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0. పరిచయం
దినపత్రికల భాషకు సంబంధంచి ఇపపటికే ఎన్నో పరిశోధనలు జరిగాయి. ఎన్నో పుసతకాలు వచ్చాయి.
అందులో వార్మతరచన, ఆదాన పదాల అధయయనం, మండలిక పదాల అధయయనం మొదలైన అనేక అంశాలకు
సంబంధంచిన పరిశోధనలు వచ్చాయి. వీటిలోో పత్రికల భాషకు సంబంధంచి కొనిో విషయాలను ప్రస్తతవించడం
జరిగంది. తెలుగు దినపత్రికలలో వాకయనిర్మాణానిో గురించి చరిాంచడం ఈ వాయసోద్దేశం. దినపత్రికల భాషా
ప్రయోగంలో

కొనిో

విలక్షణమైన

అంశాలున్నోయి.

పదప్రయోగంలో,

వాకయ

నిర్మాణంలో

గురితంచదగన

విషయాలున్నోయి. వాటిలో సవరూప, సవభావ విభాగాలను అనుసరించి, వాకయనిర్మాణ పరమైన కొనిో విశేషాలను
పరిచయం చేయడానికి ఈ పత్రం పరిమితమవుతునోది.
1. వాకయం - నిరవచనం
తెలుగు వాయకరతలు యోగయత, ఆకాంక్ష, ఆసత్తత అనే లక్షణాలునో పదసమూహానిో వాకయమన్నోరు. ("వాకయము
న్న

యోగయతాకాంక్షాసహితం

బగునరథముగల

యాసత్తత

యుకతపదసముదాయంబు"

సీతార్మమచ్చరుయలు,

బహుజనపలిో. 1996. వాకయ. ప. 1). యోగయత అంటే వాకయంలోని పదాలు వాటి అర్మథల పరసపర సంబంధంలో బాధ
కలగకుండటం. ఆకాంక్ష అంటే వాకయంలోని ఒక పదం యొకక అర్మథనిో గ్రహించిన తర్మవత తకికన పద, అర్మథలను
తెలుసుకోవాలనే కోరిక. ఆసత్తత అంటే వాకయంలోని పదాల మధయ ఉండే అవయవధానత.
వాకాయనికి సంబంధంచి యోగయత, ఆకాంక్ష, ఆసత్తతతోపాటు, వాకయనిర్మాణ సంబంధానిో కూడా దృష్టిలో
పెటుికోవాలని భాషాశాస్త్రం చెబుతుంది. ఈ వాకయనిర్మాణ సంబంధం మూడు రకాలు.
అవి:

1.1 స్తథన సంబంధం (Positional Relation)
1.2 యోగయతా సంబంధం (Relation of co-occurrence)
1.3 ఆద్దశ సంబంధం (Relation of substitutability)
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1.1 స్తథన సంబంధం (Positional Relation)
వాకయంలో కొనిో పదాలు కలిసినపుడు అవి నిరిేషిక్రమంలో మరాడానికి వీలులేకుండా ఒక క్రమంలో అమరి
ఉండడం “స్తథనసంబంధం.”
ఉదా: ‘రండు పెదే ఇళ్ళు’ అనో వాకయంలోని పదాలను ‘పెదే రండు ఇళ్ళు’ అని పదాల స్తథన్ననిో మరిా ప్రయోగస్తత,
అది అస్తధు వాకయం అవుతుంది. సంఖ్యయవాచకం, విశేషణం ఒక నిర్మాణంలో భాగంగా ఉనోపుపడు సంఖ్యయవాచకమే
ముందు ర్మవాలి అనేది ఇకకడి నియమం.
1.2 యోగయతా సంబంధం (Relation of co-occurrence)
ఒక వాకయంలో ఉండే పదాలకు మరికొనిో పదాలను చేరావచ్చా లేదా తొలగంచవచ్చా. అలా
తొలగంచినపుపడు గానీ, చేరిానపుపడు గానీ ఆ వాకయం ఉద్దేశంచిన అర్మథనిో ఇవవకపోవడమో, అనయ అర్మథనిో ఇవవడమో
జరుగుతుంది. దీనినే “యోగయతా సంబంధం” అంటారు.
ఉదా: ‘రండు పెనుోలు కావాలి’ అనే వాకయంలో ‘రండు’ స్తథనంలో ‘ఇదేరు’ అనే పదానిో చేరిస్తత ఆ వాకయం యొకక
అరథం మరిపోతుంది. అపుపడు ‘రండు పెనుోలు కావాలి’ అనే వాకయం ‘ఇదేరు పెనుోలు కావాలి’ అనే వాకయంగా
మరుతుంది. ఇది వాయకరణ సమాతం కాని వాకయం. ఇలా మరాడం వలో వాకయం యొకక అరథం మరిపోయింది.
1.3 ఆద్దశ సంబంధం (Relation of substitutability)
ఒక వాకయంలోని ఒక పదం స్తథనంలో మరో పదానిో భాగం చేసి వాకయనిర్మాణం చెడిపోకుండా మరికొనిో
వాకాయలను నిరిాంచవచ్చా. కానీ అరథం మరుతుంది. దీనినే “ఆద్దశ సంబంధం” అంటారు.
ఉదా: ‘ఈ ఇలుో పెదేది’ అనే వాకయంలో ‘ఇలుో’కు బదులుగా చెటుి, ర్మయి, బలో, కిటికీ మొదలైన పదాలు ర్మవచ్చా.
త్తని, కొతత అనే పదాలు ర్మవు. కాబటిి ఇలుో, చెటుి, ర్మయి మొదలైన పదాలు ఆద్దశ సంబంధం కలిగ ఉన్నోయని
గ్రహించ్చలి.
2. వాకయభేదాలు
వాకాయలను సవరూపానిో బటిి, సవభావానిో బటిి రండు రకాలుగా విభజంచవచ్చా. సవరూపానిో బటిి స్తమనయ,
సంశోషి, సంయుకత వాకాయలని మూడు రకాలు. స్తమనయ వాకయంలో ఒకే ఆఖ్యయతముంటుంది. స్తమనయవాకాయనికి
అసమపక క్రియారూపాలు కలిగన ఉపవాకాయలు చేరిస్తత సంశోషి వాకాయలు ఏరపడతాయి. కొనిో స్తమనయవాకాయలు
ఒకదానితో ఒకటి చేరిస్తత సంయుకత వాకాయలేరపడతాయి. సవభావానిో బటిి వాకాయలు ఆశార్మయరథక, ప్రశాోరథక, విదయరథక,
వయత్తరేకారథక, సంద్దహారథక మొదలైన భాగాలుగా చేసి అనుశీలించవచ్చా.
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వాకయభేధాలు
సవరూపానిో బటిి

సవభావానిో బటిి

1. స్తమనయవాకాయలు

1. ఆశార్మయరథక వాకాయలు

2. సంశోషి వాకాయలు

2. ప్రశాోరథక వాకాయలు

3. సంయుకత వాకాయలు

3. విదయరథక వాకాయలు
4. వయత్తరేకారథక వాకాయలు
5. సంద్దహారథక వాకాయలు

2.1 సవరూప విభాగం
సవరూపానిో బటిి వాకాయలు స్తమనయ, సంశోషి, సంయుకత వాకాయలు అని మూడు రకాలు.
2.1.1 స్తమనయ వాకాయలు (Simple Sentences)
కరత, కరాతోపాటు ఒక సమపక క్రియ ఉండే వాకాయలిో "స్తమనయ వాకాయలు" అంటారు. స్తమనయ
వాకాయలలో అసమపక క్రియలు ఉండవు.
స్తమనయ వాకాయలను క్రియ ఆధారంగా రండు రకాలుగా విభజంచవచ్చా.
అవి:

2.1.1.1 క్రియారహిత వాకాయలు
2.1.1.2 క్రియాసహిత వాకాయలు

2.1.1.1 క్రియారహిత వాకాయలు
క్రియలేని వాకాయలను “క్రియారహిత వాకాయలు” అని అంటారు. అంటే, వాకయంలో క్రియా పదం కనిపంచదు.
కానీ, వయవహరతకు అరథబోధ కలుగుతుంది.
ఉదా:
i.

ఆయన ప్రజల మనిష్ట. పేదల న్నయకుడు. గొపప వయకితతవం ఉనో వయకిత. (స్తక్షి. 02-09-2017.
పుట: 2)

ii.

ఈయన పేరు తీగల సతీశ్. పెదేపలిో సమీపంలోని హనాంతునిపేట.
(స్తక్షి. 02-09-2017. పుట: 2)
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iii.

ధానయం మన ప్రధాన ఆహారం. (నమస్తత. తె. 04-09-2017. పుట: 12)

iv.

నేను భోజన ప్రియుర్మలిని. (ఈన్నడు. 27-08-2017. పుట: 7)

v.

అతడు 84 ఏళ్ో వృదుుడు. (ఆం. జ్యయ. 04-07-2017. పుట: 12)

vi.

ముఖేష్, నీతా అంబానీ దంపతులకు ఒకకగానొకక కూతురు.
(నమస్తత. తె. 04-09-2017. పుట: 11)

vii.

వీళ్ళుదేరిలో

ఒకరు

తెలుగు

అమాయి.

మరొకరు

మలేసియా

అమాయి.

(ఆం.

జ్యయ.

04-07-2017. పుట: 5) ఇటువంటి వాకాయలు ఎకుకవగా శీరిికలలో కనిపస్తతయి.
ఉదా:

i.

హైదర్మబాదులో చెన్నో సిల్క్క్ మరో విక్రయ కేంద్రం. (ఈన్నడు. 16-09-2017. పుట: 9)

ii.

ప్రపంచస్తథయి ప్రాజెకుిగా ‘భగీరథ’. (ఈన్నడు. 16-09-2017. పుట: 17)

iii.

భూగరభ రైలులో పేలుడు. (ఈన్నడు. 16-09-2017. పుట: 11)

iv.

రైతు విముకిత కోసం యాత్ర. (నవ. తె. 16-09-2017. పుట: 4)

v.

పలు జలాోలోో భారీ వరిం. (నవ. తె. 16-09-2017. పుట: 9)

vi.

నైరుత్త బలహీనత వలేో పడుగులు. (నవ. తె. 28-08-2017. పుట: 6)

2.1.1.2 క్రియాసహిత వాకాయలు
క్రియ ఉనో వాకాయలను “క్రియాసహిత వాకాయలు” అని అంటారు.
ఉదా:

i.

కిన్ోరస్తని జలశయానికి వరదనీరు పెరుగుతుంది. (ఆం. జ్యయ. 04-07-2017. పుట: 2)

ii.

మ ఊరి బడిని కాపాడండి. (ఆం. జ్యయ. 04-07-2017. పుట: 3)

iii.

ముంబైలో జరిగన ప్రపంచపెటుిబడిదారుల సదసుులో ‘మూడేళ్ో తెలంగాణ ప్రయాణం’ అంశంపై

iv.

ఛతీతస్ గఢ్ లోని బీజాపూర్ జలాోలో సోమవారం మవోయిసుిలు ఓ పోలీస్ కానిస్తిబుల్క్ ను నరికి

v.

తమిళ్న్నడు ర్మజకీయాలు వ్యయహప్రత్తవ్యయహాలతో రకితకడుతున్నోయి.

ప్రసంగంచ్చరు. (ఈన్నడు. 05-09-2017. పుట: 5)
చంపారు. (ఈన్నడు. 05-09-2017. పుట: 5)
(ఈన్నడు. 05-09-2017. పుట: 13)
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2.1.2 సంశోషి వాకాయలు (Complex Sentences)
ఒకటి లేదా అంతకంటే ఎకుకవ అసమపక క్రియలు ఉండి, ఒక సమపక క్రియతో వాకయం ముగస్తత అలాంటి
వాకాయలను “సంశోషి వాకాయలు” అంటారు. సంశోషి వాకాయలోో కాతారథకం, శత్రరథకం, చేదరథకం, అపయరథకం మొదలైన
అసమపక క్రియలు ప్రధానపాత్ర వహిస్తతయి.
2.1.2.1 కాతారథకం ప్రయుకతమైన సంశోషి వాకాయలు
భూతకాలిక అసమపక క్రియ (కాతారథకం)ను ప్రయోగంచి స్తమనయ వాకాయలను సంశోషి వాకాయలుగా
మరావచ్చా. ఈ వాకాయలోో ధాతువుకు ‘ఇ’ అనే ప్రతయయం చేరుతుంది. భూతకాలిక అసమపక క్రియ ప్రధాన క్రియ
కంటే ముందు జరిగన పనిని గురించి వివరిసుతంది.
ఉదా:
i.

ఉపుప తపప ఆహార పదార్మథలనీో పెరటిలోనే పండించ్చకొని మనం ఆరోగయంగా ఉంటూ ఇతరులకు
ఆరోగాయనిోవావలనే లక్షయంతో పల్లోకు వచిా వయవస్తయానిో ఎంచ్చకున్నో. (ఆం. జ్యయ. 01-08-2017.
పుట: 2)

ii.

స్తయంత్రం 6 నుండి 8 గంటల వరకు శ్రీద్దవి, భూద్దవి సమేత శ్రీ మలయపప స్తవమివారు ఆలయ
న్నలుగు మడ వీధులోో ఊరేగ భకుతలకు దరశనమిచ్చారు. (నమస్తత. తె. 04-08-2017. పుట: 9)

iii.

2019 ఎనిోకలోో ర్మజకీయ సన్నయసం తపపదని భావించి, ఉనికి కోసం రైతుల న్నట్లో మటిికొటేి విధంగా
వయవహరించడం తగదని హితువు పలికారు. (నమస్తత. తె. 04-09-2017. పుట: 6)

iv.

నలోగొండజలాో నిడమనూరుకు చెందిన బంగారయయ (65) వాగుకు మోటారు వేసి వయవస్తయం
చేసుతన్నోడు. (స్తక్షి. 02-09-2017. పుట: 12)

v.

మహాబలి చేసిన పనులకు మెచిా, తనతో ఎంతో అనుబంధం ఉనో ప్రజలను ఏడాదికి ఒకస్తరి
కలుసుకునేటటుో విష్ణుమూరిత అతనికి వరమిచ్చాడు. (మన. తె. 04-09-2017. పుట: 5)

2.1.2.2 శత్రరథకం ప్రయుకతమైన సంశోషి వాకాయలు
వరతమనకాల అసమపక క్రియ (శత్రరథకం)ను ప్రయోగంచి స్తమనయ వాకాయలను సంశోషి వాకాయలుగా
మరావచ్చా. ఈ వాకాయలు ఏక కరతృకంగా ఏకకాలంలో జరిగన పనిని తెలియజేస్తతయి.
ఉదా:
i.

వాళ్ళు పాత్తకేళ్ు క్రితమే విదుయత్ శాఖలో కాంట్రాకుి ఉద్యయగులుగా చేర్మరు. పరాన్ంట్ చేస్తతరనో ఆశతోనే
తమ ప్రాణాలతో చెలగాటమడుతూ ఉనోతాధకారులు చెపేప రిస్క పనులనీో చేసుతన్నోరు.
(ఆం. జ్యయ. 01-08-2017. పుట: 1)
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ii.

శుక్రవారం సిదిుపేట జలాోకేంద్రంలోని ఆర్ ఆండ్ బీ అత్తథి గృహంలో ఏర్మపటుచేసిన విలేకరో
సమవేశంలో ఆయన మటాోడుతూ పదవులు తాయగం చేసి, ఎన్నో ఉదయమల దావర్మ పోర్మడి స్తధంచిన
తెలంగాణను అదుభతంగా తీరిాదిదాేలని కేసీఆర్ ప్రయత్తోసుతంటే కాంగ్రెస్ న్నయకులు అడుగడుగున్న
అడుుపడుతున్నోరని చెపాపరు. (నవ. తె. 05-08-2017. పుట:01)

iii.

విజయవాడలో ర్మష్ట్రప్రభుతవం అత్తథి గృహంలో ఆదివారం ఏర్మపటు చేసిన విలేకరుల సమవేశంలో
ననోపనేని ర్మజకుమరి మటాోడుతూ ఈ విషయమై తాను ముఖయమంత్రి చంద్రబాబున్నయుడును, డిజీప
స్తంబశవర్మవును కలిసి గౌతం సవాంగ్ స్తథనంలో ఒక మహిళా అధకారిని పరయవేక్షకుర్మలిగా
నియమించ్చలని కోరతామన్నోరు. (వారత. 07-08-2017. పుట: 5)

iv.

పెండింగ్ వేతన్నలు అమలు చేయాలని కోరుతూ ర్మష్ట్రవాయపతంగా మండల కేంద్రాలోో నిర్మహార దీక్షలను
చేపటాిరు. (స్తక్షి. 02-09-2017. పుట: 12)

2.1.2.3 చేదరథకం ప్రయుకతమైన సంశోషి వాకాయలు
ధాతువుకు ‘-తే’, ‘-ఇతే’ ప్రతయయాలు చేరితే చేదరథక రూపం ఏరపడుతుంది. చేదరథక క్రియ ఉనోపుపడు ప్రధాన
వాకయంలో భవిషయత్ కాలానిో బోధంచే క్రియ ఉంటుంది.
ఉదా:
i.

తెలంగాణ వస్తత ఇంటికో ఉద్యయగం ఇస్తతమంటూ నమాబలికిన ముఖయమంత్రి కేసీఆర్... ఇపపటివరకూ ఆ
వాగాేన్ననిో న్రవేరాలేదని తెలంగాణ స్తమజక, ప్రజాసంఘాల ఐకయవేదిక (టీ మస్ ఫోరం)
విమరిశంచింది. (నవ. తె. 04-08-2017. పుట: 1)

ii.

హుస్తున్ స్తగర్ లో మరో అర అడుగు నీరు చేరితే నిండనునోది. స్తగర్ పంగపరిోన్న ఎటువంటి
ఇబబందీ లేదని బలిేయా పేరొకనోది. (నమస్తత. తె. 18-07-2017. పుట: 6)

iii.

ర్మషాానిో ససయశాయమలం చేయాలనే సంకలపంతో తెలంగాణ ప్రభుతవం స్తగునీటి ప్రాజెకుిలను చేపడితే,
కోరుిలు, గ్రీన్ ట్రైబుయనళ్ులో కేసులు వేస్తత ప్రత్తపక్షాలు అడుుకుంటున్నోయని, వారిని ప్రజలు తరిమి
కొటాిలని మంత్రి లక్షాారడిు పలుపునిచ్చారు. (ఆం. జ్యయ. 06-08-2017. పుట: 3)

iv.

ఎవరు డబుబలు చెలిస్తత వారికి అనుకూలంగా మరుపలు, చేరుపలకు అవకాశం ఉండడంతో గొడవలు
జరుగుతున్నోయి. (మన. తె. 04-09-2017. పుట: 2)

v.

ర్మబోయే ఎలక్షనోలో యువత భాగస్తవమయం ఎంత పెరిగతే... అంత ప్రభావవంతమైన తీరుప వసుతందని
ర్మజనో సిరిసిలో జలాోకు చెందిన పలువురు విదాయవంతులు పేరొకన్నోరు.
(నవ. తె. 29-08-2017. పుట: 7)
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vi.

ప్రభుతవం మంజూరు చేసిన పసుిల కన్నో ఎకుకవ సంఖయలో అధకారులు వస్తత ఎలా సరుేబాటు చేస్తతరో
వేచి చూడాలిుఉంది. (మన. తె. 04-09-2017. పుట: 2)

2.1.2.4 అపయరథకం ప్రయుకతమైన సంశోషి వాకాయలు
ఈ వాకయం ప్రత్తపాదించే రండు వాయపార్మలోో వైరుధయం ఉంటుంది. ధాతువుకు ‘-ఇన్న’ అనే ప్రతయయం చేరి
ఇటువంటి వాకాయలేరపడతాయి.
ఉదా:
i.

మఫియా ఆగడాలను అరికటిడానికి, పర్మయవరణానిో కాపాడటానికి సుప్రంకోరుి, కేంద్ర పర్మయవరణ శాఖ
మరగదరశకాలను జారీ చేసిన్న వాటిని ఇకకడ అమలు చేయడం లేదు. (నవ. తె. 11-08-2017. పుట:
10)

ii.

మొదటి నుంచి న్నకు సంగీతంలో పైకి ర్మవాలని కోరిక ఉండేది. అందుకే సవద్దశం వీడిన్న... సంగీతంపై
న్నకునో దాహం మత్రం పోలేదు. (ఆం. జ్యయ. 01-08-2017. పుట: 5)

iii.

రుతుపవన్నలు ఆలసయంగా విసతరించిన్న జూన్ లో మంచి వర్మిలు కురిశాయి. దీంతో ఈ ఏడాది ఖరీఫ్ కు
ఢోకా ఉండదని నిపుణులు భావించ్చరు. (ఆం. జ్యయ. 01-08-2017. పుట:11)

iv.

ద్దశంలోనే అతయంత ప్రత్తషాికరంగా స్తగుతునో పోలవరం పనులు వర్మిలు వరదలు కారణంగా
ప్రసుతతానికి న్మాదించిన్న నవంబర్ న్ల నుండి వేగంగా స్తగందుకు అధకారులు చరయలు చేపటాిరు.
(వారత. 07-08-2017. పుట: 5)

v.

ఖరీఫ్ పంటల స్తగు ముగంపు దశకు చేరుకున్నో కూడా పంటరుణాలు అందడం లేదు. ఇపపటివరకు
ఖరీఫ్ స్తగు 81 శాతం పూరతయిన్న... రుణాల మంజూరు మత్రం లక్షయంలో సగానికే పరిమితం కావడం
గమన్నరహం. (స్తక్షి. 02-09-2017. పుట: 2)

2.1.3 సంయుకత వాకాయలు (Compound Sentences)
రండుగాని అంతకంటే ఎకుకవ స్తమనయ వాకాయలు కలిసి ఒక వాకయంగా ఏరపడితే దానిో “సంయుకత వాకయం”
అంటారు. రండు లేదా అంతకంటే ఎకుకవ సమన ప్రత్తపత్తత గల వాకాయలు కలిసి ఒకే వాకయంగా ఏరపడితే అది
సంయుకత వాకయమవుతుంది.

వాకయ సంయోజన్ననిో స్తచించడానికి ఇంగీోష్ణలో and, or, but వంటి సముచాయాలు
సహకరిస్తతయి. హిందీలో ఔర్, యా, మగర్ వంటి శబాేలు చేరితే సంయుకత వాకాయలేరపడతాయి. తెలుగులో
రండు వాకాయలను సంయుకత వాకయంగా మరేాటపుపడు వాకయంలోని పదాంతాలు దీర్మాలు అవుతాయి.
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ఉదా:
i.

సరయూ తెలివైనది. సరయూ అందమైనది. (స్తమనయ వాకాయలు)
సరయూ తెలివైనదీ, అందమైనదీ. (సంయుకత వాకయం)

ii.

త్తలక్ కవితవం ర్మస్తతడు. త్తలక్ కథలు ర్మస్తతడు. (స్తమనయ వాకాయలు)
త్తలక్ కవితవమూ, కథలూ ర్మస్తతడు. (సంయుకత వాకయం)

iii.

వసంత పాటలు ర్మసుతంది. వసంత పాటలు పాడుతుంది. (స్తమనయ వాకాయలు)
వసంత పాటలు ర్మసుతందీ, పాడుతుందీ. (సంయుకత వాకయం)
రండు వాకాయల మధయ ఏ ప్రతయయాలూ లేకపోయిన్న ఒక సంకలన సంబంధం గురితంచడానికి అవకాశం

ఉంది.
ఉదా:
i.

ఒకే రకమైన వాతావరణంలో ఇదేరు పలోలు భినో ధృవాలుగా ప్రవరితంచడం, భినోమైన మనసుకలుగా
ఉండడమనేది చ్చలా సహజమైన పరిణామలు. (నమస్తత, తె. 05-09-2017. పుట: 13)

ii.

కళాక్షేత్రంలో న్నటయశాస్త్రంతో పాటు, భరతన్నటయ కళాకారులు అభినయ దరపణం, సంగీత
రతాోకర్మలను అధయయనం చేస్తతరు. (నవ. తె. 29-09-2017. పుట: 11)

iii.

చివరికి హతయ, అతాయచ్చరం, లైంగక వేధంపుల కేసులోో స్తవమి ప్రేమనంద జైలు పాలయాయరు.
(ఈన్నడు. 27-08-2017. పుట: 12)

iv.

హైదర్మబాదుకు చెందిన ఒక స్తఫ్ి వేర్ ఉద్యయగకి 20 ఏళ్ు అనుభవముంది. ప్రాజెకుిల ప్రోగ్రామ్
లు ర్మయడం, నిరవహించడంలో మంచి సమరథత ఉంది. (ఈన్నడు. 14-09-2017. పుట: 1)

v.

అతాయచ్చర్మనికి, లైంగక వేధంపులకు గురైన బాలికలు శారీరకంగా, మనసికంగానే కాకుండా
స్తమజక సమసయలనూ ఎదురొకంటున్నోరు. (ఈన్నడు. 16-09-2017. పుట:1)

vi.

శుచిగా వండటం, శుభ్రంగా ఉండటం భారతీయ సంసకృత్త.
(ఈన్నడు. 16-09-2017. పుట: 7)

vii.

మృతునికి భారయ, ఇదేరు కుమరులు, కుమరత ఉన్నోరు. (నవ. తె. 29-08-2017. పుట:9)
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వికలాపర్మథనిో చెపాపలిు వచిానపుపడు ‘ఓ’ శబేం చేరుతుంది.
ఉదా:
i.

స్తకికి న్నబుల్క్ ప్రైజ్ ఎలా ఇచ్చారో.. ఎందుకిచ్చారో అరథం కావడంలేదన్నోరు. (ఈన్నడు. 16-09-2017.
పుట: 6)

ii.

ఏం త్తన్నలో, ఏ బటి కటాిలో, ఎలా పెండిో చేసుకోవాలో ఢిలీో నుంచే నిరుయిసుతన్నోరు. (నవ. తె.
16-09-2017. పుట:8)

iii.

యున్సోక వంటి ప్రపంచ స్తథయి గురితంపు కోసం ప్రయతోం చేసుతన్నోరు. కానీ అంతటి అంతర్మాతీయ గురితంపు
కోసం మనం ఎంతవరకు ఆలయాల, కటిడాల అభివృదిుకి కృష్ట చేసుతన్నోమో, వాటిని ఏ రకంగా
కాపాడుతున్నోమో అధకారులు అతావిమరశ చేసుకోవాలి. (నవ. తె. 16-09-2017. పుట:4)
రండు వాకాయలు ప్రత్తపాదించే విషయాల మధయ వైరుధయమునోపుపడు ఆ రండు వాకాయల మధయ ‘కానీ’ అనే

శబేం చేరుతుంది.
ఉదా:
i.

కంపెనీ లాభాల గురించి ఆలోచించ్చలని, కానీ కారిాకులను ముంచేలా ఆలోచనలు ఉండకూడదని
సిఎంఓఏఐ విజఞపత చేసింది. (మన, తె. 04-09-2017. పుట: 2)

ii.

పటాిదార్ పాస్ పుసతకంలో నమోదైన వివర్మల ప్రకారం భూమి సదరు సరేవ న్ంబరులో ఉండాలి. కానీ
మరో సరేవన్ంబరులో ఉంటున్నోయి.(మన, తె. 04-09-2017. పుట: 2)

iii.

మంత్రివరగ మరుపలలో మిత్రపక్షాలకు చోటు దకకకపోవచ్చా. కానీ సంకీరు ప్రభుతవమైనందువలో కనీస
మర్మయద అయిన్న దకుకతునోదా అనే అనుమనం కలుగుతునోది.
(నమస్తత, తె. 05-09-2017. పుట: 4)

iv.

ఏ ఉతపత్తత అయిన్న కారిాకశకితపై ఆధారపడి ఉంటుంది. కానీ సింగరేణిలో సీన్ రివర్ు అవుతోంది. (స్తక్షి.
06-09-2017. పుట: 14)

v.

నిజానికి నేను సైకిల్క్ ను ఎంచ్చకోడానికి ముఖయకారణం పర్మయవరణానికి మేలు చేయాలనో చినో కోరిక.
కానీ ఒకకస్తరి ప్రారంభించ్చక పూరితగా అలవాటుపడిపోయాను. (ఈన్నడు. 16-09-2017. పుట: 7)

vi.

చదువులో పలోల తెలివికి మురిసిపోతారు. కానీ... దురలవాటుో దాచే అత్తతెలివిని పసిగటేి సమయం,
ఓపక పెదేలకు ఉండటం లేదు. (ఆం. జ్యయ. 07/07/2017. పుట: 5)

vii.

కలుపు తీయాలన్నో... దుకిక దున్నోలన్నో... ఎడుోండాలి. కానీ దొరకడం కషింగా మరింది. (ఆం. జ్యయ.
07-07-2017. పుట: 10)
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2.2 సవభావ విభాగం
సవభావం ఆధారంగా వాకాయలను ఆశార్మయరథక, ప్రశాోరథక, విదయరథక, వయత్తరేకారథక, సంద్దహారథక వాకాయలుగా
విభజంచి, పరిశీలించడం జరిగంది.
2.2.1 ఆశార్మయరథక వాకాయలు
ఆశారయభావానిో వయకతంచేస్త వాకాయలను “ఆశార్మయరథక వాకాయలు” అంటారు. దినపత్రికలోో ఆశార్మయరథక
వాకాయలు అనేక రకాలుగా కనిపస్తతయి.
స్తమనయ వాకాయలపై ‘-ఆ’ చేరి ఆశార్మయరథక వాకాయలేరపడతాయి.
ఉదా:
i.
ii.

కొతత జలాోలా... పాత జలాోలా...! (నవ. తె. 11-08-2017. పుట: 6)
బయటకు వెళ్ళతన్నోర్మ! (నవ. తె. 11-08-2017. పుట: 5)

iii.

యూవీకి చోటు దకేకన్న! (నమస్తత. తె. 13-08-2017. పుట: 10)

iv.

91 ఏళ్ుకు డిగ్రీ పటాి! (నమస్తత. తె. 13-08-2017. పుట: 13)

నిశాయారథక వాకాయనిో ఆశార్మయరథక చిహోం దావర్మ స్తచించిన వాకాయలు పత్రికలోో కనిపస్తతయి.
ఉదా:
i.
ii.

పరుగుల ర్మర్మజుకు వీడ్కకలు నేడే! (ఈన్నడు. 12-08-2017. పుట: 17)
సైనయంలోకి రోబోలు! (నవ. తె. 13-08-2017. పుట: 1)

iii.

బత్తకే అవకాశమునో ఏ ప్రాణమూ పోకూడదు! (ఈన్నడు. 12-08-2017. పుట: 20)

iv.

రండ్కరోజు ఎంత సోకరు చేసుతందనోది ఆసకితకరంగా మరింది!
(నమస్తత. తె. 13-08-2017. పుట: 10)

v.

భారత్, చైన్నల మధయ వాణిజయ యుదుం! (మన. తె. 14-08-2017. పుట: 11)

vi.

ఈ రోబో ట్రాఫిక్ రూల్క్ు పాటిసుతంది! (స్తక్షి. 03-09-2017. పుట: 3)

2.2.2 ప్రశాోరథక వాకాయలు
ప్రశాోరథక వాకాయలు రండు రకాలు.
అవి:

2.2.2.1 విషయాపేక్షక ప్రశోలు
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2.2.2.2 విషయ నిర్మథరక ప్రశోలు
2.2.2.1 విషయాపేక్షక ప్రశోలు
‘-ఆ’ అనే ప్రతయయం వాకాయంతంలో చేరడం వలో విషయాపేక్షక ప్రశోలు ఏరపడతాయి.
ఉదా:
i.
ii.

కొతత పరికర్మలను ఎలా ఉపయోగంచ్చలో నేరుాకుంటున్నోర్మ? (ఈన్నడు. 15-08-2017. పుట: 17)
జనం ప్రాణాలకంటే మఫియానే ముఖయమ? (నవ. తె. 11-08-2017. పుట: 3)

iii.

ట్రాఫిక్ సమసయకు పరిషాకరం లేదా? (నవ. తె. 12-08-2017. పుట: 4)

iv.

నిద్రలేమితో బాధపడుతున్నోర్మ? (నవ. తె. 12-08-2017. పుట: 5)

v.

హిందువులుగా

భావించబడుతునో

వారందరూ

ఒకే

ఆచ్చర్మలతో

ఉన్నోర్మ?

(నవ.

తె.

11-08-2017. పుట: 4)
ప్రశోవేస్తత, దానికి సమధానంతో మరో ప్రశో వేస్త వాకాయలు మనకు పత్రికలోో కనిపస్తతయి.
ఉదా:
i.
ii.

ఈ ప్రమదాలకు ఎవరు కారణం? ఇసుక మఫియాన్న? (నవ. తె. 11-08-2017. పుట: 4)
ఎముకలు విరిగలా కొటిడం, మూత్రం నుండి రకతం వచేాలా కొటిడానికి వాళ్ళు లారీలతో మనుష్ణలను
చంపార్మ? ఓ... చలానుో కటిి మనిష్ట ప్రాణాలు తీసిన లారీలను తగలబెటాిరు అన్న? (నవ. తె.
28-08-2017. పుట: 7)

iii.

మన పుర్మతన కావాయలోో లాగా, మహిమల పేరుతో వావి వరుసలు లేకుండా ప్రవరితస్తత సమజం
ఒపుపకుంటుందా? శక్షించకుండా వదిలేసుతందా? వదిలేయదు కదా? (నవ. తె. 01-12-2017.
పుట: 4)

2.2.2.2 విషయ నిర్మథరక ప్రశోలు
విషయానిో నిర్మురణ చేసుకోవడానికి అడిగ ప్రశోలను “విషయ నిర్మురక ప్రశోలు” అంటారు.
ఉదా:
i.

మంత్రి కేటీఆర్ పై విలేకరులు ఎనిోకల కమిషనర్ కు ఫిర్మయదు చేశారు కదా... ?
(నవ. తె. 03-08-2017. పుట: 3)

ii.

మీ తలిో చైన్న నుంచి వచ్చారు కదా? (మన. తె. 01-08-2017. పుట: 12)
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iii.

న్ల ముంద్య లేక న్ల తర్మవతో చేపటిి ఉండవచ్చా కదా? (మన. తె. 03-08-2017. పుట: 9)

2.2.3 విదయరథక వాకాయలు
విధులు, ఆజఞలు మొదలైన వాటిని తెలియజేస్త వాకాయలను “విదయరథక వాకాయలు” అంటారు. ఈ వాకాయలలో
క్రియ తర్మవత ‘ఆలి’ అనే సహాయక క్రియరూపం చేరుతుంది.
ఉదా:
i.

నీట్ కు కామన్ ప్రశాోపత్రం ఉండాలిుంద్ద. (నవ. తె. 11-08-2017. పుట: 2)

ii.

బదిలీలోో వితంతువులకు అవకాశమివావలి. (నవ. తె. 11-08-2017. పుట: 6)

iii.

ఆసపత్రులోో సీసీ కెమెర్మలు ఏర్మపటు చేయాలి. (నవ. తె. 03-08-2017. పుట: 3)

iv.

గ్రామ కమిటీలో 15 మందిని అద్ద గ్రామ పరిధ నుంచి ఎంపక చేయాలి. (ఈన్నడు. 05-09-2017.
పుట: 1)

2.2.4 వయత్తరేకారథక వాకాయలు
వయత్తరేక భావాలిో తెలిపే వాకాయలను “వయత్తరేకారథక వాకాయలు” అంటారు. స్తధారణంగా ‘లేదు’ అనో శబే
ప్రయోగం వయత్తరేకారథక వాకయంలో ఉంటుంది.
ఉదా:
i.
ii.

సుంకం రహిత దిగుమత్త ఆలోచన లేదు. (నమస్తత. తె. 13-08-2017. పుట: 7)
గతంలో గ్రామీణ ప్రాంతంలోో ఇంటింటికి వెళ్ళు వారికి సోకుతునో వాయధుల గురించి వివర్మలు స్తకరించి
కొనిో మందులు కూడా ఇచేావారు. ప్రసుతతం ఆ కారయక్రమలు ఏ మత్రం జరగడం లేదు. (వారత.
18-08-2017. పుట: 4)

iii.

విపక్షాలు ప్రవేశపెటిిన కీలక బిలుో పాస్ కావటంతో అధకార పక్షానికి మింగుడుపడటం లేదు. (నవ. తె.
01-08-2017. పుట: 1)

iv.

మందు సర్మవంతర్మయమిగా మరింది. ఇపుపడు గరిజన ప్రాంతాలనూ వదలలేదు. (నవ. తె.
16-09-2017. పుట: 4)

v.

వాన్నకాలమైన్న హైదర్మబాద్ మహానగరంలో కొనిో ప్రాంతాలోో నీటి ఎదేడి తపపడం లేదు. (ఈన్నడు.
31-08-2017. పుట: 1)
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2.2.5 సంద్దహారథక వాకాయలు
‘-ఒ’/‘-ఓ’ అనే సంద్దహారథక పదకలపకావయయాలు చేరిన వాకాయలను “సంద్దహారథక వాకాయలు” అంటారు.
ఉదా:
i.

చకెకర ఫ్యయకిరీ తెరిచేదెనోడ్క? (మన. తె. 14-08-2017. పుట: 7)

ii.

మూడ్క సంచరీ చేస్తతడేమో! (ఈన్నడు. 12-08-2017. పుట: 17)

iii.

విడవమంటే పాముకు కోపం... త్తనమంటే కపపకు కోపం అంటే ఇద్దనేమో! (నవ. తె. 13-08-2017.
పుట: 4)

iv.

సమసయ హైకోరుి గడపతొకిక ఉండకపోతే ఈ మత్రం కూడా మంత్రి పర్మమరశ ఉండేది కాద్దమో! (నవ.
తె. 11-08-2017. పుట: 4)

3. అనుకృత్త వాకాయలు
ఈ అనుకృత్త వాకాయలు దినపత్రికలలో ఎకుకవగా కనిపస్తతయి. ర్మజకీయ న్నయకులు లేదా ఇతర వయకుతలు
చెపేప విషయాలను ప్రతయక్షంగాన్న, పరోక్షంగాన్న అనుసరించి ర్మసిన వాకాయలు ప్రత్తరోజు దినపత్రికలలో కనిపస్తతయి.
అనుకృత్త రండు రకాలు
అవి:

3.1 ప్రతయక్షానుకృత్త
3.2 పరోక్షానుకృత్త

3.1 ప్రతయక్షానుకృత్త
ఒకరు చెపపన విషయానిో యథాతథంగా ఉనోది ఉనోటుోగా చెపపడం ప్రతయక్షానుకృత్త.
ఉదా:
i.

"స్తగునీరు... తాగునీరు... రోడో వంటి ప్రజల సంక్షేమం కోసం ప్రభుతవం చేపటేి పనులపై జీఎసీి
విధంచడం అన్నయయం. ప్రభుతవ కాంట్రాకుి పనులపై జీఎసీి ఎతేతయండి. కనీసం 5 శాతానికి తగగంచండి.
ఒకక తెలంగాణకు మత్రమే కాదు... అనిో ర్మషాాలకూ ఇది భారమే" అంటూ ముఖయమంత్రి కేసీఆర్
స్తక్షాతూత ప్రధానమంత్రి మోదీకి వినోవించ్చరు.(ఆం. జ్యయ. 06-08-2017. పుట: 1)

ii.

ఐర్మసలో చైన్న ర్మయబారి జేయి మటాోడుతూ... "ద. కొరియాలో క్షిపణి రక్షణ వయవసథ ‘థాడ్’
ఏర్మపటుచేయడం చ్చలా పెదే తపుప. ఉ. కొరియా సంక్షోభ పరిషాకర్మనికి ఇదెంత మత్రమూ ద్యహదం
చేయదు. ఆ ద్దశ సరిహదుే వెంబడి సైన్నయనిో మోహరించి బెదిరింపుకు పాలపడుతున్నోరు. ఆంక్షలు
విధంపు వలో సమసయ మరింత పెరుగుతుంది" అని అన్నోరు. (నవ. తె. 07-08-2017. పుట: 2)
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iii.

‘దాదా మీరు న్నకు తండ్రిలాంటివారు. ననుో ముందుకు నడిపంచిన మరగదరిశ’ అని పేరొకంటూ ప్రధాని
మోదీ మజీ ర్మష్ట్రపత్త ప్రణబ్ ముఖరీాకి లేఖ ర్మశారు. (నమస్తత. తె. 04-08-2017. పుట:5)

3.2 పరోక్షానుకృత్త
అనుకృతాంశంలోని

శబాేలను

యథాతథంగా

కాకుండా

విషయానిో

మత్రమే

అనుకరించటం

పరోక్షానుకృత్త.
ఉదా:
i.

పండోపై ఉనో రస్తయన్నల వలో మ కూతురికి లివర్ వాయధ వచిాందని వైదుయలు చెపాపరు. (ఆం. జ్యయ.
06-08-2017. పుట: 2)

ii.

యావత్ తెలంగాణ ప్రజల బతుకు చెరువులతో ముడిపడి ఉందని ర్మష్ట్ర భారీ నీటిపారుదల శాఖ మంత్రి
టి. హరీశ్ ర్మవు అన్నోరు. (ఆం. జ్యయ. 06-08-2017. పుట: 6)

iii.

ద్దశర్మజకీయాలోో స్తవచఛ వచిాంది కానీ, స్తంసకృత్తక రంగంలో ఇంకా ర్మలేదని ప్రఖ్యయత కవి గులాార్
అన్నోరు. (వారత. 07-08-2017. పుట: 2)

4. యతతదరథక వాకాయలు
దినపత్రికలలో ఈ వాకాయల ప్రయోగం తకుకవగా కనిపసోతంది. ఎందుకంటే తెలుగు భాషకు ఈ ప్రయోగాలు
సహజాలు కావు.
ఉదా:
i.

ఎకకడైతే మొదలవుతుంద్య.. అకకడే ఆపతే ప్రయాణీకులకు ఇబబంది లేకుండా ఉంటుందనే అభిప్రాయం
వయకతం అవుతోంది. (వారత. 18-08-2017. పుట: 2)

ii.

ఎపుపడైతే వాళ్ళు మనకు దూరం అవుతారో అపుపడే తెలుసోతంది. (నవ. తె. 18-07-2017. పుట: 8)

iii.

‘న్నకు దకకనిది... ఎవరికీ దకకనివవను... ’ (నవ. తె. 05-08-2017. పుట: 2)

5. సంప్రదించిన గ్రంథాలు
1. కుమరద్దవి, సుంకర. 1983. తెలుగు వార్మత పత్రికలోో భాషా సవరూప ప్రయోగాలు. అనంతపురం:
శ్రీకృషుద్దవర్మయ విశవవిదాయలయానికి సమరిపంచిన పహెచ్. డి. సిదాుంత గంథం.
2. కృషుమూరిత, భద్రిర్మజు. 2014. తెలుగు భాషాచరిత్ర. హైదర్మబాదు: పటిి శ్రీర్మములు తెలుగు
విశవవిదాయలయం. (మొదటి ముద్రణ:1975)
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3. కృషుమూరిత, భద్రిర్మజు.2014. భాష, సమజం, సంసకృత్త. హైదర్మబాదు: నీల్క్ కమల్క్ పబిోకేషన్ు.
(మొదటి ముద్రణ:2000)
4. న్నర్మయణ రడిు. సి. (ప్ర. సంపా). 2016. తెలుగు పత్రికలు, ప్రస్తర మధయమల భాషా సవరూపం.
హైదర్మబాదు: తెలంగాణ స్తరసవత పరిషతుత.
5. పవన్ కుమర్, పమిా. 2003. కటాి వరదర్మజు దివపద ర్మమయణం: భాషా పరిశీలన. హైదర్మబాదు:
హైదర్మబాదు విశవవిదాయలయానికి సమరిపంచిన పహెచ్. డి. సిదాుంత గ్రంథం.
6. ర్మమర్మవు, చేకూరి. 2002. తెలుగు వాకయం. హైదర్మబాదు: సీవయ ప్రచ్చరణ. (ప్రథమ ముద్రణ:
1975)
7. ర్మధాకృషు, బూదర్మజు. 1981. ఈన్నడు భాషాసవరూపం. హైదర్మబాదు: ఉషోదయా పబిోకేషన్ు ప్రైవేట్
లిమిటెడ్.
8. సీతార్మమచ్చరుయలు, బహుజనపలిో. 1996. ప్రౌఢ వాయకరణము. గుంటూరు: టెకిోకల్క్ పబిోషర్ు.
9. సుబ్రహాణయం, ప.యస్. 2015. ఆధునిక భాషా శాస్త్ర సిదాుంతాలు. హైదర్మబాదు: పటిి శ్రీర్మములు
తెలుగు విశవవిదాయలయం. (మొదటి ముద్రణ:1984)
*****
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