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BaÀW¼g¼¸¶j¶ 

A[¼ã²: 1. రాముని కుమారులలో ఒకరు. (3) 

4. చలన చిత్మిులలో (సరనిమాలలో) పాటలప్పుడు, 
   ఫ టైులప్పుడు సాధారణముగా ఇది అడుగకుుండానే 
ప్డుత్ ుంద.ి దరశకుని మహమి! (4) 

7. భారత్యుదధములో నారాయణుడు ఇత్నికి అుండ. 
అయినా అత్డు త్డబడి అస్తవ్యస్తమయాయడు. (3) 

8. వ్స్తత వ్పల కొనతగోలు చసేటేప్పుడు, ఇవి ప్ రిగాయని గోల 
చేస్తత నాారు జనతలు. ఏవ్ుంట ేఅక్షరాలు త్డబడాా యి. (3) 

9. చుందతిని చూచి విచతుకొనవేి. మొదట ిర ుండు అక్షరాలు 
తారుమారయాయయి. (4) 

11. ‘విరామము’, ‘ఆరామము’, ‘దాక్షారామము’లలో 
ఉనాద ిఏది? (3) 

13. చటెుు  చతటటు  నీరు నిలువ్పుండే చోటు. తోక అన ేఅరథుంతో 
ముగుస్తత ుంది. వెనతకనతుండ ిముుందతకు. (5) 

16. ఋత్ వ్పలు ఎనిా? రుచతలు ఎనిా? 

     ప్శి్ాలు ఎనెైా నా స్మాధానము ఒకటే! (2) 

17. ఆవ్పలుంత్లు వ్స్తత నాాయుంటే, --? 
    O¼¶[Ä I[¼gÏ¸²`Ã. (2) 

18. శివ్పడుంటే ఈ పాణి. (3) 

21. ఈరోజులోో  విదాయరిథకి ఇద ివ్స్త ుందుంట ేరాత్రి ప్గలు 
కూడా ప్పస్తకుం ముుంద!ే (3) 

23. రాత్రని చకెిి స్ృషరుుంచదేి. కవిత్లలలో వారు కూడా 
దీనికోస్ుం వేదకుతారు! చివ్రి అక్షరుం మొదటికి. (3) 

24. ఓ వినాయకుని క్షతే్ుిం. మదెట ిర ుండు అక్షరములు 
ప్ూరవకాలుంలో వాడిన నాణ ుం. త్రువాత్ ర ుండు 
అక్షరములు ప్ుంచదారతో త్యారయియయ దాివ్కుం! (4) 

26. శివ్పని విలుో లో మొదటి అక్షరుం మాయుం!(3) 

27. ఎటు చదివినా ఒకట నై – రక్షణ కొఱకు కోట చతటటు  
ఏరురచ ేనిరాాణుం! చివ్రి అక్షరుం మొదటికి. (3) 

¤j¶k¼·: 1. జుటుు . (3) 

2. కుకి. (4) 

3. కొొ త్తగా మాటలు నరేుస్తత నా ప్రలోవానికి, భీముని 
అజఞా త్వాస్ నామము చెబితే, వాడుచురిుంచే విధము. 
అయితే చివ్రి ర ుండు అక్షరములు మొదటిక ివళె్లో యి. 
(4) 

4. ఏడు రోజులు! చివ్ర ిఅక్షరుం గలోుంత్ ! (2) 

5. సేవ్, ప్రిచరయ. ఓ తలెుగు సరనిమా! మధయ ర ుండు 
అక్షరములు – ప్ేమికి ప్తి్రరూప్ముగా ‘ఈమెనత’, 
కృష్ ు ని చెబుతారు. కిొుంద నతుంచి ప్ ైకి. (4) 

6. ఖరుులకు వ్యత్రరకేుం. అస్తవ్యస్త ుంగా. (3) 

10. ప్ ప్పల ప్ ట ులోని ఒక దవి్యుం. కిొుంద ినతుంచి ప్ ైకి. (3) 

12. కలో కాదత. త్లకిొుందతలుగా! (3) 

14. ఆుంగోములో రాగి, చివ్ర ‘ల’ చరేి, త్లకిొుందతల ైతే! (4) 

15. ‘కప్రలమునా’ లో మధయ అక్షరుం మాయుం. శివ్పని 
ధనతస్తు అస్తవ్యస్త ుంగా! (4) 

17. రచనలలో ఇదొక పాకుం! (4) 

19. ముకుి, ‘శి’ బదతలు ‘సర’ వాిసేత ! (3) 

20. బహి్ా కొక దనిము. (3) 

22. ‘సారీ’, ‘కాణీ’, ‘శోకుం’ లలో చివ్రి అక్షరాలు. (3) 

25. ఒక దతుంప్. ఒక ప్దయ విశషే్ుం కూడా! (2) 
 

 


