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దనిష్పదన కళ
దీని మందుభాగం

రెండో అధ్యాయెం
పదజాలాల ఆవిర్భావ గతెం
తెలుగు దజాలం (Telugu vocabulary) ఎలా పుట్టం ది ?
తెలుగులోని దజాలానిన దిరకాలుగా వంగడంచవచుు.
౧

.అచుతెలుగు

మూలధాతువులున్ననయి.

మూలధాతుజనమం:—
Dravidian

తెలుగుదాలకు

తమవంటూ

కొనిన

Ety-mological Dictionary (DED) లో

కనడనంత మాత్రాన అవ లేవనుకోకూడదు. వాట్నుంచి వందలాది తెలుగు దాలు
జనిభంచాయి. అవ ఇట్ వాడుకలో ఉన్ననయి. ఉదాహరణ్కు చెర్ (తడ, నీరు) అనే
మూలధాతువు నుంచి చెఱువు, చెలక, చేను, చేపు, చేద, చెఱుకు, చెకక, చెమభ, చెలమ, చెఱమ,

చెతత, చెట్టట, చెంబు మొదలుగా గల వస్తతరమైన దకుట్టంబం ఆవరబవంచింది. ఇవనీన నీట్లో/
నీట్తో పెఱిగేవ. లేదా నీరు కల్లగినవ. లేదా నీరు అవసరమైనవ. లేదా నీట్ కోసం ఉననట్టవంట్వ.
ఇలాంట్ మపెఫప-నలభై మూలధాతువుల నుంచి సుమారు క వెయిమ దాల దాకా
ఆవరబవంచాయి.
౨అచుతెలుగు తెశ్మం .:— సంసకృతప్రాకృతాల నుంచి గానీ, తోట్ ద్రావడభాషల నుంచి
గానీ, ఉర్దద-ఇంగ్లిషుభాషల నుంచి గానీ, రిసర రాష్పాల నుంచి గానీ అరువు దెచుుకోకుండా
తెలుగుగడడపై

తెలుగుప్రజల

స్వుజాామూలకంగా,

సుయంభువుగా

వెలసన

దజాలమే

అచుతెలుగు తెశ్మం. అయితే వీట్కి మూలధాతువులతో నిరుకిత (etymology) చెడం స్తధమం
కాదు.

ఉదా:- అంచన, అందం, అకరువు, అకకసు, అచుు, అట్టకులు, అట్టటవ, అతివ, అతతమ,
అదనమ, అలుసు, ఆకు, గిన్నన, ళ్ిం, గరిటె, మిల్లి మొదలైనవ
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౩ద్రావడ మూలధాతుజనమం .:— దణ్ భారత భాషలనినంట్ ఉమభడగా ఉనన
మూలధాతువుల నుంచి (తెలుగు క ప్రతేమకభాషగా ఉనికిలో లేని కాలంలోనే) వచిున
దజాలమిది.

ఉదా :- కాలు, చేయి, కనున, గోరు, మ్రాను, కాయ, నీరు, వాన, వనున (మినున), ఉపు,
కడల్ల, కాదిల్ల., వచుు, పోవు, తిను మొదలైనవ
౪అరాుఆన ద్రావడ ఆదానం .:— తెలుగు తకికన ద్రావడభాషల నుంచి వడపోయి క
ప్రతేమకభాషగా ర్దపందిన అనేక శ్తాబాదలకి వాట్లోించి తెలుగులోకి రాజయ, మత,
స్తంసకృతిక కారణాల వలి మళ్లి ప్రవహంచిన దజాలం. ఇది ఎకుకవగా తమిళ-కననడజనమం.

ఉదా:- తిరుమణి, అడయేను, మాళిగ, వరుమానం, హొనున, హెగగడ, హెచుు,
తొణికిసలాడు మొదలైనవ
౫ప్రాకృతసమం మఱిమ ప్రాకృతృవం .:— సంసకృతంలోంచి నేరుగా కాకుండా,
మందు ప్రాకృతంగా వకృతి చెంది ఆ ప్రాకృతం నుంచి తెలుగులోకి వచిున దాలు. ఇవ
ఎకుకవగా ఆంధ్రశాతవాహన చక్రవరుతల కాలంలో వచాుయి. కారణ్ం - అది ఆ రాజుల
మాతృభాష కావడం. పైగా అతె అపుడు దణాథానికి రాజభాషగా ఉండడం.

ఉదా :- అగిగపెటెట, సంగారం, సరి, కంబం, కారం, అయమ, అమభ, తనం, నస, కకపాల
మొదలైనవ
౬సంసకృతసమం .:— దీనికే తతసమమని న్నమాంతరం. సంసకృతంలోని దాలకి
డు,మ,వు,ల వంట్ దాంత మారులు చేస గానీ, చేయకుండా గానీ చాలావఱకు సంసకృత
వరణక్రమానీన, గుణితాలనే అనుసరిస్తత తెలుగులోకి తెచిున దజాలం. దీనికి మన భాష యావత్తత
నిలువెతుత ఉదాహరణే. నిజానికి తెలుగువారి దృషటలో తెలుగూ, సంసకృతమూ రండు వేఱువేఱు
భాషలు

కావు.

మన

కావమసంప్రదాయానిన

అనుసరించి,

తెలుగుని

యచ్చాగా

సంసకృతదాలతోనూ, సమాస్తలతోనూ నింపి వేయవచుు.
౭సంసకృతృవం .:— దీనికే తదబవమని న్నమాంతరం. మందు సంసకృతంలోంచి
ండతాంధ్రం

(Scholarly Telugu)
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వాడుకలోకి ప్రవహంచి, వారి నోళీలోి కొంతకాలం పాట్ట నల్లగి, కాలక్రమేణా ర్దపాంతరం చెంది
వనడుతునన దజాలమిది.

ఉదా:- అచుం, దెయమం, రాకాస, మచురం, వెధవ, తావు, గాగలు, రచు, నిససంతు,
చక్కకఱ, అకకరాలు మొదలైనవ
౮ఇస్తిమిక ఆదానం .:— ఇది వాసతవానికి ఏకభాష్పజనమం కాదు. అనేక భాషల దాలు
ఆన్నట్ అధికారభాష అయిన ఉర్దద దాురా తెలుగులోకి ప్రవేశంచాయి. ఆ భాషలోి అరబ్బఫ, తుర్కక,
ఫారసీ, హందూస్తథనీ ఉన్ననయి. ఏ ఉర్దదదానికి ఏ భాష మూలమో మనకి తెల్లయదు గనుకా, ఈ
తెఱగు దజాలమంతా మహభదీమల దాురా మనకి సంక్రమించింది గనుకా వాటనినంట్నీ కల్లపి
ఇస్తిమిక ఆదాన్నలనే క స్తథల వంగడంపుతో సరిపెడుతున్ననం.

ఉదా :- ఆఖరు, ఆఖరి, ఆజమాయిషీ, ఆబాకర్క, ఆరిందా, ఆవరాా, ఆసరా, ఆస్తమి,
ఈన్నం, ఇలాఖా, ఉడాయించు, ఉలాట, కచేురి, కబురు, కబురుి, కబేళా, కమాను, కమామిషు,
కలేజా, కలం, ఖరారు, కవాతు, కసరతుత, కస్తయి, ఖాతా, ఖామందు, ఖాయిలా, ఖాళ్ల, కితాబు,
కుమభకుక, కుర్కు, కిరాయి, కుసీత, ఖుషీ, ఖూనీ, ఖైదీ, కైఫీయతు, కొజాా, కొతాులు, కౌలు మొదలైనవ
౯ఆంగి ఆదానం .:— ఇంగ్లిషు మన తెశ్ంలో గత 200 సంవతసరాలుగా
రిపాలన్నభాషగా, వామపారభాషగా, వదామ భాషగా ఉండడం వలి ఆ భాష్పరిచితీ, పాండతమమూ
గలవారి దాురా స్తమానమప్రజలోికి సైతం వందలాది ఇంగ్లిషు దాలు చొచుుకుపోయాయి.
మఖమంగా ఇవ ఆధునిక యంత్రస్తధన్నల వాడకం మూలాన్న, వృతితరమైన అవసరాల్లన
పురసకరించుకునీ, అంతకంటే మఖమంగా ఇంగ్లిషుదాల ప్రయోగం క ఉననత స్తమాజిక
హోదాని ప్రస్తదిసుతందనే అభిప్రాయం వలాి వాడుకలోకి వచాుయి.
౧౦ఆంగిదాు .ర ఆదానం:— ఇంగ్లిషులో ఉననవనీన అచు ఇంగ్లిషుదాలు కావు.
తెలుగులో మాదిరే ఇంగ్లిషులో కూడా అనేక భాషల దాలు ప్రవేశంచాయి. అయితే వాట్ని
ఇంగ్లిషువారు వాడుతున్ననరనే కారణ్ం చేత మనం కూడా వాడుతున్ననం. వారి యందల్ల
ప్రమాణ్బుదిధని బట్ట వారు వాట్ని ఏ అరథంలో వాడుతున్ననరో మనమూ అతె అరథంలో
వాడుతున్ననం, వాట్ యథారథమైన మూలభాష్ప-అరాథలు ఏమైనట్! అలాగే వారు వాట్ని ఎలా
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వ్రాస లుకుతున్ననరో మనమూ అలాగే వ్రాస లుకుతున్ననం. ఆంగిం దాురా మనకి సంక్రమించిన
ఈ బహుభాష్పదాల ఆదాన్ననిన ఆంగిదాుర ఆదాన్నలు అని చెపు కోవచుు.

ఉదా:- సువో మోట్ట, సున్నమి, పీజా, హంబరగర్, కిండర్గారటన్, కంగార్ద, కాఫీ,
ఆలకహల్, కామరట్, జిరాఫీ, హెన్నన, సరప్, బ్రందీ, బండల్, కోకో మొదలైనవ

ఆంగి దజాలం ఎలా పుట్టం ది ?
తెలుగులో కొతతదాల కలన చేసేటపుడు ఇంగ్లిషు దాల్లన మకికకి మకిక దించుకోవడమో,
అనువదించడమో కాక, ఇంగ్లిషులో దాలు ఏరడన వధాన్ననిన మందు సమగ్రంగా అధమయించి
ఆ దధతుల వెలుగులో తెలుకిక వరితంచే స్తత్రాల్లన ఏర ఱచుకోవాల్ల. ఇంగ్లిషు దాలు స్తథలంగా
రండు చారిత్రిక రకాలుగా ఏరడాడయి.
1. అచు ఇంగ్లిషు దాలు 2. ఆదాన్నలు.
వీట్లోి అచు ఇంగ్లిషు దాలు న్నలుగు రకాలుగా ఏరడాడయి.
(అలురాభనిక్ దాలు (:— తోట్ లురాభనిక్ భాషలైన డచ్, జరభన్ ఇతామది భాషలతో
పోల్లకలు గల ఇంగ్లిషు దాల్లవ. ఉదా :- friend, thanks, good, God, church, round,
free మొదలైనవ.
(ఇశాకసన్ దాలు-ఆంగోి (:— మొదట్లి Angles అని పిలవబడడ ఆదిమ ఇంగ్లిషు
వలసదారుి ఇంగిండులోని స్తథనిక శాగసన్జాతివారితో సమేభళనమై మాట్లిడ న్నరంభించిన భాష.
ఇంగిండులో 11 వ శ్తాబదం దాకా ఈ భాషని మాట్లిడారు. ఉదా :an - one
twa - two
þreo - three,
feower – four
fif - five,
siex or syx - six,
seofan – seven
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eahta – eight
nigon- nine
tyn - ten
twentig - twenty,
hundred–hundred
hwæt - what,
hwær - where
hlaf bread (loaf)
cese – cheese
scyld – shield
reod - red
grene - green
geolu – yellow
man – human
wifman – woman
modor - mother
fæder - father
dohtor – daughter
sunu – son
hors – horse
cu – cow
bridd – bird
dæg - day,
nihte – night
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middæ -midday
(ఉగేల్లక్ దాలు /క్కల్లటక్ (:— ఇంగ్లిషుకు రిసర భాషలైన గాల్లష్, ఈరిష్, స్తకట్ష్, వెల్్
భాషల ప్రభావంతో ఇంగ్లిషులోకి వచిు చేఱిన దాలు. కారినష్, కంబ్రిక్ , బ్రెట్లన్ భాషల నుంచి
కూడా ఇతె వధంగా దాలు ఇంగ్లిషులోకి దిగుమతయామయి.
ఉదా :- ఈరిష్ నుంచి - drum, galore, hooligan మొ|| స్తకట్ష్ నుంచి - clan,
pet, pillion, slogan మొ|| వెల్్ నుంచి - crag, flannel మొ||
(ఎ నోరిడక్ ((Old Norse) దాలు:— వైకింగులు ఇంగిండుని రిపాల్లంచిన కాలంలో
వచిు చేఱిన దాలు.
ఉదా :- aloft, anger, awe, awkward, axle, bag, bait, ball, band, bark,
bask, berserk, birth, bleak, blunder, bulk, bylaw, cake, call, clip, club,
call, crook, die, dirt మొ||
ఇంగ్లిషులో రండో అతిపెదద శ్బదవరగమైన ఆదాన దాల్లన కూడా 4 రకాలుగా
వంగడంచవచుు.
(అ ప్రామాణిక ఆదాన్నలు ((Learned Borrowings): సంసకృతప్రాకృత భాషల
దాల్లన తెలుగు గ్రహంచి నటేి మత-మతేతర కారణాలవలి మఖమంగా పునరుజ్జావన
(Renaissance) కాలంలో లాట్న్, గ్రీకుదాలు ఇంగ్లిషుని మంచెతాతయి.
ఈ సంప్రదాయం ఇట్ కొనస్తగుతోంది.
(ఇ:చారిత్రిక ఆదాన్నలు ( తెలుగు ఉర్దద రాజుల ప్రభావానికి లోనైనటేి, ఇంగిండుని న్నరభన్
రాజులు రిపాల్లంచిన కాలం లో ఇంగ్లిషు ఫ్రంచి ప్రభావానికి గురంది. ఫ్రంచివారిని అనుకరిస్తత
ఇంగ్లిషువారు కూడా దాల చివఱ క అనవసరమైన e చేరిు రాయస్తగారు. ఉదా :- wyf కాస్తత
wife అయింది.
(ఉ:స్తమ్రాజమ ఆదాన్నలు ( ఇంగ్లిషువారు ప్రంచంలోని వవధ ప్రాంతాలోి తమ
రాజయాధికారానిన స్తథపించినపుడు స్తథనిక భాషలు నేరుుకోవడం, వాట్లోంచి అవసరమైన
దాల్లన గ్రహంచడం జఱిగింది.
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ఇది తెలుగుని ఇంగ్లిషుతో పోలుడానికి కాదని అరథం చేసుకోవాల్ల. చాలామంది ఆ
పఱపాట్ట చేస్తతరు. న్నరభన్ రాజుల కాలం లో త మిగతా అనిన కాలాలోిను ఇంగ్లిషు క
తెశానికి అధికార భాషగా క హోదాని వెలగ బెడుత్త వచిుంది. క తెశానికి జాతీయభాషగా
రాజపోషణ్, దానిదాురా ప్రజాపోషణ్ అది నోచుకుంది. అందుచేత అది ఎనిన భాషల ప్రభావానికి
లోనైన్న తన అసతతాునికి ప్రమాదం రాలేదు. తెలుగు రిసథతి పూరిత వరుదధం. వజయనగర
స్తమ్రాజమం అంతరించాక (క్రీ.శ్. 1665 ప్రాంతం) అట్టనంచి క అధికారభాషగా తెలుగు
యొకక అధామయం మగిసపోయింది. అయిన్న ఇట్దాకా ఈ భాష బతికే ఉండడం గొ సరకస్
ఫీటే. అందుచేత చారిత్రికంగా అడుగడుగున్న క్రూరమైన అణ్చివేతలకు గుఱై, వమవస్తథగతంగా
అన్నమయానికి బలైన తెలుగుని అభిమానించడం - ఎంత తీవ్రస్తథయిలోనైన్న సరే భాషోన్నభదం
కాజాలదు.
అందుచేత చిరకాల బాధితురాలైన తెలుగుభాషని నిలబెట్టటకోవడమే మన లక్ష్యంగా
ఉండాలనీ, ఆ క్రమంలో భాషని మింగేసే చరమలకి పాలడకూదదనీ, అంతిమంగా మనం మన
తెలుగువామపితకే ఉయోగడాల్ల త ఇతర భాషల భుజరుతలకి మెఱుగులు దితెద కారమక్రమంలో
పాలు ంచుకోకూడదనీ చెడానికే ఇదంతా వ్రాశాను.
తెలితెశాలోి వారికి తెల్లసన plain language, layman's vocabulary అనే దాలకి
అరథం వేఱు. మన తెశ్ంలో layman's language కి అరథం వేఱు. అకకడ layman's
language మన layman's language కంటే అతమంత సంననమైనదీ, శ్కితమంతమైనది
కూడా. మన తెశ్ంలో వాడుకలో ఉనన layman's language శాబ్దదకంగా క బ్బదభాష.
ఇందులో దాలు కొదిద. వమతకరణ్లు పూజమం. మన laymen కనీసం ఐదో తరగతి వఱకైన్న
చదివనవారు కాక పోవడం ఇందుకో కారణ్ం. దో తరగతి వఱకు చదివనవారికూకడా
పుసతకఠన్నసకిత లేకపోవడం మఱో కారణ్ం. కాబట్ట అలాంట్ వారిని దృషటలో పెట్టటకుని మనం
కొతత దజాలానిన ర్దపందించడానికి పూనుకోరాదు. అలా పూనుకుంటే తెల్లసన దాల
గుడుగుడుగుంచంలోనే తిరగాల్లస వసుతంది.
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ఆంగి మే ధావులు తమ మాతృభాషలో నూతన దనిష్పదన ఎలా చేశారు
?
కొందఱు తలపోసుతననట్టిగా ఇంగ్లిషులో ఈన్నడు మనకి కనిపించే దాలు ఇతర భాషల
నుండ మకికకి మకిక దిగుమతి చేసుకుననవ కావు. ఆకాశ్ం నుంచి హఠాతుతగా ఊడడడవీ కావు.
అవ మొదట్లి యావతుత జనస్తమాన్నమని తెల్లసనవీ కావు. వాట్ వెనుక ఇంగ్లిషు మేధావుల కృష
చాలా ఉంది. అలాంట్ కృషనే ఇపుడు మనం కూడా చెయామలనుకుంట్టన్ననం. కొతత దాల
ర్దకలన చేసేటపుడు ఇంగ్లిషు మేధావులు అనుసరించిన దధతులనే మనం ఇపుడు
చరిుసుతన్ననం.
1. పోల్లక (Analogy) :— అంతకుమందునన దాలకి సంబంధించిన కొతత దాలు
అవసరమైనపుడు ఆయా దాల సుర్దపానికి కొదిదగా మారులూ చేరులూ చేస వేఱే అరథంలో
వాడారు. అంతకుమందు కేవలం uncanny అనే దం కకటే ఉండగా canny అనే దానిన
కల్లంచారు. అంతకుమందు gnostic (క ప్రాఆన క్రైసతవ శాఖ సభుమడు) కకటే ఉండగా
agonstic (అజ్ఞాయవాది, న్నసతకుడు) అనే దానిన కల్లంచారు. Outrage అనేది అచుమైన
ఆంగోి-శాగాన్ దం కాగా దానికి వశేషణ్ంగా outrageous అని లాట్న్ శైల్లలో కల్లంచారు.
అంటే ఉనన దాల నుండే కొతత దాల్లన కల్లంచారు. అలా కల్లంచడం ఇంగ్లిషు/లాట్న్ వామకరణ్
స్తత్రాలకు వరుదధమైన్న లెకకచెయమలేదు. స్తత్రాలు వరితంశ్కమమైతే పాట్ంచారు. పాట్ంచడానికి
అవకాశ్ం లేనిచోట త్రోసపుచాురు.
2. ధునమనుకరణ్ (Imitation):— మనుషులు భావోతెుగపుక్ష్ణాలోి చేసే అవమకత కాకుసురాల,
ధునుల శ్బదప్రతితితని కల్లంచారు. ఆ ధునులకి- తెల్లసన ప్రతమయాల్లన జోడంచి కొతత దాల్లన
నిష్పదించారు. ఆ క్రమంలో lispism, yahoo, pooh-poohing, booing మొదలైన దాలు
పుట్లటయి. మనవాళ్ళీ కూడా “చకచక, నిగనిగ” నుంచి చాకచకమం, నైగనిగమం, నిగారింపు
మొదలైన దాల్లన నిష్పదించారు. అయితే ఈ ప్రక్రియ ఇటీవల్ల కాలంలో వెనకబట్టంది.
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3. అరాథంతర ప్రకలన (Semantic alteration):— స్తధారణ్ రిసథతులోి భాష చనిపోదు.
ఇసుమంత

మారుతుందంతే!

ఇంగ్లిషువారు

అంతకుమందునన

దాలకే

కొతత

అరాథల్లన

అనువరితంచారు. Fan, straw, (cheque) leaf, web, portal మొదలైనవ ఈ కోవకి
చెందినవ. కాని ఇలా చెయామలంటే భాష్పట్మ కన్నన మనిషలో కొంత కవతాతభకత తోడవాుల్ల.
4. పునరుదధరణ్ (Revival):— భాషలో కొనిన దాలు బహుపాతవై ఉంట్లయి. అవ
నిఘంట్టవులకి మాత్రమే రిమితమై ఉంట్లయి. వాట్ని ఇపుడెవఱూ ఏ మాండల్లకంలోను
వాడకపోవచుు. వాట్కి సమాన్నరథకాలైన వేఱే రామయదాలు ఇపుడు లృమమవుత్త ఉండొచుు.
అంతమాత్రాన ఆ పాతదాలు నికిమాల్లనవ కావు. ఈ సతామనిన ఇంగ్లిషువారు లెససగా
కనిపెట్లటరు. ఆ దాల పాత అరాథలకి సరిపోల్లన కొతత అరాథలోి వాట్ని వాడడం మొదలుపెట్లటరు.
ఆధునికంగా లృమమౌతునన దాలకి తోడు ఈ పాతదాలు కొతత అరాథల స్వయగాలతో
జతచేఱి ఇంగ్లిషుభాషని నవయౌవనంతో రిపుషటం చేశాయి. Olympics, carnival, domain
మొదలైనవ ఇందుకు ఉదాహరణ్లు.
5. మాండల్లకాల వసతృత వనియోగం (Universalization of dialects):— ఇంగ్లిషులో ఎనిన
మాండల్లకా లున్ననయో ఎవఱి అంతుచికకదు. అయితే ఇంగ్లిషువారు ఆ మాండల్లకాలనినంట్నీ
సందరాబనుస్తరంగా ఉయోగించుకుని భాషని శ్కితమంతం చేసుకున్ననరు. మాండల్లక దాలకి
ఇట్కే ఉనన అరాథలకి తోడు కొతత అరాథల్లన జతకల్లపారు. కొనిన సందరాబలోి Slang నుండ సైతం
ప్రామాణిక భాషని సదధం చేశారు. ఉదాహరణ్కి jazz అనే దం New Orleans రాష్ట్రంలో క
అశ్లిల క్రియాధాతువుగా మాత్రమే వాడుకలో ఉండేది. అదిపుడు క గౌరవనీయమైన సంగ్లత
కళార్దపానికి న్నమధేయమైంది.
6. మిశ్రద నిష్పదన (Hybrid coinage):— ఇంగ్లిషులో ఇపుడు “చెయమదగిన” అనే
అరథంలో క్రియాధాతువుల చివఱ చేరుబడుతునన able అనేది నిజానికి ఫ్రంచి ప్రతమయం. మొదట్లి
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ఇది adorable మొదలైన ఫ్రంచి ఆదాన దాలకి మాత్రమే చేఱేది. క్రమంగా దానిన తెశ ఇంగ్లిషు
దాలకూకడా యచ్చాగా చేరుడం మొదలైంది. ఈరోజు think, drink, eat, walk లాంట్
అచు ఇంగ్లిషు దాలకూకడా ఇలాంట్ రిణామానిన చూసుతన్ననం.
7. వైరిసమాస ఘటనెం

(Mixed compounds):—

మన సంప్రదాయంలో సంసకృత దాలతో

జతకల్లపి తెలుగుతో సహ ఏ ఇతర భాష్పదాలకైన్న సరే సంధులూ, సమాస్తలూ చెయమడం
అన్నదిగా నిషదధం. కల్లసే సమాస అవయవాలు రండూ సంసకృత దాలైతేనే వాట్ మధమ సంధిసమాసకారామలు అనుమతిపాత్రం. ఆ రకంగా అవసరంలేని సంసకృత దాలు కూడా తెలుగులోకి
సమాస్తల ర్దంలో యచ్చాగా చొఱబడపోయాయి కపుడు ఇంగ్లిషులో కూడా ఇలాంట్
సంప్రదాయమే ఉండేది. లాట్న్ గ్రీకు దాలతో శుదాధంగి దాల్లన కలకూడదు. అంతే కాక లాట్న్
సమాస్తలు లాట్నోత జఱగాల్ల. గ్రీకుసమాస్తలు గ్రీకుతోనే జఱగాల్ల. లాట్న్ దాలతో గ్రీకుదాల్లన
కలకూడదు.
కాని

ఆధునిక

ఆంగిమేధావులు

ఈ

సంప్రదాయానిన

కావాలనే

వశ్ృంఖలంగా

ఉలింఘంచారు. తలేదు, తపు లేదు. ఎందుకంటే సమాసంలో రండో దం కూడా ఆ
భాష్పదమే అయివుండాలంటే, ఎంతమందికి లాట్న్ గ్రీకుల మీద ట్టటంట్టంది ? అలా నూతన
దసృషట సతంభించిపోతుంది.
8. సమాస ఘటనం (word compounds):— ఆంగి మేధావులు గత శ్తాబాదలోి ఉనికిలో లేని
కొనిన వామకరణ్ సంప్రదాయాల్లన తమ భాషలో ప్రవేశ్పెట్లటరు. వాడుకలో బహుళప్రాచురామనిన
పందినట్ ఆంగివామకరణాలోి మాత్రం ఆ నిరాభణాలకు ఇట్ సమచితస్తథనం లేదు.
వాట్లోి సమాస్తలొకట్. సమాసం రండు వేఱువేఱు అరాథలు గల దాలతో ఏరడే మిశ్రమం. ఆ
మిశ్రమం నుంచి ఉతిలేి కొతతదం క కొతత అరాథనిన కూడా సుపరింజ్ఞసుతంది. ఉదా :రాజృవనం. ఇది రాజు కంటేనూ, ృవనం కంటేనూ వేఱైన క ప్రతేమకమైన శ్రేణికి చెందిన
కటటడానిన స్తచిసుతంది. సమాస్తల సౌలభామనిన ఆంగిమేధావులు తురగానే గ్రహంచారు. ఇపుడు
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సమాస్తలేికుండా ఇంగ్లిషు మాట్లిడడమే అస్తధమం. కవేళ అలా మాట్లిడతే ఇంగ్లిషు రాతెమోనని
జాల్లడడం కూడా జఱగొచుు.
సమాసం = వగ్రహవాకమం (సమాసన్నమం - మన అవగాహనలో)
1. Customer-care = Care for customers చతుర్కథతతురుషసమాసం
2. User-friendly = Friendly to the user చతుర్కథతతురుషసమాసం
3. User-serviceable parts = Parts serviceable by the user
తృతీయాతతురుషసమాసం
4. Gas dealer = Dealer in gas సతమీతతురుషసమాసం
5. Expiry date = Date of expiry షషీీతతురుషసమాసం
6. God-forsaken = Forsaken by God తృతీయాతతురుషసమాసం
7. Bible-thumping = Thumping the Bible దిుతీయాతతురుషసమాసం
8. A London-bound airliner = An airliner bound for London
చతుర్కథతతురుషసమాసం
9. Earth-fill = Filling with earth తృతీయాతతురుషసమాసం
10. Sky-diving = Diving in the sky సతమీతతురుషసమాసం
11. Trustworthy = Worthy of trust చతుర్కథతతురుషసమాసం
12. Action-packed = Packed with action తృతీయాతతురుషసమాసం
13. Painstaking/ breath-taking etc.
అయితే ఇకకడ క ఆసకితకరమైన వైచిత్రి ఉంది. దీన్ననక ప్రతేమకమైన దనిరాభణ్ భేదంగా
గురితంచినట్ తామ వాడుతుననవ సమాస్తలు (word compounds) అని ఆంగేిమలకి
ఇట్ తెల్లయదు. అలాంట్ మిశ్రమాలోి మొదట్దం functional గా adjective
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అవుతోందని వారు భ్రమిసుతన్ననరు. ఆ మాటే తమ వామకరణాలోి వ్రాసుకుంట్టన్ననరు కూడా!
రండుదాలు కలుసుతననపుడు మాయమౌతునన వృకితప్రతమయాల (prepositions)ని వవరించే
వైయాకరణ్ బాధమత (grammarian's burden) గుఱించి మరిుపోతున్ననరు.
సమాస్తలే మన భాషకూకడా బలం. ఇంగ్లిషు వామకరణాలాి కాకుండా మన వామకరణ్ం
సమాస్తల్లన క్రోడీకరించి వర్కగకరించింది కూడా. అవ మన భాషలో ఇట్కే వందలాదిగా ఉన్ననయి.
కాని ఆధునిక అవసరాలకి అవ సరిపోవు. మన భాషకునన సమాసశ్కితని సక్రమంగా
వనియోగించుకుని చాలా కొతతదాల్లన సృషటంచుకునే సౌలృమం ఉంది.
9.

సందరాబంతర

ప్రయోగాలు

(ప్రకరణాంతర):—

న్నమవాచకాల్లన

క్రియాధాతువులు

(programming, airing, parenting, shopping, modelling, typing, cashing,
triggering, highlighting, Focussing మొదలైనవ) గా మారిు ప్రయోగించడం ఇంగ్లిషుకు
ఎంత ఊపునిచిుందో ఇది కూడా అంతే ఊపునిచిుంది. సందరాబంతర ప్రయోగాలంటేస్తంప్రదాయికంగా

క

సందరబంలో

మాత్రమే

వాడాల్లసన

దాల్లన

ఇంకొనిన

ఇతర

సందరాబలకూకడా అనువరితంచి వాడడం. అలాగే క రంగంలో వాడాల్లసన స్తంకేతిక దాల్లన ఇంకో
రంగానికి ఆరోపించి వాడడం కూడా! ఉదా:- screen (తెఱ) న్నటకాలకూ, సనిమాలకూ
అనుయించే మాట. దానిన సమా.స్తంకే. (IT) రంగంలో కొనినరకాల పుటల్లన స్తచించడానికూకడా
వాడుతున్ననరు. అలాగే, campaign కి ప్రాథమికంగా దండయాత్ర అని అరథం. కాని ఇపుడు
దానిన ప్రచారమదధం అనే అరథంలో కూడా వాడుతున్ననరు. గుఱ్ఱాల శార్కరానిన (horse
anatomy) అందు లో భాగాల్నన కారి, ఇతర యంత్రాల అనుయించి ప్రయోగించడం కూడా
జఱిగింది.

(తరువాయి భాగం వచేు వారం)
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