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====================================================== 
SUMMARY OF THE ARTICLE 

Village Local Record is called 'Local history ' or 'Village history ' in Telugu. Between 1793-

1816, Mackenzie collected Kaifiyats (Arabic word for records) when he was Surveyor 

General in South India during the East India Company. These are called Mackenzie Kaifiyats 

because these were collected by Mackenzie. They are useful in determining the historical, 

geographical, social, cultural and linguistic features of villages. After British came to power 

in India, that is, since 18th century, they used colloquial style language for Revenue, Police, 

and Law, etc.  

Language Structure 

Inscriptions in Telugu land are most important to know the structure of Telugu language. Yet, 

the language of the inscriptions is not necessarily a contemporary language. The language of 

the inscriptions is also limited to the limited purpose of the administrative language. Kaifiyats 

are written by karanas (traditional accountants/record keepers) and villagers so it became 

local language. In all administrative affairs, there are many words and non-native words that 

may not be understood now. For these reasons, it is said that the Telugu language has become 

a modern tongue and that Mackenzie started it with Kaifiyats. McKenzie’s is very similar to 

the scriptural approach to the laws of the Kaifiyats. By observing phonemic and morphemic 

distribution, meanings, etc., from the scientific viewpoint of the Kaifiyats, we can understand 

the orthographic changes in language. 

Languages and Orthographic Changes 

Inscriptions and Kaifiyats are the main sources to understand the Evolution of Telugu 

Language. In the Kaifiyats we can see the language used in village administration particularly 

revenue, agricultural and cultural language. From the second half of the nineteenth century, 
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we can find the changes in the writing of language because of modern education system. We 

can find 15 types of Orthographic changes in Kaifiyats.  

The aim of this paper is to study these Orthographic changes in the Telugu language.   

============================================ 
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కైఫియత్ (Village Local Record) అనే పారశీక పదాన్ని  తెలుగులో ‘స్థ ని న్నకచరిత్ర’ 

లేదా ‘త్ామచరిత్ర’ అన్న  పిలుస్తున్ి ాం. 1793 - 1816 ల మధ్య కాలాంలో మెకాంజీ 

ఈస్టాండియా కాంపెన్న పాలన్ కాలాంలో దక్షిణ భారరదేశాంలో సర్వే యర్ జనరల్ ా 

ఉని ప్పు డు కైఫియత్తులు సేకరిాంచాడు. వీటిన్న మెకాంజీ సేకరిాంచడాం వలన మెకాంజీ 

కైఫియత్తులు అన్న పిలుస్తున్ి రు. త్ామాలకు సాంబాంధాంచిన చారిత్రక, భౌగోళిక, 

ామాజిక, ాాంసక ృతిక, భాషా విశేషాలు తెలుస్తకోవడాన్నకి ఇవి ఉపయోగపడుతాయి.  

 

భాషా స్వ రూపం 

తెలుగు  భాషా సే రూపాన్ని  తెలుస్తకోవడాన్నకి శాసన్లు త్పధానమైనవి. 

అయినపు టికీ శాసన్లోోన్న భాష అాంతా సమకాలీనమైనదన్న అనలేాం. శాసన భాషకి 

పరిమిరమైన త్పయోజనాం ఉాండటాం వలన శాసన్లలోన్న భాషా సే రూపాం కూడా 

పరిమిరాంానే ఉాంటాంది. కైఫియత్తులన్న కరణాలు, త్ామస్తులు రాయడాం వలన అవి 

అపు టి స్థ ని న్నక వయ వహార భాషలో ఉన్ి యి. పాలన్ సాంబాంధ్మైన అన్ని  వయ వహారాలలో 

అపు టి వాడుకలో ఉాండి ఇప్పు డు అరనిాంకాన్న ఎన్ని  పదాలు, అనయ దేశయ  పదాలు 

వయ వహారాంలోకి త్పవేశాంచాయి. ఈ కారణాల వలన తెలుగు భాష ఆధున్నక సే రూపాంలోకి 

మారడాం మెకాంజీ కైఫియత్తులతో త్పారాంభమైనటనో్న చెపు వచ్చు . మెకాంజీ 

కైఫియత్తులలోన్న లేఖన విధాన్న్నకి శాసన్లలోన్న లేఖన విధాన్న్నకి ారూపయ ాం ఉాంది. 

కైఫియత్తులలో భాషన్న శాస్త్రుయ దృష్టటతో వర ణన్రమ క పదధతిలో పరిశీలాంచడాం వలన వర ణ 

స్థ ని యి, పద స్థ ని యిలలోన్న లేఖన పదధత్తలు తెలుస్థ ుయి. 

  

1. లేఖన పద్ధత్తలు (orthography) 

మెకాంజీ కైఫియత్తుల(18వ శ.)లో లఖిరరూపాంలో ఉని  భాషను పరిశీలాంచడాం 

దేా రా లేఖన పదధత్తలు, ధ్ే న్నపరిణామాం తెలు ుాయి. కైఫియత్తులలోన్న భాషకు ఆ 

కాలాన్నకి చెాందిన శాసన్లలోన్న భాషకు ారూపయ ాం ఉాంది. కైఫియత్తులలో కొన్ని  శాసన్ల 
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నకళో్ల కూడా ఉన్ి యి. కాబటిట రాండిాంటిలోన్న భాషా లక్షణాలను సమనే యాం 

చేయవచ్చు . కైఫియత్తులలోన్న భాష ఆ కాలాంన్టి వయ వహారాంలోన్న భాష అన్న 

చెపు లేము. దాన్నలో త్ాాంథిక భాషారూపాలు, వాడుక భాషారూపాలు కలాప్పలగాంా 

ఉాంటాయి. అది కావేయ రర రచన్వయ వహారాలకు అాంటే ామాజిక వయ వహారాలకు 

లఖిరరూపాంలోన్న భాషాశైల. ఇది రాయవాచకాంలోన్న భాషాశైలన్న పోల ఉాంటాంది. 19వ 

శతాబ్ది ఉరురార నిాం నుాంచి ఆధున్నక విదాయ వవసని స్థస్నిరపడుూ వచిు ాంది. అాందుచేర 

రచన్భాషలో మారుు  కన్నపిస్తుాంది. 20వ శతాబ్ది ఆరాంభాం నుాంచి ఆధున్నక లఖిర 

భాషారూపాం రూపాందుూ వచిు  20వ శతాబ్ది ఉరురారానిన్నకి ఆధున్నక త్పామాణిక రూపాం 

ఏరు డినటో చెపు వచ్చు . అయిన్ కైఫియత్తులలోన్న భాష ద ుా వేజులు వాంటి రచనలోో 

కొనాగుూ వస్ుాంది. దీన్నన్న త్పత్యయ కాంా పరిశీలాంచవలస్న ఆవశయ కర ఉాంది. త్పస్తుర 

పరిశీలనలో లేఖన పదధత్తల దేా రా ఈ కిాంది అాంశాలు తెలుస్తున్ి యి.   

 

1.1. లేఖ్యా క్షర స్ంకోచం  

 కొన్ని  పదాలలో అచ్చు ను లోపిాంపచేయడాం చేర అక్షరసాంకోచాం ఏరు డుత్తాంది. 

ఇది కైఫియత్తుల లేఖనాంలో వి ుా రాంా ఉాంది. ఇపు టి ద ుా వేజులు వాంటి వాటి రారలో 

‘ారిక ’ వాంటి రూపాలు పూరే ప్ప లేఖన పదధతికి కొనాగాంప్ప. న్లుు (న్లుగు), కలు (కలగ) 

వాంటివి ఛాందస్తు కోసాం పదయ కవిరే ాంలో త్పయోగాంచడాం ఉాంది. ‘ఎన్నమ ది, పద్మమ డు’ 

వాంటి కొన్ని  పరిమిర పదాలు మాాండలక స్థ ని యిలో కూడా ఉని టో చెపు గలాం. కానీ 

కైఫియత్తులలోన్న ఎకుక వ పదాలు ఉచాు రణతో సాంబాంధ్ాం లేన్నవే. ఇది ఒక లేఖన 

పదధతిా ఏరు డిపోయిాందన్న ఉచాు రణకు ాధ్య ాంకాన్న చిి  (చిన), సక ల (సకల) వాంటి 

రూపాల దేా రా చెపు వచ్చు . ఈ లేఖన విధానాం 17, 18 శతాబి్దల శాసన్లలో ఉాండడాం” 

(రాంగన్థాచారుయ లు. 2010: 168) దేా రా దీన్నన్న కావేయ రర రచనల లేఖన పదధతిా 

గురిుాంచవచ్చు .  

 

ఉదా: వరుక  (స్థశీ.ీ18), ారిక  (పగో.2), వెనక  (విజయ.4), తెలుు  , (గు.2.1), చెరుక  

(కరూి లు.13), చదేు  (చో.30). ఇదేవిధ్ాంా పను , అడిే , శలేు , చెరుే , కొడుక , న్లుు, 

మొదలైనవి కైఫియత్తులలో ఉన్ి యి.   ఈ కిాందివి అచ్చు ను లోపిాంపజేస్నవే కానీ 

ఉచాు రణను బటిట త్పకటిాంచే పదాలన్న చెపు లేము.  

 

ఉదా: రి , రమ  (పగో.1,5), ల్కక  (స్థశీ.ీ18), పయిక  (గు.1.26), యిదిాక , యాయి కు 

మొదలైనవి.   

 

1.2. ద్వవ త్వవ నునాసికం మందు పూరణబందువు 

 దిే రుక ు అనున్స్కాలకు ముాందు పూరాణనుాే రాంతో ఉని  రూపాలతోపాట లేన్న 

రూపాలు కూడా ఉన్ి యి. కైఫియత్తుల భాషలో అనుాే రాం ఉని  రూపాలే ఎకుక వా 

ఉన్ి యి. ఇది పూరాే చ్చు  ఆనున్స్కాయ న్నకి చిహి్ ాం కావచ్చు నన్న ఊహాంపబడిాంది” 

(రాంగన్థాచారుయ లు. 2010:169). 
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ఉదా: హాంనిు  (పగో.1), త్ామముాంనిు  (గు.1.1), తెలస్కొని్ డు (విజయ.4,5), 

దాంమమ ని ారు, వాండుకుని , మెముాంనిు , కతిుని ర (కృ.3), సూరాంని , సూరని , 

వాంన్ి రు, న్ననుి (పగో.2,3), వృత్తులకుాంనిు  మొదలైన త్పయోాలు కైఫియత్తులలో 

కన్నపిస్తున్ి యి.  

 

1.3. పూరణబందువు తరువాతి హలోుకు ద్వవ తవ ం  

 తెలుగులో అనుాే రాం సు రశ  వరాణల ముాందే ఉాంటాంది. ఇది లేఖనాంలో 

న్నాండు స్తని తో త్పకటిరమౌత్తాంది. శాసన్లలో న్నయరాంా కాకపోయిన్, హ్లోును 

పూరణబ్దాందువ రరేా ర దిే రే ాంతోనూ, అరధబ్దాందువ రరేా ర అదిే రుకి ుతోనూ రాయడాం 

కన్నపిస్తుాంది. త్కమాంా లఖిర త్పత్తలలో అరాధనుాే రాం లేకపోయిన్ పూరాణనుాే రాన్నకి 

ఇదే విధానాం కొనాగాంది. (స్థశీరీామరాజు.1996:39). కైఫియత్తులలో పూరణబ్దాందువ 

రరువాతి హ్లోు దిే రే ాంతోనే ఎకుక వా ఉాంది. అదిే రుకి ు ఉని  ఉదాహ్రణలు 

రకుక వానే ఉన్ి యి. అరాధనుాే రాం లేదు.    

 

ఉదా: అాంరుట, వాండిరి (విజయ.4), కుాంటట, వాండడ, కిాంద ి (పగో.5), కటిటాంచిు  (గు.1.1), 

అాందిుకు (గు.2.13), వాంచేు ది, వాంచేది (కరూి లు.43), ాధాంచిు , నాందని, 

సాంవే రు రాం (గు.1.60), కొాంరు (కరూి లు.117), మాంది,ి వాంటాంది,ి జమాబాంది,ి 

రదనాంరురాం, సాంగ ుతి, పోయినాంరులో, అవత్తాంది,ి యాందిువలనోాంటే, చేస్తకుాంటాట , 

రవాంరు, యాండడదు, కొాంచెు ాం, శాంకక రులు మొదలైనవి. 

 

1.4. ద్వవ రుక ు ‘ళ’కారం మందు బందువు 

 కైఫియత్తులలోన్న కొన్ని  పదాలలో మూరనినయ  పారిశ ే కమైన ళకారాం దిే రే  

సహరమైనప్పడు బ్దాందుపూరే కాంా ఉాంది.  ఉదా: కాంళో్ల (స్థశీశీైలాం.3) వాాంళ్లు , 

దేవాంళు కు, పెాంళ్ళు ము మొదలైన రూపాలు కైఫీయత్తులలో కన్నపిస్తున్ి యి. 

 

1.5. ‘మ’కారానికి పరాా యంగా బందుపూరవ క ‘బ’కారం 

 కావయ భాషలో త్పరయ య మువరణ స్థ ని నాంలో దిే రుకి ు మకారాంాన్న, పూరణ 

బ్దాందుపూరే క బువరణాంాన్న పరాయ యాంా వస్తుాంది.  

 

ఉదా: వృక్షము, వృక్షముమ , వృక్షాంబు. (బ్దల. రరు మ.42) ఈ ధ్ే న్న లక్షణమే 

ాాంత్బ్దజయ ము (గు. 1-57), (కరూి లు. 50), జాంబ్ది మాకు, జాంబ్ది చెటట (క. 2-3) 

వర షాంబులు( గు. 2-26) (ఈ పదాం అన్ని  చోట ోఈ విధ్ాంానే ఉాంది), యేరదధమ౯౦బుి లు 

శాసన స్థసుాంభాంబుల మీద (గు.4-27) అనే ఉదాహ్రణలోో పదగరమైన మకారాం దగ ుర 

కన్నపిస్ుాంది. (ాత్మాజయ ము, జమిమ మాకు, జమిమ చెటట). బ్దాందుపూరే క ‘బ’కు ‘మ’ తో 

యతిమైత్తి (బ్దాందుయతి) చెలడోాంలోనూ ఈ ధ్ే న్న లక్షణాన్ని  సమనే యిాంచవచ్చు .  

 

1.6. పదంతంల్ల ‘మ’ ప్పతా యం/పూరణబందువుల పరాా యత 
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 పదాాంరాంలోన్న ‘ము’ త్పరయ యగరమైన అచ్చు  లోపిాంచిన రూపాం (సమయాం), 

లోపిాంచన్న రూపాం (సమయము) రాండూ కైఫియత్తుల భాషలో ఉన్ి యి. ఉరే ాం 

లోపిాంచా మిగలన మకారాం లేఖనాంలో పూరణబ్దాందువ రూపాంలో ఉాంటాంది. 

ఉదా: న్నమిరుము, రదనాంరరాం (పగో.16), త్ామము, త్పకారాం (కృ. 3,4). కొాంచెు ాం, గుాండడాం, 

దొరరనము, పటి ాం, త్పాకారము, పాందుము, మాంటటపాం, వాహ్నాం మొదలైనవి. 

 

1.7. వలపలగిలక 

ర్వఫ మొదటి హ్లోుా ఉాండి అనయ హ్లోుతో కూడిన సాంయుకాుక్షరాన్ని  (గరే ాం) 

రాసేటప్పు డు అనయ హ్లోును అచ్చు తో కలపి ముాందుా రాస్ రరేా ర ర్వఫను 

వలపలగలకలా రాసే పదధతి (గవ౯౦) కైఫియత్తులలో న్నయరాంా ఉని టో కన్నపిస్తుాంది. 

ఈ లేఖన పదధతి స్తమారుా 20 వ శతాబ్ది త్పారాంభాం వరకూ ఉాంది. 

 

ఉదా: విదభ౯దేశాం, ముత్తు౯జాంని గరు (విజయ.1), సే గ౯లోకాం (విజయ.4), 

జమీాందాలు౯, కన౯ల్ (పగో.27), అథ౯వాంత్తులు(గు.2.1), ామధ్య ౯౦(నె.116), 

పిడవతి౯(గు.1096-9 అముత్దిరాం), వార౯లు, గభి౯రములు, దిగే జయాధ్౯౦ 

మొదలైనవి.  

 

1.8. ‘ఇ/యి’, ‘ఎ/యె/య’ ల పరాా యత 

 పదాదిలో తాలవాయ చ్చలకు పూరే  యకార సహర తాలవాయ చ్చలకు భేదకరే ాం 

లేదు. (ఇ/యి, ఎ/య). కైఫియత్తుల భాషలో పదాదిలో తాలవాయ చ్చు లకు బదులు 

యకారసహర తాలవాయ చ్చు లు (యి,యీ,య, యేలు)  న్నయరాంా కన్నపిస్తున్ి యి.  

 

ఉదా: యిరణిి  (నె.147), యివి (గు.2-23), యీ లాగున, యీశానయ ాం (నె.139), యివే క, 

యిచెు ను, యిచ్చు కుాంటని్ ను మొదలైనవి. యాందుకు (నె.139), యేలూరు, 

యేనుగులు (పగో.20, 21), యేమాంటె (కరూి లు.146), యత్తుకొన్న, యకక డెకక డ, 

యాందువల,ో యవరు, యేమి, యేరు మొదలైనవి కూడా ఇాందుకు ఉదాహ్రణలన్న 

చెపు చ్చు . 

పదాదిలోన్న ఎకారాన్నకి పూరే యకార సహర అకారాంతో అభేదాం కన్నపిస్తుాంది. 

(ఎ/య). పదాది యకారాం మీది ఎకారాన్నకి, అకారాన్నకి భేదకరే ాం పోవడాం (య/య) 12వ 

శతాబాిం నుాంచి కన్నపిస్ుాంది. ఈ వర ణభేదకరే  రటరనికరణ (Neutralization of Phonemic 

Contrast) పదమధ్య ాంలో కూడా 16వ శతాబ్ది నుాంచి ఉాంది. అకారాం పరాంా ఉని ప్పు డు 

ఎకారాం అరధవివృరాంా విన్నపిస్తుాంది. ఈ కారణాంచేర యల ో (<యల<ో 

ఎల)ో,యాభై(<యేభై< ఏభై) వాంటి రూపాలు ఏరు డాడయి. (రాంగన్థాచారుయ లు. 2010:169). 

ఉదా: యన్ని  (స్థశీ.ీ19), యన్ని  (స్థశీ.ీ21), యాభై, యవరు (విజయ.4), యన్నమిది, యడోు (గు.4-

135), అవియయయ వి(కొాండవీడు.1096-9 అముత్దిరాం), యదురు, యత్రటి,(నె.162), 

యాంరు, యడల, యకక డ, యాండడదు, , యాందుచార, యని డు, యాందుకు, యదుట,  

యరకపడకుాండా, పాయను (పోయను) మొదలైనవి. 

 

1.9. ఉ/వు, ఒ/వొ/వ ల పరాా యత  
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పదాదిలో ఓషాట య చ్చు లకు పూరే వకార సహర ఓషాట య చ్చు లకు భేదకరే ాం లేదు 

(ఉ/వ, ఒ/వొ). కైఫియత్తుల భాషలో పదాదిలో ఓషాయ య చ్చు లకు బదులు వకార సహర 

ఓషాయ య చ్చు లు (వ,వూ,వొ,వోలు) న్నయరాంా కన్నపిస్తున్ి యి.  

 

ఉదా: వాండి (పగో.12), వదయాన (క.2-2), వూరు (గు.2-13), వరురాం (గు.2-17), వని టో, 

వదకాం, వని రమైన, వరు వాం, వదభ విాంచి మొదలైనవి. వొఖరు(చి.35), వొఖ(చొ.35) 

వొడలు,  వొకక , వొడుడన, వోరుగలోు (కరూి లు.58), వోశాసనాం( కరూి లు.5) మొదలైనవి.  

 

పదాదిలోన్న ‘ఒ’ కారాన్నకి పూరే  ‘వ’ కార సహర ‘అ’ కారాంతో అభేదాం 

కనబడుత్తాంది (ఒ /వ). పదాది ‘వ’ కారాం మీది ‘ఒ’ కారాన్నకి ‘అ’ కారాన్నకి భేదకరే ాం 

పోవడాం (వొ /వ) 17. వ శ. నుాంచి కన్నపిస్ుాంది. (రాంగన్థాచారుయ లు.2010:170) ఇది వక 

(<వొక< ఒక)వాంటి రూపాలలో కనబడుత్తాంది.  

 

ఉదా: వక (ఒక) (నె. 107, కరూి లు.52), వఖ (న్నజయ.68) వకన్టి, వకడు, వకరు, 

వరాంగలోు  మొదలైనవి. 

  

1.10. పద్ మధ్ా ంల్ల త్వలవాా చ్చు కు మందునన  ‘య’కు, ఓషాయ ా చ్చు కు 

మందునన  ‘వ’కు ల్లపం 

పదాదిలో ఇ/యి లకు, ఉ/వ లకు వచిు న అభేద లక్షణాం పదమధ్య ాంలో కూడా 

కన్నపిస్తుాంది. లేఖనాంలో ఒక పదధతి ఏరు డకపోవడమే దీన్నకి కారణమన్నపిస్తుాంది. ఇది 

17వశతాబ్ద ిశాసన్లలో కూడా ఉాంది. (రాంగన్థాచారుయ లు. 2010:170). శాసన్లలోనూ, 

కైఫియత్తులలోనూ ఒకే ఉదాహ్రణలుాండడాం గమన్నాంచదగాంది.   

 

ఉదా: అఇదు, చెరుఉ 

 

1.11. అ/ఒ ల పరాా యత                      

తాలవాయ చ్చు కి ముాందుని  కాంఠ్యయ చ్చు కు ఓషాయ య చ్చు కు అభేదాం కన్నపిస్తుాంది. ఈ 

లక్షణాం  శాసనభాషలోనూ ఉాంది.  (రాంగన్థాచారుయ లు.2010:170).  

ఉదా: తొవిే ాంచి (ర) (కరూి లు.46, చి.32),  పాయను (పోయను) (చో.31) 

 

1.12.  ‘అయి/ఐ’ ల, ‘అవు/ఔ’ ల పరాా యత  

 తెలుగులో అయిదు, అవడు వాంటివి రే రితోచాా రణ చేర అయ్ దు, అవ్ డు 

వాంటివిా ఏరు డతాయి. అయ్ అవ్ లు సాంసక ృరాంలో సే రాంత్ర వరాణలైన ఐ ఔ లతో 

అభేదరను పాందాయి. తెలుగు లేఖనాంలో ఐదు ఔడు వాంటి రూపాలుా త్పచారాంలోకి 

వచాు యి. తెలుగులో ఈ పరాయ యర త్పాఙ్ి ని య కాలాం నుాంచి ఉాండా, ఇది రరు మ 

పదాలలో 15వ శతాస్థబ్ది నుాంచి వాయ పిాంచిాంది. కైఫియత్తుల భాషలో అన్ని  పదాలూ అయి, 

అవలతోనే ఉన్ి యి. ఒకక  సాంఖ్యయ వాచకాలలో ఇరవై, ముపై్ఫ  అన్న, కై అనే విభకి ు 

త్పరయ యాంలోనూ ఐ లేఖనాంలో కన్నపిస్తుాంది. మౌజే, కౌలు అనే పదాలలో ‘ఔ’ 

కన్నపిస్తుాంది.     
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ఉదా: వగయిరా (స్థశీ.ీ21), వయిఖ్యనస్తడు (గు.1-100), జయినులు (గు.2-23), వయిరాన్నకి, 

వయిప్ప, వయినాం, వయిదయ ాం, రయిత్తలు, ఇరవై, యిరరమయిన,  కయిఫియయ త్త, 

కయిాంకరయ ము, అవత్తాంది మొదలైనవి. 

 

1.13. ‘స్/శ’, ‘శె/శ’, ‘చే/శా’, ‘చా /శా’ ల పరాా యత 

 1. తాలవాయ చ్చు లకు ముాందుని  దాంరమూలీయ సకారాన్నకి తాలవయ  శకార 

ఉచాు రణ వచిు ాంది. స శ లు రాండూ ఊషామ లే. ఈ లక్షణాం కైఫియత్తులలో విశేషాంా 

కన్నపిస్తుాంది.  

 

ఉదా:  స/శ – చెశ (గు.1-84), చేశన (నె.141), చేశి , త్వాశ, సాంన్య శ, వెాంచేశ, తీస్-తీశ, 

రమ-శీమ, పోశ,  వెలశనాందున, మురిశపోయినది, పారవేశెను, తెలశెటటో, కోశెడు, 

శేవిాంచి మొదలైనవి. కాంఠ్యయ చ్చు  ముాందుని  దాంరమూలీయ సకారాన్నకి కూడా తాలవయ  

శ కారోచాు రణ వచిు ాంది.  

 

ఉదా: శారాాంశము (కరూి లు.51) 

 

 2. ఇకక డ తాలవయ  శకారాం మీద ఎ/అ లకు భేదకరే ాం పోవడాం (శె/శ) మరొక 

అాంశాం. 

  

ఉదా: శటిట (శెటిట), శావ (సేవ/శేవ), పదివీశల గాంధ్ాం మొదలైనవి.   

 

 3. అలాగే ఊషామ లైన చే/శా/శే ల మధ్య  కూడా భేదకరే ాం పోయిాంది.  

ఉదా: యరికశాయా (చే) (కరూి లు.46), శేయుచ్చాండా (చే) (కరూి లు.109), 

మనవిశాయా మొదలైనవి. 

 

 4. అలాగే చా/శా ల మధ్య  కూడా భేదకరే ాం పోయిాంది.  

 

ఉదా: శాన్విశేా సాం, శాన్దినములు. ఇది 17వ శతాబాిం నుాంచి శాసన్లలో కన్నపిస్తుాంది. 

(రాంగన్థాచారుయ లు.2010:173). 

 

1.14. ‘ఉ/యు’, ‘ఒ/యొ’, ‘అ/ య’ లకు అభేద్ం 

 ఇవి కావయ భాషా త్పభావాంతో వచిు న యడాగమ రూపాలు అయి ఉాంటాయి.  

 

ఉదా: యుాండిరి (ఉాండిరి), యుమావలభో, యుని ది.  యొక (ఒక).  యాకారాం(ఆకారాం)  

(గు.2-17) మొదలైనవి. 

 

1.15.  దీరాాలకు బదులు ప్హస్వవ లు రాయడం 

 ఎకార ఒకారాల దీరాాలి  రాయవలస్న చోట హ్ాే లి  రాయడాం కైఫియత్తుల 

భాషలో ఎకుక వా ఉాంది. ఇది ఉచాు రణలో లేకుాండా లేఖనాంలో వచిు న ఒక త్పత్యయ క 
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లక్షణాంా గురిుాంచాల. ఇది దేశయ  రరు మ భేదాం లేకుాండా అన్ని  పదాలలోనూ 

కన్నపిస్తుాంది.  

 

ఉదా: అనె, అనెక, చెసెను, సమెత్తలైన, నెను, చెస్, పెరు, చెర, తెనె, ల్కవ, ల్కకుాండా, 

సెవిసూు , ల్కదు, యది, బెరిజు, జరిపిు ాంచెది, న్గెశే రుడు, వాండెడది, మునెువరుక , 

ఛెదిాంచి, క్షెత్రపాలకుడు, వెగెశే రాే మి, వయయ రు, దెవాలయాం, కెవలము, త్శెయస్తు  

మొదలైనవి. కొనెరు, వెణుగొపాల, భొగెశే ర మొదలైనవి. 

 

ఈ విధ్ాంా మరికొన్ని  మారుు లూ ఉన్ి యి. వాటిలోనూ ఇదే విధ్మైన లేఖన్ పదధత్తను 

భాషా సే రూపాన్ని  బటిట గురిుాంచవచ్చు . 

===================================================== 
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