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21. ఈరోజులోో విదాయరిథకి ఇది వ్స్త ుందుంటే రాత్రి ప్గలు
కూడా ప్పస్త కుం ముుందే! (3)
23. రాత్రని చెకిి స్ృషరుుంచేది. కవిత్లలలోవారు కూడా
దీనికోస్ుం వేదకుతారు! చివ్రి అక్షరుం మొదటికి.

(3)

24. ఓ వినాయకుని క్షేత్ుంి . మెదటి రుండు అక్షరములు
ప్ూరవకాలుంలో వాడిన నాణుం. త్రువాత్ రుండు

అక్షరములు ప్ుంచదారతో త్యారయియయ దాివ్కుం!

BaÀW¼g¼¸¶j¶
A[¼ã²: 1. రాముని కుమారులలో ఒకరు. (3)
4. చలన చిత్ిములలో (సరనిమాలలో) పాటలప్పుడు,
ఫట
ై ులప్పుడు సాధారణముగా ఇది అడుగకుుండానే
ప్డుత్ ుంది. దరశకుని మహిమ!

(4)

7. భారత్యుదధ ములో నారాయణుడు ఇత్నికి అుండ.
అయినా అత్డు త్డబడి అస్త వ్యస్త మయాయడు. (3)

8. వ్స్తతవ్పల కొనతగోలు చేసటే ప్పుడు, ఇవి ప్రిగాయని గోల
చేస్త తనాారు జనతలు. ఏవ్ుంటే అక్షరాలు త్డబడాాయి. (3)
9. చుందతిని చూచి విచతుకొనేవి. మొదటి రుండు అక్షరాలు
తారుమారయాయయి. (4)
11. ‘విరామము’, ‘ఆరామము’, ‘దాక్షారామము’లలో
ఉనాది ఏది? (3)
13. చెటు ు చతటట
ు నీరు నిలువ్పుండే చోటు. తోక అనే అరథ ుంతో
ముగుస్తతుంది. వెనతకనతుండి ముుందతకు. (5)
16. ఋత్ వ్పలు ఎనిా? రుచతలు ఎనిా?
ప్ిశ్ాలు ఎనెా
ై నా స్మాధానము ఒకటే! (2)
17. ఆవ్పలుంత్లు వ్స్తతనాాయుంటే, --?
O¼¶[Ä I[¼gÏ¸²`Ã. (2)
18. శివ్పడుంటే ఈ పాణి. (3)

(4)

26. శివ్పని విలుోలో మొదటి అక్షరుం మాయుం!(3)
27. ఎటు చదివినా ఒకటనై – రక్షణ కొఱకు కోట చతటట
ు
ఏరురచే నిరాాణుం! చివ్రి అక్షరుం మొదటికి. (3)
¤j¶k¼·: 1. జుటుు. (3)
2. కుకి. (4)
3. కొొత్త గా మాటలు నేరుస్తతనా ప్రలోవానికి, భీముని
అజఞాత్వాస్ నామము చెబితే, వాడుచురిుంచే విధము.

అయితే చివ్రి రుండు అక్షరములు మొదటికి వెళ్ో లయి.

(4)
4. ఏడు రోజులు! చివ్రి అక్షరుం గలో ుంత్ ! (2)
5. సేవ్, ప్రిచరయ. ఓ తెలుగు సరనిమా! మధయ రుండు
అక్షరములు – ప్ేమ
ి కి ప్ిత్రరూప్ముగా ‘ఈమెనత’,
కృష్ు ని చెబుతారు. కిొుంద నతుంచి ప్ైకి.

(4)
6. ఖరుులకు వ్యత్రరేకుం. అస్త వ్యస్త ుంగా. (3)
10. ప్ ప్పల ప్టు లోని ఒక దివ్యుం. కిొుంది నతుంచి ప్ైకి. (3)
12. కలో కాదత. త్లకిొుందతలుగా! (3)
14. ఆుంగో ములో రాగి, చివ్ర ‘ల’ చేరి, త్లకిొుందతల తై ే! (4)
15. ‘కప్రలమునా’ లో మధయ అక్షరుం మాయుం. శివ్పని
ధనతస్తు అస్త వ్యస్త ుంగా! (4)
17. రచనలలో ఇదొ క పాకుం! (4)
19. ముకుి, ‘శి’ బదతలు ‘సర’ వాిసేత ! (3)
20. బిహ్ా కొక దినము. (3)
22. ‘సారీ’, ‘కాణీ’, ‘శోకుం’ లలో చివ్రి అక్షరాలు. (3)
25. ఒక దతుంప్. ఒక ప్దయ విశేష్ుం కూడా! (2)

