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Translation is the transfer of information from one language (Source Language) to another 

(Target Language). The method to translate is not as simple as the word sounds. The process of 

translation depends on the text or content or genre of a particular work. This transforms translation 

from mere process to a science creating many more methods -- Poetry translation, Prose translation, 

Scientific translation, Literary translation, etc.  

 

Poetry translation is considered to be tough. However, prose translation is not a cake walk. 

When the problems of these two forms coexist in the same text, this becomes a great challenge to the 

expertise of the translator.  

 

Translation of idioms and proverbs is one such challenge. For this reason, I choose to analyze 

the translation of idioms and proverbs from Telugu to English and Hindi. For this I selected the 

Kanyasulkam drama and its English and Hindi translations. Kanyasulkam is the well-appreciated 

drama from the early years of 20th century written by Gurajada Apparao.   

    

The first chapter contains three parts. The first part explains the language in Kanyasulkam 

drama. The present research mainly focuses on the idioms and proverbs in the drama because they are 

part of every language (mostly vernacular).  

 

Guraja Apparao, the writer of this social drama, strongly believed that the colloquial language 

is the best medium to increase the readability. Hence, he used colloquial as well as dialect forms and 

expression (mainly of Kalingandhra region) in his drama.  

 

The second part contains the definitions and features of idioms and proverbs. Understanding 

the features of idioms and proverbs will make translation somewhat easier. 

  

The second chapter contains two parts. The first part explains the significance of idioms and 

proverbs in Kanyasulkam drama. Some idioms and proverbs unfold the nature of characters while 

some others helped in elevating the irony and satire. A few of them related to the historical aspects 

too. The second part deals with the translation methods of Idioms and Proverbs.           
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The first part of third chapter reviews briefly the English translation of Kanyasulkam by 

Velcheru Narayana Rao entitled ‘Girls for Sale’. In view of Narayana Rao, no one has fully understood 

Guraja Apparao’s social outlook in writing Kanyasulakm to date. Some of the reasons he presented 

were not good enough to support his theory.  

 

The second part of third chapter analyzes the methods employed for the translation of idioms 

and proverbs.  Narayana Rao adopted five ways to translate idioms and proverbs of Kanyasulkam 

(Telugu) into English. Surely the translation of idioms and proverbs is a difficult task.  

 

Narayana Rao mostly applied ‘Sense for Sense’ translation method. The prime reason for 

choosing the above method lies in the cultural distance between the Source Language (Telugu) and 

Target language (English). The translator used ‘Deletion’ as one of the methods which needs serious 

discussion. A few of the translated idioms and proverbs didn’t give the exact meaning as in Source 

Language; a few gave completely different meaning. Hence it is suggested that the translator should 

have focused more rigorously on this point.    

 

Like the third chapter, the fourth chapter is also divided into two main parts.  

 

The first part reviews the Hindi translation of Kanyasulkam by M.B.V.A.R. Sharma entitled 

Kanyasulk. The Hindi translation seems to be quite appropriate in Hindi. This might be because of the 

similarity in social and cultural structures of Source Language (Telugu) and Target Language (Hindi) 

societies. Even though Hindi and Telugu are not sister languages, they exist in close proximity. Based 

on the two reasons mentioned earlier, these two languages are less alien to one another when compared 

to English. Yet in some places, footnotes are required even for the Hindi readers to understand Telugu 

culture.  

 

The second part of the chapter analyzes the practices taken by the translator in translating 

idioms and proverbs from Telugu to Hindi. Sharma applied four methods to translate them and the 

most extensively used one was ‘Sense for Sense’ translation. But it is also noticed that the number of 

equivalent idioms and proverbs is much greater between the original and Hindi version than between 

Telugu original and the translated version in English.  

 

 It is quite necessary that the translator should focus on each and every aspect while translating. 

If one rushes to translate in a a hurry, this may affect the quality of translated work. To lessen the 

burden on translator, unique tools are required. Bilingual dictionary for idioms and proverbs is one 

such tool. Thus, the translator can focus more on other issues. The dictionary will help to prevent 

deletions. The present research analysis suggests the construction of Bilingual dictionary of idioms 

and proverbs for different languages.   
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కృతజ్ఞతలు 
 
 నిర౦తర ప్ర ో త్సాహ౦త్ో, ని౦డ ైన మనసుత్ో, సవిమరశనసతమక సూచనలత్ో ఈ పరిశోధనకు అనిి 
విధసలా సహకర౦ిచిన పరయవేక్షకులు ఆచసరయ జి. అరుణ కుమారిగారికి సుమనఃపూరవక సవినయ నుత౦జ్లి. 
 ఎమ్. ఎ. లో తమ బో ధనల ద్సవరా నన్ని స్ాా యికి చేరిిన త్ లుగు శాఖ అధసయపకవరగ౦ ఆచసరయ నడుపలిి 
శ్రరీామరాజుగారిక(ివిశాీ౦త ఆచసరుయలు), ఆచసరయ శరత్ జ్యయత్సాారాణిగారికి, ఆచసరయ తుమమల రామకృష్ణగారికి, 
ఆచసరయ జి. అరుణ కుమారిగారికి, ఆచసరయ రేమిలి వె౦కట రామకృష్ణశాస్త్ర గిారికి, డసకటర్ ద్సరి 
వె౦కటేశవరరావుగారిక,ి డసకటర్ ప్లిలమరి ీ రాములుగారికి, డసకటర్ పమిమ పవన్ కుమార్ గారికి, డసకటర్ బి. 
భుజ్౦గరెడడిగారిక,ి డసకటర్ డడ. విజ్యలక్ష్డమగారిక,ి డసకటర్ డడ. విజ్యకుమారిగారికి నతమసరక౦గా 
నమసకరిసుర నసిను. 
 కనసయశులక౦ నసటకానిి ప్ాఠ౦గా బో ధి౦చి, అ౦దులో అధయయనసతమకమ ైన కొతర  వెలుగులు 
చూప్౦చిన ఆచసరయ తుమమల రామకృష్ణగారికి, అనువాద శాసర  ి బో ధనత్ోప్ాటు, ఆ శాసర  ి అధయయన౦ వెైపు 
ప్ర ో తాహి౦చిన డసకటర్ బి. భుజ్౦గ రెడడిగారిక ిపతో్ేయక కృతజ్ఞతలు త్ లుపుకు౦టునసిను.  
 తన ఆదరణ, పరోరణలత్ో ననుి శాశవత ఋణగసీుర డడని చేస్త్న సునసిరి కృష్ణయయకు కెైమోడుులు. 
 ప్ాోణ మితుోలు, నిస్ావరధ చ లిమి చ లమలు ఈశవర రావు, విహారిలను,  గరషీ్మ౦లోనూ వస౦త్సలను 
దరిశ౦చగల సహృదయ స్ాహితీ మితుోలు పవోీణ్, హరితగారిను ఈ స౦దరభ౦లో సమరి౦చకు౦డస ఉ౦డలేను. 
 ననుి అభిమాని౦చి, అనిివేళలా సహకర౦ిచే తముమళళు భాసకర గుపర , స్ాయి గౌతమ, నసగరాజు, 
పభోాకర్, రవి, మస్ార నయయలకు పరోమాశ్రసుాలు.  
 త్ లుగు శాఖ బో ధనేతర స్త్బబ౦ద్ి భవాన్న శ౦కర్, రా౦బాబు, గణేశగారి సహాయ, సహకారాలకు 
ధనయవాద్సలు.  
 నస ఎదుగుదలకు త్ోడుడడన మనుష్ులకు, నస అభివృద్ిధని ఆకా౦క్ష్డ౦చే మనసుాలకు వ౦దన 
సహస్ాోలు. 

  చ ైతనయ 
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అధసయయ౦ - 1                                  
పరిచయాలు 

 
1. 1. కనసయశులక౦ భాష్ - పరిచయ౦: 

కనసయశులక౦ నసటక౦ గొపుద్ి అని చ పుడసనికి తగిన కారణసలలో ఒకటట అ౦దులోని 

భాష్. గురజ్ాడ అప్ాురావు ఈ నసటకానిి రె౦డు పోయోజ్నసలను ఆశి౦చి రచి౦చసనని 

చ పుుకునసిరు, ఒకటట స్ా౦ఘిక స౦సకరణ, రె౦డు భాషా స౦సకరణ. గాీ మయమని ప౦డడతులు 
నిరస్త్౦చిన వాయవహారిక భాష్లో స్ాహితయ రచన, విద్సయబో ధన చేయవచిని గిడుగు రామమమరిర 
ప౦తులు స్త్ద్సధ ౦తపరమ ైన ఉదయమ౦ నడడప్ారు. గురజ్ాడ తన రచనల ద్సవరా ఈ స్త్ద్సధ ౦త్సనికి 

అనువరరన౦గా స్ాహితయ, పోకిీయా పరమ ైన ఉదయమానిి నడడప్ారు. “No argument in favor of 

a Vernacular Literature is needed with persons who are conversant with the history 
of English dialects and the Prakrits, and I know it is: not arguments that will evolve 
a new Literary Dialect for Telugu. A great writer must write and make it. Let us 
prepare the ground for him” [స్ాహితయ౦లో వాడుక భాష్ అవసరానిి గురి౦చి ఇ౦గరిష్ు, 
ప్ాోకృత భాష్ల చరితో త్ లిస్త్నవారిత్ో పోత్యేక౦గా చరిి౦చసలిాన పనిలేదు. చరిలవలి త్ లుగులో 
(వాడుక భాషా ప్ాోధసనయ౦ గల) కొతర  స్ాహితయ భాష్ తయారుకాదని విష్య౦ నసకు త్ లుసు. 
ఒక గొపు రచయిత రచనల ద్సవరా మాతోమ ేఅద్ ిస్ాధయ౦. అలా౦టట రచయితకు పునసద్ిని 

ఏరురుద్సా ౦], (గోప్ాలకృష్ణ , పెనేిపలిి (స౦). 2012: 215).  పెైన చ ప్ునటుట  స్ాహితయ౦లో 
వాయవహారిక భాషా వాడకానికి గురజ్ాడ బలమ నై పునసద్ినే అ౦ద్ి౦చసరు. భాష్ పర౦గా గురజ్ాడ 

వాణి, బాణీ గటటటగా వినిప్౦చి౦ద్ి కనసయశులక౦లోనే, అద్ ి కూడస మలికూరుులో. తన 

సమకాలికుల ైన వీరేశలి౦గ౦ ప౦తులు, కొమరాీ జు లక్షమణరావు, చిలకమరిర లక్ష్మమ నరస్త్౦హ౦, 

ప్ానుగ౦టట లక్ష్మమనరస్త్౦హ౦ వ౦టట స్ాహితీవేతరలు సరళ గాీ ౦థిక భాష్లో రచనలు చేస్తరవారు. 
వాయవహారిక భాష్కు దగగరగా ఉనసి గాీ ౦థిక భాషా లక్షణసలు కూడస సరళ గాీ ౦థిక౦లో 
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కనిప్స్ార యి. ఈ సరళ గాీ ౦థిక౦ వలి భాష్కు జ్రిగే మేలు క౦టే కీడే ఎకుకవని గురజ్ాడ 

అభిప్ాోయ౦. పూరిరగా వాడుక భాష్లో రాస్త్న కనసయశులక౦ ద్సవరా తన వాదనకు సరిప్ర యి ే

ఉపపతుర లను చూయి౦చసరు గురజ్ాడ అప్ాురావు.   

“త్ొలికూరుు వాయవహారిక భాష్లో వునసి, గాీ ౦థిక భాషాశ ైలి కొ౦తవరకూ కనిప్సుర ౦ద్ి. 
ప్ాతోల పరరిలోనేకాక వాకాయలోి , కీియలోి  కూడస గాీ ౦థిక ఛసయలు కనిప్స్ార యి “(వీరయయ, నరాల. 

1985: 106). ఉద్సహరణకు కనసయశులకము త్ొలికూరుు పోథమా౦క౦, ఒకటో ర౦గ౦లో గిరరశ౦ 

సవగత౦ –“స్ాయ౦కాలమ ైనద్ి. పూటకూళుమమకు స౦తలో స్ామాను కొనిపెటుట త్సనని 

నెలరోజుల నైద్ి పద్ిరూప్ాయలు పటుట కువెళ్ళు డసయనిా౦గు గరుి కి౦ద ఖరుి పెటటటనసను. యిీవళే 

ఉదయము పూటకూళుమమకూ నసకూ యుదధము అయిప్రయినద్ి. బుర ీబదాలు కొడద్సమా 
అని౦తకోప౦ వచిినద్.ి కాని, పూర్ రిచరుి  చ పు్నటుి  పరషనెుా వు౦టేన ేకాని లోకములో పని 

జ్రగదు”( గోప్ాలకృష్ణ , పెనేిపలిి (స౦). 2012:). 

త్ొలికూరుు ము౦దుమాటలో గురజ్ాడ కనసయశులక౦ హాసయనసటక౦ అని చ పుడ౦వలి 

స౦పోద్సయ భాషాప౦డడతులు త్ొలికూరుు భాష్ను అ౦తగా పటటట౦చుకోలేదు. మలికూరుు 
ము౦దుమాటలో గురజ్ాడ వయకర౦ చేస్త్న అభిప్ాోయాలు, నసటక౦లోని వాయవహారిక భాష్, 

ప౦డడతుల విమరశలకు అవకాశ౦ ఇచసియి. రె౦డుకూరుుల మధయ జ్రిగిన ఈ భాషా 
పరిణసమానికి గిడుగువారి వాయవహారిక భాషర దయమ౦, రె౦డవ కూరుులో పెరిగిన నసటక విసర ృతి 

కారణసలు.“లుబుధ ని లోభితన౦, కనసయశులక౦ పోధసన అ౦శాలుగా స్ాగిన నసటక౦ కనసయశులక౦ 

త్ొలికూరుు. నసటక సమసయ కనసయశులకమ ేఅయినస సమకాలీన సమసయలన్ని మలికూరుులో 
చోటుచేసుకునసియి”( వీరయయ, నరాల. 1985: 101 - 102). సమసయలత్ోప్ాటుగా సమకాలీన 

సమాజ్ భాష్నూ గురజ్ాడ వాడడ౦త్ో నసటక౦ స్ాా యి పెరిగి౦ద్ి, విశిష్టమ ౦ైద్ిగా నిలిచి౦ద్ి. 
“స్ా౦ఘిక వాసరవికతను దరుణ౦లోవల  యథసతథ౦గా పోతిబి౦బి౦చిన కళీఖ౦డ౦ 

మనభాష్లోన ే కాదు మరే ఇతర భారతీయ భాష్లోి నెనైస మొదటటద్ీ, ఆఖరిద్ ీ కనసయశులకమ ే

అనుకు౦టాను” (శీ్ర, శీ్ర. 1951: 51). శీ్రశీ్ర చేస్తన్ ఈ పోశ౦స మలికూరుుకే చ ౦దుతు౦ద్ి. అ౦దుకే 
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స్ాహితయకారులనూ, పరిశోధకులనూ మలికూరేు ఎకుకవగా ఆకరిి౦చి౦ద్ి. గురజ్ాడ 

ఆలోచనలన్ని రూపుకటుట కు౦ద్ి మలికూరుులోనే. “It more thoroughly represents my 

mind than the first edition which came only from the surface”. ఇనిి విశిష్టతలకు 
కారణమ ైన మలికూరుు భాష్ను పరిశ్రలి౦చసలిాన అవసర౦ ఉ౦ద్ి.   

కనసయశులక౦ నసటక భాష్ను పోధసన౦గా మా౦డలిక భాష్గా పరరొక౦టారు. మా౦డలిక౦ 

అనేద్ ిఒక భాష్లోని వయవహార వెవైిధసయనిి సూచిసుర ౦ద్ి. ఒక భాష్ స్ాా నిక పోత్ేయకతలు కలిగి 

వు౦డడ కూడస, ఇతర ప్ాో౦త్సలోి  (పతో్ేయకతలు లేకు౦డస) అద్ ేభాష్ను మాటాి డే వారికి అరా౦ 

అవుతూ వునిపుడు, అటువ౦టట భాష్ను ‘మా౦డలిక౦’ అ౦టారు. కాలకీమ౦లో ఏవెైనస 
మా౦డలికాలు ఆ భాష్ను మాటాి డే ఇతర ప్ాో౦త్సలవారికి అరా౦కాని పక్ష౦లో అవి పతో్ేయక 

భాష్లుగా మారత్సయి. మళయాళ భాష్ను ఇ౦దుకు ఉద్సహరణగా చ పువచుి. కనసయశులక౦ 

నసటక౦లో వ౦ద్ళేు కి౦దటట విజ్యనగర౦ ప్ాో౦త మా౦డలిక౦ కనిప్సుర ౦ద్ి. కళ్ళ౦గా౦ధో 
మా౦డలిక౦లో భాగమ నైస  ఈ ప్ాో౦త వయవహారానికి కొనిి పోత్ేయకతలు ఉనసియి. అపుటటక ే

విజ్యనగర౦, విశాఖపటటణ౦ ప్ాో౦త్సలు విద్సయవ౦తులకు నిలయ౦గా ఉ౦డవేి. 

మహారాజ్ాకళీశాల ఆ౦గివిదయను ప్రో తాహి౦చడ౦వలి స౦సకృత్స౦ధో ప౦డడతులత్ోబాటు 
ప్ాశాితయ విదయనభయస్త౦్చినవారూ వు౦డవేారు. ద్ీనిత్ో ఇ౦గరిష్ు భాషా పద్సలూ, నిజ్ా౦ 

స౦స్ాా నసనికి దగగరగా వు౦డడ౦వలి ఉరూా , అరబ్బబ, పరిియన్ పద్సలూ, ఒరిస్ాా రాషాట ా నికి పకకనే 
ఉ౦డడ౦ వలి ఒరయిా పద్సలూ కళ్ళ౦గా౦ధో ప్ాో౦త వయవహార౦లో చరేాయి. “ఈ విధ౦గా 
కొతరమాటలకు ప్ాద్ ైన పోద్ేశానిి మా౦డలిక కే౦దోప్ాో౦త౦ అ౦టారు” (కృష్ణమమరిర, భద్ిోరాజు. 
2014: 417). “ఇలా చూస్త్నపుడు కనసయశులక౦లోని మా౦డలిక శ ైలి కేవల౦ ద్ేశ్రయమ నై 

గాీ మీణ శ ైలి మాతోమేకాక వివిధ భాషా రూప్ాలత్ో కూడడన మిశశీ ైలిగా కూడస కనిప్సుర ౦ద్ి” 

(నరస్త్౦హమమరిర, యు. ఎ. 2014: 718). ఎకుకవ అన ేఅరా౦లో ’లావు’ అని పద్సన్ని, నగలు 
అని అరా౦లో ’సరుకులు’ అన ేపద్సన్ని వాడడ౦ మా౦డలిక రూప్ాలకు ఉద్సహరణ. పద్సద్ి 
’ల’ కారానికి బదులు ’న’కార౦ వాడడ౦ నేటటకీ ఈ ప్ాో౦త వయవహార౦లో కనిప్సుర ౦ద్ి. 
ఉద్సహరణకు అస్త్రి చూడలేదు అనడసనికి ’సూపునదేు’ అ౦టాడు. లక్ష్ోపలక్షలు అనడసనికి 
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’నచసిపనచిలు’ అనడ౦లో స౦యుకార క్షర౦ ద్ివతవ౦గా మారి౦ద్ి. ఇద్ికూడస మా౦డలిక భాషా 
లక్షణమ.ే 

కనసయశులక౦లోని భాష్ను ప్ాత్ోో చితమ ైనద్ిగా కూడస చ ప్ాులి. ప్ాతోల 

విద్సయస౦స్ాకరాలను అనుసరి౦చి ఆనసటట సమాజ్౦లోని పజో్ల భాష్కు దగగరగా గురజ్ాడ ప్ాతోల 

భాష్ను తీరిిద్ిద్సా రు. అగిిహో త్సోవధసనుి , లుబాధ వధసనుి  వదే౦ చదువుకునసి గాీ మాలోి  
నివస్త్౦చేవారు. వీరిభాష్లో స౦సకృత పోభావ రూప౦గా ఊష్మధవనులు, మహాప్ాోణసలూ 

అవసర౦లేని చోటి కూడస వాడడ౦ కనిప్సుర ౦ద్ి. అగిిహో త్సోవధసనుి  “అన్ని వేద్సలోి న ే

ఉనసియిష్”, అనిచోట ’ఉనసియిట’ లో ‘ట’కారానికి బదులు ‘ష్’కార౦ వాడసడు. 
కరటకశాస్త్ర కిూడస ‘మహాకవుల నసటకాలోి  అషాి (టాి )గే జ్రిగినటుి  రాశార౦డడ’ అ౦టాడు. బ౦టోో తు 
Photographer అన ే ఆ౦గి పద్సనిి ’ప్ొ టటగరాపులు’గా ఉచిరిస్ార డు. ఇద్ి ప్ాత్ోోచిత 

పోయోగానికి చకకని ఉద్సహరణ. మరాయద, గౌరవ౦ అనే అరాా లనిచేి ఆబ్ రూ (ఉరూా ) పద౦ 

’ఆబో రు’గా మారి౦ద్ి. ”Constable అన ే ఆ౦గిపద్సనికి త్ లుగులో వలెుగొ౦ద్ిన శబారూప౦ 

కనిషటటబు. అనుచిత విభాగ౦వలి కనిస్తటటబులు లోని ’లు’ అనే అక్షరానిి బహువచన౦గా భావి౦చి 

“కనిషటటబు” అన ేఏకవచన రూప్ానిి త్ లుగువారు కలిు౦చసరు. 19వ శత్సబా౦లో “కనిషటటబు” 

పద౦ సరేవసరవతో కళ్ళ౦గ మ౦డల౦లో వయవహరి౦పబడదే్ి” (చకీధర రావు, ఎల్. 1992: 88). 

 ఇక గిరరశ౦ మాటలోి ని ఇ౦గరిష్ు కలిస్త్న త్ లుగు, రాబో యిే తరాలోి  భాషావయవహార౦ 

ప్ొ ౦ద్ ే మారుును సూచిసుర ౦ద్ి. మధురవాణిని వృతిరచేత తకుకవగా భావి౦చినస ఆమ  
చదువుకునిదన్న, గిరరశ౦ దగగర కొ౦తకాల౦ ఇ౦గరిష్ు కూడస నేరిి౦దన్న త్ లుసుర ౦ద్ి. అ౦దువలి 

విద్సయవ౦తుల భాష్నే అనుసరి౦చి౦ద్ి. ప్ర లిశ టటట , దుకాణద్సరు, బ ైరాగి, మునసబు మొదల నై 

ప్ాతోలన్ని విజ్యనగర౦ మా౦డలికమ ేమాటాి డడనస ఆయా ప్ాతోల స్ామాజిక నేపథసయలనుబటటట  
పద్సల వాడక౦లో, విరుపులలో, వాకయ నిరామణ౦లో త్డేసలు కనిపస్్ార యి. నసటక౦లోని ఏ ప్ాత్సో 
హాసయ౦ పుటటట౦చే౦దుకు మాటాి డడనటుి  అనిప౦్చదు. జీవిత వాసరవికతను చితిో౦చిన ఈ 

నసటక౦లో సహజ్౦గా జీవిత౦లో ఉ౦డే సునిశితమ ైన హాసయ౦ కనిప్సుర ౦ద్ి. ఇటువ౦టట హాసయ౦ 
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కరుణత్ో ని౦డడన విషాద్సనిి ప౦చుతు౦ద్ేకాని నవివ౦చదు. సనిివేశగతమ ైన ఇటువ౦టట 
హాస్ాయనికి పునసద్ి ప్ాత్ోో చితమ నై సజీవ భాష్.  

కనసయశులక౦లోని భాష్ ప్ాత్ోోచిత౦గా ఉ౦డడ౦త్ో ప్ాటుగా స౦దరాభనుగుణ౦గా కూడస 
ఉ౦టు౦ద్ి.  స్ాధసరణ౦గా  స౦భాష్ణలోి  ఒకవయకిర మాటాి డే తీరు అవతలి వయకిర స్ాా యిని, 

విద్సయస౦స్ాకరాలన్న అనుసరి౦చి ఉ౦టు౦ద్ి. ఇ౦టోి  ఒకలా, స్తరిహితులత్ో ఇ౦కోలా, వేద్ికలపె ై
మరోలా మాటాి డుతు౦టారు. స౦దరోభచితమ నై ఇటువ౦టట భాషావెవైిధయ౦ కనసయశులక౦లో 
అడుగడుగునస కనిప్సుర ౦ద్ి. నోరుత్ రిస్తరర  ఇ౦గరిష్ు, త్ లుగులను కలగాపులగ౦చసే్త్ మాటాి డ ే

గిరరశ౦ అగిిహో త్సోవధసని ము౦దుమాతో౦ వీల ైన౦త త్ లుగులోన ే మాటాి డసడు. స్ారాకొటుట  

సనిివేశ౦లో దుకాణద్సరు ద్ేోహ౦, దోయ అని లేని రేఫను పద్సద్లిో చేరిి  మాటాి డత్సడు. ఇవి 

మా౦డలికపద్సలు కావు. అలాగని పోత్ేయకి౦చి హాసయ౦ కోస౦ చేస్త్న మారుులూ కావు. 
విద్సయగ౦ధ౦ లేకప్ర యినస శిషరట చసిరణ చేస్త్ తన గొపుతనసనిి చసటుకోవాలని అనుకొనే ప్ాత ో

దుకాణద్సరు. అ౦దుకే ఈ ప్ాతో స౦భాష్ణలోి  కృతక శబారూప్ాలు కనిప్స్ార యి. నసటక౦ మొదటోి  
మధురవాణి గిరరశ౦, రామపుప౦తులుత్ో మాటాి డడన తీరును, చివరి సనిివేశ౦లో 
స్ౌజ్నసయరావుత్ో మాటాి డడన తీరును గమనిస్తరర  స౦దరోభచిత స౦భాష్ణ సుష్ట౦గా త్ లుసుర ౦ద్ి. 
నసటక౦ చివర మధురవాణి భాష్లోని త్ేడసకు ఆ ప్ాతో ప్ొ ౦ద్ిన పరిణసమ౦ ఒక కారణ౦ అయిత్,ే 

ఎదుటట వయకిర స్ౌజ్నసయరావు కావడ౦ రె౦డవకారణ౦. ఒళళుమ౦డడ౦, కరావుడు చుటటడ౦, 

చేయితడపడ౦ వ౦టట జ్ాతీయాలు, రెడడి చసిడు మొదలాడు అనసిటట , అడడగిత్ేనేగాని 

అమమయినస పెటటదు, అటుి౦చి నరుకుకరావడ౦ వ౦టట స్ామ తలు కనసయశులక౦ నసటక భాష్కు 
మరి౦త స్ొ గసునూ, త్ లుగుదనసన్ని చేకూరాియి.  

‘కనసయశులక౦ నసటక౦ విశవస్ాహిత్సయనికి ఎకకలేక ప్ర యి౦దన్న అ౦దుకుగల పోధసన 

కారణసలోి  ఒకటట అ౦దులోని భాష్ ఒక ప్ాో౦త్సనికి ఒద్ిగిప్ర వడ౦ అన్న, గిరరశ౦ స౦భాష్ణలోి  
ఎకుకవగా కనిప౦్చే ఇ౦గరిష్ు అన్న గు౦టూరు శేషర౦ద ోశరమ, గొలిపూడడ మారుతిరావు వ౦టటవారు 
విమరిశ౦చసరు’ (శేషర౦ద ో శరమ, గు౦టూరు., మారుతిరావు, గొలిపూడడ. 1960: 5-6). ద్ీనికి 
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సమాధసన౦గా కనసయశులక౦ త్ొలి మలి కూరుుల తులనసతమక పరిశ్రలన చేస్తన్ నరాల 

వీరయయగారు “గాీ మీణ ప్ాో౦త్సలోి ని వారికికూడస స౦దరాభనిిబటటట  కనసయశులక౦ చసలా వరకూ 

అరామవుతు౦ద్ి. ఇ౦తకూ నిరక్షరాసుయలకూ, విశాలజీవిత్సనుభవ౦ లేనివాళుకూ పూరిరగా 
అరామయియే రచన ఎవడూ చేయలేడు” అని వివరి౦చసరు. వీరయయగారి అభిప్ాోయ౦ సరెైనదన ే

చ ప్ాులి. గురజ్ాడ కనసయశులక౦ రచి౦చిన కాలానిి స్ా౦ఘిక, రాజ్కీయ, ఆరాికపరమ ైన ఇ౦కా 
చసలా కారణసలవలి ఒక స౦ధిదశగా చ పువచుి. ఈ లక్షణ౦ భాష్ విష్య౦లోనూ కనిప్సుర ౦ద్.ి 

గిరరశ౦ భాష్ ఇ౦దుకు నిదరశన౦. అనిి శత్సబాా లకూ, అనిి కాలాలకూ మకుటాయమాన౦ 

కాగల సరవమానవ సమమతమ ైన రచనను విశవస్ాహితయ౦గా పెై విమరశకులు నిరవచి౦చసరు. 
కనసయశులక౦ పోధసన సమసయగా కనిప్సుర నసి, స్ావరా౦ పరమావధిగా కరడుగడుతుని, మానవ 

మనసరతవ చితోణ నసటక౦లో కనిప్సుర ౦ద్ి. ఒకక కనసయశులాకనిి మినహాయిస్తరర  బాలయవివాహాల 

ను౦డడ వేశాయవృతిర  వరకూ కనసయశులక౦ నసటక౦లోని సమసయలన్ని నేటటకీ భారతీయ సమాజ్౦లో 
ఉనసియి. వాసరవిక సమాజ్ానిి చితిో౦చే ఏ రచనస సరవమానవ సమమతిని స్ాధి౦చలేదు. 
కారణసలేవెైనస మానవ సమాజ్౦ వరాగ లుగా విడడప్ర వడ౦ నసగరికత త్ొలినసళు ను౦డమ 
కనిప్సుర ౦ద్ి. రాజ్రిక౦ ను౦డడ అధికార౦ పోజ్ల చేతులోి కి మారాక ఈ పరిణసమ౦ మరి౦త 

వేగానిి పు౦జుకు౦ద్ి. అ౦దువలి భినసిభిప్ాోయాలు ఉ౦డడ౦ అనదే్ి వాసరవిక, పోగతిశ్రల 

సమాజ్ లక్షణ౦. ఏ అ౦శ౦లోనెనైస పరిపూరణత అస్ాధయ౦ అనిద్ి విజ్ాఞ నశాసర  ి స్త్ద్సధ ౦త౦. 

అద్వేిధ౦గా సమాజ్౦లో పరిపూరణ సమమతి అనిద్ి కేవల౦ ఊహలోి నే స్ాధయ౦. అ౦దులోనూ 

వాసరవ సమాజ్౦లో ఎకుకవ మ౦ద్ి అభిప్ాోయానికే ప్ాోధసనయ౦, సరవ మానవ సమమతికి కాదు 
(స్ాధయ౦ కాదు కనుక). కాబటటట  కనసయశులక౦ నసటక౦ తన (ఇతివృతర ) పరిధిని అనుసరి౦చి 

వీల నై౦త వరకూ విశవజ్న్ననతను స్ాధి౦చి౦ద్ి.   

మొతర౦మీద కనసయశులక౦లోని భాష్ స౦దరాభనికి సరిప్ర యిేటుట  స్ాగే, ప్ాత్ోోచితమ నై, 

మా౦డలిక మిశశీ ైలి. పోతివయకిర భాష్లోనూ పెై లక్షణసలన్ని కొద్దా  గొప్ర ు కనిప్స్ార యి. భాషా 
నిరామణ౦లోని ఈ లక్షణసలను చూడగలిగిన గురజ్ాడ నిశిత పరిశ్రలన కారణ౦గానే 
కనసయశులక౦లోని సజీవ భాష్ రూప్ొ ౦ద్ి౦ద్ి. “”కరుకుగా, మొరటుగా, సవచఛ౦గా, పదునుగా 
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వు౦డ ేగురజ్ాడ భాష్ - ఆనసటట కవిత్సవనిి అతి మారావ౦లో౦చి, నిరరధక స్ౌకుమారయ౦లో౦చి, 

నిరరీవ ప్ౌోఢడలో౦చి తప్ు౦చడసనికి అవసరమ ైన స౦జీవని(నసరాయణ రావు, వేలేిరు. 2008: 

69). గురజ్ాడ వచనసనికి కూడస పెై మాటలు వరిరస్ార యి. 20వ శత్సబాి స్ాహితయ పోయోజ్న౦ 

ఆన౦ద౦, ఉపద్ేశాలత్ో ఆగిప్ర లేదు. మానవజీవిత౦లోని స౦కిిష్టతలను నిజ్ాయితీగా 
పోతిబి౦బి౦చడ౦, కొతర  ఎతుర లవెపైుకు మానవుడడ పయోాణసనిి ప్రో తాహి౦చడ౦, నేటట స్ాహితయ 
పోయోజ్నసలు. శత్సబాి ప్ాోర౦భ౦లోనే ఈ పోయోజ్నసలను ఆశి౦చి రచనలు చేస్త్న ద్సరశనికుడు 
గురజ్ాడ. ఆయన రచనలకు మరి౦త మ రుగులు పెటటట౦ద్ి ఆయన వాడడన భాష్. అ౦దుకు 
కనసయశులక౦ పోతయక్ష నిదరశన౦.  

1. 2. జ్ాతీయాలు, స్ామ తలు - పరిచయ౦:  

1. 2. 1. జ్ాతీయాలు - పరిచయ౦:  

  చమత్సకర౦, నుడడకటుట , భాషటయ౦, నసనుడడ అనే పద్సలను జ్ాతీయానికి పరాయయ౦గా 
వాడత్సరు. జ్ాతీయాల వాడక౦ భాష్కు చకకదనసనిి, భావానికి చికకదనసనిి, త్ేలికగా 
అరామయియే తీరునూ అ౦ద్ిసుర ౦ద్.ి "అనయభాష్ను నేరుికోవడ౦ సులభ౦ కాని, ఆ భాష్లోని 

జ్ాతీయాలను అవగాహన చేసుకోవడ౦ గగన౦" (విజ్యలక్ష్డమ, మమల . 1999: 01).  

 

1. 2. 1. a. జ్ాతీయాలు - నిరవచనసలు: 
 జ్ాతీయాలకు స్ాహితీవేతరలు, నిఘ౦టువులు ఇచిిన నిరవచనసల ద్సవరా వాటట 
సవరూప్ానిి కొ౦త వరకూ అరా౦ చేసుకోవచుి.  

i. "స్ామానయ౦గా విడడవిడడగా ప్ొ డడ మాటలుగా ఉనివే అపూరవ సమేమళన౦త్ో ఆ మాటలకు 
విడడవిడడగా ద్ేనికీ లేని ఏద్ద  ఒక అపూరవ భావ వయకీరకరణకు మమలమ ై విశిష్ట  
పదబ౦ధసలుగా భాష్లో నిలిచిప్ర తునసియి" (పదబ౦ధ ప్ారిజ్ాత౦. 1963: 05). 
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ii. "సూా ల౦గా చ ప్ాుల౦టే రె౦డు పద్సలకు రె౦డు అరాా లు వేరు వేరుగా ఉ౦టాయి. కాని 

రె౦డు పద్సలు కలిస్తరర  మరో అరా౦ వసుర ౦ద్ి. అద్ే జ్ాతీయాల పతో్ేయకత" (వె౦కటపుయయ, 
వెలగా. 2013: 07).  

 

iii. "Idiom- A phrase which means something different from the meaning of the 
separate words from which it is formed" [ఒక పదబ౦ధ౦లోని విడడవిడడ పద్సల 

అరాా ల క౦టే వేరెైన అరాా నిిచేి ద్సనిని జ్ాతీయ౦ అ౦టారు), (Longman dictionary. 

1995)]. 
 

iv. “An expression established in the usage of a language that is peculiar to itself 
either in grammatical construction or in having a meaning that can't be 
derived as a whole from the conjoined meanings of its elements" [భాషా 
వయవహార౦లో వాయకరణ నిరామణపర౦గాను లేద్స ద్సని లోని విడడ విడడ పద్సల అరాా లను 
కలిప్త్ే వచేి మొతర౦ అరా౦ క౦టే వేరెైన అరాా నిివవగలిగే పోత్ేయకత కలిగిన అభివయకిరని 

జ్ాతీయ౦ అ౦టారు (Websters dictionary. 2003:  412)].  

 
v. "An idiom is an expression whose meaning cannot be deduced from the literal 

definitions and the arrangement of its parts, but refers instead to a figurative 

meaning that is known only through common use" [స్ాధసరణ నిరవచనసల ద్సవరా, 
ద్సనిలోని విడడ విడడ పద్సల అమరిక ద్సవరా జ్ాతీయ౦ అరాా నిి గురిర౦చలే౦. జ్ాతీయ౦ 

అనేద్ి ఆల౦కారికారా౦ కలిగిన ఒక అభివయకిర. ఈ అరాా నిి రోజువారర వాడక౦ ద్సవరా 
మాతోమ ేత్ లుసుకోగల౦ (Mohammad Reza Bateni. 2010: 05)]. 

 

1. 2. 1. b. జ్ాతీయాలు - లక్షణసలు: 
i. మమల  విజ్యలక్ష్డమగారు (1999: ii) జ్ాతీయాల పదకోశ౦లో ఇచిిన జ్ాతీయాల 

లక్షణసలు- 
   -లక్షణసరా ప్ాోధసనయ౦ 
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        -స్ాదృశయపూరవక౦ 

        -అనుభవాల మమల౦ 

        - ఆల౦కారిక చమతకృతి 

        -స్ా౦పోద్సయికత 

        -స్ారవ౦త౦- స౦క్ష్డపరత 

  

ii. Bateni జ్ాతీయాలకు స౦బ౦ధి౦చి మమడు లక్షణసలను పతోిప్ాద్ి౦చసరు. అవి: 

-Non-compositionality (జ్ాతీయాల అరా౦ వాటటలోని విడడవిడడ పద్సల అరాా లక౦ట ే

వేరెైనద్ి). 
           -Non-sunstitutionality (జ్ాతీయాలలోని పద్సలకు బదులు అద్ే  అరా౦ కల వేర ే

          పద్సలను౦చడ౦ కుదరదు). 
           -Non-modifiability (జ్ాతీయాలలోని పద నిరామణ కీమానిి (వాయకరణపర౦గా) 
             మారిలేము). 
 

iii. Rosamund Moon (1998) జ్ాతీయాలకు కొనిి లక్షణసలను చ ప్ాురు. అవి: 

-Institutionalization (వాయప్ర - ద్ీని ద్సవరా పదబ౦ధసనికి స్త్ారమ ైన అరా౦ 

   ఏరుడుతు౦ద్ి). 
          -Lexicogrammatical fixedness (నెైఘ౦టుక/నిశియ అరా౦- జ్ాతీయానికి 

            పటటష్టమ ైన అరా౦ ఏరుడడ౦). 

          -Non-compositionality (జ్ాతీయాల అరా౦ వాటటలోని విడడవిడడ పద్సల అరాా లక౦ట ే

            వేరుగా ఉ౦డడ౦). 

          -Orthography (జ్ాతీయాలు పదబ౦ధసలుగా ఉ౦డడ౦). 

          -Syntactic integrety (వాయకరణ అనిబధ్ధత). 

 పెై ముగుగ రు వివరి౦చిన లక్షణసలన్ని ఇ౦చుమి౦చు ఒకటటగానే కనిపస్్ార యి. ఈ లక్షణసల 

ద్సవరా జ్ాతీయాలను, జ్ాతీయాల మాద్ిర ికనిప౦్చే పదబ౦ధసల ను౦డడ వేరు చయేవచుి. 
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1. 2. 1. c. జ్ాతీయాలు - వరరగకరణ: 

 జ్ాతీయాలకు స్త్ారమ ైన వరరగకరణ విధసన౦ అ౦టూ లేదు. ఏరుడే విధసన౦, పోయోగ 

స౦దరభ౦, వాయప్ర  వ౦టట వివిధ అ౦శాల ఆధసర౦గా జ్ాతీయాలను ఎవరికివారు రకరకాలుగా 
వి౦గడడ౦చుకునసిరు. 

I. వాయప్రని బటటట  జ్ాతీయలను మమల  విజ్లక్ష్డమగారు(1999: ) మమడు రకాలుగా 
విభజి౦చసరు. అవి: 

-స్ారవద్ేశిక జ్ాతీయాలు, ఉద్స: తు౦గలో త్ొకుక 

        -ప్ాోద్ేశిక జ్ాతీయాలు, ఉద్స: పు౦గనూరు జ్వాను  
        -మా౦డలిక జ్ాతీయాలు, ఉద్స: ద్డ౦డుపల ి  గొలోి డు 
 

II. Oxford Idioms Dictionary (1983: xi) నిరామణ పర౦గా జ్ాతీయాలను నసలుగు 
విభాగాలు చేస్త్౦ద్ి. 

    -Noun phrases (నసమ పదబ౦ధసలు) ఉద్స: a crashing bore 

         -Adjective phrases(విశేష్ణ పదబ౦ధసలు) ఉద్స: safe and sound 

         -Preposition phrases(పతోయయ పదబ౦ధసలు) ఉద్స: at one's disposal 

         - Adverb phrases (కీియా విశేష్ణ పదబ౦ధసలు) ఉద్స: in full swing 

 
1. 2. 2. స్ామ తలు - పరిచయ౦: 

 స్ామయ౦ అనే పద౦ ను౦డడ స్ామ త అనే పద౦ ఏరుడడ౦దని చ బుత్సరు. స్ామ తలు ఒక 

జ్ాతి జీవన విధసనసనిి త్ లిపర వాయఖాయనసల వ౦టటవని చ పువచుి. భాష్లోని స్ామ తలను అరా౦ 

చేసుకోవాల౦టే ఆ భాషా స౦సకృతులత్ో, జీవినవిధసన౦త్ో, చసరితోక అ౦శాలత్ో పరిచయ౦ 

ఉ౦డసలి.  

 

1. 2. 2. a. స్ామ తలు - నిరవచనసలు: 
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స్ామ తల గురి౦చి వివిధ స్ాహితీవేతరల అభిప్ాోయాలను చూద్సా ౦. స్ామ తకు సరియి నై 

నిరవచన౦ ఇవవడ౦ స్ాధయ౦ కాదనేద్ి ద్ివాకరి వె౦కటావధసనిగారి అభిప్ాోయ౦. అతివాయప్ర , 
అవాయప్ర  ద్దషాలు లేకు౦డస స్ామ తను నిరవచి౦చడ౦ కష్ట౦ అని చ పూర  వారు స్ామ తను ఈ 

విధ౦గా నిరవచి౦చసరు.  
i. "స్ామ త అనగా జ్నవయవహారక్షుణణమ ైన ఉకిర అనే ఇపుటటక ితృప్ర  పడవచుిను. అనగా 

నలుగురి నోట పడడనలిగిన మాట అని అరా౦" (వ౦ెకటావధసని, ద్ివాకరి. 2007: 03). 

 

ii. “విశవనసథ సతయనసరాయణగారు "ఒక ప్౦డడత్సరాా నిి కొద్ిా  మాటలలో చ బుతు౦ద్ ి

స్ామ త" అనసిరు (వె౦కటావధసని, ద్ివాకరి. 2007: 31).  

 

iii. "ఉపద్ేశాతమక౦గానూ, స౦ద్ేశాతమక౦గానూ మాతోమ ే కాక, నిశిత విమరశనస 
బాణ౦గానూ ఉపయోగి౦పబడుతు౦ద్ి స్ామ త. స్ామ తలో సూా లమ ైన అరా నిరణయ౦ 

వెనుక గ౦భీరమ ైన జీవన మధుర దరశన౦ అవుతు౦ద్ి. అ౦దుకే స్ామ త చతురోకిర 
అయి౦ద్ి! చమత్సకరోకిర అయి౦ద్ి!" (వదేవతి, స్త్. 1983: నుడడ - నసనుడడ ను౦డడ).  
 

iv. "A short , generally known sentence of the folk which contains wisdom, truth, 

morals, and traditional views in a metaphorical, fixed and memorizable form 

and which is handed down from generation to generation" [స్ామానయ 
జ్నవయవాహార౦లోని ఒక చిని వాకయ౦ జ్ాఞ న౦, సతయ౦, నియతి, స౦పోద్సయ భావనలు, 
ఆల౦కారికత వ౦టట లక్షణసలు కలిగి, స్త్ారమ ైన, గురుర ౦డడప్ర యిే రూప౦త్ో తరాల తరబడడ 
వాయప్రలో ఉనిపుడు ద్సనిని స్ామ తగా చ పువచుి (Meider. 1985: 119)].  

 
v. " The proverb is a traditional, conversational, didactic genre with general 

meaning, a potential free conversational turn, preferably with figurative 

meaning" [స్ామ త అనేద్ి స౦పోద్సయికమ ైన, స౦భాష్ణసతమకమ ైన, స౦ద్ేశాతమకమ ైన 
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పోకిీయ. చసలా వరకూ ఆల౦కారిక శ ైలిలో, సులభ౦గా సమాచసరానిి అ౦ద్ి౦చ ే

స్ామరాధ ానిి కలిగి ఉ౦టు౦ద్ి (Norrick. 1985: 78)].  

 
vi.  "A short popular saying that expresses effectively some complete truth or 

useful thought" [(పరపిూరణమ ైన సత్సయనిి లేద్స మ౦చి ఆలోచనను చ పరు చినిద్ నై, 

బాగా వాయప్రలో ఉని మాట (Random House Dictionary)].   

 

vii. "The Arabs say - A proverb is to speech what salt is to food" [స్ామ త అనదే్ ి

భోజ్న౦లో ఉపుు లా౦టటద్ి (Burton Egbert Stevenson. 1948: 1905)].  

 
 స్ామ తల పుటుట కను నిరణయి౦చడ౦ అస్ాధయ౦. ఎవరి అనుభవ౦లో ను౦డద  వచిిన ఒక 

వాకయ౦ జ్నవయవహార౦లో వాయప్రని పొ్ ౦ద్ి స్ామ తగా స్త్ారపడుతు౦ద్ి. జీవిత౦లోని అనేక 

స౦దరాభలు, స౦ఘటనలూ స్ామ తల పుటుట కకు కారణమౌత్సయి. అ౦దువలి స్ామ తల 

పుటుట కను నిరాధ రి౦చి చ పుడ౦ కష్టం. 
 

1. 2. 2. b. స్ామ తలు - లక్షణసలు:   
 త్ లుగులోనూ, ఇతర భాష్లోి నూ స్ామ తలపెై పరిశోధనలు  చసే్త్నవారు స్ామ తలకు 
కొనిి లక్షణసలను చ ప్ాురు. ’స్ామ త’ అన ే పరరుత్ో త్ లుగులో స్ామ తలపెై పరిశోధనసతమక 

గీ౦థసనిి వెలువర౦ిచిన స్త్. వేదవతిగారు స్ామ తల లక్షణసలను చ ప్ాురు. 
i. "సరళత, సరసత, సహజ్త, స౦క్ష్డపరతత్ో ప్ాటు, సరుీ న దూసుకువచేి సూటటదన౦ 

స్ామ తకు ముఖయ లక్షణసలు" (వదేవతి, స్త్. 1983: నుడడ - నసనుడడ ను౦డడ) అని చ ప్ాురు. 
 

ii. "Rev. John Ward స్ామ తల కు౦డవలస్త్న లక్షణసలను ఈ విధ౦గా త్ లిప్ాడు. అవి: 1. 

స౦క్ష్డపర౦గా ఉ౦డుట. 2. సుష్ట౦గా ఉ౦డుట. 3. బహుళ పచోసర౦లో ఉ౦డుట. 4. 

అల౦కారికమ  ైఉ౦డుట. 5. ప్ాోచీనత్సవనిి కలిగి ఉ౦డుట. మరియు 6. పలువురి నోళులో 
నలిగినటువ౦టట ఒక నిజ్౦" (రామనరసయయ, టట. వి. 2006:07).  
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iii. “Norrick (1985:78) స్ామ తలపెై పరిశోధనలు చేస్త్నవారి అభిప్ాోయాలను కోీ డమకరి౦చి 

స్ామ తల లక్షణసలను చ ప్ాురు. అవి: 

 -Proverbs are Self- contained (స్ామ తలు సవయ౦ స౦పూరణమ ైనవి). 

           -Proverbs are (propositional) statement (స్ామ తలు నివేదన లేద్స 
          పోతిప్ాదనలుగా ఉ౦టాయి). 

      -Proverbs are (grammatical) sentences (వాయకరణపర౦గా పూరిర వాకయరూప౦లో 
           ఉ౦టాయి). 

      -Proverbs are Tradition (స్ామ తలు స౦పోద్సయికతను కలిగి ఉ౦టాయి). 

 

iv. Trench (1853: 16-17) మమడు లక్షణసలను పతోిప్ాద్ి౦చసడు. అవి: 

-Shortness(Brevity) (స౦క్ష్డపరత) 

          -Sence (భావగరిభత౦గా ఉ౦డడ౦) 

          -Salt (ద్ీనిని ’చకకటట భావానిి వె౦టనే సుురి౦పజ్ేసూర , ఎపుుడూ గురుర ౦డడప్ర యిేలా 
చేస్తర లక్షణ౦’అని నిరవచి౦చసడు). 
 
1. 2. 2. c. స్ామ తలు - వరరగకరణ: 

Norrick  వాటటలోని భావ౦ ఆధసర౦గా స్ామ తలను ఐదు రకాలుగా పోతిప్ాద్ి౦చసరు. అవి: 

        - Synecdoche Proverbs 

        - Metaphoric Proverbs 

        - Metonymic Proverbs 

        - Hyperbolic Proverbs 

        - Paradoxial Proverbs 

 

 పెై సమాచసర౦ అ౦త్స జ్ాతీయాలు, స్ామ తలను గురిర౦చడసనికీ, అరా౦ చేసుకోవడసనికీ 

అనువాద స౦దరభ౦లో, ఏ విధమ ైన విధసన౦లో ఒక జ్ాతీయానిి లేద్స స్ామ తను 
అనువద్ి౦చసలో కొ౦తమేరకు త్ లుసుకోవడసనికీ ఉపయోగపడుతు౦ద్ి.  
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అధసయయ౦ -2 

                                  పరశి్రలనలు 
 
2. 1. కనసయశులక౦ నసటక౦ – జ్ాతీయాలు, స్ామ తల పరిశ్రలన:  

2. 1. 1. కనసయశులక౦ నసటక౦ - జ్ాతీయాల పరిశ్రలన:  

ఒక వయకిర భాషా స్ామరాా ానిి అతని భాషా వయవహార౦లోని జ్ాతీయాలు, స్ామ తల 

వాడక౦ ద్సవరా అ౦చనస వయేవచుి. కనసయశులక౦లో స్ామ తలను కొనిి ప్ాతోలే 
పోయోగి౦చసయి. కాన్న అనిి ప్ాతలోూ జ్ాతీయాలను వాడడ౦ కనిప్సుర ౦ద్.ి భాష్లో స్ామ తలు, 
జ్ాతీయాలను వాడడ౦ స్ామానయల అలవాటుగా, అనసగరిక లక్షణ౦గా మనవారే కాదు, కొ౦దరు 
ప్ాశాితుయలు స్తెైత౦ భావి౦చసరు. "Proverbs may be called the literature of the illiterate" 

[స్ామ తలను  నిరక్షరాసుయల భాష్గా చ పువచుి (Fozzens, F.S., 49)]. అయిత్ ే

కనసయశులక౦లో జ్ాతీయాల వాడకానిి చూస్తన్పుడు స్ామ తల వాడక౦లో వుని ఈ భావన 

జ్ాతీయాల వాడక౦లో అ౦తగా లేద్మేో అనిప్సుర ౦ద్ి. స్ౌజ్నసయరావు వ౦టట ప౦డడతులు 
స్ామ తలను వాడకప్ర యినస ఒకటట రె౦డు చోటి జ్ాతీయాలను పయోోగి౦చసరు. నసటక౦లో 
స్ామ తల క౦టే జ్ాతీయాల స౦ఖయ పెరగడసనికి  భావనలోని ఈ త్ేడసను ఒక కారణ౦గా 
చ పువచుి. కనసయశులక౦లో జ్ాతీయాలు స్ామ తలలాగానే ప్ాతలో సవభావాలను వయకర౦ 

చేస్ార యి, స౦భాష్ణకు సునిశితమ నై వయ౦గాయన్ని, హాస్ాయన్ని అ౦ద్ిస్ార యి, అలాగే భాష్కు 
స్ొ ౦తదన౦త్ోప్ాటుగా ని౦డుతనసనిి అ౦ద్ిస్ార యి. మొదటట స్ామ తలాగానే మొదటట 
జ్ాతీయ౦కూడస గిరరశ౦ నోటటను౦డే వెలువడడ౦ద్ి. యిీ వూళళుమరి మన పపుివుడకదు 
(పోథమా౦క౦, ఒకటవ సాల౦) అని స౦భాష్ణలోని జ్ాతీయ౦ గిరరశ౦ పోసుర త స్త్ాతికి అదా౦ 

పడుతు౦ద్ి. ఇ౦కా అకకడే వు౦టే తన భవిష్యతుర  ఏమిటనదే్ి దేహశుదధి  చేస్ార రు(పోథమా౦క౦, 

ఒకటవ సాల౦) అన ే మరో జ్ాతీయ౦ ద్సవరా చ ప్ార డు. ఒక ే అరాా నిిచేి రె౦డు వేరేవరు 
జ్ాతీయాలను గురజ్ాడ పోయోగి౦చసరు. అవి మెలై్ పడడ౦ (పోథమా౦క౦, రె౦డవ సాల౦), వాకిట 
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వు౦డడ౦ (చతురాా ౦క౦, ఐదవ సాల౦). ఋతుకీమ౦ సమయ౦లో ఆడవారిని వేరుగా ఉ౦చడ౦ 

భారతీయ సమాజ్౦లో ఉ౦ద్ి. ఆ సమయ౦లో ఆడవారి ద్ ైహికశకిర తకుకవగా ఉ౦టు౦ద్ి కాబటటట , 
ఇ౦టటలోని పనుల ను౦డడ విశాీ౦తి కలిగి౦చడసనికి ఈ స౦పోద్సయానిి ఏరురిచసరిని కొ౦దరి 
వాదన. అయిత్ే రాను రాను ఇద్ి ఒక దుష్ట  స౦పదో్సయ౦గాను, స్తటర లిను చినిచూపు చూస్తర ఒక 

అనసగరిక వయవసాకు ఉద్సహరణగానూ మారి౦దనిద్ ినిజ్౦. బయట ఉ౦డడ౦, మమడు రోజులు 
లా౦టట మరికొనిి జ్ాతీయాలను ఈ అరా౦లోనే వాడత్సరు. స౦సకృతిని సూచి౦చే జ్ాతీయాలూ 

ఈ నసటక౦లో కనిప్స్ార యి. తల్ చెడడ౦ (ద్ివతీయాక౦. ఒకటవసాల౦) అని జ్ాతీయానిి భరర 
చనిప్రయిన ఆడవారిని ఉద్ేాశి౦చి చ ప్ార రు. కొ౦చ ౦ కటువెైన భాష్లో ము౦డమోస్త్౦ద్ి అని 

జ్ాతీయానిి వాడత్సరు. ఈ అరా౦లోన ేనీ సిగ్దర్గ్ా (పోథమా౦క, రె౦డవసాల౦) అని తిటుట  ఈ 

నసటక౦లో కనిప్సుర ౦ద్ి. భరర చనిప్ొయిన ఆడవారి జుటుట  తీయడ౦ భారతీయ సమాజ్౦లో 
ఒకపుుడు ఉ౦డేద్ి. ఆడవారిని తిటేట  పెైతిటుట లో ఈ ఆచసర౦ కనిప్సుర ౦ద్ి. త్ లుగు భాష్లో 
ఇటువ౦టట జ్ాతీయమదే్ీ మగవారి విష్య౦లో వునిటుట  కనిప౦్చదు. భారత సమాజ్ానిి, 

స్ాహిత్సయన్ని ఇతిహాస్ాలు, పురాణసలు పోభావిత౦ చేశాయి, చేసుర నసియి. స్ామానయ 
జ్నజీవిత్సలపెై కూడస వీటట పోభావ౦ కనిపస్ుర ౦ద్ి. అ౦దుకు నిదరశన౦ వారి భాష్లో పురాణసలు, 
ఇతిహాస్ాలను అనుసర౦ిచి ఏరుడడన జ్ాతీయాలు. కనసయశులక౦లో ఇటువ౦టట జ్ాతీయాలు 
అనేక౦ కనిప్స్ార యి. కర్ణ పిశాచి (పథోమా౦క౦, రె౦డవ సాల౦), అధరవణ వదే౦లోని 

త౦తోశాసర ౦ిలో ద్ీనిని ఒక విదయగా చ ప్ాురు. కరణ ప్శాచిని విదయను స్ాధి౦చినవారు ఎవర ి

గత్సనెైినస చ పుగలరనదే్ి నమిమక. బరహమ భదేా౦గ్ా ఉ౦డడ౦ (ద్ివతీయా౦క౦, ఒకటవ సాల౦), 

ఇద్ికూడస పురాణసలోి  కనిప్౦చే ఒక అస్ార ా నిి సూచిసుర ౦ద్ి. ఎటువ౦టట కఠినమ ైన, శకిరవ౦తమ ైన 

ద్సనినెైనస భేద్ి౦చదే్ిగా బోహామస్ార ా నిి చ ప్ార రు. అటువ౦టట అరా౦లోన ేపెై జ్ాతీయ౦ ఏరుడడ౦ద్.ి 

విశ్వపరయతన౦ (తృతీయా౦క౦, ఒకటవ సాల౦, నసలగ వసాల౦) అని జ్ాతీయ౦ విశావమిత ో

పోయతి౦ ను౦డడ వచిి ఉ౦టు౦ద్ి. బోహమరిి కావడసనికి విశావమితుోడు ఎనోి పోయత్సిలు 
చేశాడు. అడి౦కులు ఏరుడడన పతోీస్ారర మరి౦త ధ ైరయ౦త్ో, శమీి౦చి స్ాధ౦ిచసడు. ఈ అరా౦లోన ే

విశవపోయతి౦ అని జ్ాతీయానిి వాడుతునసిరు. శ్ల్ా సార్ధా౦ (సపరమా౦క౦, ఐదవసాల౦) 
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అని జ్ాతీయ౦ గిరరశ౦ పని తనసనిి త్ లియజ్సేుర ౦ద్ి. భారత౦లో శలుయడు కరుణ డడ రథస్ారథిగా 
స్ాధి౦చి౦ద్ ిఅడుగడునస తన మాటలత్ో కరుణ డడని నిరుత్సాహ పరచడ౦. ఏ వెపైు ఉ౦టే ఆ వెపైు 
వారినే కషాట ల ప్ాలుజ్సే్తర పనితన౦ గిరరశ౦ స్ొ ౦త౦ కాబటేట  ఈ జ్ాతీయ౦ గిరరశ౦ ప్ాతోకు 
అదా౦పడుతు౦ద్ి. భారతీయ స్ాహితయ౦ కాలానిి నసలుగు మహా యుగాలుగా విభజి౦చి౦ద్ి. 
అ౦దులో మొదటటద్ి కృతయుగ౦. ద్ీనికే సతయయుగ౦ అనిపరరు. ఈ కాల౦లో పోజ్లు అబదధ౦ 

అ౦టే ఏమిటో కూడస త్ లియకు౦డస పస్త్పలి్ల౦త అమాయక౦గా ఉ౦డేవారని చ బుత్సరు. 
అ౦దుకే లోకజ్ాఞ న౦లేని అమాయకులను సతాకాల్పువాళ్ళు అనడ౦ పరిప్ాటట అయి౦ద్ి. 
కనసయశులక౦లో ఈ జ్ాతీయానిి రె౦డు స౦దరాభలలో ఒకస్ారి మధురవాణి 
విష్య౦లో(తృతీయా౦క౦, ఒకటవ సాల౦), మరొకస్ారి బుచిమమ విష్య౦లో(తృతీయా౦క౦, 

మమడవ సాల౦) పోయోగి౦చసరు గురజ్ాడ. మధురవాణి స౦గతి ఎలావునసి బుచిమమ పర౦గా 
ఈ జ్ాతీయ౦ సరిగాగ  సరపి్ర తు౦ద్ి. కనసయశులక౦ అనగానే గురొర చేి ప్ాతలోు రె౦డు. ఒకటట గిరరశ౦, 

రె౦డు మధురవాణి. త్ లివిత్టేలోి నూ, చసకచకయ౦లోనూ ఇదారూ సమవుజీీలు. అయిత్ ే

మధురవాణి గిరరశ౦ కనసి రె౦డసకులు ఎకుకవ చద్విినటుట  కనిపస్ుర ౦ద్ి. గిరరశ౦ నిజ్ 

సవరూప్ానిి మొదటట అ౦క౦లోనే పస్త్గటటట౦ద్ీ, చివరి అ౦క౦లో బయటపటెటట౦ద్ీ కూడస 
మధురవాణే. భారత౦లోని శకుని, కృష్ుణ డడ ప్ాతలోత్ో పెై రె౦డు ప్ాతోలనూ ప్ర లివచుి. అసలు 
భారత యుదధ౦ జ్రిగి౦ద్ి శకుని, కృష్ుణ ల మధయలోనే అని చ పువచుి. కౌరవులు, ప్ా౦డవులు 
కేవల౦ వీరిదారూ నడడపన్ (చదర౦గపు) ప్ావులుగానే కనిప్స్ార రు. కృష్ుణ డడ స్ామరధా౦ త్ లుసు 
గనకనే ప్ా౦డవుల ను౦డడ కృష్ుణ నిి వేరుచయేడసనికి శకుని శతవిధసల పయోతిి౦చసడు. 
గురజ్ాడకు ఈ ఉద్ేాశ౦ ఉ౦ద్ద  లేద్ద  త్ లియదు కాని, నస అభిప్ాోయానికి సరిప్ర యిే విధ౦గా రె౦డు 
జ్ాతీయాలను ఈ నసటక౦లో వాడసరు. గిరరశ౦ పాచిక పార్డ౦ (తృతీయా౦క౦, మమడవ సాల౦) 

అని జ్ాతీయానిి వాడసడు. అలాగ ేమధురవాణి చకర౦ అడ్ేేయడ౦ (తృతీయా౦క౦, రె౦డవ 

సాల౦, చతురాా ౦క౦, ఒకటవ సాల౦) అని జ్ాతీయానిి రె౦డుస్ారుి  వాడుతు౦ద్ి. గిరరశ౦ వాడడన 

జ్ాతీయ౦ భారత౦లోని శకుని ప్ాచికలాటను సూచిసుర ౦ద్ి. మధురవాణి వాడడన జ్ాతీయ౦ 

భారత యుదధ౦లో శీ్రకృష్ుణ డు తన సుదరశన చకాీ నిి సూరుయడడకి అడి౦పటెటట  స్తెై౦థవుడడ చసవుకూ, 
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అరుీ నుడడ ప్ాోణ రక్షణకూ కారణమ ైన కథను గురుర కుత్ సుర ౦ద్ి. నసటకానికి సూతోధసరి గురజ్ాడ ే

అయినస, నసటక౦లో సూతోధసరి మధురవాణి. అ౦దువలి చక౦ీ అడేియడ౦ అని జ్ాతీయ౦ ఆ 

ప్ాతో సవభావానేి  కాదు, నసటక౦లో ఆ ప్ాతకోుని ముఖయత్సవన్ని త్ లుపుతు౦ద్ి. గిరరశ౦ 

విష్య౦లో గురజ్ాడ వాడడన మరో జ్ాతీయ౦ సతాహరిశ్చ౦దుర డు (తృతీయా౦క౦, మమడవ 

సాల౦). ఇద్ి గిరరశ౦ తనకు త్సనే ఇచుికుని బిరుదు కాడస. ఆధునిక భాష్లో ఈ జ్ాతీయానిి 

అబద్సధ లకోరు అని అరా౦లో వాడుతునసిరు. ఇలా చూస్త్నపుడు గిరరశ౦ ఇచుికుని బిరుదు 
సరెైనద్ే. మొతర౦మీద గిరరశ౦ సవభావానిి గురి౦చి అతని నోటటవె౦టే ఏద్ద  ఒక జ్ాతీయ౦ ద్సవరానో, 
స్ామ త ద్సవరానో చ ప్ు౦చసరు గురజ్ాడ. అటువ౦టటద్ ే మరొక జ్ాతీయ౦ బకధ్యాన౦ 

(చతురాా ౦క౦, ఐదవ సాల౦), ప౦చత౦తో౦లోని కొ౦గ-ఎ౦డడో కథను అనుసర౦ిచి ఏరుడడన 

జ్ాతీయమిద్ి. మ౦చిద్సనిలా నటటసూర  ఎదుటటవారిని నసశన౦ చేస్త్న కొ౦గ సవభావ౦ గిరరశ౦లో 
కూడస ఉ౦దని చ పుడ౦ కోసమే గురజ్ాడ పెై జ్ాతీయానిి వాడసరనిప్సుర ౦ద్ి. ఇలాగ ేన౦గ్న్యచి 

(తృతీయా౦క౦, రె౦డవ సాల౦) అని జ్ాతీయానిి రామపు౦తులుపెై పయోోగిసుర ౦ద్ ి

మధురవాణి. ఇద్ ి నసటక౦లో రామపు౦తులు ప్ాతో సవభావానిి పటటట  ఇచేి జ్ాతీయ౦. 

న౦గనసచి అనదే్ి పుసరకాలను త్ొలిచే వడిచిలుకకు మరోపరరు(ద్టిటతనము కలిగియు బయటకు 
ఏమీ త్ లియని ద్సనివల  ను౦డునద్ి. బరోణయ త్ లుగు ఇ౦గరిష్ు నిఘ౦టువు. 2012: 383). 

చూడడసనికి అ౦ద౦గా కనిప్౦చే ఈ పురుగు చసే్తర పని మాతో౦ పుసరకాలలోని కాగిత్సలను తిని 

వాటటకి కాలద్దష్౦ పటటట౦చడ౦. మ౦చిగా కనిప్సూర నే వ౦చనకు ద్ిగ ేమోసగాళును గురి౦చి త్ లిపర 
ఈ జ్ాతీయ౦ రామపు౦తులు విష్య౦లో స్ారాకత ప్ొ ౦ద్ి౦ద్ి. కనసయశులక౦లో భారత్సనిి 

అనుసరి౦చి కనిప౦్చ ేమరో జ్ాతీయ౦ భీష్ిమ౦చుకు కూచోడ౦ (చతురాా ౦క౦, ఒకటవ సాల౦). 

భారత౦లో భీష్మపోతిజ్ఞ  కథను అనుసర౦ిచి త్ లుగులో ఏరుడడ౦ద్ి. ప్ాో౦తీయతను అనుసరి౦చి 

ఏరుడడన జ్ాతీయాలూ నసటక౦లో ఉనసియి. ఉరాల ౦ బసవరాజుగ్ార ిస౦భావన (తృతీయా౦క౦, 

రె౦డవ సాల౦). శీ్రకాకుళ౦ ప్ాో౦త౦లోని ఉరాి ౦ స౦స్ాా న౦ జ్మీ౦ద్సరు బసవరాజుగారు. పోతి 

స౦వతార౦ ఆయన ప౦డడతులకు ప్ర టలీు నిరవహి౦చి వారి ప్ా౦డడత్సయనికి తగినటుట గా 
స౦భావనలు ఇచేివారట. ఆ రోజులోి  ఉరాి ౦ స౦స్ాా న౦ ను౦డడ సత్సకర౦, స౦భావన ప్ొ ౦దడ౦ 
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ఒక ఘనతగా భావి౦చేవారు. గ్ుడ్డే గ్వవ౦త విల్ువ (తృతీయా౦క౦, మమడవ సాల౦). "1880-90 

వరకు గవవలు చలామణిలో ఉనిటుి  చ ళుప్ళువారు కథలు - గాథలులో సమాచసరమిచసిరు. 
డబుబకు నసలుగు దమిమడమలు. దమిమడమక ిరె౦డు టోళీలు. లోహ౦త్ో చేస్తర నసణేలలో అతి తకుకవ 

విలువ గలద్ి టోళీ. టోళీకి కటుట నిర(12) గవవలు. పు౦జీ అ౦టే నసలుగు, కటుట  అ౦టే 8 గవవలు. 
చిలిిగవవలేదు, గుడడి గవవకు మారడు అనే జ్ాతీయాలు గవవల చలామణిని నిరాా రిస్ార యి 

నిరామణ౦లోనే లోప౦ ఉ౦డేద్ి గుడడి గవవ. పె౦కు పగిలి ర౦ధో౦ పడడ మారకానికి పనికిరానిద్ి 
చిలిిగవవ"(రవికృష్ణ , మోదుగుల(స౦ప్ా). 2012: 76). "అణస అ౦టే ఆరు పెైసలు. రూప్ాయికి 16 

అణసలు. డబుబ అనదే్ి ఒక నసణె౦ పరరు. మచిలీపటటణ౦ కే౦దో౦గా ఈస్త్ట౦డడయా క౦పెన్న వాళళు 
తమ నసణలేను ముద్ిో౦చుకొనేవాళుట. ఆ నసణలేలో పెదా విలువద్ి డబ్. బిోటటష్ పోభుతవ కాల౦లో 
ద్ీని విలువను బాగా తగిగ౦చసరు. ఈ పరరు త్ లుగువారిలో డబుబగా వాయప్రలోకి వచిి౦ద్ి. 1900 

ప్ాో౦త్సల వరకు డబుబ పరరుత్ో తకుకవ విలువ నసణె౦ పోచసర౦లో ఉ౦ద్ి. తరువాత విలువ ఇ౦కా 
తగిగ౦చి డబుబ నసణేనిి విడుదల చేశారు. ఇద్ి కూడస ఎకుకవ కాల౦ మనలేదు. డబుబ రాగి 

నసణె౦. కనసయశులక౦ మొదటట కూరుులో గు౦టూరు శాస్త్ర  ిడబుబకు బ౦గారు కళీయి పూస్త ్

మొహరు (బ౦గారు నసణె౦) అని నమిమ౦చి యిచసిడని మీనసక్ష్డ వాప్ర యి౦ద్ి. రె౦డవ 

కనసయశులక౦ నసటటకి డబుబమాట ప్రయి౦ద్ి కాన్న బ౦గారు మొహరు మాతో౦ ఉ౦ద్ి. డబుబకి 

కొరగాడు అన ేజ్ాతీయ౦ ద్సని అలు విలువను త్ లియజ్సేుర ౦ద్ి. నెమమద్గిా ’డబ్’స్ాా న౦లో పెైస 

వాడుకలోకి వచిి౦ద్ి. ఈ పెైస అన ేపద౦ కూడస ప్ర రుిగరసు పద౦ ’పెసటోట ’ను౦డడ వచిినద్"ే 

(రవికృష్ణ , మోదుగుల(స౦ప్ా). 2012: 55). రామపు౦తులు గిరరశ౦ ప్ా౦డడతయ౦లోని డడలితనసనిి 

వివరిసూర  చ ప్ున జ్ాతీయ౦ బొ టలల ర్ు ముకకల్ు (పోథమా౦క౦, రె౦డవ సాల౦). ఇ౦గరిష్ు బటిర్ 

త్ లుగులో బొ టేి రు అయాయడు. ఇద్ి మద్సో సు ప్ాో౦త౦ ఆ౦గిేయుల ప్ాలనలో ఉనిపుడు వారి 

వదా పనిచసే్తర స్ాా నిక పనివాళు ఇ౦గరిష్ువలి ఏరుడడ౦ద్ి. బటిర్ ఆ౦గిేయుల ఇళులోని ముఖయమ ైన 

పనివాడడని త్ లిపర పద౦. వీరి ఇ౦గరిష్ులో ద్సోవిడభాషా పోభావ౦ ఎకుకవ. ముఖయ౦గా ఉచసిరణలో 
పద్సల చివరన లేని అచుిను చేరిడ౦, వాయకరణ విరుదధ  రూప్ాలత్ో మాటాి డడ౦ బటిర్ ఇ౦గరిష్ు 
పోత్ేయకతలు. ఇ౦గరిష్ు సరిగారాని వారిని ఉద్ేాశి౦చడసనికి ఈ జ్ాతీయానిి వాడత్సరు. ముకక 
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తగి్లి౦చడ౦ (ష్షాట ౦క౦, ఒకటవ సాల౦) అనేద్ి ఆనసటట విజ్యనగర ప్ాో౦త కోరుట  భాష్లో వాడడన 

జ్ాతీయ౦. కోరుట లో కేసు ఫెైల్ చయేడ౦ అని అరా౦లో ఈ జ్ాతీయానిి వాడసరు. పె ై
జ్ాతీయాలను పరిశ్రలి౦చినపుడు ఒక కాల౦ నసటట చరితోను కూడస వీటట ద్సవరా 
త్ లుసుకోవచినేద్ి అరామవుతు౦ద్ి. ఒక ే జ్ాతీయ౦లో కొద్ిా  మారుులు కలిగిన రూప్ాలు 
కనిప్స్ార యి. గ్ు౦డ్ెనీర పైో వడ౦ (ష్షాట ౦క౦, నసలగ వ సాల౦), హృదయ౦ కర్గ్డ౦(ష్షాట ౦క౦, 

నసలగ వ సాల౦). అలాగే ల్ేచిరావడ౦ (సపరమా౦క౦, ఐదవ సాల౦), తగ్ుల్ుకుపో వడ౦ 

(సపరమా౦క౦, ఐదవసాల౦), ల్ేవదీసుకపో వడ౦ (ష్షాట ౦క౦, ఐదవసాల౦) ఒక ేఅరా౦లో వాడడన 

జ్ాతీయాలు. లేచిరావడ౦ ఆధునిక కాల౦లో లేచిప్ర వడ౦గా మారి౦ద్.ి తిల్ోదకాల్ు (ష్షాట ౦క౦, 

ఆరవ సాల౦), నీళ్ుధ్యర్ (సపరమా౦క౦, నసలగ వ సాల౦) ఒక ేస౦దరభ౦లో వాడే జ్ాతీయాలు. ఒక 

వసుర వు లేద్స వయకిరత్ో పూరిరగా స౦బ౦ధ౦ త్ గ౦ిదని అరా౦లో ఈ జ్ాతీయానిి వాడత్సరు. 
హి౦దూ స౦పోద్సయ౦లో చనిప్రయినవారి కరమచేస్తర సమయ౦లో తిలోదకాలు(నువువలు, 
న్నళళు) వద్లిే ఆచసర౦ ఉ౦ద్ి. ప్రయినవారిత్ో ఐహిక స౦బ౦ధ౦ పూరిరగా త్ గిప్ర యినటుట  ద్ీని 

అరా౦. పెై రె౦డు జ్ాతీయాలలో రె౦డవద్ ి మొదటటద్ ైన స౦సకృత జ్ాతీయానిి అనుసరి౦చి 

ఏరుడడన త్ లుగు రూప౦.  కనసయశులక౦ నసటక౦లో నిరామణపర౦గా జ్ాతీయాల మాద్ిరి కనిప౦్చే 
పదబ౦ధసలు కొనిి ఉనసియి. ఉద్స: చ విటటమాలోక౦ (పోథమా౦క౦, ఒకటవ సాల౦), 

దయాద్సక్ష్డణసయలు (చతురాా ౦క౦, ఒకటవ సాల౦), మ౦గళ స్ాినసలు (చతురాా ౦క౦, ఒకటవ 

సాల౦). వీటటని సనిిహతి పద్సలు (Collocations) అ౦టారు. ఇవి పదబ౦ధసలే అయినస 
జ్ాతీయాలు కావు. "సనిిహిత పద్సలు (collocation) అనేవి వాటటలోని విడడవిడడ పద్సల 

అరాా లత్ో కలిస్త్ ఏరుడత్సయి. వీటటలో విడడవిడడగా వచేి పద్సల యొకక పరాయయ పద్సలత్ో 
మారిినపుటటకీ వీటట అరా౦ చ డడప్ర కూడదు. ఒకవేళ పరాయయ పద్సలను మారిడ౦ వలన అవి 

తమ పూరవపు అరాా నిి కోలోుత్ే ద్సనిని పదబ౦ధసలు(phrase) అని అ౦టారు" (గోప్ాలకృష్ణ , 
పడసల. 2009: 30). సనిిహిత పద్సలను గురిర౦చడ౦ అనువాదకుని బాధయత్ే. అపుుడే సరెైన 

అనువాద౦ స్ాధయ౦.   
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2. 1. 2. కనసయశులక౦ నసటక౦ - స్ామ తల పరిశ్రలన:  

 స్ామ తలు సమాజ్ అనుభవ౦ ను౦చీ, లోకజ్ాఞ న౦ ను౦చీ పుడత్సయి. అ౦దువలి ఆయా 
భాషా సమాజ్ాల స౦సకృతిన్న, చరితనోూ, మానవ నెైజ్ాన్ని పోతిబి౦బిస్ార యి. స్ామ తలు మానవ 

జీవిత్సనిి అనిి లోతుల ను౦డమ చితిోస్ార యి. వీటట పుటుట కకు కారణసలు చసలానే వునసి అవి 

స్ాధి౦చే పోయోజ్న౦ ఒకకటే; జీవిత కాలపు అనుభవాలనూ, సత్సయలనూ ఒకటట రె౦డు వాకాయలోి  
సూటటగా, సుష్ట౦గా, మనసుకు హతుర కునేలా అ౦ద్౦ిచడమ.ే అ౦దుకే స్ామ తలను తరతరాల 

మానవ జీవిత్సనికి వాయఖాయనసలు అ౦టు౦టారు. రచనలో స్ామ తలు, జ్ాతీయాల వాడక౦, ఆ 

రచనకు సులభ౦గా అరామయిేయ శ ైలిన్న, ఒక స్ాా నిక పోత్ేయకతను కలిగసుర ౦ద్ి. వాసరవిక సమాజ్ాన్ని, 

సమాజ్పు భాష్నూ చితి౦ోచే ఏ రచనలో అయినస వీటట వాడక౦ తపునిసరి.  త్ లుగు స్ాహితయ౦లో 
ముఖయ౦గా వచన రచనలో జ్ాతీయాలు, స్ామ తల వాడకానికి పరోరణనిచిి౦ద్ి క౦దుకూరివారి 

పోహసనసల ైత్ే, పచోసర౦ కలిు౦చి౦ద్ి మాతో౦ గురజ్ాడవారి కనసయశులకమే. వాడుక భాష్లో 
గురజ్ాడ వ౦డడన ఈ కొతర (తర౦)రక౦ వ౦టకానికి కమమని త్సలి౦పు అ౦దులోని జ్ాతీయాలు, 
స్ామ తలు. స౦ఖాయపర౦గా చూస్త్నపుడు కనసయశులక౦ నసటక౦లో జ్ాతీయాలక౦ట ేస్ామ తలు 
తకుకవ, అయిత్ే అవి స్ాధి౦చిన పోయోజ్నసలు చసలానే ఉనసియి. నసటక౦లో మొదటగా 
కనిు౦చే స్ామ త అటనన౦చి నర్ుకుకర్మమన్యనడు (పోథమా౦క౦, ఒకటవ సాల౦). గిరరశ౦ 

సవగత౦లో కనిు౦చే స్ామ త ఆ ప్ాతో పరణిసమ౦ మొత్సర న్ని సూచిసుర ౦ద్ి. పెై స్ామ త 

ఏరుడడసనికి ఒక కథను చ ప్ార రు. ఒక వాయప్ారసుర డు కు౦టు౦బ౦త్ో సహా అడవిలో 
వెళళతు౦డగా ద్డ౦గలు అతడడపెైన బడడ, ద్దచుకొని అ౦దరిన్న వరుసగా నిలోిపటెటట  చ౦పబో త్సడు. 
వాయపరసుర డడని ము౦దు చ౦పబో గా అతను ఆవెైపు ను౦డడ నరుకుకరమమని చ ప్ార డు. ఈలోగా 
ఏద్ నైస జ్రిగి బతకవచినేద్ి వాయప్ారసుర డడ ఊహ. అనుకునిటుట గాన ే వాయప్ారసుర డడని చ౦పర 
సమయానికి రాజ్భటులు వచిి అతడడని కాప్ాడత్సరు. శ౦కరమ౦చి సతయ౦ తన ’అమరావతి 

కథలోి ’ఇటువ౦టట కథను రాశారు. గిరరశ౦ కూడస ఈ విధ౦గానే ఆలోచి౦చసడు. ఊరిలో ఇక తన 

పపుులుడకవని త్ లుసుకొని, వె౦కటేశ౦త్ో పల ి టూరి పోయాణ౦ కడత్సడు. నసటక౦ అ౦త్స 
ఎవరికీ ద్డరకకు౦డస తన హవా చలాయి౦చిన గిరరశ౦, నసటక౦ చివరన పటుట బడడప్ర యాడు.  
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ద్డ౦గల నసయకునిలానే తన ఆశలు తలకి౦దుల ై నసటక౦ ను౦డడ నిష్్రమి౦చసడు. 
కనసయశులక౦లో గురజ్ాడ రాస్త్న స౦భాష్ణలే కొనిి తరావతి కాల౦లో స్ామ తలుగా 
స్త్ారపడసి యి. ఉద్సహరణకు న్యతో మాటాల డడఁవే ఒక ఎడుాకేషన్ (పోథమా౦క౦, ఒకటవ సాల౦), 

తయ౦బో ల్౦ ఇచేచశాను, ఇహ తనునకు చయవ౦డ్డ (ద్ివతీయా౦క౦, ఒకటవ సాల౦) వ౦టటవి. గిరరశ౦ 

తన ఆ౦గివిద్సయ ప్ాటవ౦త్ో కొనిి ఆ౦గి స్ామ తలను నేరుగానే పలుకుత్సడు. ఉద్సహరణకు మేక్ 

హే వ ైలిి సన్ ష్ నై్్ (పోథమా౦క౦, ఒకటవ సాల౦) , థ్రరయి౦గ్ ప ర్ల్ు్ బిఫో ర్ స ైవన్ (ద్ివతీయా౦క౦, 

మమడవ సాల౦), టూ బరే్్ ఎట్ వన్ షాట్ (తృతీయా౦క౦, మమడవ సాల౦) వ౦టటవి. వీటటలో 
మొదటట స్ామ తకు త్ లుగులో ద్ీప౦ ఉ౦డగానే ఇలుి  చకకపెటుట కోవడ౦, రె౦డవద్సనికి గాడడదకే౦ 

త్ లుసుర ౦ద్ి గ౦ధ౦వాసన, మమడవ స్ామ తకు ఒకేద్ బబకు రె౦డు ప్టటలు లా౦టట స్ామ తలను 
సమానసరాకాలుగా చ పుుకోవచుి. అద్ిమాతోమకేాక మొదటట, మమడు స్ామ తలు గిరరశ౦లోని 

అవకాశవాద్సన్ని, రె౦డవద్ి అగిిహో త్సోవధసనుి లోని స౦పోద్సయపు మమఢత్సవన్ని 

సూచిస్ార యి. మరోచోట గిరరశ౦ కు౦చ౦ నిల్ువుగ్ా కొల్వడ్యనికి వీల్ేల నపుడు తిర్గే్శ ైన్య కొలిసతర  
న్యల్ుగి్ు౦జల్ు నిల్ుసార యి (ద్ివతీయా౦క౦, మమడవ సాల౦) అ౦టాడు. ఈ స్ామ తను వాడడ౦ 

ద్సవరా గోడమీద్ి ప్లిి వయవహార౦లా స౦దరాభనిిబటటట  స్త్ద్సధ ౦త్సలను మారుికునే గిరరశ౦లోని 

మరోకోణ౦ కనిప్సుర ౦ద్.ి ఇటువ౦టటద్ే మరో స్ామ త పుచచకాయల్ దొ౦గ్ వర్౦టల బుజాల్ు 
తడువుకుననటనట  (ద్ివతీయా౦క౦, ఒకటవ సాల౦). గిరరశ౦ మాటాి డడన ఇ౦గరిష్ు మాటలను 
అగిిహో త్సోవధసనుి  తిటినుకొని భోమపడసి డు. ద్ీనినిబటటట  ఎదుటటవారు ఏమి మాటాి డడనస 
తనగురి౦చే అనుకొనే ఒక ఇన్నురియారిటీ కా౦పెి క్సా అగిిహో త్సోవధసనుి  ప్ాతోలో కనిప్సుర ౦ద్ి. 
ఇలా కొనిి స్ామ తలు ప్ాతోల సవభావాలను కూడస కళుకు కడత్సయి. ప్ాతోల స్త్ాతిగతులను 
కూడస స్ామ తల ద్సవరా చ ప్ు౦చసరు గురజ్ాడ. మధురవాణి సవగత౦లో రామపు౦తులు స్త్ాతి 

ప ైక ి పటార్౦, ల్ోన ల్ొటార్౦ (తృతీయా౦క౦, ఒకటవ సాల౦)లా ఉ౦ద్ి అ౦టు౦ద్ి. 
రామపు౦తులు ఆరాిక స్త్ాతిని ఈ స్ామ త సూచిసుర ౦ద్ి. తరావతి స౦భాష్ణలు స్ామ తకు 
వాయఖాయనసలుగా స్ాగుత్సయి. చెటల కి చయవ నల్ుపు, మనిష్ికి చయవ తలె్ుపు (తృతీయా౦క౦, 

ఒకటవ సాల౦) అని స్ామ త మధురవాణ ిరామపు౦తులును ప్ొ గుడుతూ అ౦టే, చయపచిరిగ్ిన్య 
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చదర్౦తని (తృతీయా౦క౦, ఒకటవ సాల౦) అని స్ామ తను రామపు౦తులు తనకుత్సన ే

ప్ొ గుడుకు౦టూ చ పుుకునసిడు. ఈ రె౦డు స్ామ తలూ మనిష్ స్ామరాధ ానిి సూచి౦చేవే. 
అయిత్ే రామపు౦తులు విష్య౦లో మాతో౦ ఇవి వరిర౦చవు. కాన్న ఆ ప్ాతోలో ఉని పొ్ గడరకు 
లొ౦గే సవభావాన్ని, గొపులు చ పుుకునే తత్సవన్ని సూచిస్ార యి.  

 ప్ాతోల స్త్ాతిగతులనే కాదు జీవిత సత్సయలను చ పరు స్ామ తలను కూడస కనసయశులక౦లో 
పోయోగి౦చసరు గురజ్ాడ. డబుబ, అధికారాలకు బానిస కావడ౦ నసగరిక మానవుడు నేరుికుని 

అతి గొపు విదయలలో ఒకటట. ఈ సత్సయనేి మధురవాణి స్ామ త రూప౦లో బుదధి కి అ౦తయ 
అసాధావేఁగ్ాని, డబుుక ియకకడ్య అసాధా౦ ల్ేదు(తృతీయా౦క౦, రె౦డవ సాల౦) అని చ పుర ౦ద్ి. 
ఇలాగ ేమ౦చిక ిల్ోక౦ గ్ుడ్డే , చెడే వ తకడ్యనికి చయర డు కళ్ళు (సపరమా౦క౦, ఆరవ సాల౦) అని 

స్ామ తలో సమాజ్ సవభావానిి వివరిసుర ౦ద్ి మధురవాణి. ఇ౦దులో అనసయపద్ేశ౦గా 
స్ౌజ్నసయరావు ప౦తులుపెై ఎతిరప్ొ డుపు కూడస ఉ౦ద్ి. యా౦టీనసచిి 

(వేశాయబహిష్కరణ)వాద౦లోని లోప్ాలనూ, ఆ సమస్ాయ పరిషాకర౦లో అపుటట స౦సకరరలకుగల 

అవగాహన లేమిన్న గురజ్ాడ మధురవాణి, స్ౌజ్నసయరావుల స౦భాష్ణ ద్సవరా విమరిశ౦చసరు. 
అ౦దుకుగాను గురజ్ాడ వాడడన స్ామ త స౦దరాభనికి అతికినటుట  సరపి్ర యి౦ద్ి.  ఇటువ౦టటద్ ే

మరో స్ామ త కోరి అడ్డగి్తే కొమెమకుకతయర్ు (చతురాా ౦క౦, ఒకటవ సాల౦). వాయప్ారర౦గ౦లో 
డడమా౦డ్ అ౦డ్ సపెలి గా ప్లిచే ఒక స్త్ద్సధ ౦త్సనికి స్ామ తను పోతిరూప౦గా చ పువచుి. మరో 
కోణ౦లో చూస్త్నపుడు లుబాధ వధసనుి  గు౦టూరు శాసుర లుి  కూతురిని బేరమాడే స౦దరభ౦లోని 

పెై స్ామ త ఆడపలి్లను పశువులమాద్ిరి కొనుగోలు చసే్తర ఒక న్నచమ ైన స౦పదో్సయానిి 

ఎతిరచూపుతు౦ద్ి. రామపు౦తులు అగిిహో త్సోవధసనుి  కూతురు జ్ాతక౦ గురి౦చి చ పూర  

పటటట ౦దల్ాల  బ౦గ్ార్౦ (తృతీయా౦క౦, ఒకటవ సాల౦) అన ే స్ామ తను వాడత్సడు. చసలా 
అదృష్టవ౦తులు అని అరా౦లో వాడే స్ామ త త్ లుగునేలలో ఎలా ప్ాోచురయ౦లోకి వచిి౦ద్ద  
త్ లియదు. కొ౦తవరకూ స్ామ తకు సరపి్ర యిే కథ ఒకటట గరీకు పురాణసలోి  కనిప్సుర ౦ద్.ి మిడసస్ 

అన ే రాజు అత్సయశత్ో తను త్సక౦ిదలాి  బ౦గార౦ కావాలనికోరి చివరకు కూతురుని కూడస 
బ౦గారుబొ మమగా మారుస్ార డు. ఒక కాల౦లో త్ లుగువారు గరీకులత్ో విస్ార ర౦గా సముద ో
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వాయప్ార౦ చేశారు. గా౦ధసర శిలు౦ గరీకు, భారతీయ శిలు కళల సమనవయ రూప౦గానే 
ఏరుడడ౦ద్ి. అయినస కూడస పెై స్ామ తకు గరీకు కథ మమల౦ అని నిరాధ రి౦చి చ పులే౦.  

 చదవసేతర  ఉనన మతికూడ్య పో వడ౦ (తృతీయా౦క౦, మమడవ సాల౦) స్ామ తను గిరరశ౦ 

వె౦కటేశ౦ విష్య౦లో ఉపయోగి౦చినస, ఆనసటట విద్సయవిధసనసనిి ఇద్ి పతోిబి౦బిసుర ౦ద్ి. 
గాీ ౦థికభాష్త్ో ని౦డడప్ర యిన త్ లుగమ, సరాకరర కొలువుల కోసమ ే ఏరాుట ైన ఇ౦గరిష్ు 
చదువులు. ప్ాత చదువులపెై ఆసకిరలేక, కొతర  చదువులు అరా౦కాక చసలామ౦ద్ి యువత ఆ 

కాల౦లో ప౦డడత పుతుోలుగా తయారయాయరు. అ౦దుకు గిరరశమే మ౦చి ఉద్సహరణ. పెై స్ామ త 

గిరరశ౦ విష్య౦లోన ేఎకుకవగా నపుుతు౦ద్ి. కనసయశులక౦లో స్ామ తలు స౦దరాభనుస్ార౦గా 
హాస్ాయన్ని ప౦చుత్సయి. ఉద్సహరణకు మాటల్ు న్ేరిచన శునకానిన వేటకు ప౦పతి ే

ఉసుకోమ౦టల, ఉసుకోమ౦దధట (చతురాా ౦క౦, ఒకటవ సాల౦), గ్ాడ్డద అ౦దధట పాటకి న్ేను, 
అ౦దయనికి మా అపాి అ౦దధట (చతురాా ౦క౦, ఒకటవ సాల౦). భారతీయ స౦సకృతిని త్ లిపర 
స్ామ తలు స్తెతై౦ కనసయశులక౦లో కనిప్స్ార యి. పురాణసలు ముఖయ౦గా వాటటలోని కథలు 
భారతీయలకు ఎ౦త్ో కొ౦త త్సతివక చి౦తనను అలవరిచసయి. స్ావరాపరుల చేతులోి  
మ౦చివసుర వు కూడస మారణసయుధ౦ అయిేయ అవకాశ౦ వు౦ద్ి. గిరరశ౦లా౦టట కుహనస 
స౦సకరరలు, అవకాశవాదులూ కరమ స్త్ధ్సధ ౦త౦వ౦టట గొపు భావాలను తమ స్ర మరితనసనికి 

ఆధసర౦ చేసుకునసిరు.  అ౦దువలినే భారతీయ అధసయతిమక చి౦తనపెై ద్శే్రయులోి  ఒక రకమ ైన 

చినిచూపు ఏరుడడ౦ద్ి. ఆల్ ఫెడో్ నోబ ల్ కొ౦డలు ప్౦డడ చేయడసనికి కనిపెటటటన డ నైమ ైట్, నేడు 
యుదధర౦గ౦లో ఉపయోగపడిమే ఇ౦దుకు ఉద్సహరణ. భావనలో లేకప్ర యినస స్ామ తలోి  
ఇలా౦టట త్సతివక చి౦తన త్ రమరుగుగా కనిప్సుర ౦ద్ి. గురజ్ాడ తన నసటక౦లో ఇటువ౦టట 
స్ామ తలనూ వాడసరు. ఉద్సహరణకు అ౦దరాని ప౦డుకు ఆశి౦చడ౦ (తృతీయా౦క౦, నసలగవ 

సాల౦), ప౦చత౦తో కథలోి  కనిప౦్చే నకక, ద్సోక్షపళళు కథను గురుర కు త్ సుర ౦ద్ి. స్ామరాధ ానికి 

మి౦చి ఆశి౦చకూడదన్న, ఆశత్ోప్ాటు అద్ి నెరవేరుికోగల స్ామరధా౦ మనిష్క ిఉ౦డసలని పె ై
స్ామ త చ పుర ౦ద్ి. ఇటువ౦టటద్ే మరో స్ామ త అడ్డగి్తేన్ే గ్ాని అమమయిన్య ప టటదు 
(తృతీయా౦క౦, ఐదవ సాల౦), ఊరికే కూరుి౦టే పని జ్రగదు, పోయతి౦ చయేనిద్ే ఏ పన్న 
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పూరిర చయేలేము. కని, పె౦చే అమమనయినస నోరుత్ రిచి అడగాలి, మాటలురాని పస్త్వాడు స్తెైత౦ 

ఏడుపు, నవువ ద్సవరా తనకే౦ కావాలో చ ప్ార డు. పని జ్రగాలి అ౦టే తమవ౦తు పయోత్సినిి 

పోతి ఒకకరూ చేయాలి అని న్నతి ఈ స్ామ తలో ఉ౦ద్ి.  ద్ీనిని బటటట  స్ామ తలు న్నతిని కూడస 
చ ప్ార యి అని చ పువచుి. పోజ్ల పరిశ్రలనస శకిర, ఆలోచనస విధసన౦ ఒకోకస్ారి స్ామ తలోి  
కనిుసుర ౦ద్ి. ఉద్సహరణకు తల్ పరా ణ౦ తోకకి రావడ౦ (ప౦చమా౦క౦, ఐదవ సాల౦). 

ప్ాములా౦టట జీవులను చ౦ప్నపుడు వాటట త్ోక చనిప్రయిన కొ౦తస్తరపటటవరకూ కదులుతూ 

ఉ౦టు౦ద్ి. ఈ పరిస్త్ాతిక ి గల కారణసలను విజ్ాఞ నశాసర ౦ి వివరి౦చినస, పూరవకాల౦లో పజో్లు 
ఆయా జీవుల తలలోని ప్ాోణ౦ త్ోకలోకి జ్ారి౦దని నమేమవారు. అ౦దుకే ఒక ద్ బబ చివరలో త్ోక 

మీద కూడస వేస్తరవారు. ఆ నమిమకలో ను౦డడ వచిి౦ద్ే పె ైస్ామ త. చసలా కషాట లు పడసి ను అని 

అరా౦లో వాడే ఈ స్ామ తను హేడుి కానిస్తరటబులు, తనగురి౦చి చ పూర  రామపు౦తులుత్ో అ౦టాడు. 
నిజ్ానికి ఐదవ అ౦క౦లో క౦టే తరావతి అ౦కాలోి  హెడుి  ప్ాతనోు పరిశ్రలి౦చినపుడు పెై స్ామ త 

అతని విష్య౦లో నిజ్మ ైనటుట  అనిుసుర ౦ద్ి. కనసయశులక౦లో ఒక ే స్ామ తను రె౦డు 
మమడుస్ారుి  వాడడన స౦దరాభలు కనిప్స్ార యి. ఉద్సహరణకు పిలిల కి చలె్గ్ాట౦, యల్కిక పరా ణ౦ 

పో కటా (ప౦చమా౦క౦, ఆరవ సాల౦; ష్షాా ౦క౦, ఆరవ సాల౦), ఐదవ అ౦క౦లో రామపు౦తులు, 
ఆరవ అ౦క౦లో కరటకశాస్త్ర  ి స్ామ తను వాడత్సరు. రె౦డు స౦దరాభలలోనూ మధురవాణనిి 

ఉద్ేాశి౦చే స్ామ తను వాడసరు. రె౦డు స౦దరాభలలోనూ మధురవాణి ఎదుటటవారిని 

ఆటపటటటసూర నే, బుద్ిధ  చ పుడసనికి పయోతిి౦చి౦ద్ి. ఐదవ అ౦క౦లో రామపు౦తులుకు 
మీనసక్ష్డని పెళ్ళుచేసుకోమని సలహా కూడస ఇసుర ౦ద్ి. ప్లిి, తినడసనికి ము౦దు ఎలుకను 
పటుట కునిటేట  పటుట కుని తిరిగి వద్ిలిపెడుతూ ఆడుతు౦ద్ి. మధురవాణి కూడస పెై రె౦డు 
స౦దరాభలలోనూ అవతలివారిని పోమాద౦లోకి నెటటటనటేట  నటెటట  తప్ుసుర ౦ద్ి. మధురవాణి గురి౦చ ే

రామపు౦తులు వాడడన మరో స్ామ త స్ర ీ బుదధి: పరళ్యా౦తక: (చతురాా ౦క౦, ఒకటవసాల౦). 

విడడగా స్ామ త ఎటువ౦టట అరాా నిి ఇచిినస కనసయశులక౦లో మాతో౦ మధురవాణి బుద్ిధ  
రామపు౦తులు, గిరరశ౦లను పోళయ౦ అ౦చులద్సకా తీసుకవెళ్ళు౦దనిద్ి సతయ౦. కనసయశులక౦ 

నసటక౦ స్ామాజిక సమసయలను, స్ామానుయల భాష్లో చితి౦ోచి౦ద్ి. స్ామానుయల భాష్లో 
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భాగమ ైన స్ామ తలు కూడస కనసయశులక౦లో చేరాయి. బాగా చదువుకుని 

స్ౌజ్నసయరావువ౦టటవారు నసటక౦లో స్ామ తలను వాడలేదు. విద్సయవ౦తులోి  స్ామ తల వాడక౦ 

తకుకవని అభిప్ాోయ౦ గురజ్ాడవారికి కూడస ఉ౦డడ ఉ౦డసలి. స్ామానుయలలో కూడస పురుష్ుల 

క౦ట ేస్తటర లిే ఎకుకవగా స్ామ తలను వాడత్సరని వాద౦ ఉ౦ద్ి. అయిత్ే కనసయశులక౦లో ఈ త్ేడస 
కనిప౦్చదు.  

  కనసయశులక౦ నసటక౦లోని అనిి జ్ాతీయాలు, స్ామ తలను అరా వివరణలత్ో 
అనుబ౦ధ౦లో చేరిడమ ౦ైద్ి. మొతర౦గా పరిశ్రలిస్తరర  కనసయశులక౦లో స్ామ తలు, జ్ాతీయాలను 
గురజ్ాడ కేవల౦ హాస్ాయనిి ప౦డడ౦చడసనికి, వాడుకభాషా గొపుదనసనిి చ పుడసనికి మాతోమ ే

వాడసరని అనిప్౦చదు. పెైన వివరి౦చినటుట  అవి చూప్౦చే కోణసలు ఎనోి ఉనసియి. ప్ాతలో 

సవభావాలను పటటట  ఇచేి  జ్ాతీయాలను, స్ామ తలను వాడడ౦ గురజ్ాడకు భాష్పెై ఉని 

అధికారానిి చూయి౦చడమే కాదు, మానవ మనసరత్సవలను అరా౦ చేసుకోగల ఒక 

మనోవిశిేష్కుడడన్న మన ము౦దు౦చుతు౦ద్.ి అలాుక్షరాల అనలాురా రచనకు ఉపయోగపడ ే

ఇటువ౦టట జ్ాతీయాలను, స్ామ తలను కనసయశులక౦ తరావతి రచయితలు ఎ౦త వరకు 
వాడసరనిద్ి పరిశ్రలి౦చసలిాన అ౦శమ.ే    

2. 2. జ్ాతీయాలు, స్ామ తల అనువాద విధసనసలు - పరిశ్రలన: 

 మానవుడు జ్౦తుదశ ను౦చి నటేట ఆధునిక మనిష్గా పరిణసమ౦ చ ౦ద్ేవరకూ తన 
జ్ాఞ నసనిి విసర రి౦చుకు౦టూనే ఉనసిడు. త్ొలినసళు స౦గతి ఎలావునసి భాష్ అన ే
స్ాధనసనిి(లిపత్్ో సహా) తయారుచసేుకుని నసటట ను౦డమ, మనిష ్తను ప్ొ ౦ద్ని జ్ాఞ నసనిి 
కాలాతీత౦ చయేగలిగాడు. భరగోళ్ళక, రాజ్కీయ, ఆరాిక, స్ామాజిక కారణసలవలి భాష్ 
విభిని(మా౦డలిక) రూప్ాలను స౦తర౦ిచుకొని, పతో్ేయక భాష్లుగా విడడవడడ౦ద్ి. ద్ీనిత్ో ఆయా 
భాష్లోి ని జ్ాఞ న౦ ఏకొద్ిా  సమమహాలకో, సమాజ్ాలకో పరిమితమ పై్ర యి౦ద్ి [భిని భాష్లుగల 
సమాజ్ాలు ఏద్ద  ఒక భాష్కు ప్ాోధసనసయనిి ఇచిి (ఉద్స: స౦సకృత౦) ఆ భాషాజ్ాఞ నసలను కొనిి 
వరాగ లక ే అ౦ద్ి౦చడ౦వలి కూడస జ్ాఞ నసభివృద్ిధ కి ఆట౦క౦ ఏరుడడ౦ద్ి.]. ఏ కారణ౦ వలినెైనస 
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భిని భాష్ల పోజ్లు ఒక చోట చేరినపుడు వారి మధయ భావపసో్ారానికి ఆ రె౦డు భాష్లు 
త్ లిానవారు సహాయకారి అవుత్సరు. ఇలా౦టట స౦దరాభలే అనువాద పోకిీయకు పునసదులు 
వేసు౦టాయి. "ప్ర రుిగరస్, ఫెో౦చ్, బిోటటష్ జ్ాతీయులు 16, 17 శత్సబుా ల ను౦చి వాయప్ార౦ కోస౦ 
భారతద్ేశ౦లో పవోేశి౦చిన తరావత దుబాస్తటల అవసర౦ ఏరుడడ౦ద్ి. దుబాస్త ్అనేద్ ి ద్ివభాష ్
ను౦చి వచిి౦ద్ి. దుబాస్త్ అ౦టే రె౦డు భాష్లు త్ లిానవాడు"(రాధసకృష్ణ , బమదరాజు. 
2003:08).  

సూా ల౦గా అనువాద్సనిి ’ఒక భాష్లోవుని విష్యానిి వేరొక భాష్లో అ౦ద్ి౦చడ౦’ 
అని చ పువచుి. అనువాద్సనికి తరుీ మా, భాషా౦తరరకరణ వ౦టట పరాయయ పద్సలునసియి. 
త్ లుగు లక్షయ భాష్గా చసే్తర అనువాద్సలిి ఆ౦ధీోకరణ, త్ నిగి౦పు, త్ లుగరకరణ అని చ పువచుి. 
ఇ౦గరిష్ులో అనువాద్సనిి ‘Translation’ అ౦టారు. ఇదారు మనుష్ుల మధయ 
భావవినిమయానికి భాష్ వారధి అయిత్ే, భిని భాష్ల మధయ భావవినిమయానికి అనువాద౦ 
వారధిగా నిలుసుర ౦ద్ి. మమల భాషా రచయితకూ, లక్షయ భాషా ప్ాఠకుడడకీ మధయ పరసుర 
అవగాహన ఏరుడడసనికి కావలిాన పరిస్త్ాతులను కలిు౦చవలస్తన్ బాధయత అనువాదకునిద్ే.  
 వ౦దల స౦వతారాలను౦డమ భాష్ల మధయ అనువాద౦ జ్రుగుతునసి ద్నీికి ఒక పోత్ేయక 
పోకిీయగా, పరిశోధనస౦శ౦గా ఆధునిక కాల౦లోనే గురిర౦పు వచిి౦ద్ి. ఉద్సహరణకు త్ లుగు 
స్ాహితయ౦ ఒకరక౦గా అనువాద౦త్ోన ేమొదల ై౦దని చ ప్ాులి. ప్ాోచీన కవులు తమ రచనలలో 
స్ొ ౦త కలునలు కూడస జ్యడడ౦చడ౦వలి వీర ిరచనలు అనుసృజ్నలు అయినసయి. పోప౦చీకరణ 
పోభావ౦త్ో నేడు భిని భాష్ల పజో్ల మధయ స౦బ౦ధ బా౦ధవాయలు పరెుగుతునసియి. ఇతర 
భాష్లు త్ లియని ప్ాఠకులకు వేరు వేరు  భాష్లోి ని స్ాహిత్సయనిి చదవడసనికి అనువాదమ ే
శరణయ౦. ద్ీనికి తగటుట గానే అనువాద ప్ాోధసనయ౦ కూడస పెరుగుత్ో౦ద్ి. "ఆధునిక యుగానిి 
అనువాదయుగ౦ అనవచుి. పోప౦చ స్ాహితయ౦ భిని భాష్లోి కి అనూద్తి౦ అవుతూ 
ఉ౦ద్"ి(రాధసకృష్ణ , బమదరాజు.2003:08).  

అనువద్ి౦చ ేఅ౦శానిి బటటట  అనువాద విధసన౦ మారుతు౦ద్.ి ఈ విధసనసలన్ని కలిస్త ్
అనువాద పోకియీను ఒక శాసర ౦ిగా మారాియి. అ౦దువలి అనువాద్సనిి వివిధ స్ాా యిలలో 
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అధయయన౦ చయేాలిాన అవసర౦ ఏరుడడ౦ద్ి. అనువాద్సనిి పధోసన౦గా 
మమలవిధయేానువాద౦, స్తరవచసఛనువాద౦ అని రె౦డు రకాలుగా చ పువచుి. ఇ౦దులో మళీు 
స్ాహిత్సయనువాద౦, శాస్ార ా నువాద౦ అని విభాగాలునసియి. పోకియీను బటటట  స్ాహిత్సయనువాద౦ 
కవిత్సవనువాద౦, వచనసనువాద౦ అని రె౦డు రకాలు. కవితవ౦ అనదే్ి కవి మనసుాలో చ లరేగే 
భావాలకు భాష్ ద్సవరా ఇచిిన భరతిక రూప౦. కవిత్సవనువాద౦ అతయ౦త కష్టస్ాధయమ నైద్ి. 
కవితవ౦లో వాడే ఛ౦దసుా, అల౦కారాలు, లయ, ప్ాోస వ౦టటవి కవిత్సవనువాద్సనిి స౦కిిష్ట౦ 
చేశాయి. కవిత్సవనువాదకుడు కవి కూడస అయి ఉ౦డసలి. అపుుడే అనువాదకుడు మమలభాషా 
కవి హృదయానిి అరా౦ చేసుకోగలడు. అలాగ ేకవిత్సవనువాద౦లో పోతీకలు ఎకుకవ. వీటటని 
అద్ ేపదధతిలో అనువద్౦ిచడ౦ కుదరదు. "అనువాద౦లో కవిత్సవనువాద౦, వచనసనువాద౦ 
రె౦డూ ఉనిపుటటక ీ ఈనసడు సమసయగా మారుతునిద్ి వచన వాఙ్మయ అనువాదమ"ే 
(రామచ౦ద్సోరెడడి , రాచమలుి . 2011: 169). నవలలు, కథసనికలు వ౦టట స్ాహిత్సయనేికాక ఇతర 
భాష్లోి  వచిిన శాసర ,ి స్ా౦కేతిక, విజ్ాఞ న, వినోద ర౦గాలకు చ ౦ద్ని అ౦శాలను కూడస నడేు 
అనువాద౦ ద్సవరా భిని భాష్ల పోజ్లు త్ లుసుకోగలుగుతునసిరు. అ౦దువలి వచనసనువాద 
ప్ాోధసనయత పెరిగి౦ద్ి. వచనసనువాద౦ కూడస అ౦త సులభమేమీ కాదు.  

ఒక భాష్(మమలభాష్) ను౦డడ, వేరొక (లక్షయభాష్) భాష్లోకి అనువాద౦ చేస్తరవారికి 
రె౦డుభాష్ల స్ాహితయ౦, చరితో, స౦సకృతులత్ో పరిచయానికి మి౦చిన స౦బ౦ధ౦ ఉ౦డసలి. 
ముఖయ౦గా అనువాద౦ చద్వి ే ప్ాఠకుడడకి ’అ౦శానికి స౦బ౦ధి౦చి అనువాద౦ 
అనిప్౦చవచుిగాన్న, భాష్పర౦గా అనువాద౦ అనిప్౦చకూడద’. అ౦టే లక్షయభాషా (ఏ 
భాష్లోకి అనువద్సిుర నసిమో ఆ భాషా) ప్ాఠకుడడకి స్ొ ౦త భాషా రచనలా అనిప్౦చసలి. 
"మమల భాష్లోని నిరామణసనిి దృష్టలో ఉ౦చుకొని లక్షయభాష్లోని నిరామణసనికి అనుగుణ౦గా 
మమలభాష్లోని ఆలోచనలనూ, భావాలనూ వెలిడడ౦చడమ ే అనువాద౦" (భారగవీరావు. 
2006:04). భాష్లోని వివిధ స్ాా యిలను అనుసర౦ిచి కూడస అనువాద౦ పద్సనువాద౦, 
పదబ౦ధసనువాద౦, వాకాయనువాద౦ అని వివిధ రకాలు. సమగీత, సుష్టతల కోస౦ ఇనిి రకాల 
అనువాద పదధతులను ఏరురిచసరు. అయిత్ే పెై అనువాద విధసనసలోి ని సమసయలన్ని ఒక ే 
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పోకిీయలో ఎదురైెనపుుడు, అనువాదకుని పతోిభకూ, స్ామరాధ ానికీ ఆ అనువాద౦ గరటురాయి 
అవుతు౦ద్.ి అటువ౦టట విధసనసనికి ఉద్సహరణగా స్ామ తలు, జ్ాతీయాల అనువాద్సనిి 
చ పువచుి. ఈ రె౦డడ౦టట అనువాద విధసన౦లో స్ారూపయతలు ఉనిపుటటక,ీ జ్ాతీయాల, 
స్ామ తల లక్షణసలలో వెరైుధయ౦ కనిపస్ుర ౦ద్ి. ము౦దుగా జ్ాతీయాలను పరిశ్రలిద్సా ౦.  

2. 2. 1. జ్ాతీయాల అనువాద విధసనసలు - పరిశ్రలన: 

ఇ౦గరిష్ులో ’’Idiom’’ అన్న, హి౦ద్ీలో ’’ముహావర్’’ అన్న ప్లిచే ఈ పద్సనికి బరోణయ 
ఇ౦గరిష్ు- త్ లుగు నిఘ౦టువు భాషటయము, జ్ాతీయము అనే అరాా ల నిచిి౦ద్ి. నుడడకార౦, 
నసనుడడ అనేవి జ్ాతీయానికి పరాయయాలు. ఒక వయకిర భాషా స్ామరాా ానిి అతని భాషా 
వయవహార౦లోని జ్ాతీయాలు, స్ామ తల వాడక౦ ద్సవరా అ౦చనస వయేవచుి. "పోతి 
భాష్లోనూ జ్ాతీయాలకు పోత్ేయక స్ాా నము౦ద్.ి ఏ భాషా వయవహరర అయినస ఆ భాష్లోని 
జ్ాతీయాలను ఒ౦టపటటట౦చుకొని, సమయానుకూల౦గా పోయోగి౦చినపుడే, ఆ భాష్లో 
రాణిస్ార డు"( విజ్యలక్ష్డమ, మమల . 1999:1). భాషాశాసర  ిరరత్సయ జ్ాతీయానిి ఒక పదబ౦ధ౦గా 
చ పువచుి. అయిత్ే ఇ౦దులోని "విడడవిడడ పద్సల అరాా లను కలిప్త్ ేవచేి మొతర౦ అరా౦ క౦ట ే
వేరెైన అరాా నిివవడ౦" జ్ాతీయాల లక్షణ౦. "Idiom- A phrase which means something 

different from the meaning of the separate words from which it is formed (Longman 

Dictionary)". ఈ లక్షణ౦ కవితవ౦లోని ’వయ౦గాయరా౦’అనే లక్షణసనికి దగగరగా ఉ౦ద్ి. ఆ౦గి౦లోని 
Phrasal Verbs కూడస నుడడకారాలే, ఉద్స: Get in(లోపలికి ర౦డడ), Get down(కి౦దకు 
ద్ిగ౦డడ). త్ లుగులో మమల . విజ్యలక్ష్డమగారు జ్ాతీయాలపెై పరిశోధన చేస్త్ వాటట లక్షణసలనూ, 
అవి ఏరుడే విధసనసలనూ వివరి౦చసరు. రూపస్ామయ౦, భావస్ామయ౦ ఉని భినిభాష్ల 
జ్ాతీయాలకు కోశాలు ఏరురుచుకోవాల౦టూనే, తులనసతమక పదధతిలో జ్ాతీయాలను 
పరిశ్రలి౦చసలిాన అవసరానిి త్ లియజ్ేశారు.  

జ్ాతీయాలను అనువద్ి౦చడసనికి ము౦దు వాటటని గురిర౦చసలి. మమలభాష్లోని 
జ్ాతీయ౦త్ో స్ామయ౦ ఉని లక్షయభాషా జ్ాతీయానిి గురిర౦చసలి. అయిత్ ే మమలభాష్లోని 
జ్ాతీయ౦ ఇచేి అరాా నిి లక్షయభాషా జ్ాతీయ౦ ఎ౦తమేరకు ఇసుర ౦దనేద్ ి ఇకకడ 
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ఆలోచి౦చవలస్తన్ విష్య౦. ఉద్సహరణకు హి౦ద్ీలో ’’నౌ ద్ద  గాయరహ్ హో నస’’ అన ేజ్ాతీయానికి 
త్ లుగులో ’కాళుకు బుద్ిధ  చ పుడ౦ ’ అని స్ామయ౦గా చ పువచుి. అయిత్ ే హి౦ద్ీలోని 
జ్ాతీయానిి ప్ర లీసుల ను౦డడ తపు్౦చుకోవడ౦ అని అరా౦లోన ే ఎకుకవగా వాడత్సరు. 
త్ లుగు జ్ాతీయానికి ఇటువ౦టట పోయోగ పరిమితి లేదు. స౦సకృతిక ి చ ౦ద్ిన జ్ాతీయాల 
అనువాద౦ కూడస కష్టస్ాధయమ ైన పనే. ’గొ౦త్ మమ కోరెకలు’ అన ేజ్ాతీయ౦ మహాభారత౦లోని 
కు౦తి కథను ఆధసర౦ చేసుకొని ఏరుడడ౦ద్ి (జ్ానపదుల భాష్లో శావస౦(క), నసద౦గా(గ) 
మారడ౦ సహజ్౦). కు౦తిలా అస౦దరభపు కోరికలూ, అత్సయశత్ో కూడడన కోరెకలూ 
కోరకూడదన ే అరా౦లో ఈ జ్ాతీయానిి పయోోగిస్ార రు. ఇటువ౦టట జ్ాతీయాల అనువాద౦ 
కుదరనిపని. "in translating Idiomatic into idiomatic language, it is particularly 

difficult to match equivalence of meaning with equivalence of 

frequency"(Newmark, P. 1988: 28). అనువాదకునికి రె౦డుభాష్ల స౦సకృతులపె ై
అవగాహన ఉనిపుడు కొ౦తవరకూ ఈ సమసయను అధిగమి౦చవచుి. ఉద్సహరణకు భగరరథ 
పోయతి౦- Herculean task. ద్ీనిన ేసమీకరణ విధసన౦ (method of assimilation) అ౦టారు. 
భరగోళ్ళక, వాత్సవరణ పరసి్త్ాతులు కూడస జ్ాతీయాల పుటుట కకు కారణ౦ అవుత్సయి. ఇటువ౦టట 
స౦దరాభలలో అనువాదకుడు ఆచితూచి వయవహరి౦చసలి. ఇ౦గరిష్ులో హారిధక స్ావగత్సనికి 
‘Warm Welcome’ అన్న, రాతిగు౦డ కు ‘Cold heart’ అన్న నుడడకారాలునసియి. యమరప్ 
ద్ేశాలు చలిప్ాో౦త్సలు కాబటటట  అకకడ ఎ౦డకు ప్ాోధసనయతను ఇస్ార రు. జ్ాతీయాల అనువాద౦పె ై
మొదటటతర౦ అనువాదకుల ను౦డమ చరిలు జ్రుగుతూనే ఉనసియి. నెడైస, పటటర్ నూయమార్క, 
బేకర్, కాట్ ఫర రి్, బో లానసథ్ తివారర వ౦టటవారు జ్ాతీయాల అనువాద్సనికి స౦బ౦ధి౦చి కొనిి 
పదధతులను పరరొకనసిరు. వాటటలో ముఖయమ నైవి నసలుగు. 

a. మమలభాష్, లక్షయభాష్ ఒకే కుటు౦బానికి చ ౦ద్ిన భాష్లుగాన్న, స్ా౦సకృతిక౦గా, 
భాషాపర౦గా ఆద్సన, పదో్సనసలు ఎకుకవగా జ్రిగిన భాష్లుగాన్న అయినపుడు భావ౦లోనూ, 
శబా౦లోనూ సమానమ నై జ్ాతీయాలను ఎనుికోవాలి. ఉద్స: Dogs Life- కుకక బతుకు. 
స్ా౦సకృతిక౦గా దూరమ ైన భాష్ల మధయ ఈ పదధతి అ౦త సులభ౦ కాదు. “If the TL (Target 
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Language) has no formally corresponding features, the text, or the item, is 
(relatively) untranslatable" (Catford, 1965: 94). 

 b. రూప౦లో స్ామయ౦ లేకప్ర యినస భావ౦లో స్ామయ౦ వుని జ్ాతీయాలను ఎ౦చుకోవాలి. 
భిని కుటు౦బాలకు చ ౦ద్ిన భాష్ల మధయ అనువాద౦ చేస్తరపుుడు ఈ విధసన౦ పనికివసుర ౦ద్ి. 
ఉద్స: Something is better than nothing- చచిినసడడ పెళ్ళుకి వచిి౦ద్ే కటి౦ లేద్స గుడడిలో 
మ లి.  

c. పెై రె౦డు విధసనసలూ పనిచయేనపుడు లక్షయభాష్లో మమల భాషా జ్ాతీయానిి వివరి౦చసలి. 
ఉద్స: రోడుి న పడసి డు-He lost all his money and wealth. 

d. మమలభాష్లోని జ్ాతీయానికి పద్సనువాద౦ చయేడ౦. ఈ విధసనసనిి కొ౦తమ౦ద్ ి
అనువాదకులు తపుుపడుతునసిరు. "A literal word for word translation of the idioms 

into another language will not make sense" (Larson.1984: 48). 

  ఆధునిక కాల౦లో ముఖయ౦గా పతిోకా భాష్లో ఈ విధమ నై అనువాద రూప్ాలు 
కనిుసుర నసియి. జ్నవయవహార౦లో నిలిచినపుడ ే ఇటువ౦టట పదబ౦ధసలు జ్ాతీయాల 
గౌరవానిి ప్ొ ౦దుత్సయి. పతిోకలు పద్ేపద్ే ఈ విధమ ైన అనువాద జ్ాతీయాలను వాడుతూ 
వాటటకి పచోసరానిి కలిగి౦చసయి. ఉద్స: Black Money- నలిడబుబ. ఇవికాక కొనిి 
స౦దరాభలలో అ౦తగా అవసర౦ లేనిచోటి జ్ాతీయాలను త్ొలగి౦చడ౦ (Deletion), లక్షయ 
భాష్లో పోభావవ౦త౦గా చ పుడసనికి కొనిి జ్ాతీయాలను చేరిడ౦ (Addition) వ౦టటవి 
చేసుర ౦టారు.  

2. 2. 2. స్ామ తల అనువాద విధసనసలు - పరిశ్రలన: 

 స్ామ తలను ఆ౦గి౦లో ’Proverb’ అన్న, హి౦ద్ీలో ’కహావత్’ అన్న అ౦టారు. 
స్ామ తలకు సరెనై, సమగీమ ైన నిరవచన౦ ఇపుటట వరకూ లేదనే చ ప్ాులి. అలాగే స్ామ తల 
పుటుట కనూ నిరుా ష్ట౦గా నిరణయి౦చి చ పులేము. స్ామ తలు సమాజ్ అనుభవ౦ ను౦చీ, 
లోకజ్ాఞ న౦ ను౦చీ పుడత్సయి. అ౦దువలి ఆయా భాషా సమాజ్ాల స౦సకృతిన్న, చరితనోూ, 
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మానవ నెైజ్ాన్ని పోతిబి౦బిస్ార యి. "స్ామ తల పుటుట పూరోవతరరములను గమరిి త్ేలుిట కూడ 
సులభమగు పని కాదు. ఏ స్ామ త ఏ స౦దరభమున ఎవరు రూపొ్ ౦ద్౦ిచిరో చ పుుట స్ాహస 
స్ాధయమ నైచ  ో కావచుినుగాని సతయ సమమతమగుట కష్టము"(వే౦కటావధసని, 
ద్ివాకరి.2007:03). డస|| టట. వి. రామనరసయయ తమ త్ లుగుస్ామ తలు అని గీ౦థ౦లో 
ననియ భారత౦ మొదలుకొని ప్ాోచీన స్ాహితయ౦లో స్ామ తల వాడకానిి వివరి౦చసరు. 
జ్ాతీయాలు పదబ౦ధసల ైత్ే స్ామ తలు వాకాయలుగా ఉ౦టాయి. పోతీ వాకయ౦ రె౦డు భాగాలుగా 
ఉ౦డడ, రె౦డడటట మధసయ ఆల౦కారిక చమతకృతి కనిప్సుర ౦ద్ి. ఆధునిక స్ాహితయ౦లో వీటట వాడక౦ 
తగుగ త్ో౦ద్ి, అయినపుటటకీ నేడు కూడస స్ామ తలు ఏరుడుతునసియి. ఉద్సహరణకు "ఆ రోడుి  
ఈ రోడుి  ఇగురేస్తరర  త్సరోీ డుి  త్సలి౦పరస్త్౦ద౦ట"(రవి కళీయణ చకీవరిర, ఆరేమ౦డ. 2006: 180).  

స్ామ తల పోయోగ౦ రచనకు సొ్ ౦తదనసనిి(భాషా, శ ైలుల పర౦గా) చేకూరుసుర ౦ద్ి. 
ప్ాో౦త్సలకూ, భాష్లకూ అతీతమ ైన మానవనెైజ్౦ స్ామ తల పుటుట కకు కారణ౦ అయినపుడు 
భిని భాష్లలో స్ారూపయత కలిగిన స్ామ తలు ఉ౦డే అవకాశ౦ ఉ౦ద్.ి ఉద్సహరణకు Barking 

dog seldom bite- అరచిే కుకక కరవదు. ఇద్ ిజ్ాతీయాల అనువాద విధసన౦లోని మొదటట 
పదధతిక ిచ ౦ద్ినద్ి. రె౦డవద్ి రూపస్ామయ౦ లేనపుడు, భావ౦లో స్ారూపయతగల స్ామ తలను 
లక్షయభాష్లో వాడడ౦. ఉద్స: Don’t count the chicken before the eggs hatched- ఆలూ 
లేదు, చూలూ లేదు, కొడుకు పరరు స్ర మలి౦గ౦. ఇక మమడవ పదధతి కొతర  స్ామ తలను 
తయారుచసేుకోవడ౦. స్ామ తల వాడకమ ేతగిగన నటేట కాల౦లో అనువాదరూప౦లో స్ామ తల 
తయారర గురి౦చి ఆలోచి౦చసలిాన అవసర౦ ఉ౦ద్ి. అనువాదకుని స్ామరాా ానిి బటటట  ఈ విధసన౦ 
అనుసరి౦చసలిా ఉ౦టు౦ద్ి. పె ై మమడు విధసనసలూ కుదరని స౦దరభ౦లో మమలభాష్లోని 
జ్ాతీయానికి లక్షయభాష్లో వివరణ ఇవవటమ ే సరెైన మారగ౦. మొతర౦గా అనువాద౦లో 
స్ామ తను త్ొలగ౦ిచడ౦ అనేద్ ిమ౦చి పదధతి కాదు. సరెనై కారణ౦ ఉనిపుడ ేత్ొలగి౦పులా౦టట 
పనులు చయేాలి.      
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 మొత్సర నికి జ్ాతీయాలనూ, స్ామ తలనూ వాడడ౦ అనేద్ ిశ ైలికి స౦బ౦ధ౦ిచిన అ౦శ౦గా 
చ పువచుి. మమలభాష్లోని జ్ాతీయాలు, స్ామ తల అనువాద౦ ద్సవరా మమలరచనస శ ైలిని 
కూడస అ౦ద్ి౦చే వీలు౦ద్ి. అ౦దువలి అనువాదకుడు రె౦డు భాష్లోి ని జ్ాతీయాలు, 
స్ామ తలను ఎకుకవగా త్ లుసుకోవాలి. రె౦డుభాష్లోి ని స్ాహిత్సయనిి నిర౦తర౦ చదవడ౦ 
ద్సవరా అనువాదకుడు ఈ నెైపుణసయనిి స౦ప్ాద్ి౦చవచుి. కేవల౦ స్తద్్సధ ౦త్సలను ముకుకన 
పెటుట కుని౦త మాత్సోన ఉతరమానువాద౦ సృజి౦చగల మనుకోవడ౦ భమో. నిర౦తర స్ాధన 
చేసూర  అనువాద౦లోని స్ాధక బాధకాలను సవయ౦గా త్ లుసుకోవడ౦ అనువాదకుడు తపుక 
మోయవలస్తన్ బాధయత. అపుుడ ే లక్షయభాషా ప్ాఠకుడడని చద్విి౦పజ్యేగల మ౦చి 
అనువాద్సనిి అ౦ద్ి౦చగల౦. అపుుడ ేఅనువాద పయోోజ్నమమ నెరవరేుతు౦ద్ి.    
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అధసయయ౦ - 3 

కనసయశులక౦ నసటక౦ - ఇ౦గరిష్ు అనువాద౦ (Girls for  Sale) లోని 

జ్ాతీయాలు, స్ామ తల అనువాద పరశి్రలన 

 
 

3. 1. కనసయశులక౦ నసటక౦ - ఇ౦గరిష్ు అనువాద౦(Girls for Sale) పరిశ్రలన: 

 అనువాద నసణయతను పభోావిత౦ చసే్తర చసలా అ౦శాలలో ఒకటట, అనువాద౦ జ్రిగే రె౦డు 
భాష్ల మధయనుని స్ానిిహితయ౦. ప్ాోద్శేిక౦గా దగగరగా ఉని రె౦డు భాష్ల మధయ స౦సకృతీ 

వినిమయ౦, పదజ్ాల వినిమయ౦ వ౦టటవి స్ాధసరణ౦గా జ్రుగుతు౦టాయి. ఇటువ౦టట భాష్ల 

మధయ అనువాద౦ సులభ౦. దగగరగా లేని భాష్ల మధయ అనువాద౦ కష్ట౦. ఉద్సహరణకు 
భారతీయ భాష్లలో ఔతరరాహిక, ద్సక్ష్డణసతయ భాష్లకు జ్నయ జ్నక స౦బ౦ధ౦ లేకప్ర యినస, 
తరాలతరబడడ దగగరగా ఉని కారణ౦గా ఈ భాష్ల మధయ అనువాద౦ సులభ౦. కాన్న భారతీయ 

భాష్లకు, యమరోప్యన్ భాష్లకూ మధయ అనువాద౦ అ౦త సులభ౦ కాదు. “భాషా 
నిరామణసనికి స౦బ౦ధి౦చి, స్ా౦సకృతికా౦శాలకు స౦బ౦ధి౦చి మమల భాష్కు, లక్షయభాష్కు 
త్ేడసలు ఎకుకవగా ఉనిపుడు అనువాద౦ మరి౦త కష్టతరమౌతు౦ద్”ి (రాధసకృష్ణ , బమదరాజు. 

2003: 09).  

అనువాద విధసనసనిి కష్ట౦గా మారేి మరో అ౦శ౦ భాషా స్ాా యి. ఏద్ నైస అ౦శానిి 

వివరి౦చగల పదజ్ాల౦ ఒక భాష్లో ఎ౦త ఉ౦ద్ి అనిద్ి ఆ భాష్ స్ాా యిని నిరణయిసుర ౦ద్.ి 

అనువాద౦లో ఏ భాష్ను౦డడ అనువాద౦ జ్రుగుతు౦ద్ద  ఆ భాష్ను మమలభాష్, ఏ భాష్లోకి 

అనువాద౦ జ్రుగుతు౦ద్ద  ఆ భాష్ను లక్షయభాష్ అని అ౦టారు. మమలభాష్ (పదజ్ాల౦ పర౦గా) 
ఎకుకవ స్ాా యిలోఉ౦డడ, లక్షయభాష్ తకుకవ స్ాా యిలో ఉనిపుడు అనువాద౦ కష్ట౦ 

అ౦టూ౦టారు. ఉద్సహరణకు ఇ౦గరిష్ు ను౦డడ త్ లుగులోకి జ్రిగే అనువాద్సలు. త్ లుగులో 
అమమరర భావనలకు చ ౦ద్ిన పదజ్ాల౦ తకుకవ. అ౦దువలి స౦సకృత పద్సలత్ో కాన్న, నేరుగా 
మమలభాష్ (ఆ౦గి) పద్సలను వాడడ౦ ద్సవరా కాన్న ఈ లోటును భరరర చేసుర ౦టారు. నిజ్ానికి 
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రాతలో స౦సకృత౦, ఉచసిరణలో ఆ౦గి౦ వాడుక ఎకుకవగా ఉ౦ద్ి. ఈ రె౦డు పదధతులత్ోప్ాటుగా 
ఒక కొతర  విధసన౦ ఈ మధయనే రూపుద్దిుా కు౦టో౦ద్ి. అద్ ేమా౦డలిక పద్సలత్ో అనువాద౦. 

అనయభాషా పోభావ౦ ఉనిపుటటకీ అచిమ ైన త్ లుగు పద్సలు మా౦డలికాలలోనే ఎకుకవ. 

అటువ౦టట పద్సలత్ో అనువాద౦ జ్రిగిన రూప్ాలు ఇపుటటకే మా౦డలికాలోి  కనిప్సుర నసియి. 

ఉద్సహరణకు Telephoneను 'బొ ౦గుమీదబొ ౦గు' అన్న, Refrigeratorను 'చద్ిాపెట ట ' అన్న కొనిి 

ప్ాో౦త్సలోి  ప్లుసుర నసిరు.  
తమిళళలు ఈ విష్య౦లో మనక౦టే ము౦దునసిరు. ఉద్సహరణకు రేడడయోను 

'ఇస్తెపైెట ట ' (స౦గరత౦ పెట ట) అన్న, పరి బాక్స స్త్౦గర్ ను 'ప్నసిడడ ప్ాడగర్' (నపేథయ గాయకుడు) అన్న 

వాడుక భాషా పద్సలత్ో అనువాద౦ చేసుకునసిరు. త్ లుగులో ఇలా౦టట అ౦శాలపెై పరిశోధనలు 
ఈ మధయనే మొదలయాయయి. పెై అ౦శాలన్ని ఇతర భాష్ల ను౦డడ త్ లుగులోకి అనువాద౦ 

జ్రిగేపుుడు ప్ాటట౦చసలిాన విధివిధసనసలను గురి౦చి చ పరువి. మరి త్ లుగు ను౦డడ ఇతర 

భాష్లోి కి అనువాద౦ పరిస్త్ాతి ఏమిటట? ఇ౦తకు ము౦ద్ే చ ప్ునటుట  త్ లుగులో అమమరర 
భావనలకు, శాసర  ి స్ా౦కేతిక ర౦గాలకు చ ౦ద్ిన పదజ్ాల౦ తకుకవ. అ౦దువలి పదజ్ాల౦ 

అధిక౦గా కలిగిన భాష్లోి కి (స౦సకృత౦, యమరోప్యన్) అనువాద౦ సులభ౦ అని చ ప్ాులి. 

త్ లుగులో పోమాణ భాష్ ఆధసర౦గా జ్రిగే అనువాద్సలకు మాతోమ ే ఈ సూత్సో నిి 

అనువరిర౦చుకోవాలి. ఎ౦దుక౦టే త్ లుగు మా౦డలికాలలో పదజ్ాల౦ ఎకుకవగానే ఉ౦ద్ి. 
ఇ౦గరిష్ు మాటలకు అనువాద రూప్ాలు మా౦డలికాలలో కనిప్సుర నసియనిద్ి పెైన చూశా౦. 

పెైగా మా౦డలికాలలో స౦సకృతి, ప్ాో౦తీయత్స ముదోలు ఎకుకవ. తమవెైన నుడడకారాలు, 
స్ామ తలత్ో తమ భాష్ను మా౦డలికులు పరపిుష్ట౦ చేసుకునసిరు. కాబటటట  మా౦డలిక భాష్ 

ను౦డడ అనువాద౦ చయేడ౦ అ౦త సులువు కాదనే అనిపస్ుర ౦ద్ి. “అ౦దులోనూ భారతీయ 

భాష్లోి ని ప్ాత కాలపు పుసరకాలను ఆధునిక ఇ౦గరిష్ు ప్ాఠకులకి అనువాద౦ చ యాయల౦ట ే

ద్సద్సపు అస్ాధయ౦ అని చ పుదగని౦త కష్ట౦” (నసరాయణరావు, వెలేిరు. 2006: 02). ఇ౦తటట 
అస్ాధసయనిి సుస్ాధయ౦ చేస్త్న వలెేిరు నసరాయణరావుగారి శమీకు పోతిరూప౦ కనసయశులక౦ 

నసటకానికి వారు చేస్త్న ఇ౦గరిష్ు అనువాద౦ “Girls for Sale”.  
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 అనువాద విధసనసనిి చరిి౦చే ము౦దు మమల గీ౦థ౦పెై అనువాదకుని 

అభిప్ాోయాలను త్ లుసుకోవడ౦ మ౦చిద్ి. కనసయశులక౦ నసటక౦పెై, గురజ్ాడపె ై
నసరాయణరావుగారు తమవెైన కొనిి పోతిప్ాదనలను పరిశోధనసతమక౦గా “The Play in 

Context: A Second Look at Apparao's Kanyasulkam” పరరుత్ో అనువాద౦ చివరలో 
వివరి౦చసరు. అ౦దులో ముఖయమ ైనద్ి ఇపుటటవరకూ కనసయశులాకనిి విమరిశ౦చిన 

విమరశకుల వరూ అప్ాురావుగారి ఉద్ేాశాయనిి సరిగా అరా౦ చేసుకోలేకప్ర యారు అనేద్ి. స౦ఘ 

స౦సకరణ, వేశాయవయవసా నిరూమలన, బాలయ వివాహాల నిరసన అనే మమడు అ౦శాలు ఈ నసటక౦ 

పోధసన లక్ష్యయలుగా ఏ కొద్ిామ౦ద్ద  తపు మిగత్స విమరశకుల౦దరూ చ ప్ాురన్న, అద్ ినసటకానిి 

ఒక ేకోణ౦లో చూస్త్ చసే్తన్ విమరశ అన్న నసరాయణరావుగారి వాద౦. "So in the end, while on 

the one hand Apparao is celebrated as a great poet and his play is extolled as the 
greatest work in modern Telugu literature, his work has remained woefully 
misunderstood” [మొతర౦మీద అప్ాురావుగారు ఒక గొపు కవిగా కీరిర గడడ౦చసరు, ఆయన 

నసటక౦ ఆధునిక త్ లుగు స్ాహితయ౦లో స్ాటటలేని రచనగా గురిర౦పు పొ్ ౦ద్ి౦ద్ి. కాన్న ఆయన 

రచనను సరిగా అరా౦ చేసుకోలేక ప్ర వడ౦ బాధసకర౦.] (Narayana Rao, Velcheru. 2011: 

284).  
"మరి ఇ౦తకాల౦ విమరశకులు ఈ నసటకానిి ఎ౦దుకు సరిగా అరా౦ 

చేసుకోలేకప్ర యారు? ఈ నసటక౦ సమాజ్౦ కుళ్ళుప్ర యి౦దని, స౦సకరణే శరణయమని ఉద్దబధ 

చేసుర నిదని ఎలా చూశారు? ఇ౦దుకు నసరాయణరావుగారు నసలుగు ముఖయ కారణసలను 
చ బుతునసిరు. మొదటట కారణ౦: ఈ నసటక౦ పోచురణ - ద్సని పోదరశన (1892) కి స౦బ౦ధి౦చిన 

స౦దరభ౦. రె౦డవ కారణ౦: ఉమమడడ మద్సో సు రాష్ట ౦ాలో వలసరాజ్య ప్ాోబలయ౦వలి వచిిన 

సమకాలీన స్ాహితయ, రాజ్కీయ వాత్సవరణ౦. మమడవ కారణ౦: త్ లుగు రచయితలపెై, ఆధునిక 

విద్సయవ౦తులపెై టాగమరుగారి పోబల పభోావ౦. నసలుగవ కారణ౦: మారికిసుట లు వాళు స్ా౦ఘిక 

రాజ్కీయాల కోస౦ ఈ నసటకానిి సవ౦త౦ చసేుకోవడ౦" (వె౦కటేశవరరావు, వేలూరి. 2007: 

04). ఈ కారణసలనిి౦టటన్న నసరాయణరావుగారు తన వివరణలో చరిి౦చసరు. 
నసరాయణరావుగారి వివరణలోని కొనిి అ౦శాలు విమరశకులకు పని కలిు౦చేవిగా ఉనసియి. 
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ఆనసటట సమాజ్౦ స౦పోద్సయపు కటుట బాటిత్ో కుళ్ళుప్ర లేదన్న, బిోటీష్ువారి రాకకు ము౦ద్ే 
ఆధునికత దక్ష్డణభారత౦లో పవోేశి౦చి౦దన్న వెలేిరు వారి వాద౦. సహజ్మ ైన సమాజ్ 

పరిణసమ౦గా ఏరుడడన ఈ ఆధునికతను బిోటీష్ు వలస ప్ాలన త్ చిిన ఆధునికత నసశన౦ 

చేస్త్౦దన్న, ఒక కృతిమో, శలాయవశిష్టమ నై అభుయదయ౦ వెపైు సమాజ్౦ పయోాణి౦చేలా 
చేస్త్౦దనేద్ి నసరాయణరావుగారి ముఖయ పతోిప్ాదన. ఈ అభిప్ాోయాలత్ోనే గురజ్ాడ 

కనసయశులక౦ మలికూరుు తయారు చేశారని నసరాయణరావుగారు చ ప్ాురు. వేలూరి 

వె౦కటేశవరరావుగారు నసరాయణరావుగారి వాదనను సమరిధసూర  వేర ే కోణ౦ ను౦చి 

కనసయశులాకనిి చదవ వలస్తన్ అవసర౦ ఉ౦దని చ ప్ాురు. వె౦కటేశవరరావుగారి పతో౦లోని 

కొనిిమాటలు -"స్ౌజ్నసయరావుత్ో అగిిహో త్సోవధసనులు చేస్తర స౦భాష్ణలు కతిర రి౦పులోి  
ప్ర వడ౦ మామమలు కాబటటట , వాళళు మమరుు లనే చితోమే మనకు కనిప్సుర ౦ద్ి. అలాగ ే

లుబాధ వధసనులు రామపు౦తులుత్ో చసే్తర స౦భాష్ణలు చసలా కుద్ి౦పులో ప్ర త్సయి. 

రామపు౦తులుని గేలిచేస్తర భాగ౦ స్ాధసరణ౦గా ప్ర తు౦ద్ి, ఈ కుద్ి౦పులోి ! కారణ౦: పోయోకరల 

’ఉద్ేాశయ౦లో’జ్నసనికి విసుగు పుడుతు౦దని భయ౦"(వె౦కటేశవరరావు, వేలూరి. 2007: 04). 

ఈ రకమ ైన కతిర రి౦పులు, కుద్ి౦పులూ వెలేిరువారి అనువాద౦లోనూ ఉనసియి. 

నసరాయణరావుగారి అనువాద౦త్ో స౦బ౦ధ౦ లేదని చ ప్ునస వె౦కటేశవరరావుగారి విమరశ 
కొ౦త “Girls for Sale” కూ వరిరసుర ౦ద్ి.  
 నసరాయణరావుగారు తన వాదనను సమరిధ౦చుకోవడసనికి ఇచిిన ఉద్సహరణలు కొనిి 

పరలవ౦గా అనిప్స్ార యి. ఉద్సహరణకు సుబిబ పెళ్ళువిష్యమ ై వారిచిిన వివరణ-“As soon as 

such wedding is announced, a whole village, across all castes, unites to prevent it 
from happening. From the priest to the policeman, from the servants to the school 
boys, everyone, including the bridegroom's own daughter, joins hands to foil it, and 
they make a fool of the cunning middleman who has arranged it and the 
septuagenarian groom who is foolish enough to fall for the idea. This clearly is not 
a society that normally allows such marriages to take place” [ఈ పెళ్ళు(బాలయవివాహ౦) 

గురి౦చి వినగానే ఊళళువుని అనిి జ్ాతులవాళళు, పెళ్ళుని తప్ు౦చడసనికి ఒకకటయాయరు. 
పూజ్ారి ను౦డడ ప్ర లీసుద్సకా, పనివారి ను౦డడ బడడకెళళు పస్త్పల్ాి డడవరకూ, పోతిఒకకరూ, చివరకు 
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పెళ్ళుకొడుకు సొ్ ౦తకూతురూ పెళ్ళు జ్రగకు౦డస అడుి కోవడసనికి చతేులు కలిప్ారు. పెళ్ళు 
కుద్ిరిిన జితుర లమారి మధయవరిర(రామపు౦తులు)ని, డ బ ైభఏళళు ద్సటటన ముసలి 

పెళ్ళుకొడుకుని బో లార కొటటట౦చి, మమరుు లుగా బయటపెటాట రు. కాబటటట  ఇటువ౦టట పెళ్ళుళుకి అపుటట 
సమాజ్౦ అనుకూల౦ కాదని త్ లుసుర ౦ద్ి.] (Narayana Rao, Velcheru. 2011: 272).  

వెలేిరువారు చ ప్ున పతోి ఒకకరికీ లుబాధ వధసనుి  పెళ్ళు అగిిహో త్సోవధసనుి  కూతురుత్ో 
తప్ు౦చడసనికి తప్ు౦చడసనికి తమవెనై కారణసలు ఉనసియి. ముఖయ౦గా మీనసక్ష్డ తన త౦డడోక ి

మళీు పెళ్ళు వదానడసనికిగల కారణ౦ తృతీయా౦క౦, ఒకటవ ర౦గ౦లో త్ లుసుర ౦ద్ి. 
రామపు౦తులు మధురవాణిత్ో మీనసక్ష్డ పోవరరన సరిగా లేకప్ర వడ౦ కూడస లుబాధ వధసనులు 
పెళ్ళు చేసుకోవడసనికి ఒక కారణ౦ అని చ ప్ార డు. ద్ీనిని బటటట  త౦డడో పెళ్ళు జ్రిగిత్ే ఆ ఇ౦టోి  తన 

ఆధిపతయ౦ చ లిద్ేమోనని భయ౦ మీనసక్ష్డని పెళ్ళు తప్ు౦చడసనికి పురిగొలిు౦దని చ ప్ాులి. 

ప్ర లీసు బిోటటష్ు నౌకరు. స్ాధసరణ౦గానే తన పెై అధికారుల ఆలోచనలను అనుసరి౦చి 

నడుస్ార డు. అ౦దువలి అతను పెళ్ళుని తపు్౦చసలనుకోవడ౦ వి౦త్మేీ కాదు. పూజ్ారి వేర ే

ప్లి(మాయగు౦ట)త్ో పళె్ళు చేయడసనికి మొదటట పెళ్ళుని ఆప్ాలనుకునసిడేగాని అతనికి బాలయ 
వివాహాల పటి ఎకకడస విముఖత ఉనిటుట  కనపడదు. నసటక౦ మొతర౦లో బాలయ వివాహాల పటి 

విముఖతను మనస్ా వాచస కనబరిి౦ద్ి ఇదారే. ఒకరు స్ౌజ్నసయరావు, రె౦డు మధురవాణి. 
గిరరశానికి కూడస ఇటువ౦టట ఉద్ేాశాలునసి అతని ఒపటనియనుా స౦దరాభనిిబటటట  
మారుతు౦టాయి. లుబాధ వధసనులు పెళ్ళు చసేుకు౦ద్ి మగప్లివాడని మధురవాణి, కరటకశాస్త్ర ,ి 
హెడుి కానిస్తరటబులుకు(?) తపు అనుయలకు త్ లియదు. అ౦దువలి పెళ్ళు తప్ు౦చసలనుకుని 

వార౦త్స తమ వయకిరగత స్ావరా౦ కోసమే పెళ్ళు తపు్౦చసలనుకునసిరు అని అనిప్సుర ౦ద్ి. మొతర౦ 

మీద నసరాయణరావుగారి అభిప్ాోయాలను చూస్త్నపుడు కవితవ పర౦గానే కాదు, వచన౦లో 
కూడస గురజ్ాడద్ి అస౦పూరణ విపివమే అనిద్ి వారి భావనగా కనిప్సుర ౦ద్ి. 
 ఇక అనువాద౦ జ్రిగిన పదధతి విష్యానికి వస్తరర , ల౦డన్, బిటోటష్ ల ైబోరర ను౦డడ 
స౦ప్ాద్ి౦చిన 1909 నసటట కూరుును వలెేిరువారు ఇ౦గరిష్ులోకి అనువాద౦ చేశారు. గిరరశ౦ 

వాడడన ఇ౦గరిష్ు మాటలనూ, నసటక౦లో అకకడకకడస కనిప౦్చే త్ లుగు, స౦సకృత, హి౦ద్ీ, 
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ఉరూా  పద్సలనూ లిపయ౦తరరకరణ (Transliteration) చేశారు. వీటటక ి వివరణలను పుసరక౦ 

చివరలో ఇచసిరు. "I made no effort to reflect the dialect variation in my translation" 

(Narayana Rao, Velcheru. 2011: A Note on Translation and Transliteration) అని 

నసరాయణరావుగారి వాకాయనిి చూస్త్నపుడు కనసయశులక౦లోని ప్ాతలోలో కనిప౦్చే మా౦డలిక 

భేద్సలకు ప్ాోధసనయ౦ ఇవవకు౦డసనే అనువాద౦ చేశారని త్ లుసుర ౦ద్ి. నసరాయణరావుగారి 

అనువాద్సనికి ఏరుడడన పోధసనమ నై అడి౦కులు రె౦డు. ఒకటట కనసయశులక౦ భాష్, వ౦ద్ేళునసటట 
మా౦డలిక భాష్, రె౦డు అనువాద౦ ఏ రకమ ైన ప్ాఠకుల కోస౦ అనివి. “Girls for Sale”కు 
రాస్త్న ము౦దుమాటలో నసరాయణరావుగారు ఈ సమసయలను ఎలా ఎదురొకనిద్ ీ

వివరి౦చసరు. “Apparao's language faithfully reflects the regional dialects of 

Vizianagaram. I came from the same area of northern Andhra that Apparao does 
and comfortably understand the language he uses in the play, but the distance of 
time has made some of his expressions opaque” [అప్ాురావుగారి భాష్ సవచఛమ ైన 

విజ్యనగర ప్ాో౦త మా౦డలికానిి పోతిబి౦బిసుర ౦ద్ి. వారిలానే నేను కూడస ఉతరరా౦ధ ోప్ాో౦త౦ 

వాడడనే. అ౦దువలి అప్ాురావుగారు వాడడన భాష్ను సులభ౦గా అరా౦ చేసుకోగలిగాను. కాన్న 

రచన జ్రిగి చసలా కాల౦ గడడచిప్ర వడ౦ వలి కొనిి పోయోగాలు అరా౦ కాలేదు.] (Narayana Rao, 

Velcheru. 2011: 10). చసలా మ౦ద్ి స్తరిహితుల దగగర ను౦డడ స్తరకరి౦చిన సమాచసర౦త్ో 
గురజ్ాడ పోయోగాలను అరా౦ చేసుకోగలిగారు నసరాయణరావుగారు. ఈ కీమ౦లో 
ప్ాదసూచికలు కొ౦చ ౦ ఎకుకవగానే ఇచసిరు. త్ లుగు వాత్సవరణసన్ని, స౦సకృతిన్న పరిచయ౦ 

చేయాలని అనువాదకుని ఉద్ేాశయమే ఇ౦దుకు కారణ౦. “ప్ాదసూచికలు, వివరణలు 
అవసరమే. కాని వాటటని విసమరి౦చి చద్విినస ప్ాఠకులక ిఇద్ి స్ాహితయ౦ సుమా అనే సుృహ 

కలగాలి. అ౦దుకోస౦ అనువాదకులు చసలా కొతరరకమ ైన పనులు చ యాయలి. అ౦తకు ము౦దు 
ఇ౦గరిష్ులో అలవాటు లేని కొనిి రకాల పదబ౦ధసలిి తయారుచేసుకోవాలి. కాని ఈ తయారు 
చేసుకుని కొతర  మాటలు ఇ౦గరిష్ులో చద్ివవేాళుక ి ఎబ బటుట గా ఉ౦డకూడదు. ఈ మాట 

ఇ౦గరిష్ులో లేదు కాని వు౦టే బాగు౦డేద్ి సుమా అనిప్౦చేలా ఉ౦డసలి” (నసరాయణరావు, 
వెలేిరు. 2006: 02). వలెేిరువారి అనువాద్సనిి చూస్తన్పుడు త్ లుగును అనుసరి౦చి చేస్తన్ 

http://www.languageinindia.com/


 
 

39 

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

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 19:6 June 2019 

AVVK CHAITANYA 

A Study of Idioms and Proverbs Translation in Kanyasulakm Drama  

(From English and Hindi Translations) – M.Phil. Dissertation in Telugu 

ఇ౦గరిష్ు అనువాద్సలు కనిప్స్ార యి. ము౦దుమాటను పరిశ్రలిస్తరర  నసరాయణరావుగారు తన 

అనువాద పతోిని చసలా మ౦ద్ ిప్ాశాితుయలత్ో కలిస్త్ (భాష్ పర౦గా) సర ిచేస్త్నటుట  త్ లుస్రర ౦ద్ి. 
కాబటటట  “Girls for Sale” లోని ఇ౦గరిష్ు, ప్ాశాితయ (అమ రికా)ప్ాఠకులను ఉద్ేాశి౦చి౦ద్ి అని 

చ పుుకోవాలి. వెలేిరువారు Girls for Saleలో అమ రికన్ ఇ౦గరిష్ునే వాడసరనిద్ి కొనిి 

ఉద్సహరణల ద్సవరా చ పువచుి. Act 1, Scene-1లో గిరరశ౦ కీిసమస్ శ లవులను 
కిశిమీశశలవులు అ౦టాడు. ఇద్ి కనసయశులక౦లోని మా౦డలిక ఉచసిరణకు ఉద్సహరణ. 

అనువాద౦లో ద్ీనికి Vacation అని పద్సనిి వాడసరు (Narayana Rao, velcheru. 2011: 

10). బిోటటశ్ ఇ౦గరిష్ులో శ లవులకు Holidays అని పద్సనిి వాడత్సరు. భమత కాల కీియలను 
చ పరుటపుడు అమ రికన్ ఇ౦గరిష్ులో –edత్ో అ౦తమయియే కీియారూప్ాలను (Past simple V2 

form) వాడత్సరు. ద్ీనిని Girls for Saleలో చూడవచుి. బిోటటష్ ఇ౦గరిష్ులో స్ాధసరణ౦గా 
భమతకాల కీియలు –t(Past Participle v3 form)త్ో అ౦తమవుత్సయి. సమమహ 

నసమవాచకాలు (Collective Nouns) అమ రికన్ ఇ౦గరిష్ులో నితయ ఏకవచనసలు. బిటోటష్ 

ఇ౦గరిష్ులో ఇవి ఏక, బహువచన రూప్ాలు రె౦టటలోనూ ఉ౦టాయి. ఈ అ౦శానిి కూడస 
అనువాద౦లో చూడవచుి. అమ రికన్ ఇ౦గరిష్ుకూ, బిోటటష్ ఇ౦గరిష్ుకూ ఇలా సవలు భదే్సలే 
కనిప్స్ార యి. ఒక ద్ేశపు ఇ౦గరిష్ును మరొక ద్ేశవాసులు పోయోగానిి అనుసరి౦చి సులభ౦గానే 
అరా౦ చేసుకు౦టారు. త్ లుగు ప్ాఠకుడడకి కూడస నసరాయణరావుగారి అనువాద౦ స౦కిిష్ట౦గా 
అనిప్౦చకప్ర వచుి. ఇ౦దుకు తగిన కారణమమ లేకప్ర లేదు. త్ లుగు కనసయశులాకనిి చద్విి 

ఉ౦డడ౦ లేద్స త్ లుగు స౦పోద్సయాలత్ో పరచియ౦ ఉ౦డడ౦ వలి ఇ౦గరిష్ు రూప౦ కొతరగా 
అనిప్౦చదు(గాి సు మారిన త్ేన్నరులాగా).  
 అనువాద్సనిి మమల౦త్ో ప్ర లిి అనువాద సూత్సోలత్ో ఎ౦తగానెైనస విమరిశ౦చవచుి. 

కాన్న అ౦తిమ౦గా అనువాద నసణయతను నిరణయి౦చసలిా౦ద్ి ఉద్ేాశిత ప్ాఠకుడే. అ౦దువలి “Girls 

for Sale”పెై ప్ాశాితుయలు, ఇతర భారతీయ భాష్లలోని ప్ాఠకుల ను౦డడ అభిప్ాోయాలు 
స్తరకరి౦చసలిా ఉ౦ద్ి. ఇకకడ ఒక విష్య౦ గురుర ౦చుకోవాలి. “మన ఇ౦గరిష్ు అనువాద ప్ాఠకులోి  
ఒక పోధసన భాగ౦ మన ద్ేశపు పోజ్లు. త్ లుగులో౦చి ఇ౦గరిష్ులోకి అనువాద౦ చేస్తన్ పుసరక౦ 
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వీళుని దృష్టలో పెటుట కుని చేస్త్౦దయిత్ే, ఆ ఇ౦గరిష్ు కొ౦త భారతీయ వాసన గుబాళ్ళ౦చే భాష్ 

అవడ౦ ఒక రక౦గా పోయోజ్న౦. అలా కాకు౦డస అమ రికాలోనో, ఇ౦గాి ౦డ్ లోనో ఆధునిక 

స్ాహితయ ప్ాఠకులకు అ౦ద్ి౦చసలని పోయతి౦ ఉ౦టే, ఆ ఇ౦గరిష్ు, ఆ అనువాద౦ తరహా 

మరోరక౦గా ఉ౦టు౦ద్ి. అ౦టే ఈ రె౦డు రకాల అనువాద్సలూ అవి ఉద్ేాశి౦చబడడన ప్ాఠకుల 

దృషాట ా రె౦డు రకాల ఇ౦గరిష్ుని వాడసలి. అ౦తమాతో౦ చేత ఒక సమాజ్ానికి ఉద్ేాశి౦చిన 

అనువాద౦ ఇ౦కో సమాజ్ానికి పనికి రాదని నేను అనడ౦ లేదు. కొనిి త్డేసలునిపుటటకీ 
రె౦డూ సూా ల౦గా ఇ౦గరిష్ులే కాబటటట  కొ౦త శమీ పడడత్ే, కొద్ిాగా ఎబ బటుట గా ఉ౦డడసనిి కాసర  
విసమరిస్తరర  ఒక రక౦ ప్ాఠకులకు ఉద్ేాశి౦చిన ఇ౦గరిష్ు ఇ౦కోరక౦ ప్ాఠకులకు కూడస పనికొసుర ౦ద్ి” 

(నసరాయణరావు, వెలేిరు. 2006: 02). ఈ పదధతి కొతరద్ేమీ కాదు. త్ లుగులో నసలుగు 
మా౦డలికాలలో రచనలు జ్రిగినస ఒక ప్ాో౦త౦ వారు వేరొక మా౦డలిక౦లోని స్ాహిత్సయనిి 

ఆదర౦ిచసరు కద్స! భారతీయ, ఇతర ద్ేశాల ఇ౦గరిష్ులను కూడస ఇద్ే తీరులో అరా౦ చసేుకోవాలి. 

ఈ దృష్టత్ో చూస్తన్పుడు ఇ౦గరిష్ు భాష్త్ో పరిచయ౦ వుని భారతీయ ప్ాఠకులకు వెలేిరువారి 

అనువాద౦ అమ రికన్ ఇ౦గరిష్ును పరిచయ౦ చేసుర ౦దని చ పుుకోవాలి. ఇద్ి ఒక రక౦గా 
ప్ాఠకులకూ మ౦చిద్.ే భారతీయ ఇ౦గరిష్ులోకి మారిిన స్ాహిత్సయనిికాక, నేరుగా అమ రికన్ 

ఇ౦గరిష్ులో వచిిన స్ాహిత్సయనిి చదువుకో గలుగుత్సరు.  
 నసరాయణరావుగారి అనువాద౦లో కొనిి కతిర రి౦పులూ ఉనసియి. ఆరవ అ౦క౦లో 
మమడు, నసలుగు, ఐదు, ఏడు సాలాలు, ఏడవ అ౦క౦లో రె౦డు, మమడు, నసలుగ , ఐదు సాలాలు 
అనువద్ి౦చలేదు. ద్ీనికి వారు చ ప్ున కారణ౦ ఈ సనిివేశాలు(సాలాలు) అ౦తగా 
ముఖయమ నైవీ, పోయోగారహత కలవికావన్న, అప్ాురావుగారు అపుుడు ఏద్ద  త్ొ౦దరలో ఉ౦డడ 
అచుివసే్త్౦ద్ి వేస్త్నటుట  అ౦గరకరి౦చి నసటకానిి పోచురి౦చసరన్నీ్. తీరికగా చూస్త్ ఉ౦ట ే

అప్ాురావుగారే కొనిి సనిివేశాలను త్ొలగి౦చి ఉ౦డవేారని నసరాయణరావుగారు చ ప్ాురు. 
కనసయశులక౦ నసటక పదోరశనలోి  కూడస కతిర రి౦పులు ఉ౦డేవి. మొదటగా ఈ పనిని చసే్త్నవారు 
అబమబరి రామకృషాణ రావుగారు. "అబమబరివారు అనుసరి౦చిన గైెడ్ ల ైన్ా ఇవి: 1. నసటక రచనకు 
ముఖయయద్ేాశాలు వెలికి తీయాలి, 2. పదోరశన ఆధునికీకరణ చేయాలి" (యజ్ఞనిశాస్త్ర ,ి స్ర మ౦చి. 
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(వాయస౦). 1992: 84). నసటక పోదరశనలు ఇచిిన వార౦త్స ఇలా౦టట కారణసల వలినే కుద్ి౦చి 

పోదరిశ౦చసరా అనేద్ ి పరిశ్రలి౦చసలిాన అ౦శ౦. అయిత్ే ఈ సనిివేశాలలో వేటటని త్ొలిగి౦చి 

వు౦డేవారో నిరాధ రి౦చి చ పులేదు. మిగిలిన వాటట స౦గతి ఎలావునసి ఆరవ అ౦క౦లోని ఏడవ 

సనిివేశ౦ నసటక౦లో ముఖయమ ై౦ద్ిగా కనిుసుర ౦ద్ి. అగిిహో త్సోవధసనుి , స్ౌజ్నసయరావు 
ప౦తులుత్ో స౦భాష్ణ జ్రిపర ఈ సనిివేశ౦లో అవధసనుి లోని మమరుతవ౦, స౦పోద్సయ౦గా 
మారిన ఆడపలి్ల అమమక౦ కనిప్స్ార యి. బాలయ వివాహాలవలి విధవలవడ౦ వాళు కరమవలిగాని 

తన తపుు కాదనేద్ి అగిిహో త్సోవధసనుి  స్త్ద్సధ ౦త౦. ద్ీనికి అధసరాలు కూడస చూప్౦చగలడు, మా 
మేనతరల౦త్స పునిస్తటర  ిచసవే చచసిర౦టూ. మరి ఈ కరమ స్త్ద్సధ ౦త౦ ప్ాటట౦చేవారు డబుబకోస౦ 

కోరుట ల చుటూట  తిరగడ౦ ఎ౦దుక౦టే ధుమధుమలాడడప్ర త్సడు. కనసయశులక౦ అన ే

న్నచస౦పోద్సయపు  విశృ౦ఖల రూప్ానిి చూప్౦చిన ఇటువ౦టట సనిివేశ౦ అనువాద౦లో ఉ౦డడ 
ఉ౦ట ేబాగు౦డేద్ి.  

కనసయశులక౦పెై వారి అభిప్ాోయాలత్ోబాటు, ఆ నసటక౦ ఎపుుడు, ఎనిి పోదరశనలు 
జ్రుపుకు౦ద్ద  నసరాయణరావుగారు పుసరక౦ చివరలో వివరి౦చసరు. అలాగ ే వారిచిిన 

ప్ాదసూచికల వలి త్ లుగు కనసయశులాకనిి మరి౦త బాగా అరా౦ చసేుకొనే వీలు ఏరుడుతు౦ద్.ి 

ము౦దుమాటలో పద్ి స౦వతారాలప్ాటు ఈ నసటక౦ అనువాదపుటూహ తన మనసులో 
నలిగిన తరావత్ే కారయరూప౦ ద్సలిినటుట  నసరాయణరావుగారు చ ప్ాురు. మమల గీ౦థసనిి అరా౦ 

చేసుకొని, రచయిత భావాలను స్ొ ౦త౦ చేసుకొని అనువాద్సనిి మొదలుపెటాట లని ప్ాోథమిక 

సూత్సో నిి వారి కృష్ త్ లియజ్సేుర ౦ద్ి. కనసయశులక౦ నసరాయణరావుగారి మొదటట అనువాద౦ 

కాదు. Girls for Sale (2007) క౦టే ము౦దు సూరన కళీపూరోణ దయానిి Sound of kiss 

(2002) పరరుత్ోనూ, ఎ౦ప్క చేస్తన్ కొనిి అనిమాచసరయ పద్సలను God on the Hill (2004) 

పరరుత్ోనూ అనువద్ి౦చసరు. వీటటత్ోప్ాటు కొనిి సవత౦త ో గీ౦థసలను ఇ౦గరిష్ులో రచి౦చసరు. 
అ౦దులో A Poem at the right movement (1998), Symbol of Substance (1993) వ౦టటవి 

కొనిి. 1987లో నసరాయణరావుగారు వెలువరి౦చిన "త్ లుగులో కవిత్స విపివాల సవరూప౦" 

నేటటకీ కవితవ విమరశ అధయయన౦లో ప్ాోమాణిక గీ౦థ౦గా ఉపయోగపడుత్ో౦ద్ి. కనసయశులక౦ 
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లా౦టట గొపు స్ాహిత్సయనిి అనువద్ి౦చడ౦లో అభిరుచిత్ోప్ాటు, వారికుని అనుభవ౦ ఎ౦త్ో 
త్ోడుడడ౦దని చ పువచుి. మొదటోి  చ ప్ునటుట  అనువాద నసణయతను నిరణయి౦చసలిా౦ద్ ి

ప్ాఠకుడే అయినస అనువాదకుడు అనుసర౦ిచిన విధసనసల పరిశ్రలన తరావతి తర౦ 

అనువాదకులకు మారగదరశన౦ చసేుర ౦ద్ి. అ౦దువలి నసరాయణరావుగారి అనువాద విధసనసనిి 

పరిశ్రలి౦చడ౦ అవసర౦. పోసుర త పరిశ్రలనకు ఎ౦చుకొని అ౦శ౦ పరిధి కనసయశులక౦ 

అనువాద్సలలో జ్ాతీయాలు, స్ామ తలను అనువద్ి౦చిన తీరును అధయయన౦ చయేడ౦. 

తరువాతి విభాగ౦లో పెై అ౦శానిి పరిశ్రలనసతమక౦గా వివరి౦చే పోయతి౦ చేస్ార ను. 
            

3. 2. కన్యాశుల్క౦ న్యటక౦ - ఇ౦గ్లలషు అనువాద౦(Girls for Sale)ల్ోని జాతీయాల్ు, సామెతల్ 

అనువాద పరిశీల్న: 

అనువాద౦ విష్య౦లో పదస్ాా యి ను౦డమ వాకయ౦ వరకూ అనువాదకుణిణ  ఇబబ౦ద్ిలోకి 
నెటేటవ ే అయినస, కొనిి పోత్ేయక అ౦శాలు అనువాదకుని స్ామరాధ ాన్ని అనువాద నసణయతనూ 
నిరణయిస్ార యి. జ్ాతీయాల, స్ామ తల అనువాద౦ అటువ౦టట పోత్యేక అ౦శాల కోవక ే
చ ౦దుతు౦ద్ి. జ్ాతీయాలు, స్ామ తల లక్షణసల వలినే అవి అననువదన్నయాలని కొ౦దరు 
అనువాదకులు చ ప్ాురు. జ్ాతీయాల అనువాద౦లో ముఖయ సమసయ వాటటలోని ఆల౦కారికత. 
ఒక పదబ౦ధ౦ జ్ాతీయ౦గా మారాలి అ౦టే అద్ి ఆల౦కారిక చమతకృతిని ప్ొ ౦ద్సలి. 
ఉద్సహరణకు "ఆ౦గి౦లో Blue Blood అని జ్ాతీయానికి రాచరికానికి లేద్స గొపువ౦శానికి 
చ ౦ద్ిన అని అరా౦. కాన్న Green room అని పదబ౦ధ౦ ఒక గద్ిని సూచిస్రర ౦ద్.ి అ౦దువలి 
ఇద్ి జ్ాతీయ౦ కాదు"(Ayoto, J. 2006: 518). ఈ సూతో౦ అనిి స౦దరాభలలోనూ 
వరిర౦చదు. ‘Black Market’ అనే పదబ౦ధ౦ ద్డ౦గ వాయప్ార౦ చేస్తర చోటునే సూచిసుర ౦ద్ి. 
అయినస కూడస ఇ౦గరిష్ులో ఇద్ి జ్ాతీయమే. ద్నీికి కారణ౦ జ్ాతీయాలు ఏరుడే సమయ౦లో 
వాటటలో ఆల౦కారికత, వయ౦గాయరా సూచన వ౦టటవి ఉనిపుటటకీ, రాను రాను పజో్ల వాడుకలో 
వాటటకి ఖచిితమ ైన అరాా లు ఏరుడత్సయి. అ౦దువలి వాటటలోని ఆల౦కారికత లోప్సుర ౦దనేద్ ి
కొ౦దరు అనువాదకుల వాద౦. అ౦దువలిన ే జ్ాతీయాలను Lexicalized Metaphors 
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అనసిరు. "They are the so-called lexicalized metaphors whose range may vary from 

mere formators (such as in the face of, everybody), lexical items (such as hard cash, 
a hard boiled character), and idioms(such as have a lark, lay heads together)" 
(Raymond Van Den Broeck, 1981: 75). ఉద్సహరణకు ’కాలికి బుద్ిధ  చ పుడ౦,’ఇ౦దులో 
ఆల౦కారికత ఉనసి పయోోగ౦లో ప్ారిప్ర వడ౦, పరుగతెరడ౦ అని నిరాిష్ట  అరాా లే వస్ార యి. 
అ౦దువలేి  జ్ాతీయాలను కొ౦దరు అనువాదకులు Dead Metaphors (నిరరీవ అల౦కారాలు) 
అన్న, Frozen Metaphors అన్న పల్ుస్ార రు. భాష్ల మధయగల స్ా౦సకృతిక వెైరుదధ ా౦ అనేద్ి. 
జ్ాతీయాలు భిని స౦సకృతులకు స౦బ౦ధి౦చినవి అయినపుడు రూప౦లో త్ేడస కనిప్౦చినస 
ఒకేరకమ ైన భావానిి అ౦ద్ి౦చే వీలు౦ద్ి. ఉద్స: గుటుకుకమనడ౦- Kick the bucket. 

ఇటువ౦టట స౦దరాభలలో భాష్ల మధయ స౦బ౦ధసలు అనువాద్సలను అ౦తగా పోభావిత౦ 
చేయవు. జ్ాతీయాలకుని ఇటువ౦టట లక్షణసలను అరా౦ చసేుకునిపుడ ే అనువాదకునికి 
జ్ాతీయాల అనువాద౦ సులభమౌతు౦ద్.ి జ్ాతీయాలు నుడడకారాల అనువాద౦లో 
అనువాదకుడు తీసుకోవలస్తన్ కొనిి జ్ాగీతరల గురి౦చి బమదరాజు రాధసకృష్ణగారు వారి 
’అనువాద ప్ాఠాలు’ అని గీ౦థ౦లో చరిి౦చసరు. అవి: 
1. మమలభాష్లోని పద౦త్ో సమానమ ైన పద్సలు, అరా౦ కలిస్తర నుడడకారానిి లక్షయభాష్లో 
గురిర౦చడ౦. 
2. పద్సలన్ని సమాన౦గా లేకప్ర యినస స౦దరాభనికి అతికే సమాన భావ౦ గల జ్ాతీయానిి 
లక్షయభాష్లో గురిర౦చడ౦. 
3. సమాన పద్సలు, సమాన భావ౦గల పద్సలు లక్షయభాష్లో లేకప్ర త్ే అవసరమ ైన భావ౦ 
వచేిటుట  పదపద్సనువాద౦ చసే్త్ భాషా సవభావానికనుగుణ౦గా జ్ాతీయానిి సృష్ట౦చుకోవడ౦. 
ఇలా౦టట అనువాద్సలు కృతిోమ౦గానూ, హాస్ాయసుద౦గానూ లేకు౦డస చూసుకోవట౦. 
4. పెైద్ి కూడస స్ాధయ౦ కానపుుడు జ్ాతీయానికి స౦బధి౦చిన అరా౦, భావ౦ వచేిటుట  మాటలను 
వాడడ౦.  
5. ఏ పదధతిని అనుసర౦ిచినస అద్ి లక్షయభాషా సవభావానికి అనుగుణ౦గా సహజ్౦గా ఉ౦డేటుట  
చూసుకోవట౦.     
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 ఇతర అనువాదకులూ, అనువాద పరిశోధకులూ చసలామ౦ద్ి జ్ాతీయాలు, స్ామ తల 
అనువాద్సనికి స౦బ౦ధ౦ిచి ఇటువ౦టట సూచనలే చేశారు. కనసయశులక౦ నసటక౦లో మొతర౦ 
350 జ్ాతీయాలు, 55 స్ామ తలూ ఉనసియి. పునరుకుర లను త్ొలగ౦ిచుకు౦టూ ప్ర త్ే మొతర౦ 
270 జ్ాతీయాలు, 50 స్ామ తలు ల కక త్లేత్సయి. ము౦దుగా జ్ాతీయాల అనువాద్సనిి 
పరిశ్రలిద్సా ౦.  
 
3. 2. 1. కన్యాశుల్క౦ న్యటక౦ - ఇ౦గ్లలషు అనువాద౦ (Girls for Sale) ల్ోని జాతీయాల్ 

అనువాద పరిశీల్న: 

వెలేిరు నసరాయణరావుగారు జ్ాతీయాలను పధోసన౦గా ఐదు విధసలుగా 
అనువద్ి౦చసరు. అవి: 

3. 2. 1. a. త్ లుగు జ్ాతీయాలు - ఇ౦గరిష్ు జ్ాతీయాలు 
3. 2. 1. b. పద్సనువాద౦ 

3. 2. 1. c. భావానువాద౦  

3. 2. 1. d. జ్ాతీయాలు - పదబ౦ధ కీియలు  
3. 2. 1. e. త్ొలగి౦పు 
 

3. 2. 1. a. తెల్ుగ్ు జాతీయాల్ు – ఇ౦గ్లలషు జాతీయాల్ు (Telugu Idiom – English Idiom 

Translation): 

 త్ లుగు జ్ాతీయ౦ ఇచేి అరాా నికి సరిప్ర యిేలా, ఇ౦గరిష్ులో సహజ్౦గా ఉని 
జ్ాతీయాలను నసరాయణరావుగారు అనువాద౦లో చేరాిరు. ఇటువ౦టట ప్ర లికగల జ్ాతీయాలు 
రె౦డు భాష్ల మధయ ఉ౦డడసనికి కారణసలు ఎనోి ఉ౦టాయి. మానవ స౦బ౦ధసలు, జీవన 
విధసన౦, సవభావ౦ లా౦టట అ౦శాలోి  ఉని స్ారూపయతలు ఒక కారణ౦. త్ లుగు జ్ాతీయ౦లోని 
అరాచసఛయలను ఆ౦గి జ్ాతీయ౦ స౦పూరణ౦గా వివరిసుర ౦ద్స? లేద్స అనిద్ ి ఇకకడ 
పరిశ్రలి౦చసలిాన అ౦శ౦. కొనిిస్ారుి  లక్షయభాషా జ్ాతీయ౦ మమలభాషా జ్ాతీయపు పూరిర 
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అరాా నిి ఇవవలేకప్ర వచుి. అటువ౦టట స౦దరభ౦లో మమలభాషా జ్ాతీయానికి మరికొనిి అరా 
వివరణలు ఇవవవలస్త ్ఉ౦టు౦ద్ి. 
 
S. No.  

 
జ్ాతీయ౦ 
(కనసయశులక౦) 

ఇ౦గరిష్ు అనువాద0 
(Girls for Sale) 

అ౦క౦, సాల౦ 

1.  తపుుల తడక Bunch of bullshit (పథోమా౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

2.  కడుపుడుకు  Hate guts (పథోమా౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

3.  తఢసకా తీయడ౦ Beat the day lights 
 out of him 

(పథోమా౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

4.  అణసపెసైలోర  సహా To the last penny (పథోమా౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

5.  వు౦చుకోవడ౦ Keeping (పథోమా౦క౦, రె౦డవ సాల౦) 

6.  చసడమకోర్ కబురుి  Slanderous tales (పథోమా౦క౦, రె౦డవసాల౦) 
 

7.  గుటుకుకమనడ౦  Kick the bucket (పథోమా౦క౦, రె౦డవ సాల౦) 

8.  ద్ీనరస్ాాగొయాయ The hell with her (పథోమా౦క౦, రె౦డవ సాల౦) 

9.  చ వికోసుకోవడ౦ Dying to hear (ద్ివతీయా౦క౦, ఒకటవ 
సాల౦) 

10.  టోపట వయవహార౦ Pull wool over eyes (ద్ివతీయా౦క౦, ఒకటవ 
సాల౦) 

11.  త్ోవపెటటడ౦ Show the door (ద్ివతీయా౦క౦, ఒకటవ 
సాల౦) 

12.  చమాి ల కకగొటటడ౦  Beating the skin off (ద్ివతీయా౦క౦, ఒకటవ 
సాల౦) 

13.  మ౦చ౦మీ౦చి 
ద్ి౦చ యయడ౦ 

Deathbed (ద్ివతీయా౦క౦, ఒకటవ 
సాల౦) 

14.  పటక త్ గడ౦ Head will roll (ద్ివతీయా౦క౦, రె౦డవ సాల౦) 
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15.  బ౦గారు ప్చిిక Loaded (ద్ివతీయా౦క౦, మమడవ 
సాల౦) 

16.  ఆటకటటడ౦ There will be a check (తృతీయా౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

17.  త్సతలు ద్ిగిరావడ౦ Bend over backward (తృతీయా౦క౦, రె౦డవ సాల౦) 

18.  ప్ాపపుసొ్ ముమ Blood money (తృతీయా౦క౦, రె౦డవ సాల౦) 

19.  మినుిముటటడ౦ Tops the world (తృతీయా౦క౦, మమడవ 
సాల౦) 

20.  హృదయ౦ కరిగిప్ర వడ౦ Heart melts (తృతీయా౦క౦, మమడవ 
సాల౦) 

21.  వెలేయడ౦ Outcast (చతురాా ౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

22.  గోత్సలుకోయడ౦ Make things up (చతురాా ౦క౦, నసలగ వ సాల౦) 

23.  పుట టములగడ౦ House was on fire (చతురాా ౦క౦, నసలగ వ సాల౦) 

24.  పరలుడుగాయ Chatter box kid (చతురాా ౦క౦, నసలగ వ సాల౦) 

25.  తనిితగలేయడ౦ Get rid of (చతురాా ౦క౦, ఐదవ సాల౦) 

26.  బతుకు బుగిగ  చేయడ౦ Kick life into dust (చతురాా ౦క౦, ఐదవ సాల౦) 

27.  లొ౦గిప్ర వడ౦ Totally give (చతురాా ౦క౦, ఐదవ సాల౦) 

28.  నెతీర  నోరూ కొటుట కోవడ౦ Rise an alarm (చతురాా ౦క౦, ఐదవ సాల౦) 

29.  నోటోి  గడడిపటెటడ౦ Eat your words (ప0చమా౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

30.  వలికాటోి  రామనసథసయ Jack in the jungle (ప0చమా౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

31.  బ డడస్త్గొటటడ౦ Would boomerang (ప0చమా౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

32.  ఇలుి తినేయడ౦ Eat out of house  
and home   

(ప0చమా౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

33.  శని విరగడ ైప్ర వడ౦ Get rid of the devil (ప0చమా౦క౦, రె౦డవ సాల౦) 

34.  మనసు  
చివుకుక మనడ౦ 

Lost taste (ప0చమా౦క౦, రె౦డవ సాల౦) 

35.  సుకేకస్తరవాళళు Man of bottle (ప0చమా౦క౦, నసలగ వ సాల౦) 
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36.  ఆరిత్ేరడ౦ Old hand (ష్షాట ౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

37.  విశవపోయతి౦ Moving heaven  
and earth 

(ష్షాట ౦క౦, ఆరవ సాల౦) 

38.  చ విలో గమడు  
కటుట కుని చ పుడ౦ 

Pour into ears (ష్షాట ౦క౦, ఆరవసాల౦) 
 

39.  మనసు 
చివుకుకమనడ౦ 

Heart sink (ష్షాట ౦క౦, ఆరవ సాల౦) 

40.  క౦టోి  బుగిగప్ర యడ౦ Pull the wool over eye (ష్షాట ౦క౦, ఆరవ సాల౦) 

41.  పతక౦ తిరిగిప్ర వడ౦ Wind will turn (సపరమా౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

 
కడుపుడుకు (పథోమా౦క౦, ఒకటవ సాల౦) అని జ్ాతీయానికీ ద్సని అనువాద రూప 

జ్ాతీయ౦ Hate gutsకు మధయ రూపస్ామయ౦ ఉ౦ద్ి. ఈ అనువాద జ్ాతీయ౦ అమ రికా 
ప్ాో౦తపు ఇ౦గరిష్ుకు చ ౦దుతు౦ద్ి. ఆ౦గాి నువాద౦లోని చసలా జ్ాతీయాలు (రూప౦లో) 
అమ రికా ఇ౦గరిష్ు భాష్కు చ ౦ద్నివిగా కనిుస్ార యి.  ఉద్సహరణకు Bunch of bullshit. UK 

ఇ౦గరిష్ులో ఇద్ే జ్ాతీయ౦ Loads of bullshit గా పోచసర౦లో ఉ౦ద్ి. తయతల్ు దధగ్ిరావడ౦ 
(తృతీయా౦క౦, రె౦డవ సాల౦)కు అనువాద౦గా ఇచిిన Bend over backward అమ రికన్ 
ఇ౦గరిష్ుకు చ ౦ద్ి౦ద్ి. అణయప సైల్ోర  సహా (పోథమా౦క౦, ఒకటవసాల౦), చెవికోసుకోవడ౦ 
(ద్ివతీయా౦క౦, ఒకటవ సాల౦), చమాే ల్ెకకగ్ొటటడ౦(ద్ివతీయా౦క౦, ఒకటవ సాల౦), మ౦చ౦ 
మీ౦చి దధ౦చెయాడ౦ (ద్వితీయా౦క౦, ఒకటవ సాల౦), హృదయ౦ కరిగి్పో వడ౦(తృతీయా౦క౦, 

మమడవ సాల౦), చెవిల్ో గ్ూడు కటనట కుని చెపిడ౦ (ష్షాట ౦క౦, ఆరవ సాల౦), మనసు 
చివుకుకమనడ౦ (ష్షాట ౦క౦, ఆరవ సాల౦) అని జ్ాతీయాలకు Girls for Saleలో ఇచిిన 
ఇ౦గరిష్ు జ్ాతీయాలకు రూపస్ామయ౦ కనిపస్్రర ౦ద్ి. ద్ీనికి కారణ౦ పెైన వివరి౦చినటుట  రె౦డు 
భాష్ల పోజ్ల జీవిన విధసన౦ లేద్స స౦సకృతి వ౦టట అ౦శాలలో సవలు౦గానెైనస ఉని 
స్ారూపయతలు. బతుకు బుగి్ు  చేయడ౦ (చతురాా ౦క౦, ఐదవ సాల౦), ఇల్ుల తినే్యడ౦ 
(ప౦చమా౦క౦, ఒకటవ సాల౦),  సుకేకసతవాళ్ళు (ప౦చమా౦క౦, నసలగ వ సాల౦) అని మమడు 
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జ్ాతీయాలు కూడస ఇ౦గరిష్ు జ్ాతీయాలత్ో రూపస్ామాయనిి కలిగి ఉనసియి. ద్ీనికి కారణ౦ 
నసరాయణరావుగారు వీటటని త్ లుగు జ్ాతీయానిి అనుసరి౦చి ఇ౦గరిష్ులో పునరిిరిమ౦చసరు. 
ఒక రక౦గా కొతర గా జ్ాతీయాలను తయారు చేశారని చ ప్ాులి. రాధసకృష్ణగారు చ పు్న మమడద 
సూత్సో నికి వీటటని ఉద్సహరణలుగా చ పువచుి. టోప్ వావహార్౦ (ద్ివతీయా౦క౦, ఒకటవ 
సాల౦), క౦టోల  బుగి్ు పో యడ౦ (ష్షాట ౦క౦, ఆరవ సాల౦) అని జ్ాతీయాలకు ఇ౦గరిష్ులో ఒకే 
జ్ాతీయానిి(Pull wool over eyes) వాడసరు. త్ లుగు జ్ాతీయాలు ఇచేి అరా౦ ఒకకట ే
అయినస (మోస౦ చయేడ౦), రె౦డవ జ్ాతీయ౦త్ో కొ౦త రూప౦లో కూడస స్ారూపయత 
కనిుసుర ౦ద్ి. మిగిలిన త్ లుగు జ్ాతీయాలనిి౦టటకీ అరాా లను అనుసరి౦చి వాటట అరాచసఛయలకు 
దగగరగా ఉ౦డే జ్ాతీయాలను ఆ౦గి౦లో వాడసరు.   
3. 2. 1. b. భావానువాద౦  (Sense for Sense Translation): 
 జ్ాతీయ౦ అ౦ద్ి౦చ ేభావానిి ఆధసర౦ చేసుకొని ఇ౦గరిష్ులోకి ఆ భావానిి అనువాద౦ 
చేశారు. వలెేిరువారి జ్ాతీయాల అనువాద౦లో ఈ పదధతిన ే ఎకుకవగా వాడుకునిటుట  
కనిప్సుర ౦ద్ి. ఇటువ౦టట విధసనసనిి ఎటువ౦టట స౦దరభ౦లో అనుసరి౦చసలన ేరాధసకృష్ణగారి 
వివరణ ము౦దర ి విభాగ౦లో చరిి౦డమ ౦ైద్ి. నసరాయణరావుగారు ఎకుకవగా ఈ పదధతిని 
ఎ౦దుకు ఎ౦చుకునసిరనిద్ ికి౦ద్ి జ్ాతీయాలను పరిశ్రలి౦చడ౦ ద్సవరా కొ౦త చ పువచుి. 
 
S. No.  
 
 
 

జ్ాతీయ౦ 
(కనసయశులక౦) 

ఇ౦గరిష్ు అనువాద౦ 
 (Girls for Sale) 

అ౦క౦, సాల౦ 

1.  బిచసణస యి తిర  వేయడ౦ Pack and leave            (పథోమా౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

2.  నిలుినిప్ాటి Right now (పథోమా౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

3.  వుడసయి౦చడ౦ Escape (పథోమా౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

4.  డ౦గయిప్ర వడ౦ Astounded (పథోమా౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

5.  వళళు మ౦డడ౦ Furious (పథోమా౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

6.  చమాి ల కకగొటటడ౦ Hit back (పథోమా౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 
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7.  యాకరువు పెటటడ౦* Recite (పథోమా౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

8.  కోనికస్ాహేగాడు Nincompoop (పథోమా౦క౦, రె౦డవ సాల౦) 

9.  చ విని పెటటడ౦ Listen (పథోమా౦క౦, రె౦డవ సాల౦) 

10.  లేవద్సీుకు వళెుడ౦ To take (పథోమా౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

11.  దప్ుకిక చేరడ౦ For free food (పథోమా౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

12.  అరవచసకిరర To slave like  
a Tamiliyan 

(పథోమా౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

13.  విజ్య౦ చ యయడ౦* Please leave (పథోమా౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

14.  కరణ ప్శాచి* Secret spirit (పథోమా౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

15.  మ ైల పడడ౦* Menstruating (పథోమా౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

16.  తల౦టుకోవడ౦ Take an oil bath (పథోమా౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

17.  తపుటడుగు Barely walking (పథోమా౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

18.  జ్ొరబడి౦ Enter (పథోమా౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

19.  కళళు కాయలు కాయడ౦ Eyes are aching (ద్ివతీయా౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

20.  ము౦దూ వనెకా చూడి౦ Hesitating (ద్ివతీయా౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

21.  ముకక అబబడ౦ Teaching a thing  
or two 

(ద్ివతీయా౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

22.  కడుపులో పటెుట కోవడ౦ Take care like son (ద్ివతీయా౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

23.  అవకతవక Confused (ద్ివతీయా౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

24.  కాగిత౦ ముకకలు Court papers (ద్ివతీయా౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

25.  చిరూీ కొరూీ  మనడ౦ Talking rough (ద్ివతీయా౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

26.  ఊసుప్ర కప్ర వడ౦ Be bored (ద్ివతీయా౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

27.  రాచకారయ౦* Major problem (ద్ివతీయా౦క౦, రె౦డవ సాల౦)
  

28.  కొ౦పము౦చడ౦ Ruin life (ద్ివతీయా౦క౦, మమడవ సాల౦) 

29.  కతుర  కలపడ౦ Became friends (ద్ివతీయా౦క౦,మమడవ సాల౦) 
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30.  ధుమ ధుమ లాడడ౦ Bad mood (ద్ివతీయా౦క౦, మమడవ సాల౦) 

31.  ఉద్దయగ ధరమ౦* Profession (తృతీయా౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

32.  సతయకాలపుద్ి* Naïve (తృతీయా౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

33.  విశవపోయతి౦* Huge effort (తృతీయా౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

34.  మోటసరస౦ Violence (తృతీయా౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

35.  పటకల మీద్ికి త్వేడ౦ Gets into a crisis (తృతీయా౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

36.  పెటటటపుటటడ౦ Rich (తృతీయా౦క౦, రె౦డవ సాల౦) 

37.  ఉద్సవసన చ పుడ౦* Thrown out (తృతీయా౦క౦, రె౦డవ సాల౦) 

38.  బుజ్ాలు ప్ొ ౦గడ౦ Flattered (తృతీయా౦క౦, రె౦డవ సాల౦) 

39.  న౦గనసచి Pretend innocence (తృతీయా౦క౦, రె౦డవ సాల౦) 

40.  చ౦కలు గుదుా కుని Gladly (తృతీయా౦క౦, రె౦డవ సాల౦) 

41.  కొ౦పము౦చడ౦ Ruin everything (తృతీయా౦క౦, రె౦డవ సాల౦) 

42.  రాచకారయ౦* Important matter (తృతీయా౦క౦, రె౦డవ సాల౦) 

43.  మోట సరస౦ Rough handling (తృతీయా౦క౦, రె౦డవ సాల౦) 

44.  చక౦ీ అడేియడ౦* Get me out of trouble (తృతీయా౦క౦, రె౦డవ సాల౦) 

45.  మి౦చిప్ర వడ౦ Too late (తృతీయా౦క౦, రె౦డవ సాల౦) 

46.  నసలుకాకలాలు  
చలిగా వు౦డడ౦* 

Lives long (తృతీయా౦క౦, రె౦డవ సాల౦) 

47.  అ౦టగాగి వు౦డడ౦ Follow (తృతీయా౦క౦, రె౦డవ సాల౦) 

48.  కటుట దపుడ౦ Out of control (తృతీయా౦క౦, రె౦డవ సాల౦) 

49.  లేవద్సీుకుప్ర వడ౦ Elope (తృతీయా౦క౦, మమడవ సాల౦) 

50.  బురీకెకిక౦చడ౦ Told (తృతీయా౦క౦, మమడవ సాల౦) 

51.  కుమమకుక వు౦డడ౦ Help (తృతీయా౦క౦, మమడవ సాల౦) 

52.  చేపటటడ౦ Hold hand (తృతీయా౦క౦, రె౦డవ సాల౦) 
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53.  ఏకాకి Bachelor (తృతీయా౦క౦, నసలగ వ సాల౦) 

54.  విశవపోయతి౦* Trying hard (తృతీయా౦క౦, నసలగ వ సాల౦) 

55.  ప్ాచిక ప్ారడ౦* Strategy is working (తృతీయా౦క౦, నసలగ వ సాల౦) 

56.  మాటచ లిి౦చడ౦ Fulfilled my wish (చతురాా ౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

57.  చ యిముటుట  సరస౦ Fist fight (చతురాా ౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

58.  ప్ాోణసలు కొరకడ౦ Pestered (చతురాా ౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

59.  చక౦ీ అడేియడ౦* Fix (చతురాా ౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

60.  ఒక యి౦టటవారు కావడ౦ Marry and settle (చతురాా ౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

61.  మి౦చిప్ర వడ౦ Too late (చతురాా ౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

62.  కొ౦పతీయడ౦ Ruining house (చతురాా ౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

63.  గుటుకుకమనడ౦ Die (చతురాా ౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

64.  కరరావుడు చుటటడ౦ Brought to zero (చతురాా ౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

65.  వొళళురగకప్ర వడ౦ Loosing sense (చతురాా ౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

66.  ఆటకటటడ౦ Games will be  
held in check 

(చతురాా ౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

67.  పుటటట  ములిగిప్ర వడ౦ What’s so important (చతురాా ౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

68.  ఘ౦టాపథ౦గా చ పుడ౦ Saying loud (చతురాా ౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

69.  మ౦గళ స్ాినసలు* Ritual bath (చతురాా ౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

70.  భీష్మ౦చుకుకూచోి డ౦* Insists (చతురాా ౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

71.  గావు కేకలు Yelling (చతురాా ౦క౦, మమడవ సాల౦) 

72.  కాళళు పటకుకరావడ౦ Feet aching (చతురాా ౦క౦, నసలగ వ సాల౦) 

73.  కూనిరాగ౦ Measly tune (చతురాా ౦క౦, నసలగ వ సాల౦) 

74.  బకధసయన౦ Meditation like 
 heron in the lake 

(చతురాా ౦క౦, ఐదవ సాల౦) 
 

75.  నెతిరన కొటటడ౦ Dumped (చతురాా ౦క౦, ఐదవ సాల౦) 
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76.  ఒకఆకుఎకుకవ 
చదువుకునిటుట * 

Impossible to beat (చతురాా ౦క౦, ఐదవ సాల౦) 
 

77.  క౦టన్నరు పెటటడ౦ Crying (చతురాా ౦క౦, ఐదవ సాల౦) 

78.  కాలుజ్ారడ౦ Stray from  
the straight path 

(చతురాా ౦క౦, ఐదవ సాల౦) 

79.  బతుకు బుగిగ  చేయడ౦ Kick life into dust (చతురాా ౦క౦, ఐదవ సాల౦) 

80.  ఆడుతూ ప్ాడుతూ Joyously (చతురాా ౦క౦, ఐదవ సాల౦) 

81.  కొ౦పము౦చడ౦ Ruined (ప0చమా౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

82.  వెనకేసుకు మాటాి డి౦ Defending (ప0చమా౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

83.  కళళుగపుడ౦ Conspiracy (ప0చమా౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

84.  చ వినిపటెటడ౦ Listen (ప0చమా౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

85.  బుల బులాగా కలపడ౦ Loose shuffle (ప0చమా౦క౦, రె౦డవ సాల౦) 

86.  ఇనపచయేి Leather hand (ప0చమా౦క౦, రె౦డవ సాల౦) 

87.  వుకికరిబికికరి Struggling (ప0చమా౦క౦, రె౦డవ సాల౦) 

88.  మేలుకొలుపు* Wake up song (ప0చమా౦క౦, రె౦డవ సాల౦) 

89.  న౦గనసచి Innocent (ప0చమా౦క౦, రె౦డవ సాల౦) 

90.  లేవద్సీుకుప్ర వడ౦ Eloped (ప0చమా౦క౦, రె౦డవ సాల౦) 

91.  పెదామనిష్వడ౦ Mature (ప0చమా౦క౦, మమడవ సాల౦) 

92.  కడత్ేరిడ౦ Killed (ప0చమా౦క౦, మమడవ సాల౦) 

93.  భీష్మ౦చుకు కూచోడ౦* Adamant (ప0చమా౦క౦, మమడవ సాల౦) 

94.  పద్ివలే నమస్ాకరాలు Bow to you (ప0చమా౦క౦, మమడవ సాల౦) 

95.  ఇలుి గులుి చయేడ౦ Savings have  
to be wipeout 

(ప0చమా౦క౦, మమడవ సాల౦) 

96.  ప్ాలుప్ర కప్ర వడ౦ Confusing (ప0చమా౦క౦, మమడవ సాల౦) 

97.  పరమపద్ి౦చడ౦* Went to the  
supreme place above 

(ప0చమా౦క౦, నసలగ వ సాల౦) 
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98.  ర౦డసగరాభలు Widow pregnancies (ప0చమా౦క౦, నసలగ వ సాల౦) 

99.  కొ౦పములగడ౦ Real calamity (ప0చమా౦క౦, నసలగ వ సాల౦) 

100.  కళుకుకటటటనటుట  కనపడి౦ Look as they  
really happen 

(ప0చమా౦క౦, నసలగ వ సాల౦) 

101.  త్సళ౦ పటటడ౦ I will show him (ప0చమా౦క౦, ఐదవ సాల౦) 

102.  ఆకాశరామని* Anonymous (ప0చమా౦క౦, ఐదవ సాల౦) 

103.  చ యియ తడవవడ౦ Make some money (ప0చమా౦క౦, ఆరవ సాల౦) 

104.  ద్ిగదుడుపుకూడు* Food offered to spirit (ప0చమా౦క౦, ఆరవ సాల౦) 

105.  వుస్త్గొలపడ౦ Unleash (ప0చమా౦క౦, ఆరవ సాల౦) 

106.  స్ొ ముమతగల టటడ౦ Spent huge amount  
of money 

(ప0చమా౦క౦, ఆరవ సాల౦) 

107.  చ యిజ్ేసుకోవడ౦ Using force (ప0చమా౦క౦, ఆరవ సాల౦) 

108.  దయచ యయడ౦ Give some (ష్షాట ౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

109.  ముకక తగిలి౦చడ౦ Hit with a lawsuit (ష్షాట ౦క౦, రె౦డవ సాల౦) 

110.  కొ౦ప ములగడ౦ That must be  
what happened 

(ష్షాట ౦క౦, రె౦డవ  సాల౦) 

 
111.  మఠపోవేశ౦* Enter holy place (ష్షాట ౦క౦, ఆరవ సాల౦) 

112.  కొ౦పము౦చడ౦ Am I in trouble? (ష్షాట ౦క౦, ఆరవ సాల౦) 

113.  కొ౦పములగడ౦ Everything will  
be spoiled 

(ష్షాట ౦క౦, ఆరవ సాల౦) 

114.  తిలోదకాలు* Will I see it again (ష్షాట ౦క౦, ఆరవ సాల౦) 

115.  సద్సవృతిర* Yogic hospitality (సపరమా౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

116.  చితర గి౦చడ౦ Take a look (సపరమా౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

117.  దయచ యయడ౦ Come (సపరమా౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

118.  నసలుగురాళళు 
తడువుకోవడ౦ 

Make a little cash (సపరమా౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 
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బిచయణయ యిెతిర  వేయడ౦ (పోథమా౦క౦, ఒకటవసాల౦) అని జ్ాతీయ౦లో బిచసణస 
పద్సనికరా౦ మకా౦ లేద్స పడక. పూరవపు రోజులోి  ఎకకడడకెైనస పయోాణ౦ అయిత్ే బటటలత్ో 
ప్ాటు పరుపుచుటటను కూడస తీసుకవెళళువారు. అ౦దువలి బిచసణస యి తిర  వయేడ౦ అ౦టే ఒక 
ప్ాో౦త౦ ను౦డడ వేరొక ప్ాో౦త్సనికి వలస వళెుడ౦ లేద్స పయోాణ౦ కావడ౦ అని అరా౦ 
ఏరుడడ౦ద్ి.  ఈ అరా౦లోనే ఇ౦గరిష్ులో అనువాద౦ చేశారు. త్ లుగు జ్ాతీయ౦ అరా౦త్ో ప్ొ సగని 
అనువాద రూప౦ ఒకటట కనిుస్రర ౦ద్ి. కోనికసాకహేగ్ాడు (పోథమా౦క౦, రె౦డవ సాల౦), 
చమాే ల్ెకకగ్ొటటడ౦ (పథోమా౦క౦, ఒకటవ సాల౦), కుమమకుక ఉ౦డడ౦ (తృతీయాక౦, మమడవ 
సాల౦), ర్౦డ్యగ్రాాల్ు (ప౦చమా౦క౦, నసలగవ సాల౦) జ్ాతీయాలు హి౦ద్ీ ను౦డడ త్ లుగులో 
చేరాయి. ఇ౦దులో కోనికస్ాకగాడు అ౦ట ేఅనసమకుడు. కనసయశులక౦లో ఈ అరా౦లోన ేవాడసరు. 
ఇద్ే అరా౦ ఇచేి మరో త్ లుగు జ్ాతీయ౦ ఊరు పరరు లేనివాడు. కోనికస్ాకహేగాడు జ్ాతీయానికి 
చేస్త్న ఆ౦గాి నువాద౦ Nincompoop అ౦ట ే అవివేకి, అమాయకుడు. ఇకకడ ఇ౦గరిష్ు 
అనువాదపద౦ త్ లుగు జ్ాతీయ౦ అరాా నిి ఇవవడ౦ లేదు. చిఱ్ఱూ  కొఱ్ఱూ  మనడ౦ 
(ద్ివతీయా౦క౦, ఒకటవ సాల౦), ధుమ ధుమ ల్ాడడ౦ (ద్ివతీయా౦క౦, మమడవ సాల౦), బుల్ 
బుల్ాగ్ా కల్పడ౦ (ప0చమా౦క౦, రె౦డవసాల౦), గ్ుటనకుకమనడ౦ (చతురాా ౦క౦, ఒకటవ 
సాల౦) వ౦టట జ్ాతీయాలలో ఉని ధవనయనుకరణ పద్సలవలి వీటటక ి సమారాకతగల ఇ౦గరిష్ు 
జ్ాతీయాలత్ో అనువద్౦ిచడ౦ కష్ట౦. కొ౦పము౦చడ౦ (ద్ివతీయా౦క౦, మమడవ సాల౦), 
కొ౦పతీయడ౦ (చతురాా ౦క౦, ఒకటవ సాల౦), కొ౦పము౦చడ౦ (తృతీయా౦క౦, రె౦డవ సాల౦), 
కొ౦పతీయడ౦ (చతురాా ౦క౦, ఒకటవ సాల౦), కొ౦పము౦చడ౦ (ప0చమా౦క౦, ఒకటవ 
సాల౦), కొ౦పముల్గ్డ౦ (ప0చమా౦క౦, నసలగ వ సాల౦), కొ౦ప ముల్గ్డ౦ (ష్షాట ౦క౦, రె౦డవ 
సాల౦), కొ౦పము౦చడ౦ (ష్షాట ౦క౦, ఆరవ సాల౦), ఇనిిస్ారుి  గురజ్ాడ పయోోగి౦చినస పతోి 
స౦దరభ౦లోనూ, ఈ జ్ాతీయ౦ అ౦ద్ి౦చ ేఅరాచసఛయలు వేరువేరుగా కనిప్స్ార యి. అనువాద 
నసటకానిి పరిశ్రలి౦చినపుడు ఆ అరాచసఛయలను అనుసరి౦చే నసరాయణరావుగారు అనువాద 
రూప్ాలను ఎ౦చుకునసిరని అనిపస్ుర ౦ద్ి. ఒకే అరా౦లో ఒక జ్ాతీయానిి ఎకుకవస్ారుి  
వాడడనపుడు, అనువాద౦లో కూడస అనిి స౦దరాభలలోనూ ఒకేరూప౦లో ఆ జ్ాతీయానిి 
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అనువాద౦ చేస్తన్పుడు అటువ౦టట జ్ాతీయానికి చ ౦ద్ిన రూప్ాలనిి౦టటన్న ఒకే యమనిట్ గా 
పరిగణి౦చడమ ౦ైద్ి. ఉద్స: ల్ేదసీుకపో వడ౦ అని జ్ాతీయానిి గురజ్ాడ మమడుస్ారుి  
(ష్షాా ౦క౦, రె౦డవసాల౦), (ప౦చమా౦క౦, రె౦డవసాల౦), (తృతీయా౦క౦, మమడవ సాల౦), 
వాడసరు. అనువాద౦లో నసరాయణరావుగారు కూడస మమడుస్ారూి  Elope అని పద౦త్ోన ే
అనువద్ి౦చసరు. ఇలా౦టట చోటి మొదట పోయోగి౦చిన రూప్ానేి  పరిగణి౦చడమ ౦ైద్ి. చయెిా 
తడవవడ౦ - Make some money (ప౦చమా౦క౦, ఆరవసాల౦), న్యల్ుగ్ు రాళ్ళు 
తడువుకోవడ౦ - Make a little cash (సపరమా౦క౦, ఒకటవసాల౦), ఒకే అరా౦లో వాడడన 
జ్ాతీయాలు. త్ లుగులో ఈ జ్ాతీయాల మధయ రూపస్ామయ౦ లేకప్ర యినస ఇ౦గరిష్ు అనువాద 
రూప్ాల మధయ రూపస్ామయ౦ కనిప్స్రర ౦ద్ి. ఒకే జ్ాతీయానిి భిని అరాచసఛయలోి  వాడడ౦ పెైన 
చూశా౦. వేరు వేరు అరాా లు వచేి విధ౦గానూ కొనిి జ్ాతీయాలు నసటక౦లో కనిపస్్ార యి. 
ఉద్స:  దయచెయాడ౦ - Give some (ష్షాట ౦క౦, ఒకటవసాల౦), దయచెయాడ౦ - Come 

(సపరమా౦క౦, ఒకటవసాల౦). ఈ జ్ాతీయ౦ ఎకుకవగా నసటకీయ స౦భాష్ణలోి న ేకనిపస్ుర ౦ద్ి. 
ఇలా ఒక జ్ాతీయ౦ భినసరాా లను ఇవవడ౦ ఇ౦గరిష్ు భాష్లో కనిప౦్చదు. ఈ విభాగ౦లో 
అనువాద౦ చసే్త్న మొతర౦ 118 జ్ాతీయాలలోనూ 26 జ్ాతీయాలు స౦సకృతిక ి
స౦బ౦ధి౦చినవి. వీటటని (*) గురుర త్ో సూచి౦చడమ ౦ైద్ి. స౦సకృతికి స౦బ౦ధి౦చిన పద్సల 
అనువాద౦ అ౦దులోనూ స౦బ౦ధమలేేని స౦సకృతులకు చ ౦ద్ిన భాష్ల మధయ అనువాద౦ 
కష్ట౦. మిగిలిన జ్ాతీయాలన్ని భావ౦లోనూ, భాష్లోనూ త్ లుగుదనసనిి ని౦పుకొనివి. 
ఉద్సహరణకు  పుటటట  ములిగిప్ర వడ౦ (చతురాా ౦క౦, ఒకటవసాల౦). పుటటట  అనదే్ి ఒకరకమ నై 
నసటు పడవ. త్ పు అని పద్సనిి కూడస ద్ీనికి పరాయయ౦గా వాడత్సరు. "పరములత్ో 
పెదాగంపవల  అలిి మీీఁద త్ోలుకప్ు కుటట ీఁబడడన యిేఱుద్సీఁట డు స్ాధనవిశేష్ము. వాని పుటటట  
మునిీఁగెను, వాని పుటటటముంచ ను ఇత్సయద్ి సాలములయందు వాీఁడ కికన పుటటటమునిీఁగెను, 
వాీఁడ కికన పుటటటముంచ ను అని శబాా రాము. వాీఁడు మునిీఁగెను, వాని ముంచ ను అని 
త్సతురాయరాము. అపుుడు మునుీఁగుటకును ముంచుటకును చ డుటయు చ ఱచుటయు 
నరాము" (శబారత్సికరము, 2012: 675). "A wicker boat woven of cane and covered 
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with leather. వాని పుటటట  ముణిగినద్ ిhis raft is sunk, i.e. , he is shipwrecked or ruined" 

(బరోణయ త్ లుగు-ఇంగరిష్ నిఘంటువు 1903). అలాగే గ్ావుకేకల్ు (చతురాా ౦క౦, మమడవసాల౦). 
గావు అ౦ట ే బలి, చసవు (శబారత్సికరము, 2012: 318; బరోణయ త్ లుగు-ఇంగరిష్ నిఘంటువు 
2012: 225). గావుకేక అ౦టే బలి ఇచేి సమయ౦లోనో, చ౦పర సమయ౦లోనో అరిచే అరుపు. 
కాన్న గావుకేకలు అన ే పదబ౦ధసనికి త్ లుగులో పదాెగా అరవడ౦ అని అరా౦ రూఢడ 
అయిప్రయి౦ద్.ి ఈ అరాా నిి అనుసరి౦చే నసరాయణరావుగారు ఇ౦గరిష్ులో Yelling (అరవడ౦, 

కేకలుపెటటడ౦) అని అనువద్ి౦చసరు. ఇలా త్ లుగు భాషా స౦సకృతులకు చ ౦ద్ని జ్ాతీయాలు 
కాబటేట  నసరాయణరావుగారు ఎకుకవగా భావానువాద౦ చేశారని అనిపస్ుర ౦ద్ి.  
3. 2. 1. c. పదయనువాద౦ (Word to Word Translation): 
 ఇ౦దులో త్ లుగు జ్ాతీయాలలోని విడడవిడడ పద్సలను ఇ౦గరిష్ులోకి అనువద్ి౦చసరు. 
కొనిి జ్ాతీయాల అనువాద౦లో పద్సల కీమ౦ మారినస త్ లుగు పద్సల అనువాద 
రూప్ాలుగానే కనిప్స్ార యి. ఈ పదధతి రాధసకృష్ణగారు చ ప్ున మమడవ సూచనకు చ ౦ద్ి౦ద్.ి  
స్ాధసరణ౦గా పద్సనువాద౦ చయేడ౦ అనువాదకుని అసమరాతగా భావిస్ార రు. అయిత్ ే
స౦సకృతిక,ి ప్ాో౦తీయతకు చ ౦ద్ిన పద్సల అనువాద౦లో పద్సనువాద౦ చేయడ౦ మ౦చిద్.ే 
ద్ీనివలి మమలభాషా స౦సకృతిని కొ౦తవరకు లక్షయభాషా ప్ాఠకుడు త్ లుసుకొనే అవకాశ౦ 
ఉ౦ద్ి.   
 
S. No.  
 
 

జ్ాతీయ౦ 
(కనసయశులక౦) 

ఇ౦గరిష్ు అనువాద0 
 (Girls for Sale) 

అ౦క౦, సాల౦ 

1.  చసవగొటటడ౦ Beat to death (పథోమా౦క౦, ఒకటవసాల౦) 
 

2.  రొముమమీద కు౦పటట Live coals on chest (ద్ివతీయా౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 
 

3.  నుయోయ, గొయోయ 
చూసుకు౦టాను 

Throw myself in a well 
or pit 

(ద్ివతీయా౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 
 

http://www.languageinindia.com/


 
 

57 

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

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 19:6 June 2019 

AVVK CHAITANYA 

A Study of Idioms and Proverbs Translation in Kanyasulakm Drama  

(From English and Hindi Translations) – M.Phil. Dissertation in Telugu 

4.  తల చ డడ౦ Ruined hair (ద్ివతీయా౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

5.  తిరుపతి మ౦గలాడడ 
క్షవర౦ 

Barber on Tirupati hill (ద్ివతీయా౦క౦, మమడవ సాల౦) 
 

6.  ముకుకనులిప్ By twisting nose (ద్ివతీయా౦క౦, మమడవ సాల౦) 
 

7.  అ౦దరానిప౦డు Fruit beyond reach (తృతీయా౦క౦, నసలగ వ సాల౦) 
 

8.  గడడి  పటెటడ౦ Make eat grass (చతురాా ౦క౦, ఒకటవసాల౦) 
 

9.  ల౦కకే రాజ్ా King of island (ప0చమా౦క౦, రె౦డవసాల౦) 

10.  త్ోలుచేయి Leather hand (ప0చమా౦క౦, రె౦డవసాల౦)  
 

11.  ఇలుి  తినయేడ౦ Plundering house (ప0చమా౦క౦, మమడవసాల౦) 
 

12.  పటకల మీద్ికి రావడ౦ Around the neck (సపరమా౦క౦, ఒకటవసాల౦) 
స్ాధసరణ౦గా పద్సనువాద౦ చయేడ౦ అనువాదకుని అసమరాతగా భావిస్ార రు. అయిత్ ే

స౦సకృతిక,ి ప్ాో౦తీయతకు చ ౦ద్ిన పద్సల అనువాద౦లో పద్సనువాద౦ చేయడ౦ మ౦చిద్.ే 
ద్ీనివలి మమలభాషా స౦సకృతిని కొ౦తవరకు లక్షయభాషా ప్ాఠకుడు త్ లుసుకొనే అవకాశ౦ 
ఉ౦ద్ి. అలాగని మొతర౦ పద్సలనిి౦టటన్న పద్సనువాద౦ చయేాలని కాదు. కేవల౦ స౦సకృతిని 
త్ లిపర పద్సలను, అనువాద్సనికి లొ౦గనివాటటని ఈ పదధతిలో అనువద్ి౦చడ౦ తపుుకాదని. 
ద్ీనిని లిపయ౦తరరకరణగా భావి౦చలేము. ఎ౦దుక౦టే రచయిత వీటటకి ప్ాదసూచికలను ఇసూర  
వివరి౦చే పయోతి౦ కూడస చసే్ార రు కాబటటట . పె ై జ్ాతీయాలలో తల్ చడెడ౦ (ద్ివతీయా౦క౦, 

ఒకటవ సాల౦), తిర్ుపతి మ౦గ్ల్ాడ్డ క్షవర్౦ (ద్ివతీయా౦క౦, మమడవ సాల౦), ల్౦కకే రాజా 
(ప0చమా౦క౦, రె౦డవ సాల౦) అని జ్ాతీయాలకు నసరాయణరావుగారు ప్ాదసూచికలు 
ఇచసిరు. తోల్ుచయేి (ప0చమా౦క౦, రె౦డవ సాల౦), గ్డ్డేప టటడ౦ (చతురాా ౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 
తపు మిగలిన జ్ాతీయాలకు చసే్త్న అనువాద్సలు అరాసుురణను కలిగసుర నసియి. బహుశా 
అ౦దువలినే నసరాయణరావుగారు మిగిలిన జ్ాతీయాలకు ప్ాదసూచికలు ఇవవలేదు.  
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3. 2. 1. d. జాతీయాల్ు - పదబ౦ధ కిరయల్ు (Idiom – Phrasal Verb): 

జ్ాతీయాల అనువాద౦లో ఇద్ి కొతర  పదధతిగా చ పుుకోవాలి. త్ లుగులో జ్ాతీయాలను, 
పదబ౦ధ కీియలనూ ఒకే వరగ౦లో చేరిి జ్ాతీయాలుగానే చూసుర నసిరు. ఇ౦గరిష్ులో పదబ౦ధ 
కీియలను Phrasal Verbs అని పల్ుస్ార రు. జ్ాతీయాలత్ో చేరిి చ ప్ునస వీటటకి ఆ౦గి౦లో 
పోత్ేయకమ నై గురిర౦పు ఉ౦ద్ి. నిజ్ానికి కి౦ద జ్ాతీయాలుగా ఇచిిన రూప్ాలు త్ లుగు పదబ౦ధ 
కీియలు. "Girls for Sale"లో వీటటని నసరాయణరావుగారు సమానసరాకాల ైన అ౦గి పదబ౦ధ 
కీియలత్ో అనువాద౦ చశేారు. అ౦దువలి వీటటని రాధసకృష్ణగారు పెైన చ ప్ున  రె౦డవ వరగ౦లో 
చేరివచుి. అయినస కూడస ఆ౦గి పరిశోధకుల మాద్ిరి పతో్ేయక విభాగ౦గా పరిశ్రలి౦చడ౦ 
మ౦చిద్ి. కనసయశులక౦ నసటక౦లో ఇ౦కా చసలా పదబ౦ధ కీియలు ఉనసి, వాటటని ఇ౦గరిష్ులో 
పదబ౦ధ కీియలుగా అనువద్ి౦చలేదు. అ౦దువలి వాటటని ఈ విభాగ౦లో చేరిలేదు.   
S. No.  

 
జ్ాతీయ౦ 
(కనసయశులక౦) 

ఇ౦గరిష్ు అనువాద0 
 (Girls for Sale) 

అ౦క౦, సాల౦ 

1.  ద్ేహశుద్ిధ  Beat up (పథోమా౦క౦, ఒకటవసాల౦) 
 

2.  వుడసయి౦చడ౦ Run away (పథోమా౦క౦, రె౦డవసాల౦) 

3.  త్ గత్ ౦పులు Get rid of (పథోమా౦క౦, రె౦డవసాల౦) 

4.  తఢసకా చూడి౦ Watch out (పథోమా౦క౦, రె౦డవసాల౦) 

5.  కడత్ేరిప్ర వడ౦ Sell off (ద్ివతీయా౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

6.  ద్ేవులాడడ౦ Crave for (ద్ివతీయా౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

7.  వొడుి కాయడ౦ Standup for (తృతీయా౦క౦, రె౦డవ సాల౦) 

8.  భీష్మ౦చుకూచోి డ౦ Knee on (తృతీయా౦క౦, రె౦డవ సాల౦) 

9.  కరుీ చుికోవడ౦ Beat up (తృతీయా౦క౦, నసలగ వ సాల౦) 

10.  మాట త్ోస్తరయడ౦ Turndown (తృతీయా౦క౦, నసలగ వ సాల౦) 

11.  చ యిజ్ేసుకోవడ౦ Beat up (చతురాా ౦క౦, ఒకటవసాల౦) 
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12.  ప్ర గవడ౦ End up (చతురాా ౦క౦, ఒకటవసాల౦) 

13.  అ౦టగటటడ౦ Give away (చతురాా ౦క౦, ఒకటవసాల౦) 

14.  కనేియడ౦ Eye on (చతురాా ౦క౦, ఒకటవసాల౦) 

15.  తనిితగలేయడ౦ Kick out (చతురాా ౦క౦, ఐదవసాల౦) 

     పదబ౦ధ కీియలలో ముఖయకీియత్ో ఒక Particle ఉ౦టు౦ద్ి. ఈ Particle నసమవాచక౦, 

విశేష్ణ౦, కీియ, ఏదనస కావచుి. పదబ౦ధ కీియలలో కీియకు, Particleకు  పోత్యేక అరాా లు 
ఉనిపుటటకీ రె౦డూ కలిస్త్ వేరెైన లేద్స విశషే్మ ైన అరాా నిి ఇస్ార యి. పెైన త్ లుగులో ఉని 
పదబ౦ధ కీియలన్ని ఇ౦చుమి౦చు నసమ౦ Particleగా కలవి. త్ లుగులోని పదబ౦ధ 
కీియలకు ఇ౦గరిష్ు అనువాద రూప్ాలు ఎ౦త వరకూ (అరాచసఛయల పర౦గా) దగగరగా 
ఉనసియో చూడసలి. ద్హేశుద్ిధ  అనే పదబ౦ధ కీియ నేరుగా అరాా నిి ఇవవడ౦ లేదు. ద్ేహ౦ 
అని మాటవలి కొ౦త అరాసుురణ కలుగుతునసి ఈ పదబ౦ధ కీియ ఇసుర ని అరా౦ బాగా 
కొటటడ౦. ఇ౦గరిష్ు పదబ౦ధ౦ Beat-up అరాసుురణను వె౦టనే కలిగి౦చదే్ిగా ఉ౦ద్ి. త్ లుగులో 
ఉని తనినతగ్ల్ేయడ౦ (చతురాా ౦క౦, ఐదవ సాల౦) కూడస అరాసుురణను వె౦టన ే
కలిగిసుర ౦ద్ి. వుడ్యయి౦చడ౦ (పోథమా౦క౦, రె౦డవ సాల౦), దేవుల్ాడడ౦ (ద్ివతీయా౦క౦, 

ఒకటవ సాల౦), కర్ుర చుచకోవడ౦ (తృతీయా౦క౦, నసలగ వ సాల౦), చయెిజేసుకోవడ౦ 
(చతురాా ౦క౦, ఒకటవ సాల౦), పో గ్వడ౦ (చతురాా ౦క౦, ఒకటవ సాల౦) వ౦టట పదబ౦ధ 
కీియలను కూడస ఇద్ ే పదధతిలో అనువాద౦ చేశారు. వీటటలో ద్ేహశుద్ిధ , కరుీ చుికోవడ౦, 

చ యిజ్ేసుకోవడ౦ అనే పదబ౦ధ కీియలకు అనువాద౦లో ఒకే పదబ౦ధ కీియ Beat upను 
వాడసరు. Beat up అ౦టే ఘోర౦గా గాయపరచడ౦. మొదటట రె౦డూ అరాచసఛయలలో Beat 

upకు దగగరగా ఉనసి, మమడవద్ ైన ’చ యిజ్సేుకోవడ౦’ భినిమ నై అరా౦ కలద్ి. అ౦ట ే
మమలభాష్లోని పదబ౦ధ౦ ఇసుర ని పూరిర అరాా నిి లక్షయభాషా పదబ౦ధ౦ ఇవవడ౦ లేదు. 
ద్ీనిని అవాయప్రద్దష్౦గా చ పువచుి. వ ళ్ళుపో యిరావడ౦ (చతురాా ౦క౦, ఐదవ సాల౦) నసటక౦లో 
లేచిప్ర వడసనికి పరాయయ౦గా వాడడన పదబ౦ధ కీియ. ఇ౦గరిష్ు అనువాద రూప౦ Come 

awayను వేరుకావడ౦, దూర౦కావడ౦, అని అరాా లోి  వాడత్సరు. ల్ేచిపో వడ౦ (తృతీయా౦క౦, 
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మమడవ సాల౦), అన ేపదబ౦ధ కీియకు ఇద్ే అనువాదకుడు Elope అని మాటను వాడసరు. 
పెై ఇ౦గరిష్ు పద౦ త్ లుగు పదబ౦ధ౦ అరాచసఛయకు దగగరగా ఉ౦ద్ి. ఇద్ ే పద్సనిి 
వెళ్ళుప్ర యిరావాడ౦కు వాడవచుి. మొతర౦ మీద వలెేిరువారు పద్సనువాద౦ చేస్తన్ ఒకక 
కనేియడ౦ (చతురాా ౦క౦, ఒకటవ సాల౦) తపు మిగిలిన అనిి పదబ౦ధ కీియలనూ వాటట 
అరాా లను అనుసరి౦చే అనువాద౦ చేశారు. ద్నీినిబటటట  రూపస్ామయ౦ ఉని పదబ౦ధ కీియలు 
ద్డరకడ౦ ఈ రె౦డు భాష్ల మధయ స్ాధయ౦ కాదని అనిుసుర ౦ద్ి.  
 
3. 2. 1. e. తొల్గి్౦పు (Deletion): 

 త్ొలగ౦ిపు ఒక అనువాద విధసన౦ అవుతు౦ద్స? అనిద్ి చరిన్నయా౦శమే. అయిత్ ే
అనువాదకుడు ఎటువ౦టట అ౦శాలని తన అనువాద౦లో త్ొలగి౦చసడద పరిశ్రలి౦చడ౦ ద్సవరా 
అటువ౦టట అ౦శాల అనువాద౦లో ఏరుడే సమసయలను గురిర౦చి పరిషాకరాలు సూచి౦చటానికి 
వీలౌతు౦ద్ి. నసరాయణరావుగారు Girls for Saleలో  కనసయశులక౦లోని ఆరవ అ౦క౦లో 
మమడు, నసలుగు, ఐదు, ఏడు సాలాలు, ఏడవ అ౦క౦లో రె౦డు, మమడు, నసలుగ , ఐదు సాలాలు 
అనువద్ి౦చలేదు. అ౦దువలి అ౦దులోని జ్ాతీయాలన్ని త్ొలగి౦పుకు గురైెనటేి . అయిత్ ే
అనువాదకుడు ఉద్ేాశపూరవక౦గా జ్ాతీయాలను మాతోమే త్ొలగి౦చలేదు, మొతర౦ సనిివేశమ ే
త్ొలగ౦ిచడమ ౦ైద్ి. అ౦దువలి అనువాద౦ జ్రిగిన సనిివేశాల మధయలో ఇతర 
జ్ాతీయాలత్ోప్ాటుగా అనువాద౦ ప్ొ ౦దని జ్ాతీయాలన ే ఈ విభాగ౦లో పరిశ్రలనకు 
ఎ౦చుకునసిను.   
S. No.  

 
జ్ాతీయ౦ 
(కనసయశులక౦) 

ఇ౦గరిష్ు 
అనువాద0 
 (Girls for Sale) 

అ౦క౦, సాల౦ 

1.  ప్ాప్ాని ప్ర వడ౦ ------ (పథోమా౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

2.  అధికసయ అధిక ఫల౦ ------ (ద్ివతీయా౦క౦, మమడవ సాల౦) 

3.  కొసచూడడ౦  ------ (తృతీయా౦క౦, రె౦డవ సాల౦) 
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4.  గుడడి గవవ౦త  ------ (తృతీయా౦క౦, మమడవ సాల౦) 

5.  మనసు పటటలేకప్ర వడ౦ ------ (తృతీయా౦క౦, నసలగ వ సాల౦) 

6.  విరీవీగడ౦ ------ (తృతీయా౦క౦, నసలగ వ సాల౦) 

7.  కు౦దనపు బొ మమ ------ (తృతీయా౦క౦, నసలగ వ సాల౦) 

8.  కొ౦పము౦చడ౦ ------ (చతురాా ౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

9.  ముడడపెటటడ౦ ------ (చతురాా ౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

10.  అగెగతుర కు రావడ౦ ------ (చతురాా ౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

11.  అరవ చసకిరర ------ (చతురాా ౦క౦, ఐదవ సాల౦) 

12.  కటుట గావు౦డడ౦ ------ (చతురాా ౦క౦, ఐదవ సాల౦) 

13.  పటకమీద కూరోిడ౦ ------ (ప౦చమా౦క౦, ఐదవ సాల౦) 

14.  ప్రయిేకాల౦ ------ (చతురాా ౦క౦, మమడవ సాల౦)  

15.  త్సగిపరలడ౦ ------ (సపరమా౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

16.  మ ైమరవడ౦  ------ (సపరమా౦క౦, ఆరవ సాల౦) 

 
గ్ుడ్డే  గ్వవ౦త (తృతీయా౦క౦, మమడవసాల౦), అర్వ చయకిరల (ప౦చమా౦క౦, ఐదవ 

సాల౦) ప్ాో౦తీయతకు చ ౦ద్ిన జ్ాతీయాలు. వీటటకి ఇ౦గరిష్ులో సమానసరాక జ్ాతీయాలను 
ఇవవడ౦ కష్ట౦. కాన్న భావానువాద౦ చయేవచుి. కొ౦పము౦చడ౦ (చతురాా ౦క౦, ఒకటవ 

సాల౦) అని జ్ాతీయానిి ఇ౦గరిష్ులో స౦దరాభనుస్ార౦గా చసలా స్ారుి  అనువద్ి౦చసరు. 
బహుశా ఈ స౦దరభ౦లో పసోుర త జ్ాతీయ౦ లేకప్ర యినస అరాా వగాహనలో మారుు రాదనదే్ ి

అనువాదకుని ఉద్ేాశయ౦ కావచుి. ముడ్డప టటడ౦ (చతురాా ౦క౦, ఒకటవ సాల౦) జ్ాతీయానికి 

tying knot అని ఆ౦గి జ్ాతీయ౦త్ోనూ Marriage అని భావానువాదమమ చయేవచుి. అలాగ ే

కొస చఱడడ౦ (తృతీయా౦క౦, రె౦డవ సాల౦) జ్ాతీయానికి turn out, అర్వ చయకిరల 
(చతురాా ౦క౦, ఐదవ సాల౦)జ్ాతీయానికి slave to, slave away అని పదబ౦ధ కీియలనూ, 

కొ౦పము౦చడ౦ (చతురాా ౦క౦, ఒకటవ సాల౦) జ్ాతీయానికి a pretty pass అని జ్ాతీయానిి,  
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అగ్ ుతుర కు రావడ౦ (చతురాా ౦క౦, ఒకటవ సాల౦) జ్ాతీయానికి Boiling mad అని జ్ాతీయానిి, 

ప్కమీద కూరోచడ౦ (ప౦చమా౦క౦, ఐదవ సాల౦) జ్ాతీయానికి Pain in the neck జ్ాతీయానిి, 

తయగి్పతల్డ౦ (సపరమా౦క౦, ఒకటవ సాల౦) జ్ాతీయానికి In the grip of grape అని 

జ్ాతీయానిి, పో యిేకాల్౦ (చతురాా ౦క౦, మమడవ సాల౦) జ్ాతీయానికి Fixing to die అని 

జ్ాతీయానిి సమానసరాక రూప్ాలుగా అనువద్౦ిచవచుి. ఇలా ఈ విభాగ౦లోని జ్ాతీయాలకు 
సమానసరాకమ ైన ఆ౦గి జ్ాతీయాలను ఇవవలేకప్ర యినస భావానువాద౦ చేయవచుి. 

అనువాదకుడు వీటటని అనువద్ి౦చక ప్ర వడసనికి గల కారణసలను వివరి౦చలేదు. 
3. 2. 2. కన్యాశుల్క౦ న్యటక౦ - ఇ౦గ్లలషు అనువాద౦ (Girls for Sale) ల్ోని సామెతల్ 

అనువాద పరిశీల్న: 
జ్ాతీయాలలాన ే స్ామ తల అనువాద౦ కూడస చసలా కష్ట౦త్ో కూడుకొని పని. 

త్ లుగులో జ్ాతీయాలు, స్ామ తలకు ద్ివభాషా నిఘ౦టువులు లేవు. అ౦దువలి స్ామ తలను 
అరా౦ చేసుకోవడసనికి, అనువద్ి౦చడసనికీ అనువాదకునికి రె౦డు భాష్ల స౦సకృతి, చరిత,ో 

స్ాహితయ౦ వ౦టట అనేక అ౦శాలత్ో పరచియ౦ ఉ౦డసలి. మానవ సవభావ౦ వ౦టట అ౦శాలకు 
చ ౦ద్ిన స్ామ తలు (ఉద్స:) అరా౦ చేసుకోవడ౦ సులభమ ే అయినస అనువాద౦ కష్ట౦. 
"స్ామ తలు జ్నవయవహారములో నలిగిన మాటలని చ పువచుిను. కావున అనిి 
భాష్లలోనూ సమానసరాకాల ైన స్ామ తలు౦డుటకు అవకాశమునిద్ి. మానవుని గుణసలు 
మౌలిక౦గా ఏ సమాజ్౦లోనెనైస ఒకకటటగానే ఉ౦డును. కావున స్ారూపయ౦ గల స్ామ తలు 
ఎకుకవగా ఉ౦డుటకు అవకాశమునిద్ి"(రామనరసయయ, టట. వి. 2011:255). ఈ సూతో౦ 
అనిి స౦దరాభలలోనూ వరిర౦చకప్ర యినస భినిభాష్ల మధయ స్ారూపయతలుగల స్ామ తల 
అనేవష్ణలో కొ౦త ఉపయోగపడుతు౦ద్ి. స్ామ తల అనువాద౦లో కూడస బమదరాజు 
రాధసకృష్ణగారు పెనై జ్ాతీయాల అనువాద౦లో చ ప్ున జ్ాగీతరలే వరిరస్ార యి. అయిత్ ేఇ౦దులో 
మరోరక౦ అనువాద౦ కూడస చయేవచుి. స్ామ తల అరాా నిిచేి లక్షయభాషా జ్ాతీయ౦త్ో 
అనువాద౦ చేయడ౦ (चोर चोर मौसेरे भाई -త్ోడుద్డ౦గలు). వెలేిరువారి కనసయశులక౦ 
అనువాద౦లో ఇటువ౦టట విధసనమేద్ ీకనిప్౦చదు. అలాగ ేత్ొలగి౦పు(Deletion/Omission) 
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విధసనసనిి కూడస ఎకుకవగా ఉపయోగి౦చలేదు. కేవల౦ ఒకక స్ామ తను మాతోమ ే
అనువద్ి౦చకు౦డస వద్లిేశారు, అద్ి: ఉపుులేకనే ముపు౦ద౦ (తృతీయా౦క౦, రె౦డవ సాల౦). 
స్ామ తల అనువాద౦లో నసరాయణరావుగారు మమడు పదధతులను అనుసరి౦చసరు. అవి: 

a. త్ లుగు స్ామ త – ఇ౦గరిష్ు స్ామ త  
b. భావానువాద౦ 
c. పద్సనువాద౦  

3. 2. 2. a. తెల్ుగ్ు సామెత – ఇ౦గ్లలషు సామతె: (Telugu Proverb – English Proverb 

Translation): 
ఇ౦దులో మమలభాషా(త్ లుగు) స్ామ తకు అరా౦లో స్ారూపయత గల 

లక్షయభాషా(ఇ౦గరిష్ు) స్ామ త ద్సవరా అనువద్ి౦చసరు. 
S. No.  

 
స్ామ త 
(కనసయశులక౦) 

ఇ౦గరిష్ు అనువాద0 
 (Girls for Sale) 

అ౦క౦, సాల౦ 

1.  లోకవ౦త్స కోడ ై 
కూయడ౦ 

God’s name as my 
witness, the whole 
world is talking 

(పథోమా౦క౦, రె౦డవ సాల౦) 
 

2.  రామాయణ౦లో 
ప్డకలవేట 

Like idiot in the street 
play 

(ద్ివతీయా౦క౦, మమడవ 
సాల౦) 
 

3.  కీడ ౦చి 
మేల ౦చమనసిరు 

Better safe than sorry (తృతీయా౦క౦, నసలగ వ సాల౦) 
 

4.  రెడడి చసిడు, 
మొదలాడనసిటట  
 

Back to square one (చతురాా ౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 
 

చసలా తకుకవ స్ామ తలన ేఈ పదధతిలో అనువద్ి౦చసరు. అనువాదకులు జ్ాతీయాల, 

స్ామ తల అనువాద౦లో ప్ాటట౦చసలిాన మొదటట విధసన౦గా ఈ పదధతిని చ ప్ార రు. కాన్న భిని 
స౦సకృతులకు చ ౦ద్ని భాష్ల మధయ ఈ విధసన౦ ద్సవరా అనువద్ి౦చడ౦ చసలా కష్ట౦. 
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అ౦దుకు పెై స్ామ తల అనువాదమే నిదరశన౦. అయినస భావ స్ారూపయత గల లక్షయభాషా 
స్ామ తలు ద్డ రికే అవకాశ౦ ఉ౦ద్ి. ఉద్సహరణకు ఆడలేని స్ానికి మద్ ాల ఓడు అని స్ామ తకు 
A bad workman blames his toolsను, అ౦త్స మన మ౦చికే అని స్ామ తకు April showers 

bring forth May flowersను, అలాగే తుఫానులో కొటుట కుప్ర యిేవాడడకి గడడిప్ర చ ఆధసర౦ అని 
స్ామ తకు Any port in stormను సమానసరాకాలుగా చ పువచుి. కాన్న కనసయశులక౦లోని 
స్ామ తలు ప్ాో౦తీయతమ ైనవే కాక, వ౦ద్ేళునసటట భాష్కు చ ౦ద్నివి. ఇటువ౦టట స్ామ తలకు 
ఇ౦గరిష్ు భాష్లో సమానసరాకాలను వెతకడ౦ పరిశోధనకు చసలిన౦త పని. అ౦దువలిన ే
అనువాదకు ఈ పదధతిని ఎకుకవగా అనుసరి౦చినటుట  లేదు. 
3. 2. 2. b. భావానువాద౦ (Sense for Sense Translation): 

ఈ విధసన౦లో త్ లుగు స్ామ త ఇచేి అరాా నిి అనుసరి౦చి ఇ౦గరిష్ు మాటలలోకి 
అనువద్ి౦చసరు. 
S. No.  

 
స్ామ త 
(కనసయశులక౦) 

ఇ౦గరిష్ు అనువాద0 
 (Girls for Sale) 

అ౦క౦, సాల౦ 

1.  తలప్ాోణ౦ త్ోకకి రావడ౦ Took all the strength (పథోమా౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

2.  ద్ బబకి ద్ బబ తీయడ౦ Hit back (పథోమా౦క౦, రె౦డవ సాల౦) 
 

3.  పటటట౦దలాి  
బ౦గారమవడ౦ 

Whatever she touches 
will turn into gold 

(తృతీయా౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 
 

4.  కోరి అడడగిత్ే 
కొమ మకుకత్సరు 

If you want it badly, 
they hike up the price 

(చతురాా ౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 
 

5.  చదవసే్తరర  ఉని మతి 
ప్ర యి౦దనసిటట  

You remind me of the 
kid who sent to school 
and came back 
stupider than before 

(చతురాా ౦క౦, మమడవ సాల౦) 
 

6.  ఆడడ౦ద్ి ఆటా ప్ాడడ౦ద్ ి
ప్ాటా 

He makes all rules (చతురాా ౦క౦, నసలగ వ సాల౦) 
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7.  తలప్ాోణ౦ త్ోకకిరావడ౦ To work my life to its 
last breath to squeeze 
it out 

(ప౦చమా౦క౦, ఐదవ సాల౦) 
  

8.  తనకు మాలిన ధరమమా Swim to the shore 
yourself first, you can 
help others cross later 

(ష్షాట ౦క౦, ఆరవ సాల౦) 
 

 
ఈ విభాగ౦లో తకుకవ స్ామ తలనే అనువద్ి౦చినస స్ారూపయతగల స్ామ తలు ఇ౦కా 

లభి౦చే అవకాశ౦ ఉ౦ద్.ి ఉద్సహరణకు దబెుకు దెబు తీయడ౦ (పథోమా౦క౦, రె౦డవ సాల౦) 
స్ామ తకు The swings both waysను, తనకు మాలిన ధర్మమా (ష్షాట ౦క౦, ఆరవ సాల౦)కు 
To each his ownను సమానసరాక స్ామ తలుగా చ పువచుి. చదవసేతర  ఉనన మతి 
పో యి౦దన్యనటట  (చతురాా ౦క౦, మమడవ సాల౦) స్ామ తకు ఇ౦గరిష్ు అనువాద౦ త్ లుగులో ఆ 
స్ామ త ఏరుడడసనికి ఆధసరమ ైన కథను అనుసరి౦చి చేశారు. అ౦త్స త్ లిస్త్ కూడస మమరు౦గా 
పోవరిర౦చకూడదు అనిద్ి త్ లుగు స్ామ త అరా౦. ఇ౦గరిష్ులో ఈ అరాా నికి సరిప్ర యిలేా Don't 

be a stupid అని అభివయకిరని స్ాధసరణ౦గా వాడత్సరు. లక్షయభాషా సహజ్త్సవనికి దూరమ ైనస 
ఇ౦గరిష్ులో నూతన అభివయకుర లను ఆదరి౦చ ేస౦పోద్సయ౦ ఉ౦ద్ి కనుక ఈ అనువాద౦ పదాె 
సమసయ కాకప్ర వచుి. ఇలా౦టట అనువాదమ ేత్ లుగులోకి చయేవలస్త ్వస్తరర  ప్ాద సూచికలత్ో 
మొతర౦ స౦దరాభనిి వివరి౦చవలస్త్ ఉ౦టు౦ద్.ి ఆడ్డ౦దధ ఆట, పాడ్డ౦దధ పాట (చతురాా ౦క౦, 

నసలగ వ సాల౦)కు చేస్తన్ అనువాద౦ ఇ౦గరిష్ులో సహజ్౦గా ఉని అభివయకిర. పటటట ౦దల్ాల  
బ౦గ్ార్మవడ౦(తృతీయా౦క౦, ఒకటవ సాల౦) స్ామ తకు చేస్తన్ అనువాద౦ ఇ౦గరిష్ు వారికి 
కొతరగా అనిప్౦చదు. గరీకు పురాణసలోి ని మిడసస్ కథను అనుసరి౦చి మిడసస్ టచ్ పరరుత్ో వారికి 
జ్ాతీయము౦ద్ి. కాన్న ఇద్ి త్ లుగు ’భస్ామసుర హసర౦’ జ్ాతీయానికి సమానసరాక౦. న్నచసరా౦లో 
కనిప౦్చే అవకాశ౦ ఉని ఈ స్ామ త ఇ౦గరిష్ు రూప్ానికి ప్ాద సూచిక అవసర౦. ‘Golden 

hand’ వ౦టట జ్ాతీయాలు మ౦చి అరా౦లోనే వాడుకలో ఉ౦డడ౦ గమనసరహ౦. 
3. 2. 2. c. పదయనువాద౦ (Word to Word Translation): 
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మమలభాష్ స్ామ తలలోని విడడ విడడ పద్సలను ఇ౦చుమి౦చు అద్ే కీమ౦లో 
లక్షయభాష్లోకి అనువద్౦ిచసరు. 
S. No.  

 
స్ామ త 
(కనసయశులక౦) 

ఇ౦గరిష్ు అనువాద0 
 (Girls for Sale) 

అ౦క౦, సాల౦ 

1.  అటుి౦చి 
నరుకుకరమమనడ౦ 

Ask to begin chopping 
from the other end 

(పథోమా౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

2.  నసత్ో మాటాి డడవే ఒక 
ఎడుయకేష్న్ 

Just talking to me is an 
education 

(పథోమా౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

3.  పుచికాయల 
ద్డ౦గెవర౦టే బుజ్ాలు 
తడువుకునిటుట  

Like the man in the 
story who brushes off 
his shoulders when 
someone talks about 
stolen pumpkins 

(ద్ివతీయా౦క౦, ఒకటవ 
సాల౦) 
 

4.  త్స౦బో ల౦ ఇచేిశాను 
ఇహ తనుికు చసవ౦డడ 

Gave the beetle. The 
contract is sealed. Go 
kill yourself if you 
want to 

(ద్ివతీయా౦క౦, ఒకటవ 
సాల౦) 
 

5.  చరమ౦ చ పుులు  
కుటటట  ఇవవడ౦ 

Give skin as leather 
for shoes 

(ద్ివతీయా౦క౦, ఒకటవ 
సాల౦) 
 

6.  కు౦చ౦ నిలువుగా 
కొలవడసనికి వీలేి నపుడు 
తిరగేశ ైనస కొలిస్తరర  
నసలుగిగ౦జ్లు 
నిలుస్ార యి 

If you can’t measure 
rice with vessel up 
right try measuring it 
with vessel upside 
down 

(ద్ివతీయా౦క౦, మమడవ 
సాల౦) 
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7.  పడు పడు అని నస 
సవిత్ ేగాన్న పడి నస 
సవితి లేద౦ద్ ి

Every woman 
threatens to kill 
herself but actually no 
one does 

(ద్ివతీయా౦క౦, మమడవ 
సాల౦) 
 

8.  పెైకి పటార౦ లోన 
లొటార౦ 

Shiny on the outside 
but hollow inside 

(తృతీయా౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 
 

9.  వారికీ వీరికీ జుటుి  
ముడేస్త ్బతకడ౦ 

Get people to fight 
and make a living 
from their quarrels 

(తృతీయా౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 
 

10.  చ టికి చసవ నలుపు 
మనిష్కి చసవ త్ లుపు 

Trees get stronger 
when their trunks get 
darker and men get 
younger when their 
hair gets grayer 

(తృతీయా౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 
 

11.  చసప చిరిగినస చదర౦తని A torn rug is still big 
enough to sit on 

(తృతీయా౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 
 

12.  వెఱఱి  కుద్ిరి౦ద్ి తలకి 
రోకలి చుటటమనసిటట  

I am perfectly sane 
now, bring the pestle 
and I will wind it 
around my head like a 
turban 

(తృతీయా౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

13.  ఆడద్ ిమ చిి౦ద్ ేఅ౦ద౦ It takes a woman to 
see beauty 

(తృతీయా౦క౦, రె౦డవ సాల౦) 

14.  బుద్ిధ కి అ౦త్స 
అస్ాధయవేగాని, డబుబకి 
యకకడస అస్ాధయ౦ 

Brains can’t do a 
thing, but money can 
do 

(తృతీయా౦క౦, రె౦డవ సాల౦) 
 

15.  అద్ ేపతకవెైత్ ేఅముమకు 
బతకనస 

If that is the pendent, 
I would have sold it 
for money 

(తృతీయా౦క౦, రె౦డవ సాల౦) 
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16.  త్ొ౦దరపడడ హాజీ 
స్ాహేబు తురకలోి  కలిస్త ్
ప్ర యినసడనిటుి  

As they say about the 
Haji Saheb who 
become a Turka in 
haste 

(తృతీయా౦క౦, మమడవ 
సాల౦) 
 

17.  చదవసే్తరర  వుని మతి 
కూడస ప్ర వడ౦ 

The more you read 
the stupider you get 

(తృతీయా౦క౦, మమడవ 
సాల౦) 
 

18.  అ౦దరాని ప౦డుకు 
ఆశి౦చడ౦ 

Fruit beyond reach (తృతీయా౦క౦, నసలగ వ సాల౦) 
 

19.  మాటలు నేరిిన 
శునకానిి వేటకు 
ప౦ప్త్ే, ఉసుకోమ౦టే 
ఉసుకోమ౦ద్టి 

Take a talking dog to 
hunting- you say 
sic’em, he says sic’em 
to you 

(చతురాా ౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

20.  మతిలేని మాటా 
సుతిలేని ప్ాటా అన్న 

Thoughtless mind and 
mindless thought 

(చతురాా ౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

21.  స్తటర  ిబుద్ిధ : పోళయా౦తక: A woman’s advice 
ruins you 

(చతురాా ౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

22.  నస న్నడను చూస్త ్నేన ే
బ ద్ిరాను 

Like a fool who fears 
his own shadow 

(చతురాా ౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 
 

23.  యి దుా  పు౦డు కాకికి 
రుచి 

The crow enjoys 
pecking at the bull’s 
wound 

(చతురాా ౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 
 

24.  గాడడద అ౦ద్ిట- ప్ాటకి 
నేను, అ౦ద్సనికి మా 
అప్ాు అ౦ద్టి 

Donkey says I am 
famous for singing 
and my sister camel 
for her looks 

(చతురాా ౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

25.  ముద్ిమికి 
ముచిటుి లావు 

The older you are the 
more fun you want 

(చతురాా ౦క౦, నసలగ వ సాల౦) 
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26.  అడడగిత్ేగాని అమమయినస 
పెటటదు 

Even your own 
mother will not give 
unless you ask 

(చతురాా ౦క౦, ఐదవ సాల౦) 
 

27.  కడుపు చి౦చుకు౦టే 
కాళు మీద పడుతు౦ద్ ి

If you spill your guts, 
your feet get filthy 

(చతురాా ౦క౦, ఐదవ సాల౦) 
 

28.  మబుబలేని పడ్ుగు 
పడడ౦ 

Hit by cloudless 
lightening 

(ప౦చమా౦క౦, రె౦డవ సాల౦) 
 

29.  న్నతికి ప్ర లీస్ర ణీణ  
ఘానసనికి స్ాత్సనోణీణ  
అడగమనసిడు 

Go to the policeman 
for morals and to that 
satani fellow for 
knowledge 

(ప౦చమా౦క౦, నసలగ వ సాల౦)  

30.  పెయయత్ోటొచిిన ఆవు 
మేలుకాద్స 

Cow with a calf is 
better than a cow by 
itself 

(ప౦చమా౦క౦, నసలగ వ సాల౦) 
 

31.  అడకకప్ర త్ ేఅమమయినస 
పెడుతు౦ద్స? 

If you don’t ask even 
your mother won’t 
give you anything 

(ప౦చమా౦క౦, ఐదవ సాల౦) 
 

32.  వెరిీ కుద్ిర౦ిద్ి తలకి 
రోకలి చుటటమనసిటట 

I’m cured. Bring the 
pestle so I can wrap it 
around my head 

(ప౦చమా౦క౦, ఆరవ సాల౦) 
 

33.  ప్లిికి చ లగాట౦ యలకకి 
ప్ాోణ౦ ప్ర కటా 

What’s the game for 
the cat is death for the 
mouse 

(ప౦చమా౦క౦, ఆరవ సాల౦) 
 

34.  త్ గ౦ిచినద్సనికి సగుడు 
మోకాలుబ౦టట 

If a woman is bent on 
it, even an ocean feels 
only knee deep 

(ప౦చమా౦క౦, ఆరవ సాల౦) 
 

35.  మ౦చికి లోక౦ గుడడి ,చ డి 
వెతకడసనికి చసరెడు 
కళళు 

The world by nature is 
uninterested in good. 
But its eyes were wide 
open to evil 

(సపరమా౦క౦, ఆరవసాల౦) 
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లక్షయభాష్కు స౦బ౦ధి౦చి పద్సనువాద్సనిి పున:సృష్ట  అనే చ ప్ాులి. ఒక భాష్లో లేని 
భావానిి లేద్స పద్సనిి పద్సనువాద౦ ద్సవరా  లక్షయభాషా వయవహరరలకు అ౦ద్ి౦చవచుి. 
అయిత్ే లక్షయభాష్లో ఈ నూతన పద్సలు, భావాలు ఎ౦తవరకూ వాయప్ర  చ ౦దుత్సయనేద్ ి
అనువాద రూప్ాలు లక్షయభాషా నిరామణసనికీ, స౦సకృతికి ఎ౦త దగగరగా ఉనియనే అ౦శ౦పె ై
అధసరపడడ ఉ౦టు౦ద్ి. పద స్ాా యిలో కొ౦త సులభమ నైస వాకాయలను ఈ పదధతిలో 
అనువద్ి౦చడ౦ కష్ట౦. వాకయ౦లోని పద౦ అరాా నిి పోయోగానిి అనుసరి౦చి మాతోమ ే
చ పుగల౦. ఇకకడ అనువాదకులు కేవల౦ నిఘ౦టువుల సహాయ౦త్ో వాకాయలను 
అనువద్ి౦చలేరు. మమలభాష్లోనూ, లక్షయభాష్లోనూ పద పోయోగ స౦దరాభలు, పరిమితులు 
త్ లుసుకునిపుడే పద్సనువాద౦ స్ాధయపడుతు౦ద్ి. అపుుడే లక్షయభాష్కు దగగరగా ఉ౦డ ే
పద్సనువాద౦ చయేడ౦ సులభ౦. నసరాయణరావుగారి అనువాద౦లో ఈ లక్షణ౦ ఉ౦ద్,ి 

అ౦దుకే భావ౦లో కాకప్ర యినస భాషా నిరామణ౦లో అనువాదరూప్ాలు లక్షయభాషా 
స్ొ ౦తదన౦త్ో ఉ౦టాయి. అటనన౦చి నర్ుకుకర్మమనడ౦ (పోథమా౦క౦, ఒకటవ సాల౦), న్యతో 
మాటాల డడవే ఒక ఎడుాకేషన్ (పథోమా౦క౦, ఒకట వసాల౦), పుచచకాయల్ దొ౦గ్ వర్౦టల 
బుజాల్ు తడువుకుననటనట  (ద్ివతీయా౦క౦, ఒకటవ సాల౦), తయ౦బో ల్౦ ఇచేచశాను ఇహ 
తనునకు చయవ౦డ్డ (ద్ివతీయా౦క౦, ఒకటవ సాల౦) వ౦టట స్ామ తలకు పద్సనువాద౦ చేస్త ్
ప్ాదచూచికలలో వాటటని వివరి౦చే పయోతి౦ చేశారు.  ఈ స్ామ తలు  త్ లుగు ప్ాో౦తపు 
స౦సకృతిని పోతిబి౦బి౦చేవి. ఇ౦గరిష్ులో పద్సనువాద౦ చేస్త్నపుడు మన స౦సకృతి లక్షయభాషా 
ప్ాఠకులకు కొ౦త త్ లిస్తర అవకాశ౦ ఉ౦ద్ి. కొనిి అనువాద్సలు త్ లుగు స్ామ తల భావానిి 
సరిగా అ౦ద్ి౦చలేదని చ ప్ాులి. ఉద్సహరణకు పడు పడు అనన న్య సవితే గ్ానీ పడే న్య సవితి 
ల్ేద౦దధ (ద్ివతీయా౦క౦, మమడవ సాల౦) స్ామ తకు చేస్తన్ ఆ౦గాి నువాద౦ (Every woman 

threatens to kill herself but actually no one does) త్ లుగు స్ామ త అరాా నిి పూరిరగా 
ఇవవకప్ర గా విపరరత్సరాా నిి ఇసుర నిటుట  అనిుస్రర ౦ద్ి. త్ లుగు స్ామ త అరా౦ ’ఇ౦కొకరికి సలహా 
ఇవవడమేగాని, సవయ౦గా ప్ాటట౦చరు ’అని. అలాగ ే త్ లుగులోని సవితిని ఇ౦గరిష్ులో 
womanగా అనువద్ి౦చసరు. సవితి అ౦ట ేరె౦డద భారయ. ద్ీనికి ఇ౦గరిష్ు” సమానసరాక౦ fellow-
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wife. అనువాద౦లో Woman అనడ౦ వలి ఆడవార౦దరికీ వరిర౦చేద్ిగానూ, వారిని 
కి౦చపరిచేద్ిగానూ కనిప్స్రర ౦ద్ి. ప ైకి పటార్౦ ల్ోన ల్ొటార్౦ - Shiny on the outside but 

hollow inside (తృతీయా౦క౦, ఒకటవ సాల౦) కు చేస్తన్ అనువాద౦ చకకగా ఉ౦ద్ి, త్ లుగు 
స్ామ తలోని ప్ాోస లక్షణ౦ ఇ౦గరిష్ు స్ామ తలో కూడస ఏరుడడ౦ద్.ి మొతర౦మీద అనువాద్సలు 
కూడస స్ామ తలలానే కనిప్సుర నసియి. ఒకవళే ఇ౦గరిష్ులో పచోసర౦ పొ్ ౦దత్ే కొతర  స్ామ తలుగా 
ఆ భాష్లో చేరత్సయి. ఇపుటటకీ ఇ౦గరిష్ు ఇతర భాష్ల ను౦డడ కొతర  పద్సలను, భావాలను 
తనవిగా స్తటవకరిసూర న ేఉ౦ద్ి. ఇ౦గరిష్ు నిఘ౦టువులలో యిేటటకేడసద్ ిపరిెగిప్ర తుని అనయద్ేశయ 
పద్సలే ఇ౦దుకు స్ాక్షయ౦. బహుశా ఈ స౦పోద్సయమ ేఅనువాదకుణిణ  ఈ విధమ నై నూతన 
కలునకు పురికొలిు ఉ౦టు౦ద్ి.   

మొతర౦ మీద స్ామ తలు జ్ాతీయాల అనువాద౦లో వెలేిరు నసరాయణరావుగారు 
భావానువాద్సనికే ప్ాోధసనసయనిి ఇచసిరు. త్ లుగు, ఇ౦గరిష్ు భాష్ల మధయ ఉని స్ా౦సకృతిక 
వెైవిధయ౦, వెైరుధసయలు, స్ారూపయతగల జ్ాతీయాలు, స్ామ తలకు ద్ివభాషా నిఘ౦టువులు 
లేకప్ర వడ౦ ఈ పదధతి ఎ౦చుకోవడసనికి కారణసలు. రె౦డు భాష్ల మధయ జ్ాతీయాలు, 
స్ామ తలకు స౦బ౦ధి౦చి ద్ివభాషా నిఘ౦టువులను ఏరురుచుకోవడ౦ ద్సవరా ఈ సమసయను 
చసలా వరకూ అధిగమి౦చవచుి. ఇటువ౦టట నిఘ౦టువులు అనువాదకులకు మ౦చి 
పనిముటుి  అనడ౦లో అతిశయోకిర లేదు. త్ లుగులో జ్ాతీయాలు, స్ామ తలకు సమగీమ ైన, 

స్ాధికారికమ ైన పదకోశాలు, ద్ివభాషా నిఘ౦టువులు ఏరుడవలస్తన్ అవసరానిి వెలేిరువారి 
అనువాద౦ మరొకస్ారి గురుర చేసుర ౦ద్ి.   
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అధసయయ౦ – 4 

కనసయశులక౦ నసటక౦ - హ౦ిద్ీ అనువాద౦ (कन्याशलु्क) లో 

జ్ాతీయాలు, స్ామ తల అనువాద పరిశ్రలన 

 

4. 1. కనసయశులక౦ నసటక౦ - హి౦ద్ీ (कन्याशलु्क)  అనువాద౦ పరిశ్రలన: 

అనువాద నసణయతను పభోావిత౦ చసే్తర చసలా అ౦శాలలో ఒకటట, అనువాద౦ జ్రిగే రె౦డు 
భాష్ల మధయనుని స్ానిిహితయ౦. ప్ాోద్ేశిక౦గా దగగరగా ఉని రె౦డు భాష్ల మధయ స౦సకృతీ 
వినిమయ౦, పదజ్ాల వినిమయ౦ వ౦టటవి స్ాధసరణ౦గా జ్రుగుతు౦టాయి. ఇటువ౦టట భాష్ల 
మధయ అనువాద౦ సులభ౦. దగగరగా లేని భాష్ల మధయ అనువాద౦ కష్ట౦. ఉద్సహరణకు 
భారతీయ భాష్లలో ఔతరరాహిక, ద్సక్ష్డణసతయ భాష్లకు జ్నయ జ్నక స౦బ౦ధ౦ లేకప్ర యినస, 
తరాలతరబడడ దగగరగా ఉని కారణ౦గా ఈ భాష్ల మధయ అనువాద౦ సులభ౦. हिन्दी तथा 
तेलगु ु प्रदेशों की जनता की चचन्तन-पद्धतत, धारणाएँ आदी म ॆं समानताएँ स्पष्ट 
दीखती िैं। [హి౦ద్,ీ త్ లుగు ప్ాో౦త్సలలో నివస్త్౦చ ేపజో్ల ఆలోచనస పదధతి, భావనలు 
వ౦టట అ౦శాలలో సమానతవ౦ సుష్ట౦గా కనిప్సుర ౦ద్ి], (दक्षिणामतूति, एन. एस. 1966: 

297). ఈ కారణ౦గానే త్ లుగు హి౦ద్ీల మధయ అనువాద్సలు అధిక౦గా కనిప్స్ార యి. అయిత్ ే
ఈ అనువాద్సలు ఎకుకవగా చేసుర నిద్ ి హి౦ద్ీ నేరుికుని త్ లుగువారే కావడ౦ 
గమని౦చవలస్తన్ అ౦శ౦. పోమాణ భాష్లో ఉని త్ లుగు గీ౦థసలను హి౦ద్ీ పోమాణ భాష్లోకి 
అనువద్ి౦చడ౦ పెదా కష్ట౦ కాదు. ఎ౦దుక౦టే త్ లుగు, హి౦ద్ీ పోమాణ భాష్లలో స౦సకృత 
తతామ, తదభవ పద్సలు అధిక౦. కాన్న కనసయశులక౦ వ౦టట రచనను హి౦ద్ీలోకి అనువద్ి౦చ ే
ము౦దు అ౦దులోని భాష్ను క్షుణణ౦గా అరా౦ చేసుకోవాలి. కనసయశులక౦లోని భాష్ వ౦ద్ేళు 
ము౦దునసటట మిశ ీమా౦డలిక భాష్. కనసయశులక౦ హి౦ద్ీ అనువాద౦ చేస్త్న ఎమ్. బి. వీ. ఎ. 
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ఆర్. శరమగారు కనసయశులక౦ హి౦ద్ీ అనువాద౦ గురి౦చి కొ౦త వివరి౦చసరు. "वास्तव में 
"कन्याशलु्क" जैसे नाटक का अनवुाद करना कहिन िै। इस अनवुाद म ॆं मैंने मलू 
नाटक म ॆं प्रयकु्त सॆंस्कृत, अॆंगे्रजी और फारसी शब्दों के तत्सम रुपों का प्रयॊग ककया 
िै। मलू नाटक म ॆं मिुावरॊ ॆं और किावतॊ ॆं की भरमार िै। उनकी जगि मैंने हिन्दी 
मिुावरॊ ॆं और किावतॊ ॆं का प्रयॊग ककया िै।" [వాసరవానికి కనసయశులక౦ వ౦టట నసటకానిి 
అనువద్ి౦చడ౦ కఠినమ నై పని. ఈ అనువాద౦లో ననేు త్ లుగు నసటక౦లో వాడడన స౦సకృత, 
ఆ౦గి, ఫారస్తట పద్సలను తతామ రూప్ాలుగానే పోయోగి౦చసను. త్ లుగు నసటక౦లో 
జ్ాతీయాలు, స్ామ తలు ఎకుకవగా ఉనసియి. వాటట స్ాా న౦లో ననేు హి౦ద్ీ జ్ాతీయాలు, 
స్ామ తలను వాడసను], (शमाि, एम. बी. वी. ए. आर. 1988: xxi). శరమగారు మొతర౦గా 
అనిి జ్ాతీయాలకు, స్ామ తలకు హి౦ద్ీ జ్ాతీయాలను, స్ామ తను ఇవవలేదు. ఈ అ౦శానిి 
తరువాతి విభాగ౦లో చరిి౦చసను. కనసయశులక౦ హి౦ద్ీ అనువాద్సనిి పరిశ్రలి౦చినపుడు 
శరమగారు భావానువాద౦ చేశారని చ పువచుి. త్ లుగు భావానిి అ౦ద్౦ిచేలా హి౦ద్ ీభాష్కు 
సహజ్మ ైన రూప౦లోకి నసటకానిి అనువద్ి౦చసరు. అ౦దువలిన ేత్ లుగులో లేని యతరదరాక 
రూప్ాలు, కరమణ ీవాకాయలు హి౦ద్ ీఅనువాద౦లో కనిపస్్ార యి. ఉద్సహరణకు- "आपके साथ 
रिना मशु्ककल िै। जॊ आदमी एक बात पर हटका निीॆं रिता उस पर ववकवास कैसे करू?" 
(शमाि, एम. बी. वी. ए आर. 1988: 10), [మీత్ో కాలక్ష్ేప౦ చ యయడ౦ కష్ట౦. ఒక నిరియ౦ 
మీద నిలవని మనిషన్ి యివేనిమను? ద్వితీయా౦క౦, రె౦డవసాల౦]. నసటక౦ మొదటోి  
’కొనిి ప్ాో౦తీయ పోయోగాలు’ పరరుత్ో అగీహార౦, కరణ౦, గాీ మ మునుసుబు, ద్ససరి, నియోగి 
పద్సలను వివర౦ివారు. ఇలాగే రూప్ానువాద౦ చేస్త్న కొనిి జ్ాతీయాలకు ప్ాదసూచికలు 
ఇచిి ఉ౦టే బాగు౦డేద్ి. శరమగారు కనసయశులక౦ రె౦డవ కూరుున ేహి౦ద్లీోకి అనువద్ి౦చసరు. 
1988లో ముద్ితోమ ైన ఈ గీ౦థసనిి ఆ౦ధపోోద్ేశ్ హి౦ద్ీ అకాడమీవారు పోచురి౦చసరు.     
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4. 2. కనసయశులక౦ నసటక౦ - హి౦ద్ ీఅనువాద౦ (कन्याशुल्क) లోని జ్ాతీయాలు, 
స్ామ తల అనువాద పరిశ్రలన: 

హి౦ద్ీలో కూడస జ్ాతీయాలు, స్ామ తలను వాడుక భాషా ప్ాోధసనయ౦గల రచనలోి  
ఎకుకవగా వాడత్సరు. ఇ౦గరిష్ు, త్ లుగుల మధయ ఏరుడడనటుట  ఆల౦కారికత, స౦సకృతి వ౦టట 
అ౦శాలు హి౦ద్ీ, త్ లుగు జ్ాతీయాలు, స్ామ తల అనువాద౦లో సమసయలు కావు. వీటటకి గల 

కారణసలను తరువాతి విభాగ౦లో చరిి౦చసను. హి౦ద్ీ, త్ లుగు అనువాద్సలలో ముఖయమ ైన 

సమసయలుగా కనిప౦్చేవి ఒకటట False Friends (వీటటని గురి౦చి కూడస తరువాతి విభాగ౦లో 
చరిి౦చసను), రె౦డు స్ాా నిక ఆచసరాలు, విశేషాలత్ో కూడడన అ౦శాలు. ఉద్సహరణకు ఉరాి ౦ బసవ 

రాజుగారి స౦భావన. ఆ౦ధో ప్ాో౦త౦లో ఒక జ్మీ౦ద్సరు ఆధసర౦గా ఏరుడడ౦ద్ి. ఇటువ౦టట స్ాా నిక 

పోత్ేయకతలు గల జ్ాతీయాలు, స్ామ తలకు సమానసరాక జ్ాతీయాలు హి౦ద్ీలో ద్డరకవు. వీటటని 

భావానువాద౦ చేస్త్ గాన్న, పద్సనువాద౦ చసే్త్ ప్ాద సూచికలోి  వివరి౦చడ౦గాన్న చేయగల౦. 

అలాగ ేప్ర రుిగరసు వారిను౦డడ వచిిన డబుబ పద౦ త్ లుగులో ప్ాోచురయ౦ ప్ొ ౦ద్ి౦ద్ి, హి౦ద్ీలో 
వాడుకలో లేదు. కాన్న వారి ను౦డే వచిిన పెసై్ా పద౦ రె౦డు భాష్లోి నూ వాడుకలో ఉ౦ద్ి. కాన్న 

అరావిసర ృతిలో మారుు ఉ౦ద్ి. త్ లుగులో పెైస్ాను ఒక నసణె౦గా పరిగణిసుర నసి౦. పెసై్ాను 
హి౦ద్ీలో (నితయబహువచన౦) త్ లుగు డబుబకు పరాయయ౦గా వాడత్సరు. (హి౦ద్ీ ప్ాోబలయ౦ 

ఉని త్ ల౦గాణ ప్ాో౦త౦లో కూడస డబుబను పెైసలు అనడ౦ పరిప్ాటట.) ఇటువ౦టట పోయోగ 

స౦దరాభలను అరా౦ చసేుకునిపుడే అనువాద౦ సులభ౦. ము౦దుగా జ్ాతీయాల అనువాద 

విధసనసనిి పరిశ్రలిద్సా ౦.       

4. 2. 1. కనసయశులక౦ నసటక౦ - హి౦ద్ీ అనువాద౦(कन्याशुल्क)లోని జ్ాతీయాల 
అనువాద పరిశ్రలన: 
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జ్ాతీయాలను హి౦ద్లీో ’ముహావర్’ అ౦టారు. భాషా నిరామణ౦లో జ్ాతీయాలు 
అసవత౦తో పదబ౦ధసలు. వాకయ౦లో పోయోగి౦చడ౦ ద్సవరానే వాటటని ఉపయోగి౦చసలి. 
జ్ాతీయాలు ఒక భాష్కు మాతోమే పతో్ేయకమ ైనని. అయినస కూడస మానవ సమాజ్ాల మధయ 
ఉ౦డే స్ామానయ లక్షణసల వ౦టట చసలా కారణసల వలి భిని భాష్ల మధయ స్ారూపయతలుని 
జ్ాతీయాలు ఉంటాయి. కనసయశులక౦ ఇ౦గరిష్ు, హి౦ద్ీ అనువాద్సలలో లభి౦చే స్ారూపయతలు 
గల జ్ాతీయాల ద్సవరా ఈ విష్యానిి ఋజువు చయేవచుి.(ఇ౦గరిష్ు-త్ లుగుల మధయ కనసి 
హి౦ద్-ీత్ లుగుల మధయ ఇటువ౦టట జ్ాతీయాలు ఎకుకవ స౦ఖయలో ఉనసియనిద్ ి
గమని౦చవలస్తన్ అ౦శ౦.) ద్ేశము, జ్ాతి ఏవెనైస వాటట స౦పోద్సయ౦, ఆచసర వయవహారాలు, 
జీవన విధసనసలు వ౦టటవి త్ లుసుకోవడసనికి అతుయతరమ స్ాధన౦ జ్ాతీయాలు, స్ామ తలు. 
అటువ౦టపుడు భావస్ారూపయతత్ోప్ాటు రూపస్ామయ౦ కూడస ఉని త్ లుగు, హి౦ద్ీ 
జ్ాతీయాలను పరిశ్రలి౦చడ౦ ద్సవరా ఈ రె౦డు భాష్ల పోజ్ల స౦సకృతి, జీవన విధసన౦లోగల 
స్ామయ, వెైరుధసయలను అ౦చనసవేయగల౦. హి౦ద్ీ జ్ాతీయ౦ త్ లుగు జ్ాతీయ౦ అరాా నిి ఏ 
మేరకు అ౦ద్ిసుర ౦దనేద్ ికూడస పరిశ్రలి౦చవలస్త్న అ౦శ౦. ఎమ్. బి. వి. ఎ. ఆర్. శరమగారు 
హి౦ద్ీ అనువాద౦లో జ్ాతీయాలను 4 పదధతులలో అనువద్ి౦చసరు. అవి: 

a. త్ లుగు జ్ాతీయాలు - హి౦ద్ీ జ్ాతీయాలు 
          b. భావానువాద౦ 

          c. పద్సనువాద౦ 

          d. త్ొలగ౦ిపు 
 

4. 2. 1. a. తెల్ుగ్ు జాతీయాల్ు – హి౦దీ జాతీయాల్ు (Telugu Idiom to Hindi Idiom 

Translation): 
త్ లుగు జ్ాతీయ౦ ఇచేి అరాా నికి సరిప్ర యిేలా, హి౦ద్ీలో సహజ్౦గా ఉని 

జ్ాతీయాలను శరమగారు అనువాద౦లో చేరాిరు. 
S. No.  

 
జ్ాతీయ౦ హి౦ద్ీ అనువాద0 అ౦క౦, సాల౦ 
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(కనసయశులక౦)  (कन्याशुल्क) 

1.  పపుువుడకదు• दाल निीॆं गल गी (పథోమా౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

2.  ద్ేహశుద్ిధ • ह्ड्डी पसली चरू चरू करना (పథోమా౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

3.  బిచసణస యి తిర  వేయడ౦• बॊरा बबस्तरा बाॆंधना (పథోమా౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

4.  తపుుల తడక गलत सलत (పథోమా౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

5.  డ౦గయిప్ర వడ౦• दॆंग रि जाना (పథోమా౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

6.  తఢసకా తీయడ౦ खबर ल ना (పథోమా౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

7.  చసవగొటటడ౦ चमडी उध ड द ना (పథోమా౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

8.  చమాి ల కకగొటటడ౦ खाल उखाड द ना (పథోమా౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

9.  అణసపెసైలోర  సహా कौडी कौडी चकुा द ना (పథోమా౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

10.  నిలుినిప్ాటి• खड  खड  (పథోమా౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

11.  ఏకేయడ౦ धश्जजया उडाना (పథోమా౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

12.  వు౦చుకోవడ౦• रख ली बनना (పథోమా౦క౦, రె౦డవ సాల౦) 

13.  అరవచసకిరర तलव  सिलाना (పథోమా౦క౦, రె౦డవ సాల౦) 

14.  డబుబ కకుకరిర पैस  की भूक (పథోమా౦క౦, రె౦డవ సాల౦) 

15.  కరణ ప్శాచి• कणि वपशाच (పథోమా౦క౦, రె౦డవ సాల౦) 

16.  చసడమకోర్ కబురుి  चगुली खाना (పథోమా౦క౦, రె౦డవ సాల౦) 

17.  ము౦దూ వనెకా చూడి౦ मीन म श लगाना (ద్ివతీయా౦క౦, ఒకటవ 
సాల౦) 

18.  చ వికోసుకోవడ౦ कान खड  करना (ద్ివతీయా౦క౦, ఒకటవ 
సాల౦) 

19.  టోపట వయవహార౦ गॊरख धॆंधा (ద్ివతీయా౦క౦, ఒకటవ 
సాల౦) 

20.  మ౦చ౦ మీ౦చి 
ద్ి౦చ యయడ౦ 

मौत क  मुि म ॆं पिुॆंचना (ద్ివతీయా౦క౦, ఒకటవ 
సాల౦) 
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21.  చిరూీ కొరూీ  మనడ౦ नाक भौ ससकॊडा करना (ద్ివతీయా౦క౦, ఒకటవ 
సాల౦) 

22.  రొముమమీద కు౦పటట• छाती पर अॆंगीटी की तरि (ద్ివతీయా౦క౦, ఒకటవ 
సాల౦) 

23.  కతీర  కఠారు నూరడ౦ तलवार स्वा पर चढाना (ద్ివతీయా౦క౦, ఒకటవ 
సాల౦) 

24.  చమాి ల కకగొటటడ౦ खाल उतारना (ద్ివతీయా౦క౦, ఒకటవ 
సాల౦) 

25.  తల చ డడ౦ ससॆंगूर पुछ जाना (ద్ివతీయా౦క౦, ఒకటవ 
సాల౦) 

26.  ఊసుప్ర కప్ర వడ౦ मन न लगना (ద్ివతీయా౦క౦, ఒకటవ 
సాల౦) 

27.  తలవె౦టుోక వాస్త్లో• बाल बाल बचना (ద్ివతీయా౦క౦, ఒకటవ 
సాల౦) 

28.  ధణుత్ గిరిప్ర వడ౦ ससर खाना (ద్ివతీయా౦క౦, మమడవ 
సాల౦) 

29.  ప్ర కెటోి  వయేడ౦• ज ब म ॆं डालना (ద్ివతీయా౦క౦, మమడవ 
సాల౦) 

30.  కొ౦పము౦చడ౦ घर उजाडना (ద్ివతీయా౦క౦, మమడవ 
సాల౦) 

31.  కతుర  కలపడ౦ मुट्िी म ॆं करना (ద్ివతీయా౦క౦, మమడవ 
సాల౦) 

32.  ధుమ ధుమ లాడడ౦ मुि फुलाये बैिना (ద్ివతీయా౦క౦, మమడవ 
సాల౦) 

33.  ద్ేవులాడడ౦ चीकत  चचल्लात  (ద్ివతీయా౦క౦, మమడవ 
సాల౦) 

34.  రామాయణ౦లో 
ప్డకలవేట 

दाल भात म ॆं मूसरचॆंद (ద్ివతీయా౦క౦, మమడవ 
సాల౦) 
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35.  ముకుకనులిప్ नाक म ॆं दम करना (ద్ివతీయా౦క౦, మమడవ 
సాల౦) 

36.  విశవపోయతి౦ आसमान जमीन एक 
करना 

(తృతీయా౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

37.  ఆటకటటడ౦ दाल निीॆं गलना (తృతీయా౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

38.  టోపట వయేడ౦ झाॆंसा द ना (తృతీయా౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

39.  జుటుి  ముడేస్త ్బతకడ౦ एक दसूर  कॊ लडाकर 
अपनी उॆंगली सीधा करना 

(తృతీయా౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

40.  కొ౦పము౦చడ౦ बना बनाया ख ल बबगाड 
द ना 

(తృతీయా౦క౦, రె౦డవ సాల౦) 

41.  కొ౦పము౦చడ౦ गुड का गॊबर करना (తృతీయా౦క౦, రె౦డవ సాల౦) 

42.  బుజ్ాలు ప్ొ ౦గడ౦ फूल कर कुप्पा बनाना (తృతీయా౦క౦, రె౦డవ సాల౦) 

43.  న౦గనసచి अबॊध बनाना (తృతీయా౦క౦, రె౦డవ సాల౦) 

44.  చ౦కలు గుదుా కుని अछल कर (తృతీయా౦క౦, రె౦డవ సాల౦) 

45.  ప్ాోణ౦ తినడ౦ नाक म ॆं दम करना (తృతీయా౦క౦, రె౦డవ సాల౦) 

46.  అ౦టగాగి వు౦డడ౦ खाक छानता कफरना (తృతీయా౦క౦, రె౦డవ సాల౦) 

47.  కటుట దపుడ౦ सयानी िो बैिना (తృతీయా౦క౦, రె౦డవ సాల౦) 

48.  ప్ాపపుసొ్ ముమ• पापी पैस  (తృతీయా౦క౦, రె౦డవ సాల౦) 

49.  చేపటటడ౦• पाणी ग्रिण (తృతీయా౦క౦, రె౦డవ సాల౦) 

50.  గుడడి గవవ౦త कौडी भर का (తృతీయా౦క౦, మమడవ 
సాల౦) 

51.  త్ లిబో యి చూడడ౦ एकटक द खना (తృతీయా౦క౦, మమడవ 
సాల౦) 

52.  మినుిముటటడ౦ बिलॊक म ॆं फैलना (తృతీయా౦క౦, మమడవ 
సాల౦) 

53.  సతయ హరిశి౦దుోడు• सत्य िररकचॆंद्र (తృతీయా౦క౦, మమడవ 
సాల౦) 
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54.  బుద్ిధ  ద్సటేియడ౦ बुश्दद चरने लगाना  (తృతీయా౦క౦, మమడవ 
సాల౦) 

55.  ప్ాచిక ప్ారడ౦ तनशाना लगाना (తృతీయా౦క౦, మమడవ 
సాల౦) 

56.  బోహమరథ౦ పటటడ౦ जोरदार जुलोश तनकालना (తృతీయా౦క౦, నసలగ వ సాల౦) 

57.  మాటవరసక ి यॊ ॆं िी किना (తృతీయా౦క౦, నసలగ వ సాల౦) 

58.  చ యిజ్ేసుకోవడ౦• िाथ उिाना (చతురాా ౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

59.  మాటచ లిి౦చడ౦ मन रख लेना (చతురాా ౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

60.  పెైలా పచీిసు जवानी की चकाचौंध (చతురాా ౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

61.  ప్ాోణసలు కొరకడ౦• जान खाना (చతురాా ౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

62.  కటటటపెటటడ౦ ससर पर मढ देना (చతురాా ౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

63.  కొ౦ప ము౦చడ౦ सत्यानाश करना (చతురాా ౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

64.  ఒక యి౦టటవారు 
కావడ౦• 

घर गिृस्ती बसाना (చతురాా ౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

65.  కనుిల ప౦డుగ आॆंखे सीतल िो जाना (చతురాా ౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

66.  కొ౦పతీయడ౦• घर उजाड द ना (చతురాా ౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

67.  గడడిపెటటడ౦ घास फूस खखला देना (చతురాా ౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

68.  కరరావుడు చుటటడ౦ फूक डालना (చతురాా ౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

69.  ఆటకటటడ౦ एक न चलना (చతురాా ౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

70.  పుటటట  ములిగిప్ర వడ౦ प्रलय मच जाना (చతురాా ౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

71.  కనేియడ౦ लट्टू िो जाना (చతురాా ౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

72.  ఘ౦టాపథ౦గా చ పుడ౦ साफ साफ किना (చతురాా ౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

73.  వొళళురగకప్ర వడ౦ अपने को भूल जाना (చతురాా ౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

74.  డబడబలాడడ౦చయేడ౦ िाि बाट हदखाना (చతురాా ౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

75.  నెతిరమీద వసేుకోవడ౦• ससर पर ल  लेना (చతురాా ౦క౦, రె౦డవ సాల౦) 
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76.  కడుపులో పటెుట కోవడ౦ आॆंखे की पुतली बनाकर 
रखना 

(చతురాా ౦క౦, మమడవ సాల౦) 

77.  గావుకేకలు गला फाड कर चचल्लाना (చతురాా ౦క౦, మమడవ సాల౦) 

78.  కూనిరాగ౦ तान छेडना (చతురాా ౦క౦, నసలగ వ సాల౦) 

79.  గోత్సలుకోయడ౦ बातें बनाना (చతురాా ౦క౦, నసలగ వ సాల౦) 

80.  నెతిరన కొటటడ౦• ससर मढ देना (చతురాా ౦క౦, ఐదవ సాల౦) 

81.  ఒక ఆకు ఎకుకవ 
చదువుకునిటుట  

दादा तनकलना (చతురాా ౦క౦, ఐదవ సాల౦) 

82.  మనసు కరగడ౦ मन टूट टूट िो जाना (చతురాా ౦క౦, ఐదవ సాల౦) 

83.  తనిితగలేయడ౦• धक्के देकर ििाना (చతురాా ౦క౦, ఐదవ సాల౦) 

84.  తనిితగలేయడ౦ लात मार कर भगा देना (చతురాా ౦క౦, ఐదవ సాల౦) 

85.  బతుకు బుగిగ  చేయడ౦ जीवन को समट्टी में समला 
देना 

(చతురాా ౦క౦, ఐదవ సాల౦) 

86.  వెళ్ళుప్ర యిరావడ౦• चली चले (చతురాా ౦క౦, ఐదవ సాల౦) 

87.  వాకిట వు౦డడ౦ ऋतुमतत िोना (చతురాా ౦క౦, ఐదవ సాల౦) 

88.  ఆడుతూ ప్ాడుతూ िॆंसते ख लत े (చతురాా ౦క౦, ఐదవ సాల౦) 

89.  నెతీర  నోరూ కొటుట కోవడ౦ ससर पीट पीट कर रोना (చతురాా ౦క౦, ఐదవ సాల౦) 

90.  నోటోి  గడడిపటెటడ౦ धश्जजयाॆं उडा देना (ప౦చమా౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

91.  వలికాటోి  రామనసథసయ मसान घाट का चण्डाल (ప౦చమా౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

92.  కళళుగపుడ౦ आॆंखो में धलू झोंकना (ప౦చమా౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

93.  కొ౦పతీయడ౦ सत्यानाश करन  पर तुलना (ప౦చమా౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

94.  ఇలుి తినేయడ౦• घर खा जाना (ప౦చమా౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

95.  శని విరగడ ైప్ర వడ౦ बला टली (ప౦చమా౦క౦, రె౦డవ సాల౦) 

96.  మనసు 
చివుకుకమనడ౦ 

मन उचट जाना (ప౦చమా౦క౦, రె౦డవ సాల౦) 
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97.  వుకికరిబికికరి दम घुटना (ప౦చమా౦క౦, రె౦డవ సాల౦) 

98.  న౦గనసచి भोले भाले बनना (ప౦చమా౦క౦, రె౦డవ సాల౦) 

99.  లేవద్సీుకుప్ర వడ౦• भाग ले जाना (ప౦చమా౦క౦, రె౦డవ సాల౦) 

100.  పెదామనిష్వడ౦ सयानी िोना (ప౦చమా౦క౦, మమడవ 
సాల౦) 

101.  కడత్ేరిడ౦ यमराज के घर भेजना (ప౦చమా౦క౦, మమడవ 
సాల౦) 

102.  ఇలుి  తినయేడ౦ घर तबाि करना (ప౦చమా౦క౦, మమడవ 
సాల౦) 

103.  ప్రయిేకాల౦ भूत सवार िोना (ప౦చమా౦క౦, మమడవ 
సాల౦) 

104.  కొ౦పతీయడ౦ सत्यानाश कर देना (ప౦చమా౦క౦, మమడవ 
సాల౦) 

105.  ఇలుి గులుి చయేడ౦ घर का सत्यानाश करना (ప౦చమా౦క౦, మమడవ 
సాల౦) 

106.  సుకేకస్తరవాళళు• वपयक्कड  (ప౦చమా౦క౦, నసలగ వ సాల౦) 

107.  పరమపద్ి౦చడ౦• परम पद की प्राप्ती िोना (ప౦చమా౦క౦, నసలగ వ సాల౦) 

108.  కొ౦పములగడ౦ आग लगना (ప౦చమా౦క౦, నసలగ వ సాల౦) 

109.  పటకమీద కూరోిడ౦ ससर पर सवार िोना (ప౦చమా౦క౦, ఐదవ సాల౦) 

110.  త్సళ౦ పటటడ౦ खबर लूॆंगा (ప౦చమా౦క౦, ఐదవ సాల౦) 

111.  కాని తిరుగులు कराि रिना (ష్షాట ౦క౦, నసలగ వ సాల౦) 

112.  గు౦డ  న్నరైెప్ర వడ౦ कलेजा मुॆंि को आना (ష్షాట ౦క౦, నసలగ వ సాల౦) 

113.  చ వినిపటెటడ౦ बात पर गौर करना (ష్షాట ౦క౦, నసలగ వ సాల౦) 

114.  హృదయ౦ కరగడ౦  कलेजा फट जाना (ష్షాట ౦క౦, నసలగ వ సాల౦) 

115.  ప్ాలను ము౦చినసమీరే, 
న్నటను ము౦చినస మీరే 

चािे उबारें या डुबो दें (ష్షాట ౦క౦, నసలగ వ సాల౦) 
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116.  కొ౦పము౦చడ౦ बेडा गकि  करना (ష్షాట ౦క౦, ఆరవ సాల౦) 

117.  కొ౦పములగడ౦ घर उजड जाना (ష్షాట ౦క౦, ఆరవ సాల౦) 

118.  చేతికి యి మిక 
లేకప్ర వడ౦ 

रूपये बिाना (ష్షాట ౦క౦, ఆరవ సాల౦) 

119.  మనసు 
చివుకుకమనడ౦ 

मन कचोट कर रि जाना (ష్షాట ౦క౦, ఆరవ సాల౦) 

120.  విజ్య౦ చ యయడ౦ चलते कफरते नजर आना (ష్షాట ౦క౦, ఆరవ సాల౦) 

121.  క౦టోి  బుగిగప్ర యడ౦• आॆंखों में धलू झोंकना (ష్షాట ౦క౦, ఆరవ సాల౦) 

122.  నసలుగు రాళళు 
తడువుకోవడ౦ 

चार रूपये ऎ ॆंठ्ना (సపరమా౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

123.  పతక౦ తిరిగిప్ర వడ౦ क्या से क्या िो जयगा (సపరమా౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

124.  ద్ేహశుద్ిధ  ि्डी पसली चरू कर देना (సపరమా౦క౦, రె౦డవ సాల౦) 

125.  పర౦పద౦ వ౦ేచేయడ౦ घडा भर जाना (సపరమా౦క౦, రె౦డవ సాల౦) 

126.  అడి౦గా తిరగడ౦ सत्यानाश िोना (సపరమా౦క౦, రె౦డవ సాల౦) 

127.  చేతులు, కాళళు 
ఆడకప్ర వడ౦• 

िाथ पाँव निीॆं हिलना (సపరమా౦క౦, మమడవ సాల౦) 

128.  ప్ాోణ౦ యి గిరిప్ర వడ౦ िोस िवास कािूर िो जाते 
िैं 

(సపరమా౦క౦, మమడవ సాల౦) 

129.  చ యి తడడచయేడ౦ मुट्िी गरम करनी िोगी (సపరమా౦క౦, మమడవ సాల౦) 

130.  గడడితినడ౦ बुद्चध घास चरने जान (సపరమా౦క౦, ఐదవ సాల౦) 

131.  తిరగేస్త్ కొటటడ౦• उलट  चलना (సపరమా౦క౦, ఐదవ సాల౦) 

132.  త్ేలగొటటడ౦ चौपट करना (సపరమా౦క౦, ఐదవ సాల౦) 

133.  వు౦చుకోవడ౦• रख लेना (సపరమా౦క౦, ఆరవ సాల౦) 

134.  కాలుజ్ారడ౦ भूले भटके (సపరమా౦క౦, ఆరవ సాల౦) 
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ఎకుకవ స౦ఖయలో జ్ాతీయాలను ఈ విధసన౦లో అనువద్ి౦చసరు. ఇ౦గరిష్ు అనువాద౦త్ో 
ప్ర లిస్తరర  హి౦ద్ీ  అనువాద౦లో ఎకుకవ స౦ఖయలో స్ారూపయత గల జ్ాతీయాలు ఉనసియి. ద్ీనిని 

బటటట  స౦సకృతీ వినిమయ౦ ఎకుకవగా ఉ౦డడ, ప్ాోద్ేశిక౦గా దగగరగా ఉని భాష్ల మధయ, జ్నయ 
జ్నక స౦బధ౦ లేకప్ర యినస స్ారూపయతలు గల జ్ాతీయాలు ఎకుకవగా ఉ౦టాయి అని 

త్ లుసుర ౦ద్ి. (•) గురుర త్ో ఉనివి హి౦ద్ీ జ్ాతీయాలత్ో భావస్ామయ౦త్ో ప్ాటుగా రూపస్ామయ౦ 

కూడస ఉని జ్ాతీయాలు. రూపస్ామయ౦ కూడస ఉని జ్ాతీయాలు చసలా వరకూ స౦సకృతిక ి

చ ౦ద్ినవి. ఈ కారణ౦ వలినే రూప స్ామయతకు అవకాశ౦ ఏరుడడ౦ద్ి. చయవగ్ొటటడ౦ (పోథమా౦క౦, 

ఒకటవ సాల౦) అని జ్ాతీయానికి హి౦ద్ీ అనువాద౦ ’చమడమ ఉధడే్ ద్ేనస’ అ౦టే చరమ౦ 

ఒలిచయేడ౦. ఈ హి౦ద్ీ జ్ాతీయ౦ ను౦డే త్ లుగులో చమాే ల్ెకకగ్ొటటడ౦ (పోథమా౦క౦, ఒకటవ 

సాల౦) అని జ్ాతీయ౦ ఏరుడడ౦ద్ి. అనువాదకుడు త్ లుగు జ్ాతీయానికి హి౦ద్ీలో ఖాల్ ఉఖాడ్ 

ద్ేనస (చరమ౦ పటక ివేయడ౦) అని జ్ాతీయానిి ఇచసిరు. త్ లుగులో ఇద్ే రూప౦లో త్సట 

తీయడ౦(ఒలవడ౦) అని జ్ాతీయ౦ ఉ౦ద్ి. ఈ జ్ాతీయాలనిి౦టటక ీ’బాగా కొటటడ౦’ అన ేఅరా౦. 

అలాగ ే చయెి తడ్డచయేడ౦ (సపరమా౦క౦, మమడవ సాల౦) అని జ్ాతీయానికి ల౦చ౦ 

తీసుకోవడ౦ అని అరా౦. త్ లుగులో ఇద్ే అరా౦లో ’బరువు౦చడ౦’, ’బలికి౦ద చయేి’, ’పెై 
స౦ప్ాదన’లా౦టట జ్ాతీయాలునసియి. హి౦ద్ీలో ప్డడకిలి వేడడ చయేడ౦ అని రూప౦లో ఈ 

జ్ాతీయానిి వాడత్సరు. పెై జ్ాతీయాలను చూస్తన్పుడు ఒక భాష్లో ఒక ేఅరా౦ ఇచేి వేరు వేరు 
జ్ాతీయాలు ఉ౦డే అవకాశ౦ ఉ౦దని త్ లుసుర ౦ద్ి. కతుర  కల్పడ౦ (ద్ివతీయాక౦, మమడవ సాల౦) 

జ్ాతీయానికి చేస్త్న హి౦ద్ీ జ్ాతీయ౦ అరా౦ గుప్ుటోి  పెటుట కోవడ౦. కతుర  కలపడ౦ అ౦టే ప్ాత 

గొడవలు మరిచి తిరిగి స్తరిహ౦ చేయడ౦. త్ లుగు జ్ాతీయ౦ భావ౦త్ో హి౦ద్ీ జ్ాతీయ౦ భావ౦ 

ప్ొ సగడ౦ లేదు. చేపటటడ౦ (తృతీయా౦క౦, ఒకటవ సాల౦) జ్ాతీయానికిచిిన హి౦ద్ీ రూప౦ 

ప్ాణి గీహణ్. నిజ్ానికి ఈ రె౦డు జ్ాతీయాలు స౦సకృత ప్ాణి గీహణ౦ ను౦డే ఏరుడసి యి. 

స౦సకృత౦ ను౦డడ హి౦ద్ీలోకి తతామ౦గా చేరిత్ే, త్ లుగులో పద్సనువాద౦ పొ్ ౦ద్ి౦దని 

చ పువచుి. విశ్వపరయతన౦ (తృతీయా౦క౦, ఒకటవ సాల౦) జ్ాతీయానికి హి౦ద్ీలో 
భమమాయకాశాలను ఒకకటట చేయడ౦ అని జ్ాతీయానిి ఇచసిరు. ఈ రె౦డు జ్ాతీయాలు కూడస 
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స౦సకృత౦ ను౦డడ ఏరుడడనవే. స్ాధసరణ౦గా జ్ాతీయాలు పదబ౦ధసలు. వాకాయలుగా ఉ౦డ ే

జ్ాతీయాలు కూడస ఉనసి (ఉద్స: మ౦చ౦ మీద ను౦డడ ద్ి౦చ యయడసనికి స్త్దధ౦గా ఉ౦డడ౦) 

త్ లుగులో తకుకవ. వారికీ, వీరిక ీజుటనల  ముడ్ేసి బతకడ౦ (తృతీయా౦క౦, ఒకటవ సాల౦) వాకయ 
రూప౦లోని జ్ాతీయ౦. ద్ీని హి౦ద్ీ అనువాద౦ ఒకరిత్ో ఒకరికి గొడవలు పెటటట  తన వలేు 
సరిచేసుకోవడ౦ అని రూప౦లో ఉ౦ద్ి. ఇద్ి త్ లుగు జ్ాతీయ౦త్ో కొ౦త రూప స్ామాయనిి కూడస 
కలిగి ఉ౦ద్ి. మాట చెలిల౦చడ౦ (చతురాా ౦క౦, ఒకటవ సాల౦) జ్ాతీయానికి ఇచిిన హి౦ద్ ీ

జ్ాతీయ౦ (మన్ రఖ్ లేనస) త్ లుగు జ్ాతీయ౦ అరా౦ ఇవవకప్ర యినస స౦దరాభనికి 

సరిప్ర యి౦ద్ి. కడుపుల్ో ప టనట కోవడ౦ (చతురాా ౦క౦, మమడవ సాల౦) హి౦ద్ీ అనువాద౦ క౦టటక ి

రెపులా కాప్ాడడ౦ అని త్ లుగు జ్ాతీయానికి దగగరగా ఉ౦ద్ి. కొ౦ప ము౦చడ౦ (చతురాా ౦క౦, 

ఒకటవ సాల౦, చతురాా ౦క౦, మమడవ సాల౦, ప౦చమా౦క౦, ఒకటవ సాల౦, ప౦చమా౦క౦, 

మమడవ సాల౦, ష్షాట ౦క౦, ఆరవ సాల౦) జ్ాతీయానిి గురజ్ాడ చసలాస్ారుి  పోయోగి౦చసరు. 
శరమగారు హి౦ద్ీ అనువాద౦లో స౦దరాభనిి బటటట  పునరుకిర కాకు౦డస వేరు వేరు జ్ాతీయాలత్ో 
అనువద్ి౦చసరు.  మిగిలిన జ్ాతీయాలనిి౦టటక ీఅరాా లను అనుసర౦ిచి వాటట అరాచసఛయలకు 
దగగరగా ఉ౦డే జ్ాతీయాలను హి౦ద్ీలో వాడసరు.               
4. 2. 1. b. భావానువాద౦ (Sense for Sense Translation): 

ఈ విధసన౦లో త్ లుగు స్ామ త ఇచేి అరాా నిి అనుసరి౦చి ఇ౦గరిష్ు మాటలలోకి 
అనువద్ి౦చసరు. 
S. No.  

 
జ్ాతీయ౦ 
(కనసయశులక౦) 

హి౦ద్ీ అనువాద0 
 (कन्याशुल्क) 

అ౦క౦, సాల౦ 

1.  వుడసయి౦చడ౦ चला जाना (పథోమా౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

2.  వళళు మ౦డడ౦ गुस्सा आना (పథోమా౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

3.  యాకరువు పెటటడ౦ जल्दी जल्दी बोलना (పథోమా౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

4.  చ విటటమాలోక౦ बिरा (పథోమా౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

5.  చ విని పెటటడ౦ सुनना (పథోమా౦క౦, రె౦డవ సాల౦) 
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6.  లేవద్సీుకు వళెుడ౦ भाग ल जाना (పథోమా౦క౦, రె౦డవ సాల౦) 

7.  త్ గత్ ౦పులు सारा सॆंबॆंध तॊड ल ना (పథోమా౦క౦, రె౦డవ సాల౦) 

8.  విజ్య౦ చ యయడ౦ जाइय  (పథోమా౦క౦, రె౦డవ సాల౦) 

9.  గాడడద కొడుకు लुच्चा (పథోమా౦క౦, రె౦డవ సాల౦) 

10.  వుడసయి౦చడ౦ भाग जाना (పథోమా౦క౦, రె౦డవ సాల౦) 

11.  న్న స్త్గదరగా बाल नॊच डालना (పథోమా౦క౦, రె౦డవ సాల౦) 

12.  కళళు కాయలు 
కాయడ౦ 

आॆंख  पथरा िॊना  (ద్ివతీయా౦క౦, ఒకటవ 
సాల౦) 

13.  కడత్ేరిప్ర వడ౦ खतम िॊ जाना (ద్ివతీయా౦క౦, ఒకటవ 
సాల౦) 

14.  ముకక అబబడ౦ थॊडा पढ सलख पाना (ద్ివతీయా౦క౦, ఒకటవ 
సాల౦) 

15.  కడుపులో పటెుట కోవడ౦ समझा बुझाना (ద్ివతీయా౦క౦, ఒకటవ 
సాల౦) 

16.  అవకతవక तनरा मूखि (ద్ివతీయా౦క౦, ఒకటవ 
సాల౦) 

17.  త్ోవపెటటడ౦ तनकाल द ना (ద్ివతీయా౦క౦, ఒకటవ 
సాల౦) 

18.  రాచకారయ౦ मुश्ककल समस्या (ద్ివతీయా౦క౦, రె౦డవ సాల౦) 

19.  గు౦డ  రె౦డు 
చ కకలవడ౦ 

हृदय धडकन  लगा (తృతీయా౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

20.  ఉద్దయగ ధరమ౦ व्यवसाय (తృతీయా౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

21.  సతయకాలపుద్ ి फूिड (తృతీయా౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

22.  మోటసరస౦ नखर  (తృతీయా౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

23.  పటకల మీద్ికి త్వేడ౦ जीना दखुार बनाना (తృతీయా౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

24.  వొడుి కాయడ౦  काम आना (తృతీయా౦క౦, రె౦డవ సాల౦) 
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25.  ప్ొ గటటవేష్౦ बिुरूपीपन (తృతీయా౦క౦, రె౦డవ సాల౦) 

26.  యటామొటీగా వు౦డడ౦ पैस  की तॆंगे रिना (తృతీయా౦క౦, రె౦డవ సాల౦) 

27.  పెైను౦డడ౦ दरू जाना (తృతీయా౦క౦, రె౦డవ సాల౦) 

28.  ఉద్సవసన చ పుడ౦ भाग द ना (తృతీయా౦క౦, రె౦డవ సాల౦) 

29.  మాట 
అడుగుద్సటకప్ర వడ౦ 

सलाि मानना (తృతీయా౦క౦, రె౦డవ సాల౦) 

30.  పపుులేని పులగ౦ रामप्प०तुलु की िाश्जरी को 
अतनवायि समखझए 

(తృతీయా౦క౦, రె౦డవ సాల౦) 

31.  చక౦ీ అడేియడ౦ मदद करना (తృతీయా౦క౦, రె౦డవ సాల౦) 

32.  మి౦చిప్ర వడ౦ तय िॊना (తృతీయా౦క౦, రె౦డవ సాల౦) 

33.  నసలుకాకలాలు చలిగా 
వు౦డడ౦ 

सलामत रिना (తృతీయా౦క౦, రె౦డవ సాల౦) 

34.  గీ౦థ౦ నడడప్౦చడ౦ नाटक चलाना (తృతీయా౦క౦, రె౦డవ సాల౦) 

35.  పతక౦ తిరగాలి काम को पूरा करना (తృతీయా౦క౦, రె౦డవ సాల౦) 

36.  భీష్మ౦చుకూచోి డ౦ िि करक  बैिना (తృతీయా౦క౦, రె౦డవ సాల౦) 

37.  చ డగొటటడ౦ जबरदस्ती बबगाडना (తృతీయా౦క౦, మమడవ 
సాల౦) 

38.  సతయకాల౦ भॊलापन (తృతీయా౦క౦, మమడవ 
సాల౦) 

39.  పునిస్తటర లిు सुिागन (తృతీయా౦క౦, మమడవ 
సాల౦) 

40.  కుమమకుక వు౦డడ౦ मदद करना (తృతీయా౦క౦, మమడవ 
సాల౦) 

41.  నెతిర కెకకకప్ర వడ౦ समझ म ॆं निीॆं आता (తృతీయా౦క౦, నసలగ వ సాల౦) 

42.  కరుీ చుికోవడ౦ लािी ल कर मारना (తృతీయా౦క౦, నసలగ వ సాల౦) 

43.  ఏకాకి बबना शादी के (తృతీయా౦క౦, నసలగ వ సాల౦) 
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44.  మనసు పటటలేకప్ర వడ౦ मन कॊ काबू म ॆं न रख 
पाना 

(తృతీయా౦క౦, నసలగ వ సాల౦) 

45.  విశవపోయతి౦ यत्न (తృతీయా౦క౦, నసలగ వ సాల౦) 

46.  విరీవీగడ౦ असभमान (తృతీయా౦క౦, నసలగ వ సాల౦) 

47.  తనిి తగలేయడ౦ मार भगाना (తృతీయా౦క౦, నసలగ వ సాల౦) 

48.  బమజ్ెకిక౦చడ౦ दरू फ ॆंकना (తృతీయా౦క౦, నసలగ వ సాల౦) 

49.  ఫెళఫళె లాడడ౦చడ౦ धाक से थराि देना (చతురాా ౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

50.  పెైలా పచీిసు जवानी की चकाचौंध (చతురాా ౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

51.  చక౦ీ అడేియడ౦ सॆंभाल लेना (చతురాా ౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

52.  మి౦చిప్ర వడ౦ बबगड जाना (చతురాా ౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

53.  ప్ర గవడ౦ पिुॆंच जाना (చతురాా ౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

54.  అగెగతుర కురావడ౦ क्रोध आना (చతురాా ౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

55.  గుటుకుకమనడ౦ मर जाना (చతురాా ౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

56.  ర౦కుమొగుడు ववट (చతురాా ౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

57.  అ౦టగటటడ౦ बेच डालना (చతురాా ౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

58.  కాళళు పటకుకరావడ౦ पैर बेिद दखु:ना (చతురాా ౦క౦, నసలగ వ సాల౦) 

59.  టోపట అలిడ౦ धोखा देना (చతురాా ౦క౦, నసలగ వ సాల౦) 

60.  పుట టములగడ౦ बबगाडना (చతురాా ౦క౦, నసలగ వ సాల౦) 

61.  క౦టన్నరు పెటటడ౦ आॆंसू बिाना (చతురాా ౦క౦, ఐదవ సాల౦) 

62.  అరవ చసకిరర बेगारी (చతురాా ౦క౦, ఐదవ సాల౦) 

63.  కాలతనిడ౦ िुकरा देना (చతురాా ౦క౦, ఐదవ సాల౦) 

64.  లొ౦గిప్ర వడ౦ गुलाम बन जाना (చతురాా ౦క౦, ఐదవ సాల౦) 

65.  వెనకేసుకు మాటాి డి౦ पि म ॆं बोलना (ప0చమా౦క౦, ఒకటవ 
సాల౦) 
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66.  చ వినిపటెటడ౦ बात सुना निीॆं (ప0చమా౦క౦, ఒకటవ 
సాల౦) 

67.  విరగడ ైప్ర వడ౦ दरू िो जाना (ప0చమా౦క౦, ఒకటవ 
సాల౦) 

68.  నకకవినయాలు नम्र व्यविार (ప0చమా౦క౦, ఒకటవ 
సాల౦) 

69.  గు౦డుగొముమల 
అనుమాన౦ 

रिी शॆंका (ప0చమా౦క౦, ఒకటవ 
సాల౦) 

70.  మేలుకొలుపు प्रभाती गाकर (ప0చమా౦క౦, రె౦డవ సాల౦) 

71.  పనిపటటడ౦ मैं भी देखता िूॆं (ప0చమా౦క౦, మమడవ 
సాల౦) 

72.  ప్ాలుప్ర కప్ర వడ౦ बुद्धी काम निीॆं कर रिीॆं 
िै 

(ప0చమా౦క౦, మమడవ 
సాల౦) 

73.  చ యియ తడవవడ౦ कुछ समलना (ప0చమా౦క౦, నసలగ వ సాల౦) 

74.  కళుకు కటటటనటుట  
కనపడి౦ 

साफ साफ जान लेना (ప0చమా౦క౦, నసలగ వ సాల౦) 

75.  ఆకాశరామని गुमनाम (ప0చమా౦క౦, ఐదవ సాల౦) 

76.  బుద్ిధతకుకవచేత वज्र मूखि बन कर (ప0చమా౦క౦, ఆరవ సాల౦) 

77.  ద్ిగదుడుపుకూడు ऐसा खाना (ప0చమా౦క౦, ఆరవ సాల౦) 

78.  వుస్త్గొలపడ౦ छोड देना (ప0చమా౦క౦, ఆరవ సాల౦) 

79.  స్ొ ముమతగల టటడ౦ पैसा बरबाद करना (ప0చమా౦క౦, ఆరవ సాల౦) 

80.  దయచ యయడ౦ देना (ష్షాట ౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

81.  ఆరిత్ేరడ౦ अनुभव रखनेवाले (ష్షాట ౦క౦, రె౦డవ సాల౦) 

82.  ముకక తగిలి౦చడ౦ दावा दायर करना (ష్షాట ౦క౦, రె౦డవ సాల౦) 

83.  మి౦చిప్ర వడ౦ वक्त तनकल जायगा (ష్షాట ౦క౦, రె౦డవ సాల౦) 

84.  కొ౦ప ములగడ౦ अब बचा िी क्या िै (ష్షాట ౦క౦, రె౦డవ సాల౦) 
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85.  వుడసయి౦చడ౦ िडप जाना (ష్షాట ౦క౦, మమడవ సాల౦) 

86.  చితర గి౦చడ౦ देख लेना (ష్షాట ౦క౦, మమడవ సాల౦) 

87.  సమాధసన౦ లేదు ववकवास उि जाना (ష్షాట ౦క౦, మమడవ సాల౦) 

88.  బుద్ిధతకుకవ పని मूखिता का काम (ష్షాట ౦క౦, నసలగ వ సాల౦) 

89.  చ యియ తడడచేయడ౦ कुछ देना (ష్షాట ౦క౦, నసలగ వ సాల౦) 

90.  త్సడుత్ గడ౦ खबर लेना (ష్షాట ౦క౦, నసలగ వ సాల౦) 

91.  చ వొగగడ౦ बात मानना (ష్షాట ౦క౦, నసలగ వ సాల౦) 

92.  కరోకటకుడు दषु्ट (ష్షాట ౦క౦, నసలగ వ సాల౦) 

93.  లేచిరావడ౦ भाग आना (ష్షాట ౦క౦, ఐదవ సాల౦) 

94.  మ డకి చుటుట కోవడ౦ लगना (ష్షాట ౦క౦, ఐదవ సాల౦) 

95.  విశవపోయతి౦ मेिनत करना (ష్షాట ౦క౦, ఆరవసాల౦) 

96.  కాలుజ్ారడ౦ भूल िो जाना (ష్షాట ౦క౦, ఆరవసాల౦) 

97.  మనసు 
చివుకుకమనడ౦ 

मन को खेद िोना (ష్షాట ౦క౦, ఆరవసాల౦) 

98.  గీ౦థ౦ నడపడ౦ मुकद्दमा चलाना (ష్షాట ౦క౦, ఏడవ సాల౦ 

99.  చితర గి౦చడ౦ देखा (సపరమా౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

100.  దయచ యయడ౦ चसलये (సపరమా౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

101.  త్సగి పరలడ౦ बकना (సపరమా౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

102.  దయచేయడ౦ आना (సపరమా౦క౦, రె౦డవ సాల౦) 

103.  వలికాటోి  రామనసథసయ 
వయవహార౦ 

गुमनाम (సపరమా౦క౦, రె౦డవ సాల౦) 

104.  నెతిరకొటటడ౦ कसम खाना (సపరమా౦క౦, మమడవ సాల౦) 

105.  మీదపడడ యిేడవడ౦ हिमायत करना (సపరమా౦క౦, నసలగ వ సాల౦) 

106.  ఉతరరగతి परलोक (సపరమా౦క౦, ఐదవ సాల౦) 
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107.  చివినిబ టటడ౦ मानना (సపరమా౦క౦, ఐదవ సాల౦) 

108.  గొలికి ఇవవడ౦ सलख देना (సపరమా౦క౦, ఐదవ సాల౦) 

109.  యి తిరపెటటడ౦ िमेशा के सलए ताला पडना (సపరమా౦క౦, ఐదవ సాల౦) 

110.  వొడ ి కకడ౦ पार उतरना (సపరమా౦క౦, ఐదవ సాల౦) 

111.  కటుట ద్ిటటవెైనవాడు सुसशक्षित आदमी (సపరమా౦క౦, ఆరవ సాల౦) 
112.  శ లవివవడ౦ फरमाना (సపరమా౦క౦, ఆరవ సాల౦) 
113.  తునితగవు मागि बताना (సపరమా౦క౦, ఆరవ సాల౦) 
114.  ఆషాడభమతి फरेबी (సపరమా౦క౦, ఆరవ సాల౦) 

ఈ విధసన౦లో కూడస ఎకువ స౦ఖయలోన ే జ్ాతీయాలను అనువాద౦ చేశారు. ఈ 
విభాగ౦లోని జ్ాతీయాలు ఎకుకవగా త్ లుగు ప్ాో౦తీయతకు, భాష్కు చ ౦ద్ినవి. అ౦దువలి 
హి౦ద్ీ సమానసరాక జ్ాతీయాలు సులభ౦గా లభి౦చవు. చకర౦ అడ్ేేయడ౦ (తృతీయా౦క౦, 
రె౦డవ సాల౦), విశ్వ పరయతన౦ (తృతీయా౦క౦, నసలగ వ సాల౦) వ౦టట జ్ాతీయాలను ఇతర 
పదధతులోి  అనువద్ి౦చినస భావానువాద౦ కూడస చేశారు. పునరుకిర ద్దష్౦ కలగకు౦డస ఈ 
పధ్ధతి అనుసర౦ిచసరని చ పులే౦. భీష్ిమ౦చుకూచోచడ౦ (తృతీయా౦క౦, రె౦డవ సాల౦, 
చతురాా ౦క౦, ఒకటవ సాల౦), ల్ేవదీసుకుపో వడ౦ (తృతీయా౦క౦, మమడవ సాల౦, 
పోథమా౦క౦, రె౦డవ సాల౦) వ౦టట జ్ాతీయాలను ఒకే విధ౦గా భావానువాద౦ చేశారు. కాన్న 
దయచెయాడ౦ (ష్షాట ౦క౦, ఒకటవ సాల౦, సపరమా౦క౦, ఒకటవ సాల౦) అని జ్ాతీయానిి 
రె౦డు స౦దరాభలలోనూ భావానిి అనుసర౦ిచి ’ఇవవడ౦, వెళుడ౦’ అని అరాా లోి  
అనువద్ి౦చసరు.  చసలా వరకు త్ లుగు జ్ాతీయ౦ అ౦ద్ి౦చ ేఅరాచసఛయలకు దగగరగా ఉ౦డ ే
హి౦ద్ ీమాటలోి కి అనువద్ి౦చసరు. ఉద్సహరణకు పునిస్ర లీ్ు (తృతీయా౦క౦, మమడవ సాల౦), 
జ్ాతీయానికి ’సుహాగన్’అన్న, ఆకాశ్రామనన (ప౦చమా౦క౦, ఐదవ సాల౦) అని జ్ాతీయానికి 
’గుమ్ నసమ్’అన్న చేస్త్న అనువాద్సలు. భావాల మధయ ఇ౦త స్ానిిహితయ౦ ఏరుడడసనికి 
కారణ౦ భాష్ల మధయ ఉని స్ానిిహితయమ.ే మొతర౦ మీద భావానువాద౦ వలి అనువాద౦లో 
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త్ లుగుదన౦ కొ౦త తగిగనస, సహజ్ స్తద్ధమ ైన హి౦ద్ీ మాటలోి కి అనువద్౦ిచడ౦ వలి లక్షయభాషా 
ప్ాఠకుడడక ిసవభాషా రచనలా అనిప్సుర ౦ద్ి.       
4. 2. 1. c. పద్సనువాద౦ (Word to Word Translation): 

ఇ౦దులో త్ లుగు జ్ాతీయాలలోని విడడవిడడ పద్సలను హి౦ద్లీోకి అనువద్ి౦చసరు. 
 

S. No.  
 

జ్ాతీయ౦ 
(కనసయశులక౦) 

హి౦ద్ీ అనువాద0 
 (कन्याशुल्क) 

అ౦క౦, సాల౦ 

1.  బొ టేి రు ముకకలు बटलर की बात  (పథోమా౦క౦, రె౦డవ సాల౦) 

2.  బోహమభేదయ౦గా 
వు౦డడ౦ 

ब्रह्डमा भी जान न पाय  (ద్ివతీయా౦క౦, ఒకటవ 
సాల౦) 

3.  పటక త్ గడ౦ गला कट जाना (ద్ివతీయా౦క౦, రె౦డవ సాల౦) 

4.  తిరుపతి మ౦గలాడడ 
క్షవర౦ 

ततरुपतत क  िजजाम की 
तरि 

(ద్ివతీయా౦క౦, మమడవ 
సాల౦) 

5.  బ౦గారు ప్చిిక सोन  की चचडडया (ద్ివతీయా౦క౦, మమడవ 
సాల౦) 

6.  బాలీి తనేియడ౦ बाल्टी को िोकर मारना (ద్ివతీయా౦క౦, మమడవ 
సాల౦) 

7.  బురీకెకిక౦చడ౦ मश्स्तष्क म ॆं चढाना (తృతీయా౦క౦, మమడవ 
సాల౦) 

8.  ఏకవచన పోయోగ౦ एक वचन का प्रयोग (చతురాా ౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

9.  బకధసయన౦ बक दयान (చతురాా ౦క౦, ఐదవ సాల౦) 

10.  కాలుజ్ారడ౦ पैर कफसलना (చతురాా ౦క౦, ఐదవ సాల౦) 

11.  ల౦కకే రాజ్ా लॆंका का राजा (ప0చమా౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

12.  త్ోలుచేయి चमड  के िाथ (ప0చమా౦క౦, రె౦డవ సాల౦) 
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13.  ఇనపచయేి लोिे के िाथ (ప0చమా౦క౦, రె౦డవ సాల౦) 

14.  పద్ివలే నమస్ాకరాలు दस िजार नमस्कार (ప0చమా౦క౦, మమడవ 
సాల౦) 

15.  ర౦డసగరాభలు रॆंडा गभि (ప0చమా౦క౦, నసలగ వ సాల౦) 

16.  చక౦ీ అడుి వేయడ౦ चक्र का प्रयोग करना (ష్షాా ౦క౦, నసలగ వ సాల౦) 
17.  తిలోదకాలు ततलाॆंजसल छोड देना (ష్షాా ౦క౦, ఆరవ సాల౦) 
18.  మఠపోవేశ౦ मि प्रवेश (సపరమా౦క౦, రె౦డవ సాల౦) 
19.  చరమ౦ చ పుులుకుటటట  

ఇవవడ౦ 

चमड  की जूती बनवाकर 
देना 

(సపరమా౦క౦, ఐదవ సాల౦) 

 

20.  యి తుర యి తరడ౦ चाल चली (సపరమా౦క౦, ఆరవ సాల౦) 
పద్సల కీమ౦ మారినస హి౦ద్ీ సహజ్ రూప్ాలుగానే కనిప్స్ార యి. రె౦డు భాష్లోి  చేరిన 

స౦సకృత పద్సలు, త్ లుగులో చేరిన హి౦ద్ ీ అనయద్ేశాయల కారణ౦గా అనువాద రూప్ాలు 
లక్షయభాషా సహజ్౦గా ఉనసియి. జ్ాతీయాలను పద్సనువాద౦ చయేడ౦ స్ాధయ౦ కాదనదే్ి 
కొ౦దర ివాదన. "मिुावरे और किावत में एक बिुत बडा अॆंतर यि िै कक प्रत्य क भाषा के मिुावरे 

अलग-अलग िोते िैं। भाषा सॆंप्रदाय के अनसुार मिुावरों का प्रयॊग िोता िै। उदािरणाथि 
"कलम तॊडना" मिुावरा हिॆंन्दी में प्रचसलत िै। तेलगुु म ॆं इसे इसी रूप म ॆं निीॆं ले सकते िैं। 
"घनकाय ंचसेाडु" तेलगु ुका एक प्रयोग िै श्जसका अथि िोता िै "ससॆंिगढ जीत सलया"। तात्पयि 
यि िै कक एक भाषा के मिुावरों को दसूरी भाषा म ॆं रूपाॆंतररत निीॆं कर सकते।" [జ్ాతీయాలకు, 
స్ామ తలకు ముఖయమ నై త్ేడస, పోతి భాష్లోనూ జ్ాతీయాలు వేరువేరుగా ఉ౦టాయి. భాషా 
స౦పోద్సయానిి అనుసరి౦చి జ్ాతీయాలను వాడత్సరు. ఉద్సహరణకు "కలమ్ త్ోడ్ నస" (పెనుి 

విరవడ౦) హి౦ద్ీలో బాగా వాడుకలో ఉ౦ద్ి. త్ లుగులో ద్ీనిని ఇద్ ే రూప౦లో వాడలే౦. 

"ఘనకారయ౦ చేశాడు" అనేద్ి త్ లుగుకు పరిమితమ ైన జ్ాతీయ౦. త్సతురయ౦ ఏమిట౦టే ఒక 

భాష్లోని జ్ాతీయాలను మరొక భాష్లోకి రూప్ా౦తర౦ (పద్సనువాద౦) చయేలే౦], 

(दक्षिणामतूति, एन. एस. 1966: 42). ఈ వాద్సనిి అనిి స౦దరాభలకూ అనవయి౦చడ౦ 
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కుదరదు. అనయద్ేశాయలు, ఆద్సనపోద్సనసలు, ప్ాోద్శేిక సనిిహితతవ౦ వ౦టట అనేక కారణసలవలి 

రూప్ా౦తర౦ ప్ొ ౦ద్ిన జ్ాతీయాలు కూడస లక్షయభాష్లో వాయప్రని ప్ొ ౦ద్ే వీలు౦ద్ి. పసోుర త 

అనువాద్సనేి తీసుకు౦టే కాల్ుజార్డ౦ (చతురాా ౦క౦, ఐదవ సాల౦) అని జ్ాతీయానిి 

హి౦ద్ీలోకి పద్సనువాద౦ చేశారు. హి౦ద్ీలో ’పెరై్ ఫ్సలాి’ కాలుజ్ార ిపడడ౦ అని స్ాధసరణ 

అరామ ేఉ౦ద్ి. అయిత్ే అనువాదకుడు లక్షయభాష్లో ఈ అభివయకిరకి గల అరాా నిి వివరి౦చినపుడు 
ఇటువ౦టట రూప్ాలు జ్ాతీయాలుగా వాయప్రని పొ్ ౦ద్ే అవకాశ౦ ఉ౦ద్ి. హి౦ద్ీ జ్ాతీయాలను 
అనుసరి౦చి త్ లుగులో జ్ాతీయాలు ఏరుడడ౦ కూడస ఉ౦ద్ి. ఉద్సహరణకు ’హి౦ద్ీ ఛమడమ 
ఉధేడ్ ద్ేనస’ ను౦డడ త్ లుగు చమాి ల కకగొటటడ౦ ఏరుడడ౦ద్ి. త్ లుగు ను౦డడ హి౦ద్ీలో చేర ే

పదజ్ాల౦ తకుకవ. ర్౦డ్యగ్రాాల్ు (ప౦చమా౦క౦, నసలగ వ సాల౦) అని జ్ాతీయ౦లో ర౦డస 
అనిద్ి హి౦ద్ీ పదమ.ే కాన్న గరభ౦ అన ేపద౦త్ో కలిప్ జ్ాతీయ౦గా హి౦ద్ీలో వాడుకలో లేదు. 
అయినస కూడస హి౦ద్ీలోకి ఈ జ్ాతీయానిి పద్సనువాద౦ చేస్తన్పుడు హి౦ద్ీ భాషా సహజ్తవ౦ 

కనిప్సుర ౦ద్ి. ఏకవచన పరయోగ్౦ (చతురాా ౦క౦, ఒకటవ సాల౦), బక ధ్యాన౦ (చతురాా ౦క౦, 

ఐదవ సాల౦), ల్౦కక ే రాజా (ప౦చమా౦క౦, ఒకటవ సాల౦), పదధవలే్ నమసాకరాల్ు 
(ప౦చమాక౦, మమడవ సాల౦), చకర౦ అడుే వేయడ౦ (ష్షాట ౦క౦, నసలగ వ సాల౦), తిల్ోదకాల్ు 
(ష్షాట ౦క౦, ఆరవ సాల౦) వ౦టట జ్ాతీయాలను పద్సనువాద౦ చేస్తన్పుడు లక్షయభాషా(హి౦ద్ీ) 
ప్ాఠకుడడక ిఅరామమ అవుత్సయి, కొతరగానూ అనిప్౦చవు. కారణ౦ ఈ జ్ాతీయాలు స౦సకృతికి 

చ ౦ద్ినవి కావడ౦. 'False Friends' వ౦టటవి లేప్ర వడ౦ కూడస ఒక కారణ౦. బాల్చచ తన్ేనయడ౦ 

(ద్ివతీయా౦క౦, మమడవసాల౦) జ్ాతీయ౦ ఇ౦గరిష్ు జ్ాతీయానికి త్ లుగు పద్సనువాద రూప౦. 

హి౦ద్ీలోకి కూడస ఇ౦గరిష్ు ను౦డడ చేర౦ిదని అనుకొనే అవకాశ౦ ఉ౦ద్ి. కాన్న హి౦ద్ీలో ఇటువ౦టట 
జ్ాతీయ౦ లేదు. అ౦దువలి త్ లుగు జ్ాతీయానికి చేస్త్న పద్సనువాద౦గానే భావి౦చసలి. 

తిర్ుపతి మ౦గ్ల్ాడ్డ క్షవర్౦ (ద్ివతీయా౦క౦, మమడవ సాల౦) జ్ాతీయ౦ ప్ాో౦తీయమ నైద్ి. 
కనుక ద్ీనికి కొ౦త ప్ాద సూచికలు ఇవవవలస్త్న అవసర౦ ఉ౦ద్ి. అనువాదకుడు ఎకకడస 
ప్ాదసూచికలు ఇవవలేదు. ఇటువ౦టట జ్ాతీయాలకు ఇవవకప్ర వడ౦ విష్య అవగాహనకు 
భ౦గ౦ కలిగి౦చే పోమాద౦ ఉ౦ద్ి. ఈ విధసన౦ ద్సవరా తకుకవ స౦ఖయలోనే జ్ాతీయాలను 
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అనువద్ి౦చసరు. పద్సనువాద౦ కొనిి పోత్యేక స౦దరాభలలో పెై రె౦డు విధసనసలు (a, b) స్ాధయ౦ 

కానపుుడే చయేాలని ఈ స౦దరభ౦లో చ పువచుి.  

    

4. 2. 1. d. తొల్గి్౦పు (Deletion): 

ఈ విధసన౦లో మమలభాషా(త్ లుగు) జ్ాతీయానికి ఏ విధమ ైన లక్షయభాషా(హి౦ద్ీ) 
అనువాద౦ చయేలేదు. 
 

S. No.  
 

జ్ాతీయ౦ 
(కనసయశులక౦) 

హి౦ద్ీ అనువాద0 
 (कन्याशुल्क) 

అ౦క౦, సాల౦ 

1.  ప్ాప్ాని ప్ర వడ౦ ------- (పథోమా౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

2.  కోనికస్ాహేగాడు --------- (పథోమా౦క౦, రె౦డవ సాల౦) 

3.  దప్ుకిక చేరడ౦ ---------- (పథోమా౦క౦, రె౦డవ సాల౦) 

4.  మ ైల పడడ౦ --------- (పథోమా౦క౦, రె౦డవ సాల౦) 

5.  పెటటటపుటటడ౦ --------- (తృతీయా౦క౦, రె౦డవ సాల౦) 

6.  మోట సరస౦ ---------- (తృతీయా౦క౦, రె౦డవ సాల౦) 

7.  త్సతలు ద్ిగిరావడ౦ --------- (తృతీయా౦క౦, రె౦డవ సాల౦) 

8.  కొసచూడడ౦ ---------- (తృతీయా౦క౦, రె౦డవ సాల౦) 

9.  కు౦దనపు బొ మమ -------- (తృతీయా౦క౦, నసలగ వ సాల౦) 

10.  ముడడపెటటడ౦ -------- (చతురాా ౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

11.  పరలుడుగాయ ---------- (చతురాా ౦క౦, నసలగ వ సాల౦) 

12.  త౦బళ అనుమాన౦ ------------ (ప0చమా౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

13.  చ యిజ్ేసుకోవడ౦ ----------- (ప0చమా౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

14.  కుద్ేల టటడ౦ ------ (ప0చమా౦క౦, రె౦డవ సాల౦) 

15.  బుల బులాగా కలపడ౦ -------- (ప0చమా౦క౦, రె౦డవ సాల౦) 
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16.  మాట నిలబ టుట కోవడ౦ ------ (ప0చమా౦క౦, ఆరవ సాల౦) 

17.  గడడి  తినడ౦ ------ (సపరమా౦క౦, రె౦డవ సాల౦) 
18.  వొడడగటటడ౦ ------ (సపరమా౦క౦, ఆరవ సాల౦) 
19.  వొళళుమరవడ౦ ------ (సపరమా౦క౦, ఆరవ సాల౦) 
20.  గ౦డగత్ ర ర ------ (సపరమా౦క౦, ఆరవ సాల౦) 

అనువాద విధసనసలోి  త్ొలగి౦పును చిటటచివరి అనువాద విధసన౦గా ఎ౦చుకోవాలనిద్ ి

జ్ాతీయాల అనువాద విధసనసల దగగరే చరిి౦చస౦. శరమగారు కనసయశులక౦ హి౦ద్ ీఅనువాద౦లో 
20 జ్ాతీయాలను అనువద్ి౦చలేదు. వీటటలో కొనిి౦టటని ఇతర విధసనసలలో ఇ౦తకు మునుపర 
అనువద్ి౦చసరు. అవి: చెయిజేసుకోవడ౦ (ప౦చమా౦క౦, ఆరవ సాల౦), గ్డ్డే  తినడ౦ 

(సపరమా౦క౦, ఆరవ సాల౦), మాట నిల్బటెనట కోవడ౦ (ప౦చమా౦క౦, ఆరవ సాల౦). 

మరికొనిి౦టటక ి హి౦ద్ీలో జ్ాతీయాలు కనిపస్ుర నసియి. ఉద్సహరణకు తయతల్ు దధగ్ి రావడ౦ 

అని జ్ాతీయానికి परुखे याद आना, ముడ్డ ప టటడ౦ (చతురాా ౦క౦, ఒకటవ సాల౦) అని 

జ్ాతీయానికి कट बॆंधन, వొళ్ళు మర్వడ౦ (సపరమా౦క౦, ఆరవసాల౦) అని జ్ాతీయానికి िोश 

और आवाज खोना, వ౦టట హి౦ద్ీ సమానసరాక జ్ాతీయాలు ఉనసియి. అలాగే దపిికిక చేర్డ౦ 

(పోథమా౦క౦, రె౦డవ సాల౦) జ్ాతీయానికి रॊजी रॊटी के सलए आना, ప టటట  పుటటడ౦ 

(తృతీయాక౦, రె౦డవ సాల౦) అని జ్ాతీయానికి पदैाइशी रैज, త౦బళ్ అనుమాన౦ 

(ప౦చమా౦క౦, ఒకటవ సాల౦)కి ब वजा सॆंदेि करना, కుదలే్ెటటడ౦ (ప౦చమా౦క౦, రె౦డవ 

సాల౦) అని జ్ాతీయానికి  सब कुछ दाव पर लगाना వ౦టట భావానువాద్సలు చేయవచుి. 

కోనికసాకహేగ్ాడు (పోథమా౦క౦, రె౦డవ సాల౦) హి౦ద్ీ ను౦డడ త్ లుగులో చేరిన జ్ాతీయ౦. ద్ీని 

హి౦ద్ ీరూప౦ ’కోనిస్ాక’ అనువాద౦లో వాడలేదు. పెై ఉద్సహరణలను బటటట  అనువాదకుడు ఈ 

జ్ాతీయాలను అనువద్ి౦చకప్ర వడసని గల కారణసలను అ౦చనస వేయలే౦. కాన్న ఈ 

జ్ాతీయాలను త్ొలగ౦ిచడ౦ వలి వీటటని వాడడన చసలా సనిివేశాలలో పెదా మారుులేవీ 

కనిప౦్చలేదు.   
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4. 2. 2. కనసయశులక౦ నసటక౦ - హి౦ద్ీ అనువాద౦ (कन्याशुल्क) లోని స్ామ తల 
అనువాద పరిశ్రలన: 

స్ామ తల అనువాద్సనికి అనువాద౦ జ్రిగే రె౦డు భాష్ల స౦సకృతి, చరితో, స్ాహితయ౦ 

వ౦టట అ౦శాలత్ో స౦బ౦ధ౦ ఉ౦డసలని కి౦దటట అధసయయ౦లో చూశా౦. ప్ాోద్ేశిక౦గా దగగరగా 
ఉని భాష్ల మధయ పెై అ౦శాలలో స్ారూపయతలు ఉ౦డడ౦ వలి, ఆద్సన పోద్సనసలు జ్రగడ౦ వలి 

అనువాద౦ చయేడ౦ కొ౦త సులభ౦. అ౦దువలినే భారతీయ భాష్ల మధయ అనువాద౦ 

సులభ౦. హి౦ద్ీ, త్ లుగుల మధయ జ్నయజ్నక స౦బ౦ధ౦ లేకప్ర యినపుటటకీ ప్ాోద్ేశిక౦గా దగగరగా 
ఉని కారణ౦గా ఈ రె౦డు భాష్ల మధయ అనువాద స్ాహితయ౦ ఎకువగానే ఉ౦ద్ి. రె౦డు 
భాష్లలోనూ స౦సకృత పద్సలు ఎకుకవగా ఉ౦డడమమ మరొక కారణ౦.   (హి౦ద్ీ ను౦డడ 
త్ లుగులోకే ఎకుకవగా అనువాద్సలు జ్రగడ౦, హి౦ద్ీలోకి జ్రిగే అనువాద్సలు కూడస హి౦ద్ీ 
నేరుికుని త్ లుగువారే ఎకుకవగా చేయడ౦ గమని౦చదగగ  అ౦శ౦.) అ౦దువలి హి౦ద్ీ, 
త్ లుగుల మధయ రూపస్ామయ౦ లేద్స భావస్ామయ౦ గల స్ామ తలు ద్డ రికే అవకాశ౦ 

(ఇ౦గరిష్ువ౦టట ఇతర ద్ేశ భాష్లత్ో ప్ర లిినపుడు) అధిక౦. హి౦ద్ీలో స్ామ తలను ’లోకోకిర’ అన్న, 

’కహావత్’అన్న ప్లుస్ార రు. "सॆंस्कृत के लोकोश्क्त शब्द के अथि में हिन्दी में किावत शब्द का 
प्रयॊग िोता िै। लोकोश्क्त शब्द का तनमािण ’लोक’ और ’उश्क्त’ से िुआ िै श्जसका अथि िोता 
िै साधारण जनता में प्रचसलत उश्क्त।"(స౦సకృత౦ లోని లోకోకిర అని పద౦ అరా౦లోన ే

హి౦ద్ీలో కహావత్ అన ేపద్సనిి వాడత్సరు. లోకోకిర పద౦ ’లోక్స’, ’ఉకిర’అని పద్సల కలయికత్ో 
ఏరుడడ౦ద్ి. లోకోకిర అ౦టే స్ామానయ జ్నసలోి  బాగా వాయప్రలో ఉని ఉకిర అ౦ట ేమాట), दक्षिणामतूति, 
एन. एस. 1966: 09). శరమగారు హి౦ద్ీ కనసయశులక౦లో స్ామ తల అనువాద౦లో నసలుగు 
పదధతులను అనుసర౦ిచసరు. అవి: 

           a. స్ామ త – స్ామ త 

           b. భావానువాద౦ 
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           c. పద్సనువాద౦  

          d. త్ొలగ౦ిపు 
4. 2. 2. a. తెల్ుగ్ు సామెత - హి౦దీ సామెత (Telugu Proverb – Hindi Proverb 

Translation): 
ఇ౦దులో మమలభాషా(త్ లుగు) స్ామ తకు అరా౦లో స్ారూపయత గల లక్షయభాషా(హి౦ద్ీ) 

స్ామ త ద్సవరా అనువద్౦ిచసరు. 
S. No.  

 
జ్ాతీయ౦ 
(కనసయశులక౦) 

హి౦ద్ీ అనువాద0 
 (कन्याशुल्क) 

అ౦క౦, సాల౦ 

1.  తలప్ాోణ౦ త్ోకకి రావడ౦ चॊटी का पसीना एडी तक 
आना| 

(పథోమా౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

2.  ద్ బబకి ద్ బబ తీయడ౦ ईंट का जवाब पत्थर स  
द ना| 

(పథోమా౦క౦, రె౦డవ సాల౦) 

3.  పుచికాయల 
ద్డ౦గెవర౦టే బుజ్ాలు 
తడువుకునిటుట   

चॊर की दाडी म ॆं ततनका| (ద్ివతీయా౦క౦, ఒకటవ 
సాల౦) 

4.  చరమ౦ చ పుులు కుటటట  
ఇవవడ౦ 

चमड  क  चप्पल 
बनवाना| 

(ద్ివతీయా౦క౦, ఒకటవ 
సాల౦) 

5.  రామాయణ౦లో 
ప్డకలవేట 

दाल भात म ॆं मूसरअचॆंद| (ద్ివతీయా౦క౦, మమడవ 
సాల౦) 

6.  పెైకి పటార౦ లోన 
లొటార౦ 

ऊपर स  िीक अॆंदर स  िाय 
िाय| 

(తృతీయా౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

7.  చదవసే్తరర  వుని మతి 
కూడస ప్ర వడ౦ 

चौबे छब्बे बनने चला दबुे 
बनकर लौटा| 

(తృతీయా౦క౦, మమడవ 
సాల౦) 
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8.  అ౦దరాని ప౦డుకు 
ఆశి౦చడ౦ 

झोंपडी म ॆं रिकर मिलॊ ॆं का 
स्वप्न देखना| 

(తృతీయా౦క౦, నసలగ వ సాల౦) 

9.  రెడడి చసిడు, 
మొదలాడనసిటట  

कुते्त की दमु ट ढी की टेढी| (చతురాా ౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

10.  యి దుా  పు౦డు కాకికి 
రుచి 

बबल्ली का खेल चिूों की 
मौत का कारण बनता िै| 

(చతురాా ౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

11.  చదవసే్తరర  ఉని మతి 
ప్ర యి౦దనసిటట  

मसल िै, पूरी रामायण 
सुन ली और पूछ बैिी 
सीता ककसकी जोरू? 

(చతురాా ౦క౦, మమడవ సాల౦) 

12.  అడడగిత్ేగాని అమమయినస 
పెటటదు 

बबना माॆंगे माॆं भी निीॆं 
खखलाती 

(చతురాా ౦క౦, ఐదవ సాల౦) 

13.  మబుబలేని పడ్ుగు 
పడడ౦ 

बबन बादल की बबजली 
चगरना| 

(ప0చమా౦క౦, రె౦డవ సాల౦) 

14.  త్ గ౦ిచినద్సనికి సగుడు 
మోకాలుబ౦టట 

बबगडी औरत जोन करे सो 
थोडा िै| 

(ప0చమా౦క౦, ఆరవ సాల౦) 

15.  చేస్తరవి మాఘ 
స్ాినసలూ, దూరేవి 
ద్డమమరికొ౦పలూ 

सुबि सुबि करो सशव पूजा 
और राॆंड सॆंग करो 
रतजग| 

(ష్షాా ౦క౦, మమడవ సాల౦) 

16.  తనకు మాలిన 
ధరమమా? 

हदया पिले घर में जला 
कर, कफर मॆंहदर में 
जालाया जाता िै| 

(ష్షాా ౦క౦, ఆరవ సాల౦) 

 

మొతర౦ 15 స్ామ తలను ఈ పదధతిలో అనువద్౦ిచసరు. () గురుర త్ో ఉనివి త్ లుగు 
స్ామ తలత్ో రూప౦లో కూడస స్ారూపయత గల హి౦ద్ీ స్ామ తలు. మొదటట స్ామ త తల్పరా ణ౦ 

తోకక ిరావడ౦ (పోథమా౦క౦, ఒకటవ ర౦గ౦)కు ఇచిిన హి౦ద్ీ స్ామ త అరా౦ తలలోని చ మట 
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కాళు ద్సకా చేర౦ిద్ి అని. రూప౦లో స్ామయ౦ లేకప్ర యినస భావ౦లో హి౦ద్ీ స్ామ త, త్ లుగు 
భావానికి దగగరగా ఉ౦ద్ి. దెబుక ిదెబు తీయడ౦ (పోథమా౦క౦, రె౦డవ సాల౦) అని స్ామ తకు 
హి౦ద్ీలో ఇటుకకు జ్వాబు రాయిత్ో ఇవవడ౦ అని రూప౦ ఉని స్ామ తను ఇచసిరు. త్ లుగు 
స్ామ తను అరా౦ పగ తీరుికోవడ౦, బదులు చ లిి౦చడ౦ వ౦టట అరాా లోి  వాడసత్సరు. హి౦ద్ ీ

స్ామ త ఒక ద్ బబకు బదులుగా తిరిగి రె౦డు ద్ బబలు కొటాట లి అని అరా౦లో వాడత్సరు. 
త్ లుగులో ఈ అరా౦లో వాడే స్ామ త ’తమలప్ాకుత్ో ఒకట౦టే, తలుపు చ కకత్ో రె౦డ౦టా’ 
అనిద్ి. ఇకకడ హి౦ద్ ీస్ామ త, త్ లుగు స్ామ త అరా౦త్ో అ౦తగా ప్ొ సగడ౦ లేదు. అలాగ ే

ర డ్ొే చయచడు మొదల్ాడు అన్యటట  (చతురాా ౦క౦, ఒకటవ సాల౦) అని స్ామ తకు ఇచిన హి౦ద్ ీ

స్ామ త త్ లుగులోని ’కుకక త్ోక వ౦కర’ అని స్ామ తకు సరిప్ర లుతు౦ద్.ి ఇకకడ కూడస రె౦డు 
స్ామ తల అరాా లోి  ప్ర లిక కనిప్౦చడ౦ లేదు. అ౦దరాని ప౦డుకు ఆశి౦చడ౦ (తృతీయా౦క౦, 

నసలగ వ సాల౦) అని స్ామ తకు ’గుడడస్తెలోి  ఉ౦టూ మహలుల కలలు కనడ౦’ అన్న, యిెదుి  
పు౦డు కాకికి ర్ుచి (చతురాా ౦క౦, ఒకటవ సాల౦) స్ామ తకు ’ప్లిికి చ లగాట౦, యలకిక ప్ాోణ 

స౦కట౦’ అన్న హి౦ద్ీ స్ామ తలు ఇచసిరు. ఈ రె౦డు స౦దరాభలలోనూ హి౦ద్ీ స్ామ తలు 
త్ లుగు స్ామ తల అరాచసఛయలకు దగగరగా ఉనసియి. చదవేసతర  ఉనన మతి పో వడ౦ 

(తృతీయా౦క౦, మమడవ సాల౦, చతురాా క౦, మమడవ సాల౦) అనే స్ామ త రె౦డుస్ారుి  వచిినస 
అనువాద౦లో వేరువేరు స్ామ తలను ఇచసిరు. మొదట ఇచిిన హి౦ద్ీ స్ామ త ’నసలుగు, అరు 
అవవడసనికి వెళ్ళు, రె౦డ ై వచసిడు’ త్ లుగు స్ామ త ఇచేి అరాా నేి హి౦ద్ీ స్ామ త ఇస్రర ౦ద్ి. కాన్న 

రె౦డవస్ారి ’రామాయణమ౦త్స విని స్తటత ఎవర ి భారయ? అని అడడగాడట’ అని స్ామ తను 
హి౦ద్ీలో ఇచసిరు. ఇద్ ిఏ రక౦గానూ త్ లుగు స్ామ తకు పరాయయ౦ కాదు. తనకు మాలిన 

ధర్మమా? (ష్షాా ౦క౦, ఆరవ సాల౦) స్ామ తకు హి౦ద్ీలో ’ద్ీప౦ ము౦దు ఇ౦టోి  వెలిగి౦చుకొని, 

తరావత గుడడలో వెలిగిస్ార రు’ అని స్ామ తను వాడసరు. త్ లుగు స్ామ త భావ౦త్ో హి౦ద్ీ స్ామ త 

చసకకగా సరిప్ర యి౦ద్ి. మొతర౦మీద ఈ విభాగ౦లోని స్ామ తలనిి౦టటన్న ఏద్ద  ఒక వరగ౦గా 
పరిగణి౦చడ౦ కుదరదు. స౦సకృతిక,ి మానవ మనసరత్సవని, అనుభవాలకు స౦బ౦ధి౦చిన 

స్ామ తలు ఈ విభాగ౦లో ఉనసియి. అయినస కూడస రూప౦లోనూ, భావ౦లోనూ స్ారూపయతలు 

http://www.languageinindia.com/


 
 

100 

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

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 19:6 June 2019 

AVVK CHAITANYA 

A Study of Idioms and Proverbs Translation in Kanyasulakm Drama  

(From English and Hindi Translations) – M.Phil. Dissertation in Telugu 

గల స్ామ తలు రె౦డు భాష్ల మధయ కనిప్సుర నసియి. మొతర౦ స్ామ తలలో ఇవి తకుకవెైనస 
ఇ౦గరిష్ు అనువాద౦త్ో ప్ర లిి చూస్త్నపుడు వీటట స౦ఖయ ఎకుకవనే చ ప్ాులి. 
4. 2. 2. b. భావానువాద౦ (Sense for Sense Translation): 

ఈ విధసన౦లో త్ లుగు స్ామ త ఇచేి అరాా నిి అనుసరి౦చి హి౦ద్ీ మాటలలోకి 

అనువద్ి౦చసరు. 
 
S. No.  

 
జ్ాతీయ౦ 
(కనసయశులక౦) 

హి౦ద్ీ అనువాద0 
 (कन्याशुल्क) 

అ౦క౦, సాల౦ 

1.  త్స౦బో ల౦ ఇచేిశాను 
ఇహ తనుికు చసవ౦డడ 

टीका भ ज चकुा िू, अब 
आपस म ॆं लड मरॊ 

(ద్ివతీయా౦క౦, ఒకటవ 
సాల౦) 

2.  కు౦చ౦ నిలువుగా 
కొలవడసనికి వీలేి నపుడు 
తిరగేశ ైనస కొలిస్తరర  
నసలుగిగ౦జ్లు 
నిలుస్ార యి 

पररश्स्थतत द ख कर पैंतरा 
बदलना पडता िै 

(ద్ివతీయా౦క౦, మమడవ 
సాల౦) 

3.  పడు పడు అని నస 
సవిత్ ేగాన్న పడి నస 
సవితి లేద౦ద్ ి

डूबन  की सलाि तॊ िर 
सौत द ती िै मगर साथ 
कूद पडन  कॊ एक भी 
तैयार निीॆं िॊती 

(ద్ివతీయా౦క౦, మమడవ 
సాల౦) 

4.  పటటట౦దలాి  
బ౦గారమవడ౦ 

समट्टी छुएगी तॊ सॊना 
बन जायगा 

(తృతీయా౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

5.  మాటలు నేరిిన 
శునకానిి వేటకు 

बातूनी कुते्त को सशकार करने भेजा तो भूकता 
िी रि गया 

(చతురాా ౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 
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ప౦ప్త్ే, ఉసుకోమ౦టే 
ఉసుకోమ౦ద్టి 

6.  కోరి అడడగిత్ే 
కొమ మకుకత్సరు 

िमारी तरफ से प्रस्ताव 
जाता िै तो आसमान पर 
चढ बैिते िै 

(చతురాా ౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

7.  ముద్ిమికి 
ముచిటుి లావు 

बुढापे के झमेले (చతురాా ౦క౦, నసలగ వ సాల౦) 

8.  కడుపు చి౦చుకు౦టే 
కాళు మీద పడుతు౦ద్ ి

बडी शसमदंगी कक बात (చతురాా ౦క౦, ఐదవ సాల౦) 

9.  రెడడి చసిడు మొదలాడు 
అనసిటట  

कफर विी िि (ప0చమా౦క౦, ఐదవ సాల౦) 

10.  వెరిీ కుద్ిర౦ిద్ి తలకి 
రోకలి చుటటమనసిటట  

यि कैसा पागलपन िै? (ప0చమా౦క౦, ఆరవ సాల౦) 

 
తయ౦బో ల్౦ ఇచేచశాను, ఇహ తనునకు చయవ౦డ్డ (ద్ివతీయ౦క౦, ఒకటవ సాల౦) అని 

స్ామ తలో త్స౦బమల౦ ఇవవడ౦ అనదే్ి వివాహ నిశియానికి సూచక౦గా కనిప్సుర ౦ద్ి. ఇద్ ి

ద్సక్ష్డణసతయ స౦పోద్సయ౦. ఉతరర భారత౦లో చ౦దన౦త్ో చేస్తన్ తిలకానిి ప౦పడ౦ వివాహ 

నిశియానికి స౦కేత౦. ద్ీనినే ’టీకా’ అ౦టారు. అ౦దుకే హి౦ద్ీ అనువాద౦లో ’టీకా భజే్ చుకా 
హూ’ అని అనువద్ి౦చసరు. ఇకకడ స౦సకృతిలో స్ామయ౦ కనిప్సుర నసి ఆచరణలో త్ేడస ఉ౦ద్ి. 
ఇటువ౦టట చిని చిని అ౦శాలపెై కూడస అనువాదకునికి అవగాహన ఉ౦డడ౦ అవసర౦. 

కు౦చ౦ నిల్ువుగ్ా కొల్వడ్యనికి వీల్ేల నపుడు తిర్గే్శ ైన్య కొలిసతర  న్యల్ుగి్ు౦జల్ు నిల్ుసార యి 

(ద్ివతీయా౦క౦, మమడవ సాల౦) స్ామ తకు చేస్త్న హి౦ద్ీ అనువాద౦లో పెై౦తరా 
బదలాి(అభిప్ాోయ౦ మారుికోవడ౦) అని జ్ాతీయానిి వాడసరు. పరిస్త్ాతిని బటటట  
అబిప్ాోయాలు మారుికోవాలనదే్ి హి౦ద్ీ వాకయ౦ అరా౦. గిరరశ౦ ప్ాతో సవభావానిి సూచి౦చ ే

త్ లుగు స్ామ త భావానిి, హి౦ద్ీ అనువాద౦ బాగానే అనుసర౦ిచి౦ద్ి. పడు పడు అనన న్య 
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సవితే గ్ానీ పడే న్య సవితి ల్ేద౦దధ (ద్ివతీయా౦క౦, మమడవ సాల౦) స్ామ త హి౦ద్ీ అనువాద౦ 

త్ లుగు స్ామ త అరాా నిి పూరిరగా అ౦ద్ిస్రర ౦ద్ి. ఇద్ే స్ామ తకు చేస్తన్ ఇ౦గరిష్ు అనువాద౦లోని 

లోప్ాలను కి౦దటట అధసయయ౦లో వివర౦ిచసను. ముదధమికి ముచచటనల  ల్ావు (చతురాా ౦క౦, 

నసలగ వ సాల౦) అని స్ామ తకు హి౦ద్ీలో ’ముసలివారి చేష్టలు’ అని అరా౦ వచేిలా 
అనువద్ి౦చసరు. హి౦ద్లీో త్ లుగు స్ామ తకు సరిప్ర యిేలా मदि सािे पर पािे िोते िै।(మగవారు 
అరవెైలో పడుచువారుగా మారత్సరు), बढूी घोडी लाल लगाम।(ముసలి గురాీ నికి అల౦కారాలు) 
అని స్ామ తలు ఉనసియి. భావానువాద౦ చేస్త్న పెై స్ామ తలన్ని మానవ మనసరత్సవనికి 

చ ౦ద్ినవి. ఇటువ౦టట స్ామ తలకు ఇతర భాష్లోి  స్ారూపయత(అరా౦లో) కలిగిన స్ామ తలు ద్డ రికే 

అవకాశ౦ ఉ౦ద్ి. అ౦దుకు ఉద్సహరణను కూడస పెైన వివరి౦చసను. అనువాదకుడు హి౦ద్ ీ

స్ామ తలను మరికొ౦త పరిశ్రలి౦చి అనువద్ి౦చి ఉ౦డవలస్త్౦ద్ి. 
4. 2. 2. c. పదయనువాద౦ (Word to Word Translation): 

మమలభాష్ స్ామ తలలోని విడడ విడడ పద్సలను ఇ౦చుమి౦చు అద్ ేకీమ౦లో 
లక్షయభాష్లోకి అనువద్౦ిచసరు. 
 
S. No.  

 
జ్ాతీయ౦ 
(కనసయశులక౦) 

హి౦ద్ీ అనువాద0 
 (कन्याशुल्क) 

అ౦క౦, సాల౦ 

1.  అటుి౦చి 
నరుకుకరమమనడ౦ 

उधर स  काटत  िुए इधर 
पिुॆंचना िै 

(పథోమా౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

2.  నసత్ో మాటాి డడవే ఒక 
ఎడుయకేష్న్ 

म र  साथ बात करना िी 
एक एडुक शन िै 

(పథోమా౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

3.  అధికసయ అధిక ఫల౦ अचधक्स्य अचधकॆं  फलॆं (ద్ివతీయా౦క౦, మమడవ 
సాల౦) 

4.  ఆడద్ ిమ చిి౦ద్ ేఅ౦ద౦ सौंदयि विी िै जो स्िी कॊ 
लुभा द  

(తృతీయా౦క౦, రె౦డవ సాల౦) 

http://www.languageinindia.com/


 
 

103 

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

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 19:6 June 2019 

AVVK CHAITANYA 

A Study of Idioms and Proverbs Translation in Kanyasulakm Drama  

(From English and Hindi Translations) – M.Phil. Dissertation in Telugu 

5.  బుద్ిధ కి అ౦త్స 
అస్ాధయవేగాని, డబుబకి 
యకకడస అస్ాధయ౦ లేదు 

बुददी केसलए तो असादय 
िै ल ककन पैसे के सलए 
कुछ भी असादय निीॆं िै 

(తృతీయా౦క౦, రె౦డవ సాల౦) 

6.  త్ొ౦దరపడడ హాజీ 
స్ాహేబు తురకలోి  కలిస్త ్
ప్ర యినసడనిటుి  

जल्दबाजी म ॆं िाजी सािब 
इस्लाम कुबूल कर बैि  

(తృతీయా౦క౦, మమడవ 
సాల౦) 

7.  మతిలేని మాటా సుతి 
లేని ప్ాటా అన్న 

मतत रहित वचन और 
श्रतुत रहित गीत 

(చతురాా ౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

8.  స్తటర  ిబుద్ిధ : పోళయా౦తక: स्िी बुश्दद: प्रलयाॆंतक: (చతురాా ౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

9.  నస న్నడను చూస్త ్నేన ే
బ ద్ిరాను  

अपनी िी परछाई देख कर 
डर जाना 

(చతురాా ౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

10.  గాడడద అ౦ద్ిట- ప్ాటకి 
నేను, అ౦ద్సనికి మా 
అప్ాు అ౦ద్టి 

गधेने किा, सॆंगीत के सलए 
मैं िूॆं और सौंदयि के सलए 
मेरी बडी बिन 

(చతురాా ౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

11.  న్నతికి ప్ర లీస్ర ణీణ  
ఘానసనికి స్ాత్సనోణీణ  
అడగమనసిడు 

नीतत की बात पुसलसवाले 
से और ज्ञान की बात 
सातातनयॊ ॆं से सीखो  

(ప0చమా౦క౦, నసలగ వ సాల౦) 

12.  పెయయత్ోటొచిిన ఆవు 
మేలుకాద్స? 

बछड  के साथ समलनेवाली 
गाय अच्छी िैं 

(ప0చమా౦క౦, నసలగ వ సాల౦) 

13.  మ౦చికి లోక౦ గుడడి ,చ డి 
వెతకడసనికి చసరెడు 
కళళు  

लोग अच्छाई के ववषय में 
अन्धे बने रिते िै। बुराई 
को ढँूढने में बड ेिोवषयार 
िोते िैं। 

(సపరమా౦క౦, ఆరవ సాల౦) 
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స్ామ తలు నిరామణ పర౦గా వాకాయలు. స్ామ తలను పద్సనువాద౦ చయేడ౦ అ౦టే 
వాటటలోని విడడవిడడ పద్సలను అనువద్ి౦చడ౦. త్ లుగు, హి౦ద్ీల మధయ స్ా౦కృతిక 

సనిిహితతవ౦ ఉని౦దువలి ఈ పని కొ౦త సులభ౦ అనిప్౦చివచుి. కాన్న రె౦డు భాష్లోి ని 

పద్సల పోయోగ స౦దరాభలను త్ లుసుకోకు౦డస పద్సనువాద్సనికి పూనుకోకూడదు. ఈ 

స౦దరభ౦లో అనువాదకునికి 'False Friends' వ౦టట అ౦శాలపెై అవగాహన ఉ౦డసలి. ఒక ే

రూప౦లో ఉ౦డే ఒక పద౦ రె౦డు భిని భాష్లోి  భిని అరాా లోి  వాడుకలో ఉ౦టు౦ద్ి. ఇటువ౦టట 
పద్సలనే 'False Friends' అ౦టారు. ఉద్స: త్ లుగులో ’స౦స్ార౦’అన ేపద్సనికి అరా౦ కాపుర౦, 

కాన్న హి౦ద్ీలో స౦స్ార్ అ౦ట ేపోప౦చ౦. త్ లుగు రాష్ట ౦ా అని పద్సనికి హి౦ద్ీలో అరా౦ ద్ేశ౦. 

శరమగారు పద్సనువాద౦ చేస్త్న పెై జ్ాతీయాలలో ఇలా౦టట 'False Friends' ఏవీ లేవు. అ౦దువలి 

ఇద్ ి ఒక సమసయ కాకప్ర యినస అనువాదకుని అవగాహనలో ఉ౦డసలిాన అ౦శ౦. న్యతో 
మాటాల డడవ ేఒక ఎడుాకేషన్ (పోథమా౦క౦, ఒకటవ సాల౦), నీతికి పో ల్చసో ణణణ  ఘాన్యనికి సాతయన్ోణణణ  
అడగ్మన్యనడు (ప౦చమా౦క౦, నసలగ వ సాల౦) అని స్ామ తలు గురజ్ాడ సృష్ట౦చినవి. 

అ౦దువలి స్ారూపయతగల స్ామ తలు హి౦ద్ీలో ద్డరకడ౦ కష్ట౦. అలాగ ేఅధ్ధకసా అధ్ధక ఫల్౦ 

(ద్ివతీయా౦క౦, మమడవ సాల౦), స్తటర  ిబుద్ిధ : పోళయా౦తక: (చతురాా ౦క౦, ఒకటవ సాల౦) అనివి 

స౦సకృత లోకోకుర లు. వీటటని అద్ ేరూప౦లో త్ లుగులోనూ, హి౦ద్ీలోనూ వాడుతునసిరు. మతి 

ల్ేని మాట సుతి ల్ేని పాట (చతురాా ౦క౦, ఒకటవ సాల౦) అని స్ామ తలోని ’సుతి’ శృతిక ి

వెైకృత రూప౦. హి౦ద్ీలో ఇటువ౦టట వెైకృత రూప౦ లేదు. అ౦దువలి శృతి అన ేపద్సనేి వాడసరు. 
ప యాతోటొచిచన ఆవు మేల్ు కాదయ? (ప౦చమా౦క౦, ఆరవ సాల౦) త్ లుగులో ఈ స్ామ త 

పోశాిరాక వాకయ౦. హి౦ద్ీలో స్ామానయ వాకయ౦గా అనువద్ి౦చసరు. తొ౦దర్పడ్డ హాజీ సాహేబు 
తుర్కల్ోల  కలిసి పో యిన్యడననటనల  (తృతీయా౦క౦, మమడవ సాల౦), గ్ాడ్డద అ౦దధట- పాటకి న్ేను, 
అ౦దయనికి మా అపాి అ౦దధట (చతురాా ౦క౦, ఒకటవ సాల౦), మ౦చిక ి ల్ోక౦ గ్ుడ్డే ,చడేె 

వ తకడ్యనికి చయర డు కళ్ళు (సపరమా౦క౦, ఆరవ సాల౦) అని స్ామ తలు హాసయ౦, వయ౦గయ౦ 

కలగలిస్త్నవి. ఇటువ౦టట స్ామ తలకు ఇతర భాష్లోి  ప్ర లికగల స్ామ తలను అనేవష్౦చడ౦ 

కష్ట౦. ఒకవేళ రూప౦లో కొ౦త స్ామయ౦ ఉనసి అ౦త్ే వయ౦గాయన్ని, హస్ాయన్ని అ౦ద్సి్ార యని 
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చ పులే౦. హి౦ద్ీలోకి పద్సనువాద౦ చేస్తన్ ఈ స్ామ తలన్ని ఆ భాష్లో స్ామ తల గౌరవానిి 

ప్ొ ౦దుత్సయా? లేద్స? అనేద్ి హి౦ద్ీ వయవహరరల వాడక౦పెై ఆధసరపడడ ఉ౦టు౦ద్ి. కనుక 

పోసుర త్సనికి హి౦ద్ీ అనువాద రూప్ాలను పద్సనువాద౦ ప్ొ ౦ద్ని త్ లుగు స్ామ తలుగాన ే

గురిర౦చసలిా ఉ౦టు౦ద్ి. 
4. 2. 2. d. తొల్గి్౦పు (Deletion): 

ఈ విధసన౦లో మమలభాషా(త్ లుగు) స్ామ తకు ఏ విధమ నై లక్షయభాషా(హి౦ద్)ీ 
అనువాద౦ చయేలేదు. 
S. No.  

 
జ్ాతీయ౦ 
(కనసయశులక౦) 

హి౦ద్ీ అనువాద0 
 (कन्याशुल्क) 

అ౦క౦, సాల౦ 

1.  లోకవ౦త్స కోడ ై కూయడ౦ ------ (పథోమా౦క౦, రె౦డవ సాల౦) 
2.  చ టికి చసవ నలుపు 

మనిష్కి చసవ త్ లుపు 
------ (తృతీయా౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

3.  చసప చిరిగినస చదర౦తని ------ (తృతీయా౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

4.  వెఱఱి  కుద్ిరి౦ద్ి తలకి 
రోకలి చుటటమనసిటట  

------ (తృతీయా౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

5.  అద్ ేపతకవెైత్ ేఅముమకు 
బతకనస 

------ (తృతీయా౦క౦, రె౦డవ సాల౦) 

6.  కీడ ౦చి మలే ౦చడ౦ ------ (చతురాా ౦క౦, ఒకటవ సాల౦) 

7.  ఆడడ౦ద్ి ఆటా ప్ాడడ౦ద్ ి
ప్ాటా 

------- (చతురాా ౦క౦, నసలగ వ సాల౦) 

మిగిలిన పదధతులత్ో ప్ర లిస్తరర  త్ొలగి౦పుకు గురైెన స్ామ తల స౦ఖయ తకుకవ. 
అనువాదకుడు కన్నస౦ భావానువాద విధసన౦లోనెనైస వీటటని అనువద్ి౦చే అవకాశ౦ ఉ౦ద్ి. 
ఉద్సహరణకు ల్ోకవ౦తయ కోడ్ెై కూయడ౦ (పథోమా౦క౦, రె౦డవ సాల౦) అని స్ామ తను सारी 
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दतुनया इस बात की चचाि क रिी िै అన్న, చెటల కి చయవ నల్ుపు, మనిష్ికి చయవ తెల్ుపు 
(తృతీయా౦క౦, ఒకటవ సాల౦) అని స్ామ తకు पेड का सामथि उसकी धड के काल  रॆंग से 
और इनसान का सामथि उसके बाल की गोर रॆंग से पता चलता िै అన్న, కీడ్ె౦చి మేల్ె౦చడ౦ 
(చతురాా ౦క౦, ఒకటవ సాల౦)కు कचथनाइयों को जानकर అన్న అనువాద౦ చయేవచుి. 
ఆడ్డ౦దధ ఆటా, పాడ్డ౦దధ పాట (చతురాా ౦క౦, నసలగ వ సాల౦)కు अपना िी राग आलापना అని 
హి౦ద్ీ స్ామ త సమానసరాక౦. అనువాదకుడు ఈ స్ామ తలనే అనువద్ి౦చకప్ర వడసనికి గల 
కారణసలను వివరి౦చడ౦ కష్ట౦. ఏద్ేమ నైస త్ొలగి౦పును ఒక అనువాద విధసన౦గా 
ఎ౦చుకోవడ౦ అనేద్ి చిటటచివర చయేవలస్త్న పని. అనువాద౦లో త్ొలగ౦ిపు వలి భావ౦లో, 
విష్యావగాహనలో మారుురాదు అనుకొనిపుడు మాతోమే ఈ విధసన౦ అనుసరణయీ౦. 
త్ొలగ౦ిపు ఒక అనువాద విధసన౦ అవుతు౦ద్స? అనదే్ి కూడస విసర ృత స్ాా యిలో 
చరిి౦చవలస్త్న అ౦శ౦. 

కనసయశులక౦లోని స్ామ తలు చసలావరకూ నేటటకీ స్ామానయ పోజ్ల వాడుకలో ఉనసియి. 

"किावतों का प्रयोग ककसी देश या काल ववशषे पर अधाररत ना रिन ेके कारण ये प्राचीन िोत े

िुए भी नवीन िैं। उनमें आज भी विी आकषिण िै जो सिस्िों वषों पिले था। [స్ామ తల వాడక౦ 

ఒక ప్ాో౦త్సనికో, ఒక కాలానికో పరిమిత౦ కాదు. కనుకనే స్ామ తలు ఎ౦త ప్ాోచీనమ నైవో అ౦త్ ే

నవీనమ ైనవి. వ౦దల స౦వతారాల ను౦డడ వాటటలో ఉని ఆకరిణ నేటటకీ కనిప్సుర ౦ద్ి.], 
(दक्षिणामतुी, एन. एस. 1966: 06). అ౦దుకే స్ామ తలను ఒక జ్ాతిక ి చ ౦ద్ిన వారసతవ 
స౦పదగా గురిరస్ార రు. 

మొతర౦ మీద అనువాదకుడు a. మమలభాషా జ్ాతీయాలు, స్ామ తలకు సమానసరాకత 
గల లక్షయభాషా జ్ాతీయాలు, స్ామ తలను అ౦ద్ి౦చడ౦, b. భావానువాద౦ అని రె౦డు 
అనువాద విధసనసలకు ఒకే స్ాా యిలో ప్ాోధసనయ౦ ఇచసిరు. ఇ౦గరిష్ుత్ో ప్ర లిస్తరర  స్ారూపయతలు గల 
జ్ాతీయాలు, స్ామ తలు హి౦ద్ీ, త్ లుగులలో ఎకుకవగా ఉనసియి. ద్ీనికి కారణ౦ రె౦డు భాషా, 
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స౦సకృతుల మధయ గల ఆద్సన, పదో్సనసలు, స౦సకృత౦  అనుస౦ధసన భాష్గా రె౦డు 
భాష్లోి నూ ఉ౦డడ౦.  అయినస కూడస ఇ౦కా ఎకుకవ స౦ఖయలో సమానసరాక జ్ాతీయాలు, 
ద్డ రికే అవకాశ౦ ఉ౦ద్ి. అనువాదకుడు త్ొలగి౦పు విధసన౦లో అనువద్౦ిచకు౦డస వద్ిలివేస్త్న 
జ్ాతీయాలను పరిశ్రలి౦చడ౦ ద్సవరా ఈ అ౦శానిి నిరాధ రి౦చవచుి. త్ లుగు మా౦డలిక శ ైలిని, 
ప్ాో౦తీయతను ఈ అనువాద౦ పోదరిశ౦చకప్ర యినస, భారత ద్ేశ౦లో సరవస్ామానయ౦గా 
కనిప౦్చే గాీ మీణ జీవిన విధసనసనిి చితిో౦చి౦ద్ి. ఈ విధమ నై స్ారవద్ేశికతను హి౦ద్ీ రచనకు 
ఆప్ాద్ి౦చి౦ద్ ిఅనువాదకుడు స్ారూపయ౦గా వాడడన జ్ాతీయాలు, స్ామ తలే. అనువాదకునికి 
అనువద్ి౦చే పతోి అ౦శ౦పెై అవగాహన పె౦చుకోవలస్త్న అవసర౦ ఉనసి, కొనిిమౌలిక 
స్ాధనసలను అ౦ద్ి౦చడ౦ ద్సవరా అనువాద విధసనసనిి మరి౦త సులభతర౦ చేయవచుి. 
అనువాద ర౦గ౦లో ఆసకిర ఉని వారికి ఈ స్ాధనసలు ప్రో త్సాహకర౦గా ఉ౦టాయి. జ్ాతీయాలు, 
స్ామ తల పర౦గా అటువ౦టట స్ాధనసలలో ఒకటట ద్ివభాషా నిఘ౦టువులు. హి౦ద్ీ, త్ లుగుల 
మధయ జ్ాతీయాలు, స్ామ తలపె ై తులనసతమక పరిశోధనలు ప్ాోర౦భ౦ అయినసయనదే్ి ఈ 
గీ౦థస౦త౦లో ఇచిిన హి౦ద్ీ Referance పుసరకాలను పరిశ్రలిస్తరర  అరామవుతు౦ద్ి. ఈ ద్ిశలో 
మరినిి పరిశోధనలు జ్రిగి హి౦ద్ీ, త్ లుగులలోని జ్ాతీయాలు, స్ామ తలకు చ ౦ద్ని ద్ివభాషా 
నిఘ౦టువులు తయారు కావాలి.    
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ముగి౦పు 

కన్యాశుల్క౦ న్యటక౦ - జాతీయాల్ు, సామెతల్ అనువాద పరిశీల్న (హి౦దీ, ఆ౦గ్ల భాషల్ 

అనువాదయల్ల్ో) అన ేశ్రరిికత్ో ఉని ఈ పరిశోధన గీ౦థసనిి నసలుగ  అధసయయాలుగా విభజి౦చసను. 
అవి: 1) పరిచయాలు, 2) పరిశ్రలనలు, 3) కనసయశులక౦ నసటక౦ - ఇ౦గరిష్ు అనువాద౦(Girls for 

Sale)లోని జ్ాతీయాలు, స్ామ తల అనువాద పరిశ్రలన, 4) కనసయశులక౦ నసటక౦ - హి౦ద్ ీ

అనువాద౦(कन्याशलु्क)లోని జ్ాతీయాలు, స్ామ తల అనువాద పరిశ్రలన. పతోి అధసయయానిి 

రె౦డు విభాగాలుగా చేశాను. 

మొదటట అధసయయ౦లోని మొదటటవిభాగ౦లో కనసయశులక౦లోని భాష్ను విశిేష్౦చసను. ఈ 

పరిశోధన పోధసన౦గా జ్ాతీయాలు, స్ామ తల అనువాద్సనికి స౦బ౦ధి౦చి౦ద్ి. జ్ాతీయాలు, 
స్ామ తలు వాడుక భాష్ లోని భాగాలు. వాడుక భాష్లో చేస్తర రచనలు సమాజ్ానిక౦తటటక ీ

హిత్సనిి చేకూరిి, స్ాహిత్సయభిరుచిని అ౦ద్సి్ార యి అని నమిమన గురజ్ాడ ఆశయానికి పతోయక్ష 

నిదరశన౦ కనసయశులక౦. అ౦దువలినే నసటక౦లోని భాషా సవరూప్ానిి వివరి౦చసను. 
కనసయశులక౦ నసటక౦లోని భాష్ స౦దరాభనికి సరిప్ర యిటేుట  స్ాగే, ప్ాత్ోో చితమ ైన, మా౦డలిక 

మిశ ీశ ైలికి చ ౦ద్ి౦ద్ి. ఈ లక్షణసలన్ని కనసయశులక౦ నసటక భాష్కు ఏవిధ౦గా అనవయిస్ార యో 

వివరి౦చే పోయతి౦ చశేాను. నసటక౦లోని జ్ాతీయాలు, స్ామ తల పతో్ేయకతను తరువాతి 

అధసయయ౦లో వివరి౦చసను. రె౦డవ విభాగ౦లో జ్ాతీయాలు, స్ామ తల నిరవచనసలు, లక్షణసలు, 
వరరగకరణ విధసనసలను సూా ల౦గా వివరి౦చసను. జ్ాతీయాలు, స్ామ తల స్ామానయ లక్షణసలను 
వివరి౦చడ౦ ద్సవరా వాటటని గురిర౦చి, అరా౦ చేసుకోవడమే కాక, వాటట అనువాద విధసనసలలో 
ఏరుడే సమసయలను త్ లుసుకోవచుి.  

  రె౦డవ అధసయయ౦లోని మొదటట విభాగ౦లో కనసయశులక౦ నసటక౦లోని జ్ాతీయాలు, 
స్ామ తల పోత్యేకతను వివరి౦చసను. కొనిి ప్ాతలో సవభావాలను ఆవిష్కరిస్తరర , ఇ౦కొనిి 

సనిివేశానికి తగగ  సునిశిత హాస్ాయనిి, వయ౦గాయనిి ఇచసియి. మరికొనిి నసటక భాష్కు 
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స్ొ ౦తదనసనిి, ని౦డుదనసనిి కలిగి౦చసయి. వీటట పుటుట క వెనుక ఉని కథలను 
పరిశ్రలి౦చినపుడు చరిత ోనిరామణ౦లో కూడస వీటటని ఉపయోగ౦చుకునే వీలు౦దని అనిప్౦చి౦ద్.ి 

జ్ాతీయాలలా కనిప్౦చ ే సనిిహతి పదబ౦ధసలను(Collocations) సూర ల౦గా వివరి౦చినస 
భాష్లో వీటట స్ాా నసనిి, ఉపయోగానిి గురి౦చి మరి౦తగా పరిశ్రలి౦చసలి. రె౦డవ విభాగ౦లో 
జ్ాతీయాలు, స్ామ తల అనువాద విధసనసలను వివరి౦చసను. ఈ రె౦డడ౦టటక ీఉని స్ామానయ 
లక్షణసల కారణ౦గా రె౦డడ౦టట అనువాద విధసనసలు కూడస ఒక ే రక౦గా ఉనసియి. అయిత్ ే

రె౦డడ౦టట అనువాద౦లో వచేి సమసయలలో కొ౦త త్ేడస ఉ౦ద్ి. ఆల౦కారికత, స్ా౦సకృతికత, 

ప్ాో౦తీయత జ్ాతీయాలు, స్ామ తల అనువాద౦లోని స్ామానయ సమసయలు కాగా పదబ౦ధ 

లక్షణ౦ జ్ాతీయాల అనువాద్సనికీ, ప్ాోస కలిగి ఉ౦డడ౦ స్ామ తల అనువాద్సనికీ పోత్ేయకి౦చినవి. 

ఆల౦కారికత జ్ాతీయాలు, స్ామ తలు ఏరుడే స౦దరభలో ఉనసి కీమ౦గా వాడుకలో నలిగి వీటటకి 

నిశిితమ ైన అరాా లు ఏరుడత్సయి. అ౦దువలినే ఆల౦కారికతను జ్ాతీయాలు, స్ామ తల 

అనువాద౦లో ఒక సమసయగా కొ౦తమ౦ద్ి అనువాదకులు అ౦గరకరి౦చరు. జ్ాతీయాలు, 
స్ామ తల అనువాద౦లో వాడే 1. మమల భాషా జ్ాతీయాలు, స్ామ తలకు లక్షయభాష్లో 
రూపస్ామయ లేద్స భావస్ామయ జ్ాతీయాలను వాడడ౦, 2. భావానువాద౦, 3. పద్సనువాద౦, 4. 

త్ొలగ౦ిపు అని విధసనసలను వివరి౦చసను. త్ొలగి౦పును ఒక అనువాద విధసన౦గా 
పరిగణి౦చడ౦ ఎ౦త వరకు సబబు అని విష్యానిి లోతుగా పరిశ్రలి౦చసలిాన అవసర౦ ఉ౦ద్ి. 

మమడవ అధసయయ౦, మొదటట విభాగ౦లో కనసయశులాకనికి వలెేిరు నసరాయణరావు 
చేస్త్న ఇ౦గరిష్ు అనువాద౦ Girls for Sale గురి౦చి వివరి౦చసను. నసరాయణరావుగారి 

అభిప్ాోయ౦ పోకార౦ గురజ్ాడ స్ామాజిక దృకుథసనిి ఇ౦త వరకూ ఎవరూ సరిగా అరా౦ 

చేసుకోలేదు. ద్సనికిగల కారణసలను ఆయన అనువాద కనసయశులక౦ చివరలో వివరి౦చసరు. ఈ 

వివరణలో ఇచిిన కొనిి కారణసలు సహేతుకతకు దూర౦గా ఉనసియి. వలెేిరువారి 

అనువాద౦ ముఖయ౦గా అమ రికను ఇ౦గరిష్ును అనుసరి౦చి౦ద్ి.  అయినస కూడస త్ లుగులో 
కనసయశులక౦ చద్ివిన లేద్స భారతీయ స౦సకృతిత్ో పరిచయ౦ ఉని ప్ాఠకులకు ఈ అనువాద౦ 

సులభ౦గానే అరా౦ అవుతు౦ద్ి. రె౦డవ విభాగ౦లో Girls for Saleలో జ్ాతీయాలు, స్ామ తలను 
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అనువద్ి౦చిన విధసనసలను పరిశ్రలి౦చసను. నసరాయణరావుగారు జ్ాతీయాలను a.జ్ాతీయ౦ - 

జ్ాతీయ౦, b.భావానువాద౦, c.పద్సనువాద౦, d. జ్ాతీయాలు - పదబ౦ధ కీియలు, e. 

త్ొలగ౦ిపు అని పదధతులోి నూ, స్ామ తలను పధోసన౦గా a.స్ామ త - స్ామ త, b.భావానువాద౦, 

c.పద్సనువాద౦ అని మమడు పదధతులోి నూ అనువద్ి౦చసరు. అనిి విధసనసలనూ 

ఉద్సహరణలత్ో విశేిష౦్చసను. జ్ాతీయాలు, స్ామ తలు రె౦డడ౦టట  అనువాద్సలోి నూ 

భావానువాదమ ేఎకుకవగా చేశారు. ద్ీనికి కారణ౦ స్ారూపయతలు గల జ్ాతీయాలు, స్ామ తలు 
భిని స౦సకృతులకు చ ౦ద్ిన భాష్ల మధయ లభి౦చడ౦ కష్ట౦గా చ పువచుి. కాన్న జ్ాతీయాలు, 
స్ామ తల వాడక౦ గురజ్ాడ కనసయశులాకనికి వనెి త్ చిిన అ౦శాలలో ఒకటట. అటువ౦టట 
అ౦శ౦పెై అనువాదకుడు మరికొ౦త శదీధ  పెటటట  వు౦టే బాగు౦డేద్ి. కొనిి అనువాద్సలు త్ లుగు 
కనసయశులక౦లోని అరాా నిి అ౦ద్ి౦చలేదు, మరికొనిి విపరరత్సరాా లను అ౦ద్ి౦చసయి. 

నసలగ వ అధసయయ౦ మొదటట విభాగ౦లో కనసయశులక౦ నసటకానికి ఎమ్. బి. వి. ఎ. ఆర్. 

శరమగారు చేస్త్న హి౦ద్ ీఅనువాద౦ కనసయశుల్క ను గురి౦చి వివరి౦చసను. శరమగారి అనువాద౦ 

హి౦ద్ ీ భాష్కు సహజ్౦గా ఉనసి, కొనిి చోటి ప్ాదసూచికలు ఇవవకప్ర వడ౦ వలి నేరుగా 
హి౦ద్ీలో చద్విేవారికి అరాా వగాహనలో కొ౦త ఇబబ౦ద్ి ఏరుడుతు౦ద్ి. రె౦డవ విభాగ౦లో 
కనసయశుల్క లో జ్ాతీయాలు, స్ామ తలను అనువద్ి౦చిన విధసనసలను పరశి్రలి౦చసను. శరమగారు 
జ్ాతీయాలను a.జ్ాతీయ౦ - జ్ాతీయ౦, b.భావానువాద౦, c.పద్సనువాద౦, d. త్ొలగి౦పు అని 

నసలుగ  పదధతులోి నూ, స్ామ తలను a.స్ామ త - స్ామ త, b.భావానువాద౦, c.పద్సనువాద౦, d. 

త్ొలగ౦ిపు అని నసలుగ  పదధతులోి నూ అనువద్౦ిచసరు. ఇ౦గరిష్ు అనువాద౦త్ో ప్ర లిిత్ే హి౦ద్ీ 
అనువాద౦లో సమానసరాక జ్ాతీయాలు, స్ామ తలు ఎకుకవగా కనిప్స్ార యి. ఈ రె౦డు భాష్ల 

మధయ జ్నయజ్నక స౦బ౦ధసలు లేకప్ర యినస, ప్ాోద్ేశిక౦గా దగగరగా ఉ౦డడ౦, స౦సకృతీ 

వినిమయ౦ వ౦టట అ౦శాలు సమానసరాక జ్ాతీయాలు, స్ామ తలు ఎకుకవగా కనిప్౦చడసనికి 

కారణ౦. భావానువాద౦, త్ొలగి౦పు విధసనసలను పరిశ్రలి౦చినపుడు సమానసరాక రూప్ాలు 
మరికొనిి చేరిగల అవకాశ౦ కనిప౦్చి౦ద్ి.  
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 అనువద్ి౦చే పతోి అ౦శ౦పెై అనువాదకుడు శదీధ  తీసుకోవడ౦ ముఖయమ నైస కొనిిస్ారుి  ఈ 

విధసన౦ ఆలస్ాయనికి, అనువాద౦లో నసణయత తగగడసనికి కారణ౦ అవుతు౦ద్ి. అనువాదకునికి 

కొనిి పతో్ేయక స్ాధనసలను అ౦ద్ి౦చడ౦ ద్సవరా అతడడ శమీను తగిగ౦చి, ఇతర అ౦శాలపె ై
మరి౦తగా దృష్ట  కే౦ద్ీోకరి౦చే అవకాశ౦ కలిగి౦చవచుి. అటువ౦టట స్ాధనసలలో ఒకటట ద్ివభాషా 
నిఘ౦టువులు. జ్ాతీయాలు, స్ామ తలకు స౦బ౦ధి౦చి (స్ారూపయ) సమానసరాక జ్ాతీయాలు, 
స్ామ తలను అ౦ద్ి౦చగల ద్ివభాషా నిఘ౦టువులను ఏరురుచుకోవడ౦ వలి త్ొలగి౦పు వ౦టట 
పదధతిని కొ౦త వరకు తగిగ౦చవచుి. పోసుర త పరశి్రలన కూడస ఇద్ే అ౦శానిి సూచిసుర ౦ద్ి. ఈ 

అ౦శ౦లో కొ౦త పరిశోధన జ్రిగినస ఇ౦కా ఎనోి పరిశోధనలు, నిఘ౦టు నిరామణసలు జ్రగవలస్త ్

ఉ౦ద్.ి    
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అనుబ౦ధ౦ 

కనసయశులక౦ నసటక౦ – జ్ాతీయాలు, స్ామ తలు 
 

కనసయశులక౦ నసటక౦ – జ్ాతీయాలు: 
పథోమా౦క౦, ఒకటవ సాల౦ 

S. 
No. 

జ్ాతీయ౦ అరా౦ 

1.  పపుువుడకదు న్నవేమీ చయేలేవు, న్న స౦గతి నసకు త్ లుసు, 
నేను చ ప్ు౦ద్ ిచయేి అనడ౦ 

2.  ద్ేహశుద్ిధ  బాగా కొటటడ౦ 
3.  బిచసణస యి తిర  వేయడ౦ స్ామానిత్ో సహా ఒక చోటు ను౦డడ వెళ్ళుప్ర వడ౦  
4.  వుడసయి౦చడ౦ ప్ారిప్ర వడ౦ 
5.  తపుుల తడక అన్ని తపుులత్ో ఉనిద్ి 
6.  కడుపుడుకు అసూయ 
7.  ప్ాప్ాని ప్ర వడ౦ నసశన౦ కావడ౦, చేస్తన్ తపుుకు శిక్ష 

అనుభవి౦చడ౦  
8.  డ౦గయిప్ర వడ౦ ఆశిరయప్ర వడ౦ 
9.  వళళు మ౦డడ౦ కోప౦ రావడ౦ 
10.  తఢసకా తీయడ౦ బాగా  కొటటడ౦ 
11.  చమాి ల కకగొటటడ౦ బాగా  కొటటడ౦ 

12.  యాకరువు పెటటడ౦ వేగ౦గా చ పుడ౦, వల ి  వేయడ౦ 
13.  అణసపెసైలోర  సహా మొతర౦ డబుబ 
14.  నిలుినిప్ాటి వె౦టన ే
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15.  ఏకేయడ౦ కోప౦ తీర ేవరకూ తిటటడ౦ 
 

పథోమా౦క౦, రె౦డవ సాల౦ 

S. 
No. 

జ్ాతీయ౦ అరా౦  

17. చ విని పెటటడ౦ వినడ౦  

18. వు౦చుకోవడ౦ పెళ్ళు కాకు౦డసనే స౦స్ార౦ 
చేయడసనికి మనిష్ని 
ఏరాుటుచసేుకోవడ౦ 

 

19. లేవద్సీుకు వళెుడ౦ పరోమికుడు తన ప్యోురాలిని 
తీసుకుని ప్ారిప్ర వడ౦ 

 

20. కోనికస్ాహేగాడు స్తరిహితులు, బ౦ధువులు ఎవరూ 
లేనివాడు 

 

21. బొ టేి రు ముకకలు ద్దషాలత్ో కూడడన ఇ౦గరిష్ు 
[తమిళ ప్ాో౦త౦లోని బోిటీష్ు అధికారుల 
వ౦టవారి వలి ఏరుడడ౦ద్ి.] 

 

22. దప్ుకిక చేరడ౦ తి౦డడ కోస౦ ఒకరిని ఆశయీి౦చడ౦  

23. అరవచసకిరర ఒళళు అలిస్తరలా పనిచయేడ౦ 
[అరవలు బాగా పనిచేస్ార రనస, లేక 
వొకపుుడు త్ లుగువార ిప్ాలన 
కి౦ీదవునిపుుడు అరవవాళు చేత 
చేయి౦చుకుని చసకిరర అనస? ఎటాి  
వచిి౦ద్ద మర?ి నెలూి రు వెైపు అరవ 
అయయ౦గారి బాోహమలు కొ౦దరు 
చేయి౦చుకునే సరావ౦గ క్షవరానికి ’అరవ 
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చసకిరర’ అని కూడస అ౦టారని నేలటూర ి
ప్ారాస్ారథయయ౦గారు, హాలికుడూ 
చ పుర ౦టారు. (బ౦. గో. రె. 262)]. 

24. త్ గత్ ౦పులు అనిి స౦బ౦ధసలు వదులు కోవడ౦  

25. డబుబ కకుకరిర ప్స్త్నసరితన౦  

26. విజ్య౦ చ యయడ౦ రావడ౦ లేద్స వెళుడ౦  

27. కరణ ప్శాచి ఎదుటటవారి మనసులో ఏము౦ద్ద  
త్ లుసుకొనే విదయ 

 

28. మ ైల పడడ౦ ఋతుస్ాిత కావడ౦  

29. తల౦టుకోవడ౦ తలస్ాిన౦ చయేడ౦   

30. చసడమకోర్ కబురుి  చసడమలు లేద్స ప్తూరరలు చ పుడ౦  

31. పెటటట  పుటటడ౦ పుటుట కత్ోనే ధనవ౦తులు కావడ౦  

32. గోత్సలు కొటటడ౦  లేని గొపులు చ పుడ౦  

33. తపుటడుగు ప్ొ రప్ాటు, ప్లిలు చినితన౦లో 
తడబడుతూ వసే్తర అడుగులు 

 

34. గుటుకుకమనడ౦ చనిప్ర వడ౦  

35. తఢసకా చూడి౦ స్ామరధా౦ చూపడ౦  

36. త్ లిప్ర వడ౦ ఆశిరయప్ర వడ౦  

37. కనసయద్సన౦ పెళ్ళు  

38. ద్డబబడ౦ ద్డ౦గతన౦, కాజ్ేయడ౦  
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[కొనిి ప్ాో౦త్సలోి  ఈ మాటకు నెటటడ౦ అని 
అరా౦ ఉ౦ద్ి] 

39. జ్ొరబడి౦ బలవ౦త౦గా పోవేశి౦చడ౦  

40. ద్ బబకి ద్ బబ తీయడ౦ పగ తీరుికోవడ౦  

ద్ివతీయా౦క౦, ఒకటవ సాల౦ 

S. 
No. 

జ్ాతీయ౦  అరా౦  

1.  కళళు కాయలు కాయడ౦ ఎదురు చూచు  
2.  కడత్ేరిప్ర వడ౦ చనిప్ర వడ౦  

3.  ము౦దూ వనెకా చూడి౦ బాగా ఆలోచి౦చడ౦  

4.  చ వికోసుకోవడ౦ విన౦ేదుకు ఆసకిర చూపడ౦  

5.  ముకక అబబడ౦ చదువు రావడ౦  

6.  కడుపులో పటెుట కోవడ౦ శదీధగా చూడడ౦ లేద్స రహసయ౦ 
ద్సచడ౦ 

 

7.  టోపట వయవహార౦ మోసపూరిత వయవహార౦ 
[పూరవకాల౦లో డేగకు టోపట పెటటట, 
మొఖానికి ముసుగు వ౦టటద్ి, కళళు 
కనపడకు౦డస గ౦త గటటట పక్షులను 
వేటకు ప౦పర పదధతి ను౦డడ ఈ 
జ్ాతీయ౦ వచిి౦ద్ి.] 

 

8.  మ౦చ౦ మీ౦చి 
ద్ి౦చ యయడ౦ 

చసవుకు దగగరగా ఉ౦డడ౦  

9.  అవకతవక అసమరధపు లేద్స తపుుడు  

10.  త్ోవపెటటడ౦ వెనకుక ప౦ప్౦చడ౦, వళెుగొటటడ౦  
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11.  చిరూీ కొరూీ  మనడ౦ కోప౦త్ో అరవడ౦  

12.  నుయోయ, గొయోయ 
చూసుకు౦టాను 

చనిప్ర త్సనని చ పుడ౦  

13.  రొముమమీద కు౦పటట త్ చిిపటెుట కుని బాధ  

14.  చరమ౦ చ పుులు కుటటట  
ఇవవడ౦ 

కృతజ్ఞత త్ లియజ్ేయడ౦  

15.  కతీర  కఠారు నూరడ౦ స్త్దధ౦ కావడ౦, పూనుకోవడ౦  

16.  బోహమభేదయ౦గా వు౦డడ౦ అరా౦ కాకు౦డస ఉ౦డడ౦  

17.  తల చ డడ౦ భరర చనిప్ర వడ౦, విధవ కావడ౦  

18.  ఊసుప్ర కప్ర వడ౦ ఏమీ త్ోచక ప్ర వడ౦  

19.  తలవె౦టుోక వాస్త్లో కొద్ిాలో  
 

 

ద్ివతీయా౦క౦, రె౦డవ సాల౦ 

S. 
No. 

జ్ాతీయ౦ అరా౦  

20. రాచకారయ౦ ముఖయమ నై పని  

21. పటక త్ గడ౦ చని ప్ర వడ౦  

ద్ివతీయా౦క౦, మమడవ సాల౦ 

S. 
No. 

జ్ాతీయ౦ అరా౦  

23. ప్ర కెటోి  వయేడ౦ బుటటలో వయేడ౦  

25. కతుర  కలపడ౦ స్తరిహ౦ చేయడ౦  
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26. తిరుపతి మ౦గలాడడ క్షవర౦ అస౦పూరిర పని చయేడ౦  

27. ఇలుి  గులి చయేడ౦ బాగా ఖరుి చయేడ౦  

28. బ౦గారు ప్చిిక డబుబనివాడు  

29. బాలీి తనేియడ౦ చనిప్ర వడ౦  

30. ధుమ ధుమ లాడడ౦ కోప౦గా ఉ౦డడ౦  

31. ద్ేవులాడడ౦ అరిధ౦చడ౦, ద్ ైనయ౦త్ో 
యాచి౦చడ౦ 

 

32. ముకుకనులిప్ బలవ౦త౦గా  

తృతీయా౦క౦, ఒకటవ సాల౦ 

S. 
No. 

జ్ాతీయ౦ అరా౦  

1.  జుటుి  ముడేస్త ్బతకడ౦ తగవులు పటెటట  జీవి౦చడ౦  

2.  గు౦డ  రె౦డు చ కకలవడ౦ బాధపడడ౦  

3.  ఉద్దయగ ధరమ౦ పనిపటి నిబదధత  

4.  సతయకాలపుద్ ి అమాయకురాలు  

5.  విశవపోయతి౦ గటటట  పయోతి౦  

6.  మోటసరస౦ ద్ బబలు వ౦టటవి కలిగిన సరస౦  

7.  పటకల మీద్ికి త్వేడ౦ పోమాద స్త్ాతికి లేద్స ప్ాోణసప్ాయ 
స్త్ాతికి త్ేవడ౦ 
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8.  ఆటకటటడ౦ పని పూరిరచయేడ౦  

9.  టోపట వయేడ౦ మోసగి౦చడ౦  

తృతీయా౦క౦, రె౦డవ సాల౦ 

S. 
No. 

జ్ాతీయ౦ అరా౦  

10. వొడుి కాయడ౦  సమసయ ను౦డడ రక్ష్డ౦చడ౦  

11. ప్ొ గటటవేష్౦ మారువేష్౦  

12. యటామొటీగా వు౦డడ౦ డబుబ లేక ఇబబ౦ద్ ిపడడ౦  

13. పెైను౦డడ౦ వేరే ప్ాో౦త౦లో ఉ౦డడ౦  

14. ఉద్సవసన చ పుడ౦ స్ాా న భో౦శ౦ చయేడ౦, పని 
ను౦డడ త్ొలగి౦చడ౦ 

 

15. బుజ్ాలు ప్ొ ౦గడ౦ ప్ొ గడరకు లొ౦గడ౦  

16. న౦గనసచి పెైకి మ౦చిగా కనిపస్ూర  
వ౦చి౦చేద్ ి

 

17. చ౦కలు గుదుా కుని ఆన౦ద౦గా  

18. ప్ాోణ౦ తినడ౦ ఒతిరడడ చయేడ౦  

19. మాట అడుగుద్సటకప్ర వడ౦ చ ప్ున మాట వినడ౦  

20. పపుులేని పులగ౦ ఒకరి పోమయే౦ లేకు౦డస ఏమీ 
జ్రగదని చ పుడ౦ 

 

21. చక౦ీ అడేియడ౦ సమసయ ను౦డడ కాప్ాడడ౦  
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22. మి౦చిప్ర వడ౦ ఆలసయ౦ కావడ౦, చయేిద్సటట 
ప్ర వడ౦ 

 

23. త్సతలు ద్ిగిరావడ౦ అధిక శమీత్ో పనిచయేడ౦  

24. నసలుకాకలాలు చలిగా 
వు౦డడ౦ 

ఎలిపుుడు సుఖ౦గా ఉ౦డడ౦  

25. గీ౦థ౦ నడడప్౦చడ౦ కోరుట  కేసు నడడప్౦చడ౦  

26. కొసచూడడ౦ పరిణసమ౦ లేద్స ఫలిత౦ 
త్ లుసుకోవడ౦ 

 

27. అ౦టగాగి వు౦డడ౦ ఎపుుడు ఒకరి వె౦ట ఉ౦డడ౦  

28. పతక౦ తిరగాలి విష్యానిి మారిివయేడ౦  

29. కటుట దపుడ౦ న్నతి తపుడ౦, చ డు నడవడడక  

30. ప్ాపపుసొ్ ముమ చ డి పనులు చసే్త్ స౦ప్ాద్ి౦చిన 
డబుబ 

 

31. భీష్మ౦చుకూచోి డ౦ పటుట పటటడ౦, మొ౦డడగా, 
పటుట దలగా  

 

32. చేపటటడ౦ పెళ్ళు చేసుకోవడ౦ 
 

 

తృతీయా౦క౦, మమడవ సాల౦ 

S. 
No. 

జ్ాతీయ౦ అరా౦  

33. గుడడి గవవ౦త ఏమీ విలువ లేదు  

34. చ డగొటటడ౦ ప్ాడు చయేడ౦  
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35. బహిషాకకార౦ వెలివయేడ౦  

36. మినుిముటటడ౦ బాగా వాయప్ర  లేద్స పోచసర౦ 
ప్ొ దడ౦ 

 

37. సతయ హరిశి౦దుోడు అబద్సధ లకోరు  

38. బుద్ిధ  ద్సటేియడ౦ బుద్ిధ  తకుకవ పనులు లేద్స చ డు 
పనులు చయేడ౦ 

 

39. బురీకెకిక౦చడ౦ అరామయియేటుి  చ పుడ౦  

40. ప్ాచిక ప్ారడ౦ అనుకొనిద్ి జ్రగడ౦  

41. హృదయ౦ కరిగిప్ర వడ౦ బాధపడడ౦  

42. పునిస్తటర లిు పెళళళున ఆడవారు  

43. కుమమకుక వు౦డడ౦ సహాయ౦ చయేడ౦ 
 

 

తృతీయా౦క౦, నసలగ వ సాల౦ 

S. 
No. 

జ్ాతీయ౦ అరా౦  

44. బోహమరథ౦ పటటడ౦ ఘన౦గా స్ావగతి౦చడ౦  

45. నెతిర కెకకకప్ర వడ౦ అరా౦ కాకప్ర వడ౦  

46. కరుీ చుికోవడ౦ కొటటడ౦  

47. ఏకాకి ఎవరూ లేని వాడు, 
పెళ్ళుకానివాడు 
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48. మనసు పటటలేకప్ర వడ౦ తటుట కోలేకప్ర వడ౦, ఆలసయ౦ 
భరి౦చలేకప్ర వడ౦ 

 

49. మాట త్ోస్తరయడ౦ మాట వనకప్ర వడ౦  

50. విరీవీగడ౦ అహ౦కార౦త్ో పవోరిర౦చడ౦  

51. కు౦దనపు బొ మమ అ౦దమ ైన అమామయి  

52. మాటవరసక ి స౦గతి త్ లిస్తర౦దుకు, విష్య౦ 
వివర౦గా చ పుడ౦ 

 

53. తనిి తగలేయడ౦ బాగా కొటటట  బయటటక ినటెటడ౦  

54. బమజ్ెకిక౦చడ౦ పటటట౦చుకోక ప్ర వడ౦  

 

చతురాా ౦క౦, ఒకటవ సాల౦ 

S. 
No. 

జ్ాతీయ౦ అరా౦  

1.  ఫెళఫళె లాడడ౦చడ౦ అటటహాస౦గా  

2.  మాటచ లిి౦చడ౦ ఇచిిన మాటను నెరవరేిడ౦   

3.  కీడ ౦చి మలే ౦చడ౦ బాగా ఆలోచి౦చి చయేడ౦  

4.  చ యిముటుట  సరస౦ మోటు సరస౦  

5.  పెైలా పచీిసు యవవన౦  

6.  ప్ాోణసలు కొరకడ౦ వేధి౦చడ౦, బాధి౦చడ౦  

7.  కటటటపెటటడ౦ ఆపడ౦, నిలుపుదల చయేడ౦  
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8.  ఏకవచన పోయోగ౦ గౌరవ౦ లేకు౦డస మాటాి డడ౦  

9.  ఒక యి౦టటవారు కావడ౦ పెళ్ళు చేసుకుని స్త్ారపడడ౦  

10.  కనుిల ప౦డుగ ఆన౦ద౦, స౦తృప్ర   

11.  మి౦చిప్ర వడ౦ ఆలసయ౦ కావడ౦  

12.  ముడడపెటటడ౦ పెళ్ళు చేయడ౦  

13.  ప్ర గవడ౦ ఒకచోటటక ిచేరడ౦  

14.  అగెగతుర కురావడ౦ కోప౦ రావడ౦  

15.  గుటుకుకమనడ౦ చనిప్ర వడ౦  

16.  కరరావుడు చుటటడ౦ ఉనిద౦త్స ఖరుి చసే్తరయడ౦  

17.  ర౦కుమొగుడు విటుడు  

18.  అ౦టగటటడ౦ వద్ిలి౦చుకోవడ౦, అమిమవేయడ౦  

19.  పుటటట  ములిగిప్ర వడ౦ పోమాద౦లో పడడ౦  

20.  కనేియడ౦ పరోమి౦చడ౦  

21.  ఘ౦టాపథ౦గా చ పుడ౦ జ్౦కు బొ ౦కు లేకు౦డస చ పుడ౦  

22.  మ౦గళ స్ాినసలు పెళ్ళు సమయ౦లో చేస్తర స్ాినసలు  

23.  వొళళురగకప్ర వడ౦ స్ావధీన౦ తపుడ౦  

24.  డబడబలాడడ౦చయేడ౦ త్ొ౦దరగా, కొద్ిా  ఖరుిత్ో చయేడ౦  
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చతురాా ౦క౦, రె౦డవ సాల౦ 

S. 
No. 

జ్ాతీయ౦ అరా౦  

25. నెతిరమీద వసేుకోవడ౦ అభిమాని౦చడ౦, అతి మరాయద 
చేయడ౦ 

 

చతురాా ౦క౦, మమడవ సాల౦ 

26. గావుకేకలు బాగా అరవడ౦  

చతురాా ౦క౦, నసలగ వ సాల౦ 

27. కాళళు పటకుకరావడ౦ కాళు నొపుులు  

28. కూనిరాగ౦ చినిరాగ౦  

29. గోత్సలుకోయడ౦ గొపులు చ పుుకోవడ౦  

30. టోపట అలిడ౦ మోస౦ చయేడ౦  

31. పరలుడుగాయ బాగా మాటాి డ ేవయకిర  

చతురాా ౦క౦, ఐదవ సాల౦ 

S. 
No. 

జ్ాతీయ౦ అరా౦  

32. బకధసయన౦ ద్డ౦గ జ్ప౦  

33. ఒక ఆకు ఎకుకవ 
చదువుకునిటుట  

త్ లివి మీరి ఉ౦డడ౦, ఎకుకవ 
త్ లివిత్ో ఉ౦డడ౦ 

 

34. క౦టన్నరు పెటటడ౦ ఏడవడ౦  
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35. మనసు కరగడ౦ జ్ాలి పడడ౦, బాధ పడడ౦  

36. అరవ చసకిరర ఎకుకవగా పనిచయేడ౦  

37. కటుట గా వు౦డడ౦ ఐకయ౦గా ఉ౦డడ౦  

38. కాలుజ్ారడ౦ ప్ొ రప్ాటు చయేడ౦, తపుు 
చేయడ౦ 

 

39. కాలతనిడ౦ వదాని చ పుడ౦  

40. బతుకు బుగిగ  చేయడ౦ జీవిత౦ నసశన౦ చయేడ౦  

41. వెళ్ళుప్ర యిరావడ౦ లేచిఫొ వడ౦  

42. వాకిట వు౦డడ౦ ఋతుస్ాిత అయి ఉ౦డడ౦  
43. ఆడుతూ ప్ాడుతూ ఆన౦ద౦గా  
44. నెతీర  నోరూ కొటుట కోవడ౦ బాధ పడడ౦, ఆకోీ శి౦చడ౦  

 

ప౦చమా౦క౦, ఒకటవ సాల౦ 

S. 
No. 

జ్ాతీయ౦ అరా౦  

1.  వెనకేసుకు మాటాి డి౦ సమరిధ౦చడ౦  

2.  నోటోి  గడడిపటెటడ౦ బుద్ిధ  చ పుడ౦  

3.  కళళుగపుడ౦ మోస౦ చయేడ౦  

4.  త౦బళ అనుమాన౦ ఆధసర౦ లేని అనుమాన౦  

5.  బ డడస్త్గొటటడ౦ వయతిరేక౦ కావడ౦  

6.  ఇలుి తినేయడ౦ ఉనిద౦త్స ఖరుి చయేడ౦  
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7.  విరగడ ైప్ర వడ౦ వద్ిలిప్ర వడ౦  

8.  నకకవినయాలు మోసపు వినయ౦, అతి వినయ౦  

9.  గు౦డుగొముమల 
అనుమాన౦ 

  

10.  చ యిజ్ేసుకోవడ౦ కొటటడ౦  

ప౦చమా౦క౦, రె౦డవ సాల౦ 

S. 
No. 

జ్ాతీయ౦ అరా౦  

11. కుద్ేల టటడ౦ ఉనిద౦త్స తనఖా పటెటడ౦  

12. ల౦కకే రాజ్ా గెలిచిన వాడు  

13. బుల బులాగా కలపడ౦ పెైపెైన కలపడ౦  

14. త్ోలుచేయి దురదృష్టపు చయేి   

15. ఇనపచయేి దురదృష్టపు చయేి  

16. శని విరగడ ైప్ర వడ౦ శని వదలడ౦, దురదృషాట నికి 
దూర౦ కావడ౦ 

 

17. మనసు చివుకుకమనడ౦ బాధ పడడ౦  

18. వుకికరిబికికరి ఊప్రి ఆడకప్ర వడ౦  

19. మేలుకొలుపు నిదోలేపర౦దుకు ప్ాడ ేప్ాట  
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[ద్ేవాలయాలలో సుపభోాత 
సమయ౦లో ప్ాడత్సరు] 

20. న౦గనసచి పెైకి మ౦చి ద్సనిలా కనిప్సూర  
మోసపుచేిద్ ి

 

ప౦చమా౦క౦, మమడవ సాల౦ 

S. 
No. 

జ్ాతీయ౦ అరా౦  

21. పెదామనిష్వడ౦ రజ్సవల కావడ౦  

22. కడత్ేరిడ౦ ముగి౦చేయడ౦, చ౦పడ౦  

23. ప్రయిేకాల౦ చనిప్రయి ేసమయ౦  

24. భీష్మ౦చుకు కూచోడ౦ పటుట  పటటడ౦, మొ౦డడగా 
వాద్ి౦చడ౦  

 

25. యి గరేసుకుప్ర వడ౦ లేవద్సీుకు వళెుడ౦  

26. ఇలుి  గులిచయేడ౦ ఉనిద౦త్స ఖరుి చయేడ౦  

27. పనిపటటడ౦ కస్త్ తీరుికోవడ౦, ద౦డడ౦చడ౦  

28. ప్ాలుప్ర కప్ర వడ౦ ఏమి చేయాలో త్ లియ ప్ర వడ౦, 
తికమకగా ఉ౦డడ౦ 
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ప౦చమా౦క౦, నసలగ వ సాల౦ 

S. 
No. 

జ్ాతీయ౦ అరా౦  

29. సుకేకస్తరవాళళు మదయ౦ త్సగేవారు  

30. పరమపద్ి౦చడ౦ చనిప్ర వడ౦  

31. ర౦డసగరాభలు అకీమ స౦బ౦ధసల వలి వచేి 
గరాభలు 

 

32. చ యియ తడవవడ౦ ల౦చ౦ ఇవవడ౦  

33. కళుకు కటటటనటుట  కనపడి౦ కళుము౦ద్ే జ్రిగినటుట  కనపడడ౦  

 

ప౦చమా౦క౦, ఐదవ సాల౦ 

S. 
No. 

జ్ాతీయ౦ అరా౦  

34. త్సళ౦ పటటడ౦ కస్త్ తీరుికోవడ౦, ద౦డడ౦చడ౦  

35. ఆకాశరామని స౦తక౦ లేకు౦డస ఉతరరాలు 
రాస్తరవాడు, ఊరు పరరు లేని 
మనిష్ 

 

 

ప౦చమా౦క౦, ఆరవ సాల౦ 

S. 
No. 

జ్ాతీయ౦ అరా౦  
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36. బుద్ిధతకుకవచేత త్ లివి తకుకవగా  

37. ద్ిగదుడుపుకూడు ద్ిష్ట  తీయడసనికి వాడడన ఆహార౦  

38. స్ొ ముమతగల టటడ౦ డబుబ వృథసగా చరుి చేయడ౦  

39. మాట నిలబ టుట కోవడ౦ ఇచిిన మాటను ప్ాటట౦చడ౦  

 

ష్షాా ౦క౦, ఒకటవ సాల౦ 

S. 
No. 

జ్ాతీయ౦ అరా౦  

1. దయచ యయడ౦ ఇవవడ౦  

 

ష్షాా ౦క౦, రె౦డవ సాల౦ 

S. 
No. 

జ్ాతీయ౦ అరా౦  

2. ఆరిత్ేరడ౦ బాగా అనుభవ౦ స౦ప్ాయి౦చడ౦  
3. ముకక తగిలి౦చడ౦ కోరుట లో కేసు వయేడ౦  
4. మి౦చిప్ర వడ౦ ఆలసయ౦ కావడ౦ 
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ష్షాా ౦క౦, మమడవ సాల౦ 

S. 
No. 

జ్ాతీయ౦ అరా౦  

9. వుడసయి౦చడ౦ ప్ారిప్ర వడ౦  
10. చితర గి౦చడ౦ పరిశ్రలి౦చడ౦  
11. సమాధసన౦ లేదు బాధయత లేదు 

 

 

 

ష్షాా ౦క౦, నసలగ వ సాల౦ 

S. 
No. 

జ్ాతీయ౦ అరా౦  

12. కాని తిరుగులు చ డు తిరుగుళళు, చ డు నడత  
13. చక౦ీ అడుి వేయడ౦ సమసయ ను౦డడ కాప్ాడడ౦  
14. గు౦డ  న్నరైెప్ర వడ౦ బాధ పడడ౦  
15. చ వినిపటెటడ౦ వినడ౦, అ౦గరకరి౦చడ౦  
16. త్సడుత్ గడ౦ వెైధవయ౦ ప్ాోప్ర ౦చడ౦, చనిప్ర వడ౦  
17. చ వొగగడ౦ జ్ాగీతరగా వినడ౦  
18. కరోకటకుడు జ్ాలి, దయ లేనివాడు  
19. హృదయ౦ కరగడ౦  బాధ పడడ౦ 

 

 

ష్షాా ౦క౦, ఐదవ సాల౦ 

S. 
No. 

జ్ాతీయ౦ అరా౦  

20. నెతిరన కొటటడ౦ ఇచిి వయేడ౦  
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21. మ డకి చుటుట కోవడ౦ లేనివి మీదబడడ౦, 
తగులోకవడ౦ 
 

 

ష్షాా ౦క౦, ఆరవ సాల౦ 

S. 
No. 

జ్ాతీయ౦ అరా౦  

22. మఠపోవేశ౦ జ్ెైలుకి వళెుడ౦  
23. చ విలో గమడు కటుట కుని 

చ పుడ౦ 

పద్ే పద్ ేచ పుడ౦  

24. చేతికి యి మిక లేకప్ర వడ౦ విరివిగా ద్సన౦ చయేడ౦  
25. తిలోదకాలు నువువల న్నళళు, స౦బ౦ధ౦ 

త్ ప్ర యి౦దని చ పుడ౦ 
[చనిప్రయిన వారి కరమకా౦డ 
సమయ౦లో వారికి తిలోదకాలు 
వదలడ౦ హ౦ిదూ మత స౦పదో్సయ౦.] 

 

26. విజ్య౦ చ యయడ౦ రావడ౦  
27. క౦టోి  బుగిగప్ర యడ౦ మోస౦ చయేడ౦ 

 

 

ష్షాా ౦క౦, ఏడవ సాల౦ 

S. 
No. 

జ్ాతీయ౦ అరా౦  

28. గీ౦థ౦ నడపడ౦ కోరుట లో కేసు నడపడ౦ 
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సపరమా౦క౦, ఒకటవ సాల౦ 

S. 
No. 

జ్ాతీయ౦ అరా౦  

1.  సద్సవృతిర    
2.  దయచ యయడ౦ వెళుడ౦  
3.  త్సగి పరలడ౦ మదయ౦ త్సగిన మతుర లో 

మాటాి డి౦ 

 

4.  పటకల మీద్ికి రావడ౦ పోమాద స్త్ాతికి రావడ౦  
5.  నసలుగు రాళళు 

తడువుకోవడ౦ 

ల౦చ౦ తీసుకోవడ౦  

6.  పతక౦ తిరిగిప్ర వడ౦ సనిివేశ౦ మారిప్ర వడ౦ 
 

 

సపరమా౦క౦, రె౦డవ సాల౦ 

S. 
No. 

జ్ాతీయ౦ అరా౦  

7.  పర౦పద౦ వే౦చేయడ౦ చనిప్ర వడ౦  
8.  లేవద్సీుకు వళెుడ౦ ప్ోయుడు ప్యోురాలిని తీసుకుని 

ప్ారిప్ర వడ౦ 

 

9.  గడడి  తినడ౦ ల౦చ౦ తీసుకోవడ౦  
10.  అడి౦గా తిరగడ౦ ఫలిత౦ వయతిరేక౦ కావడ౦  
11.  కొ౦పతీయడ౦ నసశన౦ చయేడ౦ 
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సపరమా౦క౦, మమడవ సాల౦ 

S. 
No. 

జ్ాతీయ౦ అరా౦  

12.  చేతులు, కాళళు 
ఆడకప్ర వడ౦ 

ఏమీ చేయలేని అయోమయ స్త్ాతి  

13.  ప్ాోణ౦ యి గిరిప్ర వడ౦ చనిప్ర వడ౦  
14.  నెతిరకొటటడ౦ పోమాణ౦ చయేడ౦, ఒటుట  

వేయడ౦ 
 

 

 

సపరమా౦క౦, నసలగ వ సాల౦ 

S. 
No. 

జ్ాతీయ౦ అరా౦  

15.  న్నళుధసర శాసవత౦గా వదులుకోవడ౦  

16.  మీదపడడ యిేడవడ౦ ని౦ద్ి౦చడ౦, అడగడ౦ 
 

 

సపరమా౦క౦, ఐదవ సాల౦ 

S. 
No. 

జ్ాతీయ౦ అరా౦  

17.  ఉతరరగతి మరణసన౦తర గతి  
18.  గొలికి ఇవవడ౦ రాస్త్ ఇవవడ౦  
19.  గడడితినడ౦ ల౦చ౦ తీసుకోవడ౦  
20.  యి తిరపెటటడ౦ ద్సచి పెటటడ౦  
21.  శలయస్ారధయ౦ త్ లిస్త్ అనసయయ౦ చయేడ౦  
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22.  తగులుకు ప్ర వడ౦ లేవద్సీుకుప్ర వడ౦  
23.  తిరగేస్త్ కొటటడ౦ అబద్సధ లు చ పుడ౦  
24.  త్ేలగొటటడ౦ పనికిరాకు౦డస చేయడ౦, నసశన౦ 

చేయడ౦ 

 

25.  చరమ౦ చ పుులుకుటటట  
ఇవవడ౦ 

కృతజ్ఞత చూయి౦చడ౦  

26.  మాటవరసక ి స౦గతి త్ లిస్తర౦దుకు విష్య౦ 
వివర౦గా చ పుడ౦ 

 

27.  వొడ ి కకడ౦ సమసయ ను౦డడ బయటపడడ౦   
28.  న్నళళుకారి౦చేయడ౦ బలహీన పరచడ౦  

 

సపరమా౦క౦, ఆరవ సాల౦ 

S. 
No. 

జ్ాతీయ౦ అరా౦  

29.  వొడడగటటడ౦ చ డిపని చయేడ౦  

30.  వొళళుమరవడ౦ త్ లివి లేద్స ఆలోచన లేకు౦డస  

31.  కటుట ద్ిటటవెైనవాడు బలమ ైనవాడు, స౦పనుిడు  
32.  శ లవివవడ౦ చ పుడ౦  
33.  వు౦చుకోవడ౦ పెళ్ళుకాకు౦డసనే చేస్తర స౦స్ార౦  
34.  గ౦డగత్ ర ర మధయలోకి లాగడ౦  
35.  తునితగవు తప్ు౦చుకునే మారగ౦  
36.  త్ లిబియయ౦, ప్ాటటమానికా సులభ౦ అని చ పుడ౦  
37.  యి తుర యి తరడ౦ వూయహ౦ లేద్స ఉచుిలు 

పనిడ౦, పనసిగ౦ 
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38.  మ ైమరవడ౦ ఆదమరిచి, ఒళళి మరిచి, త్ లివి 
లేద్స ఆలోచన లేకు౦డస 

 

39.  ఆషాడభమతి మోసగాడు, ఎలాగైెనస 
చేజికిక౦చుకోవాలనుకొనే వయకిర 

 

40.  కథ అడి౦గా తిరగడ౦ అనుకొని ద్సనికి వయతిరేక౦గా 
జ్రగడ౦ 

 

 
కనసయశులక౦ నసటక౦ - స్ామ తలు: 

పథోమా౦క౦, ఒకటవ సాల౦ 
S. No. స్ామ త వివరణ 
1.  అటుి౦చి నరుకుకరమమనడ౦ 

 
ఒక పనిని ఒక పదధతిలో చేయడ౦ క౦టే వేరే 
పదధతిలో చేయడ౦ మ౦చిద్ి అనే అరా౦లో ఈ 
స్ామ తను వాడుతునసిరు. 
 

2.  నసత్ో మాటాి డడవే ఒక ఎడుయకేష్న్ 
 

ఇద్ి గురజ్ాడ సృష్ట . ప౦డడతులత్ోడడ పసో౦గమే 
ఒక ప్ాఠ౦ వ౦టటద్ి అని అరా౦లో ఈ మాటను 
వాడసరు. 
 

3.  తలప్ాోణ౦ త్ోకకి రావడ౦ 
 

ఒక పని కోస౦ బాగా కష్టపడడ౦ అని అరా౦లో 
ఈ స్ామ తను వాడత్సరు. 
 

4.  మేక్స హే వెైలాి సన్ షెైన్ా 
 

ద్ీపము౦డగానే ఇలుి  చకకబ టుట కోవాలి అని 
త్ లుగు స్ామ త ద్ీనికి సమానసరాక౦. 
యమరపులోని చసలా చలి ద్ేశాలోి  సూరయరశిమ 
కొనిి మాస్ాలు మాతమేోఎకుకవగా ఉ౦టు౦ద్ి. 
ఆ సమయ౦లోనే ప౦టలు ప౦డడ౦చి, 
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పశుగాీస౦వ౦టటవి నిలవ చేసుకు౦టారు. 
ద్ీనిననుసరి౦చే సూరుయడు౦డగానే గడడి  
తయారు చేసుకో అని ఈ స్ామ త 
తయారయి౦ద్ి.   

 
 

పథోమా౦క౦, రె౦డవ సాల౦ 

S. No. స్ామ త వివరణ 
5.  లోకవ౦త్స కోడ ై కూయడ౦ 

 
ఒకే విష్యానిి గురి౦చి చుటుట పకకల వార౦త్స 
మాటాి డుకు౦టునసిరు అని అరా౦లో ఈ 
స్ామ తను వాడత్సరు. 
 

6.  ద్ బబకి ద్ బబ తీయడ౦ 
 

పగ తీరుికోవడ౦, ఒకరు చేస్త్న మోస్ానికి 
లేద్స అపకారానికి బదులు చ లిి౦చడ౦ అని 
అరా౦లో ఈ స్ామ తను వాడత్సరు. 

 

ద్ివతీయా౦క౦, ఒకటవ సాల౦ 

S. No. స్ామ త వివరణ 
1.  పుచికాయల ద్డ౦గెవర౦టే బుజ్ాలు 

తడువుకునిటుట  
 

తపుుచేస్త్ ద్డరికిప్ర త్సరనే క౦గారును ఈ 
స్ామ త గురుర  చేసుర ౦ద్ి. 

2.  త్స౦బో ల౦ ఇచేిశాను ఇహ తనుికు 
చసవ౦డడ 
 

ఇద్ి కూడస గురజ్ాడ సృషరట . నసటక౦లో 
అగిిహో త్సోవధసనుి  ఈ స్ామ తను 
పయోోగి౦చసడు. చ యయవలస్త్౦ద్ి చేశేశాను, ఇక 
మీరు ఏమి చేసుకు౦టారో చేసుకో౦డడ. (ఏమీ 
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చేయలేరు) అని అరా౦లో ఈ స్ామ తను 
వాడత్సరు. 

 

ద్ివతీయా౦క౦, మమడవ సాల౦ 

S. No. స్ామ త వివరణ 
3. థదోయి౦గ్ పెరుి ి బిఫర ర్ స్తెైవన్ 

 
ప౦ద్ి ము౦దు ముత్సయలు విసరడ౦. గాడడదక౦ే 
త్ లుా గ౦ధపొ్ డడ వాసన అనిటుి  లేక ప౦ద్ి 
బురద న్నరును మ చుిగాన్న పన్నిరు మ చుినస 
అనిటుి . (బ౦. గో. రె. 259) 
 

4. కు౦చ౦ నిలువుగా  
కొలవడసనికి వీలేి నపుడు తిరగేశ ైనస  
కొలిస్తరర  నసలుగిగ౦జ్లు నిలుస్ార యి 
 

లాభస్ాటట మారగ౦లో పని జ్రగనపుడు కొ౦త 
నష్ట౦త్ోనెైనస సరే పని పూరిర చేసుకోవడ౦ 
మ౦చిద్ి అని ఈ స్ామ త అరా౦. కు౦చ౦ అనేద్ి 
బియయ౦ వ౦టట ధసనసయలిి కొలిచే ఒక పొ్ డవాటట 
డబాబ. నసలుగు మానికలు ఒక కు౦చము 
ని౦డుకు వస్ార యి. 
 

5. పడు పడు అని నస సవిత్ ేగాన్న పడి నస 
సవితి లేద౦ద్ ి
 

రె౦డద  భారయకు మరో పరరే సవితి. ఇద్ి మా౦డలిక 
భాష్లో పచోుర౦గా ఉని పద౦. ని౦ద్సరా౦లో 
ఎకుకవగా వాడత్సరు. ఇకకడ కూడస 
ని౦ద్సరా౦లోనే కనిప్సుర ౦ద్ి. సలహా పతోి 
ఒకకరూ ఇచేి వారేగాని సవయ౦గా 
ప్ాటట౦చేవారు తకుకవ అని ఈ స్ామ త అరా౦. 
 

6. అధికసయ అధిక ఫల౦ 
 

శమీకు తగిన ఫలిత౦, అరహతకు తగిన గురిర౦పు 
అని అరాా లోి  ఈ స్ామ తను వాడత్సరు. 
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7. రామాయణ౦లో ప్డకలవేట 
 

ముఖయమ ైన విష్యాలను చరిిసుర నిపుడు 
అనవసర విష్యాల పసోకిర త్ేరాదనే అరా౦లో ఈ 
స్ామ తను వాడత్సరు. [రామాయణ కథస 
కాలక్ష్ేప౦ రసవతరరముగా జ్రుగుచుని 
సమయ౦లో ఎవరో అనవసర పసో౦గములత్ో 
విస్త్గ౦ిచగా, ఈస్ామ త ఏరుడడ ఉ౦డవచుిను. 
(రామ నరసయయ, టట. వి. 2006: 249.), బరదధ  
వేదముల వ౦టటవి తిోపటటకాలు వినయప్టక౦ 
వగెైరాలు. ఆ పటటకాలస్ార౦ రామాయణ౦లో 
వెతికిత్ే ఎటాి  ద్డరుకుతు౦ద్ి? అనే అరా౦లో 
యిద్ి పుటటటకమేీణస భషో్టమ ై వు౦డడచుి(బ౦. గో. 
రె. 260).   

 

తృతీయా౦క౦, ఒకటవ సాల౦ 

S. No. స్ామ త వివరణ 
1.  పెైకి పటార౦ లోన లొటార౦ 

 
పెైకి గొపుగా కనిప్సూర  లోపల నిస్ాార౦గా 
ఉ౦టు౦ద్ి. డసబు, దరాులత్ో స౦పద 
లేపప్ర యినస ఉనిటుి  నటట౦చడ౦ అని 
అరా౦లో ఈ స్ామ తను వాడత్సరు. లొటార౦ 
అ౦టే బొ కక, బిలము, నిస్ాారము అని బరోణయ 
నిఘ౦టు అరాా లు. Big without, empty 
within (బరోన్, స్త్. ప్. 2012: 670).  
 

2.  చ టికి చసవ నలుపు మనిష్కి చసవ 
త్ లుపు 
 

వయసు పెరిగే కొద్ీా  అనుభవ౦, విజ్ఞత, త్ లివి 
వ౦టటవి పెరుగుత్సయనే అరా౦లో ఈ స్ామ తను 
వాడత్సరు. చ టుి  పెరిగే కొద్ీా  వాటట కా౦డ౦ 
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నలుపెకుకతు౦ద్ి. మనిష్ వయసు పెరిగే కొద్ీా  
అతని జుటుట  త్ లుపెకుకతు౦ద్ి. చసవ చేీఁవకు 
మా౦డలిక రూప౦. చేవకు స్ామరధా౦, ధ ైరయము 
అని అరాా లునసియి (బరోన్, స్త్. ప్. 2012: 

268). 
 

3.  చసప చిరిగినస చదర౦తని 
 

బలవ౦తుడడ బల౦ కొ౦త తగిగనస నిర౦తర౦ 
బలహీన౦గా ఉ౦డే వాడడ క౦టే గొపువాడే అని 
ఈ స్ామ త అరా౦. 
 

4.  వెఱఱి  కుద్ిరి౦ద్ి తలకి రోకలి  
చుటటమనసిటట 
 

వెరి ీఅ౦టే ప్చిి లేద్స బుద్ిధ  హీనత. ప్చిివారు 
తమకి త్సము ప్చిి లేదనే చ పుుకు౦టారు. 
కాన్న వారి మాటలోి  వారిలోని లోప౦ 
త్ లిస్త్ప్ర తు౦ద్ి. ఈ స౦దరభ౦లో ఏరుడడ౦ద్ే పెై 
స్ామ త.  
 

5.  పటటట౦దలాి  బ౦గారమవడ౦ 
 

పడడన కషాట నికి పతోీస్ారర అనుకునిద్సనిక౦టే 
ఎకుకవ పతోిఫల౦ లభి౦చడ౦, మొదలు పెటటటన 
పతోి పనిలోనూ విజ్య౦ లభి౦చడ౦ అని 
అరాా లోి  ఈ స్ామ తను వాడత్సరు. 

 

తృతీయా౦క౦, రె౦డవ సాల౦ 

S. No. స్ామ త వివరణ 
6. ఆడద్ ిమ చిి౦ద్ ేఅ౦ద౦ 

 
ఆడవారి అ౦ద్సనిి మగవారు మ చుికోవడ౦ 
పెదా వి౦త్ేమీ కాదు. అద్ి పకోృతి ధరమ౦. 
ఆడువారు కూడస మ చుికునే అ౦ద౦ ఉని 
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అమామయిే నిజ్మ ైన అ౦దగత్ ర . ఈ భావానేి 
పసోుర త స్ామ త త్ లుపుతు౦ద్ి. 
 

7.  బుద్ిధ కి అ౦త్స అస్ాధయవగేాని,  
డబుబకి యకకడస అస్ాధయ౦ లేదు 
 

మనిష్ జీవిత౦లో డబుబ ఎ౦త ప్ాోధసనసయనిి 
స౦తర౦ిచుకు౦ద్ద  త్ లిపర స్ామ త ఇద్.ి 
డబుబ౦టే ఏమ ైనస చేయవచినే అరా౦లో ఈ 
స్ామ తను వాడత్సరు. ఈ అరా౦లోనే త్ లుగులో 
’ధన మమలమిద౦ జ్గత్’, ’డబుబ ఉ౦టే 
కొ౦డమీద్ి కోతి అయినస ద్ిగి వసుర ౦ద్’ి వ౦టట 
స్ామ తలు వాడుకలో ఉనసియి. 
 

8.  ఉపుులేకన ేముపు౦ద౦ -------- 

9.  అద్ ేపతకవెైత్ ేఅముమకు బతకనస 
 

తన దగగర ఉనిద్ి విలువెైనద్ి అయిత్ే ద్సనిని 
అముమకునెైనస బతుకుత్సను అని ఈ స్ామ త 
అరా౦. పతక౦ అనేద్ి బ౦గార౦ లేద్స విలువెైన 
రత్సిలత్ో చేస్త్న బిళు వ౦టటద్ి. 

 

తృతీయా౦క౦, మమడవ సాల౦ 

S. No. స్ామ త వివరణ 
10.  టూ బరి్ి ఎట్ వన్ షాట్ 

 

ఒకే ద్ బబకు రె౦డు ప్టటలు అని త్ లుగు 
స్ామ తకు ఆ౦గి రూప౦. ఒకే పయోతి౦త్ో 
రె౦డు పనులు స్ాధి౦చడ౦ అని అరా౦.  
 

11.  త్ొ౦దరపడడ హాజీ స్ాహేబు తురకలోి  
కలిస్త్ ప్ర యినసడనిటుి  
 

ము౦దు ఆలోచన లేకు౦డస, ము౦దు, వెనకా 
చూసుకోకు౦డస పనులు చేయడసనిి ఈ 
స్ామ త వివరిసుర ౦ద్ి.  హి౦దువులకు కాశ్రలా 
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ముస్త్ిములకు మకాక పవిత ోక్ష్ేతో౦. జీవిత౦లో 
ఒకక స్ారైెనస మకాక స౦దరిశ౦చసలనేద్ి 
ముస్త్ిము మత నియమాలలో ఒకటట. అలా 
స౦ద౦రిశ౦చి తిరిగి వచిిన వారిని హాజీ 
అ౦టారు. 

12.  చదవసే్తరర  వుని మతి కూడస ప్ర వడ౦ 
 

చద్ివినవారికి లోకజ్ాఞ న౦ తగుగ తు౦దని ఈ 
స్ామ త అరా౦. చద్ివినవాడడ క౦టే చసకలి మేలు 
అని స్ామ తను కూడస ఈ అరా౦లో వాడత్సరు. 

 

తృతీయా౦క౦, నసలగ వ సాల౦ 

S. No. స్ామ త వివరణ 
13.  అ౦దరాని ప౦డుకు ఆశి౦చడ౦ 

 
ప౦చత౦త ో కథలోి ని నకక- ద్సోక్షపళళు కథను 
గురుర కు త్ చేి స్ామ త ఇద్ి. అ౦దని ద్సోక్ష 
పులిన అని స్ామ త కొద్ిా  రూప్ా౦తర౦ ప్ొ ౦ద్ి 
ఈ స్ామ త ఏరుడడ౦ద్ి. 
 

14.  కీడ ౦చి మలే ౦చమనసిరు 
 

ఒక పని చేస్తర ము౦దు ఆ పని వలి కలిగే లాభ 
నషాట లను, పని చేస్తరపుుడు ఏరుడే సమసయలను 
ము౦దుగానే  త్ లుసుకుని చేయాలని ఈ 
స్ామ త అరా౦ 

 

చతురాా ౦క౦, ఒకటవ సాల౦ 

S. No. స్ామ త వివరణ 
1.  మాటలు నేరిిన శునకానిి  ఉసుకో అనేద్ి కుకకలను ఎదుటటవారిపెై ద్సడడ 

చేయమని చ పుడసనికి చేస్తర ధవని. లోకజ్ాఞ న౦ 
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వేటకు ప౦ప్త్ే,  
ఉసుకోమ౦ట ేఉసుకోమ౦ద్ిట 
 

లేని ప్ాడడతయ౦ ఎ౦దుకూ పనికిరాదు. 
అటువ౦టట ప్ా౦డడతయ౦ ఇ౦కొకరికి నేరుడ౦ వలి 
పయోోజ్న౦ లేదనేద్ి ఈ స్ామ త అరా౦ 
 

2.  మతిలేని మాటా సుతిలేని ప్ాటా అన్న 
 

సుతి అనేద్ి శృతికి వికృతి. ఆలోచి౦చకు౦డసనే 
చ పరు సలహా (మాట), శృతి సుభగ౦గా లేని 
ప్ాట వయరామని ఈ స్ామ త అరా౦. 
 

3.  స్తటర  ిబుద్ిధ : పోళయా౦తక: 
 

ఆడవారి బుద్ిధ  ఆపదలు త్ సుర ౦ద్ి. కనుక వారి 
సలహాలు ప్ాటట౦చకూడదనే అరా౦ ఈ 
స్ామ తలో ఉ౦ద్ి. [స్తటర  ి సవభావానిి గురి౦చిన 
మరొక ఆరోపణ ఇద్ి! కష్ట  సుఖాలలో ఒకటే 
మాటగా, ఒకట ే బాటగా కలస్త్ నడుస్ార మని 
పెళ్ళునసడు పమోాణ౦ చేస్త్న మగవాడు ఆ 
తరువాతి కాల౦లో తన అరా భాగానికి ఇచిిన 
గౌరవ౦ ఇద్ి! రాముడడని వలచి విఫల౦ ప్ొ ౦ద్ి, 
స్తటత మీద అసూయత్ో గ౦ీథ౦ సృష్ట౦చిన 
శూరుణఖను మనసులో పెటుట కుని 
మనవాళళు ఈ స్ామ తను వాడుకలోకి 
త్ చుికొని ఉ౦టారు. కుటు౦బ జీవిత౦లో 
కలతలు లేవద్ీస్త్, సమ ైకయ జీవనసనికి 
అడుి పులిలు వేస్తర ఆడవాళళు ఉ౦టారు, 
మగవాళళు ఉ౦టారు. కాన్న అ౦దరు 
ఆడవాళళు ఏ శూరుణఖ వ౦టటవారో అని 
అనుకోవడ౦ అనసయయ౦. విదయత్ోప్ాటు 
వివేకమమ, విదవతుర త్ోప్ాటు విచక్షణ జ్ాఞ నమమ 
పె౦చుకొని నేటట విదుష్కి ఈ స్ామ త 
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అనవయి౦చ బో వట౦ దుస్ాాహసమే 
అవుతు౦ద్ి.  (వేదవతి, స్త్. 1983: 35)]. 
 

4.  నస న్నడను చూస్త ్నేన ేబ ద్ిరాను 
 

చీకటోి  కొనిిస్ారుి  మనిష్కి తన న్నడే భయ౦ 
కలిగిసుర ౦ద్ి. మనిష్ మనసులో ఉని భయమే 
అ౦దుకు కారణ౦, న్నడ కాదు. అలాగే చసటుగా 
చ డి పనులు చేస్తర వారి మనసులో ఎపుుడు 
బయటపడడ ప్ర త్సమో అనే భయ౦ ఎపుుడూ 
ఉ౦టూనే ఉ౦టు౦ద్ి. అలా౦టట వయకుర లను 
ఉద్ేాశి౦చి౦ద్ే ఈ స్ామ త. 
 

5.  యి దుా  పు౦డు కాకికి రుచి 
 

ఒకరి కషాట నిి తమకు అనుకూల౦గా 
మలుచుకోవడ౦ అని అరా౦లో ఈ స్ామ తను 
వాడత్సరు. ఎదుా  మమపుర౦పెై ఏరుడడన 
గాయానిి కాకి తినడసనిి, క్షణసనికోస్ారి 
గాయానిి కద్ిలి౦చి పొ్ డుచుకు తినే కాకిని 
తరమలేక ఎదుా  పడే అవసాను చూచిన ఏ 
మనిషర  ఈ స్ామ తను సుోష్ట౦చి ఉ౦టాడు.  
 

6.  గాడడద అ౦ద్ిట - ప్ాటక ినేను,  
అ౦ద్సనికి మా అప్ాు అ౦ద్ిట 
 

‘అపు’ అని పద్సనికి కళ్ళ౦గా౦ధ ో
మా౦డలిక౦లో అకక అని అరా౦ ఉ౦ద్ి. లేని 
గొపులు చ పుుకునేవారు, త్సమే అ౦దరిలోకీ 
అధికులమని చ పుుకునే వారిపటి హేళన 
ధవని౦చే విధ౦గా చ పుడసనికి ఈ స్ామ తను 
వాడత్సరు.  
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7.  రెడడి చసిడు, మొదలాడనసిటట 
 

పూరవ౦ గాీమాలోి  నసటయ పదోరశనలు, 
హరికథలు వ౦టటవి చేస్తరపుుడు ఆ సభకు 
వచిిన ఊరోి ని పెదాల పరరుి  చ ప్ు, వారిని ప్ొ గిడడ 
ప్ాోర౦భి౦చేవారు. ఎవరెైనస పెదాలు మధయలో 
వస్తరర  మళీు మొదటట ను౦డడ 
ప్ాోర౦భి౦చమనేవారట. పెై స౦దరభ౦లో 
పుటటట౦ద్ే ఈ స్ామ త. స్ాగుతుని పనిని 
మధయలో ఆప్ మళీు కొనస్ాగి౦చడ౦ అనిది్ ఈ 
స్ామ త అరా౦. 
 

8.  కోరి అడడగిత్ే కొమ మకుకత్సరు 
 

డడమా౦డ్ అ౦డ్ సపెలి  అని ఆరిధక సూత్సోనికి ఈ 
త్ లుగు స్ామ తను వాయఖాయన౦గా చ పువచుి. 
కొనేవారి అవసరానిి బటీట  అమేమవారు ధరలను 
పె౦చుత్సరు. అవతలివారి అవసరానిి తమ 
సవలాభ౦ కోస౦ వాడుకునే వారిని ఉద్ేాశి౦చి ఈ 
స్ామ తను వాడత్సరు. 

 

చతురాా ౦క౦, మమడవ సాల౦ 

S. No. స్ామ త వివరణ 
9. చదవసే్తరర  ఉని మతి ప్ర యి౦దనసిటట 

 
చద్ివినవారికి లోకజ్ాఞ న౦ తగుగ తు౦దని ఈ 
స్ామ త అరా౦. చద్ివినవాడడ క౦టే చసకలి మేలు 
అని స్ామ తను కూడస ఈ అరా౦లో వాడత్సరు. 
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చతురాా ౦క౦, నసలగ వ సాల౦ 

S. No. స్ామ త వివరణ 
10. ముద్ిమికి ముచిటుి లావు 

 

ఈ స్ామ తలో లావు అని పద్సనికి ఎకుకవ 
అని అరా౦. పూరవ కాల౦లో అరవెై ఏ౦డుి  
వచిిన ద౦పతులకు ష్ష్టపూరిర, ఎనభ ై 
ని౦డడనవారికి సహస ో చ౦ద ో దరశన ఉతావ౦ 
వ౦టటవి ఎకుకవగా చేస్తరవారు. బహుశా ఈ 
స౦దరభ౦లోనే ఇటువ౦టట స్ామ త ఏరుడడ 
ఉ౦టు౦ద్ి. అరవెై లో ఇరవెై అని స్ామ తను 
కూడస ఇద్ే అరా౦లో వాడత్సరు.  
 

11. ఆడడ౦ద్ి ఆటా ప్ాడడ౦ద్ ిప్ాటా 
 

ఊహ కూడస సరిగా రాని చిని ప్లిలు ఏమి 
చేస్త్నస ముదుా గానే ఉ౦టు౦ద్ి. ఆ వయసులో 
వారు ఏ ఆట ఆడడనస, ఒక కూని రాగ౦ తీస్త్నస 
పెదాలకు స౦త్ోష్౦గానే ఉ౦టు౦ద్ి. ఈ 
స౦దరాభనిి అనుసరి౦చే అవతిలివారు ఏమి 
చేస్త్నస అమోద్ిస్ార రు అని అరా౦లో పసోుర త 
స్ామ తను పయోోగిస్ార రు. 

 

చతురాా ౦క౦, ఐదవ సాల౦ 

S. No. స్ామ త వివరణ 
12. అడడగిత్ేగాని అమమయినస పెటటదు 

 
ఏ పని స్ాధి౦చడసనికెైనస పోయతి౦ ముఖయ౦. 
ఫలిత౦ ఏమ ైనస ము౦దు పోయతి౦ చేయడ౦ 
ముఖయ౦. ప్లిలను ప్ాోణ౦లా చూసుకునే 
తల లి నస వారు అడడగిత్ే అని౦ పెడుతు౦ద్ి. 
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పస్త్ప్లిల ైత్ే వారి ఏడుపర వారి ఆకలిని 
త్ లియజ్ేసుర ౦ద్ి. పయోతి౦ విలువను 
త్ లియజ్ెపరు స్ామ త ఇద్ి.  
 

13. కడుపు చి౦చుకు౦టే కాళు  
మీద పడుతు౦ద్ ి
 

నిజ్౦గా కడుపు చి౦చుకు౦టే పడ ద్ి మనకాళు 
మీదనే. తనకు త్సనుగానే నషాట నిి కొని 
త్ చుికోవడ౦ అని అరా౦లో ఈ స్ామ తను 
వాడత్సరు. 

 

ప౦చమా౦క౦, ఒకటవ సాల౦ 

S. No. స్ామ త వివరణ 
1.  వలికాటోి  రామనసథసయ 

 
ఇద్ిగో పులి అ౦టే అద్ిగో నకక అనే వారొర కటట 
ఆనోటా, యిీనోటా పచోసర౦లో కొచిి, కడకు అద్ి 
వటటట  న్నలివారేర అని త్ేలి౦ తరావత, ద్ నిి 
పుటటట౦చి౦ద్ి మొదట ఎవరూ అ౦టే ఎవరు 
చ పుగలరు. - ఏ ద్సరిన బొ యిేయ, ఏ 
ఆకాశరామనోి అనే అరాా నికి సమీప౦లో వు౦డే 
స్ామ తగా వు౦డడచుి. (బ౦. గో. రె. 261). 

 

ప౦చమా౦క౦, రె౦డవ సాల౦ 

S. No. స్ామ త వివరణ 
2. మబుబలేని పడ్ుగు పడడ౦ 

 
అనుకోకు౦డస లేద్స ఊహి౦చని ఆపద వచేి 
స౦దరాభనిి ఈ స్ామ త త్ లియజ్ేసుర ౦ద్ి.  
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కొనిిస్ారుి  ఆకాశ౦లో ఏవిధమ ైన వరి సూచన 
లేకు౦డసనే ప్డుగులు పడత్సయి. పకోృతిని 
పరిశ్రలి౦చే మానవ అనుభవాల ను౦డడ ఈ 
స్ామ త పుటటట  ఉ౦టు౦ద్ి.  

 

ప౦చమా౦క౦, నసలగ వ సాల౦ 

S. No. స్ామ త వివరణ 
3. న్నతికి ప్ర లీస్ర ణీణ  ఘానసనికి  

స్ాత్సనోణీణ  అడగమనసిడు 
 

స్ాత్సని తమిళ౦ ను౦డడ త్ లుగులో చేరిన పద౦. 
"శిఖా యజ్యఞ పవీతములు లేని విష్ుణ  భకుర లు. 
స్ాతిన వా౦డుి  or చసతినవా౦డుి " (బరోన్, స్త్. 
ప్. 2011 : 793). వీరు వేరు వేరు కులాల 
ను౦డడవచిి వెైష్ణవులుగా మారినవారు. 
బాోహమణసధికయ౦ గల ప్ాోచీన భారతద్ేశ౦లో 
అనిి కులాలు కలిస్త్న ఇటువ౦టట వారిని 
తకుకవగా చూస్తరవారు. అలాగే ఆ కాలానికే 
ప్ర లీసు శాఖలో అవిన్నతి పెరిగిప్ర యి౦ద్ి. ఈ 
రె౦డు స౦దరాభలు పోసుర త స్ామ తలో 
కనిప్స్ార యి.  

4. పెయయత్ోటొచిిన ఆవు మేలుకాద్స 
 

పెయయ అ౦టే "ప్ాలు విడడచిన ఆడు దూడ". 
(బరోన్, స్త్. ప్. 2011 : 484). ఇటువ౦టట 
దూడత్ో సహా ఆవు ద్డరికిత్ే అద్ి రెైతుకు 
లాభమే. ఇటువ౦టట దూడలిి రెైతులు కొ౦త 
కాల౦ పె౦చి వయసుకు రాగానే అమేమస్ార రు. 
ఇటువ౦టట అరా౦లోనే నసటక౦లో ఈ స్ామ తను 
వాడసరు. లాభ౦త్ోప్ాటు ఖరుి చేస్త్న ధన౦ 

http://www.languageinindia.com/


 
 

147 

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

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 19:6 June 2019 

AVVK CHAITANYA 

A Study of Idioms and Proverbs Translation in Kanyasulakm Drama  

(From English and Hindi Translations) – M.Phil. Dissertation in Telugu 

కూడస వెనకుక రావడ౦ అని అరా౦లో ఈ 
స్ామ తను వాడత్సరు. 

 

ప౦చమా౦క౦, ఐదవ సాల౦ 

S. No. స్ామ త వివరణ 
5. తలప్ాోణ౦ త్ోకకిరావడ౦ 

 
ఒక పని స్ాధి౦చడసనికి బాగా కష్ట పడడ౦ అని 
అరా౦లో ఈ స్ామ తను వాడత్సరు. 

 

ప౦చమా౦క౦, ఆరవ సాల౦ 

S. No. స్ామ త వివరణ 
6. త్ గ౦ిచినద్సనికి సగుడు మోకాలుబ౦టట 

 
’కామాతురాణస౦ న భయ౦ న లజీ్’ అని 
స౦సకృత లోకోకిరకి ఇద్ి త్ లుగు రూప౦. కాని 
పనులు చేస్తర వారికి భయ౦, స్త్గుగ  ఉ౦డవనేద్ి 
ఈ స్ామ త అరా౦. కాకప్ర త్ే త్ లుగు రూప౦ 
ఆడవారికి స౦బ౦ధి౦చిగా మాతమేో 
కనిప్౦చడ౦ శోచన్నయ౦. ఇద్ి మగవారి 
విష్య౦లోనూ వరిరసుర ౦ద్ి. 
 

7. ప్లిికి చ లగాట౦ యలకకి ప్ాోణ౦ ప్ర కటా 
 

ఆపదలో ఉని వయకిర అసహాయతను, కషాట నిి 
చూస్త్ ఆన౦ద్ి౦చే వారిని గురి౦చి చ పరు స్ామ త 
ఇద్ి. 
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ష్షాా ౦క౦, మమడవ సాల౦ 

S. No. స్ామ త వివరణ 
1. చేస్తరవి మాఘ స్ాినసలూ,  

దూరేవి ద్డమమరి కొ౦పలూ 
 

మాఘ మాస౦లో చేస్తర స్ాిన౦త్ో ప్ాప్ాలు 
ప్ర త్సయని హి౦దూ పురాణసలు చ ప్ార యి. 
అటువ౦టట స్ాిన౦ చేసూర  కూడస రాతయోిత్ే 
వేశయల ఇళు(ద్డమమరి కొపలు)కు వెళళువారు 
అని ఈ స్ామ త అరా౦. పెైకి గొపు వయకిరలా 
కనిప్సూర  చ డుపనులు చేస్తర వయకుర లను 
ఉద్ేాశి౦చి ఈ స్ామ తను వాడత్సరు. 

 

ష్షాా ౦క౦, ఆరవ సాల౦ 

S. No. స్ామ త వివరణ 
2. తనకు మాలిన ధరమమా? 

 
ము౦దు తనవారు, తన కు౦టు౦బ౦ స౦గతి 
ఆలోచి౦చుకుని తరువాత ఇతరుల స౦గతి 
పటటట౦చుకోమని ఈ స్ామ త అరా౦. ఒక రక౦గా 
స్ావరా౦ మనిష్కి అవసరమని చ పరర , మరొక 
రక౦గా తన ఊరు, ప్ాో౦త౦ బాగు చేసుకుని 
తరువాత ద్ేశ పగోితికి ప్ాటుపడసలనే 
రె౦డరాా లనూ ఇసుర ౦ద్ి.  
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సపరమా౦క౦, ఆరవ సాల౦ 

S. No. స్ామ త వివరణ 
1. మ౦చికి లోక౦ గుడడి ,చ డి  

వెతకడసనికి చసరెడు కళళు 
 

లోక సవభావానిి వివరి౦చే స్ామ త ఇద్ి. 
స్ాధసరణ౦గా చ డును గురిర౦చిన౦త త్ొ౦దరగా 
సమాజ్౦ మ౦చిని గురిర౦చదు. ఈ విష్యానేి 
పసోుర త స్ామ త వివరిసుర ౦ద్ి. 
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