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దనిష్పదన కల
దీని మందుభాగం

అధ్యయమం
ఉయుకత సంసకృత క్రియాధ్యతువులూ, వాటి దకుటంబాలూ
నిజానికి తెలుగుభాష క్రియాధ్యతువుఱ (verb-roots) విషమంలో సంసకృతం కంటే
సుసంననమైనది. కవిసమ్రాట్ విశ్వనాథ సతయనారామణగారి సంపాదకతావన వెలువడడ ఆంధ్ర
క్రియాసవరూ భణిదీపిక అనే ఉద్గ్రంథంలో వేలాది తెలుగు క్రియాధ్యతువుల్లన ల్లపిఫదధం చేశారు.
సంసకృతంలో ఉండడానికి 1800 ధ్యతువులునానయే గానీ వాటిలోి భనకు వాసతవంగా
ఉయుకతమైనవీ, సషోంగా అయథభయేయవీ 300–400 కంటే ఎకుకవ లేవు. ఎకుకవశాతం ధ్యతు
వులు నిష్పరయోజనంగానే మిగిల్లపోయాయి. కాయణం- వాటి అసలు అరాథలు ఏమిటై ఉంటాయి?
అనేది కొమమలు తిరిగిన ండితుఱక్కకడా ఈరోజు అగభయగోచయమే. వాటనినంటికీ ‚గతౌ, శ్బ్దద,

వయకాతయాం వాచి, హంసాయామ్‛ లాంటి అసషోమైన నియవచనాల్లచ్చారు పూర్వవకులు. తద్ద్దారా
సంసకృతభాషక్క, ఇతయ భాయతీమ భాషఱక్క ఉకాయం చేక్కడలేదు. గతౌ (వెలళ డం) అంటే
అది ఎలాంటి గతో తెలీదు. హంసాయామ్ అంటే అది ఎలాంటి హంస? నరకడమా? గిచాడమా?
చండమా? ఏమీ తెలీదు. నిఘంటనిరామణంలో భన ధోయణి ఇటికీ ఇలాగే ఉంది. బవిషయతుతలో
భాషలోని ప్రతిద్ద్నీన విశ్దంగా, సభగ్రంగా, వయణనాతమకంగా నియవచించడం అభిఱషణీమం.

ఈ అధ్యయమపు ప్రయోజనం
అటవంటపుడు ఈ తెలుగుపుసతకంలో సంసకృత క్రియాధ్యతువుఱ క్టసం ప్రత్యయకంగా ఓ
అధ్యయయా

కేటాయించడం ప్రయోజనకయమేనా? అని అడిగిత్య, ఈ అధ్యయమపు ప్రయోజనం –

చదువరుఱకు సంసకృతానిన బోధంచడం గానీ, వారిని ఆ భాషలో ండితుల్లన చేమడం గానీ కాద
. ఇంకా, తెలుగుభాషని సంసకృతద బాహులయంతో మంచెతతడమో, లేద్ద్ అందుకు
ప్రోతసహంచడమో
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దజాఱమూ అని రండు యకా లునానయి. తెలుగుద్ద్ల్లన ఉయోగించి భరాయద్ద్కయమైన, లేద్ద్
తటసథమైన భావవయకీతకయణ చేమడం సాధయం కాని సందరాాలోి సంసకృతద్ద్ల్లన తంతం
ఉయోగించుక్టవచుా. భఱో కక- తెలుగులో సమాసకఱన ద్ద్వరా భావవయకీతకయణ చేసే దధతి
ఒకటంది. తెలుగుద్ద్లీన సంసకృతద్ద్లీన మేలవించి వైరిసమాసాల్లన కల్లంచడానికి భనం
వయతిరేకం కాదు. కానీ ‘కొనిన సందరాాలోి’ ఆ దధతి పొసగదు. కయణకఠోయంగా భాసంచవచుా.
అటవంటపుడు సంసకృతద్ద్నికి సంసకృత ద్ద్నేన జత చేయాల్ల. అలా చేయాఱంటే,
తెలుగుద్ద్ఱకు దీటైన సంసకృతద్ద్లు క్కడా తెల్లస ఉండాల్ల. కానీ భన విద్ద్యవిధ్యనంలో, భన
వాతావయణంలో అది సాధయం కాదు. కనుక వాటిని పూరావమతతం (ready-made) గా ఇకకడ
ఇవవడం జఱుగుతోంది. అంటే,‚ఈ ద్ద్నికి సంసకృతంలో ఏభంటారు?‛ అని సందేహం
కల్లగినపుడు ఈ దజాలానిన శీఘ్ర ఆచూకీ (quick reference) నిమితతం వాడుక్టవచుాను.
తెలుగులో ఉనన క్రియాధ్యతువుఱకు దకుటంబాల్లన నిష్పదించడం కషోం. కొనినసారుి అసాధయం
క్కడా! అందుకవసయమైన ప్రతయయాలు తెలుగులో తగిననిన లేకపోవడమే దీనికాకయణం. ప్రతయయాఱ
లేమి మూలాన తెలుగు వీటి భావారాథనిన పొడవైన, విడివిడి దఫంధ్యఱతో వయకీతకరిసుతంది. కనుక
అతయంత సయలమైన భావాఱ విషమంలో క్ఌతత క్టసం సంసకృత దకుటంబాఱ మీదే
ఆధ్యయడాల్లసన రిసథతి ఉంది.

దీని రిమితులు
ఇకకడ ఇచిాన దజాలానికి కొనిన రిమితులునానమని గభనించ్చల్ల. తెలుగుభాషకు
సంసకృత దజాఱంలో ఏ శ్ఫదనిరామణాలు ఏ అయథంలో అవసయభవుతాయో ఊహంచి అవి మాత్రమే
ఇచ్చాను త అనిన యకాఱ నిరామణాలీన ఇవవలేదు. అలాగే వాడుకలో ఉనన తెలుగు
క్రియాధ్యతువులోి సుమారు 60–70 శాతం ద్ద్కానే ఇకకడ ఇవవడం సాధయమైంది. వీటిని వీటి
మథాయథ సంసకృతరూపాలోి కాక తెలుగులోకి త్యఫడడ తతసమాఱ రూంలో ఇవవడమైనది.
వీలైనంతవరక్క సంసకృత వాయకయణ సూత్రాఱకు లోఫడే ఈ రూపాల్లన నిష్పదించడం జఱిగింది.
కానీ క్రియారూపాలు సందిగధంగా ఉననచోటాి, అవి తెలుగువారి లాక్షణిక అవగాహనక్క,
ఉచ్చాయణసాభరాథానికీ మించిన చోటాి కాసత సవతంత్రించి సయళీకరించడం జఱిగింది. సంసకృతం
కంటే తెలుగు సుసంననమైన భాష కావడం వఱి తెలుగులో ఉనన ప్రతి క్రియాధ్యతువుక్క
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సంసకృతంలో

సాటిమాట

దొరకదు.

కనుక

‘కొనిన

సారుి’

వాటిని

సరిక్రొతతగా

నిష్పదించ్చల్లసవచిాంది, ఇటికే ఉనికిలో ఉనన ధ్యతువులీన, ప్రతయయాలీన, ఉసయ్లీన విశేషణాలీన
ఉయోగించుకుంటూ !

వీటిని ఎలా, ఏ అయథం లో బోధరచుక్టవాల్ల ?
ఇకకడ అందఱికీ తెల్లసన, ఆధునిక జనవయవహాయంలో ఉనన తెలుగు క్రియాధ్యతువుల్లన
అకారాదిక్రభం (alphabetical order) లో ఇవవడం జఱిగింది. వాటికి ఎదురుగా వాటిని
సంసకృతంలో ఏభంటారో, ఎలా ప్రయోగిసాతరో చూడం జఱిగింది. ఒక్టక ధ్యతువు యొకక
జనయరూపాఱ ఆవళి (line of derivatives) ని ద్ద్ని దకుటంఫంగా భావించ్చల్ల. ఈ ద
కుటంఫసభ్యయల్లన భనకు అవసయమైనంత మేయకు ఎనిమిది యకాఱ కింద, ఎనిమిది అరాథలోి
ప్రదరిశంచ్చను. ఒక్టక యకానికీ ఒక్టక సథయమైన,

వరుససంఖ్యని కేటాయించ్చను. ప్రతి

క్రియాధ్యతువు కింద్ద్ ఉనన జనయరూపాల్లన ఈ చెపిన అరాథలోినే బోధరచుకొని వాడాల్ల.
కొనినసారుి ఒకే యకం కింద రండు, మూడు లేద్ద్ నాలుగు ద్ద్ల్లన క్కడా ఇవవడమైనది. వీటిలోి1. మొదటి యకం – ఇది క్రిమ (verb). సంసకృతంలో ఆ ధ్యతువుని వయతమానకాఱం
(ఱట్) లో ప్రథభపురుష ఏకవచనంలో ఎలా వాడతారో చూపుతుంది. దీని వఱి ఆ క్రియాధ్యతువు
సంసకృత వాయకయణంలో ఏ ప్రకయణానికి చెందినదో తెలుసుతంది. కనుక ఇది సామానయ పాఠకుఱక్క,
యచయితఱక్క అవసయం లేదు. కానీ జనయరూపాల్లన మౌల్లకంగా నియణయించేది ఈ రూమే కనుక
సమాచ్చయం నిమితతం ఇవవఫడింది.
2. రండో యకం (

) – ఇది నాభవాచకం (noun). ఆ క్రియాధ్యతువు యొకక

నాభరూం. ఇది తెలుగులో చేయు అనే ధ్యతువుని ఎలాగైత్య చేమడం అని పిలుసాతమో
అలాంటిది. దీనిన ఆంగింలో Gerund form అంటారు.
ఉద్ద్ :- రుహ్ –> రోహణం (అంకురించడం) ;
–>

(

–>
–>
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కొనినసారుి ధ్యతువుకు ‘క’ ప్రతయమం వచిా ‘అణమ్’ తో నిలేకుండానే ధ్యతువుకు
నాభవాచకం ఏయడుతుంది. వీటిని ‘క-ప్రతయయాంతాలు’ అంటారు.
ఉద్ద్ :- రుహ్ – రోహం
యుజ్ – యోగం
మద్ – మోదం
వద్ – వాదం ఇతాయది
3. మూడో యకం – నాభవాచకం. ఆ క్రిమ యొకక కయత (subject) ని తెలుపుతుంది. ఈ
భావానిన తెఱడం క్టసం ఆంగింలో సాధ్యయణంగా verb చివర –er లేద్ద్ –or అని చేఱుసాతరు.
ఉద్ద్ :- వ్రాయు –> వ్రాతరి = వ్రాసేవాడు.
ఈ యకం కింద ఒకే అయథంలో మూడు రూపాలు ఇవవఫడాడయి.
1. రుహ్ –> రోహకం (అంకురించేది) – దీనిన ’అక’ ప్రతయయాంతరూం లేక అకాంతం
అంటారు.
2. రోహ (న్) – దీనిన ణినయంతం అంటారు.
3. రోహత (తృ) – దీనిన తృజంతం అంటారు. సమాస భధయంలో ఇలాంటివాటిని
రోహతృ అని ప్రయోగించ్చల్ల.
4. నాలుగో యకం – క్రియాజనయ - భూత - కరామయథక – విశేషణం (adjective) . అంటే
ఆ క్రిమ యొకక కయమ (object) ను తెలుపుతుంది. దీనిన ‘కత’ ప్రతయమరూం లేక కాతంతరూం
అంటారు. ఇది ఆంగింలోని Past Participle రూపానికి సమానమైనది.
ఉద్ద్ :- చేయు –> చేమఫడినది.
రుహ్ –> రోహతం (అంకురించినది)
5. అయిదో యకం – నాభవాచకం. ఆ క్రిమ చేమడానికి ఉకరించే సాధనానిన లేద్ద్
నిమటో (tool/ instrument)ని తెలుపుతుంది.
ఉద్ద్ - దువువ –> దువెవన.
రుహ్ –> రోహత్రం (మొఱకెతతడానికి/ మొఱకెతితంచడానికి సహామడే నిమటో)
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6. ఆఱో యకం – ఇది విశేషణం (adjective). ఆ క్రిమ చేమదగిన (ఆ క్రిమ యొకక
ప్రభావానిన/ పల్లతానిన అనుబవించ గఱ) వయకితని, వసుతవు (object) నీ తెలుపుతుంది. ఇవి
ఆంగింలో క్రిమఱ చివర వచేా -able, -ible లాంటివి గఱ ద్ద్ఱ క్టవకు చెందిన రూపాలు.
ఉద్ద్ - చేయు –> చేమదగిన.
ఈ యకం కింద ఒకే అయథంలో మూడు రూపాలు ఇవవఫడాడయి.
1. రుహ్ –> రుహయం (మొఱకెతతగఱది, లేద్ద్ మొఱకెతితంచదగినది) – దీనిన మదంతం
అంటారు.
2. రోహణీమం - దీనిన అనీయాంతం అంటారు.
3. రోహతవయం/ రూఢవయం – దీనిన తవాయంతం లేద్ద్ తవయదంతం అంటారు.
ఈ పై మూడూ కాక, కేల్లభర్ అని ఇంక్ట ప్రతయమం ఉంది. ఈ పుసతకంలోని దజాఱంలో
ద్ద్నిన ఉయోగించలేదు. కానీ ద్ద్నిన క్కడా ఇదే అయథంలో వాడతారు. ఇది ‘+ఏల్లభ’ అనే
రూంతో క్రియాధ్యతువుకు చేఱుతుంది.
ఉద్ద్ :- చ్ + ఏల్లభ = చేల్లభం = తవయగా మగే్/ మాగే సవభావం గల్లగిన.

గభనిక :- అకయమక క్రియాధ్యతువుఱకు పై ప్రతయయాలు చేఱినపుడు ‘కాగల్లగినది’ (ఆ
అవకాశ్ం ఉననటవంటిది) అని అయథం.
ఉద్ద్ – శోణనం = ఎరఱఫడడం. దీనికి కయమ ఉండదు. కాఫటిో ఇది అకయమక క్రిమ. దీనికి
మత్ ప్రతయమం చేఱిత్యశోణయం = ఎరఱఫడడానికి అవకాశ్మనన/ ఎరఱఫడగల్లగిన.
7. ఏడో యకం (Present participle) - క్రియాజనయ - వయతమాన - కయరయథక – విశేషణం
. ఆ క్రిమని ప్రసుతతం చేసుతనన వసుతవుని, వయకిత (subject) ని సూచిసుతంది.
ఉద్ద్ :- చేయు –> చేసుతననవాడు.
రుహ్ –> రోహంతం (మొఱకెతుతతూ ఉననది)
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8. ఎనిమిదో యకం (Future participle) - క్రియాజనయ - బవిషయ - కయరయథక –
విశేషణం . ఆ క్రిమని బవిషయతుతలో ఎవఱు చేమబోతునానరో ఆ వసుతవుని, వయకిత (subject) ని
సూచిసుతంది.
ఉద్ద్ - చేయు –> చేమబోతుననవాడు.
రుహ్ –> రోహషయం (మొఱకెతతబోతుననది)
వీటిని ఎలా ఉయోగించుక్టవాల్ల ?
సూటిగా త్యటతెలుగు మాటఱతో రోజువార్వ ని జఱుగుతుందనుకుననపుడు ఇకకడ ఇచిాన
దజాలానిన ఉయోగించడం భంచిని కాదు. ఇవి కొనిన ప్రత్యయక సందరాాఱ క్టసం
ఉదేదశంచినవని భఱువరాదు. మఖ్యంగా, శాస్త్ర, సాంకేతిక దజాఱ నిష్పదనకు ఇవి
ఉయోగడతాయి. అదే విధంగా కవనాభిరుచీ, తద్ వాయసంగమూ గఱవారికి తంతం
దవైవిధయమూ, శీరిష కలూ, లేద్ద్ దక్రీడఱ నిమితతం ఇవి ఉయోగడతాయి.
ఇకకడ

ఇచిానవనీన

నపుంసకల్లంగంలో

ఇవవఫడాడమని

గభనించ్చల్ల.

వీటిని

సందరాానుగుణంగా ల్లంగానిన మారిా వాడుక్ట వచుా. అలాగే ‘శుదధ ధ్యతువుఱకు’ అరాథనుగుణంగా
ఉసయ్ల్లన జతచేరిా, అరాథనిన సవఱంగా మారిా క్కడా వాడుక్టవచుా. అలాగే, అ- లేద్ద్ అన్- అనే
ఉసయ్ల్లన వీటి మందు చేయాడం ద్ద్వరా వయతిరేకాయథకాల్లన తంతం నిష్పదించవచుా.

ఉద్ద్హయణకు :- నచుా – 1. రోచత్య 2. రోచనం 3. రోచకం, రోచి (న్), రోచిత (తృ) 4.
రుచితం 5. రోచని 6. రుచయం, రోచనీమం, రోచితవయం 7. రోచమానం 8. రోచిషయం
–> పై జాబితాలో మూడో తయహా ద్ద్ల్లన ‘రోచకుడు, రోచిక, రోచకి, రోచిని, రోచిత్రి’ అని
మాయావచుా.
–> అలాగే నాలుగో తయహా ద్ద్నిన ‘రోచితుడు, రోచితురాలు, రోచిత’ అని మాయావచుా.
–> ఆఱో తయహా ద్ద్ల్లన ‘రోచనీయుడు, రోచనీమ, రోచనీయురాలు, రోచితవుయడు, రోచితవయ,
రోచితవుయరాలు’ అని మాయావచుా.
–> ఏడో తయహా ద్ద్నిన ‘రోచమానుడు, రోచమా , రోచమానురాలు’ అని మాయావచుా.
రోహంతం లాంటి ద్ద్లైత్య, ‘రోహంతి, రోహంతుడు’ అని మారాాల్ల.
–> ఎనిమిదో తయహా ద్ద్నిన ‘రోచిష్యయడు, రోచిషయ, రోచిష్యయరాలు’ అని మాయావచుా.
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–> వీటికి వయతిరేకాయథకాలుగా ‘అరోచిషయ’ (నచాని స్త్రీ) మొదలైన రూపాల్లన నిష్పదించవచుా.
–> వీటికి అతి మొదలైన ఉసయ్ల్లన చేరిా అరాథనిన సవఱంగా మాయావచుా.
ఉద్ద్ – అతిరోచిష్యయడు = విర్వతంగా నచేావాడు.
ఇవి సవమంగా జనయ (derivative) ద్ద్లైనటికీ భళీి ఈ జనయద్ద్ఱ నుంచి తంతం
భఱినిన జనయద్ద్ల్లన నిష్పదించేం దుకు ఆసాకయం ఉంది.

ఉద్ద్హయణకు :రోచనానికి సంఫంధంచినది = రౌచనికం
రోచకుడికి సంఫంధంచినది = రోచకీమం
రోచకుడి గుణం = రోచకతవం
రోచిత్రానికి సంఫంధంచినది = రౌచిత్రికం
అవసయభనుకునన చోటి ప్రేయణాయథక రూపాల్లన క్కడా ఇచ్చాను. ఇవవనివాటికి అభిజుుల్లన
సంప్రదించవఱసనది.

(తరువాయి భాగం వచేా వాయం)
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