య-ా
య ాస యమ ల
–- పల ల ామసుంద
ెల గ ప వ !" ె#ే%& య, ాస, ాస య, అనుాస, అంతాస, మన"గన&. *ట, అ -క పమ ణల0,
బంధనల0 ఉ "4.

పదం అల5ాట6 తప7డం వల మనం #ల మట6క 9" తప:ల #ేయడం జర=గత> ఉంట6ం?.

తప:ల #ేయడం తప:@ాదు@ాA, 5ాట, సBC?దD ుక0ంటE -ర=%FకGవడం తHI7ావచ% 9ందBC 5ాదన. మBC9ందర=, KLMా
పBCవరN నO ాటE,

ఛందసుQక0R పBCవరN న #ెంS,

Oడ7RSా KLవపWిD ల ాక0డదు అంటLర=.
ఉంRే అందZ^ 5-ర=.

అల పSంచగS@_ శN,

ాత సూల క&U పబంధాల ,

ఏ? ఏZ[\  సూలను ాట,ంచుత>,

అ& KLవవVNకరణక

KL5ా" పSంచగS@Cే అందుల]

ఆసN ఉన"5ాBC ఉపకరణతbకం@ా ఉండటL 9" యమ లను cందుపఱ#ే

పయత"e?.
యాసల ప అం"fాN4. ఈ మధన పదం హృదం ల]వj%న 9" పkరణలల] యాసల అకlడకlR
తా74.

పద రచనక సహకBCసN ుంద

క ెలmిన యమ లను nంద ఇసుN "ను.

యయమ లల] మఖZ[\న&

మ తZ^ nంద 5ాయటం జBC@Cం?.
కం.//సదత{ల& లuక న"ను
పదమ బLగండదసల వదలక ఛం|ో
&దను

-BC%న తప7క

హృదమ@ా యత{ల క దుర=, ఇకH~ౖ మనక 

ాస యమమల :


పధమ ాదమందు ?Uqయ rరమ ఏ హల ండs t తlన ాదమలల] ఆ హలu ఉండవలయను.



ాfాrరమ ?UతUZ[\న, అ" ాదమలందునూ అే అrరమ ?UతUమగను, సంయకN Z[\న అ" ాదమలందునూ





అే హల సమయమ సంయకN మగను ఉండవలను.
ాస పkBాUrరమ గర=5!ౖన, అ" ాదమలందునూ ాస పkBాUrరమ గర=వగనూ, ాస పkBాUrరమ లఘ5!ౖన,
అ" ాదమలందునూ ాస పkBాUrరమ లఘవగను ఉండవలను.
ాfాrరమ పkరx yందువO క0Rzన, అ" ాదమలందునూ అే అrరమ పkరx yందువO ఉండవలను.



ద-ధ, ధ-థ, ఱ-ర, న-ణ, ల-ళ లక ాస క దుర=ను.

య యమమల :
(1) ఈ nం? వరx సమహమలల] ప వరxమనక e@CSన 5ాట,O య #ెల ను












అ, ఆ, ఐ, ఔ, హ, య, అం
ఇ, ఈ, ఎ, ఏ, ఋ
ఉ, ఊ, ఒ, ఓ
క, ఖ, గ, ఘ, r
చ, చ, జ, ఝ, శ, ష, స
ట, ఠ, డ, ఢ
త, థ, ద, ధ
ప, ఫ, బ, భ, వ
న, ణ
ర, ఱ, ల, ళ
ప, ఫ, బ, భ, మ

(2) కఖగఘ, చచజఝ, టఠడఢణ, తథదధన, పఫబభమ లను వర మలందుర=. పవర మల]ను jవర ఉన"
అను mికమనక ,మందు ఉన"

ల గrBాలO అ& పkరx yందు పkరUకమలౖే య #ెల ను. ఉహరణక , తథదధన

వర మల] అను mికZ[\న “న” క “కంద” ల] “ద” క య #ెల ను. ఉ#%రణ పరం@ా “కంద”  “కనD ” ల పల కవచు%.
అందువలన “నD ”ల] “న”O య క దుర=ను.
(3) అట6ల -, “మ” క పkరx yందుపkరUకZ[\న య, ర, ల, వ, శ, ష, స, హ లO య క దుర=ను.
(4) య fానమన @ా య Z[\ fానమన @ా సంయాN rరమన"# అందుల] ఏ ఒకl అrBా య #ెS 
సBCGత{ం?. ఉహరణక , య fానమల] “rb” ఉన", అందుల], “క”, “ష”, “మ” లల] ఏ అrరమన  య క దర%
వచు%ను.
(5)ఋారమO నున" హల లక య క దుర=ను. ఉహరణక , “ద” క “గ” యZ[\ లuక న"నూ, “దృ” క “గృ” క య
క దుర=ను.
(6) హల లక య క దుర=%నపడs, హల  H~ౖనున" అచు% క0R య Z[\ ాట,ంచవలను. ఉహరణక , “త{” క
“ఒ” క య #ెలదు. “త{”(త+ఉ) ల] ఉన" “త” క క0R య క దర%వలను.

ాసయ యమమల :
ాదమందS దట, అrరమనక , య Z[\ fానమల]నున" అrరమనక య క దుర=%టక బదుల , ాదమందS
Bండవ అrరమనక ను,
ఆట5!ల?,

య Z[\ fానమ తర=5ా అrరమనక ాస క దుర=%టను “ాసయ”

mీసమ దలగ పదమలల] “ాసయ”

5ాడవచు%.

ఉహరణక ,

అందుర=.

ేట@,

“5-Rz @C !" చురక 5ాRz@ా తగల@ా”

అన"ాదంల], “5-” “5ా”క య క దరదు. ాA, “5-Rz” “5ాRz” “ాసయ” క దుర=త{ం?.
ఈ పమ ణలu ాక ంR, యాసలక ఇంా ఎ t" బంధనల ఉ "4. ాA fామనం@ా అవసరZ[\న& మ తZ^ ఈ
5ాసంల] ఇప:డs చBC%ంచడం జBC@Cం?. మందు మందు మBC" &షయ ల తర=5ా4 5ాfాలల] పBCSDం.

