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పదనిష్పాదన కళ
మొదటి అధ్యాయం
భనం కూడా భన మాతృభాషలో కొతత  దాలన నిష్పదంచవచుు!
ఈనాడు వివిధ భాషఱలో ఉనన దాలు ఎకకణ్ణంచి వచ్చుయో ఎవఱికీ తెలీదు.
వేదసంసకృతంలో వాడఫడిన దజాఱంలో కనీసం క వెయ్యంటి అర థయథం ేటి అరకీ గభయమానం
కావడం లేదంటునానరు రిశోధకులు. కొనిన భాషలు కే కుటుంబానికి చందనటి అరకీ వాటి అరలోోని
దాఱనీన కేలా (cognates) లేవు. ఉదా హయణకు తెలుగులో నీరు థనీ, తమిలంలో తనీనర్ థనీ
చఫడేదానిన భఱయాలంలో వెలళమ్ థంటారు. తరచి చూస్తత ఇద వెలుోవ థే తెలుగు దానికి
దగగరగా ఉందనిపిస్తంద. థయ్తే మిహతా దక్షిణాద భాషఱవాయంతా నీరు యొకక రూపంతరాలన
వాడుతుననప్పడు కక భఱయాళీఱకే వెలళమ్ థనాఱని ఎందుకు బుదధ ప్పటి అరటందే ప్రశ్నకు భనం
సంతృపితకయమైన సమాధానానిన టుటకోలేం.
శ్బాదరాథలు (క దమూ, దాని థయథమూ యసయం థవిభాజ్యం (inseparable) థనీ,
థనాద థనీ భాయతీమ శాబ్దదకుఱ విశావసం. మానవజాతులాోగే ఎన్నన భాషలు వాటి అరతో పటు
ప్పట్టడమూ, కాఱక్రభంలో గిట్టడమూ కూడా జ్ఱిగిందని చరిత్ర దావరా తెలుస్కుంటునానం.
థటువంట్ప్పడు శ్ఫదమైనా, దాని థయథమైనా థనాద ఎలా థవుతాయ్ ? థని క సందేహం.
థలాగే, కే దానికి విభిననభాషఱలో విభినన థరాథలుంటాయ్. తెలుగులో థతయంత సాధాయణంగా
ధవనించే క దం ఇతరుఱకు థశ్లోఱం కావచుు. తెలుగు తెలమనప్పడు ఎంత థపయమంగా
ఆహ్వవనించినా ‚యండి‛ థంటే ‘వేశ్య’ థని ధవనించి ఉతతరాదవారు ముఖాలు మాడుుకుంటారు.
థలాగే భనకు బూతైనద ఇతరుఱ చవుఱకు థతయంత సాధాయణంగా ధవనించవచుు. తెలుగులో
పలు థంటే సతనయం. Finnish లో థదే మాట్కి గడ (చకక/లోహప్ప సతంబం థని థయథభట్.
థందాకా థవసయం లేదు. భన భాషలోే కొనిన దాఱకి నానారాథలుండడానిన గభనిస్తనానం.
థలాగే కే భాష్పదం క ప్రంతప్ప మాండలకంలో సబయమై, ఇంకో మాండలకంలో
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థసభాయరాథనిన కలగి ఉండడం కూడా కదుద. ఉదాహయణకి - రామఱసీభలో ‘బుడడలు’ థంటే
వేఱుసెనగప్పలు. మిగతా ప్రంతాఱలో థద క చికితాాపేక్షమైన రుగమతగా థయథం
చేస్కోఫడుతుననద. థటువంట్ప్పడు శ్బాదరాథలు ఏ విధంగా థవిభాజ్యభవుతామే ప్రశ్న కూడా
ఉదయ్స్తంద. థయ్తే భాయతీమ శాబ్దదకులు పూరితగా పొరడలేదేమో ననిపిస్తంద, ఇటీవల
థభిప్రయాఱ

దృష్పటా!

భాష్పదాఱలోనూ,

మానవజాతి

నిరామణంలోనూ

థేకభాషలన

థంతస్సాత్రంగా

మాటాోడుతుననటి అరకీ,
క

ఉభమడి

ఆయా

థంతరాాతీమసయళి

(common pattern) ఉందంటునానరు రిశోధకులు. ఆ ధవనుఱ సయళే భన థందఱికీ ఆయా
భావాలన స్పరింజేస్తందట్. ఉదాహయణకు - కొనినకొనిన యకాఱ భావాలన వయకీతకరించే దాఱనీన థవి ఏ భాషకు చందనవైనటి అరకీ - కే విధ మైన థక్షరాఱతో నిరామణభవుతామంటునానరు.
దాఱకు భావస్పయకత (భావాలన స్రింజేస్త ఱక్షణం ఉండడానికి కాయణం భనం వాటి అరకి
చియకాఱంగా థఱవాటు డడమేనని భనం థనుకుంటుననద పూరితగా నిజ్ం కాకపోవచుు.
థంటే దీనయథం - భనం దాలన ఏ విధమైన శ్ఫదవాయకయణ శిక్షణా, ేథయమూ లేకుండా, ఆ
దాఱకి సైతం ఏ విధమైన పూయవయంగమూ లేకుండా ఊరికే థటి అరకప్పడు ఆశువుగా గాలలోంచి
సృష్టంచినా వాటి అర నిరామణంలోనూ, థయథస్పయ కతలోనూ భనకి తెలమని థదృశ్య స్సత్రమేదో
నిచేస్సతే ఉంటుంద. కాఫటి అరట ఎవఱికి వారు కొతత దాలన కనిపెట్టడంలో ప్రథమికంగా
తప్పలేదు. ఎందుకంటే, ఫట్టలు కటుటకోవడం కూడా తెలమని ఆదభకాఱం నుంచి మానవుడికి
భాష తెలుస్, థఱుప్పఱ రూంలోన్న, కేకఱ రూంలోన్న! ఆనాటి అరకే థతడు దానిన
కలంచుకునానడు. ఆనాటి అరవారు గుంప్పలుగా జీవించే వారు కనుక గుంప్పలుగాే భాషనీ సృష్టంచి
ఉంటారు. ఫహుశా కరననదానిన ఇంకొకఱు థందప్పచుుకుని లకేవారు. థలా భనిష్ని భనిష్
థనుకరించేవాడు. దానిన దం థనుకరించేద. (క దనిరామణానిన ఆసరాగా చేస్కొని దానిన
పోల్తత ఇంకో దం ప్పటుటకొచేుద భాష్పబయససన సాభయథాం పెదదలోో కంటే పిననలోో మండు. థలాగే
నాగరికదశ్లో కంటే థనాగరికదశ్లోే నూతనద నిష్పదన కూడా స్ఱబం కావచుు,

కొతత దాలన ఎందుకు నిష్పదంచ్చల ?
కాఫటి అరట దనిష్పదన సాభయథాం థనాదగా యావనామనవజాతి ప్రతిభాపట్వాఱలోనూ
థంతరినహితం (in-built), ప్రజ్నన పట్వం (reproductive capability) లాే!
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సాధాయణమైన సావభావిక రిస్థథతులోో దానిన ఎవఱూ ఇంకొకఱికి ని గటుటకొని ేర్ప నిలేదు.
థలాగే క జాతి నుంచి ఇంకో జాతి దాలన థరువు దెచుుకుే థవసయం కూడా ఏమీ లేదు. థలా
థరువు దెచుుకుననందువఱో నగూడే కాక ప్రయోజ్నం కూడా ఏమీ లేదు. ఎందుకంటే దాలు
వాటి అరకవి ఐకాంతిక సృష్ట (stand-alone creation) కావు. థవి భన స్పయణఱ (ideas) కూ,
థభిదయశనానికీ (perception) ప్రతిబ్దంబాలు. స్పయణలు (ideas) కఱగడానికి కాయణం చుట్టట ఉనన ప్రంచం ట్ో ఉనన ఆసకిత, సృజ్నశ్కిత (creativity), సందన శ్లఱత
(responsiveness), రిశ్లఱన. క భాషలో దాలు తగిననిన లేవంటే దానయథం, దానిన మాటాోడే
జాతిలో ఈ నాలుగు ఱక్షణాల్త తగినంతగా లేవని! భనలో ఈ ఱక్షణాలు లోపించినప్పడు భనం
ఎనిన దాలన థడపదడప విదేశాఱ నుంచి దగుభతి చేస్కునాన థవి భన చియకాఱ
శ్ఫదదారిద్ర్యచరిత్రే ప్రతిపలసాతయ్ త భన భాషను స్సంననం చేమ జాఱవు. పైపెచుు థవి
భన భాష యొకక సజాతీమతనీ, సహజ్తావనీన సంసకయణదుయోబంగా కలుష్తం కావిసాతయ్.
కాఫటి అరట భనం నిజ్ంగా థఱవరచుకోవఱస్థనవి ఈ ఱక్షణాఱే గానీ విదేశ్ల దాలన కాదు.
“ఆంగోంలోకి థేక విదేశ్ల దాలు వచిుచేఱినప్పడు తెలుగులో ఎందుకు ఉండకూడదు ?”
థే ప్రశ్న వేసాతరు కొంతభంద. ఆంగాోనికీ, ఆంధ్రానికీ చ్చలా తేడా ఉంద. ఆంగోం రిపఱకుఱ
భాష. ఆంధ్రం రిపలతుఱ భాష. ఆంగోంలోని విదేశ్లదాలు వారు రిపలంచిన దేశాఱ నుంచి
సంగ్రహించినవి. థవి వారి ఫహుదేశ్ రాయట్కతావనికి స్సచకం. ఆ దాఱతో వారు తభ
దేశిదాలన నాశ్నం చేమలేదు. వారికి నిజ్ంగా థవసయమై తభ భాషలో లేని రిభావనఱ
(concepts) నీ, వస్త వయణనలీన పలతుఱ నుంచి స్తకరించ్చరు. థద చ్చలా సహజ్మైన
రిణాభం.

తెలుగుగడడ మీద విదేశ్ల దాఱ వెలుో వ సహజ్ రిణాభమేనా ?
భన విదేశ్ల దసంపదేమో చ్చలా కృత్రిభం. ఇద వాయమోహపూరితమైనటువంటి అరద.
రాజ్కీయాధికాయ ప్రఫఱయంతో దేశ్ం మీద విధించినటువంటి అరద. ఈ సంగతి గ్రహించలేక దీని
వెనుక చ్చలా థపరాథల్త, బయాల్త, మూఢవిశావసాల్త, లోకజాాన లేమీ చలాభణిలోకి వచ్చుయ్.
ఇద భన గతకాఱ బానిసతావనికి, దానునంచి మారునొఱోని వయతమాన జ్డతావనికీ స్సచకం. భనం
భన ఆంగోద రిజాానంతో దేశి దజాలానిన నిష్పకయణంగా ధవంస్థంచుకుంటునానం. ‚మీకు
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ఇంగ్లోషు వచ్చు ?‛ థని ఎవఱూ భన చొకాక టుటకుని నిఱదీమకపోయ్నా, నిఱదీస్థనటేో భావించి
థవతలవాలళ ముందు థసందయభంగా ఆంగో వావ దూకతా ప్రదయశన కావించడం భనకొక
తయతరాఱ దుయభాయసంగా రిణమించింద. భన భాషలో నిక్షేంగా భంచినీళ్ళళ థే వాడుక దం
ఉండగా వాట్ర్ థేవాళ్ళళ పెదదసంఖ్యలో తయాయయాయరు. పలానా ఆమ ‚నా భాయయ/ మా ఆవిడ‛
థని చప్పకోవడానికి స్థగుగడి ‚మా మిసెస్‛ థని చప్పకుేవార్ప థంతా! ఈ యకంగా భనం
తెలుగులో మిశ్రం చేస్థ వాడే ఆంగో దజాఱంలో ముపతిక మువ్వవసం థనవసయమైనద. థద
వృథా విదేశ్ల పండితయప్రదయశే త దానివఱో ఈ జాతికీ, భాషకీ నిజ్ంగా ఉయోగం లేదు. తభ
భాషలో ఎనిన విదేశ్ల శ్బాదలుననటి అరకీ ఈ నిరుయోగమైన నిని ఇంగ్లోషు వారెననడూ చేమలేదు.
విదేశ్ల దాఱ మూలాన మౌలక ఆంగోభాష్పసవరూం ప్రమాదంలో డలేదు. కానీ తెలుగు రిస్థథతి
థలా లేదు. థందుచేత ఇతయ విధాలైన పోలకలు లేనప్పడు ఆంగాోనిన చూస్థ భనం ధీమాగా
వాతలు పెటుటకోలేం.
విదేశ్ల దాలు భన భాష్పనిరామణశైలలో ఇభడవు. తెలుగు దాఱ భధయ థవి
సజాతీమంగా ధవనించవు. కోకిఱఱ భధయ కాకులాోగాే ఉంటాయ్. వాటి అరని థనువదంచగఱమే త
సవదేశ్భాష్ప రిజాానంతో విడభరిు వివరించడం థసాధయం. థవి ప్రంచం ట్ో విదేశ్లయుఱకునన
తయతరాఱ దృకోకణానికి ప్రతిబ్దంబాలు. థవి వారి సృజ్నాతమక శ్కితకి సాక్ష్యయలు. థవి ఖ్చిు తంగా
భన దృకోకణం కావు. వారి దృకోకణం వెనుక ఉననవి వారి చరిరా, వారి సంసకృతీ! భన
దృకోకణం వెనుక భన చరిరా, భన సంసకృతీ ఉండాల. థలా ఉండాఱంటే భన దాలు తని
సరిగా భనవే థయుయండాల. భనం మాటాోడే భాష భన జాతి యొకక సభష్ట సృజ్నాతమక శ్కితకి
దయణం కావాల.

ఆంగో దజాఱప్ప వెలుో వ చేస్థన/ చేస్సత ఉనన నషటం
దాలన ఏ దానికి ఆ దం వేఱువేఱుగా దగుభతి చేస్కోదగగ ఐకాంతిక సవమూరుతలు
(stand-alone entities) గా చూడడం పొరపటు. నిజ్ంగా థవి ఐకాంతిక సవమూరుతలే
థయ్తే నియబయంతయంగా కావాలాననిన విదేశ్ల దాలన దగుభతి చేస్కోవచుు, ఫస్ా, రైలు, సైకిలు
మాదరి! కానీ ఎకుకవ సందరాభలోో ప్రతి దానికీ క ధాతువు (మూఱదం , క ఉసయగ,
ప్రతయమం, దానునంచి నిషననమైన దాల్త మొదలైన విసాతయ "ద కుటుంఫం" కటుంటుంద.
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దానిన తయతరాఱ వాయకయణ సంప్రదాయాఱ ఆధాయంగా నిరిమసాతరు. విదేశ్లదనిరామణాలు వారి
వాయకయణ సంప్రదాయాఱ ననుసరించి ఉంటాయ్. వారికి థవి తెలుస్ కనుక థంతకు
ముందునుంచి తభ భాషలో ఉనన దాఱ నుంచి సరికొతత దాల్త (derivatives), ఆ
కొతతదాఱ నుంచి

ఇంకా కొతతదాల్త-

థలా

థనంతంగా దకఱన చేస్కుంట్ట

వెలళగలుగుతారు. థంటే వాళ్ళళ తభ భాషలో తదురి నిష్పదన (Further coinage కూడా
చమయగఱరు, థద వాలళ భాష కనుక! ఇంగ్లోషులో ఉనన దాలు థచుమైన ఇంగ్లోషు దాలే థయ్తే
భనం ఇంగ్లోషు కకటి అర ేరుుకుంటే సరిపోతుంద. కానీ దుయదృషటవశాతుత థలా లేదు. థ భాషలో
70 శాతం లాటి అరన్, గ్రీకు దాలు. ముఖ్యంగా శాస్త్ర-సాంకేతిక రిభావనఱ (scientific and
technological concepts) కి సంఫంధించి 90 శాతం థవే.
భనం ఇంగ్లోషులోని సాంకేతిక దాలన దగుభతి చేస్కోగఱమే త ఆ దాలన వారిలా
వికరించి (modify చేస్థ తదురి నిష్పదన (Further coinage చమయగఱమా ? థని
ఆలోచించ్చల. భనం చమయలేభేద స్సషటం. భనలో థతయంత మేధావుల్త, విదాయవంతుల్త
థయ్నవారు కూడా చమయజాఱరు. భనకి ఆంగోవాయకయణం కకటే వచుు. గ్రీక్, లాటి అరన్ వాయక
యణాలు రావు. థవి ఇంగ్లోషు మేదావుఱకే వచుు. శాస్త్ర, సాంకేతిక, వైదయశాస్త్ర రిభాషఱనీన గ్రీక్,
లాటి అరన్ఱతో నిండిపోయ్ ఉనానయ్. ఆ శాసాాలోో భనం రిశోధనకి దగితే థకకడ భనం
కనుగొనబోయే కొతత విషయాఱకి పేరుపెట్టడం కోసం, తదురి నిష్పదన కోసం తెఱోవారి మొహ్వఱ
వైప్ప చకోయక్షులాో చూడడం త భనమేమీ చమయలేం. కనుక ఆ భాష్పదాఱ మీద థంతగా
ఆధాయడినప్పడు థద భనకి క థంగ వైకఱయంగా, రాశ్రమతగా రిణమిస్తంద. ఆ విదేశ్ల
దాలన దాటి అర భన రిభావనలు (concepts) ఎదగినప్పడు ఆ విదేశ్లభాషలో ఆ భావనఱకి
వయకీతకయణలు (Expressions) ఱభించకా, ఆ వయకీతకయణలు చమయడానికి భనకి స్తవచఛ లేకా, గ్రీక్,
లాటి అరన్ వాయకయణసంప్రదాయాఱ రిజాానలోం వఱో థద సాధయడకా భన మదళ్ళళ సతంభిసాతయ్.
ఇకకడ సృజ్నాతమకత ఇంగ్లోషువారి చేతిలో ఫందీగా మారిపోతుందనీ, థద వారి దాఱతో పటు
భనదాకా ప్రవహించదనీ గ్రహించ్చల.
దీనికి రిష్పకయం ఏంటి అర ? భన ఆంగోమాధయభ పఠశాఱలోో ఇహముందు ప్రతివారికీ
ఇంగ్లోషుతో పటు గ్రీకూ, లాయటి అరన్ కూడా ేరించడం మొదలుపెడదామా ? థద హ్వసాయసదం
కళ (1)

patrika.kinige.com

థవుతుంద. ఎందుకంటే ఎవఱో కొందఱు మేధావులు త థచు మైన ఇంగ్లోషువార్ప వాటి అరనిప్పడు
ేరుుకోవడంలేదు. పం, ఎననని ేరుుకుంటారు పిఱోలు ఫలళలోో ? భాష నుంచి భౌతిక శాస్త్రం
దాకా, లైంగిక విదయ నుంచి యోగా దాకా వారి మదలళని చితకొకడుతునాన రిటి అరకే!
దీనికి థసలైన రిష్పకయం ఉననద - భనం ఇంకా ఇంకా విదేశ్ల దాఱ ఱంపిలోన్న,
ఱచుులోన్న పీకఱ దాకా దగఫడడంలో కాదు. భన వాయకయణ సంప్రదాయాలన భనం
కూఱంకషంగా ేరుుకోవడంలో! భఱుగున డడ దేశ్లదాలన నూతన జ్వ సతాతాఱతో
ప్పనరుదధరించడంలో! భన దేశ్ల దనిరామణాలన సక్రభంగా థవగాహన చేస్కొని కొతతదాఱ
కఱనకి ఆ స్సరా లన వినియోగించుకోవడంలో! థప్పడు, ఆంగేోయుఱకు తభ భాషలో తదురి
నిష్పదన (Further coinage) ఎలా సాధయభవుతుననదో భనవారికీ భన భాషలో థద థలా
సాధయభవుతుంద.
కానీ భనమేం చేస్తనానం ? భనం ఇదేదీ చమయకుండా భాష్పయంగా క స్భరిమారాగనిన
ఎంచుకునానం. థదేంట్ంటే దాలన ఇంగ్లోషు నుంచి థనంతంగా, మథాతథంగా దంచుకోవడం,
దంచుకోవడం,

దంచుకోవడం...

ఈ

దంచుకోవడానికి

థంతులేదు.

ఎందుకంటే

భన

భావదారిద్ర్యయనికి థంతులేదు. దీనివఱో భన మేధారోగాయనికి జ్ఱిగిన నషటం గుఱించి ఎకుకవ
భందకి థవగాహన లేదు. భనకి దాఱతో పటు భావాలు కూడా ప్పట్టడం మాే శాయ్.
దానికూకడా ఆంగేోయుఱ మొహ్వఱ కేస్థ చూస్తనానం. ఏ రిశోధనైనా వార్ప చయాయల. వార్ప
థనినంటి అరకీ పేరుో పెటాటల. ఆ పేయోనుంచి ఉదభవించే కొతత భావాఱ కూకడా వార్ప పేరుో పెటాటల. భనం
పేరుో పెడితే థద సరైన ఇంగ్లోషు కాదు. భన ఆంగో దకఱనలు హ్వసాయసదం. యు.ఎస్. లోనూ,
ఇంగోండులోనూ, ఆస్తేలయాలోనూ దేనికి ఏభంటారో, ఎలా లుకుతారో తెలుస్కుని భనమూ
థదే చేయాల. ఇదీ భన రిస్థథతి.
థంతిభ పిండితాయథం- భన భాషఱతో దాలోో గానీ, వాయకయణంలో గానీ వాకయ నిరామణాలోో
గానీ, వాడుకలో గానీ, ఏ విధ మైన పోలకా లేని భాషఱ నుంచి దాలన థదే నిగా
థప్పతెచుుకోవడం వఱో భనలో భాష్పయంగాే కాక భావయంగా కూడా సవకీమతా, సృజ్నాతమక
శ్కీత నశించిపోతాయ్. థంతిభంగా భన భాషే నశిస్తంద. ఎందుకంటే ఆ భాషవారు భనకి
ేరినదానిన మించి ఆ భాషలో భనం ముందుకు వెలోలేం. భన థభిదయశనం (perception) ఆ
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భాష్పదాఱ చేత థలా రిమితం కావించఫడుతుంద. ఏ భాషనైతే ఎంతకాఱం పటు
థబయస్థంచినా దాని ప్రయోగం మీదా, Further coinage మీదా భనకి థధికాయం ఇవవఫడదో
థటువంటి అర భాషని దాఱ కోసం దేవురించడం కేవఱం వృథాప్రయాస.

తెలుగు దజాలానికి మాధయమాలు చేస్త ననద ఉకాయమా ? థకాయమా ?
తెలుగు మాధయమాలు భన వాడుకఱకునన థందానీన, థరాథనీన కూడా ఎలా నిగటుటకొని
చడగొడుతునానయో సషటంగా తెలమజేస్త ఉదాహయణ- ఈభధయ భనం తరచుగా చూస్తనన "న
భూతో నభవిష్యత్" . దీని థసలు రూం- థనగా ఇటీవల దాకా తభ యచనలోో యచయ్తఱంతా

వాడిన రూం "న భూతో న భవిష్యతి" థంటే - "జ్రగలేదు, జ్రగబోదు" థని థయథం. ఇప్పడు
మాధయమాలు వాడుతుననద “…న భవిష్యత్” - థంటే బవిషయతేత లేదు. (No future at all) థని!
ఎందుకిలా చేస్తనానరు ? థంటే కాఱమ్ కకుకరిత. (కానీ చూడబోతే ఈ వాడుక విషమంలో

పొదుయేయదేమీ లేదు థలాగే సతనశ్ఱయరీక్షని వటి అరట శ్ఱయరీక్షగా కుోపీతకరించ్చరు. థదే విధంగా
సబంగశ్లోషలన (puns) ఱక్షించి ‘తిరుగుబాటు, లంగు బాటు’ మొదలైన దాలన తిరుగుబాట్,

లంగుబాట్ థని మార్పుస్తనానరు. మాటి అరమాటి అరకీ థలాగే వాడడం మూలాన, థవుయత నునలైన
సాధాయణపఠకులు థవే ప్రమాణిక వాయకయణరూపలేమోనని భ్రమించే రిస్థథతి ఉతిలోంద.
‘సమాధానరాలు’ థే దంలో క థక్షయం తగిగతే ంకితబారు జాగా (column space
కలసొస్తందని ‘జ్వాబురా’ ఱే ఉరూద-సంసకృత మిశ్రభంలోకి దగారు.
థంతేకాక ముచుటైన తెలుగు దానినంటి అరనీ కకన బెటి అరట, పెదదపెదద థక్షరాలోో "టూర్ లో
సీయం, గ్రంటు కి కేబినెట్ నో, రైల్వే సమసయలకు ఎస్సెమ్మెస్తో చెక్" థంట్ట తెలుగులపిలో సయవం
ఆంగోభమం చేస్తనానరు. థదేభని థడిగితే ‚మారు సహజ్ం‛ థని బుకాయ్స్తనానరు, ఆ
వాడుకలు తభ ప్రమేమమేమీ లేకుండాే వాట్ంతట్వే థచుుస్థరా పూస్కుని త్రిక లోోకి వచిు
కూరుుననటుో! తెలుగుదనత్రికఱలో కొకకకదానికీ కోక విధమైన రాజ్కీమటి అరటంప్పల్త,
కారాయవళీ ఉనానయ్. కరంటే కఱికి సస్తమిరా సరిడనంత ఆగయభ శ్త్రుతావలునానయ్. ఈ
రిస్థథతులోో క త్రిక క ముచుటైన తెలుగు వాడుక చేస్తత వారిమీద దేవషం కొదీద రెండోవారు
ఉదేదశ్పూయవకంగా దానిన నియోక్షాం చేస్థ ఆ దానికి గఱ ఆంగోసమాయథకాేన తభ త్రికలో
కొనసాగిస్తనానరు. ఈ విధంగా యచనాయంగంలో ఉననవారికి సైతం భాష్పభివృదధ కంటే భాషేతయ
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రాజ్కీయాలే ప్రధానమై కూరోువడం శోచనీమం. భఱి వారినుంచి భనం భాష్పయంగా ఎలాంటి అర
మాయగదయశకతవమైనా ఆశించగఱమా ? కప్పడు ఆశించగలగేవాయమేమో, తెలుగుమాధయభంలో
చదవి కాకలుతీఱి వచిున భహ్వభహులు ఆ యంగంలో రిఢవిలోన రోజులోో! ఇప్పడో ? సాధయం
కాదు.
ఏదేమైనా తెలుగును థభివృదధ చేయాఱంటే తెలుగుమాధయమాఱ భాషని గ్రుడిడగా
థనుసరించడమూ, దానిన ప్రమాణికంగా తీస్కోవడమూ థపేక్షణీమం కాదేమో! వాటి అర భాషలో
జాతీమతా, సృజ్నాతమకతా లోపిస్తనానమని గురెతరగాల. ఆంగో త్రికఱలో దయశనమిచేు భాష
సాథయ్తో దానిన ఎంతమాత్రమూ పోఱుడానికి లేదు. కాయణం– భనవారు పత్రికేమత
(journalism) లోే త తెలుగుభాషలో స్శిక్షితులు కారు. వాయసలు తెలుగు ప్పసతకాలు
చదువుతునానరా ? థేదే థను మానాసదం. థదే, ఆంగోమాధయమాలోో నిచేస్తవారు ఆ భాషలో
స్శిక్షితుఱనీ, భంచి ప్రమాణిక రిజాానం గఱవాయనీ గభ నించ్చల.

కొతత తెలుగు దాలన ఎవఱు నిష్పదంచ్చల ?
థనువాదాఱకి థవసయమైన సరికొతత తెలుగు దజాలానిన నిష్పదంచే ని తెలుగు, ఇంగ్లోషు
భాషలన శ్రదధగా థబయస్థంచిన స్శిక్షితమైన విదాయవంతవరాగనిదే. ఇతరులు ఈ నికి సాధాయణంగా
పూనుకోకూడదు. వారా థభిజుాలన ఆమోదంచి, థను సరిస్తత సరిపోతుంద. ఎందుకంటే, క విదయ
నబయస్థంచినవారికే దాని మీద థభిమానం ఉంటుంద. వార్ప దానికి థంకితం కాగఱరు. వార్ప ఆ
విదయకి నాయమం చేమగఱరు. ఆ భాషకి మేలు చేమగఱరు. వారికే దాని తలా తోకా తెలుస్తంద.
భాష్ప సంఫంధ వృతుతలోో ఉననటి అరకీ భాషలన ప్రతేయకంగా థబయస్థంచడం కోసం తభ జీవితంలో
కొంతకాఱమైనా ఖ్రుుచేమని వారికి వాటి అరమీద విశ్లషమైన థభిమానం కఱగడం కషటం. దాలన
నిష్పదంచ్చఱంటే హృదమంలో థగాధమైన, థమామక మైన, నిసావయథమైన ద్రేమభ కావాల.
దోతాాహం కావాల. కాస్త కూస్త లోతైన రిజాానం కావాల. థనినంటి అరనీ మించి సృజ్ నాతమకత
కావాల. క కొతతదానిన ేరుుకుననప్పడూ, కలంచినప్పడూ, దానిన ప్రయోగించినప్పడూ క
వందరూపమలు సంపదంచుకుననంతగా భనస్ా బ్రహ్వమనంద తయంగితం కావాల. తనువు
ప్పఱకాంకితం కావాల. భాష ట్ో ఆ విధంగా దృఢమైన థంకితభావం గఱవారు కావాల.
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డిడనిమమాల్త, వెఱిిమొఱిి క్షపతాల్త, శాసాాంతయ/ విషయాంతయ ఆభి ముఖ్యమూ
నికిరావు.

జ్నాదయతావాదం
ఈ సందయభంగా కొందఱు క తయహ్వ ‘జ్న-ఆదయతావాదానిన’ లేవదీమడం గోచరిస్తంద.
భాష ప్రజ్ఱకు చందనదనీ, ప్రజ్లే దానికి ఆదుయఱనీ, సృష్టకయతఱనీ, కాఫటి అరట వార్ప థంతిభ నిర్పణతఱనీ,
వారు ఏద వాడితే థదే ప్రమాణభనీ, ‚వాడుకలో ఉనన దాలన ఏ ండితులు సృష్టంచ్చరు ?‛ థని
ప్రశినస్సత వాదంచేవారునానరు. ‘ప్రజ్లు’ థేదొక సామూహిక నాభవాచకం (collective
noun). థదొక ఏకాండీ సవరూం (monolithic entity) కాదు. థదొక నాభరూయహిత
సవమూరిత (faceless entity). థందులో థందరం ఉనానం. యకయకాఱవాళ్ళళనానరు. థేక
తరాఱవాళ్ళళనానరు. వాలళలోో ండితులు కూడా ఉనానరు. కనుక ండితుడు కూడా ప్రజే. ఆ
ప్రజ్లోో తెలమని ప్రజ్ కంటే తెలస్థన ప్రజ్ ఎకుకవ వయణీమం. రోగం వచిునప్పడు థందఱూ
సెషలస్టఱ దగగఱికే రిగెడుతునానరు త, ‚థనిన వైదాయఱకూ సరువైదయమే మూఱం‛ థని కోమ
వాలళ దగగఱికి పోవడం లేదేం? రోగం ఏంటో వైదుయణ్ణణ థడిగి తెలుస్కుంటునానరు త
దానిగుఱించి పోలంగ్ బూత్ ఏరాటు చేస్థ ఊరివాలళకి వోటి అరంగ్ పెట్టడం లేదేం? భాష
విష

జ్నాదయతావాద

? సర్ప, ఆ వాదానిన కాస్తప్ప మాట్వయసకి థంగ్లకరిదాదం. భఱి

ఆనాడు తెలుగు త వేఱే భాష లేదీ గడడమీద.

తకోతలు తెలమవు. థనీన భనస్లో ధాయణ

చేస్కొని తరువాతి తరానికి థందంచేవారు.

థలా మారుదాదమా ఇటి అర విదాయవయవసథని

కూడా?
కాఫటి అరట వైదాయనికే కాదు, ఈరోజులోో భాషకూకడా స్శిక్షితులైన విశ్లషజుాలు (specialists)
కావాల. ఎందుకంటే ఈ రోజులోో భాష కూడా క ప్పరోగతశాస్త్రమే (advanced science). ఆ
శాస్త్రం తెలస్థనవార్ప దాని మీద సాధికాయంగా మాటాోడడానికీ, దానిలో కాలోచితమైన మారులు
చేమడానికీ, దాని మీద ఇతరుఱకు సఱహ్వలవవడానికీ థరుులు. మిగతా వారు కారు. థందఱూ
భాషే మాటాోడుతుననంత మారాన థద థందఱి సావభయమూ థయ్పోదు, ప్పలని చూస్థనవాడలాో
వేట్గాడు కానటేో! థందఱికీ యక్షణ థవసయమే గానీ థందుకోసం థందఱి చేతులోోనూ తుపకులు
పెట్టలేం. దానికి బట్శాఖ్ (police department) ఉంద. సా వేరుో వాడుకుేవాయంతా ఆ
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శాస్త్రం చదవినవారు కారు. వాహనచోదకుఱంతా ఆటోమొబైల్ ఎంజినీరింగ్లో ట్టబద్రుల్త
కారు. వారు తభకేం కావాలో తెలస్థనవారు మాత్రమే. దాని కోసం ఏం చేయాలో తెలస్థనవారు
కారు. థలాగే, భాష థంటే థభిమానం ఉండడమూ, దానికి ఏదైనా చేమగఱగడమూ కటి అర కావు.
మొదటి అర దానికి భనస్ చ్చలు. రెండోదానికి శిక్షణ కావాల.
ఇ

ఆదభకాఱ

స్ఖ్ంగా నిద్ర్

, థనీన ప్రజ్ఱ చేతులోో పెటి అరట భనం ఇంటోో డుకొని

! మానవజాతి శైశ్వదశ్లో ప్రకృతికంగా ఎదగినటి అర రిస్థథతులన

ఇప్పడు మథాతథంగా థనుకరించలేం, థనుసృజించలేం. ఆనాటి అర భాష్పవసరాల్త, ఈనాటి అర
భాష్పవసరాల్త థచుుభచుుగా కటి అర కావు. ఆనాటి అర థవసరాలు తీయుడానికి మామూలు ప్రజ్లు
సరిపోయారు. ఇప్పడు నిప్పణ్లు కావాలాందే. ఎంత ప్రజాసావభయమైతే మాత్రం ప్రజ్లు ఎనినంటి అర
గుఱించి ఆలో చించగఱరు ? రోజువారీ ఫతుకుఫండి గుఱించ్చ ? రాయవయణం గుఱించ్చ ?
థవినీతి గుఱించ్చ ? ఎవఱి గొడవలు వాలళవి.
ఎవఱి తిలు వాలళవి. భఱోకక నాగరికత చ్చలా ముందుకొచేుస్థంద. సమాజ్ం చ్చలా
వివిధీబవించింద. విశ్లషజ్ాతలు (specializations) ముదరాయ్. కఱి జీవనయంగం ఇంకొకఱికి
థయథం కాదు. థందఱినీ భాష గుఱించి ఆలోచించభని కోయలేం. ఎవఱు ఏద ఆలోచించ్చలో వాళేళ
థద తనిసరిగా ఆలోచించ్చల.
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