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Abstract  

 This paper offers a few observations on the external (consonant) sandhi formation in 

Telangana Telugu. In the beginning of this paper, Sandhi definitions are discussed in detail, 

drawn both from Panini and modern Indian (Telugu) grammarians/linguists. The possible sandhi 

forms in Telugu identified by earlier grammarians were also depicted in the beginning of the 

paper. Examples given in this paper are primarily drawn from the Telugu natives of Telangana. 

The issues discussed in this paper may be seen as the continuation work of Prof. Bh. Krishna 

Murti’s research work on external sandhi in Telugu. 
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======================================================================== 

0. సంధి: నిర్వచనం 
 పాణిని ‘అషా్టధ్యాయి’లో ‘పర్ః సనిికర్షః సంహితా’ (పాణి. అషా్ట: 183-184) అని ‘సంహిత’ ను 
నిర్వచంచారు.  అక్షరాల మధ్ా అర్థమాత్రా కాలిక వ్ావ్ధ్యనం కంటే ఎక్కువ్ వ్ావ్ధ్యనం లేక్కండా ఉండే స్థథతిని 
‘సంహిత’ అంటారు.  పాణిని ‘సంహిత’ అనే శబ్దానిి ‘సంధి’ అనే అర్థంలో ఉపయోగంచారు.  కాని, తెలుగు 
వ్యాకర్తలు ఎవ్రూ ‘సంహిత’ అనే శబ్దానిి ఉపయోగంచలేదు.  అందరూ ‘సంధి’ అనే పదానేి 
ఉపయోగంచారు.  
 తెలుగులో ప్రథమ వ్యాకర్ణ కర్త అయిన మూలఘటిక కేతన తన ఆంధ్రభాష్ట భూషణంలో ‘సంధి’ని 
కంది విధ్ంగా నిర్వచంచారు.  
 కం. “మొదలి పదము తుది వ్ర్ణము  
  వ్దలక పై పదము మొదలి వ్ర్ణము తోడన్  
  గదియగ సంధులు నాఁదగు...” అని ‘సంధి’ నిర్వచనం చెపాారు. (ఆం.భా.భూ: 43) 

 
వినికోట పెదాన తన “కావ్యాలంకార్ చూడామణి” గ్రంథంలో ‘సంధి’ ని ఈ కంది విధ్ంగా 

నిర్వచంచారు. 
 తే. గీ. “ఆదిశబ్దాంత వ్ర్ణంబు నంతాశబ్ా  
  పూర్వవ్ర్ణంబుతోాఁగూడాఁ బొతుతచాఁత  
  సంధియగుాఁగార్క క్రియా సంగతములు 
  పెక్కు రూపంబులవి గానిపంతుాఁదెలియ”  అని నిర్వచంచారు. (కావ్యా. చూ. 9: 45) 
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 మూలఘటిక కేతన, వినికోట పెదాన పూర్వ పదంలోని అంతా వ్రాణనికీ, పర్ పదంలోని ఆది వ్రాణనికీ 
మధ్ా జరిగే కారాానిి ‘సంధి’ అని తెలిపారు.  వీటిలో అచ్చులు మాత్రం అని గాని, పర్రూపతవం అని గాని 
చర్ులేదు.  వీరు ప్రధ్యనంగా వ్ర్ణ సంయోగమే సంధి అని నిర్వచంచారు.  చనియసూరి వీరిక కంచెం 
భినింగా “పూర్వపర్సవంబులక్కం బ్ర్సవర్ం బేకాదేశంబ్గుట సంధి యనంబ్డు” (బ్దల - సంధి-1: 14) 
అని నిర్వచంచారు.  చనియసూరి వ్ర్ణసంయోగానిక బ్దులు సవర్ సంయోగమే సంధి అని నిర్వచంచ, 
పర్రూపతావనిి చరిు సంధి లక్షణానిి ఇంకా తగగంచారు.  ఈ నిర్వచనం వ్లన తెలుగులో సంధి అనగా 
అచసంధి మాత్రమే అని, అందులో పర్రూపసంధి మాత్రమే అని సాషామవుతోంది.  బ్దలవ్యాకర్త చెపాన ‘సంధి’ 
నిర్వచనం కని మూలఘటిక కేతన, వినికోట పెదాన ఇచున సంధి నిర్వచనలు అధిక వ్యాపతని కలిగ 
ఉనియి.  కాబ్టాి ‘సంధి’ నిర్వచననిి పునఃసమీక్షంచ భాష్టవేతతలు ఈ కంది నిర్వచనలను ఇచాురు.   
 

 “కనిి అర్థకాలు కలిస్థ పదంగా ఏర్ాడేటపుాడూ, కనిి పదాలు కలిస్థ వ్యకాంగా ఏర్ాడేటపుాడూ 
వ్యటిలో ధ్వనులు పర్సార్ ప్రభావ్ం వ్లలనో లేక చారిత్రక కార్ణాల వ్లలనో మారుా చెందుతూ ఉంటాయి.  
ఇటువ్ంటి ధ్వనుల మారుాను ‘సంధి’ అంటారు.” (సుబ్రహ్మణాం, ప. యస్.: ఆ. భా. స్థ.: 76-77) 

  
భద్రిరాజు కృషణమూరితగారు “అవ్ావ్హితోచాుర్ణలో దగగర్గా ఉని రండు మూడు వ్రాణలోల వ్చు 

లోపాదేశాది కారాాలను ‘సంధి’ అనవ్చ్చు” అని సంధిని నిర్వచంచారు. (భా. స. సం.: 40)   
 
‘సంధి’ రండు ర్కాలుగా జరుగుతుంది. 

i. అంతససంధి లేదా పదమధ్ాసంధి (Internal Sandhi) 
ii. బ్దహ్ాసంధి లేదా పదాంత సంధి (External Sandhi) 

 
 i. ఒకే పదంలో ధ్వనుల మధ్ా కలయిక జరిగతే దానిని ‘అంతససంధి లేదా పదమధ్ాసంధి’ (Internal 

Sandhi) అంటారు. 
 ii. రండు వేర్వవరు పదాల మధ్ా కలయిక జరిగతే దానిని ‘బ్దహ్ాసంధి లేదా పదాంత సంధి’ 
(External Sandhi) అంటారు. 
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బ్దహ్ాసంధి విధ్యన పర్ంగా మర్ల రండు ర్కాలు. 
 a. అచసంధి 
 b. హ్లసంధి 
 
a. అచసంధి: అజంత రూపాలపై జరిగే సంధి అచసంధి.  ఇది అచ్చుక్క-అచ్చుక్క, అచ్చుక్క-హ్లులక్క మధ్ా 
జరుగుతుంది. 
b. హ్లసంధి: హ్లంత రూపాలపై జరిగే సంధి హ్లసంధి.  ఇది హ్లులక్క-హ్లులక్క, హ్లులక్క- అచ్చుక్క మధ్ా 
జరుగుతుంది. 
 
   సంధి 
 
 
అంతససంధి    బ్దహ్ాసంధి 
 
 
       అచసంధి        హ్లసంధి 
 
 
అచ్చు+అచ్చు   అచ్చు+హ్లుల   హ్లుల+హ్లుల   హ్లుల+ అచ్చు 
 
  

భద్రిరాజు కృషణమూరితగారు ‘భాష-సమాజం-సంసుృతి’ అనే గ్రంథంలో “నేటి తెలుగులో హ్లసంధి” 
అనే వ్యాసానిి రాశారు.  దానికోసం వ్యరు కోసాత జిల్లలలో ఉని శిష్టాల వ్ావ్హారానిి ఆధ్యర్ంగా తీసుక్కనిరు.  

<518-527>

http://www.languageinindia.com/


An enquiry on the External (consonant) sandhi in Telangana Telugu,  

                         – Dr. Pammi Pavan Kumar, and Ms. K. Lavanya.  

Language in India                  www.languageinindia.com               ISSN 1930-2940             
Volume 19:4 April, 2019.           U. G. C.  Approved List of Journals Serial Number - 49042. 
 
  
 

 

ఈ వ్యాసానిి ఆధ్యర్ంగా చసుకని తెలంగాణ ప్రంతంలో ఉని హ్లసంధి రూపాలను ర్వఖామాత్రంగా 
పరిచయం చయడం ఈ వ్యాసోదేాశాం. ఇందులో భద్రిరాజు కృషణమూరితగారు సూచంచన మారుాలతో పాటు, 
మరికనిి మారుాలను ప్రసాతవించడం జరిగంది. 
   
1. మొదటిర్కం మారుా 
 పూర్వ పర్ హ్లులలలో మారుా రాక్కండా, మధ్ాలో ఉని అచ్చు లోపంచడం వ్లల ఈ హ్లులలు రండూ 
కలిస్థ సంయుకాతక్షర్ంగా మార్తాయి. (భా. స. సం: 40)  
ఉదా: 
a) ట+అ+ర్ = ట్ర = ఎంకట్రాముడు (ఎంకట+రాముడు)  
 
b) ర్+అ+చ = ర్ు = అర్వుతు (అర్+చతు) 
 ర్+అ+క = ర్ు = ఎదుర్కులు (ఎదురు+కోలు) 
 ర్+అ+ద = రా్ = ఎదువ్రాాక (ఎదువ్ర్+దాక)  
 ర్+అ+స = ర్స = జెర్వసపు  (జర్+సేపు)  
 
c) జ+అ+క = జు = రాజుుంటుంది (రాజు+క్కంటుంది)  
 
d) ల+అ+జ =  లజ = కమాలేజసుతనివ్య (కమాలు+చసుతనివ్య) 
 ల+అ+వ్ = లవ = కాల్వవటాు (కాలు+పెటాు)  
 ల+అ+జ = లజ = కాల్లజడంచ్చ (కాలు+జాడంచ్చ) 
 ల+అ+జ = లజ =  కాలేజతులు (కాలు+చతులు) 
 ల+అ+గ = లగ = కాలుగంజుతుంది (కాలు+గుంజుతుంది) 
 ల+అ+ద = లా = క్కతెులా్లక (క్కతికెల+దాక)  
 ల+అ+గ = లగ = చెవులిగలులమనుింటునియి-చెవులు+గలులమంటునియి  
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 ల+అ+డ = లడ = పులలలడబ్బి (పులలల+డబ్బి)  
 
e) ట+అ+జ = టజ = ఒకటేజసుడు (ఒకటి+చసుడు)  
 ట+అ+వ్ = టవ = తూట్వవక్కండ (తూటు+పోక్కండ)  
 
f) క+అ+వ్ = కవ = ఒడుడకవడడడు (ఒడుడక్క+పడడడు)  
 
g) డ+అ+జ = డజ = కటాడేజస్థండ్రు (కటడా+చస్థండ్రి)  
 డ+అ+గ = డగ = క్కంక్కడాగయలు (క్కంక్కడు+కాయలు)  
 డ+అ+క = డు = జాడుటా (జాడు+కట)ా  
 
h) న+అ+జ = నజ =  గౌర్మమనేజస్థండ్రు (గౌర్మమను+చస్థండ్రు) 
 న+అ+జ  = నజ = పనేజతునిడు (పని+చసుతనిడు) 

న+అ+గ = నగ = దేవునుగడ (దేవుని+గుడ)  
 

i) మ+అ+గ = మా = పామాడగె (పాము+పడగె) 
 
2. రండోర్కం మారుా 
 హ్రసావచ్చు లోపంచ దానిక పూరావన ఉని హ్లుల, పర్హ్లులగా మారి, దివతవం అవుతుంది. (భా. స. 
సం: 41)  
ఉదా:  గ+అ+క = కు = ముఖం కడుక్కుంటుండు (కడుగు+క్కంటుండు)  
  గ+అ+క = గగ = ఎగ్గగటాిండ (ఎగ+కటాిండు)  
  గ+అ+క = కు = ములకాుయ (ములగ+కాయ) 
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 పూర్వపర్ హ్లులలు ఒకే విధ్ంగా ఉనిపుాడు పూర్వ హ్లుల, పర్హ్లుల యథాతథంగానే ఉంటాయని 
లేకపోతే పూర్వహ్లుల, పర్హ్లులగా మారుతుందని చక్కులేదు. (భా. స. సం: 42) 

ఉదా:  ర్+అ+ర్ = ర్ర = గతతర్రానను (గతతర్+రాను)  
  ద+అ+ద = దా = యాడాదినాం- యాడాది+దినం (సంవ్తసరీకం) 
  క+అ+క = కు  = చెరుకుట్ట ా(చెరుక్క+కటా్ట) 
  క+అ+క = కు = ర్కజుకుంతమంది (ర్కజుక్క+కంతమంది) 
  ల+అ+ల = లల = బ్సుసలేలవు (బ్సుసలు+లేవు) 
  గ+అ+గ = గగ = నలుగగంటలక్క (నలుగు+గంటలక్క) 
  ప+అ+ప = పా = కర్ిపాంతులు (కర్ిపు+పంతులు) 
 పై ఉదాహ్ర్ణలోల అచ్చుక్క ఇరువైపుల్ల ఒకే ర్కమైన హ్లుల ఉండ, సంధి జరిగ అచ్చు లోపంచ, 
పూర్వహ్లుల పర్హ్లులగా మారింది. 
 
3. మూడోర్కం మారుా 
 ఇకుడ సంధివ్లల ఏర్ాడడ దివతవం, హ్రసావచ్చుక్క ముందూవెనకా గల రండు హ్లులల కని భినిమైనది. 
(భా. స. సం: 43) 

ఉదా:  డ+అ+న = ణణ = దేవుణిణ (దేవుడు+ని) 
  డ+అ+ల = ళ్ళ = బ్ళ్ళ (బ్డ+ల) 
  డ+అ+ల = ళ్ళ = కోళ్ళళ (కోడ+లు) 
 పై ఉదాహ్ర్ణలోల సంధి జరిగన తరావత అచ్చు లోపంచ, దానిక ఇరువైపుల్ల ఉని హ్లులల కంటే 
భినిమైన హ్లుల వ్చుంది. 
   
4. నలగవ్ ర్కం మారుా 
 ఇకుడ అచ్చు లోపంచక్కండా పర్హ్లుల మాత్రమే లోపంచ, పూర్వహ్లులలో మారుాలేక్కండా అల్లనే 
ఉంటుంది.  
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ఉదా:  క+అ+వ్  = క+అ  = ఈడుసకచుండు (ఈడుసక+వ్చుండు) 
 ‘ఈడుసక వ్చుండు’ లో ‘వ్’ అనే హ్లుల లోపంచ ‘ఈడుసకచుండు’ అని అయిాంది.  పూర్వహ్లులలో 
ఎల్లంటి మారుా లేదు.  అచ్చు అల్లనే ఉంది.   దీనిక కార్ణం తెలంగాణలో ‘వ్’ ను ‘అ’ గా ఉచురించడమే.   
కంది వ్యటిలో కూడా ఇదే మారుా చూడవ్చ్చు.  
  క+అ+వ్ = క+అ  = గుంజుకచుండు (గుంజుక+వ్చుండు) 
  డ+అ+వ్ = డ+అ  = దేవుడచుండు (దేవుడు+వ్చుండు) 
  క+అ+వ్ = క+అ  = చతికచుంది (చతిక+వ్చుంది) 
  ర్+అ+వ్ = ర్+అ  = చెకెుర్చుంది (చెకుర్+వ్చుంది) 
 
5. అయిదవ్ ర్కం మారుా 
 ఇందులో అచ్చు లోపంచ పర్హ్లుల, పూర్వహ్లులక్క ఒతవంగా మారుతుంది.   
ఉదా:  క+అ+వ్ = క = కోపం పొడుసకసుతంది (పొడుచ్చక+వ్సుతంది) 
  ర్+అ+వ్ = రొ = ఎదురొచున్రు (ఎదురు+వ్చున్రు) 
  డ+అ+వ్ = డో = ఎడోడడు (ఎడడ+వ్యడు) 
 పై ఉదాహ్ర్ణలోల అచ్చు లోపంచ, పర్హ్లుల అయిన ‘వ్’ పూర్వహ్లులక్క ఒతవంగా మారింది. 
 
6. ఆర్క ర్కం మారుా 
 ఇందులో పూర్వహ్లుల, అచ్చు పూరితగా లోపంచ, పర్హ్లులక్క దివతవం వ్సుతంది. 
ఉదా:  డ+అ+న = ని = గానుించ (అకుడనుంచ) 
  డ+అ+న = ని = ఏనుించ (ఎకుడనుంచ) 
  డ+అ+న = ని = గీనుించ (ఇకుడనుంచ) 
 పై ఉదాహ్ర్ణలోల అచ్చుతోపాటు పూర్వ హ్లుల (డ) కూడా లోపంచ, పర్హ్లుల దివతవం (ని) గా 
మారింది. 
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7. ఏడవ్ ర్కం మారుా 
 ఇందులో ఒకే ర్కమైన పూర్వ పర్ హ్లులలు ఉని, అచ్చు లోపంచనపుాడు ఆ రండు హ్లులల 
సాథనంలో మర్క హ్లుల దివతవంగా వ్సుతంది. 
ఉదా:  క+అ+క = గగ = నగూగడ (నక్క+కూడ) 
  ల+అ+ల = ళ్ళ = తేళ్ళళ (తేలు+లు) 
 
8. ఎనిమిదవ్ ర్కం మారుా 
 ఈ మారుా పదం మధ్ాలో అచ్చు లోపంచడంవ్లల జరుగుతుంది.  ఇందులో పదంలో ఉని అచ్చు 
లోపంచ, పర్హ్లుల పూర్వహ్లులతో కలిస్థ సంయుకాతక్షర్ంగా మారుతుంది.  ఇల్లంటి మారుా తెలంగాణ 
ప్రంతంలో ఎక్కువ్గా కనిపసోతంది. 
 
ఉదా:  ల+అ+వ్ = లవ = తెలవదు (తెలవ్దు) 
  ర్+అ+గ = ర్గ = తిర్గడం (తిర్గడం) 
  డ+అ+మ = డమ = నడమ (నడమ) 
  న+అ+ష = నష = మనిష (మనిషి) 
  న+అ+క = ను = ఎను (వెనక) 
  క+అ+వ్ = కవ = ఎకవ (ఎక్కువ్) 
  
9. తొమిమదవ్ ర్కం మారుా 
 ఇందులో అచ్చుతో పాటు పర్హ్లుల కూడా లోపంచ, పూర్వహ్లులక్క ఒతవం చరుతుంది.  
దానితోపాటు పూర్వ హ్లుల ముందు హ్లులక్క అదనంగా మర్క హ్లుల చరుతుంది. 
ఉదా:  ద+అ+వ్ = దో = పాాదోళ్ళళ (పేద+వ్యళ్ళళ) 
  క+అ+వ్ = క = యాాలకచునవు (వేళ్క్క+వ్చాువు) 
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10. పదవ్ ర్కం మారుా 
 దివరుకత హ్లులక్క, మర్క హ్లుల పర్మైనపుాడు, అచ్చు లోపంచ, అది అదివరుకతమవుతుంది.  
ఉదా:  చ+అ+త  =  సత = తెసుతంది (తెచ్చు+తూ) 

ప+అ+త = పత = చెపుతంది (చెపుా+తూ) 
 
11. పదకండవ్ ర్కం మారుా 
 ఇకుడ అచ్చు లోపంచ, పర్హ్లులలో మారుా రాక్కండా, పూర్వహ్లులలో మాత్రమే మారుా జరిగ 
దివతవమవుతుంది.  ఇందుక్క కార్ణం తెలంగాణలోని కనిి ప్రంతాలలో ఏకవ్చనం వ్యడాలిసన చోట 
బ్హువ్చననిి వ్యడతారు.  
ఉదా:   ర్+అ+ద = ళ్ళ = ఎవ్ళ్ళదగగర్ (ఎవ్రి+దగగర్) 
  ర్+అ+న = ళ్ళ = ఎవ్ళ్ళ నుంచ (ఎవ్రి+నుంచ) 
 
12. ముగంపు 
 ఈ విధ్ంగా తెలంగాణ ప్రంతంలో ‘హ్లసంధి’ రూపాలలో వైవిథాం కనిపసోతంది. తెలంగాణ ప్రంత 
తెలుగు వ్ావ్హ్ర్తల మౌఖిక వ్ావ్హార్ంలో ఈ వైవిథాం చాల్ల సాషాంగా గురితంచవ్చ్చు.  మరింత మౌఖిక 
సమాచారానిి సేకరించ ఈ అధ్ాయననిి మరింతగా కనసాగంచందుక్క అవ్కాశం ఉంది. 
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