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దనిష్పదన ఔల
దీని మందుభాఖం

అదాన ఄనువాదాఱ ట్ి ఄపోహ్లు
అంఖిదాఱ దావరా వ్మఔతభయ్యమ భావానిన తెలుగుదాఱతో ఄనువ్దంచి వాడుతంటే “భకిికి భకిి” ఄని,
“True translation” ఄనీ పేర్లిపెట్టి వెకిిరంచడం ఔనిపిస్తంద. ఇ వెకిిరంపుఱకి పాఱడుతుననద తెలుగువారే,
ఆతర్లలు కార్ల. అ ఴధంగా తెలుగులో నూతనద నిష్పదకుల్నన, దప్రయోఔతల్నన మానషఔంగా క్రంఖదీయాఱనే
ప్రమతనమూ, నిర్లతాాహ్ రచాఱనే వ్యమహ్మూ, ఄలా తెలుగుపై ఆంగ్లిషుదాఱ బాహుళ్యమనిన శాశ్వతంగా
వ్మవ్స్థథపించాఱనే అకాంక్షా వెఱిడవుతు న్ననయి. ఄనువాదాఱ రూంలోనైన్న సరే, తెలుగు ఫతికి ఫట్ిఖట్ిడం వారకి
ఆష్ిం లేదు.
ఆలా ఄవ్హేలనఱకి దగేవార ఈద్దదశ్ంలో– “అ తెలుగు ప్రతామమానయాలు రజినల్ కావు. ఄఴ నకిల్న. కాఫట్టి

వెకిల. రజినల్ ఆంగ్లిష్ ఐడియాస్ని ఆలా ఄనువాదాఱ రూంలో దంగిలంచి అ ఐడియాస్కి మూఱపుర్లషులైన
ఆంగ్లిషువార గొదన్ననిన తెలుగువార్ల తెలుసుకోకుండా చేష ఔపిపుచచడమూ, ఄవేవో తెలుగువార రజినల్

ఐడియాస్ ఄయినట్లి ప్రచాయమైపోవ్డమూ ఘోయ ఄన్నమమం, ఄక్రభం. దురాఖతం. తెలుగు తెలఴతకుివ్,

వెనఔఫడువాలళ భాష్. ఆందులో తెలవైన వ్మక్తతఔయణ్లెలా ఈంటాయి? మా లెఔి ప్రకాయం ఈండకూడదు. తెలవైన,
న్నఖరఔమైన వ్మక్తతఔయణ్ ఏదైన్న ఈంటే దానికి ఆంగ్లిషు మద్ర ఈండాల. ఄద్ద అధునిఔత. ఄద్ద ఄభివ్ృదధ. ఄద్ద

గౌయవ్నీమత. ఄద్ద ఴజ్ఞాన్ననిక్త, న్నఖరఔతక్త, ఄభ్యమదమ దృఔథానిక్త ఄసలైన చిహ్నం. మేమ స్థక్షాతత రజినల్
ఆంగ్లిషే తెలషనవాలళం. ఇ నకిల్న (తెలుగు) దాఱతో మాకం ని?”
గ్రసంచఖలగితే, ఆంతుంద ఇ ఎఖతాలళ వెనఔ!
ఄయితే, ఒ ఴష్మం. ఆలా ఄనుకుంట్లననద, ఆంగ్లిషు ఄరకొరగా నేర్లచకుని తఱలెఖరేసుతనన ఔ వ్యగం మాత్రమే.
ఆంగ్లిషు తెలమని అంధ్రులు ఄనువాద దాలన స్థదయంగా అహ్వవనిసుతన్ననర్ల. అంఖిదాఱ ఫదులు ఄవే
వాడుతున్ననర్ల.

ఎందుఔంటే

వారవ్రకూ

వాట్టకి

(తెలుగుదాఱకి)

ప్రతామమానమం

లేదు.

కానీ

అంఖిఴదామవ్ంతులైన అంధ్రుఱ వ్రకూ ప్రతామమానమం (ఆంగ్లిషు) ఈంద. తెలుఖంటే ఈనన చిఱాకువ్ఱి
ఄనవ్సయమైన మూఱఴధేమతని కౌఖలంచుకుంట్లన్ననర్ల. కాఫట్టి తెలుగు వారకి ఔ ప్రతామమానమభాష్ని
చూపించినపుడు వార్ల తెలుగుని వ్దలేమడమే కాకుండా దానిన కించఱుస్థతయని సూచించఫడుతోంద. ఄందువ్ఱి
భాష్పయమైన మానషఔ రణ్తి ఴష్మమై ఆంకా ఎన్నన మైళ్ళళ ప్రయాణంచాలా ఈనన ఇ జ్ఞతికి ఆంత ఴసతృతంగా
ఴద్దశీభాష్పవక్షణ్ ఆవ్వడం బస్థభసుయహ్సతంలాంట్టద కావ్చుచననిపిస్తంద. అంఖిఴదామవ్ంతుఱ ఴష్యానికొస్తత,
తామ రజినల్ ఆంగ్లిష్ ఐడియాస్ ఄనుకొని వాడుతునన ఄనేఔ దాలు, వాసతవానికి ఆతయభాష్ఱ నుంచి
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అంగేియులు భకిికి భకిి ఄనువ్దంచుకొని వాడుతుననవ్ని ఇ ఫడాయితెఖ అంధ్రుఱకి తెలమదు. భచుచకు ఇ
క్రంద జ్ఞబితా రకించండి :

అంగేియులు చైనీమభాష్ నుంచి ఄనువ్దంచుకునన వ్మక్తతఔయణ్ఱలో కొనిన :
అంఖింలోని అదాన ఄనువాదదం

దాని మూఱదం

Running Dog

zǒu gǒu.

Brainwashing

xǐ nǎo

Look-see calques

kànjiàn

lose face

diū liǎn

Paper tiger

zhǐ lǎohǔ

అంగేియులు రాసుభాష్ (రెంచంచి) నుంచి ఄనువ్దంచుకునన వ్మక్తతఔయణ్ఱలో
కొనిన:
అంఖింలోని అదాన ఄనువాదదం

దాని మూఱదం

Adam's apple

pomme d'Adam

Bushmeat

viande de brousse

deaf-mute

sourd-muet

By heart (or off by heart)

par cœur

Governor-General

Gouverneur Général

Free verse

vers libre
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Old guard

Vieille Garde (the most senior

regiments of the
Flea market

marché aux puces

Marriage of convenience

mariage de convenance

New Wave (artistic period)

Vague

rhinestone

caillou du Rhin “Rhine pebble”

Staircase wit

l'esprit de l'escalier

that goes without saying

cela va sans dire

Point of view

point de vue

అంగేియులు ఱందుభాష్ (డచిచ) నుంచి ఄనువ్దంచుకునన వ్మక్తతఔయణ్ఱలో
కొనిన:
అంఖింలోని అదాన ఄనువాదదం

దాని మూఱదం

Masterpiece

meesterstuk

Pineapple calques

pijnappe

Superconductor

Dutch supergeleider
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అంగేియులు శాయభణ్మభాష్ (జయభన్) నుంచి ఄనువ్దంచుకునన వ్మక్తతఔయణ్ఱలో
కొనిన
అంఖింలోని అదాన ఄనువాదదం

దాని మూఱదం

Antibody

Antikörper

Ball lightning

Kugelblitz

Beer garden

Biergarten

Concertmaster

Konzertmeister

Flamethrower

Flammenwerfer

Foreword

Vorwort

Heroic tenor

Heldentenor

Homesickness

Heimweh

Intelligence quotient

Intelligenzquotient

Loan translation

Lehnübersetzung

Loanword

Lehnwort

mercury/quicksilver vapor lamp

Quecksilberdampflampe

Motorway

Autobahn

Overman and superman

Übermensch
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Power politics

Machtpolitik

Rainforest

Regenwald

Standpoint (point of view)

Standpunkt

Superego

Überich

Stormtroopers

Sturmtruppen

Subliminal

unterschwellig

Thought experiment

Gedankenexperiment

Watershed

Wasserscheide

Worldview

Weltanschauung

World war

Weltkrieg

అంగేియులు

యూదీమభాష్

(హీబ్రూ)

నుంచి

ఄనువ్దంచుకునన

వ్మక్తతఔయణ్ఱలో ఔట్ట.
అంఖింలోని అదాన ఄనువాదదం

దాని మూఱదం

Scapegoat

עזאזל

(Azazel)

(A

departing

goat)
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అంగేియులు రోభఔభాష్ (లామట్టన్) నుంచి ఄనువ్దంచుకునన వ్మక్తతఔయణ్ఱలో
కొనిన:
అంఖింలోని అదాన ఄనువాదదం

దాని మూఱదం

Commonplace

locus commūnis

Devil's advocate

advocātus diabolī

Wisdom tooth

dēns sapientiae

Milky Way

via lactea

Rest in Peace

requiescat in pace

In a nutshell

in nuce

అంగేియులు శానిష్ నుంచి ఄనువ్దంచుకునన వ్మక్తతఔయణ్ఱలో కొనిన:
అంఖింలోని అదాన ఄనువాదదం

దాని మూఱదం

Blue-blood

sangre azul

Moment of truth

el momento de la verdad

అంగేియులు ఆతయభాష్ఱ నుంచి ఄనువ్దంచుకునన వ్మక్తతఔయణ్ఱలో కొనిన:
అంఖింలోని అదాన ఄనువాదదం

దాని మూఱదం

Gospel

evangelion (good news) (Greek)

Hotdish

varmrett/varmrätt (Scandinavian)
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ఆంగ్లిషే కాదు, ఄనిన భాష్లోినూ అదాన ఄనువాదాలు మామూలే. ఄఴ లేని భాషే
ప్రంచంలో లేదు. ఄలాంట్పుడు కవ్ఱం తెలుగులోనే దాన్నందుకు తపుగా చూడాలో
ఄఖభమగోచయం. భనం దాఱని ఄనుకుంట్లననవ్నీన నిజ్ఞనికి రభావ్నలే. కొనిన రభావ్నలు
కొనిన ప్రతేమఔ సందరాబలోి, ప్రతేమఔ రషథతుఱ భధమ, ప్రతేమఔ వాతావ్యణాలోి ఔఴతాతభఔంగా
ఄంకుర స్థతయి. జనం వ్మక్తతఔయణ్ ఄవ్సరాలన పుయసిరంచుకొని వాట్టని తభ మాతృభాష్కి చందన
కొతతదాలోినూ,

దఫంధాలోినూ

వెలబుచుచతార్ల.

ఄవే

సందరాబలూ,

రషథతులూ,

వాతావ్యణాలూ తాయషఱినివార్ల, లేదా తాయషలినట్టక్త వాట్ట గుఱంచి ఔఴతాతభఔ ఉహ్లు
తట్ినివార్ల అ ఔఴతాతభఔత తభకి నచిచనపుడు వాట్టని తభ భాష్లోకి ఄనువ్దంచుకోవ్డం తపు
కాదు. అలోచనలన వ్మక్తతఔరంచనంతవ్రక ఄఴ వ్మకితఴ. ఔస్థర వ్మక్తతఔరంచడభంటూ జఱగాఔ
ఄఴ సమాజ్ఞనివీ, ద్దశానివీ, ప్రంచానివీ, యావ్న్నభనవ్జ్ఞతిఴ కూడా! ఆద వ్మకుతఱక కాదు,
భాష్ఱకూిడా వ్రతసుతంద.

ప్రతికూఱ వాతావ్యణ్ం
తెలుగువార ఇ మాతృభాష్పవ్మతిరేఔ భనసతతతవమూలాలు చాలా లోతైనఴ. ఇ సందయబంలో వాట్టని టూక్తగానైన్న
గుర్లతచేసు కోకుండా ఈండలేం. స్థవతంత్రమం వ్చిచ ఆనినదశాబాదలైన్న భనం భాష్పయంగా సంపూయణ బానిసతవంలోనే
కొనస్థగుతున్ననం. న్నట్టమాట్గా ప్రజ్ఞస్థవభమం ఄంటూ ఉదయగొడుతున్నన, వాసతవ్ంగా ప్రజ్ఞభాషైన తెలుకిి ఏ
ఴధమైన రాజక్తమ, అధికారఔ హోదా లేఔపోవ్డం వ్ఱి ఇ భాష్ ట్ి ఴస్థతయంగా వామపించిన చిననచూపూ, హీన
భావ్న చివ్ఱకి ఇ భాష్పప్రజలు తభ మాతృభాష్పదాలన తామ వాడుకోవ్డానిన కూడా ఒ ఄప్రాచమనిగా,
ఄవ్హేలనగా, ఎఖతాళగా ఔ యహ్సమ నిశదధ కాయమ ఔలాంగా మారాచయి. న్నలుగు ఆంగ్లిషుమఔిలు నేర్లచకునన
ప్రతితెలుగువాడూ తన జ్ఞతీమతామూలాలు భరచపోయి “తాన్న పుట్లి ఄమెరఔన్” ఄననట్లి ప్రవ్రతసూత తెలుగుని
ఫసయంఖంగా కించరచడానికి వెనకాడుం లేదు. నిజంగా ఄమెరఔన్ లై పుట్టినవాళ్ళళ కూడా ఆలా చేమర్ల.
అంధ్రప్రభ్యతవం తెలుగుని ఏ మాత్రమూ ట్టించుకోఔపోవ్డంతో “మొగుడు మండా ఄంటే మశివాడు కూడా
మండా ఄన్నన” డననట్లి తయాయయింద రషథతి. ఄలాంట్టవాళ్ళళ ఄలా కించఱుసూతంటే “ఄద తపు. భన
మాతృభాష్ని భనం ఄలా ఄనకూడ”దని ఎలుగెతిత కండించేవాళ్ళళ కూడా లేకుండాపోయిన దౌరాబఖమ రషథ తుఱ
భధమ ఇ జ్ఞతి జీఴస్తంద. ద్దశ్పౌర్లలన ఴద్దశాఱక్త, ఴరాష్పాఱక్త స్థమూసఔంగా ఎగుభతి చేమడానిక్త, అ ఴధంగా
వారని శాశ్వతంగా ఆఔిణ్ణంచి లేవ్గొట్టి వ్ఱసండానిక్త మాత్రమే ఈద్దదవంచిన భన ఴదామవ్మవ్సథ మాతృభూమి,
మాతృభాష్,

జ్ఞతి ఄనే భావ్నలన భనవారలో లోతుగా న్నట్డంలో ఴపఱభవుతోంద. జ్ఞతియమైన
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స్థవభిమానమూ, అతభ గౌయవ్మూ లేకుండా ప్రవ్రతంచడమే అధునిఔతగా, ఴశాఱహ్ృదమంగా భన భధమ
ప్రచాయంలోకి వ్చేచషంద.
దీనికి తోడు పెకుి ఄంతరాజతీమ ప్రస్థయసంసథలూ, జ్ఞఱగూళ్ళళ (websites) తెలుగుని తభ భాష్ఱ జ్ఞబితాలో
చేయచవు. కానీ అ జ్ఞబితాలో తమిలం, సందీ, బంగాల్న మాత్రం ఈంటాయి. కొనినస్థర్లి ఈరూద, గుజరాతీ, ంజ్ఞబీ
కూడా ఈంటాయి. దీనికాియణ్ం, తమిలమూ, సందీ, బంగాల్న ఏదో ఔ సవతంత్ర ద్దశానికి జ్ఞతీమభాష్లూ,
ఄధికాయ భాష్లై ఈండడం. తమిలం శ్రీఱంఔ, షంఖపూర్, భలేశయా ఄనే సవతంత్ర ద్దశాలోి (సహ్) ఄధికాయభాష్గా
ఈంద. సందీ ఆండియాకి ఄధికాయ భాష్గా ఈంద. బంగాల్న బాంగాిద్దశకి ఄధికాయభాష్గా ఈంద. కానీ టోకున
న్నండుకోట్ిభంద తెలుగుభాషులూ, 2000
సంవ్తారాఱ చరత్రా, ఄనేఔ ద్దశాఱఔంటే సుఴశాఱతయమైన ఔ పెదదరాష్ట్రమూ ఈననట్టక్త, తెలుగు ఏ ద్దశానిక్త
జ్ఞతీమభాష్ గానీ, ఄధికాయభాష్ గానీ కాఔపోవ్డంతో ప్రంచభాష్ఱ జ్ఞబితాలోకి ఎఔిలేని, ప్రంచానికి రచితం
కాలేని ఴచిత్ర నిసాహ్వమ రషథతిలో డిపోయింద.
“పిచిచ మదరంద, ఱోఔల తఱకు చుట్ి”భననట్లి ఇ రషథతికి భాష్పశాస్త్రవేతతఱభని చపుకునేవార్ల కొందఱు
తోడయామర్ల. భాష్ని సరగా నేయడం, కాపాడడం, దానిన బఴష్మతతరాఱకి బద్రంగా ఄందంచడం– ఆలాంట్టవాట్టమీద
సుతరామూ నభభఔం లేనివార్ల వీర్ల. భాష్పయంగా కాి శూనమవాదులూ, భాష్పన్నషతకులు. భాష్పవేదాంతులు.
వీర్ల తభ అయురాదమంలో ఄనేఔ సంవ్తారాలు వెచిచంచి చివ్ఱకి నేర్లచకుననద,”భాష్ శాశ్వతం కాదు. భాష్

నవంచిపోతంటే భనం గుడుి మిట్ఔరసూత చూసూత కూరోచవాల. ఏ భాషైన్న ఔటే. ఏ దమైన్న ఔటే” ఄని!
నిజ్ఞనికి ఆలా ప్రసంగించేవార్ల భాష్పశ్త్రువులే త శ్రేయోఽభిలాషులు కార్ల. కానీ దుయదృష్ివ్శాతత,

తెలుగుమీద మాటాిడడానికి ఇరోజున ఆలాంట్టవారే గొ ప్రామాణఔ ఴదావంసులై కూర్లచన్ననర్ల. వీర
వైరాఖమపూరతమైన దురోఫధఱ పలతంగా నిజమైన భాష్పభిమానులూ, భాష్ భనుఖడ కోసం ఏదో ఔట్ట చేయాఱనే
తన ఈనన కాయమశూర్లలు కూడా తపుదోవ్ డుతున్ననర్ల, నిర్లతాాహ్ం చందుతున్ననర్ల. భనం ఔ జ్ఞతిలో
జనిభంచాఔ దాని భాష్ప, భత, సంసిృతుఱ ట్ి తట్సథంగా ఈండే హ్కుిని కోలోతాం. ఎందుఔంటే అ సంసిృతికి
భనం త వేఱే దకుిలేదు.

మానషఔ ఄవ్రోధాలన ఄధిఖమించాల
న్న దృశిలో ఆద తెలుగూ-ఆంగ్లిష్ గొడవ్ కాదు. ఆద ఔ మానవ్ ఔలత మానషఔ ఄవ్రోధానికి (mental
barrier కి) సంఫంధించిన ఴష్మం. నిజ్ఞనికి తెలుగుదాలూ భన సృశి కాదు. ఆంగ్లిషు దాలూ భన సృశి
కాదు. ఇ రండూ కూడా ఎవ్ఱో, ఎపుడో, ఎఔిడో ఔలంచగా భనం నేర్లచకుని వాడుతుననవే. భనకి ఇ
ఴష్మంలో ఏ ఴధమైన నియణయాధికాయమూ (judgment) లేదు. కానీ భనం ఄలా తీర్లతీయచబూనుకుంట్లన్ననం.
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ఆంగ్లిషుని ఄందుకోవ్డానికి షదధంగా భనం భన భనసుాలన కాయమక్రమించాం. తెలుగు ఴష్మంలో ఄలాంట్ట
కాయమక్రభణ్ం (programming) జరఖలేదు.
ఄయథం కావ్డభనేద ఔ ఈతతరోతతయ ప్రక్రమ (incremental process). భనకి ద్దలళపుడు ఄయథం కానిఴ ఆరవ్
య్యమలళపుడు ఄయథభవుతాయి. ఆరవ్య్యమలళపుడు ఄయథం కానిఴ నఱబయ్యమలళపుడు ఄయథభవుతాయి. “జీఴతం ఔ
నియంతయ ఄబమసన్న ప్రక్రమ” ఄని ఆందాఔనే చపుకున్ననం ఔదా! ఄలా కాదు, ఄనీన ఴననవెంట్నే ఄయథమైపోవాఱని
ట్లిట్టితే ఄద ఄరణ్తి ఄవుతుంద. భాష్ యొఔి ప్రయోజనం ఄయథం కావ్డమొఔిటే కాదు. ఆంకా చాలానులు
(functions) ఈన్ననయి దానికి! భాష్ ఔ జ్ఞతి యొఔి దృఔథానిన అఴష్ిరసుతంద. ఄద ఔ జ్ఞతిని సృశిసుతంద
కూడా. ఖతానిక్త, వ్యతమానిక్త వాయ ధిగా నిలుసుతంద. ఄలాగే వ్యతమాన్ననిక్త, బఴష్మతుతక్త భధమ కూడా వాయధిగా
నిలుసుతంద. ఄద ఴజ్ఞాన్ననిన ఄందసుతంద. ఴన్న దంజేసుతంద. ఄద సంగ్లతాద ఔలఱకి అఱంఫన. అధామతిభఔతకి
తొలమెట్లి. ఄద ఔ సమాజ్ఞనిన ఔలుపుతుంద. తెలషన రభావ్నఱ నుంచి తెలమని రభావ్నఱకి ఄద భనలన
తీసుకెళ్ళతుంద.

తెలుగులో

ఄనేఔ భాష్పదాలుననపుడు ఆంగ్లిషు దాలు ఎందుకు

ఈండకూడదు?
ఄర్లవు దెచుచకునన దాఱతో తదుర దనిష్పదన స్థధమం కాదు. వాట్ట మూఱధాతువులూ, నిరాభణ్సయళీ
తెలమఔపోవ్డం వ్ఱి ఄలాంట్ట దాఱనుంచి సవతంత్రంగా దకుట్లంబాలన నిష్పదంచే స్తవచఛని జనస్థమానమం
కోలోతుంద. ఄందువ్ఱి ఇ వాదానిన ఆంతకుమంద్ద రాసతం చేమడం జఱగింద. ప్రతామమానమం లేనపుడు
యభాష్పదాలు వాడొదదని ఎవ్ఱూ ఄనర్ల. పునర్లదధరంచి వాడుకోవ్డానిక్త, కొతతగా సృజించడానిక్త తెలుగులో
ఴస్థతయమైన ఄవ్కాశ్మననపుడు కూడా, అ ప్రమతనం ఆసుభంతైన్న చేమకుండా ఫస్థతఱకొదీద ఴద్దశీదాలన
ఔృత్రిభంగా దఖవెమమడానేన ప్రవనసుతన్ననం. కొతత తెలుగు దాలన ఔలంచినపుడు “అ రూఔయతలు సంత
పాండితామనిన ప్రదరిసుతన్నన”యని అరోపించే అంగాిభిమానులు తెలుఖంతా ఆంగ్లిషుదాఱతో నిండం దావరా తభ
అంఖి పాండితామనిన ప్రదరిసుతన్ననర్ల కాదా? భాష్పప్రయోజనమూ, వాడుకా - వీట్నినంట్ట ఔంటే మకమమైనద
భాష్పభిమానం. ఄదంటూ ఄసలుంటే, వాడుఔ మొదలైనవ్నీన చినన ఴష్యాలాి ఔనిపిస్థతయి. అ ఄభిమానమే
లోపించాఔ ప్రతి చిననఴష్మమూ ఒ పెదదసభస్యమ కూర్లచంట్లంద. చయచఱ స్థథనంలో ఄహ్ంకాయప్రదయినలు
ఫమలేదరతాయి.
“ఆద వాడాల, ఄద వాడకూడదు” ఄని కాదు భాష్పభిమానులు చబుతుననద. ఇ భాష్పజ్ఞతిలో జనిభంచినందుకు ఇ
భాష్ మీద ఄభిమాన్ననిన పెంచుకోభని చబుతున్ననయంతే. ఄద భనిశ యొఔి ఔనీస ధయభం. ఔయతవ్మం కూడా!
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తెలుగులో ఈనన దవైఴధమం దానిన ఆతయభాష్పదాఱతో నింపెయొమచుచ నననదానికి సభయథఔం గానీ ఄనుభతి
త్రం (license) గానీ కాదు. ఔ భాష్లో ఈనన వైఴధమం అ భాష్పప్రజఱ వైఴధమబరత అలోచన్నవైకర (variety
thinking) కి నిదయినం. భాష్ ఎంత ఎకుివ్ భౌగోళఔ ఴస్తతయణంలో మాటాిడఫడితే ఄంత వైఴధమబరతంగా
ఈంట్లంద దానిలోని ద జ్ఞఱం! తదవర్లదధంగా ప్రతిదానీన ఄర్లవు దెచుచకోవ్డం సృజన్నతభఔ శ్కితలోపానికి
తారాిణ్ం. ఄద ఔనీసం మూడు ఴష్ యాలన సూచిసుతంద.
౧. అ వ్మకుతలోి సృజన్నతభఔత లేదని, సవక్తమంగా (original) గా అలోచించడం సంఖతలా ఈంచి వార్ల ఔనీసం
ఄను వాదాలు కూడా చమమజ్ఞఱయని!
౨. వారకి తభ భాష్పైనే ట్లిలేదని! తభ మాతృభాష్పదాఱ నిరాభణాలన వార్ల ఄయథం చేసుకోలేఔ పోతున్ననయని,
వాట్ట ననుసరంచి సరకొతత దనిరాభణాలు చమమడానికి ఄవ్సయమైన భాష్ప-శాబిదఔ-వైయాఔయణ్-వక్షణ్ వారలో
దమనీమంగా లోపించిందని!
౩. ఄలాంట్టవార చేతులోి ఈండడం వ్ఱి అ భాష్ ఎదగాలానంతగా ఎదఖడం లేదని!

భనం ఔలంచిన దాలన తతక్షణ్మే వాడడం మొదలుపెటాిల. భనం ఆపుడు వాడిన్న
ఄఴ ఴసతృతంగా వ్మవ్హ్వయంలోకి రావ్డానికి చాలా కాఱం ట్లితుంద. మొదలే వాడఔపోతే ఆంకా
ప్రమాదం. ఓతాాసఔ దఔఱకులు/ వ్మవ్హ్యతలూ తభ యచనలోి కొతత దాలన తాఔ శీరిఔలుగా
పెట్టి వ్రాస్తత బావుంట్లంద. దాలన ప్రచుయఱచేందుకు చినన కిట్లకు ఏమిట్ంటే- కొిఔి
వాఔమంలో ఔట్ట, రండు ఔన్నన ఎకుివ్ కొతత దాలు ఈండకూడదు. ఄలా ఈంటే పాఠకుడిలో “ఇ
యచయిత దారే వేఱు” ఄనే భావ్న ఏయడి మొదట్టక మోసమొసుతంద. కొతతదాలు వాట్ట ఈదదష్ి
ఄయథంలో వెంట్నే ఄయథం కావ్డం ఔష్ిం ఔనుఔ ప్రతి కొతత దానిక్త కుండల్నఔయణాఱ (brackets)
లో దాని అంఖిసమాయథకానిన ఆవ్వడం ప్రయోజనఔయం. ఆలాంట్ట జమిల ప్రయోగాలు చాలాకాఱం
పాట్ల తవు. భన యచనఱనీన ఆలా కుండల్నఔయణాఱతో నిండిపోయిన్న ఴచారంచకూడదు.

కొతత దాఱ నిష్పదనకు తెలుగులో ఈనన వ్నర్లలేంట్ట?
చాలా భావాఱ వ్మక్తతఔయణ్కి ఆంగ్లిషులో చేసుతనన వాడుఔలు ఆంగ్లిషు కానేకావు. ఄఴ లాట్టన్, గ్రీకు దప్రతమమ
నిరాభణాలు. ఄద వారకి చేతైనపుడు భన తెలుగు-సంసిృత దప్రతమమ నిరాభణాఱతో సవక్తమత (originality)

దనిష్పదన ఔల (3)

తాడేలి ఱలతాబాఱసుబ్రహ్భణ్మం

patrika.kinige.com

ఔలగిన ద్దశీమ ప్రతామమానయాలన రూపందంచడం భనకెందుకు చేతకాదని భనలన భనం ప్రవనంచుకోవాలా
ఈంద. భన భాష్ ఄంత దదారద్రమంతో ఄఱభట్టసుతననద కాదు. తన దాలన నేరేవారూ నేర్లచకునేవారూ దూయం
చేమఫడి ఄలాిడుతుననద మాత్ర మే. భన భాష్కి ఆంగ్లిషు ఔంటే ప్రాచీనచరత్ర ఈంద. ఆంగ్లిషుఔంటే ప్రాచీనమైన
స్థసతమమూ ఈంద. దాలు ఔ జ్ఞతి యొఔి మేధశ్చరత్రని సూచిస్థతయి. రాయిదాలన భారీగా వాడడభంటే
ఔ జ్ఞతిగా భనకి బుదధ లేదని, సవక్తమత (ori-ginality) శూనమభనీ పుకోవ్డమే ఄవుతుంద.
తాతాిలఔంగా ని జరఖడం ఔంటే ఔ భాష్పజ్ఞతిగా భన ఄషతతవమూ, భన సంప్రదామమూ, భన ప్రతిష్ీ
శాశ్వతప్రాతిదఔన నిఱఫడుం మకమం. అ దృశి లేనివారూ, రోజువారీ భనుఖడ గుఱంచీ, “జరఖడాఱ” గుఱంచీ
మాత్రమే అలోచించే స్థథయిలో ఈననవారూ మేధావులు (intellectuals) కాజ్ఞఱర్ల. ఄలాంట్టవార చేతులోి జ్ఞతి
బఴష్మతుత ఄంధకాయ ఫంధుయం.

నిగంట్లవులు/వామఔయణాలూ నికొస్థతయి, ఄట్టక్త, ఆట్టక్త, ఎట్టక్త!
1. భనం భరచపోయిన దాలన భనకి గుర్లతచేస్థతయి.
2. భనకి నికొచేచ/భనం ఄనుసరంచదఖగ దనిరాభణ్ నమూన్నఱ (word construction models) ని
సయపరా చేస్థతయి.
3. భనం ఄరాథనిన ఄనమథాప్రఔఱన చేష వాడుకోదఖగ రామమదాల్నన, ప్రతామమానయాల్నన ఄందస్థతయి.
4. భనం కాయమవ్మగ్రుఱం కావ్డానికి కావాలాన మడిసర్లకులన సభకూఱుస్థతయి.
5. భనం ఄనవ్సయశ్రభ తీసుకుంట్లన్ననమా? ఆట్టక ఈనన దాలన భళీళ ఔష్ిడి ఔనుకుింట్లన్ననమా
కాదా? తనిఖీ చేసుకోవ్డానికి అచూక్తలు (references) గా ఈఔరస్థతయి.

భన జ్ఞతి సుదీయఘకాఱం పాట్ల నియక్షరాసమతలో ఖడడం చేత పెకుి దాలు
వ్మవ్హ్వయదూయమైపోయాయి. భన వార్ల ఄక్ష రాసుమఱయ్యమలోగా న్నఖరఔతా, సంగజీవ్నమూ
కూడా మారపోయి 'ఴమమంకుడు, ష్డుకుడు, ఏరాలు' లాంట్ట వ్యసలూ, ‘దఫఫనం, గుండ్రాయి,

ఱాతిచి, గిఱఔ, కొఫఫరకోరం, భయచంబు’ మొదలైన స్థమానమ ఖృహోఔయణాఱ పేర్లి కూడా
ఄయథం కాని రషథతి దాపురంచింద. Dashboard కి 'యుఖంధయం' లాంట్టఴ సూచిస్తత
“సదమఃస్పయకాలు (వెంట్నే ఄయథభయ్యమ తయహ్వఴ) కావా”ఱని మొండిట్లి ట్లితార్ల. ఄనిన బౌదధఔ
ఈర్లవుఱ (intellectual items) క్త వాడుఔభాష్లో వ్మక్తత ఔయణ్లు ఈండవ్ంటే ఴనర్ల. ఔనుఔ
కొతతదాలన ఔనుగొనడం ఔిటే కాదు. పాతదాలన పునర్లదధరంచడం కూడా భాష్పస్తవే.
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(తర్లవాయి భాఖం వ్చేచ వాయం)
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