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0 పరిచయం: 
తెలుగు సాహిత్య చరిత్రలో దక్షిణంధ్రయుగానికి కీలకమైన సాానం ఉంది. ఈ యుగంలో త్ంజావూరు రాజయం 

ప్రాముఖ్యత్ను సంత్రించుకొని, సాహిత్య చరిత్రలో కొత్త పాదులువేసంది. రఘునాథనాయకుని పాలన, సాహిత్య, 
ఆరాికరంగాలలో మూడుపువ్వులు ఆరుకాయలుగా విరాజిల్లంది. రఘునాథనాయకుని అనంత్రం అత్ని కుమారుడైన 
విజయరాఘవనాయకుడు అధికారంలోకి వచ్చి, క్రీ.శ.1633-1673 మధ్యకాలంలో పాలన సాగంచాడు. ఇత్డు 
రాజకవి. సాహిత్యయనికి, సంగీత్యనికి ఎంతో సేవచేశాడు. త్ంజాపురాంధ్రనాయకుల పాలనా కాలాలలో ఇత్ను 
పాల్ంచ్చన కాలం సురణయుగంగా పేరందింది.  విజయరాఘవనాయకుడు సుయంగా 57కు పైగా రచనలు చేశాడని 
సాహిత్య చరిత్రలు తెల్యజేస్తతనాాయి. ప్రస్తతత్ం ఏడు రచనలు మాత్రం లభ్యమవ్వతునాాయి.  

విజయరాఘవనాయకుని కాలంలో త్ంజావూరిలోని తెలుగు ప్రజలు ఎంతో  ఆదరణ పందారు.  త్యము 
జీవించ్చంది త్మిళ ప్రాంత్ంలో అయినా, వీరంత్య తెలుగు భాషను మాట్లలడినట్లల, రచనలను చేసనట్లల చారిత్రకాధారాల 
వలల తెలుస్తంది. ఈ కాలపు రచనలలోని తెలుగు వాడుకలో ఎంతో వైవిధ్యం ఉంది. ఆ వైవిధాయనిా విశేలషిస్తత, 
విజయరాఘవనాయకుని లభిస్తతనా  రచనలలోని  విప్రనారాయణచరిత్రలో సంధి ప్రయోగాలను, విశేషాలను 
వివరించడానికి ఈ పత్రం పరిమిత్మవ్వతునాది. ముందుగా విప్రనారాయణచరిత్ర కథంశానిా సంక్షిపతంగా పరిచయం 
చేయడం జరుగుతునాది. 
 
1.0 విప్రనారాయణచరిత్ర  సంక్షిపత పరిచయం:  

విప్రనారాయణచరిత్ర క్రీ.శ.1652వ సంవత్సరంలో రాయబడడ యక్షగానం. విజయరాఘవనాయకుడు ఈ 
యక్షగానానిా రాయడానికి ముందు తెలుగులో అనేకమంది విప్రనారాయణచరిత్ర రాశారు. సారంగు త్మమయ 
వైజయంతి విలాసం అనే పేరుతో విప్రనారాయణచరిత్ర (ప్రచురణ:2008)ను  కావయంగానూ, చదలవాడ మలలన 
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విప్రనారాయణచరిత్రము (ప్రచురణ:1915) అనే పేరుతో ప్రబంధ్ంగానూ, పానుగంటి లక్ష్మీనరసంహరావ్వ 
విప్రనారాయణ (ప్రచురణ:1994) అనే పేరుతో నాటకంగానూ రాశారు.  

దక్షిణకాశిలో ఉండే  విష్ణణభ్కుతడైన విప్రనారాయణునికి పుణయక్షేత్రాల సందరశనమంటే మకుువ ఎకుువ. 
విప్రనారాయణుడు కుట్లంబం, త్ల్లదండ్రులపటల విరకితచంది, సనయసంచ్చ, విజయరాఘవనాయకుడు పాల్ంచే 
దక్షిణదాురకలోని రాజగోపాలసాుమిని దరిశంపగోరి, పయనమై అకుడకి వెళ్తతడు. అకుడ రాజగోపాలసాుమి దరశనం 
చేస్తకొని, పూజలు నిమిత్తం అకుడే ఆశ్రమానిా నిరిమంచుకొని ఉంట్లడు. మనాారుగుడిలోని రాజగోపాలసాుమి 
విప్రనారాయణునిపై కొంత్ వినోదానిా కల్పంచాలని ఒక వూయహం పనుాత్యడు. 

ఆ వూయహంలో భాగంగా;  దేవదేవి, స్దరీమణులు రావడం, దేవదేవి విప్రనారాయణుణ్ణణ హిహించడం, 
విప్రనారాయణుడు దేవదేవి మాయలోపడి వారి ఇంటికి వెళళడం, అకుడ అవమానాలు పడడం మొదలైనవన్నా 
జరుగుత్యయి.  విప్రనారాయణుడు త్నకు అవమానం జరగడానికిగల కారణనిా తెలుస్తకొని చ్చంతిసాతడు. త్న 
చ్చంత్నకు కారణమైన రాజగోపాలసాుమిని చేరి, వేడుకుంట్లడు. దానికి రాజగోపాలసాుమి విప్రనారాయణుని శిష్ణయడి 
వేషం ధ్రించ్చ, బంగారు గన్నాతో త్న అత్తవారింటికి రాయబారానికి వెళ్తతడు. బంగారు గన్నా స్వుకరించ్చన అత్త, 
విప్రనారాయణుణ్ణణ ఇంటికి ఆహ్వునింప కోరుతుంది. విప్రనారాయణుడు తిరిగ ఇంటికి వసాతడు. వచ్చి, ఇంత్కుముందు 
త్న అత్తవాళ్ళళ చేసన అవమానానికి బాధ్పడత్యడు. అంతేకాక, దేవదేవి వదదకు వెళ్ళళ, ‘విష్ణణనామసమరణలో ఉనాననుా 
హిహించ్చ, నా తోటివారి ముందు అవమానానికి గురిచేశావ్వ, న్నకిది త్గునా?’ అంటూ వాపోత్యడు.  

విప్రనారాయణుడు యదావిధిగా మరుసటి రోజు ఉదయానేా లేచ్చ, రాజగోపాలుణ్ణణ దరిశంచుకోవడానికి వెళ్తతడు. 
అపపటికే మనాారుగుడిలో ఉండవలసన పంచ పాత్రలలో ఒకటైన బంగారు గన్నా పోయిన విషయం తెల్స, గుడిపూజారి 
విచారణ మొదలు పెడత్యడు. ఆ బంగారు గన్నా విప్రనారాయణుని అత్తవారింట్లల ఉందని ‘దాస’వలల తెలుస్తతంది. ఆ 
విషయం తెల్స, గుడి అధికారులు విచారణ కోసం, దేవదేవిని, విప్రనారాయణుణ్ణణ విజయరాఘననాయకుని కొలువ్వకి 
పిల్పిసాతరు. అకుడ దేవదేవి “ఈ పరిసాతికంత్టికీ కారణం నేనే”నని జరిగన సంఘటనలను వివరించ్చ, కొలువ్వలో త్న 
త్పుపను ఒపుపకుంట్లంది. ఇదంత్య తిలకిస్తతనా రాజగోపాలసాుమి కొలువ్వలో సాక్షాత్ురించ్చ ‘విప్రనారాయణుడు చాలా 
గొపపవాడు. త్రిలోకాలలో పేరెనిాక గనావాడు. అత్నికి బంగారు గన్నా ఒక లెకుకాదు’ అని అత్నిపటల హిత్వచనాలు 
పల్కి వెళ్ళళపోత్యడు. ఈ ఘటటంతో విప్రనారాయణచరిత్ర పూరతవ్వతుంది. 
1.1 విప్రనారాయణచరిత్ర: సంధి: 
  ‘సంధి’ అనే పదానికి ప్రాచీనులు, ఆధునికులు ఎనోా అభిప్రాయాలను వయకతం చేశారు. సంధికి ప్రధానం పదాల 
పందిక, కూరుప (సనిాకరష). పాణ్ణని త్న అషాటధాయయిలో “పరఃసనిాకరషః సంహిత్” (శ్రీహరి, రవాు. 2015:183,184 
(01.04.109)) అని స్తత్రీకరించాడు. ఏవైనా రెండు వరాణలు అరామాత్రాకాలం కంటే త్కుువ సమయంలో వయవధానం 
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లేకుండా ఉచిరింపబడడం సంహిత్.  ‘సంహిత్’ అనే పదానికి వరాణల పందిక, సామీపయం, సనిాకరష (సమీపం, చేరువ) 
అనే అరాాలునాాయి. ఇంకా ‘సంహిత్’ అంటే ఒక వరాణనికి మరక వరాణనికి మధ్య ఉండే అరామాత్రాకాల్క వయవధానం.  
 సంసుృత్ సంధి సంప్రదాయానికి భినాంగా తెలుగుసంధి సంప్రదాయం ఉంట్లంది. ప్రాచీన తెలుగు వాయకరతలు 
సంసుృత్ సంధిని అనుసరించే, తెలుగుసంధికి వాయకరణ నిరుచనాలు రాశారు. వారిలో ఆంధ్రభాషాభూషణం రచ్చంచ్చన 
కేత్న సంధిని... 

కం: ‘మొదల్పదము తుది వరణము  
వదలక పైపదము మొదల్ వరణముతోడన్ 
గదియగ సంధులునాాఁదగు...’ (ఆం. భా. భూ.01:43) అని నిరుచ్చంచాడు.  

వినాకోట పెదదన త్న కావాయలంకారచూడామణ్ణలో... 
తే. గీ: ‘ఆది శబాదంత్ వరణంబు నంత్య శబద 
 పూరు వరణంబుతోాఁగూడాఁబొతుతచేత్ 
 సంధియగుాఁగారక క్రియా సంగత్ములు 
 పెకుు రూపంబులవి గానిపింతుాఁదెల్య’ (కా. చూ. 1972:165 (9:45)) అని చపాపడు.  
వీరిదదరూ పూరు పదంలోని అంత్య వరాణనికీ, పర పదాంలోని ఆది వరాణనికీ మధ్య జరిగే క్రియను సంధిగా 

వయకీతకరించారు. దీనిా సపషటపరుస్తత, చ్చనాయస్తరిగారు బాలవాయకరణంలో “పూరు పరసురంబులకుం బరసురం 
బేకాదేశంబగుట సంధి యనంబడు” (సం. ప., స్త.01:14) అని సంధిని నిరుచ్చంచారు. వీరి అభిప్రాయం ప్రకారం 
పూరు, పర పదాలలోని సురాలకు పరపదంలోని సురం (వరణం), రెండిటి సాానంలో (ఏకాదేశంగా) నిలుస్తతంది అని 
అరాం. ఈ విధానానేా సంధిగా వయకీతకరించారు స్తరి. 

ఆధునిక భాషాశాస్త్ర సదాధంత్యలు అను పుసతకంలో సంధిని “ఒక పదంలోని ధ్ునులు ఆ పదానికిగాన్న లేక 
వాకయంలో దాని పకునునా పదాలకుగాన్న చందిన సమీపధ్ునుల వలల మారుప చందుత్యయి అనేది సంధి” (స్తబ్రహమణయం, 
పి.యస్. 2015:343) అనాారు. చేకూరి రామారావ్వ వంటి భాషావేత్తలు సంధికి “త్ురితోచాిరణలో అవయవహిత్ంగా 
వచ్చిన శబాదలోల జరిగే ధ్ునులమారిపడి సంధి” (సంపా. కృషణమూరిత, భ్ద్రిరాజు. 2014:354) అనాారు. వీరి 
అభిప్రాయాలు అంగీకరించడానికి యోగయంగా ఉనాాయి. 

 
తెలుగులో సంధి జరిగే విధానానిా కింది పటిటకలో నిరూపించడం జరిగంది. 
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 తెలుగుసంధి  
 

అంత్ససంధి (పదమధ్య సంధి)                                         బాహయసంధి (పదాంత్ సంధి) 
Internal sandhi                                                 external sandhi 

 
                                 అచసంధి                                              హలసంధి 
   

                                             అచుి+అచుి           అచుి+హలుల          హలుల+హలుల     హలుల+అచుి 
     యడాగమం        త్రికసంధి  దృత్సంధి 
     ఉత్ుసంధి     గసడదవాదేశసంధి      
     అత్ుసంధి     అజ్లలపసంధి 
     ఇత్ుసంధి     ట్లగాగమ సంధి 
     ఎత్ుసంధి     నుగాగమ సంధి 
     ధీరాాచసంధి     దుగాగమ సంధి 

1.2 అంత్ససంధి (పదమధ్య సంధి) internal sandhi:  
ధాతువ్వ(root) లేదా ప్రాతిపదిక(stem)కి, ప్రత్యయానికి(affix) మధ్యసంధి జరిగతే దానిని అంత్ససంధి 

లేదా పదమధ్య సంధి(internal sandhi) అంట్లరు. అంటే, రెండు అరాకాలు పదంగా రూపాంత్రం చందటం.   
ఉదా:-   ధాతువ్వ/ప్రాతిపదిక + ప్రత్యయం = పదం/పదాంశం 

1. రముమ + అని = రమమని (విప్ర.2007:34) 
2. జడియు + అక = జడియక (విప్ర.2007:56) 
3. వచుి + ఇన = వచ్చిన (విప్ర.2007:23) మొదలగునవి. 

1.3 బాహయ సంధి (పదాంత్ సంధి) external sandhi: 
 ఏవైనా రెండు పదాల కలయిక ఇందులో ప్రధానం. ఇది అచసంధి, హలసంధి అని రెండు విధాలు. అజంత్  
రూపాలపై జరిగే సంధి అచసంధి. హలంత్ రూపాలపై జరిగే సంధి హలసంధి. 
1.4 అచసంధి: 

‘అచుిలు’ ప్రధానంగా చేస్తకొని జరిగే సంధి అచసంధి. ఈ అచసంధి ‘అచుి + అచుి, అచుి + హలుల’ 
అనారీతిలో జరుగుతుంది.  
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1.4.1 అచుి+అచుి: 
 పూరు (మొదటి)పదం చ్చవరలోనూ, పర (రెండవ)పదం మొదటిలోనూ అచుిలే ఉనాపుడు పూరుపద 
చ్చవరలోని అచుి తొలగపోవటం లేదా అలాగే నిల్చ్చ ఉండటం జరుగుతుంది. పూరుపదాచుి తొలగపోక అలాగే నిల్చ్చ 
ఉనా సందరభంలో ‘యడాగమం’ వస్తతంది. 
1.4.1.1 యడాగమం: 
 పూరుపదం చ్చవరలోనూ, పరపదం మొదటిలోనూ అచుిలే ఉనాపుడు పూరుపద చ్చవరాచుి తొలగపోవడం 
గాన్న, యడాగమంగాన్న వస్తతందని తెలుస్తకునాాం. చ్చనాయస్తరిగారు యడాగమానిా “సంధిలేనిచోట సురంబు కంటం 
బరంబయిన సురంబునకు యడాగమంబగు” (బాల వాయ., సం. ప., స్త.03:16) అని స్తత్రీకరించారు. 
యడాగమంలో ‘య్’ అనాది ఇత్సంజఞ రూపంగా పరపదాదిలో వస్తతంది. ఈ దృషిటతో విజయరాఘవ్వనాయకుని 
విప్రనారాయణచరిత్ర పరికించగా యడాగమ రూపాలు ఎకుువగా ఉనాాయి. 

ఏ + ఊరు = ఏ + య్ + ఊరు = ఏయూరు (విప్ర.2007:28) 
త్యర + అయోయ = త్యర + య్ + య్ + అయోయ = త్యరయయయోయ (విప్ర.2007:49) ఈ ఉదాహరణలో 

యడాగమం అనాది దిుత్ుంగా వచ్చింది.  
1.4.1.2 ఉత్ుసంధి: 
 “ఉతుతనకచుి పరంబగునపుడు సంధియగు” (బాల వాయ., సం. ప. స్త.01:15) పూరు పదాంత్ంలో ఉతుత (ఉ 
- హ్రసు అచుి) ఉండి పరపదాదిలో అచుిలేవైనా ఉనాటలలతే, పూరు పదాంత్ంలోని హ్రసు ‘ఉ’ లోపిస్తతంది. ఈ విధ్మైన 
దృషిటతో విప్రనారయణచరిత్ర చూసేత ఉత్ుసంధి నిత్యంగా (ఎలలపుడు) జరిగంది. 

ఉదా:-   పదం + పదం (word + word)                   
ఉ+అ> వచిను + అట = వచినట (విప్ర.2007:12)   
ఉ+ఆ> నిండు + ఆరు = నిండారు (విప్ర.2007:02)  
ఉ+ఇ> ఒపుప + ఇంపు = ఒపిపంపు (విప్ర.2007:54) 
ఉ+ఈ> కోరెులు + ఈడేరె = కోరెులీడేరె (విప్ర.2007:22) 
ఉ+ఉ> ఎందు + ఉండి = ఎందుండి (విప్ర.2007:33) 
ఉ+ఊ> నోరు + ఊరి = నోరూరి (విప్ర.2007:11) 
ఉ+ఎ> వీడు + ఎను = వీడెను (విప్ర.2007:05) 
ఉ+ఏ> ననుా + ఏలు = ననేాలు (విప్ర.2007:22) 
ఉ+ఐ> హెచుి + ఐన = హెచలిన (విప్ర.2007:04) 
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ఉ+ఒ> చంద్రుడు + ఒక = చంద్రుడొక (విప్ర.2007:12) 
ఉ+ఔ> పాలు + ఔనా = పాలౌనా (విప్ర.2007:45) 

పదం + పదకలపం (word  + clitic) 
కొలువ్వ + ఐ = కొలువై (విప్ర.2007:57) 
నట్లడు + ఓ= నట్లడో (విప్ర.2007:19) 

1.4.1.3 అత్ుసంధి: 
 అత్ుసంధిలో మొదటి (పూరు), రెండవ (పర)పదాలలో మొదటిపద హ్రసు (చ్చనా) ‘అ’కి రెండవ పదాదిలో 
ఉనా అచుితో సంధి చేయటం జరుగుతుంది. ఈ సంధి విధానంలో మొదటి పదాంత్యచుి వైకల్పకం (లోపించటం, 
లోపించకపోవటం)గా ప్రవరితలులతుంది. లోపించనపుడు చ్చనాయస్తరి చపిపన యడాగమ స్తత్రం వరితస్తతంది.  
(1) పరపదాదయచుి మొదటి పదంలోని సహజ హ్రసు‘అ’కారంతో సంధిచేయగా, మొదటిపదాచుి లోపించ్చన 
రూపాలు. 

అ+అ> గనా + అయయ = గనాయయ (విప్ర.2007:22)  
అ+ఆ> వింత్ + ఆయె = వింత్యయె (విప్ర.2007:17) 
అ+ఇ>  తెలలన + ఇ = తెలలని (విప్ర.2007:45)  
అ+ఉ> వదదన + ఉనా = వదదనునా (విప్ర.2007:32) 
అ+ఎ> ఇంక + ఎందు = ఇంకందు (విప్ర.2007:27) 
అ+ఏ> అట + ఏ = అటే (విప్ర.2007:19) 
అ+ఐ>  వింత్ + ఐన = వింతైన (విప్ర.2007:27) 
అ+ఓ> రార + ఓయి = రారోయి (విప్ర.2007:50) 
అ+ఔ>  ఔర + ఔర = ఔరౌర (విప్ర.2007:49) ఇది ఆమ్రేడిత్రూపం. అత్ుసంధిలో ప్రవరితలులతుంది.  

(2) పరపదాదిలో అచుి ఉనాపుడు పూరుపదంలోని సహజ హ్రసు ‘అ’కారం లోపించని రూపాలకి యడాగమం 
రావడం. 

అ+అ> కోవిల + అధికారి = కోవిల + య్ + అధికారి =  కోవిలయధికారి (విప్ర.2007:50) 
వేళల + అందు = వేళల + య్ + అందు = వేళలయందు (విప్ర.2007:04) 

(3) వయతిరేక అసమాపక క్రియాపదంలో హ్రసు‘అ’కారానికి ఉతుత పరంకాగా ‘అ’కారం లోపించ్చంది.  రచయత్ 
విప్రనారాయణచరిత్రలో అసమాపక క్రియా పదాలు ఎకుువగా ఉపయోగంచలేదు.  

భాషింపక + ఉనా = భాషింపకునా (విప్ర.2007:58) 
వెడల్పోక + ఉనా = వెడల్పోకునా (విప్ర.2007:34) 
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(4) భూత్కాల్క ధాతుజ విశేషణం చ్చవరి ‘అ’కారం వికలపంగా వచ్చిన రూపాలు ఉనాాయి.  
వచ్చిన + అధికారి = వచ్చిన + య్ + అధికారి = వచ్చినయధికారి (విప్ర.2007:39) 
అనిన + ఆరేయి = అనిన + న్ + ఆరేయి = అనిననారేయి (విప్ర.2007:46) 

1.4.1.4 ఇత్ుసంధి:   
 పూరుపదాంత్ంలో ఉనా హ్రసు‘ఇ’కి పరపదాదిలోని అచుిలు పరమైతే ఇత్ుసంధి జరుగుతుంది. ఇత్ుసంధి 
జరిగే సందరభంలో పూరు పదాంత్ంలో ఉనా ‘ఇ’కారానికి సంధి కొనిాసారుల నిత్యంగానూ, కొనిాసారుల వైకల్పకంగానూ 
జరుగుతుంది. సంధి జరగనపుడు ‘యకారం’ ఆగమంగా వస్తతంది.  
(1) పూరుపదాంత్ంలోని ఇకారానికి పరాచుి పరమైనపుడు పూరాుచలిన ‘ఇ’ వికలపంగా లోపించ్చన రూపాలు 
విప్రనారాయణచరిత్రలో మచుికు దరశనమిస్తతనాాయి.  
లోపించ్చన రూపాలు      

ఇ+అ> ఉంటిని+అమమ=ఉంటినమమ (విప్ర.2007:42)  
ఇ+ఆ> చలలని+ఆయెను=చలలనాయెను (విప్ర.2007:42)   
ఇ+ఇ>  అనిా + ఇనిా = అనిానిా (విప్ర.2007:50)  
ఇ+ఉ>  కూడి + ఉండగా = కూడుండగా (విప్ర.2007:36) 
ఇ+ఎ> రేయి + ఎలల = రేయెలల (విప్ర.2007:30) 
ఇ+ఏ>  ఏమిటికి + ఏ = ఏమిటికే (విప్ర.2007:28) ‘ఏ’ అనేది పదకలపం. 
ఇ+ఐ> పచిని + ఐ = పచినై (విప్ర.2007:11) ‘ఐ’ పదకలపం. ఇత్యునికి పదకలాపలతో సంధి జరిగంది. 
ఇ+ఔ> మంచ్చవాడవి + ఔదువ్వ = మంచ్చవాడవౌదవ్వ (విప్ర.2007:57) 

లోపించని రూపాలు (యకారాగమాలు) 
న్నటి + ఏరు = న్నటియేరు (విప్ర.2007:17) 
పోరామి + ఐన = పోరామియైన (విప్ర.2007:49)  

(2) “ఏమాయదుల ఇతుతనకు సంధి వైకల్పకముగానగు” (బాల వాయ., సం. ప., స్త.05:18) అంటూ చ్చనాయస్తరిగారు 
ఇత్ుసంధి వికలాపనిా చపాపరు. విప్రనారాయణచరిత్రలో ఇత్ుసంధి పదాల ప్రసాతవన ఉంది. 
సంధి జరిగన రూపాలు                               

ఇది + ఎనాడు = ఇదెనాడు (విప్ర.2007:47)  
సంధి జరగని రూపాలు (యకారాగమం) 

ఏమి + అన = ఏమి + య్ + అన = ఏమియన (విప్ర.2007:58) 

<16-30>

http://www.languageinindia.com/


Language in India   www.languageinindia.com     ISSN 1930-2940     17:12 December 2017 
Dr. Pammi Pavan Kumar, and Mr. Badikala Ramesh, విజయరాఘవనాయకుని విప్రనారాయణచరిత్ర: సంధి విశేషాలు 

 

8 

      
 

(3) భూత్కాల్క అసమాపక క్రియా రూపంలో ఇత్ుసంధి పాటించ్చన విధానం విప్రనారాయణచరిత్రలో ఉంది. అయితే, 
రచయిత్ వాయవహ్వరిక కోణంలో రచన చేయడంవలల, ఇలాంటి రూపాలు రచనలో ఎకుువగా ప్రయోగంచలేదు.  

వచ్చి + ఉనాదయాయ = వచ్చి + య్ + ఉనాదయాయ = వచ్చియునాదయాయ (విప్ర.2007:15) 
దూరి + ఆపరిశుదధ = దూరి + య్ + ఆపరిశుదధ = దూరియాపరిశుదధ (విప్ర.2007:36) 

(4) సమాపకక్రియలో ఇత్ుం లోపించ్చన రూపాలు  విప్రనారాయణచరిత్రలో ఉనాాయి. 
‘తెచ్చిరి+అట=తెచ్చిరట (విప్ర.2007:55)’ ప్రథమపురుష క్రియారూప పదంలో ఇత్ుసంధి నిత్యం. 
‘వచ్చితి+అయయ=వచ్చిత్యయ (విప్ర.2007:40)’ ఉత్తమపురుష క్రియారూప పదంలో ఇత్ుసంధి నిత్యం. 
‘చూడండి+అ=చూడండ (విప్ర.2007:50)’ ఇత్ుసంధికి అపవాదురూపం. త్మిళ ప్రభావంవలల జరిగంది.  

1.4.1.5 ఎత్ుసంధి:  
 పూరుపదాంత్మైన హ్రసు‘ఎ’కి పరపదాదిలోని అచుి పరమైనపుపడు సంధి జరిగన రూపాలు 
విప్రనారాయణచరిత్రలో లేవ్వ. సంధి జరగక యడాగమం వచ్చిన రూపాలు ఉనాాయి. అంతేకాక, ఈ రచనలో  
విజయరాఘవనాయకుడు ఎత్యునికి సంధి కలపక పదాలను సుత్ంత్రంగా  ప్రయోగంచాడు.   
సంధి జరగని రూపాలు(యడాగమం) 

అరుదె + ఎనాగ = అరుదెయెనాగ (విప్ర.2007:08) 
తేన్న + అంట = తేన్న + య్ + అంట = తేన్నయంట (విప్ర.2007:40) 

1.4.1.6 ధీరాాచసంధి 
 అజంత్ రూపం పరమైనపుడు పూరుపదాంత్ంలోని ధీరాాచుికు, సంధిలో లోపం వరితంచదు. అందుకు 
బదులుగా యడాగమం వస్తతంది. ఇలాంటి రూపాలు విప్రనారాయణచరిత్రలో అరకొరగా ప్రసాతవించబడాడయి.  
 కదటవే + ఓ + అకాు = కదటవే+వ్+ఓ+య్+అకాు = కదటవేవోయకాు (విప్ర. 2007:20) 

కాన్న + ఓ + అకాు = కాన్న+వ్+ఓ+య్+అకాు = కాన్నవోయకాు (విప్ర. 2007:18)  
పై ఉదాహరణలోల పూరాుంత్ దీరాాలుగా గురితంచబడే రెండు వరాణలు అలాగే ఉండి, పర పదంతో సంధి చేసే 

క్రమంలో, వాటికి ‘వ్, య్’ అనా ఆగమాలు వచ్చి చేరి, పదాలుగా ప్రవరితలాలయి. 
 న్న + ఎలదోటకు = న్నయెలదోటకు (విప్ర. 2007:26) యడాగమం. 
1.4.2 అచుి + హలుల: 
 మొదటి పదం చ్చవరలోని అచుికు, రెండవ పదం మొదటిలోని హలులకు సంధి చేయటం దీనిలో ముఖ్యయదేదశం. 
ఈ విధానం త్రికసంధి రూపాలైన ‘ఆ, ఈ, ఏ’లలోనూ, గసడదవాదేశ సంధిలోనూ ఎకుువగా జరుగుతోంది. 
 త్రికసంధిలో ‘ఆ, ఈ’లు నిరేదశాత్మకాలను స్తచ్చంచే త్యవ్వలో వసాతయి. ‘ఏ’ అనాది ప్రశాారాకానిా తెల్పే 
సందరభంలో వస్తతంది. చ్చనాయస్తరిగారు బాలవాయకరణంలో త్రికసంధిని గూరిి “ఆ, ఈ, ఏ అను సరునామంబులు 
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త్రికంబునాాఁబడు” (బాల వాయ., సం. ప., స్త.04:09) అంటూ త్రికాలను తెలుపతూ ఉదాహరణ సహిత్ంగా 
వివరించారు. అదేవిధ్ంగా విజయరాఘవనాయకుని విప్రనారాయణచరిత్రలో త్రికసంధి జరిగన, జరగని రూపాలు 
ఉనాాయి.  
1.4.3 త్రికసంధి:        

ఆ + నగరం = అనాగరం (విప్ర.2007:05)       
ఈ + విధ్ం = ఇవిుధ్ం (విప్ర.2007:04,22)        
ఏ + వారి = ఎవాురి (విప్ర.2007:58)       

సంధి జరగని రూపాలు  
ఈ + విధ్ంబున = ఈవిధ్ంబున (విప్ర.2007:04,19,49)  
ఈ + విధాన = ఈవిధాన (విప్ర.2007:54)  
ఏ + విధ్ంబున = ఏవిధ్ంబున (విప్ర.2007:57) 

(1) త్రికసంధికి విప్రనారాయణచరిత్రలో ఊషమ, రేఫలు పరమైనపుడు సంధి జరగని రూపాలు ఉనాాయి. 
ఆ + సమయంబున = ఆసమయంబున (విప్ర.2007:48,53,29,60) 
ఈ + రీతి = ఈరీతి (విప్ర.2007:51,49,56,60) 

(2) త్రికసంధిలో సంధి జరగనపుడు యకారం రావడమేగాక, దిుత్యునిా పందిన రూపం ఒకటి 
విప్రనారాయణచరిత్రలో ఉంది.   
 ఈ + ఏటి = ఈ + య్ + య్ + ఏటి = ఇయేయటి (విప్ర.2007:17) 
1.4.4 గసడదవాదేశ సంధి: 
 చ్చనాయస్తరిగారు “ప్రథమమీాఁది పరుషములకు గసడదవలు బహుళము గానగు” (బాల వాయ., సం. ప., 
స్త.13:22) అంటూ గసడదవలు ప్రవరితలేల త్యవ్వను లక్షయ సమనిుత్ంగా వివరించారు.  విప్రనారాయణచరిత్రలో  ఈ 
విధానంతో కూడిన ఉదాహరణలు సంధి జరిగన, జరగని రూపాలు ఎకుువగా ప్రసాతవించబడాడయి.  
సంధి జరిగనరూపాలు (గసడదవలు ఆదేశం) 

ఎంగల్ + తిన = ఎంగల్దిన (విప్ర.2007:38)    
చీర + కటిట = చీరగటిట (విప్ర.2007:54) 
పందెయము + కదదటవే = పందెయముగదదటవే (విప్ర.2007:20) 
పై ఉదాహరణలో విజయరాఘవనాయకుడు తెలుగు పదాలకు అపవాదు రూపాలుగా ‘పందెము‘ బదులుగా 

‘పందెయము’అన్న, ‘కదటవే’ బదులుగా ‘కదదటవే‘అన్న ప్రయోగంచాడు. 
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సంధి జరగని రూపాలు (గసడదవలు రాకపోవడం)  
ఏలాలు + త్గల్ = ఏలాలుత్గల్ (విప్ర.2007:24)  
గన్నా + పోయినది = గన్నాపోయినది (విప్ర.2007:51) 

1.4.3.1 గసడదవాదేశసంధికి అపవాదాలు: 
(1) దుందుసమాసాలలో గసడదవలు రావడం విప్రనారాయణచరిత్రలో కనిపిస్తంది. 

కాయ + కూరలు = కాయగూరలు (విప్ర.2007:25) 
త్ల్ల + త్ండ్రులు = త్ల్లదండ్రులు (విప్ర.2007:42) 

(2) క్రియా పదాలమీద గసడదవలు రావడం కనిపిస్తంది.  
అరాఁగు + తెచ్చిన = అరాఁగుదెచ్చిన (విప్ర.2007:03) 
చూచుచు + కాట్లక = చూచుచుగాట్లక (విప్ర.2007:58) 

(3) కాతారారూపాలపై గసడదవలకు సంధి జరగకపోవడం కనిపిస్తంది. 
రాలె + తేన్న = రాలెతేన్న (విప్ర.2007:11) 

(4) సంఖ్యయవాచకానికి సంధి జరగని రూపం ఒకటి లభించ్చంది.  
 నూఱు + కడవలన్నరు = నూఱుకడవలన్నరు (విప్ర.2007:09) 
(5) అవయయాలమీద సంధి జరిగన, జరగని రూపాలు విప్రనారాయణచరిత్రలో ఉనాాయి. 

మెదలు + కొదమ = మెదలుకొదమ (విప్ర.2007:16) సంధిలేదు 
సంగతి + కలదే = సంగతిగలదే (విప్ర.2007:19) సంధి ఉంది. 

 (6) వయతిరేకక్రియా రూపంలో త్దారమకంలోనూ, భ్విషయత్ అరాకంలోనూ గసడదవలు ఉనాాయి. 
 లేదు + కదరా? = లేదుగదరా? (విప్ర.2007:53) 
 దూరు + చేయక = దూరుసేయక (విప్ర.2007:32) 
(7) ఎత్ుంపై గసడదవలకు విప్రనారాయణచరిత్రలో సంధి పాటించబడింది.  
 చలెల + కదే = చలెలగదే (విప్ర.2007:31) 
 పుటటదాయె + కాపురమిట్లలయె = పుటటదాయెగాపురమిట్లలయె (విప్ర.2007:56) 
సంధి జరగని రూపం 

ఒకుతె + చ్చమెమ = ఒకుతెచ్చమెమ (విప్ర.2007:18) 
1.4.5 అజ్లలపసంధి: 

పూరుపదాంత్ంలోని అచుికు హలులపరంకాగా, అచుిలోపిస్తతంది. చ్చనాయస్తరి “పదాంత్ంబులయి 
అసంయుకతంబులైన నులురుల యుత్ుంబునకు లోపంబు బహుళంబుగనగు” (బాల వాయ. ఘం., ప్రకీరణ ప. 
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స్త.16:321) అనే స్తత్రం ప్రకారం పూరు పదాంత్ంలోని హ్రసు‘ఉ’కి లోపం బహుళంగా జరుగుతుంది. 
విప్రనారాయణచరిత్రలో ఇలాంటి రూపాలు అరుదు. 

త్ను + మూరిత = త్నూమరిత (విప్ర.2007:07) 
కొనిా + నాళ్ళళ = కొనాాళ్ళళ (విప్ర.2007:42) 

1.4.6 ఆగమ సంధులు: 
 విప్రనారాయణచరిత్రలో అజంత్ంగా ఉండి, హలుల అగమంగా వచ్చిన రూపాలు ఎకుువగానే ఉనాాయి. 
యడాగమం, నకారాగమం వచ్చిన రూపాలు రచనలో ఎకుువ. ట్లగాగమ రూపాలు అరుదు. దుగాగమానికి ఒకు 
ప్రయోగం మాత్రమే లభించ్చంది. 
 చ్చనాయస్తరి బాలవాయకరణంలో ‘న’కారాగమానికి “సమాసంబున నుదంత్ంబులగు స్త్రీసమంబులకుం 
బుంపులకుం బరుష సరళంబులు పరంబులగునపుడు నుగాగమంబగు” (బాల వాయ. ఘం., సం. ప., స్త.25:43), 
“ఉదంత్ంమగు త్దధరామరాక విశేషణమునకచుి పరంబగునపుడు నుగాగమంబగు” (బాల వాయ. ఘం., సం.ప., 
స్త.33:51) చపాపరు. ఈ స్తత్రాల ప్రకారం అజంత్యలకు ఆగమాలు వసాతయని లక్షాయలతో వివరించారు. అయితే, 
విప్రనారాయణచరిత్రలో ఉదంత్యలపై నకారాగమం వచ్చిన రూపాలు విజయరాఘవనాయకుడు ఉపయోగంచలేదు.  
అదంత్ రూపాలపై నకారాగమాలు  

సమయంబున + అధికారి = సమయంబుననధికారి (విప్ర.2007:49) 
చంగట + ఉనా = చంగటనునా (విప్ర.2007:28) 

ట్లగాగమ రూపాలు 
 ‘ట్లక్+ఆగమం’ కిత్సంజఞగా సంధిలో వస్తతంది. విప్రనారాయణచరిత్రలో ట్లగాగమ పదాలు త్కుువ. 

నిడు + ఊరుప = నిడు + ట్టట + ఊరుప =  నిటూటరుప (విప్ర.2007:43) 
మున్నారు + అ = మున్నాట (విప్ర.2007: అను.01) వంటి పదంకూడా ఉంది.  

దుగాగమ రూపం విప్రనారాయణచరిత్రలో ఒకటి ప్రయోగంచబడింది. 
 న్న + పదంబు = న్నదుపదంబు (విప్ర.2007:08)  
దుగాగమాలు రాని రూపాలు కూడా ఉనాాయి.  
 న్న + పాదము = న్నపాదము (విప్ర.2007:27) 
 నా + మనస్త = నామనస్త (విప్ర.2007:08) 
1.5 హలసంధి: ఈ సంధి హలుల + హలులగానూ, హలుల + అచుిగానూ జరుగుతుంది. తెలుగు భాషలో హలసంధి  
ద్రుత్యనిా అధారం చేస్తకొని పాటించబడింది. విప్రనారాయణచరిత్రలో సంధిగత్ంగా ఉండే పూరణబందువ్వ అరుదుగా 
ప్రయోగంచబడింది. పూరణబందువ్వ బదులు అరాబందువ్వ ప్రయోగాలు ఎకుువగా ఉనాాయి.   
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1.5.1 ద్రుత్సంధి (న్ (ఉ) + హలుల): 
   ద్రుత్సంధిని గూరిి బాల, ప్రౌడవాయకరణలలో  విపులమైన చరి ఉంది. వీటిలో ద్రుత్ం ప్రవరితలేల త్యవ్వలను 
చపపడం జరిగంది. చ్చనాయస్తరి ద్రుత్యనికి  “నకారంబు ద్రుత్ంబు (బాల వాయ. ఘం., సంజఞ ప. స్త.11:08), 
ద్రుత్యంత్ంబులయిన పదంబులు ద్రుత్ప్రకృతికములు” (బాల వాయ. ఘం., సంజాఞ ప. స్త.12:08) అంటూ 
ద్రుత్నిరేదశానిా, ద్రుత్ప్రకృతికాలను తెల్యజేశారు. ఈ ద్రుత్ప్రకృతికాలకు నకారాంత్ (వచుిన్, వచిడున్, నాకున్, 
నావలనన్...) పదాలను ఉదాహరణలుగా ఇచాిరు. ద్రుత్ప్రకృతికాలకు సంధిజరిగే త్యవ్వలో మారుప జరుగుతుందని 
“ద్రుత్ప్రకృతికముల మీాఁది పరుషములకు సరళములగు” (బాల వాయ., సం. ప. స్త.16:24) అని స్తత్రీకరించారు. 
ఆదేశంగా వచ్చిన సరళ్తలకు “ఆదేశ సరళములకు ముందునా ద్రుత్మునకు బందు సంశేలషలు విభాషగానగు” (బాల 
వాయ., సం. ప. స్త.17:25) అని చపాపరు. చ్చనాయస్తరి అభిప్రాయానిా ఖ్ండిస్తత, బహుజనపల్ల స్వత్యరామాచారుయలు 
ద్రుత్యనిా “నకారం బసాధారణంబు ద్రుత్ంబు” (ప్రౌడ వాయ., సంజఞ ప. స్త.07:05) అని స్తత్రీకరించారు. 
 

విప్రనారాయణచరిత్రలో  ఎకుడా సంశేలష రూపాలు  ప్రయోగంచలేదు. అలాంటిత్యవ్వలోల ప్రయోగాలను 
అరాబందు పూరుకాలుగా ప్రయోగంచారు. కొనిా సందరాభలోల బందువ్వలుగా మారినరూపాలు ఉనాాయి.   
 

(1) ద్రుత్ం + శాుసనిరుదాధలు (voiceless obstruents) 
 ద్రుత్యనికి శాుసనిరుదాధలు (శాుససురాశలైన  క,ట,త్,పలు, శాుస సపృష్టటషామలైన చ,జలు) పరమైతే, అవి 
నాదాలు (గ,డ,ద,బ,జ)గా మారడం విప్రనారాయణచరిత్రలో ఉంది. వరగయుకుు ‘ఝ’రావడం ప్రయోగంచలేదు. ఈ 
కారయం జరిగే సందరభంలో ద్రుత్ం పరవరాణనికి వికలపంగా  ససాాన్నయానునాసకం (homorganic nasal)గా 
మారుతుంది. ససాాన్నయానునాసకానికి పూరాుంత్ంలో దీరాాచుి ఉనాపుడు, అనునాసకం అరస్తనాగానూ, 
హ్రసాుచుిగా ఉనాపుడు అరస్తనాగాన్న, నిండుస్తనాగాన్న వస్తతంది.  
 హ్రసాుచుి పూరుక ‘న్(ఉ)’ పరవరణ ససాాన్నయానునాసకంగా మారుపపంది నిండుస్తనాగా మారిన రూపాలు. 

చేయన్ + కోరి = చేయంగోరి (విప్ర.2007:09) 
కనున్ + కొని = కనుంగొని (విప్ర.2007:15,18) 
హ్రసాుచుి పూరుక‘న్’ పరవరణ ససాాన్నయానునాసకంగామారి అరస్తనాగా ప్రయోగంచబడిన రూపాలు, ఈ 

యక్షగానంలో ఎకుువగా ప్రయోగంచబడాడయి. 
 ననుాన్ + పంచ = ననుాాఁబంచ (విప్ర.2007:42) 
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గుబబలన్ + చూస = గుబబలాఁజూచ్చ (విప్ర.2007:అను.04) ఈ ఉదాహరణలో సంధి జరిగే సందరభంలోనేకాక 
వయవహ్వరంలో కూడా ‘చూచ్చ>చూస’గా మారింది. 
ఆసన్ + చూపి = ఆసాఁజూపి (విప్ర.2007:44) 

దీరాాచుిపూరుక ‘న్(ఉ)’ పరవరణ ససాాన్నయానునాసకంగామారి అరస్తనాగా మారిన రూపాలు. 
 లోన + పెటిట = లోాఁబెటిట (విప్ర.2007:32) 

చేయన్ + చాల = చేాఁజాల (విప్ర.2007:12)  
(2) ‘న్(ఉ)’ + శాుసనిరుదేధత్ర హలులలు   
 శాుసాక్షరాలు (క,ట,త్,ప)కాన్న, శాుససపృష్టటషామలు కాని పరమైనపుడు న్(ఉ) వికలపంగా లోపించటం 
విప్రనారాయణచరిత్రలో ఉంది. 
న్(ఉ) లోపించ్చన రూపాలు                                       

ఆజఞన్ + సేయుచు = అజఞసేయుచు (విప్ర.2007:09)      
అంత్టన్ + నిండార = అంత్టనిండార (విప్ర.2007:11)      

లోపించని రూపాలు విజయరాఘవనాయకుడు ప్రయోగంచలేదు. 
 (3) ‘న్(ఉ)’ వాకాయంత్ంలో రావడం, రాకపోవడం 
 ప్రత్యయాంత్ంతో కూడిన, ఆగమంగా వచ్చిన ‘న్(ఉ)’ వాకాయంత్ంలో వసేత, లోపించ్చన, లోపించని రూపాలు 
విప్రనారాయణచరిత్రలో ఉనాాయి.  
లోపించ్చన రూపాలు                                     

కొలువ్వకువచి(న్) (విప్ర.2007:14)    
అపుపడిగురిసె(న్) (విప్ర.2007:27)     

లోపించని రూపాలు  
నారాయణుండు వచిను (విప్ర.2007:04)  
చలలనాయెను (విప్ర.2007:42) 
 

1.5.2 అనుకృతి: 
 తెలుగు అనుకృతిలో సాధారణంగా ‘అని’ అనే ధాతురూపం ప్రయోగాలోల ఉంట్లంది.  ఈ అనుకరణ అనాది 
ధ్ునయనుకరణ శబాదల అనుకృతి, సంసృత్ శబాదల అనుకృతి అని రెండు విధాలు.  విప్రనారాయణచరిత్రలో అనుకరణ 
రూపాలు ప్రయోగంచబడాడయి. 
(1) ధ్ునయనుకరణ పదాల అనుకృతి 
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 ఈ అనుకరణలో ధ్ుని ప్రధానంగా శబాదలు ప్రవరితలులత్యయి. ‘అను’ ధాతువ్వ గల రూపాలు 
విప్రనారాయణచరిత్రలో లభ్యం. 
 ఘలులఘలులమనకంచు (విప్ర.2007:50) ‘అను>అన’గా మారింది.  

కలకలమనుచు (విప్ర.2007:17) 
 ధ్ుని ప్రధానంగా ఉండి ‘అను’ ధాతువ్వ లేకుండా ప్రవరితల్లన రూపాలు విప్రనారాయణచరిత్రలో  ఉనాాయి. 
వాటిలో పరరూపసంధి జరిగంది.  

వింత్వింత్యయె (విప్ర.2007:51) ‘ఆయె’ పరరూపంగా సారపడింది.  
(2) సంసుృత్ శబాదల అనుకృతి 

సంసుృత్ శబాదల అనుకృతిలో ‘అను’ ధాతువ్వ వాడబడిన రూపం ఒకటి లభించ్చంది. విప్రనారాయణచరిత్రలో 
సంసుృత్ శబాదలకు సంధిజరగక, యడాగమం వచ్చినరూపాలు మాత్రమే లభ్యమయాయయి.   

మండగుడి + అను = మండగుడియను (విప్ర.2007:02) 
 కరికరి + ఐ = కరికరి + య్ + ఐ = కరికరియై (విప్ర.2007:36) 
1.6 హలుల + అచుి  
 విప్రనారాయణచరిత్రలో హలులకి, అచుికు సంధి చేసన రూపాలు అరుదుగా ఉనాాయి. 

కంకరయమ్ + ఏలయా = కంకరయమేలయా (విప్ర.2007:38) 
మొకున్ + ఏలయా = మొకునేలయా (విప్ర.2007:39) 

 త్లవరుల్ + అధికారి = త్లవరులధికారి (విప్ర.2007:51) 
1.7 ముగంపు: 

విప్రనారాయణచరిత్ర 17వ శత్యబదభాషను తెల్యజేస్తతంది. ఈ రచన, ప్రాచీన కాలం నుండి మారుప 
పందుతునా తెలుగుభాషను అదదం పటిటచూపింది. భాషలో వరాణలు పందిన మారుప, ప్రవరితల్లన తీరు, సంధి చేసన 
విధానం మొదలైన విశేషాలను తెలుస్తకోడానికి ఈ యక్షగానం ఎంత్గానో తోడపడుతుంది.  

 
1.8 సంకేత్పదాలు: 
1. ఆం. భా. భూ. = ఆంధ్ర భాషాభూషణం 
2. కా. చూ. = కావాయలంకార చూడామణ్ణ 
3. ప్రకీరణ ప. = ప్రకీరణ పరిచేేదం 
4. ప్రౌడ వాయ. = ప్రౌడ వాయకరణం 
5. బాల వాయ. = బాలవాయకరణం 
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6. బాల వాయ. ఘం. = బాల వాయకరణం ఘంట్లపదం 
7. విప్ర. = విప్రనారాయణచరిత్ర 
8. స్త. = స్తత్రం 
9. సంజాఞ ప. = సంజాఞ పరిచేేదం 
10. సం. ప. = సంధి పరిచేేదం  
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