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16th century has a prominent role in Telugu literature.  Srikrishnadevareyalu, a great 

king as well as renowned poet, encouraged the development of Telugu language and 

literature. As a poet, he contributed one of the best prabandhams Amuktamalyada. In his 

kingdom he recognized and supported eight famous poets as a team of poets with the name of 

Astadiggajakavulu. Dhoorjati was one among them. He wrote Srikalahasti mahatymam.  He 

also wrote Srikalahastishwara shatakam.  

My M.Phil. dissertation is given the title Sriklahasteesra Sathakam: Bhasha 

Sahityala Anusheelana. The dissertation makes an analysis of the language used in 

Srikalahastishwara shatakam.  

Chapter 1 presents a brief of Dhoorjati family history.  

Chapter 2 discusses the object of the thesis and the thematically variations of 

Dhoorjati writings.  

Chapter 3 identified 35 consonants and 11 vowels which he has used in 

Srikalahastishwara shatakam.  

Chapter 4 presents the morphology, morpho-phonemics, noun morphology and verb 

morphology.  

Chapter 5 concentrates on the structure of sentence, definitions of syntax and 

variations of syntax with examples.  

Thus, the dissertation offers a linguistic analysis of Srikalahastishwara shatakam. 

The findings help describe linguistic aspects of Telugu language as used in the 16th century. 
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i 
 

0. ���క 

0.1 ప��ధ�ంశ �వరణ 

��� �ష �ప�త���  ���ం�న �ప� �జక� �కృష��వ�య�. ఈయన 

అష��గ�జక�ల �ర ఎ��� మం� క�ల� ��ం��. ��� �ర�� ఒక�. �ర�� �యల 

����� ఏ�క �వక�. ఈయన � �ళహ�� �హత��ం,  � �ళహ��శ�ర శతకం అ� రచన� 

���. ఈ రచన�� �ర�� ఆ���ల ���క ప����ల� సహజ�న �� ప�ల��, 

సంస�ృత స��ల�� తన�న ��� ��య���. ఈయన ఆ �లం� ���న �� ప��� 

��� �జల� ��ర�ం� ఉ���. ఇ�ం� ఎ�� �ప� ప��ల� తన రచన�� ���. 

ఇ�ం� �� ��ం� ��త�ల� మ�ంత� ��య����న �ధ�త ��� ప��ధ�ల� 

ఉం�. ఆ ఉ��శం� � �ళహ��శ�ర శతకం : �ష, ����ల అ��లన అ� ���క� 

ప��ధన� ������. ఇ� �ష, ��త�ం �ం�� స��ళనం.  

0.2 � �ళహ��శ�ర శతకం – రచ��� 

 ��రణం� క�� �దట శత�� ��, ఆ త��త �� రచన� ����.  శతక రచన 

వల� �ర, అ��సం సమ����. ��, �ర�� ��� �న�ం� �దట ��ళహ�� ���త��ం 

��, ఆ త��త ��ళహ��శ�ర శతకం ���. 

 ��ళహ��శ�ర శతకం� �త�ం 116 ప������. ఇం�� �వభ��, �జ��, 

�క��, �యల�� ���క ���... �దల� అం�ల� ��య���. 
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0.3 ప��ధన� ��ం�న �� 

 ��ళహ��శ�ర శతకం ఇప�� వర� అ�క ��ణ� �ం�ం�.  ��� ప��ల 

వ�స��, ప��ల సంఖ��� ఒ� �ధం� ��. ఎ��వ� ��ణ ��� ఉ���. అ��, 

త��వ త��ల� ఎ��వ ����నం� ���ల �గఫ� శర��� �వర��� ��ఖ� ఉం�. 

�� �వ�� అ�బంధం� ఇవ�డం జ��ం�. (�. అ�బంధం. �:91) అం�వలన � 

ప��ధన� ఆకర��� ��ళహ��శ�ర శతకం (���ల �గఫ� శర� �� �వర��� 

��ఖ�) � ��క�ంచడం జ��ం�. 

0.4 ��ళహ��శ�ర శతకం� �ర� ప��ధన� 

��ళహ��శ�రశతకం� ��, ఆయన ఇతర రచనల �ద �� �ష� సంబం�ం�         

ఏ �శ����లయం�� ప��ధన� జరగ�� (���నంద��, ��దండ.:122,123). 

�ర�� ��త�ం� ��ం ��� ప��ధన�  జ���. �� �వ�ల� �ంద 

�ం�ప������.  

���. �. ప��ధన� 

1. �ర�� క�త�ం – వ���త�ం, �. హ�మం��� (ప��ధన), ఎ�. �. ���� (పర���ణ). 

1974. ఆం�   �శ����లయం 

2. �ర�� క��, ఐ. �. �ంతల� (ప��ధన), ��కర� �ంక�వ�� (పర���ణ). 1983. 

ఉ���� �శ����లయం 

3. మ�క� �ర�� ��తం - రచన�, �.రత���� (ప��ధన), ఎం. �ల�ఖర�� 

(పర���ణ).  1981. ఉ���� �శ����లయం 
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4. మ�క� �ర�� �����లన, �. �. యం. అయ��� (ప��ధన), �. �బ��మప� 

(పర���ణ). 1974. ��� �శ����లయం 

5. మ�క� �ర�� సమ�� ప��లన. �. మద� �హ� (ప��ధన), �. �ణప�(పర���ణ). 

1974. ఆం� �శ����లయం 

6. ��ళహ�� �ం�రంగ �����ల �ల�త�క ప��లన �. ��కర ��� (ప��ధన),     

ఎం. ��ంద��� ��� (పర���ణ). 2004. � �ంక�శ�ర �శ����లయం. 

 

ఎం.��. ప��ధన� 

1. ��ళహ��శ�ర శతకం- ప��లన, �.అంజ��� (ప��ధన),  ��� �ర���యణ 

(పర���ణ). 1980. � �ంక�శ�ర �శ����లయం 

2. ��ళహ��శ�ర��త��ం-��� మ�మ, �. సరస�� (ప��ధన),  ఎ�. రఘ�థశర�. 

(పర���ణ). 1979. �కృష��వ�య �శ����లయం 

3. ��ళహ��శ�ర��త��ం- జన�వన��నం, ఎ�. సత�జ�వల��శర�హ�(ప��ధన), 

�వ��� (పర���ణ). 1995. �క�య �శ����లయం 

2. ప��ధన ఆవశ�కత – రచ� పద��- ల��ం 

�ష అ�� ����ణం� ��� ఉం�ం�. ఒక �ష� మ�క ����వం 

తప��స�� ఉం�ం�. నన�య �లం �ం� �� వర� ఉన� ����ష� సంస�ృతం, �ం�, 

ఉ��, ఆంగ�ం... త�తర �షల ��వం �� ఉం�. అం�� ఆ� ���� వ��న 

��త�� మన� ఆ�రం. � కృష��వ�యల �లం� ��� ��త�ం అత�ంత �భవం� 
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�����ం�. ఆ ���� �ం�న �ష�, ������ అధ�యనం ��లం� ఆ �లం� 

వ��న ������ తప�క అధ�యనం ���. అం�� �యల అష��గ�జ క�ల� ఒక�న 

�ర�� ర�ం�న ��ళహ��శ�రశత��� ���� అం��� �ష�, ������ అధ�యనం 

���.  

 ఈ ప��ధన ����� 5 అ����� �భ�ంచడం జ��ం�. �ద� �ం� 

అ���� ������ సంబం�ం�న�. ���న �� అ���� �ష� సంబం�ం�న�. 

���వ�� 

అ��య �భజన 

 అ��యం 1  �ర�� వంశ ����, ఇతర రచన� 

అ��యం  2   �ర�� రచన� : వ��� 

అ��యం  3   � �ళహ��శ�ర శతకం : వర����నం 

అ��యం  4  � �ళహ��శ�ర శతకం : ప�ంశ ���నం  

అ��యం  5  � �ళహ��శ�ర శతకం : �క� ���నం  

��ం� �వర� ప��ధన� గమ�ం�న అం�ల ��కరణ, ప��ధన ఫ��� 

�దల� �ష�ల� �వ�ంచడం జ��ం�. 

త��త �మం� ఉప�క� �ంథ�� అ�బంధం - 1 � �ళహ��శ�ర  శతక ��ల 

�ఠప�ష�రణ� ఇవ�డం జ��ం�. 
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అ��యం 1 

                      �ర�� వంశ ����, ఇతర రచన� 

1.0 ప�చయం  

ఈ అ��యం� �ర�� వంశం ��ం�, ఆయన త��దం�ల ��ం�, రచనల ��ం� 

��య�యడం జ��ం�.   

� కృష��వ�యల �వన�జయ స�మం�రం� �ర�� ఒక�. ఇత� త�� �ంగమ, 

తం� ��య��. �త జక�య, ��� మ���క �ర����. ఆయన �క�� ఆ��ల 

��� �హ���, భర��జ ����. � �ళహ��� �ర��  �వ�ం��. �వ���నం� 

సం�ర��న �ం�త�ం గల��నప��� అ���త త����� ��ం��. ‘�� �క �� �� 

��’ అన� �మన �టల� �ర�� ఉ�హరణ. ఆయన వయ��  ఉన���� ఎ�� ��� 

అ�భ�ం�న��� � �ళహ��శ�ర శతకం ��� ����న��. ����� సం�ర�ం� 

అ�భ�ం�, ������ �ం��. ఆయన �కృష��వ�యల� ‘��తమ��న �ం�క� 

�ర�� ప��ల�ల గ��� య��త ��� మ�మ’ (మం� ��నం క��న ఆం�క� �ర��. 

అత� �ట� ���� మ�రం� ఉం��.) అ� �శంస� అం�����. �ర�� 

సమ���� �ష���� ఆ���� ఆయన �వ�����  ఎ������. ఆయన                         

� �ళహ�� ��త��ం,   � �ళహ��శ�ర శతకం అ� �ం� రచన� ���. అష��గ�జక��  

తమ రచనల�  న�ం�తం ���. ��, �ర�� తన రచనల� ఆ �ళహ��శ���� అం�తం 

��న�� ఈ  �ం� ప��ల వల� ����ం�.    

 

  �.  �గర�ం�� �తృవక�� జగద�ం��ం� న���త� 

        �� ���� �వ�ంప �శ��ఁ� ��! మ���బం��ప  

        ��గ���ఁ� ��కం� గలఁ�? � �ట� లం�ఁ�  

        � గ��ండ� �ళహ�� ప� ��ం� సమ��ం���.   ( �. �. �.1:7) 
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 ఉ.  ఈ �భ�వ� రత�� న��న��� ��న�, �� 

       ��క �ర���ఁ� మ�ం�మదం� వ�ం�, �ర��  

       � �వ భ�� �వ� స��ంగ� ధన�తఁ �ంద� నవ� � 

       �శత�� �ంఫన రస������ ద�ర�ఁ����   ( �. �. �. 1:8) 

 

� ప��ల� �ర�� ��� �ప�తనం ��ం� ఇ� ప���. అర�వంత�న �టల� 

�తల� ఆక��ం��� �పంచం� అ���త ����ష�ల ��ం� ���� ��� ��ం� క�! 

అ�� బం�ల� వ���న� వ���� �� ��� ���డ��. అ�� ఇ�� �ట� 

ఎం��? �ళహ��� ��వంతం� ����న� ఆ ���� � రచన� కృ� భర�� 

సమ�������. ఈ �ష��� �����న మ���క �ర���� ����� సం��ం�,   

‘� �వభ�� �వ� �ర�ం� �త� �టల ���� రస���� �ం�, జన� ధన�మ��ట�� 

�వ�రచన �య’ మ� ఆ�ర��ం��.  

1.1 వంశం 

�ర�� తన రచనల� తన ��ం���, వంశం ��ం��� ఎక�� ������. అ��, 

� �ళహ�� ��త��ం ఆ���ంత గద��  

“ ఇ� � మ��ళహ��శ�ర చరణ కమల �� ��యణ �ంగమ �� ��యణ జక�య 

��యణ త�భవ �వ ప����ఖ �ర�� క� ��తం�న ��ళహ�� ��త��ంబ� మ� 

�బంధం� నం� సర�ం��ఁ జ�����స� సం�ర��.” అ� ఉం�.  

                                                                       ( �. �. �. 4:�వ� గద�ం) 
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��� బ�� �ర�� త��దం�ల ��ం� ����ం� ��, వంశం ��ం� ��య��. 

��రణం� �బంధ క�� తమ �ం�ల� ఇష��వ���� ��న త��త �క� �సంస, �క� 

�ంద��, తమ వం��క ���� ��య����. ఆ త��త కృ�ప� వంశ వర�న �� 

షష��ం�� ��� కథ �రం����. ��, �ర�� ఈ పద��� �ం�ం �న�ం� తన రచన ���. 

ఇష��వ���� ���. ��, �క� �శంస, �క� �ంద �య��. తన వం��క �ష�� 

�� ��య�య��. షష��ం�ల� ��� ఈ �ం� ప��ల� ��య���.  

క.  ఈ  �� �ష��వస 

     ��ధన �చ�ం�, యస�త�ృ�క 

     ��రత��న� ��� 

     �రంగ�ఁ�న వ��ఁ బ��ం� మ��  ( �. �. �.1:6 ) 

 

�. �గర�ం�� �తృవక�� జగద�ం��ం� న���త� 

     �� ���� �వ�ంప �శ��ఁ� ��! మ���బం��ప 

     ��గ���ఁ� ��కం� గలఁ�? � �ట� లం�ఁ� 

     � గ��ండ� �ళహ�� ప� ��ం� సమ��ం���   ( �. �. �.1:7) 

 

    �  ప��ల� �ర�� అ���గల వ���  ��ళహ��శ���� తన రచన� అం�తం 

ఇ��న��� ����ం�. ��, అత� వంశం ��ం� �లప��. క�  �రం��� �ం� 

ప��ల� ఎక�డ �� తన వంశం ��ం� �ప���. అ��, �ర�� ��ం�, అత� వంశం 

��ం� తన ��మనవడ� ��ర�ర�� కృష��య �జయం� ఇ� ������. 
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�.  న� భర��జ ��� స�పస�ంబ 

                     ��� �ంధవ��� �� 

       �క����ల వంశ ����� 

                    �ర�� ��బం�ర చ�� 

       స��� ��ణ� సం�ప� ��� � 

                  ��� � �ళహ�� �లయ  

      ������ం�� � క���హ  

                  స�త క��రసజ� హృద� 

�.  �ర రచ���� ��ర �ర��  

     ����గ�� ��ర �ర  

     మ�త స���� ��య�త� �� 

     �ంక����ఁ ���ం� �డ�న�� ( కృ. �. �. 23ప) 

 

      ��� బ�� �ర�� భర��జ ���డ�, �క�� ఆ��ల వం��� �ం�న�డ�, 

�ళహ�� ��� అ� ����న��.  

         �ర�� అ� �� గల వ���� ��� ��త�ం�  న��� క�������. ��� ఒ� 

వం��� సంబం�ం�న��. ఆం�క� తరం��� �గం� �షయ��� వంశ వృ��� 

��య��, ఇ� ఆయన ఊహ ��� అ� ������. ��� �� పక��ట� ఉటం������.   
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1.1.1 వంశ వృ�ం 

                             భర��జ ���న 

                                    జక�య 

 �ర�� క� (� �ళహ�� ��త�� కర�)                   ���ద���� 

  ��య�                                                �శ��థ ���= �ర� ��ం�క 

  �ర��                                                    �ర�� (�ళహ��శ�ర దండకకర�) 

  �ళ����� 

 ��ర �ర�� ( � కృష��య�జయ �ంథకర�) 

�ంగ��  

�ర��  �ంకట�య క� (ర��వ� ప�ణయ కర�)          ( �షయ�, �గం�.1989 : 253)     

1.2  �లం 

    �కృష��వ�యల ప��లన �లం 1509 - 1530.  ఈయన �లం� �ర�� 

ఉం��డ� అన��� మన� ఆ�రం క��తం� �ప��ం ��, తన వంశ��� తమ రచనల� 

�ర�� �యల ���� ఉన��� �������. అంతక�� �ం�� �ర�� ��ం� �కం� 

ఒక �� పద�ం ��ర�ం� ఉం�. � కృష��వ�య� తన స�మం�రం� �ర�� ��ం�                   

“ ��తమ��న �ం�క� �ర�� ప��ల�ల గ��� య��త ��� మ�మ” అ� �శం���  
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��� స��నం� ��� �మ�ంగ�  �ంద �ధం� ప���. 

“ �! ���� �వ�క �హ� 

ద�త���ర �ర వ�� జన� ఘన�ప�� సం             

తత మ��ధ ��త ��రస�రల ��టం��.”    (�గయ�,�.2009:2సం.7�.)                            

 

��� బ�� �యల అష��గ�జక�ల� �ర�� ఉం��డ� ����ం�. 

అ�� ��ర �ర�� తన కృష��య �జయం� �ర�� ��ం� ఇ� ప���. 

 

చ. ��తమ��న �ం�క� �ర�� ప��ల��� గ��� 

    య��త ��� మ�మ � �� � �ద�త �ల స 

    ���ఁగ�ఁగృష��యల మ�జ� సభ��� ��నట�మ  

    త�ృత బ��న �ఖ�లఁ��� వ�ం�� ���పల� (కృ. �. 1:29) 

 

(�ర�� మం� ��నం క��న ఆం�క�. అత� �ట� ���� మ�రం� ఉం�య�,          

� కృష��య�, �వన �జయ సభ� ఎం� స���తం�  ����.  ��� ��  ఆయన 

�� �ప� రచన� �� ఈ ��కం� బ��న స����ల� �ందమ� �న �ంక�� 

��ర�ర��� ప���) 

 

   ��ర�ర�� కృష��య �జ��� ఎం�� ���� వ��ం� అ� �శ�� 

స��నం� ఒక కథ� ������. �� ��ల��ం�న� సమయం� ఒక �� �� 

కల� ���� క��ం� ఏ�� ఒక రచన �� తన� అం�తం ఇవ�మ���. అం�� 

కృష��య �జయం ��న� ��క� ������. 

అ�� ��ర �ర��� ఆ��� వంశ��న �న �ంక�� ఇ� ప���. ‘� �ద�త 

�యల�� �త ‘��తమ��న �ం�క� �ర��’ అ� �శంస� అం�����.                
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ఆ �ధం�  �� �� �ప� రచన� �� ఈ ��కం� స����� �ం��’ అ���.  ��� 

బ�� �యల ���� �ర�� ఉ��డ� �ప�వ��. ��ర�ర�� �లం 1630  అ� ��త� 

చ����� ����. ��ర �ర�� ���త� �ర�� �త. క�క ఇప��� ఒకత��� 

మ�క త��� అంతరం ��� 30 సంవత���. అప���  �ల� ���� ఉం�� �బ��, ఒక 

త��� మ�క త��� అంతరం ���20 సంవత��� ఉం��. ��� బ��  �ర�� ��ర 

�ర�� కం� ��� 100 సంవత��ల �ర�ం 1530 ఆ �ంతం�  ��ం� ఉండవ��. 

�యల ����ణం� �ర�� 1510 - 80 మధ��లం� �ర�� ��ం�డ� �ప�వ��.      

అ�� ��ర �ర�� ���డ� �ంగ�� తన �ద�ళహ�� ��త��ం� �ర�� 

��ం� ఇ� �శం�ం��.   

     �. ��ళహ�� ���థ �దపద� 

                    సద������ �శ�లతఁ�ం� 

          �ర���ర సర��� �ంభనఁ 

                      �ళహ�� మహత� కథ �న�� 

          కృష��య ��ట��త మ�గ�  

                     ��త ప�బ�ద�య � వ�ం�  

          � �� �� త�వ� ��త 

                  స����  �����ఁ�ల�ల� 

  �.   ధర�ఁ���ం� � క�శ�ర వతంస 

        రత� మమ�హ�� �ర�� ��ం�ఁ 

        దలఁ� జల�� ���కలక��     

        ���� క�త��క��మ ���  (��మ���, �ర���. 1998 : 121) 

(�ళహ��� �ల�న ఈశ��� ��ల� భ��� ����, � �ళహ�� ��త��ం ��,  

కృష��యల �త �శంస� �ం��. అ�ం� �ప�వ���� ����� క�త�ం అలవ��ం�.) 
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��� బ�� �ర�� �ళహ�� ������� ��న��� ����ం�. అ�� �యల�� 

�త�డ �శంస� �ం�డ� �ంగ�� ��య���.  

1.3 రచన� 

 �ర�� �వలం �ం� రచన� ��నప��� ��� ��త�ం� తన�న �� 

������. ఈయన ��ళహ�� ��త��ం  అ� 4 ఆ���ల �బం���, � �ళహ��శ�ర 

శతకమ� శత���  �� ఆ పరమ���� అం�తం ���. ఏ� �ద� రచన అ� �షయం� 

ఎ�� ��ప��� ఉ���. ఎం�కం� ��రణం�  క�� �దట శత��� �� త��త 

�� రచన� ����. �� ��� క�ల� అ��సం అ��ం�, త��త రచన ప�పక�త 

�ం��ం�. ��, �ర�� ��� �న�ం� �దట �బం���,  ఆ త��త శత��� ���. ఈ 

�షయం శతకం��  ప��ల� ( “�య� ��....., ��� మ���......” �. �. శ. 14ప, 

18ప.) బ��  ��త�, చ�����  �ర��ం��.  

 

1.3.1 ��ళహ�� ��త��ం  

� �ళహ�� ��త��ం �ళహ���� ��త���వ�ం. ��� 4 ఆ���� ఉ���. 

�త�ం 755 పద�గ������. ��� �ళహ������� అం�తం ���. ��� 1528            

ఆ �ంతం� ర�ం�న�� �ర��� � �మ��� �� తన ��� ��త� చ��� 

������. �ర�� �లం ��ం� ఎక�� తన రచన� ���న��. అ��, �. రత���� 

�� మ�క� �ర��  అ� ప��ధన �ంథం� �ంగ�� తన �ద�ళహ�� ��త��ం� 

�ం� ప��ల� ����  ��ం� ��య��న�� ������. ��� �� �ంద 

���ం����. 

 

 క.    �� �ళహ��మ�మం 

        బ�పమ� �ల� �� షడ��� కథ� 

        ���నఁ�వ����న 

        ��� �ద �ర�� క�ం��ఖ�ఁడన�  ( రత���� �. 1988: 157)    
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ఆ.�. బ���ణ మ�త���ర� �వతత�� 

        �ర�ల� �క�సర�ఁ�ద� 

        జగ� �వరహస� సం�హమ��� 

        �స�న� ���ల�మ�ంప    ( రత���� �. 1988: 158) 

 

� ప��ల� బ�� �ర��� షడ��� కథ,  �ంగ��� ‘�వరహస� సం�హం’ �లం 

�వచ�� �ర��� ��మ����� ఊ�ం��. షడ��� అ�� �ంథం ����. 

��ంద��ణం�� �ష�వఖండం�� �ంక�చల ��త��ం�� 30 అ��యం  �ం� 35 

అ��యం వర� గల కథ.  ఇం�� � �ళహ�� ��త��ం కథ, �వర��� న� ఉత��� కథ 

ఉం�. అ�� త�ళం� ��ళ�� ��ణం ఉం�. ఇం�� సరస�� చ����ల వృ��ంతం,                                     

� �ళహ�� ��త��ం, �న�� కథ, న���� కథ, �����కల వృ��ంతం ఉ���. ��� 

�ర�� క��తం� చ�� ��ళహ�� ��త��ం ��డన��� ఎ�వం� ఆ��� ��. 

ఒక�ళ �ర�� ��� చ��� � �ళహ�� ������� ��ం స�తం��వ�ం�� �������. 

ఇం�� ��నం� �ళహ���� �వ��ంగం ���� అ���ం�న వ���� కథ, �హ� కథ, 

�����, ��, ఏ��ల కథ, న���� కథ, �ర�వ�ద�య కథ�  ఉ���.             

ఈ కథల���� ��జంగ�� (���) �దవ��� ���న��� �ర�� రచన ���. 

 

�దవ���� ��జ�ం�� ��� ఒక�� ��జంగ��� వ���. అత� 

తన మ�మ� ఒక ��� గృ��� ���� ఆ�� సం��ం��. ఆ �శ� �దవ��� 

�జనం ��� ఉ��గం� ఉం��. ఆ �� �జనం ��� సమ��� �శ�  �క�వడం� 

�దవ�� �ప���� భ�ల�  �శ�� ���ం� ఆ�� �ం� �����. ఈ �ష���  

�శ� ��జంగ��� �ప��  జంగ�� తన మ�మ� అంత� �ర�ం ఉన� ���క�� 

ఎ��వ ��� వ��ట�� ����. ఈ �ష���  �శ� �దవ��� ���న� ఆ �� 

జంగ��� క���� తన�వభ��� �ద�����. ఆ త��త �దవ�� ��క �ర�  
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��జంగ�� �వభ��ల �థల ��ం� ��య����. ఈ కథల స��ర�                  

� �ళహ�� ��త��ం. �ర�� �ద� పద�ం�� త� �ప��� కథల� ������.  

 �. � ������ మ�మ�మ�ఁ����వ���జ� 

      త ��శన ��జట�క ���వన��ర� 

     ����గ �ద���ల�� �యస�రం�న � 

     ����ంగ� �వ� �ంగ� మ�య�ష��ల�����  ( �.�.�.1:1) 

 

(�హ�, వ�ష�, �����, సర�ం, ఏ��, �న��, �హ���, న����, �శ�కన�, 

�దవ�� ప�  మం� భ��ల �థల� ��� అ�త�న �మ� ������.)  

ఈ పద�ం� �� వ���  మ�క� �వ�ం� ఉ���. అత� అగ����. ఆయన ధర�ప�� 

స�తం� ద�ణం� వ���. అ��, �ళహ��శ���� అ��కం �య��� ��� 

�క�వడం�  �ళ� �సం తప�� ���. అ��� ��� తన గం�న� �ం� ��� వ���. 

అ� �వర��� న� అ�ంద� �ర�� ������.  

  

        ఈ ప� కథల� �ర��  �బం�క�న ల���� క��బ� ప����� వర�నల�  ���. 

అం��క ఎ�� ��క �ష�� ����. �ళహ���ర ప�స�ల� ఉం� �ం�ల ప��� 

ఆయన� �� ���. అం�క� �ం�ప��� ���న �న�� ఒక�� ���� 

�ళహ��శ��� ���. ఈ అడ�� ఎం����వ�� అ�  ��� ���ం� అ�యక భ��� 

��� ప�ల ��� ��య���. 

�.  ఓ ��! ��వం� �ండద�� �ం�ం��� �ంగ�� 

      ��ం���� ��నట�డ�� గ�� ��� �డ,�  

      �సం గ����� గడ���? ���న�� �� �  

      �� �ట�ం�� ��� �����? ��ం��� �ంగ�?  (�. �. �. 3:65) 

ఈ పద�ం� ‘���, �ం��’ అ� తత�మ ప�ల� బ��� ‘��, �ంగ��’ అ� 

�మ�  ప�ల� ���.  ఈ �ష��� బ�జనప�� �������� �� �ఢ��కరణం 
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సం�� ప���దం� ‘ �మ�ం� తత���� వర�నం ���ర�ంబ�’  అ� 14  ��ం� ����. 

ఈ ��ం �ప���� �రణం �ర�� �దల� �ప� క��  తమ రచనల� �మ� ప�ల� 

ఆ� ��ల�  వ��ంచ��� ���ంచడం. అం�క� �ద�� ‘��గ శరణం ��కరణం’ 

అ��� ��, ‘��కరణ శరణం ��గం’ అన��. అ�� ఈ �ండల� ���, �ం�� 

�దల� భయంకర అడ� జం��� �����. అ�ం� ఈ స�లం� ���  �వ������. 

�� �����  ఏ ���� ����డ��. �� �� �వ�� అ� �న��� �ర�� 

ప��ం��. 

 

     ఆ త��త �న�� భ��� ప��ంచదల�న ��� తనకం� �ం� �దట క���,          

ఆ త��త రక�ం వ��ట�� ����. ����� �మ��� బసవ��ణం� ��� కం� �ం� 

�� ��� ��న�� ఉం�. ఈ సందర�ం� �న�� ��న �ద�ం అత� అ�యక� భ��� 

�దర�నం. 

 

�. �క �ట�ం ���న�ఁ� ����ఁ 

                గష�ష�కరభ �గ�నఁ�� 

        ���ఁదం��� ��� �చ��మ� 

               పం� ���న �� ప�� ��� 

       �ల�� �ం�న ���ఁ��� త�స�� 

               క�� ���� �� నఁల� ��� 

      ��న ����� ��� వ��� ��  

                 చ�ఁ�ల� �� సం�చ�� 

�. �న� మం�� �స� క�� మం� 

     ల�� ���న మం�� నడ� యం� 

     ��� ��న �నక �ం� ��  

     క����బ� ���� ��ట��”    ( �. �. �. 3: 110) 
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�ం��ట�� పద�ం� �న�� ��� బట� ����� �� ఊ� కం�� �డ��. 

�ం� ��ల� ��� �� ����ం� కళ�� �డ��. తల�ద తం��� రసం �ం���. 

కర��య� �మ�రసం� �� �ర�ం �డ��. �ల�� ���ల�, క�� ���ల� �ం� రసం 

���. ఆ ర���  ��న ���, ���� �ం�న ఒ��� కం�� అ��ం��. ఆ త��త 

అత� �న� మం��, ఇత�ల ��� ����న� మం��, తన� ���న మం��, అడ� 

మం�� ఇ� అ�క మం�ల� �ద�ం ���. ��, క���� �వడం �� రక�ం �వడం 

�ద�ం�. �ర�� ఇ�� న���� కథ� తన �బంధం� �� రచన� సం�ర�త� 

�����. ఆ కథ సం�ప�ం� ఇక�డ గమ���ం.  

 �ండ��� ���� న����  �ప�క�. ఆ �జ�ం�  �మం వ��ం�. ఒక �ద 

అర���� స�యం ���మ� ��� ఒక  పద�ం �� ఆ పద�ం సభ� చ��� �� సత����డ� 

����. ఆ అర��� ��� ���న���� �� ����� ���  ఆ పద�ం చ����.         

ఆ సభ� ఉన� న���� ��� త��పడ��. ఆ �ష��� అర��� ���� ����. అ�� 

��� స�యం� సభ�� వ�� ఆ పద�ం చ�� ������. అ�� ��  న���� త�� 

పడ��. ఎంత ���న ���ం���. �వర� ��� �పం� న���� శ����. ఆ త��త 

�ప��చ��� ��హ�ణ���� ��� �����  � �ళహ��� ద��ం��� �ప 

����డ���.  

   �ర�� ఇ� అ�� కథల� తన�న ��� ��య ప�ల�, అ��దశ వర�నల� 

�కచక�ం� � �ళహ�� �������  �������. ఇత� క�త�ం� ��ర�� �క, 

సర�జ�త�ం, బ��ఖ �ర�హణ శ��, శబ� �ందర�ం, ��న� ప�స�ల వర�న  �దల� 

�ష�� కళ�� క��న��� క�����. �� పద�ం�� అలం�రం, పదబంధం, రసం, వర�న�, 

సం�షణ� �ఠ��� అర�వంతం� ��య���.  
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1.3.2  � �ళహ��శ�ర శతకం 

  

��� ��త�ం� �వక�ల �గం� శతకం ఆరంభ�ం�. ఆ�� �ం� �� వర� 

శతకం �స����� ఉం�. ఏ� �ద� శతకం అ� �షయం� స�ష�త ��. ఎం�కం� �దట� 

మ�����న పం������ �వతత��రం అ� శత��� ���. అ��, ఇం�� శతక 

ల��� సం�ర�ం� �క�వడం వల� ���  �ద� శతకం� అం�క�ం�ట ��. సం�ర� 

శతక ల��ల� క��న �ద�� ����� �మ��� వృ��ప శతకం. ఆ ����, ఆ �వ� 

సంబం�ం�న� �ర�� � �ళహ��శ�ర శతకం. 

�యల�గం� ఆ��న క�� �బం�ల� ��� ��� పట�ంక���. అం�క� ఆ 

���� ‘ �బంధ �గం’ అ�, ‘స�ర��గం’ అ� అం��. ఈ �బంధ క�ల� శతకం ��� 

�జల� ���న �ప�క� �ర��. ఈయన �యల అనంతరం ఈ శత��� ���. ఎం�కం� 

�జ�ంద� సంబం�ం�న ఎ�� ప��ల� ���. �యల�గం త��త �జయనగర 

��జ�ం ఎ�� ఇబ�ం�ల� ఎ���న��. ఆ సందర�ం� ���  క�ల� ��క�ం��. 

�బ�� �ర�� ఈ స������  ‘��� మ���’ అ� పద�ం� ��క�ం��. ఈ శతకం� 

�త�ం 116 ప������. �.శ.1740 �ం��� �ం�న ‘క��� రంగక� 

ఆనందరంగ�ట�ంద�’� �ర�� �� �ళహ��శ�ర శతకం �ం� అ�దయ�� ఉ�హరణ� 

‘��ం�� క�త��వ��� ��నం�’ అ� ప���� ������. �బ�� � �ళహ��శ�ర శత��� 

�ర�� ��డ� ����ం�. ఈ శతకం� ఉన� ���ల� ��ం� ఇ��� ����ం�ం.  

  

 �. � ���త��� జవంజవ మ���త �పం�� 

      � �గం�వ మన��బ� స��ర�త�ం�ఁ ������  

      ��! � క�� శరత�మయ�ం�ఁ ��ఁ ���వ� 

      �వం �మర తంప� మ��ద� � �ళహ��శ��! ( �. �. శ. 1) 
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� �రం� ���రంభం �యడం ��� ��త�ం� ఒక సం��యం (నన�య - 

���, �క�న – �యన...). ఈ సం����� �ర�� �� ��ం��. �ద���  

��ర�స�సం� తన ��భ� �ద��ం��. ఈ పద�ం ���  � �ళహ��� �ల�న ఈశ��! 

ఈ సం�రం మ��ఘం, సంపద� ����, �పం వర�ం. ఈ సం�రమ� మ��ఘం 

�పం అ� వ���� �ండ�త� ���ం�ం�. అం�� � మన� త����ం�. ఇ�ం� 

ప����ల�   � దయ �� అవసరం. �� వల� ��న���� �ం� � �వ���� ��� 

�ం��� అ� తన   భ��� ��య���.  

 

అ�� తన ��� ఉన� �పంచమం� ఒక అసత�ం. �న�� ఈ �ష��� ����� 

�� శ�రం, �ర�, �ల��, సంపద వం�� �శ�తం అ��� �హ స��ం� ����� 

��, ��� �లవ� అ� �ష��� �ర�� �ం� పద�ం� ��య���.  

 

�. అం��థ� తలం� ��న న�ండ����ంగ� స� 

     �ంత� ��� నర��ంద�� �క�ంబం� ��ర�వ 

     �ం�ం�ం� చ�ం�ఁ�� పర�ర�ం�న � యం�� 

     �ం�కంత� �ంత �ల�� క� � �ళహ��శ��!  ( �. �. శ.3)     

 

   �ర�� �జ�ంద ���. ��ల �వ� నరకం� ����. ఈ �ష�ల� �ం� 

పద�ం� ����.   

 

�. ���  మ��� ���వ నరక�యం� ����నం 

     ��� చ�రంత�న�ర� ����త�వ��  

     �జం�� తద���� బ�తృ��ం �ం��� ��నల  

     ���త���మ ��� దయ� � �ళహ��శ��!  (�. �. శ. 18) 
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   ‘��� మ���’ అ� �ర�� ������. మ��� అన� ఒక �ట� ��ల 

�ర�ర���� అద�ం ప���. మ�� అ� �ట� గర�ం, �ర���ం, ����ంద�ం, మం�, మదం  

వం� అ��� ఉ���. (శబ�.2010:717) ��ల ఆ��నం� ఉం��� �జ�ంద ��న 

�ర�క� �ర��.  

 

ఆ�� �యల�గం� ��న� జ��, ���� ���ల �సం ప� అగ�ట��, 

���� �ట�క�� ప� �ధల� �ం� పద�ం� ��య���. ఇం�� చక�� ఉప�నం� 

మం� సం���� ఇ���. 

 

మ.  ���� �ట�రటం� ���ర���� �వన�ం�� 

      ���� �ట�� �ర�ం�నక��� ��� �గ��  

      వడ�ం ��� �� � ��న�ం ��ల�� �ర���  

      ��� ��పదంబ���న�� ��ళహ��శ��!  ( �. �. శ. 28) 

   

       � �ళహ��శ�ర శతకం� ��పద�ం �త�ం అ��ం�, శతకం ���ల�రం 

అ��ం�. �ర�� �దట � ��� త��త సం�రం� �ర�� �ం�న��� �ం� పద�ం వల� 

����ం�. 

 

�. �య��� వ�న���ల�ఁ �యం� వ�జ�� 

     �య� �ప� ���, మన�థ ��ర ��శ��ం��ఁ 

     �యం��� బట�గ��ఁదల �ప�� �త సం�ర�ఁ 

     �యం�ల ����ఁ �యఁగద� � �ళహ��శ��! (�. �. శ.14) 

  

 �ర��  ఈ �ధం� �� అ�భ�ం�న ����� �ర�యం� శతకం� ������.  

ఈ శతకం వల� �ర�� ��త చ��� ఉ�ంచ��� అవ�శం ఉం�. మ� శతకం�� ఏ క� 
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�ప��నంత ఆత�కథ�, సమ��న �మ�క ప����ల� తన శతకం�  ��య���. అత� 

క�త�ం� ��ర���క, సర�జ�త, బ��ఖ �ర�హణ శ�� కనబడ��. �ర�క�ల� 

అ�స�ం�న�ట ��  ఏ పద�ం ����� సహజం� ఉం�ం� �� ఎ�� ����న��� 

ఉండ�. 

 �ర�� తన �వ�ం��, శతకం��, ఉటం�ం�ల� ��నప��� అం��� 

పర�ర�ం ఒక��� క����ం�. అ��� పర�ర�ం �వ మ�మల� ఆ�ష��ంచడం. �న�� 

వం� భ��ల ��ం� ���, �ళహ��ల వం� �ర���ల ��ం� ���, న���� వం� 

మ�క� వృ��ంతం ర�ం�� �ర�� ��యం మ�శ��� మ�మల� ��య�యడం. అత� 

జన�స�ల�న �ళహ����  �భ��� �శ���ప�ం ��ల� సంకల�ం ఉండడ�!. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Kandkuru Sreedhar M.Phil. Dissertation Language in India 20:9 Sep 2020

Srikalahastishwara Shatakam - An Analysis of Language Literature                      <182-327>



17 
 

అ��యం 2 

�ర�� రచన� : వ��� 

2. 0  ప�చయం 

ఈ అ��యం� వ��వం� ఏ��? వ��� ల�����? వం� �� �వరణ ఉం�ం�.  

��� �� �ర�� రచనల� ఉన� వ���� ��ం� ��న చర� ఉం�. 

 

 �ర�� ��ళహ�� ��త��ం, ��ళహ��శ�ర శతకమ� రచన� ���. ఆయన తన 

రచనల� ��ళహ��శ���� అం�తం ���. �ం� రచనల� ��� ��నప��� ��� 

��త�ం��, అష��గ�జక�ల�� స��త ����� �ం��. ఆయన రచన� ఎ���న� 

వ��� ఆ పరమ��� భ��ల �థ�. ఈ భ��� �వ�ంగం� ఏ�ధం� ఐక�ం �ం�� �ర�� 

తన రచనల�  ��య���. �ం�� వ��� అం� ఏ�� ����ం�ం.  

2.1 వ��� - �ర�చ��   

వ���� ఆంగ�ం� ‘content’ అ�, �ం�� ‘ఇ�వృ�’ అ� అం��. ఈ వ��� ఆ� 

�ల ధ��ల� ఆ��ం� ఉం�ం�. �ం�� వ��� �ర�చ�ల� గమ���ం.   

1. ‘ఒ��క దృ��షయ�� ���కం�, �యమబద�ం� ఉన� �ల�ల, �మ ���ల 

�త�� వ���. మ�� �నవ సంబం��, �మ�క ��తం, ���� సమస� ����� 

�ట��� క�త�క ��ఫలం ��త�ం� వ��� అ��ం�.’ (ల��ంతం, �ంగ�.1986:39)  

2.  ‘ క����వృత�ం  క�త�ం. ��� ��ం� ���� అ� క�త�ం� వ�క�మ�� ��న �గం     

వ���’  (�న��శవ ���.1996:6) 

3.  ‘��త�ం� వ��� అం� �ప�బ� �షయం �� అంశం.’(సత���యణ, �.ఎ.2000:11) 
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4.  ‘��త�ం� వ�క�మ�� ��న ����  వ��� అనవ��. రచ�త ��త�ం�  

�వ�ం�న ఆశ���  వ���� �ప�వ��’. ( మ��దన��, ��ర��.1997:20) 

    “రచన ���ద ��� అ� వ���” అ� సం�ప�ం� వ���� �ర��ం��వ��. ఈ వ���� 

��య�య��� �ష �ధనం� ఉప�గప��ం�.  

2.2 వ��� - ల��� 

వ��� ఇ�� ఉం�ల� ఒక �య��� ���న సంద��� ��. ఆ�� సమ��క 

ప�����న �వ��. �� ���క�న �వ��.  వ��� క�ల అ���� బ�� ఉం�ం�. అ�� 

వ���� ��� ల��� ఉం��. ఆ ల��� �ంద �వ�ంచబ���.  

“1. ఒక �వన� ���వడం ��నం. ��� �ంతమం� ఇ�వృత�ం అం�� 

2. ���న� �వన ��క, అ��క�న ��� ఏ��  �వ��.  

3. వ��� క�త�కత �ంద��� ఆ�రమవడం  

4. క� �ప�దల��న� ఆశయం ఉండడం 

5. క� �ప�దల��న� ఆశయం అ�క �వనల� �ప�గలగడం 

6. ఒ� �వన ����� క�� క�� మధ� �దం క����ం�ం�. (��ల� 

అ�వ���క�ంచబ��ం�) 

7. చలన�ల� �లం� �� �త� �త� వ���� త�ర��ండడం 

8. వ��� �పం� కల� ఉం�ం�. �� మధ� ��ధ�ం ల�ణ� పరస�ర ��ద���� �ం� 

�డ�య���� �ం��. 
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9. వ���� �పం, ���� వ��� అ�గ�ం� ��� క� అ�వ���� బ�� క���ం�ం�. 

10. వ��� స��� వ�క�ం ��లం� స�న �పం ఉం�� �ధ�మ��ం�.” 

         (శర� ������. ఎ�: 2003: 25) 

2.3 � �ళహ�� ��త��ం - వ���  

��ళహ�� ��త��ం� 4 ఆ���� ఉ���. ఇ� �� ��త�� �బంధం. ఒ� 

వ���� అ�క ���� వ��ంచవ��. ఈ వ���� ఎ���� �షయం� క� ��భ 

కనబ��ం�. �ర�� ��� ఉన� భ��ల �థల� వ���� ఎ���� రచన� ���. �� 

ఎ���న� వ���� ఏ �ధం�  ��యం ��� ఇక�డ  ����ం�ం.   

�� ��త�� �బం�ల�  ��రణం� వ����క�ం ఉండ�. ఏ కథ� ఆ క� ����� 

ఉం�ం�. ఆ కథల����  ఏక�క�త �దర�డం �� �లభం. ఎం�కం� అవ�� భ�� 

��నం� ����. క�క� �షం  క������వ��� ఇ�వం� రచనల� �స�ృతం� 

వర�న� ����. �� �ర��  � �ళహ�� ��త��ం అ�వర�న ���� �� ��ం� 

��త�ప���. �ర�� �ద� పద�ం�� క� వ���� ��య ���. 

�. � ������ మ� మ�మ�ఁ���� వ���జ�   

      ���శన ���ట�క ���వ న��ర � 

      �వ���గ�ద���ల�� �యస�రం�న� 

      ����ంగ� �వ��ంగ�  మ���ష��ల�����” (�. �.�.1:1) 
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ఈ పద�ం� వ����, అ�� (�హ�), �త (�����), ��శన� (సర�ం ), 

�మజ� (ఏ��), ఆట��� (�న��), ����� (హర���డ� �హ���), న���� 

(క�), �����గం (���తనయ�), �ద���� (��యణవన�����) వం� �� 

���వన����.  

 � ప� మం� భ��ల కథల� �� చం�దయ వర�న, ���స�మయ వర�న, �రవర�న, 

�లవర�న �దల� అ��దశ వర�న� సంద���� బ�� వ��ం��. ఆ పరమ ��� 

�యజంగ��� వ��,  �శ��  సం��ం�న�� వ��ం��. పరమ ��� సర�ం �� 

అ�న�� సం��ం�డనటం ఒక చమ��రం!. ఇ�వం� అం�ల� అర�ం ���వ��� 

ఎం� ప�ణ� అవసరం.  

‘��ళహ��’ ఈ పదం� ‘�’  అం� �����, ‘�ళ�’ అం� ��, ‘హ��’ అం� 

ఏ�� అ� అ��� ఉ���. ఈ ��ం� స��ర� ‘��ళహ��’. ఇ� �ణ���ం. ఈ �� 

��� ఆ��ం��. ��� ప��ం� �� భ��� ��� ��� తన� ఐక�ం ������. 

  �ర�� ������సం� �హ�� ��� ��ం��  వందమం�� సం��ం�న�� 

���. ఈ వర�న ఆ�� ��జ�ల� సం�తం� �ప�వ��. �న�� కథ ���� 

‘��శ�ర��ణం’ ��, ����� �మ��� ‘బసవ��ణం’ �� ఉం�. అ��,  �ట���� 

�న�ం� �ర�� �ళహ����త��ం� �న�� వృ��ంతం ��య���. స�ప�ం� ��� 

క��ం� స�పం� �వ�ంగం ఉంద� �ప�డం, ���� �డ�� అడ� పం�� �డడం,      

ఆ అడ� పం� �వ�ంగం వద�� ��� �యమవడం �దల� �ష�� బసవ��ణం�  ��. 

��, ఇం�� ఉ���. �ర�� తన ��భ� ఎం��న� వ����  ��యం ���.  �న�� ఆ 

�ండల� ఒంట�� ఉన� �వ�ం��� �� ఇ� ప���. 
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�.  ఓ ��! ��వం� �ండద�� �ం�ం��� �ంగ�� 

      ��ం���� ��నట�డ�� గ�� ��� �డ, �  

      �సం గ����� గడ���? ���న�� �� �  

      �� �ట�ం�� ��� �����? ��ం��� �ంగ�? 

(�. �. �. 3:65) 

�ర�� �న�� భ��� అచ��న ��� ప�ల ��� ��య���. ఎం�కం� �న�� 

చ����� అ�ం� వ����త సంస�ృత ��ష��న �ర� స��ల� ప��ంచడం 

సమంజసం� ఉండద� ��ం� ��య ప������ ప��ం��. ఆయన �ళహ�� �� �బ��  

ఆ �ండల� �ం�� ఉం���. ��� �� �ర�� �న�� ఆ����, అత� భ��� మన� 

కళ�� క��న��� సహజం� ��య���. 

 

ఉ. ���క చంక నంప�� ��న �ప�� ����ఁ� 

     ��ళ�ఁబ�� �ంచన ��జల ���గ వ�� భ���  

     �ల�ఁదధం� మజ�న� ��� �ప�లనం�డ��  

     ���� �ర�ం�మన � పర�శ���ర�ం�న�’’ 

(�. �. �. 3:87)         

ఆ �న�� �వ�ం��� ��ంచ��� వ��న ����� ������. ఒక చంక� ���, 

��న అం�ల��, �ం� ��ల� �ంస��ద��, �� ���ళ�� �వర��� న��� ���, 

ఆ �ళ�� ���� అ���ంచడం, ఆ త��త �ం��� �నమ� �ర����వడం �న�� �ప� 

భ��� �దర�నం. �న�� �� ప�ల� �వ �హ��� ���� �ం�ంచడం జ���ం�. అ�� 

��� ఆ �హ���� ‘ఓ �హ��త�� �న�� భ�� �� �ప��’.  ��లం� అత� భ��� 

ప����ం అ� అం��. ఆ సమయం�  �న�� అక��� వ��  �� ����� ���� 

�ంసం �డ�� ��, ��� �న�.  ఎం�� �న��  �న��� అర�ం�క �ంసం 
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����ం� అ� ������. అ� ఇ�  �����. అ�� ��� �న�. �నక�వడ� 

�క  ��� కం� �ం� క��� �రడం �ద�ం�. అ��� �న��� ఏ� ���  ��య��. 

ఆ�� �లం� ఈ �� �ద� స���� �� �బ�� �� �ద�ం ����. ఈ �� �ద�ం 

ప��ల� ఇప�ట� ఉం�. �ర�� ఆ�� ����ణం� �న�� �త �వ�ం��� ���ద�ం 

�����. ఆ �ష��  �ం� పద�ం� ఉ���.  

�.   �క �ట�ం ���న�ఁ� ����ఁ 

                గష�ష�కరభ �గ�నఁ�� 

        ���ఁదం��� ��� �చ��మ� 

               పం� ���న �� ప�� ��� 

       �ల�� �ం�న ���ఁ��� త�స�� 

               క�� ���� �� నఁల� ��� 

       ��న ����� ��� వ��� ��  

                 చ�ఁ�ల� �� సం�చ�� 

�. �న� మం�� �స� క�� మం� 

     ల�� ���న మం�� నడ� యం� 

     ��� ��న �నక �ం� ��  

     క����బ� ���� ��ట��” 

(�. �. �. 3:110) 

ఇం�� కం�� ��న �� �ద�ం ��ం� ��య ���. ఆ �ద�ం వల� క��ళ�� 

బ��� రక�ం �వడం �ద�ం�. ��� �న��� ఏ� ��� ��యక కం�� క�� �ద�ం 

అ� తన కం�� �� �వ�ం��� అ��ం��. రక�ం �వడం ఒక కం�� ��ం� ��, �ం� 

కం�� �వడం �ద�ం�. ��� క�� �ద�ం అ��� �ం� కం�� �క�ంచ��ండ� ��� 

�త��� �న�� భ��� ��� ���� ���ం��. ఈ �ప�  కథ �జల ��కల� ��� 

��� ఉం�. 
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              ఇ� ఆ��సం� న���� కథ� �ర�� చక�� వ��ం��. మ���రం� 

�ండ���� ����� ప����� ఉం���. �� ఆ��నం� న���� అ� మ�క� 

ఉం���. ఒ��క �లం� ఆ �జ�ం� �ర�న క�� సంభ�ం�ం�. ఆ �జ�ం� ���� 

ఆ��ం� �హ��� ఉం���.  ఆ �హ���� స�యం �యడం �సం ��� ఒక ప���� 

����, ఆ ప���� �జ సభ� చ��� ��క� వ��� అ� ��� ������. మ�స� 

�� ఆ �హ��� �జ సభ�� ��� పద�ం చ����. అ�� అం�� త�� ఉంద� 

న���� ����. ఆ �షయ��  �హ��� ���� ����. అ��� ��� స�యం� వ�� 

�జసభ� పద�ం చ���� అ��� �� న���� ఆ పద�ం� త��� ��య����. 

��� ఎంత ���న న���� �న�. అం�క� ��� �ప����  న����� శ����.           

ఆ త��త తన త��� ����� ����� సంద���� �ప ���� క���ంద� ద�ణ 

��సం� ���� �ం�న �ళహ��� ద��ం��� �ప����డ���. 

 

             �ర�� చ�����సం� ��� ��కల సహజ �వభ��� ��య���. �����క� 

�న�ప�� �ం� �మ����� ��లయం� ��ం���. అం��� �మ�� �వ�ంగం� 

��ం���. ఆ �����క� ���� సంద��ం�ల� ఆ�ం��  ఉం��. ఒక �� �ంగ� 

ఆ �����కల దగ��� వ�� �ళహ��� ���న���� అబద�ం ��� �ళ�� ���� ����. 

�����క�, �ంగ� అడ�� ���ం��. ఆ సమయం�  ��� �ంగల� ����ం��. 

అ��� �ంగల వల� ఆపద వ�� ఆ సమయం� ��� ���న�� �ర�� �వ�ం��. ��� బ�� 

���� న���న� ��� ఎప��� ఆపద� కలగ� అ� �ష��� �ర�� ��య���. 

            ఈ �ధం� �ర�� తన �వ�ం� అ�క కథ� ��నప��� అం��� పర�ర�ం 

ఒక��� క����ం�. అ� �వ మ�మల� ��య���ం�. �న�� వం� భ��ల ��ం� ���, 

�ళహ��ల వం� �ర���ల ��ం� ���, న���� వం� మ�క� వృ��ంతం ర�ం�� 
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�ర�� ��యం మ�శ��� మ�మల� ��య�యడం. అత� జన�స�ల�న �ళహ����  

�భ��� �శ���ప�ం ��ల� సంకల�ం ఉండడ� ఇం�� వ���. 

2.4  � �ళహ��శ�ర శతకం - వ���   

� �ళహ��శ�ర శతకం� �త�ం 116 ప������. (��ధ ��రణ సంస�� 

���ం�న శతక ���� ఈ సంఖ� ఒ��� ఉం�. ఆ �వ�� అ�బంధం-1 � 

గమ�ంచవ��)  శతక ల��ల�  �ఖ��న� �క�కం. �క�కం అం� ఏ ప���� ఆ పద�� 

స�తం��న�. ఏ�� �ష��� ఒక పద�ం� �ంత ��� మ�క పద�ం� �ంత �ప���� 

శతకం� �� ��.  �ర�� � �ళహ��శ�ర శతకం� ��� �ద భ��, ��తం �ద �ర��, 

�క ��, �జ�ంద వం� ఎ�� �ష�ల� వ���� ఎ���� రచన ���. �ద� 

పద�ం�� సం�రం ��ం� మం� ఉప�నం�  ����. 2. 4. 1. � ఉం�. 

2.4.1 భ��తత��ం 

�. � ���త��� జవంజవ మ���త �పం�� 

      � �గం�వ మన��బ� స��ర�త�ం�ఁ ������  

      ��! � క�� శరత�మయ�ం�ఁ ��ఁ ���వ� 

      �వం �మర తంప� మ��ద� � �ళహ��శ��! (�. �. శ. 1) 

 

�ళహ��� �ల�న �త�� �వ�! ఈ సం�రం మ��ఘం. అం�� సంపద� 

����గ�. �పమ� జ��న మ��ల �ం� ����న��. ఆ వర�ం� � మన� తడ�  

����� ����ం�. ఇక�� � క�ణ �ం��� � �ద �పవ��!  ��� � �వ 

����, ���డన��న� �ర�� ఆ పరమ ���� ������.  

Kandkuru Sreedhar M.Phil. Dissertation Language in India 20:9 Sep 2020

Srikalahastishwara Shatakam - An Analysis of Language Literature                      <182-327>



25 
 

 ఆ త��త �న�� ఏ వయ�� ���� ఆ��ం�� అ� �ష��� �� �జల�, 

�� �జల� �ం� పద�ం ��� ��య���.  ప�� ����ం� ఉన�ప��, శ�రం� శ�� 

ఉన����, �ల� కలవన��, కళ�� మ��� �క���, �ంత�ంత ఆ�చన� �క�ర��, 

�ం�క� �ల�� �రన��� అం� �ట���� ఒక �ట� ���లం� �స�తనం  

�క��� ���� ఆ��ం�ల� ������.   

�. దంతం�� పడన��� త��నం��� �న����  

     �ం� సంఘ� �యన��� జ��ంతం� �న���  

     �ంత��నఁ జ�ం�న��� ��� ���ల��న��� 

     �ం�ంపన�� � ప�ం�జ�ల� � �ళహ��శ��! 

                                                   (�. �. శ. 116) 

 

 �ర��  ��� అ�క ��ల �థ� ������� అం�క� ��� ఏ �పం� 

�ల�ల�� అ� ��� ఇ� ��������.                                                                                                                            

 

� . ��� �ప�� భ�ం� మ�� � �� ���? �  

       చ��?�ంచ�?�క�ం�క�?�సం�హ�� ��� �  

       క��ర� భవ�య ��� స���రం��ఁ �ప�  

       ����జ ��ర మత� మ��! � �ళహ��శ��! (�. �. శ. 15) 

 

  ��� �పం వల� తన ���� ��ం� �ంగ ���� క�� ఉం��. ఈ �ంగ �పం 

ఏ� ఊ�ం��ం� అ� అ��ం� �బ�� ‘�సరయ�’ అ� మ� భ��� కథ� �����, 

������ కథ� � చ����, బ��� మల�య అ� మ�క భ��� కథ� �ంచ���, 

�ట� అ� �ల��� కథ� �క �ం�క�� ఇ� అ�క ��ల� క��న �వ�� �� ��� 

ఏ �పం� �ల��?  అ� ���ం��. 
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2.4.2  ��తం� �ర�� 

‘�� �క �� ���’ అ� �క����. ��� అ��ణం�� �ర�� �దట అ�క 

��ల� అ�భ�ం� ��తం �ద �ర�� �ం�న��� �ం� పద�ం వల� ����ం�.  �ల� 

ర�ంచడం వల� అత�� క��న �ర��� ��య���.  

�. �య��� వ�న���ల�ఁ �యం� వ�జ�� 

      �య� �ప� ���, మన�థ ��ర ��శ��ం��ఁ 

      �యం��� బట�గ��ఁదల �ప�� �త సం�ర�ఁ 

      �యం�ల ����ఁ �యఁగద� � �ళహ��శ��!   (�. �. శ.14) 

 

   (పడ�ల �న�ళ� వల� శ�రం �య� ��ం�, �� వ��ల ��� వల� � ఎద ��� 

��ం�. శృం�ర ���ల వల� �క�వయ� అ���ం�. ఈ ���ల వల� తల బట� 

క��ం�. ���లం� సం�రం �త. అం�వలన ఈ సం�రం �ం� �ర���� �యమ�  �ర�� 

��� ������.)   

 

�ర�, �ల��, త��దం��, ధనం వం� ��� ఎం�� ��ం�� ��ం��.          

ఈ అ��న స��ం� ప���న �� ��� ఎ�� �ల�ల��! అ� ���� ���ం��.       

ఈ �ష�ల� �ం� పద�ం� ��య���.  

 

�. ఆ�� �డ�� త��దం�� ధనంబం�� మ� బంధనం 

     ��? � �డగ���డ �క ��� �ళఁ�ం�ం� � 

    ��లం�న మనం��న గ� ������� �ం� � 

    ���ల�ఁ�ంత ������ ��ళహ��శ��!( �. �. శ.9) 

 

 

Kandkuru Sreedhar M.Phil. Dissertation Language in India 20:9 Sep 2020

Srikalahastishwara Shatakam - An Analysis of Language Literature                      <182-327>



27 
 

2.4.3 పం��ల� �ర�� 

 

 ‘�ద� ���� �ంత ప��’ అ�� �కం� ��. �� �ర�� ��� వ���కం� 

�ద��క��న ���� �ందవ�� అ� �ష��� ఇ� ������ . ����� ఏ ��� 

చ��ం�? �� ఏ ���ల� వ�� ��ం�? ఏ�� ఏ �ద�� అభ��ం�ం�? ఎ�కల��న 

�న�� ఏ మం��� జ�ం��? ��వ� ఏ చ��� �ర��� �� ���� �ం��. �బ�� 

���� ఐక�ం ��లం� చ��� క�� భ�� �ఖ�ం. అ� �ర�� �ం� పద�ం� ����. 

�. ఏ �దం�ఁబ�ం��త �జగం� ���� ��ఁ�     

     ����భ�సనం �న��ఁగ�, �ం� మం���ం�, � 

     ����వ ��న�� చ��ల�� �� � �దసం 

     ��స��� �క జం�త��� � �ళహ��శ�� !  (�. �. శ. 13) 

    

��� బ�� చ�� �క��� ��� వ��ంద� �� అర�ం. �ర�� చ���న���న, 

చ�� �� ���, ఆ పర����  భ�� ఉన��రంద�� ��� ల���ంద� ����. 

 

మ. చ��� ���న పం��ధ�� �����షణ �డల� 

     వదర� సంశయ �క�ట�లఁ �వ� ద�� వ��ంప� 

     మదన�ధ���లం�ఁగ� �మ�� �ఁ�ఁ�నం 

     �దర� �త�� �త��ంపఁగద� � �ళహ��శ��! ( �. �. శ. 70) 

 

ఈపద�ం� చ���న��� అందర� ��ం� �ందర� ��� పం��ధ�� 

అ���.  ��� సభల� ��� �టల� �జ�� అబద��� �����క �కమక� ఉ���. 

�బ�� ఈ దయ�య���� �ల�ం�మ� ������.   
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 2.4.4 �జ�ంద 

 ఎవ�� �� ��� డ��� ఇవ�డం సహజం. ఎంత ప� ��� అంత డ��� ఇ���. 

���� ప�� త�న��� ��క� �దల� వ���� బ��నం� ఇ���. అ�� ��� 

��ంచడం నరకం� స�నం అ�  �ర�� ��ల ��ం�, ���వ ��ం�  �ం��ర�కం� 

�ంద  పద�ం� ��య���.  

 

�.  ���  మ��� ���వ నరక�యం� ����నం 

      ��� చ�రంత�న�ర� ����త�వ��  

      �జం�� తద���� బ�తృ��ం �ం��� ��నల  

      ���త���మ ��� దయ� � �ళహ��శ��!  (�. �. శ. 18ప) 

 

�న��� సహజం� ఏ�� �న��� ��ల����ం�. ఉన���� ఏ� ��� 

��య�. అ�� �న�� ఆశ ��. �ణం ఉన�ంతవర�  సంపద ��ల��ం��, సంతృ�� 

పడ�. ��, �ర�� ��కల� ��ల �ం� �ం�, సంతృ�� �ం��. ఇక�� ����� 

���ంచమ� ���� ������.    

ఆ త��త �ర�� �� శబ�ం అం�� ఈస�ం�����. ��ల� క��న ఇబ�ం�ల� 

��ం� ఇ� ప���. �� అ��ం��న�  చం��� మచ� తప���. ���� ‘���’ అ� 

���� �ం�నం��  దృ��� ��������. ���ధ�� ‘��జ’ అ� ���� �ం�  

సమస� ��ం���  �����. �బ��  �� అ� �ట �త ���ం��. అ� వ�� జన�� 

�� �నబడ�ం� �యమ� ���� ������. ఆ �ష��� �ం� పద�ం�  ��య���. 

 

�.  �� �ష�ృ�ఁ�ం�ఁ జం���, ��� ���ం� దృ 

      � �వం�నఁ �ం� �ఖ�, ������ఁ� �ట�  

      ��ం �� సమస� బం��ల�, � �జశబ�ం� �  

      � జ��ంతరమం� �ల��  �� ��ళహ��శ��!    ( �. �. శ. 21ప) 
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ఈ �ధం� �ర�� � �ళహ��శ�ర శతకం� తన హృదయ �దన� ��� ఎ�ట 

���ం��. త��� �యడం సహజం �� ��� ఒ���వడం �� కష�ం. అ�� �ర�� 

��ం త� ��న త��ల���� తన శతకం� ����. ��రణం� శత�� భ���, ��� 

����ం��. �� �ర�� శతకం అ� భ���, ఇ� ��� �ం�ం�� �ళ�ం� ����ం�.  

��� (��త�) �� చ��� గమ���  నన�య �లం� �ష�వం, �వక�ల �గం� �వం, 

�క�న�గం� హ�హ����తం, ���� �లం� �ంత �వం, �ంత �ష�వం, �యల 

�లం� ���� �ష�వం �����ంద� ����ం�. అ�� �ష�వ �గం� �� �వ రచన� 

�� �� ����� �ం�న �ప�క� �ర��. �� న��న ���ం��� తన రచనల�  

��య���.   
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    అ��యం 3 

� �ళహ��శ�ర శతకం : వర� ���నం (Phonology) 

3. 0 ప�చయం 

 �ర�� ర�ం�న � �ళహ��శ�ర శతకం�� వ��ల� సంబం�ం�న అ�క �ష��   

ఈ అ��యం� ����ంచడం జ��ం�. ఈ అ��యం, ���� ఉప���� �ద��� 

�శ����లయం, ����ఖ� సమ��ం�న క��వరద�� ��పద ��యణం : �� 

ప��లన ( పవ� ���, ప��. 2003) అన�  ���.�. ప��ధన �ంథం ఆ�రం� 

�భ�ంచడ�న�.    

3.1 వర� వ�వస�  

 ఆ��ంత��గం �ం� ��వ� అర�వంత�న ధ��� ��సం�తం వర�ం. ఈ వ���� 

అర��దన, అర� �ధన �మర��ం ఉం�ం�. ��� ఆంగ�ం� ‘Phoneme’ అం��. ఏ � వ��� 

� �ళహ��శ�ర శతకం� ఉ��� పక��ట�� ప��క� ������. 
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3.2. వ�ంజ�� 

 ఓ���� దం��� దంత 

���� 

�ర���� అ� 

�ల��� 

�ల��� ����ల 

హ����� 

 ��.   �. ��.   �. ��.  �. ��.      �. ��.    �. ��.    �. ��.    �. 

అ.�. 

స���� 

మ.�. 

ప       బ  

 

ఫ       భ 

త       ద 

 

థ       ధ 

 ట         డ  

 

ఠ         ఢ  

 

 

 క        గ 

 

ఖ       ఘ 

అ.�. 

స�ృ����� 

మ.�. 

    చ       జ చ        జ 

 

ఛ        ఝ 

 

అ�����           మ          న            ణ    

ఊ���  స ష శ           హ   

������              ల           ళ    

����              ర     

కం���             ఱ    

అంత���           వ              య  

    ��. = ��సం,  �. = �దం,  అ. �. = అల� �ణం,  మ. �. = మ��ణం  

3. 3 స��� 

                                �����ల�                                    ప����  

                                 (Front vowels)                              (Back vowels) 

సంవృ��                         ఇ, ఈ                                   ఉ, ఊ 

అర�సంవృ��                     ఎ, ఏ                                            ఒ, ఓ 

�వృ��                                                                              అ, ఆ 

       అ�ర వ�ంజనం (syllabic consonant) :  ఋ  
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‘ఋ’ �శ� వర�ం ��. ఇ� అ��ల� ఉం� హ��ల ల���� క�� ఉండడం వల� ��� అ�ర 

వ�ంజనమ� ��. 

3.4 ఐ, ఔ � 

 ఐ, ఔల� సం��య ��కర�� �శ� వర��ల� అ���� ���ం��.                    

( �ల��. సం��: 3). అ�� అ+ఇ = ఐ, అ+ఉ = ఔ అ�ంద� త��త �లం� ���ం��. 

��� ��న ���ల� ‘ఐ � అ�, ఔ � అ�’ (ఐ/అ�, ఔ/అ�) ���. ��, 

��ళహ��శ�ర శతకం� ఐ� అ� ��, ఔ � అ� �� �డ��.  

ఉ�. తంప�     (1 )       -  తంపర� 

        �ం��  (28)      -  �ం�ల� 

        ����ర� (45)  -   ����రమ� 

3.5  �ఫప�� సం�క�త  

�ఫప�� సం�క�త వర�వ�త�యం వల� ఏర��ం�. ��న ����ష� హల���ల� 

�ఫ ప��న సం�క�త� �ం� ఉం��. ఆ��క ����ష� �ఫప�� సం�క�త 

��ం�ం�. 

 ��ళహ��శ�ర శతకం� �ం� హల���ల� �ఫ ప��సం�క�త� �ం��ం�. 

3.5.1 స�ర�ం + ��తం 

/�/             ���ర�         ( 7 ) 

                    �యం�        ( 18 ) 
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/�/             �హ�               ( 42) 

                    ����             ( 67 ) 

/�/             �ప���            (25) 

/�/              ���              (28) 

/�/             �య                    (22) 

                    �డల�                  ( 70) 

/�/             �హ �షం��       (29)  

3.5.2  అ���కం + ��తం  

/�/           ���లంగ�            (82) 

3.5.3 అంతస�ం + ��తం 

/�/            ����ం              ( 101) 

3.6  �� – శకట �ఫ� 

��, శకట �ఫ� �ం� దంత��య కం���.  శకట�ఫ ���ఫ క�� ఎ��వ 

కం����రణ క�� ఉం�ం�. “�ఫ శకట �ఫ� నన�య �ష� �న�వ����� ఉం��. 

అం� ��� �����రణ� ఉం�ద� అర��. ‘ర’ కం� ‘ఱ’ అ�క కంపనం కల�. నన�య 

న����ల �ం�ల� ఈ ధ��ల� �ంకర�ం ��. ��, �ల��న ఱ �రం తన 

�ల����రణ�� ���� ���ఫ�� ప�కబ�� వ��ం�. ‘ర – ఱ’ ల కల�క 

Kandkuru Sreedhar M.Phil. Dissertation Language in India 20:9 Sep 2020

Srikalahastishwara Shatakam - An Analysis of Language Literature                      <182-327>



34 
 

�మం� అ�కం� కనబ��ం�. 15వ శ����� ఱ �రం ���� ��ం� ��ంద� 

�ప�వ��.” (కృష����, భ��� (సం.). 2010 : 205) 

�ర�� � �ళహ��శ�ర శతకం� ���ఫ�, శకట�ఫ� �ం�ం�� ���. ��, 

ఒక�� బ�� మ�క� �డ��.  

ఉ�. �ఱపట�    (2)     -  �రపట�  

       ���     (14)  - ��� 

3. 7  వర����� ( Distribution of phonemes) 

 వర����� అం� వ��� పదం� �వ���� ��నం. ఏ �ష�� వ��� అ���ట� �వ���� 

�లభ�ం ఉండ�. ఉ�హరణ� ����ష� �ం� అ��� �ంట�ంట�  ఒ� పదం� ��. 

( ఆ ఈ ఏ ���. ఇ� �ంట�ంట� వ��� �� ��� పదం� ��క�ం��. ��, వర�ం� 

��. ఉ�. ఆ ఇ��,   ఈ ఊయల...). ఆంగ��ష� ఒ� పదం� అ��� �ంట�ంట� 

�వ������(ఉ�. Beauty, moon, air…). ఏ �ష���  వ��� �వ���� ��నం            

ఆ �����ణం� ఆ�రప� ఉం�ం�. � �ళహ��శ�ర శతకం�� వ��ల ����� ఇక�డ 

గమ���ం.  

3.7.1 హల�ర����� 

� �ళహ��శ�ర శతకం� ప��, పదమధ� ( అ��ల మధ�), ప�ంత �శ� వ��ల ���� 

పక� �ట� ���ంచబ�ం�.  
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3.7.1.1 ప�� 

ట, డ, ణ, ళ అ� హ��� తప� త��న హ��ల�� ప��న వ��న ��� � �ళహ��శ�ర 

శతకం� ఉ���. య, శ వ��ల� ప��న ���ంచబ�న ప�� తత���� ���ం��.  

 /క/       �య���            (14)    

/గ/       �య��             (11) 

/చ/       ���                (31) 

/జ/       జలకం��           (50) 

/త/       తరగ�                 (23) 

/ద/       �హ��              (71) 

/న/       � ���               (16) 

/ప/       �డ�                  (84) 

/బ/       �ంధవం�            ( 86) 

/మ/      మ��                 (  15) 

/య/     �గ                   (76) 

/ర/       రస��                (50) 

/ల/       ���                ( 81) 

/వ/      వదర�                 ( 70 ) 
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/శ/      శ�నం��            ( 53) 

/స/      సం�రం                (12  ) 

/హ/     హ��                   ( 31) 

             ���                    (55)                                                                                                        

/ఱ/      �ల�                    ( 17) 

             ���                  ( 14) 

3.7.1.2 పదమధ�ం� (అ��లమధ�) 

/క/     అ��రం�  = స��ం  (45)    

/గ/       త��           (06) 

/చ/       ��రం�        (61) 

/జ/       �జంగ          (74) 

/ట/    ��ం�క         (80) 

/డ/    ����            (28) 

/ణ/   ��క���       (31) 

/త/    గ��              (37) 

/ద/   ��త�             (31) 

/న/    త��               (03) 
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/ప/    ఆపద�              (12) 

/బ     ఒడ��             (04) 

/మ/   ���!            (17) 

/య/    �య�            (32) 

/ర/      నరకం              (18) 

/ల/      �ల�               (11) 

/వ/       �వన                (28) 

/ష/      �ష�               (45) 

/స/      రస��               (50) 

/హ/     �హ�                 ( 46) 

/ళ/     కళ�                     (63)                                                                                                             

/ఱ/    ఎ��                       (34) 

3.7.1.3 ప�ంతం 

 �త�యగత న, ల, రల �ద �స� ఉ�రం �కల�ం� తర� ���� ఉం�ం�. 

� �ళహ��శ�ర శతకం� ‘�’ � అంతమ�� ప�� ��. 

‘�’ ప�ంతం� వ�� ప��  

 ������          ( 1) 
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 ఎ�ం��               (2 ) 

 ఆ��                  (9 ) 

�మ��              (10) 

�ప��                    (14) 

‘�’ ప�ంతం� వ�� ప�� 

�న��                (10) 

ఆపద�                  (12) 

వ�జ��             (14) 

�ల��                (56) 

సంపద�                (67) 

3.7.1.4 పదమధ� ��త�హ���  

అక�ట                  (38) 

బగ�న�                 (91) 

చ��ద�               (38) 

పట�క                   (4) 

�డ��                  (9) 

�త��                (35) 
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���                  (75) 

క��ర�              (15) 

కప��ండ            (27) 

అ��న                 (11) 

�మ�ం��         (16 ) 

బల��                 (21) 

ద��ల               (10 ) 

3.7.1.5 ప�� సం�క� హ��� 

/క/      ��శ��                       (10 ) 

            ��స��ల                      (11) 

 /గ/     �హ �గంబం�          (53) 

/త/      �ప���                    (25 ) 

/ద/      �హ�                     (2 ) 

             ��ర�                      (2 ) 

/ప/      ���ర�త�                 (07 ) 

/బ/      �హ�పట��               (42 ) 

/మ/     ���లం                  (82 ) 

Kandkuru Sreedhar M.Phil. Dissertation Language in India 20:9 Sep 2020

Srikalahastishwara Shatakam - An Analysis of Language Literature                      <182-327>



40 
 

/వ/      ��ళ ���                 ( 97 ) 

             �త���                     ( 63 ) 

/శ/      � ���త���            ( 01) 

/స/      ���                        (06 ) 

            ���ం                         (63) 

            �                               (15) 

3.7.1.6. పదమధ� సం�క�హ��� 

3.7.1.6.1 �ం�హ��ల సం�క�త 

  స�ర�ం + స�ర�ం/ స�ృ��ష�ం 

డ + క : �డ�ం���                 (4)                                      

డ + చ : ఏ����                 ( 43) 

క + త  : ������              (10) 

త + క  : ���త���                (1) 

అ���కం + స�ర�ం/ స�ృ��ష�ం 

 /జవ� జవ/     జవంజవ            (1) 

/అ� �/           అం�               (9) 

/�� �/           ���               (15) 
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/చ� పగ/         చంపగ               (17) 

/�����/        ���ం�            (21) 

����కం + స�ర�ం/ స�ృ��ష�ం 

ల + గ      గ���                     (7)  

ల + చ      ����                  (24) 

ల + ప      ������           (1) 

ల + త      ���                    (4) 

����కం + అంతస�ం 

 ల + వ     �ల�                  (72) 

కం�తం + స�ర�ం  

ర + క     ���ం                (81) 

ర + గ    ������           (59) 

ర + జ     ���త                 (58) 

ర + ద     �ర�శల              (2 ) 

ర + ప     ����               (37) 

కం�తం + స�ృ��ష�ం 

ర + చ     అ��త                (19) 
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కం�త + అ���కం 

ర + మ  ���లం              (9) 

ర + ణ   ఆర�వ                  (3) 

కం�తం + అంతస�ం 

ర + వ   సర�                  (42) 

అ���కం + అ���కం  

� �ళహ��శ�ర శతకం� ��. 

అ���కం + అంతస�ం  

ణ + య   ��ణ��      (28)  

3.7.1.6.2 �� హ��ల సం�క�త 

�శ� వ��ల� �� హ��ల� సం�క�త ఏర��� అం�� �ద�హ�� అ���క� 

ఉం�ం�. త��త  హ�� స�ర�ం, ఆ త��త హ�� ����కం/కం�తం ఉం�ం�.  

అ���కం + స�ర�ం + ����కం/కం�తం 

ణ + డ + ల       �ం���     (99 ) 

ణ + డ + ల       పం��          (85) 

ణ + డ + ర       తం�           (9) 
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ఊష�ం + స�ర�ం + కం�తం 

స + త + ర      �               (15) 

3.7.2 అజ�ర� ���� 

 ��� �ష�  ప��న, పదమధ��, ప�ంతం� క��తం� అ��� ఉం��. ఇ�  

� �ళహ��శ�ర శతకం� ఏ �ధం� ఉ��� �ంద ��య���. 

3.7.3 ప��, పదమధ�, ప�ంత అజ�ర� ���� 

స�రం           ప��               పదమధ�ం                      ప�ంతం 

అ               అం�   (3)         �ప�    (15)           ఎచట  (22) 

ఆ               ఆ�     (9)         ���!   (17 )           ��!  (27) 

ఇ               ఇక      (55)        ��న     (3)             న��     (87) 

ఈ             �క�    (101)       శ�ర       (61)           ��     (19) 

ఉ              ఉం�   (20 )        చ��     (13)           ��    (25) 

ఊ            ఊ�రం (92)        అ��రం�  (45)       ---- 

ఎ             ఎం��    (16)        �����   (28)             ��ంప�   (52 ) 

ఏ              ఏ�ల     (51)         ��త   (4 )                 కద�       (48) 

ఒ             ఒక        (38)         �ద�ద�   (19)        �న�      (38) 

ఓ            ���   (15)        ఏ����  (90)         ��      (8 ) 
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3. 8 వ��ంతరత (Phonemic variation) 

 “��రణం�  ఒక �ష� వ�వహ�ం��� ఆ �ష�� వ����రం� ధ�� ��ల� 

�భ�ం� మన�� ���� ఉం��. అం� �ం� ధ��లమధ� �దకత�ం ఉం� �� ���� 

�యత� ర�తం�� ���ంచగ����.” ( ��హ�ణ�ం, �. ఎ�. 2007 : 47)  అ�  

అ�యత�ం��� వ��ల మధ� ���� ��ంచడం వ��ంతరత అ��ం�.  

3.8.1 హ��ల వ��ంతరత (variation of consonants) 

-వ - /- ప-    �ఱ�ట��  (59)    �ఱ�ట�� (96) 

-ఱఁ-/ -ఱం           ఎ�ఁ�   (57)          ఎ�ం��     (95)  

3.8.2 అ��ల� వ��ంతరత (variation of vowels) 

� �ళహ��శ�ర శతకం� అ��ల� వ��ంతరత ప�� ��.  
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అ��యం  4 

� �ళహ��శ�ర శతకం : ప�ంశ ���నం (Morphology)  

4. 0 ప�చయం 

 ఈ అ��యం, ఇం��� ఉప���� �ద��� �శ����లయం, ��� �ఖ� 

సమ��ం�న క��వరద�� ��పద ��యణం : �� ప��లన (పవ� ���, ప��. 2003) 

అ� ���. �. ప��ధన �ంథం ఆ�రం� �భ�ంచడం జ��ం�. 

 ఈ అ��యం� ప�ంశం ��ం�, అం��� సం� ���నం, �మ�ప ���నం, 

స�స�ప ���నం,  ���ప ���నం ��ం� �� చ��ంచడం జ��ం�.  

�ష� ���ంచగ��న అర��ధన క��న క���ంశం పదం. �ష� స�తం�ం� అర��ధన 

�యగ��న క�ష� ప��� ప�ంశం (Morpheme) అం��.  ఇక�డ ప�ంశ ర����, 

ప�ంశ ��� �� చ��ంచడం ��. �వలం ప�ంశ ��ల� ��ం� ��� 

�లయ������. 

4.0.1 ప�ంశ �ర�చ�� 

 “ A Linguistic form which bears no partial phonetic semantic resembalance  

to any other form, is a simple form or morpheme”.   (Leonard Bloomfield. 1993 

Language P. 161)  (ధ����, అర�ం�� ఏ ఇత�ంశం�� ��క�న ��క �� 

��ంశం అర�కం.)    
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“Any form, whethe free or bound, which cannot be divided into smaller 

meaningfull parts is a MORPHEME” (B.Blach and G.L. Trager 1942. Outlines of 

linguistic analysis.)      (అర�వంత�న ���� �భ�ంచ��� ���� స�తం�ం��, 

అస�తం�ం ��, అ�న అంశం అర�కం.)   

4.1 సం� ���నం (Morpho- Phonemics) 

 ఒక పదం మ�క పదం� కలవ��� సం� అం��. ఈ సం�� ‘��క’ �� ‘��క’ అ� 

అ������. �ష �వ���� �ం� �����(��క, ��త) సం� ఉం�ం�. సం�           

ఏ �ష���  వ���శ, వ��గమ, వర��ప ����� ఉం�ం�. ఈ సం�� సంస�ృతం��, 

�����  ఏ�ధం� �ర��ం�� �ంద �లపబ�ం�.  

4.1.1  సం� �ర�చ�� 

 సంస�ృతం  

 “పరః స��కర�ః సం��” (అ����� 1: 4: 109) అ� ��� మహ�� �ర��ం��.  

సం��  సంస�ృతం� ‘సం�త’ అ� అం��. సం�త అం� వ��ల మధ� స��కర� �క 

��ప�ం. �ం� వ��� అర����లం కం� ఎ��వ వ�వ�నం ��ం� ఉచ��ంచబడట� 

సం�త.                                                                                                                       

���� �ట��ద� ల�ణ�ంథం� �ప�బ��న�  ఆం����షణం� �తన 

సం�� ఇ� �ర��ం��. 

కం. “�ద� పద� �� వర��  

        వదలక � పద� �ద� వర�� �డ�  

        గ�యగ సం�� �ఁద� 

        ��త�ఁదత�ం��ల� �వ�ం�ఁదగ�”              ( ఆం. �. �. 43) 
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అ� �ధం� �న��ట �ద�న ���లం�ర ��మ��  

�. �. “ఆ� శ��ంత వర�ం� నంత� శబ� 

         �ర� వర�ం��ఁ�డఁ ����ఁత  

         సం�య�ఁ �రక �� సంగత�� 

         ��� �పం�ల� ���ం�ఁ ��య       (���. �. నవ�. 45) 

 అ� �ర��ం��.  

�ల��కర� “�ర� పర స�రం�ల�ం పరస�రం���శం బ�ట సం� యనంబ�.”  

(�ల��. సం�: 1) అ� �ర��ం��. ఈయన �వలం అ��ల� సంబం�ం�న సం�� ��� 

��య���. 

సం�� ����ం దృ���  ఇ� �ర��ంచవ��. “��� అర��� క�� పదం� 

ఏర��ట���, ���  ప�� క�� �క�ం� ఏర��ట��� ��� ధ��� పరస�ర ��వం 

వల�� �క ���క �ర�ల వల�� ��� �ం�� ఉం��. ఇ�వం� ధ��ల ���� 

సం� అం��.” (��హ�ణ�ం, �.య�. 2007: 76,77)  

 సం� �ర�చ�ల���కం� �వ�� సమ�ం� ఉం�. ఎం�కం�  �తన, �న��ట �ద�న 

ఒ��క� �ర��ం� ��� ����. అ��  �న�య �� �వలం అ��ల� సంబం�ం�న 

సం�� ��� ����. �వర� �. య�. ��హ�ణ�ం�� అ���� ��క�ం� ������.            

ఈ సం� �ం� ర��  

1) అంతస�ం�/ పదమధ� సం� (Internal sandhi) 

2) �హ� సం�/ ప�ంత సం� (External sandhi) 
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4.1.2  అంతస�ం�/ పదమధ� సం� (Internal sandhi) 

 ఇ� �ం� అర��� క�� పదం� ఏర��ట��� జ�� సం�. అం� ���త��ల� 

మధ� �� ��ప�క�, �త���� మధ� జ�� సం�. ఈ సం�� ����ప�క�� �వ� 

అ��� �పం �త�ం� వ��ం�.  

�ర�� � �ళహ��శ�ర శతకం� ���ం�న అంతస�ం� ��� 

  �� + ఇన  = ��న (2) 

  పట�  + అక   =  పట�క (4) 

  అట + అం� = అటం� (5) 

4.1.3    �హ� సం� (External sandhi) 

 ఇ� �ం� స�తం� ప�� క�� ఒక పదం� ఏర��ట��� జ�� సం�. ఇ� అచ�ం�, 

హల�ం� అ� �ం� ర��. 

4.1.4   అచ�ం� 

ఇ� అజంత ��ల� జ�� సం�. ఇ� అ�� + అ��, అ��+ హ��  ఇ� �ం� 

��ల� ఉం�ం�.  

4.1.4.1  అ�� + అ�� (అ��� అ�� పరమవడం)  

 �ర� ప�ంతం��, పర ప���� అ��� ఉన���� �ర� ప�ంతం�� అ�� 

�త�ం� ����ం�. ఒ���ట ��ంచన��� య�గమం వ��ం�.  
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4.1.4.1.1 య�గమం 

�ల��కర� “సం��� �ట స�రం�కం�ం బరం�న స�రం�న� య�గమంబ�” 

(�ల��. సం� : 3)  సం� జరగన��� �ర� స���� పరం� ఉన� పర స���� ‘య�’ 

ఆగమం� వ��ం�. అ�ం� ��� � �ళహ��శ�ర శతకం� ఉ���. 

� + అం�   =  �యం� (3) 

ప� + ఉండ� =  ప��ండ� (25) 

అ�� + అ�� = అ��య�� (27) 

�ంఛ + ఏ�     = �ంఛ��       (20) 

�  + అన�        = �యన�            (24) 

4.1.4.1.2 ఉత� సం� 

 “ ఉ��నక�� పరంబ�న��� సం�య�”  (�ల��. సం�: 1)  �స��న ఉ��న�  

అ�� పరం� ఉన���� సం� జ���.  అ�ం� ��� � �ళహ��శ�ర శతకం� 

ఉ���. 

ఉ�:   పదం + పదం 

ఉ + అ   -  �ట�� + అం�  = �ట�రం� (28) 

ఉ + ఇ  -  �� + ఇ��   = ���� (18) 

ఉ + ఎ  -  �� + ఎ��� = ����� (33) 
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ఉ + ఏ    -  �లం� + ఏమ�  = �లం�మ� (17) 

  అం� + ఏల   =   అం�ల (23) 

ఉ + ఒ – సం� + ఒడ��  = సం�డ�� (4) 

4.1.4.1.3  అత� సం� 

 “అ��న� సం� బ�ళ��న�” (�ల��. సం�: 4) �స��న అ��న� అ�� 

పరం� ఉం� సం� బ�ళం� జ���ం�. అ�ం� ��� � �ళహ��శ�ర శతకం� 

ఉ���. 

అ + అ – అట + అం� = అటం�  (5) 

అ + ఆ – �ంత + ఆ�  = �ం�� (3) 

అ + ఇ – �ంత + ఇం�  = �ం�ం�  (40) 

4.1.4.1.4  ఇత� సం� 

“�� పదం�లం���న� సం� �క��క�� న�.” (�ల��. సం�: 6)  ప�� ��� 

ప�ల� �స��న ఇ���� అ�� పర�న���  సం� �కల�ం� జ���ం�. అ�ం� 

��� � �ళహ��శ�ర శతకం� ఉ���.  

సం� జ��న �పం                                       సం� జరగ� �పం  

 ��ం� + ఏ��  = ��ం���  (16)               రమ�� + అం�  = రమ��యం� (19) 

��ం� + ఎం��  = ��ం�ం�� (20) 
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ఎం�� + ఇ��     = ఎం����     (16) 

4.1.4.1.5  �క సం� 

“ ఆ,  ఈ, ఏ అ� సర� �మం�� �కం� �ఁబ�. .” (�ల��. స�స: 4)  

“ �కం� �� యసం�క� హ��న� ��త�� బ�ళం�’�న�.” (�ల��. స�స: 14) 

“ ���క�ంబ� హ�� పరంబ�న�����క �ర�ం�న� �స�ంబ�.” (�ల��. స�స: 13) 

ఆ, ఈ, ఏ � సర��మ ���. ���ద ఉం� అసం�క� హ��న� ��త�ం వ��ం�.   

ఈ ��త�ం పరం� ఉం� �ర�పదం�� ఆ��క ����� �స�ం వ��ం�.                                   

          ఏ +��� = ఎ���� (55)   

ఆ+ న�� = అన��� (60) 

4.1.4.1.6 గసడద��శ సం� 

“�థమ �� ప�ష�ల� గసడదవ� బ�ళ��న�” (�ల��. సం�: 13)  

�థ� �భ�� �త��ల �ద కచటతప� ఉం� ��� వ�స� గసడదవ� వ���.            

ఉ�:   �� + �� = ����  (69) 

         �శం�+ �� = �శం��� (31) 

         ఏ గ��+ పడ�� = ఏ గ�� వడ�� (28) 

 �య� + ��  = �య��� (14) 

 బట� + క��ద�   = బట�గ��ద� (14)  
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4.1.4.2 అ��ప సం� 

“ప�ంతం�ల� అసం�క�ం�ల�న ���ల �త�ం�న� �పం� 

బ�లం�� న�.” (�ల��. ��ర� : 16) పద మధ��అ�� ��ం� �� హ��� 

���వ��� అ��ప సం� అం��. ఈ �పం � �ళహ��శ�ర శతకం� ఒక� ఉం�.  

�య� +  �� = �య��� (14)    

4.1.4.3 హల�ం� 

 హ��ల మధ� జ�� సం�� హల�ం� అం��. 

ఇ� �ం� ర��  

అ) హ�� + అ��        

���� + ఆత�� = ����త��(96)            

ఆ) హ�� + హ�� 

  ����+ ���ద� = ���ఁ���ద� (63) 

4.2 �మ�ప ���నం (Noun Morphology) 

 ��� అం� ���. ఈ ��� ఏ �ధం� ఏర�డ�� ����వడ� �మ�ప 

���నం.  � �ళహ��శ�ర శతకం�� �మ��ల�  �ంద �వ�ం��. 
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4.2.1 �మ��ప�క (Nominal stems)   

���� �మ��ప�కల� ��నం� �ం� ���� �భ�ంచవ��. అ�: 1. ����     

2. ఆ�న ��� 

4.2.2 �శ��మ ��ప�క� (Native Nominal stems) 

NB (M)  

AB  

VB + (PDS + [GM])                 + ([FS] + SDS) 

NB       =     NOMINAL BASE (�మ ��ప�క) 

GM      =     GENDER MARKER (�ంగ�ధక �త�యం) 

AB        =     ADJECTIVE BASE    (��షణ ��ప�క ) 

VB        =     VERBAL BASE       (�� ��ప�క) 

PDS      =     PRIMARY DERIVATIVE SUFFIX   (�థ�క ���దక �త�యం) 

FS         =     FORMATIVE SUFFIX     (������ ���దక �త�యం) 

 ���� ఉన� �శ� ��ప�కల� 3 ����� �భ�ంచవ��.  

అ)  �థ�క  (�ష�న� ) ��� (Primary (Derived) Nouns(PDN)) 

ఆ)  ������ �ష�న� ��� (Secondary Derived Nouns(SDN)) 

ఇ)  తృ�య��� �ష�న� ��� (Third level Derived Nouns (TDN) 
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4.2.2.1   �థ�క (�ష�న�) ��� (Primary (Derived) Nouns(PDN)) 

 1) �మ��ప�క (Nominal Base (NB)) � �ంగ, వచన �త��� ఏ� �ర� 

�మ��ప�క� ఈ ��గం���. ��� పక� �ట� ��య���. 

మహ��చ�� 

 (Masculine) 

మహ��చ�� 

(Femenine) 

మహ�తర అమహ��చ�� 

(Neuter) 

తం�  (9) ఆ� (9) మ�  (37) 

��� (28) అమ� (27) �డ  (9) 

అయ�   (27) త��  (44) �స  (43) 

 

2) �మ ��ప�క� �ంగ, వచన �త��� �� ఏర��న ���    

మహ��చ�� 

 (Masculine) 

మహ��చ�� 

(Femenine) 

మహ�తర 

అమహ��చ�� 

(Neuter) 

సహజ �చ�� 

��ం�  (5) �ంత� (3) �త�� (35) �డ��  (9) 

���    (3) ��త� (31) �మ� (45) �య�� (11) 

���   (3)  రస��  (50)  

 

3) ��� �����ల� �త��� ఏ� �ర�. అ� �త�య ర�తం�� ���� 

��క� ఉ���. �� �ంగ వచ��ల� ���ంచడం ����. �బ��  ఈ ��ల� �� 

��ప�క + �న� �త�యం (0) � వ�వహ�ంచవల� ఉం�ం�. అ�ం� ���              

� �ళహ��శ�ర శతకం� ఉ���. 
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చ�� +  0    =   చ��   (13) 

��   +    0    =  ��      (16) 

��  +    0  =  ��    ( 27) 

4. 2. 2. 1. 1 �� ���ల �ద �� �థ�క ���దక �త���  

�� ���ల �ద ��  �ష�న� ��� ���కం� ఏర�డ��� �రణమ�� 

�త��ల� (���దక) సం��యక ��కర�� కృదం�� (�. �ల��. కృదంత.)  అ���. 

� �ళహ��శ�ర శతకం �� ���ల� అ�స�ం� ��� ఈ �త��ల� ఇక�డ ఇవ�డం 

జ��ం�.  

1) – అ  

ఎం�  - అ =  ఎండ   (23) 

              ��� – ట   =  ���ట  

             ��   - ట    =   �ట (11) 

2) – � 

��  - �    = �ం� (16) 

 

3) - త  

�� – త   =  �త  (4) 

�� – త   = �త (14) 

��  - త   = �త (32)   
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  � �ళహ��శ�ర శతకం � ఆ)  ������ �ష�న� ��� (Secondary Derived 

Nouns(SDN)) ఇ)  తృ�య��� �ష�న� ��� (Third level Derived Nouns (TDN)) 

��. 

4.2.3  �మ ��ప�క� ( స��పం ఆ�రం�) 

 ఈ అ��యం� 4.1 �ం� 4.1.3 వర� ఉన� �మ ��ప�క� �� ���ణం  

స��పం ఆ�రం� ���� అ���ంచబ���. అ� ��ప�కన స��వం ఆ�రం� �� 

�మ ��ప�కల� అ��లన �యవ��. ��� పవ� ���, ప�� (2003 : 76) ఇ��న 

����ం �భజన�, అ��లన� అత�ంత �హద��.  

4.2.4  �మ ��ప�క� ( స��వం ఆ�రం�) 

 స��వం ఆ�రం� �మ ��ప�క� �ం� ర�� అ�: 

 అ) �శ� ���                

 ఆ) ఆ�న ���  

      �శ� ���� �ద�, �ధ� ��� �ం��� క���� మర�  �ం� ఉప���� 

�యవ��. అ� : అ) �థ�క �శ� ��� ఆ) �ష�న� �శ� ���. �థ�క �శ� 

��ల� మర� �ం� ఉప ����� �భ�ంచవ��. అ�:  అ) �ంగ �ధక �త��� 

�రన�  ఆ) �ంగ �ధక �త��� ���. మర� ఈ �ం�� ఒ�� �� �ం� 

మహ��చ��, అమహ��చ��, మ��తర అమహ��చ�� అ� �� ����� 

��ంచవ��. అ�� �ష�న� �శ� ��ల �ం� అ) 4.1.4  �థ�క�ష�న� ��� ఆ) 

������ �ష�న� ��� ఇ) ���కృత ���  అ� �� ��ల� ���ంచవ��. 

����ం పక��ట� �పబ�ం�.                                                       

Kandkuru Sreedhar M.Phil. Dissertation Language in India 20:9 Sep 2020

Srikalahastishwara Shatakam - An Analysis of Language Literature                      <182-327>



57 
 

       �మ ��ప�క�  

 

�శ� ��� (����, ����)                                                      ఆ�న ���  

�థ�క �శ����                                                               �ష�న� �శ����   

 

 �ంగ�ధక �త�యం �రన�                                                      �ంగ �ధక �త�యం ��� 

 

మహ��చ��    అమహ��చ��  మహ�తర అమహ��చ��    మహ��చ��    అమహ��చ�� మహ�తరఅమహ��చ�ల 

అన�                      అమ�              తల                                         అ��-�       �� –ఆ�                           �య� –�  

 

 

                                                  �ష�న� �శ� ���  

�థ�క �ష����                 ������ �ష����            ��కృత ���  

ఆ� – ట   = ఆట                                                                               �న� (�ణ)  

వం� – ట  = వంట                                                                             �న��  

                                                                                                       �న��� 

                                                                                                       �న���  

                                                                                                        �న��  

      �ంగ �త�యం �రన�                                 �ంగ �త�యం ���  

        ���                                                       అంద – � 

        ��ర�                                                    అంద – �� 

                                                                       అంద – గ��    
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4.2.5 ఆ�న ��� (Borrowed Nouns) 

 ఒక �ష�� ��ల� అవస�ర�ం, �ర�ర�ం తమ �ష�� ����� ���వ���  

ఆ�న ��� అం��. అ�� మన �ష�� ప�� ��క �ష�� �ళ���� ��నం 

అం��. ఈ ఆ�న ���� ఏ �ష��� అత�ంత సహజం. 

� �ళహ��శ�ర శతకం � ఆ�న ��ల�  

1) తత���  

2) తద���  

3) సంస�ృత �కృ�తర ��ప��  అ� �� ����� �ంగ�ంచవ��. 

4.2.5.1 తత���  

 తత��� అ�  �ట సంస�ృత �కృత �ల��న ప�ల� వ����ంద� �ల��కర� 

���� (�ల��. సం�� : 19) అ� ��ం సంస�ృత ప�ల�  �� అ��ం�. సంస�ృత 

��ప�క� ���� ఉన� �ంగ �ధక �త��� ��  తత��� ఏర�డ��. అ�ం� 

తత�మ ��� � �ళహ��శ�ర శతకం�  ఏ �ధం� ���ంచబ��� �ంద ���ంచడం 

జ��ం�. 

 4.2.5.1.1 అజంత ��ప�క�  

 సంస�ృత ��ప�క�� అజంత, హలంత ��� ఉ���. అజంత ��ప�క��  

అ�రంత, ఇ��ంత, ఉ��ం�� � �ళహ��శ�ర శతకం� ���ంచబ���. 
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4. 2. 5. 1. 2 అ��ంత �ం�ంగ ��ప�క�  

 సంస�ృత అ��ంత ��ప�కల� ����� �ం�ంగ వచన �భ��� ��న��� 

అ��ం�� �స� ఉ��ం��� ����. �� ������  �ల��కర� తత�మ 

ప���దం�  �వ�ం��. (�ల��. తత�మ : 21 &22) 

   వల�భః      -     వల��ఁ – � (2) 

   ��రః      -    ���ం- � (21) 

   �వః         -    ��ఁ   - �  (33) 

4.2.5.1.3  ఇ��ంత �ం�ంగ ��ప�క�  

ఇ�ం� ��� � �ళహ��శ�ర శతకం�  ��  

4.2.5.1.4  ఉ��ంత �ం�ంగ ��ప�క�  

శ�   -    శ��(45) 

��    -  ��ం�   (7) 

4. 2. 5. 1. 5 సంస�ృత ఆ��ంత, ఈ��ంత � �ంగ ��ప�క�  

  ��� �ఖ�ం� జ�� ��� �వ� �ర�ం �స�ం� �రడం. 

మ�ష� ����  

��   -  �� (2) 

క��  -  కన�  (7) 
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ల�   -  ల�  (18) 

మ���త��  

��  -   �య (69) 

��   -  �� (83) 

4.2.6 హలంత ��ప�క� 

4.2.6.1  సంస�ృత హలంత �ం�ంగ ��ప�క�  

�హ��    -  �హ� (42) 

�జ�     -  �జ   ( 56) 

4.2.7 తద���  

 “సంస�ృత �కృత భవంబ� �ష తద�వం�” (�ల��. సం��:20) అ� �న�య �� 

����. అం� సంస�ృత �కృత �షల �ం� ��� శ��� ��� ���ల� ����� వ�� 

�ర��. అ�వం� ��� తద��� అం��.  

ఉ�: చం��ఁ� (21)  

4. 2. 8 సంస�ృత �కృ�తర ��ప�� 

 సంస�ృత �కృత ప�� ��ం� ���న �� ప�� (అన�����) సంస�ృత 

�కృ�తర ��ప��. ఈ శతకం� అ�వం� ప�� ��.  
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4. 2. 9 �ంగం (Gender) 

 సంస�ృతం� ‘�ంగం’ శ���� బ�� ఉం�ం�. ��, ����  �ంగం అ���� బ�� 

ఉం�ం�. ��� ��ల� �త�ం� �� ర��� �భ�ంచవ��. 1. మహ��చ�� 

(�ం�ంగం) 2. మహ� �చ�� (� �ంగం) 3. అమహ�����/ మహ�తర 

అమహ����� (న�ంసక �ంగం) 

 4. 2. 9. 1 �ంగ�ధక �త���� ��ంచ� ���  

మహ��చ�� 

 (Masculine) 

మహ��చ�� 

(Femenine) 

మహ�తర అమహ��చ�� 

(Neuter) 

తం�  (9) ఆ� (9) మ�  (37) 

��� (28) అమ� (27) �డ  (9) 

అయ�   (27) త��  (44) �స  (43) 

 

4. 2. 9.2 �ంగ �ధక �త��ల� ��ం� ���  

మహ��చ�� 

 (Masculine) 

మహ��చ�� 

(Femenine) 

మహ�తర 

అమహ��చ�� 

(Neuter) 

సహజ �చ�� 

��ం�  (5) �ంత� (3) �త�� (35) �డ��   

���    (3) ��త� (31) �మ� (45) �య��  

���   (3)  రస��  (50)  
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4. 2. 10 వచనం (Number) 

  సంస�ృతం�  వచనం ఏక వచనం, �� వచనం, బ�వచనం అ� �� ���� 

ఉం�ం�. ���� ఏక వచనం, బ�వచనం ��� ఉం�ం�. ఈ వచన �దం  ��� 

సంస�ృత జన�ం �దన��� �హదం ���ం�.  

ఏక వచన ���                                      బ�వచన ���  

-�  - స�� (7)                        -�-���,(3)�య��(11), ఆపద�(12),                   

-�  - �ద�� (8)  -�–�ంద�,(61)�న�(43),   ఆ���.(93) 

-�   - వ��  (14)   -�  - �ంద� (101) 

                                                         -��-    ప������    (38) 
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4. 3. స�స ���ణం 

స�తం��న �ం� ���� ప�� క�� ఒ� పదం� ఏర�డ��� స�సం అం��. 

స���� అ�కమం� అ�క ర��� �ర��ం��. ��� �న�య �� ���న �ర�చనం 

సమంజసం� ఉం�. �� �వ�� �ంద  ఇవ�బ���.  

4. 3. 1 �ర�చ��  

“పదసమ��� � ��: స సమ���� �ద�ః”  (��మచం��, ���ల (����త). 1980:570)   

“ సమర�ం�ల� పదం��కపదంబ�ట స�సం�” (�ల��. స�స: 1) 

“ స�సమన� సం�గదశ యం� గ��� �భ�� ��త�క పదస��ప సం�హ�”  

(�ఢ��. స�స: 1) 

 �ం� ���� అ��� క��న ప�� ఒ� అర�ం వ��� ఒక పదం� ఏర�డట� స�సం. 

4. 3. 2 స�స �భజన  

“�ంస�ృ����క  �� �దం�� స�సం� ��ధం�”  (�ల��. స�స: 1)             

స�స ���ణం దృ��� స��� �� ర�� 1) �ంస�ృ�కం 2) ఆ��కం 3) ��మం. 

�రక సంబంధం ఆ�రం� స��� �� ర�� 1) అంతః�ం�క (endocentric) 2) 

బ��ం�క (exocentric) 3) ద�ంద�ం (co- ordinative )    

4. 3. 2. 1 �ంస�ృ�క స���  

ఈ �ంస�ృ�క స��� ��లం� �ం� ర��  

1) �ద� �ంస�ృ�క స���   2) �ధ��ంస�ృ�క స��ల 
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4. 3. 2.1.1 �ద� �ంస�ృ�క స���  

సంస�ృత ప�� క�� సంస�ృతం�� స���� ఏర��న త��త ���� ��� 

సంబం�ం�న �త��� �ర� ఏర�� స��� �ద� �ంస�ృ�క స���.  ఇ�                         

� �ళహ��శ�ర శతకం� ప��ట� ఉ���.  

భవ�����త �ం�ల��  (26) 

అన��ర�ర�ల�              (30) 

మ�మృగ�                  (64) 

�ద� �ంస�ృ�క స����� �ర� స��� �� ఒక �గం. ఈ స��� � �ళహ��శ�ర 

శతకం�  ��� క�������.  

��జ���హ��రత�ఘన �� ���ర�త� ��� (7) 

సత��షణస�ద��త�����జ స���  (12) 

4. 3. 2. 1.2. �ధ� �ంస�ృ�క స��� 

సంస�ృత ప�ల� తత�మ ప��� ��ం�క ఆ తత��� క�� స�సం� ఏర��� 

��� �ధ� �ంస�ృ�క స�సం అం��.   

సంస�ృ���ద� (24)    

�ర�ణ���ట� (68) 
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4. 3. 2.2 ఆ��క స��� 

ఈ ఆ��క స���� తద���, �శ�ప�ల కల�క ఉం�ం�. �� అవయవ ���ణం 

�ంద�ధం� ఉం�ం�.  

1. �శ�ం + �శ�ం  

2. �శ�ం + తద�వం  

3. తద�వం + �శ�ం 

4.  తద�వం + తద�వం 

�శ�ం + �శ�ం         

� �ట  (6)                

ఆ��-�డ�� (9) 

�క-�ం�క  (15) 

�-��� (16) 

అన�-త��� (24) 

తద�వం+ �శ�ం       

�ప��� (103) 

�శ�ం + తద�వం,  తద�వం+తద�వం క��న ��� � �ళహ��శ�ర శతకం � ��. 
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4. 3. 2.3 �� స���  

��స���  సంస�ృతసమ, తద�వ , �శ�ప�ల కల�క �లం� ఏర�డ��. ��� 

ప�ల ������ బ�� ��� ర��� ���ంచవ��. 

1. సంస�ృతసమం+�శ�ం  

2. �శ�ం +సంస�ృతసమం  

3. సంస�ృతసమం+తద�వం 

4. తద�వం+సంస�ృతసమం 

1. సంస�ృతసమం + �శ�ం        

ధనం����  (112)     

2. �శ�ం+ సంస�ృతసమం 

 ���పద���  (113) 

 �డ��రంగ�   (105)  

సంస�ృతసమం +తద�వం, తద�వం+సంస�ృతసమం క�� �� స���� ఏర��న 

��� � �ళహ��శ�ర శతకం�  క��ంచడం ��. 
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4.3.3 �రక సంబంధం  ఆ�రం� స�స�భజన  

�రక సంబంధం ఆ�రం� స��ల� �� ర��� �భ�ంచవ��.  

1. అంతః�ం�క (endocentric) స���  (త���ష, కర��రయ, ���స���) 

2. బ�ః�ం�క (exocentric) స���     (బ���(సంబంధ త���ష)స�సం) 

3. ద�ంద� స�సం  (co-ordinativ)  

4.3.3.1 త���ష స�సం 

ఉత�ర ప�ర� ��న�న  స�సం  త���ష స�సం .  అం� ఇం��  ఉత�రపదం 

ఇ�� అర�� ��న�, అ� �య� అన�యం �ం��ం�. ఇ� 8 ర��� �వ�����ం�. 

అవ�� �� వ��కరణ త���ష స�స ���. 

�హ�క�ల  (90) 

ఏ���� (90) 

ధన �ం� (89) 

� త�� (80) 

పం��ధ�� (70) 

�ం�సంఘ�  (116) 

�� వల�భ (2) 

���ం� (26) 
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4.3.3.2 కర��రయస�సం 

ఇ� స���కరణ త���ష స�సం. ఇ� �ర�పద ��న�ం క�� ఉం�ం�.  

ఈ స�సం� �ర�పదం ��షణం��, ఉత�రపదం ��ష�ం�� ఉం�ం�. 

మం����  (103) 

ధర��ర�� (104) 

మ����ణ�ఠం�  (115) 

��జ��నం�          (112) 

���టద�ం��       (23) 

4.3.3.3 ���స�సం    

కం.    “���వ� సం���ర�క 

 మ�� స���కరణమ��ఁ ��ద�ం 

 �గఁ గర��ర���య  

 మ�ఁ ద���షంబ ���� �న�గ��”         (ల�ణ ��మ�. 4: 671) 

 
��� స�సం� సం�� �చకం �ర� పదం� ఉం�ం�.  

    
   �ం� �ణం��     (103) 

    ఒక �ట            (80) 

    ప������            (38) 

    ఒక ���ం�     (38) 
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4.3.3.4 ద�ంద� స�సం 

ఉభయ ప�ర�  ��న�న స�సం  ద�ంద�ం. ఈ స�సం� �ం� అవయ��  సమ 

��న�త� క�� ఉం��. 

         ఆ�ం�డ��  (55) 

 అన�ద���  (24) 

         త��దం�� (99) 

��� ద�ంద� స�సం� �ర�పదం ఆ��క�, �సమ�  ఉం� ��� పరపదం� 

ఆ��క పదం ��� ఉం�ం�.  (�. �ల��. స�స :7) 

4.4. ���ప ���నం  

 �య అం� ప�. ఈ ప��  �� �లం, ��� ఉం��. ఒక��ట� ���లం� ప�� 

��, ����  ��  ��య ��� �య. 

4.4. 1 �య - ర��  

 �య ��నం� �ం� ర�� 1. స�పక �య 2. అస�పక �య. స�పక, 

అస�పక  �య�� వర��న, �త�ల, భ�ష��� �ల �య� ఉం��. స�పక �య�� 

అర��� ��న�ం. ఈ అర���� �ధ�ర�కం, అవ��ర�కం, ���ర�కం, సం���ర�కం, 

అ�మ��ర�కం, శ��ర�కం, ఉభయ సం�ర�కం, సం��ర�కం, ఆ��ర�కం అ� ఉప���� 

ఉ���. 
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అస�పక �య� అప�ర�కం, �దర�కం, ��న�ర�కం, ��ర�కం, �ర�ర�కం అ� 

ఉప����ం��. ఈ �యల���� వ���క ��� ఉం��. �� �వ�ల� ����ం 

��� �ంద �ం�పర��. 

�య 

స�పక �య         అస�పక �య 

 

వర��న    �త�ల  భ�ష����ల     వర��న    �త�ల  భ�ష����ల  

 

               స�పక �య అర��� 

�ధ�ర�కం   అవ��ర�కం   ���ర�కం  సం���ర�కం  అ�మ��ర�కం  శ��ర�కం   

 

ఉభయ సం�ర�కం    సం��ర�కం      ఆ��ర�కం 

 

      అస�పక �య అర��� 

 

 అప�ర�కం            �దర�కం              ��న�ర�కం             ��ర�కం              ���ర�కం 

 

ఈ ���ల���� � �ళహ��శ�ర శతకం �  ఉ�హరణ� �రక��. ���న ��� 

��� ��య������.  
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4.4. 2 స�పక �య  

ఒక ప� ��� అ�ంద� ��� ��� స�పక �య అం��. �� ���� ����� 

సం�ర�త ఏర���ం�. స�పక �య� �త, వర��న, భ�ష��� ��ల� ��� 

�య�ం��. ��� ఇ��� గమ���ం. 

4.4. 2.1 �త�ల స�పక �య 

ఏ�� ప� �ర��లం�� ��� అ�ంద� ��� �య� �త�ల స�పక �య 

అం��. ఈ �య� � �ళహ��శ�ర శతకం � ఉ���. అ�. 

������ (1) 

 ��          (14) 

���    (14) 

 �ం���  (18) 

పడ��     (28) 

4.4.2. 2 భ�ష����క స�పక �య�  

భ�ష���� జరగ�� ప�ల� ��� �యల� భ�ష����క స�పక �య� అం��. 

��� తద���ర�కం అ� �� అం��. 

భ�ం� (15)   

���ద� (52) 

��ం�� (49) 

���� (102) 
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4.4. 3 స�పక �య అర���  

 4.4. 3 .1 సం���ర�కం    

 ���ంపవ��� –(51) 

 చ��ంపవ�� (73) 

చ��ంపవ�� (73) 

4.4.3.2 అ�మ��ర�కం   

ఈ ప� �య�� అ� అ�మ� ఇ�� �య� అ�మ��ర�కం అం��. 

ర�� (17)  

�� (80) 

ఏ��  (43) 

�హ�ం� (55) 

4.4. 3. 3 సం��ర�కం  

 అ��! ��! అ� సం���� ��� �య� సం�హర�కం అం��.  

�ల����! (72) 

��ం�� ! (72) 

��వ�! (99) 
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��ం��! (72) 

��ం��! (72) 

4.4. 3. 4 ఆ��ర�కం  

 తన ��ం� �� ����� సందర�ం� ���� �య� ఆ��ర�కం అం��. 

�ం�ం��� (47) 

ప���ం��  (77) 

సం��ం�� (62) 

�ం�   (77) 

4.4. 3. 5 ���ర�క �య 

 ఇం�� ‘ఆ’ అ� �త�యం ��ంతం� ఉం�ం�.  

���� ��మం��?  (16) 

మం���� కల�?   (103) 

�ప��� గల�?         (103) 

4.4. 6 అస�పక �య 

 ప� ��� ��ం� ఉం� ��� అస�పక �య� అం��.  
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4.4. 4.1 వర��న అస�పక �య (శ�ర�కం) 

 ���త �లం� ప� జ���  �య ��� �క�వ��� వర��న అస�పక �య 

(శ�ర�కం) అం��. 

�����  (84) 

����� (93)  

��ం��� (95) 

4.4. 4.2. �త��క అస�పక �య ( ���ర�ం) 

 �ర� �లం� ప� �ద� �య ��� �క�వ��� �త��క అస�పక �య 

(���ర�ం) అ� అం��. 

�� (6) 

�ం� (9) 

ఇ��  (16) 

���   (25) 

చ��   (37) 

���     (52) 
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4.4.4.3 భ�ష����క అస�పక �య  

జరగ�� �లం� ప� ��� �� అ� �ప����  ఉపక�ం�� భ�ష����క అస�పక  

�య. 

����     (68) 

ఆ���    (93) 

4.4. 5. అస�పక ��ర��� 

4.4. 5.1 అప�ర�కం  

ఇం�� ‘ఇన’ అ� �త�యం ��ంతం� ఉం�ం�. 

���న          (47) 

��న         (2) 

��న            (47) 

 ���న          (70) 

4.4. 5. 2 �దర�కం 

 ఇం�� ‘ఏ’ అ� �త�యం ��ంతం� ఉం�ం�. 

 �ం�    (16)  

 ��� (52) 
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4.4. 5. 3 ��ర�కం 

 ఇం�� ‘ట’ అ� �త�యం ��ంతం� ఉం�ం�. 

��ం�ట (56) 

���ట  (100) 

��ట  (100) 

�ం�ట      (100) 

4.4.5.4 �ర�ర�కం 

 ఇం�� ‘ఇం�’ అ� �త�యం ��ంతం� ఉం�ం�. 

 వ��ం� (51) 

 ��ం�  (64)     

 సం�ం� (100) 

 

 

 

 

  

  

 

Kandkuru Sreedhar M.Phil. Dissertation Language in India 20:9 Sep 2020

Srikalahastishwara Shatakam - An Analysis of Language Literature                      <182-327>



77 
 

అ��యం 5 

         � �ళహ��శ�ర శతకం : �క� ���నం (Syntax) 

5. 0 �క�ం - ప�చయం 

 ఈ అ��యం, ఇం��� ఉప���� �ద��� �శ����లయం, ��� �ఖ� 

సమ��ం�న క��వరద�� ��పద ��యణం : �� ప��లన (పవ� ���, ప��. 2003) 

అ� ���. �. ప��ధన �ంథం ఆ�రం� �భ�ంచడం జ��ం�.  

 �ష� ���ంచదగ� గ���ంశం �క�ం.  ఈ అ��యం� �క� �ర�చ��, �క� ��ల 

��ం� ��య�యడం జ��ం�.  

5. 0.1 �క�ం – �ర�చనం  

�గ�త ఆ�ం� ఆస��ల� ��న పదస����� �క�ం అం��.           

(�క�� � �గ���ం� స�తంబ� నర�� గల �స�� �క� పదస��యం�)      

(�. �డ��. �క� : 1) �గ�త అం� �క�ం�� ప�� �� అ��� పరస�ర సంబంధం� 

�ధ కలగ�ండటం, ఆ�ం� అం� �క�ం�� పదం �క� అ���� ��ం�న త��త త��న 

ప�ల� �� అ��ల� �����ల�� ��క. ఆస�� అం� �క�ం�� ప�ల మధ� ఉం�  

అవ�వ�నత. 
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����� ���త� �� �త�� ఇ��న �ర�చ�ల� �ంద �ం�ప���. 

�����ల �ర�చ��   

“A sentence is a grammatical form which is not in construction with any other 

grammatical form ; a constitute  which is not a constituent” (Hockett. 1970 : 1999) 

‘స����� బ�� �క�ం ఇతర ���ల� �ం�న ఒక ���క ��కరణ వ���� �ం�ం�. 

ఇ� ఇతర ��కరణ వ��ల� అంగం �� అం�.  

 “The largest linguistic  unit which is held together by rigid grammatical rules 

is the  sentence. More particularly, a sentence does not have  to be something 

which some body might reasonably say, and not everything that we might 

reasonably say is a sentence.”  (Trask, 1999: 273,74) 

‘��కరణ ��ల� ఏర�� ��� క�� ���తమ�� గ�ష� ��ంశం �క�ం. 

స�ష�ం�/����/ఇద�త�ం� ఇ� అ� �ర��ంచ�� ��ంశం �క�ం.’  

5.1 �క� ��� 

 ���ల� ఏ �ష��� ��న�, సం��ష�, సం�క�  ����� �భ�ంచవ��. ఒక 

�క�ం� ���ష� ��నం� ఇం�క ����� ����  సం�క� �క�ం  ఏర���ం�. ఒక �క�ం� 

ఇం�క ����� ���న��� ��� ���� జ���. ఈ ���ల అనంతర� సం��ష�, 

సం�క�  ���� ������ అ��. ఈ దృ��� ��న��� సం��ష�, సం�క�  ����� 

��న� �క� ల���ండటం ఆశ�ర�ం ��”.   (����, ���. 2002: 1) 

 ఈ అ��యం�  ���ల� స��ప ��గం� ��న�, సం��ష�, సం�క�  

������, స��వ ��గం� ���ర�క, ఆశ���ర�క, ఉభయసం�ర�న, సం��ర�క, 
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�శ��ర�క, అ�శ��ర�క, సం�ధ�ర�క, అవ�రణ, ���రక ����� �భ�ం� 

అ���ంచడం జ��ం�.  

5. 2 స��ప ��గం     

1. ��న��క�ం                            

2. సం��ష��క�ం           

3. సం�క��క�ం         

5.2.1 ��న��క�ం (Simple sentence) 

��న��క�ం ఒక ఆ����� క�� ఉం�ం�. ఇ� �� స�తం,  �� ర�తం అ� 

�ం� ర��. �� ర�త �క�ం మ�� సహజం� �య �� �క�ం, �య ��ం�న �క�ం  

అ� �ం� ర��� ఉం�ం�.  

 ఉ�:  ��� మ���  (18) 

          ��ం�వ��ఁ ���ద� (52 ) 

              ���� ���   (69)  

  ప����� ���గం� (38) 

  జలకం�� రస�� (50) 
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5.2.2. సం��ష� �క�ం (Complex sentence) 

ఒక �క�ం� ఒక� �� అంత� �ం� అస�పక �య�ం�, ఒక స�పక �య 

ఉం� ��� సం��ష� �క�ం అం��. 

 ఉ� : సంద�ర��ఁ �ర��, ��లంజం�ం�, ��ం�ల� దప�ం���, 

  కళంక�� న��, బంద��శ �శం�ల� �ం�� ���� (87) 

   ��ల��స� ��, �� గ�మ� ��ం�, తత��ం�ల�  

                   మ� ��ం�, శ�ర మ��ర� �హ�ం�న� సత�ం� �ం��. (58) 

5.2.2.1  సం��ష� �క� ���  

5.2.2.1.1  ���ర�కం 

   సం��ష� �క�ం� �త��క అస�పక �య ఉం� ఆ �క�ం ���ర�కం అ��ం�. 

 ఉ�:   ���� �ందర ��, �యగబ�� �క�� �రంగ �ల���ం (101)   

                  ఆలం�� �డగ��, ���  నపత��� గ��ం�, త  

  ��ల�త� �������� సంబంధం� ��ం�, �  

  �ల��� �ంధవంబ�� �మం �ందఱం�ప��  

  �ల� �లనమ�� న��సఁ�� � �ళహ��శ��!     (36) 

 

                    � పద��� ��, ����ఠం�న�ం��  (86)  

  

 

Kandkuru Sreedhar M.Phil. Dissertation Language in India 20:9 Sep 2020

Srikalahastishwara Shatakam - An Analysis of Language Literature                      <182-327>



81 
 

5.2.2.1.2   అప�ర�కం 

 �య� ‘ఇన’ అ� �త�యం ఉం� ��� అప�ర�కం అం��. 

  �రపట� ��న (2) 

                  చ��� ���న (70) 

                  ��కం ��న    (76) 

5.2.3 సం�క� �క�ం  

�ం� ��న����� క�� ఒక �క�ం� ఏర��� ��� సం�క� �క�ం అం��. 

�క� సం���� ��ంచ��� “and, or, but” ల� ఉప�����. �ం�� ఔ�, �, 

మగ�... వం� శ��ల� �డ��. ���� ��, అ��, మ��, �బ��... వం� ��� 

ఉప����� .     

   ఉ�:   అ��యయ� యటం� �వ��� �ననన�� (27) 

    త��� దం��� ��� �� (27) 

    �త���న�, ���త��, ���శం� ర�ం��� (85) 

5.3 స��వ ��గం    

5.3.1 ���ర�క ����  

���ర�క �క�ం� �ష���క,  �షయ ���రక �ష�� ఉం��.  

 ఉ� :   ఎంత�ల�క ����న� �మ����? (33) 
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   ���� �ట�� �ర�ం�నక��� ��� �గ�� వడ��? (28) 

  ��� �ంస� �ంఛ�� కఱ�? (20) 

5.3.2 ఆశ���ర�క ���� 

ఆశ�ర����� వ�క�ం �� ���ల� ఆశ���ర�క ���లం��. ��రణం� ఔ� , 

ఔ�ర, భ�� వం� శ��� ఈ ���ల� ఉం��. 

          �ప��ం� ��ద�ం ��క� ��డ���డ! (26) 

          అ��యయ� యటం� �వ��� �నన�� ��!  ��� � ���! (27) 

          జలజ�ఁగల మం� ��� గల� చ��� ���! (103)  

5.3.3 సం��ర�క ���� 

ఒ, ఓ అ� సం��ర�క పదకల��వ��� ��న ���� సం��ర�క ����� 

�వ������. 

��� �ప�� భ�ం� మ�� � �ప ���! �  

చ��! �ంచ�! �క �ం�క�! � సం�హ�� ��� � 

క��ర� భవ�య ��� స���రం�� �ప�.  (15)  

���ం� ��త�ఁ �వగల� ! (34) 

� ��� భ�ం��!  (72) 
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5. 3. 4  �శ��ర�క ���� 

��ర �ర���� �లపడం �శ��ర�క �క�ం� క����ం�  

........���� నం��� చ�రంత �న �ర� ����త� 

 వ�� �జం��, తద�� �� ప�తృ��ం �ం���. (18) 

ప���ం�� మం�తం��� (77) 

�ద���� వ���ం��� (77) 

5.3.5 సం�ధ�ర�క ���� 

సం�ధన� ‘ఓ’ అ� శబ�ం వ��ంద� �ల��కర� (‘ఓ � మం�ణం�నంద�’ 

(�ల��.తత�మ :14))��ం��.ఇ� సం�ద� �చ��� �ం� ���ంచబ��ం�. 

 

�� � �ఁ�� ��మం��?  మ����లక �ం�ఁ�ం 

�న �మ�ం�� �ం���� �� �ం�ఁ�� �దం��  

�� ���ందగ �శ��ం� �జ��కం� ర�ంపఁ � 

�న � �న�ప �ల ��నవ�! � �ళహ��శ��!  (16)  

 

� భ��� ప��ల భం�ల ��� ��ం��� �డఁ� 

�భం ��� ������ కృ��త�ం�నం �ర��  

� భవ�ం�ఁ దలం� ��...............  (95) 

 

� పంచం బ��ండ� గ��న� ��న�� �� (25) 
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6. ��ం� 

6.1 ప��ధన� గమ�ం�న అం�ల ��కరణ  

     (అ��య �భజన ఆ�రం�) 

�ద� అ��యం – �ర�� వంశ ����, ఇతర రచన� 

 ఈ అ��యం� �ర�� వంశవృ�ం ఆ�రం� అత� వం��� ��య�యడం జ��ం�. 

అ�� �ర�� మనవళ� �ం�ల ఆ�రం�  ఈయన కృష��వ�యల �� అష��గ�జ క�� 

���ంచడం జ��ం�. ��ళహ�� ��త��ం� �వ భ��ల �థల�, � �ళహ��శ�ర 

శతకం� �వ భ��� �� తన ��త �థ�, ఆ�� �ల ����ం�ల� ��య��డ� 

���ంచడం జ��ం�. 

�ం� అ��యం -  �ర�� రచన� : వ��� 

 ఈ అ��యం� వ��� ల���, �ర�చ�� ����, �ర�� రచనల� వ���� 

��ం� ��య���. ��ళహ�� ��త��ం� �వ భ��ల �థల� వ���� ఎ������.   

� �ళహ��శ�ర శతకం� �వ భ��ల �థల� ��, ����ం�ల� వ���� ఎ���� 

రచన ���. 

�� అ��యం – ��ళహ��శ�ర శతకం : వర� ���నం 

ఈ అ��యం� ��ళహ��శ�ర శతకం� ���ం�న వ�ంజ�ల� (35), స��ల� 

(11) ���ంచడం జ��ం�. తత��ల�, �శ� వ�ంజ�ల� ఒ� ప��క� �ం�ప���.     
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�ఫ ప��సం�క�త �ం�న  ���, అ��ల, హ��ల ప��, పదమధ�, ప�ంత వర� ����� 

��య���. �వర� హ��ల, అ��ల వ��ంతరత� �వ�ంచడం జ��ం�. 

��� అ��యం - ��ళహ��శ�ర శతకం : ప�ంశ ���నం 

 ఈ అ��యం� ప�ంశం ��ం�, అం��� ���న సం�, స�స, �మ�ప,  

�� ��ల ��ం� ��య�యడం జ��ం�. సం�� సం� �ర�చ��, ర�� 

��య���. స�సం� స�స �ర�చ��, స�స ర��న �ంస�ృ�కం, ఆ��కం, 

���ల� ��య���. �మ�ప ���నం� ��� ఏ �ధం� ఏర�డ�� 

��య���. �� �ప ���నం� �య ర�� ��� ఉ�హరణల� �వ�ం��.       

ఐ� అ��యం –  ��ళహ��శ�ర శతకం : �క� ���నం 

 ఈ అ��యం� �క� �ర�చ�ల� ����, �క���ల� ��య���. �క� ర�ల� 

స��వం ఆ�రం�, స��పం ఆ�రం� �భ�ంచడ�న�. ���  � �ళహ��శ�ర శతకం�� 

ఉ�హరణల� �వ�ం��. 

6. 2 ప��ధన ఫ���  

1. �ర�� అష��గ�జ క�ల� ఒకడ� తన వంశ��ల రచనల ఆ�రం� ���ం��. 

2. �ర�� � �ళహ��శ�ర శతకం, � �ళహ�� ��త��ం త��త� ��డ� శతక ప��ల 

��� ��య�యడం జ��ం�. 

3. ��ళహ��శ�ర శతకం�   �త�ం 35 వ�ంజ�ల�, 11 స��ల� ���ం� ప��క� 

����.  
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4. �మ ��ప�క �భజన� ������, తృ�య ���/ తృ��నంతర��� �ష�న� ��� 

� �ళహ��శ�ర శతకం� ��. 

5. �� స�స ���� సంస�ృత సమం+ తద�వం, తద�వం + సంస�ృత సమం క�� ఏర��న 

��� � �ళహ��శ�ర శతకం� ��. 

6. � �ళహ��శ�ర శతకం� అన��శ� ప�� ఎక�� కనబడ��. 

7. � �ళహ��శ�ర శతకం �క� ��ల� అ�కృ� ���� క��ంచ��. 

8. �ర�� � �ళహ��  ���. �బ�� అక�� ��వర��� తన ప��ల� రమ�యం� 

��య��డ� ���ం��.  

9. �కం� ఉన� ఎ�� �గ�తల� �ర�� శతకం� ��య��డ� ఉ�హరణ ప��ల� 

������.  

10. �ర�� ��ళహ��శ�ర శతకం�  సంస�ృత ��ష� �ర�స���, 

(��జ���హ��రత�ఘన�����ర�త����(7)) సహజ�న �� ప�ల� స��ల� 

(ఏ���� (90))  ���ం�డ� ����ం�.    

 

 

 

 

Kandkuru Sreedhar M.Phil. Dissertation Language in India 20:9 Sep 2020

Srikalahastishwara Shatakam - An Analysis of Language Literature                      <182-327>



87 
 

6. ఉప�క� �ంథ �� 

1. అంజ���, �. 1982.  ��ళహ��శ�ర శతకం – ప��లన (� �ంక�శ�ర 

�శ����ల��� సమ��ం�న ఎం. �� ప��ధన ��సం)  

2. అనంత�మ��, ��. 2001. ఆ��క ��� ���� ���నం. �ద���: ఓ�యంట� 

�జ�� ����. 

3. ఆ��. 1990. సమ� ఆం� ��త�ం (సం.3) �ద���: ��� అ�డ�.  

4. ��ర �ర��. 1981. కృష��య �జయం. �ద���: : ఆం���� ��త� అ�డ�                                              

5.  కృష����, భ���(సం�ద��) 2010. ��� ��చ��. �ద���: ��� 

���� ��� �శ����లయం.                                                                                   

6. కృష����, భ���. 2014. �ష- స�జం - సంస�ృ�. �ద��� : �� కమ� 

ప���ష��.  

7. �న�య ��, పరవ�� (�ంక�శ���, �ర�� (����త). 2005. �ల��కరణ�. 

�ం��: ���క� ప��ష��. 

8. �ర��. 2005. � �ళహ�� ��త��ం. �ద���: ��� ���� ��� 

�శ����లయం.       

9. �ర��. (�గఫ� శర�, ��గల. (����త) 1984.  ��ళహ��శ�ర శతక�. 

అనంత�రం: ���ల ��లమ� ��రణ.                                                                       

Kandkuru Sreedhar M.Phil. Dissertation Language in India 20:9 Sep 2020

Srikalahastishwara Shatakam - An Analysis of Language Literature                      <182-327>



88 
 

10. �గయ�, �. 2009. ��� ��త� స�� (సం.1 & 2). ��ప�: నవ� ప��ధన 

��రణ�. 

11. ���నంద��, ��దండ. 2014. �శ����ల��� ��� ప��ధన. �ద���: 

�మ� �. ���� ప���ష��. 

12. పవ� ���, ప��. 2003. క��వరద�� ��పద��యణం: �� ప��లన. 

(�ద��� �శ� ���ల��� ���.�. పట�ం �సం సమ��ం�న ప��ధన �ంథం) 

13. �ద�న, �న��ట. 1972. ���లం�ర��మ�. మద��: �దం �ంకట�య�� & 

�ద��. 

14. రత����, �. 1988. మ�క� �ర��. �ద���: ��� ప��ధన ��రణ�. 

15. ర�చం�, మ����. 2013. ��మం� �మ�క� �వ����సం : �� ప��లన  

(�ద��� �శ� ���ల��� ఎం. �� పట�ం �సం సమ��ం�న ప��ధన ��సం)   

16.  ��, ఎ�. ఎ�.(సం�ద��) 2009. న�ప�� �ఠ�ల �ఘం��. �ద���: 

�వశంక� ���� &�ంట��. 

17.  ����, ���. 2014. ��� �క�ం. �ద���: ఆం���� ��త� అ�డ�. 

18.  �ంకటక�, ����. 1979. ల�ణ ��మ�. �ద��� : ఆం���� ��త� అ�డ�. 

19.  �ంక�వ��, ��కర�. 2009. ఆం� �ఙ�య చ���, �ద���: ఆం� �రస�త 

ప�ష��. 

20. శర� ������. ఎ�. 2003. ��తం�నంతర ��� క�త�ం వ��� - �పం - �ల�ం. 

�ద���: నవ�గ �� ��. 

Kandkuru Sreedhar M.Phil. Dissertation Language in India 20:9 Sep 2020

Srikalahastishwara Shatakam - An Analysis of Language Literature                      <182-327>



89 
 

21. �షయ�, �గం�. 1989. ఆం�క� తరంగ�. �ద��� : ఆం���� ��త� అ�డ�. 

22. � �మచం��, ���ల.(����త).1980. ల����న����. �ద���: �మ� ���ల 

�బ�ల� ప��ష��. 

23. � �మ���, �ర���. 2002.  ��� ��త� చ��.  �ద���: న�దయ 

ప���ష��. 

24.  � �ర���ం� �ఘం��. 1982. (సం.1-8) �ద��� : ఆం���� ��త� 

అ�డ�. 

25.  �హ�, ర��. 2004. �హ� �ఘం��. �ప�ం: స�యం ��రణ.  

26. ��������, బ�జనప��. 2011. �ఢ��కరణ�. �ద���: ���ం� 

ప���ష��. 

27. -------------------- 2010. శబ� ర��కర�. �జయ�డ: �క�� ప��ష��.    

28. ��హ�ణ�ం, �. ఎ�.  2007. ఆ��క ���� ���ం��, �ద��� : ��� 

���� ��� �శ����లయం 

సంస�ృతం. 

1. ���. 2004. అ�����. ��� : ��ంబ సంస�ృ� �����(ఓ�యంట� ప��ష��& 

�����ట��) 

 

 

Kandkuru Sreedhar M.Phil. Dissertation Language in India 20:9 Sep 2020

Srikalahastishwara Shatakam - An Analysis of Language Literature                      <182-327>



90 
 

ఆంగ��ం�� 

1. Bloch, Bernard and Trager, George L. 1972. Outline of Linguistic 

Analysis. New Delhi : Oriental Books Reprint Corporation (Originally 

Published in 1942 by Linguistics Society of America ) 

2. Bloomfield, Leonard. 1993.  Language. London: George Allen&Unwin.         

3. Hockett, F. Charles. 1976. A Course in Modern Linguistics, New Delhi: 

Oxford and IBH Publishing Co.    

4. KrishnamurIti, Bh. 1972. Telugu verbal Bases. Delhi: Matilal Banarsidas.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Kandkuru Sreedhar M.Phil. Dissertation Language in India 20:9 Sep 2020

Srikalahastishwara Shatakam - An Analysis of Language Literature                      <182-327>



91 
 

అ�బంధం -1 

� �ళహ��శ�ర శతకం ఇప��వర� అ�క ��ణ� �ం�ం�. ఒక ��ణ� ఉన� 

ప��ల వ�స మ�క ��ణ ప��ల వ�స� �న�ం� ఉం�.  

 ఇప�� వర� వ��న ��ణల� �� 11 �స��� సం��ం��. �� �వ�� 

��ణ �ల ����  అ�స�ం� �మం� అమ���. 

1. ల��ంత ��రణ – 1967. �ద���. 

2. ���ల ��లమ� ��రణ – 1984. ��ప�. 

3. � ���� �� ��. - 1990. �జమం�. 

4. � �ల� ప���ష�� -  2003. �జయ�డ. 

5. ��� ప��ష��    - 2006. �ద���. 

6. వ�ంధర ప��ష�� -2010. �ద���. 

7. � �వ� �� స�� – 2012. �ద���. 

8. ��� ప��ష��  -2013. �ద���. 

9. �����  -2013.  �జయ�డ. 

10. శతక మంజ�. �క�� ప��ష�� –2013.  �జయ�డ. 

11. �క�� ప��ష��    - 2014. �జయ�డ. 

ఈ 11 ��ల�� ప��� అ�క అ�ర��� ఉ���. ��� ప�ష��ం��వల�న 

అవసరం ఉండటం �త పర����� సల� �ర� ��� ���ల� ఏర�ర��� 

పదప�ష�రణ �యడం జ��ం�. 

1 �క�ం�న అ�� ��ల� �ల�త�కం� �షయ ��న దృ��� అ���ంచడం. 
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2 పదం స�న� �క ��ణ �ష�? అ� ��ం� ఒక�ళ ��ణ �ష�� �� అస� 

���� ��ం� ��ంచడం. 

3 ప�ల�� �త�/��ణ� స�� ఉం� �� అ��� ఆ సంద���� త�న�? ��? 

అన�� అ���ంచడం. 

4 �ం� ��� ఉం� ఆ �ం�ం� ��ల� అర�ం ఒక�� అ�నట���, ఛంద��� 

�ల�నం� ��ం� ప�ష��ంచడం. 

ఉ�: �� �� /��ం ��  

5 క, చ, ట, త, ప, �  గ, జ, డ, ద, బ, � ఒక�� బ�� మ�క� ���ం�నట��� 

��� అర�వంత�న  ప��� ���వ��� �ఘం���, ��కర�ల స�యం 

���వడం. 

ఉ�:  ���ఁ���న /�న� ���న 

6 �� – శకట �ఫల మధ� అ�దం ��ం�న��  అ�� అ� ఇ�� అ���� దృ��� 

�����  స�న ����  ��ంచడం. 

ఉ�:     ��ం��      =   �ం��  

            ��ం��      =    ��న�త���  

ఈ �ధం� 11 ��ల�� �� ప���� ఈ  ���ల� అ�వ��ంప��  అ�బంధం 

�ర�డం జ��ం�. ఇం�� శబ�ర��కరం, సంస�ృ�ం� �ఘం��, �హ� �ఘం��, 

న�ప�� �ఠ�ల �ఘం��, �ర���ం� �ఘం��, (సం. 1-8 ) � ఎంత�� 

ఉపక�ం��. �� సహ�రం� వ���సం ఉన� 246 ప�ల� ప�ష��ంచడం జ��ం�. 

 ఈ ��ల� గమ�ం�న త��త 1, 2, 5, 7, 8 ��� ఒక �ధం�� 3, 4, 9, 10, 11 

��� ఒక �ధం� ఉ���. అ��, త��వ త��ల� ఉన�� 2, 7 ���.   �ండవ �� 
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���ల �గఫ� శర� �� ����నం� �వరణ� ఇవ�డం వల� ప��ధన� �� 

ఉపక���ం�. అం�క� ��ళహ��శ�ర శతకం (���ల ��లమ� ��రణ – 1984. 

��ప�)  � ప��ధన� ఆకర��� ��క�ంచడం జ��ం�. 

“అ�బంధం” � �ం� �చనల ఆ�రం� �లభం� ��ం�న� ����వ��.  

1. ప��క� �ద� గ� పద�సంఖ� , (ప. సం), �ండవ గ� పద���(ప. �.).  ప��ల� పద 

సంఖ�ల� (పద. సం) � �యడం జ��ం�. 

2. వ���సం ఉన� 246 ప�ల� ఆ� ��ల పద����� ���(Bold) అ��ల� 

గమ�ంచవ��.  

3. �వ� గ��  పదప�ష�రణ �యడం జ��ం�. 

 పదప�ష�రణ� అవసరం �ర� ���  అర�ం ఇవ�బ�ం�.   ఈ ప��ల� 

ఎ��వ�తం కచటతప�, గజడదబ�� �రడం �రక�వడం, అ�� �ం���న� 

���, �ం��� �� ��� ఉ���. �ట���� ���ట �వరణ ఇవ��ం� ఏ� 

స�ం� అ� ��� ��య���. ��� �వరణ �ంద ఇవ�బ�ం�. 

�ల��. సంజ� 13 �. “�థమ �� ప�ష�ల� గసదదవ� ��ళ��న�.” 

 �ల��. సంజ� 16 �. “�త �కృ�క� �� ప�ష�ల� సరళ�ల�.” 

�ల��. సంజ� 17 �. “ఆ�శసరళ�ల� �ం�న� �త�న� �ం� సం��ష�� 

��షన�”. 

ఈ � ��ల ఆ�రం� �ంద �వరణ� �ల�బ�న�. 

1 �ం�� త��త క��తం� సరళం ఉం��.  
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ఉ�:   చ�ం�ఁ ��  

             ��ంబట�క  

2. �ం�� ��ం� �తం త��త ప�షం ఉ�� ఆ �పం  స�న� అ��ం�. 

ఉ�: ���ల� ������ 

2 �ం�� ��ం� సరళం ఆ�శం� వ��ం� అ� త�� అ��ం�. 

   ఉ�:  ర�ంప ��న 

  ర�ంపఁ ��న  

3 సర��శం త��త �ం��న� �పం, సర��శం ��ం� �ం�� �� ప�షం గల 

�పం, �ం� స�న�. 

ఉ�:   ��ఁ�వ��  

         �� �వ�� 

          �� �వ�మ  
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పద్య 
సంఖ్య 

పద్యసూచి  ప. 
సం. 

లక్ష్మీకంత 
ప్రచురణ, 
1967, 

హైద్రాబాదు 

మాడుగుల 
సుశీలమ్మ 
ప్రచురణ, 
1984  

అనంతపురం  

శ్రీ సీతారామా 
బుక్ డిపో, 
1990, 

రాజమ్ండ్రి 

శ్రీ శైలజా 
పబ్లికేషన్స్ 
2003, 

విజయవాడ 

టాగూర్ 
పబ్లికేషన్స్ 
2006, 

హైద్రాబాదు 

వసుంధర 
పబ్లికేషన్స్, 
2010, 

విజయవాడ 

శ్రీ పావని సేవా 
సమితి, 2012 
హైద్రాబాదు                                                     

ముద్రా బుక్్ 
2013, 

విజయవాడ 

శతక మ్ంజరి 
వికటరీ పబ్లిషర్్ 

2013, 
విజయవాడ 

వికటరీ పబ్లిషర్్ 
2014, 

విజయవాడ 

రోహిణి 
పబ్లిషర్్ 
2014 

హైద్రాబాదు 

 వివరణ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)   
1. శ్రీ 

విదుయతకలి
తా  

1. శ్రీ విదుయతకలితా 
జవంజవ మ్హా 
జీమూత పాపాంబు  

శ్రీ విదుయతకలితా 
జవంజవ మ్హా 
జీమూత పాపాంబు 

శ్రీ విదుయతకలితా 
జవంజవ మ్హా 
జీమూత 
పాపాంబు 

శ్రీ విదుయతకవితా 
జవంజవ మ్హా 
జీమూత 
పాపాంబు 

శ్రీ విదుయతకలితా 
జవంజవ మ్హా 
జీమూత పాపాంబు 

శ్రీ విదుయతకలితా 
జవంజవ మ్హా 
జీమూత 
పాపాంబు 

శ్రీ విదుయతకలితా 
జవంజవ మ్హా 
జీమూత 
పాపాంబు 

శ్రీ విదుయతకవితా 
జవంజవ మ్హా 
జీమూత 
పాపాంబు 

శ్రీ విదుయతకవితా 
జవంజవ మ్హా 
జీమూత 
పాపాంబు 

శ్రీ విదుయతకలవితా 
జవంజవ మ్హా 
జీమూత 
పాపాంబు 

శ్రీ విదుయతకలితా 
జవంజవ మ్హా 
జీమూత 
పాపాంబు 

శ్రీవిదుయతకలితా 
శ్రీవిదుయతకవితా 

అనే రండు 
రూపాలు 

ప్రయోగంలో 
ఉన్నాయి. 

సంద్రాానిా బట్టట 
కలిత అనేదే 

సరైనది ఇందులో 
కలిత = 

కూడుకునా 
    కవిత = 
కవితవం 

 
2. శ్రీ విదుయతకలితా 

జవంజవ మ్హా 
జీమూత పాపాంబు 

శ్రీ విదుయతకలితా 
జవంజవ మ్హా 
జీమూత పాపాంబు 

శ్రీ విదుయతకలితా 
జవంజవ మ్హా 
జీమూత 
పాపాంబు 

శ్రీ విదుయతకలితా 
జవంజన మ్హా 
జీమూత 
పాపాంబు 

శ్రీ విదుయతకలితా 
జవంజవ మ్హా 
జీమూత పాపాంబు 

శ్రీ విదుయతకలితా 
జవంజన మ్హా 
జీమూత 
పాపాంబు 

శ్రీ విదుయతకలితా 
జవంజవ మ్హా 
జీమూత 
పాపాంబు 

శ్రీవిదుయతకలితా 
జవంజవ మ్హా 
జీమూత 
పాపాంబు 

శ్రీ విదుయతకలితా 
జవంజన మ్హా 
జీమూత 
పాపాంబు 

శ్రీ విదుయతకలితా 
జవంజన మ్హా 
జీమూత 
పాపాంబు 

శ్రీ విదుయతకలితా 
జవంజవ మ్హా 
జీమూత 
పాపాంబు 

ఆజవంజవ 
ఆజవంజన 

అనే రండు 
రూపాల 

కనపడుతున్నాయి
.  ఆజవంజవ = 
సంసారమ్నెడి 
‘ఆజవంజన’ 
అనే రూప 

నిఘంటువులోి 
లేదు కబట్టట 
‘జన’ ను 

ముద్రణదోషంగా 
పరిగణించి 

‘జవంజవ’ అనే 
రూపానిా 

సీవకరించాను.  
(శబద. పుట. 62) 

3. వేగంబున 
మ్నమనోబజ 
సముదీరణతవంబుుఁ 
గోలోపయితిన్స  

వేగంబున 
మ్నమ౽నోబజ 
సముదీరణతవంబుుఁ 
గోలోపయితిన్స  

వేగంబున 
మ్నమనోబజ 
సముదీరణతవంబుుఁ 
గోలోపయితిన్స  

వేగంబున 
నమ్మనోబజ 
సముదీరణతవంబుుఁ 
గోలోపయితిన్స  

వేగంబున 
మ్నమనోబజ 
సముదీరణతవంబుుఁ 
గోలోపయితిన్స  

వేగంబున 
మ్నమనోబజ 
సముదీరణతవంబుుఁ 
గోలోపయితిన్స  

వేగంబున 
మ్నమనోబజ 
సముదీరణతవంబుుఁ 
గోలోపయితిన్స  

వేగంబున 
మ్నమనోబజ 
సముదీరణతవంబుుఁ 
గోలోపయితిన్స  

వేగంబున 
మ్నమనోబజ 
సముదీరణతవంబుుఁ 
గోలోపయితిన్స  

వేగంబున 
మ్నమనోబజ 
సముదీరణతవంబుుఁ 
గోలోపయితిన్స  

వేగంబున 
మ్నమనోబజ 
సముదీరణతవంబుుఁ 
గోలోపయితిన్స  

మ్నమనోబజ 
నమ్మనోబజ 

అనే రండు 
రూపాలోి 

‘నమ్మనోబజ’ 
అనేది 

అక్షరదోషంగా 
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పరిగణించాను.  
 

4. వేగంబున 
మ్నమ౽నోబజ 
సముదీరణతవంబుుఁ 
గోలోపయితిన్స  

వేగంబున 
మ్నమ౽నోబజ 
సముదీరణతవంబుుఁ 
గోలోపయితిన్స 

వేగంబున 
మ్నమనోబజ 
సముదీరణతవంబు 
గోలోపయితిన్స 

వేగంబున 
నమ్మనోబజ 
సముదీరణతవంబు 
గోలోపయితిన్స 

వేగంబున 
మ్నమనోబజ 
సముదీరణతవంబుుఁ 
గోలోపయితిన్స 

వేగంబున 
మ్నమనోబజ 
సముదీరణతవంబుుఁ 
గోలోపయితిన్స 

వేగంబున 
మ్నమ౽నోబజ 
సముదీరణతవంబుుఁ 
గోలోపయితిన్స 

వేగంబున 
మ్నమనోబజ 
సముదీరణతవంబు 
గోలోపయితిన్స 

వేగంబున 
మ్నమనోబజ 
సముదీరణతవంబు 
గోలోపయితిన్స 

వేగంబున 
మ్నమనోబజ 
సముదీరణతవంబు 
గోలోపయితిన్స 

వేగంబున 
మ్నమనోబజ 
సముదీరణతవంబుుఁ 
గోలోపయితిన్స 

సముదీరణతవం
బుుఁ 
గోలోపయితిన్స  
సముదీరణతవంబు 
గోలోపయితిన్స 

ఈ రండు 
రూపాలలో 
పరుషం 

సరళంగా 
మారినపుపడు 

ఉండచుు లేదా 
ఉండకపోవచుు. 
(బాలవాయ.సంధి. 

13) కబట్టట 
రండు రూపాలు 

సరైనవే.  
 

5. నీ కరుణా  
శరత్మ్యమిం
తుఁ 
జాలుుఁజిదాావన్న  

నీ కరుణా  
శరత్మ్యమిం
తుఁ 
జాలుుఁజిదాావన్న  

మీ కరుణా  
శరత్మ్యమిం
త 
చాలు చిదాావన్న  

మీ కరుణా  
శరత్మ్యమిం
త 
చాలు చిదాావన్న  

మీ కరుణా  
శరత్మ్యమిం
తుఁ 
జాలుుఁజిదాావన్న 

నీ కరుణా  
శరత్మ్యమిం
త 
చాలు చిదాావన్న 

నీ కరుణా  
శరత్మ్యమిం
త 
చాలుుఁ జిదాావన్న 

మీ కరుణా  
శరత్మ్యమిం
త 
చాలు చిదాావన్న 

మీ కరుణా  
శరత్మ్యమిం
త 
చాలు చిదాావన్న 

మీ కరుణా  
శరత్మ్యమిం
త 
చాలు చిదాావన్న 

నీ కరుణా  
శరత్మ్యమిం
త 
చాలు చిదాావన్న 

నీ కరుణ 
మీ కరుణ 

‘నీ’ అనేది 
సనిాహితంగా 
ఉనావారితో 
సంబోధనకు 

ఉపయోగిసాారు.  
‘మీ’ అనేది 

గౌరవభావంతో 
సంబోధిసాారు.  
కబట్టట దీనిలో 
ఏది తీసుకొనా 
తపుప లేదు.  

 
 

  6. నీ కరుణా  
శరత్మ్యమిం
తుఁ 
జాలుుఁ జిదాావన్న 

నీ కరుణా  
శరత్మ్యమిం
తుఁ 
జాలుుఁ జిదాావన్న 

నీ కరుణా  
శరత్మ్యమిం
తుఁ 
జాలుుఁ జిదాావన్న 

నీ కరుణా  
శరత్మ్యమింత 
చాలు చిదాావన్న 

నీ కరుణా  
శరత్మ్యమిం
తుఁ 
జాలుుఁజిదాావన్న 

నీ కరుణా  
శరత్మ్యమింత 
చాలు చిదాావన్న 

నీ కరుణా  
శరత్మ్యమిం
త 
చాలుుఁ జిదాావన్న 

నీ కరుణా  
శరత్మ్యమింత 
చాలు చిదాావన్న 

నీ కరుణా  
శరత్మ్యమింత 
చాలు చిదాావన్న 

నీ కరుణా  
శరత్మ్యమింత 
చాలు చిదాావన్న 

నీ కరుణా  
శరత్మ్యమింత 
చాలు చిదాావన్న 

శరత్మ్యమిం
తుఁ 
జాలుుఁ జిదాావన్న, 
శరత్మ్యమింత  
చాలు చిదాావన్న  
 

పరుషం సరళంగా 
మారినపుపడు 

సరళానికి ముందు 
బ్లందువు ఉండటం 

సరైనది. అలాగే 
పరుషం సరళంగా 

మారనపుపడు 
బ్లందువు లేక 

పోవడం సరైనది.  
కబట్టట రండు 

రూపాలు 
అంగీకరయోగాయలే

.  
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7. నేవం దామ్ర 
తంపరై మ్ని 
యెద్న్స శ్రీకళ 
హసీాశవరా! 

నేవం దామ్ర 
తంపరై మ్ని 
యెద్న్స శ్రీకళ 
హసీాశవరా 

సేవం దామ్ర 
తంపరై మ్ని 
యెద్న్స శ్రీకళ 
హసీాశవరా 

సేవం దామ్ర 
తంపరై మ్ని 
యెద్న్స శ్రీకళ 
హసీాశవరా! 

సేవం దామ్ర 
తంపరై మ్ని 
యెద్న్స శ్రీకళ 
హసీాశవరా! 

సేవన్స దామ్ర 
తంపరై మ్ని 
యెద్న్స శ్రీకళ 
హసీాశవరా! 

సేవం దామ్ర 
తంపరై మ్ని 
యెద్న్స శ్రీకళ 
హసీాశవరా! 

సేవం దామ్ర 
తంపరై మ్ని 
యెద్న్స శ్రీకళ 
హసీాశవరా! 

సేవం దామ్ర 
తంపరై మ్ని 
యెద్న్స శ్రీకళ 
హసీాశవరా! 

సేవం దామ్ర 
తంపరై మ్ని 
యెద్న్స శ్రీకళ 
హసీాశవరా!
  

సేవన్స దామ్ర 
తంపరై మ్ని 
యెద్న్స శ్రీకళ 
హసీాశవరా! 

నేవం 
సేవం 

ఈ రండు 
రూపాలోి సేవం 
అనేది సరైనది. 

నేవం అనేది అక్షర 
దోషం (ముద్రణ 

దోషం) గా 
పరిగణింపబడింది.  

 
2
. 

వాణీవలిభ 8. వాణీవలిభ 
దురిభంబగు 
భవదావరంబున 
నిాలిు 

వాణీవలిభ 
దురిభంబగు 
భవదావరంబునన్స 
నిలిు 

వాణీవలిభ 
దురిభంబగు 
భవదావరంబుననిా 
లిు 

వాణివలిభ 
దురిభంబగు 
భవదావరంబుననిా
లిు 

వాణీవలిభ 
దురిభంబగు 
భవదాదారంబున 
నిాలిు 

వాణీవలిభ 
దురిభంబగు 
భవదాదారంబున 
నిాలిు 

వాణీవలిభ 
దురిభంబగు 
భవదాదారంబునన్స 
నిాలిు 

వాణీవలిభ 
దురిభంబగు 
భవదావరంబు 
ననిాలిు 

వాణీవలిభ 
దురిభంబగు 
భవదావరంబున 
నిాలిు 

వాణీవలిభ 
దురిభం బగు 
భవదావరంబు 
ననిాలిు 

వాణీవలిభ 
దురిభంబగు 
భవదాదారంబున 
నిాలిు 

వాణీ 
వాణి 

ఛంద్సు్ ప్రకరం 
‘వాణీ’ అనేదే 

సరైనది.  
ఎందుకంటే 
శారూదలంలో 

మొద్ట్ట గణం ‘మ్’ 
గణం. 3 
గురువులు 
(UUU) 
ఉండాలి. 

9. వాణీవలిభ 
దురిభంబగు 
భవదావరంబున 
నిాలిు 

వాణీవలిభ 
దురిభంబగు 
భవదాదా రంబునన్స 
నిాలిు 

వాణీవలిభ 
దురిభంబగు 
భవదావరంబున 
నిాలిు 

వాణివలిభ 
దురిభంబగు 
భవదావరంబున 
నిాలిు 

వాణీవలిభ 
దురిభంబగు 
భవదాదా రంబున 
నిాలిు 

వాణీవలిభ 
దురిభంబగు 
భవదాదా రంబున 
నిాలిు 

వాణీవలిభ 
దురిభంబగు 
భవదాదా రంబునన్స 
నిాలిు 

వాణీవలిభ 
దురిభంబగు 
భవదావరంబు 
ననిాలిు 

వాణీవలిభ 
దురిభంబగు 
భవదావరంబున 
నిాలిు 

వాణీవలిభదురిభం 
బగు భవదావరంబు 
ననిాలిు 

వాణీవలిభ 
దురిభంబగు 
భవదావరంబున 
నిాలిు 

భవదాదారంబున 
భవదావరంబున 

ఈ రండు 
రూపాలోి భవత్ + 

దావరంబున 
=‘భవదాదారంబున’ 

అనేది సరైన 
రూపం (జసాా 

సంధి) 
10
. 

శ్రీుఁజెఱుఁబటట 
జూచిన 
విచార ద్రోహమో 

శ్రీుఁజెఱపటటుఁజూ 
చిన విచారద్రోహ 
మో 

శ్రీచెరపటట 
చూచిన విచార 
ద్రోహమో 

శ్రీ చెరపటటచూచిన 
విచార ద్రోహమూ 

శ్రీుఁ జెఱపటటుఁ 
జూచిన విచార  
ద్రోహమో  

శ్రీుఁ జెఱపటటుఁ 
జూచిన విచార  
ద్రోహమో  

శ్రీుఁ జెఱవటటుఁ 
జూచిన విచార 
ద్రోహమో 

శ్రీ చెరపటట 
చూచిన విచార  
ద్రోహమో  

శ్రీ చెరపటట 
చూచిన విచార 
ద్రోహమో  

శ్రీ చెరపటట చూచిన 
విచార ద్రోహమో  

శ్రీుఁ జెఱపటటుఁ 
జూచిన విచార 
ద్రోహమో 

శ్రీుఁ 
జెఱపటటుఁజూచిన 
శ్రీ చెరపటటచూచిన 

వీట్టకి అరథం 
‘బలతాకరంగా 

పంద్లనుకోవడం
’ అయిత బ్లందువు 

వునా రూపం 
సరైనది 

ఎందుకంటె ‘చెర’ 
అనేది 

నిఘంటువులో 
లేదు ‘చెఱ’ అనేది 

ఉంది.  
11
. 

క్రీడలుఁబాసి 
దురదశల పాలై 
రాజలోకధమ్శ్రీ 

క్రీడలుఁబాసి 
దురదశల పాలై 
రాజలోకధమ్ 

క్రీడలబాసి 
దురదశల పాలై 
రాజలోకధమ్ 

క్రీడలబాసి 
దురదశలపాలై 
రాజలోకధమ్ 

క్రీడలుఁ బాసి 
దురదశల పాలై 
రాజలోకధమ్ 

క్రీడలుఁబాసి 
దురదశలపాలై 
రాజలోకధమ్ 

క్రీడలుఁబాసి 
దురదశల పాలై 
రాజలోకధమ్ 

క్రీడలబాసి 
దురదశలపాలై 
రాజలోకథమ్ 

క్రీడలబాసి 
దురదశల పాలై 
రాజలోకధమ్ 

క్రీడలబాసి 
దురదశల పాలై 
రాజలోకధమ్ 

క్రీడలుఁబాసి 
దురదశల పాలై 
రాజలోకధమ్ 

క్రీడలుఁ బాసి 
క్రీడలబాసి 

క్రీడలుఁ బాసి 
అనేదే సరైనది  

(బాలవాయ. సంధి. 
17 ) 
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12
. 

శ్రేణీ దావరము 
దూఱుఁజేసితివిగా 
శ్రీకళహసీాశవరా! 

శ్రేణీ దావరము 
దూరుఁజేసేదిపుడో 
శ్రీకళహసీాశవరా! 

శ్రేణీ దావరము 
దూర జేసిదిపుడో 
శ్రీకళహసీాశవరా! 

శ్రేణీ దావరము 
దూరజేసిదిపుడో 
శ్రీకళహసీాశవరా! 

శ్రేణీ దావరము  
దూఱుఁజేసితిపుడో 
శ్రీకళహసీాశవరా! 

శ్రేణీ దావరము 
దూరుఁ జేసితిపుడో 
శ్రీకళహసీాశవరా! 

శ్రేణీ దావరము 
దూరుఁజేసితివిపో 
శ్రీకళహసీాశవరా 

శ్రేణీ దావరము 
దూరజేసిదిపుడో 
శ్రీకళహసీాశవరా 

శ్రేణీ దావరము 
దూరజేసిదిపుడో 
శ్రీకళహసీాశవరా 

శ్రేణీ దావరము 
దూరజేసిదిపుడో 
శ్రీకళహసీాశవరా! 

శ్రేణీ దావరము 
దూరుఁ జేసితిపుడో 
శ్రీకళహసీాశవరా! 

దూరుఁ జేసితివిగా 
దూరుఁ జేసిదిపుడో 
దూర జేసిదిపుడో 

ఈ మూడు 
రూపాలోి 

సంద్రాానిా బట్టట, 
వాయకరణానిా బట్టట 

‘దూరుఁ 
జేసిదిపుడో’ అనేదే 

సరైనది.  
(బాలవాయ. సంధి. 

17 ) 
3
. 

అంతామి
థయ 

13
. 

అంతామిథయ 
తలంచి చూచిన 
నరుండటి్లటెఱంగి
న్స 

అంతామిథయ 
తలంచిచూచిన 
నరుండటి్లటెఱంగి
న్స 

అంతా మిథయ 
తలంచి చూచిన 
నరుండటి్లటెరింగి
న్స 
 
 
 

అంతా మిధయ 
తలంచి చూచిన 
నరుండటి్లటెరింగిన్స 

అంతా మిధయ 
తలంచి చూచిన 
నరుండటి్లటెఱంగి
న్స 

అంతామిథయ 
తలంచి చూచిన 
నరుండటి్లటెరింగి
న్స  

అంతామిథయ 
తలంచి చూచిన 
నరుండటి్ల 
టెఱంగిన్స 

అంతామిథయయని 
తలంచి చూచిన 
నరుండటి్లటెరింగి
న్స 

అంతామిధయ 
తలంచి చూచిన 
నరుండటి్లటెరింగి
న్స 

అంతా మిధయ 
తలంచి చూచిన 
నరుండటి్లటెరింగి
న్స 

అంతా మిథయ 
తలంచి చూచిన 
నరుండటి్లటెరింగి
న్స 

అంతామిథయ 
అంతామిధయ 

ఈ రండు 
రూపాలోి 

నిఘంటువు 
ఆధారంగా ‘మిథయ’ 

అనేదే సరైంది 
(శబద. పుట 73) 

14
. 

అంతామిథయ 
తలంచి చూచిన 
నరుండట్లటిెఱంగి
న్స 

అంతామిథయ 
తలంచిచూచిన 
నరుండట్లటిెఱంగి
న్స 

అంతా మిథయ 
తలంచి చూచిన 
నరుండట్లటిెరింగిన్స 
 
 
 

అంతా మిధయ 
తలంచి చూచిన 
నరుండట్లటిెరింగిన్స 

అంతా మిధయ 
తలంచి చూచిన 
నరుండట్లటిెఱంగి
న్స 

అంతామిథయ 
తలంచి చూచిన 
నరుండట్ల ి
టెరింగిన్స  

అంతామిథయ 
తలంచి చూచిన 
నరుండట్ల ి
టెఱంగిన్స 

అంతామిథయయని 
తలంచి చూచిన 
నరుండట్లటిెరింగి
న్స 

అంతామిధయ 
తలంచి చూచిన 
నరుండట్లటిెరింగి
న్స 

అంతా మిధయ 
తలంచి చూచిన 
నరుండట్లటిెరింగి
న్స 

అంతా మిథయ 
తలంచి చూచిన 
నరుండట్లటిెరింగి
న్స 

నరుండటి్లటెఱంగి
న్స 

నరుండటి్లటెరింగి
న్స 

ఈ రండింట్టలో 
‘ఎఱంగిన్స’ అనే 

శకటరేఫ రూపం 
సరైంది. 

(శబద. పుట 130) 

  15
. 

సదా కంతలుప 
త్రులు నరథమున్స 
తనువు నికకబంచు 
మోహారణవ 

కంతల్ పుతుులు 
నరథమున్స తనువు  
నికకంబంచు 
మోహారణవ 

కంతలుపత్రులు 
నరధముల్ తనువు 
నికకంబంచు 
మోరణవ 

కంతలుపత్రులు 
నరథముల్ తనువు 
నికకంబుంచు 
మోహారణవ 

కంతలుపతుులు 
నరథమున్స తనువు 
నికకంబంచు 
మోహారణవ 

కంతల్ పుత్రులు 
నరథముల్ తనువు 
నికకంబంచు 
మోహారణవ 

కంతల్ పుత్రులు 
నరథముం ద్నువు 
నికకంబంచు 
మోహారణవ 

కంతాపుత్రులు 
నరథముల్ తనువు 
నికకంబంచుపుమో 
హారణవ 
 

కంతలుపత్రులు 
నరథముల్ తనువు 
నికకంబంచు 
మోహారణవ 

కంతలుపత్రులు 
నరథముల్ తనువు 
నికకంబంచు 
మోహారణవ 

కంతల్ పుత్రులు 
నరథముల్ తనువు 
నికకంబంచు 
మోహారణవ 

కంతలుపత్రులు 
కంతల్  పుత్రులు 
కంతల్ పుతుులు 

ఛంద్సు్ ద్ృష్ట్టా 3 
రూపాలు సరైనవి 

అయినపపట్టకీ 
‘పుతుులు’ లో ‘తుు’ 

ఈ రూపం 
నిఘంటువులోి 
లేదు. పుత్రులు 

సరైంది. 
(శబద. పుట 591) 

16
. 

కంతలుపత్రులు 
నరథమున్స తనువు 
నికకంబంచు 
మోహారణవ 
 

కంతల్ పుతుులు 
నరథమున్స తనువు 
నికకంబంచు 
మోహారణవ 

కంతలుపత్రులు 
నరధముల్ తనువు 
నికకంబంచు 
మోరణవ 
 

కంతలుపత్రులు 
నరథముల్ తనువు 
నికకంబుంచు 
మోహారణవ 
 

కంతలుపతుులు 
నరథమున్స తనువు 
నికకంబంచు 
మోహారణవ 

కంతల్ పుత్రులు 
నరథముల్ తనువు 
నికకంబంచు 
మోహారణవ 

కంతల్ పుత్రులు 
నరథముం ద్నువు 
నికకంబంచు 
మోహారణవ 

కంతా పుత్రులు 
నరథముల్ తనువు 
నికకంబంచుపు 
మోహారణవ 

కంతలుపత్రులు 
నిరథముల్ తనువు 
నికకంబంచు 
మోహారణవ 

కంతలుపత్రులు 
నరథముల్ తనువు 
నికకంబంచు 
మోహారణవ 

కంతల్ పుత్రులు 
నరథముల్ తనువు 
నికకంబంచు 
మోహారణవ 

అరథముల్ 
అరధమున్స 

అరథమున్స 
సంద్రాానిా బట్టట 

సరైంది 
(శబద. పుట 51) 

17
. 

కంతలుపత్రులు 
నరథమున్స తనువు 
నికకంబంచు 
మోహారణవ 

కంతల్ పుతుులు 
నిరథమున్స తనువు 
నికకంబంచు 
మోహారణవ 

కంతలుపత్రులు 
నరధముల్ తనువు 
నికకంబంచు 
మోరణవ 

కంతలుపత్రులు 
నరథముల్ తనువు 
నికకంబుంచు 
మోహారణవ 

కంతలుపతుులు 
నరథమున్స తనువు 
నికకంబంచు 
మోహారణవ 

కంతల్ పుత్రులు 
నరథముల్ తనువు 
నికంబంచు 
మోహారణవ 

కంతల్ పుతుులు 
నరథముం ద్నువు 
నికకంబంచు 
మోహారణవ 

కంతాపుత్రులు 
నరధముల్ తనువు 
నికకంబంచు 
ప్రమోహారణవ 

కంతలుపత్రులు 
నరధముల్ తనువు 
నికకంబంచు 
మోహారణవ 

కంతలుపత్రులు 
నరథముల్ తనువు 
నికకంబంచు 
మోహారణవ 

కంతల్ పుత్రులు 
నరథముల్ తనువు 
నికకంబంచు 
మోహారణవ 

అరథమున్స తనువు 
అరథముం ద్నువు 
అరథముల్ తనవు 

ఈ మూడు 
రూపాలోి మొద్ట్ట 
రండు రూపాలు 

సరైనవి 

Kandkuru Sreedhar M.Phil. Dissertation Language in India 20:9 Sep 2020

Srikalahastishwara Shatakam - An Analysis of Language Literature                      <182-327>



99 
 

 (బాలవాయ. సంధి 
16, 17) 

 
18
. 

భ్రంతిం జెంది 
చరించుుఁ గాని 
పరమారథంబైన 
నీయందుుఁదాుఁ 

భ్రంతిం జెంది 
చరించుుఁగాని 
పరమారథంబైన 
నీయందుుఁదాుఁ 

బ్రంతింజెంది 
చరించుగాని 
పరమారధంబైన 
నీ యందుదా 

భ్రంతింజెంది 
చరించుగాని 
పరమారథంబైన 
నీ యందుదా 

భ్రంతిం జెంది 
జరించుుఁ గాని 
పరమారథంబైన 
నీ యందుుఁదాుఁ 

భ్రంతింజెంది 
చరించుగాని 
పరమారథంబైన 
నీయందుుఁదా 

భ్రంతిం జెంది 
చరించుుఁగాని 
పరమారథంబైన 
నీయందుుఁదాుఁ 

భ్రంతింజెంది 
చరించుగాని 
పరమారథంబైన 
నీయందు దా 
 

భ్రంతింజెంది 
చరించుగాని 
పరమారథంబైన 
నీయందు దా 

భ్రంతింజెంది 
చరించుగాని 
పరమారథంబైన 
నీ యందుదా 

భ్రంతింజెంది 
చరించుగాని 
పరమారథంబైన 
నీయందుుఁదా 

చరించుుఁగాని 
చరించు గాని 
జరించు గాని  

వీట్టలో ‘చరించుుఁ 
గాని’ సరైంది  

(బాలవాయ. సంధి. 
17 ) 

  
19
. 

భ్రంతింజెంది 
చరించుుఁగాని 
పరమారథంబైన 
నీయందుుఁదాుఁ 

భ్రంతిం జెంది 
చరించుుఁ గాని 
పరమారథంబైన 
నీయందుుఁదాుఁ 

బ్రంతింజెంది 
చరించుగాని 
పరమారధంబైన 
నీ యందుదా 

భ్రంతింజెంది 
చరించుగాని 
పరమారథంబైన 
నీ యందుదా 

భ్రంతిం జెంది 
జరించుుఁ గాని 
పరమారథంబైన 
నీ యందుుఁదాుఁ 

భ్రంతిం జెంది 
చరించుుఁగాని 
పరమారథంబైన 
నీయందుుఁదా 

భ్రంతిం జెంది 
చరించుుఁ గాని 
పరమారథంబైనన 
నీయందుుఁదా 

భ్రంతిం జెంది 
చరించు గాని 
పరమారథంబైన 
నీయందు దా 

భ్రంతిం జెంది 
చరించుగాని 
పరమారథంబైన 
నీయందు దా  

భ్రంతిం జెంది 
చరించుగాని 
పరమారథంబైన 
నీ యందుదా 

భ్రంతింజెంది 
చరించుగాని 
పరమారథంబైన 
నీయందుుఁదా 

నీ యందుుఁ దాుఁ 
నీ యందుదా 

బ్లందువు ఉనా 
రూపం సరైంది  

 

20
. 

జింతాకంతయు 
 జింతనిలపుఁడు 
గదా 

జింతాకంతయు 
 జింత నిలపడు 
గదా! 

చింతాకంతయు 
చింతనిలపడు 
కదా 

చింతాకంతయు 
చింత నిలపడు 
కదా 

జింతాకంతయుుఁ 
జింత నిలపుఁడు 
గదా 

జింతాకంతయుుఁ 
జింత నిలపడు 
గదా 

జింతాకంతయుుఁ 
జింత నిలపుఁడు 
గదా 

చింతాకంతయు 
చింత నిలపడు 
కదా 

చింతాకంతయు 
చింత నిలపడు 
కదా 

చింతాకంతయు 
చింతనిలపడు 
కదా 

జింతాకంతయు 
 జింత నిలపడు 
గదా 

దాుఁ 
జింతాకంతయు 
 జింత నిలపడు 
గదా 
దా చింతాకంతయు 
చింత నిలపడు గదా   

 

ఈ రండు 
రూపాలు సరైనవి 

అయిత ఈ శతకం 
16వ శతాబదం 
న్నట్టది కబట్టట 

అరసునాతో ఉనా 
రూపం సముచితం  

4
. 

నీ 
న్నసందొడ 
 
బాటుమాట 

21
. 

నీ న్నసందొడ 
బాటు మాట 
వినుమా నీ 
చేత జీతంబు 

నీ న్నసందొడబా 
టు మాట వినుమా 
నీ చేత జీతంబు 

నీ న్నయందొడ 
బాటు మాట  
వినుమా నీచేత 
జీతంబు 

నీ న్నయందొడ 
బాటు మాట 
వినుమా, నీచేత 
జీతంబు 

నీ న్నసందొడుఁ  
బాటు మాట 
వినుమా నీచేత 
జీతంబు 

నీ న్నసందొడ 
బాటు మాట 
వినుమా! నీచేత 
జీతంబు 

నీ న్నసందొడుఁ 
బాటు మాట  
వినుమా నీచేత 
జీతంబు 

నీన్నయం 
దొడబాటుమాట 
వినుమా, నీచేత 
జీతంబు 

నీ న్నసందొడబాటు 
మాట వినుమా 
నీ చేత జీతంబు 

నీ న్నసందొడబాటు 
మాట వినుమా 
నీ చేత జీతంబు 

నీ న్నసందొడుఁ 
బాటుమాట 
వినుమా! నీ చేత 
జీతంబు 

నీ న్న 
సందొడుఁబాటు 

నీ న్న 
యందొడుఁబాటు 

ఈ రండు 
రూపాలకు అరథం 
ఒకటే.  కబట్టట 
దేనిా తీసుకున్నా 

తపుప లేదు.  
22
. 

నేుఁ గానిం 
బటటక సంతతం 
బు మ్ది వేడక 
న్గొలుా 

నేుఁ గానింబటటక 
సంతతంబు మ్ది 
వేడకన్స గొలుా 
 

నే గానింబటటక 
సంతతంబు 
మ్రివేడకన్గొలుా 

నేగానింబటటక 
సతతంబు 
మ్రివేడకన్గొలుా 

నేుఁ గానింబటటక 
సంతతంబు 
మ్ది వేడకంగొలుా 

నే గానింబటటక 
సంతతంబు 
మ్దివేడకంగొలుా 

నేగానిం బటటక 
సంతతంబు 
మ్దివేడకంగొలుా 

నేగానింబటటక 
సంతతంబు 
మ్దివేడకన్గొలుా 
 

నేగానింబటటక 
సంతతంబు 
మ్రివేడకన్గొలుా 

నేగానింబటటక 
సంతతంబు 
మ్రివేడకన్గొలుా 

నే గానింబటటక 
సంతతంబు 
మ్దివేడకంగొలుా 

నేుఁ గానింబటటక 
నే గానింబటటక 

మొద్ట్ట రూపం 
సరైంది. 

23
. 

నేుఁ గానిం 
బటటక సంతతం 
బు మ్దివేడక 
గొలుా 

నేుఁ గానింబటటక 
సంతతంబుమ్ది 
వేడకన్స గొలుా 

నే గానింబటటక 
సంతతంబు 
మ్రివేడకన్గొలుా 

నే గానింబటటక 
సంతతంబు 
మ్రివేడకన్గొలుా 

నేుఁ గానింబటటక 
సంతతంబు 
మ్దివేడకంగొలుా 

నే గానింబటటక 
సంతతంబు 
మ్దివేడకంగొలుా 

నేగానింబటటక 
సంతతంబు 
మ్దివేడకంగొలుా 

నేగానింబటటక 
సంతతంబు 
మ్దివేడకన్గొలుా 

నే గానింబటటక 
సంతతంబు 
మ్రి వేడకన్గొలుా 

నేగానింబటటక 
సంతతంబు 
మ్రి వేడకన్గొలుా 

నే గానింబటటక 
సంతతంబు 
మ్దివేడకంగొలుా 

మ్దివేడక గొలుా 
మ్దివేడకన్స గొలుా 
మ్దివేడకం గొలుా 
మ్దివేడకన్గొలుా 

చివరి రండు 
రూపాలు సరైనవి 
(బాలవాయ. సంధి. 

6, 17 ) 
24
. 

నంతస్పతాా 
నీకంబున 
కొపపగింపకుము 
నన్నాపాట్టయే 
చాలుుఁ దేన్గలిం 

నంతస్పతాా 
నీకంబున 
కొపపగింపకుము 
నన్నాపాట్టయే 
చాలుుఁ దేన్గలిం 

సంతస్పతాా 
నీకంబున్స 
కొపపగింపకుము 
నన్నాపాట్టయే 
చాలు లే జీన్గలిం 

సంతస్పతాా 
నీకంబున 
కొపపగింపకుము 
నన్నా పాట్టయేచాలు 
లే జీన్గలిం 

నంతస్పతాా 
నీకంబున 
కొపపగింపకుము 
నన్నాపాట్టయే 
చాలుుఁదే జీన్గలిం 

నంతస్పతాా 
నీకంబున 
కొపపగింపకుము 
నన్నాపాట్టయే 
చాలుుఁదేజీన్గలిన్స 

నంతస్పతాా 
నీకంబున 
కపపగింపకుము 
నన్నాపాట్టయే 
చాలుుఁ దేజీన్గలిం 

సంతస్పతాా 
నీకంబున 
కొపపగింపకుము 
నన్నాపాట్టయే 
చాలు, తజీన్గలిం 

సంతస్పతాా 
నీ కంబున 
గొపపగింపకుము 
నన్నాపాట్టయే 
చాలు, తజీ 
న్గలిం 

సంతస్పతాా 
నీకంబున 
గొపపగింపకుము 
నన్నాపాట్టయే 
చాలు, తజీన్గలిం 

నంతస్పతాా 
నీకంబున 
కొపపగింపకుము 
నన్నాపాట్టయే 
చాలుుఁదే జీ 
న్గలిన్స 

అంతఃసపతాా = 
లోపలి శత్రువు అని 

అరథము 

లోపలి శత్రువు 
అని అరథము.  

‘న’లోను, ‘స’లోను 
‘అ’ను 

సీవకరించాలి.  
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  25. నీకంబున 
కొపపగింపకుము 
నన్నాపాట్టయే 
చాలుుఁదేజీన్గలిు 

నీ కంబున 
కొపపగింపకుము 
నన్నాపాట్టయే 
చాలుుఁ దే జీన్గలిం 

నీ కంబున్స 
కొపపగింపకుము 
నన్నాపాట్టయే 
చాలు తజీన్గలిం 

నీకంబున 
కొపపగింపకుము 
నన్నాపాట్టయేచాలు 
తజీన్గలిం 

నీ కంబున 
కొపపగింపకుము 
నన్నాపాట్టయే 
చాలుుఁదేజీన్గలిం 

నీ కంబున 
కొపపగింపకుము 
నన్నాపాట్టయే 
చాలుుఁదేజీన్గలిన్స 

నీకంబున 
కపపగింపకుము 
నన్నాపాట్టయే 
చాలుుఁదేజీన్గలిం 

నీ కంబున 
కొపపగింపకుము 
నన్నాపాట్టయే 
చాలు, తజీన్గలిం 

నీకంబున 
కొపపగింపకుము 
నన్నాపాట్టయే 
చాలు, తజీన్గలిం 

నీ కంబున 
కొపపగింపకుము 
నన్నాపాట్టయేచాలు 
తజీన్గలిం 

నీ కంబున 
కొపపగింపకుము 
నన్నాపాట్టయే 
చాలుుఁదేజీ 
న్గలిన్స 

ఒపపగింపకుము 
అపపగింపకుము  

రండింట్టకి అరథం 
ఒకకటే కబట్టట 

దైనెనాన్న 
అంగీకరించవచుు. 

26. చాలుుఁ దేజీ 
న్గలిం గరిన్గలి 
న్గలి 
సిరులన్స శ్రీక.... 

చాలుుఁ దే జీన్గలంి 
గరిన్గలి న్గలి 
సిరులన్స శ్రీక.... 
 

చాలు తజీన్గలంి 
గరిన్గలి న్గలి 
సిరులన్స శ్రీక.... 

చాలు తజీన్గలంి 
గరిన్గలి న్గలి 
సిరులన్స శ్రీక.... 

చాలుుఁ దేజీన్గలంి 
గరి న్గలి న్గలి 
సిరులన్స శ్రీక..... 

చాలుుఁదేజీ 
న్గలని్స గరిన్గలి 
న్గలి సిరులన్స 
శ్రీక.... 

చాలుుఁదేజీన్గలంి 
 గరిన్గలి న్గలి 
సిరులన్స శ్రీక... 

చాలుతజీ 
న్గలంిగరిన్గలి 
న్గలిసిరులన్స 
శ్రీక..... 

చాలు తజీన్గలంి 
గరిన్గలి న్గలి 
సిరులన్స 
శ్రీక..... 

చాలు తజీన్గలంి 
గరిన్గలి న్గలి 
సిరులన్స శ్రీక.... 

చాలుుఁ దేజీ 
న్గలని్స గరిన్గలి 
న్గలి సిరులన్స 
శ్రీక.... 

చాలుుఁ దేజీ 
చాలు తజీ 

రండు రూపాలు 
సరైనవీ. 

5. భవకేళీ 27. భవకేళీ 
మ్దిరామ్ద్ంబున 
మ్హా పాపాతుముఁ 
డై వీుఁడు 

భవకేళీ 
మ్దిరా మ్ద్ంబున 
మ్హా పాపాతుముఁడై 
వీుఁడు 

భవకేళీ మ్దిరా 
మ్ద్ంబున 
మ్హా పాపాతుమడై 
వీడు 

భవకేళీ మ్దిరా 
మ్ద్ంబున 
మ్హా పాపాతుమడై 
వీడు 

భవకేళీ మ్దిరా 
మ్ద్ంబున 
మ్హాపాపాతుముఁడై 
వీడు 

భవకేళీ మ్దిరా 
మ్ద్ంబున 
మ్హా పాపాతుమడై 
వీడు 

భవకేళీ 
మ్దిరామ్ద్ంబున 
మ్హా 
పాపాతుముఁడై 
వీుఁడు 

భవకేళీ మ్ది౽ 
రామ్ద్ంబున 
మ్హాపాపాతుమడై 
వీడు 

భవకేళీ మ్ది 
రామ్ద్ంబున 
మ్హా పాపాతుమడై 
వీడు 

భవకేళీ మ్దిరా 
మ్ద్ంబున మ్హా 
పాపాతుమడై వీడు 

భవకేళీ మ్దిరా 
మ్ద్ంబున 
మ్హా 
పాపాతుమడై వీడు 

మ్హా పాపాతుముఁడై 
వీుఁడు 

మ్హా పాపాతుమడై 
వీడు 

అరసునా ఉనా 
రూపం సరైంది. 

ఎందుకంటే 
ఆకలానుగుణంగా 

28. ననుా వివేకింపుఁ 
డటంచు 

ననుా వివేకింపుఁ 
డటంచు 

ననుా వివేకింప 
డటంచు 

ననుా వివేకింప 
డటంచు 

ననుా వివేకింప 
డటంచు 

ననుా వివేకింపుఁ 
డటంచు 

ననుా వివేకింపుఁ 
డటంచు 

ననుా వివేకింప 
డటంచు 

ననుా వివేకింప 
డటంచు 

ననుా వివేకింప 
డటంచు  

ననుా వివేకింపుఁ 
డటంచు 

వివేకింపుఁడటంచు 
వివేకింపడటంచు 

‘డ’కు ముందు ‘’ 
(అరసునా) 

ఉండడం సరైన 
రూపం 

29. నేను నరకరోణ 
రాశి పాలైనుఁ 
బటటవు బాలుం 
డొకచోట 
న్నటతమి 
తోడ 

నేను నరకరోణరాశి 
పాలైనుఁ బటటవు 
బాలుండొకచోట 
న్నటతమితోడన్స 

నేను నరకరోణ 
రాశిపాలైనబటటవు 
బాలుండొకచోట 
న్నటతమితోడ 

నేను నరకరోణ 
రాశిపాలైన 
బటటవు బాలుండొక 
చోట న్నటమితోడ 

నేను నరక 
రోణరాశిపాలైన 
బటటవు; బాలుం 
డొక చోట 
న్నటమితోడ 
 

ననుా 
నరకరోణరాశి 
పాలైనుఁ బటటవు 
బాలుండొక చోట 
న్నటతమితోడ 

నేను నరకరోణ 
రాశి పాలైనుఁ 
బటటవు 
బాలుండొక 
చోట న్నటతమి 
తోడన్స 

నేను నరకరోణ 
రాశిపాలైనబటటవు 
బాలుండొక చోట 
న్నటతమితోడ 

నేను నరకరోణ 
రాశిపాలైనబటటవు 
బాలుండొక చోట 
న్నటమితోడ 

నేను నరకరోణ 
రాశిపాలైనబటటవు 
బాలుండొకచోట 
న్నటతమితోడ 

ననుా నరకరోణ 
రాశి పాలైనుఁబ 
టటవు బాలుండొక 
చోట న్నటతమి  
తోడన్స 

రాశిపాలైనుఁ బటటవు 
రాశిపాలైన బటటవు 

సరళమునకు 
ముందు బ్లందువు 

ఉండడం సముచితం 

30. బాలుండొకచోట 
న్నటమితోడ 
న్నాతుఁగూలంగుఁద్ 
౦డ్రి విచారింపక 
యుండున్న? 

బాలుండొకచోట 
న్నట తమి 
తోడన్స న్నతిుఁ 
గూలంగుఁ ద్ండ్రి 
విచారింపకయుండున్న 

బాలుండొకచోట 
న్నటతమితోడ 
న్నాత 
గూలంగద్ం 
డ్రి విచారింపక 
యుండున్న 

బాలుండొకచోట 
న్నటమితోడ 
న్నాతగూలంగ 
ద్ండ్రి విచారింపక 
యుండున్న 

బాలుండొకచోట 
న్నటమి తోడ 
న్నాతుఁ 
గూలంగుఁ 
ద్ండ్రి 
విచారింపక 
యుండన్న  

బాలుండొకచోట 
న్నటతమితోడన్స 
న్నతుఁగూలంగుఁ 
ద్ండ్రి 
విచారింపక 
యుండున్న? 
 

బాలుండొకచోట 
న్నటతమితోడ 
న్స న్నతుఁ 
గూలంగ 
 ద్ండ్రి 
విచారింపక 
యుండున్న 

బాలుండొకచోట 
న్నటతమితోడ 
న్నాతగూలంగ 
ద్ండ్రి 
విచారింపక 
యుండున్న 

బాలుండొక చోట 
న్నటతమితోడ 
న్నాతగూలంగ 
ద్ండ్రి 
విచారింపక 
యుండున్న 

బాలుండొకచోట 
న్నటతమితోడ 
న్నాతగూలంగ 
ద్ండ్రి విచారింపక 
యుండున్న  

బాలుండొకచోట 
న్నటతమితోడన్స 
న్నతుఁ 
గూలంగుఁ 
ద్ండ్రి 
విచారింపక 
యుండున్న! 

న్నతుఁగూలంగుఁద్ం
డ్రి 

న్నతగూలంగ ద్ండ్రి 

బ్లందువు. ఉనా 
రూపం సరైనది. 

6. సావమి 
ద్రోహము  

31. సావమి ద్రోహము 
జేసి యేన్గకని 
 గొలవం బోతినో 

సావమి ద్రోహము 
 జేసి వేఱొకని 
కొలవంబోతినో  

సావమి ద్రోహము 
చేసి వేరొకని 
కొలవన్స బోతినో  

సావమి ద్రోహము 
చేసి వేరొకని 
కొలవన్స బోతినో 

సావమి ద్రోహము 
 జేసి యేన్గకని 
గొలవంబోతినో 

సావమిద్రోహము 
చేసి వేఱొకనిుఁ 
గొలవంబోతినో 

సావమిద్రోహము 
 జేసి వోఱొకని 
 గొలవంబోతినో 

సావమిద్రోహము 
చేసి వేరొకని 
కొలవన్స బోతినో 

సావమిద్రోహము 
చేసి వేరొకని 
కొలవన్స బోతినో 

సావమి ద్రోహము 
చేసి వేరొకని 
కొలవన్స బోతినో 

సావమి 
ద్రోహము 
చేసి వేఱొకనిుఁ 
గొలవంబోతినో 

ద్రోహముుఁజేసి 
యేరొకని 

 గొలవంబోతినో 
ద్రోహము చేసి 
వేఱొకని 
కొలవంబోతినో 

ఈ రండు రూపాలు 
సరైనవి.  మిగిలినవి 
ప్రయోగించికూడదు.  

32. నే నీమాట 
నివన న్గలి 
కుండితిన్గ 

నే నీ మాటన్స 
వినన్గలి కుండితిన్గ 
నినేా దికుకగా 

నే నీ మాట 
నివన న్గలి 
కుండితినో 

నే నీ మాట నివన 
న్గలి కుండితినో! 
నినుా దికుకగా 

నేనీ మాట 
నివన న్గలి 
కుండితిన్గ 

నే నీ మాట 
లివన న్గలి 
కుండితిన్గ 

నే నీ మాటన్స 
విన న్గలికుండితి 
న్గ నినేా దికుకగాుఁ 

నే నీ మాట 
నివనన్గలి 
కుండితినో 

నే నీ మాటలివన 
న్గలికుండితినో 
నినేా దికుకగా 

నేనీ మాటలివన 
న్గలి కుండితినో 
నినేా దికుకగా 

నే నీ మాట 
లివన న్గలి 
కుండితిన్గ 

నినేా దికుకగాుఁ 
జూడనో 
నినేా దికుకగా జూడనో 

మొద్ట్ట రూపం 
సరైంది 
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నినేా దికుకగా 
 జూడనో 

 జూడునో నినేా దికుకగా 
జూడునో 

జూడనో నినేా దికుకగాుఁ 
జూడునో 

నినేా దికుకగాుఁ 
జూడనో 

జూడనో నినేా దికుకగా 
జూడనో 

జూడునో జూడునో నినేా దికుకగాుఁ 
జూడనో 

 
 

33. యేమీ యిట్టట 
వృధాపరాధినగు 
ననీా దుఃఖ్వారా 
శి 

యేమీ యిట్టట 
వృథాపరాధినగు 
ననీా దుఃఖ్ 
వారాశి 

యేమీ యిట్టట 
వృధాపరాధినగు 
ననుాన్స దుఃఖ్ 
వారాశి  

యేమీ యిట్టట 
వృధాపరాధినగు 
ననుాన్స దుఃఖ్ 
వారాశి  

యేమీ యిట్టట 
వృథా పరాధినగు 
ననీా దుఃఖ్వారా 
శి 

యేమీ యిట్టట 
వృథాపరాధినగు 
ననీా 
దుఃఖ్వారాశి 

యేమీ యిట్టట 
వృథాపరాధినగు 
ననీా దుఃఖ్రాశి 

యేమీ యిట్టట 
వృథాపరాధినగు 
ననుాన్స దుఃఖ్ 
రాశి 

యేమీ యిట్టట 
వృధాపరాధినగు 
ననీా 
దుఃఖ్వారాశి 

యేమీ యిట్టట 
వృధాపరాధినగు 
ననీా దుఃఖ్వారాశి 

యేమీ యిట్టట 
వృథాపరాధినగు 
ననీా 
దుఃఖ్వారాశి 

ననీా 
ననుాన్స 

ఈ రండు రూపాలు 
ఛంద్సు్కు 

అనుకూలంగానే 
ఉన్నాయి 

34. వీ చీ మ్ధయంబు 
న ముంచి 
యుంపుఁద్గున్న 

వీ చీ మ్ధయంబున 
ముంచి యుంపుఁద్గు 
న్న 

వీచీ మ్ధయంబున 
ముంచి యుంప 
ద్గున్న 

వీ చీ మ్ధయంబునన్స 
ముంచి 
యుంపద్గున్న 

వీచీ మ్ధయంబున 
ముంచి 
యుంపద్గున్న 

వీచీ మ్ధయంబున  
ముంచి 
యుంపుఁద్గున్న 

వీచీ మ్ధయంబున 
ముంచి యుంపుఁ 
ద్గున్న 

వీచీ మ్ధయంబున 
ముంచి 
యుంపద్గు 
న్న 

వీ చీ మ్ధయంబున 
ముంచి 
యుంపద్గు 
న్న 

వీచీ మ్ధయంబున 
ముంచి 
యుంపద్గున్న 

వీ చీ 
మ్ధయంబున 
ముంచి 
యుంపద్గున్న 

యుంపుఁ ద్గున్న 
యుంప ద్గున్న  

అరసునా ఉనా 
రూపం సరైంది 

7. ద్విజక్ష్మమరుహ 35. దివిజక్ష్మమరుహ 
ధేనురతా 
ఘనభూతి 
ప్రసుుర ద్రతా 
సానువు 

దివిజక్ష్మమరుహ 
ధేనురతా ఘన 
భూతి ప్రసుుర 
ద్రతా సానువు 

దివిజక్ష్మమరుహ 
ధేనురతా ఘన 
భూతిన్స ప్రసుుర 
ద్రతా సానువు 

దివిజక్ష్మమరుహ 
ధేనురతా ఘన 
భూతిన్స ప్రసుుర 
ద్రతా సానువు 

ద్ దివిజక్ష్మమరుహ 
ధేనురతా ఘన 
భూతి ప్రసుుర 
ద్రతా సానువు 

దివిజక్ష్మమరుహ 
ధేను రతా 
ఘనభూతి 
ప్రసుుర ద్రతా 
సానువు 

దివిజక్ష్మమరుహ 
ధేనురతా ఘన 
భూతి ప్రసుుర 
ద్రతా సానువు 

దివిజక్ష్మమరుహ 
ధేను రతా 
ఘనభూతిన్స 
ప్రసుురద్రతా 
సానువు  

దివిజక్ష్మమరుహ 
ధేను రతా 
ఘనభూతిన్స 
ప్రసుుర ద్రతా 
సానువు  

దివిజక్ష్మమరుహ 
ధేను రతా 
ఘనభూతిన్స 
ప్రసుురద్రతా 
సానువు 

దివిజక్ష్మమరుహ 
థేనురతా 
ఘనభూతి 
ప్రసుురద్రతా 
సానువు 

ఘనభూతి 
ఘన భూతిన్స  

ఛంద్సు్లో రండు 
రూపాలను 

ప్రయోగించవచుు  

 

  
 

36. నీ విలిు 
నిధీశవరుండు 
సఖుఁడరోణరాశి 
కన్నయవిభండు 

నీ విలిు నిధీశవ 
రుండు సఖుఁడరోణ 
రాశి కన్నయవిభండు 

నీ విలిు నిధీశవ 
రుండు సఖడరోణ 
రాశి 
కన్నయవిభండు 

నీ విలిు 
నిధీశవరుం 
డు సఖడరోణరాశి 
కన్నయవిభండు 

నీ విలిు 
నిధీశవరుం 
డు సఖుఁడరోణ 
రాశి 
కన్నయవిభండు 

నీ విలిు నిథీ 
శవరుండు 
సఖుఁడరోణరాశి 
కన్నయ విభండు 

నీ విలిు  
నిధీశవరుండు 
సఖుఁడరోణరాశి 
కన్నయవిభండు 

నీ విలిు  
నిధీశవరుండు 
సఖడరోణరాశి 
కన్నయవిభండు 

నీ విలిు 
నిధీశవరుండు 
సఖుఁ డరోణ 
రాశి కన్నయ 
విభండు 

నీ విలిు 
నిధీశవరుండు 
సఖుఁడరోణరాశి 
కన్నయవిభండు 

నీ విలిు  
నిధీశవరుండు 
సఖుఁడరోణరాశి 
కన్నయవిభండు 

సఖడరోణరాశి 
సఘుఁడరోణరాశి 

బ్లందువు ఉనా రూపం 
సరైంది 

37. విశేష్ట్రుకుడి 
౦క నీకెన 
ఘనుండుం 
గలొునే 

విశేష్ట్రఛకుుఁడింక 
నీకెన ఘనుండుం 
గలొునే 

విశేష్ట్రుకుడింక 
నీకెన్స ఘనుండున్స 
గలొునే 

విశేష్ట్రుకుడిం 
క నీకెన్స 
ఘనుండున్స 
గలొునే 

విశేష్ట్రుకుుఁడింక 
నీకెన ఘనుండుం 
గలొునే 

విశేష్ట్రుకుుఁడింక 
నీకెన ఘనుండుం 
గలొునే 

విశేష్ట్రుకుుఁ 
డింక నీకెన 
ఘనుండుం గలొునే 

విశేష్ట్రుకుడింక 
నీకెన ఘనుండున్స 
గలొునే 

విశేష్ట్రుకుడి 
౦కనీకెన 
ఘనుండున్స 
గలొునే 
 

విశేష్ట్రుకుుఁడింక 
నీకెన ఘనుండున్స 
గలొునే 

విశేష్ట్రుకుుఁడింక 
నీకెన ఘనుండుం 
గలొునే 

విశేష్ట్రుకుుఁ డింక 
విశేష్ట్రుకుడింక 

నిఘంటువు ప్రకరం 
బ్లందువు ఉనా రూపం 

సరైంది 
(శబద. పుట 43) 

38. నీవు చూచి 
విచారింపవు 
లేమి నెవవడు 
డుపున్స శ్రీక.... 

నీవు చూచి 
విచారింపవు 
లేమి నెవవుఁడు 
డుపున్స శ్రీ.... 

నీవు చూచి 
విచారింపవు 
లేమి నెవవడు 
డుపున్స శ్రీక.... 

నీవు చూచి 
విచారింపవు 
లేమి నెవవడు 
డుపున్స శ్రీక.... 

నీవు చూచి 
విచారింపవు 
లేమి నెవవుఁడు 
డుపున్స శ్రీక.... 

నీవు చూచి 
విచారింపవు 
లేమి నెవవుఁడు 
డుపున్స శ్రీక.... 

నీవు చూచి 
విచారింపవు 
లేమి నెవవుఁడు 
డుపున్స శ్రీక.... 

నీవు చూచి 
విచారింపవు 
లేమియెవవడు 
డుపున్స శ్రీక.... 

నీవు చూచి 
విచారింపవు 
లేమి నెవవుఁడు 
డుపున్స శ్రీక.... 

నీవు చూచి 
విచారింపవు 
లేమి నెవవుఁడు 
డుపున్స శ్రీక.... 

నీవు చూచి 
విచారింపవు 
లేమినెవవుఁడు 
డుపున్స శ్రీక.... 

లేమి నెవవుఁడు 
లేమి నెవవడు 

‘లేమి నెవవుఁడు’ సరైన 
రూపం 

(శబద. పుట 132) 

8. నీతోయుద్ధము 39. నీతో యుద్ధము 
జేయనోపుఁ 
గవితా నిరామణ 
శకిానిా నుం 

నీతో యుద్ధము 
జేయనోపుఁ 
గవితా నిరామణ 
శకిాన్స నినుం 

నీతో యుద్ధము 
చేయనోప గవితా 
నిరామణ 
శకిానిానున్స 

నీతో యుద్ధము 
చేయనోప గవితా 
నిరామణ 
శకిానిానున్స 

నీతో యుద్ధము 
చేయనోుఁపుఁ 
గవితా 
నిరామణ 
శకిానిానుం 

నీతోయుద్ధము 
సేయనోపుఁ 
గవితా 
నిరామణశకిా 
నిానుం 

నీతోయుద్ధము 
జేయనోపుఁ 
గవితానిరామణశకిా
న్స 
నినుం 

నీతో యుద్ధము 
చేయనోప 
గవితా నిరామణ 
శకిానిానున్స 

నీతోయుద్ధము 
చేయనోప 
గవితా 
నిరామణశకిా 
నిానుాం 

నీతోయుద్ధము 
చేయనోప 
గవితా నిరామణశకిా 
నిానుాం 

నీతో యుద్ధము 
సేయనోపుఁ 
గవితా 
నిరామణశకిా 
నిానుం 

యుద్ధముుఁ 
జేయనోపుఁ 
గవితా 
యుద్ధము 
చేయనోప గవితా 
యుద్ధము 
సేయనోపుఁగవితా 
 

ఈ మూడు రూపాలోి 
మొద్ట్టది సరైంది. 
‘చ’ కు ‘స’ సవరణం 

అయినపపట్టకీ 
ఉచాురణలో ఉంది 
గానీ రాతలో లేదు 

40. గవితా నిరామణ 
శకిానిానుాం 

గవితా నిరామణ 
శకిాన్స నినుం 

గవితా నిరామణ 
శకిానిానున్స 

గవితా నిరామణ 
శకిా నినుాన్స 

గవితా నిరామణ 
శకిా నిా నుం 

గవితా 
నిరామణశకిా 

గవితానిరామణశకిా
న్స 

గవితా నిరామణ 
శకిానిానున్స 

గవితా 
నిరామణశకిా 

గవితా నిరామణశకిా 
నిానుాం బ్రీతుం 

గవితా 
నిరామణశకిా 

ప్రీతుం 
జేయుఁగలేను 

మొద్ట్ట రండు 
రూపాలు సరైనవి 
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బ్రీతుంజేయుఁ 
గలేను నీకొఱకు 
 ద్ండ్రింజంపుఁగా 
జాల 

బ్రీతుంజేయుఁగ 
లేను నీకొఱకుుఁ 
ద్ండ్రింజంపుఁగా 
జాల 

బ్రీతుం 
చేయగలేను 
నీకొరకు తండ్రిన్స 
చంపగా జాల 

బ్రీతుం 
చేయగలేను 
నీకొరకు తండ్రిన్స 
చంపగా జాల 

బ్రీతుం జేయ 
గలేను నీకొఱకు 
ద్ండ్రిం జంపగాుఁ 
జాల 

నిానుం బ్రీతు 
జేయగలేను 
నీకొఱకుుఁద్ండ్రిం 
జంపగాుఁ జాల 

నినుంజేయుఁగలేను 
నీకొఱకుుఁద్ండ్రిం 
జంపుఁగాుఁ జాల 

బ్రీతుం చేయగ 
లేను నీ కొరకు 
తండ్రిన్స 
చంపగాజాల 

నిానుాం బ్రీతుం 
చేయగలేను 
నీ కొరకుతండ్రిన్స 
చంపగాజాల 

చేయగలేను 
నీకొరకు తండ్రిన్స 
చంపగా జాల 

నిానుం బ్రీతుం, 
జేయగలేను 
నీకొఱకుుఁద్ండ్రిం 
జంపగాుఁజాల 

నీకోరకు 
 ద్ండ్రింజంపుఁగా 
బ్రీతుం చేయగలేను 
నీకొరకు 
తండ్రిన్స చంపగా 
ప్రీతుంజేయగలేను 
నీకొరకు 
ద్ండ్రింజంపగా 

41. న్న చేత 
న్రోకట్ర నినుా 
మొతా వెఱతుం 
జీకకు న్నభకిా 

న్న చేతన్స రోకట 
నినుా మొతా 
వెఱతుం జీకకు 
న్నభకిా  

న్న చేతన్స రోకట్ట 
నినుా మొతా 
వెరతుం చీకకు 
న్నభకిా 

న్న చేతన్స 
రోకట్ట నినుా 
మొతా వెరతుం 
చీకకు న్నభకిా 

న్న చేతన్స 
రోకట నినుా 
మొతా వెఱతుం 
జీకకు న్నభకిా 

న్న చేతన్స రోకట 
నినుా మొతా 
వెఱతున్స జీకకు 
న్నభకిా 

న్న చేతన్స 
రోుఁకుఁట నినుా 
మొతా వెఱతుం 
జీకకు న్నభకిా 

న్న చేతన్స 
రోకట్ట నినుా 
మొతా వెరతుం 
చీకుకున్నభకిా 

న్న చేతన్స 
రోకట నినుా 
మొతా వెరతుం 
చీకకు న్నభకిా 

న్న చేతన్స 
రోకట నినుా 
మొతా వెరతుం 
చీకకు న్నభకిా 

న్న చేతన్స 
రోకట నినుా 
మొతా వెఱతున్స 
జీకకు న్నభకిా 

వెరతుం జీకకు 
వెరతుం చీకకు 

 

మొద్ట్ట రూపం 
సరైంది.  

42. న్నభకిా 
యే రీతిన్నాకిుఁక 
నినుా జూడుఁ 
గలుగున్స శ్రీక... 

న్నభకిా యే 
రీతిన్స న్నకిుఁక 
నినుాుఁ జూడుఁగలు 
గున్స శ్రీక... 

న్నభకిా యే 
రీతిన్నాకిక 
నినుా 
చూడగనగున్స 
శ్రీక.... 

న్నభకిా యే 
రీతిన్నాకిక 
నినుా చూడగ 
నగున్స శ్రీక.... 

న్న భకిా యే 
రీతి న్నాకిుఁక 
నినుా 
జూడగలుగున్స 
శ్రీక..... 

న్నభకిాయే 
రీతిన్స న్నకిక 
నినుాుఁజూడ 
గలుగున్స శ్రీక... 
 

న్నభకిాయే 
రీతిన్స న్నకిుఁక 
నినుాుఁ జూడుఁ 
గలుగున్స శ్రీక... 

న్న భకిాయే 
రీతిన్నా కిక 
నినుా 
చూడగనగున్స 
శ్రీక.. 

న్న భకిాయే 
రీతి న్నాకిక 
నినా 
చూడగనగున్స 
శ్రీక..... 

న్నభకిా యే 
రీతిన్నాకిక 
నినుా 
చూడగనగున్స 
శ్రీక..... 

న్నభకిా యే 
రీతిన్స న్నకిక 
నినుాుఁ జూడగలు 
గున్స శ్రీక... 

నినుాుఁ 
జూడగలుగున్స 
నినుా 
చూడగలుగున్స 
నినుా 
జూడుఁగలుగున్స 
 

మొద్ట్ట రండు 
రూపాలు సరైనవి 

9. ఆలుంబ్లడడలు  43. ఆలుంబ్లడడలు 
 ద్లిది్ండ్రులు 
ధనంబంచు 
నమహా బంధనం 
బేలా 

ఆలున్స బ్లడడలు 
తలిది్ండ్రులు 
ధనంబంచున్స 
మ్హా బంధనం 
బేలా 

ఆలున్స బ్లడడలు 
తలిది్ండ్రులు 
ధనంబంచు 
నమహాబంధనం 
బేలా 

ఆలున్స బ్లడడలు 
తలిది్ండ్రులు 
ధనంబంచు 
నమహాబంధనం 
బేలా 

ఆలుం బ్లడడలు 
ద్లిిద్ండ్రులు 
ధనంబంచు 
నమహాబంధనం 
బేలా 

ఆలున్స బ్లడడలు 
ద్లిది్ండ్రులు 
ధనంబంచు 
నమహాబంధనం 
బేలా 

ఆలున్స బ్లడడలు 
తలిది్ండ్రులు 
ధనంబంచున్స 
నమహాబంధనం 
బేలా 

ఆలున్స బ్లడడలు 
తలిది్ండ్రులు 
ధనంబంచు 
నమహాబంధనం 
బేలా 

ఆలున్స బ్లడడలు 
తలిది్ండ్రులు 
ధనంబంచు 
నమహాబంధనం 
బేలా 

ఆలున్స బ్లడడలు 
తలిది్ండ్రులు 
ధనంబంచు 
నమహాబంధనంబేలా 

ఆలున్స బ్లడడలు 
ద్లిది్ండ్రులు 
ధనంబంచు 
నమహాబంధనం 
బేలా 

బ్లడడలుుఁ 
ద్లిిద్ండ్రులు 
బ్లడడలు 
తలిిద్ండ్రులు 
బ్లడడలు 
ద్లిిద్ండ్రులు 

మొద్ట్ట రండు 
రూపాలు మాత్రమే 
ప్రయోగింపద్గినవి 

44. న్న మెడుఁ గట్టట 
న్నుఁడ విుఁక 
నినేా వేళుఁ 
జింతింతు ని 
రూమలంబైన 

న్న మెడుఁ గట్టట 
న్నుఁడవిుఁక 
నినేా వేళుఁజింతిం 
తు నిరూమలంబైన 

న్న మెడ గట్టట 
న్నడవిక నినేా  
వేళ జింతింతు 
నిరూమలంబైన 

న్న మెడ గట్టట  
న్నడవిక నినేావేళ 
జింతింతు 
నిరూమలం 
బైన 

న్న మెడ గట్టటన్నడ 
విక నినేావేళుఁ 
జింతింతు 
నిరూమలం 
బైన 

న్న మెడ గట్టట 
న్నడవిక 
నినేావేళుఁ 
జింతింతు 
నిరూమలం 
బైన 
 

న్న మెడుఁ గట్టటన్నడ 
విక్ర నినేావేళుఁ 
జింతింతు ని 
రూమలంబైన 

న్న మెడ గట్టట 
న్నడవిక నినెా  
వేళుఁ జింతింతు 
నిరూమలంబైన 

న్న మెడ గట్టటన్నడ 
విక నినేా వేళ 
జింతింతు 
నిరూమలంబైన 

న్న మెడ గట్టట 
న్నడవిక 
నినేా వేళ 
జింతింతు 
నిరూమలంబైన 

న్న మెడ గట్టటన్నడ 
విక నినేావేళుఁ 
జింతింతు నిరూమ 
లంబైన 

మెడుఁ 
గట్టటన్నుఁడవిుఁక 
నినేావేళుఁ 
జింతుంతు 
 
మెడ గట్టటన్నడవిక 
నినేావేళ 
జింతుంతు 

 

మొద్ట్ట రూపం 
మాత్రమే సరైంది 

45. నిరూమలంబైన 
మ్నంబులోనుఁ 
గడు దురోమహా 
బ్లధలోుఁ గ్రంకి 

నిరూమలంబైన 
మ్నంబులోనుఁగ 
డు దురోమహాబ్లధలోుఁ 
గ్రంకి 

నిరూమలంబైన 
మ్నంబులోనెగడు 
దురోమహాబ్లధలో 
గ్రంకి 

నిరూమలంబైన 
మ్నంబులోనెగడు 
దురోమహాబ్లదలో 
గ్రంకి 

నిరూమలంబైన 
మ్నంబులో 
నెగడు 
దురోమహాబ్లదలో 
 గ్రంకి 

నిరూమలంబైన 
మ్నంబులోనెగడు 
దురోమహాబ్లధలోుఁ 
గ్రంకి 

నిరూమలంబైన 
మ్నంబులోనెగడు 
దురోమహాబ్లధలోుఁ  
గ్రంకి 

నిరూమలంబైన 
మ్నంబులోనెగడు 
దురోమహాబ్లధలో 
గ్రంకి 

నిరూమలంబైన 
మ్నంబులో 
నెగడు 
దురోమహాబ్లధ 
లో గ్రంకి 

నిరూమలంబైన 
మ్నంబులోనెగడు 
దురోమహాబ్లధలో 
గ్రంకి 

నిరూమలంబైన 
మ్నంబులోనెగడు 
దురోమహాబ్లధలోుఁ  
గ్రంకి 

మ్నంబులోనుఁగడు 
మ్నంబులోనెగడు 

మొద్ట్ట రూపం 
సరైనది. 
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  46. యీ సీ్లామాలపు 
 జింత నెటుిడిపెదో 
శ్రీక..... 

యీ సీలామాలపు 
 జింత నెటుిడిపెదో 
శ్రీక..... 

యి శీలామాలపు 
జింత నెటుిడిపెదో 
శ్రీక.... 

యీ శీలామాలపు 
జింత నెటుిడిపెదో 
శ్రీక.... 

యీ శీలామాలపు 
జింత నెటుిడిపెదో 
శ్రీక.... 

యీ 
శీలామాలపుుఁ 
జింత నెటుిడిపెదో 
శ్రీక.... 

యీ 
సీలామాలపు 
 జింత 
నెటుిడిపెదో 
శ్రీక.... 

యీ శీలామాలపు 
జింత నెటుిడిపెదో 
శ్రీక.... 

యీ శీలామాలపు 
జింత నెటుిడిపెదో 
శ్రీక.... 

యీ శీలామాలపు 
జింతనెటుిడిపెదో 
శ్రీక.... 

యీ 
శీలామాలపుుఁ 
జింత నెటుిడిపెదో 
శ్రీక.... 

యీ సీలామాలపు 
= ఈవయరథపు 
యీ శీలామాలపు 
= ఈ దురారమైన 

అరాథలు ఉన్నాయి. 
కబట్టట రండింట్టని 
అంగీకరించవచుు  

10. నిపెనపపాతక 47. నిపెనప పాతక 
తూలశైల 
మ్డుఁచునీా 
న్నమ్మున్స 

నిపెనప పాతక 
తూలశైల 
మ్డుఁచునీా 
న్నమ్ము 

నిపెనప పాతక 
దూలశైలమ్డచు
న్స 
నీ న్నమ్మున్స 

నిపెనప పాతక 
దూలశైలమ్డచున్స 
నీ న్నమ్మున్స 

నెపెనప పాతక 
తూలశైలమ్డచు 
న్స నీన్నమ్మున్స 

నెపెనప పాతక 
తూల శైల 
మ్డచున్స 
నీ న్నమ్మున్స 

నెపెనప పాతక 
తూలశైల 
మ్డుఁచున్స 
నీ న్నమ్మే  

నెపెనప పాతక 
దూలశైలమ్డచు 
నీ న్నమ్మున్స 

నిపెనపపాతక 
దూలశైలమ్డ 
చున్స నీ 
న్నమ్మున్స 

నిపెనపపాతక 
దూల శైలమ్డచున్స 
నీ న్నమ్మున్స 

నెపెనప పాతక 
తూల శైల 
మ్డచున్స  నీ 
న్నమ్మున్స 

తూల శైలము = 
పతిాకొండ అని 
అరథం 
దూల శైలము  

పతిాకొండ అని 
అరథం.  కబట్టట 

సంద్రాానిా బట్టట 
మొద్ట్టది సరైనది 

48. మానవుల్  
తపపన్స ద్వువల 
వినా నంతక 
భజాద్రోపద్ధత 
కేిశముల్ 

మానవుల్  
తపపన్స ద్వువల 
వినా నంతక 
భజాద్రోపద్ధత 
కేిశముల్ 

మానవుల్  
దాపున్స ద్వువల 
వినానంతక 
భజాద్రోపద్ధత 
కేిశముల్ 

మానవుల్  
దాపున్స ద్వువల 
వినానంతన్స 
భజాద్రోపద్ధత 
కేిశముల్ 

మానవుల్  
తపపన్స ద్వువల 
వినా నంతక 
భజాద్రోపద్ధత 
కేిశముల్ 

మానవుల్  
తపపన్స ద్వువల 
వినానంతక 
భజాద్రోపద్ధత 
కేిశముల్ 

మానవుల్  
తపపన్స ద్వువల 
వినా నంతక 
భజాద్రోపద్ధత 
కేిశముల్ 

మానవుల్  
దాపున్స ద్వువల 
వినా నంతక 
భజాద్రోపద్ధత 
కేిశముల్ 

మానవుల్  
దాపున్స ద్వువల 
వినానంతక 
భజాద్రోపద్ధత 
కేిశముల్ 

మానవుల్ దాపున్స 
ద్వువల 
వినానంతక 
భజాద్రోపద్ధత 
కేిశముల్ 

మానవుల్  
తపపన్స ద్వువల 
వినా నంతక 
భజాద్రోపద్ధత 
కేిశముల్ 

తపపన్స = మ్రొక 
విధముగానైన 
దాపున్స = 
చేరువులందుండిగా 
 

సంద్రాానిా బట్టట 
తపపన్స సరైనది 

49. తపుపంధారును 
ముకుాలౌదురని 
శాస్త్రంబులమహాపం
డి 
తుల్ చెపపంగా 

తపుపన్స దారును 
ముకుాలౌదురని 
శాస్త్రంబుమ్హాపండితుల్ 
చెపపంగా 

తపుపందీరుకు 
ముకుాలైదురని 
శాస్త్రంబులమహా 
పండితుల్ 
చెపపంగా 

తపుపందీరును 
ముకుాలౌదురని 
శాస్త్రంబులమహా 
పండితుల్ చెపపంగా 

తపుపం దారును 
ముకుాలౌదురని 
శాస్త్రంబులమహా 
పండితుల్ 
చెపపంగా 

ద్పుపన్స దారును 
ముకుాలైదురని 
శాస్త్రంబుల్ 
మ్హాపండితుల్ 
చెపపంగా 

తపుపందారును 
ముకుాలౌదురని 
శాస్త్రంబుల్ 
మ్హాపండితు
ల్ 
చెపపంగా 

తపుపందీరును 
ముకుాలౌదురని 
శాస్త్రంబులమహా 
పండితుల్ 
చెపపంగా 

తపుపందీరును 
ముకుాలౌదురని 
శాస్త్రంబులమహా 
పండితుల్ 
చెపపంగా 

తపుపందీరును 
ముకుాలౌదురని 
శాస్త్రంబులమహా 
పండితుల్ 
చెపపంగా 

ద్పుపన్స దారును 
ముకుాంలౌదురని 
శాస్త్రంబుల్ 
మ్హాపండితుల్ 
చెపపంగా 

తపుపందారను = 
కలుగకుండును, 
తామును 
తపుపందీరును = 
తపుపను తొలగును  

సంద్రాానిాబట్టట 
తపుపందీరును 

సరైనది 

50. ద్మ్కింక 
శంక వలెన్న 
శ్రీక.... 

ద్మ్కింక 
శంక వలెన్న 
శ్రీక.... 

ద్మ్కింక 
శంకలుండవలె
న్న 
శ్రీక.... 

ద్మ్కింకశంకలుం
డ 
వలెన్న 
శ్రీక.... 

ద్మ్కింక 
శంకవలెన్న 
శ్రీక.... 

ద్మ్కింక 
శంకవలెన్న 
శ్రీక.... 

ద్మ్కింక 
శంకవలెన్న 
శ్రీక.... 

ద్మ్కింక 
శంకలుండవలె
న్న 
శ్రీక.... 

ద్మ్కింక 
శంకలుండవలెన్న 
శ్రీక.... 

ద్మ్కింక 
శంకలుండవలెన్న 
శ్రీక.... 

ద్మ్కింక 
శంకవలెన్న 
శ్రీక.... 

చెపపంగాుఁద్మ్కిం
క 
చెపపంగా ద్మ్కింక 

బ్లందువునా 
రూపం సరైనది 

11. వీడం 
బబ్లిన 

51. వీడం బబ్లిన 
యపుపడుం 
ద్మ్నుతతివ 
నాపుపడుం 

వీడంబబ్లిన 
యపుపడుం 
ద్మ్నుతుల్ వినాపుప 
డుం 

వీడంబబ్లిన 
యపుపడున్స 
ద్మ్ సుాతుల్ 
వినాపుపడుం 

వీడంబబ్లిన 
యపుపడున్స 
ద్మ్సుాతుల్ 
వినాపుపడుం 

వీడంబబ్లిన 
యపుపడుం 
ద్మ్నుతుల్ 
వినాపుపడుం 

వీడం బబ్లిన 
యపుపడున్స 
ద్మ్నుతుల్ 
వినాపుపడుం 

వీడంబబ్లిన 
యపుపడుం 
ద్మ్నుతుల్ 
వినాపుపడుం 

వీడంబబ్లిన 
యపుపడున్స 
ద్మ్ నుతుల్ 
వినాపుపడుం 

వీడంబబ్లిన 
యపుపడున్స 
ద్మ్నుతుల్ 
వినాపుపడుం 

వీడంబబ్లిన 
యపుపడున్స 
ద్మ్నుతుల్ 
వినాపుపడుం 

వీడం బబ్లిన 
యపుపడున్స 
ద్మ్నుతుల్ 
వినాపుపడుం 

తమ్ నుతుల్ = 
తముమ ఇతరులు 
చేయు స్తాత్రములు 
తమ్సుాతుల్ = 
తమ్గురించి 
పగడాలు  

రండింట్టలో 
ఏదైన్న వాడవచుు 

ఎందుకంటే 
వాయకరణారథంలో

ను, 
నైఘంటుకరదంలో 

ఎటువంట్ట 
ఇబిందులు లేవు 

52. బొటటలోుఁ 
గూడునాపుపడు 
శ్రీ విలాసములు 
పైకొనాపుపడు 

బొటటలోుఁ 
గూడునాపుపడు 
శ్రీ విలాసములు 
పైకొనాపుపడుం 

కవయకుల్ 
గూడునాపుపడు 
గాయకుల్ 
శ్రీ విలాసములు 
పైకొనాపుపడం 

కవయకుల్ 
గూడునాపుపడు 
గాయకుల్ 
శ్రీ విలాసములు 
పైకొనాపుపడుం 

బొటటలోుఁ 
గూడునాపుపడు 
శ్రీవిలాసములు 
పైకొనాపుపడుం 

బొటటలో 
గూడునాపుపడు 
శ్రీవిలాసములు 
పైకొనాపుపడున్స 

బొటటలోుఁ 
గూడునాపుపడు 
శ్రీవిలాసములు 
పైకొనాపుపడున్స 

బొటటలో 
కూడునాపుపడు 
శ్రీ విలాసములు 
పై కొనాపుపడున్స 

బొటటలో 
గూడునాపుపడు 
శ్రీ విలాసములు 
పై కొనాపుపడుం 

బొటటలో 
గూడునాపుపడు 
శ్రీవి లాసములు 
పై కొనాపుపడుం 

బొటటలో 
గూడునాపుపడు 
శ్రీ విలాసములు 
పై కొనాపుపడున్స 

పటటలో = 
కడుపులో 

కవయకుల్ = 
కవులు  

సంద్రాానిా బట్టట 
పటటలో అనేదే 

సరైంది.  

53. గాయకుల్ 
పాడంగా 
వినునపుపడున్స 

గాయకుల్ 
పాడంగా 
వినునపుపడున్స 

పాడంగా 
వినునపుపడుం 
నిశ్రావాణ 

పాడంగా 
వినునపుపడుం 
నిశ్రావాణ 

గాయకుల్ 
పాడంగా 
వినునపుపడున్స 

గాయకుల్ 
పాడంగా 
వినునపుపడున్స 

గాయకుల్ 
పాడంగా 
వినునపుపడుం 

గాయకుల్ 
పాడంగా 
వినునపుపడున్స 

గాయకుల్ 
పాడంగా 
వినునపుపడున్స 

గాయకుల్ 
పాడంగా 
వినునపుపడున్స 

గాయకుల్ 
పాడంగా 
వినునపుపడున్స 

గాయకుల్ = 
గాయకులు 
పాడంగా = 

పద్యంలో పదాలు 
ఒకట్ట సాథనంలో 

మ్రొకట్ట 
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జెలుఁగు ద్ంభ 
ప్రాయ విశ్రాణన 

జెలుఁగు ద్ంభ 
ప్రాయ విశ్రాణన 

చెలగుద్ంభ 
ప్రాయుని 

చెలగురంభ 
ప్రాయుని 

జెలుఁగు  
ద్ంభ ప్రాయ  
విశ్రాణన 

జెలగు 
ద్ంభప్రాయ 
విశ్రాణన 

జెలుఁగు ద్ంభ 
ప్రాయ 
విశ్రాణన 

జెలగు ద్ంభ 
ప్రాయ 
నిశ్రాణనన్స 

చెలగుద్ంభ 
ప్రాయ నిశ్రాణనన్స 

చెలగుద్ంభ 
ప్రాయ నిశ్రాణనన్స 

జెలగు 
ద్ంభప్రాయ 
విశ్రాణన 

పాడుచుండగా  వచిునటుి ఈ 
పద్యంలో 

తెలుసుాంది.  
కబట్టట మాడుగుల 

సుశీలమ్మగారి  
ప్రచురణే ఎకుకవ 

మ్ంది 
అనుసరించినటుి 
తెలుసుాంది కబట్టట 
‘గాయకుల్’ అనేదే 

సరైన వరుస 
క్రమ్ం.  

12. నినుుఁ 
సేవింపుఁగ 

54. నినుుఁ సేవింపుఁగ 
న్నపద్ల్పపడమ్నీ 
నితోయత్వం 
బబినీ  

నినుుఁ సేవింపుఁగ 
న్నపద్ల్ పడమ్ని 
నితోయత్మ్బబినీ  

నిను సేవింపగ 
న్నపద్ల్పపడమ్నీ 
నితోయత్వంబబి
నీ 

నిను సేవింపగ 
న్నపద్ల్పపడమ్నీ  
నితో్త్వంబబినీ 

నిను సేవింపగ 
న్నపద్ల్ వొడమ్నీ 
నితోయత్వంబబి
నీ 

నినుసేవింపగ 
న్నపద్ల్ 
పడమ్నీ 
నితోయతసవంబబి
నీ 

నిను సేవింగుఁగ 
న్నపద్ల్ 
వొడమ్నీ 
నితోయత్వం 
బబినీ 

నిను సేవింపగ 
న్నపద్ల్పపడమ్నీ 
నితోయత్వం 
బబినీ 

నిను సేవింపగ 
న్నపద్ల్పపడమ్నీ 
నితోయత్వంబ 
బినీ 

నిను సేవింపగ 
న్నపద్ల్పపడమ్నీ 
నితోయత్వంబబినీ 

నిను సేవింపగ 
న్నపద్ల్ 
పాడమ్నీ 
నితోయత్వంబబి
నీ 

నినుుఁ సేవింపగా 
నిను సేవింపగా 

బ్లందువులేని 
రూపమే సరైనది 

55. జన 
మాత్రుండననీ 
మ్హాతుముఁడననీ 

జన మాత్రుండన 
నీమ్హాతుముఁడన 
నీ 

జన మాత్రుండ 
ననీ 
మ్హాతుమడననీ 

జన మాత్రుండ 
ననీ మ్హాతుమడననీ 

జనమాత్రుండననీ 
మ్హాతుమడననీ 

జనమాత్రుండ 
ననీ 
మ్హాతుమడననీ 

జన 
మాత్రుండననీ 
మ్హాతుముఁడననీ 

జనమాత్రుం  
డననీ 
మ్హాతుమడననీ 

జన మాత్రుండన 
నీ మ్హాతుమ 
డననీ 

జనమాత్రుండన 
నీ మ్హాతుమడననీ 

జనమాత్రుండననీ 
మ్హాతుమడననీ 

మ్హాతుముఁడు 
మ్హాతుమడు 

బ్లందువు ఉనా 
రూపం సరైంది. 

 

  
 56. సంసార 

మోహంబు 
పై కొననీ 
జాానము గలొనీ 
గ్రహగతుల్ 
గుందింపనీ 

సంసార 
మోహంబు 
పై కొననీ 
జాానము గలొనీ, 
గ్రహగతుల్ 
గుందింపనీ 

సంసార 
మోహంబు 
పై కొననీ 
జాానము గలొనీ 
గ్రహగతుల్ 
కుందింపనీ 

సంసార 
మోహంబు 
పై కొననీ 
జాానము గలొనీ 
గ్రహగతుల్ 
కుందింపనీ 

సంసార 
మోహంబు 
పై కొననీ 
జాానము గలొనీ 
గ్రహగతుల్ 
గుందింపనీ 

సంసార 
మోహంబు 
పై కొననీ 
జాానము గలొనీ 
గ్రహగతుల్ 
కుందింపనీ 

సంసార 
మోహంబు 
పై కొననీ 
జాానముగలొనీ 
గ్రహగతుల్ 
గుందింపనీ 

సంసార 
మోహంబు 
పై కొననీ 
జాానము గలొనీ 
గ్రహగతుల్ 
కుందింపనీ 

సంసార 
మోహంబు 
పై కొననీ 
జాానము గలొనీ 
గ్రహగతుల్ 
కుందింపనీ 

సంసార 
మోహంబు 
పై కొననీ 
జాానము గలొనీ 
గ్రహగతుల్ 
కుందింపనీ 

సంసార 
మోహంబు 
పై కొననీ 
జాానము గలొనీ 
గ్రహగతుల్ 
కుందింపనీ 

గుందింపనీ 
కుందింపనీ 

మొద్ట్ట రూపం 
సరైనది 

13. ఏ వేద్ంబు 57. ఏ వేద్ంబు 
బఠంచెలూత 
భజగంబే 
శాస్త్రములూుచెుఁ 

ఏ వేద్ంబు 
బఠంచెలూత 
భజగంబే 
శాస్త్రముల్ చూ 
చెుఁ 

ఏ వేద్ంబు 
పఠంచెలూత 
భజగంబే 
శాస్త్రములూు 
చెదా 

ఏ వేద్ంబు 
పఠంచెలూత 
భజగంబే 
శాస్త్రములూుచె 

ఏ వేద్ంబు 
బఠంచెలూత 
భజగంబే 
శాస్త్రములూు చె 

ఏ వేద్ంబు 
పఠంచెలూత 
భజగంబే 
శాస్త్రముల్ 
సూచెుఁ 

ఏ వేద్ంబు 
బఠంచెలూత 
భజగంబే 
శాస్త్రముల్   
చూచెుఁ 

ఏ వేద్ంబు 
పఠంచెలూత 
భజగంబే 
శాస్త్రములూుచె 

ఏ వేద్ంబు 
పఠంచెలూత 
భజగంబే 
శాస్త్రములూుచె 

ఏ వేద్ంబు 
పఠంచెలూత 
భజగంచే 
శాస్త్రములూుచె 

ఏ వేద్ంబు 
పఠంచెలూత 
భజగంబే 
శాస్త్రముల్  
సూ చెుఁ 

ఏ వేద్ంబుుఁ 
బఠంచెలూత, 
ఏ వేద్ంబు 
పఠంచెలూత, 
ఏ వేద్ంబు 
బఠంచెలూత 

మొద్ట్ట రండు 
రూపాలు 

ప్రయోగారాాలే 

58. దానే విధాయభయస 
నం బొనరుుఁ 
గరి చెంబేమ్ంత్ర 
మూహించె 

దానే విధాయభయ 
సనం బొనరుుఁ 
గరి చెంబే 
మ్ంత్రమూహించె 

దానే 
విదాయభాయసం 
బొనరుగరి 
చెంబేమ్ంత్ర 
మూహించె 

దానే విదాయభాయసం 
బొనరుగరి 
చెంబేమ్ంత్ర 
మూహించె 

దానే విదాయభయ 
సనం బొనరుుఁ 
గరి చెంబేమ్ంత్ర 
మూహించె 

దానే 
విదాయభాయసం 
బొనరుుఁ గరి 
చెంబేమ్ంత్ర 
మూహించె 

దానే విదాయభయ 
సనం బొనరుుఁ 
గరి చెంబేమ్ంత్ర 
మూహించె 

దానే 
విదాయభయసనం 
బొనరుుఁ గరి 
చెంబేమ్ంత్ర 
మూహించె 

దానే 
విదాయభయసనం 
బొనరుగరి 
చెంబేమ్ంత్ర 
మూహించె 

దానే 
విదాయభయసనం 
బొనరు గరి 
చెంచేమ్ంత్ర 
మూహించె 

దానే విదాయభయ 
సనం  
బొనరుుఁగరి 
చెంచే మ్ంత్ర 
మూహించె 

ఒనరుుఁ గరి 
ఒనరు గరి 

బ్లందువునా రూపం 
సరైంది. 

59. మీ పాద్సం 
సేవాసకిాయె 
కక జంతు 

మీ పాద్సం 
సేవాసకిాయె 
కక జంతు 

మీ పాద్సం 
సేవాసకిాయెకక 
జంతుతతికిన్స  

మీ పాద్సం 
నేవాసకిాయె 
కక జంతుత 

మీ పాద్సం 
నేవాసకిాయె 
కక జంతుత 

మీ పాద్సంసేవా 
సకిాయె కక  
జంతు తతికిన్స  

మీ పాద్సం 
సేవాసకిాయె  
కక జంతు  

మీ పాద్సం 
సేవాసకిాయె  
కక జంతుత 

మీ పాద్సం 
సేవాసకిాయె  
కక జంతు  

మీ పాద్సం 
సేవాసకిాయె  
కక జంతు  

మీ పాద్సం 
సేవాసకిాయె  
కక  జంతు  

మీ  
నీ 

ఏది వాడిన్న 
తపుపలేదు.  
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తతికిన్స  
 

14. కయలొంచె 60. కయలాొచె 
వధూనఖా 
గ్రములచేుఁ 
గాయంబు 
వక్షోజముల్ 

కయల్ గాచె 
వధూ నఖాగ్ర 
ములచేుఁ గాయం 
బు వక్షోజముల్ 

కయలాొచె 
వధూనఖాగ్ర 
ములచేుఁ 
గాయంబు 
వక్షోజముల్ 

కయలాొచె 
వధూనఖాగ్రముల 
చే గాయంబు 
వక్షోజముల్ 

కయల్ గాచె 
వధూనఖాగ్రముల 
చే గాయంబు 
వక్షోజముల్ 

కయలాొచె 
వధూనఖాగ్రము 
లచేుఁ గాయంబు 
వక్షోజముల్ 

కయల్ గాచె 
వధూనఖాగ్రము 
లచేుఁ గాయంబు 
వక్షోజముల్ 

కయలాొచె 
వధూనఖాగ్ర 
ములచే 
గాయంబు 
వక్షోజముల్ 

కయలాొచె 
వధూనఖాగ్ర 
ములచే 
గాయంబు 
వక్షోజముల్ 

కయలాొచె 
వధూనఖాగ్రముల
చే 
గాయంబు 
వక్షోజముల్ 

కయలాొచె 
వధూనఖాగ్రము 
లచేుఁ గాయంబు 
వక్షోజముల్ 

వధూనఖాగ్రముల
చేుఁ 
గాయంబు 
వధూన 
ఖాగ్రములచే 
గాయంబు 

బ్లందువునా రూపం 
సరైంది. 

61.  బ్రయం 
బాయెను 
బటటుఁ గటెటుఁద్ల 
చెపపన్స 

 బ్రయం 
బాయెను 
బటటుఁ గటెటుఁద్ల 
చెపపన్స 

ప్రాయంబాయెను 
బటటగటెటతల 
చెపపన్స 

ప్రాయంబాయె 
ను బటట గటెటతల 
చెపపన్స 

బ్రయంబాయెను 
బటట గటెటద్ల 
చెపపన్స 

బ్రయంబాయెను 
బటట గటెటుఁద్ల 
చెప్నా 

 బ్రయంబాయె 
ను బటట గటెటుఁ 
ద్ల చెపపన్స 

ప్రాయంబాయెను 
బటట గటెటతల 
చెపెపన్స 

ప్రాయంబాయెను 
బటటగటెటతల 
చెపపన్స 

ప్రాయంబాయెను 
బటటగటెటతల 
చెపపన్స 

బ్రయంబాయెను 
బటట గటెటుఁద్ల 
చెపపన్స 

విభ్రంతిచేుఁ 
బ్రయంబాయెను 
బటటుఁ గటెటుఁద్ల 
విభ్రంతిచే 
ప్రాయంబాయెను 
బటట కటెట తల 
విభ్రంతిచే 
ప్రాయంబాయెను 
బటట గటెట ద్ల 

మొద్ట్ట రండు 
రూపాలు సరైనవి 

62. రోుఁత సాంసారమే 
 జేయంజాల 
విరుకుాుఁ జేయుఁ 
గద్వే శ్రీక.... 

రోుఁత 
సాంసారమేుఁ 
జేయంజాల 
విరకుాుఁజేయుఁ 
గద్వే శ్రీక.... 

రోత సంసారమే  
చేయంజాల 
విరుకుా చేయ 
గద్వే శ్రీక.... 

రోత సంసారమే  
జేయంజాల 
విరుకుాుఁ జేయ 
గద్వే శ్రీక... 

రోత సంసారమే 
జేయంజాల 
విరకుాుఁ జేయుఁ 
గద్వే శ్రీక.... 

రోత సంసారమే 
జేయంజాల 
విరకుాుఁ జేయుఁ 
గద్వే శ్రీక.... 

రోుఁత 
సంసారమే 
జేయంజాల 
విరకుాుఁ జేయుఁ 
గద్వే శ్రీక.... 

రోత సంసారమే 
జేయంజాల 
విరకుాుఁ చేయగ 
ద్వే శ్రీక.... 

రోత సంసారమే 
జేయంజాల 
విరకుాుఁ జేయ 
గద్వే శ్రీక.... 

రోత సంసారమే 
జేయంజాల విరకుా   
జేయుఁ గద్వే  
శ్రీక.... 

రోత సంసారమే 
జేయంజాల 
విరకుాుఁ జేయుఁ 
గద్వే శ్రీక.... 

రోుఁత సంసారమేుఁ 
జేయంజాల 
విరుకుాుఁ 
జేయగద్వే 
రోత సంసారమే 
చేయంజాల విరుకుా 
చేయగద్వే 

రండు రూపాలు 
సరైనవి.  

12. నినేా 
రూపము  

63. నినేా రూపముగా 
భజింతు 
మ్దిలో నీరూపు 
మోుఁకల్ప 
స్త్రీ చనోా 
కుంచము 
మేుఁక పెంట్ట 
కయెయ 

నినేా రూపముగా 
భజింతు మ్దిలో 
నీరూపు 
మోుఁకల్ప 
స్త్రీ చనోా 
కుంచము 
మేుఁక పెంట్టకయెయ 

నినేా రూపముగా 
భజింతు మ్దిలో  
నీరూపు 
మోుఁకలో స్త్రీ  
చనోా కుంచమో, 
మేక పెంట్టయొ 
 

నినేా రూపముగా 
భజింతు మ్దిలో  
నీరూపు  
మోుఁకలోస్త్రీ 
చనోా కుంచమో 
మేక పెంట్టయొ 
 

నినేా రూపముగా 
భజింతు మ్దిలో  
నీరూపు 
మోుఁకలోస్త్రీ 
చనోా కుంచమొ 
మేక పెంట్టకయొ 
 

నినేా రూపముగా 
భజింతుమ్దిలో  
నీరూపుమోకలో 
స్త్రీ చనోా 
కుంచమొ 
మేక పెంట్టయొ 

నినేా 
రూపముగా 
భజింతు మ్దిలో  
నీరూపు 
మోుఁకలో 
స్త్రీ చనోా 
కుంచమొ 
మేుఁక 
పెంట్టకయొ 
 

నినేా రూపముగా 
భజింతు మ్దిలో  
నీరూపు 
మోకలూ స్త్రీ  
చనోాకుంచమొ 
మేక పెంట్టయొ 
 

నినేా రూపముగా 
భజింతు మ్దిలో  
నీరూపు 
మోుఁకలోస్త్రీ  
చనోా కుంచమో 
మేుఁక పెంట్టయొ 
 

నినేా రూపముగా 
భజింతు మ్దిలో  
నీరూపు 
మోుఁకలోస్త్రీ  
చనోాకుంచమో 
మేుఁక పెంట్టయొ 

నినేా రూపముగా 
భజింతు మ్దిలో  
నీరూపు 
మోుఁకలో!స్త్రీ  
చనోా కుంచమొ 
మేుఁక పెంట్టయొ 
 

మోుఁకల్ప 
మేుఁక పెంట్టకయొ 
మోకలూ 
మేక పెంట్టకయొ 

మొద్ట్టది సరైన 
రూపం 

(ఛంద్సు్ ప్రకరం) 

64. స గుణాకరంబు 
గాుఁ జూపవే 
చినీా రేజ 
విహారమ్తా 
మ్ధుపా 

స 
గుణాకరంబుగా 
జూపవే 
చినీా రేజ 
విహార మ్తా 
మ్ధుపా 

స 
గుణాకరంబుగా 
జూపవే చినీా  
రేజ విహార మ్తా 
మ్ధుపా 

స 
గుణాకరంబుగా 
జూపవే చినీా  
రేజవిహార  
మ్తా మ్ధుపా 

స 
గుణాకరంబుగా 
జూపవే చినీా  
రేజ విహార  
మ్తా మ్ధుపా 

స గుణాకరంబు 
గాుఁ జూపవే 
చినీా రేజ విహార  
 మ్తా మ్ధుపా 

స 
గుణాకరంబుగా 
జూపవే 
చినీా రేజ  
విహార 
మ్తామ్ధుపా 

సగుణాకరంబు
గా 
జూపవే 
చినీా రేజ  
విహార మ్తా 
మ్ధుపా 

సగుణాకరంబు
గా 
జూపవే చినీా  
రేజ విహార  
మ్తా మ్ధుపా 

సగుణాకరంబుగా 
జూపవే చినీా  
రేజ విహార మ్తా 
మ్ధుపా 

సగుణాకరంబు 
గాుఁ జూపవే 
చినీా రేజ  
విహార మ్తా 
మ్ధుపా 

సగుణాకరంబుగా 
జూపవే / 
సగుణాకరంబుగా 
జూపవే  

బ్లందువునా రూపం 
సరైంది.  
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6. నిను న్న వాకిలి 65. నిను న్నవాుఁకిలి 
గావుమ్ంట్ట న్గ 
మ్రునీాలాలక 

నిను న్నవాుఁకిలి 
గావుమ్ంట్ట న్గ 
మ్రునీాలాలక 

నిను న్నవాకిలి 
గావుమ్ంట్టన్గ 
మ్రునీాలాలక 

నిను న్నవాకిట 
గావుమ్ంట్టనో 
మ్రునీాలాలక 

నిను న్నవాుఁకిలి 
గావుమ్ంట్టనో 
మ్రునీాలాలక 

నిను న్నవాుఁకిలిుఁ 
గావుమ్ంట్టన్గ 
మ్రునీాలాలక 

నిను న్నవాకిలి 
గావుమ్ంట్టన్గ 
మ్రునీాలాలక 

నిను న్నవాకిలి 
గావుమ్ంట్టన్గ 
మ్రునీాలాలక 

నిను న్నవాకిట 
గావు మ్ంట్టనో 
మ్రునీాలాలక 

నిను న్నవాకిట 
గావు మ్ంట్టనో 
మ్రునీాలాలక 

నిను న్నవాకిలిుఁ 
గావుమ్ంట్టన్గ 
మ్రునీాలాలక 

న్నవాుఁ కిలి 
న్నవాకిట 

బ్లందువు ఉనా 
రూపం సరైంది. 

66. భ్రంతిుఁ గుంటె 
న పమ్మంట్ట 
న్గ 

భ్రంతిుఁ 
గుంటెన 
పమ్మంట్ట న్గ 

భ్రంతిుఁ 
గుంటెన 
పమ్మంట్టన్గ 

భ్రంతిుఁ గుంటెన 
పమ్మంట్టన్గ 

భ్రంతిుఁ గుం 
టెన పమ్మంట్టన్గ 

భ్రంతిుఁ గుంటెన 
పమ్మంట్టన్గ 

భ్రంతిుఁ గుంటెన 
పమ్మంట్టన్గ 

భ్రంతిుఁ 
గుంటెన 
పమ్మంట్టన్గ 

భ్రంతిుఁ గుంటెన 
పమ్మంట్టన్గ 

భ్రంతిుఁ గుంటెన 
పమ్మంట్టన్గ 

భ్రంతిుఁ గుంటెన 
పమ్మంట్టన్గ 

భ్రంతిుఁ గుంటెన 
భ్రంతి గుంటెన 

బ్లందువునా రూపం 
సరైంది. 

67. యెంగిలిచిు 
తిను తింటే 
గ్రాని 
కద్ంట్టనో 

యెంగిలిచిు 
తిను తింటే 
గ్రాని 
కద్ంట్టనో 

యెంగిలిచిు 
తిను తింటేగాని 
కద్ంట్టనో 

యెంగిలిచిు 
తిను తింటేగాని 
కద్ంట్టనో 

యెంగి లిచిు 
తిను తింటేగాని 
కద్ంట్టనో 

యెంగిలిచిు 
తిను తింటేగాని 
కద్ంట్టనో 

యెంగిలిచిు 
తిను తింటేగాని 
కద్ంట్టనో 

యెంగిలిచిు 
తిను 
తింటేగాని 
కద్ంట్టనో 

యెంగిలిచిు 
తిను తింటేగాని 
కద్ంట్టనో 

యెంగిలిచిు 
తిను తింటేగాని 
కద్ంట్టనో 

యెంగిలిచిు 
తిను తింటేగాని 
కద్ంట్టనో 

తింటేుఁ గాని 
తింటే గాని  

 

మొద్ట రూపం 
సరైనది 

68. నిను నెమిమం 
ద్గ విశవసించు 
సుజన్ననీకంబు 
రక్షంపుఁ జేసిన 

నిను 
నెమిమంద్గ  
విశవసించు 
సుజన్ననీకంబు 
రక్షంపుఁ జేసిన 

నిను 
నెమిమంద్గ  
విశవసించు 
సుజన్ననీకంబు 
రక్షంప జేసిన 

నిను నెమిమంద్గ  
విశవసించు 
సుజన్ననీకంబు 
రక్షంప జేసిన 

నిను నెమిమంద్గ  
విశవసించు 
సుజన్న నీకంబు 
రక్షంపుఁ జేసిన 

నిను నెమిమంద్గ  
విశవసించు 
సుజన్న నీకంబు 
రక్షంపుఁ జేసిన 

నిను నెమిమంద్గ  
విశవసించు 
సుజన్న నీకంబు 
రక్షంపుఁ జేసిన 

నిను 
నెమిమంద్గ  
విశవసించు 
సుజన్న 
నీకంబు 
రక్షంప జేసిన 

నిను నెమిమంద్గ  
విశవసించు 
సుజన్న నీకంబు 
రక్షంప జేసిన 

నిను నెమిమంద్గ  
విశవసించు 
సుజన్న నీకంబు 
రక్షంప జేసిన 

నిను నెమిమంద్గ  
విశవసించు 
సుజన్న నీకంబు 
రక్షంప జేసిన 

రక్షంపుఁ జేసిన 
రక్షంప చేసిన 

రండు రూపాలు 
ఆమోద్యోగయమైనవే 

69. న్న వినాపమేల 
కైకొనవయ 
శ్రీక... 

యీ 
వినాపమేల 
చేకొనవయ 
శ్రీక... 

న్న వినాపమేల 
గై కొనవయ 
శ్రీక... 

న్న వినాపమేల 
గౌ కొనవయ 
శ్రీక... 

న్న వినాపమేల 
గైకొనవయ 
శ్రీక... 

న్న వినాపమేల 
చేకొనయ 
శ్రీక... 

న్న వినాపమేల 
చేకొనవయ 
శ్రీక... 

న్న వినాపమేల 
గై కొనవయ 
శ్రీక... 

న్న వినాపమేల 
గైకొనవయ 
శ్రీక... 

న్న వినాపమేల 
గైకొనవయ 
శ్రీక... 

న్న వినాపమేల 
చేకొనవయ 
శ్రీక... 

ఏలగైకొనవయ = 
ఏల  సీవకరింపవు 
ఏలచేకొనవయ = 
ఏల గ్రహింపవయ 

రండూ సరైనవే 

17
. 

ఱాలన్స ఱువవుఁ 
గుఁజేతులాడవు 

70. ఱాలన్స 
ఱువవుఁగ 
 జేతులాడవు 
కుమారా 

ఱాలన్స ఱువవుఁగ 
 జేతులాడవు 
కుమారా 

ఱాలన్స రువవగ 
చేతులాడవు 
కుమారా 

ఱాలన్స రువవగ 
చేతులాడవు 
కుమారా 

ఱాలన్స ఱువవుఁగుఁ 
జేతులాడవు 
కుమారా 

ఱాలన్స ఱువవుఁగ 
జేతులాడవు 
కుమారా 

ఱాలన్స ఱువవుఁగ 
 జేతులాడవు 
కుమారా 

ఱాలన్స రువవగ 
చేతులాడవు 
కుమారా 

ఱాలన్స రువవగ 
చేతులాడవు 
కుమారా 

ఱాలన్స రువవగ 
చేతులాడవు 
కుమారా 

ఱాలన్స ఱువవుఁగ 
జేతులాడవు 
కుమారా 

ఱువవుఁగుఁ జేతులాడవు 
రువవక చేతులాడవు  

అరాథనిా బట్టట రండూ 
సరైనవే 

 

71. రముమ 
రమ్మంచు 
నేుఁజాలన్స 
జంపుఁగ 

రముమ 
రమ్మంచు 
నేుఁజాలన్స 
జంపుఁగ 

రముమ 
రమ్మంచు 
నేచాలన్స చంపగ 

రముమ 
రమ్మంచున్స 
చాలన్స చంపగ 

రముమ రమ్మంచునే 
జాలనజంపుఁగ 

రముమ 
రమ్మంచునే 
జాలన్స జంపగ 

రముమ రమ్మంచు 
నేుఁజాలన్స జంపగ 

రముమ 
రమ్మంచు 
నేచాలన్స 
చంపగ 

రముమ 
రమ్మంచునే 
చాలన్స చంపగ 

రముమ రమ్మంచునే 
చాలన్స చంపగ 

రముమ రమ్మంచు 
నే జాలన్స జంపగ 

రమ్మంచునేుఁ జాలన్స 
జంపుఁగ 
రమ్మంచునే చాలన్స చంపగ 
రమ్మంచునే జాలన్స జంపగ 

మొద్ట్ట రండు 
రూపాలు మాత్రమే 

సరైనవి.  

72. నేత్రమునిదవి 
యుఁగా శకుాండ 
నేుఁ గాను న్న 
శీలంబేమ్ని 
చెపపనునాదిుఁక 

నేత్రముల్ 
దివియుఁగా 
శకుాండనేుఁగా
ను 
న్న శీలంబేమ్ని 
చెపపనునాదిుఁక 

నేత్రములిదవియ 
గా 
శకుాండనేగాను 
న్న శీలంబేమ్ని 
చెపపనునా 
దిక 

నేత్రములిదవి 
యగా శకుాండనే 
గాను న్నశీలంబే 
మ్ని చెపపనునా 
దిక 

నేత్రమునిదవియుఁగా 
శకుాండనేుఁగాను 
న్న శీలంబేమ్ని 
చెపపనునా దిుఁక 

నేత్రముల్ 
దివియగా 
శకుాండనేుఁగాను 
న్న శీలంబేమ్ని 
చెపపనునాదిక 
 

నేత్రముల్  
దివియగా 
శకుాండనేుఁగాను 
న్న శీలంబేమ్ని 
చెపపనునాదిుఁక 

నేత్రము  
లిదవియగా 
శకుాండనేగాను 
న్న 
శీలంబేమ్ని 
చెపపనునాదిక 

నేత్రములిదవియ
గా 
శకుాండనేగాను 
న్న శీలంబేమ్ని 
చెపపనునాదిక 

నేత్రములిదవియగా 
శకుాండనేగాను 
న్న శీలంబేమ్ని 
చెపపనునాదిక 

నేత్రముల్ 
దివియగా 
శకుాండనేుఁగాను 
న్న శీలంబేమ్ని 
చెపపనునాదిక 

దివియుఁ గాను శకుాండనేుఁ 
గాను 
దివియగాను శకుాండనే 
గాను 

బ్లందువునా రూపం 
సరైంది 

18
. 

రాజుల్ మ్తుాలు 73. తద్పేక్షచాలు 
బరితృప్ాం 
బొందితిన్స 

తద్పేక్ష చాలు 
బరితృప్ాం 
బొందితిన్స 

తద్పేక్ష చాలు 
పరితృప్ాం 
పందితిన్స 

తద్పేక్ష చాలు 
పరితృప్ాం 
పందితిన్స 

తద్పేక్ష చాలు 
బరితృప్ాం 
బొందితిన్స 

తద్పేక్ష చాలు 
బరితృప్ాం 
బొందితిన్స 

తద్పేక్ష చాలు 
బరితృప్ాం 
బొందితిన్స 

తద్పేక్షచాలు 
పరితృప్ాం 
బొందితిన్స 

తద్పేక్షచాలు 
పరితృప్ా 
పందితిన్స 

తద్పేక్షచాలు 
పరితృప్ా 
పందితిన్స 

తద్పేక్షచాలు 
బరితృప్ాం 
బొందితిన్స 

చాలుుఁ బరితృప్ా 
చాలు పరితృప్ా 

రండు రూపాలు 
సరైనవే 

74. తద్పేక్ష 
చాలుుఁ 
బరితృప్ాం 

తద్పేక్షచాలు 
 బరితృప్ాం 
బొందితిన్స 

తద్పేక్షచాలు 
పరితృప్ాం 
పందితిన్స 

తద్పేక్షచాలు 
పరితృప్ా 
పందితిన్స 

తద్పేక్షచాలు 
 బరితృప్ాం 
బొందితిన్స 

తద్పేక్షచాలు 
 బరితృప్ాం 
బొందితిన్స 

తద్పేక్షచాలు 
 బరితృప్ాం 
బొందితిన్స 

తద్పేక్షచాలు 
పరితృప్ాం 
బొందితిన్స 

తద్పేక్షచాలు 
పరితృప్ా 
పందితిన్స 

తద్పేక్షచాలు 
పరితృప్ా 
పందితిన్స 

తద్పేక్ష చాలు 
 బరితృప్ాం 
బొందితిన్స 

పరితృప్ాంబొందితిన్స 
పరితృప్ా పందితిన్స 

రండు రూపాలు 
సరైనవే 
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బొందితిన్స 
19
. 

నీ రూపంబు 75. నీ రూపంబు 
 ద్లంపుఁగాుఁ 
దుద్ 
మొద్లేాుఁగా 
న 

నీ రూపంబు 
ద్లంపగాుఁదుద్ 
మొద్ల్ నేుఁగాన 

నీ రూపంబు 
ద్లంపగా 
తుద్ మొద్లేా 
గాన 

నీ రూపంబు  
ద్లంపగా 
తుద్మొద్లేా 
గా 

నీ రూపంబు 
ద్లంపుఁగాుఁ 
దుద్మొద్ల్ 
నే గాన 

నీ రూపంబు 
ద్లంపగాుఁ 
దుద్మొద్లేాగా
న 

నీ రూపంబు 
ద్లంపుఁ గాుఁ 
దుద్మొద్ల్ 
నేుఁ గాన 

నీ రూపంబు 
ద్లంపగా 
తుద్మొద్ 
లేాగాన 

నీ రూపంబు 
ద్లంపగా 
తుద్మొద్ 
లేా గాన 

నీ రూపంబు 
ద్లంపగా 
తుద్మొద్ 
లేా గాన 

నీ రూపంబు 
ద్లంపగాుఁ దుద్ 
మొద్లేా గాన 

నీ 
రూపంబుుఁద్లంపుఁగాుఁదు
ద్ 
నీ రూపంబుద్లంపగాదుద్ 

బ్లందువునా రూపం 
సరైనది 

76. నీ వైనచో 
రా రారమ్మని 
యంచుుఁజెపప 
వు 

నీ వైనచో 
రా రా రమ్మని 
యంచుుఁజెపపవు 

నీ వైనచో 
రా రా రమ్మని 
యంచుచెపపవు 

నీ వైనచో 
రా రా రమ్మని 
యంచు చెపపవు 

నీ వైనచో 
రా రా రమ్మని 
యంచుుఁజెపపవు 

నీ వై ననున్స 
రా రా రమ్మని 
యంచుుఁ జెపపవు 

నీ వై ననున్స 
రా రా రమ్మని 
యంచుుఁ జెపపవు 

నీ వైనచో 
రా రా రమ్మని 
యంచు 
చెపపవు 

నీ వైనచో 
రా రా రమ్మని 
యంచు చెపపవు 

నీ వైనచో 
రా రా రమ్మని 
యంచు చెపపవు 

నీ వై ననున్స 
రా రా రమ్మని 
యంచుుఁ జెపపవు 

రమ్మని యంచుుఁ జెపపవు 
రమ్మని యంచు చెపపవు 

రండు రూపాలు 
ఆమోద్యోగయమే 

77. పాల ముంపు 
మిుఁక నినేా 
నమిమన్నుఁడం 
జుమీ 

పాల 
ముంపుమిుఁక 
నినేా 
నమిమన్నుఁడం 
జుమీ 

పాలముంపు 
మిక నినేా 
నమిమన్నడం 
జుమీ 

పాలముంపు 
మిక నినేా 
నమిమన్నడం 
జుమీ 

పాలముంపు 
మిుఁక నినేా 
నమిమన్నుఁడం 
జుమీ 

పాలముంపు 
మిక నినేా 
నమిమన్నడం 
జుమీ 

పాలముంపు 
మిక నినేా 
నమిమన్నుఁడం 
జుమీ 

పాలముంపు 
మిక నినేా 
నమిమన్నడం 
జుమీ 

పాలముంపు 
మిక నినేా 
నమిమన్నడం 
జుమీ 

పాలముంపు 
మిక నినేా 
నమిమన్నడంజుమీ 

పాలముంపు 
మిక నినేా 
నమిమన్నడంజుమీ 

పాలముంపుమిుఁక 
పాలముంపుమిక 

నిఘంటువు ప్రకరం 
బ్లందువనా రూపం 

సరైనది 

20
. 

నీకున్స మాంసము 78. నీకు న్నమంసము 
వాంఛయేని 
కఱవా 

నీకున్స 
మాంసము 
వాంఛయేని 
కఱవా 

నీకున్స 
మాంసము  
వాంఛయేని 
కరవా 

నీకున్స 
మాంసము 
వాంఛయేని 
కరవా 

నీకు న్నమంసము 
వాంఛయేని 
కఱవా 

నీకున్స 
మాంసము 
వాంఛయేని 
కరవా 

నీకున్స మాంసము 
వాంఛయేని 
కఱవా 

నీకున్స 
మాంసము 
వాంఛయేని 
కరవా 

నీకున్స 
మాంసము 
వాంఛయేని 
కరవా 

నీకున్స మాంసము 
వాంఛయేని 
కరవా 

నీకున్స 
మాంసము 
వాంఛయేని 
కరవా 

కఱవా 
కరవా 

నిఘంటువు ప్రకరం 
శకటరేఫ రూపం 

సరైంది. 

  79. నీరుండుఁగా 
బాకంబొపప 
ఘట్టంచి 

నీరుండుఁగాుఁ 
బాకంబొపప 
ఘట్టంచి 

నీరుండగా 
పాకంబొపప 
ఘట్టంచి 

నీరుండగా 
పాకం బొపప 
ఘట్టంచి 

నీరుండుఁగా 
బాకం బొపప 
ఘట్టంచి 

నీరుండగా 
పాకంబొపప 
ఘట్టంచి 

నీరుండుఁగాుఁ 
బాకంబొపప 
ఘట్టంచి 

నీరుండగా 
పాకరంబొపప 
ఘట్టంచి 

నీరుండగా 
పాకంబొపప 
ఘట్టంచి 

నీరుండగా 
పాకంబొపప 
ఘట్టంచి 

నీరుండగా 
పాకంబొపప 
ఘట్టంచి 

నీరుండుఁ గాుఁ 
బాకంబొపప 
నీరుండగా పాకంబొపప 

రండూ సరైన 
రూపాలే 

80. చేతిపునుక 
నాక్షంప 
కబోయచేుఁ 
జే కొంటెంగిలి 
మాంసమిటుి 
తగున్న 

చేతి పునుకన్స 
భక్షంప 
కబోయ 
చేుఁ జే కొంటెం 
గిలి 
మాంసమిటుి 
ద్గున్న 

చేతిపునుకన్స 
భక్షంప కబో 
య చే కొంటెం 
గిలి 
మాంసమిటుి 
తగున్న 

చేతిపునుకన్స 
భక్షంప కబో 
య చే చేకొంటెం 
గిలి 
మాంసమిటుి 
తగున్న 

చేతి పునుకన్స 
భక్షంపక 
బోయచేుఁ 
జేకొంటెంగిలి 
మాంసమిటుి 
ద్గున్న 

చేతిపునుకన్స 
భక్షంప 
కబోయ 
చేుఁ 
జేకొంటెంగిలి 
మాంసమిటుి 
తగున్న 
 

చేతి పునుకన్స 
భక్షంపక 
బోయచేుఁ 
జే కొంటెంగిలి 
మాంసమిటుి 
తగున్న 

చేతి పునుకన్స 
భక్షంపక 
బోయచే 
చే కొంటెంగిలి 
మాంసమిటుి 
తగున్న 

చేతి పునుకన్స 
భక్షంపకబోయ 
చే చే కొంటెంగిలి 
మాంసమిటుి 
తగున్న 

చేతి పునుకన్స 
భక్షంప కబోయ 
చే చే కొంటెంగిలి 
మాంసమిటుి 
తగున్న 

చేతి పునుకన్స 
భక్షంప క 
బోయచేుఁ 
జే కొంటెంగిలి 
మాంసమిటుి 
తగున్న 

ఆ బోయచేుఁ జే కొంట్ట 
ఆబోయచే చేకొంట్ట 

రండు రూపాలు 
సరైనవే 

 

21
. 

రాజై దుషకృతి 81. రాజై దుషకృతిుఁ 
జెందుఁ జందు 
 డు 

రాజై దుషకృతి 
జెందుఁ 
జందురుుఁ 
 డు 

రాజై దుషకృతి 
చెందుఁ 
చందురుడు 
 

రాజై దుషకృతి 
చెందచందురుడు 

రాజై దుషకృతి 
 జెందుఁ 
జందురుడు  

రాజై దుషకృతి 
జెందుఁ 
జందురుడు 

రాజై దుషకృతి 
జెందుఁ జందురుడు 

రాజై దుషకృతి 
చెంద 
చందురుడు 

రాజై దుషకృతి 
చెంద 
చందురుడు 

రాజై దుషకృతి 
చెంద చందురుడు  

రాజై దుషకృతి 
జెందుఁ 
జందురుడు 

రాజై దుషకృతిుఁ జెందుఁ 
జందురుడు 
రాజై దుషకృతి చెంద 
చందురుడు 

రండు రూపాలు 
సరైనవే 

82. రారాజై 
కుబేరుండు 
ద్ృగ్రాజీవంబు 
నుఁ గాంచె 
దుఃఖ్ము 

రారాజై 
కుబేరుం 
డు 
ద్ృగ్రాజీవంబు 
నుఁ గాంచె 
దుఃఖ్ము  

రారాజై  
కుబేరుండద్ృ
గ్రా 
జీవంబున 
గాంచె 
దుఃఖ్ము  

రారాజై 
కుబేరుండు 
ద్ృగ్రాజీవంబున 
గాంచె దుఃఖ్ము 

రారాజై 
కుబేరుండు 
ద్ృగ్రా జీవంబున 
 గాంచె దుఃఖ్ము  

రారాజై కుబేరుం 
డు ద్ృగ్రా జీము 
నముఁగాంచె 
దుఃఖ్ము  

రారాజై 
కుబేరుండు 
ద్ృగ్రాజీవంబున 
గాంచె 
దుఃఖ్ము 

రారాజై 
కుబేరుండు 
ద్ృగ్రా 
జీవంబున 
గాంచె 
దుఃఖ్ము  

రారాజై 
కుబేరుండు 
ద్ృగ్రా 
జీవంబున 
గాంచె దుఃఖ్ము  

రారాజై  
కుబేరుండు 
ద్ృగ్రా జీవంబున 
గాంచె దుఃఖ్ము  

రారాజై 
కుబేరుండు 
ద్ృగ్రా 
జీవముమనుఁ 
గాంచె దుఃఖ్ము  

జీవంబునుఁ గాంచె 
జీవంబున గాంచె 

బ్లందువునా రూపం 
సరైనది. 

Kandkuru Sreedhar M.Phil. Dissertation Language in India 20:9 Sep 2020

Srikalahastishwara Shatakam - An Analysis of Language Literature                      <182-327>



108 
 

83. కురుక్ష్మమపాలు 
డ్రామాటనే 
యజింగూలె 

కురుక్ష్మమపాలుుఁ 
డామాటనే 
యజిం గూలే 

కురుక్ష్మమపాలు 
డామాటనే 
యజింగూలె 

కురుక్ష్మమపాలు 
డామాటనే 
యజింగూలె 

కురుక్ష్మమపాలుుఁ 
దామాటనే 
యజిం గూలె 

కురుక్ష్మమపాలు 
 డామాటనే 
యజిం గూలె 

కురుక్ష్మమపాలు 
 డామాటనే 
యజింగూలె 

కురుక్ష్మమపాలు 
డామాటచే 
యజింగూలె 

కురుక్ష్మమపాలు 
 డామాటనే 
యజింగూలె 

కురుక్ష్మమపాలు 
డామాటనే 
యజింగూలె 

కురుక్ష్మమపాలు 
 డామాటనే 
యజిం గూలె 

పాలుుఁ డామాటనే 
పాలు డామాటనే  

బ్లందువునా రూపం 
సరైనది  

22
. 

రాజరాథతురుుఁడైన
చో 

84. రాజరాధతురు 
డైనచో 
నెనట ధరమంబు 
౦డు? 

రాజరాథతురు 
 డైనచో  
నెచట 
ధరమంబుండు  

రాజరాథతురుడై 
నచో నెచట  
ధరమంబుండు  

రాజరాథతురుడైన 
చో నెచట  
ధరమంబుండు  

రాజరాథతురుడైనచో  
నెచట ధరమంబుం 
డు  

రాజరాథతురు 
డైనచో నెచట  
ధరమంబుండు  

రాజరాథతురుుఁ 
డైనచో నెచట  
ధరమంబుండు  

రాజరాథతురు 
డైనచో నెచట  
ధరమంబుండు  

రాజరాథతురు 
డైనచో  
నెచట 
ధరమంబుండు  

రాజరాథతురుడైన
చో నెచట 
ధరమంబుండు  

రాజరాథతురు 
డైనచో నెచట  
ధరమంబుండు  

రాజరాథతురుుఁడైనచో 
రాజరాథతురుడైనచో 

మొద్ట్ట రూపం 
సరైనది 

85. నీ రేజంబుల్ 
భజియింతు 
రే తెఱుఁగునన్స 

నీ రేజంబుల్ 
భజియింతు 
రే తెఱుఁగునన్స 

నీ రేజంబుల్ 
భజియింతు 
రే తెరగునన్స 

నీ రేజంబుల్ 
భజియింతురే 
తెరగునన్స 

నీ రేజంబుల్ 
భజియింతురే 
తెఱుఁగునన్స 

నీ రేజంబుల్ 
భజియింతు 
రే తెఱగునన్స 

నీ రేజంబుల్ 
భజియింతు 
రే తెఱుఁగునన్స 

నీ రేజంబుల్ 
భజియింతు 
రే తెరగునన్స 

నీ రేజంబుల్ 
భజియింతు 
రే తెరగునన్స 

నీ రేజంబుల్ 
భజియింతురే 
తెరగునన్స 

నీ రేజంబుల్ 
భజియింతురే 
తెఱగునన్స 

తెఱుఁగునన్స 
తెరగునన్స 

 

మొద్ట్ట పద్ం 
సరైనది 

23
. 

తరగల్ 86. తరగల్ 
ప్పపల పత్ర 
ముల్ 

తరుఁ గల్ 
ప్పపల 
పత్రముల్ 

తరగల్ ప్పపల  
పత్రముల్ 

తరగల్ ప్పపల  
పత్రముల్ 

తరుఁగల్ 
ప్పపల పత్రముల్ 

తరగల్ప్పపల  
పత్రముల్ 

తరుఁగల్ప్పపల  
పత్రము 
ల్ 

 తరగల్ ప్పపల 
పత్రముల్ 

తరగల్ప్పపల  
పత్రముల్ 

తరగల్ప్పపల  
పత్రముల్ 

తరుఁగల్ = అలలు 
తరగల్ = కెరటాలు 

అరథం ఒకకటే 
అవవడం వలి ఏది 
వాడిన తపుపలేదు 

24
. 

నినుా నమిమన 87. విష్ట్దాంబోధి 
దాుఁట్టంచి 
యచిున్నానాం
ద్ 
సుఖాబ్లధుఁ 
దేలెుదుకదే  

విష్ట్దాంబోధి 
దాుఁట్టంచి 
యచిఛన్నానాం
ద్ 
సుఖాబ్లధుఁ 
దేలెుదొకదే  

విష్ట్దాంబోధి 
దాట్టంచి 
యచిఛన్నానంద్ 
సుఖాబ్లధుఁ దేలెు 
దొకదే 

విష్ట్దాంబోధి 
దాట్టంచి 
యచిఛన్నానంద్ 
సుఖాబ్లధుఁ 
దేలెుదో 
కదే 

విష్ట్దాంబోధి 
దాట్టంచియచిఛ  
న్నానంద్సుఖాబ్లధ 
 దేలెుదొ కదే 

విష్ట్దాంబోధి 
దాట్టంచియచిఛ  
న్నానంద్సుఖాబ్లధ 
 దేలెుదొ కదే 

విష్ట్దాంబోధి 
దాుఁట్టంచి 
యచిఛన్నానంద్సుఖా
బ్లధుఁ దేలెుదొ  
కదే 

విష్ట్దాంబోధి 
దాట్టంచియ 
చిఛన్నానంద్ 
సుఖాబ్లధుఁ 
దేలెుదొ  
కదే 

విష్ట్దాంబోధి 
దాట్టంచియ 
చిఛన్నానంద్ 
సుఖాబ్లధుఁ దేలెుదో  
కదే 

విష్ట్దాంబోధి 
దాట్టంచియచిఛన్నా  
నంద్సుఖాబ్లధుఁ 
దేలెుదో కదే 

విష్ట్దాంబోధి 
దాట్టంచియచిఛ  
న్నానంద్సుఖా
బ్లధుఁ 
దేలెుదొ కదే 

దాుఁట్టంచి 
దాట్టంచి 

బ్లందువునా రూపం 
సరైనది 

25
. 

నీ పంచం 88. నీ పంచం 
బడి 
యుండుఁగా 
గలిగిన 
నిాక్ష్మనామే 
చాలు 

నీ పంచం 
బడి 
యుండుఁగా 
గలిగినన్స 
భిక్ష్మనామే 
చాలు 

నీ పంచం 
బడియుండగా 
గలిగిననిాక్ష్మనా  
మే చాలు 

నీ పంచుఁ 
బడియుండగా 
గలిగిననిాక్ష్మనా  
మే చాలు 

నీ పంచం 
బడియుండగా 
గలిగినన్స 
భిక్ష్మనామే 
చాలు 

నీ పంచం 
బడియుండగా 
గలిగినన్స భిక్ష్మ 
నామే చాలు 

నీ పంచం 
బడి యుండుఁ 
గాగలిగినన్స 
భిక్ష్మనామే 
చాలు 

నీ పంచం 
బడియుండగా 
గలిగిననిాక్ష్మనా 
మే చాలు 

నీ పంచ 
బడియుండగా 
గలిగిననిాక్ష్మ 
నామేచాలు 

నీ పంచ 
బడియుండగా 
గలిగిననిాక్ష్మనామే 
చాలు 

నీ పంచం 
బడియుండగా 
గలిగినన్స 
భిక్ష్మనామే చాలు 

పడియుండగాుఁ గలిగిన 
పడియుండగాగలిగిన 
 

మొద్ట్ట రూపం 
సరైనది 

89. న్న 
శాపాశంబుల 
జుట్టట త్రిపప 
కుము సంసారా 
రథమై బంటుగాుఁ 

న్న 
శాపాశంబుల 
జుట్టట త్రిపపకు 
ము 
సంసారారథమై  
బంటుగాుఁ 

న్న 
శాపాశంబుల 
జుట్టట 
త్రిపపకుము  
సంసారారథమై 
బంటుగాుఁ 

న్న 
శాపాశంబుల 
జుట్టట త్రిపపకుము  
సంసారారథమై 
బంటుగా 

న్న శాపాశంబుల 
జుట్టట త్రిపపకుము  
సంసారారథమై 
బంటుగాుఁ 

న్న శాపాశంబు 
లుఁజుట్టట త్రిపపకు 
ము 
సంసారారథమై  
బంటుగాుఁ 

న్న శాపాశంబులుఁ 
జుట్టట త్రిపపకుము  
సంసారారథమై 
బంటుగాుఁ 

న్న 
శాపాశంబుల 
జుట్టట 
త్రిపపకుము  
సంసారారథమై 
బంటుగాుఁ 

న్న 
శాపాశంబుల 
జుట్టట త్రిపపకుము  
సంసారారథమై 
బంటుగా 

న్న శాపాశంబుల 
జుట్టట త్రిపపకుము  
సంసారారథమై 
బంటుగా 

న్న 
శాపాశంబుల 
జుట్టట త్రిపపకు 
ము 
సంసారారథమై  
బంటుగాుఁ 

న్న శాపాశంబులుఁజుట్టట 
న్న శాపాశంబుల జుట్టట 

బ్లందువునా రూపం 
సరైంది.  

26
. 

నీ పేరున్స 90. నీ బ్లడడుఁ డై 
న్నుఁడ ననీా 
పాడిం 
గరుణింపు 

నే బ్లడడుఁడై 
న్నుఁడ ననీా 
పాట్టం 
గరుణింపు 

నే బ్లడడడైన్నడ  
ననీా పాట్టం 
కరుణింపు 

నే బ్లడడడైన్నడ 
ననీా పాట్టం 
కరుణింపు 

నే బ్లడడ నైన్నుఁడ  
ననీా పాట్టం 
గరుణింపు 

నే బ్లడడనైన్నడ 
ననీా పాట్టం 
గరుణింపు 

నే బ్లడడుఁ డైన్నుఁడ  
ననీా పాట్టం 
గరుణింపు 

నే బ్లడడడైన్నడ  
ననీా పాట్టం 
గరుణింపు 

నే బ్లడడడైన్నడ  
ననీా పాట్టం 
కరుణింపు 

నే బ్లడడడైన్నడ  
ననీా పాట్టం 
కరుణింపు 

నే బ్లడడడైన్నడ  
ననీా పాట్టం 
గరుణింపు 

నే బ్లడడుఁడై 
న్నుఁడ ననీా 
పాట్టం గరుణింపు 
 
నే బ్లడడడై న్నడననీా 
పాట్టం కరుణింపు 

రండు రూపాలు 
సరైనవే 
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  91. మోపనిుఁక 
నే 
నెవావరికిం 
బ్లడడగాుఁజేప
టట 

మోపనిుఁ క 
నే నెవావరికిం 
బ్లడడగాుఁ 
జేపటట 

మోపనిక నే  
నెవావరికిం 
బ్లడడగాచేపటట 

మోపనిక నే  
నెవావరికిం 
బ్లడడగానేుపటట 

మోప నిుఁక 
నే నెవావరికిం 
బ్లడడగాుఁజేపటట 

మోపనిక 
నే నెవావరికిన్స 
బ్లడడగానేజపటట 

మోప నిుఁక 
నే నెవావరికిన్స 
బ్లడడుఁగాుఁ 
జేపటట 

మోపనిక నే 
నెవావరికిం 
బ్లడడగాన్స 
చేపటట 

మోపనిక నే 
నెవావరికిం 
బ్లడడగాన్స 
చేపటట 

మోపనిక నే 
నెవావరికిం 
బ్లడడగాన్స 
చేపటట 

మోపనిక నే  
నెవావరికిం 
బ్లడడగానేజపటట 

మోపనిుఁ క నే నెవావరికిం 
బ్లడడగాుఁ జే పటట 
మోపనిక నే నెవావరికిం 
బ్లడడగాన్స చేపటట 

రండు 
రూపాలు 

ఆమోద్యో
గాయలే 

27. అమామయ
యయ 

92. నీ మ్దిుఁ 
ద్లిిద్ండ్రుల 
నటంచు 
న్నజడుఁగాుఁ 
బోకు 

నీ మ్దిుఁ 
ద్లిిద్ండ్రుల 
నటంచున్స జూడుఁ 
గాుఁబోకు 

నీ మ్ది తలిి 
ద్ండ్రులటంచు 
న్నజడగా బోకు 

నీ మ్ది తలిి 
ద్ండ్రులటంచు 
న్నజడగాబోకు 

నీ మ్దిుఁ  
ద్లిిద్ండ్రులన
టం 
చు న్నజడుఁగాుఁ 
బోకు 

నీ మ్దిుఁ 
ద్లిిద్ండ్రుల 
నటంచుుఁ 
జూడగా 
బోకు 

నీ మ్దిుఁ 
ద్లిిద్ండ్రుల 
నటంచుం  
జూడగాుఁబోకు 
 

నీ మ్ది 
తలిిద్ండ్రులటం
చు 
న్నజడగాబోకు 

నీ మ్ది 
తలిిద్ండ్రులటం 
చు న్నజడగా 
బోకు 

నీ మ్ది 
తలిిద్ండ్రులటంచు 
న్నజడగాబోకు 

నీ మ్దిుఁ ద్లి ి
ద్ండ్రుల 
నటంచు 
౦జూడగాుఁ బోకు 

నీ మ్దిుఁ ద్లిిద్ండ్రులు 
నీ మ్ది తలిిద్ండ్రులు 

రండు 
రూపాలు 

అనుసరనీయ
లే. 

93. న్న కిమెనమ 
 ద్లియిుుఁ 
ద్ండ్రియున్స 
గురుుఁడు 
నీవే 

న్న కిమెనమ 
తలియిుుఁ 
ద్ండ్రియున్స 
గురుుఁడు 
నీవే 

న్న కిమెనమ 
తలియిు 
ద్ండ్రియున్స 
గురుడునీవే 

న్న కిమెనమ 
తలియిు 
తండ్రియున్స 
గురుడునీవే 

న్న కిమెనముఁ 
ద్లియిుుఁ 
ద్ండ్రియున్స 
గురుుఁడు 
నీవే 

న్న కిమెనముఁ 
ద్లియిుుఁద్ండ్రి  
యున్సగురుుఁడు 
నీవే 

న్న కిమెనమ 
తలియిుుఁ 
ద్ండ్రియున్స 
గురుుఁడునీవే 

న్న కిమెనమ 
తలియిు తండ్రి  
యున్స గురుడు 
నీవే 

న్న కిమెనమ 
తలియిు 
తండ్రియు 
న్స గురుడునీవే 

న్న కిమెనమ తలియిు 
తండ్రియున్స 
గురుడునీవే 

న్న కిమెనముఁ 
ద్లియిుుఁద్ండ్రి  
యున్సగురుుఁడు 
నీవే 

న్నకిమెనముఁ ద్లిియుుఁ ద్ండ్రియున్స 
న్నకిమెనమ తలిియు తండ్రియున్స 

రండు 
రూపాలు 
సరైనవే 

94. సంసార 
పుం 
జిమ్మంజీుఁక
ట్ట 
గపప 
కుండుఁ 
గనుమా 

సంసార 
పుంజిమ్మం 
జీుఁకట్ట గప్పనన్స  
గడుపునన్స 

సంసార పుం 
చిమ్మంజీకట్ట 
గపపకుండగను 
మా 

సంసారపుంజి
మ్మం 
జీకట్ట గపపకుండ 
గనుమా 

సంసారపుం 
జిమ్మం జీకుఁట 
గప్పన నొడపు 
నన్స 

సాంసారపుం 
జిమ్మంజీకట్ట 
కుపపకుండుఁ 
గనుమా 

సంసార 
పుంజిమ్మం 
జీుఁకట్ట గప్పనన్స 
గడుపునన్స 

సంసారపుం 
చిమ్మంజీకట్ట 
గపపకుండ 
గసుమా 

సంసార 
పుంజిమ్మం 
జీకట్ట 
గపపకుండ 
గనుమా 

సంసార 
పుంజిమ్మం 
జీకట్ట గపపకుండ 
గనుమా 

సంసార 
పుంజిమ్మం 
జీకట్ట కపపకుండ 
 గనుమా 

సంసారపుం జిమ్మంజీుఁకట్ట 
సంసారపు జిమ్మంచీకట్ట 

బ్లందువునా 
రూపం 
సరైనది. 

95. కొడుకుల్ 
పుటటర కౌర 
వేంద్రునక 
నేకుల్ 
వారిచే 
వడసం 

కొడుకుల్ 
పుటటర కౌరవేంద్రు  
న కనేకుల్ వారిచే 
నే గతుల్ 
వడసన్స 

కొడుకుల్ 
పుటటర  
కౌరవేంద్రునక 
నేకుల్ వారిచే 
నేగతుల్ వడసం 

కొడుకుల్ పుటటర  
కౌరవేంద్రునక 
నేకుల్ వారిచే 
నేగతుల్ 
వడసం 

కొడుకుల్ 
పుటటర కౌరవేం  
ద్రున కనేకుల్  
వారిచే నేగతుల్ 
వడసం 

కొడుకుల్ 
పుటటర కౌరవేం  
ద్రున కనేకుల్  
వారిచే నేగతుల్ 
వడసన్స 

కొడుకుల్ 
పుటటర 
కౌరవేంద్రు  
న కనేకుల్ 
వారిచే  
నేగతుల్ 
వడసం 

కొడుకుల్ 
పుటటర కౌరవేంద్రు  
న కనేకుల్  
వారిచే నేగతుల్ 
పడసం 

కొడుకుల్ 
పుటటర 
కౌరవేంద్రు  
నకనేకుల్  
వారిచే నేగతుల్ 
పడసన్స 

కొడుకుల్ 
పుటటర కౌరవేంద్రు  
నకనేకుల్ వారిచే  
నే గతుల్ 
పడసన్స 

కొడుకుల్ 
పుటటర  
కౌరవేంద్రున  
కనేకుల్  
వారిచే నేగతుల్ 
వడసన్స 

వడసన్స = పందను 
పడసన్స = పందను 

‘వడసన్స’ 
అనేది సరైన 

రూపం. 
గసడవాదేశ 
సంధి 

96. వడసన్స 
బుత్రులులేని 
య 
శుకునకున్స 
బాట్టలెనిే 
దురొతుల్ 

పడసన్స 
బుతుులులేని 
య శుకునకున్స 
బాట్టలెనిే 
దురొతుల్ 

పడసన్స 
పుత్రులులేని 
యశుకునకున్స 
వాట్టలెనిేదురొతు 
ల్ 

పుత్రులులేని 
యశుకునకున్స 
వాట్టలెని్స దురొతుల్ 

బుత్రులులేని 
యశుకునకున్స 
బాట్టలెనిే  
దురొతుల్ 

పుత్రులులేని 
యశుకునకుం 
బాట్టలెనిే  
దురొతుల్ 

బుతుులులేని 
యశుకునకుం 
బాట్టలె ినే  
దురొతుల్ 

పుత్రులులేని 
యశుకునకున్స 
వాట్టలె ినే 
దురొతుల్ 

పుత్రులులేని 
య 
శుకునకున్స 
వాట్టలె ినే 
దురొతుల్ 

పుత్రులులేని 
య శుకునకున్స 
వాట్టలె ినే 
దురొతుల్ 

పుత్రులులేని 
య శుకునకున్స 
వాట్టలె ినేదుర ొ
తుల్ 

పడసన్స బుత్రులులేని 
య శుకునకున్నిట్టలెినే 
 
పడసన్స పుత్రులు లేని 
య శుకునకున్స వాట్టలెినే 

పాట్టలినే = 
పందను 

వాట్టలినే = 
సంభవించెను 
–రండూ 
ఆమోద్యో
గాయలే. 

97. ద్హనం 
గపపుఁగుఁ 
జాలునే 
శలభ 

ద్హనుం 
గపపుఁగుఁ 
జాలునే శలభ 
సంతానంబు 

ద్హనుం గపప 
జాలునే శలభ 
సంతానంబు 

ద్హనుం గపప 
జాలునే శలభ 
సంతానంబు 

ద్హనుం 
గపపుఁగుఁ 
జాలునే శలభ 
సంతానంబు 

ద్హనుం 
గపపగుఁ 
జాలునే శలభ 
సంతానంబు 

ద్హనుం 
గపపుఁగుఁ 
జాలునే శలభ 
సంతానంబు 

ద్హనుంగపపగ 
జాలునే శలభ 
సంతానంబు 

ద్హనుం గపప 
జాలునే శలభ 
సంతానంబు 

ద్హనుం గపప 
జాలునే శలభ 
సంతానంబు 

ద్హనుం 
గపపగుఁ 
జాలునే శలభ 
సంతానంబు 

ద్హనం గపపుఁగుఁజాలు 
ద్హనం గపపజాలు 

బ్లందువునా 
రూపం 
సరైంది. 
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సంతానం
బు 

98. నీ సేవుఁజేసి 
హతకేిశులు 
గారుగాక 
మ్నుజుల్ 

నీ సేవుఁజేసి 
హతకేిశులు 
గారుగాక 
మ్నుజుల్ 

నీ సేవ చేసి 
హతకేిశులు 
గారుగాక 
మ్నుజాత 

నీ సేవ చేసి 
హతకేిశులు 
గారుగాక 
మ్నుజుల్ 

నీ సేవుఁ జేసి 
హతకేిశులు 
గారుగాక 
మ్నుజుల్ 

నీ సేవుఁ జేసి 
హతకేిశులు 
గారుగాక 
మ్నుజుల్ 

నీ సేవ చేసి 
హతకేిశులు 
గారు గాక 
మ్నుజుల్ 

నీ సేవ చేసి 
హతకేిశులు 
గాక మ్నుజుల్ 

నీ సేవ చేసి 
హతకేిశులు 
గారు గాక 
మ్నుజుల్ 

నీ సేవ చేసి 
హతకేిశులు 
గారుగాక మ్ను 
జుల్ 

నీ సేవుఁజేసి 
హతకేిశులు 
గారుగాక 
మ్నుజుల్ 

నీ సేవుఁ జేసి 
నీ సేవ చేసి 

రండు 
రూపాలు 

ఆమోదింపద్గి
నవే. 

30. అడుగంబో
నిుఁక 

99. అడుగంబో
నిుఁక 
ననయమారొ 
రతులం 

అడుగంబోనిుఁక 
ననయమారొ 
రతులం 

అడుగంబోనిక 
ననయమారొ 
రతులం 

అడుగంబోనిక 
ననయమారొ 
రతులం 

అడుగంబోనిక 
ననయమారొ 
రతులం 

అడుగంబోనిక 
ననయమారొ 
రతులన్స 

అడుగంబోనిుఁక 
ననయమారొ రతు  
లం 

అడుగంబోనిక 
ననయమారొ 
రతులం 

అడుగంబోనిక 
ననయమారొ 
రతులం 

అడుగంబోనిక 
ననయమారొ రతులం 

అడుగంబోనిక 
ననయ మార ొ
రతులన్స 

అడుగం బోనిుఁక 
అడుగంబోనిక 

ఖ్ండ 
బ్లందువునా 

రూపం 
సరైంది. 

100. బ్రణావనో 
తా్హినై 
యడుగం 
బోయినుఁబో
దు 
నీదు 

అనయమారొరతులం 
బ్రణావనోతా్ 
హినై అడుగం 
బోయినుఁ బోదు 
నీదు 

ప్రాణావనోతా్హి 
నై యడుగంబో 
యిన బోదునీదు 

ప్రాణావనోతా్ 
హినై యడుగం 
బోయినబోదుుఁ 
నీదు 

బ్రణావనోతా్హి 
నై యడుగం  
బోయినబోదు 
నీదు 

బ్రణావనోతా్హి 
నై యడుగం  
బోయినుఁ బోదు 
నీదు 

బ్రణావనో 
తా్హినై  
యడుగంబోయిన 
బోదు నీదు 

బ్రణావనోతా్ 
హినై యడుగం  
బోయిన బోదు 
నీదు 

ప్రాణావనోతా్ 
హినై యడుగం  
బోయినబోదు 
నీదు 

ప్రాణావనోతా్హి 
నైయడుగంబోయి
న బోదు నీదు 

బ్రణావనో 
తా్హినై  
యడుగంబోయి
న  
 బోదునీదు 

అనయమారొరతులంబ్రణావనో 
అనయమారొరతులంప్రాణావనో 

ఆదేశ 
సరళమునా 

రూపం 
సరైనది. 

101. పద్ 
పదామరాధక 
శ్రేణి యునెా 
డకు నిానుా 
భజింపుఁ
గాుఁ 
గనియు 

పద్ పదామరాధక 
శ్రేణి యునెాడ 
కున్స నినుా 
భజింపుఁగాుఁ 
గనియు 

పద్పదామరాధక 
శ్రేణియునెాడకు  
నినుా భజింపగా 
గనియు 

పద్పదామరాధక 
శ్రేణియు 
నెాడకు నినుా 
భజింపగాగనియు 

పద్పదామరాధక 
శ్రేణియు 
నెాడకు నినుా 
భజింపుఁగాుఁ 
గనియు 

పద్ పదామరాధక 
శ్రేణియు 
నెాడకున్స నినుా 
భజింప గాుఁ 
గనియు 

పద్పదామరాధక 
శ్రేణియు 
నెాడకున్స నినుా 
భజింపుఁగాుఁ 
గనియు 

పద్పదామరాధక 
శ్రేణియు 
నెాడకున్స  
నినుా భజింప 
గా గనియు 

పద్పదామరాధక 
శ్రేణియు 
నెాడకు నినుా 
భజింపగాగని 
యు 

పద్పదామరాధక 
శ్రేణియు నెాడకు  
నినుా భజింపగా 
గనియు 

పద్పదామరాధక 
శ్రేణియు 
నెాడకున్స నినుా 
భజింపగాుఁ 
గనియు 

భజింపుఁగా 
భజింపగా 

ఖ్ండ 
బ్లందువునా 

రూపం 
సరైనది.  

1. మ్ద్మాంతగము 102. పరిమ్ళంబుల్ 
మోక్ష మీుఁ 
జాలునే 
మ్దిలో 

పరిమ్ళంబుల్ 
మోక్ష 
మీుఁజాలునేుఁ 
మ్దిలో 

పరిమ్ళంబు 
లోమక్ష మీజాలునే 
మ్దిలో 

పరిమ్ళంబులోమక్ష 
మీజాలునే 
మ్దిలో 

పరిమ్ళంబులోమ
క్ష 
మీుఁజాలునే 
మ్దిలో 

పరిమ్ళంబుల్ 
మోక్ష మీుఁ 
జాలునే 
మ్దిలో 

పరిమ్ళంబుల్ 
మోక్ష మీుఁజాలునే 
మ్దిలో 

పరిమ్ళంబు 
లోమక్ష మీజాలునే 
మ్దిలో 

పరిమ్ళంబు 
లోమక్ష మీజాలునే 
మ్దిలో 

పరిమ్ళంబు 
లోమక్ష మీజాలునే 
మ్దిలో 

పరిమ్ళంబుల్ 
మోక్ష 
మీుఁజాలునే 
మ్దిలో 

మోక్షమీుఁ జాలునే 
మోక్షమీ జాలునే 

బ్లందువునా 
రూపం సరైంది. 

103. వీని నపేక్ష 
చేసి నృ 
పధామ్రదావర 
దేశంబుుఁ గాచి 

వీని నపేక్ష 
నేసి నృపధామ్ 
దావర దేశంబుుఁగా 
చి 

వీనినపేక్ష 
చేసి నృపథామ్  
దావర దేశంబుగా 
చి 

వీని నపేక్ష 
చేసి నృపథామ్  
దావర దేశంబుగా 
౦చి 

వీని నపేక్ష 
సేసి నృపధామ్  
దావర 
దేశంబుుఁగా 
చి 

వీని నపేక్ష 
చేసి నృపధామ్  
దావర దేశంబుగా 
చి 

వీనినపేక్ష 
సేసి నృపధామ్  
దావర దేశంబుుఁ 
గాచి 

వీని నపేక్ష 
చేసి నృపధామ్  
దావరా దేశంబు 
గాంచి 

వీని నపేక్ష 
చేసి నృపధా 
మ్దావర 
దేశంబు 
గాంచి 

వీని నపేక్ష 
చేసి నృపధా 
మ్దావర దేశంబు 
గాంచి 

వీని నపేక్ష 
చేసి నృపధామ్  
దావర దేశంబు 
గాచి 

చేసి 
సేసి 
నేసి 

 

‘చేసి’ సరైనది.  
ఎందుకంటే ‘సేసి’ 

ఉచాురణలో 
ఉంది గాని 

రాతలో అరుదు. 
‘నేసి’ ముద్రణ 

దోషం. 
32
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రోసీరోయదు 104. బాసీ పాయదు 
పుత్ర మిత్ర 
జన సంపద్రాిరం 
తి 
వాంఛాలతల్ 

బాసీ పాయదు 
పుతుమిత్ర 
జన సంపద్రాిరంతి  
వాంఛాలతల్ 

పాసీ పాయదు 
పుత్రమిత్ర 
ధన సంపద్రాిరంతి  
వాంఛాలతల్ 

పాసీ పాయదు 
పుత్ర మిత్ర 
ధన సంపద్రాిరంతి  
వాంఛాలతల్ 

పాసీ పాయదు 
పుత్రమిత్ర 
జన సంపద్రాిరంతి  
వాంఛాలతల్ 

బాసీ పాయదు 
పుత్రమిత్రజన 
సంపద్రాిరంతి 
వాంఛాలతల్ 

బాసీ పాయదు 
పుత్రమిత్ర 
జన సంపద్రాిరంతి  
వాంఛాలతల్ 

పాసీ పాయదు 
పుత్రమిత్ర 
ధన సంపద్రాిరంతి  
వాంఛాలతల్ 

పాసీ పాయదు 
పుత్రమిత్ర 
ధన 
సంపద్రాిరంతి  
వాంఛాలతల్ 

పాసీ పాయదు 
పుత్రమిత్ర 
ధన సంపద్రాిరంతి  
వాంఛాలతల్ 

బాసీ పాయదు 
పుత్రమిత్రజన 
సంపద్రాిరంతి  
వాంఛాలతల్ 

సౌఖ్యంబులన్స బాసీ 
పాయదు 
సౌఖ్యంబులన్స పాసీ 
పయదు 

బ్లందువు లేదు 
కబట్టట రండు 

రూపాలు సరైనవే. 

33 ఎనేాళ్ళండుదు 105. ఎనేాళ్ిండుదు ఎనేా ళ్ళండితి ఎనేాళ్ళండుదు ఎనేాళ్ళండుదు ఎనేాళ్ళండుదు ఎనేాళ్ళండుదు ఎనేాళ్ళండుదు ఎనేాళ్ళండుదు ఎనేాళ్ళండుదు ఎనేాళ్ళండుదు ఎనేాళ్ళండుదు ఇుఁక బ్లందువున 
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. నేమిగందు 
నిుఁక 

నేమి గంట్ట 
నిుఁక 

నేమిగందు నిక నేమి గందునిక నేమి గందునిుఁక నేమి గందు నిుఁక నేమి గందు నిుఁక నేమిగందునిక నేమి గందునిక నేమి గందునిక నేమి గందునిుఁక ఇక రూపం సరైనది. 

34
. 

చావన్స గాలము  106. చావం గాలము 
చేరు వౌటె 
ఱుఁగియుం 
జాలింపుఁగా 

చావన్స కలము 
చేరువాటెఱుఁ 
గియుండాలింపుఁ 
గా 

చావంగాలము 
చేరు 
వౌటెరిగియుం 
చాలింపలేక 

చావం గాలము 
చేరువౌటెరిగి 
యుంచాలింపగా 

చావం గాలము 
చేరువౌటెఱుఁ 
గియుం 
జాలింపగా 

చావం గాలము 
చేరువౌ టెఱుఁ 
గియున్స 
జాలింపుఁ 
గా 

చావంగాలము 
చేరువౌ టెఱుఁ 
గియుంజాలింపుఁగా 

చావంగాలము 
చేరువౌ 
టెరిగియుం 
చాలింపగా 

చావంగాలము 
చేరువౌటెరిగి 
యుం 
చాలింపగా 

చావంగాలము 
చేరు 
వౌటెరిగియుం 
చాలింపగా 

చావం గాలము 
చేరువౌ 
టెఱుఁ గియున్స 
జాలింపుఁగా 

ఎఱుఁగియుం 
జాలింపుఁగా 
ఎఱగియు 
చాలింపగా 

రండు రూపాలు 
సరైనవే. 

107. తనేా వైదుయండు 
చికిత్ుఁ బ్రోవ 
 గలడో 

తనేా వైదుయండు 
చికిత్బ్రోవ 
 గలుఁదో 

తనేా వైదుయండు 
చికిత్బ్రోవగల 
దో 

తనేా వైదుయండు 
చికిత్బ్రోవ 
 గలడో 

తనేా వైదుయండు 
చికిత్ుఁ బ్రోవుఁ 
 గలడో 

తనేా వైదుయండు 
చికిత్ుఁ బ్రోవగల 
డో 

తనేా వైదుయండు 
చికిత్ుఁ బ్రోవుఁ 
 గలడో 

తనేా వైదుయండు 
చికిత్ బ్రోవ 
 గలడో 

తనేా వైదుయండు 
చికిత్ బ్రోవ 
 గలడో 

తనేా వైదుయండు 
చికిత్ బ్రోవ 
 గలడో 

తనేా వైదుయండు 
చికిత్ుఁ  
బ్రోవ గలడో 

చికిత్ుఁ బ్రోవగలడో 
చికిత్ బ్రోవగలడో 

బ్లందువునా 
రూపం మాత్రమే 
ఆమోద్యోగయమై

నది.  
35
. 

దినముం 108. నిానుుఁ జూడుఁ 
గనా నదివో 
సౌఖ్యంబు 

నిానుుఁ జూడుఁగనా 
నదివో సౌఖ్యంబు 

నిానుుఁ జూడగనా 
నదివో సౌఖ్యంబు 

నిను జూడగనా 
నదివోసౌఖ్యంబు 

నిానుుఁ జూడుఁ 
గనా నదివో 
సౌఖ్యంబు 

నిానుుఁ జూడగనా 
నదివో సౌఖ్యంబు 

నిానుుఁ జూడ 
గనా నదివో 
సౌఖ్యంబు 

నిాను జూడగనా 
నదివో సౌఖ్యంబు 

నిను జూడగనా 
నదివో 
సౌఖ్యంబు 

నిను జూడగనా 
నదివో సౌఖ్యంబు 

నిాను జూడగనా 
నదివో సౌఖ్యంబు 

నినుుఁ జూడుఁ గ 
నిను జూడగ 

బ్లందువునా 
రూపమే సరైనది. 

36
. 

ఆలంచున్స 109. ఆలంచునెమడ 
 గట్టట దానికి 
నపతయశ్రేణిుఁ 
గలిపంచి 

ఆలంచున్స 
మెడుఁ గట్టట దానికి 
నపతయశ్రేణిుఁ 
గలిపంచి 

ఆలంచునెమడగట్టట 
దానికి నపతయ 
శ్రేణి కలిపంచి 

ఆలంచునెమడగట్టట 
దానికి నపతయ 
శ్రేణి కలిపంచి 

ఆలంచునెమడుఁ 
గట్టట దానికి 
నపతయ  
శ్రేణిుఁగలిపంచి 

ఆలంచున్స మెడుఁ 
గట్టట దానికి 
నపతయ  
శ్రేణిుఁ గలిపంచి 

ఆలంచున్స 
మెడుఁ గట్టట దానికి 
నపతయశ్రేణిుఁ 
గలిపంచి 

ఆలంచునెమడ 
గట్టట దానికి 
నపతయశ్రేణి 
కలిపంచి 

ఆలంచునెమడగట్టట 
దానికి నపతయ 
శ్రేణి కలిపంచి 

ఆలంచునెమడగట్టట 
దానికినపతయ  
శ్రేణి కలిపంచి 

ఆలంచున్స 
మెడుఁ గట్టట 
దానికి నపతయ 
శ్రేణిుఁగలిపంచి 

మెడుఁ గట్టట 
మెడ గట్టట 

బ్లందువునా 
రూపమే సరైంది. 

110. తదాిల వ్రాత 
ము నిచిుపుచుు 
కొను 
సంబంధం 
బుుఁ గావించి 

తదాిల వ్రాతము  
నిచిు పుచుుకొను  
సంబంధంబు  
గావించి 

తదాిల వ్రాతము  
నిచిు పుచుుకొను  
సంబంధంబు 
గావించి 

తదాాల వ్రాతము  
నిచిు పుచుుకొను  
సంబంధంబు  
గావించి 

తదాిల వ్రాతము 
నిచిు పుచుుటను 
సంబంధంబు 
గావించి 

తదాిల వ్రాతము  
నిచిుపుచుుకొను 
సంబంధంబు 
గావించి 

తదాిల వ్రాతము 
నిచిుపుచుుకొను 
సంబంధంబు 
గావించి 

తదాిల  
వ్రాతము నిచిు 
పుచుుకొను 
సంబంధంబు 
గావించి 

తదాిల వ్రాతము 
నిచిుపుచుుకొను 
సంబంధంబు 
గావించి 

తదాిల వ్రాతము 
నిచిు పుచుుకొను 
సంబంధంబు 
గావించి 

తదాిల వ్రాతము 
నిచిుపుచుుకొను 
సంబంధంబు 
గావించి 

సంబంధంబుుఁ 
గావించి 
సంబంధంబు 
గావించి 

బ్లందువునా 
రూపం సరైంది.  

111. గొంద్ఱం 
ద్రిపపుఁ గాసీల 
నీ్లయమ్రిు 
నటిా సుఁగితో 

గొంద్ఱం 
ద్రిపపుఁ గాసీల 
నీ్ల యమ్రిు 
నటిా సుఁగితో 

గొంద్రం 
ద్రిపపగాసీల 
నీ్ననమ్రిు 
నటిా సంగితో 

గొంద్రంద్రిపపగా 
సీల నీ్ల నమ్రిు 
నటిా సంగితో 

గొంద్ఱం 
ద్రిపపుఁగాుఁ 
సీలనీ్ల 
యమ్రిున 
టిా సుఁగితో 

గొంద్ఱం 
ద్రిపపగా 
సీలన్స సీల 
నమ్రిు 
నటిా సుఁగితో 

గొంద్ఱం 
ద్రిపపుఁ గాసీల 
నీ్లయమ్రిున 
టిా సుఁగితో 

గొంద్రం 
ద్రిపపగాసీల 
నీ్లనమ్రిున 
టిా సంగితో 

గొంద్రం  
ద్రిపపగాసీల 
నీ్లనమ్రిున 
టిా సంగితో 

గొంద్రం ద్రిపపగా 
సీలనీ్లనమ్రిున 
టిా సంగితో 

గొంద్ఱం  
ద్రిపపగాసీలన్స 
సీల నమ్రిు 
నట్లి సుఁగితో 

త్రిపపుఁ గా 
త్రిపపగా 

బ్లందువునా 
రూపం సరైనది. 

37
. 

తనువే 112. మీ గతుల 
రంటనేారుప 

మీ గతుల 
రంటనేారుప 

మా గతుల 
రంటనేరుప 

మా గతుల 
రంట నేారుప 

మా గతుల 
రంట నేారుప 

మా గతుల 
రంట నేారుప 

మీ గతుల 
రంట నేారుప 

మా గతుల 
రంట నేారుప 

మా గతులరంట  
నేారుప 

మా గతులరంట  
నేారుప 

మా గతుల 
రంట నేారుప 

మీ గతుల్   ఈ 
మా గతుల్   ఆ  

సంబోధనలో ‘ఈ’ 
మ్ధయమ్ 
పురుషగాను, ‘ఆ’ 
ప్రథమ్ 
పురుషగాను 
ఉపకరిసుాంది.  
అయిత ‘ఈ’ అని 
వాడటమే 
సమ్ంజసంగా 
ఉంది.  

38
. 

పదున్నలేొలె 113. పదున్నలేొవె 
మ్హాయుగం

పదున్నలేొలె 
మ్హాయుగంబు 

పదున్నలేొలె 
మ్హాయుగంబు 

పదున్నలేొలె 
మ్హాయుగంబు 

పదున్నలేొలె 
మ్హాయుగంబు 

పదున్నలేొలె 
మ్హాయుగంబు 

పదు న్నలేొలె 
మ్హా యుగంబు 

పదున్నలేొలె 
మ్హాయుగంబు 

పదున్నలేొలె 
మ్హాయుగంబు 

పదున్నలేొలె 
మ్హాయుగంబు 

పదున్నలేొలె 
మ్హాయుగంబు 

ఒక 
ఓక 

‘ఒక’ అనేది 
సరైనది. 
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బు 
ల్పకభూపాలుం
డు 
చెలిించె 

ల్పకభూపాలుండు 
చెలిించె 

ల్పకభూపాలుండు 
చెలిించె 

ల్పక భూపాలుండు 
చెలిించె 

ల్పకభూ 
పాలుండు 
చెలిించె 

ల్పకభూపాలుం
డు 
చెలిించె 

ల్పక భూపాలుండు 
చెలిించె 

లోకభూపాలుం
డు 
చెలిించె 

ల్పక 
భూపాలుండు 
చెలిించె 

ల్పక 
భూపాలుండు 
చెలిించె 

ల్పక 
భూపాలుండు 
చెలిించె 

  114. న్గకుఁడాయు 
షమంతుుఁడై 
వీరియభయద్
యం 
బెవవరు 
చెపపుఁగా 

న్గకుఁడాయుషమం
తు  
డై వీరియభయద్ 
యం బెవవరు  
చెపపుఁగా 

న్గకుఁడాయుషమం
తుడై 
వీరియభయద్యం 
బెవవరు చెపపగా 

న్గకడాయుషమంతుడై 
వీరియభయద్యం 
బెవవరు చెపపగా 

న్గకుఁ డా 
యుషమంతుడై 
వీరియభయద్యం 
బెవవరు చెపపుఁగా 

న్గకడాయుషమం
తుడై 
వీరి 
యభయద్యం 
బెవవరు చెపపగా 

న్గకుఁడాయు 
షమంతుుఁడై 
వీరియభయద్యం 
బెవవరు చెపపుఁగా 

న్గకడాయు 
షమంతుుఁడై వీరి  
యభయద్యం 
బెవవరు చెపపగా 

న్గకడాయుషమం
తుడై 
వీరియభయద్య 
౦బెవవరు  
చెపపగా 

న్గకడాయుషమంతు
డై 
వీరియభయద్యం 
బెవవరు చెపపగా 

న్గకడాయుషమం  
తొడై వీరి  
యభయద్యం 
బెవవరు చెపపగా 

ఒకుఁడాయుషమంతుడై 
ఒకడాయుషమంతుడై 

బ్లందువునా 
రూపం సరైనది 
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రాజనాంతనె 115. రాజనాంతనె 
పోవున్న 
కృపయు 
ధరమంబాభిజా 
తయంబు 

రాజనాంతనె 
పోవున్నకృపయు 
ధరమంబాభిజా 
తయంబు 

రాజనాంతనె 
బోవున్నకృప 
యు ధరమం 
బాభిజాతయంబు 

రాజనాంతనె 
బోవున్నకృపయు 
ధరమంబాభిజాతయం 
బు 

రాజనాంతనె 
పూవున్నకృపయు 
ధరమంబాభి 
జాతయంబు 

రాజనాంతనె 
పోవున్నకృపయు 
ధరమంబాభి 
జాతయంబు 

రాజనాంతనె 
పోవున్న 
కృపయు 
ధరమం బాభి 
జాతయంబు 

రాజనాంతనె 
బోవున్న 
కృపయు 
ధరమం బాభి 
జాతయంబు 

రాజనాంతనె 
బోవున్న 
కృపయు 
ధరమంబాభి  
జాతయంబు 

రాజనాంతనె 
బోవున్న కృపయు 
ధరమంబాభి 
జాతయంబు 

రాజనాంతనె 
పోవున్నకృపయు 
ధరమంబాభి 
జాతయంబు 

రాజనాంతనె 
పోవున్న 
రాజనాంతనె 
బోవున్న  
 

మొద్ట్టది సరైనది 
ఎందుకంటే ‘న’ 

కరం 
పద్గతంగా 
ఉంది గాని 

ద్రుతముకదు. 
అందువలి సరళం 

రాదు. 
40
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మునునీచే 116. విచారినిుఁ 
గాుఁగా 
నినుుఁగానుఁగాక 
మ్దిలో 
శ్రీక.... 

విచారినిుఁ గాుఁగా 
నినుుఁగానుఁగాక 
మ్దిలో 
శ్రీక.... 

విచారిణిగాగా 
నినుగానగాక 
మ్దిలో శ్రీక.... 

విచారి ణిగాగా 
నిను గానగాక 
మ్దిలో శ్రీక.... 

విచారిని గాుఁగా 
నిను గానుఁగాక 
మ్దిలో శ్రీక.... 

విచారినిుఁ గాగా 
నినుుఁగానుఁగాక 
మ్దిలో శ్రీక.... 

విచారినిుఁ గాుఁగా 
నినుుఁ గాన 
నేను మ్దిలో 
శ్రీక.... 

 విచారిణిగాగా 
నిను గానరాక 
మ్దిలో 
 

విచారిణి గాగా 
నిను గానరాక 
మ్దిలో 
 

విచారినిుఁ గాగా 
నినుుఁ గానుఁగాక 
మ్దిలో 
 

విచారినిుఁ 
గాుఁగానినుుఁ 
గానుఁ గాక 
 
విచారిని గాగా నిను 
గాన గాక 

బ్లందువునా 
రూపం సరైనది. 

117. మును నీచే 
నపవరొరాజయ 
పద్వీ 

మును నీచే 
నపవరొరాజయ 
పద్వీ 

మును నీచే 
నపవరొ రాజ 
పద్వీ 

మును నీచే 
నపవరొ రాజ 
పద్వీ 

మును నీచే 
నపవరొరాజయ 
పద్వీ 

మును నీచే 
నపవరొ రాజయ 
పద్వీ 

మును నీచే 
నపవరొ రాజయ 
పద్వీ 

 మును నీచే 
నపవరొ రాజ 
పద్వీ 

మును నీచే 
నపవరొ రాజ 
పద్వీ 

మును నీచే 
నపవరొ రాజ 
పద్వీ 

అపవరొ రాజయ = 
మోక్ష 
సామ్రాజయమున 
అపవరొ రాజ = 

సంద్రాానిా బట్టట 
రాజయ సరైనది. 
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పవమాన్నశన 118. భవదుఃఖ్ంబు 
లుఁ బాపుట్లపుప 
 గొలుఁదిం 
బాట్టంచి 

భవదుఃఖ్ంబు 
లుఁ బాపుట్లపుప 
 జెలుఁదిం 
బాట్టంచి 

భవదుఃఖ్ంబు 
ల బాపు ట్లపుప 
గొలదింబాట్టంచి 

భవదుఃఖ్ంబుల 
బాపుట్లపుప 
గొలదింబాట్టంచి 

భవదుఃఖ్ంబు 
లుఁ బాపుట్లపుప 
 జెలుఁదిం 
బాట్టంచి 

భవదుఃఖ్ంబు 
లుఁ బాపుట్లపుప 
 జెలుఁదిం 
బాట్టంచి 

భవదుఃఖ్ంబు 
లుఁ బాపుట్లపుప 
జెలుఁదిం 
బాట్టంచి 

భవదుఃఖ్ంబుల 
బాపుట్లపుప 
గొలదింబాట్టంచి 

భవదుఃఖ్ంబుల 
బాపుట్లపుప 
గొలదింబాట్టంచి 

భవదుఃఖ్ంబుల 
బాపుట్లపుప 
గొలదింబాట్టంచి 

భవదుఃఖ్ంబు 
లుఁ బాపుట్లపుప 
 జెలుఁదిం 
బాట్టంచి 

దుఃఖ్ంబులుఁ 
బాపుట్లపుపుఁ 
గొలుఁదిం 
దుఃఖ్ంబుల 
బాపుట్లపుప గొలదిం 
బాట్టంచి 

బ్లందువులునా 
రూపం సరైనది. 
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అమ్రస్త్రీల 119. నీ సేవుఁ జేసి 
మ్హాపాతక 
వారి రాశిుఁ 
గడతున్స 
 

నీ సేవుఁ జేసి 
మ్హాపాతక 
వారి రాశిుఁ 
గడతున్స 
 

నీ సేవ చేసి 
మ్హా పాతక 
వారాశి గడతున్స 
 

నీ సేవ చేసి 
మ్హా పాతక 
వారాశి గడతున్స 
 

నీ సేవుఁ జేసి 
మ్హా పాతక 
వారి రాశిుఁ 
గడతున్స 
 

నీ సేవ చేసి 
మ్హాపాతక 
వారాశిుఁ గడ 
తున్స 
 

నీ సేవుఁ జేసి 
మ్హాపాతక 
వారి రాశిుఁ 
గడతున్స 
 

నీ సేవ చేసి 
మ్హాపాతక 
వారిథ రాశిుఁ 
గడతున్స 
 

నీ సేవ చేసి 
మ్హాపాతక 
వారాశిుఁ 
గడతున్స 
 

నీ సేవ చేసి 
మ్హాపాతక 
వారాశి 
గడతున్స 
 

నీ సేవ చేసి 
మ్హాపాతక 
వారిరాశిుఁ 
గడతున్స 
 

సేవుఁ జేసి 
సేవ చేసి 

రండు రూపాలు 
ఆమోద్ 

యోగాయలే. 

120. నీ సేవుఁజేసి నీ సేవుఁ జేసి నీ సేవ చేసి నీ సేవ చేసి నీ సేవుఁ జేసి నీ సేవ చేసి నీ సేవుఁజేసి నీ సేవ చేసి నీ సేవ చేసి నీ సేవ చేసి నీ సేవచేసి వారిరాశిుఁ గడుతున్స బ్లందువునా 
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మ్హా పాతక 
వారిరాశిుఁ 
గడతున్స 

మ్హా పాతక 
వారిరాశిుఁ 
గడతున్స 

మ్హా పాతక 
వారాశి గడతున్స 

మ్హా పాతక 
వారాశి గడు 
తున్స 

మ్హా పాతక 
వారిరాశిుఁ 
గడతున్స 

మ్హా పాతక 
వారాశిుఁగడ  
తున్స 

మ్హాపాతక 
వారిరాశిుఁ 
గడతున్స 

మ్హాపాతక 
వారిథ రాశి 
గడతున్స 

మ్హాపాతక 
వారాశి 
గడతున్స 

మ్హా పాతక 
వారాశి గడతున్స 

మ్హాపాతక 
వారిరాశిుఁ 
గడతున్స 

వారిరాశి గడుతున్స రూపం సరైనది.  
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చనువారిం 121. చనువారింగని 
యేడుువారు 
జముుఁ డా 

చనువారింగని 
యేడుువారు 
జముుఁ డా 

చనువారింగని 
యేడుువారు 
జముడా 

చనువారింగని 
యేడుువారు 
జముడా 

చనువారింగని 
యేడుువారు 
జముుఁడా 

చనువారింగని 
యేడుువారు 
జముుఁడా 

చనువారింగని 
యేడుువారు 
జముుఁడా 

 చనువారింగని 
యేడుువారు 
జముడా 

చనువారింగని 
యేడుువారు 
జముడా 

చనువారింగని 
యేడుువారు 
జముుఁడా 

జముుఁడా = 
యముడా 
జముడా = 
యముడా 

అయిత ‘డు’ కు 
ముందు బ్లందువు 

ఉండడం 
సరైనది. 

122. సతయంబుగా 
వతుా యేమ్ను 
మానంబ్లుఁకుఁ 
లేదు 

సతయంబుగా 
వతుాయేమ్ను 
మ్న్నంబ్లుఁకుఁ 
లేదు 

సతయంబుగా 
వతుాయేమ్ను 
మానంబ్లక లేదు 

సతయంబుగా 
వతుాయే మ్ను 
మానంబ్లక లేదు 

సతయంబుగా 
వతుా యే 
మాను మానం 
బ్లుఁక లేదు 

సతయంబుగా 
వతుా యేమ్ను 
మానంబ్లుఁకుఁ 
లేదు 

సతయంబుగా 
వతుా యే 
మానుమ్నం 
బ్లుఁక లేదు 

 సతయంబుగా 
వతుా యేమ్ను 
మానంబ్లక లేదు 

సతయంబుగా 
వతుా యే మ్ను  
మానంబ్లక లేదు 

సతయంబుగా 
వతుా యేమ్ను 
మానం బ్లకలేదు 

ఇుఁక 
ఇక 

బ్లందువునా 
రూపం సరైనది. 

123. ముమామట్టకిన్స 
జూడుఁగాచెనవ
టుట 
లాొనరు 

ముమామట్టకిం 
జూడుఁ గాుఁ 
జెనుఁటుల్ 
గానరు 

ముమామట్టకిం 
జూడగాచెనటు 
లాొనరు 

ముమామట్టకిం 
జూడగాచెనటు 
లాొనరు 

ముమామట్టకిం 
జూడుఁగాుఁ 
జెనటులాొనరు 

ముమామట్టకిం 
జూడగాుఁ జెనటు 
లాొనరు 

ముమామట్టకిం 
జూడుఁ గాుఁ 
జె నుఁటుల్ 
గానరు 

 ముమామట్టకిం 
జూడగా 
చెనటులాొనరు 

ముమామట్టకిం 
జూడగాచెనట్ 
లాొనరు. 

ముమామట్టకిం 
జూడగాుఁ 
జెనటులాొనరు 

చూడుఁగా 
చూడగా 

బ్లందువునా 
రూపం సరైనది.  
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భవదుఃఖ్ంబులు 124. భవదుఃఖ్ంబు 
లు రాజకీట 
ములనేుఁ 
బ్రరిథంచినం 

భవదుఃఖ్ంబులు 
రాజకీటములనేుఁ 
బ్రరిథంచినం 

భవదుఃఖ్ంబులు 
రాజకీటములనే 
బ్రరిధంచినన్స 

భవదుఃఖ్ంబులు 
రాజకీటములనే 
బ్రరిథంచినన్స 

భవదుఃఖ్ంబులు 
రాజకీటముల 
నే బ్రరిథంచినం 

భవదుఃఖ్ంబులు 
రాజకీటములనేుఁ 
బ్రరిథంచినన్స 

భవదుఃఖ్ంబులు 
రాజకీటములం 
బ్రరిథంచినం 

భవదుఃఖ్ంబు 
రాజకీటముల 
నేుఁ బ్రరిథంచినన్స 

భవదుఃఖ్ంబులు 
రాజకీటములనే 
బ్రరిధంచినన్స 

భవదుఃఖ్ంబులు 
రాజకీటములనే 
బ్రరిధంచినన్స 

భవదుఃఖ్ంబులు 
రాజకీటములనే 
బ్రరిథంచినన్స 

....నేుఁ బ్రరిథంచినం 

....నే బ్రరిథంచినం 
బ్లందువునా 

రూపం సరైనది. 

125. కరుణయద్ృష్టట 
విశేషంబున 
నిచుుచంటబలె 
శ్రీక.... 

కరుణయ ద్ృష్టట 
విశేషంబున 
నిచుుచంట 
బలెనో శ్రీక.... 

కరుణయ ద్ృష్టట 
విశేషంబున నిచుు 
చంటవలెనో 
శ్రీక.... 

కరుణయ ద్ృష్టట 
విశేషంబు 
నిచుుచంట్ట 
వలెన్గ శ్రీక.... 

కరుణయద్ృష్టట 
విశేషంబున 
నిచుుచంటుఁ 
బలెనో శ్రీక.... 

కరుణయ ద్ృష్టట 
విశేషంబున 
నిచుుచంటుఁ  
బలెనో శ్రీక.... 

కరుణయ ద్ృష్టట 
విశేషంబున 
నిచుుచంట 
బలెనో శ్రీక.... 

కరుణయ ద్ృష్టట 
విశేషంబున 
నిచుుచంట 
వలెనో శ్రీక.... 

కరుణయ ద్ృష్టట 
విశేషంబున 
నిచుుచంట్ట  
వలెశ్రీక.... 

కరుణయ ద్ృష్టట 
విశేషంబున 
నిచుుచంట్ట  
వలెశ్రీక.... 

కరుణయ ద్ృష్టట 
విశేషంబున 
నిచుుచంటుఁ  
బలెనో శ్రీక.... 

చంటబలెనో 
చంటవలెనో 
చంటుఁబలెనో 

మూడో రూపం 
సరైంది 

ఎందుకంటే 
బ్లందువు ఉంది 

కబట్టట 
45. పవిపుషపంబగు 126. శివేశివేతాయ 

భాషణోలాి 
సికిన్స 

శివ శివేతాయభా  
షణోలాిసికిన్స 

శివ శివేతాయ 
భాషణోలాిసికిన్స 

శివ శివేతాయ 
భాషణోలాిసికి
న్స 

శివ శివేతాయ 
భాషణోలాిసికిన్స 

శివ శివేతాయ 
భాషణోలాిసికిన్స 

శివ శివేతాయ 
భాషణోలాిసికిన్స 

శివ శివేతాయ 
భాషణోలాిసికిన్స 

శివ శివేతాయ 
భాషణోలాిసికిన్స 

శివ శివేతాయ 
భాషణోలాిసికిన్స 

శివ శివేతాయ 
భాషణోలాిసికిన్స 

శివ 
శివే 

ఛంద్సు్ ప్రకరం 
శివ సరైనది. 

127. నీ న్నమ్ము  
సరవవశయకర
మౌ 

నీ న్నమ్ము  
సరవవశయకరమౌ 

నీ న్నమ్ము  
సరవవశయకరమౌ 

నీ న్నమ్ము  
సరవవశయకర
మౌ 

నీ న్నమ్ము  
సరవవశయకరమౌ 

నీ న్నమ్ము  
సరవవశయకరమౌ 

నీ న్నమ్ము  
సరవవశయకరమౌ 

నీ న్నమ్ము  
సరవవశయకతమౌ 

నీ న్నమ్ము  
సరవవశయకరమౌ 

నీ న్నమ్ము  
సరవవశయకరమౌ 

నీ న్నమ్ము  
సరవవశయకరమౌ 

కరమౌ 
కతమౌ 

సంద్రాానిా బట్టట 
కరమౌ సరైన 

రూపం. 
‘త’ ముద్రణా దోషం. 

46. లేవో కనల 128. లేవో కనల 
గంద్మూల 
ఫలముల్ 

లేవో కనల 
గంద్మూల 
ఫలముల్ 

లేవో గానల 
కంద్మూల 
ఫలముల్ 

లేవో గానల 
కంద్మూల 
ఫలముల్ 

లేవో కనల 
గంద్మూల 
ఫలముల్ 

లేవో కనలుఁ 
గంద్మూల 
ఫలముల్ 

లేవోకనల 
గంద్మూల 
ఫలముల్ 

లేవో గానల 
కంద్మూల 
ఫలముల్ 

లేవో గానల 
కంద్మూల 
ఫలముల్ 

లేవో గానల 
కంద్మూల 
ఫలముల్ 

లేవో కనలుఁ 
గంద్మూల 
ఫలముల్ 

లేవోకనలుఁ 
గంద్మూల 
లేవోగానల కంద్మూల 
లేవోగానల గంద్మూల 

మొద్ట్ట రూపం 
సరైనది. 

129. యేఱులుఁబల ి
వాసారణముల్ 

యేఱులుఁబలవిా 
సారణముల్ 

యేఱులపలవిా 
సారణముల్ 

యేఱులపలవిా 
సారణముల్ 

యేఱులుఁబల ి
వాసారణముల్ 

యేఱుల బల ి
వాసారణముల్ 

యేఱులుఁ 
బలవిాసారణ 
ముల్ 

యేఱుల  
పలివాసారణ 
ముల్ 

యేఱుల  
పలివాసారణ 
ముల్ 

యేఱుల పలవిా  
సారణముల్ 

యేఱుల 
బలవిాసారణ 
ముల్ 

యేఱులుఁ బలివా 
యేఱుల పలివా 

రండూ సరైనవి. 

130. భూపాలురన్స 
సేవలే్యుఁగ 

భూపాలురన్స 
సేవల్ సేయుఁగ 

భూపాలురన్స 
సేవల్ సేయుఁగ 

భూపాలురన్స 
సేవలే్యగ 

భూపాలురన్స 
సేవల్ సేయుఁగ 

భూపాలురన్స 
సేవల్ చేయగుఁ 

భూపాలురన్స 
సేవల్ చేయుఁగుఁ 

భూపాలురన్స 
సేవలే్యగు 

భూపాలురన్స 
సేవలే్యగ 

భూపాలురన్స 
సేవలే్యగ 

భూపాలురన్స 
సేవల్ చేయగ 

సేవల్ సేయుఁగ 
సేవలే్యగ 

బ్లందువునా రూపం 
సరైనది. 
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బోదు రేల్పకొ 
జనుల్ 

బోదురేల్పకొ 
జనుల్ 

బోదు రేల్పకో 
జనుల్ 

బోదు రేల్పకో 
జనుల్ 

 బోదు  
రేల్పకొజనుల్ 

బోదు రేల్పకొ 
జనుల్ 

బోదు రేల్పకొ 
జనుల్ 

బోదు రేల్పకొ 
జనుల్ 

బోదు రేల్పకో 
జనుల్ 

బోదు రేల్పకో 
జనుల్ 

 బోదు రేలకొ 
జనుల్ 

47. మునునే 131. మునునేుఁ 
బుట్టటనపుటుట 
లెనిా గలవో 

మునునేుఁ 
బుట్టటనపుటుటలెనిా  
గలవో 

మునునేుఁ పుట్టటన 
పుటుట లెనిా  
గలవో 

మును నే 
పుట్టటన 
పుటుటవులెనా 
గలవో 

మును నేుఁ 
బుట్టటన పుటుట 
లెనిా గలవో 

మునునేుఁ బుట్టటన 
పుటుటలెనిా  
గలవో 

మునునేుఁ బుట్టటన 
పుటుట లెనిా 
గలవో 

మునునేుఁ 
పుట్టటన పుటుట 
లెనిా గలవో 

మునునే పుట్టటన 
పుటుటలెనిా  
గలవో 

మునునే పుట్టటన  
పుటుటలెనిా  
గలవో 

మునునేుఁ 
బుట్టటన పుటుట 
లెనిా గలవో 

మునునేుఁ బుట్టటన 
మునునే పుట్టటన 

రండు రూపాలు 
సరైనవి. 

132. మోహంబుచే 
నందుుఁ జేసిన 
కరమంబుల 
ప్రోవులెనిాగల
వో 

మోహంబుచే 
నందుుఁ జేసిన 
కరమంబుల 
ప్రోవులెనిాగలవో 

మోహంబుచేనం  
దు చేసిన 
కరమంబుల 
ప్రోవులెనిాగలవో 

మోహంబుచే 
నందు చేసిన 
కరమంబుల 
ప్రోవులెనిాగల
వో 

మోహంబుచే 
నందుుఁ జేసిన 
కరమంబుల 
ప్రోవులెనిాగలవో 

మోహంబుచే 
నందుుఁ జేసిన 
కరమంబుల 
ప్రోవులెనిాగలవో 

మోహంబుచే 
నందుుఁ జేసిన 
కరమంబుల 
ప్రోవులెనిా 
గలవో 

మోహంబుచే 
నందు చేసిన 
కరమంబుల 
ప్రోవులెనిా 
గలవో 

మోహంబుచే 
నందు  చేసిన 
కరమంబుల 
ప్రోవులెనిాగలవో 

మోహంబుచే 
నందు చేసిన 
కరమంబుల 
ప్రోవులెనిాగలవో 

మోహంబుచే 
నందుుఁ చేసిన 
కరమంబుల ప్రోవు  
లెనిా గలవో 

అందుుఁ జేసిన 
అందు చేసిన 
అందుుఁ చేసిన 

మొద్ట్ట రండు 
రూపాలు సరైనవి. 

133. యునావాుఁడ 
నిదియే చాలిం 
పవే 

యునావాుఁడ 
నిదియే చాలింపవే 

యునావాడనిది 
యే చాలింపవే 

యునావాడ 
నిదియే చాలిం 
పవే 

యునావాడ 
నిదియే చాలిం 
పవే 

యునా వాడ 
నిదియే చాలింప 
వే 

యునావాుఁడ 
నిదియే చాలింప  
వే 

యునావాడ 
నిదియే చాలింప 
వే 

యునావాడ 
నిదియే చాలింప 
వే 

యునావాడ 
నిదియే చాలింప 
వే 

యునావాడ 
నిదియే  
చాలింపవే 

వాుఁడ 
వాడ 

ఖ్ండబ్లందువుకనా 
రూపం సరైనది. 

134. నినుాుఁ గొలిున 
పుణయంబునకుం 
గృపారతుుఁడవై 

నినుాుఁ గొలిున 
పుణయంబునకుం 
గృపారతుుఁడవై 

నినుా గొలిున 
పుణయంబునకుం 
గృపారతుడవై 

నినుా గొలిున 
పుణయంబున
కుం 
గృపారతుడవై 

నినుాుఁ గొలిున 
పుణయంబునకుం 
గృపారతుుఁడవై 

నినుా గొలిున 
పుణయంబునకుం 
గృపారతుడవై 

నినుాుఁ గొలిున 
పుణయంబునకుం 
గృపారతుుఁడవై 

నినుా గొలిున 
పుణయంబునకుం 
గృపారతుడవై 

నినుా గొలిున 
పుణయంబునకుం 
గృపారతుడవై 

నినుా గొలిున 
పుణయంబునకుం 
గృపారతుడవై 

నినుా గొలిున 
పుణయంబునకుం 
గృపారతుడవై 

నినుాుఁ గొలిున 
నినుా గొలిున 

బ్లందువునా రూపం 
సరైనది.  

48. తనువెందాక 135. తనువెందాుఁక 
ధరిత్రినుండు 
నను నందాుఁక 

తనువెందాుఁక 
ధరిత్రినుండు 
నను నందాుఁక 

తనువెందాక 
ధరిత్రినుండు 
నను నందాక 

తనువెందాక 
ధరిత్రి నుండు 
నో నందాక 

తనువెందాక 
ధరిత్రి నుండు 
నను నందాక 

తను వెందాక 
ధరిత్రి నుండు 
నను నందాక 

తనువెందాుఁక 
ధరిత్రి నుండు 
నను నందాుఁక 

తనువెందాక 
ధరిత్రినుండు 
నను నందాక 

తనువెందాుఁక 
ధరిత్రినుండు 
నో నందాక 

తను వెందాక 
ధరిత్రి నుండు 
నో నందాక 

తను వెందాక 
ధరిత్రినుండు 
నను నందాక 

తనువెందాక 
తనువెందాుఁక 

బ్లందువునా రూపం 
సరైనది. 

136. బాసిన చితాం 
బున నుండుఁ 
జేయుఁగద్వే 

బాసిన చితాం 
బున నుండుఁ 
జేయుఁగద్వే 

బాసిన చితాం 
బున నుండ 
చేయ గద్వే 

బాసిన 
చితాంబు  
న నుండ చేయ 
గద్వే 

బాసిన  
చితాంబున  
నుండుఁ 
జేయుఁగద్వే 

బాసిన  
చితాంబున  
నుండ 
జేయగద్వే 

బాసిన  
చితాంబున  
నుండుఁ జేయుఁ 
గద్వే 

బాసిన చితాంబున  
నుండ చేయ  
గద్వే 

బాసిన  
చితాంబున  
నుండ చేయ  
గద్వే 

బాసిన చితాంబు  
న నుండ చేయ  
గద్వే 

బాసిన 
చితాంబున  
నుండ జేయ  
గద్వే 

ప్రపంచంబుుఁ బాసిన 
ప్రపంబు బాసిన 

బ్లందువునా రూపం 
సరైనది. 

 

49. మ్లభూయిషట 137. మోముపై 
జలజంబో 
నిటలంబు 
చంద్రకళయో 

మోముదా 
జలజంబో 
నిటలంబు 
చంద్రకళయో 

మోముదా 
జలజంబో 
నిటలంబు 
చంద్రకళయో 

మోముదా 
జలజంబో 
నిటలంబు 
చంద్రకళయో 

మోముదా 
జలజంబో 
నిటలంబు 
చంద్రకళయో 

మోముతా 
జలజంబో 
నిటలంబు 
చంద్రకళయో 

మోముదా 
జలజంబో 
నిటలంబు 
చంద్రకళయో 

మోముదా 
జలజంబో 
నిటలంబు 
చంద్రకళయో 

మోముదా 
జలజంబో 
నిటలంబు 
చంద్రకళయో 

మోముదా 
జలజంబో 
నిటలంబు 
చంద్రకళయో 

మోముతా 
జలజంబో 
నిటలంబు 
చంద్రకలయో 

మోముపై 
మోముదా 

సంద్రాానిా బట్టట 
‘మోముదా’ సరైనది.  

50. జలకంబు 138. దీపుా లెమఱుం 
గులు 
నైవేద్యము 

దీపుా లెమఱుం 
గులు నైవేద్యము 

దీపుా లెమరం 
గులు నైవేద్యము 

దీపుాలెమరుం 
గులు 
నైవేద్యము 

దీపుా లెమఱుం 
గులు నైవేద్యము 

దీపుాల్ మెఱుం 
గులు నైవేద్యము 

దీపుాల్ మెఱుం 
గులు నైవేద్యము 

దీపుా లెమరుం 
గులు నైవేద్యము 

దీపుాలెమరుం 
గులు నైవేద్యము 

దీపుాలెమరుంగులు 
నైవేద్యము 

దీపుాల్ మెఱుం 
గులు నైవేద్యము 

మెఱుంగుల్ = 
కంతులు 
మెరుంగుల్ = 
గుణౌనాతయములు 

సంద్రాానిా బట్టట 
మెఱుంగుల్ సరైనది. 

51. ఏలీలనుాతి 139. నీ రూపముం 
జాలుంజాలు 
కవితవము 

నీ రూపముం 
జాలుంజాలు 
కవితవము 

నీ రూపముం 
చాలుంజాలు 
గవితవము 

నీ రూపము 
చాలుంజాలు 
గవితవము 

నీ రూపముం 
జాలుంజాలు 
 గవితవము 

నీ రూపమున్స 
జాలుంజాలుుఁ 
గవితవము 

నీ రూపముం 
జాలుం జాలు 
 గవితవము 

నీ రూపముం 
చాలుంజాలు 
గవితవము 

నీ రూపముం 
చాలుంజాలు 
గవితవము 

నీ రూపముం 
చాలుంజాలు 
గవితవము 

నీ రూపమున్స 
జాలుంజాలు 
 గవితవము 

నీరూపముం 
జాలుంజాలు కవితవము 
నీరూపముంచాలుంజా
లు కవితవము 

మొద్ట్ట రూపం 
సరైనది. 

52. పాలుంబువవ
యు 

140. పాలుం బువవ 
యుుఁ బెటెటద్ 
నుొడువరా 

పాలుం బువవ 
యుుఁ బెటెటద్ 
గుడువరా 

పాలుం 
బువవయు 
బెటెటద్న్స 

పాలుం బువవయు 
బెటెటద్న్స 
గుడువరా పాపనా 

పాలుం 
బువవయు 
బెటెటద్ 

పాలుం 
బువవయు 
బెటెటద్ం 

పాలున్స 
బువవయు 
బెటెటద్ం 

పాలుం బువవయు 
బెటెటద్న్స 
గుడురావ 

పాలుంబువవ
యు బెటెటద్న్స 
గుడువరా 

పాలుం బువవయు 
బెటెటద్న్స 
గుడువరా 

పాలుం 
బువవయు  
బెటెట ద్ం 

బువవయుుఁ 
బెటెటద్ 
బువవయు బెటెటద్ 

బ్లందువునా రూపం 
సరైనది. 
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పాపనా పాపనా గుడువరా 
పాపనా 

గుడవరా 
పాపనా 

గుడువరా 
పాపనా 

గుడువరా 
పాపనా 

పాపనా పాపనా పాపనా గుడువరా 
పాపనా 

 

  141. రాయనా వే 
లే లెమ్మనా 
నరంట్టపండిు 
గొనిత 

రాయనా లే 
లెమ్మనా 
నంరంట్టపండిు 
గొనిత 

రాయనా లే 
లెమ్మనా 
నరట్ట పండిు 
గొనిత 

రాయనా లే 
లెమ్మనా 
నరట్ట పండిు 
గొనిత 

రాయనా లే 
లే లెమ్మనా 
నరంట్ట పండిుుఁ 
గొనిత 

రాయనా లే 
లే లెమ్మనా 
నరంట్టపండిు 
పండుకొని 
లే 

రాయనా లే 
లే లెమ్మనా 
నరంట్ట పండిు 
గొనిత 

రాయనా లే 
లే లెమ్మనా 
నరంట్ట పండిు 
గొనిత 

రాయనా లే 
లే లెమ్మనా 
నరంట్ట పండిు 
గొనిత 

రాయనా లే 
లే లెమ్మనా 
నరంట్టపండిు 
గొనిత 

రాయనా  
లే లే లెమ్మనా 
నరంట్టపండిుకొ
ని  
త 

అరంట్టపండిు 
అరట్టపండిు  

ఛంద్సు్ రితాయ అరంట్ట 
సరైన రూపం. 

53. కలలంచున్స 142. దవులంచు 
దిషటమ్నుచు 
న్నాతంబులం
చు 

దవులంచు 
దిషటమ్నుచున్స 
న్నాతంబులంచు
న్స 

దవులంచు 
దిషటయనుచు 
న్నా 
తంబులంచు 

దవులంచు 
దిషటయనుచు 
న్నాతంబులంచు 

దవులంచు 
దిషటయనుచు 
న్నాతంబులంచు 

దవులం చరిషట 
మ్నుచున్స 
భూతంబులంచు 

దవులంచు  
దిషటమ్నుచున్స 
భూతంబు 
లంచు 

దవులంచుదిష్టట 
యనుచు 
న్నా 
తంబులంచు 

దవులంచు 
దిష్టటయనుచు 
న్నా తంబులంచు 

దవులంచు 
దిష్టటయనుచు 
న్నా 
తంబులంచు 

దవులం 
చరిషటమ్నుచున్స 
భూతంబులంచు 

మ్నుచు/యను
చు 

రండించిలోను ‘అనుచు’ 
ఉంది కబట్టట ఏదైన్న 

సరైనదే 

143. బ్రీతిుఁ బుట్టటంచి 
యీ సిలుగుల్ 
ప్రాణులకెనిా 
జేసితివయ 

బ్రీతిుఁ బుట్టటంచి 
యీ సిలుగుల్ 
ప్రాణులకెనిా 
జేసితివయ 

బ్రీతి పుట్టటంచిన్న 
యీ సిలుగుల్ 
ప్రాణులకెనిా 
చేసితివయ 

బ్రీతి పుట్టటంచిన్న 
సిలుగుల్ 
ప్రాణుల  
కెనిా చేసితి  
వయయ 

బ్రీతిుఁ బుట్టటంచి 
యీ సిలుగుల్ 
ప్రాణులకెనిా 
చేసితివయ 

బ్రీతి పుట్టటంచి 
యీ సిలుగుల్ 
ప్రాణులకెనిా 
చేసితివయ 

బ్రీతిుఁ బుట్టటంచి 
యీ సిలుగుల్ 
ప్రాణులకెనిా 
చేసితివయ 

బ్రీతి పుట్టటంచి 
న్న సిలుగుల్ 
ప్రాణులకెనిా 
చేసితివయ 

బ్రీతిుఁ పుట్టటంచి 
సిలుగుల్ 
ప్రాణులకెనిా 
చేసితివయయ 

బ్రీతి పుట్టటంచిన్న 
సిలుగుల్ 
ప్రాణులకెనిా 
చేసితివయయ 

బ్రీతి పుట్టటంచి 
యీ సిలుగుల్ 
ప్రాణులకెనిా 
చేసితివయ 

ప్రీతిుఁ బుట్టటంట్ట 
ప్రీతి పుట్టటంచి 

రండు రూపాలు 
సరైనవి. 

54. తలమీుఁద్ం 144. తలమీుఁద్ం 
గుసుమ్ ప్రసాద్ 
మ్ళిక 
సాథనంబు 
పై 

తలమీుఁద్ం 
గుసుమ్ ప్రసాద్ 
మ్ళిక సాథనంబు 
పై 

తలమీద్ం 
గుసుమ్ ప్రసాద్ 
మ్లిక 
సాథనంబుపై 

తలమీద్ 
గుసుమ్ ప్రసాద్ 
మ్లిత సాథనంబు 
పై 

తల మీుఁద్ం 
గుసుమ్ ప్రసాద్ 
మ్లిక 
సాథనంబుపై 

తలమీద్ం 
గుసుమ్ ప్రసాద్ 
మ్లిక సాథనంబు 
పై 

తలమీుఁ ద్ం 
గుసుమ్ ప్రసాద్ 
మ్లిక సాథనంబు 
పై 

తలమీద్ం 
గుసుమ్ ప్రసాద్ 
మ్లిక సాథనంబు 
పై 

తలమీద్ 
గుసుమ్ ప్రసాద్ 
మ్లిక 
సాథనంబుపై 

తలమీద్ 
గుసుమ్ ప్రసాద్ 
మ్లిక 
సాథనంబుపై 

తలమీద్ 
గుసుమ్ ప్రసాద్ 
మ్లిక సాథనంబు 
పై 

తలమీుఁ ద్ 
తలమీద్ 

బ్లందువునా రూపం 
సరైనది. 

145. మ్నుజుుఁడా 
భకుాండు 
నీ కెపుపడుం 
జెలికుఁడై 

మ్నుజుుఁడా 
భకుాండు 
నీ కెపుపడుం 
జెలికుఁ డై 

మ్నుజుడా 
భకుాండు 
నీ కెపుపడుం 
జెలికడై 

మ్నుజుడా 
భకుాండు 
నీ కెపుపడుం 
చెలికడై 

మ్నుజుుఁడా 
భకుాండు 
నీ కెపుపడుం 
జెలికడై 

మ్నుజుుఁడా 
భకుాండు 
నీ కెపుపడున్స 
జెలికడై 

మ్నుజుుఁడా 
భకుాండు 
నీ కెపుపడుం 
జెలికుఁడై 

మ్నుజుుఁడా 
భకుాండు 
నీ కెపుపడుం 
జెలికడై 

మ్నుజుడా 
భకుాండు 
నీ కెపుపడున్స 
జెలికడై 

మ్నుజుడా 
భకుాండు 
నీ కెపుపడున్స 
జెలికడై 

మ్నుజుుఁడా 
భకుాండు 
నీ కెపుపడున్స 
జెలికడై 

మ్నుజుుఁ డా 
మ్నుజుడా 

‘డు’ కు ముందు 
బ్లందువునా రూపమే 

సరైనది. 

55. ఆలుం 
బ్లడడలు 

146. భజింప 
జాలిపడ 
కవిరూాత 
మోద్ంబునన్స 

జాలిపడక 
విరూాత 
మోద్ంబు 
నం 

జాలిపడక 
విరూాత 
మోద్ంబు  
నన్స 

జాలిపడక 
విరూాత 
మోద్ంబు  
నన్స 

జాలిపడ 
కవిరూాత 
మోద్ంబునం 

జాలిుఁ బడక 
విరూాత 
మోద్ంబు  
నన్స 

జాలిపడక 
విరూాతమోద్ం
బు  
నం 

జాలిపడక 
విరూాత  
మోద్ంబునన్స 

జాలిపడక 
విరూాత  
మోద్ంబునన్స 

జాలిపడక 
విరూాత  
మోద్ంబునన్స 

జాలిుఁ బడ 
కవిరూాత  
మోద్ంబునన్స 

భజింపుఁజాలిప
డక 
భజింపజాలిపడ
క 

బ్లందువునా రూపం 
సరైనది.  

147. శ్రీ లెవావరికి 
గూడ బెటెట 
ద్వయ 
శ్రీక.... 

శ్రీ లెవావరికి 
గూడుఁ బెటెటద్ 
వయ శ్రీక.... 

శ్రీ లెవావరికి 
కూడ బెటెట 
నయ శ్రీక.... 

శ్రీ లెవావరికి 
కూడ బెటెట 
వయ శ్రీక.... 

శ్రీ లెవావరికిుఁ 
గూడుఁ బెటెటద్వ 
య శ్రీక.... 

శ్రీ లెవావరికిుఁ 
గూడుఁ బెటెట 
ద్వయ శ్రీక.... 

శ్రీ లెవావరికిుఁ 
గూడుఁ బెటెటద్ 
వయ శ్రీక.... 

శ్రీ లెవావరికి 
కూడబెటెటద్ 
వయ శ్రీక.... 

శ్రీ లెవావరికి 
కూడ బెటెట 
ద్వయ 
శ్రీక.... 

శ్రీ లెవావరికి 
కూడ బెటెట 
ద్వయ 
శ్రీక.... 

శ్రీ లెవావరికి 
గూడుఁ బెటెట 
ద్వయ శ్రీక.... 

ఎవావరికిుఁ 
గూడుఁ బెటెటద్ 
ఎవావరికి కూడ 
బెటెటద్ 

బ్లందువునా రూపం 
మాత్రమ్ం 

ఆమోద్యోగయమైనది. 

56. సుబభలూమరఖ
ల 

148. నీ పదాబజము 
లుఁ బాయంజా 
ల నేమిచిునం 

నీ పదాబజముల 
 బాయంజాల 
నేమిచిునం 

నీ పదాబజముల 
 బాయంజాల 
నేమిచిునం 

నీ పదాబజము 
 బాయం జాల 
నేమిచిునం 

నీ పదాబజముల 
 బాయంజాల 
నేమిచిునం 

నీ పదాబజముల 
 బాయంజాల 
నేమిచిునం 

నీ పదాబజముల 
 బాయంజాల 
నేమిచిునం 

 నీ పదాబజము 
 బాయంజాల 
నేమిచిునం 

నీ పదాబజము 
 బాయంజాల 
నేమిచిునం 

నీ పదాబజముల 
 బాయంజాల 
నేమిచిునం 

పదాబజముల 
పదాబజము 

ఛంద్సు్ రితాయ ‘ల’ 
ఉండటమే సరైన 

రూపం. 
149. టంబు నిధిలో 

గా పుండుట 
బజంబుపై 

టంబు నిధిలో 
గా పుండుట 
బజంబుపై 

టంబునిధిలో 
గాపుండుటబజం  
బుపై 

టంబు నిధిలో 
గా 
పుండుటబజంబు  

టంబు నిధిలో 
గా పుండుట 
బజంబుపై 

టంబు నిథిలో 
గాపుండు 
టబజంబుపై 

టంబు నిధిలో 
గాుఁ పుండు 
టబజంబుపై 

 టంబు నిధిలో 
గా పుండుట 
బజంబుపై 

టంబు నిధిలోగా 
పుండుట 
బజంబుపై 

టంబు నిధిలో 
గాపుండు 
టబజంబుపై 

నిధిలోుఁ గా 
నిధిలోక  

బ్లందువునా రూపం 
సరైనది 
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పై 
150. టబజంబుపై 

చెలువొపప 
ను్ఖియింపుఁ 
కంచుట 
సుమీ 

 జెలు వొపపన్స 
సుఖియింపుఁగా 
౦చుటసుమీ 

చెలువొపప 
ను్ఖియింపుఁ 
గాం  
చుట సుమీ 

చెలువొపపను్ 
ఖియింపగాంచు
ట 
సుమీ 

 జెలు వొపపన్స 
ను్ఖియింపుఁ 
గాంచుట సుమీ 

జెలువొపపన్స 
సుఖియింపుఁ 
గాంచుట సుమీ 

 జెలువొపపన్స 
ను్ఖియింపుఁ 
గాంచుట సుమీ 

 చెలువొపపను్ 
ఖియింప గాంచుట 
సుమీ 

చెలువొపపను్ఖి 
యింప గాంచుట 
సుమీ 

 జెలువొపపన్స 
సుఖియింపుఁగా 
౦చుటసుమీ 

అబజంబుపైుఁ 
జెలువొపప 
అబజంబుపై 
చెలువొపప 

రండు రూపాలు 
సరైనవీ. 

57. కలధౌత్రాది
యు 

151. భసితంబు 
పాపతొడవు 
లోపకుండుఁదో 
బుటికై 

భసితంబు 
 బాుఁపతొడవుల్ 
పోకుండుఁదోుఁ 
బుటికై 

భసితంబు 
బాపతొడవు 
లోపకుండ దోబు 
టకిై 

భసితంబు 
బాపతొడవు 
లోపకుండ  
దోబుటకిై 

భసితంబు 
 బాుఁపతొడవు 
ల్ పోకుండ 
దోుఁ బుటకిై 

భసితంబు 
 బాముతొడవుల్ 
పోకుండుఁ 
దోబుట ి
కై 

భసితంబు 
 బాుఁపతొడ 
వుల్ పోకుండ 
దోుఁబుటికై 

భసితంబు 
బాపతొడవు 
లోపకుండ 
దోబుటికై 

భసితంబు 
బాపతొడవు 
లోపకుండ 
దోబుటికై 

భసితంబు 
బాపతొడవు 
లోపకుండ దో 
బుటికై 

భసితంబు 
బాపతొడవుల్ 
పోకుండుఁ  
దోుఁబుటికై 

భసితంబుుఁ 
బాప్రతొడవుల్ 
భసితంబు 
బాపతొడవుల్ 

బ్లందువునా రూపం 
సరైనది. 

  152
. 

తొలినేవారల 
తోడుఁ బుటటవు 
కళాదులొలెొ 
మేలయెయ 

తొలినేవారల 
తోడుఁ బుటటవు 
కళాదులొలెొ 
మేలయెయ 

తొలినేవారల 
తోడబుటటవు 
కళాదులొలెొ 
మేలయెయ 

తొలి నేవారల 
తోడబుటటవు 
కళాదులొలెొమేల  
యెయ 

తొలినే వారల 
తోడుఁ బుటటక 
కళాదులొలెొ 
మేలయెయ 

తొలినేవారల 
తోడుఁబుటటవు 
కళాదుల్ గలెొ 
మేలయెయ 

తొలినేవారల 
తోడుఁ బుటటవు 
కళాదులొలెొ 
మేలయెయ 

తొలినేవారల 
తోడబుటటవు 
గళాదులొలెొ 
మేలయెయ 

తొలినేవారల 
తోడబుటటవు 
గళా దులొలెొ 
మేలయెయ 

తొలినేవారల 
తోడబుటటవు 
గళాదులొలెొ 
మేలయెయ 

తొలినేవారల 
తోడుఁ బుటటవు 
కళాదుల్ గలెొ 
మేలయెయ 

తోడుఁబుటటవు 
తోడబుటటవు 

బ్లందువునా 
రూపం సరైనది. 

153
. 

న్న సిలువుల్ 
దూరము చేసి 
కొంటెఱుఁగి 
యే శ్రీకళ! 

న్న సిలువుల్ 
దూరము చేసి 
కొంటెఱుఁగియే  
శ్రీకళ! 

న్న సివులూదరము 
చేసి కొంటెరిగి 
యే శ్రీకళ! 

న్న 
శలువులూదరము 
చేసీ 
కొంటెరిగియే 
శ్రీకళ! 

న్న సిలువు 
లూదరము చేసి 
కొంటెఱుఁగియే 
శ్రీకళ! 

న్న సిలువుల్ 
దూరము చేసి 
కొంటెఱుఁగి 
యే శ్రీకళ! 

న్న సిలువుల్ 
దూరము చేసి 
కొంటెఱుఁగి 
యే శ్రీకళ! 

న్న శలువులూద 
రము చేసి 
కొంటెరిగియే 
శ్రీకళ! 

న్న శలువులూద 
రము చేసి 
కొంటెరిగియే  
శ్రీకళ! 

న్న శలువులూదర 
ము చేసి 
కొంటెరిగియే  
శ్రీకళ! 

న్న సిలువుల్ 
దూరము చేసి 
కొంటెఱుఁగి 
యే శ్రీకళ! 

సిలువుల్ = 
కష్ట్టలు 
శలవుల్ = 
బంధాలు  

సంద్రాానిా బట్టట  
‘సిలువుల్’ అనేదే 
సరైన రూపం.  

  154
. 

శ్రుతలభాయ 
సముుఁ జేసి 
శాస్త్రగరిమ్ల్ 
శోధించి 

శ్రుతలభాయసము  
చేసి శాస్త్రగరి  
మ్ల్ శోధించి 

శ్రుతలభాయసము  
చేసిశాస్త్రగరిమ్  
లోోధించి 

శ్రుతలభాయసము  
చేసిశాస్త్రగరిమ్  
లోోధించి 

శ్రుతలభాయసము  
చేసిశాస్త్ర 
గరిమ్ల్ 
శోధించి 

శ్రుతలభాయసము  
చేసిశాస్త్ర 
గరిమ్ల్ 
శోధించి 

శ్రుతలభాయసము  
చేసిశాస్త్ర 
గరిమ్ల్ శోధించి 

శ్రుతలభాయసము  
ముచేసిశాస్త్ర 
గరిమ్లోోధించి 

శ్రుతలభాయస 
ముచేసిశాస్త్ర 
గరిమ్లోోధించి 

శ్రుతలభాయసము  
చేసిశాస్త్రగరిమ్  
లోోధించి 

శ్రుతలభాయసము  
చేసిశాస్త్ర 
గరిమ్ల్ శోధించి 

అభాయసముుఁజేసి 
అభాయసముచేసి 

రండు రూపాలు 
సరైనవి. 

155
. 

చితాసిథర 
సౌఖ్యముల్ 
దలియరో 
శ్రీకళహసీాశవరా 

చితా సిథర 
సౌఖ్యముల్ 
తెలియరో 
శ్రీకళహసీాశవరా 

చితా సిథర 
సౌఖ్యముల్ 
తెలియరో 
శ్రీకళహసీాశవరా 

చితా సిథర 
సౌఖ్యముల్ 
తెలియరో 
శ్రీకళహసీాశవరా 

చితా సిథర 
సౌఖ్యముల్ 
దలియరో 
శ్రీకళహసీాశవరా 

చితా సిథర 
సౌఖ్యముల్ 
దలియరో 
శ్రీకళహసీాశవరా 

చితాసిథర 
సౌఖ్యముల్ 
తెలియరో 
శ్రీకళహసీాశవరా 

చితా సిథర 
సౌఖ్యముల్ 
తెలియరో 
శ్రీకళహసీాశవరా 

చితా సిథర 
సౌఖ్యముల్ 
తెలియరో 
శ్రీకళహసీాశవరా 

చితా సిథర 
సౌఖ్యముల్ 
తెలియరో 
శ్రీకళహసీాశవరా 

చితా సిథర 
సౌఖ్యముల్ 
దలియరో 
శ్రీకళహసీాశవరా 

సిథరుఁ సౌఖ్యముల్ 
సిథర సౌఖ్యముల్ 

బ్లందువులేని 
రూపమే సరైనది. 

59. గతి నీ వంచు 156
. 

బొంద్ుఁ గానేల 
సంతతముం 
గూట్టకినై 

బొంద్ుఁ గానేల 
సంతతముం 
గూట్టకినై 

బొంద్గా నేల 
సంతతముం 
గూట్టకినై 

బొంద్గానేల 
సంతతముం 
గూట్టకినై 

బొంద్గానేల 
సంతతముం 
గూట్టకినై 

బొంద్గానేల 
సంతతముం 
గూట్టకి నై 

బొంద్ుఁ గానేల 
సంతతముం 
గూట్టకినై 

 బొంద్గానేల 
సంతతముం 
గూట్టకినై 

బొంద్గానేల 
సంతతముం 
గూట్టకినై 

బొంద్గానేల 
సంతతముం 
గూట్టకినై 

పంద్ుఁగా నేల 
పంద్గా నేల 

బ్లందువునా 
రూపం సరైనది. 

157
. 

దురామరొులు 
గానుఁ గాన 
బడవో 
శ్రీకళ..... 

దురామరొులు 
గానుఁ గాన 
బడవో 
శ్రీకళ..... 

దురామరొులు 
గాన  
గానబడవో 
శ్రీకళ..... 

దురామరొులు 
గాన బడవో 
శ్రీకళ..... 

దురామరొులు 
గానుఁ గానుఁ 
బడవో 
శ్రీకళ..... 

దురామరొులు 
గానుఁ గానుఁ 
బడవో 
శ్రీకళ..... 

దురామరొులు 
గానుఁ గానుఁ 
బడవో 
శ్రీకళ..... 

 దురామరొులు 
గాన గాన 
బడవో 
శ్రీకళ..... 

దురామరొులు 
గాన గాన 
బడవో 
శ్రీకళ..... 

దురామరొులు 
గానుఁ గానుఁ 
బడవో 
శ్రీకళ..... 

గానుఁ 
గానుఁబడవో 
గాన గాన బడవో 

బ్లందువునా 
రూపం సరైనది. 

158
. 

నిన్గాతాుఁబో 
నతనినీావును 
వేగన్గతాగవయం 

నిన్స న్గకకుఁబో 
నతద్రపంబున 
వేగన్గతాగవయం 

నిన్గాతా బో 
నతడా ద్రపకు 
వేగన్గతా 
గవయం 

నిన్గాతా బో 
నతడా ద్రపకు 
వేగన్గతా 
గవయం 

ని న్గాతాుఁ బో 
నతడాద్రపకు 
వేగన్గతా 
గవయం 

నిన్గాతాబో 
నతడా ద్రపకు 
వేగన్గతా 
గవయం 

నిన్గాతానీ 
వతనిన్స 
ద్రపము 
వేగన్గతా గవయం 

 నిన్గాతాబో 
నతడా ద్రపకు 
వేగన్గతా 
గవయం 

నిన్గాతా బో 
నతడా ద్రపకు 
వేగన్గతా 
గవయం 

నిన్గాతాబో 
నతడాద్రపకు 
వేగన్గతాుఁ 
గవయం 

ఒతాుఁ బోతని 
ఒతా బోతని 

బ్లందువునా 
రూపం సరైనది. 
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. తగలోవలె 
శోకనల 
సిథతిపాలై 

లేగం బోలె 
శోకనల 
సిథతిపాలై 

లేగలోవలె 
శోకనల 
సిథతిపాలై 

లేగలోవలె 
శోకనల 
సిథతిపాలై 

లేుఁగలోవలె 
శోకనల 
సిథతిపాలై 

లేగలోవలె 
శోకనల 
సిథతిపాలై 

లేుఁగలోవలె 
శోకనల 
సిథతిపాలై 

గలోవలె శోక  
నల సిథతిపాలై 

గలోవలె 
శోకనల 
సిథతిపాలై 

లేగలోవలె 
శోకనల 
సిథతిపాలై 

లేుఁగం బోలె 
త గలోవలె 

మాత్రమే సరైనది. 

61. అంతా సంశయమే 160
. 

దేహికిన్స 
చింత నినుా 
ద్లంచి 
పంద్రు 
నరుల్ శ్రీకళ.... 

దేహికిన్స 
జింత నినుాుఁ 
ద్లంచి 
పంద్రునరుల్ 
శ్రీకళ.... 

చింతనిానుా 
ద్లంచి 
పంద్రు 
నరుల్ శ్రీకళ.... 

చింతనిానుా 
ద్లంచి 
పంద్రు 
నరుల్ శ్రీకళ.... 

జింతన్స నినుా 
ద్లంచి 
పంద్రు 
నరుల్ 
శ్రీకళ.... 

చింత నిానుా 
ద్లంచి 
పంద్రు 
నరుల్ శ్రీకళ.... 

జింతన్స నినుా 
ద్లంచి 
పంద్రు 
నరుల్ శ్రీకళ.... 

చింత నినుా 
ద్లంచి 
పంద్రు 
నరుల్ శ్రీకళ.... 

చింతనిానుా 
ద్లంచి 
పంద్రు 
నరుల్ శ్రీకళ.... 

చింతనిానుా 
ద్లంచిపంద్రు 
నరుల్ శ్రీకళ.... 

చింతనిానుా 
ద్లంచి 
పంద్రు 
నరుల్ శ్రీకళ.... 

దేహికిన్స చింత 
నినుాుఁద్లంచి 
దేహికిన్స జింత 
నినుాుఁ ద్లంచి 

రండు రూపాలు 
సరైనవే. 

62. సంతోష్టంచితిుఁజాలుుఁజా
లు 

161
. 

సంతోష్టంచితి 
జాలుుఁజాలు 
రతిరాజ 

సంతోష్టంచితి 
జాలుుఁజాలు 
రతిరాజ 

సంతోష్టంచితి 
చాలు చాలు 
రతిరాజ 

సంతోష్టంచితి 
చాలు చాలు 
రతిరాజ 

సంతోష్టంచితి 
జాలుుఁజాలు 
రతిరాజ 

సంతోషంచితి 
జాలుుఁజాలు 
రతిరాజ 

సంతోష్టంచితి 
జాలుుఁజాలు 
రతిరాజ 

సంతోష్టంచితి 
చాలు చాలు 
రతిరాజ 

సంతోష్టంచితి 
చాలు చాలు 
రతిరాజ 

సంతోష్టంచితి 
చాలు చాలు 
రతిరాజ 

సంతోష్టంచితి 
 జాలుుఁజాలు 
రతిరాజ 

సంతోష్టంచితిుఁ 
జాలుుఁజాలు 
సంతోష్టంచితి 
చాలుచాలు 

రండు రూపాలు 
సరైనవే. 

162
. 

శాంతిం 
బొందితిుఁ 
జాలుుఁ జాలు 

శాంతింబొందితి 
జాలుుఁ జాలు 

శాంతిన్స 
బొందితిుఁ 
చాలుచాలు 

శాంతిన్స 
బొందితి 
చాలు చాలు 

శాంతిన్స 
బొందితిుఁ 
జాలుుఁ జాలు 

శాంతిం 
బొందితి జాలుుఁ  
 

శాంతిం 
బొందితిుఁ 
జాలుుఁ జాలు 

శాంతిన్స 
బొందితి 
చాలు చాలు 

శాంతిన్స 
బొందితిుఁ 
చాలుచాలు 

శాంతిన్స 
బొందితి 
చాలు చాలు  

శాంతిం 
బొందితిుఁ 
జాలుుఁ జాలు 

పందితిుఁ 
జాలుుఁజాలు 
పందితి చాలు 
చాలు 

రండు రూపాలు 
సరైనవే. 

163
. 

నిశిుంత 
న్నమంతుుఁడ 
నౌదు నీకరు 
ణచే 

నిశిుంతన్స 
శాంతుుఁడ 
నౌదు నీ కరుణ 
చే 

నిశిుంతన్స 
శాంతుడనౌదు 
నీ కరుణచే 

నిశిుంతన్స 
శాంతుడనౌదు 
నీ కరుణచే 

నిశిుంతన్స 
శాంతుుఁడనౌదు 
నీ కరుణచే  

నిశిుంతన్స 
శాంతుుఁడ 
నౌదు నీ 
కరుణచే 

నిశిుంతన్స 
శాంతుుఁడ 
నౌదు నీ 
కరుణచే 

నిశిుంతన్స 
శాంతుడ 
నౌదు నీ 
కరుణచే 

నిశిుంతన్స 
శాంతుడనౌదు 
నీ కరుణచే 

నిశిుంతిన్స 
శాంతుడనౌదు 
నీ కరుణచే 

నిశిుంతన్స 
శాంతుుఁడనౌదు 
నీ కరుణచే 

శాంతుుఁ డ 
శాంతు డ 

బ్లందువునా 
రూపం సరైనవి. 

63. స్తాత్రం బనుయల 164
. 

స్తాత్రంబనుయల 
 జేయ న్గలిని 

స్తాత్రంబనుయల 
 జేయన్గలిని 

స్తాత్రంబనుయల 
చేయన్గలిని 

స్తాత్రంబనుయల 
చేయ న్గలిని 

స్తాత్రంబనుయల 
 జేయన్గలిని 

స్తాత్రంబనుయల 
 జేయన్గలిని 

స్తాత్రంబనుయల 
 జేయ న్గలిని 

 స్తాత్రంబనుయల 
చేయన్గలిని 

స్తాత్రంబనుయల 
చేయన్గలిని 

స్తాత్రంబనుయల 
జేయన్గలిని 

అనుయలుఁ జేయ 
అనుయల చేయ 

రండు రూపాలు 
సరైనవే. 

  165. చారిత్రం 
బెనాుఁడు 
మెచునెంచి 
మ్దిలో 

చారిత్రం 
బెనాుఁడు 
మెచునెంచ 
మ్దిలో 

చారిత్రం 
బెనాడు 
మెచునెంచ 
మ్దిలో 

చారిత్రంబెనాుఁడు 
మెచునెంచ 
మ్దిలో 

చారిత్రం 
బెనాుఁడు 
మెచునెంచ 
మ్దిలో 

చారిత్రం 
బంతయు 
మెచునెంచ 
మ్దిలో 

చారిత్రం 
బెనాుఁడు 
మెచునెంచ 
మ్దిలో 

 చారిత్రంబెనా
డు 
మెచునెంచ 
మ్దిలో 

చారిత్రంబెనాడు 
మెచునెంచ 
మ్దిలో 

చారిత్రం 
బంతయు 
మెచునెంచ 
మ్దిలో 

ఎనాుఁ డు 
ఎనా డు 

బ్లందువునా రూపం 
సరైనవి.  

64. అకలంక సిథతి 
నిలిప 

166. వారికిుఁ గా 
వీడు భవో 
గ్ర బంధలతికల్ 

వారికిుఁ గా 
వీడు భవో 
గ్ర బంధలతికల్ 

వారికి గా 
వీడు భవోగ్ర  
బంధలతికల్ 

వారికి గా 
వీడు భవో 
గ్ర బంధలతికల్ 

వారికిుఁ గా 
వీడు భవో 
గ్ర బంధలతికల్ 

వారికి గా 
వీడు భవోగ్ర  
బంధలతికల్ 

వారికిుఁ గా 
వీడు భవోగ్ర  
బంధలతికల్ 

వారికి గా 
వీడు భవోగ్ర  
బంధలతికల్ 

వారికి గా 
వీడు భవోగ్ర  
బంధలతికల్ 

వారికి గా 
వీడు భవోగ్ర  
బంధలతికల్ 

వారికి గా 
వీడు భవోగ్ర  
బంధలతికల్ 

వారికిుఁ గా 
వారికి గా 

బ్లందువునా రూపం 
సరైనది. 

65. ఒక యరథంబును 
నినుానే 

167. నినుా నే 
నడుగుఁ గా 
న్నహింప 

నినుా నే 
నడుగుఁ గా 
న్నహింప 

నినుా నేనడుగ 
గా యూహింతు 

నినుా నేనడుగగా 
యహింతు 

నినుా నే 
నడుగుఁ గా 
న్నహింప 

నినుా 
నేనడుగగా 
న్నహింప 

నినుా నే 
నడుగుఁ గా 
న్నహింప 

 నినుా నే 
నడుగుఁ గా 
యూహింతు 

నినుా 
నేనడుగుఁగా 
యూహింప 

నినుా 
నేనడుగగా 
న్నహింప 

అడుగగా 
అడుగుఁగా 

బ్లందువునా రూపం 
సరైనది. 

  168. ప్రారిథంచుటే 
కదు కోరికల 
న్స నినుాను 

ప్రారిథంచుటే 
కదు కోరికలన్స  
నినుాను 

ప్రారిథంచుటే 
కని కోరికల 
నిానుా 

ప్రారిథంచుటే 
కని కోరికల 
నిానుా 

ప్రారిథంచుటే 
కదు కోరికల 
నిానుాను 

ప్రారిథంచుటే 
కదు కోరికలన్స 
నినుాను 

ప్రారిథంచుటే 
కని 
కోరికలన్స 
నినిాల 

 ప్రారిథంచుటే 
కని కోరికల 
నిానుా గానంగ 

ప్రారిథంచుటే 
కని కోరికల 
నిానుా గానంగ 

ప్రారిథంచుటే 
కదు కోరిక 
లన్స నినుాను 

కదు 
కని 

సంద్రాానిా బట్టట 
కదు సరైన రూపం 

66. శుకముల్ 
కింశుక 

169. దేరుఁగుఁబోవ 
నచుట మ్హా 
దుఃఖ్ంబు 

జేరుఁగుఁబోవ 
నచుట మ్హా 
దుఃఖ్ంబు 

దేరగబోవ 
నచుట మ్హా 
దుఃఖ్ంబు 

దేరగ బోవ 
నచుట మ్హా 
దుఃఖ్ంబు 

దేరుఁగుఁబోవ 
నచుట మ్హా 
దుఃఖ్ంబు 

జేరగుఁబోవ 
నచుట మ్హా 
దుఃఖ్ంబు 

జేరుఁగుఁబోవ 
నచుట మ్హా 
దుఃఖ్ంబు 

చేరగొబోవ 
నచుట మ్హా 
దుఃఖ్ంబు 

దేరగబోవ 
నచుట మ్హా 
దుఃఖ్ంబు 

దేరగబోవ 
నచుట మ్హా 
దుఃఖ్ంబు 

జేరగుఁబోవ 
నచుట మ్హా 
దుఃఖ్ంబు 

చేరగబోవన్స = ద్గొరికి 
చేరవళళగా 
తరగబోవన్స = 
తెచుుకొనుటకు వెళళగా 

రండు రూపాలు 
సరైనవే. 
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170. నితయతవమ్నీ 
షదూరమ్ 
గదా శ్రీకళ... 

నితయతవమ్నీష 
దూరమ్గునో 
శ్రీకళ.... 

నితయతవమ్నీష 
దూరమ్యిచన్స 
శ్రీకళ.... 

నితయతవమ్నీష 
దూరమ్యిచన్స 
శ్రీకళ.... 

నితయతవమ్నీష 
దూరమ్గుుఁ 
జూ శ్రీకళ.... 

నితయతవమ్నీష 
దూరమ్గునో 
శ్రీకళ.... 
 

నితయతవ 
మ్నీష 
దూరమ్గు 
నోశ్రీకళ.... 

నితయతవ 
మ్నీష దూ 
రమ్యిచన్స 
 

నితయతవ 
మ్నీషదూర 
మ్యిచన్స 
శ్రీకళ.... 

నితయతవమ్నీష 
దూరమ్యిచన్స 
శ్రీకళ.... 

నితయతవ 
మ్నీష దూరమ్  
గునో శ్రీకళ.... 

అగునో  
అయిచన్స 

ఛంద్సు్ ద్ృష్ట్ట 
రండూ సరైనవే. 
అలాగే అరథంలో 
అభేద్ం ఉంది.  

67. ఒకరిం జంప్ 
పద్సుథలై 

171. బ్రతుకుఁదా 
మొకొకకక 
రూహింతురే 

బ్రతుకుఁదామొకొక 
కక రూహింతురే 

బ్రతుకతామొ 
కొకకకరూహింతు
రే 

బ్రతుకతామొ 
కొకకక 
రూహింతు 
రే 

బ్రతుకుఁ దా 
మొకొకకక 
రూహిం 
తురే 

బ్రతుకుఁదా 
మొకొకకక 
రూహింతురే 

బ్రతుకుఁ దా 
మొకొకకక 
రూహింతురే 

బ్రతుక 
తామొకొకకక 
రూహింతురే 

బ్రతుకతా 
మొకొకకక 
రూహింతురే 

బ్రతుకతా 
మొకొకకక 
రూహింతురే 

బ్రతుకుఁ దా 
మొకొకకక 
రూహింతురే 

బ్రతుకుఁ దా 
బ్రతుక తా 

రండు రూపాలు 
ఆమోద్ యోగాయలే. 

172. ల్పకొతా 
యెనాడుుఁ 
జావరో 
తమ్కుుఁబోవో 
సంపద్ల్ 

ల్పకొతాయెనా  
డుజావరో 
తమ్కుుఁబోవో 
సంపద్ల్ 

ల్పకొతాయెనా  
డు జావరో 
తమ్కుబోవో 
సంపద్ల్ 

ల్పకొతాయెనా  
డుజావరో 
తమ్కుబోవో 
సంపద్ల్ 

ల్పకొతాయెనాుఁ 
డుజావరో 
తమ్కుుఁబోవో 
సంపద్ల్ 

ల్పకొతాయెనా
డు 
జావరో 
తమ్కుుఁబోవో 
సంపద్ల్ 

ల్పకొతాయె
నా  
డుుఁజావరో 
తమ్కుుఁబోవో 
సంపద్ల్ 

ల్పకొతాయెనాడు 
జావరో తమ్కు  
బోవో సంపద్ల్ 

లకొతాయెనా
డు 
జావరో తమ్కు  
బోవో 
సంపద్ల్ 

ల్పకొతాయెనా
డు 
జావరో తమ్కు 
బోవో సంపద్ల్ 

ల్పకొతాయెనా
డు 
జావరో  
తమ్కుుఁబోవో 
సంపద్ల్ 

ఎనాడుుఁ జావరో 
ఎనాడు జావరో  

బ్లందువునా రూపమే 
సరైనది.  

68. నీ కరుణయ 
ముుఁగలొినట్టట 

173. నీ కరుణయ 
ము గలొినట్టట 
నరుుఁడే 

నీ కరుణయము 
గలొినట్టట 
నరుుఁడే 

నీ కరుణయము 
గలొినట్టట 
నరుడే 

నీ కరుణయము 
గలొినట్టట 
నరుడే 

నీ కరుణయము 
గలొినట్టట 
నరుుఁడే 

నీ కరుణయము 
గలొినట్టట నరుుఁడే 

నీ కరుణయము  
గలొినట్టట 
నరుుఁడే 

నీ కరుణయము 
గలొినట్టట నరుడే 

నీ కరుణయము  
గలొినట్టట నరుడే 

నీ కరుణయము  
గలొినట్టట 
నరుుఁడే 

నీ కరుణయము 
గలొినట్టట నరుుఁడే 

కరుణయముుఁగలొినట్టటనరుుఁడే 
కరుణయము గలొినట్టట నరుడే 

బ్లందువునా రూపమే 
సరైనది 

174. గై కోుఁడే 
మ్తములిజింప 
డిల 

గై కోుఁడే 
మ్తముల్  
భిజింపుఁ డిల 

గై కోడే 
మ్తములా  
జింపడిల 

గై కోడే 
మ్తములి 
జింపడిల 

గై కోడే 
మ్తముల్ 
భజింపుఁడిల 

గై కోుఁ డేమ్త 
ముల్ భజింప 
డిల 

గై కోుఁడే 
మ్తముల్  
భజింపుఁడిల 

గై కోడే 
మ్తములా  
భజింప డిల 

గై కోడే 
మ్తములాజిం
ప  
డిల 

గై కోడేమ్తము  
లాజింపుఁడిల 

గై కోుఁడే 
మ్తముల్  
భజింపుఁడిల 

గై కోుఁడే 
గై కోడే 

బ్లందువునా రూపమే 
సరైనది. 

69. జాాతుల్ 
ద్రోహ్రలు 

175. ప్రతికరమం 
బ్లంచుకేుఁ 
జేయుఁగాుఁ 
బోత 

ప్రతికరమం 
బ్లంచుకేుఁ 
జేయుఁగాుఁ 
బోత 

ప్రతికరమం 
బ్లంచుకే 
జేయ బోతా 

ప్రతికరమంబ్లంచు 
కే జేయగా 
బోతా 

ప్రతికరమంబ్లంచు 
కే జేయుఁగాుఁ 
బోత 

ప్రతికరమం 
బ్లంచుకేుఁ 
జేయగాుఁ 
బోత 

ప్రతికరమం 
బెంచు కేుఁ 
జేయుఁగాుఁ 
బోత 

ప్రతికరమం 
బ్లంచుకేజే 
యగా బోత 

ప్రతి కరమం 
బ్లంచుకే 
జేయగా 
బోత 

ప్రతి కరమం 
బ్లంచుకేజేయగా 
బోత 

ప్రతికరమం 
బ్లంచుకేుఁ 
జేయగాుఁ 
బోత 

ఇంచుకేుఁ జేయుఁగా 
ఇంచుకే జేయగా 

బ్లందువునా రూపమే 
సరైనది. 

70. చదువుల్  
నేరిున 

176. భీకరాటవుల 
ద్రోవలదప్ప 
వరిాంపుఁగా 

భీకరాటవుల 
ద్రోవల్ ద్ప్ప 
వరిాంపుఁగా 

భీకరాటవుల 
త్రోవలదప్ప 
వరిాంపగా 

భీకరాటవుల 
త్రోవలదప్ప 
వరిాంపగా 

భీకరాటవుల 
ద్రోవలదప్ప 
వరిాంపుఁగా 

భీకరాటవుల 
ద్రోవల్ ద్ప్ప 
వరిాంపగా 

భీకరాటవుల 
ద్రోవల్ ద్ప్ప 
వరిాంపుఁగా 

భీకరాటవుల 
త్రో వలదప్ప 
వరిాంపగా 

భీకరాటవుల 
త్రోవలదప్ప 
వరిాంపగా 

భీకరాటవుల 
త్రోవలదప్ప 
వరిాంపగా 

భీకరాటవుల 
ద్రోవల్ ద్ప్ప 
వరిాంపగా 

భీకరాటవులుఁ ద్రోవలదప్ప 
భీకరాటవుల త్రోవలదప్ప 

రండూ సరైన 
రూపాలే. 

177. కిరాతులందు 
గనిభీమ్ 
ప్రౌఢిచేదాుఁకి 

కిరాతులందు 
గని భీమ్ 
ప్రౌఢివేుఁదాుఁకి 

కిరాతులందు 
గని భీమ్ 
ప్రౌఢిచే దాకి 

కిరాతులందు 
గని భీమ్ 
ప్రౌఢిచేదాకి 

కిరాతులందుుఁ 
గని భీమ్ 
ప్రౌఢిచేుఁదాుఁకి 

కిరాతులందుుఁ 
గని భీమ్ 
ప్రౌఢి వేుఁదాకి 

కిరాతులం
దుుఁ 
గని భీమ్ప్రౌఢి  
వేుఁదాకి 

కిరాతులందు 
గని భీమ్ 
ప్రౌఢిచే వదాకి 

కిరాతులందు 
గని భీమ్ 
ప్రౌఢిటే దాకి 

కిరాతులందు 
గని భీమ్ ప్రౌఢి 
చే దాకి 

కిరాతులందు 
గని భీమ్ 
ప్రౌఢి వేుఁదాకి 

అందుుఁ గని 
అందుగని 

బ్లందువునా రూపమే 
సరైనది. 

71. రోసిందేట్టది 
రోతలేట్టవి 

178. రోసిందేట్టది 
రోుఁతలేట్టవి 
మ్నోరోగసుాడై 

రోసిందేుఁట్టది 
రోుఁతలేుఁట్టవి 
మ్నోరోగసుథుఁడై 

రోసిందేట్టది 
రోతలేట్టవి 
మ్నోగసుథడై 

రోసిందేట్టది 
రోతలేట్టవి 
మ్నోగ్రసుథడై 

రోసిందేుఁట్టది 
రోుఁతలేట్టవి 
మ్నోరోగసుథుఁడై 

రోసిందేట్టది 
రోతలేట్టవి 
మ్నోరోగసుథుఁడై 

రోసిందేట్టుఁది 
రోుఁతలేుఁట్టవి 
మ్నోరోగసుథుఁ
డై 

 రోసిందేట్టది 
రోతలేట్టవి 
మ్నోగ్రసుాండు
గా 

రోసిందేట్టది 
రోతలేట్టవి 
మ్నోగ్రసుాండు
గా 

రోసిందేట్టది 
రోతలేట్టవి 
మ్నోరోగసుథుఁడై 

మ్నో రోగసుాడు 
మ్నోగ్రసుాడు 

సంద్రాానిా బట్టట 
‘మ్నోరోగసుాడు’ 

అనేదే  
సరైన రూపం. 

  179. దేహితాుఁ బూ 
సిందేట్టది పూుఁత 
లేట్టవి మ్దా 
పూరాంబు 

దేహితాుఁ బూ 
సిందేుఁట్టది  
పూుఁతలేుఁట్టవి 
మ్దాపూతంబు 

దేహితా పూసిం 
దేట్టది పూత 
లేట్టదివి మ్దా 
పూతంబులీ 

దేహితా పూసిం 
దేట్టదిపూత 
లేట్టదివి 
మ్దాపూతంబు 

దేహితాుఁ  
బూసిందేుఁట్టది  
పూుఁతలేట్టవి 
మ్దాపూతంబు 

దేహితాుఁ  
బూసిందేట్టది  
పూతలేట్టవి  
మ్దాపూతంబు 

దేహితాుఁ  
బూసిందేట్టది  
పూుఁతలేుఁట్టవి  
మ్దాపూతంబు 

 దేహితాుఁ  
బూసిందేట్టది  
పూతలేట్టదివి  
మ్దాపూతంబు 

దేహితాుఁబూసిం 
దేట్టది పూతలే  
ట్టదివి మ్దాపూ 
తంబు 

దేహితాుఁ  
బూసిందేట్టది  
పూతలేట్టవి  
మ్దాపూతంబు
లీ 

దేహితాుఁ బూసిందేట్టది 
దేహితా పూసిందేట్టది 

రండూ సరైన 
రూపాలే. 
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72
. 

శ్రీశైలేశు 
భజింతునో 

180. యభవుుఁ గాంచీ 
న్నథు సేవింతునో 

యభవుుఁ గాంచీ 
న్నథు సేవింతునో 

యభవు గాంచీ 
న్నథు 
సేవింతునో 

యభవుగాంచీ 
న్నధు సేవింతునో 

యభవుుఁగాంచీ 
న్నథు సేవింతునో 

అభవుుఁ గాంచీ 
న్నథు 
సేవింతునో 

యభవుుఁ గాంచీ 
న్నథు సేవింతునో 

యభవుగాంచీ 
న్నథుసేవింతు
నో 

యభవుగాంచీ 
న్నథుసేవింతునో 

యభవుగాంచీ 
న్నథుసేవింతునో 

అభవుుఁ గాంచీ 
న్నథు 
సేవింతునో 

అభవుుఁ గాంచీ 
అభవుగాంచీ 

బ్లందువునా 
రూపమ్ 
సరైనది. 

181. కశీవలిభుఁ 
గొలవుఁబోదున్గ 
మ్హాకలేశుుఁ 
బూజింతునో 

కశీవలిభుఁ 
గొలవుఁబోదున్గ 
మ్హాకలేశుుఁ 
బూజింతున్గ 

కశీవలిభ 
గొలవబోదునో 
మ్హాకలేశు 
బూజింతు 

కశీవలిభ 
గొలవబోదునో 
మ్హాకలేశుుఁ 
బూజింతునో 

కశీ వలిభుఁ 
గొలవుఁబోదున్గ 
మ్హా కలేశుుఁ 
బూజింతునో 

కశీవలిభుఁ 
గొలవుఁబోదున్గ 
మ్హాకలేశుుఁ 
బూజింతునో 

కశీవలిభుఁ 
గొలవుఁబోదు 
న్గ మ్హాకలేశుుఁ 
బూజింతునో 

కశీవలిభ 
గొలవ బోదున్గ 
మ్హిన్స 
కలేశు 
బూజింతునో 

కశీవలిభ 
గొలవబోదునో 
మ్హాకలేశు 
బూజింతునో 

కశీవలిభ 
గొలవబోదునో 
మ్హా కలేశు 
బూజింతునో 

కశీవలిభ 
గొలవుఁబోదున్గ 
మ్హాకలేశుుఁ 
బూజింతునో 

కశీవలిభుఁగొలవుఁబోదున్గ 
కశీవలిభగొలవబోదున్గ 

బ్లందువునా 
రూపం 
సరైనది. 

73
. 

అయవారై 
చరియింప 
వచుుుఁ 

182. చరియంపవచుు 
ద్న పాదాంభో 
జ తీరథంబులన్స 

చరియంపవచుు 
ద్న పాదాంభోజ 
తీరథంబులన్స 

చరియంపువచుు 
తమ్ 
పాదాంభోజ 
తీరథంబులన్స 

చరియంపువచుు 
తమ్ 
పాదాంభోజ 
తీరథంబులన్స 

చరియంపవచుు 
ద్న పాదాం౽ 
భోజతీరథంబులన్స 

చరియంపవచుు 
ద్మ్ పాదాం 
భోజ 
తీరథముమలన్స 

చరియంపవచుు 
ద్న పాదాంభోజ 
తీరథంబులన్స 

చరియంపవ
చుు 
తమ్ 
పాదాంభో 
జ తీరథంబులన్స 

చరియంపవచుు 
తమ్ పాదాంభో 
జ తీరథంబులన్స 

చరియంపవచుు 
తమ్ 
పాదాంభోజ 
తీరథంబులన్స 

చరియంపవచుు 
ద్మ్ పాదాం 
భోజ 
తీరథముమలన్స 

చరియింపవచుుుఁ ద్న 
చరియింపవచుు తమ్ 

రండు 
రూపాలు 
సరైనవి. 

73
. 

 183. న్న సొమ్మన 
వచుుుఁ గాని 
సిరులనిాంది౦చి 

న్న సొముమన 
వచుుుఁ గాని 
సిరులన్స 
నింది౦చి 

మా సొమ్మన 
వచుు గాని 
సిరులనిాంది౦ప 

మా 
సొముమనవచుు 
గానిసిరులనిాంది
౦ 
ప 

న్న సొమ్మన 
వచుుుఁ గాని 
సిరులనిాంది౦చి 

మా 
సొమ్మనవచుు  
గాని సిరులనిాం 
ది౦చి 

న్న సొమ్మనవచుు 
గాని సిరులన్స  
నింది౦ప 

మా 
సొమ్మనవచుు 
గాని, సిరుల  
నిాంది౦ప 

మా సొమ్మన 
వచుు గాని 
సిరుల నిాంది౦ప 

మా సొమ్మన 
వచుు గాని 
సిరులనిాంది౦ప 

న్న సొమ్మన 
వచుు గాని 
సిరులనిాంది౦చి 

వచుుుఁ గాని 
వచుుగాని 

బ్లందువునా 
రూపం 
సరైనది. 

74
. 

 184. మాయ 
జాండ కరండ 
కోట్టుఁ బొడిగా 

మాయజాండ  
కరండ కోట్టుఁ 
బొడిగా 

మాయజాండ  
కరండ కోట్ట 
బొడిగా 

మాయజాండ  
కరండకోట్ట 
బొడిగా 

మాయజాండ  
కరండకోట్ట 
 బొడిగా 

మాయజాండ 
కరండ కోట్టుఁ 
బొడిగా 

మాయజాండ 
కరండ కోట్టుఁ 
బొడిగా 

మాయజాండ  
కరండకోట్ట 
బొడిగా 

మాయజాండ 
కరండకోట్ట 
బొడిగా 

మాయజాండ  
కరండ కోట్ట 
బొడిగా 

మాయజాండ 
కరండ కోట్టుఁ 
బొడిగా 

కోట్టుఁ బొడిగా 
కోట్ట బొడిగా 

బ్లందువునా 
రూపం 
సరైనది. 

185. విక్రమాజేయు 
౦ గాయజుుఁ 
జంప్రో కపట 
లక్ష్మీ 

విక్రమాజేయు౦ 
గాయజుుఁ 
జంప్రో 
కపట లక్ష్మీ 

విక్రమాజేయు౦ 
గాయజుుఁ 
చంప్రో 
కపట లక్ష్మీ 

విక్రమాజేయు౦ 
గాయజు చంప్రో 
కపటలక్ష్మీ 

విక్రమాజేయు౦ 
గాయజుుఁ జంప్రో 
కపటలక్ష్మీ 

విక్రమాజేయు౦ 
గాయజుుఁ 
జంప్రో 
కపట లక్ష్మీ 

విక్రమాజేయు౦ 
గాయజుుఁ 
జంప్రో కపట 
లక్ష్మీ 

విక్రమా 
జేయు౦ 
గాయజు 
చంప్రో కపట 
లక్ష్మీ 

విక్రమా 
జేయు౦ గాయ 
జు చంప్రో 
కపటలక్ష్మీ 

విక్రమా 
జే యు౦గాయ 
జు చంప్రో 
కపట లక్ష్మీ 

విక్రమాజేయు౦ 
గాయజుుఁ 
జంప్రో కపట 
లక్ష్మీ 

కయజుుఁ జంప్రో 
కయజు చంప్రో 

రండు 
రూపాలు 
సరైనవే. 

75
. 

చవిగోుఁ  
జూడ వినంగ 

186. చవిగోుఁ 
జూడవినంగ 
మూరొకన 
ద్న్న 

చవిగోుఁజూడ  
వినంగ 
మూరొకన 
 ద్న్న 

చవిగా, చూడ, 
వినంగ, 
మూరొకన 
తన్న 

చవిగాుఁ 
జూడవినంగ 
మూరొకన 
తన్న 

చవిగాుఁ జూడ 
వినంగ మూరొకన 
 ద్న్న 

చవిగాుఁ జూడ 
వినంగ, 
మూరొకనుఁ 
ద్న్న 

చవిగోుఁజూడ  
వినంగ మూరొకన 
 ద్న్న 

 చవిగా చూడ 
వినంగ, మూరొకన 
తన్న 

చవిగా చూడ 
వినంగ, 
మూరొకన 
తన్న 

చవిగాుఁ జూడ 
వినంగ, 
మూరొకన 
 ద్న్న 

చవిగోుఁ జూడ 
చవిగో చూడ 

రండు 
రూపాలు 
సరైనవీ. 

187. మాయవిద్యచే 
 బ్రొదుదపుచిు 

మాయవిద్యచే 
 బ్రొదుదపుచిు 

మాయవిద్యచే 
బ్రొదుదపుచిు 

మాయవిద్యచే 
బ్రొదుదపుచిు 

మాయ విద్యచే 
బ్రొదుదపుచిు 

మాయ విద్య 
చేుఁ బ్రొదుదవుచిు 

మాయవిద్యచేుఁ 
బ్రొదుదపుచిు 

 మాయవిద్యచే 
బ్రొదుద పుచిు 

మాయవిద్యచే 
బ్రొదుద పుచిు 

మాయవిద్యచే 
 బ్రొదుద పుచిు 

విద్యచేుఁ బ్రొదుద 
విద్యచే ప్రొదుద 
విద్యచే బ్రొదుద 

మొద్ట్ట రండు 
రూపాలు 
సరైనవి. 
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. 

వెనుకం 
జేసిన ఘోర 
దురదశలు 

188. నను నేుఁ 
జూుఁడుఁగ 
న్న విధులదలప 
గా 

నను నేుఁ జూచి 
యు న్న విధుల్ 
ద్లుఁచియున్స 

నను నేజూడగ 
న్న విధులదల 
చి యున్నా 

నను నే జూడగ 
న్న విధులదలచి 
యున్నా 

నను నేుఁ జూడగ 
న్నవిధులదలచి 
యున్స 

నను నేుఁ 
జూచియు 
న్న విధుల్ 
ద్లచియున్స 

ననునేుఁజూచియు 
న్న విధుల్ 
ద్లుఁచియున్స 

ననునేజూడ 
గ న్న విధులదల 
చి యున్నా 

నను నే జూడగ 
న్న విధులదలచి 
యున్నా 

ననునే జూడగ 
న్న విధులదలచి 
యున్నా 

ననునేుఁ జూచి 
యు న్నవిధుల్ 
ద్లచియున్స 

విధుల్ ద్లుఁచియున్స 
విధుల్ ద్లచియున్స 

బ్లందువునా 
రూపం 
సరైనది. 
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. 

పరిశీలించితి 
మ్ంత్ర  
తంత్రములు 

189. సుసిథర విజాానము 
త్రోవుఁ జెపపుఁగ 
ద్వే శ్రీకళ.... 

సుసిథర విజాానము 
త్రోవుఁ జెపపద్వే  
శ్రీకళ.... 

సుసిథర విజాానము 
త్రోవ చెపపగద్వే 
శ్రీకళ.... 

సుసిథర విజాానము 
త్రోవ చెపపగద్వే  
శ్రీకళ.... 

సుసిథర విజాానము 
త్రోవుఁ జెపపుఁ 
గద్వే శ్రీకళ.... 

సుసిథరవిజాానము 
త్రోవుఁ జెపపుఁ 
గద్వే శ్రీకళ.... 

సుసిథర విజాానము 
త్రోవుఁ జెపపుఁ 
గద్వే శ్రీకళ.... 

సుసిథర 
విజాానము 
త్రోవుఁ జెపపుఁ 

సుసిథర విజాానము 
త్రోవ చెపపగద్వే 
శ్రీకళ.... 

సుసిథర విజాానము 
త్రోవ చెపపగద్వే 
శ్రీకళ.... 

సుసిథర 
విజాానము 
త్రోవుఁ జెపపుఁ 

త్రోవుఁ జెపపగద్వే 
త్రోవచెపపగద్వే 

రండూ 
ఆమోద్ 

యోగాయలే. 
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గద్వే 
శ్రీకళ.... 

గద్వే శ్రీకళ.... 

78
. 

మొద్లం జేసిన 190. ధరమములు 
నిరూమలంబుుఁగా 
జేసి దురమదులై 

ధరమములు 
నిరూమలంబుుఁగా 
జేసి దురమదులై 

ధరమములు 
నిరూమలంబుగా 
చేసి దురమదులై 

ధరమములు 
నిరూమలంబుగా 
చేసి దురమదులై 

ధరమములు 
నిరూమలంబుగా 
జేసి దురమదు 
లై 

ధరమములు 
నిరూమలంబుగా 
జేసి దురమదులై 

ధరమములు 
నిరూమలంబుగా 
జేసి దురమదులై 

ధరమములు 
నిరూమలంబుగా 
చేసి దురమదులై 

ధరమములు 
నిరూమలంబుగా 
చేసి దురమదులై 

ధరమములు 
నిరూమలం  
బుగా చేసి దురమ 
దులై 

ధరమములు 
నిరూమలంబుగా 
జేసి దురమదులై 

నిరూమలంబుగాుఁ జేసి 
నిరూమలంబుగా చేసి 

రండు 
రూపాలు 
సరైనవే. 

79
. 

కసంతైన  
సుఖ్ంబొనరుు
న్గ 

191. జగదివఖాయతి 
గావించుచో 
దోసంబులెపడ 
బాపునో 

జగదివఖాయతిుఁ 
గావించునో 
దోసంబుల్  
పెడ బాుఁపునో 

జగదివఖాయతి 
గావించునో 
దోసంబులెవడ 
బాపునో 

జగదివఖాయతి 
గావించునో 
దోసంబులెవడ 
వాపునో 

జగదివఖాయతిుఁ 
గావించునో 
దోసంబులెపడ 
బొపునో 

జగదివఖాయతి 
గావించునో 
దోసంబుల్  
వెడుఁబాపునో 

జగదివఖాయతియుఁ 
గావించునో 
దోసంబుల్   
పెడుఁ బాుఁపునో 

జగదివఖాయతి 
గావించునో 
దోసంబులెవడ 
బాపునో 

జగదివఖాయతి 
గావించునో 
దోసంబులెవడ 
బాపునో 

జగదివఖాయతి 
గావించునో 
దోసంబులెవడ 
బాపునో 

జగదివఖాయతి 
గావించునో 
దోసంబుల్  
వెడుఁబాపునో 

జగదివఖాయతిుఁ గావించు 
జగదివఖాయతి గావించు 

బ్లందువునా 
రూపమే 
సరైనది. 
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. 

ఒకపూట్టంచుక 
కూడు 

192. ఒక పూట్ట౦చుక 
కూడు తకుకవ 
గునే 

ఒక పూుఁట్ట౦చుక 
కూడు తకుకవ 
గునే 

ఒక పూట్ట౦చుక 
కూడు తకుకవ 
గునే 

ఒక పూట్ట౦చుక 
కూడు తకుకవ 
గునే 

ఒక పూుఁట్ట౦చుక 
కూడు తకుకవ 
గునే 

ఒక పూట్ట౦చుక 
కూడు తకుక 
వగునే 

ఒక పూుఁట్ట౦చుక 
కూడు తకుకవ 
గునే 

ఒక 
పూట్ట౦చుక 
కూడు తకుకవ 
గునే 

ఒక పూట్ట౦చుక 
కూడు తకుకవ 
గునే 

ఒక పూట్ట౦చుక 
కూడు 
తకుకవగునే 

ఒక పూట్ట౦చుక 
కూడు తకుకవగు 
నే 

పూుఁట్టంచుక 
పూట్టంచు 

బ్లందువునా 
రూపమే 
సరైనది. 

 
81
. 

 
కేదారాది 
సమ్సా  
తీరథములు 

 
193. 

 
తీరథములు 
కోరక౦జూడ 
 బో నేట్టకిన్స 

 
తీరథములు 
కోరక౦జూడ 
 బోనేట్టకిన్స 

 
తీరథములు 
కోరిక౦చూడ 
బోనేట్టకిన్స 

 
తీరథములు 
కోరిక౦చూడ 
బోనేట్టకిన్స 

 
తీరథములు 
కోరికంజూడుఁ 
 బోనేుఁట్టకిన్స 

 
తీరథములు 
కోరిక౦జూడ 
బోనేట్టకిన్స 

 
తీరథములు 
కోరిక౦జూడుఁ బో 
నేట్టకిన్స 

 
తీరథములు 
కోరిక౦జూడ 
బోనేట్టకిన్స 

 
తీరథములు 
కోరిక౦ చూడ 
బోనేట్టకిన్స 

 
తీరథములు 
కోరిక౦చూడ 
బోనేట్టకిన్స 

 
తీరథములు 
కోరిక౦జూడ 
బో నేట్టకిన్స 

 
కోరకంజూడ 
కోరకంచూడ 

 
రండు 

రూపాలు 
సరైనవే 

82
. 

తమ్కం బొపప 194. గట్టట వైచి 
ముద్ంబెపుపడు 
 గలుొఁ జేయుఁ 
గద్వే శ్రీకళ.... 

గట్టట వైచి 
ముద్ంబెపుపడు 
 గలుొఁ జేయుఁగద్ 
వే శ్రీకళ.... 

గట్టట వైచి 
ముద్ంబెపుపడు 
గలుొఁ జేయగద్వే 
శ్రీకళ.... 

గట్టట వైచి 
ముద్ంబెపుపడు 
గల ొజేయగద్వే 
శ్రీకళ.... 

గట్టట వైచి ముద్ం  
బెపుపడుుఁ గలుొఁ  
జేయ గద్వే 
శ్రీకళ.... 

గట్టట వైచి 
ముద్ంబెపుపడు 
 గలుొఁ జేయుఁగద్ 
వే శ్రీకళ.... 

గట్టట వైచి 
ముద్ంబెపుపడు 
 గలుొఁ జేయుఁ 
గద్వే శ్రీకళ.... 

గట్టట వైచి 
ముద్ంబెపుపడు 
గలుొఁ 
జేయగద్వో 
శ్రీకళ.... 

గట్టట వైచి 
ముద్ంబెపుపడు 
గలజొేయగద్వో 
శ్రీకళ.... 

గట్టట వైచి ముద్ం 
బెపుపడు గలొ 
జేయగద్వో 
శ్రీకళ.... 

గట్టట వైచి 
ముద్ం బెపుపడు 
 గలుొఁ 
జేయగద్వే 
శ్రీకళ.... 

ఎపుపడుుఁ గలొుఁ జేయుఁగద్వే 
ఎపుపడు గలొ జేయగద్వే 

బ్లందువునా 
రూపం 
సరైనది. 

83
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వేధం దిటటుఁ 
గరాదు  
గాని 

195. వేధం దిటటుఁగ 
రాదు గాని 
భవిలో 

వేధం దిటటుఁగ 
రాదు గాని భవి 
లో 

వేధం 
దిటటగరాదు  
గాని భవిలో 

వేధం దిటటుఁగ 
రాదు గాని 
భవిలో 

వేధం దిటటుఁగరాదు  
గాని భవిలో 

వేద్ం దిటటగ 
రాదు భవిలో 
గా  

వేధం దిటటుఁగరా 
దు గాని భవిలో 

వేధం దిటటగ 
రాదు గాని 
భవిలో 

వేధం దిటటగ 
రాదు గాని భవిలో 

వేధం దిటటగ 
రాదు గాని 
భవిలో 

వేధం 
దిటటుఁగరాదు  
గాని భవిలో 

వేద్ం దిటటుఁగ 
వేద్ం దిటటగ 

బ్లందువునా 
రూపం 
సరైనది. 

196. ధీ చాతురిుఁ 
జేసుఁ జేసిన 
గులా మాపాటనే 

ధీ చాతురిుఁ జేసుఁ  
జేసినగులా  
మాపాటనే 

ధీ చాతురిుఁ 
చేసిన గులా 
మాపాప్ నేపోక 

ధీ చాతురిుఁ 
చేసిన గులా 
మాబాటనేపోక 

ధీ చాతురిుఁ 
జేసుఁ జేసిన 
గులామాపాటనేపో
క 

ధీ చాతురిుఁ 
జేసిన గులా  
మాపాటనేపోక 

ధీ చాతురిుఁ 
జేసుఁజేసిన 
గులా 
మాపాటనేపోక 

ధీ చాతురిం 
జేసినన్స యటు 
లన్న బాట౦చు  
నేుఁబోక 

ధీ చాతురిుఁ 
చేసిన గులా 
మాబాటనేపోక 

ధీ చాతురిుఁ 
చేసిన గులా 
మాబాటనేపోక 

ధీ చాతురిుఁ 
జేసిన గులా 
మాపాటనేపోక 

చాతురిుఁ జేసుఁ జేసిన 
చాతురిుఁ చేసిచేసిన 

మొద్ట్ట 
రూపం 
సరైనది. 

 
 

 197. ధాత్రీశులుఁ 
జేయనేట్ట 
కకటా శ్రీకళ.... 

ధాత్రీశులుఁ 
జేయనేట్ట 
కకటా శ్రీకళ.... 

ధాత్రీశులన్స 
చేయనేట్ట 
కకటా శ్రీకళ.... 

ధాత్రీశులన్స 
చేయనేట్ట 
కకటా శ్రీకళ.... 

ధాత్రీశులుఁ 
జేయ నేుఁట్ట 
కకటా శ్రీకళ.... 

ధాత్రీశులుఁ 
జేసుఁ జేయనేట్ట 
కకటా శ్రీకళ.... 

ధాత్రీశులుఁ 
జేయనేట్ట 
కకటా శ్రీకళ.... 

ధాత్రీశులుఁ 
చేయనేట్ట 
కకటా 
శ్రీకళ.... 

ధాత్రీశులన్స 
చేయనేట్ట 
కకటా శ్రీకళ.... 

ధాత్రీశులన్స 
చేయనేట్ట 
కకటా శ్రీకళ.... 

ధాత్రీశులుఁ 
జేసుఁజేయ 
నేట్ట కకటా  
శ్రీకళ.... 

ధాత్రీశులుఁ జేయ 
ధాత్రీశులయన్స చేయ 

రండు 
రూపాలు 
సరైనవే. 

84
. 

పుడమిన్స 
నిన్గాకబ్లలవ 

198. దోసలు సార 
సతుాలటుకుల్ 
గుగిొళ్ినుం 

దోసలు సారసతుా 
లడుకుల్ గుగిొళ్ి  
నుం 

దోసలు సార 
సతుాలటుకుల్ 
గుగిొళ్ినుం 

దోసలు సార 
సతుాలటుకుల్ 
గుగిొళ్ినుం 

దోసలు సార 
సతుాలడుకుల్ 
గుగిొళ్ళనుం 

దోసలు సార 
సతుా లడుకుల్ 
గుగిొళ్ళనుం 

దోసలు సార 
సతుా లడుకుల్ 
గుగిొళ్ళనుం 

దోసలు సార 
సతుాలటుకుల్ 
గుగిొళ్ళనుం 

దోసలు సార 
సతుాలటుకుల్ 
గుగిొళ్ళనుం 

దోసలు సార 
సతుాలటుకుల్ 
గుగిొళ్ళనుం 

దోసలు సార 
సతుా లడుకుల్ 
గుగిొళ్ళనుం 

అటుకుల్ 
అడుకుల్ 

‘అటుకులు’ 
అనేది 

సంద్రోాచితం
గా 

సరిపోతుంది. 
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. పాదు చితాము పాదు నితయము పాదు చితాము పాదు నితయము పాదు నితయము పాదు చితాము పాదు చితాము పాదు చితాము పాదు నితయము పాదు నితయము పాదు నితయము పాదు చితాము చితాము = మ్నసు్ బట్టట చితాము 
సరైనది.  

200. పువువలు, 
పండిు మ్నమధ 
ముఖా విరూాత 

పువువలు, 
పండిు మ్నమథ 
ముఖా విరూాత 

పువువలుండు 
మ్నమధమువి 
రూాత 

పువువలుండు 
మ్నమధము ఖా 
విరూాత 

పువువలుుఁ బండిు 
మ్నమథ ముఖా 
విరూాత 

పువువలు పండిు 
మ్నమథ ముఖా 
విరూాత 

పువువలు 
పండిు మ్నమథ 
ముఖావిరూాత 

పువువలు  
పండిు మ్నమథ 
ముఖావిరూాత 

పువువలు 
పండిు 
మ్నమధముభావిరూాత 

పువువలు పండిు 
మ్నమధము భావి 
రూాత 

పువువలు 
పండు ిమ్నమథ 
ముఖావిరూాత 

మ్నమథముఖావిరూాత 
మ్నమథ ముఖావిరూాత 

సంద్రాానిా 
బట్టట 

ముఖావిరూాత 
సరైనది. 

‘ముభావిరూా
త’ ముద్రణ 

దోషం. 
86
. 

నీపైుఁ 
గావయము  
చెపుపచున్స 

201. నీపైుఁ గావయముుఁ 
జెపుపచునా 
యతుఁడు 

నీపైుఁ గావయముుఁ 
చెపుపచునా 
యతుఁడున్స 

నీపైుఁ కవయము 
జెపుపచునా 
యతడున్స 

నీపై కవయము 
జెపుపచునా 
యతడున్స 

నీపైుఁ గావయము 
చెపుపచునా 
యతుఁడున్స 

నీపైుఁ గావయముుఁ 
జెపుపచునా 
యతడున్స 

నీపైుఁ గావయము 
చెపుపమ్నా 
యతుఁడున్స 

నీపైుఁ 
కవయముుఁ 
జెపుపచునా 
యతడున్స 

నీపై కవయము 
జెపుపచునా 
యతడున్స 

నీపై కవయము 
జెపుపచునా 
యతడున్స 

నీపైుఁ గావయము 
జెపుపచునా 
యతడున్స 

నీపైుఁ గావయము 
నీపై కవయము 

రండు 
రూపాలు 
సరైనవే. 

202. పూరిాంబఠయిం 
చుచునా 
యతుఁడున్స 

పూరిాంబఠయిం
చు 
చునా యతుఁ 
డున్స 

పూరిాంబఠయిం
చు 
చునా యతడున్స 

పూరిాంబఠయిం
చు 
చునా యతడున్స 

పూరిాంబఠయించు 
చునా యతుఁడు 
న్స 

పూరిాంబఠయిం
చు 
చునా 
యతుఁడున్స 

పూరిాంబఠయించు 
చునా యతుఁడు 
న్స 

పూరిాంబఠ 
యించు చునా 
యతడున్స 

పూరిాం బఠయించు 
చునా యతడు 
న్స 

పూరిాంబఠయిం
చు 
చునా యతడున్స 

పూరిాంబఠ 
యించుచునా 
యతడున్స 

అతుఁడున్స 
అతడున్స 

బ్లందువునా 
రూపం 
సరైంది.  

87
. 

సంపద్వరొముుఁ  
బాఱుఁద్రోలి 
 

203. సంపదొ్రవము 
 బారుఁ దోలి 
రిపులం జంకించి 

సంపదొ్రవము 
 బాఱుఁ ద్రోలి 
రిపులన్స జంకించి 

సంపదొ్రవము 
బార ద్రోలి 
రిపులన్స 
జంకించి 

సంపదొ్రవము 
బారద్రోలి 
రిపులన్స జంకించి 

సంపదొ్రవము 
 బారద్రోలి 
రిపులన్స జంకించి 

సంపదొ్రవముుఁ 
బాఱుఁ ద్రోలి 
రిపులం 
జంకించి 

సంపదొ్రవముుఁ 
 బాఱుఁద్రోలి 
రిపులన్స జంకించి 

సంపదొ్రవముుఁ 
బారద్రోసి 
రిపులన్స 
జంకించి 

సంపదొ్రవము 
బారద్రోలి 
రిపులన్స జంకించి 

సంపదొ్రవము 
బారద్రోలిరిపులన్స 
జంకించి 

సంపదొ్రవము 
 బాఱుఁ ద్రోలి 
రిపులం 
జంకించి 

గరవముుఁ బాఱుఁ ద్రోలి 
గరవము బారద్రోలి 

బ్లందువు, 
శఖ్ట రేపం  
ఉనా రూపం 

సరైనది. 
204. బంధకేశి 

దోషంబులం 
జింపులే్సి 

బంధకేశిదోష  
౦బులంజింపుల్ 
చేసి 

బంధకేశి 
దోషంబులన్స 
జింపులేజసి 

బంధకేశి 
దోషంబులన్స 
చింపులేజసి 

బంధకేశి 
దోషంబులం 
జింపుల్ సేసి 

బంధకేశి 
దోషంబులన్స 
జింపుల్ చేసి 

బంధకేశి 
దోషంబులం 
జింపుల్ చేసి 

బంధకేశి 
దోషంబులన్స 
జింపులేజసి 

బంధకేశి 
దోషంబులన్స 
చింపులే్సి 

బంధకేశిదోషం
బు 
లన్స చింపులేజసి 

బంధకేశి 
దోషంబులన్స 
జింపుల్ చేసి 

బంధుకేిశ 
బంధ కేిశ 

సంద్రాానిా 
బట్టట బంధకేిశ 
సరైన రూపం. 

88
. 

రాజశ్రేణికి 
దాసులై 
సిరులుఁ 

205. సిరులుఁ గోరం 
జేరుఁగా 
సౌఖ్యమా 

సిరులుఁ గోరం 
జేరుఁగా సౌఖ్య 
మో 

సిరులగోరం 
జేరగాసౌఖ్యమౌ 

సిరులగోరం 
జేరగా సౌఖ్యమో 

సిరులుఁ గోరం 
జేరుఁగా 
సౌఖ్యమో 

సిరులుఁ 
గోరంజేర 
గా సౌఖ్యమూ 

సిరులుఁ గోరం 
జేరుఁగా 
సౌఖ్యమో 

 సిరులగోరం 
జేరగా సౌఖ్య 
మో 

సిరుల గోరం 
జేరగా సౌఖ్యమో 

సిరులుఁ గోరం 
జేరగా సౌఖ్యమో 

సిరులుఁ గోరంజేరుఁగా 
సిరుల గోరంజేరగా 

బ్లందువులునా 
(ఖ్ండ) 
రూపం 
సరైనది. 

206. యీ జనమంబు 
తరింపుఁజేయ 
గల మిమెమ 

యీ జనమంబు 
తరింపుఁజేయుఁ 
గల మిమేమ 

యీ జనమంబు 
తరింపచేయ 
గల మిమేమ 

ఈ జనమంబు 
తరింపచేయ 
గల మిమేమ 

యీ జనమంబు 
తరింపుఁజేయ 
గల మిమేమ 

యీ జనమంబు 
తరింప జేయగల  
నినేా 

యీ జనమంబు 
 ద్రింపుఁజేయుఁ 
గల నినేా 

 ఈ జనమంబు 
తరింపజేయ 
గల మిమేమ 

ఈ జనమంబు 
తరింప జేయగల  
మిమేమ 

యీ జనమంబు 
తరింప 
జేయగల  
నినేా 

తరింపుఁ జేయుఁగల 
తరింప చేయగల 

రండు 
రూపరాలు 
సరైనవే. 

89
. 

నినాం  
జూడణ 

207. రనాుఁడు 
నినుాుఁ గందు 
రిుఁకమ్రుాాల్ 

రనాుఁడునినుా  
గందురిుఁక 
మ్రుాాల్ 

రనాడునినుా  
గందురిక 
మ్రుాాల్ 

రనాడునినుా  
గందురిక 
మ్రుాాల్ 

రనాుఁడునినుా  
గందురిక 
మ్రుాాల్ 

రనాడు నినుా 
గందురిక 
మ్రుాాల్ 

రనాుఁడు నినుా 
గందురిుఁక 
మ్రుాాల్ 

 రనాడు నినుా 
గందురిక 
మ్రుాాల్ 

రనాడు నినుా 
గందురిక 
మ్రుాాల్ 

రనాడు నినుా 
గందురిక 
మ్రుాాల్ 

ఎనాుఁడు నినుాుఁ గందురిుఁక 
ఎనాడు నినుా గందురిక 

బ్లందువునా 
రూపమే 
సరైనది. 

  208. నిను నివనాం 
బోవకయనయ 
దైవరతులన్స 

జినాంబు 
చుక బ్రోవకుండు 
నెడలన్స 

నవనాంబోవక 
యనయ దైవత 
తులన్స 

నినునివనాం 
బోవక యనయ 
దైవతులన్స 

నినున్స వినాం 
బోవక యనయ 
దైవరతులన్స 

నినున్స జినాం 
బుచుక ప్రోవ 
కుండు నెడలన్స 

నినుం జినాం 
బుచుక ప్రోవ 
కుండు నెడలన్స 

 నిను నివనాం 
బోవక యనయ 
దైవరతులన్స 

నిను నివనాం 
బోవక యనయ 
దైవరతులన్స 

నినున్స జినాం 
బుచుక ప్రోవ 
కుండు నెడలన్స 

నిను వినాంబోవక 
నిను చినాంబుచుక 

నినుా చినాంబుచుక 
అనేదే 

సంద్రాానిా బట్టట  
సరైనది. 

90. వనేాయేను 209. వనేా యేనుుఁగు వనేా యేనుుఁగు వనేా యేనుగు వనేా యేనుగు వనేా యేనుుఁగు వనేా యేనుుఁగు వనేా యేనుుఁగు వనేా యేనుుఁగు వనేా యేనుగు వనేా యేనుగు వనేా యేనుగు ఏనుుఁ గు నిఘంటువు 
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గుతోలు 
దుపపటము 

తోలు దుపపటము తోలు దుపపటము తోలు దుపపటము తోలు దుపపటము తోలు దుపపటము తోలు 
దుపపటము 

తోలు  
దుపపటము 

తోలు దుపపట 
ము 

తోలుదుపపటము తోలుదుపపటము తోలు దుపపటము ఏనుగు ఆధారంగా 
బ్లందువునా రూపం 

సరైనది.  
210. మేలిా నీాలా 

గుననుండుఁగాn 
దలిసియు 

మేలిా నీాలాగున 
నుంటయుం 
దలిసియు 

మేలిా నీాలాగున 
నుండియుం 
తెలిసియునీా 

మేలిా నీాలాగున 
నుండియుం 
తెలిసియునీా 

మేలిా నినీాలాగున 
నుంటయుం 
దలిసియున్స నీ 

మేలిా నీాలాగున 
నుంటయు 
దలిసియునీా 

మేలిా నీాలాగున 
నుంటయుం 
దలిసియున్స 

మేలిా నీాలాగున 
నుండియుం 
తెలిసియునీా 

మేలిా నీాలాగున 
నుండియుం 
తెలిసియునీా 

మేలిా నీాలాగున 
నుండియుం 
తెలిసియునీా 

మేలిా నీాలాగున 
నుంట యుం 
దలిసియునీా 

  

91. దావరదావర 
ములందుుఁ 
గంచుకిజన 

211. దావరదావరము 
లందుుఁ గంచుకి 
జన వ్రాతంబు 

దావరదావరము 
లందుుఁ గంచుకి 
జన వ్రాతంబు 

దావర దావరము 
లందు గాంచుకి 
జనవ్రాతంబు 

దావరదావరము 
లందు గాంచుకి 
జనవ్రాతంబు 

దావరదావరములందు 
గంచుకిజన 
వ్రాతంబు 

దావరదావరము 
లందుుఁ గంచుకి 
జనవ్రాతంబు 

దావరదావరము 
లందుుఁ గంచుకి 
జన వ్రాతంబు 

 దావర దావరము 
లందుుఁ గాంచు 
కి జనవ్రాతంబు 

దావర దావరము 
లందు గాంచుకి 
జనవ్రాతంబు 

దావరదావరము 
లందుుఁ గంచుకి 
జనవ్రాతంబు 

అందుుఁ గంచుకి 
అందుగాంచుకి 

మొద్ట్ట రూపం 
ఛంద్సు్, అరథం 

రండు విధాలుగాను 
సరైనది. 

92. ఊరూరం 
జనులెలి 

212. పూరం బేఱుల 
బాఱదో 
తపసులం 
బ్రోవంగ 

పూరం బేఱుల 
బాఱదో 
తపసులం 
బ్రోవంగ 

పూరం బేరులం 
బాఱదో 
తపసులంబ్రో 
వంగ 

పూరం బేరులం 
బాఱదో 
తపసులంబ్రోవం  
గ 

పూరం బేరుల 
బాఱదో 
తపసులం 
బ్రోవంగ 

పూరం బేఱుల 
బాఱదో 
తపసులం 
బ్రోవంగ 

పూరం బేఱుల 
బాఱదో 
తపసులం 
బ్రోవంగ 

పూరం బేఱుల 
బారదోతపసు 
లం బ్రోవంగ 

పూరం బేరుల 
బారదోతపసు 
లం బ్రోవంగ 

పూరం బేరుల 
బారదోతపసులం 
బ్రోవంగ 

పూరం బేఱుల 
బాఱదో 
తపసులంబ్రోవంగ 

ఏరులంబాఱదో 
ఏరులుఁ బాఱదో 
ఏరులబాఱదో 

మొద్ట్ట రండు 
రూపాలు సరైనవి. 

93. ద్యజూడుం 
డని గొంద్ 
ఱాడుదురు 

213. నిన్గలొవుఁ 
బ్లండంతో 
యంతియక 
రొటెట యనం 
దురాశపడి 
బుదిధంగోర 
నేలబుి 

నీవీయ 
ప్ండంతొ 
యంతిక నిపప 
ట్టకిం ద్ళంబశన 
బుదిధంజూడ 
నేలబుి 

నీ వీయ ప్ండం 
తొ అంతి 
కనెపపట్టట 
కింద్ళంబశన 
బుదిధంజూడ 
నేలబుి 

నీ వీయ 
ప్ండంతో అంతి 
యకనెపపటటకిం 
ద్ళంబశన 
బుదిధంజూడనే 
లబుి 

నీవీయ 
ప్ండంతో 
అంతియక 
నిపపట్టయుం 
ద్లంపనను 
బుదిధంజూడనేల 
బుి 

నీ వీయ 
ప్ండంతో 
యంతియక 
రొటెట మ్దిం 
ద్ళంబశన 
బుదిధంజూడ 
నేలబుి 

నీ వీయుఁ 
బ్లండంతొ 
యంతియక 
నిపపట్టకిన్స 
ద్ళంబశన 
బుదిధం జూడ 
నేలబుి 

నీ వీయ 
ప్ండంతొ 
యంతియక 
నెపపట్టకిం 
ద్ళంబశన 
బుదిధంజూడ 
నేలబుి 

నీ వీయ 
ప్ండంతో 
అంతియక 
నెపపట్టకిం 
ద్ళంబశన 
బుదిధంజూడ 
నేలబుి 

నీవీయ ప్ండంతో 
అంతియకనెపపట్టకిం 
ద్ళంబశన 
బుదిధం జూడ 
నేలబుి 

నీవీయ 
ప్ండంతొ 
యంతియక 
రొటెట మ్దిం 
ద్ళంబశన 
బుదిధం జూడ 
నేలబుి 

నీవీయ 
నిన్గొలవ 

‘నీవీయ’ అనేదే 
సరైన రూపం. 

94. ఆరావంబు 
ద్యించెుఁ 
దారకముగా 

214. ఆరవంబు 
ద్యించెుఁ 
దారకముగా 

ఆరావంబు 
ద్యించెుఁ దార 
కముగా 

ఆరావంబు 
ద్యించె తార 
కముగా 

ఆరావంబు 
ద్యించె తార 
కముగా 

ఆరావంబు 
ద్యించెుఁ దారక 
ముగా 

ఆరావంబు 
ద్యించెుఁ 
దారకము 
గా 

ఆరావంబుద్ 
యించెుఁ 
దారకము 
గా 

ఆరావంబు 
ద్యించే  
తారకముగా 

ఆరావంబు 
ద్యించె తారక 
ముగా 

ఆరావంబు 
ద్యించె తారకము 
గా 

ఆరావంబు 
ద్యించె  
దారకముగా 

ద్యించెుఁ దారక 
ద్యించె తారక 

రండు రూపాలు 
వాయకరణ సమ్మతాలే 

215. విశవమ్నంగ 
 ద్నమహిమ్చే 
న్నన్నద్బ్లందులు్ 

విశవమ్నంగ 
 ద్నమహిమ్చే 
న్నన్నద్మొందు 
న్స సుఖ్ 

విశవమ్నంగ 
తనమహిమ్చే 
న్నద్బ్లందులు్ఖ్ 

విశవమ్నంగ 
తనమహిమ్చే 
న్నన్నద్బ్లందులు్ 
ఖ్ 

విశవమ్నంగ 
 ద్నమహిమ్చే 
న్నన్నద్బ్లందుల్ 
సుఖ్ 

విశవమ్నంగ 
ద్నమహిమ్చే 
న్నన్నద్భిందుల్  
సుఖ్ 

విశవమ్నంగ 
 ద్నమహిమ్చే 
న్నన్నద్మొందున్స 
సుఖ్ 

విశవమ్నంగ 
తనమహిమ్చే 
న్నన్నద్బ్లందులు్ 
ఖ్ 

విశవమ్నంగ 
తనమహిమ్చే 
న్నన్నద్బ్లందు 
లు్ఖ్ 

విశవమ్నంగ 
తనమహిమ్చే 
న్నన్నద్బ్లందు 
లు్ఖ్ 

విశవమ్నంగ 
 ద్నమహిమ్చే 
న్నన్నద్బ్లందు 
లు్ఖ్ 

ఆనంద్మొందున్స 
= 
ఆనంద్ం 
కలుగును 
ఆన్నద్ బ్లందుల్ = 
శబదము, బుదిధయు, 
మ్నసుయు 

సంద్రాానిా బట్టట  
ఆనంద్మొందున్స 

సరైనది. 

216. శ్రీరంజిలి 
నణంగ నీ 
వద సుమీ శ్రీక 
ళ.... 

శ్రీరంజిలి 
గడంగు 
నీ వద సుమీ 
శ్రీకళ..... 

శ్రీరంజిలి 
గడంగు 
నీవదసుమీ 
శ్రీకళ.... 

శ్రీరంజిలి 
గడంగు 
నీవద సుమీ 
శ్రీకళ.... 

శ్రీరంజిలి 
గడంగు 
నీవద సుమీ 
శ్రీకళ... 

శ్రీరంజిలిుఁ 
గడంగు నీవద 
సుమీ! శ్రీకళ... 
 

శ్రీరంజిలి 
గడంగు నీ 
వద సుమీ 
శ్రీకళ.... 

శ్రీరంజిలి 
గడంగు నీ 
వద సుమీ! 
శ్రీకళ.... 

శ్రీరంజిలి 
గడంగు నీవద 
సుమీ శ్రీకళ... 
 

శ్రీరంజిలి 
గడంగు నీవద 
సుమీ శ్రీకళ... 

శ్రీరంజిలి 
గడంగు 
నీవద సుమీ! 
శ్రీకళ.... 

అణంగ 
గడంగు 

కడంగు = ఒపుపనట్టట  
ఇదే సరైన పద్ం 

95. నీభకుా 
లపదివేల 
భంగుల 

217. నిను నే్వింపు 
చున్స వేుఁడుఁగా 
లోభం బేట్టకి 

నిను సేవింపు 
చున్స వేడుఁగా 
లోభం బేట్టకి 

నినునే్వింపుచు
న్స 
వేడగాలోభం 
బేట్టకి 

నిను 
నే్వింపుచున్స 
వేడగాలోభం 
బేట్టకి 

నినునే్వింపుచున్స 
వేడుఁగా 
లోభం బేట్టకి 

నినున్స సేవింపు 
చున్స వేడగా 
లోభం బేట్టకి 

నినున్స సేవింపు 
చున్స వేుఁడుఁగా 
లోభం బేట్టకి 

నిను నే్వింపు 
చున్స వేడగా 
లోభం బేట్టకి 

నినునే్వింపు 
చున్స వేడగా 
లోభంబేట్టకి 

నినునే్వింపు 
చున్స వేడగా 
లోభంబేట్టకి 

నినున్స సేవింపు 
చున్స వేడగా 
లోభంబేట్టకి 

వేుఁడుఁగా 
వేడుఁగా 
వేడగా 

రండవ రూపం 
సరైనది. 
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218. శ్రీ భా౦డరములో 
గొరంత 
పడున్న శ్రీకళ... 

శ్రీ భా౦డారము 
లోుఁ గొఱంత 
పడున్న శ్రీకళ... 

శ్రీ 
భా౦డారములో 
గొఱంత వడున్న 
శ్రీకళ... 

శ్రీ భా౦డారము 
లలో గొఱంత 
పడున్న శ్రీకళ... 

శ్రీ భా౦డారము 
లోుఁ గొఱంత 
పడున్న శ్రీకళ... 

శ్రీ 
భా౦డారములో 
గొరంతవడున్న 
శ్రీకళ... 

శ్రీ భా౦డారము 
లోుఁ గొఱంత 
వడున్న  
శ్రీకళ... 

శ్రీ భా౦డార 
ములో  
గొఱంత 
పడున్న శ్రీకళ... 

శ్రీ భా౦డారము 
లో గొఱంత 
పడున్న  
శ్రీకళ... 

శ్రీ భా౦డారము 
లో గొఱంత 
పడున్న శ్రీకళ... 

శ్రీ భా౦డారము 
లోుఁ గొఱంత 
వడున్న శ్రీకళ... 

భాండారములోుఁ 
గొఱంత 
భాండారములో 
గొఱంత 

ఖ్ండబ్లందువు ఉనా 
రూపం సరైంది.  

96. మొద్లన్స 
భకుాల 
కిచున్నడవు 

219. ముదియంగా 
ముదియంగుఁ 
బొటుట ఘనమౌ 

ముదియంగా 
ముదియంగ 
బొటుట ఘనమౌ 

ముదియంగా 
ముదియంగబు 
టుట ఘనమౌ 

ముదియంగా 
ముదియంగబుటుట 
ఘనమౌ 

ముదియంగా 
ముదియంగుఁ 
బుటుట ఘనమౌ 

ముదియంగా 
ముదియంగుఁబు 
టెట ఘనమౌ 

ముదియంగా 
ముదియంగుఁ 
బుటెట ఘనమౌ 

 ముదియంగా 
ముదియంగ 
బుటుట ఘనమౌ 

ముదియంగా 
ముదియంగ 
బుటుట ఘనమౌ 

ముదియంగా 
ముదియంగుఁ 
బుటెట ఘనమౌ 

ముది 
యంగుఁబుటెట 
ముది యంగబుటెట 

బ్లందువునా (ఖ్ండ) 
రూపం సరైనది. 

220. నిన్నాతముఁ గొలిు 
దినంబు న్గమఱ 
పెటటుఁ గాుఁ 

నిన్నాతముఁ గొ 
లిు దినంబున్స  
మొఱవెటటుఁగాుఁ 

నిన్నాతమ గొలిు 
దినంబున్గమర 
పెటటగా 

నిన్నాతమన్గలొిు 
దినంబున్గమర 
పెటటగా 

నిన్నాతమ గొలిు 
దినంబున్స 
మొఱవెటటుఁగా 

నిన్నాతముఁ గొలిు 
దినంబున్స 
మొఱవెటట గాుఁ 

నిన్నాతముఁ గొలిు 
దినంబున్స 
మొఱవెటటుఁ గాుఁ 

 నిన్నాతమన్గలొిు 
దినంబున్గమర 
పెటటగా 

నిన్నాతమన్గలొిు 
దినంబున్గమర 
పెటటగా 

నిన్నాతముఁగొలిు 
దినంబున్స 
మొఱవెటట గాుఁ 

ఆతముఁగొలిు 
ఆతమన్గొలిు 
ఆతమగొలిు 

మొద్ట్ట రండు 
రూపాలు సరైనవి. 

97. కలదావరక 
 వాటబంధనము 

221. లీలాజాలక 
చిత్రగుపా 
ముఖ్ వలీమకోగ్ర 

లీలాజాలక 
చిత్రగుపాముఖ్  
వలీమకోగ్ర 

లీలాచాలక 
చిత్రగుపా 
ముఖ్ వలీమకోగ్ర 

లీలా చాలక 
చిత్రగుపా 
ముఖ్ వలీమకోగ్ర 

లీలాజాలక 
చిత్రగుపాముఖ్ 
వలీమకోగ్ర 

లీలాజాలక 
చిత్రగుపా 
ముఖ్ వలీమకోగ్ర 

లీలాజాలక 
చిత్ర గుపా 
ముఖ్ వలీమకోగ్ర 

లీలాచాలక 
చిత్రగుపా 
ముఖ్వలీమకోగ్ర 

లీలాచాలక 
చిత్రగుపా 
ముఖ్వలీమకోగ్ర 

లీలాచాలక 
చిత్ర గుపాముఖ్  
వలీమకోగ్ర 

లీలా జాలక 
చిత్రగుపాముఖ్ 
వలీమకోగ్ర 

లీలాజాలక = 
రంధ్రములు గల 
లీలాచాలక = 
వినోద్క్రియ 
 

సంద్రాినిా బట్టట 
లీలాజాలక 
సరైన క్రియ 

రూపం 

98. పదివేలైనను 
లోకకంటకులచో 

222. లోక కంటకులచే 
 బ్రప్ాంచు 
సౌఖ్యంబు 

లోక కంటకులచే 
 బ్రప్ాంచు 
సౌఖ్యంబు 

లోక 
కంటకులచే 
ప్రాప్ాంచు 
సౌఖ్యంబు 

లోకకంటకులచే 
ప్రాప్ాంచు 
సౌఖ్యంబు 

లోకకంటకులచే 
 బ్రప్ాంచు 
సౌఖ్యంబు 

లోకకంటకుల 
చేుఁ బ్రప్ాంచు 
సౌఖ్యంబు 

లోక కంటకులచే 
 బ్రప్ాంచు 
సౌఖ్యంబు 

 లోక కంటకుల 
చే ప్రాప్ాంచు 
సౌఖ్యంబు 

లోక కంటకులచే 
ప్రాప్ాంచుసౌఖ్యంబు 

లోకకంటకుల 
చేుఁబ్రప్ాంచు 
సౌఖ్యంబు 

కంటకులచేుఁ బ్రప్ాంచు 
కంటకులచే ప్రాప్ాంచు 

రండు రూపాలు 
సరైనవే 

 

223. చూచి దినంబు 
నుమద్యొందుదు 
౦గడపటన్స 

చూచి దినంబు 
న్స ముద్యెందు 
దు౦గడపటన్స 

చూచి దినంబు 
నుమద్ 
యొందుదు 
కడపటన్స 

చూచి దినంబు 
నుమద్ 
యెందుదున్స 
కడపటన్స 

చూచి 
దినంబున్స 
ముద్యెందుదు
న్స 
గడపటన్స 

చూచిదినంబు 
న్స 
ముద్యెందుదుం 
గడపటన్స 

చూచిదింబున్స 
ముద్యెందుదుుఁ 
గడపటన్స 

 చూచిద్నంబు 
నుమద్యెందుదు
న్స 
కడపటన్స 
 

చూచి దినంబు 
నుమద్యొందుదున్స 
కడపటన్స 

చూచి 
దినంబున్స 
ముద్యెందుదుం 
గడపటన్స 

ముద్యెందుదుంగడపటన్స 
ముద్యెంద్దున్స కడపటన్స 

రండు రూపాలు 
ఆమోద్ యోగాయలే 

99. తాతల్ తలిియుుఁ  
ద్ండ్రియున్స 

224. తాతల్ తలిి 
యుుఁద్౦డ్రియున్స 
మ్ఱయుుఁ 
బెద్దల్ చావుఁగా 
జూడరో 

తాతల్  తలిియు 
ద్౦డ్రియున్స 
మ్ఱయుుఁ 
బెద్దల్ చావుఁగా 
జూడరో 

తాతల్  తలిియు 
త౦డ్రియున్స 
మ్రియు 
బెద్దలాు 
వగా చూడరో 

తాతల్  తలిియు 
త౦డ్రియున్స 
మ్రియు బెద్దలాు  
వగాచూడరో 

తాతల్  తలిియు 
ద్౦డ్రియున్స 
మ్ఱయుుఁ 
బెద్దల్ చావగాుఁ 
జూడరో 

తాతల్  తలిి 
యుుఁద్౦డ్రియున్స 
మ్ఱయుుఁ బెద్దల్  
చావగాుఁ జూడరో 

తాతల్  తలిియు 
ద్౦డ్రియున్స 
మ్ఱయుుఁ 
బెద్దల్ చావగా 
జూడరో 

తాతల్ తలిి 
యుత౦డ్రియున్స 
మ్ఱయు బెద్ద 
లాువగా 
చూడరో 

తాతల్  తలిియు 
త౦డ్రియున్స 
మ్రియు 
బెద్దలాువగా 
చూడరో 

తాతల్  తలిియు 
త౦డ్రియున్స 
మ్రియు బెద్దలాువ 
గాచూడరో 

తాతల్  తలిియుుఁ 
ద్౦డ్రియున్స 
మ్ఱయుుఁ బెద్దల్  
చావగాుఁ జూడరో 

తలిియుుఁ ద్ండ్రియున్స 
మ్ఱయుుఁ బెద్దలు 
చావుఁగాుఁజూడలో 
తలిియుతండ్రియున్స 
మ్రియుబెద్దలాువగా 
చూడరో 

బ్లందువునా 
రూపం సరైనది. 

  225. భీతిం బొంద్ 
గనేల చావున 
కుుఁగాుఁబెండా ి
ము 

భీ తింబొంద్ 
గనేల చావున 
కుుఁగాుఁబెండా ి
ము 

భీతింబొంద్౦గ 
నేల చావునకు 
గా పెండామిు 

భీతింబొంద్ుఁగ 
నేల చావునకు 
గా పెండామిు 

భీతింబొంద్ుఁగ 
నేల చావునకు  
గాుఁ బెండామిు 

భీతింబొంద్గ 
నేల చావునకు 
గాుఁబెండామిు 

భీతింబొంద్ుఁగ 
నేల చావున 
గాుఁబెండామిు 

భీతిం బొంద్గ 
నేల చావునకుగా 
పెండామిు 

భీతింబొంద్౦గ 
నేల చావునకు 
గా పెండామిు 

తాతల్ తలిియు 
త౦డ్రియున్స 
మ్రియు బెద్దలాువ 
గా చూడరో 

తాతల్ తలిియుుఁ 
ద్౦డ్రియున్స 
మ్ఱయుుఁ బెద్దల్ 
చావగాుఁ జూడరో 

పంద్ుఁగనేల చావునకు 
 గాుఁ బెండాిము 
పంద్ంగ నేల 
చావునకుగా 
పెండాిము 

రండు రూపాలు 
సరైనవే. 

100. జాతుల్ సపుపట,  
సేవ చేయుట 

226. తాతపరయము 
లాడుటనిాయు 
 బరద్రవయంబు 
న్నశించి 

తాతపరయము 
లాడుటనిాయు 
 బరద్రవయంబు 
న్నశించి 

తాతపరయము 
లాడుటనిాయు 
పరద్రవయంబు 
న్నశించి 

తాతపరయము 
లాడుటనిాయు 
పరద్రవయంబు 
న్నశించి 

తాతపరయము 
లాడుటనిాయు 
 బరద్రవయంబు 
న్నశించి 

తాతపరయము 
లాడు టనిాయు 
 బరద్రవయంబు 
న్నశించి 

తాతపరయము 
లాడుటనిాయు 
 బరద్రవయంబు 
న్నశించి 

తాతపరయము 
లాడుటనిాయు 
పరద్రవయంబు 
న్నశించి 

తాతపరయము 
లాడుటనిాయు 
పరద్రవయంబు 
న్నశించి 

తాతపరయము 
లాడుటనిాయు 
పరద్రవయంబు 
న్నశించి 

తాతపరయము 
లాడుటనిాయు 
 బరద్రవయంబు 
న్నశించి 

ఆడుటనిాయుుఁ 
బరద్రవయంబు 
ఆడుటనిాయు 
పరద్రవయంబు 

రండూ సరైన 
రూపాలే. 

101. చెడుగుల్ 227. వ్రేలాడుదుుఁ గాక కోరడి గోరిక గోరడి గోరిక గోరడి గోరికుఁ గో గోరకుఁ గొరడి గాక కోరడి గోరకుఁ గోరడి గోరికుఁ గోరడి గోరికుఁ గోరడి గోరకుఁ గోరడి వ్రేలాడుదుంగోరకుఁ గోరడి మొద్ట్ట రూపం 
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కొంద్ఱు  
కూడి 

గోరకుఁ గోరడి 
యరథంబులు 
న్నకు నేల 
యిడవో 

యరథంబులు 
వేరన్నకుుఁ 
గలవా 

యరధంబులు 
న్నకు నేల 
యిడవో 

యరథంబులు 
న్నకు నేల 
యిడవో 

రడి యరథంబులు 
న్నకు నేల 
యిడవో 

యరధంబులు 
న్నకు నేలయిడ 
వో 

యరధంబును 
న్నకు నేల 
యిడవో 

యరథంబులు 
న్నకు నేల 
యిడవో 

యరథంబులు 
న్నకు నేల 
యిడవో 

యరథంబులు 
న్నకు నేల 
యిడవో 

యరథంబులు 
న్నకు నేల 
యిడవో 

వ్రేలాడుదుంగోరకగోరడి సరైనది 

102. భసితో 
దూధళన 
ధూసరాంగు 
లు 

228. హర యెవవరైన 
గొలుతున్స 

తుద్ నెవవరైన 
గొలుతున్స 

తుద్ నెవవరైన 
గొలుతున్స 

తుద్ నెవవరైన 
గొలుతున్స 

తుద్నెవవరైన 
గొలుతున్స 

తుద్నెవవరైన 
గొలుతున్స 

తుద్ నెవవరైన 
గొలుతున్స 

 తుద్నెవరైన 
గొలుతున్స 

తుద్నెవవరైన 
గొలుతున్స 

తుద్నెవవరైనుఁ 
గొలుతున్స 

ఎవవరైనుఁ గొలుతున్స 
ఎవవరైన గొలుతున్స 

బ్లందువునా 
రూపం సరైనది. 

103. జలజ శ్రీ 
గల మ్ంచి 
నీళ్ళ 
గలవా 

229. న్నరండు 
గుణంబు 
లెంచిమ్దిలో 

న్నయందు 
గుణంబు లెంచి 
మ్దిలో 

న్న రండు 
గుణంబు లెంచి 
మ్దిలో 

న్న రండు 
గుణంబు  
లెంచి మ్దిలో 

న్న రండు 
గుణంబు 
లెంచి మ్దిలో 

న్న రండు 
గుణంబులెంచి 
మ్దిలో 

న్న యంద్ 
గణంబులెంచి 
మ్దిలో 

 న్న రండు 
గుణంబులెంచి 
మ్దిలో 

న్న రండు 
గుణంబులెంచి 
మ్దిలో 

న్న రండు 
గుణంబులెంచి 
మ్దిలో 

న్న రండు 
న్నయందు 

అరథంవలి 
భావానికి, 

ఛంద్సు్కు 
ఎటువంట్ట 
ఇబింది 

లేకపోవడం వలి 
రండింట్టని 

వాడుకోవచుు.  
104. గడియల్ 

రంటుకు 
మూట్టకో 

230. కడ నేుఁడాది 
కొ యెనాుఁడో 
యెఱుుఁగ 
కీకయంబు 

కడకేడాదికొ 
యెనాుఁడో 
యెఱుుఁగ 
మీ కయంబు 

కడనేడాదికొ 
యెనాడో 
ఎరుగ మీ 
కయంబు 

కడనేడదికొ 
యెనాడో 
ఎరుగమీ 
కయంబు 

కడనేుఁడాదికొ 
యెనాుఁడో 
యెఱుుఁగమీ 
కయంబు 

కడనేడాదికొ 
యెనాడో 
యెఱుగమీ 
కయంబు 

కడకేడాదికొ 
యెనాుఁడో 
యెఱుుఁగ మీ 
కయమ్బు 

కడనేడాదికొ 
యెనాడో ఎరుగ 
మీ కయంబు 

కడ నేడాది 
కొ యెనాడో 
ఎరుగమీ 
కయంబు 

కడనేడాదికొ 
యెనాడో ఎరుగమీ 
కయంబు 

కడనేడాదికొ 
యెనాడో 
యెఱుగమీ 
కయంబు 

ఏడాుఁది 
ఏడాది 

బ్లందువునా 
రూపం 
సరైనది. 

231. చెడుగుల్ 
నీ పద్భకిా 
యుం దలియ 
రో 

చెడుగుల్ 
నీ పద్భకిా నిం 
దలియరో 

చెడుగుల్ నీ  
పద్భకిా యుం 
దలియరో 

చెడుగుల్ 
నీ పద్భకిా యుం 
దలియరో 

చెడుగుల్ 
నీ పద్భకిా 
యుం దలియరో 

చెడుగుల్ 
నీ పద్భకిా 
నిం దలియరో 

చెడుగుల్ 
నీ పద్భకిానిుఁ 
దలియరో 

చెడుగుల్ 
నీ పద్భకిాయుం 
దలియరో 

చెడుగుల్ 
నీ పద్భకిా 
యుందలియరో 

చెడుగుల్ నీ  
పద్భకిా యుం 
దలియరో 

చెడుగులీా  
పద్భకిా నిం 
దలియరో 

పద్భకిాయుం 
పద్భకిానిం 

రండు సరైన 
రూపాలే. 

105. క్షతిలో 
దొడడ తురం 
గ 
 

232. పంకేరుహ 
దివయపాద్ 
యుగళా 
శ్రీకళ..... 

పంకేరుహ 
పాద్పద్మ 
యుగళా 
శ్రీకళ..... 

పంకేరుహ 
పాద్పద్మ 
యుగళా 
శ్రీకళ..... 

పంకేరుహ 
పాద్పద్మ 
యుగళా 
శ్రీకళ..... 

పంకేరుహ 
పాద్పద్మ 
యుగళా 
శ్రీకళ..... 

పంకేరుహ 
పాద్పద్మ 
యుగళా 
శ్రీకళ..... 

పంకేరుహ 
పాద్యుగమ 
లసితా 
శ్రీకళ..... 

 పంకేరుహ 
పాద్పద్మ 
యుగళా 
శ్రీకళ.... 

పంకేరుహ 
పాద్పద్మ 
యుగళా 
శ్రీకళ..... 

పంకేరుహ 
పాద్పద్మ 
యుగళా 
శ్రీకళ..... 

దివయపాద్ 
పాద్పద్మ 

సంద్రాానిా బట్టట 
రండోరూపం 

సరైంది 

106. సలిలముమ  
నుజలుక 
ప్రమాణ 

233. నిల గంగా 
జల చంద్ర 
ఖ్ండములదా 
నిందుం 

తల గంగానది 
జ౦ద్రఖ్ండము 
ను దాుఁదాలుుం 

నిల గంగాజల 
చ౦ద్ర ఖ్ండముల 
దానిందు 

నిల గంగాజల 
చ౦ద్ర ఖ్ండము 
లదానిం 

నిల గంగాజల 
చ౦ద్ర 
ఖ్ండముల 
దానిం 

నిల గంగానదిుఁ 
జ౦ద్ర 
ఖ్ండమును 
దానిం 

నిల గంగాజల 
చ౦ద్రఖ్ండముల 
 దానిం 

నిల గంగాజల 
చ౦ద్ర ఖ్ండముల 
దానిం 

నిల గంగాజల 
చ౦ద్ర ఖ్ండముల 
దానిం 

నిల గంగాజల 
చ౦ద్రఖ్ండముల 
దానిం 

నిల గంగానదిుఁ 
జ౦ద్రఖ్ండమును 
దానిం 

ఇల గంగాజలచంద్ర 
తల గంగానదిజంద్ర 

సంద్రాానిా బట్టట 
రండో రూపం 

సరైంది.  

234. చెలువంబం 
త యు నీ 
మ్హతవమున 
గా శ్రీకళ.... 

చెలువంబంత యు  
నీ మ్హతవ 
మిదిగా శ్రీకళ.... 

చెలువంబంత  
యు నీ మ్హ 
తమామిదిగా 
శ్రీకళ.... 

చెలువంబంత  
యు నీ మ్హతమా 
మిదిగా 
శ్రీకళ.... 

చెలువం 
బంతయు  
నీ మ్హతవ 
మిదిగా 
శ్రీకళ.... 

చెలువంబంత  
యు నీ మ్హ 
తమా ముదిగా 
శ్రీకళ.... 

చెలువంబంత  
యు నీ మ్హతమా 
మిదిగా శ్రీకళ.... 

చెలువంబంతయు  
నీ మ్హతమా 
మిదిగా 
శ్రీకళ.... 

చెలువంబంతయు  
నీ మ్హతమామిది 
గా  శ్రీకళ.... 

చెలువంబంతయు  
నీ మ్హతమామిది 
గా  శ్రీకళ.... 

చెలువంబంతయు  
నీ మ్హతమాముది 
గా  శ్రీకళ.... 

మ్హతవమిదిగా 
మ్హతవముదిగా 

మొద్ట్ట రూపం 
సరైంది రండో 

రూపం 
అక్షరదోషం. 

107. తమ్నేత్ర 
దుయతిుఁ 
దామె 

235. ప్రద్ముమలను 
చుం న్నజచున్స 
జనం బూని 

ప్రద్ముమలనుచున్స 
జూచున్సజనం 
బూనిహారి 

ప్రద్ముమలనుచు 
చూచుచున్స 
జలంబూని 

ప్రద్ముమలనుచు 
చూచున్స 
జలంబూని 

ప్రద్ముమలను 
చున్స జూచున్స 
జనంబూని 

ప్రద్ముమలనుచు
న్స జూచున్స 
జనంబూని 

ప్రద్ముమలను 
చుం జూచున్స 
జనంబూని 

ప్రద్ముమలనుచున్స 
చూచున్స 
జనంబూనిహరి 

ప్రద్ముమలనుచు 
చూచున్స 
జలంబూని 

ప్రద్ముమలనుచు 
చూచున్స 
జలంబూని 

ప్రద్ముమలనుచున్స 
జూచున్స 
జనంబూని 

జనంబూని = ప్రజులు 
ప్రయతిాంచి 
జలంబూని = నీళ్ళ 

ప్రజలు 
ప్రయతిాంచి 
నీళ్ళ ప్రయతిాంచి 
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     మొద్ట్ట రూపం 
సరైనది. 
 

108. పట వద్ర 
జుజ భజంగ 
వద్రజతవి 

236. భజంగవ 
ద్రజిత 
విభ్రంతి 

భజంగవ 
ద్రజతవిభ్రంతి 

భజంగవద్ర  
జితవిభ్రంతి 

భజంగవద్ర 
జితవిభ్రంతి 

భజంగవద్ర 
జత విభ్రంతి 

భజంగవద్రజత 
విభ్రంతి 

భజంగవద్ర  
జతవిభ్రంతి 

 భజంగ వద్ర 
జిత విభ్రంతి 

భజంగవద్ర 
జితవిభ్రంతి 

భజంగవద్ర 
జతవిభ్రంతి 

భజంగవద్రజిత 
=పాములనిాయు 
వెండిభ్రమ్తో 
భజంగవద్రజత 
=పామునిాయు వెండి 
భ్రమ్తో 

‘రజిత’ 
ముద్రణదోషం 
‘రజత’ సరైన  

రూపం. 

109. నిను నిందించి 
న ద్క్షుపై 

237. గావ౦గ 
వచెున్గ 
కకు౦డిన 
న్నరకుండుఁగ 
లవా? 

గాన౦గవచెున్గ 
లేకు౦డిన 
న్నరకుండుఁగల 
వా! 

గాన౦గ పచెున్గ 
లేకు౦డిన 
న్నరకుండగలవా 

గాన౦గవచెున్గ 
లేకు౦డిన 
న్నరకుండగలవా 

గాన౦గ వచెున్గ 
లేకు౦డిన 
న్నఱకుండగల 
వా 

గాన౦గ వచెున్గ 
లేకు౦డిన 
న్నరకుండగలవా 

గాన౦గ వచెున్గ 
లేకు౦డిన 
న్నరకుండుఁగలవా 

గాన౦గ వచెున్గ 
లేకు౦డిన 
న్నరకుండగలవా 

గాన౦గ వచెున్గ 
లేకు౦డిన 
న్నరకుండగలవా 

గాన౦గ వచెున్గ 
లేకు౦డిన న్నర 
కుండగలవా 

గాన౦గ వచెున్గ 
లేకు౦డిన 
న్నరకుండగలవా 

కనంగ = కనబడటం 
కవంగ  

 
అనేది ముద్రణ 

దోషం. 

110. కరిదైతుయ 
న్గిరిగొనా 
శూలము 

238. చేసిరినీకు 
నిరమోవకర 
మ్రయన్స 

చేసిరి నీకు 
నిరమోపకర 
మ్రయన్స 

చేసిరి నీకు 
నిరమోపకర 
మ్రయన్స 

చేసిరి నీకు 
నిరమ్పకర 
మ్రయన్స 

చేసిరి నీకు 
నారమోపకర 
మ్రయన్స 

చేసిరి నీకు 
నారమోపకర 
మ్రయన్స 

చేసిరి నీకు 
నారమోపకర 
మ్రయన్స 

చేసిరి నీకు 
నారమోపకర 
మ్రయన్స 

చేసిరి నీకు 
నిరమోపకర 
మ్రయన్స 

చేసిరి నీకు 
నిరమోపకర 
మ్రయన్స 

చేసిరి నీకు 
నిరమోపకర 
మ్రయన్స 

పరమోపకరము = 
గొపపదైన ఉపకరం 
పరమోవకరము  

 
 

ముద్రణ దోషం వలి 
‘ప  
వ’ పడింది. 

111. దురము 
నుదరొము 
రాయబారము 

239. మోడ బేరము 
ను బెనాం 
త్రంబు 
సిదిధంచినన్స 

మోడ బేరమును  
బెనాంత్రంబు 
సిదిధంచినన్స 

మోడ బేరమును  
పెనాంత్రంబు 
సిదిధంచినన్స 

మోడబేరమును 
పెనాంత్రంబు 
సిదిధంచినన్స 

మోడ బేరమును  
బెనాంత్రంబు 
సిదిధంచినన్స 

మోడ బేరమును  
బెనాంత్రంబు 
సిదిధంచినన్స 

మోడ బేరమును  
బెనాంత్రంబు 
సిదిధంచెన్స 

మోడ బేరమును  
పెనాంత్రంబు 
సిదిదంచినన్స 

మోడబేరమును 
పెనాంత్రంబు 
సిదిధంచినన్స 

మోడ బేరమును  
పెనాంత్రంబు 
సిదిధంచినన్స 

మోడబేరమును 
బెనాంత్రంబు 
సిదిధంచినన్స 

బేరమును 
బెనమంత్రంబు 
బేరమునుపెనమంత్రంబు 

రండవ రూపం 
సరైనది. 

112. తనయుం 
గాంచి 
ధనంబు 
లిచిు 

240. తనయుం 
గాంచి 
ధనంబు 
నుంచి 
దివిజసాథనంబు 

తనయుంగాంచి 
ధనంబులిచిు 
దివిజసాథనంబు 

తనయుంగాంచి 
ధనంబునించి 
దివిజసాథనంబు 

తనయుంగాంచి 
ధనంబు నించి 
దివిజసాథనంబు 

తనయుంగాంచి 
ధనంబు నించి 
దివిజసాథనంబు 

తనయుంగాంచి 
ధనంబులిచిు 
దివిజ సాథనంబు 

తనయుంగాంచి 
ధనంబు వాుఁతి 
దివిజసాథనంబు 

తనయుంగాంచి 
ధనంబు నించి 
దివిజసాథనంబు 

తనయుం 
గాంచి ధనంబు  
నించిదివిజా 
సాథనంబు 

తనయుం గాంచి 
ధనంబు నించి 
దివిజా సాథనంబు 

తనయుంగాంచి 
ధనంబులిచిు 
దివిజ సాథనంబు 

ఇంచి 
ఇచిు 

అరథంలో భేద్ం 
లేకపోవడం వలి 

ఏదివాడిన్న 
తపుపలేదు.  

241. వనంబుపెంచి 
మ్ననీ పోలేుఁడు 
నీ సేవ చేసిన 
పుణాయతుముఁడు 

వనంబు వెట్టట 
మ్ననీ పోలేుఁడు 
నీ సేవ చేసిన 
పుణాయతుముఁడు 

వనంబు పెట్టట 
మ్ననీ పోలేడు 
నీ సేవ చేసిన 
పుణాయతుమడు 

వనంబు పెట్టట 
మ్ననీ పోలేడు 
నీ సేవ జేసిన 
పుణాయతుమడు 

వనంబు వెట్టట 
మ్ననీ పోలేడు 
నీ సేవుఁ జేసిన 
పుణాయతుమడు 

వనంబు వెట్టట 
మ్ననీ పోలేడు 
నీ సేవ చేసిన 
పుణాయతుమడు 

వనంబు వెట్టట 
మ్ననీ పోలేుఁడు 
నీ సేవ చేసిన 
పుణాయతుముఁడు 

వనంబు పెట్టట 
మ్ననీ పోలేడు 
నీ సేవ జేసిన 
పుణాయతుమడు 

వనంబు పెట్టట 
మ్ననీ పోలేడు 
నీ సేవ జేసిన 
పుణాయతుమడు 

వనంబు పెట్టట 
మ్ననీ పోలేడు 
నీ సేవ జేసిన 
పుణాయతుమడు 

వనంబు వెట్టట 
మ్ననీ పోలేడు 
నీ సేవ చేసిన 
పుణాయతుమడు 

వనంబు పెట్టట 
వనంబు వెట్టట 

మొద్ట్ట రూపం 
సరైనది. 

113. క్షతిన్న 
థోతామ్ 
సతకవీశవ 
రుుఁదు 

242. క్షతిన్నధోతామ్ 
సతకవీశవరుుఁడు 
వచెున్స 

క్షతిన్నథోతామ్ 
సతకవీశవరుుఁడు 
వచెున్స 

క్షతిన్నధోతామ్ 
సతకవీశవరుడు 
వచెున్స 

క్షీతిన్నధోతామ్ 
సతకవీశవరుడు 
వచెున్స 

క్షతిన్నధోతామ్ 
సతకవీశవరుుఁడు 
వచెున్స 

క్షతిన్నథోతామ్ 
సతకవీశవరుడు 
వచెున్స 

క్షతిన్నథోతామ్ 
సతకవీశవరుుఁడు 
వచెున్స 

క్షీతిన్నథోతామ్ 
సతకవీశవరుడు 
వచెున్స 

క్షతిన్నథోతామ్ 
సతకవీశవరుడు 
వచెున్స 

క్షతిన్నథోతామ్ 
సతకవీశవరుడు 
వచెున్స 

క్షతిన్నథోతామ్ 
సతకవీశవరుడు 
వచెున్స 

కవీశవరుుఁడు 
కవీశువరుడు 

బ్లందువునా రూపం 
సరైనది 

(శబద. పుట 105) 
 
 

243. 

 
 
మిముమలం 
జూడుఁగా 

 
 
మిముమలం 
జూడుఁగా 

 
 
మిముమలం 
జూడగానతడో 

 
 
మిముమలం 
జూడగానతడో 

 
 
మిముమలం 
జూడగానతడో 

 
 
మిముమలం 
జూడగానతడో 

 
 
మిముమలం 
జూడుఁగా 

 
 
మిముమలనం 
జూడగానతడో 

 
 
మిముమలం 
జూడగానతడో 

 
 
మిముమలం 
జూడగానతడో 

 
 
మిముమలం 
జూడగానతడో 

 
 
అతుఁడే 
అతడే 

 
 

బ్లందువునా రూపం 
సరైనది. 
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నతుఁడే మేట్ట 
కవితవవైఖ్రిని 

నతుఁడే మేట్ట 
కవితవవైఖ్రిని 

మేట్టకవితవ 
వైఖ్రిని 

మేట్టకవితవ 
వైఖ్రిని 

మేట్టకవితవ 
వైఖ్రిని 

మేట్ట కవితవ 
వైఖ్రిని 

నతడో మేట్ట 
కవితవవైఖ్రిని 

మేట్టకవితవ 
వైఖ్రిని 

మేట్టకవితవ 
వైఖ్రిని 

మేట్ట కవితవ 
వైఖ్రిని 

మేట్టకవితవ 
వైఖ్రిని 

అతడో (శబద. పుట 24) 

114. నీకుంగాని 
కవితవ  
మెవవరికి 
నేనీనంచు 

244. నీకేగాని 
కవితవమెవవరికి 
నేుఁనీనంచు 
మీదతిాతిన్స 

 నీకుంగాని 
కవితవమెవవరికి 
నే నంచు మీదతిా 
తిన్స 

నీకుంగాని 
కవితవ మెవవరికి 
నే నీనంచు 
మీదతిాతిన్స 

నీకుంగాని 
కవితవ మెవవరికి 
నే నీనంచు 
మీదతిాతిన్స 

నీకుంగాని 
కవితవమెవవరికి 
నే నీనంచు 
మీదతిాతిన్స 

నీకుంగాని 
కవితవమెవవరికి 
నే నీనంచు 
మీుఁ దతిాతిం 

నీకుంగాని 
కవితవ మెవవరికి 
నే నీనంచు 
మీదతిాతిన్స 

నీకుంగాని 
కవితవమెవవరికి 
నే నీ నంచు 
మీదతిాతిన్స 

నీకుంగాని 
కవితవ మెవవరికి 
నే నీనంచు 
మీదతిాతిన్స 

నీకుంగాని 
కవితవ మెవవరికి 
నే నీనంచు 
మీదతిాతిన్స 

నీకే గాని 
నీ కుంగాని 

ఛంద్సు్కు, 
అరథంకు ఎటువంట్ట 

ఇబింది 
లేకపోవడం 

వలి ఏది వాడిన్న 
తపుపలేదు. 

 
245. చీ చీ 

కలంబులరీతి 
ద్పెపడుుఁ జుమీ 

 ఛీ ఛీ కలంబు 
ల రీతి ద్పెపడు 
జుమీ 

ఛీ ఛీ 
కలంబురీతి  
ద్పెపడు జుమీ 

చీ చీ కలంబు 
ల రీతి ద్పెపడు 
జుమీ 

చీ ఛీ కలంబుల 
రీతి ద్పెపడు 
జుమీ 

చీ చీ 
కలంబులు 
రీతి ద్పెపడు 
జుమీ 

ఛీ ఛీ కలంబు 
ల రీతి ద్పెపడు 
జుమీ 

ఛీ ఛీ 
కలంబురీతి  
ద్పెపడుజుమీ 

ఛీ ఛీ కలంబు 
రీతి ద్పెపడు 
జుమీ 

చీ ఛీ కలంబు 
ల రీతి ద్పెపడు 
జుమీ 

తపెపడుుఁజుమీ 
తపెపడుజుమీ 

బ్లందువునా రూపం 
సరైనది. 

115. నిచుల్ 
నినుా 
భజించి 
చినమయ 

246. భజించి 
చినమయ 
మ్హా నిరామణ 
పీఠంబుపై 

 భజించి 
చినమయ 
మ్హా నిరావణ 
పీఠంబుపై 

భజించి 
చినమయ 
మ్హా నిరావణ 
పీఠంబుపై 

భజించి 
చినమయ 
మ్హా నిరావణ 
పీఠంబుపై 

భజించి 
చినమయ 
మ్హా నిరావణ 
పీఠంబుపై 

భజించి 
చినమయ 
మ్హా నిరావణ 
పీఠంబుపై 

భజించి 
చినమయ 
మ్హానిరావణ 
పీఠంబుపై 

భజించి 
చినమయ 
మ్హా నిరావణ 
పీఠంబుపై 

భజించి చినమయ 
మ్హా నిరావణ 
పీఠంబుపై 

భజించి 
చినమయ మ్హా 
నిరావణ 
 

మ్హానిరామణ = 
గొపపనిరామణం 
మ్హానిరావణ = 
గొపపపద్వి 

సంద్రాానిా బట్టట 
‘నిరావణ’ అనేదే 
సరైన రూపం. 

247. రచుల్ సేయక 
యరజవంబు 
కుజనవ్రాతంబు 

 రచులే్యక 
మూరజవంబు 
కుజనవ్రాతంబు 

రచులే్యక 
యూరజవంబు 
కుజనవ్రాతంబు 

రచులే్యక 
యరజవంబు 
కుజనవ్రాతంబు 

రచుల్ సేయక 
ఆరజవంబు 
కుజనవ్రాతంబు 

రచుల్ సేయక 
యజవంజవ 
శిఖావ్రాతంబు 

రచులే్యక 
యరజవంబు 
కుజనవ్రాతంబు 

రచులే్యక 
యరజవంబు 
కుజనవ్రాతంబు 

రచులే్యక 
యరజవంబు 
కుజనవ్రాతంబు 

రచుల్ సేయక 
ఆరజవంబు 
కుజనవ్రాతంబు 

యూరజవంబు = శకిా 
యూరజవంబు = శకిా 
ఆరజవంబు = శకిా 

మూడింట్టలో అరథం 
ఒకకటే ఇచాుడు. 

‘యూ’ అనేది 
ముద్రణ దోషంగా 

భావించి 
‘య’ అనే 
అక్షరానిా 

రాసుకోవాలి.  
116. ద్ంతంబు 

లపడనపుపడే 
248. వింతలేమనుఁ 

జరింపనపుపడ 
కురులెవవెవలిగా 

 వింతలేమన 
చరించునపుపడ 
కురులెవలిగా 

వింతలేమన 
చరించునపుపడ 
కురులెవలిగా 

వింతలేమన 
జరించనపుపడ 
కురులెవలెవలిగా 

 వింతలేమనుఁ 
జరించునపుపడ 
కురుల్ వెలెవలిగా 

వింతలేమన 
చరించనపుపడే 
కురులెవలిగా 

వింతలేమన 
చరించునపుపడ 
కురులెవలింగగా 

వింతలేమన 
చరించునపుపడ 
కురులెవలింగగా 

వింతల్ మేన 
జరింపనపుపడ 
కురుల్ వెలెవలిగా 

వింతలేమనుఁ జరింప 
వింతలేమన చరించ 
వింతలేమన జరించ 
 

మొద్ట్ట రండు 
రూపాలు సరైనవే. 
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