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దనిష్పదన కల
దీని మందుభాగం

నవీన దనిష్పదనకై కొనిన మాయగదయశకాలు
స్తరిసుతనన అధునిక విజ్ఞానానికీ వ్మవ్హారానికీ, ఄవ్స్రాఱకీ ఄనుగుణ్ంగా కొతత
తెలుగుదాల్లన

కల్లంచుకునేటప్పడు

కొనిన

అదయశసూత్రాల్లన

గభనంలో

ఈంచుకోవ్డం

ఄభిఱషణీమం.
1. కొతత వాడుకలు ఄఱతి ఄఱతి దాఱతో ఏయరచిన చిఱుస్మాసాలై ఈంటే భంచిది.
రామతమైన చిఱుతనానిన (optimum smallness) నియవచించడం కషటంం. కాని సూథఱంగా :—
(ఄ) తెలుగుల్లపిలో ఄయిదు ఄక్షరాఱకి మంచని దాలూ,
(ఆ) ఒకవేల ఄయిదు ఄక్షరాఱకి మంచినా, అఱేడు ఄక్షరాలు కల్లగి ఈనాన, రంటి కంటే
ఎకుువ్ ఄవ్మవాలు లేని స్మాసాలూ చిఱువాడుకలు ఄని భావించవ్చుు.
2. సాఫీగా ఄయథభయ్యమ ఆంగ్లిషు దాఱ (plain English terms) కి విశేషణాఱ
(adjectives) తో కూడిన వ్యణనాతభక దజ్ఞలానిన స్ృష్టంంచడానికి పూనుకోకూడదు. ఄలాంటి
ప్రమతనం సాధాయణ్ంగా కొండవీటి చంతాడంత స్మాసాఱకి దారితీసుతంది. ఈదాహ్యణ్కు
ధూభశ్కటం.
3. ఒకవేల మూఱ అంగిదమే స్వమంగా ఒక స్మాస్మైనప్పడు, దానిన యచయితలు ఒక
ప్రతామహాయ (abbreviation) రూంలో సూచిసుతననప్పడు తెలుగులో కూడా దానిన ఒక
స్మాస్ంగా ఄనువ్దించి అపైన దానికి ఒక తెలుగు ప్రతామహాయ రూపానిన ఆవ్వడం తప్ప కాదు.
ఈదా :- Portable Document Format (PDF) = వ్హ్ణీమ త్ర స్ంప్రకాయం
(వ్..స్ం.)
4. అదాన ఄనువాదాలు (Loan translations – ఄంటే మూఱభాషలోని ఄరాథనిన
భనం భాషలోకి ఄనువ్దించి దాలు కల్లంచడం) కొనిన సార్లి తవు. కాని ఄనిన వేలలా ఄదే
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భంత్రం గిట్టటంబాట్ట కాదు. బాిగ్ లాంటి దాల్లన ‗దాదాప్పగా” ఄలాగే ఈంచి తతసమాలాి
వాడుకోవ్డం భంచిది.
5. తెలుకిు సావభావికమైన జ్ఞతీయానిన నుడికారానిన (idiom) భ్రషుటంటిటంంచకూడదు.
తెలుగులో ఆభడని నిరాభణాలు (structures) శీఘ్రంగా యభదిసాతమని భఱువ్రాదు.
6. భాష్పరిశుదధతని నిఱబెటటండమే భన ఄంతిభఱక్షయం కాదు. భాషని సుస్ంననం
చెమమడమూ, ప్రయోగాతభకతని ప్రోతసహంచడం కూడా భన ఱక్ష్యమలే. కాఫటిటం వైరి స్మాసాల్నన,
మశ్రస్మాసాల్లన విఱివిగా ఄనుభతించల్ల. ఄయితే ఄవి శ్రవ్ణ్సుబగంగా (వినసంప్పగా)
ఈంటేనే దికాలాఱ పాట్ట నిలుసాతయి. వికాయమైన దస్ంయోజనఱది ఄలాయురాదమం.
తనిస్రై దిగుభతి చేసుకునన ఆంగ్లిషు దాఱకి స్ంస్ుృత ప్రతమయాఱ (suffixes) నీ, ఈస్యగఱ
(prefixes) నీ చేరిు వాడుకోవ్డం అమోదయోగమమే. ఈదా : కయఫనీకయణ్ మొదలైనవి.
7. ఆంగ్లిషులో లాగే తెలుగులో కూడా ప్రతామహారాఱ (abbreviations) దావరా ఏయడే
acronyms ని (వెకిల్లగా రిగణంచకుండా) వాటికి ఒక గౌయవ్నీమ సాథనానిన కల్లంచడం చలా
ఄవ్స్యం. తెలుగులో ఆటికే ఄలాంటివి కొనిన ఈనానయి.
ఈదా :- ఄ.య.స్ం (ఄభ్యమదమ యచయితఱ స్ంఘం), వి.య.స్ం (విివ్ యచయితఱ
స్ంఘం), సి.కా.స్ (సింగరేణ కారిభక స్మాఖమ)
వీటి స్ంఖమ ఆంకా ఆంకా పెరగాల్ల. మఖమంగా తెలుగు శాస్త్ర సాంకేతిక యంగాలోి!
8. మశ్రద నిష్పదన (Hybrid coinage) ని ప్రోతసహంచల్ల. ఄంటే, ఒక భాషకి
చెందిన ఈస్యగల్నన ప్రతమయాల్నన ఆంకో భాషకి చెందిన దేిదాఱకి చేరిు కొతత దాలు ప్పటిటంంచడం.
ఈదాహ్యణ్కి :- దుయఱవాట్ట. ఆందులో “దుర్” ఄనే ఈస్యగ స్ంస్ుృతం. “ఄఱవాట్ట” తేట
తెలుగు దం. ఆలాంటివే నిస్సిగ్గు, ప్రతివాడు, అతి తిిండి మొదలైనవి. ఆలాంటివి చలా ఈనానయి కాని
స్రిపోవు. ఆవి వ్ందలూ, వేలుగా పెరగాల్ల.
9. ఄనినంటి కంటే మఖమమైన విషమం ఒకట్టంది. పాతదాలు, కావ్మభాష, గ్రం కం
ఄంటూ కుహ్నా ఄభ్యమ దమవాదశైల్లలో ఄస్ృశ్మతానామాంకాలు (Labels) వేసి భన
మందటితయంవార్ల తెలుగుదాఱ ఄనయఘవిలువ్ను గురతరగక నిరాదక్షిణ్మంగా స్ంఘఫహషుయణ్
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చేసిన ఄచుతెలుగు దజ్ఞఱం ఄపాయంగా ఈంది. ఄలాగే ఄలాంటి స్ంస్ుృత దజ్ఞఱం కూడా
విరీతంగా ఈంది.

ఄభ్యమదమప్ప చీకటి కోణ్ం
ఄటటండుగున డి కానించని
దాఱనీన కావాల్లప్పడు
దాస్తత దాగని భాష!
(భహాకవి శ్రీశ్రీకి క్షమాణ్ఱతో)
అ దజ్ఞలాననంతా ఆప్పడు వెల్లకి తీమక తదు. ఇ స్ందయబంగా వామవ్హారికవాదం
పేర్లతో ప్రాచుయమంలోకి వ్చిున కొనిన దుయభిప్రాయాల్లన కూడా స్వ్రించల్ల.
10. స్ంపూయణ స్మానాయథకాలు ఄనినవేలలా సాధమం కాకపోవ్చుు. ఄట్టవ్ంటప్పడు
స్మీపాయథకాఱతో స్రిపెట్టటంకుందాం. భాష నియంతయ రిణాభశీల్ల కనుక భనం ఎంపిక చేసినవాటి
కనాన భంచి దాలు బవిషమత్తతలో ప్రతిపాదనకొసాతమని అిదాదం. ఒకే రిభావ్నకి ఆదదఱుమగుగఱు వేఱువేఱు నిష్పదకులు రండుమూడు వేఱువేఱు దాల్లన కల్లంచగా, అ ఄనిన
నిష్పదనలూ స్ర్వవతతభంగా ఈననట్టి ఄనిపిస్తత వాటనినంటినీ రామమదాలుగా భావించి
స్వవకరిదాదం.
11. పాతదాఱకి కొతత ఄరాథలు కల్లంచడం దావరా కొతత దాల్లన శూనమంలోంచి కల్లంచే
ఄగతమం నుంచి ఫమటడతాం. కొనినసార్లి ఈనన దాల్లన “తగువిధంగా” రూపాంతరించడం
(modifying) దావరా కొతతదాల్లన కల్లంచి భాషని స్ంనినంచవ్చుు. భన తెలుగుభాషలో
ఆందుకు చలా ఈదాహ్యణ్లునానయి.
ఈదా :-

థం = దారి
థకం = scheme
ననకం = ఈచుుఱ ఄభరిక
నానగం = కుట్ర
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మొఱక = మొల్లచిన గింజ
మొఱు  మొకు = చినన చెట్టటం
స్లుప్ప = ఆఫఫందిపెట్టటం
జలుబు = శీతబాధ
జీవితం = బ్రత్తకు
జీతం = బ్రతకడానికి స్రిపోయ్య పైకప్ప చెల్లింప్ప
కట్టటం = చుటిటంకటేటంది
గట్టటం = స్రిహ్దుదగా కటేటంది
వ్ంక = ఏఱు
వాక = ఄదే (ఏఱు)
పోడు - కొంతకాఱం వ్మవ్సామం చేసి అ భూమని తగఱబెటటండం
బోడు/బోడి - మొకులూ గడ్డీ ఄనీన పెఱికి పారేసిన నేఱ
దిగుఫడి = పొఱం నుంచి ఆంటికి తెచుుకుని దించుకునే ంట
దిగుభతి = ఒడ/డవ్ మీదినుంచి దించుకునన స్ర్లకు
కం = పొడవైన తీగెలూ మళ్ళూ గఱ గుబుర్ల (మూఱం = కమభ--> కమీభ)
గం = పొడవైన వెదుర్లకమభల్లన వ్ంచి చేసిన పాత్ర (ఆనుమ - ఆన, ఱొమభ ఱొం ఄయినట్టి)
చేకూర్ల = పోగగు చేకూరించుకొను = పోగు చేసుకొను --> చేకుఱించుకొను -->
స్తకరించుకొను (దీనిన స్తకయణ్ ఄని స్ంస్ుృతీకరించడం కేవ్ఱం ఄస్ందయబం. ఆలాంటి
దమేదీ స్ంస్ుృతంలో లేదు)

పెంట = మానవ్ శ్రీయ రితమకతం
పెండ (తెఱంగాణాలో వాడుకలో ఈంది) = జంత్తశ్రీయ రితమకతం
చిుది = ఈడికించనిది చుడి = ఈడికించకుండా నూఱి ఈపూ, కాయమూ, పోపూ వేసిన
కూయమకులు
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కొనినదాల్లన ఆలా రూపాంతరించే ప్రక్రిమలో భాగంగా వాటికి చివ్ర ―క‖ చేయువ్చుు.
(స్ంస్ుృత దాఱ విషమం లో కూడా అ భాష వామకయణ్ం ఆందుకు ఄనుభతిస్తంది) : ఈదా :-

ఒకరిత - ఒకర్లతక డతి - డత్తక పెంట - పెంటిక ఎమభ - ఎమక మొ||
12. ఒక దానికి ఎనిన ఄరాథలైనా ఈంటాయి గనుక అ ఄనిన ఄరాథఱకీ ఆంకో భాషలోని
దాని

స్మాయథకం

కూడా

ప్రాతినిధమం

వ్హంచఱంటే

కుదయదు.

స్మాయథకాఱనిన

స్ందరాబనుసాయమైనవే గాని విదేశీ దాఱకి పూరితగా స్దయ స్మానాలు కావు. ఒక దానిన
ఆంగ్లిషులో ఎనిన స్ందరాబలోి ఎనిన ఄరాథలోి వాడతార్వ భన తెలుగుదం కూడా ఄనిన ఄరాథలోి
ఈండాల్లసన ఄవ్స్యం లేదు. అ స్ందరాబనికి తగిన ఄనువాదం చెమమగల్లగితే చలు. ఄస్లు ఄలా
ఏ భాషలోను ఈండదు. భనం ―ధయభం’ ఄనే దానిన ఄనేక ఄరాథలోి వాడతాం. స్ందరాబనిన ఫటిటం
ఆంగ్లిషులో దానికి ―law, natural justice, natural law, morality, duty‖ ఄని
యకయకాలుగా ఄనువ్దిసాతర్ల. వీటిలో ఏ ఒకు దానీన ధరాభనికి ప్రతినిధిగా ఎఱివేలలా వాడడానికి
ఄవ్కాశ్ం లేదు.
13. ల్లంగ నియపేక్ష్యలు (Gender-neutral words) దొఱికితే భంచిదే. దొరకుపోతే
ఏం చెమమగఱం? ఄనిన భాషలూ ఆంగ్లిషులా ఈండాల్లసన ని లేదు. ఄయినా ఆంగ్లిషులో కూడా
వ్సుతతః ల్లంగనియపేక్ష్యలు లేవు. ప్రాచీన భాషలోి ఄనిన దాలూ ల్లంగసాపేక్ష్యలే (Genderintensive words). (అ మాటకొస్తత ఏ భాషలోనూ లేవు). వార్ల ఒకటి ప్పల్లింగాలేన రండు
ల్లంగాఱకీ ఄనువ్రితంచడం మొదలుపెటిటం ‗ఄవే ల్లంగనియపేక్ష్యలు, పొ‘భభనానర్ల. కనుక తనిస్రి
స్ందరాబలోి ల్లంగ స్హ తంగానే నిష్పదించల్లస ఈంట్టంది.
14. ఆటికే ఒక ఄయథంలో వాడుకలో సిథయడీ దాల్లన మట్టటంకోకూడదు. ఄయథమౌత్తంది
కదా ఄని ఒక దానిన ఄనేక ఄరాథలోి వాడడం మొదలుపెడితే ఄది చివ్ఱికి ఄయథం కాకుండానే
పోత్తంది. ఎందుకంటే కొతత రిభావ్నఱ (concepts) కి ఎప్పడూ కొతత దాలే కావాల్ల. వాటిని
ప్రజఱకు నెభభదిగా ఄఱవాట్ట చేయాల్ల. ఄంతేత వామవ్హారికవాద కండూతితో దొఱికిన/ తోచిన
పాతదాఱతోనే తాతాుల్లకంగా స్రిప్పచుుకుందాభని ప్రమతినంచరాదు. ఄలా చేస్తత భాష ఎదగదు
స్రికదా, వాడుకదాఱనీన ఄవాంఛితమైన నానారాథల్లన స్ంతరించేసుకుంటాయి. వ్మవ్హాయహాని
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ఘటిలుిత్తంది. అఖరికి భాష మొతతం ఒక పేదద విజ్ఞఱని పొడుప్పకథగా, ఄయథం చెలేని
ఄబంగశేిషగా, రిషుయణ్ దుసాసధమైన చికుుమడిగా మార్లత్తంది.
ఈదాహ్యణ్కు - ఒక దినత్రికలో booking ఄనే మాటకు ఖరారు చేసుకోవడిం ఄని
వ్రాశార్ల. book చెమమడం, ఖరార్ల చెమమడం (finalization/confirmation) రండూ ఒకటి
కావు. కొంతభంది యాభైవేలు ఫయానా ఆచిు ఒక స్థలానిన book చేసుకుంటార్ల. కానీ వాళ్ళూ
మొతతం ధయలో స్గమైనా చెల్లిస్తతనే త అ స్థఱం వారికి ఖరార్ల కాదు. booking కి పుస్తకించడిం
ఄని ఄనువ్దిస్తత బానే ఈంట్టంది, ఄంతకుమందు అ దం భన భాషలో ఏ ఆతయ ఄయథంలోనూ
లేదు గనుక, దానిన ఒక కొతత రూంతో, ఒక కొతత ఄయథంలో వాడితే పరావలేదు.
15.
ఆందునిమతతం

పాతదాల్లన
కొనినసార్లి

కొతత

సాంకేతికతఱకి

నిఘంట్టవుఱ

ఄనవయించి

దుమభదుల్లపి

వాడుకోవ్డం

పాతదాల్లన

కొతత

ఄవ్స్యం.
ఄరాథఱలో

ప్పనర్లదధరించడానికి వెనుదీమకూడదు. ఈదాహ్యణ్కు, Fan ఄంటే ఒకప్పడు విస్నకరఱ. ఆప్పడది
ఒక విదుమద్ మంత్రంగానే గురితంచఫడుత్తననది. కొతత స్ంస్ుృతదాల్లన స్ృష్టంంచడం కంటే ఈనన
తెలుగు దాఱకి నూతన ఄరాథవ్గతిని కల్లంచడం, అధునికీకరించడం ఄవ్స్యం. భనం ఇర్వజు
దాకా చేసూత వ్చిునది – ఄలా ఆఫఫడిమఫఫడిగా స్ంస్ుృత దాల్లన స్ృష్టంంచడం, ఄవి ఎవ్ఱైనా
స్రిగా ఱకుపోతే ఱకలేదని బాధడీం, వాటిని ఆంగ్లిషు దాఱ కుితతతో పోల్లు రిహ్సిస్తత
ఈడుకోువ్డం. తెలుకిు నూతనద నిష్పదనశ్కిత లేదనడం స్రైన ఄవ్గాహ్న కాదు. దనిష్పదన
ఄనగానే భనం ఄస్ంకల్లతంగా స్ంస్ుృతం వైపే రిగెతతడానికి ఄఱవాట్టడిపోయాం. అ
క్రభంలో భన దృషటంంతా – ‗స్ంస్ుృత స్మాసాఱ/ దాఱ రిశుదధతని ఎలా కాపాడాల్ల ?
తెలుగుని ఎలా దూయంగా పెటాటంల్ల ? హందీని చూచివ్రామడానికి ఄవ్కాశ్ం ఏమైనా ఈందా ?‘
ఆలాంటివాటి మీద కేంద్రీకృతభవుత్తననది.
16. ఏదైనా ఒక కొతత దానిన నిష్పదించేటప్పడు దాని క్రియారూం (verb form),
నాభవాచక రూం (noun form), విశేషణ్ రూం (adjectival form). కయతృరూం
(agency). కయభరూం (past participle form), ఈ కయణ్రూం, కయణీమరూం, శ్తృశానజ్ రూం మొదలైన ఄనేక స్ంఫంధిత రూపాల్లన దృష్టంలో ఈంచుకొని భఱీ నిష్పదించవ్ఱసి
ఈంట్టంది. ఒకే దానికి స్ంఫంధించిన ఇ వివిధ నిరాభణాఱను దకుట్టంఫం ఄని
దనిష్పదన కల (5)

తాడేల్లి ఱల్లతాబాఱసుబ్రహ్భణ్మం

patrika.kinige.com

వ్మవ్హ్రించవ్చుు. విదామవ్ంత్తడైన ప్రతితెలుగువాడూ ఇ దకుట్టంబానిన స్వమంగా కల్లంచేంత
ప్రతిభావ్ంత్తడు కావాల్ల. ఄప్పడే భనం ఆంగ్లిషుతో పోటీడగఱం. ఈదా :క్రియారూం — బోధించు
నాభవాచకరూం — బోధన
విశేషణ్రూం — బౌధనికం, బౌధనమం (బోధనకు స్ంఫంధించిన)
కయతృరూం — బోధకుడు, బోధకి (బోధించేవార్ల)
కయతృవిశేషణ్రూం — బోధకీమం/ బోధకీనం/ బోధకేయం/ బౌధకికం = బోధకుడికి స్ంఫంధించినది
కయతృస్మూహ్ం — బౌధకమం = బోధకుఱ స్మూహ్ం
కయభరూం — బోధితం (బోధించఫడిన స్బెెకుటం)
ఈకయణ్రూం — బోధకం, బోధిత్రం, బోధని (బోధించే సాధనం)
కయణీమ రూం — బోధనీమం, బోధితవ్మం, బోధమం, బోధనాస్దం, బోధనాయహం, బోధనయోగమం
(బోధించ దగినది)
శ్తృశానజ్ రూం — బోధమత్, బోధమంత్తడు (ఄలాగే జీవ్త్, జీవ్ంత్తడు మొ|| )

17. తెల్లసిన దాఱ నుంచి కొతత దాల్లన నిష్పదించడం సాధమం కానప్పడూ, ఄలా
నిష్పదించినవి బాలేనప్పడూ భన భాష్పధవనికి ఄనుగుణ్ంగా వినూతన నాభధాత్తవుఱ (brand
new nominal roots) ని శూనమంలోంచి స్ృష్టంంచల్ల. ఄంటే ఄలాంటి దాఱ విషమంలో
భనం మానసికంగా అదిభకాలానికి భళ్ళూల్లస వ్సుతంది.

నూతన దాఱ నిష్పదనకి మాండల్లకాఱ వితయణ్
18. అంగిదాఱకి తెలుగు స్మానాయథకాల్లన రూపొందించే క్రభంలో భనం స్ంస్ుృతం
మీద హెచుుగా అధాయడుతూ వ్సుతనానం. దీనికొక కాయణ్ం భన సాంస్ుృతిక వాయస్తవం కాగా,
ఆంకో కాయణ్ం - భన- ఄంటే విదామవ్ంత్తఱ బౌదిధక వాతావ్యణ్ం దేి (గ్రమీణ్) ప్రజ్ఞనీకంతో
స్ంఫంధాలు కోలోయి ఈండడం. భనం ఈండేది నగరాలోి/ ఄథవా టటంణాలోి! భనం
చదివేది/మాటాిడేది ఆంగ్లిషు లేదా ప్రామాణక (ిషటంవామవ్హారిక) తెలుగు మాండల్లకం లేకపోతే
ఆట్ట అంధ్రమూ, ఄట్ట అంగిమూ కానటూవ్ంటి ఒక స్ంకయ తెంగ్లిషు. తదాదారా భనం చలా
కృతక (synthetic) వ్మకుతలుగా మారి పోయాం.
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ల్లిటిలో చలా మచుటైన దేిదాలు వాడుకలో ఈనానయి. వాటిలోి చలావ్రకు
ఆంగ్లిషు దాఱకి స్మాధానం చెగఱవే. ఄయితే భనకి ఄవి తెల్లమకపోవ్డం. గ్రమీణుఱకేమో
– ఄవి భనకి, ఄంటే దనిష్పదకుఱకి ఄవ్స్యభని తెల్లమక పోవ్డం, ఇ కాయణాఱ వ్ఱి యస్య
స్మాచయలోం (communication gap) తీవ్రించి భనం క్రభంగా ఄస్లైన తెలుకిు
దూయంగా, సుదూయంగా జఱిగిపోత్తనానం. “ఆంగ్లిషు దాలే original, తెలుగు దాఱంటే భకిుకి
భకిు ఄనువాదాలు (True Translation), తెలుగంటే స్ంస్ుృతం” ఄనే ఄభిప్రామంలో డి
ఉగిస్లాడుత్తనానం. కొనినసార్లి కొతత దాల్లన నిష్పదించినవారే వాటిని వాడని రిసిథతి కూడా
లేకపోలేదు.
మాండల్లకాలు లేకుండా తెలుగు రిపూయణం కాదు. అ దాల్లన అయా జిలాిఱకీ,
తాలూకాఱకీ రిమతం చెమమకుండా ిషటం వామవ్హారికంలోకి, సాహతమ ప్రధానస్రవ్ంతిలోకి
తీసుకురాగల్లగితే, ఄందరికీ వాటి వాడుకని ఄఱవాట్ట చెమమగల్లగితే భాషకి భహోకాయం
జర్లగుత్తంది. ఄనువాదాలు చేస్తటప్పడు గానీ, స్మానాయథకాల్లన రూపొందించేటప్పడు గానీ భన
భావ్దారిద్ర్మమూ, దదారిద్ర్మమూ వ్దిల్లపోతాయి. ఄంతకంటే మఖమంగా స్మాయథకాఱకి
కృత్రిభతవదోషం నివారించఫడి స్హ్జ తెలుగుతనప్ప రిభళ్ళలు గుబాళిసాతయి. మూయత
నాభవాచకాల్లన (Material Nouns) ని ఄమూయత నాభవాచకాలు (Abstract Nouns) గా
రివ్రితంచడం

దావరా

చలా

బౌదిధక

దజ్ఞలానిన

(intellectual

vocabulary)

నిష్పదించవ్చుు. ఆందునిమతతం భనకి వ్మవ్సామంతో స్హా వివిధ గ్రమీణ్ వ్ృత్తతఱ దజ్ఞలాలు
స్హ్కరిసాతయి. వాటిలోి కొనిన ఆటికే సాహతమభాషలోకి ప్రవేించయి. ఄవి ఄలా ఆంకా ఆంకా
ప్రవేించఱనీ సాహతామనికీ, ప్రజఱకీ భధమ ఏయడిన తెంప్ప (disconnect) యదుద కావాఱనీ
అిసుతనానను. ఈదా:తూరాారబట్టడిం - (భౌతికాయథం) వ్డుి జల్లించడం, (సాహతామయథం) నిందించడం మొ||
భఱో ఈదాహ్యణ్ - తూర్లగోదావ్రిజిలాిలో కొనిన ప్రాంతాలోి వాడే “కిటిటంంప్ప” ఄనే
దానిన తీసుకుందాం. ల్లకులో వ్చేు హెచుుతగుగల్లన స్రిపెటటండానికి ఇ దానిన వాడతార్ల. ఆది
ప్రధానంగా ఫలూలోను టూమషనిలోను వినడే దం. ఎలాగైనా స్రే answer వ్చేులా
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చెమమడభననమాట. ఆది సానుకూలాయథం (positive meaning) లో వాడే దం మాత్రం కాదు.
ఆది కిటిటంంప్ప ఎందుకయిందంటే-

కిట్టటం = స్రిపోవు
కిట్టటంబాట్ట = గిట్టటంబాట్ట
కిటిటంంచు = స్రిపోయ్యలా చేయు
ఇ యకమైన కిటిటంంప్ప (manipulation of accounts) ని భనం స్తమం కంపెనీ
కుంబకోణ్ంలో గభనించం. భన పాత్రికేయుల్లవ్ఱైనా ఇ దం వాడతారేమోనని చూశాను.
ఎకుడా కనిపించలేదు. దానిన ఫటిటం చూస్తత భనం (అలో చనార్లఱం) ప్రజఱకి నేరాల్లసనదాని
కనాన వారినుంచి నేర్లుకోవాల్లసందే ఎకుువ్ ఈందనిపిస్తంది.

స్ంస్ుృతం మీద ఄతి-అధాయపాట్ట (over-dependence)
19. భన దాఱ చరిత్ర ఆటిదాకా ఎలా ఈందో టూకీగా స్మీక్షించుకుందాం. ఆంగ్లిషు
దాఱకి ప్రతిగా భనం ఆలా ఄనేక స్ంస్ుృత శ్బాదఱతో, స్మాసాఱతో తెలుగుని నింపేమడం, ఄవి
జనానికి నోర్ల తియకుపోవ్డం, పైగా ఄవి అదాన ఄనువాదాలు (loan translations) ఄనే
దృష్టంతో వాటిని ప్రజలు చిననచూప్ప చూడీం, చుఱకనగా మాటాిడీం, వాళ్ళూ అదరించడం లేదని
భనం బాధడడం తరచయింది. దాని ఫదులు మచుటైన, ఱకడానికి సుఱబమైన, తకుువ్
ఄక్షరాలు గల్లగిన తెలుగు ప్రతామమానయాలు దొరికినప్పడు వాటినే వాడడం భంచిది.
స్ంస్ుృతదాఱ కంటే ఄవి తవయగా ప్రచయం లోకి వ్సాతయి. స్ంస్ుృతదాల్లన విచుఱవిడిగా
తెలుగులోకి దిగవేమడం (dumping) లో ఈనన ఆఫఫందుఱ గుఱించి కాస్త తెలుసుకుందాం.
౧. చలా స్ందరాబలోి ఆలా దిగవేమఫడే దాలు ఄయథరీతామ తెలుగుదాఱ కంటే గొవి
కావు.
౨. కానీ వాటికివ్వఫడే ఄనవ్స్యమైన గౌయవ్ం వ్ఱి ఄవి తెలుగు దాల్నన నీచఱుసాతయి
(demeaning). ఄంటే ఄవి తెలుగులోకి వ్చిునాక వాటి తెలుగు స్మాయథకాల్లన నీచయథంలో
వాడడం మొదలుపెడతార్ల ండిత్తలు. వాలూని చూసి పాభర్లలు కూడా తెలుగుదాల్లన
నీచరాథనికే రిమతం చేసాతర్ల. ఈదాహ్యణ్కి క్రిందిదాల్లన గభనించండి.
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భటిటం = భృతితక
చచిుపోయార్ల = భయణంచర్ల
కంసాల్ల = విశ్వకయభ
కంప్ప = వాస్న
ఫడి = పాఠశాఱ
ఉర్ల = టటంణ్ం
చెట్టటం = వ్ృక్షం
ఆలా ఎనెనననా చెపొచుు. కనుక ఆలా దిగవేమడం తెలుగు ప్రాధానామనిన తగిగంచడమే
ఔత్తంది త ఄభివ్ృదిధ చెమమడం ఄవ్వదు.
౩. దిగవేసిన ప్రతి స్ంస్ుృత దంతో పాట్ట ఄనేక స్ంస్ుృతప్రతమయాల్లన, ఈస్యగల్నన కూడా
దిగవేయాల్లస వ్సుతంది. అ ప్రతమయాలూ, ఈస్యగలూ భన తెలుగువాలూకి తెల్లసినవి కావు. వాటి
ఄయథమూ తెల్లమదు, వాటిని ఎకుడ ఎలా ఄతకాలో కూడా వాలూకి తెల్లమదు. స్ంస్ుృత
వామకయణ్ంలో శాస్త్రీమమైన ిక్షణ్ లేకపోడం చేత ఒక దంలో కని పించే ప్రతమయానిన లేదా
ఈస్యగని ధైయమంగా ఆంకో దానికి ఄనవయించుకోలేర్ల. ఄనవయించబోతే ఄనీన తప్పలే వ్సాతయి.
ఄందుచేత ఄలా ఎనినంటిని దిగవేసినా ఆంకా ఆంకా భారీగా దిగవేయాల్లస వ్సూతనే ఈంట్టంది. అ
దరిద్రానికి ఄంత్తలేదు. దీనికాుయణ్ం – ఄవి తెలుగు కాకపోవ్డం, ఄవి తెలుగు వామకయణ్ంలో
ఆభడకపోవ్డం. తెలుగు వామవ్హారికశైల్లలో ఄస్లే ఆభడక పోవ్డం. దీనికి రిష్పుయం స్ంస్ుృతదాఱ ఫదులు కొనిన స్ంస్ుృత ప్రతమ యాల్నన, ఈస్యగల్నన తెలుగులోకి తెచిు వాటిని
నేర్లగా తెలుగు దాఱకే కఱడం.
ఈదాహ్యణ్కి :- ఈ-ఄద్దద (sub-rent) , తెల్లవిభంత్తడు, నిష్పచీ మొ||
ఄప్పడు తెలుగుభాషలో కూడా స్ంస్ుృతంలో మాదిరే దనిష్పదన ప్రక్రిమ సులువూ,
వేగవ్ంతమూ ఄవుత్తంది.
౪. స్మాస్ఘటన చేస్తటప్పడు స్ంస్ుృతదాల్లన స్ంస్ుృతదాఱతోనే కఱపాఱనే చదస్తం
భనవాలూలో

చలా

చలా

ఎకుువ్.

ఄలా

ఄవ్స్యం

లేకపోయినా

ఆఫఫడిమఫఫడిగా

స్ంస్ుృతదాలు స్మాసాఱ దావరా తెలుగులోకి వ్చిు తిషఠవేశాయి. తిషఠవెమమడమే కాదు,
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స్మాసాఱ దావరా ఄఱవాటైన స్ంస్ుృతదాలు కొనిన స్ందరాబఱలో ఄస్లైన తెలుగుదాలేన
భాషలోంచి ఏకమొతతంగా త్తడిచిపెటాటంయి. ఈదా :- ఈతతయం, దక్షిణ్ం.

భన మందునన కారామవ్ళి (agenda)
20. తెలుగులో కొతత దాల్లన కల్లంచడభనే కాయమకలాం నాలుగు దిశ్లోి జరగాల్లస
ఈంది.
(ఄ) ఆంగ్లిషు దాఱకి స్మాయథకాఱ (equivalents) కఱన/ఄనేవషణ్
(ఆ) ఆంగ్లిషులో లేనట్టవ్ంటివి/భన సాథనిక తెలుగుభాషుఱ (Native Telugu
speakers) భావాఱ వెఱిడింప్పకి ఈయోగడేవీ ఄయిన కొతత దాఱ నిష్పదన (Coinage)
(ఈ) ఄనమదేశామఱ సాథనికీకయణ్ (Nativization)
(ఊ) కొతత రిభావ్నఱ (Concepts) గురితంప్ప భఱియు నాభకయణ్ం.
ఔతాసహక దనిష్పదకులు ఇ పై నాలుగో కాయమకలాం గుఱించి కొంచెం ప్రతేమకంగా
తెలుసుకోవాల్ల. భనమటి దాకా చేసూత వ్సుతననది ప్రధానంగా, అంగి అర్వపాఱకి తెలుగు
స్మాయథకాల్లన

నిష్పదించడం.

ఇ

మాయగంలో

భన

భాష

ఆంగ్లిషువారి

రిభావ్నఱకి

ప్రతిబంఫప్రామం మాత్రమే కాగఱదు. దాఱనేవి రిభావ్నఱ వ్మకీతకయణ్లు మాత్రమే. ఄస్లు
రిభావ్నఱంటూ ఈంటే దాలు ప్పటటండం కషటంం కాదు. కనుక మందు స్రికొతత రిభావ్నల్లన
అవిషురించే ప్రమతనం కూడా జరగాల్ల. చూడగఱ కళ్ళూంటే భనచుటూటం ఈయుకతమైన స్రికొతత
రిభావ్నలు ఈనానయి. వాటిని గుర్లతటాటంల్ల. ఄది భాష్పస్వకీమత (originality) కీ,
సుస్ంననతకీ దారితీమగఱదు. ఈదాహ్యణ్కు -

౧. చదువు చెపేవాడు = ఈపాధామయుడు
చదువుకునేవాడు = విదామరిథ
చదువు చెపించేవాడు (తండ్రి/ ఫడి మజమాని) = ? ? ? ?
౨. బవ్నం కటిటంంచేవాడు = కాంట్రాకటంర్ల, బఱీర్
బవ్నం కటేటంవాడు = మేస్త్రి
కటిటంంచుకునేవాడు = ? ? ? ?
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౩. వెలుగు X నీడ
ప్రతిపల్లతమైన వెలుగు (reflected light) ని ఏభనాల్ల ?
ఄలాగే ప్రతిపల్లతమైన వెలుగు వ్ఱి ఏయడే నీడని ఏభనాల్ల ?
౪. ఎంజిన్ నిచేసుతననది = ఫండి/ మంత్రం కదులుత్తననది
ఆది యాంత్రిక చఱనం.
ఆంకో దృగివషమం : ఎంజిన్ నిచేసుతననది కానీ ఫండి/ మంత్రం కదఱడం లేదు.
దీనేనభనాల్ల ?
౫. స్దరి కొడుకు భగవారికి మేనలుిడు. భఱి తభ స్దర్లని కొడుకు వారికి
ఏభవుతాడు? (మేనకొడుకు ఄందామా?) ఄలాగే స్దర్లని కొడుకు అడవారికి మేనలుిడు.
భఱి తభ స్దరి కొడుకు వారి ఏభవుతాడు?
౬. భన పూరీవకులు మానవ్ శ్రీయంలోని ఄనిన భాగాఱకీ పేర్లి పెటటంలేదు. కొనినటిని
వ్దిలేశార్ల. వాటికి ఏభని పేర్లి పెడదాం ?
ఏది చెయామఱనాన మందు భన భాష్పస్వరూం గుఱించి భనకి కొంత ఄవ్గాహ్న
ఈండాల్ల. ఄది ఏయడాఱంటే శ్బాదయథ చంద్రిక వ్ంటి కోశాఱను ఄనునితమం రిశీల్లసూత ఏ దమైనా
భనకి నికొచేు ఱక్షణాలు కల్లగి ఈందా ? ఄని కాస్త భధన డాల్ల. రండోది- బాఱవామకయణానీన,

సిదాధంతకౌమదినీ కూడా శోధించల్ల. ఎందుకంటే ఒక భహాకవి చెపినట్టి “గతం నాసిత కాదు
నేస్తం, ఄది ఄనుబవాఱ అసిత.”
పాతప్పస్తకాఱ బూజుదుల్లపి దురిబణతో గాల్లసుతననంత మాత్రాన ప్రతి చదసాతనీన నెతితన
వేసుకుంటాభనుకోరాదు. ―కొతత దాలు‖ ఄంటే - ఏ విధమైన కొతత దాలు? దాలోి
యకాలునానయి. ఆంగ్లిషువార్ల వాటికి Parts of speech ఄని పేర్ల పెటాటంర్ల. భన భాషకి
స్ంఫంధించినంత వ్రకు భనం సిదధం చెయామల్లసనవి :
1. క్రియాధాత్తవులు (verb-roots)
2. నాభవాచకాలు (nouns)
3. విశేషణాలు (Adjectives)
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భళ్ళూ వీటిలోి చలా యకాలునానయి. తెలుగుభాష నాభవాచకాల్లన క్రిమలుగా ఎలా
మార్లసుతంది? క్రిమల్లన నాభ వాచకాలుగా ఎలా మార్లసుతంది ? ఒక నాభవాచకంలోంచి ఆంకో
నాభవాచకానిన ఎలా నిష్పదిసుతంది? వీటనినంటి నుంచి విశేషణాల్లన ఎలా ప్పటిటంసుతంది ? భళ్ళూ
విశేషణాలోించి నాభవాచకాల్నన, క్రిమల్నన ఎలా యపిసుతంది?
ఆవ్నీన కూఱంకషంగా తెలుసుకుంటే స్గం ఄయోభమంలోంచి బైటడతాం.
21. తెలుగులో దనిష్పదన భఱింత ప్రజ్ఞసావమకం కావాల్లసన అవ్శ్మకత ఈంది. ఄంటే
ఎప్పడూ ఎవ్ఱో ఒకఱి దదఱు లేదా మగుగఱు, నలుగుఱు స్మాయథకాల్లన సూచించడం, వారి వ్దద
మాత్రమే

స్మాధానాలు

ఈండడమూ,

మగతావారివ్దద

ప్రశ్నలు

మాత్రమే

ఈండడమూ

తయగతిగదిలాంటి ఇ రిసిథతి శీఘ్రంగా మాయడం మకిుల్ల వాంఛనీమం. ఆది నిజ్ఞనికి ఒక
ఄబమస్నాప్రక్రిమ. ఆది ఒక ఆఫఫందికయమైన ప్రక్రిమ. ఎందుకంటే భనం స్వమంగా నేర్లుకునే
కంటే ఆతర్లఱకి నేయడానికి ఎకుువ్ ప్రమతినసూతంటాం. ఇ వైఖరి భన భనోఽభివ్ృదిధకి ఄడుీడు
త్తంది. ఄదే స్భమంలో భాష్పభివ్ృదిధకి కూడా!
౧. భఱింతగా పాత-కొతత తెలుగు-ఆంగ్లిషు ప్పస్తకాల్లన చదవ్డం ఄఱవాట్ట చేసుకోవాల్ల.
ఄంతకనాన మఖమంగా పూర్తతగా తెలుగ్గలోనే ఆలోచించడిం, మాట్లాడడిం అలవాటు చేసుకోవాలి.
ఇింగ్లాషులో ఆలోచించ తెలుగ్గలో మాట్లాడడిం పనికరాదు.

౨. ప్రతి దానికీ తెలుగు స్మాయథకం ఏమై ఈంట్టందో ఄని ఉహంచే ప్రమతనం చేయాల్ల.
౩. తెలుగు ప్పస్తకాలోి దయశనమచేు దఘటనా వైచిత్రికి క్షణకంగా మఱిసిపోయి అ
తర్లవాత వాటిని ఄకుడికకుడే భరిుపో కుండా ‗ఄవి ఏ అధునిక ద-ఄవ్స్రాల్లన తీయుగఱవో?‘
ఄని ఈత్ప్ేక్షించే ప్రమతనం చేయాల్ల.
౪. మాండల్లక దాల్లన ఆతోఽధికంగా ఄధమమనం చేయాల్ల. ఄవి కూడా మాండల్లక
ప్రతితితని ఄధిగమంచి భఱికొంత ఈననతశ్రేణలో ఏ అధునిక ద-ఄవ్స్రాల్లన తీయుగఱవో ఄని
ఈత్ప్ేక్షించే ప్రమతనం చేయాల్ల. కొనినసార్లి ప్రామాణక వాడుకలు చేమజ్ఞఱని నిని మాండల్లక
దాలు ల్లస్సగా నెరవేఱుసాతయి.
౫. దనిరాభణ్నిమతతం తెలుగు-స్ంస్ుృత వామకయణ్ గ్రంథాల్లన తరచుగా తియగేయాల్ల.
వామకయణ్ రిజ్ఞానం లేకుండా ఄయథవ్ంతమైన, దునైన దాఱ నిష్పదన సాధమం కాదు. ఒక మేస్త్రీ
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ఎంత గటిటం నివాడైనటికీ, ఆసుక, ఆట్టక, సిమంట్ట ఄనే ఈచయాలు (inputs) లేకపోతే
ఎలాగైతే ఏమీ చెమమలేడో ఄదే విధంగా ద-ధాత్త-ప్రతమమ రిజ్ఞానం లోపిస్తత ఆతయత్రా ఎంత
మేధావులైనా వార్ల చేమగఱది కూడా శూనమం. దనిరాభణాఱకి ఒక తారిుకమైన, హేత్తఫదధమైన
సుక్రభం (consi-stency) ఄవ్స్యం. దానిన వామకయణ్ రిజ్ఞానమే స్భకూయుగఱదు. భనం
మాటాిడే భాషలోని దాలూ, వాకామలూ, వామకయ ణ్మూ ఎంత తారిుకంగా ఈంటే భన జ్ఞతి
యొకు మేధాశ్కిత కూడా ఄంత హేత్తఫదధంగానూ, నాగరికంగానూ ఈంట్టంది. ప్రజలూ,
ప్రజ్ఞభాష- వీటికి అ రిజ్ఞానం ఄవ్స్యం లేదనీ, ఄజ్ఞానమే సుజ్ఞానభనీ, రాచప్పండు రాచబాట
ఄనీ వాదించే భహామేధావుఱకు దూయం నుంచే ఒక నభసాుయం పెటటంవ్ఱసినది. ఎందుకంటే
వైజ్ఞానికంగా ఄభివ్ృదిధ చెందిన అంగింలో కూడా ప్రామాణక శాస్త్రదజ్ఞఱభంతటికీ వామకయణ్ం
ఈననది. ఄందుచేత వామకయణ్ం లేకుండా అంగిం లేదు. తెలుగైనా ఄంతే!
౬. హందీలాంటి ఆతయ భాషలోి ఆంగ్లిషుకి ప్రతిగా వాడుత్తనన స్ంస్ుృత స్మాయథకాల్లన
మథాతథంగా తెలుగులోకి

దింప్పదఱ చేమడంలో ఈనన సాంస్ుృతికమైన ఆఫఫందుల్లన

స్మీచీనంగా గురతరగాల్ల. వారూ, భనమూ వాడుత్తననది గ్లరావణ్మే ఄయినటికీ వారి వాడుకా,
భన వాడుకా ఄచుుభచుుగా ఒకటి కాదు గనుక అ దాలు తెలుగువారికి స్దమఃసుపయణ్ కావ్ని
గురితంచినప్పడు వాటిని వ్రిెంచి భనం స్వకీమంగా, స్రికొతతగా దనిష్పదన చేమడమే
వాంఛనీమం.

(తర్లవాయి భాగం వ్చేు వాయం)
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