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Prof. PARIMI RAMANARASIMHAM
Visiting Professor &
Administrative Officer, Nuzvid Campus.
Dated: 16th February, 2015.

Intellectual Refreshment
I am very happy to see that Dr. Pavan Kumar brings out this
anthology in electronic mode, making it accessible to everybody within
a click of the button. Dr. Pavan Kumar is a serious researcher. He
believes in rigor and originality. The papers included in this anthology
throw light on a new field of research required for the present day
needs to the conventional researcher in Telugu.
The papers included in this anthology, as the author himself
reveals, can be grouped into three areas of applied linguistics. viz.
Strategies for language development, Computer applications for
language studies, and Language teaching.
I am sure this work will enrich the reader with updated
information in the areas of research focused in the papers. I wish
Dr. Pavan Kumar to continue his research in applied linguistics, and
bring out more useful works for the benefit of the students and scholars
working in the field.

Rajiv Gandhi University of Knowledge Technologies,
Mylavaram Road, Nuzvid, Krishna District, Andhara Pradesh, 521 202, India.
< parimi@rgukt.in > < ramanarasimham46@yahoo.com >
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ఒకటొకటై .. సంపుటై ...
2011-2013 మధయ్కాలంలో జరిగిన సదసుస్లకోసం రాసిన పతార్లు ఇవి. భాషాభివృదిధ్
వూయ్హాల చరచ్, సంగణక అనువరత్నల జోడింపు, భాషా బోధన అనన్ ఉప శీరిష్కల కిందకు ఈ పతార్లను
చేరచ్వచుచ్. కొనిన్ పతార్లలో ఈ అంశాల తిర్పుటినికూడా చదువరులు సులభంగా గురుత్ంచగలుగుతారు.
ఆయా సదసుస్లలో చేసిన చరచ్లకు అనుగుణంగా కొనీన్, పర్తిపాదనలను వివరించే ఉదేద్శంతో మరికొనీన్,
నిడివి దృషాట్య్ ఇంకొనీన్ పతార్లు, సంపుటీకరించే సందరభ్ంలో సంసక్రింపబడాడ్యి. చదువరుల దృషిట్కి
తపప్నిసరిగా తీసుకెళళ్దగిన విషయానిన్ అందించే సందరభ్ంలో ఈ పతార్లలో సంకిష్పత్ంగా పునరుకిత్ ఉంది
తపప్, విషయ పర్తిపాదనలో కాదని గమనించమని కోరుతునాన్ను.
శాసత్ర విషయాలకు సంబంధించి ఏ ఒకక్ పతర్ం ఆధారంగానో చరచ్నీయాంశానిన్ పూరిత్గా
గర్హింపుకు తెచుచ్కోడం అందరికీ సాధయ్పడకపోవచుచ్. శాసత్ర విషయాలకు, సాంకేతిక పరిజాఞ్నంకూడా
తోడైనపుడు, కొతత్ చదువరులకు ఇదొక సమసయ్గా పరిణమించడం కొతత్ కాదు. ఈ రెండు అంశాలను
దృషిట్లో ఉంచుకొని, పతార్లలోని శైలిని నవీకరణ దశలో- సరళ, సూటి, విషయ నివేదన పార్ధానయ్
పదధ్తులలోకి మారచ్డమైంది. తెలుగుపై అభిరుచి ఉనన్ చదువరులకు, తెలుగు భాషను, సాహితాయ్నిన్
పర్తేయ్కంగా అధయ్యనం చేసుత్నన్ విదాయ్రుథ్లకు, పరిశోధకులకు ఈ సంపుటి ఎకుక్వ ఉపయోగకారి.
సంపర్దాయ పుసత్క ముదర్ణ పదధ్తిలో కాకుండా, ఈ సంపుటిని పర్పంచవాయ్పత్ జాలంలో- విశవ్
వేదికమీద ఆవిషక్రిసుత్నాన్ను. ఈ తరహా పర్చురణలవలల్ సథ్ల, కాల అవధులను అధిగమించవచుచ్.
పరిశోధకుల వలకటుట్లో సులభంగా భాగసావ్ములం కావచుచ్.
ఈ సంపుటిలోని 6, 7, 8వాయ్సాలు మా విదాయ్రిథ్ మితుర్లతో కలసి రాసినవి. వీరంతా అపప్టి
ఎం. ఏ. విదాయ్రుథ్లు. సదసుస్లకోసం పతార్ల రచన, సమరప్ణ మొదలైన విషయాలను వీరికి పరిచయం
చేసే ఉదేద్శంతో మా శాఖ జరిపిన సదసుస్లో ఈ విదాయ్రుథ్లను భాగం చేశాను. వీరిలో కొందరు ఇపుప్డు
ఉపాధాయ్యులు, అధాయ్పకులై వెలుగుతునాన్రు. మరికొందరు పరిశోధనలలో రాణిసుత్నాన్రు. వీరందరి
వృదిధ్ని కాంకిష్సుత్నాన్ను. ..
సంపుటిని పరిశీలించి,

సమమ్తిని తెలిపి, పర్చురిసుత్నన్ Language in India

(<www.languageinindia.com>
ఈ

సందరభ్ంలో

మనఃపూరవ్క

ISSN

1930-2940)

ఎడిటోరియల

సభుయ్లందరికీ

కృతజఞ్తలు తెలియజేసుత్నాన్ను. చివరిలో- ఒకటి, రెండు పతార్ల
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యునీకోడీకరణలో, సంగణీకరణ సంబంధ దోషాల సవరణలో సహకరించిన పరిశోధక విదాయ్రిథ్ మితుర్లు
శీర్ మంతిర్ మలేల్శ, శీర్ మలిల్పూడి రవిచందర్, శీర్ శివనన్ చందర్యయ్లకు కృతజఞ్తలు, శుభాకాంక్షలు.
ఈ సంపుటిని మా గురువుగారు ఆచారయ్ పరిమి రామనరసింహంగారికి బహూకృతిగా
సమరిప్సుత్నాన్ను. నా ఎం. ఏ. రోజులలో(1996-1998) భాషాశాసత్రంలో ఓనమాలు దిదిద్ంచి,
కంపూయ్టరులో అక్షరాభాయ్సం చేయించిన గురువుగారికి శిషుయ్నిగా, (నా విదాయ్రిథ్ మితుర్లతో కలసి)
సమరిప్సుత్నన్ అక్షరహారం ఇది. భాషాశాసత్రంలో విశేషమైన కృషిచేసిన ఆచారయ్ భదిర్రాజు కృషణ్మూరిత్,
ఆచారయ్ చేకూరి రామారావు... వంటి మహామహులతో సనిన్హితంగా విషయచరచ్ చేయడానికి ఎం.ఏ.
తరగతులలో నేరుచ్కొనన్ భాషాశాసత్రం నాకు ఎంతో అకక్రకు వచిచ్ంది.

ఇందుకు గురువుగారికి

గుండెనిండుగా కృతజఞ్తలు సమరిప్సుత్నాన్ను. బహూకృతిగా ఈ సంపుటిని సీవ్కరించమని కోరినమీదట,
Intellectual Refreshment అంటూ సంపుటి హృదయానిన్ ఆవిషక్రించి, ఆశీఃపూరవ్క సమమ్తిని
తెలిపినందుకు వారికి మరొకక్సారి నమసక్రిసుత్నాన్ను.
ఈ సంపుటి శీరిష్క బుభుతస్. నేరుచ్కోవాలనన్/నేరాప్లనన్ కోరిక (bubhutsa= n. a desire to
learn or to be taught) అని ఆ మాటకు అరథ్ం. అధయ్యన, అధాయ్పన రంగాలలో ఉనన్వారికి
ఇటువంటి కోరిక ఉండడం ఆశచ్రయ్మేమీకాదని పాఠకులు గర్హించగలరని విశవ్సిసుత్నాన్ను.

01-06-2015

-పమిమ్ పవన కుమార
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1. తెలుగు భాషాభివృదిధ్: సంగణక ఆధారిత పాఠయ్పర్ ణాళికావశయ్కత
ఈ పతర్ంలో సంగణకం అనే మాటను Computer అనన్ ఆంగల్పదానికి తులయ్ంగా
వాడుతునాన్ను. సంపర్దాయ పాఠయ్పుసత్క ఆధార బోధననుంచి, ఆధునిక సంగణక ఆధార బోధన
పదధ్తులవైపుకు దశలవారీగా మన విదాయ్వయ్వసథ్ను మారుచ్కోవలసిన అవసరానిన్ ఈ పతర్ం వివరిసుత్ంది.
ఈ లక్షయ్ సాధనకు తగిన (తెలుగు) భాషావనరులను రూపొందించుకోడంలో నేటి సాంకేతిక పరిజాఞ్నం
దోహదపడుతునన్ తీరును రేఖామాతర్ంగా ఈ పతర్ంలో వివరించడం జరుగుతునన్ది.

1. సంపర్దాయ విదాయ్వయ్వసథ్: అవసరాలు
భారతీయవిదాయ్వయ్వసథ్కు వేల సంవతస్రాల చరితర్ ఉంది. అధయ్యన, అధాయ్పనాల విషయంలో
మనదైనఘనచరితర్ ఎంతో ఉంది. గురుకుల పదధ్తిలో సాగిన పార్చీన విదాయ్వయ్వసథ్లో పాఠయ్పర్ణాళిక
గురువుల శాసత్రపరిజాఞ్నంపై ఆధారపడి ఉండేది. నిరీణ్త విషయాలలో గురువులవదద్నుంచి విదాయ్రుథ్లు శిక్షణ
పొందేవారు. గురువులు నిరేద్శించిన అనిన్ అంశాలను, లకాష్య్లను విదాయ్రుథ్లు నిరబ్ంధంగా పూరిత్చేయాలిస్
ఉండేది. విదాయ్పర్దరశ్నలో తమ శిషుయ్లు చూపే పర్తిభ ఆధారంగా వారి అభయ్సనసాథ్యిని గురువులు
అంచనా వేసేవారు. విదాయ్రుథ్ల పర్తిభాపాటవాలకు గురువాకయ్ం గీటురాయిగా ఉండేది. అనిన్ లకాష్య్లను
పూరిత్చేసినటుట్ గురువు పర్కటించిన తరువాతే విదాయ్రిథ్కి గురుకులవాసం పూరత్యేయ్ది.
నాటి సమాజ పదధ్తులు, కటుట్బాటుల్... మొదలైన కారణాలవలల్ ఇటువంటి విదాయ్రుథ్ల సంఖయ్
చాలా తకుక్వగా ఉండేది. వీరి జాఞ్నం పర్భువరగ్పుటవసరాలను తీరచ్డానికి, రాజయ్పాలనలో వారికి
సహకరించడానికి ఉపయోగపడేది. అపప్టి సమాజాలు ఎలా ఉండేవో చరితర్ ఆధారంగా గర్హించగలం
గానీ, నాటి సమాజపుటవసరాలను పర్భువరగ్ంలో భాగమైన ఇటువంటి విదాయ్రుథ్లు ఎంతవరకు
తీరచ్గలిగేవారో ఇదమితథ్ంగా చెపప్లేం. సమాజ అవసరాలను తీరచ్టంలో పాలకవరగ్ంతోపాటు,
పాలితవరగ్ం కూడా ఎకుక్వగా శర్మించేది. పార్యికంగా, పాలితవరగ్పుటవసరాలనీన్ పరిమితంగా ఉండేవి.
పాలకవరగ్ సుఖసంతోషాలపై ఆధారపడి పాలితులజీవితాలుకొనసాగేవి.
సంకిల్షట్ నిరామ్ణం కలిగిన అటువంటి సమాజాలకు చాలా శతాబుద్ల చరితర్ ఉంది. వయ్కుత్ల
జీవితాలను అమితంగా పర్భావితం చేసే ఇటువంటి సమాజ నిరామ్ణాలనుంచి, విదాయ్వయ్వసథ్ నుంచి మనం
ఎంతో దూరం పర్యాణించాం. అధయ్యన, అధాయ్పనాల పరిధి విసత్రించింది. పర్భువరగ్సేవకే విదయ్ అనన్
భర్మనుంచి సమాజపుటవసరాలను తీరచ్గలిగే మానవ వనరుల తయారీలో విదాయ్వయ్వసథ్ను ఒక భాగంగా
చూడగలిగే ఆధునిక యుగంలో పర్సుత్తం మనందరం జీవిసుత్నాన్ం.

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 15:7 July 2015
Bubhutsa - An Anthology of Essays on Telugu Language. By Dr. Pammi Pavan Kumar

Page 8

2. ఆధునిక విదాయ్వయ్వసథ్: అవగాహన
ఆధునిక యుగంలో విదాయ్వయ్వసథ్ రూపురేఖలను అనేకమైన కోణాలనుంచి పరిశీలించవలసిన
అవసరం ఉంది. సంపర్దాయ గురుకుల వయ్వసథ్లో బోధించే అంశాల సాథ్నే ఆధునిక విజాఞ్నశాసత్ర సంబంధ
విషయాలు

పాదుకొనాన్యి.

విదయ్

కేవలం

మూరిత్మతవ్

నిరణ్య

సాధనంగానో,

పర్భుసేవకు

అవసరమయేయ్జాఞ్నాన్నిన్చేచ్దిగానో కాకుండా, తన చుటూట్ ఉనన్ వారికి, లోకానికీ కూడా ఉపయోగపడేదిగా
ఉండాలనన్ ఆకాంక్ష ఆధునిక యుగంలో హెచిచ్ంది. ఈ లక్షయ్సాధనలో ఎకక్డ ఉనాన్మనన్ది పర్తేయ్కంగా
చరచ్నీయాంశం.
మనమందరం అనుకొంటునన్ ఆధునిక యుగంలోనూ – ఆధునిక విజాఞ్నశాసత్ర సంబంధ
విషయాలను ఏ భాషలలో బోధించాలి? అనన్ చరచ్ చాలా కాలం జరిగింది. ఆంగేల్యుల పాలనలో
వారికెదురయిన పర్ధాన మైన సమసయ్ బోధన ఏ భాషలో జరగాలి? అనన్ది. (ఇకక్డా విదాయ్వయ్వసథ్
పర్భువరగ్పుటవసరాలకు అనుగుణంగా రూపొందించిందే అయి ఉండడం గమనించవలసిన అంశం)
భారతదేశం బహుభాషా వయ్వహారపార్ంతం కావడం ఆంగేల్యులను మరింత కలవరపాటుకు గురిచేసింది.
ఆధునిక విదాయ్వాయ్పిత్ కోసం1813లో రూపొందించిన చారట్రు చటట్ందావ్రా మంజూరయిన నిధులు ఒక
దశాబద్ంపాటు (1823 వరకు) ఖరుచ్ కాలేదు. ఈ దశాబద్ం కాలంలో ఆంగేల్యులు చరిచ్ంచిన అంశాలు
రెండు 1. భారతదేశంలో విదాయ్బోధన ఏ మాధయ్మంలో జరగాలి? 2. బోధించవలసిన అంశాలు
(సబెజ్కుట్లు) ఏవి?.
ఆశచ్రయ్కరంగా; దాదాపు నూట డబైభ్ సంవతస్రాలకు పైగా ఈ చరచ్ మన విదాయ్వయ్వసథ్లో
కొనసాగుతోంది. పైన ఉదాహరించిన రెండు పర్శన్లు విదాయ్వయ్వసథ్కు అతయ్ంత కీలకమైనవి. ‘గుమాసాత్గిరి’
ఉదోయ్గాలకు పరిమితమైన ఆంగాల్నిన్ నాడు బోధనలో ఒక సబెజ్కుట్గా బోధించేవారు. ఇతర భారతీయ
శాసాత్ర్లను భారతీయ భాషలలోనే బోధించేవారు. పర్సుత్త పరిసిథ్తి ఇందుకు పూరిత్గా భినన్ం. కేవలం
మొదటి భాషగా మాతృభాషలను బోధిసూత్, తకిక్న సబెజ్కుట్లనిన్టినీ ఆంగల్ంలో బోధించడం నేడు
గమనిసుత్నాన్ం.

ఆంగేల్యుల

కాలంలో

విదాయ్వయ్వసథ్

పర్భువరగ్పుటవసరాలకు

అనుగుణంగా

రూపొందించిందనన్ అంశానిన్ పైన గమనించాం. మరి సావ్తంతర్య్ం సాధించుకొనాన్క మనమే మనకోసం
రూపొందించుకునన్ విదాయ్వయ్వసథ్ ఎవరి కోసం పనిచేసోత్ందనన్ది గమనించవలసిన అవసరం ఉంది.
వదుద్ వదద్ంటూనే, నిషేధించాలంటూనే ఆంగాల్నిన్ మనపైమనమే ఎందుకు రుదుద్కుంటునన్టుట్?
జాఞ్నానిన్ సంపాదించటంఅనన్ లక్షయ్ం నుంచి మన విదాయ్వయ్వసథ్ కేవలం ఉపాధి అవకాశాలను
చూపించగలిగే వయ్వసథ్గా మారిపోవడం ఒక పర్ధానమయిన కారణంగా చెపుప్కోవాలి. ఆధునిక యుగంలో
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వెలుగు చూసుత్నన్ శాసాత్ర్లను ఆయా దేశి భాషలలో బోధించడానికి కావలసిన భాషావనరులను
పెంపొందించుకోకపోడంకూడా ఒక పర్ధాన కారణం. చెపప్దలచుకొనన్ విషయాలను అందించగలిగే
భాషావరులు అందుబాటులో ఉనాన్ వినియోగించడంలో ఉదాశీనత పర్దరిశ్ంచడం మరో పర్ధాన కారణం.
పర్యతిన్ంచి, అటువంటి భాషావనరులను రూపొందించుకోలేని అవసథ్లు పడుతునన్ సమాజంగా నాడూనేడూ మిగిలిపోతుండడం వెనుక ఏ కారణాలు బలంగా పనిచేసుత్నాన్యనన్ది గమనించాలి.
అనేకానేక హంసపాదులతో, పరిమితులతో కొనసాగుతునన్ నేటి విదాయ్వయ్వసథ్లో రాదగిన
మారుప్లు అనేకం ఉనాన్యి. దేశ భవిషయ్త అవసరాలను తీరచ్గలిగే మానవ వనరుల తయారీకి నేటి
విదాయ్వయ్వసథ్ మూల కారణం అవుతుందిఅనన్ మౌలిక సప్ృహ కొరవడటం నేటి విదాయ్వయ్వసథ్లోని
పర్ధానలోపం. సమాజంలోని అనిన్ వయ్వసథ్లూ సకర్మంగా పనిచేయడానికి తగిన భాషావనరులను
రూపొందించుకోడం, ఆయా విజాఞ్న శాసాత్ర్లకు సంబంధించిన అంశాలను దేశిభాషలోకి వేగంగా
అనువదించుకోగలగడం, అందుకు తగిన భాషాయంతార్ంగానిన్ రూపొందించుకోడం... అనన్ విషయాలపై
దృషిట్ నిలిపితేగాని, ఈ సమసయ్నుంచి బయటపడలేం! పర్పంచం కుగార్మంగా మారిన ఈ తరుణంలో
ఇటువంటి

సమసయ్లనుంచి

బయటపడగలిగే

తరుణోపాయాలను

వేగంగా

కనుగొనడంలోనూ,

అనువరిత్ంపజేసుకోడంలోనూ మన వయ్వసథ్ల వెనుకబాటు కలవర పెడుతోనన్ అంశం.
చాలా సందరాభ్లలో భాషావనరుల లేమి ఈ సమసయ్లకు కారణమవుతునన్దా? అనన్ సందేహం
కలుగుతుంది. భాష కేవలం భావ వయ్కీత్కరణ సాధనంగా మాతర్మే ఉపయోగపడుతుంది అనే సామానయ్
దృషిట్ కోణంనుంచి విమరశ్నాతమ్కంగా అధయ్యనం చేయదగిన అంశంగా చూడకపోవడంవలల్ ఈ సమసయ్
ఉతప్నన్మవుతోంది.
ఆధునిక సాంకేతిక పరిజాఞ్నానిన్ బోధనలో అరథ్వంతంగా వినియోగించుకోవడందావ్రా పైన
చరిచ్ంచిన చాలా సమసయ్లకు పరిషాక్రాలను చూపించవచుచ్. నలల్బలల్, చారుట్లు, ఫాల్ష కారుడ్లు, మటిట్/
మైనపు బొమమ్లు... మొదలైన బోధనోపకరణాలు సంపర్దాయ బోధనలో కీలక భూమిక పోషించేవి.
ఆలోచనకు, తారిక్కతకు, సీవ్యానుభవానికి ఎకుక్వ వెసులుబాటు కలిగించే ఈ వయ్వసథ్ను అనిన్
తరగతులలోనూ అమలు చేయడంలో మాతర్ం అనేక మినహాయింపులు ఉనాన్యి. అందువలల్,
ఆలోచనలో ఘనంగా మిగిలి ఆచరణలో విఫలమైన వయ్వసథ్గా దీనిన్ మనం గురిత్ంచాలి.

3. విశవ్వాయ్పత్జాలం: ఆధునిక విదయ్
1980వ దశకంలో పర్పంచవాయ్పత్ంగా వాడుకలోకి వచిచ్న విశవ్వాయ్పత్జాలం (World Wide
Web), అంతకు ముందే వాడుకలో ఉనన్ సంగణకాల వాడకం సమాజంలోని అనేకానేక వయ్వసథ్లలో
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గుణాతమ్కమైన మారుప్లను ఎనిన్ంటినో తీసుకువచాచ్యి. విదాయ్వయ్వసథ్లోకూడా ఇవి పర్యోగాతమ్కమైన
మారుప్లకు ఆలవాలంగా నిలిచాయి. కానీ, బోధనలో ఈ వయ్వసథ్లను అరథ్వంతంగా వాడుకొంటునన్
దాఖలాలు మాతర్ం తకుక్వగా కనిపిసుత్నాన్యి. 90వ దశకం చివరిదాకా సంగణకాలు, వాటి ఆధారిత
సేవలు ఖరీదైనవిగా ఉండేవి. గడచిన దశాబిద్లో ఇవి మధయ్తరగతి పర్జలకుకూడ అందుబాటులోకి
వచాచ్యి. నలల్బలల్, ఫాల్ష కారుడ్లు, మటిట్/ మైనపు బొమమ్లు... మొదలైన సంపర్దాయ బోధనోపకరణాల
సమాహార రూపంగా సంగణక వయ్వసథ్ను గురిత్ంచి, బోధనలో అనువరిత్ంపజేసుకోవలసిన అవసరం ఉంది.
భాషోపాధాయ్యులు

ఆయాతరగతులకు

అనుగుణంగా

వీటి

అనువరత్నలను

ఉపయోగించుకోవడంవలల్ మంచి ఫలితాలు సాధించవచుచ్. సమాజంలోని వయ్కుత్లు – వారే రంగంలో
పనిచేసుత్నాన్ సంగణక పరిజాఞ్నం/ అక్షరాసయ్త అవసరమవుతునన్టేట్– భాషోపధాయ్యులకుకూడా
సంగణక అనువరత్ల పరిజాఞ్నం అవసరం. కేవలం పాఠయ్పుసత్కాలపై ఆధారపడి జరిపే బోధనదావ్రా
సాధించే ఫలితాలకనాన్, దృశయ్, శర్వయ్ బోధనోపకరణంగా సంగణకాల సహాయంతో జరిపే బోధనవలల్
సాధించగలిగే పర్యోజనాలు అధికమని ఫలితాలు తెలియజేసుత్నాన్యి.
ఆయా తరగతుల తెలుగు వాచకాలను గమనించి చూడండి! చెపప్దలచుకొనన్ విషయాలపై
అవగాహన రాహితయ్ం, తగినంత అభయ్సనం, శిక్షణ లేనివారితో పాఠాయ్ంశాల రచన, చరిచ్ంచే
విషయాలలో సమనవ్యలోపం, లకాష్య్లకు భినన్మైన విషయ పర్తిపాదన... మొదలైనవనీన్ కనిపిసాత్యి.
కాని, విషయాల ఎంపికలో అనిన్టిలోనూ సామానయ్ లక్షణాలు కొనిన్ కనబడతాయి. ధరమ్ం, నీతి,
నాయ్యం, సమాజం, సుపరిపాలన, మహనీయుల చరితర్లు, వయ్కిత్తవ్ వికాసం... మొదలైన అంశాలతో
వాచకాలలోని పాఠాలు రూపొందించబడుతునాన్యి. కీర్డాకారుల జీవితాలు, శాసత్రవేతత్లు- వారి
పరిశోధనలు, నాయకులు- వారి జీవితచరితర్లు... మొదలయిన అంశాలకుకూడా తెలుగువాచకాలలో
చోటుదకుక్తోంది(!). వీటనిన్టికీ పార్చీన కావాయ్లు, పర్బంధాలు, ఆధునిక కాలంలో వెలువడిన రచనలు
ఆకరాలు (resources)గా ఉపయోగపడుతునాన్యి.

4. భాషాబోధన: సంగణక అనువరత్నలు, అంతరాజ్లం
చాలాకాలంవరకు

మారని పదధ్తిలో

పాఠయ్పర్ణాళికలను

రూపొందించడం,

కేష్తర్సాథ్యి

మారుప్లకు, విషయాలకు అవకాశానిన్ ఇవవ్కపోవడం నేటి పాఠయ్పుసత్కాలలో కొటట్వచిచ్నటుట్ కనిపించే
పర్ధానలోపం. బోధించేది ఏ సాథ్యి విదాయ్రుథ్లకైనా, పాఠయ్పర్ణాళిక కొంతమేరకు కేష్తర్సాథ్యి మారుప్లకు
అనుగుణంగా ఉండాలి. బోధనఅంతా వాచకాలలో చరిచ్ంచిన విషయాలకు మాతర్మే పరిమితం కావడం
నేటి వయ్వసథ్కు సరిపడే లక్షణం కాదు. విషయ చరచ్ కేవలం పాఠయ్పుసత్కంలో నిరేద్శించిన అంశాలకు
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పరిమితం అవడం ఇకక్డ పర్ధానమైన బలహీనత. వరత్మాన సప్ృహతో చూసినా, భవిషయ్త అవసరాల
దృషాట్య్ చూసినా బోధన ఇలానే కొనసాగించడం ఎంతమాతర్ం సమంజసం కాదు.
పర్సుత్త విదాయ్వయ్వసథ్లోని/ బోధనలోని బలహీనతలను అధిగమించడానికి, ఎపప్టికపుప్డు
పాఠాయ్ంశాలలో మారుప్లు చేసుకునే వెసులుబాటు ఉండే సంగణక ఆధారిత బోధనోపకరణాలను,
పాఠయ్పర్ణాళికలను

రూపొందించుకోవలసిన

అవసరం

ఉంది.

‘enquire

within,

upon

everything’ అనన్ సూఫ్రిత్తో ఎపప్టికపుప్డు పునరూమ్లాయ్ంకనకూ, నవీకరణకూ అవకాశానిన్ ఇచేచ్
సంగణక ఆధారిత బోధన పదధ్తులను మన విదాయ్వయ్వసథ్లో తక్షణం పర్వేశపెటాట్లి. వీటి ఆధారంగా
దశలవారీగా ఆయా తరగతులకు వాచకాలు, పాఠయ్పర్ణాళికలను రూపొందించడం చాలా సులభం. ఖరుచ్
తకుక్వ. సంగణక ఆధారిత వాచకాలను అనిన్ పార్ంతాలకు ఏకకాలంలో పంపగలిగే వెసులుబాటు
ఎకుక్వ. పాఠయ్పుసత్క ఆధారిత పాఠయ్పర్ణాళిక, బోధనలకనాన్, ఈ వయ్వసథ్లో పాఠయ్పర్ణాళిక రూపకలప్న,
బోధనలు చలనశీలత (dynamic) కలిగినవిగా ఉంటూ, బోధన, అభయ్సస కారయ్కలాపాలను మరింత
అరథ్వంతం చేసాత్యి.
అంతరాజ్లంలో ఇపప్టికే అందుబాటులో ఉనన్ సాహితయ్, సాహితేయ్తర సంబంధ సమాచారానిన్
ఇందుకు సారథ్కంగా విగియోగించుకోవచుచ్. రచనాసౌందరయ్ం, భేదం, భాషాపర్యోగంలో మారుప్లు.
శైలీభేదాలు, మొదలయిన విషయాలను సాధయ్మయిననిన్ ఎకుక్వ ఆకరాలనుంచి చూపగలగడం
ఈ వయ్వసథ్కు ఉనన్ బలాలు.
మంచి వాచకాలకు ఉండవలసిన లక్షణాలు కలిగిన సమాచారానిన్ అంతరాజ్లంనుంచి నేరుగా
విదాయ్రుథ్లకు పరిచయం చేయడందావ్రా ఎకుక్వ పర్యోజనాలను సాధించవచుచ్. ఇందువలల్ బోధన,
అభయ్సన కారయ్కలాపాలను ఆహాల్దకరంగా నిరవ్హించవచుచ్. అభయ్సన కౌశలాలను సమాంతరంగా
సాధించే వీలు కలుగుతుంది. విదాయ్రుథ్లలో సృజనశీలత పెరుగుతుంది. సంపర్దాయ బోధనలో
ఉపాధాయ్యుడు ఎదురొక్నే సమసయ్లు చాలావరకూ తగుగ్తాయి.
సంగణక ఆధార పాఠయ్పర్ణాళికను రెండు రకాలుగా రూపొందించుకోవచుచ్. మొదటిదితరగతుల వారీగా సి.డి.లు, డి. వి. డి. ల రూపంలో
రూపొందించవచుచ్.

పాఠయ్పర్ణాళికలను, వాచకాలను

వీటిలోని పాఠాల, విషయాల విశేల్షణ ఉపాధాయ్యుల పర్తయ్క్ష బోధనలో భాగం

చేయవచుచ్. రెండవ పదధ్తి – ఉనన్త తరగతి విదాయ్రుథ్లకోసం ఉదేద్శించినది. వీరికి అంతరాజ్ల ఆధార
పాఠయ్పర్ణాళికను రూపొందించవచుచ్. ఈ వయ్వసథ్లో ఇపప్టికే అనేకానేక పర్కిర్యలలో

సమాచారం

సమృదిధ్గా

కావాయ్లు...

దొరుకుతోంది.

వేదాలు,

పురాణాలు,

ఇతిహాసాలు,

పర్బంధాలు,

మొదలయినవాటితోపాటు, విజాఞ్న సరవ్సావ్లు. విజాఞ్నశాసాత్ర్లకు సంబంధించిన అంశాలు, దిన, వార,
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మాస పతిర్కలు... మొదలైన సమాచారం అంతా ఇపుప్డు అంతరాజ్లంలో దొరుకుతోంది. వేల, లక్షల
పుటలకొదీద్ ఉనన్ ఈ సమాచారం నుంచి తగిన సమాచారానిన్ ఎంచుకొని అధిపాఠాయ్ంశాలను (hyper
texts) రూపొందించుకోవడం పెదద్ కషట్ం కాదు.
కేవలం సాహితయ్ సంబంధ విషయాలను, భాషాబోధనకు సంబంధించిన అంశాలకు మాతర్మే
కాకుండా ఇతర శాసాత్ర్లనుకూడా మాతృభాషలో బోధించడానికి తగిన భాషావనరులను ఎపప్టికపుప్డు
నవీకరించుకోవాలి. ఈ నవీకరణ కారయ్కలాపాలు భాషావయ్వహార పార్ంతంలోని అనేక తావులనుంచి
జరగాలి. ఇటువంటి పర్యతన్ం పర్సుత్తం ఏవో కొనిన్ విశవ్విదాయ్లయాలు, పరిశోధన సంసథ్లలో మాతర్మే
జరుగుతోంది. అంటే – భాషను నవీకరించుకొనే పర్యతాన్లు చేసే వయ్వసథ్లు అతి చినన్విగానూ,
పర్యోజనాలను ఆశించే వయ్వసథ్ పెదద్దిగానూ ఉంటోంది.

5. తెలుగు భాషాభివృదిధ్: అవగాహనలో రాదగిన మారుప్లు
తెలుగు భాషావయ్వరత్లమైన మనకు భాష విషయంలో కొనిన్ అభిపార్యాలునాన్యి. ఇవనీన్
భాషపటల్ మన అభిరుచిని వయ్కత్ం చేసేవిగానో, అభిమానానిన్ చాటుకొనేవిగానో ఉంటునాన్యి.
భాషాభివృదిధ్ చరచ్లో నిజానికి- అభిరుచులు, అభిమానం... మొదలైన అంశాల పర్మేయం తకుక్వగా
ఉంటుంది. భాషను ఒక సాంఘికవయ్వసథ్గా గురిత్ంచి దాని అభివృదిధ్కి శాసతరీయమైన పదధ్తిలో కృషి
చేయడమే ఇకక్డ పర్ధానమైన విషయం. సాంసక్ృతిక పర్సరణదావ్రా అలవడుతునన్ భాష ఒక తరంనుంచి
మరొక తరానికి బదిలీ అయేయ్ కర్మం,లో ఎంత అభివృదిధ్సాధిసోత్ందనన్ది శాసతరీయ పరిశీలనదావ్రా
గమనించగలిగే వయ్వసథ్లను ఏరాప్టు చేసుకోలేకపోడం నిజంగా శోచనీయం!
తెలుగు వయ్వహార పార్ంతానిన్ నాలుగు భాషామండలాలుగా భాషావేతత్లు విభజించారు. భాష
విషయంలో ఆంధర్, రాయలసీమ, తెలంగాణ అనన్ విభాగం వయ్వహరత్లు చేసుత్కొనన్ది. వీటికే భాష అనన్
మాటను చేరిచ్ భాషావయ్వహార భేదాలను గురిత్ంచే పర్యతన్ంకూడా వయ్వహరత్లదే. భాషావేతత్లు విభజించిన
నాలుగు మండలాలలోనూ, వయ్వహరత్లు ఏరప్రచుకొనన్ పై మూడు పార్ంతాలలోనూ తెలంగాణభాష,
రాయలసీమ భాష... వంటి మాటలు ఏరప్డడానికి కారణాలు శాసత్ర పరిధిలోవి కావు. వీటికితోడు
ఇంటిభాష, ఊరుభాష... వంటి మాటలు కూడా నేడు వినిపిసుత్నాన్యి. నిజానికి, తెలుగు వయ్వహార
పార్ంతంలో ఇనిన్ రకాల భాషలు లేవు. ఇవనీన్ తెలుగుభాషకు ఉనన్ వయ్వహార భేదాలు. వీటిని
మాండలికాలు అనాలని భాషావేతత్లు పర్తిపాదించారు. ఇటువంటి మాటలను ఒక సిథ్రమైన అరథ్ంలో,
అలానే వాడుకోవడంలో ఒక సౌలభయ్ం ఉంది. వీటికి తులయ్రూపాలను సృషిట్ంచి వాడడందావ్రా
భాషాయంతార్ంగానిన్ అరథ్ం చేసుకునే పర్కిర్యలో చికుక్లు ఎకుక్వ అవుతాయి.
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వివిధ తరగతులకోసం ఉదేద్శించిన పాఠయ్పుసత్కాలలోని భాష తెలుగు వయ్వహార పార్ంతంలోని
వయ్వహారభేదాలనిన్టినీ పర్తిఫలించడంలేదనన్ విమరశ్ ఉంది. తమ (భాషకు!) మాండలికానికి పుసత్కాలలో
సాథ్నం ఇవవ్డంలేదనీ, వేరే పార్ంతంలో వయ్వహారంలో ఉనన్ (భాషను!!) మాండలికానిన్ తామెందుకు
అధయ్యనం చేయాలనే వాదన వినిపిసోత్ంది. పాఠయ్పుసత్కాలలోని విషయాలనీన్ పర్మాణ భాషలోనే
రాయాలనే నియమం ఇందుకు అనుమతించకపోవడం కారణం కావచుచ్. నిజానికి, ఈ నియమానిన్ అంత
కఠినంగా అమలు చేయవలసిన అగతయ్ం లేదు. మాండలికాల వాడుకను పెంచి రచనలలో భాగం
చేయడందావ్రానే పర్మాణభాషలో అవి భాగం అవుతాయనన్ సంగతి విసమ్రించకూడదు.
ఒక భాషావయ్వహార పార్ంతం భౌగోళికంగా పెదద్దిగాఉనన్పుడు ఆయా పార్ంతాల మాండలికాలు
కూడా

పర్మాణభాషలో

కనిపించాలి.

ఆయా

పార్ంతాలలోని

కవులు,

రచనలనుంచి

వీటిని

పర్మాణభాషలోకి తీసుకువచేచ్ ఒక నిరంతర భాషాయంతార్ంగం మన వయ్వసథ్కు అతాయ్వశయ్కంగా
ఉండాలి. తెలుగుభాషకు సంబంధించిన ఇటువంటి యంతార్ంగం దురదృషట్వశాతూత్ మనకు ఇంతవరకు
లేదు. పర్మాణభాష ఇందుకు భినన్ంగా ఉందని అనిపించినపుడు పాఠయ్పుసత్కాల నిరామ్ణానిన్
వికేందీర్కరించడం శేర్యసక్రం. తరగతుల సాథ్యి పెరిగేకొదీద్ పర్మాణభాషను (వారాత్పతిర్కలలో,
మాధయ్మరంగాలలో వాడుకలో ఉనన్ భాష) పరిచయం చేసూత్, కింది తరగతులలో ఆయా పార్ంతాలలో
వాడుకలో ఉనన్ మాండలికాలను పర్తిబింబించే వాచకాల నిరామ్ణానిన్ చేపటాట్లి. సంగణక ఆధార
పాఠయ్పుసత్క రూపకలప్న, పాఠయ్పర్ణాళికలలో ఈ అంశాలనిన్టికీ వివరణలతోపాటు, ఎటువంటి
మినహాయింపులూ లేని పరిషాక్రాలను కనుగొనగలిగే వీలు ఉంది.
ఆయా పార్ంతాలలోని మాండలికాలను, మాండలిక రచనలతో కూడిన సమాచార నిధులను
(data bases) రూపొందించుకునే పర్యతన్ం ఎకక్డికకక్డ పార్రంభించాలి. ఇలా రూపొందించిన
సమాచార నిధులలోని వాడుకలో పర్చలితంగా ఉనన్ పదజాలంతో ఆయా పార్ంతాలలో పాఠయ్పుసత్కాలను
రూపొందించాలి. మొతత్ంగా భాషాభివృదిధ్కి సంసక్రణలు విదాయ్వయ్వసథ్తో పార్రంభం కావాలి. భాషను
కేవలం భావవయ్కీత్కరణ సాధనంగా మాతర్మే కాకుండా దానిని ఒక సాంఘిక వయ్వసథ్గా అధయ్యనం
చేయగలిగే వాతావరణానిన్ సంగణక అనువరత్నలదావ్రా సాధించే అవకాశంపై ఇకనైనా దృషిట్ సారించాలి.

6. ఉపయుకత్ గర్ంథ సూచి
తెలుగు
1. కృషణ్మూరిత్, భదిర్రాజు. (సం.) 2010. తెలుగు భాషా చరితర్. హైదరాబాదు: పొటిట్ శీర్రాములు తెలుగు
విశవ్విదాయ్లయం.
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2. శేషయయ్, ఆర. వి. 1984. తెలుగు-బోధన పదధ్తులు. హైదరాబాదు: తెలుగు అకాడమి.
3. సుబర్హమ్ణయ్ం, పి. ఎస. 1997. ఆధునిక భాషాశాసత్ర సిదాధ్ంతాలు. హైదరాబాదు: పొటిట్ శీర్రాములు
తెలుగు విశవ్విదాయ్లయం.
English
4. Hockett, C. F. 1963. A Course in Modern Linguistics. Macmillan Publishers.
5. Johnson, Keith and Keith Morrow, eds. 1981. Communication in the Classroom.
New York: Longman Publishing.
6. Larsen‐Freeman, Diane. 1988. Techniques and Principles in Language Teaching.
Oxford: Oxford University Press.
(పర్పంచ తెలుగు సదసుస్-2లో సమరిప్ంచిన పతర్ం. 13-15 ఆగసుట్, 2011. విజయవాడ.
ఆంధర్పర్దేశ.)
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2. వాయ్కరణ నిరామ్ణంలో లాఘవం:
సంగణక ఉపకరణాలు, అనువరత్ నలు
వాయ్కరణాల నిరామ్ణంలో సంగణక ఉపకరణాల, అనువరత్నల ఉపయోగాలను వివరిసూత్,
తక్షణావసరసంగా వీటిని వినియోగంలోకి తెచుచ్కోవలసిన ఆవశయ్కతను ఈ పతర్ం తెలియజేసుత్ంది.
తెలుగు భాషకు ఇపప్టివరకూవెలువడిన వివిధ వాయ్కరణాల సైదాధ్ంతిక లక్షణాలను రేఖామాతర్ంగా
వివరించడంతోపాటు, అనువరత్నల కోణంనుంచి వాయ్కరణాల రచనలో సాధించగలిగే లాఘవానిన్
రేఖాచితర్ందావ్రా ఈ పతర్ంలో చూపడం జరుగుతునన్ది. సంగణకాల సహాయంతో వాయ్కరణాల
అనుశీలన, వాయ్కరణ నిరామ్ణం, తదాద్వ్రా వృదిధ్ చేసుకోదగిన భాషావనరులను ఈ పతర్ంలో
పర్తిపాదించడం జరుగుతునన్ది.

1. పరిచయం
అనంతమైన భాషను సమాకరించడంలోనూ, విలువలను మదింపు చేయడంలోనూ వాయ్కరత్లకు
అనేకమైన పరిమితులు ఉనాన్యి. ఈ రెండు దశలలోనూ అతయ్ంత కేల్శకారకమైన అవధులెనిన్ంటినో
వాయ్కరత్లు అధిగమించవలసి ఉంటుంది. తమకు ముందుకాలాలలో జీవించిన కవుల కావయ్ పర్యోగాలను
వరిణ్ంచడం లేదా కావయ్ రచనకు అనుగుణమైన పదనిరామ్ణ పర్కిర్యను వివరించడం అందుబాటులో ఉనన్
ముదిర్త తెలుగు వాయ్కరణాలనిన్టిలోనూ కనిపించే సాధారణ లక్షణం. వాయ్కరణాలు అనేకం ఉండడంవాయ్కరించవలసిన సమాచారం అనంతంగా ఉండడంఅనన్ ఈ రెండు లక్షణాలూ తెలుగు భాషావయ్వసథ్లో
ఏకకాలంలో సమాంతరంగా పర్వరిత్లుల్తునన్ విశేషాలు. ఈ రెండు పర్ధాన విశేష వయ్వసథ్ల మధయ్
తరక్సహమైన సేతువు నిరిమ్ంచుకోడం అనన్ది నేటి అవసరం. సంగణక అనువరత్నల కోణంనుంచి
ఇటువంటి సేతు నిరామ్ణానికి అనుసరించదగిన వూయ్హాలను ఈ పతర్ పరిమితులకు లోబడి వివరించడం
జరుగుతునన్ది.

2. వాయ్కరణ నిరామ్ణంలో లాఘవం
వాయ్కరణ నిరామ్ణంలో లాఘవం అనన్ది అతయ్ంత వాయ్ఖాయ్నాపేక్ష విషయం. సంసక్ృత భాషకు
పాణిని

రచించిన

అషాట్ధాయ్యిని

వాయ్కరణ

రచనలో

పరమోతక్ృషట్సాథ్యికి

చెందిన

రచనగా

పర్పంచవాయ్పత్ంగా భాషావేతత్లు గురిత్ంచంలో ఇమిడివునన్ అంతసూస్తర్ం ఈ లాఘవమే!
బహుళారథ్ సాధకమైన ఈ లాఘవం అషాట్ధాయ్యిలో మహేశవ్ర సూతార్ల నిరామ్ణంనుంచీ
కనిపిసుత్ంది. “1 ఆ, ఇ, ఉణ, 2 ఋ, ఌ , 3 ఏ, ఓజఞ్, 4 ఐ, ఔచ అనన్ సూతార్లలోని ఆదయ్ంత వరాణ్లను
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గర్హించి “అచ” అనే పర్తాయ్హార సంజఞ్ను ఏరప్రచ్డంతో అది పార్రంభమవుతుంది. “అణుదిత
సవరణ్సయ్చాపర్తయ్యః” (1-1-69) అనే సూతర్ం, పై సూతార్లలోని ఆ, ఇ, ఉ, ఋ, ఌ... లను
దీరాఘ్చుచ్లుగా కూడా గర్హించాలని తెలియజేసుత్ంది. “అకసస్వరేణ్ దీరఘ్ః” (6-1-101) అనన్ సూతర్ం “ఆ,
ఇ, ఉ, ఋ, ఌ” అనే ఐదు అచుచ్లకూ సవరాణ్లు పరమైతే దీరఘ్ం ఏకాదేశమవుతుందని తెలియజెపేప్
సవరణ్దీరఘ్సంధి సూతర్ం. వీటిదావ్రా (1) అక్షర సమామాన్యానిన్ ఏరప్రుచ్కోగలగడం, (2) దానిలోంచి
హర్సవ్, దీరఘ్ భేదాలను గురిత్ంచగలగడం, (3) పద నిరామ్ణంలో సంధి జరిగే పరిసరాలలో అవే అచుచ్లు
పరమైనపుప్డు దీరాఘ్చుచ్లు ఏకాదేశం అవుతాయని చెపప్డం, (4) పైన పేరొక్నన్ ఐదు అచుచ్లలో ఒకొక్కక్
అచుచ్కూ ఒకొక్కక్ సూతర్ంలో చెపప్దగగ్ సంధి నిరామ్ణ విశేషాలను ఒకక్ సూతర్ంలో సంకేష్పించడం...
వంటి ఫలితాంశాలను గమనించవచుచ్. అషాట్ధాయ్యి సుమారు నాలుగువేల సూతార్ల సంపుటి. వైదిక,
లౌకిక సంసక్ృత భాషను సంపూరణ్ంగా వాయ్కరించే ఈ గర్ంథంలో కేవలం సూతార్ల వరుసతపప్,
వాటిదావ్రా సాధించవీలునన్ రూపాల పర్సకిత్ లేకపోవడం మరోవిశేషం. సమసత్ భాషాయంతార్ంగంనుంచి
వయ్వహరత్లు ఇటువంటి రూపాలను సాధించి పర్యోగించాలని పాణిని ఆశయం.

3. సంపర్దాయ తెలుగు వాయ్కరణాలు: నిరామ్ణ సంపర్దాయాలు
2లో చరిచ్ంచినటుట్గా పాణినీయ సాథ్యి లాఘవానిన్ సాధించిన తెకుగు వాయ్కరణాలు
ఉనాన్యా? అనన్ది సందేహాసప్దం. తెలుగు వాయ్కరణ సంపర్దాయం కాణవ్ వాయ్కరణం (2000BC)తో
ఆరంభమయియ్ందని ఒక ఐతిహయ్ం ఉంది. దీని తరావ్తి వాయ్కరణంగా చెపేప్ బారహ్సప్తాయ్ంధర్ంతో
కలుపుకొని ఈ రెండు వాయ్కరణాలలోనూ (సంసక్ృత భాషలో సూతర్రూపంలో ఉండేవని పండితుల
భావన) ఈ రీతి లాఘవానిన్ సాధించే పర్యతన్ం జరిగి ఉండవచుచ్. వీటి తరువాత కొనిన్ శతాబుద్లవరకు
తెలుగుభాషకు వాయ్కరణాలు వెలువడలేదు.
తెలుగు భాషకు, సంసక్ృత భాషలో శోల్క రూపంలో ఆంధర్ శబద్ చింతామణి(11CE), తిర్లింగ

శబాద్నుశాసనం (13CE) వెలువడాడ్యి. తరువాత సంసక్ృత భాషలో సూతర్రూపంలో ఆంధర్ వాయ్కరణం
(1684-1712CE), ఆంధర్ కౌముది (18CE) వంటి వాయ్కరణాలు వెలువడాడ్యి. సంసక్ృత వచనంలో
తెలుగు భాషకు వెలువడిన వాయ్కరణాలలో అహోబలపండితీయం (18CE) పర్ముఖంగా పేరొక్నదగింది.
మూలఘటిక కేతన, ఆంధర్భాషా భూషణం (13CE), అపప్కవి, అపప్కవీయం (17CE)
మొదలైన వాయ్కరణాలను తెలుగు భాషలో పదయ్రూపంలో రచించారు. వచన రూపంలో వెలువడిన
వాయ్కరణాలలో ఎలకూచి కృషాణ్రుయ్ల బాల సరసవ్తీయం (17CE), సూతర్రూపంలో వెలువడడ్
వాయ్కరణాలలో పరవసుత్ చినన్యసూరి రచించిన బాల వాయ్కరణం (19CE) పేరెనిన్కగనన్వి. గదయ్,
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పదాయ్తమ్క పదధ్తిలో తెలుగు భాషకు కిమూమ్రి నరసింహరాజు కవిజనాంజనం (19CE) అనే వాయ్కరణానిన్
రచించారు. ఇంకా ఏకదేశి, విదాయ్రిథ్, పార్సంగిక, పర్శోన్తత్ర... వంటి వివిధ పదధ్తులలో తెలుగు భాషకు
వాయ్కరణాలు వెలువడాడ్యి. వివిధ కాలాలలో, వివిధ భాషలలో, వివిధ నిరామ్ణ పదధ్తులను అనుసరించి
వెలువడిన తెలుగు వాయ్కరణాల సంఖయ్ 250కి పైనే! వీటిలో దాదాపు 170కి పైగా వాయ్కరణాలు
ముదిర్తమయినటుట్ లలిత (1996) గురిత్ంచారు. అముదిర్తాలు, అలభాయ్లు, నామమాతార్వశిషట్ంగా
మిగిలినవి, తాళపతార్ల రూపంలో ఉనన్వి, కరత్, ముదర్ణ వివరాలు లేనివి మరికొనిన్ ఉనాన్యి. ఆధునిక
యుగంలో అనేక అవసరాలకోసం పాశాచ్తుయ్లు లాటిన, ఆంగల్ం, రషయ్న...భాషలలో తెలుగు భాషకు
వాయ్కరణాలు రచించారు.
తెలుగు భాషకు వాయ్కరణానిన్ రాయడానికి పూనుకొనన్ సందరాభ్లలో తెలుగు వాయ్కరత్లు
సంసక్ృత, పార్కృత వాయ్కరణ నిరామ్ణాలను ఆదరశ్ంగా గర్హించారు. వివిధ భాషల వాయ్కరణ నిరామ్ణ
పదధ్తులు తెలుగు భాషకు వాయ్కరణమ రాయటంలో ఎంత అకక్రకు వసాత్యనన్ విషయంలో వీరు కొంత
పర్మతత్తకు గురయాయ్రు. కాలకర్మంలో భాష పొందే మారుప్లను వాయ్కరించడంలోనూ, వివిధ కాలాలలో
తెలుగు భాషలో మిళితమైన ఇతర భాషా పదాలను, వాటి నిరామ్ణాలను వివరించడంలోనూ ఈ పర్మతత్త
సప్షట్ంగా కనిపిసుత్ంది. ఫలితంగా- తెలుగు వాయ్కరణాలు, ఉనన్ భాషా యంతార్ంగానిన్ వాయ్కరించేవిగా
కాక, భాష ఇలా ఉండాలనన్ రీతిలో (అనుశాసన వాయ్కరణాలు) వెలువడాడ్యి. వీటిలోని సూతీర్కరణలను,
పదనిరామ్ణ పదధ్తులను... నేడు మొతత్ంగా సీవ్కరించలేం! అలాగని, తిరసక్రించనూ లేం! ఆధునిక
కాలంలో- భాషాశాసత్ర పర్మేయంతో ఏకకాలిక, చారితర్క, తులనాతమ్క, వరణ్నాతమ్క వాయ్కరణాలు
వెలువడాడ్యి. వీటి సంఖయ్ అతయ్లప్ం.
2000 సంవతస్రాల చరితర్ ఉనన్ భాషను మదింపు చేసి విలువలను నిరణ్యించడానికి
తగినంతమంది వాయ్కరత్లు నేడు మనకు లేరు. ఉదాహరణకు- కటాట్వరదరాజు (1630 CE) శీర్
రామాయణము అనే పేరుతో 23,419 దివ్పదలుగల రామాయణానిన్ రచించాడు. దీనిలో- ఇతవ్ సంధిలో
–మధయ్మ పురుష ఏకవచన పర్తయ్యం “వి” లోపించిన “చేసితీపటుట్నకు” అనన్ రూపం ఒకే ఒకక్ చోట
(2:1290) ఉంది. తెలుగు వాయ్కరణాలలో అమిత పార్చురయ్ం పొందిన బాల, ఫౌర్ఢ వాయ్కరణాలలో ఈ
అసాధు(!)రూపం మనకు కనపడదు. ఎంపికచేసికొనన్ కొనిన్ గర్ంథాలను మాతర్మే వాయ్కరించడంవలల్
వచిచ్న/వచేచ్ సమసయ్ ది.
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4. వాయ్కరణాల సంగణీకరణం
భాషా యంతార్ంగానిన్ చారితర్కంగా అనేక పదధ్తులలో వాయ్కరించిన వాయ్కరణాలు ఒకవైపూ,
సాఖ్లితాయ్లూ, ఇంకా సప్షట్పరచుకోవలసిన అంశాలు మరోవైపూ ఉనన్ పర్సుత్త సిథ్తిలో, భాషకు ఉనన్ శకిత్ని
సంపూరణ్ంగా పొందడానికి పర్సుత్తం ఉనన్ వయ్వసథ్లు మాతర్మే సరిపోవనన్ది సుసప్షట్ం. అందుకే
అందుబాటులో ఉనన్ తెలుగు వాయ్కరణాలనిన్టినీ మొదట సంగణీకరించాలి. సంగణీకరించిన సమాచారం
దావ్రా ఫలితాంశాలను ఏ విధంగా సాధించవచోచ్ విభాగం 5లోని రేఖాచితర్ం వివరిసుత్ంది.

4.1 సంగణీకరణ సమసయ్లు: ఫాంటుల్
తెలుగు భాషలోని చారితర్క వరణ్సమామాన్యంతోపాటు, ఎటువంటి వరణ్ సంయోజనకైనా
అనుమతించే సాపుట్వేరును రూపొందించుకోవాలి. కొనిన్ అచుచ్లను, హలవ్రాణ్లను, కొనిన్ రకాల దివ్తవ్,
సంయుకాత్క్షరాలను పర్సుత్తం అందుబాటులో ఉనన్ తెలుగు సాపుట్వేరల్దావ్రా పొందగలిగే వీలులేదు.
ఉదాహరణకు- తెలుగు అచుచ్లలో ఋ, ౠ, ఌ, ౡలను చూపగలిగే సాపుట్వేరుల్ అరుదు. అలాగే; దివ్తవ్,
సంయుకాత్క్షరాల విషయంలో- వరణ్ సంయోజన నియమావళికి అనుగుణమైన చిహాన్లతోపాటు,
అనుమతించని లేఖన చిహాన్లను కూడా సాధించగలిగే వీలునన్ సాపుట్వేరల్ను నిరిమ్ంచుకోగలగాలి. తెలుగు
లేఖన సంపర్దాయంలో వసుత్నన్ మారుప్లను చారితర్క దృషిట్తో అనుశీలించడానికి ఇటువంటి వయ్వసథ్లు
చాలా అవసరం.

5. వాయ్కరణ నిరామ్ణంలో లాఘవం: సంగణక వయ్వసథ్ల ఏరాప్టు
అనంతమైన భాషా సామగిర్ని సమాకరించడంలోనూ, విలువలను మదింపుచేయడంలోనూ ఉనన్
కేల్శాలను అధిగమించే వయ్వసథ్లుగా సంగణక వయ్వసథ్లను ఏరాప్టు చేసుకోవలసిన అవసరం ఉంది.
అనేకమైన కావాయ్లను, రచనలను సంపర్దించడం, భాషాయంతార్ంగానిన్ ఆకళింపు చేసుకోడం, పూరవ్
వాయ్కరత్ల వకత్వాయ్ంశాలను గురిత్ంచడం, నిరిద్షట్త-నిరుద్షట్తలను సాధించడం, సథ్ల-కాల అవధులను
అధిగమించగలగడం, వసుత్నిషఠ్ను వయ్కిత్నిషఠ్ అధిగమించకుండా చూసుకోవడం... మొదలైన విషయాలలో
వాయ్కరత్లకు

లేదా

భాషావేతత్లకు

పరిమితులు

ఎకుక్వ.

అందువలల్

ఇటువంటి

పరిమితులను

అధిగమించగలిగే సంగణక వయ్వసథ్ల ఏరాప్టు అతయ్వసరం.
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5.1 తెలుగు భాషకు సంగణక ఆధారిత వాయ్కరణాల తయారీ: పర్సుత్త సిథ్తి
హైదరాబాదు విశవ్విదాయ్లయంలోని అనువరిత్త భాషాశాసత్ర, అనువాద అధయ్యనాల కేందర్ం
ఈ విధమైన పరిశోధనలను సుమారు రెండు దశాబుద్లుగా నిరవ్హిసుత్నన్ది. భారతీయ–యూరోపియన
భాషలమధయ్ యంతార్నువాద సాధన అనే లక్షయ్ంతో పనిచేసుత్నన్ ఈ కేందర్ంలోని సహజభాషా సమాకరణ
వయ్వసథ్లో ఆధునిక తెలుగుభాష పదోతప్తిత్, పద పరిణామచితార్లను 97.5% నిరిద్షట్తతో వాయ్కరించగల
పదాంశ విశేల్షి ఉపయోగంలో ఉంది. ఈ పదాంశ విశేల్షి సామరాథ్య్నిన్ పార్చీన వాయ్కరణాలు, కావాయ్లలోని
భాషకుకూడా వరిత్ంపజేయడం దావ్రా పర్సుత్త పతర్ంలో చరిచ్సుత్నన్ ఫలితాలను సాధించే వీలుఉంది.

5.2 తెలుగు భాషకు అధి వాయ్కరణాలు, అధి నిఘంటువుల తయారీ
అధి వాయ్కరణాలు, అధి నిఘంటువుల తయారీ... మొదలైనవి తెలుగు భాషావయ్వసథ్కు అతయ్ంత
ఆవశయ్కాలు, నేటి తపప్నిసరి అవసరాలు. పర్పంచవాయ్పత్ంగా విసత్రించి ఉనన్ వయ్వహరత్ల భాషావసరాలను
తీరచ్డంతోపాటు, భాషాపరిశోధనలలో బహుళోపయోగ ఫలితాలను సాధించడానికి 5, 5.1లో చరిచ్ంచిన
వయ్వసథ్లకు అదనంగా కింది రేఖాచితర్ంలోని వయ్వసథ్ల జోడింపు అవసరం.
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6. పతర్ంలో ఉపయోగించిన సాంకేతిక పదాలకు ఆంగల్ తులయ్రూపాలు
లాఘవం=dexterity; సంకిష్పిత్=abstract; సంగణకం=computer; సంగణక ఉపకరణాలు=
computationaltools;

అనువరత్నలు=applications;

అనుశాసనవాయ్కరణం=prescriptive

grammar; వసుత్నిషఠ్=objectivity; వయ్కిత్నిషఠ్=subjectivity; సహజ భాషా సమాకరణం=natural
language

processing;

పదపరిణామచితర్ం=word

paradigm;

పదాంశ

విశేల్షి=

morphological analyzer; అధివాయ్కరణం= hyper grammar; అధి నిఘంటువు=hyper
dictionary.

7. ఉపయుకత్ జాల/గర్ంథ సూచి
1. NLP activity at Stanford University:

http://nlp.stanford.edu/links/statnlp.html

2 The specialist NLP Tools: http://lexsrv3.nlm.nih.gov/Specialist/Home/index.html
3. Software tools for NLP: http://www‐a2k.is.tokushima‐
u.ac.jp/member/kita/NLP/nlp tools.html
4. IIIT Research Centres homepage: http://web2py.iiit.ac.in/research
centres/default/view area/3
5. The Linguistic Data Corpus, grammars developed at the Central Institute of
Indian Languages: {http://www.ciilcorpora.net/, ciil‐spokencorpus.net, ciil‐
grammars.org/}
References (English)
6. Cole, R.,J. Marini, H.Uszkoreit, G.B.Varile, A. Zaenen, A. Zampolli, and V. Zue
(eds)1997. Survey of the State of the Art in Human Language Technology.
Cambridge: Cambridge Universtity Press.
7. Grssne, B. and G. Rubin. 1971. Automatic Grammatical Taggingof English.
Providence: Brown University.
8. Gurari, E. 1989. An Introduction to the Theory of Computation. New York:
Computer Science Press.
9. Manaster Ramer, A. (Ed) 1987. Mathematics of Language. Amsterdam: John
Benjamins.
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10. Rajeev Sangal, Bendre, S.M. (eds) 2002. Recent Advances in Natural Language
Processing. Proceedings of the International Conference ICON‐2002. New
Delhi: Vikas Publishing House Pvt. Ltd.
11. RuslanMitkov. (ed) 2003. The Oxford handbook of Computational Linguistics.
New York: Oxford University Press Inc.
తెలుగు

12. కృషణ్మూరిత్, భదిర్రాజు. (సంపా) 2010. తెలుగు భాషా చరితర్. హైదరాబాదు: పొటిట్శీర్రాములు
తెలుగు విశవ్విదాయ్లయం.

13. చకర్ధరరావు, లంకసాని. (సంపా) తెలుగు వుయ్తప్తిత్కోశం. 8 సంపుటాలు. విశాఖపటన్ం: ఆంధార్
యూనివరిశ్టి. ముదర్ణ కాలం 1978-1995

14. పవన కుమార, పమిమ్. 2003. కటాట్ వరదరాజు దివ్పద రామాయణం: భాషా పరిశీలన.
హైదరాబాదు విశవ్విదాయ్లయానికి సమరిప్ంచిన పిహెచ. డి. పరిశోధన గర్ంథం.

15. లలిత,జి. 1996. తెలుగు వాయ్కరణముల చరితర్. మదార్సు: వెలగపూడి ఫౌండేషన.

16. సుబర్హమ్ణయ్ం, పి.యస. 1997. ఆధునిక భాషాశాసత్ర సిదాధ్ంతాలు. హైదరాబాదు: పొటిట్ శీర్రాములు
తెలుగు విశవ్విదాయ్లయం.

(అంతరాజ్తీయ తెలుగు అంతరాజ్ల సదసుస్-1లో సమరిప్ంచిన పతర్ం. 28-30 సెపెట్ంబరు, 2011.
మిలిప్టస. కాలిఫోరిన్యా.)
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3. పర్ పంచీకరణయుగంలో తెలుగు బోధన:
పదధ్తులు, వూయ్హాలు, అనువరత్ న
పర్పంచీకరణయుగంలో తెలుగు (భాషా, సాహితాయ్ల) బోధనలో రాదగిన మారుప్లను ఈ పతర్ం
చరిచ్సుత్ంది.

భాషల దృషిట్కోణంనుంచి పర్పంచీకరణను అరథ్ం చేసికోవలసిన అవసరానిన్ వివరిసూత్,

అందుకు తగిన వయ్వసథ్ల ఏరాప్టుకు సమాయతత్ం కావలసిన విధానానిన్ ఈ పతర్ంలో పరిచయం చేయడం
జరుగుతునన్ది.

మన విదాయ్వయ్వసథ్ పర్దరిశ్సుత్నన్ ఏకధుర్వ లక్షణాలను పునసస్మీకిష్ంచుకోవలసిన

అవసరంపై పర్ధానంగా దృషిట్ నిలిపి ఈ పతర్ంలో చరిచ్ంచడం జరిగింది. ఆరిథ్క, రాజకీయ, వైజాఞ్నిక . . .
రంగాలకు వృదిధ్ సూచులు ఉనన్టుట్, మన భాషా వయ్వసథ్లకుకూడా అబివృదిధ్ సూచులను ఏరాప్టు
చేసికోవలసిన అవసరానిన్ ఉదాహరణ పూరవ్కంగా ఈ పతర్ం తెలియజేసుత్ంది.

తెలుగు పార్ంత

వయ్వహారంలో జమిలిగా కలిసిపోయిన ఇతర భాషలు, వాటిననుసరించి ఏరప్డుతునన్ మిశర్ భాషా
సంసక్ృతులను ఈ పతర్ంలో కేష్తర్సాథ్యి సమాచారం ఆధారంగా వివరించడం జరిగింది. అందివసుత్నన్
సాంకేతిక పరిజాఞ్నానిన్ కర్మ పదధ్తిలో వినియోగించుకొంటూ, వివిధ సాథ్యుల బోధనలో సహకరించే
మాతృభాషావనరులతో ఒక సమీకృత భాషా వయ్వసథ్ను ఏరప్రుచ్కోవలసిన అవసరానిన్ ఈ పతర్ంలో
పర్తిపాదించడం జరుగుతునన్ది.

పరిచయం
ఈ పతర్ శీరిష్కలో ఉపయోగించిన పర్పంచీకరణయుగం అనన్మాట అతయ్ంత వాయ్ఖాయ్నాపేక్షమైనది.
ఏ కోణంనుంచి చూసినా అది, దాని అనువరత్న నైజంవలల్ బహురూపాలలో కనిపిసుత్ంది. ఈ పతర్ంలో
చరిచ్ంచబోయే అంశాలకు సంబంధించినంతవరకు, అనువరత్న దృషిట్కోణంనుంచి పర్పంచీకరణయుగ
రూపానిన్ ఆవిషక్రించడం ఈ పతర్ రచన ఉదేద్శాలలో ఒకటి. మనిషి ఆలోచనావిధానానిన్, దైనందిన
జీవితానిన్ అమితంగా పర్భావితం చేసుత్నన్ అనేకాంశాలకు మూలపాదుగా ఉనన్ పర్పంచీకరణను జాగర్తత్గా
అరథ్ంచేసికోవలసి ఉంది.

పర్పంచవాయ్పత్ంగా వేళూళ్నుకొనన్ ఈ భావన వరిత్ంచని రంగం నేడు లేదు.

పర్పంచవాయ్పత్ ఆరిథ్క వయ్వసథ్లకు మూలకందమైన వరత్క-వాణిజయ్వయ్వసథ్లలో ఒకవిధమైన సంతులనం (?)
సాధించడానికి పార్రంభమైన ఈ భావన అనిన్ రంగాలకు విసత్రించి దైనందిన జీవిత విధానంగా
మారిపోడమనన్ది ఆశచ్రాయ్నిన్ కలిగించే నిజం! ఈ అంశానిన్ భాషల దృషిట్కోణంనుంచి చూడడం
మనసమాజాలకు బహుకొతత్. తపప్నిసరిగా దృషిట్నిలిపి అధయ్యనంచేయదగిన ఈ రంగానికి సంబంధించి
గురిత్ంచదగిన కొనిన్ అంశాలను చరిచ్ంచడం నేటి అవసరం.
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1. పర్పంచీకరణ-భాషల సంబంధం
పర్పంచవాయ్పత్ంగా ఉనన్ ఆరిథ్క వయ్వసథ్లను, పారిశార్మిక రంగాలను, వసూత్తప్తిత్ కేందార్లను,
రాజకీయ రంగాలను అమితంగా పర్భావితం చేసిన పర్పంచీకరణ, సాంఘిక వయ్వసథ్లలోనూ, భాషా
వయ్వసథ్లలోనూ తెచిచ్న, తెసుత్నన్ మారుప్లను ఒక కర్మ పదధ్తిలో అధయ్యనం చేయవలసిన అవసరం
ఉంది.

అందివసుత్నన్ భౌతిక వనరుల దృషిట్తోనూ, సంపద సృషిట్కోణంలోనూ ఇంతకాలం

పర్పంచీకరణను ఆదరించిన సమాజాలు/దేశాలు సాంఘిక, భాషా వయ్వసథ్లకు సంబంధించి ఇపుప్డిపుప్డే
తమ దృషిట్ని మారుచ్కొంటునాన్యి. పర్పంచీకరణ నేపధయ్ంలో తయారువుతునన్ - ఏకధుర్వ పర్పంచం
వెలుల్వలోపడి తమ తమ సంసక్ృతులను, భాషలను, చరితర్లను కోలోప్వడానికి ఆయా దేశాలలోని పర్జలు
ఇపుప్డు సుముఖంగా లేరు. ఈ రంగాలలో భినన్ధుర్వత తపప్నిసరి అని ఆయా సమాజాలు ఉదోఘ్సుత్నాన్యి.
నిజానికి- ఆరిథ్క, రాజకీయాది రంగాలలో అనేక సమాజాలు, దేశాలు పాటించే పథ ఆధార
పదధ్తులను (path dependency models) గుడిడ్గా అనుకరించడంవలల్ వరథ్మాన దేశాలు ఈ
సమసయ్లో చికుక్కునాన్యి.

ఫలితంగా- వరథ్మాన దేశాలలో నివశిసుత్నన్ దేశాలలోని పర్జల జీవిత

విధానాలలో, సాంఘిక కటుట్బాటల్లో, ఆచార సంపర్దాయాలలో, భాషా వయ్వసథ్లలో మిశర్ శైలులు ఏరప్డి
అలజడులకు కారణమవుతునన్ది. ఒకక్ముకక్లో- ఇపప్టివరకూ లాభ-నషాట్ల దృషిట్తో పర్పంచీకరణను
చూసుత్నన్ సమాజాలు, ఇపుప్డిపుప్డే మంచి-చెడులకోణంనుంచీ దాని గమనానిన్ పరిశీలిసుత్నాన్యి.
అతయ్ంత ఆవశయ్కమైన ఈ చరచ్తో పర్పంచ భాషలనిన్టికీ పర్మేయం ఉంది. దీనిని మనం
సంభావించగలుగుతునాన్మా? లేదా? అనన్ది ఇకక్డ పర్ధానం. భావ పర్సారానికీ, భావగర్హణానికీ
సాధనంగా ఉపయోగపడే భాషలను విసత్ృతారథ్ంలో గర్హించగలిగే ఆలోచనలకు పర్పంచవాయ్పత్ంగా అనేక
దేశాలలో ఆదరణ లభించింది ఈ యుగంలోనే!

దేశమంతటా ఒకే భాష వాడుకలో ఉనన్ దేశాలు

పర్పంచవాయ్పత్ంగా (ఇపప్టికీ) అనేకం ఉనాన్యి. ఇపుప్డిపుప్డే ఈ దేశాలు బహుభాషా వయ్వహార
పార్ంతాలుగా ఉనన్ దేశాల అనుభవాలను, అలా ఉండడంలోని ఆంతరాయ్నిన్ గర్హిసుత్నాన్యి.

కాని,

శతాబుద్లుగా బహుభాషా వయ్వహార పార్ంతంగా ఉనన్ మనదేశంలో ఈ పర్భావాలకు తగిన పర్తిసప్ందన
చూపగలిగేరీతిలో మన దేశ భాషలను అభివృదిధ్ చేసుకోలేకపోయామనన్ది ఇకక్డ గమనించవలసిన
విషయం. సమీకృత విదాయ్వయ్వసథ్లు లేకపోవడంవలల్ మన సమాజాలు ఈ నషాట్నిన్ (అనుభవంలోకి
తెచుచ్కోకుండా) శతాబుద్లుగా భరిసుత్నాన్యి. సమీకృత వయ్వసథ్గా మనకు పరిచయం అవుతునన్ మన
విదాయ్వయ్వసథ్కు అనేక మినహాయింపులునాన్యి.
గమనించలేరు.

పరిమితులునాన్యి. ఈ అంశాలను విదాయ్రుథ్లు

గమనించినా, ఏకీకృత బోధన, మూలాయ్ంకన విధానాలవలల్ ఉపాధాయ్యులుతగిన

మారుప్లను చేయలేరు. తలిల్దండుర్లు, సామానయ్ పర్జలకు ఇది కొరుకుడుపడే విషయంకాదు.
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2. పర్పంచీకరణ: విదాయ్వయ్వసథ్
మన విదాయ్వయ్వసథ్లో పర్సుత్తం అమలులో ఉనన్ పాఠాయ్ంశాలు/బోధనాంశాలను గమనించండి.
(1) భాషా బోధనకు సంబంధించిన పాఠాయ్ంశాలు, (2) సాంఘిక శాసాత్ర్లకు సంబంధించిన
పాఠాయ్ంశాలు,

(3)

శాసత్ర,

సాంకేతిక

రంగాలకు

సంబంధించిన

పాఠాయ్ంశాలుగా

వీటిని

విభజించవచచ్నన్ది సులభంగా అరథ్మవుతుంది. పార్థమిక/మాధయ్మిక విదాయ్సాథ్యులనుంచీ వీటనిన్టినీ
పరిచయంచేసూత్ ఉనన్త తరగతులవరకూ కొనసాగించడం మన విదాయ్వయ్వసథ్లోని బలం. ఆపై
తరగతులలో/సాథ్యులలో

అభిరుచుల

ఆధారంగా

వీటీ

పార్ధానాయ్నిన్

వెసులుబాటు విదాయ్రిథ్కి వదిలివేయడం మన విదాయ్వయ్వసథ్లోని బలహీనత.

కర్మంగా

కుదించుకొనే

ఉనన్త తరగతులలో

పాఠాయ్ంశాల బోధన మన మొదటి భాష (మాతృభాష)లలో చేయలేకపోవడానికి కారణం ఇదే. అందుకు
తగిన భాషావనరులను మనం ఇంతకాలంగా తయారు చేసుకోలేకపోయాం.
అనయ్భాషలో సాంఘిక, శాసత్ర, సాంకేతిక అంశాలను ఉనన్త తరగతులలో చదివిన ఒక విదాయ్రిథ్,
తన మొదటి భాషలో (మాతృభాష)లో తాను నేరుచ్కొనన్ విషయాలను నివేదించగలిగితే ఆ సమాజం
బాగా అభివృదిధ్ చెందినటుట్ లెకక్. సాంఘిక, శాసత్ర, సాంకేతిక రంగాలకు సంబంధించిన అంశాలయినా,
వాటంతటవిగా- భాష పర్మేయం లేకుండా- పర్వరిత్లల్లేవనన్ది మనమెరిగిన సతయ్మే! ఆయా అంశాలను
అభయ్శించడానికి, నిషణ్త సాధించడానికి వాహికగా ఉపయోగపడుతునన్ భాషలను మనం ఎంతవరకూ
వృదిధ్ చేసుకోగలిగామనన్ది పర్ధానం. ఆయా శాసాత్ర్లను నేరుచ్కోడంలో భాష పర్మేయం ఎంతవరకో,
భాషకు సంబంధించిన తెలివిడి అంతచాలు అనన్ ధోరణి, నేరుచ్కొనాన్మనుకొనన్ విషయాలను తిరిగి
నివేదించే సందరాభ్లలో అడడ్ంకిగా మారుతుంది.
పై చరచ్లో విదాయ్రిథ్ సాథ్నానిన్, ఉనన్త తరగతులకు బోధించే ఒక ఉపాధాయ్యునితో పూరించి
చూడండి. ఆశచ్రయ్కరమైన ఫలితాలు వెలుగుచూసాత్యి. మొతత్ంగా- మన (విదాయ్) వయ్వసథ్లో ఉనన్ లోపం
ఇది.

ఇందుకు - ఏ ఒకక్ రంగానికి సంబంధించిన వయ్కిత్నో బాధుయ్డిని చేయలేం. అనేక వయ్వసథ్ల

రూపంలో బహుధా విసత్రించుకొని ఉనన్ సమాజపు భాషావసరాలను తీరచ్గలిగి, వారి వారి భాషా
సామరాథ్య్నిన్ పరిపుషట్ం చేయగలిగే ఏరాప్టు మన సమాజంలో తక్షణం ఏరాప్టు చేసికోవాలి.
గురిత్ంచవలసిన మరొక విషయం ఏమంటే- మన విదాయ్వయ్వసథ్ అనేకానేక శాఖలుగా
వికేందీర్కరింపబడి ఉంది.

పాలనా సౌలభయ్ంకోసం చేసుకొనన్ ఈ వికేందీర్కరణ విదాయ్వాయ్సంగానికి

విసత్రించుకోవలసిన అవసరం లేదు. పార్థమిక, మాధయ్మిక, ఉనన్త విదాయ్వయ్వసథ్లు సాధించవలసిన
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లకాష్య్లు వేరు వేరుగా ఉనాన్, ఈ వేరును ఒక చోట చరిచ్ంచడంలో ఆయా శాఖలు/వయ్వసథ్లు
విధించుకొనే సీవ్య పరిమితులు మన వయ్వసథ్ బలహీనతలను బలంగా పర్తిబింబించడానికి పనికొసాత్యి
తపప్ బలాలను అరథ్వంతంగా పర్దరిశ్ంచలేవు. వివిధ సాథ్యులలో నేరుచ్కొనన్ జాఞ్నానికి సహేతుకమైన
సంబంధానిన్ కూరుచ్కోడంలో విదాయ్రిథ్కి పరిమితులు విధిసుత్నన్టుట్గా ఉనన్ విదాయ్వయ్వసథ్ తక్షణం సమీకృత
లక్షణానిన్

పెంపొందించుకోవలసి ఉంది.

సమాజాలు

మనగలుగుతునాన్యి,

మనం తయారుచేసుత్నన్ మానవ వనరుల ఆధారంగా
నిరిమ్ంపబడుతునాన్యి,

భయ్విషయ్తుత్కు

బాటలు

వేయగలుగుతునాన్యనన్ది ఉపపతుత్లతో నిరూపణకు మన విదాయ్వయ్వసథ్లు సమాయతత్ంకావాలి.
ఇందుకు అనుగుణమైన భావ పర్సార, భావ గర్హణ వయ్వసథ్లను మన భాషలలో ఏరాప్టు చేసికోడం
తపప్నిసరి అవసరం.

3. పర్పంచీకరణ నేపథయ్ంలో తెలుగు బోధన ఎలా ఉండాలి?
పై విభాగంలో చరిచ్ంచిన భావ పర్సార, భావ గర్హణ వయ్వసథ్లలోని వైకలయ్ం అనన్ది మొతత్ం
సమాజానిన్ పర్భావితం చేసే అంశం. ఈ రెంటి సంతులనం ఏ సమాజాలలో సాధయ్మవుతుందో
ఆ సమాజాలు వేగంగా అభివృదిధ్ చెందుతాయి. సమాజ/దేశాభివృదిధ్ని గమనించడానికి అనేక వృదిధ్
సూచులు ఉనన్టేట్, భాషాభివృదిధ్ సూచులనుకూడా మన వయ్వసథ్లలో భాగం చేసుకోవలసిన అవసరం
ఉంది. బహుభాషా వయ్వహార పార్ంతమైన మన సమాజంలో ఈ అవసరం మరింత ఎకుక్వగ ఉంది.
కేష్తర్సాథ్యి పరయ్టనదావ్రా సేకరించిన ఈ కింది సమాచారం (కేస-1, కేస-2) దీనిని మరింత బాగా
అవగాహన చేసికోడానికి సహకరిసుత్ంది. (పతర్ పరిమితుల దృషాట్య్ కేవలం పార్థమిక పాఠశాలలనుంచి
సేకరించిన సమాచారానిన్ మాతర్మే కేస-1, కేస-2లలో పర్సాత్వించడం జరుగుతునన్ది.)

3.1 కేస-1
రంగారెడిడ్ జిలాల్ శివారు పార్ంతంలో శేరిలింగంపలిల్ మండలం ఉంది. ఈ మండలంలోని
గోపనపలిల్ గార్మంలో ఉనన్ పర్భుతవ్ పార్థమిక పాఠశాలనుంచి సేకరించిన సమాచారం కేస-1కి
ఆధారం.
3.1 (1) పైన పేరొక్నన్ పాఠశాలలో చదువుతునన్ మొతత్ం విదాయ్రుథ్ల సంఖయ్ – 170
3.1 (2) బోధన తరగతులు – 1 నుంచి 5వ. తరగతివరకు.
3.1 (3) ఉపాధాయ్యుల సంఖయ్ – 2+6=8
(పర్భుతవ్ ఉపాధాయ్యులు-2, పైరవేటు విదాయ్ వాలంటీరుల్-6)
3.1 (4) ఉపాధాయ్యుల మొదటి భాష (మాతృభాష) – తెలుగు
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3.1 (5) ఉపాధాయ్యులు తమలో తాము భాషించుకొనే భాష – తెలుగు
3.1 (6) ఉపాధాయ్యులు విదాయ్రుథ్లతో మాటాల్డే భాష – తెలుగు
3.1 (7) విదాయ్రుథ్లు ఉపాధాయ్యులతో మాటాల్డే భాష – తెలుగు
3.1 (8) విదాయ్రుథ్లు తమలోతాము మాటాల్డుకొనే భాష(లు) – తెలుగు, ఉరూద్, గారబోలి
(లంబాడి), తమిళం.
3.1 (9) విదాయ్రుథ్ల మొదటి భాష(లు) – తెలుగు, ఉరుద్, గారబోలి (లంబాడి), తమిళం.
3.1 (10) పాఠశాల ఉనన్ పార్ంతంలో వాడుకలో ఉనన్ భాష(లు) - తెలుగు, ఉరుద్.

3.2 కేస-2
రంగారెడిడ్ జిలాల్ శివారు పార్ంతంలో శేరిలింగంపలిల్ మండలం ఉంది. ఈ మండలంలోని
ఖాజాగూడ గార్మంలో ఉనన్ పర్భుతవ్ పార్థమిక పాఠశాలనుంచి సేకరించిన సమాచారం కేస-2కి
ఆధారం.
3.2 (1) పైన పేరొక్నన్ పాఠశాలలో చదువుతునన్ మొతత్ం విదాయ్రుథ్ల సంఖయ్ – 124
3.2 (2) బోధన తరగతులు – 1 నుంచి 5వ. తరగతివరకు.
3.2 (3) ఉపాధాయ్యుల సంఖయ్ – 3+2=5
(పర్భుతవ్ ఉపాధాయ్యులు-3, పైరవేటు విదాయ్ వాలంటీరుల్-2)
3.2 (4) ఉపాధాయ్యుల మొదటి భాష (మాతృభాష) – తెలుగు
3.2 (5) ఉపాధాయ్యులు తమలో తాము భాషించుకొనే భాష – తెలుగు
3.2 (6) ఉపాధాయ్యులు విదాయ్రుథ్లతో మాటాల్డే భాష – తెలుగు
3.2 (7) విదాయ్రుథ్లు ఉపాధాయ్యులతో మాటాల్డే భాష – తెలుగు, ఉరుద్, బిహారి, ఒరియ.
3.2 (8) విదాయ్రుథ్లు తమలోతాము మాటాల్డుకొనే భాష(లు) – తెలుగు, ఉరుద్, బిహారి, ఒరియ.
3.2 (9) విదాయ్రుథ్ల మొదటి భాష(లు) (మాతృభాష[లు]) – తెలుగు, ఉరుద్, బిహారి, ఒరియ.
3.2 (10) పాఠశాల ఉనన్ పార్ంతంలో వాడుకలో ఉనన్ భాష(లు) - తెలుగు, ఉరుద్, బిహారి,
ఒరియ.
పైన కేస-1, కేస-2లలో పర్సాత్వించిన పాఠశాలల మధయ్ దూరం 4నుంచి5 కిలోమీటరుల్.
గోపనపలిల్, ఖాజాగూడ గార్మాలు రెండూ శేరిలింగంపలిల్ మండలంలోనివే. పై సమాచారంలో కేస-1
లోని 3.1 (1) నుంచి 3.1 (10) వరకు ఉనన్ అంశాలను కేస-2 లోని 3.2 (1) నుంచి 3.2 (10)
వరకు ఉనన్ అంశాలతో పోలిచ్ చూడండి.
మొదటిభాషల విషయంలో మన ఆలోచనా విధానంలో రావలసిన మారుప్లను ఈ ఉదంతాలు
పటిట్చూపుతునాన్యి.

తెలుగు మొదటిభాష (మాతృభాష)గా గల పర్ధాన వయ్వహార పార్ంతంలోనే
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మనమంతా ఉనాన్మని అనుకొంటునాన్, ఇతర భాషలు తమ తమ మొదటిభాష (మాతృభాష)గా
గలవారు మనలో కలిసి జీవిసుత్నాన్రనన్ సంగతిని, ఆ విదాయ్రుథ్లు తెలుగు మాధయ్మ పాఠశాలలో విదయ్ను
అభయ్సిసుత్నాన్రనన్ సంగతి విసమ్రింపకూడనిది. అంటే- భాషోపాధాయ్యులు, (ఇతర పాఠాయ్ంశాలు
బోధించే

ఉపాధాయ్యులుకూడా)

ఏక

కాలంలో

మొదటి,

దివ్తీయ

భాషా

బోధనపదధ్తులను

అనుసరించాలనన్మాట.
ఈ చరచ్ను సరిహదుద్ పార్ంతాలలో ఉనన్ పాఠశాలల బోధనా పదధ్తులకు పొడిగించి చూసేత్ మరినిన్
విషయాలు తెలుసాత్యి. ఇటువంటి పాఠశాలలో చదువుకొంటునన్ విదాయ్రుథ్ల, ఉపాధాయ్యుల మౌఖిక
వయ్వహారంలో ఉనన్ పదజాలం వీరు చదివే పాఠయ్పుసత్కాలలో కనిపించదు. వీరి మౌఖిక వయ్వహరంలో
ఉనన్ పదజాలం తరచుగా రాతలోకి పర్వేశిసుత్ంటుంది. ఈ సందరాభ్లలో విదాయ్రుథ్ల భాషాభయ్సనానీన్,
ఉపాధాయ్యుల బోధన పదధ్తులను మూలాయ్ంకనం చేయడానికి మనం కొనిన్ పదధ్తులను, వూయ్హాలను
రూపొందించుకోవలసి ఉంది. నూతన మూలాయ్ంకన విధానందావ్రా వెలుగుచూసిన బోధనలకాష్య్లకు,
సప్షీట్కరణలకు, మూలాయ్ంకన విధానాలకు ఈ కోణంనుంచి తగిన మారుప్లు చేసికోవాలి. సంకిష్పత్ంగా
చెపాప్లంటే- పర్పంచీకరణయుగంలో బోధిసుత్నన్ సరవ్ పాఠాయ్ంశాలను మొదటి భాషలో బోధించడానికి
అవసరమయేయ్ భాషావనరులను అందించగలిగే సమగర్ బోధన చకార్నిన్ (teaching cycle) తయారు
చేసికోవలసి ఉంది.

4. కేష్తర్సాథ్యి భాషావసరాలు
విభాగం-4,

దానిలోని

అంతరివ్భాగాలు

(4.1,

4.2)

కేష్తర్సాథ్యి

భాషావసరాలను

పెంపొందించుకోవలసిన ఆవశయ్కతను పటిట్ చూపేవి. మన విదాయ్వయ్వసథ్లో – (నిజానికి, తొలినుంచీ)
దీనిపై జరిగిన చరచ్ తకుక్వ. ఫలితంగా కేష్తర్సాథ్యిలో వాడుకలో ఉనన్ భాష (దేశి పదజాలం,
మాండలికాలు)

బోధనకు

పనికిరానిది

అనన్

భావం

పర్బలింది.

వయ్వహారపార్ంతం వేల కిలోమీటరల్లో విసత్రించి ఉంది.
అంతరివ్భాగాలలో

వాడుకలో

ఉనన్

మౌఖికభాషా

భౌగోళికంగా

తెలుగు

జిలాల్లు, మండలాలు... వంటి

వయ్వహారానిన్

అనయ్

పార్ంతవాసులు

నియంతిర్ంచజాలరు. ఏ భాషా సమాజంలోనైనా మౌఖిక వయ్వహారం పార్థమికం. దాని అవసరాలు,
అది సాధించే పర్యోజనాలు వేరు. దానిని లిఖిత భాషతో అలాగే సరిపోలిచ్చూడకూడదు. మౌఖిక
వయ్వహారానిన్ రాతలోకి “కుదించుకొనేపుడు” లిఖిత భాషలో అనేక మారుప్లు జరుగుతాయి.
వాటనిన్టిని పటిట్చూపడం ఇకక్డ ఉదేద్శం కాదు. భాషలో- లేఖనంలో ఏకరూపత సాధించడానికి అనిన్
పార్ంతాలలోనూ,

అనిన్

సాథ్యులకు

పాఠాయ్ంశాల

రచనకు

ఒకే

విధానం

ఎంతవరకు

సమంజసమనన్దానిపై మరింత సమగర్మైన చరచ్ జరగవలసి ఉందనన్ది గమనించడం పర్ధానం.
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రాతలో ఏకరూపత పేరుతో అనిన్ పార్ంతాలలోనూ బోధనకు ఒకే వాచకం అమలులో
ఉండడంలోని ఔచితాయ్నిన్ మనం పునసస్మీకిష్ంచుకోవాలి.

ఈ విధమైన పదధ్తులు, నియంతర్ణలు

మాతృభాషల శకిత్సామరాథ్య్లను వెలుగులోకి తీసుకొని రాలేవు సరికదా సవ్భాషా వయ్వహారంపై సీవ్య
నియంతర్ణలను ఏరప్రచుకొనన్టట్వుతుంది. ఈ సిథ్తిని అధిగమించడానికి కేష్తర్సాథ్యిలో పదజాలానిన్
సేకరించి బోధనలో ఉపయోగించడానికి వీలుగా భాషావనరులను రూపొందించగలిగే వయ్వసథ్లను
మనం ఎకక్డికకక్డ ఏరప్రచుకోవలసిఉంది. భాషా బోధనలో, అభయ్సనంలో ముందువరుసలో ఉనన్
మనవంటివారితో ఈ పనిని పార్రంభించవచుచ్.

5. సమీకృత భాషా వయ్వసథ్: సంగణక ఆధారిత పాఠయ్పర్ణాళికల రూపకలప్న
పర్పంచీకరణ యుగంలో భాషలపై, వాటి బోధనపై విశేష చరచ్ జరుగుతునన్ ఈ తరుణంలో మనం
ఒక సమీకృత భాషావయ్వసథ్ ఏరాప్టుపై దృషిట్ సారించాలి. భాషా నైపుణాయ్లు, బోధన పదధ్తులు, వివిధ
సాథ్యులకు మొదటి భాషలో (మాతృభాషలో) పాఠయ్గర్ంథాల రచన, పాఠయ్ పర్ణాళికల రచన,
బోధనోపకరణాల తయారీ... మొదలైన విషయాలను నిశితంగా పరిశీలించి, ఎపప్టికపుప్డు నవీకరణకు
అనుగుణమైన పాఠయ్ పర్ణాళికల తయారీకి ఒక ఆకర కేందర్ంగా (resource centre) పనిచేసే వయ్వసథ్
మనకు ఇపుప్డు కావాలి.

బోధనలో మనం ఇంతవరకు విసమ్రించిన సంగణక ఆధారిత

బోధనోపకరణాలపై దృషిట్ సారించాలి. పర్పంచీకరణతో భాషలకు ఉనన్ సంబంధానిన్ కర్మపదధ్తిలో
అధయ్యనంచేసూత్, మన విదాయ్ వయ్వసథ్లలో తీసుకురాగలిగిన మారుప్లను సూచించగలిగే నిపుణులు పైన
పేరొక్నన్ సమీకృత భాషావయ్వసథ్లో ఉండాలి. ఈ వయ్వసథ్తో నిరంతరం సంబంధానిన్ కలిగిఉండే జిలాల్,
మండల సాథ్యి భాషావనరుల కేందార్లను ఏరాప్టు చేసికోవాలి.
తెలుగు బోధకులు, విదాయ్రుథ్లు మాతర్మే కాకుండా, సాంఘిక, శాసత్ర/సాంకేతిక అంశాలు చదివే
విదాయ్రుథ్లు, బోధకులు ఈ సమాచార ఆకర కేందార్లకు తమ మొదటి భాషలో (మాతృభాషలో) ఆయా
విషయాలను విపులీకరించడానికి సహకరించే పదజాలానిన్ నిరంతరం అందిసూత్ ఉండాలి. ఇలా
సేకరించిన సమాచారం నుంచి సాథ్యులకు అనుగుణమైన పదజాలానిన్ వేరుచేసి దానితో పాఠయ్పుసత్కాల
రచన జరగాలి. ఈ విషయంలో మన ఉదాశీనత వలల్నే పర్సుత్తం ఉనన్త సాథ్యుల విదాయ్వాయ్సంగానిన్
మనది కాని భాషలో జరపవలసి వసుత్నన్ది. దీనినుంచి బయటపడగలిగే ఏరాప్టుతో సథ్ల, కాల
అవధులను అధిగమించగలిగే వెసులుబాటు ఉనన్ ఒక సమీకృత భాషా వయ్వసథ్ నేటి తక్షణ అవసరం.
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సమరిప్ంచిన పతర్ం. 05-06 జనవరి, 2012. SRSV College of Education.

విజయవాడ.

ఆంధర్పర్దేశ.)

fffpppp

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 15:7 July 2015
Bubhutsa - An Anthology of Essays on Telugu Language. By Dr. Pammi Pavan Kumar

Page 30

4. పర్ పంచీకరణయుగంలో తెలుగు బోధన: సిదాధ్ంతం, ఆచరణ
తెలుగు భాషా సాహితాయ్ల బోధనలో పర్సుత్తం అవలంబిసుత్నన్ పదధ్తులను రేఖామాతర్ంగా
సప్ృశిసూత్, పర్పంచీకరణయుగంలో వీటిలో రాదగగిన మారుప్లను ఈ పతర్ం చరిచ్సుత్ంది. తెలుగు బోధనా
సిదాధ్ంతాలు-ఆచరణల మధయ్ తరక్బదధ్మైన సేతువు నిరిమ్ంచుకోడానికీ, ఆయా సాథ్యులలో భాషా
బోధనకు అవసరమైన ఒక సమీకృత భాషా వయ్వసథ్ ఏరాప్టుకు తోడప్డే అంశాలను ఆయా విభాగాలలో
ఈ పతర్ంలో పర్తిపాదించడం జరుగుతునన్ది. భాషా సాహితాయ్ల బోధనలో అందివసుత్నన్ సాంకేతిక
వనరుల వినియోగానిన్ పెంచుకోవలసిన ఆవశయ్కతను ఈ పతర్ం విపులీకరిసుత్ంది.

పరిచయం
పర్పంచీకరణయుగంలో తెలుగు బోధన ఎలా ఉండాలనన్ దానిపై మనం పర్సుత్తం పర్ధానంగా
దృషిట్ సారించవలసిన అవసరం ఉంది. తెలుగు భాషా సాహితాయ్ల బోధనకు తరాలుగా ఏరప్డిఉనన్
సంపర్దాయాలను పునసస్మీకిష్ంచుకోవడం నేటి అవసరం.

నిజానికి, బోధన సిదాధ్ంతాలు, పదధ్తులు

అనేకం ఉనాన్, ఈ యుగలక్షణాలకు అనుగుణమైన తెలుగు బోధన పదధ్తులు, సిదాధ్ంతాలపై చరచ్ జరిగిన
సందరాభ్లు తకుక్వ.
పర్పంచీకరణ అనన్మాటను మారెక్ట కేందీర్కృత వయ్వసథ్గా చూసినపుడు మనకు కలిగే
పర్యోజనాలు, కలిగే ఆనందం కనాన్ భాషలు, సంసక్ృతి, కళలు, చరితర్, జీవిత విధానాలు... మొదలైన
అంశాల దృషిట్కోణంనుంచి పర్పంచీకరణను అరథ్ం చేసికోడానికి పర్యతిన్ంచినపుడు మనకు కలిగే
విషాదం ఎనోన్ రెటుల్ ఎకుక్వ. ఆయా రంగాలలో ఈ వయ్వసథ్ మన ఆలోచనలకు అందని అగాధాలను
ఇపప్టికే ఎనిన్ంటినో సృషిట్ంచింది. ఇటువంటి అంశాలపై- అభివృదిధ్ చెందుతునన్ దేశాలలో ఆవశయ్కమైన
చరచ్లు ఇపుప్డిపుప్డే మొదలవుతునాన్యి. ఈ చరచ్లనుంచి, మనం మనసమాజాలకోసం భాషల
దృషిట్కోణం నుంచి ఏంచేయగలమనన్ది పర్సుత్తం చరచ్నీయాంశం.

1. భాష: బోధనాంశాలు
పార్థమిక

సాథ్యినుంచి

ఉనన్త

సాథ్యివరకు

మన

విదాయ్

వయ్వసథ్లో

బోధనలో

ఉనన్

విషయాల(subjects)నే ఉదాహరణగా తీసుకొని గమనించండి. ఈ బోధన విషయాలను మూడు
తరగతులుగా విభజించవచచ్నన్ది అరథ్మవుతుంది.
1. భాషా జాఞ్నానిన్ అందించే విషయాలు / బోధనాంశాలు
2. సాంఘిక శాసాత్ర్ల జాఞ్నానిన్ అందించే విషయాలు / బోధనాంశాలు
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3. విజాఞ్న శాసాత్ర్ల జాఞ్నానిన్ అందించే విషయాలు / బోధనాంశాలు
సూథ్ల దృషిట్తో చూసినపుడు వేరేవ్రుగా కనిపించే ఈ మూడు విషయాలు లేదా బోధనాంశాలు ఆంతరిక
నిరామ్ణంలో ఒకదానితో మరొకటి గాఢమైన సంబంధానిన్ కలిగిఉంటాయనన్ మౌలిక సూతార్నిన్
సంభావించకపోవడంవలల్ మనం చాలా నషట్పోయాం, నషట్పోతునాన్ం.

పైన పేరొక్నన్ మూడు

బోధనాంశాలలో- మొదటి బోధనాంశానికి సంబంధించిన పునాది పటిషట్ంగా ఉనన్పుడే- తకిక్న
విషయాలకు/శాసాత్ర్లకు సంబంధించిన జాఞ్నం బాగా ఉపయోగించగలిగే తరాలు తయారవుతాయనన్
ఎరుక మన వయ్వసథ్లో ఇంకా పాదుకొనకపోవడం ఆశచ్రాయ్నిన్ కలిగించే నిజం!
మనకు

ఘనమైన

భాషాబోధన

సిదాధ్ంతాలు

ఎనోన్

ఉనాన్యి.

అంతంతమాతర్ంగా మిగలడానికి సహేతుకమైన కారణాలు కనబడవు.

ఇవి

ఆచరణలో

అనయ్భాషలలో నేరుచ్కొనన్

జాఞ్నానిన్ తమ తమ పర్థమ భాషలలోకి తెచుచ్కోడానికి వీలులేని సమాజాలలో, సంవాద వయ్వసథ్లు
(communication systems) బలహీనంగా ఉంటాయి.

ఇటువంటి సంవాదం వలల్ ఆయా

సమాజాలకు జరిగే మేలు కనాన్ కీడే అధికం. ఇటువంటి సందరాభ్లలో ఈ సమాజానిదికాని భాషలో
ఈ సమాజంలోని వయ్కుత్లతో వయ్వహరించడంవలల్ సంకుచిత సంవాద పరిసరాలు ఏరప్డతాయి.
ఈ లక్షణానిన్ మన సమాజాలలో బాగా గురిత్ంచవచుచ్. ఇలా- భావ పర్సరణ-భావగర్హణ వయ్వసథ్ల మధయ్
ఒక అగాధానిన్ కొనసాగించే పర్యతన్ం చేయడమా? లేదా- వయ్కిత్గత సాథ్యిలోనూ, వయ్వసాథ్పరంగానూ
పర్యతిన్ంచి ఈ సిథ్తినుంచి గటెట్కక్గలిగే మారాగ్ంతరాలను అనేవ్షించి అమలుచేయడమా? అనన్ది ఇపప్డు
దృషిట్ నిలపదగిన పర్ధాన విషయం.

2. బోధనాంశాలు: కొనసాగుతునన్ గతం
పై విభాగాలలో మనం చరిచ్ంచిన అంశాలకు సంబంధించి సుమారు రెండు శతాబుద్లకిర్తమే
ఇటువంటి చరచ్ మొదలైందని, ఆచరణకు తగిన వాతావరణానిన్ మనం కలిప్ంచుకోలేకపోయామనీ తెలిసేత్
మనం మరింత ఆశచ్రాయ్నికి గురవుతాం! ఆంగేల్యులు భారతదేశానిన్ పాలిసుత్నన్ కాలంలో చేసిన 1813
చారట్ర చటట్ంలో ఈ విషయమే పర్ధానమైన చరచ్నీయాంశం. ఆధునిక విదాయ్వాయ్పిత్కోసం ఈ చటట్ం దావ్రా
కేటాయించిన నిధులు 1823దాకా (ఒక దశాబద్ం) వినియోగింపబడలేదు. అందుకు కారణాలు రెండు.
ఒకటి- బోధన ఏ మాధయ్మంలో జరగాలి?, రెండు- బోధించవలసిన విషయాలు (Subjects)ఏవి?.
దాదాపు రెండు శతాబుద్లుగా ఈ రెండు అపరిషక్ృత సమసయ్లను చినన్ చినన్ మారుప్లూ చేరుప్లతో
నెటుట్కువసుత్నాన్ం- తపప్, ఇపప్టికీ ఒక సమీకృత పరిషాక్ర వయ్వసథ్ను ఏరప్రుచ్కోలేకపోయాం.
ఈ లక్షయ్ంతో పనిచేయాలిస్న జాతీయ, రాషట్రసాథ్యి సంసథ్లకు పరిధులూ, పరిమితులూ ఎకుక్వ.
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3. భాషలకోణంనుంచి పర్పంచీకరణను అరథ్ం చేసికోడం ఎలా?
పర్పంచ దేశాలను మారెక్ట కేందీర్కృత వయ్వసథ్గా చూడడంవేరు. ఈ వయ్వసథ్ కేందర్ంగా ఆయా
దేశాలలో/సమాజాలలో వసుత్నన్ మారుప్లను అధయ్యనం చేయడం వేరు. పర్పంచీకరణ పుణయ్మానివసుత్ రూపంలో అందుతునన్ సౌఖాయ్లు ముందు తరాలతో పోలిచ్నపుడు ఈ తరానికి ఎకుక్వగా
లభిసుత్నాన్యనన్ది నిరివ్వాదాంశం.

మునుపటి తరాలలో- ఏ తరానిన్ అంతకుముందునన్ తరంతో

పోలిచ్నా ఈ సౌఖాయ్నిన్ అమితంగా పొందుతునన్ది వరత్మాన సమాజాలే అని చెపప్కతపప్దు. సాంకేతిక
జాఞ్నాభివృదిధ్ ఈ సౌలభాయ్నీన్, అయా సమాజాలనూ అమితంగా పర్భావితం చేసోత్ంది. ఫలితంగాదేశాలమధయ్ ఇపుప్డు దూరం తగిగ్ంది. దైనందిన జీవితంలో వేగం హెచిచ్ంది.

ఒక వయ్కిత్ పర్తిభా

పాటవాలనిరూపణకు పర్పంచమే హదుద్ అనన్మాటకు అనుకూలమైన వాతావరణం ముందునన్
యుగాలతో పోలిచ్నపుడు నేడు ఎకుక్వ.
పర్పంచీకరణ యుగంగా మనందరం భావిసుత్నన్ ఈ యుగ గమనానిన్ మనం బహుకోణీయ
దృషిట్తో చూడవలసి ఉంది. అంతా భావిసుత్నన్టుట్ ఈ యుగం ఏకధుర్వ మారగ్ంలో సాగుతునన్దా? లేక
భినన్ధుర్వ మారాగ్లలో పయనిసుత్నన్దా? అనన్ది ఇకక్డ పర్ధానంగా గురిత్ంచాలి.

ఆరిథ్కాభివృదిధ్,

వసూత్తప్తిత్-వికర్యం, పారిశార్మిక ఏకీకరణ మొదలైన విషయాలలో ఏకధుర్వ లక్షణాలు కనిపించినా,
వీటనిన్టినీ అనుభవంలోకి తెసుత్నన్ లేదా పటిట్ నడిపిసుత్నన్ జాఞ్నం ఎలా వెలుగుచూసుత్నన్ది? ఏ ఏ
భాషలమూలంగా పర్పంచం వీటిని సంభావించగలుతునన్ది? అనన్ది ఇకక్డ కీలకాంశం.

పర్పంచ

విషయాలనీన్ ఏకధృవ లక్షణాలను పర్దరిశ్సుత్నన్పుడు, వాటిని అనుభవంలోకి తెసుత్నన్ భాషలుకూడా
ఇటువంటి లక్షణాలనే పర్దరిశ్సాత్యనన్ది అనుభవంలోకి వచాచ్క – పర్పంచ దేశాలు ఈ విషయంలో
ఇపుప్డిపుప్డే భినన్ధుర్వ లక్షణానిన్ అవగాహన చేసికొంటునాన్యి.
సరిగాగ్- ఈ భినన్ధుర్వ లక్షణమే ఆయా భాషలను, వాటిని ఆశర్యించుకొనిఉనన్ సంసక్ృతిని,
చరితర్ను, తదితరాంశాల గొపప్తనానిన్ పర్తేయ్కంగా పటిట్ చూపుతుంది. అంటే- ఏకధుర్వ పర్పంచంలో
భినన్ధుర్వతను కూడా ఒక కలగలుపు లక్షణంగా మన అనుభవంలోకి తెచుచ్కోవలసిన అవసరం ఉంది.
ఈ అనుభవానిన్ ఆచరణలోకి తెచుచ్కొనన్ సమాజాలలోని పర్జలు మాతర్మే వారి భాషలను, సంసక్ృతిని
పర్తేయ్కంగా నిలుపుకోగలుతుతారు.

ఇలా అనుభవంలోకి తెచుచ్కోని సమాజాలు, అనుభవంలోకి

తెచుచ్కొని ఆచరణలో వెనుకబడడ్ సమాజాలు ఏకధుర్వ పర్వాహంలో పడి, ఏకధుర్వ పర్పంచ లక్షణాలనే
పర్తిబింబిసూత్, దానికి నకళుళ్గా కొనసాగుతాయి. భారత దేశచరితర్తో కాసత్ పరిచయం ఉనన్వారు ఈ
విషయానిన్ మరింత బాగా సంభావించగలుగుతారు.

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 15:7 July 2015
Bubhutsa - An Anthology of Essays on Telugu Language. By Dr. Pammi Pavan Kumar

Page 33

4. భినన్ధృవలక్షణానిన్ మన భాషలకు అనువరిత్ంచుకోడం ఎలా?
“భావ వయ్కీత్కరణకు, భావగర్హణానికీ సాధనం భాష” అనే పర్సిదధ్మైన నిరవ్చనం ఒకటి
వాడుకలో ఉంది. శాసతరీయమైన ఈ నిరవ్చనంతోనే భాషా శాసత్రంతో పరిచయం కలిగించే పర్యతన్ం
చేసుత్ంటాం. ఈ నిరవ్చనానిన్ కేవలం ఒక ఉటంకింపుగా కాకుండా – విసత్ృతారథ్ంలో గర్హించడంవలల్
ఎకుక్వ పర్యోజనం కలుగుతుంది. ఈ నేపథయ్ంతో భాషలగురించి చేసిన చరచ్లు బహు తకుక్వ.
మాతృభాష అనగానే మనం పర్దరిశ్ంచుకొనే అభిమానానికీ- దాని మనగడకోసం మనం చేసే
శాసతరీయమైన చరచ్లకు మశక-హసత్య్ంతరం ఉంది.
ఒక సమాజంలో నివశించే అతయ్ధికులు మాటాల్డేభాష వారి పర్థమ భాష అవుతుంది. దీనినే
మనం మాతృభాష అంటునాన్ం. మన సమాజానిన్ మించి చూడాలని, ఇతరేతర సమాజాల విశేషాలను
తెలుసుకోవాలని మనందరిలో ఉనన్ తపన ఈ నాటిది కాదు. దీనికి కొనిన్ శతాబుద్ల చరితర్ ఉంది. మన
విదాయ్ వాయ్సంగంలో బహు భాషలతో పరిచయం ఏరప్రచ్డం ఇందుకే.

ముందుగా పర్థమ భాష, ఆపై

దేశ భాష, తరువాత అంతరాజ్తీయ భాష అనన్ తిర్భాషాసూతార్నిన్ విధిగా విదాయ్ వాయ్సంగంలో
చేరచ్డంలోని ఆంతరయ్ం ఇదే. (వీటి అమలు ఎలా జరుగుతోందనన్ది– వేరే చరచ్నీయాంశం)
బహు భాషలలో, అనేక దేశాలలో ఉనన్ జాఞ్నానిన్ మన అనుభవంలోకి తెచుచ్కోడానికి మనం
పాటించే పదధ్తులలో తిర్భాషా సూతర్ం వంటి వాటిని అమలు చేసుకోడం ఒక వెసులుబాటు కాగామనదేశంలో ఇది ఒక పరిమితిగా అమలు చేయవలసిన అగతయ్ం లేదు. ఉతత్ర అమెరికా ఖండంలోనూ,
యూరోప ఖండంలోని కొనిన్ దేశాలూ దాదాపుగా ఏకభాషా వయ్వహార దేశాలు.

వారి దైనందిన

భాషావసరాలనీన్ అంగల్ంతో ముడిపడి ఉంటాయి. భారతదేశం వంటి బహుభాషా వయ్వహార దేశాలలో
ఒకటికి మించి భాషలు నేరావ్లిస్ందే. జాఞ్నం ఏ ముఖంగా విసత్రిసోత్ందో, దానినుంచి ఆ భాషకూడా
విసత్రిసుత్ంది. అయితే; ఈ భాషా పర్వాహంలో పర్థమ భాషలు కొటుట్కుపోకుండా చూసుకోడం అనన్ది
ఆయా భాషా వయ్వహరత్ల కరత్వయ్ం. భాషలలో పర్వరిత్లేల్ ఈ భినన్ధుర్వతను జాగర్తత్గా గమనిసూత్, భాషను
ఆశర్యించుకొనిఉనన్ రంగాలలో భాష పర్వరిత్లేల్ తీరును, దాని లక్షణాలను, పర్యోజనాలను గురిత్ంచగలిగే
ఒక శాసతరీయమైన సమీకృత వయ్వసథ్ను మనం తక్షణం ఏరాప్టు చేసికోవలసిఉంది.

5. తెలుగు బోధన: సిదాధ్ంత-ఆచరణలమధయ్ సంబంధం
పర్సుత్త పర్పంచీకరణ యుగంలో తెలుగు బోధనను సమగర్తా దృషిట్ కోణంనుంచి చూడాలిస్
ఉంటుంది. తెలుగు బోధన అనన్ అంశానిన్ కేవలం తెలుగు సాహితయ్/భాషా బోధన అనన్ సంకుచిత
అరథ్ంలో గర్హించకూడదు.

సమగర్ శాసాత్ర్భివృదిధ్కి సమగర్ భాషాభివృదిధ్మాతర్మే మూలం అనన్
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మౌలికసూతార్నిన్ దృషిట్లో ఉంచుకొని మన భాషా వయ్వసథ్ను పటిషట్ పరచుకోడానికి ఇది మంచి తరుణం.
ఈ ఫలితాలనుసాధించగలిగే ఏకైక లక్షయ్ంతో పనిచేసే సమీకృత భాషాభివృదిధ్ వయ్వసథ్ నేటి అవసరం.
పైకి వేరేవ్రుగా కనిపిసుత్నాన్ – ఈ విషయాలనీన్ ఒక సమగర్ భాషాభివృదిధ్ పర్ణాళికలో భాగం.
దైనందిన జీవితానిన్ పర్భావితం చేసే సరవ్ వయ్వసథ్లకూ భాష అవసరం తపప్నిసరి. సరవ్ విషయాలనూ
మోసుకువచేచ్ది భాషే.

మౌఖిక, లిఖిత రూపాలలో భాష అందించగలిగే పర్యోజనాలను బాగా

వినియోగించుకోడానికి

తగిన

అవసరాలనిన్టినీ

ఇటువంటి

సమీకృత

వయ్వసథ్లు

మాతర్మే

తీరచ్గలుగుతాయి. సమగర్ సమాజ/దేశ అభివృదిధ్ని సూచించే అభివృదిధ్ సూచులు ఎనిన్ఉనాన్, సమగర్
భాషాభివృదిధ్సూచులు లేని సమాజాలు/దేశాలు ఎపుప్డూ వెనుకబడే ఉంటాయి.
ఒక శుదధ్ విజాఞ్న శాసాత్ర్నిన్ (pure science) అనయ్భాషలో చదువుకొనన్ విదాయ్రిథ్ తన మొదటి
భాష (మాతృభాష)లో ఆ విషయాలను/భావాలను బాగా నివేదించగలుగుతుంటే ఆ సమాజంలో సంవాద
పదధ్తులు బాగా వృదిధ్ చెందినటుట్ లెకక్. ఏ శాసత్రమైనా, అది ఏ భాషలో నేరుచ్కొనన్దైనా, తన భాషలో ఒక
వయ్కిత్ ఆవిషక్రించగలగాలి.

నిజానికి, జాఞ్నాభివృదిధ్ జరిగిన సమాజంలో మాటాల్డే భాషా, దానిని

(వెనువెంఠనే) వయ్కత్ంచేసే భాషా ఒకక్టే అయినపుడు ఆ సమాచార నివేదనలో సప్షాట్ధికయ్త ఉంటుంది.
ఇటువంటి సప్షట్తను భాషాంతరీకరించిన (translation) సందరాభ్లలో కూడా సంభావించగలిగినపుడే
మన భాషలు అభివృదిధ్ చెందినటుట్ లెకక్.

ఇందుకు తగిన సమానారథ్ పదజాలం దొరకనపుడు –

మూలభాషా పదానేన్ వాడి సంభాషణను నడుపుతుంటాం. అంటే- మన సమాజానికి కొతత్దైన భావానిన్
కొతత్ పదజాలంతో ఎదుటివారికి నివేదించడానికి ఉపయోగిసుత్నాన్మనన్మాట. ఇటువంటి మిశర్భాషణం
ఎవరికీ మాతృభాష కాదు. ఆశచ్రయ్కరంగా- మన దైనందిన వయ్వహారాలనీన్ ఈ మిశర్భాషతోనే ముడిపడి
ఉంటునాన్యి. ఇటువంటి భాషణందావ్రా - వయ్వహరత్ చెపిప్నది శోర్త విని అరథ్ం చేసుకొనన్దీ (లేదా చదివి
అరథ్ం చేసుకొనన్ది) ఏమిటి? ఈ రెంటి మధయ్ ఎటువంటి అరథ్సంబంధం ఉంది? అనన్ది పరిశీలించి
చూడండి- ఆశచ్రయ్కరమైన ఫలితాలు వెలుగుచూసాత్యి. మన భాషల బలం ఎంతో మన అనుభవంలోకి
వసుత్ంది.
మిశర్ భాషలో భావావిషక్రణ, భావ గర్హణం చాలా కషట్ం. కాబటిట్ వయ్వహరత్లు తమ మొదటి
భాషను నిరంతరం నవీకరించుకొంటుండాలి. ఇందుకు వయ్వహరత్లకు కావలసిన పరిజాఞ్నానిన్ సమీకృత
భాషా వయ్వసథ్లు అందించగలగాలి.

ఇటువంటి సంసక్రణలు మొదట విదాయ్రంగం నుంచి

ఆరంభమవావ్లి. పర్సుత్తం అమలులో ఉనన్ వివిధ సాథ్యుల తెలుగు వాచకాలను గమనించండి. అనేక
శాసాత్ర్లకు సంబంధించిన అంశాలు పాఠాలరూపంలో కనిపిసాత్యి. ఆయా శాసాత్ర్ల బోధనలో భాగం
చేయదగగ్ పాఠాలెనోన్ తెలుగు వాచకాలలో దరశ్నమిసాత్యి.

మాతృభాషలో ఆయా విషయాలను
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నేరిప్ంచాలనే ఆశయం మంచిదే కాని, ఇలా అమలు చేయడం మాతర్ం సరికాదు. ఆయా శాసాత్ర్ల,
విషయాల అభివృదిధ్కి సహకరించే భాషావనరులను పెంపొందించుకొనే కారయ్కర్మానిన్ ఇది ఆటంక
పరుసుత్ంది. సాహితయ్, భాషా బోధకులపై వారి అనుభవంలోలేని విషయాలను బోధించవలసిన అదనపు
భారానిన్ మోపుతుంది. అందువలల్, విధిగా ఒక సాథ్యివరకూ, అనిన్ విషయాలనూ (subjects) వారివారి
మొదటి భాషలలోనే వివిధ బోధనాంశాలలో నేరప్గలిగే విధంగా ఆయా వయ్వసథ్లు నవీకరింపబడాలి.
ఇందుకు- సాథ్యులకు అనుగుణమైన

విషయాలవారీ పదపటిట్కలను తయారుచేయడం అనన్ది ఒక

నిరంతర కారయ్కర్మంగా సాగాలి.
మరో పర్ధానమైన విషయానిన్ ఇకక్డ పర్సాత్వించి- ఈ వాయ్సానిన్ ముగిసాత్ను. అదిభాషాబోధనలోనూ, వివిధ శాసాత్ర్ల బోధనలోనూ సాంకేతిక పరిజాఞ్నానిన్ వినియోగించుకోడంలో మన
వెనుకబాటుకు సంబంధించినది.

సంగణకాలు (computers) వినియోగంలోకి వచాచ్క, సంవాద

పదధ్తులలో (communication systems) అనేకమైన మారుప్లొచాచ్యి.

సంగణక ఆధారిత

(computer based), అంతరాజ్ల ఆధారిత (internet based) సమాంతర తరగతుల నిరవ్హణ
ఇపుప్టికే వినియోగంలో ఉంది. సాథ్యులకు అనుగుణమైన పదధ్తిలో వీటివినియోగానిన్ అందుకోడంపై
మన విదాయ్వయ్వసథ్ దృషిట్సారించడం తక్షణావసరం.

ఈ యుగ బలాలను అందుకోడంలో మన

వెనుకబాటు ముందు తరాలకు మంచి సంకేతాలను ఇవవ్దు. పైగా- ఈ తరం బలహీనతలను రాబోయే
తరాలలో బలంగా చాటుతుంది. ఈ అనావశయ్కమైన, అవాంచితమైన అపపర్థనుంచి గటెట్కాక్లంటేవిసత్ృత పర్యోజనాలను అందించగలిగే సమీకృత భాషావయ్వసథ్ల ఏరాప్టు తపప్నిసరి. ఇందుకోసం వివిధ
సాథ్యులలో ఇపప్టికే పనిచేసుత్నన్ నిపుణుల సలహాలను, మారగ్దరశ్కానిన్ పొందే అవకాశం అదృషట్వశాతూత్
మన సమాజం కలిగి ఉంది.
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5. భాష: పర్ పంచీకరణ, సాథ్నికీకరణ,
పర్ పంచసాథ్నికీకరణల సంబంధం
పతర్ శీరిష్కలోని పర్పంచీకరణ అనన్ మాటను globalization అనన్ అరథ్ంలోనూ, సాథ్నికీకరణ
అనన్మాటను localization అనన్ అరథ్ంలోనూ, పర్పంచసాథ్నికీకరణ అనన్ మాటను glocalization
అనన్ అరథ్ంలోనూ వాడుతునాన్ను.
Globalization, localization అనన్ రెండు మాటల సంకర పదం glocalization. ఈ
పదం విశవ్వాయ్పత్ంగా అనేక రంగాలలో గత కొంత కాలంగా వాడుకలో ఉంది. పర్పంచీకరణ,
సాథ్నికీకరణల కలగలపు లక్షణాలను పర్పంచసాథ్నికీకరణ పర్తిబింబిసుత్ంది. పర్పంచంలోని పర్తి దేశమూ,
సమాజమూ దీనికి ఉదాహరణలే!
పర్పంచీకరణకు విరుగుడుగా ఆయా దేశాలలో, సమాజాలలో సాథ్నికీకరణ వేళూళ్నుకొనన్దిఅనన్ది పర్పంచవాయ్పత్ంగా ఈ పర్కిర్యను అధయ్యనం చేసుత్నన్వారి అవగాహన. విశవ్వాయ్పత్ంగా నివశిసుత్నన్
పర్జలలోని - సీవ్య మూల శోధనాకాంక్షనుంచి బయలుదేరిన “సాథ్నికీకరణ” అనే ఈ అపర్కటిత
ఉదయ్మంలో వసూత్తప్తిత్,

ఆరిథ్క,

రాజకీయ... తదితర వయ్వసథ్లలో/రంగాలలో వసుత్నన్ మారుప్లను

గమనించడం ఒక ఆసకిత్కరమైన అంశం. ఈ నేపథయ్ంలో- ఆయా సమాజాల అంతర-బాహిర
వయ్వసథ్లను నడిపిసుత్నన్ భాషలను పర్తేయ్కంగా అధయ్యనం చేయవలసన అవసరం ఉంది. ఈ దృషిట్కోణం
నుంచి పైన పేరొక్నన్ పర్పంచ సాథ్నికీకరణను అవగాహనకు తెచుచ్కోవలసిన ఆవశయ్కతను పర్సుత్త పతర్ం
వివరిసుత్ంది.

1. పరిచయం
మనిషి ఆలోచనా విధానానిన్, దైనందిన జీవితానిన్ అమితంగా పర్భావితం చేసుత్నన్ అనేకాంశాలకు
మూలపాదుగా ఉనన్ కాలంలో మనం ఉనాన్ం.

గడచిన అనేక శతాబాద్ల కాలంతో పోలిచ్నపుడు

ఈ మారుప్ను పర్సుత్తం సప్షట్ంగా గురిత్ంచగలం. పర్పంచ నాగరికతలు విలసిలల్న కాలంనుంచీ
పర్పంచీకరణపర్కిర్య ఆరంభమయియ్ందని నిరూపించే పర్యతన్ం అంతరాజ్తీయంగా జరుగతునన్ది.
“వసుధైక కుటుంబ” భావన మనకు ఎపప్టినుంచో ఉందని చెబుతూ సమనవ్యించే పర్యతాన్లూ
జరిగాయి. పర్సుత్త పతర్ంలో 1960 దశాబిద్ తరువాత పర్పంచీకరణ పర్కిర్యను మాతర్మే – అందునా
భాషల కోణంనుంచి మాతర్మే – పరిశీలించి ఆ వివరాలను తెలపడానికి పరిమితమవుతునాన్ను.
ఈ పర్భావాలకు కారణమవుతునన్ పర్పంచీకరణ (globalization), సాథ్నికీకరణ (localization),
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పర్పంచసాథ్నికీకరణ (glocalization) లను భాషల దృషిట్కోణం నుంచి పర్తేయ్కంగా అధయ్యనం
చేయవలసిన ఆవశయ్కత ఉంది.
1960

తరువాతి

కాలంలో

తీసుకొనిరావడం

అనన్

పర్ధానమైన

1930పార్ంతంలో

-

మొదటిసారిగా

విశవ్వాయ్పత్ఆరిథ్క
అంశంతో

వయ్వసథ్లలో

వెలుగుచూసిన

పర్పంచవాయ్పత్ంగా

విదాయ్

విపల్వాతమ్కమైన
పర్పంచీకరణ,
వయ్వసథ్లో

మారుప్లు

నిజానికి

–

మారుప్లకోసం

పర్తిపాదింపబడింది. మనిషి వయ్కిత్గత పర్తిభను నిరూపించుకోడంలోనూ/ వినియోగించుకోడం లోనూ
ఎదురయేయ్ పరిథులను చెరిపివేసే లక్షయ్ంతో వేళూళ్నుకొనన్ పర్పంచీకరణ అనన్ భావన 60, 70 దశకాలలో
ఆరిథ్క

వయ్వసథ్లలో

మారుప్లను

పర్పంచీకరణ=globalization,

తెచేచ్

వృదిధ్

సూతర్ంగా
సాథ్నికీకరణ

సంకుచిత

పరిథిలో

సిథ్రపడింది.

=localization,

పర్పంచసాథ్నికీకరణ=glocalizationఅనన్వి కేవలం తులయ్రూపాలు మాతర్మే కావు. కొనిన్ సందరాభ్లలో
ఇవి భావనలు (concepts). ఇంకొనిన్ సందరాభ్లలో ఇవి అభివృదిధ్ సూతార్లు. చాలా వయ్వసథ్లలో ఇవి
వృదిధ్ సిదాధ్ంతాలు.

అనిన్టినీ మించి – ఇవి అతయ్ంత వాయ్ఖాయ్నాపేకాష్లు. ఈ భావనల, సూతార్ల,

సిదాధ్ంతాల కోణంనుంచే మనం పర్పంచ సమాజాలను, వాటి అంతరివ్భాగాలను, వయ్వసథ్లను అరథ్ం
చేసికోవలసి ఉంటుంది.
పర్పంచీకరణ పర్కిర్య, దాని అనువరత్న నైజంవలల్ బహురూపాలలో దరశ్నం ఇసుత్ంది. దీని
దావ్రా60, 70, 80, 90 దశకాలలో మానవాళి పొందిన ఫలితాలకు 20వ శతాబిద్ చివరి దశకంలోఅంటే, 90వ దశకంలో పొందిన ఫలితాలకు గురిత్ంచదగిన వైరుధయ్ం ఉంది. ఆశచ్రయ్కరంగాఅపుప్డపుప్డే ఆయా సమాజాలలోని పర్జలకు ఏరప్డిన కొతత్ అనుభవాలు పర్పంచీకరణ పటల్
అంతకుముందు తమకు ఉనన్ భావాలను తారుమారుచేశాయి. ఫలితంగా భావాలలో, వేష-భాషలలో
వైరుధాయ్లు ఏరప్డాడ్యి. పర్పంచ దేశాలనిన్టా పర్తేయ్కంగా వేరుచేసి చూపించలేని ఒక పర్తేయ్క లోకం
రూపుదిదుద్కొంది.

ఈ కొతత్ లోకం సరవ్ విషయాలలోనూ పర్పంచ సాథ్నికీకరణను(glocalization)

పర్తిఫలిసోత్ంది. ఫలితంగా, పర్పంచవాయ్పత్ంగా సంవాద పదధ్తులలో(communication systems),
విదాయ్ వయ్వసథ్లో అనేక మారుప్లు కలుగుతునాన్యి. సమాజ ఉపరితల నిరామ్ణంలోనూ, అంతరంగ
నిరామ్ణంలోనూ అతయ్ంత సహజం అనిపించేలా జరుగుతునన్ ఈ పెను మారుప్ల కారణంగా,
పర్పంచభాషల సిథ్తి గతులను ఎలా మారుతునాన్యనన్ది పర్ధానంగా చరిచ్ంచవలసిన విషయం. సమాజ
ఉపరితల నిరామ్ణంలోనూ, అంతరంగ నిరామ్ణంలోనూ భాషలకు ఘనిషఠ్మైన సంబంధం ఉంది. ఈ
నేపథాయ్ల దృషిట్కోణంనుంచి మన భాషలకు సంబంధించిన చరచ్ మన సమాజాలలో జరగిన దాఖలాలు
తకుక్వ.

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 15:7 July 2015
Bubhutsa - An Anthology of Essays on Telugu Language. By Dr. Pammi Pavan Kumar

Page 39

2. భాషల కోణంనుంచి పర్పంచీకరణ, సాథ్నికీకరణపర్పంచసాథ్నికీకరణలను అరథ్ం చేసికోడం:
పర్పంచ దేశాలను మారెక్ట కేందీర్కృత వయ్వసథ్గా చూడడం అనన్ది – అభివృదిధ్ చెందిన దేశాల
దృషిట్ కోణం. అభివృదిధ్ చెందుతునన్ దేశాలు అభివృదిధ్ చెందిన దేశాల నకళుళ్గా మారడానికి కావలసిన
బహురూప వయ్వసథ్లను రూపొందించుకోడం అనన్ది ఆశచ్రయ్కరమైన నిజం. వీటి మధయ్ తరక్సహమైన
సేతువు నిరిమ్ంచడానికి కావలసిన కృషి ఒక కర్మపదధ్తిలో వయ్వసాథ్పరంగా ఇంకా మన సమాజాలలో
ఏరప్డలేదు. మనముందునన్ తరాలకు లేని వసుత్ సౌకరాయ్లను మనం పొందగలగడంలోని ఆనందానిన్
పొందగలుగుతునాన్మేగాని, వాటివెంటపడి వసుత్నన్ భావనల, సూతార్ల, సిదాధ్ంతాల రహసాయ్లను
సంభావించలేకపోతునాన్ం.
పర్పంచం ఒక కుగార్మంగా మారిందని లేదా పర్పంచీకరణ యుగంలో మనమంతా
నివశిసుత్నాన్మనన్ది ఎంత నిజమో, ఈ కుగార్మ/యుగ లక్షణాలను ఆయా సమాజాలలోని పర్జలు బాగా
అవగాహనకు తెచుచ్కోలేదనన్దికూడా అంతే నిజం.

ఏకధుర్వ పర్పంచంగా కనిపిసుత్నన్ పర్సుత్త

పర్పంచంలోని, భినన్ధుర్వ లక్షణాలను జాగర్తత్గా గమనించి భవిషయ్తుత్ను దిదిద్ తీరుచ్కొంటునన్ దేశాలు
బహు తకుక్వ. వీటనిన్టికీ భాషలతో సంబంధం ఉంది. పదే పదే మనం చెపుప్కొంటునన్ అరిథ్కాభివృదిధ్,
వసూత్తప్తిత్, పారిశార్మికరణ మొదలైన వయ్వసథ్లను పటిట్ నడిపిసుత్నన్ జాఞ్నం వెలుగుచూసుత్నన్ది భాషల
దావ్రానే! ఏ ఏ భాషల దావ్రా పర్పంచం వీటిని సంభావించగలుగునన్ది? ఏ ఏ భాషలతో అది బాగా
సంగమిసుత్నన్ది? లేదా ఏ ఏ భాషలను తనలో సంగమింపజేసుకొంటునన్ది అనన్ది ఇకక్డ కీలకం.
భాష-వయ్వహరత్ల సంఖయ్ అనన్ అంశాల ఆధారంగా, నేడు పర్పంచవాయ్పత్ంగా 845మిలియనల్
వయ్వహరత్లతో మాండరిన(చైనీస) మొదటిసాథ్నంలో ఉంది. తరువాతి సాథ్నం సాప్నిషది. ఈ భాషకు
329మిలియనల్ వయ్వహరత్లు ఉనాన్రు. ఇంగిల్ష 328 మిలియనల్మంది వయ్వహరత్లతో మూడోసాథ్నంలో
ఉంది. అయితే, పర్పంచవాయ్పత్ంగా మూడోవంతు పర్జలకు రెండో పర్ధాన భాష హోదాతో ఇంగిల్ష ఎకుక్వ దేశాలలో వాడుకలో ఉంది. ఇది ఆ భాషకు, ఆ భాష మొదటి భాషగా వాడుకలో ఉనన్ దేశాలకు
బాగా కలిసి వచేచ్ అంశం. ఈ విషయానిన్ పర్పంచసాథ్నికీకరణతో ముడిపెటిట్ చూడండి – భావజాల
వాయ్పిత్కి భాషలను ఉపయోగించుకోదగగ్ కొతత్ అంశాలు మన అనుభవంలోకి వసాత్యి. ఈ విషయాలను
బహుకోణీయ దృషిట్తో అధయ్యనం చేయవలసిన అవసరం ఉంది.
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3. పర్పంచీకరణ, సాథ్నికీకరణ-పర్పంచసాథ్నికీకరణ:
భాషావయ్వహారంలో కలుగుతునన్ మారుప్లు:
పర్పంచ విదాయ్ రంగంలో మారుప్లకు ఉదేద్శించిన అభివృదిధ్ సూతర్ం ఆరిథ్క రంగాలను
పర్భావితం చేసే అంశంగా ఎదిగి పర్పంచ ముఖ చితార్నిన్ మారిచ్వేయడమనన్ది ఆశచ్రయ్కరమైన నిజం.
ఆదాన పర్దానాలకు భాషా శాసత్రవేతత్లు ఇచిచ్న కారణాలను అధిగమించి భాషల వాడుకలో మారుప్లు
కలిగాయి. ఆవశయ్కతాపూరణం అనన్ ఒకక్ లక్షణానిన్ వరిత్ంపజేసుకొని విదాయ్రంగం మొతత్ంలో అనేక
మారుప్లు కలుగుతునాన్యి. ఫలితంగా- పర్పంచంలోని పర్జారంజక భాషే(popular language)
బోధనాభాషగా సిథ్రపడుతోంది. భాషా జాఞ్నానిన్ అందించే బోధనాంశాలు, సాంఘిక శాసాత్ర్ల జాఞ్నానిన్
అందించే బోధనాంశాలు, విజాఞ్న/సాంకేతిక శాసాత్ర్ల జాఞ్నానిన్అందించే బోధనాంశాలు... అనిన్టా
ఈ పర్జారంజక భాషే వేళూళ్నుకొంటునన్ది.
పర్జారంజక భాష(popular language)విషయంలో గురిత్ంచవలసిన విషయం ఏమంటేసజాతీయ/భాషా కుటుంబాలలోని భాషల మధయ్ వినిమయం చెదిరిపోవడం.

పొరుగు భాషలతో

సంగమం ఎకుక్వ కావడం. సథ్ల, కాల ఆవధులను అధిగమించి తయారవుతునన్ ఈ పర్జారంజక
భాషదావ్రా వయ్కత్మవుతునన్ సమిమ్శర్ భాషా లక్షణాలను భాషా శాసత్ర దృకప్థంతో అధయ్యనం చేయవలసిన
అవసరం ఉంది.

ఆయా భాషలలో కలుగుతునన్ ఈ మారుప్లను అధయ్యనంచేసి, వాటి వాడకంలో

వసుత్నన్ నూతన పదధ్తులను కర్మబదధ్ం చేయగలిగే వయ్వసథ్లను ఏరాప్టు చేసుకోకపోతే, భవిషయ్తుత్లో భాషా కుటుంబ విభజన సూతార్లను పునసస్మీకిష్ంచుకోవలసిన అవసరం కలగవచుచ్.

4. సంసక్రణలు విదాయ్రంగంతో పార్రంభం కావాలి
అనేక సాథ్యులుగా విభజించుకొనన్ మన విదాయ్ వయ్వసథ్లోని భినన్ రూపాలమధయ్ సహేతుకమైన
బంధానిన్ ఏరప్రుచ్కోవలసిఉంది.

ఆరిథ్క, వసూత్తప్తిత్ వయ్వసథ్లకు ఉనన్టుట్గానే భాషలకుకూడా

వృదిధ్సూచులు ఏరాప్టు చేసుకోవాలి. తమతమ వయ్కిత్గత దేశ వృదిధ్ సూచులను పర్భావితం చేయగలిగేవిగా
భాషలను పరిగణించకపోతే వచేచ్ అనరాథ్లు అనంతం. అభివృదిధ్ చెందిన దేశాలుగా మనం
చెపుప్కొంటునన్ దేశాలలో ఈ ముఖంగా దిదుద్బాటు చరయ్లు ఇపప్టికే పార్రంభమయాయ్యి.
అమెరికా వంటి కొనిన్ దేశాలలో అంతటా ఆంగల్ భాషా వయ్వహారమేఉనాన్, తమదేశ
భవిషయ్దవసరాలను దృషిట్లో ఉంచుకొని విదేశీ భాషలను నేరుచ్కొనేలా కొతత్ తరానిన్ పోర్తస్హించడం
ఇందుకు తగిన ఉదాహరణగా పేరొక్నవచుచ్. దకిష్ణాసియా భాషలతోపాటు జపనీస, చైనీస(మాండరిన)
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తదితర భాషలను ఉనన్త సాథ్యులలో విధిగా నేరుచ్కోవాలనే నిబంధన ఇపుప్డు అమెరికాలోని ముఖయ్
రాషాట్ర్లలో అమలవుతోంది. ఈ భాషలనిన్టినీ ఒకే చోట నేరప్గలిగే విదాయ్లయాలు అమెరికాలో అనేకం
ఉనాన్యి. వివిధ భాషలతోపాటు, వివిధ బోధనాంశాలనుకూడా సాథ్నిక భాషలలో/మన మాతృభాషలలో
బోధించగలిగే భాషా వనరులను వృదిధ్చేసికోవాలి.

ఇటువంటి సమీకృత భాషా బోధన కేందార్లను

ఏరాప్టుచేసుకోడంలో బహుభాషా వయ్వహార పార్ంతమైన మన దేశంలోని విదాయ్లయాలు వెనుకబడి
ఉండడం గమనించి దిదుద్బాటుచరయ్లు మొదలుపెటాట్లి.

5. సమీకృత భాషావయ్వసథ్ల ఏరాప్టు తక్షణావసరం
వివిధ శాఖలుగా, సాథ్యులుగా విభజించబడడ్ మన విదాయ్వయ్వసథ్ను పుషిట్మంతం చేయడానికి
సమీకృత భాషా వయ్వసథ్లను ఏరాప్టు చేసికోవడం ఇపప్టి తపప్నిసరి అవసరం. భౌగోళికంగా
వేలకిలోమీటరల్లో విసత్రించిఉనన్ తెలుగువయ్వహార పార్ంతానేన్ ఉదాహరణగా తీసికోండి.

అనిన్

పార్ంతాలలోని భాషలోని వైవిధాయ్నిన్ పటిట్ చూపగలిగే వెసులుబాటు ఉనన్ వయ్వసథ్ మనకు లేదు. జిలాల్లు,
మండలాలు... వంటి అంతరివ్భాగాలలో వాడుకలో ఉనన్ మౌఖిక భాషా వయ్వహారానిన్ “రికారుడ్” చేసిన
సందరాభ్లు తకుక్వ. మాండలికాల సేకరణపేరుతో ఇటువంటి పర్యతన్ం కొంత జరిగినా ఇంకా
జరగవలసింది చాలా ఉంది.
కేష్తర్సాథ్యిలో వాడుకలో ఉనన్ పదజాలం బోధనకు పనికిరాదనన్భావం మారాలి. జనరంజక
(popular) భాషలోనే అనిన్ బోధనాంశాలను బోధించే సాథ్యినుంచి విదాయ్రంగం తనదైన,
సీవ్యభావావిషక్రణకు అనుగుణంగా ఉండే పదజాలానిన్/భాషను వృదిధ్ చేసికొనే కారయ్కర్మానిన్ తక్షణం
పార్రంభించాలి.
పాలనలో సౌలభయ్ంకోసం వివిధ శాఖలుగా పర్భుతవ్ యంతార్గాలను విభజించుకొనన్టేట్,
వీటనిన్టినీ పటిట్ నడిపిసుత్నన్ భాషావనరుల వృదిధ్కి సమీకృత భాషావయ్వసథ్లను ఏరాప్టుచేసికోవాలసిన
అవసరం ఉంది. కేవలం, దైనందిన వయ్వహారాలను నడపడానికి మాతర్మేకాక, భవిషయ్దారిథ్క వయ్వసథ్లను
నియంతిర్ంచే దిశలోనూ, దేశ భదర్తా విషయంలోనూ భాషలను కీలకాంశాలుగా పరిగణించే తెలివిడి
మన సమాజాలలో పాదుకోవలసి ఉంది.
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6. భాషా బోధనలో సంగణక అనువరత్ నలు
పర్సుత్త పర్పంచంలో సంగణక అనువరత్నలను ఉపయోగించని రంగం లేదు. విదాయ్వయ్వసథ్లో
సంగణక అనువరత్నలు చాలాకాలం కిర్తమే ఆరంభమైనా వివిధ సాథ్యిల అవసరాలను తీరచ్డంలో ఇంకా
కొంత

వెనుకబాటు

కనిపిసుత్ంది.

ఉనన్త

విదయ్లో

సంగణక

అనువరత్నలు

విసత్ృతంగా

ఉపయోగపడుతునాన్యి. పార్థమిక, మాధయ్మిక, ఉనన్త తరగతులవారికి అనుగుణమైన సంగణక
అనువరత్నలను రూపొందిచడంలో మనం కొంత వెనుకబడే ఉనాన్ం.
వివిధ సాథ్యిలకు భాషా బోధనలోను, వివిధ విషయాల (సబెజ్కట్స్) బోధనలోను సంగణక
అనువరత్నలను రూపొందించుకోవాలిస్న ఆవశయ్కతను ఈ పతర్ంలో చరిచ్ంచడం జరుగుతుంది. సంగణక
ఆధారిత బోధన అభయ్సన కారయ్కలాపాలు పర్భావవంతమైన ఫలితాలు ఇసాత్యి. అనిన్టినీమించి సంగణక
అనువరత్నలు సమాహార బోధన వనరుగా ఉపయోగపడుతూ కొతత్ తరానికి అనుగుణమైన విదాయ్బోధనను
అందిచడంలో సహకరిసాత్యి.
ఇపప్టికే రూపొందించిన సంగణక అనువరత్నలను వాడడంలో మన పాఠశాలలు ఎకక్డ
ఉనాన్యనన్దానిని కేష్తర్సాథ్యి పరిశీలన దావ్రా గురిత్ంచడం జరిగింది. కేష్తర్సాథ్యి పరయ్టనలో లభించిన
సమాచారానికి సంబంధించిన రేఖామాతర్మైన వివరాలు ఈ పతర్ంలో ఉనాన్యి. సంగణక అనువరత్నల
దావ్రా బోధించేటపుప్డు ఎదురయేయ్ సమసయ్లను గురిత్సూత్నే కొనిన్ పరిషాక్ర మారాగ్లను కూడా
ఈ పతర్ంలో ఇవవ్డం జరిగింది.

1.విదాయ్ పార్ముఖయ్త సాంకేతికపరమైన మారుప్లు
జీవితానిన్ సమగర్ దృషిట్తో చూడగల పరిపూరణ్ మానవుడిని సృషిట్ంచడమే విదయ్ యొకక్
మహోనన్తమైన కరత్వయ్ం. అయితే; ఆధునిక విదాయ్విధానం పిలల్లు తమంతటతామే ఒక వయ్కిత్తవ్ం
సంతరించుకునేలా పోర్తస్హించాలని, ఎంతో సృజనాతమ్కమైనవారిగా తయారు చేయాలని తలపోసోత్ంది.
మారుతునన్ కాలానిన్ అనుసరించి విదాయ్బోధనలో సంగణకాలు కీలక పాతర్ వహిసుత్నాన్యి. దేశ పర్గతికి
మూలసథ్ంభంగా నిలిచేది శాసత్ర సాంకేతిక రంగం. దీని ఎదుగుదలను నిరేద్శించేది ఆ దేశ విదాయ్విధానం.
శాసత్ర సాంకేతిక రంగం పటిషట్ంగా ఉండేందుకు అవసరమైన పునాదిని విదాయ్రంగం దావ్రా సాధించాలి.
ఆధునిక విజాఞ్నం సాధించిన అదుభ్తమైన సృషిట్ సంగణకం. ఇది మిగతా యంతార్లవలెకాక
మన ఆలోచనల ననుసరిసూత్, సంకిల్షట్ సమాచార నిధులతో సంపరాక్నిన్ కలిగిఉంటూ పనిచేసుత్ంది. అధిక
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వేగం,

ఖచిచ్తతవ్ం,

అధిక

సామరథ్య్ం

మొదలైన

లక్షణాలను

కలిగి

అనిన్

రంగాలలోనూ

ఉపయోగపడుతుంది. వాటి సమగార్భివృదిధ్కి దోహదపడుతోంది. అలాగే సంగణకం మన విదాయ్రంగంలో
కూడా పర్వేశించి అనేక రకాలుగా ఉపయోగపడుతోంది.
సాంకేతిక రంగంలో సంగణకం విపల్వాతమ్కమైన మారుప్లు తీసుకవచిచ్ంది. విదాయ్సాథ్యి,
విషయం, బోధనాపదధ్తి, అభయ్సనసాథ్యి మొదలైన అంశాలవారీగా విదాయ్వసరాలను తీరచ్గల యంతర్ంగా
సంగణకం అందుబాటులోకి వచిచ్ంది.
భారతదేశంలో విదాయ్బోధన గురుకుల పదధ్తిలో పార్రంభమైంది. ఆధునిక విదాయ్విధానంలో
వచిచ్న అనేక మారుప్లకు శాసాత్ర్ల వికసనం కూడా ఒక కారణం. మారుతునన్ కాలానికి అనుగుణంగా
విదాయ్బోధనలో మారుప్ తీసుకురావాలనే ధేయ్యంతో పర్భుతవ్ పాఠశాలలోల్ సంగణకం దావ్రా బోధించడం
జరుగుతోంది. పర్సుత్తం విదాయ్విధానంలో సంగణకం దావ్రా భాషాబోధన ఏ విధంగా జరుగుతుందో
కేష్తర్సాథ్యి సమాచారం ఆధారంగా వివరిసాత్ం.

2. పాఠశాల విదాయ్బోధనలో సంగణకాల వాడకం
మారుతునన్ కాలానికి అనుగుణంగా సాంకేతిక విజాఞ్నానీన్, ఉపకరణాలనూ సమంగా
అభివృదిధ్ చేసుకోకపోతే వెనుకబడిపోవడం ఖాయం. కాబటిట్; ఆధునిక ఉపకరణాల వినియోగ సామరాథ్య్నిన్
గరిషఠ్ంగా ఉపయోగించుకోలేకపోయినపుడు, ఇంత అభివృదిధ్ చెందిన శాసత్ర విజాఞ్నం నిరరథ్కం.
పర్సుత్తం పర్భుతవ్ం పాఠశాలలోల్ కొనిన్ంటిలో మాతర్మే సంగణకానిన్ ఉపయోగించి బోధించే
పదధ్తిని అవలంబిసుత్నాన్రు. ఇలా బోధించే పాఠశాలల సంఖయ్ చాలా తకుక్వ. అభివృదిధ్ చెందిన
పార్ంతాలలోనే సంగణకం ఉపయోగించి భాషను బోధించడం చాలా తకుక్వ. అటువంటపుడు
మారుమూల పర్దేశాలలో దీనిని ఆశించలేం.
సంగణకానిన్ ఉపయోగించి విదాయ్బోధన జరిపే పాఠశాలలోల్, ముందుగా సాధారణ తరగతి
బోధనానంతరం సంగణకం దావ్రా బోధన జరుగుతుంది. ఇది తరగతిగది బోధనకు ఎంతగానో
ఉపయోగపడుతుంది.

పార్థమిక సాథ్యిలో ఈ సంగణకం దావ్రా భాషాబోధనను గమనిసేత్

ఉదాహరణకు; వరణ్మాలను బోధించే సమయంలో ముందుగా కొనిన్ రోజులు తరగతిలో వరణ్మాలను
నేరిప్సాత్రు. ఆ తరువాత సంగణకంలో సి.డి. ల రూపంలో పొందుపరిచ్న వరణ్మాలను కీర్డా పదధ్తిలో
బోధిసాత్రు. ఈ 'వరణ్మాల' బోధనను మరింత బలపరచడానికి అక్షరాలను పాటల రూపంలో కదిలే
చితార్ల దావ్రా రూపొందించి పిలల్లకు చూపిసుత్నాన్రు.
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ఉదాహరణకు: వరణ్మాల నేరేప్ సందరభ్ంలోఅ - అమమ్ మాట తియయ్న
ఆ - ఆవుపాలు తెలల్న
ఇ - ఇటుక గోడ మందము
ఈ - ఈల పాట విందము
ఇలా అనిపిసూత్, సంబంధ చితార్లను చూపించడం దావ్రా పిలల్లోల్ ఆయా వసుత్వులకు, విషయాలకు
సంబంధించిన విషయ పరిజాఞ్నానిన్ కలిప్ంచడం జరుగుతోంది.
పిలల్లు నితయ్ం చూసే జంతువులు, పకుష్లను కదిలేచితార్ల రూపంలో ఆడిసూత్ భాషాంశాలను
బోధించడం జరుగుతోంది.
ఉదాహరణకు:
చిలుక-ఎగురుతుంది
పండు – పడుతుంది
చిలుక ఏం చేసుత్ంది? అని పర్శిన్సూత్, సంగణకంలో 'పడుతుంది' అనన్ పదంపై నొకిక్తే 'అది
తపుప్'అనే సూచనను ఇసుత్ంది. మనం సరియైన సమాధానం సూచించేవరకు 'అది తపుప్' అంటూ మళీళ్
పర్యతిన్ంచమని చెపుత్ంది. చివరకు ‘చిలుక ఎగురుతుంది’ అనే సమాధానం సాధించేవరకూ ఈ
కృతాయ్ధార బోధన, అభాయ్సం కొనసాగుతాయి.

ఈ విధమైన కారయ్కర్మాల దావ్రా పర్భావవంతంగా

బోధన జరుగుతోంది.
మన సంసక్ృతి, సంపర్దాయాలను బోధించడానికి, అనేక విషయాలను తెలపడానికి సి.డి. లను
రూపొందిచి వారికి అవగాహనను కలిప్సుత్నాన్రు. 'జానపద సంపద' అనే అంశంలో పలెల్ వాతావరణానిన్
చూపించడం జరిగింది.
ఉపాధాయ్యుడు ఎంత పండితుడైనా, ఎనిన్ పర్ణాళికలు రచించినా, ఎనిన్ పదధ్తులు పాటించినా
ఒకోక్సారి కొనిన్ కఠిన భావనలను విదాయ్రుథ్లకు చెపప్డం కషట్మయేయ్ సందరాభ్లు కనిపిసుత్నాన్యి.
ఉదాహరణకు:
సముదర్ం చూడనివారికి సముదార్నిన్ గురించి ఎంత వివరిసేత్ 'సముదర్ం' అనే భావనను
సమగర్ంగా గర్హించగలుగుతారు? ఈ అంశాలలో మన విదాయ్రుథ్లకు అందించే

విషయజాఞ్నం,

భాషాజాఞ్నం, భావన, సూతార్లు, లక్షణాలు మొదలైనవాటిని చకక్గా అవగాహనకు తేవడానికి
ఉపాధాయ్యుడికి ఈ సి. డి. లు ఉపయోగపడుతాయి.
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ఈ సి. డి. లలో పిలల్లు తమకు కావలసిన అంశానిన్ ఎంచుకునే వీలుంది. ఆ అంశం
అవగాహన అయేయ్ంతవరకు సమయానిన్ కేటాయించవచుచ్. సవ్యం అభాయ్సనకు అవకాశం ఇచేచ్లా
ఈ సి. డి. లు రూపొందించబడాడ్యి. తరగతిలో ఒకసారి బోధించిన విషయానిన్ విదాయ్రిథ్ మరలా
అధయ్యనం చేసుకునే వెసులుబాటు ఉంది.
కొనిన్ పాఠశాలలకు ఈ సి. డి. లను పర్భుతవ్ం సరఫరా చేసోత్ంది. కొనిన్ సి.డిలను "అజీం పేర్ంజీ
ఫౌండేషన" వంటి సవ్చచ్ంద సంసథ్లు రూపొందిసుత్నాన్యి. మరికొనిన్చోటల్ ఆ పాఠశాలలను దతత్త
తీసుకునన్ పైరవేట సంసథ్లే కావలసిన వనరులను సమకూరుసుత్నాన్రు. ఇలా రూపొందించబడిన సి. డి.
లలో కొనిన్ పిలల్ల పర్మేయంతో అభయ్సన కారయ్కలాపం సాగేవిధంగా ఉండగా, మరికొనిన్ పిలల్ల పర్మేయం
ఏమాతర్ం లేకుండా కేవలం చూడటానికి మాతర్మే పరిమితమయేయ్లా రూపొందించబడి ఉనాన్యి.

3. సంగణకం దావ్రా బోధన - ఉపయోగాలు
ఆధునిక యుగంలో సంగణకం వచిచ్న తరావ్త శాసత్ర సాంకేతిక రంగాలలో అభివృదిధ్
గుణాతమ్కమైన మారుప్ తీసుకుంది. దీనివలల్నే బోధనలోకూడా సంగణకం వినియోగంలోకి వచిచ్ంది.
మనిషి మనసులోని ఆలోచనలతో పురుడుపోసుకునన్ సంగణకం, మనిషి చేయలేని పనులను అతితకుక్వ
కాలంలో సునాయాసంగా చేయగలుగుతోంది. సంగణకం పర్మేయం విదాయ్రంగంలో కూడా పర్వేశించి
విదాయ్విలువలను, అతుయ్నన్త సాథ్యి పర్మాణాలను సాధించడంలో అతయ్ంత కీలక పాతర్ పోషిసోత్ంది.
నేడు పర్పంచవాయ్పత్ంగా ఎనోన్ 'డిజిటల పాఠాలు' తయారు చేయబడి భాషాబోధనను
సులభతరం చేసాయి. అపప్టివరకు ఉపాధాయ్యుల మౌఖికంగా జరిగిన బోధన నేడు సంగణకందావ్రా
నేరుచ్కునే వెసులుబాటు ఉంది. ఉపాధాయ్యుడికంటే సంగణకం దావ్రా జరిగే భాషాబోధనలో నూటికి
నూరు శాతం మెరుగైన ఫలితాలను విదాయ్రుథ్లు పొందుతారు.
బోధనను కొతత్ సాంకేతికతకు అనుగుణంగా మలచడం, ఒక పర్ణాళిక దావ్రా అమలు చేయడం,
అభివృదిధ్ చేయడం నేటి భాషా పరిసిథ్తుల దృషాట్య్ అతయ్వసరం. భాషాబోధనలో సంగణకానిన్
పర్వేశపెటట్డం దావ్రా మునుపు లేని వేగానీన్, నిరిద్షట్తనూ నేడు సాధించగలుగుతునాన్ం.
విదాయ్రుథ్లకు సంగణకం దావ్రా బోధించడంవలల్ అనేక లాభాలు కలుగుతాయి. సాంకేతిక
విజాఞ్నం పెరగడంవలల్ పాఠాయ్ంశాలలో ఉనన్ పరిమిత విషయాలనేకాక సమగర్మైన పరిజాఞ్నానిన్
పొందగలరు. సంగణకం దావ్రా బోధనాకారయ్కర్మానికీ, విదాయ్రిథ్కీ మధయ్ పరసప్ర అరథ్వంతమైన చరయ్,
పర్తిచరయ్లు ఏరప్డడానికి వీలవుతుంది. కొతత్దనంవలల్ విదాయ్రుథ్లలో పేర్రణ కలుగుతుంది. వాసత్వమైన
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అనుభూతి చెందుతారు. కాబటిట్ పిలల్లకు సంగణకంలో చూపించి బోధించడం దావ్రా సరైన పదధ్తిలో
అరథ్ం చేసుకోవడానికి, గురుత్ంచుకోవడానికి వీలవుతుంది.
విదాయ్రుథ్ల

సాథ్యి,

మానసిక

పరిణతినిబటిట్

భాషోపాధాయ్యుడు

భాషానైపుణాయ్లు

పెంపొందించాలిస్ ఉంటుంది. చినన్ పిలల్లకు ఆటలు, పాటలు అంటే ఇషట్ం. కాబటిట్ అందుకు
అనుగుణంగా కథలు చెపప్డం, శిశుగేయాలు, అభినయ గేయాలవంటివి వినిపించడంలాంటి కారయ్కర్మాల
దావ్రా వారిలో శర్వణ నైపుణయ్ం పెంపొందించవచుచ్. వీటిని సంగణకం దావ్రా నిరవ్హించవచుచ్.
మాటతోపాటు చితార్నిన్ జోడించడంవలన విదాయ్రుథ్లోల్ ఆసకిత్ని పెంపొందించవచుచ్.
పిలల్లకు శర్వణ నైపుణయ్ం అలవడిన తరావ్త పాఠశాలకు రావడం జరుగుతుంది. శర్వణం దావ్రా
భాషణం అలవడుతుంది. అనుకరణ దావ్రా భాషను నేరుచ్కుంటారు. అంటే ఆ పిలల్లు ఇంటోల్ పెదద్ల
ఉచాచ్రణను విని, భాషించడం జరుగుతుంది. కాబటిట్ పాఠశాలకు వచేచ్ విదాయ్రుథ్ల భాషణంలో తేడా
కనిపిసుత్ంది.

ఈ

తేడాలను ఉపాధాయ్యుడు

గమనించి

సరిచేయాలిస్న

అవసరం

ఉంటుంది.

భాషోపాధాయ్యుడు సరైన భాషను ఉపయోగిసూత్ ఉంటే విదాయ్రుథ్లు దానిని వింటూ తమ శర్వణ
నైపుణాయ్నిన్ పెంపొందించుకుంటూ మంచి భాషను నేరుచ్కుంటారు. ఉపాధాయ్యుడి ఉచాచ్రణ కొనిన్
సందరాభ్లలో వయ్తాయ్సాలు రావచుచ్. కాని సంగణకంలో నికిష్పత్ం చేసిన ఉచాచ్రణ ఎపుప్డూ ఒకే విధంగా
ఉంటుంది.
పిలల్లోల్ నైతిక భావాలను పెంపొదించడానికి వేమన, సుమతి శతకాలవంటి నీతిపదాయ్లనూ,
కరుణ, భకిత్ రసాలతో కూడిన పదాయ్లనూ, దేశభకిత్ గేయాలనూ, పాటలను పాడి విదాయ్రుథ్లకు
వినిపించాలి. ఉపాధాయ్యుడు పాడలేని సందరభ్ంలో ఆ లోటును సంగణక సహాయంతో తీరచ్వచుచ్.
పిలల్లోల్ విదాయ్బోధన సంగణకం దావ్రా చేయడంవలన వారు విదయ్పటల్ ఎకుక్వ ఆకరిష్తులయేయ్ అవకాశం
ఉంటుంది. ఎందుకంటే చినన్పిలల్లు అపుప్డే ఆటపాటల వయసునుండి పాఠశాలకు వసుత్ంటారు. కాబటిట్
వారిని ఆకటుట్కొనే విధంగా బొమమ్లు, ఆట పాటల రూపంలో విషయాలను బోధించడంవలల్ పాఠశాలకు
రావడానికి శర్దధ్ చూపుతారు.
సంగణకం ఉపయోగించి బోధించడం దావ్రా నేడు పర్పంచంలోని విషయాలను కూడా
తరగతిగదిలో చూపవచుచ్. ఆయావిషయాలలో, సంఘటనలలో నేరుగా విదాయ్రుథ్లను భాగసావ్ములను
చేయవచుచ్.

నేరుగా కలిగే అనుభవందావ్రా, అనుభూతులదావ్రా అభయ్సన కారయ్కలాపాలలో వేగం

హెచుచ్తుంది. నాణయ్త పెరుగుతుంది. నేరిచ్న అంశాలు దీరఘ్కాలం సమ్ృతిలో ఉండి, విదాయ్రిథ్కి ఉనన్త
తరగతుల అభయ్సనంలో ఎంతో సహకరిసాత్యి. విదాయ్రుథ్లకు సమగర్ మూరిత్మతవ్ం అలవడుతుంది.
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4. సమసయ్లు
భాషబోధనలో

సంగణకానిన్

ఉపయోగించడంవలన

చాలా

లాభాలునాన్,

వాటిని

ఉపయోగించుకోవడంలో మనం వెనుకబడే ఉనాన్ం. మచుచ్కు కొనిన్:
4.1 నేడు చాలా పాఠశాలలోల్ సంగణకాలు ఉనాన్ వాటిని ఉపయోగించగలిగిన బోధకులు లేక వాడే
పరిసిథ్తిలేకపోవడం.
4.2 అనిన్ పాఠశాలలోల్ విదాయ్రుథ్లు సంఖయ్కు సరిపడా సంగణకాలు అందుబాటులో లేకపోవడం.
4.3 సంగణక ఆధారంగా పాఠాయ్ంశాలను సి. డి. ల రూపంలో సరియైన నిపుణులచే తయారు చేసి, అనిన్
పాఠశాలలకు అందించకపోవడం.
4.4

సంగణకాల

నిరవ్హణకయేయ్

ఖరుచ్లకు

ఆరిధ్క

వనరులను

సమకూరచ్కపోవడం.

4.5 సంగణకం దావ్రా బోధనలో ఏయే తరగతులలో ఏయే పాఠయ్పర్ణాళికలు ఉండాలి? ఎలాంటి సాపట్
వేరుల్, ఉపకరణాలు కావాలి? మాతృభాషలో నేరుచ్కునే సౌకరయ్ం ఎలా ఉండాలి? ఎలాంటి పుసత్కాలు
కావాలి? ... వంటి అంశాలలో సప్షట్త లేకపోవడం. ఇటువంటి పరిసిథ్తులే ఉపాధాయ్యులకు ఇబబ్ందుల
ను పెంచుతునాన్యి. అలాగే పాఠశాలలోల్ మౌలిక వనరుల కొరత ఉంది. పార్జెకుట్లలోని పాఠాయ్ంశాలను
సంగణకం దావ్రా ఏ విధంగా సమనవ్యపరుచుకోవాలో పర్ణాళికలు లేవు.

5. రాదగిన మారుప్లు - సూచనలు
సంగణకం అనేది ఆయా విభాగాలలో విజాఞ్నానిన్ సంపాదించడానికీ, నలుగురికి పంచడానికి
ఒక శకిత్వంతమైన మాధయ్మం.
5.1 సమాచార రంగంలో వసుత్నన్ ఆధునిక సాంకేతిక పదధ్తులను గురించి ఎపప్టికపుప్డు
ఉపాధాయ్యులకు అవగాహన కలిగే విధంగా సంగణక శిక్షణ ఇవావ్లి.
5.2 పర్భుతవ్ం అనిన్ పాఠశాలలోల్ సంగణకం దావ్రా బోధనన పర్వేశపెటాట్లి.
5.3 పర్భుతవ్ పరయ్వేక్షణ తపప్నిసరిగా ఉండాలి. పాఠయ్పర్ణాళికలో సంగణక అనువరత్నలను కూడా ఒక
పాఠాయ్ంశంగా చేరాచ్లి.
5.4 సంగణకాల నిరవ్హణకయేయ్ ఖరుచ్లను ఎపప్టికపుప్డు పర్భుతవ్ం చెలిల్ంచాలి.
5.5 సంగణక ఆధారిత బోధనను నిరవ్హించుటకు పర్తి పాఠశాలలో పర్తేయ్క గదులను కేటాయించాలి.
5.6 సవ్యం అభయ్సనమునకు అవకాశం కలిపించేలా పాఠాయ్ంశాల సి. డి. లను రూపొందించాలి.
విదాయ్రుథ్లకు ముందుగా విదాయ్భాయ్సానికి కావాలిస్న సదుపాయాలను సమకూరిచ్న తరువాతనే
వీటిని పర్వేశపెడితే బాగుంటుంది. కానీ తోచిందే అమలు చేయాలనన్ తొందరపాటు పర్యాతాన్లు
సానుకూల ఫలితాలు ఇవవ్వు. కాబటిట్ ఆయా వయ్వసథ్లు లోతుగా ఆలోచించి, చరిచ్ంచి తగిన చరయ్లు
చేపటాట్లి.
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6. వివిధ సాథ్యులలో బోధనకు సంగణక అనువరత్నలను రూపొందించడం
పార్థమిక, మాధయ్మిక, ఉనన్త సాథ్యిలకు అనుగుణమైన సంగణక అనువరత్నలను శాసతరీయమైన
పదధ్తులను రూపొందించుకోవాలి. నలల్బలల్, ఛారుట్లు, ఫాల్ష కారుడ్లు, మటిట్, మైనపు బొమమ్లు
మొదలైనవాటిని ఏయే సాథ్యిలకు అనుగుణమైన భాషాబోధన వనరుగా ఉపయోగిసుత్నాన్మో మొదటగా
గురిత్ంచాలి. వీటి మూలాలను సంగణక అనువరత్నలోల్ భాగం చేయడంవలన ఏకకాలంలో అనేక
ఫలితాలను సాధించవచుచ్. తదావ్రా సంగణకానిన్ ఒక సమాహార బోధనోపకరణంగా మారచ్వచుచ్.
బోధనోపకరణాల తయారీ, వినియోగం మొదలగువాటిలో ఎదురయేయ్ కేష్తర్సాథ్యి పరిమితులను
అధిగమించవచుచ్.
సమాహార బోధనోపకరణంగా ఉనన్ సంగణక అనువరత్నలను వివిధ పార్ంతాలకు ఏకకాలంలో
పంపగలిగే వీలుంది. ఇందువలల్ ఎకక్డికకక్డ బోధనోపకరణాల తయారీ అనన్ సమసయ్ తొలగిపోతుంది.
సంగణక అనువరత్నలోల్ని బోధనోపకరణాల సాథ్యికి అనుగుణమైన భాష, కేష్తర్సాథ్యి భాషలదావ్రా
వివరించడం వలన బోధన, అభయ్సన కారయ్కలాపాలు ఉతాస్హాభరితమూ, పర్భావశీలమూ అవుతాయి.
బోధనోపకరణాలను వివిధ సాథ్యిలకు అనుగుణంగా ముందే సిదధ్ంచేసి పంపడం ఒక
వెసులుబాటు. దీనిని వినియోగంలోకి తెచుచ్కోవడంలో ఎదురయేయ్ పరిమితులను అంతరాజ్లం ఆధారంగా
అధిగమించవచుచ్. 1980 వ దశకంలో పర్పంచవాయ్పత్ంగా వాడుకలోకి వచిచ్న విశవ్వాయ్పత్జాలంలో ఉనన్
బహుముఖీనమైన సమాచారానిన్ బోధనలో వినియోగించుకోవచుచ్. సాథ్యికి అనుగుణమైన సమాచారానిన్
అంతరాజ్లంలోంచి ఎంపిక చేసుకొని వాటి వివరణలను, పర్యోజనాలను మన భాషలో విదాయ్రుథ్లకు
అందించవచుచ్. సథ్ల, కాల అవధులను అధిగమించే లక్షణమునన్ ఈ విధమైన సమాచారానిన్
వినియోగించుకుంటూనే మనమూ అటువంటి సమాచారానిన్ సృషిట్ంచి అంతరాజ్లంలో నికిష్పత్ం
చేయవచుచ్.
అంతరాజ్లంలో సమాచారానికి ఉనన్ అదనపు బలానిన్ మనం జాగర్తత్గా గురిత్ంచాలి.
అంతరాజ్లంలోని సమాచారమంతా "అధిపాఠ సంకేత భాష (హెచ.టి.ఎం.ఎల)"లో నిరంతరం
నవీకరణకు అనుగుణమైన పదధ్తిలో కలపబడి ఉంటుంది. దీనిదావ్రా వినియోగదారులు తమ కిషట్మొచిచ్న
సమాచారానిన్ క్షణాలోల్ పొందగలిగే అవకాశం ఉంటుంది.
తెలుగు వయ్వహార పార్ంతాలలోని అనిన్ పార్ంతాలకు ఏకకాలంలో పాఠయ్పుసత్కాలు పంపిణీ
చేయడం అతయ్ంత కషట్సాధయ్మైన పని. ఈ సమసయ్లను అధిగమించడానికి ఒక పర్భావవంతమైన
ఆకరంగా సంగణక అనువరత్నను వినియోగించుకొని నిరంతరం నవీకరణలకు అవకాశం ఉండే పాఠయ్
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పర్ణాళికను మనం తయారు చేసుకోవాలిస్ ఉంది. ఇందుకు సహకరించే సాంకేతిక పరిజాఞ్నం
అందుబాటులో ఉందనన్ విషయానిన్ విసమ్రించకూడదు.

7. ఉపయుకత్ గర్ంథాలు
7.1. ఉపేందర రెడిడ్, ఎన(సం.). 2002. పార్థమిక విదయ్. హైదరాబాద: తెలుగు అకాడమి.
7.2. వారన్ర, ఎస. ఎ. 2003 . టీచర. హైదరాబాద: పర్జాశకిత్ బుక హౌజ.
7.3 సరోజన, బి(సం.). 2002 తెలుగు బోధనాపదధ్తులు. హైదరాబాద: తెలుగు అకాడమి.
7.4. సాంబమూరిత్, డి. 1999. తెలుగు బోధనాపదధ్తులు. హైదరాబాద: నీల కమల
పబిల్కేషనస్.

7.2. పరిశోధన పతర్ం
పవన కుమార, పమిమ్. 2011 " తెలుగు భాషాభివృదిధ్: సంగణక ఆధారిత పాఠయ్ పర్ణాళిక
ఆవశయ్కత " (వాయ్సం) " తెలుగు పునన్మి ". విజయవాడ: కృషాణ్జిలాల్ రచయితల సంఘం
(పుటలు 603-606)
7.3. ఈ పతర్ంలో ఉపయోగించిన కేష్తర్సాథ్యి సమాచారం కింద సూచించిన పాఠశాలలనుండి
సేకరించబడింది. ఈ పాఠశాలలనిన్ రంగారెడిడ్ జిలాల్ పరిధిలో ఉనాన్యి.
7.3.1. ఆంధర్పర్దేశ సాంఘిక సంకేష్మ గురుకుల పాఠశాల (బాలికలు) గార్: గౌలిదొడిడ్, మం:
శేరిలింగంపలిల్, రంగారెడిడ్ జిలాల్.
7.3.2. జిలాల్ పరిషత ఉనన్త పాఠశాల. గార్: గచిచ్బౌలి, మం: శేరిలింగంపలిల్, రంగారెడిడ్ జిలాల్.
7.3.3. జిలాల్ పరిషత ఉనన్త పాఠశాల. మం: మలాక్జ గిరి: రంగారెడిడ్ జిలాల్.
7.3.4.జిలాల్ పరిషత ఉనన్త పాఠశాల. మం: శేరిలింగంపలిల్: రంగారెడిడ్ జిలాల్.
7.3.5. మండల పార్థమిక పాఠశాల. గార్: గౌలిదొడిడ్, మం: శేరిలింగంపలిల్, రంగారెడిడ్ జిలాల్
(పర్పంచీకరణ యుగంలో నవీన భాషా బోధన పదధ్తులు: వూయ్హాలు అనన్ అంశంపై జరిగిన

జాతీయ సదసుస్లో 1. కురమ్కోరె రవి, 2. తాడూరి సర్వంతి, 3. బటార్జు ఉషారాణి, 4. నాయిని
ఉమామహేశవ్రి [ఐ.ఎం.ఏ., ఎం.ఏ. తెలుగు విదాయ్రుధ్లు]లతో కలిసి సమరిప్ంచిన పతర్ం. తెలుగు
శాఖ, హైదరాబాదు విశవ్విదాయ్లయం, దకిష్ణ పార్ంతీయ భాషా కేందర్ం, మైసూరుల సంయుకత్
ఆధవ్రయ్వ్ంలో నిరవ్హించిన జాతీయ సదసుస్. 06-07 మారిచ్, 2012. హైదరాబాదు.
తెలంగాణ.)
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7. ఇతర రాషాల విదాయ్రుథ్లకు సాథ్నిక పర్ భుతవ్ పాఠశాలలోల్
భాషా బోధన: కేష్తర్ సాథ్యి పరిశీలన
రంగారెడిడ్ జిలాల్లోని శేరిలింగంపలిల్ మండలం పరిధిలో ఉనన్ మండల పార్థమిక
పాఠశాలలు, మాధయ్మిక పాఠశాలల నుంచి సేకరించిన కేష్తర్ సాథ్యి సమాచారం ఈ పతార్నికి ఆధారం.
పదమూడు పాఠశాలల నుంచి సేకరించిన కేష్తర్ సాథ్యి సమాచారంలో తెలుగు భాషాభోధనకు
సంబంధించిన అంశాలను విశేల్షణాతమ్కంగా వివిధ విభాగాలలో ఈ పతర్ంలో వివరంచడం జరిగింది.
ఇతర రాషాట్ర్ల నుంచి ఇకక్డకు వచిచ్ నివసిసుత్నన్ కుటుంబాలలోని పిలల్లు ఈ పాఠశాలలోల్
వివిధ తరగతులు చదువుతునాన్రు. తమిళం, కనన్డం, మరాఠీ, బీహారి, రాజసాథ్నీ, పంజాబీ, ఉరూద్,
హిందీ, గుజరాతీ భాషలు పర్థమ భాషలుగా కలిగ్న విదాయ్రుథ్లు ఆయా పాఠల్శాలలోల్ గణనీయమైన
సంఖయ్లో ఉనాన్రు. తెలుగులో ఆయా భాషల, శాసాత్ర్ల బోధన అభాయ్సనాలు ఎలా జరుగుతునాన్యనే
అంశం పై పర్ధానంగా దృషిట్ నిలిపి, ఆ వివరాలను ఈ పతర్ంలో చరిచ్ంచడం జరిగింది.
ఈ అధయ్యనంలో ఎంపిక చేసుకొనన్ పర్భుతవ్ పాఠశాలలోల్ని ఉపాధాయ్యులు ఇతర రాషాట్ర్ల
పిలల్లకు చదువును నేరిప్ంచడానికి తమశకిత్యుకుత్లను, అనేక రకాలైన పదధ్తులను అనుసరిసుత్నాన్రు.
అవి :

1.1. సైగలు, ఉచాచ్రణ, హావభావాలు
సమాచార సేకరణకు ఎంపిక చేసికొనన్ పర్భుతవ్ పాఠశాలలో ఎకుక్వగా తెలుగు మాధయ్మంలో
బోధన జరుగుతోంది. పర్భుతవ్ పాఠశాలలోల్ చేరిన ఇతరరాషాట్ర్ల విదాయ్రుథ్లకు తెలుగు రాకపోవడం,
ఉపాధాయ్యులకు ఆ పిలల్ల మాతృభాష తెలియకపోవడం వలల్ సైగలతో బోధనను పార్రంభిసాత్రు. దీనితో
విదాయ్రుథ్లు ఉపాధాయ్యుల హావభావాలను, పెదాల కదలికను ఆ సందరాభ్నిన్ బటిట్ అరథ్ం చేసుకోవడానికి
పర్యతిన్సుత్నాన్రు. అలాగే ఉపాధాయ్యులు కూడా ఆ పిలల్ల హావభావాలను,

సైగలను అనుసరించి

బోధించడానికి పర్యతన్ం చేసుత్నాన్రు. విదాయ్రిథ్ పాఠశాలలో చేరిన మొదటోల్ విదాయ్బోధన, సంభాషణ
వారిమధయ్ ఈ విధంగానే కొనసాగుతోంది. ఉపాధాయ్యులు బోధించిన అంశాలు విదాయ్రుథ్లకు ఎంతవరకు
అరథ్ం అవుతునాన్యనన్ది ఎపప్టికపుప్డు బేరీజువేసుకొనే పదధ్తి ఈ పాఠశాలలోల్ లేదు.

మాసాంత...

పరీక్షలలో విదాయ్రుథ్లు రాసే సమాధానాలలో లేఖన దోషాలు ఎకుక్వగా కనబడుతునాన్యి. ఈ విదాయ్రుథ్ల
ఉచాచ్రణ సరిచేయవలసిన అవసరం ఎకుక్వగా ఉంది.
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1.2 రెండు భాషల వరణ్మాలలను ఒకేసారి పరిచయం చేయడం
కొనిన్ పర్భుతవ్ పాఠశాలలోల్ ఉతత్ర భారదేశానికి చెందిన (ఉతత్రపర్దేశ, పంజాబ,

బీహార,

మధయ్పర్దేశ) విదాయ్రుథ్లు ఉండటంచేత వారికి ఏకకాలంలో రెండు భాషల (హిందీ, తెలుగు)
వరణ్మాలలను పరిచయం చేయడం జరుగుతోంది. పై పార్ంతాల విదాయ్రుథ్లకు హిందీ భాష తెలియడంచేత
ఉపాధాయ్యులు వారి అభిరుచిని గమనించి బోధన చేసుత్నాన్రు. అలాగే ఒకే చారుట్లో హిందీ-తెలుగు
వరణ్మాలలోని అక్షరాలను ఒకదాని కింద ఒకటి రాసి బోధించడం జరుగుతోంది.
ఉదా:-

अ

आ

इ

ई

उ

ऊ

అ

ఆ

ఇ

ఈ

ఉ

ఊ

తెలుగు, హిందీ అక్షరాల ఉచాచ్రణలో ఒకేవిధంగా ఉండటంచే విదాయ్రుథ్లు తెలుగు భాషను
నేరుచ్కోవడానికి సులభంగా ఉంటుంది.

1.3 పద పధధ్తి
పార్థమిక సాథ్యిలో విదాయ్రుథ్లకు భాష బోధనా పరిచయానిన్ ‘సేన్హబాలకారుడ్’లను ఉపయోగించి
విదాయ్రుథ్లకు పదాలను పరిచయం చేసుత్నాన్రు. ఇలా చేయటానేన్ ‘పద (పరిచయ) పదధ్తి’గా
వయ్వహరిసుత్నాన్రు. మొటట్మొదట ఈ కారుడ్లని ‘రిషిమిలిల్’ అనే సవ్చచ్ంద సంసథ్ చితూత్రు జిలాల్లో
పర్యోగాతమ్కంగా పార్రంభించింది.

అకక్డ సతఫ్లితాలు రావడంతో అపప్టి రాషట్ర పర్భుతవ్ం

రాషట్రవాయ్పత్ంగా ఉనన్ పార్థమిక పాఠశాలలోల్ పర్వేశ పెటిట్ంది. ఇకక్డి విదాయ్రుథ్ల కోసం పర్వేశపెటిట్న ఈ
కారుడ్లు ఇతర రాషాట్ర్ల విదాయ్రుథ్లకు అధికంగా ఉపయోగపడటం విశేషం.
ఈ కారుడ్ల దావ్రా విదాయ్రుథ్లకు మొదటగా అభినయ గేయానిన్ నేరిప్సాత్రు. ఈ గేయానిన్ పదేపదే
పాడుతూ అభినయించడం వలల్ పిలల్లకు తెలుగు భాష తెలియకపోయినా తొందరగా అరథ్ం
చేసుకోగలుగుతునాన్రు . ఆ తరావ్త పద పదధ్తిలో పదాలను పరిచయం చేసూత్ మొదటగా ‘పలక’ అనే
పదానిన్ నేరిప్సాత్రు. ఎందుకంటే ఆ వసుత్వు(పలక) నితయ్ం వారి చేతులోల్నే ఉండడంతో ఆ పదానిన్
గర్హించి తొందరగా నేరుచ్కుంటారనే ఉదేద్శంతో ఆ పదంతోనే బోధనను పార్రంభించడం జరుగుతోంది.
తరావ్త, మిగిలిన పదాలైన ‘ఏనుగు, పడవ’ మొదలైన వాటిని నేరిప్సాత్రు. భాషను అరథ్ం చేసుకోలేని
విదాయ్రుథ్లకు అధికంగా వాడుకలో ఉనన్ పదాలను మొదట సంభాషణాతమ్కంగా నేరిప్సాత్రు. దీనితో వారికి
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కొంత భాషాపరిజాఞ్నం లభిసుత్ంది. తరావ్త వరణ్మాల చారుట్ని చూపించి గతంలో నేరిప్న పదాలలోని
అక్షరాలని గురిత్ంచమంటారు. అక్షరాలను గురుత్పటేట్లా చేయాలనే ఉదేద్శంతోనే మొదట హలుల్లను, అటు
పిమమ్ట అచుచ్లను నేరిప్సుత్నాన్రు. ఇకక్డ వరణ్ కర్మానిన్ నేరిప్ంచడం వారి ముఖయ్ ఉదేద్శం కాదు. వీటి
తరావ్త సాథ్యి ‘సంసిదద్ కారుడ్ల’ను పరిచయం చేయడం. ఇందులో సామానయ్ వాకాయ్లను నేరిప్సుత్నాన్రు.
ఈ కారుడ్లను ఉపయోగించి బోధన చేయడం దావ్రా గర్హణ శకిత్ పెరుగుతునన్దని, మంచి ఫలితాలు
వసుత్నాన్యని, ఇతర రాషట్ర విదాయ్రుథ్లు తెలుగు విదాయ్రుథ్లతో సమానంగా చదువగలుగుతునాన్రని, తెలుగు
మాధయ్మ విధానానికి అలవాటు పడుతునాన్రని పలువురు ఉపాధాయ్యులు చెబుతునాన్రు.

1.4 సంబంధిత భాషా పరిజాఞ్నంగల ఉపాధాయ్యునితో బోధన
ఒకే రాషాట్ర్నికిచెందిన విదాయ్రుథ్లు అధికంగా ఉనన్ కొనిన్ పాఠశాలలోల్ వారి మాతృభాష తెలిసిన
ఉపాధాయ్యునిచే బోధన చేయించడం జరుగుతోంది. ఆ ఉపాధాయ్యుడు తులనాతమ్క (ఉదా:- కనన్డతెలుగు) చారుట్ని తయారుచేసి విదాయ్రుథ్లకి బోధించడం దావ్రా అటు ఉపాధాయ్యులు, ఇటు విదాయ్రుథ్లు
వయ్వహార భాషాసమసయ్ను అధిగమిసుత్నాన్రు. ఈ పధధ్తి దావ్రా విదాయ్రుథ్లు తవ్రగా తెలుగు భాషను
నేరుచ్కోడంతో పాటు తెలుగు భాషాభయ్సనంలో సతఫ్లితాలను సాధిసుత్నాన్రు.

1.5 విదాయ్రుథ్ల మాతృభాషను తెలుసుకొని చెపప్టం
ఇతర రాషట్ర విదాయ్రుథ్ల బోధన పదధ్తులోల్ మరో సులువైన పదధ్తి విదాయ్రుథ్ల మాతృభాషని
తెలుసుకొని చెపప్టం ఒకటి. ఈ పదధ్తిలో ఉపాధాయ్యుడు విదాయ్రుథ్ల నివాసాలకు వెళిల్ విదాయ్రుథ్ల
తలిల్దండుర్లతో సంభాషించి నితయ్ం వాడే కొనిన్ పదాలకు అరాథ్లు తెలుసుకొని, కొంత భాషా పరిజాఞ్నానిన్
పెంపొందించుకుంటాడు. దీని దావ్రా ఉపాధాయ్యుడు తనదైన శైలిలో విదాయ్రుథ్లకు సులభంగా అరథ్మయేయ్
రీతిలో బోధన చేసాత్డు. ఈ విధానంవలల్ విదాయ్రుథ్లు కొంతమేరకు భాషాసమసయ్ను అధిగమించి కర్మం
తపప్కుండ పాఠశాలకు హాజరవుతూ, విదయ్నభయ్సించడానికి ఆసకిత్ చూపుతునాన్రు.

1.6 బహుభాషా పరిజాఞ్నంగల తోటి విదాయ్రుథ్ల పకక్న కూరోచ్బెటట్డం
ఇతర రాషాట్ర్ల నుండి వచిచ్న విదాయ్రుథ్లకు తెలుగు రాదు కాబటిట్ వారిని ఉపాధాయ్యులు హిందీ,
తెలుగు వచిచ్న తోటి విదాయ్రుథ్లతో కూరోచ్బెటట్డం జరుగుతోంది. దీనితో దాదాపు ఒకే వయసుగల
విదాయ్రుథ్ల అభిరుచులు, అలవాటుల్, అవసరాలు ఒకే విధంగా ఉంటాయనే ఉదేద్శంతో, వారి మధయ్
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సంభాషణ సులువుగా సాగి అరథ్ంచేసుకునే అవకాశ౦ ఉంటుందని ఉపాధాయ్యులు ఇతర రాషట్ర విదాయ్రుథ్ల
విషయంలో ఈ రకమైన విధానానిన్ అవలంభిసుత్నాన్రు. దీనితో విదాయ్రుథ్ల విషయంలో అవగాహన శకిత్
సామారాథ్య్లు పెరిగి, విషయ గర్హణశకిత్ని పెంపొందించుకుంటునాన్రు.

2. ఉపాధాయ్యులు ఎదురొక్ంటునన్ సమసయ్లు
ఇతర రాషట్ర విదాయ్రుథ్లకు విదయ్ను బోధించడంలో ఉపాధాయ్యులు అనేక రకాలైన సమసయ్లను
ఎదురొక్ంటునాన్రు. అవి:

2.1 భాషాసమసయ్
ఇతర రాషాట్ర్ల నుంచి వచిచ్న విదాయ్రుథ్లకు తెలుగు రాదు. కాని వారు తెలుగు విదాయ్రుథ్లతో
పాటు కూరొచ్ని తెలుగును నేరుచ్కొంటునాన్రు. ఇలాంటి పార్ంతేతర విదాయ్రుథ్లతో ఉపాధాయ్యులు
ఎదురొక్నే పర్ధాన సమసయ్ భాషాసమసయ్. దీని వలల్ ఉపాధాయ్యునికి, విదాయ్రిథ్కి మధయ్ అంతరం
ఏరప్డుతోంది. ఉతత్రభారతదేశ రాషాట్ర్ల విదాయ్రుథ్లకు పర్థమ భాష అయిన హిందీలో (పార్ంతీయ
భేదాలను కలుపుకొనన్) కొంత అభినివేశం ఉండటం వలల్ వారికి బోధన హిందీలో సాగుతుంది. కాని
హిందీ వారి మాతృభాష

కాదు. కాబటిట్ అటువంటివారికి హిందీలో కూడా పూరిత్ సాథ్యిలో విదయ్ను

అందించలేకపోతునాన్మని పలువురు ఉపాధాయ్యులు అభిపార్యపడాడ్రు. దకిష్ణ భారతదేశ రాషాట్ర్ల
(తమిళనాడు, కరాణ్టక, కేరళ) విదాయ్రుథ్లకు హిందీలో అభినివేశం తకుక్వగా ఉండటంచేత వారికి
విదయ్నందిచడంలో రెండు భాషలలో అభినివేశం లేని ఉపాధాయ్యులు ఇబబ్ందులను ఎదురొక్ంటునాన్రు.

2.2. విదాయ్రుథ్ల వయసులో తారతమాయ్లు
అధిక వయసుస్ గల విదాయ్రుథ్లు పాఠశాలలో చేరడానికి వసేత్ వారి వయసుకు తగిన తరగతిలో
కూరోచ్బెటట్డం, ఆ తరగతి పాఠాయ్ంశాల జాఞ్నానిన్ అందించడానికి ముందు సంసిదద్పరచగలిగే అంశాలను
బోధించడం పర్సుత్తం అమలులో ఉంది. విదాయ్రిథ్ సాథ్యిని బటిట్ ఎ, బి, సి, డి, కేటగిరీలుగా విభజించి బిర్డిజ్
కోరుస్ల రూపంలో విదాయ్బోధన జరుగుతోంది. ఈ బిర్డిజ్ కోరుస్లోల్ తెలుగు విదాయ్రుథ్లకు సమానంగా ఇతర
రాషట్ర విదాయ్రుథ్ల అభయ్సన సాథ్యులను పెంచుతునాన్రు. అభయ్సనంలో పోటీతతవ్ంవలల్ ఇతర రాషాట్ర్ల
విదాయ్రుథ్లుకూడా భాషా కౌశలాలను పెంపొందించుకొనే పర్యతన్ం చేసుత్నాన్రు. బిర్డిజ్కోరుస్ పదధ్తి సాథ్నిక
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విదాయ్రుధ్లలోనూ, ఇతర రాషాట్ర్ల విదాయ్రుథ్లలోనూ ఆహాల్దకరమైన అభయ్సనానిన్ పెంచుతునన్దని
ఉపాధాయ్యులు చెబుతునాన్రు.

2.3 విదాయ్రుథ్ల తలిల్దండుర్లోల్ అవగాహన లోపం
కేష్తర్ పరయ్టననకు ఎంచుకొనన్ పాఠశాలలలో చదువుతునన్ విదాయ్రుథ్ల తలిల్దండుర్లలో
ఎకుక్వమంది నిరాక్షరాసుయ్లు కావట౦చేత వారు తమ పిలల్లను పాఠశాలలకు పంపించటానికి
సంకోచిసుత్నాన్రు. అంతేకాకుండా చేతి వృతుత్లు చేసుకునే కొంతమంది తలిల్దండుర్లు, పిలల్లు తమ చేతి
కింద ఉంటే చేదోడువాదోడుగా ఉంటారని బడికి పంపడం మానేసుత్నాన్రు. నిరాక్షయ్రాసులైన కొంతమంది
తలిల్దండుర్లు తమ పిలల్లను ఉనన్తమైన చదువులను చదివించలేమనే నూయ్నభావంతో వారివెంట
పనులోల్కి తీసుకెళల్డ౦ జరుగుతోంది. దీనిని గమనించిన కొనిన్ సాథ్నిక సవ్చచ్ంద సంసథ్లు తలిల్దండుర్లను
చైతనయ్ పరిచి వారి పిలల్లను దగగ్రలోని పర్భుతవ్ పాఠశాలలో చేరిప్సుత్నాన్రు.

3. విదాయ్రుథ్లు ఎదురొక్ంటునన్ సమసయ్లు
వలసలుగా వచిచ్న కొంతమంది ఇతర రాషట్ర కూలీలు తమ పిలల్లను చదివించే ఆరిధ్క వనరులు
లేక సమసయ్లతో సతమతమవుతునాన్రు. తమ పిలల్లనైనా పర్యోజకులిన్ చేయాలనే సంకలప్ంతో, వారిని
దగగ్రలోఉనన్ పర్భుతవ్ పాఠశాలలకు పంపించడం జరుగుతోంది. కాని, వారి పిలల్లు పాఠశాలలో చేరిన
తరావ్త ఎదురొక్ంటునన్ పర్ధాన సమసయ్ - భాషాసమసయ్.

3.1 భాషాసమసయ్
విదాయ్రుథ్లు ఎదురొక్ంటునన్ పర్ధాన సమసయ్ భాషాసమసయ్. పార్ంతేతర విదాయ్రుథ్లకు వారి
మాతృభాష తపప్ తకిక్న ఇతర భాషలతో పరిచయం ఉండదు. కాబటిట్, విదాయ్భాయ్సంలో వారు పర్ధానంగా
భాషాసమసయ్ను ఎదురోక్వలసి వసోత్ంది. మన పర్భుతవ్ పాఠశాలలనీన్ తెలుగు మాధయ్మాలు కావటం చేత
బోధనభాషకు, విదాయ్రుథ్ల మాతృభాషకు మధయ్ సంబంధం ఉండదు. దీనితో ఉపాధాయ్యులు బోధించే
విషయాలను తెలుగు పార్ంత విదాయ్రుథ్లతో సమానంగా పార్ంతేతర విదాయ్రుథ్లు గర్హించలేకపోతునాన్రు.
దీని వలల్ విదాయ్రిథ్కి, ఉపాధాయ్యునికి మధయ్ భాష విషయంలో అంతరం ఏరప్డుతోంది. అందువలల్,
విదాయ్రుథ్లు

తమ

భావాలను

సంపూరణ్ంగా

వయ్కత్పరచలేకపోతునాన్రు.

కాబటిట్

విదాయ్రుథ్లోల్

భాషాసమసయ్తోపాటు, భావవయ్కీత్కరణ సమసయ్ కూడా తలెతుత్తోంది.
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3.2 సిథ్ర నివాసం లేకపోవటం
పర్జలు ఉపాధి కోసం ఒక పార్ంతం నుంచి మరొక పార్ంతానికి వెళిళ్నపుడు వారికి అదే
పార్ంతంలో ఎకుక్వ రోజులు ఉపాధి లభించడమనేది జరగదు. దీనితో వలస కూలీలు ఒకే చోట సిథ్ర
నివాసాలను ఏరప్రుచ్కోలేరు. కాబటిట్ అటువంటి వారి పిలల్లు ఒకే పాఠశాలలో ఎకుక్వ రోజులు
విదయ్నభయ్సించలేకపోతునాన్రు. దీనితో ఆ పిలల్లకు సరైన విదయ్ లభించడంలేదు. ఈ కారణంతో
ఉపాధాయ్యులు కూడా వారికి విదయ్ను నేరిప్ంచడంలో కొంత అసహనానిన్ వయ్కత్ం చేసుత్నాన్రు. ఇతర రాషట్ర
విదాయ్రుథ్లు విదయ్ను నేరుచ్కోవడానికి సిథ్ర నివాసం లేకపోడం గురిత్ంచదగిన ఒక సమసయ్.

3.3 పరిసరాల పర్భావం
విదాయ్భాయ్స కాలంలో విదాయ్రుథ్లపై పరిసరాల పర్భావం అధికంగా ఉంటుంది. విదాయ్రుథ్లు
పాఠశాలకు వెళేళ్ తొలి రోజులోల్ పాఠశాల వాతావరణానికి, ఇంటి దగగ్ర పెరిగిన వాతావరణానికి
వయ్తాయ్సం ఉంటుంది. దీనితో విదాయ్రుథ్లు పాఠశాల వాతావరణానికి తొందరగా అలవాటు పడడంలో
సంఘరష్ణకు గురవుతునాన్రనిపిసోత్ంది. కొందరు ఆసకిత్గల ఉపాధాయ్యులు తమ పరిసర పార్ంతాలలో
ఇతర రాషాట్ర్ల విదాయ్రుధ్ల విదాయ్భివృదిద్కి కృషి చేసుత్నాన్రు. చుటూట్ ఉనన్ పరిసరాల పర్భావం కూడా ఈ
పాఠశాలలోల్ చదువుకొంటునన్ ఇతర రాషట్ర విదాయ్రుథ్లపై కనబడుతోంది.

3.4 ఆరిధ్క సమసయ్లు
వలస కూలీల జీవితం ‘రెకాక్డితే గాని డొకాక్డని’ పరిసిథ్తులోల్ ఉంటోంది. పనిచేసేత్ గాని పూట
గడవని వారు తమ పిలల్ల చదువుకు చినన్ మొతత్ంలో అయేయ్ ఖరుచ్ను సైతం భారంగా భావిసుత్నాన్రు. వారి
పిలల్లకు దుసుత్లు , పుసత్కాలు తదితర వసుత్వులను కొనివవ్లేని పేదరికం తలిల్దండుర్లోల్ కనిపిసోత్ంది.
ఈ పర్భావం విదాయ్రుథ్లపై చెపప్కనే చెపిప్నంతగా కనబడుతోంది.

4. సవ్చచ్ంద సంసథ్ల కృషి
రాషట్రంలోని కొనిన్ సవ్చచ్ంద సంసథ్లు విదాయ్ వయ్వసథ్కు సహాయం చేయాలనే పర్ధాన ధేయ్యంతో
తమకు అందుబాటులో ఉనన్ పాఠశాలలను కొనిన్ంటిని దతత్తకు తీసుకొని వాటిని అభివృదిధ్
పరుసుత్నాన్యి. అలాంటి సవ్చచ్ంద సంసథ్లు బాలకారిమ్కులకు, ఇతర రాషట్ర విదాయ్రుథ్లకు పర్తేయ్కంగా
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అనుబంధ పాఠశాలలను సాథ్పించి, ఉపాధాయ్యులను నియమించి విదాయ్బోధన చేసుత్నాన్యి. ఈ సంసథ్ల
కృషికి తోడుగా పర్భుతవ్ పాఠశాలలు ‘అనుబంధ పాఠశాలలకు’ మధాయ్హన్ భోజనానిన్ సరఫరా
చేసుత్నాన్యి.
శేరిలింగంపలిల్ పరిసర పార్ంతాలలో ఉనన్ నాంది, మామిడిపూడి వెంకటరంగయయ్ ఫౌండేషన
(ఎం.వి.ఎఫ), ఇనోఫ్టెక , అజీం పేర్ంజీ ఫౌండేషన, కరత్వయ్-(ఎన.ఎస.ఎస) యూనివరిస్టీ ఆఫ
హైదరాబాదు లాంటి సంసథ్లు, ఆయా సంసథ్లలోని విదాయ్రుథ్లు తమ సమీప పార్ంతాలలలోని ఇటువంటి
విదాయ్రుథ్ల అభివృదిధ్కి కృషి చేసుత్నాన్రు. ఇందులో భాగంగా పర్పంచీకరణ నేపథయ్ంలో మారుతునన్ జీవన
శైలికి అనుకూలంగా పాఠశాలలకు

మౌలిక సదుపాయాలను కలిప్సూత్, ఆధునిక శాసత్ర-సాంకేతిక

పరిజాఞ్నానిన్ అందించడానికి కంపూయ్టరల్ను, పొర్జెకట్రల్ను, సైనుస్ పరికరాలను అందిసూత్ విదయ్ అభివృదిధ్కి
తోడప్డుతునాన్యి. అంతేగాక విదాయ్రుథ్లోల్ చదువుకోవాలనే ఆసకిత్ని కలిప్ంచటానికి చేసే పర్యతన్ంలో
భాగంగా ఇతర రాషట్ర విదాయ్రుథ్లకు పాఠయ్ పుసత్కాలను, దుసుత్లను, బాయ్గులను, పలకలను తదితర
వసుత్వులను పంపిణి చేసుత్నాన్యి. ఈ విధంగా ఆ సంసథ్లు పాఠశాలలను నిరంతరం సందరిశ్సూత్
పరయ్వేకిష్సుత్నాన్యి.

5. పరిషాక్ర మారాగ్లు
దేశ భవిషయ్తుత్ తరగతి గదిలోనే తీరిచ్ దిదద్బడుతుందనే నానుడి ఉంది. ఇది నిజం చేయడానికి
మన పర్భుతావ్లు విదాయ్రంగానికి తగిన పార్ధానాయ్నిన్ ఇసుత్నాన్యి. విదాయ్ రంగానికి మన పర్భుతావ్లు
మరికొంత పోర్తాస్హానిన్ అందిసేత్ మన దేశం అభివృదిధ్ చెందిన దేశాల సరసన నిలుసుత్ంది. విదాయ్రంగం
అభివృదిధ్ చె౦దాలనాన్, ఇతర రాషాట్ర్ల విదాయ్రుథ్లకు ఉతత్మ విదయ్ను అందించాలనన్ కనీసం ఈ కింది
మౌలిక అంశాలపై దృషిట్ నిలపవలసిన అవసరం ఉంది.
5.1 పాఠశాలలోల్ మౌలిక సదుపాయాలను పెంచాలి. (కూరుచ్నేందుకు, ఆటలాడుకొనేందుకు తగిన
సథ్లం, తాగునీరు, కరెంటు, మరుగుదొడుల్ ... తదితర సౌకరాయ్లు)
5.2 విదాయ్రుథ్ల సంఖయ్కు తగినటుట్గా తరగతి గదులను నిరిమ్ంచాలి. ఆదరశ్వంతమైన ఉపాధాయ్యవిదాయ్రుథ్ల నిషప్తిత్ని ఖచిచ్తంగా అమలుచేయాలి.
5.3 ఇతర రాషాట్ర్ల విదాయ్రుథ్లునన్ పార్ంతాలలో సవ్చచ్ంద సంసథ్లకు అనుబంధ పాఠశాలల ఏరాప్టుకు
అనుమతి ఇవావ్లి. ఇవి పాఠశాలల సమయంలో కాకుండా ఉదయం, సాయంతర్ం వేళలోల్ పనిచేసాత్యి. ఆ
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పార్ంతంలోని విదాయ్వంతులైన ఔతాస్హిక యువతీ, యువకులచే ఈ సమయాలలో పాఠాలు
బోధించబడాలి.
5.4 ఇతర రాషాట్ర్ల విదాయ్రుథ్లునన్ పాఠశాలలోల్ బహుభాషా పరిజాఞ్నంగల ఉపాధాయ్యులను
నియమించాలి.
5.5 పిలల్లు తమంతట తామే సృజనాతమ్క శకిత్ని పెంపొందించుకోవడానికి ఉపాధాయ్యులు
పోర్తస్హించాలి.
5.6 విదాయ్రుథ్ల దృకప్థానికి అనుగుణమైన బోధనచేయాలి.
5.7 పిలల్ల అభిపార్యాలకు పార్ధానయ్తనిసూత్, వారిలోని సృజనాతమ్కతను వెలికితీయాలి.
5.8 పార్థమిక తరగతులలోనే నిరామ్ణాతమ్కమైన సృజన శకిత్కి పునాది వేయాలి.
5.9 పిలల్ల మనో భావాలను, అభిపార్యాలను ఉపాధాయ్యులు ఓపిక, సహనంతో తెలుసుకొని
బోధించాలి.
5.10 విదయ్పటల్ పార్ంతేతర విదాయ్రుథ్ల తలిల్దండుర్లకు అవగాహన కలిప్ంచి, వారిని చైతనయ్ పరచాలి.
5.11. విదాయ్రంగంలోని మౌలిక విషయాలను చరిచ్ంచి ఇటువంటి వారి కోసం కేష్తర్సాథ్యి సవ్చచ్ంద
సంసథ్ల సహాయంతో పాఠయ్ పర్ణాళికలను రూపొందించాలి.
5.12. పార్థమిక, మాధయ్మిక పాఠయ్ పర్ణాళికల రూపకలప్నలో కేష్తర్ సాథ్యిలో వాడుకలో ఉనన్ భాషను
ఉపయోగించాలి.

6. సంపర్దించిన గర్ంథాలు/ఆకరాలు
i వారన్ర, ఎస. ఎ. 2003. టీచర. హైదరాబాద: పర్జా శకిత్ బుక హౌస.
ii సాంబమూరిత్, డి. 1999. తెలుగు బోధన పదద్తులు. హైదరాబాద: నీల కమల పబిల్కేషనస్.
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6.1 కేష్తర్సాథ్యి సమాచారం (FIELD DATA)
ఈ పతర్ంలో ఉపయోగించిన కేష్తర్సాథ్యి సమాచారం ఈ కింద సూచించిన పాఠశాలల నుంచి
సేకరించబడింది. ఈ పాఠశాలలనీన్ రంగారెడిడ్ జిలాల్లోని శేరిలింగంపలిల్ మండలం పరిధిలో ఉనాన్యి .
i మండల పార్థమికోనన్త పాఠశాల, గౌలి దొడిడ్.
ii మండల పార్థమికోనన్త పాఠశాల, గౌలి దొడిడ్(అనుబంధ పాఠశాల, కేశవనగర కాలనీ)
iii మండల పార్థమికోనన్త పాఠశాల, నానక రాంగూడ.
iv మండల పార్థమికోనన్త పాఠశాల, మసీద బండ.
v మండల పరిషత పార్థమిక పాఠశాల, గచిచ్బౌలి.
vi మండల పరిషత పార్థమిక పాఠశాల, గోపన పలిల్.
vii మండల పరిషత పార్థమిక పాఠశాల, పాపిరెడిడ్ నగర కాలనీ, చందానగర.
viii మండల పరిషత పార్థమిక పాఠశాల, శేరిలింగం పలిల్ కాయ్ంపస.
ix మండల పరిషత పార్థమిక పాఠశాల, తారానగర, లింగంపలిల్.
x మండల పరిషత పార్థమిక పాఠశాల, లింగంపలిల్.
xi మండల పరిషత పార్థమిక పాఠశాల, మియాపూర.
xii మండల పరిషత పార్థమిక పాఠశాల, నూయ్ కాలని, మియాపూర.
xiii మండల పరిషత పార్థమిక పాఠశాల, అంబేదక్ర నగర కాలనీ, మియాపూర.
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6.2. కరత్వయ్ (NSS PROGRAME) హైదరాబాద విశవ్విదాయ్లయం
గోపన

పలిల్

మండల

పరిషత

పార్థమిక

పాఠశాలలో

పనివేళలు

ముగిసిన

తరావ్త యూనివరిస్టి ఆఫ హైదరాబాద లోని 'కరత్వయ్' ఎన. ఎస. ఎస. వాలంటీరస్ ఒకటి నుండి ఏడవ
తరగతి వరకు గల విదాయ్రుథ్లకు అదనపు (అనుబంధ) తరగతులు నిరవ్హిసుత్నాన్రు. ( 2007 నుండి ఈ
కారయ్కర్మం కొనసాగుతోంది).
(పర్పంచీకరణ యుగంలో నవీన భాషా బోధన పదధ్తులు: వూయ్హాలు అనన్ అంశంపై జరిగిన జాతీయ

సదసుస్లో 1. జోగు చిరంజీవి, 2. మాయ్తరి ఆనంద [ఐ.ఎం.ఏ., ఎం.ఏ. తెలుగు విదాయ్రుధ్లు] కలిసి
సమరిప్ంచిన పతర్ం. తెలుగు శాఖ, హైదరాబాదు విశవ్విదాయ్లయం, దకిష్ణ పార్ంతీయ భాషా కేందర్ం,
మైసూరుల సంయుకత్ ఆధవ్రయ్వ్ంలో నిరవ్హించిన సదసుస్. 06-07 మారిచ్, 2012. హైదరాబాదు.
తెలంగాణ.)

ffffpppp
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8. భాషా బోధన - రాతలో వచేచ్ చికుక్లు, పరిషాక్రాలు.
పార్థమిక సాథ్యి తెలుగు బోధనలో లిపిని పరిచయం చేయడం ఒక కీలకమైన కారయ్కలాపం.
అటు ఉపాధాయ్యులను, ఇటు విదాయ్రథ్లను ఇది అమితంగా పరీకిష్సుత్ంది. లేఖనానిన్ అభయ్సింపజేయడం,
అభయ్సించడం ఒక పర్ధానమైన భాషాకౌశలం అని బోధనాశాసత్రం నిరవ్చిసుత్ంది. ఈ కౌశలానిన్
విదాయ్రుథ్లకు

పరిచయం

చేయడంలోనూ,

నేరప్డంలోనూ

ఉపాధాయ్యులు

అతయ్ంత

జాగర్తత్గా

వయ్వహరించాలి. విదాయ్రుథ్లు లేఖనంలో వెనకబడటంవలల్ అనేకమైన అవరోధాలు ఎదురవుతాయి. తాము
నేరుచ్కునన్ జాఞ్నానిన్ అటు మౌఖికంగానూ, ఇటు లేఖనంలోనూ బాగా వయ్కీత్కరించినపుప్డే ఉనన్త విదయ్లను
బాగా నేరుచ్కోగలుగుతారు.
భాషాబోధనలో ముఖయ్ంగా లిపిని పరిచయం చేయడంలోనూ, లేఖనానిన్ నేరప్డంలో మన
పాఠశాలలోల్ ఇంకా దృషిట్ నిలపవలసిన ఆవశయ్కత కనిపిసుత్నన్ది. రంగారెడిడ్ జిలాల్లోని శేరిలింగంపలిల్
మండలం పరిథిలో ఉనన్ మూడు పాఠశాలలోల్ జరిపిన కేష్తర్సాథ్యి పరయ్టన ఆధారంగా ఈ పతర్ంలో వివిధ
సాథ్యుల విదాయ్రుథ్లు లేఖనంలో చేసుత్నన్ దోషాలను గురిత్ంచడం జరిగింది. ఒకటవ తరగతి నుంచి
పనెన్ండవ తరగతి వరకు చదువుతునన్ ఈ విదాయ్రుథ్లు లేఖనంలో చేసుత్నన్ దోషాలకు కొనిన్ పరిషాక్ర
మారాగ్లను కూడా ఈ పతర్ంలో సూచించడం జరిగింది. ఈ పతర్ రచనకోసం సేకరించిన కేష్తర్సాథ్యి
సమాచారంలో విదాయ్రుథ్లు చేసిన లేఖన దోషాలను వారి నోటస్ నుంచి సేకరించిన సమాచారంకూడా ఈ
పతర్ రచనకు అకక్రకు వచిచ్ంది.

1 లేఖనం
లేఖనం - చతురివ్ధ భాషానైపుణాయ్లలో (శర్వణం, భాషణం, పఠనం, లేఖనం) చివరిదీ,
ముఖయ్మైనదీ, కఠినమైనదీ కూడా. దీనినే మనం రాతగా వయ్వహరిసుత్నాన్ం. వాచిక చరయ్కు అక్షరరూపం
లేఖనం.

ధవ్నిరూపంలోని భాషాoశం లిపి రూపానిన్ సంతరించుకోవడం అంటే శాశవ్తతావ్నిన్

పొందుతునన్దని గర్హించాలి. వాగూర్పమైన భాషకు ఒక సిథ్రమైన రూపానిన్ కలిప్ంచడానికి, ఆ
పాఠానికి/సమాచారానికి సథ్ల, కాల అవధులను అధిగమింప చేయడానికి మనకు లేఖనం ఒక సాధనంగా
ఉపయోగపడుతుంది. ఒకక్ ముకక్లో – ‘కరణ్గోచరాలైన భాషాధవ్నులను అకిష్ గోచరాలుగా లిపి
రూపంలో రాయడమే లేఖనం’ (వెంకటేశవ్రరావు, రామరాజు.[సం.] 2011:237)
లేఖనం/రాతలో నైపుణాయ్నిన్ సాధింపజేయడంకోసం పర్తి విదాయ్రిథ్ చేత అభాయ్సం
చేయించవలిసిన పర్ధాన బాధయ్త ఉపాధాయ్యులదైతే, ఆ తరావ్తి బాధయ్త తలిల్దండుర్లది. సంపర్దాయ
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పదధ్తిలో మొదట అక్షరాలు దిదిద్ంచడం, పర్తిరోజు కొతత్ అక్షరాలు పరిచయంచేసే ముందు విదాయ్రిథ్కి
ఇంతకు పూరవ్ం తెలిసినవనీన్ రాయమనడం, ఇలా అక్షరాలూ, గుణింతాలు అనీన్ వచిచ్న తరావ్త
రెండక్షరాలు, మూడక్షరాలు గల పదాలు రాయించడం నితయ్కృతయ్ంగా చేయించడం కనిపిసుత్ంది. పర్సుత్తం
ఈ విధమైన బోధనాపదధ్తిని పాటిసుత్నన్ దాఖలాలు కనపడడంలేదు. పిలల్లకు లేఖనానిన్ నేరప్డం కంటే
ముందు నిరుద్షట్మైన భాషణ, పఠన కౌశలాలు నేరప్డం అతయ్ంత ఆవశయ్కమనీ, అదే రాతను/లేఖనానిన్
పరిపుషట్ం చేసుత్ందని భాషాబోధనా నిపుణులు పేరొక్నడం ఇందుకే!

2 లేఖనం - లక్షణాలు
నిరుద్షట్మైన, అందమైన రాత భావపర్కటనకు, భావగర్హణకు అతయ్ంత దోహదకారి. దీనిన్
సాధించడానికి తపప్ని సరిగా ఉండాలిస్న లక్షణాలను కొందరు బోధనా విదాయ్వేతత్లు పేరొక్నాన్రు.
(వెంకటేశవ్రరావు,రామరాజు.[సం.] 2011:242-245) వీటిని 2.1

– 2.7లమధయ్ ఈ పతర్ంలో

సప్రాశ్మాతర్ంగా వివరించడం జరుగుతోంది.

2.1 రీతి
రీతి అనగా రాసే విధానం. అక్షరాలిన్ పర్సుఫ్టంగా రాయడం. అదీకాక ఒకొక్కక్ పదానీన్
వేగంగా రాయడం.

2.2 సమత
సమత అనగా అక్షరాల ఆకారం. అక్షరాల పరిమాణం ఒకసారి పెదద్దిగా మరోసారి చినన్దిగా
ఉండకుండా ఏకరూపకతను పాటించడం. అక్షరానికీ, అక్షరానికీ మధయ్ ఉండవలసిన వయ్వధానం
పాటించడం కూడా సమత కిందికే వసుత్ంది. వాకయ్ంలో ఏకాక్షరాలు, దివ్తావ్క్షరాలు, సంయుకాత్క్షరాలు
వసుత్నన్పప్టికీ సమతను తపప్క పాటించాలి. పార్రంభం నుంచి చివరి వరకు ఈ సమతను
పాటించినటల్యితే ఆ లేఖనం పర్తేయ్కతను సంతరించుకొని, చదవడానికి యోగయ్ంగా ఉంటుంది.

2.3 సప్షట్త
రాతలో సప్షట్త పర్ధాన గుణం. ఇది లోపించినటల్యితే మిగిలిన ఎనిన్ గుణాలునాన్ అంటే ఎంత
వేగంగా రాసినా, ఎంత అందంగా రాసినా పర్యోజనం ఉండదు. సప్షట్త సాధించడానికి- అక్షరాలు
ఒకదానికొకటి తగలకుండా రాయడం,

పదంలోని అక్షరాల మధయ్ దూరం సమానంగా ఉండటం,

పదానికీ, పదానికీ మధయ్ ఉండే దూరం పదంలోని అక్షరాల మధయ్ ఉండే దూరం కంటే కొంత ఎకుక్వగా
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ఉండేటుట్ జాగర్తత్ పడడం అనన్ అంశాలను దృషిట్లో ఉంచుకోవాలి. దీనివలల్ అనవ్యం సులభంగా,
అరథ్గర్హణం చురుకుగా జరుగుతుంది.

2.4 వేగం
సప్షట్త, వేగం ఈ రెండు సమానంగా సాధిసూత్ వెళాళ్లి. అక్షరానిన్ ఎంత పొందికగా, గుండర్ంగా
రాసినపప్టికీ వేగానిన్ సంతరించుకోకపోతే రాత కషట్మనిపిసుత్ంది. ఇది నిరంతరాభాయ్సం వలల్
సాధించవచుచ్. ఉకత్లేఖనాభాయ్సం వలల్, చూచిరాతల సహకారంతో వేగానిన్ సాధించవచుచ్.

2.5 భంగిమ
భంగిమ అంటే మనం కూరుచ్ండే తీరు, లేఖన సాధనానిన్ పటుట్కునే విధానం. ఇది కూడా ఉతత్మ
లేఖనానికి సహకరిసుత్ంది. రాత బలల్లు విదాయ్రుథ్లకు సరియైన ఎతుత్లో ఉంచడం, విదాయ్రిథ్ నిటారుగా
కూరుచ్ండి బలల్లపై చేతులుంచి కుడిచేయి, భుజం రాసుత్నన్ పంకిత్కి లంబంగా ఉండేటటుల్ చూసుకోవాలి.
ఈ విధంగా మొటట్మొదటి నుంచి సాధన చేసినటల్యితే చకక్టి రాత అలవడుతుంది.

2.6. వరణ్కర్మ దోషరాహితయ్ం
సప్షట్ంగా, అందంగా, వేగంగా రాసినపప్టికీ వరణ్కర్మంలో దోషం ఉనన్టల్యితే అది ఉతత్మమైన
రాత అనిపించుకోదు. ఈ లక్షణం అందంగా రాసేవారికే ఎకుక్వ అవసరం. ఎందుకంటే వారి రాతలో
దోషాలు గురిత్ంచడం అతి సులభం.

2.7 విరామ చిహాన్లను పాటించడం
రాతలో విరామ చిహాన్ల వాడుక పార్ధానయ్తను సంతరించుకొంది. వాటిని సకర్మంగా
వాడినటల్యితే భావ సుఫ్రణ సులభంగా కలుగుతుంది. పూరిత్విరామ(పుల సాట్ప), కించిదివ్రామ(కామా)
చిహాన్లను ఏయే సందరాభ్లలో వాడాలి? అనన్ది పార్థమిక తరగతుల నుండి విదాయ్రుథ్లకు నేరిప్ంచాలి.

3 రాతలో వచేచ్ సమసయ్లు
విదాయ్రుథ్ల రాతలో పర్ధానమైన సమసయ్- దోషాలు దొరల్డం. సప్షట్మైన, నిరుద్షట్మైన భాషణం
చకక్టి, దోషరహితమైన రాతకు దోహదం చేసుత్ంది. భాషణంలోని దోషాలను నిరల్క్షయ్ం చేసేత్ అవే రాతలో
కూడా సిథ్రపడతాయి. బాధయ్తగల ఉపాధాయ్యుడు పర్తి విదాయ్రిథ్ సాధారణ ఉచాచ్రణ దోషాలను
గమనించి, వాటిని సమయసూఫ్రిత్తో సవరిసేత్, విదాయ్రిథ్ దోషరహితమైన రాతను అలవరచుకుంటాడు.
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అలాకాని పక్షంలో విదాయ్రిథ్ రాతలో అనేక సమసయ్లు చోటుచేసుకుంటాయి. వాటిని ఈ కింది విధంగా
గురిత్ంచవచుచ్.

3.1 వరాణ్లు రాయడంలో వచేచ్ సమసయ్లు
రాతలో కలిగే పర్ధాన సమసయ్ వరాణ్లను రాయడంలో గమనించవచుచ్. పర్తి ఒకక్రూ పర్మతత్త
కలిగి ఉనన్పప్టికీ కొనిన్ కొనిన్ సందరాభ్లలో వరాణ్లు రాయడంలో తపుప్లు చేసూత్ ఉంటారు. ఈ తపుప్లే
అనేక రకాలుగా జరిగి సమసయ్గా పరిణమిలుల్తుంది. కింద 3.1.1 నుంచి చూపుతునన్ ఉదాహరణలు
వివిధ సాథ్యుల విదాయ్రుథ్లు రాతలో చేసే సాధారణ దోషాలను పటిట్ చూపుతాయి.

3.1.1 అలప్పార్ణ వరాణ్లను మహాపార్ణ వరాణ్లుగా రాయడం
కొందరి రాతలో అలప్పార్ణ వరాణ్లకు బదులుగా మహాపార్ణ వరాణ్లను రాయడం కనిపిసోత్ంది.
3.1.1 నుంచి చూపుతునన్ ఉదాహరణలలోని మొదటి మాటలు పతర్ రచయితలవి. రెండవ పదం
విదాయ్రుథ్ల చేతిరాతనుంచి (నోటుస్లనుంచి) గర్హించడం జరిగింది.
ఉదా.

సందరభ్ం – సంధరభ్ం
బాధ – భాద
బానిసతవ్ం – భానిసతవ్ం

3.1.2 మహాపార్ణ వరాణ్లను అలప్పార్ణ వరాణ్లుగా రాయడం
పార్థమిక దశ నుంచి ఉనన్త దశ వరకు కూడా ఏదో సందరభ్ంలో ఈ సమసయ్ను విదాయ్రుథ్లు
ఎదురొక్ంటునాన్రు. దీనికి కారణం భాషపై సరియైన అవగాహన లేకపోవడమేనని చెపుప్కోవచుచ్.
ఉదా.

విదాయ్భాయ్సం - విదాయ్బాయ్సం
భూభాగం - భూబాగం
భారతం - బారతం

3.1.3. /ఋ/ అనే వరాణ్నిన్ /బు/ గా రాయడం కనిపిసుత్ంది. దానికి కారణం వేగంగా రాయడంలో ఆ
వరాణ్నిన్ ఏ విధంగా రాసింది గమనించకపోవడం, సరిచూసుకోకపోడం.
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3.1.4. /ఉ/ అనే వరాణ్నికి పైన ఒక కొముమ్కు బదులు రెండు కొముమ్లు పెటట్డం కూడా కొందరి
రాతలో కనిపిసుత్ంది. /ఊ/ వరాణ్నికి ఉనన్ రెండు కొముమ్లు /ఉ/ వరాణ్నికి కూడా ఉంటాయనే
అపర్మతత్త ఇందుకు కారణంగా చెపప్వచుచ్.
3.1.5. /మ/, /య/ వరాణ్లను రాయడంలో భేదం పాటించకపోవడం సాధారణంగా పర్తి ఒకక్రు చేసే
లోపం. దానికి కారణం ఆ వరాణ్ల పర్తేయ్కత సరిగా తెలియకపోవడం, రాసేటపుప్డు అశర్దధ్ చూపడమే.
ఉదా.

పిర్య- పిర్మ
విషయం - విషమం
రామ - రాయ

3.1.6. /ఘ/, /షు/ అనే వరాణ్లను రాయడంలో సందిగధ్త.
ఉదా.

ఘటాట్లు - షుటాట్లు
ఇంగీల్షు - ఇంగీల్ఘ
ఆగషుట్ ( ఆగసుట్ ) - ఆగఘట్

3.1.7. /ళ/, /శ/ అనే వరాణ్లను అభేదంగా రాయడం.
ఉదా.

శచీదేవి - ళచీదేవి
భారతదేశం - భారతదేళం

3.1.8. /భ/, /ఛ/ వరాణ్లమధయ్ భేదం పాటించకపోవడం.
ఉదా.

పర్భుతవ్ం - పర్ఛుతవ్ం
తిర్భుజం - తిర్ఛుజం
సతయ్భామ - సతయ్ఛామ
అలాగే /చ/, /బ/ వరాణ్ల మధయ్ కూడా తేడా లేకపోవడం గమనించవచుచ్.

ఉదా.

చిగుళుళ్ - బిగుళుళ్
బారిషట్రు – చారిషట్రు
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3.1.9. /ఒ/ అనే వరాణ్నిన్ /బ/గా రాయడం అనేక సందరాభ్లలో కనిపిసుత్ంది.
ఉదా.

ఒక - బక
ఒంగోలు - బంగోలు
ఒకరిసొమామ్? - బకరిసొమామ్?

3.1.10. /స/, /గు/ వరాణ్ల మధయ్ రాతలో వయ్తాయ్సం లేకపోవడం.
ఉదా.

సరిచేయడం - గురిచేయడం
గురుత్లు - సరుత్లు

3.1.11. /స/, /న/ వరాణ్లను రాయడంలో బేధానిన్ పాటించకపోవడం.
ఉదా.

సమమ్దాశుర్వులు - నమమ్దాశుర్వులు
సాహస - సాహన
సతయ్భామ - నతయ్భామ

4. రాతలో సమసయ్లు
ఒక విదాయ్రిథ్ ఒక వరాణ్నిన్/పదాలను రాసేటపుప్డు ఎదురయేయ్ ఇబబ్ందిని రాత సమసయ్గా
పరిగణించవచుచ్. ఇలాంటి సమసయ్ ఎదురైనపుప్డు ఆ విదాయ్రిథ్ తన సౌకరాయ్రథ్ం పదాలలోని వరాణ్లిన్ తనకు
సులభమనిపించిన

పదధ్తిలో రాసాత్డు. అలా రాయడం మూలంగా ఒక వరణ్ం అనేక రూపాలను

సంతరించుకుంటుంది. వాటిలో ముఖయ్మైనవి...
4.1. /ఐ/ అనే వరాణ్నిన్ బహురూపాలలో రాయడం.'
తరచుగా

ఎకుక్వమంది

విదాయ్రుథ్లరాతలో

ఇది

అనావశయ్కమైన

ఒంపులకు

గురి

అవుతుంటుంది. లేదా కింది భాగంలో రెండుసునన్లు పకక్పకక్నే రాసినటుట్గా మారిపోతుంది. ఇటువంటి
లేఖనానిన్ భాషోపాధాయ్యులు జాగర్తత్గా గురిత్ంచి పార్థమిక తరగతులలోనే సరిచేయాలి.
4.2. /క/ అనే వరాణ్నిన్ రాయడంలో ఒకొక్కక్రు ఒకోక్ పదధ్తిని పాటించడం.
4.3. /ఖ/ వరాణ్నిన్ అనేక రూపాలలో రాయడం.
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4.4. ఇటువంటి సమసయ్లే /డ/, /ఠ/, /ణ/ వరాణ్ల రాతలోనూ కనిపిసుత్నాన్యి. వీటిని
భాషోపాధాయ్యులు జాగర్తత్గా గమనించి పరిషక్రించాలి.

5 ఒతుత్(లు) రాయడంలో వచేచ్ సమసయ్లు
సాధారణంగా వరాణ్ల తరువాత ఎకుక్వ మంది తమ రాతలో ఒతుత్ల దగగ్రే సమసయ్ను
ఎదురొక్ంటునాన్రు. కొనిన్టిని ఇకక్డ చూదాద్ం. కింద చూపిన ఉదాహరణలనుంచి, విదాయ్రుథ్లు రాతలో
చేసుత్నన్ ఈ విధమైన దోషాలను గమనించవచుచ్.
5.1. "మ" ఒతుత్కి "శ" ఒతుత్కి మధయ్ తేడా చూపించలేకపోతునాన్రు.
ఉదా.

నిదరశ్నాలు - నిదరమ్నాలు

5.2. "త" ఒతుత్కు "ఐ" కారంలోని కింది సగభాగం రాసేపుప్డు రాసే గురుత్కూ మధయ్ భేదం
చూపించడంలో పొరపాటు పడుతుండడం.
ఉదా.

కుమారెత్ - కుమారై
సమానమైనవి - సమానమెత్నవి

5.3. "వ" ఒతుత్కు "య" ఒతుత్కి మధయ్ భేదానిన్ పాటించకపోవడం.
ఉదా.

సావ్మినాథన - సాయ్మినాథన
విదయ్ - విదవ్
సరవ్ - సరయ్

6 పదాలోల్ వచేచ్ సమసయ్లు
'భాషలో అరథ్ బోధన సామరధ్య్ంగల కనిషఠ్ భాషాంశం పదం'. (పవన కుమార, పమిమ్.
2010. సామానయ్ భాషాశాసత్రం నోటస్) దీనికి

చినన్ చినన్

మారుప్లు (జరిగితే)/ చేయడందావ్రా

విపరీతారధ్ం గానీ, అరాధ్వగాహనకు భంగంగాని, అసంబదధ్త గానీ

ఏరప్డడానికి

అవకాశం ఉంది.

కొనిన్ంటిని ఇకక్డ చూదాద్ం.

6.1 హర్సావ్లు దీరాఘ్లుగా, దీరాఘ్లు హర్సావ్లుగా మారుప్చెందడం
ఉదా.

(i) దశరథుడు - దశారథుడు
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జొచెచ్న - జోచెచ్న
(ii) సీతాదేవి - సితాదేవి
సమీపంలో - సమిపంలో

7 వాకాయ్ల నిరామ్ణం, రాతలో వచేచ్ సమసయ్లు
‘సంపూరణ్ అరాథ్నిన్చేచ్ కొనిన్ పదాల సముదాయమే వాకయ్ం. ఇది భాషకు సంబంధించిన చరచ్లో
(ధవ్నితో మొదలు పెటిట్నపుడు) చివరిదీ, శకిత్వంతమైనదీ. కొనిన్ పదాలు కర్మంగా పేరిచ్నంత మాతార్న
అది వాకయ్ం అయేయ్ అవకాశం లేదు. వాకయ్ంలోని పదాలమధయ్ సాథ్న సంబంధం, యోగయ్తా సంబంధం,
ఆదేశ సంబంధం అనేవి ఉండాలి.’ (పవన కుమార, పమిమ్. 2010. సామానయ్ భాషాశాసత్రం నోటస్) పతర్
పరిమితుల దృషాట్య్, వాకయ్ నిరామ్ణానికి సంబంధంచిన చరచ్ ఇకక్డ చేయడం లేదు. విదాయ్రుథ్ల రాతలో
వాకాయ్లకు సంబంధించిన ఒక పర్ధాన సమసయ్ను గురిత్ంచడం జరిగింది. అది పదానికీ, పదానికీ మధయ్
వయ్వధి పాటించకపోవడమే. చాలా మంది విదాయ్రుథ్ల రాతలో ఈ లక్షణం కనిపిసోత్ంది.
ఉదా.
“శీర్రాముని జన కమహరాజుతో ఓ రాజా ఆదిశేషు నితల చేత” గా కొనసాగే వాకాయ్ల సంపుటినిలో
గమనించచ్వచుచ్. పదాల మధయ్ అసమానమైన ఖాళీలతో వాకయ్ం కొనసాగడం, పదాల విరుపు,
సంయోగాలపై అవగాహన లేకపోవడం, పర్తయ్యాలను, గౌరవవాచకాలను వేరుచేసి రాయడం...
మొదలైన అనేక అసంబదధ్తలు కనిపిసుత్నాన్యి.

8 విరామ చిహాన్ల వాడుకలో వచేచ్ సమసయ్లు
వాకాయ్నిన్

వేరుచేయడానికి

ఉపయోగించేది

విరామచిహన్ం

(ఫుల

సాట్ప).

వాకయ్ం

పూరత్యియ్ందని తెలియజేయడానికి పూరిత్ విరామ చిహాన్నిన్, రెండు అసంపూరణ్ వాకాయ్లిన్ కలుపడానికి,
రెండు పర్తేయ్క పదాలిన్ వేరుచేయడానికి కించిదివ్రామ చిహాన్నిన్(కామా) వాడడం అనేది తపప్నిసరి.
లేకపోతే భావగర్హణంలో పాఠకుడికి అసౌకరయ్ం ఏరప్డుతుంది. ఆశచ్రాయ్రథ్కాలు, పర్శాన్రథ్కాలు తదితర
చిహాన్ల పాతర్ కూడా అతయ్ంత ఆవశయ్కమైనదే. వీటి వాడకంపై తెలుగు వయ్వహరత్లకు ఒక కటుట్బాటు
ఉనన్టుట్ కనపడదు.

ముఖయ్ంగా పూరిత్ విరామ చిహాన్నిన్ వాడుతుంటారు గాని, కించిదివ్రామ

చిహన్ం(కామా) వాడకంలో సరైన అవగాహన కలిప్ంచడంలో ఉపాధాయ్యులలోకూడా వెనుకబాటు
కనిపిసుత్నన్ది.
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9 పరిషాక్రమారాగ్లు
రాతలో వచేచ్ సమసయ్లను అధిగమించడానికి ఇపుప్డు చెపప్బోతునన్ పరిషాక్ర మారాగ్లు
కేష్తర్సాథ్యి పరయ్టనదావ్రా మాకు లభించిన సమాచారం ఆధారంగా రూపొందించబడాడ్యి.

కేష్తర్సాథ్యి

పరయ్టనలదావ్రానూ, సాథ్యి ఆధారంగానూ ఈ రంగంలో ఇంకా కృషిని కొనసాగించడానికి అవకాశం
ఉంది.
9.1 ఈనాటి కాలంలో పర్ధానంగా వరాణ్లని రాసి దిదిద్ంచే విధానానికి బదులు నలల్ బలల్పై రాసిన దానిని
చూపి పుసత్కాల (నోట బుక )లో రాసుకోమనడం, వరక్ బుక లో రాయడం/దిదద్డం అనే విధానం
కొనసాగుతోంది. దీని మూలంగా వరాణ్నిన్ ఉనన్ది ఉనన్టుల్ రాయడంలో విదాయ్రుథ్లకు సరియైన అవగాహన
ఉండటంలేదు. కాబటిట్

పార్థమిక దశలోనే విదాయ్రుథ్ల చేత వరాణ్లిన్ దిదిద్ంచడం, నిరుద్షట్తపై దృషిట్ని

కేందీర్కరించే విధంగా చేయడం వలల్ రాతలో వచేచ్ సమసయ్లను కొంత వరకు పరిషక్రించవచుచ్.
9.2 నవోదయ లాంటి ఉనన్త పర్మాణాలు గల పాఠశాల/కళాశాలలోల్

తెలుగు నోటస్ రాయించక

పోవడం, కేవలం ముదిర్త పర్తుల (printed material)పై, పాఠయ్ పుసత్కాలపై ఆధారపడి
విదయ్నభయ్సింపజేయడం కనిపిసోత్ంది. దోషభూయిషట్మైన ఈ పదధ్తివలల్ రాతపై పటుట్ సాధించడంలో
విదాయ్రుథ్లు వెనుకబడుతునాన్రు. ఆధునిక సాంకేతిక పరిజాఞ్నం ఉపయోగించుకోవడంతో పాటు, చేతి
రాతపై పటుట్ సాధించే విధంగా విదాయ్రుథ్లిన్ పోర్తస్హించే భాధయ్త విసమ్రింపరానిది.
9.3 కొనిన్ పర్భుతవ్ పాఠశాలలోల్ అనిన్ దశలోల్నూ విదాయ్రుథ్లు రాతలో చేసే పొరపాటల్ను సరిదిదద్డంలో
కొందరు ఉపాధాయ్యులు మందకొడిగా వయ్వహరిసుత్నాన్రు. దీనికి తలిల్దండుర్లు తమ పిలల్ల అభయ్సన
కారయ్కలాపాలను పరయ్వేకిష్ంచకపోడం,

ఆంక్షలు, ఉపాధాయ్యుడి వయ్కిత్గత నిరల్క్షయ్ం... మొదలైన

కారణాలను చెపుప్కోవచుచ్. పై అంశాలలో తగిన మారుప్లు రావడం మూలంగా విదాయ్రిధ్ రాత మెరుగుపడే
అవకాశం ఉంటుంది.
9.4 'ఒకక్సారి రాయడం వందసారుల్ చదివినదానితో సమానం' అనన్ విషయానిన్ మరువరాదు.
జిరాకుస్లు (నకళుళ్), వాడడం నేటి కాలంలో అధికమయియ్ంది. ఇదొక రకంగా విదాయ్రుథ్లను రాత నుండి
దూరం చేసోత్ంది. అలా కాకుండా ఆధునిక సాంకేతిక పరిజాఞ్నంతోపాటు, చేతిరాతపైకూడా పర్తేయ్కమైన
శర్దధ్ వహిసేత్ మామూలు ఫలితం కంటే రెటిట్ంపు ఫలితం పొందే అవకాశం ఉంటుంది.
9.5 మొదట ఉపాధాయ్యుడు సప్షట్ంగా, నిరుద్షట్ంగా భాషించడం, పఠించడం, లిఖించడం చేసి
విదాయ్రుథ్లకు మారగ్దరశ్కుడిగా ఉండాలి.
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9.6 విదాయ్రుథ్లతో చూచిరాత, ఉకత్లేఖనం వంటివి నితయ్ం చేయించాలి.
9.7 పర్తిరోజు ఇంటిపని (హోమ వరక్) ఇవవ్డం, చేసుకొచిచ్న వాటిని సరిచేయడం. సందరోభ్చితంగా
సూచనలివవ్డం, తపుప్లు పునరావృతం కాకుండా శర్దధ్ తీసుకోవాలి .
9.8 విదాయ్రుథ్లు రాతలో చేసే సాధారణ దోషాలను ముందే వారిదృషిట్కి తీసుకొనివెళిళ్, వాటికి
సమాంతరంగా ఒపుప్ పదాల పటిట్కలను తయారుచేయించాలి. అభాయ్సాలదావ్రా వాటిని నేరుచ్కొనే
అవకాశం కలిప్ంచాలి.
9.9 ధవ్నుయ్తప్తిత్ జాఞ్నం కలిగించి సప్షట్మైన ఉచాచ్రణ దావ్రా ఉతత్మ భాషణానిన్ అలవాటు చేయాలి. దీని
నుంచి మంచి పఠనం, లేఖనం పెంపొందుతాయి.
9.10 వాయ్సాలు, లేఖలు, వాయ్స రచన పోటీల దావ్రా లేఖన నైపుణాయ్నిన్ పెంపొందించ గలిగితే, విదాయ్రుథ్ల
భావవయ్కీత్కరణ, భావగర్హణాలు సమరథ్వంతమౌతాయి.
9.11 దోష సవరణలో విదాయ్రుథ్లను నిందించరాదు, నిరుతాస్హపరుచరాదు.
9.12 దోష రహితంగా రాసినటైల్తే వారిని అభినందించాలి .
9.13 సృజనాతమ్క రచనలను పోర్తస్హించాలి .

10 ఉపయుకత్ గర్ంథసూచి/ ఆకరాలు
10.1 (i) బర్హామ్నందం, వై. కె.(సం.). 2005. తెలుగు - బోధనా పదధ్తులు. హైదరాబాదు: తెలుగు
అకాడమి.
10.1 (ii) వెంకటేశవ్రరావు, రామరాజు.(సం.). 2011. తెలుగు బోధనా పదధ్తులు. హైదరాబాదు:
తెలుగు అకాడమి. మొదటిముదర్ణ- 2010.

10.2 సందరిశ్ంచిన పాఠశాలలు
10.2.1 యు. ఓ.హెచ. కాయ్ంపస సూక్ల, హైదరాబాదు విశవ్విదాయ్లయం, గచిచ్బౌలి, శేరిలింగంపలిల్
మండలం, హైదరాబాదు, రంగారెడిడ్ జిలాల్.
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10.2.2 జవహర నవోదయ విదాయ్లయ, నలల్గండల్, గచిచ్బౌలి, శేరిలింగంపలిల్ మండలం, హైదరాబాదు,
రంగారెడిడ్ జిలాల్.
10.2.3 జిలాల్పరిషతుత్ ఉనన్త పాఠశాల, శేరిలింగంపలిల్, శేరిలింగంపలిల్ మండలం, హైదరాబాదు,
రంగారెడిడ్ జిలాల్.
(పర్పంచీకరణ యుగంలో నవీన భాషా బోధన పదధ్తులు: వూయ్హాలు అనన్ అంశంపై జరిగిన జాతీయ

సదసుస్లో 1. మెరుగు రాంచందర, 2. మెండా ఆదికేశవులు, 3. గరిగె రాజేశ, 4. మలిల్పూడి రవిచందర్
[ఎం.ఏ.

తెలుగు విదాయ్రుధ్లు]లతో కలిసి సమరిప్ంచిన పతర్ం. తెలుగు శాఖ, హైదరాబాదు విశవ్విదాయ్లయం,

దకిష్ణ పార్ంతీయ భాషా కేందర్ం, మైసూరుల సంయుకత్ ఆధవ్రయ్వ్ంలో నిరవ్హించిన సదసుస్. 06-07
మారిచ్, 2012. హైదరాబాదు. తెలంగాణ.)

ffffpppp
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9. ఎలకానిక్ నిఘంటువుల నిరామ్ణంలో మెలకువలు: తెలుగు
‘తెలుగుభాషకు సమగర్ నిఘంటువు’ అనన్ది ఈ కాలపు తపప్నిసరి అవసరం. జరిగిపోయిన
కాలంతో పోలిచ్తే, ఈ అవసరం ఇపప్డు చాలాఎకుక్వ అని తేలికగా గురిత్ంచగలం. ఇపప్టివరకూ
వెలువడిన తెలుగు నిఘంటువుల సంఖయ్ తకుక్వేమీ కాదు.

వందల సంఖయ్లో వెలువడిన తెలుగు

నిఘంటువులను, వాటి సవ్రూప, సవ్భావాలను గురించి చేసిన విశేష చరచ్ మనకు అందుబాటులో ఉంది.
కాబటిట్, సంపర్దాయ నిఘంటువుల గుణగణ వివేచనం ఈ పతర్ంలో చేయడంలేదు. కాని, సంపర్దాయ
నిఘంటువులను సంగణకాతమ్క (సమగర్) తెలుగు నిఘంటువును నిరిమ్ంచుకోడానికి పర్ధాన వనరులుగా
గర్హించవలసిన అవసరం ఉంది. ఈ ఆవశయ్కతను దృషిట్లో ఉంచుకొని, సమగర్ తెలుగు ఎలకాట్ర్నిక
నిఘంటువును నిరిమ్ంచడంలోని మెలకువలను చరిచ్ంచడానికి ఈ పతర్ం పరిమిత మవుతునన్ది.

1. ఎలకాట్ర్నిక నిఘంటువు
ఎలకాట్ర్నిక నిఘంటువు సంగణకం(computer)లో నికిష్పత్ంచేసిన నిఘంటువు లేదా సమాచార
నికిష్పత్

సాధనాల(సి.డి.లు,

మెమరీ

సిట్కలు...)

లో

ఉండి

సంగణకందావ్రా

వినియోగించుకోడానికి అనుగుణమైన పదధ్తిలో కూరిచ్న నిఘంటువులు.

చూడడానికి,

సమాచార సాంకేతిక

పరిజాఞ్నంలో వసుత్నన్ మారుప్ల కారణంగా, ఇపుప్డు ఎలకాట్ర్నిక నిఘంటువుల వినియోగంలో అనేక
మారుప్లు

వచాచ్యి.

పామటాపలు,

నోటబుకలు

మొదలైన

సంకిష్పీత్కృత

ఎలకాట్ర్నిక

వసుత్సంచయంలోనూ, మొబైల ఫోనల్లోనూ ఎలకాట్ర్నిక నిఘంటువులను ఇపుప్డు వినియోగించుకోవచుచ్.
మారుప్లకు, చేరుప్లకు అనుగుణమైన రీతిలో అందుబాటులో ఉనన్ ఇటువంటి నిఘంటువుల వినియోగం
ఇపుప్డిపుప్డే పెరుగుతునన్ది.

2. ఎలకాట్ర్నిక నిఘంటువు నిరిమ్తి, పర్యోజనాలు
ఎలకాట్ర్నిక నిఘంటువు అనన్ది మనకు మరీ కొతత్ మాట కాదు. ఏక, దివ్ భాషా ఎలకాట్ర్నిక
నిఘంటువులు (పర్ధానంగా తెలుగు-తెలుగు, తెలుగు-ఇంగిల్ష భాషలకు) కొనిన్ మనకు పరిచితమే! ఇవి
అంతరాజ్లం(internet)లో పర్పంచవాయ్పత్ంగా వినియోగదారులకు అందుబాటులో ఉనాన్యి. అయితే,
ఇవి ఎలకాట్ర్నిక నిఘంటువు నిరామ్ణానికి అనుగుణమైన అమరికను పర్సుత్తం అందుబాటులో ఉనన్
నిఘంటువులు అంతగా పర్తిబింబించవు. ఇపప్టికే వాడుకలోఉనన్ సంపర్దాయ ముదర్ణ నిఘంటువులను
ఎలకాట్ర్నిక నిఘంటువులుగా మారిచ్ అంతరాజ్లం(internet)లో అందుబాటులో ఉంచారు. నిజానికి,
ఎలకాట్ర్నిక నిఘంటువుల లక్షయ్మూ, పర్యోజనమూ... విసత్ృతమైనవి.

పరిధులు తకుక్వ. పర్యోజనం

అధికం. కొనిన్టిని ఇకక్డ గమనిదాద్ం.
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2.1 ఎలకాట్ర్నిక నిఘంటువులవాడకానికి- 2లో చెపుప్కొనన్టుట్గా ఏదో ఒక సాధనం (సంగణకం/పామ
టాప/నోటబుక...) అవసరం. ఎలకాట్ర్నిక నిఘంటువులవాడకంలో సౌలభయ్ం ఎకుక్వ.

సంపర్దాయ

ముదర్ణ నిఘంటువులవాడకంలో ఎదురొక్నే కేల్శాలు (పుటలసంఖయ్, ఆరోపానికి సంబంధించిన అకారాది
కర్మానిన్ పాటించడంలో పర్మతత్త పొందే అవకాశం...) ఎలకాట్ర్నిక నిఘంటువుల వాడకంలో ఉండవు.
2.2 సంపర్దాయ ముదర్ణ నిఘంటువులకు ఉండే సథ్ల పరిమితి ఎలకాట్ర్నిక నిఘంటువులకు ఉండదు.
2.3 సంపర్దాయ ముదర్ణ నిఘంటువులకు ఉండే పరిమాణ పరిమితి (పుటల సంఖయ్/నిఘంటువు
పరిమాణం...) వంటివి ఎలకాట్ర్నిక నిఘంటువుల విషయంలో పెదద్ చరచ్నీయాంశాలు కావు.
2.4 ఎలకాట్ర్నిక నిఘంటువులు నిరంతరం నవీకరణకు అవకాశానిన్ ఇసాత్యి. సంపర్దాయ ముదర్ణ
నిఘంటువుల నవీకరణ బహు కిల్షట్ సాధయ్ం. సమయం, ఆరిథ్క వనరులు... ఇతాయ్ది అంశాలు ఇకక్డ
పర్ధాన అడడ్ంకులుగా ఉంటాయి.
2.5 సంపర్దాయ ముదర్ణ నిఘంటువులకు ఉండే కాల పరిమితి ఎలకాట్ర్నిక నిఘంటువులకు ఉండదు.
విశవ్వాయ్పత్ంగా ఉనన్ వినియోగదారులందరికీ ఏక కాలంలో అందుబాటులో ఉంటాయి.
2.6 ఎలకాట్ర్నిక నిఘంటుకరత్లు అందరూ ఒకేచోట కూరుచ్ని పనిచేయ నవసరంలేదు.

నిరిమ్తికి

సంబంధించిన అవగాహన, పథకరచన, లకాష్య్లు... తెలిసేత్ చాలు. పర్పంచంలో ఎకక్డినుంచైనా
ఎలకాట్ర్నిక నిఘంటువులను తయారు చేసి వినియోగంలోకి తీసికొనిరావచుచ్.
2.7 నిఘంటువులు- అంటే సృజనాతమ్క రచనలకే/సాహితయ్ రచనలకే అనన్ అపవాదును ఎలకాట్ర్నిక
నిఘంటువులు పూరవ్పక్షం చేసాత్యి. ఏకకాలంలో వివిధ రంగాలకు(fields), వివిధ అంశాలకు
(subjects) సంబంధించిన నిఘంటువులను రూపొందించవచుచ్.
2.8 పుటల పరిమాణం, నిఘంటు పరిమాణం అనన్వి ఎలకాట్ర్నిక నిఘంటువుల విషయంలో
సమసయ్లుకావు.
2.9 ఎలకాట్ర్నిక నిఘంటువులలో ఆరోపాలను వెతికి అరథ్ వివరణలను గర్హించడం చాలా సులభం.
2.10 ఎలకాట్ర్నిక నిఘంటువులలో ఆరోపాలను చేరచ్డం, అరథ్ వివరణలను కూరచ్డం, నవీకరరించడం...
మొదలైన పనులను నిరంతరం చేయవచుచ్.

సంపర్దాయ ముదర్ణ నిఘంటువులు పది సంవతస్రాల
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వయ్వధిలో పది ముదర్ణలు పొందితే, ఎలకాట్ర్నిక నిఘంటువు పదిసంవతస్రాల వయ్వధిలో, కొనిన్ వేల
నవీకరణలు పొందే అవకాశం ఉంది.
2.11 వినియోగదారుల వినియోగ సందరాభ్నికి తగిన సమాచారానిన్, ఎలకాట్ర్నిక నిఘంటువులలో
రూపొందించడం తేలిక.
2.12 ఎలకాట్ర్నిక నిఘంటువులలో ఆరోపాలను చేరచ్డం, అరథ్ వివరణలను కూరచ్డం, నవీకరరించడం...
మొదలైన పనులదావ్రా, నిఘంటు పరిమాణానిన్ వినియోగదారుని అవసరానికి

అనుగుణంగా

పెంచుకోవచుచ్. తగిగ్ంచుకోవచుచ్.
2.13 ఒక భాషలో రూపొందించిన సమగర్ ఎలకాట్ర్నిక నిఘంటువు ఆధారంగా, దివ్, తిర్, బహుభాషా
నిఘంటువులను తకుక్వ సమయంలో, తకుక్వ వయ్యంతో, మానవవనరుల అరథ్వంతమైన శకిత్
వినియోగంతో కూరచ్వచుచ్.
2.14 ఎలకాట్ర్నిక నిఘంటువులను భౌతికంగా ఒక చోటునుంచి మరోచోటుకు తీసుకువెళళ్వలసిన
అవసరం తకుక్వ. అంతరాజ్లానిన్(internet) వినియోగంలోకితేగల సంగణకం లేదా ఎలకాట్ర్నిక పరికరం
అందుబాటులో ఉంటే చాలు.
2.15 ఇపప్టికే అందుబాటులో ఉనన్ సంపర్దాయ ముదర్ణ నిఘంటు వనరుల నవీకరణతో, సమగర్
ఎలకాట్ర్నిక నిఘంటువులను తెలుగు భాషకు తయారు చేయడం పార్రంభించాలి.

3. అంతరాజ్లంలో పర్సుత్తం అందుబాటులోఉనన్ నిఘంటువులు
అంతరాజ్లంలో పర్సుత్తం అందుబాటులోఉనన్ ఒకటి రెండు ఎలకాట్ర్నిక నిఘంటువులను
పరిచయం చేయడం, తదావ్రా సమగర్ ఎలకాట్ర్నిక తెలుగు నిఘంటువు రూపొందించుకోడానికి
అందుబాటులో ఉనన్ ఎలకాట్ర్నిక నిఘంటువులను/వనరులను పరిచయం చేయడానికి ఈ విభాగం
పరిమితమవుతునన్ది.
అంతరాజ్లంలో పర్సుత్తం అందుబాటులోఉనన్ తెలుగు-తెలుగు-ఇంగిల్షు నిఘంటువులకు
ఆంధర్భారతి సంపర్దించదగిన ఒక ఆకరం (ఆకరాలలోని URL-1 చూడండి). ఇది; శబద్రతాన్కరం,
బౌర్ణయ్ తెలుగు-ఇంగిల్షు నిఘంటువు, శంకర నారాయణ తెలుగు-ఇంగిల్షు నిఘంటువు... వంటి 16
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నిఘంటువుల సమాహారం.

దీనిలో పదానిన్ శోధించుకొనే వెసులుబాటు ఉంది. మనకు కావలసిన

పదాలకు అరథ్వివరణలను నిరీణ్త నిఘంటువునుంచి కోరుకొంటునాన్మా? లేక అనిన్ నిఘంటువులనుంచీ
తెలిసికోవాలను కొంటునాన్మా అనన్ది ఎంచుకొనే సౌలభయ్ం ఉంది.

అలాగే పదంలో కొంతభాగం

తెలిసినా ఆ వరణ్కర్మంలో ఉనన్ పదాలనిన్టినీ ఇది వెతికి చూపిసుత్ంది. ఇటువంటి నిఘంటు వనరులను
సమగర్ ఎలకాట్ర్నిక తెలుగు నిఘంటువు రూపొందించుకోడంలో వినియోగించుకోవచుచ్.
ఆంధర్ భారతిలో ఇచిచ్న వినియోగదారుని ఐచిచ్కాలు లేకుండా కేవలం పదానిన్ శోధించడానికి
మాతర్మే అవకాశం కలిప్ంచి మరొక ఎలకాట్ర్నిక తెలుగు కోశం శబద్కోశ (ఆకరాలలోని URL-2
చూడండి). ఏఏ పార్మాణిక సంపర్దాయ నిఘంటువనరులనుంచి ఈ సమాచారం లభిసోత్ందో,
ఆ వివరాలు వినియోగదారునికి అందుబాటులో ఉంచకపోవడం నిరాశపరిచే అంశం.
అంతరాజ్లంలో పర్సుత్తం అందుబాటులోఉనన్ నిఘంటువులలో వినియోగదారునికి అరథ్
వివరణలను గర్హించడానికి ఐచిచ్కానిన్ ఇచేచ్వి కొనిన్. నియంతిర్ంచేవి మరికొనిన్. 1. సమాచార అమరిక,
2. నిఘంటు నిరామ్ణం... మొదలైన పర్తేయ్కాంశాలపై ఇంకా చరచ్కు అవకాశం ఉంది. పతర్ పరిమితుల
దృషాట్య్ వాటనిన్టిని ఇకక్డ పేరొక్నటంలేదు.

4. సమగర్ ఎలకాట్ర్నిక నిఘంటువు నిరిమ్తి కర్మం
ఉపవిభాగం-3లో చరిచ్ంచిన అంశాలు తెలుగు భాషకు ఒక సమగర్ ఎలకాట్ర్నిక నిఘంటువు
రూపొందించుకోవలసిన ఆవశయ్కత తెలియజేసుత్నాన్యి. ఆధునిక కాలంలో- మరీముఖయ్ంగా ఇటీవలి
కాలంలో వచిచ్న సామాజిక మారుప్లు, భాషావయ్వహారంలో వచిచ్న భేదాలు, అధయ్యన అంశాలు,
సామాజిక రంగాలు... దీని అవసరానిన్ మరింతగా చాటుతునాన్యి. తమభావాలను సీవ్యాభివయ్కుత్లలో
వయ్కత్ం చేయాలనన్ భాషా వయ్వహరత్ల కాంక్ష.. మొదలైన అంశాలు ఒకవైపూ,

సంగణకాలు, ఇంటర

నెట... వంటి సౌకరాయ్లు మరోవైపూ ఈ భావనను వృదిధ్ చేసుత్నాన్యి.
తెలుగు భాషకు సమగర్ ఎలకాట్ర్నిక నిఘంటువును తయారు చేయడానికి (1) అందుబాటులో
ఉనన్ సంపర్దాయ ముదర్ణ నిఘంటు వనరులు, (2) అందుబాటులో ఉనన్ ఎలకాట్ర్నిక నిఘంటు వనరులు
పర్ధాన ఆకరాలు. వీటితోపాటు మరినిన్ విసత్ృతపర్యోజనాలను పర్దరిశ్ంచే తెలుగు సమాచార నిధులను
(ఎలకాట్ర్నిక రూపంలో అందుబాటులో ఉనన్) కూడా పర్ధాన ఆకరాలుగా సీవ్కరించాలనన్ పర్తేయ్కాంశానిన్,
దాని నిరామ్ణ కర్మానిన్ ఈ పతర్ంలోని ఉపవిభాగం-4లో చరిచ్ంచడం జరుగుతునన్ది.
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అందుబాటులో ఉనన్ సంపర్దాయ ముదర్ణ నిఘంటు వనరులు, అందుబాటులో ఉనన్ ఎలకాట్ర్నిక
నిఘంటు వనరులు మాతర్మే సమగర్ ఎలకాట్ర్నిక నిఘంటువును తయారు చేయడానికి సరిపోవు. ఆధునిక
కాలంలో భాష పర్యోగంలోఉనన్ వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన సమాచారానిన్ సంగణీకరించి
వాటినుంచి ఆరోపాలను గర్హించి అరథ్వివరణలను కూరచ్వలసి ఉంది. ఇందుకోసం భాషా పర్యోగ
వైవిధాయ్నిన్ పర్దరిశ్ంచే తెలుగు సమాచార నిధులను వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన పదయ్, గదాయ్తమ్క,
ఆధునిక వచన రచనల రూపంలో వివిధ సమాచార నిధులను కూడా పర్ధాన ఆకరాలుగా గర్హించవలసి
ఉంది.
2, 3, 4 ఉపవిభాగాలలో చరిచ్ంచిన అంశాలకు తోడు, చారితర్క, పార్ంతీయ, సాంఘిక...
భేదాలనిన్టినీ పర్తిఫలించేదిగా ఉండే సమగర్ ఎలకాట్ర్నిక తెలుగు నిఘంటువును రూపొందించుకోవాలిస్
ఉంది. భాషా పర్యోగ రంగాలలో పర్ధానమైన ఏ ఒకటి, రెండు రంగాలకు సంబంధించిన
నిఘంటువనరులతోనో, సమాచార నిధులతోనో ఈ పనిని పార్రంభించవచుచ్. భాష పర్వరిత్లేల్ రెండు పర్ధాన
మారాగ్లు- మౌఖిక, లిఖిత పదధ్తులను రెంటినీ దీనిలో సమనవ్యించే వెసులుబాటును కూడా
కలిప్ంచుకోవచుచ్. సంపర్దాయ ముదర్ణ పదధ్తిలో కాకుండా ఎపప్టికపుప్డు మారుప్లు, చేరుప్లకు
అనుగుణంగా

ఉండేటుట్గా

చలనశీల

సమాచార

నిధులుగా,

నిఘంటువులుగా

వీటిని

రూపొందించుకోవాలి. బహుళ పర్యోజనకారిగా ఉపయోగపడగల సమగర్ ఎలకాట్ర్నిక తెలుగు
నిఘంటునిరిమ్తిలోని పర్ధాన, ఉపవిభాగాలను కింది రేఖాచితర్ం పరిచయమాతర్ంగా చూపుతుంది.
సమగర్ తెలుగు సమాచార నిధి
పఠనయోగయ్, శర్వయ్యోగయ్ సమాచార నిధి
చలనశీల (ఆన లైన) పఠనయోగయ్, శర్వయ్యోగయ్ రచనల నిధి
ఆన లైన లో రాయడం, చదివినదానిని రికారుడ్చేసి అపలోడ చేయడం మొదలైన పనులు
నిరవ్హించడానికి కావలసిన సదుపాయాలు/టూలస్/అపిల్కేషనుల్... అందుబాటులో ఉంచడం.
పరిశోధకులు / వయ్వహరత్లు / ఆన లైన చరాచ్బృందాలు
చారితర్క/పార్ంతీయ/సాంఘిక భాషా వయ్వహారాలకు పర్తేయ్క/సమగర్ నిఘంటువుల తయారీ
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మౌఖిక-లిఖిత, గృహ-బహిరంగ, విదాయ్వంతుల-అవిదాయ్వంతుల,
పినన్ల-పెదద్ల, సతరీ-పురుష, మొదలైన వయ్వహార భేదాలను పర్తిబింబించే కోశాలు.
వివిధ అంశాలవారీగా(subjects) అనువరత్న కోశాలు...
వివిధ రంగాలకు (fields) సంబంధించిన అనువరత్న కోశాలు...
మాండలిక నిఘంటువులు-1, 2, 3, 4...
సమగర్ తెలుగు భాషా నిఘంటువు, (చారితర్క, పార్ంతీయ, సాంఘిక భేదాలతో కలిపి/వేరుగానూ)
(వినియోగదారుని అవసరాలకు అనుగుణమైన సౌలభయ్ంతో. . . (సంకిష్పీత్కృత, వివరణాతమ్క . . .)
పతర్ంలో పరిచయంచేసిన ‘సమగర్ ఎలకాట్ర్నిక తెలుగు నిఘంటు నిరామ్ణం’ సరళరూపంలో
కనిపించే సంకిల్షట్ పర్కిర్య. పెనవేసుకొనిపోయినటుట్ండే ఈ సరళ-సంకిల్షట్ నిరామ్ణాలను అరథ్ం చేసికొని
తెలుగు వయ్వహరత్లందరికీ వారి దైనందిన, పర్తేయ్క భాషావసరాలను తీరచ్గల ఎలకాట్ర్నిక వనరులను
రూపొందించుకోడం మాతర్ం నేటి అవసరం.

5. ఉపయుకత్ గర్ంథ/రచనల/ఆకర సూచి
5.1 తెలుగు
5.1.1 ఉషారాణి, గోవిందరాజులు, పి. 2003. తెలుగు నిఘంటువులు-ఒక అధయ్యనము. తిరుపతి.
5.1.2 కృషణ్మూరిత్, భదిర్రాజు. 1962. మాండలిక వృతిత్పదకోశం. పర్థమ సంపుటం-వయ్వసాయపదాలు.
హైదరాబాదు: ఆంధర్పర్దేశ సాహితయ్ అకాడమి.
5.1.3 ___________ 1971. మాండలిక వృతిత్పదకోశం. దివ్తీయ సంపుటం-చేనేత పదాలు.
హైదరాబాదు: ఆంధర్పర్దేశ సాహితయ్ అకాడమి.
5.1.4 ___________ (సం.) 2010. తెలుగు భాషా చరితర్. హైదరాబాదు: పొటిట్ శీర్రాములు
తెలుగు విశవ్విదాయ్లయం.
5.1.5 నరసింహారెడిడ్, పి.సి. 1971. వాయ్వహారిక ఖండికలు: లఘు వాయ్ఖయ్లు. రాధాకృషణ్,
బూదరాజు(సం.) తెలుగు మాండలికాలు, కరీంనగర జిలాల్. హైదరాబాదు: తెలుగు అకాడమి.
5.1.6 రాధాకృషణ్, బూదరాజు. 1968. తెలుగు మాండలికాలు (శీర్కాకుళం జిలాల్). హైదరాబాదు: తెలుగు
అకాడమి.
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5.1.7 ____________ (సం.) 1968. తెలుగు మాండలికాలు (కడప జిలాల్). హైదరాబాదు:
తెలుగు అకాడమి.
5.1.8 ____________ (సం.) 1977.

తెలుగు మాండలికాలు (వరంగలుల్ జిలాల్).

హైదరాబాదు: తెలుగు అకాడమి.

5.2. పతర్ం
5.2.1 పవన కుమార, పమిమ్. 2012. సంగణకాతమ్క తెలుగు మాండలిక నిఘంటు నిరామ్ణం.
అంతరాజ్తీయ రెండో తెలుగు అంతరాజ్ల సదసుస్లో సమరిప్ంచిన పతర్ం. నవంబరు 1-2, 2012. గీతం
విశవ్విదాయ్లయం: విశాఖపటట్ణం.

5.3 English

5.3.1 Atkins, S. & Jundell, M. 2008. The Oxford Guide to Practical

Lexicography. OU Press: 238-246.
5.3.2. De Schrver, Gilles-Maurice,. 2003. Lexicographers dreams in the

electronic dictionary age in

International Journal of Lexicography,

16(2): 143-199
5.3.3 Lisker, L. 1963. Introduction to Spoken Telugu. New York: American
Council of Learned Societies.

5.3.4 Nesi, H. 2009. Dictionaries in Electronic form in COWIE, A. P. (Ed.) The
Oxford History of English Lexicography, OU Press.
5.4 URLs:
5.1 http://www.andhrabharati.com/dictionary/index.php
5.2 http://www.shabdkosh.com/te/
(నిఘంటు నిరామ్ణంలో నూతన పదధ్తులు అనన్ అంశంపై జరిగిన జాతీయ సదసుస్లో సమరిప్ంచిన
పతర్ం. భాషాభివృదిధ్పీఠం, PSTU. హైదరాబాదు. 06-07 మారిచ్, 2012. హైదరాబాదు. తెలంగాణ)
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10. సంగణకాతమ్క తెలుగు మాండలిక నిఘంటు నిరామ్ణం
తెలుగుభాషకు

ఇపప్టివరకూ

వెలువడిన

నిఘంటువుల

సవ్రూప,

సవ్భావాలను

దృషిట్లోఉంచుకొని రేఖామాతర్ంగా సప్ృశిసూత్, సంగణకాతమ్క తెలుగు మాండలిక నిఘంటువులను
నిరిమ్ంచుకోవలసిన ఆవశయ్కతను ఈ పతర్ంలో చరిచ్ంచడం జరుగుతునన్ది. వృతిత్పదకోశాలకు, మాండలిక
పదకోశాలకు ఉనన్ సూక్షమ్భేదాలను పరిచయంచేసూత్, పార్చీన కావయ్భాషలోని మాండలికాలను
గురిత్ంచడంలో సంపర్దాయ నిఘంటుకరత్లు పొందిన పర్మతత్తను పరిచయం చేయడం జరుగుతునన్ది,
ఆధునిక మౌఖిక, లిఖిత వయ్వహారాలలోఉనన్ తెలుగును ఒకేచోట పటిట్ చూపగల, సమాచార నిధుల
నిరామ్ణం ఒక తపప్నిసరి అవసరంగా గురిత్ంచవలసిన ఆవశయ్కతను, ఈ పతర్ంలో పరిచయం చేయడం
జరుగుతునన్ది. ఇలా నిరిమ్ంచిన ఒక సమగర్ సమాచార నిధిపై ఆధారపడి తయారుచేయదగిన ఒక
సంగణకాతమ్క మాండలిక నిఘంటు నిరామ్ణానికి కావలసిన పార్థమిక రూపానిన్ ఈ పతర్ం
ఆవిషక్రిసుత్నన్ది.

1. తెలుగు నిఘంటువులు
తెలుగు నిఘంటువులకు వందల సంవతస్రాల చరితర్ ఉంది. ఇపప్టివరకూ తెలుగు భాషకు
లెకక్కు మికిక్లిగా నిఘంటువులు వెలువడాడ్యి.

అనీన్ ఒక నిరిద్షట్మైన ఉదేద్శమూ, పర్యోజనమూ

కలిగినవే! బహుధా విభజనకు యోగయ్మైన ఈ నిఘంటువులను సవ్రూప, సవ్భావ విభాగాలలో
సమగర్ంగా దరిశ్ంచవచుచ్.
తెలుగులో కావయ్ భాషకు వెలువడిననిన్ నిఘంటువులు వాడుక భాషకు వెలువడలేదు.
కావయ్భాషకు వెలువడిన నిఘంటువులు సరవ్ం సమగర్మని ఇకక్డ ఉదేద్శం కాదు. వాడుక భాషకు కూరిచ్న
నిఘంటువులలోనూ ఎకుక్వశాతం పర్మాణ రచనలపై ఆధారపడినవే! భాషకు ఉనన్ మౌలిక
వయ్కత్రూపాలలో, మౌఖిక వయ్వహారానికి వెలువడిన తెలుగు నిఘంటువులు చాలా తకుక్వ.

ఇపప్టికే

సంపర్దాయ ముదర్ణ పదధ్తిలో గర్ంథరూపంలో వెలువడిన నిఘంటువుల వాడకంలో శర్మ ఎకుక్వ.
మౌఖిక వయ్వహారంలోని వాడుక పదాలకు అరాథ్లు పర్తయ్క్ష భాషణంలో కొనిన్ పర్శన్లు వేసి సమాధానాలు
రాబటట్డందావ్రా

సాధించగలం.

ఇటువంటి

వివరణలను

వాడుక/మాండలిక

రచనలనుంచి

గర్హించాలంటే మాతర్ం నిఘంటువుల అవసరం తపప్నిసరి.
తెలుగు భాషకు సంబంధించి ఇటువంటి కృషి వృతిత్పదకోశాల నిరామ్ణంతో పార్రంభమైంది.
మాండలిక పరిశోధన పతిర్కల పర్చురణవైపు కొనసాగింది. సూక్షమ్ంగా పరిశీలించినపుడు ఈ రెంటిమధయ్
ఉనన్ తేడాలను గమనించవచుచ్.
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2. వృతిత్ పదకోశాలు-మాండలిక పదకోశాలు
తెలుగు వయ్వహారంలో వృతిత్ పదకోశాలు, మాండలిక కోశాలు రెంటినీ రెంటి అరథ్ంలో లేదా ఒకే
అరథ్ంలో వాడడం కనిపిసుత్ంది.

కానీ వాటి నిరామ్ణంలోనూ, పర్యోజనంలోనూ సవ్లప్మైన

భేదాలునాన్యి. తెలుగులో వృతిత్ పదకోశాలు వయ్వసాయం, చేనేత, కమమ్రం, కుమమ్రం, వడర్ంగం ...
మొదలైన రంగాలకు ఇపప్టికే వెలువడాడ్యి. ఈ వృతిత్ పదకోశాల పేరల్ముందు “మాండలిక” అనన్ మాట
కనిపిసుత్ంది. నిజానికి, ఇవి వరగ్ మాండలిక పదకోశాలు. అంటే- వివిధ వృతుత్లలో ఉనన్వారి
భాషావయ్వహారంలో ఆ వృతిత్కి సంబంధించిన పదజాలానిన్ ఏరిచ్కూరిచ్న కోశాలనన్మాట!
ఈ లక్షణాలతోపాటు మరినిన్ విసత్ృతపర్యోజనాలను కలిగించేవి మాండలిక పదకోశాలు. ఒక
మండలంలో వివిధ వృతుత్లలో ఉనన్వారి భాషా వయ్వహారంలోని పదజాలం దీనిలో పర్తిబింబిసుత్ంది.
చారితర్క, పార్ంతీయ, సాంఘిక...మొదలైన పర్ధాన కారణాలవలల్ భాషా వయ్వహారంలో వచేచ్ మారుప్లను
మాండలిక పదకోశాలు వెలల్డిసాత్యి. వీటితోపాటు, మౌఖిక-లిఖిత, గృహ-బహిరంగ, విదాయ్వంతులఅవిదాయ్వంతుల, పినన్ల-పెదద్ల, సతరీ-పురుష... మొదలైన వయ్వహార భేదాలను, ఇతర కారణాలవలల్
పదజాలంలో

వచేచ్

మారుప్లను

మాండలిక

నిఘంటువులు

పటిట్

చూపుతాయి.

ఒక

భాషా

వయ్వహారపార్ంతంలోని భాషా మండలాల ఆధారంగా మాండలిక పదాల (వృతిత్ పదాలతో కలుపుకొని)
అధయ్యనం, సేకరణ ఎలా చేయవచచ్నన్ వివరణను కింది రేఖాచితర్ం సంకిష్పత్ంరూపంలో నిరూపిసుత్ంది.
తెలుగు భాషా వయ్వవహార పార్ంతం
1. పూరవ్ మండలం 2. దకిష్ణ మండలం
మాండలికం1

మాండలికం2

3. ఉతత్ర మండలం

4. మధయ్ మండలం

మాండలికం3

మాండలికం4

1. వృతిత్/వరగ్ పదకోశాలు (వివిధ వృతుత్లు, కులాల ఆధారంగా)
2. మౌఖిక-లిఖిత, గృహ-బహిరంగ, విదాయ్వంతుల-అవిదాయ్వంతుల, పినన్ల-పెదద్ల,
సతరీ-పురుష... మొదలైన వయ్వహార భేదాలను పర్తిబింబించే కోశాలు
మాం. నిఘం.-1

మాం. నిఘం.-2

మాం. నిఘం.-3

మాం. నిఘం.-4

పర్మాణ తెలుగు భాషా నిఘంటువు
(చారితర్క, పార్ంతీయ, సాంఘిక భేదాలతో కలిపి/వేరుగానూ)
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ఇంతవరకు తెలుగులో వెలువడిన వృతిత్పదకోశాలలోని పర్ధాన ఆరోపాల ఎంపిక ఆయా
వృతుత్లుచేసేవారి వయ్వహారంపై ఆఢారపడి చేయబడింది. సంబంధిత భాషా మండలంలోని వయ్వహారం
మొతాత్నిన్ ఈ విభజన పర్తిబింబించదు.

అందువలల్ పై రేఖాచితర్ంలో చూపిన విధంగా సంపర్దాయ

గర్ంథరూపంలో ఉనన్దికాకుండా, ఎపప్టికపుప్డు మారుప్లకు, చేరుప్లకు అనుగుణమైన సమగర్మైన
పర్మాణ తెలుగు భాషా నిఘంటువును మనం నిరిమ్ంచుకోవలసి ఉంది.

3. మాండలిక నిఘంటువు
3.1 కావయ్ భాష: మాండలిక నిఘంటువు
1, 2 విభాగాలలో చరిచ్ంచిన అంశాలకుతోడు మరినిన్ అంశాలను (సంగణకాతమ్క) మాండలిక
నిఘంటువులో భాగం చేయవచుచ్. నిఘంటువులు, వాటి నిరామ్ణం... ఇతాయ్ది అనేకమైన అంశాలలో
గుణాతమ్కమైన మారుప్లను తేగలిగేటుట్గా సంగణకాతమ్క మాండలిక నిఘంటువు నిరిమ్ంచబడాలి.
కావాయ్లకు సమగర్మైన వాయ్ఖయ్లు, సంపర్దాయ కావయ్భాషను దాదాపుగా పర్తిబింబించే నిఘంటువులు
మనకు ఉనాన్యనుకొంటుంటాం. అవి పాకిష్క సతాయ్లనడానికి సుపర్సిదుధ్లైన కవుల పర్యోగాలే
నిదరశ్నం. ఉదాహరణకు- తికక్న రచనలోని మాండలిక పద పర్యోగానిన్ గమనించండి.
“కుడవనిచుచ్ తఱియుఁ గురువర కర్కిక్ంచు
నవరసంబు నెఱిఁగి యరి నృపాలు
నీవు ధీరవృతిత్ నిడుఁ దార్టఁ బోనిముమ్
కర్ముమ్ కపిల యనఁగ గర్మిమ్ చెఱుపు”
(శీర్ మదాంధర్ మహాభారతం. ఆశర్మవాస పరవ్ం: 1-72)
పైపదయ్ంలో కపిల అనన్మాట దేశయ్ శబద్ం. దకిష్ణ మండలంలో వాడుకలో ఉనన్ ఈ మాటను
ఉతత్ర, మధయ్ మండలాలలో ‘మోట’గా వయ్వహరిసాత్రు. హిందీ వయ్వహార పార్ంతాలతో ఉనన్ భౌగోళిక
సనిన్హితతవ్ంవలల్ ఈ మాట (<మోఠా) ముందుగా ఉతత్రమండలంలోకి పర్వేశించి ఆపై మధయ్
మండలంలోకి విసత్రించిందని గమనించవచుచ్.

ఇది పార్చీన గర్ంథాలలోని మాండలిక పర్యోగాల

సంగతి.

3.1 ఆధునిక కవితవ్ం, వచన రచనలు: మాండలిక నిఘంటువు
ఆధునిక కవితవ్ంలోనూ, వచనరచలలోనూ ఇటీవలి కాలంలో మాండలిక పద బాహుళయ్ం
హెచిచ్ంది. పార్ంతీయ, సాంఘిక కారణాలను ఇకక్డ విసమ్రించకూడదు.

మాండలిక పద బాహుళయ్ం

కేవలం ఒక రంగానికి సంబంధించిన రచనలకు పరిమితం కాకపోవడం గమనించవలసిన విషయం.
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ఉదాహరణకు ఉతత్రమండలంనుంచి వెలువడిన మాండలిక వచనరచనలోని కొంత భాగానిన్ ఇకక్డ
గమనించండి.
“ సెపాత్ ఇనార్ కకాక్! ఆసాములిండల్లల్ పెండ దొకిక్ పిడెక్లు జెయాయ్లె! పొయియ్లక కటెట్లు తేవాలె! ఎంత
మందుంటె అందరిక్ సెపుప్లు గుటిట్యాయ్లె! పాత కొతత్ సెపుప్లకుగలిప్ పదేను మానక్లు. ఇగ ఇను కకాక్!
ముతూత్ం ఎనిమ్ది కుండలు గింత సేవజేసేత్ వొచేచ్ది.

గాల సేనేరబోతె నీల కుండ నిండ కంకులు

నింపితత్రు! ఎనక్ముందు వొడి మాదిగోని వొంచె నింపుకోవచుచ్. నాగలితత్నానిక్ రెండుపూటలు బోతె
తవెవ్డు గింజలు కలల్ం అలుక్పూతకు కలల్ మడుల్ ఇతుత్లు ఊకి ఎతుత్కోవాలె! సెలక్ల కలల్మైనా వొరి
కలల్మైనా వొచేచ్దంతే! ఏదుం పందుం పుటెట్డు ఇగో దానెన్ం లెకొక్సేత్ గిటుల్ంటది...” (కకక్:34)

4. సంగణకాతమ్క మాండలిక నిఘంటువు ఆవశయ్కత
1, 2విభాగాలలోని నేపథయ్మూ, 3, 3.1, 3.2లలోని వివరణలు సంగణకాతమ్క మాండలిక
నిఘంటువులను రూపొందించుకోవలసిన తక్షణ ఆవశయ్కత తెలియజేసుత్నాన్యి.

ఆధునిక కాలంలో-

మరీముఖయ్ంగా ఇటీవలి కాలంలో వచిచ్న సామాజిక మారుప్లు, భాషావయ్వహారంలో వచిచ్న భేదాలు, దీని
అవసరానిన్ మరింతగా చాటుతునాన్యి. తమభావాలను సీవ్యాభివయ్కుత్లలో వయ్కత్ం చేయాలనన్ తపన
ఒకవైపూ, సంగణకాలు, ఇంటర నెట... వంటి సౌకరాయ్లు మరోవైపూ ఈ భావనను వృదిధ్ చేసుత్నాన్యి.
ఇటువంటి వయ్వహార భేదాలవలల్ భాష విసత్ృతి చెందుతుంది. ఇది సరళరూపంలో కనిపించే
సంకిల్షట్ పర్కిర్య. పెనవేసుకొనిపోయినటుట్ండే ఈ సరళ-సంకిల్షట్ నిరామ్ణాలను అరథ్ం చేసికొని తెలుగు
వయ్వహరత్లందరికీ సుబోధకం చేయగల వనరులను రూపొందించుకోడం నేటి అవసరం.

5. సంగణకాతమ్క మాండలిక నిఘంటు నిరిమ్తి
3.1, 3.2 ఉపవిభాగాలలో చరిచ్ంచిన విధంగా తెలుగుభాషకు కావయ్వయ్వహారంతో మొదలుపెటిట్,
ఆధునిక తెలుగు వయ్వహారంతో కలుపుకొని ఒక సమగర్ సంగణక మాండలిక నిఘంటువును
నిరిమ్ంచుకోవాలి. ఇది చారితర్క, పార్ంతీయ, సాంఘిక... భేదాలనిన్టినీ పర్తిఫలించేదిగా ఉండాలి. భాష
పర్వరిత్లేల్ రెండు పర్ధాన మారాగ్లు- మౌఖిక, లిఖిత పదధ్తులను రెంటినీ దీనిలో సమనవ్యించే
వెసులుబాటును కలిగి ఉండాలి. కావాయ్లు లేదా రచనలు అటు సమాచార నిధి రూపంలోనూ, వాటిని
వినగలిగే సౌకరయ్ంఉనన్ పదధ్తులలోనూ సంగణకాలపై నమోదు చేయాలి. చదివిన పాఠానిన్ లేదా
సమాచారానిన్ నమోదుచేసి అటు రాతలో చూపుతూ, ఇటు వినగలిగే వెసులుబాటును ఇచేచ్ పదధ్తిలో
తెలుగు సమాచారనిధులు రూపొందించాలి. సంపర్దాయ ముదర్ణ పదధ్తిలో కాకుండా ఎపప్టికపుప్డు
మారుప్లు, చేరుప్లకు అనుగుణంగా ఉండేటుట్గా చలనశీల సమాచార నిధులుగా, నిఘంటువులుగా వీటిని
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రూపొందించుకోవాలి. బహుళ పర్యోజనకారిగా ఉపయోగపడగల సంగణకాతమ్క మాండలిక నిఘంటు
నిరిమ్తిలోని పర్ధాన, ఉపవిభాగాలను కింది రేఖాచితర్ం పరిచయమాతర్ంగా చూపుతుంది.
సమగర్ తెలుగు రచనల నిధి
పఠనయోగయ్, శర్వయ్యోగయ్ రచనల నిధి
చలనశీల (ఆన లైన) పఠనయోగయ్, శర్వయ్యోగయ్ రచనల నిధి
పరిశోధకులు / వయ్వహరత్లు / ఆన లైన చరాచ్బృందాలు
చారితర్క/పార్ంతీయ/సాంఘిక భాషా వయ్వహారాలకు పర్తేయ్క/సమగర్ నిఘంటువుల తయారీ
1. వృతిత్/వరగ్ పదకోశాలు (వివిధ వృతుత్లు, కులాలు ఆధారంగా)
2. మౌఖిక-లిఖిత, గృహ-బహిరంగ, విదాయ్వంతుల-అవిదాయ్వంతుల,
పినన్ల-పెదద్ల, సతరీ-పురుష... మొదలైన వయ్వహార భేదాలను పర్తిబింబించే కోశాలు
మాండలిక నిఘంటువులు-1, 2, 3, 4...?
పర్మాణ తెలుగు భాషా నిఘంటువు (చారితర్క, పార్ంతీయ, సాంఘిక భేదాలతో కలిపి/వేరుగానూ)

6. ఉపయుకత్ గర్ంథ సూచి
6.1 తెలుగు
6.1.1 ఎలల్యయ్, వేముల. 2000. కకక్. నలొగ్ండ: నీలి పర్చురణలు.
6.1.2 కృషణ్మూరిత్, భదిర్రాజు. 1962. మాండలిక వృతిత్పదకోశం. పర్థమ సంపుటం-వయ్వసాయపదాలు.
హైదరాబాదు: ఆంధర్పర్దేశ సాహితయ్ అకాడమి.
6.1.3 ___________ 1971. మాండలిక వృతిత్పదకోశం. దివ్తీయ సంపుటం-చేనేత పదాలు.
హైదరాబాదు: ఆంధర్పర్దేశ సాహితయ్ అకాడమి.
6.1.4 ___________ (సం.) 2010. తెలుగు భాషా చరితర్. హైదరాబాదు: పొటిట్ శీర్రాములు
తెలుగు విశవ్విదాయ్లయం.
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6.1.5 నరసింహారెడిడ్, పి.సి. 1971. వాయ్వహారిక ఖండికలు: లఘు వాయ్ఖయ్లు. రాధాకృషణ్,
బూదరాజు(సం.) తెలుగు మాండలికాలు, కరీంనగర జిలాల్. హైదరాబాదు: తెలుగు అకాడమి.
6.1.6 మలేల్ష, మంతిర్. 2012. వేముల ఎలల్యయ్ కకక్ నవల: భాషా వైవిధయ్ం. హైదరాబాదు
విశవ్విదాయ్లయానికి సమరిప్ంచిన ఎం.ఫిల. పరిశోధన వాయ్సం.
6.1.7 రాధాకృషణ్, బూదరాజు. 1968. తెలుగు మాండలికాలు (శీర్కాకుళం జిలాల్). హైదరాబాదు: తెలుగు
అకాడమి.
6.1.8 ____________ (సం.) 1968. తెలుగు మాండలికాలు (కడప జిలాల్). హైదరాబాదు:
తెలుగు అకాడమి.
6.1.9 ____________ (సం.) 1977.

తెలుగు మాండలికాలు (వరంగలుల్ జిలాల్).

హైదరాబాదు: తెలుగు అకాడమి.
6.2 English
6.2.1 Krishnamurti, Bh. 2003. The Dravidian Languages. Cambridge:
Cambridge University Press.
6.2.2 Lisker, L. 1963. Introduction to Spoken Telugu. New York: American
Council of Learned Societies.
6.2.3 Sapir, Edward. 1921. Language: An Introduction to the Study of Speech.
New York: Harcort, Brace & world.
(అంతరాజ్తీయ తెలుగు అంతరాజ్ల సదసుస్-2లో సమరిప్ంచిన పతర్ం. 02-04 నవంబరు, 2012.
విశాఖపటట్ణం. ఆంధర్పర్దేశ.)
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11. తెలుగు: సంగణకాతమ్క భాషాభివృదిధ్యోజన
తెలుగుభాషాభివృదిధ్కి సమగర్మైన ‘సంగణకాతమ్క భాషాభివృదిధ్యోజన’ (Computational
Language

Planning

and

Development)ను

ఈ పతర్ంలో పరిచయం చేయడం జరుగుతునన్ది.

రూపొందించుకోవలసిన

ఆవశయ్కతను

‘భాషాభివృదిధ్, భాషాయోజన’ అనన్వి కొతత్ మాటలు

కాకపోయినా, ఇపప్టివరకూ ఇవి పండితుల, భాషావేతత్ల చరచ్లకు మాతర్మే పరిమితమై ఉనాన్యి.
భాషాభివృదిధ్యోజన (Language Planning and Development) అనన్ది పర్తి భాషా
సమాజానికి ఒక తపప్నిసరి అవసరం.

ఏ భాషా సమాజంలోనైనా- వివిధ కాలాలలో వెలువడిన

కావాయ్లు, గర్ంథాలు, వివిధాంశాలపై వెలువరించిన రచనలు... మొదలైనవి ఆ భాషాభివృదిధ్, వికాసాలను
సూచించే గీటురాళుళ్గా నిలుసాత్యి. అయితే; నానాటికీ పెరుగుతూపోయే సమాజాల భాషావసరాలను
దృషిట్లో ఉంచుకొని వీటిని పునరూమ్లాయ్ంకనం చేయడం భాషాభివృదిధ్ యోజనలో కీలకమైన అంశం.
ఈ అవసరం గడచిన కాలంతో పోలిచ్తే ఇపుప్డు చాలాఎకుక్వ అని తేలికగా గురిత్ంచగలం. అతయ్ంత
కీలకమూ, పర్భావవంతమూ అయిన ఈ అవసరాలనిన్టినీ తీరచ్డంలో మానవవనరులకు సంగణక
అనువరత్నలు తోడైతే, ఆ భాషా, ఆ సమాజమూ సమంగా వృదిధ్ సాధించగలుగుతాయి.

ఈ సిథ్తిని

చేరుకోడానికి ఇపప్టికే పర్సిదధ్మైఉనన్ ‘యోజన’కు సంగణకాతమ్క అనువరత్నకోణానిన్ జోడించడం,
అందుకు అనుసరించదగగ్ వూయ్హానిన్ పరిచయంచేయడం ఈ పతర్ంలోని పర్ధాన విషయం.

1. పూరవ్రంగం నుంచి వరత్మానంలోకి...
తెలుగుభాషకు వేల సంవతస్రాల చరితర్ ఉంది. వేలసంఖయ్లో రచనలు వెలువడాడ్యి.
కాలకర్మానుగుణమైన, రచనా వైవిధాయ్నిన్, భాషా పర్యోగ వికాసానిన్ పరిశోధకులు ఇపప్టికే చాలావరకు
నిరూపించారు.

వెలువడిన తెలుగు రచనలు, వాటి సవ్రూప, సవ్భావాలను గూరిచ్ చేసిన విశేషచరచ్

మనకు అందుబాటులో ఉంది.

సంపర్దాయ రచనల గుణగణ వివేచనం ఒకవైపు జరుగుతుండగా,

కాలకర్మంలో ఆ సమాచార నిధులకు మరెంతో సమాచారం చేరుతూవసోత్ంది. ఇది కావాయ్లు, శాసత్ర
గర్ంథాలు... తదితర రచనల రూపంలో ఉంది. ఇదంతా తెలుగువారి, తెలుగుభాషా సమాజంయొకక్
సాంసక్ృతిక వారసతవ్ం. తెలుగువారి సొతుత్.
వయ్కిత్గతంగానూ, వయ్వసాథ్పరంగానూ తెలుగు భాషాభివృదిధ్కి ఎంతో పర్యతన్ం జరిగింది.
వయ్కుత్లసేవ పేరొక్ంటూపోవడానికి ఈ పతర్పరిమితి అడుడ్వసుత్నన్ది. ననన్య నుండి నేటివరకూ తెలుగు
సాహితయ్ సంపదను పుషిట్మంతం చేసుత్నన్ కవులు, రచయితలు, శాసత్రకారులు... అందరినీ ఇకక్డ
పేరొక్నవచుచ్. సంసథ్లు చేసుత్నన్ కృషిలో ఆంధర్ సాహితయ్ పరిషతుత్, తెలుగుభాషా సమితి, ఆంధర్ సారసవ్త
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పరిషతుత్, సాహితయ్ అకాడమీలతోపాటు, ఆంధర్ రాషట్రంలోనూ, రాషట్రం వెలుపలాఉనన్ కళాశాలలు,
విశవ్విదాయ్లయాలు పేరొక్నదగినవి.
భాషావసరాలు నానాటికీ పెరుగుతూనే ఉంటాయి. సమాజాల వృదిధ్, భాషల వృదిధ్పై ఆధారపడి
ఉంటుందనన్ది చారితర్క సతయ్ం. ఇందుకు పర్ధాన కారణాలు రెండు; 1. సమాజాలు పెదద్వికావడం,
2. భాషలో పదసంపద పెరగడం. కాని, పర్ధాన భాషా వనరులుగా ఉంటూ, బహుధా విభజనకు
అవకాశం కలిప్ంచే సంపర్దాయ రచనలకు కొనిన్ పరిమితులు కూడా ఉనాన్యి.

ఉదాహరణకు;

సంపర్దాయ రచనలనీన్ కేవలం చదువుకోడానికి సహకరిసాత్యి. వీటిని ‘వినే’ అవకాశం లేదు. ఇది ఒకక్
ఉదాహరణ మాతర్మే! ఈ పతర్ శీరిష్కలో పేరొక్నన్ సంగణకాతమ్క భాషాభివృదిధ్యోజనలో పైన పేరొక్నన్
మినహాయింపు వంటివాటికి అవకాశం ఉండదు. బహుకోణ దృషిట్తో భాషను అనుశీలించి, బహుళ
పర్యోజనకారిగా సమాచారానిన్ వివిధరూపాలలో (formats) అందుబాటులో ఉంచడానికి, ఇది
వెసులుబాటును కలిప్సుత్ంది.
సాధయ్పడుతుంది.

తదావ్రా, భాషాభివృదిధ్ యోజనలో చలనశీలతకు పార్ధానయ్ం ఇవవ్డం

ఒక సమాజంలోని సభుయ్లందరూ ఏరప్రచుకొనన్ భాష, ఆ సమాజ అవసరాలను

అనిన్టినీ తీరచ్గలిగే దశకు చేరుకోడం అనన్ది సంకిల్షట్మైన పర్కిర్య. సంకిల్షట్తనుంచి సరళతవైపుకు
సాగడానికి సంగణానువరత్నలను వినియోగించడం అనన్ది ఈ కాలపు వెసులుబాటు.

2. భాషాభివృదిధ్: భాషాయోజన- చరచ్నీయాంశాలు
తెలుగు భాషాభివృదిధ్, భాషాయోజనలకు సంబంధించి ఇపప్టివరకూ ముఖయ్ంగా మూడు
రంగాలచుటూట్ విశేషమైన చరచ్ జరిగింది. అవి; 1. విదాయ్రంగం, 2. పాలనారంగం, 3. మాధయ్మరంగం.
సమాజ ఉపరితల, అంతరంగ నిరామ్ణాలను పర్భావితం చేయగల ఈ రంగాలకు సంబంధించిన భాష
వాడుక, భాషావనరుల వృదిధ్ ఏ సాథ్యిలో ఉనాన్యి? వాటి గమనమెటుపోతునన్ది? అనన్ది ఎపప్టికపుప్డు
పరిశీలించవలసిన ఆవశయ్కత ఉంది. అంతరివ్భజనకు అమితంగా అవకాశం ఉనన్ పై రంగాలకుతోడు,
అంతరాజ్తీయ కోణంనుంచి భాషాయోజనలో మారుప్లు చేసుకోవలసిన ఆవశయ్కత ఉంది. ఈ అగతాయ్నిన్
వరత్మాన ‘పర్పంచీకరణ యుగం’ బహుముఖాలనుంచి హెచచ్రిసుత్నన్ది.
పర్పంచీకరణ పర్కిర్య, దాని అనువరత్న నైజంవలల్ అనేక రూపాలలో, తావులలో పర్వరిత్లుల్తుంది.
దీని దావ్రా 60, 70, 80, దశకాలలో మానవాళి పొందిన ఫలితాలకు 20వ శతాబిద్ చివరి దశకంలోఅంటే, 90వ దశకంలో పొందిన ఫలితాలకు గురిత్ంచదగిన వైరుధయ్ం ఉంది. ఆశచ్రయ్కరంగాఅపుప్డపుప్డే ఆయా సమాజాలలోని పర్జలకు ఏరప్డిన కొతత్ అనుభవాలు, పర్పంచీకరణ పటల్
అంతకుముందు ఉనన్ భావాలను తారుమారుచేశాయి.

ఫలితంగా- భావాలలో, వేష-భాషలలో

వైరుధాయ్లు ఏరప్డాడ్యి. పర్పంచ దేశాలనిన్టా పర్తేయ్కంగా వేరుచేసి చూపించలేని ఒక పర్తేయ్క లోకం
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రూపుదిదుద్కొంది.

ఈ కొతత్ లోకం సరవ్ విషయాలలోనూ పర్పంచ సాథ్నికీకరణను(glocalization)

పర్తిఫలిసుత్నన్ది అని విజుఞ్లు గురిత్ంచారు. ఫలితంగా, పర్పంచవాయ్పత్ంగా సంవాద పదధ్తులలో
(communication systems), విదాయ్ వయ్వసథ్లో అనేక మారుప్లు కలుగుతునాన్యి. సమాజ ఉపరితల
నిరామ్ణంలోనూ, అంతరంగ నిరామ్ణంలోనూ అతయ్ంత సహజం అనిపించేలా జరుగుతునన్ ఈ మారుప్ల
కారణంగా, పర్పంచభాషల సిథ్తి గతులు ఎలా పర్భావిత మవుతునాన్యనన్ది పర్ధానంగా చరిచ్ంచవలసిన
విషయం.
పర్పంచ వాయ్పత్ంగా విదాయ్రంగంలో మారుప్లకు ఉదేద్శించిన ‘పర్పంచీకరణ’ అనన్ అభివృదిధ్
సూతర్ం ఆరిథ్క రంగాలను పర్భావితం చేసే అంశంగా ఎదిగి, పర్పంచ ముఖ చితార్నిన్ మారిచ్వేయడమనన్ది
ఆశచ్రయ్కరమైన నిజం! ఆదాన-పర్దానాలకు భాషా శాసత్రవేతత్లు ఇచిచ్న కారణాలను అధిగమించి, భాషల
వాడుకలో మారుప్లు కలుగుతుండడం ఇకక్డ గమనించవలసిన విషయం. ఆవశయ్కతాపూరణం అనన్
ఒకక్ లక్షణానిన్ వరిత్ంపజేసుకొని విదాయ్రంగం మొతత్ంలో అనేక మారుప్లు వసుత్నాన్యి. ఫలితంగాపర్పంచంలోని పర్జారంజక భాషే (popular language) బోధనాభాషగా సిథ్రపడుతోంది.
జాఞ్నానిన్

అందించే

బోధనాంశాలు,

సాంఘిక

శాసాత్ర్ల

జాఞ్నానిన్

అందించే

భాషా

బోధనాంశాలు,

విజాఞ్న/సాంకేతిక శాసాత్ర్ల జాఞ్నానిన్అందించే బోధనాంశాలు... అనిన్టా ఈ పర్జారంజక భాషే
వేళూళ్నుకొంటునన్ది.
పర్జారంజక భాష (popular language) విషయంలో గురిత్ంచవలసిన విషయం
ఏమంటే- సజాతీయ భాషా కుటుంబంలోని భాషల మధయ్ ‘వినిమయం’ చెదిరిపోడం. పొరుగు భాషలతో
సంగమం ఎకుక్వ కావడం. సథ్ల, కాల అవధులను అధిగమించి తయారవుతునన్, ఈ పర్జారంజక
భాషదావ్రా వయ్కత్మవుతునన్ సమిమ్శర్ భాషా లక్షణాలను భాషా శాసత్ర దృకప్థంతో అధయ్యనం చేయవలసిన
అవసరం ఉంది.

ఆయా భాషలలో కలుగుతునన్ ఈ మారుప్లను అధయ్యనంచేసి, వాటి వాడకంలో

వసుత్నన్ నూతన పదధ్తులను కర్మబదధ్ం చేయగలిగే వయ్వసథ్లను ఏరాప్టు చేసుకోకపోతే, భవిషయ్తుత్లో భాషా కుటుంబ విభజన సూతార్లను పునసస్మీకిష్ంచుకోవలసిన అవసరం కలగవచుచ్. సమాజ ఉపరితల
నిరామ్ణంలోనూ, అంతరంగ నిరామ్ణంలోనూ భాషలకు ఉనన్ ఇటువంటి ఘనిషఠ్మైన సంబంధానిన్, ఈ
నేపథాయ్ల నుంచి చరిచ్ంచి, అభివృదిధ్ యోజనను మనం రూపొందించుకోవలసి ఉంది.

ఇందుకు

సంగణకాతమ్క భాషాభివృదిధ్ యోజన సహేతుకమైన, తారిక్కమైన పరిషాక్ర మారగ్ంగా భావించవచుచ్.

3. ఎలకాట్ర్నిక వనరుల నిరిమ్తి, పర్యోజనాలు
సంగణకాతమ్క భాషాభివృదిధ్యోజనలో అతయ్ంత కీలకమైన అంశం సమాచార నిధులనీన్(వివిధ
కాలాలకు సంబంధించిన కావాయ్లు, గర్ంథాలు, రచనలు... మొదలైనవి) ఎలకాట్ర్నిక రూపంలో
పరిశోధకులకు అందుబాటులో ఉంచడం.

ఎలకాట్ర్నిక రూపంలో నికిష్పత్ంచేసిన సమాచార నిధులు,
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సంగణకం లేదా సమాచార నికిష్పత్ సాధనాల (సి.డి.లు, మెమరీ సిట్కలు, ...) లో భదర్పరచబడి,
సంగణకందావ్రా చూడడానికి, వినియోగించుకోడానికి అనుగుణమైన అవకాశానిన్ ఇసాత్యి.
సమాచార సాంకేతిక పరిజాఞ్నంలో వసుత్నన్ మారుప్ల కారణంగా ఇపుప్డు ఎలకాట్ర్నిక రూపంలో
వినియోగంలో ఉనన్ సమాచార నిధుల సంఖయ్, వాటిలో వైవిధయ్ం ఎకుక్వగానే ఉంది. పామటాప లు, నోట
బుకలు మొదలైన సంకిష్పీత్కృత ఎలకాట్ర్నిక వసుత్సంచయంలోనూ, మొబైలఫోనల్లోనూ ఎలకాట్ర్నిక
రూపంలోని సమాచార నిధులలోని సమాచారానిన్ ఇపుప్డు వినియోగించుకోవచుచ్.

మారుప్లకు,

చేరుప్లకు అనుగుణమైన రీతిలో అందుబాటులో ఉనన్ ఇటువంటి సమాచార నిధుల వినియోగం
ఇపుప్డిపుప్డే పెరుగుతునన్ది.
ఎలకాట్ర్నిక రూపంలో భాషా వనరులను అభివృదిధ్ చేయడం అనన్ది భారతీయ భాషలకు 60,
70 దశకాలలోనే పార్రంభమైనా, వేగం పుంజుకొనన్ది మాతర్ం 90వ దశకం తరావ్తనే! ఈ పతర్ంలోని
ఉపవిభాగం-2లో సూచించిన అంశాలతోపాటు, పరిశోధనలకోసం, వివిధ అవసరాలకోసం నిరిమ్ంచిన
ఇటువంటి

సమాచార

నిధులు

పర్సుత్తం

అంతరాజ్లం(internet)లో

పర్పంచవాయ్పత్ంగా

భాషాభిమానులకు, పరిశోధకులకు అందుబాటులో ఉనాన్యి. అయితే, ఇవి అనీన్ ఏకరూపతను కలిగి
లేవు. ఎలకాట్ర్నిక రూపంలో అందుబాటులో ఉనన్ సమాచార నిధులనిన్టిలోనూ ఏక రూపత సాధనకు
అనుగుణమైన ఫాంటల్ను, కనవ్రట్రల్ను మనం ఏరప్రుచ్కోవలసిఉంది.

ఎలకాట్ర్నిక సమాచార నిధుల

పర్యోజనాలు విసత్ృతమైనవి. కొనిన్టిని ఇకక్డ గమనిదాద్ం.
3.1 ఎలకాట్ర్నిక సమాచార నిధులవాడకానికి పైన చెపుప్కొనన్టుట్గా ఏదో ఒక సాధనం (సంగణకం/పామ
టాప/నోటబుక...) అవసరం. ఎలకాట్ర్నిక సమాచారనిధుల వాడకంలో సౌకరయ్ం ఎకుక్వ.
3.2 సంపర్దాయ ముదర్ణ రూపంలో ఉనన్ సమాచార నిధులకు ఉండే సథ్ల పరిమితి ఎలకాట్ర్నిక రూపంలో
ఉనన్ సమాచార నిధులకు ఉండదు.
3.3 సంపర్దాయ ముదర్ణ రూపంలో ఉనన్ సమాచార నిధులకు ఉండే పరిమాణపరిమితి (పుటల సంఖయ్...
గర్ంథ పరిమాణం. . .) ఎలకాట్ర్నిక సమాచార నిధులకు ఉండదు.
3.4 ఎలకాట్ర్నిక సమాచార నిధులు నిరంతరం నవీకరణకు అవకాశానిన్ ఇసాత్యి. సంపర్దాయ ముదర్ణ
గర్ంథాల నవీకరణ బహు కిల్షట్ సాధయ్ం. సమయం, ఆరిథ్క వనరులు... ఇతాయ్ది అంశాలు ఇకక్డ పర్ధాన
అడడ్ంకులుగా ఉంటాయి.
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3.5 సంపర్దాయ ముదర్ణ సమాచార నిధులకు ఉండే కాల పరిమితి ఎలకాట్ర్నిక సమాచార నిధులకు
ఉండదు. విశవ్వాయ్పత్ంగా ఉనన్ వినియోగదారులందరికీ ఏక కాలంలో అందుబాటులో ఉంటాయి.
3.6 ఒక విషయంపై ఎలకాట్ర్నిక సమాచార నిధులను అందరూ ఒకేచోట కూరుచ్ని వృదిధ్
చేయనవసరంలేదు.

నిరిమ్తికి సంబంధించిన అవగాహన, పథకరచన, లకాష్య్లు... తెలిసేత్ చాలు.

పర్పంచంలో ఎకక్డినుంచైనా

ఎలకాట్ర్నిక సమాచార నిధులను తయారు చేసి అందుబాటులోకి

తీసికొనిరావచుచ్.
3.7 ఎలకాట్ర్నిక సమాచార నిధులు ఒక రంగానికి (field), విషయానికి(subject) పరిమితమైనవి కావు.
- అంటే ఏకకాలంలో వివిధ రంగాలకు, వివిధ అంశాలకు

సంబంధించిన సమాచార నిధులను

రూపొందించవచుచ్.
3.8 పుటల పరిమాణం, సమాచార పరిమాణం అనన్వి ఎలకాట్ర్నిక సమాచారనిధుల విషయంలో
సమసయ్లుకావు.
3.9 ఎలకాట్ర్నిక సమాచార నిధులలో కావలిస్న సమాచారానిన్ వెతికిపటుట్కోడం చాలా సులభం.
3.10 ఎలకాట్ర్నిక సమాచార నిధులలో అదనపు సమాచారానిన్ చేరచ్డం, అరథ్ వివరణలను కూరచ్డం,
నవీకరరించడం... మొదలైన పనులను నిరంతరం చేయవచుచ్. సంపర్దాయ ముదర్ణ సమాచార నిధులు
ఏభై సంవతస్రాల వయ్వధిలో పది ముదర్ణలు పొందితే, ఎలకాట్ర్నిక సమాచార నిధులు కొనిన్ నెలల
వయ్వధిలో కొనిన్ వందల నవీకరణలు పొందుతాయి.
3.11 వినియోగదారుల వినియోగ సందరాభ్నికి తగిన ఎలకాట్ర్నిక సమాచార నిధులను రూపొందించడం
తేలిక.
3.12 ఎలకాట్ర్నిక సమాచార నిధులలో అదనపు సమాచారానిన్ చేరచ్డం, అరథ్ వివరణలను కూరచ్డం,
నవీకరరించడం... మొదలైన పనులదావ్రా సమాచార నిధి పరిమాణానిన్ వినియోగదారుని అవసరానికి
అనుగుణంగా పెంచుకోవచుచ్. తగిగ్ంచుకోవచుచ్.
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3.13 ఒక భాషలో రూపొందించిన సమగర్ ఎలకాట్ర్నిక సమాచార నిధుల ఆధారంగా దివ్, తిర్, బహుభాషా
సమాచార నిధులను తకుక్వ సమయంలో, తకుక్వ వయ్యంతో, మానవవనరుల అరథ్వంతమైన శకిత్
వినియోగంతో అనువదింపచేసి అందుబాటులోకి తేవచుచ్.
3.14 ఎలకాట్ర్నిక సమాచార నిధులను, భౌతికంగా ఒక చోటునుంచి మరోచోటుకు తీసుకువెళళ్వలసిన
అవసరం ఉండదు. అంతరాజ్లానిన్(internet) వినియోగంలోకి తేగల సంగణకం లేదా ఎలకాట్ర్నిక
పరికరం అందుబాటులో ఉంటే చాలు.
3.15 ఇపప్టికే అందుబాటులో ఉనన్ సంపర్దాయ ముదర్ణ సమాచార నిధులను నవీకరించి, సమగర్
ఎలకాట్ర్నిక సమాచార నిధులను తయారు చేయడంలో వేగానిన్ పెంచవలసిఉంది.

4. అంతరాజ్లంలో పర్సుత్తం అందుబాటులోఉనన్ తెలుగు
ఎలకాట్ర్నిక సమాచార నిధులు
అంతరాజ్లంలో పర్సుత్తం అందుబాటులోఉనన్ బాల్గులు, ఆన లైన జరన్ళుళ్, వివిధ సంసథ్ల,
కారాయ్లయాల, విశవ్విదాయ్లయాల సమాచారం... మొదలైనవనీన్ దీనికి ఉదాహరణలే! భారతీయ భాషా
కేందర్ సంసథ్ (www.ciil.org) వంటి URLsలో కనిపించే తెలుగు ఎలకాట్ర్నిక సమాచార నిధులు
ముందు పేరొక్నన్ సమాచారనిధులకనాన్ భినన్మైనవి. పైన ఉపవిభాగం-2లో పేరొక్నన్ విశేష లకాష్య్ల
సాధనకు ఈ సమాచారం పనికివసుత్ంది.
వివిధ లకాష్య్లు, ఆకాంక్షలు, ఊహలతో (!) రూపొందించి అందుబాటులో ఉంచిన తెలుగు
సమాచార నిధులను, పాఠకులు అంతరాజ్లంలో google... వంటి శోధన యంతార్లను ఉపయోగించి
గమనించవచుచ్. వీటిలో కొనిన్టిని యథాతధంగానూ, మరికొనిన్టిని మన అవసరాలకు అనుగుణంగానూ
మారుచ్కొని వినియోగించుకోవలసి ఉంది. ఉదాహరణకు; అంతరాజ్లంలో పర్సుత్తం అందుబాటులోఉనన్
తెలుగు-తెలుగు-ఇంగిల్షు నిఘంటువులకు ఆంధర్భారతి సంపర్దించదగిన ఒక సమాచార నిధి.
(ఆకరాలలోని URL-1 చూడండి). ఇది శబద్రతాన్కరం, బౌర్ణయ్ తెలుగు-ఇంగిల్షు నిఘంటువు, శంకర
నారాయణ తెలుగు-ఇంగిల్షు నిఘంటువు... వంటి 16 నిఘంటువుల సమాహారం.

దీనిలో పదానిన్

శోధించుకొనే వెసులుబాటు ఉంది. మనకు కావలసిన పదాలకు అరథ్వివరణలను నిరీణ్త నిఘంటువునుంచి
కోరుకొంటునాన్మా? లేక అనిన్ నిఘంటువులనుంచీ తెలిసికోవాలనుకొంటునాన్మా? అనన్ది ఎంచుకొనే
సౌలభయ్ంఉంది. అలాగే పదంలో కొంతభాగం తెలిసినా ఆ వరణ్కర్మంలో ఉనన్ పదాలనిన్టినీ ఇది వెతికి
చూపిసుత్ంది.

ఇటువంటి

నిఘంటు

వనరులను

సమగర్

ఎలకాట్ర్నిక

తెలుగు

నిఘంటువు

రూపొందించుకోడంలో వినియోగించుకోవచుచ్. ఇలాగే సమగర్, ఏకరూప సమాచార నిధులను
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తయారుచేసికోడానికి వీలుగా అంతరాజ్లంలో వివిధ తావులనుంచి సమాచారనిధులను నిరిమ్ంచవలసిన
అవసరం ఉంది. ఇలా నిరిమ్ంచిన సమాచార నిధుల ఆధారంగా భాషాభివృదిధ్ని కర్మపదధ్తిలో
గురిత్ంచగలుగుతాం.

వరత్మాన,

భవిషయ్దవసరాలకు

అనుగుణమైన

భాషాయోజనను

రూపొందించుకోగలుగుతాం.

5. సంగణకాతమ్క భాషాభివృదిధ్ యోజన నమూనా
ఉపవిభాగాలు 2, 3, 4లలో చరిచ్ంచిన అంశాలు తెలుగు భాషకు ఒక సమగర్ సంగణకాతమ్క
భాషాభివృదిధ్ యోజనను రూపొందించుకోవలసిన ఆవశయ్కత తెలియజేసాత్యి.

ఆధునిక కాలంలో-

మరీముఖయ్ంగా, ఇటీవలి కాలంలో వచిచ్న సామాజిక మారుప్లు, భాషావయ్వహారంలో వచిచ్న భేదాలు,
అధయ్యనాంశాలు, సామాజిక రంగాలు... దీని అవసరానిన్ మరింతగా చాటుతునాన్యి. తమభావాలను
సీవ్యాభివయ్కుత్లలో వయ్కత్ం చేయాలనన్భాషా వయ్వహరత్ల కాంక్ష,

పార్ంతీయ చైతనయ్ం... మొదలైన

అంశాలు ఒకవైపూ, సంగణకాలు, ఇంటర నెట... వంటి సౌకరాయ్లు మరోవైపూ ఈ భావనను వృదిధ్
చేసుత్నాన్యి. సాధారణ విషయాలుగా భావించి ఇటువంటి కారణాలను కొటిట్వేయడానికి వీలులేదు.
తెలుగు భాషకు సంగణకాతమ్క భాషాభివృదిధ్ యోజనను రూపొందించుకోడానికి- (1)
అందుబాటులో ఉనన్ సంపర్దాయ ముదర్ణ సమాచార నిధులు, (2) అందుబాటులో ఉనన్ ఎలకాట్ర్నిక
సమాచార నిధులు పర్ధాన ఆకరాలు. వీటితోపాటు మరినిన్ విసత్ృతపర్యోజనాలను పర్దరిశ్ంచే తెలుగు
సమాచార నిధులను (ఎలకాట్ర్నిక రూపంలో అందుబాటులో ఉనన్) కూడా పర్ధాన ఆకరాలుగా
సీవ్కరించాలి.
భాషా పర్యోగరంగాలలో పర్ధానమైన ఏ ఒకటి, రెండు రంగాలకు సంబంధించిన సమాచార
నిధులతోనో ఈ పనిని పార్రంభించవచుచ్. భాష పర్వరిత్లేల్ రెండు పర్ధాన మారాగ్లు- మౌఖిక, లిఖిత
పదధ్తులను రెంటినీ దీనిలో సమనవ్యించే వెసులుబాటును కూడా కలిప్ంచుకోవచుచ్. సంపర్దాయ ముదర్ణ
పదధ్తిలో కాకుండా ఎపప్టికపుప్డు మారుప్లు, చేరుప్లకు అనుగుణంగా ఉండేటుట్గా, చలనశీల సమాచార
నిధులుగా వీటిని రూపొందించుకోవాలి. బహుళ పర్యోజనకారిగా ఉపయోగపడగల సమగర్ ఎలకాట్ర్నిక
తెలుగు సమాచార నిధుల నిరిమ్తి ఏ రకంగా సమగర్ సంగణకాతమ్క భాషాభివృదిధ్ యోజనకు
సహకరించగలదో కింది రేఖాచితర్ం పరిచయమాతర్ంగా చూపుతుంది.
సమగర్ తెలుగు సమాచార నిధి
పఠనయోగయ్, శర్వయ్యోగయ్ సమాచార నిధి
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చలనశీల (ఆన లైన) పఠనయోగయ్, శర్వయ్యోగయ్ సమాచార నిధి
ఆన లైన లో రాయడం, చదివినదానిని రికారుడ్చేసి అపలోడ చేయడం మొదలైన పనులు
నిరవ్హించడానికి కావలసిన సదుపాయాలు/టూలస్/అపిల్కేషనస్... అందుబాటులో ఉంచడం.
పరిశోధకులు / వయ్వహరత్లు / ఆన లైన చరాచ్బృందాలు
చారితర్క/పార్ంతీయ/సాంఘిక భాషా వయ్వహారాలకు సంబంధించిన పర్తేయ్క/సమగర్ సమాచార తయారీ
వృతిత్/వరగ్, ఇతర పదకోశాలు, సమాచార నిధులు (వివిధ వృతుత్లు, కులాల ఆధారంగా)
మౌఖిక-లిఖిత, గృహ-బహిరంగ, విదాయ్వంతుల-అవిదాయ్వంతుల,
పినన్ల-పెదద్ల, సతరీ-పురుష... మొదలైన వయ్వహార భేదాలను పర్తిబింబించే కోశాలు, సమాచార నిధులు
మాండలిక నిఘంటువులు-1, 2, 3, 4.../ మాండలిక సమాచార నిధులు
చారితర్క, పార్ంతీయ, సాంఘిక భేదాలతో కలిపీ, వేరుగానూ
నిఘంటు వనరులు, సమాచార నిధులు ...

ఈ సరళ-సంకిల్షట్ నిరామ్ణాలను అరథ్ం చేసికొని తెలుగు వయ్వహరత్లందరికీ వారి దైనందిన,
పర్తేయ్క భాషావసరాలను తీరచ్గల ‘సంగణకాతమ్క భాషాభివృదిధ్ యోజన’ రూపొందించుకోడం మాతర్ం
నేటి అవసరం.

6. ఉపయుకత్ (సంకిష్పత్ ) గర్ంథ/రచనల/ఆకర సూచి
6.1 తెలుగు
6.1.1 కృషణ్మూరిత్, భదిర్రాజు. 1962. మాండలిక వృతిత్పదకోశం. పర్థమ సంపుటం-వయ్వసాయపదాలు.
హైదరాబాదు: ఆంధర్పర్దేశ సాహితయ్ అకాడమి.
6.1.2 ___________ (సం.) 2010. తెలుగు భాషా చరితర్. హైదరాబాదు: పొటిట్ శీర్రాములు
తెలుగు విశవ్విదాయ్లయం.
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6.2. పతర్ం
6.2.1 పవన కుమార, పమిమ్. 2012. సంగణకాతమ్క తెలుగు మాండలిక నిఘంటు నిరామ్ణం. తెలుగు
అంతరాజ్తీయ రెండో అంతరాజ్ల సదసుస్లో సమరిప్ంచిన పతర్ం. నవంబరు 1-2, 2012. గీతం
విశవ్విదాయ్లయం: విశాఖపటట్ణం.
6.3 English

6.3.1 Bastardas-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.

6.3.2 Bhagwati, Jagdish. 2004. In Defense of Globalization. Oxford. New York:
Oxford University Press.

6.3.3 Fernando, Salvetti (ed). 2010. Glocal Working. Living and Working

across the Wrold with Cultural Intelligence. Milan: Franco Angeli.

6.3.4 Gulette, Margaret M. 1982. The Art and Craft of Teaching. Cambridge,
MA: Harvard University Press.

6.3.5 Krishnamurti, Bh. 1998. Language Planning and Development in

Language, Education and Society, New Delhi: Sage Publications.

6.3.6 Oller, John W., Jr. 1983. Methods That Work. New York: Newbury
House.

6.4 URL:
http://www.andhrabharati.com/dictionary/index.php

(పర్పంచ తెలుగు సదసుస్-4లో సమరిప్ంచిన పతర్ం. 27-29 డిసెంబరు, 2012. తిరుపతి. ఆంధర్
పర్దేశ.)
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12. ఎలకానిక్ దివ్భాషా దై దారశ్నిక నిఘంటు నిరామ్ణం:
తెలుగు, కనన్డ
'దేశమైనా చూడు కోశమైనా చూడు' అని ఒక నానుడి వాడుకలో ఉంది. ఏకధుర్వ, భినన్ధుర్వ
లక్షణాలను ఏకకాలంలో దరిశ్ంచగలుగుతునన్ పర్సుత్త కాలంలో పర్పంచ జాఞ్నానికి అనేక వనురులపై
ఆధారపడవలసి ఉంది. నిరంతరం మారుప్లు చెందుతూ ఉనన్ సమాజాలను వాటిదావ్రా వెలుగు చూసుత్నన్
విజాఞ్నానిన్ పొందాలంటే ఆయా భాషల పరిజాఞ్నం తపప్నిసరి. విజాఞ్నం ఎకక్డ వెలుగు చూసుత్నన్దో ఆ దేశ
భాషలలో వెలువడుతునన్ విషయాలను ఆయా భాషలలోనే సంభావించగలిగే వెసులుబాటు పర్పంచంలోని
ఏ భాషా వయ్వహరత్కైనా తకుక్వ. ఈ కారణం వలల్ సమాచార నిధులను ఎవరి మాతృభాషలలోకి వారు
అనువదించుకోవడం ఒక అవసరం. ఇందుకు అమితంగా సహకరించేవి నిఘంటువులు.
ఒకవైపు నిఘంటువుల రూపకలప్న, మరోవైపు అనువాదం సమాంతరంగా జరగవలసిన
అతయ్ంత ఆవశయ్కమైన కారాయ్లు. ఈ కోణంనుంచి చూసినపుడు, ఇపప్టి పర్పంచీకరణ యుగంలో
దివ్భాషా నిఘంటువుల ఆవశయ్కత పర్తి భాషాసమాజంలోనూ ఎంతో ఉంది. ఇందుకు సహకరించే
సాంకేతిక పరిజాఞ్నం పర్సుత్తం మనకు అందుబాటులో ఉంది. పద రూపాలలో, అరాథ్లలో సారూపయ్
సంబంధాలు కలిగిన భాషల మధయ్ పరిశోధన కావించి ఏక కాలంలో దివ్, తిర్భాషా నిఘంటువులను
తయారు చేసుకోడం ఇపుప్డు సాధయ్ం. ఈ కోణం నుంచి తెలుగు-కనన్డ భాషలకు ఒక సమగర్ ఎలకాట్ర్నిక
నిఘంటువును నిరిమ్ంచడానికి సంబంధించిన చరచ్కు ఈ పతర్ం పరిమితమవుతునన్ది.

1. ఎలాకాట్ర్నిక నిఘంటువు
ఆధునిక కాలంలో ఎలాకాట్ర్నిక నిఘంటువుల రూపకలప్న, వాడకం పెరిగింది. సంగణకాల
(computers) వినియోగం పెరిగిన తరావ్త వీటి వాడకంలో సౌలభయ్ం కూడా పెరిగింది. కావాలిస్న
సమాచారానిన్ సులభంగా పొందగలిగే వీలు ఉండడం వీటికి ఉనన్ బలం. సంపర్దాయ ముదర్ణ
నిఘంటువుల మాదిరిగా ఆరోపాలను వెతికి, అరాథ్లను గర్హించడంలో ఉనన్ శర్మ ఎలాకాట్ర్నిక
నిఘంటువుల వాడకంలో ఉండదు. అంతరాజ్లం అందుబాటులో ఉంటే సథ్ల, కాల అవధులను కూడా
ఎలాకాట్ర్నిక నిఘంటువులు అధిగమించగలుగుతాయి. అందుకే అవసరానికి అనుగుణంగా అటు
సంపర్దాయ ముదర్ణ పదధ్తిలోనూ, ఇటు ఎలాకాట్ర్నిక రూపంలోనూ ఏక, దివ్, బహు భాషానిఘంటువులను
రూపొందించుకోవలసిన అవసరం ఉంది.
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2. ఎలాకాట్ర్నిక దివ్భాషా దైవ్దారశ్నిక నిఘంటు నిరామ్ణం, పర్యోజనాలు
పర్సుత్తం అందుబాటులో ఉనన్ సాంకేతిక పరిజాఞ్నం నిఘంటు నిరామ్ణంలోని భౌతిక శర్మను
గణనీయంగా తగిగ్ంచి వేసింది. ఏక భాషా నిఘంటువును కూరచ్డానికి వెచిచ్ంచే భౌతిక శర్మ, సమయం,
వనరుల సహాయంతో ఇపుప్డు దివ్, తిర్, బహు భాషా నిఘంటువులను కూరచ్వచుచ్. భాషల సంఖయ్పై
ఆధారపడి అందుకు తగిన బౌదిధ్క శర్మను మాతర్ం నిఘంటుకారుడు చేయవలసి ఉంటుంది. దీనిని
కేవలం, నిఘంటుకారుల దివ్, బహు భాష పరిజాఞ్నానిన్ పరీకిష్ంచేదిగానూ, పెంపొందించేదిగానూ
చూడనకక్రేల్దు. బహు భాష వయ్వహార పార్ంతాలునన్ మన దేశం వంటి దేశాలలో ఏక కాలంలో రెండు
వేరేవ్రు భాషలు వయ్వహారంలో ఉనన్ పార్ంతాలకు, ఒక సమాచార నిధిని పంపడానికి అవకాశంగా
భావించాలి. ఇందువలల్ దేశి భాషల వినియోగం పెరుగుతుంది.

వివిధ దేశి భాషలను నేరుచ్కొనే

అవకాశం లభిసుత్ంది. భాషల వాయ్పిత్ అధికమవుతుంది.
ఒక మూల భాష నుంచి సమాచారానిన్ మన మాతృభాషలోకి అనువదించుకునే కర్మంలో ఇతర
దేశి భాషలకుకూడా కలుగుతునన్ పర్యోజనానిన్ అనువాదకులు గమనించకపోవచుచ్. నిఘంటు కరత్లు
వీటిని జాగర్తత్గా గమనించాలి. ఉదాహరణకు తెలుగు-కనన్డ భాషలలో ఇటువంటి సామానయ్ పదజాలం
చాలా ఎకుక్వ. ఒక తెలుగు వయ్వహరత్, ఒక కనన్డ వయ్వహరత్ వారి వారి మాతృభాషలలోనే ఒకచోట
సంభాషించుకునాన్ మొతత్ంగా విషయం అరథ్ం కావడానికి భాష అడడ్ంకి కాదనన్ది సులభంగా
గర్హించగలుగుతాం. రెండు భాషలలోని సామానయ్ పదజాలంలో, అరథ్ంలో భేదం లేనపుప్డు ఆ రెండింటికి
కలిపి నిఘంటు వనరులను కూరుచ్కోవడం ఒక గురిత్ంచదగిన, ఔచితీమంతమైన కారయ్ం. ఈ వనరులను
వినియోగించుకొని ఈ రెండు భాషలలోను అనువాదాలు చేయడం సులభం. సాహితయ్, సాహితేయ్తర
అనువాదాలకు ఈ విధమైన పద పటిట్కలు, నిఘంటు వనరులను తెలుగు, కనన్డ భాషలకు కలిపి
ఏరప్రుచుకోవడం పెదద్ కషట్ం కాదు. సంపర్దాయ నిఘంటువులకు ఉనన్ సథ్ల, కాల, పరిమాణ పరిమితులు
దివ్భాష ఎలాకాట్ర్నిక దైవ్దారశ్నిక నిఘంటువులకు ఉండవు.
ఎలాకాట్ర్నిక నిఘంటువులకు ఉనన్ మరొక పర్ధానమైన వెసులుబాటు నిరంతరం నవీకరణకు
అవకాశం ఉండడం. సథ్ల అవధి ఇకక్డ చరచ్నీయాంశం కాదు. కాబటిట్ భినన్ పార్ంతాలనుంచి నిఘంటు
కరత్లు రెండు భాషలకూ తగిన నిఘంటు వనరులను రూపొందించవచుచ్. రెండు భాషలలోని వివిధ
రంగాలకు(Fields),

వివిధ

అంశాలకు(Subjects)

సంబంధించిన

నిఘంటువులను

రూపొందించవచుచ్. ఆరోపాలను వెతికి అరాథ్నిన్ గర్హించే సమయంలో రెండవ భాషలో ఉనన్ సమానారథ్
ఆరోపం,

దానికి

ఉనన్

అరథ్ంలోని

సమరూప,

సమానారథ్కతలను

వయ్వహరత్

తేలికగా

సంభావించగలుగుతాడు. ఇందుకోసం దివ్భాషా నిఘంటువుల రూపకలప్నలో పాటించదగిన పర్మాణ
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పదధ్తి దైవ్దారశ్నిక (Bi-directional) పదధ్తి. ఈ రకంగా తెలుగు వయ్వహరత్లకు కనన్డం, కనన్డ
వయ్వహరత్లకు తెలుగు నేరుచ్కోవడం సులభం అవుతుంది.
ఎలకాట్ర్నిక నిఘంటువులు నిరంతర నవీకరణకు అవకాశం కలిప్ంచేవిగా ఉంటాయి కాబటిట్,
నూతన ఆరోపాలను చేరచ్డం, అరథ్వివరణలను కూరచ్డం మొదలైన పనులను ఎపప్టికపుప్డు చేయవచుచ్.
ఒక ఆరోపానికి ఉనన్ భినన్ అరథ్ ఛాయలలో వినియోగ సందరాభ్నికి తగిన అరథ్మేది? అనన్ది సందరభ్ంపై
ఆధారపడి ఉంటుంది. దివ్భాషా దైవ్దారశ్నిక నిఘంటువులలో ఇకక్డ విశేషమైన చరచ్ అవసరమవుతుంది.
రూపకలప్న సమయంలో ఎంచుకొంటునన్ సమాచార నిధులు ఎంత పెదద్విగా ఉంటే- ఇటువంటి
సమసయ్లు - అంత తకుక్వగా వసాత్యి. ఇపప్టికే అందుబాటులో ఉనన్ తెలుగు-కనన్డ నిఘంటువులను
సంగణీకరించి

సమగర్

ఎలకాట్ర్నిక

దివ్భాషా

నిఘంటువును

రూపొందించవచుచ్.

వివిధ

రంగాలకు(Fields), వివిధ అంశాలకు(Subjects) సంబంధించిన సమగర్ ఎలకాట్ర్నిక సమాచార
నిధులను రెండు భాషలలోనూ తయారు చేసి వాటినుంచి వివిధ అవసరాలకు అనుగుణంగా పద పౌనః
పునయ్ం (Word Frequency) ఆధారంగా ఇటువంటి నిఘంటువులను కూరచ్వచుచ్.

3. అందుబాటులో ఉనన్ ఎలాకాట్ర్నిక తెలుగు-కనన్డ నిఘంటువులు
కింద సూచించిన అంతరాజ్ల ఆకర లంకెలలో తెలుగు-కనన్డ, కనన్డ-తెలుగు నిఘంటు
వనరులు పర్సుత్తం అందుబాటులో ఉనాన్యి.
(i) http://glosbe.com/te/kn/
(ii) http://www.fileguru.com/apps/telugu_to_kannada_dictionary
(iii) http://ptf.com/telugu/telugu+kannada+dictionary/
(iv) http://www.edaboard.com/thread132859.html
పైన సూచించిన లంకెలలో అందుబాటులో ఉనన్ నిఘంటువుల వాడకంలో కొనిన్ సమసయ్లు
ఉనాన్యి. వాటిలో పర్ధానంగా చరిచ్ంచదగినవి;
(i) పదాలను రాసే కర్మం (వరణ్ కర్మం)
(ii) పదాల, పదబంధాల నిరణ్యం
(iii) పదం లేదా పదబంధం వాడుతునన్ సందరాభ్నికి సంబంధించిన అసప్షట్త
(iv) రెండు భాషలలోని భాషాభాగ నిరణ్య పదధ్తిలో అసమగర్త (అరథ్ అసమగర్త, విషయ
విపులీకరణలో అసమగర్త).
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అంతరాజ్లంలో పర్సుత్తం అందుబాటులో ఉనన్ తెలుగు-కనన్డ, కనన్డ-తెలుగు నిఘంటువులలో పైన
సూచించినవి కొనిన్ మాతర్మే.

4. ఎలాకాట్ర్నిక దివ్భాషా దైవ్దారశ్నిక నిఘంటు నిరామ్ణం : పర్మాణాలు
4.1 అకారాది కర్మం
నిఘంటువులలోని ఆరోప పదాలను ఇవవ్డంలో పాటించే అకారాది కర్మంలో- ఒకక్ తెలుగు
విషయంలోనే మూడు, నాలుగు పదధ్తులు అమలులో ఉనాన్యి. అవి;
(i) అ, అం, ఆ, ఆం... కర్మంలో ఆరోపాలను కూరచ్డం.
(ఉదాహరణకు- తెలుగు వుయ్తప్తిత్ కోశం - ఆంధర్ విశవ్విదాయ్లయం పర్చురణ)
(ii) అం, ఆం... అ, ఆ... వరుసలో ఆరోపాలను కూరచ్డం.
(ఉదాహరణకు- తెలుగు-ఇంగీల్షు డిక్షనరి, శీర్ సూరయ్రాయాంధర్ నిఘంటువు)
(iii) అం, ఆం... మొదలైన వాటితో పార్రంభమయేయ్ ఆరోపాలలోని అనుసావ్రానిన్ సప్రాశ్ల
ముందు ఐదు విధాలైన అనునాసిక వాయ్పిత్లో ఏదో ఒక వాయ్పిత్ని సూచిసూత్ ఆరోపాలను
కూరచ్డం. (ఉదాహరణకు- తెలుగు-తెలుగు నిఘంటువు -తెలుగు అకాడమి
పర్చురణ).
(iv) సప్రేశ్తర హలుల్లకు సంబంధించిన కర్మంలో అంతరాలు. య, ర, ల, వ, శ, ష, స, హ ల
ముందు వచేచ్ అనుసావ్రానిన్ పర్తేయ్క అక్షరంగానూ, ‘మ’ గానూ గురిత్ంచడం.
(ఉదాహరణకు- తెలుగు వుయ్తప్తిత్ కోశం - ఆంధర్ విశవ్విదాయ్లయం పర్చురణ).
అకారాది

కర్మంలో

ఆరోపాలను

కూరచ్డంలో

ఒకక్

భాషలోనే

ఇనిన్

పదధ్తులు

ఉండడం దైవ్దారశ్నిక దివ్భాషా నిఘంటువుల నిరామ్ణంలో సమసయ్లను పెంచుతాయి. వరణ్సంఖయ్,
వరణ్కర్మం మొదలైన అంశాలను దృషిట్లో ఉంచుకొని తెలుగు, కనన్డ భాషలకు సరిపోయే విధంగా ఒక
పర్మాణ పదధ్తిని ఎంపిక చేసికోవాలి. తెలుగు, కనన్డ భాషలకు పైన సూచించిన వరణ్కర్మ పదధ్తులోల్ రెండో
పదధ్తి బాగా సరిపోయే పదధ్తి.

4.2 ఆరోపాల ఎంపిక
ఈ పతర్ంలోని పై విభాగాలలో చరిచ్ంచినటుల్గా, వివిధ రంగాలకు(Fields), వివిధ
అంశాలకు(Subjects) సంబంధించిన సమాచార నిధులను తెలుగు, కనన్డ భాషలకు వేరేవ్రుగా కూరిచ్
ఆరోపాలను ఎంపిక చేసుకోవచుచ్. పార్ధానయ్ వివక్షను అనుసరించి వీటినుంచి వయ్వహార పదజాలానిన్
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వేరుచేసి వాటికి రెండు భాషలోల్నూ దైవ్దారశ్నిక(Bi-directional) పదధ్తిలో అరథ్వివరణలను
కూరచ్వచుచ్. అందుకు కింద సూచించిన పదధ్తులను పాటించవచుచ్.
(i) ఇపప్టికే తెలుగు, కనన్డ భాషలకు వేరేవ్రుగా అందుబాటులోఉనన్ నిఘంటు వనరుల నుంచి
ఆరోపాలను గర్హించి వాటికి అదనపు అరథ్వివరణలను కూరచ్వచుచ్.
(ii) ఇపప్టికే సిదధ్ంచేసిన తెలుగు-కనన్డ, కనన్డ-తెలుగు నిఘంటువులలోని ఆరోపాలను
గర్హించి వాటికి అదనపు అరథ్వివరణలను కూరచ్వచుచ్.
(iii) తెలుగు వయ్వహార పార్ంతంలోనూ కనన్డ వయ్వహార పార్ంతంలోనూ ఉనన్ భాషలోని
మాండలికాలకు కూడా ఈ నిఘంటువులో భాగం చేయవచుచ్. తెలుగు వయ్వహార
పార్ంతంలో పూరవ్, దకిష్ణ, ఉతత్ర, మధయ్ అనన్ భాషా మండలాలు ఉనన్టేట్, కనన్డ
వయ్వహార పార్ంతంలో సథ్ల మాండలికాలు ఉనాన్యి. ధారావ్డ కనన్డ, మైసూరు
కనన్డ, మంగుళూరు కనన్డ, గులబ్రగ్ కనన్డ, కోత కనన్డ... మొదలైన విభాగాల
నుంచి ఆరోప పద సేకరణ జరపాలి. రెండు భాషల వయ్వహార పార్ంతంలోనూ అనేక
కులాల, వృతుత్ల మాండలికాలు ఉనాన్యి. వీటి నుంచి పదజాలానిన్ గర్హించి ఆరోప
పదాలుగా ఎంపిక చేసి అరథ్వివరణలు కూరచ్వచుచ్.
(iv) ఇలా సేకరించి సంగణీకరించిన సమాచారం మొతత్ంలోని పదాల పౌనః పునయ్ం
ఆధారంగా ఆరోపాలను నిఘంటువులలో భాగం చేయవచుచ్. నిఘంటు నిరామ్ణ
పర్యోజనం, కాలం, నిఘంటు కరత్ల సంఖయ్, భౌతిక వనరులు, బౌదిధ్క శర్మ,
లకిష్ంచిన

వినియోగదారులు,

విషయం(Subject)…

ఉదేద్శించిన

రంగం(Field),

ఉదేద్శించిన

మొదలైన అంశాలపై ఆధారపడి ఆరోపాల సంఖయ్ను

నిరణ్యించవచుచ్.

4.3 భాషాభాగ నిరణ్యం
నామవాచకం, కిర్య, సరవ్నామం, సంఖాయ్వాచకం, అవయ్యం, విశేషణం, కిర్యా విశేషణం
అనన్ పార్థమిక వింగడింపుతో ఈ పనిని పార్రంభించవచుచ్. మినహాయింపులను రెండు భాషలలోని
సమాచార నిధులపైనా, వాకయ్, అరథ్నిరామ్ణ సంబంధాలపైనా ఆధారపడి మలివిడతలలో పరిషక్రించవచుచ్.
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4.3.1 నామవాచకాలు
1. అభినయం = అభినయ, నటన.
2. అబినందన = అబినందన, పర్శంస.
3. కారం = ఖారం
4. పలక = ఫలకం, పటిట్.

4.3.2 కిర్యలు
1. అభయ్సించు = అభయ్సించు, అభాయ్సమాడు.
2. అమరు = సరిగూడు
3. కుంటు = కుంటు

4.3.3 సరవ్నామాలు
1. వీటి = ఇవర
2. వీడి = ఇవన
3. వీడు = ఇవను
4. వీని = ఇవ

4.3.4 సంఖాయ్వాచకాలు
1. ఒకటి = ఒందు
2. మూడు = మూరు
3. అరవై = అరవొతుత్
4. మూడు వందలు = మునూన్రు

4.3.5 అవయ్యాలు
1. అయినా = ఆడరునూ
2. కదా = అలవా
3. మూలకంగా = మూలక
4. కిలకిల = కిలకిల
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4.3.6 విశేషణాలు
1. అయిషట్ం = ఇషట్వలల్ద
2. పాడు = పాళు , నాశ , నషట్.
3. అను = యెంబ, ఎనున్వ.

4.3.7 కిర్యా విశేషణాలు
1. మేర = మేర, గడి, మితి.
2. అటు = అలిల్
3. కింద = అడి, కళగ.
4. కిర్తం = గత, ఒంద.
పై భాషాభాగాల వరీగ్కరణలోని ఆరోప పదాలు వాటి అరాథ్లను తెలుగు-కనన్డ నిఘంటువు
(2004) నుంచి సీవ్కరించాం. ఈ ఆరోప పదాలను, వాటి అరాథ్లను గర్హిసుత్నన్పుప్డు తెలుగు-కనన్డ
భాషలమధయ్ అరథ్పరంగాఉనన్ సనిన్హిత సంబంధం సప్షట్మవుతుంది. ఇటువంటి వెసులుబాటుఉనన్
భాషలలో ఏ ఒకక్భాషకో సంగణక నిఘంటువును తయారు చేయడం కాకుండా, రెండు భాషలకు ఏక
కాలంలో నిఘంటువు కూరచ్డం లాభదాయకమైన పదధ్తి.

4.4 అరథ్వివరణలు, వాకయ్ పర్యోగాలను కూరచ్డం
అరథ్వివరణలు, వాకయ్ పర్యోగాలను కూరచ్డమనన్ది నిఘంటు నిరామ్ణంలోని ఒక కీలక
అంశం. సంపర్దాయ ముదర్ణ నిఘంటువులలో సథ్ల పరిమితి, గర్ంథ పరిమాణ పరిమితులు,
ఈ వివరణలు కూరచ్డంలో ఆటంకాలుగా నిలుసాత్యి. ఎలాకాట్ర్నిక దివ్భాషాదైవ్దారశ్నిక నిఘంటు
నిరామ్ణంలో ఇవి ఏ రకమైన పరిమితులూ విధించవు.

4.5 సాంకేతిక లేఖన పర్మాణం
రెండు భాషల వయ్వహార పార్ంతాలలోనూ లేఖనం తెలిసిన వయ్వహరత్లు అనేక రకాలుగా రాసే
అవకాశం ఉంది. కానీ సంగణక సమాచార నిధుల రూపకలప్నలో పర్మాణ సమాచార పరివరత్న లిపి
సంకేతాలను విధిగా ఏరప్రచుకోవలసిన అవసరం ఉంది. భారతీయ భాషలకు ఉనన్ పర్మాణ సమాచార
పరివరత్న సంకేత లిపిని (Indian Script Code for Information Interchange [ISCII])
ఇటువంటి ఎలాకాట్ర్నిక దివ్భాషా నిఘంటువుల రుపకలప్నలో ఉపయోగించడం దావ్రా లాఘవానిన్
సాధించవచుచ్. ఆ లిపి వరుస ఇలా ఉంటుంది. అ, ఆ, ఇ, ఈ, ఉ, ఊ, ఋ, ఎ, ఏ, ఐ, ఒ, ఓ, ఔ, ◌ఁ
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◌ం, : , క, ఖ, గ, ఘ, ఙ, చ, ఛ, జ,ఝ, ఞ, ట, ఠ, డ, ఢ, ణ, త, థ, ద, ధ, న, ప, ఫ, బ, భ, మ,
య, ర, ల, ళ, వ, శ, ష, స, హ.

5. ముగింపు
పై విభాగాలలో చరిచ్ంచిన అంశాలతో కూడిఉనన్ నిఘంటు నిరామ్ణం ఇపప్టివాడుకకు
తపప్నిసరి. పదనిరామ్ణంలోనూ, తతస్మ పదాల వాడకంలోనూ తెలుగు, కనన్డ భాషల మధయ్ సనిన్హిత
సంబంధం ఉంది. వీటిని జాగర్తత్గా గురిత్ంచి సమగర్ దివ్భాషాదైవ్దారశ్నిక ఎలాకాట్ర్నిక నిఘంటువులను
కూరచ్డంవలల్ రెండు పార్ంతాల వయ్వహరత్లకు ఎంతో పర్యోజనం కలుగుతుంది. నిఘంటు వనరుల
వృదిధ్దావ్రా

విజాఞ్న

శాఖలను

పుషిట్మంతం

చేసుకోగలుగుతాం.

అనునితయ్ం

బహుముఖాలుగా

వెలుగుచూసుత్నన్ శాసత్ర, సాంకేతిక ఆవిషక్రణలను అవగాహన చేసుకోడానికి అవసరమైన అనువాదాలను
కూరుచ్కోడంలో

నిఘంటువనరులకు

కీలకమైన

సాథ్నంఉంది.

నిఘంటువనరుల

వృదిధ్,

అనువదించుకోవడానికి కావాలిస్న పద సంపద ఉనన్ భాషలే ఈ యుగంలో మనగలుగుతాయి. ఈ దృషిట్
నుంచి నిఘంటు నిరామ్ణ పదధ్తులను పునరూమ్లాయ్ంకనం చేసికొని, ఆ ముఖంగా పర్యతన్ం
పార్రంభించవలసిన అవసరం ఉంది.

6. ఉపయుకత్ గర్ంథ/ఆకర సూచి
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