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Abstract  

The present perfect tense is one of the most challenging English tenses for Palestinian EFL 

learners. The lack of a counterpart of this tense in Arabic, the interference of L1 into L2 

acquisition, the absence of a through methodology that would help learners capture the semantic 

and pragmatic use of the perfect tense have all contributed to the difficulties facing EFL 

Palestinian learners when dealing with this tense.  This paper aims at introducing a new 

pedagogical perspective towards facilitating the learning of the present perfect.  

 

Key words: Palestinian EFL Learners, present perfect tense learning 

 

1. Introduction  

The present perfect tense poses a great challenge for Palestinian EFL learners. It is considered 

one of the most difficult tenses of English from the viewpoints of both learners and teachers 

(Murcia & freeman, 1983; Matter, 2001; Liszka, 2004; BaSaeed, 2013). The difficulty in 

mastering this tense arises from the fact that Arabic (native language in this paper) lacks the use 

and structure of the perfect tense and aspect as there is no counterpart of this tense in Arabic 

except completed/non-completed actions. So, learners do not only lack the structure, but most 

importantly the semantic and pragmatic concept which, due to many other factors, is deluded and 

miscommunicated; moreover, errors in the use of this tense may also be attributed to errors of 

training that are caused by improper teaching.  

 

Based on previous research (Lado, 1957; Lightbown&Spada, 2000; Liszka, 2004; BaSaeed, 

2013), it has been proven that one of the factors that makes it difficult for EFL/ ESL learners to 

fully acquire a second language is the influence of their L1.  Learners in the first stages of their 

second language acquisition rely firmly on rules of their first language, making one-to-one way 

http://www.languageinindia.com/
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matching of the grammatical rules of their target language with their first language in a trial to 

alleviate the burden and build up on previous grammatical knowledge. This strategy has proved 

to be effective in some aspects, and thus it has been referred to as ‘positive transfer’.  However, 

as no two languages are similar, it is not always the case that learners will succeed in making this 

one-to-one match; sometimes they rely on employing other structures from L1 as substitutes for 

structures in L2.  This is the case with Palestinian EFL students when dealing with the present 

perfect; they either use the present or the past tenses as substitutes of the perfect tense. One may 

use the simple present where the simple perfect should be used (*I am sick for a week instead of 

I have been sick for a week), or the present progressive where the present perfect progressive 

should be employed (*I am waiting for two hours instead of I have been waiting for two hours).  

Another type of errors would also include the use of the present perfect with definite time 

adverbials instead of the past tense (*I have seen him yesterday instead of I saw him yesterday).  

This point is supported by Matter’s (2001) study in which he investigated the writing of EFL 

Arab learners. He found out that learners avoid using the present perfect in English and substitute 

it with the simple past. He amounts to the argument that Arab learners’ avoidance of the present 

perfect tense in English is not a reflection of Arabic interference. Yet, this avoidance results from 

the fact that they are notable to “establish proper form/meaning, tense-aspect association.” 

(P.104). This is an indication that this type of error is not a type of interlingual error, rather it is 

intralingual error, resulting not form L1 interference into L2 but rather from the  complexity of 

the target language itself. Thus, learners make this type of interference mainly because they lack 

the understanding of the semantic and pragmatic features of the perfect tense/aspect; they are not 

fully aware that this tense is not completely past nor present, but a mixture of past and present, 

and therefore they fail to conceptualize the concept of “current relevance” (McCoard,1978). No 

efficient mastering of the tense can be achieved unless teachers as well as learners understand 

this subtle point. Although it is easy to teach the form of the perfect, knowing when and where to 

use it is a difficult matter.  

_____________________  

An asterisk indicates that the sentence is ungrammatical.  

  

1.1. Methodology   

1.1.1. Problem of the Study   
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The present paper discusses the difficulties that Palestinian EFL learners face when learning the 

present perfect tense. A number of causes can be traced form Palestinian EFL Learners’ inability 

to attain proficiency in using the present perfect tense in English.  

First of all, Arabic doesn’t have a perfect tense; therefore, when Palestinian EFL learners need to 

use the present perfect, they end up using other tenses from Arabic.  Since Arabic lacks the 

structure and concept behind using this tense, learners are left with no idea on when, where, and 

how to use this tense.  Second, even though Palestinian students start their English education at 

an early stage, still full competency in English is hardly attained; their language proficiency is 

very weak and doesn’t meet their needs. There are many reasons for this phenomenon such as 

the unsettled political situation, a very poor educational system that lacks well-qualified and 

trained teachers, appropriate classroom settings, and teaching materials and aids. What add to the 

problem are the crowded classrooms and the lack of chances to practice the language outside 

classrooms. No real or authentic settings are available to enhance their language competence. 

Third, the present perfect is a problematic and complex tense that relates past and present time as 

viewed by the speaker. Thus, it behaves deictically since it depends on the point of reference of 

the speaker. For example, both of these two sentences are grammatically correct: ‘I have seen 

him this morning’ and ‘I saw him this morning’. These two sentences, though grammatically 

sound, cannot be used interchangeably without limits and conditions. They are situationally and 

timely different. The first sentence can only be used when the conversation is taking place during 

the morning and not crossing that time. The second sentence can only be used only after the 

morning period is over, e.g.  in the afternoon, evening, or at night. This deictic nature of the 

present perfect, if not addressed and conveyed accurately, can result in confusion and errors.  

Fourth and most importantly, the teaching materials and textbooks used in the Palestinian 

teaching context do not capture the differences between Arabic and English grammars. English 

grammar should not be taught using a set of “globally accepted sequence of restricted rules” 

(BaSaeed, 2013: 20), rather the teaching methods should be more flexible and should suit the 

nature of learners’ first language as well as the context. Moreover, they do not rely on authentic 

and communicative real-life situations that provide the chances for learners to use and shift the 

tenses as the discourse requires. Rather, each of the English tenses is introduced separately with 

very controlled and tailored examples and exercises that only stress the new grammatical form.  

http://www.languageinindia.com/
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Having taught English for Palestinian EFL learners over the years, I can fairly state that the 

difficulties they face in mastering this tense is not solely due to the lack of this tense in Arabic, 

rather it is due to the absence of a clear and suitable methodology that help construct the 

semantic and pragmatic meaning of the present perfect.  EFL Palestinian learner fail to grasp the 

concept of “current relevance” or “time reference to the present” when dealing with the present 

perfect. This is mainly contributed to limitations in the teaching approach to this tense. This is 

consistent with research findings indicating that instruction of the present perfect has not always 

been successful (Liszka, 2004; BaSaeed, 2013; Bardovi-Harlig, 1997). The challenge is to help 

learners comprehend and use this tense meaningfully in their discourse. From my teaching 

experience, when the present perfect is introduced to EFL learners, the procedure goes like the 

following: first the rule of the perfect is introduced ( have / has + Past participle), then adverbials 

such as since, for, just, already, never, and ever are introduced to learners as keywords or flash 

lights that are mostly used and associated with the present perfect; finally, the learners are given 

exercises in which they have to choose the correct verb tense or form, without providing any 

authentic or real contexts. Moy (1977) indicates that this can create a problem for learners when 

it comes to determining which tense to use. He provides an example in which the adverbial 

“three times” can be used with both the present perfect and the past simple:  

I visited Hong Kong three times.  

I have visited Hong Kong three times. (p.304)  

 

In these examples both tenses can be used, and thus teaching learners that this adverbial phrase 

“three times” is always used with the present perfect is incorrect and doesn’t help construct a 

clear concept of when to use this tense.  

 

To help overcome this problem, the researcher suggests a grammatical model that help construct 

the right concepts in the learners’ minds as well as provide an aid to grammar teachers.  This 

model depends on helping learners mainly capture the concept of “present relevance” as 

suggested by Inoue (1978) as well as not only does it create associations between language forms 

with their meanings and uses, but it also distinguishes it from other related tense forms. For 

example, distinguishing and capturing the relationship between the simple past and the present 

perfect tense. Even though the former is associated with past and the latter with current 
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relevance, still they are both connected in that they both share the one semantic feature: 

“anteriority”.  Both encode events prior to the moment of speaking; therefore, it is important that 

the learners learn both of anteriority and current relevance to understand the meaning and use of 

tense forms (Bardovi-Harlig, 1997).  

The present perfect, due to the semantic overlap with the past and the present simple, depends 

mainly on previous form meaning associations, therefore, the present perfect should be 

introduced together with other form meaning association as a holistic approach to grammar 

teaching and learning. Thus, the meaning of the present perfect is constructed through the 

reconstruction of already existing form meaning associations, including the past simple, present 

simple and present progressive.  

 

1.1.2. Objectives of the Study   

• Explain the nature of the present perfect and show how challenging it is for Palestinian  

EFL learners; and  

• Develop a new technique and method for teaching the present perfect to Palestinian EFL 

learners.  

  

1.1.3. Questions of the Study   

• Why does the present perfect constitute a problem or a challenge for Palestinian EFL 

learners?  

• What teaching techniques and methods can overcome this problem?  

 

1.1.4. Significance of the Study   

English is a lingua franc and has become the medium of education and communication in many 

non-English speaking countries including Palestine. To meet this demand, it has become 

necessary to improve our English language teaching programs by suggesting new and suitable 

approaches to tackle some serious and challenging problems that face EFL Palestinian learners in 

grammatical areas such as the meaning and efficient use of the present perfect.  

 

2.0 The Present Perfect in English  
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From the researcher’s teaching experience as a grammar teacher dealing with the tense/aspect of 

the present perfect, the following definition is formulated:  “The present perfect refers to a state 

or an action that occurred or did not occur at unspecified time before now and has a strong 

connection to the present moment”. By examining the previous definition of the present perfect, 

one can notice that this tense functions through constraints or conditions that should work all 

together to deliver a semantic and pragmatic meaning.  In examining the following interchange 

between two friends:  

 Ali: Would you like to have breakfast with me?  

Sami: No, thanks. I have had my breakfast.  

 

From Sami’s response, one can notice that the present perfect has been used. If one tests this 

sentence over the definition, we can see that there was an action that took place “having eaten 

breakfast”, and obviously we do not know exactly when, so it is unspecified. The speaker is not 

interested in showing the exact time of the event; otherwise, he could have used the past tense 

with a definite time indicator- last night- ago, yesterday, when I was a child, etc... The 

connection to present time can be viewed from the fact that Sami is not hungry, and that he will 

not join Ali for breakfast. It is also obvious from the previous interchange that meaning confines 

the grammatical structures we employ in discourse.  This goes in line with Murcia& freeman’s 

(1983) view that the present perfect “often expresses how the speaker views himself relative to 

the event(s) he is talking about.”  To make a choice between the present perfect or the past 

simple depends on the “view point” of the speaker towards past events (C.S. Smith, 1983 in 

Bardovi-Harlig, 1997). Thus, it becomes important to understand the deictic or pragmatic as well 

as the semantic nature of the tense (Binnick 1991; Givon1984, cited in BardoviHarlig, 1997). 

This point of view is evident when shared time adverbials are used such as for phrases; for 

example, the choice between sentences (a) an (b) below depends on the viewpoint or 

interpretation of the speaker towards his/ her relation to the action. If the speaker captures the 

meaning of ‘still engaged’ the first sentence is the right choice, but if he/ she captures the 

meaning ‘seize to engage’ then the second sentence is the most appropriate.  

a. I have worked here for ten years  

b. I worked here for ten years  
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The present perfect also expresses “current relevance” (Inoue, 1979; McCoard.1978 as cited in 

Bardovi-Harlig, 1997). Comrie (1967) in the same source refers to current relevance as “the 

continuous relevance of a past situation” (p.52). In the same respect Inoue (1978) claims that 

present perfect has one basic meaning “existential sense” which means that the event or state that 

existed in the past has some connection to the present.  Dowty (1979) stated that “the perfect 

serves to locate an event within a period of time that began in the past and extends up to the 

present moment” (p. 341). Thus, the meaning of the present perfect can be seen as a past time 

connection or relation to the present time. By using the present perfect, Suh (1992) mentions that 

the “speaker brings what happened in the past to the realm of the present” (p.82).  McCoard 

(1978) provided a meaning of the present perfect as “an identification of prior events with the 

‘extended now” (p.19), whereas he defines the past tense as “time which is conceived of as 

separate from the present” (p.19).  Moy (1977) also differentiates between the present perfect 

and the past simple stating that “with the perfect, our interest is not primarily in the time of the 

action, but in the fact of its occurrence and in its result…” (P.305).  Suh (1992) also pointed out 

that the present perfect and the past simple share a common feature that is the [+anterior] and 

differ on one feature [ current relevance] with the present perfect carrying the feature [+ current 

relevance]and the past simple [- current relevance].  

 

The meaning of the present perfect is embodied in the meaning of the present perfect progressive 

which also has the notion of progressive action (Comrie, 1976; Johnson, 1985). The present 

perfect progressive refers to “a situation or habit that began in the past (recent or distant) and that 

continues up to the present”. (Murcia &Freeman, 1983, p.61) For example, “She has been 

studying for three hours”. The present perfect progressive focuses on the uncompleted activity 

itself which has covered a continuous period of time till the moment of speaking. The present 

perfect simple, on the other hand focuses on the result and the completeness of the activity as 

exemplified in the following: “She has studied”. Thus, the former example focuses on the 

duration of the activity, while the latter on the result of the activity.  

 

The present perfect can also have a connection not only to the past and present but also to the 

future, for example, “they have been married for 16 years.” This sentence implies that the couple 

got married 16 years ago, are still married and will continue to the future.  
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It can be understood from the previous discussion that the present perfect has a past, present and 

future connections, and thus we can arrive to the ultimate conclusion that the meaning of the 

present perfect cannot be viewed as a separate unit of meaning, rather as a reshaping of already 

existing tense relations. This connection is achieved by the existence of first:  the feature 

“nonspecific”. The nonspecific nature of the present perfect is intrinsic to the meaning of this 

tense; this “nonspecific” nature should be conceived with or without the existence of time 

adverbials. This point should be stressed by teachers even before they introduce time adverbials 

exclusive with this tense. These would include: up till now, at the present, so far, lately, (Suh, 

1992). Moreover, recently, already, yet, and since also have a sense of present. On the other 

hand, the present perfect due to its nonspecific semantic nature does not occur with specific time 

adverbials that indicate specific past time. For example,  

*I have met him yesterday.  

 I met him yesterday.  

*She has been to Italy last month.  

She has been to Italy recently  

 

The use of the present perfect as it implies not mentioning the exact time is inconsistent with the 

use of specific time adverbials. This conclusion can be stressed pedagogically by grammar 

teachers when dealing with the difference between the present perfect and the past simple tense.  

 

It is also important that this tense should be introduced in the discourse level and out of the 

boundaries of the sentence level. For example,  

Shimaa: Have you seen Prof. Imtiaz this morning?  

Marya: Yes, I have.  

Shimaa: When did you see him?   

Marya: I saw him ten minutes ago.  

 

In this interchange, we notice that there has been a shift in tense from the present perfect tense to 

the past simple tense. The shift is also due to the non- specificity condition that should be abided 

with in the use of the present perfect. In the first two sentences the interlocutors are interested in 
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whether or not the event has occurred, not in the exact time of occurrence. When, the need 

aroused for more specific information, the shift has been made to the past tense.  

 

Second is the feature of “one time unit”. As long as the meaning of the present perfect embodies 

the features “unfinished”, “continuous”, and past- linked- to the present and may also extend to 

the future. Then time should be viewed as a continuous, unbreakable unit that involves the 

speaker. For example, in this sentence “I have seen Ali today” the speaker thinks as follows: at 

an unspecific time the action of seeing Ali occurred and he is still in the same time zone of 

today- today, which is still going on. So the speaker has the sense of “one time unit”, in which he 

is still involved.  

 

The learning and teaching of the present perfect should stress not only form (have + past 

participle), but also its semantic and pragmatic functions. In addition, a holistic approach to 

grammar learning and teaching should be introduced in order to help learners distinguish the 

meaning and use of the present perfect from other semantically neighboring tenses.  

 

2.1. Contexts for the Present Perfect  

According to Davydova (1977:1), some scholars distinguish as many as three dominant contexts 

for the present perfect.  These contexts are (i) resultative contexts, (ii) extended now or 

continuative contexts and (iii) experiential contexts. They are illustrated in (1) through (3):  

(1) resultative context  

He has broken his arm.  

(2) extended-now context  

/ have lived in Hamburg since 2001.  

(3) experiential context  

I have never been to Russia.  

 

In addition, some researchers single out a context of recent past and its subtype, a hotnews 

context, as a distinct semantic environment requiring the present perfect in Standard English  

 

(4) context of recent past  
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The Prime Minister has resigned recently.  

 

One more situation can be added:  

(5) When the statement about the action is in the same time period or time zone of the action 

itself:  

I have seen prof. Imtiaz this morning. [It is still morning]  

I saw prof. Imtiaz this morning. [It is not morning anymore]  

 

In a nutshell, the resultative context suggests that a past action results in a change of state at the 

moment of utterance, whereas the extended-now context implies that a situation that started in 

the past still obtains at the moment of utterance and that there is no change in status. In contrast, 

the experiential context typically refers to a situation or an event that occurred once or several 

times prior to the moment of utterance in other words, it refers to repeated actions at interrupted 

intervals with a potential future occurrence. The context of recent past is taken to describe a 

recent event like hot news. Finally, the “one time zone” implies the unified and extended nature 

of time when using the present perfect. All these contexts share one feature in common: a past 

relevance to the moment of speaking. This goes in line with Inoue’s (1978) claim that the present 

perfect tense has one basic meaning “existential sense”, which means that the present perfect 

tense implies that the event or state existed in the past has some connection to the present. In the 

light of Inoue’s analysis, Riddle (1988) states that   

…. the  present perfect describes a situation (including states and actions) which had its starting 

point in the past, in a special existential sense. It is used only when the speaker wants to 

emphasize that some aspect of the situation still exists, i.e. either the situation itself or its results. 

(p.6)  

 

Based on these distributional contexts of the present perfect, the teacher should start providing 

examples with illustrative time lines for each context. To reach accurate understanding, the 

present perfect should be introduced together with the simple past. The present perfect can be 

best taught in contrast with the simple past tense since it is the area that creates confusion and 

which is used as a substitution for the perfect tense by most Palestinian EFL learners.  
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The difference between the two tenses can be easily resolved by using real life situations that are 

related to the learners’ real life. For example, providing sentences that can reflect meanings 

derived from their everyday discourse. The tenses of these sentences will be clarified using time 

lines or time frames as well as illustrative pictures. Moreover, the teacher is also recommended 

to use time adverbials  later after introducing these two tenses.  

3.0. Procedure   

To help teachers as well as learners capture the tense-aspect meaning of the present perfect, the 

researcher will provide two diagrams which will help distinguish between the past simple tense 

and the present perfect.  

   

Diagram 1  

 

 

 

The horizontal line with arrows represents the dimension of time extending from the past to the 

present and the future. The vertical arrow represents the present moment or now as well as a 

separation mark or partition line that segregate the past from the non-past zone (the present and 

the future). The circled (x) mark on the left of the partition line represents the past action or 

event. The circle indicates that the action is enclosed or contained, and therefore, it has no 

influence on or relation with the present time.  

 

We can have other enclosed circles with past actions to the left of the partition line and they can 

stand at different positions from the present time. e.g. they will be closer to the present time 

arrow in case of time adverbials like “two minutes ago” and farther away with “yesterday, or last 

year..etc.” Thus, according to this diagram any action can start and finish in this enclosed circle, 

and thus has no connection to the present moment. By using this enclosed circle, students 

become aware of the nature of the past time as a disconnected action from the present time.  
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Therefore, it becomes easier for them to capture the fact that time adverbials such as “ago, 

yesterday, last etc...” are used exclusively with completed and disconnected actions that took 

place and have no relation with now.  

 

Thus, sentences like,   

*I have seen him yesterday.  

*They have visited Jerusalem last week.  

*I have seen him two minutes ago.  

are ungrammatical because using these past time adverbials with the present perfect violates the 

very nature of the present perfect as continuous, unfinished and linked- to- the- present.              

  

Diagram 2.  

 

 

 

In this diagram, the horizontal line with arrows also represents the dimension of time extending 

from the past to the present and the future. The vertical arrow represents the partition line that 

segregates the past from the non -past zone (the present and the future).  

 

The face beneath the present time arrow indicates the speaker’s involvement in or point of view 

towards the action. The big oval shape has two functions: first, it captures the idea that the past 

action is still existent, relevant or continuous. Second, it represents the “one unit” time zone 

extending form the past to the present and also to the future. The action may occur at any point 

before now, the time of the occurrence is not important, but as long as the action is not contained 

in an isolated circle as in diagram (1), then the pastpresent connection is preserved. This “one 
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unit” time zone represented by the oval shape can stand for a wide range of time periods; for 

example: “this morning, this afternoon, this evening, today, this year, this semester, all my life”.  

Now we can exemplify with the following pairs of sentences:  

a. I broke my arm.  

b. I have broken my arm.  

 

In the first sentence, the past time is used as indicated by the past verb “broke”,  thus according 

to our analysis it can be demonstrated using diagram 1. The action is therefore enclosed in the 

circle and has no connection to the present moment. It is just a mere statement of a past incident. 

The speaker thinks of this action as having occurred at some time in the past, a time separate 

from the present, and apparently, s/he is not interested in exact time of occurrence.  

   

Diagram 3  

 

 

 

The second sentence, on the other hand, is in the present perfect tense, thus it should be modeled 

using diagram (..). The action occurred at an unspecified time before now, but it is still affecting 

now as the influence of the action can be seen to spread from the past to the moment of speaking 

using the oval diagram that covers a wide range of time span. The speaker in this sentence is 

temporally influenced by the action as depicted by the sad face in the diagram.  

  

Diagram 4  
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 I saw him this morning        

a. I have seen him this morning    

 

We can notice that the adverbial time phrase “this morning” is used in both of the preceding two 

sentences. The choice of the verb tense depends on whether the action  

“seeing” took place within a past time frame – a period of time before now and was completely 

separated from now as represented by figure 1- or within a present time frame- a period of time 

starting before now and including now as in figure 2.  

 

3.1. Time Adverbials  

Introducing time adverbials, according to this approach to the present perfect, is only 

recommendable after making clear the semantic and pragmatic concepts of the present perfect 

and the past simple. In tackling these two tenses, teachers are recommended not to start with time 

adverbials from the very beginning as a magical way of distinguishing between the two tenses.  

 

Unfortunately, teachers in Palestine rely unconsciously on this strategy as a simple way to help 

their students capture the differences, but unaware of the fact that they are diverting them from 

being able to grasp the semantic and pragmatic meaning and only rely on key words for making 

the distinction. Therefore, the learners are left helpless as to choose the right tense when there is 

no time adverbial in the sentence, as well as, when they are given a productive task in either 

speaking or writing.  

 

What adds to the problem is the fact that some time adverbials are not exclusively used with one 

tense; rather they can be used with the past tense and the present perfect as well. These would 
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include: today, this morning, this afternoon, this evening, tonight, this week, this month, this 

year, this semester, recently, for, ever, never, already, etc...  

 

To introduce time adverbials, first, the teacher writes on the board some time adverbials e.g. “last 

night – since- yesterday- this afternoon- when I was a child- within the last few days”, then s/he 

explains their meanings and asks students to use them in sentences of their own. The teacher 

writes the students’ sentences on the board without any correction. After that s/he draws the time 

line diagrams and asks the students to come to the board and show how their sentences fit the 

time frame of the tense. By following this procedure, the students will inductively understand the 

meaning-tense relationship between tense and time adverbials.  

 

Next: The teacher provides pairs of sentences and ask the students to match them with either 

diagram 1 or 2:  

1. a. I have called him twice this afternoon. Diagram (2) [The students recognize that it is still 

afternoon].  

1. b. I called him twice this afternoon. Diagram (1) [The students recognize that they are not 

in the afternoon, probably in the evening or at night]  

2. a. My friend sent me three letters this week. Diagram (2) [said at the end of the week]  

2. b. My friend has sent me three letters this week diagram (1) [still in the week].  

3. a. I have never been to Canada. Diagram 2[not in my life time, the period of time is still 

not ended]  

3. b. Beethoven never heard his music. Diagram 1[not in his life time, the period is ended].  

4. a. I have been a teacher for three years. Diagram 2 [I am still a teacher]  

4. b. I taught for three years before I moved to this city. Diagram 1 [I am not teaching any more]  

 

4.0. The Present Perfect Continuous  

The present perfect continuous and present perfect simple share the element “present”, but 

whereas the present perfect simple describes an a situation (action or event) that is completed 

and relevant to the time of speaking and focusing on the result rather than the duration, the 

present perfect continuous describes an activity that began at some point in the past and still 

incomplete as it is continuously going on without any interruptions. The main focus of the 
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present perfect continuous is on the uninterrupted, continuous, durational, and incomplete sense 

of the action. Thus, the present perfect continuous and the present perfect simple differ in that the 

former signals incompletion whereas the latter indicates a completed non-fragmented action, 

(Murcia & freeman, 1983). For example,   

I have swept the floor. [The floor is clean]  

I have been sweeping the floor. [The speaker has been continuously engaged in an uncompleted 

or just completed activity without any focus on the result].   

 

In the first sentence, the speaker is trying to show him/herself aloof of the activity, so rather than 

describing his/ her involvement in the action, s/he focuses on the result “the floor is swept”. In 

the second sentence, we cannot tell whether the mission was accomplished or not since the focus 

was not on the result rather on the activity that the speaker was continuously involved in and that 

this activity has been going on over a continuous span of time. To mark the difference between 

the two sentences on the time frame, we introduce a third diagram for the present perfect 

progressive that has a spiral line which represents the continuous nature of the action.  

 

 

 

 

Diagram 5  

The present perfect continuous doesn’t necessarily in all cases mean that the action is going on at 

the moment of speaking, e.g., we may wake up in the morning to see the ground is wet and  say : 

“It has been raining” even though the rain may have stopped long ago. The focus here is on the 

nature of the activity- For the ground to get this wet, the rain must have been going on 

continuously as it takes time to have this result. However, in cases where one notices that the 

ground water table higher than the level of last year, one may say “it has rained a lot this year.” 

This is said in the summer time when there are no indicators of rain on the surface ground.  The 
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present perfect here expresses a cumulative action that was completed in the past but with 

present relevance.   In another instance a sentence like “I have been studying all day”, may be 

said when the speaker is not studying at the moment. Thus, one concludes that people tend to use 

this tense when the action is or has been going on continuously and the focus is on the duration 

and continuous nature of the activity. So, if the speaker is interested in showing that the action is 

time consuming, a preference of the perfect progressive is dominant, whereas if the result rather 

than the duration of the action is more prominent, then the present perfect simple is more 

appropriate.  

 

5.0 The Present Perfect Progressive Vs. The Present Progressive  

An important differentiation should also be made between the present progressive and the 

present perfect progressive. The present progressive describes an action that is temporary 

focusing on the moment of speaking, whereas the present perfect progressive focuses on the 

duration of this continued action, for example,  

A mother gets into her son’s room and asks her son, “What are you doing?”  

The son replies: “I am reading.”[Apparently the mother can see that for herself. She gets the 

implicature that her son wants to be left undisturbed, and decides to leave the room] (the present 

progressive is pictorial in the senses that it conveys nothing but a statement of the present state of 

the action).  

The son then tries to repair his sentence and says: “I have been studying for five hours now.” 

[Here the son is providing additional information, not just a statement of the action that he is 

involved in at the moment of speaking, but also the duration of the action]. (The mother in this 

case is more involved and she would respond in a way that shows support and rapport for her 

son). The present perfect continuous is just like watching a video of the action from the very start 

to the end.  

 

The present continuous only focuses on describing the action that is going on  at the moment of 

speaking, whereas the perfect continuous focuses on the action that is taking place as well as for 

how long it has been going on. The choice of either tense has its semantic as well as its 

pragmatic implicature. We can sum up by stating that the present continuous focuses on a 
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description of a continuous, incomplete action at the moment of speaking, whereas the present 

perfect continuous describes the same type of action together with its past extension.  

12:00                                                                     12:30  

                           

 

                  

He is dancing.                                                        He has been dancing for 30 minutes.  

Image Source: 

https://www.google.co.in/search?q=images+for+present+continuous&espv=2&biw=1270&bih=

635&tbm  

 

Conclusion 

The present perfect is one of the areas of difficulty for Palestinian EFL learners not just because 

Arabic lakes the form of this tense, but because of the complexity of this tense in English. The 

present perfect is an intermediate tense that has special semantic and pragmatic implicature and 

meanings that can result from the reshaping of other tenses of the language. To handle the 

complexity and peculiarity of this tense, a clear comprehensive and holistic approach to the 

present perfect was suggested.   
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Abstract 

 I here discuss how Girish Karnad illustrates Indian patriarchy and the control of women 

in his play, Naga-Mandala (1988). For this purpose I have analysed the character of Rani 

(female protagonist), her oppression by Appanna, her husband, and finally her trajectory from a 
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subaltern figure to an emancipated woman. I have studied her character by analysing the 

character of Appanna as it is difficult to discuss oppression without exploring the role of an 

oppressor. Naga-Mandala focuses on gender narratives and their presentations through cultural 

perspectives. 

Key words: Girish Karnad, Naga Mandala, Indian patriarchy 

 

The Status of Women in Patriarchy 

 In a patriarchal society, men are given superior status and women are expected to do 

menial chores while discovering their individuality only through the eyes of men around them. 

Women in such a society are brought up in such a way that they never see themselves as 

independent respectable individuals.   

Mary Wollstonecraft as early as 1792 in her A Vindication of the Rights of Women argued 

that women were not less capable than men in intellect and therefore women’s suppression was 

uncalled for and unreasonable (Sukheeja 260). Yet, in today’s Indian patriarchal society, it is 

observed that men practice double standards. They enjoy privileges which they deny to women. 

According to Chris Weedon, a society becomes patriarchal where women’s interests are 

subordinated to those of men (Weedon n.pag.). Similarly, for Michael Barret in a patriarchy, 

women are considered to be the sexual property of men and chaste mothers of their children 

(Sukheeja 262). 

 

Rani as a Subaltern Woman in Naga-Mandala 

 Naga-Mandala is largely concerned with psychological problems, dilemmas and conflicts 

experienced by modern Indian men and women in their marital relations. Rani is the only 

daughter of her parents, whose name means ‘Queen. Queen of the whole wide world. Queen of 

the long tresses’, and queen of her parents’ house (Karnad, “Three Plays” 27). Appanna, literally 

meaning ‘any man’ marries Rani and locks her up (Sunitha 54). He comes home just to eat his 

lunch and remains there for a while but without having any dialogue with his new wife. He 

neither talks to her nor allows her to ask any question. He says, ‘Look, I don’t like idle chatter. 

Do as you are told, you understand?’ (Karnad, “Three Plays” 28) However, he enjoys full 

freedom in going daily to his concubine. 
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 Rani is like any woman who goes to her husband’s house with sweet dreams and desires of 

living a blissful marital life. But she has to face another reality. For Appanna, there are no social, 

moral or traditional limitations. He stays free and unquestionable. Karnad highlights the issue 

that orthodox patriarchal society and its social laws demand commitment and loyalty from a wife 

even to a treacherous and callous husband.  

 Rani in Naga-Mandala represents a subaltern woman in a society that is run by men. The 

play not only exposes the ugliness of patriarchal society but also how women are socialised to 

internalise the reigning patriarchal system. They condone male power and denigrate their own 

sex and cooperate in their own subservience. In the play, Rani’s father arranges her marriage 

with a parentless young boy with plenty of wealth, but Rani’s choice is clearly ignored, assuming 

that she is not capable of taking any decision regarding her marriage. She has no say. Soon after 

marriage, Rani realises that Appanna is not a human being in true terms. He oppresses Rani and 

ignores her existence as a human being. 

 Appanna’s cruel instincts come to the fore the very first day of his marriage when he goes 

out to see his mistress, locking up Rani in the house with the words: ‘… I’ll be back tomorrow at 

noon. Keep my lunch ready. I shall eat and go’ (Karnad, “Three Plays” 27). He neither states 

why and where he goes to nor does Rani have the courage to question his nocturnal visits. 

Isolation and Neglect  

 Appanna’s locking Rani up in the play signifies the entire patriarchal discourse of 

chastity which is used to hold and control women’s urges. This solitary confinement symbolizes 

‘the reduction of women’s talents to housework and the exclusion of women from enlightenment 

and enjoyment’ (Babu 239). Rani’s position can be seen as a demonstration of a young girl’s 

situation who marries into a family where she does not live alone with her husband but with 

other relations of her husband under the same roof. While she lives with other family members 

of her in-laws, an Indian girl sees her husband in two incongruent roles – as a stranger during the 

day and as lover/snake at night. The men in a conservative Indian patriarchal society are 

criticised and considered unmanly if they are nice to their wives in public. Therefore, the men 

perform two roles simultaneously after their marriage. Sometimes it is difficult for the brides to 

understand their husbands acting strangely but they learn with the passage of time. Similarly, the 

form of relationships Rani has to create from these disjointed encounters with her husband look 

incredible to her and she finds it perplexing to link them together. The empty house Rani is 
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locked in could be the family she is married into. This empty house also indicates that Rani’s life 

is empty of any emotional sustenance. She feels herself confined within the walls and 

experiences helplessness. Karnad constructs a story of social and ethical differences between 

human agents, and how these agents treat the feminine world and subjugate it.  

 In a patriarchal system, the husband is meant to provide security and safety for his wife, 

but in Naga-Mandala, it is the husband who engenders a sense of insecurity and fear in Rani. 

She feels ‘frightened’ being ‘alone at night’, preoccupied with her thoughts of insecurity, but 

Appanna, instead of providing her with any comfort and support, aggressively interrogates her: 

‘What is there to be scared of? Just keep to yourself. No one will bother you…’ (Karnad, “Three 

Plays” 28) Rani gives vent to her distress, but Appanna hushes her with unpleasant words: 

‘Look, I don’t like idle chatter. Do as you are told, you understand?’ (Karnad, “Three Plays” 28)  

In a conventional Indian marital relationship, the husband enjoys all privileges to give 

orders and does not tolerate his wife arguing with him. Being helpless, Rani suppresses her 

longings – sexual, social, and psychological. Appanna betrays Rani by indulging in sensual 

pleasure with his concubine. Rani knows all, but tolerates passively. 

Symbolism, Dreams, and Fantasies 

 Rani, as a victim of cruelty and seclusion, seeks refuge in the realm of dreams and 

hallucinations. She fantasises that she has been carried away by an eagle far from Appanna’s 

world. She asks the eagle: ‘Where are you taking me?’ (Karnad, “Three Plays” 27). The eagle 

answers ‘Beyond the seven seas and the seven isles. On the seventh island is a magic garden. 

And in that garden stands the tree of emeralds. Under that tree, your parents wait for you’ 

(Karnad, “Three Plays” 28). Then Rani asks him again: ‘Do they? Then please, please take me to 

them…’ (Karnad, “Three Plays” 28). While dreaming she falls asleep and moans: ‘Oh, Mother!’ 

(Karnad, “Three Plays” 28). But her imagined world does not last long because very soon she 

confronts hard realities of life. When she wakes up, she finds herself in a locked house. Rani’s 

dreams uncover the inner working of her mind and her personal desires that are restrained in her 

consciousness. The Eagle symbolizes flight and freedom which represents Rani’s desire to get 

free from Appanna’s clutches.  

 Rani dreams that she is in the company of her parents: ‘Then Rani’s parents embrace her 

and cry. They kiss her and caress her… “Don’t worry,” they assure her, “We won’t let you go 

away again ever!”’ (Karnad, “Three Plays” 28). But in reality they do not come to protect her 
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from her cruel husband. She also imagines that a ‘stag with the golden antlers comes to the 

door… he explains, “I am a prince”’ (Karnad, “Three Plays” 28). It is evident that like any young 

girl, she wanted a prince to take her away from her parents’ home and make her real Rani, but 

instead it is Appanna, in the form of a human monster, who has taken her away and reduced her 

to the status of a servant. Her dreams and fantasies represent her curtailed desires and hunger for 

affection. Then she imagines: ‘…the demon locks her up in his castle’ (Karnad, “Three Plays” 

35). The demon is none other than Appanna who locks her up in the house. Rani’s only duty is to 

prepare food for him. He locks her up in the house and brings home a watchdog and a mongoose 

to ensure her complete seclusion from society. Karnad has deliberately used the symbols of eagle 

and stag in Rani’s dreams as the eagle, ‘king of the sky’, is a symbol of power and strength, and 

the stag is a symbol of masculinity. In Naga-Mandala Karnad has used animals and a bird which 

are beautiful and also become symbols of lust for the women in the play. 

 At this point, Kurudavva, a blind and aged woman, comes to her rescue, but her service to 

Rani appears restricted in time and space. Rani tells Kurudavva: ‘…you are the first person I 

have seen since coming here. I’m bored to death. There is no one to talk to!’ (Karnad, “Three 

Plays” 35). Kurudavva offers her magical roots as a remedy to win her husband back from his 

mistress’ clutches. But the magical potion appears disastrous because as soon as Appanna 

consumes it; he falls on the floor and becomes unconscious. However, on Kuruddava’s 

insistence, Rani tries a bigger root to woo her husband, but this time the curry she puts it in turns 

blood red. Rani is shocked, rushes stealthily out and pours it into the anthill, but this infuriates 

Appanna. He ‘slaps her hard’, and Rani ‘collapses to the floor’ (Karnad, “Three Plays” 38). It is 

important to note here that Rani feels herself nothing without Appanna. Rani, therefore, does not 

give Appanna the blood coloured curry even though it is assumed to have enough power to win 

his affection and attention. Like other Indian wives, she is concerned about her husband’s safety: 

‘Suppose something happens to my husband? What will my fate be?... Forgive me, God. This is 

evil. I was about to commit a crime. Father, Mother, how could I, your daughter, agree to such a 

heinous act?’ (Karnad, “Three Plays” 37).  

 No tradition-bound Indian woman likes to see her husband die or wants to become a 

widow. Born and brought up in a man-made system, she is averse even to the thought of her 

husband’s death while she remains alive because she knows that life as a widow becomes even 

more vulnerable. Once again, she becomes dependent on her father – if he is alive. Otherwise she 

becomes the responsibility of her brother. In such a situation, a brother usually considers his 
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widowed sister a burden. A girl is, therefore, told from her childhood that a husband is a god for 

a wife, though in actuality he may be a devil. But a girl in a patriarchal society prefers living 

with a devil-husband over living with her brother. It is because of this upbringing that Rani pours 

the blood coloured curry in an ant-hill where a cobra lives. The cobra drinks it and becomes her 

lover. Once Naga starts staying with her at night, she stops dreaming.  

 Naga visits Rani at night through the drain in her bathroom and puts on the guise or mask 

of Appanna. Karnad has used disguise as a metaphoric mask for Appanna because from now 

onwards in the play, the character playing Appanna performs a double role; a husband during the 

day and a lover at night. This form of masking has been employed in the dramatic productions of 

the play as well as in its film adaptations. It is important to note that this mask/disguise is utilised 

to understand how Rani transforms from a subaltern figure into an emancipated woman.  

 Karnad has used the character playing Appanna and Naga in two different ways – first to 

follow the traditional story and secondly to explore women’s sexual needs. It is through the 

mask/disguise that the playwright shows two worlds side by side – one of the play and the other 

outside the play. In the world of the play, Naga starts staying with Rani during the night and 

gradually succeeds in breaking her frigidity and eliminating her feelings of distress and 

insecurity with the help of his ‘honeyed words’ (Karnad, “Three Plays” 44). Outside of the world 

of the play, Karnad emphasises that while Rani’s need for sex remains unfulfilled, the family life 

of Rani and Appanna stays troubled.   

 Act I ends with discussion between Rani and Naga. Rani shows her concern that if the 

name of snake is mentioned at night, it might appear. Naga consoles her by saying that he would 

protect her and she must not worry. This dialogue highlights less educated people’s beliefs in 

superstitions. Rani tells Naga: ‘I don’t feel afraid anymore, with you beside me’ (Karnad, “Three 

Plays” 44). He praises her long hair and talks about her parents, staying attentive while she 

speaks. Gradually, Rani falls in love with Naga and waits impatiently for him at the approach of 

night. When he does not come for fifteen days, she spends her nights ‘crying wailing, pining for 

him’ (Karnad, “Three Plays” 49). Naga entices her into sexual union, and as a result she becomes 

pregnant, but this turn of events invites more antagonism, insults and beatings from her husband 

because of course he has not actually had sex with her. Naga/Appanna at night is compassionate, 

gentle and caring, whereas during the day Appanna is intolerant and cruel. Rani only needs to 

open her mouth and he will hiss at her. There is an inversion of human and animal here. Animals 

are kind and loving in Naga-Mandala, whereas Rani’s husband is an animalistic monster. This 
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shows how Karnad likes playing with the animal/human divide. It should be noted that both 

Appanna’s do not allow Rani to ask any question, exposing male egocentric and chauvinistic 

dominance. Naga says: ‘From tomorrow I want you to be fresh and bright when I come home at 

night’ (Karnad, “Three Plays” 40). Rani speaks at one point: 

Yes, I shall. Don’t ask questions. Do as I tell you. Don’t ask questions. Do as I tell 

you. No. I won’t ask questions. I shall do what you tell me. Scowls in the day. 

Embraces at night. The face in the morning unrelated to the touch at night. But day or 

night, one motto does not change: Don’t ask questions. Do as I tell you’. (Karnad, 

“Three Plays” 51)  

When Rani reveals the news of her pregnancy to Appanna, he beats her, blaming her for 

adultery with vile words: ‘Aren’t you ashamed to admit it, you harlot? I locked you in, and yet 

you managed to find a lover! Tell me who it is. Who did you go to with your sari off?’ (Karnad, 

“Three Plays” 52). Of course Appanna is justified in questioning Rani as he knows that he has 

not had sex with her.  She is condemned as a ‘harlot’ and left to be judged by the village people 

(Karnad, “Three Plays” 52). It is, however, important to discuss that Rani closes her eyes to her 

suspicions. There are certain incidents in the play when Rani suspects her night-time visitor. The 

first time Naga visits Rani, she accidently sees his image in the mirror and in place of a man she 

sees a snake. Then later in the play Naga visits her and she finds him wounded and feels his 

blood ‘cold’ on his body. But the next day when Appanna comes home, she does not find any 

sign of a wound. One can question why Rani is not more curious to know the truth. She 

witnesses all these clues but deliberately ignores them. Karnad shows that at that time in Rani’s 

life, it was more important for her to have a companion and a lover than to find the truth and 

possibly lose him. However, she presents herself as a faithful wife and declares to her husband: 

‘I swear to you I haven’t done anything wrong!’ (Karnad, “Three Plays” 52). Karnad discusses 

this taboo subject of extramarital affairs in Naga-Mandala, where the female transcends the 

patriarchal gender construct of an ideal wife and is thereby sexually fulfilled.  

M. Sarat Babu explains that ‘Women are sexually oppressed. It is reflected in the concept 

of chastity, a patriarchal value. It is one of the most powerful, yet invisible cultural fetters that 

have enslaved women for ages’ (Babu 33-34). Appanna reports the pregnancy to the village 

elders who decide that Rani must undertake a chastity test either by putting a red hot iron on her 

palm or putting her hands into the cobra’s ant-hill. Village elders demand proof of virtue from 

Rani and not from Appanna, whereas it is quite obvious that he regularly goes to his mistress, 

locking his wife in the house. It is only Rani who has to suffer and go through the ‘snake ordeal’ 
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(Karnad, “Three Plays” 53). At night Naga comes and informs Rani about the elders’ judgment. 

She feels disgraced and begs before him to protect her. She says: ‘Why are you humiliating me 

like this? Why are you stripping me naked in front of the whole village?... Now you can go and 

withdraw the complaint. Say my wife isn’t a whore’ (Karnad, “Three Plays” 53). To Rani’s 

shock and disillusionment, Naga expresses his helplessness at this critical moment: ‘I’m sorry, 

but it can’t be done’ (Karnad, “Three Plays” 53). Nevertheless, Naga suggests that she 

‘undertake the snake ordeal’ and speak truth and nothing else (Karnad, “Three Plays” 53). Their 

dialogue reflects Rani’s dilemma as follows: 

RANI. What truth? Shall I say my husband forgets his nights by next morning? Shall 

I say my husband brought a dog and a mongoose to kill this cobra, and yet 

suddenly he seems to know all about what the cobra will do or not do? 

NAGA. Say anything. But you must speak the truth. 

RANI. And if I lie? 

NAGA. It will bite you. (Karnad, “Three Plays” 54) 

It is Naga who brings about major transformation in Rani. Now she becomes bold and 

assertive. When Naga expresses his helplessness to guard her from the chastity test, Rani reacts 

as follows: 

I was a stupid, ignorant girl when you brought me here. But now I am a woman, a 

wife, and I am going to be a mother. I am not a parrot. Not a cat or a sparrow. Why 

don’t you take it on trust that I have a mind and explain this charade to me? Why do 

you play these games? Why do you change like a chameleon from day to night? 

Even if I understood a little, a tiny bit – I could bear it. But now – sometimes I feel 

my head is going to burst! (Karnad, “Three Plays” 51) 

 Now Rani’s arguments also get heard in the play. Here, the playwright shifts Rani from a 

subaltern to the central position. Resistance has two forms: ideological and physical, and Rani 

shows ideological resistance at this stage.  

Subaltern’s Oppression 

Naga-Mandala highlights the subaltern’s oppression, role, rise, and revolution. It is the 

strong sense of Indian patriarchal history which has developed in Karnad a drive for social 

justice, a sincere consideration for the socially oppressed and the subaltern. Karnad wants to 

point out a social reality through his play – who is to ask Appanna to prove his innocence? Is 

there no moral code of conduct for males? Why is it that only women have to face all these 

problems?  
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Rani appears confused during her trial and asks for help from everyone, but her efforts 

prove futile. Rani is tortured by her husband’s accusations of adultery, insults and finally public 

trial. With fright and apprehension Rani puts her hands into the anthill of cobra and vows: ‘Since 

coming to this village, I have held by this hand, only two… My husband… And this Cobra’ 

(Karnad, “Three Plays” 58). The cobra instead of stinging her ‘sways its hood gently for a while, 

then becomes docile and moves over her shoulder like a garland’ (Karnad, “Three Plays” 58). 

Her audacity in going through the trial endorses the new woman’s journey for emancipation. 

Karnad gives remedial suggestions through Rani’s vows and shows his concern for the subaltern 

female gender through Rani’s fear and embarrassment during the public trial. Through Rani, 

Karnad raises many questions such as why it is always women who are asked to prove their 

loyalty towards their husbands and not vice versa. He then leaves these questions to the audience 

to consider and decide. The villagers, who were keen to pronounce her a whore a minute ago, 

exclaim: ‘A miracle! A miracle! She is not a woman! She is a Divine Being!’ (Karnad, “Three 

Plays” 59). The villagers fall at her feet. The crowd comes forward to prostrate itself before her. 

They elevate her to the status of a goddess: ‘Appanna, your wife is not an ordinary woman. She 

is a goddess incarnate. Don’t grieve that you judged her wrongly and treated her badly’ (Karnad, 

“Three Plays” 59). This public trial highlights patriarchy and its conventions that crush women’s 

independence. But Rani shows that a woman’s journey for emancipation has started. It is 

important to remind ourselves that Rani’s transformation as an emancipated woman and her 

emerging identity is the effect of the passion, emotional support, and comfort that she receives 

from Naga. An ordinary rural Indian woman may consider Rani as her archetypal figure to 

protest against the life-denying patriarchal system and attain an equal position with men.  

In the end, Appanna changes his conduct and attitude towards Rani, perhaps under the 

pressure of the village community or because of the pricks of his conscience. He falls at her feet 

and says: ‘Forgive me. I am a sinner. I was blind…’ (Karnad, “Three Plays” 59). He accepts her 

and her child. Now he realizes her beauty and dignity as a human being. When the dead Naga 

falls from her hair, Appanna says: ‘Your long hair saved us’ from the deadly cobra (Karnad, 

“Three Plays” 63). When Rani expresses her desire that the cobra ‘has to be ritually cremated… 

the fire should be lit by our son… And every year on this day, our son should perform the rituals 

to commemorate its death’, Appanna agrees, saying: ‘Any wish of yours will be carried out’ 

(Karnad, “Three Plays” 63). Although, she has been given the status of a goddess her wish of 

commemorating cobra’s death make the audience wonder if she already knew who her secret 
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lover/Naga was. The play does indicate instances where she could have doubted the disguised 

Appanna/Naga at night, but she ignored these and came out of the trial cleverly. There is also a 

possibility that before the trial she did not know Naga’s reality but after the trial she realises him 

as the father to her child. As she has attained a respectable position at her home after much 

misery, she does not want to reveal the truth about Naga to anyone but wants to repay his love by 

commemorating his death. Now Rani plays an active role in her marital life. She becomes 

assertive of her role and status, and emphatic in her thoughts and decisions. 

 

The Dual Ending 

 The play has two endings – one in which the snake lover dies entrapping himself in 

Rani’s hair and the other in which he decides to live in her tresses. Karnad in an interview with 

Dharwadker says that initially there was only one ending to the play, and that was where the 

cobra commits suicide in Rani’s hair (Karnad, “New Theatre” 358). The playwright says that he 

narrated this story to his Bengali friend. She told Karnad that there was a Bengali version of the 

story in which the snake decided to live in Rani’s hair. Karnad found this ending interesting as it 

plays upon the traditional Indian perception that all plays and stories must end happily. This 

ending also satisfies the audience’s curiosity by showing that now Rani realises who her lover 

was. Rani’s acceptance of Naga as her lover presents a braver and more rebellious personality. 

She invites Naga ‘Get in [to my hair]. Are you safely in there? Good. Now stay there. And lie 

still. You don’t know how heavy you are. Let me get used to you, will you?’ (Karnad, “Three 

Plays” 64). The tresses here connote sexuality. Naga stands for the provocation of vital energy in 

Rani. In this second ending, placing Naga in Rani’s tresses becomes important as it gives Rani 

enough energy to complete her journey from innocence to experience. 

We see that Karnad is exceptionally strong on the subject of women and sexuality. Aparna 

Bhargawa Dharwadker while interviewing Karnad asked him if the act of deliberately ignoring 

the clues make Rani an amoral character. In response, Karnad said that ‘I think we are all amoral 

to some extent, at least at some point in our life’ (Karnad, “New Theatre” 359). He then shared 

his personal life by saying that when he was nearly fifteen it was revealed to him that both his 

parents had been married before. His mother had been widowed when she was only nineteen. In 

the 1940s, Brahmin widows were made to shave off their heads and were confined to the kitchen. 

But Karnad’s mother was a brave woman who took a bold step and became a nurse. There she 

met Karnad’s father (a doctor) who had an ailing wife. Karnad’s parents later got married but 
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their first marriage was kept a secret from Karnad and his siblings till they were in their teens. 

The purpose behind hiding this truth was middle class propriety. Karnad says that ‘this late 

revelation made me aware that my mother was human, had human desires’ (Karnad, “New 

Theatre” 359). It is, therefore, as a result of Karnad’s personal history that his women characters 

appear as humans who desire sexual fulfilment and struggle to attain it.  

 

Appanna, literally meaning ‘any man’ (Karnad, “Naga-Mandala” iii) mistreats his wife 

Rani and stays with his concubine in the night time. He represents the ego of an Indian husband 

which makes him neglect his wife. But a Naga becomes an archetype for an Indian man. This 

dual personality of a husband is emphasised in Naga-Mandala through disguise or dual 

personality as a masking strategy. Rani thinks that Naga, disguised as Appanna, is her reformed 

husband. Every night, Naga comes and fulfils her desires and yearnings. In the morning, 

Appanna comes back for meals and as usual mistreats Rani. Whenever she mildly questions and 

enquires about his coming in the night for love, the disguised husband, Naga, mutes her with his 

honeycomb of love. It is her daytime husband who drags her to the Village Elders whereas her 

Naga lover finds a way to protect her from her cruel society. He asks her to go through the snake 

ordeal knowing that he will be able to help her in attaining a respectable position in Indian 

society. Karnad links the archetypal and the real through the character of Appanna in Naga-

Mandala. Through disguise Karnad gives voice to otherwise silenced truths.  
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Abstract 

 The novels of Namita Gokhale evoke strong fame and furore among the critics and the 

readers by virtue of their female characters.  The heroines of her novels defy social norms, 

exercise mental balance, accept challenges, assume new roles and face crises to assert their 

individuality. In Priya in Incredible Indyaa, Gokhale deals with the fortunes of middle class 

woman against the current to ascend the social ladder.  She captures the issues of women 
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empowerment, new attitudes and family relationship in the era of post-Information Technology.  

Besides the novel also offers insight into the present day political scenario in India, a minor 

theme which easily eludes the attention of readers. 

 

Key words: Namita Gokhale, Priya in Incredible Indyaa, contemporary India, political trend. 

 

Namita Gokhale 

Courtesy: http://festivalofindiainthailand.com/  

 

Politics in Creative Fiction   

Politics is a field which offers myriad scope for individuals to serve the nation in unique 

ways.  It requires sense of duty and commitment on the part of people who dare to venture into 

it.  Unfortunately, politics has become a profession these days and politicians take pride in 

calling themselves as chief executive officers.  Politics has become the last resort of self-centrics 

to cast their evil spell.  This article highlights the events of the novels which stand testimony to 

the existing state of affairs in Indian politics. 

Using Religious Images – Priya’s Experience 
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 Gokhale uses the images of Lord Krishna and Arjuna to drive home the decay and 

decadence in Indian politics.  The central character of the novel, Priya is a middle class woman 

who has propelled herself to become the  wife of a lawyer turned politician, Suresh Kaushal, 

Minister of State for Food Processing, Animal Husbandry, Fisheries and Canneries.   While 

searching the steel cupboard for a wedding gift, she comes across the statuettes of Krishna, the 

charioteer discussing the dictates of duty to Arjuna. Lord Krishna, in the Indian epic, 

Mahabharatha is a symbol of righteousness.  Lord Krishna is the close aide of Arjuna, one of the 

five brothers of the Pandava family.  During the Kurushetra battle between the Pandava and the 

Gaurava families, Arjuna refuses to fight against his kith and kin.  Lord Krishna preaches Arjuna 

the nature of duty and the need to perform them objectively.  Enlightened by the teachings of 

Lord Krishna, Arjuna proves his prowess in archery and wins the battle.  The teachings of Lord 

Krishna form the treatise known as Bhagavad Gita in Hinduism.   

 Gokhale subtly remarks that such statuettes are a stock gift to politicians.  The statuettes 

are intended to infuse sense of duty and dedication to serve the mass without fear or favour and 

pride or prejudice.  The irony lies in the fact that the statuettes fail to introduce any such noble 

thoughts in the minds of the politicians.  Pathetically, they are stashed into the cupboards among 

“unofficial” ( p.14 ) gifts.  

Politics and Film Industry 

 In India, politics and film industry are two sides of the coin.  Indian film industry 

continues to play a major role in transforming the face of the nation.  The industry has produced 

many actor-turned politicians who live in the minds of the people.  But, the dream industry has 

rotten in its attitude beyond redemption.  Namita Gokhale records her discontent over both 

politics and film industry through Ved Saheb, an eminent Bollywood veteran.  At the wedding 

party of Paro’s son Aniruddha and super model Sujata Sethia (Suzi), the ever-green hero 

remarks: “Politics is entertainment” ( p.28 ).  The sweeping statement throws light on the 

drooping hope, complacency and lack of seriousness in the stance of adorned personalities of the 

film industry on politics. 

Food and Politics 
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 Another eloquent attack on politicians and their policies is exemplified by Gokhale 

through Suresh Kaushal.  The Food Processing Industries Association organises a felicitation 

ceremony for him.  While travelling in the car, Suresh reads a speech to his wife which he 

intends to make at the ceremony.  In the course of his speech, he sings in praise of fast food, 

dreams of mega food courts, fancies modernization of slaughter houses and conceives of cold 

storage chain.  Priya who is well-balanced contemplates on his speech and reflects with social 

responsibility thus: “May I bring to your notice that villagers in Orissa, in Kalahandi and places 

like that, feel    privileged to eat just an occasional snack of roots and mango kernels?” (p.34).  

 Her observation puts the honourable minister in tight corner and to embarrassment who finally 

yields saying: “Of course I know of the imbalances in the patterns of our agricultural 

development.  …   I’m not being insensitive” (p.34).  Suresh Kaushal’s speech represents a wide 

gap between the reality and the needs of the people.  The speech echoes the voice of 

contemporary politicians who promise to build castles in air. The speech symbolizes present day 

policy makers’ art of rhetoric and verbose rather than respect for grassroots life.   

 

Influence of Money 

 Gokhale modestly criticises the growing influence of money among the politicians to lure 

the vote bank.  Election as a process of choosing people’s representative has lost its sanctity to 

money power and muscle power.  Politicians unleashes countless money to woe the mass. Rallies 

are organised mobilising scores of party workers by the use of black money.  Political alliances 

are formed unscrupulously sacrificing party policies.  Alliances take shape for vested interest 

instead of national interest.  Politicians are confident of influencing people at the eleventh hour 

with appropriate freebies.  All these dirty tactics require money which makes the election process 

a mockery and  a flourishing trade. Priya’s pragmatic approach to her son’s to political career 

chiefly summarises  Gokhale’s concern against the role of money in politics in these lines: 

“Kush will need cash if he has to contest an election – politics is an expensive business.  It needs 

capital.  Even a Rajya Sabha seat costs money.  A lot of money” (p.102 ). 

 

Agrarian Society as the Chief Victim 

 Gokhale attacks attempts of modern day politics to make agrarian resources and agrarian 

society as the chief victims.  Poor states rich in natural resources are the targets of multinational 
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companies in the name of special economic zones (SEZs).  Politicians vie with each other to 

lavishly throw away thousands of acres of agricultural lands in the name of job openings.  The 

irony lies in the fact that about 90% of land acquired from farmers remain unused for the setting 

up of special economic zones. The dispossessed and depressed natives resort to radical actions 

demanding reversal of policies.  But such people become the objects of mockery and targets of 

government agencies. Their ideals are shattered to pieces as they are applied to an imperfect 

social order. 

 

Tussle Between Politicians and Farmers 

The continuing tussle between politicians and farmers is represented by the idealist 

Avinendra, the son of the Minister of State for Industry who is the friend of  Priya.  She   

affectionately calls him as Lenin for his Marxist leanings. Lenin organises the ‘Donkey March 

for the Dispossessed’ plodding a hundred donkeys from Jantar mantar to India Gate in order to 

draw the attention of policy makers. He was sitting astride a donkey carrying placards saying  

 “We Are Not Donkeys, Give Us Back Our Rights, Give Us Back Our Land” (p.93). The Donkey 

March is symbolic of the pressure on the agrarian community, marginalized landowners and the 

dynamics of poverty. While popular newspaper editorials of Indian Times and The Clarion lauds 

Lenin for his bold initiative, the honourable Minister of State for Food Processing Suresh 

Kaushal condemns him saying “joker Lenin ” (p.93 ) with scorn and envy. Lenin represents the 

ongoing conflict between people in power and people in poverty. Through Lenin, Gokhale has 

implicitly interwoven a contemporary complex issue over which leaders and farmers lock horns.   

 

Lip Service to the Constitution of India 

 Indian politics is governed by a set of vigorous norms laid down by the Constitution of 

India. In spite of checks and balances, Indian politics continues to play truant torn between 

corruption, chaos, charisma, stability, instability, glory and gloom.  Through her novel Priya in 

Incredible Indyaa, Namita Gokhale as a dispassionate onlooker portrays the nonchalant 

contemporary politics in its true colour sans satire.    
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Abstract 

Language is a decisive factor in the life of migrants as it governs their everyday 

communication. As most of the migrants are workers or businessmen, they need to communicate 

effectively in the immediate environment, and hence they feel the necessity of adapting the 

language commonly used for communication. Their adapting effort sometimes drags them in an 

embarrassing situation thanks to their wrong use of vocabularies and often the tone of their 

mother tongue. For some, such embarrassment turns out to be deterrent in the process of their 

adaptation with the new language, whereas many continue to learn the language despite 

embarrassment which eventually results in their language change. The paper aims to study the 

language change or adaptation of language of the host land by migrants with reference to the 

Bhojpuri speech community in Tezpur of Assam, India. 

 

Key words: Language change, Language shift, multilingualism of migrants. 

 

Introduction 

Language is a decisive factor in the life of migrants as it governs their everyday 

communication. As most of the migrants are workers or businessmen, they need to communicate 

effectively in the immediate environment, and hence they feel the necessity of adapting the 

language commonly used for communication. Their adapting effort sometimes drags them in an 

embarrassing situation thanks to their wrong use of vocabularies and often the tone of their 

mother tongue. For some, such embarrassment turns out to be deterrent in the process of their 

adaptation with the new language, whereas many continue to learn the language despite 

embarrassment which eventually results in their language change. The paper aims to study the 
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language change or adaptation of language of the host land by migrants with reference to the 

Bhojpuri speech community in Tezpur of Assam, India. 

 

Objectives 

i. To find out the process of language adaptation by the Bhojpuri migrants. 

ii. To find out the process of language change (if any) among the Bhojpuri migrants. 

iii. To find out the multilingual nature of the Bhojpuri migrants. 

 

Methodology 

The research is based on the data collection through questionnaire and personal interview 

of selected informants. 

 

Data Analysis 

 Regarding language change of the Bhojpuri speech community of Tezpur in Assam, the 

following questions are asked in the questionnaire: 

1. Language(s) you can speak 

2. Language(s) you can speak and write 

3. Which language(s) you can speak at home? 

4. Which language(s) do you speak most? 

5. Do your parents speak Assamese? 

6. Which language(s) do you use with your parents? 

7. Which language(s) do you use with your siblings? 

 

Responses 

Q. 1 Language(s) you can speak 

The languages given in choice are Hindi, Bhojpuri, Assamese, Bengali, Bodo, English 

and Nepali because these languages are more or less spoken everywhere in Assam. Hindi and 

Bhojpuri are spoken by all the respondents irrespective of age, education, residence and birth 

place. Regarding the spoken competence of the target community in the other mentioned 
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languages, variation in the percentage is found. The responses to question no.1 is presented in 

Table No.1 given below. 

 

The respondents are divided age-wise in two categories: 30 and 30+. Cent percent 

respondents of 30 year age use the Assamese language while the 83.3% of 30+ respondents 

speak it. Similarly, Bengali is spoken by 40% of 30 year and 36.6 % 0f 30+ respondents, English 

is spoken by 45% of 30 year and 26.6% of 30+ respondents, and Nepali is spoken by 5% of 30 

year and 0% 0f 30+respondents. None of the respondents speaks Bodo language. 

    

Table No. 1 

Languages 

spoken 

Age Education Residence Place of Birth 

 30 

and 

below 

Above 

30 

 

 10 + 

 

Above 

10 + 

urban rural In 

Assam 

Outside 

Assam 

Hindi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Bhojpuri 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Assamese 100% 83.3% 84.3% 100% 81.4% 100% 100% 42% 

Bengali 40% 36.6% 31.2% 55.5% 40.7% 43.4% 55.5% 0% 

Bodo 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

English 45% 26.6% 16% 13% 48.1% 21.7% 41.6% 21.4% 

Nepali 5% 0% 3% 0% 3.7% 0% 2.75 0% 

 

The proficiency in a language differs in terms of the education acquired by the speaker, 

and, so the respondents of the research are divided in class 10+ and above 10+ categories. 84.3% 

respondents having education up to 10+ speak Assamese while cent percent of speakers having 

education above 10+ speak it. In case of the Bengali language it is 31.2% and 55.5% 

respectively. While English is spoken by 16% of 10+ and 13% of above 10+, Nepali is spoken 

by 3% and 0% respectively. 
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A speaker’s proficiency in a language depends a lot in his/her social environment. The 

respondents are divided in to urban and rural to find out whether their surroundings affect their 

acquisition of the host language. 81.4 % of urban respondents speak Assamese while it is 100% 

in case of the rural respondents. In case of Bengali it is 55.5% and 40.7% while in English it is 

48.1% and 21.7% respectively. Nepali is spoken only by the urban respondent with 3.7% 

 

A migrant’s acquisition of the host language is highly determined by whether he is born 

and brought up in the host society or he is the first-generation migrant born and brought up in his 

own land. The respondents of this research are also divided into ones who are born in Assam and 

the ones who are born outside Assam. All the respondents who are born and brought up in 

Assam speak Assamese while only 42% of those who are born outside Assam speak the 

Assamese language. Bengali and Nepali are spoken only by the urban respondents with 55.5% 

and 2.75% respectively. In case of English, the number of the Assam born respondents is 41.6% 

while it is only 21.45 in case of the respondents born outside Assam.     

 

Q2. Language(s) you can speak and write 

The total acquisition of a language is realized when it is both spoken and written by a 

speaker. For a migrant, the acquisition of the spoken language occurs when he/she starts 

interaction in the host language for his/her day to day activities. But to acquire written 

proficiency a lot of dedicated effort is stipulated. For this purpose, a migrant has to deliberately 

participate in social, literary academic activities of the host language. The following table shows 

the statistic of the Bhojpuri community in Tezpur regarding their spoken and written proficiency 

in the language other than theirs own. 

 

Table No. 2 

Languages  

Spoken and 

written 

Age Education Residence Place of Birth 

 30 

and 

below 

Above 

30 

 

 10 + 

 

Above 

10 + 

urban rural In 

Assam 

Outside 

Assam 
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Hindi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Bhojpuri 85% 59.2% 71.8% 69.2% 64.2% 76.4% 68.4% 85.7% 

Assamese 90% 66.6% 71.8% 84.6% 64.2% 94.1% 76.3% 57.1% 

Bengali 5% 15% 12.5% 3.1% 7.1% 17.6% 10.5% 0% 

Bodo 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

English 50% 48.1% 31.2% 92.3% 64.2% 29.4% 50% 28.5% 

Nepali 5% 0% 3.1% 0% 2.8% 0% 3.8 0% 

 

The Table No. 2 shows that Hindi is spoken and written by all the respondents 

irrespective of age, education, residence and birthplace. Bhojpuri is spoken and written by 85% 

of the respondents in the category of 30 and below, and 59.2 in the 30 above, in the 10+ category 

71.8% above 10+ category 69.2%, urban category 64.2%, rural category 76.4%, and in the 

category of ones who are born in Assam and outside Assam it is 68.4% and 85.7% respectively.  

Assamese is spoken and written by 90% of the respondents in the category of 30 and below, and 

66.6% in the 30 above, in the 10+ category 71.8%, above 10+ category 84.6%, urban category 

64.2%, rural category 94.1%, and in the category of ones who are born in Assam and outside 

Assam it is 76.3% and 57.1% respectively.  Bengali is spoken and written by 5% of the 

respondents in the category of 30 and below, and 15% in the 30 above, in the 10+ category 

12.5%, above 10+ category 3.1%, urban category 7.1%, rural category 17.6%, and in the 

category of ones who are born in Assam and outside Assam it is 10.5and 0% respectively. 

English is spoken and written by 50% of the respondents in the category of 30 and below, and 

48.1% in the 30 above, in the 10+ category 31.2%, above 10+ category 92.3%, urban category 

64.2%, rural category 29.4%, and in the category of ones who are born in Assam and outside 

Assam it is 50%and 28.5% respectively. Nepali is spoken and written by 5% of the respondents 

in the category of 30 and below, and 0% in the 30 above, in the 10+ category 3.1%, above 10+ 

category 0%, urban category 2.8%, rural category 0%, and in the category of ones who are born 

in Assam and outside Assam it is 3.8%and 0% respectively. 

 

Q. 3: Which language(s) you can speak at home?  
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In a multilingual and multicultural social environment, we often find a person 

maintaining a personal and a public language, particularly when one is dwelling in a non-native 

environment. Since the Bhojpuri speech community is a non-native community in Assam it is 

pertinent to find out to what extent this community has personally imbibed the language of the 

host- land. The Table No. 3 presents the data related to the use of language at home by the 

Bhojpuri speech community of Tezpur in Assam. 

 

The Table No. 3 shows variations in the use of language at home by the Bhojpuri speech 

community of Tezpur. Hindi is spoken at home by 100% of the respondents in the category of 30 

and below, and 93.3% in the 30 above, in the 10+ category 90.6%, above 10+ category 87.5%, 

urban category 100%, rural category 90%, and in the category of ones who are born in Assam 

and outside Assam it is 100% each. Bhojpuri is spoken at home by 94.1% of the respondents in 

the category of 30 and below, and 93.1% in the 30 above, in the 10+ category 90.6%, above 10+ 

category 81.2%, urban category 92.5%, rural category 95%, and in the category of ones who are 

born in Assam and outside Assam it is 100% each. Assamese is spoken at home by 58.8% of the 

respondents in the category of 30 and below, and 60% in the 30 above, in the 10+ category 

68.7%, above 10+ category 31.2%, urban category 51.8%, rural category 80%, and in the 

category of ones who are born in Assam and outside Assam it is 84.3% and 25% respectively. 

Bengali is spoken at home by 5.8% of the respondents in the category of 30 and below, and 6.6% 

in the 30 above, in the 10+ category 6.2%, above 10+ category 62%, urban category 0%, rural 

category 1%, and in the category of ones who are born in Assam and outside Assam it is 6.2% 

and 0% respectively. English and Nepali are spoken by none of the respondents irrespective of 

age, education, residence and birth place. 

  

Table No. 3 

Languages 

spoken at 

home 

Age Education Residence Place of Birth 

 30 

and 

below 

Above 

30 

 

 10 + 

 

Above 

10 + 

 

Urban 

 

Rural 

In 

Assam 

Outside 

Assam 
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Hindi 100% 93.3% 90.6% 87.5% 100% 90% 100% 100% 

Bhojpuri 94.1% 93.1% 90.6% 81.2% 92.5% 95% 100% 100% 

Assamese 58.8% 60% 68.7% 31.2% 51.8% 80% 84.3% 25% 

Bengali 5.8% 6.6% 6.2% 6.2% 0% 1% 6.2% 0% 

Bodo 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

English 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Nepali 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 

Q 4. Which language(s) do you speak most? 

A multilingual speaker, irrespective of his/her mother tongue tends to use a specific 

language most of the time in daily interaction. The most used language by him/her determines 

his/her linguistic and cultural traits. The following tables present the data related to the most 

used/spoken language by the Bhojpuri speech community of Tezpur in Assam. 

 

Table No. 4 

Languages 

most spoken 

Age Education Residence Place of Birth 

 30 

and 

below 

Above 

30 

 

 10 + 

 

Above 

10 + 

 

Urban 

 

Rural 

In 

Assam 

Outside 

Assam 

Hindi 100% 96.6% 90.6% 87.5% 100% 90% 100% 100% 

Bhojpuri 88.2% 75.3% 78.1% 81.2% 74% 95% 84.3% 91.6% 

Assamese 52.9% 60% 68.7% 31.2% 44.% 75% 78.1% 25% 

Bengali 5.8% 6.6% 6.2% 6.2% 0% 1% 6.2% 0% 

Bodo 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

English 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Nepali 5.8% 0% 3.1% 0% 2.7% 0% 3.1% 0% 

 

Table No. 4 reveals that Hindi is spoken at most by 100% of the respondents in the 

category of 30 and below, and 96.6% in the 30 above, in the 10+ category 90.6%, above 10+ 
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category 87.5%, urban category 100%, rural category 90%, and in the category of ones who are 

born in Assam and outside Assam it is 100% each. Bhojpuri is spoken most by 88.2% of the 

respondents in the category of 30 and below, and 75.3% in the 30 above, in the 10+ category 

78.1%, above 10+ category 81.2%, urban category 74%, rural category 95%, and in the category 

of ones who are born in Assam and outside Assam it is 84.3% and 91.6% respectively. Assamese 

is spoken most by 52.9% of the respondents in the category of 30 and below, and 60% in the 30 

above, in the 10+ category 68.5%, above 10+ category 31.2%, urban category 44%, rural 

category 75%, and in the category of ones who are born in Assam and outside Assam it is 78.1% 

and 25% respectively. Bengali is spoken most by 5.8% of the respondents in the category of 30 

and below, and 6.6% in the 30 above, in the 10+ category 6.2%, above 10+ category 6.2%, urban 

category 0%, rural category 1%, and in the category of ones who are born in Assam and outside 

Assam it is 6.2% and 0% respectively. None of the respondents speak English most. Nepali is 

spoken most by 5.8% of the respondents in the category of 30 and below, and 0% in the 30 

above, in the 10+ category 63.1%, above 10+ category 0%, urban category 2.7%, rural category 

0%, and in the category of ones who are born in Assam and outside Assam it is 3.1% and 0% 

respectively. 

 

Q. 5 Do your parents speak Assamese? 

Parents’ ability to speak host language assists in a person’s acquisition of the host 

language. It serves as an impetus and encouragement to learn the host language. It is often seen 

that those migrant parents who speak the language of the host place are able to make their 

children speak the host language better. It is with this view the present question has been 

incorporated in the questionnaire as it help in finding the degree of linguistic acculturation of the 

Bhojpuri speech community of Tezpur in Assam which is presented in the following table: 

 

Table No.  5 

 

 

Question 

Age Education Residence Place of Birth 

 30 

and 

Above 

30 

 

 10 + 

 

Above 

 

Urban 

 

Rural 

In 

Assam 

Outside 

Assam 
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below 10 + 

Do your 

Parents 

speaking 

Assamese?  

94.1% 80% 84.3% 68.7% 85.1% 80% 90.9% 66.6% 

 

The table shows that the parents of most of the respondents speak the Assamese language 

which is the officially recognized language of the Indian state of Assam, and, hence the host 

language. It is spoken by 94.1% parents of the respondents in the category 30 and below age, 

80% in 30 above category, 84.3% in 10+category, 68.7% in above 10+ category, 85.1% in urban 

category, 80% in rural category, and it the category of ones who are born in Assam and outside 

Assam, it is 90.9% 66.6% respectively. 

 

Q. No. 6 Which language(s) do you use with your parents? 

Generally, a speaker uses his/her mother tongue when he interacts with his/her parents. 

But in case of migrant parents and children, it may not be so. If the children use the host 

language while interacting with parents it shows the speaker’s tendency towards total acquisition 

of the host language. The Table No. 6 given below presents the data concerning the respondents’ 

use of language with their parents. 

 

Table No. 6:  

Languages 

used with 

parents 

Age Education Residence Place of Birth 

 30 

and 

below 

Above 

30 

 

 10 + 

 

Above 

10 + 

 

Urban 

 

Rural 

In 

Assam 

Outside 

Assam 

Hindi 100% 83.3% 93.7% 50% 77.7% 95% 90.9% 83.3% 

Bhojpuri 94.3% 93.3% 87.5% 87.5% 92.5% 95% 95% 95% 

Assamese 58.8% 43.3% 56.2% 25% 40.7.% 55% 62.5% 8.3% 

Bengali 5.8% 6.6% 6.2% 0% 0% 0% 6.2% 0% 
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Bodo 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

English 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Nepali 5.8% 0% 3.1% 0% 2.7% 0% 3.1% 0% 

 

Table No. 6 reveals that 100% of the respondents in the category of 30 and below use 

Hindi with their parents while 83.3% in the 30 above category, in the 10+ category 93.7%, above 

10+ category 50%, urban category 77.7%, rural category 95%, and in the category of ones who 

are born in Assam and outside Assam it is 90.9% and 83.3% respectively. Bhojpuri is used with 

parents by 94.3 % respondents in 30 and below category, 93.35% in Above 30 category, 87.5% 

in 10+ category, 87.5% in Above 10+ category, 92.5% in Urban category, 95% in Rural 

category, and in the category of ones who are born in Assam and Outside Assam, it is 95% each. 

Assamese is used with parents by 58.8 % respondents in 30 and below category, 43.3% in Above 

30 category, 56.2% in 10+ category, 25% in Above 10+ category, 40.7% in Urban category, 55% 

in Rural category, and in the category of ones who are born in Assam and Outside Assam, it is 

62.5% and 8.3% respectively. Bengali is used with parents by 5.8 % respondents in 30 and below 

category, 6.6% in Above 30 category, 6.2% in 10+ category, 0% in Above 10+ category, 0% in 

Urban category, 0% in Rural category, and in the category of ones who are born in Assam and 

Outside Assam, it is 6.5% and 0% respectively. None of the respondents use English with their 

parents, and in case of Nepali 5.8% of the respondents in the category of 30 and below use it 

with their parents while 0% in the 30 above category, in the 10+ category 3.1%, above 10+ 

category 0%, urban category 2.7%, rural category 0%, and in the category of ones who are born 

in Assam and outside Assam it is 3.1% and 0% respectively. 

 

Q. 7. Which language(s) do you use with your siblings? 

 

Table No. 7: 

Languages 

used with 

siblings 

Age Education Residence Place of Birth 

 30 

and 

Above 

30 

 

 10 + 

 

Above 

 

Urban 

 

Rural 

In 

Assam 

Outside 

Assam 
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below 10 + 

Hindi 100% 90% 93.7% 75% 88.8% 95% 100% 83.3% 

Bhojpuri 94.4% 90% 90.6% 75% 88.8% 95% 96.8% 100% 

Assamese 52.9% 50% 56.2% 31.2% 44.4% 60% 71.8% 8.3% 

Bengali 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Bodo 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

English 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Nepali 5.8% 0% 3.1% 0% 2.7% 0% 3.1% 0% 

 

Linguistically, a speaker is found to be more interactive with siblings in comparison to 

any other members in the family as they are informal in their relation and use of language. The 

Table No. 7 presents the selection language with siblings by the Bhojpuri speakers in Tezpur 

where they are migrants. The table shows that 100% of the respondents in the category of 30 and 

below use Hindi with their siblings while 90% in the 30 above category, in the 10+ category 

93.7%, above 10+ category 75%, urban category 88.8%, rural category 95%, and in the category 

of ones who are born in Assam and outside Assam it is 100% and 83.3% respectively. 94.4% of 

the respondents in the category of 30 and below use Bhojpuri  with their siblings while 90% in 

the 30 above category, in the 10+ category 90.6%, above 10+ category 75%, urban category 

88.8%, rural category 95%, and in the category of ones who are born in Assam and outside 

Assam it is 96.8% and 100% respectively. 52.9% of the respondents in the category of 30 and 

below use Assamese  with their siblings while 50% in the 30 above category, in the 10+ category 

56.2%, above 10+ category 31.2%, urban category 44.4%, rural category 60%, and in the 

category of ones who are born in Assam and outside Assam it is 71.8% and 8.3% respectively. 

5.8% of the respondents in the category of 30 and below use Nepali with their siblings while 0% 

in the 30 above category, in the 10+ category 3.1%, above 10+ category 0%, urban category 

2.7%, rural category 0%, and in the category of ones who are born in Assam and outside Assam 

it is 3.1% and 0% respectively. English and Bengali are used by none of the respondents while 

interacting with their siblings. 
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Findings 

The Bhojpuri Speech Community of Tezpur, Assam has remarkably gone through the 

process of linguistic acculturation. The stages of acculturation have been significantly noticed. 

The elderly respondents or the first generation migrants show devotional adherence to their own 

language, and a ting of reluctance can be felt in them as regard to the acceptance of the 

Assamese language as their language of communication. The educated and younger informants 

are enthusiastic about their ability to speak more languages. They put equal emphasis on their 

mother tongue, national language and the state language. However, from the personal interaction 

with a few informants, it has been revealed that Bhojpuri is their personal language whereas 

Assamese is their public language. Thus, the paper reveals that a migrant undergoes a process of 

shift from his language to the language of the host land in which he may keep his language, lose 

his language or arrive at a completely different language of a hotchpotch. This process is highly 

emotional and psychological as well as tormenting for fear of a humiliating outcome.         
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Abstract 

 It is interesting to note that numerals in any language typically show some processes 

of word formation in a curious way, while they might also provoke us to look into the 

etymological aspects or diachronic investigations, apart from their synchronic enquiries, 

about certain parts or elements of the numerals. In the cardinals of both Manipuri and 

Tangkhul, the process of compounding is in operation as in many languages. But there is 

marked difference between the two at certain points – because of the fact that where one uses 

compound the other uses a connective, and where one uses 10 as the multiple, the other uses 

a score i.e. 20, wherever the process of multiplicative compound operates. In this way the 

numerals in the two languages show similarities and dissimilarities between them. A 

comparative study of Manipuri and Tangkhul numerals would throw light on the linguistic 

affinity between these two languages, thereby contributing to further investigation of 

linguistic, cultural and historical importance. In the present paper the comparative study 

confines to cardinals only. A relatively fresh attempt is being made to look into the 

importance of prosodic feature of numerals which is directly associated with the spontaneity 

of rhythm in counting in isolation within the parameter of which the cardinals of Manipuri 

and Tangkhul is being studied in addition to other parameters such as phonological, 

morphological and other grammatical features that characterize the two numeral systems. 

 

Key words: Manipuri, Tangkhul Naga, cardinal numerals, comparative study, rhythm 
Abbreviation:Adj=Adjective;DET=Determiner;GEN=Genetive;N=Noun;NOM=Nominative

;TB=Tibeto-Burman; VBR=Verbal Bound Root 

1.1 Introduction  

Manipuri, the lingua franca of the state of Manipur in the Indian sub-continent 

belongs to the Kuki-Chin group of Tibeto-Burman sub-family of the Sino-Tibetan family. 

Standard Tangkhul, popularly known as Tangkhul, is also one of the members of this group 

i.e., Tibeto-Burman (T.B.).The term ‘Standard Tangkhul’ is being used to distinguish itself 
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from the other Tangkhul dialects, numbering about two hundred, which are known by their 

village-tags, namely Hundung Tangkhul, Thawai Tangkhul, Sangsak Tanghkul etc. Both 

Manipuri (i.e., Meiteilon or Meitei, as has been nomenclatured by different linguists) and 

Tangkhul show striking similarities and significant dissimilarities in their lexicon, phonology, 

morphology, syntax and semantics.  

Standard Tangkhul is largely spoken in the Ukhrul town, the home of the district 

headquarters of Ukhrul district, at a distance of 84 km from Imphal, the capital city of the 

state, and in small pockets in and around the capital city too, where a considerable number of 

Tangkhuls have settled for the last many decades. In short, Standard Tangkhul is a medium of 

communication, mutually adopted by the Tangkhuls, and it is locally also known as common 

Tangkhul. It was practically initiated by Rev. William Pettigrew, an English missionary in the 

early part of the last century, whose pioneering work entitled ‘Tangkhul Naga Grammar and 

Dictionary’ appeared in print in 1918.  

1.2 Cardinals in Manipuri and Tangkhul 

Following is the list of the cardinals in Manipuri and Tangkhul with their English 

equivalents -  

Manipuri    Tangkhul   English  

ә-mә    a-khә    one  

ә-ni    khә-ni    two 

ә- hum    kә-thum   three  

mә-ri    mә-ti    four 

mә-ŋa    phә-ŋa    five  

tә-ruk    thә-ruk    six  

tә-ret     ini    seven  

ni-pan     ci-әt    eight 

ma-pәn   ci-ko    nine  

tә-ra    thә-ra    ten  
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tә-ra-ma-thoi   thә-ra-tә-akh-ә   eleven  

tә-ra-ni-thoi   thә-ra-tә-khә-ni  twelve  

tә-ra-hum-doi   thә-ra-tә-kә-thum  thirteen  

tә-ra-mә-ri   thә-ra-tә-mә-ti   fourteen 

tә-ra-mә-ŋa   thә-ra-tә-phә-ŋa  fifteen  

tә-ra-tә-ruk   thә-ra-tә-thә-ruk  sixteen  

tә-ra-tә-ret    thә-ra-tә-ini   seventeen  

tә-ra-ni-pan    thә-ra-tә-ci-әt   eighteen  

tә-ra-ma-pәn   thә-ra-tә-ciko   nineteen  

kun    mә-g    twenty  

kun-thra   thum-ra   thirty  

ni-phu    hәŋmә-ti   forty  

yaŋ-khәi   hәŋ-phә-ŋa   fifty  

hum-phu   hәŋ-thә-ruk   sixty  

hum-phu-tәra   hәŋ-i-ni   seventy  

mәri-phu   hәŋ-ciәt   eighty  

mәri-phu-tәra   hәŋ-ci-ko   ninety  

ca-mә    a-khә    hundred  

ca-ni    a-khә-ni   two hundred  

ca-hum    a-kә-thum   three hundred  

ca-mә-ri   a-mә-ti   four hundred  

ca-mә-ŋa   a-phә-ŋa   five hundred  

ca-tә-ruk   a-thә-ruk   six hundred  

ca-tә-ret   a-i-ni    seven hundred  

ca-ni-pan    a-ci-it   eight hundred  
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ca-ma-pәn   a-ci-ko   nine hundred  

li-siŋ-әmә   thiŋ-khә   one thousand   

 It may be noted down here that /huphutәra/ ‘seventy’ and / mәri-phu-tәra/ ‘ ninety’ are 

colloquially shortened into /huphudra/ and /mәri-phu-dra~mәrphudra~mәudra~mәidra/ 

respectively.  

1.2.1 Numerals of Decimal Numbers and Additives  

In Manipuri and Tangkhul, as in many other TB languages, the numerals, interposed 

by every two consecutive decimal numbers, starting from ten onwards i.e., eleven to nineteen, 

twenty-one to twenty-nine and so on, are morphologically structured with the help of either 

an additive/ connective or otherwise. 

1.2.2 Thousand, the Numeral for Highest Decimal Number  

It is assumed that the Manipuris did not use a higher decimal number than the 

thousand in the olden times. Later on they started using ‘lakh’ ‘/koti/’ ‘kәror/’ etc by 

borrowing from Sanskrit, Bengali and English when they began to have historical 

connections with the other civilizations from across its territory especially from the west. The 

same is true with the Tangkhuls. Manipuri and English were the windows to the outside 

world for the Tangkhuls as they brought themselves into connection with the modern world. 

Here the notable point is that in the case of Tangkhuls a word ‘thiŋnәm’ is found in their 

vocabulary, which S. Arokianathan enlists as Tangkhul equivalence of ‘million’ 

[Arokianathan, 1987, P 59]. But this writer offers to agree with his respondents that 

‘thiŋnәm’ does not mean a particular numeral but something uncountably huge or numerous, 

as / thiŋnәm/ or /thiŋnәm-khә/ may possibly mean ‘over thousand’ or ‘something over 

thousand’. The ordinary expressions over ninety-nine thousand among the speakers of 

Manipuris is not known to have been used in the olden times. Expressions like /lisiŋcamә/ 

‘hundreds of thousand’ must have been used however, just as the Tangkhul did [Pettigrew, 

1979, P 17]. In Tangkhul /thiŋa/ ‘hundreds of thousand’ is also enlisted by Arokianathan in 

his book ‘Tangkhul Naga Grammar’. This means to say that the numeral ‘thousand’ can 

combine with the numeral one hundred and above in multiplicative compounds to denote the 

values of lac, crore, million etc.  
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1.2.3 Manipuri and Tangkhul Numerals after each Decimal Number  

A few examples are given below to show the formal structure of the Manipuri and 

Tangkhul numerals after each decimal number –  

Manipuri    Tangkhul 

tә-ra-ma-thoi   thә-ra-tә-a-khә   ‘eleven’  

tә-ra-ni-thoi   thә-ra-tә-khә-ni  ‘twelve’  

tә-ra- hum-doi  thә-ra-tә-kә-thum  ‘thirteen’  

tә-ra- mә-ri   thә-ra-tә-mә-ti   ‘fourteen’  

tә-ra- mә-ŋa   thә-ra -tә-phә-ŋa  ‘fifteen’  

tә-ra- tә-ruk   thә -rә-tә-thә-ruk  ‘sixteen’  

 By looking at the above list the rest of the numerals upto nineteen can be foretold. For 

the list of Manipuri the numerals / tәret ‘seven’, npan ‘eight’, mapәn ‘nine’/ are to be added 

to /tәra-/ to get the cardinals 17,18,19 and in the Tangkhul list the numerals / ini ‘seven’, 

ciәt ‘eight’, ciko- ‘nine’ / are to follow the preceding elements / thәra-tә-/ so as to get the 

cardinals 17,18,19. Likewise with each of the decimal numbers viz. 20,30,40 …90 in both the 

languages the same rule should be applied to get the cardinals 21,22,23…..97,98,99. 

1.2.4 Numerals for Higher Decimal Numbers  

The formation of higher decimal numbers in Manipuri and Tangkhul i.e. one hundred 

and above is through a process of multiplication as seen in the above list at 1.2. 

1.3 Similarities and Dissimilarities  

The similarities and dissimilarities between the cardinals of Manipuri and Tangkhul 

can be brought out through a comparative analysis. The comparison may be done at four 

levels : (i) phonological shapes of the syllables in the corresponding numerals, (ii) 

functionally identical affixes between the corresponding numerals, (iii) grammatical 

functions of the numerals in the two languages, (iv) re-occurring and non-reoccurring bases 

in the numeral cardinals (v) connective versus affixation, (vi) multiplicative compound for 

higher decimal numeral, (vii) the use of connectivity between the higher decimal numerals, 

and (viii) prosodic features of the numerals.  

<51-71>



Language in Indiawww.languageinindia.comISSN 1930-294017:2 February 2017 
P. Birchandra Singh 
Cardinal Numerals in Manipuri and Standard Tangkhul: A Comparative Analysis 

1.3.1. Phonological Shapes of the Syllables  

A good number of similarities in terms of identical phonemes can be seen in the 

cardinal numerals of Manipuri and Tangkhul. The similarities and dissimilarities can be 

shown in the following table -   

Cardinals 
First syllable Second syllable 

Vowel Consonant Vowel Consonant 
Manipuri:  ә-mә 
                                            ‘one’ 
Tangkhul: a-khә 

ә 
 
a 

- 
 
- 

ә 
 
ә 

m 
 

kh 
Manipuri:    ә-ni   
                                            ‘two’ 
Tangkhul: khә-ni 

ә 
 
ә 

- 
 

kh 

i 
 
i 

n 
 
n 

Manipuri:  ә-hum  
                                           ‘three’ 
Tangkhul: kә-thum 

ә  
 
ә 

- 
 
k 

u 
 
u 

h,m 
 

th,m 
Manipuri: mә-ri  
                                            ‘four’ 
Tangkhul: mә-ti  

ә 
 
ә 

m 
 

m 

i 
 
i 

r 
 
t 

Manipuri:  mә-ŋa 
                                            ‘five’ 
Tangkhul: phә-ŋa 

ә 
 
ә 

m 
 

ph 

a 
 
a 

ŋ 
 
ŋ 

Manipuri:  tә-ruk 
                                           ‘six’ 
Tangkhul: thә-ruk 

ә 
 
ә 

t 
 

th 

u 
 
u 

r,k 
 

r,k 
Manipuri:  tә-ret 
                                         ‘seven’ 
Tangkhul: i-ni 

ә 
 
i 

t 
 
 

e 
 
i 

r,t 
 
n 

Manipuri:  ni-pәn 
                                          ‘eight’ 
Tangkhul: ci-әt 

i 
 
i 

n 
 
c 

a 
 
ә 

p,n 
 

,t 
Manipuri:  ma-pәn 
                                           ‘nine’ 
Tangkhul:  ci-ko 

a 
 
i 

m 
 
c 

ә 
 
o 

p,n 
 
k 

Manipuri:  tә-ra 
                                            ‘ten’ 
Tangkhul: thә-ra 

ә 
 
ә 

t 
 

th 

a 
 
a 

r 
 
r 

Tangkhul: mә-g 
                                           ‘twenty’ 
Manipuri:  kun 

u 
 
ә 

k,n 
 

m 

- 
 

 

- 
 
g 
 

<51-71>



Language in Indiawww.languageinindia.comISSN 1930-294017:2 February 2017 
P. Birchandra Singh 
Cardinal Numerals in Manipuri and Standard Tangkhul: A Comparative Analysis 

Manipuri:  kun-thra 
                                           ‘thirty’ 
Tangkhul: thum-ra  

u 
 
u 

k,n 
 

th,m 

a  
 
a 

th,r 
 
r 

Manipuri:  ca-mә 
                                     ‘one hundred’  
Tangkhul:a-khә 

a 
 
a 

c 
 
 

ә 
 
ә 

m 
 

kh 
Manipuri: lisiŋ(әmә) 
                                     ‘one thousand’ 
Tangkhul: thiŋ-khә 

i 
 
i 

l 
 

th,ŋ 

i 
 

 ә 

s,ŋ 
 

kh 
     
 One note is to be made here that in the above table the cardinal numerals from forty to 

ninety are deliberately being excluded since they don’t follow a regular pattern both in 

Tangkhul and Manipuri. Therefore, they deserve to be treated separately when we deal with 

the question of similarity and dissimilarity between the two numerals. For example, /ni-phu/ 

‘forty’,/hum-phu/‘sixty’ and /mә-ri-phu/ ‘eighty’ in Manipuri follow a vigesimal system, 

wherein /phu/ stands for a score, but its lexical and conceptual fields are difficult to grasp, 

and for the numeral /yaŋ-khәi/ ‘fifty’ the meaning of the first element [yaŋ-]is not known like 

[-phu]whose semanticity is not clearly known to the present-day speakers of Manipuri. 

Likewise inthe Tangkhul numerals |hәŋ-mәti| ‘forty’, /hәŋ-phәŋa/ ‘fifty’, /hәŋ-thәruk/ sixty, 

/hәŋ-ini/ ‘seventy’ |hәŋ-ciәt| ‘eighty’ /hәŋ-ciko/ ‘ninety’ the first element /hәŋ-/ is an 

obscure word. So, these particular numerals 40-90 in Tangkhul and Manipuri do not show 

any property or trait, either morpho-syntactic or semantic, to account for a comparison 

between the two. The pairs /ni-phu~hŋ-mti/ ‘forty’, /yaŋ-khi~ hŋ-phŋa/ ‘fifty’, /hum-

phu~ hŋ-thruk/ ‘sixty’, /hum-dra~ hŋ-ini/ ‘seventy’, /mri-phu~hŋ-cit/ ‘eighty’ and 

/mri-phu-tra~hŋ-ciko/ ‘ninety’ simply remain incomparable in terms of similarity between 

their phonemic representations. Another important note is that the numeral for thousand in 

Manipuri has one more syllable than that of in Tangkhul. Both /lisiŋ/ and /lisiŋ-m/ are used 

for ‘one thousand’ in Manipuri.  

1.3.1.1Partially Homophonous 

By examining the above table, it is seen that the numerals /әmә ‘one’, ә-ni ‘two’, ә-

hum ‘three’, mә-ri ‘four’, mәŋa ‘five’, tә-ruk ‘six’, tә-ra ‘ten’ and cә-mә ‘hundred’/in 

Manipuri and their counterparts in Tangkhul, viz., /a-khә, khә-ni, kә-thum, mә-ti, phә-ŋa, thә-

ruk, thә-ra, a-khә/ are found partially homophonous. It is so because, there is at least one        
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identical phoneme or syllable always present in either of the corresponding syllables, the 

initial or the final. 

1.3.1.2 Disyllables 

The quality of being homophonous, partially or otherwise, is enhanced by the equal 

number of syllables between the corresponding numerals of the two languages. Interestingly 

the numerals from one to ten, both in Manipuri and Tangkhul, are all disyllabic. The decimal 

numerals 20, 30 and 100 are also disyllabic in both languages. As a matter of fact the degree 

of similarity is largely maintained by the equal number of syllables in the corresponding 

numerals. 

1.3.2 Functionally Identical Affixes 

The numerals from 1 to 10 in Manipuri and Tangkhul may be compartmentalized into 

four groups on the basis of the functionality of their affixes: (a) 1,2,3 (b) 4,5 (c) 6,7,10 (d) 

8,9.  

(a) In the first group i.e., 1 to 3, it is seen that the Manipuri numerals /әmә/, /әni/, 

/әhum/ have the prefix /-ә/ which normally functions as a noun formative particle as well as 

an adjective formative e.g. /-cu-b/ ‘large’, /-cu-b/‘the large one’.  In Tangkhul the 

numerals 2 and 3 have the common prefix /kә-/ which is realized in its allomorphs [kә-] and 

[khә-] as in /kh-әni/ ‘two’ and /kә-thum/ ‘three’. Just like the Manipuri prefix /ә-/ the 

Tangkhul prefix /kә~khә/ is also a noun formative as well as adjective formative particle e.g. 

/k-hk/ ‘big’, /k-hk/ ‘the big one’ or /kh-ŋzan/ ‘weak’, /kh-ŋzan/ ‘the weak one’. In 

this group the prefix /a-/ of the Tangkhul numeral /a-khә/ ‘one’ has no correspondence in the 

Manipuri counterpart to match with it at the level of morphological function. The prefix /a-/ 

is not an established prefix assigned with some specified role to play analogous to that of 

Manipuri prefix /-/. Therefore, while the Manipuri prefix /ә-/ is functionally identifiable with 

Tangkhul/kә~khә/, the prefix /a/ of /a-khә/ remains in isolation with no functionally 

analogous counterpart in Manipuri. 

(b) In the second group, the Manipuri numerals /mә-ri/ ‘four’ and /mә-ŋa/ ‘five’ have 

the same prefix /mә-/, but the Tangkhul numerals /mәti/ ‘four’ and /phәŋa/ ‘five’ do not have 

the same prefix. If /mә/ as a prefix has a role in the formation of noun phrase with the 

underlying structure mә+VBR e.g. /mә-cәt/ meaning ‘mode or manner of walking’ etc., the 
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Tangkhul prefix /mә-/ and /phә-/ of /mәti/ and /phәŋa/ respectively do not have such a role in 

Tangkhul morphology. So in the case of 4 and 5, the numerals in the two languages do not 

share any similarity in the functionality of their prefixes as in the case of 1,2,3.  

(c) In the third group the Manipuri numerals /tә-ruk/ ‘six’, /tә-ret/ ‘seven’ and /tә-ra/ 

‘ten’ have the same prefix /tә-/, which is not a commonly known prefix in Manipuri 

morphology. Their Tangkhul counterparts namely /thә-ruk/, /i-ni/ and /thә-ra/ too have 

morphologically inactive prefixes /thә-/ and /i/ which have no morphologically definable 

functions elsewhere. Though it is difficult to say if there is any syntactic or semantic linkage 

between /ci-t/ ‘eight’ and its following cardinal /ciko/ ‘nine’ of Tangkhul, their Manipuri 

counterparts /npan/ ‘eight’ and /mapәn/ ‘nine’ share a commonality in that the suffixes viz./-

pan/ and /-pәn/ connote the same thing. Here William Pettigrew’s assumption holds good that 

/pan/ or /pәn/ has a role of subtraction [Pettigrew, 1988, p. 19]. It can be maintained that /pan/ 

is a modified form of /pn/ a verbal root of /pn-b/ which literally means ‘to be stuck’ or ‘to 

be unable to move on’. Thus /n-pan/ means ‘two cut off (from ten)’, /ma-pәn/ means ‘one 

cut off (from ten)’ whereas /ni/ stands for /()ni/ ‘two’ and /ma-/ for/() m/ ‘one’ as we 

already know. This view is also supported by Chelliah (1997) and almost all the native 

speaker linguists of Manipur. This logical pattern is not found in its Tangkhul counterpart 

/ciәt/ ‘eight’ and /ciko/ ‘nine’. However the two numerals in Tangkhul seem to have their 

own logic behind the homophonous syllables /ci/ which is yet to be deciphered. But the 

difference between the Tangkhul and Manipuri numerals 8 and 9 is that none of them have a 

known prefix. 

1.3.3 Grammatical Functions of the Numerals 

Similarities between the numerals of Manipuri and Tangkhul are also found in their 

grammatical functions. Grammatically speaking, numerals in Manipuri and Tangkhul are 

adjectives used attributively to qualify nouns that precede them, as in -  

 Manipuri  Tangkhul  Gloss 

lairikәmә  lairk   akhә  (one) a book  

book one  book    one   

u әni   thiŋroŋkhәni  two trees 
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tree two  tree       two 

Like any other TB languages, the nouns in Manipuri and Tangkhul do not have plural 

markers when they are qualified by a cardinal plural number e.g., 

 Manipuri   Tangkhul   Gloss 

 u әni   thiŋroŋkhәni   two trees 

 *u-siŋәni  *thiŋroŋ-biŋkhәni  two trees 

whereas /siŋ/ and /biŋ/ are plural morphemes in Manipuri and Tangkhul respectively. 

Both Tangkhul and Manipuri share a common word-ordering in the formation of noun 

phrase, comprising of a noun and a cardinal numeral qualifying the noun. The numeral 

always follows the noun in both languages, as shown below- 

Manipuri :   yum          yaŋ-khәi ‘fifty houses’   

         house (N) fifty (Adj) 

Tangkhul :  imhәŋ-phәŋa ‘fifty house’   

        house (N) fifty  (Adj) 

Numerals in Tangkhul and Manipuri can function as noun too, whereas they 

functionally represent the things or objects qualified. Examples are given below- 

Manipuri  Tangkhul  English 

ә-mә-du  a-khә-ci  that one 

one DET  one DET   

ni-pan-si  ciәt-hi   these eight 

eight DET  eight DET 

ni-phu-nә  hәŋ-mә-ti-nә  (by) the forty 

forty NOM  forty NOM   

kun-thra-gi  thum-ra-wui  (of) the thirty 

thirty GEN  thirty GEN 

1.3.4  Re-occurring and Non-reoccurring Bases  

The decimal numbers of Tangkhul and Manipuri, excepting 10 and 100, show no 

corresponding pattern of word-combination and morpho-phonemic behavior common to 
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both.Even though, some similarity can be seen in their paradigmatic positions within their 

numeral systems. 

For example, in both Tangkhul and Manipuri, the numeral 20, unlike 10, remains 

isolated in its semantic relation with other decimal numbers, except that 20 is in Manipuri 

related to 30, as /kunthra/ ‘thirty’ is an additive compound comprising of /kun/ ‘twenty’ plus 

/tәra/ ‘ten’. 

In both languages, 30 has a semantic relation with 10. In Manipuri /kun-thra/ ‘thirty’ 

is an additive compound comprising of /kun+tәra/, as already mentioned above, and in 

Tangkhul/thum-ra/ ‘thirty’ is a multiplicative compound, comprising of /kәthum/ ‘three’ 

times /thәra/ ‘ten’. 

The numerals 50 in Manipuri i.e. /yaŋkhәi/ shows no identical phonemic structure and 

semantic relation with any of the decimal numbers, either preceding or following, and it 

remains phonologically too quite different from the rest of numerals for decimal numbers. 

But this does not happen in the case of Tangkhul, wherein the first element /hәŋ/of the 

numeral 50 is present in all the decimals from 40 to 90. 

The numerals for decimal numbers may, therefore, be classified into (i) numerals with 

re-occurring base, and (ii) numerals with non-reoccurring base, on the basis of a base’s role 

in the formation of succeeding numerals denoting decimal numbers. 

1.3.4.1.   Re-occurring Base 

The numeral /tәra/ ‘ten’ in Manipuri is the base in the formation of three decimal 

numbers viz., 30, 70 and 90. How the base i.e. /tәra/ ‘ten’ re-occurs as an additive is shown in 

the following tabulation – 

(a) /kun-thra/ ‘thirty’  ←    (kun+thra)← (kun+tra)←(kun ‘twenty’ + tәra ‘ten’)  

(b) /hum-phu-dra/‘seventy’ ←(hum-phu+dra)←(hum-phu+tra)←(hum-phu’sixty+tәra ‘ten’) 

(c) /mәu-dra/ ‘ninety’  ←{(mә(r + ph)u + dra (←tra)} ←(mәr (i) + phu + tra) 

    ←(mәri ‘four’ +phu ‘score’ + tәra ‘ten’) ‘ninety’ 

In (a), (b) and (c) some phonemic changes can be seen in their underlying processes, such as 

/t/ becoming aspirated [th] and deletion of // in (a), and voicing of /t/ that becomes [d] in (b) 

and (c) and deletion of /r/, /ph/ and // in (c) which needs separate morpho-phonetic analysis 

for detailed description. 
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So, in the numerals /kun-thra/, hum-phu-dra/ and /mri-phu-dra/‘tәra’ becomes a re-

occurring base with a specified role of an additive, giving the meanings ‘ten added to 

twenty’, ‘ten added to sixty’, and ‘ten added to eighty’ respectively. 

But in Tangkhul, this lowest decimal number i.e. 10 repeats itself only once i.e. in 

/thumra/← {(kә) thum ‘three’ + (thә)ra ‘ten’} ‘thirty’. But here, unlike Manipuri, the role of 

10 is not that of an additive but of a multiplicative. So /thumra/ means three times ten i.e. 

thirty. 

In Manipuri, the numerals 40, 60, 80 and 90 have the base /phu/ ‘a score’. Basically it 

reoccurs three times only, each time their values are multiplied consecutively by 2, 3 and 4 in 

order to derive 40,60 and 80. Then, /tәra/ ‘ten’ is added to 80 to derive 90. So, 40, 60 and 80 

is found to be multiplicative compound numerals, and 90 is found to be multiplicative cum 

additive compound numeral. The following tabulation shows the underlying structure of these 

decimal numbers – 

/niphu/ ‘forty’ ← {(ә) n ‘two’ + phu ‘a score’} ‘forty’, i.e. two times a score 

/humphu/ ‘sixty’ ←{(ә) hum ‘three’ + phu ‘a score’}‘sixty’, i.e. three times a score. 

/mәriphu/ ‘eighty’ ← (mәri + phu) ‘eighty’, i.e. four times a score 

The role of /phu/ ‘a score’ in the formation of /mәudra ~mәri- phu-dra/ ‘ninety’ is an 

auxiliary one as it is already present as a constituent unit in/mә-ri-phu/, and never a basic 

element as in the case of 40, 60, 80 where its role is rudimentary.  

In the Tangkhul numerals the base /hәŋ/, a variant of ‘ten’ is found re-occurring in 

/hәŋ-mәti/ ‘forty’, /hәŋ-phәŋa/ ‘fifty’ and /hәŋ-thәruk/‘sixty’, /hәŋ-ini/ ‘seventy’, /hәŋ-ciәt/ 

‘eighty’ and /hәŋ-ciko/ ‘ninety’. The underlying compounding process is that /hәŋ/ ‘ten’is 

multiplied by /mәti/ ‘four’ and becomes /hәŋ-mәti/ ‘forty’ and so on. 

1.3.4.2 Non-reoccurring Base:  

In Manipuri /kun/ ‘twenty’ and /yaŋ-khәi/ ‘fifty’, though absolute in form, never 

occur in the succeeding decimal numerals. Their etymological reference is difficult to grasp. 

Here also Chelliah agrees with Pettigrew and gives the opinion that /yaŋ/stands for 100 and 

/khi/ is derived from the verbal root /khai (b)/ meaning to ‘divide’ or ‘bisect’ [Chelliah, 

1997, P.86]. But none of them gives the etymological resource of /yaŋ/. 
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1.3.5 Connective Versus Affixation  

There is a sharp difference in the compounding pattern after the decimal numbersof 

Manipuri and Tangkhul. Both in Tangkhul and Manipuri the numerals after each decimal 

number e.g. (after10) 11, 12, 13, 14, …. 19; (after 20) 21, 22, 23, 24, …. 29; (after 90) 91 .… 

97, 98 99 are in compound forms which are also known as additive compound. But the 

additive compound of Tangkhul, compared to Manipuri, clearly follows a more or less 

regular pattern. 

 In Manipuri numerals, the numerals 11-13 follow a process different from that of 14-

19. The root of the verb /thoi-bә/ ‘be added or increased’ i.e. /thoi/ is suffixed to the numerals 

1, 2 and 3 before making combined with the numerals 10 in order to derive 11, 12 and 13. 

The morphological structure of the three numerals are shown below – 

/tәra-ma-thoi/ ‘eleven’ ←{tәra+ma(←mә)+thoi}← {tәra+ (ә)mә+thoi(bә)} 

/tәra-ni-thoi/ ‘twelve’← {tәra+ni+thoi}←{tәra+(ә)ni+thoi(bә)} 

|tәra- hum-doi/ ‘thirteen’ ←{tәra-hum+doi(←thoi)}←{tәra-(ә)hum+thoi(bә)} 

The same structural pattern is applicable with 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 and 90, so that we 

have /kun-ma-thoi/ ‘twenty-one’, /kun-ni-thoi/ ‘twenty-two’, /kun-hum-doi| ‘twenty-

three’…../mәu-dra-ma-thoi/ ‘ninety-one’, /mu-dra-ni-thoi/ ‘ninety-two’, /mәu-dra-hum-doi/ 

‘ninety-three’. 

But in Tangkhul the numerals 11-19 follow a uniformed structural rule. In order to 

derive the numerals 11-19, the numerals 1-9 are combined with 10 with a connective /-tә-/ in 

between. The structural pattern of this compounding is shown below –  

/thә-ra-tә-akhә/ ‘eleven’ ……….…… (thәra+tә+akhә) 

/thә-ra-tә-khәni/ ‘twelve’ …………… (thәra+tә+ khәni) 

/thә-ra-tә-kәthum/ ‘thirteen’ ………… (thәra+tә+ kәthum) 

/thә-ra-tә-mәti/ ‘fourteen’ ………..… (thәra+tә+ mәti) 

The process has to continue till we have /thәra+tә+ciko/ ‘nineteen’. The same rule 

applies to the numerals 20, 30, 40 and so on so that we have /mәg-t-akhә/ ‘twenty one’ … 

/thumra-tә-akhә/ ‘thirtyone’ … /hәŋmәti-tә-akhә/ ‘fortyone’ … /hәŋciko-tә-ciko/ 

‘ninetynine’. The difference between the underlying structures in the additive compounds of 

11-19 of Manipuri and Tangkhul marks the major difference in the numerals of the two 

languages. 
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1.3.6 Multiplicative compound for the higher decimal numbers 

Manipuri and Tangkhul follow the same morphological pattern i.e., multiplicative 

compound to derive higher decimal numbers. The structural pattern of multiplicative 

compounds of the two languages is shown below –  

Manipuri     Tangkhul 

ca-mә – {ca-(ә) mә}     a- khә – {(a + (a)khә)} ‘ one hundred’ 

ca-ni – {ca-(ә) ni}     a-khә-ni –{a +khәni)} ‘two hundred’ 

ca-hum – {ca-(ә) hum }   a-kә-thum –{a+kәthum)}‘three hundred’ 

The list has to go on following the same pattern till we get /ca-mapәn ~ a -ciko/ ‘nine 

hundred’. It is clear that as in English and many other languages the underlying process is a 

process of multiplication, e.g. / ca-mә/ means 1 time 100, /ca-ni/ means 2 times 100, / cahum/ 

means 3 times 100 and so on.  

The same structural pattern follows in the case of thousands, as given below –  

Manipuri      Tangkhul 

/lisiŋәmә/←(lisiŋ +әmә)  thiŋ-khә← {thiŋ+(a) khә}  ‘ one thousand’  

/lisiŋәni/←(lisiŋ +әni)  thiŋ-khәni← {thiŋ+khәni}  ‘ two thousand’ 

/lisiŋәhum/←(lisiŋ +әhum)      thiŋ-kәthum←(thiŋ+kәthum)  ‘threethousand’  

/lisiŋmәri/←(lisiŋ + mәri)  thiŋ-mәti← (thiŋ+mәti)  ‘four thousand’  

The list has to go on following the same pattern till we get / lisiŋmapәn ~ thiŋciko/ 

‘nine thousand’. So it is seen that both Manipuri and Tangkhul follow the same pattern of 

multiplicative compound in the formation of higher decimal numbers. 

1.3.7 The Use of Connectivity between the Higher Decimal Numbers and the Following 

Numerals 1-9 

Addition of the numerals 1-9 to hundred and thousand in Manipuri has the compound 

structure [ca +the numeral (1-9) + additive marker / supnә/. + the numeral (1-9)] and [lisiŋ + 

the numeral (1-9) + additive marker / supnә / + the numeral (1-9)]. Examples are given below 

– 

/ca-mә supnә әni / ‘one hundred and two’  

/ca-ni supnә tәret / ‘two hundred and seven’  
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/ lisiŋ әmә supnә mapәn/ ‘one thousand and nine’  

/ lisiŋ yaŋkhәi supnә nipan/ ‘fifty thousand and eight’  

The use of /supnә/ is normally restricted to the numerals form 101 to 109. But it may 

be also used upto 119. The connective /supnә/ lexically means ‘only’. 

In Tangkhul for the numerals 101-199 two connective markers are used as in the 

following example –  

/ sakhә apa khәni/    
‘one hundred and two’ 

/ sakhә tә khәni/ 

/sakәthumapa ciәt/    
‘three hundred and eight’ 

/ sakhәthumtә ciәt/ 
 

If the numerals are above thousand, only /-apә/ occurs before the numeral 1-9, when 

they are directly added to thousand. Examples are given below – 

thiŋ-khapa kthum/ ‘one thousand and three’ 

thiŋ-thrukapaciko/ ‘six thousand and nine’ 

In Manipuri, sometimes a connective /g/ is also used as in the numerals from 101 to 

199 e.g. 

/ ca-mәgәkun-ni-thoi/ ‘one hundred and twenty-two’  

/ ca-mәŋәgәyaŋ-khәi-tәret/ ‘five hundred and fifty-seven’ 

But this particle [-g-] is not mandatory in Manipuri. Likewise, in Tangkhul also the 

connective [-tә-]after the decimal numeral is not mandatorily used, as in –  

/sa-khә-nimәgtәkhә-ni/ ‘two hundred and twenty-two’  

/ sa-thә-rukhәŋ-initә ciәt/ ‘six hundred and seventy-eight’  

In the above example /ap/ or /t/ is not used after the hundred decimals /sa-kh-ni/ 

and /sa-th-ruk/, though it is retained in / sa-kh-ni t mg/ ‘220’ and / sa-th-ruk t i-ni/ 

‘670’. The reason may be of prosodic consideration, because when /t/ is used, this 

connective has to be repeated, which does not sound nice to the ear as well as not comfortable 
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to the articulators. The same cumbersome effect occurs if we substitute /t/ with /ap/ just 

after the hundred decimal.  

1.3.8 Prosodic Features of the Numerals in Manipuri and Tangkhul 

 One may ask: What is the relation between prosody and numerals? The answer lies in 

the fact that prosody is basically to do with the quality of being spontaneous in one’s action, 

either verbal or non-verbal. And counting by numerals as a human activity is also usually and 

necessarily done with ease, without the least constraint, almost spontaneously and 

rhythmically, so that the counting action is not only easy, comfortable and enjoyable but also 

emphatic. This is universal phenomenon that we all have seen practically around us. There 

seems to be every possibility that native speakers of any language or dialect in the olden 

times took pains to make their numerals as short as possible, and sound rhythmic to the best 

possible extent, to enable them proceed their daily activities, both social and economic, 

without much constraint and interruptions owing to awkward shapes of numerals and inept 

compounds or lengthy phrases representing the high value numerals starting practically from 

the ones above 10.  

While natural languages are primarily rhythmic, just as Halliday rightly observes, 

their numerals cannot afford to be unrhythmic. He states that ‘the tendency towards a regular 

beat is much more marked in casual speech than in self-conscious monitored speech such as 

lecturing or reading aloud’ [Halliday, 1985, p. 270].  But the most important point here is that 

while individual words, both lexical and grammatical, are not rhythmic in themselves, and 

they are rendered rhythmic only in connected speech, numerals basically embody rhythm in 

themselves. This testifies the ingenuity of the ancestors when they ever took to coining the 

numerals, involving by the nature of the job a complex mechanical process of trial and error 

through selection, combination, deletion, truncation, assimilation, dissimilation, mutation 

without having the academic knowledge of linguistic science.   

Halliday gives two broad categorizations of rhythm, namely (i) syllable rhythm or 

syllable timing, and (ii) pedalliam rhythm or stress timing. In the first kind, the tempo 

depends on the syllable, so that all the syllables tend to be of roughly the same length. In the 

second kind, the tempo depends on the foot, so that all the feet tend to be of roughly the same 

length. The Manipuri and Tangkhul rhythms are of the syllable rhythm type.  
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We have already seen that in Manipuri the numerals 11-13 follow a structure different 

from that of 14-19, but in Tangkhul the numerals 11-19 follow a uniformed structure. The 

rule remains static for the numerals 21-23, 31-33, 41-43, …… 91-93 in Manipuri, and for 21-

29, 31-39, 41-49 … 91-99 in Tangkhul. If we do a close examination on the number of 

syllables and their impact on the tendency of rhythm-making while counting, we could 

explain why certain manipulations are necessarily done to maintain a harmony in the number 

of syllables of the numerals, mainly those of the basic numerals. Now let us examine the 

following table - 

Numerical figure 

in English 

Manipuri  Tangkhul 

Numeral No. of syllables Numeral No. of syllables 

11 tәra-ma-thoi four thәra-tә-akhә five 

12 tәra-ni-thoi four thәra-tә-khәni five 

13 tәra- hum-doi four thәra-tә-kәthum five 

14 tәra-mә-ri four thәra-tә-mәti five 

15 tәra-mә-ŋa four thәra-tә-phәŋa five 

16 tәra-tә-ruk four thәra-tә-thәruk five 

17 tәra-tә-ret four thәra-tә-ini five 

18 tәra-ni-pan four thәra-tә-ciәt five 

19 tәra-ma-pәn four thәra-tә-ciko five 

 

We have seen in the table above that in Manipuri the numerals 11-13 stand out 

differently from the rest in 14-19 in their having the suffixation [-thoi̴ -doi]. But it is noticed 

that all the numerals including 11-13 have an equal number of syllable i.e. four. As a result 

we come to know that while there are four syllables in each of the numerals 11-19, there are 

two in the numerals 1-10. Now it is possible to utter rhythmically the disyllable i.e. 1-10 in 

two ways – (i) first, with a relatively stronger accent and a rising intonation on the first 

syllable, which is made quantitatively longer than usual, and with a relatively weak or no 

accent and falling tone on the second, (ii) secondly, with a relatively stronger accent on the 

second syllable, which is quantitatively longer than usual. In both ways, a rhythm is 

maintained. 
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When we count by Manipuri numerals, the rhythmic pattern naturally changes after 

10 owing to the increased number of syllables. When we move from the two syllables of 1-10 

to four syllables of 11-19, if we start with the way as given in (i) above, we may probably 

switch on to a pattern with a stress on the third syllable which will be in rising tone with a 

quantitatively longer vowel, ending with the fourth vowel in falling tone. If we start with the 

way as given in (ii) above, we may possible switch on to a rhythmic pattern with stress on the 

fourth syllable with a falling tone. In this pattern the second syllable may be given a 

secondary accent. Here it may be noted that the final syllable may display variations in tone 

subject to the individual’s emotion and feeling. 

Now the most important thing is that in Manipuri the suffixation process of /thoi̴doi/ 

in /tәra-mathoi/ ‘eleven’, /tәra-nithoi/ ‘twelve’ and /tәra- hum-doi/ ‘thirteen’ does not retain 

in the case of 14, 15, 16 etc. If, supposing, [-thoi~ -doi] retains in 14, 15, 16 etc, then, there 

would have been a partial uniformity in the phonological shape of the syllables with identical 

final sounds i.e. /thoi/ and /doi/ throughout, but with no uniformity in the number of syllables. 

This is illustrated in the following tabulation – 

(a) /tәra-ma-thoi/ ‘eleven’;  having four syllables  

/tәra-ni-thoi/ ‘twelve’ ;  .. four  .. 

/tәra- hum-doi/ ‘thirteen’ ;  .. four  .. 

      (b) */tәra-mә-ri-thoi/ ‘fourteen’; .. five  .. 

*/tәra-mә-ŋa-thoi/ ‘fifteen’;  .. five  .. 

*/tәra-tә-ruk-thoi/ ‘sixteen’;  .. five  .. 

*/tәra-tә-ret-thoi/ ‘seventeen’; .. five  .. 

*/tәra-n-pan-thoi/ ‘eighteen’; .. five  .. 

*/tәra-ma-pәn-thoi/ ‘nineteen’; .. five  .. 

In this hypothetically modified structure in 14-19 given at (b) each of the numerals 

has /thoi~doi/ as additive suffix, thereby bringing in a uniformity in the phonemic shape of 

the prefixations of the numerals 11-19. But then it creates a disuniformity in the number of 

syllables i.e. four in (a), and five in (b) thereby affecting the rhythmic flow. In this modified 

structure when we move from 13 to 14, we come across a sudden change in the number of 

syllables from four to five, and it surely disturbs the rhythmic pattern that has been 

continuing so far. This may explain why /thoi-doi/ is dropped in (b) i.e. from /tәra-mәri/ 

onwards. 
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Again, it may be examined further that if the pattern of {tәra +1-3 + /-thoi~ doi/} is 

being followed in the case of 14-19 we would have had – 

(a) /tәra-ma-thoi/ ‘eleven’ ←{tә-ra+(ә)ma+thoi} 

/tәra-ni-thoi/ ‘twelve’← {tә-ra+(ә)ni+thoi} 

/tәra- hum-doi/ ‘thirteen’←{tә-ra-(ә)hum+doi(←thoi)} 

    (b)  */tә-ra-ri -thoi/ ‘fourteen’←{tә-ra+(mә)-ri+ thoi} 

*/tә-ra -ŋa-thoi/ ‘fifteen’←{ tә-ra+(mә)ηa+thoi} 

*/tә-ra-ruk-thoi/ ‘sixteen’ ←{tә-ra+(tә)ruk+thoi} 

*/tә-ra-ret-thoi/ ‘seventeen’←{tә-ra-(tә)ret+thoi} 

*/tә-ra-pan-thoi/ ‘eighteen’ ←{tә-ra-(ni)pan+thoi} 

*/tә-ra-pən-thoi/ ‘nineteen’ ←{tә-ra-(ma)pәn+thoi} 

In this hypothesis as given above, the compounds thus derived show a uniformity in 

the number of syllables. Even then, these numerals do not give an easy and comfortable 

articulation with the exception of */tә-ra-mә-ŋa-thoi/ ‘fifteen’. This uneasiness in their 

articulations are caused by the repetition of ‘r’ in 14, 15, 16, 17 and repetition of /a/ in 18. 

Even if /tra-pn-thoi/ ‘nineteen’ is prosodically sounds alright in terms of the continued 

sequence, tra-ma-pn sounds much better since it matches with the preceding numerals, 

therefore the rejection of /tra-pn-thoi/ in preference of /tra-ma-pn/ to maintain sequential 

uniformity. 

From this observation, it can be postulated that the speakers of Manipuri in the 

ancient times had to manipulate the numerals 11-19 in such a way that they are perfectly 

rhythmical in their final shapes. This may be postulated as a proof to the assumption that the 

early speakers of Manipuri were highly conscious of verbal aesthetics. 

The Tangkhul numerals 10-19 also show this property i.e. love of rhythm in no lesser 

degree. The only difference is that in Tangkhul the structure is simpler and easier without 

involving much manipulation. The disyllable of the numerals 1-10 has normally an accent on 

the second syllable with the last vowel getting drawled and the rhythm easily switches on to 

the next pattern of rhythm, which has accent on the second and the fifth (i.e. the final) 

syllable accompanied with rising intonation on the second, and a falling tone on the fifth. 
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The same rhythm pattern discussed above is followed by the numerals 20-29, 30-39, 

40-49 etc. 

Of the two way of saying /әmә, әni, әhum/ of Manipuri the one given in (ii) above is 

almost same with that of /akhә, khәni, kәthum…./ of Tangkhul, while the other way of saying 

given in (i) has no correspondence in Tangkhul normally. 

The number of syllable in the numerals 11-19 is four in Manipuri and five in 

Tangkhul. But then the third syllable /tә/ in Tangkhul is very weakly articulated so that the 

length of time or the duration taken in uttering the Tangkhul numerals 11-19 is sufficiently 

reduced to equalize itself with that of its Manipuri counterparts. The disyllables found in the 

numerals 1-10 in both languages also contribute to the similarity in their prosodic form[i.e. 

rhythm].That is to say that the numerals 11-19 in both languages are rhythmically identical. 

Conclusion   

In conclusion, we can say that there are more similarities than dissimilarities in the 

morpho-phonemic and morpho-syntactic structures of Manipuri and Tangkhul, as 

exemplified by their numerals, since numerals reflect many of the morpho-syntactic and 

morpho-phonemic properties of a language. The use of some obscure words, hardly used in 

normal vocabulary, like /phu/ in Manipuri and /hŋ/ in Tangkhul provokes us to look for their 

etymologies. The range of similarity as shown by the pairs / khni ~ni/ ‘two’, /mti~mri/ 

‘four’, /tra~thra/ ‘ten’ etc. is juxtaposed with the range of dissimilarity as found in the pair 

/ini~tret/ ‘seven’ and /it~ npan/‘eight’. Whereas in the case of /ni-pan/ ‘eight’, /ma-pn/ 

‘nine’ in Manipuri the semantic role of the /pan~pn/ can be deciphered, that of /ci/ in /ci-t/ 

‘eight’ and /ci-ko/ ‘nine’ in Tangkhul cannot as yet. And it throws a challenge to the linguists 

to decipher it satisfactorily.  

Love of rhythm is well reflected in the formation of numerals, particularly from 11 to 

19 in both languages, even though Manipuri shows a greater degree of manipulation in 11-19 

for the sake of verbal harmony. 

=============================================================== 
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Abstract 

This paper is an attempt to understand Gary Snyder’s stature both as a counter culture 

figure and an innovative mainstream poet, whose writings generally project an appreciation for 

the hard work of rural life and the juxtaposition of the past mythical life with the present life 

of wholeness in order to glorify the primitive cultures and nature by involving with the deep 

sense of humanity which is suppressed by scientific materialism and all the degenerating 

aspects of life like corruption, wretchedness and materialism. It also throws light upon the 

implications in Snyder’s Myths & Texts where he moves from past to present, from nature 

experienced to history imagined, from personal to the universal and from the textual to the 
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mythic by stating that myths are nothing but generalized conceptions of human knowledge and 

behaviour and ‘texts’ are the modern situations carefully scrutinised through ancient myths. 

 

Key words: Gary Snyder, Myths, Texts, counter culture, practical application in real life 

 

Gary Snyder: A Counter Culture Author 

 

Courtesy: https://www.poets.org/poetsorg/poet/gary-snyder  

Gary Snyder’s stature both as a counter culture figure and an innovative and significant 

mainstream poet has, no doubt, placed him in an uncommon position in contemporary 

literature. Though only slightly involved with the San Francisco Beat movement of the 1950’s, 

and often linked with them, he has also received extensive scholarly attention. His work is seen 

richly to embody the influence of such literary giants as Walt Whitman, Ezra Pound and Ralph 

Waldo Emerson. He is the recipient of several literary honors and awards including a Pulitzer 

Prize for his poetry collection namely Turtle Island (1974) and his reputation as a notable 

author remains largely secure in the current literary scenario. “His writing generally reveals an 

appreciation for the hard work of rural life and the closeness it affords with nature, an interest 

in the spiritual link between primitive cultures and nature, and a deep sense of involvement 

with humanity” (CLC 386). 

 

Myths and Texts 

 Myths and Texts, completed by 1956 but published only in 1960, is a poetic creation 

of Snydder in which he intensifies the notion until it becomes an emblem of the art in general 
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and human predicament in particular. Though published after his first poetic creation Riprap, 

Myths & Texts was his first completed work. The very title of this work was taken from the 

anthropologist John S. Swanton’s Tlingil Myths and Texts (Swanton xxxix). Myths and Texts 

is not a group of casual poems collected under an interesting title; it is “an imaginative 

application of anthropological materials” (Steuding 68).  

 

 In Snyder’s explanation of the creation of Myths and Texts, he stated that “the book 

grew between 1952 and 1956... its several rhythms are based on long days of quiet in lookout 

cabins; setting chokers for the Warm Springs Lumber Company... the songs and dances of 

Great Basin Indian tribes I used to hang around” (Allen 421). This statement shows that the 

wilderness experience awakened Snyder to the original structure of the psyche of ancient man. 

He saw people engaged in sizing the unshaped timber from cabins. His living experience amidst 

the songs and dances of Great Basin Indian tribes deepened his knowledge of human nature. 

They were people living in close harmony with the natural surroundings and treating labour as 

a way of life that secured whole-eyed vision of life for them. 

 

Ancient Lives and Their Basic Patterns 

 The ancient lives followed certain basic patterns. Later on, Jung called them 

‘archetypes’. There were a certain precious life-motifs in the ancient way of life and so Snyder 

makes use of myths in his poetry. ‘Myth’ is after a name applied to a particular type of ancient 

human behaviour. Myths therefore refer to certain conceptions of ancient human behaviour. A 

high degree of excellence in human behaviour creates a basis for a myth and a subsequent 

archetype. Modern life is devoid of myths because the richness of life is absent. ‘Myths’ are 

therefore, rich records of past human behaviour and ‘texts’ are present predicaments more 

specifically, the title, as Snyder writes, “also means the two sources-of human knowledge-

Symbols and sense- impressions” (Allen 421). To Snyder, “myths” are the constructs through 

which men perceive and understand the “texts”, the physical world or what they call reality. 

Thus, “myths” relates to their physical environment” (Mueller 255) Snyder’s life in the woods, 

is a symbolic withdrawal from an over systematized industrial culture. He is often found in the 

woods, in certain areas where life prevails in a wholesome sense. Therefore, life in the woods 

presents a parallel to the ancient life grounded in wholeness. This helped Snyder to recollect 

the past myths and relate them to the present life situations. There is a positive juxtaposition of 

the past mythical life with the present life of wholeness found in the woods. This is a 
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comparison invoked by Snyder in order to glorify the present tribes living in the forests and 

woods. 

 

Imaginative Modes of Consciousness 

 All imaginative modes of consciousness are not duly recognized in modern days owing   

to overwhelming materialism and commercialism coupled with mere scientific and external 

pursuit of things. It is in this context that Snyder pleads for the value of myths and its healing 

touch for the modern man. Human sensibility becomes dismal in the absence of the aid of 

imagination. What is suppressed by scientific materialism is nothing but ‘imagination’ and 

what is required to purify this tragic condition is nothing but the store house of ancient myths 

in which the richness of imagination gets embodied. Snyder’s interest in imagism must not be 

over-emphasized. For some time, the imagistic creed of Ezra Pound offered some poetic relief. 

But the real soul of Snyder was longing for a revitalizing of other elements in his consciousness. 

Poetry must bring the whole soul of man to activity. But it is usually the most profound and 

comprehensive poetry which stirs the entire human consciousness in its totality. 

 

Excessive Rational Sophistication 

The modern life is covered with excessive rational sophistication. Life lived at a rational 

level does not reveal the depth of its mystery. Snyder realizes the inadequacy of reason to 

explore all levels of life. Many events of life can be understood only by a man who is filled 

with an imaginative mode of consciousness. The depth of life is hidden by many superficial 

elements. Snyder’s poetic career involves an inward journey into the depth of life. His creative 

mission begins with the examination of primitive forms of life. The poetic urge in him remained 

insatiable. This is the reason which explains his interest in different writers like Thoreau, 

Whitman, D.H. Lawrence and T.S. Eliot. Snyder’s revolutionary career becomes evident in his 

acceptance of Zen Buddhism as a valuable resource for the integration of human consciousness. 

Snyder’s greatest asset lies in his virtues of openness and sincerity. He evinced his interest in 

the freshness of life. Nature exhibits its vitality in many ways. The deterministic science made 

nature a dead matter while the Romantics presented ‘nature’ as a living organism. In his 

conception of nature, Snyder was one with the Romantics in his spirit.  

 

Primordial Consciousness 
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‘Myths’ represent, according to Snyder, the primordial consciousness of the primitive 

people. There is no division between rational consciousness and intuitive awareness in them. 

In modern days, rational consciousness is emphasized at the cost of imaginative mode of 

awareness. Therefore, ‘myths’ have a function to invoke a pre-logical or non-logical modes of 

awareness in apprehending things as parts of an integrated whole. The modern man without 

the knowledge of myths is placing himself in a Sahara Desert according to Snyder. For Snyder, 

life in the city presents a contrast to life in the past. The present “texts” are the present problems 

and situations that appear in frightening proportions. All the degenerating aspects of life like 

corruption in sensibility, wretchedness in human behaviour, too much interest in money and 

materialism, as Snyder says, form the “texts” leading to mechanisation of mind and feeling. 

This is the present text or record of human degeneration. Snyder’s poetic mission lies in making 

an enquiry into the origin of all problems. The suppression of the imaginative mode of 

consciousness is responsible for the present degradation. A corrective to this corrupt text is to 

be sought in ancient myths.  

 

Create a New Awareness of the Existing Crisis 

A casual glance at the present situation with the rich consciousness of the past myths 

will create a new awareness of the existing crisis. This act itself is a whole someone. Snyder in 

the spirit of a Romantic poet has understood man in terms of nature and nature in terms of man 

imagination in man helps him to project into objects of nature. This vital link between man and 

nature creates a great bond of affinity and depth. Perhaps Snyder sees such depth and affinity 

in ancient lives. This may be one reason why his interest in myths gets a new significance and 

dimension. 

 

‘Myths’, according to Snyder, embody a vital link between man and nature. Bob 

Steuding states as: “The central themes of Myths & Texts are the result of Snyder’s studies at 

Reed College and his observations of and meditations upon the relationship between man and 

nature” (Steuding 66). In other words, Snyder’s work Myths & Texts reveals an ancient mode 

of life based on joy, primal sympathy and deep participation amidst natural surroundings. It is 

very clear from the given passage that man loves living in close harmony with nature: 
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“Green Comes out of the ground 

  Birds squabble 

  Young girls run mad with the pine bough” (MT3) 

 

The picture of ‘birds hum and squabble’ and ‘girls run mad with the pine bough’ evokes the 

very origin of human emotions which are found in a state of rhythm and harmony. This is the 

reason why Snyder takes a journey to explore and discover the deeper sources of wisdom 

revealed in such simple ways of life. 

 

Myths & Texts 

 Myths & Texts has three sections namely “Logging”, “Hunting” and “Burning”. It is 

quite possible that Snyder was deeply disturbed by the dehumanizing process of mechanisation. 

The complexity in modern life is directly traceable to the overwhelming importance given to 

reason. Snyder wants to provide a balance to the human psyche which is now under the spell 

and orientation of reason. The point to be noted here is that when the machine-oriented 

civilization becomes very dominant, naturally man is dead and nature loses its charm and 

vitality. The human psyche looks for relief. The poet undertakes this predicament of the human 

mind and believes that man has to separate himself from these soul-killing surroundings and 

undertakes a quest for wisdom. Thus, “logging” deals with man’s separation from the primal 

sources of human consciousness, “hunting” with the discovery of the deeper psyche through 

journey and “burning” with a return to social life with a newly gained wisdom. The very first 

section “Logging” of Myths & Texts does portray the actual depressing state  of affairs in life. 

Snyder has greater skill in contrasting the modern gloomy life with the joyous mode of ancient 

life. Before the advent of machine age, life, according to him, was real and interesting. This is 

beautifully shown in the lines that follow: 
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Each dawn is clear 

 Cold air bites the throat 

 Thick frost on the pine bough 

 Leaps from the tree 

  Snapped by the diesel” (Poem-8 in MT, 10) 

 

 In the past, man communed with nature and nature communed with man in return. Life 

was expressed in a very exalted Spirit. The poet is pained to note that the spirit of life is grippled 

by the D8 Caterpillars. The gloom in modern life is portrayal clearly in these lines: 

  

ground by steel tracks 

In the frozen grass 

 wild horses stand 

 beyond a row of pines 

The D8 tears through piss-fir 

 Scrapes the seed-pine 

  Chipmunks flee (MT 10) 

 

 In the opinion of Snyder, a deep co-operation between man and nature makes man’s 

life sublime and happy. But the D8 caterpillars strike at the very basis of this co-operation and 

separates man from nature and the animal world. This is the modern “text” – man’s separation 

from nature namely man’s spiritual disorientation which needs to be healed by a meaningful 

exposure to the study of myths”.  

 

The Poem 8 

 The poem-8 of “Hunting” section in Myths & Texts brings out Snyder’s attitude to life 

much more comprehensively. Usually myths & symbols express a rich mode of imagination 

and thereby portray the sub-conscious level of man. For example, poem-8 expresses the poet’s 

relation to creatures. Man becomes one with birds and animals more at a sub-conscious level. 

A casual description of a deer dancing on the mountain in poem-8 of “Hunting” section puts 

the poet in a state of ecstasy. This picture essentially describes the deeper level of man which 

longs for some kind of fulfilling experience. It is clear from a study of anthropology and deep 

psychology that the sub-conscious life of man may be invoked and revitalised only with the 
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renewal and revival of myths & symbols. This spirit gets vividly reflected in the following 

lines: 

 

Deer on the autumn mountain 

Howling like a wise man – (MT 27) 

----------------------------- 

Deer don’t want to die for me 

I’ll drink sea-water 

Sleep on beach pebbles in the rain 

Until the deer come down to die 

 In pity for my pain (Myths & Texts 28) 

 

Deep Interaction Between Man and Deer 

 The theme of this passage shows the deep interaction between man and deer. The poet 

is capable of establishing a sub-conscious level of communion with the deer. This section is 

connected with hunting. Snyder does not mean hunting as an aggressive activity. He makes an 

appeal to the deer that he is going to kill it. The deer responds to the poet’s pathetic state of 

remorse in such a manner that it wishes to die as a mark of pity for the poet’s sensibility. All 

these things clearly express the language of myths and symbols. The deer wishing to die for 

the poet indicated the depth of response that an animal is capable of making towards man. The 

point here is that man was more at home with the animal world. This harmony between man 

and beasts is based upon an imaginative level of consciousness. Any imaginative mode of 

thinking or living is indirectly known as a kind of mythic consciousness or symbolic 

recognition of things. 

 

Academic Training and Poetic Sensibility 

 Usually academic training follows a rational line and therefore hampers the 

development of sensibility. In Snyder’s case, it proved to be a blessing in disguise. Bob 

Steuding rightly stated in his book entitled Gary Snyder as: 

 

“At Reed, Snyder took the opportunity to use his imagination as well as the academic 

analytical abilities which he was taught to develop. Clearly, formal education had an 

important effect on the mind of Gary Snyder and is evident in Myths & Texts. Although 
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the poems are grounded in actual experience, Myths & Texts is a scholarly and in a 

certain case, academic work. The idea for these poems was probably conceived before 

his lookout and trail crew experience s (1952-54) and Myths & Texts bears the clear 

impression of Snyder’s studies at Reed College, as well as the imprint of his 

extracurricular interests” (P27) 

 

Historical Wisdom and Scholarship 

 Perhaps Snyder’s case illustrates the thesis that a mature understanding of the modern 

crisis requires a profound historical wisdom and scholarship. 

 

 Gary Snyder owes a deep debt to pound, Jung and Eliot in his understanding of myths. 

It was Pound who broke the cobwebs of cultural narrowness and exclusiveness and introduced 

Snyder to cross-cultural experiments. The western psyche contains certain defects. This 

psychic neurosis springs from lack of depth in human consciousness. It is reason which 

predominantly orders the inner landscape of man and so human personality is improperly 

integrated. The due balance and moderation which the human mind can receive from 

imagination is entirely absent. Snyder, therefore, believed that the western scheme carried 

certain defects in their vision. The only way to remedy the defects lies in the revival of myths 

which indirectly involves interest in cross-cultural consciousness. It was Pound who showed 

the way for Snyder. Though   evidences many influences, a consideration of three important 

influences seems imperative. First and most obvious, as critics have pointed out, is the 

influence of Ezra Pound. Pound’s use of the ellipse, his juxta positioning of quotations, his 

loose thematic linking of sections and his use of exoteric, non-western materials is evident. 

Secondly, in the conception of the work, Snyder seems to have been significantly influenced 

by the theories or more specifically, by the admonitions of psychologist Carl Gustav Jung, as 

interpreted by Joseph Campbell. And third is the example offered by the work of T.S. Eliot. In 

many respects, Myths & Texts is strikingly similar to Eliot’s “The Wast Land”, one of the basic 

models for contemporary mythic Literature” (Steuding 67) 

 

Eliot’s The Waste Land 

 Snyder’s deep concern with myths and symbols begins with his profound interest in 

Eliot’s The Waste Land which explores the tragic conditions of the modern world and lays 

emphasis upon the renewal of mythical mind. Eliot saw that the ancients had developed a mode 
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of knowledge far healthier than the moderns for their life was rooted in mythical sensibility. 

Snyder took the clue from Eliot and developed his interest in myths and symbols on a much 

larger scale with obvious modesty, Snyder acknowledges his debt to Eliot by writing thus: “of 

course studied Eliot, much too-very carefully” (P70). There is a closes resemblance between 

Eliot and Snyder in the use of the mythical method. Eliot looked at primitive cave painting and 

wrote “Tradition and the Individual Talent”. Possibly, “Eliot’s response his feelings of awe, 

reverence and admiration for the art treasures of the paleolithic past indicate the point at which 

these seemingly disparate poets touch” (Steuding 70). 

 

Past, Present and the Future 

 There is a need to know the past as the present is nothing but an extension of the past. 

Eliot holds the view that the past contains many health-giving forces for the rejuvenation of 

the present. Eliot’s mythical method is based on a realization of the shallow and tragic 

conditions of modern life and Snyder is at home with it. Imaginative modes of consciousness, 

happy kinship with nature, freedom of giving value to the past are to be recovered Eliot and 

Snyder have the genius to hit upon the right cure of things. To live inward with the past, 

according to both Eliot and Snyder, needs historical consciousness. A man imbued with 

historical sensibility sees the past and present integrating at one place. In “Tradition and the 

Individual Talent”, Eliot writes; 

 

“Tradition is a matter of much wider significances. It invokes, in the first place, the 

historical sense, which we may call nearly indispensable to anyone who would continue 

to be a poet beyond his twenty fifth year; and the historical sense involves a perception, 

not only of the pastness of the past but of its presence.... this historical sense, which is 

a sense of the timeless as well as the temporal, is what makes a writer traditional. And 

it is at the same time what makes a writer most acutely conscious of this place in time, 

of his own contemporaneity” (P4) 

 

 In the terms outlined by Eliot, Snyder’s perception is nothing but “historical”. In Myths 

& Texts and in Mountains and Rivers without End, the richness of archaic culture underlies 

the images of the destruction and decadence of the present era. Quite ‘traditional’ in this 

respect, Snyder’s work manifests his awareness of his place in the stream of events called 

“time” (Bob 71) 
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 No doubt, Snyder wholeheartedly owes his literary alliance to Eliot in the matter of 

treating myth as a transforming force on the modern mind. Both poets delight in the use of 

classical allusions. Eliot’s reference in lines 196-98 of  “The Waste Land” to Greek mythology 

– to Diana caught naked by Actaeon – deserves special mention here. Actaeon saw Diana 

nakedly in bath. Actaeon in turn became a deer pursued by Diana in the form of a Round. Eliot 

believes that his ancient incident carries classical grace and dignity. Snyder makes use of the 

same classical myth with a slight change in his purpose: 

 

 “Actaeon saw Dhyana in the Spring 

  it was nothing special 

  misty rain on Mt. Baker 

  Neah Bay at low tide” (Poem – 13 in MT) 

 

 Snyder exploits Eliot’s uses of myths in a very unconventional way. Eliot uses myths 

in order to revive certain awareness of the past. Snyder does the same thing with a different 

motive. In Eliot, there is a specific Christian commitment whereas in Snyder, there is a 

universal response to things. Eliot wants to juxtapose a past classical event with the present 

state of degeneration and it is in this way that a new knowledge of life can be as stated by him 

in The Waste Land. Snyder has worked on the mythical method of Eliot with a different 

overtone, though their purpose may be somewhat similar. For by making a reference to a 

classical myth in the manner of Eliot, Snyder writes that there is nothing special about the 

classical event. The memory of a rich way of life lived in the past is what appears to be import. 

In this respect, myths are a rich deposit of the past way of life.  

 

To Conclude 

 To conclude, all situations which prevail in the present world can be roughly described 

as reality or physical surrounding or in other words “texts”. The implication is that Snyder’s 

Myths & Texts make a simultaneous comparison of the past with the present, the personal with 

the universal and the mythical with the textual. Lisel Mueller’s words bear evidence and make 

this point very clear: 
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“In Myths & Texts, Snyder moves from past to present, from nature experienced to 

history imagined, from the personal to the universal, and from the textual to the mythic” 

(P255) 

 

Snyder’s Myths & Texts thus describes an eternally ongoing process conceiving life as an 

evolution containing diverse, vast and infinite potentialities taking its roots from ancient myths 

to move forward for a multi-faceted process of hope and renewal in all current human life 

situations. In a word, it may be stated that ‘myths’ are nothing but generalized conceptions of 

human knowledge and behaviour and ‘texts’ are the modern situations carefully scrutinised 

through ancient myths.  
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Abstract 

 This study examines the language policy and research on technological developments 

in English Language Teaching in Malaysia. It analyzes the country’s language policy and 

research on technological development in language teaching which has greatly influenced 

innovations in English language teaching. In the 21st century coupled with technological 

development, the demand of English has resulted in changes to the teaching of English in 

schools, colleges and universities. It is evident that the exposure of students to technology has 

encouraged the integration of technology in English language teaching in Malaysia. The study 

reveals that the use of facebook, blogs, whatsapp and other technologically driven approaches 

in teaching English have become popular methodologies in teaching English.  Due to rapid 

technological development, it is recommended that training for English language teachers is 

necessary in order to cope with the rapid demand for pedagogy that incorporates IT so as to 

meet the needs of technologically advanced learners. 

 

Keywords: language policy, English language teaching, technological development, 

innovations 

 

Introduction 

 Recent development in education has encouraged innovations in the teaching of English 

language in Malaysia. Such innovations exist as a result of changes in the language policy, 

development of information technology, modernization and globalization/ internationalization 

of education. Malaysia has experienced a number of changes in the education policy, massive 

developments in technology, rapid globalization/ internationalization and stiff competition 

among industries. As a result, the teaching of English language has become a major concern of 
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the government and this has resulted in the introduction of  new innovations, especially in the 

teaching of English as a second language. 

 

Before discussing the research on innovations in English language teaching in Malaysia, 

it would be appropriate to present a brief history of the education language policy of the country 

as this has greatly influenced innovations in English language teaching. 

 

English Language Policy in Malaysia 

 Malaysia is a multi-ethnic and multilingual society which consists of three major ethnic 

groups; Malays, Chinese, and Indians and there are also other minority groups like the Orang 

Asli and the ethnic groups in Sabah and Sarawak.  Bahasa Malaysia or Malay is the national 

language and from an educational viewpoint English is the country’s second most import 

language.  Many people can speak English albeit with different levels of proficiency. The major 

languages spoken are Bahasa Malaysia, Chinese (Mandarin), and Indian (Tamil).  

 

Before independence, English was the official language in Malaysia while the other 

languages - Malay, Chinese and Tamil were deemed vernaculars. However, Malay scholars 

believed that English in Malaysia “produced a detrimental effect on the development of the 

Malay language as it was confined as the language of the home and the medium of instruction 

of a limited number of primary schools, Malay was deprived of the opportunity to develop” 

(Karim Nik Safiah, 1981: 45). It would therefore be timely to “release the Malay from the 

shackles of British colonialism which was best represented in the vestiges of the English 

language” (Mitchell, 1993: 61). While there may be some truth to what the Malay nationalists 

and intellectuals felt about the development of Malay language and indigenous rights, the 

rationalizations remain rhetoric because the compelling reason for the accelerated use of Malay 

especially in education was according to Watson (1983), to some extent based on the belief that 

the non-Malays had done well in English medium schools and at tertiary institutions. The 

English educated urban non-Malays had dominated major commerce/ business sectors as well 

as the professions while the largely rural Malay population had been by-passed. 

 

During independence in 1957, Malay was declared as the national language, a symbol 

of national unity, although less than 50% of the population at that time spoke Malay (Gill, 

2004). According to Asmah Haji Omar (1997), Malay was chosen to fulfil this function because 
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of “its dignity, its role as a lingua franca, its position as a major language, its possession of high 

literature, and the fact that it once had been an important language of administration and 

diplomacy in the Malay archipelago” (p.15). 

 

Even before independence, political parties like the Malay UMNO and the Chinese 

MCA had agreed that Malay would be the national language via a memorandum in August, 

1953. Thus there was little controversy over the acceptance of Malay as the national language 

and this has been confirmed by Article 152 of the Malaysian Constitution. However, the 

Constitutional framers did not phrase Malay as the “official” language, a stamp that allows the 

language to be used for all official purposes. Consequently, from 1957 to 1967, English 

continued to fulfil this official role and would have continued unabated but for the rise in 

linguistic nationalism among Malay nationalists.  

 

After independence, the leaders of the country chose to progress along a pragmatic path, 

pacifying minority communities of the continued role for their languages and at the same time 

assuring Malay nationalists of a greater role for Malay. At this time it was apparent that the 

nationalists would not accept the notion of a multilingual nation. Discontented Malay 

nationalists were unhappy with the slow progress in the institutionalisation of the Malay 

language in the country and sought to champion Malay in political domains (vis-à-vis the 

official language, the language of administration, education and for all formal and official 

purposes) (David and Govindasamy, 2003). 

 

The Malay groups particularly the powerful Federation of Malaya School Teachers’ 

Association and the Malay National Action Front, were also unhappy with the provisions of the 

1967 National Language Act and criticized it as not enhancing the status of Malay as the 

primary language of the nation because the Act asked for the continued use of English (Mitchell, 

1993). The opposition to continued use of English is understandable as Chai (1971) observes, 

“English came to be regarded not only as the language of colonial education but also, after 

independence, as an obstacle to the educational, social and economic advance of the majority 

of Malays” (p. 61). Their suspicion was confirmed by an important fact: there was a steady 

increase in enrolment in English medium secondary schools (Watson, 1983). 
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The Ketuanan Melayu ideology (or Malay rights or ownership), that spurred nationalists 

to promote and encourage Malay was also highlighted in the former Prime Minister, Dr. 

Mahathir Mohomad’s book, the Malay Dilemma- which is not surprising as he was a strong 

proponent of strengthened affirmative action for the Malays. Mahathir, in his highly one-time 

controversial book wrote that the Malays are the “definitive people” of Malaysia as they have 

a birthright guaranteeing them special privileges such as those outlined by Article 160 of the 

Constitution of Malaysia. The Article states that a Malay is one who professes to be a Muslim, 

habitually speaks the Malay language, adheres to Malay customs, and is domiciled in Malaysia 

(Shuid and Yunus, 2001). There were Malay nationalists who viewed that having other 

languages in educational domains were detrimental to the nation’s unity. For instance, Syed 

Nasir Ismail, a Malay nationalist political leader during that period, insisted on closing down 

all Chinese schools in Malaysia as soon as possible, in order to make Malay the sole official 

language and to reduce competition (Lee Kuan Yew, 2000). 

 

The Malay language as a medium of instruction was implemented in government 

schools but  vernacular schools at least till primary level were allowed to remain. In order to 

enable students from vernacular schools to effectively transfer to Malay medium secondary 

schools, transitional classes called Remove Classes were introduced in 1960 (Rahman Talib 

Report). Pupils from Chinese, Tamil and at that point in time Malay medium primary schools, 

were required to undergo an extra year in these “remove classes” in the secondary school. This 

was to enable students from vernacular schools to become proficient in Malay or English as the 

situation required. With independence in 1957 and the consequent need for nation building 

Malay was made the national language of the country in 1967. 

 

The Malay nationalist leaders also took the opportunity to assert that Malay should be 

used as a lingua franca to promote unity amongst the ethnic groups as it is stated in the Federal 

Constitution (Article 153) that Malay is the national language of Malaysia. Malay thus was seen 

as an identity that is shared by all Malaysians hence it was appropriate to learn it in order to be 

considered Malaysian. 

 

The leaders, spearheaded by the Barisan Nasional, jointly agreed to reduce the influence 

of English as it was associated then with British imperialism. In the process, English schools 

were converted to the Malay-medium in West Malaysia by 1983 (Asmah Haji Omar, 1997), 
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while English schools in Sabah and Sarawak (East Malaysia) were converted by 1985 

(Solomon, 1988: 46). The conversion of the English medium schools to Malay medium began 

in 1968 at a gradual pace and on a piecemeal basis (Solomon, 1988: 47). Initially, those subjects 

that could adopt the Malay language as a medium of instruction without difficulty were the first 

affected by the conversion process (Asmah Haji Omar, 1982: 15). From January 1968, all 

English medium primary schools were required to teach physical education, art and craft, local 

studies and Music in Malay in Standards 1, 2 and 3. More of the Arts subjects were taught in 

Malay before the shift to Malay occurred for the Science subjects. In fact, for a short period of 

time during this transitional phase some schools ran the same course in science subjects in two 

streams, namely, Malay and English. In 1976, all English medium primary schools were 

completely converted into schools where Malay was used as the medium of instruction and by 

1982 all the former English medium secondary schools were converted to National Schools in 

Peninsular Malaysia (Solomon, 1988: 46). The Education Act was extended to Sarawak in 1977 

and the change of the medium of instruction to Malay throughout the entire school system was 

completed in Sabah and Sarawak three years later i.e. in 1985. 

 

To redress the imbalance, education was chosen as the primary mode for instituting 

changes. The language policy changes that came into effect in the country in the 70s included 

Malay replacing English as the medium of instruction in all English medium primary and 

secondary schools. This task was completed in 1978 and Malay was used in all university 

education. This exercise was to be completed in 1983 but in reality it took longer because of 

teething problems; the Higher School Certificate (A- level) and School Certificate (O-level) 

examinations (which were conducted by the Cambridge University) as well as other national 

examinations being offered in Malay. The A- and O-level examinations were replaced by the 

STPM and SPM, respectively and most importantly, students had  to obtain a credit in Malay 

to be awarded the SPM certificate, the prerequisite to obtaining a tertiary education, government 

jobs, teacher training opportunities, etc. 

 

The implementation of Bahasa Malaysia as the medium of instruction for many years 

resulted  in  the  deterioration of English proficiency in Malaysia (as compared to the 

proficiency of those who graduated from English medium schools during the British era) and 

despite the language being declared the second most important language in Malaysia, more and 

more local graduates found it difficult to get jobs. Twenty years after the implementation of 
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Malay-medium education throughout the school and tertiary system, due to the emergence of 

globalization, the country’s leaders realized that the fortification of the Malay language at the 

expense of the development of English was to the detriment of its people. In early 2002, it was 

reported in major newspapers that there were 24,000 unemployed graduates from the Malay 

community (The Star, May 6, 2002). It was also reported that many were unable to procure jobs 

because of their limited English language skills. The Malaysian Employers Federation 

Executive Director, Shamsuddin Bardan,  explained, “employers were reluctant to hire local 

graduates because they were not able to communicate well in English…This is one of the 

reasons for the many unemployed Bumiputra graduates” (The Star, 2002b: 4). 

 

Consequently, such demand for English in schools, colleges and universities has 

transformed the view of English language teaching in Malaysia. The emergence of information 

technology in the 21st century has greatly influenced innovations in the English language 

teaching in the country. We will now discuss the advantages of integrating technology in 

language teaching before discussing the research on innovations of using such technology in 

Malaysia. 

 

English Language Teaching and Integration of Technology 

 Teaching English as a second language in Malaysia is becoming more challenging due 

to the decreasing motivation of young learners to learn the language when taught in more 

conventional or traditional approaches. The emergence of modern technology in the 21st 

century has resulted in learners wanting a more sophisticated approach which integrated several 

materials or techniques in the teaching of the English language. 

 

As a result, teachers of English need to be more innovative in their teaching methods 

because today’s students are no longer interested in old approaches in learning.  Teachers must 

be aware of their students’ needs.  Since the notion of literacy has changed, the teaching 

approaches and materials must change accordingly. In fact, at present, both the students and 

teachers must have access to the “English language digital content” (Shariman, Abdul Razak, 

& Noor, 2014).  

 

Technology helps to restructure and improve the classrooms with authentic activities 

that will enhance collaboration. It is also an effective tool for interpretative skills, information 
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management and open inquiry. Consequently, it provides an excellent avenue for students’ 

motivation, exploration and instruction in a multi-sensory diverse world. However, it must be 

emphasized that using technology for the teaching must be complemented with teachers who 

have the appropriate pedagogical skills as technology is only a tool.  The challenge rests with 

the educators to effectively integrate such tools in appropriate places through out the curriculum 

(Wright, Wilson, Gordon, & Stallworth 2002; Barron & Orwig, 1995). 

 

Before integrating technology in teaching, it is essential for educators to examine first 

the students’ needs.  This will help teachers to use strategies and think of ideas as to how 

technology can be integrated in their teaching. Studies show that sending English teachers to 

seminars, workshops and to pursue post graduate degrees help to enhance their competence in 

teaching the subject (Dumanig, 2005). 

 

Traynor (2003) argues that using electronic communication technology helps students 

develop and enhance their knowledge and discover new things they might have not thought of 

without the aid of technology. Students can come to understand technology while technological 

tools help them tap into real experiences, fantasies and visions. Min Jung Jee (2011) explains 

that the use of technology enhances instruction specifically in the field of language instruction. 

However, the exploration of new technologies for teaching and learning requires time as well 

as a change in attitude of teachers and students so that they are able to properly use and apply 

these tools in teaching. Currently, some teachers who are not computer literate find it difficult 

to use computers in their respective classes.  Although computers and multimedia instructional 

technology are now available in many campuses, the percentage of teachers using them remains 

low (Cuban, 2003). It is therefore necessary to equip teachers with skills in using technology to 

facilitate classroom learning efficiently and effectively. 

 

Studies on the use of Computer Assisted Instruction (CAI) have identified effective 

learning outcomes among college students and adult learners (Rouse, 2007; Dumanig, David & 

Jubilado, 2011). It is believed that CAI appeals to varied learning modalities and consequently 

meets the diverse needs of every student. With CAI students can learn at a comfortable pace 

and interact directly and continually with computers that provide immediate feedback and 

positive learning effects (Mustafa, Ashhan, and Turgay, 2011).  As a result, many educational 

institutions today are investing much in technology to enhance students’ learning. 
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In addition, CAI helps students learn many specific skills at various levels, such as; 

elementary, secondary, college and adult education. CAI has positive effects on the 

achievement and development of students in different skills (Liao, 2007).  In fact, the use of 

any computer software helps to enhance language teaching and learning (Sawhill, 2008). 

Computers play a valuable role in focusing students’ attention, presenting content and 

facilitating students’ understanding in a lecture (Rap, 2006).  Computer programs designed to 

present information on a screen to students using an electronic blackboard allows an instructor 

to present similar kind of information as when he uses handouts or overhead transparencies. 

This shows that using CAI does not really deviate from the traditional approach of teaching, 

rather it modernizes traditional method using modern technology, and this makes learning 

easier The use of technology in teaching could be adapted to the type of form or function to be 

learned. 

 

Research in Innovations in English Language Teaching in Malaysia 

 Undoubtedly, changes in the syllabi have to some extent influenced the use of 

technological innovations in ELT.  Such innovations of English language teaching in Malaysia 

can be traced chronologically. In 1983, the structural approach of teaching English was 

introduced in three different approaches. In the primary level, the use of structural- situational 

approach was introduced, in the lower secondary school, the use of contextual based approach 

in teaching English was used and the final two years in secondary school, the communicative 

approach in teaching was used (Pandian, 2006).  The structural approach is a teacher-centered 

approach where teachers tend to focus more in teaching the grammar rules rather than the 

learners’ communication skills. Consequently, learners have a hard time using the English 

language in the actual communication context. 

 

With the aim of enhancing the teaching of English in Malaysia, the use of 

communicative language teaching was introduced in 1980 which started in the upper secondary. 

The implementation of the communicative language teaching was to address the issues of the 

learners’ inability to speak English in the actual context. However, the change created 

additional problems particularly to English language teachers who did not have training in the 

communicative language teaching approach. 
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The development using this approach was planned carefully particularly the progress of 

teaching and learning the English language from the primary to the secondary. During the first 

six years, the concentration was more into the structure, vocabulary and the sounds of English 

but in the next three years the focus was on the structural patterns in context (Rajaretnam & 

Nalliah, 1999).  

 

One major development of the communicative language teaching was the introduction 

of the New Primary Schools Curriculum or KurikulumBaru Sekolah Rendah (KBSR) and the 

Integrated Secondary Schools Curriculum or Kurikulum Bersepadu Sekolah menengah 

(KBSM). The emphasis of KBSR was to develop the learners’ three R’s such as reading, writing 

and arithmetic while the KBSM emphasized the integration of moral and spiritual values in 

English classes: reading, listening, speaking and writing (Pandian, 2006). 

 

In the 1990s, Self- access leaning (SAL) approach in teaching English was introduced 

which emphasized that learners must develop the sense of responsibility for their own learning. 

According to Pandian (2006), the concept of SAL was that,  every learner varies in their rates 

of learning; they also vary in their needs, interests, attitudes and aptitudes; they are responsible 

for their own learning; and teachers are creators of  conducive classroom environment. 

 

In the  latter part of the 90s, class readers and literature in English language teaching 

was introduced. This means that the use of literature serves as the springboard in teaching the 

English language. In 1999, the implementation of the literature program was started in the 

secondary school. In 2000 it was introduced to Form One and Form Four learners, in 2001 it 

was introduced in Form Two and Form Five and in 2002 it was introduced to Form Three. 

 

While introducing the literature program, the Ministry of Education started to 

conceptualize the Malaysian Smart School. The idea was to advance the teaching of English in 

line with the development of Information technology. Improvements in learning technologies 

have influenced all aspects of life of today’s students (Ming, Sim, Mahmud, Kee, Zabidi & 

Ismail, 2014).  Majid, Ali, Rahim & Khamis (2012) stated that in Malaysia, the integration of 

technologies in daily teaching and learning processes started with the introduction of 

Multimedia Super Corridor in 1996 where one of its flagships was the implementation of Smart 
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Schools.  Advances in learning technologies have resulted in a ceaseless search for more 

effective and applicable methods of instruction. 

 

As a result, new teaching methods such as digital story-telling DST (Heo, 2009; Ming, 

Sim, Mahmud, Kee, Zabidi & Ismail, 2014; Sadik, 2008) are required for today’s teachers to 

be equipped with for teaching today’s students. An example is blogging; writing in a blog 

(Kuteeva, 2011) is a new trend which has changed the definition of writing, text, reader and 

author.  Each member of the blog is both author and reader of the produced text.  Having the 

role of reader-writer is a new trend in writing. Previously, author(s) used to write for reader(s) 

and there could not be any immediate feedback on the text from the side of reader(s).  Today, 

through the new developments in cyberspace/digital world, such as WhatsApp, Wikis, and 

blogs (DeWitt, Alias, & Siraj, 2014; Kuteeva, 2011), writers get immediate feedback from their 

readers.  Text is no longer a silent or passive product.  Multimodal (Shariman, Abdul Razak, & 

Noor, 2014) texts include text, pictures, videos, and other interactive forms.   

 

Facebook, a vastly known social site among the youth as FB is almost the best example 

of integration of new technology and English language use.  Facebook can play an influential 

role in teaching/learning of English.  In a study of FB usage among university students at 

Universiti Sains Malaysia (USM), Penang, 300 students believed that Facebook provided an 

“on-line environment” for them that facilitated learning of English to a great extent (Kabilan, 

Ahmad, & Zainol Abidin, 2010). 

 

Ustati & Ismail (2013) looked at another innovative effort for enhancing the teaching of 

English in Malaysia, in which all Malaysia’s polytechnics installed a “Digital Language Lab” 

(DLL) so as to enhance the “students’ English language learning experience”.  The feedback 

on the usage of DLL, from teachers and students, were both positive and negative. They 

reported four main challenges faced by students and lecturers who used DLL.  Challenges 

included laboratory facilities, teaching practices, students’ challenges, and lecturers’ integration 

of digital language laboratory into their lesson plans (2013). 

 

On the other hand, mobile phones, the pocket-sized handheld devices, have been found 

to be very effective in Mobile Assisted Language Learning (MALL). Soleimani, Ismail, and 

Mustaffa (2014) administered a questionnaire to 25 ESL Malaysian postgraduates at Universiti 
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Kebangsaan Malaysia (UKM) and received positive response to the use of MALL. Mobile 

phones are useful for doing various activities and students use English as the language of 

interaction with their peers and lecturers. To add to positive points of using mobiles for 

teaching/learning English, it should be highlighted that these devices are also used outside the 

classroom context where students do not have similar level of stress and anxiety that they may 

face within the physical space of the classroom.  They do not have to worry about the time and 

place of learning.  Researchers (Soleimani, Ismail, and Mustaffa, (2014) suggested that English 

teaching materials must be designed in a way that they best fit into the strengths and weaknesses 

of mobile phones in order to achieve the best results.   

 

Compared to the four main language skills namely writing, reading, speaking, and 

listening, English language literature has been almost ignored or less focused in Malaysian 

secondary school curriculum.  Since literature is always perceived by students as boring and 

the teachers of literature have to follow the same old text-based methods, there was a need for 

studying a creatively designed on-line system for teaching English literature. In a study 

conducted by Taha & Ming (2014), they examined the secondary school students’ motivation 

for learning English literature by using a Literature Online Support System (LitOSS).  After 

using LitOSS, this group of Form 4 students displayed enhanced motivation for learning 

literature. They called the LitOSS as a good, interactive, and interesting teaching design.   The 

role of online teaching in triggering students’ motivation is not limited only to the learning of 

literature; it also enhances the students’ motivation for learning the four basic skills of English 

in general (Marimuthu, Chone, Heng, Nah & Fen, 2013; Krish & Wong, 2009).   

 

In such a fast-moving world of technologies, English language teachers must be 

equipped with the newest methods to be able to have something new and creative for their 

students.  It is not easy for teachers today to attract the students’ attention.  Students come to 

class with more types of background knowledge compared to the past.  Teachers’ innovation 

and creativity must be enriched with a variety of materials from “texts, audio and visuals” to 

supply teaching methods for students who come to class in “different packages” ( Ling, 2007). 

One innovative tool for English language teaching and testing is a board game called 

“SMARTies” (Simple, Meaningful and Rewarding Test: I am an English Specialist).  This 

assessment tool has been “evaluated by a panel of education officers from the [Malaysia] 

Labuan state Education Department and the Curriculum Development Centre” (Lee, 2012).  
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Students are assessed in the process of learning which is enhanced by playing games.  In this 

method provides students the opportunity to learn in a more fun and natural way.    

 

The importance of ICT literacy and the doors it can open to the new world of knowledge, 

technology, and information made the Malaysian government initiate “1Malaysia Netbook” 

program in 2010 by distributing 1 million Netbooks for low-income families. Although 

1Malaysia Netbook has resulted in much progress in English language learning and digital 

literacy among low-income families who are marginalized (Shariman, Abdul Razak, & Noor, 

2014), it is important to realize that  suitable after-sale services such as trainings; technical and 

teachers’ support; and most importantly internet access can ensure the success of such programs 

(Mohamad & Abdul Razak, 2014).   

 

With no exception, all studies on the use of creative and innovative methods for English 

language teaching in Malaysia encourage and support using of computer and internet as 

prerequisites for the teaching and learning of English in digitalized world of pedagogy 

(Mohamad & Abdul Razak, 2014; Shariman, Abdul Razak, & Noor, 2014; Kabilan, Ahmad, & 

Zainol Abidin, 2010; Ustati & Ismail, 2013 ).  Meanwhile, researchers report language learners’ 

challenges and moderate attitudes (Afshari et al., 2013) towards using computer-assisted 

language learning (CALL), and the inefficiencies of these methods due to the lack of steady 

access to internet, insufficient maintenance of the software or hardware, and the lack of suitable 

trainings for the new improvements in technology (Adnan & Zamari, 2012; Mohamad & Abdul 

Razak, 2014; Ustati & Ismail, 2013).   

 

Conclusion 

 The innovations in English language teaching in Malaysia can be considered as the 

products of the country’s English language policy and technological development. It is evident 

that the changes in language policy have greatly influenced the development of English in the 

education system. In the 21st century coupled with technological development, the demand of 

English has resulted in the changes in the teaching of English in schools, colleges and 

universities. The exposure of the younger generation of students to technology may have 

encouraged the integration of technology in the teaching of English in Malaysia. It is therefore 

evident in the studies conducted that the use of facebook, blogs, whatsapp and other 

technologically driven approaches in teaching English have become popular methodologies in 
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teaching English.  More  exposure and training for English language teachers is required to help  

them to cope with the rapid demand for pedagogy that incorporates IT so as to fulfill the needs 

of technologically advanced learners. 

=============================================================== 
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Abstract 

 This research paper is primarily concerned with the study of space in Federico Garcia 

Lorca’s play The House of Bernarda. The study aims at exploring the relationship between 

space and passion. This research investigates that the role of space construction is capable of 
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giving birth to passion. To study the function of space the researcher draws on Henri 

Lefebvre’s theory “space as concrete abstraction”.  The findings of this research throws light 

upon how the confined spaces can unleash suppressed energies of human beings and create 

duende in the characters. 

 

Key words: confined space, suppressed emotions, passion, abstraction, duende, concrete 

abstraction.  

 

Research Questions 

            What is space construction in The House of Bernarda Alba? 

What is the function of space in Bernarda’s daughters? 

How is duende created by space? 

 

Introduction 

 Henri Lefebvre’s The production of space was composed in 1974 and later translated 

by Donald Nicholson Smith in 1991. In this book, he draws attention to space acts as a 

concrete abstraction that separates a man from the world. The space being a concrete 

phenomenon plays a role of abstraction which facilitates specific past and conceptual 

practice. In his book ‘The Production of space’ he develops that the unity grasps three fields 

of space: Physical space, mental space and social space. Physical congested space is a 

material, visible and measureable that can be mapped in which character endure and remain 

perplexed. According to Lefebvre, obstructed mental space cannot be seen. This makes the 

characters mentally disturbed and they suppress their emotions. Lefebvre defines social space 

engorged social space which leads the character to tragedy. 

 

 Federico Garcia Lorca is a Spanish dramatist describes the play in its subtitle; as a 

drama of women in the villages of Spain. The house of Bernard Alba was Lorca’s last play 

completed in 1936, two months before his death. The play was first performed on 8
th

 March 

1945 at the ‘Avenida theatre, in Buenos Aires. The play is about Bernarda Alba, who is in 

mourning after the death of her second husband and has total control over her five daughters 

Angustias, Magdalena, Amelia, Martirio, and Adela. Housekeeper la Poncia and Bernarda’s 

mother Maria Josefa also live there.  
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Theoretical Framework 

 This paper is based on the study of space which cause distraction in Lorca’s 

characters in The house of Bernarda. The article analyses the destruction in Bernarda and her 

daughters under Lefebvre’s insight ‘space as a concrete abstraction’. The three fields of 

space: physical space, mental space and social space hold the unity. Physical confined space 

is a material and visible that can be mapped. Mental space cannot be seen but makes the 

characters mentally sick. The social obstructed space plays a role as socialism. Society does 

not allow to live without fulfilling the requisites of society. These three aspects of space are 

same in nature and cause repression.  

 

Literature Review 

Geneva Ged in the thesis’ ‘Costume and dramaturgical analysis of the house of Bernarda 

Alba by Fredrico Garcia Lorca’ states that by observing the biography of writer and the 

cultural surrounding of the play, the theme and the effects of the themes upon the design 

process are explained. He further explores the relationship between character and costumes. 

Ged also illuminates that how a Dramaturgical Assessment can be a vital for the designer. 

Toby Bercovici in his thesis, freedom in structure: life inside The house of Bernarda Alba 

states that the house of Bernarda Alba feels like an end of life. He also states that freedom 

can be found through structure. 

 

 My contribution is to explore the study of space in The house of Bernarda by Lorca 

with the help of Lefebvre’s theory. The researcher finds that how space with its three 

components (physical, mental and social) distress characters in Lorca’s play. These three 

constituents of space as constructed space create repression, depression and duende in the 

characters. 

 

Textual Analysis 

             In Lorca’s play the House of Bernarda Alba Bernarda, Bernarda’s daughters are 

suffering from three spaces, physical space, metal space and social space. The setting given 

in the play is congested which shows that physical space is constructed and obstructed. In 

which characters are not allowed to breathe even freely. They are not allowed to live freely 

and outside world is not allowed to interrupt. Even day light is not permitted to peep inside 

the house as walls are covered with thick portieres. ‘A whiter-than-white inner room of 
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Bernarda’s house. Thick walls. Arched doorways with hessian curtains edged with tassels and 

flounces. Rush bottomed chairs. Pictures of nymphs or legendry kings in unrealistic 

landscapes. It is summer. A great shadowy silence pervades the stage. When the curtain rises 

the stage is empty. Sound of tolling bells. (p.1) 

 

 The play The House of Bernarda Alba is about three generations; Bernarda, her 

mother and her five daughters who are confined within the four walls of the house. These are 

funeral days of Bernarda’s husband. Bernarda restricts her daughters within the four walls of 

house. When drama begins, the women mourners enter two by two with black shawls, black 

skirts and black fans. They come slowly and fill the house. At this moment, Bernarda says to 

her Maid ‘less wailing and more work. You should have got the whole place cleaner, ready 

for the mourners, (p.4) The setting of the play is also congested in The House of Bernarda 

Alba because there is no wide space. The daughters and the mother of Bernarda are restricted 

within four walls and suffer from confined spaces. In this way, social space is restricted for 

Bernarda and her daughters. As one of girls says Girl. We can’t live without eating. Bernarda 

says, ‘At your age you should hold your tongue in front of your elders’ (p.5) 

 

 They are not allowed to express their feelings in front of society because  physical 

space is over gorged for them. Bernarda orders  her daughter Magdalena that she is not 

allowed to weep in the presence of mourners and her voice should not be heard to men sitting 

in yard.  Bernarda [loudly] Magdalena, don’t cry if u want’s to cry, get under your bed, Do 

you hear me? (p.5) Bernarda is strict to her daughters because she has fear of society.  When 

Bernarda asks for fan then her daughter gives her decorated fan with red and green flowers.  

 

 Then Bernarda says, 

 [flinging the fan to the floor]is that the sort of the fan to give to a widow? Give me a black 

one and have some respect for your father’s memory. MARTERIO. Take mine, mother. 

BERNARDA. What about you? MERTERIO. I don’t feel hot. BERNARDA Well, you’d 

better find yourself another because you are going to need it. We have eight years mourning 

ahead of us, on while it lasts no breath of air from the street is going to yet in the house . It is 

going to be as if we we’d bricked up the doors and windows. (p.8) 
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 In the house, they live as prisoners are encaged. They suffer physically, socially and 

mentally. Bernarda’s obsessions are illustrated through her behavior, particularly with her 

daughters. She is victim of society. Consequently, the external world is forbidden in her 

house. She wants to keep her daughters virgin and chaste. When her daughters cry on theirs 

father’s funeral, Bernarda forbids her daughters from weeping loudly. She time and again 

orders ‘be quite’ she does not want her daughters cry at man. When Angustias enters with 

powdered face Bernarda does not like this act of her daughter and says “Bernarda. Have you 

had the audacity to put powder on your face? Have you audacity even to wash your face on 

the day of your father’s funeral. Let you go? When I’ve wiped that powder of your face. Soft-

soaping hypocrite! Just like your aunts [she roughly wipes off the powder with her 

handkerchief] now get out! (p.17) 

 

 Bernarda’s harsh behavior with Angustias confines her mantel space. Angustias feels 

no space for her in the house. She remains mentally disturbed as well as physically and 

socially. The relationship between Bernarda and her mother Maria Josefa is more cruel. She 

locks her mother in a room, because of dark room it creates repression and depression in her 

mother. Maria Josefa and Bernarda’s daughters suffer from obstructed spaces. They are 

physically and mentally stressed as they are bounded in the house as Maria Josefa in room. 

Bernarda confines her daughter’s physical and mental space as she says “We’ve eight years 

mourning ahead of us.” (p.8) 

 

 Bernarda’s daughters live in the house as prisoners in the prison,  and they do 

abnormal activities like Adela Bernarda’s younger daughter wants water time and again. 

Other sister feels heat in the rooms they want to go outside as Martirio says, “Last night I 

couldn’t get to sleep for the heat.” (p.20) 

 

 In the confined spaces Bernarda’s daughters repress their desires, even they want man 

like Maria Josefa. Adela makes relation through the window of her room as mother does not 

allow them to stand at window side but the obstructed spaces subjugate them. This 

subjugation and over-puffed spaces create DUENDE in Bernarda’s daughters. Adela makes 

relation with PePe el Romano who is fiancé of Angustias. Even they both hide their relation. 

Nobody is aware of this fact but Bernarda’s housekeeper is in doubt because she knows what 

others do not know. She notices her and tries to tell her mother Bernarda but Bernarda does 
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not pay attention to it because she thinks that her housekeeper is telling a lie. On the other 

side the picture of PePe el Romano is lost from the Angustias’ room. She inquires but no one 

is agreed to accept this. Martirio has the picture of PePe-el-Romano she also loves him. But 

on the founding of picture she says that she was kidding with Angustias. Bernarda does not 

notice this. Bernarda’s daughters indulge in such kind of activities because they are like 

prisoners in The House of Bernarda Alba.   Adela, younger daughter of Bernarda, meets PePe 

el Romano at night and makes relation with Romano. Duende is also created in the character 

of Adela. Adela says, What I’m thinking is that this period of mourning has come upon me at 

this time in my life when I’m least able to stand it. MEGDALENA. You’ll soon used to it. 

ADELA [breaking into angry tears]. No, no I won’t get used to it. I don’t want to shut in. I 

don’t want my body to moulder like yours. I don’t want the whiteness of my skin to fade 

away in these rooms! Tomorrow I’m going to put on my green dress and I’m going out in the 

street for a walk. I want to go out (p.16) They all are obsessed and preoccupied by their 

repression. They are overpowered by duende even Adela wants to leave home. 

 

 Adela. I can’t stand the horror of this house any more, not after feeling the taste of his 

mouth. I’ll whatever he wants me to be. The whole village will on against me, pointing fiery  

fingers and burning that call themselves respectable, and the front of them all I’ll put on the  

of thorns by every women who’s loved by a married man. MERTIRIO Be quite ADELA yes 

,yes [softly] let’s go to back, Let’s leave him to merry Angustias. ADELA I don’t care 

anymore. But I’ll go and live in a little house by myself where he can come and see me when 

he wants to whenever he feels like it. [P51] 

 

At this time, ADELA wants to elope with Romano but Martirio makes her fail in her 

intention. 

 

ADELA [standing to her mother] this place has sounded like a prison long enough [she 

snatches her mother’s stick and breaks it into two] that’s what I do with the tyrant rod. Don’t 

take another step. Nobody but Pepe tells me what to do. (p 52) 

 After it, Adela commits suicide. On Adela’s dead body her mother does  not allow  

anyone to cry. Bernarda has fear of society. She wants to secure her family from the society 

which constructs boundaries for human beings especially for girls. 
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BERNARDA. I want no weeping. We must look death in the face. Quiet! [to one of the 

daughters] Quiet, I said! [To another daughter] keep your tears when you are alone. We’ll all 

draw ourselves in our ocean of mourning? She, the youngest daughter of Bernarda Alba, died 

a virgin. Do you hear me? Quiet, Quiet, I said Quiet. (p 53,54) 

 

Conclusion 

 The findings of this research suggest that sufferings take place in the mind set of 

characters because of congested spaces. Unity of three constructed spaces create repression 

and depression in the characters. Congested spaces cause tragedy in the play as the suicide of 

Adela, madness of Maria Josefa and sickness in Bernarda’s daughters. The research 

concludes that the constructed and obstructed spaces; physical space, mental space and social 

space creates duende in the characters.  
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1. Introduction 

                 Urdu, a member of the Indo Aryan language family, came into existence with the 

interaction of Muslim soldiers of different nations with the local people from Northwestern part of 

India. It was developed in 12th century AD. In Delhi, there was the Muslim rule, and most of the 

people migrated from Punjab and settled in and around Delhi. Later in 1193 AD, Delhi was made 

the capital of new Muslim empire. Though this was a political development, it also had a great 

impact on the sociocultural life of northern India. Along with the cultural mixture, the process of 

linguistic amalgamation also started. The mixture of words from different languages led to the 

formation of a new language which was known as mixed language by many scholars; later it was 

named as Urdu. With the spread of Islam in 711 AD to the 20th century, there were sociocultural 

and religious changes. Arabic words had made their way in Urdu language directly or through 

Persian. With the arrival of Muslim soldiers there was a mass conversion of the people to Islam 

and this was responsible for the rapid borrowing of Arabic words. Urdu borrowed much of its 

vocabulary from many foreign languages like Turkish, Persian and Arabic   Katzner (2002) says 

that “Urdu is the official language of Pakistan and is also widely spoken in India. In Pakistan, it is 

the mother tongue of about 10 million people, but is spoken, fluently there as a second language 

by perhaps 100 million or more. In India, where it is spoken by some 50 million Muslims, it is one 

of the official languages recognized by the Constitution”.  

Key words: Urdu, Arabic words in Urdu, semantic changes, language borrowing 

 

2.  Purpose of the Study 
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         Purpose of this research paper is three-fold, firstly to understand about semantic change and 

borrowing, secondly to show the extent of Arabic borrowed words in Urdu, thirdly to analyze the 

types of semantic change that are taking place. Many studies have been conducted to show the 

Arabic-Urdu relationship, but there is no specific study on semantic change of Arabic words in 

Urdu. Urdu language has borrowed its vocabulary from Arabic in almost all domains. Most of the 

words are from the religious domain. This paper focuses on how meaning is changed when words 

are borrowed from Arabic to Urdu language and on the types of changes that occur. 

 

3. 1. Semantic Change in Urdu: A Case Study of ‘Mashkoor’ 

 In this paper the researcher has tried to focus on the semantic change in Urdu Lexis with 

special reference to the word ‘‘mashkoor’’ (thanked). According to him, the user of a language 

has the authority to determine the correct forms in a language. He concludes with the basic 

knowledge of how the meaning of a word can change based on a different context. 

 

 Author has explained the factors of meaning change from different perspective in his book. 

The researcher gives the conceptual overview on change of meaning from his work. 

 

4. Research Methodology 

4.1. Method Of Collecting Data 

                  Collection of proper data is the first step for any research. In this paper author has 

followed the descriptive-qualitative method. The data has been collected from different sources. 

• Consulting Arabic-Urdu dictionaries 

• Consulting print media .i.e. newspapers and magazines 

• Collecting data from Arabic and Urdu speakers through the interview. 

 

4.2. Method of Analysing Data 

• Large number of Arabic borrowed words were collected in a present day Urdu vocabulary 

• Observing data 

• Looking for those words which have undergone some type of changes 

• Categorizing the types of change according to types of semantic change 
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5. The Linguistic Borrowing 

                 

                   According to Routledge’s Dictionary of Language and Linguistics (1996:55), the term 

“linguistic borrowing” may be broadly defined as ‘the adoption of a linguistic expression from one 

language into another.’ The language from which words are adopted is often referred to as the 

“source”, “lending” or “donor” language while the language in which those words are adopted is 

labeled “recipient” or “receptor” language. This phenomenon is most common in the realm of 

vocabulary because ‘words may come and disappear with little consequence for the rest of the 

grammar’ (Malmkjr 2004: 38). Borrowing between languages serves the chief purpose of filling 

gaps in the lexicon of the recipient language as it lacks the means to designate the newly introduced 

products or notions. In discussing linguistic borrowing, reference is often made to the classic works 

of Uriel Weinreich (1953) and Einar Haugen (1950, 1953) which contributed significantly to the 

fields of bilingualism, language contact and borrowing. The chief factor, relevant to our study that 

may facilitate borrowing among languages is migration as returning migrants tend to transfer some 

words from the language of the host country to the language spoken in their homeland. A case in 

point is the spread of several words from the languages of South-East Asia to some dialects of 

Yemeni Arabic (al-Saqqaf 2006). Borrowed words could further spread, through internal 

migration, from one dialect to another. For example, Haugen (1950: 222) points out that the 

English loanwords from ‘frame’ and Peller ‘peddler’ have spread within American Norwegian 

dialects. ‘Borrowing is the process of incorporating into one language elements which originally 

belongs to another. It is common for one language to take words from another language and make 

them part of its own vocabulary; these are called loanwords and the process is called Linguistic 

borrowing’. (Campbell 1998).  Language generally migrates from one place to another there are 

many situations which affect the linguistic achievement. In other words, it can be said that there 

are so many linguistic, social, cultural and political variables that are responsible for the process 

of linguistic borrowing. As mentioned Urdu language is originated from many foreign languages 

and hence, was named as a ‘mixed language’ later it was named as Urdu. There are many reasons 

associated with linguistic borrowing among them ‘language contact’ is considered as one of the 
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main reason or cultural interaction in which people exchange their language their life aspect and 

their cultural phenomena. 

 Bilingualism can be considered as another important reason of ‘linguistic borrowing’. India 

has always been a bilingual or polyglot Country. Muslims are supposed to learn the Arabic 

language for religious purpose, as a matter of some linguistic need, learner acquire Hindi or other 

local language and English is used as a lingua franca. In this paper author has tried to explore the 

Arabic borrowed words in Urdu and the type of semantic change that occurs in borrowing. 

Language borrowing is very closely related to cultural borrowing because language and culture 

are related to one another 

6. Arabic Borrowed Words in Urdu 

               During the development of Urdu language, it has borrowed much of its vocabulary from 

many foreign language such as Persian, Turkish and Arabic. According to the article entitled 

‘Language: Urdu and the borrowed words’ published in the newspaper named ‘Dawn’ in Pakistan 

(Nov, 13’ 2011) Prdil kattak wrote ‘Urdu aur Turki kay Mushtarik Alfaz published by Muqtedarah 

Qaumi Zuban (1987), Islamabad. He had done a great job in collecting a data for borrowed words 

in Urdu from Turkish, Persian and Arabic. According to, Purdil Khattak there are 3, 00,000 words 

with the base of more than 80,000 lexemes (as contained in 21 volumes of Urdu Lughat Board 

Karachi). In the same list he has given 1,546 pure Arabic words most of them are Quranic words 

such as ‘a:jət’ (Quranic Verse), ‘ʤənnət’ (heaven), ‘əmbija’ (prophets), ‘fatva:’ (religious decree) 

and many more. Urdu language has borrowed Arabic words in their vocabulary in almost all 

domains.  Borrowing takes place in the following two conditions. 

a. Two language may have certain common features because these features are Universal in 

nature. 

b. Two language may share the features because they have some common ancestor language or 

common culture 

  7. Semantic Change in Arabic Borrowed Words in Urdu 

                        When language borrow words from other language they often change their meaning. 

Semantic change refers to semantic shift or semantic progression and involves changes in the usage 
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of words to the point where its current meaning radically differs from its original meaning. Such 

changes take place over a period of time and this change can be differentiated on the basis of the 

use of words. Words frequently change their meanings over time, and pursue such change often 

illustrates cultural and historical shifts. Historical process of meaning change are of course 

intimately linked to the synchronic process of meaning extension. As for example English word 

‘expired’ earlier it meant ‘tickets and licenses with limited periods of validity, now this just meant 

‘die’ sense is quite uncommon, and people will declare a metaphorical extension of the “cease to 

be valid”. This example shows that how the synchronic meaning of word extension forms an 

essential part of diachronic change. In principle, the meaning of a word may change along any of 

the semantic dimension. 

               There are different types of semantic change discussed by different linguists. A widely 

accepted form of classification is given by ‘Bloomfield’ (1933) that involves widening, narrowing, 

metaphor, metonymy, synecdoche, hyperbole, meiosis, degeneration and elevation. Hallman 

(2009) gives another three type of classification of semantic change that categorizes amelioration 

and pejoration, broadening and narrowing, metaphor and Semantic shift. For my research paper I 

will stick to some major types of semantic change. 

8. Finding and Discussion  

8.1. Widening 

             Widening is the shift in the meaning where the words express a broader meaning or more 

general in its use than the original meaning. It is also known as generalization, widening or 

extension where the words increase its range of meaning over time. As for example ‘bird’ was 

used to indicate ‘small fowl’. But in today English the word ‘bird’ refers to ‘any winged creature, 

whether they can fly or not’. 

                                                                Table 1 

S.NO WORDS 

 

 

MEANING IN 

ARABIC 

PRONOUNCIATION 

IN URDU (IF ANY) 

MEANING IN URDU 
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1 təhaffuz 

 

 تَحفُّظ

 

 

Caution, 

precaution. 

 Security, precaution, 

safeguarding, 

preservation. 

 

 

 

 

 

2 ʔila:qa: 

 

 

 عالقة

 

 

Connection, 

relation 

ʔila:qa: 

 

 

 ِعالقة

Area, province 

3  irʃa:d 

 

 

 اِرَشاد

 

Guidance, 

instruction, 

direction.  

 Saying, utterance, 

dictum, behest, 

ordinance, order, 

command, guidance, 

showing the right way. 

 

 

4  əmi:r 

 

 اَمير

Prince, ruler, 

having power 

 

 

 

 

 Having a lot of money or 

being rich, wealthy. 

 

 

 

5 munʃi: 

 

 ُمنشى

Founder, 

establisher, 

 Writer, scribe, clerk, 

secretary. 
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 creator, maker, 

originator 

 

8.2. Narrowing 

              Narrowing is the opposite of widening. It is also known as semantic restriction and refers 

to a situation where a term acquires a narrower meaning or the word become less general or less 

inclusive than before. In a word, it is the shift of meanings to more specific objects. As for example, 

in English the word ‘meat’ which was derived from Middle English word ‘mete’ which was 

referred to ‘food’ in general, but is now restricted to ‘ processed animal flesh’. Similarly the word 

‘flesh’ has narrowed its meaning to ‘human flesh’ only.  

 

                                                                    Table 2 

S.NO WORDS MEANING IN 

ARABIC 

 

PRONOUNCIATION 

IN URDU  

MEANING IN URDU 

1 ʔa:lim 

 

 

 عاِلم

Learned, scholar, 

wise 

 A scholar who has 

enough knowledge in 

religion. 

 

 

2 vəzi:fa: 

 

 

 َوِظيفَة

 

Position, post, 

job, office work, 

employment, 

service 

 

 Scholarship, fellowship. 
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3 

 

 

 

 

dəftər 

 

 

 دَفتر

 

Notebook, copy 

book, writing 

book 

 office 

4 uʤra 

 

 اُجَرة

Hire, rent, price, 

rate, charge. 

 

 

 

   uʤrət 

 

 اُجَرت

Wages, remuneration, 

fee, reward 

5 səli:qa: 

 

 

 َسليقة

Dish made of 

grain cooked 

with sugar, 

cinnamon and 

fennel, inborn 

disposition, 

instinct 

 

 

 

 

 

ہَسليق  

Taste, good, disposition, 

knack, house-keeping 

skill, dexterity, decorum, 

well mannered, skillful. 

 

 

 

 

6  ixba:r 

 

 ٳخبار

information, 

notification 

 

 

 

axba:r 

 

 اَخبار

  news paper 

   

8.3. Amelioration 

                     Amelioration refers to the positive change of the meaning. In the process of change 

the words express improved prominent meaning to emphasis on an object in a ways that becomes 

more favorable than the original one. Katamba (2005) explains amelioration as saying that “it 

generally shows more positive meaning than the original things”. As for example English word 
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‘knight’ was referred to a ‘boy’, but now it only refers to ‘man of honorable military rank conferred 

by the king or Queen’ 

                                                                Table 3 

S.NO WORDS MEANING IN 

ARABIC 

PRONOUNCIATION 

IN URDU  

 

 

MEANING IN URDU 

1 iʃra:f 

 

 اِشراف

Superintendence, 

supervision, 

patronage 

 

 Nobles, gentlemen, 

aristocrat, honorable, 

men, men of Nobel birth 

 

 

 

 

2 tᴂhvi:l 

 

 تَحويِل

 

 

 

Change, 

alteration, 

transformation, 

conversion 

 Care, custody, trust, 

charge, deposit, cash, 

capital, revenue-credit, 

passing of the sun, 

moon or a planet from 

one region to another. 

 

 

3 ə:ra:m 

 

 

 آرام

White antelopes 

 

 

 

 

 

 

 

Rest, response, respite, 

sleep, relief, comfort. 

 

4  iʃfa:q 

 

 

pity, 

compassion, 

 kindness, affection, 

tenderness 
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 اِْشفَاق

apprehension, 

care 

 

 

5 tarmi:m 

 

 

 ترِميم

repair, reparation 

 

 Change, modification, 

amendment, alteration, 

improvement. 

 

 

 

8.4. Pejoration      

                  Unlike amelioration pejoration indicate negativity in meaning. It is the process where 

a words indicate worse or degenerated meaning. It negates a word in a way to show less favorable 

condition of the word that it originally was. This process passes with the passing of time. For this 

reason in the past, some words were more important and favorable but recently these words have 

lost its importance and became less favorable. This change of the meaning of a word is called as 

pejoration when it shows the more negative meaning. As for example, English word ‘villain’ is 

used as negative word in present day, but earlier it was not used in a negative sense it was used for 

the ‘person who have a doubtful character’. 

                                                                Table 4 

S.NO WORDS MEANING IN 

ARABIC 

PRONOUNCIATION 

IN URDU  

 

 

MEANING IN URDU 

1 bədla: 

 

 

 بَدلَة

Suit, costume, 

change  

 Revenge, exchange, 

alteration, lieu, stead, 

exchange, return, 

requital, redress, 

compensation, take 
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revenge, retaliate, settle 

accounts with. 

 

2 raqi:b 

 

 

 َرقِيب

 

 

 

Observer, 

vigilant, 

watchful, 

guardian 

 Rival or competitor 

especially in love, 

enemy, one who 

watches over, guardian, 

one who keep guards. 

 

3 hərədʒ 

 

 

 َحرج

Closeness, 

tightness, 

narrowness, 

Confinement, 

constriction, 

oppression, 

distress, 

difficulty, 

critical situation, 

interdiction. 

 

  

 Damage, harm, waste of 

time, collection of trees. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ɣəd̪əb 

 

 

 َغضب

Anger, furious, 

raged, annoyed 

ɣəzəb 

 

 

 َغضب

 

 

 

It is used in both 

negative and positive 

sense... In negative 

sense it means ‘anger, 

offensive. Woeful’ 

whereas in positive 

sense it means ‘too 

good, verifying, very 
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beautiful, wonderful, 

extraordinary, unique’ 

 

5 fit̪na: 

 

 

 فِتنە

 

 

 

temptation, trial, 

charm, 

enchantment, 

and disturbance 

 

 

 

 Mischief, evil, trial, 

calamity, riot, revolt, 

sin, revolt, discord, 

conflict. 

 

                                                                                                                                                                   

8.5. Metaphor 

              Metaphoric change is considered as a major cause of semantic change. Traught (1988) 

considered it as a central factor of semantic change. Metaphor means change which occurs on 

similar nature or characteristics. This similarity may have similarity of shape, form, function, place 

and so on. As for example, broadcast originally meant “to cast seeds out”; with the advent of radio 

and television, the word was extended to indicate the transmission of audio and video signals. 

Outside of agricultural circles, very few use broadcast in the earlier senses. Urdu language has 

borrowed many metaphors from Arabic. 

                                                                  Table 5 

S.NO WORDS MEANING 

IN ARABIC 

PRONOUNCIATION 

IN URDU (IF ANY) 

 

MEANING IN URDU 

1 vəqt 

 

 

 َوقت

 

Time, period 

of time. 

 Time, hour, season, 

hard time 
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2  əʤəl 

 

 

 

 اَجل

 

yes, certainly 

 

 

 

 

 Assigned  time, at the 

time of death 

3 ʃei:x 

 

 

 

 

 ِشيخ

elderly, 

venerable 

gentleman, 

chief 

 Venerable old man, 

saint, preacher, a caste 

of Muslims, Chief of a 

tribe or village. Mostly 

used as a ‘title as well 

as a second name or 

surname by Muslim 

families 

 

4  ami:r 

 

 

 

 اَمير

Prince, ruler, 

having power 

 

 

 

 

 Having a lot of money 

or being rich, wealthy. 

 

 

 

5 sanam 

 

 

 َصنَم

idol, image  It is used in Urdu 

poetry `for ‘beloved or 

the lover 

 

 

 

8.6. Semantic Shift       

                    This is a total shift of meaning and sometimes a shit to the opposite meaning. In this 

process, a word lose some aspect of its former meaning or take on a partially new, but related 
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meaning. As for example, the English word ‘immoral’ initially refer to ‘something not customary’, 

but now it means ‘unethical behavior’. This type of changes are also noticed in Arabic borrowed 

words in Urdu. 

                                                                   Table 6 

S.NO WORDS MEANING 

IN ARABIC 

PRONOUNCIATION 

IN URDU (IF ANY) 

 

 

 

MEANING IN URDU 

1 ɣəri:b 

 

 

 َغريب

Strange, 

peculiar, 

curious, 

unusual 

 

 

 

 

 poor, needy 

2 aslah 

 

 

 

 اَصݪحِِ

Bald headed 

 

 

 

 Superior, better, more 

virtuous, more pious 

 

 

 

 

3 məʤa:l 

 

 

 

 

 َمَجال

Room, space, 

field, domain, 

sphere, scope, 

extent, reach, 

range, 

clearance. 

 

 Power, strength, 

authority, ability, 

opportunity. 
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4 təhmi:d 

 

 

 

 تَحميض

 

 

 

 

Souring, 

acidification, 

development 

təhmi:d 

 

 

 تَحميد

Praising God repeatedly, 

reciting. 

5 həusla: 

 

 

 َحوصلَة

Craw (of a 

bird), bladder, 

pelican. 

 Courage, spirit, brio, 

morale, resolution, 

ambition, desire, 

capacity, guts, gizzard. 

           

9. Conclusion   

                       According to the above data Author has tried to find out the extent of Arabic 

borrowed words in Urdu and the type of changes that are occurring in Urdu language and found a 

huge amount of vocabulary from Arabic to Urdu. We came to know that Urdu language has 

borrowed a wide range of Arabic vocabulary in almost all domains some words are used as it is 

but my area of interest was not of the same words but words which occurring with some semantic 

change and there are some semantic shift  also.      

                       The implication of semantic change is very significant in the society, it influences 

the social, cultural and linguistic life of people. It is an approach to analyze the semantic change 

of Arabic borrowed words in Urdu, within the context of widening, narrowing, amelioration, 

pejoration, metaphor and semantic shift. Hence we can conclude that Urdu has borrowed a huge 

number of lexicon from Arabic and they are so much nativized that it is difficult to understand that 

they are borrowed from Arabic.  

http://www.languageinindia.com/


 

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 17:2 February 2017 

Farheen Anwar, Ph.D. Scholar 123 

Semantic Change in Language Borrowing: The Case of Arabic Borrowed Words in Urdu  

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

References 

1.   Blank, Andreas; Koch, P. Historical Semantics and Cognition (1999). Berlin; New York: 

Mouton De Gruyter (Cognitive Linguistics research; 13), ISBN: 3-11-016614-3 

2. Campbell, Lyle (1998). Historical Linguistics: an Introduction. (1998), Edinburgh, Edinburgh 

University Press. 

3. Hollmann, Willem B. (2009). Semantic change. Chapter 35 in Jonathan Culpeper, Francis 

4. Katamba, Paul Kerswill, and Tony McEnery (eds.), English language: description, 

Variation and context, p-301-313. Basingstoke: Palgrave     

5. Khan A.G and Alward M.A (2011) Arabic Loanwords in Urdu: A Linguistic Analysis, In 

Speech Context; International Journal of Linguistics, Semiotics and Literary Science, AR State 

University of Balti Republic of Maldova, Volume 1, 13-20. 

6. Khan, F. (2013). Systematicities in semantic change of Arabic Words in Bengali. Journal of 

Language in India V-13, ISSN: 1930-2940 www.languageinindia.com 

7. Khan, I.A. (2014). Lexical Borrowings from Arabic and Semantic Change in Urdu: A cross 

Linguistic analysis. Hope journal of research 2 (3) 47-66, ISSN (P): 2313-

8122.www.hopejor.com 

8. Lehmann, Winfred P. and Yakov Malkiel, eds. 1968. Directions for Historical Linguistics: a 

Symposium. Austin; University of Texas Press. 

9. Poplack, S. and Sankoff, D. (1984). Borrowing: The Synchrony of Integration, Linguistics, 22, 

(p 99-135)  

10. Poplack,S., Sankoff, D and Miller C.(1988) The Social Correlates and Linguistic Processes 

of Lexical Borrowing and Assimilation. Linguistics, 26, 47-104. 

11. Saleh, M. Ismail. (2001) A Dictionary of Islamic Words and Expressions, Al-Muntad Al-

Islami, King Fhad National Library Cataloging-in – Publication Data Riyadh. 

http://www.languageinindia.com/
http://www.languageinindia.com/


 

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 17:2 February 2017 

Farheen Anwar, Ph.D. Scholar 124 

Semantic Change in Language Borrowing: The Case of Arabic Borrowed Words in Urdu  

12. Stern, Gustav (1931). Meaning and change of meaning with special reference to the English 

Language. Bloomington: Indiana University Press. 

13. Traught, Elizabeth C. (1988). Pragmatic Strengthening and Grammaticalization. Annual 

Meeting of the Berkley Linguistics Society, P. 406-416, ISSN: 2377-1666. Available at: 

http://journals.linguisticsociety.org/proceedings/index.phb/BLS/article/view/1784. 

14. Ullmann, S (1957). The Principles of Semantics. Oxford: Blackwell, 2nd edition, 1964, 

Semantics, an Introduction to the Science of Meaning, Oxford; Basil Blackwell. 

15. Wehr, Hens and J. Milton Cowan (1976). A dictionary of Modern written Arabic (Arabic 

English). London: Harrap. 

16. Zahid, Saira; Mahmood, Mohammad Asim and sattar, Asim (2012). Semantic Change in 

Urdu: A case Study of “Mashkoor”, Journal of Asian Social Science 8 (2), ISSN: 1911-2017 

www.ccsenet.org/ass 

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

 

 
Farheen Anwar, Ph.D. Scholar  

Department of Linguistics 

Aligarh Muslim University 

Aligarh 202002 

Uttar Pradesh 

India 

farheen.anwar03@gmail.com 

http://www.languageinindia.com/
mailto:farheen.anwar03@gmail.com


 

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 17:2 February 2017 

Selvi Bunce 

Indian Indentured Servitude in Trinidad and the Continuation of Culture 125 

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

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 Vol. 17:2 February 2017 

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

Indian Indentured Servitude in Trinidad and  

the Continuation of Culture 

 
Selvi Bunce 

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

Abstract  

 Indians in Trinidad have been able to maintain a strong sense of self identity due to their 

response to emigration into a foreign land. Indians have not only adapted to societal change via 

indentured servitude and the period afterwards, but they have also managed to form a culture 

unique to East Indians in Trinidad that is both independent and integrated in Trinidadian culture. 

I will demonstrate this by illustrating the situation in which the Trinidadian Indian community 

was born, why the Indian traditions that remain in Trinidad do remain, and how this enabled a 

strong retention of Indo-Trinidadian culture.  

 

Key words: Trinidad, indentured Indian labour, Indo-Trinidadian culture 

 

Indentured Servitude 

 Trinidad has a long history with indentured servitude. As a sugar producing island, a 

great workforce is needed in order to produce enough sugar to be profitable. Up until 1660 

indentured servitude remained more economical than slavery for plantation owners on British 

islands. This changed when the Dutch helped to finance the switch from tobacco and cotton 

plantations to more profitable sugar plantations. Since the sugar plantations required a greater 

work force and could not afford land to be given to former servants, Beckles states that “only 

after the mid-1660s, when adverse forces affected the servant market, drastically reducing supply 

and pushing up costs, did enslaved African labor gain a clear cost advantage over servant labor” 

(2011, 209). This resulted in the near eradication of white indentured servitude.  

Slave labor was very profitable for plantation owners in Trinidad, however this could not last 

forever. “Over the 19th century, slavery was gradually abolished in the Caribbean… 

Emancipation presented plantation owners with a dilemma: ensuring sugar and other production 
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at high levels without the benefit of enslaved labor, or with diminishing numbers of freed 

workers willing to engage in plantation labor under the conditions offered by plantocracy… 

Another form of 19th century indenture brought immigrant laborers from Asia into the region” 

(Khan 2011, 400). Since India was a British colony, it experienced indenture as a government 

regulated industry (Khan 2011, 400) and between 1835 and 1917, almost 700,000 workers 

arrived from British India in Trinidad and British Guiana (Barker 2011, 34-35). This was the 

second largest wave of immigration into the Caribbean, only following the forced migration of 

African slaves.  

 

Indian Labor to Trinidad 

 A great number of Indians came to Trinidad through indentured servitude for a multitude 

of reasons. According to Jha in the Caribbean Quarterly, rural Indians were facing many 

hardships in the latter half of the nineteenth century due to climatic problems such as famine and 

flooding. This made agricultural life under British rule in India very difficult, and many accepted 

the offer of the crown, to go to Trinidad and find guaranteed work for a certain number of years 

(1973, 30). Since the majority of Indians that went to Trinidad as indentured servants were in the 

business of agriculture, they were accustomed to owning land. This provided Indians with a 

specific goal in mind once they finished their servitude. Jha states that “By the late 1870’s the 

Indians in Trinidad owned race horses and farm cows, and by 1885 and 1909 they had acquired 

about 69,087 acres of land” (1973, 30). As a result, Indians in Trinidad were able to build tight 

knit communities supported by steadily increasing monetary resources.  

 

Not Treated as Equals 

 However, just because Indians began to acquire land, did not mean they were treated as 

equal Trinidadians. Within servitude, and even post servitude, Indians were treated poorly, both 

by Afro-Trinidadians and plantation owners. They were treated as intruders in the labor market, 

as second class citizens, were required to have a passport on their persons at all times, and were 

barred from citizenship. All of this in spite of the fact they had helped to build up the colony and 

contributed to the revenue as taxpayers. These feelings of inferiority translated into a sort of 

exclusivity that became more prevalent as Indians began to own land and create their own 
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settlements. This exclusivity, both voluntary and involuntary, is precisely what allowed Indian 

culture to continually flourish (Jha 1973, 46).  

 

Indo-Trinidadian Culture 

 While Indian culture flourished, Indo-Trinidadian culture was and is not identical to East 

Indian culture, since servitude did alter the culture of former East Indians in Trinidad to a great 

degree.  For example, Nevadomsky agrees with Schwartz (1964) and states that “sugar dictated 

the social structure, organization, and values of the labourers. For example, the caste hierarchy 

disappeared under the impact of a hierarchy based on management-labour relations” (1982, 92). 

Since the caste system was not practical during servitude, it was not reincarnated fully once 

servitude ended. Instead, the caste system “persisted in attitudes rather than in actuality. It no 

longer described a set of relations between interdependent and hierarchically ordered 

occupational and ritual groups” (Nevadomsky 1982, 93). The lack of a caste system is one 

element that exemplifies East Indians adaptation to Trinidad and makes Indo-Trinidadians 

different from East Indians. 

 

Indian Social Organization 

 Although migration and indenture exerted a powerful force on Indian social organization, 

this does not mean that Indians completely assimilated. For example, Jayawardena states that due 

to structural values, interethnic relations, and the policies of the host country, Indians were able 

to both change their customs and continue some traditions as well (Nevadomsky 1982, 94). In 

addition, endogamous marriages are also fairly unique to East Indians in Trinidad. Schwartz 

states that “East Indians comprise a distinct ethnic group in opposition to other similar ethnic 

groups on the island, i.e., Creole, Chinese, Armenian, etc. East Indians are endogamous within 

their own group. The overwhelming tendency is for East Indians to marry other East Indians” 

(1964, 59-60). The exclusivity of Indians in the early post indenture period allowed for the 

continuation of endogamous marriages. These endogamous marriages allowed the perpetuation 

of both marriage customs and religious rituals, the two strongest apparent traditions of East 

Indian culture in Trinidad (Nevadomsky 1982, 95). 

 

Significance of Endogamous Marriage among Indo-Trinidadian 
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 The continuation of endogamous marriage is significant in numerous ways. For example, 

not only does endogamous marriage perpetuate marital traditions, which are an integral 

component to any culture as they represent what the culture values most and allows people to 

come together. Furthermore, endogamous marriages keep Indian culture strong as they 

perpetuate family structure, cooking styles, language, education, clothing, and religion.   

 

 However, although the rate of mixed marriages between Afro-Trinidadians and Indo-

Trinidadians has been rising since the 1960’s due to increased economic opportunities because of 

increased industrialization (Schwartz 1964, 65), a child is only considered mixed or “dougla” for 

one generation. After that, if the child marries an Indian, the Indian family system is reinstated. 

Specifically, “the concept of joint (extended) family, ‘joint in food, worship, and estate’ - one 

economic unit under the common shelter of which children and grandchildren would work for 

the economic betterment of the family” (Jha 1973, 40-41) can be seen even now in the Indian 

community in Trinidad. In this way, Indian marriage in and of itself helps to continue the legacy 

of Indo-Trinidadian culture and structure.  

 

Religion, a Key Element 

 Furthermore, religion has been a key element in the ability of East Indians to maintain a 

unique culture in Trinidad. Jha states that “In Trinidad in 1891, 85.9% of Indians were Hindu 

and 13.4% were Muslim. Religion has always been a core of Indian culture and to those that 

emigrated it served as a sustainer” (1973, 31). Since religion served as a sustainer for many 

Indians during servitude, it continued to bring Indians together post servitude as well. Traditions 

and ceremonies that were tied to religion remained prevalent, and the religious ceremonies even 

brought many musical traditions to Trinidad: from instruments like the sitar, to prayer songs (Jha 

1973, 31). Some religious festivals have now become a part of the larger Trinidadian culture as a 

whole- as well as some Indian dishes playing roles as national dishes (Jha 1973, 44). In this way, 

the preservation of religion not only made the East Indian culture in Trinidad stronger, but it also 

allowed the integration of East Indian culture into the greater Trinidadian society.  

 

Culture Preservation through Marriage 
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 Overall, it is clear that while East Indians in Trinidad do not share an identical culture to 

that of their Indian ancestors on the subcontinent, the unique culture that they do practice has 

been nonetheless effectively preserved through marriage and religion. Nevadomsky states that  

“Social cultural change is seen to be an additive and highly selective process which has not 

undermined or eroded the core values and institutions of the rural community, but has only 

modified them in relatively minor ways” (1982, 111). It is clear that even as the rate of mixed 

marriages between Indo-Trinidadians and Afro-Trinidadians rises, East Indian culture will 

remain a central component to Trinidadian culture as a whole due to Indians ability to adapt, the 

lasting effects of marriage patterns, and religion.  

 

My Visit to and Experience in Trinidad 

 After visiting both India and Trinidad, and having experience with the Indian community 

in America, I feel as though I now have a more complete view of Indian culture as a whole.  

  

 Before visiting Trinidad, I had expected to see some people of East Indian descent and 

remnants of East Indian culture, but what I saw far surpassed my expectations. While Indo-

Trinidadians have managed to preserve a distinct and unique culture, what I saw in Trinidad was 

an integrated society that simply included many facets of traditional East Indian culture that are 

now considered Trinidad’s own. Trinidadian culture is far more multi-faceted than what I had 

expected, and this interim course and visit provided me with the invaluable experience of 

witnessing it for myself. As French fries are to America, roti is to Trinidad.  
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The Novel Divine 

Divine is a novel. The author Karen Kingsbury inspires readers; the title chosen – 

Divine represents a backdrop of sheltering under true love. There was a moment for Grace to 

comprehend the instinct of listening to the words that changed direction, and her daughter 

Emma became the loving caregiver of long lost days. The loving relationship of Emma with 

her children is depicted: 

  Kami gave her one more look, and for a moment their eyes held. Then with 

fearful little steps she led Kaitlyn the rest of the way to the toys. Slowly they 

dropped to their knees, and Kami picked up one of the dolls. She hugged and 
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rocked it and patted its plastic head. ‘It’s okay,’ she said to the doll, her voice 

a precious singsong. ‘You’re safe here.’ (D 12) 

Love 

 Love is a topic of interest, greatly admired for the safety it bestows. A few more lines: 

One tear spilled onto Emma’s cheek. Her girls were in a safe place now. She 

looked over her shoulder at the hallway and beyond it to the front door. So 

what did her children need her for? She could walk out, couldn’t she? What 

was stopping her? She could leave the girls with the day care lady and 

disappear into the streets. She could buy enough crack to take her from the 

nightmare of living, and that would be that. Charlie would live the rest of his 

life knowing he had caused her death. And her daughters … well, someone 

would take them and give them a home. (D 12) 

 

Grace and Emma 
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 Grace and Emma had loved their husbands. Jay was captured unawares after the birth 

of his baby Emma, and Charlie was captured by the trending signature of “assimilative” 

(Lyddon 3) regressive attachment behavioural traits (hereditary factors that demotivate him 

and also the environmental and spiritual factors (Cassidy 2-3)). Love presents in various 

forms – a well- known phrase penetrates through attachment patterns like husband and wife, 

father and son, father and daughter, mother and son or daughter and vice versa for the 

preceding attachment portrayals. Mothers share a unique biological claim with the offspring. 

They love them expressively. The “caregiver” (Holmes 217-224) meets her/his child’s needs, 

feeds the child, clothes the child, educates the child and delivers a complete understanding of 

‘caregiving’ though the ‘caregiving’ means of childrearing in formative years.  

Caregiver  

 The love rendered through forms construct a happy ‘internal working model’ (Holmes 

221) for children and adults. The “presence” (Cassidy 2-3) of the caregiver, the biological 

mother and biological father and the “substitute” (AM 155) ‘caregiver’ create a unique 

‘model’. The children Kami and Kaitlyn are enthralled by the toys and the supernatural 

mother’s ‘presence’. There is a reference made to the Creator as a ‘caregiver’ in the absence 

of the biological and substitute caregiver.   

 The article ‘Attachment theory: An analysis of Karen Kingsbury’s novels Where 

Yesterday Lives and Like Dandelion Dust’ restores a primary understanding of God as the 

agent, who supplements the internal working model in the situation that differs from the usual 

internal working model. Internal working models are in built attachment models acquired by 

absorption of biological, physical and supernatural acquisitions. The founder of Attachment 

theory John Bowlby and the developer Mary Ainsworth render substantial amounts of 

findings through their research work. Kingsbury’s novel Oceans Apart sketches Joey’s 

conversation to God as a means to escape the frustration of living with secondary 

‘caregivers’. The preceding lines depict the intervention of a loving helper, quite invisible in 

the midst of chaos and confusion but a lovely creator, a depicted image of love, a portrait of 

sympathy, empathy and good patterns and the perceptions that assists in “insecure” (Holmes 

113) situations and relationship patterns of children and adults--visibly healing the children 

Joey in the novel Oceans Apart, Kami and Kaitlyn in the novel Divine and the adults in the 

novel On Every Side. 
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Biological Father 

The selected passage, mentioned above infers the ‘presence’ of the biological father 

as a “threat” (Anderson 1) for survival. The child observes, “‘Mama─’ Kami looked up at 

her─ ‘is Daddy here?’”  The child Kami seeks a safe haven and is reassured of the loving 

‘presence’ of her mother and a safe environment. The child is happy, but the loving mother 

realizes that sadness and fear is connected to the cuddly little babby’s heart—“No, baby. 

Daddy’s far away. You’re safe now.” Infers the meaning of a love that protects” (1 Cor. 

13:7).  She was dejected; the emptiness of true loves “absence” (Goldberg et. al 66) was felt 

by the children circumspect of the father as the primary caregiver and affectionate caregiver 

and the mother circumspect of the role of a loving husband. 

Suicidal 

Kingsbury writes in her novel Divine, “no more longing for a man who couldn’t love 

her without hurting her” (15). Emma became suicidal. Emma was in the centre, recuperating 

from the terrible heart-aches and frequent pain of the body. Some kind of love propelled her 

towards the centre and it was here that her children rested. Here are a few lines: “That was 

the reason she’d come, wasn’t it? Several days ago, when Charlie had exploded at her, she 

had been desperate for something that could take her and the girls out of the apartment and 

away from his rage. When he was finished with her, Charlie did what he often did” (D14). 

These lines demonstrate the status of Emma’s life. Emma is more than “desperate” (14) to 

seek refuge; hope became the ingredient of aspiration for her “system” (Holmes 224). There 

are ruminations of the varied and diverse lifestyle patterns, Emma could adhere to, if she 

succeeded through the trial to abandon her children, and the novel is very unassuming in the 

manner that comforts readers with the choice of going on ahead with healing. “Emma gritted 

her teeth. She was curious, almost desperate to know about Mary, what she had been freed 

from, what had led to her public life now” (D 21).  

Regaining Hope 

Emma could not have thought about hope if it were not for Madison – the woman 

who had survived through a very distraught childhood. “Love perseveres” (1 Cor. 13:7); this 

kind of love pursued her from a callous action—of rejecting the basis of a Creator who is in 

control – “Yours, O LORD, is the greatness, the power, the glory, the victory, and the 

majesty. Everything in the heavens and on earth is yours, O LORD” (1 Chr. 29:11). As a girl, 
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Madison became a very appealing girl, fighting for her distorted views of love especially 

taught by the immoral men who came to her room. At the time of freedom and shortly after 

her placement in a foster home, she ran away from the home of the supposed security the 

government honestly tried to place her in; moving from the story to the point of interest for 

the reader, Emma had escaped from her husband; and Madison had escaped from everybody 

who had hurt her; there was the feeling of safety for Madison the iconic personality who had 

moved on to become an inspiration for people who had suffered and feeling she ignited into 

these people was consoling, and healing them; teaching them there is hope and love in the 

shelter of God ─ “And once more the feeling filled the room”, it was a positive feeling of 

healing and restoration “working its way to the centre of her soul … Mary Madison looked 

up and took a deep breath. And in that instant, Emma suddenly knew what the feeling was … 

the feeling was hope” (D 21).  

Pain, Loss 

People travel through pain, loss, separation, grief, abandonment, neglect, “avoidant” 

behaviour, “anxious” and “dismissive” (Holmes 180) behaviors, and the many more feel of 

the moments which inflicts pain and destruction; for instance, Lindy’s quick escape to the 

world of seduction -- quite numerously depicted by the author through the people based 

representations of life in her novels. As they age throughout the years, there is a path that 

goes on step by step, minute by minute and hour by hour, treading into the path that’s always 

there. These paths are not happy paths, but paths crossed upon quite unknowingly and 

knowingly, by choice, perception of an image, and circumstance, painful, meddling and as 

one stricken by conscience and in Kingsbury’s words, “Not just for a little while but for 

always” (D 27). This is the path of loneliness, oblivion-driven, like a fifth sense creative 

object. There is the question of a truth quite relinquished from the eye of observation, 

depiction and power: if it is the path of hope, always persevering to gain love, affection, and 

freedom—freedom from oppression and sad incidents striking the soul to gain something that 

is lovely, this a good reliance and alliance oriented positively crafted event—the love of the 

maker for his beloved creature—man in manifestation of goodly traits. Plato’s statement 

“Beauty lies in the eyes of the beholder” is a familiar reference for love; it is a saying that 

originated in the third century (The Phrase Finder). There is a story received through the 

social communication tool—Whatsapp, a presentation of the story of love:  
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A man married a beautiful girl. He loved her very much. One day she 

developed a skin disease. Slowly she started to lose her beauty. It so happened 

that one day her husband left for a tour. While returning, he met with an 

accident and lost his eyesight. However, their married life continues as usual. 

But as days passed by, she lost her beauty gradually. The blind husband did 

not know this and there was not any difference in their married life. He 

continued to love her and she also loved him very much. One day she died. 

Her death brought him great sorrow. He finished all her last rites and wanted 

to leave that town. A man from behind called and said, now how will you be 

able to walk all alone? All these days your wife used to help you. He replied, I 

am not blind. I was acting, because if she knew I would see her ugliness it 

would have pained her more than her disease. So I pretended to be blind. She 

was a very good wife. I only wanted to keep her happy. Moral – Sometimes it 

is good for us to act blind and ignore one another’s short comings, in order to 

be happy. No matter how many times the teeth bite the tongue, they still stay 

together in one mouth. That’s the spirit of FORGIVNESS. Even though the 

eyes don’t see each other, they see things together, blink simultaneously and 

cry together. That’s UNITY” May the Lord grant us all the spirit of 

forgiveness and togetherness. 

Alone I Can ‘Say’ But Together We Can ‘Talk’ 

The story does not end abruptly. Here are a few lines: 

“Alone I can ‘Say’ but together we can ‘talk’” 2. “Alone I can ‘Enjoy’ but 

together we can celebrate”. 3. “Alone I can ‘smile’ but together we can 

‘laugh’/ that’s the beauty of human Relations”. We are nothing without each 

other. STAY CONNECTED. QUOTE OF THE DAY – the razor blade is 

sharp but can’t cut a tree; the axe is strong but can’t cut a hair. MORALS, 

Everyone is important according to his/ her unique purpose. Never look down 

on anyone unless you are admiring their shoes. 

 The bond of love is a tight knitted depiction of closeness, love and affection, and the 

moment of distress, rejection, and cheating, can create frustration, anger, resentment, 

bitterness, but a good memory can destroy the rampaging heart-breaking scenario etched in 
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the mind, eyes and heart. A lovely memory forced to wipe away the distressing memory 

paves way for forgiveness; the paraphrased reference - people fall short of expectations and 

“no one is perfect” - (Romans 3:23), except the Creator; with eyes aware to the forgiving 

spirit placed in man, hope and a double measure of happiness instigates survival and peace.  

============================================================== 
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1.0 Rights 

 The twentieth century is recognized as a century of appreciation and recognition of 

rights of world citizens, ‘the age of rights’.  They are consolidated and codified through 

charters, constitutions, and legislation etc., of different kinds in the concerned nations. The 

twenty first century is expected to be the century where discriminations of various kinds among 

the people in the world are to end and a social order based on equality may emerge. India too 

has codified the rights of its citizens in its Constitution and through various legislations in the 

past decades. Also, signed different international agreements and naturally has agreed to abide 

by them.  

 

 The canvas of rights in the world is very vast since everyone is more concerned about 

his or her rights and less bothered to about the obligations / duties. It is nothing but natural. 

Similarly, the literature relating to granting, interpreting etc., of rights is also very fast growing. 

There are rights guaranteed by the nations and the rights guaranteed by the international 

treaties, agreements etc,. Rich literature exists on it. Formulation of legislations, codification 

and their implementation and the affected seeking judicial remedy is a regular phenomenon. 

This results in the interpretation of concerned rights / law. One can find changes in their 

interpretation according to social, economic and political situations. This makes rights and their 

interpretation a dynamic process.  

 

 The word, right to represent legal status is used legally as well as used in normal 

discourse to relate various issues that one thinks as his concerns. The literature on rights, has 

‘human rights, civil rights, political rights, social rights, economic rights, language rights, 

linguistic human rights, minority rights, immigrants’ rights, exclusive rights, special rights, 

fundamental rights, individual rights, collective right equal rights,’ etc,. An unending list. 

However, the researchers broadly classify them as: domestic, regional and international rights 

at one level and as individual rights and collective rights at another level. 
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 Many a times, relation between different kinds of rights exists and hence, many of them 

cannot be looked at in isolation and they have to be studied and interpreted in the context of 

other related rights. Also, whether two kinds of rights entail each other has to be examined. 

How one does gets the rights? Is often a question asked by the people? One gets some of them 

by birth, some through the international treaties, some through the constitution of the country 

and some through the legislation and or through executive orders. Every right comes into 

existence with a specific purpose. Modern Guide to Synonyms says that the word ‘right’ refers 

to a “concrete claim established by legal, ethical or religious sanctions: the right to own 

property; the right of equality before the law. Although someone claiming a right tends to argue 

that it is inherent, a person’s rights are differently spelt out in different cultures”. In the Indian 

context “A right is an interest which is recognized and protected by law. As it is recognized by 

law a man is entitled to have it. As it can be protected by law the possessor can enforce it by 

an appropriate action is a court.”  

 

 The Indian Constitution has enshrined certain fundamental rights to the Indian citizens 

as individuals and as communities.  Some of these rights have direct bearing on language such 

as the right for conservation of one’s language and the right not to be discriminated on the basis 

of language.  Some other rights like freedom of movement and residency in any part of the 

country and freedom of speech have indirect bearing on language choice.  The recent 

pronouncement of the Supreme Court that education is a fundamental right also has indirect 

bearing on choice of language for education. The exercise of these rights has generated 

conflicts in the recent years.  Questions such as: 

whether the right to establish educational institutions by the minorities is to conserve their 

language and culture: 

 

a. whether the right to live anywhere is contradicted by the sons of the soil policy when 

the sons of the soil are defined by their language heritage; 

b. whether the language choice as subject and as medium in education should be left to 

the parents or the State; 

c. whether the individual has a right to choose a language for education which he 

perceives to be necessary for his social mobility; 

d. whether the efforts of linguistic minorities for promotion and development of their 

languages should be funded by the State or only the concerned community; 
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e. whether the interests of a linguistic minority in a State whose language is the majority 

in another State should be the responsibility of this State etc. have arisen.   

 

2.0 Mobility 

 Mobility is the quality of moving freely. The ability to move or be moved freely and 

easily. Also, it is the ability to move between different levels in society or employment. The 

Constitution of India and the Human Rights also recognize the right of people to move from 

one part of the nation to another for various purposes. Mobility temporary like the one for 

education, permanent one for job, migration within a state and across the states since 

independence of India has gained momentum and has reached its maximum in the past 50 to 

60 years. One of the reasons for such migration could be the availability of facilities in some 

parts and unequal socio-economic development compounded by the lack of infrastructure. The 

literacy rate in the country was not even in the country at the time of her independence. Even 

after independence the efforts to spread literacy did not work for various socio-economic and 

political reasons. The people from the parts where there was high percentage of literacy and 

spread of education, moved to the places where there was lack of educated, trained human 

resources. Normally boundaries of the states coincide with the language boundaries in our 

context.  

 

 This kind of migration once found to be a need of the hour became a sour pudding since 

the spread of literacy and educational facilities created adequate human resources in such areas 

also. This gave birth to the ‘sons of the soil’ slogan. We are seeing the effect of this in two of 

the states in India, one is Karnataka and another is Maharashtra. This is getting expressed apart 

from the agitations based sometimes on political lineup, in seeking reservations for the local 

people and in changing or having a language policy which makes it essential for every one 

getting educated in the concerned state to study the official language of the concerned state 

compulsorily up to certain standard.  Sarojini Mahishi Report on the reservation of jobs for 

locals in Karnataka is one such example. There was a conflict about the definition about who 

is Kannadiga? Should he be defined on the basis of the state where he is born and brought up 

or on the basis of the mother tongue? Such definitions of domiciles or linguistic-ness are 

difficult in the multilingual setup.  Even the official language commission had recommended 

that jobs of certain categories be reserved for the locals. Non-implementation of such 

recommendations and shrinking of job market, coupled with large scale migration of  people 
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from other states to compete with the limited market, mobile nature of people of some of the 

states docile-ness of  people of some other states are coming on the way of linguistic harmony.  

India has all the three kinds of minorities - linguistic, religious and ethnic. New creed is coming 

up of poor and educationally backwards that cut across all the three minorities who are 

numerically more but their voice is not heard properly. They are the product of non-

development. It is these, who are trying to give vent to their feelings in one form or the other. 

Social and economic problems faced by the people get expressed as language or language 

related problems since language is supposed to be a sensitive issue and can be used easily to 

mobilize the public easily around it rather than around other issues. 

 

 India is multilingual and it has 30 or so states and union territories. Each can be called 

‘mini-India’ since, like the country each component of this federal system is also multilingual. 

There is no purely monolingual or purely bilingual state. Immediately after her independence 

and before the independence, this complex multilingual situation was considered problematic 

and harmful for peaceful coexistence of the population. After more than five decades of 

management of multilingualism, scholars, consider Indian multilingualism as a major resource 

like any other resource to build upon and proceed towards total human development. Naturally 

there is movement of citizens across different places within a state and also within nation for 

different purposes. 

 

 Mobility of persons from one place to another place due to various reasons is an added 

dimension. Immediately after post-independence period, the impact of it on the society was not 

felt that much. Due to impact of globalization there is an expansion of markets leading to the 

creation of avenues of employments; spread of education is creating human resources that are 

employable. Now employment opportunities are the main causes of migration or mobility of 

people within the country. These are not bound by the linguistic and or geographic restrictions 

like state and language. But, when a person of a particular language and a particular state fails 

to get a job in his or her own land, the sons of the soil principle emerges to the fore and demands 

that they have to be preferred to those who are not the sons of the soil. This is one kind of 

mobility another kind of mobility is from rural areas of the same state into the urban areas of 

the state. 
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 Under these social circumstances in order to find out who should be included and who 

should be excluded into the sons of the soil many criteria have emerged in the dialogues and 

rule books. But, precisely these cannot be termed as features of identification of sons of the 

soil.  However, they form very basis on which certain decisions are arrived at by the state. 

Important of them are: the person should have been born in the concerned state (language 

cannot be one of the defining criteria since the states are multilingual if language is used as any 

criteria, minorities shall get excluded); has working knowledge of the local language(s); 

has studied a minimum of number of years in the school in the concerned state, knowledge of 

language is precondition or post condition for jobs like: 

 

a. Passes the language examination conducted for the specific purpose after one joins the 

job; 

b. Possesses the knowledge of the language by learning for a specific number of years; 

 

 Now and then, we hear the cry that ‘Locals are to be preferred for jobs.’ ‘Outsiders 

should not come here for jobs. They have to go back to their states.’ These are retorted with 

the ‘We are Indians. We can go to any place in the country and settle, get job.’ Etc. The basic 

questions get engulfed in the din of nationality, and do not get an in depth analysis of problem, 

causes and the remedy.  

 

3.0 Language Choice 

 In the Indian context of rights and mobility of people, both horizontally that is 

geographically across different multilingual States and Union Territories and vertically from 

one socioeconomic stratum to another socioeconomic stratum issues relating to language 

choice could be analyzed. The number of groups available for such analysis with different 

permutation and combination is very large.  In order to understand the issues involved some 

case studies of three groups of people or an individual from different parts of the country are 

elucidated here. 

 

Case Study 1: Migrant Laborers from Tamil Nadu in Gujarat. There is a large population of 

Tamil mother-tongue persons who are migrant to Gujarat from Tamil Nadu. They were forced 

to migrate in search of economic opportunity as laborers. There are 1.5 lakhs of Tamils in 

Ahmadabad alone and majority of them belong to SC and ST communities. The matter 
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concerns the education of the children of these migrant labors.  They say that “as long as 

Gujarat or any other State is using our labor, it cannot neglect our rights.  Now the migrants 

are considered some sort of use-through-commodities which one can dispose off once the work 

is done”.  The migrant labors are up in their arms to fight for their rights.  When it comes to 

the education of their children they have an Ahmadabad Municipal Corporation School at 

Sabarmati from pre-primary class to class 7 which teach in Tamil medium. After this, the 

children have to move to Ahmadabad Tamil Higher Secondary School for their education in 

8th to 12th Standards which is situated in Khokra.  It is reported that it is the only Tamil medium 

Higher Secondary School in the State of Gujarat and the Gujarat Secondary and Higher 

Secondary Education Board have stopped preparing the examination papers in the mother-

tongue of non-Gujarati medium sections.  In this context, the students of Tamil medium 

population have started to switch over to English medium due to non-availability of 

examination in the mother-tongue medium. Gradually, instead of shifting to the English 

medium from the 8th standard, these population have started to opt for the English medium 

from the beginning itself. This is a loss for mother tongue and gain to English. Also, whenever 

there is a drive for enrolment of students to the schools, the migrant labor children are left out 

from such educational movement itself. In case these students were studying in their state, they 

would have had mother tongue education as long as they wanted and also they would have got 

all the other benefits that other students were getting. In such a case they would have done so 

by being away from their parents. 

 

Case Study 2: Jobs and Knowledge of local language: In a multilingual state/country is 

becoming an important factor to get a job. The interests of the declared linguistic minorities 

are protected as their right. But, at the same time the interests of the state are safeguarded in 

interpreting the language laws framed by the state. Also, knowledge of language is measured 

in terms of possession of the same through formal education and not by claim of having the 

knowledge of the language.  In the North-East Circle, Shillong, had advertised the post of 

Postal Assistant for the Nagaland and Manipur Divisions which is under the Control of the 

Chief Post-Master General. The Recruitment Rule for the position had a clause under the 

essential conditions that: Knowledge of local language of the state concerned. The candidate 

should have studied the local language as a subject at least up to Matriculation or equivalent 

level. Two of the applicants to the posts who were not shortlisted for the post on the ground 

that they do not fulfill this prescribed local language criteria challenged the decision in the 
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Tribunal with the plea that it is violating the Article 14 and 16 of the Constitution of India. One 

of them was from Bihar. He had studied Hindi and English up to intermediate level in Bihar 

and then studied in Nagaland. Another person was from Manipur and capable of reading and 

writing Manipuri. This person had passed the equivalent examination to intermediate level 

where Hindi was the first language and English was the second language. Their contention was 

that though they have not studied the local languages they have the knowledge of the local 

language and English is the official language of Nagaland and they have studied it. Hindi is the 

official language under the Article 343 and all the departments have to accord equal status to 

it. The Superintendent of Post Office, Kohima stated that Ao, Lotha, Sema and Tenyidie as the 

local languages. The Tribunal ruled that that prescribing of local language knowledge as a 

condition of employment is not violating any provision of the Constitution since the officials 

have to deal with local customers and the authorities are at liberty to prescribe such 

qualifications and the knowledge of the local language has to be obtained through proper 

schooling and educational qualification. 

 

 To conclude, the citizens are bestowed with the rights. But they are not able to exercise 

them due to restrictions imposed by the social and State factors. 

================================================================== 
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Abstract 

Morrison is an outstanding feminist figure in American Modern Literature. All her 

novels indicate a complete understanding of her character’s individual response to the 

dilemmas posed by racial and sexual identity. The central theme of Morrison’s novels deals 

with the black women characters who are raised from their poor, down trodden and most 

humiliating position to a new sense of awareness of freedom, liberty and equality in their 

society. The novel pictures the physical and psychological effects of slavery not only upon 

women but also the community as a whole. Through the characterisation of Sethe, she brings 

out the full human meaning and implications of the slave experience. Sethe reflects the harsh 

reality of being a black mother. Morrison probes deeper into the psychological effects of 

missing mother-infant bond and unearths the psychological damage of slavery to the mother-
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child relationship. The novel points out love as the solution to overcome Sethe’s trauma of 

killing her daughter and her wounds of slavery. The love and acceptance of Paul D and the 

assistance of the white indentured servant Amy Denver are other representations of love that 

are crucial to Sethe’s possibilities to become a whole individual. Love can also be regarded as 

the cure to heal the post-slavery racial conflicts. Sethe and Beloved are also to be regarded as 

symbolic representations and rescuers of the African-Americans from the wounds of slavery. 

Toni Morrison has made her female protagonists speak not only for themselves but for their 

whole lot. 

 

Key words: Toni Morrison, legacy of slavery, Beloved 

 

Realistic Picture of Black People 

 Beloved is based on an actual incident she came across in a news clipping which 

offers a realistic picture of the black life. She found it while editing a collection of articles 

and images called The Black Book in 1974. It contains advertisements chronicling the life of 

African people in the United States from slavery through the Civil Rights Movement of 1964. 

Indeed, on the tenth page of The Black Book is a copy of a news article entitled “A Visit to 

the Slave Mother Who Killed Her Child”, which narrated the incident of a slave woman 

Margaret Garner, a Kentucky slave. In 1850, she attempted to kill her children because she 

did not want them to suffer as she had in her life. Morrison chose to write on this theme 

probably because of a feeling that the living conditions were still equally oppressive even at 

the time of writing the novel. The mother’s act was an act of love and courage though it was 

criminal in the eye of law. “I took and put my babies where they’d be safe” (Beloved 164). 

The novel revolves around this incident and its consequent effect upon the mother whose 

heart is at times filled with a sense of guilt and remorse. It makes the past unspeakable. The 

mother who kills the child in the novel is Sethe and her mother-in-law is Baby Suggs. 

Morrison has invested the narrative with something of the folklore and Biblical allusions, 

which add layers of meaning to the narrative.  

 

Focus on Collective Rather Than Individual Struggle 

 Morrison’s conscious focus on collective rather than individual struggle is clarified 

through her repeated assertions that Beloved is the story of the people rather than a person. 
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The book was not about the institution – Slavery with a capital S. It was about those anonymous 

people called Slaves (Angelo 48). 

 

 Although the novel begins as Sethe’s story, it evolves into a story about the people who 

are not aware that they are living in an age of historical interest. They willingly accept their 

position and they pass everyday happily as father, mother and husband with their children. 

Beloved deals not only with the study of memory but also with the ruined history of the past. 

Set in post-Civil War Ohio, this haunting narrative of slavery and its aftermath traces the life 

of a young woman, Sethe, her former life as a slave on Sweet Home Farm, her escape with her 

children and the tragic events that follow. Morrison also focuses on the difficulties faced by 

former slaves in keeping the horrors of the their pasts submerged within the subconscious. In 

the words of Ann Snitow, Morrison 

[...] twists and tortures [...] and moves the lurid material of melodrama into the middle of her 

people, where it gets sifted and sorted, lived and relived, until it acquires the enlarging outlines 

of myth and trauma, dream and obsession (B 27). 

 

Story After the End of the Civil War 

      The novel is set after the end of the Civil War, during the period of so-called 

Reconstruction (1865-77), when a great deal of random violence was let loose upon blacks. 

But there are flashbacks to a more distant period, when slavery was still a going concern in the 

South and the seeds for the bizarre and calamitous events of the novel were sown. The setting 

is similarly divided: the countryside near Cincinnati, where the central characters have ended 

up, and a slave-holding plantation in Kentucky, ironically named Sweet Home, from which 

they fled eighteen years before the novel opens. There are many stories and voices in this novel, 

but the central one belongs to Sethe, a woman in her mid-thirties, who works as a slave with 

her husband, Halle. Like other female and male characters, she, too is a victim of sexist and 

racist oppression. The Garners treated their slaves as ‘men’. “The Garners, [...] ran a special 

kind of slavery, treating them like paid labor, listing to what they said, teaching what they 

wanted” (Beloved 140). The death of Garner and the advent of Schoolteacher, a symbol of 

white patriarchal authority who used coercion and violence to maintain discipline, make life 

unbearable at Sweet Home. Slave mothers had little control over either their children or the 

destiny of their family. The masters commonly decide whether a slave woman could marry or 

not and for how long they can live together. Considering the realistic condition of the slaves’ 
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circumstances, some marriage ceremonies declared the vows valid until death or until distance 

parted the couple. In Beloved, Sethe’s mother-in-law, Baby suggs, has endured the pain of such 

separations. She had nothing left to make a living with but her heart. 

[...] in all of Baby’s life, [...] men and women were moved like checkers. Anybody Baby suggs 

knew, let alone loved, who hadn’t run off or been hanged, got rented out, loaned out, bought 

up, brought back, stored up, mortgaged, won, stolen or seized. So Baby’s eight children had 

six fathers (B 23). 

 

 For the last five years Sethe’s husband Halle had been working every Sunday in order 

to buy the freedom of his mother, Baby Suggs. Slave life had “busted her legs, back, head, 

eyes, hands, kidneys, womb and tongue” (B 87). 

       

 On Kentucky plantations, life for the women was filled with emotional as well as 

physical hardships. Slave women who worked in the fields were separated from their small 

children, who might be left in the care of older, physically weak women. Beloved circles around 

all these complexities and hints at the different fates of a group of slaves who once lived in this 

plantation in Kentucky named ‘Sweet Home’ – of course neither ‘sweet’ nor ‘home’. Among 

them an old woman called Baby Suggs, her son Halle, Paul A, Paul D, Paul F, Sixo and the 

one young woman, Sethe. She realized that Sweet Home is “a wonderful lie” (B 221). A slave 

woman was regarded not only as a worker but also a potential breeder of new property, 

children, who would legally belong to her master. In fact, the masters encouraged childbearing 

as the primary function of their slave women. They were promised by their owners that if they 

would bear as many as ten children, they will be given freedom. The masters also took sexual 

advantage of their female slaves and then regarded any mulatto children that resulted from 

these forced couplings as slaves and the owners’ property. As a result, the Sweet Home slaves 

plan to run. During the escape, Paul A gets caught and hanged. Sixo gets caught and is burnt 

alive. Paul F is long gone and sold. Paul D gets caught and sold in chains with a bit in his 

mouth. Halle was also lost and never to be found again. 

 

The Technique of Leaking Out Incidents       

 Morrison does not really tell these incidents. Bits and pieces of them leak out between 

the closed eyelids of her characters. Beloved, like Morrison’s other novels, begins in the midst 

of the action, using very little exposition, or setting up of the scene. Events from the past intrude 
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upon the present constantly. In fact, the novel is set in a period in which all moments of the 

past exist in the present. In the novel, Sethe’s notion of this idea of all time as coexisting 

simultaneously is expressed in her concept of ‘rememory’ as she explains it to Denver: 

It’s when you bump into a rememory that belongs to somebody else. Where I was before I 

came here, that place is real. It’s never going away. Even if the whole farm - every tree and 

grass blade of it dies. The picture is still there and what’s more, if you go there - you who never 

was there - if you go there and stand in the place where it was, it will happen again; it will be 

there for you, waiting for you. So, Denver, you can’t never go there. Never. Because even 

though it’s all over - over and done with – it is going to always be there waiting for you. That’s 

[why] I had to get all my children out. No matter (B36). 

 

Expressing Reality through Rememory 

 Sethe here expresses the notion of time that both structures the novel and explains 

reality through her ‘rememory’ as an ex-slave. Beloved represents the troubled past that haunts 

not only the lives of Sethe, Denver, Baby Suggs, Paul D and the community but the lives of all 

African Americans. This troubling past is represented by the word ‘rememory’ which is used 

throughout the novel. When Beloved wants to know everything in Sethe’s memory, she reveals 

the story about her life before Sweet Home and her life after Sweet Home when she cut 

Beloved’s throat. Sethe’s memory is being wide open by Beloved’s presence. Sethe also 

remembers how her own mother deserted her and allowed to survive. This cycle of mother and 

daughter fusion, loss, betrayal, understanding and recovery between Sethe and her mother is 

being played out again in the present relationship between Sethe and Beloved. 

       

Dehumanising Effects 

 Paul D’s rememories throw further light on the dehumanising effects of the institution 

of slavery. He was to wear an iron collar with three spokes so that he could neither turn nor lie 

down. Another reminiscence recounts how he was shackled and hitched to a wagon and sold 

off not once but twice and then chained with forty-six others, and each one was forced to live 

in a wooden box, five feet deep and five feet wide, fitted into a ditch with a cage like door. Five 

attempts to ‘cut’ were foiled, during which he saw runaway slaves “fought owls for food; [...] 

stole from pigs; [...] buried themselves in slop and jumped in wells to avoid regulators” (B 66). 

Stamp Paid’s thoughts go back to the memory of his wife whom he had killed on account of 

having been used and ‘dirtied’ by his master. Thus slavery was bad for men but worse for 
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women. The novel truthfully exposes their vicious exploitation. Working both inside and 

outside the house, as farmhands, housemaids, nannies and wet nurses, they were hardly ever 

able to nurse or nurture their own offspring. Every target of frequent sexual abuse, they were 

looked upon as objects of instant or long-term sexual gratification with absolutely no 

commitment. Frequent pregnancies only ensured an unfailing supply of slaves that added to 

the labour force and increased their dollar value as breeders. Paul D, Sethe, Stamp Paid and 

other slaves belonging to the same owner in Kentucky experience a complete catalogue of 

barbaric practices and ungodly perversions from all over the South, as well as from Brazil and 

the West Indies. 

 

An Anti-Christ Figure       

 The slave master, Schoolteacher, is definitely an Anti-Christ figure. The Anti-Christ 

signals a return to chaos, and Schoolteacher’s arrival produces chaos, which permeates Sethe’s 

life and the lives of everyone in her family and in the entire community. Schoolteacher and the 

three other white men: his nephew, the slave-teacher and the Sheriff are Morrision’s four 

horsemen of the apocalypse. Their appearance crystallizes the terror of slavery, emphasized by 

the fact that this episode is the only one in the novel told from the point of view of a white 

person. When they discover Sethe’s sons, Howard and Buglar bleeding at her feet, her baby’s 

head nearly severed and her attempt to kill the other infant, Schoolteacher concedes his 

economic loss. He believes that Sethe would be useless as a slave to him because she has turned 

insensible due to his nephew having beaten her wildly. Later Amy Denver, the white girl who 

helps to deliver Sethe’s baby, describes the wound as a tree: 

 

It’s a tree, Lu. A Chokecherry tree. See, here’s the trunk – it’s red and split wide open, full of 

sap, and this here’s the parting for the branches. You got a mighty lot of branches. Leaves, too, 

[...] these ain’t blossoms. Tiny little cherry blossoms, just as white. Your back got a whole tree 

on it. In bloom (B 79). 

 

 The Schoolteacher reflects slavery’s treatment of African–Americans as animals. 

“Nothing in the world more dangerous than a white Schoolteacher” (B 266). The image of 

Chokecherry tree on the back of Sethe and the countless such black “song of many thousands 

gone” keep alive the sufferings of the Afro-American people (Bell 11). 
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Focus Also on What History Has Omitted 

      The story is narrated through a series of flashbacks. Morrison is not only concerned 

with what history has recorded in the slave narrative but what it has omitted, the unspeakable 

past of the black slave woman. As Sethe tells her story, her memory is “loaded with the past”  

(B 70). Every mention of “her past life hurt. Everything in it was painful or lost” (B 58). That 

is why, Sethe gives short replies to the queries of Denver. Paul D’s visit to Sethe’s house, 124 

Bluestone Road, indicates Sethe’s journey into the past. With his arrival, there was “Sweet 

Home rolling, rolling, rolling out before her eyes” (B 6). Sethe remembers that though now a 

haunted house, once “124 had been a cheerful, buzzing house where Baby Suggs, holy, loved, 

cautioned, fed, chastised and soothed” (B 86-87). 

       

 One of the worst effects of historical transition for used-to-be slave mother was 

alienation and repression. As the author defines it, Sethe’s alienation is not simply the result of 

a black woman’s separation from the family or her cultural center but also the result of her 

murdering her own daughter to protect her from living an abject life of a slave. Sethe’s act of 

killing her daughter is not supported by Baby Suggs. But, in order to provide freedom to her 

Children, Sethe has no other choice: 

 

That she lived with 124 in helpless, apologetic resignation because she had no choice; that 

minus husband, sons, mother-in-law, she and her slow-witted daughter had to live there all 

alone making do (B 164). 

 

 If a mother is not able to love, protect and provide a good and free life to her children, 

it would be the most horrifying black experience under slavery. When Paul D comes to know 

about her crime, he also criticizes her act: 

“What you did was wrong, Sethe.” [...] 

“You got two feet, Sethe, not four,” he said and right then a forest sprang up between them; 

trackless and quiet (B 165). 

 

 After hearing of Sethe’s deed, Paul D leaves 124 and Sethe shuts herself in alone with 

her daughter: 
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Paul D convinced me there was a world out there and that I could live in it. [...] Whatever is 

going on outside my door ain’t for me. The world is in this room (B 182-83). 

Actually, Sethe’s act of infanticide, which was considered the worst crime, is discarded not 

only by Baby Suggs and Paul D but also by the community. 

 

Sethe’s Daughter, Denver      

 Sethe’s daughter, Denver, feels neglected and socially cut off because nobody speaks 

to them, nobody comes to their house any more. It is her grandma, Baby Suggs who taught her 

to listen to and love her own body. Although “slaves [were] not supposed to have pleasurable 

feelings on their own” (B 209). She taught Denver to feel pleasure deep down. Though Denver 

is frightened of Sethe, she wants to be loved by her mother. She wants to be related to her sister, 

Beloved, whose blood she had engulfed along with her mother’s milk. Because it is Sethe, who, 

having killed Beloved, goes on to nurse her youngest baby, Denver. She is willing to dream of 

her dadddy, Halle, who had disappeared: 

 

Let me dream my daddy better. I always knew he was coming. Something was holding him up. 

He had a problem with the horse. The river flooded, the boat sank [...] my daddy was coming 

for me. [...] My daddy was an angel man  

(B 207-08). 

 

 Baby Suggs preaches to all black men and women to love their flesh hard because it is 

“flesh that weeps, laughs; flesh that dances [...] Love it. Love it hard” (88). 

       

A Narrative of Humiliation – Story of Beloved 

 Beloved is a narrative of the humiliation of the nineteenth century slave, who murders 

her daughter just to protect her from a master. Through the stream-of-consciousness technique, 

Morrison justifies Beloved’s appearance, her change in the physical and the emotional form 

and also her disappearance. After a span of long eighteen years, mysteriously, Sethe’s daughter, 

Beloved, reappears to claim her love. She appears from the water, Morrison describes: 

 

A fully dressed woman walked out of the water [...] Nobody saw her emerge or come 

accidentally by [...] She had new skin, lineless and smooth, including the knuckles of her hands 

(B 50). 
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 Beloved’s major aim to appear in a form of a sensuous woman can be considered a 

reminder of Sethe’s act. She enters her mother’s life and destroys her happiness. As soon as 

Sethe realizes that Beloved is her daughter whom she had killed eighteen years ago, her natural 

love for her emerges and, just out of guilt, provides everything to her in a very apologetic 

manner: 

 

The best chair, the biggest piece, the prettiest plate, the brightest ribbon for her hair, and the 

more she took [...] Beloved was more important, meant more to her than her own life  

(B 241-42). 

 

 From Sethe’s point of view, Beloved always relates to herself from mother, so does 

Sethe. Out of terror, guilt and fear, she asks Beloved: 

Tell me the truth. Didn’t you come from the other side? 

Yes. I was on the other side. 

You came back because of me? 

Yes. 

You rememory me? 

Yes. I remember you. 

You never forgot me? 

Your face is mine (B 215). 

 

Right to Protect Own Children from Slavery 

 Sethe has her own right to protect her children from slavery and the murder is the result 

of her love for her children. Sethe’s original intention was to kill all the four of her children, 

not just one among them. She thought that slavery was not an alternative to it. She was always 

conscious of the thought that her children once free would not become slaves again. 

 

I couldn’t let all that go back to where it was, and I couldn’t let her nor any of em live under 

schoolteacher (B 163). 

 

Roles of Mother and Daughter Are Reversed 

http://www.languageinindia.com/


 

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 17:2 February 2017 

M. Mareeswari, M.A., B.Ed. M.Phil. 

The Legacy of Slavery in Beloved  155 

 In the final part of the novel, the roles of mother and daughter are reversed. And the job 

Denver started out with, protecting Beloved form Sethe, changed to protecting her mother from 

Beloved: 

 

Sethe no longer combed her hair or splashed her face with water. She sat in the chair licking 

her lips like a chastised child while Beloved ate up her life, took it, swelled up with it, grew 

taller on it (B 250). 

 

 The community watches silently these scenes of madness. And the craziness of the 

black world is only matched by the white world’s devices. Seeing that her mother’s life is in 

danger, Denver seeks that help of other women of the community to exorcise revengeful 

Beloved from the house. 

 

Psychological Turmoil 

Of course, right from the beginning of the novel, Morrison’s method draws our attention 

to the psychological turmoil experienced by Sethe in the context of slavery. Morrison is 

interested in documenting the history of the African in slavery. First, all the history that the 

reader has learned about slavery is sketched out on a giant canvas: the separation of women 

and children from men; the treatment of slaves both male and female, children and adults – as 

beasts of burden; the sexual exploitation of African women by European men. Like horses, 

Paul D and others like him are hitched to wagons with ‘bits’ in their mouths. Like a cow, Sethe 

is milked by her slavemasters. Women, children and men are whipped mercilessly. Stamp 

Paid’s wife and Ella became the sexual playthings of the slavemaster. Perhaps the most vicious 

and cruel of these acts was the dispersal of the race: 

 

Racism 

The last of her [Baby Sugg’s] children, whom she barely glanced at when he was born 

because it wasn’t worth the trouble to try to learn features you would never see change into 

adulthood anyway. Seven times she had done that; held a little foot; examined that fat fingertips 

with her own – fingers she never saw become the male or female hands a mother would 

recognize anywhere (B 139). Racism is one of the broad fields in Beloved under which Blacks 

are ill-treated in the hands of the white masters. It destroys community cohesion and creates 

division in the society.  Racism consists of ideologies and practices that seek to justify or cause 
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the unequal distribution of privileges, rights or goods amongst or otherwise exhibit can take 

the form of social actions or political systems that or inferior to each other, based on inheritable 

traits, abilities or qualities. It may also hold that members of different races should be treated 

differently.  

 

The idea of racism emphasises the pain and suffering of the slaves. Sethe’s 

confrontation with evil begins in Sweet Home and it is expelled through the schoolteacher 

and his nephews. The Sweet Home under Garner and the Sweet Home under the rule of the 

Schoolteacher are different entities. Sethe is the only female. Through Sethe, the concept of 

blackness is explicated. Sethe is brutally treated and raped. The Stream of consciousness 

technique is used to reveal the atrocities and mental trauma Sethe faces in Sweet Home. 

 

Not only women but also the male protagonists struggle in the hands of the white 

masters. Black men and women were not considered as humans. There are four black male 

slaves to run Sweet Home. One of them is Paul D, who suffers as a slave in Georgia after his 

experience in Sweet Home. He also makes an attempt to flee from Sweet Home but he is 

caught and sold to Brandywine, the man he has tried to kill. The murder attempt leads him to 

imprisonment. Morrison has made it very clear that Paul D has also suffered a lot from racial 

victimization. Halle, Sethe’s husband is another victim who works for five years for his 

crippled mother, Baby Suggs, to emancipate. “Usually he worked Saturdays and Sundays to 

pay off Baby Suggs freedom” (B 35). Even though they work hard they are not able to reap 

anything as a reward. 

 

Paul D returns to Sethe after eighteen years. Sethe narrates about the events that 

caused her to run from Sweet Home; about her sons, about the boys who has stolen her breast 

milk, about the birth of Denver and about the death of her baby girl, Beloved. They 

recapitulate their lives as slaves under the kindly Garners and under the cruel schoolteacher. 

  

 Sethe recounts her whipping and begins to cry in the kitchen as she reveals to Paul D. 

The tree of scars, the image of chokecherry tree on her back, which decorates the dead skin of 

her back. It keeps alive the suffering of the African-American people. Paul D asks,  

What tree on your back? It something growing on your back? I don’t see nothing growing on 

your back. A chokecherry leaves. But that was eighteen years ago could have cherries too 
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now for all I know. (B 10) 

 

Denver seeks the help of the women who are all around. The woman marches 

together to the house and perform a collective exorcism: 

 

the voices of women searched for the right combination, the Key, the code, the sound that 

broke the back of words. Building voice upon voice until they found it, and when they did it 

was a wave of sound deep water and knock the pods off chestnut trees. It broke over Sethe 

and she trembled like the baptized in its wash (B 48). 

 

At the end Beloved disappears. Again, Sethe suffers from losing her child and ends up 

a broken woman. There is hope at the novel’s end, when Paul D re-enters, he tells her, “You 

your own best thing, Sethe you are”, “me and you, we got more yesterday than anybody. We 

need some kind of tomorrow” (B 148) 

 

Motherhood Posture a Problematic Challenge to African American Women 

. Motherhood posture a problematic challenge to African American women under the 

slave regime. The situation, which did not allow mothers the opportunity and freedom to 

nurture their children or perform their biological role as caregivers and mothers to their 

children, and especially their female children, had very debilitating consequences on the 

psyche of the women. Since many African American women writers preoccupy themselves 

with the bringing back to life the ‘dead girl’ whose society has willed out of existence, and 

who male writers have chosen to bury and discard from literary creation, motherhood 

continues to occupy a distinctively prominent place in the African American literature by 

women. In the novel, Beloved’s mother (Sethe) undergoes a torturous journey (symbolic) in 

order to reconstruct the meaning of her life as a woman and mother. This symbolic journey 

interrogates both morality and convention, and the ideological structures of racism, which 

implicated the woman. Toni Morrison’s Beloved is a novel by a woman, about women, which 

mobilizes the narrative form of heroism in the African American fictional world. 
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Abstract  

 Market today offers a plethora of job profiles that require blend of skills and talents. 

Strong interpersonal communication, problem solving and high order thinking skills are crucial 

to turn an average employee into a skilled professional. Employers demand the workforce to be 

ethical, team spirited and work oriented. Beyond the occupation specific knowledge and skills 

(hard Skills), is required effective communication skills, delegation, motivation and problem 

solving attitude that could mark the demeanor of a leader. The effective ways to develop soft 

skills is leadership workshops; sessions on personality development (PDP classes), team building 

plots, guidelines on personality traits, etc. are provided by organizations and institutions. 

Researchers claim that Neuro-linguistics programming (NLP) is the one of the most effective 

method to the identification of personalities, ability to trace the thought process of others, etc. 

NLP is being used by corporate houses and Multi-National Companies to train their recruits for 

desired performances. This paper provides the overview of all facets to an elevator for a success 

oriented work life. It focuses the effective measures and strategies to scale soft skills through 

NLP.  It also underlines the concepts answering the lead (why’s, how’s and what’s) to NLP in 

the development of soft skills for achieving professional heights.  

 

Keywords: Neuro-linguistic programming, Soft Skills Development, Entry level Employee, 

Psychotherapeutic NLP.  

  

Introduction  

   Researches in Human Resource Management and studies in skill development bring the 

fact that soft skills are both inherent (in some) and can also be acquired (by the others). Efforts in 
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the field of soft skill development has shown efficient ways to the acquisition of soft skills 

through training, workshops, counseling sessions and PDP by professional coaches. A key 

finding is that NLP is perceived to be the most effective forms of soft skill development training. 

  It is found that NLP provides knowledge that has positive effect on a trainee’s mental 

ability, behavioral response influencing his/her interpersonal skills. It nourishes and nurtures the 

strengths as well as weaknesses of the individual especially improving on the recessive skills.  

Soft skills are a mandate to every individual at every stage of life but this research is specifically 

directed to its relevance for students completing college, entry level employees as well as for 

employee performance (future promotions and success).   

 

“The two cultures” acclaimed speech by English Scientist and novelist C.P. Snow, 

1998  (Snow and Collini) demarcated and defined liberal education into two:   

 

Philosophical-humanistic hemisphere and a Technical-scientific hemisphere, where the former is 

perceived as superior. Soft skills like perseverance, self-confidence, concentration- focus and 

motivation is proven to help student’s secure higher scores on cognitive tests. Soft skills like 

communication, reliability, positive attitude, clairvoyance, problem solving and leadership are 

certain to gain success in the professional world. Markets today are riding a roller coaster.  

Unpredictable times, therefore, calls the attention of corporate leaders to a highly efficient 

workforce. The normative marketing theory demands the extension of company’s base and 

network and relative relationship competence (Clark, 1999).  

 

This furthers the demand for extending the “organizational mind”, which is the collective 

reasoning, analyzing, sensing and responding system of the workforce.  Withstanding the 

competitive markets and a constant pace of growth highlights the importance of improving the 

soft/interpersonal/relationship skills of the employees in the organization (as well as students 

who are on the verge of starting their career, entry level employees).  

 

Questions to be answered:   

A study on how NLP trainings influence a person’s soft skills?  
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What is the potential of NLP in building success oriented workforce, how can today’s graduates 

be tomorrow’s leaders?  

Background of Neuro Linguistic Programming  

   Neuro Linguistic programming or NLP developed in the USA in 1970’s. It achieved 

widespread popularity as a method for developing personality and communication. The term was 

coined by the founders, Richard Bandler, an information scientist and John Grinder, a linguist 

(1975a) refers to purported systematic, cybernetic links between a person’s internal experience 

(neuro), their language (linguistic) and their patterns of behavior (programming). Though the 

term “Neuro Linguistic” was first used by Alfred Korzybski in 1941 (Dilts & De Lozier 2000), 

the concept was first recognized by Bandler and Grinder.  They defined NLP as “The study of 

the structure of subjective experience”.   

 

   NLP is a sub-branch of the field psychotherapy (Dilts et al., 1980), and from the last few 

years it is considered to be a recognized mode of psychotherapy as neuro-linguistic 

psychotherapy. Several studies have proven it as an effective treatment choice of 

psychotherapeutic change in individuals with depression or anxiety (Lisa Wake, 2008). Its 

divergent utilizations leading to diverse conceptualizations have so far been a reason to the 

difficulty in giving it a universal definition. Practitioners have been successfully applying NLP in 

a range of other areas as law, HRM, coaching, teaching, selling and management (Dilts and 

DeLozier, 2000).  

 

   The aim of this paper is to provide the insight to A) the need to soft skill development 

and an empirical study to demonstrate the lack of soft skills in students and level 1 (entry level) 

employees, B) the role of neuro-linguistic programming trainings in soft skills development, C) 

to use these findings to evaluate NLP’s potential and conclude ways to developing success 

oriented workforce, from today’s graduates to tomorrow’s leaders.  

 

   Before starting with the core parts of this paper I would like to briefly dwell on “What is - 

soft skills and  

NLP?”  
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Soft Skills  

   “Soft skills are a synonym for “people skills.” The term describes those personal 

attributes that indicate a high level of emotional intelligence.”  source -Margaret Rouse, 

Whatls.com  

 

   Technologists with soft skills are preferred over others by business leaders as there is 

higher possibility to a better performance. Hard skills being an essential requisite to get a job, 

soft skills, however necessary to- get and keep- the job. Wikipedia definition “Soft Skills is a 

term often associated with a person’s “EQ” (Emotional Intelligence Quotient), the cluster of 

personality traits, social graces, communication, language, personal habits, interpersonal skills, 

managing people, leadership, etc. that characterize relationships with other people.” online 

encyclopedia, Wikipedia, 2010. Soft skills can be categorized into high priority, entry level, 

ethical and least-critical, on the order of its priority and area of use:   

 

High Priority Soft Skills - Communication, Problem Solving or Adaptability, Reliability.   

Entry Level Soft Skills - Communication, Professionalism/Integrity, Reliability and Teamwork.   

Ethical Soft Skills or highest specific skills- Trustworthiness, dependability.   

Least Critical Soft Skills - Creativity or Innovation, Self-direction.  

 

Figure 1: Examples of Soft Skills  

 

   The entire market is divided into 4 main sectors i.e. manufacturing, health care, 

professional services and public service. To cater to the needs of customers/clients, each sector 
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demands a unique set of prior soft skills in its employee base. Professionalism/ Integrity, 

reliability, communication and teamwork are the top soft skills priorities for entry level 

employment. National surveys of employers reflect that more than 75% of employers said that 

soft skills were as important as technical skills in securing a job and rising higher. They also 

reveal that some soft skills are better predictor of adult success (salaries, graduation rates, home 

ownership) than technical skills.  Staying within the ethical boundaries is considered to be the 

highest specific skill. Creativity or innovation and self-direction are the least critical of soft 

skills. Communication, problem solving/adaptability and reliability are considered to be the high 

priority soft skills. However, a report by employer’s survey suggested that 55% of job applicants 

lack in the most common skill i.e. communication. Communication can be further divided into 

written and oral communication as per usability in the sectors (written communication is more 

important to community college administrators, oral more important to sales).  

 

   Soft skills development is done at two stages of human personality building:  

a. School-College level (by incorporating soft skills in subject 

knowledge, classroom activities)  

 

b. Employee formal training role (through workshops, PDP, 

activities). Soft skills development in schools (academics):   

 

   Soft skills play a vital role in shaping an individual’s personality. It is highly essential for 

every student (especially at the time of completion of college and entering into a profession) to 

acquire adequate skills beyond academic or technical knowledge. British Association of 

Graduate Recruiters (AGR), reports that “Employers say many graduates lack ‘soft skills’, such 

as “team working” and “They go on to explain that candidates are normally academically 

proficient but lacking in soft skills such as communication as well as verbal and numerical 

reasoning” (AGR, 2007). “The two cultures” acclaimed speech by English scientist and novelist 

C.P.Snow where he demarcated and defined liberal education into two: Philosophical-humanistic 

hemisphere and a Technical-scientific hemisphere, where the former is perceived as 

superior(Snow, 1968).  
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   Personality profile tests and psychometric assessments are also done as a selection 

procedure for aspirants to analyze their abilities and approach towards situations.  

 

   At High School level: Embedding the training of soft skills into hard skills courses is an 

effective method of achieving both an attractive way of teaching a particular content and an 

enhancement of soft skills. For e.g. teachers conduct debate sessions to arrive at a conclusion 

giving opportunity to all the students to speak their views and beliefs on the specific topic of 

study, rather than simply providing facts to derive a result. Similarly, plays in literature textbooks 

are enacted in classrooms allowing students to choose and perform in accord to the characters in 

the play. Science teachers provide riddles; real life experiences and humorous examples to enable 

their students remember the otherwise difficult and banal theories or formulae. This level of 

teaching approach allows exuberance, creativity and generates curiosity among students. 

Relation building (teacher-to-student bonding) and team spirit (student-tostudent bonding) is 

cultivated as a positive side effect of such practices.   

 

   At College level:  Incorporating soft skills in grading system and assessment process.   

Encourage professional communication between students and their peers, faculty and 

community.  

 

   Personality Development Program (PDP), interactive sessions, public speaking.   

Maintain a ‘learning organization culture’, ‘teaching managerial skills’ and ‘leadership quality’.  

 

 A study by Seattle Jobs Initiative (SJI) shows:   

a. 74% of respondents identifying that the development of a soft skills credentials is an 

important task for colleges and workforce development providers. However, when employers 

were asked about the impact such a credential would have on the job application process, only 

46% stated that it would have a positive effect on the job applicants’ chances of gaining entry-

level employment. 
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b. Employers are willing to play only a limited role in soft skills development.  Nearly two-

thirds (67%) of area (local) employers surveyed believe that education system is responsible in 

the soft skills development of their employees. Therefore, laying an emphasis on soft skills 

development is a must in academics.  

Source- SJI soft skills report, 2013 by Jennifer Pritchard.  

 

Soft Skill Development – Employee Formal Training Role  

   Expanding a company’s network and relationship competences require developing “soft-

assembled strategies” (Clark, 1999). Each individual must possess such competences and skills 

in an organization (Micro perspective by Wilkinson and Young, 2005).   

 

   Soft skills are both inherent and can also be acquired through different methods like 

trainings, workshops and counseling by professional coaches. Specialized psychological 

trainings (as NLP) are provided by organizations to their workforce for better performance and to 

build company rapport and relationship. Self-help books, articles on leadership, videos on 

success principles and testimonial speeches are suggested.  

 

Neuro Linguistic Programming (NLP)  

   Neurolinguistic Programming or NLP refers to a way of organizing and understanding 

the structure of subjective experience and is concerned with the ways in which people process 

information (through visual, auditory or kinesthetic modes) Neurolinguistic Programming Vol.1 

The Study of the Structure of Subjective Experience, Robert B.Dilts. The concept of NLP 

originated from Psychotherapy (Dilts et al., 1980). NLP has now (for a few years) been 

recognized as an effective psychotherapeutic change in individuals with depression or anxiety. 

Wood (2006) describes NLP as “an approach to human communication that combines cognitive 

theory, split brain processing and sensory perception”.     

 

   Soft skills are the most essential aspect of personality development and are so far 

accepted as being an essential tool in the paraphernalia of growth graph.  Among the several 

modules designed for soft skill training, NLP has come up as the world’s most popular forms of 
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interpersonal skill and communication training (Tosey and Mathison, 2003). As illustrated in 

Figure1, NLP can be categorized into two different fields in accord to its usability i.e. Clinical 

NLP Psychotherapy and NLP & Spiritual Orientation.                                                       

 

Source: production based on Internet desk research on NLP and its training institutions  
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   Although a specific origin, the concept of NLP is observed to be applied in diverse fields. 

This research is positioned with the context of “NLP and business” that focuses on interpersonal 

skills for personality development. Several renown works have been published in this field like 

Sue Knight ‘NLP at work’; Ronda Byrne, ‘The Secret’; Byron A. Lewis ‘Magic of NLP 

Demystified:  A pragmatic guide to communication and change’; John Grinder, ‘Patterns of the 

Hypnotic Techniques of Milton H. Erickson’, etc.  

 

 Other practitioners of world fame like Joseph O’Connor applied NLP techniques in his 

books- ‘Coaching and NLP’, ‘Psychological Skills’ and has written books providing insights to a 

happier, more successful life.   

 

Behavioral Model Of NLP: Role in Skill Identification and Acquisition  

 NLP can enable you to achieve those professional and personal goals you desire, to keep 

on the leading edge of the latest technology of change, to manage your own life, and to have the 

excellence and skills of anyone you have ever admired (Penny Tompkins, ‘The Developing 

Company’). The central Philosophy of NLP is summed up in the sentence “The Map is not the 

territory” (Lankton, 1980, p.7) that means, each of us operates on the basis of our internal 

representation of the world (i.e. the “map”) and not the world itself (the “territory”). Thus, maps 

are individual specific and are mostly distorted and limited. The therapists or practitioners of 

NLP understand and operate on the basis of the clients’ map of the territory (which builds trust 

and familiarity between the two. Peoples’ “Maps” are represented by five senses: visual, 

kinesthetic referring to the technical and visceral sensations; auditory including noises and 

sounds; olfactory including smell and gustatory including taste.  
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Figure 3: Central Philosophy of NLP 

 

   MIRRORING                    PRS  

  

Source: self-produced flowchart based on Lankton’s, 1980 central philosophy of NLP  

  

   At the most basic NLP is considered to be the ‘collection of techniques’, (Dilts, 1980). 

Techniques by which a practitioner organize and re-organize his/her subjective experience (or 

experience of client) in order to define or subsequently secure any behavioral outcome. 

Behavioral model is a set of explicit skills and techniques (Dilts and De Lozier, 2000). 

However, NLP was originally portrayed as a method which was formally known as “modeling” 

(Bandler and Grinder 1975 p.6). The aim of NLP modeling is identification of distinctive 

nature of the strategies of exemplars in a particular skill including both, the internal cognitive as 

well as behavioral elements, so as to provide understandability for others to learn the same skill. 

It is the process of adopting the behaviors, language, strategies and beliefs of another person or 

exemplar in order to build a model of what they do and what should be done by you  (for 

expected or desired outcomes).Below given are three reasons for obtaining NLP training as a tool 

to soft skill development: 

   

• Level 1-Desire to gain knowledge about oneself            Focus on personal development.  

• Level 2- Desire to gain more knowledge about interpersonal behavior           Focus on 

advancing interpersonal skills.  

• Level 3- Desire to influence or treat other people’s ill behavior            Focus on 

Psychotherapeutic treatment. (Borg and Freytag, 2010)  

NLP 

TERRITORY 

BEHAVIORAL MODEL OF NLP 

MAP 

http://www.languageinindia.com/


Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 17:2 February 2017 

Marya Naim, M.A., Ph.D. Scholar 

Soft Skill Development: Relevance of Neuro-Linguistic Programming (NLP) 170 

The research paper’s prior focus is level 2 which is positioned on NLP’S role in 

interpersonal/soft skills advancement. This research will further strengthen the perspective 

that NLP is so far worldwide adopted form of soft skill and communication training. NLP 

world’s most popular forms of interpersonal skill and communication training (Tosey and 

Mathison, 2003).  

 

Ways Towards Designing a Model to Teach the Skill 

observe – collect – sequence - design  

 

   Second position shift- observe “what” a person does, by asking relevant question 

about “how” and “why” he behaves in a particular manner so as to enter into someone else’s 

reality so as to know him/her completely.  

   Elements of Model’s behavior – the practitioner collects all the elements of 

model’s behavior and systematically takes out each element in order to find which set is 

essential and vice versa.  Model
1
-when all the relevant bits of behavior are accompanied; 

practitioner sets and sequences the model.  

 

   Design a method to teach the skill- Practitioner uses the sequence to design the 

method to teach the skill in order to solve the client’s issues. For E.g. to teach the ability to 

mirror customer’s physical movements practitioner has to first teach the learner about 

kinesics and relation between mind process and body language.   

  

The Change Theory  

   One of the most effective theory of NLP training is ‘THE CHANGE THEORY’ 

which states to change three things to bring the change as desired i.e. change your focus, 

change your physiology, change your language. E.g. If a short-tempered man is made to 

practice to keep a check on his language while in anger and switch to a polite tone, the results 

will be a considerable fall in agitation and anger level. Similarly, if a depressed person is 

asked to dance on his favorite beats or hang out with his/her friends, anxiety will 

                                                           
1
 Source- Role of NLP towards attaining excellence in Imparting Knowledge in the Education Field, Vol.4 Indian Journal of Applied  

Research, Divya Jain, 2014  
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considerably vanish. Researches prove that while in anger if a person sits from standing or 

lies down if sitting nearly 60 % of his/her anger is reduced making him feel more relaxed.  

 

Figure 4: The Theory of Change  

  

The Idea of Triple F (FFF)  

   While attending a NLP training sponsored by Hindustan Unilever Limited in 2009, as a 

business consultant I was fascinated by a new concept. The concept popularly abbreviated as 

F.F.F. (or FFF) rule is being used as one of the most strategic and effective communicative 

method especially in sales. Feel Felt Found is what triple F stands for, a sales professional after 

attentive listening his customer starts with agreeing to his customer’s belief, I too feel the way 

you do (about a particular brand, product, service, situation, need, etc.). Then, once I had no 

choice and I had to use this product, I felt that I was too negative about predicting its quality. I 

found that it works exactly the way it is promised. This builds the sales persons rapport and 

develops trust (risk of offending the customer is reduced considerably) this type of self-

testimonial illustrations makes our arguments more authentic and familiar to the listener.   

 

NLP Methods in SOFT SKILL Development  

   Informants agree that NLP training enhances a person’s ability to read nonverbal 

language. It uses participants’ levels of expertise, with a variety of real life metaphors, practical 

exercises and differentiation in delivery styles; making it one of the most popular skill 

development program.  

 

  

Focus 

Physology  

Language 
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Understanding of Kinesics - enhances a persons’ sensory acuity. In sales 60-70% of all 

interpersonal communication is nonverbal (Academic Research by Wood, 2006).  

 

Mirroring - Language, physical movements, beliefs, choice of words, tone and tonality of 

speech (ways of communication) are all practiced to mirror so as to build up a rapport and 

bridge the gap between the two, seller and buyer. This is practiced by professionals in CSR and 

customer handling, also in problem handling this art has proven its worth (through testimonial 

interviews).  

 

Need Identification and Generation - This is a must skill in employees from customer centric 

markets.  

 

   NLP methodology in relation building sessions enables the individual to master the art of 

understanding PRS (Preferred Representational System). This hypothesis brings the seller to the 

same platform making him/her enter the customer’s world by speaking the way customer speaks, 

mirroring his body language and gestures. For example if they believe a customer to be visual 

oriented then employee (salesperson) would apply more figures in his/ her selling/ persuading 

approach.  

 

Active Listening and Curiosity - Whether it’s a student or an employee active listening and 

curiosity are the core to learning. Interviewees proclaim that the two skills are substantially 

affected as a consequence of practicing NLP.  Both of these skills develop rapport and 

demonstrate sincerity in turn building trust factor.  

  

Map of the world - Each individual possess a map of their own beliefs about the world 

(territory) or objects. This concept is a very effective method to understanding peoples’ 

personality trait, desires, likes and dislikes. Again this tool is certainly effective in 

communicating with our peers, teachers, customers, colleagues, seniors-juniors, friends as well 

as family. A noticeable fall in disputes or disagreements can be observed on practicing this 

technique while communicating even on controversial issues. Identifying Personality Traits 
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People all over the world can be categorized into four basic personality types: Melancholy, 

Phlegmatic, Sanguine and Choleric (Florence Littauer, 1992). Categorizing people on the basis 

of their habits, likes-dislikes, choices and preferences develop a better understanding about 

people one deals with. Learning the unique blend of personality traits provides an insight to 

people’s emotions, priorities, work performance and relationships. This also enables the learner 

to improve upon ones’ own strengths and weaknesses. ‘Personality learning’ being one of the 

most interesting methods used in NLP training develop priority soft skills like effective 

communication, reliability, teamwork, problem handling and especially customer service.  

 

A Second Position Shift - NLP calls this step as a process to enter into someone else’s world, 

this is done by observing “what” a person does and by asking relevant questions about “how and 

why” he behaves in a particular manner. This step is generally a first or second order encounter 

with the client during teaching NLP. The bits of information about the client are then collected, 

organized and shaped into a method of skill teaching module (customized teaching model) by the 

practitioner.   

 

Testimonials: “Showed me a way to communicate more effectively”- Anita Anand  

“Fascinating stuff. Useful for both my professional and personal life”- William Hunt  

“The best sales training I have had, I will use and practice”-Alexander Rose, Andrew Overton  

“The Business NLP Academy has provided Bradford College with the skills and abilities that 

its’ staff can now use across our varied departments including Staff Development, Marketing, 

Teaching  and Well-being”- Bradford College.  

“The Business NLP Academy understood us, our business needs and was able to context theories 

and techniques in a way that made real sense to our business”- ATS Euromaster   

  

Conclusion 

   NLP is involved in producing human experience through its three most influential 

components i.e. neurology, language and programming. The term NLP gained universal 

popularity in the last decade, was basically used as a tool for effective communication by 

counselors (Einspruch & Forman, 1985; Tosey & Mathison, 2003). Neuro Linguistic 
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Programming work in several contexts, professional as well as personal lives, managing both 

interpersonal and intrapersonal relationships. Founders observed that the employees going 

through similar training and experience perform in a different manner. This perception lead to 

further researches in understanding the significance and potential of the concept in various areas 

like psychology, countering phobias, training, communication, learning and personal 

development. As a result, the concept developed (drawing its inspiration from the computer 

programs) to reveal that human brain can learn healthy patterns and behaviors to bring a positive 

change to a more success oriented behavior. As described by Sue Knight “NLP is a process of 

modeling the conscious and unconscious patterns that are unique to each of us in such a way that 

we are continuously moving toward higher potential”. NLP trainings enable learner to track 

his/her thinking process and also develop the ability to understand the reasons behind the 

thinking pattern of others. Last decade has experienced the results of NLP practices in skill 

development programs, employee training sessions, motivational seminars, etc. MNC’s, 

community colleges, workforce development organizations incorporate NLP trainings in soft 

skills development programs.   
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సంపాదకీయం 
 తెలుగు భాషాసాహిత్యయల సృజన్, అధ్యయన్ం వల సంవత్సరాలుగా జరుగుతంద్ధ. 

విశవవిదాయలయాలోో జరుగుతున్ా భాషాసాహిత్య పరిశోధ్న్లకు 87 సంవత్సరాల చరిత్ర ఉంద్ధ. బోధ్న్, 
అభ్యసన్ పరిశోధ్న్లు నిరంత్రం జరుగుతున్యా, ఎకకడో ఒక చోట ఆగి, సాధంచిన్ ప్రగతిని 
సమీక్షంచుకోవడం అవసరం.  ఈ సమీక్ష,  గడ్డచిన్ కాలం మన్కు ఇచిిన్ భాషాసాహిత్య సంపదలను దృష్టిలో 
ఉంచుకొని చేసేదే అయిన్పపటికీ, వరుమాన్ అవసరాలను గురిుంచడానికి, భ్విషయతుును అంచన్య వయడానికి 
ఇద్ధ ఎంత్గానో సహ్కరిస్తుంద్ధ. కళాశాలలు, విశవవిదాయలయాలోో జరిగే సదస్తసలు, కారయశాలలు ఇదే లక్షయంత 
నిరవహించబడుతుంటాయి. 

 
మా శాఖ్ ఏరపడ్డన్ న్యటి నుంచి ఇపపటిదాకా ముప్ఫైకిపైగా జాతీయ సదస్తసలను నిరవహించింద్ధ.      

ఓ సందరభంలో, విదాయవిషయిక చరిలో- ఈ విదాయసంవత్సరం ప్రపంచీకరణ యుగంలో భాషాభివృద్ధి 
వ్యయహాలు: తెలుగు అన్ా అంశంపై జాతీయ సదస్తసను నిరవహిసేు బాగుంటుందని అన్యాను. ‘అలాగే 
కానిదాా’మన్యారు మా శాఖాధ్యక్షులు. పని ప్రరంభించాం. 25 ఆగస్త,ి 2016న్ ప్రరంభ్మై, అకోిబరు 20, 
21 తేదీలలో సదస్తస నిరవహించడంత ఆ  మహాక్రతువు ముగిస్టంద్ధ.  సదస్తసలో చరిించిన్ అంశాలను 
దృష్టిలో ఉంచుకొని, త్మ పత్రాలలో మారుపలు, చేరుపలు చేస్తకోడానికి అవకాశం ఇవవమని కొందరు పత్ర 
సమరపకులు కోరిన్ మీదట, మొదటగా వారికి మూడువారాల సమయానిా ఇచాిం. అద్ధకాసాు మూడునెలలు 
కొన్సాగి, మారిి, 2017కు  ఈ  రూపానిా సంత్రించుకొంద్ధ. వెరస్ట, 2016, 17విదాయ సంవత్సరంలో 
జాతీయసదస్తస నిరవహ్ణ, సంకలన్ కూరుపలకు ఆరునెలలు పటిింద్ధ. ఈ కాలమంత్య సహ్కరించిన్ సహ్ 
ఆచారుయలకు, పరిశోధ్క, విదాయరిిమ్మత్రులకు ముందుగా కృత్ఙ్ఞత్లు తెలియజేస్తున్యాను.     

 
తెలుగుభాష అభివృద్ధికి దోహ్దపడే అంశాలను, పథ్కాలను ఆచరణాత్మకమైన్ కోణంలో ఆవిషకరించే 

వద్ధకగా ఈ సదస్తస నిరవహించబడ్డంద్ధ. 1. మాన్వయ శాసాాల బోధ్న్లో భాష వాడుక, అభివృద్ధి వ్యయహాలు. 
2. సామాజిక శాసాాల బోధ్న్లో భాష వాడుక, అభివృద్ధి వ్యయహాలు. 3. శాసాాల బోధ్న్లో భాష వాడుక, 
అభివృద్ధి వ్యయహాలు.  4. బోధ్న్, పరిశోధ్న్లోో తెలుగు భాషాభివృద్ధి వ్యయహాలు.  5. ప్రసార మాధ్యమాలలో 
తెలుగు భాషాభివృద్ధి  6. కొత్ు/సామాజిక మాధ్యమాలలో తెలుగు భాషాభివృద్ధి  7. పాలన్లో తెలుగు 
భాషాభివృద్ధి  8. న్యయయ, త్ద్ధత్ర రంగాలలో తెలుగు భాషాభివృద్ధి వ్యయహాలు.  9. మన్ త్రాల వారికోసం 
తెలుగు భాషాభివృద్ధి వ్యయహాలు, తెలుగు భాషాభివృద్ధి వ్యయహాలకు సంబంధంచిన్ ఇత్ర అంశాలు… అన్ా 
ప్రధాన్ ఉపవిభాగాలను సూచిసూు ఆచారుయలను, పండ్డతులను సదస్తసలో పత్ర సమరపణ చేయవలస్టంద్ధగా 
ఆహావనించాం. 
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మా ఆహావన్యనిా మనిాంచి ఎందరో పండ్డతులు సపంద్ధంచారు.  నిజానికి, మం ఊహించిన్ దాని కన్యా 
ఎకుకవ సపందన్ లభించింద్ధ.  ఇత్ర రాషాాల నుంచి వచిిన్ పండ్డతులత పాటు, విదేశాలలో ఉంటూ తెలుగు 
భాషాభివృద్ధికి కృష్ట చేస్తున్ా పండ్డతులు కూడా ఈ సదస్తసలో పత్రసమరపణ చేసారు. మా శాఖ్లోని 
ఆచారుయలు, పరిశోధ్క విదాయరిి మ్మత్రులు ఎంత ఉత్యసహ్ంగా ఈ సదస్తసలో పత్రాలు సమరిపంచారు. 

 
భాష, భాషాభివృద్ధి అన్ా అంశాలను సంప్రదాయ పదితిలో కాకుండా ప్రపంచీకరణ ప్రభావాలకు 

గురవుతన్ా సమాజాల అవసరాల దృషాియ సమీక్షసూు సమరిపంచిన్ పత్రాలు ఈ సంకలన్ంలో ఉన్యాయి. 
భాషకు ఉన్ా ఆరిిక, సామాజిక కోణాలను హేతుబదింగా చరిించి ఆ అంశాలను గణాంకాలత సహా 
వివరించిన్ స్తదీరఘమైన్ పత్రం ఆచారయ గారపాటి ఉమామహేశవరరావుగారిద్ధ.  భాషకు సంబంధంచి విధాన్యల 
రూపకలపన్, పాలన్, న్యయయసిాన్యలు, మాధ్యమ వయవసిలోో భాష వాడకం, మాండలికాల వాడకం… మొవి.   
ఏ విధ్ంగా భాషాభివృద్ధికి తడపడత్యయో చరిించిన్  పత్రాలు దీనిలో ఉన్యాయి.  వటితపాటు, అనువాదం, 
యంత్రానువాదాల తడాపటు, జీవ, అరి, గణిత్ శాసాాల బోధ్న్లో తెలుగు భాషను ఎంత్ సారికంగా 
వినియోగించుకోవచోి వివరించిన్ పత్రాలు ఈ సంకలన్ంలో ఉన్యాయి.   

 
‘ఎంచుకొన్ా అంశానికి దూరంగా జరగడం’, ‘పున్రుకిు’ అన్ా రెండు అంశాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని 

కొనిా పత్రాలను కుద్ధంచవలస్ట వచిింద్ధ. పత్రసమరపకులు, పాఠకులు ఈ విషయానిా సహ్ృదయత్త 
అరించేస్తకోగలరని భావిసాును. సదస్తసలో పాల్గొని పత్ర సమరపణ చేస్టన్ వారంత్య పరిశోధ్కులు, 
విదవత్సంపనుాలు. అందువలో,  సూక్ష్మంశాల విశ్లోషణ జ్యలికి పోకుండా, రాస్ట సమరిపంచిన్ పత్రాల 
దృకోకణానిా మాత్రం త్లసపరశగా మీకు పరిచయం చేశాను.   - అసలు విషయానిా నేరుగా వరి పత్రాల నుంచి 
గ్రహించమని పాఠకులిా కోరుతున్యాను. 

 
ఈ సదస్తస లక్ష్యనిా విని, ఎంత సంతష్టంచి, విలువైన్ సూచన్లుచేసూు, ప్రోత్యసహ్పూరవకమైన్ 

సందేశానిా చకకని తెలుగులో రాస్ట పంపి, తెలుగుపటో త్మ మమకారానిా చాటుకొన్ా                       
స్తప్రంకోరిు న్యయయమూరుులు గౌ. జస్టిస్. ఎన్. వి. రమణ గారికి మా శాఖ్ త్రపున్, విశవవిదాయలయం త్రపున్ 
హ్ృదయపూరవకంగా కృత్జఞత్లను, న్మస్తసలను ఆవిషకరిస్తున్యాం.  

 
ఈ సదస్తస నిరవహ్ణకు అనుమతించి, కావలస్టన్ ఆరిిక వన్రులను మంజూరుచేస్ట, సందేశానిా, 

శుభాకాంక్షలనుకూడా అంద్ధంచిన్ మా విశవవిదాయలయం వైస్ ఛాన్స లర్ ఆచారయ. పొద్ధలె అపాపరావుగారికి మా 
శాఖ్ త్రపున్ నిండుమన్స్తసత కృత్జఞత్లు, న్మస్తసలు తెలియజేస్తున్యాం. 
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ఈ సదస్తస ప్రరంభ్, ముగింపు సమావశాలలో పాల్గొని త్మ కీలక ప్రసంగాల దావరా విదాయరిులను, 
పరిశోధ్కులను ఉతేుజ పరిచిన్ డా. ఎ. బి. కె. ప్రసాద్ గారికి, ఆచారయ పరిమ్మ రామన్రస్టంహ్ం గారికి మా శాఖ్ 
త్రపున్ గుండెనిండుగా కృత్జఞత్లు అంద్ధస్తున్యాం. వరి ప్రసంగ పాఠ్లను సంకలన్యనికి ముందు చేరాిం. 
వటిత పాటు, ఈ సమావశాలకు అధ్యక్షత్ వహించిన్, ముఖ్యఅథితులుగా పాల్గొన్ా ఆచారుయల 
అభిప్రయాలను కూడా ప్రసంగ పాఠ్లుగా కూరిి ఈ సంకలన్ంలో చేరాిం. మా విశవవిదాయలయం 
యు.పి.ఇ-2 పథ్కంలో భాగంగా ఈ సదస్తసను నిరవహించుకొనే ఆరిిక వెస్తలుబాటు కలిపంచిన్             
ఆచారయ ఆన్ంద్ కుమార్ కొండపి గారికి, కారాయలయ పాలన్యధకారి శ్రీ విజయ్ గారికి, మా శాఖ్ త్రపున్ 
కృత్జఞత్ తెలియజేస్తున్యాం. 

 
సదస్తస నిరవహ్ణ భారానిా న్యకు ఇచిి, కారయ భారానిా త్యను మోసూు మమమలిా ముందుకు న్డ్డపించిన్ 

మా శాఖాధ్యక్షులు ఆచారయ తుమమల రామకృషణగారికి గౌరవపూరవక కృత్జఞత్లు, న్మస్తసలు. సదస్తస 
నిరవహ్ణలో పాలుపంచుకొని, పత్ర సమరపణ చేస్టన్ మా శాఖ్లోని ఆచారయ బృందానికి, పరిశోధ్క మ్మత్రులకు, 
విదాయరిి మ్మత్రులకు న్మస్తసలు, ప్రియ శుభాకాంక్షలు. 

 
సదస్తస నిరవహ్ణలో మాతపాటు శ్రమ్మంచిన్ తెలుగు శాఖ్ కారాయలయ స్టబబంద్ధ శ్రీ కె. భ్వాని శంకర్, 

శ్రీ రాంబాబు, శ్రీ గణేష్, శ్రీ బలరామ్ గారోకు, మాన్వయ శాసాాల విభాగం కారాయలయ స్టబబంద్ధ శ్రీ విష్ణణవరిన్ 
రెడ్డ,ి శ్రీ న్యగరాజన్, శ్రీ ఆన్ంద్, శ్రీ రెడ్డి గారోకు, హ్ృదయ పూరవకంగా కృత్జఞత్లు తెలియజేస్తున్యాం. 

 
విదాయత్మక ప్రసంగాలలో ఒక అంశానిా గురించి చరిిసూు, దూరాన్వయం కలిగిన్  ఇత్ర విషయాలను 

కూడా ప్రసాువిస్తుంటాం. ప్రసంగాలను రాత్లోకి కుద్ధంచేటపుపడు ఆ ఇత్ర విషయాలను త్గిన్ంత్ మరకు 
త్గిొంచుకోడంవలో,  ప్రసంగ కరు చెపపదలుచుకున్ా అసలు విషయం పాఠకులకు నేరుగా అందుతుంద్ధ.          
ఈ సంకలన్ంలో చేరిిన్ ప్రముఖుల ప్రసంగ పాఠ్లను రాత్లోకి కుద్ధంచడంలో ఈ పదితిని పాటించాం.  
ప్రసంగ పాఠ్లకు మొదట, చివర ఉంచిన్ ఒంటి ఉల్లోఖ్న్యలను దృష్టిలో ఉంచుకొని వటి నుంచి విషయానిా 
గ్రహించమని పాఠకులను కోరుతున్యాం.  ఈ ప్రసంగ పాఠ్ల ప్రథ్మ్మక ప్రతులు త్యారు చేస్టన్ పరిశోధ్క 
విదాయరి ిమ్మత్రులు శ్రీ యస్. చంద్రయయ, శ్రీ మంత్రి మల్లోష్ లకు ఈ సందరభంలో శుభాకాంక్షలు.  

 
ఈ సంకలన్యనిా ప్రపంచ వాయపుంగా ఉన్ా తెలుగు భాషాభిమానులందరికి అందుబాటులోకి తేవాలని 

సంకలిపంచాం. అభిరుచి కలవారు ఈ సంకలన్యనిా www.languageinindia.com అనే వెబ్ చిరున్యమా 
నుంచి పొందవచుి. 
21-02-2017        - డా. పమ్మమ పవన్ కుమార్ 
హైదరాబాదు           సంపాదకుడు 
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అధ్ూక్షుల ప్రసంగ పాఠం 
 (ఆచారయ తుమమల రామకృషణ, అధ్యక్షులు, తెలుగు శాఖ్,  

 సదస్తస ప్రరంభోత్సవంలో చేస్టన్ ప్రసంగ పాఠ్నిా ఇకకడ ఇస్తున్యాం.) 
  
 ‘ఈ విదాయసంవత్సరం(2016-2017) హైదరాబాదు విశవవిదాయలయం తెలుగు శాఖ్లో నిరవహిస్తున్ా 
జాతీయ సదస్తస ఇద్ధ. ముఖ్యంగా ఆధునిక యుగంలో ప్రపంచీకరణ అనేద్ధ ఎంత్ ప్రభావానిా చూపిందో 
మన్ందరికీ తెలుస్త. అందుకనే ఇద్ధ ప్రపంచీకరణ యుగంగా మారిపోయింద్ధ. ప్రపంచీకరణ యుగంలో 
భాషాభివృద్ధి వ్యయహాలు: తెలుగు అనే అంశంపైన్ రెండు రోజులు జాతీయ సదస్తస నిరవహించాలని చాలా 
త్కుకవ సమయంలోనే అనుకున్యాం. ఈ విశవవిదాయలయంనుంచి మన్కు కొంత్ ఆరిిక సహాయం అంద్ధంద్ధ. 
ఇకకడున్ాటువంటి వాళ్ళను దృష్టిలో ప్టుికుని, వివిధ్ ప్రంత్యలనుంచి ఆయా రంగాలలో నిషాణతులైన్వారిని 
పత్ర సమరపణ చేయమని కోరటమైంద్ధ. అలాగే ఈ సమావశంలో కీలకోపన్యయసం ఎవరిద్ధ ఉంటే బాగుంటుంద్ధ 
అని అనుకున్ాపుపడు అందరికీ కనిపించిన్ వయకిు ఒకే ఒకరు– డా. ఏ. బి. కె. ప్రసాద్ గారు. నిజానికి ఆయన్ 
గురించి ఎవరైన్య పరిచయం చేసేు అద్ధ మన్లిా మన్ం త్కుకవ చేస్తకున్ాటోవుతుంద్ధ.  ఆయన్ ఒక ఐదు, ఆరు 
దశాబాలాు పత్రికారంగానికి ఎన్ల్లని సేవచేస్ట, బహుశా చాలా పత్రికల ఆవిరాభవానికి, వాటి వికాసానికి, వాటి  
ఉన్ాతికి దోహ్దపడ్డన్టువంటి మహానుభావుడు. ఎకకడా రాజీపడన్టువంటి వయకిు. అలాగే స్తదరుడు జంధాయల 
ప్రభాకర రావు గారు ముఖ్య అతిథిగా రావటం సంతషానిా కలిొస్తుంద్ధ. మన్కు ఈ సదస్తసలో భాషాశాసానాిా 
క్షుణణంగా అధ్యయన్ం చేస్టన్ ప్దాలు రామన్రస్టంహ్ం గారు, ఉషాదేవి గారి లాంటి వారు ఉన్యారు. 
 

శాస్త్రం అనేమాటను పకకన్ప్టిి భాష అనే మాటను తెలుస్తకున్ాటోయితే, మన్కు ఈ భాష అనేద్ధ 
ఎంత్ ముఖ్యం అంటే- బహుశా భాష అనేదే ల్లకపోతే ఈ మాన్వ ప్రపంచంలో మాన్వ సంబంధాలనేవి 
ఉండేవి కాదేమో. భాష అనేదే ల్లకపోతే ఈ అభివృదినేద్ధ ఉండేద్ధ కాదేమో. భాషనే ల్లకపోయిన్టియితే మన్ం 
ఊహిస్తున్ా ఈ మొత్ుం ప్రపంచానిా మన్ం అరిం చేస్తకునేవాళ్ళం కాదేమో. ఎందుకంటే భాష ఒక వినియోగ 
సాధ్న్ం. ఒక వయకిునుంచి ఇంకోవయకిుకి సమాచారానిా అంద్ధంచే ఒక గొపప సాధ్న్ం. ఇక ప్రపంచీకరణ 
యుగంలో ఈ భాషాభివృద్ధికి ఎలాంటి వ్యయహాలు అనుసరించాలి అనుకున్ాపుపడు,  ఎకకడో ఏదో జరిగింద్ధ. 
జరగకపోతే ఎందుకీ వ్యయహాలు. నిజానికి, ఏ భాషైన్య ఆ భాష అస్టుత్వం ఆ భాషకుంటుంద్ధ. ఆ 
భాషావయవహ్రులు ఈ భూమీమద ఉన్ాంత్ వరకు ఆ భాష బతికుంటుంద్ధ. భాషను బతికించేవి ఈ గ్రంలులు, 
ల్లదా శాసాాలు అని నేను ఇపపటికీ అనుకోవటం ల్లదు. భాషను బతికించేద్ధ ప్రజలు. అందువలోనే ప్రపంచ 
దేశాలన్నా చూస్టన్పుపడు మన్ం సూిలంగానైన్య అభివృద్ధి చెంద్ధన్ దేశాలనిా కూడా అమెరికా, రషాయ, చైన్య, 
జపాన్, జరమన్న వరందరూ కూడా వాళ్ళ వాళ్ళ మాత్ృభాషలోో విదయను అభ్యస్టసూు ఉంటే, మొత్ుం వయవహారాలన్నా 
వాళ్ళ మాత్ృభాషలోో జరుపుతూ ఉంటే, కేవలం భారత్దేశంలాంటి అభివృద్ధి చెందుతున్ా దేశంలో విభిన్ా 
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జాతులు, విభిన్ా సంసకృతులు, విభిన్ా ఆచార వయవహారాలు ఎనోా సంకిోషిత్లున్ాటువంటి భారత్దేశంలో 
ప్రతేయకించి ఒక భాష ల్లకపోవటం వయవహారంలో, ప్రతి ఒకకరు దేశీయ భాషలోో ఉన్ాటువంటి పరిజాఞన్ం 
ఇత్రత్ర రంగానికి ఉపయోగపడదు అని ఒక ముద్ర వయటంత ఇకకడ కొంత్కాలం సంసకృత్ం, ఆ త్రావత్ 
ఆంగోం మొత్ుం జీవిత్యనిా ప్రభావిత్ం చేస్టంద్ధ. అందువలో ఈ భాష అనేద్ధ ఎవరికోసముంద్ధ? ముఖ్యంగా 
ప్రజలకోసం ఉందా? ప్రజలకోసమ అయితే మొత్ుం శాస్త్ర, సాంకేతిక విజాఞన్యలు ఇవన్నా కూడా ఆ భాషలో 
ల్లకపోవటం. ఇపపటికీ మన్కు ఏదైన్య ఒక ఆధారం, ఒక అంశానిా నిరూపించాలి అని అనుకుంటే మన్ం 
ఎకకనుాంచి చూసాుం మన్ం వదాలంటం, పురాణాలంటం, ల్లదా కావాయలంటం, ఇతిహాసాలంటం, ల్లదా 
ప్రబంధాలంటం. నిజానికి ఇవన్నా కూడా రాయబడ్డంద్ధ తెలుగువాళ్ళ భాషలో కాదు. 

  
తెలుగు భాష చచిిపోతుందని ఒక పకక ప్రచారం జరుగుతంద్ధ. భాష చచిిపోతుందనే మాట నేను 

ఈ రోజుకూ ఒపుపకోను. ఇంకోరోజుకు కూడా. మన్కు న్గరాలు, పటిణాలు, పలెోలనిా మొత్ుం జన్యభా 
ప్రపంచవాయపుంగా ఏ భాషలో వాళ్ళళ వయవహారం న్డుపుతున్యారు. ఎంత్మంద్ధ అమెరికాలో సెటోయాయరు. 
ఎంత్మంద్ధ ఆంగోంలో మాత్రమ వయవహారాలు న్డుపుతున్యారు. ఇటో చూస్టన్పుడు మన్ వ్యయహాలు ఎందుకు 
మారుికోవాలి అన్ాపుపడు సమకాల్లన్ సమాజానికి అనుగుణంగా మన్ం భాషను అభివృద్ధి చేస్తకోకపోతే 
వెనుకబడ్డపోత్యం. నిజానికి ఆంగోం ఎందుకు ముందుకొచిిందంటే, ఆంగోంలో చదువుకున్ావాళ్ళకు 
ఉదోయగావకాశాలు ఉన్యాయి అని, బ్రిటీష్ణ ప్రభుత్వం ప్రకటించడంవలో ఆంగాోనిా అందరూ ఒక వాయమోహ్ంత 
చదువుకున్యారు. చదువుకుంటే అన్నా వసాుయి రాకుండా ఏమీపోవు. అలాంటి ప్రయత్ాం  మన్ ప్రభుత్యవలు 
చేయకపోవడం. అలాంటి ఆలోచన్ మన్ ప్రభుత్యవలకు రాకపోవటం. ముఖ్యంగా మాన్న్ జీవిత్యనిా ఎకుకవ 
ప్రభావిత్ం చేసేటటువంటి రాజకీయాలు, రాజకీయ న్యయకులు వరందరూ కూడా ఈ సమాజం పటో, ఈ 
ప్రజల పటో, ఈ విదాయవిధాన్ంపటో, ఈ ఉదోయగావకాశాల పట ో శ్రదిచూపకపోవటం. 

  
కేవలం భాష అంటే ఒక సాహిత్యయనికి సంబంధంచిందేన్య? మన్ం చరిత్ర పాఠ్లు ఎలా 

చదువుకుంటున్యాం? ఆరిిక, రాజకీయ, భౌతిక, రసాయన్, గణిత్ శాసాాలు ఎలా చదువుకుంటున్యాం? 
కొంత్వరకు మాత్ృభాషలో చదువుకుంటున్యాం. ఆ త్రువాత్ మాత్ృభాషలో మన్కు త్గిన్టువంటి గ్రంలులు 
ల్లవు అనే అభిప్రయంత ప్రతి ఒకకరు కూడా ఆంగో విదయను అనుసరించక త్పపడంల్లదు. ఇలా అనుసరిసూు 
వెళ్ళళన్పుపడు మన్వాళ్ళందరికీ కూడా... పోన్న మన్వాళ్ళందరూ ఆంగోం నేరుికొని మహాకవులు ఒక షెలో్ల, 
కీటుసలోాగా అయాయరా? ఓ బైరన్, షేక్సస పియర్ లాగా, ఓ జాన్సన్ లాగా, ల్లదా ఓ బెరాాండ్ షా లాగా 
త్యారయాయరా? ల్లదూ ఇంకా ఓ గొగోయ్ లాగానో, టాల సాియ్ లాగానో, ఓ తురిొనోవ్ లాగానో, ఓ గోరిక 
లాగానో, ఓ మొపాసా లాగానో ఏమైన్య త్యారయాయరా? బహుశా మన్ జీవిత్యలు  రెంటికి చెడి రేవళ్ళలాగా 
త్యారయాయయి. అటు ఆంగోంలోనూ, ఇటు మాత్ృభాషలోనూ నిషాణతులు కాల్లకపోయాం. అందువలో 
మాత్ృభాషలిా మన్ం  అభివృద్ధి చేస్తకోవాలి. ఇపపటికీ మన్ం ప్రరిన్ సమయంలో సంసకృత్ శోోకాలమీదనే 
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ఆధారపడుతున్యాం.   గురజాడ రాస్టన్ ఒక దేశభ్కిు గీత్యనిా మన్ం పాడడం ల్లదు.      మన్ వాయమోహ్ం ఎలా 
ఉందంటే అపపటికే త్యారుచేయబడి ఒక నిరామణానిా మన్ం ద్ధగుమతి చేస్తకోవడంలోనే ఉన్యాం. నిజానికి 
మన్కు ప్రపంచవాయపుంగా జరగాలిసన్టువంటి అనువాదాలు జరగల్లదు. శాస్త్రమూ కాన్న, కళ్లూ కాన్న, ఏ 
రంగమూ జరగల్లదు. కేవలం ఒక జిజాఞసత కొనిా ముఖ్యమైన్ గ్రంలులు మాత్రమ మన్కు 
అనువాదమయాయయి. అవికూడా కొంత్మంద్ధకి మాత్రమ పరిమ్మత్మైపోయాయి. అలాకాకున్యా మొత్ుం 
మాన్వ ప్రపంచానికి సంబంధంచిన్ జాఞన్ సారమంత్యకూడా మాత్ృభాషలో లభ్యమైతే మాత్ృభాషలో 
నేరుికోవడం చాలా స్తలభ్ం. ఇపపటికీ మన్ందరం కూడా leave letter రాసేు, I am suffering with 
fever. So, I am unable to attend the class.  Kindly permit … అని రాసాుం. ఈ చిలుక 
పలుకులు త్పప అయాయ! న్య బాధ్ ఇద్ధ, న్య కషిమ్మద్ధ. న్య దుుఃఖ్మ్మద్ధ. న్య కన్నాళ్ళళవి. అని సవత్ంత్రంగా అభివయకుం  
చేయల్లకపోతూ ఉన్యాం.  

 
భాషను వివిధ్ ప్రసార మాధ్యమాలోో మన్కున్ా రేడ్డయో, టెలివిజన్, పత్రికారంగం, అనేకం ఇవన్నా 

కూడా ఎంత శరవగంగా వచేిసాయి. మన్కు తెలియకుండానే మన్ం పరాయీకరణకు లోన్వుతున్యాం. 
ప్రపంచీకరణ యుగంలో భాషా వ్యయహానిా, భాషా అభివృద్ధిని ఎలా చేస్తకోవాలి?. గ్రామీణ సాియినుంచి, 
భాషావయవహ్రులనుంచి పదసేకరణ జరగాలి. మండల సాియినుంచి ఆయా మండలాలోోని ప్రతేయక 
పదప్రయోగాలను అనిాంటిన్న తెచుికోవాలి. జిలోాసాియినుంచి నిఘంటువులు రావాలి. ఒకోక జిలోాకు ఒకోక 
నిఘంటువు రానేల్లదు. ఒకోక జిలోాకు ఒకోక విజాఞన్శాస్త్రం వసేు త్ప్పపమీ ల్లదు. ఎపపటికపుపడు మన్ం 
మారేటటువంటి సమాజంలో మన్ అభిరుచుల మరకు, ఇషాిల మరకు మన్ ఆలోచన్ల మరకు... కన్నసం 
ఉపాధ ల్లకపోతే ఏ విదయకూడా బతుకదు. అందువలో విదయలన్నా కూడా ఉపాధ పరంగా ఉండాలి. మన్ 
స్టలబస్ లు కూడా ఎపపటికీ ఇదే స్టలబస్ లు. ఇరవై, ముప్ఫప, న్లభై, యాభై, అరవై ఏళ్ళళగా ఎకకడ ఏ 
పాఠ్యంశాలు మారడం ల్లదు. ఇవన్నా మారన్ంత్వరకు మన్ జీవిత్యలు ఇలాగే ఉంటాయి. అందుకే ఇలాంటి 
సదస్తసలు నిరవహించి ఎలాంటి వ్యయహాలత మన్ం ముందుకు వెళాళలో నిరాేశంచుకొవాలిస ఉంటుంద్ధ.  

 
ఇపుపడే ప్రభాకర్ గారు ఓ మాటన్యారు. అయాయ! ఆన్ లైనోో బయటి దేశాలోో ఉన్ావాళ్ళకు తెలుగును 

బోధంచకూడదా?- అని. త్పపకుండా బోధంచవచుి. ఎందుకంటే మాధ్యమాలు మారిన్పుపడు మన్ం కూడా 
మారాలి. మన్ం వటిన్నిాంటిన్న అధగమ్మంచి కొంచెం మన్ సమాజానిా మన్ పిలోలకు ఇంకొంత్ మెరుగాొ 
అంద్ధంచాలంటే మన్మం చేయాలి?. అందుకునే ఒక సమాజానిా అరిం చేస్తకోవాలంటే- ఒక కన్ాడ 
సమాజానోా, త్మ్మళ్ సమాజానోా, మళ్యాళ్ సమాజానోా ల్లదా ఒక సమూహానోా, ఆ ప్రజలను అరిం 
చేస్తకోవాలంటే మన్కున్ా ప్రధాన్ ఆధారం ఒకటే- సాహిత్యం. కాబటి ి ఈ జాతీయ సదస్తసలో కొనిా 
ఆలోచన్లను మీ ముందు ప్టిాను. ఇవన్నా న్య మన్స్తలో ఉన్ాటువంటి ఆలోచన్లు. నేను సంఘరషణ 
పడుతున్ాటువంటి ఆలోచన్లు. వటిని ఏయ్య రంగాలు ఎటోా వృద్ధి చేయాలి?   ఇపుపడే ప్రథ్మ్మక, మాధ్యమ్మక, 
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ఉన్ాత్ సాియులోో దీనిా పరిరక్షంచే వయకుులు ల్లరు. ఒక జవాబుదారీత్న్ం మన్ వయవసిలో ల్లకుండా పోయింద్ధ. 
అద్ధ రాన్ంత్వరకు కూడా గొపప ఫలిత్యలను సాధంచల్లము.   మన్కు ముందు జీవించిన్ మహాశాస్త్రవత్ులు 
కాన్న, మహాకళాకారులు కాన్న ఇవన్నా మన్కు ఇచిిపోయారు. వాటిని మన్మంత్య నిలబెటుికోవాలి. మన్కు 
అనుకూలంగా అంటే మన్ం ముఖ్యంగా భాషను, రాయడానికా? మాటోాడటానికా? చదవటానికా? 
వయవహారాలు న్డపటానికా? పండ్డత్ వరాొనిా త్యారు చేయటానికా? ముందు ఆ వ్యయహాలనిాంటిన్న మన్ం 
నిరిమంచుకోవాలి. దానికి త్గొటుిగా స్టలబస్ ను త్యారు చేస్తకోవాలి. ఇంత్కన్యా న్య దగొర ఏమీల్లవు కాబటిి, 
మన్కు ముఖ్య అతిథిగా విచేిస్టన్ ఆచారయ జి. ప్రభాకర రావు గారు త్న్ ఉపన్యయసానిా ఇవవవలస్టంద్ధగా 
కోరుతున్యాను’ 

••••• 
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ముఖ్ూ అతిథి ప్రసంగపాఠం 
(ఆచారయ జె. ప్రభాకర రావు, డైరెకిర్, సెంటర్ ఫర్ ద్ధ సిడ్డ ఆఫ్ ఫారిన్ లాంగేవజెస్, హైదరాబాదు 
విశవవిదాయలయం, సదస్తస ప్రరంభ్ సమావశానికి ముఖ్య అతిథిగా విచేిస్ట ప్రసంగించారు. వారి ప్రసంగ 
పాఠ్నిా ఇకకడ ఇస్తున్యాం.) 
 

‘వద్ధక మీదున్ా ప్దాలకు, అలాగే మ్మత్రులు, సహ్చరులందరికీ, విదాయరిిన్న, విదాయరిులందరికీ 
న్మసాకరాలు. ప్రపంచీకరణ నేపథ్యంలో ఎటువంటి వ్యయహాలను అనుసరించాలి? ముఖ్యంగా తెలుగు భాషకు 
సంబంధంచి- అనే అంశంమీద ఇవావళ్ జాతీయ సదస్తస జరగటం, దానికి మన్ విశవవిదాయలయ తెలుగు 
విభాగం ముందుకు రావడం చాలా సంతష్టంచదగొ విషయం. ఎందుకంటే భారతీయ భాషలన్నా కూడా 
తెలుగుతపాటు ఇవాళ్ ప్రపంచీకరణ నేపథ్యంలో కనుమరుగయ్యయ అవకాశం ఉంద్ధ. దానికి కారణాలు అనేకం.  
 

మన్ భారత్దేశంలో మన్ భాషలనే కనుక తీస్తకుంటే, గత్ వందేళ్ళ చరిత్రలో మన్ం మూడు దశలను 
ముఖ్యంగా చూడవచుి. ఒకటి బ్రిటీష్ వారున్ాపపటి భారతీయ భాషలు, సావత్రంత్రాన్ంత్రం పారిశ్రామ్మకీకరణ 
నేపథ్యంలో భారతీయ భాషలు, ఇవాళ్ ప్రపంచీకరణ నేపథ్యంలో భారతీయ భాషలు. మన్ందరికీ తెలుస్త-
బ్రిటీష్ వారి కాలంలో వాళ్ళ అవసరాల కోసం అన్ండీ, ఇంకోదానికోసమన్ండీ- భారతీయ భాషలకు 
వాయకరణాలు రాయటం, త్యారుచేయించటం మొదలైన్వాటిపై  కొంత్ కృష్ట జరిగింద్ధ. త్రువాత్, 
పారిశ్రామ్మకీకరణ వచేిటపపటికే, ఎకుకవ public sector under taking ను ప్టిడం, మన్ భారత్ ప్రభుత్వ 
రంగ సంసిలను ఎకుకవగా సాిపించటం, అలాగే మన్వాళ్ళళ ఎవరైతే- టాటా అన్ండీ, బిరాో అన్ండీ… 
వళ్ళందరూ కూడా ఎకుకవ సంసలిను సాిపించడంవలో భారతీయ భాషలకు ప్దా threat అంటామ... 
అటువంటిదేమీ రాల్లదు. అయితే ఇవాళ్ ప్రపంచీకరణ నేపథ్యంలో ఎపుపడైతే Capital అనేద్ధ హ్దాులు దాటి 
వెళ్ళతుందో, అలాగే మన్దేశంలో కూడా ఇపుపడు   Foreign Direct Investments (F.D.I) లు చాలా 
ఊదరగొడుతున్యాయి, మము ఇసాుము, మీరందరూ వచేిసెయయండ్డ మాదగొరకు అని. ఇవన్నా వస్తున్ా 
నేపథ్యంలో భారతీయ సంసకృతికి కానివవండీ, భారతీయ భాషలకు కానివవండీ, వటిని అభివృద్ధి చేయవలస్టన్ 
అవసరం - ఇవాళ్ళి పరిస్టితులకు అనుగుణంగా-  ఏరపడ్డంద్ధ. 

 
అలాగే మన్కు టెకాాలజీ కూడా మారుతంద్ధ. ఈ మారుతున్ా టెకాాలజీకి అనుగుణంగా మన్ 

భాషలిా, భాషా విధాన్యలిా, ఇవన్నా కూడా మారుికోవలస్టన్ అవసరం ఉంద్ధ. మీకందరికి తెలుస్త, ఈ మధ్యలో 
భారత్ ప్రభుత్వం New education policy అని ఒకటి తీస్తకొచిింద్ధ. దానిమీద చరిలు దేశమంత్య కూడా 
బాగానే జరిగాయి. అయితే ఆ పాలసీలో భాషా విధాన్ం గూరిి చాలా త్కుకవ చరి జరిగింద్ధ. నేను 
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అనుకోవటమైతే ఏ education policy కి అయిన్య ముఖ్యం-భాషా విధాన్ం.   భాషా విధాన్యనిా మన్ం 
సరిగా రూపొంద్ధంచుకోకుండా, ఏ education policy అయిన్య మన్ం చేసామంటే అద్ధ అసంపూరేు. 
అయిన్యగాన్న మన్ పాలకవరాొల దృష్టి వరుగా ఉంద్ధ. కాబటిి, ఒక మన్ మాట వాళ్ళళ విన్ల్లదు. ఇపుపడు 
భారతీయ భాషలకు మన్కు Central Institute of Indian Languages (CIIL) అనేద్ధ ఒకటి 
ప్టిారు. మొదటో్ల దాంటో్ల మంచి కృష్ట జరిగింద్ధ. కాన్న, ఇవాళ్ దానిా దాదాపు మూసేసే పరిస్టితి వచిింద్ధ. 
దానికి కారకులు ఎవరు? పాలకులు కారణం. మన్మూ కారణం! ఎందుకంటే ఇద్ధవరకు భారతీయ భాషలకు 
సంబంధంచి అనేక అధ్యయన్యలు ఆ  CIIL లో జరిగాయి. రాను రాను ఇవాళ్ దానిా ఏంచేయాలో తెలియని 
పరిస్టితి. నేను ఢిల్లో వెళ్ళళన్పుపడు Human Resource Development (HRD) లో చాలాసారోు చెపాపను. 
దానిా పూరిుగా మారాిలి. మళో్ల దానికి ఓ కొత్ుదన్యనిా తీస్తకురావాలి అని. మన్ం ఎంత్చెపిపన్యగాన్న వాళ్ళళ 
విన్రు. నేను ఎవరిన్న ఏమీ నింద్ధంచడం ల్లదు.  ఢిలో్లలో ఒకరకమైన్టువంటి అభిప్రయం ఉంద్ధ. ఏమంటే- 
వదాలు, ఉపనిషతుులు.. అంతే! దాని మూలాన్ ఏమౌతుంద్ధ? మరి హింద్ధ ఇనిస్టిటూయట్సస అన్నా బాగా 
న్డుస్తున్యాయ్య. Central Institute of Hindi… ఇంకా హిందీకి సంబంధంచిన్ అనేక సంసిలున్యాయి. 
అవన్నా బాగానే న్డుస్తున్యాయ్య. CIIL మాత్రమ ఎందుకు న్డవదు. అదో ప్రశా.  

 
అయితే ఇదే ప్రపంచీకరణ నేపథ్యంలో, మన్ం యూరప్ భాషలిా తీస్తకుంటే వాటిలోో ఏం 

జరుగుతుంద్ధ. వాళ్ళళ యూరోపియన్ యూనియన్ ఒకటి ప్టుికున్యారు. యూరోపియన్ యూనియన్ లో 
దాదాపు 26 భాషలున్యాయి. యూరోపియన్ యూనియన్ ఏ డాకుయమెంటైన్య ఈ 26 భాషలోోకి 
అనువద్ధంచాలిసందే. అద్ధ త్పపనిసరి. దానికోసం ఈ అనువాదం కోసం యూరోపియన్ యూనియన్ మొత్ుం 
బడెాట్స లో 16% ప్రతీ సంవత్సరం వెచిిస్తుంద్ధ. ఎందుకని-యూరోపియన్ యూనియన్ లో చిన్ా దేశాలు, ప్దా 
దేశాలు అన్నా ఉన్యాయి. అయిన్య గాన్న ప్రతివాళ్ళకు కూడా వారి భాషమీద, వాళ్ళకు  మకుకవ ఎకుకవ. 
ఎందుకంటే భాషను వాళ్ళళక మాన్వ హ్కుకగా పరిగణిసాురు. న్య భాషలో చదువుకోకుండా న్య భాషలో 
మాటోాడిం త్పుప. దానిా ఎవరూ కాదన్ల్లరు. అదొక మాన్వ హ్కుక. యునెస్తక రికగిాషన్ ప్రకారం `It is the 
human right. Education in mother tongue is human right’ అని. దానిా ఎవరూ 
కాదన్టానికి వల్లోదు. కాకపోతే మన్ పాలకుల దగొరకు వచేిసరికి, కారణాలు ఏవైన్యకాన్న మొత్ుం తుంగలో 
తొకాకరు. తొకిక వాళ్ళళ ఏమంటున్యారు?  మొత్ుం రెండు తెలుగు రాషాాలోోకూడా గవరామెంట్స సూకళ్ళన్నా 
ఇంగీోష్ణ మాధ్యమంలో మొదలుప్టిారు. సరే దీనికి అనేక రకాలైన్ సామాజిక, ఆరిికమైన్టువంటి డ్డబేట్సస 
ఉన్యాయి. దానిలోకి పోదలుచుకోల్లదు. న్య దృష్టిలో ఈ డ్డబేట్స కు కారణంకూడా ప్రభుత్యవల్ల. ఎందుకంటే 
మమమలాందరీా తెలుగు నేరుికోమంటున్యావు. ఉదోయగాలకు వెళ్ళళటపపటికి ఇంగీోష్ణ కావాలి మాకు. మమెపుపడు 
ఇంగీోష్ణ నేరుికోవాలి? తెలుగులో మమెందుకు చదవాలి?  అద్ధ గవరామెంట్స సూకలుగాన్న, ప్రైవట్స సూకల 
గాన్న, ఏదైన్య గాన్న, ఎందుకు చదవాలి? … అంటే ఏమ్మటి? తెలుగు రాషాాలకు ఒక సరైన్ భాషావిధాన్ం 
ల్లకపోవటంవలో వస్తున్ా సమసయలివి. ఆ భాషావిధాన్ం గూరిి ఆచారయ ఉమామహేశవరరావు మొదలైన్ వాళ్ళళ 
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కొంత్ కృష్టచేసారు. కాకపోతే ఏమౌతుందంటే, దేనికెళ్ళళన్యగాన్న ఆరిికమ మూలం. అద్ధ ప్రత్యక్షంగానైన్య, 
పరోక్షంగానైన్య! ఇవాళ్ మన్కు F.D.I. లు రావాలి. కాబటిి మన్ం అందరం ఇంగీోష్ణ నేరుికోవాలి. దానికి 
కూడా పోన్న ఏదైన్య సమగ్ర విధాన్యనిా అవలంబించారా అంటే అదీ ల్లదు. అకకడున్ా టీచరోను ఒక ఆరెాలోో, 
మూణ్ణణలోో ఇంగీోష్ణలో ట్రైనింగ్ ఇచిి, ఇంగీోష్ణ చెపపమన్యారు- అదేదో స్టనిమాలో చూపించిన్టుి. జీవిత్యంత్ం 
నేరుికుంటేగాన్న భాషరాదు. ఏ భాషనైన్య టాల సాియ్ గాన్న, షేక్సస పియర్ గాన్న మం భాషలో నిషాణతులం అని 
ఎపుపడూ చెపపల్లదు.   వళ్ళకు భాష నేరపడం ఎలా వస్తుంద్ధ? ఎందుకు చేశావంటే, చేశాం. అయిందంటే 
అయింద్ధ. దానిమూలంగా ఏమౌతుంద్ధ? పాపం ఇవాళ్ ఉదోయగానికి వెళ్ళు మన్వాళ్ళకు ఇంగీోష్ణ రావటంల్లదని 
మలి్లనేషన్ల కంప్న్నవాళ్ళళ  వెన్కుక పంపించివస్తున్యారు. అంటే ఏమ్మటి? ఇందాక రామకృషణ గారు చెపిపన్టిు 
రెంటికీ చెడి రేవళ్ళమయాయం మన్ం. ఇటు తెలుగు రాదు, అటు ఇంగీోష్ణ రాదు. మన్ందరికీ తెలుస్త- 
మాత్ృభాష వసేుగాన్న ఏ విదేశీ భాషను సరిగాొ నేరుికోల్లవు. పూరవం మన్ వాళ్ళందరూ కూడా తెలుగు బాగా 
మాటోాడగలిగేవారు కనుక వారికి ఇంగీోష్ణ కూడా బాగా వచిింద్ధ. ఆ రకంగా కన్నసం చెబితే మన్ం,  తెలుగుకీ 
కొంత్వరకు సహాయంచేస్టన్వాళ్ళమవుత్యం. వాళ్ళకు ఇంగీోషూ వస్తుంద్ధ.  ఉదోయగమూ వస్తుంద్ధ.   

 
ఇంకో విషయం నేను ప్రసాువించదలుచుకున్ాదేమ్మటంటే- ప్రచీన్ భాషను ఒకటి ప్టిాం మన్ం. 

అసలద్ధ ఎందుకు ప్టిామో తెలియదు. సరే! ఒక రాష్ట్రం బాగా గటిిగా పటుిపటిింద్ధ. ఆ రాష్ట్రం చాలా 
ప్రభావవంత్మైన్ రాష్ట్రం కాబటిి. రాజకీయంగా పలుకుబడ్డ ఉన్ా రాష్ట్రం కాబటిి. వాళ్ళకు వాళ్ళ భాష కావాలని 
చేసారు. అదృషివశాతుు మన్కు కూడా వచిింద్ధ. వచిిందాంటో్ల మన్ం ఎంత్వరకు దానిా 
ఉపయోగించుకుంటున్యాం? ఇంత్వరకు మన్ం త్మ్మళ్ంగాన్న, కన్ాడ వాళ్ళళగాన్న తీస్తకున్ాటుిగా ప్రచీన్ 
భాషకు సంబంధంచిన్ పరిశోధ్న్లను ఇంత్వరకు మన్ం సరిగాొ నిరవహించల్లకపోయాం. అంటే ఒక 
సమగ్రమైన్ పరిశోధ్న్ చేయల్లకపోయాం. ఆ నిధులను వినియోగించుకోల్లకపోయాం. దాంటో్ల కూడా త్పుప 
మన్దే అవుతుంద్ధ. అసలు ఆ పరిశోధ్న్ ఎలా జరగాలి? అనే దానిమీద ఏ రకమైన్ అభిప్రయమూ,           
ఏకాభి ప్రయమూ అనే మాట అటుప్టిి అసలు అభిప్రయం ల్లదు మన్కు. ప్రచీన్ భాష పరిశోధ్న్ అంటే     
ఏ విధ్ంగా జరగాలి? ఇపుపడు జరమన్ గాన్న, రషయన్ గాన్న, ఫ్రంచ్ గాన్న వళ్ళందరూ కూడా ప్రచీన్ భాషలో ో
పరిశోధ్న్ను ఏ రకంగా చేసారు? అనేదానిా ఒకసారి మన్ం వాళ్ళ అనుభ్వానిా, అద్ధ ఎంత్వరకు మన్కు 
ఉపయోగపడుతుందో అంత్వరకు  ఉపయోగించుకొని పరిశోధ్న్ చేయాలి. ఆ రకమైన్ ప్రయత్ాం ఇంకా 
మన్ం చేయటంల్లదు.  అద్ధ ఒక Academic activity గానే ఉండాలా? దానికి ఇవాళ్ళి భాషకు అనుసంధాన్ం 
చేస్ట ఇవాళ్ భాషను ఎలా అభివృద్ధి చేయాలి? అనే దానిమీద ఆలోచించగలగాలి. అయితే ఒకక ప్రచీన్ భాషను 
ఎపుపడో 11 వ శత్యబా భాషను అనుసంధానించి దాంటో్ల ఉన్ాటువంటి, ఆ పరిణామ క్రమం ఎలా జరిగిందని 
మన్ం ఆలోచించి, భాషా న్వకరణం గూరిి మాటోాడుతున్యాం కాబటిి, అని మన్ం అనుసంధాన్ం 
చేస్తకోల్లకపోయిన్పుపడు దానివలో ఉపయోగం ఏమీ ఉండదు.  
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ఉమామహేశవర రావు గారిలాంటివాళ్ళళ సైబర్ సేపస్ ను ఉపయోగించి, భాషలిా కొంత్వరకు మన్ం 
కాపాడొచుి అని అంటున్యారు. నిజమ, చేయొచుి కొంత్వరకు. అలాగే ఇందాక తుమమల రామకృషణగారు 
చెపిపన్టిు ఆన్ లైన్ కోరెసస్ అవన్నా వచాియి ఇవాళ్. టెకాాలజీని ఉపయోగించి మన్ం ఇవాళ్ భాషలిా 
కాపాడుకునే అవకాశం ఉంద్ధ. భాషలిా ప్రచారం చేసే అవకాశం ఉంద్ధ. ఇవన్నా మన్కు ప్రపంచీకరణ 
యుగంలో భాషలిా కాపాడుకోవటానికి కొత్ు వ్యయహాలు. అంటే యు.కె.జి. నుంచి 10 వ త్రగతి వరకు 
తెలుగుండాలి. … ఇవన్నా మామూలువ!  ఇపపటివరకు మన్ం ప్డుతూవస్తున్ా డ్డమాండో! అవన్నా ఉండాలి. 
ఇవి ముఖ్యమని నేను చెపపడంల్లదు. వాటికి తడు వస్తున్ా సాంకేతికత్ను ఉపయోగించుకొని, మన్ం కొనిా 
కొత్ు వ్యయహాలను అనుసరిసేు భాషలిా పరిరక్షంచుకునే అవకాశం ఉంద్ధ.  భాషలిా ప్రచారం చేసే అవకాశం 
ఉందని న్య అభిప్రయం. ఈ అవకాశం ఇచిిన్ందుకు తెలుగు శాఖ్కు కృత్జఞత్లు చెపూు ముగిస్తున్యాను’ 
 

••••• 
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కీలకోపన్యూసపాఠం 
(డా. ఏ. బి. కె. ప్రసాద్, ఆంధ్రప్రదేశ్ అధకార భాషాసంఘం పూరవ అధ్యక్షులు, ప్రముఖ్ జరాలిస్ి, సదస్తస 
ప్రరంభ్ సమావశానికి విచేిస్ట కీలకోపన్యయసం ఇచాిరు. ఆ ఉపన్యయస పాఠ్నిా ఇకకడ ఇస్తున్యాం.) 
 
 ‘విదాయరిి యువకులకు, ప్దాలకు వందన్యలు. ప్రపంచీకరణ- భాషలపై దాని ప్రభావం అనేవి ఒక 
పటిాన్ తేల్ల వయవహారాలు కావు. చాలా విసాురమైన్టువంటి విషయమ్మద్ధ. అనేక దేశాల భాషలిా ప్రభావిత్ం 
చేస్తున్ాద్ధ ప్రపంచీకరణ.  న్య ముందు మాటోాడ్డన్ ఇదారు మ్మత్రులు చెపిపన్ దానిా బటిి, ఒక అవగాహ్న్ మీకు 
వచిి ఉంటుంద్ధ. అయితే, ప్రపంచీకరణ వెనుక ఉన్ాటువంటి నేపథ్యం కూడా చాలా లోతైన్ద్ధ. అయిన్పపటికీ 
సూిలంగా చెపాపలంటే, ఇపుపడున్ా ఆరిిక వయవసిను అద్ధ పూరిుగా త్యరుమారు చేస్టంద్ధ. సాధారణ వాయపార, 
వరుక సంబంధాలు వరు. భాషలు వరు. కాన్న, ఇపుపడొచిిన్ గోోబల్లకరణ ల్లదా ప్రైవటైజేషన్ ల్లదా న్వకరణ ఇలా 
చాలా ప్పరోత పిలుస్తున్యా, దాని అసలు రహ్సయం ప్రపంచవాయపిత్ంగా ఆరిిక వయవసిలకు ఏరపడ్డన్ ప్రమాదానిా 
వాళ్ళకు వాళ్ళోగా  చేతులారా తెచుికున్ాద్ధ. ప్టుుబడ్డదారీ విధాన్యలిా అనుసరించిన్పుడు తెచుికున్ా సంక్షోభ్ం 
ఇద్ధ. దానిా, ‘తిలాపాపం త్లా పిడ్డకెడు’ అన్ాటుిగా మొత్ుం ప్రపంచంమీద రుదాటం అనేద్ధ ఇపుపడు 
జరుగుతున్ా పని. ముఖ్యంగా 2005-2007 సంవత్సరాల మధ్య ఇద్ధ జరిగింద్ధ. 2007, 2008 
సంవత్సరాలకు వచేిసరికి, అమెరికా, యూరప్ దేశాలు ఇవన్నా కూడా తీవ్రమైన్ ఆరిిక పరిస్టితిని 
ఎదుర్కంటున్ా దశ ఉండేద్ధ. పత్న్మవుతున్ాటువంటి త్మ ఆరిిక స్టితినుంచి త్పిపంచుకోవటం కోసం ఈ 
గోోబలైజేషన్ ను ముందుకు తెచాియి.   
 

అమెరికా చెపిపన్టిు ల్లదా దాని ఆధ్వరయంలో ఏరపడ్డన్ ప్రపంచ బాయంక్స, అంత్రాాతీయ ద్రవయనిధ ఈ 
మూడు కూడా వరిమాన్దేశాలోో గోోబలైజేషన్ ప్పరుమీద గందరగోళానిా సృష్టించాయి. ఇపుపడ్డపుపడే సావత్రంత్రం 
పొంద్ధన్ వరిమాన్ దేశాలు త్మ త్మ ఆరిిక వయవసిల పరిధలోనే ముందుకు వెళ్ళతున్ాటువంటి దశ ఇద్ధ. 
జాతీయ పదితులోో త్మకు న్చిిన్టువంటి పదితులోో ముందుకు వెళ్ళతున్ా సందరభంలో, పారిశ్రామ్మక, 
ఇత్రత్రా అభివృద్ధి ప్పరుత ముందుకొస్తున్ా దశలో వాటి యొకక ఉత్పతుులను (విదేశాల) మన్మీద రుదేా 
అవకాశం ఉంద్ధ. కాబటిి మన్మ ఆరిిక సంక్షోభ్ంలో ఉన్ాపుపడు వటిని వరిమాన్ దేశాల ఆరిిక వయవసిల నుంచి 
వచేి ఎగుమతులిా కాన్న, వటినిాంటిన్న ‘సాిల’ చేసేస్ట, మొత్ుం పాశాిత్య దేశాల ముఖ్యంగా అమెరికా, 
యూరోపియన్ దేశాల యొకక ఎగుమతులిా మన్ సంత్లమీద రుదేాస్ట, మన్ సంత్లిా, సృష్టించుకనే ఉత్పతుులిా 
ఎదగకుండా చేయటమనేద్ధ దీనిలోని ముఖాయంశం. ఆ పదితిలోనే ఇపుపడ్డవన్నా జరుగుతున్యాయి.  

 
రెండవ ప్రపంచ యుదిం త్రువాత్ నూత్న్ ఆరిిక వయవసి ఎకుకప్టిడం ముఖ్యమని చెపిప, దాని 

చాటున్ ముందుగా అమలుచేస్టంద్ధ ఏంటంటే, ‘నూయ ఇన్ైరేమషన్ ఆరిర్’ తీస్తకురావటం.  నూత్న్ సమాచార 
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వయవసి నెలకొలాపలి మన్ం.  ఆ నూత్న్ సమాచార వయవసి ఆధారంగా,  నూత్న్ ఆరిిక వయవసి నిరామణానిా, 
ప్రపంచ ఆరిిక వయవసి నిరామణానిా చేపటిాలని  ప్టుిబడ్డదారీ దేశాల మొకక లక్షయం. దానికి ప్రధాన్మైన్ 
న్యయయకత్వం అమెరికా. అందుకనే సైనిక వయవసి ల్లకుండా పారిశ్రామ్మక వయవసి న్డవదు. పారిశ్రామ్మక వయవస ి
ల్లకుండా సైనిక వయవసి న్డవదు. అందుచేత్ అమెరికాలో ఉన్ా ‘Massachusetts Institute of 
Technology’ (MIT)లో జరుగుతున్ా ప్రయోగాలు కనుక చూసేు... అద్ధ, మరి, - మన్ అధాయపక వరొం 
ఎపుపడైన్య మీకు చెబుతుందో ల్లదో -  ఆ వైపు వెళ్ళతే ఉండేటటువంటి ఆంక్షలు కూడా వాళ్ళకు తెలుస్త కాబటిి, 
దానిా అసలు ముటుికోరు. నోమ్ చామ్ సీక లాంటి మహావిదాయవత్ుకూడా MIT నుంచి వచిిన్వాడే! 
అయిన్పపటికీ, దానిలో జరుగుతున్ా ‘త్ంతు’ను అనేక సందరాభలోో వెలోడ్డచేసారు. ఎందుకంటే, టెకాాలజీ 
బేస్ త వాళ్ళళ చేస్తున్ా పనేమ్మటంటే, మ్మలిటరీ వయవసి దావరా పారిశ్రామ్మక వయవసిను నిలబెటిడం. పారిశ్రామ్మక 
వయవసి దావరానే దానిా అమలు జరిప్పటటువంటి టెకాలాజికల డెవలప్ మెంట్స అంత్య కూడా వారివదా స్టదింగా 
ఉంద్ధ. వరిమాన్ దేశాల స్టితిగతులిా అధ్యయన్ం చేయటం, సాినికంగా ఉన్ాటువంటి అవసరాలను 
తెలుస్తకోవడం వారి ప్రధాన్ విధులోో ఒకటి.   

 
ఈ రకంగా విశవవాయపుంగా వారి ఉత్పతుులను ల్లదా యుదిత్ంత్ర వయవసి ఆధారంగా మొత్ుం 

ప్రపంచానిా చుటుిముటిడం వారి న్నతి. కారణమమంటే, ప్రపంచంలో 150 దేశాలోో అమెరికా 
సాివరాలున్యాయి. ఆ సాివర వయవసిను చూపించి వరిమాన్ దేశాలను జడ్డపించటమనేద్ధ వారి వ్యయహాలోో ఒక 
భాగం.  ఇక, మన్ సంత్లిా దోచుకోవడం కోసం, మన్ం ఉత్పతిు చేస్తకునే దేశీయ సరుకులిా అకకడ్డకి ఎగుమతి 
చేయకుండా చూడటం. దానేామో World Trade center (W.T.O) నియంత్రిస్తుంద్ధ. World bank,  
International Monitory Fund (I.M.F) అనే ఈ రెండు సంసిల ఆధారంగా అమెరికా ఇన్ైరేమషన్ 
టెకాాలజీ మీద పటుి  సాధంచింద్ధ. అనేక రకాలుగా ఇవాళ్ జరుగుతున్ాటువంటి ఐ. టి. ఇండసీాస్ లో 
టెకాలాజికల డెవలప్ మెంట్స కు ఎంత్ పాజిటివ్ అవకాశం ఉందో, అంత్ విరుది సమసయలుకూడా ఉన్యాయి. 
కాన్న, మన్వాళ్ళళ అద్ధ గమనించకుండా చేస్తున్ా పనేమ్మటంటే, ఐ. టి. వచిిన్కొదాీ మన్కు బ్రహామండమైన్ 
అభివృద్ధి జరుగుతుందంటున్యారు. అభివృద్ధి జరుగుతుంద్ధ కాన్న, రెండోవైపున్ జరుగుతున్ా ప్రమాదానిా కూడా 
మన్ం గమనించాలి. అద్ధ సాినికంగా మన్ భాషాభివృద్ధికి సంబంధంచింద్ధన్ ప్రమాదం. ఎందుకన్న- మాన్వ 
సమాచార వయవసిను ప్రవశ ప్టిడంలో భాగమ ఇంటరెాట్స ఇవన్నా కూడా.  

 
నిన్ాగాక మొన్ా ఒక ఐ.టి. రంగంలో ఉన్ా ప్దామనిష్ట రాస్తున్యాడు- దీనివలో డెబెఫబ లక్షల మంద్ధవో, 

తొంభై లక్షల మంద్ధవో ఫిగర్ (సంఖ్య) అంత్గా గురుుల్లదు. వారి సమాచారమంత్య కూడా ఎకకడో పద్ధలంగా 
ఉందని!  వారు త్మ కంపూయటరోలో నిక్షపుం చేస్తకున్ాదంత్య కూడా…   ఈ సమాచారం ఎకకడకు 
వెళ్ళతుందంటే,  ఇవాళ్ ఉన్ా సరవర్స అనిాంటికీ కూడా మీట అమెరికాలోనే ఉంద్ధ. న్న కంపూయటర్ ను 
ఆపుచేయాలంటే, న్న మొత్ుం ఐ. టి. ని పనిచేయకుండా చేయాలంటే వాటిని నియత్రించే సరవర్స అన్నా కూడా 
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అకకడే ఉన్యాయి. ఆ సరవర్స కు సంబంధంచిన్ టెకాాలజీని వాడు మన్కు అంద్ధంచడు. అందుచేత్ ఈ 
రకమైన్టువంటి పరోక్షమైన్ ఒతిుడులవల ోమన్ సమాజాలు ఎటుపోతున్యాయన్ాద్ధ మన్ం ఆలోచించుకోవాలి.  
ఇపుపడు ఆధార్ కారి్ మన్కు ఉంద్ధ కదా! ఆధార్ కు కూడా ఆధారం ఆ అమెరికాయ్య! - అద్ధ మరిచిపోకండ్డ! 
ఎందుకన్న? - ఈ Identification Number, - ఇద్ధ మామూలు సెల ఫోన్స కొనుకోకడానికి, విదయకు, 
తినుబండారాలు తెచుికోడానికి ఆ న్ంబర్ అవసరంల్లదు. ఇపుపడు ప్రతివాడు ఆధార్ కారేి. ఇద్ధ 
‘Intelligence Services’ కి సంబంధంచిన్ద్ధ. - అద్ధ మరిచిపోవదాు.  

 
జస్టిస్ పొటోసావమ్మ అన్యాయన్ - కరాాటకకు జస్టిస్ గా చేస్ట రిటైర్ అయిన్ త్రువాత్, ఈ ఆధార్ 

మన్దేశంలో ప్రవశప్టిిన్ త్రావత్, స్తప్రంకోరిులో ‘రిట్స’ వసాడు. ఆ రిట్స సారాంశం ఏమ్మటంటే, దీనివలో 
మొత్ుం వయకిుగత్ రహ్సాయలను కాన్న, ఆలోచన్లను కాన్న, వటనిాంటిని తీస్తకెళ్ళళ అమెరికాకు అంద్ధంచటం. 
ఇందులో ఎవరు టెర్రరిస్తిలో ల్లకపోతే ఎవరు ప్రభుత్వ కారయక్రమాలకు వయతిరేకమో ల్లదా ఇత్రత్రా 
కారయక్రమాలకు పూనుకుంటాడో వటనిాంటిన్న గమనించేందుకు ఆ ఆధార్ న్ంబరు. ఆ న్ంబరు సరాసరి 
అమెరికాకు పోతుంద్ధ. కాబటిి స్తప్రంకోరిు ఈ ఆధార్ ను వాడటానికి వలుల్లదన్ాద్ధ. సరుకులు కొన్ాపుపడుగాన్న, 
విదాయవయవసిలో గాన్న, ఇత్రత్రాగాన్న ఈ న్ంబర్ ను వాడటానికి వలుల్లదు అని చెపిపంద్ధ. వయకిుగత్ సేవచఛకు, 
రాజాయంగం గురిుంచిన్ ప్రథ్మ్మక హ్కుకలకు ఇద్ధ విరుదిమైంద్ధ అని - ఆయన్ జస్టిస్ కాబటిి ఇదంత్య చద్ధవి 
తెలుస్తకొని రిట్స వసాడు. అపుపడు స్తప్రంకోరిు కూడా జ్యకయం చేస్తకొని ఇద్ధ వాడటానికి వల్లోదని తీరామన్ం 
చేస్టంద్ధ. ఇద్ధ మీరంత్య గమనించే ఉంటారు పత్రికలు మొదలైన్ వాటివలో.  మాకు జరాలిజం అనేద్ధ ఒక 
సరావంత్రాయమ్మ. అందులో కొంత్భాగంలోకన్యా మీకు ప్రవశం ఉంటే, -  పత్రికలు చదవటం అలవాటు 
చేస్తకోవడం, ఆ త్రువాత్ ఇత్రత్రా స్తషల మీడ్డయాలో ఏమమ్మ వస్తున్యాయో తెలుస్తకోవటం - ఇవన్నా కూడా 
అవసరం, ఇటువంటి ప్రమాదాలను గురించి తెలుస్తకోడానికి.  

 
1991లో ప్రపంచబాయంక్స సంసకరణల (World bank reforms) మీద ప్దా చరి ప్రరంభ్మైంద్ధ. 

అపపటో్ల ఆరిిక మంత్రిగా మనోమహ్న్ స్టంగ్, ప్రధాన్ మంత్రిగా పి. వి. న్రస్టంహారావు వరంత్య పనిచేస్తున్ా 
సమయంలో ప్రపంచబాయంక్స సంసకరణలను ఈ దేశంలో ప్రవశప్టిారు. ఈ సంసకరణలమీద సంత్కాలు 
చేసేునే మీకు  సౌకరాయలుగాన్న, ఆరిికంగాగాన్న ఎఫ్. డ్డ. ఐ. లు (Foreign Direct Investments-F.D.I.) 
విదేశీ ప్రత్యక్ష ప్టుిబడులు, అమెరికానుంచి రావడానికి మము అంగీకరిసాుం, ల్లకపోతే ల్లదు- అని అంటే 
సంత్కం ప్టివలస్ట వచిింద్ధ. పి.వి. గారు దానిమీద సంత్కం చేసారు. ఇద్ధ ‘యూత్’ను చెడగొటేి ఒక 
కారయక్రమంత ప్రరంభ్మైంద్ధ. ఆ కారయక్రమానికి అంగీకరిసేు, ఎఫ్. డ్డ. ఐ. లు భారత్దేశానికి వసాుయి. అవి 
ఏమ్మటంటే Hollywood pictures censorship ల్లకుండా, అంటే- ఆ సెన్యసర్ ను రదాుచేస్ట హాయిగా మము 
ఏ స్టనిమాను పంపిసేు, ఆ స్టనిమాను మీరు ఎలాంటి ఆంక్షలు విధంచకుండా విడుదల చేయాలి- అనే నిబంధ్న్ 
ప్టిారు.  అద్ధ ప్రపంచబాయంక్స సంసకరణలోో మొదటి డాకుయమెంట్స. ఆ డాకుయమెంట్స మీద సంత్కం చేసారు. 
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అంతే అకకనుాంచి No censorship.  అభుయదయకరమైన్  స్టనిమాలు మన్ం తీసేు అడుికోవడానికి మాత్రం 
మన్ సెన్యసర్ పనికొస్తుంద్ధ. అకకడ, నైతికంగా, సాంసకృతికంగా యువత్మీద ప్రభావం నెరిప్పటటువంటి పిచిి 
స్టనిమాలను విడుదల చేయడందావరా యువత్ను చెడగొటిారు. ముందు యువత్ను చెడగొటిడంవలో ఎకుకవ 
లాభ్ం జరుగుతుందని వారు ఆశంచారు. దానికి ప్రతిఫలన్ంగా ఎటువంటి వయవహారాలు, వాయపకాలు 
జరుగుతున్యాయో మన్కు ప్రత్యక్షంగా ఇకకడ తెలుసూునే ఉంద్ధ.  

 
ఈ ప్రపంచ బాయంక్స ఆరిిక సంసకరణలు ఆచరణలోకి రావడానికి జాతీయసాియిలో మూడు, న్యలుగు 

సంవత్సరాలు పటిింద్ధ. ఈ మూడు, న్యలుగేళ్ళలో దూస్తకొచిిన్ వాటిలో వాయపారానికి సంబంధంచిన్టువంటి 
విషయాలతపాటు, మన్ మాత్ృభాషలకు సంబంధంచిన్వికూడా చాలా ఉన్యాయి.  వాయపారరీత్యయ అయితేనే 
వాళ్ళళ భాషలను ప్రోత్సహిసాురు. ఇందాక మాటోాడ్డన్ ప్రభాకరరావు గారు భాషలను చెడగొటేిటటువంటి 
కారయక్రమంలో భాగంగానే ఇవన్నా వచాియి అని అన్యారు. ఏ రకంగా?  

 
ఇంగీోష్ణ ప్రధాన్ మాధ్యమంగా చేస్తకొని, దాని దావరానే ఈ సంసకరణలనిాంటిని అమలుచేయాలి. 

మన్ వరుక వాయపారాలన్నా న్డపాలి. ఆ మరకే మన్ం ఎఫ్.డ్డ.ఐ.లు అంగీకరిసాుం, అని చెపిప ప్రథ్మ్మక 
దశనుంచే- ఒకటి నుంచే ఇంగీోష్ణను మాధ్యమంగా చేయడం ప్రరంభించేశారు. అటోా అయితేనే మన్ 
సరుకులన్నిాంటిన్న గ్రామసీమల వరకు తీస్తకెళ్ళటానికి వలవుతుంద్ధ. ఆ రకంగా ప్రరంభ్మైన్దే ఈ యాత్ర. 
భాషలిా దెబబతీసే ఈ సనిావశం. ఎడవరి్ ఎస్ హెరమన్, రాబర్ి డబుోయ మెకసెా అనే ఇదారు రచయిత్లు 1994లో 
రాస్టన్ The Global media అనే గ్రంథ్ంలో దీనికి సంబంధంచి, ముఖ్యంగా పి. వి. న్రస్టంహారావుగారి 
కాలంలో జరిగిన్టువంటి విషయానిా గూరిి చరిించారు. The New missionaries of the corporate 
capitalism అని ప్పరు ప్టిి, ఈ గ్రంథ్ంలో ఆ ఇదారు రచయిత్లు ఢిల్లోలో జరిగిన్ త్ంతును వివరించారు. 
అంటే; ఇపుపడు, - మీరంత్య ఇంగీోష్ణ ప్రియుల్ల కాబటిి, మాత్ృభాష సంగతికి త్రువాత్ వసాును.  

 
1991 నుంచి ఇవి అమలోోకి రావడానికి ప్రయతిాంచాయి. కాన్న, జాతీయసాియిలో అమలోోకి 

రావడానికి 1994 వరకు పటిింద్ధ. కాన్న, అంత్కుముందు భారత్దేశంలో మొటిమొదటిసారిగా ప్రపంచబాయంక్స 
సంసకరణలను భుజాన్ వస్తకున్ాద్ధ. మొత్ుం భారత్ రాషాాలోో మొటిమొదట Experiment చేస్టంద్ధ     
చంద్రబాబుగారే! - ఈ రకంగా తీస్తకొచిిన్టువంటి వయవసి అద్ధ. 

 
మన్ గ్రామసీమల వరకు కూడా ఫారిన్ సరుకులిా చేరాిలంటే ఒకకటే మారొం అని ఆ త్రువాత్ 

కొన్యాళ్ళకు ఆలోచించారు. ఒకపకక  వయతిరేకత్ వస్తుంద్ధ. మన్ భాషలో వయవహారాలు జరకుకండా, న్న ఇంగీోష్ణ 
భాషవలో మాకు అరింగాన్టువంటి Titles వయవహారం వస్తున్యాయి,  అని అంటే-  వాళ్ళళ వ్యయహ్ం 
మారేిసారు. ఇపుపడు, ఏదో వచీిరాని తెలుగు అయిన్య సరే, మొత్ుమీమద ఈ ఉత్పతిు ఇందుకు 
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ఉపయోగపడుతున్ాదని ప్రజలు తెలుస్తకోడానికి సహ్కరిస్తుంద్ధ. అయితే, మాత్ృభాషను వాయపారంగా 
మారాిరు. అద్ధ ఉండవలస్టన్ రీతిలో ఉండదు. అదీ ఇపుపడు జరుగుతున్ా విషయం.  

 
అదే విధ్ంగా భాషలకు సంబంధంచి, బ్రసెసలస లో యూరోపియన్ దేశాలలో, అమెరికాలో బిజినెస్ 

మాగ్నాట్సస వళ్ళందరూ కూడా సమావశమై కొనిా సమసయలను గురిుంచగలిగారు కాన్న, మన్ న్యయకులు -  
కేంద్రంనుంచి రాషాాల వరకున్ా పాలకులు - మాత్రం గురిుంచే దశలో ల్లరు. వాళ్ళళ ఏమన్యారంటే; మన్ం 
దెబబతింటాం! మన్ం భారత్దేశంలో సరుకులిా అమమస్ట సొముమ చేస్తకోవాలంటే ఇందుకు మారొం 
మాత్ృభాషలో చిన్ా చిన్ా హెడ్ లైన్స ప్టిడం,  ఆ భాషలు వాడడం మొదలైన్వన్నా  చేయాలిస ఉంటుంద్ధ. 
ల్లకపోతే మన్మనుకున్ా వ్యయహ్ం నెరవరటం కషిమవుతుంద్ధ అని. అంతేకాన్న, మాత్ృభాష ఒక భాషగా 
అసంఖాయక ప్రజల యొకక మాధ్యమంగా ముందుకు వెళ్ళటానికి త్గిన్ంత్ ప్రోత్యసహానిా మాత్రం వాళ్ళళ 
ఇవవడంల్లదు.  సరే, మన్ పాలకులు కూడా దానినే అనుసరించారు. దానికి త్గొటిుగా ప్రైవటు సూకలస, 
కళాశాలలు ఈ ఒరవడ్డని ముందు అందుకున్యాయి.  

 
మన్ం దేనికీ కూడా - ఇంగీోష్ణ కాన్న,  మరో భాషగాన్న నేరుికోవటానికి వయతిరేకులం కానేకాదు. అద్ధ 

ఆంధ్రపదేశ్ రాష్ట్ర భాషాసంఘం నుంచి కూడా మన్ం అనిాచోటో చెబుతూ వచాిం.   నిజామాబాదులో ఒక 
సదస్తసలో మాటోాడుతూ ఉంటే, సాినిక భాషలో ఏదైన్య తెలిస్టన్ పదం వాడ్డతే మమమలిా వాడనివవడం ల్లదు. 
మాయనుస్క్కిపిులోగాన్న, ప్రభుత్వ డాకూయమెంట్సస త్యారుచేసేపుపడుగాన్న తెలుగును వాడనివవడం ల్లదు అని 
అకకడ్డ వారు చెబుతూ వచాిరు. అందువలో తెలుగు రాషాాలోో కలిస్ట ఐదు లక్షల వరకు ఉన్ా బంజారాలుకూడా 
మాకు స్క్కపిుిను వృద్ధిచేస్ట ప్టిండ్డ అని ఎపపటినుంచో అడుగుతున్యారు. అంటే ఈ రోజులోో గిడుగు రామమూరిు 
పంతులులాంటి వారు ఎవరూ ల్లరు. ఆయన్ సవర భాష అభివృద్ధికి స్క్కిపిు త్యారుచేస్ట, వాయకరణం రాస్ట ఆ 
లిపి ఆచరణకు వచేిటుి తడపటిన్టువంటి మహానుభావుడు. అందుకనే భారతీయ భాషాశాస్త్రవత్ులోో ఆయన్ను 
మొదటి లిపి సంసకరుగా నిరాారణ చేసారు.  

 
ఇపుపడు ఇంగీోష్ణ మాధ్యమానిా ప్రవశప్టిారు. బ్రిటీష్ణ వారి కాలంలో కూడా ఉంద్ధ. కాని వారి 

కాలంలోని S.S.C. చద్ధవిన్ వాళ్ళళ కూడా మాకు, మాకంటే ముందు త్రగతి వాళ్ళళ కూడా ఇంగీోష్ణలో 
అదుభత్ంగా మాటోాడుత్యరు. ఇపపటి M.A. Students కంటే కూడా అపపడు చద్ధవిన్ వాళ్ళళ, ఇంగీోష్ణ బాగా 
మాటోాడుత్యరు. కారణమమ్మటంటే మాత్ృభాషలోనే వాళ్ళ విదాయబోధ్న్లన్నా అమలయాయయి. ఎటు తిరిగి 
మధ్యలో - మెకాలె విదాయవిధాన్ం వచిిన్ త్రువాత్ చాలా మారుపలు జరిగాయి. ఎందుకంటే ఆయన్ ఒక 
సూత్రీకరణ చేసాడు, మాత్ృభాష వికాసం సంగతి అవత్ల ప్టిి. ఇకకడ జరిగిందేందంటే బ్రిటీష్ణవాళ్ళళ- 
సామ్రాజయమంత్య మన్దే కాబటిి ఇకకడ న్డవాలిసన్దంత్య ఇంగీోషే. మన్ ఇంగీోష్ణ భాషకు అలవాటుపడ్డన్ 
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భారతీయులు ల్లదా మన్ ఇంగీోష్ణ వస్తువులకు, మన్ తిండ్డకి, ఆహారాయనికి అలవాటుపడ్డన్ భారతీయుడు మన్కు 
శాశవత్ంగా బానిసగా ఉంటాడు - అన్ాదే ఆ సూత్రీకరణ. -  అకకనుాంచి పరిస్టితులు వరైపోయాయి. 

 
సవత్ంత్ర ప్రభుత్వం వచిిన్ త్రువాత్య, ఈ ప్రపంచీకరణకు ముందూ,  కొంత్వరకు ఈ 

ప్రపంచబాయంకు సంసకరణలు వచేివరకు,  కొంత్మరకు మాత్రమ మాత్ృభాషల స్టితి, ఔన్ాత్యం బాగుంద్ధ.  
కాన్న, ఆ త్రువాత్ Investments కోసం త్హ్త్హ్లు ప్రిగిపోయాయి.  ఈ  Investment త్హ్త్హ్ వలో, 
దేశీయ ప్టుిబడ్డదారీవరొం, - ఇంకాపూరిుగా వృద్ధి చెందన్టువంటి ఒక దశలో -  వాళ్ళకు; Foreign 
Investors కలిసొ్తున్ాటువంటి సౌకరాయనిా మాకు కూడా కలిపంచండ్డ-  అని దేబరించాలిసన్ పరిస్టితి వచిింద్ధ. 
అంటే వళ్ళను విదేశీయులు సమ ఉజీాలుగా చూడటంల్లదు.  

 
వస్తు సామాగ్రికి కాన్న, ఇత్రత్రా సౌకరాయలకు కాన్న అలవాటుపడ్డన్టువంటి వరొం అంత్య కూడా అనేక 

ప్రయత్యాలు చేసారు. ఇద్ధ టాటా బిరాోస్ Economic plan.   అందువలోనే నెహ్రూగారు కూడా ఒక మాట 
రాసారు.  “సావత్ంత్రం వచిిన్ త్రువాత్ విదేశీయ ప్టుిబడ్డదారి వరాొనిా మన్ం అడుికోకపోతే, ఆపకపోతే 
దేశం అభివృద్ధి చెందదు.  దేశీయ ప్టుిబడ్డదారి వరొం కూడా అభివృద్ధి అయ్యయ పరిస్టితి ల్లదు” - అని నెహ్రూ 
అంటే, భ్గత్ స్టంగ్ ఏమన్యాడంటే- “సావత్ంత్రం వచిిన్ త్రువాత్ దేశీయ, విదేశీయ ప్టుిబడ్డదారీ వరాొలు 
రెండూ కలిస్ట దేశానిా న్యశన్ం చేసాుయ”న్యారు.  సరిగాొ ఇపుపడు అదే జరుగుతంద్ధ. ఇవాళ్ మన్కు సవత్ంత్ర 
నిరణయాధకార శకిుల్లదు. మన్ భావసేవచఛను అడుికోవటానికి మాత్రం అనేకమైన్ వ్యయహాలు 
రచింపబడుతున్యాయి.  

 
ఇందాక ప్రభాకర్ గారు కూడా New education policy గురించి ప్రసాువించారు. 

జాతీయసాియిలో చూస్టన్టియితే ఐ.ఏ.ఎస్. సరీవస్తలోో కూడా,  తెలుగు బాగా చదువుకున్ా వాళ్ళళన్యారు. 
అలాగే బాగా త్మ్మళ్ం నేరిిన్వాళ్ళళ త్మ్మళ్దేశంలో ఉన్యారు. అలాగే కరాణటకలో కన్ాడం.  వళ్ళంత్య కూడా 
బాగా చదువుకున్ావారు. కాన్న, వళ్ళకు జాతీయసాియి పరీక్షలు వాళ్ళ మాత్ృభాషలోో రాస్ట నెగొటానికి మాత్రం 
వలుల్లన్టువంటి పరిస్టితి ఉంద్ధ. త్దావరా ఏం జరుగుతుందీ? అటు ఉత్ురాద్ధవాళ్ళళ, ల్లకపోతే కేవలం ఇంగీోష్ణ 
నేరుికున్ావాళ్ళకు మాత్రమ ఉదోయగావకాశాలు దకుకతున్యాయి.  త్కికన్వారంత్య ఏమై పోవాలి? ఒకక మన్ 
రాష్ట్రంలోనే Employment exchanges లో రిజిసిర్ చేస్తకున్ావాళ్ళళ లక్షలమంద్ధ ఉన్యారు. వరంత్య 
మామూలు కారిమకుల్ల కాదు. బాగా చదువుకున్ాటువంటి వాళ్ళళన్యారు. గ్రాడుయయ్యట్సస, పోస్ి గ్రాడుయయ్యట్సస 
ఉన్యారు.  వళ్ళందరిన్న ఏంచేదాాం? బోలెడంత్ శకిుని వినియోగించుకునే వయవసాయానిా పకకన్ ప్టిారు.        ఐ. 
టి.ని తీస్తకొచాిం.   అమెరికాలో, లండన్ లో సెటిలయ్యయవాళ్ళ సంఖ్య ప్రిగిపోయింద్ధ.  కాని, అకకడేంటి? ఆ 
కారిడార్స పూరిుగా ఓప్న్ కావడంల్లదు. అందుకే, అకకడ్డవాళ్ళళ కూడా నిరుదోయగానిా ఎదుర్కంటున్యారు. 
అయితే, చౌకబారు వయవహారంగా - వారికి మన్ శ్రమ కావాలి కాబటిి, ఆ పనులనిాటిన్న ఇకకడకు తసారు. 
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అంత్కుముందు అకకడ ఎగబడ్డజేసారు. కాన్న, ఎకుకవ జీత్యలు ఇవావలిస వస్తుంద్ధ కాబటిి, మీరు ఇండ్డయాలోనే 
ఉండ్డ నేరుికోండ్డ- అని చెపిప ఇకకడకు పంపారు. ఇపుపడేమైంద్ధ? నిన్ాగాక మొన్ా ఐ.టి. ఇండసీాస్ కొనిా 
తొమ్మమద్ధ, పద్ధవల మంద్ధని ఉదోయగంలోంచి తీసేయడం ప్రరంభించాయి. వరంత్య ఏమవావలి? ఐ.టి. వసేు,  
ఉదోయగాల్గసాుయనేద్ధ ఒక ప్దా భ్రమ. మొత్ుం భారత్దేశంలో చూస్తకుం,టే మహా ఉంటే కోటిమంద్ధ ఉన్యారో 
ల్లదో - ఆ కోటిమంద్ధ కూడా ఎకుకవ! - న్యలుగు సంవత్సరాల క్రిత్ం చద్ధవిన్పుడు, న్లభై వలమంద్ధ కాన్న 
ఇపుపడు కోటిమంద్ధ ఉన్యారంటున్యారు. ఈ కోటిమంద్ధని కాదు, కోటోాద్ధ మంద్ధని వినియోగించుకునే శకిుగల 
వయవసాయరంగానిా పకకన్ప్టిారు. - ఈ రకమైన్టువంటి స్టితిలో ఇవాళ్ ఉన్యాం! 

 
అదే విధ్ంగా భాషా విషయంకూడా! దానిా ముందుకు కదలకుండా చేయడానికి ఇదొక కారణం. 

ఇందాక వారు చెపాపరు- విదేశాలోో, యూరప్ లో ఎనోా దేశాలలో వాళ్ళ మాత్ృభాషలిా అభివృద్ధి చేస్తకోటానికి 
కృష్టచేస్తున్యారని.  చైన్యవాళ్ళళ, జపాన్ వాళ్ళళ అందరూ వారి వారి మాత్ృభాషలగురించి జాగ్రత్ులు 
తీస్తకొంటున్యారు.  చివరకు ఇపుడు బ్రిటన్, అమెరికా ఏ స్టితికి వచాియంటే చైన్నస్ ఎకాన్మీ 2020లోపు 
న్ంబర్ వన్ అవుతుందన్యారు. జపాన్ ఇపుపడు రెండో సాిన్ంలో ఉంద్ధ. ఇపుపడు మూడోసాిన్ంలో ఉన్ా చైన్య 
ఎకాన్మ్మ, జపాన్ సాిన్యనిా దాటుకొని ఇంకా న్యలుగైదు ఏళ్ళలోో Number-1 Economy in the world 
అవబోతంద్ధ.   

 
మన్మమో ఇంగీోష్ణత కొటుికుంటున్యాం.  జరమన్న,  బ్రిటన్, అమెరికాలోో చైన్నస్ భాష నేరేప ఐదు 

వందల సూకళ్ళ చొపుపన్ ఇటీవల్ల తెరిచారు. చైన్నస్ భాష నేరుికోడానికి. అంటే అదొచిిన్పపటికీ కూడా 
వాయపారరీత్యయ,  కావలస్టన్టువంటి భాషను నేరుికోడానికి బ్రిటన్, అమెరికాలోో ఆసకిు చూపిస్తున్యారు. అద్ధ 
వాళ్ళళ గ్రహించారు. కాబటిి ఇపపటికీ కూడా పోస్ి గ్రాడుయయ్యయషన్ అన్నా కూడా చైన్నస్ భాషే. కాన్న ఇంగీోష్ణ కూడా 
నేరుపతున్యారు. ఎందుకంటే ప్రస్తుత్ం అమెరికన్ ఎకాన్మీ సాగుతంద్ధ కాబటిి.  పోస్ి గ్రాడుయయ్యషన్ అన్నా 
కూడా చివరకు M.B.B.S. కూడా వాళ్ళళ చైన్నస్ భాషలోనే రాస్తున్యారు. అద్ధ దేశంమీద ఉన్ా ప్రేమకు 
ప్రతిఫలం. 

 
కాబటి,ి మన్ భాషను మన్ం రక్షంచుకోవటమనేద్ధ మన్కు చాలా ముఖ్యమైంద్ధ. ఎందుకంటే భాష 

ల్లకుండా ఏ జాతి అభివృద్ధి సాధ్యంకాదు. నువువ అమెరికా, ఇంగోండ్ వెళ్ళళ సెటిల అయిన్పపటికీ కూడా నేను 
తెలుగు వాణిణ అని భావించుకుంటే బత్కల్లవు.  అమెరికాలో  ఉన్ాటువంటి అందరు కూడా ఇకకడున్ా భాషకు, 
సంసకృతికీ దూరంగా ఉండటంవలో వారికి మకుకవ ఎకుకవై తెలుగు కళ్లు, న్ృత్య ప్రదరశన్లు అకకడ 
ఏరాపటుచేస్తకుంటున్యారు.  అంటే ఈ తెలుగువాడు, విదేశాలోో స్టిరపడ్డతే త్పప మోక్షంల్లదా? అని 
న్యకనిపిస్తుంద్ధ- ఈ పరిస్టితినుంచి కూడా మన్ం బయటపడవలస్టఉంద్ధ. ఇక, ఒకటి, రెండు సందరాభలు చెపిప 
నేను ఆపుత్యను. News information order ఎందుకొచిిందంటే వాళ్ళకు మారెకటుో కావాలి. మారెకటే ి
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రాజకీయాలను శాస్టంచాలి. ఆరిిక వయవసిను గాన్న, సామాజిక వయవసఠను గాన్న మారెకటేి శాస్టంచాలి. -  ఈ 
రకమైన్ మారుపలు మన్కు చాలా ప్రమాదకరమైన్వి.  మన్ భాషలకు ప్రమాదముందని గమనించేటపపటికే 
చాలాదూరం వెళ్ళళపోయాం. ఇకనుంచి step back అవటం అనేద్ధ, -  ఎందుకంటే - ఆరిిక వయవసిత 
ముడ్డపడ్డ ఉంద్ధ కాబటిి, Foreign investments మీద ఆధారపడ్డ ఉంద్ధ కాబటిి, సాధ్యపడకపోవచుి. 
వాళ్ళళ రానివవరు. మన్ భాషను ముందుకు వెళ్ళనివవరు. తూరుప పాకిసాిన్, అంటే- ఇపపటి బంగాోదేశ్ అపుపడు 
పాకిసాిన్ లో ఉన్ాటువంటి సమయంలో, అద్ధ సావత్ంత్రం కోసం పోరాడుతున్ా దశలో, బెంగాలి భాషనే మాకు 
మాత్ృభాషగా ఉండాలని ప్దాయెతుున్ విదాయరిి, ఉపాధాయయ ఉదయమాలు న్డుస్తున్ాటువంటి దశలో కాలుపలు 
జరిగాయి. ఆ కాలుపలోో దాదాపు అరడ నుమంద్ధ చనిపోయాక యు. ఎన్. కూడా మల్గకని,  మాత్ృభాషా 
ద్ధనోత్సవంగా ఆ రోజును ప్రకటించింద్ధ - మొత్ుం ప్రపంచానికి.  - కాబటిి అందరూ జాగ్రత్ుపడాలి.  
మాత్ృభాషల సంరక్షణకు ఎకకడ్డకకకడ కారయక్రమాలు చేయాలిసంద్ధగా  ఐకయరాజయసమ్మతి సాంసకృతిక సంస ి
అందరికి విజఞపిు చేయవలస్టన్టువంటి పరిస్టితి వచిింద్ధ. ఇపపటికీ కూడా హెచిరికలు చేసూునే ఉంద్ధ. 
ఎందుకంటే అదే వరిణంచిన్టుిగా-‘ప్రపంచభాషలు అనేటటువంటివి పాలపుంత్లోని న్క్షత్రాల వంటివి. 
కాబటి,ి మన్ం జాగ్రత్ుపడాలిసన్ అవసరం ఉంద్ధ.  

 
ఇకముందు జరిగే ఐ.ఏ.ఎస్. పరీక్షలు మాత్ృభాషలోో జరగాలి. మీరు ఎంపిక కావాలి.  అటువంటి 

సందరభంలో మాత్ృభాష మరింత్ వగంగా ముందుకెళ్ళుంద్ధ. కరాణటకలో, అదే విధ్ంగా త్మ్మళ్న్యడులో, 
మహారాష్ట్రలో ఇటువంటి పదితులు అమలోో ఉన్యాయి. కరాణటకలో చూసేు మన్కున్ాటువంటి ఏ.పి.పి.ఎస్.స్ట. 
అపుపడు చాలా మంచి నిరణయం తీస్తకుంద్ధ. ఈ ఏ.పి.పి.ఎస్.స్ట. పరీక్షలకు హాజరయ్యయ విదాయరిులు  తెలుగులో 
రాస్టన్పపటికీ కూడ వారికి ప్రతేయకత్ ఉంటుంద్ధ. ఉదోయగాలోో ప్రతేయక అరహత్ ఉంటుంద్ధ అని చెపిపంద్ధ. అదే 
విధ్ంగా, త్రువాత్ కరాణటకలో ఈ ప్రైవట్స సూకలస మీద కరాణటక ప్రభుత్వం ‘కన్ాడ భాష త్పపనిసరిగా 
ఉండవలస్టందే’ అని తీరామన్ం చేసేు, కొందరు దానిా స్తప్రంకోరిుకెళ్ళళ అడుికున్యారు. స్తప్రంకోరిులో 
ఉన్ావాళ్ళంత్య గొపప గొపప పండ్డతులు కదా. కాన్న అదే స్తప్రంకోరిు ఉత్ురాద్ధన్ ఉన్ాటువంటి న్యలుగు 
రాషాాలను కంట్రోలు చేయకుండా, అకకడున్ా న్యలుగు రాషాాలోో ఉన్ా హైకోరిులు వాళ్ళ సాినిక భాషలో ో 
తీరుపలివవటం, మాత్ృభాషలోో వాదప్రతివాదాలు జరగటం, తీరుపలివవటానిా అంగీకరించింద్ధ. అదే అఖిల 
భారత్సాియిలో ఎందుకు అమలు జరగదు? అని ప్రశాంచేవాళ్ళళ ల్లరు. కరాణటక మాత్ృభాషా నిరణయానిా 
స్తప్రంకోరిు కొటివిసేు, కన్ాడ ప్రభుత్వం ఏం చేస్టందంటే-  ఇలా కాదని పరోక్ష పదితులోో వెళ్ళళంద్ధ. గ్రామీణ 
వయవసి ఆధారంగా కన్ాడంలో రాస్ట ఉతీురుణలైన్వారందరికీ కూడా 5% ఉదోయగాలు ఇవవడానికి నిరణయించింద్ధ. 
అపపనుాంచీ అకకడ agitations కూడా ల్లవు. చాలా త్గిొపోయాయి. అంతే! మన్కొచేిసరికి మన్ పాలకులు 
ల్గంగిపోయారు. ఇకకడ్డ  పాలకులు అటువంటి ఒతిుడ్డ తేల్లదు. అందుకని ఇకకడ మాత్రం హైకోరిు ఒక దశలో 
అనుకూలమైన్ తీరిపచిింద్ధ. కాన్న దానిా అమలు చేయల్లదు. ఈ రకమైన్ పరిస్టితులున్యాయి. కాబటిి, 
ఇపుపడొచిిన్టువంటి విదాయవిధాన్ంలోకూడా ఆ విధ్మైన్టువంటి విధాన్యలను న్రమగరభంగా అమలు 
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జరుపుతున్యారు. ఎందుకంటే అన్ంత్ వైద్ధక సంసకృత్ంలో దాని యొకక ఆవిరాభవానిా క్రీ. పూ. 1000 
సంవత్సరాలుగా పండ్డతులు నిరణయించారు. కాన్న, తెలుగు, ఇత్ర ద్రావిడ భాషలన్నా కూడా దాదాపు 3000 
సంవత్సరాల న్యటివ. దానిా ప్ంచి, పోష్టంచుకోవటం మన్ చేతులోో పని. కాన్న, దానిా ఎదగనివవకపోవటమనేద్ధ 
ఇత్రుల కారయక్రమమైంద్ధ.  

 
మన్కున్ాటువంటి అనేక రకాలైన్ ఇబబందులను ఒక ఉదయమరూపంలో ఎదుర్కంటే త్పప మారుప 

అనేద్ధ రాదు. ఎందుకంటే చాలా ముందుకు, ఇంగీోష్ణ వైపుగా వెళ్ళళపోయాం. ఏ భాషలోనూ నిషాణతులు ల్లని, 
ముందుకు జరగల్లని పరిస్టితి. ఇవాళ్, గటిిగా మాత్ృభాషలో చదువుకున్ాటువంటి విదాయరిులు ఐ. ఏ. ఎస్. 
పరీక్షలో బాగా నెగొగలుగుతున్యారు. ఇద్ధ మన్కు కొంత్లో కొంత్ ఊరటనిచేి అంశం. ఏ.పి.పి.ఎస్.స్ట.లో 
కూడా అంతే. శాత్ం కొంత్ త్కుకవ ఉండవచుిగాన్న ఇపపటికీ కూడా వాళ్ళళ ఎకుకవ ముందు స్టితిలో ఉన్యారు.  
 

కాబటి,ి విదాయరిులందరుకూడా మీ మాత్ృభాషలో మాటోాడటం, రాయడం ఇవన్నా అలవాటు 
చేస్తకోవాలి. అయితే మీ ముందున్ాటువంటి అవకాశాలు, వాయపకాలు వాటిని ముందుకు తీస్తకెళ్ళటానికి 
permit చేయడంల్లదు. కాన్న, మీరు కృష్టచేస్ట సాధంచుకోవలస్టన్ అవసరం ఉంద్ధ. ఇత్ర దేశాల వాళ్ళంత్య 
వాళ్ళ వాళ్ళ మాత్ృభాషలను ముందుకు తీస్తకెళాళలని ప్రయత్ాం చేస్తుంటే, మన్ం వెన్కడుగు వసే స్టితి ఉంద్ధ. 
ఇంగీోష్ణ ఇంగీోష్ణ అని మీరంత్య అంటున్యారు. మన్ భాషలకు ఇంగీోష్ణ ఇపుపడు ప్రతిబంధ్కంగా ఎలా 
త్యారైందో, అలాగే, ఇంగాోండులో ఇంగీోష్ణ స్టిరపడటానికి దాదాపు 300 సంవత్సరాల ప్రయత్ాం జరిగింద్ధ. 
డచిి, ఫ్రంచి, గ్రీకు భాషల ప్రభావం వలో చివరకు 16, 17 శత్యబాాలోోగాన్న పారోమెంటును సమావశపరిచి 
ఇంగీోష్ణను జాతీయ భాష చేయడానికి వలుల్లకపోయింద్ధ అకకడ.  

 
బ్రిటీష్ణ ప్రజలు వారి భాషారక్షణకోసం 300 సంవత్సరాలు జరిపిన్టువంటి పోరాటం ఎలాంటిదో 

మన్ం జరుపుతూ వచిిన్ పోరాటంకూడా అదే. కాబటిి, మ్మత్రులందరూ ఆ బేస్టకుసను అరించేస్తకొని జాగ్రత్ుగా 
ఉండవలస్టంద్ధగా మర్కకసారి మన్వి చేస్తున్యాను. వెనుకటిత్రం వరు. ఇపపటిత్రంలో ఉన్ాటువంటివారు 
వరు. మాత్ృభాషయొకక పున్యద్ధ అంత్గటిిద్ధ కాబటిి, అపపటివాళ్ళళ న్యలుగేస్ట, ఐదేస్ట భాషలు నేరుికోగలిగారు. 
మాత్ృభాషలో వాకయ నిరామణం ఇంగీోష్ణ భాషను నేరుికోవటానికి ఉపయోగపడుతుంద్ధ. ప్రయతిాంచి మీరంత్య 
సఫలమౌత్యరని ఆశస్తున్యాను. మీ అందరికీ కూడా శుభాశీస్తసలు తెలుపుతూ, ఈ అవకాశం ఇచిిన్ 
ప్దాలందరికీ, అదే విధ్ంగా విదాయరిి స్తదరులకు న్మసాకరం’ 

••••• 
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సమాపనోత్సవ ప్రసంగపాఠం 

(ఆచారయ పరిమ్మ రామన్రస్టంహ్ం, తెలుగు శాఖ్ పూరావధ్యక్షులు, హైదరాబాదు విశవవిదాయలయం., 
పూరవనిరాేశకులు, ఆర్. జి. యు. కె. టి. నూజివడు, - సమాపనోత్సవంలో భాషా పరిశుది వాదం–అభివృద్ధి 
కోణం అనే అంశంపై ప్రసంగించారు.  వారి ప్రసంగ పాఠ్నిా ఇకకడ ఇస్తున్యాం.) 
 
 సభాధ్యక్షులు డా. పిలోలమర్రి రాములుగారు, తెలుగు శాఖ్ అధాయపకులు, మ్మత్రులు, ఇత్ర అధాయపక 
మ్మత్రులు, విదాయరిిన్న విదాయరిులారా! ఈ సదస్తసకు అధ్యక్షులుగా వయవహ్రిస్తున్ా డా. పిలోలమర్రి రాములు ఒక 
మంచి విషయానిా ప్రసాువించారు.  భాషకు, సాహిత్యయనికి కూడా సమాన్మైన్ ప్రధాన్యం ఇచేి అధాయపకులు 
కావాలి. సాహిత్యం, భాష రెండూ జ్యడెడో బండ్డలాగా న్డవాలిసన్ అవసరం ఉంద్ధ. భాషను అధ్యయన్ం 
చేసేవారు సాహిత్యయనిా పటిించుకోకుండా, అలాగే సాహిత్యయనిా అధ్యయన్ం చేసేవారు భాషలో వచేి 
పరిశోధ్న్లకు త్గిన్ గురిుంపు, విలువ ఇవవకుండా కొంత్కాలం గడ్డచింద్ధ. భారత్దేశంలో అనిా Language 
Departmentsలోనూ ఈ పరిస్టితి కొంత్కాలం ఉంద్ధ. అయితే ఇటీవలి అవగాహ్న్లో మారుప వచిింద్ధ. 
ఇటీవలి కాలంలో పరిస్టితులు అనుకూలిసూు ఉండటంవలో,  మీడ్డయా కానివవండీ, ఇత్ర అనువాద రంగాలు, 
శాస్త్ర విజాఞన్ం వటిలోో వినియోగం బాగా ప్రగడంవలో భాషలకు గౌరవం ప్రిగింద్ధ.   
 

భాషలో త్గిన్ కృష్ట చేయకపోవటంవలో కొంత్ ఇబబంద్ధకరమైన్ పరిస్టితి అందరికీ ఏరపడటం మన్ం 
గురిుస్తున్యాం. చాలామంద్ధ అనువాదం చేసేవారు ‘మాకు సరియైన్ నిఘంటువు ల్లదండ్డ!’ అని చెపపటం దీనికి 
కారణం.  ఇలాంటి పరిస్టితులు భాషలోోని అధ్యయన్యనిా, దాని ప్రధాన్యయనిా చాలామంద్ధ గురిుస్తున్యారు.  భాష, 
భాషలో పనిచేసేవాళ్ళళ వరందరూ కూడా సాహిత్యయనిా ప్రధాన్మైన్టువంటి పరికరంగా, భాషను అధ్యయన్ం 
చేయవలస్టన్ ప్రధాన్యత్ను గురిుస్తున్యారు.  ఉదాహ్రణకు;  కొనిా మాండలికాలోోని భాషను మన్ం అధ్యయన్ం 
చేయాలనుకోండ్డ.  వెళ్ళళ,  అదంత్య తిరిగి అకకడ ఫీలి వర్క చేసే బదులు, ఆయా రచయిత్లు త్మ రచన్లోో 
మాండలిక భాషను ప్రవశప్టడిానిా మన్ం ఈన్యడు సావగతిస్తున్యాం.  వారి భాషను మన్ం ఒక పరికరంగా 
తీస్తకునే అనుకూలత్ ఏరపడుతున్ాద్ధ అని నేను భావిస్తున్యాను.   

 
సాహిత్యంలో భాష, భాషకు సంబంధంచిన్ అధ్యయన్ంలో సాహిత్యయనికి గురిుంపు - అనేవి చాలా 

మంచి పరిణామాలు. ఆ విషయానిా ఈ సమావశంలో రాములుగారు మన్కు జాఞపకం చేయడం సముచిత్ంగా 
ఉంద్ధ. చాల ముఖ్యమైన్టువంటి అంశంకూడా. సాహిత్యం వలోనే భాష నిలుస్తుందనే చాలా విలువైన్ 
విషయానిా చెపాపరు. ఇందుకు వారు రెండు మంచి ఉదాహ్రణలను ఇచాిరు. సంసకృత్ం, త్మ్మళ్ సంగీత్జుఞలు 
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తెలుగును అధ్యయన్ం చేయడమనేద్ధ!  ఇద్ధ ఒక గొపప అంశం!  కనుక, సాహిత్యం విశవజన్నన్మై ఉన్ాపుపడు 
మాత్రమ నిలుస్తుంద్ధ. సారవజన్నన్త్ మాన్వత్యవనికి సంబంధంచిన్ విలువలు ప్రపంచం అంత్టా ఒకటే. 
ఎకకడ్డవారైన్య మాన్వుల బాధ్లు, వారి ఆవశకావశాలు, వారి మమకారాలు ఇవన్నా…  మాన్వుడు అన్ా 
త్రావత్ అందరికీ ఒకటిగానే ఉంటాయి. దానిా త్టిిల్లప్పటటువంటి సాహిత్యం ప్రపంచంలో ఎపపటికీ 
గురుుండ్డపోతుంద్ధ. దానికి గురిుంపు ఏరపడుతుంద్ధ. గొపప గొపప కవులు-  తికకన్యదులు, గురజాడ, శ్రీ శ్రీ వంటి 
కవులు మాన్వజాతికి కావలస్టన్టువంటి ఒక స్టదిాంత్పరమైన్ నేపథ్యంత హ్ృదయసపరిశ సాహిత్యయనిా 
అంద్ధంచారు. అందువలో అవి బాగా నిలిచాయి. దానివలో భాషకు పరిపుష్టి ఏరపడ్డంద్ధ.  
 

ఈ సందరభంలో న్య ప్రసంగం కూడా ఆ అంశానికి ప్రోదబలం చేసేదే. కొంత్ దూరాన్వయం కూడా 
ఉంద్ధ. న్య ప్రసంగం ‘భాషా పరిశుది వాదం- అభివృద్ధి కోణం’ అనే విషయంమీద.  భాషలో పరిశుద్ధి ఉండాలి. 
భాషలో ఇత్ర భాషా పదాలు కలపకూడదు. భాషలో ఉన్ా ఇత్ర భాషా పదాలు తొలగించాలి అనే ఒక కొత్ు 
ఆలోచన్ మళ్లళ త్లెతుున్ాద్ధ తెలుగున్యట. పూరవం ఒకసారి వచిింద్ధ.  త్మ్మళ్న్యట 60 సంవత్సరాల క్రిత్ం 
అంత్కంటే బలంగా వచిింద్ధ. అద్ధ కొంత్కాలం అలాసాగి ఆగిపోయింద్ధ. ఈ అంశానిా నేను 
ప్రసాువించదలుచుకున్యాను.  ఒక పాయింటు మాత్రమ మీ ముందుకు తీస్తకొసాును. ఇందాక మన్ మ్మత్రుడు 
‘P.P.T. ఉందా’? అని అడ్డగారు. - Power point presentation. -  I don’t have any power 
but, I have a point to make అని చెపాపను.  

 
ఒక పాయింటు మాత్రమ నేనికకడ ప్రధాన్ంగా ముందుకు తీస్తకొసాును. అలంకారంత 

భావోదేవగపూరిత్ంగా చెపపటం ఇకకడ న్య ఉదేాశం కాదుకాన్న, భాషలో ఆలంకారికత్కు కూడా సాిన్ం ఉంద్ధ. 
అదే భాషను కవితీవకరించటానికి తడపడుతుంద్ధ. అందులో విశవజన్నన్త్ ఉన్ాపుపడద్ధ శాశవత్ంగా నిలుస్తుంద్ధ. 
అయితే అభివయకిులో కూడా ఆలంకారికత్కు ఒక స్తలువు ఉంద్ధ. అందుకని న్య ఉపన్యయసానిా ఒక దృషాింత్ంలో 
మొదలుప్డుతున్యాను. పుటిిన్చోట చిన్ా జాలుగా మొదలై, మరెనోా చిన్యాచిత్కా జాళ్ళను, వాగులను, 
కమమలను, మరికొనిాంటిని కలుపుకొని, ఒక మహాన్ద్ధగా మారి, ఎడతెగక పారుతూ సాగిపోయ్య ఒక న్ద్ధని 
భాషకు ఉదాహ్రణగా చెపుపకోవచుి.  సహ్జంగా అటోా పారేన్ద్ధని ఇత్ర ప్రయోజన్యలు ఆశంచి ఒక ఆన్కటి 
కటిి దాని ప్రవాహ్ శీలత్ను నిలుపుదలచేస్టన్టుోగా, ఒక భాషలో, అపపటికి ఏరపడ్డన్ సాహిత్యం ఆధారంగా       
ఆ భాషకు వాయకరణాలు, నిఘంటువలు త్యారుచేస్ట ఆ భాషయొకక పరిణామశీలత్ను నిలుపుదల చేయటం 
జరుగుతుంద్ధ.  కనుక, న్ద్ధకి కటిిన్ ఆన్కటిల వెనుక నిలిచిన్ త్టాకాలవంటివ వాయకరణాలు, నిఘంటువులు. 
మళ్లళ ఆ త్టాకంలోని న్నరు పైనుంచి వచేి న్నటిత కలిస్ట, ఆన్కటి యొకక సన్ాని దారులగుండా వెలువడ్డ, ఒక 
సన్ాని జాలుగా బయలుదేరి, ఆయా జాలులలో వచిి కలిసే వాగులను, వంకలను కలుపుకుంటూ ప్దా 
ప్రవాహ్ంగా మారి, మళ్లళ న్దీరూపానిా ధ్రించి ముందుకు సాగిపోయ్య న్ద్ధ వంటి పరిస్టితే భాషలోనూ 
చూడవచుి.  
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వాయకరణాలవల,ో నిఘంటువులవలో స్టిరత్యవనిా సంత్రించుకున్ా భాష, గ్రాంథిక భాషగా గురిుంపబడ్డ 

అందులోనే రచన్లు కొన్సాగుతూ ఉండగా, వాటి జ్యరు త్గిొ వాడుక భాషలోని అవసరాలనుబటిి, ఇత్ర 
భాషలోోని నుడ్డకారాలనూ, పదసంపదను త్న్లో కలుపుకుంటూ వాయవహారిక రచన్య భాషగా గురిుంపు పొంద్ధ 
పరిణత్మైన్ ఆధునిక భాషగా రూపుద్ధదాుకుంటుంద్ధ. ఆన్కటి త్రువాత్, న్ద్ధ మళ్లళ నిండుత్న్ంత 
ప్రవహించిన్టుిగా, ఈ కొంత్కాలంలో వచిిన్ వాయకరణంవలోా, నిఘంటువుల వలోా స్టిరత్వం పొంద్ధన్య -  
ఆగిపోవటం కాదు - స్టిరత్వం పొంద్ధన్ భాష, మళ్లళ పరిణామశీలత్ను పుంజుకుంటుంద్ధ. అటువంటి 
పరిస్టితులో,ో భాషా పరిశుద్ధివాదం భాషకు మలు ఏమైన్య చేస్తుందా? కృషాణన్ద్ధ సముద్రంలో కలిసేచోట న్యకు 
కృషాణన్నరే కావాలి. ఇందులోనుంచి మూసీన్ద్ధ వంటి ఇత్ర న్దుల న్నరు తీస్టపారేస్ట  కేవలం కృషాణన్ద్ధ న్నరు 
కావాలంటే వసాుయా? అద్ధ ఒక ప్రశా.   

 
20వ, శత్యబిా అరవయయవ పడ్డలోని తొలి య్యళ్ళలో తెలుగులో తొలిసారి త్లయెతిు, అపపటికి 

సమస్టపోయి, మళ్లళ రెండుమూడేళ్ళళగా తెలుగు రాషాాలోో ష్టకారోు చేసూు, తెలుగులోని ఇత్ర భాషాపదాలను 
ముఖ్యంగా సంసకృత్ పదాలను తొలగించి, వాటి సాిన్ంలో అచి తెలుగు పదాలను వాడాలంటున్ా వాదానిా 
భాషా పరిశుది వాదం అని అంటున్యాం. శత్యబాాలన్యడే వాడుకనుంచి తొలగిపోయిన్ కొనిా తెలుగు మాటలను 
త్వివతీస్ట, కొనిా మాటలను కృత్కంగా సృష్టించి, వాటినే వాడాలని ఈ వాదం చెబుతుంద్ధ. ఇంకా చాలా 
ఉన్యాయి. ఇకకడ న్య పత్రంలో మాటలు, వాటి విశ్లోషణ ఉంద్ధ. అవి ఎలా ఏరపరాిరు?  దానిా మాత్రం ప్రస్తుత్ం 
ఇకకడ అంద్ధంచడంల్లదు.  

 
‘అగవు’ అంటే క్రియ. ఇపుపడు మన్ం వాయకరణంలో వాడే క్రియాపదంఅన్ా మాటను తొలగించి 

‘అగవు’ అని ప్టుికోవాలి. ‘కటిడ’ అంటే సూత్రం. ‘అనిక’ ‘అను’ అనే ధాతువుకు ‘–ఇక’ అనే కృత్రపిత్యయం 
చేరిి ‘అనిక’ అనే మాటను త్యారుచేసారు. ‘అనిక’ అంటే ‘వాచకం’ ల్లదా ‘వచన్ం.’ ‘మాస్ట అనిక’ అంటే 
ప్రథ్మ పురుష అవుతుంద్ధ. ‘మాస్ట’ అంటే తెలియదు. మరి ఆ మాట ఎలా వచిిందో పరిశోధంచాలి. ‘ప్డ’ 
అంటే విభ్కిు. విభ్కిు అనే మాట సాధారణంగా విభ్జన్కు సంబంధంచింద్ధ. త్మ్మళ్ంలో ‘వట్రుమై’ అంటారు. 
త్మ్మళ్ంలో కూడా అదే అరిం. అంటే వరుచేయున్ద్ధ. అంటే, న్యమవాచకం ఎనోా పాత్రలిా ధ్రిస్తుంద్ధ 
వాకయంలో.  వాటి సవరూపానిా విభ్జించి చూప్పద్ధ విభ్కిు. దానిా అంత్రోీన్ంగా, అంత్రొత్ంగా  
వయకుంచేయటానికి ఈ విభ్కిు అనేద్ధ ఉపయుకుమవుతుందని వాయకరణంలో మన్ం తెలుస్తకుంటాం.  

 
విభ్కిు అనే మాటకు బదులుగా ‘ప్డ’ అనే మాటను వాడాలని అంటున్యారు. అలాగే ‘అంటిక’ అంటే 

సమాసం అని అరిం. ఇలా వాడాలని ప్రతిపాదన్లు ఉన్యాయి. ఇంకా చాలా ఉన్యాయి. వటి మీద కొంత్ చరి 
ఉంద్ధ. ఇపుపడు ఈ ప్రసంగంలో మ్మగత్య వాటిలోోకి వెళ్ళకుండా వాటిని పకకన్ ప్డుతున్యాను. ఇలాంటి 
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పదజాలానిా (ఉన్ావాటిని) తొలగించి, - ఎందువలోంటే - అవి సంసకృత్ పదాలు కనుక, వాటిని తొలగించి 
ఇవి వాడాలనేద్ధ ఇకకడ భాషాపరిశుది వాదం.  

 
భాష సంసకృతిలో భాగం. సంసకృతులు సవచఛంగా ఉంటాయా? ఇచిిపుచుికోవటాలు ఉండవా? 

జీవన్ విధాన్యలలో వచిిన్ మారుపలను బటిి సంసకృతులోో మారుపలు చోటుచేస్తకోవా? అసలు సంసకృతి అనే 
మాటకు జీవన్ విధాన్ంలో వచిిన్ మారుప అని కదా అరిం. సంసకృతి అంటే ప్రకృతి. ప్రకృతి అంటే  
ఉన్ాదున్ాటుిగా ఉండటం. మన్ందరం కూడా ప్రకృతిగా ఉండాలంటే జంతువులు ఉన్ాటేి ఉండాలి. మన్మం 
చేసాం? సంసకృతి, ఈ వస్త్రధారణ, ఇలా ఇళ్ళళ కటుికోడం, ఇలా ఉండటాలు, చదువుకోడాలు ఇవన్నా మన్ం 
అలవరుికున్యాం. అంటే ఇద్ధ సంసకృతి. సంసకృతి అంటే మారుప. బి. హెచ్. కృషణమూరిుగారు మన్ సంసకృతిపై 
రాసారు.  సంసకృతి అంటే సమాజపు జీవన్ంలో వచిిన్ మారుప అని కదా!  నూనె దీపాలు పోయి విదుయదాీపాలు 
రావటం ఒక మారుప. ఇద్ధ సంసకృతిలో భాగం అవుతుంద్ధ. కావాలి కూడా.  

 
యూరోపియన్ దేశాలవారు అమెరికాకు వలసపోయి, అకకడ స్టిరపడ్డన్ త్రువాత్ వారి జీవన్ 

విధాన్ంలో పాత్ యూరోపియన్ పదితులోో -  అకకడ పాటించటానికి వలుల్లనివి జారిపోగా - అకకడ్డకి త్గిన్ 
కొత్ు విధాన్యలు ఏరపడ్డ American culture అనే కొత్ు సంసకృతి ఏరపడ్డంద్ధ.  కొత్ు మారుపలు ఏరపడ్డ అవి 
వారి పాత్ సంసకృతిలో కొనిాటిత కలిస్ట,  కొత్ు సంసకృతిగా అద్ధ కొన్సాగుతుంద్ధ. అలాగే భారత్దేశంనుంచి 
మారిషస్ లాంటి చిన్ా చిన్ా దీవపాలకు Colonial period లో తీస్తకుపోబడ్డన్టువంటి ప్రజలందరూ కూడా 
ఇపుపడు అకకడ కొత్ు సంసకృతిని అలవరుికొని, వారి జీవన్ విధాన్ంలో వచిిన్ కొత్ు మారుపలను కొత్ు 
సంసకృతిగా వారు గ్రహించి, చకకగా ముందుకు వెళ్ళతున్యారు. ఇలా సంసకృతిలో కొత్ు మారుపలను 
ఆహావనించటం, అంగీకరించడం, ఆచరించడం వలోనే ఇత్ర దేశాలోో స్టిరపడ్డన్  భారతీయులు అభివృద్ధిని 
సాధంచారు.  

 
కొత్ు జీవన్ విధాన్ంలో ఇమడని పాత్ సంసకృతికి చెంద్ధన్ పదితులు మారకపోతే అభివృద్ధి 

కుంటుపడటానిా ఎనోా సమాజాలోో మన్ం చూడవచుి. ప్రధాన్ంగా ఆద్ధమ సమాజాలోో, సంసకృతిలో వచేి 
మారుపలు వస్తు సంసకృతిలో ఎకుకవగానూ, ఆచార సంసకృతిలో త్కుకవగానూ ఉంటాయి. అయితే భాష, 
ఆచార సంసకృతికి చెంద్ధన్ద్ధ కనుక, మారుపలు తొందరగానూ, ఎకుకవగానూ ఏరపడవు. వాటిని ప్రజలు కూడా 
అడుికుంటారు. దీనికి కారణం ఆచార సంసకృతే  నిజమైన్ సంసకృతి అని భావిసాురు.  వస్తు సంసకృతిలో వచేి 
మారుపలను అడుికోవటానికి ప్రయతిాంచరు. బస్తసలు, రైళ్ళళ ఆప్పస్ట ఎడోబండోలో ప్రయాణం చేయాలని 
అనుకోరు. ఆ విధ్ంగా సంసకృతిలో వచేి మారుపను మన్ం సావగతిసాుం. సావగతిసేునే మన్ం అభివృద్ధి 
సాధసాుం. కనుక ఈ పత్రంలో నేను చెపపదలుచుకున్ా అభివృద్ధి వ్యయహ్ం ఏమ్మటంటే ఈ పరిశుద్ధి వాదానిా 
మన్ం గణించకూడదు అనేదానిా ఒక వ్యయహ్ంగా భావించాలి.  
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గత్ శత్యబిా మొదటి భాగంలో త్మ్మళ్ంలో వచిిన్టువంటి భాషా పరిశుది వాదం, ఆరయ జాతి 

వయతిరేకత్వలో, సంసకృత్ భాషమీద వయతిరేకత్వలో వచిింద్ధ. తెలుగులోనూ దాని మూలాలు అటువంటివిగానే 
కనిపస్తున్యాయి. నిరూపణ కాకుండానే బహుళ్ ప్రచారం పొంద్ధన్ ఆరుయల దండయాత్ర స్టదిాంత్ం తెచిిన్ 
త్ంటాలు ఇవి. త్మ్మళ్ంలో వచిిన్ పరిశుద్ధి వాదం త్మ్మళ్ంలో ఉన్ా సంసకృత్ త్దభవాలను ఎంత్వరకు 
తొలగించగలిగిందో పరిశీలిసేు ఆశిరయకరమైన్ విషయాలు తెలుసాుయి.  ఒక గంటసేపు త్మ్మళ్ంలో ప్రసంగిసేు 
అందులో ఎనిా సంసకృత్ పదాలు ఉన్యాయో గమనిసేు ఆశిరయం కలుగుతుంద్ధ.  సంసకృత్ పదాలు అంటే; 
మన్ం త్త్సమాలనే సంసకృత్ పదాలనుకుంటాం సాధారణంగా. మన్ ప్రచీన్ వాయకరులు కూడా త్దభవాలను 
అచి తెలుగులో భాగంగా గ్రహించారు. ‘సంసకృత్ సమత్రంబగు భాష అచియన్ంబడు’ అని ఆచిఛక 
పరిచేఛదంలో మొదటి సూత్రంలో చెపాపరు. అంటే త్దభవాలు తెలుగు పదాలుగానే గ్రహించబడాియి. తెలుగులో 
జీరిణంచుకుపోయిన్ పదాలుగా గ్రహించబడాియి. కాబటిి, అవి ఇత్ర భాషలనుంచి గ్రహించటమనేద్ధ ఒక 
వెస్తలుబాటు. అద్ధ అభివయకిులో వచిిన్ మారుపలను త్న్లో చేరుికొని ప్రయోగించటానికి అద్ధ ఒక స్తలువు. 
దానిా మన్ం కాదంటే ముందుకు పోల్లం. కాబటిి, ఆశిరయకరమైన్ విషయాలు తెలుసాుయి. వయవహ్రులు అవి 
సంసకృత్ త్దభవాలు అనే తెలివిడ్డ ల్లకుండానే వాటిని విరివిగా వాడటం మన్ం చూడొచుి.  

 
నిజానికి, వాడుకలో ఉన్ా ఆంగో, సంసకృత్ పదాలకు బదులుగా వాడుకలో ఉన్ా తెలుగు పదాలను 

ఉపయోగించటం ఆహావనించదగిందే. ఉన్ా పదాలను కాదని ‘ఫుడుి తినొసాును’ ఇటోాంటి మాటలిా మన్ం 
అడుికోవాలి. మన్ం చకకగా వాడుకునేటటువంటి ‘అన్ాం’ కానివవండ్డ, ‘బువవ’ కానివవండ్డ… ఇలాంటి 
వాడుకలో ఉన్ా మాటలను కాదని, మన్ం కొత్ుగా మాటలిా తీస్తకురావకకరోేదు. కాకపోతే  కారు, బస్తస 
ఇలాంటివి వాటిని, ఇవాళ్ మన్ం కాదు అని అన్ల్లం. ఆ వస్తువు మన్కు వచిిన్పుపడు వాటికి మన్ం కొత్ుపదం 
ప్టుికోని ఉండవలస్టంద్ధ. అపుపడు ఆ వస్తువుతపాటు ఆ పదంకూడా మన్లో జీరిణంచుకుపోయ్యద్ధ. అలా 
జరకకపోవటంవలో ఇవాళ్ మన్ం కళ్ళళ తెరుచుకొని అయోయ! చాలా ఇంగీోష్ణ మాటలు వచిి చేరిపోయాయ్య 
అంటూ, వటికోసం మళ్లళ కొత్ు తెలుగు మాటలను త్యారుచేయటమనేద్ధ సరైన్  పదితి కాదని న్య భావం. 
కన్నసం ఆంగో, సంసకృత్ పదాలకు బదులుగా వాడుకలో ఉన్ా తెలుగు పదాలను ఉపయోగించటం 
ఆహావనించదగిందే. అద్ధ కన్నసం ఏదో ఒక ప్రంత్ంలోనైన్య వాడుకలో ఉండటం అనుకూలంగా ఉంటుంద్ధ. 
ఎకకడో చోటుండాలి. అంతేకాన్న ఇవాళ్ కావాలని మన్ం ఆ ధాతువును ఒకటి ఇంకా ఏదో కృత్రపిత్యయం 
అతికించి ‘అనిక’ ఇలాంటి వాటిని త్యారుచేయటమనేద్ధ సమంజసం కాదు. సరికాదు. భాషయొకక 
న్డ్డవడ్డకకు అద్ధ కృత్రిమత్యవనిా చేకూరుస్తుంద్ధ. అంతేత్పప సౌకరాయనిా కలిొంచదు. తెలుగులో పదాలున్ా 
సందరభంలో కూడా, పాండ్డత్య ప్రకరషకోసమో, మరేత్ర కారణాలవలోనో సంసకృత్ పదాలను వాడటానిా 
వయతిరేకచవలస్టందే. అదే విధ్ంగా ఆంగో పదాల వాడకానిా కూడా. స్తలువుగా తెలుగు మాట వాడటానికి 
అవకాశం ఉన్ాపుపడు, కావాలని ఇంగీోష్ణ మాట వాడటానిా అడుికటి వస్తకొని ఆపుకోవచుి. అంతేకాన్న 
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కావాలని మన్ం ఇంగీోష్ణ మాటలిా ప్రమోట్స చేయడం కొరకే వాడుతున్ాటో్ల, ల్లకపోతే న్యకు ఇంగీోష్ణ వచుి 
అని చెపుపకోవటం కొరకు వాడుతున్ాటుో ఉండకూడదు.  

ఇక, ఆధునిక యుగంలో ఇత్ర భాషలనుంచి పదాలను తీస్తకోని భాషలు ల్లవనే చెపాపలి. ఆధునిక 
భాష అంటే, ఆధునిక జీవన్ విధాన్ం కలిగిన్ సమాజాల భాష.  మ్మకికలిగా అభివృద్ధి చెంద్ధన్ ఆంగాోనికి 
పదాలను అంద్ధంచని భాష ల్లదు ప్రపంచంలో. కనుక, ఆ పదాలన్నిాంటిన్న ఇపుపడు తొలగిసేు  ఇంగీోష్ణలో 
అసలు పాఠం కూడా చెపపల్లరు.  సైన్స పాఠ్లు అసలు చెపపల్లరు. ఇంగీోష్ణను తీస్ట అవత్ల పారేయవలస్టందే. 
అవన్నా పోత్యయి. బహుశా ఈ పరిశుదివాదం ఇంగీోష్ణలో ఉన్ా పదాలను తొలగించాలని ప్డ్డతే, అపుపడు 
ఇంగీోష్ణను వద్ధల్లస్ట మన్ తెలుగులో మన్ం పాఠ్లు చెపుపకోడానికి ఉపయోగించొచేిమో! అందుకు 
ఉపయోగపడుతుందేమో అందరూ కలిస్ట అలా ప్రయత్ాం చేసేు!  

 
అన్ాం, సాయంత్రం, ప్రణం, దేవుడు, రైలు, బస్తస, కారు మొదలైన్ పదాలు వాడేవారిలో అవి 

పరభాషాపదాలు అనేటటువంటి సపృహ్ ఉండదు. అసలు పదాలు మాత్రమ కాదు. భాషలోని అభివవకిులో 
కూడా కొత్ు కొత్ు మారుపలు చోటుచేస్తకుంటాయి. వాటికి కూడా సమాజంలో వచిిన్ కొత్ు అవసరాలత పాటు 
ఇత్ర భాషలలోని అభివయకుుల్ల కారణం. సాధారణంగా భాషలోకి వచిిన్ ఇత్ర భాషా పదాలు చాలావరకు ఆ 
భాషలోోని ఉచాిరణా మరాయదలకు అనువైన్విగా ఉంటాయి. తెలుగులో మహాప్రణాలు ల్లవు అనేద్ధ ఒక 
అపవాదం. అయిన్య మహాప్రణ వరాణలున్ా త్త్సమ పదాలనిాంటికీ త్దభవాలు కూడా ఉన్యాయి. ప్రకృతి, 
వికృతులు అనేవి చిన్ాపుపడు సూకళ్ళలో చెప్పపవారు. వాటిని కూడా కావాయలలో వాడటం చాలా గౌరవప్రదంగా 
గ్రహించటం జరిగింద్ధ. త్దభవాలు త్గిొంచాలి. త్దభవాలు వాడకూడదు. త్దభవాలు వాడ్డతే కావయ గౌరవం 
త్గొుతుందని ఎవరూ ఎకకడా చెపపల్లదు.  

 
సంసకృత్ సమాసం అయిన్ త్రువాత్ మంచి తెలుగు పలుకుబడ్డ పదయంలో కనుక కనిపించిన్పుడు 

మన్ం ఎంత ఆహాోదానిా అనుభ్విసాుం. అంటే ఒక రిల్లఫ్ అన్ామాట. ‘త్లిోమదేక పుత్రక రెండు కళ్ళళ కాన్దు 
మూడుకాళ్ళ ముసలి’ ఈ విధ్ంగా సంసకృత్ంలో సమాసాలత నింప్పసూు రాసేటటువంటి శ్రీన్యథుని రచన్లో ో
అకకడకకడ మన్కు ఇటోాంటివి కనిపిసాుయి. అపుపడు చాలా రిల్లఫ్ పొందుత్యమ త్పప,  అరే! ఇకకడ తెలుగు 
వాడాడు. ఈ పదాయనికి గౌరవం త్గిొంచాలి, అని ఎవరూ ఏ కాలంలోనూ ఎపుపడూ అనుకోల్లదు. అయితే 
అలాంటి సంసకృత్ ప్రయోగాలకు కారణమమ్మటి? కొంత్ ప్రకరష కావచుి. దానిా మన్ం ఇవాళ్ కొందరు అలా 
రాస్టన్య, కొందరి కావాయలోో చకకని తెలుగు, సామానుయలకు కూడా అరిమయ్యయ విధ్ంగా రాస్టన్టువంటి ఇటీవలి 
కావాయలున్యాయి. ప్రచీన్ కావాయలున్యాయి.  

 
మహాప్రణ వరాణలున్ా త్త్సమ పదాలనిాటికీ అలపప్రణాలత త్దభవాలు కూడా ఏరపడ్డ ఉన్యాయి. 

వాయకరులు త్దభవాలను అచి తెలుగుగానే గ్రహించటానిా మన్ం గురుుచేస్తకోవాలి.  త్మ్మళ్ంలో ఉన్ాటువంటి 
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భాషావాదం ఆ కాలంలో  ఎలా ఊపందుకుంద్ధ? త్రువాత్ ఎందుకు వగిపోయింద్ధ? త్మ్మళ్ంలో ఈన్యడు 
త్దభవాలను, వాళ్ళకు తెలియకుండానే ఏ విధ్ంగా ఉపయోగిస్తున్యారో కొంత్ వివరించేప్రయత్ాం చేశాను.     
ప్రస్తుత్ం ఉన్ా భాష అభివృద్ధి చెందాలంటే, స్తలువుగా అందరికీ అరిమయ్యయ విధ్ంగా ఉండాలంటే, తెలుగు 
కానివవండీ, తెలుగులో జీరిణంచుకుపోయిన్ ఇత్ర భాషా పదాలు కానివవండీ, అవి తెలుగు పదాలుగానే గ్రహించి 
వాటిని వాడుక చెయాయలి. అంతేకాన్న, ఇవాళ్ పరిశుదివాదం అనే ప్పరుత, భాషలో ఉన్ా ఇత్ర భాషల 
పదాలన్నిాంటిన్న తొలగించాలనుకోవటం భాష అభివృద్ధికి ఏ విధ్ంగానూ తడపడదు అనే అభిప్రయానిా 
వయకుంచేసూు న్య ప్రసంగానిా  ముగిస్తున్యాను.’ 

 

••••• 
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          1.భాష - ఆర్థిక వూవసి - సామాజిక సంబంధాలు 
ఆచారయ గారపాటి ఉమామహేశవరరావు 

అనువరిుత్ భాషాశాస్త్రం మరియు అనువాద అధ్యయన్ కేంద్రం, (CALTS)  
హైదరాబాదు విశవవిదాయలయం. 

 
భాషలు ప్రపంచ  సాంసకృతిక వారసత్వ ఆన్వాళ్ళో. 

జన్ం ఆలోచన్లనూ జీవన్ విధాన్యన్నా ప్రతిబింబించేవి భాషల్ల. 
చారిత్రిక సాంసకృతిక వైవిధ్యంలో  భాషల పాత్ర కీలకం. 

భాషాధ్వంసం జీవ ధ్వంసమ. 
జీవ వైవిధ్యంతనే సృష్టి మనుగడ, భాషావైవిధ్యంలోనే మాన్వ మనుగడ. 

భాషావైవిధ్యం ఉపాధ అవకాశాలను ప్ంచుతుంద్ధ. 
అమమ నుడ్డతనే ఆకలి అంత్ం. 

1.0 పర్థచయం: 
సమాజంలో భాషకూ సంపదకూ అవిన్యభావ సంబంధ్ం ఉంద్ధ. భాషత సంపదను సృష్టిసాుం. ఇద్ధ, 

భాషను ప్రతేయక పరిస్టితులలో వాడే ఉపాధాయయులూ, రచయిత్లూ, పాత్రికేయులూ, న్టులూ మొదలైన్వారికి 
మాత్రమ పరిమ్మత్ం కాదు.  భాషను వాడేవారందరికీ సంబంధంచిన్ద్ధ.  బత్కడానికి చేసే ప్రతి పన్న సంపద 
సృష్టిత ముడ్డపడ్డవున్ాదే. ఈ నేలపై బతికేవారందరూ సంపద సృష్టిలో పాలుపంచుకొనేవారే. సంపద సృష్టికి 
భాష ఒక ప్రధాన్ సాధ్న్ం. భాషలు సమాజంలోని ఆరిిక లావాదేవలను ప్రభావిత్ం చేసాుయని చెపపడానికి వరే 
రుజువులు అవసరంల్లదనుకుంటాను. అదేవిధ్ంగా, సమాజంకూడా భాషకు సంబంధంచిన్ ఆరిిక 
ప్రయోజన్యలపై  ప్రభావం చూపించవచుి. ఇంకా చెపాపలంటే  సమాజంలోని వయకుుల ఆరిిక పరిస్టితి భాషత 
ముడ్డపడ్డవుంటుంద్ధ. ఈ సందరభంలో భాషల ఆరిిక విలువల గురిుంపు అవసరం.  ప్రతి భాషకూ దానిా మాటోాడే  
సమాజంలో అంత్రోీన్ంగా ఒక నిరిాషి విలువ ఉంటుంద్ధ. ఒక ప్రతేయక దృకోకణంలో, భాషను వయకిు ఆరిిక 
సామరాియనికి ప్రతీకగానూ సామాజిక శకిుగానూ పరిగణించాలి. 

 
భాషాపరమైన్  విలువలలో అనేక ఆరిిక అంశాలు ముడ్డపడ్డ ఉన్యాయి. ప్రతి వయకిుకీ  భాష ఒక నిధ 

వంటిద్ధ.  భాష వయకిున్న సమాజాన్నా   కలిపివుంచుతుంద్ధ.    సామాజిక వయవసికు   భాషే   పున్యద్ధ.    వయకిుకీ   
ఆరిికవన్రులకూ మధ్య సంబంధాలలో భాషకు సంబంధంచిన్   విధ విధాన్యలు ఉన్యాయి.  ఒక క్రమబదిమైన్ 
రీతిలో భాషకూ   ఆరిికవయవసికూ మధ్య అనుబంధ్ం  ఉంటుంద్ధ. ఇందులో ఒక సైదిాంతిక భావన్ ఉంద్ధ.  కొనిా 
భాషలు మరికొనిా భాషల కంటే ఎందుకు ఎకుకవ అవసరం అనిపిసాుయి? కారణం వాటిమధ్యనున్ా ఆరిిక 
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వయత్యయసాలు కావచుి.   భాషలమధ్యనున్ా  ఈ ఆరిిక వయత్యయసాల  ప్రభావం  ఆ సమాజాలపై 
ఉంటుంద్ధ.   భాషల ఎంపికలో సూక్షమ  ఆరిిక ప్రయోజన్యలు ఇమ్మడ్డ ఉంటాయి.   భారత్దేశంలాంటి మ్మశ్రమ 
సామాజిక నేపధ్యంలో,  సమాజంలోని చిన్యా ప్దాా ఆరిిక  విషయాలూ వాటి ప్రయోజన్యలు   విభిన్ా భాషా 
సమూహాల పరసపర ఆమోదంత వయకుం చేయబడత్యయి.    భిన్ా భాషా సమూహాల పరసపర  ఆమోదం  
ఫెడరల వయవసికు ఆయువుపటుి.   అటోాగే,   భాషలకు సంబంధంచిన్   ఆరిిక విధాన్యలు 
సమాజాలలోని  జాతులూ - భాషల సహ్జీవన్యనిా ప్రభావిత్ం చేసాుయి. జాతులూ తెగల వైవిధాయన్నా,   
అలపసంఖాయక భాషల  ప్రోత్యసహానికి దోహ్దం చేసేవ భాషలమధ్యనున్ా ఆరిిక సంబంధాల్ల. సమాజపు ఆరిిక 
వయవసికు మూల సుంభ్ం భాష.   భాషలకు వాణిజయపరమైన్ సామరియం  ఉంటుంద్ధ. అంటే  సమాజంలో సాినిక 
వాణిజయ శకుులు బలపడడానికి సాినిక భాషల ఆరిిక సాియి ప్రగాలి.  సాినిక భాషల ఆరిిక సాియిలో 
ప్రుగుదల  ఆ సమాజపు ఆరిిక శకిుకి నిదరశన్ం.  సమాజంలోని విసుృత్ ఆరిిక వయవసికు పరోక్షంగా   భాషే 
ఆధారం.  సమాజంలోని వయకుులమధ్య సంబంధాలు భాషా పరంగా  ముడ్డపడ్డ ఉంటై. అంటే సమాజపు   ఆరిిక 
వయవసికు భాషే పున్యద్ధ. భాషా సంసకృతులు ఒక సమాజపు ఆరిిక పురోభివృద్ధిని ప్రభావిత్ం చేయగలవు.   
బహుళ్ సాంసకృతిక సమాజాలలో, భాషా ప్రణాళ్ళకలూ   భాషా ప్రయోజన్యలూ సామాజిక  ఆరిిక కోణంలో 
ప్రత్యక్ష సంబంధాలకు సాధ్న్యలుగా ఉపయోగపడుతున్యాయి. 
2.0 అశాస్త్రీయ బోధ్న్యపదితి– ఇంగ్లీషు మాధ్ూమం: 
బోధ్న్ అనేద్ధ మాత్ృభాషలో జరగడం సహ్జం. అటోాకానిద్ధ అసహ్జం. మాత్ృభాషలో ల్లని బోధ్న్ 

అశాస్త్రీయం, అన్యగరికం. బోధ్న్ మాత్ృభాషలోనే ఉండాలి అనేందుకు  కారణాలు అనేకం ఉన్యాయి. 
విదాయరిులు మాత్ృభాషలో నేరుప, పటిమ కలిగిఉంటారు. మాత్ృభాషలో మాటోాడేందుకు   ఎటోాంటి 
అరమరికలూ, బెరుకు ఉండవు. మనోనిబబరం, ఆత్మవిశావసం కలిగిఉంటారు. మాటోాడేటపుపడు త్త్ురపాటు 
స్టగుొపడటం ఉండదు. ప్రశాంచడం మాత్ృభాషతనే మొదలవుతుంద్ధ. మనోవైజాఞనిక భాషాశాస్త్ర స్టదిాంత్యల 
ప్రకారం పస్టవయస్తలో నేరిిన్ భాష విదాయబోధ్న్కు అనిా విధాలా అనువైన్ద్ధ.  ఇక బోధ్న్య భాషగా అధక 
సంఖాయకుల మాత్ృభాష ఉండటం సహ్జం. ప్రజల భాషలో బోధ్న్ ప్రజాసావమ్మక భావన్కు ఆలంబన్. దీనికి 
విరుది భావనే పరభాషలో విదాయబోధ్న్. విదేశీభాషలో విదాయబోధ్న్ అనుచిత్ం. ఇపపటివరకూ అభివృద్ధి 
చెంద్ధన్, చెందుతున్ా దేశాలలోనూ పాఠశాలవిదయ మాత్ృభాషలోనే కొన్సాగిస్తున్యారు. ఇదే  సామాజిక, పౌర 
న్యయయ సూత్రాలకు అనుగుణంగా న్డ్డచే పదితి. ఐకయరాజయసమ్మతి విదాయ, వైజాఞనిక సాంసకృతిక సంసి కూడా 
ప్రభావశీలకమైన్, ప్రయోజన్కారకమైన్ విదయకు మాత్ృభాషా మాధ్యమమ కీలకమని చెబుతంద్ధ. అంతేకాదు, 
పాఠశాలలో బోధ్న్య భాషగా మాత్ృభాష ల్లన్పుపడు, పిలోలు బడ్డమానేయడం  ల్లదా మొదటి త్రగతులలోనే 
త్పపటం ఎకుకవగా ఉంటుంద్ధ. ప్రపంచ వాయపుంగా, ఇపపటివరకూ జరిగిన్ ఎనోా పరిశోధ్న్లు, పిలోలు త్లిో 
ఒడ్డనుండ్డ  బడ్డకి చేరేటపుపడు చదువుకు సరైన్ భాష మాత్ృభాషే అని నిరూపిస్తున్యాయి (యునెస్తక, 2008 
ఎ).  త్లిోదండ్రుల డ్డమాండు  ఉందంటూ,   కొనిా విదాయ వయవసిలలో కొనిా సారోు  మాత్ృభాషకాని భాషలలో 
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బోధ్న్  నిరణయం  సమరిన్నయంకాదు. ఇటోాంటి బోధ్న్ పదితులు,   మాత్ృభాషలను మ్మన్హాయించడం కాదు 
ఆ భాషలను మాటోాడే పిలోలనుకూడా బోధ్న్నుండ్డ త్పిపస్తున్ాటుో  పరిశోధ్న్లు తెలియజేస్తున్యాయి. 
దక్షణాఫ్రికా మాజీ అధ్యక్షుడు నెలసన్ మండేలా అన్ామాటలు మన్ం ఇకకడ గురుుంచుకోవాలి, “మీరు ఎవరికైన్య 
వారికి అరిమయ్యయ భాషలో  చెపిపతే, అద్ధ వారి త్లకు ఎకుకతుంద్ధ! నిజమ, కాన్న మీరు వారి భాషలో  చెపిపతే 
మాత్రం  గుండెలకు హ్తుుకుంటుంద్ధ.” 

 
ఉపాధ అవకాశాలను   మెరుగుపరిచే ఉదేాశయంత ఉన్ాత్ విదాయ మాధ్యమంగా మాత్ృభాషకు బదులు  

పరిథులు ల్లని ప్రత్యయమాాయంగా నేడు ఆంగో భాషను  ఎంపిక చేస్తకోవడం   రేపటి ఒక చారిత్రక త్పిపదం 
అవుతుంద్ధ. సామాజిక, మాన్వయ శాస్త్రజుఞలూ విదాయవత్ులూ, పరిశోధ్కులూ ప్రథ్మ్మక విదాయ మాధ్యమంగా 
ఆంగాోనిా మాత్ృభాషా సాిన్ంలో నిల్లప ప్రయత్ాం  త్పుప అని భావిస్తుండగా కొందరు మాత్రం  ఇంగీోష్ 
మీడ్డయం పాఠశాలలోో ప్రుగుతున్ా  విదాయరిుల సంఖ్యనూ  ఎపుపటికపుపడు విసురిస్తున్ా ఆంగో మాధ్యమ 
పాఠశాలలనూ చూపించి ఇంగీోష్ణమాధ్యమానిా సమరిించే ప్రయత్ాం చేస్తున్యారు. కాన్న, ప్రభుత్యవలు  కేవలం 
డ్డమాండు-సరఫరా విధాన్యనిా అమలుచేసే సంసిలుగా కాక   భ్విషయతుులో సమాజానికి ఏద్ధ మంచిదో అద్ధ 
ఆలోచించి చేసే సంక్షేమ ప్రభుత్యవలుగా ఉండాలి.    ధూమపాన్ం,  మదయం వినియోగం వంటి అన్యరోగయ 
అలవాటకోు అత్యంత్ అధక డ్డమాండ్ ఉన్యా   మన్ం వాటిని నియంత్రణలో ప్టిను వెనుకాడడం ల్లదు గదా.  
మరి భాషావిధాన్ంలో సహ్జ సూత్రాలకు విరుదింగానూ సమాజ సంక్షోభానికి దారితీసే అన్యరోగయ పదితులను 
ఎందుకు అనుమతిస్తున్ాటుో. భాషా సామాజిక శాస్త్రవత్ుల  అభిప్రయం కోసం ఎందుకు  సంప్రద్ధంచటం ల్లదు.   
నిరుదోయగ సమసయను పరిషకరించడానికి  ఆంగోభాషా మాధ్యమంత ఏక భాషావిధాన్యనిా అమలుపరచడం 
ప్రభుత్యవల   హ్రసవదృష్టి విధాన్యనికి ఇద్ధ నిదరశన్ం. ఇద్ధ ఒక దేశం పటో  ఆ దేశ ప్రజల పటో అన్యలోచిత్ 
ప్రవరునే. 
2.1 ముందుచూపు మందగంచిన ప్రభుత్వవిద్యూవిధానం:  

గత్ ప్రభుత్యవలు, విదాయ విభాగంలో త్మ బాధ్యత్ను త్గిొంచుకొనేందుకు ప్రైవటు యాజమాన్యంలో 
ఇంగీషో్ణ మీడ్డయంకు  అపరిమ్మత్ంగా ముందూ వెనుకలు చూడకుండా అనుమతులు మంజూరు చేశాయి. 
2003 నుండే మునిస్టపాలి్ల, ప్రైవటు యాజమాన్య సూకళో్లో ఇంగీోష్ణ మీడ్డయంను ప్రవశప్టేిందుకు మొదలు 
ప్టిారు. ఇపపటికే ప్రైవటు యాజమాన్యంలో ఉన్ా 95 శాత్ం సూకళో్ళ ఇంగీోష్ణమీడ్డయంలోనూ, 98 శాత్ం 
ప్రభుత్వ సూకళో్ళ తెలుగుమాధ్యమంలోనూ న్డుస్తుండగా, వాటిలోో ప్రైవటు (ఇంగోీష్ణ మీడ్డయం) సూకళో్ళ అన్నా 
పటిణాలలోనూ, తెలుగు మీడ్డయం సూకళో్లో చాలాభాగం పలెోటూళ్ోలోనూ ఉన్యాయి. ఐతే, పలెోటూళ్ోలో ఉన్ా 
చిన్ాకారు రైతుకుటుంబాలూ వయవసాయ కారిమక కుటుంబాలూ సాంప్రదాయవృతుులవారూ షెడూయలుి కులాలూ 
తెగల కుటుంబాలకూ చెంద్ధన్వారు ఆంగోభాషామాధ్యమంలో చద్ధవ సదుపాయం ల్లన్ందువలన్నూ, అటోాంటి 
ఆంగోభాషా మాధ్యమ సదుపాయానిా  పలెోటూళ్ోకు విసురించే విధ్ంగా ప్రభుత్వ సూకళో్లో కూడా ఆంగో 
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మాధ్యమానిా ప్రవశప్టిాలనుకున్యారు. ఈ ఆలోచన్ వచిిందే త్డవుగా    'సకెసస్' ప్రణాళ్ళక ప్పరుత ఇంగీోష్ణ 
మీడ్డయంను అమలుచేసేందుకు వలుగా,  ఉన్ా ఇంగీోష్ణ మీడ్డయమ్ సూకళో్ పని బావుంద్ధ అంటూ  
తీరామనించారు.  కాన్న ఇటోాంటి కీలక తీరామన్యనికి ముందస్తుగా ఎలాంటి నివద్ధకనూ త్యారుచేయించిన్టుో 
ల్లదు. దీనికి అనుగుణంగా, 2008 లో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఒక జి.ఓ.ను (ఎమ్.ఎస్.న్ం. 76) 
విడుదలజేస్టంద్ధ. దాని ప్రకారం, 6500 సూకళో్లో ఇంగీోష్ణ మీడ్డయంను ప్రవశప్టేిందుకు చరయలు తీస్తకోవాలి 
అని నిరణయించింద్ధ.    ప్రైవటు యాజమాన్యంలో వచేి ఉదోయగావకాశాలను అందుకునేందుకు వలుగానూ, 
ఉపాధ అవకాశాలు మెరుగుపరుచుకొనేందుకు వలుగా ఆంగోమాధ్యమం అవసరం అంటూ తేల్లిస్టంద్ధ. 
 
2. 2 ఆంగీమాధ్ూమంతో విద్యూబోధ్న- అక్షరాసూత్కు అడ్డుగోడ: 

తెలంగాణా, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాషాాలలో 2011-12 గణాంకాల ప్రకారం 1 వ త్రగతిలో 15 లక్షలకు 
పైగా పిలోలు ప్రవశం పొందుతుంటే 8 వ త్రగతికి చేరుకొనేటపపటికి 15%, 10 వ త్రగతికి 28%,   12వ 
త్రగతికి చేరుకొనేటపపటికి 46% మంద్ధ బడ్డ మానేస్తున్యారు. 6, 9,  11 త్రగతులలో చాలా సూకళో్లో 
ఇంగీోష్ణ మాధ్యమం ప్రవశప్టిడమ  బడ్డమానేసేవారి  సంఖ్య ప్రుగుదలకు కారణం. అంటే మన్ జన్యభాలో 
1వ త్రగతినుండ్డ 12వ త్రగతివరకూ చద్ధవవారు మొత్ుం 1 కోటీ 87 లక్షలకుపైగా ఉండాలిసవుండగా   
వరిలో బడ్డమానేసేవారు ష్ణమారు 40 లక్షలమంద్ధ వరకూ ఉన్యారు. ఇంత్ ప్దా సంఖ్యలో 
బడ్డమానేసెయయడానికి బలవత్ురమైన్ కారణాలలో ఒకటి ఇంగీోష్ణ మాధ్యమం. 2003-4 సంవత్సరాలలో 6, 
9, 11 త్రగతులలో ప్రవశప్టిిన్ ఇంగీోష్ణ మాధ్యమమ ప్రధాన్కారణం. లక్షలాద్ధగా బడ్డమానేస్టన్ పిలోలు    
ప్రధాన్ంగా గ్రామీణ ప్రంత్యలకూ, పటిణ మురికివాడలలో ఉంటున్ా ప్పద కుటుంబాలకు చెంద్ధన్వారు అని 
గణాంకాలు తెలుపుతున్యాయి. అయితే,  అక్షరాసయత్ త్కుకవ ఉన్ా ఇత్ర రాషాాలలోకూడా బడ్డమానేసే పిలోలు 
ఎకుకవ ఉన్ాచోట ఆంగోమాధ్యమాలు ఎకుకవ ఉండడం కనిపిస్తుంద్ధ. ఆంగోమాధ్యమం- బడ్డమానేయటం- 
నిరక్షరాసయత్ల మధ్య ఒక సూత్రప్రయ సంబంధ్ం ఉన్ాటుో కన్బుడుతంద్ధ. ఇద్ధ వెనుకబడ్డన్ వరాొలూ, ప్పద 
కుటుంబాల పిలోలు ఇంగీోష్ణ మీడ్డయం కాోస్తనుండ్డ ఇంటికి వచిిన్త్రావత్ మళో్ల కాోస్తకు వెళో్ళవరకూ వారు 
ఇంగీోష్ణలో నేరిిన్విషయాలకు ఎటోాంటి సహాయక ప్రోత్యసహ్కాలు అందకపోవడమూ, కాోస్తలోనే 
న్యణయత్లోపించిన్ ఇంగీోష్ణ మాధ్యమ బోధ్న్లూ కారణాలు.   

 
తెలుగు రాషాాలలో వివిధ్ మాధ్యమాలలో విదాయబోధ్న్కూడా ఇదే విషయానిా గురుుచేస్తుంద్ధ. 5వ 

త్రగతినుంచి 6వ త్రగతిలోకి ప్రవశంచే విదాయరిుల సంఖ్యలో తెలుగు మాధ్యమంలో గణన్నయమైన్ త్రుగుదల 
కనిపిస్తుంద్ధ. ఐతే ఇందులో ఒక విశ్లషం ఏమంటే ఈ త్రుగుదలకు సమాంత్రంగా ఆంగోమాధ్యమంలో 
ప్రవశంపొందుతున్ావారి సంఖ్య ప్రుగుదలకు దరిదాపులోో ఉంద్ధ. అంటే ఆరవత్రగతిలో తెలుగు మాధ్యమ 
ప్రవశాలు త్గిొంచివశారన్ామాట. తెలుగుమాధ్యమ బడులను త్గిొంచడమూ  తెలుగుమాధ్యమ ప్రవశాలను 
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కుద్ధంచివయడంత ఇంగీోష్ణ మాధ్యమ ప్రవశాలు ఊపందుకున్యాయి అని చెపాపలి. దీనిా ఈ కింద్ధ పటిిక 
నిరూపిస్తుంద్ధ. అంతే కాదు ఆంధ్ర ప్రదేశోో 5వ త్రగతినుండ్డ 6వ త్రగతికి తెలుగు మాధ్యమంలో ప్రవశానికిలో 
24 శాత్ం పైగా త్రుగుదల ఉంటే అదే ఇంగీోష్ణ మాధ్యమంలో 21 శాత్ం ప్రుగుదల కనిపిస్తుంద్ధ. 
తెలంగాణలో అయితే తెలుగు మాధ్యమంలో 17 శాత్ం త్గిొతే ఇంగీోష్ణ మాధ్యమంలో 11 శాత్ం ప్రిగారు. 
తెలుగు మాధ్యమంలో త్రుగుదల, ఇంగీోష్ణ మాధ్యమంలో ప్రుగుదల, త్గిొన్ తెలుగు మాధ్యమ 
పాఠశాలలనూ, ప్రవశాలనూ సూచిస్తుంద్ధ. ఈ అంచన్య సరైన్దేన్ని 6వ త్రగతినుంచి 10వ త్రగతికి తెలుగు 
మాధ్యమంలో ప్రతి ఏడాద్ధకీ త్రుగుదల గణన్నయంగా త్గిొతే, ఆంగో మాధ్యమంలో మాత్రం త్రుగుదల 
గణన్నయంగా ప్రిగింద్ధ. ఆంధ్ర ప్రదేశోో తెలుగు మాధ్యమంలో 6 నుంచి 10వ త్రగతి వరకు 14 శాత్ం దాకా 
త్రుగుదల కనిపిసేు ఇంగీోష్ణ మాధ్యమంలో మాత్రం 31 శాత్ం పైగా త్రుగుదల కనిపిస్తుంద్ధ. అంటే ఇంగీోష్ణ 
మీడ్డయంలో చేరిన్వాళ్ళళ 30 శాత్ందాకా మధ్యలో ఆప్పస్ట వెళ్ళోపోతున్యారన్ామాట. ఇదే వైపరీత్యం 
తెలంగాణలో ఇంకా ఎకుకవగా కన్బడుతంద్ధ. తెలంగాణలో తెలుగు మాధ్యమంలో త్రుగుదలకు బదులు 
ప్రుగుదల, ఇంగీోష్ణమాధ్యమంలో త్రుగుదల ఇంకా ప్రిగి 35 శాత్యనికి ఎందుకు చేరిందో మన్ విదాయ 
ప్రణాళ్ళకలు మద్ధంపు చేసే అధకారులూ న్యయకులూ ఆలోచించాలి. 

పటిిక-1 తెలుగు మాటోాడే రాషాాలలో *త్రగతులవారీ   మాధ్యమాల వారీ 
విదాయరిుల ప్రవశాలు (2013-14) 

క్ర.సం.   త్రగతి తెలుగుమాధ్యమం ఆంగోమాధ్యమం ఇత్రాలు మొత్ుం 
1. 

ఆంధ్రప్రదేశ్ 
I 453708 300861 16242 770811 

2. II 476043 277364 16944 770351 
3. III 481262 273150 17573 771985 
4. IV 491540 263428 17106 772074 
5. V 477155 272458 16499 766112 
6. VI 359994 (-

24.55%) 
345669(+21.18%) 

8273 
713939 

7. VII 369884(+2.74%) 332898(-03.69%) 8198 710980 
8. VIII 363447(-01.74%) 302318(-09.19%) 7152 672917 
9. IX 358279(-01.42%) 268370(-11.23%) 6250 632899 
10. X 312188(-12.86%) 245033(-08.70%) 5339 562560 
11. XI 3749 15216 0 18965 
12. XII 3882 6657 0 10539 
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*16-17 వయస్తలోని ఇంటరు విదాయరిులు ఇందులో చేరల్లదు; బ్రాకెటోలోని +/- త మొదలయ్యయ సంఖ్యలు 
 ప్రతి ఏడాదీ  విదాయరిుల సంఖ్యల   ప్రుగుదల/త్రుగుదలలో వచిిన్ మారుపలను తెలుపుత్యయి. 
 
2.3 ఆంగీమాధ్ూమం అమలు-సమాజంలో సంక్షోభం: 

ప్రతి  సంవత్సరం  శైశవసాియి పరిచయ త్రగతి, ఆపైన్ 1 వ త్రగతినుండ్డ 12 వ త్రగతివరకు 
చద్ధవ పిలోల సంఖ్య తెలుగు రాషాాలలో మొత్ుం రెండుకోటుో ఉంటుంద్ధ అన్యాం.  ఈ రెండు కోటో మంద్ధ 12 
వ త్రగతి పూరిుచేస్తకోడానికి 23 ఏండుో పడుతుంద్ధ. అంటే 23 ఏండోలో 2 కోటోమంద్ధ ఇంగీోష్ణ మాధ్యమంలో 
మాత్రమ చద్ధవిన్వారు త్యారవుత్యరు. ఇక ఊహించండ్డ ఏం జరుతుందో. పిలోలు ఇంగీోష్ణ మాధ్యమంలో 
చదువుతుంటే త్లిోదండ్రులు వాళ్ో పిలోలకోసం ఇంగీోష్ణలోనే మాటోాడడానికి ప్రయతిాసాురు.  ప్రతి 
విషయంలోనూ అనిా సందరాభలలోనూ ఇంగీోష్ణను వాడే ప్రయత్ాం చేసాురు. న్యన్మమలూ అమమలూ, 

13. మొత్ుం(I-
XII) 

4151131 2903422 
119576 

7174129 

14. % 57.86 40.47 1.67 100.00 
       
1. 

తెలంగాణ  రాష్ట్రం 

I 352356 333237 26095 711688 
2. II 309425 299629 25575 634629 
3. III 309505 295000 25587 630092 
4. IV 308654 284959 24582 618195 
5. V 304065 285015 23274 612354 
6. VI 250345(-17.66%) 320874(+11.17%) 18571 589790 
7. VII 262035(+04.67%) 307753(-09.09%) 18494 588282 
8. VIII 265791(+01.50%) 277486(-09.83%) 16910 560187 
9. IX 267879(+01.43%) 247966(-10.64%) 14729 530574 
10. X 254137(-05.13%) 228759(-07.75%) 12391 495287 
11. XI 1361 14437 0 15798 
12. XII 2036 6360 0 8396 
13. మొత్ుం(I-

XII) 
2887589 2901475 

206208 
5995272 

14. % 48.16 48.40 3.44 100.00 
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త్యత్యయలూ సొంత్ ఇంటిలోనే తెలుగు మాటోాడేవారు ఎవరైన్య ఉన్యారేమోన్ని వెతుకోకవాలి. ల్లదంటే 
బికుకబికుకమంటూ ఒంటరిగా కూరోివాలి. ఒక వళ్ ఎవరైన్య దొరికిన్య ఏ గోడ చాటుకో పోయి మాటోాడుకునే 
కాలం దాపురిస్తుంద్ధ. ఇంగీోష్ణ పుసుకాలనే కొంటారు. తెలుగు పుసుకాలు రాసేవాళ్లో కొనేవాళ్లో ఉండరు. 
ఇంగీోష్ణ స్టనిమాలకే అలవాటు చేసాురు.  తెలుగు స్టనిమాలు తీయరు. తీస్టన్య ఆడవు. ఆడ్డన్య   ఇంగీోష్ణ 
టైటిలుసతనో ల్లక డబిబంగు చేస్త ఆడ్డంచాలి. ఇంటో్ల ఇంగీోష్ణ టీవచానెళో్ళ న్డుసాుయి.   ఇంగీోష్ణ వారాు పత్రికల్ల 
అముమడుబోత్యయి. ఇంగీోష్ణలో చెపపగలిగిన్వారి ఉదోయగ అవసరాల్ల తీరత్యయి. మాళ్లో, మారెకటూో, హాళ్లో,  
హోటళ్లో, షాపులూ అనిాంటా డబుబ న్నళ్ోలా ఖ్రియ్యయ  ప్రతి చోటా ప్రతివారూ మర్కరిని మెపిపంచటానికి 
ఇంగీోష్ణ వాడే ప్రయత్ాం చేసాురు. దీనిత ఊహించరాని  వగంత ఇంగీోష్ణ వరద ముంచెతుుతుంద్ధ. ఆయితే 
ఇదంత్య   ఉన్ాత్, మధ్యత్రగతి వరాొలకు మాత్రమ పరిమ్మత్ం అవుతుంద్ధ. ఇద్ధ సమాజంలో అనేక ఉద్రికుత్లకు 
దారి తీస్తుంద్ధ. సమాజం పూరిుగా ఇంగీోష్ణను వాడేవారూ అసలు ఇంగీోష్ణను వాడనివారు అని రెండు 
భాగాలుగా చీలిపోతుంద్ధ. ప్రభుత్వ బడులలో ఇంగీోష్ణ మాధ్యమంలో చద్ధవ బడుగు, బలహీన్, కింద్ధ - 
మధ్యత్రగతి వరాొలకు ఇద్ధ పిడుగుపాటు లాంటిదే. కార్పరేట్స సూకళో్లోనూ ప్రైవటు బడులలోని ఇంగీోష్ణ 
మాధ్యమంలో చద్ధవ ఉన్ాత్ మధ్య త్రగతివారి పిలోలత పోటీ  పడల్లక ప్రభుత్వబడులలోని ఆంగోమాధ్యమ 
విదాయరిులు పూరిుగా న్షిపోయ్య పరిస్టితులు ఎదురవుత్యయి. బడుగు వరాొల పిలోల త్లిోదండ్రులు త్లత్యకటుి 
ప్టెఫిన్య త్మ పిలోలిా ప్రైవటు సూకళో్కు పంపటానికి ప్రయతిాసాురు. మళో్ల ప్రభుత్వ బడులకు విదాయరిులు 
రావటంల్లదని చెపిప మూసేసే పరిస్టితి వస్తుంద్ధ. అంటే మెలోగా విదయ ప్రైవటు పరమై పోతుంద్ధ. ఉన్ా ఉదోయగాలు 
అన్నా ప్రైవటు పరమైపోత్యయి. బడుగువరాొలవారు విదయలోనూ ఉదోయగాలలోనూ అవకాశాలు త్గిొ రిజరేవషనోు 
అమలు చేసే అవకాశాలుకూడా అడుగంటుత్యయి.  అపపటికి సాినికభాషల ఆధారంగా పనిచేసే పరిశ్రమలూ 
మూత్పడత్యయి. దీనిత సమాజం సంక్షోభ్ంలో పడుతుంద్ధ.  
 
2.4 ఆంగీమాధ్ూమం ఎందుకు ఉండకూడదు? 

ఇంగీోష్ణ అత్యధక ప్రజల మాత్ృభాష కాదు. ఇంగీోష్ణ ఈ దేశంలో ఎకుకవమంద్ధకి తెలిస్టన్ భాషకాదు.   
2001 జన్యభా గణాంకాల ప్రకారం ఇంగీోష్ణ కేవలం 2.3 లక్షలమంద్ధ భారతీయులకు ప్రథ్మ్మక భాషగా 
ఉంద్ధ. ఐతే, 8.6 కోటో మంద్ధ త్మ ద్ధవతీయ భాషగానూ   మరో 3.9 కోటో మంద్ధ త్మ మూడవ భాష గానూ 
జన్యభాలెకకల సేకరణలో చెపుపకున్యారు. అంటే ఈ లెకకన్, భారత్దేశంలో ఎంతకొంత్ ఇంగీోష్ణను 
వాడగలిగేవారి సంఖ్య మొత్ుం 12.5 కోటుో అంట. వరిలో ఎంత్మంద్ధకి వాడకానికి అవసరమైన్ంత్ ఇంగీోష్ణ 
వచోి? దీనిని ఎవవరూ కొలిచి మద్ధంపుచేసే ప్రయత్ాం చేయల్లదు. కొనిా ఇంగీోష్ణ పదాలు మాటోాడగలిగిన్ంత్ 
మాత్రాన్ ఆ భాష వచిిన్టోగాదు. ఆ లెకకన్ మన్ దేశంలోనూ మరికొనిా దేశాలలోనూ అందరికీ సంసకృత్ం 
వచిిన్టోే. మన్ దేశంలో ఉన్ాత్ విదయ అంటే గ్రాడుయయ్యషన్ ఆపైన్ చదువుకున్ావారి  సంఖ్య,   2011 జన్యభా 
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లెకకల ప్రకారం  8.15% మంద్ధ మాత్రమ. వరిలో 30% పైగా గ్రామీణ ప్రంత్యలవారే. అందులోనూ అరవై 
శాత్ంపైగా విజాఞన్సాంకేతిక రంగాలుకాని  భారతీయ భాషా సాహిత్యయలూ సామాజిక శాసాాలు చద్ధవిన్వారే.     

 
ఇంగీోష్ణ భాషలో నైపుణయం ఉన్ావారు అతి త్కుకవమంద్ధ. నూటపాతిక కోటోమంద్ధకి ఇంగీోష్ణ నేరేప 

సమయంగాన్న వన్రులుగాన్న మన్కు ల్లవు. ఒక భాషను నేరుికోవడం అంటే ఆ భాష వాయకరణానిా నేరుికుంటే 
చాలదు ఆ భాషకు సంబంధంచిన్ ఎంత కొంత్ సాంసకృతిక వారసత్యవనిా వంటబటిించుకోవాలి. ఇకకడే 
వచిింద్ధ చికుక. ఈ పరిస్టతిులలో నేరుికున్ా భాషలో సృజన్యత్మక విలువలున్ా రచన్లు చేయగలగడం  
అసాధ్యం. భారత్దేశంలో ఉన్ా వందలాద్ధ విశవవిదాయలయాలలోని వలాద్ధమంద్ధ ప్రొఫెసరోు దశాబాాలత్రబడ్డ  
పనిచేస్తున్యా వరిలో బహుత్కుకవమంద్ధ మాత్రమ ఆంగోంలో టెకుసుబుకుకలు రాస్తున్యారు. కాన్న, ఇంగోండు, 
అమెరికా సం.రా. లలోని జూనియర్ ప్రొఫెసరోుకూడా అతి తేలికగా విరివిగా టెకుసుబుకుకలు రాయడానికి 
కారణం ఇంగీోష్ణ వారి మాత్ృభాష కావటమ. వచీిరాని ఇంగీోష్ణ మాధ్యమం దావరా నేరిిన్ విదయతనూ   
ఇంగీోష్ణలో ప్రవణయం ల్లకపోవడంతనూ అడుగడుగున్య  త్త్ురపాటుత ఆత్మవిశావస లోపంత అనిాంటా 
వెన్కడుగువయడం జరుగుతంద్ధ. 
 
అత్యంత్వగంత అభివృద్ధి చెందుతున్ా ఆధునిక సమాచారసాంకేతిక యుగంలో ఇంగీోష్ణ మాధ్యమ 

విదాయబోధ్న్త రెండు దశాబాాలలో సాినిక భాషల ఆధారంగా న్డ్డచే దేశీయ పరిశ్రమలు అంత్రించిపోయ్య 
ప్రమాదం ఉంద్ధ. ఉదాహ్రణకు, సృజన్యత్మక రచన్లూ, పుసుక ప్రచురణలూ, ముద్రణ,  చిత్రపరిశ్రమ, టీవ, 
త్రత్రాల వారసత్వ జాఞన్సంపద ఆధారంగా న్డ్డచే వృతిు వాయపారాలూ  మొదలైన్వి. ఈ పరిశ్రమలు 
అంత్రించడంతబాటు వాటి ఆధారంగా ఉపాధ పొందుతున్ా లక్షలాద్ధ పనివారు వధన్ బడత్యరు. భారత్దేశ 
జన్యభాలో 68% గ్రామీణుల్ల. వరిలో అధక శాత్ం ఇపపటికీ సాంప్రదాయ వృతుులు చేస్తకొనేవారే. ఇవ వారి 
జీవికకు ప్రధాన్ ఆధారం. ఇంగీోష్ణ విదయత ఇవి అరిరహిత్ం ఔత్యయి. ఇంగీోష్ణ మాధ్యమంలో 
చదువుకున్ావారిత మన్ సమాజంలో కొత్ు అంత్రాలు మొలకెతిు  మన్ ఉనికికి సపంద్ధంచని కొత్ు పోకడలున్ా 
త్రం త్యారౌతుంద్ధ. 
 
3.0  బోధ్న్య మాధ్ూమాల స్థితి-గతి: 
  మన్ దేశంలో ఉన్ా మొత్ుం గ్రాడుయయ్యటో (పోస్తిగ్రాడుయయ్యటూో, ఇంజన్నరూో, డాకిరూో, డాకిరేటూో) 
సంఖ్య పదమూడు కోటో అరవై అయిదు లక్షలకు పైనే (13,65,77,942) ఉంద్ధ. తెలుగు రాషాాలలో అయితే,  
గ్రాడుయయ్యటుో కోటీ పదకొండు లక్షలకు పైగానే (1,11,54,774) ఉన్యారు;  మన్ గ్రాడుయయ్యటోలో 60% ఆరూిూ 
సామాజికశాసాాలకు చెంద్ధన్వారే. తెలుగు రాషాాలలో (2011) 5-17 సంవత్సరాల వయస్తసవారి జన్యభా 
రెండు కోటోకు పైగానే (2,02,00,638) ఉండగా, 18-23  సం. వయస్తసవారి  జన్యభా తొంభై లక్షలకు పైనే 

<177-414>

http://www.languageinindia.com/


Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930 – 2940 17:2 February, 2017.  
Language Development Strategies in the era of Globalization: Telugu.  
National Seminar Proceedings. Editor – Dr. Pammi Pavan Kumar  

 43 

 

(90,28,047) ఉంద్ధ; రెంటిన్న కలుపుకుంటే ఏడాద్ధకి    మూడు కోటోమంద్ధ విదాయరిుల వరకూ   ఏదో ఒక 
చోట చదువుకుంటూ   ఉంటారు.  ఐతే, తెలుగు రాషాాలలో పాఠశాల విదయలోనూ జూనియర్ కాల్లజీ విదయలోనూ 
రెండు కోటోమంద్ధ వరకూ ఉంటే ఉన్ాత్ విదయలో మ్మగిలిన్ కోటిమందీ ఉంటారు. ష్ణమారుగా   గ్రాడుయయ్యటు 
సాియిలో అత్యధకంగా  అంటే 34% శాత్ం ఆరిుూలోనూ ఆపైన్ ఇంజన్నరింగూ టెకాాలజీలో  19%, 
కామరుసలో 14.5% , సైనుసలో 12%, మ్మగిలిన్ పద్ధ శాత్ం ఇత్ర విషయాలలోనూ చేరుతున్యారు. 
భారత్దేశంలో మొత్ుం 17 లక్షల 40 వల 614 పాఠశాలలు ఉన్యాయి. వటిలో 10 లక్షల 31 వల 361 
సూకళో్ళ ప్రథ్మ్మక పాఠశాలల్ల.  ఐతే 4,72,350 ప్రథ్మ్మకోన్ాత్ పాఠశాలలూ 1,74,240 మాధ్యమ్మక 
పాఠశాలలూ, 62,663 మాత్రమ ఉన్ాత్ పాఠశాలలు ఉన్యాయి (8వ అభాపావిస, 2015). 8వ సరేవ ప్రకారం 
పాఠశాల విదయలో 86.62% శాత్ం మాత్రమ మాత్ృభాషలో బోధ్న్ జరుగుతంద్ధ. ఇద్ధ 7వ సరేవ నుంచి 5.55 
శాత్ం త్రుగుదల. పటిణప్రంత్యలలో మాత్ృభాషలో బోధ్న్ ఇంకా త్గిొ 81 శాత్యనికి పడ్డపోయింద్ధ (7వ 
సరేవ లో 90  శాత్ం పైనే). 

 
*అభాపావిస= అఖిలభారత్ పాఠశాల విదయ సరేవక్షణ 
 

ఇంగీోష్ణమాధ్యమంలో పాఠశాల విదాయబోధ్న్ 1997 లో ప్రథ్మ్మక విదాయబోధ్న్లో 5శాత్ం ఉండగా  
2002కి అద్ధ 13శాత్ం అయి 2009కి 15.50 శాత్యనికి చేరింద్ధ. ఇంగీోష్ణమాధ్యమంలో ఉన్ాత్పాఠశాల 
విదాయబోధ్న్ 33 శాత్యనికి చేరుకోవడం ఏమంత్ సంతష్టంచదగొ విషయం కాదు. ఇకకడే అసలు సమసయ 
మొదలవుతంద్ధ. ఇంగీోష్ణమాధ్యమంలో పాఠశాల సాియిలో విదాయబోధ్న్ అంచెలంచెలుగా ప్రగడం సరిగాొ 
ప్రథ్మ్మక సాియినుండ్డ  ఉన్ాత్ పాఠశాల సాియివరకూ  బడ్డమానేసే విదాయరిుల ప్రుగుదలత సమాంత్ర 
నిషపతిులో ఉండటం ఆలోచించవలస్టన్ విషయం. 

 

పటికి-2 భారత్దేశంలో మాత్ృభాషామాధ్యమంలో ప్రథ్మ్మక విదాయబోధ్న్ 
క్ర.సం. *అభాపావిస. మొత్ుం పటిణప్రంత్ం గ్రామీణప్రంత్ం 
1. 8 (2009) 86.62% 80.99% 87.56% 
2. 7 (2002) 92.07% 92.39% 90.39% 
3. 6 (1997) 91.65% 91.32% 91.70% 

పటికి-3 భారత్దేశంలో ఇంగీషో్ణమాధ్యమంలో పాఠశాల విదాయబోధ్న్ 
క్ర.
సం. 

అభాపావిస. ప్రథ్మ్మకసాియి ప్రథ్మ్మకోన్ాత్
సాియి 

మాధ్యమ్మక
సాియి 

ఉన్ాత్సాియి 

1. 8 (2009) 15.49% 21.08% 28.73% 33.06% 
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ప్రజాప్రభుత్యవలు ప్రజల భాషలో పరిపాలన్, విదాయబోధ్న్ చేయవలస్టవున్యా ఎలాంటి శాస్త్రీయ 

సైదిాంతిక ఆధారాలు ల్లకుండా ఇంగీోష్ణ మాధ్యమానిా అమలు జేయడానికి ఎందుకు ప్రయతిాస్తున్యాయి? 
దీనివలన్ భ్విషయతుులో దేశ ఆరిికవయవసి ఎంత్ ఛిన్యాభిన్ామైపోతుందో ఆలోచించే ప్రయత్ాం ఎందుకు 
చేయటం ల్లదు. తేట తెలుగన్న,  తీయనిదన్న, అమమనుడ్డ అన్న, అధక సంఖాయక ప్రజల భాష అన్న, వల ఏండ ో
చరిత్ర, సంసకృతి గలదన్న చెబితే వినే రోజులు కావు ఇవి. వాసువాలను మరుగుపరిచి,  ఇంగీోష్ణ నేరిితేనే ఉపాధ 
ఉదోయగావకాశాలు వసాుయని భ్రమలు కలిపంచి ఆంగో మాధ్యమం వైపు చూసేవారికి, ఒక శాస్త్రీయమైన్ 
ఆలోచన్య విధాన్ంలో తెలుగూ త్ద్ధత్ర  దేశ భాషల శకిు సామరాియలను-ఆరిిక కోణంనుండ్డ చూపించాలిసన్ 
అవసరం ఉంద్ధ. 
 

ఆధునికత్, అభివృదిీ, ఉదోయగాల ప్పరుత ఇంగీోష్ణ మాధ్యమానిా త్వివ త్లకెతుుకుంటున్యాం. 
ఊహాజనిత్ ప్రకటన్లూ కథ్న్యలదావరా యువత్కు ఇంగీోష్ణ మాధ్యమంపై విపరీత్మైన్ ఆశలను కలిపస్తున్యాం. 
ఇంగీోష్ణకు ల్లనిపోని  గొపపత్న్యనిా అంటగడుతున్యాం. మంచి విదాయవిధాన్ం అంటే ఇంగీోష్ణ చదువన్న్ాటుోగా 
వాయఖాయనించటం అలవాటయింద్ధ.  తెలుగుమాధ్యమ విదయను అనిా విధాలా ఆగమాగంచేస్ట ప్రభుత్వ బడులోో 
నుంచి కూడా త్రిమస్తున్యాం.  ఇంగీోష్ణ ప్పరుత విదయను వాయపారంగా మలిచి సమాజంలో కింద్ధ వరాొలవారికి 
అందరాని మానిపండుగా చేశాం. ఇంగీోష్ణ మాధ్యమంలో నేరిితేనే  ఉదోయగావకాశాలు వసాుయన్న, అధక 
సంపాదన్కు ఆసాకరం ఉంటుందనే భ్రమను కలిపస్తున్యాం. విదాయరిులకూ, త్లిోదండ్రులకూ ఆ భాషపై  మోజు 
ప్రగడానికి ఇదే కారణం.  ఈ కథ్న్యల జాబిత్యలో ఎంత్ నిజం ఉందో, చెప్పపవాళ్ోలోో ఎంత్ నిజాయతీ ఉందో 
ఎపుపడన్యా ఎవరన్యా శాస్త్రీయ దృకపథ్ంత   విశ్లోష్టంచి చూశారా?  భారతీయ ఆరిిక  వయవసికు ఇంగీోషూ త్ద్ధత్ర 
భారతీయ భాషల   ఆరిిక సామరాియన్నా వాటిదావరా సమాజానికి ఉదోయగాల రూపంలో కలుగుతున్ా ఆరిిక 
ప్రయోజన్యలనూ మన్ం ఒకకసారి బేరీజు వస్ట చూస్తకోవాలి.  మాత్ృభాష  వాడకం  మన్ జన్మ హ్కుక. 
మాత్ృభాష  ఆరిిక సావవలంబన్కు ఆధారం. ఈ సాిన్యనిా మర్క భాష ఆక్రమణకు అవకాశం కలిపంచడం   
మన్ హ్కుకలను కాలరాయడమ ఔతుంద్ధ. భాషా హ్కుకలను గురిుంచి వాటిని పరిరక్షంచే బాధ్యత్ ప్రజా 
ప్రభుత్యవలదే. అటోా జరగన్పుపడు జన్భాషలు న్యయయం చేయండ్డ అంటూ జన్త్య గాయరేజీ ముందుకు 
రాకత్పపదు.  

 
   అదే ఇపుపడు తెలుగు భాష ల్లక జన్నుడ్డకి వచిిన్ సమసయ. ఈ సమసయ పరిషాకరానికి 
అవసరమైన్ద్ధ కొనిా విషయాల వివరాలూ వాటిపటో అవగాహ్న్. ఈ అవగాహ్న్ను తెలుగు మాటోాడే 
వాళ్ోందరికీ కలిపంచాలి. ఈ అవగాహ్న్కోసం   కొనిా ప్రశాలకు సమాధాన్యలు రాబటిాలి.   

2. 7 (2002) 12.98% 18.25% 25.84% 33.59% 
3. 6 (1997) 4.99% 15.91% 18.37% 28.09% 
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1.  వాణిజయ వాయపార రంగాలలో సాినిక భాషల వాడకం ఎంత్? 
2.  సూిల జాతీయోత్పతిులో మాత్ృభాషల భాగసావమయం ఏమ్మటి? 
3. వివిధ్ రాషాాలలో  సూిల రాష్ట్ర ఉత్పతుులలో మాత్ృభాషల భాగసావమయం ఏమ్మటి? 
4. ఉదోయగ ఉపాధ రంగాలలో భారతీయభాషల భాగసావమయం ఎంతెంత్? 
5. ప్రథ్మ్మక సాియినుండ్డ ఉన్ాత్ విదాయసాియి వరకూ ఏ సాియిలలో భారతీయ భాషల వాడకం 
ఎంతెంత్? 

 
ఈ పై ప్రశాలకు రాబటిిన్  సమాధాన్యల్ల మన్ మాత్ృభాష పటో సమాజంలో దాని సాిన్ంపటో మన్ 

అవగాహ్న్ను ఒక శాస్త్రీయ పదితిలో త్రకబదింగా ఆలోచింపజేస్తుంద్ధ.  
 
4.0 విరుద ివాదనలూ ప్రతికూల ఆధారాలూ: 
2011 జన్యభా లెకకల ప్రకారం న్యటి ఆంధ్రప్రదేశ్ మొత్ుం జన్యభా 8 కోటో 45 లక్షల 8 వల 777  మంద్ధ 

(ఇపపటి ఆంధ్రప్రదేశోో : 4, 93, 86,799; నేటి తెలంగాణలో: 3, 52, 86,757).  వైశాలయంలో    2,75,045 
చ. కిమీ.  ల్లక   1,06,195  చదరపు మైళ్ళళ (ఇపపటి ఆంధ్రప్రదేశ్: 160,205 చ. కిమీ., 61,855 చ.మై.; 
నేటి తెలంగాణ:  114,840 చ. కిమీ., 44,340 చ.మై.). జన్యభా సాంద్రత్లో చదరపు కిలోమీటరుకు 308 
మంద్ధ ల్లదా చదరపు మైలుకు 796 మంద్ధత (ఇపపటి ఆంధ్రప్రదేశ్: చ. కిమీ.కి 308, చ. మై.కి 800; నేటి 
తెలంగాణా: చ.కిమీ.కి 307, చ.మై.కి 800).  సగటు భారత్దేశ జన్సాంద్రత్కంటే త్కుకవ. తెలుగు రాషాాల 
జన్యభాలో ష్ణమారు 11 శాత్ం 6 ఏండ ోలోపువారే. 67 శాత్ం అక్షరాస్తయలత దేశంలో అటిడుగు సాిన్ం 
మన్ద్ధ.  ఆంధ్ర ప్రదేశ్ (తెలుగు రాషాాల)లో చదువుకున్ావారూ చదువుల్లనివారూ, చిన్యా ప్దాా ఉదోయగస్తులు 
అనే తేడాల్లకుండా (అధాయపకులూ, లాయరూో, డాకిరూ,ో ఇంజన్నరూో, వాయపారస్తులూ అందరిన్న, ఇంటిపన్న 
బైటిపన్న అన్నా కలుపుకొని) కారిమక శ్రామ్మక శకిు మొత్ుం సంఖ్య 3,48,93,859 మంద్ధ.   ఇద్ధ మొత్ుం భారత్ 

18

31

51

0

పటం-1 సూిల జాతీయ ఉత్పతుుల విలువ 

వయవసాయం

పరిశ్రమలు

సేవారంగం
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దేశంలో పనిచేసే జన్యభాలో 8.67%. వరిలో  అక్షరాస్తయలు  1 కోటీ 50 లక్షలమంద్ధ  అంటే 42.85%. ఐతే 
కొదోాగొపోప ఇంగీోష్ణ వాడగలిగిన్వాళ్ళో (గ్రాడుయయ్యటూో పోస్తిగ్రాడుయయ్యటూో) 16 లక్షల 86 వల104 మంద్ధ 
అంటే 4.85% మాత్రమ.  తెలుగు రాషాాలలోని మొత్ుం పనివారిలో 80.74 శాత్ం గ్రామీణ ప్రంత్యలకు 
చెందగా 19.26 శాత్ం మాత్రమ పటిణ ప్రంత్యలవారు. సూిల జాతీయ ఉత్పతిుకి తడాపటున్ంద్ధంచే 
పనివారిలో  34.33 శాత్ం గ్రాడుయయ్యటుో గ్రామీణ ప్రంత్ంనుండే. భారత్దేశంలో ప్రతి ఏటా 15 లక్షలమంద్ధ 
ఇంజన్నరోు త్యారవుతున్యారు. ఐతే వారిలో 20% మాత్రమ ఉదోయగాలు పొందగలుగుతున్యారు.  
భారత్దేశంలో 2011-12 సంవత్సరంలో మొత్ుం నిరుదోయగులలో 30 శాత్ం మంద్ధ గ్రాడుయయ్యటేో ఉన్యారు. 
భారత్దేశంలో పనివారిలో నిరుదోయగ రేటు 9.4 శాత్ం  కాగా, యువత్లో ఇద్ధ 20% గా అంచన్య. 
ఇంజన్నరింగ్ గ్రాడుయయ్యటోలో ష్ణమారు  80% మంద్ధ నిరుదోయగుల్ల. భారత్దేశపు 2013 జాతీయ ఉపాధ 
నివద్ధకలో ఇంజన్నరోలో 21% మాత్రమ వాసువానికి ఉదోయగాలు పొంద్ధన్వారు. భారత్దేశంలో యూనివరిసటీ 
విదాయరిులలో 16% మాత్రమ    సాంకేతిక విదయను అభ్యస్టంచిన్వారు. ఆంగోం-మాటోాడే జన్యభా ప్దాగా 
ఉందనుకుంటున్ా భారత్దేశం,  వాయపార వాణిజయసేవలతపాటు సమాచార సాంకేతిక సేవలకూ,  సాఫ్ట్ిేర్ 
కారిమకులకూ ప్రధాన్ ఎగుమతిదారు.   ఆయితే ఈ సేవలకు ఇంగీోష్ణ మాటోాడే దేశాలకంటే ఇంగీోషేత్ర దేశాల్ల 
ప్రధాన్ ఆధారం. 
 

సూిలజాతీయోత్పతిు ఆధారంగా (2011-12) దేశంలో న్యలొవ  అభివృద్ధి చెంద్ధన్ రాష్ట్రం ఆంధ్ర 
ప్రదేశ్.   రాష్ట్రంలో ఆరిికాభివృద్ధి ప్రధాన్ంగా వయవసాయం, పరిశ్రమలూ సేవా రంగాల దావరా 
జరుగుతుంటుంద్ధ. రాష్ట్ర  ఆరిిక వయవసిలో ఆహార ప్రసెస్టంగ్, సాఫ్ట్ిేర్ ఎగుమతులు, ఆరిిక సేవలూ, 
ఎలకాానిక్సస, విదుయతుు, వసాాలూ పరాయటక రంగాలు ప్రధాన్మైన్వి.       ప్రస్తుత్ం సూులరాష్ట్రజాతీయోత్పతిు 464, 
184 కోటుో. వయవసాయాధారిత్ ఉత్పతుులదావరా 87,096 కోటూో (19.04%), పరిశ్రమలు గనుల 
త్వవకందావరా 1,08,000 కోటో రూపాయలు (23.61%), సేవారంగందావరా  2,62,256 కోటో రూపాయల 
(57.34%) సంపదను మన్ పనివారు సృష్టిస్తున్యారు.  స్తమారు వెయియ కిలోమీటరో పొడవున్ా తీరప్రంత్ంత 
భారత్దేశ మొత్ుం సముద్ర ఉత్పతుులలో ఆంధ్ర ప్రదేశ్ భాగసావమయం 22 శాత్ంపైగానే (7500 కోటుో), 
సూిలజాతీయోత్పతిు దేశ ఆరిిక వయవసికు అదాంపడుతుంద్ధ. మొత్ుం సూులజాతీయోత్పతిుకి వయవసాయం, 
పరిశ్రమలు, సేవలు అనేవి మూడు ప్రధాన్ అంగాలు.   వయవసాయ అనుబంధ్ ఆరిిక వన్రులకింద   
పాడ్డపంటలూ, చేపలప్ంపకం, అడవులూ, గనుల త్వవకం మొదలైన్వాటినుంచి వచేి రాబడ్డ కాగా 
పరిశ్రమలకింద  వస్తువుల త్యారీ, విదుయత్ ఉత్పతిు,   నిరామణాలు మొదలైన్వి ఉంటే,   సేవలకింద ప్రభుత్వ 
కారయకలాపాలు, సమాచార, రవాణా, ఆరిిక, ఇంకా వసూుత్పతిు ల్లని ఇత్ర  ఆరిికవన్రులకుసంబంధంచిన్ 
కారయకలాపాలు  ఉంటాయి. 
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జాతీయ న్మూన్య అధ్యయన్ కారాయలయం (ఎన్ఎస్ఎస్ఓ) 2011-12లో నిరవహించిన్ సరేవ 
ప్రకారం భారత్దేశంలో మొత్ుం శ్రామ్మక శకిు (అనిా వరాొల ఉదోయగస్తిలను కలుపుకొని) 47.41 కోటుో.  ఐతే,  
వరిలో 40 కోటకోు పైగా గ్రామీణ ప్రంత్ంలోనే ఉన్యారు.  ఇద్ధ ప్రపంచంలోనే 2వ సాిన్ం. వృతిు పరంగా 
చూసేు, వరిలో 49% వయవసాయంలో, 20% పరిశ్రమలలో, 31% సేవారంగంలో ఉన్యారు. భారత్దేశంలో 
గ్రామీణ జన్యభా 68.84%. వయవసాయాధారిత్ సూిల జాతీయ ఉత్పతిులో ప్రపంచంలోనే అగ్రసాిన్ంలో ఉన్ా 
దేశం మన్ద్ధ. 2014 స్టఐఏ ఫాకుిబుక్స ప్రకారం, భారత్ దేశపు వయవసాయ రంగంలో సూిల జాతీయ ఉత్పతుుల 
విలువ   25 లక్షల కోటో రూపాయిల పైనే. ఇద్ధ మన్ దేశ సూిల జాతీయోత్పతిులో స్తమారు 18 శాత్ం.  
పరిశ్రమల రంగంలో సూిల జాతీయ ఉత్పతుుల విలువ   33 లక్షల కోటో రూపాయిలు అంటే సూిల 
జాతీయోత్పతిులో 31 శాత్ం పైనే.  ఇక సేవారంగంలో సూిల జాతీయ ఉత్పతుుల విలువ 79.46 లక్షల కోట ో
రూపాయిలు ఇద్ధ సూిల జాతీయోత్పతిులో 51 శాత్ం. 
 
4.1 అక్షరాసూత్-భాష-సూిలజాతీయఉత్పతిి:  

2011 జన్యభా లెకకల ప్రకారం, 125 కోటో మంద్ధ ఉన్ా మన్ దేశంలో అక్షరాస్తయల సంఖ్య 
56.1 కోటుో. వరిలో 52% 'ప్రథ్మ్మక ' సాియి దాటనివారే.   అటాోగే, 30.20%మంద్ధ సెకండరీ 
సాియిని మ్మంచనివారు.  ఇక మొత్ుం అక్షరాస్తయలలో 4 కోటోమంద్ధ మాత్రమ ‘పటిభ్ద్రులు’. అంటే, 
భారత్దేశం మొత్ుం జన్యభాలో వరు 6.59%  శాత్ం మాత్రమ.  సాంప్రదాయికత్ మళ్వించిన్  
ఆధునిక వయవసాయం , హ్సుకళ్లూ, విసుృత్ ఆధునిక పరిశ్రమలూ పలు రకాల సేవలూ కలిగిన్ 
వైవిధ్య భ్రిత్మైన్ భారత్దేశ   ఆరిిక వయవసి ప్రపంచంలోనే బహు అరుదు. మన్ శ్రామ్మక వరొంలో 
సగం  వయవసాయంలోనే ఉంద్ధ. ఐతే మన్ ఆరిికాభివృద్ధికి వయవసాయ్యత్ర సేవలు ప్రధాన్ 
కారణమవుతున్యాయి. మన్ శ్రామ్మకశకిులో   ఒక వంతు   ఉదోయగులత భారత్దేశపు సూిలజాతీయ  
ఉత్పతిులో దాదాపు న్యలిొంట రెండు వంతులవరకూ సేవారంగందావరా సమకూడుతంద్ధ. శ్రామ్మక 
శకిులో మ్మగిలిన్ ఒక వంతు వివిధ్ పరిశ్రమలలో వసూుత్పతిులోనూ గనులత్వవకంలోనూ ఉంటూ 
సూిలజాతీయ ఉత్పతిుకి న్యలిగింట ఒక భాగానిా అంద్ధస్తున్యారు.   
 

ఆరిిక శాస్త్ర స్టదిాంత్యలలో 'మూడు విభాగాల స్టదిాంత్ం' అని ఒకటి ఉంద్ధ. అద్ధ ఆరిిక వయవసిను 
మూడు విభాగాలుగా విభ్జిస్తుంద్ధ, మొదటిద్ధ ప్రకృతిక వన్రులనుండ్డ ముడ్డ పదారాిల వెలికితీత్,  రెండవద్ధ 
ముడ్డపదారాిలనుండ్డ ఉత్పతుుల త్యారీ,  మూడవద్ధ  సేవలు: 
  

ఆరిిక వయవసికు మొదటి రంగంలో జీవన్యధారమైన్ వయవసాయం, పాడ్డ ఇత్ర  ఆహార ఉత్పతుులూ.  
అటవ వన్రులు,   వట, మత్,  ఆహార సేకరణ, చేపలప్ంపకం,  గనులత్వవకం మొదలైన్వి   ఉన్యాయి.  
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ఆరిిక వయవసి రెండవ  రంగంలో  వసూుత్పతిు   ప్రధాన్ం. వస్తువుల త్యారీ, ఉత్యపదన్య ప్రక్రియలత  
నిరామణాలూ, లోహాలనుంచి వస్తు వాహ్న్యల త్యారీ, వస్త్ర ఉత్పతిు, రసాయన్, ఇంజన్నరింగ్ పరిశ్రమలలో 
వస్తువుల త్యారీ, విదుయతుు త్యారీ దాన్న వినియోగాలు,  మదయపాన్నయాల త్యారీ, నౌకానిరామణం, భ్వన్ 
నిరామణాలూ  మొదలైన్వి ఉన్యాయి. 
  

ఆరిిక వయవసి త్ృతీయ రంగం సేవా పరిశ్రమగా గురిుంచవచుి. ఈ రంగం సాధారణ జన్యభాకూ భిన్ా 
వాయపారాలకు కావాలిసన్  సేవలను అంద్ధస్తుంద్ధ. ఈ రంగంలో కారయకలాపాలు చిలోర,   ట్లకు అమమకాలు, 
ముద్రణా, రవాణా, పంపిణీ ఇంకా వినోదం (చలన్చిత్రాలు, టెలివిజన్, రేడ్డయో, సంగీత్ం, స్టనిమాహాళ్ళ ో
మొదలైన్వి), గుమసాు సేవలు, ప్రసారమాధ్యమాలూ, ఇనూసరెన్స, బాయంకింగ్, పరాయటకం, రెసాిరెంటూ ో
హోటళ్లో, ఆరోగయం-సంరక్షణ, విదయ ఇంకా న్యయయసంబంధ్ లావాదేవలు ఉంటాయి. అభివృద్ధిచెందుతున్ా 
దేశాలలో ఉదోయగావకాశాలు ప్రుగుదలకు ఈ రంగమ ప్రధాన్ ఆకరషణ. 

 
 మన్ చుటూిత్య ఉన్ా ఆరిిక వన్రుల ఆధారంగా శ్రమ శకిుత సంపదను సృష్టిసాుం. సంపద సృష్టికి 
మన్ం చేసే ప్రతి పనిలోనూ ఏదో ఒక జాఞన్ం ఎంత కొంత్ అవసరం అవుతుంద్ధ.  సంపదను సృష్టించే ప్రతి 
పనిలోనూ శ్రమ ప్రధాన్ సాధ్న్ం.   ఈ శ్రమకు ఆధారం  జాఞన్ం. ఆ జాఞన్ం మన్కు అనుభ్వందావరా వస్తుంద్ధ. 
ఈ అనుభ్వం ఇంటా బైటా, చదువుతనూ చదువుల్లకుండానూ సంపాద్ధంచవచుి. సాంప్రదాయకంగానూ 
వారసత్వంగానూ వచిిన్ జాఞన్యనికి చదువు తడైతే వచేి జాఞన్ంత  త్కుకవకాలంలో ఎకుకవ సంపదను 
స్తలువుగా సృష్టించే వలు కలుగుతుంద్ధ.  ఈ చదువుకి  భాష ఆధారం. అంటే  భాషత జాఞన్యరాన్ జరుగుతుంద్ధ.  
ఈ భాష మన్ మాత్ృభాష అయితే జాఞన్యరాన్ స్తలువు అవుతుంద్ధ. ఇద్ధ మళో్ల నేరుికోవాలిసన్ అవసరం ఉండదు. 
దీనిత త్రగతి గద్ధ సహ్జంగా అనిపిస్తుంద్ధ.  మన్ రాష్ట్రంలో  పనిచేస్తున్ావారు    ఏయ్య భాషలు వాడుతూ 
సంపద సృష్టిస్తున్యారో తెలుస్తకోవడానికి ఈ కింద చూపిన్ పటిిక చూసేు తెలుస్తుంద్ధ. ఈ పటిికలో ఇచిిన్ 
ఆరిిక వన్రులూ (నిలువుగడ్డ-2), సంఖ్యలూ (3-10 నిలువగడులలో) 2001-2011 సంవత్సరాల జన్యభా 
గణాంకాలనుండ్డ తీస్తకున్ావి. ఈ పటిికలో మన్ తెలుగు రాషాాలలో  సూిల  రాష్ట్ర ఉత్పతీు, దానిా సృష్టించిన్ 
పనివారూ (వయవస్టిత్ అవయవస్టిత్ రంగాలలోనూ), ఆ పనివారల చదువుల సాియికి సంబంధంచిన్ గణాంకాలూ 
ఉన్యాయి.  
 

వటి ఆధారంగా ఎవరెవరు ఎంతెంత్  సంపదను సృష్టించారో తేలికగా కనుకోకవచుి. మొత్ుం 
పనివారిలో నిరక్షరాస్తయలు 32.50 శాత్ం. గ్రాడుయయ్యషనూ అంత్కంటే ఎకుకవచద్ధవిన్ పనివారి శాత్ం 
15.48 మాత్రమ. వివిధ్ ఆరిిక వన్రుల కారయకలాపాలలో పాల్గొన్ా గ్రాడుయయ్యటెఫోన్వారి సంఖ్యలూ శాత్యలు  
8వ నిలువగడ్డలో కనిపిసాుయి. గ్రాడుయయ్యట్స అయిన్ పనివారు త్యము చేసేపనిలో ఎంత కొంత్ ఇంగీోష్ణను 
వాడ్డవుంటారు. అంటే 15.48శాత్ం మంద్ధ త్యము చేసేపని ఇంగీోష్ణ   వాడ్డ చేస్టవుంటారని అనుకుందాం. 
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ఇక, తెలుగు రాషాాల ఆదాయానికి ష్ణమారు లక్షన్ార కోటుో సంపాద్ధంచిప్టేి వయవసాయ అనుబంధ్ ఆరిిక 
వన్రులలో నేలను చదును చేస్ట, దుకిక దునిా, న్నరు ప్టిి, న్యరు పోస్ట, న్యటుో వస్ట, కలుపు తీస్ట, ఎరువు వస్ట, 
మందు చలిో,  పంట కోస్ట మారెకటోకు త్రలించే పనిచేసే పనివాళ్ళో తెలుగునో మరో మాత్ృభాషనో వాడత్యరు 
కాన్న ఇంగీోష్ణ కాదు. ఈ రంగంలో గ్రాడుయయ్యటెఫోన్వారుకూడా మాత్ృభాషలను వాడత్యరేగాన్న ఇంగీోష్ణను 
వాడరు. ట్రాకిరుత దునిాన్య, రసాయనిక మందులు వస్టన్య, ఆధునిక ఎరువులు వస్టన్య అన్నా మాత్ృభాషలను 
వాడుతూనే గాన్న  ఇంగీోష్ణని వాడుతూ పనిచేయరు. ట్రాకిరుత దున్ాడానికి ఇంగీోష్ణ అవసరంల్లదు. ఈ పనిలో 
ఇంగీోష్ణనుంచి అరువు తెచుికున్ా కొనిా పదాలు వాడ్డన్ంత్మాత్రాన్ ఇంగీోష్ణ వచుి అని కాదు.   అయితే, 
ట్రాకిరు త్యారీలో ఇంగీోష్ణ వాడల్లదా అంటే వాడ్డవుండవచుి కాన్న అద్ధ త్యారీ మరమమతుల కింద వస్తుంద్ధ. 
అకకడ దాని త్యారీలో పాలుపంచుకున్ా ఇంజన్నరూో సైంటిస్తిలూ 5.43 శాత్ంమంద్ధ(3వ వరుస) ఇంగీోష్ణ 
వాడ్డన్వారిలో భాగమ.  

  
             

తెలుగురాషాాలలో ఉన్ా మొత్ుం 1 కోటీ 7 లక్షల 77 వల 950 మంద్ధ  ఉదోయగులలో 32.50 శాత్ం  
మంద్ధ నిరక్షరాస్తయల్ల. ఇక మ్మగిలిన్ 67.50 శాత్ం అక్షరాస్తయలలో 15.48 శాత్ం మాత్రమ గ్రాడుయయ్యటూ ఆ 
పైన్ చదువుకున్ావారు.  అంటే  నిరక్షరాస్తయలనూ గ్రాడుయయ్యటుోకాని అక్షరాస్తయలనూ(52.02%)   
కలుపుకుంటే మొత్ుం 84.52 శాత్ం ఉదోయగులు మాత్ృభాషను మాత్రమ వాడగలిగిన్వారు. వరిలో మెట్రిక్స 
చద్ధవిన్ 22.95 శాత్ం మంద్ధకి  మాత్రమ కొదోాగొపోప ఇంగీోష్ణ భాషత పరిచయం ఉంద్ధ. ఇక సూిలరాష్ట్ర 
ఉత్పతిుకి తడపడుతున్ా ఉదోయగులలో గ్రాడుయయ్యటోను(15.48%)  మాత్రమ కొంత్వరకూ ఇంగీోష్ణ 
వాడగలిగిన్వారిగా గురిుంచవచుి. ఐతే, వయవసాయ అనుబంధ్ శాఖ్లలోనూ, త్యారీ మరమమతుులలోనూ, 
నిరామణరంగంలోనూ, హోటళ్ళో – రెసాిరెంటోలోనూ,  ట్లకు వాయపారం, చిలోర వరుకం, ఇంకా  రవాణా, 
నిలవలూ సమాచార ప్రసారాలు  మొదలైన్రంగాలలో గ్రాడుయయ్యటెఫోన్ పనివారు కూడా  తెలుగే వాడత్యరని  
అనుకోవడం సమంజసమ.  ఎంత్ల్లదనుకున్యా గ్రాడుయయ్యట్స పనివారలలో మూడ్డంటి ఒక వంతు 
(15.48%/3 = 5.16%) తెలుగే (మాత్ృభాష) వాడత్యరనుకుంటే, తెలుగురాషాాల సూిలరాష్ట్ర ఉత్పతిు 

89.67%

10.33%

పటం-2 తెలుగురాషాాలలో ఆరిికకారయకలాపాల వాడుక భాషలు

మాత్ృభాష ఇంగీోష్ణ
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ష్ణమారు 90 (=84.52+5.16%) శాత్ం తెలుగుభాష వాడుక దావరానే సమకూరుతందని అని ఈ పటిిక 
నిరూపిస్తుంద్ధ. 
 

ఇక కింద చూపిన్ పటిిక, భారత్దేశంలో  వివిధ్ ఆరిిక కారయకలాపాలలో పాలుపంచుకొని 
మాత్ృభాషలూ ఇంగీోషూ ఎంతెంత్ వాడ్డ  ౪౮ లక్షల ౭౯ వల కోటో విలువ (2010-11 మారెకట్స ధ్రలలో 
దీని విలువ 78 లక్షల 77 వల 947 కోటుో) చేసే దేశ సూిలజాతీయోత్పతిు సృష్టికి కారణమయాయరో 
తెలుపుతంద్ధ. 2010-11 సూిల జాతీయోత్పతిు సాధ్న్లో పాల్గొన్ా మొత్ుం పనివారలలో గ్రాడుయయ్యటెఫోన్ 
పనివారు 14.83 శాత్ం కాగా నిరక్షరాస్తయల మొత్ుం 25.50 శాత్ం. ఇక మ్మగిలిన్వారు  (ప్రథ్మ్మక విదయ, 
సెకండరీవిదాయ సాియి వారు 59.63 శాత్ం. గ్రాడుయయ్యటుో కాక మ్మగిలిన్వారు మొత్ుం 85.13 శాత్ం.  సూిల 
జాతీయోత్పతిులో వరి మొత్ుం తడాపటు 82.73 శాత్ం. అంటే సూిల జాతీయోత్పతిులో 17.26 శాత్ం 
మాత్రమ ఇంగీోష్ణ దావరా సమకూరుతంద్ధ. 
 
  ఆరిిక కారాయచరణ దావరా   (2004-05 స్టిరాంక ధ్రలలో) *సూులజాతీయోత్పతిు= సూిజాఉ ముందస్తు 
అంచన్యలు కోటో రూ.లలో (2011). వయవసాయ అను.= వయవసాయం, పశుపాలన్, చేపల ప్ంపకం. గ్రా. 
ఐన్= గ్రాడుయయ్యటుో ఐన్; గ్రా. కాని= గ్రాడుయయ్యటుో కాని; గ్రా.ఏత్ర= గ్రాడుయయ్యటుో కాక మ్మగిలిన్ పనివారు; 
 
అక్షరాసూత్లో వెనుకబాటుత్నం:  

36 రాషాాలూ కేంద్రపాలిత్ప్రంత్యలలో మన్ద్ధ 32వ సాిన్ం. అద్ధ భారత్ సగటుకంటే 7 సాిన్యల కింద. 
అక్షరాసయత్లో వెనుకబాటుత్న్యనికి  రాష్ట్ర ఆరిిక వెనుకబాటుత్న్ం కారణంకాదు. తెలుగు రాషాాల 
సూులజాతీయోత్పతిు భారత్రాషాాలలో రెండు మూడుసిాన్యలకు పోటీపడుతంద్ధ. తెలుగు రాషాాలలో ఇంగీోష్ణ 
మాధ్యమం 1981-1991 మధ్యన్ ప్రవశప్టిడం మొదలుప్టిారు. అపపటిదాకా మధ్యసింగా ఉన్యా 1991 
నుండ్డ న్యన్యటికి తీస్టకటుిగా మారి జాతీయ సగటు కంటే త్గిొ  ప్రతి దశాబాం కింద్ధకి జారుతూ ఇపుపడు 
తెలుగురాషాాలు దక్షణాద్ధ రాషాాలనిాటికంటే త్కుకవ అక్షరాసయత్ కలిగివుండడమ గాక, అక్షరాసయత్లోనూ 
అభివృద్ధిలోనూ అటిడుగున్వున్ా బీమారు (బీహారు, మధ్యప్రదేశ్, అరుణాచలప్రదేశ్, రాజసాిన్, ఉత్ురప్రదేశ్) 
రాషాాలవరుసలో చేరింద్ధ. ఇంకా చెపాపలంటే మన్పకకనే ఉన్ా ఒడ్డశా కంటే త్కుకవలోకి ద్ధగిపోయాం. మరి 
కారణం ఏమ్మట్లన్ని వద్ధకితే అక్షరాసయత్లో మన్ త్గొుబాటు ఇంగీోష్ణ మాధ్యమం ప్రవశంత మొదలైన్టుో 
తెలుస్తుంద్ధ. అంటే అక్షరాసయత్లో త్కుకవ ఆరిికంలో ఎకుకవను ఎటోా అరించేస్తకోవాలి.  
 

           పటిిక-6 తెలుగు రాషాాల (ఆంధ్రప్రదేశ్) అక్షరాసయత్ సాియి భారత్దేశ సగటు 
అక్షరాసయత్ సాియిత తులన్ం 
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జన్యభా 
దశకం 

భా.దే. 
అక్షరాసయత్% 

సగటు  
రాంకు 

తె.రా.ల లో 
అక్షరాసయత్% 

తె.రా.ల 
రాంకు 

దేశ-రాష్ట్ర   
రాంకుల తేడా
  

1951 18.33 (10) - - - 
1961 28.30 (14) 21.19 (21)  -06 
1971 34.45 (15) 24.57 (25)  -10  
1981 43.57 (18) 35.66 (23)  -05 
1991 52.21 (24) 44.08 (28)  -04 
2001 64.84 (23) 60.47 (29)  -06 
2011 74.04 (25) 67.66 (32)  -07 

 

 
    
అక్షరాసయత్లో అటిడుగున్ నిలిచిపోవడానికి కారణం, విసురిస్తున్ా ఇంగీోష్ణ మాధ్యమమన్ని తెలుస్తుంద్ధ. 
పాఠశాలవిదయలో తెలుగురాషాాలలో (2002)  ప్రతి పద్ధ ప్రథ్మ్మక పాఠశాలలలోనూ ఒకటి ఇంగీోష్ణ 
మాధ్యమంకాగా (7,490 :: 74,654), ప్రథ్మ్మకోన్ాత్ పాఠశాలలలో ప్రతి ఐద్ధంటిలోనూ ఒకటి 
ఆంగోమాధ్యమమ (5258 :: 26075). ఇక, మాధ్యమ్మక పాఠశాలలలో ప్రతి న్యలిగింటిలోనూ ఒకటి ఇంగీోష్ణ 
మాధ్యమంకాగా (3,063::11,801), మాధ్యమ్మకోన్ాత్ పాఠశాలలలో ప్రతి రెండ్డంటిలోనూ ఒకటి ఆంగో 
మాధ్యమ పాఠశాల్ల (1,445::2,689).  భారత్దేశపు సగటు అక్షరాసయత్ కంటే త్కుకవలో ఉన్ా రాషాాల 
జాబిత్యలో తెలుగు రాషాాలతపాటు మొత్ుం పద్ధ ఉండగా, ఈ పద్ధలో ఏడు ఆంగోమాధ్యమానిా అతిగా 
విసురించుకుంటున్ావ (బిహార్,    ఝారఖ్ండ్, ఆంధ్ర ప్రదేశ్, జమూమకశీమర్,   మధ్య ప్రదేశ్,   అసాసం, ఒడీశా). 
అంటే అక్షరాసయత్ త్గొుదలకూ ఇంగీోష్ణ మాధ్యమ విసురణకూ సాప్పక్ష సంబంధ్ం కన్బడుతంద్ధ. దీనికి ప్రధాన్ 
కారణం  అంచెలంచెలుగా ప్రథ్మ్మక సాియినుండ్డ ప్రథ్మ్మకోన్ాత్, మాధ్యమ్మక, మాధ్యమ్మకోన్ాత్ సాియికి వెళో్ళ 
ప్రతిచోటా బడ్డమానేసే పిలోల శాత్ం(15%, 28%, 46%) గణన్నయంగా ప్రిగిపోతంద్ధ. భారత్దేశంలోని 
వివిధ్ రాషాాలలో ఇంగీోషూ-మాత్ృభాషా మాధ్యమ పాఠశాలల నిషపతీు, అక్షరాసయత్, సూిలజాతీయోత్పతిు, 
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జన్యభా సాియి కొలమాన్యలను  పోలిిచూసేు రాషాాలలో అక్షరాసయత్ త్రుగుదలకు   కారణాలలో ఒకటి 
విసురిస్తున్ా ఇంగీోష్ణ మీడ్డయం అని కింద ఇచిిన్ పటిికలో చూసేు తెలుస్తుంద్ధ. జన్యభాలో ప్దావి కావటం, 
సూిలజాతీయోత్పతిులో త్కుకవగా ఉండటం జాతీయ సాియిలో అక్షరాసయత్ త్రుగుదలకు కొంత్వరకు 
కారణమయిన్య, ఇంగీోష్ణ మాధ్యమ విసురణకూడా ఒక ప్రధాన్ కారణంగా కనిపిస్తుంద్ధ. దేశ అక్షరాసయత్ సగటు 
కంటే త్కుకవ సాియిలో ఉన్ా 11 రాషాాలలో 10  (బిహార్,  రాజసాిన్, ఝారఖ్ండ్, ఆంధ్ర ప్రదేశ్, 
జమూమకశీమర్, ఉత్ుర ప్రదేశ్, మధ్య ప్రదేశ్, ఛతీుసగఢ్, అసాసం, ఒడీశా) అధక జన్యభా గలిగిన్ (I వ శ్రేణి) 
రాషాాల్ల. ఆయితే సగటు సాియికంటే ఎగువ సాియిలో ఉన్ా రాషాాలలో కూడా 10 (కరాణటక, గుజరాతు, 
పంజాబు, మహారాష్ట్ర, పశిమబంగాో, ఉత్ురాఖ్ండ్, హ్రాయణా,  ఢిల్ల,ో త్మ్మళ్న్యడు, కేరళ్) I వ శ్రేణి జన్యభా 
రాషాాలు ఉన్యాయి. ఇక అక్షరాసయత్ త్కుకవ ఉన్ా రాషాాలలో కూడా సూిలజాతీయోత్పతిు లో పైసాియి    
రాషాాలైన్ ఉత్ురప్రదేశ్, ఆంధ్రప్రదేశ్, రాజసాిన్, మధ్యప్రదేశోు    ఉన్యాయి. అంటే అధక జన్యభాగాన్న సూలి 
జాతీయోత్పతిు సాియి గాన్న అక్షరాసయత్ త్రుగుదలకు నిరణయాత్మకం కాదని తెలుస్తుంద్ధ. 
 
 ఇం.మా. = ఇంగీోష్ణ మాధ్యమం, మా.మా.= మాత్ృభాషామాధ్యమం; I=కోటి జన్యభా దాటిన్ 
రాషాాలు; II=కోటి జన్యభా దాటని రాషాాలు; III=పద్ధలక్షల జన్యభాదాటని రాషాాలు;  సూిజాఉ= 
సూులజాతీయోత్పతిు లక్షలకోటలోో; 
 

ఫిలిఫీనుస సాహితీవత్ు శాన్ జువాన్  ఇంగీోష్ణభాష గురించి చెబుతూ, ఇంగీోష్ణ మధ్యవరిుత్వం దావరానే 
ఫిలిపిపనుస అమెరికీకరణం జరిగిందని అంటారు. ఇదంత్య   అక్షరాలా విదాయ, వాయపార, ప్రభుత్వ  రంగాలలో 
అధకారిక మాధ్యమంగా ఆంగోం విసురించటం దావరానే జరిగింద్ధ. సామాన్య పౌరులను, వారి మూలాల నుండ్డ 
విడగొటిి  ఆంగోో-సాకసన్ ఆధపత్యయనికి త్లవంచి   సేవలు అంద్ధంచే  మధ్యత్రగతి బుద్ధిజీవులను 
సృష్టించేందుకు వలుగా   ఆంగోభాష ఒక ఉపకరణంగా ఆశ, ఆకాంక్షల్ల ఆలంబన్గా ఆంగో మాధ్యమ బోధ్న్య 
వ్యయహ్ం రూపొంద్ధంచబడ్డంద్ధ. 
4.2 వలసవాద్యలు- భారత్దేశంలో వలసలు: 
         భారత్దేశంలో వలసలగురించిన్ జన్యభా గణాంకాలు (భారత్దేశం, 2001 ప్రభుత్వం) కొనిా 
ముఖ్యమైన్ నిజాలను తెలుపుతున్యాయి. వలసల గురించిన్ అనేక విషయాలు భాషాపరమైన్ పున్రావాసం  
వారి స్టితిగతులగురించి అరిం చేస్తకోడానికి ఎంత  ముఖ్యమైన్వి. బహుభాషా దేశంగా ప్పరుపొంద్ధన్ 
మన్దేశంలో, భాషకు సంబంధంచిన్ంత్వరకూ   జన్యభా వలసల   అధ్యయన్ం   దేశంలోని వివిధ్ 
ప్రంత్యలోోని  భాషలూ   వారిత పాటు సమాజ  స్టితిగతులను అరిం చేస్తకోవడానికి పనికివస్తుంద్ధ. దేశంలో,  
ముఖ్యంగా పలు రాషాాలోో వగవంత్మైన్ ఆరిికాభివృదిీ, ముఖ్యంగా  వస్తువుల  త్యారీ, సమాచార సాంకేతిక, 
సేవా రంగాలలో పనిచేసేందుకు వలసవెళ్ళళ జన్ం వారి భాషలగురించిన్ సమాచారం సందరోభచిత్ం 
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అవుతుంద్ధ. భారత్దేశంలో వలసపోయ్యవారు  ఎకుకవన్న, అందుకని ఇంగీోష్ వంటి ఒక సాధారణ ఉమమడ్డ భాష 
ఒకటి అవసరమన్న త్రచు  మన్ం వింటుంటాం. అయితే, జన్యభా గణాంకాల (2001) ప్రకారం,  ఈ 
వలసలలో స్తమారు 85%  రాష్ట్ర పరిధులకే పరిమ్మత్ంకాగా రాషాాల మధ్య వలసలు 13% మాత్రమన్ని 
తెలుస్తుంద్ధ. ఇక  దేశం వెలుపలి నుండ్డ వలసలు 2% మాత్రమ. మర్క అధ్యయన్ంలో అంత్ర రాష్ట్రీయ 
వలసలు పొరుగునున్ా రాషాాలకే ఎకుకవ  పరిమ్మత్ం. పన్న ల్లదా ఉపాధ అనేద్ధ 3% సందరాభలోో మాత్రమ 
వలసలకు కారణంగా ఉంద్ధ. ఇటోాంటి వాసువాలు వలసదారుల భాషలలో   ఎటోాంటి గణన్నయమైన్ మారుపనూ  
కలిగించటంల్లదు. అందుకే, విదాయబోధ్న్లో ఒక సాధారణ ఉమమడ్డ మాధ్యమంగా ఆంగోం అవసరం అనే 
వాదన్కు ఎటోాంటి ఆధారమూ ల్లదు.  
 
4.3 అంత్రాాతీయ వలసలు: 
విదేశీయ భారతీయ వయవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ్ (MOIA) ప్రకారం, భారత్దేశం ప్రపంచంలోకెలోా 

రెండవ  అతి ప్దా ప్రవాస్తల దేశం. దాదాపు 110 దేశాలలో 25 మ్మలియన్ో మంద్ధ నివస్టస్తున్యారు. ప్రవాస 
భారతీయులలో దేశాంత్రం వెళ్ళోన్ భారతీయులు, భారత్ సంత్తివారు అని రెండురకాలు.  ఇటీవల వలసలలో 
అధక నైపుణయం గలిగిన్ విదాయవంతులు కొంత్వరకూ ఉన్యా  నైపుణయం ల్లనివారూ,    ఎంతకొంత్  వృతిు 
నైపుణయం కలిగిన్వారే ఎకుకవ శాత్ం.  ప్రవాసభారతీయులనుండీ భారత్దేశానికి వచేి రాబడ్డలో వరిదే ఎకుకవ 
శాత్ం. భారత్దేశం నుండ్డ అంత్రాాతీయ వలసలు: ప్రధాన్ ప్రంత్యలవారీగా కింద్ధ పటిికలో చూడవచుి. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ప్పజీ 10, భారత్దేశంలో బదలాయింపు మారెకట్స, 2010-12 

క్ర.సం. పటిిక-9 భారత్దేశం నుండ్డ అంత్రాాతీయ వలసలు ప్రంత్యలవారీ % 
  1. గలై కోఆపరేషన్ కౌనిసల 42% 
2. ఇత్ర దక్షణాస్టయాదేశాలు 21% 
3. యునైటెడ్ సేిట్సస 12% 
4. కెన్డా 4% 
5. యునైటెడ్ కింగిమ్ 5% 
6. సంయుకుఐరోపా (మహాబ్రిటన్ కాని) 2% 
7. ఇత్రులు 14% 
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ప్రస్తుత్ం చాలామంద్ధ అనుకొనేద్ధ ఇంగీోష్ణలో మాధ్యమంలో చదువుకుంటే అమెరికా, ఆసేాలియా, కెన్డా, 

బ్రిటన్ లాంటి  విదేశాలకు వెళ్ళో అకకడ ఉదోయగాలు చేయవచుిన్ని. కాన్న ఈ వాదన్లో ఉన్ా ల్గస్తగును 
తెలుస్తకుంటే ఇద్ధ  ఎంత్టి అరిరహిత్మైన్ వాదనో తెలిస్టపోతుంద్ధ.  ప్రతి ఏడాదీ అమెరికా వెళ్ళతున్ావారిలో 
95% మంద్ధకి పైగా త్యత్యకలికంగా వెళ్ళోవస్తున్ావారే. వరివలన్ అమెరికాకు విపరీత్మైన్ రాబడీ  అకకడ్డ 
మారెకటోకు ఇబబడ్డముబబడ్డగా ప్రిగే కొనుగోళ్లో. ఇదీ అమెరికా వసా పిచిి.   చదువుకోసం వెళో్ళ మన్వాళ్ళో 
ఖ్రుిప్టేిద్ధ లక్ష కోటో  రూపాయలకు పైగానే. గత్ సంవత్సరం (2015) అ.సం.రా. ఒక కోటీ పధాాలుగు 
లక్షలకు పైగా వసాలు ప్రపంచవాయపుంగా విడుదల చేసేు అందులో 95.35 శాత్ం త్యత్యకలిక వసాల్ల. అంటే 
వివిధ్ దేశాలనుండ్డ జన్ం అధకార అన్ధకార పరయటన్లకో, విదాయ వాణిజయ వాయపారాలకోసమో పోతున్యారు. 
శాశవత్ వలసవసాలు వటిలో 4.65% మాత్రమ. వటిలో విదాయరిి వసాలు (ప్రపంచవాయపుంగా) 6.77లక్షలు 
(6%) మాత్రమ (ఇక వటిత ఏటా అమెరికాకు వచేి ఆదాయం రెండున్ార లక్షల కోటకోు పైనే). ఐతే, ఈ 
మొత్ుం వసాలలో 25% జన్యభా కలిగిన్  ఉత్ుర, దక్షణ అమెరికా ఖ్ండాలూ యూరపు, యూరేశయా దేశాలకు 
50 శాత్ం వసాలు ఇచిి ప్రపంచ జన్యభాలో 26%   ఉన్ా భారత్దేశంత కూడ్డన్ దక్షణమధ్య ఆస్టయాకు 
8.72% వసాలు మాత్రమ ఇవవటం అంటే అమెరికావారి పక్షపాత్యనికి నిదరశన్ం.  ఇక విదాయరిి వసాలలో 10 
నుంచి 15 శాత్ం (60-70 వలు)  భారత్ దేశానికి దకుకతున్యాయి.    ఇటోా అమెరికా వెళ్ోగోరే విదాయరిులలో, 

42%

21%

12%

4%

5%
2%

14%

పటం-4 ప్రంత్యలవారీ భారతీయుల వలసలు

గలై రాషాాలు ద.ఆస్టయా దేశాలు అసంరా.

కెన్డా యూకె సం.ఐరోపా దేశాలు

ఇత్రులు

<177-414>

http://www.languageinindia.com/


Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930 – 2940 17:2 February, 2017.  
Language Development Strategies in the era of Globalization: Telugu.  
National Seminar Proceedings. Editor – Dr. Pammi Pavan Kumar  

 55 

 

ప్రపంచంలోని పద్ధ అగ్రగామ్మ పటిణాలలో ఎనిమ్మద్ధ మన్దేశంలోనివ. ఐతే, ఆశిరయం కలిగించే విశ్లషం 
ఏమంటే,   మొదటి ఐద్ధంటిలో న్యలుగు తెలుగు రాషాాలలోనే ఉన్యాయి.  విజయవాడ, విశాఖ్పటాం, చెనెఫా, 
హైదరాబాదు, స్టకింద్రాబాద్, పూనే, టెహ్రాన్, బెంగళ్లరు, కోలకత్, ఢాకా  మొ. ఇక మన్దేశంనుంచి 
నిదాయరిులుగా  వెళో్ళవారిలో సగంమంద్ధకైన్య సాకలరిషపుపలు వచిిన్య మ్మగిలిన్వారి ఫీజులకూ ఉండటానికీ అయ్యయ 
ఖ్రుి మొత్ుం లక్షకోటోరూపాయలకుపైనే.  
 

"భారతీయ విదాయరిులకు ... ఇంగోండులో సాకలరిషపుపలు పొందడం ఊహించన్ంత్గా కషిమకాక ఒక 
యు.కె. పౌరుడు చెలిోంచిన్దానికంటే మూడు రెటుో ఎకుకవ రుస్తము చెలిోంచాలి. అందుకనే ఎకుకవమంద్ధ 
అమెరికా సంయుకురాషాాలకు వెళ్ోడానికి ఇషిపడత్యరు", అని భారత్దేశం యొకక వాణిజయ, పరిశ్రమల శాఖ్ 
మంత్రి, నిరమల సీత్యరామన్,  ఈ నెల లండన్ లో ఒక కారయక్రమంలో మాటోాడుతూ అన్యారు. 

      
క్ర.సం. 

పటికి-10 అమెరికా సంయుకురాషాలా వసావిధాన్ం (2015) 

1. మొత్ుం  వసాలూ-  
ప్రంత్యలూ 

వరాొలవారీ వసా పంపిణీ 
(శాత్ం-లోటు) 

ప్రపంచంలో ప్రంత్యలవారీ  జన్యభా 

2. మొత్ుం వసాలు 1,14,23,208 - 
3. త్యత్యకలిక   వసాలు 1,08,91,745 

(95.35%) 
- 

4. వాయపారవాణిజయ వసాలు 85 లక్షలకుపైగా  
(85%) 

- 

5. విదాయరిి వసాలు 6.77లక్షలు  (6%) - 
6. శాశవత్ వలస  వసాలు 5, 31,463  (4.65%) - 
7. ఉత్ుర, దక్షణ అమెరికా 

ఖ్ండాలు  
44,82,630  
(39.24%+26.24) 

13% 

8. యూరపు, యూరేశయా 11,15,116 (9.76%-
2.25%) 

12% 

9. మధ్యధ్రా దేశాలు  6,39,413 
(5.60%,+0.6%) 

5% 

10. తూరుపఆస్టయా 
పస్టఫిక్స-దేశాలు (25ల. 
చైన్యతసహా) 

32,81,441 
(28.73%-3.27%) 

32% 
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4.4.  విదేశాలనుంచి రాబడి: 
ప్రపంచవాయపుంగా స్తమారు యాభై లక్షల  మంద్ధ భారతీయ పనివారు విదేశాలోో పనిచేస్తున్యారు వరిలో  

90% గలై దేశాలలోనూ ఆగేాయ ఆస్టయాలోనూ ఉన్యారు. ఇక, 2014 లెకకలప్రకారం దాదాపు 8.04 లక్షల 
మంద్ధ పనివారు భారత్దేశం నుండ్డ విదేశాలకు వలస వెళారోు. వరిలో   3.29 లక్షలమంద్ధ సౌదీ అరేబియాకు, 
2.24 లక్షలమంద్ధ   సంయుకు అరబుబ అమీరేటోకు(యు.అ.ఎ.),   0.75 లక్షలు ఖ్త్ర్ కూ, 0.51 లక్షలమంద్ధ 
ఒమాన్ కు,   0.22 లక్షలమంద్ధ మల్లష్టయాకు వెళాోరు.  మ్మగిలిన్ ఒక లక్ష్ మూడు వలమంద్ధ అమెరికా, 
కెన్డా, ఆసేాలియా, మొదలైన్ దేశాలకు వెళాోరు. ఇటోా వెళ్ళోన్వారిలో ఎకుకవగా ఉత్ుర ప్రదేశ్, ఆంధ్ర ప్రదేశ్, 
బీహార్, కేరళ్, త్మ్మళ్న్యడు,  మొదలైన్ రాషాాలవారే ఉన్యారు.  
 

మన్దేశంనుండ్డ విదేశాలకు భారతీయ సేవల ఎగుమతుల గణన్నయమైన్ పాత్ర చాలా ప్రముఖాయనిా 
సంత్రించుకుంద్ధ. ఐతే విదేశాలలోని భారతీయులు దేశానికి పంప్ప ఆరిికవన్రుల సంపదను   అంత్గా ఎవరూ 
పటిించుకోల్లదు.    భారత్దేశం ప్రపంచంలోనే అత్యధక వలసవాస్తల చెలిోంపులను సీవకరించే దేశాలలో 
ఒకటిగా ఉంద్ధ. వయకిుగత్ చెలిోంపులూ ల్లక బద్ధల్లలు సూిల జాతీయోత్పతిుకి నికరంగా 4% 
సంపాద్ధంచిప్డుతున్యాయి. 

  
2012 లో భారత్దేశానికి చేరిన్ నికర వయకిుగత్ చెలిోంపులు స్తమారు 4 లక్షల74 వల 565 కోట ో

వరకూ ఉంద్ధ. ఇద్ధ తెలుగురాషాాల సూులజాతీయోత్పతిులో సగం.  
 

ఈ విషయంలో, సాంప్రదాయకంగా  గలై దేశాలనూ ఉత్ుర అమెరికాని రెండు ఆరిిక ప్రబలయంగల 
ప్రదేశాలుగా గురిుంచాలి. ఉదాహ్రణకు 2008-09లో భారత్దేశానికి వచిిన్   చెలిోంపుల-సీవకరణ సరేవ 
ఆధారంగా చేస్టన్ అంచన్యలు ఇటోా ఉన్యాయి:  
 

క్ర.సం. పటిిక-11   ప్రవాస భారతీయుల వలస దేశం చెలిోంపుల % 
1. గలై దేశాలు  30.80% 
2. ఉత్ుర అమెరికా  29.40% 

11. దక్షణమధ్యఆస్టయా 
(భారత్దేశం8.50ల.) 

9,95,672 (8.72%-
17.28%) 

26% 

12. ఆఫ్రికా దేశాలు  3,59,569 (3.15%-
8.85%) 

12% 

<177-414>

http://www.languageinindia.com/


Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930 – 2940 17:2 February, 2017.  
Language Development Strategies in the era of Globalization: Telugu.  
National Seminar Proceedings. Editor – Dr. Pammi Pavan Kumar  

 57 

 

3. యూరోప్   19.50% 
4. ఇత్ర దేశాలు  20.30% 

 
        అయితే, అ.సం.రా. కెన్డా, యూరోప్ వలసపోయిన్వారు అధక నైపుణయం కలవారు అన్న మరోవైపు, 
గలై దేశాలకు వలసపోయిన్వారు ఎకుకవగా అరినైపుణయం   ల్లదా నైపుణయత్ప్దాగా అవసరం ల్లని ప్ట్రోలియం, 
నిరామణం మరియు సేవలూ పరిశ్రమలలో నిమగామై ఉన్ాటుిగా కొంత్మంద్ధ న్మమకం.   ఐతే,    ఈ మొత్ుంలో   
సాఫ్ట్ిేర్, ఐటీ నిపుణుల   భాగసావమయం    సంఖాయపరంగా 26%   ప్రముఖ్ంగా కనిపిస్తున్యా  ఇత్ర  వృతుులవారి 
చెలిోంపుల్ల ఎకుకవగా (74%)   కనిపిస్తున్యాయి.   వృతిు సాఫ్ట్ిేర్ నిపుణుల భాగసావమయం వివిధ్ దేశాలవారీ 
ప్రతినిధ్యం ఇటోా ఉంద్ధ: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 గలై దేశాలోో సాఫ్ి వర్-సంబంధత్ సేవల నియామకం అమెరికా కంటే గణన్నయమైన్ పరిమాణంలో 
ఉండటానిా గమనించండ్డ. అమెరికాపై ఇపపటివరకూ మన్కున్ా  అవగాహ్న్  ఈ ఆధారాలను బటిి ఎటోా 
అరించేస్తకోవాలి.   
 
5.0 సానిిక భాషల ఆధార్థత్ పర్థశ్రమలు: 
భాషా పరిశ్రమ ఒక ప్ద ావాయపారం. గత్ 15 సంవత్సరాలుగా ఈ ప్రపంచీకరణ  సాినికీకరణ సందరాభలలో   

భాషా సేవలూ  ఉత్పతుుల పరిశ్రమ అతి వగంగా అభివృద్ధి  చెందుతున్ా పరిశ్రమ. అనువాదం, భాషా శక్షణ, 
యంత్రానువాదం, బహుభాషీయ అంత్రాాలానికి సంబంధంచి ఉత్పతుులూ సేవల ఆవశయకత్ గణన్నయంగా  
విసురించింద్ధ. అనేక పరిశ్రమల రంగాలోో వయకుులూ సంసలిూ   ప్రభుత్వం, సాంకేతిక, వైదయ, 
చటిపరమైన్కారయకలాపాలలోనూ, ఆరిిక శాస్త్ర విధులలోనూ, ఆస్తపత్రులూ, న్యయయసిాన్యలూ, పాఠశాలలూ   

క్ర.సం. పటిిక-12 సాఫ్ట్ిేర్ వృతిు నిపుణుల  దేశాలవారీ   
ప్రతినిధ్యం 

భాగసావమయం 

1.  దుబాయ్   16.70% 
2.  అ.సం.రా  16.40% 
3.   షారాా   11.20% 
4. యు.కె. 11.20% 
5. ఖ్త్ర్   10.40% 
6.  కెన్డా   02.20% 
7.  ఇత్రులు  31.90% 
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విశవవిదాయలయాలూ, ప్రభుత్వ కారాయలయాలూ,   సైనిక సాివరాలలో అనువాదకులూ, వాయఖాయత్లూ భాషా 
సాంకేతిక త్ంత్రజుఞలూ, శక్షకులూ ఇత్ర భాషాసేవల నిపుణుల అవసరాలు ప్రతేయకమైన్ గురిుంపు పొందాయి. 

 
భాష ఒక పరిశ్రమగానూ ప్దా వాయపారంగానూ పరిణామం చెంద్ధంద్ధ. భాషా సేవలు 

ప్రపంచవాయపుంగా మారెకటో్ల 5.52% వారిషక రేటు చొపుపన్ ప్రుగుతున్యాయి. కొత్ుత్రం సాిన్నకరణ కేంద్రం  
సాినికీకరణానిా అమెరికా సంయుకురాషాాలలో 4 వ అత్యంత్ వగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్ా పరిశ్రమగా 
ప్పర్కంద్ధ. ఇంకా, కొత్ుగా వాయపారం మొదలుప్టేిందుకు భాషా పరిశ్రమ నేటి అగ్రశ్రేణి వాయపార  పరిశ్రమల 
జాబిత్యలో ఒకటిగా గురిుంపుపొంద్ధంద్ధ. ఈ పరిశ్రమ భిన్ా   సాంకేతిక పదితులపై ఆధారపడ్డ న్డుస్తుంద్ధ.  
రోడురోజుకూ ప్రుగుతున్ా దీని ప్రభావం ప్రపంచవాయపుంగానూ   ప్రంతీయంగానూ రెండు 
ఆరిికవయవసిలపైన్య   కన్బడుతంద్ధ.   

 
2016 లో మొత్ుం ప్రపంచ భాషా పరిశ్రమ సేవలూ ఉత్పతుుల విలువ ష్ణమారు  2 లక్షల 70వల 

కోటో రూపాయలు. ఏడాద్ధకి వృద్ధి రేటు అంచన్య   6.5-7.5% గా ఉంద్ధ. ఇంకా, భాషా సాంకేతిక పరిశ్రమ 
ష్ణమారు  2 లక్షల కోటో రూపాయల వరకూ ఉండవచిని అంచన్య.    సంయుకు ఐరోపా డైరెకిర్ జన్రల 
నివద్ధక ప్రకారం, 2012 లో, ప్రపంచవాయపుంగా స్తమారు 3 లక్షల30 వల భాషా సాంకేతిక నిపుణులు భాషా 
పరిశ్రమలో పనిచేస్తున్యారని లెకకగటిింద్ధ.  బహుభాషా దేశమైన్ భారత్దేశానికి భాషావైవిధాయనిా 
కాపాడుకోవటానికీ భాషావైవిధ్యంత  ఉపాధీ ఉదోయగావకాశాలను విసుృత్ంగా అంద్ధంచే పరిశ్రమగా 
ప్రభుత్యవలు గురిుంచాలి. ఆంగోమాధ్యమ విసురణ  భారతీయభాషలను కబళ్ళంచే ద్ధశలో న్డుస్తుంద్ధ. ఇద్ధ మన్ 
భ్విషయత్ ఉపాధీ ఉదోయగావకాశాలను దెబబతీస్తుంద్ధ. 
 
5.1 ముద్రణా పర్థశ్రమ: 
భారత్ ముద్రణా మారెకట్స అత్యంత్ వగంగా అభివృద్ధిచెందుతున్ా  ఆరిిక రంగం. భారత్దేశం లో స్తమారు  

2 లక్షల 50వల ముద్రణదారుల  ఉన్యారు. అచుి పరిశ్రమ గత్ దశాబాంలో గణన్నయంగా ఆధున్నకరణ 
చెంద్ధంద్ధ. భారత్ ముద్రణా మారెకట్స 2016 కి   2 లక్షల కోటో రూపాయలు విలువ చేసే వాయపారానికి చేరింద్ధ. 
ఇద్ధ మన్ దేశ జిడ్డపి వృద్ధి వగానిా అధగమ్మంచింద్ధ. భారత్దేశం లో ప్రింటింగ్ పరిశ్రమ – 
వారాుపత్రికలు(70,000 పైనే), పుసుకాలు, త్ద్ధత్రాలత అంత్రాాతీయ ప్రమాణాలకు దీటుగా త్యారయింద్ధ. 
ఈ పరిశ్రమలో   25 లక్షలకు పైగా ఉదోయగులు పనిచేస్తున్యారు. భారత్దేశంలో ముద్రణా రంగం బహుముఖీన్ 
వాయపారంత ద్ధన్ద్ధన్యభివృద్ధి చెందుతంద్ధ. సరకుల పాయకేజీకాగిత్యల ముద్రణ15 శాత్ంవరకూ,  ప్రకటన్య 
ల్లబుళ్ో ముద్రణ 10 వల కోటో రూపాయల వాయపారంవరకూ చేరింద్ధ. ప్రకటన్ల ముద్రణ 18 వల కోట ో
రూపాయల వాయపారంవరకూ చేరింద్ధ. వటిలో 60 శాత్ం పైగా ముద్రణ భారతీయ భాషలలోనే. 
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5.2 స్థనిమా పర్థశ్రమ:  
ఒక లక్ష్ 15 వల కోటో రూపాయల వాయపారంత( ఫికిక 2014), భారత్దేశంలో ఆరిిక పరిపుష్టికి తడు 

శకిువంత్మైన్ ఆకరషణ కలిగిన్ వినోద మాధ్యమ పరిశ్రమ. 600 పైగా టెలివిజన్ ఛాన్ళ్ళో, 10 కోటో ప్ప-టీవ 
గృహాలు, ఏటా 1,000 పైగా చిత్రాలతనూ, 10,000 కుపైగా స్టనిమాహాళ్ోతనూ ఆకరషణీయమైన్ అభివృద్ధి 
అవకాశాలత   సరళ్లకృత్ ఆరిిక విధాన్యలత రెండంకెల వారిషక వృద్ధిత    అంత్రాాతీయ విపణిసీమను 
ఆకరిషస్తుంద్ధ. స్టనిమాహాళ్ో సంఖ్యలో అసంరా. (40,194), చైన్య (36, 112) త్రావత్ ఇండ్డయా 10,189 త 
మూడవసాిన్ంలో ఉన్యా ముందుముందు ప్రగడానికి విపరీత్మైన్ అవకాశాలు ఉన్ా రంగం ఇద్ధ. ఇంకా, 
ఇటీవల సంవత్సరాలోో,   శీఘ్రగతిని ప్రుగుతున్ా మధ్యత్రగతి జన్యభా, నూత్న్ బహుళ్జాతి కంప్న్నలు 
దేశంలోకి ప్టుిబడులు ప్టేిందుకు అనువైన్ వన్రులు విరివిగా ఉన్ా న్యటు భాషలపై ఆధారపడ్డన్ దేశీ 
పరిశ్రమ ఇద్ధ.  ఏడాద్ధకి పద్ధవల కోటో రూపాయల బాకాసఫీస్త కలెక్షన్ోత ప్రపంచంలో 5వసాిన్ంలో ఉంద్ధ. 
ఐతే స్టనిమా ప్రేక్షకుల సంఖ్యలో 300 కోటుో దాటింద్ధ.  (ప్రపంచంలో అత్యధకంగా అసంరా. 130కోటుో). 
డజన్ోకొదాీ కలు, గీత్ రచయిత్లూ, గాయకులూ, దరశకులూ, నిరామత్లూ, వందలాద్ధ న్టీన్టులూ,  వలాద్ధ 
సాంకేతిక స్టబబంద్ధత దేశంలోనే అత్యంత్ ప్రభావశీల పరిశ్రమగా ప్పరుపొంద్ధ 20 లక్షలమంద్ధకి 
జీవనోపాధనికలిపస్తుంద్ధ. ఇద్ధ పూరిుగా దేశీయ భాషలపై ఆధారపడ్డ లక్షలాద్ధకి జీవనోపాధ కలిపస్తున్ా పరిశ్రమ. 
 
6.0 ముగంపు:  
ప్రస్తుత్ంచదువుకోడానికీ, ఉదోయగావకాశాలకూ సాంప్రదాయ పిరమ్మడ్ విధాన్యనిా అనుసరిస్తున్యాం. అంటే 

ఈ విధాన్ంలో అవసరాలు అత్యధకంగానూ పంపిణీ అత్యలపంగానూ ఉన్ాపుపడు పిరమ్మడ్ విధాన్ం 
ఏరపడుతుంద్ధ. ఉన్ా కొనిా అవకాశాలు కొందరికే సమకూడుత్యయి. అందరికీ  అవకాశాలు సమసాియిలో 
అందేటటుోగా చేయాలంటే అవకాశాలను ప్ంచాలిసవుంటుంద్ధ. దీనిా సరిచేసే మారాొలలో  ఒకకటి 
వైవిధీయకరణం.  అంటే మన్ం చేసే పనులలో వలైన్నిా రకాల మారుపలు తీస్తకురాగలగడం. ప్రపంచీకరణ 
అంటే ఆంగీోకరణ కాకుండా సాినికీకరణ జరగాలి. అంటే ప్రపంచంలోకి కొత్ుగా వచేి ప్రతిదీ అందరికీ 
అందుబాటులోకి రావాలి. ఒక వస్తువును   గురించిన్ సమాచారం  సాినిక భాషలో ఉండాలి. ఉదాహ్రణకు, 
రకరకాల అంగళ్లో, దుకాణాలూ కొటూో షాపులూ సంసిల ప్పరోు త్పపనిసరిగా ఆయా రాషాాలను బటిి రెండూ 
అంత్కంటే ఎకుకవ భాషలలో ఉండాలి అనే చటిం వలన్  ప్పరోపలకలు త్యారీలో ఉదోయగావకాశాలు రెటిింపు 
అవుత్యయి. అటోాగే మన్ం త్యారుచేసే ద్ధగుమతులదావరా వచేి ఉత్పతుులు గాన్న త్పపకుండా సాినిక 
భాషలలో ప్రకటన్ల ల్లబుళ్ళో ఉండాలనే చటింత   సాినిక భాషలో అనువాదకులకూ, రాసేవారికీ, 
అచుివసేవారికీ ఉదోయగావకాశాలు ప్రుగుత్యయి. ప్రపంచంలోని ఎకకడ్డ ఉత్పతిు అయిన్ వస్తువైన్య ఇకకడ 
అమామలంటే ఇకకడ్డ భాషలో త్పపక ఉండాలి అనేద్ధ మన్ వాణిజయ విధాన్ం కావాలి. ఇపపటివరకూ 2లక్షలకోట ో
వాయపారంలో 15శాత్ం మాత్రంగా ఉన్ా ప్రకటన్య ల్లబుళ్ ో ముద్రణా వాయపారం ఇబబడ్డముబబడ్డగా ప్రిగి 
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ఉదోయగావకాశాలిా ప్ంచుతుంద్ధ. ఇదంత్య  భాషావైవిధ్యం దావరానే సాధ్యం.  పాఠశాల సాియిలో  
ఇంగీోష్ణమాధ్యమం ఈ వైవిధాయనిా న్యశన్ం చేస్తుంద్ధ. అంతేకాదు వందలాద్ధ సాిన్నయ సాంప్రదాయ 
వృతిువాయపారాలను ఆధున్నకరించి వలాద్ధమంద్ధకి ఉపాధ అవకాశాలను మెరుగుపరిచేందుకు 
మాత్ృభాషలదావరా మాత్రమ సాధ్యం అవుతుంద్ధ. సాినిక భాషలలో విదాయబోధ్న్, వృతిువాయపారాలూ 
వాణిజయం, పరిశ్రమలను చవకగానూ, స్తలువుగానూ ఎకుకవమంద్ధని కలుపుకుంటూ నిరవహించే వలు 
కలుగుతుంద్ధ. 
 
2026 కి, భారత్దేశం  జన్యభాలో   80%పైగా 15-59 మధ్య వయస్తకల్ల ఉంటారు. అపపటికి ప్రపంచ 

పనివారిలో 25% మంద్ధ భారతీయుల్ల ఉంటారు. అంటే ప్రతి న్లుగురిలో ఒకరు భారతీయుల్ల. 
ఉదోయగాలకోసం విపరీత్మైన్ ఒతిుడ్డ త్పపదు. భాషావైవిధాయనిా కాపాడుకుంటేనే విదాయ,  ఉదోయగ ఉపాధ 
అవకాశాలు మెరుగుపడత్యయి. మాత్ృభాషామాధ్యమంత వయవహార నైపుణాయలనూ ఇంగీోషూ ఇత్ర భాషలలో 
నైపుణాయన్నా సంపాద్ధంచటం స్తలువు అవుతుంద్ధ. 

 

••••• 
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2. ప్రపంచీకరణ యుగంలో భాషాభివృద్ధి వ్యూహాలు:  పద సంపద 
ఆచారయ జి. అరుణ కుమారి 

తెలుగు శాఖ్, హైదరాబాద్ విశవవిదాయలయం, హైదరాబాదు. 
 
ఆరిిక సరళ్లకృత్ విధాన్ంలో రాజకీయ, సామాజిక, సాంసకృతిక రంగాలలో భాష న్వకరణ 

పొందుతుంద్ధ. ప్రపంచీకరణ యుగంలో అనేక నూత్న్ పద కలపన్లకు త్యవిసూు అనేక పదాలను 
పోగొటుికుంటూ భాష ముందుకు సాగిపోతుంద్ధ. పంచకటుి కటిిన్ మాన్వ జాతి ఈన్యడు ఆధునిక పోకడలకు 
అలవాటుపడ్డన్టిే భాషలోను  నూత్న్ పదజాలానికి యువత్ అలవాటుపడుతుంద్ధ. 

 
నూత్న్ పద సీవకరణకు మర్క కారణం ఉచాిరణ సౌలభ్యం. సౌలభ్యం ఉన్ాచోట భాషైన్య, వయకెఫున్య 

మొగొుచూపటం సహ్జం. రెండవ కారణం సంజాఞ సౌలభ్యం. భాష అనేద్ధ ఒక సంజాఞ వయవసి. అనేక సంజఞలత 
కూడ్డన్ ఒక సంకిోషి వయవసిను భాష అని అంటున్యాం. వినూత్ా పద ప్రదరశన్ం అపరిచయీకరణానికి 
దారితీస్తుంద్ధ. ఇద్ధ ఒక వస్తువుని ల్లదా ప్రపంచానిా ఒక కొత్ు కోణంలో ప్రదరిశంచి ఒక వినూత్ా దరశన్యనిా 
కలిగిస్తుంద్ధ. ఆ నూత్న్త్వం అపరిచయీకరణకు దారితీస్తుందనే వారు నూత్న్త్వంత ఇమడల్లని వారు, 
కొందరు నూత్న్త్యవనిా సావగతీకరించేవారు, భాషను సౌందరయ దృష్టిత చూడాలనుకునేవారు, సంప్రదాయానిా 
ప్రేమ్మంచేవారు.... ఇలా పలు వాదోపవాదాలోో న్లిగి భాష ఒక రూపానిా సంత్రించుకోవటానికి 
ప్రసవవదన్లత ప్రసారమౌతుంద్ధ. 

  
పత్రికలలోని కొనిా సందరాభలలో అనుచిత్ ప్రయోగం కనిపిస్తుంద్ధ. ద్ధగ్రాభంతి, ఉకుకపాదం, 

అత్యయచారం..... వంటి ప్రయోగాలు కనిపిసాుయి. నిషూపచీత్న్ం పూచీవహించు, బాధ్యత్ వహించు అనే 
అరిమ్మచేి పదానికి వయతిరేకారింలో ప్రయోగించిన్ పత్రికా భాష ఇద్ధ. ద్ధగ్రాభంతి అనే పదానిా వయకిు మరణించిన్ 
ప్రతి సందరభంలోను ప్రయోగిస్తున్యారు. ప్రమాదాలకు గురై మరణించిన్ వారు, చిన్ా వయస్తలోనే మరణించిన్ 
వారు, ఊహించని మరణం సంభ్వించిన్వారిని గురించి విన్ాపుపడు ద్ధగ్రాభంతి  కలగడం సహ్జం. కాని 
తొంబెఫభఏళ్ళ ముదుసలి మరణించిన్య పత్రికల వారు ఎందుకో ద్ధగ్రాభంతి చెందుతుంటారు. పత్రికల్ల అనేక 
పాఠకులకు సమాచార దీపిక. ఆ దీపిక పాఠకులను త్పుపదారి పటిించకూడదు. 

  
తెలంగాణ కొత్ు ప్రభుత్వం ఏరపడే సమయంలో పోలింగ్ బూత్ అనే పదానికి ప్రభుత్వ ప్రసూతి కేంద్రం 

అని పత్రికలు ప్రయోగించాయి. పత్రికలు వహించవలస్టన్ బాధ్యత్ గణన్నయమైన్ద్ధ. కొనిా పదాలను 
సందరోభచిత్ంగా ప్రయోగించక పోవడం వలన్ ఆయా పదాలు సంకుచిత్యరింలో నిలిచిపోత్యయి. 
ఉదాహారణకు ద్ధగ్రాభంతి. అత్యయచారం, ఉకుకపాదం... వంటివి.  
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ఈ ప్రపంచీకరణ యుగంలో సాంకేతిక పరిజాఞన్ం అందరికీ అవసరమ. విదయ, పారిశ్రామ్మక, ఆరిిక, 
సాంసకృతిక రంగాలలో సాంకేతిక నైపుణయం అవసరం. అన్య భాషాపదాలైన్య మన్ భాషలో చేరుికోవడం 
అవసరమనేద్ధ గురిుంచాలి. వృతిు విదయలకు సంబంధంచిన్ పదజాలానిా తెలుగు భాషలో కలిపంచాలన్ా కొనిా 
సందరాభలలో సాధ్యపడదు. ఇంగీోష్ణపదాలనే ప్రయోగించవలస్ట ఉంటుంద్ధ. ఉదాహారణకు ఎల అండ్ కీ. ఈ 
పనిముటుి ఇంగీోష్ణ అక్షరం ఎల ఆకారంలో ఉంటుంద్ధ. ఈ సందరభంలో ఈ పదానిా తెలుగులోకి 
అనువద్ధంచడం కుదరదు. ఇటువంటివ స్ర్కకడ్రైవర్, సాపన్ర్ మొదలైన్వి. సాపన్ర్ పదం ప్రజల నోళ్ళలో న్లిగి 
న్లిగి పాన్య అనే రూపానిా సంత్రించుకుంద్ధ. 

  
తెలుగు భాషాభివృద్ధి వ్యయహాలలో భాగంగా కేవలం యువత్ కోసం మాత్రమ కాదు అనిా సాియిల 

వారిని గురించి భాష శాస్త్రవత్ులు, పత్రికలు విదాయరిులు ప్రణాళ్ళకలు వయాలి. పదకేళ్ళ(పజిల) భాష సంపదను 
ప్ంపొంద్ధంచడానికి ఉపయోగపడుతుంద్ధ.  ఇవి అనిా సాియిల వారిని పరిగణన్లోనికి తీస్తకొని 
రచించుకోవాలి. బాలలు, యువత్, వయోవృదిులకు త్గిన్టిుగా తెలుగు భాషా సాియిని స్తలభ్ం, 
మధ్యంత్రం, కఠిన్ం, నిషాణత్ సాియిని దృష్టిలో ప్టుికుని భాషాప్రయోగానిా చేయవచుి. 

  
ఇంగీోష్ణలో ఉన్ా కీ బోరిును ప్రయోగించి బాలలకు అల, కల, ఊయల వంటి తెలుగు పద 

ప్రయోగాలత పద సంపద ఆటలను సూకలు సాియిలో ప్రయోగించవచుి. వయోవృదిులు, 
వృదిాశ్రమావాస్తలు, విశ్రాంత్ ఉదోయగుల కోసం తెలుగు పద సంపదను ద్ధవత్వ సంయుకాుక్షరాలత 
సమకూరిగలిగితే భాషాభివృదేి కాదు మనోవికాసం, జాఞపకశకిు ప్రుగుతుంద్ధ. మాండలిక ప్రయోగాలకు 
త్యవిచేిద్ధగా ఉండటం వలన్ పద సంపద సమకూరేందుకు ఇదొక ఆధారమౌతుంద్ధ. 

  
ఆంధ్ర భాషకు వరణంబు ల్లబద్ధయైదు అని అన్యారు ప్రౌడవాయకరు. త్మ్మళ్ భాషలో ప్రతి వరాొనికి 

రెండక్షరాలుంటాయి. క, ఙ్, చ, ఞ, ట, ణ, త్, న్,  ప, మ...అనేవి వరాొక్షరాలు. వటూరి ప్రభాకర శాస్త్రి గారు 
వరణమాలను గురించి వివరిసూు పిలోలు తెలుగులో అచుిలు నేరుికోవడానికి ఒతిుడ్డకి గురౌతున్యారని ఆ 
రోజులోో వరణమాలను కుద్ధంచే ప్రయత్ాం చేస్ట సూచించారు. హ్రసవ, దీరాఘలుగా ఉన్ా అక్షరాలకు హ్రసావక్షరానిా 
మాత్రమ రాస్ట వాటిపై నిలువు గీత్ (౹) కాన్న ల్లదా దీరాఘనిా సూచించే ా   ఈ గురుును ప్రయోగించి 
దీరాఘక్షరాలను ప్రతేయకంగా నేరుికోవలస్టన్ అవసరం ల్లదని సూచించారు. ఈ ప్రయత్యానిా అమలులో ప్డ్డతే 
నేటి త్రానికి సౌలభ్యత్ చేకూరుతుందని ఆశస్తున్యాను. 

••••• 
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3. ప్రస్తిత్ పర్థసి్థతులోీ తెలుగు భాషాభివృద్ధి సాధ్ూమయ్యూన్య? 
ఆచారయ అయిన్వోలు ఉషాదేవి  

పూరవ ఆచారుయలు, తెలుగు విశవవిదాయలయం. హైదరాబాదు. 
 

 “ప్రపంచీకరణ యుగంలో భాషాభివృద్ధి వ్యయహాలు: తెలుగు” అని తెలుగుశాఖ్ నిరవహిస్తున్ా ఈ 
సదస్తసలో పాలుపంచుకోవడం న్యకెంత ఆన్ందంగా ఉంద్ధ. భాషను గురించిన్ ఏ సదస్తస నిరావకులైన్య న్నుా 
పిలిసేు, వలుకాని సందరాభలలో త్పప, రాకుండా ఉండల్లన్ంత్గా న్యకు భాషాసాహిత్య రంగాలపై అభిమాన్ం. 
అందువలో, ఈ సదస్తసకు న్నుా ఆహావనించిన్ డా. పమ్మమ పవన్ కుమార్ కు, తెలుగుశాఖ్కు,  ముందుగా న్య 
కృత్జఞత్లు తెలియజేస్తున్యాను. 
  
 చారిత్రకంగా తెలుగు భాషాపరిణామ సవరూప సవభావాలను అధ్యయన్ం చేసూు వస్తున్ా న్యబోటి 
వాళ్ళకు కొనిా విషయాలు కొరుకుడు పడడంల్లదు.  ఇటీవలి సాంసకృతిక ధోరణులూ, భాషపటో సామాజిక, 
ఆరిిక, రాజకీయ దృకైలులూ మొదలైన్వన్నా  ప్రస్తుత్ పరిస్టితులలో ఏం మాటోాడగలం అనే ఒక నిరేవదానిా 
కలిగిస్తున్యాయి. అయిన్పపటికీ, మన్ం ప్రేక్షకులవలె ఉండటం కూడా సరియైన్ద్ధ కాదు; మన్ అభిప్రయాలను 
న్లుగురిత పంచుకోవటం, అలాగే న్లుగురి అభిప్రయాలను విన్టం వలో అందరం కలిస్ట భాషాభివృద్ధికి 
ఇపపటిదాకా జరిగిన్ ప్రయత్యాలతపాటు, కొత్ు ఆవిషకరణల్లమైన్య సాధ్యమవుత్యయో ఆలోచించవచుి. 
 
 భాష ఎపుపడు ఎటోా పుటిిందో ఎవరికీ తెలియదు; సమీప భ్విషయతుులోనైన్య తెలుస్తుందన్ా న్మమకమూ 
ల్లదు. అయిన్య మన్ందరికీ ఒకటి మాత్రం కచిిత్ంగా తెలుస్త. అద్ధ మాన్వ సమాజాలనిాంటికీ భాష 
అతిముఖ్య (core) మనుగడగా ఉన్ాద్ధ అన్ా సంగతి. అయితే భాషా సమాజాలు ఎకకడెకకడ, వటికవిగా 
బత్కల్లదు, బత్కల్లవు కూడా. 
 అడమ్ స్టమత్ త్యను రాస్టన్ “Wealth of Nations” అనే గ్రంథ్ంలో కొనిా విలువైన్ విషయాలు 
చెపాపడు. -  ‘వస్తువుల పరసపర మారిపడ్డ అనే ప్రవృతేు ప్రచీన్ కాలం నుండే మ్మనోవా, ఫాన్నష్టవో వంటి 
న్యగరికత్లను అభివృద్ధిపరిచి, సముద్రాధపత్యయనికి పురికొలిపంద్ధ. నిజం చెపాపలంటే భారత్దేశం కూడా 
ప్రచీన్కాలంలో సముద్ర మారాొలలోనే వరుక వాణిజాయలు నిరవహించి, గొపప గొపప ఓడరేవులను కలిగి ఉండేద్ధ. 
ఈ కాంక్ష పరిణామమ ఈ న్యటి బహుళ్రాజాయల ఆధపత్యయలు.’ 
 
 తెలుగు భాషాసాహిత్యయల పరిణామ క్రమానిా తెలిప్ప గ్రంలులు ఎనోా వచిిన్ాటికీ, సపషింగా అరింకాని 
ప్రశాలెనోా ఇపపటికింకా మ్మగిలిపోయ్య ఉన్యాయి. జరిగిన్ పరిశోధ్న్లు మన్కెంత కీలక సమాచారానిా 
అంద్ధంచాయి. అంత్ గాఢమైన్, విసుృత్మైన్ పరిశోధ్న్ కావయ భాషపై ఇంకా జరగాలిస ఉంద్ధ. 
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 లభ్యమవుతున్ా సమాచారం మరకు తెలుగు భాషలో మన్ం కొనిా ముఖ్య ఘటిాలను - అందరికీ 
తెలిస్టన్వ- గురిుంచవచుి. అందులో కొనిాంటిని ఇకకడ ప్రసాువించుకోవాలి. 
 
1. అనిా ప్రధాన్ భారతీయ భాషలలోవలెనే తెలుగులోనూ ‘మారొ-దేశీ’ సంప్రదాయాలున్ా విషయం. 
2. మారొ మారాొనిా అనిసరించిన్ వాళ్ళళ, సంసకృత్, త్త్సమ పదాలనూ, పదబంధాలనూ ఎకుకవగా 

వినియోగించగా, దేశీ సంప్రదాయానికి చెంద్ధన్వారు తెలుగుకు ఎకుకవ ప్రధాన్యయనిా ఇచాిరు. 
(దీనికి ఉదాహ్రణగా- పోత్న్గారి ‘కొందరికి తెలుగు గుణమగు, కొందరికి సంసకృత్ంబు 
గుణమగు...’ అన్ా పదాయనిా చెపుపకోవచుి.) 

3.  మారొ అయిన్య, దేశీ అయిన్య, వాటిలోని వాయకరణ వయవసి లిఖిత్/గ్రాంథిక/కావయ సంప్రదాయానికి 
చెంద్ధంద్ధకాగా, శాసన్యల కాలం నుండే, ఆ వాయకరణంతపాటే వయవహార/మౌఖిక తెలుగు వాయకరణ 
సంప్రదాయంలో కూడా భాషావినియోగం కనిపస్తుంద్ధ. అంతే వయకుులు అంగీకరించని 
భాషాప్రయోగాలు మన్కు శాసన్యలకాలం నుండ్డ  కనిపిసూునే ఉన్యాయి. ఇవి కావాయలలో కూడా 
అరుదుగా తొంగిచూశాయి. 

4.  లిఖిత్/గ్రాంథిక సంప్రదాయంతపాటు భ్ద్రపరిచి, మౌఖిక సంప్రదాయంలో ఎంత సాహిత్యం 
వైవిధ్యభ్రిత్ంగా ఉన్ాద్ధ. పాలుకరికి, న్నెాచోడుడు వంటి వారి వలో మన్కు ఈ సంగతి తెలుస్తుంద్ధ. 

5.  పత్రికలోో, ప్రసార మాధ్యమాలోో, సృజన్యత్మక సాహిత్యంలో వయవహార భాష చాలా మటుకు 
నిలదొకుకకుంద్ధ. 

6.  కాన్న పరిపాలన్, న్యయయ, విదయ రంగాలలో చోటు దకికంచుకోల్లకపోయింద్ధ. విదాయరంగంలో గురజాడ 
అసమమతిపత్రం డ్డసెంట్స నోట్స రాయాలిస వచిింద్ధ. 

7.  స్ట.పి.బ్రౌన్ నిఘంటువులు, వాయకరణాలలో వచిిన్ 1850లలోనే చిన్ాయసూరి బాలవాయకరణం కూడా 
రావడంవలో, వయవహార భాషావాదాలు కూడా ఆ ప్రవాహ్ంలో కొటుికపోయాయి. 

8.  పాఠశాలసాియి నుండీ, విశవవిదాయలయం వరకూ చిన్ాయసూరి సూత్రాల్ల. గత్ 150 
సంవత్సరాలుగా (ఇంచుమ్మంచుగా) వాయకరణ బోధ్న్లో సాిన్ం పద్ధలపరుికున్యాయి. 

 
 ఇటోా కొన్సాగుతున్ా దశలో తెలుగు భాషలో, సమకాల్లన్ ఇత్ర భాషలలోవలెనే ఒకరకమైన్ 
మారుపచోటుచేస్తకుంద్ధ. అద్ధ పాశాితుయలు ఈ భాషలను నేరుికుని (పరిపాలన్కోసం) వటికి వాయకరణాలూ, 
నిఘంటువులూ త్యారు చేయటం. తెలుగు నేరుికునే క్రమంలో వాళ్ళంత్య పండ్డతులు నేరేప భాషకూ, 
జన్వయవహారంలోని భాషకూ చాలా తేడా ఉందని గ్రహించారు. గ్రంథ్సుమైన్ భాష కాకుండా జన్ వయవహార 
భాషనే పరిపాలన్య, న్యయయ రంగాలలో వినియోగించాలని భావించారు.  ఆన్యటికి  అభివృద్ధిచెంద్ధన్ 
సామాజిక, రాజకీయ పరిణామాలలో గ్రాంథికం పనికిరాదనేవాళ్ళళ.  త్మ గ్రంలుల పీఠికలోో గటిి వాదన్లు 
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చేశారు.  దీనిా అంద్ధపుచుికున్ా గిడుగు-గురజాడలు వయవహార భాషనే అనిా రంగాలలో వినియోగించాలని 
ఉదయమ్మంచారు. 
 
 ఫలిత్ం అందరికీ తెలుస్త. తెలుగు భాష వినియోగంలో ఎనోా వాదోపవాదాల త్రావత్, ఎందరో 
హేమాహేమ్మలు, ద్ధగొజాలు హోరాహోరీ పోరాడాక వయవహారవాదం నెగొిందనిపించారు. ఐతే ఈ వాదం 
ఒకవిధ్ంగా నెగొింద్ధ; మరోవిధ్ంగా నెగొల్లదు. 
  
 విశవవిదాయలయాలు కొనిా కొంత్కాలం, చాలాకాలం సైదిాంతిక వాయసాలను గ్రాంథికంలోనే 
రాయనిచేివి.  చిన్ాయసూరి రాస్టన్ బాలవాయక్రణానికి ప్రత్యయమాాయంగా వాయవహారిక తెలుగుపై ఏ 
వాయకరణమూ రాకపోవటం అపపటికి ఓక ప్రధాన్ కారణం.  ఆన్యటికి తెలుగు వినియోగం వివిధ్ రంగాలలో 
ప్రుగుతూ వచిిన్య, విదాయబోధ్న్ రంగాలోో తీవ్రమైన్ పరిణామాలనూ, ఒక విధ్ంగా వయతిరేఖ్త్నూ 
ఎదురోకవాలిసవచిి, తెలుగుభాషకు మాధ్యమభాషగానూ, బోధ్న్లోనూ, శాస్త్రసాంకేతిక భాషగానూ ఎదగల్లని 
దుస్టితి ఏరపడ్డపోయింద్ధ. గిడుగును కీరిుసూునే, ఈ పరిస్టితిని చకకద్ధదాుకోల్లకపోయిన్, గత్ డెబెఫబ సంవత్సరాల 
భాషాసాహితీవత్ుల ఈ దవందవ వైఖ్రివలో మన్ం, మన్ పాలకులు 60 దశకాలలో ప్రరంభ్ంమైన్ 
“మాత్ృభాషలో విదాయబోధ్న్” -  రెండు దశాబాాలు దాటకుండానే త్లిోదండ్రుల, పాలకుల ఆదరణ 
కోలోపయింద్ధ. దానికి తడుగా “ఉపాధ” అవసరాలకు సవంత్భాష/భాషలు మాత్రం దోహ్దపడటం ల్లదన్ా 
‘వాసువ’ పరిస్టితులూ తడయాయయి. 
 
 వాసువానికి భారత్దేశంత సహా ప్రపంచంలోని అనేక దేశాలు బహుముఖీయ బహు సంసకృతుల 
వయవసిలత కొనిా ఏళ్ళళగా జీవిస్తున్యాయన్ా నిజానిా మన్ం, మన్ పాలకులు సరిగాొ అరిం 
చేస్తకోల్లకపోతున్యాం. అందువలో సీవయ భాషను గురించిన్ ప్రేమ వరు, ఆరిికావసరాలకోసం కావాలిసన్ 
భాషవరు అన్ా భావం బలపడ్డపోయాయి. దేశీయ భాషలోో విదాయబోధ్న్ ‘చెత్ుబుటి’ పాలైంద్ధ. 
 
 నిజానికి గత్ 30, 40 సంవత్సరాల భాషాశాస్త్ర పరిశోధ్న్లు భాషా సముపారాన్పై ఎనోా కొత్ు 
విషయాలను వెలికి తెచాియి.  

1. ఒక భాషావయవహారప్రంత్ంలో పుటిి ప్రిగే పిలోలు ఆ భాషను అలవోకగా 
నేరుికుంటారు. 
 

2.  ఒకటికంటే ఎకుకవ భాషలు మాటోాడే త్లిోదండ్రులూ, సమాజాలు ఉన్ాచోట పుటిి ప్రిగే పిలోలు ఆ 
“అనేక” భాషలను (12 శాత్ం కంటె ఎకుకవ) “ఒకకసారే” ఏకకాలంలో నేరుికుంటారు. ఇవన్నా 
కూడా భాషాసముపారాన్గానే పరిగణిసాురు. ఎందుకంటే శశువులకు వటిని వరు బోధంచరు.  
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3.  కాన్న ఆ శశువుల్ల 4 సంవత్సరాల త్రావత్ ఆయా భాషలనే “త్రగతి గదులోో” నేరిపన్వాళ్ళకు శశువు త్న్కు 

అపపటివరకూ ఉన్ా “సహ్జ”మైన్ వాత్యవరణంలోకి అడుగుప్డుడు. అకకడ ఏకభాషా వయవహ్రు అయిన్య, 
బహుభాషా వయవహ్రు అయిన్య, ఆయా దేశాలలోని భాషా విభాగాల ప్రకారం ఒక భాషను మొదటి 
భాషగానూ, మరో భాషను రెండోభాషగానూ, ఇంకో భాషను మూడో భాషగానూ “నేరుికోవాలిస” 
వస్తుంద్ధ. ఈ నేరుికోవడంలో చదవడం, రాయడానికి ఎకుకవ ప్రధాన్యం ఉంటుంద్ధ. అందువలోనే మన్ 
టెకాాలజీ విభాగాలు “మాటోాడే నైపుణాయలలో” సరియైన్ శక్షణ కొరత్వలో ఇంగీోష్ణ మాధ్యమంలోనే 
చద్ధవిన్య, మాటోాడటంలో వెన్కబడుతున్యారు. 
 

4.  భాషారాన్లో మరో ముఖ్యమైన్ అంశం;  ఒకే భాష (ఒకవళ్) నేరుికొంటే , భాషావైవిధాయలు 
ఎకుకవగా ఉన్ాచోట త్కికన్, అవసరమైన్ వాటిని నేరుికుంటారు. కాన్న సాధారణంగా ఒక 
వయవసీికృత్ విదాయబోధ్న్లో ప్రపంచంలో అనేకచోటో అనేక భాషలను నేరపడం జరుగుతంద్ధ. 
వటికితడు బోధ్న్లోో అనేక రంగాలు… విదాయరంగంత ముడ్డపడి పరీక్ష విధాన్యలు… ఇవి మరో 
సమసయ. 
 

5.  ఇపపటికీ  మన్ం 100% అక్షరాసయత్ సాధంచల్లదు. అయిన్య మన్ దేశంలోని విదాయవిధాన్ం అంత్టా 
“ఆంగో మాధ్యమం” ప్రచురయం పొంద్ధంద్ధ. దీనిా వయతిరేకించటం నిజానికి సరియైన్ విధాన్ం 
కానేకాదు. పాలకుల్ల ప్రోత్సహించి, (రాజరాజన్రేంద్రుడు), పాలకుల్ల సవయంగా పూనుకుంటే 
(శ్రీకృషణదేవరాయలు, రఘున్యథ్న్యయకుడు) త్పప మెరుగైన్ మారుపలు రావన్ాద్ధ అంగీకరించక 
త్పపదు.  కాన్న, సమాజం కూడా త్న్ వంతు కృష్టగా ఏం చేస్తుంద్ధ? ఏం చేయాలి అన్ాద్ధ ప్రశా! 

  
ప్రస్తుత్ం విదేశాలలోని NRI ల పలెోలోో మన్ం రెండు రకాల ధోరణులు చూస్తున్యాం. ఒకటి 

సాంసకృతికంగా న్ృత్యం, సంగీత్ం నేరుికోవటం.  ఈ రెంటికీ భాషావగాహ్న్, భాషోచాిరణ అవసరమ, కాన్న 
అకకడ భాషపై కృష్ట త్కుకవగా కనిపిస్తుంద్ధ. సంగీత్ంలో కూడా “ఆయా ఐటమ్” వరకూ భాషను 
నేరుికుంటున్యారు. కాన్న, నిజంగా వాళ్ళకు భాషనేరుికోవటంపై  ధాయస చాలా త్కుకవ. 
 

ఇలాంటి పరిస్టితులోో ఏం చెయాయలి? ఏం చెయయగలం? 
 
1. ఇకకడ ఒక ఉదాహ్రణగా,  “హీబ్రూ” భాషను ఎలా అభివృద్ధి చేస్తకుని - కనుమరుగైన్ భాషను 

19వ శత్యబాంలో 5 మ్మలియన్ో ప్రజల “మాత్ృ భాషగా” అభివృద్ధి చేస్తకున్యారో గమనించాలి. 
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2.  మన్కింకా అంత్రాాలం (Internet)లో ఎంత సమాచారం దొరుకుతుంద్ధ. అంటే భాషను అభివృద్ధి 
చేస్తకోవాలన్ా ‘పటుిదల’ ఏరపడ్డతే, సాధ్యంకాకపోవడం అన్ాద్ధల్లదు. 
 

3. మన్కున్ా మరో ప్రశా-  శాస్త్రసాంకేతిక రంగాలలో పరిభాష. ఇపపటివరకూ దీనిపై సపషిత్ 
ఏరపడల్లదు. ఆయా సబెాకులిలో నిపుణులైన్వారు త్యము సవయంగా తెలుగులో ఆలోచించి వాయసాలూ, 
గ్రంలులూ రాసేు త్పప దేనికి పరిషాకరం దొరకదు.  

4.  భాషాశాస్త్రంలో చేరాగారూ, పిఎస్ ఎస్ గారి కృష్ట,  పరిభాషకోసం వరుపడి కషిం మన్ం ఒకకసారి 
త్లుచుకోవాలి.  – త్దావరా,  ఎంత భాషాశాస్త్ర పరిభాష ఏరపడటం మన్కు తెలిస్టందే. 

5.  తెలుగులో 10వ త్రగతి పాఠయపుసుకంలో ఆరిశాస్త్ర విభాగానికీ, తెలంగాణ రాష్ట్ర పబికో్స సరీవస్ 
కమీషన్ర్ వారి ఆరిికశాస్త్ర విషయాలపైన్య ఆచారయ జె. మనోహ్రరావు రాస్టన్ పాఠ్యంశాలలో 
పరిభాషకోసం చేస్టన్ కృష్ట, పలువురు విదాయరిుల, పాఠకుల నుండ్డ మన్ాన్లు పొంద్ధన్ విషయం న్యకు 
ప్రత్యక్షంగా తెలుస్త. అంటే, పరిభాష ఎవర్ నిరిమంచి ఇవవడంల్లదు. ఆయా రంగాలలోని వారు రాసేు 
సరియైన్ పరిభాష అభివృద్ధి చెందుతుంద్ధ.  చదువరులకు అరిం కాకపోతే, రచయిత్ల్ల 
మారుికుంటారు. ఎకుకవమంద్ధ రాసూు ఉంటే, భాష, పరిభాషలలో మంచి మారుపలు జరుగుత్యయి.  

6.  అయితే, ఇపపటివరకూ ఉన్ా ఎంతమంద్ధ పరిభాష కూడా సంసకృత్, త్త్సమ పరభాషభూయిషింగా 
ఉందన్న, అందువలో తేటతెలుగులో రాయాలన్న ఒక వాదన్ ఇటీవల ప్రరంభ్మైంద్ధ. దీనిపై కూడా ఏ 
ప్రయత్ామూ చేయకుండానే వయతిరేకించాలిసన్ అవసరం ల్లదు. మాండలికాలలో రాస్టన్ సృజన్యత్మక 
తెలుగు సాహిత్యయలలో దశాబాాలుగా, త్రాలుగా ఆదరణకు నోచుకొన్ా కన్యయశులకం, రావిశాస్త్రి, 
కేశవరెడ్డి, న్యమ్మని, అపపలన్యయుడు, అలోంరాజయయ, కాళోజీ వంటి ఎందరెందరో మన్కు దారి 
చూపారు. ఒకవళ్ శాస్త్ర, సాంకేతిక రంగాలలోకూడా మన్ం ఆ విధ్ంగా రాస్ట, జాఞన్యనిా 
అంద్ధంచగలిగితే, అద్ధ ఆహావనించదగొదే. అయితే, నేను అధ్యయన్ం చేస్టన్ంత్ మటుకు ఈ విధ్మైన్ 
పరిణామం ఏ భాషలోనూ కనిపించల్లదు. కావాలంటే మన్కు తెలిస్టన్ ఇంగీోష్ణలోనే బొటానికల, 
మెడ్డకల పరిభాషను ఒకసారి పరిశీలించవచుి. అయిన్య పుంఖానుపుంఖాలుగా వాయసాలూ, 
గ్రంలులూ వసేు త్పప ఈ విషయంపై ఇపపటికిపుపడు “జడ్డామెంట్స” ఇవవడం సాధ్యంకాదు. 

 
ఈ విషయంలో మన్ మధావులు చెప్పప “excuses” కొనిా ఉన్యాయి. అవి: 

a. న్యకు తెలుగు సరిగాొ రాదు, అందువలో ఇంగీోష్ణలో మాటోాడత్యను. 
 

b.  అబేబ! తెలుగులో రాసేు ఎవరు చదువుత్యరు? 
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c. అసలు రాసామ అనుకోండ్డ-అచుివసేదెవరూ? కొనేదెవరూ? ఇటోాంటి ప్రశాలకు మాత్రం న్య దగొర 
సమాధాన్యలు ల్లవు. న్య విదాయరిి దశనుండే నేను వింటున్ాటుో తెలుగుకు ఒక ‘సమగ్ర ఆధునిక 
నింఘంటువ్య, ఒక ఆధునిక వాయకరణమూ “ఇంకా రావాలిస ఉంద్ధ” అన్ా మధావుల ‘ఉదాఘటన్’ 
వలెనే మన్ ఆలోచన్లు కూడా “ఆచోటే” ఆగిపోయాయి.   

 

•••••• 
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4. తెలుగు భాషా పర్థరక్షణ సమాలోచనలు 
ఆచారయ బూదాటి వెంకటేశవరుో 

తెలుగుశాఖ్, బెన్యరస్ హిందూ విశవవిదాయలయం, వారణాస్ట. 
 

 భావోదేవగాలను రెచికొటిడానికి భాషను మ్మంచిన్ సాధ్న్ం ల్లదు. ఇద్ధ దక్షణభారత్ంలో సపషింగా 
కనిపించే లక్షణం. భాషాప్రయుకు రాష్ట్రసాధ్న్ వెనుక దాగిన్ సూత్రమ్మదే. అయితే రాష్ట్రసాధ్న్కు, సమైకాయంధ్ర 
ప్రదేశ్ కు మూలసూత్రంగా నిలిచిన్ భాషే రెండు రాషాాలుగా విడ్డపోవడానికి కూడా దోహ్దం చేస్టంద్ధ. సరే! ఆ 
రాజకీయ విన్యయసం గురించిన్ చరి అన్వసర విషయం. ఎందుకంటే మన్కు జాతి సంక్షేమానిా కాంక్షంచే 
న్యయకులు రాజకీయాలలో ల్లరు. భాషా సంసకృతుల విషయంలో వాళ్ళ అవగాహ్న్యల్లమ్మని ఎనిాసారోు 
చెపుపకున్యా  మ్మగిల్లద్ధ మన్సాుపమ! ఈ భాష ఎటుపోతే ఎవడ్డకి కావాలి? రియల ఎసేిట్స వాయపారాలు, 
ఇండసీాలు నిరవహించే ధ్నికసావమయం, డాలరోుగా విదేశీమారక ద్రవాయనిా  ఆరిాంచిప్టేి వయవహారాలు...          
ఇవి చాలు మన్కు! లాభ్ం వచేి వాయపారం చేసే వణిక్రపముఖులు మన్ రాజకీయ న్యయకులు. వాళ్ళకు 
తెలిస్టంద్ధ వాయపార సంసకృతే. జాతిహిత్ము, సాంసకృతిక వికాసము అంటే ఏమ్మట్ల వాళ్ళకు తెలియదు. అసలు 
ఆ పదాలకు అరిం కూడా వాళ్ళకు తెలియదు.  అయితే ఇటువంటి నిరభిమాన్ం, నిరిోపుత్ ప్రజలలో 
ప్పరుకుపోవటానిా గురించే ఇపుపడు మన్ం మాటోాడుకోవాలి. 
1. ఎందుకు తెలుగు మీడియం ధ్వంసమంద్ధ? 

తెలుగున్యట పాఠశాల సాియిలో తెలుగు, తెలుగు మీడ్డయం కుడ్డఎడంగా ఎన్భైవ దశకం వరకు 
పచిగానే పరిఢవిలిోంద్ధ. సవత్ంత్ర భారత్దేశంలో ఉన్ాత్విదాయబోధ్న్ మాత్ృభాషలలోనే జరగాలని చేస్టన్ 
ఎనోా ప్రయత్యాలు భారత్దేశవాయపుంగా ఫలవంత్మై పరిఢవిల్లో దశలో మళ్లళ ఆంగోమాధ్యమం ప్త్ున్ం 
చేయటం ప్రరంభించింద్ధ. 
 
 70వ దశకం వరకు పటిషింగా కొన్సాగిన్ తెలుగుమీడ్డయం, ఎన్భైవ దశకం చివరినుండ్డ ధ్వంసం 
కావటం ప్రరంభ్మైంద్ధ. ఆంగోేయుల కాలంలో ప్రవశప్టిిన్ విదాయవిధాన్ంలో ఇంగీోష్ణమీడ్డయం 
ప్రరంభ్మైన్పపటికీ, దేశీయభాషలిా అందులో విదాయబోధ్న్ను అసలు పటిించుకోకుండా వదలివయల్లదు. 
ప్రంతీయభాషలలో ప్రరంభ్మైన్ విదాయబోధ్న్, క్రమంగా విదాయవాయసంగాల నిమ్మత్ుం అనువాదాలిా, 
పారిభాష్టక పదకలపన్లను, శాస్త్రవచన్శైలిని రూపొంద్ధంచే ప్రయత్ాం చేస్టంద్ధ. 1968 నుండ్డ ఇంటర్, డ్డగ్రీ 
కోరుసలిా తెలుగుమీడ్డయంలో బోధంచే ప్రక్రియ ప్రరంభ్మైంద్ధ. ఈ ప్రక్రియకు వెనుాదనుాగా నిలవటానికి 
తెలుగు అకాడమీని సాిపించి, పాఠయగ్రంలునిా రూపకలపన్  చేయటం, అనువాదాల దావరా తెలుగు 
బోధ్న్యవసరాలిా తీరిడం, పదకోశాల రూపకలపన్ వంటివి చేయవలస్టన్ బాధ్యత్లిా అపపగించారు. తెలుగు 
అకాడమీ తెలుగు మీడ్డయానికి అపురూపమైన్ కృష్టని చేస్టంద్ధ. తెలుగు భాషా వినియోగం తెలుగు మాధ్యమం 
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దావరా గణన్నయంగా విదాయరంగంలో ప్రిగింద్ధ. ఈ సందరభంలో ప్రభుత్యవల నుండ్డ అందవలస్టన్ంత్గా 
చేయూత్ ఉదోయగరంగంలో ప్రవశంచటానికి తెలుగుమీడ్డయం విదాయరిులకు లభించల్లదు. ఇంగీోష్ణ 
మీడ్డయంలో చదువుకున్ా వాళ్ళకున్ానిా అవకాశాలు తెలుగుమీడ్డయం వాళ్ళకు లభించల్లదు. పి.జి. సాియిలో, 
వృతిువిదాయకోరుసలలో న్యమమాత్రపు ప్రయత్యాల్ల త్పప చెపుపకోదగొ ప్రయత్యాలు జరగల్లదు. ఇటువంటి 
నేపథ్యంలో ప్రభుత్యవల ప్రణాళ్ళకారాహిత్యం, సంకలపశుద్ధిల్లని వయవహారాల వలో ఎంత ప్రయోజన్కరంగా 
సాగుతున్ా తెలుగు మీడ్డయం ఇంగీోష్ణమీడ్డయంత పోటీపడల్లకపోయింద్ధ. 
 
 90 వ దశకంలో ప్రరంభ్మైన్ ప్రపంచీకరణ ప్రభావం కొటిిన్దెబబ తెలుగుమీడ్డయం మూలాలనే 
ప్రశాారికం చేస్టంద్ధ.  పాఠశాల విదయనుండ్డ విదాయవయవసి మొత్ుం ఆంగోంలోనే సాగే ద్ధశగా కారయకలాపాలు 
సాగి, తెలుగుమీడ్డయం నిరీవరయమైంద్ధ. ఇంగీోష్ణమీడ్డయం ప్రగటంత తెలుగు ప్రకారయభాషగా 
నిలదొకుకకోల్లకపోయింద్ధ. 
  

విదాయరిి కుటుంబ వాత్యవరణం, పరిసరాలు, సామాజిక వాత్యవరణం, పాఠశాల బోధ్న్ స్టితిగతులు 
ఇవన్నా తెలుగుకు అనుకూలంగా ఉన్ాపపటికీ తెలుగు మీడ్డయానిా ఎందుకు కాపాడుకోల్లకపోయాం? అన్ాద్ధ 
ఇకకడ మన్ం తెలుస్తకోవాలి. ఆధునిక సమాజపు అవసరాలిా ఇంగీోష్ణ తీరిగలిగిన్ంత్ంగా తెలుగు 
తీరిల్లకపోతంద్ధ. నేరేప విదయకు, చేసే ఉదోయగానికి రెండ్డంటికీ ఇంగీోష్ణ మీడ్డయం అవసరమైన్పుపడు సమాజం 
అటువైపు వెళ్ళటంలో ఆశిరయం ఏముంద్ధ? ఇద్ధ అనివారయమైన్ స్టితి. నిశత్ంగా పరిశీలిసేు విదాయరంగంలోని 
భాషే అనిా రంగాలకు ప్రేరకమవుతుంద్ధ. ఆధునిక సమాజంలోని వివిధ్ రంగాలకు ప్రథ్మ్మక శక్షణ 
విదాయరంగం నుండే లభిస్తుంద్ధ. దానివలన్ సమాజంలో ఇంగీోష్ణ డామ్మనేట్స చేసే స్టితికి వచిింద్ధ. ఇంగీోష్ణ 
చదవటం, రాయటమ తెలివితేటలకు గీటురాయి అయిన్పుపడు, ప్రతీచిన్ా ఉదోయగానికి ఇంగీోష్ణ ప్రొఫిష్టయన్నస 
(ఆంగో సామరియం) త్పపనిసరయిన్పుపడు త్లిోదండ్రులు మాత్రం భిన్ాంగా ఎందుకు ఆలోచిసాురు. దీనిా 
మరింత్ ప్రచారం చేస్ట కారోపరేట్స విదాయసంసిలు వాయపారానిా నిరవధకంగా సాగించి, తెలుగు మీడ్డయానిా 
తెలివిల్లని మీడ్డయమనే స్టితికి తెచాియి. 
 
 తెలుగు మీడ్డయానిా కూలిడానికి కారోపరేట్స విదాయసంసలిు ఎంత్కారణమో, ఆ మీడ్డయానిా 
కాపాడవలస్టన్ ప్రభుత్వ సంసిలిా నిరీవరయం చేస్టన్ ప్రభుత్యవల కారయకలాపాలు అంతే కారణం. కాల్లజీలలో 
ఇంగీోష్ణ మీడ్డయం పిలోలు తెలుగుమీడ్డయం పిలోలకంటే త్కుకవ సంఖ్యలో ఉండేవాళ్ళళ. ఇటీవల ప్రభుత్వం 
తెలుగు మాధ్యమంలోనున్ా పాఠశాలలిా ఆంగోమాధ్యమంలోకి మారుస్తున్యారంటూ గొడవ చేస్తున్ాద్ధ 
ప్రజలుకాదు. ఆ పాఠశాలలోో ఉదోయగిస్తున్ా అధాయపకులు. తెలుగును ఒక అంశంగా, అంటే- తెలుగు సబెాక్సి ను 
చదువుకున్ావాళ్ళళ మాత్రమ! వళ్ళకుతడు భాషాభిమాన్ంగల ప్దాత్రం వాళ్ళళ అంటే యాభై పైబడ్డన్వాళ్ళళ 
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వళ్ళళ గొడవ చేస్తున్యారు! వళ్ళకు ప్రజల అండదండలు ఎంత్ ఉందన్ాద్ధ ప్రశాారికమ? వాసువానికి తెలుగున్యట 
ఏ భాషా ఉదయమమూ ప్రజా ఉదయమంగా సాగల్లదన్ాద్ధ చరిత్ర చెబుతున్ా సత్యం! 
 
 ఆంగో మాధ్యమంలోకి పాఠశాలలిా మారుస్తున్యారంటూ గగోొలు ప్టేివాళ్ళళ, తెలుగు పాఠశాలలు 
గత్కొనిా దశాబాాలుగా జాతినిరామణంలో వహించిన్ పాత్ర ఎంత్న్ాద్ధ ఎందుకు ఆత్మవిమరశ 
చేస్తకోల్లకపోతున్యారు? ఎందుకు తెలుగు మీడ్డయం పాఠశాలలు ధ్వంసమైన్యయనే విషయానిా 
ఆలోచించల్లకపోతున్యారు. ఎందుకు ప్రభుత్వ ఉపాధాయయులు, అనిా అరహత్లుండ్డ కూడా విదాయరిులిా 
ఆకరిషంచల్లకపోతున్యారు? ఇంటరీమడ్డయటో్ల, డ్డగ్రీలో తెలుగు మీడ్డయం, తెలుగును ద్ధవతీయభాషగా చదువుకునే 
విదాయరిులు ఉండేవాళ్ళళ. ఇకకడ చేరటానికి భ్యపడే వాత్యవరణం కలగటానికి కారణం ఏమ్మటి? ఇకకడ చేరే 
పిలోలిా కారోపరేట్స కాల్లజీలకు డైరెక్సి చేస్ట, కారోపరేట్స సంసిల కమీషన్ోన్ందుకునే టీచరోు ప్రినిసపాళ్లళ, ఇకకడ 
ఉదోయగిసూునే కారోపరేట్స కాల్లజీలోో శ్రమ్మంచి పాఠ్లు చెపిప, జీత్ం తీస్తకునే సంసిలోని విదాయరిులిా 
పటిించుకోకపోవటం వంటి సవాలక్ష కారణాలున్యాయి. మరి వళ్ళను నియంత్రించల్లని ప్రభుత్వ ఉదాసీన్త్ను, 
ఉదాసీన్ంగానే భ్రించటానికి అలవాటు పడ్డన్ ప్రజాన్నకానిా ఎవరు సంసకరించాలి! బెలుోకు, బిలుోకు, బాయలెన్స 
షీటుోగా మారిన్ ప్రభుత్వ అధాయపకులనే పూరిు కారణంగా చెపపల్లం గాని, టీచరోను కూడా ఊపిరాడకుండా 
వివిధ్రకాల సరేవల ప్పరోత బోధ్న్కు త్రచుగా ఉపయోగించుకునే, ప్రభుత్వ కారయక్రమాలు కూడా అంతే 
కారణం. ప్రభుత్వపరంగా, వయవసాయపరంగా ఎంత్ సంకిోషి వాత్యవరణం ఉన్ాపపటికీ భా విజగతికి పంతుల్ల 
గతి. ఈ విషయంలో ముందు, ప్రథ్మ్మక సాియినుండ్డ ఉన్ా పాఠశాల విదయను సంసకరించాలి. ప్రభుత్వ 
వయవసిలోని ఇంగీోష్ణ మీడ్డయం సైత్ం ఫలాంత్మవుతుందని చెపపల్లం! ఏకోపాధాయయ పాఠశాలలు, అయిదు 
త్రగతులకు ఒకకడే టీచర్, ఏ ఎలిమెంటూల్లని వాడు ఎలిమెంటరీ టీచర్ గా నియమ్మంచబడటం వంటి సవాలక్ష 
కారణాలున్యాయి. 
  

ఈ వళ్ బ్రతుకు తెరువును చూపించల్లని విదయను చదవటానికి విదాయరిిగాని, చెపిపంచటానికి విదాయరిి 
త్లిోదండ్రులుగాని స్టదింగా ల్లరు. మన్ం అంగీకరించిన్య, అంగీకకరించకున్యా కాదన్ల్లని సత్యం. సమాజంలో 
ఉన్ాత్ంగా జీవించటానికి అవసరమైన్ ఏ విదయనైన్య చదువుకోన్నయండ్డ. కాని, తెలుగు భాషా సంసకృతులను 
నేరవటానికి అవసరమైన్ space ఉండేలా మన్ విదయప్రణాళ్ళకలిా రూపకలపన్ చేయాలి. 

 
 విదాయవయవసిలో ప్రథ్మ్మక విదేయ పున్యద్ధ. దీని మీదే భ్విషయత్ విదయ అంత్య ఆధారపడ్డ ఉంటుంద్ధ. మన్ 
యూనివరసల విదయకు కన్నససాియి ఇదే కాబటిి దీనికి ప్రధాన్యత్ ఉంద్ధ. ప్రథ్మ్మక విదయలో భాషాబోధ్న్ చాలా 
ముఖ్యం. ప్రతి వయకిుకీ సమాజంలో త్న్ వయవహారాలన్న్నా సమరింగా నిరవహించుకోవటానికి అవసరమైన్ 
భాషాపరిజాఞన్ం కావాలి. అద్ధ కన్నసావసరం. పరిమ్మత్సాియిలో దైన్ంద్ధన్ వయవహారానికి అవసరమయ్యయ మౌఖిక 
పరిజాఞన్ం అందరికీ ఉంటుంద్ధ. చదవటం, రాయటం వసేు ఈ వయవహార సామరియం మరింత్ ప్రుగుతుంద్ధ.  
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విసురిస్తుంద్ధ. ప్రథ్మ్మక విదయతనే విదాయరాన్ ముగించేవారికి, పై చదువులు చద్ధవ వారికి కూడా ఈ భాషాజాఞన్ం 
అవసరమ. ప్రథ్మ్మక విదయ బలంగా ఉన్ాపుపడే ఇద్ధ సాధ్యం అవుతుంద్ధ. 
 
 కాని ఈ వళ్ ఉన్ాత్ పాఠశాల సాియిలో కూడా కన్నసం రెండో భాషగాన్యిన్య తెలుగు నేరపటానికి 
ఇంగీోష్ణ మీడ్డయం పాఠశాలలు సన్ాందింగా ల్లవు. ప్రభుత్వమ తెలుగు మీడ్డయానిా రదాుచేసేు ఇక ద్ధకేకముంద్ధ? 
 
ప్రభుత్వ పాలన్యవూవహారాలు: 
 పాలన్యభాషగా తెలుగును అమలు చేయటానికి కావలస్టంద్ధ చిత్ుశుదేాకాని విత్ుశుద్ధికాదు. 
సెక్రటేరియట్స ఎదురుగా తెలుగుబోరిును, అమరావతి రాజధాని శంఖుసాిపన్ తెలుగులో ప్టిటానికి తెలుగు 
భాషాభిమానులు అప్రకటిత్ యుదిానేా చేయవలస్ట వచిిందంటే మన్ ప్రభుత్యవల భాషాభిమాన్ం ఏపాటిదో 
అరిమవుతుంద్ధ. 
 
 ప్రజలభాషలో పాలన్ సాగించడం దావరా పదకలపన్లు, అనువాదాలు వంటి రూపంలో 
భాషబలోప్పత్మవుతుంద్ధ.ప్రజల అభిప్రయాలు, సమసయలు, కషాిలు వంటివి సపషింగా ప్రభుత్యవనికి 
తెలియటంతపాటు, వాటిపట ో ప్రభుత్వం తీస్తకున్ా నిరణయాలు ప్రజలకు తెలుసాుయి. జి.వోలు, ల్లఖ్లు, 
ప్రకటన్లు, న్యయయసిాన్ంలో వాదప్రతివాదన్లు, తీరుపలు, అభ్యరిన్లు, నిరణయాలు, ఆదేశాలు మొదలైన్వి 
ప్రజలభాషలో ఉన్ాపుపడు ప్రజల భాగసావమయం సహ్జంగానే స్టద్ధిస్తుంద్ధ. e-Procurement Notices, 
బాయంకులు చేసే త్న్ఖా కారయకలాపాలు, కోరిు నోటీస్తలు వంటివన్నా తెలుగుళో వసేు ప్రజలకు మరోవయకిు 
అవసరం ల్లకుండానే పబబం గడుస్తుంద్ధ. అధకార భాషా సంఘం ఉన్ాదే అందుకు. కొనిా ప్రయత్యాలు మన్ 
భాషాసంఘం చేయకపోల్లదు. 
 
 ఎపపటికపుపడు శాస్త్రసాంకేతిక పరిజాఞన్యనిా సీవకరించి భాషా విషయంగా న్వకరణ ప్రక్రియను చేపటిి, 
న్మూన్యలను ఇంగీోష్ణ నుండ్డ సీవకరిసూునే అనువాదాలు కొన్సాగించి పారిభాష్టక పదాలిా స్టదిం 
చేయించుకొని పరిపాలన్లో వినియోగించుకోవాలి. పాలన్య పదకోశాలు ఉన్యాయి. వాటిని ఉపయోగించే 
న్యథుడేడ్డ? పటిించుకునే పాలకుడేడ్డ? ఈ అలసత్యవనిా దుముమదులిప్ప చిత్ుశుద్ధి కావాలి. పోల్లస్త, న్యయయ, 
రెవెనూయ శాఖ్లలో ఈ వినియోగం ప్రిగితే సగం బలం చేకూరిన్టోే. న్యయయ విభాగంలో కొనిా పదకలపన్లు, 
అనువాదాలు జరిగాయి కూడా? కాన్న పటిించుకునే వాడేడీ? ఎకకడో ఒకట్ల అరో తీరుపలు తెలుగులో వసేు 
చంకలు గుదాుకుంటున్యాం. అవన్నా సరవత్రా వాయపించాలి. 
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వరిక వాణిజూ రంగాలు: 
 మాన్వ బలహీన్త్లు, స్తనిాత్త్యవలు, భాషా స్తనిశత్త్వం వళ్ళకు తెలిస్టన్ంత్గా ఇత్రరంగాల 
వాళ్ళకు తెలియదంటే ఆశిరయమ! ఇవి ఎంత్ ప్రభుత్వపు నియంత్రణత న్డ్డచిన్పపటికీ ప్రభుత్యవనిా శాస్టస్తున్ాద్ధ 
ఇవ! మన్ం ఉపయోగించే మందుల మీద తెలుగుభాష ఉండదు. జీవన్యనిా ప్రసాద్ధంచే మందుల విషయమ 
ఇలా అఘోరిసేు మ్మగిలిన్ విషయాలు చెపపవలస్టన్ పనిల్లదు. మందుల ప్రభావానికి ఉపయోగించే తెలుగు, 
మందుల మీద ఉండదు. వాటి బిలుోలు, కరపత్రాలు, Invoice లు వగైరాలన్నా తెలుగులో ఉండేలా 
చూడవలస్టన్ బాధ్యత్ ప్రభుత్యవనిదే. సాధారణ తెలుగు పదాల సాిన్ంలో వాణిజయరంగం ఇంగీోష్ణ పదాలనే 
వాడుతంద్ధ. ఆ విషయంగా ప్రభుత్వంత ఆలోచన్ చేసేవాళ్ళళ కావాలి. 
 
ప్రసార మాధ్ూమాలు: 

ఒక విధ్ంగా తెలుగును ఈ వళ్ బతికిస్తుంద్ధ ప్రింటు మీడ్డయాల్ల. ఎలకానాిక్స మీడ్డయా వెకిలివషాలత 
భాషను ధ్వంసం చేస్తుంటే, ప్రింటు మీడ్డయాలో ఈన్యడు వంటి పత్రికలు భాషను సజీవంగా చైత్న్యభ్రిత్ం 
చేస్తున్యాయి. అనువాదాలు, నూత్న్ పదకలపన్లు, పారిభాష్టక పదనిరామణం వంటి వాటిన్నిాటిన్న నిరవహించి 
భాషను స్తసంపన్ాం చేస్తున్యాయి. ఎలకాానిక్స మీడ్డయా ముఖ్యంగా ఛాన్ళ్ళళ ఆ పనిని సమరింగా 
చేయల్లకపోతున్యాయి. స్తషల మీడ్డయా వెబ్ సైటోు, వాటాసప్ లు వంటివి తెలుగులో వస్తున్యాయి. పరోక్షంగా 
భాషాసేవ చేస్తున్యాయి. ఇవి కూడా భాషను చైత్న్యభ్రిత్ం చేస్తున్యాయి. 
 
 విదాయరంగంలో ప్రధాన్ పాత్ర వహించేవాళ్ళళ ప్రభుత్వం, సమాజం, త్లిోదండ్రులు, విదాయరిులు. 
ప్రభుత్యవలు విదయను అంగటో్ల సరుకులాగా చేస్ట, ఎవరి దగొర డబుబంటే వాళ్ళళ కొనుకుకనే స్టితిని కలిపంచింద్ధ. 
ప్రజా సంక్షేమానికి చెంద్ధన్ విదాయరంగం త్మద్ధ కాదన్ాటుోగా ప్రభుత్యవలు వయవహ్రిస్తుంటే ఇక ద్ధకెకవరు? ఇక 
సమాజానిా గమనిసేు ఎనిా రకాల చీలికలు, ప్పలికలుగా చేయాలో అనిా రకాలుగా చీలిపోయి, ఉమమడ్డ 
ప్రయోజన్యలకు ఉమమడ్డ బాధ్యత్ వహించే స్టితిలో సమాజం ల్లదు. త్లిోదండ్రులలో పిలోలిా బాధ్యత్యయుత్మైన్ 
పౌరులుగా, తీరిిద్ధదాాలని, సీవయవయకిుత్వ సంపనుాలుగా తీరిిద్ధదాాలన్ా లక్షయంత చద్ధవించే ధోరణిల్లదు. 
పోటీపడ్డ ఎకుకవ డబుబను, అధకారానిా ఎలా సొంత్ం చేస్తకోవాలి? సామాజిక వన్రులిా ఎలా సొంత్ 
చేస్తకోవాలి? అనే లక్షయంతనే పిలోలిా చద్ధవించే త్త్ుేంత ఉన్యారు. ఇందుకు వాళ్ళ అవగాహ్న్యసాియి, లోకం 
పోకడ దోహ్దం చేస్తున్యాయి. 
 
 విదాయరిి సాిన్ంలో త్లిోదంశ్రులు, కాదంటే పాఠశాలలోని అధాయపకులు నిరణయాధకారులవుతున్యారు. 
దీనికి కారణం విదాయరిికి ఎంచుకునే సేవచఛల్లకపోవటమూ అవగాహ్న్సిాయి ల్లకపోవటం. వృతిు-ప్రవృతిు ఏకం 
చేస్తకొని, ఎటువంటి ప్రతికూల పరిస్టితులోోనైన్య లెకకచేయకుండా త్మశకిు సామరాియలన్నిాటిన్న త్మ 
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విదాయరిుల కోసమ వృతిుకోసమన్ని భావించే అధాయపక వరొము పరిమ్మత్మ. ఇటువంటి సంకిోషి వాత్యవరణంలో 
తెలుగుకోసం త్హ్త్హ్లాడ్డపోతున్యాం. ఓటోకోసమ ప్రభుత్యవలు పనిచేసే ధోరణిలో మారుప రాన్ంత్ వరకూ, 
పరిస్టితులలో ప్దామారుపలుండవు. 
 
 ఏ దేశపు న్యగరికత్నైన్య నిరాేశంచేద్ధ ఆదేశపు విదాయవయవసేి. దేశపు అవసరాలను బటిి 
విదాయవిధాన్యనిా, ఆ విదయదావరా చేరవలస్టన్ గమాయనిా నిరాేశంచుకొని, వాటిని అమలు చేసే కారయక్రమాలను ఆ 
దేశపు అధకార వయవసి రూపొంద్ధంచుకుంటుంద్ధ. అంటే విదాయత్మక కారయక్రమాలు (Academic 
Programmers) విదాయ ప్రణాళ్ళకలు (Academic Policies) ను అనుసరించి రూపొంద్ధంచబడత్యయి. 
ప్రతిత్రమూ ఎదుర్కనే సమసయలిా గమనిసూు ఆ త్రపు అవసరాలిా తీరుసూునే భ్విషయత్ురానిా దృష్టిలో ప్టుికొని 
త్యతిుేక దృకైథ్ంత శాశవత్ మూలాయనిా సమకూరిి ప్టుికోవటం ప్రణాళ్ళకల లక్షయంగా ఉండాలి. 
 
 ఈ త్రం దురదృషిమమ్మటంటే మన్ ప్రభుత్యవలకుగాని, న్యయకులకుగాని నిరణయాధకారంలో ఉన్ా 
వయకుులకు గాని ఈ దృష్టి ల్లదు. విదయ అంటే కేవలం సాపి్ వర్ ఇంజన్నరోనో, మెడ్డకోలనో, మరో శాస్త్రవత్ునో 
త్యారుచేయటమ. పోన్న అదయిన్య నిరామణాత్మక ప్రణాళ్ళకాబదింగా ఉందా? అంటే అదీ ల్లదు. ఎం.స్ట.ఏ. లు, 
ఎంటెక్స లు చద్ధవిన్ వాళ్ళళ ఏడెనిమ్మద్ధవల రూపాయల కాంట్రాకుి ఉదోయగాల కోసం లక్షల సంఖ్యలో 
ఎగబడుతున్యారు. మాన్వయ మూలాయలు వటిత సంతులన్ం చేసూు సాగే శాస్త్ర సాంకేతిక విదయ ఆచరణలో 
మన్కు ల్లదు. 
 
 వయకిు వికాసానికి, మన్స్త ద్ధనుస్తను పరిమళ్ళంపజేయటానికి ఉపయోగపడే సాధ్న్ం ‘భాష’-అని 
చెప్పప విదాయవయవసి అసల్ల ల్లదు. తెలుగులో మాటోాడ్డతే శక్షలు వసే కారోపరేట్స కలిర్ లో బతుకుతున్యాం. 
త్లిోదండ్రులు కూడా ఈ ‘కలిరల మాఫియా’-లోనే చికిక వివచన్ చేయల్లకపోతున్యారు. 
 
 ఈ సందరభంలో తెలుగు భాషకు సంబంధంచి ఆచరణాత్మకంగా చింతించవలస్టన్ అవసరం ఉంద్ధ. 

 ఆంగాోనిా తిరసకరించకుండానే మాత్ృభాషను కాపాడుకునే పదితులిా అనేవష్టంచాలి. 
 శాస్త్ర సాంకేతిక రంగాలకు సంబంధంచిన్ ఏ చదువు చద్ధవిన్య, త్న్ సంసకృతికి ప్రతిబింబం 

మాత్ృభాషేన్న్ా అవగాహ్న్ కలిగించాలి. 
 తెలుగు భాషను విజాఞన్యత్మక భాషగా తీరిిద్ధదేా బృహ్త్ ప్రయత్యాలిా యుదిప్రతిపద్ధకన్ చేపటిాలి. 

అపుపడే తెలుగును బోధ్న్ మాధ్యమంగా ఏ సాియివరకైన్య చేయటంలో ఔచిత్యం ఉంటుంద్ధ.  
 భాషా న్వకరన్కు నిరంత్రం శ్రమ్మంచే యంత్రాంగం ఉండాలి. 
 బోధ్న్ మాధ్యమంగా తెలుగును కన్నసం ఉన్ాత్ పాఠశాల సాియివరకైన్య త్పపనిసరి చేయించేలా 

ప్రభుత్యవనిా ఒతిుడ్డ చేయాలి. 
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 తెలుగు సమాజంలోని అనిా రంగాలలోని వయకుులు, మాత్ృభాషలో ఆలోచించే ధోరణిని అలవాటు 
చేయాలి. 

 తెలుగు మాత్ృభాషగా కలిగిన్ శశువు ప్రథ్మ్మక పాఠశాలలో ప్రవశంచేన్యటికి భావవయకీుకరణలో 
అనిారకాల వాకాయలిా నిరిమంచగలుగుతున్యాడు. మరి జన్ం పాఠశాలలో తెలుగు ప్పరోత 
చెపపవలిసందేమ్మటి? అభివయకిు నైపుణాయలిా, ల్లఖ్న్ సామరాియలిా ప్ంచటం. భాషదావరా సంసకృతిని 
సాహిత్యయనిా తెలియజెపపటం. అందుచేత్ ప్రథ్మ్మకసాియి పాఠయగ్రంలులు నిరవహిస్తున్ా పాత్రను ఈ 
ద్ధశగా మన్ం పున్రిారిమంచుకునే ప్రయత్ాం చేయాలి. 

 తెలుగు ప్పరుత కృత్క భాషను, పదాలను వెగటుకొటిేలా ప్రజలపై రుదేా ప్రయత్యాలను చేయకుండా 
ఉండటం. 

 సైబర్ సేపస్ ను తెలుగు భాషాభివృద్ధికి ఉపయోగించుకునే ప్రయత్యాలు ఇబబడ్డముబబడ్డగా సాగాలి. 
 తెలుగు మాధ్యమంలో కోరుసలిా ఆన్ లైన్ నిరవహించే పదితి వంటి వాటిని అనుసంధాన్ం చేస్తకోవాలి. 
 తెలుగును సరవసమరిమైన్ భాషగా తీరిిద్ధదేా ప్రక్రియ నిరంత్రం కొన్సాగాలి. 

 
ఇటీవల సైన్స కాంగ్రెస్ కు  వచిిన్ స్తందర్ పిచెఫి ‘గూగుల సేవలు ప్రంతీయ భాషలకు విసురింపజేసే 

ప్రయత్ాం మరింత్ ముమమరం చేస్తున్యాం’ అని వివరించారు. ఇటువంటి అవకాశాలను తెలుగు భాషా 
పరిశోధ్కులు అంద్ధపుచుికొని తెలుగు భాషాభివృద్ధికి తీస్తకోవలస్టన్ కృష్టని మరింత్గా చేయాలి. మారెకటింగ్ 
సేవలత భాషను లింక్స చేసే ప్రయత్యానిా వెంటనే చేపటిాలి. 
 

ఇంత్వరకు చెపిపన్ ఈ వ్యయహాలన్నా కేవలం ఊహ్లకే పరిమ్మత్మైతే అవి ఉబుస్తపోని కబురోుగానే 
మ్మగిలిపోత్యయి. మన్ పాఠశాల సాియి నుండ్డ, విశవవిదాయలయాల సాియి వరకు ఉన్ా పాఠయప్రణాళ్ళకలన్నా ఈ 
ద్ధశగా న్వకరణ చేస్తకోవలస్టన్ అవసరం ఎంతైన్య ఉంద్ధ. మన్ పాఠయనిరాణయక మండళ్ళన్నా ఏదో ఒక 
పాఠ్యంశానిా మారిి పాత్కాలపు స్టలబస్ తనే కాలక్షేపం చేస్తున్యాయి. ఏదో ఒక కవిత్య ఖ్ండ్డకనో, ఒక కథ్నో 
పాఠ్యంశంగా ప్టేి విషయంలో పరసపరం కలహించుకునే మన్ పాఠయనిరాణయక మండళ్ళళ భాషను 
న్వకరించుకునే విషయంలో ఏపాటి శ్రదిను కన్పరచకపోవటం దయన్నయమైన్ విషయం. కాలానుగుణంగా 
ఈ ద్ధశగా ఆలోచించే పాఠ్యంశాలను మారుపచేయకపోతే, అధాయపకులు త్యము మారకుంటే రానున్ా త్రాలను 
మోసం చేస్టన్టేో అవుతుంద్ధ.  

 
ఈ పైన్ ప్రసాువించిన్ అంశాలన్నా ఎవరు చేయాలి? అనే ప్రశా మన్ కళ్ళముందు సాక్ష్త్కరిసూునే 

ఉంటుంద్ధ. ఇవన్నా ఎవరో వచిి చేసేవి కాదు. తెలుగును చదువుకుని తెలుగు పాఠ్లు బోధంచే అధాయపకులు, 
తెలుగు అకాడమీలుఇ, విశవవిదాయలయ తెలుగు శాఖ్లు, తెలుగు విశవవిదాయలయం వంటివన్నా చేయవలస్టన్ 
పనులివి. భారతీయ భాషల కేంద్రం వంటి సంసిలు, వాటిలోని భాగాలు భాషా న్వకరణ కోసం నిరంత్రం 
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శ్రమ్మంచే యంత్రాంగానిా ఒకపుపడు సన్ాదింగా ఉంచుకునేవి. ప్రభుత్వపు ఆధ్వరయంలో ఉన్ా ఏ సంసి కూడా 
ఆశాజన్కంగా ల్లదన్ాద్ధ ఈన్యటి సత్యం. ప్రభుత్వ ఆధీన్ంలో భాషావిషయకంగా ఉన్ా సంసిలన్నిాటిన్న 
బలోప్పత్ం చేయకుంటే న్యన్యటికీ తీస్టకటుిగానే భాషావయవహారం సాగుతుంద్ధ. 

 
••••• 
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    5. ప్రత్యూమాాయ పదకలపనం ; సాధ్క బాధ్కాలు 

ఆచారయ వెలుదండ నిత్యయన్ందరావు 
అధ్యక్షులు, తెలుగుశాఖ్, ఉసామనియావిశవవిదాయలయం, హైదరాబాదు, తెలంగాణ. 

 
 దేశ కాలమాన్ పరిస్టితులు ఎపపటికపుపడు మారిపోతుంటాయి. మారిపోవడానికి ఉదయమాలు, 
యుదిాలు, అభిరుచులు, అవసరాలు, చదువులు, ఉపాధఅవకాశాలు, పాలన్లో మారుపలు, కొత్ు కొత్ు 
వైజాఞనికావిషకరణలు, మత్ సాంసకృతిక స్టితులు మొదలైన్వి ఎనెానోా కారణాలవుతుంటాయి. ఈ మారుప అనేద్ధ 
సజీవత్యవనికి, చైత్న్యయనికి ప్రతీకనే త్పప అన్యం కాదు.  కాకుంటే అద్ధ ప్రతికూల చైత్న్యం కావచుి. అనుకూల 
చైత్న్యం కావచుి. మ్మశ్రమ చైత్న్యం కావచుి. పాత్ రకుకణాలు పోయి కొత్ు రకు కణాలు శరీరంలో చోటు 
చేస్తకొన్ాటేో పాత్పదాలు, పాత్ వాకయ విన్యయసాలు, రచన్య రీతులు పోయి కొత్ుపదాలు, కొత్ు వాకయ విన్యయసాలు, 
కొత్ు రచన్యరీతులు భాషలో చోటు      చేస్తకుంటాయి.  
 

పాత్వయవసి, పాత్ వస్తుజాలం వినియోగంలో నుండ్డ పోయి న్పుపడు వాటిని సూచించే పదజాలం 
సైత్ం మరుగున్ పడక త్పపదు. న్యవుడు, అన్వుడు, మోడు, కపిల స్టడ్డ, జాంబు లాంటి వన్నా ఇలా 
అంత్రాిన్మైన్వ.  తికకన్ వటినే “ పాత్పడి మాటలు” అన్యాడు. కొత్ుగా ప్రజల వినియోగంలోకి వచిిన్ 
వస్తుజాలానికి కొత్ుప్పరోత పాటు పాత్వయవసిలోని పదాలను కూడా వాడుకొని ప్రయోజన్ం పొందడం భాషలో 
ఎపుపడూ ఉండేదే. ఏ సమాజంలో ఒక వస్తువు పుడుతుందో అకకడే దాని న్యమ రూప గుణ విశ్లషాదులు కూడ 
అవిభాజయంగా పుడుత్యయి. ఏ భాషయిన్య అనిా రకాల భావజాలాలను, వస్తువులను వయకీుకరించగలిగిన్ 
సామరియం కలిగిన్దే. ఏ భాషా స్తందరమైందీ కాదు. వికారమైందీ కాదు. కాని అన్యసమాజాలోోని వస్తుజాలానిా, 
భావజాలానిా ఈ సమాజంపై రుద్ధాన్పుడు సాినికభాష దానిా వయకీుకరించేందుకు అసమరిమవుతుంద్ధ. అపుపడు 
ఆ మూలపదానేా యలుత్థ్ంగా  వాడుకోవచుి. మూలపదానిా ఈ భాషలో ఉచాిరణ పదితులకు 
అనుగుణంగా కొద్ధాపాటి మారుపలు చేస్తకొని వాడుకోవచుి. మూలపదం బాగా న్లిగేంత్దాక ఉచాిరణలో 
అటూ ఇటూ ఉండ్డ న్లిగాక స్టరిపడవచుి. వెనుకటి పుసుకాలోో రుషాయదేశం అని కనిపించేద్ధ. అద్ధ త్రువాత్ 
రషాయదేశం గా మారింద్ధ.  అద్ధ కూడ ఇపుపడు పోయింద్ధ. ఇంగీోష్ణ వారులోో కడపను కుడపప(Cuddapah) 
అని సెపలిోంగ్ ప్రకారం చదవడం గమనించవచుి. పోరుిగీస్త వారిని బుడత్కీచులు అన్న, ఈస్టిండ్డయా 
కంప్న్నని కుంఫిణీ అని పిలిచారు. సైనికులన్ా అరిం ఉన్ా స్తలారోు అన్ా శబాానిా ఆన్ందరంగరాటఛందంలోను 
( 1757), ద్ధటికవి న్యరాయణ కవి రంగరాయ చరిత్రలోను స్తలాారోు అని ప్రయోగించడం గమనించవచుి.   
 

<177-414>

http://www.languageinindia.com/


Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930 – 2940 17:2 February, 2017.  
Language Development Strategies in the era of Globalization: Telugu.  
National Seminar Proceedings. Editor – Dr. Pammi Pavan Kumar  

 78 

 

సమరోజృాంభిత్ శౌరయధురుయలగు సారంాతుల, మయూరుల, కుమం 
దములున్, వరులు, స్తలుదారులు, స్తబేదారుల మొదలలొు,ొ సై 
న్యము లాతీమయులు గొలవ నుదతిుల ములాకఖాయమహాఖాయతి ఉ 
త్సవసముదగ్ర  ప్రతిభా విభాస్ట యగు మూసాబాసీ యులోాస్టయై 
 అన్ా రంగరాయచరిత్ర (1-147) పదాయనిా పరిశీలిసేు ఎనోా విశ్లషాలు తెలుసాుయి. ఈ రోజు 
ఆంగోభాషాప్రభావంత ఉచాిరణ స్టిరమైన్ పదాలను ఆన్యడు రంగరాయకవి ఫ్రంచి భాషా 
ఉచాిరణకనుగుణంగా రచించాడు. ఇంగాోడ్ వారి కన్యా ఫ్రంచివారు ముందు వచాిరు కనుక. కవివారి 
ఉచాిరణను విన్యాడు.  ( కొత్ుపలిో వరభ్ద్రరావు (1986) తెలుగు భాషపై ఆంగో ప్రభావం – పుట 44) 

 
Sergeant సారాంటు - సారాంతు 
Major మజర్ - మయూరు 
Commandant కమాండెంట్స – కుముందాన్ 
స్తలార్ – స్తలిట్స 

మ్మసిర్ బుసీస అనేద్ధ ముసాబుసేగా మారింద్ధ. ఈ మూసా అనేద్ధ Monsieur అనే ఫ్రంచి రూపానికి 
రూపాంత్రం.  తెలుగులో బూచి, బూచాడు పదాలకు మూలం బుసీసయ్యన్ని చెపాురు. 
 

ఈ వస్తు ధ్రామనిా సూచన్య మాత్రంగా నైన్య వయకీుకరించ గలిగే సాినిక భాషాపదంత పిలవవచుి. 
రేడ్డయో – ఆకాశవాణి. మూల భాష సీవకృత్ భాషా కలగలిస్ట కొత్ు పదం సృష్టించబడ్డ ప్రజలోో 
విడదీయల్లన్ంత్గా కలిస్టపోవచుి. వలున్యమా అనే పదం ఆంగో ఉరాు పదాల కలయికత వచిింద్ధ. వారసత్వం 
ఫారిస సంసకృత్యలత ఏరపడ్డంద్ధ. అన్య భాషా ప్రత్యయాదులను, ఇంచుగాగమాదులను కలుపుకొని ఏరపడేవి. 
వినియోగదారుడు – కొనుగోలుదారుడులోని దారు ఉరూా ప్రత్యయం. బానిసత్వం – ఉరాుపై వచిిన్ సంసకృత్ 
ప్రత్యయం. పనిమంతుడు – తెలుగు పై వచిిన్ సంసకృత్ ప్రత్యయం. 

 
 ఇక యలుత్థ్ంగా అనువద్ధంచి వినియోగించుకోవచుి. బాోక్స మారెకట్స న్లోబజారు లాంటివి.   
   ఈ ఆంగోపదానికి ఈ తెలుగు పదం సమాన్యరికమని స్టిరపడేంత్ వరకు రకరకాల పదాలత, 
రూపబేధాలత వయవహ్ృత్ం కావచుి. Divorce కు విడాకులు అనేద్ధ నేడు స్టిరపడ్డంద్ధ. కాళ్ళకూరి న్యరాయణ 
రావు వరవిక్రయం న్యటకంలో విడ్డయాకులు అన్ా ప్రయోగం కనిపిస్తుంద్ధ. బ్రౌన్ నిఘంటువులో 
వివాహ్మోక్షం అన్ా అరిం కనిపిస్తుంద్ధ. (?) న్నెాచోడుని కుమారసంభ్వములో ప్డయాకులు అని 
ప్రయోగించాడు. ఇలాగే మరెనోా తీరులుగా ఉండవచుి. 
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 ప్రజలకు ఆ పదం న్చిితే దానిా సీవకరిసాురు. ల్లకుంటే ఎంత్ గొపపవాడు చేస్టన్ అనువాదమైన్య ఆ 
రచయిత్ అభిరుచికి నిదరశన్ంగా నిలుస్తుందే త్పప మూల పదానిా తొలగదోస్ట నిల్లి శకిుశాలిని గాదు.  
  
 

తికకన్ కవి, మంత్రి, మహాభారత్యనువాదంలో ఎనోా సంసకృత్ పదాలకు తెలుగు అనువాదాలు 
చేశాడు.  
 త్మ్మమమొగొరం = పదమవ్యయహ్ం 
 ఎరుగమ్మ చీకటి = అజాఞన్యంధ్కారం 
 పొలికలను = యుదిభూమ్మ 

కాని తెలుగు అనువాదాలు గాలికి పోయాయి. సంసకృత్ పదాల్ల నిలిచిపోయాయి.   తికకన్ ఒక 
మంత్రిగా రాచరిక వయవసిలో ముఖ్యసాిన్ మాక్రమ్మంచిన్ వయకిు, భారత్ంలో అతి విసుృత్ భాగానిా 
అనువద్ధంచిన్ వయకిు. తెలుగుభాషలో సాహిత్యసృజన్ం, కావయరచన్ం స్టిరమైన్ కాలంలో పుటిిన్ వయకిు 
అయిన్య తికకన్ ప్రయోగాలు నిలువల్లదు. తికకన్కున్ానిా  అవకాశాలు ల్లకపోయిన్య న్న్ాయ 
ప్రయోగాలు నిలిచాయి. ఇక అచి తెనుగు కావాయలు ప్రయోగానికి పనికి వచాియ్య త్పప 
ప్రయోజన్యనికి పనికి రాల్లదు. 
 కనువినుకలి నెలవు పుటుివు= వాల్లమకి( యమాతి చరిత్ర 3- 40) 
బంతి తేరుల రేడు= దశరథుడు ( అచి తెలుగు రామాయణం) 
జముపటు=ి యముని నివాసమైన్ న్రకం (అచి తెలుగు రామాయణం) 

  
సంసకృత్సమాస నిరామణంలో ధైరాఘయనికి అవకాశం ఉంద్ధ. దాని వలో కుోపు నిరామణం, 

సౌందరాయపాదన్ం, అరిసపషిత్ వస్తుంద్ధ. తెలుగు సమాస నిరామణానికి దీరఘత్ పనికి రాకపోవడం వలోనే పైన్ 
ప్పర్కన్ా సమాసాలు కృత్కంగా త్యారుయి ప్రజలోోకి వెళ్ళల్లదు. 
 
 ఇటీవల న్డుస్తున్ాచరిత్ర పత్రికలో తెలుగు పదాలను సృష్టించాలని ఆ మ్మత్రులు యతిాస్తున్యారు. 
ముఖ్యంగా సా.వెం. రమశ్. వారి చిత్ుశుద్ధిని అభిన్ంద్ధసూునే, వారి అతుయత్యసహానిా కూడ గమనించకత్పపదు.  

కుటుిరం – వాయసం     పొలవరులు – పండ్డతులు 
ప్న్గువ – వాదన్    ఒడమ్మ – ఆరికి 
మెలన్ – చరిత్ర     పలు చదువిలు – విశవవిదాయలయం 
విసాగు సొతు – సాంసకృతిక బంధ్ం  అనికిడ్డ – భావం 
పుడోలు – ప్రపంచం    ఎస్టదరు – శాస్త్రవత్ు 
అరయిక – పరిశోధ్న్    అనిడ్డ – సవత్ంత్రం 
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ప్రోలిమ్మ – న్యగరికత్    కవరము – వాయపారం 
ఎడాటము – విషయం 

 (తెలుగు నుడ్డ కలిమ్మ ( వాయసం) స. వెం. రమశ్ న్డుస్తున్ా చరిత్ర న్వంబర్ 2012) 
డ్రైవరును తలరిగా, కీోన్రును తమరిగా న్డుస్తున్ా చరిత్రలో ఎవరో అనువద్ధంచారు.  చాల బాగుంద్ధ. కాని 
ప్రజలు వాడేదెలా ? 
 
 పూరిుగా జన్జీవిత్ంలో కలిస్టపోయి, అందరూ అలవోకగా వాడుతున్ా వాటి సాిన్ంలో వాటిని తీసేస్ట 
కొత్ు పదాలను స్టిరపరచాలని ఉబలాటపడడం వృలు ప్రయాస. సంసకృత్ పదాలకే కాదు ఇంగీోష్ణ పదాలకు 
కూడా ఇదే వరిుస్తుంద్ధ. మన్ జాతికున్ా సవభావంలోనే సంసకృత్యదరణం ఉంద్ధ. ఆపైన్ అన్యభాషాపదాలను 
అకుకన్ చేరుికునే త్త్వతముంద్ధ. ఇద్ధ విజఞత్త కూడ్డందే. ప్రయోజన్యత్మకమైందే. అద్ధ గురిుంచకుండా న్న్ాయ 
భారత్ం రాస్ట తెలుగుభాషను చెడగొటిాడు. అన్న; మర్కడు భాషకు అడుికటి వశాడు. అని కొందరు మధావులు 
వాద్ధస్తు త్మ ఇగోను సంత్ృపిు పరుచుకుంటున్యారు. 
 
 అసలు  ప్రత్యయమాాయపదకలపన్, సమాన్యరిక పద కలపన్ ఎందుకు? మూల భాషా పదానేా 
తీస్తకుంటే సరిపోదా? అన్ా ప్రశా ఉదయించడం కూడ సహ్జం. మన్ం వస్తురూప గుణాలత ప్రయోజన్యలను 
పొందుతున్యాం అలా పొందడానికి మన్కు అభ్యంత్రం ల్లదు. కంపూయటర్ ఏ సమాజంలో పుటిిన్య దానిా 
ఉపయోగించుకొని ప్రయోజన్ం పొందడానికి మన్కెలాంటి అభ్యంత్రంల్లదు. కాని దాని ప్పరు యలుత్థ్ంగా 
వాడుకోవడానికి మాత్రం ఇషిం ల్లదు. ఇద్ధ మన్ అస్టుత్వ ప్రకటన్ం కోసం పడుతున్ా ఆరాటం మాత్రమ. ఇద్ధ 
అసహ్జమమ్మ కాకపోయిన్య సహ్జం కూడా కాదేమో. ప్నుా, ప్నిసల, లారి, బస్తస, కారు, కాల్లజి, ఫోను, సెల 
ఫోను లాంటి పదాలను ప్రజలు సాదరంగా సీవకరించారు. ప్రయోజన్ం పొందుతున్యారు. పండ్డతులు మాత్రం 
వాటికి సమాన్యరికాలు త్యారు చేయాలని త్లలు బదాలు కొటుికుంటున్యారు. 
 
 ఒక ఆంగోపదానికి సమాన్యరికంగా తెలుగుపదం స్టిరపడ్డ అందరూ వాడుతున్ాపుపడు సైత్ం సమాజం 
ఆలోచన్యరీతులోో కలిగిన్ మారుపల కారణంగా మరో ఆంగోపదం సృష్టింప బడుతుంద్ధ. దానికి మళ్లళ 
సమాన్యరిక తెలుగు పదానిా సృష్టించాలి. అటోాగే అందరూ వాడుతున్ా తెలుగు పదాలకు కాలక్రమంలో 
నూయన్త్వం ఆపాద్ధంపబడ్డ సభోయకుులు(Euphemism)గా ప్రత్యయమాాయ తెలుగు పదాలు కూడా 
త్యారవుత్యయి. 
  
 Physically handicappedకు శారీరక వికలాంగులు Mentally retorted కు మాన్స్టక 
వికలాంగులనే సమాన్యరికాలు స్టిరపడాియి. కాని ఇపుపడు సమాజపు ఆలోచన్య విధాన్ంలో మారుప వచిింద్ధ. 
దానిత Physically handicapped  పదం పోయింద్ధ. దానికి బదులు Physically Challenged        
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(People with Special need) పదం వచిింద్ధ. దాని కోసం మర్క కొత్ుతెలుగు పదం సృష్టించాలి. ఇంత్ 
వరకే వచిిందో ఏమో కూడ. ఇకకడ వస్తువు మారల్లదు. వస్తుస్టితిగతిలో మారుపల్లదు. మారింద్ధ మన్ ఆలోచన్ 
విధాన్ం. త్త్ైలిత్ంగా మరో కొత్ు పదం పుటివలస్టన్ స్టితి. అటోాగే కులవాచకాలను సంసకృతీకరించడం, 
భారాయభ్రులను జీవన్సహ్చరీసహ్చరు లని వాడడంలో నున్ా ఆంత్రయం వస్తుస్టితిలో మారుప కాకుండా మన్ 
ఆలోచన్లోో మారుప రావడమ. 
  
 ప్రత్యయమాాయ పదకలపన్ దేనికి అవసరం ? యలుత్థ్ సీవకారం దేనికి అవసరం అన్ా విషయంలో 
న్యకో ఆలోచన్ వస్తుంద్ధ. 
  
 ప్రచీన్ యుగ శాసన్యలు ఎకుకవగా ప్రకృత్ సంసకృత్యలోో వచాియి . కాని వయకుుల ప్పరోు గ్రామాల 
ప్పరోు మాత్రం యలుత్థ్ంగా దేనికవ తీస్తకున్యారు. ఇద్ధ వాసువిక కోణం. 
  

అచి తెలుగు కావయం యయాతి చరిత్ర రాస్టన్ పొన్ాగంటి తెలగన్ వయకిు సిల న్యమాలను, బిరుదులను 
కృత్రిమమైన్ పద బంధాలత తెనిగిసేు అందం చెడుతుందని యధాత్థ్ంగా వాడారు.  
 
 తెనుగున్కు మాఱు ప్పళ్ళళడ్డ 
 ప్న్చిన్ విన్గూడదనుచు బిరుదులు ప్పళ్ళళన్ 
 మును వలుపబాస వెంబడ్డ 
 నునిచెద కాదన్కుడయయ యులమోులందున్ 
 
 ఇద్ధ వాసువిక దృకపథ్ం. తెలుగు భాషలోకి ఇమడగలిగేవి, స్తలువుగా పలకగలిగేవి, మూడు న్యలుగు 
అక్షరాలను మ్మంచనివి అయిన్ ఆంగోవస్తు వాచకాలు, న్యమవాచక శబాాలనే మన్ం కూడ నిరాక్షేపంగా 
సీవకరించవచుి. అయితే వటికి వసే విశ్లషణాలు తెలుగువి ఉండాలి. క్రియలు, కాల వచన్  లింగప్రత్యయాలు 
తెలుగులో ఉండాలి. వాకయనిరామణమంత్య తెలుగులో ఉండాలి. ప్రజలోో ఆ వస్తువు బాగా వాడుకలోకి 
వచిిన్పుపడు ప్రజలు మూలపదానేా వాడుతున్యారా ? ఏదైన్య కొత్ు పదానిా కలిపంచి గాన్న, పాత్ పదానికే ఈ 
కొత్ు అరాినిా ఆపాద్ధంచి గాన్న, పాక్షకంగా మారుపలు చేస్ట వాడుతున్యారా? అనేద్ధ గమనించి ఖాయం 
చేయవచుి. 
  
 అన్నా సామాన్య జన్ వయవహారంలో ఉంటాయనుకోవడం అత్యయశ. ఇంగీోష్ణలో సైత్ం ఓ 1500 
పదాలు నోటికి వసేు జీవిత్ వయవహారాలు అన్నా సజావుగా సాగిపోత్యయి. కాని సామాన్య జన్ వయవహారంలో 
కాకుండా పండ్డత్ లోకంలో, శాస్త్రలోకంలో. ప్రతేయక భావన్య ప్రపంచంలో ఉండే పదాలకు సమాన్యరికాలు 
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సృష్టించడం, అనిా సందరాభలోో అదే ఆంగోపదానికి, అదే తెలుగు పదానిా వాడడం పండ్డతులు, రచయిత్లు, 
విజుఞలు చేసాురు. అధ్శ్లిత్న్, అజహ్లోక్షణ, ద్రవోయలబణం, కిరణజన్య సంయోగక్రియ, సమాధ, 
పరకాయప్రవశం లాంటివి సామాన్య జన్వయవహారంలో ఉండవు. కాని ఆయాశాసాాలోో వాటి ప్రధాన్యయనిా 
కాదన్ల్లం. 
  
 ఒక పుసుకానిా అనువద్ధంచేటపుపడు ఆ ప్రతేయక పదానికి ఇద్ధ తెలుగు మాట అని ఆ పుసుకం అంత్య 
వాడ్డ చివర Glossary లో చెపుపకోవచుి. హానిమూన్ కు మధుచంద్ర అన్న, ఎయిర్ హోసెిన్ కు గగన్సఖి అని 
కన్ాడ్డగులు అనువద్ధంచుకున్ాటుో అనువద్ధసేు అవి ప్రజలోోకి పోయిన్య, పోకపోయిన్య ఆ పుసుకం వరకు 
ప్రయోజన్యనిా సాధసాుయి.  
 
 ప్రచీన్ సాహిత్యంలో ఈ భావానిా వయకీుకరించే పదాలు ల్లదా వుయత్పత్యరిం దావరా ఈ భావం స్టద్ధించే 
పదాలు ఉండవచుి. వాటిని మన్ం గురిుంచి ప్రయోగించవచుి. అటువంటపుపడు ప్రస్తుత్ం సమాన్యరికంగా 
వాడబడుతున్ా పదానిా తీస్టవయాలని భావించకుండా అలాగే వాడుకోవాలి. ప్రచీన్ ప్రయోగంలో ఒక అరింలో 
వుండ్డ ఇపుపడు మర్క అరింలో ఉంటే మాత్రం అరి విపరిణామానిా గురిుంచి ఎటిి పరిస్టితులోో మూలారింలో ఆ 
పదానిా ప్రయోగించకూడదు. 
  
 కౌటిలుయడు అరిశాస్త్రంలో వాడ్డన్ కొనిా పదాలను ఇందుకు లక్షయప్రయంగా ప్పర్కంటాను.  
 “న్గరాధపతి” ని న్యగరికుడు  అని కౌటిలుయడు వయవహారించాడు. ఈ రోజు “స్టవిలైజ్డి పరసన్” అన్ా 
అరింలో న్యగరికుడు వాడబడుతుంద్ధ. 
  
 అత్యధకంగా స్తుతించడానిా కాన్న, నింద్ధంచడానిా కాని “అతివాదం” అన్యాడు. కాని నేడు 
“తీవ్రవాదం” అన్ా అరింలో అతివాదం  పదం వాడబడుతుంద్ధ. 
  
 ఆచూకీ ల్లకుండా రహ్సయంగా చంపడానిా “ఎన్ కౌంటర్” చేయడంగా వయవహ్రిస్తున్యాం. దీనికి 
సరియైన్ తెలుగుపదం ఇంకా ఏరపడల్లదు. కౌటిలుయడు అరిశాస్త్రంలో “ఉపాంశుదండన్ం” అని 
వయవహ్రించాడు. దానిా వాడుకోవచుి. పత్రికల వారు ప్రచారం చేయవచుి. కాన్న ఉపాంశుదండన్ం కన్యా 
ఎనౌకంటర్ ఎకుకవ ప్రచురాయనిా పొంద్ధంద్ధ. 
 
 “ప్రేత్యభినివశం” అని కౌటిలుయడు వాడ్డన్ పదానికి ఈన్యడు “మరణ వాఙ్మమలం” అనే పదం 
స్టిరమైంద్ధ. కనుక మన్ పాండ్డత్య ప్రకటన్ కోసం ప్రేత్యభినివశం అని వాడకూడదు. 
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 “ప్రత్యక్ష సాక్షులు” అనే పదం జన్ంలో స్టిరమయాయక, కౌటిలుయని త్ృపిుపరచడానికి “ఉపశ్రోత్లు” 
అన్కూడదు. 
  
 Used, Inflated అనే అరింలో కౌటిలుయడు వాడ్డన్ ప్రణీత్ శబాానికి రచింపబడ్డంద్ధ ( న్న్ాయ 
ప్రణీత్ం) అన్ా అరిం నేడు స్టిరమైంద్ధ. వాయుమారొం, జలమారొం, రోడుి (భూ)మారొం అని ఇపుపడు అందరం 
వాడుతున్యాం గాలి దారి, న్నటి దారి, నేలదారి అని  ప్రయోగాలు చేయకూడదు. కౌటిలుయడు అంసపథ్ (A 
LAND ROUTE) అన్యాడు. ఇపుపడద్ధ అన్వసరం. ట్లల టాక్సస కు దారి స్తంకం అనిా పత్రికలవారు 
ప్రయోగిస్తున్యారు. ప్రచారం చేయవచుి. 
  
 కౌటిలుయడు అధకారిని అయుకు, అన్న, కింద్ధసాియి అధకారిని ఉపయుకు అని వాడాడు. బహుశ ఇపపటి 
లోకాయుకుకు ఉపలోకాయుకుకు ఇదే మూలమమో ! 
సమగిోంగ్ – అతి సారణం 
ప్న్యలి్ల – అత్యయం 
 Contracting a debt by mortgaging some property  ఏదైన్య ఆస్టు త్యకటుి ప్టిి రుణానికి 
ఒపపందం చేస్తకోవడానిా “అధకరణ గ్రహ్ణం” అన్యారు. ఉత్సవ సమయాలోో తీస్తకునే బహుమతులకు 
“ఉత్సంగం” అని వాడాడు. సంచారం నిషేధంచిన్ రాత్రి సమయాలోో సంచరించిన్ందుకు వసే జరిమాన్యను 
“అక్షణం” అన్యాడు. సంచార విషయంలో నిషేధ్ంలోని రాత్రిని “చారరాత్రి” అన్యాడు.  ప్రవశం నిష్టదామైన్ 
ప్రంత్యలకు “అకృత్ ప్రవశాలన్న”, అనుమతి ల్లకుండా ప్రవశంచడానికి “అభిగమన్ం” అని కౌటిలుయడు  
వాడాడు. ఇలా పరిశీలిస్తుపోతుంటే ఎనోా ఆసకిుకర అంశాలు వెలుగులోకి వసాుయి. 
  
 వెనుకటికి ల్లని సౌకరాయలు ఇపుపడెనోా వచాియి. ప్రత్యయమాాయ పదాలు మీడ్డయా దావర, సృజన్యత్మక 
రచన్ల దావర ప్రచారం చేయవచుి. కొంత్ కాలం త్రావత్ ఆ ప్రత్యయమాాయ పదాలు పండ్డత్లోకంలోనే 
నిలిచిపోయాయా? అధక జనోపయోగకారకాలయాయయా ? అనేద్ధ గురిుంచాలి. కంపూయటర్ కు సంగణక 
యంత్రం అన్ా ప్రత్యయమాాయ తెలుగు పదం జన్ంలోకి రాల్లదు. కాని ఇంటర్ నెట్స కు అంత్రాాలం  అన్ా పదం  
జన్ంలోకి స్తలువుగా చొచుికెళ్ళళంద్ధ. సంగణకయంత్రం ఉచిరించడంలో కన్యా అంత్రాాలం పదోచాిరణలో 
సౌలభ్యం, ఇంపు ఉన్యాయి. మొదటిత్రం కంపూయటర్ లు లెకకల కోసం వచిిన్వి. ఆ అరింలోనే  కంపూయటర్, 
కంపూయటేషన్ లు ఉన్యాయి. కాని త్రావత్ కంపూయటర్ రంగంలో వచిిన్  తీవ్ర అభివృద్ధి పరిణామానికి సైత్ం 
కంపూయటర్ అనే పదానిా వాడుతున్యారు. అంటే కంపూయటర్ కు అరివాయకోచం స్టద్ధించిందన్ామాట . 
సంగణకంలో సైత్ం లెకకలు అనేదే స్తైరిస్తుంద్ధ. అందు వలో ఆ పదం కన్యా కంపూయటర్ అనే పదం స్టిరమైంద్ధ. 
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 భాషాభివృద్ధికి, పదాల జీవన్యనికి ఏకైక మారొం వినియోగించడమ తెలివి తేటలు శకిు సామరాియలు, 
డబుబ వృలు అయిన్టోే వినియోగించని పదజాలం, భాష అంత్రాిన్ం కాకత్పపదు. పండ్డత్లోకం నిరంత్రం 
నూత్న్ పద కలపన్ వైపు దృష్టిప్టియతిాస్తుండాలి. అద్ధ వారి పాండ్డత్య ధ్రమం, ఉదోయగధ్రమం, సామాన్య జన్ం 
ప్రయోజన్యప్పక్షతులు. వారు త్మకు న్చిిన్వ సీవకరిసాురు. వారికి వుయత్పత్యరాిలు, శాస్త్ర బదిత్, వాయకరణబదాత్ 
అకకరల్లదు. మన్ నిరబంధాలు పనికి రావు. ‘పదుగురాడు మాట పాడ్డయై ధ్రజెలుో’, -  భాషకు సంఘమ  
శరణయం. దానిన్నుసరించే పండ్డత్లోక గమన్ం. 
 

••••• 
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6. ప్రంతీయభాషల వాడకం: విధాన్యల రూపకలపన 

ఆచారయ ఐ. రామబ్రహ్మం 
ఆచారుయలు, రాజన్నతి శాస్త్రం, హైదరాబాదు విశవవిదాయలయం. 

 
‘ఈ సమావశ అధ్యక్షురాలు ఆచారయ శరత్ జ్యయత్యసారాణి గారు, ప్దాలు, సహ్ అధాయపకులు, 

విదాయరిులారా!   ఈ సదస్తస దృష్టి రెండు రకాలుగా ఉంద్ధ. ఒకటి, విదయకు సంబంధంచిన్ విధాన్ం గూరిి; 
రెండోద్ధ- న్యకు ఉండే ఇంట్రస్ి, - అద్ధ పాలిటిక్సస.  

 
భాషాభివృద్ధి అనేద్ధ అనేకమైన్ అడింకులను ఎదుర్కంట్లందన్ాద్ధ నేను 25 సంవత్సరాలుగా చూసూు 

వస్తున్యాను. ఇంకా ఎకుకవ!  విధాన్యలను సమరిిసూు వచిిన్ వారిలో  నేనున్యా కూడా భాషకు సంబంధంచి 
ఎపుపడూ కూడా ఒక పవర్ ఫుల లాబీ ల్లదు. పారోమెంట్స లోనూ ల్లదు, అసెంబోీలోనూ ల్లదు. అంటే మీరు 
చూస్తున్ాద్ధ,  మన్ం భాషాభివృద్ధి కోసం మన్ం చాలా చేయాలి అని.  

 
ఈ ఇరు రాషాాల ముఖ్యమంత్రులు ల్లపోతే విదాయశాఖ్మంత్రులు చేస్తున్ా ప్రకటన్లు, ల్లకపోతే 

ప్దాయెతుులో తెలుగు మహోత్సవాలు వాటనిాంటిన్న పకకన్ ప్టిండ్డ. ఇందాక ప్రొఫెసర్ ఉషాదేవిగారు 
చెపిపన్టిు; ఇద్ధ పాలిటిక్సస లో భాగం. తెలుగుకోసం చాలా కృష్ట చేస్తున్యామని చెపపటం పాలకులు, భాషా 
రాజకీయాలు, కంటినూయయస్ గా గడచిన్ 30, 40 సంవత్సరాల నుంచి జరుగుతంద్ధ. అయితే, రెండు 
పరిణామాలోో  నేను చూస్టందేమ్మటంటే, తెలుగు అభివృద్ధికి బడెాట్స ఎవరూ కెటాయించల్లదు - గత్ 
పద్ధహేనేళ్ళళగా. అద్ధ మరి empirical (భావన్యత్మకంగా)గా నేను మీముందు ప్రవశప్డుతున్యాను. తెలుగుకు 
ప్రతేయకంగా ఒక బడెాట్స ల్లదు. ప్రభుత్వం దగొర ఒక విధాన్ పత్రం కూడా ల్లదు.  

 
విధాన్పత్రంనుంచే  ఒక వ్యయహ్ం వస్తుంద్ధ. రాజన్నతిశాస్త్ర విదాయరిిగా నేను ఏంచూసాున్ంటే, 

ఎటువంటి ప్రధాన్యత్లను విధాన్ పత్రాలోో ప్పర్కన్యారు? ఆ ప్రధాన్యత్లను సాధంచటానికి అమలుచేసే 
వ్యయహాలు ఏమ్మటి? - ఈ రెండ్డంటి మధ్యన్ చాల గాయప్ ఉంద్ధ.  ఆ టాపిక్స లోకి ఎకుకవ వెళ్ళతున్ాకొదాీ,  మీకు 
ప్దాగ ఇంట్రస్ి అనిపించకపోవచుి. ఇవాళ్, పవన్ కుమార్ సెమ్మన్యర్ కు వెళ్ళతే కొత్ుగా ఏం చెపాపలి? అని 
అనుకుంటున్యాను. ఈ భాషకు సంబంధంచి న్యకన్యా ఎకుకవగా వాళ్ళకే తెలుస్త. భాషాభివృద్ధికి సబంధంచిన్ 
వ్యయహాలను ఇపపటికే చాలామంద్ధ చరిించి ఉంటారు.  ఉమామహేశవర రావు గారి లాంటివారు చాలా 
రోజులనుంచి ఈ రంగంలో పనిచేస్తున్యారు. Domine Names in vernacular is the next best 
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thing  అని ఇపుపడు నేను చూసాను.  పొదాున్ ఎవరైన్య చరిించారో ల్లదో న్యకు తెలియదు. ఎందుకంటే ఈ 
రంగంలో మము గత్ ఆరేడు నెళ్ళనుంచి online learningలో Political public Administrations 
లో కొనిా lessons generate చేసాం. ఆన్ లైనోో మరి ఈ సబెాక్సిూ కు సూిడెంట్సస ను మొబిలైజ్డ చేసేు ఎలా 
ఉంటుంద్ధ? U.P.S.C. లో మమున్ా కమ్మటీలో ఇద్ధ ఇవవచుి కదా,  తెలుగు మీడ్డయంకూడా 
ప్రవశప్టివచుికదా అని మా ప్రయత్ాం.  

 
అయితే, ఈక్రమంలో నేను చూస్టన్దేమ్మటంటే ఒక రకమైన్ vocabulary develop చేస్తున్యారని. 

త్వరలోనే మాకు యాకెసస్ వస్తుందని భావిస్తున్యాను. మ్మషన్ ట్రాన్స ల్లషన్ వంటి .. కంపూయటర్ అపోికేషన్ోలో 
ఇటువంటివి త్వరగా సాధంచవచేిమో!   ఈ సందరభంలో నేను భాషాశాస్త్ర నిపుణులత అనేక మంద్ధత 
చరిించాను. పరిమ్మ రామన్రస్టంహ్ంగారికి కూడా ఇందులో ఇంట్రెస్ి ఉండొచుి. ఇందులో ప్రబోం 
ఏమొస్తుందంటే Higher stages లోనేమో సబెాక్సిూ లో తెలుగు మీడ్డయం అడుగుతున్యారు. వాటికి రెడీగా 
మెటీరియలుస మన్ భాషలలో అందుబాటులో ల్లవు.  లోయర్ కాోసెస్ లోనేమో ఇంగీోష్ణ మీడ్డయం 
అడుగుతున్యారు. ఈ రెండ్డంటికీ మధ్యన్ policy consensus ఎకకడా కుదరటం ల్లదు.  

 
ఈ సందరభంలో తెలంగాణ గవరామెంట్స ఒక మీటింగ్ ప్టిింద్ధ. ప్టిి, తెలుగును ప్రమోట్స చేయడం 

ఎలాగ? ఏం చేయాలి? - అని. మము అడుగుతున్ాదేమ్మటంటే- తెలుగును ప్రమోట్స చేయాలనుకుంటే ఇంగీోష్ణ 
మీడ్డయం పాఠశాలలను మీరెందుకు తెరవాలి. 10,000 పాఠశాలలోో త్పపనిసరిగా ఇంగీోష్ణను ఈసారి 
ప్రవశప్టి,ి అనేక ఉదోయగావకాశాలు మీరు కలిపస్తున్యారు. తెలుగు పరిస్టితి ఏంటి? అని అడ్డగాను . అద్ధ ఒకటైతే 
రెండోద్ధ నిరుత్యసహ్పరిచేద్ధ మర్కటి ఉంద్ధ. రెండు తెలుగు రాషాాలోో కూడా ఆనేక సూకళ్ళలోో వల తెలుగు 
ఉదోయగాలు ఖాళ్లలుగా ఉన్యాయని కోరిుకు వెళాళరు. కోరి్ ఏమని డైరెక్షన్ ఇచిిందంటే,  ప్రభుత్యవలు ఇనిా వల 
తెలుగు పోస్తిలిా నింపకుండా ఎందుకున్యాయో ఆరు వారాలోో చెపపమని సంజాయిషీ అడ్డగింద్ధ.  

 
అందుకే నేను మొదట చెపిపంద్ధ ఏంటంటే-  విధాన్ పత్రంలో ప్పర్కన్ా అంశాలకు, ఆచరణకు 

సంబంధ్ం ల్లకుండా పోతంద్ధ అని.   ఇవకాదు తెలుగు భాషమీద ఉండే ఇంట్రస్తి 1965 నుంచి 1986 వరకు 
ఒక పదితిలోనూ, ఆ త్రావత్ మరింత్ వగంగానూ త్గొుతూ వస్తున్ాద్ధ.  ప్రతీవాళ్ళళ ఏమంటారంటే,  
గోోబలైజేషన్ నేపథ్యంలో ఇంగీోష్ణ నేరుికోవడం అనివారయమైంద్ధ. కనుక, తెలుగుకు ఉన్ా ప్రధాన్యత్ త్గిొపోతూ 
వస్తున్ాద్ధ అని. మొనేా ఈ సదస్తస సంచాలకులు పమ్మమ పవన్ కుమార్ ను తెలుగు పత్రికల సరుకయల్లషన్ ఎలా 
ప్రుగుతుందో ఎలా తెలుస్తుంద్ధ అని అడ్డగితే, ఆయన్ స్తరెసస్ చెపాపడు. తెలుగు పత్రికల రీడర్ ష్టప్, 
సరుకయల్లషన్ బాగా ప్రుగుతంద్ధ. కొత్ు పత్రికలు కూడా పుటిుకొస్తున్యాయి. సూకళ్ళలోనే ఇద్ధ ఎందుకు          
త్గిపొోతంద్ధ అన్ాద్ధ ఒక Impartent research question. వాళ్ళళ అంటున్ాద్ధ ఏంటంటే, తెలుగులో 
చెపపడంవలో, తెలుగు బోధ్న్లో అనేక రకాలైన్ సమసయల్గస్తున్యాయి కాబటిి, ఇంగీోష్ణలో బోధ్నైతేనే మంచిద్ధ 
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అని. ఎటువంటి సమసయల్గస్తున్యాయి? అని అడ్డగితే pedagogical issues చెపాపరు. త్రువాత్ Psycho 
motor issues చెపాపరు. ఇలా అనేక  ఇత్ర సమసయలన్నా చెపుపకుంటూ వస్తున్యారు. అయితే బి.ఏ. 
Programme లో మీరు గమనిసేు, గత్ 15,16 సంవత్సరాలనుంచి భాషను బోధంచే స్టకలస మారల్లదు. అంటే 
ప్రభుత్వ విధాన్యలకు, బి.ఏ. ప్రోగ్రాముకు సంబంధ్ం ల్లకుండా పోయింద్ధ. అకకడ  

 
గత్ 1968 విదాయ విధాన్ం, 1986 విదాయ విధాన్ం, 1992 విదాయ విధాన్యలు తీస్తకుంటే ఈ మూడు 

విధాన్యలోోనూ హిందీ చాలా ప్రమ్మనెన్స ఉంద్ధ. దానికి చాలా ఒక పవర్ ఫుల లాబీయింగ్ కూడా ఉంద్ధ. 
తెలుగులో పవర్ ఫుల లాబీయింగ్ ఎకకడా ల్లకపోవడంవలో, ఇందాక చెపిపన్టుి, గ్రాడుయయల గా దీనికి ఆదరణ 
పడ్డపోయి, తెలుగు అకాడమీ… వంటి సంసిలకు, విశవవిదాయలయాలోోని శాఖ్లకు  ఇస్తున్ా ఫండ్డంగ్ కూడా 
బాగా త్గిొపోతూ వచిింద్ధ. ఎందుకంటే ఆ ప్రజెక్సి కోోజ్డ అయిపోయింద్ధ. అద్ధ కోోజ్డ అయాయక డ్డప్ండెన్స సేిట్స 
గవరామెంట్స మీద ఉండబటిి, సెంట్రల గవరామెంట్స ఫండ్స సీజ్డ అయిపోయాయి.  

 
ఇద్ధ ఎందుకు జరిగింద్ధ? ఎందుకంటే-  మాక్రో లెవల లో చూసేు, 1976లో Constitution 

emainment చేసాక, విదయ అన్ాద్ధ రాషాాల జాబిత్య నుంచి కంకరెంట్స లిస్తికెళ్ళళపోయింద్ధ. దాంత 
భాషాభివృద్ధి నిధులు క్రమంగా త్గొుతూ వచాియి. పూరవం అయితే బడెాట్స ప్రమ్మనెన్స సేిట్స గవరామెంట్స 
చేతిలో ఉన్ాంత్కాలం కొంత్లోకొంత్, ప్రెషర్ గ్రూపు వర్క చేసూు ఉండేద్ధ. ఎపుడైతే ఈ సెంట్రల గవరామెంట్స 
చేతిలోకి విదయ అనే అంశం కంకరెంట్స లిస్తిలోకి వెళ్ళళందో రీజిన్ల లాంగేవజెస్ కు సపోరి్ త్గిొపోతూ వస్తుంద్ధ. 
త్రువాత్ ‘త్మ్మళ్ం’. -  త్న్ లాబీయింగ్ పవర్ అంత్యప్టిి కాోస్టకల సేిటస్ తీస్తకొచిి లాంగేవజ్డ డెవలప్ మెంట్స 
కోసం కృష్టచేసూు వస్తుంద్ధ. కాన్న తెలుగుకు ఏమైంద్ధ కాోస్టకల సేిటస్ అంశం?  

 
ఈ మూడు విధాన్యలోో నేను చూస్టంద్ధ ఏంటంటే, మాత్ృభాషాభివృద్ధికి రాషాాల్ల అంటే ముఖ్యంగా  

సదరన్ సేిటేస ఎకుకవగా కృష్టచేస్తున్ాటుి కనిపిస్తుంద్ధ. ఈ క్రమంలో జాతీయసాియిలో నేను ఇన్ ఫారమల 
ఎంకెఫవరీస్ కొనిా చేశాను.  బెంగాలి, ఒరిసాస భాషలకు చాలా సాాంగ్ లాబీయింగ్ ఉంద్ధ. ఆ త్రువాత్ గుజరాతీకి 
కూడా ఉంద్ధ. తెలుగుకు ల్లదు. కన్ాడకు న్యకు తెలియదు. మలయాళానికి కూడా సాాంగ్ లాబీ ఉంద్ధ. 
ఎందుకంటే ఆ ప్పపరోో 10% of the surplus money - I mean, profits ఏదైతే ఉందో, దానిా 
Language developmentకు ఖ్రుి ప్డుతున్యారు. త్రువాత్ ప్రతి రాష్ట్రంలోనూ Non telugu IAS 
officersకు ఎపుడైతే ఎక్సస కాడర్ ఇచాిరో, వాళ్ళళ వచిిన్ రెండేళ్ళలో Telugu proficiency ప్రొగ్రాం 
నిరవహిస్తున్యారు.  

 
మీరు IAS లాబీని కనివన్స చేయకుండా, ఈ దేశంలో ఏం జరగదు. వాళ్ళ సపోరి్ మలయాళ్లలకు 

ఉంద్ధ.  త్మ్మళానికి సాాంగ్ గా ఉంద్ధ గాన్న, తెలుగుకు న్యకు ఎకకడా కన్బడల్లదు. దీనిని బటిి న్యకు 
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ఏమనిపిస్తుందంటే- వ్యయహ్ం చేసే ముందర సాాంగ్ లాబీ ఉండాలి.  … సంక్షపుంగా చెపపమన్యారు. … 
ముగిస్తున్యాను. వ్యయహాలు మారెకట్స కు అనుగుణంగా ఉంటేనే వాటికి చాలా ప్రముఖ్యత్ వస్తుంద్ధ.  ఈ తెలుగు 
పాసైన్ త్రువాత్ ఎటువంటి ఉదోయగాలు చేయవచుి?  ఆన్ లైన్ ఎడుయకేషన్ ఎమరిాంగ్ ఎడుయకేషన్ కాబటిి 
వటిలోో మన్ం చేయగలిగితేనే మన్కు భ్విషయతుు. అద్ధ మన్ం అడ్రస్ చేయకుండా, సంప్రదాయ వ్యయహాలు 
సకెసస్ అవుత్యయా అంటే - న్యకా న్మమకం ల్లదు. ఈ అవకాశం ఇచిిన్ందుకు ధ్న్యవాదాలు.’ 
 

••••• 
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7. ప్రపంచీకరణ నేపథ్ూంలో బోధ్న, పర్థశోధ్నలోీ విమరశ పదజాలం 

డా. దారో వెంకటేశవరరావు 
అస్తస్టయ్యట్స ప్రొఫెసర్, తెలుగుశాఖ్, హైదరాబాదు విశవవిదాయలయం, హైదరాబాదు. 

<vrdarla@gmail.com> 
 

మన్ం ఈ సదస్తసలో-  ప్రపంచీకరణ యుగంలో  భాషాభివృద్ధికి తడపడే  వ్యయహాలెలా ఉన్యాయని 
పరిశీలిసూునే, తెలుగు భాషాసాహిత్యయల స్టితి గతుల గురించి అధ్యయన్ం చేయాలిసన్ అంశాలిా 
చరిించుకోవాలి అనుకుంటున్యాను. 

 
సాహిత్యం సమాజ స్టితిగతులకు దరపణంగా నిలుస్తుంద్ధ. సమాజంలో మారుపలు వస్తున్ాపుపడలోా 

సాహిత్యంలో వాటి ప్రతిఫలన్ం కనిపిస్తుంద్ధ. నేడు మన్ం ప్రపంచీకరణ యుగంలో ఉన్యాం. ప్రపంచవాయపుంగా 
సాహిత్య పరిశోధ్న్, విమరశ రంగాలోో దీనికి అనుగుణమైన్ నూత్న్ పారిభాష్టక పదాలను ఎనిాంటినో 
ప్రయోగిస్తున్యారు. ప్రగతిశీల, చైత్న్యవంత్మైన్ సమాజం వాటిని వగవంత్ంగా అందుకోగలుగుతుంద్ధ. 
ప్రపంచీకరణ ప్రభావం వలో ప్రపంచవాయపుంగా వస్తున్ా మారుపలను కొనిా భాషలోో వెలువడుతున్ా సాహిత్యం 
త్వరిత్గతినే సీవకరించింద్ధ. తెలుగు సాహిత్యంపై కూడా ఈ ప్రభావం కొంత్వరకు కనిపిస్తున్యా, ఆ పదజాలానిా 
స్టిరీకరించుకోవడంలో త్రాన్భ్రాన్లకు గురవుతున్ా పరిస్టితి ఉంద్ధ. అందువలో ఆ పదాలను యలుత్ధ్ంగా 
సీవకరిస్తున్ా వాళ్ళళ కొంత్మందైతే, వాటిని సాధ్యమైన్ంత్ సాిన్నకరించుకొనే ప్రయత్ాం చేస్తున్ా వాళ్ళళ 
మరికొంత్మంద్ధ కనిపిస్తున్యారు. అటువంటి పదాలకు సాధ్యమైన్ంత్గా తెలుగులో ఏకీకృత్ అంగీకారంత 
పారిభాష్టక పదాలను రూపొంద్ధంచుకోవాలిసన్ అవసరం ఉంద్ధ. దీని వలో తెలుగు భాషాభివృద్ధిని 
సాధంచడానికి మరింత్గా అవకాశం కలుగుతుంద్ధ. వటిని న్య పత్రంలో పరిశీలించాలనుకుంటున్యాను. 

   
 తెలుగు సాహిత్యం బోధ్న్, పరిశోధ్న్, విమరశ రంగాలోో ప్రగతిని సాధంచాలంటే సమకాల్లన్ 
సమాజంలోని ధోరణులను అవగాహ్న్ చేస్తకోవాలిసన్ అవసరం ఉంద్ధ. అద్ధ సాహిత్య విమరశకు మరింత్ 
అవసరం కూడా! వివిధ్ సామాజిక శాసాాలోో అధ్యయన్యంశాలుగా ఉన్ా స్టదిాంత్యలు సాహిత్య విమరశ 
మూలాయంకన్కు అవసరమవుత్యయి. అలాంటి వాటిలో మారికూజం, పోస్ి మోడరిాజం, ‘ప్రపంచీకరణ’ 
మొదలైన్పారిభాష్టక పదాలు సాహిత్య బోధ్న్, పరిశోధ్న్, విమరశలోో అనివారయంగా చరిించుకోవాలిస 
వస్తుంద్ధ. అటువంటి కొనిా పారిభాష్టక పదాలను, వాటిని తెలుగు సాహిత్య బోధ్న్, విమరశలలో అవగాహ్న్ 
చేస్తకుంటున్ా తీరు తెనుాలిా ఇకకడ వివరించే ప్రయత్ాం చేసాును.  
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Orientalism గురించి జరిగిన్ అధ్యయన్ం సందరభంలోనే ప్రపంచ భాషాసాహిత్యయలకు 
ప్రపంచీకరణ కొనిా పారిభాష్టక పదాలను, నూత్న్ భావజాలానిా అంద్ధంచింద్ధ. Modernity (ఆధునికత్), 
Colonialism (వలసవాదం), Colonial literature (వలస సాహిత్యం), Post-colonial 
literature (వలస వాదాన్ంత్ర సాహిత్యం, వలసవాదోత్ుర సాహిత్యం), Post Modernism 
(ఉత్ురాధునిక వాదం, ఆధునికోత్ుర వాదం, అత్యయధునికత్, పోస్తి మోడరిాజం), Diaspora literature 
(డయాస్తపరా సాహిత్యం),   Deconstruction (విఘటన్ వాదం, వినిరామణ వాదం) మొదలైన్వి వాటిలో 
ముఖ్యమైన్వి. ప్రపంచ సాహిత్యం (World literature) లో ప్రయోగంలో ఉన్ా ఈ పదాలు కొనిా తెలుగు 
భాషా సాహిత్యయలోోను ప్రవశంచాయి. కాన్న, వాటిలో కొనిా పారిభాష్టక పదాలను స్టిరీకరించడంలో సాహితీ 
వత్ులోో ఏకాభిప్రయం కన్పడంి ల్లదు.   

 
Post –Colonial literature   అనే ఆంగో పదం వలస వాదాన్ంత్ర సాహిత్యం, వలసవాదోత్ుర 

సాహిత్యం, ఉత్ుర వలస వాద సాహిత్యం అనే పారిభాష్టక పదాలత తెలుగు పరిశోధ్న్, విమరశ రంగాలోో 
వయవహారంలో ఉంద్ధ. 

 
సమకాల్లన్ తెలుగు సాహిత్యంలో సామ్రాజయవాద ప్రభావ సాహిత్యం, ప్రపంచీకరణ సాహిత్యం, 

వలసవాదోత్ుర సాహిత్యం అనే పారిభాష్టక పదాలను వాడేవాళ్ళళలా వటిని అరిం చేస్తకుంటున్యారనే ద్ధశగా 
పరిశోధ్న్లు జరగాలిసన్ అవసరం ఉంద్ధ.  
 
 Modern అనే ఆంగో పదానికి ఫ్రంచిలో Modernus, ఇటాలియన్ లో Modernus పదాలు లాటిన్ 
లోని Modo నుంచి వచిింద్ధ. వటనిాంటికీ ‘ఇపుపడు’ అని అరిం. ఆంగో భాష ప్రరంభ్ంలో ఈ పదం 
‘సమకాల్లన్’ అనే అరాినికి దగొరగా ఉంద్ధ. పద్ధహేడు, పదిెనిమ్మదో శత్యబాం నుంచి ఆధునికత్, 
ఆధునికత్యవాదం అనే పారిభాష్టక పదాలు ప్రయోగంలోకి వచాియి. పారిశ్రామ్మక విపోవాన్ంత్రం నుండీ ఈ 
‘ఆధునికత్’ అనే పదం విసుృత్మైన్ వాడుకలోకి వచిింద్ధ.( బి.తిరుపతిరావు, 3) 
 
The Death of the Author (రచయిత్ మరణం): 
 సంప్రదాయ సాహిత్య విమరశకు ఒక కొత్ు సవాలుగా నిలుసూునే, సరికొత్ు ఆలోచన్ను అంద్ధంచిన్ 
భావన్ డెత్ ఆఫ్ ఆథ్ర్. దీనిా ఫ్రంచి సాహితీవత్ు Ronald Barthes (1915 –1980) 1968లో 
ప్రతిపాద్ధంచాడు. సాహిత్య విమరశ చేసేటపుపడు రచన్ను విశ్లోష్టంచేటపుపడు ఆ రచన్ రాస్టన్ వారి జీవిత్యనిా, 
ఆ రచన్ నేపలుయనిా కూడా పరిగణన్లోకి తీస్తకోవాలనేద్ధ సంప్రదాయ సాహిత్య విమరశలో ఒక పదితి. అయితే, 
రోన్యలి బార్ు ప్రకారం ఒక రచన్ వెలువరించేవరకే రచయిత్కు సంబంధ్ం ఉంటుంద్ధ. త్రావత్ ఆ రచన్ను 
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అత్డు చద్ధవి విమరిశంచిన్య రచయిత్తను, రచన్య నేపథ్యంతను సంబంధ్ం ల్లకుండా రచన్ను మాత్రమ 
విశ్లోష్టంచాలి. అంటే రచన్ వెలువడ్డన్ త్రావత్ రచయిత్ ఆలంకారికంగా మరణించిన్టేోన్ని, అందుకే దీనిా 
Death of author అనే పారిభాష్టక పదంత పిలవవచిన్న ఆయన్ అభిప్రయపడాిడు. Text కి ఉండే 
అనేకమైన్ అరాిలు అరిం చేస్తకోవడానికి ఈ విధాన్ం ఎంత్గానో తడపడుతుందన్న, సాహిత్య విమరశలో 
వస్తుగత్ సత్యయనిా ఆవిషకరించడానికి తడపడుతుందన్న భావించే విమరశవిధాన్ంగా చెపుపకోవచుి. సీత్యరాం 
(తెలంగాణ కవిత్వం) , అడూోరి రఘురామరాజు ( మైదాన్ం లోతులోోకి) జిలుకర శ్రీనివాస్ మొదలైన్ 
విమరశకులు తెలుగులో దీనిా ప్రచారం చేసే ప్రయత్ాం చేశారు.  
 
Magical realism ( మాంత్రిక వాసివికత్) 

 ‘‘విరోధాభాసమైన్ అంశాలను గాని చిత్ర విచిత్ర రూపాలను గాని పకకపకకనే నిలబెటిి, మామూలు 
వస్తువులను మారిమకత్వం ఆవిషకరించే కోణంలోంచి చూపుతూ ఒక అవాసువిక, సావపిాక అనుభూతిని 
స్తైరింపజేయడం, ఛాయాచిత్ర సదృశ వస్తు సావభావికత్ను ఒక సావపిాక దృశయంలాగా ప్రతిబింబించడం ఈ 
ప్రక్రియ లక్షణంగా విమరశకులు ( ఆడెపు లక్ష్మీపతి, తెలుగు సాహిత్య విమరశదరశన్ం, 999) భావిస్తున్యారు. 
అంతేకాకుండా దీనిలో  accurate detail, smooth photographic clarity, and portrayal of 
the 'magical' nature of the rational world. It reflects the uncanniness of people 
and our modern technological environment.1  ఉంటాయని కూడా వివరిస్తున్యారు. 

  
‘‘ఒక సమాజంలో రాజకీయ, సాంసకృతిక, ఆరిిక పరమైన్ మారుపలు చోటుచేస్తకుంటున్ాపుపడు 

మనిష్ట నిజ అస్టుత్వస్టితికి సంబంధంచిన్ సరిహ్దాు రేఖ్లూ చెరిగిపోత్యయి. అపపటి సంకిోషివాసువికత్ను 
సంపూరణంగా చిత్రించేందుకూ, సంధకాలంలోని సదరు సమాజపు సంక్షభిత్ చైత్న్యయనిా ప్రతిఫలింపజేసేందుకూ 
ఇలాంటి శలపపదితులను పాటిసాురని విమరశకులు భావిస్తున్యారు. 
 
Discourse –Counter Discourse ( ప్రవచనం – ప్రతిప్రవచనం): 
 పోస్తమిోడరిాజం వలో సాహిత్యంలో డ్డస్ కోర్స అనే పారిభాష్టక పదానికి విశ్లషమైన్ ఆదరణ 
లభిస్తుంద్ధ. ఏదైన్య ఒక విదాయవిషయకమైన్ అంశంపై లోతుగా చరిించడానిా Discourse  అంటారు. కొనిా 
భావాలతనే కొన్సాగించే ఒక ఆలోచన్యధార అనూచాన్ంగా కొన్సాగుతూ ఉంటుంద్ధ. దీనిా ‘ప్రవచన్ం’ అని 
కూడా అనువాదం చేస్తకోవచుినేమో.  సాహిత్యంలో సంప్రదాయ భావాలతనే చూడాలనేదొక డ్డస్ కోర్స గా 
చెపొపచుి. అలాగే, సాహిత్యం దావరా సాంసకృతిక సంబంధాలను పరిగణన్లోకి తీస్తకొనేటపుపడు 
మారికూస్తిలు గతిత్యరికక, చారిత్రక భౌతిక వాద దృష్టిత చూస్తుంటారు. ఇకకడ చూడిం అనేద్ధ దానిా 

                                                           
1 Bowers, Maggie Ann (November 4, 2004). Magic(al) Realism. New York: Routledge. ISBN 978-0-415-26854-7. 
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విశ్లోష్టంచడం, అధ్యయన్ం చేయడం, అనువరిుంచడం మొదలైన్ భావాలత అవగాహ్న్ చేస్తకోవాలి. 
మారికూజం, మోడరిాజం,  పోస్ి మోడరిాజం మొదలైన్వి వచిిన్ త్రావత్ ‘Discourse’ అనే పారిభాష్టక 
పదానికి సాహిత్య విమరశలో లోతైన్ అరిం ఏరపడ్డంద్ధ. 
  
ద్రవాధునికత్ (Liquid Modernity):  
 ప్రపంచీకరణ నేపథ్యంలో తెలుగు సాహిత్య పరిశోధ్న్, విమరశలోో ఆధునిక, ఉత్ురాధునిక వాదాల 
గురించిన్ చరి కనిపిస్తుంద్ధ. దీనిత పాటు ద్రవాధునికత్ (Liquid modernity) అనే పారిభాష్టక పదం 
కూడా వయవహారంలోకి వచిింద్ధ. దీనేా గతించిన్ ఆధునికత్ అనే అరింలో Late modernity  అనే పదంత 
ప్రయోగిస్తున్యారు. ఇద్ధ ప్రపంచీకరణ నేపథ్యంలోనే వచిింద్ధ. 
 
 పోలెండ్ కి చెంద్ధన్ సామాజిక శాస్త్రవత్ు జిగమంట్స బౌమన్ (Zygmunt Bauman, (1925-) 
Liquid Modernity అనే పుసుకం2 (2000) దావరా ఈ భావన్ వచిింద్ధ. బౌమన్ స్తమారు 57 పుసుకాలు 
రాశాడు. వాటిలో అత్యధక శాత్ం ప్రపంచీకరణ (Globalization), ఆధునికత్ (Modernity), 
ఉత్ురాధునికత్ ( Post Modernity) లకు సంబంధంచిన్వ.  
  

మారుతున్ా ప్రపంచానిా అరిం చేస్తకోవడానికి ఘన్యధునికత్((Solid Modernity), 
ద్రవాధునికత్  (Solid Modernity) అనే పారిభాష్టక పదాలను వాడుకున్యాడు. ఈ పదాలు అరిం 
కావాలంటే ఆధునికత్ ముందుగా అరిం కావాలని విమరశకులు అంటున్యారు. భౌతికంగా పారిశ్రామ్మక 
విపోవం, భావజాలపరంగా ఫ్రంచి విపోవం త్రావత్ ఆధునికత్ కనిపించసాగిందనేద్ధ ఒక అభిప్రయం. కాన్న, 
భౌమన్ ఆలోచన్లో సిలకాల సంబంధ్ంలో మారుప ఆధునికత్కి ప్రరంభ్ బిందువు. మనిష్ట జీవన్యభాయసం 
నుంచి సిలకాలాలు విడ్డవడటంత, అవి పరసపరం విడ్డవడటంత ఆధునికత్ మొదలైందంటాడు. 
   

‘‘ద్రవాధునికత్లో ప్రపంచీకరణ ఉంద్ధ; వలసలున్యాయి. సంచార జీవన్ం ఉంద్ధ; అంత్రాాలం ఉంద్ధ; 
సెల ఫోనోు ఉన్యాయి. జీవిత్ంలో మరుప అనేద్ధ ఇవాళ్ ‘శాశవత్’ పరిస్టితి. మారుప ల్లని గానుగ్నదాు పదితి ఇంక 
కుదరదు. ఏదో ఒక గత్ ఉదాహ్రణని అనుసరించటం ‘మంచిద్ధ’ కాదు. జాఞన్ం సంపాద్ధంచి, దానిమీదనే 
ఆధారపడటం ఇవాళ్ ‘తెలివైన్ ప్రతిపాదన్’ కాదు. అంటే ఏవో కొనిా స్టిరమైన్ అభిప్రయాలను అంటిప్టుికొని 
బ్రత్కటం గాక ఎపపటికపుపడు మారే పరిస్టితుల కనుగుణంగా మారుతూ పోవటమ నేటి జీవన్ విధాన్ంగా 
బౌమన్ గురిుంచాడు’’ అని పరిశోధ్కులు వివరిస్తున్యారు.   
 

                                                           
2 Zygmunt, B. (2000). Liquid modernity. Polity, Cambridge. ISBN 9780745624099 
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ముగంపు:  
Postmodernism:  

ఈ పదానిా అత్యయధునికవాదం, ఉత్ురాధునికవాదం, ఆధునికాన్ంత్రవాదం మొదలైన్ పారిభాష్టక 
పదాలుగా వయవహ్రిస్తున్యారు. ఉత్ుర ఆధునిక వాదం ( సాహిత్య విమరశ పదాల డ్డక్షన్రీ, పుట: 32) 
Structuralism: నిరామణవాదం. భాషాశాస్త్రం నుంచి తీస్తకున్ా కొనిా సూత్రాల ప్రకారం సాహిత్యయనిా, 
సమాజాన్నా, సంసకృతిన్న విశ్లోష్టంచే పదితి (సాహిత్య విమరశ పదాల డ్డక్షన్రీ, పుట: 95),  
Poststructuralism:  ఉత్ుర నిరామణ వాదం (సాహిత్య విమరశ పదాల డ్డక్షన్రీ, పుట: 36), 
Super structuralism: ఉపరిత్ల ప్రధాన్య వాదం (సాహిత్య విమరశ పదాల డ్డక్షన్రీ, పుట: 41), 
Reductionism: ఏకైక కారయ కారణ సంబంధ్ వాదం (సాహిత్య విమరశ పదాల డ్డక్షన్రీ, పుట: 45) 
సాహిత్య రచన్లోని సంక్షత్లను ఏదో ఒక కారణానిా ముందుంచుకుని దాని దావరానే రచన్ని విమరిశంచడం, 
రచన్లోని సంక్షషిత్లనిాంటికీ అదే కారణంలా కుద్ధంచి చెప్పప ధోరణి గా సాహిత్య విమరశ పదాల డ్డక్షన్రీ, 
పుట: 45 వివరిస్తుంద్ధ.  
Autobiographical fiction: ఒకొకకకసారి రచయిత్ త్న్ జీవిత్ంలో జరిగిన్ సంఘటన్లకే కొనిా కలపన్లు 
జ్యడ్డంచి రాసే ఆత్మకథ్ను ‘కాలపనిక ఆత్మకథ్’గా (సాహిత్య విమరశ పదాల డ్డక్షన్రీ, పుట: 52) భావిస్తున్యారు.  
 Eco criticism: (పరాయవరణ విమరశ)   
 ఇంకా ఇటువంటి పారిభాష్టక పదాలెనోా తెలుగుసాహిత్యంలో కనిపిస్తున్యాయి.  

ప్రపంచీకరణ నేపథ్యం వలో తెలుగు సాహిత్య బోధ్న్లోను, పరిశోధ్న్లోను, విమరశలోను నూత్న్ 
పారిభాష్టక పదజాల ప్రయోగాలు విసుృత్ంగా కనిపిస్తున్యాయి. ఇవి తెలుగు భాషాభివృద్ధికి ఎంత్గానో 
తడపడత్యయని భావించవచుి.  
ఆధారాలు: 

1. న్రస్టంహ్మూరిు, యు.ఎ. విశషి విమరశకుడు: సంపతుకమారాచారయ (వాయసం), 
http://eemaata.com/em/issues/201101/1671.html

?allinonepage=1 
2. న్ళ్ళని. ఎస్. ఎస్. సాహిత్య విమరశ పదాల డ్డక్షన్రి. హైదరాబాద్: రమశ్ పబిోకేషన్స, 1999. 
3. న్యగేశవరరావు, కె. (సంపా.). భారత్దేశ ఆరిిక వయవసి-సంపుటి-1. హైదరాబాదు:  

తెలుగు అకాడమ్మ, 2016. ( ప్రథ్మ ప్రచురణ: 2014). 
4. తిరుపతిరావు, బి. పోస్ి మోడరిాజం. హైదరాబాదు: హైదరాబాదు బుక్స ట్రస్ి,1999. 
5. పవన్ కుమార్, పమ్మమ. భాష: ప్రపంచీకరణ, సాినికీకరణ, ప్రపంచ సాినికీకరణల సంబంధ్ం 

(వాయసం).  
 https://sites.google.com/site/teluguparishodhana/5 
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6. మృణాలిని. స్ట., ఆన్ందన్.కె., చెన్ాకేశవరెడ్డి.జి. (నిరావహ్క సంపాదకులు),  లక్షమణ చక్రవరిు 
(సం.పా.). తెలుగు సాహిత్య విమరశ దరశన్ం (విజాఞన్ సరవసవం, పదకొండవ సంపుటం). 
హైదరాబాద్: కొమర్రాజు వంకట లక్షమణరావు విజాఞన్ సరవసవ కేంద్రం, పొటిి శ్రీరాములు తెలుగు 
విశవవిదాయలయం, 2016. 

7. వరభ్ద్రరావు, కొత్ుపలిో., రాఘవాచారుయలు. డ్డ. వి. కె., వరభ్ద్రశాస్త్రి, ముద్ధగొండ, (సంపాదకులు.). 
విశవసాహితి (విజాఞన్ సరవసవం, ఐదవ సంపుటం). హైదరాబాద్: కొమర్రాజు వంకట లక్షమణరావు 
విజాఞన్ సరవసవ కేంద్రం, పొటిి శ్రీరాములు తెలుగు విశవవిదాయలయం, 1994. 

8. వెంకటేశవరరావు, దారో. పున్రూమలాయంకన్ం. హైదరాబాదు: సొసైటి అండ్ ఎడుయకేషన్ల ట్రస్తి, 
2011. 

9. వెంకటేశవరరావు, దారో. బహుజన్ సాహిత్య దృకపథ్ం. హైదరాబాదు: సొసైటి అండ్ ఎడుయకేషన్ల 
ట్రస్తి, 2012. 

10. మంజుశ్రీ, ఎం. దళ్ళత్ కవిత్వం, కథ్లోో ప్రపంచీకరణ, ఆచారయ న్యగారాున్ విశవవిదాయలయం:  
పిహెచ్. డ్డ. స్టదిాంత్ గ్రంథ్ం (అముద్రిత్ం), 2014. 

11. Ramana Kanakasabha. Post-Colonial Socio-Cultural Reflections in 
Telugu Literature.  
http://waset.org/publications/10291/post-colonial-socio-cultural-
reflections-in-telugu-literature 

12. Robertson, Roland., Scholte, Jan Aarte, (Ed.)  Encyclopedia of 
Globalization (1-4 Volumes), New York: Routledge, 2007. 
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8. తెలుగు భాషాభివృద్ధి వ్యూహంగా అనువాదం 
డాకిర్ బాణాల భుజంగరెడ్డి 

అస్టసెింట్స ప్రొఫెసర్, తెలుగుశాఖ్, హైదరాబాదు విశవవిదాయలయం, హైదరాబాదు. 
<bbredy65@gmail.com> 

 

1.0. ఉపోద్యాత్ం:  
ఏ భాషైన్య రెండు విధాలుగా అభివృద్ధి చెందుతుంద్ధ. ఒకటి: త్న్లోని ప్రకృతి, ప్రత్యయాల నూత్న్ 

కలయికల దావరా కొత్ు పదాలు ఏరపడుత్యయి. కృదంత్యలు, త్ద్ధిత్యలు, శబాపలోవాలు ఇలా ఏరపడ్డన్వ. రెండు: 
ఇత్ర భాషా పదాలను ఆదాన్ం (borrowing), చేస్తకోవడంవలో, అనువాదం (translation), 
చేస్తకోవడంవలో, నూత్న్ పద సృష్టి (lexical coining) వలో కూడా నూత్న్ పదాలు ఏరపడత్యయి. లారీ, 
బస్తస, కారు, హోటలు, మోటరు మొదలైన్వి ఆదాన్ం దావరా తెలుగులో చేరాయి. న్లోధ్న్ం (black 
money), శ్లవత్పత్రం (white paper), పచిజెండా (green signal) మొదలైన్వి అనువాదం దావరా 
తెలుగులో చేరాయి. రాష్ట్రపతి, ఉపకారవత్న్ం, ద్రవయరాశ, గరిమన్యభి మొదలైన్వి నూత్న్ పద సృష్టి దావరా 
ఏరపడ్డన్వి.  

 
భాష అభివృద్ధి చెందే విధాన్యనిా గురించి ఇదారు భాషావత్ులు చెపిపన్ ఈ కింద్ధ మాటలు ఈ సందరభంలో 

గమనించదగొవి. ‘‘ ఏ భాష అయిన్య రెండు విధ్ములుగా ప్రుగుతూ ఉంటుంద్ధ. 1. సహ్జముగా దానికి గల 
శకిుని బటిి; 2. ఇత్ర భాషల ప్రభావము, సంపరకమును బటిిన్నా. సహ్జశకిు అన్గా, క్రొత్ు భావములను వయకుము 
చేయుటకు అద్ధవరకున్ా మాటలకు ప్రత్యయములను గాని అనుబంధ్ములను గాని చేరుికోగల శకిు.....ఇత్ర 
భాషల సంపరకమువలోనుగాన్న, ప్రభావము వలోనుగాని భాషాభివృద్ధి ఎటోు కలుగున్ంటే – చిన్ా జెలగా పుటిిన్ 
ఊటగడి మహాన్ద్ధగా ప్రవహించుటకు శాఖాన్దులు తడపడును. అటోే విదేశీయ పదములు భాషాభివృద్ధికి 
తడపడుత్వి. ’’ (సీత్యపతి 1970: 39) అని గిడుగు సీత్యపతిగారు అన్యారు. ‘‘ మాన్వ సమాజంలో 
అనునిత్యమూ ప్రుగుతున్ా అవసరాల దృషాియ భావావిషకరణ విధాన్యలలో ప్రధాన్ సాధ్న్మైన్ భాష 
ప్రుగుతుంద్ధ. సరికొత్ు మలుపులత మారుతుంద్ధ. అద్ధ సొంత్ వన్రులత కొంత్ ఎదగవచుి, పరభాషల 
సంసరంొత మరికొంత్ ప్రగవచుి. ఆ యా భాషా వయవహ్రుల అవసరాలపరమైన్ మౌలిక దృషీి, సవసాిన్ వష 
భాషా ప్రియత్వమూ, పాలక పాలిత్ సంబంధాలూ, పరభాషలపటోగల వాయమోహ్ వైముఖాయలూ మున్ాగు 
అనేకాంశాలపై ఏత్దాభషల పరమైన్ ఆదాన్ వైవిధ్యమూ, అభివృద్ధి విధాన్మూ ఆధారపడ్డ ఉంటాయి. (దొణపప 
1988: 67) అని తూమాటి దొణపపగారు అన్యారు. ‘‘అహేహ్యమన్య దేశీయం యత్ుదేవ ప్రయుజయతే’’ అని 
అన్యదేశ పదాల ప్రయోగానికి మన్ లాక్షణికులు అనుమతించారు (దొణపప 1988: 79). “You cannot 
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keep out foreign words as you keep out foreign manufactured goods. Perhaps 
Telugu accepts them more easily than any other Indian language and this will 
certainly help to make it a rival to Hindi in teaching science, medicine and 
engineering” (quoted by kusumakumari 2012 :86). కాబటిి, ఆదాన్యలదావరాగాన్న, 
అనువాదాలదావరా గాన్న తెలుగులో చేరిన్ అన్యదేశ పదాలు తెలుగు భాషాభివృద్ధికి కారణమయాయయనే 
చెపాపలి.  
భాషా ప్రణాళిక:  

ఏ భాషైన్య కాలక్రమంలో సొంత్ వన్రులతనూ, పరభాషల ప్రభావంతనూ సహ్జంగానే అభివృద్ధి 
చెందుతుంద్ధ. కాని, దానికి చాలా కాలం పడుతుంద్ధ. ఏదైన్య భాషను ప్రయత్ాపూరవకంగా త్కుకవ సమయంలో 
కూడా అభివృద్ధి చెయయవచుి. ప్రభుత్వంగాన్న, ప్రభుతేవత్ర సంసిలుగాన్న, వయకుులుగాన్న ఇలా ఒక భాషను 
ప్రయత్ా పూరవకంగా త్కుకవ కాలంలో అభివృద్ధి చెయయడానికీ, దాని వాడుకను విసురించడానికిగాన్న చేసే 
ప్రయత్యాలనే భాషా ప్రణాళ్ళక (Language Planning) అంటారు. ఈ భాషా ప్రణాళ్ళక రెండు రకాలు. 
ఒకటి: సాియి / హోదా ప్రణాళ్ళక (Status planning), రెండు: వన్రుల/ సామగ్రి ప్రణాళ్ళక (Corpus 
planning). 
1.1.1 స్టేటస్ పీానింగ్:  

ఒక భాషను ప్రయోగించే పరిధని విసుృత్ంచేస్ట దాని సాియిని ప్ంచితే అద్ధ సేిటస్ పాోనింగ్. 
ఉదాహ్రణకు, మాండలికంగా కేవలం నిత్యవవహారంలో మాత్రమ ఉపయోగిస్తున్ా భాషను ప్రమాణిక 
భాషగా నిరణయించి పాఠయపుసుకాలోోనూ, పరిపాలన్లోనూ, ప్రసార సాధ్న్యలోోనూ అధకార భాషగా అమలు 
చేయడానిా సేిటస్ పాోనింగ్ అంటారు.  
1.1.2. కారపస్ ప్రణాళిక: 

కారపస్ పాోనింగ్ లో మూడు అంశాలుంటాయి  .1 . Graphization,  2 . Standardization,  3.  
Modernization. ఒక భాషకు కొత్ుగా లిపిని ఏరపరచడానిా  ,ల్లదా ఇద్ధవరకే వాడుకలో ఉన్ా లిపిలో 
మారుపలుచేస్ట సంసకరించడానిా లిపి సంసకరణ )గ్రాఫైజేషన్( అంటారు  .ఒక ప్రంత్ంలో అనేక 

మాండలికా లు ఉన్ాపుపడు వాటిలో ఏదో ఒక మాండలికానిా ప్రమాణ భాషగా గురిుంచి దాని రూపానిా 
స్టిరీకరించడానిా ప్రమాణీకరణ )Standardization( అంటారు  .ఒక ప్రంత్ం మాండలికానిా ప్రమాణ 
భాషగా రూపొంద్ధన్ త్రువాత్ ఈ భాషను ఆధునిక అవసరాలకు అనుగుణంగా అభివృద్ధి చేస్ట 
ఆధునికీకరించడమ Modernization. కారపస్ పాోనింగ్ లో ఇదే అత్యంత్ కీలకమైంద్ధ  .ఎందుకంటే,  ఒక 
భాషను ఆధునికీకరించడం అంటే ఆధునిక అవసరాలకు త్గిన్టోుగా భాషలో నూత్న్ పదజాలానిా 
సృష్టించడం  ,పాత్ పదాలకే కొత్ు అరాిలను కలిపంచడం , నూత్న్ వాయకరణాలు రాయడం ,భాషలోని మొత్ుం 
పదజాలానికీ.సామెత్లకూ నిఘంటువులు త్యారు చెయయడం ,పదబంధాలకూ , “Language 
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development is the series of ongoing planned actions that a language community 
takes to ensure that its language continues to serve its changing social, cultural, 
political, economic and spiritual needs and goals.”   )  Suh Joseph Che  2011(  అని 
Suh Joseph Che అన్ా మాటలు ఈ సందరభంలో గమనించదగొవి . 
 
2. నూత్నపద కలపన పదితులు: 

తెలుగు భాషాభివృద్ధిలో 7 రకాల నూత్న్ పద కలపన్ పదితులు కనిపిస్తున్యాయి. అవి. 1. ఆదాన్ం 
(borrowing), 2. మ్మశ్ర ఆదాన్ం (loan blends), 3. ఆదాన్ అనువాదం (loan translation), 4. 
పాక్షకానువాదం (partial translation), 5. న్వన్యరి కలపన్ (semantic re-interpretation), 6. 
అరివిసురణ (semantic expansion), 7. నూత్న్పద సృష్టి (lexical coining) (Krishnamurti 
1984: 101-106) వటిలో ఆదాన్ అనువాదం, పాక్షకానువాదం, భావానువాదం అనే పదితులతపాటు 
అనువాద ప్రక్రియ తెలుగు భాషాభివృద్ధికి ఎలా తడపడ్డందో వివరించడమ ఈ పత్రం ఉదేాశం.   
3. అనువాద ప్రక్రియ – తెలుగు భాషాభివృద్ధి:  

న్న్ాయ కాలం నుంచి ఇపపటివరకు జరిగిన్ తెలుగు భాషాభివృద్ధిని పరిశీలించిన్టోయితే, న్న్ాయ 
కాలం నుంచే అనువాదం తెలుగు భాషాభివృద్ధికి తడపడ్డన్టుో మన్కు తెలుస్తుంద్ధ. సంసకృత్ మహాభారత్యనిా 
తెలుగులోకి అనువద్ధంచే సమయంలో న్న్ాయ, తికకన్, ఎర్రన్ మహాకవులు సంసకృత్ంలోని అనేక పదాలనూ, 
పదబంధాలనూ త్త్సమాల రూపంలో తెలుగు భాషలోకి ప్రవశప్టిి తెలుగు భాషకు స్టిర రూపాన్నా, ప్రమాణిక 
రూపాన్నా కలిపంచి తెలుగు భాషాభివృద్ధికి బాటలు వశారు. మారన్, పోత్న్, శ్రీన్యథుడు, ప్దాన్యద్ధ 
ప్రబంధ్కవులు కూడా సంసకృత్ కావాయలను తెలుగులోకి అనువద్ధంచేటపుపడు సంసకృత్ంలోని అనేక 
పదాలనూ, పదబంధాలనూ త్త్సమాల రూపంలో తెలుగు భాషలోకి ప్రవశప్టిారు. ప్రచీన్ తెలుగు కవుల 
కావాయనువాదాలవలో తెలుగు సాహిత్యమూ, దానితపాటు తెలుగు భాషా అభివృద్ధి చెందాయి. మహ్మదీయ 
రాజులైన్ కుతుబాషహీల, అసఫాాహీల పరిపాలన్ సమయంలో పరిపాలన్కు సబంధంచిన్ అనేక అరబీబ, పారసీ, 
తురీక పదాలు ఆదాన్యల రూపంలోనూ, అనువాదాల రూపంలోనూ తెలుగులో చేరి తెలుగు భాషకు 
పుష్టినిచాియి. కరారున్యమా, కౌలున్యమా, చిరున్యమా, రాజీన్యమా, ఫౌజాారు, జమీన్యారు, అమీన్యసబ్, 
మొదలైన్ పరోష అరబిక్స పదాలు తెలుగులో చేరాయి. ఖురానును తెలుగులోకి అనువద్ధంచడంవలో ఖురాను, 
ప్రవకు, మసీదు, న్మాజు, అజా, అలోా లాంటి పదాలు తెలుగులో చేరి తెలుగు భాషను స్తసంపన్ాం చేశాయి. 
అలాగే, బ్రిటీష్ణ వారు మన్దేశానికి వచిి మన్లిా పరిపాలించడం మొదలుప్టిిన్ త్రువాత్ ఇంగీోష్ణ భాష 
తెలుగు భాషను నిరంత్రాయంగా ప్రభావిత్ం చేసూు తెలుగు భాష అభివృద్ధికి తడపతున్ాద్ధ. ఇంగీోష్ణ బైబిలు 
అనువాదం ఇంగీోష్ణ భాషాభివృద్ధికి తడపడ్డన్టోుగానే తెలుగు బైబిలు అనువాదాలు కూడా తెలుగు భాషలో కొత్ు 
పదాలనూ, పదబంధాలను ప్రవశప్టిి తెలుగు భాషాభివృద్ధికి తడపతున్యాయి. బాపిుజం, ఙ్ఞఞన్ సాాన్ం, సవసిత్ 
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కూటాలు, స్తవారు, ఎహోవా, ఏస్త క్రీస్తు, బిషప్, ఫాదర్, చరిి మొదలైన్ పదాలు బైబిలు అనువాదాల దావరా 
తెలుగులో చేరాయి.  

 
ఇంగీోష్ణ - తెలుగు ద్ధవభాషా నిఘంటు నిరామణంలో కూడా అనువాదం ఎంత ఉపయోగపడ్డంద్ధ. 

నిఘంటువులూ, పదకోశాలూ నిరిమంచడం భాషాభివృద్ధిలో భాగమ. తెలుగు అకాడమ్మ Concise Oxford 
Dictionary ని తెలుగులోకి అనువద్ధంపజేస్టంద్ధ. భౌతిక, రసాయన్, జీవ, భాషాద్ధ శాసాాలకు పారిభాష్టక 
పదకోశాలను ద్ధవభాషా నిఘంటువుల రూపంలో త్యారుచేయించింద్ధ. ఆంగోంలోని అనేక శాస్త్ర గ్రంలులను 
అనువాదం చేయించి తెలుగు భాషాభివృద్ధికీ, ఆధునికీకరణకు కృష్ట చేస్టంద్ధ, చేస్తున్ాద్ధ. ద్రావిడ 
విశవవిదాయలయంలోని ప్రసారాంగ శాఖ్, పొటిి శ్రీరాములు తెలుగు విశవవిదాయలయంలోని ప్రచురణల విభాగం, 
నేషన్ల బుక్స ట్రస్తి, కేంద్ర సాహిత్య అకాడమ్మ, నేషన్ల ట్రానేసేషన్ మ్మషన్, రషాయలోని రాదుగ, ప్రగతి 
ప్రచుణాలయాలతపాటు అనేక ప్రచురణ సంసిలు ఇత్ర భాషలనుంచి అనేక గ్రంలులను తెలుగులోకి 
అనువద్ధంపజేస్ట ప్రచురించి తెలుగు సాహిత్యంతపాటు తెలుగు భాషాభివృద్ధికి పాటుపడుతున్యాయి. తెలుగు 
ద్ధన్, వార, పక్ష పత్రికలు, రేడ్డయో, టీవ ఛాన్ళ్ళళ ప్రతిరోజు అనేక అంత్రాాతీయ వారులనూ, కథ్న్యలనూ 
ఇంగీోష్ణనుంచి అపపటికపుపడు శరవగంత అనువాదం చేస్ట ఎనోానూత్న్ పదాలను కలిపంచడం దావరా తెలుగు 
భాషాభివృద్ధికీ, ఆధునికీకరణకూ ఇతధకంగా సహాయపడుతున్యాయి.  

 
భాషా సాహిత్య రంగాలతపాటు గణిత్, భౌతిక, రసాయన్, జీవశాస్త్ర రంగాలోోనూ, సామాజిక 

శాసాాల రంగంలోనూ, మాన్వయ శాసాాల రంగంలోనూ, పరిపాలన్య, న్యయయ రంగాలోోనూ, 
వైదయరంగంలోనూ, పత్రికా రంగంలోనూ, స్టనిమారంగంలోనూ, క్రీడా రంగంలోనూ, ఇంకా అనేక ఇత్ర 
రంగాలోోనూ నూత్న్ పద కలపన్కు అవకాశం కలిపంచి తెలుగు భాష అభివృద్ధికి అనువాదం ఎంత్గానో 
తడపడుతున్ాద్ధ. ఇకకడ ప్పర్కన్ా రంగాలలో  ఆదాన్ అనువాదం, పాక్షకానువాదం, భావానువాదం పదితిలో 
కలిపంచబడ్డన్ నూత్న్ పదాలు మచుికు కొనిా:  
4.1 ఆదాన్ అనువాదం (loan translation / calquing): 

ఇత్ర భాషలోోని పదబంధాలను పద పదానువాదం చెయయడంమ ఆదాన్ అనువాదం. ఉదాహ్రణలు: 
సామాజిక భాషా శాస్త్రం (Socio linguistics), అనువరిుత్ భాషాశాస్త్రం (Applied linguistics), భాషా 
ప్రణాళ్ళక (Language Planning), ప్రమాణీకరణ (Standardization), ఆధునికీకరణ /న్వకరణ 
(Modernization), పరాయయ పదకోశం (Dictionary of synonyms), వుయత్పతిు పదకోశం 
(Etymological dictionary), గుపునిరామణం (deep structure), వయకునిరామణం (surface 
structure), సామాన్య వాకయం (simple sentence), సంయుకువాకయం, (compound sentence).  
నుడికారాల ఆద్యన అనువాదం ( loan translation of idioms):  
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ఆదాన్ అనువాద పదితిలోనే నుడ్డకారాలను అనువాదం చెయయడం. ఉదాహ్రణలు: కలంపోటు (pen 
stroke), కుంటి సాకులు (lame excuses), మొసలి కన్నారు (crocodile tears), స్తడ్డగాలి పరయటన్ 
(whirlwind tour), కాగిత్ం పులి (paper tiger), బాల్లి త్నుా (to kick the bucket), తెలో ఏనుగు 
(white elephant), పూల పానుప (bed of flowers) మొదలైన్వి. 
4.2 భావానువాదం (conceptual translation):  

ఇంగీోష్ణ పదాలకు భావ సమాన్యరికాలను కలిపంచడమ భావానువాదం. ఉదాహ్రణలు: విఙ్ఞఞన్ 
సరవసవం (Encyclopedia), పదప్రయోగ కోశం (Concordance), సంబంధ పదకోశం 
(Thesaurus), విశవవిదాయలయం (University), సంపాదకుడు (Editor), న్యమీాకరణం 
(Nominalization), బీజగణిత్ (Algebra), కలన్గణిత్ం (Calculus), ప్రమయాలు (Functions).  
నుడికారాల భావానువాదం (conceptual translation of idioms): 

త్ల దూరుి (poke one’s nose), చేయి త్డుపు (grease one’s palm), కాకమమ కథ్లు / 
పిటికథ్లు (cock and bull stories), నిరసన్ ద్ధన్ం (black day), కొరకరాని కొయయ (hard nut to 
crack), ఒకక మాటలో / కుోపుంగా (in a nutshell) గొపపలు/ బడాయిలు (tall talk) మొదలైన్వి. 
4.3 పాక్షికానువాదం (partial translation): 

మూలభాషలోని పదబంధ్ంలో ఉన్ా ఒక పదానిా ఆదాన్ం చేస్తకోవడం, మరో పదానిా అనువాదం 
చెయయడానిా పాక్షకానువాదం అంటారు. ఉదాహ్రణలు: పారోమెంటు సభుయడు (member of 
parliament), ప్రపంచ బాయంకు (world bank), ఐదు న్క్షత్రాల హోటల (five star hotel), చిన్ా 
త్రహా పరిశ్రమ (small scale industry), చిన్ా మొత్యుల పొదుపు (small savings) మొదలైన్వి.  
నుడికారాల పాక్షికానువాదం (partial translation idioms): 

టీ కపుపలో తుఫాను (storm in a tea cup) మొదలైన్వి. 
 
పాక్షిక భావానువాదం (conceptual partial translation):  

మూల భాషలోని పదబంధ్ంలోని ఒక పదానిా పదానువాదం చెయయడం మర్క పదానిా 
భావానువాదం చెయయడం. ఉదాహ్రణలు: ప్రచఛన్ా యుదిం (cold war), అంత్రుయదిం (civil war)  
ముగంపు:  

వివిధ్ రంగాలోో అనువాదం దావరా తెలుగు భాషలో ఎనిా నూత్న్ పదాలూ, నుడ్డకారాలూ తెలుగు 
భాషలో చేరాయో పైన్ ప్పర్కన్ా ఉదాహ్రణల వలో తెలుస్తుంద్ధ.  పైన్ ప్పర్కన్ా ఉదాహ్రణల జాబిత్య సమగ్రం 
కాదు, మచుి మాత్రమ.  పై ఉదాహ్రణలిా చూస్తుంటే, అనువాదం ల్లకుండా తెలుగు భాషాభివృద్ధి 
అసాధ్యమమో అనిపిస్తున్ాద్ధ. అనువాదం అనేద్ధ మన్కే కాదు ఏ జాతికైన్య ఎంత్ అవసరమో ఈ కింద్ధ Paul 
Engel గారి మాటలిా చద్ధవితే తెలుస్తుంద్ధ. “As the world shrinks together like an aging 
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orange and all people in all cultures move closer together (however reluctantly 
and suspiciously) it may be that the crucial sentence for our remaining years on 
the earth may be very simply TRANSLATE OR DIE”  
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9. తెలుగు పత్రికల భాష-అభివృద్ధి వ్యూహాలు 

డా. జి. బాలశ్రీనివాసమూరిు 
అస్టసెింట్స ప్రొఫెసర్, తెలంగాణ విశవవిదాయలయం, డ్డచ్ పలి.ో 

 
 ఈ పత్రంలోని అసలు సంగతిలోకి వెళ్ళళముందు- ప్రస్తుత్ ఎలకాానిక్స మీడ్డయా ప్రతిక్షణ ప్రభ్ంజన్ంలో 
పత్రికలు ఎటోా వచాియి? ఈ తుపాను ముందు ప్రింట్స మీడ్డయా త్టుికొని నిలబడుతుందా? అనే సందేహాలకు 
కొనిా సమాధాన్యలు చెపుపకోవాలి. ఆ మధ్యకాలంలో ఒక బ్రిటన్ దేశపు సీనియర్ పాత్రికేయుడు ప్రకటించిన్ 
వాయసం ప్రకారం; మన్ దేశంలో 2000-2010 సంవత్సరాల మధ్య ద్ధన్పత్రికల విక్రయం బాగా ప్రిగింద్ధ. 
ప్రపంచ వారాు పత్రికల సంఘం అంచన్యలను ఉటంకిసూు ఈ అభిప్రయానిా వెలోడ్డంచారాయన్. మన్ దేశంలో 
అనునిత్యం 63 కోటో మంద్ధ ఏదో ఒక సాియిలో ద్ధన్ చదువువుచున్యారు. ప్రకటించిన్ దశాబిాకాలంలో కాలంలో 
పత్రికల సరుకయల్లషన్ రమారమ్మ 46 శాత్ం ప్రిగింద్ధ. ఇరువై న్యలుగు గంటల వారాు ఛాన్యళ్ళళ ఉధ్ృత్మైన్ 
కాలంలోనూ ద్ధన్ పత్రికల సరుకయల్లషన్ త్గొక పోవడం గొపప విశ్లషం. అయితే ప్రపంచ వాయపుంగా ఈ 
పరిణామం ల్లదు. భారత్దేశంలో మాత్రం ద్ధన్పత్రికల సాున్ం చెకుక చెదరల్లదు. ఇంటర్ నెట్స పత్రికలు 
న్యమమాత్రమ అయిపోతే, ఇంటింటికి ఉదయమ చేరే పత్రికలు మాత్రం త్మ కీలక భూమ్మకను 
కాపాడుకుంటున్యాయి. ఇదీ ద్ధన్పత్రికాభిమానులందరూ హ్రిషంచదగిన్ పరిణామాం. 2000-2010 మధ్య 
కాలంలో తెలుగులో రెండు ద్ధన్ పత్రికలు ప్రరంభ్మయాయయి. అందులో ఒక పత్రిక రెండవ అత్యధక 
సరుకయల్లషన్ గల తెలుగు పత్రిక సాియిని అందుకున్ాద్ధ. ఇదే కాలంలో మూత్బడ్డన్ మరో రెండు పాత్ తెలుగు 
ద్ధన్ పత్రికలు పున్రుదిరణ కూడా జరిగింద్ధ. ఈ రెండ్డంటిలో ఒకటి మన్ పూరవ వైభ్వానిా సైత్ం అధగమ్మంచి 
సరుకయల్లషన్ లో మూడవ సాిన్యనిా చేరింద్ధ. న్యలుగు దశాబాాలుగా అత్యధక ప్రతుల సరుకయల్లషన్ లో 
కొన్సాగుతున్ా మర్క తెలుగు ద్ధన్ పత్రిక ఆ దశాబిా కాల వయవధలో పలు నూత్న్ ఎడ్డషన్ోను ప్రరంభించింద్ధ. 
పత్రిక ప్రధాన్ పుటలోో గుణాత్మకమైన్ మారుపను తీస్తకొచిింద్ధ. 

 
గ్రామీణ నిరుప్పదలు మొదలుకొని పటిణలలోని మధ్యత్రగతి, ధ్నిక వరాొల వరకు అందరూ 

ద్ధన్పత్రికను చదువుతున్యారు. వార, మాస, పక్ష పత్రికలు చూపించని భాషా సంబంధ్ ప్రభావాలు ద్ధన్ పత్రికల 
దావరా కలుగుత్యయి. పాఠకుడు పత్రికలోని భాషలో ప్రధాన్ంగా ప్రభావితుడై ఇంటో్లనూ, బయట ఉదోయగ- 
వాయపార వయవహారాలలోనూ దానినే ప్రయోగిసాురు. గత్ కొంత్ కాలంగా తెలుగు పత్రిక భాషపై కొంత్మంద్ధ 
మధావులు, భాషావత్ులు, పరిశోధ్కులు, సాధారణ పాఠకులు కూడా విమరశలు వినిపించడం తెలిస్టందే. పత్రికా 
భాష లిఖిత్ భాష నుండ్డ మౌఖిక భాషకు చేరుకున్ాదన్న, అన్యదేశయ పదవినిమయం విచిలవిడ్డగా 
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కొన్సాగుతున్ాదన్న, ల్లఖ్న్ దోషాలు అంత్ తీవ్రసాియికి చేరుకున్యాయన్న ఆ విమరశల కోలక సారాంశం. 
నిజమ, అయితే ఇటీవల కాలంలో తెలుగు పత్రికా భాషలో కన్బడుతున్ా గుణాత్మక పరిణామాలిా విమరశకులు 
నిజంగా గురిుస్తున్యారా? ఒకవళ్ విమరశకుల్ల కనుక నిశత్ంగా దృష్టి ప్డ్డతే ప్రశంసన్నయమైన్ అంశాలూ 
కన్బడత్యయి. 

 
ఎంత జటిలమైన్ ఆంగో సాంకేతిక పదాలను చకకగా అనువద్ధంచడం ప్రశంసన్నయమ కదా! ఇటీవల 

కాలంలో ఇటువంటి ఎనోా అనువాదాలు కన్బడుతున్యాయి. ఇంగీోష్ణలో ఇటీవలికాలంలో బాగా ప్రచారానిా 
పొందుతున్ామాట “వైఫై” దీనిా తెలుగు పాత్రికేయులు “నిసుంత్రజాలం” అని అనువద్ధంచారు. ఇక-
ఇంటరెాట్స ను “అంత్రాాలం”గా అనువద్ధంచడమూ అద్ధ తెలుగులో ఇంటరెాట్స సాియిలో వినిమయానిా 
అందుకోవడమూ అను భావంలో ఉన్ావ. ఎంత కాలంగా అనువాదానికి అందకుండా ఉన్ా సంప్రదాయిక 
ఆంగోపదాలిాసైత్ం తెలుగు పాత్రికేయులు ఔచితీవంత్ంగా అనువద్ధంచారు. ప్రోట్లకాల ను “శషాిచారం” 
అన్యారు. ఎంత్టి భావస్తైరక అనువాదం! 

 
మర్క ప్రశంసన్నయమైన్ పరిణామం వారాు శీరిషకల కూరుపలో కన్బడుతంద్ధ. లలో భాషా 

రహ్సాయలు తెలిస్టన్ విదావంస్తలు తెలుగు ద్ధన్పత్రికలలో కీలకసాియులోో ఉన్ా రోజులోో పత్యక శీరిషకలు 
యాంత్రిక పదితిలో ఉండడం కన్బడుతుంద్ధ. బహుశా, ఇంగీోష్ణలో .....నూయస్ ఏజన్నసల నుండ్డ ఉన్ాద్ధ 
ఉన్ాటుిగా వారులిా అనువద్ధంచడం వలో ఈ స్టితి ఏరపడ్డ ఉంటుంద్ధ. అయితే 1990ల నుండ్డ వారాు శీరిషకలోో 
యాంత్రికత్ పోయి ఆలంకారిక పదితి వచిింద్ధ. అద్ధ ఈ శత్యబిా ఆరంభ్ం నుండ్డ మరింత్ అందంగా వికస్టసూు 
వచిింద్ధ. ప్రస్టది పత్రికా సంపాదకుడు, రచయిత్ న్ండూరి రామమోహ్న్రావు మరణించిన్పుడు ఒక ద్ధన్పత్రిక 
“న్వావత్యరం సమాపుం” అని శీరిషకను ఏరపరిిన్ న్ండూరివారి ప్రస్టది రచన్లోో న్రావత్యరం ఒకటి.ప్రస్టది 
కవి, విమరశకులు వగుంటమోహ్న్ ప్రసాద్ కనుా మూస్టన్పుడు “నువవ” “మో” వెళ్ళళపోయావు” అని ఒక 
పత్రిక వారాు శీరిషక వస్టంద్ధ. వగుంట మోహ్న్ ప్రసాద్ ‘మో’ అన్ా కలంప్పరుతనూ ప్రస్టదిులు. ఇటోాంటి మరినిా 
ఉదాహ్రణలిా కూడా ప్పర్కన్వచుి. ఇదంత్య ప్రసంశన్నయత్ త్యలూకు పారశేం. 

 
తెలుగు పత్రికల భాషలో దోషాలు వెలువడుతున్యాయన్ాద్ధ అంగీకరించవలస్టన్ సత్యమ. న్యటి 

పత్రికలత పోలిి నేటి తెలుగు ద్ధన్పత్రికల భాషా లోపాలిా సమీక్షంచడంలో ఆక్షేపించవలస్టన్ద్ధ ల్లదు. అయితే 
న్యటి-నేటి ద్ధన్పత్రికల నిడ్డవికే, న్యటి సాంసకృతిక వాత్యవరణానిా కూడా ఇకకడ గురుు చేస్తకోవాలి. అపపటి 
హైదరాబాద్ సంసిాన్ంలో 1940లలో మీజాన్ ప్పరుత ఒక ద్ధన్పత్రిక మూడు భాషలోో ప్రచురణ పొందేద్ధ. 
అందులో తెలుగు మీజాన్ కు ప్రముఖ్ సాహితీవత్ు అడవి బాపిరాజు సంపాదకులు. ఆయన్ కవి, పండ్డతులు 
కూడా. ఇపపటి జిలోా టాబాోయిడ్ లో సగం కన్యా త్కుకవవ పుటలత వెలువడ్డన్ ఆ పత్రికకకు రాంభ్టో 
కృషణమూరిు, తిరుమల రామచంద్ర, విదావన్ విశవం, శ్రీనివాస శరోమణి... వంటి ఉదాండ పండ్డతులు ఉప 
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సంపాదకులు. న్యరో వెంకటేశవరరావు ఆంధ్రజ్యయతి  సంపాదకత్యవనిా చేపటిిన్ రోజులోో దాదాపు ఆయన్కు 
సమవుజీా అయిన్ న్ండూరి రామమోహ్న్ వంటి పలువురు సహాయకులుగా ఉన్యారు. ఆ రోజులోో పత్రికలో 
ప్రచురణ పొంద్ధన్ ప్రతిపదంపైన్య పాత్రికేయులకు గటిి పటిింపు ఉండేద్ధ. ఒక పదానిా ప్రయోగించేముందు 
పాత్రికేయుల మధ్య చరిలు జరిగేవి.  పద ప్రయోగంపై పాఠకులోోనూ ఆసకిు ఉండేద్ధ. అపప్రయోగాలుగా 
భావించిన్ మాటలిా పండ్డతులైన్ పాఠకులు ఎంత్మాత్రం సహించనిరోజులవి. ఇటువంటివి పత్రికలో 
కన్బడ్డన్ వెంటనే సంపాదక వరాొనికి పాఠక ల్లఖ్లు వెళాళలి. ఇపుపడు అంత్టి సపందన్ ఎకబాకైన్య 
కన్బడుతందా? ద్ధన్ పత్రికలో అన్నా కలిపి డజన్ోకొద్ధా పుటలు, వాటిని తీరికగా అమరేి సమయం ఉండదు. 
స్టబబంద్ధ సంఖ్యకూడా చాలా సందరాభలోో త్కుకవ. పాత్రికేయులుగా వృతిులో చేరుతున్ా వారికి తెలుగు 
సాంసకృతిక భాషా సాహిత్య నేపథ్యం బలంగా ఉంటుందన్ా విశావసం ల్లదు. ఈ క్రమంలో బాగా దోషాలు 
త్పపడంల్లదు. 

 
పత్రికా భాషలో ప్రమాణాలు పత్న్మవుతున్యాయన్ా విమరాశ బలపడేందుకు కొనిా కారణాలు 

కన్బడత్యయి. ఇద్ధవరకే ఈ అంశాలిా ప్రసాువించిన్య, మరింత్ వివరంగా చరిించడమూ అవసరమ. 
 
1. 1991 త్రువాత్ మన్దేశంలో ప్రరంభ్మైన్ ఆరిిక సంసకరణలు సమాజపు ఆలోచన్లో ో
సంచలన్మైన్ మారుపలిా తీస్తకొని వచాియి. రమారమ్మ అదే కాలంలో ప్రరంభ్మైన్ ప్రపంచీకరణ ప్రక్రియ 
ఈ మారుపలిా బలపరిింద్ధ. గత్ంలో చదువు విజాఞన్ సాధ్న్కు మారొంగా భావించేవారు ప్రపంచీకరణ త్రువాత్ 
దానిా, ధ్న్ సంపాదన్లకు వాహికగా భావించడం ప్రిగింద్ధ. దీనిలో నిబదిత్త సాహిత్యయనిా చద్ధవవారి సంఖ్య 
త్గొుముఖ్ం పటిింద్ధ. క్రమపి సాహిత్యయనిా చద్ధవ యువపాఠకుల సంఖ్య కూడా బాగా ప్రుగుతంద్ధ. ఇటువంటి 
సమయంలో ప్రపంచీకరణ త్రానికి చెంద్ధన్వారే కనుక బాగా బలహీన్త్ల ప్రభావం అనివారయంగా మారింద్ధ. 
అయితే పత్రికా ప్రచురణలో త్గిన్ సాంకేతికత్ను వినియోగించుకోవడంలో ఇదే యువ పాత్రికేయవరొం 
అదుభత్యలిా సృష్టిస్తుంద్ధ. 
 
2. తెలుగు ద్ధన్పత్రికలో (ఒకటీ అరా మ్మన్హాయించి) ప్రతేయకంగా భాషను సరిద్ధదేా యంత్రాంగం ల్లదు. 
దీనిత భాషా దోషాల పటో వయవసీికృత్మైన్ దృష్టి కరువైపోయింద్ధ. 
 
3. భాషా దోషాలు ఎనిా వెలువడ్డన్య సంఖాయధక పాఠకుల నుండ్డ సపషిమైన్ సపందన్ కొరవడడంత అవి 
తిరిగి తిరిగి కన్బడుతున్యాయి. 
 
4. యువ పాత్రికేయులు పలువురు టెలివిజన్ ఛాన్ళ్ళలో పనిచేస్తున్ా మౌఖిక భాషను వినియోగించడం 
అలవాటుగా మారుతుంద్ధ. అకకడ అదే భాషారీతి అవసరం. అయితే వారే ద్ధన్పత్రికలలో చేరితే, టెలివిజన్ 
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ఛాన్ళ్ళలో వాడ్డన్ భాషా ధోరణిని మారుికోవాలి. అద్ధ జరగడం ల్లదు. అందుకే ధోరణి బాగా 
బలహీన్పరుస్తుంద్ధ. 
5. ఇంగీోష్ణ భాషను ఔచిత్యంత సంబంధ్ం ల్లకుండా ద్ధన్పత్రికలోో వాడుతున్యారు. తెలుగు పదాలు 
ఉన్ాపపటికీ ఇటోా ఇంగీోష్ణ భాషను వినియోగించడంవలో స్తదీరఘకాల వయవధలో భాశకు ప్రమాదం కలుగుతుంద్ధ. 
  

ఇక తెలుగు పత్రికా భాషలో ప్రమాణాల ప్రుగుదలకోసం అనుసరించవలస్టన్ అభివృద్ధి వ్యయహాలు 
గురించి చరిిదాాం. (ఇకకడ ప్రసాువించిన్ అభివృద్ధి వ్యయహాలు కేవలం ఆదరాశలుగా ఉండకుండా 
ఆచరణాత్మకం చేసే అవకాశాలు పుషకలంగా ఉన్యాయని గురిుంచాలి.) 

1. ప్రముఖ్ పాత్రికేయుడు కె. రామచంద్రమూరిు ఇటీవలి కాలంలో రచించిన్ ఒక వాయసంలో గత్కాలపు 
చకకని ప్రయత్యానిా గురుుకు తెచాిరు. పొతూురు వెంకటేశవరరావు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రెస్ అకాడమీ 
ఛైరమన్ గా ఉన్ా కాలంన్యటి ప్రయత్ామద్ధ. పొతూురి సంపాదకులు, భాషావత్ులత ఒక సంఘానిా 
ఏరాపటు చేశారు. కొత్ుగా తెలుగు ద్ధన్ పత్రికలోో వాడుకలోకి వస్తున్ా మాటలను పరిశీలించి, రూఢి 
చేస్ట ఒక .....లాగా సంపాదకులకు పంపించే వారట. అయితే కొద్ధారోజులోోనే కృష్ట ఆగిపోయింద్ధ.  

2. ప్రతి పత్రిక ఒక “రీడర్స ఎడ్డటర్”ను ఏరాపటు చేస్తకోవాలి. ప్రముఖ్ ఇంగీోష్ణ ద్ధన్పత్రిక “ద్ధ హిందూ” 
మొటిమొదట ఈ త్రహాలో నియామకానిా జరిపిన్టిు చెబుత్యరు. త్మ పత్రికలో వచిిన్ భాషా 
సంబంధ్మైన్ దోషాలిా ఎవరైన్య గురిుసేు వాటి విశ్లోషణ జరపడం. భాషా దోషాలు పున్రావృత్ం 
కాకుండా చూడడం రీడర్స ఎడ్డటర్ బాధ్యత్లయాయయి. 

3. ప్రతి పత్రికలోనూ ఒఅకరిదారు విదావంస్తలత కూడ్డన్ భాషా విభాగం ఉండడం అవసరం. పదవ 
విరమణ పొంద్ధన్ ప్రసారమాధ్యమాల నిపుణులను, రిటైరి్ ఆచారుయలను ఈ విభాగానికి ఎంపిక 
చేస్తకోవడం మంచిద్ధ. 

4. ప్రతి పత్రిక విధగా త్న్దైన్ శైల్ల పత్రానిా త్యారు చేస్తకోవాలి. త్పపకుండా ఈ శైల్లపత్రం ప్రకారమ 
వారాు, వాయఖ్య, సంపాదకీయ రచన్లు రూపొందాలి. శైల్ల పత్రానిా అనుసరించడం అనివారయంగా 
భావించాలి. న్యరోవెంకటేశవరరావు, న్ండూరిరామమోహ్న్రావు, రాంభ్టో కృషణమూరిు వంటి 
మొన్ాటి త్రం పాత్రికేయ మధావులు శైల్ల పత్రరచన్లో గొపప ఆదరాశలిా నెలకొలాపరు. 

5. పత్రికా ప్రచురణలో వాడుకలో ఉన్ా మాటలను సీవకరించడం మంచిద్ధ. ఈ సందరభంలో బహు 
భాషావత్ు, భారత్ మాజీ ప్రధాని గౌ. పాములపరిు వెంకట న్రస్టంహ్రావు చెపిపన్ అంశాలిా 
ప్రసాువించుకోవాలి. టెలివిజన్ అనే మాటకు వెలుగు పదానిా ఏరపరాిలనుకుంటే, ఆ టెలివిజన్ ను 
గ్రామం మధ్యలో ప్టిి ఎకుకవమంద్ధ ప్రజలు ఏ పదానిా పలుకుత్యరో చూడాలి. దానేా స్టసలైన్ పదంగా 
వాడుకోవాలి. పలు సందరాభలకు న్రస్టంహ్రావుగారు చేస్టన్ సూచన్ చకకగా భాషాభివృద్ధి సూత్రంగా 
ఉపకరిస్తుంద్ధ. 
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తెలుగు పత్రికల ప్రరంభాల దశలో ద్ధన్వరుమాని అనే పత్రిక “టెలిగ్రామ్”ను మెరుపు త్పాలా ఈ 
అనువద్ధంచిందట. నిజంగా ఎంత్మంద్ధ అనువాదం ఇటువంటి ప్రయోగాలలో భాషా అనూహ్య సాియిలో 
అభివృద్ధి చెందుతుంద్ధ. 

 
అత్యంత్ కృత్క అనువాదాలను త్గిొంచడం దావరా పాఠకుల భాషాభిరుచిని త్గిొంచవదాని సామాన్య 

పాఠకులు అభిప్రయ పడడం ఈ వాయస రచయిత్ సవయంగా పరిశీలించాడు. “ఔటర్ రింగ్ రోడ్”ను 
“బాహ్యవలయ రహాదారి” అన్న, రైల్లవట్రాక్స ను “ఇనుపదారి” అన్న అనువద్ధంచడం అతికృత్క  అనువాదాల 
కోవలోకే చేరుతుంద్ధ. 

 
పత్రికా సంసిల నిబదిత్, పాఠకుల సపందన్, పాత్రికేయుల అభ్యసన్ సాధ్న్ల దావరా తెలుగు భాష 

ఆదరశవంత్మైన్ రీతిలో అభివృద్ధి చెందుతుందని అంచన్యవయడం అత్యయశ ఎంత్మాత్రం కాదు. 
 

••••• 
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10. తెలుగు పదమాలిక (WordNet): ఒక అంత్రాాల పరాూయ పదకోశం 
M C కేశవ మూరిు, ద్రావిడ విశవవిదాయలయం, కుపపం 

<kesavamurty.mc@gmail.com> 

పదమాలిక గుర్థంచి 
తెలుగు పదమాలిక ఒక అంత్రాాల పదకోశ భాండాగారం. ఇద్ధ ఒక మాన్స్టక భాషాశాస్త్ర సూత్రాలను 

అనుసరించి రూపొంద్ధంచిన్ అకారాద్ధ నిఘంటువు. ఇద్ధ పదసంబంధ్మైన్ అరాిలను సవివరంగా అంద్ధస్తుంద్ధ. 
పదాల మధ్య ఉన్ా వివిధ్ రకాలయిన్ సంబంధాలను తెలియజేస్తుంద్ధ.  తెలుగు పదమాలిక అనేద్ధ ద్రావిడ 
పదమాలికలో అంత్రాభగం. ద్రావిడ పదమాలిక అనేద్ధ ఇండోవర్డ్ నెట్స లో ఒక భాగము. ఇండోవర్డ్ నెట్స 
అనేద్ధ ఒక భారతీయ వర్డ్ నెట్స ల సముదాయము. తెలుగు పదమాలిక, హిందీ పదమాలిక విసురణ పదతాి 
ఆధారంగా అభివృద్ధిపరచబడుతున్ాద్ధ. ఈ పదమాలిక ఐ.ఐ.టి బాంబే వారు ఇచిిన్ టూలస సహాయంత 
అభివృద్ధిపరచబడుతున్ాద్ధ. 

 
ఎవరైన్య వినియోగదారు ఈ పదమాలికను ఉపయోగించి తెలుగు పదానిా శోధంచి దాని అరాినిా 

పొందవచుి. దీనికితడు వెతికిన్ పదానికి సంబంధంచిన్ వాయకరణాంశాలైన్ న్యమవాచకం, క్రియ, విశ్లషణం, 
ల్లదా క్రియావిశ్లషణాలను పొందవచుి. ఒక పదానికి ఒకటికంటే ఎకుకవ వాయకరణాంశాలు ఉంటే ఆ 
వాయకరణాంశాలు వివిధ్ అరిచాయలోో ఉండొచుి. తెలుగు పదానికి సంబంధంచిన్ ఈ కింద్ధ సమగ్ర 
సమాచారం ఈ పదమాలికలో పొందుపరిబడాియి. 

 
1. పదం యొకక అరిము  
2. ఆ పదం ఉపయోగించి ఉదాహ్రణ వాకయం 
3. పరాయయ పదాలు  

ఈ వెబ్ సైట్స లో యూనికోడ్ తెలుగు ఫాంట్సస ఉపయోగించడం జరిగింద్ధ. వెబ్ సైట్స లో ఇచిిన్ 
కంపూయటర్ పైన్ కనిపించే ఆన్ స్క్కిన్ కీబోరిును ఉపయోగించి  పదానిా పొందుపరివచుి. డేటా ఎంట్రీ కొరకు 
కీబోరిును ఉపయోగించాలనుకుంటే సపోరి్ కొరకు మీ కంపూయటర్ లో యూన్నకోడ్ ఇన్యసుల  చేస్తకోవాలి. 

 
ఒకే అరిం కలిగి ఉన్ా అనిా పదాలు ఒక త్రగతిగా కూరిబడాియి. పరాయయ పదాలు పదమాలిక 

యొకక ప్రతిపద్ధకలు (basic blocks). ప్రతి పదానికి దాని పరాయయ పదాల సమూహ్ం (Synset) ఉండ్డ  
దాని భావం (Concept) ఒకటే ఉంటుంద్ధ. తెలుగు పదమాలికకు అధవాయపిు (Hyperlink) కూడా ఉంద్ధ.  

<177-414>

http://www.languageinindia.com/


Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930 – 2940 17:2 February, 2017.  
Language Development Strategies in the era of Globalization: Telugu.  
National Seminar Proceedings. Editor – Dr. Pammi Pavan Kumar  

 107 

 

విసిరణ పదదతి (Expansion Approach):  
ఇద్ధ పదమాలిక అభివృద్ధికి ఉపయోగించే ఒక విధాన్ం. ఇత్ర భాషలలో అభివృద్ధిపరచిన్ పదమాలిక 

ప్రయోజన్యలను, వాటి సహాయానిా తీస్తకుంటుంద్ధ. ఈ పదాతిలో ఐ.ఐ.టి బాంబే వారు అభివృద్ధిపరచిన్ 
హిందీ పదమాలిక నిఘంటుకారుడు సూచించిన్ పరాయయపదాలు ఉన్యాయి. మూలంనుండ్డ సీవకరించబడ్డన్ 
ప్రతి పదం యొకక భావన్ అరిం చేస్తకోవడానికి ఆ పదం నిఘంటుకారునిచేత్ బాగా పరిశీలింపబడ్డ 
చేరిబడ్డంద్ధ. త్రావత్ అత్డు ఎంపిక చేయబడ్డన్ భాషకు ఉపయోగపడేటటుో ఆ పదానికి సంబంధంచిన్ 
పరాయయపదాలను సమకూరుసాుడు. త్రావత్ అత్డు ఎంపిక చేయబడ్డన్ భాషకు ఒకేవిధ్మైన్ భావన్ను 
సమకూరేివిధ్ంగా పదాలను ఎంపిక చేసాుడు. దీనివలన్ హిందీ పదమాలిక మరియు లక్షయభాషలోని వరి్ 
నెటో్లని పదాలు ఒకేవిధ్ంగా ఉంటాయి. సాధ్యమైన్ంత్వరకు ఉదాహ్రణలు ఒకేవిధ్ంగా ఉండేటటుో చూసాురు.  
అరి సంబంధాలు:  

ఒక భాషలో అరి సంబంధాలు పదాలకు ల్లదా భావన్లకు సంబంధంచి ఉంటాయి. అందులో కొనిా 
సంబంధాలు ప్రముఖ్యమైన్విగాను, సాధారణమైన్విగాను, హైప్రిామీ hypernymy, హైపోనిమీ 
hyponymy, మెరోనిమీ meronymy, హొలోనిమీ holonymy, ట్రోపోనిమీ troponymy, మొదలైన్వి 
ఉంటాయి.  ఈ అరి సంబంధాలు భాషలోో పదాలకు కాకుండా భావన్లకు సంబంధంచిన్విగా ఉంటాయి.    
మాన్స్టక భాషాశాస్త్రం: మాన్స్టక భాషాశాస్త్రం ల్లదా భాషయొకక మనోవిశ్లోషణ అనేద్ధ మాన్స్టక మరియు 
నూయరోబయలాజికల గా మాన్వులు అరిం చేస్తకొని ఉపయోగించడానికి,  తిరిగి సొంత్ంగా కొత్ుపదాలను 
ఉత్పతిు చేసే పదాతిని అధ్యయన్ం చేసే శాస్త్రంగా చెపపవచుి. 
    

పదమాలికలో పొందుపరిబడ్డన్ ప్రతి పదము ఈ క్రింద్ధ మూలాలను కలిగి ఉంటుంద్ధ.  
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Synset:  
ఇద్ధ ఒక పరాయయ పదాల సమూహ్ం. ఉదా: “పాఠశాల, బడ్డ, విదాయలయము, సూకలు” ఇవన్నా 

విదాయరిులు చదువుకొనే సంసిలు. ఈ పరాయయపదాలు వాటి వాడుక యొకక పౌన్ుఃపుణయం (frequency) 
ప్రకారం అమరిబడ్డ ఉంటాయి.   

 
ఇపపటిదాక 21,000 synsets  మము త్యారుచేశాము. 400   దాకా తెలుగుకే ప్రతేయకమైన్ (pan-

indian) పదాలుకూడా పోగుచేశాము.  
1. వాూఖ్యూనం Gloss: ఇద్ధ పదం యొకక భావన్ను (concept) తెలియజేస్తుంద్ధ. ఇద్ధ రెండు 

భాగాలుగా ఉంటుంద్ధ. 
I. వాకూ నిరవచనం (Text definition): ఇద్ధ పరాయయపదం ఇచిిన్ భావన్ను 

తెలియజేస్తుంద్ధ ఉదా: “విదయను ఆరిాంచు ప్రదేశము”. అంటే అన్నా విదాయ సంసిల్ల అనే 
భావన్ను సపషించేస్తున్ాద్ధ. 

II. ఉదాహ్రణ వాకయం (Example Sentence): ఇద్ధ వాకయంలో పదాల ఉపయోగానిా 
తెలియజేస్తుంద్ధ. సాధారణంగా వాకయంలో పరాయయపదాలను మారివచుి. ఉదాహ్రణకు, 
“మా పాఠశాలలో పనెాండు గదులున్యాయి.  

2. Position in Ontology: వస్తువుల ఆకారాలను కాక సవభావానిా అధ్యయన్ం చేసే శాస్త్రం. 
ప్రతేయకంగా పదాలయొకక స్టితిగతులను వరొీకరిస్తుంద్ధ.  ప్రతి వాకయనిరామణ వరాొలైన్ న్యమవాచక, 
క్రియ, విశ్లషణం మరియు క్రియా విశ్లషణాలకు ఒక ప్రతేయక అస్టుత్వ స్తపాన్క్రమం ఉంటుంద్ధ.  ప్రతి 
పదానికీ ఒంట్లలజీలో ఒక ప్రతేయక సాిన్ం ఉంటుంద్ధ. పాఠశాల అనే పదం ప్రతినిధ్యం వహించే 
భావాలను క్రింద్ధ చిత్రంలో చూడవచుి.      

 
ఆంటొలాజికల వివరాలు (Ontological Details) కింద 

చరిించబడాియి. 
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అరి మరియు నైఘంటిక సంబంధాలు (Semantic & Lexical relations) కింద 
చరిించబడాియి.  ఇకకడ మ్మనిమాలిటీ, కవరేజ్డ మరియు రీప్పోసబిలిటీ అనే సూత్రాలను అనుసరించి ప్రతి పదం 
చేరిబడ్డంద్ధ. 
 

 కనిషతే్ (Minimality): ప్రతేయకంగా గురిుంచబడ్డన్ పరాయయపదాల సమూహ్ంలోని కన్నస 
పదాలత ఉపయోగించే అరానిిాబటిి పరాయయపదాలు రాయబడాియి. ఉదా, {ఇలుో, గద్ధ} (room) 
ఇలుో – ఒక గద్ధ భావన్ను సూచించడానికి ఈ పదం సందేహాసపదంగా ఉంద్ధ. గద్ధ అనే పదానికి 
పూరిు అరాినిా ఇచేి పరాయయపదానిా మన్కు తెలియజేస్తుంద్ధ.  

 
 వాూప్తి (Coverage): ఒక పదం ఒక నిరిాషి అరాినిా సూచించే అనిా పరాయయపదాలు ఉంటాయి.  

పదం కలిగియున్ా అరాిల ప్రకెవన్నసని బటిి  పదాల అమరిక ఉంటుంద్ధ. {ఇలుో, గృహ్ము, గద్ధ,} 
(room) 

 మార్థపడి/బదలాయింపు (Replaceability): ఈ పరాయయపదాల ఏరాపటు ఒక ప్రతేయక 
సందరభం వచిిన్పుడు పరసపరం మారిడానికి అనువుగా ఉండాలి. 
 

పదమాలికలో ఉనా సంబంధాలు:  పదమాలిక అనేద్ధ పదాల అరాిలను తెలియజేసే ఒక అంత్రాాలవవసి. 
ఇందులో ముఖ్యంగా పదంయొకక  పరాయయపదాలు ఉంటాయి. పదమాలికలోని ప్రతి పదము యొకక అరాినికి 
సంబంధంచిన్ నిఘంటువు ఇత్ర పదాలత సంబంధ్ం కలిగి ఉంటుంద్ధ. ఇద్ధ నిఘంటు విజాఞన్యనిా ఆధారం 
చేస్తకొని త్యారు చేయబడుతుంద్ధ. నిఘంటువుకు పదానికి గల సంబంధాలు క్రింద చరిించబడాియి.  

Noun 

Inanimate 

Place 

Physical place 

పాఠశాల, బడి, విద్యాలయము, స్కూలు 
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నైఘంటిక సంబంధాలు:  
వూతిరేకారకి పద్యలు (Antonymy):  

రెండు పదాలమధ్య ఉన్ా వయతిరేక అరాిలను తెలియబరుస్తుంద్ధ.  ఇద్ధ నైఘంటిక సంబంధ్ం కలిగి 
ఉన్ా రెండు పదాలమధ్య ఉన్ా సంబంధాలను తెలియజేస్తుంద్ధగాని పదంయొకక పూరిు సమాచారానిా 
ఇవవదు. ఇద్ధ రెండు పదాల మదయ నైఘంటిక బంధానిా చూపిస్తుంద్ధ.  

ఉద్యహరణ Example: 
లావు, దుబబ, మందం, సూిలకాయం ==> పలుచ, బకక, సన్ా, బకకపలుచ  
గ్రేడేషన్ Gradation:  

గ్రేడేషన్ అనేద్ధ నైఘంటుక సంబంధాలను తెలియజేస్తుంద్ధ. ఇద్ధ రెండు వయతిరేక భావన్ల మధ్యనున్ా 
సంబంధాలను తెలియజేస్తుంద్ధ. క్రింద ఇచిిన్ పటం మూడు పదాల మధ్య ఉన్ా గ్రేడేషన్  సంబంధాలను 
ప్రత్యక్షపరుస్తున్ాద్ధ. 
5. Derived From:  

ఈ సంబంధ్ం ఆ పదం ఎకకడ్డ నుండ్డ ఆవిరభవించిందో ఆ పదంయొకక ధాతువును తెలియజేస్తుంద్ధ.  
ఈ సంబంధ్ం న్యమవాచకం నుండ్డ విశ్లషణం అదేవిధ్ంగా న్యమవాచకం నుండ్డ క్రియ మరియు విశ్లషణాలకు 
మారవచుి ఇద్ధ నైఘంటిక సంబంధ్ము.  

ఉదాహ్రణ Example: 
క్రమక్రమంగా, అంచెలంచెలుగా 
 SEMANTIC RELATIONS 
 1. హైపోనిమీ మరియు హైపరిామీ : Hyponymy and Hypernymy (is a kind of): హైప్రిామీ అనేద్ధ 
రెండు పరాయయ పదాల మధ్య అరాిలకు సంబంధంచిన్ Super-set బంధానిా సూచిస్తుంద్ధ. అదేవిధ్ంగా 
హైపోనిమీ కూడా పరాయయ పదాల మధ్య Sub-set బంధానిా సూచిస్తుంద్ధ. ఉదా:
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2. మెరోనిమి మర్థయు హోలోనిమి Meronymy and Holonymy (Part-whole relation):  

ఇద్ధ రెండు పరాయయ పదాల మధ్య అరాిలకు సంబంధంచిన్ద్ధ. ఒకవళ్ ఎ మరియు బి ల 
సంబంధ్ములో ఎ అనేద్ధ బి వరాొనికి చెంద్ధన్ద్ధ. అపుపడు ఎ బికి మెరోనిమ్ అవుతుంద్ధ. మరియు బి ఎ కి 
హొలోనిమ్ అవుతుంద్ధ.  
ఉదాహ్రణ Example: 
మొదలు, అడుగుభాగము ==> పొద, వృక్షము 
ఇకకడ మొదలు అనేద్ధ పొదలో ఒక భాగం  
Entailment:  

ఇద్ధ రెండు క్రియలమధ్యగల సంబంధాలను తెలియజేస్తుంద్ధ. Entailment refers to a 
relationship between two verbs. Any verb A entails B, if the truth of B follows 
logically from the truth of A. The relation of entailment is unilateral, i.e., it is one 
way relation. 
 ఉదా: గురక ==>నిద్ర  
ట్రొపోనిమి: Troponymy:  

ట్రోపోనిమ్ మర్క క్రియయొకక Troponym denotes a specific manner elaboration 
of another verb. ఇద్ధ క్రియ యొకక విధాన్యనిా తెలుపుతుంద్ధ.  It shows manner of an action, 
i.e., X is a troponym of Y if to X is to Y in some manner.  
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Example: ఉదాహ్రణ 
చిరున్వువ ==>న్వువ  
ఉపయోగించడానికి మారాొలు (మారొదరశకాలు) 
తెలుగు పదమాలికను ఎలా ఉపయోగించాలి? కంపూయటర్ లో ఉండవలస్టన్ ప్రోగ్రాములు మరియు 
వాటిని ఎలా ఉపయోగించాలి? 
ఈ పదమాలికను ఉపయోగించడానికి మీ కంపూయటరోో  ఉండవలస్టన్ ప్రోగ్రాములు: 
 

మీ కంపూయటర్ ఇంటరెాట్స 6+ / ఫైర్ ఫాక్సస 9+/  ఒప్పరా 8 లో విండోస్ 2000 మరియు విండోస్ 
ఎక్సస.పి. లైనెక్సస ను ఉపయోగించవచుి. కాని ఎకుకవగా ఇద్ధ అనిా యూన్నకోడ్ లో ఉన్ా బ్రౌసర్స అయిన్ ఫైర్ 
ఫాక్సస 1.5+ ఒప్పరా లో పనిచేస్తుంద్ధ.  ఫలిత్ం ఒకొకకకసారి సరిగా రాకపోవచుి కాబటిి ఎజాక్సస మీకు 
ఉపయోగపడవచుి. 

  
ఒక పదానిా వెదకడానికి అంత్రాాల తెలుగు పదమాలిక లోనికి వెళ్ళళ మన్కు కావలస్టన్ పదానిా అకకడ 

ఉన్ా బాకుసలో టైప్ చేస్ట శోధంచు అన్ా దానిపై కిోక్స చేయాలి. 
  
మీరు మీ కంపూయటర్ కీబోరిుగాని, తెరపై కనిపించే కీబోరిును గాని ఉపయోగించి పదానిా టైప్ 

చేయవచుి. 
ఒకసారి పదానిా వెదకిన్ త్రావత్ భాషాభాగాలకు సంబంధంచిన్ పదాలయొకక ఐ.డ్డ లు కనిపిసాుయి. 

అకకడ కనిపించిన్ ఐ.డ్డ మీద కిోక్స చేసేు ఆ పదంయొకక సమాచారం మన్కు కనిపిస్తుంద్ధ ఫలిత్ం 
కనిపించకపోయిన్టోయితే దానికి త్గిన్ కారణాలు తెలియజేయబడత్యయి ఆ పదం ఏ భాషాభాగానికి 
చెంద్ధందో కూడా తెలియజేస్తుంద్ధ. అవి న్యమవాచకం, క్రియ, విశ్లషణం మరియు క్రియావిశ్లషణం.    
ఆ పదాలమధ్య ఉన్ా సహ్సంబంధాలను కూడా ఇకకడ మన్ం తెలుస్తకోవచుి. 
 

మీరు అకకడ కనిపించే ఏ పదంపై కిోక్స చేస్టన్య ఆ పదం యొకక వివరాలను కొత్ుగా మీకు అంద్ధస్తుంద్ధ. 
మంచి ఫలిత్యలకొరకు కంపూయటర్ అంత్రుమఖ్ంలో అపాచి టామ్ కాట్స వరశన్ 7 మరియు html, jsp, 
జావాస్క్కిపి్ మరియు ajax లు ఉపయోగించబడాియి. డాటాబేస్ లో Mysql ఉపయోగించబడ్డంద్ధ మరియు 
Fedora Core Linux machine హోస్ి చేయబడ్డంద్ధ. 
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11. ఢిలీ్లలో తెలుగు భాషాభివృద్ధ ివ్యూహం: సంఘరషణ, సహజీవనం 
డా. గంపా వెంకటరామయయ 

సహాయ ఆచారుయలు, డ్డపారి్ మెంట్స ఆఫ్ మోడర్ా ఇండ్డయన్ లాంగేవజెస్ అండ్ లిటరరీ సిడీస్,  
ఢిల్లో విశవవిదాయలయం. ఢిల్లో. 

<gvramaiah@gmail.com> 

 
ఢిల్లోలోని తెలుగు పాఠశాలలోో తెలుగు బోధ్న్ తీరుతెనుాలను పరిశీలించి తెలుగు భాష, 

సాహిత్యయభివృద్ధికి అనుసరించవలస్టన్ వ్యయహాలను వివరించడం ఈ వాయసం యొకక ప్రధాన్ ఉదేాశయం.  
వాూస రచనకు అనుసర్థంచిన విధానం 

వాయస రచన్ కోసం ఢిల్లోలో తెలుగు పాఠశాలలో ోపని చేస్తున్ా కొంత్మంద్ధ తెలుగు ఉపాధాయయులను, 
తెలుగు విదాయరిులను, సాహితీవత్ులను కలిస్ట, వారి నుంచి సమాచారం సేకరించి విశ్లోష్టంచడం జరిగింద్ధ.  

 
“ఆంగో భాష నుండ్డ తెలుగు భాషను రక్షంచుకోవడానికి తెలుగు రాషాాలత పాటు తెలుగేత్ర 

ప్రంత్యలోో కూడా తెలుగు భాషా పరిరక్షణ ఉదయమం జరుగుతూవుంద్ధ. ‘తెలుగు భాషకు గత్ వైభ్వ కీరిుని 
తీస్తకొసాుం’ అని కొందరంటున్యారు. దీనిపై మీ అభిప్రయం ఏమ్మటి?”  అని ఒక సాహితీ మ్మత్రుణిణ అడ్డగాను. 
ఆ ప్రశాకు అత్ను చాలా స్తదీరఘంగా సమాధాన్ం చెపాపరు. తెలుగు భాష ప్రస్తుత్ పరిస్టితి అన్గానే.. కొద్ధ ా
సంవత్సరాలోో తెలుగు భాష కనుమరుగవుతుందని కొందరు ఆందోళ్న్ చెందుతున్యారు. ‘భాషను 
పరిరక్షంచుకుంటాం’,  ‘తెలుగు భాష గత్ వైభ్వ కీరిుని కాపాడుకుంటాం’ అంటారు. తెలుగు భాష గత్వైభ్వ 
కీరిు అన్గానే వందల సంవత్సరాల క్రిత్ం న్యటి న్న్ాయనో, తికకన్నో కీరిుసాుం. కొంత్ అతుయత్యసహానిా 
ప్రదరిశంచి కృషణదేవరాయలవంటి వారి పంచశత్యబిా ఉత్సవాలను కోటో రూపాయాలు ఖ్రుి ప్టి ిజరుపుత్యం. 
పుషకరాల సందరభంలో లక్షలు ఖ్రుి ప్టి ి భువన్ విజయం న్యటకమో, పాండవోదోయగం న్యటకమో 
ప్రదరిశసాుం. భాష అంత్రించి పోతుందేమోన్నే భ్యంత రేపటి గురించి ఆలోచించి తెలుగు భాషను 
పదవత్రగతి, ఇంటరీమడ్డయట్స వరకు విదాయరిులందరూ త్పపనిసరిగా చద్ధవలా చటిం చేయాలని ప్రభుత్యవనికి 
విన్ావిసాుం. కాన్న, ప్రస్తుత్ం పదవ త్రగతి చద్ధవ విదాయరిులకు తెలుగు భాషలో ఉన్ా ప్రవణయం ఎంత్? అని 
ఆలోచించం. హిందీ భాషను దేశవాయపుంగా విదాయరిులందరూ చదవాలని త్రిభాషా సూత్రం ఉంద్ధ. కాన్న దక్షణ 
భారత్దేశంలో పదవత్రగతి చద్ధవిన్ విదాయరిులకు ఎంత్ మంద్ధకి హిందీ భాష చదవటం, రాయటం, 
మాటోాడటం వచుి? అని అడ్డగితే సమాధాన్ం చెపపటం చాలా కషిం. అదే పరిస్టితి తెలుగు భాషకూ ఉంద్ధ. 
తెలుగు పాఠశాలలోో, తెలుగు మాధ్యమంలో చద్ధవిన్ విదాయరిులు కూడా పదవ త్రగగతిలో తెలుగు సబెాక్సలిో 
ఫెయిల అవుతున్యారు. ఇటువంటి విషయాలో ోఎవరిద్ధ త్పుప అని చెబుత్యం. 
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 ఇక భాషా పరిరక్షణ, సేవ అనే మాటల విషయానికి వసేు.. ఎటువంటి ప్రచారం, ఆరాభటం ల్లకుండా 
తెలుగు భాషాభివృద్ధికి గొపపగా సేవ చేస్తున్ావారూ ఉన్యారు. ఉదాహ్రణకు ఖ్మమంలోని కొత్ుగూడెంలో 
బాలోత్సవ్ నిరావహ్కులు. వారు నిరవహించే బాలోత్సవ్లో ప్రతి సంవత్సరం దాదాపు పద్ధవలకు పైగా పాఠశాల 
విదాయరిులు వివిధ్ సాహిత్య, సాంసకృతిక కారయక్రమాలలో పాల్గొంటారు.  వారు ఈ కారయక్రమానిా దాదాపు 
రెండు దశాబాాల క్రిత్ం ప్రరంభించారు. ముఖ్యంగా బాలోత్సవ్లో పాల్గొన్ా విదాయరిులు.. అకకడ్డ సాహిత్య, 
సాంసకృతిక కారయక్రమాల సూైరిుత భ్విషయత్లో కన్నసం కొందరైన్య రచయిత్లుగానో, కవులుగానో ల్లదా మరో 
మంచి సాిన్ంలో ఉండ్డ తెలుగు భాష ఔన్ాత్యయనిా అందరికీ తెలియజేయవచుి. అదే వారు భాషకు చేసే సేవ. 
ఇటీవల కాలంలో బాలోత్సవ్ను సూైరిుగా తీస్తకొని రాజమండ్రిలోనూ అటువంటి కారయక్రమాలు చేయటం 
ప్రరంభించారు. విశాఖ్పటాంలాంటి చోట పాఠశాల విదాయరిులకు సాహిత్య అంశాలలో మెలకువలు 
నేరిపంచడానికి సాహిత్య కారయశాలలు (వర్కషాప్స) ఏరాపటు చేశారు. ఇవన్నా కూడా నిజమైన్ భాషా పరిరక్షణ 
చరయల్ల. భాష పరిరక్షణ అంటే మాటకు రూపానిా ఇవవటం. మాటకు రూపానిా ఇచేి యువకులను గురిుంచి, 
మన్ సాహిత్య వారసత్వ సంపదను ముందుకు తీస్తకెళ్ళళ యువసాహితీవత్ులుగా త్యారు చేయటం అనేద్ధ 
భాషా పరిరక్షణలో అతుయత్ుమ పదితి. అలా కాకుండా కేవలం భాషాను కాపాడుకోవాలి.. భాషాను 
కాపాడుకోవాలి.. అని చెపపడం ప్రచారారాభటమ అవుతుంద్ధ త్పప మర్కటి కాదు” అని సాహితీ మ్మత్రుడు 
అన్యారు. భాష పరిరక్షణకు ఎటువంటి చరయలు తీస్తకోవాలో అందులో కొంత్ సమాధాన్ం దొరికింద్ధ. 
 
 తెలుగు భాష పరిరక్షణ ప్పరుత ఇలా ఉదయమం చేయడానికి కారణం ప్రపంచీకరణ. భాష 
వినియోగంలో చిన్ాచిన్ా మారుపలు రావడానికి శత్యబాాల కాలం పటిింద్ధ. గ్రాంథిక భాషను కాదని వాయవహారిక 
భాషలో రచన్లు చేయటం, సామాన్య పాఠకులకు అంత్గా అరింకాని పదయ రచన్ల సాిన్యనిా వచన్ రచన్లు 
ఆక్రమ్మంచడం వంటి విషయాలలో మారుప రావడానికి చాలా సంవత్సరాలు పటిింద్ధ. కాన్న ఈ రోజు పదయ 
రచన్లు, వచన్ రచన్లు.. అసలు తెలుగు రచన్లను చదవడం అనే విషయానిా పకకన్ ప్డ్డతే.. ప్రస్తుత్ం 
విదాయరిులకు తెలుగు చదవడం, రాయటం కూడా రాదనే అభిప్రయం ఉంద్ధ. ఇలానే కొన్సాగితే మరో రెండు 
మూడు శత్యబాాలోో తెలుగు భాష ఉనికినే కోలోపతుందేమోన్నే అనుమాన్ం కలుగుతంద్ధ. భాషాభిమానులు 
జరగబోయ్య అన్రాిలను ముందే ఊహించి భాషా పరిరక్షణకు తీస్తకోవలస్టన్ చరయలను రూపొంద్ధస్తున్యారు. 
 
 భారత్దేశంలో ఆంగో విదయ ప్రవశంచి దాదాపు రెండు శత్యబాాలు అయియంద్ధ. ఆంగోభాషను తెలుగు 
వారు విదయ, ఉదోయగాభివృద్ధికి ఉపయోగించుకున్యారు. గత్ంలో ఆంగో మాధ్యమ పాఠశాలలోో కూడా తెలుగు 
భాషను బోధంచేవారు. రెండు మూడు దశాబాాల క్రిత్ం వరకు ఉన్ాత్ విదయను అభ్యస్టంచిన్వారికి ఆంగో భాషత 
పాటు తెలుగు భాషపై కూడా సాధకారత్ ఉండేద్ధ. కాన్న 1992 త్రువాత్ తెలుగు ప్రంత్యలత పాటు తెలుగేత్ర 
ప్రంత్యలోో కూడా విదాయవిధాన్ంలో మారుపలు వచాియి. ముఖ్యంగా గత్ రెండు దశాబాాల కాలంలో ఆంగో 

<177-414>

http://www.languageinindia.com/


Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930 – 2940 17:2 February, 2017.  
Language Development Strategies in the era of Globalization: Telugu.  
National Seminar Proceedings. Editor – Dr. Pammi Pavan Kumar  

 117 

 

పాఠశాలలోో కొత్ుకొత్ు విధాన్యలు ప్రరంభ్మయాయయి. ఇంగీోష్ మీడ్డయం పాఠశాలల సాిన్ంలో టెకోా సూకలస
, ఇంటరేాషన్లస సూకలస, కానెసపి్ సూకలస ప్రరంభ్మయాయయి. వటి ప్రధాన్ లక్షయం ఒకకటే. పిలోలను 
అంత్రాాతీయ సాియి విదాయరిులుగా ఎదగడానికి కావలస్టన్ శక్షణనిచిి విదేశాలలో స్టిరపడేలా తీరిిద్ధదాడం, 
అందుకు అవసరమైన్ ఆంగో భాషను నేరిపంచడం. ఆ ఆలోచన్ల ఫలిత్ంగా పాఠశాలలో ోఆంగోం త్పప మర్క 
భాష మాటోాడకూడదని అన్ధకారిక నియమం ప్టుికున్యారు. ఒకవళ్ ఎవరైన్ పిలోలు మాత్ృభాషలో 
మాటోాడ్డతే  పిలోలను శక్షస్తున్యారు. కాన్న వాసువానికి పరిశోధ్కులు చెప్పప విషయాలు మర్కరకంగా ఉన్యాయి. 
“All program staff and parents must wholeheartedly believe that children benefit 
from growing up with more than one language. Research shows that bilingual 
children have cognitive advantages over monolingual children in tasks which 
require selective attention, meta-linguistic awareness, and mental flexibility. 
(Barbara Zurer Pearson & Rebecca Burns. 2008. P.1) 
 
ఢిల్లీలో తెలుగు భాష : న్యడ్డ – నేడ్డ 
 ఢిల్లోలో దాదాపు ఆరు దశాబాాల కాలం నుంచి తెలుగు పాఠశాలలున్యాయి. ఢిల్లోలో ప్రస్తుత్ం ఆరు 
తెలుగు పాఠశాలలు తెలుగువారి ఆధ్వరయంలో కొన్సాగుతున్యాయి. ఢిల్లోలో ఉన్ా (దాదాపు ఎనిమ్మద్ధ 
లక్షలమంద్ధ) తెలుగువారి సౌకరాయరిం తెలుగు పాఠశాలలను ప్రరంభించారు. ఆంగోమాధ్యమంలో 
విదాయబోధ్న్ జరుగుతున్ాపపటికీ తెలుగును కూడా ఒక భాషగా బోధస్తున్యారు.  తెలుగు ఉపాధాయయులు 
విదాయరిులకు కేవలం తెలుగు భాషను బోధంచడమ కాకుండా తెలుగు సంసకృతి పట ోఆసకిు ప్ంపొందేలా 
కారయక్రమాలు నిరవహిస్తున్యారు. తెలుగువారి పండుగలు, కళ్లను విదాయరిులకు పరిచయం చేస్తున్యారు. ప్రతి 
సంవత్సరం  విదాయరిులకు తెలుగులో వాయస రచన్, వకుృత్వం, చరి (debate), కవిత్వం, చిన్ా కథ్ల రచన్ 
పోటీలు మొదలైన్ అంశాలలో అంత్ర్ పాఠశాల పోటీలు నిరవహించి విజేత్లకు బహుమతులు 
అందజేస్తున్యారు. సంక్రంతి, ఉగాద్ధ వంటి ముఖ్యమైన్ పండగల సమయంలో విదాయరిులకు సాంసకృతిక 
కారయక్రమాలలో శక్షణ ఇచిి వారిచేత్ పాఠశాలలోో ప్రదరశన్లిపిపస్తున్యారు. 
  
 తెలుగు పాఠశాల యాజమాన్యం వసవి సెలవులోో తెలుగు నేరిపంచడానికి ప్రతేయక శక్షణా త్రగతులను 
ఏరాపటు చేసూుంద్ధ. ఈ శక్షణా త్రగతులు దాదాపు నెల రోజుల పాటు కొన్సాగుత్యయి. తెలుగు నేరుికోవాలనే 
ఆసకిు ఉన్ా వారందరు శక్షణా త్రగతులోో పాల్గొన్వచుి. శక్షణ పూరిు చేస్టన్వారికి పాఠశాల యాజమాన్యం 
ధ్రువకరణ పత్రం(సరిిఫికెట్స) కూడా ఇస్తుంద్ధ. వటితపాటు ఢిల్లోలో ఉండే తెలుగువారికి వివిధ్ సందరాభలో ో
సాహిత్య సాంసకృతిక పోటీలు నిరవహించి సాహిత్య, సాంసకృతిక అభివృద్ధికి పాటుపడుతున్యారు. 
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 న్యణేనికి రెండు వైపులు ఉన్ాటుో పైన్ ప్పర్కన్ా అంశాలు ఒక వైపు అయితే మర్క వైపు తెలుగు భాషకు 
సంబంధంచిన్ చేదు నిజాలూ ఉన్యాయి. 
  
 ఢిల్లోలో ఆరు తెలుగు పాఠశాలలు ఉన్యాయి. ప్రతి పాఠశాలలో సగటున్ వెయియమంద్ధ 
విదాయరిులున్యారు. గత్ంలో పాఠశాలలో అధకశాత్ం మంద్ధ తెలుగు విదాయరిులు, చాలా త్కుకవ మంద్ధ 
తెలుగేత్ర విదాయరిులున్యారు. కాన్న ప్రస్తుత్ం పరిస్టితి మారింద్ధ. ఇపుపడు పాఠశాలలో ో అధకశాత్ం మంద్ధ 
తెలుగేత్ర విదాయరిులుకాగా చాలా త్కుకవ సంఖ్యలో తెలుగు విదాయరిులున్యారు. ప్రరంభ్ంలో తెలుగువారు 
వారి మాత్ృభాషను పిలోలకు నేరిపంచాలనే ఆలోచన్త తెలుగు పాఠశాలలోో త్మ పిలోలిా చేరిపంచేవారు. 
క్రమంగా తెలుగు పాఠశాలలోో తెలుగు పిలోల సంఖ్య త్గిొపోతూవుండగా.. తెలుగేత్ర పిలోల సంఖ్య 
ప్రుగుతూవసూుంద్ధ. ముఖ్యంగా కారోపరేట్స పాఠశాలల ప్రముఖ్యత్ ప్రిగిన్ త్రువాత్ అధకశాత్ం మంద్ధ 
తెలుగువారు వారి పిలోలిా తెలుగు పాఠశాలలోో చేరిపంచడానికి ఇషిపడటం ల్లదు. తెలుగు భాష మీద ప్రేమ కంటే 
పిలోల భ్విషయత్ బాగుండాలంటే కారోపరేట్స పాఠశాలలోోనే చద్ధవించాలనే భావన్ నెలకొనివుంద్ధ. దీనిత ఢిల్లోలో 
ప్రథ్మ్మక విదాయభాయసం చేస్టన్ తెలుగు పిలోలకు మాత్ృభాషలో చదవటం, రాయటం రావటం ల్లదు.  ఢిల్లోలో 
స్టిరపడ్డన్ మొదటిత్రం వారి పిలోలకు తెలుగులో మాటోాడటం వరకు వస్తుంద్ధ. చదవటం, రాయటం రాదు. 
త్రువాత్ త్రం దగొరకు వచేిటపపటికి తెలుగు భాష మాటోాడటం కూడా రావటం ల్లదు. పాఠశాల 
ఉపాధాయయుల సూచన్ మరకు త్లిోదండ్రులు పిలోలత హిందీలోనో, ఇంగీోష్ణలోనో మాటోాడుతున్యారు. 
త్లిోదండ్రులు పిలోలకు తెలుగు భాషను నేరిపంచాలనే ఆలోచనే మానేశారు. మరికొందరి తెలుగువారి పరిస్టితి 
మర్క విధ్ంగా ఉంద్ధ. కొందమంద్ధ తెలుగువారు తెలుగేత్రులను వివాహ్ం చేస్తకున్ాపుపపడు వారు 
మాత్ృభాషను పకకన్ ప్టిి హిందీ ల్లదా ఆంగోభాషను నిత్యజీవిత్ంలో ఉపయోగిస్తున్యారు. వారి మాత్ృభాషను 
వారి పిలోలకు నేరిపంచడానికి ఆసకిు చూపటం ల్లదు. 
  
 ప్రరంభ్ంలో ఢిల్లోలోని అనిా తెలుగు పాఠశాలలో ోతెలుగు భాషా ఉపాధాయయులు ఉన్యారు. అయితే 
ప్రస్తుత్ం ఆరింటిలో మూడు పాఠశాలలోో మాత్రమ తెలుగు భాషా ఉపాధాయయులున్యారు. త్కికన్ పాఠశాలలోో 
తెలుగు భాషను తెలుగు ఉపాధాయయులు కాకుండా వరే సబాక్సి వారు బోధస్తున్యారు. పరీక్షలను దృష్టిలో 
ఉంచుకొని ఉపాధాయయుల బోధ్న్ కొన్సాగుతుందని కొందరి అభిప్రయం. ప్రశా, సమాధాన్ం అనే మూస 
పదితిలో బోధంచడం వలన్ విదాయరిులు పాఠ్యంశం యొకక మౌలిక విషయానిా అవగత్ం చేస్తకోల్లరు. 
త్త్ైలిత్ంగా విదాయరిులకు పాఠ్యంశాల పట ోఆసకిుకంటే, అన్యసకేు ఎకుకవగా ఉంటుంద్ధ. పరీక్షల సమయంలో 
విదాయరిులు కొనిాప్రశాల సమాధాన్యలను బటీిపటిి చదవి పరీక్షలోో నెటిుకొస్తున్యారు. 
  
 తెలుగు రాషాాలలోని స్టలబస్త పోలిిన్పుపడు దాదాపు పాఠ్యంశాల రూపకలపన్ ఒకే విధ్ంగా 
ఉన్ాపపటికీ బోధ్న్ విధాన్ంలోనూ, విదాయరిుల తెలుగు భాషా సామరియంలోనూ భేదం ఉంద్ధ. కొనిా 
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పాఠ్యంశాలు ఢిల్ల ోవిదాయరిుల తెలుగు సాియిని దృష్టిలో ఉంచుకొని త్యారు చేస్టన్టుోగా చాలా సరళ్ంగా 
ఉన్యాయి. ఈ పాఠ్యంశాలను చదవటం వలన్ ఉన్ాత్ త్రగతి విదాయరిులు భాషకు సంబంధంచిన్ కొత్ు 
విషయాలను నేరుికునేదేమీ ఉండదు. విదాయభివృద్ధిత పాటు, సమాజంలో ముందుకు వెళ్ోడానికి భాషా 
ప్రయోగ దక్షత్ (Communicative competence) అనేద్ధ చాలా ముఖ్యమైన్టువంటిద్ధ. 
సందరాభనుకూలంగా న్డుచుకోవడంత పాటు మాటోాడటం కూడా చాలా అవసరం. సందరాభనుసారంగా 
భాషను వయకీుకరించడం అనేద్ధ ఒక కళ్. ఆ కళ్ అనేద్ధ భాష మీద సాధకారత్ ఉన్ాపుపడే సాధ్యమవుతుంద్ధ. 
ముఖ్యంగా మాత్ృభాషపై సాధకారత్ ఉన్ాపుపడు త్కికన్ భాషలపై కూడా పటు ిలభిస్తుంద్ధ. ప్రథ్మ్మక దశలో 
తెలుగు భాషను బోధంచే ఉపాధాయయులు ల్లకపోవడం వలన్ పరీక్షలోో ఉతీురుణలు కావడానికి సరిపడా మారుకలు 
వస్తున్యాయి కాన్న భాషపై పటు ిరావడం ల్లదు. ఈ పాఠశాలలోో చద్ధవిన్ విదాయరిులు ఢిల్లోలోని డ్డగ్రీ కళాశాలలో 
చేరిన్పుపడు వారికి తెలుగు బోధంచడం చాలా కషిమవుతుందని కళాశాల అధాయపకులు చెబుతున్యారు. డ్డగ్రీ 
సాియి విదాయరిులు వారికి న్చిిన్ అంశానిా గురించి తెలుగులో రాయల్లకపోతున్యారనేద్ధ అధాయపకులు 
వెలిబుచిిన్ అభిప్రయం. ముఖ్యంగా డ్డగ్రీ స్టలబస్ను విదాయరిులను దృష్టిలో వుంచుకొని చాలా సరళ్ంగా, 
స్తలభ్ంగా ఉండేలా మారాిరు. 
 
ఢిల్లీలోని పాఠశాలలోీ తెలుగు భాషాభివృద్ధకిి అనుసర్థంచవలస్థన వ్యూహాలు 
విద్యూరుిల తెలుగు భాషా సామరిాానిాబటి ేబోధ్న చేయడం 
 తెలుగు ప్రంత్యల విదాయరిులత పోలిి చూస్టన్పుపడు ఇకకడ్డ విదాయరిుల తెలుగు అంత్ సపషింగా 
ఉండదు. ఢిల్లోలోని తెలుగు విదాయరిులు ప్రథ్మ్మక దశలో భాష విషయంగా కొంత్ అయోమయానికి 
లోన్వుతున్యారు. ఇకకడ విదాయరిి ఇంటి భాష, పాఠశాల భాష వరువరుగా ఉంటాయి. త్రగతి గద్ధలో ఆంగో 
భాషలో బోధ్న్ జరుగుతూంద్ధ. త్రగతి గద్ధ బయట విదాయరిులు త్మ సంభాషణలను హిందీలో 
కొన్సాగిస్తున్యారు. ఇంటో్ల మాత్ృభాష మాటోాడుతున్యారు. దీంత విదాయరిి కొంత్ గందరగోళానికి 
లోన్వుతున్యాడు. ఏ భాషలో కూడా పూరిుగా పటుిల్లదు. భాషమీద పటు ిసంపాద్ధంచడానికి చాలా సమయం 
పడుతున్ాద్ధ. ముఖ్యంగా విదాయరిులు భాష మీద సాధకారత్ కోసం ఆంగోం, హిందీ టూయషన్స చెపిపంచుకొని 
ఆయా భాషలో ోప్రవణయం సంపాద్ధంచడానికి ప్రయతిాస్తున్యారు. కాన్న తెలుగు భాష విషయం వచేిసరికి పాస్త 
మారుకలు వసేుచాలు అనే భావన్ ఉంద్ధ. తెలుగు విదాయరిులు మాటోాడ్డతే అందులో అధక శాత్ం హిందీ ల్లక 
ఆంగో పదాలు ఉంటున్యాయి. వాకయం తెలుగులోనే ఉందని సంతషపడాలిసన్ పరిస్టితి నెలకొనివుంద్ధ. 
మరికొంత్ మంద్ధ పూరిుగా తెలుగు మాటోాడమ మానేశారు. 
  
 ఇటువంటి విదాయరిులకు తెలుగు భాషాను బోధంచడానికి ఒక ప్రతేయక పదితి అవసరం. సాధారణంగా 
ఉపాధాయయులు విదాయరిుల త్రగతినిబటిి పాఠ్యంశాలను బోధస్తున్యారు. మ్మగిలిన్ పాఠ్యంశాలను బోధంచిన్టే ో
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తెలుగును కూడా బోధస్తున్యారు. అలాకాకుండా తెలుగు విదాయరిుల తెలుగు భాషా సామరాియనిాబటిి తెలుగు 
భాషా త్రగతులను ప్రతేయకంగా నిరవహించాలి. ప్రంత్యనికి, కాలానికి, పరిస్టితులకు అనుగుణంగా 
బోధ్న్లోనూ మారుపలు వస్తున్యాయి. 
  
ఢిల్లోలోని తెలుగు విదాయరిులను (తెలుగువాళ్ళ పిలోలు)  మూడు విధాలుగా వరొీకరించవచుి.  
1. తెలుగు భాష బాగా మాటోాడటం వచిిన్య.. తెలుగు రాయడం రాని విదాయరిులు 
2. తెలుగు భాష విని అరిం చేస్తకున్యా.. పూరిుగా తెలుగులో మాటోాడల్లని విదాయరిులు  
3. అసలు తెలుగు భాషే రాని విదాయరిులు. 
 
 తెలుగు భాష బాగా మాటోాడటం వచిిన్ విదాయరిులకు తెలుగు భాషలో రాయటం, చదవటం 
నేరిపంచడం కొంత్ స్తలభ్ం. తెలుగు భాష అరిం చేస్తకుని తిరిగి మాటోాడటం రాని విదాయరిులకు కొంత్ ప్రతేయక 
శ్రదిత తెలుగు నేరిపంచాలి. ఇక మూడవ వరాొనికి చెంద్ధన్ వారికి ప్రతేయక త్రగతులను నిరవహించాలి. అలా 
కాకుండా త్రగతిలోని తెలుగు విదాయరిులందరికీ ఒకే రకమైన్ బోధ్న్ చేయడం వలన్ పాఠ్యంశాలను అరిం 
చేస్తకోవడంలో విదాయరిులు కొంత్వరకు ఇబబంద్ధ పడుతున్యారు. ముఖ్యంగా ప్రథ్మ్మక దశలో కంటే పై 
త్రగతుల విదాయరిులు ఈ విధాన్ం వలన్ చాలా ఇబబంద్ధ పడుతున్యారు. డ్డగ్రీ, విశవవిదాయలయాలోో 
పాఠ్యంశాలోో వెనుకబడ్డన్ విదాయరిులకు ప్రతేయక త్రగతులను నిరవహిస్తున్యారు. అదే త్రహా పదితిలో ఢిలో్లలోని 
తెలుగు పాఠశాలలోోని తెలుగు విదాయరిులకు బోధంచాలి. విదాయరిులు తెలుగు భాషకు సంబంధంచిన్ 
పదజాలంత పాటు, వారి పాఠ్యంశాలకు సంబంధంచిన్ంత్ వరకు కావలస్టన్ ముఖ్యమైన్ పదాలను 
ఉపాధాయయులు పరిచయం చేయాలిసన్ అవసరం ఉంద్ధ. అంతేకాకుండా వాయకరణానికి సంబంధంచిన్ 
అంశాలను కూడా పరిచయం చేయాలి. 
ప్రణాళికాబదిమన భాషా విధానం 
తెలుగేత్ర ప్రంత్యలోోని తెలుగు పాఠశాలలో ోతెలుగు భాషాభివృధికి ప్రతేయకమైన్ భాషా విధాన్ం ఉండాలి. 
అమెరికావంటి దేశాలోో ప్రథ్మ్మకసాియిలోనే ఆంగో విదయను పరిచయం చేయాలనేద్ధ ఒక త్పపనిసరి విధాన్ం. 
ఆంగోేత్ర భాషకు చెంద్ధన్ పిలలోత పాటు, వారి త్లిోదండ్రులకు కూడా ప్రతేయకంగా శక్షణాత్రగతులు ఏరాపటు 
చేస్తున్యారు. పిలోల త్లిోదండ్రులు ప్రతి సంవత్సరం రెండు నెలల పాటు స్తపకెన్ ఇంగీోష్ త్రగతులకు 
హాజరవుత్యరు. ఆ స్తపకెన్ ఇంగీోష్ త్రగతులకు కావాలిసన్ ఏరాపటోన్నా కూడా ప్రభుత్వమ చూస్తుంద్ధ.  పిలోల 
ప్రయోజన్యల కోసం త్లిోదండ్రులు స్తపకెన్ ఇంగీోష్ నేరుికుంటున్యారు కాన్న వారి మాత్ృభాషను మాత్రం 
వద్ధలిప్టిడం ల్లదు. పాఠశాలలో ఉపాధాయయులు చెపిపన్ విషయాలను విదాయరిులకు ఇంటిదగొర బోధంచడానికి 
మాత్రమ ఆంగో విదయను ఆంగోేత్రులు నేరుికుంటున్యారు. ఇకకడ ప్రభుత్యవనిా, ఆంగోేత్రులను అభిన్ంద్ధంచాలి. 
అలాగే తెలుగేత్ర ప్రంత్యలోోని తెలుగు పాఠశాలలకు సంబంధంచిన్ విషయంలో తెలుగు రాషాాల 
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ప్రభుత్యవలకు ఒక భాషా ప్రణాళ్ళక ఉండాలి. భాషా పరిరక్షణకు ప్రతేయక భాషా విధాన్యనిా రూపొంద్ధంచాలి. 
తెలుగు భాష బోధ్న్కు ప్రతేయక విధాన్యలు అమలు చేయాలి. తెలుగు విదాయరిులను ప్రోత్సహించేలా ప్రతేయక భాషా 
కారయక్రమాలు  రూపొంద్ధంచడం, పుసుకాలను ముద్రించడం, విదాయరిులత పాటు, విదాయరిుల త్లిోదండ్రులకు 
ప్రతేయక శక్షణా త్రగతులను నిరవహించడం, తెలుగును ఒక భాషగా చదవిన్ విదాయరిులకు ప్రతేయకంగా విదాయ, 
ఉదోయగాలో ోఅదన్పు మారుకలు కలపడం వంటి ప్రోత్యసహాలు ఇవావలి. 
  
 తెలుగు రాషాాలకు చెంద్ధన్ ప్రభుత్యవధకారులు ఢిల్లోలో ఉన్యారు. వరు పలు సందరాభలోో ఢిల్లోలోని 
ఆంధ్రప్రదేశ్ భ్వన్లో సాంసకృతిక కారయక్రమాలు నిరవహిస్తుంటారు. ఢిల్లోలోని తెలుగు రాషాాలకు చెంద్ధన్ 
ప్రభుత్యవధకారులు, ఢిల్లో తెలుగు పాఠ్శాలల యాజమాన్యం సంయుకుంగా సంవత్సరంలో ఏదో ఒక 
సందరభంలో బాలోత్సవ్ త్రహాలో ఢిల్ల ోతెలుగు విదాయరిులకు సాహిత్య సంబంధ్ విషయాలపైన్ తెలుగులో 
పోటీలు నిరవహించి ప్రోత్సహించాలి. ప్రభుత్వం కూడా సాహిత్య కారయక్రమాలోో భాగసావమయం కావడం వలన్ 
విదాయరిులకు, ఉపాధాయయులకు ప్రతేయక ఆసకిు ఉంటుంద్ధ. దీనిత అధక సంఖ్యలో ఢిల్లో తెలుగు విదాయరిులు ఈ 
కారయక్రమంలో పాల్గొంటారు. 

తెలుగు రాషాాలలో చద్ధవిన్వారు ఆయా ప్రంత్యలలో చద్ధవిన్ ప్రదేశానిా బటిి అకకడ సాినికులుగా 
పరిగణింపబడుతున్యారు. తెలుగేత్ర ప్రంత్యలోో పాఠశాల విదయ పూరిు చేస్టన్ తెలుగు వారు తెలుగు రాషాాలలో 
సాినికులుగా పరిగణించబడటం ల్లదు. అలా కాకుండా తెలుగేత్ర ప్రంత్ంలో పదవ త్రగతి ల్లదా ఇంటర్ 
మీడ్డయట్స వరకు తెలుగు చద్ధవిన్ తెలుగు విదాయరిులను వారి త్లిోదండ్రుల ప్రంత్యలను బటిి సాినికులుగా 
తెలుగు రాషాాల ప్రభుత్యవలు పరిగణించాలి. భాష పరంగా ఎటువంటి ప్రోత్యసహ్ం ల్లకపోతే తెలుగేత్ర 
ప్రంత్యలోో ఉన్ా తెలుగువారు క్రమంగా తెలుగు భాషకు, తెలుగు నేలకు దూరమై పోత్యరు.  
 
ఉపాధాూయుల బోధ్న్య పదితిని సమీక్షించడం  
ప్రతి సంవత్సరం ప్రతి రంగంలోను అనేక కొత్ు కొత్ు పదితులు అమలులోకి వస్తున్యాయి. అదే విధ్ంగా 
ఉపాధాయయ బోధ్న్లోనూ కొత్ుకొత్ు పదితులు అనుసరిస్తున్యారు. బోధ్న్లో సాంకేతిక పరిజాఞన్యనిా విరివిగా 
ఉపయోగించుకుంటున్యారు. బోధ్న్లో సాంకేతిక పరిజాఞన్యనిా ఉపయోగించుకోవడం దావరా మరింత్ 
ఆకరషణీయంగా పాఠం చెపపవచుి అనేద్ధ కొందరి నిపుణుల అభిప్రయం. ఉపాధాయయుడు విదాయరిులకు 
పాఠ్నిా చద్ధవి, వివరించి చెపపడం అనేద్ధ ఇపపటి వరకు కొన్సాగుతున్ా ప్రమాణిక పదితి. అయితే తెలుగు 
భాషా బోధ్న్లో ఉపాధాయయుడు అనుసరిస్తున్ా నూత్న్ బోధ్న్య పదితులు ఏమ్మటనే విషయానిా యాజమాన్యం 
సమీక్ష చేయాలిసన్ అవసరం ఉంద్ధ. ముఖ్యంగా తెలుగుకు సంబంధంచిన్ పలు రచన్లు వడ్డయో, ఆడ్డయోల 
రూపంలో లభిస్తున్యాయి. వాటిని ఉపాధాయయులు విదాయరిులకు వినిపించడం, చూపించడం దావరా పాఠం 
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చెపపవచుి. పలువురు తెలుగు సాహితీవత్ులు ఢిల్లోకి వస్తుంటారు. వారిత ప్రతేయక ప్రసంగాలు చేయించడం ల్లదా 
ముఖాముఖి కారయక్రమాలు ఏరాపటు చేయవచుి.  
 
విద్యూరుిలకు సాహిత్ూ పఠన్యసకిిని పంపంద్ధంచడం 
 ప్రతి మనిష్టకి విదాయరి ి దశ అతి ముఖ్యమైన్ద్ధ. బాలయదశలో అలవడ్డన్ మంచి గుణాలు జీవిత్ం 
చివరివరకు కొన్సాగుత్యయి. విదాయరిి దశలోనే సాహిత్యయనిా పరిచయం చేయాలి. గత్ంలో ఉమమడ్డ 
కుటుంబాలు ఉండేవి. ఇంటో్లని బామమ, త్యత్యయలు రామాయణ, భారత్యలత పాటు వివిధ్ రకాలైన్ కథ్లను 
పిలోలకు చెప్పపవారు. దీనివలన్ పిలోలు తెలియకుండానే సాహిత్యం పట ోఒకరకమైన్ ఆసకిు ప్ంచుకొనేవారు. 
త్రువాత్ ఆ ఆసకిు సాహిత్య పుసుకాలను చదవడానికి ప్రేరకంగా పనిచేసేద్ధ. పుసుక పఠన్ం వలన్ మాత్ృభాషపై 
పటు ి లభించేద్ధ. కాన్న ప్రస్తుత్ం ఢిల్లోలాంటి న్గరాలలో ో ఉమమడ్డ కుటుంబాల్ల కనుమరుగవుతున్యాయి. 
దీనికితడు త్లిోదండ్రులు ఇదారూ వారివారి ఉదోయగాలత ఖాళ్ల సమయం ల్లకుండా గడుపుతున్యారు. 
త్లిోదండ్రులు పిలోలకు సాహిత్య విషయాలు చెపపడం సంగతి పకకన్ప్డ్డతే వారిత తెలుగులో న్యలుగు మంచి 
విషయాలు చెపపడానికి కూడా సమయానిా కేటాయించల్లకపోతున్యారు. పిలోలకు వారి పుసుకాలను 
చదవడానికి, హోమ్వర్క చేయడానికి సమయం ఉండటం ల్లదు. ఇక సాహిత్య విషయాలను చద్ధవ 
సమయమల్లదు. 
   
 గత్ంలో ప్రభుత్వ పాఠశాలలోో ప్రతేయక గ్రంలులయం ఉండేద్ధ. ముఖ్యంగా గ్రంలులయాలో ో
పాఠయపుసుకాలత పాటు సాహిత్య పుసుకాలు ఉండేవి. వారంలో ఒకటి రెండుగంటలు ప్రతి త్రగతి విదాయరిులకు 
గ్రంలులయంలోని పుసుకాలను చదవుకోవడానికి అనుమతినివవడంత పాటు ఇంటికి తీస్తకెళ్ళడానికి 
అనుమతినిచేివారు. ఢిల్లో పాఠశాల గ్రంలులయాలో ో తెలుగు సాహిత్య పుసుకాలు ఉన్యాయి. తెలుగు 
ఉపాధాయయులు ఆ పుసుకాల గురించి విదాయరిులకు వివరించి, పుసుక పఠన్ం పటో ఆసకిు కలిగేలా చేయాలి.  
 
బాల సాహిత్యూనిా ప్తలీలకు పర్థచయం చేయడం 
ఆంగో విదాయ వాయపిు వలో పిలోలకు ప్రతేయక పత్రికలు, పుసుకాలు వాయపిులోకి వచాియి. బాల సాహిత్యం పిలోలు 
చదవడానికి, అరిం చేస్తకోవడానికి స్తలభ్ంగానూ ఉంటుంద్ధ. బాలసాహిత్యయనిా విదాయరిులు చదవటం వలన్ 
తెలుగు భాషపై సాధకారత్ ఏరపడటమ కాకుండా మారుతున్ా సమాజంలో విదాయరిులిా బాధ్యత్యయుత్మైన్ 
పౌరులుగా తీరిిద్ధద్ధ,ా వారిలో నైతికాభివృద్ధి ప్ంపొంద్ధంచడానికి దోహ్దపడుతుంద్ధ. కందుకూరి వరేశలింగం 
పంతులు వంటివారు న్నతి కలుమంజరి, న్నతి దీపిక వంటి పుసుకాలను శత్యబాం క్రిత్మ రాస్ట బాల సాహిత్యయనిా 
పిలోలకు చేరేిలా చూశారు. బాలల అకాడమీలు బాలల సాహిత్యయభివృద్ధికి కృష్ట చేస్తున్యాయి. సాహిత్య 
అకాడమీ వంటి సంసిలు బాలల సాహిత్యయనికి అవారిులు కూడా ఇచిి ప్రోత్సహిస్తున్యాయి.  కాన్న బాల సాహిత్య 
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పుసుకాలు మాత్రం కేవలం ప్రభుత్వ గ్రంలులయాలో ోత్పిపసేు పాఠశాలలోో, ఇళ్ళలోో కనిపించడం ల్లదు. బాలల 
పుసుకాలను పాఠశాలలు తెపిపంచి, పిలోల చేత్ చద్ధవించే ప్రయత్ాం చేయటం ల్లదు. 
  
 బాలల రచన్లను కేవలం పిలోలచేత్ వైయుకిుకంగా చద్ధవించడం కాకుండా ఒక సమూహానికి 
సంబంధంచిన్ పనిగా కేటాయించి పిలోలత చరిించాలి. పిలోలకు ఆ పుసుకంలో, ఆ ప్రతేయక పాఠంలో త్న్కు 
న్చిిన్ అంశాలు ఏమ్మటి? న్చిని అంశాలు ఏమ్మటి? న్చిితే ఎందుకు న్చాియి? న్చికపోతే ఎందుకు 
న్చిల్లదు? మొదలైన్ వాటిని వివరణాత్మకంగా తెలియజేసేలా విదాయరిులకు శక్షణ ఇవావలి. దీని వలన్ పిలోలో ో
ఒక రచన్ను లోతుగా పరిశీలించే దృకపథ్ం అలవడుతుంద్ధ. ‘’Sharing books individually or in 
small groups with children significantly influences their language development’’ 
(Zurer Pearson & Burns, 2008. p.1) 
 
సాహిత్ూ కారూశాలలు (లిటరరీ వర్క్షాప్సస) నిరవహించడం  

విదాయరిులకు సాహిత్య కారయశాలలు నిరవహించడం అనేద్ధ చాలా అవసరం. సాహిత్య కారయశాలలో ో
సాహిత్య విషయాల పటో అవగాహ్న్ ఏరపరచటంత పాటు, స్తలభ్మైన్ ప్రక్రియలోో రచన్లు చేసేలా శక్షణ 
ఇవవవచుి. చిన్ాచిన్ా కవిత్లు, ఏక పుట కథ్లు రాయటం వంటి విషయాలో ోపిలోలకు స్తలభ్ంగా శక్షణ 
ఇవవవచుి. సాహిత్య విషయాలోో శక్షణ ఇవవటం దావరా పిలోలోో ఉన్ా సృజన్యత్మక శకిుని వెలుగులోకి 
తెచిిన్టోవుతుంద్ధ. ఇటీవల కాలంలో ఇటువంటి ప్రయత్యాలు కొనిా తెలుగు ప్రంత్యలోో ప్రరంభ్మయాయయి. 
కొంత్మంద్ధ కవులు, రచయిత్లు చొరవ తీస్తకొని కొనిా ప్రైవటు, ప్రభుత్వ పాఠశాలలోో సాహిత్యం పట ోఆసకిు 
ఉన్ా విదాయరిులను ఎంపిక చేస్తకొని వారిత కలిస్ట సాహిత్య కారయశాల (లిటరరీ వర్కషాప్) ఏరాపటు చేశారు. 
ప్రజాసావమ్మక రచయిత్ల వద్ధక (ప్రరవ), మహిళా చేత్న్, సంసకృతి గోోబల సూకల సంయుకు ఆధ్వరయంలో 
'పండువెనెాల న్వత్రంత యువత్రం' అనే ప్పరుత సాహిత్య కారయశాల ఏరాపటు చేశారు. ప్రముఖులైన్ 
సాహితీవత్ులు ఎంపిక చేస్టన్ విదాయరిులత కలిస్ట సాహితీ కారయశాలలో చురుగాొ పాల్గొని  రచయిత్ల 
అనుభ్వాలు, పిలోల సాహిత్య రచన్లను కలిపి 'పండు వెనెాల' ప్పరుత పుసుకంగా ప్రచురించారు.  పిలోలకు 
కేవలం గద్ధలో కాకుండా వారికి బయటి ప్రంత్యలను చూపించి, అకకడున్ా ప్రజల జీవిత్యలను పరిచయం 
చేశారు. అపపటి వరకు కేవలం త్రగతి గద్ధకి, ఇంటికి మాత్రమ పరిమ్మత్మైన్ విదాయరిులకు ఒక కొత్ు అనుభూతి 
ఏరపడ్డంద్ధ. అకకడ్డ సమసయలను చూస్టన్ విదాయరిులు సపంద్ధంచి చిన్ా కథ్లు, కవిత్లు రచించారు. పాఠశాలలో ో
జరగవలస్టన్ సాహితీ కారయశాలల భ్విషయత్ గురించి కోయిలాడ బాబు కొనిా సూచన్లు కూడా చేశారు. వారు 
ప్పర్కన్ా సూచన్లు: 
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“1. పాశాిత్య దేశాలత పోలుికుంటే, పాఠశాలలో ో లిటరరీ కోబుబలు ల్లదా స్తిరీ టెలిోంగ్ వర్కషాపులు, 
జాన్పదాలకు, కథ్లకు ఘన్చరిత్ర ఉన్ా మన్దేశంలో త్గొుముఖ్ం పడుతున్యాయి. ఇలాంటి సాహితీ కారయశాల 
వంటి కారయక్రమాలు ప్రతి పాఠశాల చేయాలిసవుంద్ధ.  
2. సాహిత్య సంఘాలు రెగుయలర్గా నిరహహించే సభ్లకు పాఠశాలలు, కళాశాలలను వద్ధకగా చేస్తకోవాలి. 
విదాయరిులకు సాహిత్యం పట ోఈ విధ్ంగా కొంత్ అవగాహ్న్ కలిపంచవచుి.  
3. మరీ ముఖ్యమైన్ద్ధ పిలోలిా చైత్న్యవంతులిా చేయడం. రేపటి పౌరులుగా వారు తీస్తకోవాలిసన్ బాధ్యత్లను 
గురించి చెపపడం. అందుకు త్గొ సాహిత్యయనిా వారికి అంద్ధవవడం ల్లదా వారినే సామాజిక సమసయలపై 
సపంద్ధంచేలా చేస్ట, చిన్యారులు రాస్తున్ా సాహిత్యయనిా బాోగులు దావరా అంత్రాాలం దావరా వెలుగులోకి 
తీస్తకురావడం. ఇలా చేయడం వలో వారికంటూ సమాజం పట ోఒక అవగాహ్న్ ఏరపడుతుంద్ధ. మన్మూ 
ప్రోత్సహించిన్టోవుతుంద్ధ.  
4. ఇంకా కథ్ల దావరా పిలోలకు సైనుస బోధంచడం, రచయిత్ల్ల వారానికో గంట చొపుపన్ విదాయరిులకు ఏదో 
ఒక అంశంపై కాోస్త తీస్తకోవడం. ఇలాంటివన్నా కూడా అంటే పాఠశాలలో ో క్రీడలకు ఎంత్ 
ప్రధాన్యమ్మస్తున్యారో సాహిత్యయనికి అంతే ప్రధాన్యమ్మవవడమన్ామాట’’. (మలో్లశవరి. 2016. పుట-70) 
 
 ప్రస్తుత్ పరిస్టితులో ోఈ సూచన్లు ఢిల్లోలో చదువుతున్ా సాహిత్య విదాయరిులకు ఉపయోగకరమైన్వి.  
ప్రస్తుత్ం ఉన్ా ఆరు పాఠశాలలనుంచి సంవత్సరానికి కన్నసం ఒకరిదారు విదాయరిులను వెలుగులోకి 
తీస్తకొచిిన్య, వారు  మ్మగిలిన్ విదాయరిులకు సూైరిుగా నిలుసాురు. ఢిల్లోలో సాహితీవద్ధక వంటి సంసిలు సాహితీ 
కారయక్రమాలను నిరవహిస్తున్యాయి. ప్రతి నెలా కొంత్మంద్ధ సాహితీ మ్మత్రులు కలిస్ట సాహితీ సంబంధ్ 
విషయాలపై చరిిస్తున్యారు. ఈ చరిలోో ఉపాధాయయులు, విదాయరిులు పాల్గొనేలా చూడాలి. ఉపాధాయయులు, 
సాహితీ మ్మత్రులు విదాయరిులకు సాహితీ విషయాల పట ో ఆసకిు కలిగేలా కారయక్రమాలు రూపొంద్ధంచాలి. 
ఇందుకోసం సాహితీ మ్మత్రులు, ఉపాధాయయులు, పాఠశాల యాజమాన్యం చొరవ తీస్తకోవలస్టన్ అవసరం 
వుంద్ధ.    
పాఠశాల వార్థషక పత్రికలను కొనసాగంచడం 
 ప్రతి సంవత్సరం ఢిల్లోలోని తెలుగు పాఠశాలలు వారిషక ద్ధనోత్సవం జరుపుత్యయి. ఈ వారిషక 
ద్ధనోత్సవం సందరభంగా ఉపాధాయయులు విదాయరిులను సాంసకృతిక కారయక్రమాలతపాటు సాహిత్య విషయాల 
పట ోఆసకిు కన్బరిచేలా ప్రోత్సహించాలి. విదాయరిుల చేత్ చిన్ాచిన్ా కథ్లు, కవిత్లు మాత్ృభాషలో రాసేలా 
ప్రోత్సహించాలి. త్దావరా వారిలో ఉన్ా సృజన్యత్మకత్ను వెలుగులోకి తీస్తకురావడానికి అవకాశం ఉంటుంద్ధ. 
వారిషక పత్రికను ప్రచురించడం దావరా  తెలుగు విదాయరిులు ఎంత్ వరకు తెలుగు నేరుికుంటున్యారు? తెలుగు 
భాషలో విదాయరిులకు గల ప్రవణయం ఎంత్? తెలుగులో సొంత్ంగా రాయగలుగుతున్యారా? ల్లదా? ఎంత్ 
మంద్ధ విదాయరిులు సాహిత్య విషయాల పట ోఆసకిు చూపుతున్యారు? సాహిత్యంపై ఆసకిు చూప్ప విదాయరిులకు 
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ప్రతేయక శక్షణ ఇవవడం వలన్ భ్విషయత్లో వారు సాహిత్యంత సహ్వాసం చేయగలరా? అనే విషయాలు 
తెలుసాుయి.  
ఉపయోగంచుకునా పుసికాలు 

1. ధ్న్లక్ష్మి, పస్తపుల్లటి.1986. తెలుగులో బాలల న్వలలు. శ్రీకాళ్హ్స్టు : మోహ్న్రూప పబికోేషన్స. 
2. మలో్లశవరి, పదమ, నిశాంత్. 2016. పండువెనెాల. విశాఖ్పటాం: సంసకృతి పబిోకేషన్స. 
3. Barbara Zurer Pearson & Rebecca Burns.  2008. Promoting Language 

Development from Birth to 5 in One Language or Two: A Short Guide to 
Program Planning.  Accessed on 6/10/2016. 
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12.డిగ్రీ సాియిలో బోధ్న భాషగా తెలుగు అభివృద్ధి వ్యూహాలు 
డా. అరుణ, గంధ్ం. 

“ప్రపంచ గోోబల విల్లజ్డ”, “విదయ ప్రవటీకరణ” మొదలగు వాటి వైపు మూడవ ప్రపంచ దేశమైన్ 
ఇండ్డయా కూడ పరుగులు తీస్తుంద్ధ. ఇండ్డయాలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం కూడా పై విషయాలలో ముందే ఉంద్ధ. 
ఒక వైపు విదేశీ విశవ విదాయలయాలను ప్రవశ ప్టిాలని ప్రభుత్వం కమ్మటీ వస్తుంద్ధ. మరో వైపు ఇంజన్నరింగ్, 
వైదయ ఇంటర్ మీడ్డయట్స ప్రవటు కళాశాలలు ప్రిగిపోయి, విదయ ఒక వాయపార వస్తువుగా మారిపోయింద్ధ. 
ఐ.ఐ.టి. కంపూయటర్ విదయలాంటి కోరుసలకు విలువప్రిగింద్ధ. అయితే ఇటువంటి కోరుసలోో ఆరిికంగా 
ఉన్ావారు మాత్రమ ప్రవశస్తున్యారు. సాధారణంగా ఆరిిక సాియిలో పైన్ల్లని వాళ్ళళ, ఎకుకవగా వెనుకబడ్డన్ 
కులాల వాళ్ళోు మామూలు డ్డగ్రీ, పి.జి. కోరుసలు చేస్తున్యారు. 
   
ప్రభుత్వ నియమాల ప్రకారం డ్డగ్రీ సాియిలో ఆయా రాషాాలు త్మ భాషను, సాహిత్యయనిా మొదటి రెండు 
సంవత్సరాలలో ఒకొకకక ప్పపరుగా బోధంచేటటుో చేయాలి ఇంగీోష్ణ మొదటి రెండు సంవత్సరాలు త్పపనిసరి 
సబెాకుిలు. ఇద్ధ సాధారణ డ్డగ్రీ చద్ధవ వారికి సంబంధంచిన్ విషయం. ఇలా కాకుండా మరో రెండు విధాలుగా 
కూడ డ్డగ్రీ సాియిలో తెలుగును విదాయరిులు చదువుతున్యారు. 

 
చరిత్ర, భౌతికశాస్త్రం, త్త్ుేశాస్త్రం, రాజన్నతిశాస్త్రం మొదలైన్ గ్రూపు సబెాకుిలవలె తెలుగును కూడా 

ఒక లాంగేవజిగా కాకుండా ఒక సెపషల  సబెాక్సి గా కూడ చదవవచుి. వరు డ్డగ్రీ మూడు సంవత్సరాలు సెపషల 
తెలుగు ప్పరుత ఒక సబెాక్సి గా నేరుికుంటారు. ఇంతే కాకుండా రాష్ట్రంలో కొనిా ప్రచయ కళాశాలలు ఉన్యాయి. 
ఇకకడ పదవ త్రగతి అయిన్ త్రావత్ చేరితే ఐదు సంవత్సరాలకు డ్డగ్రీ పూరువుతుంద్ధ. అంటే ఫ్రీ డ్డగ్రీ, డ్డగ్రీగా 
ఇకకడ కోరుస విభాగం ఉంటుంద్ధ. ఈ కళాశాలలోో సంసకృత్ం తెలుగు సబెాకుిలో డ్డగ్రీ పొందే అవకాశం ఉంద్ధ. 
తెలుగు, సంసకృత్ంత పాటు కొంత్ చరిత్రను, సాధారణ డ్డగ్రీ సాియిలలో వల్ల ఇంగీోష్ణను చదువుకుంటారు 
ఇకకడ్డ విదాయరిులు. 

 
నేటి కాలంలో ప్రంతీయ భాషలకు కాలం చెలిోందన్న, ప్రథ్మ్మక సాియి నుంచే ఆంగోంలో బోధ్న్ 

ఉండాలని వాడ్డవడ్డ చరి జరుగుతుంద్ధ. ఒకవైపు చదవడం విదేశాలకు వెళ్ోడం కొరకు, ధ్న్ సంపాదన్ కొరకే 
అన్ా సగటు మనిష్ట ఆలోచన్లు వాసువాలని విదాయవయవసి రుజువు చేస్తుంద్ధ. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచేి డబుబ కోసం 
తెలుగు ప్రచీన్ భాష అని నిరూపించడానికి పండ్డతులు తెలుగు విదావంస్తలు నేటికి న్యన్య బాధ్లు 
పడుతున్యారు. ఇంటరీమడ్డయట్స సాియిలో మారుకల కోసం సంసకృత్యనిా విదాయరిులు చదువుతున్యారు. 
ఇటువంటి పరిస్టితులలో డ్డగ్రీ సాియి తెలుగు పాఠయ ప్రణాళ్ళక ఎలా ఉంద్ధ?  పై మూడు సాియిలో బోధస్తున్ా 
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తెలుగు ఎలా ఉంద్ధ?  అద్ధ చద్ధవిన్ విదాయరిుల భావి జీవిత్ం ఎలా ఉంటుంద్ధ?  తెలుగు స్టలబస్ లో మారుపలకు 
సంబంధంచిన్ అంశాలు మొదలైన్ వాటిని నేటి సామాజిక పరిస్టితుల దృషాియ ఆలోచించాలిసన్ అవసరం ఉంద్ధ. 

 
డ్డగ్రీ సాియిలోో పైన్ చెపుపకున్ాటుో లాంగేవజ్డ గా రెండు సంవత్సరాలలో ఉన్ా స్టలబస్ ఎనిమ్మదవ 

త్రగతి నుండ్డ ఇంటర్ మీడ్డయట్స వరకు చదువుకున్ా స్టలబస్ కు ప్దాగా తేడా ఉండదు. అదే ప్రచీన్ 
సాహిత్యం న్న్ాయ నుండ్డ దక్షణాంధ్రాయుగం వరకూ కొంత్ మంద్ధ కవుల కావాయల నుండ్డ పదాయలు 
ఉంటాయి. ఆధునిక కవిత్వం అని గురజాడ నుండ్డ నేటి మైన్యరిటీవాదం వరకూ వస్తున్ా కొంత్ మంద్ధ 
ముఖ్యకవుల కవిత్వం స్టలబస్ లో ఉంటుంద్ధ. మ్మగిలిన్ గదయ భాగంలో భాషకు, వివిధ్ సాహిత్య ప్రక్రియలకు, 
తెలుగు సంసకృతికి జాన్పదానికి యాత్రా చరిత్రలకు మొదలగు అంశాలకు సంబంధంచిన్ పాఠ్లు 
ఉంటాయి. ఛందస్తస, అలంకారాలు, పాఠ్యంశాలలోని సంధులు, సమాసాలు కొనిా అనిా మామూల్ల. దీనికి 
తడు విదాయరిులు కూడా తెలుగు పరీక్ష అంటే ముందు రెండు రోజుల నుండ్డ గైడో, టెస్ి ప్పపరో ఒకసారి చద్ధవి 
పరీక్ష రాయటం మామూలైపోయింద్ధ.  డ్డగ్రీ సాియిలో తెలుగును సెపషల సబెాకుిగా మూడు సంవత్సరాలు చద్ధవ 
విదాయరిుల స్టలబస్ విషయానికి వసేు పైన్ చెపుపకున్ాటేో మొదటి సంవత్సరంలో న్న్ాయ నుండో ల్లక ప్రబంధాల 
నుండో ల్లక శత్క ప్రక్రియ నుండో ప్రచీన్ సాహిత్యం కొంత్ ఉంటుంద్ధ. భావ, అభుయదయ సాహితయదయమాలకు 
సంబంధంచిన్ ప్రముఖ్ కవుల కవిత్వ ఖ్ండ్డకలు ఉంటాయి. న్నతి చంద్రిక, సాక్ష మొదలగు వచన్ సాహిత్య 
విభాగాలత పాటు కొంత్ విపులంగా ఛందస్తస అలంకారాలు ఉంటాయి. ఈ స్టలబస్ కు డ్డగ్రీ లాంగేవజ్డ 
తెలుగుకు అంత్గా మౌలికాంశాలలో భేదం కన్బడదు. 

 
రెండు మూడు సంవత్సరాలలో తెలుగు సాహిత్య చరిత్ర, కొంత్ తెలుగు భాషా చరిత్ర ఉంటుంద్ధ. 

తెలుగు సాహిత్య విమరశత పాటు ఏదో ఒక ప్రచీన్ న్యటకానిా ఈ విదాయరిులు చదవవలస్ట ఉంటుంద్ధ. బాల 
వాయకరణంలోని కొంత్ భాగానిా కూడా ఈ సెపషల తెలుగు చద్ధవిన్ వారికి తెలుగు పటో ఒక అభిప్రయం 
ఏరపడుతుందని చెపపవచుి అన్డం విడూిరమ.  ఇక ఐదు సంవత్సరాల తెలుగు కోరుసలో సాహిత్యం అంటే 
ప్రచీన్ సాహిత్యమ అన్ాటుో పదాయలను బటీియం ప్టిడం, బాల ప్రౌఢ వాయకరణాలను కూలంకుషంగా నేరపడం, 
సంసకృత్యనికి సంబంధంచిన్ ప్రత్యయాలు, ధాతువులు శోోకాలు నేరపడం ఉంటుంద్ధ. స్టలబస్ లో ఏదో కొంత్ 
ఆధునిక సాహిత్యంలో కృషణశాస్త్రి, శ్రీశ్రీ, విశవన్యథ్ అంటూ పరిచయం చేయటం ఈ కోరుసలో కనిపిస్తుంద్ధ. ఈ 
కోరుస చద్ధవిన్ వారికి మ్మగిలిన్ ఏ ఇత్ర సబెాకుిలత సంబంధ్ం ల్లకపోవటమ కాక మీరు ప్రస్తుత్ సమాజ 
పరిజాఞన్యనికి కూడ దూరం కావటం సహ్జం. నేటి శాస్త్ర, సాంకేతిక ప్రగతిని, ప్రసార మాదయమాలను దృష్టిలో 
ఉంచుకొని తెలుగు స్టలబస్ ఒకసారి పరిశీలించి మారివలస్టన్ అవసరం ఉంద్ధ. ప్రచీన్ సాహిత్యయనికి 
సంబంధంచిన్ కవులు, కావాయలు వంటివి కొంత్ తెలుస్తకోవలస్ట ఉన్యా అవ సాహిత్యంగా విదాయరిులకు 
బోధంచడంలో మారుపరావాలి. ప్రపంచీకరణ నేపథ్యంలో ఆయా ప్రంతీయ, సాంసకృతిక మౌలికాంశాలు 
దూరం అవుతున్యాయి. జాన్పద కళ్లు, గ్రామీణ సాహిత్యం ప్రజల శ్రమలో భాగములైన్ పాటకు కొంత్ 
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ప్రముఖ్యం స్టలబస్ లో ఇవావలిసన్ అవసరం ఉంద్ధ.  వాయకరణం, చంధ్స్తస వంటి వాటి సాిన్ంలో నేటి 
వయవహారిక భాషా ప్రముఖాయనిా తెలుపుతూ, ప్రతీకల భాషను సరిపడే ఆధునిక వాయకరణ నియమాలకు 
సంబంధంచిన్ స్టలబస్ ను నేటి డ్డగ్రీ విదాయరిులకు బోధంచడం కొంత్ అవసరం దీని వలన్ త్రావత్ వారికి 
అవకాశం కలుగుతుంద్ధ. నేటికీ డ్డగ్రీ అయిపోయిన్య సరిగా తెలుగు వాకయం రాయల్లని వాళ్ళళ చాలా మంద్ధ 
ఉన్యారు. మాత్ృభాష తెలుగులో శాస్త్ర, సాంకేతిక వాయసాల్ల కాదు సాంసకృతిక వాయసాలను కూడా ఒక 
గ్రాడుయయ్యట్స సరిగా రాయల్లక పోవడం గోచన్నయం. అందువలన్ ఈ విధ్మైన్ శక్షణ డ్డగ్రీసాియి విదాయరిులకు 
ఇవవడం వలన్ వివిధ్ రంగాలకు సంబంధంచిన్ అంశాలు కూడా తెలుగులో వచిి ఎకుకవమంద్ధ తెలుస్తకునే 
అవకాశం కలుగుతుంద్ధ. 

 
నేడు కంపూటరీకరణ చెందుతున్ా పరిస్టితుల దృషాియ డ్డగ్రీ కాల్లజీలలో తెలుగు కంపూయటరీకరణకు 

సంబంధంచిన్ ప్రతేయక త్రగతులను ఏరాపటు చేస్ట విదాయరిులకు శక్షణ ఇవవడం వలన్ తెలుగు చద్ధవిన్ వారు 
కొంత్ అత్యయధునిక పరిజాఞన్యనికి దగొరవుత్యరు. ముందే చెపిపన్టోు నేడు తెలుగును వెనుకబడ్డన్ కులాలు, 
జాతుల వాల్లో ఎకుకవగా చదువుతున్యారు. నేటి ఆరిిక వెనుక బాటే ఇందుకు కారణం. వరు ఉదోయగాద్ధ 
విషయాలలో పై సాియిని అందుకోవాలంటే తెలుగు ప్రధాన్యత్ను వివిధ్ రంగాలలో గురించి పంచడమ 
కాకుండా విదాయరంగంలో కూడా తెలుగును ఆధున్నకరణ చేస్ట వారికి అంద్ధంచాలి. 

 
అదే విధ్ంగా మాండలికాల ప్రధాన్యయనిా, సజీవ భాష సవభావానిా తెలిప్ప విధ్ంగా స్టలబస్ ఉండాలి. 

తెలుగు చద్ధవిన్ వయకిు భావి జీవిత్ంలో ఏ విధ్ంగా అద్ధ ఉపయోగపడగలదో అద్ధ యోచించాలిసన్ అవసరం 
నేటి వృతిు విదాయ కోరుసల మధ్య ఎంతైన్య ఉంద్ధ. తెలుగు చద్ధవిన్ విదాయరిి యం.ఎ. తెలుగు చదవడానికి, ల్లదా 
పండ్డట్స ట్రైనింగ్ చేస్ట  టీచర్ గా స్టిరపడటానికే ఎకుకవ ఉతుసకత్ చూపుతున్యారు. దీనికి సంబంధంచిన్ 
సామాజిక, విదాయద్ధ రంగాలకు సంబంధంచిన్ కారణాలను తెలుస్తకొని సరిదాాలిసన్ అవసరం ఉంద్ధ. అంతే 
కాకుండా నేటి ప్రసార, ప్రచార మాధ్యమాలలో అత్నికి అవకాశం కలిగేలా డ్డగ్రీ సాియి స్టలబస్ లో కొనిా 
మారుపలు ఉంటే విదాయరిులకు, తెలుగుకు ఉపయోగం. అనిాంటిని మ్మంచి నేటి సమాజంలో ప్రముఖ్ంగా 
లోపిస్తున్ాద్ధ మాన్వయత్, నైతిక విలువలు, సృజన్యత్మకత్ వటిని సాహిత్యం చదవడం దావరా మనిష్ట 
మన్స్తలో ప్ంపోంద్ధంచవచుి. మాన్స్టక ఉత్యసహానిా, ప్రశాంత్త్ని భాష, సాహిత్యం దావరా నేటి యాంత్రిక 
మనిష్టకి నేరవవచుి. తెలుగును డ్డగ్రీ సాియిలో బోధ్న్యంశంగా పై అంశాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని 
బంధంచాలిసన్ అవసరం ఉంద్ధ. అదే విధ్ంగా స్టలబస్ ను అనిా విశవవిదాయలయాలు నేటి సమాజ పరిస్టితులకు 
అనుగుణంగా మారుపలు చేయాలిసన్ అవసరం ఎంతైన్య ఉంద్ధ. 

••••• 
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13.ప్రసారమాధ్ూమాలు –  భాషాభివృద్ధి వ్యూహాలు 
డా. కోలా అరుణ జ్యయతి 

 
నేను ఈ వాయసానిా న్య పాత్రికేయ అనుభావాల నుంచి ప్రరంభిసాును. ఎందుకంటే అనుభ్వానిా 

మ్మంచిన్ జాఞన్ం ల్లదంటారు కదా! చేనేత్ కారిమకులకు గత్ 40 ఏళ్ళోగా ప్రోత్యసహానిా అంద్ధస్తున్ా ఉపాపడ, 
పైధాని, వెంకటగిరి, ఖాద్ధలోోని చేనేత్ పరిశ్రమలో త్న్ ప్రతేయకత్ను నిలుపుకున్ా ఓ వయకిుని ముఖాముఖి 
(ఇంటరూవయ) చేయడానికి వెళానోు. యాంకర్, ఇదారు కెమెరామెనోు, అస్టసెింటోు, లైటింగ్... సరంజామా అంత్య 
స్టదిం చేశాం. ముందుగానే యాంకర్కు ఇంట్రో రాస్టచాిను. చదువుకోమని కూడా చెపాపను. ఇక అపుపడు 
విషయానిా వివరించి, అడగవలస్టన్ ప్రశాలు సూచించాను.  

 
యాంకర్ మొదటి ప్రశా అడ్డగింద్ధ – మీరు చేనేత్ రంగంలో ఎనేాళ్ళోగా కృష్ట చేస్తున్యారు అని 

అడ్డగింద్ధ. న్యకే కాదు, అకకడ ఉన్ా వాళ్ోందరికీ న్వువ వచిింద్ధ. చేనేతి కాదు, చేనేత్ అని చెపిప మళో్ల రెండో టేక్స 
తీస్తకున్యాను. ఆ ఒకక ప్రశ్లా కాదు... అలాంటివి న్యలుగైదు మాటలు యాంకర్ కు తెలియక పోవడం వలో 
షూటింగ్ గంట ఆలసయంగా పూరెఫుంద్ధ.  
  

మరో ఉదాహ్రణ చెపాును. విజయవాడ దగొరున్ా మంగళ్గిరికి వెళ్ళో, చేనేత్ కారిమకుల మీద ప్రతేయక 
కారయక్రమానిా షూట్స చేస్తున్యాం. రంగుల అదాకం త్రావత్, దారాలను వారుప ప్టిి  గంజి అదాుత్యరు. అద్ధ 
చిత్రించాము. త్రావత్ యంకర్ నేత్ పనివారిత మాటోాడాలి. “దారాలకు గంజి ప్టిి బిర్రుగా గుంజలకి 
బిగిసాుం గంజి ఆరాక దారాలను మగాొలకు పంపిసాుం” అని వాళ్ళో చెపాపరు. కాన్న యాంకర్ మాత్రం 
“గుంజలని గటిిగా బిగించి మగాొలకు పంపిసాురట” అని ముగింపు ఇచేిస్టంద్ధ. అంటే ఆమెకు గుంజకు, 
గంజికి ఉన్ా తేడా తెలియల్లదు. మరి మన్ తెలుగు పదాలు, మన్ సంసకృతిని, వృతిుని తెలిప్ప పదాల మీద 
ఆమెకున్ా అవగాహ్న్ అద్ధ. ఇలాంటి ఉదాహ్రణలు ఎనెానోా ఎదురవుత్ంటాయి. ఎందుకంటే ప్రసార 
మాధ్యమాలలో పనిచేసే వారికి భాషపై పటుి ల్లకపోతే ఇంతేమరి. 
  

లైవ్ షోలో యాంకరోు తెలుగులో మాటోాడం వింటుంటే... వాళ్ళో మాటోాడేద్ధ తెలుగా, ఆంగోమా, 
హిందీన్య అనేద్ధ అరిం కాదు. ఉదాహ్రణకు- ఒక యాంకర్ ఫోన్ చేస్టన్ వారిత మాటోాడుతూ-               
“యా చెపపండ్డ, మీ టేస్ి నేను కాయచ్ చేశాను. ఇలాగే కంటినూయ అవవడ్డ. మీకు మంచి ఫ్యయచర్ ఉంద్ధ.” వాకయం 
మాత్రం తెలుగు, కాని పదాలు మాత్రం టెంగీోష్.  తెలుగు, ఇంగోిష్ పదాల కలగలపు భాషను టెంగోిష్ అని 
అంటన్యారు ఈ మధ్య. ఇద్ధ ఎకుకవగా వాయపిులోకి వచేిస్టంద్ధ. 
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 భాష సమాచారానిా ఒకరి నుంచి మర్కరికి చేరవయడానికి ఉపయోగపడే మాధ్యమం. త్మను 
త్యము వయకుం చేస్తకోడానికి భాష ఓ సాధ్న్ం. అందుకే ప్రసార మాధ్యమాల మనుగడ భాషపైనే ఆధారపడ్డ 
ఉంద్ధ. ప్రంత్యనిా బటిి, జాతిని బటిి సాంకేతిక, వినిమయ రంగాలు ఆయా భాషలపై ఆధారపడ్డ ఉంటాయి. 
ఒకపుపడు గ్రాంథిక వాసన్లత, సంసకృత్ పదాలత నిండ్డన్ భాష ఆ త్రావత్ వయవహారిక భాషగా, ముద్రణా 
గ్రంలులోోకి, వారాు పత్రికలోోకి వచేిస్టంద్ధ. నేటి ప్రపంచీకరణ నేపథ్యంలో కొత్ు సవాళ్ోను ఎదుర్కంటుంద్ధ. కాన్న 
త్న్ అస్టుత్యవనిా కోలోపతే ప్రమాదం. న్యగరికత్య వికాసం, మాన్వాభుయదయం, సంసకృతిసంప్రదాయాల 
కొన్సాగింపు, కళ్ల సంరక్షణ, వృద్ధి, మనిష్టకి మనోలోాసానిా కలిగించే ఆన్ందం అన్నా ఒకక భాష వల్లో సాధ్యం.  
  

అంతేకాదు భాష ప్రవహించే జీవన్ద్ధ లాంటిద్ధ. ఆ ప్రవాహానికి వయవహారం, వయవహ్రులు రెండు ప్రధాన్ 
చట్రాలు. అలాగే సాంకేతిక, వైజాఞనికంగా అభివృద్ధి చెందుతున్ా ప్రస్తుత్ త్రుణంలో ప్రసార మాధ్యమాలు 
కూడా భాషా వినిమయంలో ప్రతేయక భూమ్మకను పోష్టస్తున్యాయి. ముద్రణ, శ్రవణ, దృశయ శ్రవణ మాధ్యమాలు 
భాషను జీవన్ద్ధగా మారిడంలో ప్రతేయక పాత్ర పోష్టస్తున్యాయి.  భాషకు వరువరు సవభావాలు, కాలాలు, 
సందరాభలు ఉన్ాటేో వినియోగించే మాధ్యమానిా బటిి భాషా సవరూపం, సవభావం మారుతుంద్ధ. ముద్రణా 
మాధ్యమంలో పాఠకుడ్డకి చద్ధవ అంశానిా బటిి సందేహాలను నివృతిు చేస్తకునేలా ఉంటుంద్ధ. శ్రవణ 
మాధ్యమంలో శ్రోత్ విన్డం దావరా విషయం ఆకళ్ళంపు అయ్యయలా ఉంటుంద్ధ. ఇక దృశయ, శ్రవణ మాధ్యమం 
అయిన్ టీవలలో దృశాయనిా బటిి భాష వయవహారికంలో, ప్రజా బాహుళాయనికి స్తలభ్ంగా చేరేలా ఉంటుంద్ధ. 
 
ప్రసార మాధ్ూమాలు - పర్థణామం 
 ఎలకాానిక్స మాధ్యమాలలో మొదట ఆకాశవాణి 1936లో ప్రసారాలను ప్రరంభించింద్ధ. 1947లో 
దేశానికి సావత్ంత్రయం వచేి న్యటికి ఆకాశవాణి దేశవాయపుంగా పద్ధ కేంద్రాలు మాత్రమ ఉండేవి. ఇక ఇపుపడు 
ప్రభుత్వ,ప్ఫపవటువి కలిపి 250కి పైగా ఉన్యాయి. దృశయ, శ్రవణ మాధ్యమం అయిన్ టీవ 1965లో ఢిల్లోలో 
మొదలైంద్ధ.  ఆత్రావత్ అతి వగవంత్ంగా  అనిా ప్రంతీయ భాషలోో వాయపించి విసుృత్ంగా ఛాన్ళ్ళో వచేిశాయి. 
  

ఈ మాధ్యమాలలో భాష మొదట శషివయవహారికంలో ఉండేద్ధ. అదే ప్రమాణికమని పత్రికలోో కూడా 
రాసేవారు. కాన్న క్రమంగా ప్రజల మాటలకు చేరువ కావాలని, ప్రేక్షకులను ఆకరిషంచాలని నియమ రహిత్ంగా, 
వాయకరణ విరహిత్ంగా, నిరాీవంగా మరేిసారు. మారుప మంచిదే కాన్న, అందరికీ ఆహావన్ యోగయం అయ్యయటటుో 
ఉండాలన్ాద్ధ మరిిపోయారు. మాత్ృభాషల అస్టుత్యవనిా దెబబతీసే సాియికి వెళ్ళోపోయారు. తెలుగులో ఉన్ా 
పదజాలానిా వద్ధల్లస్ట పరభాషలోని పదాలను కావాలని అరువు తెచిి అదే పనిగా వాడుతున్యారు. ఇందుకు 
పత్రికలు కొంత్వరకు మ్మన్హాయింపు అని చెపపల్లం.  
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ఆంగీభాషా వాూమోహం 
 పూరవం తెలుగు భాష సంసకృత్మయమని, సంసకృత్ం ల్లని తెలుగు వాడాలని  అనేవారు. మన్ 
తెలుగు పదాలను ఏరికోరి వాడమని నియమం కూడా ప్టేివారు. కాన్న నేడు ఆసాిన్యనిా ఆంగోం ఆక్రమ్మంచింద్ధ. 
ఆంగోం నుంచి తీస్తకొని వాడే పదాలు పూరిుగా తెలుగును ఆక్రమ్మంచేస్తున్యాయి. లిఖిత్ మాధ్యమాలైన్ పత్రికలోో 
కన్యా దృశయ, శ్రవణ మాధ్యమాలలో అదుపు, పొదుపు ల్లకుండా ఉపయోగిస్తున్యారు. సమాన్యరికాలైన్ తెలుగు 
పదాలు ఉన్యా ఆంగో పదాలనే యధేచఛగా వాడేస్తున్యారు. దాంత మన్ భాష మన్ద్ధ కాకుండా పోతుంద్ధ. 
 
 ఇక వాయకరణం గురించి ఆలోచిసేు- భాషకు సమగ్ర రూపానిా ఇచేి సంధులు, సమాసాలు, జంట 
పదాలు, సామెత్లు, జాతీయాలు, విభ్కుులు అన్నాత్యరుమారై పోతున్యాయి. ఆంగో పదానికి తెలుగు విభ్కిు 
చేరుస్తున్యారు. తెలుగు ఆంగోం కలిపి జంటపదాలిా ప్రయోగిస్తున్యారు. వాకాయనిా ఆంగో పదాలత నింపి 
గ్రామాలలో, పటిణాలలో ఉండేవారికి, చిన్యారులకు కూడా నిజమైన్ తెలుగుభాష అంటే ఆంగోంత కూడ్డన్ 
తెలుగే అని నిఖారుసగా బోధస్తున్యారు. 
  
 ఇక ఈ రంగంలోకి వచేివారికి ఒకపుపడు భాషా జాఞన్ం అపారంగా ఉండేద్ధ. న్యరో వెంకటేశవరరావు, 
చక్రపాణి, త్యపి ధ్రామరావు వంటి ప్దాలెందరో ఆంగోపదాలకు సమాన్యరికాలైన్ తెలుగు పదాలను కనిప్టిి మరీ 
ప్రయోగిసేు... నేటి పత్రికాధపతులు, టీవ యాజమాన్యయలు, అందులో పనిచేస్తున్ా పాత్రికేయులు తెలుగు 
పదాలను వద్ధల్లస్ట ఆంగోపదాల వెంట పరుగులు తీస్తున్యారు. పత్రికలోో, టీవలలో పత్యక శీరిషకలకు కూడా 
అరువుభాషనే వాడుతున్యారు. 
 
సంధాన కరిలు – భాష 
 దృశయ శ్రవణ మాధ్యమమైన్ టీవలలో సంధాన్ కరుల పాత్ర చాలా ప్రధాన్మైంద్ధ. అందరికీ తెలిస్టన్ 
భాషలో చెపాపలంటే యాంకర్ పాత్ర చాలా కీలకం అన్ామాట. యాంకర్ కు భాషా నైపుణయం, విషయ 
పరిజాఞన్ం, ఉచాఛరణపై మంచి పటుి ఉండాలి. వటిలో ఏ ఒకకటీ ల్లకపోయిన్య మంచి వాయఖాయత్గా 
రాణించల్లరు. నేడు మన్ం టీవలలో చూస్తున్ా వాయఖాయత్లోో చాలా మంద్ధకి వటిలో ప్రధాన్మైన్ భాషపై సరైన్ 
అవగాహ్న్ ఉండడం ల్లదు. ఆహారయం మీద ప్టిిన్ ధాయస భాషపై ప్టిడం ల్లదు. అవకాశాలు ప్రిగే కొదాీ 
శ్రమ్మంచి భాషా నైపుణాయలను ప్ంచుకోవడం ల్లదు. వాయఖాయత్ భాషా విధాన్ం ప్పలవంగా ఉంటే కారయక్రమం రకిు 
కటిదు. చెపాపలను కున్ా విషయం ప్రేక్షకులకు చేరదు. కనిపించే దృశాయనిా ప్రేక్షకులకు చేరవయడానికి అనువైన్ 
భాషను ప్రయోగించాలిసన్ వాయఖాయత్ అందుకు త్గిన్ పదజాలానిా వాడకపోతే కారయక్రమానిా నిరవహించే 
నిరామత్ నుంచి, స్టిిపుి రాస్టన్ రచయిత్ నుంచి, దృశాయలు సేకరించిన్ కెమెరామెన్ నుంచి, ఎడ్డటింగ్ చేస్టన్ 
ఎడ్డటర్ వరకు అందరు చేస్టన్ శ్రమ వృధా అయిపోతుంద్ధ. 
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 అయితే కేవలం యాంకర్ ను మాత్రమ త్పుప పటిి మ్మగిలిన్ వారిని వద్ధల్లయల్లం. ఒక కారయక్రమంలో 
భాష విషయంలో అందరూ శ్రది ప్టిిన్పుపడే మాత్ృభాషలో ఆ వారుకాన్న కారయక్రమం కాన్న ప్రేక్షకులకు 
చేరుతుంద్ధ. అంటే టీవలలో తెలుగు భాషను కాపాడాలంటే ఛాన్ళ్ో యాజమాన్యం నుంచి యాంకర్ వరకు 
బాధ్యత్ ఉందన్ామాట.  
 
సమకాల్లన తెలుగుభాషా పర్థస్థితి 
 “ఒకత్రం త్మ భాషను త్రావతి త్రానికి వారసత్వంగా అంద్ధంచే స్టితిలో ల్లన్పుపడు  ఆ భాష తీవ్ర 
ప్రమాదంలో పడ్డన్టేి” న్ని ఐకయరాజయ సమ్మతి యునెస్తక నివద్ధకలో ప్పర్కంద్ధ. క్రమక్రమంగా తెలుగు ఆ 
దుస్టితికి చేరుకుంటుందని భాషావత్ులు, అభిమానులు చెపుునే ఉన్యారు. అందుకు ఇంకొద్ధాగా ఆజయం 
పోస్తున్ాటుో వయవహ్రిస్తున్యాయి తెలుగు ప్రసార మాధ్యమాలు. మన్కు తెలియకుండానే భాషను హ్న్న్ం చేసే 
స్టితిని కలిపస్తున్యాయి.  ఒకపపటి తెలుగు వరణమాలలోని 56 అక్షరాలోో కొనిా కనుమరుగై పోయాయి. నేడు 
తెలుగు భాష కు కూడా ప్నుముపుప ఉందనిపిస్తుంద్ధ. పాఠశాల సాియి నుంచి తెలుగు నేరుికోని వాళ్ళో, తెలుగు 
పదాలకు అరాిలు తెలియని వాళో్ళ, తెలుగు వాకాయలు సరిగా రాయడం, మాటోాడడం రాని వాళ్ళో తెలుగు ప్రసార 
మాధ్యమాలోోకి వచేిస్తున్యారు. ముందే చెపుపకున్ాటుో వాళ్ళో తెలుగు, ఇంగోిష్ కలిపి టెంగోిష్ రాస్తున్యారు. తెలుగు 
రాని యాంకరోు, మాత్ృభాషా పదాలను కూడా సరిగా ఉచఛరించడం రాని సంధాన్కరులు వాటినే బటీిపటీి ల్లదా 
ప్రమ్ టర్ దావరా చద్ధవస్తున్యారు, చెప్పపస్తున్యారు. “ఎవరికి రాయడం రాదో వారు స్క్కిపిు రాస్టన్టుో, ఎవరికి 
మాటోాడడం రాదో వారు ఇంటరూవయ చేస్టన్టు”ో  అనే న్యనుడ్డ నేడు నిజం అయిందనిపిస్తుంద్ధ. 
 
 ప్రేక్షకులను ఆకరిషంచడానికి, టీఆరీప రేటును ప్ంచుకోడానికి ఛాన్ళ్ో యాజమాన్యయలు ఇవవి 
పటిించుకోవడం ల్లదు. ఈ ప్రమాదకరమైన్ పరిణామంలో విచిత్ర పద ప్రయోగాలు తెలుగు భాషగా సామాన్య 
వయవహారంలోకి వెళ్ళోపోతున్యాయి. ప్రేక్షకులు ముఖ్యంగా తెలుగు యువతీ యువకులు ఆ భాషనే త్మ 
మాత్ృభాషగా భావించి మాటేోడేస్తున్యారు. ఇంకొంత్ కలగలిపి సొంత్ ప్రయోగాలు చేస్తున్యారు.  ఇక గ్రామాలోో 
ఉన్ా సామాన్య ప్రేక్షకులు కూడా ఈ ప్రసార మాధ్యమాల భాషలో పడ్డ, ఇదే ప్రమాణిక భాషగా భావించి 
అనుకరించడానికి ప్రయతిాంచడమ కాదు, మాటోాడుతున్యారు కూడా. ఇద్ధ నేటి తెలుగు భాషకు ప్రసార 
మాధ్యమాల దావరా పటిిన్ దుస్టితి. 
 
ప్రసార మాధ్ూమాల భాధ్ూత్ 
 శ్రవణ శుభ్గమైన్ భాష మన్ తెలుగు. మరి అటువంటి భాష పాలకుల నిరోక్షయం, ప్రపంచీకరణ 
ప్రభావం, ఆంగోభాషపై వాయమోహ్ం, కొత్ుత్రం నిరాదరణ, ప్రసార మాధ్యమాల అశ్రది వలన్ ఆందోళ్న్ 
కలిగించే స్టితికి చేరింద్ధ. ఇదే ఒరవడ్డ కొన్సాగకండా చూడాలిసన్ బాధ్యత్ ప్రసార మాధ్యమాలపై చాలానే ఉంద్ధ. 
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 వారాు పత్రికలోో బాగా రాసేవారిని వారికి మంచి ప్నుాంద్ధ అంటారు. అదే టీవలలో అయితే మంచి 
పలుకుంద్ధ అంటారు. అందుకు ఈ రంగంలో పనిచేసే ప్రతి ఒకకరు భాషకై చిత్ుశుద్ధిత పనిచేయాలి. తెలుగును 
కాపాడేందుకు కంకణం కటుికోవాలి. తెలుగు ఇపపటికిపుపడు కొడ్డగటేి దీపం కాకపోవచుి, కాన్న దీపానికి 
కొంత్ తైలం చేరిి ఎపపటికీ అఖ్ండజ్యయతిలా వెలిగించాలిసన్ బాధ్యత్ ఈ రంగాలోో పనిచేసే ప్రతి ఒకకరి మీదా 
ఉంద్ధ. 
  ఛాన్లస నిజంగా భాష విషయంలో త్మ ధోరణి మారాలని ఒపుపకొని మారడానికి ప్రయతిాంచాలి 
త్పప వాటిని ఎవరో ఒకరు మారాిలని ప్రయతిాసేు మారేవికావు. జన్ం భాషలోనే ప్రసారాలు అంద్ధస్తున్యామా 
అని ఒకసారి ఆత్మవిమరశ చేస్తకోవాలి. అపుపడే ద్ధదాుబాటు మొదలవుతుంద్ధ. భాష మీద కన్నస సాియిలో 
అయిన్య పటుి ఉన్ా వాళ్ోకే పాత్రికేయవృతిులో అవకాశం ఇవావలి. ఇక వాయఖాయత్ల విషయంలో అందానికి 
కొంత్ ప్రధాన్యత్ ఉన్యా ఉచాఛరణ, భాషపై పటుి ఉన్ావాళ్ోకే అవకాశాలు ఇవావలి. ప్రేక్షకులకు అరిమయ్యయ 
తేలిక పదాలత, త్కుకవ పదజాలంత వాయఖాయత్ మాటోాడగలగాలి. అలా ఆయా ఛాన్ళ్ో యాజమాన్యయలు 
త్రీైదు ఇవావలి. 
 
ప్రసార మాధ్ూమాలు ముఖ్ూంగా టీవీలు భాష విషయంలో నిబంధ్నలు ఏరపరుచుకొని పాటించాలి.  

1. కారయక్రమం ప్రరంభ్మైన్పపటి నుంచి చివరి వరకు తెలుగులోనే సాగాలి. 
2. భాషా శైలిలో కూడా మారుప రాకూడదు. 
3. కనిపించే దృశాయనికి అనుకూలమై, ఎకుకవ మంద్ధ తెలుగువారికి అరిమయ్యయ భాషనే ప్రయోగించాలి. 
4. రచయిత్ రాసే స్క్కిపుిలో కాని, వాయఖాయత్ మాటోాడే ఉచాఛరణలో కాన్న దోషాలు ఉండకూడదు. 
5. ఉదోయగస్తులు, వాయఖాయత్ల ఎంపికలో యాజమాన్యయలు ప్రతేయక శ్రది వహించాలి. 
6. భాషపైనే ఆయా ఛాన్ళ్ళో బతికి బటికడుతున్యాయన్ా విషయానిా మరిిపోకుండా, 

తెలుగు భాషకు త్గిన్ ప్రధాన్యత్ ఇవావలి. 
ఇలాంటి పలు నియమ నిబంధ్న్లు ఏరపరచుకొని పాటించాలి. ప్రసార మాధ్యమం అనేద్ధ 

పరిమ్మతుల్లోని వయవసి అయిన్పపటికీ భాష విషయంలో పరిమ్మతులు త్పపనిసరి. 
 
ఉపయుకి గ్రంధ్ సూచి 

1. కృషణమూరిు, భ్ద్రిరాజు (సంపా.). తెలుగు భాషా చరిత్ర. హైదరాబాదు: పొటిి శ్రీరాములు తెలుగు 
విశవవిదాయలయం. 

2. చక్రధ్రరావు, లంకసాని. తెలుగు వుయత్పతిు కోశము. విశాఖ్పటాం: ఆంధ్ర విశవకళా పరిషతుు. 
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3. తెలుగు పత్రికలు ప్రసార మాధాయమాల భాషాసవరూపం. 2016. హైదరాబాదు: తెలంగాణ సారసవత్ 
పరిషతుు. 

4. ప్రత్యపరెడ్డ,ి స్తరవరం. స్తరవరం ప్రత్యపరెడ్డ ి వాయసావళ్ళ. హైదరాబాదు: తెలంగాణ సారసవత్ 
పరిషతుు.  

5. భావ న్యరాయణ, తట. టి. వి. జరాలిజం. 
6. NWMI - summery of Hyderabad chapter - 2005, Andhra Pradesh.  
7. CNN -Media language  guide lince.  
8. Ahn Durant, Marina lamburan - Language & media – 2009. 
9. Lev Manovich - The Language of new Media -2001. 
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14. ప్రసార మాధ్ూమాలలో తెలుగు భాష – ఆధునికీకరణ 
డా. లింగాల మంగమమ, డా. నూన్యవత్ రాంబాబు.  

పోస్తి-డాకొిరల పరిశోధ్కులు, తెలుగు శాఖ్, హైదరాబాదు విశవవిదాయలయం. 
 

పర్థచయం : 
క్రీ.శ. 1900 నుంచి తెలుగు భాష వయవహారికం ప్పరుత పరిణమ్మసూు వస్తున్ాద్ధ. ఈ పరిణామంలో 

గ్రాంధకం, సరళ్ గ్రాంధకం, వాయవహారికం, శషి వాయవహారికం, ఆధునికం, అన్ంత్ర ఆధునికం అనేవి ఆయా 
దశలలో, ఆయా పదాలలో భాషకు ప్టుికున్ా ప్పరోు.  ఆయా దశలకు, ఆయా వాదాలకు కారణం భాషలో 
వస్తున్ా మారుపలు. ఈ మారుపలు ఆధునికీకరణపై ఆధారపడ్డ వచిిన్వ. సమాజం, సంసకృతి మారుతున్ాపుపడు 
భాషలో ఆధునికీకరణ జరగడం ఒక నిరంత్ర ప్రక్రియ. భాషాభివృద్ధి కూడా ఆధునికీకరణలో నిరంత్రం 
కొన్సాగుతున్ా ప్రక్రియ. 

 
భాష వివిధ్ మాధ్యమాల దావరా సమాజ అవసరాలను తీరుస్తుంద్ధ. ఈ మాధ్యమాలు అనేక విధాలుగా 

ఉంటాయి. ప్రస్తుత్ం సాంప్రదాయక మాధ్యమాలతపాటు ఎలకాానిక్స మాధ్యమాలు కూడా ప్రజా 
ఉపయోగంలోకి వచాియి. ఇవి చాలా శకిువంత్మైన్వ కాక, వగవంత్ మైన్వికూడా. అయితే ఒకోక దానికి 
ఒకోక ప్రతేయకత్ ఉంటుంద్ధ. ప్రస్తుత్ం వైజాఞనిక, సాంకేతిక యుగంలో మాన్వుడు జరుగుతున్ాసమాచారానిా 
తెలుస్తకోడానికి ప్రధాన్ంగా పత్రికలు, రేడ్డయో, దూరదరశన్, ఇంటరెాట్స ఈ మధ్య ఆధునిక సమాచారాలైన్ 
ఫ్ట్మ్ బుక్స, వాటసప్, టివటిర్ వంటి వాటిపై ఆధారపడుతున్యాడు. ఇవి మాన్వ జీవంత్ంలో బాగా 
ప్న్వస్తకుపోయాయి. వైజాఞనిక, సాంకేతిక పరిజాఞన్ం అనిా రంగాలోో అభివృద్ధి చెందుతున్ా ఈ త్రుణంలో ఆ 
పరిజాఞన్యనిా ప్రజా బాహుళాయనికి వగంగా అంద్ధంచే కమూయనికేషన్ మీడ్డయాను ప్రసార మాధ్యమాలు అంటాం.  
భాష ఆధునికీకరణ  సమాజ ఆధునికీకరణపై ఆధారపడ్డ ఉంద్ధ. అభివృద్ధి చెంద్ధన్ సమాజంలోని అనిా 
అంశాలను అభివృద్ధి చెందుతున్ా సమాజంలోని భాష వయకుం చేయగలిగిన్ స్టితిని సాధసేు అద్ధ ఆధునికీకరణ 
అవుతుంద్ధ. కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా ఆధునికీకరణలో భాగంగా భారత్దేశానిా డ్డజిటల ఇండ్డయాగా చేయాలనే 
సంకలపంత ఉంద్ధ. ఇద్ధ కూడా ఆధునికీకరణలో భాగమ. ప్రస్తుత్ం పత్రికా ప్రసార మాధ్యమంలోని తెలుగు 
భాషా ఆధునికీకరణను తెలియజేయడమ ఈ పత్ర ఉదేాశం. 

 
ఆధునికీకరణ విషయంలో ప్రసార మాధ్యమాలు అనుసరిస్తున్ా పదితులు వరుగా ఉన్యాయి. 

కొంత్మంద్ధ పండ్డతులు తెలుగులో శాస్త్ర విషయాలను వివరించవలస్ట వచిివపుపడు ప్రచీనులు 
అనుసరించిన్కొనిా పదితులను పున్రాలోంచి కొన్సాగించడం అవసరమని భావిస్తున్యారు. కంపూయటరోు 
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వాడుకలోకి వచిిన్ త్రావత్ ప్రింటింగ్ విషయంలోగాని, ప్రసెస్టంగ్ విషయంలోగాని ప్రచీన్ అరావచీన్ 
భాషలోో సామాగ్రిని మెరుగుప్టిి ఆధునిక భాషా పరిశోధ్కులకు, ఆధునిక భాషా బోధ్కులకు అనువైన్ విధ్ంగా 
తెలుగు లిపి, శబాజాలానిా మలుచుకోవాలని ఒతిుళ్ళళ తెస్తున్యారు. అంత్రాాతీయ భాషల పోకడల విధాన్ం 
నేపథ్యంలో తెలుగు భాషను ఆధునికీ కరించుకోవాలనే త్పన్ పరిశోధ్కులోో తీవ్రత్రమవుతున్ాద్ధ. ఇద్ధ ఉదయమ 
సూైరిుని దాలిింద్ధ. 
తెలుగు భాష ఆధునికీకరణ – ఉదూమ సూూర్థి : 

క్రీ.శ. 1900 న్యటికి తెలుగు భాష ఆధునికీకరణకు ఉదయమ సూైరిు దాలిింద్ధ. ఈ ఉదయమానికి గిడుగు 
రామూమరిు, గురజాడ అపాపరావు సారథ్యం వహించారు. సామాజిక, రాజకీయ రంగాలు, వారాుపత్రికలు, 
సృజన్యత్మక సాహిత్య ప్రక్రియలు – న్వల – కలునిక – వాయసం – జీవిత్ చరిత్రలు మొదలైన్వి, రేడ్డయో, 
స్టనిమా మొదలైన్ సాంకేతిక రంగాలు తెలుగు భాష ఆధునికీకరణ ఉదయమంలో భాగసావమయం వహించాయి. 
భాషా సంసిలు, సాహిత్య సంసిలు అందుకు దోహ్దం చేశాయి. నూత్న్ పాఠయ ప్రణాళ్ళకలు, పాఠయ గ్రంలులు 
రూపొందాయి. ఆధునికుల అభిరుచులు, అవసరాలు తీరేి విధ్ంగా రచన్లు, ప్రసార మాధ్యమాలు వచాియి. 
మాన్వ జీవన్ విధాన్యనికి, సమాజ న్యగరకత్కూ, ఆధునికత్కు అవిన్యభావ సంబంధాలు  ఉంటాయి. 
ఆధునికత్ మొదట న్గర జీవన్ విధాన్ంలో పుడుతుంద్ధ. త్రావత్ ఇత్ర ప్రంత్యలకు విసురిస్తుంద్ధ. ప్రసార 
సాధ్న్యలు ఆధునికత్ను విసురించడానికి కారకాలు అవుత్యయి. 

  
భాషా నిరామణంలో కాలానిా అనుసరించి ఎనోా మారుపలు జరుగుత్యయి. జరిగిన్ మారుపలను దృష్టిలో 

ప్టుికొని ఆయా కాలాలలో ఆయా  భాషా రూపాలు ఆధునికీకరణ ప్రక్రియలో ప్రమాణికం అవుత్యయి. 
ఒకన్యడు ఉన్ా ప్రమాణికం ఆ త్రావత్ కాలంలో ప్రమాణికం కాకపోవచుి. గత్ంలో అప్రమాణికం 
అనుకొన్ా భాష ఆధునిక కాలంలో ప్రమాణికం కావచుి. ఆయా కాలాలోోని సామాజిక అంశాలను బటిి భాషా 
ప్రమాణాలు మారత్యయి.  
తెలుగుభాష ఆధునికీకరణ –మౌలికాంశాలు: 
 భాష ప్రమాణికం విషయంలో కొనిా భాషా లక్షణాలను గురిుంచవచుి. ఈ లక్షణాల్ల భాష 
ఆధునికీకరణకు మౌలికాంశాలు అవుత్యయి 

 సమాజాలు అభివృద్ధి చెందుతున్ాపుపడు ఏరపడే ఆధునిక భావజాలానిా ఆవిషకరించడానికి ఆధునిక 
భాషా పదాలు ఉపయోగ పడత్యయి. ఆధునిక భాషా పదజాలంలో తెలుగుకూ అన్యభాషా పదాలకూ 
భేదం సన్ాగిలుోతుంద్ధ. 

ఉదా : కంపూయటర్ విజాఞన్ శాస్త్రంలో :  కంపూయటర్, స్టసిం, విండోస్, 
ల్లజర్ ప్రింటర్, ఆపరేటింగ్ స్టసిం, ఎంఎస్ ఆఫీస్ మొదలైన్వి. 
స్టన్న రంగంలో  : హౌస్ ఫుల, పాోప్, డబిబంగ్, టాప్, హిట్స, బాకాసఫీస్ మొదలైన్వి. 
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పత్రికా రంగంలో  :  ̍వాయపార ప్రకటన్లు – ఢమాకామల, డ్డసౌకంట్స సేల, భారత్ మరా మహాన్,బై 
వన్ ఫ్రీ వన్ మొదలైన్వి.  

 ఆధునికీకరణ సాంకేతిక విపోవంత ముడ్డపడ్డ ఉంటుంద్ధ. సాంకేతికంగా సమాజం అభివృద్ధి 
చెందుతున్ాపుపడు సమాజ అవసరాలు మారుతుంటాయి. వాటికి అనుగుణంగా భాష ఆభివృద్ధి 
చెందుతుంద్ధ. భాషాభివృదేి ఆధునికీకరణ 

 ప్రజల ప్రయోజన్యలను కాపాడే పత్రికలు త్మదైన్ భాషాశైలిని ఉపయోగిసాుయి. పదజాలంలో 
సృజన్యత్మకత్ ఉంటుంద్ధ. పత్రికలు ఉపయోగించే ఈ భాషే రాను రాను (ఆధునిక) ప్రమాణిక భాష 
అవుతుంద్ధ. 

 ఆధునిక శాస్త్ర సాంకేతిక విజాఞన్యనిా ద్ధగుమతి చేస్తకోడానికి వలైన్ అనువాద విధాన్ంలో అవసరమైన్ 
నూత్న్ సాంకేతిక పదితులు ఆధునికీకరణలో భాగం అవుత్యయి. అందుకుగాను ఎలకాానిక్స 
మాధ్యమంలో నిఘంటువులు, పదకోశాలు రూపొందాలి, సాంకేతిక వన్రులు ప్రగాలి. 

 భాషా బోధ్న్లో ఆధునికీకరణ జరగాలి. ఎలకాానిక్స మాధ్యమంలో జరిగే బోధ్న్ భాష 
ఆధునికీకరణకు తడపడుతుంద్ధ. 

 ఆధునికీకరణలో పత్రికల పాత్ర, భాషా సంసిల పాత్ర కీలకమైంద్ధ. భాషా సంసిలకు దుస్టితి రాకుండా  
చూసేు ఆధువంకీకరణను ఆహావనించిన్టోవుతుంద్ధ. ఎనోా సదస్తసలు, చరాిగోష్ణఠలు జరగాలి. 
భాషలోని మౌలికత్ దెబబ తిన్కుండా తెలుగులో సవత్ంత్ర రచన్లు, పరిశోధ్న్లు జరగాలి. అలా 
జరిగిన్పుపడే ఆయా కాలాలోోని ఆధునికత్ ఎంత తెలుస్తుంద్ధ.  అంతేగాక ఆధునికీకరణ రూపాలో ో
ఏకరూపత్, స్టిరత్వం ఉంటుంద్ధ.   

ప్రసార మాదూమాలో ీ(పత్రికలు) తెలుగు భాష  -  ఆధునికీకరణ: 
 తెలుగు భాష ఆధునికీకరణ సమాజ ఆధునికీకరణపై ఆధారపడ్డ ఉంద్ధ. అభివృద్ధి చెంద్ధన్ 
సమాజంలోని అనిా అంశాలను ఆభివృద్ధి చెందుతున్ా సమాజంలోని భాష వయకుం చేయగలిగిన్ సితిని సాధసేు 
అద్ధ ఆధునికీకరణ అవుతుంద్ధ. భాష ఆధునికీకరణ, ప్రమాణికీకరణ, భాషాభివృద్ధి కొందరు వయకుుల వలోగాని, 
ప్రభుత్వ ఆదేశాల వలోగాని అనిా సందరాభలోోనూ సాధ్యంకాదు. అయితే ఈ ఆధునికీకరణలో ప్రసార 
మాధ్యమాల పాత్ర మాత్రం విశషిమైంద్ధ. 
  
 భాష ఆధునికీకరణలో సమాజంలోని ప్రయోగరంగాలోో దైన్ంద్ధన్ వయవహారం, విదాయరంగం, 
పరిపాలన్ రంగం, సాహిత్యం, కళాపోషణ, సృజన్యత్మకం మొదలైన్ రంగాలు ఒక ఎతుు, పత్రికలు, రేడ్డయోలు, 
ఆడ్డయోలు, వడ్డయోలు, టీవ ఛాన్ళ్ళళ, స్టనిమాలు, వరలి వైడ్ వెబ్ లు మొదలైన్ ప్రసార సాధ్న్యలు మరో 
ఎతుు. ఈ రెండు పరసపరం ప్రభావానిా చూపిన్య ప్రసార సాధ్న్యల ప్రభావం శకిువంత్మైంద్ధ. ప్రసార సాధ్న్యలోో 
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పత్రకలు మొదలైన్వి రాసే భాషను, టీవలు, స్టనిమాలు మొదనైన్వి మాటోాడే భాషను ప్రభావిత్ం చేసాుయి. 
ఆధునికీకరణ విషయంలో  ప్రసార మాధ్యమాల ఫలిత్యలు వగవంత్ంగా కనిపిసాుయి. 
  
 ఆధునిక సమాజంలో పరిపాలన్, విదయ, శాస్త్ర సాంకేతిక రంగాలు విసుృత్మై సామాన్య ప్రజలకు కూడా 
అందుబాటులోకి వచాియి. అయితే సమాజంలో వివిధ్ కుల, వర,ొ వృతిువిదయ వంటి సాియీ భేదాలోో వైవిధ్యం 
ఉన్ాందువలో భాషలో ప్రమాణికత్ అవసరమైంద్ధ. ఈ ప్రమాణికత్కు విసుృత్ వాయపిు కలిగించే వాటిలో 
ప్రసారమాదయమాలు చేస్తున్ా కృష్ట కీలకమైంద్ధ. శాస్త్రవిజాఞన్ం ప్రిగిన్పుపడు దానిా ప్రజలకు అంద్ధంచే కృష్టలో 
ప్రసార మాధ్యమాలు అనుసరించే పదితులోో ఆధునికత్ కనిపిస్తుంద్ధ. ఆధునికత్ అంటే అభివృద్ధి చెంద్ధన్ 
సమాజంలోని శాస్త్ర సాంకేతిక అంశాలు అభివృద్ధి చెందుతున్ా సమాజంలోకి తేవడమ అని చెపపవచుి. భాష 
ఆధునికీకరణ కోసం ప్రసారమాధ్యమాలు అనుసరించే పదితులలో కొత్ు భావన్లకు అనుగుణమైన్ కొత్ు 
పదాలను సృష్టించడం, విసుృత్ వాయపిు కలిగించడం ముఖ్యమైంద్ధ. 
 
 శాస్త్ర సాంకేతిక రంగాలోోనూ పరిశోధ్న్ రంగంలోనూ కొత్ు భావన్లు, ఆలోచన్లు వచిిన్పుపడు కొత్ు 
పదాల సృష్టి ఏరపడుతుంద్ధ. ఏ సమాజంలో ఈ సృష్టి జరుగుతుందో ఆ సమాజం ఆధునికీకరణ పొందుతుంద్ధ.  
తెలుగు భాషా సమాజంలో ఈ ఆధునికీకరణ ప్రక్రియ ఎనోా పదితుల దావరా జరుగుతుంద్ధ. ప్రసార 
మాధ్యమాలు ఈ ఆధునికీకరణ ప్రక్రియలో పదసృష్టికోసం ఎనోా పదితులను అనుసరించి నూత్న్ పదాలను 
విసుృత్ వాయపిులోకి తెస్తున్యాయి. ఈ ప్రయత్ాంలోనే ఈన్యడుపదకోశం, పత్రికాభాష నిఘంటువు, పత్రికా 
రచయిత్ల పదకోశం మొదలైన్ నిఘంటువుల్ల కాక ఆయా పత్రికలలో నూత్న్ పదసృష్టికి సంబంధంచిన్ 
అంశాలు/కాలమ్స ప్రచురించడం జరుగుతున్ాద్ధ.  
పత్రికారంగంలో  తెలుగు భాషా పద్యల ఆధునికీకరణ: 
 ముఖ్యంగా పాత్రికేయులు పదసృష్టికి అనుసరించిన్ ఈ కింద్ధ వివిధ్ పదితులోో ఆయా సామాజిక, 
రాజకీయ, ఆరిిక, విదయ మొదలైన్ కారణాల వలో ఆధునికీకరణ పొంద్ధ కొనిా కొనిా పదాల అరాిలలో మారుపలు 
రావడం కూడా మన్ం మనించవచుి. పత్రికలు సృష్టించిన్ పదాలు ప్రమాణికమయాయయి. వాటిలోోని కొనిా 
ఆధునికీకరణ పదాలు ఇలా ఉన్యాయి. 
 

 ఆంగో పదరూపాలు మారకపోయిన్పపటికీ తెలుగు అనువాద పదాలు మారిపోయాయి. కొనిా పదాలు 
పూరిుగా న్శంచాయి. వాటి  సాిన్ంలో కొత్ుపదాలు చోటు చేస్తకున్యాయి. భాషకున్ా అంత్రరూపం 
మారన్పపటికీ బాహిర రూపంలో న్వయత్ అన్గా ఆధునికీకరణ కన్బడుతుంద్ధ.  

ఉదా : 
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ఆంగపోదం   పూరవ తెలుగు పదం 
 ఆధునికీకరణ తెలుగు పదం 

Aero plane   వాయువిమాన్ం  
 విమాన్ం 

Cash    ర్కకము   
 న్గదు 

Fire services   న్నటియంత్రమున్వారు 
 అగిామాక దళ్ం 

Foundation   పున్యద్ధవయుట  
 శంకుసాిపన్ 

మరికొనిా తెలుగు భాషా పదాలు ఆధునికీకరణ రూపంలో 
కనిపంస్తున్యాయి.  

Summit Meeting  - శఖ్రాగ్ర సమావశం, Five Year Plan 
- పంచవరష ప్రణాళ్ళక, Emergency - అత్యయిక పరిస్టితి, Three Language 
Formula - త్రిభాషా సూత్రం, National Integration Council - 
జాతీయ సమగ్రత్య మండలి, Fast unto death - ఆమరణ నిరాహార దీక్ష, 
Death Statement - మధాయహ్ా భోజన్ పథ్కం, Tenancy Act – 
కౌలుదారీ చటిం, Small Farmers - మరణ వాఙ్మమలం మొదలైన్వి. 

 ఒక పదానికి ఉన్ా అరానిిా విసుృత్ పరచడం.  
ఉదా : Release - ఖైదీలను విడుదల చేయడం, ప్రకటన్ విడుదల 

చేయడం, ప్రచురణలు విడుదల    చేయడం, సరుకు విడుదల చేయడం 
Reserves  -  న్నటి నిలవలు, నిధ నిలవలు, సరుకు నిలవలు, ధాన్యం నిలవలు 
Demand  -  కీరిక, గిరాకీ మొదలైన్వి. 

 ప్రస్తుత్ం వయవహారంలోల్లని అరాలి సాని్ంలో ఆధునిక అరాలిను కలిపంచడం. 
ఆకాశవాణి-  Radio, ఇందన్ం – Fuel, క్షమాభిక్ష - Pardon, సచివాలయం – Secretariat,  
రాక్షస చరయలు - Atrocities, ఆకాశకన్య - Air-hostess, భ్గీరథ్ ప్రయత్ాం - 
Herculean  task మొదలైన్వి. 

 కొత్ు భావాలకు పాత్మాటలత అరసిూైరిు కలిగించడం.  
దీనినే అన్యభాషాగత్ పదానువాదం అంటారు.  మూలభాషను అనుసరించి లక్షయభాషలోని నూత్న్ 
పదాలను సృష్టించడానిా పదానువాదం అంటారు. ఇందులో కొనిా భావాలు వయవహారంలో బాగా 
ప్రచారం పొంద్ధన్ త్రావత్ భావానువాదంగా రూపొందుత్యయి.  
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Smuggled goods - దొంగ సరుకు, Black marketing - దొంగ వాయపారం - న్లోబజారు,  
Illegal Liquor – దొంగసారా, Magnifying glass – భూత్దాం, Dearness Allowance 
- కరువు బతెుం, Cold war - ప్రచఛన్ా యుదిం, Space ship – రోదసీనౌక, Astronaut – 
వోయమగామ్మ మొదలైన్వి. 
 

 ఇంగీషో్ణ, ఇత్ర భాషా పదాలను తెలుగు లిపిలో రాయడం. 
నూత్న్ భావాలను తెలపాలిసన్పుపడు మూలభాషా పదాలను యదాత్థ్ంగా 

లిపయంత్రీ కరించుకొని తెలుగు భాషలోకి చేరుికోవడం తెలుగు భాషా 
ఆధునికీకరణలో భాగమ. 
ఉదా : కాలమ్స, బాయన్ర్, హైకోరిు, రాకెట్స, రేడ్డయో, సెిత్స్తకపు, బెయిల, రోబోట్స,  

బిలుో, కంపూయటర్, ప్ప-బిల, పర్స, బ్రోకర్, ప్పపర్ మొదలైన్వి. 
 ఇత్ర భాషా పదాలకు తెలుగు ప్రత్యయాలు, తెలుగు పదాలకు ఇత్ర భాషా ప్రత్యయాలు వాడ్డ 

నూత్న్త్యవనిా సాధంచడం. 
దబాయించు, ఫిరాయించు, త్మాయించు, దగాకోరు, బన్యయించు, 

ఉడాయించు, అబదాాలకోరు మొదలైన్వి. 
 మ్మశ్రమ భాషాపదాలు (మ్మశ్రమ సమాసాలు) వాడటం 

అనువాదానికి వలుకాని పదాలత, సంజాఞవాచకాలత కలిస్ట 
మ్మశ్రసమామ రచన్ జరుగుతుంద్ధ. బిలుో చెలిోంపు, ఫైల చేయు, టైప్ చేయు, పారిీ 
ప్రక్ష్ళ్న్, నోట్స చేయు, అణుబాంబు, బాయంకురుణాలు, విదుయత్ బోరిు, పోలింగ్ 
కేంద్రం , దొంగనోటు , బయటి రోగులు,  బహిరంగ రహ్సయం మొదలైన్వి. 

 పౌరాణిక భావాలకు నూత్న్ భావాలను ఆపాద్ధంచి ఉపయోగించడం. ఉదా : 
అక్షయపాత్ర, కురుక్షేత్రం, శకుని పాచికలు, రావణకాషిం, ఊరిమళ్నిద్ర, 

రామబాణం, కృషణరాయబారం, శుక్రన్నతి. 
 సమయం ల్లదా కాలానిా అనుసరించి కొనిా పదాలు సృష్టంిచడం .ఉదా : 

ఆరుద్ర పురుగులు – ఆర్రాికారిులో పుటిే పురుగులు, విశాఖ్ జొన్ాలు – 
వైశాఖ్ మాసంలో పండే జొన్ాలు, అంబటి పొదాు -  అంబలి త్యగేవళ్, వగుచుకక-
తెలోవారు జామున్ ఉదయించే చుకక, పొదాు తిరుగుడు పువువ -సూరుయనిత 
పాటు తిరిగే పువువ, దీరఘనిద్ర- మరణం, శాశవత్ నిద్ర మొదలైన్వి.  

 తెలుగు పాత్రికేయులు ఆంగోంలోని నుడ్డకారానిా కూడా యదాత్థ్ంగా అనువద్ధస్తున్యారు. 
ఆంగోంలోని నుడ్డకారానిా తెలుగులోకి అనువద్ధంచి ఆధునికీకరణను చేకూరుస్తున్యాయి.  
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ఉదా Bonded labor – వెటిిచేకిరి, Bride- లంచం, Constitution 
- రాజాయంగం, Crisis - సంక్షోభ్ం, Draft - ముసాయిదా, Far from truth 
- సత్యదూరం, Terrorist-ఉగ్రవాద్ధ మొదలైన్వి. 

 
 తెలుగు ద్ధన్పత్రికలు కొనిా సాహిత్యం కోసం, భాష కోసం ప్రతేయకంగా శీరిషకలు ఏరాపటు 
చేస్తున్యాయి. వారాు పత్రికలు వారాకొకసారి ఒక పుటనిండా తెలుగు సాహిత్యయనికి సంబంధంచిన్ అంశాల్లా 
ప్రచురిసూు తెలుగుభాష పటో పాఠకులకు సరైన్ అవగాహ్న్, మకుకవ కలిగేలా చేస్తున్యాయి. తెలుగు భాష 
తెలుగు నేలమీదనే కాకుండా ప్రపంచ వాయపుంగా తెలుగు భాషను అభివృద్ధి చేయడానికి కృష్ట చేస్తున్ా విషయం 
మన్ం చూస్తున్యాం. అమెరికా, స్టంగపూర్ లాంటి విదేశాలలోో కూడా తెలుగు భాషా కారయక్రమాలు, ప్రపంచ 
తెలుగు మహాసభ్లు ఏరాపటు చేస్ట తెలుగు భాషను యావత్ ప్రపంచానికి పరిచయం చేయడం తెలుగు భాషా 
ఆధునికీకరణ అన్గా తెలుగు భాషాభివృద్ధిలో భాగమ. 
   
 “భాషకు సంబంధంచిన్ అనిాకోణాలను సమగ్రంగా చరిించే ద్ధన్ంగా అంత్రాాతీయ మాత్ృభాషా 
ఉత్సవం వివిధ్ దేశాలలో జరుగుతుందీన్యడు. యునెస్తక 1999లో నిరణయించిన్ ఫిబ్రవరి 21న్ ప్రతియ్యటా 
అనేక దేశాలు అంత్రాాతీయ భాషాద్ధనోత్సవంగా నిరవహిస్తున్యాయి. తెలుగు ఏ భాష? అన్ా ప్రశాకు ఉన్ా అనేక 
సమాధాన్యలోో తెలుగు భాష ‘అంత్రాాతీయ భాష’ అన్ాద్ధ కూడా గురిుంచదగిన్, విలువైన్ సమాధాన్ం. తెలుగు 
కేవలం ఒక సమూహానికి, సమాజానికి, రాషాానికి సంబంధంచిన్ భాష కాద్ధపుపడు. తెలుగు అంత్రాాతీయ 
భాషగా విసురిస్తున్ా తీరును విశ్లోష్టసేు ఆసకిుకరమైన్ అంశాలెనోా వెలుగు చూసాుయి. త్దుపరి కారాయచరణకు 
అవసరమైన్ ముడ్డసరుకుత వివిధ్ దేశాల అనుభ్వాలు కనిపిసాుయి. భాషలపై అంత్రాాతీయ దృకపథ్ం 
సపషిపరుస్తున్ా అంశాలు రెండు. ఒకటి – త్మ త్మ దేశాలలోని ప్రజలందరిని బహు భాషా వయవహ్రులుగా 
మారిడం త్దావరా భ్విషయదవసరాలు తీరిగల మాన్వ వన్రులవు త్యారుచేస్తకోవడం. రెండు – ఇందుకు 
త్గిన్ సాంకేతిక పరిజాఞన్యనిా వృద్ధి చేయటం” అని భాషాభూషణం అనే పుసుకంలో డా.పమ్మమ పవన్ కుమార్ 
గారు త్మ అభిప్రయానిా ప్పర్కన్యారు.    
అంత్రాలాలో తెలుగు భాష ఆభివృద్ధి: 
 నేడు ఎంత్గానో  వగవంత్ంగా విసురిస్తున్ా కంపూయటర్, ఇంటరెాట్స మొదలైన్ సదుపాయాలను 
వినియోగించుకొని ప్రంతీయ భాషలను అభివృద్ధి చేస్తకునే ద్ధశగా కృష్ట జరుగుతున్ాద్ధ. కంపూయటరోు , 
ఇత్రత్రా ఎలకాానిక్స పరికరాలు మన్ నిత్య జీవిత్ంలో ఒక భాగమయాయయి.  ఈ పరిస్టితులోో తెలుగు భాష 
అభివృద్ధి ఎలకాానిక్స గానూ వెలగాలంటే తెలుగు భాషను ప్రపంచ భాషగా అభివృద్ధి చేయగల శకిు ఒకక 
సాంకేతిక రంగానికే ఉంద్ధ. సవచఛందంగా తెలుగు భాషపటో అభిమాన్ం కలిగిన్ గణన్నయమైన్ కృష్ట చేయడం 
కృష్ట చేయడం వలో సాంకేతికంగా చాలా సమసయలను అధగమ్మంచి కంపూయటరోలోనికి తెలుగును 
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తీస్తకురాబడం, తెలుగులోనే కంపూయటరో నిరావహ్క వయవసిలు, తెలుగులో టైపు చేయడానికి ఇత్రులు పంపిన్ 
తెలుగు సమాచారానిా చూడడానికి అవసరమయ్యయ కంపూయటర్ ఉపకరణాలు, యంత్రానువాద వయవసిలు, భావ 
వయకీుకరణకు వద్ధకలైన్ బాోగులు సమాహార ఒఈపికలైన్ ‘బాోగు సంకలినులు’, అంత్రాాలమనే సాహితీ వన్ంలో 
విరబూస్టన్ కుస్తమాలుగా భావించదగిన్ ఇ-తెలుగు పత్రికలు, నిరంత్ర వారాు ప్రసారపు గూళ్ళఫళన్ వెబ్ నూయస్ 
మగజైన్స, ఆదాయతిమక పత్రికలు, కవుల-రచయిత్ల రచన్లు, అనునిత్యం కంపూయటరోకు సంబంధంచిన్ 
సాంకేతిక విషయాలను తెలుగు భాషలో అంద్ధస్తున్ా వెబెఫసట్సస, బాోగులు, ప్రజలకు చేరవలస్టన్ డ్డజిటల  
లైబ్రరీలు, అంత్రాాల నిఘంటువులు ప్రస్తుత్ం అందుబఅటులోకి వచిి తెలుగు భాషాభిమానుల ఆదరణత 
ద్ధన్ద్ధన్యభివృద్ధి చెందుతున్యాయని ఖ్చిిత్ంగా చెపపవచుి.  
ముగంపు:  
 ప్రసార మాధ్యమాలు నూత్న్ పదసృష్టికి అనుసరిస్తున్ా పదితులు ప్రధాన్ంగా త్త్యకల అవసరాలను 
తీరిడమనే అంశంపైనే ఆధారపడ్డ ఉంటాయి. అందుకే సృష్టించిన్ వాటిలో కొనిా పదాలు ఆమోదయోగయంగా 
ఉంటాయి. కొనిా తిరసకృత్మవగత్యయి. ఆమోదం పొంద్ధన్వ ప్రమాణికం అవుత్యయి. పై పదితుల దావరా 
సృష్టించబడ్డన్ పదాలు ప్రమాణికమైన్వ. ఇవ ఇత్ర రచన్లోో ప్రయుకుమవగత్యయి. అనువాదాల దావరా 
కూడా తెలుగు భాష ఆధునికీకరణ చెందుతున్ాద్ధ. ప్రసార మాధ్యమాలు ఉపయోగించే భాషాశైలిలో నూత్న్ 
పోకడలు కనిపిసాుయి. నూత్న్త్వంలో భాషలోని పదజాలంత పాటు వాకాయలను ఎనుాకొనే పదితి, 
ప్రయోగించే తీరు వరువరుగా ఉంటాయి. ఈ ప్రయోగాలను అనుసరించి భాషలోని శైలుభేదాలు కూడా 
కన్బడత్యయి. ఈ భేదాలు శీరిషకలోో, వారులోో, సంపాదకీయాలోో నూత్న్త్యవనిాసంత్రించుకుంటున్యాయి. ఈ 
నూత్న్త్వం కోసం ఉపయోగించే పదితులోో   పాఠకులకు వెంటనే అరిమయ్యయ లక్షణాలు, భాషా నియమాలోో 
వెస్తలుబాటుత్న్ం, కొత్ు కొత్ు అభివయకీుకరణలు ఉంటాయి. తెలుగు వికీపీడ్డయా, బాోగులు, ల్లఖిని వంటి 
పరికరాలు, తెలుగు బాోగుల సంకలినులు, తెలుగు చరాి వద్ధకలు, జీమెయిల, టివటిర్, ఫ్ట్స్ బుక్స వంటి 
ప్రముఖ్మైన్ సైటోలోను, మొబైళ్ోలోనూ, సామరిుఫోన్ోలోనూ తెలుగులో సంభాష్టంచుకాడానికి అసరమైన్ 
ఉపకరణాలు లభ్యమవుతున్యాయి.   
ఉపయుకి గ్రంథ్సూచి 
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విశవవిదాయలయం.  
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15.ప్రసార మాధ్ూమాలు – తెలుగు భాషాభివృద్ధ ి
డా. బడుగుల వనిత్ 

పోస్ి డాకిరల ఫెలో, తెలుగుశాఖ్, హైదరాబాదు విశవవిదాయలయం, హైదరాబాదు. 
<tvanithakrishna@gmail.com> 

 
పత్రికలు కేవలం సమాచారానిా ఇవవడమగాకుండా ఆలోచన్లను రేకెతిుసాుయి. భాషాపరమైన్, 

విషయపరమైన్ విజాఞన్యనిా అంద్ధసాుయి. కాబటిి పత్రికలు ప్రచారసాధ్న్యలుగానే గాక సాంఘిక ప్రయోజన్యనిా 
కలిొంచేవిగా ప్పర్కన్వచుి. 

 
పత్రికాభాష సామానుయలకు కూడా అరిమైయ్యయ విధ్ంగా ఉండాలి. కాలానుగుణంగా భాష 

మారుతుంద్ధ.  ఈ విధ్ంగా మారుతున్ాపుపడు కొత్ు అవసరాలత కొత్ు ధ్రామలత కొత్ు బాధ్యత్లత సవయం 
సమృదిమవుతుంద్ధ.  ఇదే భాషాభివృద్ధికి మూలం.  దీనిలో భాగంగా నూత్న్పదకలపన్, నూత్న్శైల్లవిధాన్ం 
వంటివి ప్రవశప్టివచుి. కొత్ు అవసరాలు వచిిన్పుపడు నూత్న్పదకలపన్ అవసరం.  ఇందులో భాగంగా 
పదాల ఆదాన్ం, పదాల సృష్టి జరుగుతుంద్ధ. ఆదాన్ పదితి స్తలభ్ం.  అన్యదేశాయలను కొనిా సరాుబాటోత 
తెలుగులో చేరుికోవడం అనువాదకుడ్డా భాషాపరమైన్, సాంసకృతికపరమైన్ సవాళ్ోకు గురి చేస్తుంద్ధ. 
విషయపరిజాఞన్ం,భాషాపరిజాఞన్ం, సృజన్శకిు, కలిగిన్ పాత్రికీయులు నూత్న్ పదసృష్టి చేసాురు. 
పాత్రికీయత్(జరాలిజం) ఒకపుపడు దీక్షగా ఉండేద్ధ. అకకడ్డ నుండ్డ వృతిుగా మారింద్ధ. ఇపుపడద్ధ 
ఉపాధమాత్రమ.  

 
నిజానికి గ్రామీన్ ప్రజలు మాటోడే మాండలిక భాషలో కూడా కొనిా అపురూపమైన్ మాటలున్యాయి. 

వాటిని సందరాభనుసారంగా  పదకలపన్ సమయంలో పున్ుఃప్రవశ ప్టిడం ఉత్ుమోత్ుమం. తెలుగులో 
సంసకృత్, ఉరూా, హింద్ధ మొదలైన్  ఇత్ర భాషా పదాలు తెలుగు మాటల్ల అన్ాంత్గా స్టిరపడాియి. 

 
అన్యదేశాయలను యలుత్థ్ంగా సీవకరించడంలో త్పుపల్లదు.  ఇద్ధ ఆధునికీకరణ క్రమంకూడా.  

తెలుగులో పదానిా సృష్టించే కృష్ట లుపుం కాకూడదు అనే విషయానిా గురిుంచవలస్టంద్ధ. 
  
ఇత్రదక్షణాద్ధ రాషాాలోో భాషాభిమాన్ం ఎకుకవ. అంత్రాాతీయవద్ధకల నుంచి కూడా త్మ్మళ్ం 

మాటోాడడానికి సంకోచించరు. కొత్ుగా ప్రవశస్తున్ా పదాలకు త్మ్మళ్ సమాన్యరికాలను త్యారు చేస్తకొని 
విరివిగా వాడుతున్యారు. 
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ఇంగీోష్ణ నుంచి వచిి చేరుతున్ా పదాలను యలుత్థ్ంగా ఉపయోగిసూు వెళ్ళతే కొంత్కాలం త్రావత్ 

మన్భాష మన్ద్ధ కాకుండా పోయ్య ప్రమాదం ఉంద్ధ. మన్మాట, పలుకుబడ్డ, వయవహారాలకు విఘాత్ం 
కలుగుతుంద్ధ. ఇంగీోష్ణలోని వివిధ్ శాసాాలను, విషయాలను తెలుగులోకి త్రాుమా చేస్తకోవలస్ట వచిిన్పుపడు 
సమాన్పదం యొకక అవసరం ఏరపడుతుంద్ధ. 

 
ప్రచారసాధ్న్యల విసుృతి కారణంగా ప్రజలపై పత్రికల, టీవల భాషాప్రభావం చాల ఉంద్ధ. తెలుగు 

భాషను ఖూన్న చేయడంలోనూ, భ్రషి్ణపటిించడంలో టీవి యాంకరోు అగ్రసాిన్ంలో ఉన్యారన్డంలో 
సందేహ్ంల్లదు. కన్క ఇకకడ భాషను సవరిసేు ప్రజలోో కూడా సవరించిన్వాళ్ోమౌత్యం. 

 
పత్రికలోని ఉపసంపాదకుడు అరిరాత్రి వళ్ వడ్డవడ్డగా వారులను అనువద్ధసూు అపపటికపుపడు 

కొత్ుపదానిా ఆ క్షణంలో బుద్ధికి తచిన్ రీతిలో ప్రయోగించి ప్రజలమీదకు సంధసాుడు. ఆ మరున్యడు త్యపీగా 
కూచోని ఆలోచించిన్పుపడు ఇత్రులకు అంత్కంటే మెరుగైన్ పదం స్తైరించవచుి. కాన్న పత్రికలో వచేిస్టంద్ధ 
కన్క ఆ పదమ ప్రజలోోకి చొచుికు వెళ్ళతుంద్ధ. నిజానికి ఏ కొత్ుపదమైన్య మొదటిసారి విన్ాపుడు చెవికి 
ఇంపుగా అనిపంచదు. ప్రయోగానికి వలుకాదనో, విన్సొంపుగా ల్లదనో ఆ పదానిా తిరసకరించటం సరికాదు. 
ఉపయోగిసూు ఉంటే అలావాటవుతుంద్ధ. వివిధ్ పత్రికలు నూత్న్ పదాలు  ఉపయోగిస్తున్యాయి.    

ఉదా - వైఫై – నిసుంత్రీజాలం 
స్క్కిఫ్ బుక్స-ఖాళ్లపుసుకం 
ప్రోట్లకాల – శషాిచారం 
పుడ్ సపోిమెంటు – సంపూరకాహారం 
ఫైలు – దస్త్రం 
కంట్రాకిర్ – గుతేుదారు. 
ఇంటరెాట్స – అంత్రాాలం 
ఫ్ట్స్ బుక్స – ముఖ్పుసుకం, గ్రంథ్ముఖి 
అవుటర్ రింగ్ రోడ్ – బాహ్యవలయ రహ్దారి 

నూత్నపదసృష్టేకన్యా ముఖ్ూమన విషయం 
అన్వసరంగా ఆంగోపదాలను ఉపయోగిండం మానుకోవాలి. అవసరమున్యా ల్లకున్యా ఆంగోపదాలను 

విరివిగా ఉపయోగిస్తున్యారు. దీనిా మానుకుంటే తెలుగుభాషాభివృద్ధికి తడపడ్డన్వాళ్ోమౌత్యం. ఉన్ాపదాలను 
సక్రమంగా సద్ధవనియోగం చేస్తకోవాలి అనేదే ఇకకడ్డ సారం. 
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 విధల్లని పరిస్టితులోో త్పప అన్యదేశయపదాలను, అన్యదేశయశీరిషకలను వాడకూడదు. వాటి 
తులయరూపాలను ల్లదా సమాన్ అరాిలను నిఘంటువులను చూస్ట సాధంచవచుి. అన్యదేశాయలకు తెలుగులో 
ఉండే తులయరూపాలత చమత్యకర పూరవకమైన్ శీరిషకలను రాయడానికి ప్రయతిాంచాలి. 

ఉదాహ్రణకు కొనిా శీరిషకలను పరిశీలిదాాం - “రెస్టడెనిషయల పాఠశాలలో న్యణయమైన్ విదయ”(న్మసేు 
తెలంగాణ) – దీనిా – ‘ఆవాసపాఠశాలలోో న్యణయమైన్ విదయ’ -అంటే సరిపోతుంద్ధ. 
 “బాయడ్డమంటన్ కు ప్రుగుతున్ా క్రేజ్డ....”– దీనిా– ‘బాయడ్డమంటన్ కు ప్రుగుతున్ా ఆదరణ’ అన్వచుి. 
 “తెరుచుకొన్ా రాజమహ్ల పాయలెస్ గేటు”ో ...”(4-9-2016, న్మసేు తెలంగాణ)  అనే శీరిషకను –
‘తెరుచుకొన్ా రాజమహ్ల దావరాలు’ల్లదా ‘తెరుచుకొన్ారాజగృహ్పుదావరాలు’ అని గాన్న రాసేు బాగుంటుంద్ధ. 
 “టూరిజం సాపట్స గా గాంధారి వన్ం” ...”(4-9-2016, న్మసేు తెలంగాణ)   అనే శీరిషకను – 
‘పరాయటక ప్రదేశంగా గాంధారి వన్ం’ అంటే సరిపోతుంద్ధ. 
 “స్టబబంద్ధ, మౌలిక వసతుల కలపన్పై ఫోకస్” ...”(4-9-2016, న్మసేు తెలంగాణ) - అనే శీరిషకను 
‘స్టబబంద్ధ, మౌలిక వసతుల కలపన్పై దృష్టి’  అని రాయొచుి. 
 “న్గల దుకాణాలు  టారెటొ్స గా చోరీలు” (1-9-2016, న్మసేు తెలంగాణ)అనే శీరిషకకు బదులు – 
‘న్గల దుకాణాలు  లక్షయంగా చోరీలు’అన్వచుి. 

“వివాదాసపద కేస్తల పరిషాకరం ఇక ఈజీ ...”(1-9-2016, న్మసేు తెలంగాణ) అనే శీరిషకను  
‘వివాదాసపద కేస్తల పరిషాకరం ఇక స్తలభ్ం’ అని రాయొచుి. 

“శోభాయాత్ర రూట్స కియోర్” (న్మసేు తెలంగాణ .14-9-2016)  - దీనిా ‘శోభాయాత్ర మారొం 
స్తగమం’ ల్లదా - ‘శోభాయాత్రకు మారొం స్తగమం’ 

“ఔటర్ పై ప్రమాదాలకు బ్రేక్స” (న్మసేుతెలంగాణ14-9-2016) అనేదానిా– 
‘బాహ్యవలయ(ఔటర్రింగు)ప్రమాదాలనిలుపు ల్లదా బాహ్యవలయ(ఔటర్రింగు)ప్రమాదాలకు నిలుపు’ వంటి 
విధ్ంగా ప్టుికోవచుి. 
తెలుగు పద్యలున్యా ఇంగ్లీషు పద్యలనే వాడ్డకుంటున్యాం. 
 ఉదాహ్రణకు – “జలమండలిలో గురువారం పలువురు ఎంపాయోీస్ ఉదోయగ విరమణ చేశారు”.  
ఇకకడ  ‘ఎంపాయోీస్’ అనే పదం అన్వసరం. ‘ఉదోయగులు ఉదోయగ విరమణ చేశారు’. అంటే తెలుగు భాషలో 
రాస్టన్టుింటుంద్ధ. 
క్రియాపద్యలను ప్రయోగంచేటపుపడ్డ కొంత్ అవధానం అవసరం.  

ఉదాహ్రణకు - “తెలుగుయూనివరిశటి, జూన్ 27: ....................దేశవాయపుంగా జులై 11 వ తేదీన్ 
రైల్లవ కారిమకులు చేపటిని్ ఒకరోజు సమెమను విజయవంత్ం చేయాలని కోరుతూ....”(27-6-16 న్మసేు 
తెలంగాణ) 
 ఇద్ధ జూన్ 27 న్ వచిిన్ వారు. సమెమ ఇంకా చేపటిల్లదు. ‘చేపటిని్’ అన్డం వలో పాఠకులు కొంత్ 
తికమకకు గురౌత్యడు. కన్క ‘చేపటనిున్ా/ చేపటబిోయ్య’ అంటే స్తఖ్ంగా ఉంటుంద్ధ. 
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పద్యలను, పదబంధాలను నిర్థమంచేటపుపడ్డ  కొంత్ జాగ్రత్ి వహించాలి.     
మన్ం ఏ భాషనుండ్డ పదాలను ద్ధగుమతి చేస్తకుంటున్యామో ఆ భాషాలక్షణాలను అనుసరించే 

ద్ధగుమతి చేస్తకోవాలి త్పప మన్ ఇషిం వచిిన్టుోకాదు.                  
ఉదా- “భారత్ లో భ్విషయత్ కాలుషయభూత్ం దృశయం ఇద్ధ”(న్మసేు తెలంగాణ- 27-6-2016) 
‘కాలుషయభూత్దృశయం’ అన్యల్లా త్పప ‘కాలుషయభూత్ం దృశయం’  అన్కూడదు. ఎందుకంటే – ఇద్ధ 
స్టదిసమాసం(సంసకృత్ సమాసం).  ‘భూత్సయదృశయం’  అనేద్ధ విగ్రహ్వాకయం.ఇకకడ విభ్కిుప్రత్యయాలు 
లోపించి– ‘భూత్దృశయం’ అనే సమసుపదమౌతుంద్ధ(compound word). 

“తెలుగు వరిసటీ ఇన్ చారిా రిజిసాిర్ గా ప్రొఫెసర్ వ సతిురెడ్డి నియామకం”(1-6-16. న్మసేు 
తెలంగాణ) అనే శీరిషక కింద – 

“ ..........................ప్రస్తుత్ం అదే  యూనివరిసటీ జరాలిజం విభాగం అధపతిగా, ఐకూయఏస్ట డైరెకరిా ొ
కొన్సాగడంతపాటు......... గత్ంలో ఆయన్ సామాజిక త్ద్ధత్ర శాసాాల పీఠం అధపతిగా, దూరవిదాయ కేంద్రం 
సంచాలకునిగా కూడా సేవలంద్ధంచారు”.  అని రాశారు. కాన్న ఇకకడ – విభాగాధపతిగా, పీఠ్ధపతిగా, 
కేంద్రసంచాలకునిగా  రాయవలస్టంద్ధ.  ఎందుకంటే  ఇవన్నా కూడా స్టదిసమాసాలు అంటే సంసకృత్భాషలో 
త్యారైన్ పదబంధాలు. కన్క ఆ భాషానియమాలను అతిక్రమ్మంచకుండా తెచుికోవాలి.  

విభాగసయఅధపతి – అని విగ్రహ్వాకయం(షషీఠత్తుపరుష సమాసం) – విభాగ అధపతి (విభ్కిులోపం) 
– విభాగాధపతి (సంధ జరిగిన్ రూపం) అనే సమసుపదం ఏరపడుతుంద్ధ. 

ల్లదా – ‘విభాగము’  అని తెలుగులోకి తెచుికొని ఆత్రువాత్ –‘విభాగము అధపతి’ – ‘విభాగపు 
అధపతి’ అని సాధ్యసమాసంగానైన్ రాస్తకోవచుి.  

పీఠసయఅధపతి – అని విగ్రహ్వాకయం (షషీఠత్తుపరుష సమాసం) – పీఠ అధపతి (విభ్కిులోపం) –
పీఠ్ధపతి(సంధ జరిగిన్ రూపం) అనే సమసుపదం ఏరపడుతుంద్ధ. 

కేంద్రసయ సంచాలకుః – అని విగ్రహ్వాకయం(షషీఠత్తుపరుష సమాసం)- కేంద్ర సంచాలకుః -  అనే 
రూపం ఏరపడుతుంద్ధ. 
విభకుిల విషయంలో కూడా కొనిా పరపాటుీ జరుగుతున్యాయి .  
ఉదా - ‘.......సాంసకృతిక శాఖ్ సహా పలు ప్రభుత్వవిభాగాల సంయుకాుధ్వరయంలో ....’  
(8-10-16.న్మసేు తెలంగాణ) 
ఇకకడ – ‘సాంసకృతికశాఖ్త సహా పలు ప్రభుత్వవిభాగాల సంయుకాుధ్వరయంలో .....’ అన్యలి. 

‘జిలోాల విభ్జన్ సహా పలు కీలక అంశాలపై చరి’ – త్ృతీయావిభ్కిులోనే  ‘సహ్’ ప్రయోగం 
జరుగుతుంద్ధ.‘విభ్జన్తసహా’  అని ‘విభ్జన్’శబాానికి ‘త’ అనే త్ృతీయావిభ్కిు  ప్రత్యయానిా చేరాిలి . 
‘ఐదుగురు పిలలోు సహా 9 మంద్ధ దురమరణం’ – వంటివి. 
వాకూనిరామణం 
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వాకయంలో వాకాయంశాల క్రమం త్పపకుండా చూస్తకోవడం ముఖ్యం. కరు, కరమ, క్రియలు 
వాకాయంశాలు. వటి క్రమం సందరాభనుసారంగా మాత్రమ మారుతుంద్ధ కాన్న అకకరల్లని చోట వయత్యయమైతే  
ఆ వాకయం అపారాినికి దారితీస్తుంద్ధ.  
ఉదా-‘జ్యరుగా వరషంపడటంత భ్వన్ం, ప్రంగణం, అకకడ్డకి దారితీసే దారులు చిత్ుడ్డగా మారాయి. దీంత 
ఉదోయగులు తీవ్రఇబబందులు ఎదుర్కన్యారు’(న్మసేుతెలంగాణ29-6-16). 
-పత్రికారచయిత్లు సామాన్య ప్రజలను కూడా దృష్టిలో ఉంచుకోవాలి  .కాబటిి వలైన్ంత్ వరకు వాకయ 
నిరామణంలో  సంద్ధగిత్కు త్యవివవరాదు . 
‘అకకడ్డకి దారితీసే దారులు చిత్ుడ్డగా మారాయి’  అనే వాకయం ఆలంకారికంగా బాగానే ఉంద్ధ. కాన్న సామాన్య 
పాఠకుడ్డకి  కొంత్ ఇబబంద్ధ కలుగుతుంద్ధ. ‘దారితీయడం’ అనే పదబంధానిా  సాధారణంగా భ్విషయత్పరిస్టితిని 
చెప్పపటపుపడు ఉపయోగిసాుం. 

‘పద్ధవలమంద్ధత వడుకలు నిరవహించేందుకు ప్రణాళ్ళకలు రూపొంద్ధంచారు.’(8-10-16.న్మసేు 
తెలంగాణ) – ఇకకడ ‘ప్రణాళ్ళక/ ప్రణాళ్ళకను’ అంటే సరిపోతుంద్ధ. 
విరామ చిహాాలను వాడేటపుపడ్డ త్గు జాగ్రత్ిలు పాటించాలి.  లేదంటే అపారిాలకు ద్యర్థతీస్తింద్ధ.  
ఉదా -‘డోూపికోేట్స కీత పారుకచేస్టన్ వాహ్న్యలు చోరి’  ఇద్ధ ఒక శీరిషక.   ఇందులో రెండు అంశాలను గూరిి 
చెపుపకోవాలి. 
ఒకటి – డూపోికేట్స కీత పారుక చేస్టన్ వాహ్న్యలుచోరి – అన్ాపుపడు  డూపోికేట్స కీని ఉపయోగించి పారుకచేసేు 
ఆ వాహ్న్యలను చోరి చేస్తున్యారు అనే అరిమ ఝటితి స్తైరిస్తుంద్ధ. పత్రికారచయిత్ చెపపదలచిన్ భావం 
బోధ్పడక విపరీత్యరాినిా స్తైరింపజేస్తుంద్ధ. కాబటిి -‘పారుక చేస్టన్ వాహ్న్యలను  డూపికోేట్స కీత చోరి’ అని 
తెలుగు వాకయనిరామణ పదితిని అనుసరించి రాసేు ఎంత సపషింగా ఉంటుంద్ధ. 
రెండవ విషయం-   ‘వాహ్న్యలు చోరి’ అన్డం కంటే  ‘వాహ్న్యల చోరి’ అంటే బాగుంటుంద్ధ. ఎందుకంటే 
– వాహ్న్ం యొకక చోరి – వాహ్న్చోరి. వాహ్న్యల యొకక చోరి – వాహ్న్యల చోరి(సమాసవిభ్కిుకి 
లోపంబగు లటుిన్కుగాదు).  

కాబటిి పత్రికల కృష్ట మరింత్ సారికం కావాలంటే ఈ ద్ధగువ అంశాలపై భాషా విభాగానిా నెలకొలాపలి.  
1. కొత్ు పదాలను సృష్టించి మెరుగైన్ రూపానిా ఖాయపరచడానికి ప్రతి పత్రికలో భాషా విభాగానిా 

నెలకొలాపలి. 
2. ఖాయం చేస్టన్ పదాలను త్మ పత్రికలోని వివిధ్ ప్రచురణ కేంద్రాలలోని స్టబబంద్ధ అదే రూపం 

వాడేందుకు చరయలు తీస్తకోవాలి. ఇందుకోసం నిరీణత్ కాలవయవధులోో భాషా సమాచార ల్లఖ్లను 
పంపవచుి. శైల్ల పత్రాలను రూపొంద్ధంచుకోవచుి. 

3. ప్రజలోో ఇపపటికే వాడుకలో ఉన్ా రూపాలను సీవకరించి విరివిగా ప్రచారంలోకి తేవచుి. అద్ధ 
మాండలిక పదమైన్య సరే,బాగుందనుకున్ాపుడు  వాడవచుి.  

4. వృతిు,కుల మాండలికాల నుంచి కూడా  పదాలను ఎంచుకోవచుి. 
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5. అన్వసరమైన్ చోటో ఆంగోపదాలను ఉపయోగించరాదు. 
6. భాషా విదాయరిులుగా మన్వంతు - పత్రికలోో వాడుతున్ా పదాలకు మరింత్ మెరుగైన్ పదాలను 

సూచిసూు ఆయాపత్రికలవారికి అంద్ధంచాలి. వారు కూడా వాటిని సాదరంగా సీవకరించి వాళ్ళ 
భాషావిభాగంలో చరిించి నిరణయించాలి.  

7. ప్రచీన్ తెలుగుభాషను సంసకృత్యనిా వరు చేస్ట చూడల్లం. ఆధునిక పత్రికలోో తెలుగును ఆంగోభాషను 
వరుగా చూడల్లం. లెకకకు మ్మంచిన్ ఆంగోపదాలు తెలుగు ద్ధన్పత్రికలోో కనిపిస్తున్యాయి. వటితపాటు  
అన్యభాషాపదాలు తెలుగువారాు పత్రికలోో నిత్యం పలకరిసూునే ఉంటాయి. అన్వసరంగా 
అన్యభాషాదరణత శీరిషకలు ప్టిడం, వారులను వివరించే పదితిని త్గిొంచుకోవాలి. 

8. ప్రపంచీకరణ నేపథ్యంలో ఆధునిక సమాచార, సాంకేతికరంగాలు ప్రంతీయభాషలకు కొత్ు సవాళ్ళళ 
విస్తరుతున్యాయి. తెలుగు ద్ధన్పత్రికలు వటిని ఎదురోకవడానికి నిత్యం ఓ యుదిమ చేస్తున్యాయి. 

ముగంపు 
తెలుగు నుడ్డకారం ఉటిిపడేలా పదసృజన్ ఇతధకంగా జరగాలని, ఆదరణ పొందాలని ఆక్ష్ంక్షదాాం. 

ఉపయోగపడిన గ్రంథాలు 
1. తెలుగు పత్రికలు, ప్రసారమాధ్యమాల భాషా సవరూపం. తెలంగాణ సారసవత్ పరిషతుు, హైదరాబాదు. 
2. తెలుగు ద్ధన్పత్రికలు ప్రసారమాధ్యమాల భాషాసవరూపం. డా. చెన్ాయయ.  

తెలంగాణ సారసవత్ పరిషతుు, హైదరాబాదు.  
3. ప్రసారమాధ్యమాలు భాషానైపుణాయలు. డా. పమ్మమ పవన్ కూమార్. 
4. వివిధ్ ద్ధన్పత్రికలు. 

 
••••• 
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16. జీవశాస్త్రభాషాను వాద్యలు –పాఠ్ూంశ బోధ్న్య సమసూలు 
డా. కె. గౌరీశవరరావు 

పోస్ి డాకిరల ఫెలో, తెలుగు శాఖ్, హైదరాబాదు విశవవిదాయలయం. హైదరాబాదు. 
  
  ఆధునిక ప్రపంచీకరణ నేపథ్యంలోవస్తున్ా మారుపలుకు అనుగుణంగా  శాస్త్రసాంకేతిక రంగాలలో 
ఆయాదేశాల మాత్ృభాషలలో అనువాదాలు ప్రముఖ్యత్ సంత్రించుకున్యాయి. 
 

వివిధ్ దేశాల శాస్త్ర సాంకేతిక రంగాలు,నూత్న్ సాహిత్య ప్రక్రియలు అభివృద్ధించందుతున్ా దేశాల 
పై ఎంతగానో ప్రభావిత్ం చూపుతున్యాయి. శాస్త్ర సాంకేతిక రంగాలత పాటు భాషాభివృధాని సాధంచడానికి 
అనువాదాలు దోహ్త్ం చేస్తున్యాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఇత్ర భాషలలో వస్తున్ సాంకేతిక మైన్ మారుపలను 
సమాచారాని ఒడ్డస్టపటిడానికి బలమైన్ సాధ్న్ం అనువాదం .   ప్రపంచీకరణంలో అనువాద ప్రక్రియ ప్రదాన్ 
పాత్ర పోష్టస్తుంద్ధ.  విజాఞన్ శాస్త్రపరంగా వెలువడే నూత్న్ స్టదిాంత్యలు ,విజాఞన్ పశోధ్న్ల ఫలిత్యలు మొదలైన్ 
వాటిని ప్రపంచ మంత్యట తెలుస్తకోవటానికి  అనువాదమ  ఏకైక మారొం. ప్రపంచ న్లుమూలలో జరుగుతున్ా 
శాసాాభివృద్ధిని అనుకూలంగా తెచుికుని మన్ మాత్ృభాషలో మన్ం చద్ధవందుకు అనుకులంగా  అంద్ధంచేదే  
అనువాదం. 

  
అనువాదం ఒక భాష నుండ్డ వర్క భాషలోకి  జరిగే ప్రక్రియ.అనువాదానికి రెండు భాషలు 

అవసరమౌత్యయి.అభిరుచివలో కాని ,అవసరం వలో కాని ,ఒక భాషలోని విషయానిా మర్క భాషలోకి 
మారిిరాయటం అనువాదంలో జరుగుతుంద్ధ.ఈ ప్రక్రియలో మొదటగా అనువద్ధంచవలస్టన్ విషయం ఏ 
భాషలో ఉందో దానిని మూల భాష (source Language) అంటాం .సూిలంగా  మూలభాషలోని 
విషయానిామూలం అని వయవహ్రించటం కూడా ఉంద్ధ. ఇక మూలభాషలోని విషయానిా ఏభాషలోకి 
అనువద్ధంచాలని సంకలిపసాురో ఆ భాషను లక్షయ భాష (Target Language) అంటాం  అంటే ఒక విషయ 
అనువాద రూపం లక్షయ భాషలో ఉంటుంద్ధ.(పుట...7సాహిత్య అనువాదం ఒక పరిశీలన్ )ఈ అనువాదాలు 
వివిధ్ రకాలున్యాయి. 
 

అత్యంత్వగవంగా అభివృద్ధా చెందుతున్ా శాసాాలలో జీవశాస్త్రం ఒకటి. మాన్యవాళ్ళ పరిపుష్టికి 
జీవశాస్త్రం  ప్రదాన్ భూవిక వహిస్తుంద్ధ.  ఈ విజాఞన్ శాస్త్రం  విదాయరిులను  శాస్త్రీయ  పదాతిలో ఆలోచించడానికి  
ప్రకృతి పటో ప్రేమను ప్ంపొంద్ధంచడానికి దోహ్దపడుతుంద్ధ. ఉన్ాత్ పాఠశాల సాియి విధాయరిులు  త్మ 
చుటూి ఉన్ా ప్రపంచ సవరూప సవభావాలను  అవగాహ్న్ చేస్తకుంటాడు  ఈ దశలో మాన్కసాియిని  కలిగి 

<177-414>

http://www.languageinindia.com/


Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930 – 2940 17:2 February, 2017.  
Language Development Strategies in the era of Globalization: Telugu.  
National Seminar Proceedings. Editor – Dr. Pammi Pavan Kumar  

 151 

 

ఉంటాడు. మూరు అమూరు భావన్లు  విశ్లోశంచుకునే విజఞత్ కలిగి ఉఁటాడు. చురుకైన్ ఆలోచన్ శకిుని కలిగి 
ఉంటాడు.  ఈ దశలో విదాయరిులకు సమగ్రమైన్ బోధ్న్ పదాతులను పాటించి విదాయరిికి విజాఞన్యనిా అంద్ధచే 
ప్రయత్ాంచేయ వలస్టన్ భాదయత్  ఉపాధాయయుల పై ఉఁటుంద్ధ.  ఉపాధాయయులు  ఉపాధాయయులు  బహుళ్ 
ప్రత్యయమాాయాలు అనేవశంచాలి. విదాయరాులుకు సనిాహిత్ంగా సరికొత్ు సంబంధాలు నెలకొలిప అనువైన్ త్రగతి 
గద్ధని రూపోంద్ధంచుకోవాలి. విజాఞల శాస్త్ర అధ్యయన్ం న్యలుగు గోడలకు   పరిమ్మత్ం  కాకూడదు. అనువైన్ 
బోధ్న్యవ్యయహాలను  ఉపాధాయయులు రూపొంద్ధంచుకోవాలి. నిరంత్ర సమగ్ర మూలాయంకన్యనిా 
సమరివంత్ంగా అమలుచేయాలి. విదాయరిుల ప్రగతిని నిరామణాత్మకంగా వివిధ్ పదాతుల దావరా మూలాయంకన్ం 
చేయాలి. అయితే ఈ  శాస్త్ర బోధ్న్లో మాత్ృ భాషలో బోధంచాలంటే అనువాద సమసయలు త్పపటం ల్లదు. 
  

ఈ శాసాాని  మాత్ృభాషలో బోధంచేటపుపడు ఉపాధాయయుడు అనువాద సమసయలు ఎదురోకన్ వలస్ట 
వస్తుంద్ధ.మూల  భాషకు నుండ్డ లక్షయ భాషలలో అనువాదం చేసే క్రమంలో లక్షయభాషకు సంబంధంచిన్ 
తులయమైన్ భాష పదాలు ల్లకపోవడం ఉపాధాయయుడు బోధంచే పాఠ్యంశంలో విదాయరిి అరించేస్తకోల్లక 
పోవటం వలో సమసయలు ఉత్పన్ామౌతున్యాయి. 

 
ఈ పత్రం ముఖ్యయదిేశం- జీవశాస్త్రం భాషానువాదాలలో పాఠ్యంశ బోధ్న్య సమసయలలకు పరిషాకర 

మారాొలను సూచించడం. భ్విషయతు వ్యయహాలను అంద్ధంచటం . 1966 రూపొంద్ధంచిన్ కొఠ్రీ కమీషన్ 
ప్రకారం  దేశభ్విషయతుు త్రగతిగద్ధలో రూపుద్ధదాుకుందని అభిప్రయపడాిరు.  
అనువాద నిరవచనం: 

అనువాదం అంటే ఒక భాషలో ఉన్ా రచన్ను మరో  భాషలోకి మారిి రాయడం, ఈ  మరిిరాసే 
ప్రయత్ాంలో ఎటువంటి మారుపలు ల్లకుండా వాటిని ఉన్ాద్ధ ఉన్ాటుోగా  ఏ పదానికి ఆ పదం మారిి రాయడం 
ఒక పదాతి. మరకొక పదాతి ఒక రచన్ను తీస్తకుని ఆ రచన్ ఉదేాశయంమూ,అరిం దెబబతిన్కుండా గ్రహించి ఏ 
భాషలో కైతే  అనువాద్ధస్తున్యామో, ఆ భాష సంప్రదాయాలును దృష్టిలో ఉంచుకుని వాటికి అనుగుణంగా 
అనువద్ధంచడం దీనిని సేవచాినువాదం అంటారు. ఏ భాషనైతే అనువద్ధసాుమో దానిని మూల భాష అన్న, ఏ 
భాషలో కైతే అనువద్ధసాుమో లక్షయభాష ల్లదా సీవయకరు  భాష అంటారు. యిత్ర శాస్త్రసాంకేతికాలకు 
సంబంద్ధంచిన్ భాషను మాత్ృభాషలలోకి అనువద్ధంచటం చాల సంకిోషిమైన్ ప్రక్రియ.  
 

మూలభాష నుండ్డ లక్షయ భాషకు అనువాదం చేస్టన్పుపడు కొనిా సాంకేతిక పదాలను లక్షయభాషలలో కి 
మారిిన్పుపడు ఆ భాష పదాలకు సమాన్ ల్లదా తులయమైన్ పదాలు లక్షయభాషలో  లభించకపోతే ప్రత్యయమాాయ 
పదాలను సృష్టించాల్లం కనుక ఆదే పదాని యలుత్ందా సీవకరించ వలస్టవస్తుంద్ధ. ఉంటుంద్ధ...ఉదా..టూయబ్ 
(పరీక్ష న్యలుక)సందరాభనిా బటిి పదప్రయోగం చేయవలస్టవస్తుంద్ధ.అరిబోధ్లో మారుపలు ఉండవచుిను. 
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యిటువంటి సందరభంలో  ఉపాధాయయుడు పాఠ్యంశం బోధ్న్ సమయంలో సమసయ ఎదురోకన్క 
త్పపదు. జీరణవయవసి  అనే పాఠ్యంశం బోధంచిన్పపడు చిత్రపటంలో వివిధ్ భాగాలను గురిుంచి ఆ వయవసి ఎలా 
పని చేస్తుందో వివరించే క్రమంలో జీవశాస్త్ర సాంకేతిక పదాలను వాడేటపుపడు  వందకి వంద శాత్ం మాకు 
అరిం బోధ్పడడం ల్లదని విదాయరిిలు ప్పరోకన్యారు. 

 
 *దీనికి ప్రదాన్ కారణం మాత్ృ భాషలో బోధ్న్ చేసే ఉపాధాయయుడు కొనిా సందరాబలలో 
అన్యభాపాపదజాలని ఉపయోగించి పాఠ్యంశాలను బోధంచవలస్ట ఉంటుంద్ధ.ఈ క్రమంలో ఆయాపదాలత 
బోధంచిన్ సందరభంలో విషయ సపషిత్ లోపిస్తుంద్ధ. ద్ధవతీయ భాషలో పద ఆరాన్కు సాధ్న్ అవసరం .కనుక 
అనువాద పదాలను పటిిక రూపంలో యిసేు విదయరిులు ముందుగా నేరుికుంటారు. 
*విదాయరిులు క్రింద్ధ సాియి నుంచి పై సాియికి అనువాదాలను చేరుికుంటా వెళాోలి ఒకే సారి పద అనువాదాలు 
పరియచం చేయటం వలన్ ఒకే సారి సమూపారాన్ చేయల్లరు. 
*ఉపాధాయయులు ఉపన్యయస పదాతిలో బోధసేు విషయం అరిం కాదు. 
*పట సహ్యంలోనూ మరియు ఎల స్టడ్డ, ఒవర్ హెడ్ ప్రొజెాకిర్ వంటి సాధ్న్లపై   బోధసేు విషయ 
అరిమౌతుంద్ధ. అనువాద పదాలు గురిుంచే సమయంలోనూ జాగ్రత్ులు పాటించవస్ట ఉంటుంద్ధ. 
*సాంకేతిక పదాలను ప్రయోగించిన్పుపడు చాలా జాగ్రత్ుగా ప్రయోగించాలి. అరిబోధ్లో వివిధ్ పదాల 
అరాిలను చూచిసాుయి. ఉదా.. మూత్ర విసరాన్ 1, 2 కావచుిను . 
మాన్వని జీరణవయవసుం (abdomen-పోటి/ఉదరం/జీరణకోసం ) పుట..14, 10వ, త్రగతి  పాఠయపుసుకం 
చిత్రం. 
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ఈ పదాలు  అరాాలు తెలిస్టన్పపటిికి  ఆంగోపదాలను తెలుగులో సాంకేతిక పదాలుగా అనువాదం 
చేయిన్పుపడు. అనుక్రమం లోపం ఉండవచుిను .  
 

భాషానువాదంలో  పదజాలం –సహ్జ సంబంధాలను చూచిన్పపటికీని  విడ్డవిడ్డగా  వస్తువులును  
చూపించిన్పుపడు  పదానికి అరిం చెపపల్లనివారు. పదాజాలని నేరుికుని వినియోగించుకుంటారు. 
 
Diaphragm-శరీరంలో ర్ముమభాగీనిా ఉదర భాగం నుంచి వరుచేసే కండరం.(ల్లదా) యోని దావరం 
మూయటానికి ఉపయోగించే సంత్యన్ నిరోధ్క పరికరం. 
Kidney-మూత్ర పిండం 
Liver   -కాల్లయం 
Gallbladder-  పిత్ుం చేరే సంచి 
Pancreas- జీరణరసాలను త్యారుచేయు గ్రంధ 
Small Intestine –చిన్ాప్రేగులు  
Large Intestine _  ప్దా ప్రేగులు  
Stomach- ఉదరం/పోటి/జీరణకోసం/కడుపు 
Spleen-కోపము/పీోహ్ము 
Aorta-బృదామని/ ప్దా దమని  
Inferior vena cava-త్కుకవ సాియి  
 

“ఆహారంలో ఉండే పోటీనోుమరియు కారోబహైడ్రేట్స అనువులు చిన్ాముకకలుగా విడకొటిబడ్డ 
మొత్ుంగా చికకటి రూపంలోకి మారుతుంద్ధ.దీనినే కైమ్ (chyme) అంటారు.జీరాణశయం చివర ఉండే 
వలయాకార సంవరిణి కండరాలు( Phyloric  spinctors) వాయకోచం చెందడం వలన్  ఆహారం జీరణంలో 
నుంచి చిన్ా ప్పగులోకి పంపబడుతుంద్ధ.’’పుట..16, 10 వ త్రగతి, జీవశాస్త్ర వాచకం. 
వలయా కార సంవరయణి కండరాలు అంటే ఏమ్మటి......ప్రశా వసేు విదాయరిి...ఉపాధాయయుడు జవాబు 
చెపాపలి... 

 
ఈ వాకయ సంపుటిని పరిశీలిసేు... పోటీనోు--. కారోబహైడ్రేట్స—ఆంగోం  తెలుగులో రాయడం 

గమనించవచుిను.ఆంగో పదాలకు పకకన్ కుండల్లకరణంలో ఉంచి తెలుగు (లోఅనువద్ధంచి) చేత్ చేస్ట 
యివవడం జరిగింద్ధ. 
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*అరాిలలో రకాలను గమనించ వచుిను.  
మన్ం వయవహారంలో పదాలని  అవి సూచించే ముఖాయరాిలలోనే కాక  అముఖ్యమైన్ ల్లక గౌణ మైన్ 

అరాిలలో కూడా వాడుతూ ఉంటాం ..ఉదాహారణకు –పోటివాయధులు ,ఉదరవాయధురులు అన్ల్లం/జీరణకోస 
వాయధులుగా మన్ం వాడత్యం.  ఇటువంటి పదాలు వాడ్డన్పుపడు  ఈ పదాల లక్షణారాిల్ల మన్ం గ్రహిసాుం 
కొనిా సందరాభలలో  పదాల లక్షణారిం దేశకాలాలని బటిి మారుతూ ఉంటుంద్ధ. అంతేకాక  ఒక భాషలో 
ఉన్ాలక్షణారిం మర్క భాషలో  దానిత సమాన్మైన్ పదాలుకు ఉండకపోవచుిను. 
 
*ఈ పదాలను ఆగోం నుంచి తెలుగులోకి అనువద్ధంచిన్పుపడు న్యన్యరాిలను ,అనుబంధ్ పదాలను చేరివలస్ట 
ఉంటుంద్ధ. అచుి పుసుకంలో కుండల్లకరణంలో యిచిిన్ పరవల్లదు,(ల్లదా)పుసుకం చివర ప్పజీలో అకారాధ 
క్రమంలో ఆ పదాలకు అరాిలు యివవడం మంచిద్ధ 
తెలుగు /ఇంగీోఘ విదాయరిుల సంభాషణలలో భేధాలు గమనించవచుిను.  
 
Stomach- ఉదరం/పోటి/జీరణకోసం/కడుపు 
*రావుకి పొటి(కడుపు)జబుబ వచిింద్ధ.(ఇ.మీ) 
*రావుకి పొటివాయధ వచిింద్ధ.(ఇ.మీ) 
 *రావుకి జీరణకోస వాయధ వచిింద్ధ.(తె.మీ) 
*రావు ఉదర జబుబత బాధ్పడుతున్యాడు.(ఇ) 
*రావు జీరణకోస వాయధత  బాధ్పడుతున్యాడు.(తె) 
*రావుకి stomch problem బాధ్పడుతున్యాడు.(ఇ) 
*విదాయరిులు పరీక్షలో రాసే సమయంలో వారుకి తచిన్ విధ్ంగా రాయడం కనిపిస్తుంద్ధ. సైస్తస విదాయరిులకు 
విషయ వయకీుకణే ముఖ్యం కాన్న వాకయ నిరామణంత పని ల్లదు అంటారు.  

 
వాకయ నిరామణంలోనూ, సంభాషణలోన్య త్పుప ఒపుప సవరించవలస్ట భాదయత్ ఉపాధాయయుడు 

వహించవలస్ట ఉంటుంద్ధ.(ల్లదా)కుటుంబంలో వకుులు  సవరించవలస్ట  ఉంటుంద్ధ. 

 ఆంగో పదాలను తెలుగులో అనువద్ధంచిన్పుపడు సమాన్యరిక పదాలు, న్యన్యరి పదాలు, పదబందాలు 
పాఠయ పుసుకం చివర ప్పజీలో యివవవలస్ట ఉంటుంద్ధ. కాన్న 2014సం.  ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ప్రభుత్వం 
విదాయప్రణాళ్ళక-పాఠయపుసుక విభాగం  (ఎస్ స్ట ఇ ఆర్ టి ) హైదరాబాదు. యివవల్లదు. 

 ఆంగో పదాలను మాత్ృభాషలో బోధంచవలస్టన్పుపడు పటం సహ్యంత బోధంచటం  ఉపయుకుం, 
ల్లదా ఎల. స్ట. డ్డ, ఓవర్ హేడ్ ప్రొజెాకిర్ దావరా ల్లదా ఇఁటర్ నెట్స (యూటూయబ్) దావరా బోధంచటం 
దావరా విదాయరిులు మంచి ఫలిత్యలను పొందుత్యరు. 
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 ప్రపంచీకరణ నేపధ్యంలో ఎలకాానిక్స సాధ్న్యలను త్పపని సరిగా  ఉపయోగించుకోవాలి  ఉదా. టాబ్, 
మొబైల. ఐఫాడ్, లాఫ్ టాఫ్ వంటి సాధ్న్లను ఉపయోగించాలి. 

  ఉపాధాయయుడు సమక్షంలో విదాయరిులత చరివద్ధక నిరవహ్ణ, విదాయరిుల సమూహిక చరి, 
ప్రయోగ శాలలో విదాయరిుల అనుభ్వం, ఉపాధాయయుడు బోధ్న్లో విదాయరిుల భాగసావమయం ఉండాలి. 

 జీవశాస్త్ర పదాజాలానిా విదాయరిికి బోధంచవలస్టన్పుపడు సమాన్యరిక పదాలు దొరకన్పుపడు  
యంత్రానువాదాలను (mission  Translation),కొంత్ ఉపయుకుంగా ఉంటుంద్ధ. కన్నసం 
విదాయరిికి ఆ వయవసి పనిచేసే తీరును అవగాన్ కలిపంచవచుిను. 

 జీవశాస్త్ర పదాజాలం భిన్ాంగా ఉంటుంద్ధ. ఈ పదాల అనువాదంలో ను సమసయలు ఉన్యాయి. 
జీవశాస్త్ర సాంకేతిక పదాలను అనువాద చేయడంలో సమసాయలు ల్లక పోల్లదు. కొనిా పదాలను 
అనువద్ధంచేటపుపడు మూల భాష పదాలను లక్షయ భాషలోకి సీవకరించక త్పపదు. 

 జీవశాస్తాపధాయయుడుకి పాఠ్యంశ బోధ్న్లో శక్షణ అవసరం, దీనిత నైపుణాయనిాసంపాధసాుడు. 
 జీవశాస్త్ర సంబంద్ధంచిన్ పదకోశాలు పాఠశాల దశలో అవసరం అయితే మన్కు ప్రతేయక జీవశాస్త్ర 

సంబంధ్ పదకోశాలు రూపొంద్ధంచుకోవలస్ట ఉంద్ధ. 
  తెలుగు- ఆంగో పదాకోశాలు కన్నసం ఉపాధాయయుకు ఆధారా గ్రంలులగా అందుబాటులో ల్లవు 
 NCRT, SCRT, తెలుగు అకాడమీ వారు.ల్లదా విశవవిదాయయసిాయివారు పదకోశాలను 

రూపొంద్ధంచవచుిను. 
 ఇత్ర దేశాలలో అయితే పాఠశాలనుంచి సాాత్కోత్ుర సాియివరుకు  పదకోశాల కొరత్ ల్లదు. 
 ఫ్రాన్స, జరమన్, జపాన్, బ్రిటన్ వంటి దేశాలలో కొరత్ ల్లదు. ఆయాదేశాలలో ఇత్ర భాష లలో నుంచి 

వచిి చేరిన్ రోజువారి వలాద్ధ పదజానిా ఒడ్డస్ట పటిి నిఘుంటువులను త్యారుచేస్తకుంటున్యారు. 
 ఫ్రాన్స, జరమన్, జపాన్, బ్రిటన్, అమెరికా, చైన్య వంటి దేశాలలో నిఘుంటు నిరామణా శాఖ్లు మరియు 

అనువాద శాఖ్లు పని చేస్తున్యాయి. 
 మన్ దేశంలోభాషా నిఘంటు నిరామణలు,భాషానువాదాలు వయకిుగత్ ప్రోజెాట్సస కి పరిమ్మత్ం 

అయాయయి. 
 ఈ వయసీికృత్ లోపాలు క్షేత్రసాియి లో  ప్రభావం చూపుతున్యాయి.ఈ అనువాద సమసయల్ల త్యరాకణం 
 విదాయప్రమాణాలు  
 ఉపాధాయయుడు బోధంచే పాఠ్యంశాని విదాయరిులు గ్రహించటం ల్లదు  అనే ఇకకడ ప్రశా కాదు. 

ఉపాధాయయుడు పాఠ్యంశ బోధ్న్ లోపంగానే భావిసాురు. ఉపాధాయయుడు నిత్యవిదాయరిగా  
ఉండవలసన్దే. 

 1. విషయావగహ్న్ 2. ప్రశాంచటం పరికలపన్ చేయటం 3. ప్రయోగాలను క్షేత్రసాియిలో 
పరిశీలించటం 4. సమాచార సేకరణ నైపుణాయలు, ప్రజెకుి పనులు 5. బొమమలు గీచి న్మూన్యలు 
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త్యారుచేయడం. 6. అభిన్ంత పాటు శాస్త్ర, రాజాయంగ ,విలువులను పాటించటం, జీవవైవిదయ 
ప్రధాన్యత్కు కృష్ట చేయటం వంటి విదాయప్రమాణాలను  విదాయరిులు త్మ జీవిత్ం పొందుత్యరు.  

 ఉపాధాయయ వృతిు బాధ్యయుత్మైంద్ధ. అంకిత్ భావంత పనిచేయవలస్ట ఉఁటుంద్ధ. 
  ఈ మాన్వజీవిత్ంలో కీలకమైన్ పాత్ర పోష్టంచే జీవశాసాానిా అధ్యయన్ం చేసే  నేపథ్యంలో 

మాత్ృభాషానువాదంలో సమగ్రమైన్ అవగహాన్ జీవశాస్త్ర ఉపాధాయయులకు ఎంతైన్ అవసరం. 
 విదాయరిులుకు ఉపాధాయయులకు పూరిు సహాసకారాలు అంద్ధంచవలస్టన్ బాధ్యత్ ప్రభుత్వం పై  ఉంద్ధ. 
 NCTE/SCET  కచిిత్మైన్ నింధ్న్లు పాటించాలి /అమలుచేయాలి  
 ఆధునిక ప్రపంచంలో సామాజిక, రాజకీయ ఆరిిక పరిస్టతిులకు అనుగుణంగా ఉపాధాయయులు 

పాత్రను. విధులను రూపోంద్ధంచి  అమలు పరిడం చేయాలి. ఉపాధాయయుడ్డ పాత్ర కేవలం 
విదాయరిులకు విజాఞన్యనిా అంద్ధంచడం మాత్రమ కాదు. వృతిు పరమైన్ బాధ్యత్లత పాటు సామాజిక 
బాధ్యత్లను కూడా నిరవహించవలస్ట ఉమటుంద్ధ. 

 కొఠ్ఠి కమీషన్  అభిప్రయం ప్రకారం... ప్రస్తుత్ ఉపాధాయయ విదయ పాఠసాలల నుంచి  వరు 
చేయబడ్డ ఉందని, ఉపాదాయయ విదాయ సంసిలు ఒకదానిత ఒకటి సంబంధ్ం ల్లకుండా వరు వరు 
సాాయిలో పాఠశాలలు, కళాశాలలు, విశవవిదాయలయాలు, ఉన్యాయనిా ప్పరోకన్యారు. 

 ఈ నేపథ్యంలో మాన్వాత్ విలువులుత కూడ్డన్ విజాఞనిా ప్ంపొంద్ధంచవలస్టన్ అవసరం ఉంద్ధ 
కొఠ్ఠి కమీషన్   అభిప్రయపడ్డంద్ధ. 

ఆధార గ్రంధాలు  

1. 10 వ త్రగతి పాఠయ పుసుకం 2014 సంవత్సరం. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ప్రభుత్వం విదాయప్రణాళ్ళక-పాఠయపుసుక 
విభాగం  (ఎస్ స్ట ఇ ఆర్ టి ) హైదరాబాదు.  

2. జీవశాస్త్ర/తెలుగు బోధ్న్ పదతాులు. 2014. హైదరాబాదు: తెలుగు అకాడమ్మ-ఆం. ప్ర.  
3. రామచంద్రారెడి్డ, రాచమలుో. 1987. అనువాద సమసయలు హైదరాబాదు: విశాలాంధ్ర. 

 

••••• 
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17. భాషాభివృద్ధ ివ్యూహంగా పదూ గణిత్ం 
డాకిర్ కపపగంతు రామకృషణ 

ఆంధ్రోపన్యయసకులు, ఎస్. ఆర్. ఆర్. ఎస్. వి. కాల్లజ్డ ఆఫ్ ఎడుయకేషన్, విజయవాడ. 
 

 గణిత్ంలో భాషకు ప్రధాన్యత్ ఉండదనే వాదన్ సాధారణంగా అనిాచోటోా వినిపిస్తుంద్ధ. పాఠశాల 
నుంచి విశవవిదాయలయ సాియి వరకు త్రగతులోో ఎవరైన్ గణిత్ అధాయపకుడు భాష గురించి మాటోాడ్డన్య, 
చేస్తున్ా లెకకలోో భాషాదోషాలు పటుికున్యా విదాయరిుల్ల మాయథ్ససలో లాంగేవజ్డ ఏంటి సార్? అంటూ సన్యాని 
నొకుకలు నొకుకత్యరు. ఇద్ధ చాలా చోటో కనిపించే సనిావశం. ఎందరో ఉపాధాయయులు / అధాయపకులకు 
అనుభ్వంలోకి వచిిన్ సందరభం కూడా.  భాషకు, గణిత్యనికి సంబంధ్ం ఏమ్మటనేద్ధ అరిం ల్లని ప్రశా అనేద్ధ 
చాలా మంద్ధ వాదన్ ల్లదా భావన్. ఇంకా మాటోాడ్డతే, గణిత్యనికి, భాషకు మధ్య సంబంధ్ం గురించి 
మాటోాడటం అనేద్ధ ఓ పిచిివాడ్డ ప్రేలాపన్. బాహ్య పరిశీలన్లో ఈ రెండు అంశాలకు మధ్య లంకె ఏమీ 
ఉండదనే అనిపిస్తుంద్ధ. కాన్న, కొద్ధాగా పరిశీలన్ చేసేు గణిత్ం, భాష - ఈ రెండు ఒకదానిత ఒకటి అంత్రొత్ 
సంబంధ్ం కలిగి ఉన్యాయనే విషయం సపషిమవుతుంద్ధ. అంతేకాదు... భాషను అభివృద్ధి చేయటానికి మన్కు 
ఉన్ా అతుయత్ుమమైన్ మారాొలోో గణిత్ం ఒకటనే విషయం సపషమివుతుంద్ధ.  

 

 వరుమాన్ సమాజ పరిస్టితులు, విదాయరంగానిా పరిశీలిసేు త్లిోదండ్రులత సహా మొత్ుం సమాజం 
భాషకు అతి త్కుకవ ప్రధాన్యత్ ఇస్తుంద్ధ. గణిత్ం, విజాఞన్శాసాాల అధ్యయన్ం పైనే అందరికీ ఆసకిు ఉంద్ధ. ఈ 
క్రమంలో భాషాభివృద్ధి కుంటుపడుతందనేద్ధ భాషావత్ుల ఆందోళ్న్. అయితే, కొద్ధాపాటి జాగ్రత్ులు 
తీస్తకుంటూ, భాషాబోధ్న్లో వినూత్ాత్ తీస్తకున్ా వసేు సమాజం కోరుకున్ా విజాఞన్శాసాాలను వారికి 
నేరిపసూునే భాషను అభివృద్ధి చేయవచుి. విదాయరిులోో భాషాధ్యయన్ం పట ోఆసకిు కలగజేయవచుి.  

 ఉపాధాయయ శక్షణ కళాశాలలో అధాయపకుడ్డగా ఉన్ా ఈ పత్ర సమరపకుడు త్న్ ఛాత్రోపాధాయయుల 
సహ్కారంత చేస్టన్ కొనిా ప్రయోగాలు 'భాషాభివృద్ధి వ్యయహ్ంగా పదయగణిత్య'నిా ఎంచుకుంటే చకకని 
ఫలిత్యలు వసాుయని నిరూపించాయి. వాటిలో కొనిాటిని ఈ పత్రంలో ప్రసాువిసాును. 

 (సందరాభనుగుణంగా కొనిా శోకోాలను కూడా ప్రయోగానికి తీస్తకోవటం జరిగింద్ధ. పదాయలత పాటు 
వాటిని కూడా ఈ పత్రంలో ప్రసాువించటం జరిగింద్ధ) 
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భాసకరాచారుయడ్డ ల్లలావతి గణిత్ం:  

 ఉన్ాత్ పాఠశాల సాియికి వచేిసరికి విదాయరిులోో అవగాహ్న్, వినియోగ నైపుణాయలు బాగా ఎకుకవగా 
ఉంటాయి. వరికి గణిత్యనిాబోధంచే సందరభంలో ఉపాధాయయుడు భాషా పరమైన్ కొనిా ప్రయోగాలు చేయాలి. 
ఎలాగంటే, ఎనిమ్మద్ధ నుంచి పదో త్రగతి వరకు ఉన్ా గణిత్శాస్త్ర పాఠయగ్రంలులోో ఆలజీబ్రా అంశాలు 
బోధంచేసమయంలో మన్ ప్రచీన్ గణిత్ గ్రంలుల గురించి సందరాభనుగుణంగా ప్రసాువన్ తీస్తకురావాలి. 
ఉదాహ్రణకు... ల్లలావతి గణిత్ంలో ఉన్ా అంశాలను ప్రసాువన్ చేస్ట, అందులోని కొనిా శోోకాలను 
విదాయరిులకు నేరిపంచాలి. అంతిమంగా శోోకరూపంలో ఉన్ా గణిత్ సమసయలను విదాయరిుల చేత్ సాధ్న్ 
చేయించాలి. ఇందుకు ఒక ఉదాహ్రణ చూదాాం.   

 

 బాల్ల! మరాలకుల మూల దలాని సపు / తీరే విలాస భ్ర మంధ్ర గాణయ పశయమ్ 

 కురవచి కేలి కలహ్ం కలహ్ంస యుగమం / శ్లషం జల్ల వద మరాలకుల ప్రమాణమ్!! 

 

 ఈ శోోకానికి భావం ఏమ్మటంటే.. ఓ అందమైన్ సరస్తసలో కొనిా హ్ంసలు విహ్రిస్తున్యాయి. అకకడ 
ఎనిా హ్ంసలు ఉన్యాయో వాటి సంఖాయమూలంలో 7/2 వంతు కేళ్లవిలాసంత నెమమద్ధగా సరస్తస ఒడుికు 
చేరుకున్యాయి. మ్మగిలిన్ రెండు హ్ంసలు హాయిగా జలక్రీడలాడుతూ ఉంటే మొత్ుం హ్ంసల సంఖ్య ఎంత్?  

ఇదీ భాసకరాచారుయడు మన్లిా ల్లలావతి ప్పరుత అడ్డగిన్ ప్రశా. సాధారణ గణిత్భాషలో చెపాపలంటే ఈ లెకకను 
ఎక్సస మైన్స్ సెవెన్ బై టు ఎక్సస అనే సమీకరణానిా సాధ్న్ చేయమని అడగాలి.  

 

 ఇలా అడగటం కన్యా కవిత్వఛాయలో ఓ అందమైన్ ప్రకృతి దృశయం, దూరంగా ఒక సరస్తస, 
అందులో హ్ంసలు ఆడుకోవటం, కొనిా హ్ంసలు అలా ఆడుకుంటూ ఆడుకుంటూ ఒడుికు రావటం... ఇలా 
ఓ మధురమైన్ భావన్ను పరిచయం చేసూు విదాయరిిని లెకక అడగటం అత్డ్డకి ఏదో తెలియని ఉత్యసహానిా 
తీస్తకువస్తుంద్ధ. లెకక చేయాలని ప్రయతిాంచే క్రమంలో విదాయరిి శోోకానిా అనేకసారోు ఎంత శ్రదిగా 
చదువుత్యడు. ప్రతి పదానికి అరిం తెలుస్తకుంటాడు. సమసయకు సాధ్న్ కనుగొనే సమయానికి శోోకం కూడా 
విదాయరిికి కంఠత్య వచేిస్తుంద్ధ.  
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 ఈ క్రమంలో విదాయరిి అత్నికి తెలియకుండానే నూత్న్ పదాలకు అరిం నేరుికుంటాడు. నేరుికున్ా 
కొత్ు పదాలను నూత్న్ సందరాభలోో వినియోగిసాుడు. త్యనూ అలాంటి శోోకానిా రాయాలని ప్రయతిాసాుడు. 
ప్రస్తుత్ం విదాయరంగంలో అనుసరిస్తున్ా నిరంత్ర సమగ్ర మూలాయంకన్ం (స్టస్టఇ) ప్రకారం విదాయరిులు 
సాధంచాలిసన్ విదాయప్రమాణాలైన్ 'అవగాహ్న్, ప్రతిసపందన్, ప్రశంస, నూత్న్ సందరాభలోో వినియోగించటం' 
అనే సామరాియలు కూడా విదాయరిిలో ప్రుగుత్యయి. గణిత్ంత పాటు భాషాధ్యయన్ం పట ోకుతూహ్లం కూడా 
విదాయరిిలో వృద్ధి చెందుతుంద్ధ.  

ఆరయభ్ట ిరూపొంద్ధంచిన్ కటపయాద్ధ పదతిి:  

 మన్ ప్రచీన్ గణిత్శాస్త్రవత్ులోో ప్రస్టద్ధి పొంద్ధన్ మర్క వయకిు ఆరయభ్టి. ఈయన్ ప్రకటించిన్ 
కటపయాద్ధ పదితి అత్యంత్ మనో వైజాఞనికమైంద్ధగా పాశాితుయలు సైత్ం అంగీకరించారు. అక్షరాలకు, 
అంకెలకు మధ్య సంబంధానిా ఏరపరచి, అతి ప్దా సంఖ్యలను సైత్ం అతి తేలికగా గురుుంచుకునే విధాన్ం ఇద్ధ. 
దీని దావరా సాధారణంగా అందరూ గణిత్ పరిభాషలో చెపుపకునే 'పై' విలువను 22 సాిన్యల వరకు అతి 
తేలికగా గురుుప్టుికోవచుి. ఆరయభ్టి ఇచిిన్ అక్షరాలు, అంకెల సంబంధానిా ఈ పటిిక దావరా 
ప్రకటించవచుి. 

 

కేవలం 'పై' విలువ మాత్రమ కాదు... సాంఘికశాస్త్రం విషయంలో విదాయరిులు సాధారణంగా ఎదుర్కనే సమసయ 
- 'సంవత్సరాలు గురుుప్టుికోవటం' కూడా ఆరయభ్టి పదితి దావరా నివారించవచుి. ఈ విధాన్ం విదాయరిులోో 
ఆసకిు రేకెతిుంచి, భాషాధ్యయన్ం పట ోవారికి ప్రేరణ కలిగిస్తుంద్ధ.  

పావులూరి మలనో్ రచించిన్ గణిత్సార సంగ్రహ్ం:  

 మలోన్ గణిత్ంలోని సీస పదయం బాగా వాయపిులో ఉంద్ధ. 'ఖ్రూార ఫలములు గణకుండు కొని తెచిి 
సగపాలు మోహ్ంపు సతికినిచెి...' అంటూ ఆ పదయం సాగుతుంద్ధ. చివరగా ఈ పదయంలో ప్పర్కన్ా వయకిు ఎనిా 
ఖ్రూార ఫలాలు కొనుగోలు చేశాడు? ఎవరెవరికి ఎనెానిా ఫలాలు ఇచాిడు? అనే ప్రశా ఉంటుంద్ధ.  
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 భాగాహారాలు, శాత్యలకు సంబంధంచిన్ ఈ ప్రశాను ఇలా పదయరూపంలో అడగటం వలో ఏ మాత్రం 
కషింల్లకుండానే సాధ్కుడు ఫలిత్యనిా కనుగొన్టం ప్రరంభిసాుడు. పదయం కూడా కేవలం ప్రశాగా కాకుండా 
'ఒక వయకిు ఇంటికి వెళ్లు ఖ్రూరా పండు ోకొనుకోకవటం, అందులో సగం భారయకు ఇవవటం, మ్మగిలిన్వాటిలో 
సగం త్ముమడ్డ భారయకు ఇవవటం...' ఇలా సాగటం వలో మన్ ఇంటో్ల జరిగిన్ సనిావశమ అనే భావన్ విదాయరిికి 
కలుగుతుంద్ధ. పనిలో పనిగా సీస పదయం అంటే ఏమ్మటి? కవి ప్రయోగించిన్ భాషలోని సౌందరయం మొదలైన్ 
భాషాంశాలూ విదాయరిి నేరుికుంటాడు.   

 

 అంటే పదయ రూపంలో ఉన్ా గణిత్ ప్రశాలిా సాధ్న్ చేయించటం వలో గణిత్ం, భాష - రెండ్డటి 
అభివృదిీ ఏకకాలంలో సాధ్యమవుతుంద్ధ. 

త్డకమళ్ళ కృషాణరావు రచించిన్ ఆంధ్ర ల్లలావతి:  

 పావులూరి మలోన్ బాణీలో ఆంధ్ర ల్లలావతి ప్పరుత త్డకమళ్ళ కృషాణరావు పదయరూపంలో గణిత్ 
గ్రంథ్ం రచించారు. అందులోంచి తీస్తకున్ా ఉదాహ్రణ.   

 సౌధ్త్లమున్ విహ్రించె సపుమాంశ /  మషిమూలంబు శయన్ గృహాంత్రమున్ 

 జన్గ య్యబద్ధ యారుండె జాలకముల / గృహ్ కపోత్ గణమెమంత్ మహ్త్ కీరిు! 

 ఈ పదయం భావం ఏమ్మటంటే మొత్ుం పావురాలోో ఏడో వంతు మడ మీద ఉన్యాయట. వాటిలో 
అషిమూలం అంటే ఎయిత్రూట్స పడకగద్ధలో ఉన్యాయట. మ్మగిలిన్ 56 పావురాలు వలలో చికుకకున్యాయట. 
అయితే మొత్ుం పావురాలు ఎనిా అనేద్ధ సమసయ. దీనిా గణిత్యత్మకంగా ఓ సమీకరణంగా రాయటం కన్యా ఓ 
ఇంటో్ల పావురాలు ఉన్యాయి, వాటిలో కొనిా పడకగద్ధలో ఉన్యాయంటూ చెపపటం వలో విదాయరిికి లెకక 
చేయాలనే ఉత్యసహ్ం కలుగుతుంద్ధ.  పావురాలంటే పిలోలకు చాలా ఇషిం. రోజువారీ మాటోాడుకునే ఇలుో, 
పడకగద్ధ, వల.. అన్నా మన్ చుటూి ఉన్ా విషయాల్ల కదా? ఇందులో కషిం ఏముందనే భావం పిలోాడ్డకి 
కలుగుతుంద్ధ. తేలికగా లెకక చేసేసాురు. అంటే విదాయరిికి గణిత్ం అంటే ఏదో కషిమైన్ విషయం అని భ్యం 
కలగకుండా మన్ చుటూి ఉన్ావ... మన్కు తెలిస్టన్వ అనే భావం కలిగించి వారిని గణిత్ సమసయల సాధ్న్ 
పట ిఉదయకుులను చేయటంలో భాష ప్రధాన్మైన్ పాత్ర పోష్టస్తుంద్ధ. 
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 ఇకకడ భాష, గణిత్ం - రెండూ ఒకదానిా మర్కటి ప్రభావిత్ం చేస్తున్యాయి. గణిత్యనిా 
తేలికచేయటానికి భాష ఉపయోగిసేు, భాషాధ్యయన్యనికి గణిత్ విదాయరిిని పదయరూప గణిత్ం ప్రేరేపిస్తుంద్ధ.  

ఆధునిక కవిత్వం:  

 ఆధునిక కవిత్యవనిా పరిశీలన్ చేసేు, ఆరుద్ర వంటి మహానుభావులు సైత్ం త్మ కవిత్వంలో 
గణిత్యంశాలిా ప్రసాువించిన్ సందరాభలు కనిపిసాుయి.  

 తొమ్మమద్ధ, పద్ధ త్రగతులోో విదాయరిికి పైలుగరస్ స్టదిాంత్ం చెపాపలి. ఉపాధాయయులకు ఇదొక ప్దా 
సమసయ. ఇందుకు పాఠయపుసుకాలోోనే న్యలుగైదు రకాల నిరూపణలు ఉన్యాయి. ఉపాధాయయులు వటిలిా 
విదాయరిులకు అరిమయ్యయలా చెపపటానికి చాలా కషిపడుతుంటారనేద్ధ అందరికీ తెలిస్టన్ విషయమ. 

  

 ఆరుద్ర రాస్టన్ 'త్వమవాహ్ం'లో 'ప్దాములుో' అనే కవిత్ ఆధారంగా పైలుగరస్ స్టదిాంత్యనిా తేలికగా 
చెపొపచుి. ఎలాగంటే... 

 చిన్ా చిన్ా చీమలు వగైరా - అడుగు భుజం 
 ఉత్పతిు చేసే ఆహారం మీద ఆధారపడ ివారు - అడుగు బలం 
 ఈ భుజాల పరసపర సంఘరషణల ఫలిత్ం 
 ఈ భుజాల కరణం మీద్ధ చతురస్రం 
 ఈ చతురస్రపు వైశాలయం ఈజికవలు ి
 రెండు విభిన్ా భుజాలపై గల చతురస్క్లోోని త్మ్మస్రం 
 
 శ్రామ్మకవరొపు శ్రమను ప్టుిబడ్డ దారులు దోచుకుతింటున్యారనే భావానిా గణిత్ం ఉపయోగించి 
ఆరుద్ర ఎంత తేలికగా చెపాపరు. విదాయరిికి ఈ ఉదాహ్రణ ఇసేు, ఇలాంటి కవిత్యరూప గణిత్ం కోసం 
అధ్యయన్ం ప్రరంభిసాుడు. ఇందులో అంత్రోీన్ంగా భాషాధ్యయన్ం కూడా జరుగుతుంద్ధ.  

సామెత్ల ద్యవరా భాషాధ్ూయనం:  

 తెలుగు సాహిత్యంలో జన్సామాన్యయనికి అతి చేరువైన్ సాహితీ ప్రక్రియ 'సామెత్లు'. మొత్ుం 
జీవిత్కాలంలో కన్నసం ఒకక సామెత్ కూడా ఉపయోగించని మనిష్ట ఈ భూమీమద ఉండడనేద్ధ శాశవత్ సత్యం. 
కన్నసం మాటలో ోఅయిన్య అదేదో సామెత్ చెపిపన్టోు అంటారు. అంత్గా మాన్వ జీవిత్ంలో ప్న్వస్తకున్యాయి 
సామెత్లు.  
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 ఈ సామెత్లోో గణిత్ సంబంధ్మైన్వి అనేకం ఉన్యాయి. ఆరు నూరైన్య నేన్యపని చేస్ట తీరత్యన్ంటాడు 
ఓ ప్దామనిష్ట. అసలు ఆరు నూరు ఎందుకవుతుందనేని ఆయన్కు అన్వసరం. అలాగే, అమమబోతే అడవి 
కొన్బోతే కొరివి అని వాపోత్యడు ఓ వాయపారి. అమమటం, కొన్టం.. అందులో ఉన్ా లాభ్న్షాిలు ఆయన్కే 
వద్ధల్లదాాం. పదహారణాల తెలుగింటి ఆడపిలోలా ఉందంటారు బొంబాయి నుంచి వచిిన్ తెలుగు రాని 
కలున్యయిక. రూపాయికే ద్ధకుకల్లని ఈ రోజులోో ఇంకా ఈ అణాలు... అందులోను ఏదో లెకకప్టిిన్టు ోఈ 
పదహారు అణాల్లమ్మటంటే.. పదహారు అణాలు స్తమారుగా ఈ న్యటి రూపాయి - అంటే 100 పైసలుకు 
సమాన్ం. అంటే నూరుశాత్ం తెలుగింటి ఆడపిలోలా ఉందని ఆ సామెత్కు అరిం. ద్ధన్ ద్ధన్ గండం నూరేళ్ళ 
ఆయుష్ణషగా ఉంద్ధ న్య పరిస్టితి అంటాడు ఒకాయన్. క్షణం తీరిక ల్లదు దమ్మమడీ ఆదాయం ల్లదంటాడు 
మర్కాయన్. ఇలా ఎవరెనిా చెపిపన్య వారందరి సాదకబాధ్కాలు వయకుం చేస్తున్ాద్ధ గణిత్యంశాలోో అనేద్ధ 
స్తసపషిం. ఇలా, గణిత్రూపంలో ఉన్ా సామెత్లిా విదాయరిుల చేత్ సేకరింపజేయిసేు, తెలుగు విదాయరిుల కన్యా 
గణిత్ విదాయరిుల్ల భాషాధ్యయన్ంలో ముందుంటారు.  

పోటీల ద్యవరా భాషాధ్ూయనం:  

 గత్ ఏడాద్ధ వాలెంటైన్స డే సమయంలో ఓ అజాఞత్ యువకవి రాస్టన్ కవిత్ వాటాసప్, ఫ్ట్స్బుక్సలోో 
చాలా ప్రస్టద్ధి పొంద్ధంద్ధ. ఓ పత్రిక నిరవహించిన్ పోటీ కోసం అత్డు ఈ కవిత్ రాస్టన్టుో అందులో ఉంద్ధ. ఆ 
కవిత్ ఏమ్మటంటే... 
  ప్రేమ + మన్స్త మన్స్త కలపాలి 
  ప్రేమ - ఈరాషయ దేవషాలు తీసేయాలి 
  ప్రేమ x అమామన్యన్ాలను గౌరవించాలి 
  ప్రేమ - కషాిలను భాగించాలి 
  ప్రేమ = ఇషాిలను మ్మగులుికోవాలి 
  ఇదే ప్రేమ గణిత్ం.. ఇదే ప్రేమ జీవిత్ం 
 

 ఇలాంటి సరదా ప్రయోగాలు (సాహిత్యం వరకేన్ని మన్వి) విదాయరిులత చేయిసేు, సాహితీ ప్రక్రియల 
పట ో ఆసకిు ప్ంచుకుని, వాటిని అధ్యయన్ం చేసాురు. అంతిమంగా మన్ లక్షయమైన్ భాషాధ్యయన్ం 
నెరవరుతుంద్ధ. ఇలాంటిదే మరో ప్రయోగం... 
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లెకకల కుర్రాడ్డ వలపు ల్లఖ్ 

డ్డయర్ రేఖ్, 

 'వాసువ సంఖాయ సమ్మతి' లాంటి న్య జీవిత్ంలోకి 'కలిపత్ సంఖ్య'లా చొరబడాివు. అపపటినుంచి 
'క్రమభిన్ాం'లా సాఫీగా న్య జీవిత్ం 'అపక్రమభిన్యా'నికి ఎకుకవ, 'మ్మశ్రమ భిన్యా'నికి త్కుకవగా మారింద్ధ. 
మనిదారి వయస్తలూ 'సామాన్య నిషపతిు'లో ఉన్యాయనుకున్యా గాన్న మన్ భావాలు 'విలోమానుపాత్ం' అని 
తెలుస్తకోల్లకపోయా. నువువ దకకవని తెలిసాక న్య కన్నాళ్ళ 'ఘన్ పరిమాణం' కొలిచే పాత్ర ల్లదు. న్య హ్ృదయ 
వదన్ 'వైశాలాయ'నికి సూత్రం ల్లదు. న్నత 'సంకలన్ం' ఇషాిల 'వయవకలన్మ'ని, కషాిల 'గుణకారమ'ని 
అంత్ంల్లని 'ఆవరున్ం కాని భాగాహారం' అని, తెలుస్తకోల్లకపోయా. కాన్న, మన్ ప్రేమకు 'సమీకరణాలన్నా' 
సాధ్న్ ల్లని 'అసమీకరణాలు' అవుత్యయని కలలో కూడా ఊహించల్లదు. 'నిరూపణ'ల్లని 'స్టదిాంత్య'నికి 
'దత్యుంశం' నువవయితే 'సారాంశం' నేన్యాయ. న్య 'ప్రమయం' ల్లకుండానే న్నత ఏరపడి ఈ సంబంధ్ం 'తులయ 
సంబంధ్ం' కాకపోయిన్య కన్నసం సేాహ్బంధ్మైన్య కాల్లదు. ఇంత్కాలం 'సమైకయరేఖ్'లా ఉన్ా నువువ 
ఒకకసారిగా 'సమాంత్ర రేఖ్'గా ఎందుకుమారావో తెలియదు. ఏద్ధ ఏమైన్య, అమామయిత వయవహారం 
'స్తన్యాత భాగహారం నిరవచిత్ం కాద'ని ఇన్యాళ్ళకు తెలుస్తకున్యా. 

ఇటుో 

న్న విఫలప్రేమ గణిత్ విదాయరిి 

 ఎంత ఆసకిుగా ఉన్ా ఈ గణిత్ విదాయరిి ప్రయోగం సాధారణ సాహితీ విదాయరి ి కన్యా ఎంత 
ఉన్ాత్ంగా ఉందని మెచుికోక త్పపదు. ఇలా మరెనోా ప్రయోగాలు విదాయరిులత చేయించవచుి. అంతిమంగా 
భాషాధ్యయన్యనికి పదయ / కవిత్ రూప గణిత్యనిా సాధ్న్ంగా చేస్తకోవచుి.  
సంప్ర దంచిన గ్ర ంథాలు:  

1. సత్యన్యరాయణ శరమ, ప్రఖ్య. 1998. గణిత్ భారత్ం. విజయవాడ: ఎమెస్తక పబిోకేషన్స.  
2. సత్యన్యరాయణ శరమ ప్రఖ్య. 2003. గణిత్ విజాఞన్ సరవసవం. విజయవాడ: ఎమెస్తక పబిోకేషన్స. 
3. శాస్త్రి. డ్డఎస్.ఎన్. 2005. గణిత్ం సహ్పాఠయ కారయక్రమాలు. మచిల్లపటాం: దువ్యవరి పబిోకేషన్స. 
4. పిలోల భాషాభివృద్ధి కారయక్రమం, ఉపాధాయయుల కరదీపిక, సరవశక్ష్ అభియాన్. 2005. 
5. పిలోల అభ్యసన్యభివృద్ధి కారయక్రమం, ఉపాధాయయుల కరదీపిక, సరవశక్ష్ అభియాన్. 2006. 
6. భాషాభివృద్ధి కారయక్రమం, ప్రథ్మ్మకోన్ాత్సాియి, ఉపాధాయయుల కరదీపిక, సరవశక్ష్ అభియాన్. 2008. 
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18. న్యూయసాిన్యలోీ తెలుగు అమలు అవరోధాలు – సూచనలు 
డా।। ఎ. రవంద్రబాబు 

 
నేటికీ సామానుయడ్డకి న్యయయం అందని ద్రాక్షలాగే మ్మగిలి ఉంద్ధ. వాద్ధకిగాన్న, ప్రతి వాద్ధకిగాన్న 

న్యయయసిాన్ంలో ఏం జరుగుతుందో, న్యయయవాద్ధ ఏం మాటోాడుతున్యాడో, న్యయయమూరిు ఎలాంటి తీరుప 
ఇస్తున్యాడో తెలియదు. వాద్ధ, ప్రతి వాదులిదారూ జరిగే చరిన్ంత్య ప్రేక్షకుళాో చూసాురే త్పప అరిం చేస్తకోల్లరు. 
త్మకు తెలియని చటిాలు, త్మకు తెలియని భాషలో త్మ జీవిత్యలను నిరణయిస్తుంటే నిరాఘంత్పోయి 
చూస్తుంటారు. సావత్ంత్రయం లభించి 70 ఏళ్ళో కావస్తున్యా న్యయయసిాన్యలోో మాత్ృభాష న్యయయం కోసం 
ఎదురుచూసూునే ఉంద్ధ. 

  
“ఏ దేశమూ త్న్ సొంత్ మాత్ృభాషలను విడ్డచిప్టిి నిజమైన్ అభివృద్ధిని సాధంచల్లదు. ఒక భాషగా 

ఇంగీోష్ణ భాషను నేను వయతిరేకించడం ల్లదు. కాని, మాత్ృభాషలైన్ దేశీయ భాషలను చంపి, వాటి సమాధపైన్ 
ఇంగీోష్ణను ప్ంచి పోష్టసేు సవదేశీ పదంలోని అరిసూైరిుని మన్ం గౌరవించన్టేి లెకక!...విదాయలయాలలో, 
పరిపాలన్లో, న్యయయసిాన్యలలో మాత్ృభాషలోనే వయవహారాలు న్డవాలి. ప్రజాసావమయ పటిషిత్కు ఇద్ధ 
అనివారయం” అని సాినిక భాషలోోనే విదయ, పాలన్, న్యయయం అందాలని సావత్ంత్రాయనికి పూరవమ 
మహాత్యమగాంధీ అన్యారు. కాన్న ఈన్యటికీ మాహాతుమని మాట న్నటి మూటలాగే మ్మగిలిపోయింద్ధ. తెలుగుభాష 
న్యయయసిాన్యలోో వినిపించడమ పాపంగా ఉంద్ధ. ఎకకడో ఓ చోట మెరుపులా మెరిస్ట త్క్షణం మాయమై పోయి, 
కోరిుకెళ్ళోన్ సామానుయణిణ వెకికరిస్తుంద్ధ. భారత్ంలో కరుణని చావుకు కారణాలు అనేకం అన్ాటుో ఈ పరిస్టితికీ 
అనేక కారణాలున్యాయి. 
అమలుకు నోచుకోని చట్టలేు  

న్యయయసిాన్యలోో ఆయా ప్రంతీయ భాషలకు సాిన్ం కలిపించే చటిాలు ఏన్యడో వచాియి. 
సావత్ంత్రయం రాక పూరవం నుంచి న్యయయాలయాలలో తెలుగు తీరుపలు వెలువడ్డన్ దాఖ్లాలున్యాయి. 
1874లోనే అపపటి న్యయయసిాన్యలు తెలుగులో తీరుపలు ఇచాియి. తెలుగు భాషాభిమాని, తెలుగు భాషకు 
ఎన్ల్లని సేవ చేస్టన్ కలెకిర్ స్ట.పి. బ్రౌన్ సవయంగా తెలుగులో తీరుపలు చెపాపరు. ఒకపపటి ఉమమడ్డ మద్రాస్త 
రాష్ట్రంలో న్యయయసిాన్యలలో తెలుగు ఉపయోగించాలని మద్రాస్త కోరిు సూచించింద్ధ. కాన్న కాలక్రమణా అనిా 
గంగంలో కొటుికుపోయాయి. 

  
న్యయయవాద్ధ, గోల్గకండ పత్రిక సంపాదకులు, సాహితీవత్ు స్తరవరం ప్రత్యపరెడ్డి 1931 ఫిబ్రవరి21న్ 

గోల్గకండ పత్రిక సంపాదకీయంలో న్యయయసిాన్యలోో ఉపయోగించవలస్టన్ భాష గురించి వివరించారు. 
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ప్రధ్మాంధ్ర మహాసభ్ 1930లో చేస్టన్ తీరామన్యలలోని 17వ నిబంధ్న్లో న్యయయసిాన్యలలో మాత్ృభాషల 
అవసరం గురించి ప్రసాువించడానిా గురుు చేసారు. “గ్రామస్తిలకు అనుకూలముగా నుండటకై మునిసఫ్ 
అదాలతులలోనూ, సబ్ – రిజిసాారు కచేిరీలలోను వయవహార మంత్యూ ఇంగీోష్ణ ఇలాకాలో వలె జనుల 
దేశభాషయందే జరుపుట అత్యవసరము”. అంటే ఆంగోేయులు వయవహారాలను త్మ భాషలో జరుపుకుంటుంటే 
మన్ం మాత్రం, మన్ భాషను కాదని, వారి భాషలో వయవహారాలు జరుపుకుంటున్యాం. భాషా దారిద్రాయనిా 
అనుభ్విస్తున్యామన్ామాట. 

 
సావత్ంత్రయం వచిిన్ త్రావత్ ప్రభుత్వం 1974 మారిి 29న్ జి.ఓ. 485ని జారీ చేస్టంద్ధ. 

రాజాయంగంలోని 348 అధకరణ ప్రకారం దేశ అతుయన్ాత్ న్యయయసిాన్ంలో, రాషాాల ఉన్ాత్ న్యయయసిాన్యలోో 
వాడద్ధగిన్ భాషను నిరాిరించే అధకారం పారోమెంటుకు ఉంద్ధ. కాన్న జిలోా సాియి నుంచి కింద్ధ అనిా 
న్యయయసిాన్యలలో వాదప్రతివాదాలు మాత్ృభాషలోో జరగాలని, తీరుపలు ఇవావలని ఈ జి.ఓ. ఆదేశస్తుంద్ధ. 
కొనిా ఉత్ురాద్ధ రాషాాలోోని న్యయయసిాన్యలు హిందీభాషలో తీరుపలు ఇచేి విధ్ంగా చటిానిా సవరించుకున్యాయి. 
హిందీలో న్యయయపాలన్కు అనుగుణంగా ఉత్ురప్రదేశ్ ప్రభుత్వం 1970లో, రాజసాిన్ ప్రభుత్వం 1983లో 
చటి సవరణలు చేస్తకున్యాయి. ఇక ఇరుగు పొరుగు రాషాాలైన్ కేరళ్, త్మ్మళ్న్యడు, కరాణటకలు కూడా ఈ 
విషయంలో వారివారి మాత్ృభాషలకు పటిం గటిాయి. కరుణానిధ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్ాపుపడు వాళ్ో 
రాష్ట్రంలోని అతుయన్ాత్ న్యయయసిాన్ంలో త్మ్మళ్ం అమలుకు అనుమతి కోరుతూ కేంద్రానికి అనేకసారోు ల్లఖ్లు 
కూడా రాశారు. 

 
అసలు రాజాయంగంలోని 343,345,348 అధకరణలు ప్రంతీయ భాషల ప్రధ్న్యయత్ను 

వివరిస్తున్యాయి. 1974 ఏప్రిల నుంచి అమలులోకి వచిిన్ నేర శక్ష్సమృతి (క్రిమ్మన్ల ప్రొసీజర్ కోడ్) ప్రకారం, 
137వ నిబంధ్న్ పౌరశక్ష్సమృతి (స్టవిల ప్రొసీజర్ కోడ్) ప్రకారం తెలుగును జిలోా నుంచి అనిా కింద్ధ 
న్యయయసిాన్యలలోనూ రాజాయంగ బదాంగా అమలు చేయవచుి. కాన్న ఏమాత్రం మన్ మాత్ృభాష అమలుకు 
నోచుకోల్లదు. న్యయయధకారులకూ కనికరం కలగల్లదు. ఆ త్రావత్ ప్రభుత్వం 1962లో ఒక జి.ఓ.ను, 1965లో 
మరో జి.ఓ. తీస్తకొచిింద్ధ. కాన్న పరిస్టితి ఎకకడ వస్టన్ గొంగడ్డ అకకడే అన్ాటోయింద్ధ. 1974,1980లలో మళో్ల 
ఉత్ురువలు వెలువడాియి. దాంత 1980ల నుంచి తెలుగు నేలపై అకకడకకడా మ్మణుకుమ్మణుకు మంటూ 
న్యయయసిాన్యలోో తెలుగు కనిపిస్తుంద్ధ. ఆ భాషా వెలుగు అరిపోకుండా కాపాడాలిసన్ బాధ్యత్ న్యయయనిపుణుల 
మీద, ప్రభుత్యవల మీద ఉంద్ధ. 
ఆశలు రేపని తీరుపలు! 

బ్రిటీష్ణ పాలన్లోనే తెలుగులో తీరుపలు వెలువడ్డన్య సావత్ంత్రయం వచిిన్ త్రావత్ ప్రంతీయభాషలకు 
న్యయయసిాన్యలు పటిం కటిాలని జి.ఓ.లు వచిిన్య, రాజాయంగంలోని అధకరణలు సూచించిన్య తెలుగులో 
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మాత్రం అద్ధ జరగల్లదు. అన్నా కాగిత్యలకే పరిమ్మత్ం అయాయయి. అయితే తొలిసారిగా 1979లో న్ందాయల 
మునిసఫ్ మెజిసేాట్స ఖాదర్ మొహియుదిీన్ తెలుగులో తీరుప ఇచాిరు. 1980వ దశకంలో కొనిాచోటో కొందరు 
న్యయయవాదులు తెలుగులో వాద్ధంచిన్ దాఖ్లాలూ ఉన్యాయి 1981లో న్యయయసిాన్యలోో తెలుగు ఎందుకు 
అమలు కావడం ల్లదని ప్రభుత్వం సమీక్ష నిరవహించింద్ధ. 1982లో మునిస్టపల మజిసేాటు కోరిులోో తెలుగు 
వాడాలని శాస్టంచింద్ధ. ఆ త్రావత్ న్యయయమూరుులు తెలుగులో తీరుపలు ఇవవడం ప్రరంభించారు.  

 
1984, డ్డసెంబరు 20న్ హైదరాబాదు, లోకాయుకు సముఖ్ంలో న్యయయమూరిు ఆవుల 

సాంబశవరావు ముగుొరు విదుయత్ ఉదోయగుల మీద ఆరోపించబడ్డన్ అభియోగాలను త్రోస్టపుచుితూ తెలుగులో 
తీరుప ఇచాిరు. ఆవుల సాంబశవరావు తెలుగు భాషాభిమాని. తెలుగు భాషావాయపిుకై కృష్ట చేస్టన్ మాత్ృ భాషా 
సమ్మతి వంటి సంసిలత కలిస్ట పనిచేశారు.  1993, సెప్ింబరు 20న్ రాజమండ్రి, అదన్పు మునిస్టపల 
మెజిసేాట్స ఎన్.ఆన్ందరావు కొడుకు నుంచి త్లిోకి భ్రణం ఇపిపసూు తీరుపను తెలుగులో టైపు చేయించారు. 
2006, ఆగస్తి 9న్ కరూాలు, ప్రతేయక మొదటి శ్రేణి న్యయయసాిన్ం (ప్రొహిబిషన్ మరియు ఎకెఫసజ్డ)లోని 
న్యయయమూరిు జి. రవందర్ పోల్లస్త కానిసేిబుల చేస్టన్ నేరానికి శక్షవిధసూు తెలుగులో తీరుప చెపాపరు. 

   
 2006, జులై19న్ నిజామాబాద్ లోని సీనియర్ స్టవిల జడ్డా మంగారి రాజేందర్ విడాకులకోసం 
కోరుకున్ా వయకిు దరఖాస్తును కొటిివసూు తెలుగులో తీరుప ఇచాిరు. మంగారి రాజేందర్ కవి, కథ్కుడు. తెలుగు 
భాషాభిమాని పలు పుసుకాలు కూడా వెలువరించారు. 2007, అకోిబరు 5న్ విజయవాడలోని మహారాజశ్రీ 
మూడవ అదన్పు సీనియర్ స్టవిల జడ్డా జి.వి. స్తబ్రహ్మణయం ఇదారు వయకుుల మధ్య జరిగిన్ ఆరిిక లావాదేవల 
విషయంలో తీరుపను తెలుగులో ఇచాిరు. 2008, జూన్ 30న్ ఒంగోలు, ద్ధవతీయ శ్రేణి న్యయయసిాన్ంలో 
న్యయయమూరిు కె. బాలకృషాణరెడ్డి బెటిింగ్ కు సంబంధంచిన్ అభియోగంలో ముదాాయిలు శక్ష్రుహలు కారని 
తెలుగులో తీరుప చెపాపరు. ఇపపటి వరకు స్తమారు 14 మంద్ధ న్యయయమూరుులు 30కి పైగా తెలుగులో తీరుపలు 
ఇచిిన్టుో తెలుస్తుంద్ధ. 
  
 ఈ విధ్ంగా కొందరు న్యయయమూరుులు తెలుగులో తీరుపలు ఇవవడానిా చూసేు న్యయయసాిన్యలో ో
తెలుగుకు మంచి రోజులు వస్తున్యాయన్ా ఆశ కలుగుతుంద్ధ. కాన్న రెండు తెలుగు రాషాాలోో 700 లకు పైగా 
ఉన్ా న్యయయసిాన్యలు, వాటిలో వాద ప్రతివాదాలు జరుగుతున్ా ఫిరాయదులు, వస్తున్ా తీరుపల సంఖ్యలో ఇవి 
కేవలం లెకకకు కూడా రావు అన్ాద్ధ నిజం. కేవలం పద్ధ మంద్ధ న్యయయమూరుులు తెలుగులో తీరుప ఇవవడం వలో 
ప్దాగా తెలుగు భాషకు ొరరిగేదేమీ ల్లదు. అందుకే ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలో ఉన్ా ప్రతి న్యయయసిాన్ంలో 
తెలుగులోనే చరి జరగాలి. వాద్ధ, ప్రతివాదులిదారికి న్యయయసిాన్ంలో ఏం జరుగుతుందో తెలియాలి. అపుపడే 
న్యయయసిాన్యలోో తెలుగుకు మంచి రోజులు వచిిన్టుి లెకక. 
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అవరోధాలు కాని అడుంకులు 
 నిజంగా తెలుగు భాషను న్యయయసాిన్యలోో అమలు పరచడానికి అడింకులు ఉన్యాయా అంటే ఉన్యాయి 
ల్లవా అంటే ల్లవు. ఇపపటికీ న్యయయసిాన్ం అంటే ప్రజలలో భ్యం ఉంద్ధ. సామానుయలకు కోరిు అనేద్ధ 
బ్రహ్మపదారింలా కనిపిస్తుంద్ధ. ఎందుకంటే... అకకడ జరిగే విషయాల్లవ వారికి తెలియవు. వారికి తెలియిని 
భాషలో వారి జీవిత్యనిా నిరిేశసాుయి. జీవోలు తెలుగులో తీరుపలు ఇవావలని సూచిస్తున్యా, న్యయయవాదులు, 
న్యయయమూరుులు మాత్రం ఆంగోభాషనే ముదాుగా వలిోస్తున్యారు. అదేమంటే...?! మన్ చటిాలు, నిబంధ్న్లు 
అన్నా తెలుగు భాషలో లభ్యం కావడం ల్లదు. అవి ఆంగోేయుల పాలన్ నుంచి తీస్తకున్ావి. న్యయయశాసాానికి 
సంబంధంచిన్ అనిా చటిాలు, వాటి నిబంధ్న్లు ఇంకా పూరిుగా తెలుగులో అనువాదం కాల్లదు... అనేద్ధ 
న్యయయమూరుులు, న్యయయవాదుల వాదన్. 
  

తెలుగులో అరకొరగా అనువాదాలు ఉన్యా, వాటిని న్ముమకోల్లం. కావలిసన్ంత్ ఆధునిక సాంకేతిక 
పరిజాఞన్ం మన్భాషలో అందుబాటులో ల్లదు. మాకు వచేి ఉత్ుర ప్రతుయత్ురాలన్నా ఆంగోంలోనే ఉంటున్యాయి. 
న్యయయశాస్త్రంలోని అనిా పదాలకు సరైన్య తెలుగును భావారి రూపంలో వాడడం అంత్ స్తలభ్ం కాదు. అందుకే 
ఒకోకసారి కక్షదారుడు తెలుగులో ఇచిిన్ ఫిరాయదును కూడా ఇంగీోష్ణలోకి కషిపడ్డ మారుికోవాలిస వస్తుంద్ధ 
అని చెపుున్యారు. వారి వాదన్లోో కొంత్ నిజం ల్లకపోల్లదు. మన్ తెలుగు రాషాాలోోని న్యయయవాదులోో, 
న్యయయవాదులోో 90శాత్ం మంద్ధ తెలుగు వాళో్ళ. వారి మాత్ృభాష తెలుగే. సవభాషపై అపారమైన్ పటుి ఉన్ా 
వాళో్ళ. కావలిసందలోా చిత్ుశుద్ధి. తెలుగు భాషపై అభిమాన్ం ఉంటే ఇపపటి వరకు తెలుగులో వెలువడ్డన్ తీరుపలను 
దృష్టిలో ప్టుికుని, వాటిని పరిశీలించి తెలుగులో తీరుపలు చెపపడం, వాదప్రతివాదాలు తెలుగులో జరిగేలా 
చూడడం ప్దా కషిమమీ కాదు. అలాగే ప్రభుత్యవలకు ఈ చటిానిా అమలు పరడంలో అశ్రది ఉండకూడదు.  
ప్రయతిాంచిన్య అందని ఫలిత్యలు 

తెలుగు భాషను న్యయయసిాన్యలలో అమలు చేయడానికి ప్రభుత్వ పరంగా చటిాలు చేయడం త్పప 
ఎలాంటి చరయలు చేపటిటం జరగల్లదు. ఉమమడ్డ ఆంధ్రప్రదేశ్ తొలి భాషాప్రయుకు రాష్ట్రం. కాన్న సవభాష 
అమలులో మ్మగిలిన్ దక్షణాద్ధ రాషాాలత పోలిసేు చివరనే ఉంద్ధ. 1966లోనే తెలుగును అధకార భాషగా 
ప్రకటించారు. 1968లో ప్రభుత్యవనికి బాషా పరంగా సలహాలు, సూచన్లు ఇవవటానికి, పారిభాష్టక 
పదకోశాలు త్యారు చేయడానికి, విదాయవిధాన్యనికి అవసరమైన్ పుసుకాల త్యారీకి తెలుగు అకాడమ్మని 
ఏరాపటు చేశారు. 1971లో పరిపాలన్య పరంగా తెలుగును అమలు చేయడానికి అధకార భాషా సంఘం 
కూడా ఏరపడ్డంద్ధ. కాన్న పాలన్లో, బోధ్న్లో, న్యయయసిాన్యలలో తెలుగు భాష ఏన్యడూ పూరిుగా అమలు 
కాల్లదు. 
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2009లో అధకార భాషా సంఘం న్యయయసిాన్యలలో వచిిన్ తెలుగు తీరుపలు కొనిాంటిని సేకరించి 
పుసుక రూపంగా తెచిింద్ధ. విజాఞపన్ పత్రం, పిటీషను, సాక్షయం వంటి వాటిని తెలుగులో ఎలా రాయాలో 
తెలిసేందుకు ఉదాహ్రణలుగా ఇచిింద్ధ. ఈ పుసుకం న్యయయవాదులకు, న్యయయమూరుులకు కరదీపికగా 
ఉండాలని, ఈ సూైరిుత తెలుగులో తీరుపలు ఇవవడానికి న్యయయమూరుులు ముందుకొసాురని ఆశంచింద్ధ. కాని 
అధకార భాషా సంఘం ఆశంచిన్ రీతిలో ఫలిత్యలు రాల్లదు. 2013 ఫిబ్రవరిలో అధకార భాషా సంఘం, 
ఆంధ్రప్రదేశ్ జుయడ్డష్టయల అకాడమ్మ సంయుకుంగా ఓ సదస్తస నిరవహించారు. “తెలుగులో న్యయయపాలన్” 
పుసుకానిా ఆవిషకరించారు. న్యయయసిాన్యలోో తెలుగు అమలుకై పలు తీరామన్యలు చేశారు. తెలుగులో న్యయయశాస్త్ర 
గ్రంలులు, పదకోశాలు రావాలి. తెలుగు చటిాల అనువాద సమసయలు తీరాిలి. న్యయయసిాన్యలోో తెలుగులో 
కంపూయటరో వినియోగం, సాంకేతిక పరిజాఞన్ం తీస్తకురావాలి. తెలుగు న్యయయసిాన్యలోో తెలుగులోనే తీరుపలు 
రావాలి. కాన్న అవి అలాగే మ్మగిలిపోయాయి. 

  
ఇపపటికే ప్ండాయల న్యగేశవరరావు, న్లదోగం కృషాణరావు వంటి కొందరు కొనిా న్యయయశాస్త్ర 

గ్రంలులను తెలుగు చేశారు. మరికొందరు అనువాదాలపై దృష్టి ప్డుతున్యారు. ప్రభుత్వం 18 రకాల ఖ్తులత 
కూడ్డన్ సాఫ్ి వర్ ను అనిా న్యయయసిాన్యలకు అందజేస్టంద్ధ. కాన్న ఫలిత్యలు మాత్రం అంత్ంత్ మాత్రంగానే 
ఉన్యాయి. ఉమమడ్డ ఆంధ్రప్రదేశ్ విడ్డపోయాక, రెండు రాష్ట్ర ప్రభుత్యవలు అధకార భాషా సంఘాలను ఆలశయంగా 
ఏరాపటు చేశాయి. సభ్లు, సమావశాలు జరిపి తెలుగు ఉన్ాతికి, వాయపిుకి కృష్ట చేసాుమని చెపుున్యాయి. కాన్న 
న్యయయసిాన్యలలో తెలుగును కచిిత్ంగా అమలు చేసాుమని చెపపడం ల్లదు. ఇటీవల్ల ప్రచీన్ భాష హోదాకున్ా 
అడింకి తొలిగింద్ధ. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం తెలుగు అధకార భాషగా అమలు చేయడానికి త్గిన్ సూచన్లు 
ఇచేిందుకు ఒక సంఘానిా నియమ్మంచింద్ధ. మరి న్యయయ వయవసిలో తెలుగు గురించి ఎపుపడు ఆలోచిస్తుందో...! 
ఆశలతో సూచనలు 
 న్యయయమూరుులు, న్యయయవాదులోో వస్తున్ా మారుపలు ఆశలు రేకెతిుస్తున్యాయి. అధకారభాషా 
సంఘాలు, భాషాపండ్డతులు, మధావులు, న్యయయవిదాయ పరిషత్ కలిస్ట తెలుగు అమలుకు కృష్ట చేయాలి. 
ముందుగా పాలన్లోని కారయనిరావహ్క వరొంలో మారుపరావాలి. న్ల్గొండ జిలోా వందకు వందశాత్ం పాలన్లో 
తెలుగు అమలు చేస్ట ఆదరశంగా నిలిచింద్ధ. ఆ విధాన్యలను మ్మగిలిన్ జిలోాలలు, న్యయయసిాన్యలు 
ఉపయోగించుకోవాలి. అక్షరజాఞన్ం ల్లని వాళ్ోకు కూడా న్యయయసిాన్ంలో జరిగే అనిా వయవహారాలు బోధ్పడాలి. 
చటిాలు తెలుగులో అనువాదం కావాలి. ఇందుకోసం ఒకరో ఇదారో కృష్ట చేసేు సరిపోదు. న్యయయ శాస్త్ర 
గ్రంలులను తెలుగు చేయడానికి న్యయయ విధాన్ పరిషత్, అకాడమీలు, నిపుణులు, భాషా పండ్డతులను 
ప్రభుత్వం ఒకచోట చేరిి అనువాదాలు చేయించాలి. ఆంగోపదాలకు సమాన్యరికాలుగా నిరాారించిన్ తెలుగు 
పదాలను అనిా న్యయయసిాన్యలు వాడేందుకు వలుగా వాటిని బటావడా చేయాలి. 
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  తెలుగు అకాడమీ ఇపపటికే న్యయయపదకోశానిా త్యారు చేస్టన్య అద్ధ అంత్ంత్ మాత్రమ. సాక్షుల 
వాజూఞమలానిా తెలుగు నుంచి ఆంగోంలోకి అనువాదం చేస్తున్ాపుపడు తీరుపలు తెలుగులో ఇవవడం ప్దా కషిం 
కాదు. ఒక నిపుణుల సంఘానిా ఏరాపటు చేస్ట పరయవక్షణ బాధ్యత్లు అపపగిసేు సరిపోతుంద్ధ. తెలుగులో తీరుపలు 
ఇచిిన్ న్యయయమూరుులను, వాద్ధంచిన్ న్యయయవాదులను గురిుంచి ప్రోత్యసహ్కాలు ఇవావలి. తెలుగు అంత్రాాల 
భాషగా అభివృద్ధి చెంద్ధంద్ధ. కావాలిసన్ ఖ్తులు లభ్యమవుతున్యాయి. ఆ పరిజాఞన్ంలో త్రీైదు పొంద్ధన్ వారిని 
న్యయయసిాన్యలలో నియమ్మంచడం వలో తెలుదు తీరుపలను న్మోదు చేసాురు. 

 
న్యయయానిా ప్రతి తెలుగు గడపకు చేరువచేయడానికి ప్రతి న్యయయవాద్ధ, న్యయయమూరిు పటుిదలత 

పూనుకుంటే తెలుగులో తీరుపలు వెలువడడం కషిసాధ్యమమీ కాదు. దేశ అత్యన్ాత్ న్యయయసిాన్ంలో 
న్యయయమూరిుగా ఉన్ా ఎన్.వి.రమణ అవసరమైతే త్పప ఇంగీోష్ణలో మాటిాడరు. న్యయయవాద్ధగా, 
న్యయయమూరిుగా తెలుగులోనే పలకరిసాురు. మన్ యాస, మన్ భాషలో మాటోాడడానికి, కేస్తలోో వాద్ధంచడానికి 
స్టగుొ పడాలిసన్ పనిల్లదని నికకచిిగా చెపాురు. ఆచరిసాురు కూడా... అలాంటి వాళ్ళో భాష విషయంలో 
న్యయయవాదులకు, న్యయయమూరుులకు ఆదరశం.  రెండు తెలుగు రాషాాలోోని న్యయయవాదులు, న్యయయమూరుులు 
మాత్ృభాషపై అభిమాన్ంత, న్యయయసిాన్యనికి వచేి ప్రజలత, న్యయయసిాన్ంలో సవభాషలో మాటోాడ్డతే, వారికి 
న్యయయవయవసిపై న్మమకం కలుగుతుంద్ధ. అందుకే... తెలుగులో సాగాలని కోరుకుందాం. ఎందుకంటే…? 
మన్ం తెలుగు భాషాభిమానులం... పైగా ఆశావాదులం కూడా...  
ఉపయుకి రచనలు 

1. ప్రసాద్, ఎ.బి.కె. 2009. తెలుగులో న్యయయసాని్యల తీరుపలు. ఆంధ్రప్రదేశ్ అధకార భాషాసంఘం, 
హైదరాబాదు. 

2. మలోయయ, కాలువ. జన్వరి 28, 2012. “న్యయయసాని్యలో ోన్యయయం జరిగేన్య”. ఆంధ్రభూమ్మ డైల్ల.  
3. రాజు, ఎన్.ఎస్. (సం.) జులై, 2016. తెలుగు భాషా చైత్నోయదయమం. తెలుగు భాషా చైత్న్య సమ్మతి, 

హైదరాబాదు. 
4. స్తరేష్ బాబు, పొతూురి. ఏప్రిల, 2011. అరచేతిలో న్యయయం. భాను పబిోకేషన్స, హైదరాబాదు. 
5. వరదాచారి, జి.ఎస్.,2012. తెలుగు పత్రికలు – తీరు తెనుాలు. వయోధక పాత్రికేయ సంఘ. 

ఆంద్రప్రదేశ్. 
6. హ్నుమారెడ్డి, బి. మ 20, 2013. న్యయయసాని్యలో ోతెలుగు వాడకం. ఆంధ్రభూమ్మ డైల్ల.    
7. -------------. ఫిబ్రవరి, 2013. తెలుగు న్యయయసాని్యలో ోతెలుగు తీరుపలు. తెలుగు మ్మరిి 

డాట్స కమ్. 
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19. ప్రపంచీకరణ నేపథ్ూంలో తెలంగాణ భాష- అభివృద్ధ-ి కొనిా వ్యూహాలు 

డ్డ. ప్రకాశ్ 
అస్టసెింట్స ప్రొఫెసర్, తెలుగు. 

<nagaramdprakash@gmail.com> 

1. ఉపోద్యాత్ం:  
వగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్ా సాంకేతిక పరిజాఞన్ం కారణంగా ప్రపంచం ఒక కుగ్రామంగా మారిన్ 

క్రమంలో భాష ఉనికి ప్రమాదంలో పడ్డంద్ధ. ప్రపంచవాయపుంగా 6,500కు పైగా భాషలుండగా, వాటిలో 
2,500కు మ్మంచిన్ భాషలు కనుమరుగయాయయి. వటిలో 196 భాషలు భారతీయ భాషలు కావడం 
గమన్యరహం. ఇపుపడున్ా భాషలలో పద్ధశాత్ం రానున్ా శత్యబా కాలంలో అంత్రించిపోయ్య ప్రమాదముందని 
యునెస్తక డైరెకిర్ జన్రల కొచిరో మతుసరా అన్యారు. పరాయి భాష మోజులోపడ్డ నేడు అనేకమంద్ధ 
మాత్ృభాషను విసమరిస్తున్యారని ఒక సందరభంలో ఆయన్ గురుు చేశారు. ఆరిిక ప్రపంచకీరణతపాటు 
జరుతున్ా సాంసకృతిక ప్రపంచీకరణ వల్లో అనేక భాషలు అంత్రించిపోతున్యాయని కొచిరో ప్పర్కన్యారు. (ఆ 
మరుగౌతున్ా భాషలోో తెలంగాణ మాండలికం ఉండే అవకాశం ల్లకపోల్లదు. ఉదాహ్రణకు అంబలి(జొన్ాత 
చేస్టన్ జావా) జొన్ాత ల్లదా మకక (మొకకజొన్ా)త చేస్టన్ ద్రవ పదారిం. దీని సాిన్యనిా “టీ”(చాయ్) 
ఆక్రమ్మంచింద్ధ. దానివలో అంబటాలో (అంబలి త్యగే వళ్ అన్గా ఉదయం 9ల్లదా 10) అనే పదం మరుగయ్యయ 
అవకాశం ఉంద్ధ. అలాగే “న్న కడుపున్ంబలి” అనే ఆశీరావద పూరవక తిటుి అంటే ఇద్ధ తిటుి లాగే ఉన్యా, 
అంబలి హాని చేయదు కాబటిి, చిన్ా పిలోలు చేస్టన్ పొరపాటును చూస్ట ప్దాలు త్మకోపానిా ఈ తిటుి దావరా 
తీరుికుంటారు. ఇద్ధ తెలంగాణ నుడ్డకారం.) 
2. తెలంగాణ భాష త్న అస్థిత్యవనిా కోలోపవడానికి కారణాలు: 

తెలంగాణ భాష త్న్ అస్టుత్యవనిా కోలోపవడానికి చారిత్రక కారణం నైజాం పాలన్ ఒకటైతే, వయవహారిక 
భాషకై వచిిన్ భాషోదయమం మర్క కారణం. 

 
2.1. నైజాం పాలన: 

శాత్వాహ్నుల పాలన్యకాలం నుండ్డ అసపాాహీల కాలం వరకు తెలంగాణ భాష రూపొంద్ధంద్ధ. 
కాని1724 నుంచి 1948 వరకూ తెలంగాణ ప్రంత్యనిా అసఫ్ జాహీ నిజాం రాజులు పాలించడం వలోనూ, 
అంత్కు ముందు కుతుబ్ షా వంశస్తిలు పాలించడం వలోనూ తెలంగాణ ప్రంత్ంలో ఇసాోమ్ జీవన్ శైలి 
త్రత్రాలుగా వళ్లళనుకొని ఉంద్ధ. నైజాం పాలన్లో ఉరూా అధకార భాషగా దకకన్న రూపొంద్ధంద్ధ. తెలంగాణ 
భాష త్న్ అస్టుత్యవనిా కోలోపయి మాండలికంగా మ్మగిలిపోయింద్ధ. 
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2.2. వూవహార్థక భాషోదూమం: 
20వ శత్యబిా ఆరంభ్పు గిడుగు, గురజాడ, కందుకూరి వయవహారిక భాషోదయమంలోని “మదయకోసాు 

తెలుగు భాష” పత్రికలలో, రేడ్డయోలో, స్టనిమాలోో వాడబడ్డ ప్రమాణికమై భాషగా రూపొంద్ధంద్ధ. తెలంగాణ 
మాండలిక భాషగా మ్మగిలిపోయింద్ధ. 
3. తెలంగాణ మాండలిక ప్రమాణిక భాషగా మారటం: 

తెలంగాణలో వివక్షకు గురవుతున్ా అంశాలోో భాష కూడా ఒకటి. తెలంగాణ ఏరపడ్డన్ త్రువాత్ 
తెలంగాణ మాండలికం భాషగా గురిుంపు పొందాలిసన్ అవసరం ఉంద్ధ. 
3.1. ఉత్ిర భారత్దేశ భాషలు- తెలంగాణ భాష: 

హిందీకి దగొరగా ఉండే అనేక భాషలు అతిచిన్ా భేదంత ఉన్యాయి. త్మ భాషా సౌకరయం 
కాపాడుకున్యాయి. ఉదా: భోజ్డ పురి. హిందీలో కహ్త్యహూ (చెపుపతున్యాను) అంటారు. భోజ్డ పురిలో కహేలాబ 
అంటారు. హిందీలో రహ్త్యహూ అంటారు. భోజ్డ పురిలో రహేలాబ అంటారు. హింద్ధలో కుచ్ి (ఏమ్మ, 
కొనిా)అంటారు. భోజ్డ పురిలో కచూి అంటారు. ఇలా అతిత్కుకవ భేదాలత భోజ్డ పురి ఒక ప్రతేయక భాషగా 
గురిుంపు పొంద్ధంద్ధ. స్టనిమాలు, పత్రికలు కూడా ఉన్యాయి. భోజ్డ పురి లాగే తెలంగాణ భాషలో కూడా 
తెలుగుత సమాన్మైన్ సౌందరయం ఉంద్ధ. ఉదాహ్రణకు “ఉలో”. “అండ్డ” లాగా ఇద్ధ తెలంగాణభాషలో 
ఉపయోగంలో ఉంద్ధ. “ఔనులో” “వచిిన్యరులో”లో “ఉలో” ప్రేమ, ఆపాయయత్లకు వాడత్యరు. మరో 
ఉదాహ్రణ కోడ్డ. కోడ్డ అంటే కారణం అని మాండలిక అరిం. ప్యిలకోడ్డ అంటే శారీరికరోగం అని 
మాండలిక అరిం. మనిష్టకోడ్డ అంటే చేత్వడ్డ కారణం అని మాండలిక అరిం. ఇలా జన్జీవన్ంలో చాలా 
పదాలు ప్రంతీయంగా ఉన్యాయి. 
3.2. తెలుగు-మూడ్డ మాండలికాలు-ఉత్ిర భారత్దేశ భాషలు: 

ప్రమాణిక పదం మాండలికాలుగా వరువరుగా ఉండుట అనేద్ధ మన్ తెలుగులో కనిపిస్తుంద్ధ. కాని 
ఇదే ఉత్ురభారత్ దేశంలో భాషలుగా ఉన్యాయి. ఉదా: తెలుగులో “ఏమ్మటి” అనే ప్రశాారిక పదం. ఆంధ్ర 
ప్రంత్ంలో “ఏటి” అని వాడత్యరు. తెలంగాణలో “ఏంద్ధ” అని వాడత్యరు. రాయలసీమలో “ఏమ్మ” అని 
వాడత్యరు. ఉత్ురభారత్ దేశంలో ఏమ్మటి అనే అరింలో హింద్ధలో “కాయ” అని వాడత్యరు. మరాఠిలో “కాయ్” 
అని వాడత్యరు. భోజ్డ పురిలో “కచుి” అని వాడత్యరు. 
3.3. తెలుగు-మూడ్డ ప్రంతీయ మాండలికాలు-మూడ్డ భాషలు: 

ఏ భాషా సౌందరయం ఆ భాషదే. ఏ భాషను కించపరచడానికి వలుల్లదు. ఇంకా చెపాపలంటే తెలుగు 
ప్రమాణిక భాషనే అందంగా ల్లదు అన్యలి. “ ఏమ్మటి?” అంటే ప్రశాలాగే ఉంద్ధ. కాని మాండలిక భాషను 
గమనిసేు... “ఏటి ఏటేట్ల అంటున్యారు” అని ఆంధ్ర ప్రంత్ంలో అంటారు. “ఏంద్ధ ఏందేందో అంటున్ారు” 
అని తెలంగాణ ప్రంత్ంలో అంటారు. “ఏమ్మ ఏమమో అంటున్యయఋ” అని రాయలసీమ ప్రంత్ంలో 
అంటారు. (ఇలా మూడు ప్రంతీయ మాండలిక భాషలోో ఉన్ా సౌందరయం ప్రమాణిక భాషలో కనిపించదు. 
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కాని భాష వయవహారం కోసం కదా అంటే వయవహారం మాండలికంలోనూ జరుగుతుంద్ధ. దానితపాటు 
సౌందరయం కూడా ఉంద్ధ. పైగా ప్రమాణిక భాషలో అధకారం ఉంటే మాండలిక భాషలో ఆతీమయత్ ఉంటుంద్ధ. 
ప్రమాణిక భాషలో వయవహారంతపాటు పరాయికరణ కనిపిసేు మాండలిక భాషలో ఆతీమయత్తపాటు 
సౌందరయంవలో ఆన్ందం కలుగుతుంద్ధ. ఈ రకంగా చూస్టన్పుపడు తెలంగాణ భాషగా ఎదగాలిసన్ చారిత్రక 
అవసరం ఉంద్ధ.) 
 
3.4. తెలంగాణ మాండలికం ఒక ప్రమాణిక భాషగా ఎదగాలి: 

ఉత్ుర భారత్ దేశంలోని భాషలత పోలిి చూస్టన్పుపడు హిందీ ప్రమాణ భాషగా కనిపిస్తుంద్ధ. మ్మగిలిన్ 
మరాఠి, భోజ్డ పురి మొదలైన్ భాషలు మాండలికాల నుండ్డ భాషాసాియికి ఎద్ధగిన్వి. తెలుగు మాత్రం చారిత్రక 
పరిణామాలవలో ఈ మూడు మాండలికాలనుండ్డ ఒక ప్రమాణ భాషను ఏరపరుచుకుంద్ధ. (ప్రమాణ భాషకు 
ప్రతేయకమైన్ ప్రంత్ం ల్లదు.) కాని మూడు మాండలికాలకు మూడు ప్రంత్యలు ఉన్యాయి. అందులో ఒక 
ప్రంత్మైన్ తెలంగాణ ఒక రాష్ట్రంగా ఏరపడి చారిత్రక సందరభంలో “తెలుగు” అని పిలవబడే ప్రమాణిక 
భాషనుండ్డ బయటకు వచిి తెలంగాణ మాండలికం ఒక ప్రమాణిక భాషగా ఎదగాలిసన్ అవసరం ఉంద్ధ. 
“తెలుగు” ప్రమాణిక భాషనుండ్డ తెలంగాణ మాండలికం ఒక ప్రమాణిక భాషగా ఎదగాలి అంటే తెలుగు 
ప్రమాణిక భాషలో ఉన్ా పదాలు తెలంగాణ ప్రమాణిక భాషలో ఉండకూడదని కాదు. కాని తెలంగాణ 
మాండలికంలో ఉన్ా పదాలు అనిా త్పపనిసరిగా తెలంగాణ ప్రమాణిక భాషలో ఉండాలి. 
4. ప్రపంచీకరణ-తెలంగాణ భాష అభివృద్ధి కొనిా వ్యూహాలు: 

ప్రపంచీకరణ నేపథ్యంలో తెలంగాణ భాష ఎలా రూపొంద్ధంచాలి? తెలంగాణ భాష అభివృద్ధి ఎలా 
జరగాలి? బోధ్న్, పరిశోధ్న్, పాలన్, న్యయయ పాలన్, స్టనిమా, టీ.వి.లలో, సాహిత్య రంగాలలో ఇపుపడు 
తెలంగాణ భాష అభివృద్ధి గురించి చరి జరగాలి. వటనిాటిలో పత్రికారంగం చాలా కీలకమైన్ద్ధ. ప్రభుత్యవనికి 
ప్రజలకు ప్రపంచానికి అందరికి మధ్య అనుసంధానిా అవగాహ్న్ను కలిగించేద్ధ పత్రికల్ల. ప్రమాణిక భాషను 
ఏరపరచడంలో పత్రికలద్ధ ప్రధాన్ పాత్ర. కావున్ పత్రిక భాషను దృష్టిలో ప్టుికొని వాయస విసురణ పరిధని 
దాటకుండా కొనిా వ్యయహాలు ఇకకడ చరిించడం జరుగుతుంద్ధ. 
4.1. ప్రపంచీకరణ-తెలుగు-ప్రమాణిక తెలంగాణ భాష: 

తెలంగాణ ప్రమాణిక భాషగా మారాలంటే ప్రపంచీకరణను ఎదురోకవడం ఒక సమసయ ఐతే 
తెలంగాణలోని మాండలిక భాషావైవిధాయనిా ఎదురోకవడం మరోసమసయ. ప్రపంచీకరణవలో ఎంత్లాభ్ం ఉందో 
అంత్ న్షిం కూడా ఉంద్ధ. (ప్రపంచీకరణవలో వైవిధ్య సంసకృతుల సమమళ్న్ం జరుగుతుంద్ధ. అనేక భాషలు 
ఒకేచోట చేరడంవలో భాషలోో ఆదాన్ ప్రదాన్యలు జరిగి భాషలు అభివృద్ధి చెందే అవకాశం ఉంద్ధ. అదే 
సమయంలో ఇత్ర భాషలనుండ్డ వచిిన్ పదాల ఆధపత్యంవలో, ప్రచురయంవలో భాష న్షపిోయ్య అవకాశం 
కూడా పుషకలంగా ఉంద్ధ. అలాంటి పరిస్టితే తెలుగుకు ఏరపడ్డంద్ధ. ఈ సందరభంలో తెలంగాణ మాండలికం 
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భాషగా ఎదగాలంటే ముందే ప్రమాణిక భాషగా మారిన్ తెలుగును ఎదురోకవడంతపాటు ప్రపంచీకరణను 
కూడా ఎదురోకవలస్ట ఉంటుంద్ధ. 
4.2. తెలంగాణ మాండలికం- అంత్రగత్ సమసూలు-బహిరగత్ సమసూలు: 

గత్ంలో ఉమమడ్డ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో తెలుగు ప్రమాణిక భాషగా ఏరపడే క్రమంలో తెలంగాణకు ఎలాగైతే 
అన్యయయం జరిగింద్ధ అని అనుకుంటున్యారో అదే పరిస్టితి ఇపుపడు తెలంగాణలో ఎదురయ్యయ అవకాశం ఉంద్ధ. 
తెలంగాణ మాండాలికం ప్రమాణిక భాషగా ఏరపడే సమయంలో తెలంగాణలోని కొనిా ప్రంత్యల మాండలిక 
వైవిధ్య పదాలకు అన్యయయం జరిగే అవకాశం పుషకలంగా ఉంద్ధ. అంటే తెలంగాణ ప్రమాణిక భాషకు 
తెలంగాణ “ఏడు” అనే సంఖాయవాచక పదానిా మెటపలిో, కోరుటో ప్రంత్ంలో “యోడు” అని అంటారు. 
తెలంగాణ మాండలికం ప్రమాణిక భాషగా మారే క్రమంలో ఏడు గ్రహించాలా? యోడు గ్రహించాలా? అంటే 
ఏడును గ్రహించాలిస వస్తుంద్ధ. ఎందుకంటే “ఏడు” అనే పదమ మ్మగత్య చోటో్ల కూడా ఉంద్ధ కాబటిి. యోడు 
పదం మాండలికంగానే మ్మగిలిపోతుంద్ధ. కరీంన్గర్ జిలోాలో ధ్రమపురి, జగిత్యయల ప్రంత్ంలో “చెయయల్లదు” 
అని అంటే అదే అరింలో మెటపలిో, కోరుటో ప్రంత్ంలో “చెయయల్లను” అని అంటారు. “చెయయల్లదు” అనేదే 
ప్రమాణిక భాష అవుతుంద్ధ. “చెయయల్లను” అనేద్ధ మాండలిక అభివయకీుకరణగా మ్మగిలిపోతుంద్ధ. ఇలా 
తెలంగాణ మాండలికం ప్రమాణిక భాషగా మారాలంటే మొదట అంత్రొత్ సమసయను, ఆ త్రువాత్ 
(“తెలుగు” ప్రమాణిక భాషనుండ్డ తెలంగాణ మాండలికం ఒక ప్రమాణిక భాషగా ఎదగడం అనే) బహిరొత్ 
సమసయను ఎదురుకంటూ ప్రపంచీకరణ సమసయను ఎదురోకవాలి. అన్గా ప్రపంచీకరణ పుణయమా అని ఆంగో 
భాష ఆధపత్యం ముందు తెలుగు నిలబడల్లకపోతుంద్ధ అనుకునే సమయంలో తెలంగాణ మాండలికం 
ప్రమాణీక భాషగా ఎలా ఎదుగుతుంద్ధ అనేద్ధ ప్రధాన్మైన్ ప్రశా. 
5. పత్రికలలో తెలంగాణ భాష ఉపయోగంచే విధానం-కొనిా వ్యూహాలు:  

తెలంగాణ తొలి పత్రిక “సేదయ చంద్రిక” ఇద్ధ 1885లో వెలువడ్డన్ ప్రభుత్వ పత్రిక. దాని నిరావహ్కులు 
మున్నష మహ్మమద్ మఖాుక్స అహ్మద్ మాలిక్స గారు దానిలో “మామ్మడ్డ చెటోకు ఆశంచే పురుగులను చంపుట” 
అనే విషయం ఇలా సాగింద్ధ. “వక వాయళ్ చింన్ా చింన్ా మామ్మడ్డ చెటోమీద వంనెా పురుగులు చేరిన్టెఫోతే... 
...ఇందుకు శకిచి యిద్ధ గదా వకక శ్లరు మెత్ుటి సబుబను న్యలుగు శ్లరుల న్నళ్ళలో వుడక బెటిి... ...వకక శ్లరు 
కిరోస్టన్ ఆయుల అన్గా హైద్రాబాద్ దేశస్తులు గాయస్త నూనె అని హిందుసాున్ దేశస్తులు మంటి నూనె అని 
అంటారు. మరీంనిా దీపం నిమ్మత్యం విశ్లష్టంచి వాడుకుంటారు. యిద్ధ కలిపి చెటో మొదళ్ళలో, పైన్య చలోాలి.” 
(దకకన్ లాయండ్. జూన్, 2014. డా. జి.ఎస్.వరదాచారి రాస్టన్ వాయసం “తెలంగాణ పత్రికా వికాసం” నుండ్డ) 
ఇందులో కొనిా అంశాలు చూడండ్డ.  

1. అక్షరాలోో మారుపలు: ఒకవళ్>వకవాయళ్, నిమ్మత్ుం>నిమ్మత్యం, ఒక> వక ల్లదా వకక. ఒ బదులు వ 
రాయడం కనిపిస్తుంద్ధ. “వ” అనేద్ధ “వాయ” అయియంద్ధ. వయవహారంలో ఉన్ాటుిగా రాసే ప్రయత్ాం 
చేస్టన్టుి గమనించవచుి.  
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2. పూరణ బిందువు అధకంగా చేరడం: చింన్ా, మరీంనిా . పూరణ బిందువు అన్వసరంగా చేరిన్ద్ధ. 
ఉచాిరణలో అలా అనిపించేద్ధ కావచుి. ఉచాిరణలో ఉన్ాటుిగా రాసే ప్రయత్ాం చేయడం వలో ఈ 
త్పుప దొరిోంద్ధ.  
3. ఒక పదానికి మూడుచోటో పదప్రయోగాలను చూపుట: క్రిరోస్టన్ ఆయుల...> హైద్రాబాద్ 
దేశస్తులు గాయస్త నూనె అని అంటారు. ఇపుపడు తెలంగాణలో “గాంచు నూనె” అని అంటున్యారు. ఈ 
పదం న్లిమెల భాసకర్ గారు రూపొంద్ధంచిన్ తెలంగాణ నిఘంటువులో చోటు చేస్తకుంద్ధ. క్రిరోస్టన్ 
ఆయుల> “హిందుసాున్ దేశస్తులు మంటి నూనె అని అంటారు. హింద్ధలో “మ్మటీికా తేల” అనే పదం 
మంటి నూనె (మ్మటీి=మంటి) అని అయియంద్ధ. ఇలా తొలిన్యళ్ళలో ఉన్ా సమసయల్ల ఇపుపడూ ఉన్యాయి. 
జిలోా జిలోాకు మారుతున్ా మాండాలికానిా బటిి ద్ధన్పత్రికలోో ప్రతేయక జిలోా ఎడ్డషన్ లలో మాండలికానిా 
వాడ్డతే ప్రమాణిక భాష ఏరపడక పోగా ల్లని గందరగోళానిా, అసపషిత్ను సృష్టించడం జరుగుతుంద్ధ. 
కావున్ వటిని అధగమ్మంచడానికి కొనిా వ్యయహాలు ఇవవడం జరుగుతున్ాద్ధ. 
 

5.1. కృత్రిమంగా మాట్టీడడం తెలంగాణ ప్రమాణిక భాష కాదు: 
ప్రస్తుత్ం తెలుగులో వెలువడే ఏ పత్రికను చూస్టన్య తెలంగాణ మాండలికం ఇంకా ప్రమాణిక భాషగా 

మారల్లదు అని అరిం ఔతుంద్ధ. కేవలం ఉరాు పదాలను వాడడం, గకార ఆగమ, పదాద్ధ వకారలోప పదాలను 
వాడడం వలో తెలంగాణ మాండలికం ప్రమాణిక  భాషగా మారిన్టిు కాదు. తెలంగాణ నుడ్డకారం ఉంటేనే 
తెలంగాణ మాండలికం ప్రమాణిక భాషగా మారిన్టిు. అపుపడే తెలంగాణ మాండలికం త్న్ అస్టుత్యవనిా 
కాపాడుకోవడంతపాటు ప్రతేయక గురిుంపును పొందుతుంద్ధ. ఇత్రులకు అరిం కాకూడదు అని కృత్రిమంగా 
మాటోాడడం తెలంగాణ ప్రమాణిక భాష కాదు. తెలంగాణ సహ్జ వయవహార శైలికి ఆటంకం కలుగకుండా 
ఇత్రులకు సాధ్యమైన్ంత్ వరకు అరిమయ్యయ విధ్ంగా మాటోాడడం ప్రమాణికిఅ తెలంగాణ భాష 
అనిపించుకుంటుంద్ధ. ఇత్రులకు అరిం కాకూడదు అనేదే లక్షయంగా ప్టుికుంటే ప్రమాణిక తెలంగాణ భాష 
అభివృద్ధి జరుగుతుందే కాని తెలంగాణ భాష విసురించదు, ఆదరణను పొందదు. 

 
5.2. పాఠకుల, పాలితుల కోసం ప్రమాణిక భాష: 

ఏ ప్రంత్ం నుండ్డ రచయిత్లు ఎకుకవగా ఉండ్డ, సాహిత్యయనిా ప్రభావిత్ం చేసాురో వారి భాషా 
ప్రయోగాలు ప్రమాణికత్ను పొందుత్యయి. పాలకుల ఆదరణ పొంద్ధన్ భాషనే ప్రమాణిక భాషగా 
మారుతుందని చరిత్ర చెపుపతున్ాద్ధ. కాని రచయిత్ల, పాలకుల కోసం ప్రమాణిక భాష కాదు. పాఠకుల, 
పాలితుల కోసం ప్రమాణిక భాష ఏరపడాలి. కావున్ నూత్న్ంగా ఏరపడ్డన్ తెలంగాణలో జిలోాల వారిగా 
మాండలిక పదాలపై పరిశోధ్న్ జరగాలి. అత్యధక సంఖాయకులు వాడే పదాలనే ప్రమాణిక భాషలో ఉండేటటు ి
చూడాలి. 
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5.3. ప్రమాణిక తెలంగాణ భాష-కావూ గౌరవం: 
పూరవం కావాయలలో వాడ్డన్ పదాలు ఇంకా తెలంగాణ పామర జన్ంలో వయవహారంలో ఉండడానిా 

గమనించవచుి. వాటిని గురిుంచి ప్రమాణిక భాషలో చేరాిలిసన్ బాధ్యత్  రచయిత్ల, పాలకుల, పత్రికల, 
టి.వి., స్టనిమాల వంటి ప్రసార సాధ్న్యలపై ఉంద్ధ. దానివలో ప్రచీన్ సాహిత్యయనికి గౌరవం లభించడంతపాటు 
ప్రమాణిక తెలంగాణ భాషకు ఔన్ాత్యం ప్రుగుతుంద్ధ. ఆచారయ రవావ శ్రీహ్రిగారు రాస్టన్ “ఉదయ భారతి” 
గ్రంథ్ంలో నుండ్డ “తెలంగాణ తెలుగు పలుకుబళ్ళళ” వాయసం నుండ్డ కొనిా ఉదాహ్రణలు చూడండ్డ.  

1. ఎరుక: తెలంగాణ మాండలికంలో పండ్డత్ పామర జనులోో మరియు ప్రచీన్ కావాయలలో 
ప్రచారంలో ఉన్ా పదం. దీని సాిన్యనిా ప్రమాణిక తెలుగులో “తెలుస్త” అనే పదం ఆక్రమ్మంచింద్ధ. “ఎరుక” 
పదమధ్య “రు” లోని ఉ కారం లోపించి “ఎరక” అనే రూపాంత్రం కూడా ప్రచారంలో ఉంద్ధ. ఇలాంటి పదాల్ల 
అంగలారుి=దుుఃఖించు (శ్రీన్యథుని ప్రయోగం), కర్రె=న్లనోి (భారత్ంలో ప్రయోగం) కరివపాకులో “కరి” 
అంటే న్లోనిద్ధ అని అరిం. కొంచపోవు (కొనుచుపోవు>కొన్ చు పోవు>కొంచ పోవు) త్యన్=త్యవున్ (వదా) వు 
లోపించింద్ధ. ఇలా చాలా పదాలు ఉన్యాయి. 
5.4. గ కారం ఆగమం:  

తెలంగాణలో అచుిత మొదలయ్యయ పదాలకు గ కారం ఆగమంగా చేరిడం జరుగుతుంద్ధ కాని ఇద్ధ 
వైకలిపకమ. గ కారం ల్లకుండా కూడా ప్రయోగం ఉంటుంద్ధ. అద్ధ-గద్ధ. ఐతే ప్రమాణిక భాషలో గద్ధ అంటే 
ఒక ఇంటిలో ఒక గద్ధ అని అరిం ఉంద్ధ. గద్ధ అన్ాపుపడు తెలంగాణలోని అద్ధయా? ల్లక ప్రమాణిక భాషకు 
లోని గద్ధయా? అనే అనుమాన్ం కలుగుతుంద్ధ. సందరాభనిా బటిి అరిం స్తపరించిన్య అద్ధ తొందరగా జరుగక 
శ్రోత్కు అసౌకరయం కలుగుతుంద్ధ. గద్ధ అనే అరింలో తెలంగాణలో అర్ర అనే పదం ఉంద్ధ. కాని ఈ గ కారం 
ఆగమం ‘గద్ధ’ విషయంలోనే కాక ఇంకా చాలా పదాలు ఇలా ఏరపడడం వలో తెలంగాణ భాష అంత్య 
గకారమయంగా కనిపిస్తుంద్ధ. ఉదా: అద్ధ-గద్ధ, ఇద్ధ-గిద్ధ, అకకడ-గకకడ, ఇకకడ-గికకడ, ఎకకడ *గ్నకకడ 
(అసాదు రూపం), ఇసొంటి (ఇటువంటి)-గిసొంటి, అసొంటి-గసొంటి, అపుపడు-గపుపడు, ఇపుపడు-గిపుపడు 
5.4.1. “గ”కార ఆగమం-సమసూ-పర్థషా్ర వ్యూహాలు:  

ప్రమాణిక తెలంగాణ భాషకులో “గ” కార ఆగమం ఉండాలా? వదాా? అనేద్ధ సమసయ. పరిషాకర 
మారాొనికి వ్యయహాలు చూడండ్డ. 
1. ఇద్ధ వైకలిపకమ కనుక పత్రిక భాషలో వాడకున్యా న్షిమమ్మ ల్లదు. 
2. ఇద్ధ వయవహార భాషకే పరిమ్మత్మై ఉంటే సరిపోతుంద్ధ. ఎందుకంటే వయవహ్రులను ఇపపటికిపుపడు 

మారిడం    సాధ్యం కాదు. అక్షరాస్తయలు అయ్యయకొద్ధా వారిలో మారుప వస్తుంద్ధ. రాకున్యా న్షిమమ్మ 
ల్లదు. 

3. ‘గ’ కార ఆగమం పత్రిక భాషలో చేరిిన్య న్షిమమ్మ ల్లదు. కాని గ్రాంథిక భాషలోని యడాగమంలా 
ఇద్ధ కూడా గ్రామయ భాషగా గురిుంపు పొందుతుంద్ధ. 

<177-414>

http://www.languageinindia.com/


Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930 – 2940 17:2 February, 2017.  
Language Development Strategies in the era of Globalization: Telugu.  
National Seminar Proceedings. Editor – Dr. Pammi Pavan Kumar  

 176 

 

4. పత్రికలోో గ్రామీణ భాష రాయాలనుకుంటే “గ” కార ఆగమంత రాయవచుి. గ్రాంథిక భాష 
రాయాలనుకుంటే “య”కార ఆగమంత రాయవచుి. అద్ధ పత్రికల ప్రయోజన్ం మీద ఆధారపడ్డ 
ఉంటుంద్ధ. ఎవరికోసం ఏ ఉదేాశంత రాస్తున్యారన్ా దానిా బటిి పత్రికలకు ఆ సావత్ంత్రయం ఉంద్ధ. 
కాని ప్రమాణిక తెలంగాణ భాషలో రాయాలంటే “గ” కార ఆగమం, “య” కార ఆగమం ల్లకుండా 
అచుిలను అచుిలుగా రాసేు సరిపోతుంద్ధ. 

5. ఒకవాకయంలోని మొదటి పదం అచుిత మొదలైతే దానిా అచుితనే వాడ్డ ఆ త్రువాత్ వచేి పదాలలో 
అచుి మొదట ఉంటే హ్లుోల మధ్య అచుి ఉచిరించడం అసౌకరయంగా ఉండడంచేత్ సౌకరయం కోసం 
య కారం అగమం చేస్తకొని అచుిను హ్లుోగా ఉచిరించే లక్షణం తెలుగు వారికి ఉంద్ధ. అదే 
యడాగమ సంధ. అలాంటిదే తెలంగాణ భాషలో గకార ఆగమం ఉంద్ధ. “య”కార ఆగమం 
గ్రాంథికమైతే “గ”కార ఆగమం గ్రామయం. గ్రాంథిక య కారం ప్రమాణిక భాషలో పోయింద్ధ కావున్ 
గ్రామయమైన్ “గ” కార ఆగమం పోవలస్టన్ అవసరం ఉంద్ధ. కాని అద్ధ వయవహ్రుల ఇషిం. 

5.4.2. “వ”కారం లోపం-సమసూ-పర్థషా్ర వ్యూహాలు: 
తెలంగాణలో వకారంత మొదలయ్యయ పదాలలో “వ”కారం లోపించిన్ ప్రయోగం ప్రతేయకం. 

చదువుకున్ావాళ్ళళ వకారానిా లోపించనివవరు చదువుకోనివాళ్ళళ వకారానిా వైకలిపకంగా లోపించ చేసాురు. 
అచిిండు, వచిిండు రెండు ప్రయోగిసాురు. “వ”కార లోపం తెలంగాణలో ఉండాలా? వదాా? అనేద్ధ సమసయ. 
“వస్తున్యాడు” అన్ాపుపడు అందులోని ధాతువు వచ్. తెలుగులో వచ్ ధాతువు ఉంద్ధ కాని అచ్ ధాతువుల్లదు. 
కావున్ ప్రమాణిక తెలంగాణ భాషలో “వ”కారం  లోపించడం అనే లక్షణం ఉండకూడదు. దానివలో ప్దా 
ప్రయోజన్ంగాని, ప్రమాదంగాని ల్లదు. పత్రిక భాషలో వ కారంత, వయవహారిక భాషలో వకారంతగాని 
వకారం లోపించిగాని ప్రయోగాలు ఉండవచుి. అన్గా “వ” కారం లోపించడం అనే లక్షణం వయవహారానికే 
పరిమ్మత్ం చేయాలి. 
5.4.3. తెలంగాణ భాషలో పూరాానుసావరం: 

గ్రాంథిక భాషలో అరస్తన్ాత ఉన్ాపదాలు తెలంగాణ భాషలో పూరాణనుసావరంత ఉన్యాయి. ఉదా: 
ఇంక-ఇంక, రాగ-రాంగ, పోగ-పోంగ, అన్గ-అన్ంగ, తిన్గ-తిన్ంగ పండుకున్యాడు-పండుకున్యాడు. 
1. పూరాణనుసావరం తెలంగాణ ప్రజలు త్మ భాషలో నిలుపుకున్యారు. కావున్ “వచిిండు” లాంటి 

ప్రయోగాలు ప్రమాణిక తెలంగాణ భాషలో ఉండాలి. 
2. పూరాణనుసావరం ప్రచీన్ తెలుగు శాసన్ భాషలో ఉండ్డ త్న్ అస్టుత్యవనిా కోలోపయి, అరస్తన్ాగా 

గ్రాంథిక భాషలో మ్మగిలి ప్రమాణిక భాషలో కనుమరుగైంద్ధ. తెలంగాణ మాండలికంలో నిలిచి ఉంద్ధ. 
దీనికి కారణం తెలంగాణేత్ర ప్రంతీయ భాష ప్రమాణికంగా మారడం. కాబటిి ప్రమాణిక 
తెలుగులో పూరాణనుసావరం కనిపించదు. కావున్ తెలంగాణ మాండలికం ప్రమాణిక భాషగా మారే 
ఈ శుభ్ సందరభంలో పూరాణనుసావరంత కూడ్డన్ పదాలు ప్రమాణిక తెలంగాణ భాషలో ఉండాలి. 
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3. తెలంగాణ మాండలికంలో పూరాణనుసావరంత కూడ్డన్ పదాలు వాడడం సహ్జం. ఉదా: ప్పడ-ప్ండ 
4. పూరాణనుసావరంత కూడ్డన్ పదాలవలో తెలంగాణ భాషకు అదన్ంగా న్యదగుణం కలుగుతుంద్ధ. 

కావున్ సంగీత్యనికి అజంత్ భాష ఎంత్ సౌలభ్యంగా ఉంటుందో న్యదగుణం దానికి అదన్పు 
సౌందరాయనిా చేకూరుస్తుంద్ధ. కావున్ పూరాణనుసావరం తెలంగాణ భాషలో నిలిచి ఉండాలి. వచిిండు, 
పోయిండు లాంటి తెలంగాణ మాండలిక పదాలు ప్రమాణిక తెలంగాణ భాషలో ఉండాలి. 

5.4.4. ప్రమాణ భాష లక్షణాలు-తెలంగాణ భాష:  
“భాష-సమాజం సంసకృతి” అనే గ్రంథ్ంలో “తెలుగు భాష న్యడు, నేడు, రేపు” అనే వాయసంలో 

భ్ద్రిరాజు కృషణమూరిుగారు ప్రమాణ భాషకు లక్షణాలు చెపాపరు. తెలంగాణ మాండలికం ఆ లక్షణాలు 
అలవరుికుంటే ప్రమాణిక భాషగా మారే అవకాశం ఉంద్ధ. 
1. ఎకుకవ మంద్ధ వయవహ్రులకు సమమత్ం కావటం: తెలంగాణ ఒక రాష్ట్రంగా ఏరపడ్డంద్ధ కాబటిి ఈ 

లక్షణం చేకూరివచుి. 
2. వివిధ్ రంగాలలో ఉపయోగించడం: బోధ్న్, పరిశోధ్న్, పాలన్, న్యయయ పాలన్, పత్రిక, స్టనిమా, 

టీ.వి.లలో, సాహిత్య రంగాలలో తెలంగాణ మాండలికం ఉపయోగించడంవలో ఈ లక్షణం 
అలవడుతుంద్ధ. 

3.  ప్రమాణ భాషను నేరుికోవటమ విదాయవంతులుగా గురిుంచబడటానికి లక్షణం కావటం: విదాయ 
బోధ్న్లో తెలంగాణ మాండలికం చేరితే ఈ లక్షణం చేకూరుతుంద్ధ. 

4.  ఆధునిక వచన్ సాహిత్యం ఆ భాషలోనే ఉండటం: కథ్ న్వల మొదలైన్ వచన్ సాహిత్య ప్రక్రియలోో 
తెలంగాణ మాండలికం చేరితే ఈ లక్షణం చేకూరుతుంద్ధ. 

5.  ఒక భాష మాటోాడే వాళ్ళ సంసకృతి వికాసానికి అద్ధ సంకేత్ం కావటం: అంబటాలో లాంటి పదాలు 
ఉపయ్యగిసేు అవి తెలంగాణ సంసకృతి వికాసానికి సంకేత్ం అవుత్యయి. 

6. ముగంపు:  
ప్రపంచీకరణ ప్రభావానిా త్పిపంచుకోవడం ఎవరివలో కాదు. కాని దానికి అస్టిత్వ ఉదయమాలు ఎదురు 

వెళ్ళున్యాయి. ప్రంతీయ, భాషా అస్టిత్వ ఉదయమాలు త్మ ఉనికి కాపాడుకునే ప్రయత్ాం చేస్తున్యాయి. 
ప్రపంచీకరణలో భాగంగా వచిిన్ సరళ్లకరించిన్ ఆరిిక విధాన్యలు మాన్వ జీవన్ విధాన్యనిా ప్నుమారుపలకు 
గురిచేస్తున్ా సందరభంలో భాషలో కూడా అనేక మారుపలు చోటు చెస్తకున్యాయి. ఆ మారుపలు 
మౌళ్ళకాంశాలను త్యకిన్పుపడు అస్టిత్వం దెబబ తింటున్ాదని భావించి ఎదురించడం ముదలౌతుంద్ధ. విదయ, 
ఉపాధ, వాయపారం, కొరకు వివిధ్ ప్రంతీయులు ఒక ప్రంత్ంలో చేరిన్పుపడు వారి వారి భాషలను పరసపరం 
పోలుికోవడం దావరా వయత్యయసానిా గురిుంచడం జరుగుతుంద్ధ. కొనిా సందరాభలోో ఒకరినొకరు ఎగత్యళ్ళ 
చేస్తకోవడం జరగవచుి. అదే తెలంగాణ మాండలికానికి జరిగింద్ధ. బేత్యురం(గురువారం), ఎరక(తెలుస్త), 
తలుకొనిపోవు(తీస్తకొనిపోవు), అచిిండు(వచాిడు), పోయిండు(వెళాళడు) లాంటి ఎనోా పదాలు తెలియని 
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వారికి వింత్గానే అనిపిసాుయి. అద్ధ సహ్జం. కాని ఈ ఒకక భాష అంశమ కాక  మ్మగత్య అరిిక, చారిత్రక, 
సాంసకృతిక  మొదలైన్ అంశాలు తెలంగాణ వరు కావడానికి కారణమయాయయి. కాని తెలంగాణలో మాండలిక 
వైవిధ్యం విషయంలో ఏ వైవిధ్య రూపం అన్యయయానికి గురి కాకుండా చూస్తకోవలిస్టన్ అవసరం ఉంద్ధ. ల్లదంటే 
సమసయ మళ్ళళ మొదటికి వస్తుంద్ధ. దానిత పాటు తెలుగును స్తసంపన్ాం చేస్టన్ భాషలోో సంసకృత్ం, ప్రకృత్ం, 
ఆంగోం, హిందీ, ఉరూా భాషలను గురిుంచాలి. కాలక్రమంలో ఆయా భాషా పదాలు తెలుగుగానే 
మారిపోయాయి. తెలంగాణలో కూడా అలానే జరిగింద్ధ. అన్ాం(సంసకృత్ం), తువావల(ఆంగోం), 
దంద(ఉరూా) లాంటి పదాలు తెలంగాణీకరించబడాియి. వాటిని తొలగించకుండా తెలంగాణ వయవహ్రులకు 
సహ్జ శైలికి అనువైన్ పదజాలానిా, అభివయకీుకరణ విధాన్యలత తెలంగాణ ప్రమాణిక భాషను 
రూపొంద్ధంచుకోవలిసన్ అవసరం ఉంద్ధ. 
 

••••• 
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20. ప్రపంచీకరణ యుగం: ప్రభుత్వ పాలన్యరంగంలో  
తెలుగు భాష అమలు, అభివృద్ధి వ్యూహాలు 

ఎస్. చంద్రయయ 
పిహెచ్. డ్డ. పరిశోధ్క విదాయరిి, తెలుగు శాఖ్, హైదరాబాదు విశవవిదాయలయం.  

<shivachandu4u@gmail.com> 

0 సంక్షిప్తి 
పాలన్, ప్రభుత్వ పాలన్ల ప్రధాన్యత్ ఏమ్మటి?, ఉత్ురప్రతుయత్ురాల విషయంలో ఆయా ప్రభుత్వ 

శాఖ్లోో తెలుగు భాష అమలుకు సంబంధంచిన్ భాషాపరమైన్ సమసయలను ఎదురోకడానికై ఏరపరుికోవాలిసన్ 
వ్యయహాలు ఏమ్మటి? మొదలైన్ విషయాలు ఈ పత్రంలో చరిించబడాియి. ప్రభుత్వ కారాయలయాలోో ఇపపటికే 
తెలుగులో జరుగుతున్ా ఉత్ుర ప్రతుయత్ురాలకు సంబంధంచిన్ పత్రాల భాష, శైలి ఉదిరణావశయకత్ను కూడా 
ఈ పత్రం చరిించింద్ధ. ఈ పత్రం రచన్ క్షేత్ర పరయటన్లో సేకరించిన్ వివిధ్ రకాల పత్రాలోో వినియోగించిన్ 
భాష ఆధారంగా రచించడమైంద్ధ. ఖుతుబలోాపూర్ ‘మండల ప్రజాపరిషతుు కారాయలయం’, కూకట్స పలిో 
‘త్హ్సీలాార్ మరియు డ్డపూయటీ కలెకిర్ కారాయలయాల’లో సేకరించిన్ వివిధ్ రకాలైన్ పత్రాలు  ఈ పత్ర రచన్కు 
ప్రధాన్ ఆకరాలు. 
1 పర్థశోధ్న పత్ర నేపథ్ూం 

ప్రపంచానిా ఒక కుగ్రామంగా మారేి లక్షయంత బయలుదేరిన్  ప్రపంచీకరణ- వివిధ్ దేశాల, జాతుల 
భాషాసంసకృతులమీద, వాటి జీవన్ విధాన్ం మీద గణన్నయమైన్ ప్రభావాలిా వస్టంద్ధ. అనేక భాషల, జాతుల 
సంపుటి అయిన్ భారత్దేశంలోకి ప్రపంచీకరణ ప్రవశంచిన్ త్రువాత్, సాినికంగా ఉన్ా అనేక మాత్ృభాషలు 
త్మ ఉనికిని కోలోపతున్యాయి. కొనిా అంత్రించిపోతున్ా భాషల జాబిత్యలో చేరాయి. సాినిక సంసకృతులమీద, 
విలువలమీద ఆంగో భాషాసంసకృతులను అమలుచేస్ట, మన్ దేశంలోనే ఉంటూ మన్ద్ధకాని సంసకృతిలో 
జీవించవలస్టన్ అగత్యయనిా ప్రపంచీకరణ మన్కు కలిపంచింద్ధ. ఈ నేపథ్యంలో మొత్ుంగా మాత్ృభాషలను 
అందులో భాగంగా తెలుగును పరిరక్షంచుకోవాలిసన్ అవసరానిా ఈ పత్రం చరిిస్తుంద్ధ. తెలుగు 
భాషాపరిరక్షణకు, అమలుకు సంబంధంచిన్ ఈ చరి ప్రధాన్ంగా ప్రభుత్వ పాలన్యరంగంలో తెలుగు అమలు 
జరగవలస్టన్ అవసరానిా, ప్రజాసావమాయనిా ప్రజలకు మరింత్ చేరువచేయటానికి తెలుగు భాష నిరవహించే 
పాత్రను, క్షేత్ర పరయటన్లో సేకరించిన్ సమాచారం ఆధారంగా విశ్లోష్టస్తుంద్ధ. 
2 ప్రభుత్వ పాలన ప్రధానూత్ 

పుటిిన్ మనిష్టకి జన్న్ ధ్ృవకరణ పత్రం ఇవవడంత మొదలై ఆ మనిష్ట మరణించిన్ త్రువాత్ మరణ 
ధ్ృవకరణ పత్రం ఇవవడం వరకు ప్రభుత్వ పాలన్త వివిధ్ ప్రజాసమూహాలకు గల సంబంధ్ం 
అవిభాజయమైంద్ధ. అంత్టి ప్రధాన్యయనిా సంత్రించుకొన్ా పాలన్యరంగం ప్రజలపై అధకమైన్ ప్రభావానిా 
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వస్తుంద్ధ. “ప్రజల సంక్షేమం పూరిుగా దక్షత్ ఉన్ా ప్రభుత్వ నిరవహ్ణ మీదనే ఆధారపడ్డ ఉంద్ధ. అంటే 
వయకిుపరమైన్ ప్రయత్యాలుకాక, ప్రభుత్వపాలన్ మీదనే ఆధారపడ్డ ఉన్ాదన్ామాట. ఒకవళ్ ప్రభుత్వ పాలన్ 
విఫలమయితే ఆధునిక సమాజ  నిరామణము, న్యగరికత్ పూరిుగా ప్పక మడవలె కూలిపోతుంద్ధ” (శరమ, ఎమ్.పి. 
(ఆంగోమూలం). మురళ్లధ్ర రావు, ఆవంచ., ఇత్రులు (తెలుగు అనువాదం) 2004: 63) 

 
‘మాన్వ జీవిత్ంలో ఇంత్టి ప్రధాన్ పాత్రను పోష్టంచే పాలన్లో ఉండాలిసన్ అంశాలను 

పాలన్యశాస్త్రవత్ులు ఈ విధ్ంగా ప్పర్కన్యారు. 1. ప్రజాభిమత్యలను, కోరికలను గురించి తెలుస్తకోవడం, 2. 
ప్రజాన్నకం ఆలోచించవలస్టన్దేమ్మట్ల, వాంచించవలస్టన్దేమ్మట్ల, చేయవలస్టన్ నిరిిషిమైన్ కారయకలాపం 
ఏమ్మట్ల దానికి సలహా ఇవవడం, 3. ఉదోయగులకు, ప్రజలకు మధ్య సంత్ృపిుకరమైన్ సంబంధాలను 
ప్ంపొంద్ధంచడం. 4. పాలక సంసి చేస్తున్ా పనిని ప్రజలకు తెలియజేయడం’. (శరమ, ఎమ్.పి. 
(ఆంగోమూలం). మురళ్లధ్ర రావు, ఆవంచ., ఇత్రులు (తెలుగు అనువాదం). 2004: 63) 
3 పాలన్యభాషగా మాత్ృభాషల ప్రధాూనూత్- తెలుగు 

ఒక ప్రంత్ంలో అధక శాత్ం ప్రజలు మాటోాడే భాషను అనుసరించి ప్రభుత్యవలు ఆ భాషను ఆ 
ప్రంత్యనికి అధకార భాషగా నిరణయిసాుయి. మన్ దేశానికి హిందీ అధకార భాష. మన్ రెండు 
రాషాాలకు తెలుగు అధకార భాష. ఒక భాషని అధకార భాషగా నిరణయించిన్ త్రావత్ ఆయా ప్రభుత్యవలు అనిా 
విధాలా ఆ భాషను అభివృద్ధి చేయాలిస ఉంటుంద్ధ. అనిా ప్రభుత్వ కారయకలాపాలోో సాధ్యమైన్ంత్వరకూ ఆ 
భాషనే ఉపయోగించాలి. 

 
 ప్రభుత్వ పాలన్ సామాన్యంగా దేశీయ, రాష్ట్రీయ, సాినిక ప్రభుత్యవల కారయనిరావహ్క శాఖ్ల 

కారయకలాపాలకు సంబంధంచి మాత్ృభాషను కాపాడుకోవటానికి ఉత్ుర ప్రదేశ్, ఒడ్డషా, త్మ్మళ్న్యడు, అసాసం, 
కరాణటక, మహారాష్ట్ర, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ (1966)లో త్మ త్మ భాషలిా అధకార భాషగా చటిాలను చేస్తకున్యాయి. 
1974లో ఆంధ్రప్రదేశ్ అధకార భాషా సంఘం ఏరాపటయింద్ధ. ఇద్ధ ప్రభుత్వ అవసరాలకు తెలుగు వాడటానికి 
సంబంధంచిన్ ప్రగతిని సమీక్షంచి, తెలుగు భాష వినియోగానికి స్టఫారస్తలు చేస్తుంద్ధ. 1974 నుండ్డ 1979 
వరకు రాష్ట్ర సాియిలో తెలుగు అమలు విషయమై ప్రభుత్వ ఉత్ురువలు జారీ అయాయయి. ఈ ఉత్ురువలు ఈ 
విధ్ంగా ఉన్యాయి. “మెమో న్ం...167, (19-3-1988), జీవో ఎమ్.ఎస్. న్ం. 587 (28-10-1988), 
జీవో ఎమ్.ఎస్. న్ం. 218 (22-3-1990), జీవో ఎమ్.ఎస్. న్ం. 420 (13-9-2005). ఈ ప్రభుత్వ 
ఉత్ురువలోోని ముఖాయంశాలు ఇలా ఉన్యాయి. 

 
“ఆంగోంలో వచిిన్ ఏ ఉత్ురం, ప్రతిపాదనైన్య చరయతీస్తకోకుండా... తిపిప పంప్పసే అధకారం 

రాష్ట్రంలోని ప్రతి గ్నజిటెడ్ అధకారికీ ఉంద్ధ. త్మకంటే పై కారాయలయాలనుంచి ఆంగోంలో వచిిన్ వాటి పటోా 
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ఇలాగే చేయొచుి. మెమో న్ం...167, (19-3-1988). న్వంబర్ 1, 1988 నుంచి రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ ఉత్ుర 
ప్రతుయత్ురాలన్నా తెలుగులోనే జరపడంత పాటు, అనిా ప్రభుత్వ ఉత్ురువలను తెలుగులోనే జారీ చేయాలి. ఆంగోం 
వాడకూడదు. జీవో ఎమ్.ఎస్. న్ం. 587 (28-10-1988)” (ఈన్యడు ద్ధన్పత్రిక.17-12-2012) 
 
4 ప్రభుత్వ పాలన్యరంగంలో పని విధానం: తెలుగు భాష అమలు 

ప్రభుత్వ పాలన్యరంగంలో పని విధాన్ం గురించి మాటోాడుతున్యామంటే, ఆయా పనులోో తెలుగు భాష 
అమలుకు గల అవకాశాలిా అనేవష్టంచడమ అవుతుంద్ధ. ఈ పత్ర రచన్కు ముఖ్య ఆకర ప్రభుత్వ 
కారాయలయాలైన్ ఖుతుభలోాపూర్ ‘మండల ప్రజాపరిషతుు అభివృద్ధి కారాయలయం’, కూకట్స పలిో ‘త్హ్సీలాార్ 
మరియు డ్డపూయటీ కలెకిర్ కారాయలయాలలో జరిగే ఉత్ుర ప్రతుయత్ురాలను కాసు విసురించి ఇత్ర కారాయలయాలను 
కూడా కలుపుకొని, వాటిలోో జరిగే పని విధాన్యలను ఈ కింద్ధ విధ్ంగా క్రోఢీకరించవచుి. 
 
1. ప్రభుత్వ ఉత్ురువల జారీ (జి.ఓ.), 2. గవరామెంట్స మెమోలు, 3. వివిధ్ శాఖ్ల మధ్య ఉత్ుర ప్రతుయత్ురాలు, 
4. వివిధ్ ధ్ృవపత్రాల జారీ, 5.చటిాలు, 6. నిబంధ్న్లు, 7. రిజిసిరోు, 7.1 పంపిణీ రిజిసరి్, 7.2 వయకిుగత్ 
రిజిసిర్ 

 
ఏ కారాయలయమైన్య త్మ వదాకు వచిిన్ ల్లదా త్యము ఇచేి ధ్ృవపత్రాలు మొదలైన్వాటిని మూడు 

కేటగిరీలుగా చేస్ట భ్ద్రపరుస్తుంటుంద్ధ.1 ఎలిిస్ (ఒక సంవత్సరం పాటు), 2. డీడ్డస్ (పదేళ్ోపాటు), 3. ఆరిిస్ 
(ఎలోకాలం), అరాిధకార ల్లఖ్లు (Deny official letters) (do), అన్ధకార ల్లఖ్లు (unofficial 
letters) (uo) అని ఆధకారిక ల్లఖ్లు రెండు రకాలుగా ఉంటాయి. 
5 ప్రభుత్వ పాలన్యరంగంలో తెలుగు భాష అమలు : అభివృద్ధి వ్యూహాలు 

4వ ఉపవిభాగంలో వివరించిన్ పని విధాన్ంలో వినియోగించే దాదాపు వంద ధ్ృవపత్రాలను, 
దసాాలను సేకరించడమైంద్ధ. వటిని భాషా విషయకంగా అధ్యయన్ం చేస్టన్ త్రువాత్ ఈ కింద్ధ విధ్ంగా 
వింగడ్డంచుకునే అవకాశం ఉంద్ధ. 
5.1 పూరిుగా ఆంగోంలో ఉన్ా పత్రాల సంసకరణ 
5.2 ఆంగో పద ప్రయోగ తెలుగు పత్రాల సంసకరణ 
5.3 గ్రాంథిక పద ప్రయోగ పత్రాల సంసకరణ 
5.4 ఉత్ుర ప్రతుయత్ురాలోోని తెలుగు రచన్యశైలి 
5.5 పాలన్యరంగంలో వాడే కొనిా రకాల పదబంధాలకు సంక్షపుుల త్యారీ 
5.1 పూర్థిగా ఆంగంీలో ఉనా పత్రాల సంస్రణ 
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 ఈ పత్ర రచన్కు సేకరించిన్ పత్రాలోోని సమాచారం చాలావరకు ఆంగో భాషలోనే ఉంద్ధ. ఈ పత్ర 
రచన్ ప్రధాన్ ఆకర కారాయలయాలైన్ త్హ్సీలాార్, కూకటిపలిో వారి కారాయలయంలో మొత్ుం ఆంగోంలోనే 
ఉన్యాయి. మండల ప్రజాపరిషతుు అభివృద్ధి కారాయలయం, కుతుభలోాపూర్లో మాత్రం అత్యధకంగా తెలుగు 
భాషలోనే ఉత్ుర ప్రతుయత్ురాలు జరుగుతున్యాయి. జిలోా ప్రజాపరిషతుునుంచి వచేి కొనిా దరఖాస్తు న్మూన్యలు 
ఆంగోంలోనే ఉండటంవలో వాటిలో అభ్యరిి/లబిిదారు వివరాలను పొందుపరిచి మరలా అకకడ్డకే తిరిగి 
పంపించాలిసన్ సందరభంలో ఆంగోంలోని దరఖాస్తులనే యధాత్థ్ంగా సీవకరించవలస్ట వస్తుంద్ధ. అంతేకాక 
పైసాియి అధకారులనుంచి ఆంగోంలో వచేి వివిధాలైన్ పత్రాలకు తిరిగి ఆంగోంలోనే సమాధాన్యనిా చెపాపలిస 
ఉంటుంద్ధ. పై సాియి అధకారులనుంచి వచేి ఆంగో సమాచారానిా కింద్ధసిాయి వారికి, ప్రజలకు తెలుగులో 
అనువద్ధంచి అంద్ధంచే అనువాద వయవసి ఆ కారాయలయాలోో ల్లకపోవడంవలోా, అందుకు అనుకూలమైన్ 
పారిభాష్టక పదకోశాలు అందుబాటులో ల్లకపోవడంవలో కూడా ప్రభుత్వ కారాయలయాలోో వయవహారాలన్నా 
ఆంగోంలోనే జరుగుతున్యాయి అని ఆ కారాయలయ ఉదోయగులత మాటోాడ్డన్ త్రువాత్ అరిమవుతన్ా విషయం. 
ఈ కింద పొందుపరిచిన్ పించను దరఖాస్తును తెలుగులో అనువద్ధంచుకునే అవకాశం ఉన్యా 
చేయల్లకపోతున్యామనే విషయం అరిమవుతంద్ధ. 

 
క్షేత్రపరయటన్లో సేకరించిన్ పించను దరఖాస్తు పత్రం పూరిుగా ఆంగోంలో ఉంద్ధ. ప్రయతిాసేు దానిలోని 

95% పదాలను తెలుగు చేయవచుి. Application form for Pension అనేద్ధ ఆ దరఖాస్తు శీరిషక. దీనిా 
‘పించను దరఖాస్తు పత్రం’ అన్న, అలాగే “Name of the Applicant” ‘దరఖాస్తుదారుని/రాలు ప్పరు’ అన్న, 
‘Old age Pension’ను ‘వృదాాపయ పించను’ అన్న తెలుగు చేస్తకునే అవకాశం ఉన్యా దానిా అమలు 
చేయడంలో ఇదే ఉపవిభాగంలో పైన్ ప్పర్కన్ా అనేక కారణాలు అడింకులుగా ఉన్యాయి. ఇలా అనేక 
దరఖాస్తులను, మండల కారాయలయాలోో అయితే ‘కులం, ఆదాయం, సాినికం, ఇత్ర వెనుకబడ్డన్ కులం’ 
మొదలైన్ అనేక దృవపత్రాలకు సంబంధంచిన్ దరఖాస్తు పత్రాల న్మూన్యలను తెలుగులో రూపొంద్ధంచుకునే 
అవకాశం ఉన్యా అటువైపుగా మొగొుచూపడంల్లదు. కనుక అనిా రకాల దరఖాస్తు న్మూన్యలను ఆధునిక 
తెలుగులో రూపొంద్ధంచే వయవసిను ప్రభుత్వం నిరిమంచాలిసన్ అవసరముంద్ధ. 
5.2 ఆంగీ పద ప్రయోగ తెలుగు పత్రాల సంస్రణ 
 తెలుగులో ఉన్ా కొనిా పత్రాలోో అవసరంల్లకున్యా అనేక ఆంగో పదాలను వాడటం కనిపిస్తుంద్ధ. 
అలాంటి పత్రాలోో కొనిా అనువాదం సాధ్యమయ్యయ పదాలు, మరికొనిా ఇపపటికిపుపడు అనువాదం సాధ్యంకాని 
పదాలు ఉంటున్యాయి. 

 
క్షేత్ర పరయటన్లో సేకరించిన్ ‘శవ పంచన్యమా నివద్ధక, కుటుంబ సభుయల ధ్ృవకరణ పత్రముకై 

దరఖాస్తు’ అనే రెండు పత్రాలోో ‘Report section (నివదన్ విభాగం), crime number, (నేరము సంఖ్య), 
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criminal processor code (నేర విచారణ కోడ్/సమృతి, సంహిత్), property (ఆస్టు), finger prints 
beauro, (వలిముద్రల పరీక్ష్కేంద్రం) మొదలైన్ అనేక పదాలను తెలుగులోకి అనువద్ధంచుకునే అవకాశం 
ఉంద్ధ. 

 
అదే విధ్ంగా కొనిా పత్రాలో ో ఉపయోగించిన్ ఆంగో పదాలను ఇపపటికిపుపడు అనువద్ధంచుకొని 

వినియోగించుకోవడం సాధ్యంకాని పనిలా అనిపిస్తుంద్ధ. ఒకవళ్ అనువద్ధంచుకున్యా వటికన్యా ఆంగో పదాల్ల 
స్తలభ్ంగా ఉంటాయి అనే అభిప్రయం ఉంద్ధ. కనుక ఆ ఆంగో పదాలనే యధాత్థ్ంగా వాడుకోవడం 
ఉచిత్ంగా తస్తుంద్ధ. ఇవి చూడండ్డ. ‘Locality/land mark, ration, land number, e mail I D’ 
మొదలైన్వి కషి సాధాయలు. తెలుగు అకాడమ్మ ముద్రించిన్ ‘పాలన్, న్యయయ పదకోశం’ ‘Land mark’ అనే 
పదానికి 1. ‘హ్దాురాయి, సంకేత్ హ్దాు, మైలురాయి 2. ప్రస్టది విషయం అనే పదాలను సమాన్ అరాిలుగా 
ఇచిింద్ధ. అదేవిధ్ంగా ‘Ration’ అనే పదానికి సమాన్యరికంగా ‘ద్ధన్వెచిం’ అని ఇచిింద్ధ. ఈ 
సమాన్యరికాలు పలకడానికి కషింగా ఉండటంవలోనో ఏమో ప్రజలు, ఉదోయగులు వాటి సాిన్ంలో ఆంగో 
పదాలనే వాడుతున్యారు. 
5.3 గ్రంథిక పద ప్రయోగ పత్రాల సంస్రణ 

ఈ పత్ర రచన్ ప్రధాన్ ఆకరాలైన్ త్హ్సీలాార్ కారాయలయం, కూకటిపలిో , మండల ప్రజాపరిషతుు 
అభివృద్ధి కారాయలయం, కుతుభలోాపూర్లోనూ కొనిా పత్రాలు పూరిుగా తెలుగులో ఉన్ాపపటికీ, వాటిలో 
చాలావరకు గ్రాంథిక పదజాలం కనిపిస్తుంటుంద్ధ. ఈ కింద్ధ వాకాయలను పరిశీలిసేు, గ్రాంథిక పదజాలానిా ఏ 
సాియిలో వాడుతున్యారో అరిమవుతుంద్ధ. వాటిలో కొనిా వాకయ నిరామణాలు కూడా చాలా సంకిోషింగా ఉండ్డ, 
అరాివగాహ్న్కు ఆటంకం కలిగించే విధ్ంగా ఉన్యాయి. ఈ కింద్ధ వాకాయలన్నా ‘శవ పంచన్యమా నివద్ధక”, 
కుటుంబ సభుయల ధ్ృవకరణ పత్రం దరఖాస్తు’ నుంచి యధాత్థ్ంగా ఉటంకింపబడాియి. 
 
“ఎవరి వలో ఎపుపడు ఎకకడ మొటిమొదటి సారిగా చనిపోయి ఉండగా కనుగోన్బడ్డన్ద్ధ?” 
“ఎవరి వలో ఎపుపడు ఎవరిత నుండగా అఖ్రి సారి బ్రతికి యుండగా కనుగొన్బడెను?” 
“వివాహ్మైన్దా స్త్రీ అయిన్చో ఆమె భ్రుకు ఆమె ఒకకతే భారయయా?” 
“శవం కనుగొన్బడ్డన్ చోటు యొకక వివరములు, న్నటిలో ఉన్ా యెడల బావి యొకక లోతు ఎంత్ బావిలో 
యుండ్డన్ యెడల” 

 
“చనిపోయిన్ న్య .................. గారికి ప్రభుత్వము నుండ్డ రావలస్టన్.........................పొందు 

నిమ్మత్ుం మముమలను కుటుంబ సభుయలుగా నిరాిరించుచూ కుటుంబ సభ్యత్వ ధ్ృవకరణ ధ్ృవపత్రము 
మంజూరు చేయవలస్టన్ద్ధగా కోరుచున్యాను.” 

<177-414>

http://www.languageinindia.com/


Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930 – 2940 17:2 February, 2017.  
Language Development Strategies in the era of Globalization: Telugu.  
National Seminar Proceedings. Editor – Dr. Pammi Pavan Kumar  

 184 

 

 
“ఇందుత పాటు న్య ......................ల్లటు శ్రీ/శ్రీమతి ....................................గారి యొకక 

మరణ ధ్ృవపత్రము జత్పరుచుచున్యాను.” 
 
పై ఉటంకిపు వాకాయలోో కిందగీత్ గీస్టన్ పదజాలమంత్య గ్రాంథికమ. వాటిని ఆధునిక వయవహార 

తెలుగులో ఇలా రాసే అవకాశం ఉంద్ధ. ‘కనుగొన్యారు?, ఎవరిత ఉన్ాపుపడు, బతికి ఉన్ాపుపడు, స్త్రీ అయితే, 
భారాయ?, వివరాలు, ఉంటే (ఉన్ా యెడల), బావిలోతు, ఉంటే (ఉన్ా యెడల), పొందడానికి, మమమలిా, 
నిరాిరిసూు, చేయమని కోరుతున్యాను, దీనితపాటు, గారి మరణ, జత్పరుస్తున్యాను. 

 
పై దరఖాస్తు పత్రాల విశ్లోషణ- దరఖాస్తు పత్రాలను రూపొంద్ధంచే ఉదోయగులకు ఆధునిక తెలుగు 

పదజాలంపై అవగాహ్న్ త్కుకవ ఉన్ా విషయానిా తెలుపుతంద్ధ. అదే విధ్ంగా ఆధునిక తెలుగు వాకయ 
నిరామణాలపై కూడా అవగాహ్న్ త్కుకవ ఉన్ాటుి తెలుస్తుంద్ధ. పాలన్యరంగంలో అత్యంత్ ముఖ్యమైన్ పాత్రను 
పోష్టంచే దరఖాస్తు పత్రాల రూప కలపన్ విషయంలో ఆధునిక తెలుగు పదజాలంపై, దాని వాయకరణంపై 
అవగాహ్న్ ఉన్ా భాషాశాస్త్రవత్ులత ప్రభుత్వ ఉదోయగులకు అవగాహ్న్య త్రగతులను ప్టిించడమో, ల్లక 
అటువంటి వారినే వటి రూపకలపన్కు ఉదోయగులుగా నియమ్మంచడమో చేయటంవలో ఈ గ్రాంథిక పద ప్రయోగ 
భాషాసమసయను అధగమ్మంచవచుి.  
5.4 ఉత్ిర ప్రతుూత్ిరాలోీని తెలుగు రచన్యశైలి 
 5.3.లో చెపిపన్టిు వివిధ్ దరఖాస్తుల రచన్లో, వివిధ్ నియమావళ్ళ పత్రాల రచన్లో గ్రాంథిక 
పదజాలానిా వాడటం మాత్రమ కాకుండా, గ్రాంథిక భాషావాయకరణ పదితిలో చేస్టన్ క్రియా రూపాల నిషాపదన్ 
కూడా కనిపిస్తుంద్ధ. గ్రాంథిక రచన్యశైలిలోనూ పత్రాల రచన్ జరగటానిా మన్ం గమనించవచుి. అంతేకాక 
అవసరంల్లకపోయిన్య కఠిన్ పదాలను, మౌఖిక వయవహారానికి దూరమైన్ పదాలను వాడటం కూడా 
గమనించవచుి. ఈ విషయాలను నిరూపించే కొనిా ఉదాహ్రణలను ఈ కింద చరిించడమైంద్ధ. 
5.4.1 ఆధునిక వాూకరణ పదితిలో క్రియా రూపాలను నిషపనాం చేస్థ వాడటం  

ఆధునిక తెలుగులో భావారిక క్రియానిషాపదన్ం క్రియాధాతువుకు అటం/అడం అనే భావారకి 
ప్రత్యయం చేరటంవలో జరుగుతుంద్ధ. కాన్న ఈ పత్ర రచన్కు సేకరించిన్ కొనిా పత్రాలోో ‘ట’ అనే భావారిక 
ప్రత్యయానిా చేరిి భావారిక క్రియలను సాధంచుకునే విధాన్యనేా అనుసరిస్తున్ాటుి కనిపిస్తుంద్ధ. దీనికోసం ఈ 
కింద్ధ ఉదాహ్రణలను చూడండ్డ. వాటిని ఆధునిక తెలుగులోకి మారిగా ఏరపడ్డన్ రూపాలు కూడా వాటి పకకనే 
ఇవవబడాియి. 

 
ప్రరంభించు+ట=ప్రరంభించుట> ప్రరంభించటం (ఆధునిక తెలుగు వయవహారం) 
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తీస్+కొను+ట=తీస్తకొనుట>తీస్తకోవటం (ఆధునిక తెలుగు వయవహారం) 
చరిించు+ట=చరిించుట> చరిించటం (ఆధునిక తెలుగు వయవహారం) 
చద్ధవించు+ట=చద్ధవించుట>చద్ధవించటం (ఆధునిక తెలుగు వయవహారం) 
 
అదే విధ్ంగా వివిధ్ భావారిక క్రియాంత్యలమీద కు/కై ప్రత్యయం చేరిన్పుపడు ఎలాంటి మారుపలు 

జరగని రూపాలు కొనిా పత్రాలోో కనిపిస్తున్యాయి. ఉదాహ్రణకు ఈ కింద్ధ ప్రయోగాలు చూడండ్డ. ఆధునిక 
తెలుగులో భావారిక క్రియాంత్యలమీద ‘కు/కై’ ప్రత్యయం చేరిన్పుడు ‘ఆనికి’ అనే ప్రత్యయం వచిి భావారిక 
ప్రత్యయం ‘ట’మీద చేరి ‘చేయడానికి, సాధంచడానికి, తెలియజేయడానికి’ వంటి రూపాలు ఏరపడటానిా మన్ం 
గమనించవచుి. 

 
చేయుట+కు=చేయుటకు> చేయడానికి (ఆధునిక తెలుగు వయవహారం) 
సాధంచుట+కు=సాధంచుటకు> సాధంచటానికి (ఆధునిక తెలుగు వయవహారం) 
తెలియజేయుట+కై=తెలియజేయుటకై> తెలియజేయడానికి (ఆధునిక తెలుగు వయవహారం) 
 
పై చరి ఉదేాశానిా సంక్షపుంగా ఇలా క్రోఢీకరించవచుి. గ్రాంథిక భాషావాయకరణానికి భిన్ామైన్ క్రియా 

నిషాపదన్లు ఆధునిక తెలుగులో జరుగుతున్యాయి. పాలన్యరంగంలో ఆధునిక తెలుగు వాయకరణ పదితులను 
అనుసరించి వివిధ్ పత్రాల రచన్ జరగాలి. అందుకు ఆధునిక భాషాశాసాానిా అధ్యయన్ం చేస్టన్వారిని 
నియమ్మంచాలి. 
5.4.2. గ్రంథిక రచన్యశైలి సాినంలో ఆధునిక తెలుగు రచన్యశైలిని ప్రతిసాిప్తంచడం 
 కొనిా పత్రాల రూపకలపన్లో గ్రాంథిక పదజాలంతపాటు గ్రాంథిక రచన్యశైలి కూడా 
అనుసరించబడ్డంద్ధ. గ్రాంథిక రచన్యశైలిని ఈ కింద్ధ ఉదాహ్రణలోో చూడవచుి. 
 
“..........అనుసరించి జారి చెయబడ్డన్ ఈ క్రింద్ధ ప్రకటన్ను రంగారెడ్డి జిలోా గ్నజిట్స న్ందు ప్రచురణ 
గావించడమైన్ద్ధ.” 
 “విషయము: గాగిలోాపూర్ గ్రామ పంచాయతీ పరిధలోని సరేవ  నెం.214 న్ందు ప్రభుత్వ సిలం 
కలదు. దాని యందు డంపింగ్ యారిు నిమ్మత్ుము 5 ఎకరాల సిలం కేటాయించగలరని కోరుట గురించి.” 

 
పై వాకాయలను ఆధునిక తెలుగు రచన్యశైలిలో స్తలభ్గ్రాహ్యంగా ఈ కింద్ధ విధ్ంగా అంద్ధంచే 

వలుంద్ధ. ఈ రకమైన్ ఆధునిక తెలుగు రచన్యశైలిని పాలన్యరంగంలో అనుసరిసేు తెలుగు బాష అమలు 
మరింత్ వగవంత్ంకావడంతపాటు, స్తలభ్త్రం కూడా అవుతుంద్ధ. 
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“.......ప్రకారం జారీచేస్టన్ ఈ కింద్ధ ప్రకటన్ రంగారెడ్డి జిలోా గ్నజిట్స లో ప్రచురించబడ్డంద్ధ.” 
“విషయం: గాగిలోాపూర్ గ్రామ పంచాయతీ పరిధలోని సరేవ  నెం.214 లో ఉన్ా  ప్రభుత్వ భూమ్మలోని 5 
ఎకరాలను డంపింగ్ యార్ి కు కేటాయించగలరని కోరే విషయమై.” 
 5.4.3 కఠిన పద్యల లేద్య మౌఖిక వూవహారానికి దూరమన పద్యల వాడకానిా త్గగంచడం 
 పాలన్యరంగంలో వాడే కొనిా పత్రాలలోని తెలుగులో కఠిన్మైన్ ల్లదా మౌఖిక వయవహారానికి 
దూరమైన్ పదాల వాడకానిా మన్ం గమనించవచుి. ఈ కింద్ధ ఉదాహ్రణ వాకాయలను దీనికి ఉదాహ్రణగా 
చూడవచుి. 

“చదువు ప్రముఖ్యత్ను విశదపరిడం.” 
 
“ఇపుపడు నేను పొందబోవు LPG కనెక్షన్ నేను న్య కుటుంబం అవసరాలకు మాత్రమ 

ఉపయోగించగలన్ని, మరియు ఇటి ి కనెక్షన్ ను ఇత్రులకు విక్రయించన్ని ప్రమాణము చేయుచున్యాను. 
ఒకవళ్ నేను ఇటి ికనెక్షన్ ను ఇత్రులకు ఇచిిన్టోయితే ఇటిి కనెక్షన్ ను న్య నుండ్డ న్య సమమతి ల్లకుండానే 
తీస్తకొని వరే లాభోకుులకు ఇవవవచుిను.” 

 
పైన్ ఉదహ్రించిన్ ఉటంకింపులోో కిందగీత్ గీస్టన్ పదజాలం “విశదపరిటం, చేయుచున్యాను, ఇటిి, 

విక్రయించటం, లాభోకుులు” మొదలైన్వి ఉపయోగించకుండానే ఆ ‘ప్రమాణ పత్రానిా’ పూరిు చేయవచుి. 
వాటికి వరుసగా “వివరంగా చెపపటం, ఈ, అమమడం, లబిిదారులు” మొదలైన్ పదాలు ప్రజల వయవహారంలో 
విరివిగా ఉన్యాయి. కనుక కఠిన్ పదాలను సాధ్యమైన్ంత్ వరకు వాడకపోవడమ మంచిద్ధ. 
5.5 పాలన్యరంగంలో వాడే పదబంధాలకు సంక్షిపుిల త్యారీ- తెలుగు అభివృద్ధి వ్యూహాలు 
 పాలన్యరంగంలో వాడే తెలుగులో వివిధ్ రకాలైన్ సంక్షపుులను (abbreviations) 
త్యారుచేస్తకోవడంవలో ప్రభుత్వ ఉదోయగుల, ప్రజల సమయానిా, పత్రాలలోని సిలానిా ఆదా చేయవచుి. 
ప్రభుత్వ ఉదోయగి పడే శ్రమను త్గిొంచే అవకాశం కూడా ఉంటుంద్ధ. ఉదాహ్రణకు త్హ్సీల దారు కారాయలయం 
(MRO), మండల ప్రజాపరిషతుు అభివృద్ధి అధకారి (MPDO), ఆరిికంగా వెనుకబడ్డన్ కులాలు (EBC), 
ఇత్ర వెనుకబడ్డన్ కులాలు (OBC) లాంటి అనేక పాలన్యసంబంధ్మైన్ పదాలకు తెలుగులో ‘త్. కా., మం. 
ప్ర. అ. అ., ఆ. వె. కు., ఇ. వె. కు.’ వంటి సంక్షపుులను త్యారుచేయించాలి. ఇటువంటి వాటిని శాస్త్రీయమైన్ 
పదితిలో పదకోశాలుగా నిరిమంచి, ఆయా ప్రభుత్వ కారాయలయాలకు పంపిణీ చేయాలి. వాటి వాడకంలో 
ఉదోయగులకు అవగాహ్న్ కలిపంచాలి. ఆంగో పదాల సంక్షపుులలా ఉదోయగికి ఎలోవలలా అందుబాటులో ఉండే 
విధ్ంగా వటిని కూడా అంత్రాాలంలో నిక్షపుం చేయాలి. సంక్షపుులలో ఏకరూపత్ను సాధంచేలా జాగ్రత్ులు 
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తీస్తకోవాలి. ఆంగో పదాల సంక్షపుుల మాద్ధరిగా వటిని ఉచిరించడంలో వెస్తలుబాటు ల్లకపోవచుి కాన్న, 
ల్లఖ్న్ంలో అసాధ్యం మాత్రం కాదు. 
6 ప్రభుత్వ పాలన్యరంగంలో తెలుగు భాష అమలుకు కొనిా వ్యూహాలు 

పైన్ తెలిపిన్ ఐదు సాియులోో వినియోగించే వివిధ్ పత్రాలను మూలాయంకన్ం చేస్టన్ త్రువాత్ 
పాలన్యరంగంలో తెలుగు భాష అమలు, అభివృదిులకు సంబంధంచిన్ వ్యయహాలను ఈ కింద్ధ విధ్ంగా 
క్రోఢీకరించవచుి.  

 
1. ప్రభుత్వ, ప్రభుతేవత్ర అనిా శాఖ్లోోని సంగణకాలోో తెలుగు వాడటానికి అనుకూలమైన్ సాఫ్ి వరోను 

రూపొంద్ధంచుకోవాలి. అద్ధ అనిా శాఖ్లోో ఒకేలా ఉండేలా యూనికోడ్ వయవసిను ప్రరంభించాలి. దీనికి 
సంబంధంచి ఇపపటికే ప్రభుత్వం స్టదించేస్టన్ ఖ్తులను, అక్షర దోశ ద్ధదారులను (సెపల చెకర్) వాడేలా చేయాలి.  

2. పాలన్యసంబంధ్మైన్ అనేక పదాలకు, పదబంధాలకు సంక్షపుులను త్యారుచేయాలి. వాటిని 
‘పరిపాలన్య సంక్షపు పదకోశాలు’గా రూపొంద్ధంచి, ఆయా ప్రభుత్వ శాఖ్లకు పంపిణీ చేయాలి. భాషాశాస్త్ర 
నిపుణలచేత్ ఆ కోశాల వాడకంలో ఉండే కషి, న్షాిలపై ఉదోయగులకు అవగాహ్న్య త్రగతులను చెపిపంచాలి. 
ఎలోవళ్లా అందుబాటులో ఉండేటుి అంత్రాాలంలో వాటిని నిక్షపుం చేయాలి.   

3. యంత్రానువాద రంగానిా మరింత్ అభివృద్ధి చేస్ట, దాని వాడకం తెలిస్టన్ వారిని ఉదోయగులుగా 
నియమ్మంచాలి.  

4. ప్రభుత్వ ఉదోయగులకు అవసరమైన్ మరకు ఆధునిక తెలుగు భాషా వాడకంపై త్గిన్ంత్ అవగాహ్న్ 
కలిపంచాలి. ముఖ్యంగా ఆయా శాఖాధపతులు త్యము రాసే ఉత్ురప్రతుయత్ురాలోో తెలుగును వాడ్డతేనే త్మ 
కింద్ధసిాయి అధకారులు, ఉదోయగులు కూడా తెలుగును వాడుత్యరనే విషయానిా గమన్ంలో ఉంచుకోవాలి.  

5. ప్రపంచీకరణ యుగంలో ప్రిగిన్ భాషావసరాలకు అనుగుణంగా వివిధ్ న్మూన్య పత్రాలను 
ఆధునిక భాషాజాఞన్ం ఉన్ా భాషావత్ుల ఆదవరయంలో తెలుగులో పున్ుఃముద్రించాలి.  

6. ప్రభుత్వం ఇపపటికే రూపొంద్ధంచిన్ పదకోశాలతపాటు, ఆధునిక భాషావసరాలను తీరిగల 
మరినిా పదకోశాలను నిరిమంచి, వాటి వాడకంలోనూ, వాటికున్ా పరిమ్మతులపటో అవగాహ్న్ కలిపంచే 
సదస్తసలను ప్రభుత్వ ఉదోయగులకు త్రుచుగా ఏరాపటుచేయిసూు ఉండాలి.  

7. తెలుగు భాషలో లెకకకు మ్మకికలిగా వచిిచేరుతున్ా అన్యభాషా పదాలను గురిుంచి, వాటికి 
సాధ్యమైన్ంత్వరకు అనువాదాలను చేసే బలమైన్ అనువాద యంత్రాంగానిా భాషావత్ులత నెలకొలాపలి. ఈ 
అనువాద యంత్రాంగం నిరంత్రం చలన్శీలంగా ఉండేటుి చూడాలి.  

8. ప్రభుత్వ, ప్రభుతేవత్ర పాలన్యరంగాలోో తెలుగును అమలుచేస్తున్ా వారి కృష్టని గురిుంచి, వారికి 
తెలుగు భాషా ద్ధనోత్సవాలోో సత్యకరాలను చేయాలి.  
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9. పైన్ తెలిపిన్ వ్యయహాలనిాటికంటే ముఖ్యంగా తెలుగును అమలుచేసే విషయంలో ఉదోయగుల 
మన్సుత్వంలో సమూల మారుపను తీస్తకొచేి పనిని చేయాలిస ఉంద్ధ. పాలన్యరంగంలో తెలుగు వాడకానికి 
సంబంధంచి వెలువడ్డన్ అనేక ఉత్ురువల పటో ఉదోయగులకు అవగాహ్న్ కలిపంచాలిస ఉంద్ధ. 
ఉపయుకి గ్రంథ్సూచి: 

1. ఈన్యడు ద్ధన్పత్రిక. 17-12-2012.  
2. రవంద్ర ప్రసాద్, డ్డ., ఇత్రులు (సంపా.). 2004. పాలన్య త్త్ుేవత్ులు. విజయవాడ: సెిరిోంగ్ 

పబిోషర్స ప్రైవట్స లిమెటెడ్. మూడవ ముద్రణ. 
3. రామారెడ్డి, ముకురాల..., (సంపా.). 2013. “పరిపాలన్, న్యయయ పదకోశం”. హైదరాబాదు: 

తెలుగు అకాడమ్మ. ఏడవ ముద్రణ. 
4. శరమ, ఎమ్.పి. (ఆంగోమూలం). మురళ్లధ్రరావు, ఆవంచ.,...(అనువాదక బృందం). 2004. 

“ప్రభుత్వ పాలన్ – స్టదిాంత్ం, ఆచరణ”. హైదరాబాదు: తెలుగు అకాడమ్మ. ఐదవ ముద్రణ. 
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21. తెలుగు బోధ్నలో మాండలికాల వాడ్డక : అభివృద్ధి వ్యూహాలు 
మల్లోశ్ మంత్రి 

పిహెచ్. డ్డ. పరిశోధ్క విదాయరిి, తెలుగు శాఖ్, హైదరాబాదు విశవవిదాయలయం, హైదరాబాదు. 
<manthrimallesh@gmail.com> 

0. సంక్షిప్త ి
 భాష పరిణామ క్రమం, ప్రపంచీకరణ యుగంలో తెలుగు భాష ఎలా మనుగడ సాగిస్తుంద్ధ, అందుకు 
గల ఉపాయాలలో ఒకటైన్ తెలుగు బోధ్న్లో మాండలికాల వాడకం తెలుగు భాషాభివృద్ధికి ఎలా 
దోహ్దపడుతుంద్ధ. ఈ అంశానిా సమరిిసూు తెలంగాణ రాష్ట్ర (ఉత్ుర మండల) పాఠశాల తెలుగు వాచకాల 
ఆధారంగా ఉదాహ్రణలత నిరూపించే ప్రయత్ాం చేసాను. మాండలిక రచన్లు, నిఘంటువుల ఆవశయకత్ 
మొదలైన్ విషయాలను ఈ పత్రంలో వివరించాను. 
1. పర్థచయం  

మాన్వులు మొదట భావప్రసార సాధ్న్ంగా అనేక రకాలైన్ ఆంగిక చేషిలను, ధ్వనులను 
ఉపయోగించుకొని జీవించేవారు. త్దన్ంత్ర కాలంలో ఈ విధాన్ం వారి జీవిత్ంలోని వివిధాలైన్ 
భావోదేవగాలను, కోరికలను పంచుకోవడానికి అసమరింగా త్యారైంద్ధ. ఈ లోటును పూరించుకొనే క్రమంలో 
వారు పరసపర ఒపపందంత ఒక రకమైన్ భావప్రసార సాధ్న్యనిా ధ్వనుల రూపంలో సాధంచారు. ఈ ధ్వనుల 
సంపుటియ్య అరివంత్మైన్ ‘భాష’గా పరిణతి చెంద్ధంద్ధ. అంటే భాష శ్రామ్మక సంసకృతి, ఉత్పతిులో భాగంగానే 
సామూహిక వాగవయవహార శకిుని సంపాద్ధంచింద్ధ. భాష భావ వినిమయ సాధ్న్మగాక, సాంసకృతిక ప్రసరిణి 
కూడా. అటువంటి భాషను (ముఖ్యంగా సాినిక భాషలు) ప్రపంచీకరణ యుగానికి అవసరమైన్ విధ్ంగా ఎలా 
అభివృద్ధా చేస్తకోవాలో మన్ం అంచన్య వస్తకోవాలిసన్ అవసరముంద్ధ. ప్రపంచీకరణలో ఆంగో భాషాధపత్యం 
వలో సాినిక భాషలకు మనుగడ కషిసాధ్యమైతుంద్ధ. కనుక ప్రపంచీకరణ యుగంలో మన్ సాినిక భాష 
తెలుగును సంసకరించుకొని అభివృద్ధి ద్ధశగా పరుగులు ప్టిించే అవసరం నేడు ఏరపడ్డంద్ధ. ప్రస్తుత్ం 
“ప్రపంచీకరణ యుగంలో భాషాభివృద్ధి వ్యయహాలు : తెలుగు” సదస్తసలో ‘తెలుగు బోధ్న్లో మాండలికాల 
వాడుక : అభివృద్ధి వ్యయహాలు.’ అనే అంశంపై పత్ర సమరపణ చేస్తున్యాను. 
2. పత్ర నేపథ్ూం 

ప్రచీన్ కాలంలో తెలుగు భాష  గ్రాంథికంలో ఉండేద్ధ. గిడుగు రామూమరిు పంతులు మొదలైన్వారి 
ఉదయమాల వలో 20 వ శత్యబిా ప్రథ్మారింలో తెలుగు గ్రాంథిక భాష నుంచి వాయవహారిక భాషగా మారింద్ధ. 
దీనివలో తెలుగు భాష గొపప పరిణామం చెంద్ధంద్ధ. సాహిత్యంలో మాండలిక పదజాలానిా గ్రామయ 
పదజాలంగా/హాసయ పదజాలంగా న్నచంగా చూడబడాి, త్రావతి కాలంలో క్రమక్రమంగా సాహిత్యంలో 
మాండలిక రచన్లు వచాియి. ప్రథ్మ భాషలో బాషాబోధ్న్ అనే లక్ష్యనికి మాండలికాలత పాఠ్యంశాల 
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రచన్ అనే పదితి చాలా బలానిా చేకూరుస్తుంద్ధ. విదాయరిులోో విషయ వయకీుకరణ సామరాియనిా ద్ధవగుణీకృత్ం 
చేస్తుంద్ధ. మాండలిక పదజాలం సాహిత్యంలోకి రావడం, తెలుగు భాషా బోధ్న్లో మాండలిక పదజాలం 
వాడుక వలన్ తెలుగు భాషా పదజాలానిా ఎలా అభివృద్ధి చేస్తకోవచోి ఈ పత్రం దావరా తెలియజేసాును.  
3. పత్ర పర్థధి 

ప్రపంచ భాషలనిాంటికి మాండలికాలు దాదాపుగా ఉంటాయి. మన్ తెలుగు కూడా మాండలికాల 
సమాహారమ. అటువంటి మాండలికాలు తెలుగు భాష అభివృద్ధికి ఎలా తడపడుత్యయి. తెలుగు బోధ్న్లో వాటి 
అవసరం ఏమ్మటి? బోధ్న్లో మాండలిక పదజాల ప్రవశం సాధాయసాధాయలు-ఫలిత్యలు, మాండలికాల మధ్య 
అంత్రం త్గిొంచి పదకోశాల నిరామణాలు చేపటిి బోధ్న్/వివిధ్ రంగాలకు అంద్ధవవడం లాంటి విషయాలను 
ఈ పత్రం చరిిస్తుంద్ధ. 
 

భ్ద్రిరాజు కృషణమూరిుగారు వృతిుపరిశోధ్న్ ఆధారంగా తెలుగున్యడును (ఉమమడ్డ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో) 
న్యలుగు భాషామండలాలుగా విభ్జించారు. 1. పూరవ మండలం (శ్రీకాకుళ్ం, విజయన్గరం, విశాఖ్పటిణం 
జిలోాలు), 2. దక్షణ మండలం (రాయలసీమ జిలోాలు, నెలూోరు, ప్రకాశం జిలోాలు), 3. ఉత్ుర మండలం 
(తెలంగాణ ప్రంత్ జిలోాలు). ఈ ఉత్ుర మండల పరిధ ప్రస్తుత్ం తెలంగాణ రాష్ట్రంగా విభ్జించబడ్డంద్ధ. ఈ 
రాష్ట్రంలో పాఠశాల పరిధలో తెలుగు భాషా బోధ్న్లో మాండలిక పదాలను (తెలంగాణ) ఏ విధ్ంగా వాడ్డతే 
తెలుగును అభివృద్ధి చేస్తకోవచోి చెపపడం న్య పరిశోధ్న్ పత్ర పరిధ. పరిమ్మతీనూ. ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనూ 
ఒకోక జిలోాకు ఒకోక రకమైన్ మాండలికం ఉంద్ధ. కనుక, ఏక మొత్ుంగా పరిశీలించిన్పుడు ఉత్ుర మండల 
మాండలికంగా పిలవబడుతున్ా తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని మాండలికంలో మ్మగత్య మూడు మండలాల భాషత 
పోలిసేు వైవిధ్యం కనిపిస్తుంద్ధ. అదే సమయంలో ఈ ఉత్ురమండలంలోని వివిధ్ జిలోాల మాండలికాల మధ్య 
అనేక సారూపయత్లున్యాయి. కనుక, ఈ పత్రంలో ఉదహ్రింఛిన్ మాండలిక ప్రయోగాలు పలాన్య జిలోాకు 
చెంద్ధన్వి అని కాకుండా ‘ఉత్ుర మండలం’ మాండలికం అనే సూిల అవగాహ్న్త చరిించడమైంద్ధ.  ఈ 
విషయాలను చరిించటానికి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 1వ త్రగతి నుంచి 10వ త్రగతి వరకు 
త్యారుచేయించిన్ పాఠయ పుసుకాలను ముఖ్యమైన్ ఆధారాలుగా గ్రహించాను. 
4. తెలుగు పాఠ్ూంశాల బోధ్నలో మాండలికాల వాడ్డక 

ఈ పాఠయపుసుకాలలో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కొంత్ మరకు మాండలిక పదాలను పరిచయం 
చేస్టంద్ధ. వటిని రెండు విభాగాలుగా చేసాను. 1. పాఠయపుసుకాలలో చేరిిన్ మాండలిక పదాలు ఎలా ఉన్యాయి 
వాటి అరాిలు, ప్రయోగ వాకాయలు. 2. పాఠయపుసుకాలలో చేరాిలిసన్ మాండలిక పదాలు. వాటి అరాిలు ప్రయోగ 
వాకాయలు. 
గమనిక: పు: = పుట సంఖ్య, 1వ, 2వ,...... = తెలుగు వాచకాలు. 1వ త్రగతి నుండ్డ 10వ త్రగతి వరకు. 
4. 1. పాఠూపుసికాలలో చేర్థిన మాండలిక పద్యలు 
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మూకుడు = కడాయి (పు: 15. 1వ) 
మైదాకు = గోరింటాకు (పుట: 15. 1వ) 
తొవవల = దారిలో. “నువు పోయ్య తొవవలో శన్గ పోయింతు” (పు: 38. 1వ ) 
గుడాలు = ఉడకబెటిిన్ ధాన్యపు గింజలు. “అమమ అన్ప గింజలత గుడాలు చేస్తున్ాద్ధ” (పు: 43. 1వ) 
న్యయన్ = న్యన్ా. “న్యయన్ ఇంటికి వచిిండు” (పు: 47. 1వ) 
దుంకుదాం = దూకుదాం (పు: 53. 1వ) 
 
గీత్ల అంగి = గీత్ల చొకక. “చినోాడమామ చినోాడు 

అలోరి చేసే చినోాడు 
కొయయకు ఉన్ా గీత్ల అంగిని 
కోరిక తని తొడ్డగిండు” (పు: 81. 1వ) 

 
తొడ్డగిండు = తొడ్డగాడు/ధ్రించాడు. “చినోాడమామ చినోాడు 

అలోరి చేసే చినోాడు 
కొయయకు ఉన్ా గీత్ల అంగిని 
కోరిక తని తొడ్డగిండు” (పు: 81. 1వ) 

బువవ = అన్ాం 
“స్టకుకడూ బువవస్ట స్టరిపలెోం తమ్మ 
కాకరా పువవస్ట గంగాళ్ం తమ్మ.” (పు: 63. 2వ) 
గుమ్మమ = ధాన్యం నిలువ ఉంచుకోవటానికి ఉపయోగించుకొనే ప్దా మటిికుండ. (పు: 69. 2వ) 
ద్ధమ్మమస = కంకర, మనుా మొదలైన్ వానిని గటిిపఱచుటకు ఉపయోగించు సాధ్న్ము. (పు: 69. 2వ) 
 
దోస్తులు = సేాహితులు. “రాము త్న్ దోస్తులత చెండాట 

ఆడుతున్యాడు. ఇంత్లో చెండు 
ఎగిరిపోయి చెటుితొర్రలో పడిద్ధ (పు: 73. 2వ) 

చెండు = బంతి. “చెండు కోసం రాము 
చెటుి తొర్రలో చెపుప ప్టిాడు 
చీమలు కుటిాయి.” (పు: 73. 2వ) 

 
పబబతి = వడుకోవడం (పు: 75. 2వ) 
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మత్ుడ్డ = చెరువులో ఎకుకవైన్ న్నరు పొరలి పోవుటకు కటికు పలోముగా నున్ా చివర ఏరపఱచిన్ రాతి కటిడము. 
(పు: 81. 2వ) 
ఎకకబుడి్డ = దీపం  (పు: 81. 2వ) 
అగొువ = చవక, త్కుకవ ధ్ర (పు: 82. 2వ) 
గటక = జొన్ాలత చేసే సంగటి వంటిద్ధ (పు: 92. 2వ) 
పైలంగ = జాగ్రత్ుగ. “పడగ విపిపన్ బాటసారి పైలంగ పోత్యడు.”  (పు: 96. 2వ) 
కీస = జేబు. (పు: 127. 2వ) 
 
బిరాన్ = తొందరగా. “బీడు భూములన్నా వాన్దేవుడా 

బిరాన్ త్డావలె వాన్దేవుడా.” (పు: 25. 3వ) 
 
ఉరికురికి = పరుగ్నతుుకుంట. “ఊస్తలాడే మూగ 

ల్లగదూడను పిలువ 
ఉరికురికి వచిింద్ధ 
దరిజేరి నిలిచింద్ధ.” (పు: 67. 3వ) 

పత్ంగి = గాలిపటం. (పు: 71. 3వ) 
కొర్రమటి = కొరమను (ఒక రకమైన్ చేప). (పు: 99. 3వ) 
గుంజిరి = లాగిరి. “చిన్ాపిలోలు ఎకకగా గుంజిరి” (పు: 122. 3వ) 
దూప = దపిపక. “తొవవలో దానికి బాగా దూపైంద్ధ.” (పు: 126. 3వ) 
ఆసరా = తడు. (పు: 132. 3వ) 
జాగా = సిలం. (పు: 46. 4వ) 
 “ఎనుకట = పూరవం, “బావులలో న్నళ్ళ కొరకు పీటోకు ఫీటుో మ్మషన్ోను భూమ్మలోకి ద్ధంచవటిిరి” (పు: 124. 
6వ) 
దేవులాడు = వెతుకు. (పు: 41. 7వ) 
సొకకం = దోషంల్లని/కల్లుల్లని (పు: 41. 7వ) 
4.1.1. సామెత్లు/జాతీయాలు 
“దంచిందానికి బుకికందే కూలి.” (పు: 41. 7వ) 
ఏవైన్ ధాన్యయలు దంచడానికి కూలికి వెళ్ళళన్పుపడు, కూలి ఎకుకవగా ఇవవకపోతే ఆ సమయంలో తిన్ా ధానేయల్ల 
కూలిగా భావించడం. 
“ఉపవాసముంటె అపుపదీరద్ధ. ఊపిరిత బొర్ర ప్రగద్ధ.” (పు: 41. 7వ) 
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అపుప ఉన్ాదని ఉపాసముండ్డ ఖ్రుి త్గిొసేు అపుప తీరదు. గాలి పీలుికున్ాంత్ మాత్రాన్ పొటి ప్ంచల్లం 
“పొతుులపని స్తఖ్ం ఒంటిగ తిండ్డస్తఖ్ం” (పు: 41. 7వ)  
పని చేసేటపుపడు ఉమమడ్డగా ఇత్రులత కలిస్ట చేసేు స్తఖ్ంగా ఉంటుంద్ధ. తిండ్డ విషయానికొసేు ఒంటరిగ 
తిన్టమ మంద్ధదంటారు. 
 “గుమ్మమనిండ గింజలుండాలె గూటాలోలె బిడిలుండాలె.” (పు: 13. 9వ) 
ప్దా మటిికుండ నిండా గింజలుండాలె. గటిిగా బిడిలుండాలె 
“ఎనుగర్ర (వెనుాకర్ర) బలముండె ఎనిా వాసాలైన్ ఎకికయయచుి.” (పు: 13. 9వ) 
ఇంటికి వెనుాకర్ర బలంగా ఉంటె ఎనిా వాసాలైన్య ప్టివచుి. ఈ విధ్ంగా మ్మగత్య వాటికి కూడా 
అన్వయించుకోవచుి.  
కడుపు కుటకుట = ఓరవల్లనిత్న్ం (పు: 13. 9వ) 
న్లిోకుటో్లడు = బయటికి కనిపించకుండా హానిచేసేవాడు.” (పు: 13. 9వ) 
ఎనేాషాల్లస్టన్య కూటికే ఎనేాండుో బతికిన్య కాటికే (పు: 13. 9వ) 
కూటికోసం కోటి విదయలు అన్ాటుి. ఎనిా రకాలుగా బతికిన్య తిన్డం కోసమ. ఎనిా రోజులు బతికిన్య 
మరణించక త్పపదు. 
4. 2. పాఠూపుసికాలలో చేరాిలిసన మాండలిక పద్యలు 
పాఠశాల = బడ్డ (పు: 31. 1వ) 
ప్ండో్డ కూతురు = ప్ండో్డ పిల ో. “ప్ండో్డ కూతురు వలికి ఉంగరం ఉంద్ధ.” (పు: 33. 1వ) 
గుడాలు = = ఉడకబెటిిన్ గింజలు. “అమమ అన్ప గింజలత గుడాలు చేస్తున్ాద్ధ” (పు: 43. 1వ)  
వంద= నూరు (పు: 59. 1వ) 
టౌను = పటిణం/పటాం. “టౌనుకు పోదాం రండ్డ.” (పు: 114. 1వ) 
పొటేిలు = మకపోతు/గొర్రెపోతు (పు: 92. 2వ) 
మఘాలు = మబుబలు (పు: 27. 3వ) 
వరాషలు = ఆన్లు (పు: 78. 3వ) 
భారత్దేశంలో ఇత్ర ప్రంత్యలలో ఇటోా పూలతని పండుగ చేస్తకొనే సందరాభలు త్కుకవ (పు: 103. 3వ) 
వెళాళలి = పోవాలి. “త్ముమలారా మన్మంత్య 

త్పపక వెళాళలిరా” (పు: 109. 3వ) 
మధ్య = న్డుమ. “రోడుి మధ్యలో న్డుస్తున్ా చెటుిను  

చూస్ట అందరు తికమక పడాిరు” (పు: 126. 3వ) 
గుమమం = గలుమ/గనుమ (పు: 45. 4వ) 
ప్రవశసు = జొర్రుత్. “నేను నిజామాబాద్ జిలోాలోని కందుకురిు దగొర తెలంగాణలో ప్రవశసు” (పు: 93. 4వ) 
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గదులు = అర్రలు. “గదులలోన్ రంగైన్ బొమమలున్ావ కురీిలు మంచాలు బలోలున్ావి” (పు: 102. 4వ) 
ఎదుట =ఎదురుంగ. “అనిాటికన్యా పిలిోకి ఎదుటనున్ా ఎలుకపిలో రుచిగా నున్ాటుోతచె దానినె తినుటకు 
చూచె. (పు: 103. 4వ) 
 
పైన్ ప్పర్కన్ా (4.1, 4.2 లో) మాండలిక పదాలను పరిశీలిస్తున్ా క్రమంలో నేను గమనించిన్ విషయాలు: 
1. తెలుగు ప్రంత్ంలోని ఉత్ుర మండలం (తెలంగాణ రాష్ట్రం) లోని పాఠయ పుసుకాలలోని పాఠ్యంశాలలో 
కొంత్మరకు మాండలిక పదజాలానిా చేరాిరు. 1వ త్రగతి నుంచి 5 వ త్రగతులలో కాసు ఎకుకవగాను, ఆపై 
త్రగతులలో త్కుకవగానూ చేరాిరు. 2. కొనిా పాఠ్యంశాలలో పదయ భాగం మాండలిక పదాలత ఉండ్డ 
త్యత్పరాయలు/భావాలు మాత్రం ప్రమాణికంలో ఉండడం కనిపస్తుంద్ధ. అలా కాకుండ పదాయనికి భావం కూడా 
మాండలికంలో చెపిప, అవసరమైతే ఆ పదాలకు అరాినిాసేు బాగుంటుంద్ధ. 3. మరికొనిా పాఠ్యంశాలలో 
క్రియలు మాత్రమ మాండలికంలో ఉన్యాయి. 4. తెలుగు వాచకాలలో వివిధ్ ప్రక్రియలను పరిచయం చేయాలిస 
ఉంటుంద్ధ కాబటిి అనిా చోటో మాండలిక పదాలను చేరేి అవకాశం కలగదు. ఉపవాచకాలలో మాత్రం 
అవసరం ఉండదు కాబటిి ప్రమాణికంలో ఉన్ా పాఠ్యంశాల కంటే మాండలికంలో ఉండే వాటిని పరిచయం 
చేసేు మంచిద్ధ. ఇలా చేయడం వలో తెలుగుకు అదన్ంగా నూత్న్ పదజాలం చేరి వృద్ధి పొందుతుంద్ధ. 
 5. మాండలిక రచనలు, నిఘంటువుల ఆవశూకత్ 

తెలుగు వయవహార ప్రంత్ంలో వివిధ్ మండలాలోో వస్తున్ా రచన్లను ఆయా ప్రంత్ వాస్తలు మాత్రమ 
పూరిుగా అవగత్ం చేస్తకోగలుొతున్యారు. వటిలోని మాండలిక పదజాలానిా, వాయకరణ నియమాలను 
కోశాలుగా, వాయకరణ గ్రంలులుగా (మూడవ విభాగంలో ప్పర్కన్ా విధ్ంగా) నిరిమంచిన్పుపడు ఆయా 
మండలాల వారికి మాండలిక పదజాలం స్తలభ్ంగా అరిం అవుతుంద్ధ. ప్రసార మాధ్యమాలైన్ ఎలకాానిక్స, 
ముద్రణా వయవసిల దావరా మాండలిక పదజాలానిా వాయపిులోకి తీస్తకరావచుి. “కావాయలు ల్లదా రచన్లు, అటు 
సమాచార నిధ రూపంలోనూ, వాటిని విన్గలిగే సౌకరయం ఉన్ా పదితులలోనూ సంగణకాలపై న్మోదు 
చేయాలి. చద్ధవిన్ పాఠ్నిా ల్లదా సమాచారానిా న్మోదు చేస్ట అటు రాత్లో చూపుతూ, ఇటు విన్గలిగే 
వెస్తలుబాటును ఇచేి పదితిలో తెలుగు సమాచార నిధులు రూపొంద్ధంచాలి. సంప్రదాయ ముద్రణ పదితిలో 
కాకుండా ఎపపటికపుపడు మారుపలు, చేరుపలకు అనుగుణంగా ఉండేటుిగా చలన్శీల సమాచార నిధులుగా, 
నిఘంటువులుగా వటిని రూపొంద్ధంచుకోవాలి.” (పవన్ కుమార్, పమ్మమ (రచయిత్) ఉమామహేశవరరావు, 
గారపాటి. (సంపా). 2012: 195) అంత్రాాలం సహాయంత విటిని జన్బాహుళ్యంలోకి తీస్తకెళ్ళవచుి. 
త్దావరా మాండలిక పదజాలంత కూడ్డన్ తెలుగు బృహ్త్ నిఘంటువు, వాయకరణ గ్రంలులను నిరిమంచవచుి. 
అందుకొరకు మన్ం మాండలిక రచన్లను ప్రోత్సహించాలిసన్ అవసరం ఉంద్ధ. “మాండలిక భాషని 
ప్రోత్సహించకపోతే ప్రజా సాహిత్యం రూపొందదు. ప్రజల్ల రచయిత్లు కావాలి. ప్రజలకోసం రచయిత్లు 
సాహిత్యయనిా సృష్టించడం కన్యా వారినే రచయిత్లుగా చేయడం కిోషిమైన్య అనివారయమ.” (తిరుమలరావు, 
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జయధీర్ (ముందుమాట), ప్రభాకర్, ఎ.కె. 2002: xiii). ఇలా చేయడం వలో ప్రజా సాహిత్యంతపాటు 
మాండలిక పద సంపద వస్తుంద్ధ. త్దావరా బోధ్న్లో ప్రవశప్టిి తెలుగు అభివృద్ధికి తడాపటును 
అంద్ధవవవచుి. 
6. ముగంపు 
 తెలుగు పాఠ్యంశాల బోధ్న్లో మాండలికాల వాడకం అనివారయం. కాని మన్ం బోధ్న్లో వాడే 
పదజాలం విదాయరిులకు తొందరగా అరిం కాకపోవచుి. అదేవిధ్ంగా ఇన్యాళ్ళళగా ప్రమాణికంలో వాడుతున్ా 
పదాలను, అన్యదేశయ పదాలు తెలుగులో ఇమ్మడ్డ సహ్జత్యవనిా పొంద్ధన్వాటి సాిన్ంలో మాండలిక పదజాలం 
ఇబబంద్ధగా అనిపించవచుి. కారణం సహ్జత్యవనిా పొంద్ధన్ అన్యదేశాయల్ల పలకడం, గురుు ప్టుికోవడం 
స్తలభ్ంగా ఉంటుంద్ధ. అయిన్య మన్ం చేసే ప్రయత్ాం విరమ్మంచకూడదు. మన్ం 100 పదాలను చేరిిన్పుడు 
10 పదాలు వాడకంలోకి వచిిన్య మన్ం విజయం సాధంచవచుి. క్రమక్రమంగా అనేక మాండలిక పదాలు 
చేరి ప్రపంచీకరణ యుగంలో తెలుగు అభివృద్ధివైపు అడుగులు వసే అవకాశం ఏరపడుతుంద్ధ. 
 తెలంగాణ రాష్ట్ర పాఠయ పుసుకాలోో ఆంధ్రప్రదేశ్ మాండలికాలను, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర పాఠయ పుసుకాలో ో
తెలంగాణ మాండలికాలను ప్రవశప్టిడంవలో తెలుగు భాష మరింత్ అభివృద్ధి చెందుతుంద్ధ. 
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<ravi.hcu32@gmail.com> 

 
0. సంక్షిప్త ి

తెలుగు భాషాభివృద్ధిలో భాగంగా తెలుగు మాధ్యమంలో అరిశాస్త్ర బోధ్న్ ఆవశయకత్ను ఈ పత్రం 
వివరిస్తుంద్ధ. అరిశాసాానిా తెలుగు మాధ్యమంలో బోధంచవలస్టన్ అవసరం ఏమ్మటి? దానివలో కలిగే 
ప్రయోజాన్యలు ఏమ్మటి? అందుకు చేయవలస్టన్ కరువయం ఏమ్మటి? అనేవి ఈ పత్రంలోని ప్రధాన్యంశాలు. 
తెలుగులో అరిశాసాానిా బోధస్తున్ా త్రుణంలో కలిగే భాషాపరమైన్ సమసయలు ఏంటి? వాటిని ఏ విధ్ంగా 
అధగమ్మంచాలి? వంటి విషయాలు కూడా ఈ పత్రంలో చరిించబడాియి. 
1. పర్థచయం 

సామాజిక శాసాాలలో ఎకుకవ ఆదరణ ఉన్ాశాస్త్రం అరిశాస్త్రం. ఇద్ధ కేవలం సామాజిక శాసాాలలోనే 
కాక, ప్రపంచ వాయపుంగానే ఎకుకవ ఆదరణ ఉన్ా శాస్త్రంగా ప్పరు గణించింద్ధ. మాన్వుని దైన్ంద్ధన్ జీవిత్మంత్య 
ఏదో రకమైన్ ఆరిికవిషయాలతనే ముడ్డపడ్డ ఉంటుంద్ధ. అలాంటి ప్రతి విషయమూ అరిశాస్త్రంలో భాగమ. 
అందుకే అరిశాసాానికి సమాజంత చాలా దగొర సంబంధ్ం ఉంద్ధ. 

 
ప్రపంచీకరణ ప్రభావం వలో తెలుగు మనుగడ ప్రశాారికంగా త్రుణంలో తెలుగును కాపాడటానికి 

చేయవలస్టన్ కారయక్రమాలోో మొటిమొదటిద్ధ ‘తెలుగు మాధ్యమంలో విదాయబోధ్న్’ చేయడం. అద్ధ ఒక 
ఉత్కృషిమైన్ విధాన్ం. అనిా శాసాాలను తెలుగు మాధ్యమంలో బోధంచడం, తెలుగులో అంద్ధంచడం ప్రప్రథ్మ 
విధ. అయితే, భౌతిక, రసాయన్, జీవశాసాాల వంటి శాస్త్ర విషయాలను, సాంకేతిక రంగాలకు సంబంధంచిన్ 
అంశాలను తెలుగు భాషలో అంద్ధంచడం ఎంత్ అవసరమో, సామాజిక శాసాాలను తెలుగులో అంద్ధంచడం 
అంత్కంటే ఎకుకవ అవసరం. అలా చెయయడం మూలంగా ఇటు తెలుగు భాషకు, అటు ఆయాశాసాాలకు 
మొత్ుంగా సమాజానికి ఎంత ఉపకరిస్తుంద్ధ. 
2. అరిశాస్త్రం ఆవశూకత్ 

తెలుగు మాధ్యమంలో బోధ్న్ కొన్సాగించే సందరభంలో సమాజ అవసరాలను కూడా దృష్టిలో 
ప్టుికోవాలి. ప్రపంచీకరణ యుగంలో తెలుగు భాషాసాహిత్యయలను చదవడంతపాటు తెలుగు మాధ్యమంలో 
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చదవడం వలో కూడా ఉదోయగ అవకాశాలు రావడం ల్లదు అనే అనుమాన్ం సమాజంలో బలంగా 
న్యటుకుపోయింద్ధ. అద్ధ అపోహ్ అని నిరూపించాలి. తెలుగు మాధ్యమంలో చదవడం వలో కలిగే 
ప్రయోజన్యలను కూడా తెలియజేయాలి.   

విదాయరంగంలో ఉన్ా ప్రధాన్మైన్ అవసరం ఉదోయగం. దానిని దృష్టిలో ప్టుికొని ఏయ్య శాసాాలలో 
ఎకుకవ ఉదోయగ అవకాశాలు ఉన్యాయో గురిుంచాలి. వాటికి ఎలాగూ ఆదరణ ఉంటుంద్ధ కాబటిి ఆ శాసాాలను 
తెలుగు మాధ్యమంలో అంద్ధంచడం మీద ఎకుకవ దృష్టి ప్డ్డతే ఫలిత్ం కూడా ఎకుకవగానే ఉంటుంద్ధ. అందుకే 
శాస్త్ర, సాంకేతిక రంగాలను మ్మన్హాయిసేు అంతే సాియిలో ఆదరణ ఉన్ా శాస్త్రం, పైగా ఉదోయగ అవకాశాలు 
కూడా ఎకుకవ ఉన్ా శాస్త్రం అరిశాస్త్రం. మాన్వయ, సామాజికశాస్త్ర పటో న్యన్యటికీ ఆసకిు, ఆదరణ 
సన్ాగిలుోతుంటే అరిశాస్త్రంలో మాత్రం అధ్యయన్ం, ఆదరణ ప్రుగుతున్యాయి.  కాబటిి దానిని విశ్లోష్టంచడం 
ఈ పత్రం యొకక ప్రధానోదేాశయం. 

  
అరిశాస్త్రం అని సూిలంగా చెపుపకొన్ాపపటికీ అందులో  1. ఆరిిక అరిశాస్త్రం (Financial 

Economics), 2. వయవసాయ అరిశాస్త్రం (Agricultural Economics), 3. ప్రజా అరిశాస్త్రం (Public 
Economics) వంటివి ప్రధాన్ విభాగాలు. ఈ మూడు విభాగాలు  నేరుగా సమాజానిా ప్రభావిత్ం చేస్తున్యాయి. 
సూిలంగా ఈ మూడ్డటిని కలిపి సంక్షేమ అరిశాస్త్రం (welfare economics)లో భాగంగా చెపపవచుి.  ఏ 
సమాజమైన్య సంక్షేమం అనే సూత్రంత ముడ్డపడ్డ న్డుస్తుంద్ధ కాబటిి కేవలం మన్ సమాజాలలోనే కాక 
ప్రపంచం మొత్యునిా ఈ మూడు విభాగాలు ప్రభావిత్ం చేస్తున్యాయి. కాబటిి రోజురోజుకీ వటికి ఆదరణ 
ప్రుగుతుందే త్పప త్గొే అవకాశం ల్లదు. 
2.1 ఆర్థిక అరశిాస్త్రం(Financial Economics) 

అరిశాస్త్రంలోనే ఎకుకవ అధ్యయన్ం, అవకాశాలు ఉన్ా విభాగం ఇద్ధ. వరుక వాణిజయ విషయాలు, 
ప్టుిబడ్డ, సాిక్స మారెకట్స,  బీమా (insurance)... మొదలైన్వన్నా ఇందులో భాగం. ప్రపంచీకరణ యుగంలో, 
ప్రైవటు సంసలిు ఎకుకవవుతున్ా దశలో దేశ ఆరిిక వయవసి అంత్య కూడా వటి ఆధారంగానే న్డుస్తుంద్ధ. 
అందుకే ఈ విభాగానికి ఎకుకవ ఆదరణ లభిస్తుంద్ధ. అయితే, ఆరిిక అరిశాస్త్ర బోధ్న్ ప్రస్తుత్ం విశవవిదాయలయ 
సాియిలోనే కొన్సాగుతంద్ధ. ద్ధగువ త్రగతులోో ఈ శాస్త్ర అధ్యయన్ం ఇంకా ప్రవశప్టిల్లదు. 
2. 2 వూవసాయ అరిశాస్త్రం (Agricultural Economics) 

వయవసాయ ఆధారిత్మైన్ భారత్దేశం వంటి దేశాలకు ఎకుకవ ఉపకరించే అరిశాస్త్ర విభాగం ఇద్ధ. 
వయవసాయ పరాయవరణం- సహ్జ వన్రులు, ఆహార ఉత్పతిు- వినియోగం, సాగు... వంటి విషయాలు ఇందులో 
ప్రధాన్ం. కేవలం స్టదిాంత్యలకే పరిత్మం కాక, అనువరున్కు ఇందులో అవకాశం ఎకుకవ. ఇద్ధ కొంత్ వరకు 
డ్డగ్రీ, ఇంటర్ సాియిలో బోధంచబడుతంద్ధ. 
2. 3 ప్రజా అరిశాస్త్రం (Public Economics) 
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ప్రతి దేశానికీ అవసరమైన్ విభాగం ఇద్ధ. ఇద్ధ శాస్త్రంగా అంత్గా అభివృద్ధి చెందకపోయిన్య, 
ఇందులోని విషయాలత ప్రజలకు నేరుగా సంబంధ్ం ఉంటుంద్ధ. ప్రభుత్వపు ఖ్రుిలు, పనుాలు, ప్రభుత్వ 
పథ్కాలు, విధాన్యలు... మొదలైన్వన్నా ఇందులో భాగం. దీనిని అడపాదడపా బోధస్తున్యారే త్పప పూరిు 
సాియిలో ల్లదు.  ప్రధాన్ంగా ఈ మూడు విభాగాలు సమాజంత ముడ్డపడ్డ ఉండడం వలో, సమాజానికి 
వాటిత అవసరం ఎకుకవ ఉండడంవలో విదాయరిులు వటిపై ఎకుకవ దృష్టి ప్డుతున్యారు. ఈ మూడు విభాగాలు 
విశవవిదాయలయ (పి. జి.) సాియిలో మాత్రమ బోధంచబడుతున్యాయి. ఇంత్టి ఆదరణ ఉన్ా విభాగాలను నేటి 
అవసరాలకు అనుగుణంగా డ్డగ్రీ సాియిలో, ఆ ద్ధగువసాియిలో పాఠ్యంశాలుగా అంద్ధంచాలి. వాటి పట ో
ఆవగాహ్న్ కలిగించి, వాటిని అధ్యయన్ం చేసేు కలిగే ప్రయోజన్యలను వివరించాలి. 
 

మన్ పొరుగురాష్ట్రమైన్ ఒడ్డశాలో డ్డగ్రీసాియిలోనే సాాత్కోత్ుర సాియి అరిశాస్త్ర పాఠ్యంశాలను 
బోధస్తున్యారు. అద్ధ కూడా మాత్ృభాషలో. దాని వలో ఆ విదాయరిులు స్తలభ్ంగా విషయంపై పటుి 
సాధంచగలుగుతున్యారు. జాతీయ, అంత్రాాతీయ సాియి విశవవిదాయలయాలోో ప్రవశం పొందగలుతున్యారు. 
త్రువాత్ వారు డ్డగ్రీలో మాత్ృభాషలో నేరుికొన్ా విషయాలనే పి. జి. సాియిలో ఆంగో మాధ్యమంలో మళ్లళ 
చదవడంవలో అటు చదువులోనూ, ఇటు ఉదోయగ అవకాశాలను పొందడంలోనూ ముందుంటున్యారు. 

 
ఇపపటికీ త్మ్మళ్న్యడులో ప్రథ్మ్మక విదయ అంత్య త్మ్మళ్ మాధ్యమంలోనే కొన్సాగుతంద్ధ. అద్ధ ఒక 

త్పపనిసరి విధ. ఉన్ాత్ విదయను కూడా త్మ్మళ్మాధ్యమంలో అధ్యయన్ం చేసే వారే అకకడ ఎకుకవ. పైగా కొనిా 
విశవవిదాయలయాలు ఆంగోమాధ్యమంతపాటు, త్మ్మళ్మాధ్యమంలో కూడా బోధస్తున్యాయి. త్మ్మళ్ 
భాషాసాహిత్యయలను, వివిధ్ శాసాాలను త్మ్మళ్ మాధ్యమంలోనూ అధ్యయన్ం చేస్తున్ా విదాయరిులకు 
త్మ్మళ్న్యడు ప్రభుత్వం ఆరిిక సహాయానిా కూడా అంద్ధస్తుంద్ధ. అందుకే 2011 జన్యభా లెకకల ప్రకారం 
త్మ్మళ్న్యడు 80.33% అక్షరాసయను సాధంచగలిగింద్ధ.  త్మ్మళ్ మాధ్యమంలో అరిశాసాానిా అధ్యయన్ం 
చేస్టన్వారికి అవకాశాల్లమీ త్గిొపోల్లదు. ప్రస్తుత్ గవరార్ త కలిపి భారతీయ రిజర్వ బాయంక్స గవరారోు 24 
మంద్ధ. అందులో మొదటి ఇదారు విదేశీయులను మ్మన్హాయిసేు, 22 మంద్ధలో ఏడుగురు త్మ్మళ్న్యడుకు 
చెంద్ధన్వారు కాగా, అందులో  ఆరుగురు త్మ్మళ్మాధ్యమంలో అరిశాసాానిా అధ్యయన్ం చేస్టన్వారే. అలాగే 
ఇపపటివరకూ తెలుగు రాషాాల నుంచి ముగుొరు (మైదవోలు న్రస్టంహ్ం, వై. వి. రెడ్డి, దువ్యవరి స్తబాబరావు 
ఆర్. బి. ఐ. గవరారోుగా చేశారు. వారు ముగుొరూ ప్రథ్మ్మక విదయన్ంత్య తెలుగు మాధ్యమంలోనే 
కొన్సాగించారు. 
 

పైన్ ప్పర్కన్టుిగా ఒడ్డశా, త్మ్మళ్ రాషాాలను ప్రేరణగా తీస్తకొని మన్ రెండు తెలుగు రాషాాలలో 
అనిాశాసాాలను తెలుగు మాధ్యమంలో బోధంచడంతపాటు, ఆదరణ ఉన్ా అనిా శాసాాలను త్పపనిసరిగా 

<177-414>

http://www.languageinindia.com/


Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930 – 2940 17:2 February, 2017.  
Language Development Strategies in the era of Globalization: Telugu.  
National Seminar Proceedings. Editor – Dr. Pammi Pavan Kumar  

 199 

 

తెలుగులోనే బోధంచాలి. అలాగే పైన్ ప్పర్కన్ా మూడు అరిశాస్త్ర విభాగాలను డ్డగ్రీసాియిలో పాఠ్యంశాలుగా 
ప్రవశప్టిాలి. దానిని మొత్ుం తెలుగు మాధ్యమంలోనే బోధంచాలి. 
3. తెలుగుమాధ్ూమంలో అరిశాస్త్ర బోధ్న, తెలుగు అభివృద్ధి వ్యూహాలు 

తెలుగు మాధ్యమంలో విదాయబోధ్న్ అంటేనే అనేక సమసయలు త్లెతుుత్యయి. అటువంటిద్ధ అరిశాస్త్ర 
బోధ్న్ మరింత్ కషిం. 

 
1. తెలుగు మాధ్యమంలో అరిశాస్త్రం అనేసరికి త్లిోదండ్రులు, విదాయరిులు స్తముఖ్త్ చూపించరు. 
అలాంటివారికి ఒడ్డశా, త్మ్మళ్న్యడు రాషాాలను ఉదాహ్రణగా చూపించాలి. మాత్ృభాషలోనే చద్ధవి ఆర్. బి. 
ఐ. గవరారో సాియికి చేరుకొన్ావారిని, అనేక ఆరిిక శాఖ్లోో ప్దా ప్దా అధకారులుగా కొన్సాగుతున్ావారిని 
ఆదరశంగా చూపించాలి. 

  
2. ఈ అరిశాసాానికి ఉన్ా ఆదరణను బటిి విదాయరిులు తెలుగు మాధ్యమంలో చదవడానికి స్తముఖ్ంగా ఉన్యా, 
సంబంధత్ సమాచారం, ముఖ్యంగా ఆరిిక అరిశాస్త్ర విషయం అంత్య ఆంగోంలోనే అందుబాటులో ఉంద్ధ త్పప 
తెలుగులో ల్లదు. మొటిమొదట భారతీయ భాషలోోనూ, ఆంగోంలోనూ అందుబాటులో ఉన్ా అరిశాస్త్ర 
సమాచారన్ాంత్య తెలుగులోకి అనువాదం చెయాయలి. 
 
3. అలా తెలుగులోకి అనువాదం చేస్తున్ా త్రుణంలో కొనిా అనువాద సమసయలు ఎదురవుత్యయి. అవి;ఎ. 
పారిభాష్టక పదాల కొరత్. Financial economicsని తెలుగులోకి అనువాదం చేసేటపుపడు Financial 
economics అనే పదానికి తులయమైన్ తెలుగు పదం ఏంటి? అనేద్ధ ప్రధాన్మైన్ సమసయ. దానిని ఈ పత్రంలో 
ఆరిిక అరిశాస్త్రంగా పరగణించడం జరిగింద్ధ. తెలుగు భాష న్యన్యటికీ విసురిస్తున్ాపపటీ పారిభాష్టక పదాల 
కొరత్ మాత్రం తీరడంల్లదు. ఈ సమసయను అధగమ్మంచడానికి తెలుగు అనువాదకులు సంసకృత్భాష 
సహ్కారంతపాటు, న్యలుగు మండలాల తెలుగు మాండలిక పదాల సహాయం తీస్తకోవడం చాలా అవసరం. 
బి. వయవసాయ అరిశాస్త్ర విషయాలు ఆయా దేశాల పరిస్టతిులకు త్గిన్టిుగా ఉంటాయి. వాటిని మన్ దేశ 
పరిస్టితులకు, వయవసాయ విధాన్యలకు త్గిన్టిుగా మారుికోవాలి. అంతేకాకుండా ఆయా దేశాలు వయవసాయ 
రంగంలో సాధంచిన్ పురోగతిని, వినూత్ా విధాన్యలను త్పపకుండా అనువద్ధంచాలి.స్ట. ప్రజా అరిశాస్త్రం 
పూరిుగా ఏ దేశానికి ఆ దేశానికి పరిమ్మత్ం. ఒక దేశ ప్రభుత్వ విధాన్యలు, సంక్షేమ పథ్కాలు, పనుాలు, ఖ్రుిలు 
ఇత్ర దేశాలత పోలిడానికి సరిపోవు. భారత్దేశ ప్రజా అరిశాస్త్రం భారత్దేశానికే పరిమ్మత్ం కాబటిి దానిని 
మన్మ అభివృద్ధి చేస్తకోవాలి. అవి ఆంగో, హిందీ భాషలలో ఉంటే వాటిని జాగ్రత్ుగా అనువాదం చెయాయలి.  
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ఒకపుపడు డ్డగ్రీసాియి వరకు అరిశాస్త్ర బోధ్న్ తెలుగు మాధ్యమంలోనే ఉండేద్ధ. కాన్న అపుపడు అరిశాస్త్ర 
అధ్యయన్ం త్కుకవ. విషయం కూడా తెలుగులో చాలా త్కుకవ అందుబాటులో ఉండేద్ధ. అయిన్య అధ్యయన్ం 
త్కుకవ కావడం వలో ఉన్ా సమాచారం సరిపోయ్యద్ధ. ఇపుపడు ఆ పరిస్టితి ల్లదు. ప్రపంచీకరణ ప్రభావంత ఈ 
సాంకేతిక యుగంలో బహుళ్జాతి సంసిలు పుటగిొడుగులోా పుటిుకొసూు దేశదేశాల విసురిస్తున్యాయి. ఆయా 
దేశాల ఆరిిక వయవసి మీద ప్రభావం చూపుతున్యాయి. ఇటువంటి త్రుణంలో అరిశాస్త్రం చిలవలుపలవలుగా 
విసురిస్తుంద్ధ. దాని అవసరం ప్రతి దేశంలోనూ ప్రుగుతంద్ధ. అందుకే తెలుగు రాషాాలలో మునుపటిత 
పోలిసేు అధ్యయన్ం ప్రిగింద్ధ. సమాచారం కొరత్ మాత్రం తెలుగులో చాలా ఉంద్ధ. 

 
అరిశాసాానికి సంబంధంచిన్ సరవ విషయాలను తెలుగులోకి అనువాదం చేయాలి. ఇత్ర దేశాల 

ఆరిికాభివృద్ధి విధాన్యలను, వయవసాయ అరిశాస్త్ర విషయాలలో వినూత్ామైన్ వాటిని తెలుగులో విదాయరిులకు 
త్పపకుండా బోధంచాలి. వారి దావరా సమాజానికి అంద్ధంచాలి. వయవసాయ ఆధారమైన్ ప్రంత్ంలో, ఆ ప్రంత్ 
వయవసాయ విషయాలు గాన్న, ఆరిికాభివృద్ధి విషయాలు కాన్న, ప్రభుత్వ విధాన్యలు కాన్న మొత్ుం తెలుగులోనే 
అందుబాటులో ఉంటే విదాయరిులు, ప్రజలు ఆంగోమాధ్యమం వైపు దృష్టి ప్టిరు. తెలుగులో ఎపుపడైతే 
సమాచారం అందుబాటులో ల్లదో సమాచారం దొరికే వైపు మొగొు చూపుత్యరు.  

 
అరిశాసాానికి సంబంధంచిన్ ప్రతి విషయం తెలుగులోనే అందుబాటులో ఉన్ాంత్కాలం అరిశాస్త్ర 

బోధ్న్ తెలుగులోనే సాగుతుంద్ధ. Financial, agricultural, public economicsకు సంబంధంచి 
సమాచారం తెలుగులోనే దొరుకుతున్ాంత్ కాలం సమాజం నేరుగా వినియోగించుకొంటుంద్ధ. అలా 
వినియోగించుకొన్ాంత్కాలం తెలుగు మనుగడ కొన్సాగుతుంద్ధ. ఇద్ధ అటు అరిశాసాానికి, ఇటు తెలుగుభాషకు 
బలానిా చేకూరేి విషయం. త్దావరా సమాజం ఆరిికపరంగానూ, భాషపరంగానూ పరిపుషిమవుతుంద్ధ. 
ఉదోయగ అవకాశాలు కూడా మెరుగుపడత్యయి. 
 
4. ఉపయుకి గ్రంథాలు 
తెలుగు గ్రంథాలు 
1. కృషణమూరిు, భ్ద్రిరాజు (ప్రధాన్ సంపాదకులు). 2010. తెలుగు భాషాచరిత్ర. హైదరాబాదు: పొటిి 

శ్రీరాములు తెలుగు విశవవిదాయలయం 
2. శవారెడ్డి, ఎలూోరి (ప్రధాన్ సంపాదకులు). 2012. తెలుగు వాణి (న్యలవొ ప్రపంచ తెలుగు మహా 

సభ్ల ప్రతేయక సంచిక). హైదరాబాదు: పొటిి శ్రీరాములు తెలుగు విశవవిదాయలయం 
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URLs 
1. https://en.wikipedia.org/wiki/Financial_economics 
2.  https://en.wikipedia.org/wiki/Agricultural_economics 
3.  https://en.wikipedia.org/wiki/Public_economics 
4.  https://www.coursera.org/learn/public-economics 
5.  https://www.rbi.org.in/scripts/governors.aspx 
6.  http://www.tndce.in/aboutus.htm 
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23. అంత్రాాలంలో సమగ్ర తెలుగు భాషా నిఘంటువు, ఆవశూకత్ 
టి. సతీశ్ 

పరిశోధ్క విదాయరిి, తెలుగుశాఖ్, హైదరాబాద్ విశవవిదాయలయం. 
<sathyakal2004@gmail.com> 

  
తెలుగు భాషా వయవహ్రులు ప్రగడం, మౌఖిక, లిఖిత్ భాషా ప్రయోగం ప్రగడం, కావాలిసన్ విజాఞన్ం 

మన్ సొంత్భాషలోనే లభించడం, తెలుగు భాష వినియోగం, వినిమయం, వయవహార నిషపతిు  విసుృత్మవడానిా 
భాషాభివృద్ధి అన్వచుి. 

  
ఎవరు అవున్న్యా, కాదన్యా తెలుగు భాషా వయవహార నిషపతిు త్గొుతంద్ధ. ప్రపంచం అభివృద్ధి 

చెందుతున్ాంత్ వగంగా తెలుగుభాషను ఆధునిక అవసరాలకు అనుగుణంగా అనుకున్ాంత్ సాియిలో 
అభివృద్ధి చేస్తకోల్లకపోతున్యాం. ఏ రంగంలో అయిన్య భాషాభివృద్ధి భాషాప్రయోగం మీదే ఆధారపడ్డ 
ఉంటుంద్ధ. మాన్వయ, సామాజిక, ఇత్ర శాస్త్ర రంగాలోోనేకాక భావానిా ఇత్రులకు తెలియజేసే ఏ 
సందరభంలో అయిన్య సాినిక భాషను ఉపయోగిసేునే భాషాభివృద్ధి సాధ్యం. 

  
ఇవాళ్ ఎకుకవమంద్ధ తెలుగు భాషా వయవహ్రులు ఎదుర్కంటున్ాద్ధ తెలుగు భాషాసంపద సమసయ. 

సమాజంలో సాధారణ ప్రజల వయవహారంలోనేకాక తెలుగు బోధ్న్, పరిశోధ్న్, ప్రచురణ రంగాలోో తెలుగు 
భాషా వినియోగం త్గొుతంద్ధ. దీనికాకరణం అనిా రంగాలకు సరిపడ్డన్టు ి తెలుగును అభివృద్ధి 
చేస్తకోకపోవడం ఒకటైతే, కన్నసం త్కుకవ సాియిలో అయిన్య తెలుగు భాషాభివృద్ధికి పూరవ పరిశోధ్కులు 
చేస్టన్ కృష్ట ప్రజలకు అందకపోవడం మరో ప్దా సమసయ. ఇవాళ్ ఈ సమసయను కొంచెం కషిపడైన్య 
పరిషకరించుకోవచుి. దీనికి న్యకు తచిన్ మొదటి మెటిు అంత్రాాలంలో ‘సమగ్ర తెలుగు భాషా నిఘంటువు’ని 
అందరికీ అందుబాటులోకి తీస్తకురావడం. 

  
ప్రపంచ వాయపుంగా అనేక శాసాాలు (Sciences), స్టదిాంత్యలు (Theories), భావన్లు 

(Concepts) కొత్ుకొత్ుగా పుటిుకొస్తున్యాయ్. దానికనుగుణంగా కొత్ు త్రానిా త్యారుచేయాలి. వారికి 
అవసరమైన్టిు తెలుగు భాష ఏమరకు అభివృద్ధి చెంద్ధందన్ాదే ఇపుపడు ప్రధాన్యంశం. వారికవసరమైన్ 
భాషాసంపదను ప్ంచడానికి కొత్ు పదజాలం మన్ భాషలో సృష్టించుకోవడమకాక త్రావతి త్రాలవారికి ఆ 
పరిశోధ్న్ ఫలిత్యలు అందాలిసన్ అవసరం అంత్కంటే ఎకుకవగా ఉంద్ధ.  
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తెలుగువారి భాషా సంపద, వినియోగం, వయవహారం ప్రగడానికి వెంటనే చేపటివలస్టన్ కారయం 
తెలుగు నిఘంటువును అంత్రాాలంలో అందుబాటులోకి తీస్తకురావడం. ఇపుపడు అందుబాటులో ఉన్ా తెలుగు 
భాషా పరిశోధ్న్ ఫలిత్యలు ఎలా ఉన్యాయ్? వాటి పరిమ్మతి ఎంత్? దానిా గురిుసూునే ఆ ఫలిత్యలను 
వాడుకుంటూ, సాంకేతిక పరిజాఞన్యనిా ఉపయోగించి ఈపని (అంత్రాాలంలో సమగ్ర తెలుగు భాషా 
నిఘంటువు) ఎలా చేయాలో తెలియజేయడమ ఈ పత్ర ప్రధానోదేాశయం. 

 
వైయకిుక, సామూహిక, సంసిాగత్ సాియులోో తెలుగు నిఘంటు నిరామణం సాగింద్ధ. వాటికి నిరాేశత్ 

లక్ష్యలూ, పరిమ్మతులూ ఉన్యాయ్. అపపటివారికి అందుబాటులో ఉన్ా సౌకరాయలు త్కుకవ. కాబటిి ఆ 
నిఘంటువులు బహుళ్ ప్రయోజన్యలు అంద్ధంచల్లవు. ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య (తెలుగు) అకాడమీ  ప్రతేయక 
పదకోశాలమీద ప్టిిన్ శ్రది, సమగ్ర నిఘంటు నిరామణం మీద ప్టిల్లదు. ప్రతేయక పదకోశాలు అవసరాలను 
బాగా తీరుసాుయని పొరబడాిరు. అవి త్యత్యకలికంగా పరిమ్మత్ ప్రయోజన్యల్ల అంద్ధసాుయ్. ఇపపటి వరకూ 
తెలుగుభాషకు సమగ్ర నిఘంటువును నిరిమంచాలన్ా ఆలోచన్లు ఎందరో చేశారు. వాయసాలు రాశారు. కాన్న 
సమగ్ర నిఘంటువును త్యారు చెయయడానికి ‘శబాసాగరం’ రూపంలో ఒకక ప్రయత్ాం త్పాప ఎవరూ ఆ పనికి 
పూనుకోల్లదు. ఈ శబాసాగరం ఏమయియందో చెప్పప న్యథుడు ల్లడు. బూదరాజు రాధాకృషణ త్న్ ఆత్మకథ్లో -    
“పూరిుకావస్తున్ా తెలుగు శబాసాగరానిా స్టబబంద్ధని త్గిొంచీ, తొలగించీ మూస్టవశామని ప్రకటించకుండా 
అంత్రాిన్ం చేస్ట పారేశాం. ఇంత్టి దౌరాభగయ జాతి మర్కటి ఉండదని నిరూపించుకున్యాం.” (విన్ాంత్ 
కన్ాంత్ - 152)   
 

“నేను బెంగుళ్లరు నుంచి తిరిగి వచేిసరికి తెలుగు శబాసాగరం బీరువాల్ల అంత్రాిన్మైన్యయి. 
ఎవరూ ఏమీ చెపపల్లదు – ఎంత్ త్రచి అడ్డగిన్య.” (విన్ాంత్ కన్ాంత్ - 175) 
అని తెలియజేసే పరిస్టతిి రావడం బాధాకరం. ఇద్ధ అపపటి పరిసితి తెలుస్తకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంద్ధ. 
తెలుగు సంబంధత్ నిఘంటువులు ఇపపటికి ఐదువందలకు పైగానే వచాియ్. అవి నిఘంటువులు, కోశాలుగా 
ముద్రిత్యముద్రిత్యలుగా ఉన్యాయ్. తెలుగు కావయభాషకు విసుృత్ నిఘంటువుగా చెపుపకునే సూరయరాయాంధ్ర 
నిఘంటువు ముద్రిత్మైన్య ఇపపటి వారు కొని, ఉపయోగించుకోడానికి అందుబాటులో ల్లవు. ముద్రిత్మైన్ 
చాలా తెలుగు నిఘంటువుల పరిస్టితీ ఇంతే.   తెలుగు నిఘంటువులు అనిాటిన్న ఇపుపడు ముద్రించడం 
అన్వసరం. ఒకవళ్ అన్నా ముద్రించాలన్యా అవి ఎవరికి ఏమరకు ప్రయోజన్ం అన్ాద్ధ ప్దాప్రశా. శ్రమ, ఖ్రుి 
ఎకుకవ. ప్రతిఫలం త్కుకవ. పూరవం తెలుగులో వచిిన్ బృహ్నిాంఘటువులన్నా గ్రంథ్ విసుృతి (size), ఖ్రుి, 
ధ్ర (price), కాలం, కావయ ప్రయోగాల ఎంపిక వంటి అనేక ఇబబందులను ఎదుర్కన్ావ (నిఘంటువుల 
పీఠికలు చూడండ్డ). ఇలా ముద్రంచిన్య ప్రజల (విదయ, పరిశోధ్న్లన్నా కలిపి) అవసరాలకు అనుగుణంగా 
అందరికీ అందుబాటులోకి తీస్తకురాల్లం. ఇపుపడు మన్కు అందుబాటులోని సాంకేతిక పరిజాఞన్యనిా 
ఉపయోగించుకుని ఈ సమసయలనిాటిన్న స్తలభ్ంగా పరిషకరించవచుి. 
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 తొలిత్రం తెలుగు భాషా శాస్త్రవత్ులకు అభివృద్ధి చెంద్ధన్ సాంకేతిక పరిజాఞన్ం అందుబాటులో 
ల్లకపోయింద్ధ. ఆ సాంకేతికత్ అంద్ధవచిిన్య చాలామంద్ధ దానిా అందుకోల్లకపోయారు. సాంకేతికత్ను 
అందుకుని సమరింగా తెలుగులో ఇపపటి వరకూ వయకుులుగాన్న, సంసిలుగాన్న నిఘంటువును నిరిమంచల్లదు. 
ఇటీవలి కాలం వరకూ భాషాభివృద్ధికి సాంకేతిక పరిజాఞన్యనిా ఉపయోగించుకున్ా తెలుగువాళ్ళళ త్కుకవ. 
  

అంత్రాాలంలో సమగ్ర నిఘంటువును నిరిమంచడంలో ప్రస్తుత్ అవసరాలకంటే భ్విషయత్ అవసరాలను 
ఎకుకవగా దృష్టిలో ఉంచుకోవాలి. బహుళ్ ప్రయోజన్యలు దృష్టిలో ఉంచుకోవాలి. రాబోయ్య త్రాలకు 
అందుబాటులో ఉంచాలి. ఇవాళ్ నిఘంటు నిరామణానికి ప్రతేయక సూత్రీకరణలు ప్దాగా అవసరంల్లదు. ఇపపటి 
వరకూ ఉన్ా నిఘంటు నిరామణ చరిత్ర మన్కు ఎనోా పాఠ్లిా నేరుపతంద్ధ. సాంకేతికత్కు సంబంధంచిన్ 
సమసయలిా, పరిషాకరాలిా ఆయా నిపుణులనుండ్డ అవగాహ్న్కు తెచుికోవాలి. సాంకేతిక నిపుణుల సాయం 
ఉంటే పూరవం బృహ్నిాఘంటువుల నిరామణ సమయంకన్యా త్కుకవ సమయంలోనే సమగ్ర నిఘంటువును 
నిరిమంచవచుి. దీని నిరామణం కోసం ఒకపని త్రవత్ ఒకపనిలా కాక , ఏకకాలంలో వివిధ్ సాియులోో నిఘంటు 
నిరామణం చేపటిాలి. ఇపపటి సౌకరాయల వలో ఇపుపడద్ధ కుదురతుంద్ధ. 
1. పద ప్రయోగ సూచికలు:  

ప్రచీన్ తెలుగు సాహిత్యంలోని పదజాలమంత్య ఇంకా నిఘంటువులకెకకల్లదు. ప్రచీన్ కవులు 
వాడ్డన్ కొనిా పదాలకు సైత్ం ఇపపటివారు అరాిలు చెపపల్లకపోతున్యారు. అందువలో వాళ్ళళ వాడ్డన్ పదాలను 
ఇపపటి అవసరాలకు వాడుకోల్లకపోతున్యాం. స్ట.పి. బ్రౌన్ త్యారు చేయించిన్ ప్రచీన్ కావాయల పదపటిికలను 
ఉపయోగించల్లకపోతున్యాం. పైగా బ్రౌన్ చేయించిన్ పరిశోధ్న్లిా వాడుకోక విశవవిదాయలయాలోోనూ, వాటి 
బయటా జరిగిన్ పరిశోధ్న్ల మీదే పరిశోధ్న్లు చేసూు ధ్న్ం, కాలం, శ్రమ వృలు చేస్తున్యారు. పరిశోధ్న్ 
దేనిమీద ఎంత్ జరిగిందన్ాద్ధ తెలియడంల్లదు. దీనికాకరణం పూరవ పరిశోధ్న్లు అందుబాటులో ల్లకపోవడం 
ఒకటైతే, పరిశోధ్కుల నిరోక్షయం మర్కటి. సంగణకానిా ఉపయోగించి పదప్రయోగకోశాలిా త్కుకవకాలంలోనే 
నిరిమంచవచుి. ఇపుపడీ పదప్రయోగకోశాలు అచెియాయలిసన్ అవసరంల్లదు. అవన్నా అంత్రాాలంలో 
అందుబాటులోకి తీస్తకొసేు చాలు. 
2. వివరణాత్మకం:  

నిఘంటువులో ఆరోపానికి సమాన్యరిక పదాల్లకాక, అరాినిా వివరణాత్మకంగా అంద్ధంచాలి. 
ద్ధవతీయభాషగా తెలుగును నేరుికునే వయవహ్రుకు ఇద్ధ చాలా ప్రయోజన్ం. 
3. మాండలికాల స్టకరణ:  

మాండలికాలపై పరిశోధ్న్లు చేస్తున్ావారు పూరవ పరిశోధ్న్లిా పరిశీలించడంల్లదు. ఇవాళ్ తెలుగు 
ప్రత్ంలో మాండలికాలు విదేవషసాియిని ప్ంచేవిగా ఉన్యాయ్. నిజానికి ఇపపటి వరకూ మాండలికాల ప్పరుత 
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తీస్తకొచిిన్ పుసుకాలోో సగభాగం మాండలికాలు కావు (‘ఆంధ్రభారతి’ని చూడండ్డ). మాండలిక 
పరిశోధ్కులకు భాషాజాఞన్ం, భాషా విసుృతిపై అవగాహ్న్ల్లదు. అంత్రాాలంలో సాంకేతికత్ను 
ఉపయోగించుకుంటే అసలైన్ మాండలిక పదజాలం బయటపడుతుంద్ధ.  
4. నిఘంటువులకెక్ని పదజాలం:  

తెలుగు ప్రజల వయవహారంలో ఉండ్డ నిఘంటువులోో కనిపించని పదాలనిాంటిన్న సేకరించాలి. 
అంత్రాాలానిా ఉపయోగించుకుంటే ఎపపటికపుపడు నిఘంటువులకెకకని కొత్ు పదజాలానిా చేరుికుంటూ 
వెళ్ళవచుి. 
5. వివరణాత్మక పార్థభాష్టక పదకోశాలు:  

తెలుగులో వివరణాత్మక పదకోశాలు చాలా పరిమ్మత్ం. పారిభాష్టక పద కోశాల రూపంలో శాస్త్ర 
నిఘంటువులు వయకుులు, సంసిలు త్యారుచేస్ట అచేిశారు. అందులో మకికకి మకిక అన్ాటుి పదానికి పదం 
(పదానువాదం) ల్లదా తెలుగులో కొత్ుపదబంధాలు సృష్టించి సమాన్యరికాలుగా చూపించారు. ఇవి తెలుగు 
అనువాదకులకు పనికి వచిిన్ంత్గా విదాయరిులు, పరిశోధ్కులు, ఔత్యసహికుల అవసరాలను తీరిల్లవు.  
 ఉదాహ్రణ : s(c)hwa – షావ (పారిభాష్టక పదకోశం, భాషాశాస్త్రం - 49) 
వటివలో ఆంగోపదానికి తెలుగుపదం దొరుకుతుంద్ధగాన్న ఆ తెలుగు పదానిా అరిం చేస్తకోవాలంటే ఆంగో 
నిఘంటువులిా చూడాలిస వస్తుంద్ధ. కొనిా తెలుగు పదాలు ఏ తెలుగు నిఘంటువులోోనూ కనిపించవు. ఇలాంటి 
కోశాల వలో భాషాభివృద్ధి చాలా పరిమ్మత్ంగానే జరుగుతుంద్ధ.    
6. ధ్వని రూప ఉచిారణ (Audio):  

ఇపుపడు కొత్ుత్రం పిలోలు తెలుగు సరిగాొ పలకడంల్లదు. తెలుగును ద్ధవతీయభాషగా బోధంచే దుస్టితి 
వచిింద్ధ. ఆంగోం నుండ్డ తెలుగు పదాలను పటుికున్యా వాటిని పలకడంలో ఇబబంద్ధ పడుతున్యారు. పదం 
పకకనే ఉచాిరణను శబా నిక్షపిు (Audio) రూపంలో ఇవావలి. తెలుగు భాషకు ‘శబాకోశ్.కామ్’ లో పాక్షకంగా 
ఇలాంటి సౌకరయం కనిపిస్తుంద్ధ. ఇలా చేయడంవలో తెలుగును ద్ధవతీయభాషగా నేరుికునే తెలుగేత్రులకు 
కూడా బాగా ఉపయోగపడుతుంద్ధ.   
7. ఛాయా చిత్రాలు (Image):  
సమాన్యరికాలు ఇచిిన్య అరింకాని వాటికి వివరణ ఇసేు సరిపోతుంద్ధ. కాన్న వివరణ వలో కూడా సపషిత్ వచేి 
అవకాశం ల్లన్పుడు, చిత్రానిా గీయించి అనుబంధ్ంలో ఇచిి మాండలిక వృతిుపద కోశాలు లాంటివి 
నిరిమంచారు. ఇపుపడు ఆరోపం పకకనే ఛాయాచిత్రాలిా చూపించవచుి. చింత్చెటుికు ఎంత్ వివరణ ఇచిిన్య 
దాని ఛాయాచిత్రం అందుబాటులో ఉంటే తిరుగుల్లని సపషిత్ వస్తుంద్ధ. 
8. దృశూరూపాలు (Video):  

ఛాయా చిత్రాల రూపంలో అంద్ధంచల్లని వివరణను దశయరూపంగా అంద్ధంచవచుి. ఇపపటి వరకూ 
తెలుగు భాషకు ఇలాంటి సౌకరయం ల్లదు (ఇత్రభాషలోోనూ ఇలాంటి ప్రయత్ాం జరిగిన్టిుల్లదు). అగిా పరవత్ం 
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ప్పలడం, స్తన్యమీలు వంటి ప్రకృతి బీభ్త్యసల్లకాక, మాటలు, ఛాయాచిత్రాల దావరా భావానిా సూటిగా 
తెలియజేయల్లన్పుపడు దృశయరూపంకంటే ఉత్ుమ మారొం ల్లదు. కపిల తలడం, పొలం గటుో చెకకడంలాంటివి 
వివరణలు ఎంత్ ఉన్యా చూస్ట తెలుస్తకోవాలి/నేరుికోవాలి. భ్విషయత్ లో కొనిా అంత్రించిపోయ్య వాటిని చిత్ర, 
దృశయ రూపాలోో చూపితే త్పాప సపషిత్ రాదు.  
ప్రయోజన్యలు:  

ఇపపటి వరకూ ఉన్ా అనిా నిఘంటువుల కంటే అంత్రాాలంలోని నిఘంటువు అందుబాటులోకి వసేు, 
ఎకుకవ లాభాలతబాటు ఖ్చిిత్మైన్ ఫలిత్యలను అందుకోవచుి. అనేక ఇత్ర సౌకరాయల్లా ఇస్తుంద్ధ.  
1. సిలాభావం, గ్రంథ్ విసురణ భీతి, మద్రణ, ధ్న్వయయం, భౌతికరూపంలో భ్ద్రపరచడం, ఒకరిదగొరున్ా 
పుసుకం దాచేయడం లాంటి పరిమ్మతులు దీనికి ల్లవు. 
2. రూపాంత్రాలోో ప్రధాన్ ఆరోపం తెలియకపోయిన్య పదానిా వెత్కవచుి. 
3. ఆరోప రూపం పూరిుగా తెలియకపోయిన్య, పాక్షక సమాచారం ఉన్యా ఇందులో స్తలభ్ంగా వెత్కవచుి. 
4. ఒకోక విషయానికి ఒకకటి చొపుపన్ ప్రతేయకంగా నిఘంటువులను త్యారు చేయాలిసన్ అవసరం ఉండదు. 
ప్రతేయక అంశాలపై నిపుణులనుండ్డ సమాచారం ఎకకడ్డ నుండైన్య తీస్తకోవచుి. 
5. ఆయా ప్రతేయక నిఘంటువులను వెతుకుకనే శ్రమ త్గొుతుంద్ధ.  
6. ఒకసారి నిరామణం పూరుయిన్ త్రావత్ కొత్ు పదాలిా చేరాిలంటే మలి ముద్రణ వరకూ వచి ఉండాలన్ా ప్రశ్లా 
ఇకకడ ఉండదు. ఎపపటికపుపడు భాషలో చేరే కొత్ు పదజాలానిా నిఘంటువులోో వెంటనే చేరివచుి. 
  

కేవలం తెలుగు నిఘంటువుత సమసయ తీరిపోదు. తెలుగు తెలిసేు ఈ నిఘంటువుకి సరిపోతుంద్ధ. కాన్న 
తెలుగు తెలియని తెలుగు, తెలుగేత్ర ఔత్యసహికులకు ఇద్ధ నిష్ఫైియోజన్ం. ఇంత్ కషిపడ్డన్య మరో పని 
చెయాయలి. తెలుగు ఆరోపాలనిాటికీ ఆంగో సమాన్యరిక పదాలు ఇవావలి. అలా ఇవవల్లని వాటికి ఛాయాచిత్ర, 
దృశయరూపాలు ఎలాగూ ఉంటాయ్. 

 
చేకూరి రామారావు సమగ్ర నిఘంటువు (శబాసాగరం)పై త్న్ అభిప్రయం చెబుతూ - “ఇటువంటి 

సమగ్ర నిఘంటువు త్యారయిన్ త్రువాత్ అద్ధ ఎవరికి ఉపయోగిస్తుంద్ధ? ఎంత్మంద్ధ కొన్గలుగుత్యరు? 
ఒకవళ్ అపోపసొపోపచేస్ట కొన్యా దానికి ఇంటో్ల ఎంత్చోటు కావాలి. ఇంత్యచేసేు ఒకోకవయకిు అవసరాల దృషాియ 
దీని ప్రయోజన్ం ఎంత్? ...లైబ్రరీలో ప్టిిన్య వటిని ఉపయోగించుకోవటం కషిం. ఈన్యటి ఇబబందుల దృషాియ, 
ప్రయోజన్యల దృషాియ పదుల కొదాీ సంపుటాలకు విసురించే నిఘంటువులు అచుివయటం దండగమారి పని. 
తెలుగు అకాడమీ చేస్తున్ా శబాసాగరానికి ఇవ ఇబబందులున్యాయి. మన్కు ఇపుపడు కావాలిసంద్ధ 
శబాసాగరాలుకావు. ఆయా అవసరాలకు అనువైన్ కాలవలూ, న్దులూ.” (భాషా పరివషం - 113).  ఇద్ధ 
పాత్(17.05.1987)మాట. సాంకేతిక పరిజాఞన్యనిా ఉపయోగించుకుంటే చేరాగారు చెపిపన్ సమసయలు 
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ఇపుపడు సమసయల్లకావు.  అంత్రాాలంలో ఆంధ్రభారతి, శబాకోశ్ వంటి రూపాలోోనే కాక కొంత్మంద్ధ 
భాషాభిమానులు, ఔత్యసహికులు నిఘంటువులిా ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంచుతున్యారు. చరవాణి (Cell 
phone) లో కొంత్మంద్ధ కొనిా ఆంగోం -తెలుగు, తెలుగు – ఆంగోం నిఘంటువులిా అందుబాటులోకి 
తీస్తకొచాిరు. వటనిాంటిలో ‘ఆంధ్రభారతి’, తెలుగు సంబంధత్ నిఘంటువులు విసుృత్సాియిలో అంద్ధస్తున్ా 
మలైన్ వద్ధక. సమీప భ్విషయత్ లో వయకుులుగాన్న, సంసిలుగాన్న, ప్రభుత్వంగాన్న అంత్రాాలంలో సమగ్ర 
నిఘంటువును అందుబాటులోకి తీస్తకొచేి అవకాశం కనిపించడంల్లదు. ఇటీవలి కాలం(2015-2016)లో 
విశాఖ్పటాంలో తెలుగుకు బృహ్నిాఘంటువు, నిరామణ ప్రయత్ాం మొదలుకాకండానే చరిలసాియిలోనే 
ముగిస్టపోయింద్ధ. 

   
ఇలాంటి పరిస్టితులోో తెలుగు సమగ్ర నిఘంటు నిరామణానికి “ఆంధ్రభారతి.కామ్” ఒక మంచి వద్ధక. 

దీనికి కావాలిసంద్ధ అభిరుచి, భాషాభిమాన్ం కలిగి సవచఛందంగా సహాయపడగల  ఔత్యసహికులు. 
అంత్రాాలంలో సమగ్ర తెలుగు భాషా నిఘంటువు అందుబాటులోకి వసేు, అంత్రాాలం నుండ్డ ఒకసారి 
ద్ధగుమతి చేస్తకుని చరవాణిలో “యాప్” (aap) రూపంలో మరింత్ స్తలభ్ంగా, సౌకరయంగా నిఘంటువును 
ఉపయోగించుకోవచుి. కాబటిి మన్ందరం అంత్రాాలంలో సమగ్ర తెలుగుభాషా నిఘంటు (శబాసాగరం) 
నిరామణంలో భాగసావములవుదాం. 

(తెలుగు సంబంధత్ నిఘంటువులు, ప్రతేయక కోశాలు వందకుపైగా ఇచిిన్ ‘ఆంధ్రభారతి సాయి’ 
గారికి కృత్జఞత్లు.) 
ఆకరాలు: 
1. పారిభాష్టక పదకోశం, భాషాశాస్త్రం. 2005 (1994). హైదరాబాదు: తెలుగు అకాడమ్మ. 
2. రాధాకృషణ, బూదరాజు. 1990. భాషాశాస్త్ర వాయసాలు. హైదరాబాద్: విశాలాంధ్ర పబిోష్టంగ్ హౌస్.  
3. --------------. 2001. విన్ాంత్ కన్ాంత్. మీడ్డయా హౌస్ పబిోకేషన్స, హైదరాబాద్. 
4. రామారావు, చేకూరి. 2003. భాషా పరివషం. ఖ్మమం: సాహితీ స్రవంతి. ఖ్మమం. 
5. రెడి్డ శాయమల, వై. 2007. ‘ప్రస్టద ి తెలుగు నిఘంటువులు-లక్షత్ ప్రయోజన్యలు’ హైదరాబాదు: భారొవ్ 

పబిోకేషన్స. 
6.  వెంకటపపయయ, వెలగా. 1975. తెలుగు నిఘంటు వికాసం. హైదరాబాద్: ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమ్మ.    
7. ‘శబాకోశ్. కామ్’ (www.shabdkosh.com) – మన్నశ్ స్తని (2003 నుండ్డ అంత్రాలాంలో మొదలైంద్ధ). 
9. శ్లషత్లపశాయి, వాడపలి.ో న్యగభూషణరావు, కాలెపు. ‘ఆంధ్రభారతి.కామ్’ 

(<www.andhrabharati.com>) హైదరాబాద్. (06. 09. 2001 Arlington, Virginia, 
USA నుండ్డ ప్రరంభ్ం. ప్రస్తుత్ కారయసిాన్ం -  హైదరాబాద్). 

••••• 
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24. అభివృద్ధి వ్యూహంగా భాష 

డా. పమ్మమ పవన్ కుమార్ 
సహాయ ఆచారుయలు, తెలుగు శాఖ్, హైదరాబాదు విశవవిదాయలయం. 

<ppksh@uohyd.ernet.in>, <pavankpammi@gmail.com> 
 

0. పర్థచయం: 
భావ వయకీుకరణకు, భావ గ్రహ్ణానికి సాధ్న్ం భాష అన్ా సంగతి మన్ందరికి తెలిస్టందే. త్మకు 

అనిపించిన్ భావాలను ఎదుటివారికి చెపపడానికి నోటి దావరా చేసే చపుపళ్ళళ భాష అని చెబుతుంటారు. భాష 
అంటే ఏమ్మటి? అనే అంశానిా తెలుస్తకోవడానికి పనికి వచేి నిరవచన్యలు ఇవి. భాషను ‘శాస్త్రం’గా అధ్యయన్ం 
చేసేటపుపడు ఈ నిరవచన్యల పరిధని దాటి మరింత్ ముందుకు వెళ్ళవలస్ట ఉంటుంద్ధ. ఏ విషయానెఫాన్య, 
అంశానెఫాన్య, తెలుస్తకోగోరిన్పుపడు సాధారణ అవగాహ్న్ కోసం చెపుపకునే నిరవచన్యలకు, శాస్త్ర పరిధలో 
చెపుపకునే నిరవచన్యలకు తేడా  ఉంటుంద్ధ. ఈ రెండు చెప్పపద్ధ  ఒకే సత్యయనిా అయిన్య- మొదటి పదితి సాధారణ 
మౌఖిక వయవహారంలో ఎకుకవగా ఉపయోగపడుతుంద్ధ. రెండవ పదితిని గురించి తెలుస్తకోవడం అధ్యయన్, 
పరిశోధ్న్లోో ఉన్ావారికి విధ అవుతుంద్ధ.  రెండవ పదితిలోని నిరవచన్యలకు మౌఖిక వయవహారంలో, కొనిా  
వాయఖ్యలు, వివరణలు కులుపుకునే అవకాశం ఉంటుంద్ధ. ఈ చరిల సారానిా సంక్షపీుకరించుకొని సూత్రాలుగా 
మారుికోవడం అధ్యయన్ంలో ఒక సౌలభ్యం. దీనినే కాసు విసుృత్యరింలో  చెపాపలంటే ‘శాస్త్ర సంక్షపుత్’ 
అన్వచుి. ఒక సమాజంలోని సభుయలకు ఈ రెండ్డటితనూ ప్రమయం ఉండ్డ తీరుతుంద్ధ. అయితే, దేనిా 
ఎంచుకోవాలన్ాద్ధ సమాజంలోని సభుయలకు ఐచిికం! 

 
1. మానవ, భాషావికాసాలు: 

మాన్వ వికాసానిా న్ృశాస్త్రవత్ులు (ఆంత్రొపాలజిస్తిలు), భాషావికాసానిా భాషాశాస్త్రవత్ులు 
(లింగివస్తిలు) అధ్యయన్ం చేస్తుంటారు. ఈ రెంటికీ దగొర సంబంధ్ం ఉంద్ధ. అందుకే తొలుత్, న్ృశాస్త్రవత్ులు 
భాషను, భాశాశాస్త్రవత్ులు న్ృశాసాానిాకూడా అధ్యయన్ం చేసేవారు. ఈ రెండుపాయలలోనూ చరిించిన్ 
విషయాలనిా మాన్వ ప్రగతికి ఎంత దోహ్దకారులయాయయి. వటనిాంటిలోనూ భాష ప్రమయం ఉంద్ధ. భాష 
ల్లకుండా మాన్వ ప్రగతిని ఊహించడం కషిం. ఇదీ భాష- అని నిరవచించుకొని ఉండకపోవచుిగాని, ప్రకున్ 
మాన్వులు నోటి దావరా చపుపళ్ళళ చేసూు, ఏరపరుచుకున్ా సంకేత్యల (గురుుల)దావరా త్మ జీవిత్యలలో ఒక 
సౌలభాయనిా సాధంచారు. వటి సహాయంత ముందుకు సాగడంలోని సౌలభాయనిా న్యడే వారు పొందారు. 
భౌతికంగా 'భ్ద్రపరచుకొని తిరిగి వాడుకొంటూ' సంభాష్టంచి ఉండకపోవచుి గాని, బౌద్ధికంగా ‘భాషను 
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పద్ధలపరచుకొని’ వారు సాధంచిన్ ఫలిత్యలు ఎకుకవ. శత్యబాాల క్రిత్మ భాషాభివృద్ధిలో వారు సాధంచిన్ 
విజయం ఇద్ధ. – మరోమాటలో,  వారి భాషాభివృద్ధి వ్యయహ్ం ఇద్ధ. 

 
కాల క్రమంలో అధ్యయన్శీలత్ ప్రిగింద్ధ.  త్మ త్లిోదండ్రులు, ప్దాల దావరా నేరుికున్ా 

విషయాలను  త్మ త్రావతి త్రాలకు నేరపడం మాన్వుల జీవిత్యలలో ఒక భాగం అయింద్ధ. మనుష్ణలు 
గుంపుల దశనుంచి, సమూహాలుగా, సమాజాలుగా పరివరున్ చెందారు. రుచులు, అభిరుచులు దైన్ంద్ధన్ 
జీవిత్యలకు సంబంధంచిన్  సంగతులిా నోటి చపుపళ్ళ దావరా, వాటికి ఏరపరుికున్ా (లిపి) సంకేత్యల దావరా 
త్రావతి త్రాలకు అంద్ధంచడం ప్రరంభించారు.  ఇదమ్మతి్ంగా చెపపడానికి చారిత్రక ఆధారాలను  సమగ్రంగా 
చూపల్లకపోవచుి గాని, సమసు మాన్వాళ్ళ మౌలిక భావన్లకు సంబంధంచిన్  ప్రగతిని వల సంవత్సరాల 
క్రిత్మ మన్ పూరువలు సాధంచారని లభిస్తున్ా ఆధారాల వలో గ్రహించగలం. 

 
మాన్వ పరిణామ క్రమంలో సాధంచిన్ ప్రగతి త్రావతి కాలంలో వివిధ్ శాసాాలను అధ్యయన్ం చేసే 

పండ్డతులను ఆకరిషంచింద్ధ. అనిాటికి మూలమైన్  భాషకు సంబంధంచిన్  విషయాలను తెలుస్తకోవడంపై 
భాషాశాస్త్రవత్ులు ఎకుకవగా దృష్టి సారించారు. త్మకన్యా ఎనోా వల సంవత్సరాల క్రిత్మ ‘భాష అంటే 
ఏమ్మటి?’ ‘అద్ధ ఎలా పుటిింద్ధ?’ వంటి మౌలిక అంశాలపై కొనిా చరిలు చేశారు. ఆధునిక భాషాశాస్త్రవత్ులు 
వటిని కొనిా స్టదిాంత్యలుగా పరిచయం చేసే ప్రయత్ాం చేశారు. ‘ఆద్ధ మాన్వులు పశుపక్ష్యదుల అరుపులు  
విని, వాటికి ప్పరోు ప్టుికొని,  త్యము కూడా అలా సంకేత్యలను  ఏరపరుచుకున్యార’ని ‘బౌ బౌ స్టదిాంత్ం’ 
చెబుతుంద్ధ. ‘మాన్వుడ్డకి కలిగిన్ మనోభావాలు వయకుం చేయడానికి నోటి దావరా ధ్వనులను పుటిించి 
వెలోడ్డంచాడ’ని ‘పూ పూ స్టదిాంత్ం’  తెలియజేస్తుంద్ధ. ‘మాన్వుడు నోటి దావరా చేసే ధ్వనికి, దాని అరాినికి 
మన్కు తెలియని సంబంధ్ం ఉందని, అత్డ్డ మన్స్తపై చుటూి ఉన్ావి ఏరపరిిన్ అభిప్రయమ అత్ని నోటి 
దావరా వెలువడుతుంద’ని మాక్సస ములోర్ అనే శాస్త్రజుఞడు ఒక స్టదిాంత్యనిా ప్రతిపాద్ధంచాడు. భాషాశాస్త్రంలో 
దీనిని ‘డ్డంగ్ డాంగ్ స్టదిాంత్ం’గా వయవహ్రిసాురు. ‘మనుష్ణలు శ్రమ్మంచేటపుపడు నోటి దావరా చేసే ధ్వనుల 
వలో భాష అభివృద్ధి చెంద్ధంద’ని మర్క స్టదిాంత్యనిా న్యరేవ అనే పండ్డతుడు ప్రతిపాద్ధంచాడు. దీని ‘యో-హె-
హో స్టదిాంత్ం’ అంటారు. 

 
పైన్ చరిించిన్వన్నా భాష ఎలా పుటిిందన్ా అంశంపై 20వ శత్యబిా పండ్డతులు చేస్టన్, ప్రతిపాద్ధంచిన్ 

సూత్రీకరణలూ, స్టదిాంత్యలూ. మునుపటి శత్యబుాలలో సాధంచిన్ ప్రగతిత పోలిిన్పుపడు మాన్వ క్రమ 
వికాసంలో 20, 21వ శత్యబుాలలో సాధంచిన్ ప్రగతిలో వగం హెచుిగా కనిపిస్తుంద్ధ. ప్రతిపాదన్లు, 
సూత్రీకరణలు, స్టదిాంత్యలు మొదలైన్వన్నా ఒక దశను దాటి మరో దశకు చేరడమూ,  వెంటవెంటనే వాటి 
వాటి ప్రభావాలను చూపడమూ, ఈ శత్యబులాలో కనిపించే ఒక విలక్షణమైన్ అంశం! 
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భాషకు సంబంధంచి పూరవ పండ్డతులు చేస్టన్ స్టదిాంత్యలు ఏవ నిలవల్లదు. 21వ శత్యబిా 
భాషాశాస్త్రవత్ులు ‘భాష’ అనేద్ధ ముఖ్యంగా భావప్రసార సాధ్న్ంగా గురిుంచారు. మునుపటి పండ్డతులు చేస్టన్ 
ప్రతిపాదన్లోో ఈ అంశం ల్లకపోవడం వలో అవి సమగ్రమైన్ భాషోత్పతిు చరిను చేస్టన్టిు కాదని వరు 
భావించారు. ఆధునిక పండ్డతులు ‘అసమగ్రాల’ని ఈ స్టదిాంత్యలను నిరస్టంచిన్పపటికీ,  సమగ్ర స్టదిాంత్యలు 
వెలువరించడానికి ఇవి దారి చూపుత్యయి అన్డంలో సందేహించవలస్టన్ అవసరం ల్లదు. అసలు స్టదిాంత్యల 
ప్రమయం ల్లకుండానే, మాన్వులు ఒక భాషను ఏరపరుచుకొని వల సంవత్సరాలుగా త్మ దైన్ంద్ధన్ 
కారయకలాపాలను నిరవహించుకోగలిగారు. పరిమ్మత్మైన్ సంకేత్యల వయవసితనే సంభాష్టంచి ప్రగతి 
సాధంచగలిగారన్ా సత్యయనిా మన్ం విసమరించకూడదు. 
 
2. భాష: ప్రయోగవ్యూహాలు: 

కాలక్రమంలో వయవహ్రుల సంఖ్య ప్రిగింద్ధ. సమాజాలు ప్దావయాయయి. సమాజాల అవసరాలు 
విసుృత్ం అయాయయి. వటనిాంటిని తీరిడానికి అనుగుణంగా భాషావయవసిలో కూడా అనేకమైన్ మారుపలు 
చోటుచేస్తకున్యాయి. అంటే కాలక్రమంలో అనేకమైన్ భాషాప్రయోగ వ్యయహాలను వయవహ్రులు అమలు 
చేసారని అరిం.  భాష, దాని అభివృద్ధి, సీవయ చాలన్ పదితిలో జరిగేద్ధ కాదు. అద్ధ వయకుులను ఆశ్రయించి 
ఉంటుంద్ధ. అదీ ఒక క్రమ పదితిని అనుసరించి భాషాభివృద్ధి జరుగుతుంద్ధ. మొదట మన్ం చరిించిన్టుిగా 
ఒక క్రమ పదితిని అనుసరించి అధ్యయన్ం చేస్ట, ఫలిత్యలను సమకాల్లన్ భాషావయవహ్రులకు, భాషావయవహార 
రంగాలకు, సమాజానికి అంద్ధంచాలనే ‘ప్రయత్ాం’ నుంచి వటి ఫలిత్యంశాలు వెలుగు చూసాుయి త్పప, ఉన్ా 
భాషావన్రులను దైన్ంద్ధన్ అవసరాలకు వాడుకోడంవలోగాన్న, ఆలంకారికవినియోగంవలోగాన్న వెలుగుచూసే 
అవకాశంల్లదు.  

 
 ‘సమాచారం గ్రహించటానికే భాష’ అన్ా పదితిలో  చూస్టన్ంత్కాలం ఈ విషయం అరింకాదు. 

అలాగే విషయానిా విన్డం ల్లదా చదవడం, అవగాహ్న్కు తెచుికోవడం వలో కూడా భాషాభివృద్ధి జరగదు. 
దీనివలో కేవలం వయకుుల అవసరాలు తీరుత్యయి-అంతే! అలాగే, కేవలం స్టదిాంత్యల, సూత్రీకరణలవలో కూడా 
భాషాభివృద్ధి సాధ్యం కాదు.  ‘వాడుక, ప్రయోగాల’  ఫలిత్యంశాలు భాషాభివృద్ధికి ఏ విధ్ంగా 
దోహ్దకారులవుత్యయో గమనించి ఆ సమన్వయానిా సాధంచవలస్ట ఉంటుంద్ధ. ఇద్ధ జరగన్ంత్ కాలం 
భాషను గురించి ఎంత్ ఆక్రోశంచిన్య, అదంత్య కేవలం ‘వయవహ్రుల’, ‘భాషావినియోగదారు’ల సమసయగానే 
పరిగణించబడుతుంద్ధ త్పప, మర్కటి కాదు. 
3. భాషేత్ర కారణాలు: భాషాప్రయోగ వ్యూహాలు: 

భాషాభివృద్ధి, ప్రయోగవ్యయహాలకు  సంబంధంచిన్ చరిలో  భాషేత్రమైన్ విషయాలు కూడా 
కీలకమైన్ పాత్ర పోష్టసాుయి.  మధ్య యుగాలనుంచి 20వ శత్యబిా పూరావరిం దాకా, భారత్దేశంలో అనేక 
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జాతుల మ్మశ్రమం జరిగింద్ధ. వరందరిద్ధ ఒక భాషకాదు. వషం ఒకటి  కాదు. ఒకే సంసకృతి మూలకందంగా  
పుటిి ప్రిగిన్  వారు కాదు. ఇటువంటి అనేక జాతుల భిన్ా సంసకృతుల సమమళ్న్ం అంత్కు పూరవమ  ఈ 
దేశంలో ఉన్ా విభిన్ాత్లను మరింత్ సంకిోషిం చేస్టంద్ధ. ఈ సంకిోషిత్లు, సంఘరషణలు కొనిా వందల 
సంవత్సరాలు కొన్సాగాయి. కొన్సాగుతున్యాయి. అయిన్య, భారత్దేశంలోని భిన్ా భాషలు, సంసకృతులు 
ప్రపంచంలో మరే ప్రంత్ంతనూ పోలుికోల్లని విధ్ంగా మన్గలుగుతున్యాయి. అభివృద్ధి 
సాధంచగలుగుతున్యాయి.  అంటే, ‘భిన్ాత్వంలో ఏకత్యవనిా’ భారతీయులు ఆచరించి చూపుతున్యారన్ామాట 
- వలయ్యళ్ళళగా!   
 
4. భాషాప్రయోగ వ్యూహాలు-సంస్ృతి:   

‘సంక్షషిత్’ అన్ాద్ధ భారతీయ జీవన్ వయవసిలో ఒక భాగం. దీనిత సంఘరిషసేు సాధారణంగా- కొనిా 
జాతులు, సంసకృతులు అంత్రించి పోవాలి. కాని ఈ దేశంలో అలా జరగల్లదు. సంఘరషణ ప్రిగిన్  ప్రతి 
సందరభంలోనూ సంసకృతులలో విభిన్ాత్ ప్రిగింద్ధ. మ్మశ్ర సంసకృతులు ఏరపడాియి. అటువంటి అనిా 
సంసకృతులలోని మూలభావనే సాంసకృతిక ఐకయమత్యంగా నిలిచి వెలిగింద్ధ. మన్కు ‘సాధారణం’గా కనిపించే 
ఈ ‘విశ్లషం’  ప్రపంచం మొత్యునికి వందల సంవత్సరాలుగా ఒక చరిన్నయాంశం.  అందుబాటులో ఉన్ా చరిత్ర 
గ్రంలులు ఈ విషయానిా అనేక కోణాలోో నిరూపిస్తున్యాయి. 

 
పైన్ చరిించిన్ భాషేత్ర విషయాలు భాషల అభివృద్ధికి దోహ్దకారులయాయయి అన్ాద్ధ ఈ పత్రంలో 

చరిిస్తున్ా ఒక ప్రధాన్మైన్ విషయం. ఈ అంశాలను ప్రపంచానికి ఆధునిక భావన్గా కనిపించే 
ప్రపంచీకరణత పోలిి చూస్టన్పుపడు మన్కు  మరినిా విషయాలు సపషిమవుత్యయి.  

 
ప్రపంచీకరణ(globalization) అన్ా భావన్ త్కికన్ ప్రపంచానికి కొత్ు కావచుి కాని, 

భారత్దేశానికి కాదు. ‘వస్తధైక కుటుంబ’ భావన్కు ‘గుత్ుదారు’ భారత్దేశమ!  విదయను నేరిపంచడానికి, జాఞన్ 
వికాసానికి ఉదేాశంచి, న్లంద, త్క్షశల వంటి విశవవిదాయలయాలదావరా ప్రపంచానికి జాఞన్ కాంతులు 
అంద్ధంచిన్ న్యటి భారతీయుల  మద్ధలో ఉన్ాద్ధ నేటి ప్రపంచీకరణ భావన్ కన్యా ఎనోా రెటుో మలైన్, 
స్తరక్షత్మైన్ భావన్.  అద్ధ ‘ఎలోలు ల్లని సరవమాన్వ సౌభ్రాత్ృత్యవ’నికి సంబంధంచిన్ద్ధ. ఆశిరయకరంగా, 
పాశాిత్య ప్రపంచం కూడా ప్రపంచీకరణ తొలి అడుగులు విదాయరంగానిా ఆశ్రయించే వస్టంద్ధ.  త్రువాత్, అద్ధ 
ఆరిిక వయవసిలను చుటుిముటేిస్టంద్ధ. ఇపుపడద్ధ, మారెకట్స కేంద్రీకృత్ వయవసిగా మారిపోయింద్ధ. ఇటువంటి 
సంకటమైన్ పరిస్టితులకు వల సంవత్సరాల క్రిత్మ పరిషాకరం  చూపిన్ మన్దేశం ఇపపటి ప్రపంచీకరణ 
ప్రభావాలకు, ఒడ్డదుడుకులకు లోన్వుతుండటం సంభ్రమను కలిగించే విషయం. 
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5. భాషాప్రయోగ వ్యూహాలు-సంస్ృతి- ప్రపంచ సంస్ృతి భావనలు:  

భారత్దేశంలో భిన్ా భాషాసమాజాలు ఉన్యాయి. పాశాిత్య ప్రభావంత వచిిన్ ఆరిిక రంగ 
కేంద్రీకృత్ ప్రపంచీకరణ ప్రభావానికి, ప్రపంచంలోని చాలా దేశాలు, వాటిత పాటు భారత్దేశం తొలి 
దశాబాంలో కుదుపులకు లోన్యాయయి.  త్రువాతి కాలంలో కాసు తేరుకొని, విరుగుడు సూత్రాలను రచించడం 
ప్రరంభించాయి. అదే- సాినికీకరణ (localization). 

 
ప్రపంచ దేశాల ఆరిిక  వయవసిలను ప్రభావిత్ం చేసేద్ధగా దేశాలనిాటా ప్రవశంచిన్ ‘ప్రపంచీకరణ’కు  

అడుికటి వసేందుకు దొరికిన్ ఏకైక ఆయుధ్ం ‘సాినికీకరణ’. వస్తు సంచయానిా  సమకూరుికోవడానికి, త్మ 
త్మ ఆరిిక వన్రులను వినియోగించడంలో ప్రపంచ వాయపుంగా  ఎకకడా వయతిరేకత్ ఎదురుకాల్లదు. కాని, 
వాటిని ఆశ్రయించి ప్రపంచ దేశాలలోకి చొరబడుతున్ా భాషల విషయంలో అనేక దేశాలలో ప్దా ఎతుున్ 
నిరసన్లు వయకుమయాయయి. వస్తువుల త్యారీ, అమమకాలు, కొనుగోళ్ళళ, వాటి వినియోగం ఇదంత్య వస్తు 
సంసకృతి. వటిని భౌతికంగా వినియోగించడం ఎలాగో  తెలుస్తకుంటే  సరిపోతుంద్ధ. కాని,                             
ఆ తెలుస్తకోవడానికి పనికి వచేి  ‘పనిముటు’ి - భాష.  - అద్ధ త్మ సంసకృతిలోద్ధ కాకపోవడమ ప్రపంచ 
దేశాలోో నిరసన్లు ప్రగడానికి కారణమయియంద్ధ. అంటే, వస్తు సంసకృతికి స్తముఖ్ంగా ఉంటూ త్మ 
దైన్ంద్ధన్ జీవిత్యలలో మారుపలు, చేరుపలు చేస్తకుంటున్ా ప్రజలు, త్మ భాషాసంసకృతిని మారుికోడానికి 
స్టదింగా ల్లరని దీనివలో అరిమవుతుంద్ధ. 

 
‘భాష’ సంసకృతిలో భాగం. అద్ధ త్రాలత  సంబంధానిా కలిగి ఉంటుంద్ధ. కాబటిి భాషాసంసకృతిని 

విడ్డచిప్టిడం అంత్ స్తలభ్ం కాదు. పైగా, న్చికపోతే బయట పారేయడానికి వలైన్ వస్తువులాంటిద్ధ కాదు. 
ఇద్ధ ప్రజల బుద్ధాని ఆశ్రయించి ఉంటుంద్ధ. ఆచారాలు, సంప్రదాయాలు, అలవాటుో మొదలైన్ వాటిత కలగలిస్ట 
చిన్ాన్యటి నుంచి వివిధ్ దశలలో- వయకుులు ప్రయతిాంచడం వలో, వారి శకిు మరకు భాషను ‘సొంత్ం 
చేస్తకోగలుగుత్యరు’ ల్లదా ‘నేరుికోగలుగుత్యరు’. ప్రపంచదేశాలన్నా, దీనిా సముచిత్మైన్ సందరభంలో 
గురిుంచిన్ కాలంగా 21శత్యబిా  ప్రథ్మారాినిా గురించి భ్విషయతుు త్రాలవారు అధ్యయన్ం చేసాురు.  ఇంత్టి 
సంక్షషిమైన్ నిరామణానిా కలిగి,  సవశకిుత ప్రయతిాసేు త్పప- మన్ద్ధ కాని, మన్కు రాని, భాషను 
ఒదులుకోల్లకపోవడం ఈ కారణం వలోనే!  హ్ృదయగత్మైన్, బుద్ధిగత్మైన్  విషయాలలో మారుపలకు చోటు 
ఉంటుందేమో గాని, పూరిుగా వాటిని తొలగించడం మనుష్ణలకు దాదాపు అసాధ్యం. ఒకక ముకకలో భాషను, 
‘ప్రయతిాంచి నేరుికోగలం’ గాని, ‘ప్రయతిాంచి ఒద్ధలించుకోల్లం’. 
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6. భాషాసంస్ృతి-ప్రపంచసాినికీకరణ: 
ఇపుపడు కాసు వెన్కిక వెళ్ళళ ప్రపంచీకరణ, సాినికీకరణలను ఒకటి రెండు వాకాయలో ో

పున్ుఃసమీక్షంచుకుందాం. ప్రపంచీకరణవలో అత్యధకంగా లాభ్పడుతున్ా దేశాలు, త్యము ఏ దేశాలవలో  
లాభ్పడుతున్యాయో, ఆ దేశాలలో అలజడ్డకి కారణమవుతున్ా అంశాలు ఏవో జాగ్రత్ుగా గమనించాయి. 
సాినికీకరణ ఒక ఉదయమ రూపం దాలిి, ప్రపంచీకరణను మ్మంగేసే ప్రమాదం ఉందని ప్రపంచీకరణ సూత్రాలను 
ప్రవచించిన్ పాశాిత్య పండ్డతులు గమనించారు. త్మ పున్యదులు కద్ధలిపోయ్యలోపు ‘ప్రపంచ సాినికీకరణ’ 
(glocalization) అనే కొత్ు భావానిా మళ్లళ ప్రపంచ వాయపుం చేసారు. ఫలిత్యలు ఊహించకుండా 
ప్రపంచీకరణ బాట పటిిన్ అనేక దేశాలకు ఇద్ధ కొంత్ ఊరటను ఇచిింద్ధ. అంటే ప్రపంచంలోని ప్రజలంత్య 
వస్తు సంసకృతిలో ప్రపంచ పౌరులుగా పరివరున్ చెందడం, భాషా సంసకృతిలో త్మత్మ మూలాలను 
మద్ధంచుకొంటూ, కాలక్రమంలో ప్రపంచ పౌరులుగా, - అంటే - ఒకే వషం, ఒకే భాషగా మారిపోడానికి 
కొంత్ వెలుగుబాటు దొరకటం.  

 
ఇటువంటి సందరాభలలో – అంటే, మన్మంత్య ఇపుపడున్ా ప్రపంచ సాినికీకరణ సందరభంలో మన్ 

సరవతముఖాభివృద్ధికి వ్యయహాలు ఎలా ఉండాలన్ాద్ధ మన్కు ఎదురయ్యయ ప్రశా. 

ఒక సంకిోషి సామాజిక నిరామణం ఏరపడుతున్ాపుపడు ల్లదా ఏరపడ్డన్పుపడు ఒడ్డదుడుకులు రావడం, ఆ 
కాలపు ప్రజలు సంఘరషణలకు గురి అవవడం కొతేుమీ కాదు. మన్దేశ చరిత్రలోనే ఇటువంటి ఉదాహ్రణలు 
కొలోలుగా కనిపిసాుయి. సంకిోషిత్లకు గల కారణాలను గమనించడం సామాన్య వయవహ్రులు అందరికి సాధ్యం 
కాకపోవచుి. కాని, క్రమపదితిలో, శాస్త్ర నిబదిత్త ఆ అంశాలను అధ్యయన్ం చేస్ట ఫలిత్యలను ప్రకటిస్తున్ా 
శాస్త్రజుఞల సూచన్ల్ల ఆ సమాజాలకు శరోధారయమవుత్యయి.  లక్షయ ప్టిిన్ సమాజాలు పురోగమ్మసాుయి ల్లదా, 
అనుకరణ సమాజాలుగా మారిపోతుంటాయి. 

ఎకుకవ జాతులు, ఎనోా భాషలు, మరెనోా సంసకృతులు కలిగి ఉండటం మన్ దేశం బలం. మన్ందరి 
బలం. ఈ బలానిా సహేతుకంగా వినియోగించుకుంటే, అంద్ధవస్తున్ా శాస్త్ర, సాంకేతిక పరిజాఞన్యనిా సారికంగా 
ఉపయోగిసేు, మన్మంత్య ప్రపంచానికి మారొదరశకం చేయగలుగుత్యం. ఇందుకోసం ప్రతి 
భాషావయవహ్రులోనూ మారుప రావాలి.  వయకిుగత్మైన్ చైత్న్యం ఇకకడ కీలకమైన్ భూమ్మక పోష్టస్తుంద్ధ. 

దేశాలు, వాటి బలాబలాలు వాటి ఆరిిక పరిపుష్టిపై ఆధారపడ్డ నిరణయించబడుతుంటాయి. ఇదంత్య 
కేవలం భౌతికవాదం. రాజకీయ కారణాల వలో వటిలో అనేకమైన్ మారుపలు అతివగంగా సంభ్వించే 
అవకాశం ఉంద్ధ అని నేడు అందరం స్తలభ్ంగా గురిుంచగలుగుతున్యాం - క్షణాలలో తెలియజెప్పప సాంకేతిక 
పరిఙ్ఞఞన్ం సహాయంత.  ఈ మారుపలు ఊహించని పరిణామాలకు దారితీస్తున్ాపుపడు వాటినుంచి 
ఉదిరింపబడే శకిు భాషాసంసకృతికే ఉంటుంద్ధ. దేశాలత సంబంధ్ం ల్లకుండా ఈ యుగంలోని 
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మాన్వులందరూ దీనిని కాపాడుకోవలస్టన్ బాధ్యత్ ఉంద్ధ. మరోమాటలో చెపాపలంటే, మన్మంత్య మన్ 
మాత్ృభాషాసంసకృతిని కాపాడుకోవడం ఒక విధగా  భావించవలస్టన్ అవసరం ఉంద్ధ. అభివృద్ధి 
కొలమాన్యలు ఎలవోళ్లా ఒకేలా ఉండవు. కొంత్కాలం వస్తు సంసకృతి ప్రధాన్యం వహించిన్టేి, మాన్వ 
వికాసానికి సూచికగా నిలిచిన్టేి,  భ్విషయతుులో భాషాసంసకృతులు ప్రధాన్యం వహించే అవకాశానిా కొటిి 
పారేయల్లం. అందుకు త్గిన్ వ్యయహాలను మన్ భాషలలో మన్ం రచించుకోవడం నేడు అవసరం. దీనిని 
అభివృద్ధి వ్యయహాంగా చేస్తకొని, మన్ త్రాలకోసం మన్ భాషలను సంసకరించుకొనే ఆచరణను ఇపపటి నుంచి 
ప్రరంభిదాాం. 

7. ఉపయుకి గ్రంథ్సూచి: 
7.1 తెలుగు:  
1. పవన్ కుమార్, పమ్మమ. 2009. భాషాభూషణం (భాషావాయస సంపుటి) హైదరాబాదు:హైదరాబాదు  
విశవవిదాయలయం. 
2. స్తబ్రహ్మణయం, పి.ఎస్. 1997. ఆధునిక భాషాశాస్త్ర స్టదిాంత్యలు. హైదరాబాదు: పొటిి శ్రీరాములు తెలుగు 
విశవవిదాయలయం. 
 
7.2 English: 
1. Bastrardas-Boada, Albert. 2002. World Language Policy in the era of 
Globalization: Diversity and Intercommunication from the Perspective of 
Complexity. Noves SL, Revista de Sociolinguistics: Barcelona.  
2. Bhagwati, Jagdish. 2004. In Defense of Globalization. Oxford. New York: 
Oxford University Press.  
3. Fernando, Salvetti (ed). 2010. Glocal Working-Living and Working across 
the world with Cultural Intelligence. Milan: Franco Angeli.  
4. Sheila L. Corcucher. 2004. Globalization and belonging: The Politics of 
Identity in a Changing World. Rowman & Litlefield.  
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Abstract 
In this paper we describe the state of the art in Machine Translation. We include 

a critical review of the challenges faced in MT and the possible reasons behind the 

failures. We give a number of suggestions for overcoming these limitations and 

challenges. We support our claims by describing several MT systems we are currently 

developing. Our approaches hold promise and raise hopes. We believe that the strategies 

suggested here are applicable to other Indian languages as well. We can develop usable 

MT system within a very short time and gradually improve the systems as we keep using 

them. 

 

1 Introduction 
Translation is a meaning preserving transformation from one language to another. 

Machine Translation (MT) or Automatic Translation deals with the design of 

computational models for translation between human languages. MT systems usually do 

not attempt to directly capture and preserve meanings, instead, they try to capture and 

transfer structure, in the hope that structure captures meaning. Thus a natural model for 

MT is to do analysis of source language (SL) text, and generate the corresponding target 

language (TL) text, preserving the structure. MT systems normally work sentence by 

sentence. Morphological analysis and generation to take care of word-internal structure 

and syntactic analysis and generation to take care of sentence-internal structure are thus 

natural considerations. A transfer module may be incorporated between the analysis and 

generation phases to take care of divergences between the two languages. 

 

An alternative view that has become popular in recent times is the Statistical 

Machine Translation (SMT) view point [5]. Translation involves finding TL words 

corresponding to the SL words in a given sentence, and re-ordering the words if required 

to take care of syntactic divergences. SMT models these aspects in a probabilistic fashion. 

During the Training phase, these probabilities are estimated from a Training Corpus. Then 

the system can apply the learned models to translate given texts. A large and relatively 

high quality training corpus is essential for SMT. There is no need for any dictionary, 

morph analyzer or a parser, nor do we need to explicitly model any divergences.  

 

Of late highly successful MT systems have been built using Deep Learning Neural 

Networks. These are similar to SMT systems in that they are trained on a large training 

data set and linguistics is not explicitly used. 

 

In the next few sections, we shall review the state of the art in MT, identify the 

weak points and suggest strategies to overcome these weaknesses. We shall then mention 

our own work in MT where we have fruitfully applied some of these suggested strategies. 
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2 Machine Translation: The State of the Art 
Machine Translation is at least 60 years old. Until about 1990, most of research 

and development effort in MT was in the Rule-Based approach. Included in the Rule-

Based Approach are the Direct, Transfer and Interlingua approaches. In hind sight, it 

would not be wrong to say that MT in general has not been very successful, for any 

language pair, anywhere in the world. Truely successful systems, which are able to 

capture and preserve meanings and produce publishable quality translations, are very few 

and limited in domain and applicability.  

 

End-user expectations are very high and it looks next to impossible to achieve the 

expected degree of perfection by fully automatic means. In the initial stages, it was felt 

that the translations produced by the machine can be post-edited by humans to produce 

high quality translations. However, unless the quality of outputs produced by machines 

are very good, humans will prefer to translate on their own rather than checking and 

correcting all the mistakes the machine has made. Psychologically, post-editing is not a 

very pleasant task [5]. As a result, MT systems rarely came to fully usable level. MT 

could only be used in those situations where rough translations suffice, and publishable 

quality translations are not required.  

 

There are many reasons for this failure. Firstly, adequate linguistic resources are 

not available in many languages. Large, representative, and clean corpora, good 

dictionaries, good grammar books etc. are not easy to find in all languages of the world. 

A dictionary meant for human use is very different from the dictionary we need for 

automatic use by machines and many ’good’ dictionaries may still not be good enough 

for use in MT. Similarly, many works on grammar are not sufficiently detailed and 

sufficiently precise for implementation on a computing framework. As a result, MT 

developers end up also doing a good deal of original lexicographic work and grammar 

discovery. Needless to say, these are hard tasks requiring decades of research work. Also, 

good linguists are not always available for consultation. More importantly, linguistics is 

not a finished science, we cannot expect ready-made answers to all the questions we get 

while developing MT systems. There are many competing theories, theories are 

constantly undergoing developments and refinements, many problems of critical 

importance in MT have still not been solved fully and satisfactorily. Divergences between 

different languages or language families have not been fully worked out, making the 

transfer stage a big challenge. MT developers start with great hopes, assuming that 

languages are rule-governed and the rules can be easily discovered. They encounter 

harder and harder problems down the line, which can be quite frustrating. A point of 

saturation is reached and further improvements become very difficult.  

 

Statistical approaches to MT, on the other hand, require large, high quality parallel 

corpora. Such corpora are available for some language pairs in the world today - English-

French, English-German, English-Chinese, for example [4]. A lot of progress has been 

made in SMT taking such language pairs for study. However, for languages where such 

large scale parallel corpora are not yet available, these theoretical results are only of 
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academic curiosity, not useful in actually developing usable MT systems. The same 

observations are also valid for the Deep Learning approaches. 

 

Unless the quality of translations produced by a machine is very good, the outputs 

cannot be post-edited to produce large scale, high quality parallel corpora. Thus we are 

left in a chicken-and-egg kind of a situation. 

 

3 MT in India 
Interest in MT started in India as early as 1986. [6] MAT [8], MATRA and 

MANTRA are some of the noteworthy MT systems developed during the 1990s. [3] 

During the year 1990-91 DIT (Department of IT), Govt. of India initiated the TDIL 

(Technology Development for Indian Languages) programme. [3] Several major projects 

have been funded by TDIL since then in MT and related areas. IL-IL-MT, E-IL-MT, 

Anglabharti-E-IL MT [1] are some of the major projects funded by TDIL in recent times 

in consortium mode. All these projects generally use rule-based approaches. 

Shatanuvadak [5] by IIT-Mumbai in 2014 is a notable deviation, it uses SMT in a big way 

for Indian languages. 

 

Third party evaluations have shown that none of these MT systems have reached 

a level of performance adequate for deployment and large scale regular use. People are 

hesitating to come forward to post-edit the translations produced by these MT systems. 

We do not hear of any big success story.  

 

It appears that everybody is interested in cooking and nobody wants to eat what is 

cooked. In the next section, we propose a set of ideas to overcome this unpleasant 

situation. 

 

4 Strategies for Development of MT systems 
In this section we analyze the main reasons for not being able to reach the final 

goal of high quality translations, and our own suggestions for overcoming these 

challenges. In the next section, we shall describe ’The saara Translator’, a set of MT 

systems being developed by us, that actually try to put these ideas into practice.  

 

Two main tasks an MT system has to do is lexical substitution and re-ordering. 

SL words need to be substituted with equivalent TL words. We may then need to reorder 

the words as dictated by the syntactic divergences between the SL and the TL. 

 

Since parallel corpora are not available for many language pairs of interest, we 

shall restrict our attention to rule-based approaches here. A common belief is that 

morphology is absolutely essential, especially in Indian languages, which are considered 

to exhibit rich morphology. That is, a single root word can give rise to a very large number 

of word forms, through processes such as inflection, derivation, sandhi and compounding. 

However, developing high performance morph systems has not been easy. Can we bypass 

morphology? 

 

Generally speaking, it is not an intelligent decision to throw away morphology 

and try to keep all forms of all words directly in a dictionary. Morphology has its due 
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share of relevance and importance. However, developing proper systems for 

morphological analysis and generation is a hard task, requiring many years of labour. 

There are theoretical problems, there is the challenge of finding good linguists, even good 

books on grammar may not be available, and practical experience shows that approaches 

to MT which critically depend on morphological analysis, transfer and generation have 

not worked very well in India. Therefore, while development of complete morphology in 

a computational framework should remain an important goal, we should keep that on the 

back burner as a long term strategy and think of developing MT systems that bypass 

morphology. Our own experiments show that equal or higher performance in translation 

can be obtained much faster by bypassing morphology. MT systems can be built within a 

matter of months, taking advantage of ordinary people who are bilinguals, instead of 

waiting for linguists or try on our own to develop computational systems of morphology. 

We find that bypassing morphology actually works even for Dravidian languages, which 

are considered to exhibit exceptional levels of morphological complexity. 

 

Of course we must take good advantage of a system for morphological analysis 

and generation if we already have one. We can build hybrid MT systems which combine 

the best of rule-based and statistical approaches. Performance of a hybrid MT system will 

improve not only with larger and better training corpora that may become available over 

time, but also as morphology improves over time. 

 

In the simplest statistical MT model, we start with the assumption that all lexical 

substitutions are equally likely. To give an example, any word in English can map to any 

word in Hindi. The English word ’table’ may mean ’maa’, ’khaaya’, ’us’, ’mej’, ’idhar’, 

’kutta’ or any other word in Hindi, all of these are equally probable. SMT systems then 

try to adjust these probabilities based on a large training corpus of English-Hindi sentence 

pairs. In other words, pure SMT systems do not take any advantage of the linguistic 

knowledge we may have. Pure SMT systems do not use dictionaries, morph, syntax or 

any other aspect of language and linguistics, even if we have access to such knowledge. 

That is why they need a very large training corpus. Instead of waiting for a large training 

corpus of parallel sentences, we can get started off if we make good use of available 

resources such as bilingual dictionaries. Lexical substitution possibilities are greatly 

reduced and so we can start seeing good MT performance even before we have any 

training corpora. 

 

Thus the use of a word-for-word substitution dictionary makes sense both from 

the rule-based view-point and the SMT view-point. Development of such dictionaries 

should therefore be given the highest priority. 

 

Traditional SMT systems combine lexical substitution and re-ordering, both of 

which are learned together from the training corpus. This makes SMT a lot more complex 

than it needs be. By separating the lexical substitution task from the reordering task, we 

can greatly simplify the system, both in terms of training corpus requirements and overall 

simplicity and efficiency. Syntactic divergences can be handled through a transfer 

grammar if the divergences are already clearly known. Otherwise, while such divergence 

studies can go in the background, we can develop and use pattern-matching ideas to 

discover and apply rules of re-ordering. Purely statistical methods will become feasible 

only after large scale parallel corpora have been developed. 
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We need to collect large, representative and clean corpora. We need to perform 

quantitative analysis at each stage, always trying to exploit the exponential nature of 

distributions we find in the statistics of linguistic material. We need to adapt sound 

engineering principles. We must base our work on solid theoretical foundations and avoid 

the tendency to take short cuts. See [7] for more on the theoretical foundations of language 

engineering. 

 

To build an MT system quickly, we just need to develop a large database of word-

for-word substitutions. We do not need any morph, nor do we need a POS tagger, local 

word grouper or a chunker to start with. We can start getting promising performance in 

translation very quickly. We can translate at great speed too. We need to carefully observe 

the outputs and enhance and improve the databases. Once we have sufficient data and 

sufficient experience, we can then start addressing the remaining research issues one by 

one. 

 

One of the most widely held beliefs not only in MT but also in the whole field of 

Natural Language Processing (NLP) is that human languages are highly ambiguous. In 

fact, disambiguation is considered to be the main focus and priority. Words have multiple 

senses, they even belong to multiple grammatical categories, there are multiple ways of 

grouping words to form higher level structures. The degree of ambiguity is claimed to be 

very high, researchers have talked of hundreds, thousands, Millions, even Trillions of 

possibilities. The claim is that simply using a dictionary of equivalents will not work. 

 

Upon careful analysis, we find that this is not true. Human languages cannot be 

so very ambiguous, otherwise, seven and a half Billion people would not be doing their 

daily business in natural languages. The exponential nature of ambiguities in natural 

languages is a result of lack of proper understanding of what a word is. We take the written 

form of language too seriously and we simply go by what we see in a piece of text. Words 

are taken to be sequences of characters (letters of the alphabet, punctuation marks, special 

symbols etc.) separated by white spaces. This is not right. 

 

Of critical importance in our approach is the notion of a word. What exactly is a 

word? We have shown [9] that there is a much better way of defining words, starting from 

meanings, rather than from spellings. By re-defining words in a proper way, a great deal 

of ambiguities in languages melt away automatically. Computational complexity is also 

reduced significantly. In our own work, we find that most words are not ambiguous at all. 

In the case of ambiguous words, the degree of ambiguity is small. There are also simple 

ways of disambiguating the real cases of ambiguity. 

 

MT is often projected as a product. This is the big problem. We may never be able 

to bring MT to a level where end users can directly use it as a ready-to-use product. We 

have not been able to reach that stage in the last 30 years in India. Instead, MT should be 

considered as a service. The user submits his translation requirements to a service 

provider. The service provider runs an MT system and looks at the machine generated 

output carefully. He may add more entries to the MT databases, he may correct the errors 

found in the databases if any, he may even edit and clean the input SL texts for the 

purposes of translation. He may run the MT system several times, each time improving 
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the quality of translations produced as also the MT system itself. Finally, he may proof-

read and manually post-edit the machine generated outputs to produce publishable quality 

translations. We can take good advantage of a synergy between the man and the machine, 

and semi-automatically produce high quality translations. Our experiments show that this 

is economically viable and practically feasible too.  

 

Some people argue that high quality is not always essential in translation. Instead 

of taking this ’sour grape’ attitude, we can actually start producing high quality 

translations by giving up the claim of making it fully automatic. Most successful 

engineering systems in the world use the best of both the man and the machine. People 

are ready to do their bit, if only we can guarantee high quality and economic viability. 

Reasonably good translation performance is possible by using a dictionary of word-to-

word mappings, and re-ordering the TL words as required. After reaching this milestone, 

further improvements can be made through disambiguation rules etc. 

Reasonably good translation performance is possible by using a dictionary of 

word-to-word mappings, and re-ordering the TL words as required. After reaching this 

milestone, further improvements can be made through disambiguation rules etc. 

 

5 The saara Translator 
Based on the saara theory [7] and the ideas and strategies discussed above, three 

different MT systems are being developed at the School of Computer and Information 

Sciences, University of Hyderabad, known as MT1, MT2 and MT3 respectively. A brief 

description of each, along with the current levels of performance, is given below. All the 

three MT systems are for translating Modern Kannada Prose, written in the so called 

Standard Dialect, into Modern Telugu Prose.  

 

Quality of translation is measured in terms of Comprehensibility[2], that is, 

whether the meaning of the sentence can be understood by the reader. Comprehensibility 

is measured by manual evaluation, on a scale of 0-4, 4 being perfect and 0 indicating total 

failure. A score of 3 indicates almost perfect translation and a score of 2 indicates that the 

meaning of the sentence can be fully comprehended, albeit with some difficulty. A 

sentence is considered to be successfully translated if the score is 2 or more. The 

performance of the MT system is indicated in terms of the percentage of sentences that 

are successfully translated. This method of evaluation and scoring has become the defacto 

standard in India in recent times. We report here the translation performances obtained 

on a corpus of 4.6 lakh sentences, based on sample studies on several sets of 100 sentences 

each. 

 

The MT2 system is a dictionary based SMT system. It does not use morphology, 

syntax or any other linguistic modules, nor does it use a parallel corpus. Its main focus as 

of now is lexical substitution. This system is very fast - it can translate 1,00,000 sentences 

per second on an ordinary Desktop PC or a Laptop. The database has about 1.2 lakh 

entries. Translation performance varies from about 45% to about 55% on first run. Once 

the outputs are checked and the databases updated as required, translation performance 

jumps to the range of 85% to 95%. Experiments have shown that the quality of 

translations so produced is acceptable for the purposes of final proof-reading and post-

editing. Also, the time and cost of the entire process is comparable to that of manual 

translation, actually somewhat more economical as on date. The system improves with 
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time and we believe that it will become a strong competitor to manual translation very 

soon. 

 

The MT1 system, is an Analysis-Transfer-Generation based MT system. A 

comprehensive computational grammar of Kannada is used to perform morph analysis of 

Kannada words. Inflection, derivation and sandhi are all handled. Spelling variations are 

normalized automatically to a large extent. More than 90% of words are analyzed, with 

less than 10% error. The morph analyzer produces a fine-grained hierarchical tag for each 

input word. This tag includes all the necessary lexical, morphological, syntactic and 

semantic information required for further processing. The MT1 system currently uses a 

simple tag-for-tag transfer grammar. Telugu word forms are generated using a morph 

generator. Translation performance varies from about 35% to about 55%. It may be 

recalled that this same or better performance is achieved by the MT2 system without using 

any morphology. This shows that morphology can be bypassed, even for morphologically 

rich languages, as a practical strategy to start with. 

 

The MT3 system combines the best of the above two MT systems and achieves a 

performance of 55% to 72% on the first run. As already indicated, we can cross 90% 

performance using the man-machine synergy.  

 

These MT systems are already much better than the Google Translator. We are in 

fact ready to take up small translation jobs. Further work is on to improve the databases 

in the MT2 system and to improve the linguistic modules in the MT1 system. Automatic 

post-editing modules are being designed to automatically improve the quality of 

translations, thereby reducing the time and effort required in final proof-reading. 

 

6 Conclusions 
In this paper we have described the state of the art in Machine Translation, we 

have included a critical review of the challenges faced in MT and the possible reasons 

behind the failures. We have given a number of suggestions for overcoming these 

limitations and challenges.  

 

We have supported our claims by describing several MT systems we are currently 

developing. Our approaches, generally labelled ’The saara Translator’, hold promise and 

raise hopes. We believe that the strategies followed in the development of ’The saara 

Translator’ are applicable to other Indian languages as well. We can develop usable MT 

system within a very short time and gradually improve the systems as we keep using 

them. 
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26. Development of ILCI-Telugu Corpus 
Dr. S. Arulmozi, CALTS, UoH 

<arulmozi@uohyd.ac.in> 

 

Powerpoint Presentation: 

1 

ILCI 
 The Indian Languages Corpora Initiative (ILCI) is a research project funded by 

Technology Development for Indian Languages TDIL [DeiTY) 

 ILCI has just completed two Phases of the Project 

ILCI-Phase I and ILCI Phase II 

 

2 

Few Consortium Partners 
 Dravidian University for Telugu 

 UoH for Odia 

 JNU for Hindi, English and Urdu 

Each consortium member will develop parallel corpora and standards in their 

respective languages. 

 

3 

Objectives (1/2) 
 To build an annotated parallel corpora (Hindi to 16 Indian languages along 

with English) with standards for 16 major Indian languages in the  

◦ domains of tourism and health. (Phase I) 

◦ Agriculture and Entertainment (Phase II) 

 Major aims of the project are  

◦ to evolve draft standards (for corpus collection) 

◦  build parallel corpora in the domains of tourism, health, agriculture and 

entertainment (Hindi-English and Hindi-Indian languages) and manually 

annotate (label) the parallel (translated) corpora. 

 

4 

Objectives (2/2) 
 Evolving Draft Standards includes evaluation of existing corpora and tools that 

have been developed as part of various projects under TDIL,  

 Standards for corpora collection, for corpora encoding (keying-in) and for corpora 

validation (correcting the translated corpora) 

 The task of Corpora development includes 

◦  corpora collection in Hindi,  

◦ parallel corpora in 16 Indian languages (plus English) and  

parallel (translated) corpora in English. 
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5 

Details of the Project 
 The basic starting point for this project is a list of 50k (Phase I) + 50k (Phase II) 

Hindi sentences used in the Tourism, Health, Agriculture and Entertainment 

domains.  

 A list of data source institutions including Tourism, Health, Agriculture and 

Culture departments was made to collect data for Hindi. 

 Manual translation of developing parallel (aligned – keeping the source sentence 

structure intact) corpora with the given 16 target (Indian) languages and English 

has been created as per the standards evolved.  

Manual Annotation (POS annotation) of translated corpora in these 16 Indian 

languages and English are done as per the BIS standards. 

 

6 

Telugu ILCI Corpus 

 100 K sentences from Hindi into Telugu were manually translated  

◦ Validation (of translated sentences) is being done  

 25 k each in tourism, health, agriculture and entertainment domains 

 Manual Annotation based on BIS-POS Tagset (for Telugu) is already available. 

Using a web-interface tool 

 

 

7 

Telugu Tagset – Noun 
Common – N_NN abbAyi, puswakaM 

Proper – N_NNP kqRNudu, rAvu,  

Nloc – N_NST  munupu,  kiMxata,  

     moVxata,  akkada 

 

8 

Verb 
• Main - V__VM ammAnu, koVttanu, le,  

• Finite - V__VM__VF ammAnu, koVttanu, le,  

• Non-finite - V__VM__VNF wini, wine winaka 

• Infinitive - V__VM__VINF  wina, vina, ceVppa 

• Gerund - V__VM__VNG winadaM, vinadaM 

Auxiliary - V__VAUX uMxi, kAxu, lexu, 

 

 

9 
Adjective – JJ cakkani, maMci, peVxxa 

 Adverb – RB veVMtane, wvaragA 

Postposition - PSP  ku, cewa, lona,bayata 
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9 

Residuals 

 Foreign word RD__RDF A word written in a  script other than the script of 

the current text 

 Symbol RD__SYM 

 Punctuation RD__PUNC 

 Unknown RD__UNK 

Echowords RD__ECH 

 

10 

Corpus Collection methodology 

Data Source(s) 

• Data in original Hindi has been collected from hospitals of at the national, state, 

and district levels, Ministry of Health, special issues of magazines, newspapers 

supplements and columns,  and relevant websites. 

• Newspaper 

• E-papers 

• Magazines 

• Pamphlet 

• Brochures 

• Other sources (relevant books, sundry articles etc.) 

• Examples: 

•  Sarita (special issues of tourism and health) 

• Swagat (Indian Airlines publication), 

Pamphlet and brochures (from hospitals, tourism professional bodies, museums , 

ministry of health and the ministry of tourism etc.) 

 

11 

Data Encoding Standards 

• Data is encoded in spread sheet form using MS-excel. 

• Character encoding in Unicode UTF-8. 

• Parallel text aligned side by side of the Hindi text. 

- One sentence contained in each cell. 

- Each string, including punctuation marks, within a sentence is delimited by a 

space 

Each sentence is given a unique identification (ID) number 

  

12 

Copyright and consent form- 
 The text we collect is often than not copyrighted material, except for some cases 

of pamphlet, brochures etc. 

 For copyrighted texts such as articles in a magazine, book extracts etc., we have 

sought permission from the copyright holder of the text 

 Most of the time we insist on written permission, using the copyright permission 

form 
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 For small text or extracts from articles or books, we also seek oral permission or 

written permission using the electronic mail 

 An informed consent form or copyright permission form has been created 

particularly for this purpose. 

We also seek the metadata information of the text we seek the permission of using 

the (meta-)data information sheet. 

  

13 

Metadata Labelling 
• Metadata for all the texts included in the corpora is being documented in a separate 

sheet 

Metadata information records details about the texts included in the corpora such 

as: domain, sub-domain, bibliographical details, number of sentences and words, 

location in the archive etc. 

 

 
Metadata 

Description of Health Subdomain 

Sub domain Code 

Blood, Heart and Circulation H1 

Bones, Joints and Muscles H2 

Brain and Nerves H3 

Digestive System H4 

Ear, Nose and Throat H5 

Endocrine System H6 

Eyes and Vision H7 

Immune System H8 

Kidneys and Urinary System H9 

Lungs and Breathing H10 
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Mouth and Teeth H11 

Skin, Hair and Nails H12 

Female Reproductive System H13 

Male Reproductive System H14 

Misc h15 

 

 

 
Description of  Tourism domain analysis 

Sub-Domain Code 

Pilgrimage T1 

Ecotourism T2 

Heritage Tourism T3 

Adventure Tourism T4 

Mass Travel and Tour T5 

Leisure Tour T6 

Medical Tourism T7 

Nautical Tourism T8 

Culinary Tourism T9 

Disaster Tourism (involves visiting the disaster affected areas T10 

Dark Tourism(Tourism involving travel to sites associated with 

death and suffering 

T11 
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Space Tourism T12 

War Tourism T13 

Shopping Tourism T14 

Misc T15 

Health Sub-

domain 

Code Occurrence in 

a Set 

Tourism Sub-

domain 

Code Occurrence in 

a Set 

Blood, Heart and 

Circulation 

H1  Pilgrimage T1 427/T1.1 

Bones, Joints and 

Muscles 

H2 21 Ecotourism T2 43/T2.4 

Brain and Nerves H3 11 Heritage Tourism T3 157/T3.1 

Digestive 

System 

H4  33 Adventure 

Tourism 

T4  

Ear, Nose and 

Throat 

H5  Mass Travel and 

Tour 

T5 214 

Endocrine 

System 

H6  Leisure Tourism T6 131 

Eyes and Vision H7 152 Medical Tourism T7  

Immune System H8 323 Nautical Tourism T8  

Kidneys and 

Urinary System 

H9  Culinary Tourism T9  

Lungs and 

Breathing 

H10  Disaster Tourism  T10  

Mouth and Teeth H11 210 Dark Tourism T11  

Skin, Hair and 

Nails 

H12 32 Space Tourism T12  

Female 

Reproductive 

System 

H13  War Tourism T13  

Male 

Reproductive 

System 

H14  Shopping 

Tourism 

T14  
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Data collected in each Sub-domain 
 

Some statistics 

 In Phase-1, parallel annotated corpora in 12 major Indian Languages including 

English in India's national standard in POS annotation was carried out.  

 The size of Phase I corpora is 600,000 manually annotated sentences  

◦ Each sentence has an average of 16 words (9600,000 annotated words).  

 In Phase-II ,  (17 languages) it is estimated to be approximately 27 million parallel 

annotated and chunked words in the domain of Health and Tourism (HT), 

AGriculture and ENTertainment (AGENT) 

500,000 sentences in 5 additional languages and 600,000 sentences from Phase I. 

Acknowledgements 
 ILCI Consortia, DèiTY 
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27. A note on developing Telugu as a technical language 
Anuradha, Kanniganti*, and Dr. Rajyarama, Ch.**  

*National Institute of Oriental Languages, Paris, France. 

**CALTS, University of Hyderabad, Hyderabad.  

 
 

Make in India: A window of opportunity for bhashas 

In ‘The Otherness of English’, Dasgupta talks about the idea of a ‘third stage’ of 

emergence of the vernacular languages.   If the effervescence of vernacular literatures 

roughly corresponding to the medieval Bhakti devotional movements all over India was 

a first stage, and the modernization brought by European languages in the last two 

centuries was the second, the third was to be the blossoming of the bhashas in post-

Independence India as fully autonomous languages assuming all functions in their 

respective regions.   

 

Speaking of language development, after the very creative ‘nationalist’ phase we 

had that of the developmental state which took us a certain distance but left much to be 

desired (leaving Indian languages as still the poor sisters of English); now we are in the 

phase of the market economy and globalization along with new technologies which have 

opened up several new vistas.    

 

In this ‘market phase’, we have perhaps arrived at a real opportunity for that third 

stage of emergence to come about, that is a significant expansion of functional roles of 

Telugu and other bhashas, notwithstanding the Damocles Sword of Englishization.  

 

In particular I propose that the government’s focus today on manufacturing - 

‘Make in India’ - within a strategy of high growth, defines a window of opportunity for 

Indian languages - a kind of ‘Overton window’, defined as the range of ideas the system 

will accept at a given time.   That is, the system may take on significant investments in 

languages, which it was not willing to do before, if we can convince it of the benefits of 

the investment for the objectives of employment and economic growth. 

 

 

1. It’s the livelihoods? 

We have a lot of talk and hand-wringing about language defense and renewal, but 

language advocacy needs to go beyond cultural arguments and be pragmatically linked to 

fulfilling social needs.  Today, the principal preoccupation of ‘aspirational’ India is 

economic opportunity and access to knowledge resources, and this has driven the rush for 

English.    

 

I propose the alternative view that Indian languages can also evolve as vehicles 

for socio-economic mobility, by becoming skill languages.   This is not as ‘high’ as 

wishing for STEM fields in the bhashas, but it is pragmatic and will touch the largest 

number of people.  It could also lay the groundwork for the spread of Telugu to higher 

professional spheres later on. 
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I wish to highlight four inter-related arguments in arriving at a strategy to achieve this 

promising prospect. 

 

2.  Tying skill development to language development 

 

Today the Indian government is giving primary importance to skill development in 

view of boosting the manufacturing sectors and creating employment for hundreds of 

millions of young people.  The Telugu-speaking states should take advantage of this 

moment to link ‘skilling’ to language development - that is, creating a comprehensive 

technical environment in the local language along with the de facto presence of English 

(with judicious use of English for terminology, for purposes of national and international 

communication).    

 

If we establish that this development will be not only be beneficial for individual 

mobility also contribute to the state’s economic growth in the long term, it would be an 

argument that both citizens and policy makers would listen to.            

 

 

3.  Human capital formation (HCF) and the mother tongue 

 

The formation of human resources necessary for the industrial and economic 

development of the Telugu-speaking states is likely to be more efficiently achieved 

through the mother tongue rather than through English, contrary to current thinking in 

government circles.  This is supported by well-established superiority of learning through 

the mother tongue, and the sheer fact that English proficiency remains restricted to a small 

percentage of the population.     

 

The mother tongue advantage for HCF  can be demonstrated through a cost-

benefit analysis of investments (in teacher training and ‘language infrastructure’) and 

outcomes (efficacity of production of trained workforce).    

 

 

4. Technical literature and learning resources in bhashas 

 

For the purpose of ‘skilling’ in Telugu, we need ‘language infrastructure’ on a 

large scale – that is, for trades like electrician, fitter, plumber, medical technician and so 

on, the manuals, reference books, dictionaries, e-learning platforms and other resources 

required for training and learning.  Such resources should be developed not only for the 

post-secondary  education levels, but even at the level of those might have studied only 

till the 5th or 8th class, for semi-skilled workers and for those in the informal sectors with 

limited literacy – we can imagine appropriately developed materials, even for lower level 

trades.   

 

As we are aware, the availability of learning and reference materials only in 

English is a significant barrier to acquiring the skills necessary for socio-economic 

mobility.   The wide availability of knowledge resources in the mother tongue would 

foster general technical literacy, with positive effects such as the spread of standards for 
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technical skills, which is sorely lacking in India (as anyone who hires an electrician or 

plumber can attest). 

 

5. Understanding the Language-Economy link for policy making 

 

Notwithstanding the dreams of politicians and ideologues pushing for ‘English for 

all’, there is no certainty the day will arrive when everyone in our country of 1.3 billion 

people will acquire English. On the other hand, developing the above -mentioned 

resources in Telugu is very much in our hands – it is linked to policies and investments, 

but primarily it is a question of understanding.   

 

Policy-making in this regard has to be informed by an appreciation of the linkages 

between language, productive activity, and economic organization in a multilingual 

society like ours.  We need a scientific understanding of communication processes in 

work and livelihoods, and how education and training needs to be designed in accordance 

to this.   For example, how is Telugu used in different contexts of production (or services) 

and what does this imply for language requirements of different kinds of work?   How 

does this mobilize inbuilt knowledge structures in the language?    

 

On the basis of such studies, we can demonstrate the measurable productive 

potential of our languages in the workplace, which can be enhanced through proper 

investment - and re-examine the justification of  ‘English medium for all’ policies coming 

up all over India.   Not the least, a cursory examination of livelihood and employment 

patterns reveal the limits of the ‘English job market’, and the fantasy of imagining ‘IT 

jobs for all’. 

 

 

6. Conclusion: Skills and creativity in the mother tongue 

 

As mentioned above, the development of a complete technical environment in 

Telugu can have many ramifications.   It can be not only an important input in the 

formation of human resources for the industrial progress of the Telugu-speaking states, 

and enhance access to socio-economic opportunities for the mass of the population, but 

also favor the creativity of the workforce functioning in the mother tongue.   

 

In this regard, it is interesting to recall that the Industrial Revolution in Europe in 

the 18th century was spurred by the inventivity and technological innovations of the 

working classes and not from those with college degrees.      

 

Since such workers constitute the large part of the population, it is only in enabling 

their economic well-being that our languages are guaranteed to have a long life!  

 

 

1. Probal Dasgupta, The Otherness of English: India’s Aunty Tongue  

2.  Make in India, http://www.makeinindia.com/home 

3.  “It’s the Economy, Stupid!” was a slogan of Bill Clinton’s presidential campaign 

in 1992. 

4.  Skill Development, http://msde.gov.in/ 
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5.   From Englishization to Imposed Multilingualism: Globalization, the Internet, and 

the Political Economy of the Linguistic Code, D. Dor, Public Culture, Volume 16, 

Number 1, Winter 2004, pp. 97 – 118 

6.  How can language be linked to economics?  A survey of two strands of research, 

W. Zhang and B.Grenier, Working Paper, Department of Economics, University 

of Ottawa, March 2012. 

7.  http://www.tradingeconomics.com/india/employed-persons. 
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28. Translating from global to glocal:  

vernacular turn on the internet 
Mr. Arnav Keyur Anjaria  

Mr. Aditya Sudhesh Raghuvamsi and Mr. Rachagorla Balaji  
Research Scholars, Dept. of History, University of Hyderabad.  

 

Abstract: 
The paper seeks to argue for the translation of the proceedings and the agendas of 

the global internet policy making framework forums into the vernacular and regional 

languages. Several key objectives and resolutions of these forums are adapted by 

governments worldwide as part their on cyberspace policies, thus the translation into the 

vernacular would make the process and the deliberation more inclusive and democratic 

in nature.   

 

Ever since the birth of the internet it had largely been a loose network of digital 

nodes and edges that brought together small and large network of individuals and groups 

in a cohesive technically mediated arena. 

 

In a world largely dominated by state centrist forces, internet remained a free 

avenue of expression and exploration. Rather internet over time became a hallmark of the 

new wave of globalization and the custodian of the information age. 

 

Yet more prominently, internet remained a fluid space which was an open space, 

an open network where individuals and groups ushered into an era of unbridled freedom 

which remained away from the boundaries and the contours of the control of the statist 

forces and the nation state boundaries.   

 

Therefore Internet which is a part of the larger cyberspace was emerging as a free 

space in an era where the real space was witnessing emergence of greater role and 

influence of the nation in the lives of the people, almost in every part of the world.  

 

In such a scenario internet emerged as a pivotal arena which brought together the 

sensibilities and the aspirations of the people, devoid of the zeal for any prominent 

materialist gain or interest. Small websites and forums had already started to emerge with 

bulletin boards catering to the people and their curiosities.  

 

All in all it remained a hermit of Hope where people freely expressed and also 

empowered the fellow netizens in a nuanced manner.  

 

As Barlowe’s words echo3 immediately after the World Economic Forum in 1996 

that it remained a free space and the governors of the physical world had little influence 

on this medium.  

                                                           
3 https://www.wired.com/2016/02/its-been-20-years-since-this-man-declared-cyberspace-independence/ 
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Yet the nature of internet has gradually changed over time and so has also the 

nature of globalization.  

 

In the present era there is increased intervention and monitoring on the internet by 

the state and the governments worldwide. World over several forums4 and conferences 

have asked for greater involvement of the governments to chart out the code of conduct 

on the internet. There is a certain transition in place as far as internet is concerned.  

 

Several policy frameworks at the global level5 are today emerging that are 

adopting resolutions on the nature and purpose of the internet in the present era. Yet, 

much of the deliberation that happens on the internet is in the English language, even the 

proceedings and the policy guidelines of the governance of the internet are being 

published in English or the European languages or say in Chinese67.  

 

While there is a broad stream of academic deliberation known as linguistics of the 

internet developed by David Chrystal, which seeks to look into the nature of the language 

on the internet, especially through the larger analytical tools such as Multilinguism on the 

internet yet the regional languages have been largely ignored as far as the publishing of 

the key policy guidelines are concerned.  

 

For example the United Nations ‘Internet Governance Forum8’ has been actively 

engaged in bringing together the policymakers, politicians, corporate leaders, NGOs, 

global civil servants and several other influential people from across the globe on a single 

platform to discuss and define the nature of the internet in the new era. Infact it has the 

vision now to connect the next Billion people to the internet. Its concerns reflect a mass 

based agenda, but its language doesn’t!  

 

By primarily focussing on the English language, there is a larger risk of certain 

neglect of those audiences that use the internet primarily in the regional language. A 

report published by the    Internet and Mobile Association of India and market research 

firm IMRB International in June 2015 asserts that  about 127 million, or close to half of 

the 269 million Internet users in India, consume content in local languages. This was a 

47% jump year-on-year9 the same report estimated that digital ad spending in regional 

languages is expected to touch Rs179 crore. 

 

Urgency of the Issue10 

                                                           
4 https://www.thegfce.com/about/contents/gccs 
5 http://www.unidir.org/programmes/emerging-security-issues/the-un-cyberspace-and-international-

peace-and-security 
6  
7 http://www.gccs2015.com/ 
8 http://www.intgovforum.org/cms/ 
9 http://www.livemint.com/Industry/XqkuJtJzrsLNT4Yp6eNGJN/About-127-million-internet-users-in-

India-consume-content-in.html 
10 agarwal, vibhuti. (2012, June 19). dangers of india’s internet policy. Retrieved from 

http://blogs.wsj.com/indiarealtime/2012/06/19/the-dangers-of-indias-internet-policy/ 
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The need for publishing the proceedings of the global internet policy framework 

conferences need to be urgently translated into regional languages as many of the 

guidelines are closely related to legality and criminality. What could not seem to be a 

crime in normal parlance to a person using the internet, such as the downloading of a 

book or a ‘bhajan’ on the internet is now seen as a crime by various government, owing 

to tougher intellectual property laws, under the new guidelines governing the internet 

worldwide, downloading of much of the material available on the internet for free is 

considered as illegal and invites punishments leading to large amounts of fines or even 

imprisonment.  

 

In such a scenario, the global forums need to reach out to the regional language 

users and translate their guidelines in a manner that those not acquainted with the English 

language or any other European language also have a say and also remain informed in the 

working of the internet and its code of conduct. It is also upon the linguists in the regional 

language and especially telugu language to also work towards a coalition of terminologies 

in the internet that suit the needs of the internet of the present era.  

 

There already are innovations such as babble or Google translate1112 which are in 

place, but there also cases of their ineffectiveness in translating accurately.  Infact the 

world is still not well aware that 17th May is celebrated as the World Information Society 

Day.  

 

Even some of the formative policy proceedings on the global governance of the 

internet have failed to reach out to the regional language readers. The world summit on 

information society held in two phases first in Geneva in 2003 and then in Tunis in 2005 

has the proceedings and the resolutions that are published in English and other European 

languages.  

 

The rationale of calling for the publication and translation of the global resolutions 

on the internet in regional languages including Telugu is for the fact that many of these 

global forums on the internet are a result of the representations of several governments 

worldwide. 

 

A government in a democracy is a representative of the people, and it articulates 

the concerns of its own people in the global policy making process. The nature of the 

language of the global internet conferences and forums is such that it leads to a certain 

void as far as a holistic feedback mechanism is concerned. While people are more aware 

of several issues related to health and hygiene as a result of a concerted effort by the 

national and the state governments in translating the guidelines in the regional languages, 

the internet of things and the policy frameworks of the internet as also as important as 

any other issues for the people, in the present era. And essentially the task of reaching out 

to people far and wide is on the global forums such as the United Nations to keep the 

                                                           
11 http://italiantranslation-teaching.com/translation/google-translate-really-effective/ 
12 http://blog.commlabindia.com/elearning-translations/google-translate-for-elearning-translations 
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attires of the internet and the new making and creation of the internet more inclusive and 

linguistically diverse in nature.  

 

Recently the Global conference on Cyberspace took place in Hague on 16-17 

April 2015. Several important resolutions were adopted as a part of the conference and 

its concern for the internet and the cyberspace at large. One of the key aspect of the agenda 

was the governance of the cyberspace, a key feature of the conference was its stress on 

the Global Public Good, and called for governments to mediate between the national 

interest and the global public good that both do not violate the concerns of each other13. 

In such a scenario the term global public is inclusive of all but the language of the 

discourse should also adapt to globality in the true sense of the term!  

 

Language Development as a supportive tool: 

 
While the paper seeks to argue upon the translation of the global norms into the 

vernacular languages such as Telugu or Kannada or Ladakhi in order to increase the first 

hand reach of the ideas and of the discourse taking place, it also argues for a rather larger 

innovation within those engaged in developing the language to suit the needs of the new 

discourses taking place as a result of the direct impact and influence of the internet.  

 

The language development strategies can be centred on innovating with the 

vernacular vocabulary that could accommodate words and terminologies that suit the 

needs of the present era, especially in the context of the internet and globalization. Much 

of the language used by the vernacular news media are English words but a Telugu word 

for cyberspace, or cybercrime or hacking or virtuality would greatly help the global policy 

makers in the field of the internet to let the discourse adapt to the needs of the audience 

as well. 

 

Therefore this paper offers a mere suggestion and draws the attention of the 

exponents of the Telugu language, to highlight these key issues and also understand the 

nature and role of the governance of the internet in the everyday life of common internet 

users. 

 

Global policy frameworks at the international level are clearly ignorant of the 

diversity of the internet users, and by not translating the global policy recommendations 

into the regional languages they are also facilitating efforts to marginalise a large 

population of those who could be their best allies in the ensuring that the internet remains 

a free and safe space.  

 

In the west there is also greater awareness on the usage of the internet and the 

rights of the children, this awareness is a result of the efforts of their own governments 

and also their access and acquaintance with the global standards and guidelines 

concerning the code of conduct on the internet, whereas in non western regions where the 

internet is accessed by a large number of people who primarily use it in regional language, 

there could be the danger of violation of several rights of women and children because of 

the lack of information. 

                                                           
13 https://www.thegfce.com/about/documents 
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Therefore it is imperative for the global policy makers of the internet to understand 

the relevance of the vernacular medium and the importance of the regional languages in 

strengthening the ethos of the internet.  

 

The translation of the agendas of the policy forums may just be the start of a newer 

inclusive deliberation on the governance of the internet, and may contribute towards 

greater democratization of the cyberspace, or atleast pave the way for alternative opinions 

and voices to be heard. Yet it also depends largely on the exponents of the vernacular 

languages, regional print media journalists and writers on how to understand the urgency 

of adapting to the newer technological reality which is so very omnipresent, not just as 

consumers within these virtual geographies of consumption as stakeholders having a say 

in its framework for moderation. 

 

 

Conclusion: 

 

The internet today concerns and united the humanity at large, and every individual 

who has logged onto the internet has a stake in the working and governance of the internet, 

the guidelines for the formulation of the framework of the new internet regime ought to 

be democratic in nature and the democratic nature of the internet can be assured only 

when its attire and the language suits the needs of each of its stakeholders.  

 

The vernacular enclaves of the internet cannot be ignored in the present era, with 

larger thrust upon the internet by national government; it has become an ally in the larger 

democratic establishment and therefore marginalizing the vernacular medium from the 

formative phase that is seeking to shape the new internet for the future would be 

incomplete without the glocal translation. 

 

***** 
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Ngugi wa Thiong’o is one of the remarkable African novelists. He is an out spoken critic 

of the colonial rule, Christianity and also the post-colonial abuses of Kenyan authorities. His 

works remain relevant to present-day-Kenya, illuminating many of the countries underlying 

political problems. They deal with the relationship between Africans and British colonists in 

Africa. Ngugi’s novels explore his commitment to the Africans and his strong voice against the 

whites who indulged in the exploitation of the Africans. Ngugi’s The River Between is mainly 

concerned with the exploitations of Africans by the Whites and the adverse impact of 

colonisation on the culture of Kenya. The cultural clash brought about by the interaction of 

traditional and colonial interests is well illustrated in the novel. Waiyaki the hero of the novel 

and Nyambura are presented in an ambivalent attitude towards the elements of the culture of 

white man. In The River Between, Ngugi wa Thiong’o has tried to show the paradox inherent in 

the acquisition of western education and how much education instead of truly empowering 

Kenyans was rather alienating from their own roots. 

Key words: Colonization, oral tradtions, Ngugi Wa Thiong’o, The River Between 

 

Ngugi wa Thiongo 

The period of Colonization is, doubtlessly one of the most painful periods in human 

history. During that era, the continent of Africa had been dissected by predator nations so that 

they could expropriate the land, pillage the resources and force the native work as slave in their 

ancestral lands. African literature written in English is essentially, a by-product of the colonial 

enterprise. The urgent need for natives who could help colonial administrators in running the 

affairs of the colonies led to the establishment of colonial schools and college. As these schools 

had been fashioned closely after British schools, their alumni testified to excellence in many 

http://www.languageinindia.com/


 

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 17:2 February 2017 

M. Sivasasipoorani, M.A., M.Phil. 

Impact of Colonialism in Ngugi Wa Thiong’o’s The River Between   417 
 

professions, and had lived to the expectation of the imperialist rulers. However, some of these 

talented elites who could apprehend the insidious goal of the colonizers enlisted the knowledge 

given to them to subvert the colonial enterprise.  

Many oral and written discourses, whose main thrust was to reflect the suffering of 

colonial subjects under the encroaching European powers, were produced by the Africans who 

were trained in colonial schools. African writers who were educated in colonial school and 

colleges were, therefore, obliged to speak out against injustices inflicted their people. One of 

such writers is Ngugi wa Thiongo whose novels, plays and essays are epitomes of anti-colonial 

discourse. Ngugi's works are remarkable for their attempt to challenge the dubious civilizing 

claim of the colonizers. 

Ngugi is committed writer believing in class war and in the seizure of political 

power by workers and peasants through violent struggles. He is an 

uncompromising champion of African identity and culture and stands for the 

decolonization of mind from all traces of subservience and enslavement that 

smack of the white man’s hegemony in areas of culture, language, Eurocentred 

values, Capiltalistic, imperialistic, economic, and political domination. (Reddy 

79) 

The River Between  

Ngugi's novel The River Between (1986) is a perfect illustration of how the theme of 

colonization is at the heart of most African literature written in English. Like, Achebe's novel 

Things Fall Apart, it engages the early days of colonial intervention and vividly depicts the 

disruption of pre-colonial an idyllic tribal life style at the hand European missionaries and 

colonizers.  
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 The River Between is one of the best representatives of the ambivalence toward the native 

and foreign cultures in the 1920s. It is concerned with the divisions and hostilities that emerged 

among the natives as a result of colonization.  Ngugi himself lived in a middle position between 

his culture and that of the colonizer. Therefore, his first written novel came as a reflection of the 

state that he experienced. The style of the novel and the representation of its characters combine 

elements from both the Gikuyu and the European culture. Also, the important characters are 
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presented in an ambivalent attitude toward the elements of the culture of the white man. Ngugi 

worked to show his preference of this position by projecting his protagonists under that light. 

 The River Between is an exemplary text of the ambivalence that characterizes the 

works of those who lived under the pressure of colonialism in the 1920s. Both colonizer and 

colonized were engaged in acts of cultural translation, trying to invent their traditions and selves 

in relation to the realities of the other. Also, the different sources of education that Ngugi got 

helped him in developing an ambivalent attitude toward the Western culture provided him with a 

hybrid background. 

Conflict between the Natives 

The central conflict of The River Between does not revolve around the struggle between 

the colonizers and the colonized, but rather around that among the natives themselves, as a result 

of the divisions and rifts created by colonization. 

As the events of the novels unfold, it becomes clear that some of Mukuyu residents have 

converted to Christianity, while Kamino inhabitants remain true to their traditional religion. The 

two ridges, afterwards, become enemies. Led by Joshua the fanatic village priest the Christian 

converts vilify all traditional rites because “The unerring white man had called the Gikuyu god, 

the prince of darkness.” (23) Hence, Makuyu has been established as a centre for the activities of 

the Christian converts, where a church has been built.  

The novel's opening situates the narrative's broader conflicts within a Kenyan landscape 

that has yet to experience the effects of British colonialism: 

The two ridges lay side by side. One was Kameno, the other was Makuyu. 
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Between them was a valley. It was called the valley of life. Behind Kameno and 

Makuyu were many more valleys and ridges, lying without any discernible plan. 

They were like many sleeping lions which never woke. They just slept, the big 

deep sleep of their Creator. A river flowed through the valley of life... The river 

was called Honia, which meant cure, or bringback- life. Honia river never dried: it 

seemed to possess a strong will to live, scorning droughts and weather changes. 

(TRB 1) 

The deeply rooted conflict between the Kameno and Makuyu ridges is centrally one of 

the religious antagonisms; whereas the Kameno ridge, home of the novel's protagonist Waiyaki, 

symbolizes a continuation of indigenous cultural traditions such as polytheism and circumcision, 

the inhabitants of the Makuyu ridge had already succumbed to the exigencies of Christianity and 

British educational systems. 

Focus on Exploitation 

Ngugi’s The River Between is mainly concerned with the exploitation of the Africans by 

the Whites and adverse impact of colonization on the culture of Kenya. The alienation of the 

Gikuyu land and its appropriation by European settlers is, therefore, bound to cause an intense 

stir among the Gikuyu people which culminated into what came to be known as the Mau Mau 

movement. 

Chege and Livingstone 

Chege, a respected man of the ridges, a believed descendent of Mugo wa Kabiro, also 

predicted the arrival of the White man. He told the people of the ridges that the Whites had 

already set up their houses and taken away their land in the neighbouring places of Murungu, 
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Nyeri and Kiambo. But the people refused to take it seriously. These Whites soon occupied the 

surrounding land and with their religious preaching and catechism, they were able to convert to 

their faith quite a few natives like Joshua and Kabonyi. Indeed, the act of conversion is the first 

step of colonialism. 

Livingstone, the leading missionary, visited the hills just to give new life and energy to 

his followers. He made Joshua, the black convert his agent to carry on his main work of 

preaching to the Africans about the existence of God-Jesus. Through Joshua, a firm and capable 

preacher, Livingstone was able to convert many Africans to take to the new faith shedding their 

faith in the native religion. “Joshua the native convert is their representative.” (Rai 124) 

The preaching of new ways and values of life through a new religion had a drastically 

adverse effect on the old beliefs. Ngugi remarkably portrays in The River Between, the tragic 

predicament of the Kenyans torn by a lacerating conflict between the loss of cultural heritage and 

identity in the exploitative colonial context at both the individual and societal levels.  

Thiang’o’s novel focuses on the struggle between two towns named Makuyu and 

Kameno Prior to the colonization of the white settlers, both ridges lived in peace and were united 

by their common belief systems. However, the arrival of Christian missionaries caused 

separation between the two. In the novel, Makuyu represents the stronghold for Christian 

integration due to the fact that Joshua who was converted by Livingston at the Siriana Mission 

School established by the colonials and his followers live there and constantly preach about God. 

 

Belief Systems 
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Joshua epitomizes the Christian belief system, in that, he is unwavering and 

uncompromising about his faith. In addition to this, he preaches outspokenly and vehemently 

against the ways of the tribe. He is the most extreme out of all the converts in that he abandoned 

all practices related to the tribe, making no secret of his abhorrence against them. His own name 

is representative of this hatred as the name “Joshua” is a biblical name that he most likely 

adopted. In contrast, Kameno is considered as the stronghold for the traditional Gikuyu beliefs 

and Chege, Waiyaki’s father, is the representation of Gikuyu tradition. In this way, both men 

parallel to each other and represent two sides of the conflict. 

Ngugi makes circumcision the central point around which he rotates his novel and 

describes in telling manner the cultural exploitation of the Africans by Whites. He makes it 

explicitly clear that the act of circumcision is the most central in the Gikuyu way of life. 

Circumcision was an important ritual to the tribe. It kept people together, bound the 

tribe. It was the core of the social structure, and a something that gave meaning to 

a man's life. End the custom and the spiritual basis of the tribe cohesion and 

integration would be no more. (TRB 68) 

Circumcision is the symbol of unity and purity of the tribe. Every Gikuyu child longs for 

the day in which he/she will be circumcised and become able to enter into the world of 

manhood/womanhood. It is unimaginable that there could be a man who would marry an 

uncircumcised girl because this means that she did not become a woman yet. 

Muthoni 

Muthoni, the daughter of Joshua, a catechist of Makuyu defies the Christian code and 

rebel against her father so as to be circumcised.  Muthoni escapes to her aunt’s place at Kameno 
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to get herself circumcised. But the wound of circumcision becomes very serious. She realizes 

that she cannot survive the wound and yet she experiences a strange sense of contentment for 

having been circumcised. What Muthoni attempts through circumcision while holding on to her 

Christian faith is a reconciliation and integration between the two. This is what both Waiyaki and 

Nyambura also try for at the cost of their lives. In her death bed, she says, “I am still a 

Christian,…a Christian in the tribe. I am a woman and will grow big and healthy in the tribe.” 

(TRB 61) 

Through representing Muthoni's conflict, Ngugi shows his ability to project the different 

forms of cultural hybridity. The controversy over female circumcision between the missionaries 

and the Gikuyu provided Ngugi with rich raw material for writing The River Between, because of 

the serious unrest it had caused in the region. 

The novelist clearly draws our attention to the exploitation of the Africans in the field of 

education imparted by the colonizers. In fact, the education imparted to the students in the 

Siriana missionary school was directed mainly to advance interests of the British Empire. They 

wanted to convert the Africans to believe in their faith and help them spread Christianity. They 

also wanted the students to help them in the administration of the natives. Livingstone 

recognized Waiyaki to be a possible Christian leader of the Church. Such education began to 

condemn the native rituals, customs and traditions.  

 

Waiyaki 

At the beginning of the novel, Waiyaki is educated at Siriana in response to his father's 

order to heed the prophecy by learning the wisdom of the white man in order to acquire the best 
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tools for fighting him. His education plays a large role in changing his attitude toward the 

colonizer. It opens his eyes to the positive elements in their culture and convinces him that such 

components could be imported to the life of his community. Such belief leads Wiayaki, throughout 

the novel, to follow a middle course between the two antagonistic positions. Waiyaki is addressed 

by the people as a ‘teacher.’ He had western education, works for the reconciliation of the two 

groups and dedicates himself for his Gikuyu religion. Although he plays the role of the nationalist 

redeemer, the new ideals that he acquires in Siriana cause him to live in a struggle between his 

national duty and his personal convictions.  

 

Portraying the Influence of Colonialism 

Ngugi uses the character of Chege to portray the influence of colonialism on even the 

most traditionalist people. Despite the fact of his being the spiritual leader of the traditionalist 

Kameno, Chege sends his son to be educated at Siriana, the center of the white man. His words 

remain in Waiyaki's mind as constant guidelines: “Go to the mission place. Learn all the wisdom 

and all the secrets of the white man. But do not follow his vices. Be true to your people and the 

ancient rites.” (TRB 20) Chege believes partially in cultural hybridity; for him it is good to be 

educated but that education should not lead to the abandonment of traditions. 

Joshua as a converted Christian began to hate his African culture. He repented all his life 

for having married circumcised Miriamu. He also did not want his children to have any 

inclination for their African culture. Joshua began preaching to the people to believe in the Bible 

and give up the traditions. 

http://www.languageinindia.com/


 

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 17:2 February 2017 

M. Sivasasipoorani, M.A., M.Phil. 

Impact of Colonialism in Ngugi Wa Thiong’o’s The River Between   425 
 

Chege was hurt to see many Africans converted. He also was disappointed as he was 

unable to do anything to save his culture. He feared that even his son Waiyaki might begin to 

dislike the ways of the ridge and its rituals. The readers can find clearly the impact of missionary 

education on him. The day before circumcision Waiyaki felt hesitated to join with other boys. At 

first, he stood as an outsider. He grew uneasy to listen to the songs of circumcision sung by the 

young Kenyan boys and girls of his age. When he was pushed into the circle dancing around fire, 

his body moved mechanically. The voice of Whiteman’s education made him guilty so he could 

not put his heart in it.  

Waiyaki, perhaps occupying a luminal position between the two ridges, is forced to 

negotiate between contending loyalties and allegiances-between, on one hand, his foreseen 

responsibility as the prophesied "saviour" of Kameno traditions, and on the other hand, his 

conviction in the values of British education and his clandestine relationship with Nyambura, the 

beautiful daughter of the region's foremost Christian minister.  

By handling such issues, The River Between ushers in Ngugi’s life-long fight against 

colonialism and its legacy. The novel reflects Ngugi's attempt to convey the conflicts that his 

African contemporaries suffered. It works to create an anti-colonial atmosphere by exposing the 

disruptive effects that colonization generates. Ngugi’s The River Between recaptures the stage of 

the split in African consciousness when it had drunk in full the pain of the hurt and finally 

decided to look the white world in the face. It reflects both the reaction and uprootedness of a 

culturally unhinged Africa. 

Waiyaki is the hero of the novel and as the story progresses, he is destined to play a 

mediatory role in trying to reconcile the rival inhabitants of the ridges. So Chage entreats with 

his son to take up the task of saving his people. On the occasion of his initiation ceremony, 
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which he goes through manfully, he experiences in full blast the tug of contrary impulses battling 

in his mind. It was a conflict between old beliefs and the knowledge inherited from his father on 

the hand and the new knowledge which he had acquired at school on the other. This conflict 

between the old and the new and the intensity with which it rages in Waiyaki’s mind, gives a 

tragic dimension to the novel. 

Contradictions 

The contradiction between Waiyaki's learning and his mission as a saviour causes him to 

live in isolation. His mind is often preoccupied with thoughts about the utility of his educating 

project and whether that project can serve in realizing the liberating aim that is expected from 

him by his father and society.  

The dilemma of the central character in the novel lies in the very prophecy that identified 

him as the one who would restore to the tribe its pre-colonial cultural purity and lost land. 

Waiyaki’s internal and external conflicts can best be understood as a typical “crisis of identity” 

suffered by the individual in any colonial situation. Waiyaki’s “crisis of identity” is masterfully 

brought home by Ngugi’s successful deployment of the cast of characters. The set of other 

characters can be viewed as foibles of Waiyaki’s character, since each may be contrasted with 

him. Joshua’s uncompromising militancy and fanaticism, for example, is in a stark contrast with 

Waiyaki’s religious tolerance. 

Ngugi has created another character whose tragic death seems to prefigure the inevitable 

failure of Waiyaki reconciliatory endeavours, and thereby indicates the perils of biculturalism. 

Muthoni, Joshua’s daughter, dies because she tries to participate in the Gikuyu rites while 

keeping her Christian faith. 
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The divergence between the two is that while Waiyaki sees himself as an instrument for 

unity of the ridges, Muthoni, only, seeks self-salvation. Unlike Waiyaki, she is presented not as a 

model to be emulated, but as a lonely figure unable to cause change in either community. 

Muthoni’s death, even though individual act has accelerated the conflict of the novel. Waiyaki 

himself conceives it as a turning point in the history of the ridges because it has exacerbated an 

already volatile situation and kindled conflicting calls and loyalties in many. 

As a senior student in Siriana Secondary School, Waiyaki seems to have internalised 

some of European values. In spite of his resistance he could not help gathering and absorbing 

notions and ideas that stopped him from responding spontaneously to these dances and 

celebrations. He even started to lose sight of the very reason that has initially brought him to 

school to the extent that he dismisses it as “an illusion, an old man dream.”(TRB 39) However, 

Waiyaki has happily gone through the rite of circumcision without flinching. People are 

surprised that he had not been “softened by the white man’s education.” (43) 

Waiyaki begins his journey towards manhood and leadership by going to Siriana 

Mission School. Keeping his mind open to new ideas, he experiences a change in 

him,… (Dhar 240) 

Another important strand in the plot of The River Between is Waiyaki’s romance with 

Joshua’s second daughter, Nyambura. The significance of this love story lies in the impossibility 

of its consummation in matrimony due to divisions caused by the advent of white civilization. 

For Waiyaki to marry a daughter of a Christian and uncircumcised girl is tantamount to high 

treason. It is used by his opponent Kabonyi to strip him of the leadership of the tribe and execute 

him. 
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Also a Love Story 

Ngugi has woven the love story of Waiyaki and Nyambura, whose love tries to transcend 

the limitations of religious rivalry, and in the process becomes a prey to the conflict for power 

within the member of the tribe. The Kiama controlled by Kabonyi, views the growing popularity 

of Waiyaki as a threat, and brings the charge against him that he is out to pollute the purity of the 

tribe by trying to marry an uncircumcised girl, Nyambura, whose father leads those who have 

embraced Christianity. Waiyaki’s decision to marry Nyambura was his attempt at uniting a tribe 

divided on religion. The tragic end of the lovers at the end is indicative of how the tribe is not yet 

ready to accept a visionary and a Messiah among it. The fate of Waiyaki is similar to that of 

many prophets in history who were spurned by their people, only to later realize their guilt. The 

story of this pair of star-crossed lovers is complicated due to the dynamics of power which runs 

parallel to the vision of Waiyaki. Though the complications in the theme of love were in the first 

novel, it is in The River Between that it becomes directly entangled in the conflict over power. 

Waiyaki had thought of leading the people against the colonizer by uniting them with 

education, yet he fails. His failure can be attributed to the fact that he fails to understand the 

nerve of the tribe-he had all the time thought it was education which they wanted, while it was 

political activity which they were looking for. 

With the failure of Waiyaki at the end of novel Ngugi seems to portray the 

defencelessness people of Kenya whose land will be occupied by the imperialist. Kabonyi 

despite his success in destroying Waiyaki, does not represent a viable alternative for him. No 

solution is offered as novel closes as far as the fate of the country is concerned. Such uncertainty 

is suggested in the last paragraph of the novel: 
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The land was now silent. The two ridges lay side by side, hidden in the darkness. 

And Honia river went on flowing between them, down through the valley of life, 

its beat rising the dark stillness, reaching into the hearts of the people of Makuyu 

and Kameno. (TRB 153) 

A Tragic Novel 

The River Between is clearly, a tragic novel and Waiyaki is a typical tragic hero whose 

downfall can be attributed to certain flaws in his character as noted above. The tone of the novel 

is, in effect, so sad, especially the last sentence. “The dark stillness’” that has crept into the 

people’s heart after engulfing the land symbolizes the setting of the sun of freedom from Kenyan 

landscape. The gloomy texture of the finale of the novel resembles, greatly a funeral dirge. 

Ngugi is presumably, elegising the passing away of a free nation as the European imperialism 

tightened its grip on the land. 
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Arundhati Roy’s The God of Small Things 

Arundhati Roy’s The God of Small Things received mixed reactions after being published 

in 1997.  Due to the author’s Indian nationality, some critics hailed her as a female Rushdie and 

many critics praised Roy’s linguistic originality and inventiveness with the English language.  

Meanwhile, in some parts of India there were violent public riots due to its caste transgressive 
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content, and some left-wing critics chastised Roy’s (negative) portrayal of the communist party in 

the novel.  Apart from raising controversies as well as acclaim, Roy’s novel has also been analyzed 

by scholars from various theoretical angles: Feminism, Postcolonialism, Post-structuralism, 

Marxism, New Historicism and so on.   

 

Postcolonial Feminist Perspective 

Roy’s novel from a postcolonial feminist perspective, with a special focus on how she 

models different representations of women, taking as a background the discussions about 

subalternity and the representations of women from the so called Third World in theory and 

literature, as well as the concept of agency from Cultural Studies.  The term subaltern, although 

somewhat disputed, is commonly used in a general sense to represent “subordinated classes and 

peoples” in short marginalized groups and the lower classes, especially in formerly colonized, 

Third World countries.  The purpose of exploring how Roy fictionally constructs marginalized 

female voices will be reached by studying and comparing three main female characters in The God 

of Small Things—Mammachi, Baby Kochamma and Ammu—centering on their different ways of 

relating to Velutha, the male hero of the novel. These three women related to and respond in 

different ways to Velutha, who is a Paravan, the lowest caste among the Untouchables. Depending 

on how they relate to him, different aspects of their characters are revealed.  

 

Several Layers of Oppression 

In Roy’s description of Kerala in the novel, there are several layers of oppression stemming 

from colonialism, patriarchy, religion and caste. These structures are often intertwined and serve 

as a complex oppressive system that is sometimes difficult to several dissects. For instance, caste 

was often adapted within the Christian churches so that there were different churches for 

Touchables and Untouchables respectively, reproducing the caste system within the religious 

realm. Roy also allows her narrator to give a quite unflattering version of why Marxism grew 

particularly strong in Kerala:  

“A second theory claimed that it had to do with the comparatively high level  of 

literacy in the state.  Perhaps.  Except the high literacy level was largely because of 

the communist movement.  The real secret was that communism crept into Kerala 

insidiously.”  (64).  
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Failure of Communists 

Thus, according to the narrator in this novel, the communist party in Kerala did very little 

to challenge the caste system in itself, despite their high-pitched slogans that “Caste is Class, 

comrades” (266).  Another interesting thing to bear in mind while reading this novel is the 

relatively high status of women in Kerala (compared to the rest of India).  This higher status might 

perhaps serve as a part of an explanation to the strength of agency that some of the female 

characters display.  However well-meant, universal claims of a global womanhood always run the 

risk of marginalizing someone and of leaving culturally specific patterns of power and oppression 

unseen.  This is why Roy’s novel is particularly interesting because it focuses on how women 

relate to other women but also to different kinds of men.  There is no standard male-female 

dichotomy in the novel but rather a plurality of relationships.  Women as a group are more likely 

to be deeply divided by boundaries like class, ethnicity, and nationality.  

 

Subalternity and The God of Small Things 

Subalternity, this line of thought can also be found in the works of Gayatri Chakravorty 

Spivak, who criticizes how western feminists have attempted to apply their theories to a Third 

World context under the good intention that they work on behalf of their oppressed sisters who 

cannot speak for themselves.  The fact that all women share similar biological features does not 

mean that they also share the same culture, values, beliefs and experiences.  Considering this, it 

becomes of course very difficult to speak for anyone else with different experiences from them. 

Spivak addresses these issues in depth and scrutinizes the Subaltern Studies Group’s attempts to 

revise the history of writing of colonial India by revisiting historical colonial archives, where the 

reports of subaltern insurgency has been filed, in an attempt to retrieve subaltern perspectives.  

 

If one applies this narrow definition of subalternity, there is in fact no such character in 

The God of Small Things.  Not even Velutha, who is “a Paravan with a 10 future”, with skills and 

brains which should allow him to move upwards in society, had he not fallen in love with a 

Touchable woman.  If there is such a character in the novel (‘pure subaltern’, according to Spivak), 

perhaps Velutha’s brother, Kuttappen, would be the best example.  He lies inside their hut 

paralyzed “from his chest downwards” after falling off a coconut tree, unable to move, a “good, 
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safe Paravan” who could “neither read nor write” (197). He is, so to speak, the ultimate symbol 

for non-agency; he does not have the possibility to make significant choices of any kind. In a short 

passage, the narrator reveals some of his thoughts as:  

“On bad days the orange walls held hands and bent over him, inspecting him like 

malevolent doctors, slowly, deliberately, squeezing the breath out of him and 

making him scream. Sometimes they receded of their own accord, and the room he 

lay in grew impossibly large, terrorizing him with the specter of his own 

insignificance. That too made him cry out” (197).  

This scream becomes a symbol for his inability to speak; his voice becomes a scream that 

echoes unheard.  Otherwise Kuttappen is almost absent in the novel, he lies silently in his hut and 

he will most likely not be able to move upwards in society but will remain very dependent on 

others: a truly and sadly ‘pure subaltern’.   

 Roy’s novel actually addresses the problems connected with representing 

subjects/individuals at one point in the story, through the voice of the local communist leader 

K.N.M. Pillai. When Chacko (a factory owner) reveals his intentions to organize the factory 

workers into a union to Comrade Pillai, Pillai’s answer is: “comrade, you cannot stage the 

revolution for them. You can only create awareness.  Educate them.  They must launch their own 

struggle.  They must overcome their fears” (265).  Hence, Roy seems to be aware of the problems 

connected with representing individuals from diverse socio-economic habitats.  

 

Ammu in The God of Small Things 

 Roy has pinpointed this very issue in The God of Small Things. The character Ammu (as 

well as her daughter Rahel) is not apt to conform to these female role models; in fact they often 

act contrary to the expectations imposed on them, despite the social cost of transgressing the 

conventions.  These ‘other forces’ (the structure) in this context could be for instance the caste-

system, patriarchy, colonialism, religion and politics.  The structures of power and oppression are 

often referred to and discussed by Roy in The God of Small Things but the individual perspective 

is never being neglected.  An interpretation of Roy’s novel is that it is an exploration of subaltern 

agency on the margin because it focuses on men and women and children who struggle for their 

right to possess a voice of their own.  
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Representations of People on the Margin 

Roy intended to make a difference with her novel, to create representations of people on 

the margin that are seldom heard in depth.  From the analysis and discussion, one shall now 

examine more closely on the chosen characters in the novel.  The first and eldest of these three 

characters is called Mammachi, meaning simply grandmother (her full name is Soshamma Ipe); 

she is from a Syrian-Christian family and wife to the late Pappachi (meaning grandfather, his full 

name is Benaan John Ipe), who hit Mammachi regularly with a brass-vase, leaving ‘crescent 

shaped’ scars on her skull.  She has one daughter, Ammu (the black sheep of the family), and a 

son, Chacko (a Rhodes-scholar, educated in Oxford). Mammachi starts a small business in making 

pickles and Jams in her kitchen, and starts later a business her son Chacko soon takes charge of 

and develops into a factory when he moves back home after his divorce.  Mammachi thinks highly 

of her family as well as of herself and has an almost obsessive habit of ranking every person she 

ever meets, which normally ends up with them being situated somewhere down below her in the 

hierarchy of her mind.  Towards her husband, she displays the mentioned idealized ‘suffering wife’ 

attitude, submits herself to him, accepts her fate and projects her repressed anger at other people, 

for example at Ammu, her rebellious daughter.   

 

Baby Kochamma 

The second character, Baby Kochamma (Navomi Ipe), is Mammachi’s short but 

voluminous sister-in-law and Ammu’s aunt, much feared and loathed by Ammu’s children.  She 

embodies a mixture of willfulness and adaption towards her family’s customs and traditions, but 

most of all she is a significantly shrewd lady and a master in the skill of manipulation and 

conspiracy.  Sadly in love for her whole life with an unattainable Irish monk, she ends up an old 

maid living in her father’s house, where she, among other things, is in charge of the formal 

education of Ammu’s twins.  Ammu is the unruly daughter of the house, who manages to escape 

her abusive father and suppressed, wretched mother by hurriedly accepting a marriage proposal 

from a Bengali Hindu man during a visit to a distant relative in Calcutta.  Her future husband works 

as a Assistant Manager in Tea Estate in Assam and seems like an acceptable match in Ammu’s 

eyes but unfortunately he turns out to have severe alcoholic problems.  After a couple of years in 

an increasingly dreadful marriage she divorces him and moves back to Ayemenem with their two 

children, Estha and Rahel (two-egg twins),  
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“When his bouts of violence began to include the children, and the war with 

Pakistan began, Ammu left her husband and returned, unwelcomed, to her parents 

in Ayemenem.  To everything that she had fled from a few years ago.  Except that 

now she had two young children. And no more dreams” (42).  

Ammu is not welcomed when she gets back to the house in Ayemenem and her father does 

not even believe her when she tells him about how her former husband wanted to sell her like a 

prostitute to save his own skin.  Mammachi, who has put up with years and years of beating and 

humiliation, is also quite discontent with her rebellious, and now also divorced daughter, and Baby 

Kochamma despises her more than anyone else because she feels that Ammu is “quarreling with 

a fate that she” (44-5).   

 

Ammu Falls in Love with Velutha 

During these circumstances Ammu falls in love with Velutha, who works as a carpenter in 

the pickle factory, and their love story is at the center of this novel. Velutha is a Paravan, the lowest 

kind of the Untouchable outcastes.  He lives with his father and brother in a small late rite hut 

nearby the Ayemenem house where his father has been working for many years.  Velutha is 

extremely gifted with his hands. As a boy he makes intricate little boxes and other minute toys out 

of dried palm reeds that he brings to Ammu “on his palm . . . so she wouldn’t have to touch him 

to take them” (72).  

Mammachi persuades Velutha’s father to send Velutha to the Untouchables’ school to learn 

how to read and write.  Velutha also manages to obtain some training in carpentry through a 

workshop in nearby Kottayam held at the Christian Mission Society by a visiting German 

carpenter. He finishes school at age sixteen and is by then also a trained carpenter, despite his 

caste. Velutha works as a carpenter and mechanic in the pickle factory and around the Ayemenem 

house, maintaining and mending everything from clocks and water pumps to the bottle machines 

in the factory.  Chacko says that Velutha “practically runs the factory” (264). These quotes reveal 

that Velutha has achieved an extraordinary position after all, despite being a Paravan.   

In the case of Velutha it is obvious to see that he is marginalized and subordinated; being 

a Paravan and an Untouchable the society he lives in still regards his kind as inferior and unclean. 

Roy gives us a somewhat euphemistic picture of his status when the narrator shows the readers 
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how Velutha appears in Ammu’s dream, this is a reflection of the subaltern position of the 

Untouchables in the old days that,   

“Mammachi told Estha and Rahel that she could remember a time, in her girlhood, 

when paravans were expected to crawl backwards with a broom, sweeping away 

their footprints so that Brahmins or Syrian Christians would not defile themselves 

by accidentally stepping into a Paravan’s footprint” (71).  

Velutha is encouraged to go to the school though not together with Touchables but to a 

special school for Untouchables only.  But as time goes by, Velutha crosses several lines; apart 

from learning how to read and write, he becomes a trained carpenter, when traditionally a Paravan 

should stick to the simpler activities like toddy tapping, picking coconuts and so on.  He secretly 

becomes a member of the communist party and participates in a political March (organized by the 

Marxist labor Union).   Eventually he crosses the most forbidden line of all, that of having a 

relationship with a Touchable, upper-caste woman.  So being born a Paravan, Velutha transgresses 

many of the lines that society expects him to stay at the back. All the same, in many ways Velutha 

is the most oppressed and downtrodden of the main characters in the novel—despite being a man.  

Ammu’s Marginalization 

Ammu’s marginalization is also quite obvious; she is a divorced woman with two children 

to take care of.  They live on ‘sufferance’ in her parent’s house where she is disregarded by her 

relatives, especially Baby Kochamma who is eager to make Ammu and her twins understand that 

they “really have no right to be [there]” (44).  As a teenager, Ammu does not conform to the 

expectations on her that she should wait obediently in her parent’s house for a suitable husband.  

Instead she more or less escapes her parents and marries the first man who proposes to her, outside 

her parent’s religion and without their consent, and after a couple of years she decides to divorce 

him.  Ammu’s brother, Chacko, reminds her children that their mother has no ‘locus standi’, no 

legal rights to inherit the factory or the house for instance (56).  Intentionally or not, he pronounces 

the word ‘Locust Stand I’, making it sound like Locust, a grasshopper, perhaps implying that their 

mother is more or less a kind of parasite in the Ayemenem household.  In the end, she is in fact 

literally kicked out of her parent’s house by this very same brother. If Ammu is on the margin, her 

children are even more so. They are portrayed as: 

“Baby Kochamma disliked the twins, for she considered them doomed fatherless waifs.  

Worse still, Half-Hindu Hybrids whom no self-respecting Syrian Christian would even 
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marry.  She was keen for them to realize that they (like herself) lived on sufferance in the 

Ayenmenem House, their maternal grandmother’s house where they really had no right to 

be”(44).  

 Their vulnerable position makes Ammu very protective towards them and even if she is 

“quick to reprimand” them she is “even quicker to take offense on their behalf” (42).  Even though 

Ammu is disregarded and perhaps even despised by her family, she is also sometimes feared by 

them because they can sense an ‘unsafe edge’ in her, being “a woman that they had already 

damned, [who] now had little left to lose, and could therefore be dangerous” (44).  This fear makes 

them to show her the respect of keeping a distance to her, especially on the days that the “radio 

played Ammu’s songs” (44).  Rahel ponders over this ‘unsafe edge’ and this ‘air of 

unpredictability’ that surrounds Ammu: “It was what she had battling inside her.  An unmixable 

mix. The infinite tenderness of motherhood and the reckless rage of a suicide bomber” (44).  This 

quote illustrates the opposing forces that Ammu carries inside her; as a mother she strives to love 

and protect her children at all cost but as an individual she is desperate to break free from and rebel 

against the ‘smug, ordered world’ that surrounds her. Ammu is, like Velutha, a transgressor of 

boundaries, a person unwilling to submit to the role models presented to her.  

 

Syrian Christian Family 

Mammachi and Baby Kochamma are both Syrian Christians, a proud minority group in 

Kerala of around twenty percent (largest number of Christians of all the Indian states), who believe 

themselves to be  

“…with the large population of Christian in the state.  Twenty percentage of 

Kerala’s population were Syrian Christians, who believed that they were 

descendants of the one hundred Brahmins whom St. Thomas the Apostle converted 

to Christianity when he traveled east after the Resurrection” (64).  

In the social hierarchy of Kerala, they are ‘upper-caste Syrian Christians’, separating them 

from the lowlier ‘Rice-Christians’ who (like Velutha’s grandfather) joined the British Colonialist’s 

Anglican Church encouraged by a little food and money.  However, the minority position of the 

Syrian Christians does not mean that they are degraded or downtrodden by the Hindu majority; far 

from it.  They are “by and large, the wealthy, estate-owning (pickle-factory running), feudal lords” 

(64).  Chacko also explains this to the twins, that “though he hated to admit it, they were all 
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Anglophiles.  They were a family of Anglophiles” (51).  And as such, the Ipe family is somewhat 

on the edge in postcolonial, communist Kerala.  This position becomes particularly clear in the 

case of Baby Kochamma, who develops a strong fear of the communists and a fear of ‘being 

dispossessed’.   

 

Banana Jam 

The God of Small Things reveals that the whole Ipe family has this problem of 

‘classification’, symbolized in the novel by Mammachi’s Banana Jam. The Banana Jam was 

banned illegally by the Food Products Organization.  Perhaps this anxious feeling of not belonging 

anywhere, of having a vulnerable social and financial standing (the factory was not profitable) 

contributes to Mammachi’s and Baby Kochamma’s extreme reactions to Ammu’s and Velutha’s 

social transgressions. The Syrian brand of Christianity was in fact like the Banana Jam, an 

ambiguous mix of Christianity and Casteism (stemming from Hinduism) and perhaps this explains 

why Mammachi initially pretends to be liberal and modern by encouraging Velutha to go to school, 

whilst in the end of the story she overtly acts in accordance to the caste system and calls him a 

‘pariah dog’ (269).  

 

A Closer Look at the Three Women 

Having examined briefly the marginalization of the characters one now turn to a closer 

look at the three women respectively.  Mammachi is submissive towards people whom she 

considers to be superior to her, like her husband, and oppressive to people she regards as inferiors, 

like Ammu and her children. Being children to a divorced mother is, according to Mammachi, a 

fate “far worse than Inbreeding” (59).  She tries to cover her oppressive tendencies and be liberal 

and a good Christian towards Untouchables for instance, but this is merely on the surface.  In fact, 

she regards Untouchables as being deeply inferior and she is firmly rooted in the hierarchical caste 

system of her culture.  This becomes very clear in her treatment of Velutha when he crosses the 

forbidden line in having a relationship with her own Touchable daughter.  

When Velutha’s father comes to the kitchen door, drunk and wretched, to inform her about 

the love affair, Mammachi starts to scream hysterically, pushes him off the steps into the mud and 

spits at him, yelling “[d]runken Paravan liar” (243).  When Velutha finally comes home in the 

same evening, Mammachi loses her senses completely. She “spewed her blind venom, her crass, 
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insufferable insults“(268) at him and used such an incredibly foul language that no one had ever 

heard her use before.  Mammachi seems to be perfectly fine with Untouchables educating 

themselves and working together with other Touchables of lower status than herself.   

A stricter limit however surrounds her own house and especially her family; Velutha is not 

welcome into the house, “except when she needed something mended or installed” (74), and 

definitely was not allowed (unthinkable) to have a relationship with her daughter.  When 

Mammachi is confronted with the facts about his relationship with Ammu, the image of coupling 

dogs comes to her mind: “Like animals, [she] thought and nearly vomited. Like a dog with a bitch 

on heat” (244).  The last thing Mammachi says to Velutha before he leaves is: “If I find you on my 

property tomorrow I’ll have you castrated like the pariah dog that you are! I’ll have you killed!” 

(269).   

These utterances show how strong the ideology of caste and difference is to Mammachi, 

overriding by far to her religious beliefs.  Baby Kochamma is in her youth quite rebellious in the 

sense that she both opposes the tradition of arranged marriages by independently choosing a man, 

and then even converting to Catholicism against her father’s will.  Later in life she apparently 

becomes more conservative, and accepts her bad fate as a ‘Man-less woman’ while condemning 

others who break the rules like she once did.  Obviously she pities herself and is Jealous of other 

people, for instance Ammu, who as a “divorced daughter from a intercommunity love marriage” 

in Baby’s opinion did not have the right to live in her parent’s house.  Baby Kochamma does not 

spare any chances to make Ammu and her twins understand this, but in her own, insinuating 

manner.  She begrudges the twins every small moment of happiness and especially the “comfort 

they drew from each other” when they really ought to be generally unhappy and sad (45).  This 

Jealousy is probably a major motive behind Baby Kochamma’s idea to return one of them (Estha) 

to their father after Ammu is kicked out of the house by Chacko. She is perhaps also Jealous of 

their relationship with Velutha, who has become something of a fatherly figure to them and 

reproaches Rahel for being “over-familiar” with Velutha (175).  

In short, Baby Kochamma embodies the Syrian Christians incorporation of the caste system 

within their religious practices, with all its prejudices and double standards.  To her, Velutha 

represents a person with the potential to transgress the boundaries of class and caste; an 

Untouchable with the looks and talents and brains to have ‘a future’ and without the common fears 

that regularly keep people in place in the hierarchy of society.  She also regards Velutha as a 
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personal threat to her and to the whole family.  If Velutha has an enemy in Baby Kochamma, he 

definitely has an ally with her niece, Ammu.    

Ammu carries the feeling that her life has been lived and that she really has not much to 

lose.  She has developed a “lofty sense of injustice” and straightforwardness (Chacko calls it 

cynicism) that makes her see things a bit differently than her mother and aunt do.  For instance, 

suddenly Ammu sees Velutha as a man, in a moment when history was “wrongfooted, caught off 

guard” with its “marks, its scars, its wounds from old wars and the walkingbackwards days all fell 

away” (167).  Furthermore, she discovers a potential companion in him who ought to be as angry 

as she is, and she wishes that, 

“Suddenly Ammu hoped that it had been him that Rahel saw in the march.  She 

hoped it had him that had raised his flag and knotted arm in anger.  She hoped that 

under his careful cloak of cheerfulness he housed a living, breathing anger against 

the smug, ordered world that she so raged against “(167).  

But she does not generally pity people at the bottom of society which is revealed in the 

passage when the family is stuck in the Plymouth at a level crossing and a “leper with soiled 

bandages” comes to beg at their window.  Ammu’s reflection on his inordinately bright blood is: 

“‘That looks like Mercurochrome to me” (59).  Her comment pleases Chacko to the degree that he 

shakes hands with his sister, whom he normally mostly wrangles with.  Ammu also shows some 

signs of snobbery when she reproaches the twins for blowing spit bubbles and shivering with their 

legs, claiming that “only clerks behaved like that, not aristocrats” (80).  But these are rather weak 

traits in her character.  What is much stronger is her dislike of lies and insincerity, and she never 

misses an opportunity to sarcastically scorn other people when guilty of those charges.  One 

example of this is during the Marxist march, when Chacko gratefully rolls down his car window 

to say thanks to a man who with his balled fist slammed down the bonnet of the Plymouth 

(someone else had banged it open), Ammu says with irony in her voice: “Don’t be so ingratiating, 

Comrade . . . It was an accident.  He didn’t really mean to help.  How could he possibly know that 

in this old car there beats a truly Marxist heart?” (68).  Ammu enjoys mocking her brother for his 

quasi-Marxist tendencies.  She calls him an “Oxford avatar of the old zamindar [landlord] 

mentality”, that is to say, “a landlord forcing his attentions on women who depended on him for 

their livelihood” (63).  Ammu is in fact the only person in the family who reacts openly to Chacko’s 

flirtatious ways and illicit relationships with the female factory workers, a lifestyle that is accepted 
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by for instance Mammachi as one shall see later. Ammu’s attitude towards the late Pappachi during 

the same scene is definitely one of disregard; she refers to her deceased father (in front of Chacko, 

Baby Kochamma and her children) as an “incurable British CCP”, the acronym spelled out is a 

Hindu expression meaning shit-wiper.  By this title Ammu intends to show her condemnation of 

Pappachi’s exaggerated admiration towards everyone and everything from England.  Apart from 

her bluntness there is also another important streak in Ammu’s character that has to be mentioned: 

her sense of not-belonging anywhere.  Her unwelcomed presence in the house together with her 

different mindset from the rest of the family leaves her with a feeling of distance and detachment 

from the place where she lives.  Perhaps this is why she is attracted to Velutha’s affinity with the 

material world around him.  

Right before their first night-time meeting he comes up from a swim in the river and the 

narrator reveals her impression of him:  

“As he rose from the dark river and walked up the stone steps, she saw that the 

world they stood in was his.  That he belonged to it.  That it belonged to him.  The 

water.  The mud.  The trees. The fish.  The stars.  He moved so easily through it” 

(316).   

There is a kind of admiration, perhaps even Jealousy, within Ammu about Velutha’s 

easiness with the world around him.  She is longing to belong somewhere and feels safe with 

Velutha.  The narrator ponders: “Ammu smiled to herself in the dark, thinking how much she loved 

his arms—the shape and strength of them, how safe she felt resting in them when actually it was 

the most dangerous place she could be” (319).  

Ammu’s yearning for love and intimate kinship with another adult human being is thus 

much stronger than possible fears about what might happen if her relationship with an Untouchable 

should be revealed.  Double Standards When Ammu’s and Velutha’s relationship is finally 

exposed, the different expectations upon men and women become as clear as day and this is 

perhaps best displayed in Mammachi.  Without any sense of shame she openly demonstrates her 

double standards in condemning her daughter harshly for her affair while at the same time 

vindicating her son for his illicit relationships.  Mammachi never even confronts Chacko about his 

female visitors, she simply adjusts to it.  She sees to it that a separate entrance to Chacko’s room 

is built so that his female visitors will not have to pass through the house.  She even gives money 

secretly to the ladies, an act that allows her to think of them as whores instead of as lovers. When 
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Baby Kochamma complains to Mammachi about the female visitors, Mammachi defends Chacko 

by saying that he cannot help having a “Mans Needs” (160).   

Mammachi’s liberal, forgiving attitude towards her son does not apply to her daughter and 

her extramarital relationship.  The knowledge that Ammu has “defiled generations of breeding” 

(244) by having a relationship with a Paravan is unbearable to Mammachi.  Ammu has denigrated 

the family name forever, while Chacko couldn’t help having a ‘Mans Needs’ which goes to show 

that they are definitely not measured by the same standards due to their gender.  

After learning about the affair from Vellya Paapen, Mammachi and Baby Kochamma 

Jointly decide to make Velutha leave Ayemenem before Chacko returns as they “could neither 

trust nor predict what Chacko’s attitude would be” (244).  What the old ladies fear is perhaps 

Chacko’s sense of Justice; that since he himself has affairs with ladies from the factory, he might 

feel that he has no right to be angry with Ammu for having an affair with the factory carpenter.  

They may also fear that Chacko values Velutha‘s services too much to make him go, since he in 

fact “practically runs the factory” (264).   

If that should be the case, it would probably be very difficult for them to argue in favor of 

sending Velutha away.  Particularly striking in this passage is also the force by which Mammachi 

condemns Ammu’s deed.  It seems as if all the years of beatings from her husband has shaped in 

her a dark, hidden, monstrous feeling of self-loathe which she now allows to erupt with all its 

might over her misbehaving daughter.  “Her tolerance of ‘Men’s Needs,’ as far as her son was 

concerned, became the fuel for her unmanageable fury at her daughter” (244).  To Mammachi, this 

is perfectly acceptable because she subscribes to her culture’s different expectations of men and 

women respectively.   

As a man, Chacko has considerably more freedom than Ammu.  That he is a divorcée who 

does not bother Mammachi much because she ranks his former wife far below herself, as a 

“shopkeeper’s daughter” (160).  Mammachi often says that Chacko is “easily one of the cleverest 

men in India”, a claim that Ammu dismisses by saying that “all Indian mothers are obsessed with 

their sons and are therefore poor judges of their abilities” (54).   

Mammachi’s love for her son may also of course be due to the fact that Chacko actually 

one day told Pappachi to never beat his mother again.  And “[f]rom then onwards he became the 

repository of all her womanly feelings. Her Man.  Her only Love” (160).  Her traditional, 

conservative worldview fits perfectly well together with these more personal feelings towards 
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Chacko.  All in all these factors together make the relationship between Mammachi and Chacko 

quite harmonious: a mother and a divorced son living together and this son being ‘the master of 

the house’ (especially after the death of Pappachi).  All the same, in the situation mentioned above 

when Velutha’s and Ammu’s love has been exposed, Mammachi acts independently from Chacko 

to prevent Ammu’s and Velutha’s relationship from developing any further.  The narrator in the 

novel presents to the readers about the two very potent ladies full of (socially constructed) agency, 

not at all willing to await the will of the ‘master of the house’ (Chacko). 

 

Female Agency  

Clearly, Roy wishes to exhibit to the readers an example of female agency, and in this way 

propose that the caste system is upheld not only by men but by women as well.  In her novel, 

women may be the victims to a patriarchal, conservative society with rigid norms and conventions 

but if they do not oppose it they are complicit upholders of the system and thereby become 

perpetrators too.  The following section more closely examines the agency these female characters 

exercise.  Female Agency Mammachi may at first seem like a very traditional and submissive 

woman, but in fact she, in her own way, emancipates herself from her husband in some areas 

although she never overtly opposes him.  First and foremost, she starts her pickle business in the 

kitchen, despite her husband Pappachi’s disapproval.  She is quite successful in the business which 

can only be regarded as a form of agency—that she carries out her idea despite her husband’s and 

the local society’s opinions.   

Furthermore, after Chacko’s intervention against Pappachi’s beatings, she is never hit again 

and never again bothered by her husband.  In a way, Pappachi and Mammachi live like divorcées 

after that incident, only in the same house, but this kind of relationship seems to suit Mammachi 

perfectly.  Mammachi’s emancipation is of course another kind than that of her daughter, more 

subtle and more indirect but all the same very significant.  Baby Kochamma has also more indirect 

modes of operating.  She has the dubious advantage of not having a man to submit to; her only 

love, the absent father Mullaney, does not put her under any marital pressure other than the mental 

strain of being continuously broken hearted.   

Therefore, Baby Kochamma is quite free to act according to her own mind, no matter how 

socially constructed this mind may be due to the morals and values of her community.  She 

exercises agency again and again to influence her surrounding in accordance to her own beliefs. 
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Saving the honor of the family becomes a number one position to Baby Kochamma and she never 

hesitates to lie or manipulate others to reach her goals.  In fact, she has an incredible capacity to 

Justify her actions by some higher aim, like when she consciously “misrepresented the relationship 

between Ammu and Velutha [by assuming rape], not for Ammu’s sake, but to contain the scandal 

and salvage the family reputation in Inspector Thomas Mathew’s eyes” (245).  Lying seems to be 

a special talent for Baby Kochamma so there are many examples like the one lited above in the 

story.  

 Another great talent of Baby Kochamma is that of manipulation and one example of this 

is when Mammachi pours her fury over Velutha. Baby Kochamma stands by her sister-in-law and 

says nothing but “..used her hands to modulate Mammachi’s fury, to stoke it anew.  An 

encouraging pat on her back. A reassuring arm around the shoulders. Mammachi was completely 

unaware of the manipulation” (268).  By using other people’s passions and feelings, she manages 

to realize her dubious wishes without taking the blame for it.  

 Ammu is the most frankly rebellious character of the three; her experience from growing 

up with Pappachi’s abusive and false ways (striving to be regarded by society as a good and 

generous man while terrorizing his family at home) made her develop a watchful attitude that made 

her question people’s motives and actions.  It also made her argumentative; the narrator lets us 

know that she did “exactly nothing to avoid quarrels and confrontations. . . . perhaps even enjoyed 

them” (173).  These experiences motivate her to move against the tide and make choices over and 

over again that transgress all possible norms and mores imposed on her.  

It is quite interesting that Roy depicts Ammu as being essentially ‘herself’ when she bursts 

out at someone whom she believes to act for example haughty or false.  She “had not had the kind 

of education, nor read the sorts of books, nor met the sorts of people, that might have influenced 

her to think the way she did. She was just that sort of animal” (171).  Roy seems to imply that 

Ammu acts according to her ‘essence’, undetermined by society.  However, one can see that how 

Ammu’s parents show her the ugly face of patriarchy and the outcome of unconditional female 

submission at its worst, making her intuitively choose to reject and resist it.  

Roy displays the women with a range of options and choices, whether complicit, resistant or both 

the dominant order and she does not idealize the women but rather exposes them as human beings 

with complex characters with the possibility of agency and responsiblity towards their own actions 

in her novel.  Ammu, for instance, could easily have been depicted as the genuinely good, suffering 
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heroine having a cruel father and later a drunken husband, a lover who gets killed and so on.  

Luckily, Roy does not offer stereotypes and Ammu is not always brave and honest.  

 

Several Female Characters 

Roy presents several different female characters in her novel The God of Small Things, 

all in different ways trapped in a system of oppression but also with a substantial degree of agency.  

In the spirit of ‘strategic essentialism’ she has ventured to give voice to some of those who are 

seldom referred to in the official history writing of India.  From a postcolonial feminist perspective 

Roy has contributed to make the representation of the Third World subaltern woman more diverse, 

through giving the readers about the various portraits of women that, despite their oppressed and 

marginalized status, are not depicted without agency or responsibility.  The woman who most 

clearly rejects the intricate system of oppression in the story, Ammu, is punished severely by her 

mother and aunt.  But as one of the main characters in Roy’s novel, Ammu represents people who 

actually dare to do ‘the unthinkable’, to transgress the very line that upholds the system of 

difference that casteism inherently maintains.  She represents all those who have suffered due to 

transgressions against the ‘Love Laws’ and gender-specific expectations imposed upon them, 

sometimes even by paying with their own lives.  The novel itself has given the fictional Ammu 

and Velutha, as representations of thousands of cross caste relationships in the real India, a voice 

that resonates all over the world.  

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

S. Rajeshwari, M.A., M.Phil. 

Kalasalingam University 

Anand Nagar 

Krishnankoil 626126 

Tamil Nadu  

India  
srajeshwari1392@gmail.com  

http://www.languageinindia.com/
mailto:srajeshwari1392@gmail.com


 

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 17:2 February 2017 

Dr. Ritu A Benjamin 

English for Specific Purpose and English as a Second Language - Scope with Meaning and 

Difference 447 

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

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 Vol. 17:2 February 2017 

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

English for Specific Purpose and English as a Second Language - 

Scope with Meaning and Difference 
 

Dr. Ritu A Benjamin 
================================================================= 

Meaning 

 Dudley-Evans has defined the meaning of English for specific purpose (ESP) taking 

Absolute and Variable characteristics into consideration. 

Definition of ESP (Dudley-Evans, 1997)  

 

Absolute Characteristics  

1. ESP is defined to meet specific needs of the learners  

2. ESP makes use of underlying methodology and activities of the discipline it serves  

3. ESP is centered on the language appropriate to these activities in terms of grammar, lexis, 

register, study skills, discourse and genre.  

 

Variable Characteristics  

1. ESP may be related to or designed for specific disciplines  

2. ESP may use, in specific teaching situations, a different methodology from that of General 

English  

3. ESP is likely to be designed for adult learners, either at a tertiary level institution or in a 

professional work situation. It could, however, be for learners at secondary school level  

4. ESP is generally designed for intermediate or advanced students.  

5. Most ESP courses assume some basic knowledge of the language systems  

 

Development of the Notion of ESP 

 Hutchinson and Waters (1987) note the two key historical periods breathed life into ESP. 

First, the end of the Second World War brought with it an " ... age of enormous and 

unprecedented expansion in scientific, technical and economic activity on an international scale · 
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for various reasons, most notably the economic power of the United States in the post-war world, 

the role [of international language] fell to English" (p. 6). Second, the Oil Crisis of the early 

1970s resulted in Western money and knowledge flowing into the oil-rich countries. The 

language of this knowledge became English. 

 

 The general effect of all this development was to exert pressure on the language teaching 

profession to deliver the required goods. Whereas English had previously decided its own 

destiny, it now became subject to the wishes, needs and demands of people other than language 

teachers (Hutchinson& Waters, 1987, p.7). 

 

 English as a second language (ESL) on the other hand is the use or study of English by 

speakers with different native languages. It is also known as English for speakers of other 

languages (ESOL), English as an additional language (EAL), and English as a foreign language 

(EFL) 

 

Difference 

 Now coming to see the difference between ESP & ESL, Hutchinson et al. (1987:53) 

answer this quite simply, "in theory nothing, in practice a great deal". 

 

 The most important difference depends on two aspects the first is the learner itself and 

the second is the purpose(s) of learner for learning English. Coming to ESP students they are 

usually adults who already have some association with English but are learning the language 

further to communicate a set of professional skills and to perform particular job-related 

functions. An ESP program is therefore built on an assessment of purposes & needs and the 

functions for which English is required. 

 

 ESP concentrates more on language in context than on teaching grammar and language 

structures. It covers subjects varying from accounting or computer science to tourism and 

business management. The ESP focal point is that English is not taught as a subject separated 
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from the students' real world (or wishes); instead, it is integrated into a subject matter area 

important to the learners. 

 

 However, ESL and ESP differ not only in the nature of the learner, but also in the aim of 

instruction. In fact, as a general rule, while in ESL all four language skills; listening, reading, 

speaking, and writing, are stressed equally, and in ESP it is a needs analysis that determines 

which language skills are most needed by the students, and the syllabus is designed accordingly. 

An ESP program, might, for example, emphasize the development of reading skills in students 

who are preparing for graduate work in business administration; or it might promote the 

development of spoken skills in students who are studying English in order to become tourist 

guides. 

 

 As a matter of fact, ESP combines subject matter and English language teaching. Such a 

combination is highly motivating because students are able to apply what they learn in their 

English classes to their main field of study and work, whether it be accounting, business 

management, economics, computer science or tourism. Being able to use the vocabulary and 

structures that they learn in a meaningful context strengthens what is taught and increases their 

motivation. 

 

 The students' abilities in their subject-matter fields, in turn, improve their ability to 

acquire English. Subject-matter knowledge gives them the context they need to understand the 

English of the classroom. In the ESP class, students are shown how the subject-matter content is 

expressed in English. The teacher can make the most of the students' knowledge of the subject 

matter, thus helping them learn English faster. 

 

“Specific” 

 The term "specific" in ESP refers to the specific purpose for learning English. Students 

approach the study of English through a field that is already known and relevant to them. This 

means that they are able to use what they learn in the ESP classroom right away in their work 

and studies. The ESP approach enhances the relevance of what the students are learning and 
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enables them to use the English they know to learn even more English, since their interest in 

their field will motivate them to interact with speakers and texts. 

 

 ESP assesses needs and integrates motivation, subject matter and content for the teaching 

of relevant skills. 

  

 As for a broader definition of ESP, Hutchinson and Waters (1987) theorize, "ESP is an 

approach to language teaching in which all decisions as to content and method are based on the 

learner's reason for learning" (p. 19). Anthony (1997) notes that, it is not clear where ESP 

courses end and general English courses begin; numerous non-specialist ESL instructors use an 

ESP approach in that their syllabi are based on analysis of learner needs and their own personal 

specialist knowledge of using English for real communication.  

 

Interest for Learning English for Specific Purpose-ESP 

 People learn languages when they have opportunities to understand and work with 

language in a context that they comprehend and find interesting. In this view, ESP is a powerful 

means for such opportunities. Students will acquire English as they work with materials which 

they find interesting and relevant and which they can use in their professional work or further 

studies. The more learners pay attention to the meaning of the language they hear or read, the 

more they are successful; the more they have to focus on the linguistic input or isolated language 

structures, the less they are motivated to attend their classes. 

 

 The ESP student is particularly well disposed to focus on meaning in the subject-matter 

field. In ESP, English should be presented not as a subject to be learned in isolation from real 

use, nor as a mechanical skill or habit to be developed. On the contrary, English should be 

presented in authentic contexts to make the learners acquainted with the particular ways in which 

the language is used in functions that they will need to perform in their fields of specialty or jobs. 

 In ESP, the student should be given the space to think on his own what, when, where… he 

wishes to study which can be said as self direction. Which Carter also speaks of- self-direction is 
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characteristic of ESP courses in that the " ... point of including self-direction ... is that ESP is 

concerned with turning learners into users" (Carter, 1983, p. 134). 

 

English as a Second Language - ESL 

 Some students learn a new language more quickly and easily than others. This simple fact 

is known by all who have themselves learned a second language or taught those who are using 

their second language in school. Clearly, some language learners are successful by virtue of their 

sheer determination, hard work and persistence. However, there are other crucial factors 

influencing success that are largely beyond the control of the learner. These factors can be 

broadly categorized as internal and external. It is their complex relationship that determines the 

speed and facility with which the new language is learned. 

 

Internal Factors 

 Internal factors are those that the individual language learner brings with him or her to 

the particular learning situation. 

• Age: Second language acquisition is influenced by the age of the learner. Children, who 

already have solid literacy skills in their own language, seem to be in the best position to 

acquire a new language efficiently. Motivated, older learners can be very successful too, 

but usually struggle to achieve native-speaker-equivalent pronunciation and intonation as 

low learning and acquiring skills due old age. 

• Personality: Introverted or anxious learners usually make slower progress, particularly in 

the development of oral skills. They are less likely to take advantage of opportunities to 

speak, or to seek out such opportunities due to shyness or fear. More outgoing students 

do not worry about the unavoidability of making mistakes. They take risks, and thus give 

themselves much more practice.  

• Motivation: Intrinsic motivation has been found to correlate strongly with educational 

achievement. Clearly, students who enjoy language learning and take pride in their 

progress will do better than those who don't. 
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Extrinsic motivation is also a significant factor. ESL students, for example, who need to 

learn English in order to take a place at an American university or to communicate with a 

new English boy/girlfriend, are likely to make greater efforts and thus greater progress.  

• Experiences: Learners who have acquired general knowledge and experience are in a 

stronger position to develop a new language than those who haven't. The student, for 

example, who has already lived in 3 different countries and been exposed to various 

languages and cultures has a stronger base for learning a further language than the student 

who hasn't had such experiences.  

• Cognition: In general, it seems that students with greater cognitive abilities will make the 

faster progress. Some linguists believe that there is a specific, innate language learning 

ability that is stronger in some students than in others. 

• Native language: Students who are learning a second language which is from the same 

language family as their first language have, in general, a much easier task than those 

who aren't. So, for example, a Dutch child will learn English more quickly than a 

Japanese child. 

 

External Factors 

 External factors are those that characterize the particular language learning situation. 

 

• Curriculum: For ESL students, in particular, it is important that the totality of their 

educational experience is appropriate for their needs. Language learning is less likely to 

place if students are fully submersed into the mainstream program without any extra 

assistance or, conversely, not allowed to be part of the mainstream until they have 

reached a certain level of language proficiency.  

• Instruction: Clearly, some language teachers are better than others at providing 

appropriate and effective learning experiences for the students in their classrooms. The 

students will make faster progress with such type o instructors. 

 

 The same applies to mainstream teachers in second language situations. The 

science teacher, for example, who is aware that she too is responsible for the students' 
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English language development, and makes certain accommodations, will contribute to 

their linguistic development. 

• Culture and Status: There is some evidence that students in situations where their own 

culture has a lower status than that of the culture in which they are learning the language 

make slower progress. 

• Motivation: Students who are given continuing, appropriate encouragement to learn by 

their teachers and parents will generally do better than those who aren't. For example, 

students from families that place little importance on language learning are likely to 

progress less quickly.  

• Access to Native Speakers: The opportunity to interact with native speakers both within 

and outside of the classroom is a significant advantage. Native speakers are linguistic 

models and can provide appropriate feedback. Clearly, second-language learners who 

have no extensive access to native speakers are likely to make slower progress, 

particularly in the oral/aural aspects of language acquisition. 

 

Concluding Words 

 Here we can say that the instructor or the teacher of ESP has to first analyze the meaning 

of both ESP and ESL and then should finding out the difference between both. After this, the 

teacher should frame the syllabus and way of teaching keeping in mind the requirement of the 

student. Only then the instructor will be able to fulfill his duty successfully.  

=================================================================== 
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Abstract 

 This study aims to analyze the acoustic parameters of glottal stop in children with unilateral 

cleft lip and palate. Eighteen subjects in the age range between 8 &13 years, substituting glottal 

stops for oral stop consonants in Tamil language participated in the study. A total of 1944 tokens 

were generated. Inter-rater reliability of the perceptual rating by the judges showed good 

agreement, Kappa of 0.72.  Tokens were acoustically analyzed for the voice onset time (VOT), 

burst duration, burst frequency and Closure duration using PRAAT software version 5.1.25. Two 

types of waveform patterns were observed. Only acoustic parameter could be measured for class 

A glottal stop is closure duration. Whereas for class B glottal stops in addition to closure duration, 

VOT burst duration and could be measured.  These results suggest that, inclusion of acoustic 

analysis in the comprehensive assessment will complement the findings of perceptual evaluation. 

 

Keywords: Glottal stop; Acoustic analysis; Inter-rater reliability 

 

Introduction    

 Acoustic analysis of compensatory articulation in individuals with cleft lip and palate (CLP) 

can provide an objective measure for use in combination with perceptual judgments to more 

accurately identify articulatory patterns. Glottal stops produced by individuals with CLP are 

described diversely using acoustic analysis (Kido et al, 1992). As studies pertaining to assessment 

of glottal stop produced by children with CLP are sparse, this study acoustically analyses 

perceptually identified glottal stops in this group. It also seeks to identify the distribution of glottal 

stops across different voiceless stop consonants in Tamil language. 
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 Previous researchers have addressed similar topics and provided the groundwork for this 

research in other geographic and theoretical contexts. This research is based on the understanding 

that velopharyngeal dysfunction occurring along with CLP causes abnormal speech characteristics 

due to compensatory methods adopted during the learning stage (Kummer, 2008). Misarticulation 

is the major speech disorder in cleft lip and palate. Common error patterns seen in individuals with 

CLP are backing errors, nasal fricatives, nasal consonants for oral pressure consonants, nasalized 

voiced pressure consonants, weak oral pressure consonants, and other misarticulations involving 

lateralised or palatalised productions of fricatives and developmental articulation/phonological 

error (Nagarajan, Savitha & Subramaniyan, 2009).  

 

 The most common and distinctive compensatory articulation error in young children is 

glottal stop substitution (Peterson-Falzone, Hardin-Jones, & Karnell, 2010). It is very important to 

distinguish glottal stop from consonant omission while assessing cleft palate speech because these 

errors are produced differently. Glottal stops are produced with a rapid voice onset time, but in 

consonant omission the voice onset is smooth with the initiation of the vowel (Kummer, 2008).  

Earlier transcription and perceptual analysis was applied commonly to assess glottal stops. Though 

perceptual assessment is considered the “gold standard,” it has proven to be difficult and subjective 

in nature. Complementing auditory perception with acoustic analysis may provide a basis for 

identifying and describing the glottal stop in cleft palate speech.  

 

 Acoustic analysis provides cues relevant to the articulatory dimension. Acoustic 

characteristics have an important role in tracking articulation errors (Huer, 1989). The acoustic 

parameters used for describing stop consonants are voice onset time (VOT), burst frequency, burst 

duration, closure duration and preceding vowel duration. Acoustic description of stop consonant 

production includes an initial period of occlusion followed by a transient explosion (20 msec) and 

then a period of frication (0-10 msec) followed by a period of aspiration (2-20 msec) with final 

transitions to the formant of the following vowel (Savithiri, 2004). Acoustic analysis has been 

widely applied in describing the articulatory errors in individuals with CLP. 
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Method 

 

Subjects 

 Eighteen subjects (11 males & 7 females) with repaired unilateral CLP with the mean age of 

11.8 years (SD of 3.3, & age range: 8 to 13 years) who came to tertiary health care centre 

participated in the study. All subjects were included after obtaining informed consent. Subjects 

were native Tamil-speaking individuals with non-syndromic CLP.  Substitution of glottal stops for 

oral stop consonants was exhibited by all subjects. Detailed language evaluation confirmed age 

appropriate receptive and expressive language skills for all the subjects. Audiological evaluation 

on subjects revealed hearing sensitivity within normal limits (PTA≤25dBHL at 500, 1000, 2000 

Hz). 

 

Procedure 

Development of Speech Tokens 

 Two native Tamil speakers selected 54 meaningful words from a Tamil dictionary such that 

these words included voiceless stop consonants (/p/, /t/, /k/, and /th/) in the medial position. A 

Linguist analyzed the words with respect to simplicity and eliminated words influenced by 

dialectal variation. Final list comprised of thirty-six words having bisyllabic and trisyllabic word 

structure. Bisyllable words contain CVCCV and CVCCVC syllable structure. Trisyllable words 

contain CVCCVCV and CVCCVCVC. The distribution of words across the sounds were as 

follows: seven words with /k/ sound, ten words each with /t/ and / ṱ/ sounds and nine words with 

/p/ sound.   

 

Recording of Speech Tokens 

 Recording was done in a sound treated room using Kay Elemetrics CSL software, model 

4150 at a sampling rate of 20 kHz. The recording window was set to 300 seconds.  All samples 

were recorded using a SM48- dynamic microphone placed at a distance of 15cms.  Subjects were 

instructed to read the word three times at a habitual rate of speech and loudness. The recorded 

tokens were subjected for perceptual and acoustic analysis. 
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Perceptual Analysis 

 A total of 1944 tokens were generated. Two experienced speech language pathologists 

whose native language is Tamil served as judges. None of the judges were involved in development 

and recording of speech tokens. A perceptual rating for ‘conspicuousness’ of glottal stop in the 

recorded speech tokens was carried out. 1944 tokens were presented individually through 

headphones and judges were instructed to check for the occurrence of glottal stops at the medial 

position of the word. A 2-point rating scale was used (0-absence of glottal stop & 1-presence of 

glottal stop). Inter-rater reliability was assessed. 843 out of 1944 tokens were identified to have 

glottal stops and these tokens were subjected for acoustic analysis. 

  

Acoustic Analysis 

 Acoustic analysis was carried out using PRAAT software version 5.1.25. Glottal stop 

segments were analysed by visual inspection of waveform and wide band spectrogram with band 

frequency set to 300 Hz.  Speech tokens were analyzed for Voice Onset Time (VOT) in msec, 

Burst duration, Burst frequency and Closure duration. 

 

Results  

Perceptual Assessment of Glottal Stop 

 The results of the perceptual analysis are summarized in table 1. Judge 1 and Judge 2 agreed 

on 843 tokens for the presence of glottal stop and on 830 tokens for the absence of glottal stop. 

Kappa’s inter-rater reliability test showed good agreement (k=0.72) between the ratings of the two 

judges. 

 

Table 1: Consensus matrix for ratings of glottal stops by judges 

  

 

Judge 1 

Present Absent 

 

Judge 2 

 

Present 

 

Absent 

843 

 

73 

198 

 

830 
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Occurrence of glottal stop across voiceless stop consonants 

 Maximum occurrence of glottal stop was noticed for the posterior most sound /k/ followed 

by the sounds /t/ and /ṱ/. The least occurrence of glottal stop was observed for the anterior sound 

/p/ as shown in figure 1.  

 

FIGURE 1: Occurrence of glottal stop in voiceless stop consonants  

 

 

Acoustic Analysis of Glottal Stop 

 Two types of waveform patterns were observed during the visual inspection of  tokens   

judged to have ‘presence’ of glottal stop. One type included waveform with simultaneous voicing 

without release burst and the other type of waveform consisted of lag voicing with release burst. 

For ease of reference these were labelled as class A and class B glottal stop. 

 

Class A 

 Class A type had acoustic characteristics of simultaneous voicing with the glottal release. 

Since voicing starts simultaneously with glottal release, VOT could not be measured for  Class A 
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glottal stops. A spectrogram of the word /ṱәkkәːli/ uttered by an individual with CLP is shown in 

figure 2. 

 

FIGURE 2: Spectrogram of class A glottal stop in medial position of word /ṱәkkәːli/ 

/  

 

 It is observed that closure duration of class A glottal stop obtained in this study is 

comparatively longer to that of the normal oral stops produced in Tamil language. Mean and 

standard deviation of closure duration of Class A glottal stop substituted for sounds /k/, /p/, /t/ and 

/ṱ/ are tabulated in table 2.  

 

TABLE 2: Mean and standard deviation of closure duration for class A glottal stop substituted for 

/k/, /t/, /ṱ/ and /p/ sounds 

                    Sounds  Mean (msec) Standard deviation  

/k/ 252.2 102.1 

/t/ 244.3 98.9 

/ṱ/ 274.8 98.1 

/p/ 272.2 98.1  

 

Closure duration 
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 The acoustic feature measured for Class A glottal stop showed mean closure duration of 

259.4 msec and standard deviation of 99.1. The mean value for closure duration of Class A glottal 

stop across the consonants showed minimum difference. 

 

Class B 

 Class B glottal stop production is acoustically described by the period of glottal closure 

followed by a weak burst segment preceding the vowel segment. The spectrogram of the word 

/ṱɪkkʌ/ uttered by an individual with CLP is shown in figure 3. 

 

FIGURE 3: Spectrogram of class B glottal stop in medial position of  word /ṱɪkkʌ/. 

 

 

 Class B glottal stop production consists of closure duration, VOT, burst frequency and burst 

duration. The mean and standard deviation for acoustic parameters of Class B glottal stop such as 

closure duration, VOT, burst frequency and burst duration are described in table 3. 

 

TABLE 3: Mean and standard deviation of closure duration, VOT, burst frequency and burst 

duration for Class B glottal stop 

 

       Parameters  Mean Standard deviation 

  Closure duration   Weak burst 
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 Closure duration (msec) 260.4 103.4 

 VOT (msec) 12.9 3.2 

 Burst frequency (Hz) 1953.8 335.9 

 Burst duration (msec) 7.3 1.8 

 

 The average closure duration of class B glottal stop is longer than that of closure duration of 

stop consonants produced normally in Tamil as specified by Savithri and Sridevi (2002, as cited 

in Savithri, 2004). The VOT of class B glottal stop is shorter than VOT of voiceless stop 

consonants as specified by Savithri and Sridevi (2002, as cited in Savithri, 2004). The duration of 

release burst for class B glottal stop is within the range of normal burst duration of the stop 

consonants as specified by Kent and Read (1992). The burst frequency of class B glottal stop is 

similar to the burst frequency of velar plosives (1500-4000 Hz) reported by Savithri (2004). 

 

Acoustic Parameters of Class B Glottal Stop across Consonants 

The mean value for acoustic parameters like closure duration, VOT, burst frequency and burst 

duration of class B glottal stops across the consonants are tabulated in table 4 showed a minimum 

difference across consonants. 

 

TABLE 4: Mean and standard deviation of acoustic parameters for class B glottal stop across 

consonants (/k/, /t/, /ṱ/ and /p/). 

 

                                  

Acoustic 

 parameters       

Mean (msec) 

 

Standard deviation 

/k/  /t/  /ṱ/  /p/ /k/  /t/  /ṱ/  /p/ 

Closure duration 249.8 275.6 252.4 275.5 97.7 107.5 108.3 76.6 

VOT 13 13.2 12.5 12.4 3.4 3.06 3.2 3.9 

Burst frequency 1900.4 1989 1979.2 1942.4 339.8 355.7 303.5 329.6 

Burst Duration 7.5 7.2 7.1 7.7 2.4 1.2 1.6 1.2 
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Distribution of Class A and Class B Glottal Stop Errors across Stop Consonants 

 Total number of class A and class B glottal stops substituted for different stop consonants 

(/k/, /t/, /ṱ/ / & /p/) were calculated and tabulated in figure 4.  

 

Figure 4: Percentage of class A and class B glottal stop substituted for sounds /k/, /p/, /t/ and /ṱ/ 

 

 On an average, occurrence of class A glottal stop across consonants was 67.8% and class B 

glottal stop was 32.1%.These results show that children with CLP substitute more Class A glottal 

stop compared to Class B within and across consonants. 

 

Discussion 

 The results from the perceptual judgement of glottal stops revealed a good reliability in 

judging glottal stops by the two judges. It might be attributed to the judge’s experience and also 

the ability to correctly identify glottal stop errors. Evidence can be obtained from Gooch et al. 

(2001) that the judge’s experience is an important factor in identifying compensatory errors in cleft 

palate speech. Both judges were native Tamil speakers; the effect of native language of the judge 

is crucial in the perceptual assessment of articulatory and resonatory patterns in cleft palate speech 

Cordero (2008). The frequency of occurrence of glottal stop was high for posterior sound /k/ than 

compared to anterior sounds. Earlier studies revealed that glottal stops are usually substituted for 
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posterior sounds, especially back plosives compared to anterior sounds by speakers with cleft 

palate (Morris, 1973). A similar pattern was observed in this study.  

 

 In this study, acoustic analysis revealed class A and class B glottal stops are almost similar 

in the closure duration. In class A glottal stop, VOT and release burst were absent because of rapid 

transition to the voicing for the following vowel. In class B glottal stop, noise burst precedes the 

vowel segment. It is characterized by short lag VOT which is shorter than that of the voiceless stop 

consonants in Tamil language. Acoustic descriptions of glottal stop production in both classes are 

similar to that of the Type I and Type II glottal stop as described in the literature (Kawano et 

al,1991). 

 

 Savithri and Sridevi (2002, as cited in Savithri, 2004) found the closure duration of voiceless 

stop consonants in Tamil language to be 91msec. This study observed that closure durations of 

glottal stop in both classes are comparatively longer than those of the normal oral stops produced 

in Tamil. This could be due to higher articulatory resistance at the level of glottis during the 

production of oral stop consonants. Warren (1986) hypothesized that individuals with CLP 

exaggerate laryngeal gestures to compensate for a decrease in oral pressure and hyper-adduct their 

vocal folds in order to control airflow and provide the resistance needed for speech. This could be 

a possible reason for increased closure duration.  

 

 The VOT measures of class B glottal stop are shorter than the VOT of voiceless stop 

consonants in Tamil language specified by Savithri and Sridevi (2002, as cited in Savithri, 2004). 

The burst frequency of the class B glottal stop is similar to the burst frequency of velar plosives 

(1500-4000 Hz). This might be because the place of constriction for class B glottal stop is near to 

the velum. It may be assumed that Class B glottal stop produced by these subjects might be 

consequent to an attempt to approximate the correct production of oral stop consonants. They 

might follow the transition from class A glottal stop to class B glottal stop production during the 

course of therapy, i.e. place of articulation from glottal to the supraglottal level. In the current 

study, the subjects who participated had attended a few sessions of therapy or demonstration 

therapy to correct glottal errors. However, during the study only those individuals who 
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demonstrated glottal stops were included. Though during perceptual analysis these tokens were 

perceived and agreed as glottal stops by the two judges, a different pattern was observed during 

the acoustic analysis.  

 

Conclusions 

 This study has shown that glottal stop produced by subjects with CLP can be acoustically 

categorized into two types. Though perceptual analysis is the gold standard in articulatory 

assessment, the findings also highlight that acoustic analysis can be considered to augment regular 

perceptual analysis. The information from the study also emphasizes the need to consider acoustic 

information which can be used to evaluate the prognosis of the therapy for eliminating glottal stop. 

Measures obtained from acoustic analysis can be used to study outcome measures of therapy. 

These data have both theoretical and clinical implication in assessing the articulatory skill in 

Tamil-speaking individuals with CLP. 

 

 Presence of glottal stops could be identified through perceptual assessment. However, 

acoustic analysis provides more detailed information about various acoustic features of these 

glottal stops. From this study, the acoustic features of glottal stop provide information on 

distinguishing the glottal stop production into two distinct patterns underscoring the importance 

of acoustic analysis along with perceptual evaluation.  

 

 There have been no Tamil-language studies pertaining to acoustic analysis of glottal stop in 

individuals with CLP. The information from this study could be useful in monitoring the change 

in the production pattern during the therapy for elimination of glottal stop and it can be one of the 

future scopes of this study. These findings have both theoretical and clinical implication in 

assessing the articulatory skill in Tamil speaking individuals with CLP. 
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Abstract 

 

The purpose of this study was to measure Bangladeshi undergraduate male and female 

students’ willingness to write poetry in English. Fifty (N=50) Bangladeshi undergraduate 

students at a private university of Bangladesh completed an online survey. Out of 50 students, 31 

students were male and 19 students were female. During the survey, participants were asked to 

mention about their experiences and willingness to write poetry in English. The university is 

located at Dhaka which is the capital of Bangladesh. Statistical measured revealed significant 

difference between males and females in their desire to write poetry in English. This study has 

shown that male undergraduate students have higher desire to write poetry in English than 

female undergraduate students in Bangladesh. However, this result may not be generalized due 

to small sample. 

 

Key words: Writing poetry, gender differences, Bangladeshi undergraduate students 

 

Introduction 

 

English is taught from grade one to twelve as a compulsory subject in Bangladesh, though 

English language teaching in Bangladesh has been changing in recent years. The Ministry  
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of Education of Bangladesh has introduced Communicative Language Teaching (CLT) from 

grade six to grade twelve for teaching English with the goal of improving learners’ 

communicative competence. However, many English teachers of Bangladesh still use the 

traditional Grammar-Translation Method and mainly those teachers are reluctant to teach poetry 

writing in their classes (Roy, 2016a). Thus, students in Bangladesh do not develop the 

competency to write poems in English. This study tries to investigate the desire to write poetry 

by Bangladeshi undergraduate students based on their gender. However, research in large scale is 

required to claim generable result in the context of Bangladesh.   

 

Review of Literature 

 Many English teachers think that it is difficult to teach how to write poetry particularly in an 

L2 writing class (Hanauer, 2012). However, teaching how to write poetry in English in a L2 

writing class can be effective and useful in a multilevel class even in a multicultural group 

(Hanauer, 2003, 2014; Hawkins & Certo, 2014; Mittal, 2016). It is already argued that second 

language learners can express their feelings, emotions, and experiences through poetry 

beautifully (Hanauer, 2015). Iida (2012a) has claimed that teaching how to write poetry increases 

L2 students’ writing skills. However, Hanuer and Liao (2016) have touched upon the fact that 

some L2 students possess negative attitude towards poetry writing. Melin (2010) has stated that 

language and culture are important factors while teaching poetry writing. An analogous remark is 

made by Iida (2012b) that L2 students’ attitude vary from one another depending on several 

factors. These indicate that L2 students’ linguistic, educational and cultural background have 

impact on their willingness to write poetry. It can be logically inferred that L2 students who have 

had more exposure to poetry might have more desire to write poetry. However, more empirical 
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studies are needed to identify what factors influence L2 students’ desire to write poetry. 

Therefore, measuring the correlation between L2 students’ linguistic, educational, cultural 

background and their desire to write poetry bears a great significance.  

 This study aimed to investigate the impact of linguistic, educational, and cultural 

background on L2 students’ desire to write poetry. The outcomes of this study will be used to 

develop teachers’ awareness about the students’ background for giving better instructions for 

teaching poetry writing. The study was initially directed by the question: “In what way do L2 

students’ linguistic, educational, and cultural background influence their desire to write poetry?” 

However, for this report, only the issue of gender is focused.   

 

Methodology 

Research Question and Hypotheses: 

In what way L2 students’ gender influence their desire to write poetry? 

1. Significant difference will appear between male and female undergraduate students. 

Null: No difference will appear between male and female undergraduate students. 

Instrument  

 The survey included items modelled after Johnson’s (2011) instrument. After validation 

of the instrument for content and construct validity, the resulting instrument included 29 items 

of which there were multiple choice questions, a 5 point Likert Scale and few demographic 

questions. The multiple-choice questions were used to know about students’ frequency of 

reading and writing poetry in L1 and in L2, and their years of having poetry instruction in their 

previous education. The Likert Scale was used to measure their perception of importance of 

poetry and their willingness to write poetry in L1 and L2. In general, I included questions about 
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students’ linguistic background, educational background, cultural background experiences, and 

their willingness to write poetry in L1 and L2. The main six dependent variables were formulated 

in statements: 1. I am confident that I can write poetry in my first language (mother tongue); 2. I 

am confident that I can write poetry in my second language (foreign language); 3. I am interested 

in writing poetry in my first language (mother tongue); 4. I am interested in writing poetry in my 

second language (foreign language); 5. I would like to learn to write poetry in my first language; 

6. I would like to learn to write poetry in my second language (foreign language). The Likert 

Scale was set from Strongly Disagree (1) to Strongly Agree (5). The survey was workshopped 

with five of my PhD classmates as well as with the experts. The reliability of the internal 

consistency of the statements was evaluated through SPSS program and it was found to be (.088) 

alpha Cronbach, which indicated that the items have relatively high internal consistency.  

Participants 

 Fifty (N=50) participants completed this online survey. All the participants are current 

undergraduate students of a private university in Bangladesh. Everyone’s first language is 

“Bangla” which is the national language of Bangladesh and everyone’s second language is 

English. Each of the participants has already completed twelve years’ education prior to coming 

to study in the university. Out of 50 participants, 31 participants were male and 19 participants 

were female.  

Data Collection Procedure 

 I contacted the Vice Chancellor of a private university of Bangladesh requesting him to 

allow me to have the undergraduate students of the institution as my research subjects. Upon 

receiving his site approval, I filled out the IRB protocol and got the IRB approval. After getting 

IRB approval, I sent the anonymous link of my Qualtrics survey to him along with the invitation 
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email for the students and he disseminated the online survey to all the undergraduate students of 

the institution.  

Data Analysis 

The first step I did in analyzing the obtained data was conducting a descriptive analysis 

of the key 11 variables to obtain an overview of the normality of data distribution. After finding 

that all data were normally distributed, I conducted an Independent Samples t Test to find out the 

influence of gender on the willingness to write poetry.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Results 

Table 1 shows means, standard deviations, and skewness of eleven key variables. The 

desire to write poetry in L1 and L2 vary in means and SDs given differences in scale, but all are 

approximately normally distributed. The confidence to write poetry in L1 and L2 have the same 

means which is 2.58 on 1-5 rating scales. Desire to write poetry in L2 has higher means 

(M=2.79) than desire to write poetry in L1 (M=2.57) indicating an interesting fact that students 

have higher level of desire to write poetry in L2 than in L. 

Analysis of Willingness to Write Poetry 

Study: 
Gender Differences in Bangladesh Undergraduate Students 

Hypotheses:  
1. There will be differences between two genders. 
2. Null: No difference 

Independent Samples t Test 
Parametric test of difference 
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Table 1 
Means, Standard Deviations, and skewness for Key Variables 
Variables      M  SD  Skewness 
Years of poetry instruction         3.53         1.89  .27   
Frequency of reading poetry in L1        4.77         1.76  -.78 
Frequency of reading poetry in L2        2.85          1.19  .23 
Frequency of writing poetry in L1        2.21         1.26  .66 
Frequency of writing poetry in L2       2.08         1.74  .66 
Confidence in writing poetry in L1       2.58         1.15  .49 
Confidence in writing poetry in L2       2.58         1.21  .32 
Desire to write poetry in L1        2.57         1.06  .36 
Desire to write poetry in L2        2.79         1.33  .24 
Interest to learn to write poetry in L1      2.42         1.02  .62 
Interest to learn to write poetry in L2      2.36         1.09  .88 
Table 1 

 

Table 2 shows that males were different from females on “Confidence in writing poetry 

in L2” (p=.009), which was statistically significant. Inspection of the two group means indicates 

that the average confidence level in writing poetry in L2 for female students (M=1.95) is 

significantly lower than the level of confidence (M=2.81) for males. The difference between the 

means is 0.86 on a 5-point Likert Scale.  

Again, Table 2 shows that males were different from females on “Interested to write 

poetry in L2” (p=.012), which was statistically significant. Inspection of the two group means 

indicates that the average interest to write poetry in L2 for female students (M=2.11) is 

significantly lower than the average interest (M=3.03) for males. The difference between the 

means is 0.92 on 5-point Likert Scale.  

 Furthermore, Table 2 shows that males were different from females on “Interested to 

learn to write poetry in L2” (p=.025), which was statistically significant. Inspection of the two 

group means indicates that the average interest to learn to write poetry in L2 for female students 

(M=1.89) is significantly lower than the average interest (M=2.58) for males. The difference 

between the means is 0.69 on 5-point Likert Scale. 
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Table 2 
Comparison of Male and Female Undergraduate Students on the confidence, and desire to write 
poetry (n= 31 males and 19 females) 
Variable   M  SD  t  df  p 
Confidence write poetry L2 
 Males   2.81  1.16  2.70  48  .009 
 Females   1.95  0.91   
Desire write poetry L2 
 Males   3.03  1.27  2.62  48  .012 
 Females  2.11  1.10   
Interest learn write poetry L2 
 Males   2.58  1.08  2.32  48  .025  
 Females  1.89  0.87 
Table 2 

 

Discussion 

The result of this study confirms the remark of Iida (2012b) that L2 students’ attitude 

towards poetry vary from one another depending on several factors. In general, students in 

Bangladesh need to improve their writing skills in English (Roy, 2016b). Therefore, teaching 

how to write poetry can play an effective role in developing students’ writing skills (Mittal 

2016). However, first, English teachers should be trained to appreciate the beauty of second 

language poetry writing (Hanauer 2011).  

For the Context of Bangladesh 

 Bangladesh is a developing country where English is second language. Based on the 

result of this study, it can be said that male undergraduate students in Bangladesh have higher 

level of confidence, desire and interest to learn to write poetry in English. The reasons may be 

attributed to the fact that in Bangladesh male students get more opportunities of learning English 

than female students in the existing socio-economic set up. In general, the desire to write poetry 

is not considerably high among the students of Bangladesh. This may be relevant to mention that 

the testing system of Bangladesh is not conducive to learning how to write poetry. Because, the 
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testing system indirectly compels the students to memorize some selected essays and produce 

those in the examinations. Many students in Bangladesh are afraid of writing in English and 

many English teachers are not trained to how to teach writing in a systematic and appropriate 

way. Most of the teachers of Bangladesh view writing as a product and not as a process (Roy 

2016b). Lack of teachers’ training cab be attributed for this sort of attitudes of the teachers in 

Bangladesh (Roy, 2016b). Therefore, English teachers of Bangladesh need proper training so 

that they can teach how to write poetry in the class.  

 

Conclusion 

According to Hanauer (2011), “The L2 writing classroom is a unique opportunity to 

facilitate a process of self-discovery at a time in which students are situated in the uncertainty of 

culture and language” (p. 22). English teachers in Bangladesh are not familiar with the pedagogy 

of creative writing by using poetry. Even, many English teachers do not teach the poems which 

are included in the English text books from grade six to twelve (Roy, 2016a). If the English 

teachers of Bangladesh are given effective training on how to teach poetry, it can be expected 

that there will be significant changes in students’ level of desire to write poetry in English.   
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Abstract 

Methods and materials adopted in teaching grammar remains a controversial subject.  

Teaching of second language grammar is very hard because learner becomes inevitable in order 

to acquaint the norms of grammar of the target language.  Even in the current trends a grammar 

teacher remains in a state of confusion to device whether one should follow the prescriptive or 

descriptive or structural approach to teach the grammar.  Teacher might have the confusion 

whether to input the grammatical competence or communicative competence for the learners.  

In order to get rid from this state of confusion Task Based Method helps the language teacher 

to teach the grammar rules as well to apply in the real life situation and initiate the self-learning 

method in the adults who needs to learn new skills. 

Key words: Self-directed learning, task-based learning, student-centred method 

Introduction 

 Most adults spend a considerable time acquiring information and learning new skills. 

This acquisition is necessary because of the rapidity of change, the continuous creation of new 

knowledge and ever widening access to information. Over the past few decades, grammar 

instruction has long been a controversial issue in the field of second language.  Focused on two 

keys such as whether grammar should be taught or how to teach grammar, it has undergone its 

ups and downs.  In the process of which the necessity of grammar instruction is no longer the 

focus, and the explicit-implicit dimension in grammar teaching has received more attention.  

Many empirical studies have investigated that which method is better for grammar teaching. 

(Scott 1989; Zhou, 1989; Gao &Dai 2004; Tian 2005; Xia 2005).   

Grammar and Its goal 
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 What is grammar? According to Rob Bastone, grammar is multi-dimensional: grammar 

is a formal mechanism, a functional system from significant meaning, or a dynamic resource 

which both users and learners call on in different ways at different times Rob Baston (1994).  

The teaching of grammar has been the focus of language teachers and learners for many years. 

 The main goal of grammar teaching is to enable learners to achieve linguistic 

competence, learners use grammar as a lot or resource of comprehension, and creation of oral 

and written discourse efficiently, effectively, and appropriately depending on the situation 

(Huang 2005). 

Task based Teaching: Principles and Definitions 

 Task based language teaching and learning grew out of the alternative approach to 

language pedagogy and was popularised by N. Prabhu.  He deserves credit for originating the 

task-based teaching and learning based on the concept that effective learning occurs when 

students are fully engaged in language tasks, rather than just learning about language.  Task 

oriented teaching is defined as teaching which provides actual meaning.   

Task-Based Method as Student Centred   

Task based learning is a different way to teach languages.  Real world situation can be 

created only by the task based method.  It focuses towards the students in achieving a goal 

where language becomes a tool and it is considered as the major advantages in learning 

language.  Ancient teaching includes by-hearting or the method which makes the students to 

get force in getting the knowledge of grammar rules.  But the trend at present is following the 

task based method which brings them in the real-life situation.  For example, when the teaching 

is done for the primary students, the sounds help them in taking up the situation.  If a teacher 

wants to teach the word aeroplane he makes the sound of the aeroplane and then shows the 

direction how its fly.  So, when it gets practiced into them if the teacher acts the students 

pronounce the name of that product or thing.  It makes them to practice in real life situation.  

Hence the task based method could make the teacher to think in every level of teaching from 

primary to high level graduate students.  The elements that are chosen by the teacher in 

language teaching or grammar will develop the student’s skills. Peter Skehan recognized about 

the task based method adopted by the teachers as “teaching does not and cannot determine the 

way the learner’s language will develop and that “teachers and learners cannot simply choose 
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what is to be learned” (Peter Skehan, 1998).  At his point of view it is clear that Task Based 

method is to increase learners’ activity and it is concerned with learner and not teacher activity 

and it the duty for the teachers to produce the task by giving more opportunity for the students 

to learn the language comfortably. 

According to Willis, “Tasks are activities where the second language is used by the 

learner for a communicative purpose in order to achieve an outcome” (Willis, 1996).  At his 

point of view it is clear that tasks help the learners to learn the grammar rules without any 

hesitation.  The advantages of task based method is real world application, different method as 

a tool to understand and learners complete focus on learning language.  When this is 

implemented in teaching grammar students or learners does not get bored or feel very hard to 

understand.  Task in grammar helps the students to implement his knowledge and identify the 

answers by his own interest.   

Problems and Challenges in Teaching Grammar 

Teaching of Grammar in task based method might create a problem for the teachers.  

One of the challenges and problem being faced by the teachers of grammar is the selection of 

examples to teach grammatical rules and forms.  According to the level of the students, the 

teaching should be done.  Because students from all the standards like high proficient students, 

low proficient students might attend the classes.  When the poor standard students are taken 

into consideration they might be ignorant of the basic rules and structural patterns which they 

are supposed to have learnt at the school level.  Therefore, teacher could not start the class 

directly to the goal of achievement.  Step by step by instruction should be followed even at the 

graduate level.  These problems occur because the students are taught in the traditional method 

in which the importance given to the rules than to the example.  This makes the learners to 

acquire less importance in grammar and becomes ignorant without utilizing. 

According to C. Paul Verghese, “A knowledge of grammar is perhaps more important 

to a second language learner than to a native speaker.  This is because in the process of 

acquiring the language the native speaker has intuitively internalized the grammar of the 

language whereas the second language learner has to make a conscious effort to master those 

aspects of the language which account for grammaticality. It is, therefore, necessary for us to 

whom English is a second language to learn the grammar of the language” (Verghese 1989). 
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Tasks as a Facilitator 

Nunan defines “task” as: “a piece of classroom work which involves learners in 

comprehending, producing or interacting in the target language while their attention is 

principally focused on meaning rather than form” (Nunan,1989). For example, in order to make 

the learners to utilize communication skill basically the grammar can be taught under the task 

based method.  For instance, when the preposition seems hard to them instead of giving the 

sentence pictures can be portrayed.  The images of cat and table can be given by placing the 

cat at different places.  First it can be portrayed under the table then on the table and then 

beside.  Even other images like tree, fruit, boy etc. can be used to project the places.  So Instead 

of teaching the rules by explaining through the blackboard, the images itself will make them to 

think and even the multiple choice like key, distractor, relevant forms can be given.  So that 

students might learn the different types of prepositions as well the usage.  When the activities 

continue automatically students may recall and remember the previous image and where it has 

been placed and differentiated the distractors.  Student automatically starts thinking and utilizes 

it in the appropriate place.  In order to motivate the students in learning grammar careful 

selection of frequently recurring grammatical items may be selected and be graded them as per 

the background of the learners.  Generally, around 275 structures are prescribed to make the 

learning of a language smooth and convenient.  Through the minimization of rules and 

structures and removal of pedantic and non-existent rules teaching of grammar can be used as 

an accelerant rather than a retardant in the learning of English. The tasks are activities that 

require learners to arrive at an outcome from the given information through some process of 

thought which allows teachers to control and regulate the same process. 

Self-Directed Learning 

 It is an individual learner who can become empowered to take increasingly more 

responsible for various decisions associated with the learning endeavour.  It has existed even 

from classical antiquity.  Self-study played an important part in the lives of Greek philosophers 

as Socrates, Plato and Aristotle.  Several researchers also have demonstrated that giving some 

learning responsibility back to learners in many instances is more beneficial than other 

approaches.   

Initiating Self- Directed Learning through Task Based Method 
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Teaching of English grammar focuses on training the students to speak accurately i.e 

in terms of pronunciation as well as grammatical structures.  The formers is considered to be 

the form-based instruction which aims to provide learners with language forms which can be 

practiced and memorized and this activities usually teacher-centred but the Shrum and Glisan 

(2000) point out that this view of proficiency was prevalent in the audio lingual, Situational 

Language Teaching and other drill-based or repetition- based methodologies of the 1970s and 

80s.In contrast, the emergence of communicative language teaching in the 1980s led to changed 

views of syllabuses and methodology as well as the Threshold Level and more recently 

proposals for task-based and text-based approaches to teaching, which are continuing to shape 

approaches to teaching speaking skills today, meaning-focused instruction, usually student-

centred, aims to make learners able to communicate and the teacher, therefore, plays a role 

more as a facilitator than a teacher. 

  

 Cotter proposed a method in his work and said that there should be three stages in any 

language classroom and they are Preparation which allows that students to prepare for the tasks 

ahead with an effective warm-up exercises in grammar, Presentation which includes topics, 

grammar and vocabulary and Practice which should always be worked towards real use of the 

language. This includes task based method as well as self- directed learning method. 

 

Conclusion  

Elinger proposed self- directed learning has been identified as an approach to 

knowledge that relied on a person being both responsible for and able to self-directed in their 

own learning task based method initiates the learners to learn the grammar through activities 

of their own interest and lead a way for self -directed learning.  Task based method trains the 

learners in practicing the grammatical structures and usages and the self- directed method leads 

them to identify the learning needs, preparing goals determining resources and evaluating 

outcomes. Formal education and schooling remain highly valued in most societies and many 

educators, employers, policy-makers and average citizens find it difficult to place high value 

on what is learned on their own or outside the formal system.  Thus, tasks or activities shed 

more lights on new methods and brings out students ability to manipulate structure and to 

distinguish appropriate grammatical form in appropriate one.    
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Abstract 

Hunphun-Tāngkhul/hunphun-taŋkhul/ is originally the dialect of the hunphun village 

which is the district headquarter of Ukhrul in Manipur state. The district comprises of 221 

villages with a population of 183,998 as per 2011 census, with almost all the villages 

speaking a dialect of its own. Hunphun tui ‘hunphun dialect/language’ is the dialect adopted 

as the Lingua franca of the Tangkhul-Naga Community. The dialect is better known by the 

people as taŋkhul tui ‘Tāngkhul language.’ Genetically, it belongs to the Tibeto-Burman 

language family. Human language cannot occur out of the social context; it is inextricable 

from the social norms. The changes in the social norms of hunphun-taŋkhul are reflected in 

the kin terms used among the community. Correct usage of Kinship terms were strictly 

maintained in the past. However, in the present day, the uses of these terms have been 

liberalised to such an extent that judging kin relation superficially by kin terms in use is not 

always reliable. Discussion on marriage, the terms of Address and terms of Reference taking 

age, sex, generation, cultural-hereditary based hierarchical terms in each clan, kin group 

(matrilineal, patrilineal)as an important social variable determining the kinship terminology 

are taken under study. Semantic extension of the kin terms and influx of loan terms are 

evidence of change in the kinship terminology. The paper attempts to advocate on the 

reciprocative nature of language and society through a descriptive presentation of change in 

the use of hunphun-taŋkhul kinship terminology. 

Key Words: Hunphun-Tāngkhul, Kinship Terminology (KT), Patrilineal, lineage, clan, 

Cultural-Hereditary Hierarchy 

1. Introduction 

From the point of view of linguistics, the linguistic items used to refer human 

relationship with each other are broadly termed as kinship terminology. Kinship terms vary 

from society to society. The terms considered disrespect in one society may have positive 
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effect in another. As is in American society, referring to older brother or older sister by 

his/her name has no negative entailment, while in most Indian societies it is received with 

contempt and considers impertinent. Kinship terminology among the hunphun-taŋkhul is 

carefully defined as it has the connotation of one’s position in the family and in the society. 

The misuses of these terms result to offense in many cases. In hunphun-taŋkhul, calling 

grandparents or an elderly person fit to be ones’ grandparents by name is an insolent manner. 

To this there’s an age-old saying that such person would stumble on the road and fall. 

However, the use of these terms may deviate when there’s a change brought about in the 

society which affects the mentality of the people living in that society. R.L.Trask(2010)  also 

asserts language change as a result of how individuals and groups perceive themselves and 

their relation to others.  

The purpose of this paper is to study the variables incorporatedin the usage of 

hunphun-taŋkhul kin terms. It is also to study the reflection of social norms in the usage of 

kin terms with emphasis to change. 

2. Marriage in Hunphun-Tāngkhul 

Hunphun-taŋkhul is a patrilineal society; therefore, family line is traced pertaining to 

male lineage. The community practises two types of marriages: marriage through engagement 

mak-kǝkham ‘in-law-to reserve’ which is known as ʃǝk-kǝza ‘drink-to eat’ and marriage 

through elopement ŋǝʃɯ-kǝthui ‘sudden-to leave.’ Both love marriage and arrange marriages 

are acceptable. Polygyny was very common before Christianity though monogamous 

marriage was also practiced. Heterogamous marriage was and is still in practice. A royal 

descend or a gallantry character among men were usually known of ‘polygyny’ ŋǝlakhǝŋǝʃir;  

sororal polygyny is also acceptable. Man with many wives was attributed to honour and 

fame. Polyandry on the other hand has no place in the society. However, on the dead of the 

husband, the surviving wife can remarry. Man is the head of the family and the inheritor of 

family property but woman is also treated with respect. In polygyny, not all the wives have 

the same social standing. There’s a primary wife akhǝvaivɯ ‘head-wife’ and the rest are 

secondary wives ŋǝla-ŋǝʃir ‘woman-cluster’. akhǝvaivɯ is taken in marriage through ʃǝkkǝza 

with the blessings and approval of both the parents while the ŋǝlaŋǝʃirs are taken as wife 

through elopement with or without the proper consent of the parents. akhǝvaivɯ need not be 

the first wife, so her children may be or may not be older than the children of the secondary 
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wives. The custom of hunphun-taŋkhul favours the eldest son of akhǝvaivɯ as the ʃim-lui-kǝt 

‘house-field-inheritor’ or rightful heir of family joint-property. 

2.1. Marriageable and Non-Marriageable Clans of hunphun-taŋkhul 

Hunphun-taŋkhul comprise of twenty-sevenʃǝŋ ‘group’ or‘clans.’These clans are 

grouped under awuŋǝʃiwui ʃimʃǝk ‘king’s clan’ and four wuŋvɯ ‘chief clans’ (under the 

king’s clan): ʃimziŋ/ paroŋʃǝŋ, kǝʃuŋ, kǝsom, luiyainao. Each major clan resided in each taŋ 

‘locality’ in the past. ʃimʃǝk composed of ten clans of which there are nine at present: 

hunphun  awuŋǝʃi (HA), wuŋleŋ, sareonao, suiraŋnao (AS), haobuŋnao(AH), hoŋrǝinao, 

rumthaonao(AR) ,mǝwuŋnao, sǝmrǝrnao; out of these hunphun awuŋǝʃi is the head/king’s 

clan, not only of ʃimʃǝk but of the entire community. ʃimziŋ or paroŋʃǝŋ consists of eight ʃǝŋ 

with ʃiŋnaisui as the head and the rest are: kǝpiŋ, kǝsar, ciphǝŋ, zimiknao, luikhamnao, 

muiraŋnao, sǝmrǝrnao. Kǝsom comprises of kǝsomwoʃi (head), rɯleŋnao, rɯkuinao, 

vɯʃanao, ziŋkhainao. ŋǝjainao has luijai ʃimrǝi(head),ʃimra and ʃaiza. Kǝʃuŋ comprises of 

kǝʃuŋ ʃimrǝi(head),kǝʃuŋ ʃimra and ʃǝŋkanrǝmsaŋ. sǝmrǝrnao which is both in ʃimʃǝk and 

ʃimziŋ are counted as a single clan. 

With the exception of the sibling clans, clan exogamy is the custom for marriage. 

Blood relation is given top priority in family affinity. Each clan is considered as a blood line 

of one man, so clan members are family related by blood. Clan endogamy is an incest ʃo-la 

meaning ‘invert-coitus’ which signifies the inappropriateness and unusualness of the relation, 

and the consequence is excommunication from the community. Whoever commits ʃola which 

is a kǝʃar ‘taboo’ are believed to be short-lived and some kind of deformity occur to their 

descendant. The clans within ʃimʃǝk are considered as close kins of hunphun-wo ‘hunphun-

head/king’ by blood or adoption. So, marriage between these clans and other sibling clans, 

within the four wuŋvɯ ‘chief clans’ under ʃimʃǝk, were considered ʃola. The close sibling 

clans between which intermarriages are restricted are grouped in each circle in the diagram A 

below. The circles intersecting with each other indicate the possibility of marriage. The 

sǝmrǝrnao ʃǝŋ ‘clan’ which is both in ʃimʃǝk and ʃimziŋ was just one clan within ʃimziŋ in the 

past but later divided into two, in which the elder brother remained in ʃimziŋ while the 

younger one joined the ʃimʃǝk. However divided they are, they are still consider as one, 

marriage therefore between the two is still ʃola ‘incest’; marriage to its sibling clans like 

ʃiŋnaisui ,zimiknao, luikhamnao, muiraŋnao is also consider ʃola ‘incest’. The younger 

brother sǝmrǝrnao also cannot intermarry with the clans within ʃimʃǝk. 
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Diagram A. Marriageable and non-marriageable clans of Hunphun-Tangkhul 

 

 

    

 When a girl ties node with a man, she leaves her father’s last name and adopt her 

husband’s as lineage is traced through male. Cross cousin marriage between the male ego and 

MoBrDa is acceptable as they belong to different clan while the reverse is culturally 

unacceptable; it is considered vɯ-lǝt ‘mother-return,’ a girl cannot marry a man from her 

mother’s clan. This is probably because clan endogamy is regarded taboo as member of a 

clan is considered to be children of one father, bonded by blood and flesh. All the male 

members of the mother’s clan are related to the ego as awo, the same term for MoBr, whether 

they are older or younger than the ego.  

3. Usage of Kinship Terms  

 Kinship terms of hunphun-taŋkhul are formed with affixes. Usually the formative 

affix (FX) a- is prefixed to the NOM bound roots as in a-vɯ>avɯ ‘mother’, a-

yi>aji‘grandmother’. Those kinship terms which are not dependent to FXneed not be 

prefixed with aas in: nao-ŋəla-vɯ ‘child-girl-Fe’, nao-məjər-ə ‘child-boy-M’, pərəi-vɯ 

‘wife’, kəhər-ə ‘husband’. HT kinship terminology is operated vertically upon five 

generations: two ascending generation, generation of the ego and two descending generation. 

HA,wuŋleŋ,sareona
o,AS,AH,honŋrǝinao 

,AR,mǝwuŋnao, 

sǝmrǝrnao. 

ʃiŋnaisui, 

zimiknao, 

luikhamnao 

,muiraŋnao, 

sǝmrǝrnao 

ciphǝŋ kǝpiŋ,kǝsar 

ʃimʃǝk  

kǝʃuŋ 

kǝsom luiyainao 

ʃimziŋ kǝʃuŋ ʃimrǝi, 
kǝʃuŋ ʃimra, 

ʃǝŋkan 
rǝmsaŋ. 

LS,ʃimra,ʃaiza 

kǝsomwoʃi, 

rɯleŋnao, 

rɯkuinao 

ziŋkhainao, 

vɯʃanao 
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There’s no separate kinship terms beyond aji ‘grandmother’ and awo‘grandfather’ above ego 

and beyond arɯ ‘grandchild’ below ego. 

3.1.1. First Ascending Generation 

avɯ ‘mother’,ava ‘father’, avɯ-khǝ-rǝr ‘mother-to be-old/mother’s elder sister’,avɯ-

kǝ-tui ‘mother-to-follow/mother’s younger sister’, ava-khǝ-rǝr ‘father-to be-old/father’s elder 

brother’, ava-kǝ-to ‘father-to-support/ father’s younger brother’, ani‘father’s sister’, a-wo ‘a-

head/father’s sister’s husband’, a-ji ‘a-matured+Fe’/ mother’s brother’s wife’, a-wo ‘a-head/ 

mother’s brother’. 

3.1.2. Second Ascending Generation 

a-wo ‘a-head/ grandfather’, a-ji ‘a-matured+Fe/ grandmother’ , aji-khǝ-rǝr 

‘grandmother-to be-old/ grandmother’s elder sister’, aji-kǝ-teo ‘grandmother-to be- small/ 

grandmother’s younger sister’ , awo-khǝ-rǝr ‘grandfather-to be-old/ grandfather’s elder 

brother’, awo-kǝ-teo ‘grandfather-to be-small/ grandfather’s younger brother’. 

3.1.3. Generation of the Ego 

amǝi ‘beginning/starting point+M>elder brother’, acon ‘elder sister’, acui ‘elder 

brother’, acǝi‘elder brother or sister’, a-kǝ-to ‘a-to-younger+M/younger brother to male ego’, 

a-kǝ-tui-vɯ ‘younger sister to female ego’, a-zǝr-vɯ ‘a-zǝr-Fe/ younger sister to male ego’, 

a-pá-nao ‘a-carry on back-child/ younger brother to female ego’, a-ci-nao ‘a-ci-child/ 

younger sister to female ego’, a-mui ‘sister-in-law to female ego’,a-mak ‘brother-in-law to 

male ego’, pǝrǝi-vɯ ‘wife’, kǝhǝr-ǝ ‘husband’. 

3.1.4.First Descending Generation 

nao-ŋǝ-la-vɯ ‘child-to-girl-Fe/ daughter’, nao-mǝjer-a ‘child-boy-a/ son’, a-rɯ ‘a-

egg/ sister’s children to male ego’ , a-riha ‘Brother’s children to female ego’. 

3.1.5. Second Descending Generation 

a-rɯ ‘egg/ grandchildren’  

Discussion 

FaSi play an eminent role in the marriage of her brother’s daughter as cross cousin 

marriage is part of the custom. This is the reason why the term for FaSi and FaSiHu are same 
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as the term for mother-in-law and father-in-law ie. a-ni and a-wo as this kind of cross cousin 

marriage is acceptable. Marriages between children of immediate sisters are restricted due to 

proximity of blood relation. But after the third generation phɯ-hǝi ‘body-distant’, marriages 

between great grandchildren are allowed and such relation is termed cinao-rɯ meaning 

‘sisters-egg’. Contrary to the past custom, marriages between the restricted ʃǝŋs‘clans’ have 

come into practice today by many people on the pretext of phɯ-hǝi which actually is not 

applied to the sibling clans. 

  The role of grandparents in the society is the most prominent one. It is their 

responsibility to give blessing to their grandchildren for longevity and procreation. The 

conduct of the grandchildren towards the grandparents is watched, as through it the former 

will either earn blessing or curse from the latter. Grandparents are therefore given utmost 

respect. Same as the grandparents, MoBr also is very much responsible in blessing or cursing 

his sister’s children. Brothers are the protector of their sisters. In the absence of the father it is 

the brothers’ responsibility to marry off their sisters. In return they are highly respected by 

their sisters and the latter even taught their children to do the same. As both grandparents and 

MoBr share the same responsible of blessing and cursing, the KT are also the same ie., ayi 

‘grandmother’/MoBrWi and awo ‘grandfather’/MoBr. Disrespect to MoBo and grandparents 

are considered kǝʃar ‘taboo’. The KT for grandchildren and SiSo/SiDa (brother’s relation to 

sister’s children) is arɯ as hunphun-taŋkhul is a patrilineal society and the term arɯ which 

means ‘egg’ is for the purpose of traceability of family line from whom the ego arɯ hail. 

Likewise, a-wo which means ‘head’ designates the progenitor of the ego arɯ. So, if the ego 

is the arɯ then ego is related to awo and the reverse as: 

 awo(grandfather/maternal uncle) 

Progenitor          Progeny 

arɯ(grandchild/by brother to sister’s children) 

 The kin terms for parents and their parallel siblings are also same with the 

terms for step-father and step-mother as they all share the same responsibility of parenting the 

children on the dismissal of the biological parents.  

3.2.Terms of Address and Terms of Reference  
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The KT with the FXa-are used as address terms. In the case of the terms with no 

prefix a-, 1st PP i can be prefixed, which is used both as terms of address and terms of 

reference. 

 Example: i-pərəi-vɯ>ipərəivɯ 

  My-wife-Fe‘my wife’ 

 i-nao-məjər-ə>inaoməjərə 

 My-child-boy-M‘my son’ 

In addressing, the above terms with 1
st
PP is often used in formal speech and in 

explaining the manner of relation of the kin to oneself. In casual speech wife often address 

the husband with one of the terms used for elder brother as: amǝi, acui, acǝi or along with 

name as: amǝi-pǝm(name) or acui-pǝm or acǝi-pǝm. In the past husband and wife rarely 

addressed each other by their names, instead prefer the teknonymous term as: 

aʃaŋ-ʃi-ava>aʃaŋʃáva 

Name-POSS.DET/CL-father>‘ashang and his family’s father’ 

aʃaŋ-ʃi-avɯ>aʃaŋʃávɯ 

Name-POSS.DET/CL-mother>‘ashang and his family’s] mother’ 

Spouse also addressed each other as nǝ-vɯ ‘you-mother’ to the wife and nǝ-va ‘you-

father’ to the husband. Addressing by name was not a taboo but out of respect and politeness, 

they avoid calling each other by their proper names. However, in cases like maintaining the 

cultural-hereditary based social status, it is theduty of the wife to address the husband by the 

ascribed kin term. The word aphao for both husband and wife is used as term of address and 

reference in literary discourse like folk songs and poems. The kin terms prefixed with 1
st
 PP 

i-, 2
nd

 PP nə- and 3
rd

 PP a- can be used as terms of reference. 

i-mak ‘my-brother-in-law’ 

nǝ-mak ‘your-brother-in-law’ 

a-mak ‘brother-in-law’ or ‘his/her-brother-in-law’ 
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Younger siblings address their elder sibling as amǝi, acon, acui, acǝi respectively, 

while elder ones hardly address the younger ones as ikǝto, izǝrvɯ, ikǝtuivɯ. The elder 

siblings instead use these as terms of reference. However, some family may prefer addressing 

the younger siblings by these special kin terms, so, we can say, there is no hard and fast rule 

in addressing the younger kin. 

3.2.1. Age and Gender 

The term referred to younger brother and older brother i.e., a-kəto ‘FX-NOMZ-

young’ and aməi ‘starting point’/ ‘elder brother’ have the semantic connotation of both age 

and gender.  

Likewise, a-kə-tui-vɯ< FX-kə(NOMZ)-tui(young)-vɯ(NOM+Fe)  

   ‘Younger sister’ to female ego  

  The compounded terms referring to form mother’s and father’s eldest parallel 

sibling is by the combination of noun+age. 

 avɯ-khərər<avɯ(a-NOM+Fe>N) ‘mother’ - khərər(NOMZ-old) ‘to be old’ 

Parallel as well as cross siblings of the mother and father may also be addressed with the 

designated terms followed by the name of the person as in ,avɯ-won(name) 

>avɯwon‘mother-won’. 

Kinship terms are used as it is by both male and female in terms of reference when 

referring somebody else’s relatives, but there is difference in addressing the younger siblings 

and brother- in-law and sister-in-law by male and female speakers when reference is made in 

relation to oneself. A YoSi is an azǝrvɯ to ElBr, while the same is an akǝtuivɯ to ElSi. 

Likewise, a YoBr is an akǝto to ElBr but apanao to ElSi. A man is related to WiBr as amak 

and a woman is related to HuSi as amui but not the vise-versa.  

Table B. Special kin Terms as used in the Term of Address by Male and Female 

Speakers and as Terms of Reference in relation to oneself. 

Gloss 

 

Source Transcription Male 

Speaker 

Female 

Speaker 

Father Āvā avɯ     
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Mother Āva Avá     

Daughter Naongalāva naoŋəlavɯ     

Son Naomayara naoməjər-a     

Elder brother Āmei aməi     

Elder brother Āchui Acon     

Elder brother/ sister Āchei acəi     

Younger sister Āzarva azə-rɯ   _ 

Younger sister Ākatuiva akətuivɯ        _   

Younger sister Āchinao Acinao        _   

Younger brother Āgato akəto   _ 

Younger brother Āpā(nao) Apánao        _   

Wife  Iareiva ipərəivɯ     

Husband  Igahara ikəhər-a     

Mother-in-law/father’s sister Āni Ani     

Grandfather/ mother’s 

brother/father’s sister’s 

husband 

Āwo/ 

Āwo+name 

Awo     

Sister-in-law Āmui Amui      _   

Brother-in-law Āmāk Amák         _ 

Son-in-law/daughter-in-law Irihā Irihá     

Grandmother/ mother’s 

brother’s wife 

Āyi/ 

āyi+name 

aji or 

aji+name 

    

Mother’s elder sister/ father’s 

elder brother 

Āvakharar/ 

āvākharar 

avɯkhərər 

avakhǝrǝr 

    

Mother’s younger sister/ step 

mother 

Āvakatui/ 

āva+name 

avɯkətui 

avɯ + name 

    

Father’s younger brother/ 

step father 

Āvāgato/ 

āvā+name 

avakəto 

ava+ name 
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4. Cultural-Hereditary based Hierarchical Kinship Terms 

One notable use of the terms referring to older brother or sister is the cultural-

hereditary based hierarchy in every clan. aməi ‘eldest male’ can be designated only to the 

first male heir of every clan at its initial stage, and the title is passed down to all the eldest 

son of his lineage; the eldest daughter is entitled as acon. Then, comes ‘acui’ in the hierarchy 

for the second eldest son and the title is passed down to the eldest sons of his lineage. Here 

the male is addressed as acui and female as acəi. The terms after the second eldest are all acəi 

for both male and female. This differentiation in titleship is to identify the head (the eldest) of 

every clan and to prevent dispute in future generations (N.Luikham, 2011) as the eldest male 

is the ʃimluikǝt ‘inheritor’ of family property as well as the person in charge of the commonly 

owned property of the clan. If amǝi marries an acǝi, the wife’s status will be upgraded from 

acǝi to acon as HT is a patrilineal society. On the contrary if an acui or acǝi marries an acon, 

the husband will still remain as acui or acǝi; the wife however will retain her acon title as the 

eldest family line in every clan are always given utmost respect, but the title will not be pass 

down to her children. But in the past marriage hardly take place out of the ascribed social 

status ie.acon usually marries only amǝi and the vice versa. As shown in figure 1, F 

represents the father at the initial stage of the clan, A (eldest), C(second eldest)and E (elders 

after the second eldest) are sons. O represents the eldest daughter in A’s lineage but unlike 

the male, O doesn’t branch out as her title cannot be inherited by her children. There were 

very few amǝi and acui in the past as these terms were restricted only to the eldest and second 

eldest male lineage of every clan. Except on the dismissal of the entitled person, the title can 

be transferred to the immediate parallel sibling, with the consensus of the clan members, the 

Chief/king and all the elder-representatives of hunphun-taŋkhul clans’ hǝŋŋɯ ‘village 

council’/ ‘village authority’. As we can see in Figure 1, there was only one amǝi and one acui 

in a generation. So, in four generations there would be four amǝis and four acuis. Acon has no 

fixed number since lineage is traced through male. There can be as many acǝi as can be in 

every generation, there’s no limit.  
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Figure1.hunphun-taŋkhul Cultural-HereditaryBased Hierarchy

 

  With F= Father,  with A= amǝi,  with O= acon,  with C=acui,  

  With E = acǝi 

5. Loan Terms and Semantic Extension 

There has been a notch change in hunphun-taŋkhul kinship terminology due to 

cultural borrowing. Majumdar 2003, discussing on kinship and language, also asserts that 

kinship terminology is a linguistic phenomenon which is entirely determined by social 

usages. The loan terms like Mummy, daddy, mama, and papa are attributed to family with 

educated parents rather than uneducated parents; it is also the outcome of heterogeneous 

marriage. Aunty and uncle has largely substituted the terms avɯ, ava, ani, awo. The loan 

terms are more appropriate and usable to refer or address anybody irrespective of how they 

are related to the ego. While hunphun-taŋkhul avɯ ‘mother’ and ava ‘father’ is socially used 

for ego’s parents’ parallel siblings or for family friends and those equivalent to ego’s parents’ 

age group. ani and awo on the other hand are used to refer or address to those whose children 

can be ego’s potential mate. Distinctions of these terms become a problem in certain context, 

so aunty and uncle largely substituted these terms.  

Earlier amǝi and acon were restricted terms. Population of the community was at 

bird’s eye view; people were well aware of how to use the terms to whom. They were neatly 

packed by one sole occupation, cultivation; the community depended their livelihood on 

agriculture. The touch of westernisation and modernisation has brought about an enormous 

change in the society. Farming occupation has also been largely substituted by occupations 

that come along with modernisation. People are occupied with numerous things and which 

were once an important custom become less significant. Festivals were once a uniting force 

of the community but at the influence of Christianity, many age-old festivals, customs were 

left in amnesia. As a result, the once restricted kinship terms are now used more liberally. It’s 
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not easy and convenient enough to trace ones’ family line or to ask everyone around whether 

to address as amǝi or acuior acǝi or acon. Some Tāngkhul-Naga cultures don’t even have 

these varied terms to refer to elder brother and elder sister. So, the term amǝi and acon 

automatically extended semantically and used as prototype of all male and female older than 

the ego. Only the eldest sons and eldest daughters of the eldest male and his lineage of every 

clan were the rightful person to be addressed as amei and acon but the terms have also now 

extended to all the descendants of the eldest male. These terms are also now used for all the 

dignitaries and outstanding personalities in the society who have no family bond with the 

speaker. Strangers older than ego are also addressed as amei and acon. Strangers are 

addressed according to their age and sex like awo and aji to older folks, ani and awo or avɯ 

and ava to ego’s parents equivalent age, amǝi and acon to those little older, atao to mates and 

ikǝto, apanao, azǝrvɯ and ikǝtuivɯ to younger ones in place of their name in such situation 

when their names are not known. As a result of cultural borrowing hybrid compound words 

are also formed to address and refer to parent’s parallel siblings: 

Mama-kharar 

Mama-NOMZ-old ‘to be old’ 

Mama-kateo 

Mama-NOMZ-small ‘to be small’ 

Papa-kharar 

Papa-NOMZ-Old 

Papa-kateo 

Papa-NOMZ-small 

Mama-khǝrǝr and mama-kǝteo are used to address and refer to mother’s elder sister and 

younger sister. Papa-khǝrǝr and papa-kǝteo are the terms for fathers’s elder brother and 

younger brother.  

6.Conclusion 

Parents play an imminent role in the marriage of their sons in the past which was 

reflected in the rule of inheritance. In modern days, this rule is a cause of conflict between the 
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children of polygamous marriage when father favours one of the sons of the secondary wives 

rather than the eldest son of the primary wife. There has been a shift in the rule of inheritance 

with the shift in religion. With the transition to monogamous marriage as a more favourable 

kind of marriage as propagated by Christian doctrine, the eldest son is entitled the ʃimluikǝt 

‘inheritor’ of the family and other children of both sexes get their share at the will of the 

parents. Women in the past were restricted from inheriting family property but there is no 

such hard and fast rule today which is a clear evidence of the change in the social status of 

women.  

The second ascending kin terms awo and aji function as the hyponyms of ancestors 

are used in contrast to and aji which is kin term also for MoBr and MoBrWi. Likewise the 

second descending kin terms arɯ which is the hyponym of descendent is used in contrast to 

arɯ which is used in reference to sister’s children. The term awo which is used in reference 

to MoBr and also to all the male members of mother’s clan is in opposition to age and 

generation. This results to inconsistency in the use of this term as it appears obvious to 

address someone much younger to the ego as awo which seem a term for senior kin. As is 

seen in the use of same terms to different relations, it is known that social responsibility plays 

a great deal in determining KT in hunphun-taŋkhul. 

Formative Affix‘a’, nominal bound root, Nominalizer, Pronoun of Person, Age and 

gender, social responsibility of kin towards each otherplay a crucial role in the usage of KT. 

This is the reason why a man when used in reference to oneself, cannot address or refer his 

younger sister as ikətuivɯ instead of izərvɯ, though both the terms refer to the same person. 

The special kinship terms referring to older kin by the younger ones composed the major 

terms of address. Special terms for younger kin are rarely used as terms of address in casual 

speech among the family and acquaintances, however, it is common to use the sibling terms 

to strangers when their names are not known. 

In the past, the cultural hereditary based sibling kin terms hierarchy was more rigid 

and there was social class like division in the society. The division was not like the Hindu 

cast system but it was at the beginning, age based hierarchy which became part of the social 

system. Since marriage was solely based on this hierarchy, it was way easier to maintain 

these ascribed kin terms which led to creation of greater gap between the three levels in the 

cultural-hierarchy. Contrary to the past custom, in this modern age, there is no such 

restriction in marriage which results to amalgamation of these kin terms. The study elucidated 
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that, restriction in the use of elder sibling kin terms attributed to cultural-hierarchy have 

become less restricted at present with the breaking down of this system as a result of cultural 

borrowing and liberalisation in traditional social system.  

Another finding is that in the past, kin terms beyond the immediate family members 

were determined by relation through blood, marriage, generation and sex but at the present 

age the emphasised has to a great extend shifted to sex and age. Addressing with one of the 

terms for elder brother to any man from mother’s clan who is older than the ego, to which the 

ego is supposed to address as awo is a fine evidence of this shift. Social status was mostly 

hereditary in the past but at present, it is being achieved through modern education, skills and 

wealth. The shift is vividly reflected in the free use of the cultural-hereditary based kin terms 

for elder brother and elder sister. The cultural hierarchy to a large extend broken down due to 

the wake of democracy and Christianity which shed the ideology of individual rights and 

equality.  

The used of loan kin terms is the result of heterogamous marriage, prestige and also 

the appropriateness of these terms in the present social context. Borrowing of kinship terms 

led to a simplification of kinship terminology in Meiteilon (Pramodini: 1989), is the case also 

in Hunphun-Tāngkhul tui. The message of gender equality that comes along with 

modernisation is also reflected in the addressing of husband by name when the spouse is of 

the same age group. Wardhaugh: 1986 quotes, ‘As social conditions change, we can expect 

kinship systems to change to reflect the new condition’.  With the change in kinship system, 

the reflection of the change in its linguistic sphere is inevitable. 

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

Abbreviations 
CL= Classifier 

DELC= Declarative marker 

E= Elder 

ElBr= Elder Brother 

ElSi= Elder Sister 

FaSi= Father’s Sister 

FaSiHu= Father’s Sister’s Husband 

Fe= Feminine marker 

FX=Formative Affix 

HuSi= Husband’s Sister 

M= Masculine marker 

MoBrDa = Mother’s Brother’s Daughter 

MoBr= Mother’s Brother 
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NOM= Nominal bound root 

NOMZ= Nominalizer 

N= Noun 

POSS.DET= Possessive Determiner 

SiDa= Sister’s Daughter 

SiSo= Sister’s Son 

WiBr= Wife’s Brother 

Y= Younger 

YoBr= Younger Brother 

YoSi= Younger Sister 

1stPP= 1
st
 Person Pronoun 

2
nd

 PP= 2
nd

 Person Pronoun 

3
rd

 PP= 3
rd

 Person Pronoun 

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