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1. లఘువులు గురువులు గణములు
ఈ వారం నేర్చుకొనేది ప్రా థమిక విషయాలు. ఈ పాఠం చదివి,అభ్యాసాలను సాధన చేసినతరువాత మీరు ఏం నేర్చుకుంటారు?

yyఛందస్సు 
yyలఘువులు, గురువులు
yyగణములు
yyసాధారణ దో షములు

వేదాలు నాలుగు. అవి ఋగ్వేదం, సామ వేదం, యజుర్వేదం, అథర్వణవేదం. వేదాంగాలు ఆరు. అవి శిక్ష, వ్యాకరణం, ఛందస్సు,
జ్యోతిష్యం, నిరుక్ తం మరియు కల్పకం. అంటే చందస్సు వేదాలలోంచి వచ్చిందే. ఛందస్సును పద్యసాహిత్యంలో, గేయాలలోనే కాకుండా 
సినిమా పాటలలో కూడా వాడతారు. యతి ప్రా సలు, మాత్రాఛందస్సు నేర్చుకున్న తరువాత మీకే అనిపిస్తుంది “అరే సినిమా పాటలలో
కూడా ఛందస్సు నియమాలు వాడారే” అని.
తెలుగు ఛందస్సు సంస్కృత ఛందశ్శాస్త్రం నుంచి తీసికొని దానికి మరికొన్ని నిబంధనలు అదనంగా జతచేర్చారు.

1.1 లఘువులు గురువులు

లఘువు అంటే ఒక మాత్ర (అంటే చిటిక) సమయంలో పలకబడగలిగే అక్షరము. గురువు అంటే రెండు మాత్రల సమయంలో
పలుకబడగలిగే అక్షరము.
లఘువులు

సూత్రం

ఉదాహరణలు

దీర్ఘములు గురువులు.

ఆ, ఈ, ఏ, ఐ, ఓ, ఔ, కా, లీ, మూ, సౌ, ఘో,
భూ, క్షా, జ్ఞా , భ్రా ,ల్లూ ,ల్పా.

హ్ర స్వములు లఘువులు

గురువులు

అ, ఇ, ఎ, ఒ, క, లి, ము, స, ఘ, భ, క్ష, జ్ఞ , భ్ర,
ల్లు, ల్ప

పూర్ణ బిందువుతో కూడిన అక్షరాలు గురువులు

అం,ఇం, ఎం, ఒం, కం, లిం, ముం, సం, ఘం,
భం, క్షం, జ్ ఞంభ్రం, ల్లం, ల్పం.

విసర్గ తో కూడిన ఆక్షరాలు గురువులు

దుఃఖములో దుః, అంతఃపురములో తః

పొ ల్లుతోకూడిన అక్షరాలు గురువులు

సంయుక్తా క్షరముకన్నా ముందున్న లఘువు గురువుగా
మారిపో తుంది
ద్విత్వాక్షరము కన్నా ముందున్న లఘువు గురువుగా
మారిపో తుంది

నిన్, లన్, వున్, కల్

లక్షలో ల, యజ్ఞ ములో య, విభ్రమములో వి,
కల్పము లో క.
భల్లూ కమలో భ, అమ్మలో అ, చెక్కలో చె.

1.1.1 అభ్యాసము (1 a) లఘువులను మరియుగురువులను గుర్తించండి.
మారుతి
U  I  I

ఆమని

రామాయణము

త్రిశంకు

చప్పుడు
U  I  I

ఉప్పాడ

కంఠము
U  I  I

ప్రకృతి Note (a)
I  I  I

భూమాత

కారము

టీవీ

సంబరాలరాంబాబు సంపెంగి

పంకంబు

కమలం

పప్పులుప్పులు

దప్పడం

చక్రవాకం

కప్పం

పితౄణము

వృకోదరుడు

అదృష్టం

చిన్నికృష్ణ 

భారతదేశము

కమలము

యప్టీవీ
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లఘువులు గురువులు గణములు
రోమన్  
U  U

పద్మవ్యూహం
U U  U  U

కొల్లారపు పద్యరచనామృతబో ధిని

ప్రకాష్

జంతర్ మంతర్

డ�ైనింగ్టేబుల్

బుల్ బుల్ పిట్ట

బెంగుళూరు

బెంగుళూర్

బెంగ్ళూర్

అల్లా వొద్దీన్ ఖిల్జీ

పక్షులకు  స్వేచ్ఛ Note (b).
U  I  I  I   U  I
తెలుగు ప్రపంచ సభలన్
I  I  I    I U I   I  I  U

ఇది ద్వందసమాసం

అది శ్లేషాలంకారము
I  I  U U U U I I

రమ్యము ప్రభలు

రమ్యకృష్ణ

బంగారు ప్రా కారాలు

Note (a):   కృ సంయుక్తా క్షరము కాదుకనుక ప్ర లఘువుగానే ఉంటుంది.
Note (b):   స్వే వేరే పదములో ఉన్నది కనుక  కు గురువుగా మారదు.   

1.1.2 సమాధానాలు (1 a)  
మారుతి
U I I

ఆమని
U  I  I

రామాయణము
U  U  I  I   I

భూమాత
U  U   I

కారము
U  I  I

టీవీ
UU

భారతదేశము
U I  I U I I  

చప్పుడు
U I I

ఉప్పాడ
U  U  I  

పప్పులుప్పులు
U  I    U  I   I

దప్పడం
U  I  U

చక్రవాకం
UIUU

కప్పం
U  U

యప్టీవీ
UUU

కంఠము
U I I

త్రిశంకు
I  U  I

ప్రకృతి Note (a)
I I I
రోమన్
U U

పద్మవ్యూహం
UU U U

ప్రకాష్
I  U  

సంబరాలరాంబాబు
U  I U I U  U  I  

పితౄణము
I  U  I  I

బెంగుళూరు
U  I  U  I  

పక్షులకు స్వేచ్ఛ Note (b).
U I I I U I
తెలుగు ప్రపంచ సభలన్
I I I I U I II U
అది శ్లేషాలంకారము
I I UUUUII

జంతర్ మంతర్
U  U   U   U
బెంగుళూర్
U  I   U

రమ్యము ప్రభలు
U  I    I  I  I  I

సంపెంగి
U  U  I  

వృకోదరుడు
I  U I  I  I
డ�ైనింగ్టేబుల్
UUUU
బెంగ్ళూర్
U   U

పంకంబు
U  U   I

అదృష్టం
I  U  U

చిన్నికృష్ణ 
U I  U I

బుల్ బుల్ పిట్ట
U      U   U I  
అల్లా వొద్దీన్ ఖిల్జీ
U U U U  U U

ఇది ద్వందసమాసం
I  I  U   I  I  U  U
రమ్యకృష్ణ
U  I  U I

కమలం
I  I  U

కమలము
I  I  I  I

Note (a): కృ సంయుక్తా క్షరము కాదుకనుక ప్ర లఘువుగానే ఉంటుంది.
Note (b): స్వే వేరే పదములో ఉన్నది కనుక కు గురువుగా మారదు.

బంగారు ప్రా కారాలు
U U  I  U U U I

1.1.3 అభ్యాసము (1 b). మీ కుటుంబములో

మీ కుటుంబములో అందరి పేరలు ్ వ్రా సి, లఘువులను మరియు గురువులను గుర్తించండి.
ఉదా.  

చంటయ్య
UUI

రాధమ్మ
UUI

నర్సయ్య
UUI

బుచ్చిరాధమ్మ
UIUUI
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మీ కుటుంబములో అందరి పేరలు ్ వ్రా సి, లఘువులను మరియు గురువులను గుర్తించండి.  
పేరు/
లఘుగురువులు

పేరు/
లఘుగురువులు

పేరు/
లఘుగురువులు

పేరు/
లఘుగురువులు

పేరు/
లఘుగురువులు

పేరు/
లఘుగురువులు

1.1.4 సమాధానములు (1 b)
చంటయ్య
UUI
చంద్రశేఖర్
UIUU
ప్రకాశరావు
IUIUI
శోభారాణి
UUUI
కృష్ణచ�ైతన్య
UIUUI
సత్యనారాయణ
UIUUII
రవీంద్రనాథ్
IUIU
శ్రీనివాస్
UIU
మధుసూదన్
IIUU
కళారాధ
IUUI
లలిత
III
గోపీకృష్ణ
UUUI

రాధమ్మ 
UUI
ప్రమీల
IUI
జలజా రాణి
IIU UI
లక్ష్మీరాజం
UUUU
అనుశ్రీ
IUU
జయ
II
మాధురి
UII
అపర్ణ
IUI  
వసంత
IUI
మహేష్
IU
అజిత్
IU

నర్సయ్య
UUI
శీధర్
UU
అర్చన
UII
రాజశేఖర్
UIUU
అమోఘ్
IU
అశ్విన్
UU
శ్రా వ్య
UI
అపూర్వ
IUI
నరసింహ
IIUI
శీతల్
U  U
ఆశా
U U  

బుచ్చిరాధమ్మ
UIUUI
కవిత
III
స్టీవెన్
UU
జ్యోతి
UI
ఆధ్విక
UII
శ్రా వణి
UII
నృపేశ్
IU
అమూల్య
IUI
నందిని
UII
హర్షిత
UII
యశ్
U

ఆర్యన్
U U  
కేనన్
UU
అభిజ్ఞా న్ రాజ్
IUUU

అమేయ్
IU
అవంతి
IUI
విజయమోహన్
IIIUU

శ్రీవత్స
UUI
తన్వి
UI

శ్రీవల్లి
UUI
శ్రేయ
UI

సుధీర్
IU
డ�ైసుకే
UIU
స్వాతి
U  I  

విఖ్యాత్
U  U

ప్రఖ్యాత్
U  U  

అనిరుధ్
IIU
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1.2 గణములు

గణములు ఏకాక్షర, ద్వైక్షర, త్రైయక్షర, సూర్య, ఇంద్రగణాలు.  
గణములు

ఏకాక్షర గణాలు
ద్వైక్షర గణములు

త్రైయక్షర గణాలు
గుర్తు పెట్టు కోవడం ఎలా?
య – ఆదిలఘువు
ర – మధ్యలఘువు
త – అంత్యలఘువు
భ – ఆదిగురువు
జ  – మధ్యగురువు
స – అంత్యగురువు
న – సర్వలఘువు
మ – సర్వగురువు
సూర్య గణములు
ఇంద్రగణములు

ఉదాహరణ

ల

I

అ, పి, ము  

గ

U

ఆ, పీ, మూ  

గగ

UU

రామా, సీతా, భంగిన్

హ (గల)

UI

రామ, సీత, ఆవు, బ్రో వు

వ  (లగ)

IU

రమా, పరా, శమీ

య

IUU

మహేషా, కుమారా, విరామం, ప్రమాణం

UIU

కామదా,  శారదా, త్రో వలో

త

UUI

శ్రీరామ, రామాను, సీతాలు,శ్రీకాళ, మారేడు

న

III

జలజ, భరత, గిరిజ

ర

UII

మంథని, ఏమిటి,కాకర, బ్రో వర

IUI

గృహంబు, ప్రమీల, వసంత, ప్రకాశు

స

IIU

కమలా, తరమా, శరణం

మ

UUU

రామానీ, శ్రీరామా, ప్రా కారం

III

జలజ, భరత, గిరిజ

హ

UI

రాము, సీత,ఆవు, ప్రేమ

నల

IIII

భరతుడు, సమరము, శ్రితజన

నగ

IIIU

భరతవం(శము), సమరమున్, శ్రితజనుం(డు)

సల

IIUI

కమలాలు, భ్రమరాంబ, సకలంబు, క్షణమాత్ర

భ

UII

మంథని, ఏమిటి, కాకర, బ్రో వర

ర

UIU

కామదా,  శారదా, త్రో వలో

త

UUI

శ్రీరామ, రామాను, సీతాలు, శ్రీకాళ, మారేడు

భ
జ

న

1.2.1 అభ్యాసము(1 c). య ర త న భ జ స మ వ గ ల
మూడేసి అక్షరాలుగా  విడగొట్టి  లఘువు గురువులుగా గుర్తించి అది ఏ గణమౌతుందో (య ర త న భ జ స మ వ గ ల)
చెప్పండి.    
ఉదా.  ఎక్కడి నుండి రాక యిట కెల్లరులున్ సుఖులేగదా యశో
ఎక్కడి
U I  I
భ

నుండిరా
U   I  U
ర

క   యిట
I     I   I
న

కెల్లరు
UII
భ

లున్   సుఖు
U      I   I
భ

లే   గదా
U   I  U
ర

యశో
I  U
వ
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ద్ధ గిత విభూష భద్రగిరి దాశరథీ కరుణా పయోనిధీ
ద్ద గి త
I   I   I

వి  భూ ష

భ  ద్ర  గి

రి   దా  శ

ర  థీ   క

రు  ణా  ప

యో  ని  ధీ

చి  పుట్ట

గ   నేర్చు

నటయ్య

భాస్కరా

దురు  జ

నుల్శ్రీ  కా

ళహస్తీ

శ్వరా

త నెటలు ్

డిపెదో

శ్రీకాళ

హస్తీశ్వ

రా!

పొ దవెడునుప్పు లేక రుచి పుట్ట గ నేర్చునటయ్య భాస్కరా
పొ దవె
I  I  I
న

డునుప్పు

లేక    రు

సిరులందేల మదాంధులౌదురు జనుల్ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా
సిరులం
I  I  U
స

దేల మ

దాంధులౌ

సీలామాలపు జింతనెటలు ్డిపెదో శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా
సీలామా
UUU
మ

లపుజిం

1.2.2 సమాధానము (1 c)
ఎక్కడి

నుండిరా

క   యిట

కెల్లరు

లున్   సుఖు

లే  గదా

యశో

భ

ర

న

భ

భ

ర

వ

U   I   I

U   I   U

I    I    I

U   I   I

U   I   I

UIU

I  U

ద్ద గి త

వి  భూ ష

భ  ద్ర  గి

రి    దా  శ

ర  థీ   క

రు  ణా  ప

యో  ని  ధీ

న

జ

భ

జ

జ

జ

ర

I   I    I

I    U     I

U   I     I

I     U   I

I   U   I

పొ దవె

డునుప్పు 

లేక    రు

చి  పుట్ట

గ   నేర్చు

న

జ

భ

ర

జ

I   I    I

I    U     I

U    I     I

I     U   I

I     U    1

నటయ్య

U    I     U

  భాస్కరా

I   U      I

I     U    1

U   I   U

జ

ర

సిరులం

దేల మ

దాంధులౌ

దురు  జ

నుల్శ్రీ  కా

ళహస్తీ

శ్వరా

స

భ

ర

న

మ

య

వ

I   I   U

U  I   I

U  I  U

I    I   I  

సీలామా

లపుజిం

త నెటలు ్

డిపెదో

   మ

స

జ

స

U  U  U

I    I   U

I    U  I  

I  I  U

U   U   U

శ్రీకాళ

U  U  I
త

I   U  U  

I    U

హస్తీశ్వ

రా!

త

గ

U  U  I

U
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1.2.3 అభ్యాసము(1-d). ఈ గణాలకు సరిపడే పదాలు కొన్ని వ్రా యండి
మీరు రామాయణం ప�ైన ఉత్పల చంపకమాలు, శార్
దూ ల మత్తేభాలు వ్రా స్తు న్నారు.  
ఆ పద్యాలలో యర త న భ జ స మ వ గ ల గణాలువాడాలి. ఈగణాలకు సరిపడే పదాలు కొన్ని వ్రా యండి.
గణము
య (IUU)
ర (UIU)
త (UUI)
న (III)
భ (UII)
జ (IUI)
స (IIU)
మ (UUU)
వ (IU)
గ (U)

ఉదా.
అయోధ్యన్
రావణున్
సీతమ్మ
భరత
రాముడు
అయోధ్య
భరతున్
రామాజ్గ న్
గుహున్
రా

మీ జవాబులు

1.2.4 సమాధానములు (1-d)
గణము
య (IUU)
ర (UIU)
త (UUI)
న (III)
భ (UII)
జ (IUI)
స (IIU)
మ (UUU)
వ (IU)
గ (U)

ఉదా.
అయోధ్యన్
రావణున్
సీతమ్మ
భరత
రాముడు
అయోధ్య
భరతున్
రామాజ్ఞ న్
గుహున్
రా

మీ జవాబులు
అరణ్యం
కుంభక(ర్ణ )
శత్రుఘ్ను
హనుమ
బాణము
వశిష్ట
వనమం(దు)
సంజీవిన్
వనం
హే

శరణ్యా 
ఆంజనే
కౌశల్య
దశర(థ)
జానకి
(రా)మ లక్ష్మ
మిథిలా
విశ్వామి(త్ర)
(శ)రమున్
ఆ

శరంబున్
బాణముల్
బాణాగ్ని
శరము
శూర్ఫణ(కన్)
శరంబు
శరమున్
బాణాగ్నిన్
రణం(బు)
ఈ

వశిష్
టుం(డు)  
లంక గా(ల్చె)
క�ైకేయి
మిథిల
సీతను
అయోధ్య
దశకం(ఠ)
లంకన్ గా(ల్చె)
జటా(యు)
వ�ై

(తా)టకిన్ జం
పుత్రకా(మేష్టి)
యజ్ఞ మ్ము 
జనక
విల్లును
సుమిత్ర
హనుమం(త)
సుగ్రీవుం(డు)
సము(ద్ర)
(ప్ర)జన్

(ర)ఘువంశం
అన్నద(మ్ములు)
యాగమ్ము
భరతు(డు)
భ్రా తలు
(రా)మచంద్ర
అసురుల్
భ్రా తల్ మా(త)
స్వయం(వర)
(శు)భం

1.2.5 అభ్యాసం (1-e) ఇంద్ర, సూర్య గణములు.
క్రింది పద్య పాదాలు సూర్య, ఇంద్ర, ఇంద్ర, సూర్య, సూర్య గణాలతో కూడి ఉన్నాయని నిరూపించండి.  
ఉదా. చేతులారంగ శివునిపూజింపడేని.
చేతు
U I / గల / సూర్య
నోరు

లారంగ
U U I / త / ఇంద్ర
నొవ్వంగ

శివునిపూ
I I I U / నగ / ఇంద్ర
హరికీర్తి

జింప
U I / గల / సూర్య
నుడువ

డేని
U I / గల / సూర్య
డేన

దయను

సత్యము

లోనుగా

తలుప

డేని

కలుగ

నేటికి

తల్లుల

కడుపు

చేటు
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1.2.6 సమాధానములు (1-e)
నోరు
UI / సూర్య

నొవ్వంగ
UUI / త/ ఇంద్ర

హరికీర్తి
IIUI/సల/ఇంద్ర

నుడువ
III/ న/సూర్య

డేని
UI / సూర్య

దయను
III/ న/సూర్య

సత్యము
UII/భ/ఇంద్ర

లోనుగా
UIU/ర/ఇంద్ర

తలుప
III/ న/సూర్య

డేని
UI / సూర్య

కలుగ
III/ న/సూర్య

నేటికి
UII/భ/ఇంద్ర

తల్లుల
UII/భ/ఇంద్ర

కడుపు
III/ న/సూర్య

చేటు
UI / సూర్య 

1.2.7 అభ్యాసము (1-f) ఈ గణాలకు సరిపడే పదాలు కొన్ని వ్రా యండి.
మీరు భాగవతం ప�ైన తేటగీతి, ఆటవెలది, సీసపద్యాలు వ్రా స్తు న్నారు.  ఆ పద్యాలలో సూర్య,ఇంద్ర గణాలు వాడాలి.  
ఈ గణాలకు సరిపడే పదాలు కొన్ని వ్రా యండి.
గణము

ఉదా.

సూర్య 

UI

కృష్ణ

ఇంద్ర

నల

కమలము

III

నగ

సల
భ
ర

త

మీ జవాబులు

కమల

కమలనా

ప్రహలాదు
వామన

రక్కసుల్
కాళీయ

1.2.8 సమాధానములు (1-f)
గణము
సూర్య

ఇంద్ర

ఉదా.

మీ జవాబులు

UI కృష్ణ

రాధ

కూర్మ(మ�ై)

(నృ)సింహ

(ప)రాశ(ర)

క్షీర

సాగ(ర)

III కమల

జలజ(నాభ)

కరి మ(కరికి)

వరుణ

అభయ(ము)

సురుల

పరము

అమృతము

కమలన(యన)

నల కమలము అభయము

వరము నొ (సగు) మథనము

కరిమక(రి)

నగ కమలనా

పతిత పా(వన)

గిరిధరా

కరుణ జిం(దిం) పరమహం(స) (కౌ)స్తు భధరా

నరసింహ

వధియించు (అ)సురబాధ

అసురవ�ై(రి)

సల ప్రహలాదు బలిచక్ర(వర్తి)

ధృతరాష్ట ్ర

ఇభమాశ్ర(యించె)

భ వామన

వ్యాసమ(హర్షి) (విశ్వ)రూపము (సు)రాసుర సంజయు

వేదము(లు)

(గ)జేంద్రమొ(కటి)

ర

(ప)రాశరున్

క్షీరసా(గ)

దేవతల్

శ్రధ్ధతో(డ)

బ్రహ్మదే(వు)

ప్రహ్లా ద

కుంతీస్తు (తి)

(కా)పాడంగ (శి)రశ్చేద(ము) (ప)రబ్రహ్మ

రక్కసుల్

త కాళీయ

సంజయా

కృష్ణా ర్జు 
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1.3 తప్పులు దొ ర్లడము సహజము

స�ైకిలు, ఈత, కారునడిపించడము, ఏది  నేర్చుకోదలచినా  మొదట్లో  తప్పులు అవడం సహజము. తప్పులవుతాయి, ఎవరేమ�ైనా 
అనుకుంటారేమోనని నేర్చుకోవడము మానేయము గదా. పద్యరచన కూడా అంతే. ధ�ైర్యే సాహాసే లక్ష్మీ అంటూ ముందుకు నెట్టు కొని
వెళ్ళండి. ఒక కవయిత్రిగానో కవిగానో పేరు సంపాదించుకొనండి.
తెలుగు వారికి పద్యాలు వ్రా యడము చాలా సులభం. ఎందుకు?మాతృభాష తెలుగు కనుకతెలుగు వ్యాకరణము, భావప్రకటనలో
స్పష్ట త, “ఏదో లోపిస్తుంది” అనే అనుభూతి (feeling), నుడికారాలు (idioms),ఇవన్నీ95% సహజముగా వచ్చినట్లే.కొంత శ్రద్ధపెట్టి 
మిగతా  5% నేర్చుకుంటే దాదాపుగా దో షాలు లేకుండా  అందమ�ైన పద్యాలను అల్ల గలుగుతారు. అదీ కాక,తెలుగులో 80% ప�ైగా
పదాలు సంస్కృతము నుండి వచ్చినవే అని పండితులు అంటారు;కనుక పద్యాలలో వాడడానికి అవసరమ�ైన సంస్కృత పదాలు
కూడా చాలా వరకు వాడుకలో ఉన్నవే.  
పద్యాలలో వాడగూడని పదాలు, చేయగూడని పదాల కలయిక (సమాసాలు), తెలుసుకొని జాగ్రత్త పడితే దో షాలు లేకుండా పద్యాలు
వ్రా యగలుగుతారు.
4

1

1.3.1 సర్వసామాన్యదో షాలు
అనంతామాత్యుడు ఛందో దర్పణములో పేర్కొన్నవి దశదో షాలు: ఛందో భంగము, యతి భంగము, విసంధికము, పునరుక్తి దో షము,
సంశయము, అపక్రమము, న్యకుమ, అపార్థ ము, అప శబ్ద ము, విరోధము.ఈ పుస్త కము ఒక వయోజనవిద్య (adult education)
శ�ైలిలో వ్రా సాను కనుక, సూటిగా సర్వసామాన్య దో షాలగురించి ఉదాహరణములతో చర్చిస్తా ను.

విసంధికము

నిత్యసంధి తప్పక చేయాలి.
పద్యమునకు గణాలు సరిపో వాలని
సంధిచేయకుండా ఉండగూడదు.

రాముడాతడు

రామ ఆలయమ్మిది

రామాలయమ్మిది

కృష్
ణు డు ఇచ్చట

లింగ ఉద్భవమయ్యెన్
పరమ ఔషధంబిది

శీత ఊష్ణ ముల సమ
కుసంధి

హలంతము

తప్పుడు విధంగా సంధి చేయరాదు.
సంధి చేయుట సంభవమయినప్పుడు
సంధి చేయకుండా యడాగమము
చేయరాదు.
తెలుగు పదాలు అజంతాలు (అచ్చుతో
అంతమయ్యేవి); హల్లుతో అంతము
కాకూడదు (సంస్కృతము, హిందీ
వలె).  

ఒప్పు
ఉదాహరణములు

X తప్పు
ఉదాహరణములు
రాముడు ఆతడు

మహా ఉన్నతకీర్తి

రాముడు యతడు

రామ యాలయము
పరమ ఉత్కృష్ట మౌ

గురోత్త మ (గురు+ఉత్త మ)
మధురము రామనామమ్
సంవత్సరం, సంవత్సరమ్
ప్రణామం, ప్రణామమ్
వ్రా యుము పద్యం
పద్యం హృద్యమ్

నీకు శుభం కలుగు

చూడు రాం సౌందర్యమున్

కృష్
ణు డిచ్చట

లింగోద్భవమయ్యెన్
పరమౌషధంబిది

శీతోష్ణ ముల సమ
మహో న్నతకీర్తి
రాముడతడు

రామాలయము

పరమోత్కృష్ట మౌ
గురూత్త మ

మధురము రామనామము
సంవత్సరము
ప్రణామము

వ్రా యుము పద్యము
పద్యము హృద్యము

నీకు శుభము కలుగు

చూడు రామసౌందర్యమున్
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మీరు వ్రా సిన పద్యాలను మీకు అందుబాటులోనున్న పండితులకు చూపించి లేక అంతర్జా లము (Internet) లోనున్న “మంథనీ పీపుల్ పద్యసాధన
గ్రూ ప్” లాంటి బృందాలలో పెట్టి దో షాలను సరిచేయించుకొంటే చక్కని పద్యాలను త్వరగా వ్రా యగలుగుతారు.
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