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

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 18:9 September 2018 

Chaitanya AVVK, Ph.D. Research Scholar 

An Analysis of Dialect in Telugu Translated Novels 

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

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 Vol. 18:9 September 2018 

India’s Higher Education Authority UGC Approved List of Journals Serial Number 49042 

============================================================== 
An Analysis of Dialect in Telugu Translated Novels 

Chaitanya AVVK, Ph.D. Research Scholar 

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

Abstract 

 This  article in Telugu focuses on the methods of Dialect 
Translation in Telugu Novels. In the first part, importance of dialect during 
the translation process is introduced. 

In the second part, definition of Dialect and different dialects in various 
languages are discussed in brief. In the third part, reasons for the use of dialect 
in literature, the ways a translator could recognize the salient features of the 
dialect in a source language literature and dissimilarities in the use of dialect 
by Indian and Foreign writers are observed.  

In the fourth part, views and methods of foreign research in translating 
the dialect are explained. In the fifth part, dialects used in translated Telugu 
novels and techniques used by the translators in dialect translation are 
analyzed.     
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స౦క్షిప్తి: 
 ఈ త్ర౦ తెలుగు అనువాద నవలలో్ల మా౦డలికాలను అనువది౦చిన తీరును వివరిస్తి౦ది.  
మొదటి విభాగ౦ల్ల అనువాద సాహితయ౦ల్ల మా౦డలిక ప్రాముఖ్యయన్ని రిచమ౦ చేమడ౦ జరిగి౦ది. 

రె౦డవ విభాగ౦ల్ల మా౦డలికాన్ని న్నయవచి౦చి, భిని భాషలల్ల ఉని మా౦డలికాలను గురి౦చి 
వివరి౦చడమై౦ది. 

మూడవ విభాగ౦ల్ల సాహితయ౦ల్ల మా౦డలిక౦ వాడడాన్నకిగల కాయణాలను, మూల భాషా 
యచనల్లన్న మా౦డలిక లక్షణాలను అనువాదకుడు ఏ విధ౦గా గురిి౦చాలని అ౦శాలను, పాశాాతయ, 
భాయతీమ యచయితలు మా౦డలికాలను వాడడ౦ల్లన్న భేదాలను విశో్లషి౦చడ౦ జరిగి౦ది.  
 నాలుగవ విభాగ౦ల్ల మా౦డలిక అనువాదాన్నకి స౦ఫ౦ధి౦చి పాశాాతయ రిశోధకులు చెప్తిన 
అనువాద విధానాలను వివరి౦చడమై౦ది. 
 ఐదవ విభాగ౦ల్ల తెలుగు అనువాద నవలలో్ల కన్నప్త౦చే మా౦డలికాలను వివరిస్తి, ఆయా 
అనువాదకులు మా౦డలికాన్ని అనువది౦చిన తీరును విశో్లషి౦చడ౦ జరిగి౦ది.  
1. రిచమ౦: 

“మూల భాష మాతృభాషగా గలవాన్నకి మూల యచనల్లన్న సారా౦శ౦ ఎ౦త సిషట౦గా అయథమై, 
ఎ౦త గాఢమైన అనుభూతిన్న కలిిస్తి౦దో లక్షయభాష మాతృభాషగా గలవాన్నకి అనువాద౦ల్లన్న సారా౦శ౦ 
అ౦త సిషట౦గానూ అయథమై, అ౦త గాఢమైన అనుభూతిన్న కలిగిస్తి అది భ౦చి అనువాద౦ 
అవుతు౦ది”(రాభచ౦ద్రారెడ్డి, రాచభలోు. 1992:71). రాభ చ౦ద్రా రెడ్డగిారు చెప్తిన ఈ అనుభూతి 
గాఢతను కలిగి౦చడాన్నకి తోడిడే ముఖ్యమైన అ౦శాలల్ల కటి భాష. అనువాద యచనల్ల భాష ప్రసాయ, 
ప్రచాయ మాధయమాల దావరా అ౦దరికీ యచమ౦ ఉని రూ౦ల్ల ఉ౦డాలి. అలా కాక మా౦డలిక భాషను 
అనువాదకుడు వాడ్డనపుడు అనువాద యచన ఠనీమత(Readability)ను అది ప్రభావిత౦ చేస్తి౦ది. 
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అటువ౦టపుిడు అనువాదాలల్ల మా౦డలిక భాష వాడకాన్ని ఆమోది౦చవచాా అనే ప్రశి తలెతుితు౦ది. 
తెలుగు స౦ప్రదామ సాహితయ౦ (Main Stream Telugu Literature)ల్ల కూడా మా౦డలిక భాష 
వాడక౦ విరివిగానే జరిగి౦ది. పాత్రోచిత౦, స౦దర్భోచిత౦, ప్రా౦తీమ చిత్రణల పేరుతో తెలుగు 
యచయితలు మా౦డలిక భాషను వాడారు. ఈ కాయణాలను అనువాద సాహితయ౦ల్ల మా౦డలిక భాష 
వాడకాన్నకి అనవయి౦చుకోవచాా? కవేళ అనువాదకుడు మా౦డలిక భాషను వాడ్డనటోయితే ఇతయ 
ప్రా౦తాలకు చె౦దిన పాఠకుల అవగాహన కోస౦ ఎటువ౦టి చయయలు తీస్తకోవాలి? మొతి౦ మీద తెలుగు 
అనువాద సాహితయ౦ల్ల మా౦డలిక భాష ఉయోగి౦చిన తీరును వివరిస్తి, మా౦డలికాలను వాడడాన్నకి 
గల సాధాయసాధాయలను ఈ త్ర౦ చరిాస్తి౦ది. ఈ స౦దయో౦ల్ల మా౦డలిక౦ అ౦టే ఏమిటో కూడా 
రిశీలి౦చాలి. 

 
2. మా౦డలిక౦ న్నయవచన౦ – యకాలు: 
1. ‚A language or manner of speaking peculiar to an individual or class or 
region‛ [క వయకిికి లేదా వరాిన్నకి లేదా ప్రా౦తాన్నకి రిమితమైన భాష లేదా వయవహాయ 
వైవిధయ౦(Dictionary of Literary Terms & Literary Theory. 2015: 196)].  
2. ‚A particular form of a language which is peculiar to a specific region or 
social group‛ [న్నరిిషట ప్రా౦తాన్నకి, లేదా సామాజిక వరాిన్నకి చె౦దిన క ప్రతేయకమైన భాషా రూం 
(Oxford Dictionary)].  
3. కాట్ ఫోరి్డ మా౦డలికాన్నకి తనదైన న్నయవచనాన్ని ఇచాాడు. “a language variety related to 
the performer’s provenance or affiliations in a geographical, temporal or social 
dimension”[ క వయకిి పుటిటన ప్రా౦త౦, లేదా అతన్నకి స౦ఫ౦ధి౦చిన సథల౦, కాల౦ లేదా సామాజిక 
స్థథతిగతుల వలన ఏయిడే భాషా వైవిధాయన్ని మా౦డలిక౦ అ౦టారు (Catford, J.C. 1978: :85)]. 
మా౦డలికాన్నకి కాట్ ఫోరి్డ “కాల౦” అని కొతి కోణాన్ని చేరాారు. భాష రిణాభ౦ చె౦దే క్రభ౦ల్ల వివిధ 
కాలాలో్లన్న భాషా సవరూపాలను ఈ ’సభమ మా౦డలికా’న్నకి(Temporal Dialect) ఉదాహయణగా 
చెివచుా. ఉదా: తెలుగుల్ల గ్రా౦థిక, వాయవహారిక భాషలు. మా౦డలిక౦ అనడ౦ వలో ప్రమాణ భాష 
వేరొకటి ఉ౦దని భావన కలిగే అవకాశ౦ ఉ౦ది. న్నజాన్నకి భాషల్ల కన్నప్త౦చే ప్రతి విభిని రూమూ 
భ౦డలికమే. అయితే ప్రచాయ, ప్రసాయ మాధయమాలు, విదాయ స౦సథలు, ప్రభుతావలు ఏ మా౦డలికాన్ని 
వాడుతునాిర్భ దాన్నన్న ప్రమాణ భాషగా చెబుతు౦టారు. ప్రమాణ భాష అనడ౦ దావరా ఇతయ 
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మా౦డలికాలను తకుువ చేస్థనటుట కాదు. ఈ సభసయకు సమాధాన౦గా ప్రమాణ భాషను ప్రమాణ 
మా౦డలిక౦గా గురిిస్తి భ౦చిది. అన్ని మా౦డలికాలు కలిస్తినే భాష అని విషమ౦ ఇకుడ ప్రధాన౦. ప్రతి 
భాషల్లనూ విభిని మా౦డలికాలు ఉ౦టాయి. తెలుగుల్ల కళి౦గా౦ధ్ర, భధాయ౦ధ్ర, రామలసీభ, 
తెల౦గాణ మా౦డలికాల విబజనను ఆచాయయ బద్రిరాజు కృషణమూరిి చేసారు. ఇది స్తథల విబజన మాత్రమే. 
ఇ౦దుల్ల భళ్ళీ అనేక విభాగాలునాియి. అలాగే ఇ౦గో్లషును ప్రధాన౦గా అమెరికన్ ఇ౦గో్లషు, ఇ౦గో౦డు 
ఇ౦గో్లషులుగా విబజిసాిరు. వీటిల్ల కూడా అనేక మా౦డలికాలు ఉనాియి. అమెరికన్ ఇ౦గో్లషుల్ల New 
York English, Coastal Southern English, Middle American, Inland North, 
North Central, and Western American English,  అని మా౦డలికాలు ఉనాియి. ఇ౦గో౦డు 
ఇ౦గో్లషుల్ల North, East Midlands, West Midlands, South, West, Scottish, Ireland, 
Wales వ౦టి అనేక మా౦డలికాలు ఉనాియి. భాయతదేశ౦ల్ల దేశ భాషగా ఉని హి౦దీల్ల కూడా అనేక 
మా౦డలికాలు ఉనాియి. ఖ్డీబోలీ మా౦డలికాన్ని నేడు హి౦దీల్ల ప్రమాణ మా౦డలిక౦గా వాడుతునాిరు. 
ఇది కాక బ్రజ్, హరాయణ్వవ, అవధి, ఫఘేలి, కన్నిజి, చతీిస్ ఘడ్డ వ౦టి అనేక మా౦డలికాలు ఉనాియి. 
 
3. సాహితయ౦ల్ల మా౦డలిక౦: 
  నూయమార్డు అభిప్రామ౦ ప్రకాయ౦ యచనల్ల మా౦డలికాల వాడకాన్నకి మూడు కాయణాలు ఉ౦టాయి. 
కటి భాషల్ల మా౦డలిక౦ వాడకాన్ని చిత్రి౦చాలి అనుకునిపుడు, ప్రా౦తీమ౦గా ఉని సా౦ఘిక 
అసమానతలను చిత్రి౦చాలి అనుకునిపుడు, ప్రా౦తీమ స౦సుృతిన్న చిత్రి౦చాలి అనుకునిపుడు. కనుక 
అనువాదకుడు కూడా తన అనువాద౦ల్ల మా౦డలికాన్ని వాడవలస్థ వస్తి౦ది. ఏ మా౦డలికాన్ని 
ఎ౦చుకోవాలనిది అనువాదకుడ్డకి ఎదుయయ్యయ సభసయ. అపుిడు మూల యచనల్లన్న మా౦డలికాన్నకి దగయిగా 
ఉని లక్షయభాషా మా౦డలికాన్ని అనువాదకుడు ఎ౦చుకోవలస్థ ఉ౦టు౦ది. ఇకుడ గురుి౦చుకోవలస్థన 
విషమ౦ అనువాదాలల్ల మాండలికాల వాడకాన్నకి కాయణ౦ మూల యచనల్లన్న మా౦డలిక ప్రయోగ౦. 
మూల భాషా యచయిత మా౦డలికాన్ని వాడడాన్నకి క ప్రతేయక ప్రయోజన౦ ఉ౦డ్డ ఉ౦టు౦ది. యచనల్ల 
మా౦డలికాన్ని ఎవరు వాడుతునాిరు అనిది కూడా ప్రధానమే. కథకుడు లేదా ఇతయ పాత్రలు ఏవైనా 
మా౦డలికాన్ని వాడవచుా. కథకుడు లేదా ప్రధాన పాత్రలు మా౦డలికాన్ని వాడ్డనటోయితే యచనల్ల 
మా౦డలికాన్నకి ముఖ్యతవ౦ ఉనిటుట లెకు. కోుసారి సామాజిక, ప్రా౦తీమ, సభకాలీన అ౦శాలకు 
స౦ఫ౦ధి౦చిన సమాచారాన్ని యచయిత మా౦డలికాలను వాడడ౦ దావరా పాఠకుడ్డకి ర్భక్ష౦గా 
అ౦దిసాిడు. అ౦టే మా౦డలిక౦ ఇకుడ యచనల్లన్న నేథయ చిత్రణకు(Background) పునాది అవుతు౦ది. 
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యచయిత వాసివిక సమాజ చిత్రణ చేయాలనుకునిపుడు కూడా మా౦డలికాలను యచనల్ల వాడతారు. ఉదా: 
తెల౦గాణ సమాజ చిత్రణ చేయాలనుకుని దాశయథి య౦గాచాయయ తన చిలోయదేవుళ్ళీ నవలల్ల ఆ ప్రా౦త 
మా౦డలికాన్నకి ప్రాధానయ౦ ఇచాారు. యచన మొతి౦ మా౦డలిక భాషల్ల చేమడ౦ ఆధున్నక భాయతీమ 
సాహితయ౦ల్ల కన్నప్తస్తి౦ది. ఐర్భపా, ఇతయ పాశాాతయ దేశాల అధికశాత౦ యచనలో్ల కొన్ని పాత్రలకు 
మాత్రమే మా౦డలిక భాషను రిమిత౦ చేశారు. ప్రమాణ భాష స్తత్రాన్ని పాటి౦చడ౦ ఇ౦దుకు కాయణ౦ 
కావచుా. ‚You will seldom find that writers show dialect consistently or in great 
detail‛ [యచయితలు మా౦డలికాన్ని న్నయ౦తరామ౦గానో లేక అధిక౦గానో వాడడాన్ని మీరు అరుదుగా 
చూసాిరు(Dennis Freeborn. 1986: 212-213). కొన్ని సారుో యచయితలు భిని మా౦డలికాలను 
వాడడమూ కన్నప్తస్తి౦ది. అటువ౦టపుడు యచనల్ల వాటి ప్రాధానయ క్రమాన్ని అనుసరి౦చి అనువది౦చాలి. 
ప్రాముఖ్య౦ లేన్న పాత్రలు మా౦డలికాలను మాటాడో్డనా అనువాద౦ల్ల వదిలివేమవచుా. పాశాాతుయలు 
మా౦డలిక అనువాద౦ల్ల భరొక దితిన్న కూడా చెపాిరు. అదే Literary Dialect. అ౦టే మూల౦ల్ల 
మా౦డలిక౦ పాఠకుడ్డకి కలిగి౦చే భావనను తీస్తకు రావడాన్నకి అనువాదకుడు భాషల్ల, ఉచాాయణల్ల 
మారుిలు చేసాిడు. ఇకుడ ఉయోగి౦చే మా౦డలిక౦ పూరిిగా అనువాదకున్న సృషిట. ఇదే సభమ౦ల్ల 
భరొక అ౦శాన్ని గురుి౦చుకోవాలి. మూల యచనల్ల మా౦డలిక౦లా కన్నప్త౦చే భాష వాసివ౦గా వాడుకల్ల 
ఉని మా౦డలికాన్నకి చె౦ది౦దా? లేక యచయిత కలిి౦చినదా? అని విషమ౦. మూల౦ల్ల Literary 
Dialect ఉనిటోయితే అటువ౦టి భాషను అనువాదకుడు కూడా తయారుచేమవచుా. అయితే మూల 
యచనల్లన్న భాష ఇ౦దుకు పునాది కావాలి. యూర్భప్తమన్ భాషలో్లకి ఇతయ భాషల మా౦డలికాల 
అనువాద౦ చాలా అరుదుగానే జరిగి౦ది. దీన్నన్న ఫటిట పాశాాతయ అనువాదకులు మా౦డలికాలను 
అనువది౦చడాన్నకి ఫదులు పూరిిగా లక్షయభాషా యచనల్ల తొలగి౦చాయన్న చెివచుా. ఇది సరైన అనువాద౦ 
అన్నప్త౦చుకోదు. కనాయశులు౦ నాటకాన్ని ఇ౦గో్లషుల్లకి అనువది౦చిన వెలేారు నారామణరావు 
మూల౦ల్లన్న మా౦డలిక భాషకు ప్రాధానయ౦ ఇవవకు౦డా Standard Englishల్లకి అనువది౦చారు. 
అనువాదకుడు మూలయచనల్లన్న మా౦డలిక౦తో సమానత కలిగిన లక్షయభాషా మా౦డలికాన్ని 
ఎ౦చుకోవాలి. సమానత ఉని లక్షయభాష మా౦డలిక౦ అనడ౦ వలో మూలభాష మా౦డలికాన్ని బాగా 
అధయమన౦ చేమవలస్థన అవసయ౦ ఉ౦ది. మా౦డలికాలల్లన్న యకాలు కూడా మా౦డలిక అనువాదాన్ని 
న్నరే్దశిస్సాియి. ప్రా౦తీమ, సామాజిక/వయి మా౦డలికాలు, వైమకిిక మా౦డలికాలల్ల ప్రా౦తీమ 
మా౦డలికాల అనువాద౦ మిగిలిన అన్ని౦టి క౦టే కషట౦. మూలాన్నకి తగి ప్రా౦తీమ మా౦డలిక 
సవరూ౦ లక్షయభాషల్ల కొన్ని సారుో దొయకకపోవచుా. అదే వయి మా౦డలికాల విషయాన్నకి వస్తి సారూయత 
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గల మా౦డలికాలు రె౦డు భాషల భధయ ఉ౦డే అవకాశాలు ఎకుువ. ఉదా: రైతులు మాటాోడే మా౦డలికాన్ని 
రె౦డు భాషలో్లను గురిి౦చి అనువది౦చుకోవచుా. మా౦డలికాన్ని మాటాడో్డన౦త స్తలబ౦గా రాతల్లకి 
తీస్తకు రాలేభనిది పాశాాతయ యచయితలు ముఖ్య౦గా ఇ౦గో్లషువారి భావన. దీన్నకి కాయణ౦ వారి స్పిలి౦ోగ్ 
వయవసథ. ప్రతి దాన్నకి ఖ్చిాతమైన స్పిలిో౦గ్ ఉ౦డడ౦ వలో ఉచాాయణ మారినపుడు దాన్నన్న అనుసరి౦చి 
స్పిలి౦ోగ్ ను మాయాడ౦ వారికి కొ౦త కషటమైన న్న. ఉదా: A Tale of Two Cities నవలల్ల క్ర౦చర్డ 
అని పాత్ర మాటలను చూడ౦డ్డ. “What d’ye mean?...What do you want to convey to 
your own father, you young Rip? (Page: 272).  అలాగే Lady Chatterley’s Lover 
నవలల్ల D.H. Lawrence వాడ్డన మా౦డలిక౦ చూడ౦డ్డ. ‚Ah’m gettin’ th’ coops ready for 
th’ young bods he said…‛ (Page: 125). పై వాకాయలల్ల Do youను ’d’ye’గా రామడ౦, I 
amను ’Ah’m’గా మా౦డలికాన్ని చిత్రి౦చడాన్నకే వాడారు. అలాగే దాల చివరి అక్షరాలను తొలగి౦చడ౦ 
కూడా కన్నప్తస్తి౦ది. ఇది ఆయా మా౦డలికాల ఉచాాయణను అనుసరి౦చి చేస్థన స్పిలి౦ోగ్. భాయతీమ 
భాషలు ధవనాయతమక లిప్తన్న అనుసరిసాియి కనుక ఇకుడ్డ యచయితలకు ఈ సభసయ లేదు. 
 
4. మా౦డలిక అనువాద౦ – విధానాలు:  

Sienkiewicz (1984: 239) మా౦డలిక అనువాదాన్నకి స౦ఫ౦ధి౦చి నాలుగు ప్రతిపాదనలు 
చేశారు. 

 Image for Image Substitution: మూల౦ల్లన్న మా౦డలిక౦ ఏ అనుభూతిన్న కలిగిస్తి౦దో 
అటువ౦టి ప్రభావాన్ని కలిగి౦చే లక్షయభాషా మా౦డలికాన్ని ఎనుికోవడ౦. 

 Approximate Variety Substitution: మూల మా౦డలికాన్నకి కొన్ని అ౦శాలల్లనైనా 
సమానత కలిగిన లక్షయభాషా మా౦డలికాన్ని ఎనుికోవడ౦.  

 Neutralization: మా౦డలికాన్ని వదిలి ప్రమాణ మా౦డలిక౦ల్లకి అనువది౦చడ౦. 
 Amplification: మూల యచనల్ల లేకపోయినా అవసయ౦ అనుకుని చోట మా౦డలికాన్ని 

వాడడ౦. 
మా౦డలిక అనువాద౦పై రిశోధన చేస్థన Leszek Berezowski ది విధానాలను 

ప్రతిపాది౦చారు.  
 Neutralization:  మా౦డలికాన్ని వదిలి ప్రమాణ మా౦డలిక౦ల్లకి అనువది౦చడ౦. 
 Lexicalization:  మూల౦ల్లన్న మా౦డలిక దజాలాన్నకి మాత్రమే రిమితమైన అనువాద౦. 
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 Partial Translation: మూల౦ల్లన్న మా౦డలిక౦ ఉచాాయణను అనుసరి౦చి లక్షయభాషను 
మాటాోడడ౦. 

 Transliteration: లియ౦తరీకయణ 
 Speech Defect: లక్షయభాషల్ల పాత్రల స౦భాషణలో్ల /భాషా ధవనులను అసహజ౦గా 

లికి౦చడ౦ దావరా మూల౦ల్లన్న మా౦డలిక అనుభూతిన్న కలిగి౦చడ౦.  
 Relativization: మా౦డలిక అనువాదాన్ని గౌయవాయిక దాలు, ఉదేేశిస్త దాలకు రిమిత౦ 

చేమడ౦. 
 Pidginization: మూల౦ల్ల ప్తడ్డిన్ ఉ౦టే అనువాద౦ల్ల కూడా ప్తడ్డిన్ ను వాడడ౦.  
 Artificial Variety: లక్షయభాషల్ల సహజ౦గా లేన్న కొతి మా౦డలిక౦ల్లకి మూల 

మా౦డలికాన్ని అనువది౦చడ౦ 
 Colloquialization: లక్షయభాషల్ల సహజ౦గా ఉని వాడుక భాషల్లకి మూల మా౦డలికాన్ని 

అనువది౦చడ౦. 
 Rusticalization: లక్షయభాషల్లన్న ప్రా౦తీమ మా౦డలిక౦ల్లకి మూల మా౦డలికాన్ని 

అనువది౦చడ౦. (Leszek Berezowski. 1997: 42-81). 
 
5. తెలుగు అనువాద నవలలో్ల మా౦డలిక౦: 

తెలుగు అనువాద నవలలో్ల మాండలిక భాషా ప్రయోగ౦ విసిృత౦గానే జరిగి౦ది. ఉదా: 1977ల్ల 
ప్రస్థది కనిడ యచయిత శిస్వరాభకాయ౦త్ రాస్థన భయళి భణణగె” నవలను ’భయల స్తదాయన్నకి’ పేరుతో 
తిరుభల రాభచ౦ద్ర అనువది౦చారు. యచన అ౦తా సాఫీగానే వాడుక తెలుగుల్ల జరిగినా అకుడకుడా 
అన౦తపుయ౦ ప్రా౦తపు తెలుగు మా౦డలిక దాలు కన్నప్తసాియి. ఉదాహయణకు వడవోాడు(వడ్ర౦గి), 
ప్తటారీ(గాదె, గరిస్ప, కూటి), బొఫబరుగుడ్డ(భసీదు), ఎడనీరు(లేత కొఫబరి నీళ్ళీ) , కావలి కొప్పియ, 
ఆమక౦(కుదువ), వేసరుకోవడ౦(విస్తగు చె౦దడ౦), అ౦గళ౦(ము౦గిలి) వ౦టివి. వీటిల్ల కొన్ని 
దాలకు అనువాదకుడే అరాథలను ఇచాారు. కొన్ని౦టిన్న పాఠకుడు స౦దరాోనుసాయ౦ అయథ౦ 
చేస్తకోగలిగినా అయథ౦కాన్న దాలు ఇ౦కా కొన్ని ఉనాియి. ఉదా:కశానగాడు, తలతగిి౦చుకొన్నరావడ౦, 
సవతిపైన ప్తలో. “అయథ౦ తెలిమన్న మారుమూల దాల నుయోగి౦చాలని కోరిక కొ౦తభ౦ది కవుల 
కు౦డవచుానేమో కానీ నవలా యచయితకు ఉ౦డకూడదు. అతడు న్నతయ వయవహాయ౦ల్లన్న దజాలాన్ని, వాకయ 
న్నరామణాన్ని ఉయోగి౦చవలస్థ ఉ౦టు౦ది”(వె౦కట స్తఫబమయ, వల౦ోపాటి. 1994: 86). పాశాాతయ 

<35-47>



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

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 18:9 September 2018 

Chaitanya AVVK, Ph.D. Research Scholar 

An Analysis of Dialect in Telugu Translated Novels 

నవలకు తొలి రూ౦గా చెపేి రాబిన్ సన్ క్రూసోలోల్ల కూడా మా౦డలిక ఛామలు కన్నప్తసాియి. రాబిన్ సన్ 
దగియ న్నచేస్త ఫ్రైడే పాత్ర ఈ మా౦డలికాన్ని మాటాోడుతు౦ది. దీన్నన్న మా౦డలిక౦ అనడ౦ క౦టే ప్తడ్డిన్ 
(Pidgin)అనడ౦ ఉతిభ౦. ప్తడ్డిన్ అ౦టే వేరు వేరు భాషలు, స౦సుృతులకు చె౦దిన వయకుిలు కచోట 
చేరినపుడు వారి భధయ స౦భాషణ కోస౦ రె౦డు భాషలో్లన్న దాలను అవసయ౦ మేయకు వాడుకోవడ౦ వల ో
ఏయిడ్డన భాష. ఉదా: ‚Why you angry mad with Friday what me done?‛ I asked him 
what he meant: I told him I was not angry with him at all. ‚No angry! No 
angry!‛ says he repeating the words several times. ‚Why send Friday home 
away to my nation?‛(Daniel Defoe.1719: 361). తెలుగుల్ల దీన్నకి అనువాద౦ వచిానిటికీ 
మా౦డలికాన్నకి అ౦తగా ప్రాధానయ౦ ఇవవలేదు.  

90వ దశక౦ల్ల వచిాన అనువాద నవలలో్ల భధురా౦తక౦ రాజారా౦ అనువది౦చిన చిత్ర స్త౦దరి 
నవలను పేరొునాలి. తమిళ౦ల్ల అఖిలన్ రాస్థన ఈ నవల జాానపీఠ పుయసాురాన్ని పొ౦ది౦ది. ఈ 
అనువాద౦ల్ల గ్రా౦థిక, వాయవహారికాలు కలిస్థ కన్నప్తసాియి. ఉదా: ‚కలినా కౌశలాన్న కికుడ అడిుకటటలు 
వేమకపోవడ౦ వలో ఎవరెవరి భనోధరామన్న కనుగుణయ౦గా వాళ్ళీ బొభమలు గ్లస్తినాిరు‛(రాజారా౦, 
భధురా౦తక౦. 2014: 103). ‚ఆన౦ది అలాగే అవనతముఖిగా న్నశాల౦గా న్నలఫడ్డపోయి౦ది‛ 
(రాజారా౦, భధురా౦తక౦. 2014: 329). యతె౦చిపోవడ౦ (పారిపోవడ౦), బికురి౦చడ౦, 
వేగిరి౦చడ౦, ట్టటకాచినటుట, అచుాకోవడ౦(పూచీ డడ౦), అవాలాిడడ౦(పూచీ డడ౦), నుగుినూచ౦ 
చేమడ౦(పొడ్డ పొడ్డ చేయు) వ౦టి దాలను రిశీలి౦చినపుడు రామలసీభ మా౦డలిక౦ ఉ౦దన్న 
తెలుస్తి౦ది. ఈ దాలు పాత్రల స౦భాషణలో్లకాక యచయిత(ఇకుడ అనువాదకున్న) వయణనలు, వివయణలో్ల 
కూడా కన్నప్తస్తినాియి.  

రాజారా౦గారు రామలసీభ మా౦డలిక౦ల్ల భ౦చి కథలు రాశారు. వారి భాషల్ల, రాతల్ల ఆ 
ప్రా౦త మా౦డలిక ప్రభావ౦ సహజమే. కానీ అనువాద యచనల్ల ఇటువ౦టి దాల వాడకాన్ని ఏ మేయకు 
అనుభతి౦చ వచానేది రిశీలి౦చ వలస్థన అ౦శ౦. 

యచనల్ల మా౦డలికాన్ని ఎ౦త మేయకు వాడారు అనిది కూడా రిశీలి౦చ వలస్థన అ౦శమే. 
పాశాాతయ యచయితలు మా౦డలికాన్ని కొన్ని పాత్రలకే రిమిత౦ చేస్థ యచనలు చేశారు. ఛారెసో్ డ్డకెన్్ యచన 
Hard Times కూడా ఈ కోవల్లకే వస్తి౦ది. ఈ నవలల్ల సీటఫెన్ బాకో్ పూల్ అని పాత్ర దావరా 
మా౦డలిక౦ లికి౦చారు. సీటఫెన్ ఆనాటి ఇ౦గో౦డుల్లన్న న్నయక్షరాస్తయలైన కారిమక వయి మా౦డలికాన్ని 
మాటాోడతాడు. పారిశ్రామిక విోవ౦తో ఇ౦గో౦డు ఉతియ ప్రా౦తాలో్ల మిలోు, గనుల రిశ్రభలు వృది ి

<35-47>



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

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 18:9 September 2018 

Chaitanya AVVK, Ph.D. Research Scholar 

An Analysis of Dialect in Telugu Translated Novels 

చె౦దాయి. దీన్నతో కారిమక వయిము, ఆ వరాని్నకి చె౦దిన భాషా వైవిధయమూ ఏయిడిాయి. ఈ కారిమక వయ౦ి 
టో పాఠకులల్ల సానుభూతిన్న ఏయియచడాన్నకి, పారిశ్రామికీకయణ వలన ఏయిడి సామాజిక వయి భేదాలను 
చిత్రి౦చడాన్నకి డ్డకెన్్ మా౦డలికాన్ని సాధన౦గా వాడుకునాిడు. ఉదా: I’ve tried a long time and 
‘ta’nt got better. But thou’rt right; ‘t might mak folk talk, even of thee. Thou 
hast been that to me, Rachael through so many year: thou hast done me so 
much good and heartened of me in that cheering way, that thy word is a law to 
me. Ah, lass and a bright good law! Better than some real ones.‛ (Charles 
Dickens. 1850: 66). 

 ‚అవును రాషెల్. నీవు చెప్తి౦ది న్నజమే. ఆల్లచి౦చకు౦డా హాయిగా ఉ౦డాలన్న ఎ౦తో 
ప్రమతిి౦చాను. కాన్న లాబ౦ లేదు. అలా ఉ౦డలేకపోయాను. భన నేసాిన్ని గురి౦చి ప్రజలు అనేక 
విధాలుగా ఆడ్డపోస్తకునాిరు. అపుిడు నీవు ననుి ఎ౦తో ఒదారాావు. నీ మాట నాకు ప్పటటన్న కోట. 
శాసన౦!- అనాిడు సీటఫెను!‛ (రాభదాస్త, బెల౦ోకొ౦డ. 2015: 58). మూల౦ల్ల కన్నప్౦చిన మా౦డలిక 
భేదాలు అనువాద౦ల్ల కన్ని౦చడ౦ లేదు. చాలా వయకు ప్రమాణ మా౦డలిక౦ల్లకి అనువది౦చారు. 

మా౦డలిక భాష కన్నప్త౦చే భరొక నవల రాఫర్డట లూయీస్ సీటవెన్ సన్ రాస్థన Treasure 
Island. ఈ నవలల్ల సముద్రపు దొ౦గల భధయ సాగే స౦భాషణలో్ల ఎకుువగా మా౦డలిక౦ కన్నప్తస్తి౦ది. 
ఇ౦గో౦డు నైరుతి ప్రా౦త౦ల్ల మాటాోడే మా౦డలిక౦ ఇది. సీటవెన్ సన్ దీన్నన్న ఎ౦చుకోవడాన్నకి చారిత్రక 
కాయణమే ఉ౦ది. దిహేడవ శతాఫే౦ల్ల అధిక౦గా సముద్రపు దొ౦గలు ఇ౦గో౦డు నైరుతి ప్రా౦తాల 
ను౦డే వచాారు. అ౦దువలోనే నవల మొతి౦ల్ల వారి మా౦డలికానేి వాడారు. ఉదా: 

 ‚Ax your pardon, Sir, returned one of the men: ‘you’ are pretty free with 
some of the rules.‛ (Robert Louise Stevenson. 267). 

 Why did they want out? I dunno, but it’s pretty plain they wanted it‛ 
(274). 
పై వాకాయలల్ల Askను Axగా, don’tను dunnoగా మాటాోడడ౦ల్ల మా౦డలిక లక్షణాలు 

కన్నప్తసాియి. న౦డూరి రాభమోహన రావు ’కా౦చనదీవ౦’గా ఈ నవలను తెలుగు చేశారు. ఇ౦గో్లషుల్ల 
కన్నప్త౦చే మా౦డలిక ఛామలేవీ తెలుగు అనువాద౦ల్ల కన్నప్త౦చవు. కు లా౦గ్ జాన్ స్థలవర్డ పాత్ర 
మాత్రమే తసా్దిమయ అని మాటను వాడతాడు. మిగిలిన నవల అ౦తా ప్రమాణ తెలుగు మా౦డలిక౦ల్ల 
సాగుతు౦ది.  
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ప్రా౦తీమ, సా౦ఘిక పునాదులు రె౦డ్డటి కలయిక వల ో ఏయిడ్డన మా౦డలికాలు అమెరికాల్ల 
కన్నప్తసాియి. అమెరికాల్లన్న ఆఫ్రికా మూలాలుని ప్రజల ఇ౦గో్లషును ఇ౦దుకు ఉదాహయణ చెివచుా. ఈ 
మా౦డలిక౦ల్లన్న పాశాాతయ యచనల అనువాదాలు కూడా తెలుగుల్ల కన్నప్తసాియి. ఎలెక్్ హక్్ లీ Roots  
నవలను ఏడు తరాలు పేరుతో సహవాస్థ, హారిమట్ బీషర్డ సోలోివే Uncle Tom’s Cabin నవలను టామ్ 
మాభ ఇలోు పేరుతో దిగవలిో వె౦కటశిస్వరావు, మాయిరెట్ మిచెాల్ రాస్థన Gone with the Wind  
నవలను చివయకు మిగిలి౦ది? పేరుతో ఎమ్. వి. యభణారెడ్డి, హోవారి్డ ఫాస్ట Freedom Road నవలను 
స్తవచాాథ౦ పేరుతో య౦గనామకభమ,  Spartacus  నవలను అదే పేరుతో ఆకెళీ కృషణమూరిి తెలుగు 
చేశారు. మొదటి మూడు నవలలు కే కాలాన్ని, ప్రా౦తాన్ని చిత్రి౦చే నవలలు. అమెరికా అ౦తరుయద ి
సభమ౦ల్లనూ అది గడ్డచిన తరువాత ఏయిడ్డన రిస్థథతులను ఈ నవలలు చిత్రిసాియి. బాన్నసలుగా 
అమెరికాల్ల ఫతుకుతుని ఆఫ్రికనుో/నలవోారి జీవితాలను చిత్రి౦చిన నవలలు ఇవి. బాన్నసలకు చదవడ౦, 
రామడ౦ అనేవి ఆ కాల౦ల్ల న్నషిదాిలు. అ౦దువలో వారి ఇ౦గో్లషు క కొతి మా౦డలికాన్ని తయారు 
చేస్థ౦ది. టామ్ మాభ ఇలుోల్ల టామ్, హేలీ, ఏడుతరాలు నవలల్ల ఫిడేలమయ, చివయకు మిగిలేది?ల్ల 
మామీ పాత్రలను ఇటువ౦టి మా౦డలికాన్నకి ఉదాహయణగా చెివచుా. ఈ మా౦డలిక౦ అమెరికా దక్షిణ 
రాషాాలల్లన్న ఇ౦గో్లషు భాష ను౦డ్డ ఏయిడ్డ౦ది. African American Vernacular English 
(AAVE)గా పైలిచే ఈ మా౦డలిక పుటుటకకు సఫ౦ధి౦చి భిని వాదాలు ఉనాియి. పై నవలలను తెలుగు 
చేస్థన అనువాదకుల౦దరూ ఈ మా౦డలికాన్ని న్నయక్షరాస్తయల మా౦డలిక౦గానే అనువది౦చారు.  ఉదా:  
‚I foun’ out, she told him one day, ‚dat massa done writ out a will that if he die 
an’ ain’t got married, his slaves gon’ go to little Missy Anne. But de will say if 
he do marry, den he wife would git us slaves when he die‛(Alex Haley. 1992: 
320). 
 
‚నీకీ స౦గతి తెలుసోలో లేదో! అమయ వీలునామా రాశాడ౦ట, తను భళ్ళీ ప్పళ్ళీడకు౦డా చన్నపోతే తన 
బాన్నసల౦తా మిసీ్ ఆనీ ఆసివుతాయన్న అ౦దుల్ల రాశాడ౦ట! ప్పళ్ళీడ్డతే భనభ౦తా అతన్న భాయయకి 
దకుుతాభ౦ట!‛ (సహవాస్థ. 2017: 106).  

పై అనువాద౦ల్ల సహవాస్థ చేస్థన వాడ్డన మా౦డలిక౦ ఏ ప్రా౦తాన్నకీ చె౦ది౦ది కాదు. క 
యక౦గా ఈ మా౦డలికాన్ని అనువాదకుడే తయారుచేస్థ వాడారు. అ౦దువలో దీన్నన్న Literary 
Dialect(సాహితయ మా౦డలిక౦)గా రిగణ్వ౦చవలస్థ ఉ౦టు౦ది.  
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 కు యభణారెడ్డిగారు మాత్ర౦ చివయకు మిగిలి౦ది? ల్ల రామలసీభ మా౦డలికాన్ని వాడారు. 
అయితే ఆమన వాడ్డన కొన్ని దాలు కొన్ని ఇతయ ప్రా౦తాల వారికి తెలిస్త అవకాశ౦ లేదు. ఉదా: 
ఉరువులు(దేవున్న కంకయయమునక విన్నయోగించు వస్తి సాభగ్రి), అ౦బేద, కొతుకు(స౦కోచ౦తో 
మాటాోడడ౦, వయణల్ల౦తో మాటాోడడ౦), కుదుగేా(సవమ౦గా), నెయస్తకోవడ౦(తిటుటకోవడ౦) వ౦టివి. 
విబకిి ప్రతయయాలను కూడా రామలసీభ, తెల౦గాణల్లన్న కొన్ని ప్రా౦తాలో్ల వాడే భాష ఆధాయ౦గా 
వాడారు. ఉదా: “కు న్నమిష౦ ఇలా వచిా నా కుల్ల కూర్భా౦డ్డ(యభణారెడ్డి, మ౦. 2012: 
416).‚ఆమె కుల్ల ఆపాయమమైన చిరునవువతో న్నలఫడ్డవు౦ది మెలనీ‛ (యభణారెడ్డి, మ౦. 2012: 
112). పుసిక౦ చివయనైనా అనువాదకుడు పాఠకులకు కొతి అన్నప్తసాిమని దాలకు అయథ వివయణలు ఇచిా 
ఉ౦డవలస్థ౦ది. నవల భధయల్ల కే క చోట బాకో్ మెయిల్ దాన్నకి వివయణ ఇచాారు. అది నేడు చాలా 
భ౦ది తెలుగు వారికి తెలిమన్న ద౦ కాదు. 

తెలుగు మాదిరిగానే తమిళ భాషల్లను అనేక మా౦డలికాలు ఉనాియి. ఫటిటకల్లవ(భటటకుళపుి 
పేచుా తమిళ్), బ్రాహమణ, భధయ, కొ౦గు, కుభరి, అమయ౦గార్డ, భద్రాస్త, భధురై, తిరునలేవలి, న్నగుమొబ, 
స౦కేతి వ౦టి మా౦డలికాలు ఉనాియి. పాత్రోచిత౦గా ఆయా మా౦డలికాలను యచనల్ల వాడుకుని 
యచయితలు తమిళ౦ల్లనూ కన్నప్తసాిరు. ఉదా: జమకా౦తన్ తమిళ౦ల్ల రాస్థన రు నడ్డగై నాడగ౦ 
పారిురాళ్(క నటి నాటక౦ చూస్తినిది) నవలను తెలుగుల్ల కళ్ళయణ్వ పేరుతో జిళ్ళీలో బాలాజీ 
అనువది౦చారు. చాలా వయకు పాత్రలు భద్రాస్త మా౦డలిక౦ల్ల స౦భాషిస్తి అణాణసామి(తెలుగుల్ల 
ఆన౦దరావు) బ్రాహమణ మా౦డలిక౦ల్ల స౦భాషిసాిడు. ఉదా: கல்னாணீ! ான் இவரப உக்கு 

அிமுகப்டுத்தி ரவக்கணும். நிஸ்டர் ...பங்க! நன்ிச்சுக்குங்க ஸார். ம் 

எிநி நம்ர் ஒன். அதுக்காக ான் நகாஞ்நெம் ஓவபா ெத்தம் பாட்டுட்படன். 

ஐ னாம் ஸாாீ நிஸ்டர் பங்கா! ீங்க இருன்து ாடகம் ார்துவிட்டுத்தான் 

பாகணும். ீங்க திட்டுங்பகா. அதாப பவானில்ர. ஆால் ாடகம் 

ார்துட்டுப் பாங்பகா(కలాయణీ! నాన్ ఇవరై ఉనకుు అరిముగిడుతిి వైకుణుమ్. మిసటర్డ య౦గా! 
భన్నిచుాకు౦గ సార్డ. న౦ఫ ఎన్నమీ నె౦ఫర్డ వన్. అదుకాుగ దాన్ కొ౦జెమ్ ఒవరా చతిమ్ పోటుటటేటన్. ఇ 
యామ్ సారీ మిసటర్డ య౦గా. నీ౦గ ఇరు౦దు నాడగ౦ పారుివిటుటతాిన్ పోగణుమ్. నీ౦గ తిటుట౦గో. అదనాలే 
యవాఇలెలో. ఆనాల్ నాడగ౦ పాతుిటుట పో౦గో) (ஜயகாந்தன். 2002:32). 

కళ్ళయణీ నేను ఈమనుి నీకు రిచమ౦ చేయాలి. ఇతను మిసటర్డ...దివాకర్డ(తమిళ౦ల్ల య౦గా 
ఇకుడ దివాకర్డ అయాయడు) భన ఎన్నమీ నె౦ఫర్డ వన్. అ౦దుకే నేను కాసి ఒవర్డ గా మాటాోడేశాను. 
అయామ్ సారీ మిసటర్డ దివాకర్డ. మీరు చివరి వయకు ఉ౦డ్డ నాటక౦ చూస్త వెళ్ళీలి. మీరు ఎనెలినా తిటట౦డ్డ, 
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అయినా పయవాలేదు, కానీ నాటక౦ చూస్త వెళ్ళీలి-(బాలాజి, జిళ్ళీలో. 2006: 09). తెలుగుల్ల ఇటువ౦టి 
మా౦డలిక౦ లేదన్న చెిలేము కాన్న సాహితయ౦ల్ల నేడు వాడుకల్ల లేదు. ఫహుశా ఈ కాయణ౦ వలోనే 
అనువాదకుడు ప్రమాణ మా౦డలిక౦ల్లకి అనువది౦చాడు.  

మార్డు టేవన్ హకెల్ బెరిఫీన్ నవలల్ల చాలా పాత్రలు మా౦డలిక౦ల్ల స౦భాషిసాియి. ఈ నవలను 
న౦డూరి రాభమోహన రావు తెలుగు చేశారు. మూల౦ల్ల కన్నప్త౦చినన్ని మా౦డలిక భేదాలు 
అనువాద౦ల్ల కన్నప్త౦చవు. తెలుగుల్ల ఇ౦కా రె౦డు భహానగరాలు, హారీపోటర్డ, మొపాసా కథలు, 
భృతజీవులు(న్నకొలాయ్ గొగోల్ నాటక౦) వ౦టి అనువాద యచనలో్ల మా౦డలిక ఛామలు కన్నప్తసాియి. 
మొతి౦ మీద ఈ యచనలను రిశీలి౦చినపుడు తెలుగు నవలానువాదకులు మా౦డలికాల అనువాద౦ల్ల 
ప్రధాన౦గా మూడు దతిులను పాటి౦చాయన్న చెివచుా. కటి మా౦డలికాన్ని వదిలి ప్రమాణ 
మా౦డలిక౦ల్లకి అనువది౦చడ౦. రె౦డు అనువాదకుడు కొతి సాహితయ మా౦డలిక౦తో మూల 
మా౦డలికాన్ని అనువది౦చడ౦. మూడు మూల భాష మా౦డలికాన్నకి దగయిగా ఉ౦దనుకుని లక్షయభాష 
మా౦డలిక౦ల్లకి అనువది౦చడ౦. తెలుగు అనువాదాలల్ల ఈ మూడో ప్రక్రిమ అ౦త ఎకుువగా 
జయగలేదు. మా౦డలిక అనువాదాన్నకి పూనుకునే ము౦దు అనువాదకుడు మూలయచన మా౦డలికాన్ని అయథ౦ 
చేస్తకోవడమే కాక మూలాన్నకి తగి లక్షయభాష మా౦డలికాన్ని ఎ౦చుకోవాలి. అ౦టే లక్షయభాషల్ల ఉని 
వివిధ మా౦డలికాలను అనువాదకుడు రిశీలిలి౦చాలి. అయితే అన్ని మా౦డలికాలను అవగాహన 
చేస్తకోవడ౦ ఎవరికనా సాధయభయ్యయ న్నకాదు. ఇ౦దుకోస౦ మా౦డలిక దకోశాలను తయారు 
చేస్తకోవలస్థన అవసయ౦ ఉ౦ది. ఇతయ సాహితయ ప్రక్రిమలైన కవితవ౦, కథ, నాటక౦ మొదలైన వాటిల్ల 
మా౦డలిక అనువాద విధానాలపై భరి౦త రిశోధన జయగవలస్థన అవసయ౦ ఉ౦ది.    
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