
 

!"#$ %&ా(ంత+,కరణ 
!వే$% 'ాక*మ,ను మ/ల 12షలల4 చదువ$ట ల8ఖన 12గమ,లక; 

సంప?రA రBC% DెసుF ం!G. మనం పIJKLసుF నM ల8ఖన 12గమ,లక; సNషOతను 
QేకRరBSటల4 సTయపడWటక; ఈ సంప$టYల4 అ[\క ]̂_̀ మIJయ, abcక; 
పదమ,ల; జefgంచుట జIJaJం!G. ఏ 12షల4%ijk[l అనువ!Gంచుట మIJయ, 
Lmా*ంతIbకరణ Qేయ,ట కషOopqనపNటYir, ]̂_̀ 12షల4 ఒక uvwషopqన స'ాx 
క%yిసుF ం!G. {దటYaా, ఇ!G ప$Iాతనopqన 12ష, మIJయ, పదజ}లమ, 
ఉచSరణ iాలకco�ణl అ�వృ!G�  Qెం!Gం!G. iాబటYO, ]̂_̀ Lmా*ంతIbకరణ ఎల� 
Qెయ�*ల% సంmాదక;ల క�ట� చIJSంC, ఈ సంప$టY i�రక; మ� �� ంత పద��% 
అవలం�ంQlమ,. మ� mాటక;లందIJir ]̂_̀ బ2షను గ/IJSన i�cయ� జ}� నమ, 
ఉండద% ఊ]�ంచుట జIJaJం!G. మ� పద�� ఉచSరణను సుల;వ$ Qే� ి పద 
అధ*య[lలల4 సTయపf ే Lmా*ంతIbకరణను అం!Gంచుటక; కృ� ి QేసుF ం!G. 
!�%% �ా�Gంచుటక;, 'ా*ఖ�*నం అంతటYల4 ఈ i�cం!G %యమ�లను o�మ, 
ఉప�aJంQlమ,. 

%యమం 1. “Begad Kapath”  అ�రమ,ల  �క�  ధృడopqన/ 
సు%Mతopqన  ఉచSరణల4  ఏ  మ�రBN  సూCంచబడదు: בּבגּגדּד כּכפּפתּת   ఈ 
అ�రమ,ల; ధృడopqన'ా ల8క సు%Mతopqన'ా అనున!G పదమ, �క� అర�ం 
 ద ప`12వం చూపదు. 

%యమం 2. Daghesh Forte హల;£ లను  Ijంfgంతల;  Qేయ,టను 
సూCంCనప$NడW, Lmా*ంతIbకరణల4 కRడ పదమ, Ijంfgంతలవ$త¤ం!G. 

%యమం 3. Tetragrammaton ( הָוְהי ) YHWH అ% Lmా*ంతIbకరణ 
Qేయబfg 'ాక* 12గమ,ల4 “ ©̈హª 'ా” అ% 'ా̀యబfgన!G. ఈ పదమ,నక; 
'ాసFuక హల;£ ల «ందువ$ల; DెLయదు iాబటYO , ఈ 'ా*ఖ�*నంల4 ఈ పదమ, 
వCSనప$NడW అu ufgCy¬టOబfgనu, iాబటYO  అ!G הוהי  అ% 'ా̀యబfెన. 

%యమం 4. Lmా*ంతIbకరణ హల;£ aా 'ాfgనప$NడW ה మధ* బ®ధమ,ను 
చూప$టక; మIJయ, హచుS అ�రమ,aా 'ాfgనప$NడW ה హల;£  Qamets ను 
m� ంfgaJంచుటక; ఉప�aJంచబడWత¤ం!G. 

%యమం 5. ఉచSIJంచబడW sheva e అ% సూCంచబడWత¤ం!G. 
%యమం 6. “Torah” (ధర±vాసF ²మ,) అ[\ పదమ, �ామ�న*మ,aా 

ఉప�aJంచు పదమ, iాబటYO, ఈ పదమ,ను ఆరం�ంచు ת t అ% aాక th అ% 
Lmా*ంతIbకరణ Qేయబfgన!G. 

Lmా*ంతIbకరణ Qేయబfgన పదమ,ల ఉ!lహరణల;: 

דִוָדְל , ledawid; םיִאָּטַח , chatta’im; הָרֹוּת , torah; יֵרְׁשַא , ’ashrey; and ׁשיִא , ’ish 
 



 

హల34 ల3 
]̂_̀ 12షల4 ఇర'´ౖ -y·రB 'ాటY. ఉ[lM¨ హల;£ ల; మ/డW , ]̂_̀ గ,రBF , 

మIJయ, Lmా*ంతIbకరణ ర¸పంల4 i�cంద ఇవ¹బfg[l¨. 
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అచు;ల3 
]̂_̀ 12షల4 అచుSల; మ/ల అర�మ, కంటÇ ఎక;�వaా పదం �క� 

ర¸పమ,ను %Iా� IJంచుటక; ఉప�aJ�ాF రB. 'ాటY ఉQlSరణ మIJయ, 'ా*కరణ 
iార*మ,ను Dెల;సుi�నుటక; Èల;aా ఈ అచుSల మధ* బ®ధమ,ను Dెల;ప$టక; 
ప`య�MంQlమ,. 'ాటY y·రB, ]̂_̀ CహMం, మIJయ, Lmా*ంతIbకరణ ర¸పంల4 
i�cంద ఇవ¹బfg[l¨. 
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iాo�½É ◌ָ a (long) 

పట2Ê ◌ַ a (short) 

�·Ij ◌ֵ e (long) 

�¬aËx ◌ֶ e (short) 

]�IjÊ �À ◌ִי  i (long) 

]�IjÊ ◌ִ i (short) 

iాo�½É �À ◌ָי  ay 

�¬aËx �À ◌ֶי  ey 

�·Ij �À ◌ֵי  ey 

హª లºం ֹו o (long) 

iాo�½É-హటÌ» ◌ָ o (short) 

ష¤IjÊ ּו u (long) 

i�బ,ÍÎÉ ◌ֻ u (short) 

హటÏÐ-పట2Ê ◌ֲ a 

హటÏÐ-�¬aËx ◌ֱ e 

హటÏÐ-iాo�½É ◌ֳ o 

 

	  




