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సవర్ సమీకర్ణ సంధి 
డయ. నడపన వ ంకటేశ్వర్ రావు  

రీడర్ ఇన్ తెల్ుగు,  
శ్ర ీఅద్దేపలి్ల సత్ాన్యరాయణ మూరతి పరభుత్వ కళాశాల్,  

పాల్కొల్ుి , ప.గో.జిల్ాి .  
                                                                                                                                                                          

కొనిి అరథకాలు కలిసి పదంగా ఏరాడేటపుాడు, కొనిి పద్యలు కలస ి

పదబంధంగాను, వాకాంగాను ఏరాడేటపుాడు వాటిలోని ధవనులు పరసార పరభావం 

వలోగాని, చయరితరక కారణయల వలో గాని మారుా చెందుతూ ఉంటాయి.   ఇలాంటి ధవనుల 

మారుాని సంధ ిఅంటారు.  కొనిి అరథకాలు కలిసి పదంగా ఏరాడేటపుాడు జరిగప సంధిని 

‘పదమధా సంధ’ి అని, కొనిి పద్యలు కలస ి పదబంధంగాను, వాకాం గాను 
ఏరాడేటపుాడు జరిగప సంధిని ‘పద్యంత సంధి’ అని అంటారు.    

ప్రా తిపద్ికకు పరతాయాలు పరంగా ఉనిపుాడు, ధయతువుకర కరయిా పరతాయాలు 
పరంగా ఉనిపుాడు కలిగప వరి లోప వరి సమీకరణయద్ి శాబ్బదక పరిణయమాలనీి పద మధా 
సంధి కరందకప వసాత యి.   ఇలాంటి పరిణయమం జరిగిన తరువాత సిద్ిా ంచన సమషిట 
రూపమంతయ ఏక పదంగానే పరిగణించబడుతుంద్ి.   అందుచేతనే ద్ీనికర ‘పద మధా 
సంధ’ి అనే వావహారం కలిగింద్ి.   వరిసమీకరణం పద మధా సంధిలో ఒక భాగమయితే 
సవరసమీకరణం వరి సమీకరణంలో ఒక భాగం.   ఈ విష్యానిి చరిచద్యద ం.  
సవర్సమీకర్ణం:- 
 ఒక వరిం కాని, వరి సమూహం కాని పరకకన ఉని వరింతో కాని, వరి 
సమూహంతో కాని కనీసం ఒక అంశ్ంతోటెైనయ సమమ ైతే (సమతను ప్ ంద్ితే) ద్యనిి 
వరిసమీకరణం అంటారు.   ఈ సమీకరణయనికర పరకకనే ఉని వరిం కారణం కావచుచ.   
లేద్య కొంచెం దూరంలో ఉని వరిం కారణం కావచుచ.   ఈ సమీకరణం ర ండు వాంజనయల 
మధా గాని ర ండు సవరాల మధా గాని, సవర వాంజనయల మధా గాని జరుగవచుచ.   ఒక 
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సవరం ద్యని పరకకనే ఉని లేద్య కొంచెం దూరంలో ఉని సవరం వలో పరభావితమయిా 
ద్యనికర అనుగుణంగా మారితే ద్యనిి ‘సవరసమీకరణం’ అంటారు.   ఇద్ి ర ండు రకాలు.   
1. పూరవముఖ సవరసమీకరణం, 2. పరముఖ సవర సమీకరణం. 
పూర్వముఖ సవర్సమీకర్ణం:-  ఒక సవరం ద్యనికర ముందుని సవరానికర 
అనుగుణంగా మారితే ద్యనిి పూరవ ముఖ సవరసమీకరణం అంటారు.   ఈ కరంిద్ి 
ఉద్యహరణలను పరిశ్రలించండ . 

I. హరి + కు > హరికర;     వారి + కు + ను > వారికరని;      వారి + ను > 
వారిని;                 శ్ర ి+ ను > శ్రనిి ;                శ్ర ి+ కు + ను > 
శ్రకిరని; 

II. (నీవు) సుకృతి + వు > సుకృతివి;    (నేను) సుకృతి + ను > సుకృతిని;  
III. వచచ + రు > వచచరి;       వచచతి + వు > వచచతివి;   వచచతి + రు > 

వచచతిరి; 
వచచతి + ను > వచచతిని;   వచచతి + ము > వచచతిమి; 

పెై ఉద్యహరణలోో  శ్బదగత ‘ఇ’కారాలకు అనుగుణంగా పరతాయాలలోని ‘ఉ’కారాలు 
‘ఇ’కారాలుగా మారాయి.   కనుక ఇవి పూరవముఖ సవరసమీకరణకు చకకని 
ఉద్యహరణలు. 

‘కు’ అనే విభకరత పరతాయం సంపరద్యనయరథంలో చతురీథ విభకరత పరతాయం గాను, 
సంబంధయరథంలో ష్ష్ీ  విభకరత పరతాయంగాను వాడబడుతుంద్ి. 

‘ను’ కరామరథంలో ద్ివతీయా విభకరత పరతాయంగా వాడబడుతుంద్ి.   పరథమ 
వరగంలోని ఉద్యహరణలు ఇందుకు నిదరశనయలు. 

‘ను’ పరథమాంత అసమద్ివశేష్ణయనికర అంతయగమంగా వసుత ంద్ి. 
‘వు’ పరథమాంత యుష్మద్ివశేష్ణయనికర అంతయగమంగా వసుత ంద్ి. 
ద్ివతీయ వరగంలోని ఉద్యహరణలు ఇందుకు తయరాకణం. 
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సరవనయమాలలోని అంతయాక్షరాలు సమాపక కరయిా విభకరత పరతాయాలుగా 
వాడబడుతునయియి.   తృతీయ వరగంలోని ఉద్యహరణలు ఇందుకు నిదరశనయలు. 

పెైన చెపిాన పరకారం వివిధ అరాథ లలో వాడబడే పరతాయాలలోని ‘ఉ’కారం 
‘ఇ’కారం మీద వచచనపుాడు సవరసమీకరణ నియమం వలో ‘ఇ’కారంగా మారుతుంద్ి.   
ఇకకడ ముందుని ‘ఇ’కార సవర పరభావం వలో ద్యనికర తరువాత ఉని ‘కు’ ’ను’ ‘వు’ 
కరయిా పరతాయాలలోని ‘ఉ’కారం ‘ఇ’కారంగా మారింద్ి.   కనుక వీటిని పూరవముఖ 
సవరసమీకరణకు ఉద్యహరణలుగా చెపావచుచ.   చనియసూరి పెై రూప్ాలను 
‘ఇకారంబు మీూఁద్ి కునువు కరియా విభకుత ల యుతవంబున కరతవంబగు’ (బా.వాా.త.ప.సూ 
26) అనే సూతరం ద్యవరా ‘ఇ’కారం మీద్ి కు,ను,వు కరయిా విభకుత ల ఉతయవనికర ఇతయవనిి 
విధించ వరినయతమకంగా చకకగా సాధించయరు.   

‘అ + ఇ’ అనే ర ండు సవరాల కలయిక ‘ఐ’.   ‘ఐ’లో ‘ఇ’ అనే అగాిచుచ మిళ్ళతమ ై 
ఉంద్ి.   ఈ అగాిచుచ తరువాత వచేచ ‘కు,ను’ పరతాయాలలోని ‘ఉ’కారం పశిచమాచుచ.   
ఈ పశిచమాచుచ అయిన ‘ఉ’కారం ద్యనికర ముందుని అగాిచుచ అయిన ‘ఇ’కారం 
యొకక పరభావం వలో ‘ఇ’కారంగా మారుతుంద్ి.    

ఉద్య:-   ర ై + ను > ర ైని;   ర ై + కు > ర ైకర;   క ై + ను > క ైని;   పెై + ను > 
పెైని;   పెై + కు > పైెకర; 

పెై ఉద్యహరణలోో  ‘ఐ’ (అ+ఇ) లోని ‘ఇ’కారం పరభావం వలో ‘ను,కు’ల లోని 
‘ఉ’కారం ‘ఇ’కారంగా మారింద్ి. 

‘ఐ’కారం వాాకరణ కారాాలకు సంబంధించనంతవరకు ‘ఈ’ కారంతో సమానం.   
కనుకనే చనియసూరి ‘ఐకారం బీ తులాంబు’ (బా.వాా.తతస.ప. సూ.65) అని 
చెప్ాారు.  అంటే ‘ఈ’ కారానికర విధించన వాాకరణ కారాాలు ‘ఐ’కారానికర కూడ వరితసాత యి.   
ద్ీనిి బటిట  ‘ఇకారంబు మీూఁద్ి కునువు కరయిా విభకుత ల యుతవంబున కరతవంబగు’ 
(బా.వాా.త.ప.సూ 26) అనే సూతరం ఇకకడ పరవరితంచగా ‘ర ైని, ర ైకర, పెైని, పెైకర’ అనే 
రూప్ాలు సాధించబడయా యి.  
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 I వరగంలో ‘ఈ’కారం మీద్ి పరతాయాలలోని ఉతవం ఇతవంగా మారినటుో  కూడయ 
మనం చూశాం.   కాని ‘ఈ’ ధయతువు మీద ఉని సమాపక కరయిాపరతాయాలలోని 
ఉతవమూ, యుష్మదరథక సరవనయమ పరతాయాలలోని ఉతవమూ ఇతవంగా మారడం 
లేదు.    
‘ఈ’ధయత్ువు:-   

ఉద్య:    ఈ-రు;    ఈ-వు;     ఈ-ను;    ఈ-ము;      ఈ-కు;  
యుష్మదర్థక సర్వన్యమాల్ు:- 
 ఉద్య:    నీవు;    ఈవు;   నీకు;   ఈరు;    మీరు;    మీకు; 
 పెై రూప్ాలను ‘ఈధయతు యుష్మదరథంబుల మీూఁద్ి వాని యుతవంబున కరతవంబు 
రాదు’ (బా.వాా.త.ప.సూ 27)అనే సూతరం ద్యవరా, ‘ఇ’కారం మీద ఉని పరతాయాలలోని 
ఉతయవనికర విధించన ఇతయవనిి (బా.వాా.త.ప.సూ.26) నిషేధించ సాధించయరు. 
పర్ముఖ సవర్సమీకర్ణ:-   ఒక సవరం ద్యనికర తరువాత ఉని సవరానికర 
అనుగుణంగా మారితే ద్యనిి పరముఖ సవరసమీకరణం  అంటారు.   ఈ కరంిద్ి 
ఉద్యహరణలను పరిశ్రలించండ . 
  హరి + లు > హరులు;                   కవి + లు > కవులు;             గిరి + 
లు > గిరులు; 
 యామిని + లు > యామినులు;      భామిని + లు > భామినులు;    భువి 
+ లు > భువులు 
 ‘లు’ అనే బహువచనంలో ‘ఉ’కారం ఉంద్ి.   ఈ ‘ఉ’ కారం యొకక పరభావం వలో 
‘హరి, గిరి, కవి, భామిని, యామిని’ మొదల ైన శ్బాద లోో ని అంతా ‘ఇ’కారం ‘ఉ’కారంగా 
సవరాకరషణ నియమం వలో మారి ‘హరులు, గిరులు, కవులు, భామినులు, యామినులు’ 
అనే రూప్ాలు ఏరాడతయయి. 

ఇకకడ ముందుని శ్బాద లలోని ‘ఇ’కారం పరమందుని బహువచన 
పరతాయమ ైన ‘లు’లోని ‘ఉ’కారం యొకక పరభావం వలో ‘ఉ’కారంగా మారింద్ి.   కనుక 
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ఇవి పరముఖ సవరసమీకరణకు చకకని ఉద్యహరణలు.   ఇలాంటి మారుా హరసవమ ైన 
‘ఇ’కారానికర బహువచన పరతాయమ ైన ‘లు’ పరంగా ఉనిపుాడు మాతరమే 
కలుగుతుంద్ి.   కాని ద్ీరఘ ‘ఇ’కారానికర (ఈ) బహువచన పరతాయమ ైన ‘లు’ పరంగా 
ఉనిపుాడు కలగడం లేదు.    

ఉద్య:-  శ్ర ి+ లు > శ్రలిు;   స్త  ి+ లు > స్త లిు;   లకోరీ + లు > లకోరీలు; 
 వీటిని చనియసూరి ‘ఇతుత నకు బహువచనంబు పరంబగునపుడుతవంబగు’ 

(బా.వాా.త.ప. సూ.45) అనే సూతరం ద్యవరా ఇతుత నకు బహువచన పరతాయమ ైన ‘లు’ 
పరంగా ఉనిపుాడు ఉతయవనిి విధించ వరినయతమకంగా సాధించయరు.  
 సూతరంలో ‘ఇతుత ’నకు అని ‘త’కారంతో నిరపదశించడం చేత హరసవమ ైన ‘ఇ’కారానికప 
కాని ద్ీరఘ ‘ఇ(ఈ)’కారాంత శ్బాద లలోని ‘ఈ’కారానికర బహువచనం పరమ ైనపుాడు ఉతవం 
రాదు అని మనం గహిించయలి.    
 కలికర + లు > కలికు + లు > కలుకులు 

ములికర + లు > ములికు + లు > ములుకులు 
చెలిమి + లు > చెలిము + లు > చెలుములు 
బలిమి + లు > బలిము + లు > బలుములు 
‘కలికర, ములికర, చెలిమి, బలిమి’ ఇతయాదులోో ని అంతా ‘ఇ’కారాలూ ఉప్్ తతమ 

‘ఇ’కారాలూ, బహువచన పరతాయమ ైన  ‘లు’ లోని ‘ఉ’కారం యొకక పరభావం వలో 
‘ఉ’కారాలుగా సవరాకరషణ నియమం వలో మారి ‘కలుకులు, ములుకులు, చెలుములు, 
బలుములు’ ఇతయాద్ి రూప్ాలు ఏరాడుతునయియి. 

‘కలికర, ములికర, చెలిమి, బలిమి’ అనే రూప్ాలకు బహువచన పరతాయమ ైన ‘లు’ 
పరంగా ఉండగా వాటిలోని అంతా ‘ఇ’కారానికర  ‘ఇతుత నకు బహువచనంబు 
పరంబగునపుడుతవంబగు’ (బా.వాా.త.ప.సూ.45) అనే సూతరం ద్యవరా ఉతయవనిి 
విధించ, ‘వికృతియంద్ికారాంతముల యుప్్ తతమేతవంబునకు బహువచనము 
పరంబగునపుడుతవంబగు’ (బా.వాా.త.ప.సూ.46) అనే సూతరం ద్యవరా ఉప్్ తతమ 
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ఇతయవనికర ఉతయవనిి విధించ ‘కలుకులు, ములుకులు, చెలుములు, బలుములు’ అనే 
రూప్ాలను చనియసూరి వరినయతమకంగా సాధించయరు. 

పెైన పేరొకని శ్బాద లనీి మూడు అక్షరాలు గల వికృతి శ్బాద లు.   వీటిలోనే 
బహువచన పరతాయమ ైన ‘లు’ లోని ‘ఉ’కారం యొకక పరభావం వలో వాటికర ముందుని 
‘ఇ’కారాలు ‘ఉ’కారాలుగా మారాయి.    

 ‘యామిని, భామిని’ అనేవి సంసకృతంలో ‘ఈ’కారాంత స్త లిింగ శ్బాద లు.   అంటే 
సంసకృతంలో ‘యామినీ, భామినీ’ అని ఉంటాయనిమాట.   వాటిలోని అంతా సవరమ ైన 
‘ఈ’కారం హరసవమ ైన ‘ఇ’కారంగా మారి ‘యామిని, భామిని’ అనే సంసకృత సమాలు 
తెలుగులో ఏరాడతయయి.   వాటిలోని ‘మి’ లోని ‘ఇ’కారం ‘ఉ’కారంగా మారడం లేదు.   
కనుక ‘యామునులు, భామునులు’ అనే రూప్ాలు ఉండవు.   పెై సూతరంలో 
‘వికృతియందు’ అనే శ్బదం వాడకప్్ తే సంసకృత సమాల ైన ‘యామిని, భామిని’ అనే 
శ్బాద లలోని ఉప్్ తతమ ఇతవం కూడ ఉతవంగా మారవలసి ఉండేద్ి.   ‘వికృతియందు’ అనే 
శ్బదం వాడడం వలో ‘యామినులు, భామినులు’ అనే రూప్ాలు రక్ష ంచబడయా యి.  

జిగి, నిసి అనేవి ర ండక్షరాలు గల ఆచఛక శ్బాద లు.   ఇలాంటి వాటిలో ఉప్్ తతమ 
ఇతవం ఉతవంగా మారడం లేదు కనుక ‘జిగి + లు > జిగులు;     నిసి + లు > నిసులు;’ 
అనే విధంగా రూప్ాలు ఏరాడతయయేి తపా ‘జుగులు, నుసులు’ అనే విధంగా రూప్ాలు 
ఏరాడవు. 

ఈ ఉద్యహరణలోో  అంతా హరసవ ‘ఇ’కారం పరంగా ఉని బహువచన 
పరతాయమ ైన ‘లు’లోని హరసవ  ‘ఉ’కారం పరభావం వలో హరసవ ‘ఇ’కారంగా మారింద్ి.   కాని 
వాటికర ముందుని హరసవ ‘ఇ’కారాలు హరసవ  ‘ఉ’కారాలుగా సవరాకరషణ నియమం వలో 
మారడం లేదని మనం గహిించయలి. 

పెై సూతరంలో ‘ఉప్్ తతమేతవం’ అని అనకప్్ తే ర ండక్షరాలు ఉని పద్యలయిన 
‘జిగి, నిసి’ అనేవాటిలోని మొదటి ఇతయవనికర ఉతవం రావలసి ఉండేద్ి.   సూతరంలో 
ఉప్్ తతమేతవం అని అనడం వలో పెై రూప్ాలు రక్ష ంచబడయా యి. 
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మూడు కాని అంతకంటే ఎకుకవ కాని అక్షరాలు కలిగి ‘ర’కార, ‘డ’కార, 
‘ల’కారాలు ఉపధగా గల శ్బాద ల ఉప్్ తతమ ఇతవమూ, తొమిమద్ి మొదల ైన శ్బాద లలోని 
ఉప్్ తతమ ఇతవమూ బహువచన పరతాయమ ైన ‘లు’ లోని ‘ఉ’కారం యొకక పరభావం 
వలన ఉతవంగా మారడం లేదు  కనుక ఈ కరింద్ి విధంగానే రూప్ాలు ఏరాడతయయి.     

ఉద్య:- పంద్ిరి + లు > పంద్ిరులు;    పిడ కరలి + లు > పిడ కరళళలు;  రాపిడ  + 
లు > రాపిడులు, తొమిమద్ి + లు > తొమిమదులు. 

పెై రూప్ాలను చనియసూరి ‘రలడోపధ నవారాథ దుల 
యుప్్ తతమేతవంబునకుతవంబు గలుగదు’ (బా.వాా.త.ప.సూ.47) అని సూతిరంచ 
వరినయతమకంగా చకకగా సాధించయరు.   ఈ సూతరం పరకారం పెై రూప్ాల రూపసాధన పరకరియ 
ఈ కరంిద్ి విధంగా ఉంటుంద్ి. 

పంద్ిరి ‘ఇ’కారాంతం.   ఇందులో ‘ర’కారం ఉపధ. ‘పంద్ిరి + లు’ అని ఉండగా 
పెై సూతరం చేత ‘వికృతి యంద్ి కారాంతములయు ప్్ తత మేతవంబునకు బహువచనము 
పరంబగునపుడుతవంబగు (బా.వాా. తతస. సూ.46) అనే సూతరం వలో ఉప్్ తతమేతయవనికర 
కలిగప ఉతవం నిషేధించబడ ంద్ి.   ఇపుాడు ‘పంద్ిర’ిలోని అంతా ఇతయవనికర బహువచనం 
పరంగా ఉండగా ఉతవం వచచ ‘పంద్ిరులు’ అనే రూపం ఏరాడుతుంద్ి.   అద్ే విధంగా 
మిగిలిన రూప్ాలు కూడ.   ఇకకడ అంతా ఇతయవనికర ఉతవం రావడం ‘లు’లోని ఉతవం 
యొకక పరభావం వలోనే జరిగింద్ి. 

పెై రూప్ాలను సూరి ‘వికృతి యంద్ి కారాంతములయు ప్్ తతమేతవంబునకు 
బహువచనము పరంబగునపుడుతవంబగు (బా.వాా.తతస.సూ.46), 
రలడోపధనవారాథ దుల యుప్్ తతమేతవంబునకుతవంబు గలుగదు 
(బా.వాా.తతస.సూ.47) అనే ర ండు సూతయర ల ద్యవరా సాధించయడు.   ఈ ర ంటిని కలిపి ‘ర, 
ల, డ అనేవి ఉపధగాగల శ్బాద లోో ని తొమిమద్ి శ్బదంలోని ఉప్్ తతమ ఇతయవనికర తపా 
మిగిలిన ‘ఇ’కారాంతయల ైన ఆచఛక శ్బాద లోో ని ఉప్్ తతమ ఇతయవనికర బహువచనం పరంగా 
ఉనిపుాడు ఉతవం వసుత ంద్ి’ అని సూతిరంచవచుచ.   బాల వాాకరణం సంసకృత వాాకరణ 
ఫకరకననుసరించ వరా యబడ ంద్ి.   సంసకృతంలో ‘సావకాశాహి విధయః నిరవకాశాన్ 
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విధీన్ బాధనేత ’ అనే పరిభాష్ ఉంద్ి.   ద్యనినుసరించ సూరి పెై విధంగా ర ండు సూతయర లను 
చెప్ాాడని ఊహించవచుచ. 

ఇతవం ఉతవంగా మారడం ఇపాటివరకు చూశాము.   ఈ కరంిద్ి ఉద్యహరణలోో  
ఉతవం అతవంగా మారడమే కాదు పరకకనే ఉని సవర పరభావం వలో కాకుండయ కొంచెం 
దూరంగా ఉని సవరం పరభావం వలో కూడయ సవరసమీకరణం జరిగినటుో  మనం 
గమనించగలం. 

తొతుత  + ఱికము > తొతుత ఱికము > తొతతఱికము 
వ డుా  + ఱికము > వ డుా ఱికము > వ డాఱికము 
వ జీు + ఱికము > వ జీుఱికము > వ జీఱికము 
పెై ఉద్యహరణలోో  ‘తొతుత , వ డుా , వ జీు’ లలోని అంతా ‘ఉ’కారం భావారథంలో చేరిన 

తద్ిాత పరతాయమ ైన ‘ఱిక’లోని ‘క’లోని ‘అ’కారం పరభావం వలో ‘అ’కారంగా మారి  
‘తొతతఱికము, వ డాఱికము, వ జీఱికము’ అనే రూప్ాలు ఏరాడయా యి.   ‘తుత ’ కర ‘క’ కర మధా 
‘ఱి’ అనే అక్షరం కూడయ ఉంద్ి.   ద్ీనిని బటిట  సవరాకరషణకర సవరాలు అవావధయనంగా 
ఉండవలసిన అవసరం లేదని తెలుసుత ంద్ి.   పెై ఉద్యహరణలోో  కొంచెం దూరంలో 
పరమందుని ‘అ’కారం యొకక పరభావం వలన ‘ఉ’కారం ‘అ’కారంగా మారింద్ి.   కనుక 
ఇవి పరముఖ సవరసమీకరణకు చకకని ఉద్యహరణలు.   

పెై రూప్ాలను చనియసూరి ‘ఉతవంబునకతవంబు ఱికము పరంబగునపుడగు’ 
(బా.వాా.తద్ిా .ప.సూ.4) అనే సూతరం ద్యవరా ఉతయవనికర అతయవనిి విధించ సాధించయరు. 

కాత ారథక (భూత కాలిక అసమాపక కరయి) పరతాయమ ైన ‘ఇ’కారము, పరథమ 
పురుష్ ఏకవచన భూతకాలిక సమాపక కరయిలోని ‘డుఙ్’ కర ఆద్ేశ్ంగా వచేచ ‘ఎను’, 
పరంగా ఉనిపుాడు ధయతువులోని అనయదామ ైన ‘ఉ’కారం సవరసమీకరణ నియమం 
వలన ‘ఇ’కారంగా మారుతుంద్ి. 

నిగుడు + ఇ > నిగుడ  > నిగిడ ;              నిగుడు + ఎను > నిగుడెను > 
నిగిడెను; 
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మగుడు + ఇ > మగుడ  > మగిడ ;          మగుడు + ఎను > మగుడెను > 
మగిడెను; 

ఉడుగు + ఇ > ఉడుగి > ఉడ గి;              ఉడుగు + ఎను > ఉడుగ ను > 
ఉడ గ ను; 
మునుగు + ఇ > మునుగి > మునిగి;       మునుగు + ఎను > మునుగ ను > 
మునిగ ను; 
‘ఇ,ఎ’లు అగాిచుచలు.   ‘ఉ’కారం పశిచమాచుచ.   పరమందుని ‘ఇ,ఎ’ అనే అగాిచుచల 
పరభావం వలో పూరవమందుని అనయదామ ైన ‘ఉ’ అనే పశిచమాచుచ ‘ఇ’గా పెై 
ఉద్యహరణలోో  మారింద్ి.   ఇవి కూడయ పరముఖ సవరసమీకరణకు చకకని ఉద్యహరణలు.   
పెై రూప్ాలను చనియసూరి ‘ఇతవంబుగాని యెితవంబుగాని కూడుచ  ోననయదాంబయిన 
యుతవంబున కరతవంబగు. (బా.వాా.కరయిా.ప.సూ.85) అనే సూతరం ద్యవరా అనయదామ ైన 
ఉతయవనికర ఇతయవనిి విధించ వరినయతమకంగా చకకగా సాధించయరు. 
పూర్వపర్ముఖ సవర్సమీకర్ణం:-  ఒక సవరం ద్యనికర ముందుని సవరానికర 
అనుగుణంగా మారితే ద్యనిి పూరవ ముఖ సవరసమీకరణమనీ, ఒక సవరం ద్యనికర 
తరువాత ఉని సవరానికర అనుగుణంగా మారితే ద్యనిి పరముఖ సవరసమీకరణమనీ 
అంటారని ఇంతకుముందు చూశాం.  ఈ పూరవపరముఖ సవరసమీకరణయలు ర ండూ ఒకప 
పదంలో జరిగితే ద్యనిి పూరవపరముఖ సవరసమీకరణంగా మనం భావించవచుచ. 
 అఱుు  + తి + ను > అఱు + తి + ను > అఱితిని 

 గొఱుు  + తి + ను > గొఱు + తి + ను > గొఱితిని 

 కఱుు  + తి + ను > కఱు + తి + ను > కఱితిని 

 కొఱుు  + తి + ను > కొఱు + తి + ను > కొఱితిని 

 మిఱుు  + తి + ను > మిఱు + తి + ను > మిఱితిని 

 పెై ఉద్యహరణలను పరిశ్రలిసేత  ‘తి’ అనే ఔపవిభకరతకంలోని ‘ఇ’కారం యొకక 
పరభావం వలో ద్యనికర ముందుని ‘అఱు < అఱుు , గొఱు < గొఱుు , కఱు< కఱుు , కొఱు< 
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కొఱుు , మిఱు < మిఱుు ’ లలోని ‘ఉ’కారమూ,   పరమందుని ‘ను’లోని ‘ఉ’కారమూ 
‘ఇ’కారంగా మారాయి.   అంటే పూరవపరముఖ సవరసమీకరణయలు ర ండూ 
జరిగాయనిమాట.   వీటిని చనియసూరి ‘అఱుు  మొదలగు శ్బదముల కంతయగమంబు 
తివరింబును రపఫంబున కొకకటికర లోపంబునగు’ (బా.వాా.ఆచఛ.ప.సూ.34) అనే సూతరం 
ద్యవరా ‘తి’ అనే ఔవిభకరతక పరతాయానీి, ‘టితివరింబులు పరంబులగునపు డుతవంబున 
కరతవంబగు’ (బా.వాా.కరయిా.ప.సూ.36) అనే సూతరం ద్యవరా ‘అఱు’ మొదల ైన 
శ్బాద లలోని ఉతయవనికర ఇతయవనీి, ‘ఇకారంబు మీూఁద్ి కునువు కరయిా విభకుత ల 
యుతవంబున కరతవంబగు’ (బా.వాా.త.ప.సూ 26)అనే  సూతరం ద్యవరా ‘ను’ లోని 
ఉతయవనికర ఇతయవనీి విధించ పెై రూప్ాలను వరినయతమకంగా సాధించయరు.  
 కావా భాష్లో బహుముీననముగా విసతరించయుని సవరసమీకరణను భాష్ా 
శాసత  ి పదాతులను, ప్రా చీన వాాకరణ పదాతులను సమనవయం చేసి ఈ వాాసంలో 
వివరించడం జరిగింద్ి. 

పారతభాషకి పద్యల్ు 

1. సంపరద్యనము: ‘తయాగోద్ేదశ్ాంబు సంపరద్యనంబు నయూఁబడు’   తయాగమును ఎవరికర 

చేయనుద్ేదశింతుమో ఆ వాకరత సంపరద్యనము అనబడతయడు.   ఉద్య: జనకుండు 

రామునికర కనానిచెచను.   ఈ వాకాంలో జనకుడు కనయా ద్యనము చేయుటకు 

ఉద్ేదశించన వాకరత – అనగా తయాగోద్ేదశ్ాము – రాముడు కనుక రాముడు 

సంపరద్యనము. 

2. కరమము: ద్యతయవరథ ఫలాశ్యింబు కరమమునయూఁబడు.   ధయతువు యొకక 

అరథమ ైన ఫలమునకు ఆశ్యిమ ైనద్ి కరమము.   ఉద్య: ద్ేవదతుత డు 

వంటకమును వండెను.   వండెను = వంట చేసెను.   ఇకకడ ద్యతవరథములు 

ర ండు.   1. ఫలము – వంట  2. వాాప్ారము – చేయుట.   వండుట వలన 

సిద్ిాంచన ఫలము వంట.   కనుక అద్ి కరమము. 
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3. ఉప్్ తతమం:  తయర ోద్ీనయమంతాముతతమం తసా సమీప ముప్్ తతమం అని సిద్యా ంత 

కౌముద్ి.   ఉప + ఉతతమం = ఉప్్ తతమం.   ఉప శ్బాద నికర సమీపం అని అరథం.   

ఉతతమం అంటే మూడు అక్షరాలు గల శ్బాద లలోని చవరి అచుచ.   ద్యనికర 

ముందు సమీపంలోని అచుచ ఉప్్ తతమం.   మూడు అక్షరాలు అనిది్ కనిషీ్ 

సంఖా మాతరమే.   మూడు కంటే ఎకుకవ అక్షరాలు ఉని శ్బాద లలో కూడయ 

ఉప్్ తతమ వావహారం ఉంటుంద్ి.   కాని అంతకంటె తకుకవ అక్షరాలు ఉని 

శ్బాద లలో ఉప్్ తతమ వావహారం ఉండదు.   ‘కలికర’ ద్ీనిలోని ‘ఇ’కారం ఉతతమం.  

ద్ీనికర సమీపంలోని ‘లి’ లోని ‘ఇ’కారం ఉప్్ తతమం. 

4. ఉపధ:  ఉపధ యనగాూఁ దుద్ి వరిమునకు ముందు వరిము 

(బా.వాా.సంజాా .ప.సూ.10).   ఒక పదంలోని చవరి వరాి నికర ముందుని వరిం 

ఉపధ.   ఉద్య: ‘పంద్ిర’ి లోని చవరి వరిం ‘ఇ’.   ద్యనికర ముందుని వరిం రపఫ(ర్) 

కనుక రపఫము ఉపధ.    

ఉపయుకి గీంథ సూచిక 

1. మహద్ేవ శాసిత  ికోరాడ – 1987, వాాకరణ ద్ీపిక, విజయవాడ-2, గంగాధర 

పబో్బకపష్న్స. 
2. సుబరహమణాం పి.యస్ట. – 1977, ద్యర విడ భాష్లు (పర.ము.), అనయిమల ైనగర్, 

సతావతీ పబో్బకపష్న్స.      
ఆచయరా బొ డుా పలోి పురుష్్ తత ం, ఆచయరా రవావ శ్రహిరి – 1997, వాాకరణ పదకోశ్ము, 
హ ైదరాబాదు, తెలుగు అకాడమి. 


