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ల ాలం త ా!త ఇద ర$ %త&ల' ఒక )*+ల, -రసప./ర$.
2+3ాల'3ా ఉ56డ1.

అందుల, ఒకడ1

7ం.ో9ాడ1 పలక :ం; సంగ-ే%ట? అ.@3ాడ1. "5ల'గ 5Aలల BCతం మ

బEమ3ార$ చ?GHయర$. GHతI GHతI ఓ ప2ెక ాల' 5 LMర ాNి GHయర$. మPణRలS BCతం
మ TUనతV GHతI GHతI ఐ2ెక ాల XబY :-Zట ాNి GH[ం2+. 7ణ RలS BCతం మ దూరప] చుట^ ం
ఒాయన GHతI GHతI ఒక ప2ెక ాల మ3ాణ_ 5 LMర L`ట^ a GHయర$... " ఇల ెపbక'GHతI
-ెగ బEధపడ1త&న6 9ా.@?
GH3hటi^క'569ా"
GHలoదు..

7ం.ో9ాడ1 జde3ా చూసూ
V
"Gాపం ఇంతమం2+? ఒfgా :

అ? జdeప./డ1.

అందుక' jదటa 9ాడ1,

"గత 5Aల klల'3ా ఎవరn

XతV 3ా ఈ 5Aలల,5q ఆNిV కలవలoదు అ? 5qను బEధపడ1-Zంటs  ప ామరtల 3kల

కu.5.. " అ? గటa^3ా బEవ]ర$మ56డ1.
*****
Gాఠక'లల, లమం2+B -ెeNిన2ే అ[న ఈ వ ంగ గewక,

మనల, ల మం2+B

అయ;తం3ా వేx 9ారసత!ప] ఆసుVల yద ఉన6 యవ కళ{క' కటa^నటi
S 3ా చూL`డ1త&ం2+.
L`దల' ఆసుVల' సంGా2+NMV3ా? 3|రవమ ా దల' ఇవ!? ాలంల, అడక'}ం. వ;xన ఆNిV ?
ాద5లంటs హృదయ 9Aౖాల ం ల ఉం.e.

లo2 [ Nితపl ల, ా లoక సర!సంగ

ప :- గల56 అ[ ఉం.e.
ఆసుVల' సంGా2+ం; LిలSలక' 9ారసత!ం3ా ఇవ!డం అన62+ ఎపbడ1 ఎవ : నుం.@
GారంభTం2ో ెపwలoం 3ా ఇ9ాళ మం; ెడ1 7ంటa మPలT ?ల'gHVం2+.

టEటEల',

 S ాల' ేNిన కృి 9ారసత!ం3ా అం2+ంచడం వలS 5q క2 తర$9ా త ాల 9ార$ ఇంా
L`ంGం2+ంచ.?B అవాశం లం;ం2+!

అ2ే 9ాళ{ LిలSలf 3ాక ఇంా పEవంత&లవ :75 ఇNMV ఇంా బE3ా అవృ+ ేNి

ఉం.ే9ార$ అన6 9ాదన కu. లoకGHలoదు. ా అల ేNి మన కా^ :-?6 మన కడ1ప]న ప]టa^న 9ాళ{క' ాక 2 fGH[9ాడ1
ఎంత పEవంత&.ై5 ఇవ!లoమ. కన6 మమారం అటiవంటa2+. అ[-ే -తల' ఇ;xన 2?? Tర$గపఱ; L`ంGం2+ే9ా.ే
?జTన 9ారసుడ1 అ? X?యడబడ-డ1.
ఆ :క సంబంధTన షయల నుం; మన ఆల,చ5 సV ృ L`ం; చూNMV అసల' మనవ జd jతV ం అవృ+ fవలం
9ారసత!ం అం2+ప]చుxక'5q గణం మ?ిB ఉండటం వలoS gాధ మ[ం2+. ఆ2+ మనవ]డ1 ?పb కనుక'}? 9ాడ1వడTU ాక ఆ

జd5?6 తన తర$9ా త ాలక' అం2+ండ1 9ారసత!ం3ా. అల అం2+ప]చుxగe3f గణమ, బ+ L`ంGం2+ంచుగe3:-ే
అ5qక ఇతర వ]లu మనవ]లంత పE సంపదల' L`ంGం2+ంచుగe3f9q.

స :XతV 5గ :క- ? ాణంల, మ?ి-Z GHటప.ే9q.

ఒక}మటల, ెGాwలంటs ఇ9qళ మనం ఇల ఒక Eషల, పపంచంల, ఏ2ో మPల కuర$x? 9ాNMV శ!మం- ఒక}gా :3ా
చదవ]గe3:న అవృ+ అం- 9ారసత! ఫeతTU! లoక'ంటs ప మ?ీ మ{ ?పb, మ{ చకCం కను3hంట ఎపwటa ఆ2+ Nిల,
ఉం.ే9ాళ{TU! మన జdనం, మన Eష, మన ఆల,చన, మన అవృ+ అం- 9ారసత! ఫeతTU.
ఐ-ే, ఈ షయం మనక' -ెeయ?2ేy ాదు, ం- ాదు. ా ఇందుక' న6ం3ా జ :3:-ే5q ఆశxర ం. అం2+వ;xన
ప]5దులను కuల2ోసుక'? XతV 3ా మ{ 3kత&ల' తవ]!క'ంటs "అ ! Gాపం" అ?LిసV ుం2+. మనం న%5 నమకGH[5
ఇ9qళ -ెల'గNీమల,? Xంతమం2+ TU*వ]ల వలS జర$గత&న62+2ే అంటs 2+గ ¡మ కల'గక'ం. ఉండదు.

మన 9ారసత!ం3ా

వ;xన మన Eష ప]5దులను ప¢6ంచటTU ాక ఆ ప]5దులను కuల2ోNి 9q f భవంత&లo9£ కటE^ల? ;సూ
V ఒక XతV
సం2+గతక' పజdా?6 గ : ేసV ూ56ర$ Xంతమం2+ ఆధు?క TU*వ]ల'. -ెల'గ Eషల, సంస}ృత ప2ల 9ాడ1క? ఈస.@సV ూ
ఈ మధ వసుVన6 9ా2ల' gామన పజను ఆశx ా ?B గ : ేసV ు56[. ఆ మచxటs%ట¤ ప :e2ం.
-ెల'గ Eష ¥ర$ -ెను6ల', పదజdలం, Eవ వ Vకరణ, ? ాణం ఇ- 2+ అంాల అ*రం3ా -ెల'గ,సంస}ృ-లక' దగ¦ :
GHeక ఉంద? శ-బEల'3ా అందరn Eసూ
V 56ం.
ఘంటEపధం3ా ¥ ా?ంర$ L`దల'.

ఆ GHeక ఎంత దగ¦ :2+ అంటs సంస}ృతం "మతృ Eష"

అనగe3:నంత అ?

అ[-ే ఈ5డ1 -ెల'గ Eషక' Gాాxత Eషల పEవం వలS జర$గత&న6 నా^లనుం;

ర¨@ంచ.?B, -ెల'గ Eష ప :ర¨@ంచడం సమ?, Eషను ప2+ ాలల' ?లపటం సమ? ప ా[ Eా ప2ల 9ాడ1క త3:¦ం;
-ెల'గ ప2లను  :3ా 9ా.లన6 ఉద మం Gారంభమ[ం2+.

ఈ ఉద మం వలS -ెల'గ భత గ :ం; పటa^ంచుక'5q 9ార$

బయల'2ే ారన6 ఆనందం కల'గత&56, ఆ ఉ-©హం X2+3ా % y :, సంస}ృత ప2లను 9Ae9qయల5qంత3ా L` :3:GHవడం
చూNMV సయం కల'గత&ం2+.

Eర¥యTన2+ ాబటa^ సంస}ృత ప2లను ?ల'ప]9ాల?,

Gాాxత Tన ాబటa^ ప2లను

9ాడకuడద?, ª3k«క స :హదుల' ఏ ాwటi ేయటం ఉ2ేశ ం ాద? గ¬
C ంచవలNిన2+.
[ Eష7న మPలం ఇ2+ అ? ? :ష^ం3ా ెపwలoం. [ Eా ఒక} klల, ప]టs^2+ ాదు. ఒక} gా :3ా అవత :ంే2+ ాదు.
Eష,

జనgామన ంల,ం; X?6 య3ాల బEటi కCTULి L`ర$గతI వసుVం2+.

కCమం3ా కటi^బEటi
S -

అన3ా 9ా కరణమ,

పదబం*ల' ఏరwడ-[. అల ప :వరV నం ెందుతI ప :ప®ర మ[ ల L`ంGంద.?B వ క'Vల', ప :N ిత&ల', ఇంా 9q f Eషలu
ారణం అవ]త&ంటE[.

ఏ9Aౖ5 మం; ల¯ణల' ఇతర Eషల,S క?Lిం;నప]డ1 9ాటa? మన Eషల, కuడ1క'? Eషను మ :ంత

సు°తం ేయవచుx.

అల "సంస} :ంపబ.@న"

Eష అ[న "సంస}ృతం"

నుం.± -ెల'గక' అ5qక *త&వ]ల',9ా కరణ

?యమల' 2+గమ అ[ ఉంటE[. మం; ఎక}డ156 ¥సువచుx క2. అ వ;x ే ాక మన Tర$గల' మనం L`ట^ iక'?
S ) మ :ంత3ా మన Eషను ఉ2²Lింపజfసువడం మ2వహం. అల ేసుక'న6ందుక'
(ప2 లల, య ?యమల' ే :xనటi
గర!ప.e. మన Eష సV ృ L` :3:ంద?, మనం ేర$xక'న6 అంాలక' Tర$గ L`ట^ iక'56మ? సంబరప.e.
మ : ఈ5డ1 మనల, X2+మం2+ ఎందుక' అన * Eసూ
V సంస}ృత ప2ల 9ాడా?6 తక'}వ3ా ేNి చూప]త&56 k
అర ం ావడంలoదు.

మన -త3ా : క56 7ండ1 అంతసుVల' ఎక'}వ కటE^మ? సం-Zింe క2..

ఇంా )ల[-ే మ k 7ండ1

అంతసుVల' కట^ టం Eవ ం.

అంబE 3ార$ ఎం-Z శCమ :x ఒక L`ద gామ³జd ?6 ? :NMV 9ా : ప]త&ల' ఈ5డ1 2?6

ఇం7ంత3ా వృ+ ేసV ు56 k మనక' -ెeయ?2+ ాదు. అ2+ 9ార$ గర!ప.ే అంశం అ? మనం అందరమP అం3´క :ం;నప]డ1 మన
Eష పటS అ2ే ఎందుక' వ V :ంచదు?
ఈ5డ1 "gాµ^ ్ 9q·"

గ :ం; -ెeయ?9ార$ండర$.

అందుల, ఇపbడ1న6 XతV gాంప2యం,

"Object

Oriented

Programming(ఆబ¸¹^ ఓ :[ºంట»¼ GH3ా%ం½
)". ఈ ప¾ ల, మఖ షయం, "Inheritence" అన3ా 9ారసత!ం. ఈ ప¾ ల,
C
కలనయంతం (Computer),
తయర$ేసుక'ంటiం2+.

ార కCమం (Program)? అనుస :ం; ఒక సమస gాధనక' ావe©న వసుVవ]లను
ఆ తయ ´ల, ప వసుVవ® 2? ప® ´!క'లనుం.@ ఎం-¿ Xంత jతV ంల, X?6 9ారసత! ల¯ణలను

-ెచుxక'ంటiం2+, మనుష&లల3ా. ఉ2హరణక', మనం బసు© నుం.@, బసు© బం.@ నుం.@ వ;xందనుXం2మ. మనం క2+లo
ల¯ణ?6 2? -త అ[న బం.@ నుం.@ Gందుత&ం2+. అల సమస gాధన సుల'9Àత&ం2+. మPలం (Base Class) అ[న బం.@
లoక'ం. మనం తయర$ేయలoం. అన3ా బం.@, మ5?B ఉపస% (sub-set). ఇ2ే ణంల, ఆల,;NMV Eషలనూ )టa-Z
GHలxవచుx.

-ెల'గ Eష మPలం సంస}ృతం క56 ఒక Tటi^ ఎ2+3:ం2+.

అల సంస}ృత మPలలL`ౖ -ెల'గ వృ+ ెందడం

-ెల'గక' గర!ారణం.
సంస}ృత ప2ల 9ాడ1క వలS అత ంత మఖ పజనం,

XతV ప2లను తయర$ేసువడ?B ఉన6 9Aసుల'బEటi.

gాధ మ[నంత వరక' ప అంా?B *త&వ]ల', 9ాటaB త3:న పత యల', సంగ ?యమల' ఇవ6 కe3: ఉం.ే Eషను
"సంస} :ంపబ.@న Eష" అన3ా సంస}ృతం అంటEర$. మనB జన gామన ంల, 9ాడ1కల, లoకGH[5 అవసరTన పదజdలం
సృి^ంచ.?B ఇ?6 ప :క ాల' అవసరమవ]-[. -ెల'గ సంస}ృతం నుం.@ 9ారసత!ం3ా ఈ ప :క ాలను Gం2+ం2+. Á[3ా
9ాటa? 9ాడ1క మధ ల, అనవసరప] శషషలoల? internet అన6 ప2?B 9qమP : 9ార$ పGా2+ం;న "అంత ాలం" అన6 పదం
ఎంత చక}3ా ఇ%.@GH[ం2+! 2²?B మPలం సంస}ృతం అ? బEధప.@ మ5Aయ ల? మన Eా క'టiంబం నుం.@ వ;xం2ే అ?
మ :Nి 9ాడ1క'ంటs ఎంత చక}3ా ఒ2+3:GHత&ం2+?
అసల' సంస}ృతం -ెల'గక' తeS ాదు Gమ? 9ా2+ంే 9ారn Xంతమం2+ బయలo ార$.
క?L`ట^ sNినటi
S ,

-ెల'గ ఎక}డ ప]టa^ం2ో స :3¦ ా

ఇా -TU -ెల'గక' ప]ర$డ1 GHNి LMర$ L`ట^ aనటi
S మటESడ1త&ండటం కu. జర$గ-Zం2+.

ఎక}డ ప]టa^ం2ో ెపwటం కష^ మ? ాసV Âlల' ెపbత&56ర$.
ప]టi^ప® k!తV ాలను అంచ5 9qసV ు56ర$.

[ Eష అ[5

రnGాంతరం గ :ం;న పల' 9ా2ల' మతTU ేయగe3:

అల GHeకల బటa^ పబంధ ాలం నుం.@ -ెల'గక' మతృక సంస}ృతం అ? Eసూ
V

వxర$.
అల అ? -ెల'గ ప2ల 9ాడ1క మ5qNి అ6 సంస}ృత ప2లo 9ా.e అ? ఉ2ేశ ం ాదు.

ఎక}. [ పదం Eవ ం3ా

ఉంటs ఆ పదం అపbడ1 అక}డ 9ాడ1క'ంట ఉంటs ల', అనవసర ?రYం*ల' లoక'ం.. ఉదహరణB "9Aతకటం" ఒక సందరÃంల,
స :GHత&ం2+. "°*+ంచడం" అన6 పదం మ k సంద ాÃ?B స :GHత&ం2+. °*+ంే Äట 9Aతకటం అన6 పదం ఉప3:NMV 9Ae3ా5q
ఉంటiం2+. 9Aతకడం ఉప3:ంe©న Äట "°*+ంచడం" అన6 9ాడ1ా ఎబ¸Yటi^3ా5q ఉంటiం2+. ఈ -ే. గ V :సV ూ ప2ల' 9ా.@-ే
Eా gÅందర ం ఇనుమ.@సV ుం2+.
9ా2ల' మ? 9ాసV క పపం?6 ప :eNMV , సంస}ృతం -ెల'గక' ఎన6టa ప ా[ Eష ా5qరదు. ఎంత ాలం మ :5

మన అమ మ?ంటaB వNMV చుట^ మవదు, అTU అవ]త&ం2+, మన క'టiంబంల, EగTU. -ెల'గ Eషల, సంస}ృత ప2ల'
చక}? ఆవాయ అన6ంల, 9Aన6ప®సల కలNిGH[ మ :ంత ర$; L`ంచుత&ం2+.
ాసుక' న6టi^ంటiం2+.
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