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Preface 

Since its inception, The Hindu Temple and Cultural Society of USA, Inc. (HTCS) has been 

focusing on numerous community services including a variety of language programs. Several 

Indian languages are being taught in The Sri Venkateswara Vidyalaya at The Sri Venkateswara 

Temple, Bridgewater, New Jersey, USA. These languages include Gujarati, Hindi, Kannada, 

Malayalam, Oriya, Sanskrit, Tamil, and Telugu. Introductory classes are conducted at the Temple, 

in specially allocated rooms with modern facilities. The courses in each language is designed to 

offer introductory lessons to enthusiastic children and adults, and prepare them to read, write, and 

speak the language of their choice. This is a continuing project with a lot of success!  

Based on this program we have come up with numerous language related booklets. (Basics 

of different Indian languages, Words search booklets, learn to speak English, and classical Indian 

rhymes). These materials are easily accessible through our website 

(www.venkateswaratemple.org) and more are expected to come in the future. All these 

publications help the community in the USA as well as across the globe! As the international 

interactions increase on a daily basis, our Temple’s language programs provide a helping hand to 

the younger generation. Some of our booklets also serve as a starting material to the priests in 

enhancing their communication skills in English. 

The education committee wishes to thank the Temple management for its continued 

support in this venture. We also would like to take this opportunity to thank the participating 

students, and their parents, in particular and the community in general. Our special thanks to all 

the volunteers who make these programs successful over the years, and also to those involved in 

preparing these helpful booklets. 

Education Committee 

HTCS, 2020 

 

  

http://www.venkateswaratemple.org/
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Author’s note 

Telugu is one of the ancient Indian languages spoken largely in Andhrapradesh and 
Telungana. Telugu language consists of 16 vowels and 36 consonants. “Telugu Words Search” is 
a learning cum fun type exercise book designed for kids for expanding their Telugu vocabulary. 
The students are first introduced to Telugu alphabets. An attempt is also made to help them 
pronounce the alphabets in Telugu. The pages that follow are devoted to numerous special topics 
of interest. The top part of each page contains a 10×10 grid with Telugu letters distributed at 
random. Words in Telugu, the corresponding transliteration and meaning of the same in English 
are listed at the bottom of each page. These words are related to the chosen topic and are hidden 
in the randomly distributed letters in the respective grids. A word may be searched horizontally or 
diagonally or vertically downwards. A letter may be shared between one or many words.  

Students learn the words from the bottom part of each page. They get a chance to locate 
them in the grids, arranged on top. This gives them a hands on lesson to connect the Telugu 
scripts and the corresponding word. About three decades ago, this novel idea of relating group of 
words through special grids was first introduced in our Tamil class. Resulting notes were compiled 
into a booklet. Now this concept is being applied to the other languages taught in our Vidhyalaya.  

Each grid carries three or four special words that are used in our daily life. Also, as the 
alphabets are randomly filled in the extra spaces in the grids, students may find some new words 
in each grid. This leads to enhancement of leaning skills among the students.  

As we are not language experts, mistakes are bound to happen. Errors, if any, we take the 
responsibility. Please bring such discrepancies to our notice and we will make appropriate 
corrections in the next edition of this booklet. Your suggestions to improve this booklet are most 
welcome.  

We  take this opportunity to thank the HTCS Board Members for their support of the 
language classes at the Temple. 

We also thank the Temple Youth Volunteer, the talented Ms. Sreepada Tadimalla, in 
preparing the Telugu alphabet related pages, introduced at the beginning of this text book. 

 We dedicate this book to Lord Sri Venkateswara of New Jersey.  

 

Ms. Yamuna Reddy, New Jersey, USA & 
Mr. Ramarishna Dasika, New Jersey, USA 

April 29, 2021 
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Telugu Alphabets 

letter transliteration as in category 

అ a A for  

 

 

 

 

 

 

monophthongs & 

syllabic liquids 

ఆ ā Ā garland 

ఇ i I pin 

ఈ ī Ī peek 

ఉ u U pull 

ఊ ū Ū rule 

ఋ ri Ri crew 

ౠ rī Rī crude 

ఌ li Li clue 

ౡ lī Lī loop 

ఎ e E paint  

 

 

 

 

diphthongs 

ఏ ē Ē weight 

ఐ ai Ai kite 

ఒ o O pole 

ఓ ō Ō globe 

ఔ au Au cow 

అం aṃ AṂ come anusvara 

అః aḥ AḤ ha visarga 
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letter transliteration as in 

క ka Ka cup 

ఖ kha Kha khaki 

గ ga Ga gum 

ఘ gha Gha Ghana 

ఙ nga Nga  

చ ca Ca child 

ఛ cha Cha chance 

జ ja Ja jungle 

ఝ jha Jha Jharkhand 

ఞ ña Ña mini 

ట ṭa Ṭa tuck 

ఠ ṭha Ṭha tarantula 

డ ḍa Ḍa done 

ఢ ḍha Ḍha Dhaka 

ణ ṇa Ṇa  

త ta Ta  

థ tha Tha thanks 

ద da Da  

ధ dha Dha dharma 
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న na Na nanny 

ప pa Pa parrot 

ఫ pha Pha  

బ ba Ba ball 

భ bha Bha bhajan 

మ ma Ma mother 

య ya Ya yes 

ర ra Ra rat 

ల la La lap 

వ va Va van 

శ śa Śa say 

ష ṣa Ṣa shop 

స sa Sa sister 

హ ha Ha hop 

ళ ḷa Ḷa llama 

ఱ ṟa Ṟa  

క్ష kṢa KṢa  
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1. TOWN 

 

ఎ గ్రం ధా ల య ము మౌ పం వా ర 

హో ట ల్ వీ మూ ఈ లై జ కొ ట్టు 

కూ పొ ణ ఔ ధి వా కీ పా జే చు 

తు మా లం ఊ మౌ పు సం ఠ లో న 

కి ధీ కం అ రు కిం భూ శా మె పీ 

త ర చ బ స్సు  స షా ల ర న 

గు భ య ర పౌ పు జా కే చి ది 

డి ప స డ కో బా వి ఊ త గూ 

ఫై ఇ ట్లు జి నే తూ గ్ీ ణా తొ ర 

నా మే ఉ ద్యా  న వ న ము వె ట్టు 

ఆ ట ట్సథ లం స ఊ గ్ర క డాట్ జం 

                                                                                                                     

ఊరు U ru town 

పాఠశాల pA Tha SA la school 

ఉదా్య నవనము u dyA na va na mu park 

గుడి gu Di temple 

పొలం po lam field 

బావి bA vi well 

నది na di river 

సరస్సు  sa ra ssu lake 

కొటు ko TTu shop 

ఇలు i llu house 

గ్రంధాలయము gram DhA la ya mu library 

తొటు to TTe tank 

వీధి vE Dhi street 

హోటల్ hO Ta l hotel 

ఆటసథలం A Ta stha lam playground 

జండాట్కగ్ర jam DA ka rra flag post 
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1.1 Solution (Village/Town)                          

 

ఎ గ్రం ధా ల య ము మౌ పం వా ర 

హో ట ల్ వీ మూ ఈ లై జ కొ ట్టు 

కూ పొ ణ ఔ ధి వా కీ పా జే చు 

తు మా లం ఊ మౌ పు సం ఠ లో న 

కి ధీ కం అ రు కిం భూ శా మె పీ 

త ర చ బ స్సు  స షా ల ర న 

గు భ య ర పౌ పు జా కే చి ది 

డి ప స డ కో బా వి ఊ త గూ 

ఫై ఇ ట్లు జి నే తూ గ్ీ ణా తొ ర 

నా మే ఉ ద్యా  న వ న ము వె ట్టు 

ఆ ట ట్సథ లం స ఊ గ్ర క డాట్ జం 

 

 

 

గ్రం 
ధా ల య ము 

    

హో ట ల్ వీ 
    

కొ ట్టు 

 
పొ 

  
ధి 

  
పా   

  
లం ఊ 

   
ఠ   

    
రు 

  
శా   

  

 

 
స్సు  

  
ల 

 
న 

గు 
  

ర 
     

ది 

డి 
 

స 
  

బా వి 
   

 
ఇ ట్లు 

     
తొ 

 

  

ఉ 
ద్యా  న వ న ము 

 
ట్టు 

ఆ 
ట ట్సథ లం   

గ్ర 
క డాట్ జం 
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2. TEMPLE                                                                        

కో ఋ మ్న్  శ కే ప న్ చు ల కొ 

వి నా య క రవ  ల గ్బ గూ బె పై 

ఫై నం చు ది రే హ్మా  వా దే వు డు 

ము కె నం ఎ వె బ్వవ  రే చ మీ శు 

రు హ దే క్వవ  ణ గో పు రం హం ఉ 

ర శు వి వా పు కౌ ళ్ ల గ్ర స 

న్ ట్ణు  భ గౌ ల తం ఫై క్ష్మా  వి ర 

వు ము నే ర ధం య ఋ అ ఫై సవ  

ద్యవ  స శి ష గే ప ము తో లి తి 

వె రం వ పం లి పా రవ  తి బె హి 

 
దేవాలయం dae vA la yam Temple 

దేవుడు dE vu Du God 

శివ si va Sivan 

విణు వు vi shnu vu Vishnu 

గ్బహా  bra hma Brahma 

లకా్ష్మ  la kshmi Lakshmi 

సరసవ తి sa ra swa ti Saraswati 

పారవ తి pA rva ti Parvati 

వినాయక vi nA ya ka Vinayagar 

మురురన్ mu ru gan Murugan 

గోపురం gO pu ram Gopuram 

విగ్రహం vi gra ham statue 

ద్యవ రం dwA ram entrance 

పరవ దినం pa rva di nam Temple festival 

కొలచు ko lu chu worship 

రధం ra dham chariot 
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2.1 Solution (Temple)                          

 

కో ఋ మ్న్  శ కే ప న్ చు ల కొ 

వి నా య క రవ  ల గ్బ గూ బె పై 

ఫై నం చు ది రే హ్మా  వా దే వు డు 

ము కె నం ఎ వె బ్వవ  రే చ మీ శు 

రు హ దే క్వవ  ణ గో పు రం హం ఉ 

ర శు వి వా పు కౌ ళ్ ల గ్ర స 

న్ ట్ణు  భ గౌ ల తం ఫై క్ష్మా  వి ర 

వు ము నే ర ధం య ఋ అ ఫై సవ  

ద్యవ  స శి ష గే ప ము తో లి తి 

వె రం వ పం లి పా రవ  తి బె హి 

 

 

     ప  చు ల కొ 

వి నా య క రవ   గ్బ    

   ది  హ్మా   దే వు డు 

ము  నం        

రు  దే   గో పు రం హం  

ర  వి వా    ల గ్ర స 

న్ ట్ణు    ల   క్ష్మా  వి ర 

వు   ర ధం య    సవ  

ద్యవ   శి    ము   తి 

 రం వ   పా రవ  తి   
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3. HOUSE                                                                                                                                          

నీ ట లి వి జ న్ త ధౌ స్న్  నం 

ఈ ళ్ళు  ట్స్సు ట పుు  మై భే ల పూ ట్ట ు 

కో ద్యవ  వం రీ సి మం హ కై పు క్వ్  

ఋ ర కం డో చ సూ మే ఈ రో పీ 

మే ము భు ము వా  చ డ వై ష ర 

ద రు  మొ కిం టో ట మె య స్న ది 

యు లా కక  చా తో వె ట్టు ట్గా ల్్  ట్జఞ 

క రీీ  అ ఔ ఫి పూ ల మొ కక  చి 

భ ట్టు రే డి యో ఇ ట్లు టం బం వా 

తా ళం చె వి ఐ ఓ ణ ఫై నో తి 

 
ఇలు yi llu house 

ద్యవ రము Dva ra mu entrance 

తలపు ta lu pu door 

కరీీ  ku rchee chair 

రది ga di room 

నీళ్ళు  nee LLu water 

తాళంట్చెవిట్ taa Lam che vvi key 

మంచము mam cha mu cot 

స్్న నం snaa nam bath 

రేడియో re Di yo radio 

బంతి bam ti ball 

తోట toa Ta garden 

మేడట్మెటుట్ట్ mae Da meTlu upstairs 

టలివిజన్ట్ట్ట్ Te li vi jan television 

వంట vam Ta cooking 

మొకక  mo kka plant 

చెటు che TTu tree 

పూలట్మొకక ట్ట్ poo la mo kka flower plant 

తాళం taa Lam lock 

తివాచి ti vaa chi carpet 
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3.1 Solution (House)                          

 

నీ ట లి వి జ న్ త ధౌ స్న్  నం 

ఈ ళ్ళు  ట్స్సు ట పుు  మై భే ల పూ ట్ట ు 

కో ద్యవ  వం రీ సి మం హ కై పు క్వ్  

ఋ ర కం డో చ సూ మే ఈ రో పీ 

మే ము భు ము వా  చ డ వై ష ర 

ద రు  మొ కిం టో ట మె య స్న ది 

యు లా కక  చా తో వె ట్టు ట్గా ల్్  ట్జఞ 

క రీీ  అ ఔ ఫి పూ ల మొ కక  చి 

భ ట్టు రే డి యో ఇ ట్లు టం బం వా 

తా ళం చె వి ఐ ఓ ణ ఫై నో తి 

 

 

నీ ట లి వి జ న్ త  స్న్  నం 

 ళ్ళు   ట    ల   

 ద్యవ  వం   మం   పు  

 ర   చ  మే    

 ము  ము   డ   ర 

  మొ   ట మె   ది 

  కక   తో  ట్టు    

క రీీ     పూ ల మొ కక  చి 

 ట్టు రే డి యో ఇ ట్లు  బం వా 

తా ళం చె వి      తి 
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4. FAMILY 

నా న్  మా ట్గా హ యు లూ మా వె అ 

పె ఫై హో అ భి ఋ మా  ఫా ట్తు ట్తు 

ద గ్తి బా వె మా  కక  అ మో ఔ యా  

నా అ బా పె ట్దద మా   మా  సి వ్సు  

న్  ట్లిు యి ణ్ అ పి మా నే మా  హి 

చె నీ చి న్  ఉ న్న్  త పం రో అ 

హి మం యా  ఫో రా టం క ముా  హు కక  

మా భే తా క టం బం కం లం డు ద 

కి పా చ త ణే రా వ మా వ యా  

హి ప నం ద్ యా  ట న్  తే మీ గు 

 

కటంబం    ku tum bam 
 
family 

అమా  a mma mother 

నాన్  nA nna father 

చెలిు che lli younger sister 

అకక  a kka elder sister 

అన్ యా      a nna yya elder brother 

తముా డు    ta mmu Du younger brother 

పాప pA pa baby 

తాతయా  ta ta yya grandfather (both peternal & meternal) 

మామా  mA mma father's mother 

అమా మా   a mma mma mother's mother 

బాబాయి bA bA yi father's younger brother 

పెదనాన్      pe da nA nna father's elder brother 

మావయా  ma va yya mother's brother 

అతుయా        a tta yya father's sister 

పిన్న్  pi nni mother's younger sister 

పెదదమా       pe dda mma mother's elder sister 
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4.1 Solution (Family)                          

 

నా న్  మా ట్గా హ యు లూ మా వె అ 

పె ఫై హో అ భి ఋ మా  ఫా ట్తు ట్తు 

ద గ్తి బా వె మా  కక  అ మో ఔ యా  

నా అ బా పె ట్దద మా   మా  సి వ్సు  

న్  ట్లిు యి ణ్ అ పి మా నే మా  హి 

చె నీ చి న్  ఉ న్న్  త పం రో అ 

హి మం యా  ఫో రా టం క ముా  హు కక  

మా భే తా క టం బం కం లం డు ద 

కి పా చ త ణే రా వ మా వ యా  

హి ప నం ద్ యా  ట న్  తే మీ గు 

 
 
 
 

నా న్         అ 

పె   అ      ట్తు 

ద  బా  మా  కక  అ   యా  

నా  బా పె ట్దద మా   మా    

న్  ట్లిు యి  అ పి మా  మా   

చె   న్   న్న్  త   అ 

  యా      ముా   కక  

  తా క టం బం   డు  

 పా  త    మా వ యా  

 ప   యా       
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5. GARDEN      

చె గు కా య రే ర పాు  తీ ఔ పం 

ట్టు మీ అ నా ట్డి ి పం వె గె హ డు 

పు వువ  బి ర తే ప న స చె ట్టు 

అ హు మొ పు టి తే క పు రు గు 

మో ఏ సం కక  చే చె పాు  కి ల మీ 

కొ బబ  రి చె ట్టు న్న ట్టు కీ దు మా 

ఫై కొ రే మే ప కి డం ట వి మి 

మా ల హు కం డి తో ట కం నీ డి 

అ ను చె ఐ పో సి కే న్ మో చె 

ఏ వై రే ఆ ట ట్సథ లం డం బీ ట్టు 

తోట tO Ta      garden 

మొకక  mo kka plant 

తీగె        tee ge creeper 

చెటు     che TTu tree 

ఆట ట్సథలం   ATa stha lam       playground 

కొలను ko la nu       swimming pool 

అరటి చెటు   a ra Ti che Ttu banana tree 

కొబబ రి చెటు    ko bba ri  che TTu    coconut tree 

మామిడిచెటు    mA mi Di  che TTu   mango tree 

పనస చెటు      pa na sa che TTu     jack fruit tree 

పండు pam-Du fruit 

పువువ  pu-vvu flower 

కాయ kA-ya unriped fruit 

రడి ి ga-DDi                     grass 

పురుగు pu-ru-gu worm 

కీటకం kee-Ta-kam             insect 

కంచె kam-che fence 
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    5.1 Solution (Garden)                          

       

చె గు కా య రే ర పాు  తీ ఔ పం 

ట్టు మీ అ నా ట్డి ి పం వె గె హ డు 

పు వువ  బి ర తే ప న స చె ట్టు 

అ హు మొ పు టి తే క పు రు గు 

మో ఏ సం కక  చే చె పాు  కి ల మీ 

కొ బబ  రి చె ట్టు న్న ట్టు కీ దు మా 

ఫై కొ రే మే ప కి డం ట వి మి 

మా ల హు కం డి తో ట కం నీ డి 

అ ను చె ఐ పో సి కే న్ మో చె 

ఏ వై రే ఆ ట ట్సథ లం డం బీ ట్టు 

     
 
 
                     

చె  కా య  ర  తీ  పం 

ట్టు  అ  ట్డి ి   గె  డు 

పు వువ   ర  ప న స చె ట్టు 

  మొ  టి   పు రు గు 

   కక   చె     

కొ బబ  రి చె ట్టు  ట్టు కీ  మా 

 కొ      ట  మి 

 ల  కం  తో ట కం  డి 

 ను చె       చె 

   ఆ ట ట్సథ లం   ట్టు 
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6. EDUCATION      

                                    

త ను ణ్ పు య తో గు రు వు వై 

ము ర గే ట్సు భ కి ప పం జ చ్సు  

ణ అ ర కం వె చ రీ శె ల వ 

ఐ క ల తి మో దు క్ష ఉ హి గ్వా 

జీ తం ల ఫై ను వు వె న్  యు ఓ 

అం క వి గు చ దు వు త న్న వి 

వా  ధాా  రే మే రు ఫై ద పా ణి ధాా  

ట్రి ి ఛి ర క్ష్ జ వు వీ ఠ కౌ ట్రి ి

లూ పా ఠ శా ల జ్ సే శా క న్న 

క్వ ఎ పై చ దు వు ల ల ర్ ఉ 

 
 
చదువు cha-du-vu education 

కలగురువు   ku-la-gu-ru-vu principal 

గ్వాయు vrA-yu write 

గురువు gu-ru-vu teacher 

విదా్య రి ి vi-dhyA-rdhi student (boy) 

విదా్య రిని్న vi-dhyA-rdhi-ni student (girl) 

పై చదువుల    pai-cha-du-vu-lu higher education 

చదువు cha-du-vu education 

తరరతి ta-ra-ga-ti class 

పాఠశాల pA-Tha-sA-la school 

పుసుకం pu-sta-kam book 

శెలవ se-la-va holiday 

ఉన్ త పాఠశాల  vu-nna-ta  pA-Tha-sa-la          college 

జీతం jee-tam fee 

పరీక్ష pa-ree-ksha exam 
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6.1 Solution (Education)                          

 
 

త ను ణ్ పు య తో గు రు వు వై 

ము ర గే ట్సు భ కి ప పం జ చ్సు  

ణ అ ర కం వె చ రీ శె ల వ 

ఐ క ల తి మో దు క్ష ఉ హి గ్వా 

జీ తం ల ఫై ను వు వె న్  యు ఓ 

అం క వి గు చ దు వు త న్న వి 

వా  ధాా  రే మే రు ఫై ద పా ణి ధాా  

ట్రి ి ఛి ర క్ష్ జ వు వీ ఠ కౌ ట్రి ి

లూ పా ఠ శా ల జ్ సే శా క న్న 

క్వ ఎ పై చ దు వు ల ల ర్ ఉ 

 
 

త   పు   గు రు వు  

 ర  ట్సు   ప    

  ర కం  చ రీ శె ల వ 

 క  తి  దు క్ష ఉ  గ్వా 

జీ తం ల   వు  న్  యు  

  వి గు చ దు వు త  వి 

 ధాా    రు   పా  ధాా  

ట్రి ి     వు  ఠ  ట్రి ి

 పా ఠ శా ల   శా  న్న 

  పై చ దు వు ల ల   
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7. COURAGE 

                                                           

రో దిం చు అ న కో మీ ఫై ఆ వ 

చ భి వి కై వువ  మో పం న క క్ష్ 

ఐ చా పు ఉ దేవ  వి మో కే ట్ర ష శ 

రం వె జు సే ము షం ఏ త ణ వ 

బి పో న్  స్న ను భూ తి ఇ క్వ న 

చి ఎ సం ర ఉ స దే వే రం న్న 

రు క్ష్మా  వి తో తే టే ఉ పు కి రం 

న గ్ే మ క్ష షం ధై క్ష్ దే భ కో 

వువ  ట్డి ి ప వి ణి మే రా ం ధో యం కిం 

మ స్ే  హం ఎ వా రి వ్స టం కో నే 

          
               

ధైరా ం 
dhai - ryam                     courage 

స్ననుభూతి        
  sA-nu-bhU-ti                  pity 

చిరునవువ  
chi-ru-na-vvu                  smile 

ఆకర షణ 
A-ka-rsha-Na                  attraction 

సంతోషం     
sam-tO-sham                   pleasure 

వేరం 
vae-gam                          speed 

గ్ేమ 
prae-ma                           love 

రోదించు 
rO-dim-chu                      weep 

స్ే హం 
snae-ham                         friendship 

భయం 
bha-yam                           fear 

విచారం 
vi-chA-ram                       sorrow 

నవువ  
na-vvu                               laugh 

దేవ షం 
dvae-sham                        hatred 

కోపం 
kO-pam                            anger 
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7.1 Solution (Courage)          
        

రో దిం చు అ న కో మీ ఫై ఆ వ 

చ భి వి కై వువ  మో పం న క క్ష్ 

ఐ చా పు ఉ దేవ  వి మో కే ట్ర ష శ 

రం వె జు సే ము షం ఏ త ణ వ 

బి పో న్  స్న ను భూ తి ఇ క్వ న 

చి ఎ సం ర ఉ స దే వే రం న్న 

రు క్ష్మా  వి తో తే టే ఉ పు కి రం 

న గ్ే మ క్ష షం ధై క్ష్ దే భ కో 

వువ  ట్డి ి ప వి ణి మే రా ం ధో యం కిం 

మ స్ే  హం ఎ వా రి వ్స టం కో నే 
 

 

రో దిం చు  న కో   ఆ  

  వి  వువ   పం  క  

 చా   దేవ     ట్ర ష  

రం     షం   ణ  

   స్న ను భూ తి    

చి  సం     వే రం  

రు   తో       

న గ్ే మ  షం ధై   భ  

వువ       రా ం  యం  

 స్ే  హం        
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8. HEAD                                                      

వ అ మీ ఛా తీ క తే వె మ్న ఫి 

డి నో లి చె వెం కో గ్వ రే క న్ు  

బ రు ట్చ్స ా యాి  దే గ్ట ఐ వే న్న స్ 

బి ర్ భు జం క్ష్ న క ల కా ఫై 

హి త ల మ డు ము బి ే ల జి 

ఎ సి స ము నే ట్ ఖం హం తో గి 

సి మే నా ఎ మె ఎ ము క ఖ చె 

యు ల క దే డ లో మా యు ట్డంి వి 

క ఘి వి పె ద వి కో ఫై భే ర 

జు వే పొ ట్టు ల ప ము కక  డి క్ష్ 

                                       
తల ta-la head 

ముఖం mu-kham face 

కను్  ka-nnu eye 

మెడ me-Da neck 

నోరు nO-ru mouth 

ముకక  mu-kku nose 

నాలక nA-lu-ka tongue 

చెవి che-vi ear 

రడంి Ga-DDam chin 

పెదవి pe-da-vi lip 

వెంగ్టక vem-tru-ka   hair 

వేల vae-lu finger 

నడుము na-Du-mu waist 

ఛాతీ ChA-tE chest 

కాల kA-lu leg 

చెయాి  che-yyi hand 

ఎముక e-mu-ka bone 

వడి va-Di lap 

భుజం bhu-jam shoulder 

పొటు po-TTa stomach 
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8.1 Solution (Head)                          

 
 

వ అ మీ ఛా తీ క తే వె మ్న ఫి 

డి నో లి చె వెం కో గ్వ రే క న్ు  

బ రు ట్చ్స ా యాి  దే గ్ట ఐ వే న్న స్ 

బి ర్ భు జం క్ష్ న క ల కా ఫై 

హి త ల మ డు ము బి ే ల జి 

ఎ సి స ము నే ట్ ఖం హం తో గి 

సి మే నా ఎ మె ఎ ము క ఖ చె 

యు ల క దే డ లో మా యు ట్డంి వి 

క ఘి వి పె ద వి కో ఫై భే ర 

జు వే పొ ట్టు ల ప ము కక  డి క్ష్ 

 
 
 

వ   ఛా తీ      

డి నో  చె వెం    క న్ు  

 రు  యాి   గ్ట  వే   

  భు జం  న క ల కా  

 త ల  డు ము   ల  

   ము   ఖం    

  నా  మె ఎ ము క  చె 

 ల   డ    ట్డంి వి 

క   పె ద వి    ర 

  పొ ట్టు   ము కక    
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9. WEDDING             

                                           

ఆ పూ ల దం డ వి ఉం మీ ఫ్ ర 

బి హ్మవ  గి సి లో వా ర నే హ వ 

వె ర నం ఎ క్వ హ రం క్ష్ ఉ రు 

జ పు వువ  దే క్షె భో త అ వ డు 

వి హ్మ ర యా గ్త జ టి కూక  ము టు  

విం ఎ క్వ కె పె నం లే అ ఫ కా 

భ దు గ్క వ దే ళ్ళు  న్న ట్తు ే ను 

య శ ధు సి నే పం తే గ లై క 

న్న వు అ భి నం ద న రు భి పో 

మా మ గ రు కే తౌ లీ యు రే ణ్ 

పెళ్ళు pe-LLi wedding 

వరుడు va-ru-Du bridegroom 

వధువు va-dhu-vu     bride 

అతుగరు a-tta-gA-ru       mother-in-law 

మామగరు mA-ma-gA-ru father-in-law 

విందు vim-du feast 

కానుక kA-nu-ka    gift 

అభినందన a-bhi-nan-da-na  congratulate 

ఆహ్మవ నం A-hvA-nam invitation 

ఉంరరం um-ga-ram ring 

పువువ  pu-vvu flower 

పూలదండ pU-la-dam-Da garland 

విహ్మరయాగ్త vi-hA-ra-yA-tra  honeymoon 

వివాహభోజనం vi-vA-ha-bho-ja-nam wedding feast 
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9.1 Solution (Wedding)                          
 

 

ఆ పూ ల దం డ వి ఉం మీ ఫ్ ర 

బి హ్మవ  గి సి లో వా ర నే హ వ 

వె ర నం ఎ క్వ హ రం క్ష్ ఉ రు 

జ పు వువ  దే క్షె భో త అ వ డు 

వి హ్మ ర యా గ్త జ టి కూక  ము టు  

విం ఎ క్వ కె పె నం లే అ ఫ కా 

భ దు గ్క వ దే ళ్ళు  న్న ట్తు ే ను 

య శ ధు సి నే పం తే గ లై క 

న్న వు అ భి నం ద న రు భి పో 

మా మ గ రు కే తౌ లీ యు రే ణ్ 

 
 

ఆ పూ ల దం డ వి ఉం    

 హ్మవ     వా ర   వ 

  నం   హ రం   రు 

 పు వువ    భో    డు 

వి హ్మ ర యా గ్త జ     

విం    పె నం  అ  కా 

 దు  వ  ళ్ళు   ట్తు  ను 

  ధు     గ  క 

 వు అ భి నం ద న రు   

మా మ గ రు       
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10. TIME                                                                                                                                                            

రం పో న వె ర్ అ గి న్న ఎ క్ష్ 

ట భి తు ము కో ట్ర ద రో శ ము స్ 

సం వ తు  రం జి రా జు బు కి షం 

ఛి గ్టే గ్పొ యి న్న గ్తి ర క్వ మ ణ్ 

ఇ పు ట్దుద నే రి ప గి రా  ధాా  వె 

వా కి న్  సి ర కా్ష్మ  రే పు హ్ ం  

ళ క్వ వ ల ర జి ఫై న్న టి రా 

యా నో కి సె పు సి నే మో న్  గ్తి 

ఎ నె ఉ క ఐ హ వా ే కా లం 

ల తు క ను చే కో ఋ రం సం వి 

 
కాలం                    kA-lam                  time                         

సెకను                    se-ka-nu       second 

న్నముషం                 ni-mu-sham   minute 

రంట                       gam-Ta           hour 

రోజు                         roa-ju              day 

వారం                        vA-ram             week 

నెల                           ne-la                 month 

సంవతు రం                 sam-va-tsa-ram  year 

రాగ్తి                            rA-tri                   night 

పరల                            pa-ga-lu                daytime 

మధాా హ్ ం                    ma-dhya-hnam       mid-day 

అరరిాగ్తి                         a-rdha-rA-tri          mid-night 

గ్పొదుదన్                        pro-ddu-nna                early morning 

న్నన్                             ni-nna                        yesterday 

ఇవాళ                            i-vA-La                        today 

రేపు                                rae-pu                           tomorrow 

   

 

 
 
 



     P a g e  | 24 

 

10.1 Solution (Time)                          

 
 

రం పో న వె ర్ అ గి న్న ఎ క్ష్ 

ట భి తు ము కో ట్ర ద రో శ ము స్ 

సం వ తు  రం జి రా జు బు కి షం 

ఛి గ్టే గ్పొ యి న్న గ్తి ర క్వ మ ణ్ 

ఇ పు ట్దుద నే రి ప గి రా  ధాా  వె 

వా కి న్  సి ర కా్ష్మ  రే పు హ్ ం  

ళ క్వ వ ల ర జి ఫై న్న టి రా 

యా నో కి సె పు సి నే మో న్  గ్తి 

ఎ నె ఉ క ఐ హ వా ే కా లం 

ల తు క ను చే కో ఋ రం సం వి 

 
 
 

రం     అ  న్న   

ట     ట్ర ద రో  ము  

సం వ తు  రం  రా జు   షం 

  గ్పొ   గ్తి   మ  

ఇ  ట్దుద   ప   ధాా   

వా  న్   ర  రే పు హ్ ం  

ళ   ల    న్న  రా 

   సె     న్  గ్తి 

 నె  క   వా  కా లం 

ల   ను    రం   
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11. DAYS  

                                                                    

ఆ నీ ర్ శు గ్క వా ర ము పు సో 

శె ల వ ది న ము పో కి ట్టిు మ 

చే ఫై వ రే హ న్్న  క్ష్ మౌ న వా 

ఆ ది వా ర ము శ క్వ గు రో ర 

కి పె నౌ మం న్న ఛి రు పై జు ము 

బు ట్గి ా ళ్ళు  వా ర వా పుు  ట్తోు  క సే 

ద పిు  ర రో ర ళ వౌ న భి తే 

వా ము య ము జు ఏ వా రే ఫై రో 

ర ఐ ఇ ళో ము క్ష్ ఫై ర చే జు 

ము ఉ దే మం చి రో జు కి ము ల 

 
 

రోజుల roa-ju-lu days 

ఆదివారము A-di-vA-ra-mu  Sunday 

సోమవారము soa-ma-vA-ra-mu Monday 

మంరళవారము mam-ga-La-vA-ra-mu Tuesday 

బుధవారము bu-dha-vA-ra-mu Wednesday 

గురువారము gu-ru-vA-ra-mu Thursday 

శుగ్కవారము su-kra-vA-ra-mu Friday 

శన్నవారము Sa-ni-vA-ra-mu Saturday 

శెలవుదినము se-la-va-di-na-mu Holiday 

పెళ్ళు రోజు pe-LLi-roa-ju 
Wedding 
day 

పుటిునరోజు pu-TTi-na-roa-ju birthday 

మంచిరోజు mam-chi-roa-ju Good day 
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11.1 Solution (Days)                          

 
 

ఆ నీ ర్ శు గ్క వా ర ము పు సో 

శె ల వ ది న ము పో కి ట్టిు మ 

చే ఫై వ రే హ న్్న  క్ష్ మౌ న వా 

ఆ ది వా ర ము శ క్వ గు రో ర 

కి పె నౌ మం న్న ఛి రు పై జు ము 

బు ట్గి ా ళ్ళు  వా ర వా పుు  ట్తోు  క సే 

ద పిు  ర రో ర ళ వౌ న భి తే 

వా ము య ము జు ఏ వా రే ఫై రో 

ర ఐ ఇ ళో ము క్ష్ ఫై ర చే జు 

ము ఉ దే మం చి రో జు కి ము ల 

 
 
 

   శు గ్క వా ర ము పు సో 

శె ల వ ది న ము   ట్టిు మ 

        న వా 

ఆ ది వా ర ము శ  గు రో ర 

 పె  మం న్న  రు  జు ము 

బు  ళ్ళు  వా ర వా     

ద  ర రో ర ళ     

వా ము  ము జు  వా   రో 

ర       ర  జు 

ము   మం చి రో జు  ము ల 
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12. MEASUREMENT                                                                                                                                   

ఎ కక  వ ర్ పె ను గే యా ఫై సి 

ఎ అం ఐ నౌ ట్దద మే పం అ డు గు 

పం జి గు నే మే క్ష్ చు జ కా్ష్మ  చి 

మా ఫీ పొ ళం లో దే కొ కొ వ న్  

బ రు వు డ న్న తు ను ల క్వ ఉ 

ఫై పు బూ వ వు న్న ర త మై త 

త న్న మై ల వో రీ గే భి తు కక  

చా లా చి న్  గ్వ ట్జ జ కై లా పొ వ 

ము న కో చ ర జ ము క్ష్ ట్టిు ఎ 

వె డ లు  క్వ వ ర్ వై చ న ట్తుు 

 కొలత ko la ta Measurement 

వెడలు   ve da lpu Width 

పొడవు po Da vu Length                          

ఎతుు e ttu height 

మైల mai lu Mile 

బరువు ba ru vu Weight 

ఎకక వ e kku va More 

తకక వ ta kku va Less 

పెదద pe dda Big 

చిన్  chi nna Small 

అడుగు a Du gu Foot 

అంగుళం am gu Lam Inch 

రజము ga ja mu Yard 

లోతుర loa tu ga Deep 

చాలా చిన్  chA lA chi nna Little 

పంచుకొను pam chu ko nu Share 

పొటిు po TTi Short 
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12.1 Solution (Measurement)                          

 
 

ఎ కక  వ ర్ పె ను గే యా ఫై సి 

ఎ అం ఐ నౌ ట్దద మే పం అ డు గు 

పం జి గు నే మే క్ష్ చు జ కా్ష్మ  చి 

మా ఫీ పొ ళం లో దే కొ కొ వ న్  

బ రు వు డ న్న తు ను ల క్వ ఉ 

ఫై పు బూ వ వు న్న ర త మై త 

త న్న మై ల వో రీ గే భి తు కక  

చా లా చి న్  గ్వ ట్జ జ కై లా పొ వ 

ము న కో చ ర జ ము క్ష్ ట్టిు ఎ 

వె డ లు  క్వ వ ర్ వై చ న ట్తుు 

 
 

ఎ కక  వ  పె      

 అం   ట్దద  పం అ డు గు 

  గు    చు   చి 

  పొ ళం లో  కొ కొ  న్  

బ రు వు డ  తు ను ల   

    వు  ర త  త 

  మై ల      కక  

చా లా చి న్      పొ వ 

    ర జ ము  ట్టిు ఎ 

వె డ లు        ట్తుు 
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13. PLANETS 

 

క ఆ న్న పో వ శ న్న క్వ చ సూ 

క్ష్ జు మే ఛి కౌ లి పీ ట రుా  మీ 

ఫ ఫై డు వి హ్ లే కె డు మీ కే 

రే యి ణీ శు ఫ ట్ర ీ మా ఋ కి తు 

డో న కృ బు ధు డు జ ర్ వ వు 

క్వ డు ఛి పై రా వె దే న భి తే 

కౌ లా పూ రే హు గే గ్ర హ ము ల 

మా చం గ్వ కై వు ము ఏ ను గే గు 

హ్మ దృ గ్క మీ ఫై వా ళో ను రు గే 

దే డు బి ట్గా న్  ఉ హ డు ఎ క్ష్ 

 

 

గ్రహముల gra ha mu lu                         planets 

సూరుా డు sU ryu Du                        sun 

చంగ్దుడు cham dru Du                         moon 

కజుడు                                ku ju Du                               mars 

బుధుడు                           bu dhu Du                             mercury                        

గురుడు                              gu ru Du                                Jupiter 

శుగ్కడు                               Su kru Du                             Venus 

శన్న                                     Sa ni                                      Saturn 

రాహువు                             rA hu vu                               Ragu 

కేతువు                               kae tu vu                              ketu 
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13.1 Solution (Planets)                          

 
 

క ఆ న్న పో వ శ న్న క్వ చ సూ 

క్ష్ జు మే ఛి కౌ లి పీ ట రుా  మీ 

ఫ ఫై డు వి హ్ లే కె డు మీ కే 

రే యి ణీ శు ఫ ట్ర ీ మా ఋ కి తు 

డో న కృ బు ధు డు జ ర్ వ వు 

క్వ డు ఛి పై రా వె దే న భి తే 

కౌ లా పూ రే హు గే గ్ర హ ము ల 

మా చం గ్వ కై వు ము ఏ ను గే గు 

హ్మ దృ గ్క మీ ఫై వా ళో ను రు గే 

దే డు బి ట్గా న్  ఉ హ డు ఎ క్ష్ 

 
 

క     శ న్న   సూ 

 జు       రుా   

  డు     డు  కే 

   శు      తు 

  కృ బు ధు డు    వు 

 డు   రా      

    హు  గ్ర హ ము ల 

 చం   వు     గు 

 దృ       రు  

 డు      డు   
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14. BIRDS                                                                                                                           

పో హి వ గ్డం గి పి ట్టు నే జి కో 

ద పి నే అ వ్స కి క్ష్ జ డి ఉ 

క్ష్ ఫ ట్టు ఫీ ర్ కా మే వి గ్ర ట్దద 

బా క ఉ మీ ఎ కి ల చి ళ్ ఫై 

తు వె ట తే ఛి కి మే ల పై దే 

ఛి గు ట్డు గూ బ క్ష్మా  జి క గ్రా దే 

బి ే పి ఆ హు కే ను ప క్షు ల 

వు ఫై నౌ చీు  దే ర్ నె క్ష్ శ లొ 

ఐ పుం డ జు క బె మ హ వ మీ 

గో జు జే ఉ పాు  కి లి మా డ వ 

 
 

పక్షుల                          pa kshu lu                                    birds 

పుంజు                            pum ju                                          cock 

కోడి                                koa Di                                          hen 

బాతు                             bA tu                                            duck 

చిలక                             chi la ka                                         parrot 

పిటు                               pi TTa                                           dove 

నెమలి                           ne ma li                                          peacock 

గ్రదద                               gra dda                                           eagle 

గుడుగూబ                      gu Dla gu ba                                  owl 

కాకి                               kA ki                                             crow 

వగ్డంగి పిటు                   va Dram gi  pi TTa                       woodpecker 

పిచుీ క                        pi chchu ka                                    sparrow 
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14.1 Solution (Birds)                          

                                                                                                        
 

పో హి వ గ్డం గి పి ట్టు నే జి కో 

ద పి నే అ వ్స కి క్ష్ జ డి ఉ 

క్ష్ ఫ ట్టు ఫీ ర్ కా మే వి గ్ర ట్దద 

బా క ఉ మీ ఎ కి ల చి ళ్ ఫై 

తు వె ట తే ఛి కి మే ల పై దే 

ఛి గు ట్డు గూ బ క్ష్మా  జి క గ్రా దే 

బి ే పి ఆ హు కే ను ప క్షు ల 

వు ఫై నౌ చీు  దే ర్ నె క్ష్ శ లొ 

ఐ పుం డ జు క బె మ హ వ మీ 

గో జు జే ఉ పాు  కి లి మా డ వ 

 
 

  వ గ్డం గి పి ట్టు   కో 

 పి       డి  

  ట్టు   కా   గ్ర ట్దద 

బా     కి  చి   

తు       ల   

 గు ట్డు గూ బ   క   

  పి     ప క్షు ల 

   చీు    నె    

 పుం   క  మ    

 జు     లి    
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15. ANIMALS 

ఐ సిం పు లి ఒం కౌ జిం గు గ్రం పి 

మ హ కి పు ట టా క ళం ట్లిు జు 

ఛి ము లి వే గౌ కో ఋ క్వ గ న్న 

ఏ ను గు వె చె తి ట డి భి భౌ 

ఎ గే వౌ వు తు క ద మం చ టా 

యు రా ల జే ఎ హ జం తు వు ల 

ణ్ు  పి యి ఎ ల వ్స మీ ట్లు గో తా 

ట్లిు పం రో భ గు చి రు త పు లి 

క ఉ న కక  బం మీ సే పం ప గే 

కక  రి నే మా టి వె ర ది ఆ వు 

 
 

జంతువుల                         jam tu vu lu                  animals 

కకక                                    ku kka                          dog 

పిలిు                                      pi lli                              cat 

సింహము                            sim ha mu                     lion 

ఎలగుబంటి                        e lu gu bam Ti               bear 

పులి                                   puli                               tiger 

ఆవు                                  A vu                               cow                                  

చెవుల పిలిు                         che vu la pi lli               rabbit 

జింక                                   jim ka                            deer 

కోతి                                    koa ti                             monkey 

పంది                                  pam di                            pig 

ఓంట                                  om Te                            camel 

చిరుతపులి                        chi ru ta pu li                   leopard 

గుగ్రం                                gu rram                            horse 

గడిద                               gA Di da                          donkey 

నకక                                  na kka                              fox 

ఏనుగు                              E nu gu                            elephant 
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15.1 Solution (Animals)                          

 
 

ఐ సిం పు లి ఒం కౌ జిం గు గ్రం పి 

మ హ కి పు ట టా క ళం ట్లిు జు 

ఛి ము లి వే గౌ కో ఋ క్వ గ న్న 

ఏ ను గు వె చె తి ట డి భి భౌ 

ఎ గే వౌ వు తు క ద మం చ టా 

యు రా ల జే ఎ హ జం తు వు ల 

ణ్ు  పి యి ఎ ల వ్స మీ ట్లు గో తా 

ట్లిు పం రో భ గు చి రు త పు లి 

క ఉ న కక  బం మీ సే పం ప గే 

కక  రి నే మా టి వె ర ది ఆ వు 

 
 

 సిం పు లి ఒం  జిం గు గ్రం పి 

 హ  పు ట  క  ట్లిు  

 ము లి   కో   గ  

ఏ ను గు  చె తి  డి   

   వు   ద    

  ల  ఎ  జం తు వు ల 

 పి   ల      

ట్లిు    గు చి రు త పు లి 

క  న కక  బం   పం   

కక     టి   ది ఆ వు 
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16. NUMBERS 

అం కె ల మే ఐ మూ కే నే ఫై ఒ 

వె ది నౌ అ హ ఏ డం భి జు క 

యు యాి  గో మూ చ డు దే తు ది టి 

ఐ దు క్ష్ డు ఉ ర ర్ ఆ ల ఎ 

న్న ఛి కే జ అ కో రు యి ల టి 

య ల వ ప ది టి పో వం డిం ఖ 

శి వె క్ష నా హ్మ ము డి ద భు నా 

రం డు గౌ నా ఇ ది మిా  తొ ఉ ల 

స హు వ వ్స ల్ మీ హు రే శ గు 

రం ఎ న్న మి ది క్ష్ త ఉ పా వు 

 
 

అంకెల                        am ke lu                                 numbers 

పావు                               pA vu                                     quarter 

సరం                                sa gam                                    half 

మూడంతుల                mU Dom tu lu                          three fourth 

ఒకటి                              o ka Ti                                      one 

రండు                              rem Du                                     two 

మూడు                          mU Du                                     three 

నాలగు                           nA lu gu                                  four 

ఐదు                              ai du                                         five 

ఆరు                                A ru                                         six 

ఏడు                               E Du                                        seven 

ఎన్నమిది                          e ni mi di                                 eight 

తొమిా ది                          to mmi di                                nine 

పది                                 pa di                                        ten 

వంద                               vam da                                     hundred 

వెయాి                               ve yyi                                     thousand 

లక్ష                                la ksha                                     lakh 

కోటి                                 koa Ti                                      crore 
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16.1 Solution (Numbers)                          

 
 

అం కె ల మే ఐ మూ కే నే ఫై ఒ 

వె ది నౌ అ హ ఏ డం భి జు క 

యు యాి  గో మూ చ డు దే తు ది టి 

ఐ దు క్ష్ డు ఉ ర ర్ ఆ ల ఎ 

న్న ఛి కే జ అ కో రు యి ల టి 

య ల వ ప ది టి పో వం డిం ఖ 

శి వె క్ష నా హ్మ ము డి ద భు నా 

రం డు గౌ నా ఇ ది మిా  తొ ఉ ల 

స హు వ వ్స ల్ మీ హు రే శ గు 

రం ఎ న్న మి ది క్ష్ త ఉ పా వు 

 
 

అం కె ల   మూ    ఒ 

వె     ఏ డం   క 

 యాి   మూ  డు  తు  టి 

ఐ దు  డు    ఆ ల  

     కో రు    

 ల  ప ది టి  వం   

  క్ష     ద  నా 

రం డు    ది మిా  తొ  ల 

స         గు 

రం ఎ న్న మి ది    పా వు 
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17. DIRECTIONS 

తూ రుు  ర తు మీ ప ఫ యు వె ఎ 

జో రి ఫై క్వ క్ష్మా  డ లో ప ల డ 

ట్ బ పై న భే మ శ' ష సే మ 

అ ఉ ఐ కో ర్ ర ల వై పు  

అం చు ఛి ట కేం ము లో పై వ్స ఆ 

జ ట్జ హ ఫే ట్జాఞ  మ గ్ద లో ద అ ఫై 

ఎ కిం వ బ స క్వ ము క్ష్మ పా కో 

క్ష్మ ద గ్త య బు చొ రే ణం మో ఉ 

క అ వ ట సూ చ క ము ల ట్తు 

డి స్ స్న నీ వ క్వ ట యు తో రం 

 
 

సూచకముల                          sU cha ka mu lu                       directions 

ఎడమ                                     e Da ma                                    left 

కడి                                        ku Di                                         right 

ఉతురం                                    u tta ram                                    north 

తూరుు                                    tU rpu                                       east 

దక్ష్మణం                                    da kshi Nam                              south 

పడమర                                  pa Da ma ra                              west 

అంచు                                     am chu                                      edge 

పైన                                        pai na                                        up 

కేంగ్దము                                kaem dra mu                            center                                      

వైపు                                       vai pu                                       side 

కింద                                       kin da                                      bottom 

లోపల                                    lO pa la                                     inside 

బయట                            ba ya Ta                                     outside 
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17.1 Solution (Directions)      
                 

తూ రుు  ర తు మీ ప ఫ యు వె ఎ 

జో రి ఫై క్వ క్ష్మా  డ లో ప ల డ 

ట్ బ పై న భే మ శ' ష సే మ 

అ ఉ ఐ కో ర్ ర ల వై పు  

అం చు ఛి ట కేం ము లో పై వ్స ఆ 

జ ట్జ హ ఫే ట్జాఞ  మ గ్ద లో ద అ ఫై 

ఎ కిం వ బ స క్వ ము క్ష్మ పా కో 

క్ష్మ ద గ్త య బు చొ రే ణం మో ఉ 

క అ వ ట సూ చ క ము ల ట్తు 

డి స్ స్న నీ వ క్వ ట యు తో రం 

 
 

తూ రుు     ప    ఎ 

     డ లో ప ల డ 

  పై న  మ    మ 

     ర  వై పు  

అం చు   కేం      

     గ్ద  ద   

 కిం  బ   ము క్ష్మ   

 ద  య    ణం  ఉ 

క   ట సూ చ క ము ల ట్తు 

డి         రం 
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18. RESPONSE 

ర ముా  అ కో పె ట్టు అ ఆ మె మీ 

త మీ త కో ర్ ప క్ష్ అ కా క్వ 

నే ను డు న్న గు రు క్షక  దు పై క్ష్ 

మీ అ కక  డ యు గె రే కూ ఛి ఫ 

న్న న డు కై తు ట్తుు మా రో ర్చీ  క్షె 

ఎ జి నా ది మీ న క్షె ఫై నీ ను 

కక  పా మౌ ఎ కా రు వై ఇ ది క 

డ డు భి న్న ణ్ వె సో దే కక  న్  

స్స పా ను భే జా యీ ళ్ళు  గే త డ 

మే దు వువ  గు లే బ అ వు ను శౌ 

 
 

అవును                         a vu nu                             yes 

కాదు                                   kA du                               no 

నేను                                   nae nu                               I 

నువువ                                 nu vvu                              you 

నాది                                    nA di                                mine 

నీది                                     nE di                                your 

అతడు                                 a ta Du                             he 

ఆమె                                    A me                               she 

పరుగెతుు                              pa ru ge ttu                      run 

నడు                                    na Du                              walk 

కూరీ్చ ను                            kU rcho nu                       sit 

పెటు                                   pe TTu                              to put 

పాడు                                  pA Du                               sing 

కారు                                   kA ru                                car 

రముా                                  ra mmu                             come 

వెళ్ళు                                   ve LLu                              go 

ఎకక డ                                 e kka Da                           where 

ఇకక డ                                 i kka Da                            here 

అకక డ                                 a kka Da                           there 
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18.1 Solution (Response)      

 
 

ర ముా  అ కో పె ట్టు అ ఆ మె మీ 

త మీ త కో ర్ ప క్ష్ అ కా క్వ 

నే ను డు న్న గు రు క్షక  దు పై క్ష్ 

మీ అ కక  డ యు గె రే కూ ఛి ఫ 

న్న న డు కై తు ట్తుు మా రో ర్చీ  క్షె 

ఎ జి నా ది మీ న క్షె ఫై నీ ను 

కక  పా మౌ ఎ కా రు వై ఇ ది క 

డ డు భి న్న ణ్ వె సో దే కక  న్  

స్స పా ను భే జా యీ ళ్ళు  గే త డ 

మే దు వువ  గు లే బ అ వు ను శౌ 

 
 

ర ముా  అ  పె ట్టు  ఆ మె  

  త   ప   కా  

నే ను డు   రు  దు   

 అ కక  డ  గె  కూ   

 న డు   ట్తుు   ర్చీ   

ఎ  నా ది     నీ ను 

కక  పా   కా రు  ఇ ది  

డ డు    వె   కక   

  ను    ళ్ళు    డ 

  వువ     అ వు ను  
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19. CITIES 

ఎ బెం గు ళూ రు ఐ కొ వ్స మే కై 

హై త ఫి చి కౌ రే చీి  సి రో ము   

క్షె ద ణౌ మీ కా ే న్ న్యా  యా ర్క  

భి క్వ రా మీ సి గో క లా మై గి 

ఢి వె జ బా జై పి ల మో న సే 

ట్లీు ము తు వౌ ద్ ళా క క్ష నై మా 

అ ఓ హి తుం రే వి ట్తాు  ద సోక  డి 

జ హ్ వ్స ముం లం ప కే నో వ ర 

చె క్ష్ మా బై డ ప ట్టు ణ ము ల 

న్ై  వి జే హ్మ న్ పం గ బో రే టి 

 
 

పటుణముల                           pa TTa Na mu lu                    cities 

ఢిలీు                                        Dhi llee                                  Delhi 

న్యా యార్క                             nyU yA rk                               Newyork 

చెన్ై                                      che nnai                                   Chennai 

హైదరాబాద్                            hai da rA bA d                         Hyderabad 

కొచీి న్                                  ko chchi n                                 Cochin 

బెంగుళూరు                           bem gu LU ru                           Bengaluru 

కలకతాు                                  ka la ka ttA                                Culcatta 

ముంబై                                 mum bai                                     Mumbai 

రోము                                   roa mu                                        Rome 

మాసోక                                  mA skO                                     Moscow 

లండన్                                 lan Da n                                      London 

చికాగో                                  chi kA gO                                   Chicago 

కైరో                                      kai rO                                          Cairo 
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19.1 Solution (Cities)      

 
 

ఎ బెం గు ళూ రు ఐ కొ వ్స మే కై 

హై త ఫి చి కౌ రే చీి  సి రో ము   

క్షె ద ణౌ మీ కా ే న్ న్యా  యా ర్క  

భి క్వ రా మీ సి గో క లా మై గి 

ఢి వె జ బా జై పి ల మో న సే 

ట్లీు ము తు వౌ ద్ ళా క క్ష నై మా 

అ ఓ హి తుం రే వి ట్తాు  ద సోక  డి 

జ హ్ వ్స ముం లం ప కే నో వ ర 

చె క్ష్ మా బై డ ప ట్టు ణ ము ల 

న్ై  వి జే హ్మ న్ పం గ బో రే టి 

 
 

 బెం గు ళూ రు  కొ   కై 

హై   చి   చీి   రో ము   

 ద   కా  న్ న్యా  యా ర్క  

  రా   గో క    

ఢి   బా   ల    

ట్లీు    ద్  క   మా 

      ట్తాు   సోక   

   ముం లం      

చె   బై డ ప ట్టు ణ ము ల 

న్ై     న్      
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20. ACTIONS 

ఇ మే న పా సి తీ స్స కో వె దే 

వువ  భి పు డు నే ప కే జ్ ళ్ళు  మీ 

ఏ దుం క లి పై గౌ ట్టు రి మా క్ష్మ 

అ కొ ఐ ష్ గ్కి ల గే' కో ప ఆ 

మై ను ర వ లి య చే ట లో ట 

ర పం గౌ వి చూ డు తం త రు వి 

ముా  వే ఫై బి గ్వా రే న్న జ శ వి 

దు చి ఋ డు యు ద న తాా  బు క్వు  

చా యుం ను న్న గ్ద డు కా  వ తా మీ 

రే డు ర క్ష్మ ే ద మా ట్టాు  డు యి 

 
 

గ్కియ                           kri ya                           verb 

మాటాుడు                           mA TlADu                  speak 

వెళ్ళు                                 ve LLu                         go 

రముా                                ra mmu                        come 

నడు                                 na Du                            walk 

తరు                                  te ru                              open 

దుంక                               dum ku                         jump 

వేచియుండు                     vae chi yun Du               wait 

చూడు                              chU Du                          look 

పటుకో                             pa TTu kO                     hold 

ఇవువ                               i chchu                           give 

కొను                          ko nu                             buy             

తీస్సకో                             tee su kO                       take 

గ్వాయు                             vrA yu                           write 

పాడు                               pA Du                           sing 

న్నగ్ద                                  ni dra                            sleep 

ఆట                                 A Ta                              play 
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20.1 Solution (Actions)      

 
 

ఇ మే న పా సి తీ స్స కో వె దే 

వువ  భి పు డు నే ప కే జ్ ళ్ళు  మీ 

ఏ దుం క లి పై గౌ ట్టు రి మా క్ష్మ 

అ కొ ఐ ష్ గ్కి ల గే' కో ప ఆ 

మై ను ర వ లి య చే ట లో ట 

ర పం గౌ వి చూ డు తం త రు వి 

ముా  వే ఫై బి గ్వా రే న్న జ శ వి 

దు చి ఋ డు యు ద న తాా  బు క్వు  

చా యుం ను న్న గ్ద డు కా  వ తా మీ 

రే డు ర క్ష్మ ే ద మా ట్టాు  డు యి 

 
 

ఇ  న పా  తీ స్స కో వె  

వువ    డు  ప   ళ్ళు   

 దుం క    ట్టు    

 కొ   గ్కి   కో  ఆ 

 ను    య    ట 

ర    చూ డు  త రు  

ముా  వే   గ్వా      

 చి   యు      

 యుం  న్న గ్ద      

 డు     మా ట్టాు  డు  
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21. HOLIDAYS 

 

స ర సవ  తి పూ జ అ లి నే పొం 

గౌ మే స వ చ క్ష తు వే రే ర 

వె సే స్నవ  సి గ్కి గ్పి క్ష్ వి గ్త ల్ 

దీ ఛ తం ఫై వా ట్సు చీి  గో డి తే 

పా అ గ్త హై హో వె మ క్ష్మ నే ఈ 

వ ప ది లి కి నై ర్ స్ ట్సు ఉ 

ళ్ళ ప నో టి న గ్వా క ర్ మా గ 

డి ఫ తు  టం వ శె ల వ ల ది 

ఓ దే వం ఛి రా ఉ న ల గే తు 

హ నం డం వె గ్తి పి ట్లు ల రో జు 

  
 

శెలవల                            se la va lu                           holidays 

దీపావళ్ళ                                  dE pA va Li                        Deewali 

పొంరల్                                   pon ga l                                Pongal 

హోలి                                      hO Li                                   Holi 

సరసవ తి పూజ                       sa ra swa ti pU ja                  Saraswati pooja 

నవరాగ్తి                                 na va rA tri                           Navarathri 

ఈసుర్                                    E sta r                                   Easter 

గ్కిసుమస్                                kri sta ma s                            Christmas 

పిలుల రోజు                            pi lla la rO ju                         Children's day 

స్నవ తంగ్తదినోతు వం              swA tan tra di nO tsa vam      Independence Day 

ఓనం                                   O nam                                     onam 

ఉగది                                  u gA di                                   ugadi 
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21.1 Solution (Holidays)      

 
 

స ర సవ  తి పూ జ అ లి నే పొం 

గౌ మే స వ చ క్ష తు వే రే ర 

వె సే స్నవ  సి గ్కి గ్పి క్ష్ వి గ్త ల్ 

దీ ఛ తం ఫై వా ట్సు చీి  గో డి తే 

పా అ గ్త హై హో వె మ క్ష్మ నే ఈ 

వ ప ది లి కి నై ర్ స్ ట్సు ఉ 

ళ్ళ ప నో టి న గ్వా క ర్ మా గ 

డి ఫ తు  టం వ శె ల వ ల ది 

ఓ దే వం ఛి రా ఉ న ల గే తు 

హ నం డం వె గ్తి పి ట్లు ల రో జు 

 
 

స ర సవ  తి పూ జ    పొం 

         ర 

  స్నవ   గ్కి     ల్ 

దీ  తం   ట్సు     

పా  గ్త  హో  మ   ఈ 

వ  ది లి    స్ ట్సు ఉ 

ళ్ళ  నో  న   ర్  గ 

  తు   వ శె ల వ ల ది 

ఓ  వం  రా      

 నం   గ్తి పి ట్లు ల రో జు 
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22. GROCERIES 

ప స్స పు అ నే వె క్ష్ మ ర ఉ 

కి సే పా వి గో ధు మ ట్జిజ దు పుు  

తౌ ల గో నీ ఆ బి వే ర జా పం 

య చిం మా కిం వా యా ం జీ ల క గ్ర 

టం కా త ల ల పు యూ హ్ రి ఎ 

ము రం రా పం రి ఊ సం క గ్ర ఇం 

కొ గో దు డు డు ర హ కా రి గు 

ట్తిు అ పె రు గు గ రం మా  నా వ 

మీ న్ ం తే వం య య వ ట్స్సు వు ల 

ర కా బె ట్లుం చిం పం త గో ల శ 

 
 

వస్సువుల                       va stu vu lu                       groceries 

ఉపుు                                    u ppu                                 salt 

చింతపండు                           chim ta pan du                   tamarind 

పస్సపు                                pa su pu                              turmeric 

ఆవాల                                A vA lu                              mustard 

జీలకగ్ర                                 jE la ka rra                         cumin 

కొతిుమీర                               ko tti mE ra                        coriander 

ఎగ్ర కారం                             e rra kA ram                       red pepper 

బెలుం                                   be llam                                jaggary 

కారం                                  kA ram                                 pepper 

పెరుగు                               pe ru gu                                yogurt 

మజిజర                                ma jji ga                               buttermilk 

పాల                                 pA lu                                    milk 

అన్ ం/ట్బియా ం a nnam/ bi yyam                                 rice 

గోధుమ                             gO dhu ma                            wheat 

ఇంగువ                             in gu va                                 asafoetida 

ఉరగయ                           U ra gA ya                            pickle                                                                               
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22.1 Solution (Groceries)      

 

ప స్స పు అ నే వె క్ష్ మ ర ఉ 

కి సే పా వి గో ధు మ ట్జిజ దు పుు  

తౌ ల గో నీ ఆ బి వే ర జా పం 

య చిం మా కిం వా యా ం జీ ల క గ్ర 

టం కా త ల ల పు యూ హ్ రి ఎ 

ము రం రా పం రి ఊ సం క గ్ర ఇం 

కొ గో దు డు డు ర హ కా రి గు 

ట్తిు అ పె రు గు గ రం మా  నా వ 

మీ న్ ం తే వం య య వ ట్స్సు వు ల 

ర కా బె ట్లుం చిం పం త గో ల శ 

 

 

ప స్స పు     మ  ఉ 

  పా  గో ధు మ ట్జిజ  పుు  

 ల   ఆ బి  ర   

 చిం   వా యా ం జీ ల క గ్ర 

 కా త  ల     ఎ 

 రం  పం  ఊ   గ్ర ఇం 

కొ    డు ర  కా  గు 

ట్తిు అ పె రు గు గ రం   వ 

మీ న్ ం    య వ ట్స్సు వు ల 

ర  బె ట్లుం       
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23. LANGUAGES 

హిం దీ అ వా దే స్స దూ ద హ సిం 

ఎ కక  క మే టి బెం గ లీ వ ధీ 

చ సం సక ృ తం పు త యు త వ హి 

మ ది కై డి కిక  ఒ నే త మి ళం 

రా క్షొ త రా భ ఛి రి కే త మ 

ఠీ ల న్న జ గు వి జి యా జో ల 

గు వి క ట్స్నథ  జ మ వే పం జా బీ 

డు న్  ను నీ రా తే ళ య నం వా 

డ అ లో వి తీ ఇ బీ యా యు పా 

బం కా షా్మ  రి బా తా యి టా ళం ళీ 

 

 

సంసక ృతం                       sam skru tam                       Sanskrit   

పాళీ                                     pA LE                                  Pali 

కాషా్మ రీ                                 kA shmee rE                        Kashmiri 

సింధీ                                   sin dhE                                  Sindhi 

మరాఠీ                                 ma rA ThE                           Marathi 

హిందీ                                  hin dE                                   Hindi 

తలగు                                te lu gu                                  Telugu 

తమిళం                               ta mi Lam                             Tamil 

గుజరాతీ                              gu ja rA tE                            Gujarathi 

బెంగలీ                                ben gA lE                             Bengali 

ఒరియా                               o ri yA                                  Oriya 

మళయాళం                         Ma La yA Lam                     Malayalam 

రాజస్నథ నీ                             rA ja sthA nE                        Rajasthani 

కన్ డ                                ka nna Da                              Kannada 

పంజాబీ                              Pan jA bE                              Panjabi 
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23.1 Solution (Languages)      

 

హిం దీ అ వా దే స్స దూ ద హ సిం 

ఎ కక  క మే టి బెం గ లీ వ ధీ 

చ సం సక ృ తం పు త యు త వ హి 

మ ది కై డి కిక  ఒ నే త మి ళం 

రా క్షొ త రా భ ఛి రి కే త మ 

ఠీ ల న్న జ గు వి జి యా జో ల 

గు వి క ట్స్నథ  జ మ వే పం జా బీ 

డు న్  ను నీ రా తే ళ య నం వా 

డ అ లో వి తీ ఇ బీ యా యు పా 

బం కా షా్మ  రి బా తా యి టా ళం ళీ 

 
 

హిం దీ        సిం 

     బెం గ లీ  ధీ 

 సం సక ృ తం       

మ     ఒ  త మి ళం 

రా  త రా   రి    

ఠీ ల  జ గు   యా   

గు  క ట్స్నథ  జ మ  పం జా బీ 

 న్   నీ రా  ళ    

డ    తీ   యా  పా 

 కా షా్మ  రి     ళం ళీ 
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Reviews and Comments 

 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

Word Search Booklets – Comments by Experts 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

 

The team of volunteers solely responsible for producing this amazing collection in various languages did an 

outstanding job as is evident by browsing through them. The purposeful, tireless, and patient leadership and 

co-ordination of Dr. A.R Srinivasan, who always prefer to stay in the background, needs to be mentioned 

especially here - without his determined effort, this would not have materialized. The relevance and 

usefulness of these customized guides can never be overstated. 

The HTCS management, the Education Committee and above all the communities present and future are 

truly indebted to the time, commitment, and knowledge of all the volunteers involved. 

Warm Regards, 

Dr. Bala Andrapalliyal 

HTCS Education Committee Chair 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

 

I was amazed by the innovative effort to introduce Tamil language to children of USA about three decades 

back by Dr. A.R. Srinivasan, NJ through his brainchild “Tamil word search booklet”, who in addition to his 

professional responsibilities, took up and continues teaching Tamil language as a hobby to interested 

children by conventional and non-conventional techniques. When he approached me to come out with a 

similar booklet in Sanskrit, I, with a mixed feeling of delight and a bit of my own apprehensions, agreed and 

took up only to find it a pleasure to do so. Now, I find similar booklets being prepared in many other Indian 

languages too, thanks to the passion of Dr. Srinivasan. This is an interesting learning process for me to make 

such a booklet in Sanskrit. I am sure this collective effort of making booklets in various Indian languages by 

word search method will serve as a fun filled stepping stone to many who wish to learn these languages. I 

am indebted to Dr. Srinivasan for making me a part of this noble community service effort by him. 

Dr. Vedaraman Ganesan  

Scientist, Kalpakkam, India 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

 

I find this to be a very comprehensive work, it is easy to understand and very meticulously compiled such 

that even a complete novice would be able to learn the basics of the language with minimal effort. I find that 

the topics picked out in the booklet along with the initial grammatical components are well thought of and 

coherent. This booklet would definitely help many eager learners in their endeavors to learn an ancient 

language. 

Ms. Akhila Parthasarathy 

Student at Johns Hopkins University, USA 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
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Great job accomplished with excellent team work.  I really appreciate and love the passion of Dr. Srinivasan 

mama towards the Indian languages. I hear a lot about people talking on religion etc., but after my 

continuous journey with mama I came to know individual mother tongue plays a vital role in inculcating the 

essence of religion into the minds of kids. The booklets developed by his team can be used by people of all 

age groups who are passionate in learning other languages. I am glad that I am associated with a great 

philosopher, religious person Dr. Srinivasan mama who strives everyday to do something to the community 

in whatever way he can. 

Kudos to you and all your team who are involved to make this possible. I pray God to give you all good 

health and long life. 

Regards, 

Mr. Anil Krishna Tadimalla 

Service Delivery Manager, IBM 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

 

Good collection, good classification, good compiling. A small pocket book with day-by-day needed 

information. Good one in basic books.  

Dr. Anjaneyasarma 

Manager, HTCS, USA 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

 

Wonderful booklets.  Our beloved Thirumangai Azhwar says in his Divya Prabandham “Sen thirantha 

thamizhoasai vada sollahith thisai naangu maaith Thingal NYaayiRaagi”: செந்திறந்த தமிழ ோசெ வட செோல் லோகித் 

திசெ நோன்கு மோய்த் திங்கள் ஞோயிறோகி it shows how he loved the languages. “A: அ” “U: உ” “M: ம்” are key letters 

in Tamil: OM ஓம் is derived from these letters.  I am sure this book series surely help to learn our divine 

languages: both Tamil & Sanskrit and guide everyone closer or nearer to the god.  I haven’t seen this kind of 

booklet from my school days to till date.  Let Shri Annanperumal & Shri Hayagrivar shower their blessings 

to all who are involved in this great mammoth assignment. Special thanks to Dr. Srinivasan: my dear 

Sampath Mama.   

Adiyen Srivaishnava dasan,  

Annankoil, P.B.T. Chari: Balaji, Sthalathar of Shri Annanperumal Sannathi. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

 

What an amazing effort by Dr. Sriman A.R. Srinivasan mama. Very Useful for the learners and who ever 

wants to become a master in that particular language. Spoon feeding information to all of us. With some 

books, we have to read the entire book to understand but, for this book a couple of pages are more than 

enough to get good impression and how it will be useful to all of us. ARS mama has done a great awesome 

job to bring this book to our hands. As a priest I can pray for him to give him a happy and healthy life. 

Thank you. 

Hari Krishnamachryulu 

Asthana Acharya, HTCS 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

  

Great effort behind this awesome compilation for the kids and for those who wish to learn various 

languages. Unbelievable and commendable effort by several volunteers behind this with the support and 

great guidance of Dr. A.R. Srinivasan mama. Lots of thinking behind this great collection and I never have 
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seen this kind of collection so far. This is going to be very useful tool in the future towards teaching several 

kids and also for those with interest to learn various languages. Congrats to Dr. A.R. Srinivasan mama and 

to all the volunteers for the great effort behind this. May The Lord Sri Venkateswara Shower Blessings to 

All. 

Best Wishes and Regards, 

Manivannan Varadan 

HTCS Religious Committee, Vice Chair 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

 

The purpose of this booklet is to offer a vocabulary aid for beginning learners of Gujarati.  It starts with 

introducing the alphabet and then offers a set of words on a page for a particular theme.  A number of 

interesting themes are selected which help with day-to-day activities as well as topics of general curiosity.  

Each page presents a grid of Gujarati syllabic characters randomly arranged.  The grid is a fun way to string 

the syllables to form words related to the theme of the page.  Such a word search book can help young kids 

or adult learners alike.  I wish I had such a fun activity book when I was teaching my son Gujarati.  The 

concept of such a book was articulated by Dr. A.R. Srinivasan of NJ for a Tamil booklet and I am 

paralleling his model for Gujarati and hope that students of all ages will find it useful.   

Mr. Bhadrayu: BJ Trivedi, MS: Electrical Engineering 

Retired telecom R&D professional & Formerly with Bell Labs 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

 

This series of Word Search Booklets has been a valuable guide to me in learning Tamil and other languages.  

Completing these word searches was a very effective way for me to pick up important vocabulary and 

improve literacy.  Above all, it made the language learning process fun, and was something I enjoyed doing 

in my free time! 

Mr. Kailash Raman 

Student at Stanford University  

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

 

I am really so surprised to see Dr. Ganesan's very sincere and hard work with lot of efforts. Dr. Ganesan has 

collected 36 groups in Part I covering all the fields. Even he has found suitable words for many modern 

words in many groups like games etc. In part II also the solutions are given which will be very interesting 

for the beginners as well as students. 

I like the Sanskrit words for the Tamil months which would be useful for anybody. The booklet looks like a 

small reference book for learners. My sincere and heartfelt congratulations to Dr. Ganesan for this 

wonderful effort. I wish him success in all his efforts. 

Mrs. Prema Ananthapadmanabhan 

Sahitya Shiromani, M.A. M.Phil. B.Ed.  

Madras Univ. Sanskrit Dept. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

 

It is a well compiled and composed work which is useful for somebody who have either no knowledge or 

very little working knowledge of Sanskrit. Quite a few similar compilations are already there in public. If 

you want to make yours stand out better than others you must do something little bit more creative. May be 

you can use some graphics interface and use mouse etc. and come up with interactive reader for Sanskrit 
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words. I wish your fried good luck and appreciate his enthusiasm and passion for developing this template. 

Dr. Panchanadam Swaminathan  

PA, USA 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

 

This is an excellent work by the author. Lots of efforts went into this and it shows in the overall quality of 

the output. I consider myself fortunate to have been invited to provide my comments. I hope in the coming 

years I cultivate this level of enthusiasm and jump into the deep end of the pool for such volunteering 

activities. My sincere gratitude to both of you in making this accessible for a wider consumption. 

Adiyen Ramanuja dAsan, 

Mr. Sreekanth Raghunathan 

Partner, iHealth Data Scienes LLC 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

 

Laudable work promoting Indian languages amongst the kids and also amongst some elders who are not 

knowledgeable at such basic levels. I’m sure there would have been lots of beneficiaries all these years and 

there would be many more in the years to come. Great service to the society in this regard. 

Mrs. & Mr. Mythili and Vijayarghavan Kandhadai 

Retired PGT Physics, Padma Seshadri Group of schools Chennai 

Presently in the USA  

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

 

I feel grateful to all the contributing authors for their hard work in shaping up these words search booklet in 

different languages – wow!! The devotion behind creating these compilations is highly commendable. These 

resources are going to be very valuable for year to come for our next generations. Sincere thanks to all of 

you!! 

Mrs. Mythily Srinivasan 

New Jersey, USA 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

 

Sanskrit word search is an interesting way to teach kids as well as adults. It will improve the vocabulary in a 

fun filled manner.  Kudos to Dr. Ganesan for his efforts to protect this ancient language and culture. May 

Goddess Saraswati Maata give him the good health to do more works like this! 

Mr. Ramakrishna Sastry 

Manager, Guruvayurappan Temple, New Jersy, USA 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

 

This is a comprehensive list of everyday words and objects. This will definitely help novices and beginner 

learners of Samskrit to begin their journey with Sanskrit vocabulary. Thank you. 

Mrs. Lalitha Katthula 

Saipariwar, North Brunswick, NJ, USA 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
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Wonderful compilation of different Indian languages. This will be of great support to beginners and students 

to learn their respective mother tongues and our ancient language Sanskrit. Divine opportunity for students 

to start learning the languages. It is extremely difficult and time consuming project. Scholars, teachers 

involved in this project need special appreciation, for their constant efforts and dedication to do this 

translation and preparing the teaching materials. Now the teaching materials are readily available for the 

benefit of students living in the USA and other parts of the world, who wish to learn their mother tongue and 

our ancient language Sanskrit. Congratulations to all who are involved in this project and best wishes to 

students who are keen to learn languages!  

Dr. Vaidehi Ganesan  

Scientist, Kalpakkam, India 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

 

Amazing both the Tamil and Sanskrit especially when a Doctor with a science background takes a step 

towards the wellbeing of the next gen, restoring ancient languages and simply to help the world at large by 

making it simple enough for anyone to learn!  

Kudos from all three of us for all the selfless service you do Dr. Srinivasan!!! 

Raji, Mithuna and Sivaraman 

Raji Sivaraman, M.S., PMI-ACP, PMP, PMO-CP 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

 

The Tamil compilation is a very innovative way of presenting the life around us in the form of groups of 

Tamil words and solution crosses. The immaculately well-presented items reveal the insight that Dr. A.R. 

Srinivasan, the scientist in him has brought forth to generate interest in the Tamil speaking community in the 

USA who perhaps have had varying opportunities of enjoying the linguistic and cultural flavours. The 

section titles, that have emerged surrounding cultural, human body, activities and habitats surrounding our 

lives, application of language to communicate on daily life, measurements, groceries, creating the right 

ambience for the language seeking people from India, who otherwise have predominantly been surrounded 

by the native US ambience, are a thoroughly refreshing measure I note.  

In teaching and familiarizing languages, it is said that to delve and apply is the inspiring teacher and this 

note goes on to show the path in just this way. I am confident that this booklet will increase both the passion 

curiosity as well as the urge to seek spare time to investigative the various aspects of our culture in their own 

time by each reader, who otherwise is absolutely busy in the professional and vocational needs of the place. 

Once again great admiration and kudos to the team and the binding force provided by Dr. A.R. Srinivasan, 

Mama.  

Delighted to read the Sanskrit booklet. The thought itself is very divine. The booklet has evolved quite 

scientifically I note. It is indeed wonderful that the cultural society at Sri Venkateswara Temple, 

Bridgewater is taking earnest interest in facilitating cultural familiarity amongst the people from India who 

are settled in the USA and have very correctly perceived a liking for getting more familiar with the 

linguistic, religious and cultural practices in the community.  

This Sanskrit booklet I note, is a step in this direction. It has evolved well starting with word, diction and 

elementary calendar and familiar family relationships. It will be great to keep in mind that the ‘Devabhasha’ 

that Sanskrit or ‘Samskrutam’ as it is known, was handed down by word-of-mouth for generations. Just as in 

music-learning, in traditional Sanskrit-learning too, the practice and familiarizing go hand-in-hand. The 

Sanskrit language has words that have travelled and intermingled in languages like German and also 

amongst certain oriental languages. Sanskrit grammar is unique as it has singular, dual and plural number 

counts and the meaning of the words are often linked to the ‘gender of the context’ or the number count 

(singular, dual, plural) of the word in use. It will be fun, no doubt, to go through the booklet. My best wishes 

for an absorbing journey. 
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The Sanskrit and Tamil booklets will be treasured friends for all our professionals settled in the USA to 

culturally catch up in their own time frame.  

Best wishes to the scholars and to the moving force Dr. A.R. Srinivasan Mama and others. 

Prof. Srinivasan Raghavan & Smt. Uma Raghavan 

Gurgaon-Delhi NCR India 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

 

Malayalam Word Search is an excellent work by Mrs. Radhika Madam. My sincere and heartfelt 

congratulations to her for doing this wonderful project. My hats off to her for her dedication and hard work. 

This book is an interesting way to teach kids as well as adults. This is a very tedious and extremely time 

consuming project. It will be a great tool for learning and enhancing vocabulary in Malayalam. This is a 

comprehensive list of everyday words and objects. A small pocket book with day-by-day needed 

information. Very useful for the learners and whoever wants to become a master in Malayalam. This is 

going to be very useful tool in the future towards teaching kids and also for those with interest to learn 

Malayalam. The purpose of this booklet is to offer a vocabulary aid for beginning learners of Malayalam. It 

starts with introducing the alphabets and then offers a set of words on a page for a particular theme. This 

book is going to be very valuable for years to come for our next generations!! 

Jaya Nair 

Malayalam Teacher, HTCS, New Jersey 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

 

Thank you for sending us a copy of ‘Malayalam Word Search’. Both of us went through it and we are 

delighted that the author has created such a fun tool for learning Malayalam. It will be a great start for 

anyone, a child or an adult interested in learning Malayalam. We both find it as a useful reference material 

on our desk even though we had our early education in Malayalam. 

Originally, the word Malayalam was the name of the land of Kerala reflecting the fact that it lies between 

the ‘mala’ (Western Ghats) and the ‘aazhi’ (Arabian sea); however, the language of the land acquired that 

name afterwards. Malayalam belongs to the family of Dravidian languages and is believed to have evolved 

from medieval Tamil under the strong influence of Sanskrit. Now, Malayalam is one of the most advanced 

languages of India with a very rich literature.  

In contrast to English which has only five vowels and 21 consonants, Malayalam has 15 vowels and 42 

consonants reflecting the complexity of the language. In view of this fact, the author has taken a very 

systematic approach in arranging the lessons starting from alphabets to commonly used words relevant to 

daily life. We congratulate the author for providing a good pathway for learning the Malayalam language. 

Elizabeth Varughese & Dr. Kottayil I. Varughese  

Little Rock, Arkansas.  

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

 

Malayalam Word Search is an excellent work contributed by many learned persons spending many hours 

and days to complete this comprehensive treatise. 
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Starting for the novice, the basic origin of the alphabets leading to the grammatically correct words and 

sentences has to be applauded. Anyone can easily learn to be proficient in Malayalam if one follows this 

magnificent work. My heartfelt appreciation to the authors and Dr. A.R. Srinivasan. 

Dr. R.G. Krishnan 

New Jersy 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

 

I am amazed by the Telugu book and its creation. It is very useful to all young children and experts, and 

encourage them to use it and get benefited. 

I can imagine how much hard work and dedication all of you and your fellow authors of this book must have 

put in to create this. 

I admire your personal devotion and dedication and creative ideas towards improving the image and value of 

our temple to the society by your invaluable contributions.  

Pray Lord Sri Venkateshwara to give you all His Blessings and good health. 

Mohan Myneni 

Vice Chair, HTCS 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

 

It’s a lot of work. Whomever did this, it’s a wonderful job 

Mrs. Kalpana Alluri, HTCS 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

 

We have reviewed Telugu Word Search booklet and found it to be very interesting, definitely a different 

way to learn a language. On behalf of the Board of Trustees, I would like to thank Yamuna Reddy garu and 

Ramakrishna Dasika garu for their effort in bringing the Telugu Word Search booklet. It is excellent, as is 

but if at all for the improvement, I would suggest to include pictures of words to be searched. God Bless the 

whole team who worked on Word Search project. 

Krishna M. Pamidimukkala 

Trustee Member, HTCS Board of Trustees 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

 

Telugu language is easy to learn and it was even made easier by developing such a smart and efficient 

material by Dr. Srinivasan mama and his team. Igniting an idea and bringing a shape to it requires lot of 

dedication, passion, time & efforts and that was proven by Mama & his team. I am sure, reading the material 

will plant a seed of enthusiasm and interest to learn more about Telugu. The contents/topics selected in the 

material are very useful for day-to-day language speaking and also will inculcate interest to learn advanced 

topics. I sincerely, thank Mama & team for fabulous and astonishing work in promoting Telugu language. 

May god shower his blessings on to them forever. 

RadhA and Bindu Yanamandra, HTCS 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

 

Thank you for sharing the Telugu training guide with English modulation, this will help all the native born 

US kids to talk and write the mother tongue with very minimal effort and time. I will definitely recommend 

this booklet to the Telugu community to go through and help the next generations in carrying forward the 
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great tradition and language. 

Srinivasa Rao and Santhi Motumari, New Jersey 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

 

The compilation of Telugu alphabets, the sound system and identification of different types of words by 

means of grids to reach specific items.The entire Telugu book is well designed, especially the analysis of 

words from grids, giving strength to mental knowledge. 

Dr. Kausalya Reddy, UK 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

 

We have been given the opportunity to go through the Learn Telugu Language through English booklet. 

Dr. A.R. Srinivasan garu's vision of creating language learning is a unique idea never seen before. This book 

will help any one at any age to learn Telugu. Not only learning new language, by solving the cross word 

puzzles it will supplement and enhance thinking power of one's mind.  

Our Namaskarams to authors Ms. Yamuna Reddy and Sri Ramakrishna Dasika for putting their valuable 

time and effort. Our special regards to Dr. A.R. Srinivasan garu for conceiving this idea and support 

language learning skills for many years to come. 

Pushpa and Kishore Aravapalli, New Jersey 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

 

Amazing work by Dr Srinivasan towards Indian languages. This is going to be immensely helpful to kids 

who want to learn basic words from local Indian languages. It is very well compiled with words uses in 

everyday life. Ms. Yamunareddy and Mr. Ramakrishna Dasika’s quality efforts in making this Telugu 

Words Search booklet is highly commendable! 

Padma and Venkat Kandula, New Jersey 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

 

We really appreciate the hard work and time, taken by Ms. Yamuna Reddy and Sri Ramakrishna Dasika in 

making this great work possible for our future young Indian Americans devotees. Participation of 

Ms. Sreepada Tadimalla is also appreciated. This would be a useful tool for everyone who wants to learn the 

language. God bless you all who partook in this endeavor.  

Drs. K.S. Murthy and S. Bharathi Murthy 

HTCS 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

 

There aren't very many options for learning Telugu available. Given the limitations, this book is a great start 

to learn Telugu. The book is small, so you can pick up some very useful vocabulary for day-to-day 

conversation, best for learning vocab and 2-3 word sentences to get you started. overall, a very good book 

for learning some simple Telugu. The author has put in a very good effort to pick the right words/phrases to 

get you started. A very good initiative.  

Vijay Puvvada, North Brunswick, New Jersey 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
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It is an amazing effort. This is a comprehensive work to teach the basics of the language of Telugu and 

more. This booklet would help many children learn more about their culture and language as they grow up. 

This is an excellent and creative idea for young kids to practice Telugu and learn about more languages. Our 

Congratulations to Yamuna Reddy and Ramakrishna Dasika. 

Ramesh Taduvai and Srivani Taduvai, New Jersey 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

 

It’s an amazing job to organize native language from scratch. I am so proud to see native language organized 

from alphabets to words under support of Dr. Srinivasan Uncle. Native language plays an essential role in 

establishing your identity. Learning the native language signifies learning the same history and culture of 

your parents, relatives, and even the generations before and after. The self-awareness that you belong to 

your native country gives confidence and stability. Lot of thoughts you put in the book. Thank You authors. 

Mr. and Mrs. Chandra and Hyma Modigunta, New Jersey 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

 

With the Blessings of Lord Sri Venkateswara of New Jersey, we have successfully coordinated in coming 

out with a number of Word Search Booklets, in many languages. More will come, as we move on.  

Sure – it will be a great tool for learning and enhancing vocabulary in different languages, as you choose. 

Apart from serving as a ready reference, these booklets are handy tools to organize language classes. Helps 

to keep the momentum and the competitive spirits of students.  Apart from finding the words listed in each 

page, numerous new words also pop up in the grid.  

Each grid is embedded with OM, God, amma, appa, Thamizh, and Vanakkam. 

There are no words to express the support of HTCS and my co-coordinators, a very dedicated select few!! 

After Dr. Ganesan’s involvement in this project, we have moved up and up!! He gave the technical tools to 

many of us and tirelessly shared his ideas with me every day. Such a pleasure to work with him, whom I call 

as my dear Thambi (little brother!).  Our academic journey continues!!  

Respectfully,  

Dr. A R Srinivasan 

HTCS, USA 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
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