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అసలు ఈ కంపూయ్టర లో ఇంగీల్షు అక్షరాలతో తెలుగు వార్యడం గొపప్ ఇబబ్ందే. ఆ మాట చాలా మంది పైకి
ఒపుప్కోరు కానీ లోలోపల బహుశా చికాకు పడుతూనే ఉంటారు. ఎపుప్డైనా నేనే అపుప్ తచుచ్లు నేను కొటిట్నా, నా
దికుక్మాలిన కంపూయ్రే అతి తెలివి తేటలకి పోయి నేను సరిగాగ్ కొటిట్న మాటని తపుప్ గా మారిచ్ పారేసినా నేను మటుకు
పైకే ఘాటిట్గా

అరుసాత్ను.,,సరదాగా. ఎందుకంటే నా అరుపులు వినడానికి చుటుట్పకక్ల ఎవరూ ఉండరు.

ఆవిడేమో...అదే లెండి...మా కీవ్న వికోట్రియా తన మూడు లోకాలలో ఎకక్డో అకక్డ విహరిసూత్ ఉంటుంది. ఆ మూడు
లోకాలూ ఏమిటనగా ఒకటేమో ఉదోయ్గం, రెండోది నిదార్ లోకం, మూడోది సెల ఫోనూ. అంచేత నేను ఎపుప్డు, ఎలా
కెవువ్ కేకలు వెయయ్దలుచ్కునాన్, దలుచ్కోక పోయినా నాకు పూరిత్ సావ్తంతర్య్ం ఉంది. నేను చాలా అదృషట్వంతుడి ని కదా!.
ఇక నాలాగ అరగంటకి ఆరు పదాలో, అరవై అక్షరాలో మాతర్మే కొటట్గలిగి ఇంత ఖరీదైన కంపూయ్టర నీ
కేవలం పాత కాలం టైప యంతర్ం లాగా వాడే వాళళ్కి అచుచ్తపుప్లు సరిదిదుద్ కోవడం పెదద్ ఇబబ్ంది కాదు. కానీ కిర్కెట
లో ఫాసట్ బౌలర లా గంటకి డభై మైళళ్ వేగంతో కథలూ, కవితలూ వార్యగలిగే వాళళ్కి ఈ పఁటి కింద రాళుళ్ ఖచిచ్తంగా
ఇబబ్ందే. పైగా ఈ మధయ్ మరొక ఇబబ్ంది కొతత్గా వచిచ్ంది. మనం ఏదైనా ఒక మాట టైప చెయయ్గానే ఈ గూగుల
మగాడో, మైకొర్సాపట్ ఆడకూతురో మనం వాడిన మాటకి అటూ, ఇటూ మరినిన్ మాటలు కలిపీ, తీసేసీ, అర డజను కొతత్
మాటలు సూచిసాత్రు..అంటే “ఒరే అబాబ్య. నీకంటే మా అలాగ్రితమ కే ఎకుక్వ తెలుగు వచుచ్ను. అంచేత మేము చెపిప్న
ఈ పదాలు వాడి చావు” అని చెపప్డం అనమాట. దాంతో మనం చెపప్దలుచ్కునన్ది పకక్ దారి పటిట్ వాళుళ్
చెపప్దలుచ్కునన్ది మన బురర్లోకి వెళిళ్పోతుంది. అలా కథ కంచికీ, కవిత కాశీకీ పోతాయి. అంత కంటా ఎకుక్వ సరదా
మన పేరుతో సహా, మన కథకి వాళుళ్ చేసే అనువాదాలు.

ఇలాంటి అచుచ్తపుప్లూ, అనువాదాలూ భలే నవువ్

పుటిట్సాత్యి. నా పేరుని కింగ ఆఫ వంగూరి చిటెట్న అని వారి అనువాదం. ఇది పరవా లేదు కానీ మా కీవ్న వికోట్రియా పేరు
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గిరిజ కి అనువాదం చేసేత్ ‘టైరబల’ ట. ఇంకా నయం. ఆవిడకి ఈ సంగతి తెలీదు కాబటిట్ సరిపోయింది. అలాగే “మా
సంసారం” అంటే ‘వాటెవర’ అని

వచిచ్ంది. మమలిన్ అంత కించపరవలసిన అవసరం ఆ గూగుల అబాబ్యికో,

మైకోర్సాఫత్ అమామ్యికో ఎందుకు వచిచ్ందో నాకు తెలియదు.
అంతెందుకు....
మొనన్ ఏదో పర్కటన వార్యబోతూ ఉంటే అదేమో ‘బాగవాటం అనే ముతాత్త్తల పోతీ” అని వచిచ్ంది. అది నేను
చూసుకోకుండా అలాగే ఇమెయిల లో ‘సెండింగ” చేశాను కాబటిట్ వాళుళ్ ‘ఇదేమిటీ నీ హెడూడ్ “ అంటూ ‘నా ఫేస’
తగలేశారు. అదే మామూలు తెలుగు లో అయితే “భాగవత ఆణి ముతాయ్ల పోటీ” అని నేనూ, ‘నీ తలకాయ లా ఉంది”
అని వాళుళ్ నా ‘మొహం తగలెయయ్డం’ జరిగేవి. ఇక “పంపించాను”, “పంపాను” లాంటి తెలుగు మాటకి కి ఈ
సెండింగ అనె మాట కొందరు యువ పర్బుధుధ్లు వాడుతునన్ “శంకర” మాట అనమాట..సారీ

“సంకర” మాత

...సారీ..శంకర మాట...సారీ సంకర మాట...హమమ్యయ్... సంభో సంకర ... శంభో శంకర. హమమ్యయ్.
ఇక మరికొనిన్ వాటాస్ప లోనూ, ముఖ పుసత్కం లోనూ నాకు కనపడినవి భలే గా ఉనాన్యి. ఉదాహరణకి
చల మోహన రంగా ! నీకు నాకు జోడు ‘కరచెను’ గదరా!
వీరు ‘అసక్’లిఖిత’ బర్హమ్చారిగా ఆ జనామ్ంతం కొంత కాలం జీవితం గడిపారు. నిజానికి ఈ ‘అసక్లిఖితంగా”
ఆజనామ్ంతం గడిపిన వారంటే ఏనాడూ ఒక కథ కానీ, కవితవ్ం కానీ వార్యని వాళుళ్ అనమాట. ఇక నాలాగా ‘కపితవ్ం’
రాసే ‘వాలుల్’ కోకొలల్లు.
అనన్టుట్ మరొకాయన మూడు రోజుల పాటు ఆమారణ నిరాహార దీక్ష చేశారు. ఇది రాసిన ఆ ‘దడిగాడు
వానసిరా’ కి ఆమరణం అనాన్, మారణం అనాన్ ఏమిటో తెలియక రాసి పారేసిన మాట...అనమాట.
ఇక కొందరి ఇంటోల్ ‘దీపావలికి చచుచ్ బుడిడ్’ బాగా వెలగదు.ట.
అలాగే ఇండియాలో డాకట్రుల్ రోగుల ‘పరుస్’ చూసి వైదయ్ం చేసాత్రు!
ఇక “అభిమాన పాతకులు” – వీరెవరో నేను చెపప్కక్ర లేదు. మీరే కదా నా అభిమాన పాఠకులు!
అంతే కాదు...మీ అందరికీ తెలిసినదే...రాబోయే ఉగాది కవి సమెమ్ళనాలలో చాలా మంది సీవ్య రచనా ‘పతనం”
చేసాత్రు.
ఇండియాలో కొంత మంది మూరుఖ్లకి మగ బిడడ్ ‘మూతర్మే’ కావాలిట...ఆడపిలల్ పుడితే సహించ లేరుట.
ఇక ఈ నెలలో వచేచ్ నా పుటిట్న రోజు కి ఎనిన్ “జనమ్దీన శుభాకాంక్షలు” వసాత్యో చూడాలి.
సోనియా గండీ, రాహుల గాండీలు కాబటిట్ ఏమీ కొంప ములగ కాదు కానీ అదే మహాతామ్ గాంఢీ గారి పేరు ని
ఖూనీ చేసేత్ అనాయ్యం కదా!
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అలాగే వెంపటి చైనా సతయ్ం గారి పేరు సరిగాగ్ వార్యలేకపోవడం వాళళ్ నిరల్కాష్య్నికి అడడ్ం పడుతుంది...సారీ అదద్ం
పడుతుంది.
ఇక మన ఏ ఒక రాజకీయ నాయకుడు కూడా మనకి సేవకుడు కాదు.’సేవకూడు’ తినే వాడే. అలాంటి ఒకానొక
పర్ముఖ గాయకుడు ఈ మధయ్నే ‘పరమపాడించారు’ అని వాటాస్ప లో వచిచ్న వారత్. పాపం ఆయన ఆతమ్కి శాంతి
చేకూరాలి.
ఇక అమెరికాలో ఒకానొక అమెరికా హాసయ్ బర్హమ్, హాసయ్ భర్మ, హాసయ్ బామమ్, హాసయ్ బొమమ్ ..ఇలా ‘చెలామనీ’
అవుతూ ఉనన్ ఒక బీద రచయిత ఉనాన్డు.
ఇక అనువాదాల జోలికి వెళేత్ ఏకంగా ఒక పెదద్ పుసత్కమే వార్యవచుచ్ను కానీ కొనిన్ సరదా ఉదాహరణలు
ముచచ్టిసాత్ను. ఎవరో ఎందుకూ, నేనే ఆ మధయ్ ఏదో ఒక కథలో వార్సిన ఈ కిర్ంది వాకాయ్నికి నా బోడి కంపూయ్టర చేసిన
అనువాదం చూడండి.
నా రాత: “మా కీవ్న వికోట్రియా అరథ్ రాతిర్ టెంకి జెలల్ కొటేట్సి వరక్ కి వెళిళ్పోయింది.”
తరుజ్మా: “Tenki our Queen Victoria's half of the night went to work to push the gel.”
ఈ ఇంగీల్ష వాకాయ్నిన్ ఎవరైనా అమెరికా వాడు చదివితే ఆవిడ గురించి ఏమనుకుంటాడో ఊహిసేత్నే భయం
వేసోత్ంది.
అలాగే అలనాటి సినిమా పాటకి అనువాదం చూడండి.
పరుగులు తీసే నీ సొగసునకుకూ : Runs on your sogasunakuku
పగగ్ము వేసెను నా వయసు: Rope and put my age
ఆఖరిగా..
మనందరికీ నచేచ్ ఒక పదాయ్నికి నా కంపూయ్టర ఎంత దౌరాభ్గయ్మైన అనువాదం చేసిందో చూసి తరిదాద్ం.
పదయ్ం:
అల వైకుంఠపురంబులో నగరిలోనా మూల సౌధంబు దా
పల మందార వనాంతరామృత శర పార్ంతేందు కాంతోపలో
తప్ల పరయ్ంక రమా వినోదియగు నాపనన్ పర్సనున్ండు వి
హవ్ల నాగేందర్ము పాహిపాహియనగుయాయ్లించి సంరంభియై
అనువాదం:
House vaikunthapurambulo is the source of the wave nagarilona
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Hibiscus vanantaramrta offer rapid prantendu kantopalo
Tpala paryanka Prasanna V. Rama vinodiyagu napanna
Hvala nagendramu pahipahiyanaguyyalinci sanrambhiyai
ఇక అతి పెదద్ తమాషా ఏమిటంటే...పైన ఉనన్ ఇంగీల్షు పదాయ్నిన్ తెలుగు లోకి తరుజ్మా చసేత్ అసలు పదయ్ం
రావాలి కదా...కానీ ఆ పపుప్లు ఇకక్డ ఉడకవు. కావాలంటే పై ఇంగీల్షు పదాయ్నికి మా కంపూయ్టర చేసిన తెలుగు
అనువాదం ఇకక్డ చూడండి.
హౌస వైకుంతపురంబులో వేవ నాగరిలోనాకు మూలం
మందార వనంతరామృతా వేగవంతమైన పార్ంటెండు కాంటోపలోను అందిసుత్ంది
తపాల పరింకా పర్సనన్ వి. రామ వినోదియగు నాపనన్
హావ్లా నాగేందర్ము పహిపాహియనాగుయాలినిస్ సనార్ంభై
గోవిందా. గోవింద..కదా!
ఇక నాకు భలే నవొవ్చిచ్న కొనిన్ అనువాదాలు...
కుపిప్ంచి ఎగసిన కుండలముమ్ల కాంతి: the light of the blown pottery
వెరిర్ వెధవ: crazy widow, Silly blighter
పిచిచ్ వెధవ: Mad Widow, Mad blighter
నమసాక్రం: Hello
పిండాకూడు: Embryo
నా పిండాకూడు: My Fetus
ఇలా రాసుకుంటూ పొతే చాలానే ఉనాన్యి కానీ. నా ‘అభిమాన పాతకులకి” ఒకటే వినన్పం... అపుప్తచుచ్ల
సమాచారాలలో మీ దృషిట్కి వచిచ్న సరదా విషయాలు కానీ, దారుణం గా అరాధ్లు మారేచ్సిన ఉదంతాలు కానీ నాతొ
పంచుకుంటే...నేను కాపీ కొటుట్కుంటాను...ఇపుప్డు చేసిన పని అదేగా…
అందరికీ పల్వ నామ సంవతస్ర శుభాకాంక్షలతో....
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