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దనిష్పదన కల

వ్యమవహారికవ్యదం వేసుు నన వెఱ్ఱి త ఱఱతో తెలుగుభాషకీ, నూతన దనిష్పదనకీ
వ్యటి లుి తు నన ఄపాయనషటం
వ్యమవహారికవ్యదానిన మొదట్లి ప్రాయంభంచిన కీ.శే. గిడుగు రాభమూరిుంతులుగారు
ఄనుకుననది వేఱు. ఆటి వ్యమవ హారికవ్యదులు చేసుుననది వేఱు. మాట్లిడే భాషలోనే ‘ఄన్నన’
వ్రాయాఱని గిడుగు రాభమూరిుగారు ఄనలేదు. మాట్లిడే భాషకి ఈనన రిమితులు అమనకు
తెలుసు. అమన కోరినది వ్యమకయణయమైన వ్యమవహారికం (colloquial grammar).
దాఱవ్యరీ వ్యమవహారికం (colloquial wording) కాదు. పైగా అమన వ్యదంలో
ఄనువ్యదాంశాఱకు ఄంతగా చోటు లేదు. ప్రాథమికంగా అమన కోరినది విదామవంతులు మాట్లిడే
శిషటవ్యమవహారిక ప్రయోగం. ఄంటే ‚వచుుచున్ననను‛ ఄనే పుస్ుకశైల్లకి ఫదులు ‚వసుున్ననను‛ ఄని
ఈండాఱని అమన కోరారు. కాన్న ఇ రోజున చాలాభంది అమన పేరుతో తభ సంత
కారామవళులు ఄభలుజఱుపుతున్ననరు.

పుస్ుకాఱలో ఈనన ఄనిన శాస్త్రసంకేతిక దాల్నన

వ్యమవహారికం (ఆపుడీ దాని కయథం ఆంగ్లిషు) చేసిపారేమభని అమన ఎకకడా చె లేదు. ఄదే
విధంగా తెలుగు వయణమాఱ (Alphabet) ని కుదించభన్న అమనెకకడా చెలేదు. వ్యమవహారికం
పేరుతో కుఱమాండల్లకాలూ, ప్రాంతమాండల్లకాలూ వ్యడభని కూడా అమన చె లేదు. ఎలా
మాట్లిడుతున్ననమో అ ఈచాుయణ విధాన్నననంతా మథాతథంగా ల్లపిఫదధం చేసేమభన్న ఄమన
ఄనలేదు. కాన్న ఇ ఄనినంటికీ పూనుకుంటున్ననరు భన స్భకాల్నన వ్యమవహారికవ్యదులు. క
అలోచన మేధావుఱ సతుుగా ఈండేన్నటికీ, ఄది జనంలోకి వెళ్ళేన్నటికీ నడుభ ఏ విధంగా
రూపుచెడి, గురుుట్టరానంతగా మారిపోతుందో, దానికి ప్రతివ్యరూ ఏ విధం గా తభ తభ
సంతవ్యమఖ్యమన్నల్లవవడం మొదలుపెడతారో ఫహుశా ఆదొక నిదయశనం.
వ్యమవహారికవ్యదం కేవఱం తెలుగుభాషకి రిమితం కాదు. ఫమట్ గిడుగు రాభమూరుులు
ప్రత్యమకంగా లేకపోయిన్న, తమిలం మినహా ఇన్నడు దాదాపుగా ఄనిన భాయతీమ భాషఱ ల్లఖిత
సహితామఱలోనూ వ్యమవహారికమే చాలావరకూ వ్యడు తున్ననరు, ఄవస్యం కొద్దీ! ఄయిత్య అయా
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రాష్పాఱవ్యరిని మించిన తపుడు ఄభప్రాయాలు కొనిన తెలుగుగడడ మీద పొలోభని ప్రచాయంలోకి
వచేుశాయి గడిచిన వందేలేలోి! వీటిని స్రిదిదీడానికూకడా ఏ ప్రమతనమూ జరకకపోవడం
విచాయకయం.
౧. కొందఱు వ్యమవహారికవ్యదం పేరుతో ఎదిరివ్యదంలోని ఄస్భంజస్ ఄంశాల్లన
ఖండించడానికి రిమితం కాకుండా వ్యరిని వమకుులుగా దేవషంచారు. ఄంటే క సైదాధంతిక
స్భస్మని కాసు మానసిక స్భస్మగా మారుుకున్ననయనన మాట్. తదురిదశ్లో వ్యరిని క వయగంగా
దేవషంచడం జఱ్ఱగింది. ఄటుపిభభట్ వ్యయందఱ్ఱన్న క సమాజిక వయగం గా దేవషంచడం జఱ్ఱగింది
(స్దరు దేవషమవయగంలో ఄందఱూ గ్రంథిక యచయితలు కాకపోయిన్న). తదనంతయం గ్రంథిక
శైల్లన్న, సహితామన్నన ఏకమొతుంగా దేవషంచడం మొదలుపెట్లటరు, అ సహితమం గిడుగు
రాభమూరిుగారి కంటేనూ, అమన వ్యమవహారికవ్యదం కంటేనూ కొనినవందఱ స్ంవతసరాఱ
పూయవం యచించఫడిన్న కూడా!
కాఱక్రభంలో దేవషం ఎగతాళిగా కూడా మారింది. ఈదాహ్యణకి - కొనిన పాత
చఱనచిత్రాఱలో ప్రతిన్నమక, విదూషక పాత్రఱ చేత ఄటూ-ఆటూ కాని ఄకట్లవికట్పు
గ్రంథికంలో మాట్లిడించారు. ఄనిన మాండల్లకాఱకూ గ్రంథికానిన పోల్లన క దేశ్వ్యము ప్రాచీన
వ్యమవహారికమే మూఱకందభన్న, క కాఱపు వ్యమవహారికం ఆంకో కాలానికి గ్రంథికంగా
మారుతుం దన్న, ఄందులో ఎగతాళ్ళమీ లేదన్న చెపేవ్యరూ, చెబిత్య వినేవ్యరూ ఇ గడడమీద
కఱువయామరు. ఄలా ఄలా నెభభదిగా వ్యడుక భాషపేరు చెపి ఄందఱ్ఱన్న తెలుగుభాషకూ
దానియొకక స్హ్జమైన తయతరాఱ ప్రాచీనవ్యయస్తావనికీ విముఖులుగా మారాురు. గ్రంథికవ్యమవహారిక శైల్నభేదాలు ఄనినభాషలోినూ మామూలేనన్న, గ్రంథికాఱనేవి అయా జాతుఱ ప్రాచీన
వ్యయస్తావఱన్న, ఄవి కేవఱం తెలుకిక రిమితం కావనే వ్యస్ువం పూరిుగా భఱుగున డిపోయింది.
ఄయిత్య ఄనిన ఆతయ భాషఱవ్యరూ తభ గ్రంథికాన్నన, తభ వ్యమవహారికాన్నన కూడా తభ
మాతృభాషగానే భనసరా ప్రేమిసుున్ననరు. స్యవస్భగ్రంగా ఄభమానిసుు న్ననరు. నెతిున
బెటుటకుంటున్ననరు. బ్రహ్భయథం టుటతున్ననరు. కేవఱ గ్రంథికాభమానులు గాన్న, కేవఱ
వ్యమవహారికాభమా నులు గాన్న ఆతయ జాతులోి కనిపించరు. దుయదృషటవశాతుు ఄలాంటివ్యయంతా
ఆకకడే దయశనమిసుున్ననరు.
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౨. వ్యమవహారికానికి యకయకాలుగా- తభ ఄవగాహ్నకీ, రిమితుఱకీ, ఄవస్రాఱకీ
ఄనుగుణంగా- ఄపారాథలూ, వక్రభాష్పమ లూ చెసగారు. వ్యటిలోి కొనినటిని పైన పేర్కకనడం
జఱ్ఱగింది. ఄనినంటికంటే ముఖమమైన, భాషకి ఄతమంత విన్నశ్కయమైన వక్రభాష్పమలు రండు.
మొదటిది- సహితమభంతా, ఄది ఏ యంగానికి చెందిన సహితమమైన్న కానివవండి – సమానమ
మానవుడికి ఄందుబాటైన భాషలోనే ఈండాఱనేది. రండోది- వ్యమవహారికభంటే సమానమ
మానవుడికి ఄందుబాటైన భాష కనుక ఄతనికి ఆటికే ఏయే దాలు తెలుసునో అ దాలోినే
యావతుు సహితమమూ యచించాల్ల. కొతు దాలు ఄతనికి ఄయథం కావు గనుక యచయితలు అ జోల్లకే
పోకూడదు. ఄంటే తెలుగులో కొతు దాఱనేవే ఈండకూడదు. వ్యటిని రూపొం దించడానికి ఎవఱూ
ప్రమతినంచకూడదు. ఄథవ్య ప్రమతినంచిన్న అ కొతుదాఱన్నన ఆటికే బాగా తెల్లసిన పాతదాఱ
కఱ యికతోనే ఏయడినవై ఈండాల్ల. ఇ యకంగా పాఠకుఱ రిజాాన్ననికీ, యచయితఱ స్ృజన్నతభక
సేవచఛ (creative freedom) కీ తామే నియంకుశ్ంగా ఎఱిలు నియణయించడం మొదలుపెట్లటరు.
ఆపుడు ఄభలోికొచిున అంగిమాధమభ విదామ విధానప్రభావం పల్లతంగా ఎకుకవభందికి తెలుగు
సహితమంతో స్ంఫంధాలు తెగిపోతున్ననయి గనుక ఆపుడు వ్యమవహారిక దాఱంటే ఄయథం
ఆంగ్లిషుదాలే. ఄందుచేత అ దాఱకి తెలుగు స్మాయథకాల్లన ఎవఱైన్న సూచిసేు, ‚ఄవి
వ్యమవహారికం కాదన్న, సమానమ మానవుడికి ఄయథం కా‛వన్న వంక బెటిట తియస్కరించడం
జఱుగుతోంది.
పై ఄభప్రాయాఱలో చాలా తొరిలున్ననయి. ఇ వ్యదాలు భాషకి చేసిన, చేసూు ఈనన నషటం
చాలా గొద్ద, ఄనివయున్నమమూను (irreversible).
(ఄ) వీరు చెపే సమానమమానవుడు ఎవఱో స్రైన నియవచనం లేదు. సధాయణంగా క
యంగంలో నిష్పణతుడైనవ్యడు ఆంకో యంగంలో ఫభ్రాజమానం కావచుు. ఏ యంగానికీ చెందనివ్యరు
ఎవఱూ లేరు స్మాజంలో! కాఫటిట ఄందఱూ తభ తభ యంగాఱకు ప్రత్యమకమైన విశిషట దజాలానిన
వ్యడేవ్యరే. అ యంగానికి చెందనివ్యరికూకడా ఄయథం కావ్యఱని వ్రాసేవ్యరవఱూ ఈండరు. వైదుమడు
వైదమరిభాషలో పాఠమపుస్ుకాలు వ్రాసుడు. ఎంజిన్నరు ఎంజిన్నరింగ్ రిభాషలో పాఠమపుస్ుకాలు
వ్రాసుడు. అయా యంగాఱలో కొతు అవిష్పకరాలు వెలుగులోకి వచిునపుడు, లేదా కొతురిభావనలు
ముందుకొచిునపుడు వ్యటిని వమకీుకరించడానికి కొతుదాలు తనిస్రిగా కావ్యల్ల. కవేల అ
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కొతుదాలు క విదేశీభాషలో ఈనన క్షంలో వ్యటిని స్రి కొతు తెలుగుదజాఱంతో
ఄనువదించుకోవ్యల్లస వసుుంది. వ్యమవహారికానికి వీరు చెపే స్వకపోఱ కల్లత ఄపారాథల్లన నముభ
కుంటే ఆదేద్ద జరగదు.
(అ) ఄందుబాటుభాష ఄంటే ఏమిటి? భన దరిజాానం ఐదేలేవమస్పుడు ఈననటుి
దేలే వమస్పుడు లేదు. దేలే పుడు ఈననటుి పాతికేలేపుడు లేదు. ఄది వమసు గడిచేకొద్దీ
పెఱుగుతూ పోతుంది. కాఫటిట ఄయథం కావడం ఄనేది సయవజని కమూ, సయవకాల్ననమూ కాదు. ఄది
వయోవిశిషటం (age-specific), వయగ విశిషటం (class-specific), ప్రసువనవిశిషటం (topicspecific) ప్రకయణవిశిషటం (context-specific). పాతికేలేవ్యడి ఄందుబాటు భాష దేలేవ్యడికి
ఄందుబాటు కాదు. ఄలాగే యాబయేమలేవ్యడి ఄందుబాటుభాష పాతికేలేవ్యడికి ఄందుబాటు
కాదు. భనుషులు కాస్ు ఎకుకవ తెలుసుకుం దాభనే చదువుతారు. మెఱుగైన కొతు
భాష్పప్రయోగాలు కూడా ఇ ఎకుకవ తెలుసుకోవడంలో భాగమే. ఄంత్యత, విష యాన్నన, దానిన
వమకీుకరించడానికి ఈయోగించే భాషన్న వేఱు చేసి మాట్లిడడం స్రైన జీవనవేదాంతం కాదు. కనుక
విషమ యంగానూ, వమకీుకయణఱ యంగానూ రోజురోజుకూ ఎదగడమే భంచిభనుషుఱ ఱక్షణం.
భంచి పాఠకుఱ ఱక్షణం. వ్యరు ఄలా ఎదగడానికి చేయూత నివవడమే భంచి యచయితఱ ఱక్షణం.
మెఱుగైన కొతు దజాఱం ఇ ఎదుగుదఱకు విశేషంగా తోడడుతుంది. ఎందుకంటే అయా
భావ్యఱకి గఱ పేరుి సూథఱంగా తెల్లమడం వేఱు. అ భావ్యలోిని సూక్షమ-సూక్షమ తాయ తమామల్లన
సైతం నిశితంగా విచక్షంచి వమకీుకరించడం వేఱు. ఄలా విశిషటంగా వమకీురించే నిమితుం విశిషటమైన
దాలు తని స్రిగా కావ్యల్లసందే. వ్యటికూకడా మామూలు రోజువ్యరీ దజాలానేన వ్యడి
తృపిుడభని ఆతరుల్లన నియఫంధంచే హ్కుక ఎవఱ్ఱకీ లేదు. ప్రంచంలో 700 కోట్ిభంది
భనుషులున్నన స్రే, కఱ్ఱకి ఆంకొకఱు ఎననటికీ ప్రతామమానమం కాదు. ఄలాగే రామమదాలే
ఄయినటికీ క దానికి ఆంకో దం ఎననటికీ స్ంపూయణ ప్రతామమానమం కాదు. క దం
ఫదులు ఆంకో దంతో స్రిపెటుటకోవ్యల్లసనది యభసమానుమలు. విదామవంతులు కాదు. కాఫటిట
కొతు వమకీుకయణఱ కఱన నియంతయం ఄఖండ స్రోతసుసగా కొనసగుతూ పోవఱసిందే.
(ఆ) తెల్లసిన దాఱ స్హామంతోనే విదేశీదాల్లన ఄనువదించాఱని భావించడం భఱో
పొరపాటు. ఇ ఄభప్రామం భన వ్యరికే త అ విదేశీదాఱ రూకయుఱకు లేదని గభనించాల్ల.
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ప్రతికొతు రిభావనకూ క కొతుదం ఄవస్యం. తదివ రామస్ంగా, వ్యడుకభాష పేరో,
సమానమమానవుడి పేరో చెపి ప్రతి కొతుభావ్యన్నన పాతదాఱతోనే వమకీుకరించాఱని ూససేు
కొంతకాలానికి ప్రతిదానికీ భాషలో డజనో, ఄరడజనో ఄరాథలు తయారై భాష మొతుం
దుయవగాహ్ంగానూ, దురేబదమం గానూ మారిపోతుంది. చాలా ఄయోభమంగా ఈంటుంది. అ
దాఱ ఫదులు విదేశీ దాఱ వ్యడకమే నమభనే రిసిథతి కూడా తలెతుుతుంది. కాఫటిట
యచయితలూ, దనిష్పదకులూ తభ మాతృభాష్పరిజాాన్ననిన పెంచుకోవడం, కొతు దప్రయో
గాఱ దావరా కొతు రిభావనల్లన పాఠకుఱకి రిచమం చేమడం అవశ్మకం.
(ఇ) వ్యమవహారికవ్యదం పేరుతో భాష్పండితుల్లన దూషంచడం, దేవషంచడం ఇ గత
వందేలేలోి చాలా ఎకుకవైంది. భాష స్రిగా రానివ్యలేన్న, స్రిగా నేరుుకోనివ్యలేన్న ఄనవస్యంగా
గాిభరైజ్ చేసుున్ననరు. ర్కమాంటిసైజ్ చేసుున్ననరు. తెల్లసిన వ్యడూ, తెల్లసింది చెపేవ్యడూ, స్రైన
వ్యడుకలు చేసేవ్యడూ, తపులు స్వరించేవ్యడూ ఇ ఄస్హ్జమైన వ్యతావయణంలో విష భయామరు.
ప్రతి స్బెెకుటకూ ండితులుననపుడు, అ స్బెెకుటఱకు స్ంఫంధంచి వ్యరి మాయగదయశన్ననిన
నియబమంతయంగా స్వవకరిసుుననపుడు, వ్యళ్ళేవవఱ్ఱన్న దేవషంచనపుడు భాష్పండితులేన ఎందుకు
దేవషసుున్ననరు? భాషన్న, దాని నిమమాల్నన, నితీరున్న క్షుణణంగా ఄయథం చేసుకుననవ్యరిన్న, పెదీఱ
మాయగంలో సుశిక్షతులైనవ్యరిన్న దేవషంచి భాషని ఎలా ఈదధరిసురు? ఎంజిన్నయిని దేవషంచి
అనకట్టలెలా కడతారు? ఏ జాతైన్న, దేశ్మైన్న తన భాష్పండితుల్లన గౌయవిసుుంది. వ్యరి రూంలో
తన స్బమతన్న, స్ంసకరాన్నన బద్రరచుకొని భావితరాఱ కోస్ం కాపాడుకుంటుంది. ఆకకడిలా
వ్యరిని ఄవమానించే కుస్ంసకయం ప్రంచంలో ఎకకడైన్న ఈననటుి వినలేదు.
(ఈ) వ్యమవహారికం పేరుతో భనకి స్భకాల్ననంగా వ్రాతలో దయశనమిచేు భాష ముపాతిక
మువీవస్ం గ్రంథికం నుంచి ఄరువు దెచుుకుననది, లేదా కాపీ కొటిటనది మాత్రమే. గ్రంథికంలోని
శ్కిుభంతమైన వమకీుకయణల్లన వ్యమవహారికంలోకి దిగుభతి చేసుకొని వ్యమపిుచేమగా దానిన ఇరోజు
భనం వ్యడుకభాష ఄంటున్ననం. ఄంటే గ్రంథికానేన భనకయథమైనంత మేరకు వ్యమవ హారికభని
పిలుసుున్ననం. ఄలా వ్యడుకలోకి రాకుండా పుస్ుకాఱకే రిమితమైన ఆంకంతో శ్కిుభంతమైన
దజాఱం గ్రంథికంలో ఈంది. అ మిగిల్లన గ్రంథికం కూడా ఆటికీ ఎంతో ఈయుకుమే. ఄలాగే
ఏ భావ్యనిన కొతుగా చెపాఱన్నన, లేదా ఏ కొతుభావ్యనిన ఄనువదించాఱన్నన భళ్లి గ్రంథిక
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దఫంధాలూ, వ్యడుకలే భనకి శ్యణమమౌతునన రిసిథతి ఈంది. ఆలా ఄడుగడుగున్న గ్రంథికంపై
ఆతోఽధకంగా అధాయడుతూ దానిన దేవషంచడం స్భంజస్ం కాదనే సుపయణ వ్యమవహారికవ్యదుఱకి
ఇన్నటికీ లేదు.
(ఉ) కవులూ, యచయితలూ, శాస్త్రవేతులూ ఄన్ననక వ్యరికి స్ృజనసేవచఛ (creative
freedom) ఈంటుంది. ఈండాల్ల కూడా. వైవిధమం స్ృజనసేవచఛకునన ప్రధానఱక్షణం. ఎంతో కొంత
నవనవోనేభషతన్న, వైవిధామన్నన ూసలేనిది స్ృజనే కాదు. తన యచన యొకక విషయాన్నన, రూపాన్నన,
శైల్లన్న నియణయించుకునే హ్కుక స్ృజనకారుడిదే. స్ృజనకారులు సధాయణంగా జన సమానమం కంటే
ఎకుకవ తెల్లసినవ్యరూ, ఎకుకవ ఄనుభూతి చెందేవ్యరూ, విషయాఱకి ఎకుకవ స్ందించేవ్యరూ
ఄయుమంట్లరు. ఄలా ఎకుకవ తెల్లసినవ్యరి భావ్యఱ వమకీుకయణకి ఎకుకవస్ంఖమలో ఈనన దాలూ,
ఎకుకవసథయిలో ఈనన ప్రయోగాలూ ఄవస్యమౌతాయి. పురోగత స్ంస్కృతులోి క భావ్యనిన ఄనేక
కోణాఱ నుంచి యకయకాలుగా చెడానికి ఄవకాశ్ం ఈంటుంది. ‚గుండెలోి రైళుే రిగెతాుయి‛
ఄంట్లడొకడు. ‚గుండె జాఱ్ఱపోయింది‛ ఄంట్లడు ఆంకొకడు. ‚గుండె గొంతు లోకొచిుంది‛
ఄంట్లడు వేఱొకడు. ‚గుండెలో ఱాయి డింది‛ ఄంట్లడు భఱొకడు. స్రే! ఆవి వినగానే
ఄయథభయేమ వమకీుకయణఱనుకోండి. కాన్న కొనినకొనిన ఄలా వినగానే ఄయథం కావు. ఎందుకంటే కవి
పొందిన ఄనుభూతి ఄనిదంపూయవమైన పుడూ, దానిన ఄంతకు ముందెవవఱూ వెల్లబుచునపుడూ
దానిన ఄనుభూతిలోకి తెచుుకుని అసవదించడానికి పాఠకుడికి కొంత స్భమం టుటతుంది.
దానికి కొంత భననమూ, శిక్షణా ఄవస్యమౌతాయి. ‚ఎందే చితుము కందళించు యహిచే
నేకాగ్రతన్ బంది....‛ ఄని పోతనగారు వ్రాసినది గ్రంథికం తెల్లసినవ్యరికూకడా మొదటిూసపులో
ఄనుభూతిలోకి రాదు. అ దామనిన భళ్లే భళ్లే చదివి, భననం చేసుకొని, ఄలా భనసుకి కొంత
స్ననదధతా, శిక్షణా కల్లంచాక ఄపుడు కవి వివక్ష తాయథం ఏంట్ల ఄవగతమౌతుంది. ఄద్ద, స్దరు
చదువరి అ పుస్ుకం యొకక ఱక్షత పాఠకవరాగనికి (target readership) చెందినవ్యడైత్యనే!
ఄస్లు అ స్బెెకేట ఄవస్యం లేదనేవ్యరి కోస్ం వ్యమవహారికంలో వ్రాసి ప్రయోజనమేంటి? దమభావం
ఄవగతభయామక, అ వివక్షతారాథనిన మామూలు మాట్లోి చెకుండా కవి భంచినే చేశాడన్న,
అమన

ఈదేీశ్ం

వ్యడుకభాష

దావరా

వమంజన్నమం

కాదన్న

గ్రహిసుం.

తదివరుదధంగా,

వ్యమవహారికవ్యదం పేరిట్ స్ృజనసేవచఛని హ్రించి, ఄన్నన దారినపోయే దానమమఱకూకడా ఄయథం
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కావ్యఱని తిుడిచేమడం మూలాన ‚ప్రత్యమకవమకీుకయణలూ, విశిషటదప్రయోగాలూ చేసేవ్యయంతా
సమానమపాఠకుఱ

ట్ి

ద్రోహులూ,

పాండితమ

ప్రదయశన్నలాఱసులూ‛

ఄనే

క

ఄన్నమమప్రచాయమూ, దానోు పాటు ఄవహేలన్న ప్రఫలాయి.
(ఊ) వీరిలోనే భఱ్ఱకొంతభంది ఆటీవఱ ఫమలుదేఱ్ఱ ‚తెలుగుభాష సవభావికంగా చాలా
స్యలమైనదన్న, కొతు దాఱ పేరుతో, లేదా అంగిదాఱ ఄనువ్యదాఱ పేరుతో భాషని స్ంకిిషటంగా,
గందయగోలంగా ఄయథం కాకుండా మారేుసుున్నన‛యన్న విభరిశంచడం మొదలుపెట్లటరు. కొతు
తెలుగుదాలు బాగాలేవని చెడానికి వ్యరంచుకునన ‘శాస్త్రీమ’ మాయగం వ్యటిని ఄవహేలన
చేమడం. ఎవఱైన్న రాయిభాషవ్యరికి తెలుగు నేయడానికి ప్రమతినంచి ూసడండి, ఇ భాష
స్వతహాగా స్యలం ఄవునో కాదో తెల్లసిపోతుంది. వీరు స్యళంధ్రం ఄంటుననది కూడా తభకి
పుటుటకతో వచిునది కాదనే స్తామనిన విస్భరిసురు. పుటిట పెఱుగుతూ ఈనన క్రభంలో కొదిీకొదిీగా
నేరుుకుంటూ ఏలే తయఫడి పెంచుకునన రిజాానమే ఄది. ‚అ కృషనే ఆపుడు కూడా
కొనసగించండి కొతుదాఱ విషమంలో‛ ఄని చెపినపుడు ‚ఎందుకు చేయాల్ల, ఄద్ద తెలుగు
కోస్ం?‛ ఆద్ద వ్యరి భదిలో మెదిలే ప్రశ్న.
ఆటువంటి ఫిరామదులు చేసే చాలాభందికి కొతు ఆంగ్లిషుదాలు నేరుుకునే విషమంలో
భటుకు ఏ ఫిరామదులూ లేవని గభ నించాల్ల. వ్యటి విషమంలో ఎటికపుడు ‘ఄపడేట్’
ఄయిపోవ్యఱని తాత్రమడడం మామూలు. పైపెచుు ఄయథభయేమ భాషలోనే ఄన్నన ఈండాఱని
వ్యదించే వీయవ్యమవహారికవ్యదులు నయమానవుడికి ఄయథం కాని ఆనగుగిగలే ఆంగ్లిషుశైల్లలో వ్రామ
డానికీ, మాట్లిడడానికీ ప్రమతినసూుండడం కూడా స్యవసధాయణం. ఄదేంట్ల గాన్న, ఄనిన చికుకలూ
తెలుగుతోనే వసుయి. తెలుగుపేరతిుత్యనే బురి నిచేమనంటూ మొఱాయిసుుంది. తెలుగు ఄంటే
చాలు, ఏదో తెల్నని ఏవగింపు, కంట్గింపు, తిరుగు బాటు భావన వ్యరి హ్ృదయాలోి
చెఱరేగుతాయి. ఇ విధంగా వ్యమవహారికవ్యదభనేది భన కాలానికొచేుస్రికలాి గురుుట్టలే
నంతగా రూపుమారుుకుని ముసుగేసుకునన మాతృభాష్పద్రోహ్ంగా, ప్రచఛననఅంగివ్యమమోహ్ంగా,
కాక ఄభవృదిధనిరోధకంగా, అచయణలో యావదాబష్ప విధవంస్ కాయమక్రభంగా, స్కఱ వ్యయస్తావనికీ
యశురాభప్రీతిగా రిణమించింది.
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స్భస్మ ఏంట్ంటే, ఎవఱ్ఱ వమకిుగత కారామవళులు (personal agendas) వ్యరికున్ననయి.
దుయదృషటవశాతుు తెలుగు భాష్ప దేవి శ్రీయంలో క కాలో, చెయోమ, ముకోక, మూతో
ప్రేమించేవ్యళుే మాత్రమే భనకు ఱబమభవుతున్ననరు. యావతుు తెలుగుభాషన్న స్యవస్భగ్రంగా,
ఏకమొతుంగా ప్రేమించేవ్యళుే కఱువుగా ఈన్ననరు. తెలుగులోకి ఆంగ్లిషుని మథేచఛగా దిగు భతి
చెమమడానిన అమోదించాఱన్న, ఄలా అమోదించనివ్యరు ద్రోహుఱన్న, ఛందసుఱన్న తిటేట వమకిు కఱు
తగిలారు.

వ్యమవహారికానికి వ్యమకయణం లేదా?
కొనినకొనిన ఄభప్రాయాలు ఎందుకు, ఏ విధంగా ప్రచాయంలోకొసుయో ఄయథం కాదు.
ఄలాంటివ్యటిలోి కటి – వ్యమవహారికభంటే వ్యమకయణంతో నిలేని భాష ఄన్న, లేదా
వ్యమవహారికంలో

వ్యమకయణ

నిమమాల్లన

పాటించనకకరలేదన్న,

వ్యమవహా

రికభంటే

ఎవఱ్ఱషటమొచిునటుిగా వ్యరు చెఱరేగిపోతూ భాష్పయమైన ఄరాచకానిన అసవదించడమేనన్న
భావించడం. మానవ న్నగరికతలోనూ, మానవ కాయమకలాపాఱ రిధలోనూ నిమమాలు లేని
యంగం కటి కూడా దయశన్నమం కాదు. భనుషుల్లన బ్రతికించడానికీ, చండానికూకడా కొనిన
నిమమాలుననపుడు మేధాజీవి ఄయిన భనిష సలోచనగా మాట్లిడే భాషకి నిమ మాలు
లేవనుకోవడం వివేకవంతం ఄనిపించుకోదు. కాఫటిట వ్యమవహారికానికూకడా తన నిమమాలు
తనకున్ననయి. భనకు తెల్లమకుండానే వ్యటిని ఄనుస్రించి స్ంభాషసుం. భన స్స్ృహ్
సవధానంలోకి రానంత మాత్రాన ఄవి లేవనుకోకూడదు. ప్రంచంలో భనకు స్ంఫంధంచిన
ప్రతీద్ద భనకు తెల్లసి జరగదు. భన హ్ృదమస్ందన, జీయణక్రిమలాిగానే! వ్యమవహారిక నిమమాలు
గ్రంథిక భాష్పనిమమాల్లన ఄచుుభచుుగా ఄనుస్రించేవి కాకపోవచుు. కాన్న ఄవీ నిమమాలే.
ఎవఱైన్న వ్యటిని పాటించి తీఱాల్ల. ఄది తభ కోస్ం, తభ యొకాక, ఆతరుఱ యొకాక స్మీచీన
ఄవబోధ కోస్ం! భనం ఫలేలో నేరుుకునే ఆంగ్లిషు నిజానికి అ దేశ్సుథఱ ఄనునితమ వ్యమవహారికమే.
భఱ్ఱ దానికో వ్యమకయణం ఈందని నేరుుకుంటున్ననం గదా! వ్యమవహారిక తెలుగైన్న ఄంత్య!
నిమమాఱన్నన మారుకూ, ప్రగతికీ ఄవరోధాఱన్న, వ్యటిని స్భరిథంచేవ్యరూ, బోధంచేవ్యరూ
మారుకూ, ప్రగతికీ శ్త్రువుఱన్న భావించే ధోయణి స్రికాదు. భనం కోరుకునే మారులూ,
పురోగతులూ ఄభలోికొచిున తరువ్యత వ్యటికూకడా నిమమాలేయడ తాయి. నిమమాల్లన
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ఄనుస్రించడం దావరా భనం ఏం చేసుున్ననం? మానవచింతనలోని స్వభావసిదధమైన క్రభశిక్షణని
గౌయ విసుున్ననం. అ భాష మాట్లిడే ప్రజాన్నకాన్నన, వ్యరి పూరీవకుల్నన, వ్యరి మేధావ్యయస్తావన్నన
గౌయవిసుున్ననం. అ భాషలో కాఱరీక్ష కు తటుటకుని నిఱఫడగఱ హేతుఫదధ స్ంప్రదాయాల్లన
బ్రతికిసుున్ననం.

ప్రామాణికత వేఱు - సౌఱబమం వేఱు (Standards and Convenience)
‚వ్యడుకభాష ఄంటే సమానమప్రజలు వ్యడేదేనన్న, ఄందులో వినడే ప్రతి వ్యడుకా,
దమూ ప్రామాణికమే” ననే వ్యదన. ద్దని తో ఏకీబవించడం కషటం. ఎందుకంటే ప్రామాణికత
ఄంటే ఄందఱ్ఱకీ ఄనుస్యణీమమైనది. ఄది వమకిుగతం కాదు. కాన్న సమానమప్రజఱ వ్యడుక
వమకిుగతం.
ఇ పై వ్యదన కేవఱం ప్రామాదికం. భనుషులు సహితమం నుంచీ, ప్రామాణికులైన
మేధావుఱ నుంచి నేరుుకోవ్యల్లసన ఄవ స్రాన్నన, ఄలా బౌదిధకంగా ఎదగాల్లసన ఄవస్రాన్నన ఆది యదుీ
చేమబూనుకుంట్లంది. ఆది ఎకకడుననవ్యరు ఄకకడే ఈండాఱని అశిస్ుంది. ప్రామాణికాఱంటూ
ఏమీ లేవని, ఈండవని, ఈండకూడదన్న చెడం ద్దని ఄంతరాయథంలా తోస్ుంది.
వ్యడుకలో ఈనన ప్రతిద్ద ప్రామాణికం కాదు. ఄదే నిజమైత్య ఏ భాష్పప్రజఱకీ తభ
భాష్పవ్యమకయణం ఄవస్యం లేదు. ఄలాగే వ్యరికి నిఘంటువులు కూడా ఄవస్యం లేదు. ప్రామాణికం
ఄనేదానికునన ఄయథం ఫహులోతైనది. క దానికి లేదా వ్యడుకకి ప్రామాణికత ఎలా సిదిధసుుందో
ఄయథం చేసుకుంటే అ ప్రక్రిమ ముందు వ్యడుక ఄనేది ఎంత చినన విషమమో భనకి ఄయథభవు
తుంది. పై ఄభప్రాయానిన ప్రామాణికంగా తీసుకుంటే ప్రతివ్యరూ తన ఆషటమొచిునటుి వ్రాసూు,
లుకుతూ ఄలాంటి తపుఱ తడిక భాషని తన ఄధకాయఫలానిన, భందఫలాన్నన, భందిఫలాన్నన
ఈయోగించి తన ఄజాాన్ననిన వ్యడుకభాష పేయ ఆతరుఱ నెతిున రుదుీతూ చెఱరేగిపోతారు. (ఆపుడు
జఱుగుతుననది ఄదేననుకోండి) అ తరువ్యత కొదిీ వందఱ స్ంవతసరాఱ ఄనం తయం అ
భాష్పప్రజలు వెనకిక తిరిగి తభ భాష వైపు ూససుకుననపుడు వ్యయస్తవం సథనంలో క ఄస్ువమస్ుపు
సంస్కృతిక ఄరాచకం గోచరిసుుంది.
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దస్వరూపాఱకి ప్రామాణికత స్రైన వుమతతుుఱ (etymologies) దావరాను, శ్బాీరాథఱ
యొకక స్భమక్ స్భనవమం దావరా ను సిదిధసుుంది. కే దానికి ఄనేక వుమతన్ననలు
(derivatives) ఈననపుడు వ్యటిలోి కదానిన భటుకు బతిుగా మిగతా వ్యటితో స్ంఫంధం లేని
ఄయథంలో వ్యడుతూంటే, ఄలా ఎంతభంది వ్యడిన్న స్రే, ఄది ప్రామాణికం కాదు. ఄది స్రిచెమమదగగ
పొరపాటు మాత్రమే. ఄలాగే దం యొకక ఄస్లు వుమతతిునే నిరూభల్లంచే విధంగా కొంతభంది
లుకుతున్ననయనే కాయణం చేత అ దోషభూయిషఠ ఈచాుయణ ప్రామాణికం కాదు. ఄది స్రి చెమమదగగ
పొరపాటు మాత్రమే. ఄలా ఄసధురూపాలు (incorrect forms) ప్రామాణికం ఄవ్యఱంటే అ
భాషకునన వేలాది స్ంవతసరాఱ చారిత్రిక నేథమం చాలావరకు (భళ్లే ఱబమం కావడానికి వీలేిని
విధంగా) నశించాల్లస ఈంటుంది.
దస్వరూపాఱకి ప్రామాణికత ప్రామాణిక వమకుుఱ వ్యడుక దావరా, వ్యరు యచించిన
ప్రామాణిక గ్రంథాఱ దావరా వ్యమపిసుుంది. కొకకక జీవనయంగంలోను కొకకక విధమైన
ప్రామాణికులు ఈంట్లరు. రాజకీయాలోి ప్రామాణికుడైన వ్యడు కలలోి ప్రామాణికుడు కాడు. కలలోి
ప్రామాణికుడైనవ్యడు వ్యమపాయయంగంలో కాడు. ఄలాగే భాష్పసహితామఱలో ప్రామాణికులైన వమకుులే
దస్వరూపాఱకి ప్రామాణికులు. వ్యరు తభ సంతుగొంతుగా, సంత ఄభప్రామంగా, సంత
కఱనగా వినిపించినవ్యటిలోి ఏయే వ్యడుకలు చేశారో ఄవే ప్రామాణికం. ఄంత్యగాన్న దారిన పోయే
ప్రతి దానయామ చేసే వ్యడుకలు ప్రామాణికం కావు -వ్యరు ఎంతభందున్నన స్రే! భాష్పసహితమ
విషయాలోి

వ్యరు

ప్రామాణికుల్లన

ఄనుస్రించాల్లసనవ్యరే

త,

ఄనుస్యణీమ

వమకుులు

ఎంతమాత్రమూ కారు.
వ్యడుక క సౌఱబమం. ఄంత్య త దానికి ప్రామాణికత లేదు. రండింటిన్న కల్లపికొట్టడం,
రండింటికీ ఄభేదం పాటించడం మాస్ రాజకీమమో, వయగరాజకీమమో ఄవుతుంది త విదామయ
చయు (academic discourse) ఄనిపించుకోదు. కఱు స్షలైజేషన్ ఄని ఱకలేక స్స్లైజేస్న్
ఄంట్లరు. ఄది ఄతని సౌఱబమం. న్నకు తెల్లసిన కామన తొంభై కి టంబై ఄనేవ్యడు. ఄది అమన
సౌఱబమం. ఄంత్య త ఄది ప్రామాణికం కాదు.
ఆది ప్రజాసవభమమైనంత మాత్రాన జనం స్యవజుాలు కారు. జన్ననికి ‚ఆది తపు, ఆది
పు‛ ఄని చెపే హ్కూక, బాధమతా విషమరిజాానులైన మేధావుఱకి, ప్రామాణికుఱకీ తనిస్రిగా
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ఈన్ననయి. ఄంత్య త వ్యరు తభ కంటే తకుకవ తెల్లసిన వ్యరిని ఄనుస్రించనకకరలేదు.
ఎందుకంటే విదామవంత మేధావులు సంస్కృతిక న్నమకులు. సమానమప్రజఱ తపుల్లన
స్రిదిదీకపోత్య వ్యరు విదామవమవస్థ నుంచి పొందాల్లసన ప్రయోజన్ననిన పొందలేకపోతారు. నమూన్న
పాత్రలూ (role models), ప్రామాణికాలూ, మాయగదయశకాలూ లోపించడం చేత వ్యరిలో
స్ృజన్నతభకత కూడా ఎదగాల్లసనటుిగా ఎదగదు.

ఄయథం కానిది ఎవఱ్ఱకి?
శాస్త్రసంకేతిక సహితామనిన తెలుగువ్యరికి తెలుగులో ఄందించాఱని చెపినపుడు,
‚తెలుగులో ఄందుకు తగగ సంకేతిక ద జాఱమేది?‛ ఄని ప్రశినసురు. ‚ఆదిగో, ఇ దాలు
మేము సిదధం చేశాం‛ ఄని ూసపించినపుడు ‚ఆవి మా కయథం కావటేిదు. ఆవి స్దమఃస్పయకంగా
లేవు. ఆటిదాకా ఆంగ్లిషులో మేము ఄఱవ్యటుడడ దజాఱం వేఱు. వీటిని వింటూంటే మాకు అ
శాస్త్రం సుపరించడం లేదు. (ఄంటే, మాకు సుపరించదు కాఫటిట ఫహుశా దేశ్ంలో ఎవఱ్ఱకీ
సుపరించకపోవచుు)‛ ఄంటూ క బికకమొహానిన ఄభనయిసురు. ‚వీటిని ఇ ఇ ఄరాథఱలో ఇ
క్రభంలో ఇ ఇ సూత్రాఱ ప్రకాయం రూపొందించాం‛ ఄని విడభరిునపుడు ‚మీరు
రూపొందించారు స్రే! వీటిని వ్యడేదెవఱు?‛ ఄని భళ్లి ప్రశినసురు. ‚ఆదుగో, ఇ ఇ యచయితలు
ఆటికే వ్యడడం మొదలుపెట్లటరు. వీటిని ఆంకా ఆంకా ప్రచుయరచడానికి తవయలో ఄధకారుఱ
స్హామం కూడా తీసుకుంట్లం‛ ఄని చెబుతాం. ఄంత్య! అ మాట్తో తెలుగువిరోధుఱ కోం
నష్పళనికి ఄంటుతుంది. చేసేదేమీ లేక ఄమాంతం ఄహాసమఱకి దిగుతారు.
ఆలాంటివ్యరిని నముభకుంటే పెళ్లే కుదయదు. పిచీు కుదయదు. ‚తెలుగుదాల్లన వ్యడడానికి
అట్ంకంగా ఈననవి మానవకల్లత మైన, లేదా స్వమంకల్లతమైన మానసిక ఄవరోధాలే త
నిజంగా తెలుగులో దాఱ కొరత లేదు‛ ఄని ఆందుమూఱంగా భనకి ఄవగతభవుతుంది.
శాస్త్రసంకేతిక యంగాఱలో తెలుగుదాలు లేకపోవడానికీ, ఈన్నన వ్యడకపోవడానికీ కాయణం –
తెలుగంటే ఈనన చిననూసపూ, అంగిభంటే ఈనన వెఱ్ఱివ్యమమోహ్ం- ఆవే మథాయథమైన కాయణాలు.
తభ వమకిుగత ఆష్పటనిష్పట ఱకు అచయణాతభకత ముసుగు వేసుున్ననయనేది సుస్షటం.
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అంగిమాధమమానిన శ్తాబాీఱ పాటు జనం మీద రుదీడం దావరా కోట్లిది భందికి చదువు
రాకుండా చేసిన దేశ్ం భనది. ఆకకడ ఎవఱూ మాట్లిడని, ఎవఱ్ఱకీ మాతృభాష కాని ఆంగ్లిషుకి
కృత్రిభంగా క సమాజిక విలువని స్ృషటంచారు. ఆకకడ ఇరోజున అఖరికి ‚ఆంగ్లిషే
ఄయథభవుతుంది, తెలుగు కా‛దనే విడూడయపు వ్యదన ఉందుకోవడం విచాయకయం. భన ప్రజలు
ఄక్షరాసుమలు కాని రోజులోి వ్యరికి పలాన్న దాలు ఄయథం కావంటే ఄందుకొక భంచి కాయణం
ఈంది. కాన్న జన్నఱంతా ఄక్షరాసుమఱయేమ స్భయానికలాి తెలుగుమాధమమానిన ఫలేలోంచి
ఫహిషకరించారు. ఄందుమూలాన, విదేశాఱ జన్ననికి మాతృభాష మీద ఈనన టుట భన జన్ననికి
లేకుండా పోయింది, ఎంత చదువుకున్నన! ఄదే, భన ప్రజఱందఱ్ఱన్న తెలుగులోనే విదామవంతుల్లన
చేసి ఈంటే, విదామయంగంలో తెలుగు మీడిమం ప్రాముఖమం కొనసగి ఈంటే ఄపుడు మాతృభాషలో
భనవ్యరి ద జాఱ రిజాానం ఆంగ్లిషువ్యరిని మించిపోయి ఈండేది. తభ మాతృభాష్పదాలే
తభకయథం కాకుండాపోయి, వ్యటికి అంగాిను వ్యదానిన ఆవవభని కోరుతునన విచిత్రజన్నభా
పుటుటకొచేుది కాదు. యంగులూ, ఄంకలూ, జంతువులూ, పిలుపుఱతో స్హా ఄనిన దాల్నన ఆంగ్లిష్
నుంచి ఄరువుదెచుుకుంటూ క న్నసియకం తెలుగు మాట్లిడే దదారిద్రమపు తయం ఈదబవించేది
కాదు.

ఇ

యకంగా,

కకకన

దేశ్భంతా

వేలాది

విదామఱయాఱతో

దేద్దమమానమై

వెల్లగిపోతూండగా, భఱోకకన విరోధాఱంకా యంలా భన మాతృభాష్పనియక్షరాస్మత మాత్రం
మథాపూయవంగా కొనసగుతోంది.
భనం ఆపుడు వ్రాసుునన తెలుగు చాలావరకు భన ప్రాచీనుఱకి (ఇ ఄరాథలోి) తెల్నదు.
నిజానికి ఆదొక కొతు తెలుగు. అంగిం తో పోటీడే ప్రక్రిమలో భాగంగా, గత వందాఆరవయేమళుేగా భనం ఇ తెలుగుకి కొతుదాలు కల్లంచుకుంటూ వ్యటిని వ్యమవహారికంలోకి
జతచేరుుకుంటూ ఇ సథయికి ఄభవృదిధ చేశాం. అ కృషనే ఆపుడు కూడా కొనసగించడానికి
ఄబమంతయ మేముంటుంది? ఆంగ్లిషుదాలు చాలునన్న, వ్యటికి తెలుగు స్మాన్నయథకాల్లన స్ృషటంచే
నిలేదన్న భన ముందుతరాఱ తెలుగు వ్యళుే ఄనుకుని ఈంటే ఇపాటికి తెలుగుభాష యావతూు
భయణించి ఈండేది. ఎందుకంటే అంగిదాల్లన ఄనువదించకుండా ఄలాగే వ్యడిత్య భాషలో ఏ
వ్యకమంలోనూ తెలుగు ఈండదు. ఄలాంటి తెలుగు మాట్లిడడం కన్నన ఆంగ్లిషు మాట్లిడడమే సుఱబం
గా ఈంటుంది. ఄందుచేత జనం తెలుగుని పూరిుగా వదిలేసురు. స్వకీమత (originality) లేని
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భాష ఎవఱ్ఱకీ ఄవస్యం లేదు. కొతుదాల్లన స్ృషటంచలేని స్ుబాధవస్థకి చేఱుకునన భాషలు వ్యడుకలోని
దజాలానిన సైతం కోలోతాయి. ఎదుగుదలే జీవితం (Growth is life). అ ఎదుగుదఱ
ఎపుడైత్య అగిపోతుందో ఄపుడే ఄంతిభక్షణాలు అస్ననభవుతాయి.
చనిపోయిన భనిషనైన్న బ్రతికించగఱమేమో గాన్న, వమవహాయదూయమైన భాషల్నన వ్యటిలోిని
దాల్నన ఎటిటరిసిథతులోినూ పున రుజీెవింజేమలేభన్న, ఄవి శాశ్వతంగా పోయినటేిననే
కఠోయవ్యస్ువ్యనిన తెలుగువ్యరు గురిుంచే రోజు శీఘ్రమే రావ్యల్ల. స్భకాల్ననంగా సంకేతిక విదమలో
తెలుగుకు సథనం లేదు. భన ఎంజిన్నరింగ్ కళశాఱలోి పాఠాఱన్నన ఆంగ్లిషులోనే జఱుగు తాయి.
కనుక అ సంకేతిక దాఱకు తెలుగు స్మాయథకాల్లన స్ృజించాల్లసన అవశ్మకత వ్యరికి లేదు. కాన్న
బవిషమతుులో ఄవే స్బెెకుల్ల
ట న తెలుగులో చెపాల్లసవసేు మాత్రం తెలుగుదాలు కావ్యల్ల. ఄయథం
కావడం ఄనేది క కాలానుగతమైన ప్రక్రిమ.
పుడుతూనే భనకు ఏద్ద ఄయథం కాదు. ఄందఱ్ఱకీ ఄయథం ఄవుతామని చెబుతునన ఆంగ్లిషు
దాలు కూడా శిక్షణాప్రక్రిమలో నేరుుకుననవే. పుడుతూనే నేరుుకుననవి కావు. భన దజాఱ
రిజాానం వమసుతో పాటు పెఱుగుతూ పోతుంది. అ పెఱ్ఱగే దజాఱంలో తెలుగు ఎందుకు
ఈండకూడదు? ఆంగ్లిషు దాఱ రిజాాన్ననిన మాత్రమే ఎందుకు పెంచుకోవ్యల్ల? భన వయధ మాన
దజాఱంలో తెలుకిక ఎందుకు సథనం ఈండకూడదు?
కాఫటిట కొతు తెలుగుదాలు జన్ననికి ఄయథం కావనే వ్యదానిన భనం ఄంగ్లకరిసేు దాని
సరాంశ్ం ఏమౌతుందంటే ౧. తెలుగులో ఏ శాసానికి స్ంఫంధంచీ, ఏ విధమైన సంకేతిక దజాఱమూ
ఈండకూడదు. డు,ము,వు.లాింటివి మాత్రమే
ఈండాల్ల. ఆంగ్లిషుని తెలుగుల్లపిలో వ్రాసేు ఄదే తెలుగు.
౨. ఈన్నన ఄది ఄందఱ్ఱకీ ఄయథం కాకూడదు. (ఎందుకంటే వ్యలేకు ఏది ఄయథం కావ్యలో ఏది
కాకూడదో భనం ముందే
నియణయించేశాం. ఄంతకు మించి వ్యలేకు ఆంకేమీ ఄయథం కాకూడదు)
౩. తెలుగులో సంకేతిక దజాలానిన ప్రచాయం చేమకూడదు (ఎందుకంటే మేము
ఆదివరకే క విధమైన ఆంగ్లిషు
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దజాలానిన ప్రచాయం చేసేశాం. దానికి మీరు ఄడడం రావదుీ)
౪. కాఫటిట తెలుగులో సంకేతిక శాసాలేవీ వదుీ. ఄవన్నన ఆంగ్లిషులోనే ఈండాల్ల.
౫. అ విధంగా తెలుగులో సంకేతికదాలూ, సంకేతిక దాలూ లేకుండా చేసుం కనుక
తెలుగు పొట్టపోసుకోవడా నికి నికి రాదు. పోనివవండి. మాకు ఆంగ్లిషుంది.
౬. తెలుగు భనకు పొట్టపోసుకోవడానికి నికిరాదు కనుక భనం ఄస్లు ఄది
మాట్లిడొదుీ. నషటమేముంది?
ఆంత కథ ఈంది.
వ్యమవహారికం ఄంటే ఄయథం - అంగిమాధమభ జన్నఱ స్ంకుచిత ఄవగాహ్నకి ఄనుగుణంగా
యావతుు తెలుగుభాషన్న ఄంతం చేమడం కాదు. ఇమాత్రం అంగిమాధమభం గిడుగువ్యరి కాఱంలో
కూడా ఈంది. జన్ననికి ఄయథం కావడం ఄంటే కొతుదాల్లన స్ృషటంచకూడదని కాదు. ఄయథభవుతునన
భాషలోనే కొతు రిభావనల్నన, తతసంఫంధత దాల్లన మిశ్రభం చేమడభని!

ఆంకో కోణం : ఄచుతెలుగువ్యదం
ఆదిలా ఈండగా, అయమ-ద్రావిడ జాతివ్యదాల్లన గ్రుడిడగా నమేభవ్యరు కొందఱున్ననరు. ఄలా
నముభతూ, వేలాది స్ంవతసరాలుగా ఇ దేశ్పు శాస్త్రీమ చింతన్నధాయని రిపుషటం కావించిన
స్ంస్కృతానిన వ్యరు రాయిభాషగా రిగణిసురు. ప్రతిద్ద ఄచు తెలుగులోనో, తెలుగు
మాండల్లకాలోినో, చిువ్యమవహారికంలోనో ఈండాఱని వ్యయంట్లరు. ఇ వ్యదానిన కూడా మథా
తథం గా అమోదించడం కషటం. ఎందుకంటే ఆటిదాకా నడిచిన చరిత్రని యదుీచేసి పారమమలేం.
ఆటికే భాషలోకి వచిున దాల్నన, స్ంప్రదాయాల్లన వెలేగొట్టలేం. ఎటిట రిసిథతులోిను కాఱం
వెనకిక నడవదు. భాషను ఄభవృదిధ చేసుకోవ్యల్ల. తదు. కాన్న అ క్రభంలో ఆలాంటి హ్ఠాన్
న్నట్కీమ రిణామాలు భటుటకు ఎంతమాత్రమూ నికిరావు. ఄలాంటివ్యటికి దిగిత్య భనం
యావతుు

తెలుగు

సంస్కృతిక

వ్యయస్తావన్నన

తరువ్యతి

తరాఱకు

ఄయథం

కాకుండా

చేసినవ్యయభవుతాం. పాత తెలుగు పుస్ుకాలూ, పాట్లూ, దామలూ, కథలూ తరువ్యతి తరాఱకు
ఄయథం కావ్యల్ల. ఄలా ఄయథభయేమలా భన విదామవిధానమూ భనం రూపొందించే దాలూ ఈండాల్ల.
భన విదామవిధానం గతానికీ బవిష్పమనికీ వ్యయధగా నిచేయాల్ల. స్ంస్కృతానిన రాయిభాషగా
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ూససే ధోయణి స్మీచీనం కాదు. ఄది పూరిు ఄవ్యస్ువికమైనది. దాన్ననక ఉహాలోకంగా ఄభ
వరిణంచడానికి నేను స్ంకోచించను. స్ంస్కృతం తెలుకిక కననతల్లి కాకపోవచుు గాని పెంపుడుతల్లి
మాత్రం ఄవును. స్వతితల్లి భటుటకు కానేకాదు. భన జన్నభాలో ఄతమధక స్ంఖ్యమకులు
హిందువులు. ముసిిముఱకి ఄయబ్బఫ ఎంతటి విత్రభాషో హిందు వుఱకు స్ంస్కృతం కూడా
ఄలాంటిదే. వ్యరికి స్ంస్కృత స్ంయకం ఄతమంత స్హ్జమైనది. వ్యరికి అ భాషతో దైనందిన ఄవస్
రాలు ఈన్ననమని భఱువరాదు.
1. ‘ఄయథం కావడం’ కకటే భన కృషకి కొఱఫదీ కాకూడదు. భాష్పసహితామఱనేవి ఏ
యుగంలోనూ అ కొఱఫదీ ననుస్రించి వరిధల్లినవి కావు. ఆంగ్లిషులో సైతం నూటికి 99 దాలు
ఄది మాతృభాషగా గఱవ్యరికూకడా ఄయథం కావు. ఄంతమాత్రాన అ భాషలో కొతుదాఱ స్ృషట
అగిపోలేదు. ప్రతి కొతుప్రచుయణ న్నటికీ అంగినిఘంటువుఱ రాశి పెరకుకండా పూయవరిమాణం
దగగఱే స్ుంభంచిపోవటేిదు. ఆపుడు ఄయథమౌతునన దాలు కూడా గాలోి త్యలూునో, కఱలోనో జనం
దగగఱ్ఱకి రాలేదు. ఇ ఄయథం కావడం వెనుక కొంత ప్రమతనం ఈంది. కొంత శిక్షణ ఈంది. కొంత
ప్రచాయ ప్రక్రిమ ఈంది. ఈండాల్ల కూడా.
2. ఄయథం కావడం ఄనేది- కఱు ఏ సమాజిక నేథమం నుంచి వచాురు? ఏ వృతిు/
వ్యమపాయ యంగానికి చెందిన వ్యరు? ఎంతవరకు చదువుకున్ననరు? ఏ విధమైన ఄభరుచి గఱవ్యరు?
మొదలైన ఄనేక విషయాఱపై అధాయడి ఈంటుంది. ఄందు చేత ఄయథం కాకపోవడం ఄనేది అ ఄయథం
కానివ్యరి లోమే త దప్రయోగంలోని లోం కాదు.
3. కొతు దాలు కల్లంచడానిన ప్రోతసహిసుుననటేి కొతు దాలు నేరుుకోభని కూడా
ప్రోతసహించాల్ల.
4. భాషలో దాలు ఎఱిపుడూ ఄంతకు ముందునన దాఱ నుంచే రిణాభం
చెందుతాయి. లేనిది ఎకకణ్ణంచీ రాదు. దం మీద దం పేఱుకుంటూ (pile up) పోతుంది.
ఄయిత్య పేరేువ్యరు కావ్యల్ల. అ పేరేువ్యరికి ఄంతకు ముందు పేయుఫడడ దాలూ, ఄవి పేఱుకునన
విధానం తెల్లసి ఈండాల్ల. ఄలా తెల్లసినవ్యరు ఎంత ఎకుకవభంది ఈంటే ఄంత తొందరగా భాష
ఄభవృదిధ చెందుతుంది.
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5. ఆపుడు ఆంగ్లిషులో ఈనన సంకేతిక దాలు కూడా మొదట్లి వ్యడినపుడు ఎవఱ్ఱకీ
ఄయథం కాని దాలే. వమకాలు (వమకిుగత కఱనమంత్రాలు ఄంటే PCలు) జనం చేతులోికి
రాకముందు క పాతికేలే క్రితం Hard disk ఄనేది సధాయణ అంగేి యుఱకూకడా
హాసమస్దమైన దమే. భనం కోరుతుననదలాి “తెలుగు ఄనువ్యదాఱన్నన హాసమస్దమైనవే” ఄనే
ఇ మూఢ విశావస్ం నుంచి ఫమట్డభన్న, తెలుగుదాల్లన కూడా ఆంగ్లిషులాగానే ప్రేమించభన్న!
కొతు

తెలుగుదాల్లన

వ్యడుతునన

కొద్దీ

నవువరావడం

మానేసి

గౌయవభావం

కఱగడం

మొదఱవుతుంది. స్ృషటసుుననకొద్దీ, వ్యడుతుననకొద్దీ తెలుగు దాఱ క్రభ ఫదధతన్న, నిరాభణాన్నన జనం
అసవదించడం మొదలుపెడతారు. తెలుగులో కూడా గౌయవన్నమమైన దజాఱం (vocabulary) విసుయంగా ఈంది. దానిన ఈయోగించుకోవ్యల్ల. భాష యొకక మౌల్లక స్వభావ్యన్నన,
సవతంత్రామన్నన

నిఱబెట్లటల్ల.

భన

భావదారిద్రామనికీ,

మాతృభాష్పయమైన

ఄజాాన్ననికీ

ఆంగ్లిషుదాఱతో ఄతుకు వేసుకుననంత మాత్రాన గౌయవం పొందుతా
భనుకోవడం క భ్రభ. అ స్దరు ‚గౌయవన్నమ దాలు‛ కూడా భళ్లే భళ్లే ఄందఱూ
వ్యడడం మూలాన కేవఱం కక తయంలోనే ఄగౌయవన్నయాఱవుతాయి. ఄపుడు భళ్లే భన
గౌయవన్నమ దాఱ వేట్ మథామామూలే. గతంలో ఎనోనసరుి ఄలా జఱ్ఱగింది.
6. స్వకీమత (originality) దావరానే ఏ జాతైన్న గౌయవ్యనిన పొందుతుంది. అంగిదాలు
అంగేియుఱ స్వకీమతకి నిదయశ నం. భఱ్ఱ క స్వతంత్ర, విభనన జాతిగా భన స్వకీమత
స్ంగత్యంటి? భావ్యఱతో పాటు దాల్లన కూడా ఄనుకరించి తీఱా ల్లసందేన్న? ఄలా ఄనుకొని
ప్రతామమానమ తెలుగుదాల్లన స్ృషటంచకుండా కేవఱం ఆంగ్లిషు దాఱతోనే లాగిదాీభనుకుంటే
కొనిన ంకుులు వ్రాసేస్రికి “ద్దని ఫదులు నేరుగా ఆంగ్లిషులోనే వ్రామడం నమం” ఄనిపిసుుంది.
ఆక తెలుగెందుకు? ‚తెలుగు దాలు ఄవస్యం లేదు” ఄనే వ్యదన ఆంకా ముందుకళిే “ఄస్లు
తెలుగే ఄవస్యం లే”దనే వ్యదనకి దారితీసుుంది. ఆపుడు జఱుగుతుననది ఄదే.
7. ఇత ఄన్ననక న్నలేలోకి దూకి నేరుుకోవఱసిందే. భాష స్రావంగసుందయంగా ఄభవృదిధ
చెందాకనే ఄందులో సంకేతికాం శాలు రాసునంటే కుదరదు. ముందు రాసూు, రాసూు, అ
క్రభంలో కొతుదాల్లన కనిపెడుతూ వ్యడుకలోకి తెసూుంటేనే భాష ఄభవృదిధ చెందుతుంది.
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సహితమభాష సంకేతిక భాషగా రిణాభం చెందుతుంది. ఆంగ్లిషు కూడా ఆందుకు
మినహాయింపు కాదు.

భఱో కోణం : తెలుగులో దాలు లేవనే వ్యదన
‚తెలుగులో దాలు లేవు. లేదా తెలుగులోకి ఄనువదించలేం” ఆది స్రైన ఄభప్రామమా?
లేక “భనకు తెలుగు భాషలో స్రైన శిక్షణ లేదు, ఆంగ్లిషులో ఈననంత” ఆది స్రైనదా?
ఆంగ్లిషుభాషలో ప్రసుుతం కనిపిసుునన ఆంగ్లిషు దాఱన్నన అ భాష పుటిటనటినుంచే ఄందులో
ఈన్ననయా? భధమలో అ దజాలానిన పెంచడానికి అంగిమేధావులు చేసిన మానవప్రమతన మేమీ
లేదా? అ దాలు హ్ఠాతుుగా అకాశ్ంలోంచి ఉడిడాడయా?
భనకి తెలుగులో ఈనన పూయవశిక్షణ భనచేత ఇ భాష గొదన్ననిన ప్రశ్ంసింజేమడానికి
స్రిపోవడం లేదు. కొతు తెలుగు దాల్లన కల్లంచడానికి చాఱడం లేదు. ఆంగ్లిషుని ఄనువదించను
స్హామడలేకపోతోంది. భనకి పాఠశాఱలోి తెలుగు నేరుతునన విధానం- భనం దో
తయగతిలో భాష్పయంగా ఏ సథయిలో ఈన్ననమో అ సథయిలోనే జీవితాంతం భనల్లన ఈంచుతోంది.
తెలుగుపాఠామఱ బోధనలో ఏ విధమైన కొతు దధతులూ చోటుచేసుకోవడం లేదు. ముపయేమలేక్రితం
ఎలాంటి పాఠాలూ, పాఠమక్రభమూ, బోధన్నదధతీ, మూలామంకన విధానమూ ఈండేవో స్రిగాగ
వ్యటినే ఏ మారూ లేకుండా కొనసగి సుున్ననరు. తతిమాభ ఄనిన స్బెెకుటఱలోనూ విివ్యతభకమైన
మారులు తెసుున్ననరు. ఄథవ్య, తెలుగుస్బెెకుటలో ఏమైన్న మారులు తెచిున్న ఄవి ఇ భాషని
న్నశ్నం చేసే దిశ్లో ఈంటున్ననయి త బాగుచేసే దిశ్లో ఈండటేిదు. భనం ఇ భాష్పయమైన
స్ుఫధత (linguistic stagnation) కి ఄఱవ్యటుడి “ఒహో తెలుగంటే ఆదే, ఆంకేమీ
లే”దనుకుంటున్ననం. తెలుగు సహితమ ఠనం పేరుతో భనం ఄనంతయ జీవిత దశాకాఱంలో
చదివేదంతా వ్యమవహారికం, లేకపోత్య చిువ్యమవహారికం.
కకక ఆలా తెలుగులో స్ుఫధం (stagnate) ఄయిపోయిన భనం భఱోకక భన
అంగిరిజాాన్ననిన మాత్రం రోజు రోజుకూ పెంచుకుంటున్ననం, ప్రమతనపూయవకంగా! భన
ఫహుభాష్పరిజాానం

భన

దురివనియోగభవుతోంది.

భాషని

కొనినకొనిన

ఈదధరించడాని
ప్రాయంభక

కాకక

తభావతులు

దానిన
చోటు

కించరచడానికి
చేసుకుననటికీ

ప్రయోగశీఱతని సదయంగా అహావనించాల్లస ఈంది. ప్రయోగాలు చేసూు చేసూు పోగా వ్యటిలోించి
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కొంత భంచి పుటేట ఄవకాశ్ం ఈంది. క కొతుప్రయోగం నచుకపోత్య ప్రతామమానయాలు అలోచించే
సేవచఛ భనకపుడూ ఈంది. ఄస్లు ప్రయోగాలే చేయొదీనడం స్రైన ధోయణి కాదు.
జీవితం క నియంతయ ఄబమస్న్న ప్రక్రిమ (constant learning process).
కొతుదాలు స్ృషట ఄవుతుననకొద్దీ వ్యటిని భన దజాఱ రిజాానంలో భాగంగా చేసుకోక తదు.
ఄది తెలుగైన్న, ఆంగ్లిషైన్న! ఄయిత్య ఆకకడ అచయణాతభకంగా జఱుగుతుననది ఏంట్ంటే– అ
ఄబమస్న ప్రక్రిమలో ఆంగ్లిషు ఈండొచుుగాన్న తెలుగు ఈండకూడదు ఄని వ్యదించడం. తెలుగు
మాత్రం స్ుఫధం ఄవ్యవల్ల, ఎందుకంటే భనం స్ుఫధం ఄయామం కనుక!
ఆహ్పోత్య

ఄయథం

కావడం.

ఏ

దానికీ

స్వతహాగా

స్దమఃస్పయకత

(spot

understandability) లేదు, తెలుసుకుని, ల్లకి, ఄఱవ్యటుడిత్య త! వ్యడుతూ ఈంటే ఄంతా
వ్యమవహారికమే. వ్యడకపోత్య ఄన్నన గ్రంథికమే. మాతృభాష కానటు వంటి ఆంగ్లిషులో ఏ కొతుదం
వచిున్న అఫగా ఄందిపుచుుకోవడానికి సిదధంగా ఈనన భనం తెలుగు దగగఱ్ఱకొచేుస్రికి అ ని
ఎందుకు చేమలేకపోతున్ననం? ఆది తెలుగు తపా? భన తపా? అలోచించాల్లస ఈంది. ఏ
కాయణానోన ఆకకడ చాలా ప్రతి ఘట్న (resistence) ఈననది, కొతు దాల్లన కల్లంచుకోవడం ట్ి,
వ్యటిని వ్యడడం ట్ి! ఆంగ్లిషుదాల్లన మథాతథంగా దిగుభతి చేసుకోవడానిన ఄభ్యమదమంగా
భ్రమించే వ్యతావయణం ఈంది.

(తరువ్యయి భాగం వచేు వ్యయం)

దనిష్పదన కల (2)
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