీ  రॣ'.  
 

జా�H  

 ا��ج�ل

Ò ు  íड़రిమ॥ౖ   సీ� (An t i c h r i s t ) .  
nా`ాగా  Qవాది .  ज़కాతో í 
ేస७ వాు ,  �ే  వాు , ( 6 : 158  	   ^ ు:  
నోు ,   దీª  న॥  .  649- 650  v o l  4 ,  హీ� ుఖారీ . )   
 

9:2  

 ا��ی�ن

�ా�� &' ునా��ో దొ టి  –  e 
వాుదారీు ( a c c o u n t a b i l i t y )  �३ 'ు  |ు�  
ది నా ज़ज़q ,   వారి  వా రి   ప।ౖ  నాQ 
hచా ేస७   కౖॢ  నాQ¦ధికా రి  -   �ా��.  
 

దా  ̀  

 ذات ��ق

రా�  వ॥ౖ ు  ు ి  ే[  þ ¦·ు కో 
eత॰ Qకి కా'  రిు%ి  Wఖా¹ ºా .   
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దాు�tతా
ఖ३ౖ 2  

3	?�D4ذات ا� 

ज़ � సిదీÒ �   ది� �ాख़  ుô  ు�రॣq   �ాv  
 ది� �ాख़  నాô  ు  Eి ,ుు .  దీN m   
-  రॣు ు  �ాaు^ (Æ३ ు0 ు )  సీq ° .    
(�ో h   ు  �ాaన८  రॣు గా  
á5[ ,  దాNతో  nో �ా�ిN ज़టి0   
వ॥ౖ నాNకి  ుుq గా   ,ుుు eq  ుv¤ 
u � �ాख़  �३ౖ హి  u   చా[ు .   
 

దా�*  దిô  �ో 6 ుు  �మ॥ౖ   hు  
నాణ४  
 

దాుH  

దా  

�ءfدار ا�� 

నాQ� çా ,  కోు0 .  
 

 
 

దాువా  

 ذى �bى

కా'�ోN   �ో. దీN�ో eసిదిÒ  २  ది   
4ాh ^ది .  eq  ుv¤ u � �ాख़  �३ౖ హి  
u   కా�ో కా'  �^ 0 గా  
८ ది .    4ాh కా' రి ధిక  ి  ८ ది .  
న८ ు  కా' 0  4ా గా వాQపి , ది  
కా' రి ధి  �ోు  ే[సిది .   
 

ది��  ا�_!; 

  

� �ాW eుE ¡�ో ì५ గా  
Rhుq ^    రాvు  २ ది  ుసిu మ८ ుు .  
 

ది)  

 ا��ی�

ख़ ది¦¹. దో షి  ు  ే సి  Q 
�ే దా గా¦ు ుు గా  ుN ుుు  
�ే  గా¦�३ౖ   వా రిక  २ 5u  ే  ి  రి�ు  �ొుv .  
  

దిh 1  

 ا��ره&

రॣు  వ॥ౖ ు �ా  ుు ±q రిి 50  4ారీu  
ి ుుు   రిज़६  వ॥  ి నాణ४ .  దీN hు 
1 /12 ు  గాు  ý¦Q� ు  �.    
 

దీ dా. �جیا���   öq �ేN E÷మ॥ౖ   సిు'  q ° .  
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దీ నా5 ºాá  ا��ی4�ر      గాు  నాణ४  .   
 

ు� �,fا�  ड़రాE^ు .   
 

ుH రాh1  

�موذو  ا�ر

5u  ుు  ుుు .  
 
 

ుH 
)  

 ذو ا����ة 

� �ాW కా�३ ు �ోN ు కొ న॥  .  
 
 

ుH రౖॣt2  

 ذو ا��� 	3

Êq  eచాన८ ^   గా  రి �ా5�  
ड़E  కాు  � Úరిq .  Nమ॥ౖ   ద॥ ౖ h శాE సి ,  
ి  ు రి�  ు�� �ో 18 :83  
e� éాhి ది .  
 

ుH 
)  

���Fذو ا� 

© కా4ా  © �N¦Q�. (hK�రా 
ుు  ు ి  య० � ద८  �ోN    . )  ది  
 థాÙ రిు ు३ౖ �ా� త१ ు  २  దిది .   
 

ుH 
రా>V  

 gذو ا�.�ائ 

ణి� ుు  ుు  వాEు   
�ో ు ి  కొ nా గాN^  �ొద८ ,  ు�� త१ 5పి  
వాుు.¢ి5వారిN ��ాు ا�����   
 

ుH హిo )  

 ذو ا�,��

� �ాW కా�३ ు �ోN న॥ ^ న॥  .  
 
 

ుH 
ख़�३ౖ ) 
 

 ذو ا�,�	.�

దీనా వ॥ౖ ు  ు ి  ే[  þ ¦·ు కో 
eత॰ Qకి కా'  రిు%ి  ºా.  
నాు ది  ‘4ాQ� ö ’  ప७ ు తో  పి 
ుు^ది .   
 

ज़�1 
  !,�م   ذو

hవా ధాNక ి ड़ రిq గా ,  N^  రి సిm ు�ోు  
Nష७ ధిి 	 రి  ుు ుు  ( తోు టి0   
�ోుు ,  Îి ,  మ८ �, కొుు . . . )  రిు q .  
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'% N	�4ا� ద॥ౖ నా  ¦»�ో 6  ుు  స।ౖ Nుు  
నాE హిుq ^    స।ౖ N  నాుు .   
  త१   నాుు .  
 

�  

W�4ا� 

కొనాన८  ద८Ò   ×ు �ే �ో_నా ( ు'   
Eय़ుज़)  కొ�ాNక  e±^ుq ^ుuి   
ే,  í ే.  టే వాq  గా  
కొనాు  ుు^ వారిN   రి� రిు 
��   ుq ుు  ు    టే  ు' 
ు  కొన८ ుu  ు రి గొ�.    
 

జాషీ  

 ا��4�ش;

థిyపి¦ రాग़ శాNకి  Eి ప७ ు .  
కాN ,  ' న॥ �  న८  రాग़  ు రి� eత॰ Q గా  
  వాిది .   
 

జా�  

 ا���4ى

|ు�ది నా �ా�� రిు  &' 
e± ' దాుిక  Q రి६   కా ి
nా.  దీN   కో  m   Q ��ో,  
�వ८  ,  eదిుు .  దిQు��  58 : 7 - 13  
¹ �ో ,  ది Qు��  11 : 18  ు:  నో: ,  హీ� 
ు ఖారీ  -  ज़  దీª  K �ోN 621  దీª 
ज़ి .  
 

�V ుq ا��4	_                  �ాÜ.  
 

�)  

�H	H4ا� 

చాీు २ � 
 
 

వాఫిH  

K'ا��4ا 

 ఫి �ా -  దాNక ख़ి .  �Nరి గా  
రిN ద८ Z� తో �ాు  
ు   రాు  వాు గా రి .  
 

�                         W41,ా@64 ا� /2  ý¦� ు  �మ॥ౖ   ుు   
 

� nా`ాగా ا�4,�        గొు�ో ८  ప। %  q నా ళాN^ 
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(NN)  కో దాEరా ట३ ు   ధి.  
5ది న८  m  ज़డా ుq  ది .   టే ు© 
µ న॥   10 త॰ దీ µ ¦·ుు  కా' 
రిు%    ^ Wనా న८  ºాతాNక  ి
	 �ో  ుుు  5ే[ ది  
 

�కా)  

64�حا�  

� �ాW vÒ ±�ో,  � �ాW 0 మ॥ౖ   
రి¹ eకా  రి६  h వా.  
 

�శా%  

 ا�4��ب

కా¹  న८  hధి దా -  �N రి  య९ Q Ü 
న८  N�ా� �ాు .   దా -  గాు  
N�ా� 20 ¢ª ఖా© .  ది  దాదాు గా  94  
@ాుు .  సిE�  &' N�ా� 200  ది�  Ù 
ు.   ది  దాదాు గా  640  @ాుు .  �ధానాQ 
రిు ख़È�ా N�ా� 5  ు�  ు .  ది  
దాదాు గా 673 .5  కి .@ా.  ట३   N�ా� 5  
ట३ ు ,  ు N�ా� 5  ుు  రిు గొ@ॣ  
N�ా� 40  గొ @ॣు .  దీN దాE రా  త१ 5స७  ద८ ¢టే  -  
రి  	 రౖॣ నా  ర६  Ü 94  @ాు గా 
�ే దా 640  @ా వ॥  ి  �ే దా  673 .5 కి .@ా.     
�ే దా 5  ట३ ు  �ే దా 5  ుు �ే దా  40  గొ@ॣ  
టే   ధి గా  టే -  దాN ప।ౖ   కా¹ hధిదా 
�N రి గా  Nుప७ �ో � �ా  v త१ 5 పి  
hగా  � ప। 0 �३ ు .  
 

ుు%  

N�4ا� 
 

ుు� టే  eత॰ Q eద८ శా�ో,  �ు 	  
e±షి6 � hK�ు .  zటి  	   N¢ 
 రా(�ో, N¢ ుుు�ో 
¦ hK�, Ôనా^ు,  ద८ ज़, ుQ  
ుుు ,  నాQు ప७ u  W -  వారి  గౌవాm   
�ే దా వారి  ుి  ద॥ౖ నా ey �ొదాన८  
తో 5  రి�.   
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ज़2  ే  �ن            
 

') �	�.ا� � �ాW vశాq ° �ో �ాిQ �ాది�, 
|ు�ు  E5ి � çా_క ే రి  Qకి ిq .  
 

5   ��.ا� ు �ग़ .   `ో,  వ८ ుCు,  
ज़రోQ¦Nకి  ుద८  రిే  �ग़ .  
 

F దీనా 0 '�ك               ణాNక  	 �ోN ి  0  .  
 

రా>V  

gا�.�ائ 

ుN ుుు  ేసి  వాEు  
nా .  ు�� 4 ధాQ11 ,12  రిు 
176 �ో వాEు  nా గా ( 1 /2 ,  1 /4 ,  
1 /3 ,  1 /6 ,  1 /8 ,  2 /3 )  ురి� hరిిది .   
  

రీ) 
�fا�.�ی  

�ాపిి q Q ,  N.  
 
 

& H. .����
ا��	3 '�ض  

ది  e± 'ज़ �N రి గా ,  h ధి గా  
రిసి Qక q Qిq .  
  

& H  

క@ాి )  

 '�ض ا�6.�ی�

ది  రి  ప।ౖ  �N  రి గా ,  hధి గా  ^ 
�ాज़హి ,  ¢షి0 ,  ज़ుvి  q Q .  
� �ో రో  ు  z టిN  4ాQగా  ड़రిq  
ేస७q  చాు .  త॰ కాN e± 'ు  h ధి గా  
�ా�ొèసి  �ేు .    
 

@ాహి� 
W� ا�.

ు రా(�ా८  వాు ,  చాీు  २ ప७ � వాు .  
 
 

తాA ే� ±ు ا�.$�ة      దా 4ాN సీq ° .  
 

ఫి*  ��.ا�    � २ ుు ,  �ాుణాQు  ºా�ణి 
K థా ధాగా  త१ 5ప७  � �ాW vశాq ° .  
 

ఫిt)  ख़ -  ఫి తా� .   రా  , హి,  
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 ا�.�4$
 

ి ,  v�ో ు ,  గో.  
ు సిu �ో  $ే దాు  రిు ుు ,  �ు ,  
ø ు ,  కొ �ా�ు  ుుు^  . 
 

ఫి:)  

  ا�.�ی�

పి��ో_ �ే దా రి గాè  ड़ రిq  ేN, �N  
రి  � �ాW రాvు  (µ ¦», దా�  
వా   ది5వ८ సి  చా రాు  �ే దా   రి గాè  ేN 
ు  Ê. )  ుు గా  २ 5u సి  రి� 
-  �ాధా గా ज़�ో �ే  � ధానాQ 
ज़�ో �ే  ు5 ज़�ో ుది .   
 

ఫి రౌ�{  

 ا�.�دوس
E	 �ో కా Q�ో,   E రాè   టే  ు' 
ుq �ో  ^ ,  హో^మ॥ౖ   E	  .  
 

ఫీ ుÒ       ءا�.;              ేుడాన८   � �ొుq .  
 

'  

X	ا��� 
  

దీనా�ోN �ధి m .  eq  ుv¤ 
u � �ాख़  �३ౖ హి  u   &' న८   ుు 
ుQు ,ుు '  ేినాు  
 

)  

 ب� �

ख़  -  ు¤^.  ¦·ుు  h» m   
	  5దాగా  రి�ే  �తో  తో 
�ాు  కా' రాNక  తోుు  �[ ట३ి ,  
ు ,   ు% .   
 

�  

 ا���ر

ది  దీనా 0 ణాNక  ి  ìిణా దాదాు గా  150  
కి .W.  ज़�ో ^ eఖాQ eద८  .  ' 
ు సిu   రిు hK�రాు�३ౖ   ు రౖॣ షీు 
Q  � �ాW రి»�ోN Ê0 Êటి � 
ుÒ   రి ిది .   
 

హి)  

 ا��,	�ة
�ా5ే[   ట३ .  eత॰ Qగా  దీN �ాు  క५  
hK�రా కో రిు  Q ద८ ుÈ 
రా కో ది5ప। టే0 వాు .    
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ు  H  

�ాP5  

 ب�4 ا�ص.�

Æ३ౖ జాటీ�  ుm ు .  
 
 
 

� ا���     �ా�� &' ుq ు    ద॥ ౖ  దాుు .  
 

dా�ా1 م��%ు  ب .  
 

�దా) 
 ا�����

� �ాv�ో ే[ి ుటి  ºా�ణి 
ధారాు  �ేN e± hరీ ,  ज़ 
5�తాచా.  
 

�న॥<     ज़2  

    بj4 ���ن
2  ×రా ు×   ట३ .  
 
 

�న॥<  ఖాV  

�ضF! j4ب 

 × ు×   ట३ .  
 
 

ురా*  

 ب�اق

 గాి టే  ప। % ది  రిు ు£  టే  
�^ది  _   eత॰ Q  ుు .  eq  
ుv¤ u �ా�ख़ �३ౖ హి  u   దీNప।ౖ  
ज़ు[N మ८ రాµ -E	 �ోు  ¦» ే శాు .  
 

�३ౖ  ు  
�ిదా�2  

 ب	�� ا���Gان

ది  కా' 	 రి  ख़ద॥ ౖ ,¦ న८  ºా�ో 
హి#  6 ×   రి ి   . ధి  
eదిు  కో  ు రౖॣ షీు % ు  రా4ారి  
గా  వ॥ óÈ  థాv�  ది� �ాख़ుô  ు  
ధిచాన८  వాq  దావా�ా వాQపి�ది .  
tు  థాv�  ది� �ాख़  ుô  ు  �N 
5ి� వాq  ు  Nమ८  _త॰ ,  
ు రౖॣ షీుతో  ుÒ   ే�ాNక  తాతా ి
సిÒ మ८ N eq  ుv¤ u � �ాख़  �३ౖ హి  
u   ే±ప।ౖ  వారి  ుు ే సి  .  
 

�३ౖ ుH  

y{&  

Æ३ౖ ¹   టే  nా `ాగా  . �ాధాగా 
సి� ¤  ు  ‘Æ३ౖ ు �ా�� ’  టే  ‘�ా�� &' 
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�ు ب	j ا���Hس ’  N పిు� éా ు .  ‘Æ३ౖ ు©  ý�% ’  న८ ది  
३ �३   �ోN eఖాQ సి� ¤ .   � �ా �ో దీNక  ి
ज़ h» � çా Eుు^ది .  ు 
Ú�ో Êటి h» సి� ¤ ,  కా'�ోN 
సి� ¤  © Ù, రॣ డో  h» సి� ¤ ,  దీనా 
�ోN eq  ుv¤ u � �ాख़  �३ౖ హి  u   
&' సి� ద॥  z.   
 

�३ౖ ుH  

ज़5  

j	ر ا���H�Hا�  

7 కా  (E	 )  �ోN �ా�� &' 
.  
 
 

�३ౖ ుH  

� ా{  

 ب	j ا��Hراس

దీనా �ోN   ºా (ది  ज़ు 
క५ �గా  ८ ది )  
 

�३ౖ )  

 ا��	��

� �ాW v�ో eు   �ు 
( నాుి కి ) ,  తాు ड़ë  hధ८ ుమ॥ౖ  
�ాN  ేస७  e�, వా గా &.  
 

¡) 
k�6وHا� 

Nుతా× ిh ,  � �ా  vగా  
ుు ,  ు  రా కా�టి కీ ,  z టి  ప।ౖ  
ుటి  Z æా  �ే �ో_�టికీ ,  zటిN ే 
�ో �N త१ ుిది .   
 

ఖామ॥  

¤ాహీ  

�م إب�اه	&�! 

h» కా4ా�N^ eq   �ాv�© 
�३ౖ హి× �ా  Nరిvుq  గా ,  eq  8ాహీ 
�३ౖ హి× �ా  N రాvణాN^ రిज़స७ ుు  
Nుు^ రా_. 
 

ఖామ॥  

फ़�V  

�م �Hا�
 ا��H,Hد

ుQ^ E	 �ోN హో^ � çా .  
ు�३ E రిక  కాు డాీ ,  ుv¤ u � �ాख़  
�३ౖ హి  u   ు  ది  e�ాదిుు .  హీ� 
ుఖారీ  6  దీª K�ోN 242 దీª .  
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గాఫీ5 
�	'�ZHا� 

ు రాE కొ టే0  Ôుు �ాటి   దాm  .  
 

¦ి%
 ا��ZHب

ज़రాQq  _ వ॥ న८  రిే  �ग़.  
 

జా)  

 ا��Hار��

Q�ా 
 
 

§{     
 !$�س

"ు% "  న८  m ¢ే[ రిø �  .  
 

థా¨  

; �PHا� 
 

�టి�టిక  ి८  ు��ీ  నాు ,  ద८  
ज़� ¸ా±� ధాQ.  ది  �ా� 
(�ग़)  �ోN e± కాు�ో  ిుుది .  
 

నాసిH  

.  H  

l)  

 l,ا� dس�4!
 وا���Hة

µ ు  ధి� ు  -  � 
రి,  కా4ా  &' eìి,  ×¸ా 
రిు రాE� Q �  ే,  
 రా¸ా¹ మ॥ౖ దా�ో Nుచో ,  ు% 5¸ా -  
Wనా�ో  ,  రా¹ ప।ౖ  W 
(రాख़È h)  ే, దీ (ు  
5)  E  Ê�३ౖ h .  ड़ రిq  h రాు -  
హీ� ు ఖా రీ  2 ,  3 K థాు  (µ,  
þ ధాQ¦ు)  ज़�३ ు   
  

��)  

 �,	4Hا� 

 -  నా�.  తాతా'5గా  కొ 
కా కో ख़±గా  ుు  E८   
ట३  �ే   గొ@ॣ .  కొకా దాN �ాు  
పిుు'N,    రాE దాN E �Nక ి
± రి ి  వాు  ేుు .    
 

ज़/ F 
  ا�HH��ك

 ుుు 4ాN,  దాుు .  
 
 

వాv  రిÔ© గా  tు 4ాNు గా  Rh�,  
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� ºాతాు २ ا��Hا�; N వాు .  
 

5  

�]Hا� 

hవా�ో q  nాQు  ే[ ^ ు�ు .  
Rhతా దీN ప।ౖ  ड़ రిq  ు'ు  nాQక५  
२ ు తా_. 
 

�1 
 ا�H,�م

ు  EÙ ज़ి .  
 
 

ఫిరీ 
�'�ي�! 

య० � ద८ ు  eత॰ Qమ॥ౖ   ుుq ు  

 
 

9థి5  

�ث� 	Hا� 

మ॥ q టి  సిు' దిుు .  
 
 

గాu  

�زيZHا� 
�  ు  ख़ .  h» ుÒ   �ే దా ది  
రి ి  చోు  �ే దా �ా�� కో ుÒ   ే సి  
ుÒ zు ి  ు  రిు ుుణాు .  
 

దీ)  

 ا��Hی�4
e eసిÒ ,  eు 0  .  ది  eుq   �ౌ దీ  
ర६ ,¦ ద८ �ో ^ది .  ' eq  
ుv¤ u �ా�ख़ �३ౖ హి  u   &' 
సి� ¤  ^ది .  ड़Eకా ది  ·� న८  
ప७ ు తో  పి८ ది .    
 

�)  

 ا��Hوة
కా'�ో సి� ¤  © రా ు  ుుN  ^ 
�^ కొ.  
 

H  

రా1  

 ا�H#�� ا�,�ام

ు% 5¸ా -  న८  ప।ౖ  �ో hరిి ది .  
 
 
 
 

సీ& జ �ాH  

 ا�5H	m ا��ج�ل

ज़ు  సీ� (ు�� �ోN  6 ధాQ 
158  రిు హీ� ు ఖా రీ  4 దీª 
K�ోN 649 రిు 650  దీª ు)  
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సిo ుH     
ఖాR  

��5Hا� �ا�?5  

ज़�ో�ోN ज़డో Q h» � çా.  ది  
३ ు�३   �ో ^ది .   
 
 

సిo H     
రా1  

��5Hا�,�ام ا�  

© సి� ¤  © రా న८ ది  ज़�ో�ోN 
Q h»మ॥ౖ   � çా  .  h» కా4ా   
దీN ºా�ోన८  ^ది .   
 

7bా  

�ా�)  

ا0 !�ش�ء  

ది    Ë nా`ా .  దీN  m   -  ద॥ ౖ త॰  
 �ా�� ు� éా డో .   �ా    � 
Ò ± .  
 
 

�t)  

ـ�4ّـ�Hـا�  
కా'�ోN  eద८  .  
 
 

�థా-H  
�ل�PHا� 

గారాN^  ज़�ాNక hNyిే    ి
eత॰ Qమ॥ౖ   ज़.  ది  కొ२   ज़ज़గా  4 -
2 /7  @ాుు  �. 20  ¢త Fా© = దాదాు  
94  @ాుు .    
 

��ా�F  

 ا��5Hاك
రాÇ  న८  २ ు0  వ८ ख़È ,  zటిN  ख़È 
తోుకో �ాNక  hNyి� éా ుి .  
 

�o 2     
3�,Hا� 

ు0 కో�ాNక ుు గా  ి ప।ౖ  nా  ి ే±  
£.  
 

�ఖాA  

�ت�	Hا� 

 –  వాO¹ .ا���ا���   þ �ే  µ 
ే¦న८  �తో  వ८ ర६ Eు  దిు' ు ి 
కా' ేర६  ¦·ు కో ¦ �రాè�ో 
Në _ి కా' 0 ు   రిు%  
ºాతాు .  z టిN eq  ుv¤  u � �ాख़  
�३ౖ హి  u   N[_�నాు .  ' ¦·ుు 
�Ù రి� éా ు .   
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ుది2  

 ا�oHذن

సి� ¤  ు  �[ ,  �ग़ ేుుN,   �ా�� ుి  
ుnాు �ొN ,	 గా దా� (�ग़ 
 ^మ॥ౖ N ే� పిుు )  పిుు  
Nే[ Qకిq .    
 

ుక]ి  

U6$�Hا� 

త॰ కాG  (క५  �ా�� కో సి� ¤  �ో  ८  
 కావా)  సిm ± �ో ^ వాు .   
 

ుª�దా
A  

 ا���Hذات

ज़ు © �  (ు�� �ోN 113 
ధాQ) ,  ज़ు   నా^�  (ు�� �ోN 
114 ధాQ)  
 

ుకా%  

Nت�6Hا� 

కొ  �[,  దాQ ుి  స७ E[ 
�ొ�ాNక   �Nతో � ి
ేుు^   4ాN 
 

ు«1  

 ا��fFHم

-ుज़�.  ుv¤ u � �ాख़  
�३ౖ హి  u   కా�ో � �ా  సీE రి�నా ,   
Èతో ు  ज़�ే  �ో_ Qకిq .   
 

ుuo .  

 ا���Hز

కాÈేు ీ (ుుq ు)  ు రి� �ా 
5ి  Q కిq .  
 

ుజాహిV  

�ه��Hا� 

ख़ -  ుజాహిు�.  Ô�¤ �ో �ా�ొèన८  
ు సిu   ుÒ zుు .  
 

ు< హిज़2  

 ا��H$[�ون

v ు రి�   �ోన॥ౖ నా ర६ ,  ు�� 
రిు ు^¹  ధాగా టేన८  ురిే  
 � �ాW v ిుు .  
  

ు& W)  

 ا��Hد�.�

కా' �ో5మ॥ �ోN   eద८  .  µ 
¦·ుు  ¸ా¹ ది రా· ' కా  
ïి ది  N� �ోతాు .  
 

ునా ,�నా  

�4!    
కా' రిు%   ,  రా¸ా¹ మ॥ౖ దానాNక ి
�ోయ९  దారి�ో ^ h» ¦Äా m  .  కా' 
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ు ి   ది  దాు గా  8  కి .W. ज़�ో 
రిు  రా ¸ా¹ మ॥ౖ దా ు ి  దా దాు గా  16  
కి .W.  ज़�ో ^ది .  
    

ు/ ు
H  ుज़%  

 !�o.� ا����ب

� �ా   రాvN^ Hొq గా  సీE రి� వాు ,  
v�ో N�ొు'కో�ాNకి ,  eq  ుv¤ 
u � �ాख़  �३ౖ హి  u   ే సి  రిm   �. 
 

ుజా)     
 ا��Hاب�4

ి�ో_ ज़� ు  Èు  ుు గా  తాజా  
ज़� ు  ख़È v.  రిు ి �ో_ 
�ా¡Èు  ుు గా  తాజా �ా¡  ख़È 
v .  ప।ౖ  రॣు  రా(�ోు ,  ి �ో_ 
వాటిN  ज़ వ८ � éా ు  కాN తాజా  వాటిN  २ ు0 ప।ౖ  
 , జా³_ు  �३ ' తాు ,  టే 
ज़ వ८ ుడా నా వ८ � éా ు .  
 

ు< ఫి*  

�३ౖ )  

q	�� 
.$! 

 

దీN  m   -  ' ీరి� దాNప।ౖ  �ే దా  ज़ 
ీ రి�  దాNప।ౖ ' .  హీ� ు ఖా రీ  రిు 
హీ� ుసిu   దీª  K థాు ,  
రॣ ి టి �ోు  ^ దీª ు రి�   
వాుు^ది .    
 

ు)  

��$Hا� 

తాతా'5  hవా. రౖॣ నా Em   ుి  
ज़గా  ^tు తాతా'5గా  ుటి  
hవా ేు కో�ాNక � �ాి v  తొ5కా�ో 
ు± Eిది .  కాN  కొ కా   రాE 
�ా�� ద८ శాురి� ది  Nష७ ధిిది .  
 

ుహి�  

W,.$Hا� 

ు రా(�ా८ వాు ,  చాీు  5క५ వాు .  
 
 

ు bా��
A  

�ب[�ت#$Hا� 

ు�� �ోN కొN^  నాు .  h �0  గా  
ి ,  m   ేు కో �ాNక  చా�ా  0  గాి  
�ా_.  
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ు< ज़2  

 ا�H$��ن

�ా�� &' ుq ు  మ॥ ు గా  ి ,  
Qుు గా Rhే  eు .   �ా�� ద८ Nన॥ౖ త॰  
రిN ద८ Zచాడో  దాNN �»మ८  
రిज़q ,  ద८ Nన॥ౖ త॰  ే% N  ద८ Zచాడో ,  దాN 
రి దాుు  ज़డా �ోుడా Rh  ిు తాు .  
 �ా�� ప।ౖ  Qధి గా I७ � �నాు  
ज़ుతాు .   �ా�� 1ు  ज़�రిq గా  
Z�ాహి� éా ు .   
 

ుL5  

 ا��Hب�

�N   రాE స७ E[  Eు  
ుN వాగా  ేి   4ాN .  
 

ు&                     �Hا�  కి .@ా. �ో దాదాు  2 /3 ు ज़६  ుు .   
 

ుRH , 

ుR�ా
A  

،K�.Hا� 
  ا�H.�<ت
 

దిQు�� �ోN ఖాG  ( 50)   ధాQ ుి  
�రి   ధాQ (114 )  ు  ^  
 ధాQుు  

ుషిG రాA  

 ا��H#�ات

ువాq ు   
 
 

ज़�ఖాA  

Hا���تب�  

hనామ॥ౖ   � J �ా�ాు .  
 
 

ు�ా
)  

�4�>Hا� 

5¦� రి .  5¦� -  nారాQq  �ో 
ు   కొరిప।ౖ  Q చా ే �ాN  రోపి�,  
నాQ¦ధి± ుు  � �ాW Ò ±�ో 
e� ే.  
 

ుWh ज़2  

 ا�H�,�ون

�ు0 ు .  
 
 

ు<   ఫి�  � ८   � �ాW v శాq °ు  ుుు  
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rb�Hا� eధా � ( ిు)  �ో  రౖॣ � 
5Ç ,� �   ే సి  దీª K.  
 

ు�ా�  
���Hا� 

�ా� -�ग़ ేస७  m  .  
 

 

ు=ిज़2  

 ا�H#�آ�ن

�ా�� &' ద॥ ౖ తాEN^ రిు eq  
ుv¤ u �ా�ख़  �३ౖ హి  u   ు  
hEసిN ख़ద॥ౖ వా రాుు ,  hK�రాుQు ,  
hK�రాుు ,  Q±�ా'ుు  రిు 
hశాEుు .  
 

ు< �)  

�G�,$5Hا� 

 �ज़ుగా ే[  న॥ వారి  హిు0   Q 
 రా( ుి  q úా ుుు^ సీq ° .  
 

ు
  

 ا�H,�م

� �ాW కా�३ ు �ోN Êటి న॥  .   
 
 

ు4%  

N�,Hا� 

కా'  ^   �ో. ది  'ఖ३ౖ G  N 
క నానా�ి '  న८  ప७ ు తో  ज़డా పి ుు ది .   
 

ు�)  

��?�,Hا� 

కోు  సిÒ ు గా ^ ు ,  ు  ుద८  
కోసి  � ు  ుు గా  v.  
 

ు�u5  

�ج�]Hا� 

కా' h¦Nక ड़Eి ,  eq  ుv¤ 
u � �ాख़  �३ౖ హి  u   Rh కా�ో   hh 
ºాతా ు ి దీనాు   �ో_ Êటి 
 ుసిu ు ,  క५   �ా�� రిు � �ా  
కో  �ో_వాు  రిు �ా�� 
Nష७ ధి� e± దాNN ది5 వ८ సివాు .   
 

ుS  

&6,Hا� 

య० ౖ  ,  ज़¡మ॥ౖ   ు% ే�ేN h¦ు  
ు�� నాు .  
 

ు¬ి  

 ا�H,�م

þ �ే  µ ేస७  �తో ,   రిుÒ  సిm ±  
(�Ù) �ోNక eవ८ Z�ి  వాు .   
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ు¬ి)  

�!�,Hا� 

�Ù రిుÒ  సిm ±�ో ^ హి టే  þ 
�ే  µ ే¦N �Ù �ో eవ८ Z� సీq ° .  
 

ుR5  

��,Hا� 

þ /µ ే¦N �  ేుుN ,  
ు కోN కాు  ుు  కా , దాNN 
ड़రిq  ే�ే,  Q�ోన८  h¢�వాు .  
 

మ८ రా.  

 ا���Hاج
ज़�ో  ుి  E	 �ో కా వ॥ౖ ుు  eq  
ుv¤ u � �ాख़  �३ౖ హి  u   ే సి  eత॰ Q  
e¦. (హీ� ుు రీ  దీª  -  
Êటి Kు  345 దీª ,  4 దీª 
Kు  429 దీª రిు 5 దీª K 
227 దీª .  కా  ు�� K�ోN 53 
ధాQ, 12 ¹. 
 

®ज़)   

 ا���Hذة 

N�ోయ९ ు  £తో గాN ,  రాÈతో  గాN 
4ాి ుు  �ే దా   రౖॣ  Ò ± �ో Ô� 
ేుడా వ८ ర६  hగా  ి ుు .  
 

®�ా  

���Hا� 

 దాNక  న८    రాçు  నా^_ి .  వాటి�ో కొN^  
4ాNE ుి  t८  hí �ొ ది  
4ాN Qకిq ,   రి �ాుు ,  ¡ుు ,  �ోుు ,  
eుు ,  �N. 
 

®�ా9  

 � !��ی

నా  eుు ,  నా  �N ( 4ాN  
�NN 4ోధిేtు 5క५  దాు )  
 కా  వ८   దాు  స७ E÷�ొది 4ాN ు  ज़ 
రిq � éా_ .   
 

'2 E÷మ॥ౖ ا�	�	3       ड़ë  h శాE.  
 

ज़�F  

 ا�	�!�ك

`ాÙ -  సి రి¦ �ోN  eఖాQ eద८  .  
 
 

¯ి%     
 ی�Pب 

దీనా ు  ºాá ప७ u �ోN   ప७ ు .  
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1  

&�H�ی 

య० � వ॥ౖ ు  ు ి   ే[  þ �ే  µ 
¦·ు కో ,  EÙ రిుÒ  సిm ± �ోNకి  
eవ८ Z�ాNక Në _ి ి  Wకా¹ ८  
కా' రిు%  ºా.   
 

°ు< 
ª:)  

 ی�م ا�$�وی�

ది©  µ న॥   8 రోग़ .   h» దిు µ 
¦·ుు ,  కా' ుి  ుద८ రి  Wనా 
ేుు�ాు .   
 

°ుtp  

�ی�م ا�4.  

ది©  µ న॥   12 /  13 రోग़ .  µ 
¦·ుు ,  µ (�ా¹,  ు% 5¸ా ,  Wనా �ో 
N^ hుు  NE రిq �)  ड़ రిq  ేుుN ,  Wనా 
ు ి  5�ోయ९  రోग़ .   

 

°ుt�  

 ی�م ا�4,�
కా'�ో ు5 ే[ ది© µ న॥   10 రోग़    
 

°ు
{  

 ی�م ا��ؤوس

"Zు× ది" .   ు©  ధా ుటి  రోग़ .  
  

)  

 ا��آ��

�ా� -  �ग़�ోN   ड़ë  nా .  
Nు చో ,  íకాÈప।ౖ  ేుు� ుు 
ు    రిు రॣు �ాుu  �ా` aా  
 -   Ü^ 5సి  �ా� /�ग़�ోN 
 ड़ë  nాుు  -  దీNన८     కాు  
�ాు .   ¦ ¦ు టి0 ,  �ग़�ో 
  కాు �ే దా రॣు   కాుు  �ే దా  ज़ు  
 కాుు  �ే దా నాుు   కాుు  ు[ు .    
 

  

 ا��ج&

� �ాW 0  eకా -  nా రాQq �ో  రౖॣ నా  
ుతో Q రి�త॰ ,    Ú  
ప। ు0 ు^  J �ాపి షి0 N  రాÈతో  కొ టి0  ప७  
 ి Z¡ .  ది  రొు  ు టి  Jమ॥ౖ   
t ేుడా N రోధిుq  ది .  Z¡ �ో  ిE 
నా^  Êq  �M५ ు× ` aాQ ,  ుు 
న॥ౖ ± hుు  కా �ా�ాNక  కో �	  �ేుి .   
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.  �5Q ا��ج�            
 

%           Nرج � �ాW కా�३ ు �ోN 7 న॥  .  
 

)  

 ا��ج��
 �ే దా రॣ hడాుు �[  రాE,  
q   nాQు  ±రి ి  hవా�ోNక ి
త१ ు[కో.  
 

%  

 ا��ب
 nా�ోज़, � న८  Ë దాNక  ి
 రి�మ॥ౖ   m   ే[  �ేు .  దీN nా 
-  E�ోకాు  eువ॥ౖ    కౖॢ    రాుQు ,  
న८   కౖॢ  షి0 q ,  �N, NరాE q ,  
�ోుు ,  �ాుు ,  y q ,  ¡ుు .  
 �ా�� &' ప७ u �ో  దొటి .  eుు  న८ ది  
� ు  	 గా ^ దా�ో  టి .  eుు  
N [N e± చో�ా ది  � న८  దాN^ 
ज़�ుq N N�३ ు .  
 

H  

K!ا�� 
శా రీ  e¨ు  zుగా కాफ़È.  ేుు  
ుज़  ిి గా  .  ది  eత॰ Q గా  
కా4ా &' Êటి ज़ు  eìిణా�ో 
�ాటి ుుది .క५  ుుుు  �»మ८  
రి�३ ు  
 

�  

 ا��!;
Wనా 	 �ోN రా� న८  రా± m  ప।ౖ  
�^  �^  రాख़È h.  µ ¦»�ోN   
ణిది .  
 

9:2  

 ا��ی�ن
E	 ు  దాEరా�ో   దాE ప७ ు .  వా�ాు  
ు'గా  ८ వాు  దీN దాEరా  E	 �ో 
eవ८ Z � éాు .  
 

2  

 ا��ه3
� �ాW v శాq ° eకా £� టే  
t |ుు^tు,  జాWుగా  ద॥ ౖ నా  
ుq ుు  తాు0  ప। 0  .  
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రాహి)  

�� ا��ا
వారీ  కో hNyిే   ట३ .  nా`ాగా  
దీN  m   -  వా.  
 

రి కా. ప।±ా� ا��آ�ز         0  ి  జానా -  సి రిు  
 

రి దా  

 ا��داء
 రీ ప।ౖ  nా గాN^  tున८ ుు  hNyిే    
q °ు  nా  
 

రి dా  

� ا��ب
ీ- .  ుQగా ది  రॣు  కాుగా  
hÔిది .  1 )  రి 4ా  సి� -  ప।ౖ  
ీ- .  2 )  రి 4ా  ¤u  -  4ాు  ుq ుు  
ుు గా  ^మ॥ౖ   దాNN |ుకో.  
 దాు  ు' íతాు�ో 4ాు 
ज़� ు  Èు  ుు గా ' íతాు�ో 
� నాQ  ज़� ు  ख़È |ుకో.  
 � �ా  � N^ hధా ీ-  వాQ �ారాు  
�0  గా  Nష७ ధిుq ^ ది .  
 

�LH     
�H      

�ولربX ا  

� �ాW కా�३ ు �ోN ज़ న॥  .  
 
 

ుL      dرب W � -  W eుు ,  W �N.  
 

దా2  

�نf!ر 

వా�ాు   సి న॥  .   ది  � �ాW 
కా�३ ు  eకా 9 న॥  .  eత॰ Q  కాణా 
 ¢�_ు^  వాు � ,  ¢ి5 
వాज़  న॥   Êq  వా�ాు 
�३ ు .   h» � �ోన८  eq  
ుv¤ u � �ాख़  �३ౖ హి  u   ప।ౖ  దిQు�� 
 ºామ॥ౖ ది .  e± ×  
న॥  �ోన८  వ॥ _Q ��ా టే  మ॥ౖ    '�३ౖ ు©  
� '   ८    దిQమ॥ౖ   రా· ుq  ది .  
Q e±` Oామ॥ౖ  ,  N'ø మ॥ౖ   Ê0 Êటి  
P  ుÒ    న॥ �ోన८   రి ిది .   
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ు:)  

 ا��?	�
రో గాN^ ,  వాQధిN ,  ు�ు  ేస७   �ా�� 
&' శ �ో కాు.  ది    hమ॥ౖ   eత॰ Q  
Qీట३ v:  Ò ± .   Ò ± �ో దిQు�� �ోN 
ज़ు©  ¸ా±� �ే దా ద॥ ౖ నా   ज़రాు -  
కాడాు   ి�,  ¢v ుతో రోి  
&'  రీ  nా గాప।ౖ   .  
 

ు'L  

    ر?�;
 Rhకా �»మ८  Nసి�ాNక  ి
 రి కౖॢ నా Eి ుu .  ది  N కి  
టి0  రి సిm ± �ోు २ ు .  
  

ज़ख़�ా�)   

 روح ا0

 దాN^ m   ేు కో�ాNకి ,  కొN^  Ënా 
&' ïి ది  +5 N�ు  �ారి  
ు[ ేు కో�३ ు .  eq  ుv¤ 
u � �ాख़  �३ౖ హి  u    &' ు�ోN 
Êటి ిు ,  వా రి  ZుQ రిు 
క५  ు��-ు^¹  ధాగాన८    ద८ న॥ౖ ^ నా  
Në _ే � �ాW vN` Oాుు  g e n i t i v e  

c o n s t r u c t i o n  �ోN రॣు నావాకా  Q 
^ $ే దాN^  �0 �ాNకి  eత॰ Q  
N�5^ ज़�ొదిచాు .  1 )  రॣు  
నావాకా�ో  టి   �ా�� _tు 
రిు రॣ డో  నావా ద॥ ౖ నా Qక  �ే  ిq
ుq ు  _tు ,  రॣడో  నావాకా�३ౖ   
ుu ,  దాుు ,  ద८ ుు ,  Rవాv Ê�३ౖ   
వాటి  &' N ¢టే  h �[గా  
�ా�� షి0 �వ॥ౖ  �ా_ రిు �ా�� 
ప७ ు తో  �ాు     రॣ డో  
నావాకాNక ి ,  గౌ రాQు  
ేज़ుు నా^_. దా: Æ३ౖ ు �ా��  -  
 �ా�� &' , ज़ు�ా�� -   �ా�� 
&' ద८ ుు ,  ు% � �ా� -   �ా�� 
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&' దాుు ,  ज़ख़� �ా� -   �ా�� &' 
Rవాv .  ' , ద८ ుు ,  దాుు  
Ê�३ౖ h �ా ౖॣత॰   షి0 ినాy, �ా६  
NజాNక  Rవాv ज़డా �ా�� ేన८  ి
షి0 ిది .  �ా ౖॣత॰   �ా�� "_�ో" 
గాన८   �३ౖ హి × �ా  షి0 ినారో ,  ద८  
hగా య९ ు  -  �ా �३ౖ హి×�ా  ज़డా �ా�� 
ేన८  eత॰ Qమ॥ౖ   Ò ± �ో షి0 ినాు .   
2 )  కాN రॣ ి టి �ో   నావా � �ా� 
_ుీ ,  రॣడో  నావా Qక �ేిq   ుq ు  
కా �ో_చో,   ది   �ా�� &' eత॰ Q  
¡గా ,  ుుగా  రిణిుుది .  
 దాు  ుv�ా�� -   �ా�� &' ©v 
-  �ా,  ¦ు�ా�� -   �ా�� &' 
¦¹ ుు  -  ురా &,  �ాు�ా�� 
-  �ా�� &' �ాÙ -  ుు ,  ధాు� �ా� -  
 �ా�� &' ధాు -  E: 
 

�३ౖ L   

ద॥ౖ   

dو س��ی d	�� 

Ü పిుుు  న८ ు  e±�దిుq నా^ు  రిు Ü  
1ు  న८ ు  hధ८ తో Z�ాహి� éాు .   
 
 
 

�ా �ా  

/ �ా�)  

 �إ�q إ� ا0

రాు  ô ు 5ి  వారॣEज़ �ేు ,  
కాN ' �ా�� � 
 
 

�ాA  & జా�  
<ت و ا���ى�ا  

హి జాµ ºా�ోN eసిÒ  hK�ు .  � �ాW 
కా�ాNక  ड़E eు zటిN  ड़Ôుq ८ వాుి .  
 

W92  

 ا����ن

nారాQq �ో ు   కొరిప।ౖ  Q చా 
ే �ాN రోపి�, నాQ¦ధి± ుు  
 � �ాW Ò ±�ో e� ే.ు�� 
24 :6  -  9 .  
  



 
ఇ� �ా��య 	ఘంటవ� - 01            49 

ు)  

�D��ا�  

E �N �ోగొు0  కో  ,  
ుు  దొ రికి ,  ద॥ ౖ నా  ుq ు  �ే   దాm  .  
(ు రిq ు  కో  దా  టి0   ు× ,  ు�  � 
Ê�३ౖ h)  
 

�३ౖ ుH  

�  

	�� ا���ر�  

వాు  న॥  (దా�) �ోN �రి   ది  Æే సి  
Q రా»ు .   �ా�� zటి �ోN  రా·N 
వ॥ _Q న॥  టే  ుమ॥ౖ   రా·గా  రిë �నాు .  
 రౖॣత॰   రా· �ో ు  �ग़ు  
ేज़q ,  ు�  ిज़q   �ా�� ు   రా ధి� éా రో ,  
వా రిక  ు టి  ి 1000 న॥  ( దా దాు  83  
× రా నాుు  న॥ ు )   రా టే  
 ధిమ॥ౖ   ు ణాQు   �ాé_. ధా -  
దిQు�� �ోN 97 ధాQ రిు 
హీ� ు ఖా రీ  3 దీª K 2 
ధాQ�ోN 231 దీª 
   

*P                 U?ا�� రాvదా ధారిv  Ò .  
 

ज़  

 ا���Gء

eq  ుv¤ u � �ాख़  �३ౖ హి  u    
4ోధి� h గా కాతాQు  |ు[ కో  -  
ుఖాN^ ,  ేుు íేు ు  Ü టితో  
.  ు,  २ ుు  ి  ేుతో  
ుుు కో,  á ు  కాख़È 
ు కో' .  
  

5R ుు ا��رس              ు కొు  వా८    మ॥ౖ   Ê'.  
 

�ా  
 ا���ء

©-�ా  టే  స७ E÷ �ొది  4ాNప।ౖ  స७ E÷ 
e�ాది� వాNక  ే  వాEు  ు'ి .  
 ది  శాుÚ�ో  nా �ాటి ది ,  దీNN 
v�ేు ,  ख़�గా ज़ E�ేN దీª 
దాE రా �0  గా  త१ ుుq  ది .  కాు  ు'ు  
v  �ే దా ख़�గా   E NషిÒ  .  
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v ;ا���                          (ख़ :  5¦) ¡ుు ,  ¡ుు ,  
% ుదాు ,  �ుు ,  స७ ^హిుు .   
 

v)  

�H	ا��� 

ज़ ు _ రాE టే  శో 
రా· ి పి రాE ప। óÈ కొుు  ే[  hు .  
 

శా9  

� ا��ص�ی

zునా�ు   -    :  Z¦Q�. 
 
 

సీ)  

 ا��س	��

�ా�� �ాW�ాQN^ ,  ుK�N^ �ొద८  �	  .  
  ప७ ు తో న८   Q�రాèు  ज़డా  నా^_.  
 

{̀      

 ا��س

ख़:   �ా�  �ే దా ు� .  60�ా 
ుుు  �.  టే  దాదాు  135  క �ోు ి
కొ२   ज़ ज़గా ుది .   
 

హీ                 ;. ا��  �ా��  eq ు  
రా(ు�ా రిే సి దిQవాణి .  
 

వా³H     Kا��اص ు¢»తో ×ధాు   ే వాు .  

ªj - `ా �µ     ا��ت�                 రా· �µ ుిు �ో  రిే  
�ग़.  దీN�ోN  కాుు  Æే సి  
Q�ో�ా_. 
 

ªశాH టి ا��ص�ل      టే   ు' రోग़ు త१ ు 
వా దీ¡ �ాటి ( దా�  న॥   కాు డా ) .    

వ॥ౖ  d�وی       పి ,  శానార çా ు  ప। 0  .  
 

వ॥ౖ  d,وی   �ా�� Ü ప।ౖ  ు ణిు గా .  
 

dా�)  

k�� ص�

�N రిm ज़q  Ê ప। ు0 కో.  
 
 

dా  

 ص[��ء

ఖ३ౖ �  0 ణాNక  	   �ోN   eద८ ి .  
 
 

³ఫీP2  

 ص.	3

సి ఫీR� న८  చో ö  ది� �ాख़  ుô  రిు 
�h¦ ది� �ాख़  ుô  &' ు 
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Q,  థాv�  ది� �ాख़  ుô  Q రాE 
రి ి ుÒ  .  

)  

 ا���?�

N�ాEm  గా  ుు ే[ N^  కా దా.  
 
 

@ా     H     
�)  

 ا��.� و ا��Hوة

కా' �ోN సి� ¤  © �ో ज़ు� వ॥ౖ ు 
^ రॣు  కొ ు0 ు .  
 
 

³�సిR< )  

 ا��,�ح ا��$5

ుఖారీ ,  ు సిu  ,  ు  దాు¤ ,  �ా_, థి రిv థి ,  
Æ३ ^  �జా న८  ు  ºా�ణి దీª K  
నాు .   
 

dా         �4ాన८ ا��� ుm ు  
 

�ా) ఖాు×�ా¹ న८ ا��<ة       ज़ి .  
 

హీహ।ౖ 2  

 ا��,	,	3

� ు ఖా రీ   రిు � ు సిu     రॣు  
దీª   K థాు .  
 

శా నాుు ا���ع              ు¤ -   3  క �ోుి  �మ॥ౖ   ज़ .  
 

శా�2  

 ا���ب�cن

రా�  ద८  �ో  Nసిज़q ,  �ా �ా u �ా�� 
న८  h» �ా¡Q నాN^ ుుज़, ग़� ు�  
( t h e  P s a l m s  o f  t h e  S a b i ' u n )  న८  KథాN^  ువ८ ,  
ज़ుు  �ే దా ïॢq ుు  కాNవాుౖ .  
 

³దీ· *       
³దీ& ज़2  

ا���ی
 و 
 ا���ی��ن

ుv¤  u � �ాख़  �३ౖ హి  u   ు  eq గా  
hEసి� తొ5ుు .  ు�� �ోN 4 :69  
 ¹ ज़ి .  
 
 

³రాA  

 ا���اط

Z రా¹ టే  �	 .   కో  m   |ు�ది నా 
 కాి^ప।ౖ  N రిvి త१  .  ది  
±q   టే ున॥ౖ  ది  రిు వ॥ �  టే  
^ గా ుది .  దీNN దాN E	 వాుు  
1 Eుుది .  �^  �^ �ా�ాు  
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�ా�८ వా రిN ,   త१  ప।ౖ  ८  ుख़È 
ు0 ుN  �ో వ८ � éా_.  
 

శౌ1  

 ا���م

వా .  `ో �ో � �ग़ 
కో పి5ే   దా� ు ి  ज़రాQq  _ 
వ॥ న८   రి६  రి� �ग़ ు  � 
�ాÜ¦ు స७  రిుడా,  nారాQq ు  nో 
ేుడా N6 గా  �ా�W Ò ±  eకా 
వా .  
 

dా2 
  ش���ن

� �ాW కా�३ ు �ోN N¢ న॥  .  
 
 

వా�H ش�ال � �ాW కా�३ ు�ోN 10 న॥  .  
 

�)  

 ا�#[�دة

"క५  ' �ా�� ు  �,   రా ధి८  
ు' కॢEరిక  �ేు  రిుీ  ుv¤ 
u � �ాख़  �३ౖ హి  u   �ా�� &' 
ద८ ుు"  న८  h శాEు  e ప।ౖ  
ज़�రిq గా  �ా¡Q¢E.  
 

bా1 సి ا�#�م         రి¦ ºా 
 

షి ఖా*  

 ق    �#��ا

nారాQq   Q hÆే �ే దా రౖॣ నా % ు  
Qుq   Q h Æే .  
 

షి గా5  

�رZ#ا� 

 మ॥ౖ   hవా eదా -  దీN�ోN 
Qుq ు   ు�రॣq ు ,  �ోరీు  � 
(ప। óÈज़ు రిక  ి ప। óÈ కొుు  ే[  ^)  
Eుడా �ు[కో.   టే   ుు 
�ోN నా^२ �३u Èు  వ८ ర६  ుుు   కా'ుv  
ిక  ప। óÈ ేి .   Ò ± �ో ుుు  ప। óÈ  
ज़ుÈ � |ుున८  ు' ప। óÈప। %   
�ాE రాçNక  �३ౖ �ోుదిి .  
 

షి5S ���ా ا�#�ك              &'  దిE|మ॥ౖ   తాEN^ 
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ిుq ^  nా�ాEQ.   �ా�� ు  కాుడా 
�ే   �ా�� తో �ాు ుు  ज़డా 
రా ధి,  వ८ ు కో.  
 

H  

థా¨   

� ;ا�PHا� X�5  

�టి�టికీ   ి८  ు�� ¹ ు ,  ద८  
ज़� ¸ా±� ధాQ.  ది  �ग़�ోN 
e± కాు�ో  ి ుుది .  
 

�  �ా�ख़  

W2  �  

 3H� 0ا XHس
k�H 

రౖॣత॰  eసిచారో  వా రి  eు �ా�� 
h�ాు .  
 
 

దా2  

 ا���5ان

ుుు  మ८ స७    మ॥ౖ   ుu  २ ు0 .  
 
 

  

 ا��5;

þ �ే µ ¦» ేస७ tు ,  కా'�ోN 
కా4ా ుదా�ోN ¸ా రిు రాE  
న८  రॣు  కొు0   Q ు �ాుu  ±.  
 

క)ీ  

 ا�65	�4

eశా, శాు,   దాు� .  
 
 

)  

 ا����5

ుఖారీ ,  ు సిu  ,  ు  దాు¤ ,  �ా_, థి రిv థి ,  
Æ३ ^  �జా, v¤ న८  ుుు  దీª 
 q ు .   
 

ు5  

�H5ا� 

 మ॥ౖ   २ ు0 .  
 
 

రి:)  

 ا��5ی�

Eగా �ా�ొèుడా ,vుÒ   కో eq  
ుv¤ u � �ాख़  �३ౖ హి  u    పి   
�^ స।ౖ N   �ా .  
 

�*  


 ا��5ی

రోు0  ే సి  -  కా5[ గోు �ే దా 4ా రీu  పిి  తో  
గాN �ే దా  దా రిు ు� ు  Èతో  
గాN ¦ు ే సి 5.   
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%  

N�5ا� 

ుÒ �ో N�ో_, ుÒ zు ి  ుధాు ,  
ు�ాు  Ê�३ౖ h.  
 

फ़  

 ا�5[�

�ग़�ో ద॥ ౖ నా  ు  � �ో_ 
ప�ు ,  �ग़�ో N^  కాుు  ड़రిq  
¦Qy �ా �ేtు ేస७  జా   -  
�ా` aా .  �ాటి   రి సిm ± �ో �ग़ు  �  
రॣు  �ాుu  �ా`ాa  ే�३ ు .   
 

फ़5  

 ا�5,�ر

వా డాన८  �తో  ు � 
�ग़ టే  ుు  ేస७  nో .  
 

�ా>)  

 ا�5�ئ��

hK�, ద॥ౖ వా,  Qు   రాుQ ప७ u ప।ౖ  
E÷గా ±�ాNకీ ,   0 Ê�[ చో 
మ८ �ాNకీ  ది5 వ८ సి  ట३ .  ు�� �ోN 
5 :103 ¹ &' రా ు  ज़ి .  
 

సి< )  

  ا��$5

ుఖారీ ,  ుసిu  ,  ు దాు¤ ,  �ా_, థి రిv థి  
రిు Æ३ ^  �జా న८  ు  ºా�ణి దీª 
K థా q ు .  z టిN  సి�� సిత éా�  
�ాు .  
  

సి� 	తాుుE Ê ا��5ر                     .  
 

ు§)  

 ا�5$�ة

�^ గో �ా గా ,  - క  �ా గా  వా८  ుq ుి .  
దాదాు గా  ుు  ుq  ుది .  రౖॣ నా  
�ग़ ేుq ^tు  దీNN  ుు 
ుు�ాు .  ది  �ग़  ేుq ^Qకకిq ి ,  
ుు  Q    గోగా ి ,  రిక  ీ
�ది  ుడా ుది .   
 

ుు& {  

 ا��45س

 మ॥ౖ   సిు' q ° .  
 
 

ుt)  

 ا��45

ుసిu ు  ురిసి � �ాW v  
ు ,  రాు ,  1ు ,  ద८ శాు ,  eq  
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ుv¤  u � �ాख़  �३ౖ హి  u   ద८ శాు ,  
ుుు ,   R hధా Ê�३ౖ h .  
 

రి] س�ف   కా' ుి  10  కి .W.  ज़�ో ^  
eద८   
 

సి«ుH  

ు�  

�]$4Hس�رة ا� 

షి0 q  సి�నాNక  	 �ోN ి 7  E	 �ో 
�0 �రి  ు% ు  �^గా  ^  eత॰ Q  ¡ .  
 

 

ుdాh�ా�)  

 س�,�ن ا0

�ా�� హో^ుు ,   h»ు .  
 
 

o HL5  

 ا�,l ا�آ��

ు5 ే[  ది  (� �ాW కా�३ ు �ోN 
12 న॥ �ోN 10 ది)  
 

o H     ̧5  

�Zا�ص l,ا� 

þ -  µ ది నా�ో కాుడా వ८ ర६  ది నా�ో 
రానా �తో eq  ుv¤ u � �ాख़  
�३ౖ హి  u   4ోధి� Ò ± �ో ేస७  కా' 
¦»�ోN ు  
 

H     
̧5  

�Zا�,�ث ا�ص 

గా5 �ో,  Üుు ,   ज़»h�   
Ê�३ౖ   వాటి   �ి �మ॥ౖ   
5నాm .   
 

H     
L5  

 ا�,�ث ا�آ��

�३ౖ  ి  úా   �ి 5నాm .   సిm ±  
nారాQq   nో �ే దా ద८ N   కాణా 
 రి ి zQ{    �ుుది .  
 

ज़రి:  

 ا�,�وری�

దాచారాు   ది�ే సి  eత॰ Q  ఛా 
	  .   
 

శాL  

 ا�,���ء

µ ¦·ుు   µ �ోN Ü^ 
ड़రిq  ేుుN ,  ేుున८  కా' �ొ5మ८ u �ోN 
  eద८  .  
 

.o  eత॰ Q  ది నా�ో,  eత॰ Q  ºా�ో (కా'�ో)  
eత॰ Q  Ò ±�ో రిే  h» ద॥ ౖ వారానా 
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l,ا� 
  

¦». కా' రిు దాN  రి ºాతా�ో 
� �ాW క५ �३ ు �ోN  న॥ ^ న॥   8 త॰ దీ  
ు ి  13 త॰ దీ  ు  eq  ుv¤ 
u � �ాख़  �३ౖ హి  u   4ోధి� Ò ± eకా 
ేస७  eత॰ Q   రాన८  µ �ాు .   
 

o  
< <   

X$H$ا� l 

క५   þ ేస७  �తో  h» �Ù  
సిm ± �ోNక  eవ८ Zేి  µ hధా.  వాG  
రిు �  ड़q _ రాE �Ù 
రిు ద &ాm  ు ి  ు  ే[ � éా ు .  µ 
ది నా�ో Nవాు^ చోు ు८   � 
సిm ± �ోNక  eవ८ Z�ి ,  µ ड़రిq  ే � éా ు .   
 

o H     
¹ాV  

l   اA'�اد 

క५  µ �»మ८  ేస७  �తో �Ù 
(h») సిm ± �ోNకి  eవ८ Z.   
 

o H  

yరా2  

l  ا���ان 

þ రిు µ –  రॣి టి  కో వ८ ర६ Eుగా  
కాుడా క५  �తో  h» �Ù  సిm ±  
�ోNకి  eవ८ Z .  వాG  రిు �  
ड़q _ రాE ज़డా �Ù రిు ద &ాm  
ు ి  ు రాుడా �ా६  ి ,  µ 
ు కొ�ాి �ాéు .   
 

o H     
c5  

 ا�,l ا���Hور

నాQÒ  గా  �ాది� తో ,  eq  
ుv¤ u �ా�ख़ �३ౖ హి  u   త१ 5పి  
Ò ± �ో,  �ా�� సీE రిే  hగా   �ాటి  
tज़ �ేు డా,  దో హిగా ,   రిड़ë  గా  
µ ¦» ड़ రిq ే.  

o ుH  

దా  

�� ا��داع 

ణి�ాNక  ుుి ,  �రి  ×�ో 
eq  ుv¤ u � �ాख़  �३ౖ హి  u    ే సి  
± µ ¦». 
 

దీ µ ¦»�ో, కా    ا�[�ي          వ८ ర६  రా(�ో రి�ే  
5 ుు  (ట३ ,  ు ,  గొ @ॣ �ే దా మ८  ) .   
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దీº  

uا�,�ی 

ख़  –  �దీª.  eq  ుv¤ 
u �ా�ख़ �३ౖ హి  u   u   &' 
ద८ శాు ,  ు ,  ు±ి 
h¦ు.   
 

¨]  

U	4,ا� 

E÷మ॥ౖ   � �ాW ద॥ ౖ E .  ( ుు  
కాు డా ,  క५   � �ా�  ు  �»మ८   రా ధి )  
  

ుH  

)   

�K ا�,��� 

ు© � న८  వాQ�ాÒ ± రॣు  
hధాు గా ^ ది .  Êటి hధా -  Nv  
ుుప७  టే  5u  (�ో గాన८ ,  ు  
తానాN^ డాEు× గా  ు�ు �[ కొ.  
రॣ డో  hధా�ో vకాNక ప। టి0   ుు  ి
తానాN^  ± రి ి  క५  వాు ే[ ుప।ౖ  
v.   రॣు  కా ÚhÚ¦ు 
Nష७ ధిిh .  
   

d �ా   ا�,���   మ॥ౖ   డారి  २ ు0 .  
 

1R 
VH  
 

   

ు రౖॣ షీు  త१  ,  దాN తా రిు 
దాN ¢»5 ख़Ù× N పిు८ వాు .  
  z రావ८ శాN^  రిు కా ి నాQN^  
ज़�ుq  ది .  వారి �ా  5క५ వాు  -  "మ८ ు  �ా�� 
&' e రిు మ८ ు  కా' 
రిు% ు  దాటి  టిక  వ॥ Èి .  ు టే  
తామ८  ^ు"  N వాు  5క५ వాు .   
 

9  

 ا�,	�ء

న८   h nావాు   �ో ¢ి  
 నా^_. ుు ,  !,  సిు	 ,  h,  
vగౌ ,   కో,  ,ి, � ,  గౌ,  
� , e±6 . . .  Ê�३ౖ h .  ది  రॣు  కాు గా  
ుది .  � రిు २ ు .  �  
న८ ది   �ా�� రిు eq  ుv¤ 
u � �ాख़  �३ౖ హి  u   Nష७ ధి� ద॥ ౖ నా న८  ,  
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�ా ,  దో ,  రా ే�ాక సిు	 ి .  
२ ు   న८ ది   �ా�� రిు eq  
ుv¤ u � �ాख़  �३ౖ హి  u   �ాపి� 
NN ే�ాNక  సిు	  ి .  ( హీ� ు ఖారీ  1  
K  దీª న॥  .  8 )  
   

1  

 ا�,�م

కా' ( కా4ా,  దీనా (సి� ద॥  z)  �ోN 
Q h» సి� ¤  ు .    
 

రా1  

 ا�,�ام

� �ాW v�ో Nష७ ధిి ,  N షిÒ మ॥ౖ  ,  
 శాసీq °మ॥ౖ  ,  రిు � �ా  v �ాaN^  
ురి� Z æాô మ॥ౖ   ుు .   
 

5o   ا�[�ج              ,  Q ే 
 

L)  

 ا�,�ب� 

�^  టే  (�३u  ,  రిస। )  
 
 

»ా)  

     ا�,�ة
దీనా 0 ణాNక  	ి   �ోN u టి  రాÈతో  
�ి eఖాQ రా± eద८  .  
 

�ాH     

 ا�,<ل

� �ాW v ు±h,  v±�h,  
� �ాW 0 Ò మ॥ౖ h .  
 

వాu2  

 ا�[�ازن

ు రౖॣ షీ  �ోN   త१  .  
 

 

వా)  

 ا�,�ا��

 రి  tు రొ రిక  దిö ేి .  
ుKుq ి  t 4ాQు  వ८ రొు  ప।ౖ  
|ుుN ,  దాE రా ిN t ు ి hుక  ిq
ే స७   �ిమ॥ ు .     
  

హిఖ -ా)  

 ا�,��

ज़ు × రా ు× 5ి  ట३ .  
 
 

హిజా%  

 ا�,��ب

 ుి  �ాదా ు  Êq    రీ రాN^ ప७ � ,  
ు సిu   సీq °ు  hNyిే  eత॰ Q  �ొువాటి  
ుుq ు .  
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హి¼  

 ا�,��

కా 4ా  �Nక q  గా  %ి  �ాకా�ో 
^,  ప�ప�ప�ప� �ేN  nా.   
 

హి½)       

 ا�[��ة

nా`ా గా  దీN  m   -   �ో.  ది  
ïి త१ 5 పి  h గా వాు �ో  ^ది  -  1 )  
ు సిu ు ,   రాvచారాు రి గాè  �ాటిే  
�తో ,  � �ా  h రో »ద८ శా ుి  
ు ìి  ºాతాు  వ॥ È.  2 )  కా'  
ుి  ,సీN¦  ( థిyపి¦)  ు   �ో_, 
 రాE దీనా ు  ే రి ుసిu ు .  3 )  కా' 
ుి  దీనాు  ుv¤ u � �ాख़  �३ౖ హి  
u    వ॥ È   4 )  ుv¤ u � �ాख़  
�३ౖ హిu  ,  కా' ుి  దీనాు   
�ో_ప�ప�ప�ప�ు  ºామ॥ౖ   � �ాW కా�३ ు .  

హిదా)  

� �f,ا� 

పిu   �ానా �ో రిు ¡.  
 
 

హినాt గో ا�,4�ء  రి�ాు  २ ు0 .  
 

హి) క५ ا�[��       �ా�� కో ుు  ద॥ ౖ నా ख़± 
E.  
 

హి    �H,ا�  ుుు  మ८ స७  Qక ిq ( E)  �[  ు.  
 

హి7:2  

�ن	H 

  మ॥ౖ   Æ३ ు0 .  దీN�ోN  nా ు�ు  
ు కో�ాNక  ి వాుుది .  
 

హిరా  

�اء 

కా' 0 ణాNకి  	 �ో ^   E�ోN 
eఖాQ ు.  
 

హి�ా% <ب    మ॥ౖ   ు �Q (q ు )  
 

ख़F� ���ా ا�,6&   1ు  ుుగా E८  � �ాW 
0 Ò  నాQ¦v  |రాv .  

ख़½)  

�,��ةا  

ºా �ే దా ది .  
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ख़దా  

 ا�,�اء

ట३   ు  వ८   ేస७ ుు  వాటి  చోుు  
Ò  గా  �ా८  �ాు ,  hు .  
 

ख़ज़V   

 ا�,�ود

¤ న८  దాNక  ख़ి .  �N  రి గా  
రిN �ా పి� వాటిN రిు 
×ు ే% N  Nష७ ధి� వాటిN వ८ ు  ర६ [  
 రిు%  ర६  .  దీNN �ా�� Në _�నాు .  
 

ख़ద॥ౖ �)  

 ا�,�ی�	�

కా' ుి  Ôద ా  0 ణాNక  ి వ॥ ళ३ È  దారి �ో 
దాదాు గా 16  క �ోWu  ज़�ో ^ ి  
eసిÒ  eద८  .  6 హి#  ×�ో eq  
ుv¤  u � �ాख़  �३ౖ హి  u    
ుతో  þ ¦» కో  కా' 
ేు కో గా ,  ు రౖॣ షీుు వారిN  ' పివ८ శాు .  
ుæా Q  రి ి  eదిు 5గా ,  
eq  ుv¤ u � �ాख़  �३ౖ హి  u    
రిు ు రౖॣ షీు Q '   � 
రి ిది .  
  

ख़న॥ౖ 2  

 ا�,4	3

కా' రిు తా_G  0 ణా Q ^   
�ో. ' eq  ుv¤ u � �ాख़  �३ౖ హి  
u ు  రిు ు రౖॣ షీ  ख़ద॥ ౖ వారాుు  
Q U ుÒ   రి ి ది .   
 

ख़H  

Kه� 
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