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Preface
This book is a compilation of a variety of traditional Telugu rhymes. Scripts are
presented both in Telugu and English. These books will become great learning tools for
children in the HTCS Language Classes in particular and the community as a whole.
Similar books will be posted on the Temple website, www.venkateswaratemple.org,
creating easier global access. The majority of the materials used in this compilation
came from several books and internet publications.
The continuing support of HTCS for educational activities in our Temple is very
much appreciated. Eventually, additional books will be made available on our website.
These Telugu rhymes were compiled and translated by
daughter Sreeprada Tadimalla.

Anil Tadimalla and his

May the Lord Sri Venkateswara shower His blessings on all of us!
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Telugu Rhymes
Title: చుక్ చుక్ రైలు
(Chuk Chuk Railu)
చుక్ చుక్ రైలు వస్తోంది
chuk chuk railu vasthondhi
దూరోం దూరోం జరగోండి
dooram dooram jaragandi
ఆగి నాక ఎకక ోండి
aagi naakaa yekkandi
జోజో పాపా ఏడవకు
jo jo paapaai yedavaku
లడ్డు మిఠాయ్ తినిపిస్తత
laddu mitai tinapista
చలలని పాలు తాగిస్తత
challani paalu tagista

Title: ఒప్పులకుప్పు
(Oppulakuppa)
ఒప్పు లకుపాు
Oppulakuppaa
ఒయ్యా రి భామా
Oyyaari bhaamaa
సనాా బియ్ా ోం
Sannaabiyyam
చాయ్పప్పు
Chaayapappu
బవిలో కపాు
Bavilo kappa
చేతిలో చిపాు
Chetilo chippaa
రోట్లల తవుడ్డ
rotlo tavudu
నీ మొగుడెవరు?
nee mogudevaru?
గూట్లల రూపాయ్
gootlo rupaay
నీ మొగుడ్డ సిపాయ్
nee mogudu sipaay

Title: చిట్టి మిరియాలు
(Chitti Miriyaalu)
చిట్టి చిట్టి మిరియ్యలు
chitti chitti miriyaalu
చెట్టికోంద పోసి
chettukinda posi
ప్పట్ిమన్నా తెచిి
puttamannu tecchi
బొమమ రిలుల కట్టి
bommarillu katti
బొమమ రిోంట్లల బిడుప్పడితే
bommrintlo biddapudite
అలలోంవారి కుకక భౌ భౌ మన్ా ది
allamvaari kukka bow bow mannadi
చోంకలో పాప కేర్ కేర్ మన్ా ది
chanklo paapa kyar kyar mannadi

Title: చిలకలుగాని చిలకల్ల
ా రా
(Chilakalugaani Chilakullaara)
చిలకలుగాని చిలకల్లలరా
chilakalugaani chilakullaara
సీతాకోక చిలకల్లలరా
seetakoka chilakullaara
రోంగు రోంగుల్ల రెకక లతో
rangu rangula rekkalutho
సిోంగారాలు చిోందేరా?
singaaraalu chindeeraa?
వన్నా ల వన్నా ల్ పూల మీద వాలుచునాా రా?
vannela vannela pula meeda vaaluchunnaraa?
కన్నా ల కన్నా ల పోండ్డగ చేస్తత కదులుతునాా రా?
kannula kannula panduga chestoo kadulutunnaaraa?
వన్మోంతా-దిన్మోంతా వసోంత శోభలతో
vanamanta-dinamanta vasanta shobalatho
అోందాల- ఆన్ోందాల ఆట్ల్లడేరా
andaala-aanandaala aatalaaderaa
చిలకలుగాని చిలకల్లలరా
chilakalugaani chilakullaaraa
సీతాకోక చిలకల్లలరా.
sItakoka chilakullaaraa.

Title: వేకువమ్మ లేచిింది
(Vekuvamma Lechindi)
వేకువమమ లేచిోంది
vekuvamma lechindi
తూరుప్ప వాకలి తెరిచిోంది
toorupu vaakili terichindi
గడపకు కుోంకోం పూసిోంది
gadapuku kumkam poosindhi
బోంగరు బిోందె తెచిి ోంది
bangaaru binde techindi
మోంగిట్ వెలుగులు చలిలోంది
mungita velugulu challindi

Title: అవవ అింగడి పోయింది
(Avva Angadi Poyindi)
అవవ అోంగడి పోయోంది
avva angadi poyindi
తియ్ా ని బెలలోం తెచిి ోంది
tiyyani bellam techindi
కుడాలెన్నా చేసిోంది
kudaalenno techindi
అకక కు అన్ా కు ఇచిి ోంది
akkaku annanaku ichindi
మిగతావనీా దాచిోంది
migataavanni daachindi
మెలలగ పిలిల వచిి ోంది
mellaga pilli vochindi
తిన్ట్ోం అవవ చూసిోంది
tinatam avva choosindi
కర్ర పట్టికొని కొట్టిోంది.
karra pattukuni kottindi

Title: చిట్టి చిలకమ్మమ
(Chitti Chilakamma)
చిట్టి చిలకమామ
chitti chilakamma
అమమ కొట్టిోందా?
amma kotindaa?
తోట్కెళ్ళా వా?
thotakellavaa?
పోండ్డ తెచాి వా?
pandu techhavaa?
గూట్లల పెట్టివా?
gootlo pettevaa?
గుట్టకుక మని మిోంగావా?
gutukkumani mingava

Title: కిండమీద చిందమ్మమ్
(Kondamida Chandamaama)
కొోండమీద చోందమామ కూరుి నాా డ్డ
kondamida chandamaama kurchununaadu
పోండ్డవెన్నా ల నేలమీద పారుజల్లలడ్డ
panduvennila neelameeda paarujalludu
బాలల్లలరా పాపల్లలరా పారి రోండి
baalallaaraa papallaaraa paari randi
నేలమీద వెన్నా లోంత ఏరుకోోండి
nelameeda vennelanta erukondi
ఏవరిక ఏది కావాలో కోరుకోోండి
yevariki yedi kaavalo korukondi
చివరిక మీ తావులోల చేరుకోోండి
chivariki mee taavullo chetukondi

Title: దాగుడుమూత
(Daagudumootha)
దాగుడ్డమూత దోండాకోర్
daagudumootha dandaakor
పిలిల వచేి ఎలుకా దాగె
pilli vachchI elukA daage
ఎకక డి దోంగలు అకక డే
ekkadi dongalu akkadee
గప్ చిప్ పనిా ర్ బుడిు
gap chip panneer buddi

Title: నా కాళ్ళ గజ్జెలు
(Na Kaalla Gajjelu)
నా కాళ్ా గజ్జలు
ె - మోకాళ్ా చిపు లు
na kalla gajjelu- meekaalla chippalu
అబబ బబ న్డ్డమ- అదాాల రవికె
abbabba nadumu- addala ravike
మతాా ల హారోం- కస్తతరి తిలకోం
mutyala haram- kasturi tilakam
బిోందె మీద బిోందె - బిోందెలోన్ పెరుగు
binde mida binde - bindelona perugu
పెరుగమమ పెరుగు - తిరుగమమ తిరుగు
perugamma perugu - tirugamma tirugu

Title: మ్మావ్ మ్మావ్ పిల్లా
(Myaav Myaav Pilli)
మాా వ్ మాా వ్ పిలిల- పాలకోసోం వెళ్ళా
myaav myaav pilli- paalakosam velli
వోంట్ గదిక వళ్ళా - తలుప్ప చాట్టకెళ్ళా
vanta gadiki velli- talupu chaatukelli
మూత తీసి తాగ-మూతి కాలె బాగ
mutha thisi thaaga-muthi kaale baaga
అమమ వచిి చూచె - న్డిు విరాగగొట్టి
amma vachchi chuche - naddi viragagotte

Title: చిందమ్మమ్ రావే
(Chandhamaama Raave)
చోందమామ రావే- జాబిలిల రావె
Chandhamaama raave- jaabilli raave
కొోండెకక రావే- గోగుప్పలు తెవె
Kondekki raave- gogupulu teve
బోందెకక రావే-బోంతిప్పలు తెవె
Bamdekki raave-bamtipulu teve
తేరు మీద రావే-తెన్న పట్టి తెవె
Teru mida raave-tene pattu teve
పలలకలో రావే- పాలు పెరుగు తెవె
Pallakilo raave- paalu perugu teve
అడ్డకుోంట్ట రావే- ఆరట్టపోండ్డ తెవె
aadukuntu raave- aratipamdu teve
అనిా ోంట్టని తెవె- మా అబాబ య కయ్ా వె
aannintini teve- maa abbaayi kiyyave

Title: బుర్ర
ు పిట్ి బుర్ర
ు పిట్ి
(Burrupitta Burrupitta)
బుర్రుపిట్ి బుర్రుపిట్ి తుర్రుమన్ా ది
Burrupitta burrupitta turrumannadi
పడమట్టోంట్ట కాప్పరమ చెయ్న్న్ా ది
Padamatimti kaapuramu cheyanannadi
అతత తెచిి న్ కొతతకోక కట్ిన్న్ా ది
aatta teccina kottakoka kattanannadi
మామ తెచిి న్ మలెలమొగె ె మడవన్న్ా ది
Maama teccina mallemogge mudavanannadi
మొగుని చేత మొట్టికయ్ తిోంట్న్న్ా ది
Moguni cheta mottikaya timtanannadi

Title: ఎగిరిింది ఎగిరిింది
(Egirimdi Egirimdi)
ఎగిరిోంది ఎగిరిోంది- నా గాలి పట్ోం
Egirimdi egirimdi- naa gaali patam
గాలిలో ఎగిరిోంది- నా గాలి పట్ోం
Gaalilo egirimdi- naa gaali patam
పైపైక ఎగిరిోంది- నా గాలి పట్ోం
Paipaiki egirimdi- naa gaali patam
పలిిలు కొట్టిోంది- నా గాలి పట్ోం
Paltilu kottimdi- naa gaali patam
రాజాా లు దాట్టోంది- నా గాలి పట్ోం
Raajyaalu daatimdi- naa gaali patam
మబుబ న్న తాకోంది- నా గాలి పట్ోం
Mabbunu taakimdi- naa gaali patam
పోందెమే గెలిచిోంది- నా గాలి పట్ోం
Pamdeme gelichimdi- naa gaali patam
రోంగురోంగులదోండి- నా గాలి పట్ోం
Ramguramguladamdi- naa gaali patam

Title: బడాయ పిల్లా
(Badaayi Pilli)
బడాయ పిలిల లడాయ కెళ్ళల
Badaayi pilli ladaayi kelli
మిడ్డతన్న చోంపి ఉడ్డత అన్ా ది
Midutanu champi uduta annadi
ఉడ్డతన్న చోంపి ఉడ్డోం అన్ా ది
Udutanu champi udum annadi
ఎలుకన్న చోంపి ఏన్నగు అోంది
Elukanu champi Enugu amdi
సిోంహోం తాన్ని పోంగిన్ పిలిల
Simham taanani pomgina pilli
కుకక న్న చూచి ఒకట్ట పరుగు
Kukkanu chuchi o kate parugu

Title: చిట్టి చీమ్
(Chitti Chima)
చిట్టి చీమ చిట్టి చీమ ఎకక డికెళ్ళా వు?
Chitti chima chitti chima ekkadikellavu?
చిట్టి పాప ప్పట్టిన్ రోజు విోందుకెళ్ళా న్న
Chitti paapa puttina roju vimdukellaanu
విోందుకెళ్ళా చిట్టి చీమ ఏోం చెశావు?
Vimdukelli chitti chima EM chesaavu?
చిట్టి పాప బుగ ె పైన్ మదుా పెట్టిన్న
Chitti paapa bugga paina muddu pettaanu
మదుా పెట్టి చిట్టి చీమ చెశావు?
Muddu petti chitti chima chesaavu?
పట్ినిోండ పాయ్సోం మెకక వచాి న్న
Pottanimda paayasam mekkivachchaanu

Title: కిండలేమో నలాన
(Kondalemo Nallana)
కొోండలేమో న్లలన్- కొోంగలేమో తెలలన్
kondalemo nallana - kongalemo tellana
అకులేమో పచి న్ - చిలకమకుక ఎర్రన్
aakulemo pachchana - chilaka mukku errana
పోంచరోంగు లివియే- తెలుస్తకో పాపాయ
pancharangu liviye-telusuko papaya

Title: ఉడుకవే ఉడుకవే
(Udukave Udukave)
ఉడ్డకవే ఉడ్డకవే- ఓ ఉలిలపాయ్
Udukave udukave- O ullipaaya
న్నవెవ ోంత ఉడికనా - నీ కోంప్పపోదు
Nuvventa udikinaa - ni kampupodu

Title: వానా వానా వలాప్పు
(Vaanaa Vaanaa Vallappaa)
వానా వానా వలలపాు
Vaanaa vaanaa vallappaa
వాకట్ తిరుగు చెలలపు
Vaakita tirugu chellappa
వానా వానా వలలపాు
Vaanaa vaanaa vallappaa
చేతులు చాచు చెలలపాు
Chetulu chaachu chellappaa
తిరుగు తిరుగు తిమమ పాు
Tirugu tirugu timmappaa
తిరగలేన్న న్రసపాు
Tiragalenu narasappaa

Title: ఏనుగమ్మ! ఏనుగు!
(Enugamma! Enugu!)
ఏన్నగమమ ! ఏన్నగు! నాలుగుకాళ్ా ఏన్నగు
Enugamma! Enugu! Naalugukaalla Enugu
ఏ ఊరొచిి ోంది ఏన్నగు?- మా ఊరొచిి ోంది ఏన్నగు
E urocchimdi Enugu?- maa urocchimdi Enugu
ఏోం చేసిోంది ఏన్నగు? నీళ్లల తాగిోంది ఏన్నగు
EM chesimdi Enugu? Nillu taagimdi Enugu
ఏన్నగు ఏన్నగు న్లలన్- ఏన్నగు కొమమ లు తెలలన్
Enugu Enugu nallana- Enugu kommulu tellana
ఏన్నగు మిద రమడ్డ - ఎోంతో చకక ని దెవుడ్డ
Enugu mida ramudu - emto chakkani devudu

Title: తూర్రు పడమ్ర
(Turpu Padamara)
తూరుు పడమర – ఎదురెదురు
Turpu padamara - edureduru
నిోంగి నేల- ఎదురెదురు
Nimgi nela- edureduru
ఉతతరోం దక్షిణోం – ఎదురెదురు
Uttaram dakshinam - edureduru
నీవు నేన్న- ఎదురెదురు
Nivu nenu- edureduru

Title: ఎిండ ఇచ్చెది ఎవర్ర
(Emda Icchedi Evaru)
ఎోండ ఇచెి ది ఎవరు? స్తరుా డ్డ! స్తరుా డ్డ!
Emda icchedi evaru? Suryudu! Suryudu!
వాన్ ఇచెి ది ఎవరు? మబుబ లు! మబుబ లు!
Vaana icchedi evaru? Mabbulu! Mabbulu!
వెన్నా ల ఇచెి ది ఎవరు? చోంర్దుడ్డ! చోంర్దుడ్డ!
Vennela icchedi evaru? Chamdrudu! Chamdrudu!
గాలి ఇచెి ది ఎవరు? ఆకాశోం! ఆకాశోం!
Gaali icchedi evaru? aakaasam! aakaasam!
ర్ేమ ఇచెి ది ఎవరు? అమమ - నాన్ా - గురువూ
Prema icchedi evaru? aamma- naanna- guruvu

Title: దోసెమ్మ దోసె
(Dosemma Dose)
దోసెమమ దోసె- వేడి వేడి దోసె
Dosemma dose- vedi vedi dose
నాన్ా కు ఐదు- అమమ కు నాలుగు
Naannaku aidu- ammaku naalugu
అన్ా కు మూడ్డ- అకక కు రెోండ్డ
aannaku mudu- akkaku remdu
పాపాయ కొకట్ట - నాకెమి లేవు
Paapaayi kokati - naakemi levu
దోసెమమ దోసె- వేడి వేడి దోసె
Dosemma dose- vedi vedi dose

Title: మొదట్టది మొగగ
(Modatidi Mogga)
మొదట్టది మొగ ె- రెోండోది రోజా
Modatidi mogga- remdodi rojaa
మూడోది మతా ోం - నాలుగోది నాగు
Mudodi mutyam - naalugodi naagu
అయదోది అకక - ఆరోది ఆవు
aayidodi akka- aarodi aavu
ఏడోది ఏన్నగు- ఎనిమిదోది ఎలుక
Edodi Enugu- enimidodi eluka
తొమిమ దోది తొోండ- పదోది పలక
Tommidodi tomda- padodi palaka

Title: ఒకతి రిండు
(Okati Rendu)
ఒకతి రెోండ్డ- కలిసి ఉోండ్డ
Okati rendu- kalisi undu
మూడ్డ నాలుగు- మేలు కలుగు నీకు
Mudu naalugu- melu kalugu niku
ఐదు ఆరు- మోంచిని కోరు
Aidu aaru- manchini koru
ఏడ్డ ఎనిమిది- లోకోం ఎవరిది?
Edu enimidi- lokam evaridi?
తొమిమ ది పది- నీది నాది మన్ అోందరిది
Tommidi padi- nidi naadi mana andaridi

Title: ఒకతి రిండు
(Okati Rendu)
ఒకతి రెోండ్డ ఒప్పు ల కుపు
Okati rendu oppula kuppa
మూడ్డ నాలుగు మదుాల గుమమ
Mudu naalugu muddula gumma
ఐదు ఆరు అోందాల భరిణె
aaidu aaru andaala bharine
ఏడ్డ ఎనిమిది మయ్యరి భమ
Edu enimidi mayaari bhama
తొమిమ ది పది బోంగారు బొమమ
Tommidi padi bangaaru bomma

Title: చిందమ్మమ్ రావే
(Chandamama Rave)
చోందమామ రావే జాబిలిల రావే
Chandamama rave jabili rave
కొోండెకక రావే గోగు పూలు తేవే
Kondeki rave gogu poolu theve
వెోండి గిన్నా లో వేడిబువవ తేవే
Vendi ginnelo vedi buvva theve
అోందాల పాపకు అోందిచిి పోవే
Andaala papaku andichi pove
తెలల మబుబ ల తేరు మీద రావే
Tella mabbulu theru meeda rave
పాల వెన్నా ల పాన్కాలు తేవే
Paala vennela panakalu theve
అోందాల పాపకు అోందిచిి పోవే
Andala papaku andiche pove

Title: చ్చమ్మ చ్చకక
(Chemmachekka)
చెమమ చెకక -చేరడేసి మొగ ె
Chemmachekka- Chaaradesi mogga
అట్టల పోయ్ోంగ -ఆరగిోంచోంగ
Atlu poyyanga- Aragimchanga
మతాా ల చెమమ చెకక -మగుెలెయ్ా ోంగ
Mutyaala chemmachekka- Mugguleyyanga
రతాా ల చెమమ చెకక - రోంగులెయ్ా ోంగ
Ratnaala chemmachekka- Ranguleyyanga
పగడాల చెమమ చెకక - పోందిరెయ్ా ోంగ
Pagadaala chemmachekka- Pandireyyanga
పోందిట్లల మా బావ- పెళ్ళా చెయ్ా ోంగ
Panditlo maa baava- Pelli cheyyanga
స్తబాబ రాయుడ్డ పెోండిల- చూచి వదాాోం రోండి
Subbaaraayudu pendli- Chuchi vaddaam randi
మా వాళ్ళా ోంట్లల పెోండిల- మళ్లల వదాాోం రోండి
Maa vaallintlo pendli- Malli vaddaam randi

Title: బుజ్జె మేక బుజ్జె మేక
(Bujji Meka Bujji Meka)
బుజ్జె మేక బుజ్జె మేక ఏడకెలితవీ?
Bujji meka bujji meka edakeltivi?
రాజు గారి తోట్లోన్ మేత కెలితనీ.
Raju gari thotalona meta keltini
రాజు గారి తోట్లోన్ ఏమి చూసివీ
త ?
Raju gari thotalona emi chustivi?
రాణి గారి పూలచెట్ల సొగస్త చూసినీ
త !
Raju gari poola chetla sogasu chustini!
పూలచెట్టల చూసి నీవు ఊరకుోంట్టవా?
Poola chetlu chusi neevu voorakuntivaa?
న్నరూరగా పూల చెట్టల మేసివసినీ
త .
Nooruraga poola chetlu mesi vastinii
మేసివస్త త నిన్నా భట్టలు ఏమిచేసిరి?
Mesi vaste ninnu bhatulu emi chesiri?
భట్టలు వచిి నాకాళ్లా విరుగగొట్టిరీ.
Batulu vachi na kaallu viragagottiri
కాలు విరిగిన్ నీవు ఊరకుోంట్టవా?
Kalu virigi nuvvu voorakuntivaa?

మోందుకోసోం నేన్న డాక ిరిోంట్టకెళ్ళనీ
త .
Mandu kosam nenu doctor intikeltini
మోందు ఇచిి న్ డాక ిరుకు ఏమిసివీ
త ?
Mandu ichina doctorku emistivi?
చికక నైన్ తెలల పాలు అోందిసినీ
త .
Chikkanaina tella palu andistini
ఉన్ా పాలు డాక ిరుకస్త త య్జమాని కేమిసవూ
త
?
Vunna paalu doctorlakiste yajamanikemi istavu
గడిు తిన్క ఒకపోట్ పస్తతలుోండి తీరుస్తత.
Gaddi tinaka okapoota pastulundi teerusta
పస్తతలుోంట్ట నీకు నీరసోం రాదా?
Pastulunte neeku neerasam raada
పాడ్డ పని చేయ్నిోంక బుదిావచెి నాకు.
Paadu pani cheyyaninka buddhi vache naku.

Title: బావా బావా పన్నీర్ర
(Bava Bava Panneru)
బావా బావా పనీా రు
Bava bava panneru
బావన్న పట్టికు తనేా రు
Bavani pattuku tanneru
వీధీ వీధీ తిేు రు
Veedhi veedhi tipperu
వీసెడ్డ గోంధోం పూస్తరు
Veesedu gandham pooseru
పట్టి మోంచోం వేస్తరు
Patte mancham veseru
పాతిక గుదుాలు గుదేారు
Patika guddulu gudderu
న్నలక మోంచోం వేస్తరు
Nulaka mancham veseru
నూరు గుదుాలు గుదేారు
Nooru guddulu gudderu
బావా బావా పనీా రు
Bava bava panneru
బావకు మరదలు బోంగారు
Bavaki maradalu bangaru

Title: బడికి మ్నిం వెళ్ల
ా దాిం
(Badiki Manam Velludam)
బడిక మన్ోం వెళ్లలదాోం
Badiki manam velludam
ఆట్లెన్నా ఆడ్డదాోం
Atalennoo adudam
పదమలెన్నా పలుకుదాోం
Padamulenno palukudam
పాట్లెన్నా పాడ్డదాోం
Patalenno padudam
అక్షరాలు దిదుాదాోం
Aksharalu diddudam
అమమ ఒడిని చేరుదాోం
Amma vodini cherudam

Title: తారింగిం తారింగిం
(Taramgam Taramgam)
తారోంగోం తారోంగోం
Taramgam Taramgam
తాోండవ కృష్ణ తారోంగోం
tandava krishna taramgam
వేణునాదోం తారోంగోం
Venunadam taramgam

వెోంకట్ రమణ తారోంగోం
venkata ramana taramgam
వెన్ా దోంగ తారోంగోం
Vennadonga taramgam
చినిా కృష్ణణ తారోంగోం
chinni krishna taramgam

Title: చేత వెనీ ముదద
(Cheta Venna Mudda)
చేత వెన్ా మదా
Cheta venna mudda
చెోంగలవ పూదోండ
chengalva poodanda
బోంగారు మొలర్తాడ్డ
Bangaru molatradu
పట్టిదట్టి
pattu datti
సోందిట్ తాయ్తుతలు
Sandita tayattulu
సిరిమవవ గజలు
ె
sirimuvvala gajjelu
చినిా కృష్ణణ నిన్నా
Chinni krishnaaa ninnu
చేరి కొలుతు
cheri kolutu

