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ఒక జాతి భాష, సాంస్కురుతి, చరిత్ర, కళలను కాపాడాల్స్న మరియు పాంపాందాంచ 
వలసిన బాధయూత, విధి ఆ జాతి జనులాందరి మీద ఉన్నద. ఈ దశలో నా తలపోతలను మీ 
మాందు ఉాంచుతునా్నను. ఇాందులో మీకు నచ్చని విషయాలు చాల్ ఉాంటాయి. 
మధయూలోనే పుస్తకాని్న మూసేసి నను్న వెతికి పట్్టకొని అమీ తుమీ తేలు్చకోవాలనిపిస్్తాంద 
కూడ. అాందుకే కొాంచాం ఓపిక పాటాంచి చివర దాక చదవాండి అని విన్నవిస్్తనా్నను. 
అాంతా చదవాక కూడ మీ మనస్ మారకపోతే పట్్టపట్ట నను్న పట్టాండి, తట్టాండి, 
తిట్టాండి, నెట్టాండి, కొట్టాండి. తట్్టకుాంటాను.

మన దేశాంలోని ఏ పద్ద భాషకు లేని ప్రమాదాం తెలుగుకు ఉన్నదని అాందరూ 
ఒపుపుకుాంటారు. భాషతో పాట్, ఆ జాతి సాంస్కురుతి, విజాఞానాం, కళలు, చరిత్ర - చివరకు 
ఆ జాతే అాంతరిాంచి పోతుాంద. ఆ సాంగతి అాందరికి తెల్యజేయాలని ఈ ప్రయత్నాం. 
ఇక తెలుగుకు పూర్వ వైభవాం తేవటానికి మీరు ఉదుయూకు్తలవుతారని నా నమ్మకాం. తెలుగు 
తల్లి ఇబ్ందుల్లి ఉన్నది. ఈ ఐదు ఏండలిల్ మనం నిర్ణయాత్మకంగా కదలకపోతే పరిస్థితి 
చేయిజారిపోతుంది. తరువాత అనుకున్్న ఏమీ చేయలేని పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. తెలుగే 
వదు్ద అని గట్టగా బజారుకు సైతాం వచి్చ గొడవ చేసే తెలుగు వారు ఎకుకువ అవుతారు. 
భాషోదయూమాంలో మీరు గట్టగా పని చేయటమే కాక మిగిల్న వారికి కూడ ఈ సాందేశాం 
వినిపిాంచి అాందరూ తెలుగు తల్లా కోసాం కదలేట్లా చేయాండి.

తల్లాని కాపాడుకోవటానికి పిలలాలు ఉదయూమిసా్తరని ఆశ.

నా ఈ ప్రయతా్నలోలా నాకు వెను్నదను్నగ ఉన్న మిత్రులు అద్దాంకి శ్రీనివాస్ గారికి 
మపిపుదాలు. నను్న తట్ట ప్రోతస్హిస్్తన్న పద్దలు చెన్్నరు ఆాంజనేయ రెడిడి గారు, జయధీర్ 
తిరుమల రావు గారు, పాాండురాంగ విఠల్ ప్రసాద్ గారలాకు నిాండు డాందాంతో దాండాలు.

తెలుగు, తెలుగు వారి సాంస్కురుతి, తెలుగు సాంగీతాం కోసాం 50 ఏాండులాగా 
పాట్పడుతున్న పద్దలు వాంగూరి చిట్్టన్ రాజు గారు ఈ పుస్తకాని్న చదవి, సాంతోషాంచి 
తమ ప్రచురణగా తమ ఖరు్చతో మద్ాంచటానికి మాందుకు రావటాని్న నేను ఎపపుటకీ 
గురు్తాంచుకొాంటాను. వాంగూరి ప్రచురణ కావటాం వలలా అాంతరాజాతీయాంగా తెలుగు 
వారాందరికీ ఇద అాందుబాట్లో ఉాంట్ాంద.

నా ఈ తెలుగు ఉదయూమాంలో నాకు సహకరిస్్తన్న ఎాందరో పద్దలు, పిన్నలు అాందరికీ 
మపిపుదాలు. పతా్తని్న చదవి తగు కారూ్టనలాను ఉచితాంగా పాంపిన భీమరావు గారికి 
(9848444841) మరీ మరీ మపిపుదాలు.

పారుపల్లి కోదండ రామయ్య, రిటైర్డ్ ఎలక్ట్రికల్ చీఫ్ ఇంజనీర్
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నాకు తెల్సి రెాండు దశాబా్దలుగా తెలుగునాట భాషగురిాంచి నా బాందో అని పట్్టకుని 
వేళ్ళాడేవాళ్ళా ఎవ్వరూ సరిగా కనిపిాంచనేలేదు. 

ఎడారి బాటలో ఊటనీట చెలమల్ పారుపల్లా కోదాండరామయయూగారు.

పేరులో పేరుకున్న నెయియూల్ాంట తెలుగు కమ్మదనాం, వేషాంలో ఇాంజనీరుతనాం 
కలగలసి... 

సదరు భాషావాదులూ, భాషాప్రేమికులూ ఈయనెవరాండీ బాబూ... అని 
ఆశ్చరయూపోయేల్ 

భాషాద్రోహుల పాల్ట- ఏకుల్ వచి్చ మేకై కూరు్చన్న ఘటకుడు... మా పారుపల్లా 
కోదాండరామయయూగారు.

తెలుగు భాషకోసం మొసల్కన్్నళ్ళు మనకు కొతేతేమీ కాదు. కాని అసలైన కన్్నళ్ళు 
పెట్టుకొన్నవాడిని నేనే న్ కళళుతో చూశాను. ఆయనే పారుపల్లి కోదండరామయ్యగారు.

భాష అాంటే ఆమడ దూరాం ఉాండే రాంగాంలోనే పుట్ట పరిగి, జుట్్ట నెరసి, ఒకకు 
ఉదుట్న ఉపపుాంగిన తరాంగాంల్గా భాషోదయూమ రాంగాన దూకి అాందరినీ ఒకే తాటన 
నడిపిాంచిన ఘనత ఎాంత కాదనుకునా్న పారుపల్లావారికే దకుకుతుాంద.

తెలుగు రాషా్రాలలోన్, దేశాంలోని ఇతర రాషా్రాలలోన్, ప్రపాంచాంలోని ఇతర 
దేశాలలోన్ ఎకకుడ తెలుగు వాసన వచి్చనా పసిగట్ట అకకుడల్లా తెలుగు నెతా్తవిని 
గుబాళాంపజేయడాం ఈయన నైజాం.
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సాంప్రదాయవాదులూ, భాషావాదులూ విడాకులు తీస్కోబోతున్న మొగుడూ 
పళ్ళాల్లా మూతి మడుచుకూకురు్చాంటే వాళలాని చూస్్త... ఉన్న కాస్త అభిమానానీ్న 
చాంపేస్కోబోతున్న సామానయూ భాషాప్రేమికుణ్ణి వెను్నతట్టాందో కోదాండ హస్తాం. అకకుడితో 
ఆగిాందా... ఊహూ... ఊరూరా తిపిపుాంద. భాషకోసాం ఎలుగెతే్తల్ చేసిాంద. ఇపపుటదాకా 
ఎాంతో సాధిాంచిాంద. ప్రభుతా్వల మెడలూ వాంచిాంద. ఇదీ ఒక ఉదయూమమాందోయ్... అని 
అాంతా అట్వైపు చూసేల్ చేసిాంద. 

వీటని్నాంటనీ మిాంచి తెలుగువాళళాకూ భాషాచైతనయూాం ఉాందని నిరూపిాంచిాంద. ఇద 
ఒకకుట చాలదూ... ఏనాటకైనా వేల గిడుగులూ, లక్షల గురజాడలూ కన్న కలల్్న సాకారాం 
చేస్కుాంటామన్న నమ్మకానికి ఊపిరులూదడానికి.

భాషోదయూమాం మనకు పారుపల్లాని ఇసే్త ఆ పారుపల్లా ఉదయూమకారులకి స్ఫూరి్తని 
ఇసే్త... ఆ స్ఫూరి్తకి అక్షర రూపాం ఇస్్త ఇపుపుడు ఈ చిరుపతా్తని్న విరిపటలాాంల్ 
విపుపుతునా్నరు మన కోదాండరామయయూ గారు.

ఈయన భాషను ప్రేమిసా్తడని తెలుస్. ఈయన భాషను నిలబెటా్టలని కృష చేసా్తడని 
తెలుస్.

కాని ఈయన భాషను ఇంత ల్తుగా పరిశోధిస్తేడని మాత్ం తెలీదు అని మీరు ఈ 
పుసతేకం చదివాక అనుకుంటారు. నిజమే... భాషాకృషీవలులకు ఈ పుసతేకం ఏరువాక. 
ఒక భాషాశాసత్రవేతతే ఎంత స్ధికారికంగా భాషను విశ్లిషిస్తేడో అంతే స్ధికారికంగా 
విశ్లిషించిన వైనం నను్న ఆశ్చర్యపరిచింది. యువ పరిశోధకులకు ఈ పుసతేకం ఒక 
కరదీపిక. భాషాశాసత్రవేతతేలకు మాత్ం ఒరిపిడిరాయి. 

ఇాందులోని విశేషాలను చెపాపులాంటే మళ్ళా అదో పరిశోధన అవుతుాంద గానీ... 
టూకీగా చెబుతా... తెలుగు నుడిలోని గమ్మతు్తలూ, ధ్వని-వరణి-పద-వాకయూ-పదార్థ-
పదాాంతరార్థ- అభిధ-లక్షణ-వయూాంజన-నుడికారాం-కాకువు ఇల్ాంట తమాషాలు ఎన్్న 
ఉనా్నయి. ఎన్నని చెపపును! తెలుగులో ఉన్న సొగస్లనీ్న రాశులుగా పోసి, దానికి 
అకకుడకకుడా శాస్త్రీయతను అద్ద మనమాందు తుడిచిన అద్దాంల్ నిలబెటా్టరు. 

భాషాప్రేమికులూ... ఇాంక ఆలసయూాం దేనికి... ఏరుకున్నవారికి ఏరుకున్నాంత... 
రాండి... మీరు ఏ రకాంగాన్ నిరుతాస్హపడరనడానికి నాదీ భరోసా.

సెలవు.

 డా. అద్ంకి శ్రీనివాస్.
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పారుపల్లా వారు నాకు నెలవరి యగుటకు పేర్కున వలసినద ఒకకుటే, ఆయనకు 
తెలుగున గల మికుకుటమైన మకుకువ మాత్రమే అని చెపపుక తపపుదు. అమ్మ నుడిపై ఇాంత 
మకుకువ గలవారు ఈనాడు అరుదైపోతునా్నరు. పఱ బాసలపై మోజు గట్లా తెాంచుకొని 
పాఱుచున్నద. బ్రతుకు తెరువునకు అనే ఒక సాకుతో తమ అమ్మనుడిని ప్రకకుకు 
నెటే్టస్్తనా్నరు. అాంతేకాక, ఈసడిాంచుకొనుచునా్నరు. పడమట యెబెబెట్్ట తీరుల 
కలవాట్ పడిపోయి, మన జట్్టలలోగల మాంచి కట్్టబాట్లను మాంట గలపివేస్్తనా్నరు. 
అాందుచే మన నుడి కనుమరుగు అయేయూ మపుపునకు జేరుకొన్నద. దానితో తపపుక మన 
కట్్టబాట్లా కూడ కనుమరుగవుతునా్నయి. ఈ సాంగతి పారుపల్లావారు ఇాందు 
తేటతెలలామగా వ్రాసి మీ మాందు ఉాంచినారు. మన అమ్మనుడిని, దానివలన మన 
బ్రతుకు కట్్టబాటలాను కాపాడుకొనవలసిన తఱి యేరపుడినద. ఇప్పుడు మేలుకోకపోతే, 
తెలుగు జాతి కూకటి వేళళుతో పెఱికి వేయబడుట తప్పనిసరి. 

తెలుగు నుడులలో ఉన్న తీపికి ఈ పత్తమన పారుపల్లావారు చూపిాంచిన మచు్చలు 
చాల మెచ్చతగినవి. ‘దేశభాషలాందు తెలుగు లెసస్’ , ‘తెలుగు తేనె లొలుకు’, ‘చెఱకు 
కన్న తీపి తెలుగు మాట’—ఈ నానుడులు అచ్చతెలుగు గుఱిాంచి అన్నవి కావని నా 
తలపు. అవి సాంసకుృతమ కూడిన కలబోత గుఱిాంచి మాత్రమే. అచ్చ తెలుగులో వ్రాసే్త 
చదవే ఓపిక గల వాళ్ళా లేరు. విస్గు అని ప్రకకున పటే్టసా్తరు. సాంసకుృత 
అాంటక(సమాసమ) లతో వ్రాసే్త, ఉబ్బెతబ్బెబ్బెతారు. ఏ నుడి యైనా, తనలో లేని 
మాటలను పఱ బాసల నుాండి తెచు్చకొాంట్ాంద. కాని, తెలుగు తన నుడిలో ఉన్న వాటకే 
పఱ బాసల నుాండి తెచు్చకొన్నద. మామూలుగ, మాటలు తెచు్చకొనా్న, ఏ బాస కూడ 
పఱ బాసల చపుపుళళాను తెచు్చకోదు. తెలుగు అల్ కాక, సాంసకుృతమ నుాండి చపుపుళళాను 

sm
నా మెచ్చుకోలు ముచచుట
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కూడ తెచు్చకొన్నద. తెలుగులో ద్వత్వమలు, రేఫమతో సాంయుకా్తక్షరమలు తపపు, 
ఒతు్తలు ఉాండవు. కాని, సాంసకుృత మాటలను తెలుగు తనవిగా చేసేసికొన్నద. అాంతే 
కాక, వానికి వికృతుల పేరిట విరిచేసి తెలుగు తనలో జేరు్చకొన్నద. అల్ జేరు్చకునా్న, 
తెలుగు విస్తరిాంచడానికి తోడపుడిాంద అనుకోవచు్చ. కాని, అకకుఱ లేకుాండా ఉరుదూ, 
ఆాంగలామ వాంట బాసలలో మాటలు కూడ కల్పేసికొని, ఆ మాటలకు తెలుగు మాటలు 
మఱచిపోయిాంద. 

మీరు మీ అన్నదమ్మలలో ఎన్నవ వారు? 

నేను రెాండవ వెధవని. 

ఇల్ అనడమ, వ్రాయడమ, తెలుగులోనే అలవి. 

పఱ బాసల ఇద అలవి కాదని చూపబడిన తీరు మెచు్చకోతగినద. What is 
your serial number? అని అడగాలేమో ఇాంగీలాషులో ఐతే! 

న్ట మపపుదారు కోటలా పదమూడు లక్షల అరువద వేల ఐదు వాందల డబబెద 
నాలుగు మన భారత దేశ జనాభా! 

సాంసకుృతమ ఎాంత గొపపు భాష ఐనా ఇట్లా తేల్కగా సాంఖ్యూ మానమ చెపపు 
వీలుకాదు. ఇద పారుపల్లా వారు తమ గ్ాంథమలో చూపారు.

తెలుగులో గల స్ళ్వులు, అాందాలు తెలుగునకే సొాంతమ. అట్ట మచు్చలు ఈ 
పత్తమన చాల ఇవ్వబడి యున్నవి. ఇట్లా ఇచు్చటకు పారుపల్లా వారు చేసిన కమతమ 
ఇాంత అాంత యని నుడువ జాలమ. చదవి మరియగలరు. అన్న, తమ్మడు అనుటకు 
తకికున బాసలలో రెాండు మాటల కల్పి మాత్రమే అలవి యని పారుపల్లా వారు చూపిన 
తీరు నాకు చాల నచి్చనద. 

 అటేలా, తెలుగులో కొని్న మాటల అాందాలు తకికున వానిలో కానరావు. మచు్చకు ఇవి 
చూపుతునా్నను. ‘రాక రాక వచా్చరు’; ఇల్ మరియాదకు పలుకుట నాకు తెల్సిన 
ఆాంగలా, హిాందీ బాసల కనిపిాంచదు. అల్గే, “రాదు కాక రాదు” ; ఇల్ ఒతి్త అలవి కాదని 
చెపుపుట తెలుగులోనే ఉన్నద. ఈ తీరున చెపుపుటకు తగిన మాట ఆాంగలా, హిాందీ నుడులలో 
కానరాదు. అాందుచే మన తెలుగు గొపపుతనమ గురి్తాంచుడు.   

ఈ పత్తమన వ్రాత యీ పూనికకు ప్రొదు్ద పడుపై రాజేయుచున్నద. ఈ నిపుపు 
రవ్వలు అాందరి గుాండలలో మట్ట, మాంచుకొస్్తన్న అకకుఱ గురె్తఱుగునట్లా రగులొకుని 
చిచ్చఱ పిడుగుల కురియిాంచి అమ్మనుడిని కాపాడగలవని కోరుకొాందామ. 

ఆత్రేయపురపు పాండు రంగ విఠల్ ప్రస్ద్. 

M.Sc. (Nuclear Physics) కవి గాాండీవి –బ్రుదు 
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మిత్రులు కోదాండ రామయయూ గారికి,

మీరు పాంపిాంచిన పతా్తని్న సాాంతాం చదవాను. మీ అభిప్రాయాలని ఎవరూ 
కాదనలేరు. కాని ఒకకు విషయాం మొదట్లానే చెపాపుల్. సాంసకుృత పదాలు లేకుాండా తెలుగు 
రాయడాం కష్టాం. ఎపుపుడో సాంసకుృత దాస్లమైన మనాం ఒకకుసారిగా బయట పడలేమ. 
మరో మాట. ఈనాడు మనాం సాంసకుృతమనుకొనే పదాలని్న ఆ భాషవి కావు. దేశీ 
భాషలనుాంచి, ప్రాకృత భాషలనుాంచి తీస్కోబడినవే. ఉదాహరణకు - పూజ, శివ, 
ల్ాంగ, నీరు, మీనాం, గజాం - ఇవనీ్న ద్రావిడ భాషా కుట్ాంబానికి చెాందనవి. అదేవిధాంగా, 
సాంసకుృతానికి పూర్వభాషలైన ప్రాకృతభాషలలో ఎన్్న దేశీ భాషల పదాలునా్నయి. పాళ్ 
భాషలో ఇపపుటకే 250 పదాలను చీమకురి్త శేషగిరిరావు గారు గురి్తాంచి “పాళ్లో తెలుగు 
పదాలు” అనే సాంకలనాం చేసారు. ఈనాట పాండితులు ఇాంకో 200 పదాలను 
గమనిాంచారు. ఇాంకా వెదకితే ఇాంకొని్న గురి్తాంచవచు్చ. ఈనాడు తతస్మాలని చెపపుబడే 
పదాలనీ్న దేశీ, ప్రాకృత భాషలనుాంచి తీస్కొని సాంసకుృతీకరిాంచబడినవే. కాని 
భాషాశాస్త్రమెరుగుని మన పాండితులు అవి సాంసకుృతాంలో నుాంచి తెలుగులోనికి 
వచా్చయని చెపా్తరు. వయూవహార భాష నుాంచి పదాలు గ్ాంధికాం లోనికి చేరుతాయి కాని 
గ్ాంధాలలోని మాటలు వయూవహార భాషలోకి అాంతగా రావు. 

మీరు తెల్పినట్లా మనాం సాంసకుృత దాసయూాం వదల్ాంచుకోవాల్ కాని సాంసకుృత 
పదాలను వదల్ వేయరాదు. తెలుగు పదాలు లేనపుపుడు సాంసకుృత భాష పదాలను 
వాడుకోవచు్చ కాని, వాటతోపాట్ ఆ భాష వాయూకరణాని్న దగుమతి చేస్కోవడాం గొపపు 
నేరాం. దీనివలనే దుష్ట సమాసమనే దుష్ట సాంప్రదాయాం ఏరపుడిాంద. ప్రజలు మెట్లాతస్వాం, 
తెపోపుతస్వాం అాంటే, పాండితులు దాని్న తపుపుగా పరిగణ్సా్తరు. దేశీ పదాలను వికృతులనీ 

sm
కాలయాపన లేకతండా మనతం కదలాలి
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సాంసకుృతీకరిాంచబడిన దేశీ పదాలని ప్రకృతులనీ ఇపపుటకీ అాంటూనే ఉనా్నాం. సిరి వికృతి 
శ్రీ ప్రకృతి అయిాంద! అనవసరమైన అరా్థనుసా్వరాలు మొన్న మొన్నట వరకు పాాండితయూ 
ప్రకర్షకు మాత్రమే పనికొచా్చయి. కొాండను పర్వతమని , పడుగరిని ఆజాను బాహుడని, 
సొగసరిని అాందగాడని, గొలుస్కతను ధారావాహికమని, నాయకుని నేత అనీ 
అనవలసిన అవసరాం లేదు. మన తెలుగులో తెలుగెాంత అని గమనిాంచాల్! లయ 
బద్ధమైన దేశీ ఛాందస్స్ను వదలేసి వృత్త ఛాందస్స్తో వయూర్ధ పదాలతో పదయూ రచన చేయ 
వలసిన అవసరాం లేదు. కాళదాస్ ఆనాడే గమనిాంచినట్లా పాతవనీ్న గొపపువి కావు. 

ఈమధయూనే ఒక రాజమాండ్రి పాండితుడు నాకు గిడుగు రామమూరి్త అనే ఆయన 
మన తెలుగు సా్థయిని తగిగుాంచాడని చెపపుడానికి ప్రయతి్నాంచాడు! అని్న పిలులాలు మాయూవ్, 
మాయూవ్ అాంటే రాజమాండ్రి పిల్లా మ్రావ్, మ్రావ్ అాంట్ాందని ఒక చమతాకురాం!

తెలుగు మనుగడకు మీరు చేస్న సూచనలు ఆల్చించతగినవి. ముఖ్యంగా తెలుగు 
ప్రాధికార సంసథిను ఏర్పరచడం, తెలుగు మూలపదాల నుంచి కొతతే పదాలను మలచడం 
ఎంతో అవసరం. కన్నడ సోదరులు ఈ విషయాంలో గొపపు కృష చేశారు. వారు మలచిన 
పదాలు మనకు పనికొసా్తయి. ఉదాహరణకు Bus stop ని వారు బస్ నిల్్దణ అనా్నరు; 
ఎాంత చకకుని పదాం!

ఈ కిాంద సాంసకురణల కోసాం మనమాందరాం కాలయాపన చేయకుాండా శ్రమిాంచాల్.

• 7 వ తరగతి వరకు తెలుగు మాధయూమాంలో పిలలాలని చదవిాంచి ఆాంగాలాని్న ఒక భాషగా 
బోధిాంచాల్. ఆతరువాత 12 వ తరగతి వరకు ఆాంగలామాధయూమాంలో చదవే వారికి 
తెలుగుని compulsory చేయాల్.

• తెలుగు ల్పిని సవరణ చేయవలసిన అవసరాం ఎాంతైనా ఉాంద. 

• సాంసకుృతాం కాని మరో భారతీయ భాష కాని తెలుగుకు ప్రతాయూమా్నయాం కాకూడదు. 

• భాష బోధన పద్దతిలో మారుపులు రావాల్ - వేమన, స్మతి, భర్తృహరి ల్ాంట కవుల 
కులప్రసకి్త లేని నీతిశతకాల పదాయూలు పిలలాలతో సాంవతస్రానికి కనీసాం 50 కాంఠస్తాం 
చేయిాంచాల్. ఇద 12 వ కాలాస్ వరకు జరగాల్. 

• గదయూరచనలో నున్న మెలకువలను, నియమాలను తెలపాల్. ఈ విషయాంలో మన 
కనా్న కన్నడ సోదరులు మాందునా్నరు. 

• తెలుగు రాషా్రాలోలా ఏ కొలువుకైనా తెలుగులో qualifying test ఉాండాల్. 

• తెలుగు రచనలోలా శబా్దని కనా్న భావానికి ప్రాధానయూాం ఇవా్వల్. వయూర్థ పదాలను వెతికి 
తీసి పారెయాయూల్. దాని lyrical qualityని పోనీకుాండా intellectual 
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contentని పాంపాందాంచాల్; చెపిపుాందే చెపపురాదు అనే విషయాం తెల్యజేయాల్ . 

• తెలుగు usage ని standardise చేయాల్.

మీ పత్తాం చిన్నదైనా అాందరు చదువ తగినదీ, చదువవలసినద! అమ్మ నుడి 
సమసయూలనీ్న ఒకచోట చేరి్చ వాట పరిషాకురానికి స్చనలాందచేశారు. మీ శ్రమ వృథా 
కాదు.

వాందనాలతో, 

చెన్్నరు ఆంజనేయ రెడిడి, I.P.S.



xv  పరుపలిలి కోదండ రామయ్య

sm

తెలుగు భాష నిబద్ధతక
చెకముకి రాయి

నాడు కరెాంట్ను తయారు చేశాడు, దానిని పాంపిణీ చేశాడు. ఒక కరెాంట్ కాంపనీకి 
సాాంకేతిక పద్దగా ఉనా్నడు. కరెాంట్ వెలుగును పుట్టస్్తాంద. చీకటని తరుమతుాంద. 
స్మారు 40 ఏాండులా ఆ పని చేశాడు. నేడు ‘తెలుగు’ భాషని ఈ నేలలోాంచి తిరిగి 
పుట్టాంచాలని, దానిని నలుదకుకుల్ పాంపిణీ చేయాలని, ఆ వెలుగు నిరాంతరాం 
ఉాండిపోవాలని నాలుగేాండలా నుాండి ప్రయతి్నస్్తనా్నడు; ఆయన పేరు పారుపల్లా 
కోదాండరామయయూ.

తెలుగు నుడి ఈ నేలమీదే పుడుతుాంద. దానిమీద నడయాడే శ్రమజీవులు, ఉతపుతి్త 
శకు్తలే భాషను సృష్టసా్తరు. అాందుకే, అల్ాంట భాషలే నాలుగు కాల్లు బతుకుతాయి. 
ఇాంకా తెలుగు నుడి బతికే ఉాంద. కానైతే తోడేళళా ల్గ, పాంజా విసిరిన పులుల్లా 
పరభాషలు తెలుగు మీద నిరాంతరాం దాడి చేస్్తనా్నయి. తెలుగు నేల మీది న్ళ్ళు తాగి, 
ఆహారం తిని బతుకుతూనే తెలుగుని అంతరింపజేయాలనే పండితవర్ం, పాలకగణం, 
ప్రభుత్వ గుణం నిర్ణయించుకున్్నయి.

భూసా్వమయూ వయూవస్థలో కూడ ప్రైవేటీకరణ ఉాంద. అద పట్్టబడిదారీ అనాంతర 
కాలాంలో పరిగి విస్తరిల్లాాంద. దాని అసలు స్వభావాం ఏమిటాంటే ఇకకుడి పూలను, పాండలాను, 
ధానాయూని్న, నీటని ల్భాల కోసాం విపణ్గా మార్చడాం. వాటని ఇకకుడ కొత్త రూపాంలో 
మారెకుట్ చేయాలాంటే, ల్భాల పాంట తీయాలాంటే, మనుషుల నాల్కలను, దుస్్తలను, 
సాంగీతాలను, తిాండి పదారా్థలను, మఖయూాంగా భాషలను అాంతరిాంపచేయాల్. ఎాంతగా 
నామరూపరహితాం చేసే్త అాంత ల్భాం. ఈ ల్భాలను రాజకీయాధికారాం కోసాం 
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ఖరు్చపట్ట ప్రజలను అణగదొకకువచు్చ. ఈ భూభాగాని్న తమ వారి కోసాం, తమ చేతిలోకి 
తీస్కోవడాం కోసాం అధికారపీఠాం కైవసాం చేస్కోవడమే పరమావధి. ప్రజలు తమ 
ఆత్మగౌరవాని్న, అని్న చిరునామాల్్న కోలోపువాలని ఇల్ాంటవారు కోరుకుాంటారు. అల్ 
అనీ్న కోలోపుకపోతే మానవ సహజ చైతనయూాం తిరిగి పలులాబుకుతుాందని భయాం. అాందుకే 
ఈ కోలానీ పాలకవరాగులకు తల్లా భాషాంటే భయాం. ప్రజల చేతిలో భూమి ఉాంటే వణుకు. 
అాందుకే భూమిని ల్గేసే్త దానితో పాట్ భాష, పాట, ఆట, సాంగీతాం అనీ్న ట్కున 
సా్వధీన పరచుకోవచు్చ. ఇపుపుడు సెజ్ ల పేర, రాజధానుల పేర, భారీ నీట ప్రాజెకు్టల 
పేర, మఖయూాంగా అభివృద్ధ పేర రైతు భూమిని, ఆదవాసీ పోడుని, తరతరాలుగా పోరాడి 
తెచు్చకున్న పాంట భూమిని అనేక ఇకకుట్లా సృష్టాంచి, మాయోపాయాంతో స్లభాతి 
స్లభాంగా ల్కుకుాంట్నా్నరు. భూమిని కోలోపువడమాంటే భాషను, సాహితాయూని్న, గత 
వారసత్వ ధీశకి్తని, గౌరవాని్న కోలోపువడమే.

భాషల మీద, వాట మూల్ల మీద దాడి మొదలైాంద. భాషీయుల మెదళలా మీద, 
హృదయాల మీద గాయాలు. వారి మాట మీద, పాట మీద నిఘా. పాఠయూాంశాల 
తారుమారు, కొత్త కోరుస్ల ఆకర్షణ వలయాలు. ఫీజు లేని చదువుల సా్థనాంలో, కట్నాం 
పేరుతో స్త్రీని అమ్మకాం సరుకు చేసినట్లా బడులలో, కళ్శాలలోలా తల్లా భాష బరువు 
అయియూాంద. ఇపుపుడు విదేశీ విశ్వవిదాయూలయాలే కాదు, డే కేర్ సెాంటరులా, కానె్వాంట్లా 
వచే్చస్్తనా్నయి. ఇక పలాం, తల్లా, తల్లా భాష ఎకకుడ? తలులాలే పరాయీకరిాంచబడిన 
మాతృమూరు్తలైనపుపుడు, వారి గర్భ సాంచులే కృత్రిమ ఆవాసాలైనపుపుడు మాతృభాష 
ఎకకుడిద? భయాం గొల్పినా వాస్తవ పరిసి్థతి ఇద.

భాషకు పవిత్రత అాంటగటే్టవారునా్నరు. దాాంతో అాంటరాని ఆలోచన అాందులోాంచే 
పుడుతుాంద. ఏద తెలుగు అనే ఒక ఆలోచనకి చేరని వారు పద మాంద గుడిడివాళ్లా 
ఏనుగుని తడిమి అద ఎల్ ఉాందో చెపిపున పాత సామెత ఈ విషయాంలో ఇాంకా అమలు 
అవుతోాంద. భాష విషయకాంగా దశలవారి కారయూక్రమాం ప్రజాదృకపుథాం లోాంచి 
రూపాందాంపబడలేదు. ఏ భాషారూపాం గురిాంచి అభివృద్ధ, ప్రచారాం, అమలు చేయాలన్న 
అాంశాంపై సపుష్టత లేకున్నద. ప్రభుత్వాంతో ఏయే పనులు, ఏయే దశలోలా ఎల్ చేయిాంచాలన్న 
కారయూక్రమానికి నిరి్దష్ట స్వరూపాం ఏరపుడలేదు. కొని్న డిమాాండులు మాత్రాం ఉనా్నయి. 
వాటని ఆచరణలో సాధిాంచడానికి ఉమ్మడి చైతనయూాం ఇాంకా పాంపాందలేదు. ఈ రాంగాంలో 
పనిచేసేవారిలో ఐకయూ భావన కూడ లోపిాంచిాంద. ఇద సాధయూమైన నాడు తెలుగుకి మాంచి 
ఘడియలు వసా్తయని అనిపిస్్తాంద. భాష గురిాంచి ఆలోచిస్్తన్నవారు, ఉదయూమాం 
చేస్్తన్నవారు యువతరాని్న మాందుపట్టడాంలో విఫలాం కావడాం కూడా ఒక కారణాం. 
ఉదయూమాంలోకి ప్రజల పాత్రని పాంచగలగాల్. వారిలోని అశాస్త్రీయ భావాలకు చెక్ 
పటా్టల్. వాటకి ధీట్గా సమాధానాం ఇవ్వగలగాల్. ఉదాహరణకి ఆాంగలాాంలో చదవకుాంటే 
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ఉదోయూగాం రాదు అనే ఆలోచన తపుపు అని అాంటాాం. కాని ఆ ఆలోచన ప్రజలకి 
అర్థమయేయూల్ చెపపుగల్గి, అాందుకు వయూతిరేకాంగా జరుగుతున్న ఉదయూమాంలో వారిని 
పాలొగునేల్ చేయలేక పోతునా్నాం. అాందుకు కారణాం ఏమిట? అాంటే మనాం ఇపపుటదాకా 
ఐకయూ కారాయూచరణ దశగా ఎకుకువ ప్రయత్నాం చేయలేకపోయామా? ఈ విషయాం గురిాంచి 
మనకి మనమే ఆలోచిాంచుకోవలసిాందే.

ప్రభుత్వ వరా్లల్ భాషాభిమానం కల్గిన పెద్లు కొందరు పెదాలపై వరకే, 
అలవోకగా వేదికల నుంచి మాత్మే భాష గురించి మాటాలిడుతారు. అక్కడి వరకు తమ 
ప్రజాస్్వమిక చిరు ఆకాంక్ష వ్యక్తేకరణకే పరిమితం అవుతారు. వీరు ఉద్యమాని్న, 
ఉతాసాహకర వాతావరణాని్న చలలిబరచడం కోసమే పని చేస్తేరని గత దశాబ్ం రుజువు 
చేస్ంది.

ఏద ఏమైనా తెలుగు భాష గురిాంచి ఆలోచిాంచే వారు పరిగారన్నద సతయూాం. కేవలాం 
విదాయూత్మక రాంగానికి చెాందనవారే కాకుాండా సమాజాంలో ఇతర రాంగాల వారు కూడా 
తెలుగు కోసాం ఆలోచిస్్తనా్నరు. ఇద ఒకకుటే ఆశావహ లక్షణాం. అాంతే కాదు. వీరు 
తమకు తోచిన రీతిలో లోగడ చరి్చాంచని తెలుగు భాషాకోణాలను వెలుగులోకి 
తెస్్తనా్నరు. వాటకి అక్షర రూపాం కల్గిస్్తనా్నరు. అచ్చమైన తెలుగు పదాలను 
ఉపయోగిస్్తనా్నరు. విస్తృత నుడికారాంలో భావ ప్రకటన చేయగలుగుతునా్నరు. భాషా 
సామాజికతలోాంచి తెలుగుని వెలుగు దారి తొకికుస్్తనా్నరు. అల్ాంట ప్రయతా్నలలో 
భాగాంగా పారుపల్లా వారి ఈ పుస్తకాని్న చూడాల్.

తెలుగు భాష గొపపుదే. కాని అద కనుమరుగౌతున్నద అని బలాంగా చెబుతున్నద ఈ 
పుస్తకాం. పారుపల్లా వారి ల్ాంట వారు వాడే అచ్చ/దేశీ/పలెలా పదజాలాం మొదట కొాంత 
కష్టాం అనుపిాంచినా మెల్లామెల్లాగా అద అలవాటై ప్రచారాం లోకి వస్్తన్న తీరుని 
భాషాశాస్త్రవేత్తలు గురి్తాంచక తపపుదు. భాగాలు/అధాయూయాలు (chapters) అనే 
మాటకు సమానాంగా ‘కణుపు’ అనే తెలుగు పదాని్న ఈ పుస్తకాంలో వాడారు. ఇల్ాంట 
ఎన్్న తెలుగు పదాలను ఏరి కోరి ఈ గ్ాంథాంలో ఉపయోగిాంచారు. నిజానికి ఇల్ాంట 
కొత్త పదాల స్చిక చివర అనుబాంధాంగా ఇసే్త బాగుాంట్ాందని అనిపిసో్తాంద.

కనుమరుగయేయూ తెలుగు భాష అనే మొదట ‘కణుపు’లో ప్రజల న్ళళాలో దాగిన 
గాన సాంప్రదాయాం, దానిలో గల అచ్చ తెలుగు పదాలు, వయూకీ్తకరణలు, వాట విలక్షణతల్్న 
విడమరిచి రాశారు. మన సాంసకుృతికి భారమైన ఆాంగలా బాల గీతాల అసమాంజసాల్్న 
చెపిపు, భాషకు, నేలకు సాంబాంధాం ఉాందనే ఆలోచనను తేటతెలలాాం చేశారు. ‘వానా వానా 
వలలాపపు’ అని మనాం ఇకకుడ పాడుకుాంటే ‘రెయిన్ రెయిన్ గో అవే’ అని అకకుడ 
పాడుకుాంటారు. అల్ాంట గేయాల్్న ఇకకుడ పాడుకోవడాం బేసబబుగా ఉాంట్ాంద. మనకి 



తెలుగే గొప్ప భాష- కాని కనుమరుగౌతున్నది xviii 

కపపుతల్లా, వాన రాక కోసాం పాట ఉాంట్ాంద. నిజానికి వాన కోసాం పాట పాడటమే ఒక 
ఆట! ఇకకుడి పాటలు పిలలాలకు చకకుని భాషను నేరుపుతాయి అనే కోణాం విసపుష్టాంగా 
రాశారు. ఇపుపుడు ఈ తెలుగు గేయాలకి బదులు ఇాంగీలాషు రైమ్స్ నేరపుబడుతునా్నయి. అవి 
పిలలాలకి, మన సమాజాని్న తలకిాందులుగా అర్థాం చేయిస్్తనా్నయని రచయిత నొకికు 
చెపిపున పద్ధతి బాగుాంద.

రెాండో కణుపులో అసలు భాషను విస్మరిాంచి కృతక తెలుగు భాషని ఉపయోగిాంచడాం 
సరికాదని నిరా్థరిాంచారు. సొాంత భాషని ఉపయోగిాంచకపోవడాం వలలా ఆత్మన్యూనత 
పరిగి బానిస భావనలకు లోనవుతారు. అాందువలలా సొాంత ఆలోచనలు చేయలేరు. 
ప్రయోగాలు చేయలేరు. సీ్వయ శకి్త వినియోగిాంచడాంలో కూడ వెనకబడి పోతారని 
చెబుతారు. ఇతర భాషాపదాలను, భాషలను ఏ కారణాం చేతనైనా ఉపయోగిాంచడాం 
గొపపు అనే భావన తపుపు. ఆ భాష అాందమైనద. అల్గే స్లభమైనద, ఆహాలాదకరమైనద 
అని చేసే ఆలోచన అపాయకరాం. దీని వలలా మనతో కల్సి బతికే మనుషులను కూడా 
ప్రేమిాంచలేాం. సాట మనుషులను ప్రేమిాంచని వాడు దేశాని్న కూడ ప్రేమిాంచలేడు. తెలలావాడి 
పదాలు, ఆ భాష మీద ప్రేమ, ఆకర్షణలకి – అవసరాం అని పేరు పటా్టాం. తెలుపే గెలుపు 
అనే భావనని పాంచుతూ పోతుాంటే ఈ నేల మీద వికసిాంచిన భాషని, నుడికారాని్న ఎల్ 
గౌరవిసా్తాం? దాని వలలా మన మీద మనకి చులకన భావాం పరగదా? మనిష మీద ప్రేమ 
నశిాంచిన చోట భాష మీద కూడా అద ఎగిరిపోక తపపుదు. అాందుకే నామ ఫలకాలపై, 
పళలా పిలుపులలో మొత్తాం తెలుగు ల్పిలో సాంసకుృతాం లేదా ఆాంగలా భాషలో కారుడిలు 
వేయడాం జరుగుతుాందని, వాటలోని భాషను విశేలాషాంచారు. కొత్త మాటలకి సమానార్థక 
పదాలను పరభాషల నుాండి కాకుాండా తెలుగు లోాంచే సృష్టాంచుకోవాలనే బ్. స. 
బాంగారయయూ ఆలోచనకి ఆచరాణాత్మక అక్షర రూపాం ఈ పుస్తకాంలో కనుపిస్్తాంద.

ప్రస్్తత భాషాభిమానులు తెలుగు ప్రాచీనత గురిాంచి మాటాలాడకుాండా ఉాండలేరు. 
ఈ రచయిత కూడ మూల ద్రావిడ భాషలలో తెలుగు విశిష్టతని నొకికు చెపాపుడు. అక్షరాల 
చెకికుాంపులు, తెలుగు ల్పి ప్రాచీనత, రాత విధానాం, న్ట సాహితయూాం ల్ాంట ఈ భాష 
ప్రతేయూకతలను గురిాంచి చిన్నగానైనా నిాండు గుాండతో వయూక్తాం చేశారు.

నిజానికి నాట నుాండి ఈనాట వరకు తెలుగు రాతభాషగా, న్ట భాషగా అతి పద్ద 
విసీ్తరణిత కల్గి ఉాంద. ఇపుపుడైతే రెాండు రాషా్రాలోలా అధికార భాషగా, ఐదు రాషా్రాలలో 
అనధికార భాషగా కోటాలాద మాంద వాడే భాష తెలుగే. తెలుగు, కన్నడ భాషలకి ఎాంతో 
సారూపయూత ఉాంద. ‘విజయ ల్పి’ పేరుతో ఒక సాంయుక్త ల్పి తయారు చేయబడిాంద. ఆ 
ల్పిని రెాండు తెలుగు రాషా్రాల చొరవతో కరాణిటకలో కూడా అమలులోకి తేగల్గితే 
హిాందీని మిాంచి పోగలుగుతుాంద. ఒక బలమైన రాజకీయ శకి్తగా కూడా ఎదగగలుగుతాాం. 
ఇల్ాంట ఆలోచనలు దురాశ కాదు. లోగడ జరిగిన వాస్తవ చరిత్ర. కేవలాం తెలుగుని 
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భాషగానే కాదు, ఒక రాజకీయ శకి్తగా కూడా మలచడానికి ప్రయత్నాం చేయాల్.

ఐతే మన రాజకీయ నాయకులు, కొాందరు సినీ, వాయూపార వరాగుల వారు తెలుగు 
భాషలో కీచుల్ట పడుతునా్నరు. ఒక ప్రాాంత భాష, మాాండల్కాం గొపపుదనే ఆలోచనలు 
కల్గిస్్తనా్నరు. వీరి వలలా తెలుగు భాష అాందరి తెలుగు వారిద కాకుాండ పోతున్నద. 
మొదట ఈ దుష్ట భావన నుాండి బయటపడి, ఇతర రాషా్రాలలోని వివిధ మాాండల్కాలను, 
తెలుగు వయూవహారిక భాషారూపాలను, సాహితాయూలను సమాంగా ప్రేమిాంచాల్. తెలుగు 
భాషోదయూమాంలో పాలొగుని పరుగు రాషా్రాల, నేల వాస్లు కూడా తల్లా నుడిని కాపాడుకొనే 
అవకాశాం ఉాంద. మనాం ఇపుపుడు వారితో చేతులు కలపవలసి ఉాంద. ఇల్ాంట అనేక 
ఆలోచనలకు పాదు ఈ పత్తాం. అాందుకే అభినాందనలతో సా్వగతాం.

10 జనవరి 19,

జయధీర్ తిరుమల రావు,
హైదరాబాదు.

మన భాష లోని పదాలను వదలేసి పరభాషల నుాండి అరువు తెచు్చకొని మాటాలాడుకునే 
జాడయూాం మనకు పట్టనపుడు మనద మృత భాష కాకుాండ ఏమవుతుాంద?

 -రావు కొంచాడ, తెలుగు మల్లి, సంపాదకుడు, ఆస్ట్రేల్యా.
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పారుపల్లా కోదాండ రామయయూ గారిదీ, నాదీ అపుపుడపుపుడు విదుయూలేలాఖల దా్వరా పరోక్ష 
పరిచయమే కాని ఆయన గురిాంచి నాకు ఏమీ తెల్యదు. ఆయని్న ఎపుపుడూ కలవలేదు. 
అయితే గత అనేక సాంవతస్రాల నుాంచీ వాంగూరి ఫాండేషన్ ఆఫ్ అమెరికా దా్వరా 
ఇతరుల సహాయాంతో ప్రపాంచవాయూప్తాంగా మేమ నిర్వహిస్్తన్న సాహితయూ, ధారి్మక 
కారయూక్రమాలకి క్రమాం తపపుకుాండా ఆయన సహృదయాంతో సపుాందాంచడాం, మాంచి 
స్చనలు చెయయూడాం, తనాంత తనే పూనుకుని మా కారయూక్రమాలని ప్రచారాం చెయయూడాం 
మాత్రమే నాకు ఆయన గురిాంచి తెల్సిన కొద్ద విషయాలు. అల్ాంటద ఆయన హఠతు్తగా 
ఈ గ్ాంధాం నాకు పాంపిాంచి మాందు మాట వ్రాయమని కోరడాం భలే ఆశ్చరయూాం 
కల్గిాంచిాంద. తీరా పుస్తకాం పూరి్తగా చదవాక కాస్త భయమూ, మరికాస్త ఇబబెాందీ 
కల్గాయి. ఇపపుట దాకా మీరు చదువుతున్న ఈ మాందు మాటలోనే ఒక ఆాంగలా పదాం 
పడినపుపుడు, ఇక తరువాత అట్ ఆాంగలామే కాదు, సాంసకుృతాం ఛాయలు కూడా రాకుాండా 
ఈ “మనలో మన మాట” పూరి్త చెయాయూలేమోరా బాబోయ్ అనే అనుమానాం నా సరదా 
భయానికి కారణాం. నాకు ఇల్ాంట ‘మాంచి’ భయాం కల్గే అవకాశాం ఇచి్చనాందుకు 
పారుపల్లా కోదాండ రామయయూ గారికి మాందుగానే ధనయూవాదాలు తెలుపుకుాంట్నా్నను. 

తీరా నా అభిప్రాయాలు వ్రాసి పాంపిాంచగానే ఈ పుస్తక ప్రచురణ గురిాంచి మా 
ఇద్దరి మధాయూ సాంభాషణలు, ఉత్తర ప్రతుయూత్తరాలూ జరిగాయి. ప్రస్్తత వాతావరణాంలో 
అనేక కోణాలలో విశేలాషస్్త తెలుగు భాష పురోభివృద్ధ... ఆ మాటకొస్టతే అసలు తెలుగు 
భాష మనుగడ మీదే దృషి స్రించిన ఇలంటి పుసతేకం న్కు తెల్స్ ఇప్పటి దాకా రాలేదు. 

వాంగూరి ఫాండేషన్ ఆఫ్ అమెరికా వారి దశాబా్దల భాషా సాహితాయూభిల్ష, 75 
పైగా పుస్తకాల ప్రచురణలో ఉన్న అనుభవాం నేపధయూాంలో అపురూపమైన ఈ పుస్తకాని్న 

sm
నేను చెప్పే చిన్న మాట
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మేమే ప్రచురిసే్త అతయూాంత సమాంజసాంగా ఉాంట్ాంద అని పారుపల్లా వారు భావిాంచి నాకు 
ప్రతిపాదాంచడాం, నేను అాంగీకరిాంచడాం జరిగాయి. 

ఎాంతయినా అమెరికా వాస్తవుయూడిని కాబట్ట మాందుగా నాకు ఆశ్చరయూాం కల్గిాంచిన, 
ఆసకి్త కల్గిాంచిన అాంశాం...ఈ పుస్తకాంలో ఎకకుడా అమెరికా అనే మాట కనపడదు. కాని 
ప్రసా్తవిాంచిన మూడే మూడు చోటాలా దాని్న “అమేరిక” అని మార్చడానికి ఏమైనా 
భాషాశాస్త్ర పరమైన కారణాలు ఉనా్నయేమో నాకు తెల్యదు. అయితే కొని్న ఇతర 
పుస్తకాలలో ఇకకుడ మేమ ఉచ్ఛరిాంచే పద్ధతిలో ‘అమేరికా’ అని వ్రాయడాం చూశాను. 
అద వెటకారాం ఏమో తెల్యదు. 

అసలు పుస్తకాం విషయాని కొసే్త “తెలుగే గొపపు భాష -కాని కనుమరుగౌతున్నద” 
అనే మకుటమే నాకు పూరి్తగా అర్థాం అవలేదు. తెలుగే గొపపు భాష అాంటే మిగతా భాషలు 
గొపపు భాషలు కాదు అనే అర్థాం రావచు్చను కాని యావత్ భూప్రపాంచాంలో మా అమా్మయి 
కాంటే అాందమైన వాళ్ళా ఎవరూ లేరు అని అాందరు తల్లాదాండ్రులు అనుకునే ల్ాంట అర్ధాం 
వస్్తాంద. మన తెలుగు భాష గొపపుద అనుకోవడాంలో తపుపు లేకపోవడమే కాదు, అద 
నిజాం కూడాను. ఎాందుకు గొపపుదో పారుపల్లా వారి ఈ పుస్తకాంలో సోదాహరణగా 
చెపాపురు. అయితే ఇతర భాషలు గొపపువి కాకుాండా పోవు. ఏ భాష గొపపు తనాం ఆ భాషదే. 
ఏ అమా్మయి అాందాం ఆ అమా్మయిదే! 

ఇక తెలుగు భాష కనుమరుగౌతున్నదా, లేక గొపపు భాషగా కనుమరుగై మామూలు 
భాష గానే ఉాండిపోతోాంద అని రచయిత ఉదే్దశయూమా అనేద పుస్తకాం చదవాక కాని తెల్య 
లేదు. పుస్తకాం చదవాక మనాందరికీ... ’అమేరిక’ లో ఉన్న మాతో సహా...సపుష్టాంగా 
తెల్సినదీ, అనుమానమేమీ లేనిదీ ఏమిటాంటే... ఆ రెాండూ గత మప్పు, నలభై ఏళలా నుాంచీ 
మన కళళా మాందే చోట్ చేస్కున్న పరిణామాలే. అాంటే గొపపు భాషగా ఏ నాడో 
కనుమరుగు అయినపపుటకీ, నలుగురూ మాటాలాడే భాషగా కూడా ఇపుపుడు తెలుగు 
అాంపశయయూ మీద ఉాంద అనడాంలో ఏ మాత్రాం సాందేహాం లేదు. “మారుపు చెాందడాం 
సహజాం” అని కొాంత మాంద సమరి్ధాంపు వాకాయూలు చెపిపునా కరుణిడి చావుకి అనేక మాంద 
కారకులయినట్్టగా ఈ మారణ కాాండలో తెల్సో తెల్యకో మనాందరాం తలో రాయి 
వేసిన వాళళామే. అయితే ఆగే్నయాస్త్రాం వేసిాంద ఖచి్చతాంగా తెలుగు ప్రభుతా్వలు, ఆ 
నాయకుల “అమేరిక” మోజు... అనగా ఆాంగలా భాష మీద మోజు. భారత దేశాంలో ఇతర 
ప్రాాంతాలతో సహా యావత్ ప్రపాంచాంలో “అమేరిక” మోజులో సాంసకుృతినీ, ఆఖరికి 
సినిమాలు, టీవీ ప్రసారాలలో కూడా ఆాంగలాాం మట్టలో తెలుగు భాషని తొకికు, పూడి్చ 
పారేస్్తన్న ఏకైక రాష్టాం ఆాంధ్ర ప్రదేశ్... అనగా ఆ రాష్ట ప్రభుత్వాం మరియు అపోహలలో 
ఉన్న మధయూ తరగతి ప్రజానీకాం అనే చెపాపుల్. రాష్ట విభజన తరువాత తెలాంగాణలో ఈ 
పరపాట్ సవరిాంచే ప్రయతా్నలు మొదలయాయూయి అని వినా్నను. అవి సఫలాం అయితే 
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మర్క రెాండు, మూడు తరాలలో అకకుడ తెలుగు భాష పరిసి్థతి కాస్త మెరుగు పడుతుాంద. 

ఇాంగీలాష్ రాకపోతే ఉదోయూగాలు రావు..మఖయూాంగా అమెరికాలో అసస్లు రావు. ఇాంగీలాష్ 
రావాలాంటే మాందు అక్షరాభాయూసాం ఆాంగలాాంలోనే చెయాయూల్. అాంగన్ వాడి నుాంచీ ఇాంగీలాషే 
నేరాపుల్...దాని పేరు “డిజిటలైజేషన్ అాంగన్ వాడీ నుాంచే మొదలు పడుతున్న ఏకైక 
రాష్టాం”. దానికి కావలసిన ఇాంగీలాష్ నేరు్చకోడానికి తెలుగు ప్రతిబాంధకాం. అాంచేత తెలుగు 
నేరపుకూడదు. ఇల్ాంట దౌరా్భగయూ భావజాలాం ఉన్న విదాయూ వాయూపారవేత్తలు, రెసిడనీస్ 
పాఠశాలలు, లక్షలు పోసి వాటలోలా పిలలాలని చేరిపుాంచే మధయూ తరగతి ప్రజలు తెలుగు నాట 
ఉన్నాంత కాలాం విదాయూభాయూసాం ఇాంగీలాష్ మీడియాంలోనే జరగాల్ అనేదే ఘనత వహిాంచిన 
మన ప్రభుత్వాం వారి పరమ దౌరా్భగయూ విదాయూ విధానాం. అన్నట్్ట చైనా, జపాన్, 
ఫ్రాన్స్,జర్మనీ ల్ాంట దేశాలలో ఇాంగీలాష్ మీడియాం పాఠశాలలు ఎని్న ఉాంటాయో 
ఎవరికైనా తెలుసా? నేను ఆ విషయాం వికీ పీడియా వారినీ, గూగుల్ వారినీ అడిగాను. 
వారి ప్రకారాం జపాన్ లో 12 నగరాలలో ఉన్న మొత్తాం ఇాంగీలాష్ మీడియాం స్కుల్స్ 
ఒకటా, రెాండా ఏకాంగా 34. జర్మనీలో 36, చైనాలో బీజిాంగ్ తో సహా 25 నగరాలలో 
111. అదే మా కాకినాడలోనే కనీసాం 50 ఉాంటాయి. అాందుకే ఆయా దేశాలతో పోల్్చ 
చూసే్త మనకే ఇాంగీలాష్ బాగా రావాల్ కదా! ఆ లెకకున అవనీ్న వెనక బడడి దేశాలే కదా! 
అమెరికాలో నలభై శాతాం ఆఫ్రికన్ అమెరికన్ వారి మాతృభాష ఆాంగలాాం. అయినా వారికి 
ఊడిగాలు లేవు. అాంచేత “ఇాంగీలాష్ నేరు్చకుాంటే అమెరికాలోన్, ఆసే్రేల్యాలోన్ 
ఉదోయూగాం గేరాంటీ” ల్ాంట దురభిప్రాయాలు మధయూ తరగతి ప్రజానీకాంలో పాతుకు 
పోవడాం దురదృష్టాం. దానికి కారకులైన విదాయూ వాయూపార వేత్తలూ, రాజకీయ నాయకులూ 
క్షమారుహులు కాదు. 

ఈ చిన్న గ్ంధంల్ పారుపల్లి వారు చాల అంశాల మీద తను చేస్న పరిశోధనలు, 
అభిప్రాయ స్టకరణలు ప్రస్తేవించి తన ఆల్చనలకి, అభిప్రాయాలక్ వాటిని ఆధారంగా 
సమర్ధవంతంగా ఉపయోగించుకున్్నరు. అాందరినీ కలవరపడుతున్న అాంశాలు 
పారుపల్లా వారిని మరిాంత ఎకుకువగా బాధిస్్తనా్నయి అని అర్ధాం అవుతోాంద. కృషణిశాస్త్రి 
బాధ ప్రపాంచానిదీ, ప్రపాంచాం బాధ శ్రీశ్రీ దీ అన్నట్్టగా ఈ నాట తెలుగు వారు అాందరిలో 
కొాందరి బాధ పారుపల్లా గారిదీ, పారుపల్లా గారి బాధలోలా కొని్న కొాందరివీ అనుకోవచు్చను. 
ఈ బాధలోలా వీటలోలా అవసరాం ఉనా్న లేక పోయినా తెలుగు భాషలోకి ఆాంగలా పదాలని 
కేవలాం అరువు తెచు్చకోవడాం కాక శాశ్వత ప్రాతిపదక మీద తెలుగులో కల్పేస్కోవడాం 
మొదటద. అసలు తెలుగు భాషని నేరిపుాంచడమే మానేయడాం రెాండవద. ఇద ఎాంత 
వరకూ నిజమో నాకు తెల్యదు కాని యూనిసెఫ్ వారి చేత త్వరలో మరణ్ాంచే భాషలలో 
పదో సా్థనాంలో ఉాండే ‘ఘన కీరి్త’ మనాం సాంపాదాంచుకునా్నాం. పాశా్చతయూ దేశాల 
సాాంసకుృతిక ప్రభావాం వలన అదృశయూాం అయిపోతున్న మన సాంసకుృతి, ఆచారాలు, 
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పాండగలు, బాాంధవాయూలు, భోజనాం అలవాట్లా మొదలైనవి మూడో అాంశాం. 

అయితే పారుపల్లా వారు ఉటాంకిాంచిన అనేక సమసయూలు నిజాంగానే ఉనా్నయి అని 
అాందరూ కొదో్ద గొపోపు ఏకీభవిాంచినా ఆయన ప్రతిపాదాంచిన పరిషాకురాలలో కొని్న 
తపపునిసరిగా ఆచరిాంచ వలసినవి ఉాంటే మరి కొని్న ఆచరణ సాధయూాం కాదు. ఉదాహరణకి 
తెలుగు భాష మీద ఇతర భాషల దాడులు, మఖయూాంగా ఇపుపుడు ఇాంకా జరుగుతున్న ఆాంగలా 
భాష దాడిని కాస్త నియాంత్రిాంచ గలమేమో కాని, వెనకికు తిరిగి రాలేనాంత దూరాం వెళలా 
పోయిన సాంసకుృత భాష “దాడి” ని తిరుగు మారగుాం పట్టాంచడాం అసాధయూాం. వీటలోలా కూడా 
చదువరుల అభిప్రాయాలు ఎవరివి వారివే.  

అదృషటువశాతూతే పారుపల్లి వారి ధర్మమా అని తెలుగు భాష ప్రస్తేత పరిస్థితుల మీద 
ఒక సమగ్మైన అవగాహనతో విశ్లిషించిన ఈ పుసతేకం తెలుగు ప్రజలకి లభించి అందరిల్ 
మరి కొందరికైన్ కనువిప్పు కల్గించే అవకాశం ఉంది. ఈ పుస్తకాంలో ప్రధాన అాంశమైన 
తెలుగు భాష కనుమరుగౌతున్నద అనే విషయాం మీద స్వదేశాం లోన్, విదేశాలలోన్ 
చాల్ మాంద చాల్కాలాంగా గళాం విపుపుతునా్నరు. దురదృష్ట వశాతూ్త తెలుగు భాషా 
సాహితాయూల విషయాంలో చెవులోలా సీసాం పోస్కున్న రాజకీయ నాయకులు, 
ప్రభుతా్వధికారులు ఉన్నాంతకాలాం అాందరిలో ఆ కొాందరిదీ అరణయూ రోదనమే. పారుపల్లా 
కోదాండ రామయయూ గారి ఈ “తెలుగే గొపపు భాష – కాని కనుమరుగౌతున్నద” అనే 
పుస్తకాం ఆయా నాయకుల కాంట పడితే, వారు చదవగల్గితే అపుపుడు ఆ వేడికి సీసాం 
కాస్త కరిగి విషయాం ఎాంత ప్రగాఢమైనదో, మన అసి్తత్వ వినాశనానికి ఎాంత దగగురలో 
ఉనా్నమో అర్ధాం అవుతుాంద. తెలుగు భాషా సాహితాయూల పునరుద్ధరణని తలకెతు్తకున్న 
పాలకులు చరిత్రలో నిల్చి పోతారు. పారుపల్లా వారి గ్ాంధాం దానికి దోహదాం చేస్్తాంద 
అని ఆశిస్్తనా్నను. 

జరిగిాందేదో జరిగిపోయిాంద. మధయూతరగతి తెలుగు ప్రజానీకానికీ, రాజకీయ 
నాయకులకీ కనువిపుపు కలగవలసిన తరుణాం ఆసన్నమయిాంద. ఈ పుస్తక ప్రచురణ 
సమయానికి ఆాంధ్ర ప్రదేశ్ ఎని్నకల హడావుడిలో ఉాంద. ఈ ఎని్నకలలో ఎవరు గెల్చినా 
తెలుగు భాషా సాహితాయూల మనుగడ, పురోగతుల మీద చిత్తశుద్దతో, సరి అయిన శాస్త్రీయ 
అవగాహనతో దృష్ట పట్ట విదాయూ విధానాలలో తగిన మారుపులు తీస్కుని రావలసిన 
చారిత్రిక అవసరాం ఇపుపుడు ఏరపుడిాంద. ఆ న్యకులకి ఈ గ్ంధం దికూసాచిగా 
ఉపయోగపడుతుంది అని మా ప్రగాఢ నమ్మకం.

వాంగూరి ఫాండేషన్ ఆఫ్ అమెరికా వారి రజతోతస్వాల సాందర్భాంగా ప్రచురిస్్తన్న 
ఈ అపురూపమైన గ్ాంధాం మా 77వ ప్రచురణ. ఈ గ్ాంధాం ఆాంగలా భాషా వాయూమోహాం 
లో మనిగి తేలుతున్న మధయూ తరగతి ప్రజానీకమూ, రాజకీయ నాయకులూ, తదతరుల 
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దృష్టలో పడి, తెలుగు భాషా సాహితయూపరమైన విషయాలలో మౌల్కమైన మారుపులకి 
దోహదాం చేస్్తాంద అని ఆశిస్్తనా్నను. మేమ ఒడుడిన పడినవాళళామే కావచు్చను కాని 
మమ్మల్్న నడిపిన తెలుగు భాష అనే తెడుడిని నడి సమద్ాంలో విసిరేసి కనపడిన కర్ర 
మకకుని పట్్టకున్న వెర్రి వాళళాాం కాదు. 

భవదీయుడు, 

వంగూరి చిట్టున్ రాజు 

వాంగూరి ఫాండేషన్ ఆఫ్ అమెరికా

హూయూస్టన్, ట్కస్స్, (అమెరికా) 

మార్్చ 17, 2019
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నేను హైదరాబాద్ విదుయూత్ పాంపిణీ సాంస్థ నుాంచి ఛీఫ్ ఇాంజనీర్ గా పదవీ విరమణ 
చేశాక ఒక ప్రైవేట్ ల్సె్టడ్ కాంపనీలో ట్కి్నకల్ డైరెక్టర్ గా చేరాను. ఓ 10 ట.వి. చానల్స్ 
వారు విదుయూత్ సాంబాంధమైన చర్చలు వచి్చనపుపుడు నను్న పిలుస్్తాంటారు. పత్రికలోలా 
వాయూసాలు కూడ రాస్్తాంటాను. విదుయూత్ సాంస్థలను ల్భదాయకాంగా నడపడాంలో నేను 
ఇాంజనీరలాకు సరి అయిన శిక్షణ ఇవ్వగలననీ, విదుయూత్ దొాంగలను పట్్టకోవడాంలో నాకు 
ప్రతేయూక నైపుణయూాం ఉన్నదనీ దేశాంలో చాల్ మాంద అనుకుాంటారు. అాందుకనే అసాస్ాం, 
సికికుాం, పశి్చమ బెాంగాల్, మహారాష్ట, బీహార్, గోవా, కరా్నటక ల్ాంట రాషా్రాలకు శిక్షణ 
ఇవ్వడానికి వెళ్్తాంటాను. ఎన్ ట పి సి, సి ఐ ఆర్ ఇ, ఇ ఎస్ సి ఐ, ట ఇ అర్ ఐ, ఎన్ పి 
సి ల్ాంట సాంస్థల వారు కూడ నను్న పిలుసా్తరు. టాటా, రిలయన్స్ ల్ాంట కాంపనీలు 
కూడ పిల్చేవి. ఒక అమెరికన్ సాంస్థకు, (వాషాంగ్టన్ లోని దాని ఆఫీస్ కు కూడ ఒక సారి 
వెళ్ళాను), ఒక బ్రిటష్ సాంస్థకు కూడ కనస్లె్టాంట్ గా పని చేస్్తనా్నను. 10 మెగా వాటలా 
ఎాండ విదుయూత్ తయారు చేయటానికి ప్రయతి్నస్్తనా్నమ. ఇల్ పని ఒతి్తడిలో వుాంటూనే 
జీవితాని్న హాయిగా గడిపే నాకు, నాలుగేాండలా కిాంద ఒక దనపత్రికలోని వార్త, నా తల 
తిరిగేట్లా చేసిాంద.

ఆ వార్త ఇల్ ఉాంద: ఐకయూరాజయూ సమితి యొకకు ఒక అనుబాంధ సాంస్థ (యునిసెఫ్) 
అాంచనా ప్రకారాం, ఒక భాషా కుట్ాంబాంలోని 30% పిలలాలు చిన్నపపుట నుాంచే ఆ భాషలో 
చదవటాం, రాయటాం చేయకపోతే ఆ భాష కనుమరుగు అవుతుాందని, అాందులో తెలుగు 
భాష ఒకటని, భారతదేశపు మరే ఇతర పద్ద భాషల పరిసి్థతి అల్ లేదనీ ఆ వార్త 
సారాాంశాం. ఇాంకా కొాంతమాంద, ఈ విషయాని్న బాగ పరిశోధన చేసినవారిని (ప్రజా 
సాహితి రవిబాబు గారితో సహా), కదల్సే్త ఇాంకొని్న విషయాలు బయటపడాడియి. అల్ 
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40% వరకు కూడ పిలలాలు తల్లా నుడిలో చదవకపోతే ఆ నుడి మహా ప్రమాదాంలో పడినట్లా 
గాను, 50% మాంద అల్ చదవకపోతే, కానస్ర్ నాలుగో దశలో ఉన్న మనిష ల్ాంటదే 
ఆ భాష అనీ, అట్వాంట భాషను ఇాంకెవరూ కాపాడలేరనీ, ఇక అద కనుమరుగు 
అవడాం ఖ్యమని వారు చెపాపురు.

నేను పదవ తరగతి తరువాత తెలుగును చదవలేదు. తెలుగు నానుడి (సారస్వతాం) 
లో నాకు ప్రవేశాం లేదు. కాని అమ్మ నుడి అాంటే గట్ట మకుకువ మాత్రాం వుాంద. పై 
విషయాలు తెల్శాక ఇక సి్థమితాంగా ఉాండలేకపోయాను. నేనే స్వయాంగా తెలుగులో 
చదవే పిలలాల లెకకులను సేకరిాంచాలనుకొనా్నను. నేను ఉాండే ఇళళా సమదాయాం, మై 
హాం జుఅల్ లో 2016 పతి్తళ్ళా (flats) ఉనా్నయి. రెాండు తెలుగు రాషా్రాలలో ఇాంత 
కన్న పద్ద సమదాయాం లేదు. పట్్టబట్ట, వాటలో ఓ 20 కుట్ాంబాలను ఈ విషయమై 
వివరాంగా చూశాను. కాని ఒకకు కుట్ాంబాంలోని ఒక పిలలావాడు కూడ తెలుగులో 
చదవడాం లేదు. బాగ డబుబెలు ఉన్న వారి ఇాండలాకు వచా్చను, ఇద సరి అయిన మచు్చ 
కాదులే అనుకునా్నను. ఇకకుడ ఇాంటపని చేయడానికి పదు్దనే్న 700 మాంద పని 
అమా్మయిలు వసా్తరు. వారిలో ఓ 20 మాంద పని మనుషులను కూడ ఆరా తీశాను. 
ఒకకురి కుట్ాంబాంలో కూడ తెలుగు మాధయూమాంలో చదవే పిలలాలు లేరు. ఏవో తిపపులు పడి 
కానె్వాంట్ కే పాంపిాంచుకొాంటామాండి అని చెపాపురు. బాగా డబుబెలు ఉన్న వారి 
సాాంగతయూాంతో వీరు కూడ చెడిపోయారులే అనుకొనా్నను. ఇక రోడ్ మీద పడాడి. 
అయిదారుగురు రిక్షా వాళళాను కూడ కదల్ాంచి చూశాను. ఏమీ మారుపు లేదు. అాందులో 
ఒకతను కాస్త గట్టగా కూడ మాటాలాడాడు. ‘మా పిలలాగాడు నాకే పుటా్టడు అనుకుాంటానాండి. 
ఇక తెలుగులో ఎాందుకు చదవిసా్తను?’ అనా్నడు. అసలు హైదరాబాదే సరి అయిన 
మచు్చ కాదు అనుకొనా్నను. హైదరాబాద్ లో ఈ లెకకులు మొత్తాం రాష్టపు సరి అయిన 
పరిసి్థతిని ప్రతిబ్ాంబ్ాంచవు అని అనుకునా్నను.

తరువాత కొని్న రోజులకు నేను ఒక ఊరికి వెళ్ళాల్స్ వచి్చాంద. ఖమ్మాం జిల్లాలో అద 
ఓ చిన్న పలెలాటూరు. రాత్రి అకకుడకు చేరుకొని వెాంబడే పడుకునా్నను. తెల్లారి లేచేసరికి 
ఊరాంతా గాందరగోళాంగ కనిపిాంచిాంద. ఊళ్ళాకి వానులా (కొాంత మాంద రిక్షాలు, ఆట్లు, 
బస్స్లలో పాంపుతుాండిరి) వచి్చ పిలలాలను అాందరిని ఎతు్తకొని పోవటాని్న చూశాను. 
‘ఏమిటరా, ఈ హడావుడి’ అని మా తమ్మడిని ఆరా తీసే్త ‘అన్నయాయూ, నువు్వ ఉదోయూగాంలో 
ఉాండగా సరిగా ఇకకుడకు వచే్చ వాడివి కావు. తరువాతైనా నువు్వ రాక చాల రోజులైాంద. 
పగలు వచి్చనా, వెాంబడే వెళలాపోతునా్నవు. ఈ వేళపుపుడు నువు్వ ఎపుపుడూ ఉాండలేదు. 
దగగురి బసీ్తలో కానె్వాంట్ స్కుళ్ళా పటా్టరు. వాాండేలా వానలాతో వచి్చ పదు్దనే్న పిలలాల్్న తీస్కొని 
పోయి మాపట పూట ఇాంట దగగురికి తెచి్చ వదల్ వేసా్తరు’ అని అనా్నడు. ఓ తల్లా అాంతకు 
మాందు రోజే బసీ్తకి పోయి తన కొడుకును కానె్వాంట్ లో చేర్చటానికి రుస్మలు కట్ట 
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వచి్చనట్లాన్నద. ఆ రోజు మొదటసారిగా తన కొడుకును వానులో వేసి ఎాంతో 
సాంతోషపడటాని్న గమనిాంచాను. ఆ పిలలావాడు తల్లాని ‘అమా్మ’ అని పిల్చి ‘వెళ్ళాసా్త’ 
అనా్నడు. వాడి మొకాంలో బోస్టన్ లోని ఎాం.ఐ.ట. లో చదవటానికి వెళ్ళాతున్నాంత 
సాంతోషాం, గర్వాం కనపడాడియి. ఆ రోజు మాపట పూట దాక నేను అకకుడ ఉాండాల్స్ 
వచి్చాంద. మొదటరోజు కాబట్ట తల్లా తన కొడుకు కోసాం ఎదురుచూడటాని్న నేను అపుపుడు 
గమనిాంచాను. వాడు బడి నుాంచి వచే్చటపపుటకి స్వయాంగా తల్లా వాన్ దగగురకు రావడాం, 
పిలలావాడు ‘మమీ్మ’ అాంటూ అమ్మ కౌగిట్లాకి చేరడాం గబగబా జరిగాయి. మొదట మాటగా 
ఆ పిలలావాడికి ఏమి నేరాపురో గమనిాంచాండి. ఆ కొత్త పిలుపుతో, ఆ అబాబెయి అమేరిక 
అధయూక్షుడు అవుతాడు అన్నాంత ఆనాందాం ఆహాలాదాం ఆమె అరవిాందాంలో అగుపిాంచాయి. 
అాంటే పలెలాటూళళాలోలాని పిలలాలోలా కూడ ఎకుకువ మాంద తెలుగుకు దూరాం అవుతునా్నరు. 
తెలుగులో చదవని వాళ్ళా 80% కన్న ఎకుకువ మాందే ఉనా్నరు అని తెలుస్కునా్నక ఇక 
నా అమ్మ నుడి బ్రతకదు అన్న విషయాం తేల్పోయిాంద.

తెలాంగాణలో కే జి నుాంచి, పి జి దాక ఆాంగలా మాధయూమమే అని కడియాం శ్రీహరి, 
అాంగనవాడీ (3వ ఏట నుాంచే) లోనే తెలుగులో మాటాలాడనివ్వాం అాంట్న్న నారాయణ 
తెలుగును ఇక ఒక తరాం కాలాంలోనే కనుమరుగు చేయనునా్నరని ఏ మాత్రాం పరిశీలన 
చేసిన వారికైనా తేటతెలలాాంగా కనపడుతున్నద.

సంస్్కరుతికి భాష ప్రాణం.
తెలుగు కనుమరుగౌతుాంద అని తెలుస్కొనా్నక ఇక దాని పరయూవసానాలు ఎల్ 

ఉాంటాయా అని తలపోయటాం మొదలెటా్టను. వేల ఏాండలా నుాంచి ఇకకుడ ఉాంట్న్న తెలుగు 
వారు తమదైన సాంస్కురుతిని తమ నుడి దా్వరా మాత్రమే తరువాతి తరాలకు 
చేరవేస్్తనా్నరు. ఇతర దేశాలల్గ ఆ అనుభవాలను, ఒక పుస్తకాంగా రాసి తరువాతి 
తరానికి చేరవేసే అలవాట్ మనకు లేదు. ఈ మరుగును కనీసాం కొడుకుకైనా తరువాత 
చెపుపుదామలే అని తాండ్రి అనుకుాంటూ చెపపుకమాందే చచి్చపోవటాం కూడ జరిగేద.

 మా చిన్నతనాంలో ఇద్దరు ఆడపిలలాలు ఎదురెదురుగా నిలబడి ఒకరి కుడి 
చేతినొకరు అల్నే రెాండు ఎడమ చేతులను కల్పి పట్్టకొని వుాండగ, మరో ఇద్దరు 
అల్నె పట్్టకున్న పిలలాలు, మొదట వారి చేతులకు అడడిాంగా పట్ట, మొత్తాం నలుగురు 
గుాండ్ాంగా లయబద్ధాంగ ఎగురుతూ, ‘వానా వానా వలలాపాపు’ అని పాడుతుాండేవారు. 
తుాంపర వానలో కూడ అల్ ఎగరటానికి మన చిన్నపిలలాలు ఇష్టపడతారు. వానను 
కోరటాం మన సాంస్కురుతి. చెట్్టకు, పుట్టకు, పిట్టకు, నీ పట్టకు, పాంటకు, పూతకు, 
కాతకు, కాయకు, పిాందెకు, ప్రతి ప్రాణ్కి నీరు అవసరాం. చివరకు మన ఒాంట్లా కూడ 



తెలుగే గొప్ప భాష- కాని కనుమరుగౌతున్నది 4 

60%కు పైగానె నీరు వుాంట్ాంద. అాంటే మన సమాజాం మొత్తాంగా వాన అాంటే మకుకువ 
కల్గి ఉాంట్ాంద. దీనికి మొత్తాంగా వేరైన పరిసి్థతి యూరోపు ఖాండపు దేశాలలో 
వుాంట్ాంద. అమేరిక కాంటే కూడ అద ఉత్తర ధృవానికి దగగురగా ఉాంట్ాంద కాబట్ట 
అకకుడ చల్ అమేరికలో కన్న ఎకుకువగ వుాంట్ాంద. అాంత చల్కి తోడు, వాన పడితే ఇాంక 
ఏ పని కూడ సాగదు. నీట చుకకుల ల్గ, వడగాండలా ల్గ కాక సన్నట దారపు మకకుల 
(సో్న) ల్గ వాన పడి దారిలో పద్ద కుపపుల ల్గ పడి ఇాంక ఏ మాత్రాం బాండలాను 
కదలనివ్వవు. అాందుకని అకకుడ ఇల్ పాడుతారు;

వానా వానా వెళలా పో   (Rain rain go away)

ఇాంకో రోజు వదూ్ద గాని   (Come again on another day)

చిట్ట నాన్న ఆడుకోవాల్   (Little Johny wants to play)

వానా వానా వెళలా పో   (Rain rain go away)

విచిత్రాం! మన రాష్టాంలో పిలలాలకు ఇపుపుడు ఆ పాటను నేరుపుతునా్నాం! ఇద ఎాంత 
అసహజమైనదో, ఎాంత అర్థ రహితాంగా ఉన్నదో, ఇకకుడి పరిసి్థతులకు ఎాంత వయూతిరేకాంగా 
ఉన్నదో వేరే చెపాపుల్స్న పని లేదు. మన సాంస్కురుతికి భిన్నమైన సాంస్కురుతి వచి్చ 
చేరుతున్నద. కోటలా మాంద పిలలాలు దేశాంలో వానా వానా వెళలా పో అని అనడాం విాంతగా 
లేదూ!

మనాం ఇపుపుడు నేరుపుతున్న మరో ల్ల్ పాటను జూడాండి;
Jack and Jill went up the hill
 రామడు, సీత కొాండ మీదకు వెళ్ళారు 
To fetch a pail of water
 ఓ బకెకున నీళ్ళా తేవటానికి.
Jack fell down and broke his crown
 రామడు కిాంద పడాడిడు. మోకాల్ చిపపు విరిగిాంద.
And Jill came tumbling after.
 తరువాత సీత దొరులాకొాంటూ కిాందకొచి్చాంద.

నీళ్ళా తేవడానికి కొాండ మీదకు వెళళాడాం ఏమిట? కిాంద పడాడిక రామడికి మోకాల్ 
చిపపు విరిగిాందే అనుకొాందాాం, అాందులో విశేషాం ఏమిట? తరువాత రామడిని వదలేసి 
సీత దొరులాకుాంటూ కిాందకు రావడాం ఏమిట? మొత్తాం మీద మనాం పిలలాలకు 
చెపపుదలచుకొన్న నీతి, సాందేశాం ఏమిట?

అసలైన మన తెలుగు పిలలాల పదయూాం ఎల్ ఉాంట్ాందో చూడాండి;
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పట్్ట పట్ట రాదు పట్ట విడువ రాదు
పట్్టనేని బ్గియ పట్ట వలయు
పట్ట విడుట కన్న పడి చచు్చటే మేలు
విశ్వదాభి రామ వినుర వేమ.

ఇదీ మన సాంస్కురుతి: అని్నటనీ పట్టాంచుకోకు. అనవసరమైన వాట మీద కను్న 
పట్టకు. లేక పోతే అసలైన వాట కోసాం నీకు తడవు మిగలదు. మాంద నీ గురిాంచి ఎన్్న 
మాటలు నీ మాందు, వెనుక కూడ అాంట్ాంటారు. వాటని నీవు పట్టాంచుకోవదు్ద. కాని 
మితి మీరినపుపుడు, తపపునిసరి అయినపుపుడు, ఇక గట్టగ పట్్ట పట్టటమే కాదు దాని 
అాంతు చూడాల్స్ాందే, గెలవాల్స్ాందే. ఈ పోరాటాంలో ఇక ప్రాణాం పోయినా పరవా లేదు.

తల్లాదాండ్రుల యెడల ప్రేమను చూపిాంచాల్స్న అవసరాని్న నొకికు చెపేపు ఈ పదాయూని్న 
చూదా్దాం.

‘తల్లాదాండ్రుల యెడ దయ లేని పుత్రుాండు

పుట్టనేమి వాడు గిట్టనేమి

పుట్టలోని చెదలు పుట్టవా గిట్టవా
విశ్వదాభిరామ వినుర వేమ’

‘నీ చిన్నతనాంలో పలెలాటూరోలా వుాండగా, మాపులు చివరి మెతుకును నీకు పట్ట తల్లా 
పస్్తలు ఉాండేద. తెల్లారి చదువుకోసాం నీవు బసీ్తకి వెళ్ళాలాంటే తన పుసె్తలను అమి్మాంద నీ 
తల్లా. అట్వాంట తల్లా మసల్ద అయితే, నీవు పట్టాంచుకోకుాండ వుాంటే నీకూ ఒక 
పురుగుకూ తేడా ఏమి ఉన్నద?’ అని చిన్నతనాం నుాంచే పిలలాలకు నీతిని నేరేపు నుడి మనద. 
ఆ నుడిని నేరపుక పోవడాం వలలా, ‘మసల్ వారి ఇాండులా’ (old age homes) 
పరుగుతునా్నయి. ఇాంతకు మనుపు అమేరిక వెళళాన పిలలాల తల్లాదాండ్రులే అట్వాంట 
ఇాండలాలో చేరే వారు. ఇపుపుడు ఇకకుడ పిలలాలు ఉన్న వారు కూడ ఆ ఇాండలాలో చేరటాని్న 
మనాం చూస్్తనా్నాం. చాల ఎకుకువ పేరున్న, ఒక పద్దమనిష, కూతురుకు చాల పద్ద 
మొత్తాంలో తను సాంపాదాంచిన సాంపదను ఇచి్చనా, మసల్వారి ఇాంటలో చేరటాని్న 
మనాం ఇకకుడ గురు్తాంచుకోవాల్. నను్న నా కూతురు చిన్న పిలలాడి ల్గ చూస్కుాంట్ాంద, 
తను తెలుగు చదువటాం వలలా.

మేమ చిన్నతనాంలో శ్రవణ కుమారుని కత చదువుకునా్నమ. పద్దగ మలుపులు 
తిరిగే కతేమీ కాదద. కొసమెరుపు కూడ ఏమీ ఉాండదు. శ్రవణ కుమారుడు అనే ఒక 
యువకుడు ఉాంటాడు. కావిడిలో కుాండలు పట్్టకొని నీళ్ళా మోస్్త బ్రతుకుతుాంటాడు. 
అతని తల్లాదాండ్రుల్ద్దరికీ కుషు్ట జబుబె వస్్తాంద. చేతుల వేళళా చివర, కాళళా వేళళా చివర, 
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పుాండులా ఏరపుడి వారు కదలే పరిసి్థతి ఉాండదు. వేళ్ళా కూడ కొాంత కొరుకొకుని పోతాయి. 
తొాందరలోనే చనిపోవటాం ఖ్యమని తెలుస్కొాంటారు. అయినా చనిపోయే మాందు 
కొని్న పుణయూతీరా్థలు తిరిగి చూడాలనే కోరిక కలుగుతుాంద. శ్రవణుడికి ఆ కోరికను 
తెల్యజేసా్తరు. అతడు ఇక, మాందు వెనుక చూడకుాండ, కావిడిలోని కుాండలను తీసేసి 
తన తల్లాదాండ్రులను ఆ సిబుబెలలో కూర్్చనబెట్్టకొని, అల్ కావిడిలో తల్లాదాండ్రులను 
మోస్కొాంటూ వారికి ఇష్టమైన అని్న తీరా్థలను చూపిసా్తడు. చివరకు వారు పూరి్త 
సాంతోషాంతో కను్న మూసా్తరు. చాల చిన్న కత. ఒకసారి చదవాక బ్రతికినాంత కాలాం 
గురు్త ఉాండే కత. ‘తల్లాదాండ్రులే ఇలలో వేలుపులు; వారు తృపి్తతో ఉాండేట్లా చూడటాం 
పిలలాల పని’ అని చిన్నపపుట నుాంచే పిలలాలకు నేరపుటాం మన సాంస్కురుతి. ఆ కత ఇపపుట 
బడి పిలలాలకు ఎాంత మాందకి తెలుస్?

మనవైన ఆడ, మగ సంబంధాలు కూడ నిండు మారు్పనకు గురి అవుతున్్నయి.
ఒక మనిష ఒక రోజులో 100 రూపాయల పని జేసే్త, ఇద్దరు వేరు పనితనాలున్న 

మనుషులు కల్సి 300 రూపాయల పని చేసా్తరు. కల్సి పని చేయటాంలో ఉన్న అదనపు 
సౌకరయూాం అద.

నివసిాంచేటపుపుడు కూడ ఒాంటరిగా కన్న, ఒక కుట్ాంబాం ల్గ (ఒకరి కన్న 
ఎకుకువగ) నివసిసే్తనే ఎకుకువ సౌకరయూవాంతాంగ ఉాంట్ాందనేద ఆచరణలో రుజువైాంద. 
జ్వరాం వచి్చనపుపుడు, తాతాకుల్కాంగా సాంపాదన లేనపుపుడు, బయట ఊరికి వెళ్ళాల్స్ 
వచి్చనపుపుడు ఒకరినొకరు ఆదుకుాంటారు. ఒకరు ఇాంట విషయాలు చూస్కుాంటే 
మర్కరు బయట పని చూస్కునే ఆడ, మగ వారుగ ఒక కుట్ాంబాం మొదలౌతుాంద. 
దానివలలా ఆ జాతి తన తరువాతి తరాని్న కూడ కనగలుగుతుాంద. అాందుకని చాల చిన్నతనాం 
నుాంచే ఆడ, మగ పిలలాలను చాల సపుష్టాంగా విడిగా కనపడేట్లా పాంచే సాంస్కురుతి మనద. 
పుట్టన కొని్న నెలల నాటకే బయట అలాంకరణను బటే్ట పిల్లా, పిలలాగాడా అన్న విషయాని్న 
మనాం తేల్కగ వేరుజేసి గురి్తాంచగలాం. జుట్్ట, జడ, బట్్ట, కాట్క, చెవి పోగు, మకుకు 
పుడక, గాజులు, కాట్క, ఓణ్, పరికిణ్ వగైరా తేడాలు ఈ విషయాని్న సపుష్టాంగా 
తెల్యజేసా్తయి. అర మైలు దూరాంనుాంచైనా కనపడుతున్న మనిష ఆడా మగా అన్న 
విషయాని్న మనాం తేల్కగా గురి్తాంచగలాం. అాందుకనే మన సాంస్కురుతిలో ఆడవారిని 
ఎను్నకోవటాంలో, ప్రేమిాంచటాంలో మగవాడు ఏ మాత్రాం పరబడడు. కాబట్ట ఆడ మగల 
మధయూనే పాండిలాాండులా అవుతుాంటాయి. విదేశాలోలా ఈ తేడాలు లేకపోవటాం వలలా తోడు 
కావాల్స్ వచి్చనపుపుడు ఏదో ఒక మనిష చాలు అనుకుాంటారు. కాని ఇపుపుడు మన దగగుర 
కూడ పరిసి్థతి వేగాంగా మారుతున్నద. అాందరు ఒక రకాం దుస్్తలే వేస్కుాంటారు, ఒక 
రకాంగానే కనపడుతుాంటారు. గచి్చబ్ల్లో పద ఏాండలా కిాంద వెనుక నుాంచి చూసి ఆడో 



7  పరుపలిలి కోదండ రామయ్య

మగో తెలుస్కోలేక పోయేవాడిని. ఇపుపుడు ఎదురుగా వచి్చ దాటపోతునా్న తేలు్చకోలేక 
పోతునా్నను. ఒకే రకమైన దుస్్తలు, తలకట్్ట, జుట్్ట గమనిాంచ వచు్చ. బట్్ట లేదు, జడ 
లేదు, గాజులు లేవు, కాల్ మెట్్టలు లేవు, మాంగళ స్త్రాం లేదు, చీరె లేదు, ఓణీ లేదు. 
పైగా యునిసెక్స్ గుడడిలు.

ఇల్ ఆడ, మగ తేడా కనపడక పోవడాం వలలా కల్సి కాపురాం చేయటానికి ఎవరో 
ఒక మనిష చాలు అన్న పరాయి సాంస్కురుతి మనకు చేరిాంద. అాందుకని మగ, మగ 
పాండిలాాండులా; ఆడ, ఆడ పాండిలాాండులా; కొని్న రోజులు మగ/ఆడతో మరి కొని్న రోజులు 
ఆడ/మగతో కలసి ఉాండటాం, మగ/ఆడగా పుట్ట ఆడ/మగగా మారేట్లా ఆపరేషన్ 
చేయిాంచుకోవటాం ల్ాంటవి మన దగగురికి వచే్చశాయి. ఒక ప్రభుత్వ అాంచనా ప్రకారాం 
అట్వాంటవారు ఆాంధ్రప్రదేశ్ లో ఒక లక్ష మాందకి పైగా ఉాంటారు. వారి కోసాం మఖయూ 
మాంత్రిగారు నెలవారీ భతాయూని్న ప్రకటసే్త నాందాయూల దగగుర వారు మఖయూమాంత్రి గారికి గుడి 
కట్టాంచారు. కలకతా్తలో అట్వాంట వారి హకుకుల కోసాం పద వేల మాందతో ఊరేగిాంపు 
జరిగిాంద. మగ నుాంచి ఆడగా మారిన వయూకి్త నాయూయమూరి్త అయిన ఉదాంతాని్న కూడ 
వినా్నమ. రైలు టకెట్ రిజరే్వషన్ లో ఇాంతకుమాందు సెక్స్ అన్న దగగుర మగ, ఆడ 
మాత్రమే కనిపిాంచేవి. ఇపుపుడు ఆడ, మగ, ట్రాన్స్ జెాండర్ అని చూపుతునా్నరు. ఇకకుడ 
నేను కొజాజాలను గురిాంచి రాయటాం లేదన్నద గమనిాంచాల్. అద పుట్్టకతో వచి్చన ఒక 
లోపాం. మగ/ఆడగ- మామూలుగ పుట్టన వారే చూపుతున్న ధోరణ్ గురిాంచి మనాం 
ఇపుపుడు అనుకుాంట్నా్నాం. ఈ ధోరణుల నైతికత గురిాంచి కూడ నేను మాటాలాడటాం లేదు, 
అాంటే ఈ ధోరణులు మాంచివా కావా అన్నద కూడ నేను చరి్చాంచటాం లేదు. ఇపుపుడున్న 
సాంస్కురుతికి భిన్నమైన సాంస్కురుతి ఎాంత పద్ద ఎతు్తన వచి్చ చేరుతున్నదో మనాం 
చూడాల్స్న అవసరాం ఉన్నద అని మాత్రమే మీ మాందు ఉాంచుతునా్నను. అతుయూన్నత 
నాయూయసా్థనాం కూడ ఇపుపుడు ఈ ధోరణ్ని చట్టబద్ధాం చేసిాంద.

ఇపుపుడు పాండిలాలో కూడ ఓణీ, పరికిణ్ కనపడవు. పాంచె పోయిాంద. చీరె కనుమరుగు 
అవుతున్నద. జడ, బట్్ట, కాట్క వగైరా కనపడవు. మెట్్టలు, మాంగళస్త్రాం కూడ 
మొగమాటాంతో మాయమవుతునా్నయి.

ఒక జాతి యొకకు పాటను, ఆటను, అలవాట్ను, తమదైన వారి ప్రతేయూకతను వారి 
భాషే తరువాతి తరాలకు చేరవేస్్తాంద. భాష లేకుాండా ఆ జాతి సాంస్కురుతిని 
ఊహిాంచలేమ. తూరుపు బెాంగాలులో ఉరూ్ద పత్తనాం ఎకుకువైనపుపుడు, తమ భాషను 
కాపాడుకోవటానికి, వారు తమకు వేరే దేశాం కావాలని పోరాడి, గెల్చి బాంగాలాదేశ్ ను 
సాంపాదాంచుకొనా్నరు. భాష మాందు మతాం లొాంగిపోయిాంద.
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ఆడవారిపై దాడులు ఎకు్కవవుతున్్నయి.
అసలైన తెలుగు సారస్వతాంలో ఆడవారిని చాల గొపపుగ చూశారు, గౌరవిాంచారు. 

నిజానికి దేవతలాంటే ఆడవారే. పోలేరమ్మ, మాాంచాలమ్మ, మైసమ్మ, మరిడమ్మ. 
తిరపతమ్మ, మావుళళామ్మ, మచేనమ్మ, సమ్మకకు, ఎలలామ్మ, గాంగానమ్మ, మద్దరావమ్మ, 
జోగులమ్మ, సారకకు, అాంకమ్మ, తలుపులమ్మ, సోమాలమ్మ, మోద కొాండమ్మ, పోచమ్మ, 
జాంకారి, మకమ, న్కాలమ్మ, మాచారమ్మ, మారమ్మ, స్ాంకులమ్మ, మతాయూలమ్మ, 
ఉపపులమ్మ, ఎల్లారమ్మ, గాంగానమ్మ, మెరిటాలమ్మ, నాాంచారమ్మ, ఊరలామ్మ, పద్దమ్మ, 
బాలమ్మ, పైడితల్లా - ఇల్ ఏ వేలుపును చూసినా అాంతే. మీరు ఒక మగ దేవత పేరును 
సైతాం చెపపులేరు. తెలుగు సాంస్కురుతిలో మగ వాడు వేలుపుగ ఉాండటానే్న 
ఊహిాంచకూడదు. మహా అయితే, చొకాకు పాంచె లేకుాండ పట్ట ల్గుతో, చేతిలో తాళళాను 
పట్్టకొని, వీపు మీద బాదుకొాంట్ వేలుపుకు కాపల్ వుాండే ‘పోత రాజు’ సా్థయి వరకు 
మాత్రమె మగ వారికి పరుగుదల ఇచా్చరు.

కులకాాంత తోడ నెపుపుడు
గలహిాంపకు, వట్ట తపుపు ఘటయిాంపకుమీ
కలకాంఠి కాంట కనీ్న
ర్ల్కిన సిరి ఇాంట నుాండ నొలలాదు స్మతీ.

(ఎపుపుడూ భారయూతో తగువులు పట్్టకొనరాదు. లేని నేరమలను ఆమెపై 
ఆరోపిాంచరాదు. ఉత్తమ ఇల్లాల్ యొకకు కాంట నీరు క్ాందపడినచో ఆ ఇాంట నుాంచి 
సాంపద తొలగిపోవును. అాంటే సాంపద, సౌఖయూమలు తొలగి దారిద్యూమ సాంభవిాంచును.)

స్త్రీకి ఇవా్వల్స్న గౌరవాం, ప్రామఖయూతలను గూరి్చ ఎాంత సపుష్టాంగ మన సాంస్కురుతి 
చెపు్తన్నదో చూడాండి.

ఇపుపుడు మనాం తెలుగు నేరపుక పోవటాం వలలా ఆడవారి యెడల మన వారి మనస్తత్వాం 
మారిపోయిాంద. యాసిడ్ దాడులు, కుతు్తకలు కోయడాలు, చిన్న విషయాల పైనే 
ఆత్మహతయూలు - విడాకులు, ఆల్తో పాట్ పిలలాలను కూడ చాంపే ఘోరాలు చూడాల్స్ 
వస్్తన్నద. తల్లా నుడిలో మనాం చదువు నేరపుకపోవడాంవలలానే ఈ పరిసి్థతి దాపురిాంచినదని 
ప్రొ. గారపాట ఉమామహేశ్వరరావు గారు స్త్రీకరిాంచారు.

మనదైన సాంస్కురుతిని కూడ మనాం, పిలలాలకు తెలుగు నేరపుకపోవటాం వలలా, మన 
తరవాతి తరానికి చేరవేయలేక పోతునా్నమ. కాబట్ట తెలుగు చనిపోతే తెలుగు వారిదైన 
సాంస్కురుతి కూడ చచి్చపోతుాంద.

తెలుగుతో పాట్ తెలుగువారి విజాఞానం కూడ కనుమరుగౌతుంది.
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ఈ 4000 ఏాండలా కాలాంలో, ఈ నేల మీద తిరుగుతూ, తెలుగువారు తమదైన కొాంత 
జాఞానాని్న సాంపాదాంచారు. హరపాపు, విాంధయూ పర్వతాల నుాంచి కనాయూకుమారి దాక, 
పడమర కనుమల నుాంచి తూరుపు కనుమలదాక వీరు నివసిాంచారు. ఏ కాలాంలో ఏ 
ప్రాాంతాంలో ఎల్ వుాంట్ాంద, ఎకకుడ ఏ పాంటలను ఎపుపుడు వేసే్త బాగ పాండుతాయి, 
ఎకకుడ ఎట్వాంట నేలలునా్నయి, వాన పడితే/పడకపోతే ఏ పాంటలు వేయాల్, ఎకకుడ 
ఉాండటానికి వీలుగ ఉాంట్ాంద, ఎకకుడ పూలు కాయలు ఎపుపుడు పాండిాంచవచు్చ, ఎకకుడ 
వరదలు వసా్తయి, ఏప్రాాంతాంలో ఏడాదలో కొని్న రోజులు మాత్రమే నివాసాం ఉాండ 
వచు్చ వగైరా విషయాలనీ్న ఎన్్న తరాలుగా ఇకకుడ తిరిగి తెలుస్కొనా్నరు.

తెలుగువారి వయూవసాయాం, వాయూపారాం, కట్టడాలు, ఇతర పరిజాఞానాం, కళలు చాల 
పాతవి. శాతవాహనుల కాలాం నాటకే తెలుగు వారు రోమ్ తో వాయూపారాలు చేసేవారు. 
ఇాండికా (విదేశీయుడు రాసిన ఒక పత్తాం) దా్వరా అపపుటకే తెలుగువారికి 30 బలమైన 
దురాగులునా్నయని చెపపుబడిాంద.

మొదట వేదాం నాటకి ప్రధాన వృతి్త గొడలా పాంపకమే. రెాండో వేదాం నాటకి మాత్రమె 
సాగు వృతి్తగా వచి్చాంద. కాని క్రీ. పూ. 2300 నాటకే హరపాపులోని తెలుగువారికి వృతి్తగ 
సాగు ఉాండేద.

వాన తరి మొదట్లా కనపడే లక్షణాలను బట్ట ఆ ఏడు వానలెల్ పడుతాయో మన 
పలెలాటూరి వారు తెలుస్కోగలరు అన్న మాందలను ఈ నానుడి దా్వరా తెలుస్కొనాండి; 
‘పడమట వరదగుడేసే్త పాడుబడడి గుాంటలనీ్న నిాండుతాయి, తూరుపున వరద గుడేసే్త 
తుాంగ పాసైనా తడవదు.’ ఇద కడప జిల్లా పలుకుబడి.

తుమె్మదలు ఆడితే తూమెడు వాన.

జాజి కాయ పోసే్త, జోకోట్టనట్్ట నిద్దరోతారు; మాచికాయ పోసే్త, మతి పోయినట్్ట 
నిద్దరోతారు.

మాఘ మాసాం చల్కి మాకులు వణుకుతాయి.

ఆశేలాష కారె్తలో మసలెదు్ద రాంకెలు వేస్్తాంద.

పడమట పావురాం పిట్టాంత మబుబెనా్న పాతాళ్ని్న పళలాగిస్్తాంద.

ఉత్తమాం ఉత్తరేణ్, మధయూమాం మారేడు, ఏదీ లేకపోతే వేప- పళ్ళా తోమకోవటానికి 
స్చన.

ఆణ్ (ఆషాఢాం) లో వాన పడితే ఆరు వానలు మెాండు.



పలెలాటూళళాలో వినపడే ఒక సామెతను చూడాండి; ‘ఉత్తర జూసి ఎత్తర గాంప’. చాల 
చిన్న మాటలలో ఎన్్న ఏాండలా అనుభవాని్న రాంగరిాంచి తరువాతి తరాలకు ఎల్ 
అాందస్్తనా్నరో చూడాండి. ఈ మాటలకు తెలలాాం తెల్యని వారి కోసమని కొద్ద వివరణను 
ఇసా్తను. ‘గత 4000 ఏాండలా మన అనుభవాం, ఈ ప్రాాంతాంలో ఉత్తర కారె్త వరకు వాన 
కురవక పోతే, ఇక ఆ ఏడు అాంతా వానలు ఉాండవు అని చెపు్తన్నద. అాంటే ఇక కరువు 
వచి్చాంద; పాంటలు వుాండవు అన్న మాట. అాందుకని ఆ కారె్త వరకు కూడ వానలు పడక 
పోతే, ఓ గాంప జూస్కొని, నీ పిలలాను, మేక పిలలాను, చెాంబు తపేల్ అాందులో బెట్్టకొని 
మకాాం ఎతే్తసేయ్. మళ్ళా వాన వచే్చ కాల్నికి తిరిగి రా’. తెలుగులో ఉన్న ఇట్వాంట 
జాఞానమాంతా తెలుగుతోటే కనుమరుగౌతుాంద.

తెలుగు వారి చరిత్రను కూడ తెలుగు భాషే నిలుపుతుాంద.

ఇక తెలుగు మాటాలాడే వారు ఉాండరు. తెలుగు సాంస్కురుతి ఉాండదు. తెలుగు 
వారిదైన జాఞానాం ఉాండదు. తెలుగు వారి చరిత్ర ఉాండదు. అాంటే తెలుగు జాతి చని 
పోయినటేలాగా మరి?

తెలుగుతో బాటే తెలుగు జాతి కూడ కనుమరుగు అవుతుంది.

ఈ బాధాకరమైన విషయాం తెలుస్కునా్నక ఈ సాంగతిపై ఇాంకా కొాంత తరచి 
చూడాలనిపిాంచిాంద.

Wk
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‘నా తెలుగు మనుగడకు మపుపు వచి్చాంద’ అని తెలుస్కొనా్నక ఇక ఆ జబుబె కూడ 
మదరిపోయిాంద అని గురి్తాంచాక, చచి్చపోయే భాషల లక్షణాలు ఎల్ ఉాంటాయో 
తెలుస్కొాందామనుకునా్నను. ప్రతి జబుబెకు తనవైన లక్షణాలు కొని్న ఉాంటాయి. కుషు్ట 
జబుబె వసే్త వాంట మీద, వేళళా చివర మరీను, పుాండులా ఏరపుడుతాయి. క్షయ జబుబె వసే్త 
దగుగుతుాంటారు, సన్నబడుతుాంటారు. వీపు మీద కానస్ర్ వసే్త పరుగుతూ రసిగారే పుాండులా 
ఏరపుడుతాయి. మరి చచే్చ భాష లక్షణాలు ఏమిట? నాకు తెల్సిన సాహితీకారులను ఈ 
ప్రశ్న అడగటాం మొదలెటా్టను. మాందు కొాంతమాంద కాంగారు పడాడిరు. కొాంత మాంద 
జాతి ఎల్ చస్్తాంద అనా్నరు. విషయాని్న వివరిాంచాక నా ప్రశ్నకు కొాంత సమాధానాం 
ఇవ్వడానికి ప్రయతి్నాంచారు. చివరకు వారి దగగుర ఈ విషయమై కావలసిన సమాచారాం 
దొరకదు అని ఒపుపుకొనా్నరు. మేమ నన్నయ స్త్రీలను ఎల్ వరిణిాంచాడో చెపపుమాంటే, 
తికకున పాండుగలను ఎల్ వరిణిాంచాడో చెపపుమాంటే చెపా్తాం కాని ఈ గొడవ మాకు 
తెల్యదనా్నరు. భాషా శాస్త్రజుఞాలను (linguists) కలవమనా్నరు. భద్రాజు 
కృషణిమూరి్త, చేకూరి రామారావు ల్ాంట వారిని కదల్సే్త కొని్న సాంగతులను జెపాపురు. 
చివరకు వారు కూడ, పూరి్త వివరాల కోసాం, మానవ శాస్త్రవేత్తలను (anthropologists) 
కలవమనా్నరు. వీరు ఈ విషయమై ఎకుకువ వివరణ ఇవ్వగల్గారు. మొత్తాం మీద చాల 
మాంద దగగుర విన్న తరువాత చచే్చ భాషకు ఈ క్ాంద లక్షణాలు ఉాంటాయి.అని 
తెలుస్కునా్నను.

ముందుగా మాటలకు ముప్పువస్తేంది.
ఆ భాష మాటలు మోట్గ, వాడరాని మాటలుగ చూడబడతాయి. పేరు పలకలు 

బదులు నామ ఫలకాలు అాంటారు. పేరు పలకల మీద బడి అని రాయరు. పాఠశాల అని 

4 కణుపు ౨ 3
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రాసా్తరు. పాండిలాకి పిల్చేపుపుడు ‘మా జేయూష్ఠ కుమారుడు’ అని రాసా్తరు. ‘మా మొదట 
కొడుకు’ అని రాసే్త మొరట్గ కనిపుస్్తాంద. ‘దాండాలు, కైమోడుపులు, మాంగిడీలు’ 
మాయమై ‘నమసే్త, నమసాకురాలు, గుడ్ మారి్నాంగులు’ వచే్చసా్తయి. వివాహ 
మహతస్వాం, పరిణయ మహతస్వాం అాంటామ గాని పాండిలా పాండుగ/వేడుక/పబబెమ 
అనలేమ. అాందువలలా ఇపుపుడు తెలుగువారు మాటాలాడేపుపుడు పరాయి మాటలే ఎకుకువ 
వినపడతాయి. పాండితులైతే సాంస్కురుతాం మాటలను వాడటాం గొపపు అనుకొాంటారు. 
ఇతరులు ఆాంగలా మాటలను వాడితే గొపపు అనుకొాంటారు. మొత్తాం మీద తెలుగు తల్లాని 
చాంపే పని ఆగకుాండ అాందరి చేతులతో కొనసాగుతున్నద.

డా. శ్రీనివాస చక్రవరి్త (చెనె్్న ఐ ఐ ట లోని న్యూరో సైనుస్ ఆచారుయూలు) ఇల్ 
అనా్నరు: ‘తెలుగులో అపారమైన శబ్దపుష్ట ఉాంద. కాని పదాలను వాడకపోతే అవి 
పువు్వల్లా వడల్ రాల్ పోతాయి.’

ఇక్కడి రచయితలు ఒక ఉదంతాని్న ఇల చెప్పుకొంటారు:
ఒకసారి వాజపేయి ప్రధానమాంత్రిగ ఉన్నపుపుడు, హైదరాబాద్ వసే్త, తిాండి ఏరాపుట్ 

చేశారు. ప్రకకునే ఉన్న మఖయూమాంత్రిగారిని మీల్స్ అన్న మాటకు తెలుగు మాట ఏమిట 
అని వాజపేయి అడిగారు. ఆయన గారు ‘అన్నాం’ అనా్నరు.

“అద సాంస్కురుతాం మాటే. తెలుగు మాట చెపపుాండి” వాజపేయి గారు అనా్నరు.

“భోజనాం.”

“అద కూడ సాంస్కురుతాం మాటే. తెలుగు మాట చెపపుాండి.”

“ఇాంత కన్న తెలుగులో మాటలు లేవు.”

పకకునే ఉన్న వాంటవాడు ‘కూడు, బువ్వ, తిాండి అని అాంటారాండి’ అనా్నడు. కొాంచెాం 
కొన ఊపిరితోనైన తెలుగు కొట్్టమిటా్టడుతున్నదాంటే డానికి కారణాం బడుగులే.

అన్నాం యొకకు తెలుగు మాటలను వాడటాం మోట్ అయిపోయిాంద. కూడు, బువ్వ, 
తిాండి ల్ాంట తెలుగు మాటలను వాడరాని మాటలుగ, దాదాపు తిట్్ట మాటలగ 
అనుకొాంట్నా్నమ. కొాంతమాందకి అట్వాంట మాటలునా్నయి అని కూడ తెల్యని 
దశకు చేరుకొనా్నమ.

ఆ భాష మాటల వాడకాం లేకపోవడాం వలలా అట్వాంట మాటలను ఎవరైనా, అమ్మ 
నుడి మీద మోజుతో, వాడదామనా్న తెల్యని మాటలుగా అయిపోతాయి. కష్టాం అన్న 
మాటనే తీస్కోాండి. దయ చేసి ఇకకుడ కొాంచెాం ఆగి, ఈ పుస్తకాంపైనుాంచి మీ చూపును 
మరల్్చ, దీని బదులు ఒక తెలుగు మాటను పట్్టకోాండి. ఎకుకువ మాంద బాధ అాంటారు. 
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అద కూడ తెలుగు మాట కాదు. కొాంత మాంద ఎాం. ఏ. తెలుగు చదవిన వారు కూడ 
చెపపులేకపోయారు. కష్టాం అనే మాటకు తెలుగులో ఉన్నని్న మాటలు మరే నుడి లోను 
లేవు. నాకు అాంతగా తెలుగు పరిజాఞానాం లేదు. అయినా నేను చూసినవే ఎని్న మాటలు 
ఉనా్నయో చూడాండి; ఇడుమలు, ఇకకుట్లా, ఇబబెాందులు, పాట్లా, కడగాండులా, తిపపులు, 
తాంటాలు, అగచాట్లా, అరిద, బ్రుస్, ఎవ్వ, గొడడు, ఇమ్మదపుపు, జటలాం, కరకరి, 
కసాల్, కసి్త, కట్వు, కొడిమె, నిగగుడి, పీడ, గడుడి, కకకుస, బెడద, పోట్, కవుకులు, 
కడివి, ఎడరు, అలుగులమ, అలజడి, అాంకిల్, అాంగద, అాందెబ్ాందెలు, కీడు, గాండాం, 
చికుకు, చేట్, తెకకుల్, పాట్, (ప్రాణ)గొడడిమ, సేగి, దావాంతమ. ఇవి కాక కనాయూ కుమారి 
నుాంచి విాంధయూ పర్వతాల దాక ఉన్న పలెలాలోలాకి వెళలా సేకరిసే్త ఇాంకా చాల్ మాటలు 
దొరుకుతాయి. పాత పుస్తకాలలో కవులు రాసినవి, ఇపుపుడు వాడనివి ఇాంకా ఎని్న 
ఉనా్నయో పరిశోధకులు బయటకు తీసే్త తెలుగు ఎాంత స్సాంపన్నమైన భాషో అాందరికి 
తెల్సి వస్్తాంద. ఈ తరాం వారే ఈ మాటలను మరచి పోతున్నపుపుడు, తరువాతి తరాలకు 
ఈ మాటలు కూడ తెల్యవు.

కొతతే మాటల అవసరం వచి్చనప్పుడలలి వేరే భాషలనుంచి తెచు్చకుంటారు.
ప్రతి భాషకు, వివిధ రాంగాలోలా పరుగుతున్న అవసరాల వలలా, కొత్త మాటల 

అవసరాం, దాదాపు ప్రతి రోజు, వస్్తనే వుాంట్ాంద. బ్రతకగల్గే భాషలు, (హీబ్రు, 
తమిళాం, మాాండరిన్ ల్గ) ఈ మాటలను తమ వేరలానుాంచే పుట్టాంచుకొాంటాయి. 
తెలుగులో మాత్రాం ప్రతి కొత్త మాటకు సాంస్కురుతాం వైపు వెళ్్తరు; అకకుడ కూడ 
కుదరకపోతే ఆాంగలాాం మాటనే ఉాంచుతారు. రాజరాజ నరేాంద్రునికి వెయియూ ఏాండలా తరువాత 
మొదటసారిగ తెలుగుకు విలువను ఇచి్చన ఏల్కగ మనాం నరసిాంహారావు గారిని 
చూశామ. ఆయనగారు మొదట తరగతి నుాంచి సా్నతకోత్తర దశ వరకు అని్న రాంగాలలో 
తెలుగు పాఠయూపుస్తకాలను తయారు చేయమాంటే, తెలుగును చాంపటానికి కాంకణాం 
కట్్టకున్న మన పాండితులు ఎాంత ఘోరాం చేశారో చూడాండి:

Vertebrata అనే మాట వెనె్నమక గల ప్రాణులను స్చిాంచే మాట. దీనిని 
తెలుగీకరిాంచటానికి ఎపపుట ల్గనే, తెలుగుపై ఉాండే చిన్న చూపు తోట, సాంస్కురుతాం 
నుాంచి ‘సకసేరుకమలు’ అనే మాటను తయారు చేశారు. కేరళ, కాశీ్మరులోని మామూలు 
సాంస్కురుత పాండితులను అడిగినా దీని అర్థాం చెపపులేరు. తెలుగులో జాంతువుల 
మాటలను ఏలు అనే మల్ చేరుపు (suffix) మాటతో తయారు చేయటాం మనకు తెలుస్. 
తాపీగ పోయే జాంతువును తాబేలు అనా్నరు. కుాందుకుాంటూ వెళ్ళా జాంతువును కుాందేలు 
అనా్నరు. మనుషుల పాంపకాంలో ఉాంటూ గట్టగ పట్టగ ఉాండే జాంతువును పటే్టలు 
అనా్నరు. యజమాని కొాంచెాం కనుమూసే్త పట్్టకొని తినేదా్దాం అనే ఆశతో గొర్రె పిలలాకు 
తోడుగ మసిలే జాంతువును తోడేలు అనా్నరు. అాందుకని అదే దారిలో వెనె్నమక గల 
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జాంతువును వెనే్నలు అాంటే ఎాంత సహజాంగా వుాంట్ాందో చూడాండి. పిలలావాడు ఇక ఈ 
మాటను బ్రతికినాంత కాలాం మరచిపోడు. సకసేరుకమలు అనే మాట పిలలావాడికి 
గురు్తాండటాం కష్టాం, అన్నాంలో పాంట కిాంద రాయి ల్గ ఉాంట్ాంద. ‘చివరకు తెలుగు 
కాంట్ ఆాంగలా మాధయూమమే మాంచిద’ (కనీసాం తరువాత చదువులోలానైన పనికి వస్్తాంద) 
అని పిలలావాడు ఆాంగలాాం వైపు పారిపోయేట్్ట ఈ దకుకు మాల్న మాటలు చేస్్తన్నవి. 
డా.శ్రీనివాస చక్రవరి్త (చెనె్్న ఐ ఐ ట లోని న్యూరో సైనుస్ ఆచారుయూలు) ఇల్ అనా్నరు: ‘...
సైనుస్ బోధనలో విపరీతమైన పరిభాషను వాడి పాఠకులను హడలగొట్టడమే.’

Reptile అాంటే పాకుడు జాంతువు. దీనిని తెలుగీకరణ చేయమాంటే మన 
పాండితులు ‘సరీసృపాం’ అనా్నరు. గుజరాతు, బెాంగాలులోని సాంస్కురుతాం పాండితులను 
అడిగినా వారు సరీసృపాం అాంటే అర్థాం చెపపులేరు. అాంతగా కృతకమైన, ఎవ్వరికీ 
తెల్యని మాటను ఎాంత అసహజాంగా పట్్టడి ధైరయూాం మన పాండితులకు ఉాందో చూడాండి. 
ఈ మాటను వారాం రోజుల తరువాత చెపపుమాంటే మీరు కూడా చెపపులేరు. అదే పాకేలు 
అని అాంటే ఎాంత సహజాంగా ఉాంట్ాందో ఎాంత అర్థవాంతాంగా ఉాంట్ాందో గమనిాంచాండి. 
తమిళనాడు లోని కొత్తగ తెలుగు రాయడాం నేరు్చకొన్న తెలుగు వాడు, పురుసోత్తాం ఈ 
మాటలను ప్రతిపాదాంచాడాంటే అసలైన తెలుగు వాళళాాం అనుకొనే మనాం తెలుగును 
ఎాంతగా నాశనాం చేస్్తనా్నమో ఆలోచిాంచాండి.

Protozoa అనే మాట వచే్చసరికి సరి అయిన మాట సాంస్కురుతాంలో కూడ 
తోచలేదు; దాని్న అల్నే తెలుగులోన్ వాడటాం మొదలెటా్టరు. ల్టన్ నుడిలో proto 
అాంటే మొదట అని zoa అాంటే ప్రాణ్ అని అరా్థలు. దీనికోసాం తొల్+ఏలు= తొలేలు అనే 
మాట ఎాంత తేల్కగా ఉాందో, ఎాంత తేల్కగా తయారు చేస్కోవచో్చ చూడాండి. ఇక ఆ 
మాటను ఒకసారి విన్న పిలలావాడు బ్రతికినాంత కాలాం మరచిపోడు. గురు్త పట్్టకొనటానికి 
వీలు కాని ఈ సాంస్కురుత మాటల దెబబెకు, తెలుగు పిలలావాడు ఆాంగలా మాధయూమాం లోనికి 
పారిపోయాడు. 

Vehicle అనే మాట వచే్చసరికి ఎపపుట ల్గ సాంస్కురుతాం నుాంచి వాహనాం అనే 
మాటను తెచు్చకునా్నమ. తెలుగులో వూరేగటాం అాంటే బాండి/పలలాకిలో వూరోలా తిరగటాం 
అని అర్థాం. బస్స్ను తెలుగులో ఊరేగి అని పిలవడాం కొని్న చోటలా చూస్్తనా్నాం. అాంటే 
ఒక ఊరి నుాంచి మరో ఊరికి వెళళాడానికి పనికొచే్చ బాండి అని అర్థాం. ఇాందులోనుాంచే 
అని్న రకాల బాండలా మాటలను తయారు చేయవచు్చ అని మేమ చరి్చాంచుకొాంట్న్నపుపుడు, 
మా దగగుర పూదోట శౌరీలు గారుాండిరి. తెలుగు భాషోదయూమాంలో వారు ప్రమఖులు. 
బోధన్ ఊళ్ళా పాంతులమ్మగ పనిచేసి పదవీ విరమణ చేశారు. వారు పాంతులమ్మగ 
పనిచేసేటపుపుడు ఈ విషయాని్న బడిలో పిలలాల మాందుాంచి మీకు కనపడే బాండలాకు తెలుగు 
మాటలను తయారు చేయాండి అాంటే పిలలాలు లెకకు లేనని్న మాటలను కనిపటా్టరు. ఆ 
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వివరాలు మరో చోట ఇవ్వబడాడియి. నిజాంగా తపన ఉాంటే, తెలుగులోని కలుపు 
మొకకులను ఏరేయటాం ఎాంత తేల్కో ఈ ఉదాంతాం తెల్యజేస్్తన్నద.

తమిళులు ఈ చిక్కును ఎలా ఎదుర్కునా్నరో చూదా్ం;
విదుయూత్ అాంటే సాంస్కురుతాంలో మెరుపు అని అర్థాం. రెాండు మేఘాలు దగగురికి 

వచి్చనపుపుడు మెరుపు, చపుపుడు కలగడాని్న మనిష ఒక ద్గి్వషయాంగా ఎపపుటనుాంచో 
చూస్్తనా్నడు. చాల్ పైకి ఎగురవేసిన గాల్పటాం నుాంచి మెరుపు కిాందకి రావటాం 
చూశాక దానికి ఎలకి్రాసిటీ (విదుయూత్) అని పేరు పటా్టడు. తల్లా నుడి మీద ఎకుకువ మకుకువ 
ఉన్న తమిళ్లు ఇాంగిలాష్, సాంస్కురుతాం కాదని తమ నుడి వేళళానుాంచే విదుయూత్ కు బదులుగ 
ఒక పేరును తయారు చేస్కోవటానికి ప్రయతి్నాంచి అద అాంతగా కుదరనట్లాాంటే 
పద్దమ్మ, తెలుగు దగగురకు వచా్చరు. విదుయూత్ గురు్తను ఒక సారి మననాం చేస్కోాండి. 
ఆాంగలా అకకురాం S ను గుాండ్ాంగ కాకుాండ మూడు సరళ రేఖలలో రాసినట్లాాంట్ాంద. 
అాంటే ఒక చారగా ఉాంట్ాంద. అాందుకని మిను్న నుాంచి వచి్చన ఒక చార, ‘మిాంచార’ 
అని విదుయూత్ కు తమిళాంలో పేరు పటా్టరు. ఇక పేరు పటా్టక ప్రతి ప్రభుత్వ ఉత్తరు్వలోను, 
పేరు పలకలోను, ట.విలోను, పత్రికలలోను తపపుక వాడతారు. కాబట్ట తమిళనాడులోని 
పలెలాటూరు వాడినడిగినా విదుయూత్ ను ‘మినాస్ర’ అనే అాంటాడు తపపు మన ల్గ కరెాంట్, 
ఎలకి్రాసిటీ అని అనడు. మిను్న అనే పేరు పాత ద్రావిడ మూల భాషలో వుాంద గాని 
తమిళాంలో మాత్రాం ఇపుపుడు ఆకాశాం అనే మాటకు వానాం అనే మాటనే వాడతారు.

తమిళాంలో అసలు కొత్త కలుపు మొకకులు రాకుాండ మాందే పదలాంగా ఉాంటారు. 
తాంజావూరులో దీనికోసాం పాండితులతో ఒక సాంఘాని్న వేశారు. కొత్త మాటల అవసరాం 
ప్రతి రోజు వస్్తనే ఉాంట్ాంద. ఆ కొత్త మాటల జాబ్తాను, భాష మీద ప్రేమ ఉన్న ఆ 
ప్రభుత్వాం, ఆ సాంఘానికి పాంపిస్్తాంద. వారు వారాం రోజులలో వాటకి తగిన తమిళాం 
మాటలను పుట్టసా్తరు. ప్రభుత్వాం వాటని అాందరికి తెల్యజేస్్తాంద. ఇక అపపుట నుాంచి 
ప్రభుత్వాం, పత్రికలు, రేడియోలు, టీవీలు, బడులు, సాహితీవేత్తలు ఆ మాటలను 
వాడతారు. అయిదారు నెలలలోనే, అవి సహజమైన మాటలుగ చల్మణ్ అవుతాయి. 
ఇద అకకుడ నిరాంతర ప్రక్యగ ఉాంట్ాంద. వారు పోలీస్ అనరు. కావల్ (తెలుగులో 
కావిల్ లేక కావల్) అని అాంటారు. కానిసే్టబుల్ ను కావల్ కారన్ (కావల్వాడు) అని 
గర్వాంగ అాంటారు. విదుయూత్ కు కూడ వారు తయారు చేస్కొన్న మాట మినాస్రనే 
వాడతారని ఇాంతకు మాందే చూశామ. తమ జాతి, భాష, సాంస్కురుతి అాంటే నిజమైన 
ప్రేమ, అభిమానాం ఉన్న ప్రభుతా్వలు అల్ పని చేస్్తాంటాయి.
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వేరే భాషలనుంచి వచి్చన మాటలను కూడ తమ భాషా సంప్రదాయాల 
ప్రకారం రాయడం మానేస్తేరు.

సా్వభిమానాం ఉన్న వారెవరైనా, పరాయి భాషలనుాంచి తపపునిసరి అయి మాటలను 
తెచు్చకునా్న వాటని తమ భాష నుడికారాంలోనే రాసా్తరు. ‘మాంగిస’ అన్నమాట 
తెలుగునుాంచి ఆాంగలాాంలోకి పోయినపుపుడు వారు తమదైన నుడికారాంతో ‘mongoose’ 
అని రాస్కునా్నరు. అల్నే ‘పాందకొకుకు’ ను ‘bandicoot’ అని రాస్కొనా్నరు. 
హలాంతాంగా చేస్కునా్నరు. పలలాకిని palanquin అనా్నరు. (చెపుపులు chappals; 
తాడి toddy)

తమిళ్లు ‘లక్ష్మి’ని ‘లచు్చమి’ అని గర్వాంగ రాస్కొాంటారు. మనాం మాత్రాం, ఏ 
మాత్రాం సిగుగు ఎగుగు లేక ఆ పరమాటలను అల్నే రాస్్తనా్నమ. సరి కదా వాట కోసాం 
కొత్త కలుపు అకకురాలనే పుట్టస్్తనా్నమ. పాంటను ఉరూ్దలో fasal అాంటారు. దానిని 
తెలుగులో రాసేటపుపుడు ఫసల్ (అజాంతాం కాదు చూడాండి) అని రాస్్త ఒతు్త ఫ క్ాంద 
ఒక చుకకును కూడ పడు్తనా్నమ. ఙ, ఞ,ఋ, ౠ, ఖ, ఝ, ధ ల్ాంట అకకురాలని్న అల్ 
తెలుగులో మనాం పుట్టాంచుకొన్న కలుపు మొకకులే. ఏ భాషాశాస్త్ర నియమాల ప్రకారాం 
కూడ ఋ, ౠ లు అచు్చ చపుపుళ్ళా కావు. కాని సాంస్కురుతాంలో అవి అచు్చలు కాబట్ట 
మన దగగుర కూడా అవి అచు్చలు అని అాంట్నా్నమ.

పైగా ౠ అనే అకకురాని్న మనాం ఎపుపుడూ వాడాం. ఆ అకకురాని్న వాడి రాసే పదాం 
లేకపోయినా మనాం మాత్రాం దాని్న బలవాంతాంగ మన పిలలాలకు ఒకటవ తరగతి నుాంచే 
నేరపుటాం ఎాంత ఘోరమో చూడాండి. గమ్మతే్తమిటాంటే సాంస్కురుతాంలో కూడా ఆ అక్షరాని్న 
వాడరు కాని నేరుపుతుాంటారు. ఇాంతకు మనుపు రేయి అనేవాళళాాం, ఇపుపుడు రాత్రి అని 
మాత్రమె వాడుతునా్నమ.

చచి్చపోయే భాషాకుట్ంబం వారి తమవైన పేరులి కూడ ముందుగ చావడం 
మొదలెడతాయి.

ఎర్రన, తికకున, పోతన, మారన, కొాండయయూ, బాండన్న, చిమకుడు, తికాకుడు, 
చెాంచయయూ, పులలాయయూ, మాంగమ్మ, బర్రమ్మ, తాయారు, పిచ్చమ్మ, గాలెమ్మ, జాలమ్మ, 
సమ్మకకు, మైసమ్మ, సారకకు ల్ాంట మాటలు మాయమవటాం మన కళళా మాందే 
జరిగిపోతున్నద. ఆాంగేలాయులు Longfellow, (గేడి వాడు) Hillman (కొాండయయూ) 
అని పట్్టకోవటానికి సాంకోచిాంచరు. మనాం మాత్రాం తెలుగు మాటలనుాంచి వచి్చన 
పేరలాను పట్్టకొాంటే ఏ మాత్రాం భరిాంచలేని దశకు చేరుకొనా్నమ. ఇాంత ఆత్మన్యూనత 
భావాం ఉన్న జాతి ఎల్ బ్రతుకుతుాంద? నా మనవడికి కోదాండ రామయయూ అని పేరు 
పడితే వాడు బడి అయినా మానేసా్తడు లేకపోతే మా 7వ అాంతస్్త నుాంచి దూకనైనా 



17  పరుపలిలి కోదండ రామయ్య

దూకుతాడు. మొదట రోజే బడిలో ఆ పేరు మీద వాడిని అాంతగా హేళన చేసా్తరు. 
విశాఖలో నాకు తెల్సిన కుట్ాంబాంలో ఒకరు తమ బాబుకు తాత పేరు పటా్టరు. బడిలో 
పిలలాల పరిహాసాలకు వాడు బెాంగపడి మౌనాంగా ఉాండిపోయాడు. చివరికి వాడికి నతి్త 
రావటాని్న వారు గమనిాంచారు.

తమిళనాడు శాసనసభలోని సభుయూల పేరలాను పట్్టబట్ట తమిళపు పేరలాగా మారుసా్తరు. 
అకకుడి బళళాలోలా పిలలాల పేరులా మారు్చకొాంటే సాకులర్ షపుపులను ఇసా్తరు. సినిమా పేరు 
తమిళాంలో లేకపోతే దానిని ఆడనివ్వరు. తెలుగు సినిమాలకు మాత్రాం మనాం తెలుగు 
పేరులా లేకుాండ చూసా్తాం. తమిళాంలో కోచ్చడైయన్ వుాంటే తెలుగులో విక్రమ సిాంహ 
ఉాంట్ాంద. అకకుడి ఎాందరన్ ఇకకుడ రోబో అవుతుాంద.

మన ఆత్మన్యూనత భావాం ఎాంత వరకు చేరుకున్నదాంటే ‘మన పేరులా మాంచివి కావు. 
ఇతరుల పేరులా మాత్రాం మాంచివి’ అనుకొాంట్నా్నమ. అాందుకని మన దగగుర అజయ 
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మఖరీజాలు, బెనరీజాలు, శివాజీలు కనపడతారు. ఇవి కొాంత నయాం. చాల్సారులా ఇతర 
భాష నాయకుడి ఇాంట పేరు, తాండ్రి పేరు, చిన్నపపుట మదు్ద పేరు, సరే ఆయన పేరు 
కూడ పట్్టకుాంటాాం. అాందుకనే మన దగగుర బాబు రాజేాంద్ ప్రసాద్ లు, బాల గాంగాధర 
తిలక్ లు, మోహన్ దాస్ కరాంచాంద్ గాాంధీ లు కనపడతారు. గొపపు వారి పేరులా 
పట్్టకోవడాంలో తపుపు లేదు కాని, అాందులో కూడ ఇచి్చ పుచు్చకోవడాం ఉాండాల్. అల్ 
లేకపోతే, మనద తకుకువ రకాం జాతి అనీ, వేరే వారిద ఎకుకువ రకాం జాతి అనీ మనమూ, 
వారూ ఏ మాత్రాం అనుమానాం లేని నిరా్ధరణకు వచి్చనట్లా లెకకు. ఆరు భాషలలో 
పాాండితయూాం ఉన్న కృషణి దేవ రాయలు, పరాయి పాలనపై పోరాడిన అలూలారి సీతారామ 
రాజు, జాతీయ జెాండాను తయారు చేసిన పిాంగళ వెాంకయయూ, కనీసాం వెాంకటేశ్వర సా్వమి 
పేరయినా ఉత్తరాదన ఎవరైనా పట్్టకొాంటారా? తపపుదు అనుకొాంటే తిరుపతి వేలుపును 
వేాంకటేశ్వరుడు, శ్రీనివాస్డు అని పిలే్చ బదులు వారిదైన ధోరణ్లో ‘బాల్జీ’ అని పిల్చి 
మరిసి పోతుాంటారు.

ప్రతి ఊరోలా మనకు ఝానీస్లు కనపడుతారు. ఎాందుకాంటే ఆమె ఉత్తరాద ఆమె. 
160 ఏాండలా క్ాంద ఆమె 10 రోజులు మాత్రమే రాణ్గ ఉాండి శత్రువుల చేతిలో 29వ ఏట 
చనిపోయిాంద. కాని ఒక తెలుగు రాణ్ 800 ఏాండలా క్ాంద 50 ఏాండలాకు పైగా 
పరిపాల్ాంచిాంద. తన 82వ ఏట గుర్రాం మీద సా్వరి చేస్్త, ఒక చేత చాంట బ్డడిను 
పట్్టకొని రెాండవ చేతితో కతి్త పట్్టకొని శత్రువుతో యుద్ధాం చేస్్త చనిపోయిాంద. అాంత 
గొపపు పోరాట యోధులు ప్రపాంచ చరిత్ర లోనే కనపడరు. గుర్రపు సా్వరి తెల్యని ఒక 
మాంచి యువకుడిని నాలుగు గాంటలు గుర్రాం మీద ఉరికిసే్త ఇక ఎపపుటకి పనికి రాని 
వికల్ాంగుడిగ మిగిల్ పోతాడు. గుర్రాంలో సపు్రాంగ్ లు ఏమీ ఉాండవు. అల్ సా్వరి చేసే్త 
అతడి తలకాయ, కాళ్ళా పట్్టకొని నడుమను నాలుగు గాంటలు రాయికి వేసి కొట్టనటేలా. 
సా్వరి సమయాంలో రికాబులలోని కాళళా మీద బరువును మోపుతూ నడుమ భాగాని్న పైకి 
ఉబకబట్ట ఉాంచాల్. అాందుకని ‘మా తెలుగు తల్లా’ పాటలో ‘రుద్మ్మ భుజశకి్త’ అాంటారు. 
ఇాంత చేసే్త చెత్త తెలుగు రాణ్ పేరు కదా అని రుద్మ దేవి పేరును ఎవరూ పట్్టకొనరు.

పాశా్చతుయూలు 2000 ఏాండలా నాట బైబులులో ఉన్న ఒక పేరును మోట్ అనుకొనక 
తపపుక పట్్టకుాంటారు.

చచి్చ పోయే భాషల వారికి తమ మాటల మీద పెను రోత(ఫోబియా) వచే్చస్తేంది.
పిచి్చ కుకకులు లేక నకకులు కరిసే్త రాబీస్ జబుబె వస్్తాంద అని మీకు తెలుస్. దాని 

ల్టన్ పేరు హైడ్రో ఫోబ్యా. అాంటే ఆ జబుబె వచి్చన వారికి నీరు పడదు. నీరును ఏ 
మాత్రాం దగగురకు రానివ్వరు.
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బువ్వ లేకుాండ మనిష 30, 40, రోజులు బతకగలడేమో కాని నీళ్ళా లేకుాండ వారాం 
రోజులు కూడ బతక లేడు. ఆ రోగి నీళ్ళా తాగకపోతే వారాం రోజులోలా చసా్తడు. నీళ్ళా 
దగగురకు తెసే్త వెాంబడే చసా్తడు. అాంటే ఇక బ్రతకటాం కుదరదు అన్న మాట. తెలుగు వాడి 
పరిసి్థతి అల్ వుాంద ఇపుపుడు. తెలుగు మాటలను వాడటాని్న సహిాంచలేడు. వాడకపోతే 
తెలుగువాడిగా బ్రతుకలేడు.

తిండి, కట్టుబడి, వంట వంటి అని్న రంగాల రోజువారీ మాటల్లి కూడ అమ్మ 
నుడి తగి్ పోతుంట్ంది.

ఇపుపుడు మనాం పచ్చడి అనమ. పికిల్ లేక చటీ్న అాంటాాం. బ్రేక్ ఫాస్్ట, లాంచ్, 
డిన్నర్, సా్నక్స్ అాంటాాం. మాపట తిాండి, చిరుతిాండి (సిరి్దాండి), పైట కూడు (పైటన్నాం) 
అనలేమ. అల్ అనాలాంటే అమ్మ నుడి మీద గౌరవాం ఉాండాల్. ఆతా్మభిమానాం ఉాండాల్. 
అల్ తమిళ్లకు, హిబ్రూ వారికి(ఇస్రఏలీలకు), జపనీయులకు, ఇతర బతక గల్గిన 
జాతులకు ఉాంద.

అసలు తిాండలాలో కూడ ప్రతి జాతికి తమవైన ప్రతేయూకతలు ఉాంటాయి. ఇపుపుడు 
మనకు గారెలు దూరమౌతునా్నయి. సమోసాలు వచా్చయి. పుల్హర పోయిాంద, 
బ్రియాని వచి్చాంద. వేరే తిాండులా తినవద్దని కాదు గాని మన ప్రతేయూకతలను పూరి్తగ మరి్చ 
పోవద్దనే ఇకకుడ మనాం గురి్తాంచాల్. అమేరిక ప్రెసిడాంట్ వసే్త ‘మా బ్రియాని రుచి 
చూడాండి’ అాంటాడు తెలుగు మఖయూమాంత్రి. అసలు బ్రియాని నీ ప్రతేయూకత ఎల్ 
అయిాంద? అరబ్క్ దేశాలోలా ఈ వాంటకాం చేయరా? కనిపట్టాందే అకకుడ. ఉత్తర ప్రదేశ్, 
బీహార్ వగైరాలోలా చేయరా? ఆతా్మభిమానాం ఉాంటే, ‘మా పాయసాం, బబబెట్లా, ఊరగాయ, 
మద్దపపుపు, ఆవు నెయియూ, గడడి పరుగు, గోాంగూర, పుల్హర, పసర గారెలు, పాలన్నాం, 
సాాంబువ్వ, పూరాణిలు, పాల తాల్కలు, చకకుర పాంగల్, ఉాండ్రాళ్ళా, కుడుమలు, చల్మిడి 
రుచి చూడాండి’ అనాల్.

ఇాంటని కటే్టటపుపుడు వాడే మాటలోలా కూడ తెలుగు పోతున్నద. మట్టాం అనటాం 
లేదు. లెవెల్ అాంట్నా్నాం. ఇట్క, పన్ళ్ళా, తలుపు, అాంతస్్త, ఇనుప చువ్వలు అనే 
బదులు బ్రిక్, లేబర్, డోర్, ఫోలార్, ఐరన్ రాడ్స్ అాంట్నా్నమ.

పగలు ట.వి. కారయూక్రమాలోలా వాంటలను గూరి్చన మాటలను వినాండి; ఓ స్పున్ 
ఆయిల్, టూ గ్మ్స్ వీట్, వన్ కిలో బ్రిాంజాల్ తీస్కొని, మిక్స్ చేసి, ఫ్రై చేసి, కూల్ చేసి, 
టేస్్ట చేయాండి. అమ్మ భాషను ఇాంత నీచాంగా చూసే జాతి ఈ నేల మీద మరోట ఉాండదు. 
ఒరియా ట.వి.లలో పట్్టబట్ట ఒరియా మాటలనే వాడుతారు అని వైజాగ్ పాత్రో గారు 
అనా్నరు.



తెలుగే గొప్ప భాష- కాని కనుమరుగౌతున్నది 20 

చచి్చ పోయే భాష యొక్క వాక్య నిరా్మణ శైల్ కూడ మారిపోతుంట్ంది.
మనాం ఇాంత వరకు, మాటలు ఎల్ చస్్తాంటాయో, తెల్సిన మాటలను కూడ 

వాడటానికి ఎల్ జాంకుతుాంటారో చూశాాం. ప్రతి నుడికి తనదైన నానుడి నిరా్మణ ప్రక్య 
ఉాంట్ాంద. చచి్చపోయే నుడి ఇాందులో కూడ తనదైన ప్రతేయూకతను పోగొట్్టకొాంట్ాంద.

‘నేను ఏదైతే చెపపుదలు్చకునా్నన్ అద బుద్ధప్రసాద్ గారు చెపేపుశారు’. ఇట్వాంట 
వాకాయూలను మనాం ఇపుపుడు తరచుగ విాంట్నా్నాం. హిాందీ, ఆాంగలా వాకయూ ప్రక్యల నుాంచి 
ఈ వాకయూ ప్రక్య నేరుగా దగుమతి అయిాంద. What I wanted to say, has 
already been told by Buddhaprasad garu అని ఆాంగలాాంలోను, ‘మై జో 
కహనా చాహ్ రహా థా, బుద్ధప్రసాద్ జీ వో బోల్ దయే’ అని హిాందీలోను అాంటారు. ఆ 
భాషలోలా మరో రకాంగా ఆ భావాని్న చెపపుటాం కుదరదు. కాని మనదైన తీరులో చెపాపులాంటే 
‘నేను చెపపుదలచుకొన్నద బుద్ధ ప్రసాద్ గారు చెపేపుశారు’ అని చెపాపుల్.

‘మాంత్రిగారు అల్ చెపపుటాం జరిగిాంద’ అని విాంట్ాంటాాం. ఈ ప్రయోగాం కూడ 
పరాయిదే. మనదైన తీరులో చెపాపులాంట్ ‘మాంత్రిగారు అల్ చెపాపురు.’ అని అనాల్. 
‘అాందుకనే ఇవా్వళ మీ వూరు రావటాం జరిగిాంద, అనీ్న చూడటాం జరిగిాంద, మీరు 
చెపిపునవి వినడాం జరిగిాంద’ అని వికృతాంగా మాటాలాడటాం చూస్్తనా్నమ. చూడటాం 
జరగటాం, చూడటాం కదలటాం, చూడటాం దూకటాం ఏమిట్? 100 ఏాండలా క్తాం ఎకకుడా 
తెలుగు పుస్తకాలోలా ఇట్వాంట ప్రయోగాలే లేవు. ఒక మాంత్రిగారు ‘అల్ జరగటాం 
జరిగిాంద’ అని అనటాని్న నేను వినా్నను. మనకి పట్టన రోగాం బాగ మదరిాందరా అని 
తేలు్చకొనా్నను.

‘ఆ అమా్మయి వస్్తాంద’ అని అాంట్నా్నరు. వస్్త+ఉన్నద =వస్్తాంద గా చేసి 
తెలుగు మాటలతో సవరణి దీర్ఘ సాంధిని చేశారు. పుల్ని చూసి నకకు వాతలు పట్్టకొనటాం 
అాంటే ఇదే.

‘అల్ చేసో్తాంద మా వాడే’ అని అాంట్నా్నరు. చేసా్త+ఉన్నద= చేసో్తాంద గా చేసి 
తెలుగు మాటలకు గుణ సాంధి రోగాని్న తెచా్చరు. 100 ఏాండలా క్తాం ఈ రోగానికి చాల 
దూరాంగ ఉాండే వారు తెలుగు రచయితలు.

తెలుగులో కర్మను స్చిాంచే నామవాచకానికి ఒక విభకి్తని పడతారు. అాందుకని ఆ 
మాటను వాకయూాంలో ఎకకుడ పట్టనా అర్థాం మారదు. రామడు రావణుని చాంపను, 
రావణుని రామడు చాంపను, రామడు చాంపను రావణుని, రావణుని చాంపను రామడు 
అని ఎల్ అనా్న అర్థాం ఒకకుటే. ఆాంగలాాంలో Ramudu killed Ravanudu అనే 
వాకయూాం బదులు Ravanudu killed Ramudu అని అనలేమ. ఆాంగలా ప్రభావాం 
వచి్చపడి ఇపుపుడు మనాం కర్మకు పటా్టల్స్న విభకు్తలను పట్టటాం మానివేస్్తనా్నమ.
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భావోదే్వగాలు వచి్చనప్పుడు అమ్మ నుడి నుంచి బయటకు వెళ్తేరు.
చిన్నపుపుడు ఓ హిాందీ పుస్తకాంలో ఒక కత చదవాను. ఒక రాజు గారి దగగురకు ఒక 

పాండితుడు వచా్చడు.

‘మీ దగగుర ఉన్న సాహితీవేత్తల కన్న నేను గొపపువాడిని. నాకు చాల భాషలు వచు్చ. 
మీరు కనీసాం నా తల్లా నుడి ఏదో కూడ కనుకోకులేరు’ అాంటాడు.

ఏ భాషలో పరీక్ష పట్టనా అద అతని తల్లా భాషే అన్నాంత గొపపుగా అతను 
మాటాలాడుతుాంటాడు. రాజు గారికి పాలు పోలేదు. రామ ల్ాంగడు ‘రేపు తేలుదా్దాం’ అని 
వాయిదా వేయిసా్తడు. ఆ పాండితుడు పడుకొన్న గదలోకి రాత్రి పూట ఒక మనిషని దొాంగ 
ల్గ పాంపిాంచారు. పాండితుడు ‘ఎవడురా వాడు’ అని దగుగున లేచాడు. దానితో అతని 
తల్లా నుడి తెలుగు అని తేల్్చ వేశారు.

ఒక మనిషకి పట్టరాని సాంతోషాం, కోపాం, అచె్చరువు, ఏడుపు, భయాం వసే్త అతను 
తల్లా నుడిలోకి తెల్యకుాండానే వెళలాపోతాడు. కాని ఇద కనుమరుగు అవుతున్న నుడికి 
వరి్తాంచదు. ఇపుపుడు మనకు సాంతోషాం వసే్త హాయూపీ న్యూస్, యూ అర్ గ్రేట్ అాంటాాం. లేక 
పోతే హిాందీ పాటన్ ఆాంగలాాం పాటన్ అాందుకొాంటాాం. మా జిల్లాలో పాత తరాం 
వాాండలాయితే బాగ నచి్చన మనిష చాల రోజుల తరువాత కనపడగానే ‘సాబ్ కబ్ ఆయే’ 
అనేసా్తరు. కోపాం వసే్త అపపుట దాక తెలుగులో మాటాలాడుతున్న వాళళాాం “గెట్ అవుట్, 
అరే చల్” అని అనేసా్తాం. అచె్చరువు కల్గితే వావ్ అాంట్నా్నాం. ఏడుపు, ఇబబెాంద వసే్త 
‘ఓ మై గాడ్’ అని వస్్తన్నద.

మేమ చిన్నపుపుడు మా భావాలను వెల్బుచ్చటానికి అమో్మ, ఓరి బాబో, బలేగుాంద 
అనే వాాండలాాం. ఇపుపుడవి మచు్చకు కూడ కనపడవు.

కళలు చావడంతో ఆ నుడి బతుకు ముగిస్ పోతుంది.
ఇాంతకు మనుపు పాట, ఆట, నాటకాలోలా తెలుగుకు తిరుగు ఉాండేద కాదు. 

తమిళనాడు లోని పాటలు ఆటలు నాటకాలోలా పాలొగునే దేశ దమ్మరులలో 95% మాంద 
తెలుగు వారే. కరా్నటకలో కూడ దాదాపు అదే పరిసి్థతి. కాని మనాం ఇపుపుడు మన 
కళలను తకుకువగ చూస్్తనా్నాం. కోల్టాం మన కళ కాబట్ట మనాం దానిని కావాలని 
దూరాం చేస్కొాంట్నా్నాం. అాంతకూ దానిని ఆడాల్స్ వసే్త, వేరే వారి కళగా చెపుపుకొని 
(దాాండియా) ఆడతాాం. కాని తెలుగు వాసన మాత్రాం మనకు కనపడకూడదు. భాాంగ్ 
ఆడతాాం కాని తపపుట గుాండులా, గొలలా స్దు్దలు, జమకుల కథలు, గరగ, పేరిణ్, వీర 
నాటయూాం, యక్షగానాం, చిాందు ల్ాంటవి పనికి రావు. చెకకు భజనలోలా లల్తావనాం, 
పద్మవూయూహాం, బృాందావనాం, చిడతల రామాయణాం ల్ాంటవి ఉాంటాయని తెల్యని 
సి్థతికి చేరుకునా్నాం.

300 ఏాండలా కిాంద ఇకకుడకు వచి్చన కొాంత మాంద మరాఠీలు తెలుగు నాటకాని్న 
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చూసి మరిసి పోయి ఆ నాటకాని్న తమ వ్రుతి్తగానే కాదు తమ బతుకుగా చేస్కునా్నరు; 
ఇపుపుడు వారు తెలుగువారై పోయారు. వీరు ప్రతి రోజు స్రభి పేరున నాటకాలను 
ఆడుతూనే ఉాంటారు. హైదరాబాదులోనైతే రెాండు చోటలా ఆడుతునా్నరు. ఇక అరుగు మీద 
వీరే ఆడతారు, పాడతారు. అరుగు వెనుక వాయిదాయూలను వాయిసా్తరు, రాంగులు వేసా్తరు, 
పాటలు పదాయూలు మాటలు రాసా్తరు, మిాంచు (విదుయూత్) ఏరాపుట్లా చేస్కొాంటారు, అరుగు 
(సే్టజి) అలాంకరణ చేస్కొాంటారు, కళ్ళా తిరిగిపోయే తెరలు చేసా్తరు, అరుగు మీద 
మాంటలు, వానలు పుట్టసా్తరు. కావల్సిన రక రకాల దుస్్తలను తయారు చేసా్తరు. ఒకే 
ఆటలో 50 మాంద వరకు నట్లు మీకు కనపడతారు. ఏడాద పిలలా నుాంచి 80 ఏాండలా పద్ద 
మనుషుల వరకు అాందరు నటసా్తరు; వేరే పని పట్్టకోకుాండ ఈ కళ కోసమే 
బ్రతుకుతారు. సినిమాలో ఒక జాంటపాటలో రాజకుమారి తన వాంతు పాట పాడేశాక 
ద్రుశయూాం అడవిలోనున్న కథా నాయకుడి మీదకు పోవాలాంటే ఎాంత సేపు పడుతుాందో 
ఊహిాంచాండి. అాంత కన్న తకుకువసేపులోనే మీ మాందు, సే్టజి మీద, వీరు ద్రుశాయూని్న 
మారుసా్తరు. అసలు మీ కాండలాను మీరే నమ్మలేరు. 10 అడుగుల ఎతు్తన్న దెయాయూలు,  
ఎగురుకుాంటూ వచే్చ లడూడిలను చూసి మీరు నాటకాలలో కూడ ఇాంత పనితనమన్నదా 
అని మకుకున వేలేస్కొాంటారు. కాని ఇపుపుడు తెలుగు వారి న్యూనతభావాం వలలా ఈ 
కళకు ఆదరణ తగగుడాం వలలా వారి బ్రతుకు బరువై పోతున్నద. ఇద చదవాకనైనా మీరు 
ఒక శనివారాం నాడో ఆదవారాం నాడో భాగయూనగరాంలో సాయాంత్రాం అసెాంబీలా దగగురి పబ్లాక్ 
గారెడిన్స్ లో వీరి నాటకాని్న పట్్టబట్ట చూడాండి. చూశాక ‘ఇాంత గొపపు కళను ఇాంత 
వరకు చూడని మూరుఖుడినా నేను’ అని అనుకుాంటారు. 50 మాంద నట్లు ఉాంటారు, 
50 మాంద ఇతర కళల వారు ఉాంటారు, చూసే వారు మాత్రాం 10 మాందే ఉాంటారు.

కలోలాల్ అనే బెాంగాలీ నాటకాం, అగాథా క్సీ్ట రాసిన మౌస్ ట్రాప్- కొని్న వేల 
రోజులు చూశారు మాత్రు భాష మీద మమకారాం ఉన్న ఆ మనుషులు.

ఎన్్న ఏాండలా కిాంద రాజసా్థన్ నుాంచి ఇకకుడకు వచి్చన స్గాలీలు (లాంబాడీలు), 
వారి కళలను, దుస్్తలను, గాజులను, మాటలను, పాటలను, ఆటలను ఇాంకా పగరుతో 
కాపాడుకొాంట్నా్నరు. తమిళ్లు సిాంగపూరు, సిాంహళాం, మలేసియాలకు ఎన్్న తరాల 
కిాంద వెళలా తమ నుడిని మరువక అకకుడ దానిని అధికార భాషగ సాధిాంచుకొనా్నరు. శ్రీ 
లాంకలో దాదాపు తెలుగువారు తమిళ్లాంత మాంద ఉనా్న తమ ఉనికిని చాట్కోలేక 
పోతునా్నరు; మన ప్రభుతా్వలు కూడ దీనికి కనీస సహాయాం, సానుభూతి చూపలేక 
పోతునా్నయి. మన వారు ఏ దేశాం వెళళానా ఒక తరాం తరువాత తెలుగు వాసనే లేకుాండ 
అాంతరిాంచి పోతునా్నరు.

సంఖ్యలను కూడ పలుక లేని జాతి ఎల బతుకుతుంది? 
అని సాంగనభటలా గారు అడిగారు. ఒకట, రెాండు అనలేక వన్, టూ అాంట్నా్నమ. 

తెలుగు ఆచారుయూలు కూడ దీనికి వేరుగా లేరు. ఇపుపుడిద పలెలాటూరికి కూడ పాకిాంద. మా 
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ఊరికి వెళలానపుపుడు కాయగూరలు అమ్మతున్న అమా్మయితో ‘రేపు పదు్దనే వచి్చ తాజా 
కూరగాయలు ఇవ్వమా్మ. ఎాందుకైనా మాంచిద, నేను రేపు పిలవటానికి నీ చేపలుకి 
అాంకెను చెపపుమా్మ’ అనా్నను. ఆ అమా్మయి ఆాంగలాాంలో నైన్, ఎయిట్ అాంటూ చెపపుటాం 
మొదలెట్టాంద. ‘తెలుగులో చెపుపు తలీలా’ అనా్నను. చాల ఇబబెాందగ తొమి్మద, ఎనిమిద, 
నాలుగు వరకు అని ఇక అనలేక, ‘నేను ఇాంగీలాస్లోనే చెపుతాను. మీకు ఇష్టమాంటే 
కాయలు కొనాండి. లేకపోతే మానేయాండి’ అని నను్న గట్ట గొాంతుతో హెచ్చరిాంచిాంద. 
పైట పట్ట ల్గినా అాంత కోపపడేద కాదేమో! తెలుగులో చెపపుమాంటే ఆ అమా్మయిని 
సభయూత లేని అమా్మయిగ నేను భావిాంచాను- అల్ చాల పద్ద ఎతు్తన అవమానపరిచాను 
అని అనుకొన్నద. తెలుగు పాంతుళ్ళా, ప్రాచారుయూలు కూడ ఇల్గే ఉాంటారు. వారి సొాంత 
చేపలుకి అాంకెను సైతాం తెలుగులో చెపపులేరు. కనీసాం అల్ చెపాపుల్స్న అవసరాం వుాంద; 
ఇకనుాంచి అయిన, అల్ చెపుపుదాాం అనే సోయి కూడ మనకు కలగటాం లేదు.



భాషల్ అందంగా మాటాలిడటం తగి్పోతుంది.
తెలుగులో చకకుగా మాటాలాడేవారిని వేళళా మీద లెకికుాంచవచు్చ. సభలో మాటలతో 

నవి్వాంచి, కవి్వాంచి, జనాని్న, కారోయూను్మఖులను చేయగల్గే మన నాయకులు ఎాంత మాంద 
ఉనా్నరు? తమిళనాడులో తాలూకా సా్థయి నాయకులు కూడ ఎాంతో నేరుపుగా 
మాటాలాడతారు. వారు వేదక మీదనుాంచి మాటాలాడుతుాంటే ఆ భాష తెల్యని మనాం కూడ 
ఉర్రూతలూగేట్లా అనుప్రాసాలాంకారాం, యమకాం వగైరాలను వాడతారు. ఈసారి పని 
కట్్టకొని పరికిాంచాండి: సభలోలా మాటాలాడే తెలుగు వారిలో 99% మాంద వరుసగా మూడు 
వాకాయూలను తపుపు లేకుాండ మాటాలాడలేరు.

అంతర్త పోరాటాలు ఎకు్కవై ఇతర మాండల్కాల వారితో శత్రు వైరుధా్యలు 
తెచు్చకొంటారు.

పూరి్తగా తెలుగు యాసలోనే ఆాంగలాాం మాటాలాడే మన సాఫ్్ట వేర్ ఇాంజనీరలాను 
అమేరికలో ఎవ్వరూ తకుకువగా చూడరు. విదుయూత్ సాంస్థలో డైరెక్టర్ గ పని చేసిన 
వినయకుమార్ గారు అమేరిక వెళళా, విమానాశ్రయాంలో ఒకరిని తను పోవాల్స్న 
చోట్కు దారి అడిగారు. వీరు చెపేపుద అకకుడి మనిషకి తెల్యక, అకకుడి మనిష చెపేపుద 
వీరికి తెల్యక 10 నిమిషాలు పట్టనా ఆ దేశస్్థడు ఓపిగాగు చెపాపుడే తపపు పరిహసిాంచలేదు. 
మనాం మాత్రాం వేరే మాాండల్కాల వారు ఇల్ మాటాలాడుతారురా అని పరిహాసాలు 
చేస్్తాంటాాం. మనాం మాటాలాడే తీరు గొపపు అని డాాంబ్కాలు పోతుాంటాాం.

ఇతర లక్షణాలు
కనుమరుగయేయూ జాతి తన నుడిలోని పతా్తలను చదవటాం మానేస్్తాంద. తాతల 

పుస్తకాలను మనకు తెల్సిన గొపపు తెలుగు రచయితల మనమళ్ళా చదవరు. భూస్రపల్లా 
వెాంకటేశ్వరులా గారి స్ట ప్రశ్న: ‘ఏ రచయిత అయినా సరే, తన పుస్తకాని్న కొడుకుతో 
చదవిస్్తనా్నడా?’

తెలుగు పిలలాలకు పోతన, తికకున, ఆదభటలా తెల్యరు. స్మతీ శతకాం, వేమన 
శతకాం తెల్యవు.

పాటాంటేనే తెలుగు అన్న దశనుాంచి తెలుగు పాట లేనే లేదు అనే దశకు వచా్చమ. 
అని్న రాషా్రాల వారు ‘ఇద ఒక గొపపు పాట’ అని పాడుకొనే ఒక తెలుగు పాట ఈ 70 
ఏాండలాలో వచి్చాందా? ఒక తెలుగు సినిమా పాటలో 64 హిాందీ మాటలు కాదు వాకాయూలను 
చూశాను. ఇపుపుడు తెలుగువాడు ‘హిాందీ పాటలు బాగుాంటాయి. తమిళాం పాటలు 
బాగుాంటాయి. ఇాంగిలాష్ పాటలు ఇాంకా బాగుాంటాయి.’ అనుకొనే దశకు చేరుకొనా్నడు. 
తమిళనాడులో పనికి రాని సినిమా ఇకకుడ కోట్లా సాంపాదస్్తాంట్ాంద అని కాండలాలో 
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నీళళాతో చెపాపురు నాందాయూల నారాయణ రెడిడి గారు, తమిళనాడులోని ఇతర తెలుగు వారు 
నాతో.

వేరే భాషల సినిమాలు, ట వి సీరియళళాను ఏ మాత్రాం సా్వభిమానాం లేని తెలుగు 
వారు ఎగబడి చూస్్తాంటారు. ఇతరులు ఎల్ ప్రవరి్తసా్తరో మనాం ఇకకుడ గమనిాంచాల్. 
కన్నడిగులు ఇతర భాషల ట వి సీరియళళా డబ్బెాంగులను కూడ నిషేధిాంచారు. తమిళ్లు 
ఇతర భాషల కారయూక్రమాలను చూడటాం తలవాంపులు అనుకుాంటారు. ఒకసారి నేను ఒక 
రాత్రి మద్రాస్ లో గడపవలసి వచి్చాంద. వేరే వారికోసాం ఎదురు చూస్్త ట వి 
కారయూక్రమాలను చూశాను. ఒకకు చానల్ లో కూడ తెలుగు నుాంచి డబ్ అయిన సినిమాల 
పాటలు కనపడలేదు. ఇకకుడ మాత్రాం తెలుగు చానల్స్ లో కూడ సగాం కన్న ఎకుకువ 
ఇతరుల పాటలే. ఇాందువలలా తెలుగు సినిమాల మారెకుట్ తకుకువై ప్రయోగాత్మక 
సినిమాలను తీయలేకపోతునా్నరు. ఒక మాంచి తమిళాం సినిమా వసే్త, ఒకకు చెనె్్న లోని 
సినిమా హాళ్ళా నెల రోజులు ఆడిాంచి దానిని బతికిాంచగలవు.

అాందువలలా ఈ మూడు నాలుగు ఏాండలాలోనే తెలుగు భాష మీద అభిమానాం ఉన్న 
వారు ఒక సైనయూాంల్గ కదల్ సమరశీల పోరాటాం చేయకపోతే మన అమ్మ నుడి 
అడుగాంట్తుాంద. ఒకసారి చనిపోయిన భాషను ఎవ్వరూ బతికిాంచలేరు. ఎని్న 
ప్రయతా్నలు జరిగినా సాంస్కురుతాం, పాళ్, ల్టన్, ప్రాక్రుతాం ల్ాంట గొపపు నుడులను 
కూడ ప్రజల భాషలుగ చేయలేక పోతునా్నరు.

Wk

25  పరుపలిలి కోదండ రామయ్య



తెలుగే గొప్ప భాష- కాని కనుమరుగౌతున్నది 26 

sm
తెలుగే గొపపే భాష

4 కణుపు ౩ 3

తెలుగు కనుమరుగు కావడాం ఖ్యాం అని తెలుస్కొనా్నక చిన్న వారి నుాంచి చాల పద్ద 
వారి వరకు చాల చోటలా నా గోస వినిపిాంచాను. కొాంత మాంద ఈ మాటలే వినడానికి 
ఇష్టపడలేదు. విన్న వారు కూడ ఏమీ చేయడానికి కదలడాం లేదు. ఇక మనాం ఏమీ 
చేయలేమ అన్న నిస్పు్రహ నాలో కల్గిాంద. ‘సరే ఎన్్న భాషలు చస్్తనా్నయి. వాటలో 
తెలుగు కూడ ఒకటలే’ అనుకొనా్నను. మళ్ళా ఆలోచిాంచి ‘తెలుగు ఇతర భాషల 
ల్ాంటదేనా? ఏమైన గొపపుతనాం ఉన్నదా?’ అని నాకు నేను అడుగుకునా్నను. ఆ అడకకు 
జవాబుగ తెలుగు గొపపుతనాని్న గురిాంచి కొని్న వివరాలను సేకరిాంచి మీ మాందు 
ఉాంచుతునా్నను.

1. నేలమీద మొతతేం 6,500 దాకా నుడులుంటే అందుల్ 5 మాత్మే 
అజంత భాషలున్్నయి. వాటిల్ తెలుగు ఒకటి.

అజాంత భాష అాంటే ఆ నుడి లోని ప్రతి మాట చివర అచు్చ ఉాంట్ాంద. అచ్ + 
అాంత = అజాంత.

అ, ఆ, ఇ, ఈ, ఉ …వగైరాలు అచు్చలు అన్న మాందల (విషయాం )ను ఇకకుడ గురు్త 
తెచు్చకొాందాాం.

మచు్చకు పై మొదట వాకాయూనే్న తీస్కుాందాాం. ‘అజాంత’ అనే మొదట మాటలో 
చివర అకారాం ఉాంద. తరువాతి మాట ‘భాష’లో అకారాం; అల్గే- ‘అాంటే’లో ఏ, 
‘నుడి’ లో ఇ, ‘లోని’ లో ఇ, ‘ప్రతి’లో ఇ, ‘మాట’లో అ, ‘చివర’లో అ, ‘అచు్చ’లో ఉ, 
‘ఉాంట్ాంద’లో ఇ అనే అచు్చలు ఉనా్నయి.

ఇల్ ఇటాల్యన్ నుడి (భాష) లో కూడా ప్రతి మాట చివర అచు్చ ఉాంట్ాంద. 
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ఇటలీ, సిసిలీ, ల్యొ నారోడి డావినిస్, నాజీ, జీనా లోలో బ్రిగడ (నేను కళ్శాలలో 
చదువుకొనే రోజులోలా ఇటాల్యన్ సినిమా కథా నాయకురాలు) మసోస్ల్నీ, గారిబాల్్ద, 
మైకెలాంజెలొ, మోనాల్స, మజిజాని మొదలగు మాటలను గమనిాంచాండి.

దీని వలన వచే్చ గొపపుతనాం ఏమిట అన్న విషయాని్న ఇపుపుడు చూదా్దాం.

మామూలుగా ఒక అచు్చతో మగిసిన మాట తరువాత, మరో మాట లోనికి 
వెళ్ళాలాంటే, చాల స్లువుగా, మెత్తగా ఉాంట్ాంద. అల్ గాకుాండ, ఒక హలులా తరువాత 
మరో మాట లోకి వెళ్ళాలాంటే, కొాంత ఆగి, తరువాత కదల్ల్స్ వస్్తాంద. 

60 కిలో మీటరలా వడితో వెళ్్తన్న ఒక కారును వెాంటనే స్న్న వడికి తెచి్చ, మళ్ళా 60 
కిలో మీటరలా వడితో వెళళాతే ఎల్ గతుకులతో ఉాంట్ాందో, ఇతర నుడులలో మాటాలాడటాం 
అల్గుాంట్ాంద.

మూడు, నాలుగు వాందల ఏాండలా కిాంద మన నాడుకు (దేశమనకు) వచి్చన 
పోరు్చగీస్ వారు, ఫ్ాంచ్ వారు, డచ్ వారు, తెలుగును విాంట్ాంటే ఇటాల్యన్ నుడిని 
విాంట్న్నట్లాగా తట్టటాం వలలా తెలుగును ‘ఇటాల్యన్ అఫ్ ద ఈస్్ట’ అనా్నరు. తెలుగు 
తెల్యని వాడి మాందు తెలుగును మాటాలాడుతునా్న, వాడికి వినటానికి ఇాంపుగా 
ఉాంట్ాంద.

ఇతర నుడులలో కూడా కొని్న అజాంత మాటలు ఉాంటాయి. కాని తెలుగులో ల్గ 
అని్న మాటలు అల్ ఉాండవు.

2. తెలుగుల్ మాత్మే శతకాలు ఉన్్నయి.
శతకాం అాంటే, కనీసాం వాంద కన్న ఎకుకువ ఉాండే పదాయూల గుాంపు అన్నమాట. 

ఎకుకువగా 107కి పైనే ఉాంటాయి. అవి విడివిడిగా ఉాండే పదాయూలు కావు. ఒకే రకాం 
పదాయూలై వుాండి, ఒకే మకుటాని్న (పదయూాం చివర వచే్చ మాట లేక మాటల గుాంపు) కల్గి 
ఉాంటాయి. వేరే నుడులలో పదాయూలే వుాండవు కాబట్ట శతక సాంప్రదాయాం ఉాండటానికి 
వీలే లేదు. భరు్రేహరి స్భాషతాలకు మకుటాం ఉాండదు కాబట్ట అవి మన అాంచనా 
ప్రకారాం శతకాం కిాందకు రావు. వాడుక నుడి కాదు కాబట్ట మనాం ఇకకుడ సాంస్కురుతాని్న 
పద్దగ లెకకులోకి తీస్కోవడాం లేదు.

ఎకుకువగా ఒక శతకాం ఒక మాందల (విషయాం) మీదనే కేాంద్రీకరిస్్తాంద. 
నరసిాంహసా్వమి శతకాం ఆ పేరు గల వేలుపు గురిాంచే చెపుతుాంద. కుమారీ శతకాం ఒక 
అమా్మయి చిన్నపుపుడు తల్లా గారిాంట్లా ఎల్ మెలగాలో, బయట ఎల్ మెలగాలో, పాండిలా 
అయాయూక అత్త గారిాంట్లా ఎల్ మెలగాలో చెపుతుాంద.

శతకాల వలలా పిలలాలకు జాఞాపక శకి్త పరుగుతుాంద.
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మనదైన నీతిని తరువాతి తరానికి విజయవాంతాంగా చేరవేసా్తాం.

వినదగునెవ్వరు చెపిపున
వినినాంతనె వేగపడక వివరిాంపదగున్
కని కలలా నిజమ తెల్సిన
మనుజుడపో నీతిపరుడు మహిలో స్మతీ!

ఎవ్వరు చెపిపునా వినాల్. విన్న తరువాత తొాందరపడక బాగా ఆలోచిాంచాల్. అల్ 
నిజమ కలలాలను గురి్తాంచగల్గిన వాడే ఈనేల మీద సరి అయిన నీతిపరుడు.

కష్టబెట్టబోకు కన్నతల్లా మనస్
నష్టబెట్టబోకు నాన్న పనులు
తల్లాదాండ్రులన్న దైవ సని్నభులురా
లల్త స్గుణజాల! తెలుగు బాల!

తల్లాదాండ్రులకు ఇవా్వల్స్న ప్రాధానాయూని్న మన సాంస్కురుతి ఎాంత గట్టగా చెపు్తన్నదో 
గమనిాంచాండి.

శతకాల వలలా పిలలాలకు సాంగీత జాఞానమ, లయ జాఞానమ చిన్నపపుటనుాంచే 
తెల్యకుాండానే కలుగుతాయి.

ఇపుపుడు, మరీ మధయూ తరగతి పిలలాలోలా సాంగీత లయ జాఞానాలు తగిగు పోవడాని్న మనాం 
గమనిాంచాల్. ఎవరైనా పాడబోయినా, పద్దలు ప్రోతస్హిాంచక పోగా, తకుకువ చేసి 
మాటల్డటాం కదు్ద.

‘తల్లాదాండ్రుల యెడ దయ లేని పుత్రుాండు
పుట్టనేమి వాడు గిట్టనేమి
పుట్టలోని చెదలు పుట్టవాగిట్టవా
విశ్వదాభి రామ వినుర వేమ’

పై పదాయూనే్న మరో సారి అని చూడాండి. ఒతు్తగా రాసిన అకకురాల (త, ద, పు, గి, పు, 
పు, వి, వి)దగగుర తాళాం పడటాని్న చూసా్తాం. అాందువలలా పదయూాం చదువుతుాంటే తెల్యకనే 
తాళ జాఞానాం వస్్తాంద.

ఒక సాందేశాని్న పిలలావాడు గురు్తాంచుకొనేట్లా చెపపుడానికి పదయూాం బాగ పనికొస్్తాంద.

పిలలాలు మాంచి మాటలను, పద బాంధాలను నేరు్చకొని చకకుగా మాటాలాడటానికి 
అలవాటవుతారు. పద వాకాయూలను పల్కిన దానికన్న సాందరా్భని్న బట్ట ఒక మాంచి 
పదాయూని్న అాంటే వీనుల విాందుగా ఉాంట్ాంద. విషయాని్న కూడ గట్టగ హతు్తకునేట్్ట 
చేరవేయడానికి పనికి వస్్తాంద.
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మనదైన సాంస్కురుతిని తరువాతి తరానికి చేరవేయటానికి పదాయూలు తోడపుడతాయి.

3. మన దేశంల్ ఇతర నుడుల కన్న తెలుగు నుడిని మాటలడేవారే ఎకు్కవ.
ఇాంగిలాష్ వారు పరిపాల్ాంచిన రోజులోలా, టాంకసాల నుాంచి బయటకు వచి్చన ఒక 

అణా బ్ళళాను చూడాండి. ఒక వైపు ఆాంగలాాంలో ఒక అణా అని రాసి రెాండో వైపు తెలుగులో 
‘ఒక అణా’ అని రాయడాని్న గమనిాంచవచు్చ.

బీహార్ కిాంద నుాంచి కనాయూ కుమారి వరకు, పడమర కనుమల నుాంచి తూరుపు 
కనుమల వరకు ఉన్న మాంద తెలుగును మాటాలాడటాని్న గమనిాంచటాం వలలానే ఆాంగేలాయులు 
అల్ చేశారు.

అయితే కొాంత మాంద తెలుగు వారి కనా్న హిాందీ వారు ఎకుకువ ఉనా్నరు కదా అని 
అనుకోవచు్చ. కాని ఇకకుడ ఒక మాందలను (విషయాని్న) మనాం గురు్తకు తెచు్చకోవాల్. 
గాాంధీ గారు రాజకీయాలలోకి వచా్చక, ఆాంగేలాయులను వెళళామని పిలుపు ఇచా్చక, వారి 
నుడిని మాత్రాం ఎాందుకు ఉాంచుకోవాల్ అన్న అడక (ప్రశ్న) వచి్చాంద. అపపుటకే 
ఉత్తరాదలో ఉన్న ఎన్్న నుడులను (బ్రజ భాష, ఖడీబోల్, కన్్నజి, అవధి, భోజపురి, 
బుాందేల్, బఘేల్, మాళవి, నిమడి, గోాండి, కట్లా, భిల్, హరాయూనీ్వ, దున్దరి, బాంగారు, 
జాట్, రాజసా్థని, ఛతీ్తస్ గరి, మారా్వరీ, జైపురి, మైధిల్, బ్రజ భాష, భోజపురి, మేవాడి, 
హరౌతి, కిషనిగురి, కుమావని, గరా్వలీ, జోహార్, గోరాఖులీ, దోతాయూల్, థారు, బక్ష, భాబార్, 
అాంగిక, బజిజాక, ఖడీపాయి, మాగహి, సాంతాల్, మాండారి, హ, ఖన, భుమిజా, కురా్మల్, 
ఒరాన్, కోర్వ, పహారియా, నాగపురి, సాద్, ఖోర్త ల్ాంట మఖయూమైనవే కాక ఎన్్న ఇతర 
నుడులను) చాంపేసి ఒకే నుడిని తీస్క రావాలని హిాందీని పైకి తీస్క వచి్చ అాందరి 
నెతి్తన రుదు్దతునా్నరు. ఇపపుటకీ బీహార్ ఉత్తరాన ఉాండే ఒక రైతును, దక్షిణాన ఉాండే ఒక 
రైతు దగగురకు తీస్కొని వెళ్్త, ఇద్దరూ వేరే నుడి వాడితో మాటాడినట్లా తలపోసా్తరు. తల్లా 
నుడిగ మాటల్డే నుడులను లెకేకుసే్త ఇపపుటకి తెలుగే మాందుాంట్ాంద.

1965 లో దక్షిణాదన హిాందీ వయూతిరేక ఉదయూమాం బాగా ఊపులో ఉన్నపుడు, మరి 
హిాందీకి బదులు ఏ భాషను అనుసాంధాన భాషగా ఉాంచాల్ అన్న చర్చ వచి్చాంద. అపుపుడు 
ఎాం. పి. గా ఉన్న అనా్నదురై, పారలామెాంట్ లో మాటాలాడుతూ ‘తెలుగే దేశానికి సరి అయిన 
అనుసాంధాన భాష’ అని చెపపుడాని్న మనాం గురి్తాంచాల్.

4. మన దేశంల్ ఇతర భాషల కన్న తెలుగు భాషే పాతది.
చీఫ్ సెక్రటరీగా పని చేసిన ఐ ఎ ఎస్ అధికారి, తమిళ్డు అయిన కాశీ పాాండయూన్ 

ఎాంతో పరిశీల్ాంచి చెపిపున మాట ఇద. మద్రాస్ లోని ఆరె్కువ్స్ లో ఎాంతోకాలాం పని చేసి 
చాల పరిశోధన చేసిన తమిళ్డు, స్బ్రహ్మణయూాం మలయాాండి కూడ ఇదే అభిప్రాయాని్న 
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వెల్బుచా్చడు.

ఈ నాలుగు వాందల ఏాండలాలో, లోకాంలో ఎకుకువ పేరు పాందన నలుగురిలో ఒక 
భాషా శాస్త్రజుఞాడు అయిన స్నీత్ కుమార్ చటరీజా తెలుగు మాత్రమే భారత దేశాంలో అతి 
పురాతన భాష అని ఎపుపుడో తేల్్చ చెపాపుడు. తెలుగు నుడిలోనే చాల పాతవైన రాతి 
చెకికుాంపులు దొరికాయి.

అయినా చాల మాందకి తమిళమే పాత నుడి అన్న అభిప్రాయాం వుాంద. దీనికి సాంగ 
సాహితాయూని్న మాత్రమే సాకుగ చూపిసా్తరు. ఆ సాహితయూాం మూల ద్రావిడ భాషలో 
ఉాండడాని్న మనాం మరి్చపోతునా్నమ. తమిళాంలో డిగ్రీ చేసిన చదువరి కూడ ఆ 
సాహితాయూని్న అర్ధాం చేస్కోలేడు అన్న మాందల(విషయాం)ను మనాం ఇకకుడ 
గురు్తాంచుకోవాల్. ఆ సాహితయూాంలో తెలుగు రైతుల వయూవసాయాం, పాంటలు, తెలుగు 
సాంస్కురుతి, అలవాట్లా, పాటలే ఉాంటాయి. కాకపోతే, సాంస్కురుతాం మీద మోజుతో 
మనాం సాంగ సాహితయూాం మనద కాదనా్నాం. తమిళ్లు తమద అని చెపుపుకొని తదా్వర 
తమదే పాత నుడి అని చెపుపుకొాంట్నా్నరు.

తెలుగు కూడ ద్రావిడ భాషే. కాని మిగిల్న వాట కన్న ద్విడాం నుాండి తెలుగు 
మాందు బయటకు వచి్చాంద. తదుపరి తమిళాం ఇాంకా తరువాత మిగిల్న నుడులు 
బయటకు వచా్చయి.

తెలుగు రాజులైన శాతవాహనుల నాటకే రోమ్ తో వాయూపార సాంబాంధాలు ఉాండేవి.

5. తెలుగు అజంత మాటలను కల్గి ఉండటమే కాదు. దాదాపు అని్న 
హలులిల చివర అచు్చ ఉంట్ంది.

అజాంత మాటల వలన వినడానికి ఇాంపుగ ఉాంట్ాందని ఇాంతకు మనుపే మనాం 
చూశాాం. ఇాంకా అదనాంగ, తెలుగు మాటలోని ప్రతి హలులా తరువాత అచు్చ ఉాంట్ాంద 
అన్నద ఇపుపుడు మనాం గమనిాంచాల్. ఇకకుడ కొని్న తెలుగు మాటలను చూడాండి: తల, 
కలత, ఇట్క, పులుపు, ఎరుపు, చెడు వగైరా; అాంటే తెలుగులో ఒక హలులా తరువాత 
మరో హలులా, నడుమ అచు్చ లేకుాండ, దాదాపుగ రాదు. ఇపుపుడు ర వతు్తతో కొని్న హలులాలు 
వస్్తనా్నయి.

కాని తెలుగులో ద్వతా్వక్షరాలు ఉాండొచు్చ, సాంయుకా్తక్షరాలు మాత్రాం ఉాండవు. 
అన్న, అమ్మ, చెల్లా ల్ాంట మాటలోలా ద్వతా్వక్షరాలు ఉనా్నయి. స్త్రీ, గ్హాం, కులాప్తత, సే్టషన్, 
ఖరు్చ ల్ాంట మాటలోలా ఒక హలులా తరువాత మరో హలులా కనపడే ధోరణ్ని గమనిాంచాండి. 
అవి తెలుగు మాటలు కావు మరి.

తెలుగులో మాటల్డుతుాండిన ఇద్దరు మనుషుయూలను విని రవీాంద్ నాథ టాగోర్ 
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‘వారు మాటల్డుతునా్నరా, పాడుతునా్నరా’అని అనా్నడట. అదీ తెలుగు గొపపుతనాం. 
ప్రతి హలులాకు తరువాత అచు్చ రావడాం వలలానే ఇల్ తెలుగు, వినడానికి, నేల మీద అని్న 
నుడుల కన్న బాగుాంట్ాందన్న మాట.

6. తెలుగు రాత (ల్పి) అని్న రాతల కన్న గొప్పది.
తెలుగులో మాత్రమె రాసిాంద చదువుతారు, చదవిాంద రాసా్తరు. ఏ మాత్రాం తెలుగు 

వాసన లేని ఒక ఎసికుమో దగగురకు మనాం పోయి ఓ పద రోజులు పాట్పడి, తెలుగు 
భాషను నేరపుకుాండా తెలుగు రాతను మాత్రమె, నేరాపుమ అనుకోాండి. ఇక అతనికి 
ఈనాడు దన పత్రికను ఇచి్చ చదవమాంటే, మీరూ నేన్ చదవినటే్ట చదువుతాడు. 
విషయాం తెల్యక పోయినా అతను అల్ చదవగలగడాని్న ఇకకుడ మనాం గమనిాంచాల్.

మా ఊరిలో ఒక పిలలావానికి నేను ఆాంగలాాం అకకురాలను నేరిపు, boy అని రాసే్త, బ్ ఓ 
వై అని చదువుతాడు గాని బోయ్ అని చదువడు. ఉరూ్ద కూడ యురోపియన్ భాషల ల్గే 
ఉాంట్ాంద. బె, అల్ఫ్, తే అని రాసి బాత్ అని చదువుతారు. తమిళాం పరిసి్థతి ఇాంకా 
ఘోరాం. దాని రాత సరిగ పరగలేదు. చ, ఛ, జ, ఝ ( చాప, జారు లలో వాడే చ, జ లను 
కూడ కలుపుకొాంటే) ల్ాంట ఆరు చపుపుళళాను చూపడానికి ఒకే అకకురాం ఉాంట్ాంద. 
అాంటే కాాంతి అని రాసి ఉనా్న అకకుడి సాందరా్భని్న బట్ట గాాంధి అని చదువుకోవలసి 
ఉాంట్ాంద.

ఈ మాందలలో సాంస్కురుతాం కూడ తెలుగు మాందు దగదుడుపే. దేవనాగరి 
రాతలో ‘పడ-పేడ’, మెడ-మేడ, లెట్-లేట్, మెట్-మేట్, సెల్-సేల్, ట్ల్-టేల్, నెల-
నేల ల్ాంట పదాలను వేరుగ రాయలేమ. ఆ రాతలో ఎ, ఏ లకు మారుగా ఒకే అకకురాం 
వుాండటాం వలలానే ఇదాంతా. అల్నే ఒ-ఓ ల మారుగా ఒకే అచ్చరాం (రమణుడు- కావయూ 
కాంత గణపతి మని) ఉాంట్ాంద. అాందుకని కోడి-కొడి లను వేరుగ రాయలేమ. తొల్-
తోల్, తొడ -తోడ, దొర-దోర లను కూడ ఒకే ల్గ రాసా్తరు. చల్ లోని చ పలుకును, 
జారి లోని జ పలుకును కూడ సాంస్కురుతాంలో రాయలేమ. కల-కళ ల తేడాను కూడ 
చూపిాంచలేమ.

ఏదైన సరిగ వుాంటే, సరి గురు్త ( )ను పట్టటాం చూసా్తాం. అల్ తెలుగులో చాల 
అక్షరాలకు సరి గురు్త ఉన్నద. క, గ, చ, డ, త, ద, న, ప, మ, య, ర, వ, శ, ష, స, 
హ,ళ, క్ష అకకురాలను చూడాండి. తలకు తలపాగ ఎాంత అాందమో, అకకురాలకు తలకట్్ట 
అాంత అాందాం.

ఈ తలకట్్ట ప్రయత్నాం కన్నడాంలో మాత్రాం కొాంత జరిగిాంద. కాని దానిని సగానికి 
నరికేశారు. తెలుగు అకకురాలు మాత్రమె గర్వాంగ, తల ఎతు్తకొని తలకట్్టతో నిలబడి 
ఉాంటాయి.
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7. తెలుగు నేరు్చకొన్నవారే ఇతర నుడులల్ను సరిగా మాటాలిడ గలరు.
ఇకకుడ ఓ చిన్నకత: సా్వతాంత్రాం ఇాంకా రాని నాళళాలోలా, ఒకసారి గాాంధిగారు 

మధిరకు (ఖమ్మాం జిల్లాలో నేను పుట్టన తాలూక) వచా్చరు. ఆనాడు మధిర మాందతో 
ఆయన మాటాలాడుతున్న బమ్మ కూడ ఒకట మా దగగుర ఉన్నద. ఒక పిలలావాడు మర్కడిని 
‘శాంకర రావూ’ అని పిలవడాని్న విని ఆయన చాల మచ్చటపడాడిరు. ‘మీ పిలలాలు అాంత 
చకకుగ ఎల్ మాటాలాడతారు?’ అని అడిగారు. సరే, మన వారు చెపాపురనుకోాండి; ‘ మా 
పాంతుళ్ళా పిలలాలను చాంపుక తిాంటారు. చిన్నపపుట నుాంచే పలకడాంలో చాల పట్్టదలగా 
ఉాంటారు. ఒకటవ తరగతిలోనే విష్వకేస్నుడు, ధృతరాషు్రాడు ల్ాంట మాటలను, గోడ 
కురీ్చ వేయిాంచి మరీ నేరుపుతారు’.

ఇాంతకీ అసలు సాంగతి: స, శ, ష లను తెలుగు వారు, మాత్రమె సరిగా పలుకుతారు. 
బెాంగాలీలు మూటని ష ల్గే, ఒరియా వారు మూటని స ల్గే, అసాస్మీలు మూటని హ 
ల్గ పలుకుతారు. ఎకుకువ మాంద ఉత్తరాద వారు ‘స’ ను ‘స’ ల్గే పల్కినా శ, ష లను 
మాత్రాం ష ల్గే పలుకుతారు. శాంకర్ ను షాంకర్ అని, ప్రదేశ్ ను ప్రదేష్ అని, శిశిర్ ను 
షషర్ అని పలకడాని్న మనాం చూస్్తనే వుాంటాాం. తమిళ్లు శ, ష, స, చ లు నాల్గుాంటని 
స ల్గ పలుకుతారు. కన్నడిగులకు పాంట (దాంత) చ, జ లు పలుకవు. పాంట చ, జ 
లను తెలుగు వారు, మరాఠీలు మట్్టకే పలుకగలరు. మరే ఇతర నుడిలో లేనని్న 
చపుపుడులను తెలుగు రాతలో రాయగలమ. అాందుకనే ఏ భాష మాటలనైనా తెలుగు 
వారు చకకుగా అనగలరు.

8. సంగీతానికి తెలుగే అనువైన నుడి.
ఇాంతకు మనుపు మనాం చూసినట్లాగ, అచు్చలు ఎకుకువగ వుాండటాం వలలా, 

మాటాలాడినపుపుడు వీనులకు విాందుగ ఉాండటమే కాక, పాడటానికి కూడ చాల వీలైనద 
తెలుగు.

మలబారులోని మలపుపురాంలో మోహిని అనే మలయాళాం అమా్మయి గాని, మదురై 
లోని తమిళ మీనాక్షిగాని, మాంగళూరులోని కన్నడాం అమా్మయి మాధురిగాని, 
మాంగళగిరి లోని తెలుగు మహాలక్ష్మిగాని ‘సాంగీతాం నేరు్చకొని మొదట కచేరి 
(అరాంగేట్ాం) ఇస్్తనా్నను’ అని పిల్సే్త వెళళాన వారు మాందుగ తాయూగరాజ సా్వమి 
తెలుగులో రాసిన ‘పాంచ రతా్నలు’ పాడాల్ అని కోరుకొాంటారు. అల్ పాడలేకపోతే 
‘మరల ఒక ఆరు నెలలు నేరు్చకొని పిలువు అమా్మ’ అని వెళలా పోతారు. 600 ఏాండలా 
నుాంచి అాంటే అన్నమయయూ, క్షేత్రయయూల నుాంచి సవ్వడి (సాంగీతాం) అాంటే తెలుగే. మీరు 
చాల లోపల్ కరాణిటకకు వెళలా, ద్మ్మరి కళ్కారుడిని ఒక పాట పాడమాంటే తెలుగు 
పాటను ఎతు్తకొాంటాడు. అతనికి తెలుగు రాదు. ఎాందుకు అల్ పాడుతునా్నవు అాంటే 
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‘పాట అాంటే తెలుగు పాటే కదాండీ’ అాంటాడు అమాయకాంగా. తమిళనాడు లోని 90% 
దేశ ద్మ్మరులు (ఆ సాంచారులే జానపదాలు పాడుతుాంటారు) తెలుగు వారే.

జులై 25, 2002 నాడు రాష్టపతిగ ప్రమాణ సీ్వకారాం చేసిన తరువాత తన మొదట 
ప్రసాంగాని్న ‘ఎాందరో మహానుభావులు అాందరికి వాందనమలు’ అాంటూ గొపపు 
మాత్రుభాషా ప్రేమికులు మౌల్నా అబు్దల్ కల్ాం గారు మొదలెటా్టరు. (ఐకయూ రాజయూ 
సమితిలో కూడ తిరుకుకురళ్ లోని కొని్న మాంచి వాకాయూలతో ఆయన మాటల్డటాం 
మొదలెటా్టరు.)

ఎకుకువగా హలులాతో మగిసే మాటలు ఉాంటాయి కాబట్ట, వేరే భాషలలోని మాటలు, 
పాట పాడటానికి, తెలుగు మాటలల్ వీలుగా వుాండవు. లాండన్ అని పల్కాక రాగాం 
తీయడాం మొదలు పడితే ఆ పాటగాడిని పిచా్చస్పత్రికి తరల్సా్తరు. హిాందీలో కూడ 
కల్, తుమ్, ఘర్, హమ్, పర్, బాత్ ల్ాంట మాటల తరువాత రాగాం తీయడాం కుదరదు. 
తమిళాంలోన్ రామన్, తమిళ్, నాన్, మరుగన్, సెాందల్ అనా్నక రాగాం తీయడాం 
కుదరదు.

9. తెలుగుల్ మాత్మె పదా్యలున్్నయి.
ఇల్ అని పేర్ాందన పాటగాడు, బాల స్బ్రహ్మణయూాం గారు అన్నపుపుడు నేను కూడ 

మొదట్లా నమ్మలేకపోయాను. పదాయూలు తెలుగుకు మాత్రమె చెాందనవి. ఈ మాటలు 
మీకు అచె్చరువును కల్గిసా్తయి. హిాందీలో, ఆాంగలాాంలో కూడ పదాయూలు ఉాంటాయి.కదా 
అని మీరు అడగవచు్చ. కాని ఆ నుడులోలా పదాయూలు వుాండవు అనే నేను అాంటాను. మీకు 
అకకుడ కనిపిాంచే పదాయూలు ల్ాంటవి, నిజాంగ వచనాలే. కాకపోతే మాటలను కాస్త అట్ 
ఇట్ మారుసా్తరు. మనల్గ గణ విభజన ఉాండదు. తెలుగులో ఒక రకాం పదాయూని్న, 
(కాందాం అనుకోాండి) ఎవరు ఎపుపుడు రాసినా, ఏ పాదాంలోని ఒక సా్థనాని్న చూసినా, 
ఎలలాపుపుడు గురువుగా గాని లఘువుగా గాని ఉాంట్ాంద. అాంతే గాని ఒక కవి ఒక 
సా్థనాంలో లఘువును, మరో కవి అదే సా్థనాంలో గురువును పట్టటాం జరుగదు. కులాప్తాంగ 
చెపాపులాంట్ తెలుగులో పదాయూలకు గణ విభజన వుాంట్ాంద. ఇాంగిలాష్, హిాందీ, జర్మని, 
చైనీస్ ల్ాంట భాషలకు అల్ ఉాండదు. సాంస్కురుతాంలో గణ విభజన వుాంట్ాంద గాని 
యతి, ప్రాసలు వుాండవు. మిగిల్న అని్న నుడుల కన్న తెలుగుకు దగగురగా కన్నడాం 
వుాంట్ాంద. అాందులో కూడ గణ విభజన, ప్రాసలే ఉాంటాయి.గాని యతి ఉాండదు. 
సలక్షణాంగా గణ విభజన, యతి, ప్రాసలతో తెలుగులో మాత్రమె పదాయూలుాంటాయి.

(రాజాజీ ఒకసారి మాటాలాడుతూ తెలుగులోని ఒక మాాండల్కమే కన్నడాం అాంటాడు. 
కన్నడ నుడి మొదట కవులాందరు తెలుగు వారే. పాంప, పన్న, రన్న (కన్నడ కవిత్రయాం) 
నుాంచి ఇపుపుడు మైస్రు విశ్వ విదాయూలయాంలో జానపదుల మీద కన్నడాంలో గొపపు 
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పరిశోధనలు చేసిన ర వ స స్ాందరాం గారి వరకు తెనుగులు కావడాని్న మీరు 
గమనిాంచాండి. ఇపుపుడు కూడ కన్నడాంలో గొపపు రచనలు చేస్్తన్న వారిలో ఎాందరో 
తెలుగు వారునా్నరు.)

అాందువలలా శతకాల ప్రక్య తెలుగు నుడి గొపపుతనాం. ఒక శతకాం అాంటే ఎకుకువగ 
ఒకే ఛాందస్స్ కల్గిన, ఒకే కవి రాసిన 107 కన్న ఎకుకువ ఉన్నపదాయూల గుాంపు అన్నమాట. 
పైగా ఒకే విషయాని్న అవి నొకికు చెపుతుాంటాయి. భాసకుర శతకాంలో భాసకురుని గురిాంచే 
వుాంట్ాంద. కుమారీ శతకాంలో ఒక అమా్మయి పుట్టాంట్లా, బడిలో, బయట ప్రపాంచాంలో, 
పాండిలా అయాయూక అత్త గారిాంట్లా పరిసి్థతులు ఎల్ ఉాంటాయి, ఎల్ మెలగాల్ అన్న 
విషయాలను ఎతి్త చూపుతారు. వేమన శతకాంలో ఇాంగిత జాఞానాం తెల్య జేసా్తరు.

శతకాల వలలా ఒనగూరే ల్భాలను ఇాంతకు మాందే చూశాాం.

10. అషాటువధాన ప్రక్రియ తెలుగుకే సంతం.
అషా్టవధానాంలో ఒక కవి ఒకే సారి 8 విషయాలపై చూపు పడతాడు. అవి ౧. 

పురాణ పారాయణాం ౨. వయూసా్తక్షరి ౩. ఆశువు ౪. సమసాయూపూరణాం ౫. సదోయూవరణిన ౬ 
అప్రస్్తత ప్రసాంగాం ౭. నిషదా్ధక్షరి ౮. దత్తపద. వీటలో కొాంత మాంద కొని్న మారుపులు 
చేస్్తాంటారు. ఎాంత వినా్న కనీసాం ఒకకుసారైనా అషా్టవధానాని్న చూసే్త తపపు ఈ 
గొపపుతనాని్న మనాం తెలుస్కోలేమ. నిషదా్ధక్షరి ప్రక్యలో అవధాని ఒక పదయూాంలోని 
ఒక అకకురాని్న చెపాపుక, అడగరి సాందరా్భని్న బట్ట తరువాత ఫల్ని అకకురాం రాకూడదు 
అని చెపా్తడు. ఆ అకకురాని్న వదలేసి, వేరే ఒక అకకురాని్న తీస్కొని అవధాని పదాయూని్న 
సాగిాంచాల్.

అప్రస్్తత ప్రసాంగాంలో పాండితుని తెల్వి, సమయస్ఫూరి్త, చెణుకుతనాం బైటకు 
వసా్తయి. 1970లోలా మేడసాని మోహన్ గారు ఒకసారి ఖమ్మాం జిల్లాలోని మధిర 
తాలూకాకు వచా్చరు. అవధానాం చూదా్దమని నేను అకకుడకు వెళ్ళాను. అడగరులు 
తకుకువ అయినాందున నను్న కూడ ఒక అడగరిగా కూరో్చమనా్నరు. ‘నాకు తెలుగు నుడి 
గురిాంచి అాంతగా తెల్యదు’ అనా్నను. ‘అవసరాం లేదు. అవధాని ఏదైనా తీవ్ర 
ఆలోచనలో ఉన్నపుపుడు ఏదో సాందర్భాం లేని ఒక ప్రశ్నను అడుగుతూ ఉాండు’ అనా్నరు. 
ఇకకుడ విషయాం ఏమిటాంటే, అవధాని అట్వాంట వాయూఖయూలను కూడ పట్టాంచుకోకుాండా 
ఉాండ కూడదు. పైగ దానిపై కూడ చతురతతో వాయూఖ్యూనిాంచాల్స్ాందే. ఇక, చాల పద్ద 
ఆలోచనలో మేడసాని గారు పడడిపుపుడు నేను అాందుకునా్నను; ‘మేడసాని గారి మేడలో 
సాని ఎపుపుడు దూరిాందాండి?' ఆయన గారు తడుమకొనకుాండా అనా్నరు; ‘అలలా అలలాసాని 
వారి నాట నుాంచీ ఆ అలవాట్ అల్నే ఉాందాండి’
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ఈ ప్రక్య వేరే నుడులోలా లేదు. సాంస్కురుతాంలో కొాంత చేశారు కాని ఆ చేసిన 
వారు కూడ తెలుగు వారే. తెలుగులో చేసిన తరువాతే అకకుడ చేశారు.

11. పద్య న్టకాల, పద్య రాగాల సంప్రదాయం తెలుగు వారిదే.
మా ఊరు వెళతే, సాయాంత్రాం అయేయూసరికి, పోగుఅయిన్ళళాలో మా తమ్మడొకడు 

‘అన్నయాయూ, ఒకట విసరనా’ అాంటాడు. ‘సరే’ అాంటే భీాంపల్స రాగాంలోన్, కల్యూణ్ 
రాగాంలోన్ కమ్మగా ఒక పదాయూని్న పాడతాడు అన్నమాట. వాడికి చదువు కూడ రాదు. 
కాని వాడు పదాయూని్న పాడుతుాంటే మనాం మైమరచి పోవాల్స్ాందే. అట్వాంట వాళ్ళా చాల 
మాంద ఉనా్నరు మా ఊళ్ళా.

మా చిన్నతనాంలో 10 కిలోమీటరలా దూరాంలో నాటకాం ఉనా్న చీకటలో 
నడుచుకుాంటూ అాంత దవు్వ వెళలా, డబుబెలు బెట్ట టకెట్ కొనుకొకుని మరీ చూసేవాళళాాం. 
అబూబెరి, రఘురామయయూ, ఆాంజనేయ రాజు, డేవిడ్ ల్ాంట వారి పదయూరాగాలు తెలుగు 
తల్లాకే సొాంతాం. ఇతర భాషలోలా పదాయూలే లేవు కాబట్ట ఆ పదాయూల్్న పాడే సాంప్రదాయాం కూడ 
వారికి లేదు.

12. తెలుగుల్ మాత్మె పదా్యలను, వాకా్యలను ఒకే హలులి చప్పుడుతో 
రాయగలరు.

ఈ క్ాంద వాకాయూలను చూడాండి:

౧. కాకీక కాకీకే కాక కేకీకా? కేకమ అాంటే నెమల్. ‘కాకి ఈక, కాకి ఈకే కాక 
నెమల్ ఈక అవుతుాందా’ అని దీని తెలలాాం(అర్థాం). చిన్నపపుడు నెమల్ ఈకలను 
అపురూపాంగా వయయూల పుటల నడుమ పట్్టకునే వాళళాాం.

౨. కాకీక కాకికే కోక కాక కేకికా?

౩. ఇద్దరు న్నె వాయూపారాం చేస్్తనా్నరు. నానని (తడిసి చెడిపోని) నువు్వలతో న్నె 
చేసే్త మాంచిదని అనుకుాంటారు. అాందులో ఒకడు మర్కడితో ఇల్ అాంట్నా్నడు:

నానీ! నీ నానని న్నె నీ న్నే. నా నానిన న్నె నా న్నే. నేను నిన్న నీ నానని 
న్నెను నా న్నని, నా నానిన న్నెను నీ న్నని నేననా్నని, నీ నాన్న నిన్న 
ననె్ననె్నన్ననా్న నేననా్ననా నానా్న? నీ నాన్న నన్ననినా నేను నీ నాన్నననను, నిన్ననను.

ఇల్ ఒకే చపుపుడుతో తెలుగులో పదాయూలే రాసిన గొపపు వారునా్నరు.

ఇట్వాంట అాందాని్న మరే నుడిలోను మీరు చూడలేరు.

తమిళాంలో ఒకే అకకురాంతో రెాండు వాకాయూలు రాశారు కాని రెాండు వేరు చపుపుళళాతో 
వాటని పలకాల్.
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13. పదా్యల్లి వింతలు 
ప్రతి పదయూాంలో, కొాంతమాంద రచయితలు మాందే స్చిాంచినట్లాగా, వారి పేరులోని 

మొదట అకకురాం మొదట పాదాంలో ఒక చోట, రెాండవ అకకురాం రెాండవ పాదాంలో ఒక 
చోట, అల్నే మిగిల్న పాదాలలో కూడ మిగిల్న అకకురాలు వచే్చట్లా రాసా్తరు. వారి ప్రతి 
పదయూాంలోను ఇక అల్గె వుాంట్ాంద. అాంటే, ఆ పదాయూని్న ఫల్న కవి రాశాడని, ఒక 
డిజైనర్ పదయూాంగ మనాం చూడవచు్చ.

కొాంత మాంద మాందే చెపిపున సా్థనాలను బట్ట, ఆ పదయూాం ఏ తేదన రాయబడిాందో 
తెలుస్కోవచు్చ; ఆ సా్థనాలోలా తేదీలు వసా్తయి అన్న మాట.

కొని్న పదాయూలలో మాందే స్చిాంచిన తీరుగా ఒక అకకురాం తరువాత ఒక అకకురాని్న 
(లేక రెాండు అకకురాల్్న) తీసేసి చదవితే వేరే తెలలాాం (అర్థాం) వచే్చట్లా, రాశారు. 
రహసాయూలను చేర వేయడానికి ఈ పద్ధతి పనికి వస్్తాంద.

కొని్న పదాయూలలో పాదాలను వెనుక నుాంచి మాందుకు చదవినా అాంతే ఉాండేట్లా 
రాశారు. కొాంతమాంద మొత్తాం పదాయూని్న వెనుక నుాంచి మాందుకు చదవినా అదే పదయూాం 
ఉాండేట్లా రాశారు. వికటకవి, కలక ల్ాంట palindromes ల్గ, మొత్తాం పదయూాం గాని 
లేక మొత్తాం పదయూాం లోని పాదాలనీ్న గాని ఉాంటాయన్నమాట.

ఈ మధయూన నాకు చిాంతా రామకృషాణిరావు అనే ఒక గొపపు నేస్తాం దొరికాడు. దాని్న 
నా అదృష్టాంగా అనుకొాంటాను. ఆయన చిత్ర కవిత్వాంలో దట్ట. బాంధ కవిత్వాంలోన్ 
అాందె వేసిన చేయి. అదీ గాక ఒక పదయూాంలోనే 10 పదాయూలు రాయగల మేట రాతరి. ఒక 
ఛాందోబద్ధమైన సీసాంలోనే కొాంత మాందు భాగానీ్న కొాంత వెనుక భాగానీ్న తీసివేసే్త 
మనకు నడుమ ఒక ఆటవెలద లేక తేటగీతి లేక కాందమో మిగిల్ ఉాంట్ాందన్నమాట. 
ఒక సాందర్భాంలో నేను చిాంతా గారిని పగుడుతుాంటే, దా్వనా శాస్త్రి గారు నాకొక గొపపు 
విషయాని్న తెల్య జేసారు. ‘ఎపుపుడో మన తెలుగు వాడు ఒక పదయూాంలో 50 కన్న ఎకుకువ 
పదాయూలు ఉాండేట్లా రాశాడు’ అని చెపాపురు. ఇక చిత్ర, బాంధ పదాయూల తీరులు కోకొలలాలు.

ఇని్న చిత్ర విచిత్రాలను వేరే నుడులోలా ఊహిాంచనైనా ఊహిాంచ లేమ.

14. తెలుగు తల్లి మెడల్ చతుర్వ్యరిథి కావా్యల దండలున్్నయి.
రాఘవ పాాండవీయమ అను ఒక తెలుగు కావాయూని్న తీస్కొని ఒక పాండితుడు 

అాందులోని ప్రతి పదయూాం లేక వచనమలోని ప్రతి మాటకు అర్థాం చెపుపుతూ రామాయణ 
కథను వినిపిసా్తడు. అదే పుస్తకాని్న మర్క పాండితుడు తీస్కొని అాందులోని ప్రతి పదయూాం 
లేక వచనాం లోని ప్రతి మాటకు అర్థాం చెపుపుతూ భారత కథను చెపేపుసా్తడు. ఒక వాకాయూని్న 
రెాండు అరా్థలు వచే్చట్లా రాయడమే ఇబబెాంద అనుకొాంటే ఒక కావాయూని్న మొత్తాంగా అల్ 
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రాయటాం ఎాంత గొపపుతనమో చూడాండి. అట్వాంట కావాయూని్న ద్వ్యరి్థ కావయూాం అాంటారు. 
తెలుగులో త్రయూరి్థ కావాయూలు (మూడు అరా్థలు వచే్చ వయయూలు) కూడ ఉనా్నయి.

ఒకసారి మధిర నుాంచి భాగయూనగరాంవరకు కవితాప్రసాద్ గారితో కారులో 
వచా్చను. అపుపుడు తెలుగు యొకకు ఈ గొపపుదనాం గురిాంచి నేను చెపుపుతుాంటే ఆయన 
అనా్నరు, ‘తెలుగులో చతుర్వ్యరి్థ (నాలుగు అరా్థలు వచే్చ వయయూ) కావాయూలు కూడ 
ఉనా్నయి.’

వెాంబడే నేను అనా్నను, ‘ఉనా్నయి అాంట్నా్నరు కాని ప్రతులు దొరకటాం లేదు.’ 

ఆయన అాందుకొని ‘అల్ ఎవరైనా అాంటే నా దగగురకు పట్్టకొని రాండి. నా 
దగగురుాంద. చూపిసా్తను.’ ఆ వయయూను రాసిన కవిని గురిాంచి కూడ కొని్న వయూకి్తగతమైన 
విషయాలను చెపిపు తెలుగులో ఆయనకున్న ఆసకి్తని, పరిజాఞానాని్న చెపపుకనే చెపాపురు.

కనీసాం ఒక కథను రెాండు అరా్థలు వచే్చట్లాగా మరో భాషలో ఎవరైన రాశారేమో 
చూడాండి. అల్ చూడలేరు. అదీ తెలుగు నుడి గొపపుతనాం.

15. క్రీస్తేకు ముందు 2000 ఏండలి న్టికే మనిషి తన జీవితంల్ వాడటానికి 
సరిపోనుగా పూరితేగా పెరిగిన నుడి తెలుగు.

 ఇపుపుడు చాల శాసా్రేలు పరిగాయి. మనాం నాప సనా్నస్లాం, ఏ మాత్రాం 
సా్వభిమానాం లేని వెధవలుగా తయారు అయాయూాం గాబట్ట ఇపపుట అవసరాలకు సరిపోను 
మనాం తెలుగులో మాటలు పుట్టాంచుకోలేదు. కాని 3000 ఏాండలా క్ాంద నాటకే 
కుట్ాంబపు, సాంఘపు అవసరాలకు తగగుట్లాగా, మరే నుడి కన్న గొపపుగా తెలుగు 
పరిగిాంద.

‘నీవు నీ నాన్నకు ఎన్నవ కొడుకువు?’ అనే ఈ వాకాయూని్న హిాందీ, ఇాంగిలాష్, 
సాంస్కురుతాంలలో అని చూడాండి. చాల దగగురకు వచే్చట్లా ‘What is your serial 
number in the list of sons maintained by your father?’ అని మాత్రమె 
అనగలరేమో.

మేమ, మనమ అన్న మాటలకు తేడా ఉాందగదా. మేమ ఊరికి వెళ్్తనా్నమ 
అనా్న మనాం ఊరికి వెళ్్తనా్నాం అనా్న ఒకే తెలలాాం కాదు. మీరు ఈ తేడాను హిాందీ, 
ఇాంగిలాష్, కన్నడ నుడులోలా పల్కిాంచలేరు. అసలు హిాందీ, ఆాంగలా, సాంస్కురుత నుడులోలా 
అన్నకు తమ్మడుకు తేడా లేదు. ఎలడిర్ బ్రదర్, బడా భాయ్ అనొచు్చగా అాంటే పపుపులో 
కాలేసినటేలా. అపుపుడు చిన్నన్నను పద్ద తమ్మడును ఏమాంటారు? వాస్తవ పరిసి్థతి ఏమిటాంటే 
ఆ నుడులోలా ఆ మాటలు లేవు. సాంస్కురుతాంలో అగ్జుడు అాంటారు కాని అద ఒక విడి 
మాట కాదు. ‘మాందు పుట్టన వాడు’ అని తెలలాాం. సాంస్కురుతాంలో అన్నకు తమ్మడుకు 
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కల్పి కూడ ఒక మాట లేదు. సోదరుడు, సహదరుడు అని అాంటారు కాని అవి విడి 
మాటలు కావు. తోడ పుట్టన వాడు అని చెపిపునట్లా లెకకు. తెలుగులో పిని్న, పద్దమ్మ (పద 
నాన్న పాండలాాం), ఆమ్మ (అమ్మ అకకు) అత్త, మేనత్త, నాన్న అకకుగ ఉాండే బాపపు, ఎకకుడో 
దూరాంగా వుాండి చూసే వేల్డిసిన మేనత్త, ఇాంకా దూరాంగ ఉాండే రెాండు వేళ్ళా విడిచిన 
మేనత్తలు అాందరినీ కల్పి గుాండుగుత్తగ ఆాంగలాాంలో ఆాంటీ అాంటారు. ఇాంత చకకుని 
తెలుగును వదలేసి ఆాంగలాాం వెాంబడి పడాడిాం కాబటే్ట పిలలాలకు ఇాంట వారిపై సమగ్మైన 
హారి్దకమైన అనుభూతి కలగడాం లేదు. మా మనవడు ఒకనాడు వాకిల్ నుాంచి వస్్త 
‘అాంకుల్ వెళలా పయాయూడు’ అాంటే ఎవరా అని బయటకు వచి్చ చూసె్త వెళలా పోతున్న 
బ్చ్చగాడు కనపడాడిడు. లోపలకు వచా్చక ‘పనిమనిష ఆాంటీ వచి్చాంద’ అని అాంట్నా్నడు 
వాడు.

వరుస చూడాండి: జేజి, తాత, తాండ్రి, కొడుకు, మనవడు, మని మనవడు, అని 
మనవడు! ఈ చుట్టరికాల గురిాంచి ఒక సారి మాటాలాడుతుాంటే, మిత్రులు నరసయయూ గారు 
‘తెలుగులో చుట్టరికాలను తెల్యజేయడానికి ౧౬౦ కి పైగా మాటలు ఉనా్నయి. మరే 
నుడిలో అని్న లేవు పో.’ అని అనా్నరు.

హిాందీలో నిన్న, రేపులను కూడ కల్ అనే అాంటారు. సాంస్కురుతాంలో ఒకట తకుకువ 
వాంద అాంటారు, తొాంబై తొమి్మద అని అనటాం కుదరదు. అాంకెలను వాంకర టాంకరగా 
పలుకుతారు. పదహేను లక్షల తొాంబై ఎనిమిద వేల మూడు వాందల ఇరవై నాలుగు అని 
సాంస్కురుతాంలో అనగలరేమో చూడాండి.

తమిళాంలో తొాంబైని తొన్్నర్ అని, తొమి్మద వాందలను తొల్యిరాం అని 
అాంటారు. కన్నడ, మలయాళ్లోలాన్ అాంతే.

ఎాంగిల్, కల్లాపి, మగుగు, విస్తరి, నిాండు చూల్లు, బాల్ాంత ల్ాంట ఎాంత గొపపు 
మాటలు తెలుగులో ఉనా్నయో చూడాండి. మొగగు, పువు్వ, పిాందె, కాయ, మాగాయ, దోర 
కాయ, పాండులకు సరియైన మాటలను ఆాంగలాాంలో గాని, సాంస్కురుతాంలో గాని అని 
చూడటానికి ప్రయతి్నాంచి చూసే్త, మీకు తెలుగు గొపపుదనాం తెలుస్్తాంద.

వయూవధిని తెల్య జేయడానికి, వేళను తెల్య జేయడానికి సాంస్కురుతాంలో 
‘సమయాం’ ఆాంగలాాం లో ‘టైాం’ అాంటారు. అకకుడ నుాంచి ఇకకుడకు రావడానికి ఎాంత 
‘సమయాం’ / ‘టైాం’ పట్టాంద అని అాంటాాం. అల్గె, ఇపుపుడు ‘సమయాం’ / ‘టైాం’ ఎాంత 
అయిాంద అని అాంటాాం. భావాలు వేరే అయినా, ఒకే మాటను వాడటాని్న గమనిాంచాండి. 
అదే తెలుగులో అయితే, మొదట సాందర్భాంలో “ ఎాంత సేపు / తడవు అయిాంద” అని 
అాంటాాం. రెాండో సాందర్భాంలో “ ఎాంత వేళ అయిాంద” అని అాంటాాం. అదీ తెలుగు నుడి 
గొపపుదనాం.
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16. ఒక చిన్న మాటకట్టు లేక నుడుగు (వాక్యం) తోనే ఎంతో విషయాని్న 
తెల్యజేయవచు్చ.

ఒక కళ్శాలలో ఒకమా్మయి ఒక అబాబెయితో చాల చనువుగ తిరగడాని్న చూసిన 
ప్రధాన్పాధాయూయుడు ఆ అమా్మయిని తన గదకి ఎవరూ లేనపుపుడు పిల్చి అమా్మయి 
న్రు తెరవనీయకుాండా 10 నిమిషాలు పరుషాంగా తిట్టనాంత పని చేసాడు. అాంతా విని 
ఆ అమా్మయి కొాంచెాం ఎరుపకికున బుగగులతో క్ాందకి చూస్కొాంటూ ఒక కాల్ మని 
వేళళాను నేలపై పారాడిస్్త ‘వరస అవుతారు’ అన్నద.

‘అరే. న్రు మూస్కో. ఆయన నాకు బావ అవుతాడు. ఆయనతో కాక మరి 
ఎవరితో నేను ఇకకుడ మాటాలాడుతూ తిరగగలను? ఈ కళ్శాలలో పిలలాలు ఎవరూ 
మమ్మలను తపుపు అనుకోరు. తెల్సీ తెల్యక నువు్వ ఏదో వాగుతునా్నవు. నువు్వ పోయి 
మా అమ్మ నాన్నలకు కాని మా కుట్ాంబీకులకు కాని చెపిపునా వారేమి పట్టాంచుకోరు. 
నాకు ఇష్టమైతే ఆయనను పాండిలా కూడ చేస్కుాంటాను. మా ఇాంట వారాందరు కూడ 
సాంతోష పడతారు. మా నాన్న వచి్చ నిను్న ఆ పాండిలాకి కూడ పిలుసా్తరు. ఇక న్రు 
మూస్కుని పడి వుాండు. వెళ్లాసా్తను.’

 ‘వరస అవుతారు’ అనే రెాండు మాటలతోనే ఆ అమా్మయి ఇదాంతా చెపేపుసిాంద.

17. మాటల సరదా మూటలు
రైళళాలో ఈ నడుమ వాడు వీడు (వాడుమ, వీడుమ అాంటే ఒక సారి వాడిన 

తరువాత పారవేయాండి) గాలాస్లను ఇస్్తనా్నరు.

ఒక సారి నేను రిక్షాను పిల్్చ, ‘రైలే్వ సే్టషన్ కు వెళ్ళాల్ ఎాంతయాయూ’ అాంటే ‘వాంద’ 
అనా్నడు. మా అమా్మయి వస్్తాంద తీస్కొని ఇాంటకి కూడ తిరిగి రావాల్, పోను రాను 
ఎాంత అాంటే రెాండొాందలు అనా్నడు. సరే చాల ఎకుకువ చెపు్తనా్నడు, మరో ఏరాపుట్ 
చేస్కొాందామ అనుకొని ‘ఎకుకువ చెపు్తనా్నవు. పోను, రాను.’ (అాంటే ఇక నేను వెళళాను, 
రాను అని నా ఉదే్దశాం) అని అనా్నను. ‘పోను రాను’ అని అాంటే మాత్రాం మీరు 200 
ఇవా్వల్స్ాందే’ అాంటూ వాడు వదలడే!

మొలలాను రామల్ాంగడు ‘కుకకునిసా్తవా? పట్టనిసా్తవా?’ అాంటే ఆ మహా తల్లా 
‘నీకమ్మనురా ల్ాంగా’ అన్నద. కిళ్ళా కొట్లా అరట గెల మీద చెయియూ వేసి కిళ్ళా కట్టమాంటే 
కొట్్ట వాడు ‘పాండులా రాలతాయి జాగ్త్త’ అాంటే స్న్నాం పట్టస్్తన్న కొట్్ట వాడి్న ‘దవడ 
వాస్్తాంద జాగ్త్త’ అాంటాడు వాడకాందారు. ఇద్దరు పద్ద రచయితల మధయూ జరిగిన 
‘మీరుమాల’; ‘ఔరా మాదగ’ అనే సాంభాషణను కూడ, మీరు వినే ఉాంటారు. రామల్ాంగడి 
‘ఊతునా’ కూడ అాందరికి తెల్సిాందే.
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ఇట్వాంట సరదా మాటల మూటలు తెలుగులో అనాంతాంగా ఉాంటాయి.

18. తెలుగుల్ మాత్మె ప్రశో్నతతేరాలంకారం విరివిగా ఉన్నది.
ఒక వాకాయూని్న రాసి చివర ప్రశ్నగురు్తను (?) వాడితే అద ఒక అడక (ప్రశ్న) కు 

గురు్త. చివరి అడక గురు్తను తీసేసి చుకకు (full stop sign) గురు్తను పడితే, ఇల్ 
వచి్చన వాకయూాం మొదట వాకాయూనికి జవాబుగా వుాంటే, ఆ ప్రక్యను ప్రశో్నత్తరాలాంకారాం 
అాంటారు.

పాంతులు గారు ప్రశా్నపత్రాంలో ‘రామని భారయూ పేరేమి?’ అని అడిగారు. అమా్మయి 
‘రామని భారయూ పేరు మాండోదరి’ అని రాసిాంద. తాండ్రికి కోపాం వచి్చ కొట్టనాంత పని జేసి 
‘ఇదేనా సమాధానాం?’ అనా్నడు. ఆ అమా్మయి నెమ్మదగా లేచి నిలబడి ‘ఇదే నా 
సమాధానాం.’ అన్నద.

ఎదీ్దశ్వరునకు వాహనమ.

ఏద ఈశ్వరునకు వాహనమ? ఎదు్ద ఈశ్వరునకు వాహనమ. ఈ రెాండు 
వాకాయూలను పై వాకయూాం చెపుతుాండటాని్న చూడాండి.

పాల రాంగు తెలుపు.

నేను ఇాంజనీర్ గా పనిచేసే రోజులోలా మార్్చ ౩౦ ఒక సారి ఆదవారాంగ వచి్చాంద. 
మార్్చ 31 లోగ బ్ల్ పాస్ చేసి చెక్ రాయకపోతే తరువాత ౬ నెలల దాక కాాంట్రాక్టర్ 
కు డబుబెలు రావు. ఒక కాాంట్రాక్టర్ ఫోన్ చేసి ‘ఆదవారాం ఆఫీస్ కు వసా్తరా?’ అని 
అడిగాడు. నేను అనా్నను; ‘ఆదవారాం ఆఫీస్ కు వసా్త. రా’.

‘అవినీతి మేతకా? పధకాలు?’ ప్రతిపక్ష నాయకుడు అడిగాడు. ఏాం జేస్కొాంటావో 
చేస్కో పో అాంటూ మఖయూ మాంత్రి అనా్నడు ‘అవినీతి మేతకాపధకాలు.’

‘రానా వెాంట?’ అని కూతురు అడిగితే తాండ్రి ‘రా. నా వెాంట’ అనా్నడు.

‘ఇలెలాాందులో ఉన్నద?’ అాంటే ‘ఇలెలాాందులో ఉన్నద.’ ఇలులా ఎకకుడ ఉన్నద అని 
అడిగితే, ఇలెలాాందు అనే ఊరిలో ఉన్నదని జవాబు.

‘కొవు్వను కరగదీస్్తాందా వెలులాల్లా?’

యాడికి ? అని ఒక కాండక్టర్ అడిగాడు బాటసారిని. ‘యాడికి.’ అనా్నడా బాటసారి. 
అనాంతపురాం జిల్లాలో యాడికి అని ఒక ఊరు ఉాంద.

తాండ్రి తన పిలలావాడికి చదువు వద్దాంటూ ‘అక్షరాలేల? క్షవరాలు’ చెపుపుతాడు. 
పాంతులు గారు నొచు్చకొని, ‘అక్షరాలే లక్ష వరాలు.’ అనాంటాడు.
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సాంస్కురుతాంలో కూడ ప్రశో్నత్తరాలాంకారాలు ఉనా్నయి. కాని ‘క’ తో పల్కే 
ప్రశా్నర్థక పదాలతో మాత్రమె అవి ఉాంటాయి. తెలుగులో ల్గ ఇాంత విస్్తరుతాంగా ఇని్న 
రకాల మాటలతో ఉాండవు. ఆాంగలా, హిాందీ భాషలోలా అసల్ల్ వీలు అవుతుాందేమో 
చూడాండి. వాటలోలా ప్రశ్న రావాలాంటే ప్రశ్నను స్ఫూరిాంపచేసే మాటలు (why, కిథర్ 
ల్ాంటవి) రావాల్సిాందే. ఇక అవి వచా్చక ఆ వాకయూాం ఒక జవాబుగ స్ఫూరిాంచడాం 
కుదరదు.

19. ఉగ్వాదానికి ఎడంగా తెలుగు
చాల దేశాలోలా ఒాంటకి మాందు పాతరలు కట్్టకొని పోయి కొాందరు తనకు నచ్చని 

వారి నడుమ, తమను తామ పేల్్చ వేస్కోవడాని్న చూస్్తనా్నాం. చిన్నపపుట నుాంచి 
తెలుగులో చదువు నేరు్చకొన్నవారు బ్దు్ధలైనా, హిాందువులైనా, మహమ్మదీయులైనా, 
క్రైస్తవులైనా సరే, అల్ాంట దౌరజానాయూలకు పాలపుడలేరు.

దానికి రెాండు కారణాలు:

౧. తెలుగు నుడిలో ప్రేమ, హాసయూాం, భకి్త, ఎగతాళ, శృాంగారాం, శేలాషారా్థలు, 
వేదాాంతాం, కరుణ, వెటకారాం, ఎతి్తపడుపు, పులలావిరుపు ల్ాంట రసాలను చాల గొపపుగా 
పాండిాంచవచు్చ. కాని పకకునున్న వారిపై పగతో చేసే పత్తనాం, దౌరజానయూాం ల్ాంట 
అక్రుతాయూలను తెలుగు తల్లా సహిాంచదు. గెట్ అవుట్, చల్ అన్న మాటలలో పల్కిాంచ 
గల్గిన దౌరజానాయూని్న, ఎదుట వాడిపై కల్గిాంచే నీచతా్వని్న ‘వెళ్ళా’ అనే తెలుగు మాట 
పుట్టాంచ లేదు. ఏదో, ఎదుటవాడిని వెళళాడానికి కూడ బ్రతిమిల్డినట్లా వుాంట్ాంద తపపు 
వాడిని కిాంచ పరిచే పత్తాందారీతనాం కనిపిాంచదు.

 ౨. కుల్ల, మతాల పేరుతో ఎదుట వారిని చాంపటానికి గాను తాను ఆత్మహతయూ 
చేస్కోటానికి తెలుగు సమాజాంలోని సాంస్కురుతి ఒపుపుకోదు. ఒక కుల్నికి సాంబాంధిాంచి 
ఒకట రెాండు కుట్ాంబాలు మాత్రమె ఒక ఊరిలో నిర్భయాంగా వుాండటాం తెలుగు నాట 
అని్న చోటలా చూస్్తాంటాాం. మా వూరిలోని ఒకే ఒక తురక (టరీకు నుాంచి వచి్చన వారిని 
తురకలు అాంటారు. మరి మా ల్ల్ మొహమ్మద్ ఎకకుడి నుాంచి వచా్చడో తెల్యదు!) 
కుట్ాంబాం కూడ నిశి్చాంతగా వుాంట్ాంద. ఏ సభయూ సమాజాంలోనైన అల్నే వుాండాల్ 
మరి.

తెలుగులో చదువుకొన్న వాడు, తనకు తెల్యని వారిని చాంపడానికి, వారి నడుమ, 
తనను తాను పేలే్చస్కోలేడు అని నేను పగరుతో స్త్రీకరిస్్తనా్నను.
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20. అదే వాకా్యని్న వ్యతిరేకారథిం వచే్చల పలుక వచు్చ.
 తెలుగులో ఒక వాకాయూని్న ఒక చోట కొాంచెాం సాగదీసి, మర్క చోట కొాంచెాం 

కులాప్తాంగా అనటాం దా్వరా పూరి్తగ వయూతిరేకార్థాం వస్్తాంద. మీ ఇాంట్లా అమా్మయి పాండిలా 
అవుతుాంటే నేను అనుకోకుాండ వసే్త, మీరు ‘దయ చేయాండి’ అని సాదరాంగా పిలువ 
వచు్చ. ఒక మనిషని ఇక సహిాంచే పరిసి్థతి లేనపుడు, ‘దయ చేయాండి’ అనే అదే వాకాయూని్న 
కొాంచెాం మాత్రమె మారుపుగా పల్కితె, ‘ఇక మీరు వెళళాాండి’ అని అర్థమే.

నాయూయమూరి్త గారు ఒక సాక్షిని ప్రమాణాం చేయమనా్నరు. ‘అాంతా నిజమే 
చెపుతాను. అబద్ధాం చెపపును.’ అని అతను అనాల్. ఒక సాక్షి ఆ రెాండు వాకాయూలలోని 
చివరి అక్షరమైన ‘ను’ ను ఒక రకాంగా కొాంచాం సాగదీయడాం దా్వరా వయూతిరేకారా్థని్న 
పల్కిాంచాడు.

వాడు ఆలోచిాంచాడు; వాడు ఆలోచిాంచడు. ఈ రెాండు వాకాయూలు ఒక దానికొకట 
వయూతిరేకాంగా ఉనా్న అవి ఎాంత చిన్న మారుపుతో ఆ గుణాని్న సాంతరిాంచుకునా్నయో 
చూడాండి.

21. తెలుగుల్ ఒక క్రియా వాచక పదం నుంచి కొని్న పదుల వేల మాటలను 
పుటిటుంచ వచు్చ.

క్యా వాచక పదాల నుాంచే కొత్త మాటలు ఎకుకువగ పుడతాయి. వేరే భాషలోలా 
అల్ పుట్టటాం పరిమితాంగా వుట్ాంద. తెలుగులో దాదాపు అట్వాంట పరిమితి ఏదీ 
లేదు.

ఒక ‘చేయు’ అనే క్యావాచకాని్న తీస్కొాంటే ఎల్ మాటలు వసా్తయో చూడాండి; 
చేయుచునా్నను, చేయుచున్నద, చేశాను, చేసినద, చేసా్తను, చేస్్తాంద, చేయను, చేయటాం 
లేదు, చేయ లేదు, చేస్్త ఉాంటని, చేస్్త ఉాంటాను, చేతలు, చేతబడి, చేతి పని, చేనేతలు, 
చేయబడుతున్నద, చేయబడుతూ ఉాంట్ాంద, చేయబడుతూ ఉాండిాంద, చేయలేను, చేయ 
కూడదు, చేతనైన, చేత కావడాం, చేయడానికి, చేయబడడానికి, చేయకుాండాఉాండడానికి, 
చేయబడకుాండాఉాండడానికి, చేయబడుతూ ఉాండలేదు, చేసీ చేయక, చేసి, చేసిన, 
చేయబడుతూఉాండబోవు, చేయబడుతూఉాండబోవని, చేయబడుతూ ఉాండబడని. ఇల్ 
కొని్న వేలకు వేలు కాదు, పదుల వేల పదాలు ఒక మాట నుాంచే తెలుగులో పుడతాయి.

అదే ఆాంగలాాంలో అయితే do అనే మాట నుాంచి doing, does, done, did, deed 
తో ఆగిపోవాల్.
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22. తెలుగుల్ ఉన్నని్న వ్యతిరేకారథిక పదాలు (నిరా్మణాలు) 
మరే నుడి లోను లేవని తెలుగు తల్లా ఊడిగాంలో తరిాంచి పోతున్న షేక్ బడే సాహెబ్ 

గారు ప్రతిపాదాంచారు. ఆయన గారు, తెలుగు చదువ లేని పిలలాలకు, త్వరగా రాసేట్లా 
తెలుగును నేరపుడాం ఎల్, అని పరిశోధన చేసి వారి తల్లాగారి పేరు మీదుగ ‘మాాఁ హసన్ 
బీ తెలుగు వాచకమ’ అని ఒక పుస్తకాని్న రాసి తెలుగు రాయడాం రాని అమెరిక తెలుగు 
పిలలాలకు పద రోజులోలా రాయడాం నేరేపుస్్తనా్నరు.

మనాం ‘అమా్మయి ఉన్నదా?’ అని ఒకరిని అడిగాాం. ‘అమా్మయి లేదు’ అని 
అాంటాడు. హిాందీలో ‘లడకీ నహీ హై’ అాంటాడు.

మనాం ఒక మనిషని చూసి అమా్మయా అబాబెయా అని అనుమానాం వచి్చ 
‘అమా్మయేనా’ అని అడుగుతాాం. ‘అమా్మయి కాదు’ అని అాంటాడు. హిాందీలో ‘లడకీ 
నహీ హై’ అనే అాంటాడు. అాంటే అమా్మయి లేదు అనటానికీ, అమా్మయి కాదు అనటానికీ 
‘లడకీ నహీ హై’ అనే అాంటారు.

 ‘కూడు కావాల్’ అని అడిగితే ‘కూడు వదు్ద’ అని అాంటాడు. హిాందీలో ‘ఖ్నా 
నహీ చాహియే’ అని అాంటాడు. లేదు, కాదు, వదు్ద లకు అని్నటకీ కల్పి నహీ మాత్రమె 
ఉన్నద. అల్నే రాదు, కూడదు లకు కూడ ‘నహీ’ నే వాడతారు.

పైగా ఈ మాటలను తెలుగులో రెాండు రకాలగా వాడటాని్న చూడాండి. చిలలార లేదు, 
చేయ లేదు అనే రెాండు వాకాయూలలో లేదు రెాండు రకాలగా వాడబడినద. తమిళాం రాదు, 
నాకు రాదు లలో కూడ రాదు రెాండు రకాలగ వాడబడినద. అన్నాం వదు్ద, చేయ వదు్ద 
లలో వదు్ద కూడ అల్గే. ‘అద మాంచి పని కాదు, అల్ కాదు’ లలో ‘కాదు’ కూడ అల్గే 
రెాండు అరా్థలలో వాడబడిాంద.

ఇవి గాక ఇాంకా వయూతిరేకారా్ధలను ఇచే్చ ఎని్న మాటకట్్టలు తెలుగులో ఉనా్నయో 
చూడాండి; రాను, చేయ కూడదు, చేయడు, చేయమి(చేయకపోవడాం), చేయకు, 
చేయమ, చేయబడక... ఇల్ లెకకుకు మికికుల్గా.

23. తెలుగుల్ ఉన్నని్న బూతు మాటలు మరే నుడి ల్ను లేవు.
ఆాంధ్ర ప్రదేశ్ సరిహదు్దకు బాగ దూరాంగ ఉన్న ధారా్వడలో (కరా్నటక) మా 

అమా్మయి చదవే రోజులోలా నేనొకసారి అకకుడకు వెళ్ళాను. పగలు రోడ్ మీదకు వచి్చ 
అటూ ఇటూ చూస్్తాంటని. ఇద్దరు మనుషుయూలు ఉన్నట్లాాండి పద్దగా అరుస్కోవడాం 
మొదలెటా్టరు. కన్నడాం నాకు రాదు కాని వాళ్ళా తిట్్టకుాంట్నా్నరు అని తెల్సి పోయిాంద. 
రెాండు మూడు నిమషాల తరా్వత తెలుగులో తిట్్టకోవడాం మొదలెటా్టరు.
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ఇకకుడ మాందుగా ఒక విషయాని్న గురు్తాంచుకోవాల్. కన్నడిగులు చాల మాంచి 
వారు. మరాయూదస్్తలు. కొత్త వారిని ఆదరిసా్తరు. ఏ రాష్టాం నుాంచి వచి్చన వారైనా ఆ 
రాష్టాంలో ఉాంటే సొాంత రాష్టాంలో ఉన్నటేలా అనుకొాంటారు.

నేను నెమ్మదగ వారి దగగురకు వెళలా, ‘మీకు తెలుగు వచా్చ?’ అని అడిగాను. 

‘తెల్యదు’. (గొతి్తలలా)

‘మరి తెలుగులో ఎల్ తిట్్టకొాంట్నా్నరు?’

‘మాద చాల మాంచి భాష. మరాయూదస్్తల భాష. ఎదుట వారిని పరుషాంగా 
మాటలనటాం కన్నడాంలో కుదరదు. బూతు మాటలు చాల తకుకువ ఉాంటాయి. మేమ 
తిట్్టకోవాలనుకుాంటే రెాండు మూడు నిమషాలలోనే తిట్్ట మాటలు అయిపోతాయి. 
అాందుకనే తరువాత తెలుగులో తిట్్టకోవడాం మొదలెటా్టాం. ఇక, ఒక పూట 
అయిపోయిాందాక తిట్టన తిట్్ట తిట్్టకోకుాండ మేమ తిట్్టకోవచు్చ’

నీ మొదల్ర, నీ పుటమార, నీ జిమ్మడ, తితి్త దీస్త, తసస్దయయూ, మాండ మొయయూ, నీ 
యేరు గూల, ల్ాంట మొదట, రెాండు తరగతులై పోయాక పై తరగతి మాటలు మొదలైతే 
ఇక వడి అాందుకుాంట్ాంద.

మామూలుగ ఇతర నుడులోలా మనాం బూతు అనుకొనే పని, లేక అవయవాని్న 
తెల్య జేయడానికి, ఒక మాట ఉాంట్ాంద, కొని్నటకి ఉాండదు కూడ. తెలుగులో రెాండు 
మూడు మాటలకు తకుకువ గాకుాండా ఉాంటాయి, మరి.

24. ఆాంధ్రభూమి దన పత్రికలో ‘నుడి’ పేరిట వచి్చన ఆదవారాం పుటలో ‘తెలుగు 
సొగస్లు’ పేరిట స్ధామ గారు 12 తెలుగు గొపపుదనాలను రాశారు. చెపిపుాందే చెపపుడాం 
అవుతుాందని వాటని వదలేసాను. కావాలనుకున్న వారు నాకు తెల్యజేసే్త, నేను ఆ 
వాయూసాలను పాంపగలను.

25. అమ్మ అన్న మాట తెలుగు మాటే.
చిన్న పిలలాలు నేర్వడానికి, పలకటానికి తేల్కైన మాటగానే కాకుాండా ఒక కమ్మని 

పదాంగా, గుాండ లోతులోలాాంచి అనుభూతి కల్గిాంచడానికి తగిన మాటగా ఇపుపుడు 
పరుగు వారు కూడ అమ్మను (అమ్మ అనే మాటను) తీస్కునా్నరు. సాంస్కురుతాంలో 
అమ్మ ను మాత (మాత్రు) గాను, ఇాంగిలాష్ లో మదర్ గాను, తమిళాం మరియు కన్నడాలోలా 
తాయ్ గాను పలుకుతారు. అమ్మ అన్న కమ్మని పదాం మాత్రాం తెలుగు కుదుళళా లోనుాంచి 
వచి్చాందే.
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26. ఆడవారికి తెలుగు నుడి చాల గొప్ప గౌరవాని్నచి్చంది.
ఇాంతకు మాందే మనాం చూశాాం: అసలైన తెలుగు స్రస్వతంల్ ఆడవారిని చాల 

గొప్పగ చూశారు, గౌరవించారు. నిజానికి దేవతలంటే ఆడవారే. పోలేరమ్మ, 
మాాంచాలమ్మ, మైసమ్మ, మరిడమ్మ, తిరపతమ్మ, మావుళళామ్మ, మచేనమ్మ, సమ్మకకు, 
ఎలలామ్మ, గాంగానమ్మ, మద్దరావమ్మ, జోగులమ్మ, సారకకు, అాంకమ్మ, తలుపులమ్మ, 
సోమాలమ్మ, మోద కొాండమ్మ, పోచమ్మ, జాంకారి, మకమ, న్కాలమ్మ, మాచారమ్మ, 
మారమ్మ, స్ాంకులమ్మ, మతాయూలమ్మ, ఉపపులమ్మ, ఎల్లారమ్మ, గాంగానమ్మ, మెరిటాలమ్మ, 
నాాంచారమ్మ, ఊరలామ్మ, పద్దమ్మ, బాలమ్మ, పైడితల్లా, పద్దాంటలామ్మ - ఇల్ ఏ వేలుపును 
చూసినా అాంతే. ఒక మగ దేవత పేరు చెపపుాండి! తెలుగు సాంస్కురుతిలో మగవాడు 
వేలుపుగ ఉాండటానే్న ఊహిాంచకూడదు. మహా అయితే చేత తాళళాను పట్్టకొని, చిన్న 
ల్గు మాత్రమే తొడుకొకుని, వీపు మీద బాదుకొాంట్ వేలుపుకు కాపల్ ఉాండే ‘పోత 
రాజు’ సా్థయి వరకు మాత్రమె మగ వారికి చోట్ ఇచా్చరు.

క్రీ. పూ. 2300 నాట, తెలుగు సాంస్కురుతి చాల పై సా్థయికి చేరిన హరపాపు 
నాగరికత కాలాంలో దేవత పేరు ‘అమ్మ తల్లా’. తొల్ వేద నాగరికత నాటకి కూడ గొడలాను 
పాంచడాం వృతి్త అయితే, సిాంధు నాగరికతలో సాగు పద్ద వృతి్తగ ఉాండటాని్న చూడాండి. 
అపపుటకే వారు పశి్చమాసియా, ఈజిప్్ట లతో బేరాలు చేసేవారు.

తెలుగువారు తిరిగిన ప్రాాంతాంలో, అాంటే విాంధయూ కొాండల నుాంచి కనాయూ కుమారి 
వరకు మరియు తూరుపు తీరాం నుాంచి పడమట తీరాం వరకు, స్త్రీ సా్వమయూమే ఉాండేదని 
తిరుగు లేని మచు్చలతో డా. విజయ భారతి గారు రుజువు జేశారు. గౌతమీపుత్ర శాతకరిణి 
అన్న పేరులో తల్లా పేరును పరికిాంచాండి. ఈ నేలలోకి సాంస్కురుత ప్రభావాం వచి్చనాకనే 
పిత్రుసా్వమయూ వయూవస్థ వచి్చనదని వారు తేలే్చశారు. అరుజానిని కాలాంలో ప్రమీల 
రాజయూమేలేదని తెల్సినదే.

తెలుగుపైన సాంస్కురుతాం పత్తనాం వచా్చక మగ దేవతలు కూడ తెలుగు లోకి 
వచా్చరు. అయినా మొదట్లా తమ పిలలాలకు దేవతల పేరులా పట్్టకొనేపుపుడు తెలుగు వారు 
స్త్రీకే ప్రాధానయూతను ఇచా్చరు. ఇాందుకు సీతారామయయూ, పార్వతీశ్వర రావు, జానకి 
రామయయూ, లక్ష్మీనారాయణ, గౌరీ శాంకర్ ల్ాంట పేరులను గమనిాంచాండి. ఆాంగలాాం 
మరియు అరబ్క్ భాషల పరిచయాం కూడ కల్గాక మాత్రాం వేలుపులోలా మగ వారి పత్తనాం 
తిరుగు లేకుాండ అయినద.

తెలుగు జానపదులు మాత్రాం తమకు తోచిన రీతిలో వేలుపుగ ఆడువారినే తిరిగి 
తీస్క రావటానికి తమ పోరాటాని్న కొనసాగిస్్తనే ఉనా్నరు. ఈ నడుమ కూడ, కృషణి 
జిల్లా లోని పనుగాంచిపోలులో ఒక మాంచి మనిష ‘తిరుపతమ్మ’ చనిపోతే ఆమె పేరు 
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మీద ఒక గుడి కట్ట తిరుపతమ్మ తల్లా మీద తమదైన తెలుగులో పాటలు కట్ట పాడుతుాంటే 
ఓరు్చకోలేని తెలుగు ద్రోహులు ఆమెను పార్వతి స్వరూపమని, (అాంటే ఆమె కన్న గొపపు 
వాడైన శాంకరుడు ఉనా్నడని చెపపుక చెపేపు ప్రయత్నాం) తిరుపతాాంబ అని (తెలుగు పేరు, 
తిరుపతమ్మ ను కిాంచపరిచే పని), ప్రచారాం చేస్్తనా్నరు. ఆమె భర్తగ గోపయయూ పేరును 
తీసేసి శాంకరుడే అన్నాంతగ విషయాని్న మారే్చశారు. జానపదుల పాటలకు మారుగ 
ఆమెపై దాండకాలు, సాంస్కురుత మాటలతో నిాండిన పాటలను మాందుకు తెస్్తనా్నరు. 
తెలుగు మాట గిట్టని వారు పైడమ్మను పైడిమాాంబ అని పిలుస్్తనా్నరు.

ల్ాంగాలపాట లక్షష్మమ్మ పైన సినిమా కూడ వచి్చాంద. ఆమెను జానపదులు వేలుపుగ 
కొలుస్్తనా్నరు.

27. తెలుగుల్ ఉన్నని్న క్రియా పదాలు ఎక్కడా లేవు.
ఇాంతకు మాందే చెపుపుకొనా్నమ క్యా పదాల నుాంచే కొత్త మాటలు ఎకుకువగా 

వసా్తయని. మారేమాండ గార్కకురే ౧౮౦౦ కు పైగ తెలుగు క్యా పదాలను సేకరిాంచారు. 
తమిళాంలో 8౦౦ చిలలార క్యలునా్నయి. ఇాంగిలాష్ లో ౧౪౦౦కు పైగ వుాంటే 
సాంస్కురుతాంలో ౧౭౦౦కు పైగా ఉనా్నయి.

28. తెలుగుల్ చదువుకున్నవారు మంచి న్యకులౌతారు.
రాజు ఎాంత నిరా్దక్షిణయూాంగా, కపటాంగా ఉాండాలో చాణుకుయూడు సాంస్కురుతాంలో 

అాంటాడు. అసలు అవినీతి అనేద ప్రభుత్వ ఉదోయూగులోలా తపపుక ఉాంట్ాందని, దానిని 
రాజకీయ వయూవస్థలో ఒక విడదీయరాని భాగమని ఆ రోజులోలానే స్త్రీకరిాంచాడు. 
పాశా్చతయూ ఆలోచనా విధానాంలో కూడ అదే ధోరణ్ ఉాంద. ఆాంగలాాంలో ‘ప్రిన్స్’ అనే 
పుస్తకాంలో మాకియవెల్ (దీనిని ఈయన అసలు ఇటాల్యన్ నుడిలో రాశాడు.) రాజు 
ఎాంత మోసపూరితాంగ ఉాండాలో, ఎని్న కుట్లు చేయాలో వివరిాంచాడు. సాధారణాంగా 
మనాం రాజు ఎల్ ఉాండకూడదు అని అనుకుాంటామో అల్నే ఉాండాలని నిరే్దశిాంచాడు.

కాని తెలుగులో అట్వాంట పడ ధోరణులు కనపడవు. సరిగదా, మాంచి రాజు ఎల్ 
ఉాండాలో ఎన్్నసారులా ఎాంతోమాంద చాల వివరాంగ చెపాపురు. కాకతీయ చక్రవరి్త మొదట 
ప్రతాప రుద్రుని ‘నీతి సారాం’, సిాంగన ‘నీతి తారావళ’, భద్భూపాలుని ‘నీతి సార 
మకా్తవళ’, అపపున మాంత్రి ‘చారు చరయూ’, సివదేవయయూ ‘పురుషార్థ సారాం’, క్షేమేాంద్రుని 
‘మద్రామాతయూాం’, ల్ాంట తెలుగు పుస్తకాలోలా రాజు ఎల్ నాయూయ పరిపాలన చేయాలో 
చాల వివరాంగ చెపాపురు. రాజు, ప్రజలు ఇద్దరు చెడు పనులు చేయకుాండ, చెడి పోకుాండ 
ఉాండాలని చెపేపు సాంస్కురుతి మనద. బదె్దన పదాయూని్న చూడాండి:

మాండలమ సెడిన బతి సెడు,
మాండలమను బతియు జెడడి మాత్రెనె చెడు,న
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మ్మాండలమ బతియు గావడి
కుాండలవలె నుాండవలయు గొమరుగ భీమా.
శివ దేవయయూ ప్రజల బాగోగులను ఎల్ చూస్కోవాలో చెపిపున పద్ధతిని చూడాండి;
గురులను కులవృదు్ధల భూ
స్రుల ననాధులను బుధుల జుట్టాంబుల నా
తరులను దీనుల గరుణ
పరుడై రక్షిాంప వలయు బారి్థవు డరి్థన్.

29. తెలుగుల్ వున్నని్న మాటలు మరే భాషల్ లేవు.
అాందరు ఇాంగిలాష్ లో ఉన్నని్న మాటలు మరే నుడిలో లేవని అాంటారు. అవి పద 

లక్షలకు పైగా ఉనా్నయి. తరువాత ౯౦,౦౦౦ మాటలతో ఫ్ాంచ్ నుడి రెాండో వరుసలో 
వుాంట్ాంద. ఇదాంతా పాశా్చతుయూల దృకపుథమే. తెలుగులో రెాండున్నర లక్షలకు పైగ 
పదాలునా్నయని రామ మన్హర్ లోహియా చెపాపురు.

తెలుగులో ఎకుకువ మాటలు ఉాండటానికి ఒక కారణమాంద. తెలుగు చాల ఎకుకువ 
ప్రాాంతాంలో వాయూపిాంచి ఉాంద. ఎపుపుడూ ఒకే రాజయూాంగా లేదు. అాందుకని వేరు ప్రాాంతాలలో 
ఉన్న వారు ఒకే విషయాని్న వేరు మాటలలో చెపుపుతారు. కాబట్ట మరే భాషలో ఉాండటానికి 
వీలు లేనని్న మాటలు తెలుగులో ఉనా్నయి.

అదే సమయాంలో తెలుగు చాలకాలాం నుాంచి ఉన్న భాష కాబట్ట వేరు వేరు అభివృద్ధ 
దశలలో మానవుని అవసరాల కోసాం ఎన్్న కొత్త మాటలు తెలుగులో పుటా్టయి.

ఇాంతకు మాందు మనాం చూసిన ‘చేయు’ అనే ఒకకు మాట నుాంచే వచే్చ వేల 
మాటలతో కూడ కలుపుకుాంటే ఇక తెలుగు వాగమి (vocabulary) కి తిరుగే లేదు.

వయూాంగయూాం అన్న ఒకకు మాటకు తెలుగులో నాకు తెల్సిన మాటలనే చూడాండి: 
ఎతి్తపడుపు, ఎగతాళ, ఎదే్దవా, దెపుపుళ్ళా, గేల్, వెటకారాం, హేళన, విడాంబరాం.

30. తెలుగు ఎప్పుడూ రాజులను, మతాలను మోయలేదు.
సాంస్కురుతాం వైదక మతాని్న మోసిాంద. ప్రాక్రుతాం జైన మతాని్న మోసిాంద. పాళ్ 

నుడి బ్దా్ధని్న మోసిాంద. తమిళాం దాదాపుగ వైషణివాని్న మోసిాంద. కన్నడాం అల్నే 
శైవాని్న మోసిాంద. తెలుగు మాత్రాం మతాలకు దూరాంగ మనుగడను సాధిాంచిాంద.

ఇతర భాషలు ఒక రాచరికాని్న మోయటాం చూసా్తమ. తెలుగు దానికి దూరాంగ 
ఉాంద. పోతనల్ాంట వారు కావాలనే రాజులకు దూరాం అవటాని్న మనాం ఇకకుడ 
చూడాల్.
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31. తెలుగే దైవ భాష.
దేవుడు మనుషుయూల భాషలోలా మాటల్డినట్లా కొని్న ఉదాంతాలునా్నయి. యేస్ 

హీబ్రూభాషలో మాటల్డినట్లాగా తెలుస్. బైబుల్, ట్న్ కమాాండ్ మెాంట్స్ ఆ నుడిలో 
మాందుగ వచా్చయి. మహమ్మద్ తో వేలుపు అరబ్క్ నుడిలో మాటల్డినాడు. నాలుగు 
వేదాలను దేవుడు సాంస్కురుతాంలో పల్కితె, విని తరువాత తరాలకు శృతులుగా 
అాందజేశారు. ఆ భాషలను దేవ భాషలనడాం కదు్ద. కాని వాటలో ఒక సాందర్భాంలో 
మాత్రమె వేలుపు మాటల్డినట్లాగా ఉాంట్ాంద.

బెజవాడలో subcollector గా పని చేసిన గొపపు తెలుగు లెాంక రహమతుల్లా గారు 
‘తెలుగు దైవభాషె’ అని ఒక పుస్తకమే రాశారు. తెలుగులో ఒకసారి కాక ఎన్్నసారులా 
దేవుడు మాటల్డినట్లా, తిరుగులేని ఆధారాలను వారు ఆ వయయూలో చూపిాంచారు.

32. తెలుగుల్ అచు్చ ఈడుపు (vowel harmony) ఉన్నది.
ఒక మాటలోని చివరి అచు్చ, లోపల్ అకకురాల అచు్చలను తనగా మారు్చకోవటాం 

అనే ప్రక్యను అచు్చ ఈడుపు అని అాంటారు. ‘తిరుగును’ అన్న మాటలో చివరి అచు్చ 
ఉ లోపల్ రు, గు అకకురాల అచు్చలను తనకు వీలుగ మారు్చకొన్నద. ‘తిరిగిాంద’ అన్న 
మాట లోని చివరి అకకురాం ద లో ఉన్న అచు్చ ఇ, లోపల్ రి, గిాం అకకురాలలోని అచు్చలను 
తన వైపు మారు్చకోవడాని్న చూడాండి.

అల్గె ఈ క్ాంద మాటల జాంటలను చూడాండి:
జరుగును జరిగిాంద పిల్లా పిలులాలు
తాండ్రి తాండ్రులు మరిద మరుదులు
అడివిని అడువులు కదులును కదల్ాంద
మూలుగులు  మూల్గిాంద కులుకులు  కుల్కిాంద 

సరే, దీని వలలా కల్సొచే్చదేమిట? అచు్చ ఈడుపు వలలా మాటలు పలకడానికి తేల్కగ, 
వినడానికి ఇాంపుగ, పాడటానికి సొాంపుగ ఉాంటాయి. అజాంత భాష వలలా వచే్చ అాందాల 
కొనసాగిాంపే ఇద.

పశి్చమాఫ్రికా లోని మాండిాంగ్ నుడిలో ఈ నైజాం ఉన్నద.

అని్న భాషలకన్న మనభాషకు దగగురగ ఉన్న కన్నడాంలో కూడ ఈ గుణాం లేదు. 
కరాణిటక రాజధానిని ఇపుపుడు బెాంగళూరు అని కన్నడాంలో పిలుస్్తనా్నరు. అదే తెలుగులో 
ఐతే బెాంగుళూరు అని అనేవాళళాాం. మాంగళూరును మనాం మాంగుళూరు అని అాంటామ.

-----
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ఇవీ నేను సేకరిాంచిన తెలుగు గొపపుదనాలు. తెలుగు పాండితులు తలచుకుాంటే 
ఇాంకా వీటకి అదనాంగ ఎన్్న జోడిాంచగలరని నా నమ్మకాం.        

ఈ ప్రతేయూకతలలో కొని్న ఇతర భాషలలో కూడ ఉాండవచు్చ. కాని ఇాందులో సగాం 
ప్రతేయూకతలనైనా కల్గిన మరో నుడిని మనాం చూడలేమ. అాందుకే మనాం తెలుగే గొపపు 
భాష అని అాంట్నా్నాం. ఏ భాష వాడిని పట్్టకొని వచి్చనా, ఒక అర గాంటలో తెలుగే 
గొపపు భాష అని అతనితోనే చెపిపుాంచగలాం.

అాందుకని తెలుగులో చదవడాం, మాటల్డడాం, రాయడాం, వినడాం గొపపుదనాంగా 
భావిాంచాండి. తెలుగు వాడిగ పుట్టనాందుకు తలెతు్తకొని గర్వాంగ తిరగాండి.

తెలుగు తల్లానుడి కాని వారిని కూడ ఇాంత గొపపు భాష అయిన తెలుగును నేరు్చకొని 
తరిాంచమని కోరుతునా్నను. ఇాంత గొపపు భాషను చావనియయూడాం నేల మీద ఏ మనిష 
కూడ సహిాంచకూడదు. జీవ వైవిధయూాం ల్గే భాష వైవిధయూాం కొనసాగాల్.

Wk
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తెలుగు వారు తమ భాషను, సాంస్కురుతిని, కళలను, తమను నీచాంగా 
చూస్కుాంట్నా్నరు.

నేను అమేరిక వెళళానపుపుడు మనవరాల్తో కల్సి ఈత కొలనుకు వెళ్లాను. మేమ 
కొాంచెమ లోతులో ఈత కొడుతుాండగ, ఇద్దరు పిలలాలు (4 ఏాండులా, 6 ఏాండులా వయస్ 
అనుకుాంటా) లోతు తకుకువ ఉన్న దగగుర తచ్చటాలాడటాం చూశాను. ఎాందుకో తెలుగు 
పిలలాలే అనిపిాంచిాంద. వారి దగగురకు వెళలా ‘అమా్మ, మీకు ఈత వచా్చ?’ అని అడిగాను. 
ఒకరి మొకాలు ఒకరు చూస్కొని ‘వుయ్ డోాంట్ న్ తెలుగు అాంకుల్’ అనా్నరు. మరి 
నేను మాటాలాడినద తెలుగు అని వారికి ఎల్ తెల్సిాంద? అాంటే వారికి ఆ మాత్రాం తెలుగు 
పరిజాఞానాం ఉన్నదన్నమాట. నేను ఈ ఆలోచనలలో ఉాంటే కొాంచాం ఎడాంగా ఉన్న వారి 
అమ్మ దబదబా వచి్చ ‘మా పిలలాలకు తెలుగు రాదు అాంకుల్” అన్నద. తల ఎతి్త ఆమె వైపు 
చూసి విస్్తపోయాను. ఆమె మొకాంలో పట్టరాని సాంతోషాం ఉన్నద. పిలలాలు పాపపు 
పనులు చేయకుాండ ఎాంతో జాగ్త్తగా మాంచి విలువలతో పాంచుతునా్నను అనే గర్వాం 
తొణ్కిసల్డిాంద. నాకు తల తిరిగినాంత పనయిాంద.

అమేరికలో అాంతకు మాందు Aldie, Chicago, Ashburn. Brambleton, 
Detroit, Washington ల్ాంట చోటలా,40 నుాంచి 1,000 మాంద దాక తెలుగు వారు 
సమావేశమ అయిన దగగుర తెలుగును నేరు్చకోవాలని, తెలుగు కళలను మరచిపోవద్దని 
చెపాపును. ఈ అనుభవాం తరా్వత పదలాంగ గమనిసే్త ఒకే ఇాంట్లాని తెలుగు పిలలాలు 
తెలుగులో మాటాలాడుకొనటాం లేదు. తలులాలు వారితో తెలుగులో మాటాలాడటాం లేదు. 
అసలు తెలుగు నేరు్చకోవటాం లేదు. తెలుగు జోదు కూచిభొటలా ఆనాంద్ గారి ప్రయత్నాం 
కొాంచెాం ఆశాజనకాంగానే ఉనా్న ఇాంకా చాల చేయాల్స్ ఉన్నద. ఉతుస్కత పరిగి ఇాంకొాంత 
పరిశీలన చేదా్దమని మా మనవరాల్తో తన బడికి పోవటాం మొదలు పటా్టను. జపనీస్ 

sm
తెలుగు వార ఆత్మన్యూనత భావతం

4 కణుపు ౪ 3
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పిలలాలు అదే కుట్ాంబాం వారే కాక ఇతర పిలలాలతోను జపనీస్ నుడిలో మాటాలాడుతునా్నరు. 
కొరియా పిలలాలు పకకు పిలలాల తలులాలతో కూడ కొరియా భాషలోనే మాటాలాడుతునా్నరు. 
చైనా పిలలాలు అాందరికి మాాండరిన్ భాష రాయడాం చదవడాం వచు్చ. అాందులో శాసా్రేలను 
కూడ చదువుతారు.

తరువాత ఒక భారతీయుల నాటయూ కారయూక్రమానికి వెళ్లాను. జోడిాంపును చూడాండి. 
మొత్తాం 18 నాటాయూలను ప్రదరి్శాంచారు. చూసేవారిలో, చేసేవారిలో తెలుగు వారే 
గణనీయాంగా కనిపుాంచారు. కాని తెలుగు రాషా్రాల నాటయూాం ఒకకుట కూడ లేదు. 
తమిళనాడువి 3, మహారాష్టవి 3, పాంజాబువి 2, కేరళవి 2, ఇల్. ఒరిసాస్, మిజోరాాం, 
త్రిపుర ల్ాంట చిన్న రాషా్రాల నాటాయూలు కూడా ఉనా్నయి. కోల్టాం నాటాయూని్న తమిళనాడు 
నాటయూాంగా చూపిాంచి మాత్రమే వేశారు. అాంటే తెలుగు భాషను మనవారే దూరాంగ 
ఉాండాల్స్న భాషగా చూస్్తన్నపుపుడు తెలుగు సాంస్కురుతి, కళలను ఇతరులు ఎవరు 
గౌరవాంగ చూసా్తరు?

 ఈ నేపధయూాంలో మన దేశానికి తిరిగి వచా్చక ఈ విషయాలపై ఇాంకా నిశితాంగా 
చూడటాం మొదలు పటా్టను. బసీ్తలోని ఒక రిక్షా కారి్మకుడి పిలలా దగగుర నుాంచి, పలెలాటూరి 
బడుగు వరాగుల పిలలాల వరకు ఇాంటకి వచా్చక, వచీ్చ రాని ఆాంగలాాంలో మాటాలాడుతూ 
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తెలుగుకు దూరాంగా ఉాండాలని ఇకకుడి తలులాలు కోరుకుాంట్నా్నరు.

ఈ సాందర్భాంలో స. వెాం. రమేశ్ గారు అన్న మాటలు గురు్తకు వచా్చయి. “తెలుగు 
వారికి ఆతా్మభిమానాం లేదు. తమ భాషను మరచిపోతారు. తమ కళలకు సాంస్కురుతికి 
దూరాంగ ఉాంటారు.” ఇకకుడ స. వెాం. గారి గురిాంచి నాలుగు మాటలు: “ఆయన 
తమిళనాడులో పుట్టన తెలుగువాడు. అకకుడ తమిళాం, ఆాంగలాాం తపపు వేరే భాషలను 
నేరపురు, చదవనివ్వరు, కనపడనివ్వరు. తను ఎాం. ఏ. (అాంత్రొపోలజీ) లో బాంగారు 
పతకాం సాంపాదాంచాక ఉదోయూగాంలో చేరే మాందు ఒక సారి వెనుతిరిగి చూస్కుాంటే 
అాంతరిాంచిపోతున్న తెలుగు జాతి కనపడిాంద. ఇక మాందు వెనుక చూడకుాండా 
భాషోదయూమాంలోకి దూకాడు. పాండిలా చేస్కుాంటే- పాండాలానికి పట్్ట చీరెలు, పిలలాకు 
పరికిణీలు పావడాలు, పిలలాగాడికి పాఠశాల ఫీజుల పాటలాకై పకకుదారి పట్టవలసి 
వస్్తాందని- పలువురు పట్్టపట్టనా- తను మాత్రాం పాండిలాని శాశ్వతాంగా పకకుకు 
పటే్టసాడు. తన ఇతర స్ఖ్లను వదలేసి- నిాండు జీవితాని్న, ఆరోగాయూని్న, యవ్వనాని్న 
తెలుగు కోసాం మాత్రమే అరిపుస్్త ఉదయూమిస్్తన్న మనిష ఈ నేలమీద స. వెాం. ఒకకుడే. 
ఎన్్న రాషా్రాలు, దేశాలు తిరిగి తెలుగు మూల్ల మీద చాల పరిశోధనలు చేశాడు. 
అకకుడి భాషలోలా తెలుగు నేరపుటానికి పుస్తకాలు రాశాడు. అతని కృష వలలానే తెలుగు తిరిగి 
జీవాం పోస్కుాంట్ాంద అనే ఆశ కలుగుతున్నద.”
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తెలుగు వారికి ఇతర భాషలు గొపపువిగా కనపడతాయి, తెలుగు తకుకువ భాషగ 
కనపడుతుాంద. తెలుగు కళలను కూడ మనాం తకుకువగా చూస్్తనా్నమ.

తమిళనాట తమిళాం మాత్రమే ఉాంట్ాంద. చిన్న భాషలను వదల్ వేయాండి, తెలుగు 
ల్ాంట భాషనే మట్మాయాం చేశారు. మనాం మాత్రాం తెలుగు తల్లా ఒాంట్లాకి ఇతర 
భాషల కానస్ర్ కణుతులను ఆగకుాండ ఎకికుస్్తనే ఉాంటాాం. పాత రోజులలోనే కాకుాండ 
ఇపుపుడు కూడ ఈ ప్రక్య నిరాంతరాంగా జరుగుతూ ఉన్నద. సవరలు తెలుగు 
సాంస్కురుతిలో కల్సిపోతుాంటే వారి కోసాం ఒక ల్పిని కనిపట్ట, పుస్తకాలను గిడుగు 
గారు రాశారు. వారు దానిని అట్వాంట అని్న చిన్న జాతులకోసాం, అని్న రాషా్రాలలో ఉన్న 
వారి కోసాం చేయలేదు, ఇతరులను చేయమని అడుగలేదు. గోాండుల కోసాం కూడ ఈ 
నడుమ అట్వాంట ఉదయూమమే నడుస్్తన్నద. వారి కోసాం పాత గురు్తలను సేకరిాంచి కొత్త 
ల్పిని కనిపట్ట అాందులో పుస్తకాలను రాసి ఆ భాషను ఐ.ట.డి.ఎ. ల్ాంట ప్రభుత్వ 
యాంత్రాాంగాల దా్వరా నేరుపుతునా్నరు. మన దగగుర గోాండులు కొద్ద లక్షల మాంద మాత్రమే 
కాని అట్వాంట వారు ఇతర రాషా్రాలోలా కోటలా మాంద ఉనా్నరు. అకకుడ మాత్రాం ఈ 
ఉదయూమాం ఉాండదు. మహబూబునగర్ జిల్లాలో పని చేయటానికి వచి్చన కొద్ద మాంద 
ఒరియా వారికి వారి రాష్టాం నుాంచి పాంతుళళాను తెపిపుాంచి వారి మాత్రుభాషను పని 
కట్్టకొని నేరుపుతునా్నరు. మన దగగుర ఉన్న 35% చదువు రాని వారికి తెలుగు నేరపురు. 
కేరళలో అల్ వచి్చన ఒరియా వారికి- మాత్రు భాష, సాంస్కురుతుల మీద -అభిమానమ 
ఉన్న అకకుడి ప్రభుత్వమ పట్్టబట్ట- మలయాళమ నేరుపుతున్నద.

నాకు లాంబాడీలు అాంటే ఎాంతో గౌరవాం. వారిని చూసి అయినా మన వారికి బుద్ధ 
రాదు ఏమిటరా అనుకుాంట్నా్నను. బృాందాంగా వారు నాటయూాం చేస్్తన్నపుపుడు చేతులెతి్త 
దాండాం పడతాను. ఎన్్న వాందల ఏాండలా కిాంద ఇకకుడకు వచి్చనా వారు తమ మాటను, 
పాటను, ఆటను, దుస్్తలను, ఆభరణాలను ఏ మాత్రాం మరువలేదు. ప్రతి వారికి నాటయూాం 
వచు్చ, పాడటాం వచు్చ. కాని వారు గిరిజనులు కారు. కొాండల మీద ఉాంటూ పోడు 
వయూయసాయాం చేస్్త బ్రతకరు. బాగ కష్టపడతారు. వారిని వెనుకబడిన వారిగా 
పరిగణ్ాంచవచు్చ. ఇతర రాషా్రాలలో వారిని అల్ పరిగణ్సా్తరు. కాని మనాం వారిని 
గిరిజనులగా గురి్తాంచే సరికి పకకు రాషా్రాల నుాంచి వారు వరద ల్గ వచి్చ పడుతునా్నరు. 
ఇకకుడ తెలుగు మాటాలాడుతున్న గిరిజనుల కన్న వారు తెల్వైన వారు కాబట్ట సహజాంగానే 
ప్రభుత్వాం ఇచే్చ అని్న సదుపాయాలను వారే కొటే్టస్్తనా్నరని ఇకకుడి వారు ఇపుపుడు పద్ద 
ఉదయూమమే నడుపుతునా్నరు.

పశి్చమ చాళ్కుయూల కాల్నివే అయిన బాదామి, పద్దదకల్ గుడులకు యునెసోకు 
గురి్తాంపు దొరికిాంద. మహాబల్పురాం, తాంజావూరు, కోణార్కు, ఖజురహ ల్ాంట 
సాాంస్కు్రతిక చోట్లకు ఏ మాత్రాం తీసిపోనిద ఆలాంపురాం. తమ గడడి మీద ఏ మాత్రాం 



తెలుగే గొప్ప భాష- కాని కనుమరుగౌతున్నది 54 

చారిత్రక ప్రశసి్త ఉన్న చోట్లానా్న, అవి ఎాంత మారు మూలనునా్న, చిత్తశుద్ధతో వాటని 
కాపాడుకొాంటాయి ఇతర జాతులు. పైగా వాటని గూరి్చ గొపపుగా ప్రచారాం చేస్్త, 
పరాయూటకులను ఆకట్్టకొాంటాయి. ఆలాంపురాంలో ఏ రాయిని, ఏ స్తాంభాని్న, ఏ గోడను 
తాకినా, కనీసాం వెయేయూాండలా క్ాంద కతలను వినిపిసా్తయి. అాంతట గొపపుదనాని్న 
ఇాంకెాంతగా చెపుపుకోవాల్ మనాం?

ప్రాక్రుత, పాళీ భాషలపై మోజు
మొదట నుాంచి తెలుగు రాజులకు కూడ పరాయి భాషలే గొపపుగా కనపడేవి. 

తెలుగుపై ఏవగిాంపు ఉాండేద. ఇపపుటవరకు దాదాపు అని్న ప్రభుతా్వలు ( నాందమూరి 
తారక రామారావు, నరసిాంహారావు ల్ాంట వారి కొద్ద కాలాం మినహాయిసే్త) ఇదే ధోరణ్ని 
శ్రద్ధగా పాటస్్త వచా్చయి. కొని్న వేల ఏాండలా కిాంద జైన మతాం ప్రాబలయూాంలో ఉన్నపుపుడు 
తెలుగు రాజులు ప్రాక్రుతాని్న పోషాంచారు. ఆ భాషలోనే రాతి పలకలను వేశారు. 
పరిపాలన చేశారు. పుస్తకాలు రాశారు. బ్ద్ధ మతాం ప్రాబలయూాంలో ఉన్నపుపుడు పాళ్ 
భాషను పోషాంచారు. అాందులోనే రాతి పలకలు, పరిపాలన, పుస్తకాలు ఉాండేట్లా 
చూశారు. ఏతావాతా తెలుగును ఎకకుడ కనపడకుాండ చేశారు. సా్వతాంత్రయూాం వచి్చన ఇని్న 
ఏాండలా తరువాత కూడ రాజధాని హైదరాబాదులో వాడుక భాషగ తెలుగు చోట్ను 
సాంపాదాంచుకోలేకపోయిాంద. ఏ రాష్టాంలో కూడ ఇాంత రోత లేదు.

ఆంగలింపై మోజు
ఆాంగేలాయులు అధికారాంలో ఉాండగా తెలుగును తకుకువగ చూడలేదు. బడులలో 

నేరాపురు. ఎకుకువ మాంద, చాల ఎకుకువ ప్రాాంతాంలో మాటాలాడే భాషగ గురి్తాంచారు. వారు 
వెళ్ళాక మనాం మాత్రాం ఆాంగలాాం మీద అపరిమితమైన మోజు పాంచుకునా్నమ. తెలుగు 
నేరు్చకొనకూడదు, ఒకకు ఆాంగలాాం నేరు్చకుాంటే చాలు అనుకుాంట్నా్నమ. ఇతర భాషల 
వారికి లేని ఈ వేలాంవెర్రి మనకు తగులుకొన్నద. సరే, ఇాంత జేసే్త, మనాం ఆాంగలాాంలో 
ఏమైనా పట్్ట సాంపాదాంచామా? ఒకకు మాంచి ఆాంగలా రచయితగా తెలుగు వాడిని 
చూడగలమా? మా చిన్నతనాంలో రాజారావు గారిని గొపపు ఆాంగలా రాతరిగా చూశామ. 
హిాందు పత్రికలో జి. ఎన్. రెడిడి గారి వాయూసాల కోసాం ఎదురు చూసేవారాం. నేను కలకతా్త 
లోని Statesman పత్రిక గురిాంచి మాటాలాడటాం లేదు; డిలీలా నుాంచి వచే్చ Hindustan 
times గురిాంచి మాటాలాడటాం లేదు; బాంబాయి Times of India కాదు; విశాఖ 
నుాంచి వెలువడే Hindu మరియు New Indian Express గురిాంచి 
మాటాలాడుతునా్నను. శని, ఆదవారాలోలా వాటలో ఎపుపుడూ రాసే కాలమిస్్టలలో ఒకకు 
తెలుగు వాడు కనపడడే! (కాలమిస్్ట అాంటే మీకు తెలుస్- ప్రతి వారాం ఒక విషయాం 
మీద తన అభిప్రాయాలను- వార్తలను కాదు- రాసే బయట వాడు). మీకు తమిళ్లు 
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కనబడతారు, బెాంగాలీలు కనబడతారు లేక హిాందీవారు కనబడతారు. ఎాందుకాంటే 
వారు తమ మాతృభాషలోనే చదువుతారు. అాందుకని ఆాంగలాాం మీద కూడ పట్్ట వస్్తాంద.

పత్రికలను వదల్ వేయాండి. అసలు ఒక మాంచి ఆాంగలా రచయితగా పేర్ాందన 
తెలుగువాడిని చూడగలమా? ఇని్న ఏాండలా తరువాత పరిసి్థతి ఎకకుడకు వచి్చాంద? గొపపుగ 
అమ్మడుపోయే ఆాంగలా నవలలను రాసే తెలుగువాడు కనపడతాడా? భారత దేశపు – 
అమృత ప్రీతాం, విక్రాం సేథ్, ఆర్.కె.నారాయణ్, జుాంప ల్హిరి, అమితవ్ ఘోష్, 
మలకురాజ్ ఆనాంద్, రసికున్ బాాండ్, నిరద్ సి చౌదరి, కిరణ్ దేశాయ్, సాంజీవ సనాయూల్, 
ప్రతిభ రే, దేవదత్ పటా్నయక్, అశి్వన్ సిాంఘి, వినీద్ బాజపయీ, ఇాందు స్ాందరేశన్, 
అమిష్ త్రిపాఠీ, ఆనాంద్ నీలకాంటన్, చిత్రా బనరీజా, దవకరుణ్, కృషణి ఉదయశాంకర్, ప్రీతీ 
షెనాయ్, రవీాందర్ సిాంగ్, డురోజాయ్ దతా్త, సాందీప్ నాగరకుర్, చేతన్ భగత్, విక్రాం చాంద్, 
రవి స్బ్రమణ్యన్, నవనీత్ చక్రవరి్త, భాసకుర చట్పాధాయూయ్, సలీల్ దేశాయ్, 
మధుమతి భటా్టచారయూ, అనితా నాయర్, సమిత బస్, ఇాంద్ దాస్, స్కనయూ వెాంకట 
రాఘవన్, శే్వత తనేజ, విక్రాం బాలగోపాల్, రాబ్న్ శర్మ, శివ ఖేరా, సదుగురు, రాధాకృషణి 
పిళ్ళా, ప్రకాష్ అయయూర్, ఓాం సా్వమి- ల్ాంట ఆాంగలా రచయితలలో తెలుగు పేరు ఎకకుడ? 
ఇాందులో కొాంత మాంద ఒక పుస్తకానికే లక్షల రూపాయలు సాంపాదాంచే వారునా్నరు.

ఆాంగాలాని్న మనాం దే్వషాంచాల్స్న పని లేదు. దాని్న మనాం అాందరాం ఒక భాషగ 
నేరు్చకోవాల్ కూడ.

చైనా, కొరియా, జపాన్, జర్మనీ, రషాయూ, ఫ్రాన్స్ ల్ాంట దేశాలు తమ పిలలాలకు మనాం 
నేరిపునట్లాగా ఆాంగాలాని్న నేరపువు. తమ మాత్రు భాషలోనే అకకుడ పై చదువులు కూడ పూరి్త 
చేసా్తరు. శాసా్రేలోలా కొత్త విషయాలను తమ భాష దా్వరానే కనిపడతారు. ప్రపాంచాం 
మొత్తాంలోనే గొపపు స్పర్ కాంపూయూటర్ ను కనిపట్టన చైనా శాస్త్రజుఞాలు ఆాంగలాాం రాని వారే.

ఉమ్మ నాడే అమ్మ నుడి. కడుపులో ఉన్నపపుట నుాంచే తల్లా మాటలను, సాంస్కురుతిని 
పిాండాం నేరు్చకుాంట్ాంద అన్న విషయాం తేల్పోయిాంద. బయట లోకాంలో తెల్సిన భాష 
నుాంచి పిలలాలు తెల్యని భాషలను, విషయాలను తెలుస్కొాంటారు. ప్రక్రుతి సహజమైన 
ఈ జాఞాన సేకరణ పద్ధతిని వదలేసి శిశువుకు బలవాంతాంగ ఆాంగాలాని్న రుద్ద వాడు తిరిగి 
కోలుకోలేకుాండా చేస్్తనా్నమ.

Oxford విశ్వవిదాయూలయాం వారు రెాండు తెలుగు రాషా్రాలలోని 230 బడులలో 
మూడు ఏాండులా పరిశోధన చేసి తెలుగును చదువుతున్న పిలలాలకే ఆాంగలాాం కూడ బాగా 
వస్్తన్నద అని తేల్్చ వేశారు.

పాత రోజులోలా తెలుగులో చదవిన వారే తరువాత ఆాంగాలాని్న చదవి అాందులో కూడ 
అాందె వేసిన చేయి అనిపిాంచుకునా్నరు. సరే్వపల్లా రాధాకృషణిన్, రాజ గోపాల్చారి 
అట్వాంట వారే.
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అాంతరాజాతీయాంగా విదాయూబోధన చేసేవారు అాందరూ ఏకగ్రీవాంగా ఒక విషయాని్న 
విభేదాలు లేకుాండా నిశ్చయాంగా తేలే్చశారు. అమ్మ నుడిలో చదువుకున్న వాళ్ళా చివరకు 
రాణ్సా్తరు. వారికే ఇతర భాషలు సరిగా వసా్తయి. భాషేతర విషయాలోలా, శాసా్రేలోలా వారే 
రాణ్సా్తరు.

ఆకస్్ఫర్డి విశ్వవిదాయూలయాం వారు కుాండ బద్దలు కొట్టనట్లాగా చెపాపురు, ‘మీ భాష 
నేరు్చకోకపోతే మా భాష మీకు ఎన్నటకీ రాదు.’

తెలుగు వారు ఇకకుడ విజాఞానాని్న తెలుగులో తెలుస్కునా్నక వారు పోదలు్చకున్న 
దేశపు భాషను అయిదారు నెలలు మాందుగ నేరు్చకొాంటే సరిపోతుాంద. జర్మనీ వెళ్ళాల్స్ 
వసే్త జర్మన్ భాషను, చైనా వెళ్ళాల్స్ వసే్త మాాండరిన్ ను నేరు్చకొాంటే సరిపోతుాంద. ఇతర 
దేశాలోలా కూడ అల్నే చేసా్తరు.

మన దగగుర ఏదో జీతగాాండలాగా మన పిలలాలు తయారు అవుతునా్నరు గాని భాషలో, 
ఏదైనా శాస్త్రాంలో ఉన్నత సా్థనానికి ఎదగిన వాాండులా మచు్చకైనా కనరారు.

‘ఉదోయూగాల కోసాం ఆాంగలాాం నేరిపుస్్తనా్నమ’ అని అాంటాాం మనాం. ఇాంగిలాష్ చదువుకొని 
విదేశాలకు వెళ్ళా మనవారు సాంవతస్రానికి నాలుగైదు వేలకు మిాంచరు. అమేరికలో 50 
ఏాండలా నుాంచి పోయిన తెలుగువారు అని్న రాంగాలలో కల్పి రెాండు లక్షల మాంద 
వుాంటారేమో. కుట్ాంబ సభుయూలతో కలుపుకొని 4 లక్షల మాంద ఉాంటారు.

తెలుగు రాషా్రాలోలా చదువుకొనే విదాయూరు్థలు 2 కోటలాకు పైగా ఉాంటారు. కొద్ద వేల 
మాంద ఉదోయూగాల కోసాం కోటలా మాంద చదువును చేతుల్ర చెడగొడుతునా్నమ. సగట్ 
తెలుగు విదాయూరి్థ ప్రతిభ అతి ఘోరాంగా ఉాంట్న్నద అన్న విషయాం అాందరికి తెల్సిాందే.

మాత్రుభాషను మరిచిపోయిన సమాజాం సృజనాత్మతకు స్దూరాంగా ఉాండి 
పోతుాంద. - కల్ాం.

మాతృభాషలో చదువుకుాంట్న్నపుడు, మెదడులోని, నియోకోరే్టక్స్ విశేషాంగా 
సపుాందస్్తాంద. ఫల్తాంగా చినా్నరులోలా స్క్షష్మబుద్ధ, కొత్త ఆలోచనలను వయూకీ్తకరిాంచగల 
సామర్ధ్యాం వృద్ధ చెాందుతాయి.-Dr. Asok Pangaria, former president, 
Indian academy of neurology.

నా వరకు మాత్రాం దైవ స్మరణ చేయడాం, తెలుగులో మాటాలాడటాం ఒకటే.- స్దా్దల 
అశోక తేజ.

సంస్్కరుతంపై  మోజు
మన వారు సాంస్కురుతాని్న మతభాషగానే కాక చాల గొపపు భాషగా భావిసా్తరు. ఆ 

మాటలను వాడటాం, ఆ శోలాకాలను చదవటాం వాట అరా్థలను చెపపుటాం -సాందర్భాం 
ఏదైనా – ఒక పాండితుని లక్షణాంగా అనుకుాంటారు. వామపక్ష యోధుడు పువా్వడ 
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నాగేశ్వర రావు గారు రాస్కున్న సీ్వయ చరిత్ర “ నా స్మృతులు- అనుభవాలు” పతా్తనికి 
మాందు మాట రాస్్త ఒకే పుటలో 1. పథికుడిగా (బాటసారిగా) 2. పున: (తిరిగి) అని 
సి. రాఘవాచారి గారు పద ప్రయోగాలను రాశారు. దీని దా్వరా వారు చెపపుతలుచుకొన్నద: 
నాకు సాంస్కురుతాం వచు్చ, అద గొపపుతనాం. అాందరికీ తెల్సిన తెలుగు మాటలకు 
బదులు సాంస్కురుతపు మాటలు వాడటాం గొపపుతనాం. సాంస్కురుతాం తెల్యని 
సనా్నస్లకు వీలైనపుపుడల్లా కొని్న సాంస్కురుతపు మాటలు నేరిపుతే గొపపుతనాం.

ఇకకుడ రాఘవాచారిగారు ప్రజాసేవకు అాంకితమైన విషయాని్న, పీడిత జనాం 
పక్షాన పోరాటానికి ఆయన జీవితాని్న వెచి్చాంచిన విషయాని్న మరువరాదు. అట్వాంట 
పోరాట యోధుడిని కూడ అాందరి ల్గే ఈ సాంస్కురుతాం మోజు ఎల్ పట్్టకున్నదో 
గమనిాంచటానికే ఈ విషయాం మనాం చెపుపుకునా్నమ. ప్రజలకోసాం పోరాడుతునా్నాం 
అని చెపుపుకునే పారీ్టల వాయూసాలోలా కూడ వారు సాంస్కురుత మాటల కోసాం ఎగబడటాం 
కనిపిస్్తాంద.

పరాయి భాషలపై మోజు
ఇతర రాషా్రాలకు లేక దేశాలకు వెళళాన తెలుగువాడు ఒక తరాం తరువాత తెలుగుకు 

దూరాం అవుతాడు. 200 ఏాండలా కిాంద 3 లక్షల మాంద తెలుగువారు మారిషస్ కు వెళ్ళారు. 
వారు అాందరు దాదాపు తెలుగుకు దూరమయాయూరు. సాంజీవ నరసిాంహ అపపుడు ల్ాంట 
కొద్ద మాంద గట్టగా పాట్బడుతునా్న పద్ద మారుపు రావటాం లేదు. అపుపుడే అాంతకన్న 
తకుకువ మాంద తమిళ్లు అకకుడకు వెళ్ళారు. వారు తల్లానుడిని సాంస్కురుతిని 
వదులుకోలేదు. ఇపుపుడు అకకుడ తమిళాం అధికార భాష. సిాంగపూరు, మలేషయా ల్ాంట 
దేశాలోలా కూడ అదే పరిసి్థతి.

తమిళనాడు రాష్టాం ఏరపుడినపుపుడు తమిళ్ల కన్న తెలుగు వారే ఆ రాష్టాంలో 
ఎకుకువ. ఇపుపుడు దాదాపు తెలుగు కనపడని పరిసి్థతి దాపురిాంచిాంద. కరాణిటకలో కూడ 
అదే పరిసి్థతి. మిగిల్న రాషా్రాలోలా తెలుగు వారు కూడ ఇాందుకు భిన్నాంగా లేరు.

ఒక తమిళ అమా్మయి, తెలుగు అబాబెయి పాండిలా చేస్కుాంటే పిలలాలు తమిళాం 
మాటాలాడుతారు. తమిళ అబాబెయి, తెలుగు అమా్మయి పాండిలా చేస్కునా్న పిలలాలు తమిళమే 
మాటాలాడుతారు. మా భవనాంలో ఉాంట్న్న ఒక తెలుగు అబాబెయి హిాందీ అమా్మయిని 
చేస్కునా్నడు. పిలలాలు హిాందీలో మాటాలాడుతునా్నరు. మా ఎదురిాంటలో బెాంగాలు 
అబాబెయి హిాందీ అమా్మయిని చేస్కునా్నడు. పిలలాలు బెాంగాల్ భాషలో మాటాలాడుతునా్నరు. 
మా ఇాంట కిాంద ఇాంట్లా తెలుగు అబాబెయి బెాంగాలీ అమా్మయిని చేస్కునా్నడు. పిలలావాడు 
బెాంగాలు భాష నేరు్చకునా్నడు. అమేరికలోని చాల ఎకుకువ తెలుగు తలులాలు తమ పిలలాలతో 
ఆాంగలాాంలోనే మాటాలాడుతారు.

Wk



తెలుగే గొప్ప భాష- కాని కనుమరుగౌతున్నది 58 

తెలుగు- మహమ్మదీయులు
మా ఊరోలా మా చిన్నతనాంలో, ఇాంట్లా కూడ తెలుగు మాటాలాడే, మహమ్మదీయులు 
ఉాండే వారు. వారిని దూదేకుల సాయిబులు అని అనేవాళళాాం. (మేమ కూడ మొహర్రాం 
రోజులోలా పీరీలను పట్్టకొని ఎగిరే వాళళాాం. అని్న పాండుగలల్గే అదీ ఒక పాండుగ అని 
అనుకొనే వాళళాాం.) కాని, తరువాత నెమ్మదగ వారు కూడ ఉరూ్దలోకి వెళలాపోయారు. 
మనమే తీసి పడేస్్తన్న నుడిని వారు మాత్రాం ఎాంత కాలాం మోసా్తరు!

మహమ్మదీయుల తల్లా నుడి ఉరూ్ద అనే అభిప్రాయాం చాల మాందకి ఉన్నద. 150 
కోటలా మహమ్మదీయులలో ఉరూ్ద మాటాలాడేవారు 20 కోటలా లోపే. ఏ ప్రాాంతాంలో ఉన్న 
వారు ఆ ప్రాాంతపు భాషనే మాటాలాడతారు. మహమ్మదీయులు కేరళలో మలయాళాం, 
తమిళనాడులో తమిళాం, మలేసియాలో మలయా, ఇాండొనేషయాలో బాష, బాంగాలాదేశ్ 
లో బెాంగాలీ మాటాలాడతారు. ఈ స్త్రాం, ఇాంతకు మాందు అనుకున్న కారణాల వలలా, 
తెలుగు ప్రాాంతాంలో మాత్రాం వరి్తాంచదు.

ఆ ప్రాాంతపు జనభాష మాటాలాడుతున్న ఇాండొనేషయా, మలేసియా మసిలామలే 
నిజాంగా ఇపుపుడు మాంచివారు అన్న విషయాని్న అాందరు గురి్తాంచారు. మలేసియాలో 
చాల ఎకుకువ శాతాం మాంద మహమ్మదీయులే. ఆ దేశాం మన కన్న కొద్ద కాలాంలోనే చాల 
మాందుకు పోయిాంద. అశాాంతి లేదు. తనకు తెల్యని వారి నడుమకు, ఒాంటకి 
బాాంబులు పట్్టకొని వెళలా, తనను పేలే్చస్కొని, ఎదుట వాళళాను కూడ చాంపుదాాం 
అనుకొనే వాడు అకకుడ ఒకకుడు కూడ లేడు. మత ఉగ్వాదులకు వయూతిరేకాంగ మిగిల్న 
దేశాల కన్న గట్ట చటా్టని్న తెచి్చ ఆ దేశాం పకడబెాందగా అమలు చేస్్తన్నద.

sm
మత భాషలు- తెలుగు
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ఈ విషయాని్న ఇపుపుడు మన దేశపు మహమ్మదీయులు కూడ గమనిస్్తనా్నరు. 
‘మన ప్రాాంత సాంస్కురుతి, భాషలకు దూరమైతే మన పిలలాలు పరుగు వారి నుాంచి 
దూరమౌతారు, వైషమాయూలు పరుగుతాయి’ అన్న విషయాని్న తెలుస్కొనా్నరు. ప్రభుత్వాం 
ఎల్గూ తెలుగును చాంపే ప్రభుత్వమే కాబట్ట దానిని నమ్మకొాంటే ల్భాం లేదు అని 
తామే స్వయాంగా పిలలాలకు తెలుగును నేరుపుతునా్నరు. హైదరాబాద్ పాత ఊరులో ఆదాబ్ 
పేరిట చాల పద్ద ఎతు్తన తెలుగును నేరుపుతునా్నరు. ఈ క్ాంద ఊస్ను కూడ చూడాండి.

తెలుగు - క్రైసతేవులు
దేవుని వాకాయూని్న తెలుగులోనే చేరవేయవలసిన అవసరాని్న క్రైస్తవులు చాల 

మాందుగ గురి్తాంచారు. 1804 లోనే బైబ్లును తెలుగులోనికి మార్చడాం మొదలెట్ట, 
1812 నాటకి దాదాపు పూరి్త చేశారు. మాందుగ వచి్చన తెలుగు పుస్తకాం దాదాపు అదే.

1880 లోనే బెజవాడ నుాంచి వేలుపుల జారిజా గారు ‘తెలుగు బాపి్టస్్ట’ అనే మాస 
పత్రికను తెచి్చ మా భాష తెలుగే అని చెపపుకనే చెపాపురు. దేవుని స్వార్తను తెలుగులోనే 
చెపపువలసిన అవసరాని్న గురి్తాంచారు. సిలువ గుడులలో తెలుగులోనే ప్రారి్థసా్తరు, 
బోధిసా్తరు.

డా. ఎన్. జయకుమార్ రావు గారు ‘క్రైస్తవులు - తెలుగు భాష’ అనే పుస్తకాని్న 
వ్రాసి, మాందకి ఇాంకా దగగురగ ఉాండే తెలుగులో ఎల్ ‘స్వార్త’ను తెల్యజేయాలో చాల 
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వివరాంగా చెపాపురు. హలెలాలూయ ల్ాంట పరభాషా పదాలను అర్థాం లేకుాండా 
వాడుతునా్నరు అని అనా్నరు. “శిష్ట వాయూవహారిక భాష విదాయూధికులకూ, వచన కవులకూ 
ఎాంతో బాగుాంట్ాంద. సామానయూ చదువులు చదవిన క్రైస్తవేతరులకు అర్థాం కాదు. ఆ 
మాటకొసే్త సామానయూ చదువులున్న క్రైస్తవులకూ అర్థాం కాదు. గనుక సాధారణ వాడుక 
భాషను క్రైస్తవేతరులకు అర్థమయేయూ రీతిలో అాందాంచగల్గితే ప్రసాంగీకులకు ఆత్మల 
పాంట సమృద్ధగా లభిస్్తాంద.” అని రాశారు.

ఈ క్రింది వారతేను చూడండి:

వారు ఏస్ నా కాపరి అని పలుకుతారు, రిక్షా బాండలా మీద రాసా్తరు. కాపరి అనే 
తెలుగు పదాం దేవునికి వాడటానికి పనికి రాని రోత పదమగ కనపడుతున్నద 
హిాందువులకు. రక్షకుడు అనే సాంస్కురుత పదమే దీనికి సరిఅయినద అనుకుాంటారు 
వీరు.

తెలుగు- హందువులు
హిాందువులు పూజను సాంస్కురుతాంలోనే చేసా్తరు. తెలుగు చెత్త భాష, పూజకు 

పనికి రాదు అని అాందరి మనస్లలో గాఢమైన, చెరిగిపోని మద్ను వేశారు. దేవుడికి 
తెలుగు తెల్యదు అని అాందరు నమే్మట్లా చేయగల్గారు.

సాంస్కురుతాం ప్రభావాం తెలుగునాట పడక మనుపు ఉన్న దేవుని మాంత్రాలు, 
పాటలు, కీర్తనలు అని్న మరచిపోయామ. వేయి ఏాండలా క్ాందనే శైవులు తెలుగులో 
తయారు చేసిన పదాయూలు, పాటలు, తతా్వలు, దాండకాలు, ద్వపదలు పనికిరాని వాటగా 
పరిగణ్ాంచేట్లా విజయవాంతాంగా చేయగల్గారు. తెలుగు తల్లాకి నిజమైన బ్డడి ఆదభటలా 
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వారు దేవుని పూజకు కావలసిన అని్న రకాల తెలుగు మాంత్రాలను చేసినా తెల్విగా 
తొకేకుశారు. సాంస్కురుతపు విషుణి సహస్ర నామాని్న చదువవచు్చ కాని ఆదభటలా వారి 
తెలుగులో మాత్రాం దానిని చదువకూడదు. తమిళాం తిరుపాపువైను గుడిలో చదవవచు్చ, 
కాని తెలుగు తిరుపాపువై పనికి రాదు.

నేను పదవి విరమణ చేశాక మా ఊరు తీరికగా వెళలా చూసే్త మా ఇాంట మాందున్న 
రామాలయాం కూల్పోయిాంద. మా చిన్నపుపుడు అద కళకళల్డేద. పాటలనీ్న అయాయూక 
పాంచే ఫలహారాం కోసాం పిలలాలు ఎదురు చూసేవారు. పాందొమి్మద వాందల పదులోలా పుట్టన 
మా అమ్మ, నాన్న ఇద్దరూ చదువుకున్నవారే. ఇద్దరూ పాటలు బాగా పాడేవారు. మా 
నాన్న చిరతల భజన కూడ చేసేవాడు. నాకు అాంతగా పూజ, క్రతువులు తెల్యవు. 
అయినా మా తల్లాదాండ్రుల గురుతు కోసమైనా ఏమైనా చేయాలనుకునా్నను. మీకు 
తెల్సిన వారిలో ఎాంత మాంద గుడులను కట్టాంచారో తలపోయాండి. పద మాంద కల్సి 
కట్టాంచి ఉాంటారు, లేక ఒక ట్స్్ట తరఫున కట్టాంచి ఉాంటారు. మా వూరిలో మాత్రాం నేను 
ఒకకుడిగానే గుడి కట్టాంచాను. ప్రహరీ గోడ పట్టాంచాను. నీళళా మోటార్, కరెాంట్ బ్లులా, 
అయయూవారి నెలవారీ పారితోషకాం కూడ నేనే భరిస్్తనా్నను. 

మా అమ్మ చనిపోయినపుపుడు పురోహితుడిని పిల్చాాం. ఆయన మా అమ్మ గురిాంచి 
మాకు తెల్యని భాషలో దేవుడికి ఏదో చెపాపుడు. చిన్న దనాం నాడు పిల్చామ. ఈ సారీ 
మేమ ప్రేక్షకుల ల్గనే ఉాండిపయాయూమ. పద్ద దనాం నాడూ క్రతువు మాకు తెల్యని 
భాషలో జరిగిాంద. ఆ రోజు పగలు ఊరి అాందరికీ భోజనాలు పటా్టమ. తిని వెళూ్త మా 
ఊరిలోని ఒక సిలువ గుడి పద్ద (ఫాదర్) నను్న, నా తమ్మడిని రెాండు నిమషాల కోసాం 
పకకుకు పిల్చాడు. మాకు తెల్సిన మాటలోలా చాల ఆవేశాంగా “ పరలోకమాందున్న ఓ 
దేవా, తాండ్రీ, నాయనా...” అాంటూ మా అమ్మ కోసాం ప్రారి్థస్్తాంటే ఒడలు జలదరిాంచిాంద. 
మొదటసారిగా మా అమ్మ కోసాం దేవుడిని వేడొకునటాని్న అనుభవిాంచామ.

మా చిన్నతనాంలో ఇాంతకు మాందు చెపిపునట్లా ఇాంట మాందు రామాలయాం 
ఉాండేద. ఆదవారాం నాడు ఏదో ఊరి నుాంచి ఒక ఫాదర్ వచి్చ ఒక పూరిాంట్లా మాత్రాం 
యేస్ని గురిాంచి చెపేపువాడు. పదవీ విరమణ తరువాత నేను ఊరిలో తీరికగ చూసె్త 5 
సిలువ గుడులు వచా్చయి. రామాలయాం కూల్ాంద. కొద్దమాంద హరిజనులకే 
పరిమితమైన క్రైస్తవాం వెనుకబడిన కుల్ల, పద్ద కుల్లలోని కొాంతమాందని కూడ 
ఆకరి్షాంచిాంద. అపుపుడు నాకు కనువిపుపు అయినద. మనాం భకు్తలకు తెలుగును ఎాంత 
దూరాంగ ఉాంచుదామా అని నితయూాం అలోచిస్్తాంటాాం. పూజారి తెలుగుకు దూరాంగా 
ఉాండటాం వలలానే ఇల్ జరిగినదని తేల్పోయినద. అయయూగారు జనానికి ఎడాంగా 
ఉాండిపోయారు. మనుషుల హృదయాలలోనికి జొరబడేట్లా మాటాలాడలేక పోతునా్నరు. 
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పాండిలాలో మధయూన పురోహితుడికి ఏదైనా సాంభావన ఇసా్తరు. దానిని ఆయన వెనుక 
పట్్టకొాంటే జనాం కొటే్టస్్తనా్నరు. నా పురోహితుడు ఒక హాసయూగాడిగ 
పరిగణ్ాంచబడుతునా్నడు. పిలకను ఊపుకొాంట్న్న బఫూన్ గానే సినిమాలో కూడ 
చూపబడుతునా్నడు. ఒక ఫాదర్ న్, మౌలీ్వన్ అల్ సినిమాలో చూడగలమా? 
సాంస్కురుతాం మీద ప్రేమతో, తెలుగును చాంపాలనే కసితో తదా్వరా తమకు 
తెల్యకుాండానే హిాందూ మతాని్న అాంతమొాందాంచేవారు కాస్త ఆలోచిసే్త మాంచిదని 
మనసార ప్రారి్థస్్తనా్నను. హిాందూ మతాం ప్రచారాం చేసి కొత్త వారిని చేరు్చకునే మతాం 
కాదు. ప్రపాంచాం లోని 200 దేశాలోలా హిాందూమతాం ఉన్నదే రెాండు దేశాలోలా. అకకుడ 
కూడ చాల వేగాంగా తగిగుపోవడాని్న గమనిాంచమని వేడుకుాంట్నా్నను. నా మతాం 
చచే్చదాక నా తెలుగు తల్లాపై సాంస్కురుత దాడిని ఆపలేమా?

నేను మా అమ్మ కడుపులో పడినపుపుడు, మా అమ్మకు సీమాంతాం చేసినపుపుడు, నేను 
పుట్టనపుపుడు, నాకు జాంధయూాం వేసినపుపుడు, నాకు పాండిలా అయినపుపుడు, గుడికి పోయి 
దేవుడిని ప్రారి్థాంచినపుపుడు, నేను చనిపోయినపుపుడు, నాకు శ్రాద్ధాం పటే్టటపుపుడు దేవునికి 
విన్నవిాంచటానికి నా మాతృభాష తెలుగు పనికి రాదు అని తెలుగు వాడు అనుకోవటాని్న 
భరిాంచలేకునా్నను.

ఎదురు తిరిగిన తమిళ్లు
అమ్మ నుడి మీద అభిమానమన్న తమిళ్లు ఈ సాంస్కురుత పత్తాందారీతనానికి 

ఎదురు తిరిగారు. దేవుని పూజిాంచటానికి తమిళాం సరిపోతుాంద అని తమిళ్లు 
పగరుగా అనుకుాంటారు. ప్రతి మాంత్రాని్న తమిళాంలోకి మారా్చరు. వైషణివులు తిరుపాపువై 
చదువుతారు; శైవులు తిరువెాంబావై చదువుతారు. నాల్యిరాం వారసత్వాం ఎల్గూ 
ఉాండనే ఉన్నద. అసలు మొదట నుాంచి తమిళాంలో మాత్రమే ఉన్న మాంత్రాలూ 
కొనసాగుతున్నవి. తిరుపతి వెాంకన్న మేలుకొలుపు పాట “ కౌసల్యూ స్ప్రజా రామ...”ను 
కూడ తమిళాంలోకి మారా్చరు. వారు ఇపుపుడు దానినే పాడుతునా్నరు అని్న చోటలా. 
విశాఖపట్నాం, హైదరాబాద్, ఉయూయూరులలో కూడ పరుమాళలా పూజలు, మాంత్రాలు 
తమిళాంలో కొాంత చేస్్తనా్నరు.

Wk
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ప్రాక్రుత, పాళీ భాషలు
ఇాంతకు మనుపు మనమ చూసినట్లాగానే, జైన బ్ద్ధ మతాల రోజులలో ఈ భాషలు 
పత్తనాం చేశాయి. అధికార భాషలుగ, పుస్తకాల భాషలుగ చల్మణీ అయాయూయి. తెలుగు 
వారు కూడ తమ సాహితయూమాంతా ఆ భాషలోలానే ఉాండేట్లా చూశారు. అాందువలలా ఆ భాషల 
మాటలు కొని్న తెలుగులోకి వచా్చయి. అయితే ఈ మాటలను మనాం వాడుకలో 
కొనసాగిాంచవచు్చ. ఆ భాషలు ఇపుపుడు మృత భాషలయాయూయి. ఇక వాట నుాంచి మనకు 
కొత్తగా వచే్చ ప్రమాదాం లేదు. ఆ భాషలు మరియు తెలుగు మధయూ వైరుధయూాం లేదు.

ఉర్్, అరబ్్, పరిషియన్ భాషలు
నాలుగు వాందల ఏాండులా, ప్రతేయూకిాంచి పూర్వ తెలాంగాణ ప్రాాంతాంలో తెలుగుపై ఉరూ్ద 

పత్తనాం ఎదురు లేకుాండ సాగిాంద. చదువు ఆ భాషలో ఉాండేద. అల్ చదువుకున్నవారికే 
కొలువులు. జనాంతో సాంబాంధాల కోసాం ప్రభుత్వాం ఉరూ్దనే వాడేద. అాందుకని తాసీల్్దరు, 
జిల్లా, ఖరిఫ్, కిటకీ, కౌల్్దరు, కురీ్చ, కలమ, దసీ్త, దావత్, పహణీ ల్ాంట మాటలు 
తెలుగులోకి వచి్చ సి్థరపడిపోయాయి. కాని ఇపుపుడు ఆ పరిసి్థతి లేదు. కొత్త మాటల కోసాం 
ఇపుపుడు ఎవరూ ఉరూ్ద వైపు చూడటాం లేదు. అాందువలలా ఆ మాటలను మనాం 
కొనసాగిాంచవచు్చ. ఇపుపుడు తెలుగు, ఉరూ్దల మధయూ శత్రువైరుధయూాం లేదు. అాంతకు 
మాందు నుాంచీ కొని్న అరబీబె, పరి్షయన్ పదాలు తెలుగులోకి వచా్చయి. కాని ఆ భాషలు 
ఇపుపుడు తెలుగు మీద పత్తనాం చేయటాం లేదు.

కాకపోతే మాంద భాషగ (lingua franca) మనాం తెలుగును వరాంగలులా, 
హైదరాబాద్ ల్ాంట చోటలా తేవటానికి చాల గట్ట ప్రయత్నమే చేయాల్. తెలుగులో 

sm
తెలుగుపై ఇతర భాషల దాడులు

4 కణుపు ౬ 3
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మాటాలాడటాం నామోషీ అనుకునే సా్థయి నుాంచి బయటకు రావాల్. ప్రతేయూక తెలాంగాణ 
ఏరపుడాడిక కొాంతమాంద తెల్సీ తెల్యక ఉరూ్ద మాటలు వాడితేనే మాద తెలాంగాణ భాష 
అని పరబడుతునా్నరు. ఇపపుటకే తెలుగులో ఉన్న ఉరూ్ద మాటలను వాడవచు్చ కాని 
ఇాంకా కొత్తగా మాటలను తేవటాం మాత్రాం తెలుగు అాంటే ఏహయూతనే స్చిస్్తాంద.

తనకు కొలువు కావాలని జాబు రాసిన తన చిన్నపపుట పాంతులుకి, ఔరాంగజేబు 
రాసిన జాబు ఇల్ సాగిాంద:

‘నేను అరేబ్యన్ భాషను పూరి్తగ పట్టాంచుకోవాలని మీరనుకొనా్నరు. పద పనె్నాండు 
ఏాండులా శ్రమిసే్త గాని ఆ భాషలో పరిపూరణిత సాధిాంచగలాం. దాని్న నేరపుడానికి మీరు నా 
సమయాని్న శకి్త సామరా్థ్యలను వృధా చేశారు. ఒక రాకుమారుడు గొపపు భాషావేత్త, 
మాంచి వాయూకరణవేత్త అవడాం చాల గొపపుని మీరనుకొనా్నరు. మాతృభాషను తన ప్రజల 
భాషను నేర్వకుాండా ఇతర భాషల మీద పట్్ట సాధిాంచడాం గౌరవప్రదాం అవుతుాందా? 
అరబీబె భాషను నేరపుడాంలో నా విలువైన సమయాని్న వృధా జేశారు. నా బాలయూ జీవితాంలో 
ఇదొక విషాదకర ఘట్టాం. చటా్టలు, శాసా్రేలు, ప్రార్ధనలు అరబ్క్ లో గాక మాతృభాషలో 
నేరపుకూడదా?’ (ఆంధ్ర ప్రదేశ్ మార్చు 16)

దీని నుాంచి మనాం అమ్మ నుడి మీద అభిమానాని్న తెలుస్కోవాల్.
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ఆంగలిం
ఇాంతకు మాందు ఇతర భాషల దాడి జరిగినా అద కొని్న రాంగాల వరకే పరిమితమై 

ఉాండేద. సాంస్కురుతాం ప్రమేయాం సాహితయూాం, గుడుల వరకే. ఉరూ్ద ప్రమేయాం పాలన 
వరకే. నితయూజీవితాంలో తెలుగుకు తిరుగు ఉాండేద కాదు. కట్్ట బట్్ట, దుస్్తలు, 
పాండుగలలో తెలుగు వినపడేద, కనపడేద. తిాండిలో తెలుగుతనాం ఉాండేద. వయూవసాయాంలో 
వ్రుతి్త పనులలో వాయూపారాంలో సాంగీతాంలో నాటకాలలో ఇతర కళలలో పలెలాటూరి 
జీవితాంలో తెలుగుకు తిరుగు లేకుాండ ఉాండటాం వలన, తెలుగు మనుగడ సాగిాంద. కాని 
ఆాంగలాాం ప్రమేయాం అని్న రాంగాలలోకి వచే్చసిాంద. బడిలో మొత్తాంగా తెలుగును 
తొల్గిాంచిాంద. చట్ట సభలోలా, నాయూయసా్థనాలోలా, ప్రభుత్వ కారాయూలయాలోలా తెలుగు మాటాలాడితే 
చిన్నతనాంగా చూస్్తనా్నరు. అని్న వృతి్త పనులలో, కట్్టబట్్టలో, దుస్్తలోలా, వాయూపారాంలో, 
తిాండిలో తెలుగుతనాం లేకుాండ పోయిాంద. చదువురాని వాడి నుాంచి కూడ, తెలుగును, 
సెల్ ఫోన్ తరిమేసిాంద. పలెలాటూరివాడు మాటాలాడినా వాకయూాంలో సగాం మాటలు ఆాంగలాపువే 
ఉాంట్నా్నయి. ప్రతి రోజు కొత్త మాటలు ఆాంగలాాం నుాంచి వస్్తనా్నయి. రైలు, బస్స్ ల్ాంట 
మాటలు తెలుగువై పోయాయి, వాట కోసాం ప్రతాయూమా్నయాలను చూడటాం వెర్రితనాం అని 
కొాంత మాంద అనే వరకు వచి్చాంద పరిసి్థతి. పైకి వారు ఆచరణవాదులుగ కనపడతారు 
కాని నిజానికి వారు తెలుగు ద్రోహులు. వారి మాటలలో నిజాయితీ ఉాంటే, ఇక కొత్తగ 
ఆాంగలాాం మాటలను రానీయకుాండ వారు కృష చేయాల్. ఆ ఆలోచనే ఉాండదు వారికి.

ఇట్వాంట పరిసి్థతే ఫ్ాంచ్, జపనీస్, తమిళాం భాషలకు కూడ ఎదురైాంద. వారికి 
తల్లా నుడి మీద ప్రేమ ఉన్నద కాబట్ట పట్్టబట్ట ఆాంగలాాం దెయాయూని్న దగగురకు రాకుాండ 
తరుమతునా్నరు. అాందుకే ఆ భాషల మనుగడకు మపుపు లేదు.

ఇపుపుడు నేరుగా తెలుగు మీద దాడి చేసే శత్రువు ఆాంగలాాం. అాందుకని తెలుగు, 
ఆాంగలామల మధయూ శత్రు వైరుధయూమే ఉన్నద. పట్్టబట్ట ప్రతి పదాం దగగుర పోరాడాల్స్ాందే. 
పాత ఆాంగలాాం మాటలను సాగనాంపాల్, కొత్త అవసరాలకు నితయూాం మాటలను కనిపటే్ట 
సాంస్థ ఏరాపుట్కు ప్రభుత్వాం మీద గట్ట ఒతి్తడి తేవాల్.

కన్నడ, ఒరియా, మరాఠీ వంటి పొరుగు భాషలు
కరా్నటక, ఒరిసాస్, మహారాష్టలలో మొదట నుాంచి ఉన్న తెలుగు వారు దాదాపు 

చనిపోయారు. వారు తెలుగును వదలేసి ఆయా భాషలను పట్్టకునా్నరు. ఈ నడుమ 
ఉదోయూగాలు చేయటానికి పోయిన తెలుగు వారి గురిాంచి నేను మాటాలాడటాం లేదు. వేల 
ఏాండలా నుాంచి అకకుడ ఉన్న తెలుగు వారు ఇపుపుడు తెలుగు వారుగ లేరు. దీనికి మొదట 
కారణాం – తెలుగు చెత్త భాష అనుకునే మన తత్వాం; రెాండవ కారణాం – మన ప్రభుతా్వలు 
అకకుడి తెలుగు వారిని గురిాంచి పట్టాంచుకోకపోవటాం. శ్రీకాకుళాం జిల్లాలోని ఒరియా 
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బడులలో పాంతులు లేకపోతే ఒరిసాస్ మఖయూమాంత్రి గారు ఆరా తీసా్తరు. మహారాష్టలోని 
తమిళాం బడులలో పాంతులు లేకపోతే, పాంతులును వేసే దాక కరుణానిధి ఊరుకునేవాడు 
కాడు. మూడవ కారణాం – అకకుడి ప్రభుతా్వలకు తమ భాషల మీద ఉన్న గౌరవాం, ఇతర 
భాషలను నెమ్మదగా పాంపిాంచివేసే పనితనాం. 4 ఏాండలా క్ాంద “ కోల్రు జిల్లాలో చివరి 
తెలుగు బడిని విజయవాంతాంగా మూసివేసాను.” అని విదాయూశాఖ మాంత్రి కరా్నటక 
శాసనసభలో సభుయూల చపపుటలా మధయూ ప్రకటాంచాడు. 

ఏదేమైనా ఈ మూడు భాషలు ఇపుపుడు తెలుగు భాష మీద వేరే ఏ విష ప్రభావాని్న 
చూపటాం లేదు కాబట్ట వీటకి తెలుగుకు మధయూ శత్రు వైరుధయూాం లేదు అని మనాం 
భావిాంచాల్.

సంస్్కరుతం
ఇద కొాంచెాం భావోదే్వగానికి సాంబాంధిాంచిన విషయాం. సాంస్కు్రతాని్న ఏ మాత్రాం 

విమరి్శాంచినా మనవారు తట్్టకోలేరు. అాందుకని కొాంచెాం విపులాంగానే ఉదే్వగాలకు 
అతీతాంగా పరిశీల్ాంచాల్స్న విషయాం ఇద.

మనాం సాంస్కురుతాని్న దే్వషాంచాల్స్న అవసరాం ఉన్నదా?

మనాం ఎట్ట పరిసి్థతిలోను సాంస్కురుతాని్న దే్వషాంచాం, దే్వషాంచ వలసిన అవసరాం 
కూడ లేదు. సాంస్కురుతాం తపపుకుాండ చాల మాంచి భాష. మన దేశపు సాంస్కురుతి, 
కళలు, చేరిన సాహితయూపుటాంచులు, వేలుపులను మొకేకు సాంగతులు, వేదాాంతాం, 
నాటయూశాస్త్రాం, ఆయురే్వదాం, వాయూకరణాం, హిాందూమతపు ఆచారాలు అాందులో పుషకులాంగ 
ఉనా్నయి. సాంస్కురుతాం లేకుాండ భారతీయ సాంస్కురుతినే ఊహిాంచలేమ. మనాం 
దానిని నేరు్చకోవల్సిన అవసరాం ఉన్నద. ఆ మాటలను కూడ అవసరమైనపుపుడు తెలుగు 
లోనికి తెచు్చకోవడానికి వెనుకాడ వలసిన పని లేదు. సాంస్కురుతాం చాల 
ప్రమాణీకరిాంచబడిన భాష. 5,000 ఏాండలా క్ాంద ఒక మాటను సాంస్కురుతాంలో ఎల్ 
పల్కారో ఇపుపుడూ అల్నే పలుకుతారు. మిగిల్న ఏ భాషకూ ఆ పరిసి్థతి లేదు. కాశీ్మరులో 
ఎల్ పలుకుతారో కనాయూకుమారిలో కూడ అల్నే పలుకుతారు. ఆదల్బాదు తెలుగుకు 
మహబూబ్ నగర్ తెలుగుకు ఎాంత తేడా ఉాంట్ాందో మనకు తెలుస్. సాంస్కురుతానికి 
ఈ లక్షణాం ఉాండబటే్ట ఆ భాష మాంత్రాలకు పనికి వస్్తాంద.

బ్రిటష్ మహారాణ్ మన పట్టణానికి వచి్చాంద. మఖాంలో వర్చస్స్ ఉన్నద, తెలలాగా 
ఉన్నద, తెల్వితో ఉన్నద, ఆరోగయూాంగా ఉన్నద, అాందాంగా ఉన్నద. మాంచి గుడడిలు 
వేస్కొని వుాంద. ఎన్్న విషయాలలో ఎాంతో పరిజాఞానాని్న కల్గి ఉన్నద. మాటల చతురత 
వుాంద. అదే సమయాంలో ఇతరులకు ఇవా్వల్స్న గౌరవాని్న ఇస్్తన్నద వారి దగగుర నుాంచి 
అాంత కన్న ఎకుకువ గౌరవాని్న పాందుతున్నద. మీ అమ్మ అాంత అాందాంగా ఉాండదు, 
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ఆరోగయూాంగా లేదు, తెలలాగా లేదు, అాంత విషయ పరిజాఞానాం లేదు. కాని మీ కోసాం తన 
ఆరోగాయూని్న, జీవితాని్న, ప్రాణాని్న సైతాం పణాంగా పడుతుాంద. అయినా మీరు మహారాణ్ 
కాళళాను పట్్టకొని దాండాం పట్ట, ఇాంటకి పోయి తల్లాని మీ కాల్తో తాంతారా?

సాంస్కురుతాం ఒక గొపపు భాషే. కాని అద నా అమ్మ నుడి తెలుగును చాంపుతూ 
ఉాంటే చూస్్త ఊరుకొనే సాంసాకురాం నాకు లేదు. 

ఈ సాందర్భాంలో ఇాంతకు మాందు చెపిపున కొని్న సాంగతులను మళ్ళా చెపు్తనా్నను.

కష్టాం అనే మాటకు తెలుగు మాటను చెపపుమాంటే బాధ, ఆటాంకాం అనే ఇతర 
సాంస్కురుతపు మాటలే గురు్తకు వసా్తయి కాని తెలుగు మాటలు మనకు తెల్సినవే 
అయినా తట్టవు. ఈ నేల మీద ఇాంకే భాషలో లేనని్న మాటలు (కష్టమనకు సరి 
అయినవి) తెలుగులో ఉనా్నయి, అయినా తెలుగు తల్లా మనుగడ కషా్టలోలా పడిాంద. నాకు 
అాంతగా తెలుగు పరిజాఞానాం లేదు. అయినా నేను చూసినవే ఎని్న మాటలు ఉనా్నయో 
చూడాండి; ఇడుమలు, ఇకకుట్లా, ఇబబెాందులు, పాట్లా, కడగాండులా, తిపపులు, తాంటాలు, 
అగచాట్లా, అరిద, బ్రుస్, ఎవ్వ, గొడడు, ఇమ్మదపుపు, జటలాం, కరకరి, కసాల్, కసి్త, 
కట్వు, కొడిమె, నిగగుడి, పీడ, గడుడి, కకకుస, బెడద, పోట్, కవుకులు, కడివి, ఎడరు, 
అలుగులమ, అలజడి, అాంకిల్, అాంగద, అాందెబ్ాందెలు, కీడు, గాండాం, చికుకు, చేట్, 
తెకకుల్, పాట్, (ప్రాణ)గొడడిమ, సేగి, దావాంతమ. ఇవి కాక కనాయూకుమారి నుాంచి 
విాంధయూ పర్వతాల దాక ఉన్న పలెలాలోలాకి వెళలా సేకరిసే్త ఇాంకా చాల మాటలు దొరుకుతాయి. 
పాత పుస్తకాలలో కవులు రాసినవి, ఇపుపుడు వాడనివి ఇాంకా ఎని్న ఉనా్నయో పరిశోధకులు 
బయటకు తీసే్త తెలుగు ఎాంత స్సాంపన్నమైన భాషో అాందరికి తెల్సి వస్్తాంద.

అాంటే కష్టాం అనే పర మాట వచి్చ ఎని్న తెలుగు మాటలను చాంపిాందో చూడాండి.

నా చిన్నతనాంలో మా ఊరోలా ఇాంద్ధనస్స్ను సిాంగిడి అనేవారు. కాని ఇపుపుడు ఆ 
మాట అకకుడ ఎవరికీ తెల్యదు. వరద గుడి కూడ చచి్చపోయిాంద.

నమసాకురాం, నమసే్త అాంటాాం. కాని మన తెలుగు మాటను (దాండాం) వాడితే 
ఎదుటవాడు అసహియూాంచుకొాంటాడు. నమసాకురాం వచి్చ ఎని్న తెలుగు మాటలను 
విజయవాంతాంగా చాంపేసిాందో చూడాండి: దాండాలు, ఏటకోళ్ళా, మాంగిడీలు, కైమోడుపులు, 
జోదళ్ళా, డిాంగిళ్ళా, నేరేడలులాలు, హణ్గలు, జోబ్ళ్ళా, గిడిగిళ్ళా, తొాంగల్పాట్లా, ఎరగుడు, 
ఒరిగ, కేలుమొగగు, కైచాలుపు, కొణ్గె, కొలుపు, చాగిల్ాంత, కేచాపు, చేమొగుపు, చేమోడుపు, 
వెనె్నలకోలు, చేవిపుపు, చిని్న వెనె్నల, మొకుకు, కొలుపు, బేడిస, మొకుడు, కోళగి, నతులు.

కొంత మంది ఇతర భాషల నుంచి మాటలను తెచు్చకుంటే తపే్పముంది అంటారు. 
ఆంగలిం తెచు్చకోలేదా అని కూడ అంటారు. సంస్్కరుతం ఇతర భాషల నుంచి మాటలను 
తెచు్చకుంట్న్నదా? తన దగ్ర మాటలు ఉన్నప్పుడు ఇతర భాషల నుంచి మాటలను 
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తెచు్చకొని తన మాటలను ఇంత భారీ ఎతుతేన ఆంగలిం చంపుకున్న ఉదాహరణలను 
ఇవ్వమంటే మొకం తేలేస్తేరు. మనది పెడవాదం, పిడివాదం అంటూ నెమ్మదిగా 
తప్పుకుంటారు. 

ఇల్ కొని్న పదుల వేల తెలుగు మాటలను సాంస్కురుతాం మాటలు చాంపేస్్తనా్నయి.

తెలుగు మాటలు వాడితే లేకితనాం, సాంస్కురుతాం మాటలు వాడితే గొపపుతనాం 
అనుకుాంట్నా్నమ. పక్షి అాంటే పద్దద, పిట్ట అాంటే చిన్నద. రెాండు మాటలు ప తోనే 
మొదలు అవుతాయి, మాందు గురువు తరువాత లఘువు తోనే ఉాంటాయి. పక్షి అన్న 
మాట ఉన్నచోటల్లా పిట్టను పట్టవచు్చ. కాని మనాం ఆ ఊహనే భరిాంచలేమ. పర్వతాం 
అాంటే గొపపు; కొాండ, మిట్ట, గుట్ట అాంటే లోకువ. అాందుకని విాంధయూ కొాండ అనకూడదు, 
మీ ఊరోలా ఉన్న గుట్టను పర్వతాం అనకూడదు. గాంగ ఏరు, గోదావరి వాగు, కృషణి వాంక 
అనకూడదు. వైరా నద, కట్్టల నద అనకూడదు.

తెలుగునాట ప్రతి నిమషాం తెలుగును పాతరేయటానికి ఆగని ప్రయత్నాం 
కొనసాగుతూనే ఉాంద.

పదు్దనే్న అని్న తెలుగు ట. వి. లలో మతాం పేరిట తెలుగు మీద దాడి మొదలౌతుాంద. 
ప్రతి సా్వమి నేరుగ విషయాని్న తెలుగులో చెపపుడు. నిజాంగ ఆయన ధ్యూయాం మాంచి 
విషయాని్న చెపపుటమే అయితే దానే్న తెలుగులో చెపపువచు్చ, ఏ పుస్తకాం నుాంచి ఏ పాత్ర 
అల్ చెపిపుాందో చెపపువచు్చ. కాని ఆయన మతాంలోని మాంచి విషయాలు చెపపుటానికి 
కాదు వచి్చాంద. ఆ అవకాశాం తీస్కొని తెలుగును తొకికు వేయటమే ఆయన ధ్యూయాం.

అాందుకనే మాందు ఒక సాంస్కురుత శోలాకాంతో మొదలు పడతాడు. అాంతటతో 
వదల్ పట్టడు. ప్రతి సాంస్కురుత మాటకు తెలుగు అర్థాం చెపుపుతాడు. ఆయన ధ్యూయాం 
మతాం మస్గులో సాంస్కురుతాం నేరపుటాం. నిజాంగ ఆయనకు మతాం మీద ప్రేమ ఉాంటే, 
మతానికి సాంబాంధిాంచిన విషయాలే అాందరికి తెల్సిన తెలుగులో చెపాపుల్, లేదా మొత్తాంగ 
సాంస్కురుతాంలో చెపిపునా మనకు పేచీ లేదు. సాంస్కురుతాంలో మొదలు పట్టతేనే 
గొపపుతనాం అని ఆయన చెపపుదలుచుకునా్నడు. మతాం విషయాలను మాటాలాడటానికి, 
మొదలు పట్టటానికి మరీను, తెలుగు పనికి రాని భాష అనే సాంప్రదాయాని్న సృష్టాంచారు.

అయితే ఈ మహానుభావులే వైదక దేవుళళాను గురిాంచి మాటాలాడుతూ ఆాంగలాాం 
మాటలు, వాకాయూలను విపరీతాంగ వాడుతునా్నరు. వీరు చెపపుదలుచుకున్నదానిని 
మొత్తాంగా తెలుగులో కాని సాంస్కురుతాంలో కాని రెాంటలోలా కాని చెపపులేమ అని 
తేలే్చస్కునా్నరు. తమకు ఆాంగలాాం వచు్చ అని చెపపుటానికి కూడ ‘ఈ అవకాశాని్న 
వాడుకోవాల్’ అనే దురుబెద్ధ కూడ ఇాందులో కొాంత ఉన్నద. అయితే దాదాపు ఈ 
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సా్వమలు అాందరు ఎాంత చెత్తగా ఆాంగాలాని్న మాటాలాడుతారు అాంటే వినటానికి చాల 
రోతగా ఉాంట్ాంద.

మొత్తాం మీద తెలుగు ప్రజలకు ప్రభుతా్వలు, పద్దలు, పాండితులు, పూజారులు, 
పురోహితులు చాల సపుష్టమైన సాందేశాం ఇచా్చరు: తెలుగు దేనికీ పనికి రాని భాష; 
అాందులో మాటాలాడటాం, చదవటాం, రాయటాం దాండుగ.

అాందుకని తెలుగువారు తెలుగులో మాటాలాడరు. తెలుగు సాంస్కురుతికి దూరాంగ 
ఉాంటారు. ‘మేమ పాందులమ. మా భాష పాందుల భాష. మా సాంస్కురుతి పాందుల 
సాంస్కురుతి. మేమ మరికి కాల్వలలో, పాంటలలో ఉాండాల్స్న వారమ.’ అని 
తేలే్చస్కొని అల్నే ప్రవరి్తస్్తనా్నరు. అాందుకని వారికి ఇతరులు ఎవరూ గౌరవాం 
ఇవ్వరు. ఈ ధోరణ్తో ఉన్నవారు, ఇాంత న్యూనతభావాం ఉన్నవారు నిజాంగ ఉన్నత 
సా్థయికి పరగ లేరు.

తమిళ్లకు నొబేల్ బహుమతులొచా్చయి. బెాంగాలీలకు వచా్చయి. తెలుగు వారికి 
రాలేదు. వసా్తయి అనుకొాంట్నా్నరా? 2000 ఏాండలా తరువాత తమ దేశానికి తిరిగి 
వచి్చన ఇస్రయేలీలు తమ భాషను పునరుద్ధరిాంచుకొని అాందులోనే చదువుకొాంటూ, కొత్త 
మాటల అవసరాం వచి్చనపుపుడు తమ అమ్మ నుడి నుాంచే పుట్టాంచుకొాంటూ ఎన్్న 
శాసా్రేలోలా విాంతలు సృష్టస్్తనా్నరు. 700 కోటలా ప్రపాంచ జనాభాలో 70 లక్షలగా కూడ లేని 
యూదు మతస్్తలు ప్రతి ఐదో నొబేల్ బహుమతిని పటే్టస్్తనా్నరు. వారికి సా్వభిమానాం 
ఉాంద, అమ్మ నుడి మీద అాంతు లేని అభిమానాం ఉాంద కాబటే్ట ఇద సాధయూమౌతున్నద.

ప్రపాంచ సా్థయి దాకా ఎాందుకు? మన దేశాంలో ఇచే్చ అతుయూన్నత పౌర పురసాకురాం 
‘భారత రత్న’ ఒకకు తెలుగువాడికైనా వచి్చాందా? ఎవరైనా మిమ్మల్్న సనా్మనిాంచాలని 
రోడ్ మీద వస్్తాంటే ‘మేమ పాందులాం గదా’ అని పాంట కాల్వలలోకి వెళళా పాందుల 
పకకున పాంటలోలా పరులాతుాంటే ఇక మీ దగగురకు వచి్చ దాండలు వేసి పురసాకురాలు ఇసా్తరా? 
అాందుకనే ఒకకు తెలుగువారికి కూడ ఇవ్వలేదు. బెాంగాల్ వారికి వచి్చాంద. మహారాష్ట 
వారికి వచి్చాంద. కొాంత అరాచకాంగా ఉాంటాయనుకొనే రాషా్రాలు ఉత్తర ప్రదేశ్, బీహార్ 
వారలకు వచి్చాంద. తమిళ్లకు 8 వచా్చయి. కరా్నటక వారికి వచా్చయి. అసాస్ాం, 
ఒరిసాస్ ల్ాంట రాషా్రాలకు కూడ వచా్చయి. మొత్తాం మీద 48 మాందకి ఇచా్చరు ఇపపుట 
వరకు.

ఈ నేలమీద ఎకకుడా, సాంస్కురుతాం మీద మోజుతో, బడులోలా సైతాం తెలుగు నేరపుటాం 
లేదు, ఇాంత వరకు ఎపుపుడూ నేరపులేదు.

అవును. మీరు ఏదైన తెలుగు వాచకాం, ఏ తరగతిదైన, తీసి చూడాండి. దానిలో ప్రతి 
పాఠాం చివర ఆ పాఠాంలో వచి్చన సాంస్కురుతాం మాటలకు తెలుగు అరా్ధలు ఉాంటాయి. 
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ఒకట్ తరగతి నుాంచి తెలుగు పిలలాలకు సాంస్కురుతాం నేరుపుతునే ఉాంటారు. అమ్మ దగగుర, 
వీధిలో, పల్లోలా నేరు్చకొన్న తెలుగు మాటలే కాని కొత్తగ ఒకకు తెలుగు మాట కూడ 
బడిలో నేరపుకుాండ జాగ్త్త పడతారు. ఆ పతా్తల కూరేపు తెలుగు నేరపుటానికి తయారు 
చేసినట్లాగ ఉాండదు. సరి కదా, తెలుగును లేకుాండ చేయటానికి పట్్టబట్ట 
రాసినట్లాాంట్ాంద.

ఒక తరగతిలో కూడ మాట వరసకైన ఒక తెలుగు పుస్తకానె్్నన కనీసాం ఉప 
వాచకాంగానైన ఉాంచరు. ఒక పాఠాం కూడ తెలుగులో ఉాండదు. ఎకకుడ పిలలాలు తెలుగు 
మాటలు నేరు్చకొాంటారో, తెలుగులో ఇపపుటకే చచి్చపోయిన మాటలు ఎకకుడ తిరిగి లేచి 
వసా్తయేమోనని ఈ పాఠయూ పుస్తకాల రచయితలకు బెాంగ. తెలుగు పుస్తకాలు లేవా అాంటే 
ఉనా్నయ్. నీతి పుస్తకాలు, కథల పుస్తకాలు, పాటలు, నాటకాలు, హరికథలు, శతకాలు, 
మాంత్రాలు, గజళ్ళా, భకి్త కథలు... ఇల్ పూరి్త వైవిధయూాంతో ఎన్్న పుస్తకాలు ఉనా్నయి. 
కాని వాటని కావాలని అణగ దొకుకుతారు. నా చూపులో బడడి తెలుగు పుస్తకాలే ఎని్న 
ఉనా్నయో చూడాండి:

తెలుగు పొతతేములు
 1. యయాతి చరిత్ర -పన్నకాంట తెలగన

 2. కవి జనరాంజనమ - ఆడిదమ స్ర కవి.

 3. శుదా్ధాంధ్ర నిరోష్ఠ్య సీతాకల్యూణమ - మరిాంగాంట సిాంగరాచారుయూలు.

 4. అచ్చ తెలుగు రామాయణాం - కూచిమాంచి తిమ్మ కవి.

 5. శుదా్ధాంధ్రోత్తర రామాయణాం - కాందుకూరి వీరేశల్ాంగాం పాంతులు.

 6. శుదా్ధాంధ్ర నిరోష్్ఠ్య నిర్వచన కుశ చరిత్రమ - మచ్చ వెాంకట కవి.

 7. శుదా్ధాంధ్ర నిర్వచన శతకాంత రామాయణమ  - రాళళాబాండి నాగభూషణాం, 
వెాంకటపపుయయూ.

 8. శుదా్ధాంధ్ర రామాయణ సాంగ్హాం - నలలాాంతిఘల్ తాంయాల లక్ష్మీ 
నరసిాంహాచారుయూలు.

 9. అచా్చాంధ్ర నిరోష్్ఠ్య నిరగుదయూ దాశరథి చరిత్రమ - అబబెరాజు హనుమాంతరాయ 
శర్మ.

 10. అభిజాఞాన శాకుాంతలాం అనువాదాం - దాస్ శ్రీరామలు.

 11. రామ కత - నారు నాగానారుయూడు.
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 12. చిలువపడిగె రాణేని చరితమ - మరిాంగాంట వెాంకట నృసిాంహాచారుయూలు.

 13. అచ్చ తెలుగు భారవి - తిరుమామిడి రామసా్వమి.

 14. శుదా్ధాంధ్ర నిరోష్్ఠ్య నిర్వచన నైషధాం - కాందుకూరి వీరేశల్ాంగాం పాంతులు.

 15. రసిక జన మన్రాంజనమ - కాందుకూరి వీరేశల్ాంగాం పాంతులు.

 16. శుదా్ధాంధ్ర భారత సాంగ్హాం - కాందుకూరి వీరేశల్ాంగాం పాంతులు.

 17. శుదా్ధాంధ్ర నిరోష్ఠ్య నిరూష్మ నిర్వచనైకాదశాక్షరి శాకుాంతలాం - శ్రీపాద 
కృషణిమూరి్త శాస్త్రి.

 18. శృాంగార శాకుాంతలాం - కేసిరాజు సీతారామయయూ.

 19. శకుాంతల - నారునాగానారుయూడు.

 20. శుదా్ధాంధ్ర మేఘ సాందేశాం - అడవి సాాంబశివ రావు.

 21. అచా్చాంధ్ర నిరగుదయూ నిరోష్్ఠ్య సారాంగధర చరిత్రమ - దేవులపల్లా నృసిాంహ శాస్త్రి.

 22. స్మతి - గోపిశెట్ట రామచాంద్ నాయుడు.

 23. శుదా్ధాంధ్రనిర్వచన చాంద్హాస చరిత్రమ -శలపాక వెాంకట స్రయూప్రకాశ 
ప్రధాని.

 24. శుదా్ధాంధ్ర ఋతు సాంహారమ - ఆకుాండి వాయూస మూరి్త శాస్త్రి.

 25. ఎరకువ మరకువ - పోతాప్రగడ కృషణిమూరి్త.

 26. కళ్వతీ పరిణయమ - జయాంతి భావనారాయణ.

 27. అచ్చ తెలుగు ఋతు సాంహారమ - చిాంతపల్లా రామకృషణి శాస్త్రి.

 28. నవరస తరాంగిణ్ - ఆదభటలా నారాయణ దాస్.

 29. ఉమరు కైయామ రుబాయతు - ఆదభటలా నారాయణ దాస్.

 30. వెనె్నల పాండిలా - నాగునాగనారుయూడు.

 31. నీల్స్ాందరీ పరిణయమ - కూచిమాంచి తిమ్మకవి.

 32. సర్వ మధురమ - మలుగు పాపయారాధుయూడు.

 33. శుదా్ధాంధ్రనిర్వచన రుకి్మణీ పరిణయమ- వైఖరి స్ాందర రామయయూ.

 34. శుదా్ధాంధ్ర హరిశ్చాంద్ చరిత్రమ - రాయవరపు గవర్రాజు.

 35. సతయూ విజయమ - అయయూనకోట పార్థసారథి శెట్ట.
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 36. శుదా్ధాంధ్రనిర్వచన సతాయూవివాహమ - అషా్టవధాని జాంగా హనుమయయూ చౌదరి.

 37. ఆనాందోదయమ - కవి సార్వభౌమ శ్రీ పాద కృషణిమూరి్త శాస్త్రి.

 38. అచ్చ తెలుగు కుబాజా కృషణి విల్సమ - నలలాాంతిఘళ చక్రవరు్తల ఠాంయాల లక్ష్మీ 
నృసిాంహాచారుయూలు.

 39. శుదా్ధాంధ్రనిరగుదయూ నిరోష్ఠ్య కేకయ రాజనాందన చరిత్రమ - నలలాాంతిఘళ చక్రవరు్తల 
ఠాంయాల లక్ష్మీ నృసిాంహాచారుయూలు.

 40. అచ్చ తెలుగు పార్వతీ పరిణయమ - గురజాడ పూరణిచాంద్ కవి.

 41. నిరోష్్ఠ్య నిర్వచన శుదా్ధాంధ్ర హరిశ్చాంద్రోపాఖ్యూనమ - పోతూరి కాశీపతాయూవధాని.

 42. అచ్చ తెలుగు మెచు్చల పచ్చమ్రుచి్చల్ - నారు నాగనారుయూడు.

 43. మనువు పుట్్టవు - నారు నాగనారుయూడు.

 44. వనె్నల వాక - పోతాప్రగగుడ కృషణిమూరి్త.

 45. నారాయణ సా్వమి ఖాండ కావాయూలు - తి. ప. నారాయణ సా్వమి.

 46. తెలుగు పలుపు - నిడుదవోలు వెాంకట్రావు.

 47. వేలుపు మాట - ఆదభటలా నారాయణ దాస్.

 48. అచ్చ తెలుగు పలుకుబడి - ఆదభటలా నారాయణ దాస్.

 49. మడుడి కత - మాంగిపూడి వెాంకట శర్మ.

 50. భళర కవి వేలుపు శతకమ - వైదరస్ అపపుయ కవి.

 51. త్రిశిర గిరీశ శతకమ - తి. శు. మరుగేశన్ పిళ్ళా.

 52. చకకుటలా దాండ - దాస్ శ్రీరామలు పాంతులు.

 53. జేజేల మేలువాని మేట యిాంపునిట్ట - పోతాప్రగడడి కృషణిమూరి్త.

 54. వెను్నని వేయి పేరలా వినకరి - ఆదభటలా నారాయణ దాస్.

 55. తల్లా వినికు - ఆదభటలా నారాయణ దాస్.

 56. వేలుపు వాంద - ఆదభటలా నారాయణ దాస్.

 57. మొకుకుబడి - ఆదభటలా నారాయణ దాస్.

 58. న్రుగాంట - ఆదభటలా నారాయణ దాస్.

 59. వాయూస పీఠమ - ఆదభటలా నారాయణ దాస్.
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 60. ప్రాదెనుగుకమ్మ - గిడుగు రామమూరి్త పాంతులు.

 61. అచ్చ తెలుగు అభిజాఞాన శాకుాంతలమ - దాస్ శ్రీరామలు పాంతులు.

 62. గౌరమ్మ పాండిలా - ఆదభటలా నారాయణ దాస్.

 63. చౌడపపు సీసమలు - కవి చౌడపపు.

 64. శ్రీ వెాంకటేశ్వరాాంధ్రమ - గణపవరపు వెాంకట కవి.

 65. ఆాంధ్రనామ సాంగ్హమ - పైడిపాట లక్షష్మణ కవి.

 66. ఆాంధ్ర నామ శేషమ - ఆడిదాం స్ర కవి.

 67. ఆాంధ్ర భాషారణివమ - కోట వెాంకనారుయూడు.

 68. దేశయూ నామార్థ కోశమ - రామాయణాం కృషణియమాంత్రి

 69. ఆాంధ్ర పద పారిజాతమ - ఓగిరాల జగనా్నథ కవి.

 70. లక్ష్మీ నారాయణీయమ - కొట్ లక్ష్మీ నారాయణ శాస్త్రి.

 71. మేల్ నుడి కడల్ - మారేపల్లా రామచాంద్ శాస్త్రి.

 72. సాాంబ నిఘాంట్వు - కస్్తరి రాంగ కవి.

 73. దేశిపద నిఘాంట్వు - రాతరి పేరు తెల్యదు.

 74. వైకృత దీపిక - బహుజనపల్లా సీతారామాచారుయూలు.

 75. నన్నయయూ నుడులు - మారేపల్లా రామచాంద్ శాస్త్రి.

 76. ఆాంధ్ర పద నిదానమ - తూమ రామదాస కవి.

 77. సీమ పలుకు వహి - ఆదభటలా నారాయణ దాస్.

 78. ఆాంధ్ర నామ సర్వస్వమ - మస్న్రి వెాంకట శాస్త్రి.

 79. సీమ పలుకు వహి - ఆదభటలా నారాయణ దాస్. (నిఘాంట్వు)

 80. కుమారసాంభవాం - ఆత్రేయపురపు పాాండురాంగ విఠలప్రసాద్.

 81. అన్న శతకాం – గురు సహస్రావధాని, డా. కడిమిళళా వరప్రసాద్.

ఇవి నా దృష్టకి వచి్చనవే. ఈ తెలుగు పతా్తలలో చాల వైవిధయూాం ఉాంద. వీటలో 
ఖాండ కావాయూలు, శతకాలు, వాయూసాలు, కథలు, నిఘాంట్వులు, నాటకాలు, శృాంగార 
కావాయూలు, రుబాయీలు, సహస్రనామాలు వెలువడాడియి. చాల తేల్క పుస్తకాల నుాంచి 
గొట్్ట పుస్తకాల వరకు ఉనా్నయి.
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ఆదభటలా నారాయణ దాస్ గారు తమ రచనలతో తెలుగుకు వైదక భాషాతా్వని్న 
కలుగజేశారు. ఆయనను ప్రోతస్హిాంచి ఆయన దృష్టకి తెచి్చ ఉాంటే పూరి్తగ తెలుగు 
మాంత్రాలు కూడ చేసి ఉాండేవారు.

తెలుగు పతా్తలపై సరైన అభిప్రాయాం లేకపోవడానికి కారణాం “ పటన పాటనాలోలా 
లేక పోవటాం” అాంటారు డా. కె. వి. స్ాందరాచారుయూలు గారు.

ఎవరిని అయినా మాటాలాడమాంటే ఒక సాంస్కురుత శోలాకాంతో మొదలు పడతారు. 
ట.వి.లలో మీరు పదు్దనే్న వచే్చ భకి్త కారయూక్రమాలను కూడ చూడాండి. వారు మొత్తాంగా 
సాంస్కురుతాంలో మాటాలాడినా తపుపు లేదు. కాని తెలుగులో మాటాలాడుతూ వేరే భాషను 
ఎాందుకు వాడాల్? తమకు సాంస్కురుతాం వచు్చ అనే గొపపుతనాం చాట్కోవటానికి అల్ 
చేసా్తరు. అాంతటతో ఊరుకొాంటారా? శోలాకాం లోని ఒకొకుకకు మాటకు తెలుగులో అర్థాం 
చెపుపుతూ, వినే చవటలకు సాంస్కురుతాని్న నేరేపు అవకాశాం వచి్చనాందుకు 
పాంగిపోతుాంటారు.

‘స్వరణి భూమి’ అనే సాంస్థ ఇాండలా చోట్లా అమ్మకొని బతుకుతుాంద. తన ట.వి. 
ప్రకటనలకు బాలస్బ్రహ్మణయూాం గారిని ఎను్నకొన్నద. అకకుడ కూడ తెలుగును 
తొకేకుయటాం ఒక కారయూక్రమాంగ పట్్టకొాంద. మా చోట్లా మాంచివి అని తెలుగులో 
అమ్మకోవచు్చ, సాంస్కురుతాంలో అమ్మకోవచు్చ, లేక వారికి తోచిన భాషలో 
అమ్మకోవచు్చ. కాని అల్ చేయరు. తెలుగులో ప్రకటన ఇస్్త, ఒక సాంస్కురుత శోలాకాంతో 
మొదలుపడతారు. అాంతటతో ఆగరు. అాందులోని ప్రతి మాటకు తెలుగు అర్థాం చెపిపు 
సాంస్కురుతాం నేరపుటానికి పాట్ పడతారు. నేరుగ చెపేపుదేదో, అాందరికి తెల్సే తెలుగులో 
చెపిపు మిడక వచు్చ కద.

గొపపు తెలుగు ప్రేమికుడు కీ. శే. కొాండేపూడి స్బాబెరావు గారు తెలుగు భాషలోని 
వివిధ ప్రక్యలలో నిషాణితులు. సొాంతగా ప్రసన్న భారతి అని ఒక పత్రికను 26 ఏాండలా 
క్ాంద సా్థపిాంచి తెలుగు సేవలో పునీతులయాయూరు. వారి వారసతా్వని్న పుణ్కి పుచు్చకున్న 
వారి కొడుకు శ్రీ సరే్వశ్వర ప్రసాద్ గారు అదే సాంప్రదాయాని్న విజయవాంతాంగా 
కొనసాగిస్్తనా్నరు. తెలుగుతల్లా సేవలో ఏక వీరుడిల్ విశాఖపట్నాంలో పనిచేస్్త ప్రతి 
సాంవతస్రాం ఎన్్న సాహితయూ ప్రక్యలలో పోటీలు పట్ట లక్షల రూపాయలలో ఖరు్చ 
చేస్్తాంటారు. ఈ నేల మీద పూరి్త కాలాం తెలుగు కోసాం పని చేస్్తన్న ఒకే ఒక మనిష స. 
వెాం. రమేశ్ అభిప్రాయాల మీద వీరు మాంచి మెచు్చకోలు వాయూసాం కూడ రాసారు. వారి 
పత్రిక మఖ చిత్రాని్న ప్రకకు పుటలో చూడాండి. అాందులో ఒకకు తెలుగు మాటైనా ఉాందా? 
బజారులో నిలబడి, వెళ్్తన్న 100 మాందని అడిగితే ఇద్దరు అయినా ఆ సాంస్కురుత 
వాకాయూనికి అర్థాం చెపపుగలరా? మరి ఎవరి కోసాం ఆ మఖ చిత్రాం? తెలుగుకు సేవ 
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చేస్్తనా్నమ అనుకుాంటూనే దాదాపు ప్రతి తెలుగువాడు సాంస్కురుతాం సేవ చేసే 
మాయలో పడాడిడు.

‘బాలమిత్ర’ మాస పత్రికను తీస్కొని చూడాండి. నిజానికి అద పిలలాల కోసాం 
తీస్కవస్్తన్న పత్రిక. అకకుడ కూడ సాంస్కురుతాం నేరపుటానికి గట్ట ప్రయత్నాం 
జరుగుతున్నద. అాందులో కూడ ఒకకు కొత్త తెలుగు మాటను సైతాం నేరపురు, కనీసాం 
వాడరు. కాని తపపుకుాండ సాంస్కురుత శోలాకాలను ఇసా్తరు, ప్రతిపదారా్థని్న ఇసా్తరు. కొని్న 
అయినా పర మాటలను బలవాంతాంగ నేరపుటానికి పాట్ పడతారు. అదే ధోరణ్ ఇతర 
పిలలాల, పద్దల పత్రికలలో కూడ కనపడుతుాంద.

వెయియూ ఏాండలా నుాంచి తెలుగులో రాస్్తన్నట్లా, మాటాలాడుతున్నట్లా నటాంచి, 
సాంస్కురుతాం భాష దా్వర తెలుగును లేకుాండ చేయటానికే పాట్ పడాడిరు తపపు తెలుగును 
నేరపుడానికి, పాంపుదల చేయడానికి ఏ బడి, ఏ పాండితుడు, ఏ పాంతులు పాట్ పడలేదు.

ఇాంత జేసి, ఏమైన సాంస్కు్రతాం నుడినైన ఎవరికైన నేరపు గల్గారా అాంటే, అదీ లేదు. 
తమదైన జీవితాంలో, ఉన్నత పాఠయూాంశాలోలా పనికొచే్చ సాంస్కురుతాం వచా్చ అాంటే అదీ 
లేదు. ఏ న్యూకిలాయర్ ఫిజికోస్, రాకెట్ సైన్స్ కాదు, ఏ సాంస్కు్రతాం పాండితుడు అయినా 
తన ఆల్ దగగురకు వెళలా, ‘ఇవా్వళ నాకు చిాంత చిగురు కూర, బెాండ కాయ వేపుడు, 
వాంకాయ ఇగురు, పచి్చ పులుస్ చేసి పట్్ట’ అని సాంస్కురుతాంలో చెపపుగల్గితే నేను లక్ష 
రూపాయల కానుకను ఇసా్తను.

సాంస్కురుతాంలో క్యలకు ల్ాంగభేదాం లేదు. వదతి= చెబుతునా్నడు/న్నద. 
మిలతి= కల్యుచునా్నడు/న్నద.
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 తెలుగును సాంస్కురుతాంతో చాంపే పథకాంలో భాగాంగ ఇాంటరీ్మడియట్ లో తెలుగు 
బదులు సాంస్కురుతాని్న ఒక భాషగ తీస్కోవటాని్న ప్రోతస్హిస్్తనా్నరు. రెాండేాండలా చదువు 
తరువాత కనీసాం ఒక వాకాయూని్న సరిగా రాయలేకపోయినా 99% మారుకులను వేసా్తరు. 
ఈ న్చమైన కుట్ర ఇంత బహరంగంగ జరుగుతున్్న ఒక్క తెలుగు రచయిత కూడ దీని 
మీద నిరసన చెప్పడు.

పద్ద పత్రికలలో కూడ కొత్త ఆాంగలాాం మాటలకు తెలుగు మాటలు కనిపటా్టాం 
అనుకుాంటూ రాసే మాటలను చూడాండి- అవి కూడ తెలుగు మాటలు కావు. 
సాంస్కురుతాం కొత్తగా మసా్తబై మనకు కనపడుతుాంద. ఆ భాగాయూనికి ఆాంగలాాం మాటలను 
వాడితేనే పోల్? తరువాత పై చదువులలోనైనా పనికి వసా్తయి.

బాలల తెలుగు మాసపత్రికలోలా కూడ మాందుగా ఒక పుటలో రెాండు మూడు 
శోలాకాలను ఇచి్చ ఒకొకుకకు మాటకు తెలుగు అరా్థలను ఇవ్వటాం ఎాంత అనాయూయాం! 
దీనికాంతటకీ మూల కారణాం: తెలుగు చెత్త భాష, అాందులో కొత్త మాటలను తయారు 
చేయకూడదు, అరువు తెచు్చకోవాల్స్ాందే అని మన నరనరాలోలా జీరిణిాంచుకొనిపోయిన 
తెలుగు వయూతిరేకత. తెలుగుకు సాంస్కురుతానికి మధయూ ఉన్నద శత్రు వైరుధయూమే అని 
సాంస్కు్రతాని్న ప్రేమిాంచే వారు అనుకుాంట్నా్నరు.

ఇదాంతా చదవి నేను సాంస్కురుత దే్వషని అనుకుాంటే పరపాటే. నేను సాంస్కురుతాం 
కొాంత నేరు్చకొాంట్నా్నను. ఆ భాష లేకుాండ, మన భారతీయ సాంస్కురుతి, సాహితయూాం, 
కళలు, నాటయూాం, యోగ, ఆయురే్వదాం మొదలైన వాటని ఊహిాంచలేమ అని మరోసారి 
చెపుపుతునా్నను. అద ఒక గొపపు భాష కూడ. ఆ మేరకు సాంస్కు్రతాని్న అాందరూ 
గౌరవిసా్తరు, గౌరవిాంచాల్ కూడ.

1936 మార్్చ 7న కృషాణి పత్రికలో శ్రీపాద స్బ్రహ్మణయూ శాస్త్రిగారికి తెలుగు భాష 
కోసాం తపిాంచి పోయే మల్లాద రామకృషణి శాస్త్రిగారు ఓ జాబు రాస్్త “... మొదట కొని్న 
వేల సాంవతస్రమలు సాంసకుృతాం తెలుగు నెతి్త మీద కూరు్చని తన యాధిపతయూమను 
సాగిాంచిాంద” అని అనా్నరు.

తికకున సోమయాజి, పాలుకురికి సోమనాథుడు, ఆదభటలా నారాయణ దాస్, 
పన్నగాంట తెలగానారుయూడు, మారేపల్లా రామచాంద్ శాస్త్రి గారలు మనకు దారి చూపే 
గురువులు.

మనాం సాంస్కురుతాని్న దే్వషాంచాం. ఆ అవసరాం మనకు లేదు. తపపునిసరి 
అయినపుపుడు ఆ నుడి మాటలను కూడ మనాం తీస్కుాంటామ; ఇపపుటకే ఉన్నవాటని 
కొని్న చోటలా వాడతామ. కాని సాంస్కురుతాం మాటలు వాడితేనే గొపపుతనాం అనే 
సాంస్కురుతిని వయూతిరేకిసా్తమ.
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తెలుగు మాటలు చచి్చపోతునా్నయి. తెల్సినా మాటాలాడటాం మోట్ అయిపోయిాంద. 
సాంస్కురుత పద భూయిష్టాం కాని తెలుగును మాటాలాడితే దద్దమ్మ అని అనుకొనే 
రోజులొచా్చయి. తనకు తాను గౌరవాంగా చూస్కోని జాతిని బయట వారు ఎాందుకు 
గౌరవిసా్తరు? మనాం ఎల్గు పనికి రామ అన్నట్లాగ ఈ నడుమ తెలుగు 
మేధావులమనుకొనే వారు కొాంత మాంద ౨౦౦ ఏాండలా క్ాంద ఒక మహారాష్ట్రీయుడికి 
భారత రత్న ఇవ్వమని కోరారు. ఇాంత ఆత్మ న్యూనత భావాం గల జనాం తెలుగు వారిలో 
ఉనా్నరు! తెలుగు వారికి ఇవా్వలని అాందరు కల్సి ఎపుపుడైనా అడిగారా?

“తెలుగును సాంస్కురుతాం నుాండి విడదీయవలసినదని, ఈనాడు తెలుగు వారు 
పట్్టదలతో కోరుచునా్నరు. కోరదగిన, కోరవలసిన కోరిక అద. కాని తెనుగు జాడదపిపున 
తన పదమల పాట్ను వడిగా చకకుదీసికొని ఒాంట మెయి నిలువజాల్న గాని సాంసకుృతాం 
చుట్టరికమ నుాండి విడివడజాలదు. ఈ గుట్్టను మనమన బెట్్టకొని నేట కవి 
కుమారులు వెాంకట శర్మ కవి వలెనే తెనుగుదనమతో నొపుపులొలుకు తెలుగు 
పుస్తకమలు రచియిాంచి తెలుగు తల్లా నలాంకరిాంచి ఆమె బానిసతనమను 
రూపుమాపవలెను’’ - గన్నవరపు స్బబెరామయయూ (1933 లో)

తమిళం
1920లోలా ద్విడ కజగాం, కనాయూకుమారి దగగుర ఉన్న మూడు జిల్లాలతో, తమకు 

తమిళనాడు కావాలని కోరిాంద. లేకపోతే తెలుగు పత్తనాం కిాంద తమిళాం నల్గిపోతుాంద 
అని భయపడిాంద. మద్రాస్ రాష్టాం 1920లోలా మొదలైనపపుట నుాంచి తెలుగు వారే ప్రధాన 
మాంత్రులుగా (ఒకకురు మినహాయిాంచి) అయాయూరు. (వారిని ప్రధాన మాంత్రులు అనే 
వారు.) వయూవసాయాంలో, పరిశ్రమలోలా, సాంగీతాంలో తెలుగే వెల్గేద. కొని్న సా్వర్థ కారణాల 
వలలా కొాంత మాంద “ఆాంధ్రులకు ప్రతేయూక రాష్టాం కావాల్” అని ఆాంధ్రులకు తీరని 
అనాయూయాం చేశారు. 42%గా ఉన్న తెలుగు వారిని 36%గా ఉన్న తమిళ తోడేళళాకు 
వదలేసి వచా్చరు. వెాంబడే వారు రాంగాం లోనికి దగి ఇద తమిళ నాడు, వేరే భారతీయ 
భాషలు ఉాండటానికే వీలు లేదని తెలుగును వినపడకుాండ, కనపడకుాండ చేయగల్గారు. 
బాగ దక్షిణాన ఉన్న కోయాంబతూ్తరులో 1953లో మన వారు ఇాంట బయట కూడ 
తెలుగే మాటాలాడే వారు. తమిళ్లు కూడ వీధిలోకి వసే్త తెలుగే మాటాలాడేవారు. 30 ఏాండలా 
క్తాం ఇాంట్లా తెలుగు, బయట తమిళాంగా పరిసి్థతి మారిాంద. ఇపుపుడు తెలుగు వారి 
ఇాంట్లా, బయటా తమిళమే వినబడుతున్నద. ఆాంధ్ర ప్రదేశ్ ప్రభుత్వాం అకకుడి తెలుగు 
వారి కోసాం ఏమీ చేయలేదు. తెలుగు కోసాం ఏరపుడిాంద అన్న ఆాంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్టాంలో 
కూడ తెలుగు కోసాం ఏమీ చేయకపోగా తెలుగును అాంతమొాందాంచటానికి కావలసిన 
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అని్న చరయూలను తీస్కునా్నరు.

2016 సెప్టాంబర్ భవన్స్ జర్నల్ (ఆాంగలా పక్ష పత్రిక) లోని పుటలు 12, 19, 22, 
35, 73 లలో తిరుకుకురళ్ లోని మేల్ మాటలను తమిళాంలో ఉదహరిాంచారు. అల్ 
మనాం వేమన లేక ఇతరుల తెలుగు మేల్ మాటలను ఆ పత్రికలో ఎన్నటకైన చూడగలమా?

తమిళనాడులో తెలుగు ఊరలా పేరలాను పట్్టబట్ట మారా్చరు. జనాభా లెకకులలో 
తెలుగు వారు ఇాంటపేరును చెపిపునా రాయరు. తమిళ్లకు, కన్నడిగులకు ఇాంట పేరులా 
ఉాండవు. ఇాంట పేరు ఉాంటే తెలుగు వారుగ కొనసాగుతారని వారు గమనిాంచారు. పేరు, 
తాండ్రి పేరు, ఇాంట పేరు చెపిపుతే మీ అమ్మకు ఇద్దరు మొగుళ్లా! అని గేల్ చేసేవారు. 
తెలుగు వారిని గురిాంచి ఉన్న చరిత్ర పాఠలను తుడిచివేసారు. కట్టబ్రహ్మన పేరు 
వినపడనివ్వరు. తమిళనాడు లోని అధికసాంఖ్యూకులుగా ఉన్న తెలుగు వారిని మొత్తాంగా 
మట్్టపట్టన తమిళ తోడేళ్ళా ఎాంత తేల్కగ తమిళ్ని్న పాంచుకోవచో్చ రుచి మరిగాయి. 
రెట్టాంచిన ఉతాస్హాంతో విదేశాలలో ఉన్న తెలుగు వారిపై పడాడిరు.

తమిళనాడులోని తెలుగు ఉదయూమకారుడు వసాంత్, అమేరికలో ఉన్న తన అన్నతో 
ఈ విషయమై చరి్చాంచాడు. అతడు అమేరిక లోని తన తోట తెలుగు ఇాంజనీరుతో ఈ 
విషయమై తెలుగులో మాటాలాడాడు. పకకునే ఉన్న తమిళ్డు మీరు అమేరికలో తెలుగులో 
మాటాలాడకూడదు అని గట్టగా మాందల్ాంచాడు. అసలు అకకుడ ఉన్న తమిళనాట 
ఇాంజనీరలాలో తెలుగు వారే ఎకుకువ. కాని మన తెలుగువారు కూడ వారితో తెలుగులో 
మాటాలాడరు. సరి కదా, వారి తెలుగును హీనాంగా చూసా్తరు. దానికి కారణాం: తమిళనాట 
తెలుగు వారు తెలుగులో మాటాలాడతారు, మన వారు సాంకర తెలుగులో మాత్రమే 
మాటాలాడగలరు.

సిాంహళాంలోని భాష శాస్త్రజుఞాలే అకకుడి మూడు ఆదమ మానవ జాతులోలా తెలుగు 
జాతులే రెాండు అని తేల్్చరు. వారు ఇపపుటకీ తెలుగు మాటాలాడుతునా్నరు. స వెాం రమేశ్ 
గారు అకకుడికి వెళలా వారిని తెలుగులో పలకరిాంచినపుపుడు వారు చాల సాంబరపడాడిరు. 
మనకొక రాష్టమన్నదా అని విస్్తపోయారు. ఒక సారి చూపిాంచమని వేడుకునా్నరు. 
తమకు తెలుగు నేరపుకుాండ తమిళ్లు పని్నన పనా్నగాల గురిాంచి చెపాపురు. తరువాత 
వచి్చన వారిలో కూడ తెలుగు వారే ఎకుకువగా వచి్చనా (తెలుగు ప్రాాంతాం నుాంచి వచి్చన 
వారే కాక ఇపపుట తమిళనాట ప్రాాంతాం నుాంచి కూడ ఎకుకువ మాంద తెలుగు వారే 
వెళ్ళారు.) తమిళ్లు తపపు తెలుగు వారు ఎవ్వరూ లేరని ప్రభుతా్వనికి హెచ్చరిక ఇచా్చరు. 
అకకుడొక రాష్ట మఖయూమాంత్రితో మాటాలాడుతూ మీ ఇాంట పేరేమిట అాంటే ఆయన 
అప్రయత్నాంగా చెపేపుసి, తను న్రు జారిన సాంగతిని గమనిాంచి రమేశ్ గారిని ఈ సాంగతి 
ఎవరికీ చెపపువదు్ద అని ఆయన బ్రతిమిల్డాడు. తను తెలుగు వాడిగా బయటపడితే ఇక 
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రాజకీయ జీవితమే కాక, వాయూపార సాాంఘిక కారయూక్రమాలోలా తనను వెల్వేసా్తరు మరి. 
ఉత్తర సిాంహళాం లోని ఒక సే్టషన్ మాస్టరును రైలు ఎని్నాంటకి అని తెలుగు, సిాంహళాం, 
ఆాంగలా భాషలలో రమేశ్ గారు అడిగితే అతను న్రే విపపుడే. తమిళాంలో అడిగితే గాని 
బయటపడలేదు. ఇపుపుడు తమిళ్లు అకకుడ తమిళ దేశమే కావాలని పోరాడుతునా్నరు.

రమేశ్ గారు సిాంహళ్ని్న నేరు్చకొని తెలుగును నేరపుడానికి ఆ భాషలో పుస్తకాం 
రాసారు. అకకుడ పాంచారు. మొదట విడతగా 20 మాందని ఇకకుడకు తెపిపుాంచి తెలుగు 
నేరపుటానికి ఏరాపుట్లా చేస్్తనా్నరు.

మలేసియాలోని తెలుగు వారిని కూడ అకకుడి తమిళ్లు తుడిచిపట్్టతునా్నరు. 
ప్రభుతా్వనికి తెలుగు వారే లేరని నమ్మబలుకుతునా్నరు, బడులు లేకుాండ చేశారు. తమిళ 
అమా్మయి కాని అబాబెయి కాని తెలుగు మనిషని పాండాలాడితే ఇాంట్లా పిలలాలు తమిళమే 
మాటాలాడేట్లా జాగ్త్త పడతారు. ఈ విషయాలను మలేసియా శ్రీరామలు గారు దాదాపు 
ఏడు్చకుాంటూ చెపాపురు. 

ఆాంగేలాయులు మనలను పాల్ాంచిన రోజులలో మారిషస్ లోని తోటలలో పని 
చేయటానికి తమిళ్ల కన్న తెలుగు వారే ఎకుకువ మాంద పోయారు. తెలుగు వారు 
తెలుగుకు దూరమయాయూరు. తమిళ్లు తమ తల్లా నుడిని నిలబెట్్టకొనా్నరు. ఇపుపుడు 
మలేసియా, సిాంగపూర్, మారిషస్ ల్ాంట దేశాలోలా తమిళాం అధికార భాష అయినద, 
తెలుగు తుడిచిపట్్టకపోతున్నద.

తమ భాషను చెత్త భాష అని తెలుగు వారు అనుకుాంట్నా్నరు కాబట్ట తెలుగు 
అాంతరిాంచిపోతున్నద అని తెలుస్కున్న తమిళ్లు తెలుగు రాషా్రాలను కూడ తమిళ 
రాషా్రాలగా మార్చటానికి ఉదయూమిాంచారు. మాందుగ తమిళ్ని్న ఇకకుడి గుడి భాషగా 
చేయటానికి నిశ్చయిాంచుకునా్నరు. దానికి వారు ఏజెాంటలాను నియమిాంచుకునా్నరు. 
మాందుగా తమిళ పాశురాలను ఆదల్బాదు నుాంచి నెలూలారు దాక అాందరు స్త్రీలు 
పాడేట్లా చేస్్తనా్నరు. షాంషాబాదు దగగురిలోని ఒక పద్ద వైషణివ గుడికి ఒక సారి వెళ్లాను. 
రోజుకొకట చొపుపున గోదాదేవి పాడిన పాటను గాంటల కొదీ్ద నేరుపుతునా్నరు. మాందుగా 
పాటను పాడిసా్తరు. తరువాత ఒకొకుకకు మాటను వివరాంగా చెపుపుతూ తమిళ్ని్న 
నేరుపుతునా్నరు. అకకుడికి తమిళ్లు వసే్త తమిళాంలో చెపపుటాంలో తపుపు లేదు. తెలుగు 
వారు వచి్చనపుపుడు తెలుగు పాశురాలను వినిపిాంచాల్ వారిలో నిజాంగా భకి్తని మాత్రమే 
బోధిాంచాల్ అని వారు అనుకొాంటే. కాని ఇకకుడ తమిళాం నేరపుటమే మఖయూాం కాబట్ట 
వారు తమిళాం పాశురాలనే పాడిాంచి, తమిళాం నేరుపుతునా్నరు.

తిరుపతిలో కూడ తమిళమే రాజయూాం ఏలుతున్నద. బ్రహ్మతస్వాలలో, వేద 
పాండితులు నాల్యిరాం (ఆళ్్వరులు తమిళాంలో రాసిన వైషణివ మాంత్రాలు) చదువుతూ 



తెలుగే గొప్ప భాష- కాని కనుమరుగౌతున్నది 80 

ఊరేగిాంపులో పాలొగుాంటారు. కోయిల్ ఆళ్్వర్ తిరుమాంజనాం ల్ాంట వేడుకలు 
చేస్్తాంటారు. ప్రతి చోట మనకు తెల్యని తమిళాం మాటలను తెలుగులో రాసా్తరు. అని్న 
పలకలోలా తమిళాం తపపుకుాండ ఉాంట్ాంద. తమిళనాడులోని ఒకకు గుడిలో కూడ 
పరపాట్న కూడ తెలుగు కనపడదు.

తెలుగు వారికి మరుగన్ దేవుడు కాడు. వారు మన కోసాం పేరు మారి్చ 
స్బ్రహ్మణయూసా్వమి అని పట్ట ఇకకుడ విజయవాంతాంగా గుడులను పటా్టరు. బెజవాడ 
ఇాంద్ కీల్ద్ మీదున్న కనకదురగు ప్రాభవాని్న తగిగుాంచాలని కిాందనే శ్రీ వలీలా దేవయాని 
(తెలుగువారికి ఎవరికైనా ఈ దేవతలు తెలుసా?) సమేత స్బ్రహ్మణయూ సా్వమిని 
ప్రతిష్టాంచారు. ఇక అకకుడ చేసే వేడుకలు చూడాండి: సకుాంధషష్ట, దేవయాని కల్యూణాం, 
ఫనుగుణ్ ఉతి్తరమ్, పడి ఉతస్వాం, ధాయిపూసాం, కావడి. హైదరాబాద్ గుడులలో చేసే 
పాండుగలు ఇవి అని కరపత్రాలలో కూడ ఇల్ కొట్టసా్తరు: కొత్త సాంవతస్రాం – 
నాయగనాయ్, గోదా దర్శనాం- ఉను్దమదగళ్ఇత్త, నేత్ర దర్శనాం – అాంగళ్ మాన్, 
తొాండరడిపాపుడి యాళ్్వర్ తిరు, దీపోతస్వాం- అన్రు ఇవు్వలగాం, పాయసోతస్వాం- 
కూడారై.

విశాఖలో ఒక తమిళ అధికారి తిరువళ్ళావర్ ఇస్క బమ్మను కడల్ అాంచున 
పట్టసా్తడు. తమిళనాట నన్నయ లేక పాలుకురికి బమ్మను అల్ ఊహిాంచగలమా?

వేలుపులను పగడుతూ తమిళాంలో కొాంత మాంద పాటలను రాశారు. వారిని 
ఆళ్్వరులు అాంటారు. తెలుగునాట వీరి విగ్హాలను కూడ గుడులలో పట్ట దేవతలకు 
చేసే పూజలనే వీరికి కూడ చేయిస్్తనా్నరు. అన్నమయయూ, క్షేత్రయయూ, రామదాస్, 
తాయూగరాజులు మాత్రాం కనపడరు. హైదరాబాదులో, విశాఖపట్నాంలో, ఉయూయూరు 
గుడులలో తమిళాంలో దేవుడిని కొలవటాం నేను చూశాను. బరా్మలోని తెలుగు వారి 
పాండిలాలో తమిళాం మాంత్రాలు చదువుతారు. ఇకకుడి రాషా్రాలు కాక 18 ఇతర దేశాలోలా 
తమిళాం కోసాం తమిళనాట రాష్ట బడజాట్ లో కేటాయిాంపులు ఉాంటాయి.

వరాంగల్, ఖమ్మాం, నలొగుాండ జిల్లాలలో మా చిన్నపుపుడు ‘గుట్టకు వెళలా వచా్చమ’ 
అాంటే యాదగిరి గుట్టలోని దేవుడి దగగురకు వెళలా వచా్చమ అని అర్థాం. అకకుడ గుట్ట అని 
తెలుగు మాట కనపడటాం వీరికి ఏవగిాంపుగా ఉన్నద. అాందుకని దానిని యాదాద్గ 
మారిపుాంచారు.

యాత్రికులు అని మనాం అాంటే యాత్రిగళ్ అని తమిళాంలో అాంటారు. ఇపుపుడు 
తెలుగు రాషా్రాలోలా అని్న రైలే్వ సే్టషనలాలో యాత్రిగళ్ అనే అాంట్నా్నరు. అాందుకని 
తమిళ్నికి, తెలుగుకు మధయూ శత్రువైరుధయూమే అని అనుకోవాల్.
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హందీ
కేాంద్ ప్రభుత్వాం కావాలని హిాందీని బలవాంతాంగా రుదు్దతున్నద. ప్రతి బాయూాంకులో, 

కేాంద్ కారాయూలయాంలో రోజుకు రెాండు కొత్త హిాందీ మాటలు నేరుపుతుాంటారు. పరాయి 
రాషా్రాలలోని సైనయూ విభాగాంలో చేరినా, కేాంద్ కారాయూలయాలలో చేరినా తెలుగు వాడు 
అాంతటతో తెలుగు తల్లాకి దూరమౌతాడు. అతని పిలలాలు హిాందీ పిలలాలు అవుతారు. 
తమిళ్లు అట్వాంట పరిసి్థతులలో కూడ తమ తల్లాకి ద్రోహాం చేయరు. నాకు తెల్సిన 
పరాయి రాష్టాంలో ఉదోయూగాం చేసిన పద్దమనిషకి ఒక కొడుకు ఉనా్నడు. అతడు తెలుగు 
అమా్మయినే చేస్కునా్నడు. తను అమేరిక వెళ్ళాక కొడుకు పుడితే పిల్లాడికి హిాందీ 
నేరిపుస్్తనా్నడు పట్్టబట్ట. నేను అడిగితే, “ తెలుగు దాండుగమారి భాష అాంకుల్” అని 
అనా్నడు.

సా్వతాంత్రాం రాక మాందు నుాంచి కూడ మన వారిలో హిాందీ మోజు ఉన్నద. దక్షిణ 
భారత హిాందీ ప్రచార సభ దా్వరా హిాందీ నేరు్చకునే వారిలో తెలుగు వారే అతయూధికాం. 
హిాందీ సినిమాలు చూడటాం గొపపు. హైదరాబాద్ లో హిాందీ సినిమాలే ఎకుకువ వస్ళ్ళా 
చేసా్తయి. ఉత్తరాదన హిాందీ వారు తెలుగు సినిమాలనే చూడరు. మనకు హిాందీ పాటలు 
పాడటాం, వినటాం గొపపు. మన వేడుకలలో ఆ పాటలు ప్రమఖాంగా ఉాంటాయి.

త్రిభాష స్త్రాం ప్రకారాం మనాం ఇకకుడి బడిలో తెలుగును తపపునిసరి చేయమ కాని 
హిాందీని తపపునిసరిగా నేరుపుతామ. మనకు దక్షిణాన తమిళనాడులో త్రిభాష స్త్రాం 
లేదు; ఉత్తరాన మధయూ ప్రదేశ్, ఉత్తర ప్రదేశ్ లలో లేదు. కాని మధయూనున్న మన వెర్రి 
మొగాలకు మాత్రాం అద శిరోధారయూాం. హిాందీ వారు తమ భాషకు, తెలుగుకు మధయూ శత్రు 
వైరుధయూాం ఉన్నదని భావిసా్తరు. తెలుగు కనుమరుగు అయేయూ భాష కాబట్ట దాని సా్థనాని్న 
ఆక్రమిాంచాలని పట్్టదలతో ఉనా్నరు.

Wk
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గుడి, బడి, ఏలుబడి, రాబడి, పలుకుబడి రాంగాలోలా తెలుగు రాణ్ాంచాల్, 
పనికిరావాల్.

గుడిలో తెలుగు పనికి రాదు అాంటే తెలుగును హీనాంగ చూడమని అాందరికి 
చాటాంపు చేస్్తన్నట్లా లెకకు.

బడి నుాంచి తెలుగును దూరాం చేసే్త అమ్మ నుడి మనుగడ ఎకుకువ కాలాం ఉాండదు.
చట్టసభలోలా, ప్రభుత్వ కారాయూలయాలోలా, నాయూయసా్థనాలోలా ఏలుబడి భాషగా తెలుగు 

కనపడకపోతే ప్రజలు సహజాంగానే ఆాంగలాాం వైపు పడిపోతారు.
కొలువు కోసాం, సొాంత వృతు్తల కోసాం తెలుగు పనికి వస్్తాంద అని రుజువు 

చేయాల్. రాబడి కోసాం తెలుగు అన్న విషయాం మన ధ్యూయమై ఉాండాల్.
వరాంగల్, హైదరాబాద్ ల్ాంట నగరాలోలా ప్రజలు తెలుగులో గర్వాంగా మాటాలాడే 

పరిసి్థతి రావాల్. పలుకుబడి భాషగా తెలుగు పరిఢవిల్లాల్.

మునుచేరు్పలు, వెనుచేరు్పలు
కొత్త మాటల అవసరాం ప్రతి రోజు వస్్తన్నద. మనుచేరుపులు, వెనుచేరుపులు ఉన్న 

భాషలే ఈ సమసయూను సమర్థవాంతాంగా ఎదుర్కునగలవు. తెలుగులో ఇవి దాదాపుగ లేవు 
అని చేకూరి రామారావు గారు అభిప్రాయపడాడిరు. తెలుగులో ఉన్న మనుచేరుపులను 
(prefix), వెనుచేరుపులను (suffix) అాందరు తెలుస్కొనేట్లా చూడాల్ అని స వెాం 
రమేశ్ గారు ఇపుపుడు నడుాంకటా్టరు. వాటని సేకరిస్్తనా్నరు.

మనాం ఊహిాంచనని్న మను, వెను చేరుపులు తెలుగులో ఉనా్నయి. మనవారికి 
వాటనుాంచి మాటలను పుట్టాంచే అలవాట్ చేయాల్.

కొతతే మాటల పుటిటుంపు
కొత్త మాటలను తెలుగు కుదురు మాటల నుాంచి పుట్టాంచుకోవాల్.

sm
ఇప్పుడతం జెయాయూలి?

4 కణుపు ౭ 3
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కొత్త మాటల అకకుర వచి్చనపుపుడల్లా ఇతర భాషల వైపు చూస్్తాంటే, తెలుగు పనికి 
రాని భాష అని చెపపుకనే చెపుపుతున్నట్లా లెకకు. అట్వాంట భాష కాలగర్భాంలో కలసి 
పోతుాంద.

తేట తెలుగునుాంచి పుట్టాంచిన మాటలే పిలలాలకు గురు్తాంటాయి, కొత్త మాటలను 
పుట్టాంచటానికి అాందరికి దారి చూపుతాయి, మొదట సారి చూసిన వారికి కూడ ఆ మాట 
తెలలాాం (అర్థాం) తేల్కగ తెలుస్్తాంద.

కొని్న వెనుచేరుపులను ఇపుపుడు చూదా్దాం:

‘ఎన’ వెనుచేరుపును కనపడే వస్్తవుల మాటలను తయారు చేయటానికి వాడతారు.

దువు్వ + ఎన= దువె్వన

ఈరుపు + ఎన= ఈరుపు (పేలు తీసేద; ఆ అమా్మయి ఈరిపుాంచుకొన్నద)

నిచె్చన, ఉపపున, బకెకున, కాందెనల్ాంట మాటలు అల్ వచి్చనవే.

ఈ మధయూనే తెలుగు నేరు్చకున్న తమిళనాట పుట్టన తెలుగు వాడు, ఓట్ పురుసోత్తాం 
ఈ విషయమై కొాంత ప్రయత్నాం చేశాడు. ఆ ప్రేరణతో పాంతులమ్మగ పని చేస్్తాండిన 
శౌరీలు గారు ఈ సాంగతిని చెపిపు, ‘మీరు రోజువారీ వాడుతున్న ఆాంగలా మాటలకు మారు 
తేట తెలుగు మాటలు తయారు జేయాండి’ అని అాంటే చిన్న పిలలాలు ఎని్న మాటలను 
పుట్టాంచారో మీరు చూడాండి:

రుబుబె+ ఎన= రుబెబెన (grinder)

కాగు+ ఎన= కాగెన (heater)

తోమ+ ఎన= తోమెన (brush)

పలు తోమెన = tooth brush

గీకు+ ఎన= గీకెన, తొకకు తీసేద (tongue cleaner)

గోకు+ ఎన= గోకెన, వీపు గీరుకొనేద

ఊరేగటాం అనే మాటను మనాం చాల సారులా వినా్నమ. అాందరికి కనపడేట్లా ఆ 
ఊరు ఈ వూరు తిరగటాం అనే భావాని్న తెలపటానికి ఆ మాటను వాడతారు. తెలుగును 
కాపాడుకొాంట్న్న కొని్న ప్రాాంతాలోలా బస్ కు మారుగ ఊరేగి అని వాడతారు. ఈ 
విషయాని్న శౌరీలుగారు చెపిపుతే మనాం చూసే ఇతర బాండలాకు ఎని్న అర్ధవాంతమైన 
మాటలను బడి పిలలాలు తయారు చేశారో చూడాండి:

గూడు+ ఏగి= గూడేగి (ట్ాంపో)

తాను+ ఏగి= తానేగి (auto, తానుగ వచే్చద)

జలలా తానేగి = truck auto

అదె్ద + ఏగి = అదే్దగి (టాకీస్)
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తొట్ట+ ఏగి= తొటే్టగి (టాాంకర్)

నలత+ ఏగి = నలతేగి, నొగులేగి (ambulance)

పాడ+ ఏగి = పాడేగి (mortuary van)

పటా్ట (రైలు పటా్ట)+ ఏగి= పటే్టగి (train)

గాల్+ ఏగి= గాలేగి, విమానాం

చదును+ ఏగి= చదునేగి (bull dozer)

వడి గాలేగి = జెట్ పేలాన్ 

మిను్న+ ఏగి = మినే్నగి (rocket) (మిను్న లోకి దూస్కు పోయేద)

కోత+ ఏగి= కోతేగి (harvester)

నాట్+ ఏగి= నాటేగి (నాట్లా వేసేద)

దును్న+ ఏగి= దునే్నగి (tractor)

మనం ఏల్కలను ఏమి అడగాల్?
మన ఉదయూమాం ఒక ఎతు్త; ప్రభుత్వ ప్రమేయాం ఒక ఎతు్త. కొని్న పనులు ప్రభుత్వాం 

మాత్రమే చేయాల్స్ వుాంట్ాంద. ప్రభుత్వ సహకారాం లేకుాండ మన భాష, సాంస్కురుతి, 
కళలు వనె్నకెకకువు. అాందుకని అని్న రాంగాల నుాంచి ప్రభుత్వాం మీదకు ఒతి్తడి తేవాల్.
 1. అధికారాంలో ఉన్న ప్రతి పారీ్ట తన ఎని్నకల ప్రణాళకలో తెలుగు భాష, 

సాంస్కురుతుల కోసాం చేయబోయే కారయూక్రమాలను ప్రకటస్్తాంద. దాని ప్రతులను 
మన దగగుర ఉాంచుకోవాల్. మాంత్రులను, శాసన సభుయూలను కల్సినపుపుడల్లా 
వారికి ఒక ప్రతిని ఇవా్వల్. మాందు డబుబెలు అవసరమే లేని పనులనైనా 
ఎాందుకు చేయలేదని అడగాల్. ప్రజలు మీ మీద విశా్వసాని్న కోలోపుతునా్నరని 
తెల్యజేయాల్.

 2. సా్నతక దశ రెాండవ ఏట వరకు తెలుగును ఒక విషయాంగా నేరాపుల్. వైదుయూడు 
రాసినద తెల్యక మాందులు తపుపుగా వేస్కొని రోగి చనిపోయాడని అతని 
చుటా్టలు విశాఖలోని ఆ వైదుయూడిని చాంపినాంత పని చేశారు. ఒకసారి భాషోదయూమ 
సభలో మాటాలాడుతూ బ్. వి. రాఘవులు గారు చైనాలో రైతులు ఆత్మహతయూ 
చేస్కొనక పోవటానికి కారణాం అకకుడ శాస్త్ర పరిశోధనలలో మాంద నుడి 
ఉాండటమే కారణాం అనా్నరు. మన దగగుర నేలలు, పాంటలు, బలాం మాందులు, 
పురుగు మాందుల మీద పరిశోధనలు తెలుగులో జరగవు, వెలువడవు. అవి 
రైతుల దగగురికి చేరేసరికి పనికి రాని పాత పరిశోధనలు అవుతాయి.

 3. కేాంద్రీయ పాఠశాలలైనా సరే తపపుక ఒక విషయాంగ తెలుగును నేరాపుల్ అని 
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2003 లో ఇచి్చన ప్రభుత్వ ఆదేశాం సాం. 86 సపుష్టాం చేస్్తన్నద. దాని్న ఆచరిాంచి 
తమ నిజాయితీని నిరూపిాంచుకోమనాల్. 

 4. తెలుగు ప్రాధికార సాంస్థను వెాంబడే ఏరాపుట్ చేయాల్. ఆాంధ్రప్రదేశ్ లో 
ఏరాపుట్చేసిన సాంస్థలో వెాంబడే తగు సభుయూలను నియమిాంచాల్. ఈ సాంస్థ 
లేకపోవటాం వలన మనాం వెళలా ఎవరితో మన సమసయూలను చెపుపుకోవాలో, 
తరువాత వెాంబడపడాలో తెల్యటాం లేదు.

 5. ప్రభుత్వ మరియు ప్రభుత్వ సాంస్థల ఉదోయూగుల నియామక పరీక్షలలో తెలుగును 
ఒక తపపునిసరి విషయాంగా పటా్టల్. కీలానర్, హెలపుర్ పరీక్షలకు పదవ తరగతి 
కనీస అరహుత అయితే పదవ తరగతి వరకు తెలుగును విడువక చదవితేనే పాస్ 
అయేయూటట్లా పరీక్ష పత్రాం ఉాండాల్. డి. ఎస్. పి. పదవికి గ్డుయూఏషన్ కనీస అరహుత 
అయితే అాంత వరకు తెలుగును విడువక చదవితేనే దాటేట్లా పరీక్ష సా్థయి 
ఉాండాల్. కొాంతమాంద తెల్యక తెలుగు మాధయూమాం వారికి 10% అదనపు 
మారుకులు ఉాండాలని అడుగుతారు. ఇాంతకు మాందు అట్వాంట నియమాం 
నాయూయసా్థనాంలో కొట్టవేయబడిాంద. కొాంత మాంద తెలుగు మాధయూమాం వారికి 
20% రిజరే్వషన్ ఉాండాల్ అని అడుగుతారు. అద కూడ నాయూయసా్థనాంలో 
కొట్టవేయబడుతుాంద. పైగా ఏ మాత్రాం తెలుగు రానివారికి 80% రిజరే్వషన్ 
ఇచి్చనట్లా అవుతుాంద. అాందువలలా తెలుగు పరిసి్థతి ఇాంకా చెడిపోతుాంద.

 6. తెలుగును అధికార, శాసన, నాయూయసా్థన భాషగ వాడాలని పట్్టబటా్టల్.
 7. అని్న బడులలో (ఏల్న వారివి, ఇతరులవి) తపపుక తెలుగు శిక్షణ పాందన 

తెలుగు పాంతుళళాను నియమిాంచాల్.
 8. ఇతర రాష్ట ప్రభుతా్వలు చేస్్తన్న పనిని ఇకకుడ కూడ చేయాల్: మన భాషను 

ఇపపుట శాస్త్ర, వైదయూ, సాాంకేతిక అవసరాలను తీర్చగల భాషగ తీరి్చ దదా్దల్.
 9. బడి మాధయూమ భాషగ తెలుగు ఉాండాల్.
 10. పేరు పలకల మీద తెలుగు వాడకాంపై అధికారుల నుాంచి నెలలవారీ రిపోరు్టలు 

తెపిపుాంచాల్.
 11. బయట రాషా్రాలలో, దేశాలలో తెలుగును నేరపుటానికి ఏరాపుట్లా కావాల్. అకకుడ 

రెాండవ అధికార భాషగా తెలుగు కోసాం పట్్టబటా్టల్. 9% మహమ్మదీయులు 
ఉన్న ఆాంధ్రప్రదేశ్ లో ఉరూ్దను అధికార భాషగ గురి్తాంచాాం. 3% మాంద తమిళ్లు 
ఉన్న సిాంగపూరులో తమిళాం అధికార భాషగా గురి్తాంపు పాందాంద. 40% 
మాందగా తెలుగువారు ఉనా్న తమిళనాట తెలుగుకు అధికార భాష హదా లేదు.

 12. ఇతర రాషా్రాలోలా, దేశాలోలా ఉన్న తెలుగు పురావస్్త సామగ్రిని సేకరిాంచాల్. 
మాందుగ అకకుడ ఉన్నపుపుడే డిజిటలైజ్ చేయాల్. తమిళనాడులో అట్వాంట 
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సామగ్రిని నాశనాం చేస్్తనా్నరు. అడిగితే మీరు తీస్కొని పాండి అని అాంట్నా్నరు. 
ఈ పనిని యుద్ధ ప్రాతిపదకన చేయాల్. ఇాంకే మాత్రాం జాగుచేయరాదు. 
బుద్ధప్రసాద్ గారు ఇచి్చన రిపోరు్ట మీద వెాంబడే చరయూ తీస్కోవాల్.

 13. అల్గే తెలుగు సాంస్కురుతి, జానపద కళలు, ఆటల వివరాలను సేకరిాంచాల్. 
డిజిటలైజ్ చేయాల్.

 14. తెలుగు పరిశోధక విదాయూరు్థలను అాంతటా తిపిపు మారుమూలలోలా మామూలు 
మనుషులు వాడుతున్న తెలుగు మాటలను సేకరిాంచాల్. తెలుగు పాఠయూ 
పుస్తకాలలో వాటని వాడాల్. అన్నమయయూ వాడిన మాటలు తెల్యని పరిసి్థతి 
ఏరపుడుతున్నదని రవా్వ శ్రీహరి గారు వాపోతునా్నరు.

 15. కొత్త మాటల అవసరాం ప్రతి రోజూ వస్్తనే ఉాంట్ాంద. తమిళనాడులో ఉన్నట్లాగ 
దీనికి ఒక ఏరాపుట్ ఉాండాల్. తెలుగు మూల్ల నుాంచి మనాం మాటలను 
పుట్టాంచుకోకపోతే తెలుగు పనికి రాని భాష అని మనాం అనుకుాంట్న్నట్లా 
భావిాంచాల్స్ వస్్తాంద.

 16. తెలుగు వాచకాలలో తెలుగు మాటలను నేరాపుల్. తెలుగు పాఠలను కొాంతగానైన 
ఉాంచాల్. ఇపుపుడు ఇలులా, బజారు, పలాం దగగుర మాత్రమే పిలలాలు తెలుగు 
నేరు్చకుాంట్నా్నరు. బడిలో సాంస్కురుతాం మాటలు మాత్రమే నేరుపుతునా్నరు.

 17. కాంపూయూటర్, ఫోన్, అాంతరాజాల భాషగ తెలుగును పాంపాందాంచాల్. ఇతర 
రాషా్రాలోలా అకకుడి భాషే వినపడుతుాంద ఫోనలాలో. తెలుగు పుస్తకాలు ఇాంకా అను 
రాజోక (ఫాాంట్) లోనే అచు్చ అవుతునా్నయి. అాందువలలా వీటని కాంపూయూటరలాలో 
సెర్్చ ఇాంజన్ పట్్టకోలేదు. కాబట్ట తరువాతి తరాలకు ఈ పతా్తలు కనపడవు. 
ఇతర భాషలకు ఈ ఇబబెాంద లేదు. అాందుకని తెలుగులో మాంచి రాజోకలను, 
పేజిమేకర్ ను ప్రభుత్వాం చేయిాంచాల్.

 18. బాయూాంకులు, అట్వాంట ఇతర సాంస్థలలో తెలుగు వాడకానికి పట్్టబటా్టల్.
 19. వలగూడులో (ఇాంటరె్నట్) నిరాంతరాం పాంచుతున్న వాగమిని (dictionary) 

ప్రభుత్వాం చేపటా్టల్. అద అాందరికి అాందుబాట్లో వుాండాల్. మాంద ఇస్్తన్న 
స్చనలను ఒక సాంఘాం పరికిస్్త సరిఅయిన మారుపులను చేస్్తాండాల్.

 20. అాంగన్ వాడి నుాంచే పనికి రాని భాష తెలుగు అని ప్రభుత్వాం చెపపుటాం మాని 
వేయాల్. 

 21. అని్న పత్రికలు, పుస్తకాలు దొరికే, దాచే వలగూడు ఉాండాల్. కూచిభొటలా ఆనాంద్ 
గారు దీనికి కొాంత ప్రయత్నాం చేస్్తనా్నరు కాని ఈ పనిని ప్రభుత్వాం చేయాల్.

తెలుగు ఉద్యమకారులు తాముగా ఏమి చేయాల్?
ఒక తెలుగు నవల రాసే్త- పదయూాం, గేయాం, కవిత, నాటకాం, శతకాం రాసే్త తెలుగు 
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సేవ చేసినటేలానని ఎకుకువ మాంద అనుకుాంట్నా్నరు. అట్వాంట వారిని గురి్తాంచి సనా్మనిసే్త 
చాలు అనే అభిప్రాయాం ఉాంద. మనకు పట్టన జబుబె ఆ సా్థయిని దాటపోయిాంద. 
సాహితయూ సేవ వదు్ద అనాం గాని అద ఏ మాత్రాం చాలదు అని అాందరి దృష్టకి ఉదయూమ 
కారులు తీస్కు రావాల్. ఒక విధాంగా సాహితయూ కారయూక్రమాలు తెలుగు ప్రేమికులకు నలలా 
మాందుగ పనిజేసి అసలు పనిలోకి దగకుాండ అడుడికుాంట్నా్నయి అని కూడ మనలో 
కొాంతమాంద అాంట్నా్నరు.

అమ్మ నుడి విషయమై మనాం పద్ద ఎతు్తన కదలకపోతే రాజకీయ నాయకులు, 
మాంత్రులు ఈ సాంగతిని పట్టాంచుకోరు. అనాంతపురాం జిల్లా వాసి, డా. శైలజానాథ్ 
బడిమాంత్రిగా ఉన్నపుపుడు మేమ ఒక నలుగురమ ఆయన దగగురకు వెళ్ళామ. తెలుగు 
కోసాం వారు చిత్తశుద్ధతో పనిచేయాలని కోరాాం. దారిలో కొటలా పేరు పలకలలో తెలుగే లేని 
సాంగతిని ఆయన దృష్టకి తెచా్చమ. అాంతట మమ్మల్్న ఆయన ఎగాదగా చూసి “మీరు 
ఏమి అనుకుాంట్నా్నరు? మేమ రాజకీయ నాయకులాం. జనాం పద్దగా కదల్, కోరిన 
దానిని గురిాంచే పట్టాంచుకుాంటామ. మగుగురు నలుగురుగా ఉన్న మీరు మా పరిగణనలోకే 
రారు. రేపు ఒక 60 మాంద రాండి. నేనే మీ మాందుాండి, ఇనుప చువ్వ తీస్కొని ఆ కొట్్ట 
పేరు పలక అదా్దని్న, టూయూబ్ లైట్ ను పగులకొట్ట అవసరమైతే కేస్నైనా ఎదురుకుాంటాను.” 
నాకు మాత్రాం జాఞాన్దయాం అయినట్లా కనిపిాంచిాంద. ఇపపుట దాక ఉదయూమకారులమ 
సమావేశాలు పట్్టకొని, చలువ గదులోలా కూర్్చని ప్రభుతా్వలు ఈ పని చేయాల్, ఆ 
సాంఘాని్న వేయాల్ అని తీరా్మనాలు చేసే్త సరిపోతుాంద అనే భ్రమలోలా ఉనా్నాం.

ఈ మధయూ జరిగిన మరో సాంఘటన కూడ మనకు కనువిపుపుగ పనిజేయాల్. 
అతుయూన్నత నాయూయసా్థనాం గొడలా మీద ప్రేమతో ‘జల్లాకట్్టలో ఎడలాతో ఆడటాని్న 
నిషేధిస్్తనా్నమ’ అని తీరుపు ఇచి్చాంద. లక్షల మాంద తమిళ్లు బజారున పడి ‘మేమ 
జల్లాకట్్ట ఆడుతామ. మీరు ఏమి చేస్కొాంటారో చేస్కోాండి’ అాంటే ఆ నాయూయసా్థనాం 
మిన్నకుాండి పోయిాంద. మాంద తలుచుకుాంటే మన సాంస్కురుతి నిలబడుతుాంద 
అనటానికి ఇాంత కన్న మాంచి ఉదాహరణ ఇాంకా ఏమి కావాల్? ఇపపుటకీ మనాం 
కదలకపోతే తెలుగు తల్లా మీద మనకు నిజాంగ అభిమానాం లేనటేలా. 

మీ ఊళ్ళా మీరు ఒకకురిగాన్, ఇద్దరిగాన్ ఉాంటే ఇాంకొాంత మాందని తెలుగు తల్లా 
సేవకు మాందుకు వచే్చట్లా ఒపిపుాంచాల్. మగుగురు అవగానే తెలుగు కూటమిని 
ఏరపురచాల్. మీ పరిసి్థతులను పట్ట వేరే పేరు పట్్టకునా్న ఫరవా లేదు.
 1. తెలుగు దాండు ప్రతి నెల మొదట ప్రభుత్వ సెలవు నాడో, చివరి శనివారాం లేక 

మొదట ఆదవారాం అన్ ఒక మాందే నిరణియిాంచుకున్న దనాన తపపుక కలవాల్. 
జరిగిన పని మీద సమీక్ష ఉాండాల్. కొత్త పనులకు ప్రణాళక వేయాల్. ప్రతి 
సభుయూడు ప్రతి నెల మఖయూమాంత్రి/తెలుగు భాష మాంత్రికి తెలుగు కోసాం 
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చేయాల్స్న పనులను వకాకుణ్స్్త పోస్్ట కారుడిను రాయాల్. ఇమెయిల్, change.
org, మఖయూమాంత్రి డాష్ బోరుడి లను కూడ ఇాందుకు వాడాల్.

 2. తల్లాదాండ్రులు తమ పిలలాలు ఆాంగలాాం మాధయూమాంలో చదవాల్ అని 
కోరుకుాంట్నా్నరు. అాందుకని మేమ కూడ ఆాంగలా మాధయూమాం బడులను 
పట్టవలసి వస్్తన్నద అని ప్రభుత్వాం అాంట్న్నద. అాందుకని మనాం వీలైనాంత 
మాంద తల్లాదాండ్రులను కలవాల్. తెలుగులో చదవితేనే పిలలాలు రాణ్సా్తరు అన్న 
విషయాని్న వారికి తెల్సేట్లా చెపాపుల్. బడులలో పటే్ట తలులాల సమావేశాలకు 
మనమ వెళ్ళాల్. డా. మిత్ర గారు ౧౦ పుటలలో చిన్న పతా్తని్న రాసా్తమనా్నరు 
ఈ విషయమై తలులాలకు సరిగా నచ్చచెపపుటానికి. అట్వాంట ఇాంకొని్న 
పుస్తకాలను తేవాల్.

 3. అని్న పేరు పలకలలో తెలుగు ప్రమఖాంగా ఉాండాలని రెాండు ప్రభుతా్వలు 
సపుష్టమైన ఉత్తరు్వలను ఇచా్చయి. అల్ లేని చోట మనమ అాంగడి యజమానిని 
కల్సి చెపాపుల్. మన సాంస్కురుతిని చాంపాల్ అనుకునే ఆ కొట్్టను 
బహిషకురిాంచమని వాడకాందారులను కోరాల్. తెలుగు లేని పేరు పలక ఫోట్ను 
తీసి సాంబాంధిాంచిన అధికారికి ఫిరాయూదును ఇచి్చ రసీదు తీస్కోవాల్. అతను 
చరయూ తీస్కోకుాంటే పై అధికారికి, అవినీతి నిరోధక శాఖకు అతనిపై ఫిరాయూదును 
ఇవా్వల్.

 4. ఆాంధ్ర బాయూాంకు శాఖకు వెళ్ళాల్. శాఖ్ధికారికి చెపాపుల్, “మీ లకో్న శాఖలోఖ్తా 
తెరిచే కాగితాలను హిాందీలో ఇసా్తరు. మాంగుళూరులో డబుబెలు జమ చేసే 
కాగితాలను కన్నడాంలో ఇసా్తరు. (కరాణిటకలో రైలు టకెట్లా కూడ కన్నడ భాషలో 
ఉాండేట్లా వారు విజయవాంతమైన ఉదయూమాని్న నడిపారు.) మదురైలో డి.డి. 
అపిలాకేషను కాగితాని్న తమిళాంలో ఇవ్వకపోతే మీ శాఖ్ధికారిని పట్్టపట్ట 
పదుగురు పరికిస్్తాండగానే పట్్టకొని పట్టపగలే పయిన పట్రోలు పోసి పులలా గీసి 
పైకి పాంపి పాండుగగా పరితపిాంచిపోతారు, పరవశిాంచిపోతారు, 
పులకరిాంచిపోతారు. నీకేాం రోగాం వచి్చాంద? ఆాంధ్ర బాయూాంకు అని పేరు పట్్టకొని 
విజయవాడలో ఉాండి తెలుగులో ఒకకు కాగితాం కూడ ఇవ్వటాం లేదేమి? వారాం 
రోజులోలా కాగితాలు తెలుగులో ఉాండకపోతే గేట్కు అడడిాంగా నిలబడి ఆాంధ్ర 
ద్రోహపు ఆాంధ్ర బాాంక్ కు మీరు దూరాంగా ఉాండమని వాడుకరులను అడిగి నీ 
శాఖ మూతబడేట్లా చేసా్తాం”. ఇల్ పద చోటలా జనాం కదల్తే పరిసి్థతిలో మారుపు 
రాదా? అల్నే మిగిల్న బాయూాంకులు కూడ.

 5. రోడ్ రవాణా సాంస్థ, విదుయూత్ కారాయూలయాలకు వెళ్ళాల్. ప్రభుత్వ ఆదేశాం 218 
తే. 22-3-1990 మేరకు మీ రాతపోతలనీ్న తెలుగులోనే ఉాండాల్. పద్దగా 
చదువు రాని డ్రైవర్ కు, హెలపుర్ కు, మీరు ట్రానస్ఫర్ లేక పని ఆదేశాలను 
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ఆాంగలాాంలో ఎాందుకు ఇస్్తనా్నరు? అని అడగాల్. చట్టరీతాయూ ఇద క్మినల్ పని. 
మీ మీద కేస్ పట్టమాంటారా?

 6. మన ప్రాాంతానికి వస్్తన్న అధికారులు, సాంఘాల సాంస్థల నాయకులు, 
ప్రసాంగీకులు, అధికార ప్రతిపక్ష నాయకులను కలవాల్. తెలుగు వాడకాం మీద 
ఒపిపుాంచి వారి ప్రకటన కాగితాలను తీస్కోవాల్. వాటని ప్రసార మాధయూమాలకు 
ఇవా్వల్.

 7. ఉదయూమాం లోనికి నిరాంతరాం కొత్తవారిని చేర్చటాం అనే కారయూక్రమాని్న 
కొనసాగిస్్తనే ఉాండాల్.

 8. ప్రతి సాహితయూ సమావేశానికి వెళలా చివరగా తెలుగు కోసాం ప్రభుత్వాం చేయవల్సిన 
పనులను వివరిస్్త ఒక తీరా్మనాని్న అాందు కోసాం చేయిాంచాల్. ఉదయూమ 
నినాదాల్వా్వల్. సాంతకాలు పట్టాంచి ప్రభుతా్వనికి, పత్రికలకు పాంపాల్. వట్ట 
సాహితాయూనికే పరిమితాం అయితే తెలుగు ప్రేమికులకు భ్రమ కల్గిాంచి -కొాంత 
మాంద అాంట్న్నట్లా మతు్త మాందుగ పనిజేసి- ఉదయూమ బాట నుాంచి పకకు బాట 
పట్టస్్తాంద.

 9. రచయితలను కలవాల్. “మీరు రాసిన పుస్తకాం ఎవరూ- మీ మనమడితో సహా- 
చదువరు అని మీకు తెలుస్. అాందుకనే 500 ప్రతులనే వేసా్తరు. ఒక 50 ప్రతులను 
మీకు తెల్సిన వారికి ఊరకనే ఇసా్తరు. మిగిల్న 450 పుస్తకాలు మీరు ఉన్నాంత 
కాలాం మీ ఇాంట్లా ఉాంటాయి. వాటని దులపలేక, సర్దలేక పాండలాాం మిమ్మలను 
తిడుతూనే ఉాంట్ాంద. తెలుగు వారు 18 కోటలా మాంద ఉనా్న మనకు ఈ గతి 
పట్టాంద. కాని 3 కోటలా మాందే ఉన్న మలయాళ్లు ప్రతి రచయిత 10,000 ప్రతులకు 
తకుకువ వేయకుాండ చూసా్తరు. వాటని కొాంటారు. ఇకకుడ బడిలో తెలుగు లేదు 
కాబట్ట మీ పుస్తకాలను కొనే వారు దొరకరు. అాందుకని మీరు కూడ కొాంతకాలాం 
కల్ని్న పకకున పట్ట కాలు జాడిాంచి భాషోదయూమాంలోకి కదల్ల్.” అని చెపాపుల్.

 10. మాందు మనాం మారాల్. మారిన మనిషగ కుట్ాంబాంలోని మిగిల్న వారికి, 
మన నేసా్తలకు, తెల్సిన వారికి చాల సపుష్టాంగ కనపడాల్. మనాం మాటాలాడేటపుపుడు 
వీలున్నాంత వరకు తెలుగు మాటలనే వాడాల్; ఇాంగిలాష్, సాంస్కురుతాం, హిాందీ 
ల్ాంట పర నుడుల మాటలను క్రమాంగ వదలెయాయూల్. తెలుగు పరిపుష్టమైన 
భాషే అన్న అభిప్రాయాని్న మనాం పాంపాందాంచాల్. సమావేశాలలో, 
కారాయూలయాలలో, ఇతర చోటలా మన పేరు, చిరునామాలను తెలుగులోనే 
రాయాల్. అని్న చోటలా -బాయూాంకులు సహా- మీ సాంతకాలను తెలుగు లోనే పటా్టల్. 
మీ చేపలుకి (cell phone) అాంకెను తెలుగులోనే చెపాపుల్.

 11. వాటాస్ప్, ట్ల్గ్ాం, ఇమెయిల్, ఫేస్ బుక్, ట్వట్టర్ ల్ాంట కొత్త సాాంఘిక 
మాధయూమాలోలా చురుకుగా పాలొగుని ఉదయూమ సాందేశాని్న పద్దగ ప్రచారాం చేయాల్.
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 12. విశ్వ విదాయూలయాలు, కళ్శాలల అధికారులను కలవాల్.
 13. ప్రతి పలెలాటూరులోను తెలుగు పాంతుళ్ళా ఉనా్నరు. అాంటే సహజాంగానే మారు 

మూల ప్రాాంతాలోలా కూడ మన సైనికులునా్నరు. మన ఉదయూమానికి మిగిల్న 
కారయూకర్తలకు కేాంద్ బ్ాందువుగ వీరిని కదల్ాంచాల్. బడులలో తెలుగు పోతే వారి 
జాతే అాంతరిాంచి పోతుాంద అన్న విషయాని్న వారికి వివరిాంచాల్.

 14. పత్రికలలో మన వాయూసాలు, ఉత్తరాలు క్రమాం తపపుకుాండ కనపడాల్. తెలుగు తల్లా 
కోసాం సమాజాం గళమెతి్తనద అన్న సాందేశాం సపుష్టాంగ కనపడాల్.

 15. తెలుగును పాంపాందాంచాల్ అన్న మాంచి ఆశయాంతో చాల సాంస్థలు తామ 
ఎను్నకొన్న సాందరా్భలలో కవితలు, కతలు, నవలలు, వగైరా పోటీలు 
పడుతుాంటారు. భాషోదయూమాం పోటీల వైపు మారాల్స్న అవసరాని్న వారికి 
తెల్యజేయాల్.

 16. మాందుగ తెలుగును ఒక విషయాంగ కూడ చెపపుని బడుల మీద ఫిరాయూదు 
చేయాల్, వాయూజాయూలు వేయాల్.

 17. ఉతే్తజపరిచి ఉరికిాంచే ఉదయూమ నినాదాలను తయారు చేయాల్. పాటలు రాయాల్, 
పాడిాంచి సాాంఘిక మాధయూమాలలో పద్దగ ప్రచారానికి పటా్టల్.

 18. పత్రికలు, ట.వి., సినిమా బాధుయూలను కలవాల్. తెలుగుతో పాట్ వారి 
బ్రతుకుతెరువు కూడ ఇబబెాందులలో పడుతుాంద అన్న సాంగతిని వారికి గురు్త 
చేయాల్. సరైన తెలుగును వాడి మిగిల్న వారికి మాంచి దారిని చూపిాంచాలని 
కోరాల్. ఉదయూమ వార్తలు, వాయూసాలకు ప్రామఖయూతను ఇవా్వల్ అని చెపాపుల్.

 19. రాజకీయ నాయకులను, అాందునా ప్రతిపక్ష నాయకులను కూడ తపపుక కలవాల్. 
అని్న పారీ్టల వారు మన ఉదయూమాని్న సమరి్థసే్తనే అడడిాంకులు తగిగుపోతాయి.

 20. మన కోరెకులలో చాల్ వాటని అమలు చేయటానికి ప్రభుతా్వనికి అయేయూ అదనపు 
ఖరు్చ కూడ ఉాండదు. ఈ విషయాని్న వారి దృష్టకి తెచి్చ మాందుగ వాటని 
అమలు చేసి తమ చిత్తశుద్ధని నిరూపిాంచుకోవాల్ అని తెలపాల్.

 21. జిల్లా నాయూయమూరి్తని కల్సి మీరే చటా్టలకి వయూతిరేకాంగా పని జేసే్త ఎల్ అని 
అడగాల్. తీరుపులు, పాలన తెలుగులోనే ఉాండాలని ఉన్న సపుష్టమైన ఆదేశాలను 
ఎాందుకు పాటాంచటాం లేదు అని అడగాల్. 170 ఏాండలా క్తమే బ్రౌన్ దొర 
తెలుగులో తీరుపులు ఇచా్చడు.

 22. మన మనస్స్లోలా సపుష్టత ఉాండాల్: కోరికలు, తీరా్మనాలు, మహజరలా దశ నుాంచి 
మనాం రోడుడి మీదకు రావాల్.

 23. మన పిలలాలకు తెలుగు ఆటలు, పాటలు, కళలు నేరాపుల్; మన కారయూక్రమాలలో 
అవి కనపడాల్.
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ఇాందులోని అభిప్రాయాలతో మీరు ఏకీభవిాంచవచు్చ లేక వయూతిరేకిాంచవచు్చ కాని 
తటస్థాంగా మాత్రాం ఉాండలేరు. ఏకీభవిసే్త సాంతోషాం. లేకపోతే ఇాంకా సాంతోషాం-
ఎాందుకాంటే నేను ఎకకుడ పరబడాడిన్ మీరు వివరాంగా తెల్యజేసా్తరు. ఇాందులో కొని్న 
మారా్చల్స్న భాగాలు, తీసివేయాల్స్న విషయాలు, చేరా్చల్స్న సాంగతులు మీకు 
కనబడతాయి. పుస్తకాని్న చదవేటపుపుడు కాగితాం, కలాం దగగురుాండాల్. ఈ పత్తాంలో 
కావాల్స్న కూరుపులు, మారుపులు, చేరుపులపై నేరుపుగా మీ తీరుపును ఇవ్వాండి. కొాంచెాం 
ఓపిక చేస్కొని, తెలుగు తల్లా సేవకోసాం, ఆ వివరాలను అని్నాంటని నాకు ( చేపలుకి 
అాంకె 95052 98565, korapa4@gmail.com) తెల్యజేయాండి. తరువాతి 
మద్ణలలో తగిన సవరణలు చేసా్తను.

తమ భాషను, సాంస్కురుతిని, కళలను కాపాడుకోవటమే ఒక జాతి యొకకు 
ప్రధానమైన, ఉన్నతమైన కర్తవయూాం. ఈ దశగా మనాం తెలుగు ప్రజలకు చైతనయూాం 
కల్గిాంచాల్. తెలుగు రాషా్రాలు, బయట రాషా్రాలు, ఇతర దేశాలలో ఉన్న చైతనయూవాంతులు 
అాందరితో కల్సి విశాలమైన ఐకయూ సాంఘటనను ఏరపురచి ఉమ్మడి కనీస ప్రణాళకపై 
విస్్రేత ఉదయూమ రూపాంలో మనాం కదల్ పోరాడాల్. తెలుగు భాష, సాంస్కురుతులను పట్ట 
పీడిస్్తన్న క్షుద్ శకు్తలను తరిమి కొట్్టదాాం. గొపపు తెలుగు భాష కోసాం మన 
జవసతా్వలని్నాంటని పట్ట విస్ఫూ ల్ాంగాలల్ విజ్ాంభిదా్దాం. కదలాండి, కదల్ాంచాండి. 
మనద నాయూయమైన పోరాటాం. తపపుక విజయాం మనదే!

Wk

sm

 వెనుమాట



qqïj·÷<äT\ ø£qï‘·*¢øÏ düqïC≤E\ e÷\\T n]Œdü÷Ô

Ä+Á<Ûäπødü] Ms¡e÷‘·≈£î kÕ+Á<äø£s¡÷Œs¡ Vü‰s¡‘·T\+~dü÷Ô

sê\T ø£]π> ‘ê´>∑sêEì sê>∑düT<Ûä̋ À |üs¡e•dü÷Ô

≈£L∫|üP&ç ø£fi≤eT‘·*¢øÏ Hê´+»\T\T düeT]Œdü÷Ô

nyÓT]ø±˝À ‘Ó\T>∑T‘·*¢øÏ kÕVæ≤‘ê´\+ø£s¡D\T #˚dü÷Ô

eTT]dæb˛<ë+ eTq+<äs¡+ eTq+<äs¡+ ‘Ó\T>∑TuÛ≤cÕ_Ûe÷qT\+

1994˝À n˝≤ ˇø£ ∫qï }Vü≤‘√ ‘Ó\T>∑T kÕVæ≤‘ê´ìøÏ ô|<ä› |”≥ y˚dæ

VüA´düºHé q>∑s¡+˝À yÓTT<ä̋ …’q e+>∑÷] bòÂ+&̊wüHé Ä|òt nyÓT]ø± n∫s¡ø±\+˝ÀH̊

Ä <̊X̄+˝ÀH̊ ø±ø£ Á|ü|ü+#·yê´|üÔ+>±H̊ nH̊ø£ kÕVæ≤‘·́  ø±s¡́ Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤+∫

‘Ó\T>∑T uÛ≤cÕ, kÕVæ≤‘ê´\øÏ |üsê´j·T|ü<ä+>± >∑T]Ô+|ü⁄ bı+~+~. eT+B,

e÷s¡“\eT÷, XÊX¯«‘· ì~Û ìπøåbÕ\÷ Ò̋ø£b˛sTTHê πøe\+ ‘Ó\T>∑T uÛ≤cÕ,

kÕVæ≤‘ê´_Ûe÷qT\ n+&É<ä+&É˝Ò ø=+&É+‘· ã\+>± ‘Ó\T>∑T kÕVæ≤‘ê´ìøÏ

ª#·+Á<äT&çø√ q÷\Tb˛>∑Tμ düeT]ŒdüTÔqï ̋ ≤uÛ≤ù|ø£å ̋ Òì dü+düú ªe+>∑÷] bòÂ+&̊wüHé

Ä|òt nyÓT]ø±μ≈£î 2019 s¡»‘√‘·‡e dü+e‘·‡s¡+.

ø=qkÕ–düTÔqï kÕVæ≤‘·́  ø±s¡́ Áø£e÷\T, kÕ~Û+∫q $»j·÷\T

1995 qT+&ç Á|ür @{≤ $<̊o s¡#·sTT‘·\ ñ>±~ ñ‘·ÔeT s¡#·q\ b˛{°\T

Ç|üŒ{Ï<ëø± 24.

Hê\T>∑T n+‘·sê®rj·T ø£<∏ä\ b˛{°\T.

1998 qT+&ç C≤rj·T kÕúsTT <ÓÌ«yê]¸ø£ nyÓT]ø± ‘Ó\T>∑T kÕVæ≤r

dü<ädüT‡\T. (n{≤¢+{≤, ∫ø±>√, &çÁ{≤sTT{Ÿ, q÷´C…Ø‡, Áô|òe÷+{Ÿ

(ø±*bǫ̀ ]ïj·÷), Ç+&çj·÷Hêbı*dt, VüA´düºHé, ãèVü≤‘Y yêwæ+>∑ºHé &ç.dæ.)

2005˝À uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À (ôV’≤<äsêu≤<é) nqTã+<Ûä $uÛ≤>∑ dü+kÕú|üq.

2010 qT+&ç ªHê yÓTT≥º yÓTT<ä{Ï ø£<∏äμ, ªHê yÓTT≥º yÓTT<ä{Ï ø£$‘·μ\

b˛{°\T.



2006 qT+&ç Hê\T>∑T <̊XÊ\˝À ¬s+&̊fīfl ø=ø£kÕ] (uÛ≤s¡‘·<̊X̄+, nyÓT]ø±

dü+j·TTø£Ô sêÅcÕº\T, j·TTHÓ’f…&é øÏ+>¥&É+, dæ+>∑|üPsY, yÓT˝ŸuÀsYï,

ÄÅùdº*j·÷\˝À) Äs¡T Á|ü|ü+#· ‘Ó\T>∑T kÕVæ≤r dü<ädüT‡\T.

eT÷&ÉT C≤rj·T eTVæ≤fi≤ s¡#·sTT‘·\ kÕVæ≤‘·́  düẙTàfīHê\T (ôV’≤<äsêu≤<é-

2012, 2014, 2016).

¬s+&ÉT j·TTe‘·s¡+ kÕVæ≤r düẙTàfīqHê\T (2013-ôV’≤<äsêu≤<é, 2017-

ø±øÏHê&É).

ñ‘·Ôs¡ nyÓT]ø± yÓTT≥º yÓTT<ä{Ï ‘Ó\T>∑T ø£<∏ä 50e yê]¸ø√‘·‡yê\T (2014,

VüA´düºHé).

2005 qT+&ç ªHÓ\ ‘·|üŒ≈£î+&Üμ ªHÓ\ HÓ̋ ≤ ‘Ó\T>∑T yÓHÓï\μ kÕVæ≤‘·́

Á|üdü+>±\T (ôV’≤<äsêu≤<é) Ç|üŒ{Ï<ëø± düTe÷s¡T 170.

nyÓT]ø± ‘Ó\T>∑T ø£<∏ëìø£ 13 dü+ø£\Hê\‘√ düVü‰ 76 ‘Ó\T>∑T |ü⁄düÔø±\

Á|ü#·Ts¡D.

e+<ä˝≤~ kÕVæ≤‘·´, dü+^‘·, Ä<Ûë´‹àø£ kÕ+düÿ�‹ø£ ø±s¡´Áø£e÷\øÏ

ìs¡+‘·s¡ düVü≤ø±s¡+.

düTe÷s¡T 100 eT+~ uÛ≤s¡‘·<˚X¯ ‘Ó\T>∑T kÕVæ≤ry˚‘·Ô\øÏ, ø£fi≤ø±s¡T\øÏ

nyÓT]ø± |üs¡́ ≥q neø±XÊ\T.

2005˝À kÕe÷õø£ ùdyê, <Ûë]àø£ ø±s¡́ Áø£e÷\øÏ $düÔs¡D. ẙπ>X̄ï bòÂ+&̊wüHé

$ø£˝≤+>∑T\ dü+düú, (ôV’≤<äsêu≤<é), ø±øÏHê&É˝À ñqï eTT´ìdæ|ü˝Ÿ

ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ, |æ.ÄsY. ø± Ò̋CŸ, C…mHé{Ïj·TT $<ë´dü+düú\T, e�<ëΔÁX¯e÷\T,

u≤*ø£\ bÕsƒ¡XÊ\\T, Ç‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\˝Àq÷ düTe÷s¡T 20 dü+düú\øÏ

#˚<√&ÉT yê<√&ÉT>± ◊<äT $T*j·THé &Ü\s¡¢ô|’>± $sêfi≤\ ùdø£s¡D.

e´ekÕú|ü≈£î\T: e+>∑÷] ∫f…ºHé sêE

E-mail: vangurifoundation@gmail.com

USA Phone: 832 594 9054

XÊsTT sê#·ø=+&É, VüA´düºHé (dü+bÕ<ä≈£î\T)

e+o sêeTsêE (y˚TH˚õ+>¥ Á≥d”º. uÛ≤s¡‘·<˚X¯ $uÛ≤>∑+)
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నా తెలుగే గొపపు భాష అని చెపిపు నేను కూడ ఉదయూమిస్్తనా్నను... ఈ పుస్తకాం ఒక 
తెలుగు వాడి వేదన, ఆవేదన, పరివేదన, రోదన... పుసతేకం రాయించింది సరస్వతియా 
అన్నంత అందంగా... వాక్యం చదివినప్పుడు కళళుల్ంచి రకతేం కారుతున్నది...వీరి 
ఆవేదన చూస్క మన మనస్సాల్లి మారు్ప రాకపోతే మనమందరం మనుష్్యలంగాదు. 

-కె.వి.రమణాచారి.
ఈ పుస్తకాం పాఠక జనుల మన్ననలు పాందగలదు. 

-రామోజీ రావు.
ఇపపుట తెలుగు సమాజానికి తెలుగు అవసరాని్న గురిాంచి, తెలుగు ప్రాధానయూాం 

తగిగుపోవడాం, అసలు తెలుగే తగిగుపోవడాం, మాందు తరాలోలా తెలుగు బతి్తగా తగిగుపోయే 
పరిసి్థతులు మనాం కొని తెచు్చకోవడాం గురిాంచి భాషాప్రేమికులు, భాషోదయూమకారులు 
పారుపల్లా వారు కారయూకారణ సాంబాంధాం వివరిస్్త సరళాంగా, స్టగా, సపుష్టాంగా చెపిపున 
పుస్తకాం ఇద. అాంతే కాదు, భావోదే్వగపూరితాంగా చెపాపురు.

- ఆవుల మంజులత.
అనేక మాంద ఈ భాషోదయూమాలోలా పనిజేసారు. అనేకమైన వాయూసాలీ్న, పుస్తకాలీ్న 

రాసారు. ఐతే వాటని్నట్లికి కూడ ఒక తలమానికంగా భావించే పుసతేకంగా దీని్న నేను 
గురితేస్తేన్్నను.  -దీరాఘాస్ విజయ భాస్కర్.

ఏ దేశమేగినా, ఏ పీఠమెకికునా మాతృభాషను కిాంచపరచడాం మాని ఇపుపుడేాం 
చేయాలో ఆలోచిాంచి భాష మనుగడ కోసాం కల్సికట్్టగా ఉదయూమసా్థయిలో మాందుకు 
సాగాలనే కర్తవయూనిరే్దశాం చేయడమే రచయిత ఆలోచన, ఈ పుస్తకాం ఉదే్దశాం కూడా.  
-తెలుగు వెలుగు

ఎాంతో పరిశోధనతో, నిషకుర్షగా రాసిన అభిప్రాయాలున్న పుస్తకమిద. మన 
భాషాసాంసకుృతులను కాపాడుకోవడమే తక్షణ కర్తవయూాం... ఈ పుస్తకాం మన పాలకులకు 
దకూస్చిగా దోహదాం చేస్్తాందన్నద చిట్్టన్ రాజు మాట. -నవ్య

పుస్తకాం తెలుగు విశ్వవాయూప్తాంగా మాటాలాడే 18 కోటలా మాంద తెలుగు ప్రజలని 
కదల్ాంచే విధాంగా ఉాంద. తెలుగు వారికి కనువిపుపు ల్ాంటద. 

-సంకేపల్లి న్గేంద్ర శర్మ, కరీం నగర్.
కొని్న సాందరా్భలలో పుస్తకాం చదువుతున్నపుపుడు కళలానీళ్లా వచా్చయి. 

-రాఘవేంద్ర, శాండియాగో.
Wk

sm

ఈ పొత్్ని్న చదివిన పెద్దల తలపోతలు
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తెలుగోడు తెలుగు పటలా స్వయానా పాటస్్తన్న న్యూనత భావాని్న, సొాంత చేతుల 
తోనే తెలుగు తల్లాని కాలాంలో పాతి పట్టడానికి ప్రయతి్నస్్తన్న తెలుగోడి తీరును ఈ చిన్న 
పుస్తకాంలో గమనిాంచినటలాయితే నిజమైన తెలుగోడి గుాండలో వణుకు పుడుతుాంద. 
తెలుగు భాషా సాహితాయూల, సాంసకుృతుల ఉనికి, ఉద్దరణ కోసాం రచయిత పారుపల్లా వారు 
పాట్పడుతున్న తీరు చరిత్రలో నిల్చిపోతుాంద. ...తెలుగు భాష ప్రస్్తత పరిసి్థతులలో 
ఎల్ాంట హీన సి్థతిని ఎదుర్కుాంట్న్నదో సమగ్ అవగాహనతో విశేలాషాంచి రచయిత 
వ్రాసిన ఈ పుస్తకాం తెలుగు ప్రజలాందరికీ తపపుక కనువిపుపు కల్గిస్్తాంద.

- కె. వి. రమణారెడిడి, కడప.

పారుపల్లా వారు కనుమరుగౌతున్న తెలుగు భాషను ఏడు కణుపులోలా తీపి చెరుకు 
గడగా అాందాంచారు. చదువుతూ ఉాంటే ఆనాందాం, ఆశ్చరయూాం, అయోయూ అనే బాధ ప్రతి 
చదువరికీ కలగడాం నిజాం... వేమన పదాయూలు ‘పట్్ట, తల్లా’. ఈ పదాయూల గొపపుతనాం 
వివరిాంచి బాగా రాశారు. అయితే మద్ణలో వారు చూస్కో లేదో ఏమో గణదోషాలు 
ఉనా్నయి. 

–మీగడ రామల్ంగస్్వమి.

తెలుగు సాహితయూాంలో మొట్ట మొదట భాషోదయూమ రచనతో తెలుగు భాష కనుమరుగు 
అవుతుాందని, అమ్మ నుడిని కాపాడుకోవడాం ఎల్గో తమ పుస్తకాంలో వివరిాంచారు. 

–వెంకటేశ్వర రావు, తెలుగు స్్కలర్. ౯౬౦౩౬ ౨౯౯౫౭

తెలుగు భాష గొపపుతనాం, తెలుగు భాషను పరిరక్షిాంచేాందుకు దేశాం లోను, 
విదేశాలలోను ప్రతి తెలుగు వాడిని ప్రోతస్హిాంచే విధాంగా ఉన్న ‘తెలుగే గొపపు భాష’ 
పత్తాం తెలుగు సమాజానికి చాల్ అవసరాం. 

– రాళళుపల్లి స్ందరరావు, అధ్యక్షులు,రాషే్రేతర తెలుగు సమాఖ్య, ఖరగపూర్.

తెలుగు జాతి కనుమరుగవ్వకుాండా అాందరిని జాగృతపరిచేాందుకు రచయిత చేసిన 
కృష అభినాందనీయాం. గ్ాంధాం చివరలో తెలుగు భాషను కాపాడుకోవడానికి ఏాం 
చేయాలో స్దీర్ఘాంగా తమ సలహాలు, స్చనలు చేశారు.

 -ఆంధ్ర భూమి.

ఈ మధయూ అభివృద్ధ పేరుతో సాగుతున్న విధానాల కారణాంగా అాంతరిాంచిపోయే 
దశగా తెలుగు భాష ప్రయాణ్స్్తన్నదన్నదే విషాదాం. 

–నమస్టతే తెలంగాణ.
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రాష్ట అధికార భాషా సాంఘాం అధయూక్షుడు దేవులపల్లా ప్రభాకర రావు మాటాలాడుతూ... 
కోదాండ రామయయూ భాషాభివృద్ధకి కృష చేస్్తనా్నరని ... అనా్నరు. 

–ఆంధ్ర జ్్యతి.

ఈ సాందర్భాంగ సి. హెచ్. ఆాంజనేయరెడిడి, వాంశీ రామరాజు, తెనే్నట స్ధాదేవి, 
దేవులపల్లా ప్రభాకర రావు, ఆవుల మాంజులత తదతరులు పాలొగుని రచయిత యొకకు 
రచన శైల్ని ప్రశాంసిాంచి సతకురిాంచారు.

-సూర్య

బడి, గుడి, రాబడి, ఏలుబడి, పలుకుబడి అయిదు రాంగాలోలాన్ తెలుగు వాడుక 
జరిగినపుపుడే తెలుగు భవిషయూత్ తరాలకు నిలుస్్తాంద. 

-నవ తెలంగాణ

తెలుగు వారి వేదన, ఆవేదన, పరివేదన, రోదనలు ఈ పుస్తకాంలో కనిపిసా్తయి. 

–ఈన్డు.

తెలుగు భాష గురిాంచి మాటాలాడటానికి, భాష పరిసి్థతి తెలపడానికి, మనాం అనురకి్తని 
పాంచుకోవటానికి, తెలుగును మరిాంత పరివాయూప్తాం చేయడానికి పుస్తక రచయిత పారుపల్లా 
కోదాండ రామయయూ చేసిన కృష అనితర సాధయూాం. 

– వారతే

ఈ నాట కథా నాయకుడు, ఈ గ్ాంధాని్న రచిాంచినట్వాంట చీఫ్ ఇాంజనీర్ రిటైర్డి 
శ్రీ పారుపల్లా కోదాండ రామయయూ గారు కూడ తన అభిప్రాయాంలో తెలుగే గొపపు భాష కాని 
కనుమరుగౌతున్నద అనే విషయాని్న ఒక తెలుగు వాడిగా, తెలుగు వాళళాకాందరికీ కూడ 
చెపుపుకోవడాని కోసాం అని చెపిపు ఈ గ్ాంధాని్న తీస్కొచి్చనట్వాంట ఈ వేళ వారికి 
నమసాకురాం. 

-ఈటివి

మీ వేదన నుాండి వేదాం ల్ాంట పుస్తకాం ఊపిరి పోస్కొాంద. చదువుతున్నాంత సేపు 
గర్వాంగా, బాధగా ఉాంద. మన తెలుగు గొపపుదనాని్న ఇని్న రకాలుగా చెపపువచ్చని తెల్సి 
గర్వాంగా ఉాంద. అల్ట భాషను ఆత్మ న్యూనత భావాంతో కిాంచపరచుకొాంటూ ఆనాందాంచే 
వారిని చూసి సిగుగుగాన్, బాధగాన్ ఉాందాండి. 

-దేవీప్రస్ద్, బంగుళూరు.


