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Learn Sarala in 2 Hours 

ర ెండు గెంటల్లో  సరళ నేరచుకునేెందుకు సూచనల్ు 
ఒక సార ిసరళ నేరచుక ుంటే, మీరచ జీవిత ుంతము, తక ువ key strokes తో ఎక ువ పద ల  type 

చేయవచ్చు. ఉద హరణక , ఒక వ్ాాసుం type చేయడ నికి, వ్ేరే keyboards తో 10 గుంటల  పడితే, అదే 

వ్ాాసుం, సరళో తో 6 లేద  7 గుంటలలో అయిపో త ుంది. ద ని వలల , మీక  వ్ేళలమీద ఒతి్తడి తగుు త ుంది. 

Carpal tunnel syndrome ల ుంటివి నివ్ారిుంచ్డ నికి ఉపయోగ పడుత ుంది.  

ఈ exercise ల  మొదల  పెటేే ముుందచగా keyboard నచ తెల గు mode లో పెటటే లి. మీ 

computer లో సరళ install చేసి ఉుంట,ే taskbar మీద క డి పకున EN అని కనబడుత ుంది.  EN 

మీద click చేసతి TE (Telugu) అని option కనబడుత ుంది. ద నిి click చేసతి , keyboard Telugu 

mode లోకి వ్ెళ్ి ుంది. 

ఈ కిరుంద ఇచ్చున సరళ keyboard layout print చేసచకోని, దగుర ఉుంచ్చకోుండ.ి 

 

కిరుంద ఇచ్చున పరత్త Exercise లో ఇచ్చున పద ల , ఒకకుకుట ిపది సారచల  practice చేయుండ.ి 



Exercise 1 

ఈ exercise లో ముఖ్ామ ైనవి, ఎక ువగా వ్ాడేవి అయిన  హల ల ల , గుణ ుంత ల  నేరచుక ుంద ుం. 

పదుం Key strokes వివరణ 

కమల kml k, m, l  type చేసతి చ ల .  3 సారచల  a type చెయానకుర లేదచ. 

పదవి   pdvi 
p type చేసతి ప వసచి ుంది.   d type చేసతి  ద వసచి ుంది.  v type చేసతి వ 
వసచి ుంది.  i type చేసతి గుడ ి  (ి)ి వసచి ుంది. 

మేడ mec 
మ కోసుం m type చయే లి.    ఏతవుం పొ ల ల   ( ి ే)  కోసుం e type  చయే లి.   
డ కోసుం d కిరుందచగా  ఉని c type చేయ లి.    చ్చవర లో a అకుర లేదచ. 

క దచరచ kuduru ర కోసుం r,   కకముు   (ిచ)  కోసుం u type చేయ లి. 
కోపము kopmu ఓతవుం పొ ల ల క   (ి )  o type చేయ లి. 
లేత let త కోసుం t type చేయ లి. చ్చవర లో a అకుర లేదచ. 
వ్ేదన  vedn వ కోసుం v,  న కోసుం n type చయే లి. 
చేతన hetn చ్ కోసుం h type చేయ లి. 

కాక ి kjki 

దీరఘుం  (ిా)  కోసుం j type చేయ లి.  దీరాఘ నికి,   j క  సుంబుంధుం ఏమిటట అని 
మీక  ఆశ్ురాుం గా ఉుండవచ్చు.   దరీఘుం తెల గులో చ ల  ఎక ువగా వ్ాడత ుం.  
అుందచకని దీనిి క డచితే్త చ్ూపుడు వ్ేల  కి map చయేడుం జరిగిుంది. 

కాుంత్త kjsti 

సచని కావ్ాలుంట ేs type చయే లి.  ఇది కూడ  మీక  ఆశ్ురాుం గా 
ఉుండవచ్చు.  కారణుం తలె గులో స కుంట ేసచని ర ుండిుంతల  వ్ాడత ుం.  
అుందచకని,   స నచ w క  map చసేి,  సచని నచ s క  map చేయడుం 
జరగిిుంది. 

కస ి kwi స కోసుం w type చేయ లి. 

పాశ్ము pj/mu 

శ్ తలె గు లో అుంతగా ఎక ువ వ్ాడుం కనచక,  శ్ నచ / క  map చేయడుం 
జరగిిుంది.  మరి / ఎల  type చెయ ాలి అని మీక  పరశ్ి రావచ్చు . ఇది 
తరచవ్ాత exercise లో తలె సచి ుంది. 

పాట pj; 

త నచ t క  map చశేాుం కనచక,  ట అుంతగా వ్ాడుం కనచక,  ట నచ ; క  map 

చేయడుం జరిగిుంది. మరి ; ఎల  type చెయ ాలి అని మీక  పరశ్ి రావచ్చు . ఇది 
తరచవ్ాత exercise లో తలె సచి ుంద ి

యోగుం 
గాయుం aogs 

gjas 
య కోసుం a type చేయ లి.  గ కోసుం g type చేయ లి. 

జత [t జ కావ్ాలుంటే ప పకునే ఉని    [  type చేయ లి. 
   



Exercise 2 

ఈ exercise లో మిగిలిన తక ువగా వ్ాడే గుణ ుంత ల  నేరచుక ుంద ుం. 

పదుం Key strokes వివరణ 

గీత gyt 
గుడ ిదరీఘుం (ి ) కావ్ాలుంట ే  y  type చేయ లి. ee అని ర ుండు key strokes 

చెయానకుర లేదచ.  

పెరచగు pqrugu 
ఎతవుం (ి)ె కోసుం, q type  చేయ లి.  ఎతవుం తలె గు లో అుంతగా వ్ాడుం కనచక, 
ద నిి q క  map చేయడుం జరగిిుంది. 

కకలత kzlt 
ఒతవుం (ి ) కోసుం z type చయే లి.  తెల గు లో ఒతవుం చ ల  తక ువగా 
వ్ాడత ుం. అుందచకని z క  map చేయడుం జరిగిుంది.   

కూత kxt 
కకముుదీరఘుం (ిూ) కోసుం x type చేయ లి.  తెల గు లో కకముు దీరఘుం కూడ  చ ల  
తక ువగా వ్ాడత ుం.   అుందచకని x క  map చేయడుం జరగిిుంది. 

పెైరచ 
మ ైల  

p]ru 
 
m]lu 

ఐతవుం (ిెై) కోసుం  ]  type చేయ లి. ఇది కూడ  చ ల  తక ువ వ్ాడే గుణ ుంతుం 
కనచక  ]  క  map చేయడుం జరగిిుంది.  

కౌల  k\lu 
ఔతవుం (ి ) కోసుం \ type చేయ లి. ఇది కూడ  చ ల  తక ువ వ్ాడే గుణ ుంతుం 
కనచక \ క  map చేయడుం జరగిిుంది. ఈ key ] క ిక డ ిపరకుగా ఉుంట ుంది. 

మృగము m`gmu ఋతవుం (ిృ) కోసుం ` type చేయ లి. ఈ key 1 క ిఎడమ పరకుగా ఉుంట ుంది. 
 



Exercise 3 

ఈ exercise లో తక ువగా వ్ాడే హల ల ల  (ళ, హ, ఱ, ష)  నేరచుక ుంద ుం. 

పదుం Key strokes వివరణ 
కళ kL   ళ కోసుం L (shift) type  చేయ లి.   
హుంస Vsw హ కోసుం V (shift) type చయే లి.   
ఱ యి Rjai ఱ కోసుం R (shift) type  చేయ లి. 

షాపు Wjpu 
ష కోసుం W (shift) type  చేయ లి. shift చయేక పో తే స వసచి ుందని ఇుంతక  
ముుందచ exercise లో నేరచుక న ిరచ. 



Exercise 4 

ఈ exercise లో నకారపొ ొల ల , సుంయుకాి క్షరాల  నేరచుక ుంద ుం. ఇది చ ల  తేలిక. నకారపొ ొల ల  

కోసుం, వత ి  కోసుం, f type చెయ ాలి. సుంయుకాి క్షరాల  తెల గు లో చ ల  వసాి యి కనచక, ద నికి కావ్ాలిిన 

key ని చ్ూపుడు వ్ేల క  map చేయడుం జరిగిుంది. ఈ కిరుంది పద లనచ practice చేయుండి. 

పదుం Key strokes 

బుక్  bukf 

క కు kukfk 
పతరుం ptfrs 
బుగు bugfg 

 

సుంయుకాి క్షరుం మీద గుణ ుంతుం కావ్ాలుంటే, ముుందచ సుంయుకాి క్షరుం ఏరొరచ్చ, తరచవ్ాత గుణ ుంతుం 

పెటటే లి.  ఉద హరణక , కిరుంద ఇచ్చున పద ల  practice  చేయుండ.ి 

పదుం Key strokes 

పక్ష ి pkfWi 

రాత్తర rjtfri 
ఏరాొట  Erfpj;u 

తక ువ tkfkuv  
మహాత ుడు mVjtfmucu 
శ్రర /fry 

స ి  ీ wftfry 

 

పాస్ బుక్ కావ్ాలుంట ేpjwfbukf type చేసతి క దరదచ. పాసచుక్ అని వసచి ుంది. నకారపొ ొల ల  వత ి గా 

మ రక ుండ  నకారపొ ొల ల  ల గా మిగిలిపో వ్ాలుంటే, f తరచవ్ాత ‘ZWNJ’ (Zero Width Non-Joiner) 

type చేయ లి. ‘ZWNJ’ కావ్ాలుంటే,  Ctrl+Alt+x కాని, Ctrl+Alt+z కాని, Ctrl+Alt+c కాని, 

Ctrl+Alt+v కాని, type చేయ లి. కనచక పాస్ బుక్  కోసుం, pfwf Ctrl+Alt+x bukf type చేయుండి. 



వటిే గుణ ుంతుం మ తరమే కాని వత ి  మ తరమే కాని type చేయ లుంటే చ ల కషేుం.  అనిి 

applications లో వీల  కాదచ.  Notepad ల ుంటి వ్ాటిలోల  వీలవుత ుంది. ద నికి ‘ZWJ’ (Zero Width 

Joiner) వ్ాడ లి. ఉద హరణక  దీరఘుం ( ) మ తరమే కావ్ాలుంటే, ‘ZWJ’, అుంట ేCtrl+Alt+A type చేస,ి 

తరచవ్ాత j type చెయ ాలి.  

క వత ి  (  ) మ తరమే కావ్ాలటే  ‘ZWJ’, అుంట ేCtrl+Alt+A type చేసి, తరచవ్ాత f, k  type 

చెయ ాలి. 

 



Exercise 5 

Exercises 1, 2 లో అనిి గుణ ుంత ల  నేరచుక న ిరచ. అవ్ే keys నచ shift చేసతి అచ్చుల  

వసాి యి. 'అ' కోసుం,  shift-F చేయ లి.  

పదుం Key strokes 

అర Fr 

ఆక  Jku 
ఇద ి Idi 
ఈగ Yg 
ఉడుత Ucut 

ఊయల Xal 

ఎద Qd 

ఏమి Emi 

ఐదచ }du 
ఒకట ి zk;i 

ఓడ Oc 

ఔనచ |nu 

 

 



Exercise 6 

Exercise 1 లో ముఖ్ామ ైన హల ల ల  నేరచుక న ిరచ. అవ్ే keys నచ shift చేసతి వ్ాటి కిరుంద వత ి  

రూపాల  వసాి యి. 

పదుం Key strokes 

శాఖ్ /jK 

ఘోరము Gormu 

ఛీ Hy 

ఝణ {N 
పాఠము pj:mu 
ఢ ీ Cy 

విథ త viTjt 
సచధ wuD 

ఫలము Plmu 
భరి Brft 

 

 

 

 



Exercise 7 

ఇపుొడు, ఎక ువగా వ్ాడని, పరతేాకాక్షరాల , పరతేాక పద ల  గురిుంచ్చ తెల సచ క ుంద ుం.  

పదుం వివరణ 

కౄరచడు 

కావ్ాలుంటే  k Ctrl+Alt+r rucu   type చేయ లి. 
Ctrl_Alt_r కకనిి Application లో సరగిాు  పని 
చేయదచ. అల ుంటి సుందరాాలలో Ctrl_Alt_e, 

Ctrl_Alt_w, Ctrl_Alt_q try చేయుండి. 
ఋణము కావ్ాలుంటే ~Nmu  type చేయ లి. 
ౠ కావ్ాలుంటే  Ctrl+Alt+Shift+r  type చయే లి. 
ఞ కావ్ాలుంటే  <  type చేయ లి. 
ఙ కావ్ాలుంటే  >  type చేయ లి.    
ి  (అరసచని) కావ్ాలుంటే  capital M  type చేయ లి.    
ి  (విసరు) కావ్ాలుంటే capital S type  చేయ లి.    
ఽ (అవగరహ) కావ్ాలుంటే  capital A  type చేయ లి.    



Exercise 8 

ఈ exercise లో తెల గు అుంక ల  ఎల  type చేయ లో తెల సచక ుంద ుం. ఏ అుంక  కావ్ాలుంట,ే 

ద నినే, Ctrl+Alt తో పాట  నొకాులి. 

అుంక  Key strokes 

౧ Ctrl+Alt+1 

౨ Ctrl+Alt+2 

౩ Ctrl+Alt+3 

౪ Ctrl+Alt+4 

౫ Ctrl+Alt+5 

౬ Ctrl+Alt+6 

౭ Ctrl+Alt+7 

౮ Ctrl+Alt+8 

౯ Ctrl+Alt+9 

౦ Ctrl+Alt+0 

 



Exercise 9 

ఈ exercise లో punctuation marks ఎల  చేయ లో తెల సచక ుంద ుం. 

పదుం వివరణ 

/ కావ్ాలుంటే  Ctrl+Alt+/   type చేయ లి. 

; కావ్ాలుంటే  Ctrl+Alt+;   type చేయ లి. 

: కావ్ాలుంటే  Ctrl+Alt+Shft+;   type చేయ లి. 

< కావ్ాలుంటే  Ctrl+Alt+,   type చేయ లి. 

> కావ్ాలుంటే  Ctrl+Alt+.   type చేయ లి.  
 

 

 

 

 

 

 

--: సమ పిము :-- 


