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University of Hyderabad 
 

Prof. Ramakrishna Ramaswamy, 
FNA., FASc., FTWAS. 
Vice‐chancellor. 

    Dated: 28 October, 2013 

సందేశం 

మీ అందరికీ నమసాక్రం.  

శీర్ గిడుగు వేంకట రామమూరిత్గారి జీవితం-రచనలు అనన్ అంశంమీద వారి 150వ జయంతిని పురసక్రించుకొని మా 

విశవ్విదాయ్లయం తెలుగుశాఖ జాతీయ సదసుస్ను నిరవ్హించిందని తెలియజేయడానికి సంతోషిసుత్నాన్ను.  సవ్యంగా అనేక 

భాషలలో పండితులు, ముఖయ్ంగా సవర, తెలుగు భాషలకు విశేషమైన సేవలను అందించినవారు శీర్ గిడుగు వేంకట 

రామమూరిత్గారు. ఈ సదసుస్విశేషాలను నిరావ్హకులనుండి తెలుసుకొని చాలా సంతోషించాను.  సదసుస్లో సమరిప్ంచిన పతార్ల 

సంకలనానిన్, తొలిసారిగా ఇంటరెన్ట దావ్రా అందరికీ అందుబాటులోకి తెసుత్నన్ందుకు సదసుస్ నిరావ్హకులను మనసారా 

అభినందిసుత్నాన్ను.   ఈ సంకలనం విదాయ్రుథ్లకు, పరిశోధకులకు, పర్పంచవాయ్పత్ంగా ఉనన్ తెలుగు భాషాభిమానులకు 

ఉపకరిసుత్ందని నముమ్తునాన్ను.  

కేవలం సదసుస్ను నిరవ్హించడంతో సరిపెటట్కుండా, పతార్లకు ఇలా సంకలన రూపం ఇసుత్నన్ తెలుగుశాఖ అధయ్కుష్లను, 

సంపాదకులను, పతర్ సమరప్కులను, శాఖలోని ఆచారుయ్లను, విదాయ్రుథ్లను, పరిశోధక విదాయ్రుథ్లను, మనసారా అభినందిసుత్నాన్ను. 

  

                 శుభాకాంక్షలతో,  

(ఆచారయ్ రామకృషణ్ రామసావ్మి) 

 

Prof. C. R. Rao Road, (po) Central University, Gachibowli, HYDERABAD – 500046., A. P. 
Ph: +91‐40‐2301 0121  Fax: +91‐40‐2301 1090, e‐mail: vcuohyd@gmail.com, www.uohyd.ac.in 
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University of Hyderabad 

Sanghamitra Awardee 

Prof. S. Saratjyotsna Rani, 
Professor & Head, Department of Telugu, 
Coordinator, Centre for the Study of Classical Telugu.  

    Dated: 22 October, 2013 

నా మాట 
ఇది శీర్ గిడుగు వేంకట రామమూరిత్గారి 150వ జయంతి సంవతస్రం.  తెలుగు భాషాభిమానులకు, సాహితాయ్నుశీలురకు 

ఇది గుండెనిండుగా సంతోషానిన్చేచ్ సందరభ్ం.  వాడుక భాషకు మహతత్రమైన దశను కలిప్ంచి, శతాబాద్ల దిశను మారిచ్న 

మహామనీషి అయిన గిడుగువారిపై ఒక జాతీయ సదసుస్ను నిరవ్హించాలని మా శాఖ ఈ సందరభ్ంలో సంకలిప్ంచింది. 

చితక్ళావాహిని సాహితయ్ సాంసక్ృతిక సంసథ్, సదసుస్ నిరవ్హణ బాధయ్తలను పంచుకొనేందుకు ముందుకొచిచ్ంది.  మా శాఖలోని 

సహవర్తుల బృందం బాసటనిచిచ్ంది. ఫలితంగా, 04 అకోట్బరు 2013న ఈ సదసుస్ను విజయవంతంగా నిరవ్హించగలిగాం.       

 పొటిట్ శీర్ రాములు తెలుగు విశవ్విదాయ్లయం కులపతులు ఆచారయ్ ఎలూల్రి శివారెడిడ్గారు, తెలుగు అకాడమి పూరవ్ డైరెకట్రు 

ఆచారయ్ జె. పర్తాపరెడిడ్గారు, పర్సుత్త డైరెకట్రు ఆచారయ్ కె. యాదగిరిగారు... వంటి పండితులు ఈ సభలో పాలొగ్ని పర్సంగించారు.  

మా శాఖలోని ఆచారుయ్లు ఈ సదసుస్లో పతార్లు సమరిప్ంచారు.  మేం ఆహావ్నించిన  పర్తిఒకక్రు ఈ సదసుస్లో పాలొగ్నాన్రు.          

ఈ సంకలనానికి మా వైస చానస్లర గారు చకక్టి సందేశానిన్ తెలుగులో ఇచాచ్రు. ఇవనీన్  ఎంతో సంతోషానిన్చేచ్ అంశాలు.  

 మా శాఖలో ఏ పని తలపెటిట్నా, అది తమదిగా భావించి పాలొగ్నే విదాయ్రుథ్లను, పరిశోధక విదాయ్రుథ్లను  ఈ సందరభ్ంలో 

అభినందిసుత్నాన్ను. ఇటువంటి ఉతాస్హభరిత వాతావరణం ఉందికాబటేట్, మా శాఖ ఇపప్టివరకు 30కిపైగా జాతీయ సదసుస్లను 

వివిధ అంశాలపై నిరవ్హించగలిగింది.  చదువులోనేకాకుండా, ఉనన్త పరిశోధనలు చేయడానికి సాధించే ఫెలోషిప ల సాధనలో    

మా శాఖ విదాయ్రుథ్లు సాధించింది ఇపప్టికే ఒక రికారుడ్. ఆ విజయ పరంపరను ఎపప్టికీ అలా కొనసాగించమని వారికి 

సూచిసుత్నాన్ను.  ఫలవంతమైన ఇటువంటి సందరాభ్లలో ఎంతో చెపాప్లనిపిసుత్ంది. ... ఈ నాలుగు మాటలతో ఇకక్డికి ఆపుతూ,                 

సదసుస్ దివ్గివ్జయం కావడంలో సహకరించిన పర్తి ఒకక్రికీ పేరుపేరునా మనసూఫ్రిత్గా కృతజఞ్తలు తెలుపుతునాన్ను.  మా శాఖ 

తలపెటేట్ భవిషయ్త  కారయ్కర్మాలలోకూడా ఈ సూఫ్రిత్ని, సహకారానిన్  కొనసాగించమని కోరుతునాన్ను.   

    మీ,    

                              (ఆచారయ్ ఎస . శరత జోయ్తాస్న్రాణి) 

Prof. C. R. Rao Road, (po) Central University, Gachibowli, HYDERABAD – 500046., A. P. 
Ph: +91-40-2313 3550,  +91-40-2313 3558,  www.uohyd.ac.in 
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సంపాదకీయం 
 మనమంతా పర్సుత్తం శీర్ గిడుగు వేంకట రామమూరిత్గారి 151 జయంతి వతస్రంలో ఉనాన్ం. తెలుగు భాషాసాహితాయ్ల 

అధయ్యన, అధాయ్పన రంగాలలో ఉనన్వారికి, భాషాభిమానులకు ‘గిడుగు’ను పర్తేయ్కంగా పరిచయం చేయనకక్రలేదు. అదే వారి 

పర్తేయ్కత! – ఈ సందరభ్ంలో ‘గిడుగు’పై ఒకరోజు జాతీయ సదసుస్ను నిరవ్హించాలని   మా శాఖ సంకలిప్ంచింది. శాఖాధయ్కుష్ల 

చొరవకు చితక్ళావాహిని సాహితయ్, సాంసక్ృతిక సంసథ్ సౌజనయ్ం తోడైంది. ఫలితంగా- నిరవ్హణ బాధయ్తలు నాకూ, సహ 

అధాయ్పకుడు డాకట్ర  భుజంగరెడిడ్గారికీ అపప్గించారు. ఒకరోజు సదసుస్ను నిరవ్హించడం ఎంత సులువో, అంత కషట్ంకూడా!  

నిరవ్హణకు ఉనన్ సవ్లప్ సమయంతోపాటు పరిగెడుతూ, కారయ్కర్మాలకు రూపునివవ్వలసి వచిచ్ంది.   

  

‘గిడుగు’ అనే ‘పిడుగు’ను బహుకోణాలనుంచి పటిట్ చూప పర్యతిన్ంచిన పతార్లనీన్ ఈ సంకలనంలో ఉనాన్యి. ఈ 

సంపాదకీయం వాటిపై సమీక్షకాదు. పైగా, పతర్ సమరప్కులంతా  విదవ్తస్ంపనున్లు, అధయ్యన, అధాయ్పనాలలో తలబంటి లోతున 

ఉనన్వారు. నిరంతరం పరిశోధన చేసుత్నన్వారు, చేయిసుత్నన్వారు. కాబటిట్, శీర్ గిడుగు వేంకటరామమూరిత్గారి భాషా సాహితయ్ 
వరివసయ్ను ఆ పతార్లనుండే నేరుగా గర్హించమని పాఠక మహాశయులను కోరుతునాన్ను.  సదసుస్కు ముందు, పతార్లను 

సమరిప్ంచడానికి కేవలం 24రోజుల సమయానిన్ మాతర్మే ఇవవ్గలిగాం. సదసుస్లో చరిచ్ంచిన, చరచ్కు వచిచ్న అంశాలను దృషిట్లో 

ఉంచుకొని, పతర్సమరప్కులు తమ తమ పతార్లను పునసస్మీక్ష చేసుకొనేందుకు, సదసుస్ ముగిసిన తరావ్త మరో మూడు వారాల 

సమయం తీసికొనాన్రు. సదసుస్లో వివిధ సందరాభ్లలో మా శాఖాధయ్కుష్లు ‘గిడుగు’ను గూరిచ్ చేసిన సంకిష్పత్ పర్సంగాలను ఒక 

పతర్ంగా కూరచ్మని అడిగాం. చాలా తకుక్వ వయ్వధిలో శాఖాధయ్కుష్లు కూరిచ్ ఇచిచ్న ఆ పతార్నిన్ ఈ సంకలనంలో మొదటి పతర్ంగా 

మీకు అందిసుత్నాన్ం.  

 

పొటిట్ శీర్ రాములు తెలుగు విశవ్విదాయ్లయం కులపతులు ఆచారయ్ ఎలూల్రి శివారెడిడ్గారు, తెలుగు అకాడమి పూరవ్ డైరెకట్రు 

ఆచారయ్ జె. పర్తాపరెడిడ్గారు, పర్సుత్త డైరెకట్రు ఆచారయ్ కె. యాదగిరిగారు... వంటి పండితులు ఈ సదసుస్లో పాలొగ్ని పర్సంగించారు. 

వీరి పర్సంగ పాఠాలతోపాటు,  రెండు సమావేశాలకు అధయ్క్షత వహించిన ఆచారుయ్ల తొలిపలుకులనుకూడా పర్సంగ పాఠాలుగా 

కూరిచ్ ఈ సంకలనంలో చేరుసుత్నాన్ం.   

 

మౌఖిక వాగవ్య్వహారంలో విషయపుల్తికి అవకాశం ఉంటుంది.  ఉపనాయ్సాలను రాతలోకి కుదించేటపుప్డు, పుల్తి లేని 

అంశాలకు పరిమితం అయితే, పాఠకులకు పర్ధాన విషయం నేరుగా అందుతుంది.  పై పర్ముఖుల పర్సంగ పాఠాలను రాతలోకి 

‘కుదించడం’లో ఈ పదద్తి పాటించాం.  పర్సంగ పాఠాలకు ఆదయ్ంతాలలో ఉంచిన ఒంటి ఉలేల్ఖనాలను దృషిట్లో ఉంచుకొని, 

వీటినుంచి విషయానిన్ గర్హించమని పాఠకులకులను కోరుతునాన్ం. ఆచారయ్ ఎలూల్రి శివారెడిడ్, ఆచారయ్ జె. పర్తాపరెడిడ్గారల్ 
పర్సంగపాఠాల పార్థమిక పర్తులను తయారుచేసిన  పరిశోధక విదాయ్రిథ్ మితుర్లు, శీర్ ఎస . చందర్యయ్, శీర్. జె. చిరంజీవిలకు ఈ 

సందరభ్ంలో కృతజఞ్తలు తెలియజేసుత్నాన్ను.    
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సదసుస్లు, కారయ్శాలలు, వాటిలోని చరచ్లు, పరిశోధన ఫలితాలు... మొదలైనవనీన్ ఈ జాతి సంపద. ఆ ఫలాలను 

పొందడానికి కావలిస్నవి ఆయా అంశాల పటల్ అభిరుచి, ఆసకిత్.  అందువలల్ ఈ సంకలనానిన్ కేవలం ముదర్ణరూపంలో మాతర్మే 

కాకుండా, పర్పంచవాయ్పత్ంగా ఉనన్ భాషాభిమానులందరికీ అందుబాటులోకి తేవాలని సంకలిప్ంచాం.  ముదర్ణ కాపీలను పరిమిత 

సంఖయ్లో శాఖలో అందుబాటులో ఉంచాం.  అభిరుచి కలవారు, విదాయ్రుథ్లు, పరిశోధక మితుర్లు అందరూ ఈ సంకలనానిన్ 
www.languageinindia.com అనే వెబ చిరునామానుంచి పొందవచుచ్.  హైదరాబాదు విశవ్విదాయ్లయం తెలుగుశాఖ చరితర్లో 

తొలిసారిగా చేసుత్నన్  ఈ పర్యతన్ం మీ అందరిలో ఆనందానిన్ కలిగిసుత్ందనన్ సంగతి మాకు తెలుసు!  

 

అడిగినదే తడవుగా తమ సందేశానిన్ఇచిచ్ ఆశీరవ్దించిన మా విశవ్విదాయ్లయం కులపతి ఆచారయ్ రామకృషణ్ 
రామసావ్మిగారికి మా శాఖ పకాష్న, పతర్ సమరప్కుల పకాష్న, సంపాదక బృందం తరపున నిండు మనసుతో కృతజఞ్తలు 

తెలియజేసుకొంటునాన్ం.  సదసుస్ నిరవ్హణకు అనుమతిని ఇసూత్ ముందుకు నడిపించిన మానవీయ శాసత్ర విభాగాధిపతి ఆచారయ్ 
అమితాభ దాస గుపాత్గారికి సాంజలిపూరవ్క పర్ణామాలను తెలుపుతునాన్ం.  సదసుస్ నిరవ్హణభారానిన్ మాకిచిచ్, తకిక్న సంభార 

భారానిన్ మోసిన మా శాఖాధయ్కుష్రాలు, పార్చీన తెలుగు అధయ్యన కేందర్ం కోఆరిడ్నేటర  ఆచారయ్ శరత జోయ్తాస్న్రాణిగారికి గౌరవ 

పురసస్రంగా కృతజఞ్తలు, నమసుస్లు తెలియజేసుత్నాన్ం.  సదసుస్లో పతార్లను సమరిప్ంచిన సహవర్తులకు, నిరవ్హణలో పాలు 

పంచుకొనన్ ఆచారుయ్లకూ వినమర్పూరవ్క నమసుస్లు.  

 

సదసుస్ నిరవ్హణలో తమసేవలనందిసూత్, విజయవంతంకావడంలో కీలకభూమిక పోషించిన ఎం.ఏ. విదాయ్రుథ్లకు, 

ఎం.ఫిల .,  పిహెచ . డి. పరిశోధక మితుర్లకు పిర్య శుభాకాంక్షలను తెలియజేసూత్, వీరందరి పురోభివృదిధ్ని కోరుకొంటునాన్ం. ఈ 

సంకలనంలోని కొనిన్ పతార్లను సంగణీకరించడంలో సహకరించిన పరిశోధక విదాయ్రిథ్  చి. జె. చిరంజీవికి పర్తేయ్కంగా ఆశీఃపూరవ్క 

కృతజఞ్తలు.     

 

సదసుస్ నిరవ్హణలో మాతోపాటు శర్మిసూత్, సహకరించిన   తెలుగు శాఖ కారాయ్లయ సిబబ్ంది శీర్ కె. భవానీ 

శంకర గారికీ, శీర్ రాంబాబుగారికీ, శీర్ గణేశ గారికీ, మానవీయ శాసాత్ర్ల విభాగం కారాయ్లయ సిబబ్ంది శీర్ నాగరాజన గారికీ,            

శీర్ ఆనంద గారికీ, శీర్ వాసుగారికీ మనఃపూరవ్క కృతజఞ్తలు తెలియజేసుత్నాన్ం.      

28-10-2013        - డాకట్ర  పమిమ్ పవన కుమార  
                                                                                                                  పర్ధాన సంపాదకుడు 
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తెలుగు శాఖ, హైదరాబాదు విశవ్విదాయ్లయం,  

చితక్ళ సాహితీ సాంసక్ృతిక సంసథ్ల సంయుకత్ ఆధవ్రయ్వ్ంలో 

శీర్ గిడుగు వేంకట రామమూరిత్గారి 150వ జయంతి సదసుస్. 
04 అకోట్బరు, 2013.  

తేది: 10-09-2013 

పతర్ సమరప్ణకు ఆహావ్నం 

ఒక వయ్వసథ్ చేయవలసిన పనులను, ఒకక్డై చేసి చూపిన తెలుగువారిలో పర్ముఖంగా పేరొక్నదగిన వయ్కీత్, శకీత్  
గిడుగు వేంకట రామమూరిత్గారు. వయ్వసథ్లా పనిచేయడమేకాదు, అనేక వయ్వసథ్లు కలిసి నిరవ్హించగల పనులెనోన్ 
ఆయన చేశారు.  ‘ఒటిట్ మాటలు కటిట్పెటోట్య , గటిట్ మేల  తలపెటట్వోయ ’ అనన్ గురజాడకు, గిడుగు బాలయ్ం నుండీ 

సేన్హితుడు కావడం మనకు ఆశచ్రాయ్నిన్ కలిగించే అంశమైనా, ‘పూని యేదైనా మేలును కూరిచ్ జనులకు 

చూపవోయ ’అనన్ హితుడి మాటను సారథ్కం చేసిన మహనీయుడు గిడుగు. తనకోసం కాదు,  తానందరికోసం అని 

పర్కటించినవాడూ,  తర-తమ భేదాలను విడిచి నడిచినవాడూ, అపప్టి భాషావయ్వసథ్నూ నడిపించినవాడూ గిడుగు 

వేంకట రామమూరిత్.  వారి 150వ జయంతిని పురసక్రించుకొని, హైదరాబాదు విశవ్విదాయ్లయ తెలుగుశాఖ, చితక్ళ 

సాహితీ సాంసక్ృతిక సంసథ్లు 04 అకోట్బరు, 2013న ఒకరోజు సదసుస్ను నిరవ్హించాలని తలపెటాట్యి.  ఈ సదసుస్కు 

మిమమ్లిన్ సాదరంగా ఆహావ్నిసూత్, కింద సూచించిన ఏదైనా అంశంపై సదసుస్లో పతర్ సమరప్ణ చేయవలసిందిగా 

కోరుతునాన్ం.          
పతర్ సమరప్ణకు అంశాలు: 

1. తెలుగు భాషకు ‘గిడుగు’ చేసిన సేవ.  2. వాడుక భాషగా తెలుగు-‘గిడుగు’-వాయ్వహారిక భాషావాదం 

3. తెలుగు- ‘గిడుగు’కుముందూ, ఆ తరువాతా...  4. గార్ంథిక, వాయ్వహారిక భాషా వాదాలు: ‘గిడుగు’ 

5. ‘గిడుగు’ వారి బాలకవి శరణయ్ం   6. మానుయ్వల  ఆఫ  సొర లాంగేవ్జ  

7. ‘గిడుగు’- నిఘంటు నిరామ్ణం   8. ‘గిడుగు’- చరితర్ పరిశోధన 

9. సవర జానపద కథల సేకరణ- ‘గిడుగు’   10. ‘గిడుగు’ పై పాశాచ్తుయ్ల కృషి 

ఈ అంశాలకు మాతర్మే పరిమితం కాకుండా, సదసుస్ లకాష్య్నిన్ ఆవిషక్రించగలిగే అంశాలతో పతార్లను సమరిప్ంచవచుచ్.  
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ముఖయ్మైన తేదీలు: 

1. సంకిష్పిత్ (abstract) పంపడానికి చివరి తేది: 20-09-2013 

2. పూరిత్ పతర్ం పంపడానికి చివరి తేది: 30-09-2013 

3. సదసుస్ తేదీ: 04 అకోట్బరు, 2013.  
 

సంకిష్పుత్లు/పూరిత్ పతార్లు పంపడానికి సూచనలు, చిరునామా:  

1. పతర్ శీరిష్క కింద పతర్ సమరప్కుల పూరిత్ చిరునామా, ఫోను, ఇ-మెయిల చిరునామాలను రాయాలి.  

2. పతార్నికి మొదట “సంకిష్పిత్” చివర “సంపర్దించిన గర్ంథాల/ఆకరాల” వివరాలు చేరచ్డం తపప్నిసరి.  

3. పతర్ం నిడివి- రేఖాచితార్లు, పటిట్కలు. . . మొ. అనిన్టితో కలిపి ఆరు నుంచి ఎనిమిది A4 సైజు పుటలను మించరాదు.  

4. సంకిష్పిత్, పతర్ం . . . మొ. అనిన్టిని కంపూయ్టరులో టైపుచేయించి సమరిప్ంచాలి, ఫాంటు సైజు చదవడానికి 

అనుకూలంగా ఉండేటుట్ జాగర్తత్ వహించండి.  

5. సంకిష్పిత్, పతర్ం . . మొ. అనిన్టిని PDF రూపంలో పంపించడానికి ఇ-మెయిల చిరునామాలు:  
(1) pavankpammi@gmail.com, (2) bbreddy65@gmail.com 

 

ఇతర వివరాలకు సంపర్దించవలసిన చిరునామాలు: 

Dr. PAMMI PAVAN KUMAR,         Dr. BANALA BHUJANGA REDDY      Prof. S. SARATJYOTHSNA RANI 

Asst. Professor &    Asst. Professor &    Professor & Head,  

Seminar Coordinator,   Seminar Co-Coordinator,    M: 98665 92115 

 M: 99493 58500   M: 94939 76813        

Department of Telugu, University of Hyderabad, HYDERABAD – 500 046.  A.P.  India. 

 
  Dr. I. VALLI SUBBALAKSHMI, 

Chitkala Sahiti Samskitika Samstha, Hyderabad. 

pppofff 
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Programme: 
    

        

 
 
 

Department of Telugu 
University of Hyderabad 

 
In colloboration with 

  
Chitkalaa Vaahini Saahitya Saamskritika Samstha 

 
One-day National Seminar on  

Sri Gidugu Venkata Ramamurti’s Life and His Works 
(On the occasion of Sri Gidugu Venkata Ramamurti’s 150th Birth Anneversary)  

 
 

04 October, 2013. 
 
 

Venue: Auditorium, School of Humanities  
University of Hyderabad 

Andhra Pradesh 
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Inaugural Session 
04 October, 2013 

10:00am  
 

Chair:   Prof. S. Saratjyotsna Rani, 
     Head, Department of Telugu,  

Coordinator, Centre for Classical Telugu,  
University of Hyderabad. 

 
  

Chief Guest:  Prof. Elluri Sivareddy,  
     Vice Chancellor, P.S. Telugu University. 
 
  

Keynote Address: Prof. J. Pratapa Reddy, 
     Professor of Linguistics (Retd.) 
     Former Registrar, S. V. University. 
  
  
 Special Guest:  Dr. I. Vallisubbalakshmi, 
     Sub‐registrar,  
     Department of Stamps and Registration, 
     Government of Andhra Pradesh.  
 
 Theme of the‐  
 Seminar:   Dr. Pammi Pavan Kumar,  
     Asst. Professor, Dept. of Telugu, 
     Coordinator of the Seminar, Univ. of Hyd.    
 
 Vote of Thanks:  Dr. Banala Bhujanga Reddy, 
     Asst. Professor, Dept. of Telugu, 
     Co‐Coordinator of the Seminar,  

Univ. of Hyd.    
Tea Break – 11:30am.  -  11:45am. 
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Session – 1 

04 October, 2013 
11:45am.  -  01:00pm. 

 
 
Session Chair:  Prof. Tummala Ramakrishna,  
    Professor of Telugu,  

Dept. of Telugu, Univ. of Hyderabad. 
 
 
Session Convener:  Dr. Darla Venkateswara Rao,  

Asst. Professor of Telugu,  
Dept. of Telugu, Univ. of Hyderabad. 

 
 
Paper Presenters: 
 
1. Vyaavahaarika Telugu praadhanyam gurtinchina laakshnikulu 
   - Prof. R. V. R. Krishna Sastry. 
 
 
2. Memorandum on Modern Telugu – Gidugu 
   - Dr. Pillalamarri Ramulu. 
 
 
3. Gidugu Ramamurti bhaasha, Saahityam, Saamaajika Drikpatham 
   - Dr. Darla Venkateswara Rao,  
 
 
4. Aadhunika bhaashagaa Telugu – Gidugu Aaloochanalu 
   - Dr. D. Vijayalakshmi 
 

Lunch Break – 01:00pm.  -  02:00pm. 
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Session – 2 

04 October, 2013 
02:00pm.  -  04:30pm. 

 
Session Chair:  Prof. R. V. R. Krishna Sastry,  
    Professor of Telugu,  

Dept. of Telugu, Univ. of Hyderabad. 
 
Session Convener:  Dr. D. Vijayalakshmi,  

Asst. Professor of Telugu,  
Dept. of Telugu, Univ. of Hyderabad. 

 
 
Paper Presenters:   
5. Gidugu bhaasha drikpatham 
   - Dr. M. Sampatkumar 
    
6. VaaDuka bhaasha: konni vivaadaalu 
   - Prof. B. R. Bapuji 
 
7. VaaDuka bhaashagaa Telugu: Gidugu Aloocanaa sarali. 
   - Prof. G. Umamaheswara Rao 
 
8. Gidugu bhaashaa prasthaanam 
   - Dr. K. Krishnamurti 
 
9. Bhaashaa saastraveettagaa Gidugu 
   - Dr. B. Bhujanga Reddy 
 
10. Gidugu bhaashaa seeva: mana kartavyam 
   - Dr. Pammi Pavan Kumar 
 

Tea Break – 04:30pm.  -  04:45pm. 
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Valedictory Session  
04 October, 2013 

04:45pm.  -  05:30pm. 
 
 

Chair:   Prof. S. Saratjyotsna Rani, 
     Head, Department of Telugu,  

Coordinator, Centre for Classical Telugu,  
University of Hyderabad. 

 
  

Chief Guest:  Prof. K. Yadagiri, 
    Director, Telugu Academy. 
 

  
 Report on the‐  
 Seminar:   Dr. Pammi Pavan Kumar,  
     Asst. Professor, Dept. of Telugu, 
     Coordinator of the Seminar, Univ. of Hyd.    
 
 
 Vote of Thanks:  Dr. Banala Bhujanga Reddy, 
     Asst. Professor, Dept. of Telugu, 
     Co‐Coordinator of the Seminar,  

Univ. of Hyd.    
 

ffffpppp 
RSVP: 
Dr. PAMMI PAVAN KUMAR,       Dr. BANALA BHUJANGA REDDY      Prof. S. SARATJYOTHSNA RANI 
Asst. Professor &    Asst. Professor &    Professor & Head,  
Seminar Coordinator,   Seminar Co-Coordinator,    M:98665 92115 
 M: 99493 58500   M: 94939 76813        

Department of Telugu, University of Hyderabad, HYDERABAD – 500 046.  Andhra Pradesh, India. 
 

Dr. I. VALLI SUBBALAKSHMI, 

Chitkala Vahini Sahitya Samskitika Samstha, Hyderabad. 
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ముఖ్యఅతిథి ప్రసంగపాఠం 
(పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యయలయం కులపతులు ఆచార్య ఎల్లూరి శివారెడ్డిగారు సదస్సు 

ప్రారంభ సమావేశానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసి ప్రసంగంచారు. వారి ప్రసంగ పాఠానిి ఇక్కడ ఇస్సున్ిం.)  
 

‘సభాధ్యక్షులు, తెలుగుశాఖ్ అధ్యక్షులు, కో-ఆరిినేటర్  ప్రాచీన తెలుగు అధ్యయన కంద్రం,   
ఆచారయ శ్రత జ్యయత్స్ుారాణిగారికీ, కీలకోపన్యసం ఇవ్వడానికి విచ్చేసిన ఆత్మీయులు, వంక్టేశ్వర 
విశ్వవిద్యయలయం పూరవరిజిస్ట్రార్  ఆచారయ ప్రత్స్పరెడ్డగిారికీ, తెలుగు శాఖ్కు సౌజన్యనిి అందిస్సుని 
డ్డపారి్ మంట్  ఆఫ్  స్ట్రింప్సు  అండ్  రిజిస్ట్రాషన్సు  సబ రిజిస్ట్రిర్  డాక్ిర్  వ్లీ్లస్సబ్బలక్ష్మిగారికీ, ఈ సదస్సులో 
ప్రముఖ్ పాత్ర పోషిస్సుని డాక్ిర్  పమ్మీ పవ్న్స కుమార్ గారికీ, డాక్ిర్   బాణాల భుజంగ రెడ్డి గారికీ, సభలో 
ఉని ఆచారయ బేతవోలు రామబ్రహ్ీంగారికీ, ఆచారయ రామక్షషణ  గారికీ, సదస్సులో ఆసీనులైన వారందరికీ 
నమస్ట్రకరం.  

 
కంద్రీయ విశ్వవిద్యయలయానికి వ్స్ట్రు, రాష్ట్ర ప్రభుతవంనుండ్డ కంద్ర ప్రభుత్స్వనికి వ్చ్చేనటీ్ల 

ఉంట్లంది. మేమంత్స్ శ్రత  జ్యయత్స్ుారాణిగారికి గురువులని అన్ిరు. కాని, గురువులు రాష్ట్రంలో ఉంటే 
శిష్యయలు కంద్రంలో ఉన్ిరు. కాబ్ట్టి, ఎపపట్టైనన్ ఇాంంట్ట శిష్యయలు ైకొసస్ట్రు నిజైనన గురువులు  
సంతోషిస్ట్రురు.  న్కు ఇప్పపడు అాంంట్ట ఆనందమే క్లుగుతోంది. ...   

 
కంద్రీయ విశ్వవిద్యయలయంలో తెలుగుశాఖ్ పక్షాన సదస్సు జరుగుతుంటే పాల్గొనడం అనేది మా 

బాధ్యత. న్లుగు విషయాలు తెలుస్సకోవ్చ్చే. ఎందుక్ంటే, ఒక్ పరిశోధ్కుడ్డకి స్ట్రహితయంలోని అనిి 
ప్రక్రియల మీద సంపూరణ ైనన అవ్గాహ్న ఉంట్లందని చెపపలం. కాబ్ట్టి, మనకు సంబ్ంధంచని 
విషయానిి ఇతరులు చెప్పపనప్పపడు వినగలగడం అనేది ఒక్ అదషషిం. ఈ రోజు, ఇంతమంది సదస్సులో 
పాల్గొంట్లన్ిరు, మంచ్చ పత్రాలు సమరిపస్సున్ిరు అంటే తెలుస్సకోదగొ విషయాలు అనేక్ం ఉన్ియని 
అరథం. స్ట్రధారణంగా, నిండైన పరిశోధ్న పత్రాలు ఐద్యరు పేజీలకు మ్మంచవు.  ఆ ఐద్యరు పేజీల పరిశోధ్న 
పత్రం తయారు చ్చయడానికి న్లుగు నెలోీ, సంవ్తురమో పని చ్చస్ట్రుడు పరిశోధ్కుడు. కాబ్ట్టి, ఒక్ 
శాస్త్రవేతెతున్, ఒక్ స్ట్రహితయ వేతుయిన్, ఒక్ భాషావేతుయిన్, ప్రతి ఆలోచన్ కోణానికీ పని క్ల్పంచాల్. 
అాంచ్చసి రాసిన వాయస్ట్రల పరిశోధ్న్ పత్రాలు. మా శ్రత  జ్యయత్స్ుారాణిగారి ఆధ్వరయంలో నడుస్సుని 
తెలుగుశాఖ్లో మంచ్చ యువ్కులైన అధాయపకులు సముచ్చతైనన సదస్సు నిరవహిస్సున్ిరు. ఇందుకు 
వీరందరినీ అభినందిస్సున్ిను.  

http://www.languageinindia.com/


 

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 13:11 November 2013  

Chief Editor Dr. Pammi Pavan Kumar, Co-editor Dr. Banala Bhujanga Reddy and  

Honorary Editor Prof. S. Saratjyotsna Rani : Sri Gidugu Venkata Ramamurti’s Life and His Works 

(On the Occasion of Sri Gidugu Venkata Ramamurti’s 150th Birth Anniversary) 16 
 

గడుగు రామమూరిు పంతులుగారికి 150వ్ జయంతి వ్తురం పూరుయింది. 151లోకి అడుగు 
పెటి్ం. రామమూరిుగారి గురించ్చ చెపేపముందు, విద్యయరుథలకు న్ సూచన ఏమ్మటంటే, ఎంతో ఎకుకవ్గా 
రాయాలనిగానీ, ఎన్ని గ్రంథాలు రాయాలనిగానీ మీలో ఒక్ విపరీతైనన వాంఛ ఉంట్లంది.  రచనకు 
ఉండాల్ున మొదట లక్షణం ప్రామాణిక్త. అంతేకానీ, పరిమాణం కాదు. ఈ విషయానిి సద్య 
గురుుంచ్చకోమని కోరుతున్ిను.  ఒక్ ఉద్యహ్రణ చెబుత్స్ను. గడుగు రామమూరిు పంతులుగారున్ిరు; 
ఎనిి గ్రంథాలు రాస్ట్రరు?, జీవిత్స్ంతం క్షిపడ్డతే- చాాం తకుకవ్!  -మనకు నచ్చేన్ నచేక్పోయిన్-  
చ్చనియసూరి ఉన్ిడు, ఆయన ఎనిి రాస్ట్రడు?  రెండే రెండు!  ఒక్ట్ట బాలవాయక్రణం, మరొక్ట్ట 
నీతిచంద్రిక్. ఏ భాషావేతు అయిన్, మౌల్క్ంగా పరిశోధ్న చ్చసినవాడు ఎకుకవ్ రాయలడు.  కాని, ఆయన 
చ్చసిన పరిశోధ్న మాత్రం జాతికి ఒక్ దీపంాంగా, దీప సథంబ్ంాంగా నిలుస్సుంది. అాంంట్ట మహానీయుడు 
గడుగు రామమూరిు పంతులుగారు. 

గడుగు రామమూరిు పంతులుగారంటే మనకు గురొుచ్చేది వ్యవ్హారిక్ భాద్దయమం. వ్యవ్హారిక్ 
భాద్దయమం అంటే గడుగువారి పేరుతోపాట్ల గురొుచ్చే మరోపేరు గురజాడ. చ్చనియసూరి మద్రాస్స 
యూనివ్రిుటీలో ఒక్ ఆచారుయడ్డగా ఉండ్డ ఆయన స్ట్రంప్రద్యయిక్ైనన త్మవ్రాభిాంషతో, పాణినీయ పదధతిలో 
బాలవాయక్రణం రాశారు. ఆయనకు పదహారు సంవ్తురాల వ్రకు అక్షరాలు రావు. ఆయన జీవించ్చన 
కాలమే యాభైయారో, యాభైయేడో సంవ్తురాలు. ద్యంటీ్ల ఎంత నిషణ తవం వ్హించాడంటే- ఈన్డు 
మనం చ్చనియసూరిగారిని మచ్చేకోవ్ల్ున అవ్సరం లకున్ి, ఆయన మారాొనిి అనుసరించవ్ల్ున 
అవ్సరం లకున్ి- ఆయన పరిశోధ్న్ దషషిిని మాత్రం గురుుంచ్చకోవాల్. బ్హుశ్ః, భవిషయతుులో కూడా 
తెలుగులో బాలవాయక్రణంాంంట్ట గ్రంథం రాదు. చ్చనియసూరి వాయక్రణం రాసింది కవ్లం సంప్రద్యయ 
క్విత్స్వనిి నిలబెటడిానికో, పరిరక్షంచడానికో తపప, ప్రజలకు పనిొసచ్చే వాయక్రణం కాదు అనేది తరావత 
గురిుంచ్చన పెదదలోీ గడుగు రామమూరిు పంతులుగారు ఒక్రు. 

“ఆంధ్ర పండ్డత భిషకుకల భాషా భేషజం” లో మీరు తెలుస్సకోవ్లసిన అంశాలు చాాం ఉన్ియి.  
వాయవ్హారిక్ భాషే సముచ్చతైనందీ, ప్రజలకు ఉపయోగక్రంగా ఉండేదీ, పాఠయప్పసుకాలలో మనం 
వినియోగంచదగందీఅని దషఢైనన విశావసంతో ఆ వాద్యనిి గట్టిగా వినిప్పంచ్చనవారు రామమూరిు 
పంతులుగారు. ద్యనిి వ్యతిరేకించ్చనవారుకూడా చాాంమంది ఉన్ిరు.  జయంతి రామయయ పంతులుగారి 
వ్ంట్టవారు చాాంమందిఉన్ిరు.  కాని, చ్చనియసూరికూడా వ్యవ్హారిక్ భాషలోచ్చసిన ొసనిి 
రచనలున్ియి.  ఆయన భారత ఆదిపరావనిి పరిషకరించాడు- ఒక్ మ్మత్రుడ్డతో క్ల్సి.  పద్యయనికి ఎడమ 
వైప్ప రాసిన వివ్రణను వాయవ్హారిక్ భాషలో రాస్ట్రడు చ్చనియసూరి.  కాని, క్షత్రిమైననట్లవ్ంట్ట ఆ భాష 
తెలుగులో శాస్ట్రాలు... మొదలైన రచనలు ప్రచారం చ్చయడానికి పనికిరాదు- అని విశ్వవిద్యయలయ బోరాిఫ్   
సిడీస లో ఈ నిరణ యాలనిింట్టనీ ప్పనసుమీక్షంచ్చమరీ, వ్యవ్హారిక్ భాషను విశ్వవిద్యయలయంలో ప్రవేశ్ 
పెటి్లనే వాద్యనిి బ్లంగా వినిప్పంచ్చన్యన రామమూరిు పంతులుగారు. ఎవ్రెవ్రైతే గ్రంథిక్ 
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భాషావాదులుగా, గ్రంథిక్ భాషను గటి్టగా బ్లపరుస్సున్ిరో వారి రచనలో ఉనిట్లవ్ంట్ట లోపాలనిింట్టనీ 
స్ట్రక్రించ్చవారు గడుగువారు. ఎవ్రూ గ్రంథిక్భాషను వారు చెబుతునిట్లిగా, సమగ్రంగా రాయలరు అని 
ఉద్యహ్రణలను చూపేవారు. చ్చనియసూరి వాడ్డన పద్యలనే చ్చనియసూరి చెపపలదు ొసనిిస్ట్రరీు. న్వుడు, 
అనవుడు అనిమాటలకు బాలవాయక్రణంలో సమాధానం దొరక్దు. అందుక గడుగువారు వాయవ్హారిక్ 
భాషకు లక్షయ నిరేదశ్నం చ్చయడానికి ప్రయతిం చ్చశారు. సవ్ర భాషకు ఆయన చ్చసిన స్ట్రవ్ చాాంగొపపది. 
సదస్సులో పత్రసమరపణ చ్చస్సుని తకికన పండ్డతులు ఆ విషయాలు చెబుత్స్రు. ... 

వాయవ్హారిక్ భాషకు లక్షణం చెప్పపనవాడు గడుగు రామమూరిు పంతులుగారు. ద్యనికి లక్షాయనిి 
నిరిీంచ్చనవాడు గురజాడ వంక్ట అపాపరావుగారు. క్న్యశులకం గాని, లకుంటే గురజాడ రచనలను  
మొతుంగా గమనించండ్డ.  రామమూరిుగారు ఏ లక్షణాలైతే చెపాపడో, ఆ లక్షణాలనీి పాట్టసూు, వాయవ్హారిక్ 
భాషలో జీవ్క్ళ ఉంట్లందని నిరూప్పంచాడు గురజాడ అపాపరావు. కాబ్ట్టి, ఒక్రు లక్షణం చెబితే, 
ఇంొసక్రు లక్షాయనిి సంతరించారు. అాంంట్ట వాళ్ళు మనకు పూరవం ఉన్ిరు కాబ్ట్ట,ి  మనది ఈరోజు 
ఒక్ ప్రామాణిక్ భాష అంట్లన్ిం. లక్పోతే, ఏమయేయదో తెల్యదు. 

ఇప్పపడు ఆంధ్రదేశ్ం రెండుగా చీల్పోయింది. మనకం అభయంతరం లదు. కానీ భాషా 
విషయంలో, స్ట్రహితయ విషయంలో మాత్రం ఈ భాష అనేది ఒక్ చెరుకుగడ. ద్యనిి నిటినిలువున్ 
చీలేండ్డ, అడింగా చీలేండ్డ అది మధురంగానే ఉంట్లంది. కాబ్ట్టి స్ట్రహిత్మ వేతులైనన మనమేమీ 
బాధ్పడవ్ల్ున అవ్సరంలదు. ఇది గటిని వాళుకు- వాళ్ళుషిం,  వాళునెంతైన్ బాధ్పడనివ్వండ్డ, లద్య 
ఎంతైన్ సంతోషించనివ్వండ్డ.  

ఈన్డు ఇంగ్లీష్యనే స్ట్రిండరి్ ాంంగ్వవజ్ అంట్లన్ిం. నిజానికి, పర్ ఫెక్టి  స్ట్రిండరి్  ాంంగ్వవజ్  అనిది  
లదు. అంటే;  నూట్టకి నూరు శాతం  ప్రామాణిక్భాష అనిప్పంచ్చకోదగన భాష లదు.  నిని మొని గోపల్ల ీ
అనే నవ్ల రాశాడు తమ్మళన్డులో ఉంట్లని రాజన్రాయణ అనే ఒక్ తెలుగాయన.  ఈయన ఆరేడు 
వ్ందలసంవ్తురాల క్రితం దక్షణాదికి వళ్ళున వాళుద్యవరా తమ్మళం నేరుేకున్ిడు. తమ్మళంలో రచనలు 
చ్చశాడు. కంద్ర స్ట్రహితయ అకాడమ్మ అవారిు కూడా పొంద్యడు. కాని ఆయన గోపల్లీ నవ్లలో చ్చత్రించ్చన 
వాత్స్వ్రణం అంత్స్ తెలుగు వాత్స్వ్రణమే. ద్యనిి, జంధాయల న్రాయణ రెడి్డ తెలుగులోకి 
అనువ్దించారు. అది ఎక్కడో రెండు మూడు చోటీ ఆవిషకరణ పొందింది. ఆ ప్పసుక్ం చదివితే మనకు 
ఆశ్ేరయం వేస్సుంది. ఆరేడు వ్ందలు అంటే,  ఇంచ్చమ్మంచ్చ బ్హుమనీ స్సాంునుల కాాంనికి ొసంచెం 
ముందుగా ఇక్కడ్డ నుంచ్చ వ్లసవళ్ళున వారు, తమ్మళదేశ్ంలో ఉంటూ, ఇంచ్చమ్మంచ్చగా తమ్మళ్ళలై పోయిన 
తెలుగువారిగా ఉంటూనే, తమ మాండల్క్ పద్యలను ఎాం పరిరక్షంచ్చకున్ిరనేది మనకు ఆ రచనలో 
తెలుస్సుంది. ... 

ఈ రోజు  ఒక్ ఉదయమం మొదలైంది. మాండల్క్ంలో రచనలు చ్చయాల్ అని. - మాండల్క్ంలో 
రచనలు చ్చయడం తపేపమీ కాదు. ఉద్యహ్రణికి, విశాఖ్పటింనుంచ్చ ఒక్ వ్యకిుని త్మస్సొసద్యదం. ఒక్ 
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మహ్బూబ నగర్  వాసిని త్మస్సొసద్యదం.  ఇదదరిని కూరోేబెడద్యం. వాళ్ళుదదరిని మాటీ్డుకోమంద్యం. 
వాళ్ళుదదరికి ఒక్రి మాటలు మరొక్రికి అరథం కావు. అరథమయేయ పరిసిథతి ఉండదు. ఎందుక్ంటే కవ్లం 
మాండల్క్ భేదంవ్లీ. మాండల్కాలు అనేవి సజీవ్ైననవి. ద్యనిని ఎవ్రూ కాదనలరు. కాని, కవ్లం 
మాండాల్కాలి నముీకుంటే భాష విసుషతి పొందదు. కాబ్ట్టి, క్థలు, నవ్లలు ఎవ్రైన్ మాండల్క్ంలో 
రాసిన్, మనకమీ అభయంతరం లదు. అది వారి ఇషిం. అాం రాయడానికి అవ్కాశ్ం ఉంది. కాని, ఒక్ 
వాయసం గానీ, పరిశోధ్న గ్రంథంగానీ దేశ్మంతట్ ఉనిట్లవ్ంట్ట తెలుగు స్ట్రహితయ వేతులంత్స్, తెలుగు 
స్ట్రహితయ అభిాంష్యలంత్స్ అరథం చ్చస్సకోవాలంటే-  ప్రామాణిక్ భాష కావాల్. 

తెలుగులో ప్రామాణిక్ భాష గురించ్చ చాాం మంచ్చ వాయస్ట్రలు రాశారు, విషయాలు చెపాపరు. 
అయిన్, ఈ మాండల్క్ భేద్యలవ్లీ తెలుగులో ప్రామాణిక్ భాషను నిరిీంచడం అనిది ఇంచ్చమ్మంచ్చగా 
అస్ట్రధ్యైనన పరిసిథతి.  ఇప్పపడు మాత్రం మరీ క్షిం.  ఎందుక్ంటే  ఇప్పపడు రెండు భాగాలుగా 
చీల్పోయినం కాబ్ట్టి.  నేను తెలంగాణ వాణిణ  కాబ్ట్ట,ి  ‘వ్చ్చేండు’ అంట్ను. ఒక్ మ్మత్రుడున్ిడు 
‘వ్చాేడు’ అంట్డు.  ఏది ప్రామాణిక్ం? అంటె- తెగదు.  కాబ్ట్ట,ి ద్యని జ్యల్క వళుకుండా ఉండడం 
మంచ్చది. ... గాయాలనిి మాయైన, వీళు మీద వాళ్ళు, వాళు మీద వీళ్ళు సగౌరవ్ంగాఉని రోజులోీ మన 
తెలుగు భాషంత్స్ ఒక్ట్ట, మన తెలుగు వాళుంత్స్ ఒక్ట్ట అని నమీక్ం క్ల్గన రోజులోీ మళ్ళు ప్రామాణిక్ 
భాషకైనన్ అవ్కాశ్ం ఉంట్లందేమోకాని ఇప్పపడైతే  ఆ అవ్కాశ్ం లదు.  

ఈ సందరభంగా గడుగు రామమూరిుపేరు మీదుగా సీరించ్చకోదగంది ఏమ్మటంటే- వారి శాస్త్ర 
దషషిి.  సైనుు చదువుకునివాళుకి భాషమీద దషషిివేరే ఉంట్లంది.  ఒక్ విషయానిి ఎన్లసిస చ్చస్ట్రటప్పపడు 
మాత్రం, ఎక్టుపరమంట్, అబ్జరేవషన్స, ఇంప్రషన్సు- అనిరాస్ట్రుం. అది ఏదన్ిసరే- ఆధారంలంది సైన్సు 
చదువుకునివాళ్ళు ఫల్త్స్ంశాలు చెపాపలంటే ొసంచెం జంకుత్స్రు. తెలుగు చదువుకున్ి అదే పదధతిలో 
వళ్ళులని మనకు నేరిపనవారు గడుగువారు. 

పరిశోధ్న విషయంలో మనం ొసందరు మహానుభావుల్ి సీరించ్చకోవాల్. ఒక్ వేటూరి 
ప్రభాక్రశాస్త్రిగారు, ఒక్ గడుగు రామమూరిుగారు, ఒక్ గురజాడ అపాపరావుగారు, ఒక్ మలీంపల్ ీ
సోమరశేఖ్రశ్రీగారు మొదలైనవారు అరొసర సౌక్రాయలతో, వ్నరులతో మనకు జాానభాండాగారాలను 
అందించారు. ఒక్ ఆయన అన్ిడు; వేటూరి ప్రభాక్రశాసిుగారు, మలీంపల్ీ సోమశేఖ్రశ్రీగారు 
మద్రాస్స రోడీమీద తిరుగుతుంటే, రోడుీ అరిగాయి కాని, వారి కాళ్ళు అరగలదు- అని.  అంతగా 
శ్రమ్మంచ్చవారు న్ట్ట పండ్డతులు.   ొసమీరాజు లక్షణరావుగారున్ిరు.  ఎంత పట్లిదలండ్డ ఆయనకు?! 
యజాం అని అంశ్ం గురించ్చ విజాాన సరవసవం కోసం ఒక్ వాయసం రాయడానికి ఆయన మూడేళ్ళు 
శ్రమ్మంచారు.  అదీ పరిశోధ్న అంటే!. ...  

ఈమధ్య వలువ్డుతుని ఎం.ఫిల్, ప్పహెచ్. డ్డ. థీసెసల శీరిిక్లుచూస్ట్రు , న్కు బాధ్క్లుగుతోంది. 
... విద్యయరుథలకు ఈరోజు అవ్కాశాలు ప్పషకలంగా ఉన్ియి, లైబ్రరీస ఉన్ియి, ాంయప్సట్ప్సలున్ియి, 
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క్ంపూయటర్లున్ియి. మీరు ఒక్స్ట్రరి 20వ్ శ్త్స్బ్దంలో క్షషిచ్చసిన తొల్తరం భాషావేతులను,  
స్ట్రహితయవేతులను  చూడండ్డ.  ఎవ్రిైనన్ ఇనిి సౌక్రాయలున్ియా? లవు. ఆ సౌక్రాయలు మనకు 
అందుబాట్లలో ఉనిప్పడు, మనం వినియోగంచ్చకోవాల్.  ఆ సౌక్రాయలని మనం ఎాం 
వినియోగంచ్చకోవాలో అధాయపకులు మనకు నేరాపల్. ఈ అధాయపకులను ఎాంత్మరిేదిద్యదలో ప్రభుతవంవాళ్ళు 
గమనించాల్. తగన సౌక్రాయలను సమకూరేేది ప్రభుతవం బాధ్యతైతే, విద్యయరుథలను ప్రేరేప్పంచ్చ, వాళులో 
నూతన్నతేుజాలను క్ల్పంచ్చ సూూరిుద్యయక్ైనన పరిశోధ్న చ్చయించడం అధాయపకుల బాధ్యత. 
మీఅదషషింవ్లీ, మీ కంద్రీయ విశ్వవిద్యయలయంలో అాంంట్ట మంచ్చ పరిశోధ్క్ అధాయపక్ మ్మత్రులున్ిరు. 
చాాం సంతోషం. ... 

 పరిశోధ్నలకోసం వ్స్సుని ఈ తరం విద్యయరుథలు ప్రాచీన స్ట్రహితయం వైప్ప వళుడం లదు. ప్రాచీన 
స్ట్రహితయం వైప్ప వళ్ళతే, ఆధునిక్ స్ట్రహిత్స్యనికి వల్ అవుత్స్మని ఎవ్రూ అనుకోనవ్సరంలదు. ఒక్ 
ఆచారుయడు, భాషాశాస్త్రవేతు ఒక్స్ట్రరి ఒక్ సమావేశ్ంలో న్తో – “ప్రాచీన స్ట్రహితయం మీద 
అభిమానముని వారికి ఆధునిక్ స్ట్రహితయం గురించ్చ ఏం తెలుస్సుంది అని!”.  “అసలు ఆధునిక్ స్ట్రహితయం 
మీద అభిమానంఉంటే ప్రాచీన స్ట్రహితయం ఏం తెలుస్సుంది”?-  అని ఇంొసక్ డెవ్డని ప్రశిిస్ట్రు? కాబ్ట్టి; 
మీకుని అవ్కాశాలోీ ప్రాచీనంలదు, ఆధునిక్ంలదు, అంత్స్ ఒక్టే!.  రెంట్టకీ సమ ప్రాధానయం 
ఇవావల్ుందే! కాని, ఆధునిక్ స్ట్రహితయం గురించ్చ పరిశోధ్న చ్చయాలంటేమాత్రం  సంప్రద్యయ స్ట్రహితయ 
పరిజాానం చాాం అవ్సరం. 

న్రాయణరెడ్డగిారు ఒక్స్ట్రరి చెపపగా విన్ిను- “నేను ప్రబ్ంథాలను విశ్వవిద్యయలయాలోీ పాఠం 
చెపపకుండా ఉంటే సినిమా గ్లత్స్లోీ ఇంత మంచ్చ భాష వాడేవాణిణ  కాదు.”అని.  కాబ్ట్టి, ఆధునిక్ 
స్ట్రహిత్స్యనిి మనం కోరుకుంద్యం, ఆ అత్స్యధునిక్ విధాన్లి పాట్టద్యదం, కాని, సంప్రద్యయానిి 
గౌరవిద్యదం. సంప్రద్యయం తల్ీ ాంంట్టది. ఆధునిక్ స్ట్రహితయం భారయ ాంంట్టది. భారయతో కాప్పరం 
చ్చస్సున్ింక్ద్యని, తల్ీని వ్షద్యధశ్రమంలో చ్చరిపస్ట్రుమా? అవ్సరంలదు. తల్ీని గౌరవిసూు భారయతో హాయిగా 
కాప్పరం చెయయవ్చ్చే. కాబ్ట్టి, విద్యయరిథ మ్మత్రుాంరా! ఆధునిక్ జీవితం తెల్యాలంటే, అరథంకావాలంటే, 
ఆధునిక్ స్ట్రహితయం చదవాల్. ఆధునిక్ జీవిత్స్నిి జీవిస్ట్రునే, ఆధునిక్ స్ట్రహిత్స్యనిి కూడా బాగా 
అనుభవ్ంలోకి తెచ్చేకోవ్చ్చే. కాని, సంప్రద్యయానిి పదిస్ట్రరీు గౌరవించండ్డ. నేను ఇంటరూవయలు 
చ్చయడానికి వళ్ళునప్పపడాీం, ఒక్ పదయం చెపపమని అడ్డగ్వవాణిణ .  ొసందరు బాగా చెపేపవారు. వేమనపదయంలో 
మూడవ్పాదం మరిేపోయిన వాళ్ళున్ిరు. -న్లొవ్పాదం మరిేపోలరుల్లండ్డ-. ఎందుక్ంటే అది 
అందరికి తెలుస్స కాబ్ట్టి. ... బాధాక్రైనన్, ఇట్లవ్ంట్ట విషయాలను మళ్ళు మళ్ళు చెబుత్స్ం- 
ఎందుక్ంటే, అధాయపకులుగా మేం మీ హిత్స్నిి కోరుత్స్ం, మీశ్రేయస్సును కోరుత్స్ం- కాబ్ట్టి, ఆ బాధ్ 
ఉంట్లంది. 
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గడుగు రామమూరిు పంతులుగారిని గురించ్చన వివ్రాలు, విశేషాలు అనేక్ం మీరు ఈ సదస్సులో 
తెలుస్సకోబోతున్ిరు.  శ్రదధగా గ్రహించ్చ, వాట్టని అసిుగతం చ్చస్సకోమని కోరుతున్ిను. గడుగువారి 
ఆశ్యాలను అసిుగతం చ్చస్సకుంటే బ్హుశ్ః, మీలోనుంచ్చ  పది, ఇరవైమంది ప్రామాణిక్ పరిశోధ్కులు, -
రామూీరిు పంతులుగారిని మ్మంచ్చనవాళ్ళు తయారవుత్స్రని ఆశిస్సున్ిను. ... న్కు ఈ అవ్కాశ్మ్మచ్చేన 
మీ అందరికి మరోస్ట్రరి ధ్నయవాద్యలు తెలుప్పకుంట్లన్ిను.  -సెలవు’. 
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కీలకోపన్యసపాఠం 
(శ్రీ వేంక్టేశ్వర విశ్వవిద్యయలయం పూరావచారుయలు,  రిజిషాార్ , తెలుగు అకాడమ్మ పూరవ డైరెక్ిర్           

ఆచార్య జె. ప్రతాపరెడ్డి  సదస్సు ప్రారంభసమావేశానికి విచ్చేసి కీలకోపన్యసం ఇచాేరు. ఆ ఉపన్యస 
పాఠానిి ఇక్కడ ఇస్సున్ిం.) 
 

‘తెలుగుశాఖ్, హైదరాబాదు విశ్వవిద్యయలయం, చ్చతకళ్ళవాహిని స్ట్రహితయ స్ట్రంసకషతిక్ సంసథలు 
సంయుక్ు ఆధ్వరయవంలో నిరవహిస్సుని గడుగు వేంక్టరామమూరిుగారి 150వ్ జయంతి సదస్సుకు ననుి 
ఆహావనించ్చన సోదరి, సభాదయక్షులు ఆచారయ శ్రత జ్యయత్స్ుారాణిగారికి, చ్చరకాల మ్మత్రులు, సోదర 
సమానులు, తెలుగు విశ్వవిద్యయలయం ఉపాధ్యక్షులు ఆచారయ ఎల్లీరి శివారెడ్డిగారికి, ఈ సదస్సు 
నిరవహ్ణకు ఆరిథక్ంగా సహాయానిందిస్సుని డాక్ిర్  వ్లీ్లస్సబ్బలక్ష్మిగారికీ, చ్చరంజీవులు డాక్ిర్  
పవ్న్స కుమార్ కు, డాక్ిర్  బాణాల భుజంగరెడ్డిగారికీ, న్ మొదట్టతరం శిష్యయడు ఆచారయ రామక్షషణ గారికి, 
తెలుగు అధ్యయన శాఖ్లోఉని ఇతర అధాయపకులకు, విద్యయరిథనీ విద్యయరుథలకు అందరికీ న్ నమస్ట్రకరాలు. 
...  

గడుగు-గురజాడల ప్రస్ట్రువ్న లకుండా, ఆధునిక్ తెలుగు భాష, స్ట్రహిత్స్యలను గురించ్చ మనం 
మాటీ్డుకోలం! భాషలో మారుప వ్చ్చేనప్పపడాీం గురజాడ ద్యనికి అనుగుణంగా ఆ భాషలో కావాయలను, 
గ్వయాలను, న్టకాలను రాయట్నికి ప్రయతిం చ్చస్ట్రడు. ఆయన మహానుభావు డెందుకు అయాయడంటే, 
మనకు భాష వాడక్ంలో ఒక్ ద్యరిని చూప్పంచాడు. ఆన్డు అనేక్ మంది వాడుక్ భాషకు వ్యతిరేక్ంగా 
పనిచ్చసినవారు ఉన్ిరు క్నుక్, గురజాడకు అంతగా గురిుంప్ప రాలదు. వాయవ్హారిక్ భాషను సూకలో ీ
ప్రవేశ్పెటి్లని గడుగు, గురజాడవ్ంట్టవారు అపపట్ట ప్రభుత్స్వనిి వేడుకుంటే జయంతి రామయయ పంతులు 
ాంంట్టవారు వ్యతిరేకించారు. కావ్య భాష తపప వాడుక్ భాష వాడట్నికి వీలీదు అనింత స్ట్రథయిలో 
ఉద్రిక్ుత వాత్స్వ్రణానిి క్ల్పంచారు. ఈ వాత్స్వ్రణానికి ఎదురు నిల్చ్చ గడుగు, గురజాడలు వాడుక్ 
భాద్దయమానిి నడ్డపారు. అందుకు వీరిరువురిని నరన్రాయణుాీంగానూ, ననియభట్లి-న్రాయణ 
భట్లిాీంగానూ  పోల్ేనవారు ఆ రోజులోీ చాాం మంది ఉన్ిరు.   

 
వాడుక్ భాష అంటే ఏమ్మట్ట? ద్యని భితిుక్ ఏమ్మట్ట? తెలుగు భాషను మాటీ్డే సమాజానిి తెలుగు 

భాషా సమాజం అనీ, ఆ వ్యవ్హ్రులను తెలుగు ప్రజలని మనమంట్లంట్ం. 2000 సంవ్తురాల క్రితం 
తెలుగు భాష ద్రవ్సిథతిలో ఉందని చెబుతుంట్రు మన భాషా శాస్త్రవేతులు. స్ట్రహితయమని ఒక్ద్యనీి, 
భాషాశాస్త్రమని ఒక్ద్యనిి ప్పల్చారు. అసలు శాస్త్రం అంటే ఏమ్మట్ట? ఉని విషయాలను గమనించ్చ, 
వాట్టననిింట్టని నిరూపణ యోగయైనన అంశాలుగా తరచగా వ్చ్చేన ఫల్త్స్ంశాలను సిద్యధంతంగా 
ప్రతిపాదించట్నిి శాస్త్రం అంట్రు. శాస్త్రం కవ్లం రుజువులు ఉని విషయాలను మాత్రమే 
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అంగ్లక్రిస్సుంది. గడుగు ఇట్లవ్ంట్ట పరిశోధ్న చ్చశారు. అది మొతుం తెలుగు భాషాశాస్ట్రానికి 
సంబ్ంధంచ్చనది. ఇప్పపడు మనం Discriptive Grammer అని మాటీ్డుతున్ిం గానీ, ఆ రోజులోీనే 
ఆయన సవ్ర భాషకు Discriptive Grammerరాస్ట్రడు.  నేను కూడా రాయలసీమ ప్రాంతంలో ఉని 
ఆరెమరాఠి భాషకు వ్రణ న్తీక్ వాయక్రణం రాస్ట్రను. రాయలసీమ మరాఠి భాషకు, స్ట్రధారణ మరాఠి 
భాషకు మధ్య ఉని మారుపల్ి గురిుంచాను. గ్రియర్ సన్స - Linguistic Survey of India కూరుప 
పనినికూడా  సీవక్రించ్చ సవ్ర భాషకు వాయక్రణానిి రాస్ట్రడు. ఇది శాస్త్రీయంగా ఉందని విదేశీ 
పండ్డతులుకూడా మచ్చేొసన్ిరు. 

 
2000 సంవ్తురాలన్ట్ట తెలుగు భాష ద్రవ్సిథతిలో ఉండట్నికి గల కారణాలవి? ఆన్డు 

వాడుక్ భాష లద్య అనే ప్రశ్ిల్ి మనం వేస్సకుంటే, - విష్యణ కుండ్డనులు,  శాలంకాయనులు మొదలైన 
వారు సంసకషత్స్నిి పోషించారు. క్నుక్ పాలకులచ్చత పోషింపబ్డుతుని భాషక మనిన ఉంట్లంది. 
మొదట క్లమళు శాసనం ద్యవరానే మనకు తెలుగు క్నిప్పంచ్చంది. ఈ మధ్యలో ల్ఖితైనన ఆధారాలు 
లక్పోవ్డం వ్లీ కావాయలు ఉన్ియో లవో? సపషింగా చెపపలం. ఆ శాసన్లోీని భాషను ొసదిదగా మారుపలు 
చ్చస్ట్రు ఈన్ట్ట తెలుగుకు దగొరగా క్నిప్పస్సుంది. ఆ తరువాతి కాలంలోని భూస్ట్రవమయ వ్యవ్సథను దషషిిలో 
పెట్లిొసని వారికి అనుకూలైనన అభిరుచ్చల్ి, ఆలోచనల్ి, వ్రణ  వ్యవ్సథను తమ తమ  కావాయలలో 
పొందుపరిచారు క్వులు. అంతే కాకుండా, ఆ కాలంన్ట్ట బౌదధ, జైన మత్స్లు ప్రజల్ి ప్రభావితం చ్చసూు 
చాాం ఉనిత స్ట్రథనంలో ఉన్ియి.  

 
మనకు పక్కన క్నిడ దేశ్ంలో కూడా న్డు జైనం విపరీతంగా వాయప్పులో ఉంది. క్నుక్ వైదిక్ 

మత్స్నిి ప్పనరుదిధరించట్నికి ననియ తెలుగులో మహాకావ్యం రాస్ట్రడు. అపపట్ట వ్రకు ఉని సంసకషత 
ప్రభావానిి ొసంత తగొంచాడు.  ప్రజలకుఅందుబాట్లలో లని విషయం గురిుంప్ప పొందదు క్నుక్ 
తెలుగులో రాస్ట్రడు. మరి తెలుగులో రాస్ట్రడు క్ద్య సమస్ట్రయమ్మట్ట? ననియ ఆకావ్యంలో ఉనిత వ్రాొలకు 
సంబ్ంధంచ్చన సంసకషత స్ట్రహితయం నుంచ్చ ొసంచెం మలుప్ప త్మస్సొసచాేడు. ొసతు రూప్ప రేఖ్లను 
త్మస్సొసచాేడు.     

 
తెలుగును వాడుక్ భాషగా కావాయలోీకి ఎవ్రెవ్రు త్మస్సొసచాేరని చారిత్రక్ంగా ఒక్స్ట్రరి చూస్ట్రు, 

శైవ్క్వులు క్నిప్పస్ట్రురు.  శైవ్ మత ప్రభావ్ం వ్లీ, స్ట్రమానయ ప్రజానికానికి దగొరగా వళ్ళుల్ కాబ్ట్ట ి
పాలుకరుకిాంంట్ట వారు దివపదలోీ ఆ కాలం న్ట్ట వాడుక్ భాషను రాస్ట్రరు. ఈన్డు మనకు అది కావ్య 
భాషాం క్నిప్పంచవ్చ్చే గానీ, ఆ కాలం న్ట్టకి అది వాడుక్ భాషే! అదే విధ్ంగా శైవ్క్వుల తరావత తిక్కన 
తన నుడ్డకారంతో  మాండల్క్ వాక్య సవభావానిి తన రచనలోీకి త్మస్సొసచాేడు. తిక్కన మీద అపారైనన 
క్షషి చ్చసిన ఆచారయ ఎల్లీరి శివారెడ్డిగారు ఇక్కడ ఉండగా నేను తిక్కన గురించ్చ మాటీ్డమంటే 
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హ్నుమంతుని ముందు కుప్పపగంతులు వేసినట్లిగుంట్లంది.  తిక్కన ఆన్ట్ట నెల్లీరి మాండల్కానిి తన 
కావ్యంలో గ్రహించాడు కాని, ఆ తరువాతి క్వులక్ది అనుసరణీయం కాలదు. క్రణ  పరవంలో 
దుశాాసనుడ్డకి, భీమునికి యుదధం జరిగనప్పడు 'పసరమా' అనే మాటను ప్రయోగంచాడు తిక్కన. 
దుశాాసనుణిణ  చంప్పన్ తరువాత భీమస్ట్రనుడు "ప్రైవ్డ్డ పోయెగాన్స దషతరాషా్యడు .......” అనే పదయంలో 
‘ప్రైవ్డ్డ’ అనే మాటను ప్రయోగంచాడు. ఇది నేట్టకి నెల్లీరు మాండల్క్ంలో వాడుక్లో ఉంది. క్నుక్ ఏ 
కాలంన్ట్ట క్వి అయిన్ తన సమకాల్లన సమాజప్ప వాడుక్ భాష నుండ్డ తప్పపంచ్చకోలడు.  

 
శ్రీన్థుడు “రసికుడు పోవ్డు పాంిడు... ఎసంగగా రంభయైన నూల వ్డుకున్స” అన్ిడు. 

అదేవిధ్ంగా “ఓయమాీ నీ కుమారుడు మా యిండీను ... పోయెద మచేట్ట ైననను” - అంటూ చ్చని చ్చని 
మాటల్ి పోతన వాడాడు. అాంగ్వ అనిమయయ “చక్కని తల్ీకి చాంగు భళ్ళ! నీ చక్కని మోముకు చాంగు 
భళ్ళ!” అంటూ కీరున్లప్పంచాడు. ‘చాంగుభళ్ళ’ మనకు మహారాష్ట్ర నుంచ్చ వ్చ్చేన పదం. ఇట్లవ్ంట్ట 
సమకాల్లన వాడుక్ భాషనే తన 32,000 సంకీరునలో ీ ప్రయోగంచాడు క్నుక్నే, ఆన్డు అనిమయయకు 
సరైన గురిుంప్ప రాలదు. పరిశోధ్ి పేరుతో మద్రాస్సలో కాళురిగ్వట్ల ి తిరిగన వేటూరి ప్రభాక్ర శాస్త్రి 
వలుగులోకి తెచ్చేంత వ్రకు, మన క్రీ! అనిమయయ బ్యటకు రాలదు.  “చందమామ రావ!  జాబిల్ ీ
రావ! ” అంటూ మనన్నళులో న్నుతున్ి, మనకు ఆ గ్వయానిి అనిమయేయ రాస్ట్రడని విషయం 
తెల్యదు. అనిమయయ స్ట్రహితయ సషజనంత్స్ మాండల్క్ంలోనే స్ట్రగందని సభాముఖ్ంగా మీకు 
తెల్యజేస్సున్ిను. వేమన గురించ్చ ప్రతయక్షంగా నేను చెపాపల్ున పనిలదు. మీరందరూ ఆయననూ 
చదువుకున్ిరు. ఆయన అచేైనన తెలుగు క్వే గానీ, అచే తెలుగు క్వి కాదు. సంసకషత పద్యలకు 
తెలుగులో సమాన్రథకాలు లక్పోయిన్, వాట్టకి క్చ్చేతంగా తెలుగు పద్యలను సషషిించాలనే ఉదేదశ్యంలో 
తెలుగును ొసతుగా ప్పటి్టంచ్చన వాడు కాదు వేమన. న్ట్ట ప్రజల వాడుక్లో ఉని పద్యలను గ్రహించాడు. 
పదయలలీతూ పోయాడు.  
          

ఒక్ పద్యనికి సంబ్ంధంచ్చన అరథం విషయంలో, ఎక్కడైతే, ఒక్ ప్రాంతంవారికి, ఇంకో 
ప్రాంతంవారికి Mutual Intelligibility ఉండదో, ద్యనిి మాండల్క్ం అంట్ం. ఇది మీ అందరికి 
తెలుస్స. వివిధ్ ప్రాంత్స్ల మధ్య రాక్పోక్లు లక్పోవ్డం వ్లీ, ఒక్ ప్రాంతం భాషలో మారుపలు ఇంకో 
ప్రాంత్స్నికి అరథం కాక్పోయేది. తెలంగాణ ప్రాంతం ముసిీం పాలనలో ఉండటం, రాయలసీమ పాల్లగాళు 
పాలనలో ఉండటం భాషలో వ్చ్చే మారుపలు పరసపరం ఇరువురికి తెల్స్ట్ర అవ్కాశ్ం లదు.  

 
నేను 20 సంవ్తురాల క్రితంహైదరాబాదుకు వ్చ్చేనప్పడు అడ్రస తెల్యక్  ఒక్రిని  అడ్డగాను 

ఆయన షీడీల మీద పో అన్ిడు. ఆ పదం న్కు అరథం కాలదు మరొక్ వ్యకిుని 'షీడీలు' అంటే ఏమ్మటని 
అడ్డగాను. పక్కన  మటీను చూప్పసూు, పక్కనే 'షీడీలు' ఉన్ియన్ిడు. అంతమాత్రాన అవ్గాహ్న 
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క్షమతవం పోయినటి్లకాదు. శ్రీక్షషణ దేవ్రాయలకాలంలో తంజావూర్ వళ్ళీ సిథరపడ్డన తెలుగువారి భాషను 
పరిశోధంచాలని, నేను Linguistic Minorities in Other States అనే ప్రాజెకుిను తెలుగు 
అకాడమీలో ఉండగా చ్చస్ట్ర ప్రయతిం చ్చస్ట్రను. స్ట్రలం, మదురై ప్రాంత్స్లోీని తెలుగు భాషలోని ప్రతేయక్తల్ి, 
వాడుక్లో నేట్టకీ నిల్చ్చఉని ప్రాచీన తెలుగు రూపాలను వల్కి త్మయాలనుకున్ిను.  నేను ఒక్ విషయం 
చెపపట్నికి బాధ్పడుతున్ిను. నేట్ట యువ్కులోీ నిబ్దధత  పోయింది. మొకుకబ్డ్డగా ఫీలుివ్రుకకోసం వళ్ళు 
తెచ్చే సమాచారంతో ఏం విలవ్లను “రికారిు” చ్చయగలం?  నేను ప్రాజెకు ిప్రారంభించ్చ 5 సంవ్తురాలు 
ఐంది. ఇపపట్టకి మూడులక్షల రూపాయాలు ఖ్రేయాయయి.  పని ఏ మాత్రమూ జరగలదు. తంజావూరు 
తెలుగువారు మనతో మాటీ్డాలంటే, చాాం నూయనతగా భావిస్ట్రురు. ఎందుక్ంటే, వారికీ మనకూ 10% 
కూడా Mutual Intelligibility లదు. న్ ఫ్రండ్ను 'ఏమయాయ కాఫీ ొసస్ట్రువా?' అని అడ్డగతే 'స్ట్రప్ప 
లదు' అని అన్ిడు. 'స్ట్రప్ప' అనే మాట న్కు అరథం కాలదు. చ్చవ్రకు అరథైననదేంటంటే 'స్ట్రప్ప' అనే 
మాటకు మన దగొర వ్యసు ప్రయోగం లదు. సమసు ప్రయోగంగానే అంటే 'చాాం స్ట్రప్ప, ొసంచెం స్ట్రప్ప' అనే 
వాడత్స్ం. అంటే ఒక్ ప్రాచీన రూపం మధురై దగొరలోని రాచ(జ)పాల్లంలో ప్రయోగంలో ఉంది. 
అందుక్నే మాతషభాషను మరువ్లం. మాటీ్డే భాష ఒక్ట్ట, నేరుేకునే, చదువుకునే భాష ఇంొసక్ట్ట 
ఉండట్నిి 'Linguistics'లో  Diaglossia అంట్రు. ఈ న్లుగు ప్రాంత్స్లోీ రాక్పోక్లు 
పెరిగపోయిన తరావత విదయ అందరికి అందుబాట్లలోకి వ్చ్చేన తరావత ఒక్ రక్ైనన ప్రామాణిక్ భాష 
ప్రజల అందరికి వ్చ్చేస్సుంది. నేడు అందరూ ప్రామాణిక్ భాషలోనే మాటీ్డట్నికి ప్రయతిం చ్చస్ట్రురు. 
ఎవ్రూ బ్యట స్ట్రిజి మీద 'వ్చ్చేండ్రు, పోయిండ్రు, వ్చ్చేన్డు, పోయిన్డు' అని అనరు.  

 
వాడుక్భాషను గురించ్చ మాటీ్డేటప్పపడు గానీ, ఆలోచన చ్చస్ట్రటప్పపడు గానీ ఇంగ్లీష్లో గానీ, 

గ్రంథిక్ంలో గానీ ఆలోచ్చంచరు. కవ్లం వాడుక్ భాషలోనే ఆలోచ్చస్ట్రురు. ఇట్లవ్ంట్ట ద్యరానికుడు క్నుక్నే 
గడుగువారు ఆరోజులోీనే వాడుక్భాషకోసం పోరాడారు. 1913లో 'A Memorandum on Modern 
Telugu'ను గడుగు, 'The Minite of Descent' ను గురజాడ వారు ప్రభుత్స్వనికి సమరిపంచారు.    
ఏ భాషలో మాటీ్డుతున్ిమో అదే భాష విద్యయ బోధ్నలో ఉండాల్. ప్రభుతవం కానీ, ఉతుర ప్రతుయతురాలు 
కానీ, గెజిట్ ని కానీ, విదయ, ఆరోగయం... తదితర విషయాలకు సంబ్ంధంచ్చనవి కూడా వాడుక్ భాషలోనే 
ఉండాలనేది ఆ రెండు రచనల స్ట్రరాంశ్ం.  

 
మనం ఇనిి సంవ్తురాల  తరువాత ఏరాపట్ల చ్చస్సకుని 'అధకార భాషా సంఘం' ఏయే పనులు 

చ్చయాలో ఆన్డే చెప్పపనవాడు గడుగు. భాషాసంఘం స్ట్రథపన ఉదేదశ్ంమీద నిరంతరం సమీక్ష జరగాల్.    
ఈ రోజుకు ఉని దౌరాభగయ మేమ్మటంటే కోరిులో ప్పట్టషన్స  వేయాలంటే తపపనిసరిగా ఇంగ్లీష్యలో 
రాయాల్ుందే.  విద్యయరుథలకు నిరణ యించ్చ పాఠయ ప్పసుకాలు స్సలువుగా అరథమయేయ భాషలో రావాల తపప 
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పరిచయం లని కావ్య భాషలో కాదు అని గడుగు వారు సపషింగా చెపాపరు. ఈ మాటల్ి సూూరిుగా 
త్మస్సొసని తెలుగు అకాడమ్మ నేడు పని చ్చసోుంది. 
        
 

గడుగువారు వాడుక్ భాద్దయమం చ్చపట్టినప్పడు, ొసంతమంది వ్యతిరేక్ంగా గ్రంథిక్ ఉదయమానిి 
నడ్డపారు. మలీంపల్ ీసోమశేఖ్ర శ్రీగారి ాంగానే, గడుగువారు కూడా పరాీకిమ్మడ్డలో ఉదోయగం చ్చసూు, 
ఒంట్టమీద శాలువ్ క్ప్పపొసని మద్రాస్స, నెల్లీరు, కాకిన్డ, విశాఖ్పటిం, విజయవాడ, విజయనగరం 
మొదలైన ఊరీు తిరుగుతూ, ఆయా ఊళీలో ఉని మేధావులందరి దగొరికెళ్ళు, వాడుక్ భాషైక చరేలు  
జరిప్ప, వారిని ఒప్పపంచ్చ ప్రయతిం చ్చస్ట్రరు. ఈ పని వ్లీ తనకు రూపాయికూడా ాంభం లక్పోయిన్, 
భావితరాలను దషషిిలో ఉంచ్చొసని వాడుక్ భాషను ఒక్ ఉదయమంగా నడ్డపాడు.  శ్రీశ్రీ ాంంట్టవాడు 4000 
పద్యయలు రాసిన తరావత గురజాడ ప్రభావ్ంతో వాడుక్ భాషలో, ద్యనికి తగన ఛందంలో రాస్ట్రడు. 
విరసం.లో చ్చరిన తరావత రాసిన జట్కవాాంలో కూడా అనేక్ సంసకషత పద్యలున్ియి. తదనంతర 
కాలంలో మాత్రం ప్రజలు ఏంమాటీ్డత్స్రో అదే భాషలో రాయాలనే నిరణ యించ్చొసన్ిరు శ్రీ శ్రీ. ...  

 
        ఈ రక్ంగా వాడుక్ భాద్దయమానికి విశేష క్షషి చ్చసినవాడు గడుగు రామమూరిు పంతులుగారు. 
ఆయన చ్చసిన పరిశోధ్నలు, ముఖ్యంగా సవ్ర భాషా పరిశోధ్న, ఆయన పడ ిత్స్పత్రయం, ఆయన చ్చసిన 
ఉదయమాలు వీటనిింట్టమీద ఇంత చక్కట్ట సెమ్మన్ర్ను నిరవహిసూు, అందరి పత్రాల్లి సమరిపంచట్నికి 
అవ్కాశ్ం క్ల్పంచ్చన తెలుగు శాఖ్కు క్షతజాతలు’.  
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విశిషి అతిథి ప్రసంగపాఠం 
 (హైదరాబాదు విశ్వవిద్యయలయం తెలుగుశాఖ్ పూరవ విద్యయరిథ, పరిశోధ్కురాలు, ప్రస్సుతం ఆంధ్ర 

ప్రదేశ్  ప్రభుతవంలోని డ్డపారి్ మంట్  ఆఫ్  స్ట్రింప్సు  అండ్  రిజిస్ట్రాషన్సు  శాఖ్లో సబ రిజిషాార్ గా పనిచ్చస్సుని 
డాక్టర్  ఐ. వల్లూ సుబ్బలక్ష్మిగారు సదస్సు ప్రారంభ సమావేశానికి విశిషి అతిథిగా విచ్చేసి ప్రసంగంచారు. 
ఆమ ప్రసంగ పాఠానిి ఇక్కడ ఇస్సున్ిం.)  

 
‘సభలో ఉని పెదదలందరికీ న్ వ్ందన్లు.  మ్మత్రులకు అభినందనలు.  
 
ఈ రోజు సభలో ఎకుకవ్గా మాటీ్డడానికి రాలదు.  మాటీ్డే పెదదలందరి వేదిక్ ప్పన్దులు 

ఎపపట్టకీ గటి్టగా ఉంచాలనే సతుంక్లపంతో ఇక్కడ్డకి వ్చాేను. ఎందుక్ంటే, స్ట్రహితయ విలువ్లు 
అంతరించ్చపోతుని ఈ రోజులోీ, ఇట్లవ్ంట్ట సెమ్మన్ర్ు  చాాం కీలక్ైననపాత్ర పోషిస్ట్రుయని న్ 
అభిప్రాయం.  వీట్టకి ప్రోత్స్ుహ్ం లక్పోతే, రాబోయే తరాలకు చాాం సమాచారం అందకుండాపోతుంది. 

 
అమీకు జేజే, న్నికు జేజే, చదువులు నేరేప గురువుకు జేజే – ఇవే న్ జీవిత్స్నిి నడ్డప్పస్సుని, 

నడ్డప్పంచబోతుని మాటలు. ... 
 
ఇపపట్ట క్షణాలు న్కు అతి అప్పరూపైనన, అమూలయైనన క్షణాలు.  ఎందుక్ంటే, మా టీచర ీ

ఎదురుగా నిలబ్డాలంటే భయపడే విద్యయరిథనిగాఉండే నేను, ఈరోజు వారి పక్క కూరోేగలుగు- 
తున్ినంటే, అది న్కు లభించ్చన అదషషింగా భావిస్సున్ిను.  విద్యయరుథలను ఎంతగా అకుకన 
చ్చరుేకోవ్చోే, అంత్స్ న్కు అనుభవ్ంలోకి తెచ్చేన గురువు మా శ్రత జ్యయత్స్ుారాణిగారు.  అాంంట్ట 
గురువు, గుగొురువులముందు మాటీ్డడం అదషషింగా భావిస్సున్ిను.   

 
చ్చతకళ్ళవాహిని సంసథ అనిది న్  మానస ప్పత్రిక్.  Pure consciousness అని అరథంలో నేను 

ద్యనిి సంభావిస్సుంట్ను.  వాహినిాం, ఎప్పపడూ ప్రవ్హిసూు, ప్రవ్రథమానమౌతూ, ఎపపట్టకీ తరిగపోని, 
చెదిరిపోని స్ట్రమాజిక్, స్ట్రంసకషతిక్ కారయక్రమాలు చ్చయాలని కోరిక్. ...  

 
న్ క్ళ్ళురా చూసిన సంఘటన ఒక్ట్ట –వికారాబాద లో జరిగంది- మీతో పంచ్చొసంట్ను.  

అంబుల్లన్సు  సౌక్రయంలక్, ఉని అంబుల్లన్సు  లో ఆకిుజన్స  వ్ంట్ట క్నీస సౌక్రాయలు లక్, ఒక్ చ్చని పాప న్ 

http://www.languageinindia.com/


 

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 13:11 November 2013  

Chief Editor Dr. Pammi Pavan Kumar, Co-editor Dr. Banala Bhujanga Reddy and  

Honorary Editor Prof. S. Saratjyotsna Rani : Sri Gidugu Venkata Ramamurti’s Life and His Works 

(On the Occasion of Sri Gidugu Venkata Ramamurti’s 150th Birth Anniversary) 27 
 

క్ళుముందే చనిపోయింది.  అపపట్టకి న్కు ఉదోయగం లదు.  విద్యయరిథనిగా ఉన్ిను.  ఆ సంఘటన న్ 
మనస్సలో న్ట్లకుపోయింది. బాగా బాధంచ్చంది.  ఇదే విషయానిి స్ట్రిహితులతో చరిేంచాను. మేం 
అందరం క్ల్సి ఒక్ స్ట్రవా సంసథను స్ట్రథప్పంచాం. అదే చ్చతకళ్ళవాహిని. ద్యనిద్యవరా ొసనిి స్ట్రహితయ, 
స్ట్రంసకషతిక్, స్ట్రవా కారయక్రమాలను చ్చయగలుగుతున్ిం. 

 
స్ట్రహితయంకూడా సమాజంకోసమే కాబ్ట్టి, స్ట్రహితయ-సమాజాల అవిన్భావ్ సంబ్ంధానిి విడ్డగా 

చూడలం కాబ్ట్టి, అట్ల, స్ట్రహితయ కారయక్రమాలను, ఇట్ల, స్ట్రమాజిక్ స్ట్రవా కారయక్రమాలను మా 
సంసథద్యవరా చ్చస్సున్ిం.  అట్లవ్ంట్ట భావాలను న్లో పాదుొసల్పంది ఈ విశ్వవిద్యయలయం.  ఆ భావాల 
మూాంలనీి ఈ మట్టిలో ఉన్ియి. ఈ గాల్లో ఉన్ియి. ... 

 
మా సంసథ నిరవహించ్చన స్ట్రహితయ కారయక్రమాలను రెండు ప్పసుకాలుగా త్మస్సొసచాేం.  ొసనిి 

సి.డ్డ.ల రూపంలోకి త్మస్సొసచాేం.  ఇట్లవ్ంట్టవ్ంట్ట వాట్టద్యవరా వ్చ్చే ఆద్యయం అంత్స్- ప్రతిైకస్ట్ర- మా 
సంసథ తలపెటేి  కారయక్రమాలక వినియోగస్సున్ిం.  ఇాం చాాంకాలం చ్చయాలని ఉంది.  
ొసనస్ట్రగంచగలననే నమీక్ం ఉంది. ... 

 
న్కు ఈ అవ్కాశ్ం ఇచ్చేన పెదదలందరికీ నమస్ట్రకరాలు’.      
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మొదట్టసమావేశ్ అధ్యక్షుల తొల్పలుకులు 
(మొదట్ట సమావేశానికి, హైదరాబాదు విశ్వవిద్యయలయం తెలుగు శాఖ్లో ఆచారుయలుగా ఉని 

తుమీల రామక్షషణ గారు అధ్యక్షత వ్హించారు. ఈ సమావేశానికి ఇదే శాఖ్లోని సహ్వ్రతులు డాక్ిర్  ద్యరీ 
వేంక్టేశ్వరరావు సమావేశ్క్రుగా వ్యవ్హ్రించారు. మొదట్టసమావేశ్ంలో అధ్యక్షులు తొల్పలుకుల 
రూపంలో చ్చసిన  ప్రసంగపాఠానిి ఇక్కడ ఇస్సున్ిం.)  
 
 ‘గడుగు వేంక్టరామమూరిుగారి జీవితం, రచనలైక మన తెలుగుశాఖ్, మరోసంసథతో క్ల్సి 
నిరవహిస్సుని జాత్మయ సదస్సుకు విచ్చేసిన మీ అందరికీ నమస్ట్రకరాలు.     
 

తెలుగు వారందరూ గురుుంచ్చకోదగొ మహ్నీయులు, దీప సుంభాలుగా గురుుంచ్చకోదగొ 
మహ్నీయులు ముగుొరున్ిరు.  ఒక్రు వీరేశ్ల్ంగం పంతులు.  రెండోవ్యకిు గురజాడ అపాపరావు.   
మరోవ్యకిు గడుగు వేంక్ట రామమూరిుపంతులు.  ఈ ముగుొరి ప్పటి్లక్ మరిొసంత ఆలసయైనతే, మనకు 
ఆధునిక్ స్ట్రహితయంకూడా ొసంచెం ఆలసయంగా వలువ్డేదేమో!  వీరేశ్ల్ంగం సమాజ సంసకరణకు 
పూనుొసంటే, గురజాడ స్ట్రహితయ సంసకరణకు పూనుొసన్ిడు.  గడుగు భాషా సంసకరణకు 
పూనుొసన్ిడు.  ఈ ముగొురూ తెలుగు స్ట్రహిత్స్యనికి, భాషకు త్రిమూరుులు.   

 
భాషాశాస్త్రం తెలుగున్ట ఒక్ శాస్త్రంగా పాదుకోడానికిముందే ఆ రంగంవైప్ప దషషిిస్ట్రరించ్చన 

మేధావి  గడుగు.  ఎక్కడో పరవత్స్లపేటలోప్పట్టి, గంజాం జిాీంలో పనిచ్చసి, గురజాడకు సహ్పాఠిగాఉని 
గడుగు వాడుక్భాషా ఉదయమానిి ఎందుకు ప్రారంభించాలనుొసన్ిడు?  ... ప్రతి మనిషి తన 
మాతషభాషలోనే చదువుొసంట్డు,  వ్యవ్హారాలను నడుప్పత్స్డు.  అనీి తన మాతషభాషలోనే చ్చస్ట్రుడు.  
కాని, తనదికాని మాతషభాషలో చదువుకోవ్లసి వ్చ్చేనప్పడు ఎనిి ఇబ్బందులు పడాలో మనకు తెల్యనిది 
కాదు. అందుక గడుగు న్ట్ట విద్యయవ్యవ్సథలో సంసకరణలు ప్రారంభించాడు. ఈ క్రమంలో 
హేమాహేమీలైన అనేక్మంది పండ్డతులతో తలపడాిడు గడుగు.  భారతంవ్ంట్ట గ్రంథాలను గడుగు 
చదివిననిిస్ట్రరీు మరేపండ్డతుడూ చదివి ఉండడు.  ననియ, తిక్కన, ఎర్రన...వ్ంట్ట మహాక్వుల 
ప్రయోగాలోీ దోషాలు ఉండకూడదని ఎక్కడాలదు.  దోషాలను ఎతిుచూపడమేకాదు, వాట్టని ఎాం సరిచ్చసి 
చదువుకోవ్చోే మనకు నేరిపన మహామనీషి గడుగు. ...   
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ఒక్వైప్ప శాసన్ల పరిషకరణ, మహాగ్రంథాల పరిషకరణ, మరోవైప్ప భాషా సంబ్ంధ్ైననస్ట్రవ్, 
మరోవైప్ప విద్యయలయాలోీ ఏస్ట్రథయివారికి, ఏది, ఎాం, ఎంత, (?) బోధంచాలో మొదలైన విషయాలైక 
నిప్పణులతో చరేలు...వ్ంట్ట పనుల్లన్నిచ్చశారు గడుగు.  ప్రజాస్ట్రవమయంవైప్ప సమాజం పయనిస్సునిప్పడు, 
భాషకూడా ప్రజాస్ట్రవమయ బ్దధంగానే ఉండాలన్ిరు గడుగు.  ప్రజలువాడే వాడుక్భాషను పండ్డతులు 
తమతమ ప్రమాణాలతో చూడవ్దదని కోరేవారు.  మనకుని వాయక్రణాల ఆధారంగా మనం భాషను 
నిరాథరించలం! ప్రజల వాడుక్కు, అవ్సరాలకు తగనట్లిగా ప్పటి్లొసచ్చే భాష వారి వ్యవ్హారభాష. ఆ 
వ్యవ్హారభాషే లక్పోతే, ఆధునిక్ స్ట్రహితయంలోఉని క్థాస్ట్రహితయం, నవ్ాం స్ట్రహితయం, సీవయచరిత్రలు, 
న్టకాలు, న్ట్టక్లు... ఇవేవీ మనం చూసి ఉండేవాళుంకాదు.   

 
ప్పలీవ్స్సచరిత్రలు, ప్పలీ మనుచరిత్రలకాలం ముగసింది.  భాష అనేది మన భావాలను వ్యకీుక్రించ్చ 

ఒక్ స్ట్రధ్నం ఐనప్పడు, మనం ఏం చెపాుమో ఇతరులకు తెల్యాల్.  అాం తెల్సినప్పడుమాత్రమే విజాానం 
పదిమందికీ చ్చరుతుందని నమ్మీన వ్యకిు గడుగు వేంక్ట రామమూరిుగారు.  అాంంట్ట మహ్నీయునిమీద 
మనం సదస్సు నిరవహించ్చకోడం చాాం చాాం చాాం హ్రిించదగన అంశ్ం.  సమావేశ్ అధ్యక్షుడ్డగా ఈ 
న్లుగు మాటలు మీతో పంచ్చొసంటూ మొదట్టపత్ర సమరపకులను తమ పత్రానిి సమరిపంచవ్లసిందిగా 
కోరుతున్ిను. ...’   
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రెండో సమావేశ్ అధ్యక్షుల తొల్పలుకులు 
(రెండో సమావేశానికి, హైదరాబాదు విశ్వవిద్యయలయం తెలుగు శాఖ్లో ఆచారుయలుగా ఉని ఆర్ . 

వి. ఆర్ . క్షషణ శాస్త్రిగారు అధ్యక్షత వ్హించారు. ఈ సమావేశానికి ఇదే శాఖ్లోని సహ్వ్రతులు డాక్ిర్  డ్డ. 
విజయలక్ష్మి సమావేశ్క్రుగా వ్యవ్హ్రించారు. రెండో సమావేశ్ంలో అధ్యక్షులు తొల్పలుకులను ఇక్కడ 
ఇస్సున్ిం.)  
 
 ‘ప్రస్సుత సమావేశ్ంలో ఆరుగురు పత్ర సమరపకులు ఉన్ిరు.  సమయానిి దషషిిలో ఉంచ్చొసని 
తమ తమ పత్రాలను సమరిపంచవ్లసిందిగా పత్ర సమరపకులందరినీ కోరుతున్ిను. ఈ ఆరు 
పత్రాల్లకూడా గడుగువారిని గురించ్చ స్ట్రక్షాతుుగా ప్రస్ట్రువించ్చవే! కాబ్ట్టి ఆ వివ్రాలజ్యల్కి నేను 
పోకుండా-  డాక్ిర్  సంపత కుమార్ గారిని పత్ర సమరపణ చ్చయవ్లసిందిగా కోరుతున్ిను.   
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ముగంప్ప సమావేశ్ంలో ముఖ్యఅతిథి చ్చసిన ప్రసంగ పాఠం 
(సదస్సు ముగంప్ప సమావేశానికి ఆచార్య వై. యాదగిరిగారు ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసి ప్రసంగంచారు. 
వారి ప్రసంగ పాఠానిి ఇక్కడ ఇస్సున్ిం.)  

 ‘అంతరాజాం సరూపసయ శివ్సయ బ్హిరాక్షతిం 
వ్ందే మనిశ్త్స్ం, దేవీం విదయత  జిహావగ్ర నరుకీం| 

 
ఒక్ భాషావిపీవ్కారుడు, భాషాతపసివ ఒక్ శ్త్స్బాదనికి ప్పన్దివేసిన మహానుభావుడుప్పట్టి 150 

సంవ్తురాలు గడచ్చన సందరభంగా, భాషాభిమానులమయిన మనమందరం ఈ ఉతువ్ం జరుప్పకోవ్డం 
మనందరి ప్రథమక్రువ్యం. యువ్త, తెలుగుదేశ్ం, తెలుగు ప్రజలు సీరించ్చ, ఆరాధంచ్చ, పూజించ వ్ల్సి   
నట్లవ్ంట్ట ఆ మాహానుభావుడ్డకి బాధ్యతగా హైదరాబాద  విశ్వవిద్యయలయం తెలుగుశాఖ్ ఒక్రోజు 
భాషాతపస్సుకు ఈ కారయక్రమానిి చ్చపటిడం న్కు ఆనందంగాఉంది. ఈ కారయక్రమ బాధ్యతను చ్చపట్టిన 
తెలుగుశాఖ్ అధ్యక్షులు ఆచారయ ఎస. శ్రత జ్యయత్స్ుారాణిగారికీ,  వేదిక్నలంక్రించ్చన డాక్ిర్   పవ్న్స  
కుమార్, డా. భుజంగరెడ్డిగారీకు, సభలో ఆసీనులైన పెదదలు ఆచారయ జి. ఉమామహేశ్వరరావుగారికీ, 
ఇతర పెదదలకు, విద్యయరుథలకు వ్ందన్లు. 

 
భాషాతపస్సు చ్చస్సుని బాలఋష్యలు మీరందరూ, ఋషి బాల్క్లు మీరందరూ, మీఅందరికి 

అభివ్ందన్లు. భాషే జగతుుకు ప్రాణం. అట్లవ్ంట్ట భాషను, ప్రజలందరికి అందుబాట్లలోకి 
త్మస్సొసనిరావ్డానికి, గడుగు రామమూరిుపంతులుగారు చ్చసినక్షషి తెలుగుజాతి బ్రతికునింతవ్రకు 
జాాపక్ముంట్లంది. తెలుగుభాష మనం మాటీ్డ్డనంతకాలం ఆయన తపపకుండ మనహ్షదయంలో 
ఉంట్రు. ప్రాచీనకాలంలో తెలుగు వాకాయనికి ప్పన్దులు వేసిన ననియ ఎాంగో, ఆధునిక్కాలంలో 
తెలుగుభాషకు ఆధునిక్ైనన పరిణామాలతో ప్రజలచెంతకు త్మస్సకెళుడానికి తపస్సుచ్చసిన గడుగు అలన్ట్ట 
ననియవ్ంట్టవాడు. ఒక్ శ్త్స్బిదలో వేలకు వేలక్వులు, రచయితలు ప్పటి్లొసచ్చేన్రంటే, గడుగువారు 
చ్చపట్టిన వాయవ్హారిక్ భాద్దయమమే కారణం.  అదేలక్పోతే, తెలుగులో ఇంత స్ట్రహితయం 
వ్చ్చేఉండేదేకాదు. 

 
భాషలో మారుప అనివారయం. గడుగు కాలంలో వారి స్ట్రట్ట రచయితలకు ఈ తరం ప్రాతిపదిక్గా 

మారింది. భాషమారుతూ ఉంట్లందని రాయప్రోలు స్సబాబరావు తన రమాయలోక్ం మొటిమొదట్ట 
పదయంలోనే చెపాపరు. “కాలధ్రాీనుగతైన, జగత్రపరవ్షతిు మారునప్పడెలీ, వాజీయముమారు నిజము’ 
అంట్రాయన. ొసతునీరు తొలకరియై పొరిీపార, పాతనీరు తొలంగుట అబుబరముీకాదు” ొసతునీరు 
రాగానే, పాతనీరు పోతుంది. కాల ధ్రాీనిిబ్ట్టి భాషలోకూడా మారుపవ్స్సుందని రాయప్రోలు ఆన్డే 
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చెపాపరు. కాలధ్రాీనిి విడ్డచ్చపెట్టి ఏ రచయిత రచనలు చ్చయలరనిది ద్యని పరమారథం. అందుక, ప్రతివ్యకీు 
భాషను పరిశీల్ంచాల్, పరిశోధ్న చ్చయాల్, ప్రేమ్మంచాల్, ఆరాధంచాల్. 

 
శ్బాదనిి దేవ్తగా ఆరాధస్ట్రు అది మనకు స్ట్రక్షత్స్కరిస్సుంది, ప్రసనిమవుతుంది అని విశ్వన్థ 

చెపాపరు. భాషను తపస్సుగా భావించ్చవారు, ఒక్ స్ట్రధ్నగా ఎవ్రైతే భావిస్ట్రురో, వారు తపపకుండా 
ఉనితులవుత్స్రనిది గతశ్త్స్బిద స్ట్రహితయ, భాషాపండ్డతులను గమనిస్ట్రు తెలుస్సుంది. 

 
మనకు చ్చనియసూరి, గడుగువ్ంట్ట భాషతసుంపనుిలు అనేకులున్ిరు. క్వులున్ిరు. భాషను, 

స్ట్రధ్నంగా చ్చస్సొసని మాత్రమే వీరంత్స్ ప్రపంచానిి మారేదగన స్ట్రహితయసషషిి, రచనలసషషిి చ్చశారనిది 
గమనించ్చ..... భాషక్ంటె నవుయలకు తపస్సులదు అని నేడు చెప్పపకోగలుగుతున్ిమంటే, మనవనుక్ 
ఋషితులుయడైన, గడుగు ఉన్ిడని భావించాల్. తెలుగువారి న్లకలైక న్టయమాడే పదజాాంనిి సషషిించ్చన 
మహానుభావుల్లందరో మనకున్ిరు. ఆర్రదర నవ్నీత మారదమ మందునుడువు, శ్రవ్ణ శుభగమ్మచ్చే 
లల్తోచాేరణమున....’ లల్తైనన, మారదవ్ైనన, శ్బ్దజాాంనిి సమీక్రించ్చొసని, రచనలుచ్చయమని 
క్వులు కోరిన్రంటే కారణం, వనుక్ గడుగు ఉన్ిడని. ఈ కారణంవ్లీనే, చాాంకావాయలు, చదివి 
అరథంచ్చస్సకోగలుగుతున్ిం ఈన్డు. ప్రాచీన స్ట్రహితయం మనఅందరికీ, దూరంకావ్డానికి, కారణాలు 
మనఅందరికీ తెల్సిందే. వ్యవ్హారానికి భినింగా ఉండడం. ఆ బేధానిి పక్కన పెట్టిరచనలు చ్చశారు 
గతశ్త్స్బిద ఆధునిక్ క్వులందరు. 

 
తెలుగుభాషైక జరిగనంత పరిశోధ్న ఇతర భాషలైక, జరిగందని నేననుకోను. 

ఎందరోమహానుభావులు, భాషాశోధ్నకు, తమజీవిత్స్ల్ి, ప్రాణానిికూడా, ఫణంగాపెట్టి, భాషను 
రక్షసూువ్చాేరు. భాషను, తల్ీగా భావించారు. ఆరాధంచారు. ఆ ఆరాధ్న్భావ్ం, విద్యయరిథదశ్నుంచ్చ 
రావాల్ున అవ్సరం ఉంది. అట్లవ్ంట్ట ప్రేరణ పొందడానికి ఇట్లవ్ంట్ట సదస్సులు ఎంతో 
ఉపయోగపడత్స్యి. 

 
నేను రాయప్రోలు స్సబాబరావుగారిమీద పరిశోధ్నచ్చస్ట్ర సమయంలో, గడుగువారినిగురించ్చ 

ఎకుకవ్గా తెలుస్సకున్ిను. రాయప్రోలు తన రచనలోీ మారుపకోరడానికి ప్రేరణఎక్కడ్డది? –అనివిషయ 
పరిశీలన నుంచ్చ చాాంవిషయాలు గ్రహించగల్గాను. పండ్డతవ్ంశ్ంలోప్పటి్ట, మహానుభావులతోతిరిగ, 
వ్యవ్హారభాషకోసం పరితప్పంచడం, భాషలో మారుపను, పరిణామానిి సహ్జలక్షణంగా 
గురిుంచడంఅనిది స్ట్రమానయైనన విషయంకాదు- గతశ్త్స్బ్దం ప్రారంభంలో. క్రడుగట్టిన 
మహాపండ్డతుల నెదురొకన్ిడు గడుగు. అందుక, ఆయనుి ప్పడుగు అన్ిరాన్డు. మీలో ప్రతివిద్యయరిధ 
గడుగును ఆదరాంగా త్మస్సొసని అధ్యయన్నిి, పరిశోధ్నలను ొసనస్ట్రగంచాలని కోరుతున్ిను. 
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భాషలోమారుపఅనివారయం.  అనివిషయానిి గురిుంచ్చ, ఈన్డు రచనలుచ్చస్ట్ర రచయితలుకూడా 
తమరచనలో ొసతుమాటలకు చోట్టవావల్ున అవ్సరంఉంది. అప్పపడే ప్రజలహ్షదయానిి 
ఆక్ట్లికోగలుగుత్స్ం. ప్రపంచీక్రణ నేపథయంలో మనభాషలో అనేక్ైనన మారుపలు క్లుగుతున్ియి.     
ఈ కారణానిి, చూప్పతూ భాష చెడ్డపోయిందని, చెపపకూడదు. ఆత్మీక్రించ్చొసని ొసనిి మాటలను, 
చెపపడంవ్లీ, మనభాషలోీ పదసంపద పెరుగుతుంది. విసుషతమౌతుంది. తెలుగు వ్యవ్హారంలో, ఇంగ్లీష్, 
ఉరూదమొదలైన, భాషలనుంచ్చ పద్యల్ి మనం క్లుప్పొసని ఆభాషలో వ్యవ్హ్రిస్ట్రురు. అది తెలుగువారి 
విశాలైనన హ్షదయానిి తెల్యజేస్సుంది. భాషావ్యవ్హారంలో సంకుచ్చతతవం ఉనివారు ైకకిరాలరు. 
అందుక; వాయక్రణాలనుకూడా ఎపపట్టక్ప్పపడు మారుేకోవాల్. 

 
తెలుగు ఎంతో సంపనిైనన భాష. “తెలుగ్వ త్మయనిదంచ్చ పదయపద రీతి క్రీడలతయంత 

మోహ్నముల్, శోభనముల్...” అన్ిరుక్వి. తెలుగు చదివినవారు అదషషివ్ంతులు. మనం 
జీవితకాలంచదివిన్, భాషాదయయనం పూరిుకాదు. భాషే జీవితంగా బ్రతికిన మహానుభావులున్ిరు. 
ఆచారయ భద్రిరాజు క్షషణ మూరిుగారున్ిరు. ఆచారయ ొసతుపల్ీ వీరభద్రరావుగారు, ఆచారయ G.V.S... ాంంట్ట 
గొపపభాషా తపసుంపనుిలు, పనిచ్చసిన విశ్వవిద్యయలయం ఇది. అట్లవ్ంట్ట, విశ్వవిద్యయలయంలో మీరంత్స్ 
చదువుతునిరనే సూూరిుని మీరు నిరంతరం గురుుంచ్చకోవాల్. భాషా ప్రేమ్మకుడ్డగానే నేను                  
ఈరోజు ఇక్కడ్డకి వ్చాేను. భాషే మనకు శాంతినిస్సుంది, డబుబ పెట్టిొసనలని ఆనంద్యనిిస్సుంది. అందుక, 
భాషను మనంతల్ీ అన్ిం. సరసవతి అన్ిం... ఒక్ సందరభంలో ఆదిశ్కిు అన్ిం. మన మనస్స మరీ 
ఆహాీదభరితైనన, సందరభంలో, భాషను ప్రేయసిగాకూడా సంభావించాం మనం. మనకు హ్షదయ 
సంస్ట్రకరానిి నేరిపంచ్చది భాషే. అందుక ఏ రచన నూతకుకవ్ చ్చసి చూడవ్దుద. స్ట్రధ్యైననంత ఎకుకవ్గా 
అధ్యయనం చ్చయండ్డ. 

 
ఈన్ట్ట సమాజానికి, అనుగుణైనన పదజాాంనిి సషషిించ్చొసని మనం రచనలుచ్చస్ట్రు రచనకు ఒక్ 

సౌందరయం ఏరపడుతుంది. ద్యనికోసం, పరిశోధ్కులు విద్యయరుధలు, అధాయపకులు క్షషిచ్చయాల్. పదప్రయోగ 
సందరాభలు తెల్స్ట్రునే, భాషాప్రయోగ ఔచ్చతయం తెల్సినట్లి; అందుక 'భాషలో శిక్షణ అవ్సరం'. స్ట్రహితయ 
సషజన ప్రక్రియలనిిట్టకీ, మూలంభాషే కాబ్ట్ట.ి మీరంత్స్ భాషలో ఎకుకవ్దషషిి పెటి్లని కోరుతున్ిను. 

 
తెలుగు అకాడమ్మ సంచాలకుడ్డగా నేను ఈ సందరభంలో మీముందు ఉన్ిను. గడుగు, స్ట్రహితయ 

సరవస్ట్రవనిి ఒక్ నెలలో మీ ముందుకు తెచ్చేందుకు శాయాశ్కుుాం ప్రయతిిస్సున్ిం. భాషకు సంబ్ంధంచ్చ 
ఎవ్రైన్ పరిశోధ్న చ్చసిన్, వాయస్ట్రలు రాసిన్, అకాడమీ తరప్పన ముద్రిస్ట్రుమని తెల్యజేస్సున్ిను. 
సదస్సులో వ్చ్చేన పత్రాలను అకాడమ్మకి ఇవ్వడానికి మీరు అంగ్లక్రిస్ట్రు,  ఒక్ నెలలో ఆ గ్రంథానిి మీకు 
ముద్రించ్చ అందజేస్ట్రును. 
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మరోఅంశ్ం చెప్పప ముగస్ట్రును: 

 
1913లో ఆధునిక్ క్విత్స్వనికి అంకురారపణ జరిగందని పెదదలు చెబుతున్ిరు. ఇది 2013వ్ 

సంవ్తురం. అంటే 100 సంవ్తురాల ఆధునిక్ క్విత్స్వనిి సమీక్షంచ్చొసని, ద్యని నుంచ్చ ప్రేరణ 
పొందవ్లసిన అవ్సరంఉందిఅని నేను మీదషషిికి తెస్సున్ిను. ఆ అంశ్ంైక ఒక్ సెమ్మన్ర్ ను మీరు 
నిరవహించదల్స్ట్రు, తెలుగు అకాడమీ తరప్పన, ఆరిథక్ంగా పూరిుబాధ్యత వ్హిస్సుందని మీకు 
తెల్యజేస్సున్ిను. న్కు ఈ అవ్కాశానిి ఇచ్చేన శ్రత జ్యయత్స్ుారాణిగారికి క్షతజాతలు 
తెల్యజేస్సున్ిను’. 
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గిడుగు వ్యవ్హారిక భాషోద్యమం – 
‘తెలుగు’ పత్రిక పాత్ర 

‘Gidugu’s’ Colloquial Language Movement and  
the Role of the Periodical ‘Telugu’  

-Prof. S. Saratjyotsna Rani,  
Head, Department of Telugu &   
Coordinator, Centre for the-  
Study of Classical Telugu, 
University of Hyderabad, 
Hyderabad – 500 046. 
  

ఆంధ్రదేశానికి, ఆంధ్ర భాషకు సంబంధంచినంతవ్రకు 19వ్ శతాబ్ది ఉతతరారథంనండి 
మంచిరోజులు ప్రారంభమయ్యయయి.  ఒకరి తరువాత మరొకరు,  మొతతంగా, ముగుురు సాహితీ వేతతలు -  
ఈ తెలుగు వ్సుధపై ప్రభవంచడం మనంద్రికి గరవకారణం. కందుకూరి వీరేశలంగం పంతులు 
జనిమంచిన తరువాత, పాతికేళ్ళకు గురజాడ వంకట అపాారావు, గిడుగు వంకట రామమూరితగారు 
జనిమంచారు. ఆధునికాంధ్ర సాహితయం మరియు సామాజిక ద్ృకాథం ఈ ముగుురివ్ల్ల ఎంతగానో 
ప్రభావతమయ్యయయి. ఈ ముగుురు, మూడు రకాల్ మౌలకమైన అభ్యయద్య ఉద్యమాల్కు నాయకతవం 
వ్హించారు. అందువ్ల్ల వీరి పేరుల ఆధునికాంధ్ర సాహితయ చరిత్రలో సుస్థథరంగా నేటికీ నిలచిపోయ్యయి. 

 
సంఘ సంసకరత, నవీన యుగ సాహితీ నిరామత, ప్రజాహిత సంసథ నిరామత అయిన 

వీరేశలంగంపంతులు సమాజ ద్ృకాథంలోనే మౌలకమైన మారుాలు తేవ్టానికి జీవతాంతం కృషి చేశారు. 
వీరి ఆశయ స్థద్ధి కోసం అచచమైన సాంఘిక కృషి చేస్థనవాడు అపాారావు అయితే, సాంఘిక ద్ృకాథంతో 
భాషా కృషి సాగించినవాడు గిడుగు. ముఖ్యంగా సాహితాయనిి పండితుల్ గుతాతధకారం నంచి 
తప్ాంచినవాడు గురజాడైతే, సాంఘిక ప్రయోజనానికి భాష మీద్ గుతాతధపతాయనిి పండిత వ్రుం నంచి 
తప్ాంచి, ప్రజల్కు భాషాసావతంత్రయం కలాంచిన వాడు గిడుగు. వీరు 1863వ్ సంవ్తసరం ఆగసుు నెల్ 
29వ్ తేద్ధన పరవతాల్ పేటలో జనిమంచారు. ప్రాథమిక వద్యయభాయసం పరవతాల్ పేటలోనే జరిగింద్ధ. 
వజయనగరం మహారాజావారి పాఠశాల్లో ఇంగ్లలషులో లోయర్ ఫోర్తలో చేరారు. ఆయనకు కాళ్ళకూరి 
వశవనాథంగారు ఇంగ్లలషు అక్షరాలు నేరిా, వాయకరణంశాలు బోధంచారని గిడుగు తన జీవత చరిత్రలో 
పేరొకనాిరు. ఆ పాఠశాల్లోనే గిడుగు నాలుగేళ్ళళ చద్ధవారు.  1879 నాటికి మెట్రికుయలేషన్ పరీక్షలో 

http://www.languageinindia.com/


 

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 13:11 November 2013  

Chief Editor Dr. Pammi Pavan Kumar, Co-editor Dr. Banala Bhujanga Reddy and  

Honorary Editor Prof. S. Saratjyotsna Rani : Sri Gidugu Venkata Ramamurti’s Life and His Works 

(On the Occasion of Sri Gidugu Venkata Ramamurti’s 150th Birth Anniversary) 36 

ఉతీతరుులై, ఉనిత పాఠశాల్లో వద్యకోసం చేరినప్పాడు గిడుగుకు, గురజాడ అపాారావు, ఆద్ధభటల 
నారాయణద్యసు, బుర్రా పారవతీశం వ్ంటివారు సహపాఠకులుగా ఉండేవారు.  గిడుగు పట్టుద్ల్ 
గల్వాడు, సరళ్ హృద్యుడు. ఆయన బ్ద. ఎ. లో రాయంక్  సాధంచి పరాలకిమిడిలో ఉద్యయగంలో చేరారు. 

 
1910లో గురజాడ రాస్థన ద్ధదిుబాట్టతో కథా సాహితయం ప్రారంభమైనట్లల, 1910 ప్రాంతంలోనే 

వ్యవ్హారిక భాషోద్యమానికి ఒక సాషుమైన ఆకృతి కలగింద్ధ. అపాటి గ్రంథిక భాషాభిమానల్కు ఈ 
వాయవ్హారికోద్యమం పటల చాల్ అపోహలు ఉండేవ. సనాతన సంప్రద్యయవాదులు 
సంఘసంసకరణోద్యమం పటల ఎంత వ్యతిరేకతన కనబరాచరో గ్రంథికవాదులు వ్యవ్హరికోద్యమం పటల 
అదే వధానానిి అనసరించారు. వ్యవ్హారిక భాష అంట్ల వారి ద్ృషిులో గ్రమయం. కనీసం మూడు 
ద్శాబాిల్కు కాని ఈ తీవ్ర వ్యతిరేకత వాళ్ళలో సడల్లేదు. 

 
‘ల్క్షణ వరుది్మైంద్ధ గ్రమయం’ కాబటిు ఇద్ధ కేవ్ల్ం పామరులు వ్యవ్హరించేదే కాని, శిషుుల్ 

వ్యవ్హారానికి, కవులు ప్రయోగించే ల్క్షణనికి వరుది్మైనద్ని గ్రంథిక వాదులు గటిుగా వాద్ధంచారు. 
అట్టవ్ంటి ప్రయోగాలు కావాయల్కు ఏమాత్రం పనికిరావ్ని వాద్ధంచారు. కాని వాయవ్హారిక వాదులు 
తామాశించే ప్రయోజనం వ్చన రచన వరివగా కొనసాగడమేననీ వాడుక భాషన వ్చన రచనలో 
స్వవకరించడంవ్ల్ల భావాభివ్యకితకి అనకూల్ంగా ఉంట్టంద్ని, కావ్య భాషకు –కావాల్ంట్ల, మీ నియమ 
నిబంధనల్తోనే నిరవచించుకోవ్చుచనని చెప్ానా –నాటి గ్రంథిక భాషా వాదులు ఏమాత్రం 
అంగ్లకరించలేదు. 

 
వాయవ్హారిక భాషోద్యమం ఎందుకు తలెతితంద్ధ? అనే ప్రశికు చకకని జవాబు కూడా ఉంద్ధ. 

సమాజంలో తలెతితన సంఘసంసకరణోద్యమాల్ మాద్ధరిగానే, సాంఘిక ప్రయోజనానిి ఆశించి ఈ 
ఉద్యమం ప్పటిుంద్ధ. ఈ వాయవ్హారిక భాషోద్యమం, నూటికి తంభైకి మించి జనలు వద్యయవ్ంతులైనప్పాడు 
సమాజంలో సుస్థథతి ఏరాడుతుంద్నీ, సామాజిక, రాజకీయ, ప్రయోజనాల్న ప్రజలు 
అనభవంచగలుగుతారనీ, ప్రజల్న వద్యయవ్ంతుల్న చేయడానికి వాళ్ళలో సామాజిక బాద్యతల్న 
ఉద్యోద్ం చేయడానికి వాడుకభాష అతయంత సహకారి అవుతుంద్ని రామమూరితపంతులుగారు 
వాద్ధంచారు. ఆ స్థది్యంతానేి ఆయన గటిుగా బల్పరాచరు. ముఖ్యంగా పాఠశాల్లోల చదువుకునే వద్యయరుథల్ 
పఠన, పాఠనాదులోలసైతం వాడుకభాష ఉండటం మంచిద్ని ఆనాటి వద్యయశాఖ్ అభిప్రాయపడింద్ధ. 
వాయవ్హారికభాషోద్యమం 1909-10ల్లో ప్రారంభమై 1919 నాటికి చాలావ్రకు అంగ్లకృతమై, 
సాఫల్యం పంద్ధంద్ధ. 1919వ్ సం.లో గిడుగువారి ఉద్యమానిి సమరిిస్తత, ఆనాటి కృషాుపత్రిక, 
ఆంధ్రపత్రికలు సంపాద్కీయ్యలు రాశాయి. 1922 నాటికే మాల్పలలవ్ంటి నవ్ల్ వాడుకభాషలో 
వలువ్డింద్ధ. ఆతరావత, సాహితయ పత్రికలెనోి ప్పట్టుకొచాచయి. వీటిలో ప్రధానమైనద్ధ ‘తెలుగు’ పత్రిక. ఒకక 
సంవ్తసరం మాత్రమే వలువ్డిన ఈశతాబ్ది తెలుగుసాహితాయనికి, ముఖ్యంగా వాయవ్హారికభాషోద్యమానికి 
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ఈపత్రిక తెచిచనస్తూరిత అనపమానం, భాషాతతతవ వవేచనన శాస్త్రీయంగా నిరవహించిన తలతెలుగుపత్రిక 
ఇదేనని చెపాాల. అపాటికి గిడుగు పరాలకిమిడి ప్రాంతంలో ఉనాిడు. ఆ మూల్ప్రాంతం నంచి, ఈ 
తెలుగుపత్రికన వలువ్రించడంలో చాలా ఇబబందుల్న ఎదురొకనాిరు. కేవ్ల్ం భాషావషయకమైన 
అంశాలే ఈపత్రికలో ఉండేవ. కవతవం, సృజనాతమక సాహితయం మొద్లైనవేవ ఉండేవకావు. ఈపత్రిక 
గిడుగు పరమపద్ం పంద్ధనంతవ్రకైన వలువ్డిఉనిటలయితే తెలుగుభాషాసాహితాయల్ నవీకరణం 
ఎప్పాడోసాధయమై ఉండేద్ధ. రాజశేఖ్రుడి కావ్యమీమాంసలోని స్తకితకి గిడుగు పతాక వలువ్నిస్తత స్తకిత 
వాకయంగా ప్రచురించేవారు. సంసకృతం గొపా భాషే. అందులో ఎట్టవ్ంటి సందేహం లేదు. అయితే 
ప్రాకృతానికుని సౌద్రయం, లాలతయం సంసకృత భాషకెకకడిద్ధ? ప్రాకృతమే మాకు ఇషుం అని ఆ స్తకిత 
వాకాయనికి భావ్ం. 

 
గిడుగు, వేద్ం వారిపై రాస్థన 'ఆంధ్ర పండిత భిషకుకల్ భాషా భేషజం'ఈ పత్రికలో 

మొద్టిసారిగా ప్రచురించబడింద్ధ. స్వతాపతి, పంతులుగారి తెలుగు చంధసుసలోని వశేషాలు ఈ పత్రికలో 
వలువ్డాాయి. కేవ్ల్ం భాషా శాస్త్రీయమైన పత్రిక కాబటిు, దీనికి చంద్యద్యరులుండేవారు కాదు. గిడుగు 
తంజావూరు నంచి చత్రప్పరం ద్యకా తిరిగి సేకరించిన సమసత వాయవ్హారిక భాషోధయమానకూల్ 
సమాచారం ఈ పత్రికలో ప్రచురించాల్నే తపనతో ఈ పత్రికన సాథప్ంచినట్టల కనబడుతుంద్ధ. 

 
ఒకవైప్ప ఆంధ్ర సాహితయ పరిషతుత వ్యవ్హారిక భాషోద్యమానికి బల్మైన వ్యతిరేకత ఏరాడింద్య, 

అప్పాడు గిడుగు రామమూరిత పంతులుగారు తెలుగు దేశంలో ప్రచారానికి బయలు దేరారు. ముఖ్యంగా 
నగరాల్లోని కళాశాల్ల్కు వళ్ళళ, అధాయపక బృంద్యల్న కలుసుకొని, సభలు చేస్థ, తమ వాద్యనిి 
వనిప్ంచి, తనకు ల్భించిన సాక్షాధారాల్నిిటినీ వాళ్లకు ప్రద్రిశంచాక పూరువలు వ్యవ్హారికానిి 
నిరస్థంచలేద్ని అంగ్లకరిసాతరా? లేద్య? అని వాళ్ళతో చరచలు చేసేవారు. ఒప్పాకోకపోతే, ఎందుకు 
ఒప్పాకోవ్టంలేద్య ఆవషయ్యనిి లఖిత పూరవకంగా తమసాక్షంకోసం ఇవావలసంద్ధగా కోరేవారు. 
ప్రముఖుల్ఎదుట ఉపనయస్థంచేవారు. ఆవధంగా, బళాళరినంచి బరంప్పరంవ్రకు పరయటించి తన 
సేకరించిన సాక్షాధారాల్నిింటిని తెలుగుపత్రికలో ప్రచురించేవారు.  గిడుగు అంతేకాకుండా, సాథనికంగా 
ల్భయమయ్యయ తాళ్పత్రగ్రంథాల్నంచి, గ్రంథాల్యంలోని ప్పసతకాల్నంచీ, వ్యకుతల్నంచి, సేకరించిన 
అంశాల్న, తనవాద్యనికి ప్రామాణికంగా ఉపకరించే సమాచారానిికూడ సేకరించేవారు. టీకలూ, 
టిపాణులు, వాయఖ్యయనాలుఅనిి మన పూరీవకులు వాయవ్హారికంలోనే రచించేవారని చూపేవారు. 
తనవాద్యనిి వ్యతిరేకించినవారి ప్రమాణపత్రాల్నకూడ సేకరించేవారు గిడుగు. ఆకరాల్లోనంచి వాడుక 
భాషాప్రయోగాల్న చూప్సేత అవచాలామట్టకు లేఖ్న ప్రమాద్యల్నీ, వషయ వశదీకరణే ప్రాధానయంగాగల్ 
టీకలు, టిపాణులు తాము ప్రామాణికంగా గ్రహించజాల్మని అంట్ల అభిప్రాయ్యనిి రాయించి 
ప్పచుచకొనేవారు పంతులుగారు. 
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గిడుగువారి మిత్రులు గోపాల్యయ పరాలకిమిడిలో ఇంజనీరుగా పనిచేసేవారు. ననియ భారత పద్ 
ప్రతయయ వ్రీుకరణలో రామమూరితకి తోడాడేవారు. పండితుల్ నండి సేకరించిన ఈ అంశాల్నిింటినీ 
గిడుగువారు "Tradition regarding Telugu Composition Testimony" 'తెలుగు రచన 
సంప్రద్యయమునకు సాక్షం' అనే శీరిిక కింద్ తెలుగు పత్రికలో ప్రచురించేవారు. 

 
కాకినాడలో 1915వ్ సంవ్తసరం మారిచ 20వ్ తేద్ధన పండితుల్న కలుసుకునాిరు గిడుగు 

రామమూరితగారు. “కావ్య గౌరవ్మున కరహముగాని, బడిప్ల్లల్ వ్రాతల్లో కావ్య నియమముండి తీర 
వ్ల్యుననట సంప్రద్యయ వరుది్ం” అని పండితుల్ అభిప్రాయ్యల్న తెలుగు పత్రికలో రాసారు. 

 
గ్రంథాల్యముల్లోని ప్పసతకాలు అంద్రూ చూసేవ కాకపోవ్డంచేత అకకడివారి సాక్షయం 

కావ్ల్స్థ వ్చిచంద్ధ. మా వ్ది్నని ప్పసతకాలు మీతోతీసుకొని పోయి పాఠశాల్లోల, కాలేజీల్లో వుని 
పండితుల్కు, ఉపాధాయయుల్కు చూప్ంచి సంప్రద్యయమున గురించి వారి నంచి నిద్రశన పత్రాలు 
ప్పచుచకొనాిమని పేరొకనాిరు. తెలుగు పత్రికలోని ప్రారంభ సంచికలో 'తెలుగు భాషా సాహితాయలు 
ఆధునికం కావ్టానికి ప్రణళ్ళకలు నిరుయించారు. వ్ృతిత పద్కోశాలు వారు ఆనాడే ఊహించారు. 
మాండలక పద్కోశాలు కావాల్నాిరు. ఆకారాద్ధ పద్నిఘంట్టవుల్ మాద్ధరిగానే ఆకారంత నిఘంట్టవులు 
కుడా ఉండాల్ని స్తచించారు.'ఇట్టవ్ంటి ప్రణలకలు మొద్టి సంచికలోని ఆయన పనెిండుద్యకా 
పేరొకనాిరు. ప్రతి సంచికలోన భాషా పరిణమం గురించి ఒక వాయసానిి ప్రచురించేవారు. 

 
శాసన భాషాధారాలు చూప్, ఏ కాల్ంలోని వారు ఆ కాల్ం వాడుకనే అనసరిస్తత వ్చాచరని 

నిరూప్ంచారు గిడుగు. తమ "మెమొరాండం ఆన్ మాడరన్ తెలుగు" అనే ఇంటరీమడియెట్ కాంపోజిషన్ 
కమిటి వారికి సమరిాంచిన అభిప్రాయ నివేద్నపై పండితులు ఇచిచన అభిప్రాయ్యల్న తెలుగు పత్రికలో 
ప్రచురించారు. భారతదేశ భాషల్నిింటినిసరేవ చేస్థన గ్రియర్ సన్ పండితుని అభిప్రాయం ఇంగాలండులో 
ఫైజర్ పండితుని అభిప్రాయం ఫారిన్ ప్రాచయ భాషోపాధాయయుడైనయూత్బాలక్ పండితుని అభిప్రాయ్యనిి 
తెలుగు పత్రికలో ప్రచురించారుగిడుగు. 

 
ప్రొ. స్టున్కొనో 1931వ్ సంవ్తసరం జులై నెల్లో రాస్థన ఉతతరాలు తెలుగు పత్రిక ప్రారంభ 

సంచికలో ప్రచురించారు. గిడుగు ఈ పత్రికన ఎందుకు నడుప్పతునాిడో తెలుాతూ, భాషా పరిణమం 
ప్రాథమిక స్తత్రాల్న తెలయజేయడమే పత్రిక ముఖ్య ఉదేిశయమని పేరొకనాిరు. 

ప్రొ. స్టున్రొనె ఉతతరంలోని మొద్టి పంకుతల్న గమనిది్యం. 
‘My dear Rao Sahib, 
Many Thanks for your letter of the 3rd ... and for your able pamphlet 

about modern Telugu. Which i have read with great interest. I entirely agree 
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with your views. The classical Telugu of the pandit cannot remain the vehicle 
for teaching modern Telugu.’ 

 
మద్రాసు లెజిసేలటివ్ కౌనిసలులో గ్రంథిక వాదుల్ పక్షాన ప్ఠాప్పరం రాజావారు అడిగిన ప్రశిలు, 

అందుకు కౌనిసలులో జరిగిన చరచలు, వాటి వవ్రాల్న ప్రభ్యతవం వారిచిచన సమాధానాల్న కూడా 
సంగ్రహంగా తెలుగు పత్రికలో ప్రచురించేవారు. 

 
తెలుగు పత్రిక సంపాద్కీయంలోని గిడుగు తెలుగుభాష వ్రతమాన స్థథతిగతుల్న గూరిచ 

బాధపడుతూ ఆడవాళ్ళళ చదువుకోవ్డానికి, ప్ల్లలుచద్ధవ ఆనంద్ధంచటానికి, వవధసాథయి పాఠకులు చద్ధవ, 
లోకవ్ృతతం తెలుసుకోవ్టానికి తగినరచనలు తెలుగులో వలువ్డకపోవ్టానికి కారణం తెలుగు 
వ్చనరచనన అనావ్శయకమైన నియమ నిబంధనలు బాధంచటమే అంటారు. ఏభాష అభివ్ృద్ధి అయినా, 
ఆ కాల్ప్ప వజాానవాయప్తపైనే ఆధారపడి ఉంట్టంద్నీ, జనసామానయంలో వద్యనూ, వజాానానీి 
వాయప్ంపజేయ్యల్ంట్ల వాజమయ్యనిి మించిన సాధనం మరొకకటిలేద్ని, పదేపదే బోధంచేవారు గిడుగు 
రామమూరిత. ఆయన నడిప్న ‘తెలుగు’ పత్రిక ఆ రోజులోల గొపా పత్రికగా వలుగొంద్ధంద్ధ. ఈనాటికి, 
ఏనాటికి ఆ పత్రికన తెలుగు ప్రజలు మరిచపోలేరు. 

 
రామమూరిత పంతులుగారి ఆశయ్యల్న ప్రజల్కు అంద్ధంచిన వలుగు పత్రిక ఈ తెలుగు పత్రికే. 

ఇద్ధ సంవ్తసరం మాత్రమె నడిచి ఆగిపోయింద్ధ. చివ్రి రోజులోల కూడా,  - గిడుగు చనిపోతారనగా -  
గూడవ్లల రామబ్రహమంగారి ప్రజామిత్ర కారాయల్యంలోని పత్రికా రచయితల్ గోషిులో పాల్గునాిరు. 
ఏనాటికైనా తమ వాద్ం వజయవ్ంతమవుతుంద్నే ఆతామ వశావసానిి ప్రకటించిన భాషాభిమాని, 
బహుముఖ్ ప్రజాాశాల గిడుగు రామమూరిత పంతులు. గిడుగు ప్పటిున రోజున మాతృభాషా ద్ధనోతసవ్ంగా 
తెలుగు వారంద్రూ జరుప్పకోవ్డం ఆనంద్ద్యయకమైన వషయం. 
సంప్రద్ధంచిన గ్రంథాలు 

1. రమాపతిరావు, అకికరాజు. 1971.  వాయవ్హారిక భాషా వకాసం-చరిత్ర. హైద్రాబాదు: ఎమ . శేషాచల్ం అండ్  కో. 
2. రాజు, ఎన్. ఎస్. 2001. గిడుగు లేఖ్లు. హైద్రాబాదు: వశాలాంధ్ర ప్రచురణల్యం. 
3. రామారావు, చేకూరి. 1986. మరోసారి గిడుగు రామమూరిత.  హైద్రాబాదు: హైద్రాబాద్  బుక్  ట్రస్ు .  
4. వేంకట రామమూరిత, గిడుగు. 1879. ఆంధ్ర పండిత భిషకుకల్భాషాభేషజం. వజయవాడ: వశాలాంధ్ర ప్రచురణల్యం.
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వ్యావహారిక తెలుగు ప్రాధాన్ాం  
గురితంచిన్ లాక్షణికులు 

The importance of colloquial Telugu: Philologists  
- Prof. R. V. R. K. Sastry,  

 Professor, Dept. of Telugu, 
University of Hyderabad, 

Hyderabad – 500 046. 
sastryrvrk@yahoo.in 

 
లక్షణం అంటే శాస్త్రం. దాని నిర్మాతలు  లాక్షణికులు. వీరిని మన్వ్యరు లక్ష్యాక చక్షుక్షులు 

అన్నారు.  అంటే లక్షయంమీద ప్రయోగంమీదమాత్రమే దృష్టి కలవ్యరు అని అర్థం.  శాస్త్రంలో సామాన్ా 
విశేష విధి సూత్రీకర్ణకు ఈ ప్రయోగాలే ఆధార్ం.  అందుకే ‘ప్రయోగ శర్ణం వ్యాకర్ణం’ అన్నారు.    
ఈ మాట ఒకకవ్యాకర్ణానికేకాదు ఏశాసాానికైన్న వరితస్తంది.  అయితే ఈప్రయోగం ఎవరిది అన్ాదానిపై 
అభిప్రాయభేదాలుండవచ్చు.  నిషకర్షగా చెప్పాలంటే ఆయా భాషావావహర్తల ప్రయోగమే ప్రమాణం, అదే 
శర్ణం.  అందుకే ఎంతటి వ్యాకర్త అయిన్న జన్వావహార్మనికి దూర్ంగా ఉండలేడు. కాబటిి ఏదో 
ఒకవిధంగా జన్వావహార్భాషను గురితంచి తీర్మల్సందే. 
 

వ్యావహారిక భాషాప్రాధాన్నానిా లాక్షణికులు గురితంచిన్ తీరు రండు విధాలుగా ఉంది. 
1.ప్రతికూలమైన్ గురితంపు, 2. అనుకూలమైన్ గురితంపు.  వైర్భకిత-సఖ్ాభకితలా దీనిా అనుకోవచ్చు. 
ప్రతికూలమైన్న అనుకూలమైన్న వ్యావహారిక ప్రాధాన్నానిా గురితంచడమే మన్కు కావలసిన్ అంశం.  ఎలా 
గురితంచారో కంచెం చూదాదం. 

 
ఆంధ్రశబదచింతామణి కర్త ‘ప్రవ్యహినీ దేశాా’ అని దేశాానిా న్దీప్రవ్యహంతో పోలాుడు. న్దిలో 

నీరు నితాం ప్రవహిసూతనే ఉన్నా ఈరోజున్ా నీరు రేపుండదు. కాని నీటిప్రవ్యహం అలాగే ఉంటంది.  దీనిా 
ప్రవ్యహనితాత అంటారు.  వావహార్ంలో ఉండే దేశాం అటవంటిదన్ామాట.  ఇది జీవదాాషలకుండే 
లక్షణం. నితాపరిణామశీలంగల జీవదాాషలకు ర్మసే లక్షణాలుకూడా మారుతంటాయి, మారుతండాల్. 
అందుకే తిరుపతి వంకటకవులు ‘భార్తమును చూసి బాలవ్యాకర్ణమును దిదదవలె గాని 
బాలవ్యాకర్ణమును చూసి భార్తమును దిదదర్మ’దని చెప్పారు.  ఈమాట న్న్ాయాదుల భాషకున్ా 
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ప్రామాణికతనే కాదు వ్యార్ణానికున్ా పరిమితిని కూడా తెల్యజేస్తంది.  దీనిాబటిి కాలక్రమంలో భాషలో 
వసూతన్ా మారుాల్ా అంగీకరించాలని సూచించాడని భావించవచ్చు. 

 
గ్రామాానిా నిర్వచిసూత ‘అనియమాద్ గ్రామాం హి’ అన్నాడు.  నియమంలేనిది గ్రామాం, అంటే 

నియమించడానికి సాధాంకానిదని తాతార్ాం. అంతేకాని నియమవిరుదధం అనికాదు.  కాని చిన్ాయసూరి 
‘లక్షణవిరుదధంబగు భాష గ్రామాంబు. ఈ భాష ప్రయోగంబున్కన్ర్హంబు’ (బాలవ్యా.సంజఞ.సూ.)అని 
చెప్పాడు.  చింతామణి గ్రామాం ప్రయోగార్హం కాదని చెపాలేదు.  పదజాలవైవిధాానిా చెపుత గ్రామాానిా 
నిర్వచించాడు.  అంటే దానిప్రయోగం కూడా ఇషిమనే భావించాల్.  అందుకే ఇకకడ అహోబలపండితడు 
‘చతరివధా భాషేతి గ్రామాయా సాకం వికృతాా శాుతరివధాం వదత శశబాదనుశాసన్నచార్ాసా 
కుత్రచిదివనియోగ ఇషి ఏవ.అన్ాథా తతారిగణన్ం ముధా సాాత్’ అని చెప్పాడు. ఈసందర్ాంలోనే 
అధర్వణకారికావళిలో కూడా ‘గ్రామాం తతతదివధౌ సాధు కర్కంఠముఖా హితాాః’(సంజఞ.29) అని చెప్పాడు. 

 
ఇకకడ మరోమాట చెప్పాల్. లక్షణవిరుదాధనికి గ్రామామని పేరు పెటిడమే సమంజసంకాదు. 

ఎందుకంటే గ్రామామంతా లక్షణవిరుదధంకాదు. గ్రామీణజన్ వావహార్ంలో ఉన్ాభాషంతా 
లక్షణవిరుదధమన్డానికి లేదు. లేదా ఇది కేవలం వ్యాకర్ణ వావహార్ంకోసం ఏర్ారుచ్చకన్ా 
సంజాఞపదమేకాని అన్వర్థసంజఞ కాదనుకోవ్యల్. 

 
కేతన్ ‘హాసానిందోకుతలలో గ్రామాం ప్రయోగార్హ’ మన్నాడు.  చిన్ాయసూరి గ్రామాం ప్రయోగార్హం 

కాదన్నా ‘ఆర్ావావహార్ంబుల దృషింబు గ్రాహాంబు’అని కవిప్రయోగారూఢములైన్ గ్రామాాలు 
స్వవకరింపదగిన్వని చెప్పాడు.  ప్రౌఢవ్యాకర్త ‘గ్రామాంబు తతతజాాతి వర్ణన్ంబున్ ప్రయోగార్హంబు’ అని 
మరికంత వెస్లుబాట కల్ాంచాడు.  వీరుచెప్పాన్ లక్షణవిరుదధప్రయోగాలనీా సూక్షమంగా పరిశీల్సేత 
ఆయాకాలాలోోని జన్వావహార్ంలోంచి కావాంలో ప్రవశంచిన్వ.  న్న్ాయ ప్రాణగొడడము అన్నా,  తికకన్ 
సెలుోడు, చేతరు, కోతరుఅన్నా, ర్మమర్మజభూషణుడు కూతరోు, కూతరిా అన్నా– ఇవనీా అపాటి 
జన్వావహార్ంలోంచి కావ్యాలోోకి వచిున్వ.  కాబటిి కవులు వ్యావహారికంనుండి తప్పాచ్చకోలేన్టోే 
లాక్షణికులకూడా వ్యావహారికానిా గురితంచకుండా ఉండలేరు. అతవసంధి విషయంలో, క్రియాపదాలోనోి 
ఇకార్సంధివిషయంలో, కాతా ర్థకేకార్సంధి విషయంలో లాక్షణికులు కాలక్రమంగా ఎలా వెస్లుబాట 
కల్ాంచారో అదేవిధంగా వ్యావహారిక (గ్రామా)విషయంలోకూడా వెస్లుబాట కల్ాంచాల్సన్ అవసర్ం 
ఉంది.  పైలాక్షణికుల అభిప్రాయాలు చూసేత గ్రామాానిా కాదంటూనే కంచెంకంచెంగా వెస్లుబాట 
కల్ాసూతనే వచాుర్ని గ్రహించవచ్చు.  వీర్ందరిది ప్రతికూలదృష్టితో గ్రామాానిా గురితంచడంగా భావించాల్.  
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ఇక అనుకూలదృష్టితో గ్రామాానిా సావగతించిన్వ్యరిని చూసేత, వీరిలో ముందుగా 
పేర్కకన్దగిన్వ్యడు మండలక్ష్మీన్ృసింహకవి. 1. ఇతడు గ్రామాాలను సంసకృతభవ్యలుగా చూప్పడు. ఉదా. 
గాోని–గిలాని, వ్యాతాసతం-వెతెతసతం, న్నాయం-నేయం, తాాగం-తేగంమొ.వి. ఇవి నిససంశయంగా 
కావాప్రయోగాలుకాదు.  అంటే జన్వావహార్ంలోని ఈమాటలను తదావ్యలుగా గ్రహించాలనేకదా అతని 
అభిప్రాయం.  

 
2.తెలుగు పదాలమొదట యకార్ంబు,  వువూవొవోలు లేవని బాలవ్యాకర్త (సంజాఞ. 17) 

చెప్పాడు. కాని ఇతడు వు వూ వొ వోల పదాదితావనిా అంగీకరించి దానికి ఉదాహర్ణంగా జైమిని 
గామాయణంలోని ప్రయోగం చూప్పడు- వువిద యొకరుత మేన్ఁ దొడవులదగిల్ంచె ముదంబు మీర్గా. 
న్వన్నథచరిత్ర, దివపద భార్తం మొదలయిన్వ్యటిలోో ఇలాంటి ప్రయోగాలున్నాయి.  ఉకార్మనికి ఇటవంటి 
వకార్మది పదాలు పర్ంగా ఉన్ాపుడు వకార్లోపంచెప్పా (పరిభాష. 26) సంధికార్మానిా స్గమం చేసాడు. 

 
3. ఇదేవిధంగా చింతామణి కర్త యెవడు, యేవి, యెగుు మున్ాగు యకార్మది పదాలను 

అంగీకరించిన్న, అతడు యెకకడ వంటి చోటో సంధివచేు విధాన్ననిా చెపాలేదు.  కాని ఇతడు అటవంటి 
యకార్మనికి (పరిభాష. 28) లోపంచెప్పా అతడెకకడవంటి రూప్పలు సాధించాడు. 

 
4. జన్వావహార్ంలో ఉన్ా రూప్పలనుకూడా సాధించడానికి ఇతడు పూనుకున్నాడు.  వితతలు-

ఇతతలు, విడెము-ఇడెము, వట-ఏట మొదలగువ్యటిలోోని పదాదివకార్లోపం (సంధి.36) చెప్పా 
ఆరూప్పల్ా సాధించాడు. ఇదేవిధంగా ఒకడు–ఒగడు వంటిచోటో కకార్మనికి గకార్ంవిధించి (తదావ.28) 
వ్యావహారికానికి మార్ుం స్గమంచేసాడు.  లాక్షణికులలో జీవదాాషపటో ఉండవలసిన్ విశాలదృకాథం 
ఇతడు కన్బరిచాడు.  వ్యావహారికానిా కాదన్కుండా, దానికి సంసాకర్ంకల్గించే ప్రయతాం చెయాడం 
మికికల్ ప్రశంసింప దగిన్ విషయం. 

 
 ఇక వ్యావహారికభాషోదామ ప్పతామహుడు మహామహోప్పధాాయ గిడుగు ర్మమమూరిత 
పంతలుగారి బాలకవిశర్ణాం పరిశీల్సేత వ్యావహారికానిా లక్షణవిరుదధమంటూ ప్రయోగానికి 
దూర్ంచెయాడం ఎంతటి అపచార్మో మన్కు అవగతమవుతంది.  ఇపుడు చిన్ాయసూరి బాలవ్యాకర్ణం 
ఆధార్ంగా లక్షణవిరుదాధలుగా కన్బడుతన్ావనీా ఒకపుాడు జన్వావహార్ంలో ఉన్ావనీ,  కవులు వ్యటినే 
ప్రయోగించార్నీ, గ్రంథపరిషకర్తలు బాలవ్యాకర్ణం ఆధార్ంగా వ్యటిని సంసకరించడానికి 
ప్రయతిాంచార్ని వ్యరు సోపపతితకంగా నిరూప్పంచారు.  వ్యరి బాలకవి శర్ణాం ప్రధాన్ంగా న్నలుగు 
అంశాలకోసం ఉదేదశంపబడింది. 1. తెలుగుభాషాతతాతానిా నిరూప్పంచడం,  2. ప్రాచీన్గ్రంథాలలోని 
వ్యావహారికానిా పరిషకర్తలు మారిున్తీరు, 3. గ్రాథికభాషగా చెపాబడుతన్ాదానికి సార్వత్రికమైన్ 
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ఏకరూపతలేదన్డం,  4. ప్రాచీన్ కవుల ప్రయోగాలను సమగ్రంగా పరిశీలన్ చేయకనే వ్యాకర్ణర్చన్ 
చేసి, దానికి లంగనివ్యటిని లక్షణవిరుదాధలని చెపాడం దుసాసహసం, కవులపటో అపచార్ం, వావహర్తలను 
అవమానించడం అని చెపాడం. 
 
 భాషాశాస్త్రదృష్టితో వర్ణ, ఉచాుర్ణ, సంధి, సమాస సంబదధములైన్ అనేకవిషయాలను 
చరిుంచారు. వీరు భాషను మూడు సవరూప్పలుగా చెప్పారు. గ్రాంథికభాష, శషవి్యావహారికము, 
గ్రామాము. ఇందులో శషివ్యావహారికం ప్రయోగార్హమని అభిప్రాయపడాడరు.  గ్రాంథికం కేవలం ప్రాచీన్ 
కావ్యాలకే పరిమితం.  గ్రామాం ఆయాజాతివ్యరికిమాత్రమే తెలుస్తంది.  శషివ్యావహారికం అందరికి 
తెలుస్తంది కాబటిి అది స్వవకరించాలన్నారు.  అంతేకాక గ్రామాానిా లక్షణవిరుదధమన్డం తపుా.  
లక్షణవిరుదధమైన్దానిా చ్చాతసంసాకర్మనే కావాంలో శబదదోషంగా పరిగణించారు.  కాబటిి లక్షణవిరుదధం 
గ్రామాం ఒకకటికావు అన్నారు.  భాషకు శషితవం అది వ్యడేవ్యరి శషితవంపై ఆధార్పడి ఉంటంది.  అది 
దాని సవభావసిదధమైన్ లక్షణం కాదు.  గ్రామామనుకన్ాది శషివావహార్ంలోకి ర్మవచ్చు, 
శషివావహార్ంలోది గ్రామాంలో చేర్వచ్చు.  అలాగే ఒకప్రాంతంలో గ్రామాం అనుకన్ాది వరో ప్రాంతంలో 
శషివావహార్ంలో ఉండవచ్చు.  ఒకే భాషైన్న అనిా ప్రాంతాలోోని అచ్చుపోసిన్టోగా ఒకేలా ఉండదు.  అలా 
ఉండటం భాషాసవభావ్యనికి విరుదధం.  కాబటిి వ్యావహారికానిా లక్షణంపేరుతో దూర్ంచేయడం తగదు అని 
నిరూప్పంచారు. 
 
 చివరిగా వ్యర్న్ామాట– ‘శషాిన్నముక్తత సూత్రాణామభావ అనుశాసన్కారిణ ఏవ దండనీయాాః’, 
కవులప్రయోగాలు, శషివావహార్మంతా వ్యాకర్ణసూత్రాలలోకి ర్మకపోతే అది వ్యాకర్తలదోషంకాని, 
కవులదోషంకాదు. వ్యావహార్దూర్మైన్ గ్రాంథికానిా ర్క్షంచ్చకోవడం కోసం వావహార్సిదదమైన్ 
భాషాసవరూప్పనిా కాదన్డం అవివకమని  వ్యరి తాతార్ాం. వ్యరి ప్రయతాం కేవలం గ్రాంథికానికి బదులు 
వ్యావహారికానిా తేవడమే కాదు, జన్వావహార్ంలో ఉన్ాతెలుగు భాషను ర్క్షంచ్చకోవడంకూడా. 
 
 అంతిమంగా తేల్ందేమిటంటే- లక్షణవిరుదధం గ్రామాం ఒకటికాదని, గ్రామాం 
జన్వ్యావహారికమని, అదే కవులప్రయోగాలోోకి వచిుందని, దానిా ఏదోరూపంలో లాక్షణికులు 
అంగీకరించార్ని, జీవదాషకు లక్షణం ఎపాటికపుాడు మారుత ఉండాలని తెలుసోతంది. 
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ఉపయుకత గ్రంథాలు – 
1. ఆంధ్రశబదచింతామణి   2. అధర్వణకారికావళి 
3. అహోబలపండితీయము   4. బాలవ్యాకర్ణము 
5. ప్రౌఢవ్యాకర్ణము   6. త్రిల్ంగశబాదనుశాసన్ము 
7. బాలకవి శర్ణాము   8. కావ్యాలంకార్సంగ్రహము  
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వాడుక భాషగా తెలుగు : గిడుగు ఆలోచనాసరళి 
Telugu as a Colloquial Language: Ideas of ‘Gidugu’  

-Prof. Garapati Umamaheswara Rao, 
Director, CALTS, Univ. Of Hyd.  
Hyderabad – 500 046 
 

నేటికి సరిగాా వంద ఏళ్ల కిందట మద్రాసు ప రెసిడెన్సీ గ రవరుకు  సమరిపంచందు  ఇంగ్లలషులో 
రాడెన "ఎ మెమొరాండం ఆన్ మాడర్ను తెలుగు" అనే కరపత్రంలో వాడుక భాషా సందరభంలో ఆయన 
వెలిబుచ్చిన అభిప్రాయాలు వాడుక భాషను గురించ్చన ఆయన ఆలోచనా సరళికి నిదరశనం. ఇలంటి 
ఆలోచనా సరళి ఆధునిక భాషాశాస్త్ర పదధతిలో సాగిన భాషా ప్రణాళిక  ఆనవాలు. అంతేకాదు వయవహారిక 
భాషా ప్రణాలికా డెద్ధంతానికి మౌలిక రూపం. ఈ ఆలోచనా సరళిని మీ మందు ఉంచటమే ఈ వాయసం 
మఖ్యయదే్దశం. 

 
గిడుగు రామమూరిి (1913) వయవహారిక భాషావాదం –  
డెద్ధంతం - నిరూపణ 
1.0 నేపథ్యం 

సమాజంలో జనసామానాయనికి అందుబాటులోలేని చదువులు ఉను సమయం. 
చదువు జ్ఞానారజనతో బట్టీప్రాయంగా ఉంది.. 
చదువు ఇంటిభాషలో గాక వాడుకలో లేని గ్రంథిక భాషలో సాగే.. 
ఇంగ్లలషు విద్యభివృ.ధని సాధంచడంలో ద్దశభాషల నిరలక్ష్యం. 
విజ్ఞానానిు ప్రజ్ఞసామానాయనికి అందుబాటులోకి తేవడంలో ద్దశభాషల పాత్ర  
కనుమకుగు ఔతోం.. 

 
2.0 లక్ష్యం 
2.1 ప్రధాన లక్ష్యం 

మాతృభాష మాధ్యమంలో విజ్ఞానం అం.ంచడం. 
2.2 ఉపలక్ష్యయలు 
పాఠశాలలోల; 
పాలనా రంరంలో ఉతికుులలో, వారిలలో; 
వయవసాయ, వాణిజయ, పారిశుదధయ త.తర రంగాలలో సమాచార వినిమయంలో; 
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    తెలుగు సమాజంలో చదువు ను వరాాల వారి వాడుకలో ఉను నేటి తెలుగు మాండలికానిు ప్రామాణిక 
భాషగా అంగ్లకరించ్చ ఉపయోగించడానికి; 
 
3.0 పునాది రాళ్లు 

గిడుగు రామమూరిి తన లక్ష్యమూ, లక్ష్య సాధ్నలోనూ, నిరే్దశానంలోనూ, వాటి వలల చకూర్ద 
ప్రయోజనాల పటల సపషీత ఉం.. లక్ష్య సాధ్న  కావలిడెనవి అసీ ు పునా. రాళ్ళుగా మారాయి. 
1. అవగాహన 2. అనుభవం 3. సరుజనామోదం 4. బోధ్నానుభవం 5. పాలనానుభవం                  
6. విద్యవిషయక నిరుహణానుభవం 
 
4.0 నాటి విద్యయవిధానంలో వాడే తెలుగు తత్వ నిరూపణ 
1. కృత్రిమ తతగమ పదజ్ఞలంతో కూడిన అనువాద రచనలు; 2. కానరాని వచన రచనలు; 3. ఆశిక్షిత 
రచయితలు; 4. మొరటు ప్రయోగాలు: తతగమ ప్రయోర బాహుళ్యం; 5. జనసామానయంతో సాహితయ 
సంబంధ్ం తెగిపోవడం; 6. భిను ఆధారాల కలగాపులరమైన కృతక భాష; 7. శుదధ సంసకృత పద్లూ, 
సమాసాలూ; 8. ప్రాకృత పద్లూ; 9. సజ్ఞతీయ ద్రావిడ పద్లూ; 10. అనయ ద్దశయ పద్లూ; 11. వేయి 
సంవతగరాలుగా వాదుతును అనిు తెలుగు పద్లూ; 12. కవి ప్రయోరం ఉంటేనే పదప్రయోరం చయాలనే 
బంధ్ం; 13. కృతకమైన అపరిచ్చత భాష; 14. గ్రంథిక భాష రూప బాహుళ్యమైన., అలప సంఖ్యయక 
వరాం వాది.; 
 
5.0 వాడుక భాష 
1. దైనం.న వాడుకలోని భాష, ఇంటి భాష, తోటి వారితో మాట్లలది భాష, అందరికీ పరిచయమైనా 
జీవద్భషగా గురిింపు పం.ం.; 
2. ఆధునిక అవసరాలైన రాతకోతల  కావలిడెన వచన రచనలు రావడానికి వీలును భాష; 
3. వచన రచనలోని భాష సర్వుతిమమూ,శకిివంతమూ, జ్ఞతీయమైన తెలురసీ  వాదన; 
4.   ప్రసార ప్రభావంఅమోఘం; 
5.  ప్రాచీన భాష నేటి తెలుగు నుంచ్చ అరథం కానంత దూరం జరిగిం.; 
 
6. ఉచ్చారణలో మౌలిక తేడాలు 
1. ఇచాిను, వచాిను మొదలైనచకారయుత అకార ఉచాిరణ; 
2. అనేకానేక పద్లలిు అంతసగం. వలల ఏరపడిన అనేక అచ్చిల ఉచాిరణ (సవరణ రూపాలు) 
3. ఆరమ యకార లోపం; 
4. అజ్ఞకరషణ; ఊనిక మాకుప; పకుష సరళాల మారిపడి; అరాథనుసాుర లోపం మొదలైనవి; 
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7. రూప నిషపత్త్లో మార్పపలు 
1. బహువచనంలో రూపాంతరాలు; 
2. విభకిి ప్రతయయాల మాకుప; 
3. ప్రాచీన భాషలో క్రియావిశేషణాల కరిృ ప్రయోగాలలో షష్ఠీ సమాన రూపాలు ఉండగా ఆధునిక 
తెలుగులో ప్రథమ; 
4. భూత, భవిషయతాకల నిషాపదనలో తేడాలు; 
5. కరమణి ప్రయోగాలలో తేడా; 
6. సహాయక క్రియల వాయకరణ కారాయలలో తేడాలు; 

ఇట్లలంటి విశేలషణా పటిమతో సహేతుక, తరకబదధ వాదనా, ఉద్హరణలతో ప్రతిపా.త 
డెద్ధంతమే గిడుగువారి వయవహారిక భాషా డెద్ధంతం. దీనిు ప్రతిపా.ంచ్చ వంద సంవతగరాలు రడిచ్చనా 
దీని ప్రయోజనమూ, లక్ష్యమూ పూరిిగా తెలుగు సమాజం సాధంచ్చకోలేక పోవట్లనికి అనేక సామాజిక 
కురమతలతోబాటు మన బాధ్యతా రహితయమూ కంత కారణమే. 
 
సంప్రదించిన రచన 
1. రాధాకృషణ, బూదరాజు. 1991. నేటి తెలుగు - నివే.క. (ఎ మెమొరాండం ఆన్ తెలుగు) హైదరాబాదు: విశాలంధ్ర 
పబ్లలషంగ్  హౌస్ . 
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వాడుక భాష గురించి కొన్ని వివాదాలు 
Some Arguments on Colloquial Language   

- Prof. B. R. Bapuji,  
Professor of Linguistics & Sociology, 

University of Hyderabad, 
Hyderabad – 500 046. 

 
రోజువారీ సింభాషణలు మినహా,మిగతా సమాజిక సిందర్భాలలో గ్రింథిక భాషన్న 

ఉపయోగించాలా, వ్యవ్హారక /వాడుక భాషన్న ఉపయోగించాలా- అనే వివాదిం ముగశాక, వాడుక 
భాషకి సింబింధించే కొన్ని వివాదాలుతలెతాాయి. ఆ వివాదాన్ని సింక్షిపాింగా, సామాజిక భాషా శాస్త్ర 
దృష్టితో చరచించడమే ఈ పత్రిం ఉద్దేశిం. 

 
20వ్ శతాబేింలో ద్దశింలోన్న ఇతర అన్ని భాషా ప్రింతాలలో లాగే, తెలుగు మాటా్లడే ప్రింతింలో 

కూడా సాింప్రదాయిక మేధావులూ, ఆధున్నక మేధావులూ రిండు ప్రధాన శిబిర్భలుగా ఉన్నిరు. 
సింసకృతింలోనూ, తెలుగులోనూకూడా న్నషాాతులై, ఆ భాషలతో సాింప్రదాయికమైన మమేకతవిం 
పిందినవారు ఒక పక్కక; సింసకృతమూ, తెలుగూ మాత్రమే క్కక, ఇింగ్లాషుతో కూడా తగనింత పరచయిం 
కలిగ, సింప్రదాయాన్ని కొన్ని విషయాలో ా ప్రశిిించే ఆధున్నకులు ఇింకో పక్కక కన్నపిసాారు. ఈ రిండు 
శిబిర్భల వాళ్ళనీ, ఒకరన్న 'సింప్రదాయ వాదులు' అనీ,  ఇింకోరన్న 'ఆధున్నక వాదులు' అనీ అిందాిం. 
భాషపట్ ావారకుని దృకపథాలన్న బట్ట ిమనిం వారన్న అలా అిందాిం. భాషేతర అింశాలలో (అింట్ట ఆరిక, 
ర్భజకీయ, సాింసకృతిక విషయాలలో) వార దృకపథాల గురించి మనిం ఇకకడ చరచించడిం లేదు. 

 
సాింప్రదాయిక వాదులకూ, ఆధున్నక వాదులకూమధ్య తలెతిాన మొట్ ిమొదటి వివాదమే గ్రింథిక, 

వ్యవ్హారక భాషా వివాదిం.  గడుగు ర్భమమూరా లాింటి ఆధున్నక వాదుల కృష్ట ఫలితింగా వ్యవ్హారక 
భాష/వాడుక భాష అనే దాన్నకి ప్రధానయత వ్చిచింది. 

 
ప్రతీ వివాదాన్నకీ ఉనిట్టి, ఈ మొట్ి మొదట్ భాషా వివాదాన్నకి కూడా సామాజిక (అింట్ట- ఆరకి, 

ర్భజకీయ, సాింసకృతిక) క్కరణాలు ఉన్నియి. వాటిలోా ముఖ్యమైనది; ఆధున్నక ఉతపతిా విధాన్నలు 
ప్రవేశిించేట్ప్పపడు, రకరక్కల సాియులోా జన్నలకు చదువులు ర్భవాలి. చదువులు ర్భవాలింట్ట, అిందరకీ 
అరిమయ్యయ వ్యవ్హారక భాషలోనే సాగాలి గానీ, ప్రత్యయకింగా నేరుచకుింట్ట గానీ ఉపయోగించడిం సాధ్యిం 
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క్కన్న గ్రింథిక భాషలో క్కదు.  క్కబటి,ి వ్యవ్హారక భాషలోనే చదువులు సాగాలి- అనే వాదన మొదలై, 
గ్రింథిక భాషావాదులకూ వ్యవ్హారక భాషా వాదులకూ  మధ్య పెదే వివాదమే చెలరేగింది. 

 
వ్యవ్హారింలో వుని దాన్నన్న వ్యవ్హారక భాష అన్నిరు.  వ్యవ్హారింలో -అింట్ట, 'వాడుకలో' అనే 

అరిింలో, దాన్ని మనిం వాడుక భాష అింటున్నిిం. 'వాడుక భాష' అనేదికూడా ప్రింతాల వారీగా 
(ప్రింతీయ మాిండలిక్కలుగా), సామాజిక బృిందాల వారీగా (విదయ, సామాజిక హోదా మొదలైన వాటిన్న 
బటి ిసామాజిక మాిండలిక్కలుగా) రకరక్కలుగా (వెరైటీస్ ఆఫ్ లాింగేవజ్గా) వుింది. 

 
ఆరిక, ర్భజకీయ, సాింసకృతిక ప్రయోజన్నలను బటిి రకరక్కల ప్రింతాలకూ, సామాజిక 

బృిందాలకూ చెిందిన భాషా వ్యవ్హరాలు భిని దృకపధాలతో వుింట్లరు. ఆ భినితవిం భాషా పరమైన కొన్ని 
వివాదాలకు క్కరణిం అవుతుింది. అలాింటి వివాదాలను- సదస్సు న్నడివి క్కరణింగా కొన్నిటిన్న మాత్రమే, 
అది కూడా సింక్షిపాింగా మాత్రమే  ఇకకడ చరచించగలిం. ఆ వివాదాలు ఇవీ: (1) మాటా్లడే భాషలో 
పాటిించే న్నయమాలిి ర్భసే భాషలో కూడా పాటిించాలా, వ్దేా? (2) 'తెలింగాణా భాష' అనీ, 'ఆింధ్రా 
భాష' అనీ జనిం అింటునిది వేరేవరు భాషలా, ఒకే భాషలో రిండు ప్రింతీయ మాిండలిక్కలా?           
(3) సిన్నమాలలో ప్రింతీయ మాిండలిక్కన్ని ఉపయోగించడింలో ప్రత్యయకిించి ఒక ప్రింతిం వారన్న 
కిించపరచే ఉద్దేశిం వుిందా? 'వైవిధ్యిం'తో (వెరైటీ పేరుతో) వాయపారిం చేసే ఉద్దేశింఉిందా?               
(4) పాఠ్యప్పసాక్కలో ా ప్రింతీయ మాిండలిక్కలను ఉపయోగించాలా?, ప్రమాణిక భాషన్న 
ఉపయోగించాలా? 

 
ఇప్పపడు ఒకోక వివాదానేి చూదేాిం. 
                                 ,    ?-    

      . 
‘       ,                 ,        , ఆ          , 

        .                    ’ -         . 
 
మాటా్లడే భాష మొదట్గా వ్చిచింది. ఆ తర్భవత్య ర్భసే భాష వ్చిచింది. ర్భసే భాషకి, మాటా్లడే భాషే 

ఆధారిం. క్కబటి,ి మాటా్లడే భాషలో పాటిించే న్నయమాలే, ర్భసే భాషలోనూ కన్నపిసాాయి, కన్నపిించాలి. 
అలా కన్నపిించకపోత్య, చదివేవాళ్ళకి త్యలిగా ా అరిిం క్కదు. (ర్భసిన దాన్ని చదివినప్పడు, అది వినేవాళ్ళకి 
త్యలిగాా అరిింక్కదు). న్నయమాలు అింట్ట ఎవ్రో పైన్నించీ మనమీద విధించేవిక్కవు. ఒకేభాష మాటా్లడే- 
వాళ్ళిందరమూ ఒక అలవాటుగా పాటిించేసూత్రాలు. 
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మాటా్లడే భాషలో వుిండి ర్భసే భాషలో కన్నపిించన్న కొన్ని న్నయమాలిి చూదేాిం. 
(1) మాటా్లడేట్ప్పపడు ధీరఘింపలికి,ర్భసేట్ప్పపడు దాన్ని చూపక పోవ్డిం.  
ఉదా. "అపపటికి  యువ్కులు వెనుకింజ వెయయలేదు." దీన్ని మాటా్లడేప్పపడు,"అపపటికీ…"అన్న వుింటుింది. 
ఈ దీరఘిం లేకపోత్య, వాకయిం అసలు అరిింక్కకుిండా పోతుిందన్న క్కదు. వెింట్నేనూ, త్యలిగాానూ 
అరిింక్కదనిమాట్! మొదటిసార చదవ్గానే, 'యువ్కులు, అపపటిదాక్క వెనుకింజ వెయయలేదు గానీ, ఆ 
పన్న అప్పపడు చేశారు'అనుకుిందాిం. క్కనీ, మొతాిం వారాలో సిందరాిం ప్రక్కరిం, ఎన్ని అవాింతర్భలు 
వ్చిచనపపటికీ యువ్కులు వెనుకింజ వెయయలేదనిమాట్! 
 
(2) రిండూ, అింతకింట్ట ఎకుకవ్ విషయాలిి (వ్యకుాలు గానీ, వ్స్సావులు గానీ, సింఘట్నలు గానీ) 
చెపేపట్ప్పపడు ప్రతీ చోట్లదీర్భఘలు పెట్ికపోవ్డిం.(వీటిన్న ’సముచచయ చిహాిలు’ అింట్లరు.) 
ఉదా. "పెిండే కింటి, అింజయయ నేడు నగర్భన్నకి ర్భక"అన్న ర్భసేా, దాన్ని చదివినప్పపడు గానీ, వినిప్పపడు 
గానీ, ఇదేరు వ్యకుాల గురించి చెబుతున్నిరన్న వెింట్నే అరిిం క్కదు. 'పెిండే కింటి అింజయయ'అనే ఒక్కయన 
ర్భక గురించిన వారా అనుకుింట్లరు. పెిండేకింటీ,అింజయాయ నేడు నగర్భన్నకి ర్భక 'అింట్ట త్యలిగా ాలేదూ!. 
అలాగేే్, ఒక తలా్ల పిలాలిి గురించి ర్భసేట్ప్పపడు "సావిత్రీ పిలాలూ బాగున్నిరు"అన్న 2 చోటా్ల దీర్భఘలు 
ర్భసినప్పపడు స్సపరించే అరిిం, 'సావిత్రి, పిలాలు బాగున్నిరు'అన్న ర్భసినప్పపడుస్సురస్సాిందా? 
 
(3)అవ్సరమైన చోట్ ావిభకిా చిహాిలు పెట్ిక పోవ్డిం.  
ఉదా. "స్సవారామమ, చింద్రయయను చూశా. స్సవారామమ కతిా చింద్రయయను కొడుతుని సమయింలో, చెరువు 
సమీపింలో త్యళ్ళ జడున్ కూడా వున్నిరన్న పేర్కకన్నిరు." ఈ ఉదాహరణలో, రిండు చోట్ా 'నూ' అనే 
సముచచయింతో  కలిసిన విభకిా చిహిిం లేకపోవ్డిం వ్లాా, రిండు చోట్ా సముచచయ చిహిిం లేకుిండా, 
కేవ్లిం 'ను' అనే విభకిా ప్రతయయిం పటిిగా వుిండడిం వ్లాా ఎవ్రు ఎవ్రి కొటి్లరో తెల్లదు. అసలు 
జరగింది, 'స్సవారామమనూ, చింద్రయయనూ అగ్ర కులస్సాలు కొటి్లరు.’ 
 

అలాగే, బహువ్చనింలేన్న విభకిా చిహాిల తప్పపలు కొన్ని. ఉదా. "సోన్నయా, పవార్కి పరోక్ష 
హెచచరక. " దీన్ని బటిి, సోన్నయాయ్య పవార్న్న హెచచరించిిందన్న అరిిం వ్స్సాింది.  క్కనీ వాళ్ళళదేరీి ఇతరులు 
హెచచరించారనిది అకకడి సిందరాిం. 

 
విభకుాలకు సింబింధించే ఇింకో రకప్ప లోపిం: 

షష్టి విభకిా చిహాిలు ర్భయకపోవ్డిం.  ఉదా. "లెకచరరాు, టీచరా భరీాలను పూరా చెయాయలి: ఎబివిపి 
డిమాిండ్."  'లెకచరర్భ,ా టీచర్భా'అన్న ఉింట్ట ఎింత సపషిింగా వుిండేది! ఇింకో ఘోరమైన ఉదా. "జైల్ సిింగ్, 
ర్భజీవ్ హతయకై బెదిరింప్ప."  ఇిందిర్భగాింధీకి నమిమనబింటునన్న ప్రకటిించుకుని వ్యకిా, ఆమె కొడుకున్న 
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హతయ చేసాానన్న బెదిరసాాడా? ఎవ్రో వాళ్ళళదేరీి బెదిరించారనిమాట్! అలాింట్ప్పపడు, ‘జైల్ సిింగూ, 
ర్భజీవుల హతయ కై బెదిరింప్ప' అన్న ర్భవాలి. 
(4) 'బడు' వాక్కయలు ర్భయడిం 
 వాడుక భాషా పదితికి వ్యతిరేకింగా వుని లక్షణాలలో బడు ప్రయోగాన్ని తీవ్రింగావ్యతిరేకిించిన వ్యకిా 
గడుగు ర్భమూమరా గారు. ఆయన న్నించే నేరుచకున్న, న్నలకడగా ఆచరించ వ్లసిన అింశిం ఇది. పత్రిక్క 
రచనలో భాషా ప్రయోగాల గురించి ఒక భాషా వేతా ర్భసిన వాకయిం చూడిండి. "అటువ్ింటి పదితులు 
కొన్ని, ఈ వాయసింలో పరశీలిించబడతై. "“...ఈ వాయసింలో పరశీలిసాాను"- అింట్ట ఏిం బోయిింది? పోనీ, 
బాధ్యతనింతా తన మీద వేస్సకోడిం ఇషిిం లేకపోత్య, "... ఈ వాయసింలో పరశీలిసాాము" అనవ్చుచను గదా? 
అలాగే, "ఈ విషయిం పూర్భవధాయయింలో వివ్రించబడిింది" అట్! 'వివ్రించాను' లేదా 'వివ్రించాము'- 
అింట్ట ఎింత త్యలిగాా వుింటుింది? 
 

ఈ ఉదాహరణలిి బటి,ి వెింట్నేనూ, వేగింగానూ, త్యలిగాానూ  వారకీ/అరిిం అయ్యయలా 
ర్భయాలింట్ట, మాటా్లడే భాషలో పాటిించే న్నయమాలిి/సూత్రాలిి పాటిించాలనేది రుజువు క్కవ్డిం లేదూ? 

 
ఇప్పపడు ఇింకో వాదిం 
 "తెలింగాణా భాష"అనీ, "ఆింధ్రా భాష"అనీ జనిం గానీ, ఉదయమ న్నయకులు గానీ అింటునివి వేరేవరు 
భాషలా, ఒకే భాషలో రిండు ప్రింతీయ మాిండలిక్కలా?- అవి ప్రింతీయ మాిండలిక్కలే అనేది సపషిిం. 
శాస్త్ర దృష్టి లేన్న వాళ్ళళ, తమ ఉదయమాన్నకి సమరినగా కొతా వాదనలు సమకూరుచకుిందామనుకునే 
ర్భజకీయ న్నయకులూ మాత్రమే మాిండలిక్కలను పటుికున్న వేరేవరు భాషలుగా న్ననదిసాారు.  అవి న్నజింగా 
వేరే భాషలైత్య, ఒకరతో ఒకరు మాటా్లడుకోవ్డమే సాధ్యిం క్కదు. ఉచాచరణలో కొన్ని చోటా్ల,  క్కలాన్ని 
సూచిించే కొన్ని ప్రతయయాల దగార్భ,  ఒకే అర్భిన్నకి ప్రింతీయింగావేరు పదాలూ -ఇలాింటి కొన్ని త్యడాలన్న 
పటుికున్న, వేరే భాషలనడిం అరిరహితిం.  అలాింటి న్నన్నదాన్నకి జవాబు: "వేరే ర్భష్ట్రిం అడగిండి! వేరే భాష 
అనకిండి!" 
 
మరో వివాదిం 
సిన్నమాలలో ప్రింతీయ మాిండలిక్కలిి ఉపయోగించడింలో- ప్రత్యయకిించి; ఒక ప్రింతిం వారన్న కిించ 
పరచే వుద్దేశిం ఉిందా? 'వైవిధ్యిం'తో (వెరైటీ కోసిం) వాయపారిం చేసే ఉద్దేశిం ఉిందా?- ఈ రకిం వివాదిం, 
ప్రధానింగా ప్రత్యయక తెలింగాణా ఉదయమిం సిందరాింగా మొదలైింది. గత 10ఏళ్ళళగా అప్పపడప్పపడూ 
ఉదయమక్కరులు అింటుని దానేి ఇటీవ్ల ఒక న్నయకుడు కూడా అనిటుా వారాలోా వ్చిచింది. ఆ వారా 
చూడిండి: ఈ సిందరాింగా  కె. సి. ఆర్. మాటా్లడుతూ, ఆింద్రోళ్ళళ తెలింగాణా భాషను కూడా తకుకవ్ చేసి 
మాటా్లడుతున్నిరనీ, సిన్నమాలోా హిరోహీరోయినాకు ఆింధ్రభాషనూ, జోకరాకూ విలనాకూ తెలింగాణా 
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భాషనూ వాడుతుిండడిం అింట్ట వారన్న కిించపరచడమేననీ ఆయన అన్నిరు." (ఆింధ్రప్రభ. 22-09-
2013) 

 
ఎవ్రైన్న ఇకకడ గమన్నించవ్లసిన విషయిం ఏమిట్ింట్ట: కొింత పెటుిబడి పెటి,ి దాన్నకి ఎన్ని రటుా 

సింపాదిించాలనే ఏకైక లక్షయింతో నడిచే సిన్నమా వాయపారస్సాలెవ్రూ, ఒక ప్రింత యాసనీ, వాడుకనీ 
కిించపరచడింకోసిం లక్షలూ, కోట్లా ఖ్రుచ పెట్ిరు.  సిన్నమా వాయపారింలో- అన్ని వాయపార్భలకింట్ట 
కూడా- వెరైటీకి (మారుపకీ, కొతాదన్నన్నకీ, వైవిధాయన్నకీ) ఎకుకవ్ ప్రధానయత ఇసాారు. అిందుకే, సాింఘిక 
సిన్నమాలలో, తొలిన్నళ్ళలో, 1950ల తర్భవత కృషాా, గుింట్లరు మాిండలిక్కల్లి; గోదావ్రీ, విశాఖ్ల 
మాిండలిక్కల్లి; ఆ తర్భవత తెలింగాణా మాిండలిక్కనీి; చివ్రకి ఫ్యయక్షన్నజిం మీద తీసిన సిన్నమాలలో 
కడపా, కరూిలూ ప్రింత మాిండలిక్కనీి విలనాకూ, జోకరాకూ, వెరైటీ కోసిం (అింట్ట కొతా రకిం పదితులో ా
లాభాలు సింపాధించట్ిం కోసిం) వాడుతూ వ్చాచరు. తొలిన్నళ్ళ నుించే తెలింగాణా మాిండలిక్కనీి 
వాడలేదు. పైగా, హీరోహీరోయినాకు వాడిింది ఆింధ్ర మాిండలికిం క్కదు.  ప్రమాణిక భాషన్న వాడారు.    
ఆ ప్రమాణిక భాష ఆింధ్ర మాిండలికిం క్కదు. 

 
సిన్నమా పెటుిబడి దారులు ఏదిచేసిన్న, ఒక ఫ్యరుమలా ప్రక్కరిం, పక్కక వాయపార దృష్టితోనే చేసాారు. 

వ్యకిాగతింగా, ఒక న్నర్భమతకి లేదా రచయితకి ఇతర మాిండలిక్కల పట్ ా (ఉదా॥ ఆింధ్ర మాిండలికిం 
మాటా్లడే సిన్నమా వ్యకిాకి, తెలింగాణా మాిండలికిం పట్)ా చినిచూప్ప ఉిండదన్న క్కదు. క్కనీ, కోట్ాతో 
వాయపారిం చేసేవాళ్ళళ ఇింకో మాిండలిక్కన్ని కిించపరచడాన్నకి కోటు ా ఖ్రుచ పెడతారన్న వాదిించడిం 
ఆరికశాస్త్ర రీతాయ అరిరహితిం. 
 
చివ్రగా, చాలా ముఖ్యమైన వివాదిం 
పాఠ్య ప్పసాక్కలలో ప్రింతీయ మాిండలిక్కలను ఉపయోగించాలా, ప్రమాణిక భాషన్న ఉపయోగించాలా? 
ప్రత్యయక తెలింగాణా ఉదయమ క్రమింలో 9ఏళ్ళ క్రితిం(2004లో) ఈ విషయిం పై 'ఇింటి భాష పేరుతో చరచ 
ప్రరింభమైింది. ఇటీవ్ల (22-09-2013న) జరగన 'అఖిల భారత తెలింగాణా రచయితల మహాసభలోా 
చేసిన తీర్భమనింలో "తెలింగాణా భాషను మన పాఠ్య ప్పసాక్కలోా ప్రవేశపెటి్లలన్నిరు." (ఆింధ్రజోయతి. 23-
09-2013). 

 
ఈ అింశిం గురించి, నేను వేరేచోట్ చెపిపనదాన్ని, తిరగ ఇకకడ చెపపడిం అసిందరాిం క్కదు. ఈ 

వివాదాన్నకి అద్ద చెపపవ్లసి వ్స్సాింది. 'ఇింటి భాష' లో విదాయబోధ్న గురించి ర్భమయయగారూ, ఇతరులు 
చేసిన చరచను గమన్నించాక, రిండు ప్రశిలు తలెతుాతాయి. (1) మాిండలిక్కలోా విదాయబోధ్న వ్లా కలిగే 
ప్రయోజన్నలు ఏమిటి? (2) ప్రమాణిక భాషలో విదాయబోధ్న వాళ్ళ కలిగే ప్రయోజన్నలు ఏమిటి? 
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మాిండలిక్కల దావర్భ అయిత్య విషయాలు త్యలిగా ా అరిిం అవుతాయి. పర్భయితనిం ఉిండదు. 

ఇపపటికే ఏరపడి, కొనసాగుతుని ప్రమాణిక భాషదావర్భ అయిత్య వ్రా విసాృతి - మాిండలిక్కలకే పరమితిం 
క్కన్న వ్ర్భాలతో - ఫొనెమిక్ ఇనెవింట్రీతో - పరచయమూ, విన్నయోగమూ సాధ్యిం.  అలాగే, మాిండలిక్కల 
మధ్య క్రమింగా ఒక రకమైన ఏకతవిం (భాషాపరింగా) ఏరపడడాన్నకి మారాిం ఏరపడుతుింది. 

 
మాిండలిక ప్రయోగాలను కిించపరచకుిండానూ, వాటిన్న బటిి భాషా నైప్పణాయన్ని అించన్న 

కట్ికుిండానూ, ప్రమాణిక భాషలో విదాయబోధ్న జరగత్య కొన్నిళ్ళకి 'ప్రమాణిక భాష' అనే మాట్ పోయి 
'ఉమమడి భాషా ప్రయోగిం' అనేది ఏరపడుతుింది. ఇది జరగాలింట్ట ప్రమాణిక భాషను గురించిన 
దురభిప్రయాలు తొలగాలి. 

 
తెలుగులో ప్రమాణిక భాష - లేదా ఇింక్క ఖ్చిచతింగా చెపాపలింట్ట ప్రమాణిక మాిండలికిం - ఏ 

ఒకక మాిండలిక్కన్నకి చెిందినది క్కదు.  మధ్య కోసాా ఆింధ్ర ప్రింతింలో, పట్ిణవాస్సలైన, ఎగువ్ 
మధ్యతరగతికి చెిందిన విదాయవ్ింతులు కుటుింబ సభ్యయలతో క్కక, బహిరింగ వేదికలలో (ఉపన్నయసాలలో, 
రేడియోలో, టీవీలలో, సిన్నమాలలో, పత్రికలో,ా సాహితయ రచనలలో) వాడే భాషగా ప్రమాణిక భాషన్న 
సామాజిక భాషా శాస్త్రవేతాలు గురాించారు. దీనరిిం, మధ్య కోసాా ప్రింతిం వాళ్ళింతా ప్రమాణిక భాష 
మాటా్లడరు. ఉదా॥ 'చ' బదులు కొన్నిచోట్ ా 'స' (చాప/సాప) ఉచచరించడిం; పద ప్రరింభింలో 'వె'న్న 
ఉచచరించకపోవ్డిం (వెళ్ళళ/ఎళ్ళళ), ఒతుాలు పలకకపోవ్డిం (భయిం/బయిం), మూరిన్నయలను 
పలకకపోవ్డిం (వీణ/వీన), సింయుక్కాక్షర్భలుని శబాేలిి పూరాగా/సరగా పలకకపోవ్డింపలకకపోవ్డిం 
(సతయన్నర్భయణ/సచచన్నర్భయణ)- ఇవి ప్రింతాలకు అతీతింగా భాషా వ్యవ్హారాలోా కన్నపిించే 
లక్షణాలు. అలాగే, క్కల సూచికలో ా (టెన్ు మారకర్ు లో) కూడా (వ్స్సాన్నిడు, వ్సాన్నిడు, వ్తాన్నిడు, 
అతాన్నిడు). 

 
ప్రమాణిక భాషలో విదాయబోధ్నకి వ్యతిరేకింగా, మాిండలికింలోనే జరగాలనే వాదనకి మూలిం 

ప్రమాణిక భాష గురించి, ఆింధ్రప్రద్దశ్ లో ఉని వివిధ్ ప్రింతాలవారకుని అవ్గాహన లోపమే. 
ప్రమాణిక భాష అనేది కోసాాింధ్ర భాష అన్న ఇటు తెలింగాణా ప్రింతింలోనూ, అటు కోసాాింధ్ర 
ప్రింతింలోనూ కొిందరు మేధావులు దురభిప్రయపడడిం ఒక క్కరణిం. ఈ దురభిప్రయాన్నకి 
అింతరాీనింగా ఉని క్కరణిం రిండు ప్రింతాల మధ్య ఉని 'అసమానతలూ', తదావర్భ ఏరపడిన వైరుధాయలే. 
క్కబటి,ి ఈ వైరుధాయలు సమసే వ్రకూ,  భాషకి సింబింధించిన ఈ వివాదిం సాగుతూనే ఉింటుింది. 
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గిడుగు రామమూర్తిపంతులుగార్త  
‘నేటితెలుగు-నివేదిక’ 

Memorandum on Modern Telugu of 
Gidugu Ramamurti Pantulu 

- Dr. P. Ramulu,  
Reader, Dept. Of Telugu, 
University of Hyderabad, 

Hyderabad – 500 046. 
 

తెలుగు సాహిత్యంలో వచ్చిన అపూర్వ చైత్న్యయనికి ప్రాతినిధ్యం వహించ్చన ర్చయిత్లు 19వ 
శతాబ్దంలో సాహితాయనికి కొత్ి సొబ్గులు అదిదనటే్ల, సాధార్ణప్రజలు సహిత్ం అర్థంచేసుకోవడానికి, 
అత్యంత్ సులభంగా త్మభావాలను వయక్తికర్తంచడానికి, ఆధునికభాష ఉపకర్తంచాలని ఉద్యమంచ్చన 
ప్రజాభాషా వాయవహార్తకుడు గిడుగు. భావవయక్తికర్ణ సాధ్నలో భాషను ఎంత్ సమర్ధవంత్ంగా, 
అర్థవంత్ంగా అతాయధిక ప్రజలకు చేరువయ్యయ విధ్ంగా బోధించాలో, రాయాలో విశద్పర్తచే కృషిని 
ఉద్యమసాథయిలో నిర్వహించ్చన భాషాపర్తశోధ్కుడు గిడుగు. భాషావయవహార్ సవరూపానిి ప్రాచీన్యధునిక 
ద్శల లక్షణాలను విశ్లేషించ్చన గొపపచార్తత్రక విశ్లేషకులు గిడుగు.  

 
ఆయన ఇంగ్లేష్లో రూపందించ్చన Memorandum on Modern Teluguకు తెనుగ్లకర్ణే 

'నేటితెలుగు - నివేదిక'.  విద్యయలయాలోే నేరుపతుని అంశాలనుగూర్తి ముఖ్యంగా భాషాశిక్షణగూర్తి 
1901లో లార్్డ  కర్జన్  అధ్యక్షత్న ఒక కమటి ఏర్పడి విద్యయభివృదిధ స్థథతిగతులను సమీక్షంచ్చంది. "అది 
ప్రాథమకసాథయి నుండి విశవవిద్యయలయాల సాథయివర్కు విద్యయవయవసథ తీరుతెనుిలు పర్తశీలంచ్చంది. అది 
సమర్తపంచ్చన నివేదికలో విద్యయధికులు తాము సంపాదించ్చన జాాన్యనిి మాత్ృభాషలో ప్రజలకు 
అంద్జేయడంలేద్ని, విద్యయవిధానమంతా ఇంగ్లషే్  నేరుికోవడానికే ఉపయోగపడుతుంద్నీ, అంచేత్, 
తామునేర్తిన ద్యనిని, వారు త్మ ప్రజలోే వాయప్తిచేసే పధ్ధతిలేద్ని, అటువంటి సామర్థయం వారు 
సంపాదించలేకపోతున్యిర్నీ, ద్యనిని సర్తదిదిద అనేక ఉనిత్ పాఠశాలలోనూ, కాలేజిలలోనూ, 
మాత్ృభాషలో వాయసర్చన ఇంగ్లేషునుండి మాత్ృభాషలోకి అనువాద్ం నిర్బంద్యంశాలను పెటా్టలని 
సూచ్చంచ్చంది. ఈ విద్యయవిధానం జయప్రద్ం కావడానికి తెలుగు బోధ్నను సులభం చెయయడం 
త్పపనిసర్త"(గుర్జాడ అసమమతి పత్రం పేజి - XIV). అందువలే, విద్యయవిధానంలో మారుపలు 
తీసుకురావాలని భావిసుిని బ్రిటీష్ అధికార్వర్గ అభిప్రాయాలను అమలుజర్తపే కృషిలో భాగంగా         
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W. A. ఏట్స్  విశాఖ్పట్ింలో తెలుగు నేరుికోవాలని సంకలపంచ్చనప్పపడు సామానయ ప్రజలు 
వయవహార్భాషకు, కళాశాలలోే బోధించే తెలుగుకు మధ్య విపరీత్మైన ఆంత్ర్ం ఉండడం గమనించారు. 
త్నమత్రుడైన శ్రీనివాసయయంగార్డతో జర్తప్తన చర్ిల ఫలత్ంగా గుర్జాడ, గిడుగుల భాషా సాహిత్యకృషిని 
గూర్తిఆయన అనేక విషయాలు తెలుసుకున్యిరు. 

 
ఆన్యటి ప్రజాసామానయంలో నూటికి 92 మంది  నిర్క్షరాసుయలుగాఉని సమాజంలో ప్రజలకు 

ఎటువంటి తెలుగును నేరాపలనే విచ్చకిత్్ బ్యలుదేర్తంది. కొంత్మంది పండితులు ప్రజలతో ఏమాత్రం 
సంబ్ంధ్ంలేకుండా కిేషామైన కావయభాషలోరాసూి ఉండడం, అటువంటి భాషని పాఠశాలలోే నేర్పడం వలే 
ప్రజలకు మేలు కలగడంలేద్ని ఆన్యటి బ్రిటీష్  పాలకులు, సంసకర్ణాభిలషులైన గిడుగు, గుర్జాడ, 
శ్రీనివాసయయంగార్డ  లాంటి కొదిదమంది భావించారు. ఈ సమసయను అధ్యయనం చేయడానికి ఏర్పడిన 
కమటిలో గుర్జాడ, గిడుగు, వేద్ం వంకట్రాయశాస్త్రి, కొకొకండ వేంకట్ర్త్ింపంతులు, కొమర్రాజు 
లక్షమణరావుగారు సభ్యయలు. అధ్యయన, అధాయపన్యలోే సామానయభాషను ఉపయోగించాలని చేస్థన వాద్యనికి 
వివిధ్సంద్రాాలలో మెజార్తటీ సమమతి లభించలేదు. గిడుగు వంకట్రామమూర్తి, గుర్జాడ వంకట్ 
అపాపరావులలోని 'GV'ని గ్రామయవాదులుగా న్యటి పండితులు అవహేళన చేశారు. అయిన్య, 
త్మవాద్ంలోని హేతుబ్ద్ధత్ను గుర్తించ్చన గిడుగు, గుర్జాడలు త్మత్మ వాద్యలను బ్లంగా 
వినిప్తంచడానికి త్మ భావనలోని సహేతుకత్ను అర్థం అయ్యయటుా వివర్తంచడానికి విశ్లషంగా 
కృషిజర్తపారు. 

 
నేటి తెలుగునివేదికలో గిడుగు అనేక ఆధునిక భావాలకు అంకురార్పణ చేశాడు. భాష 

ఎవర్తకోసం ఉపయోగపడాలనే మౌలక ప్రశినుండి, సమాజంలో అత్యధిక ప్రజలు సులభంగా 
నేరుికోగలగిందీ, ద్యనివలే ప్రయోజనం పంద్యల్ందీ ఎవర్నే విషయాలనూ గిడుగు రూపందించ్చన 
నివేదికలో చూడవచ్చి. ఈన్యటిక్త విశవవిద్యయలయసాథయిలో భాషాసాహిత్య ప్రయోజన్యలపట్,ే వాటిని 
నేర్పడంలో తీసుకోవలస్థన మెళుకువలపట్ే ఒకసపషాత్ కనిప్తంచదు. ఆన్యడు ప్రజాబాహుళాయనికి 
విసిృత్సాథయిలో విద్యను అందించాలని బ్రిటీష్  ప్రభ్యత్వం సంకలపంచ్చనప్పడు, ఎటువంటి తెలుగు నేరాపలనే 
అంశంపై న్యటి ఉద్దండపండితులైన పండితులలో తీవ్రంగా వాదించ్చ, సులభ అవగాహనకు సాధ్యమైన 
భాషను నేరాపలని పండితులను ఒప్తపంచడానికి గిడుగు, గుర్జాడలు నిర్వహించ్చన కృషి 
నిరుపమానమైనది. 

 
సమాజంలో అనిిర్ంగాలోే కొత్ిచైత్నయం, కొత్ి మానవ సంబ్ంధాలు, వివిధ్ ప్రదేశాలతో 

అనుసంధాన్యలు అవసర్మవుతుని సంద్ర్ాంలో, ప్రాచీన కావయభాషను నేర్పడంవలే, తామునేర్తిన చదువు 
నిత్యవయవహారానికి ఉపకర్తంచకుండాపోతుంద్ని గిడుగు వాదించాడు. రైలేవసౌకర్యం వృదిధచెందుతుని 

http://www.languageinindia.com/


 

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 13:11 November 2013  

Chief Editor Dr. Pammi Pavan Kumar, Co-editor Dr. Banala Bhujanga Reddy and  

Honorary Editor Prof. S. Saratjyotsna Rani : Sri Gidugu Venkata Ramamurti’s Life and His Works 

(On the Occasion of Sri Gidugu Venkata Ramamurti’s 150th Birth Anniversary)   56 

సమయంలో సామానయ రైతులు ఇత్ర్ ప్రాంతాలతోనూ, ప్రజలతోనూ సంబ్ంధాలను, వృదిధచేసుకోవాల్న 
అవసరానిి ఆయన గుర్తించారు." (నేటి తెలుగు నివేదిక. పేజి-24). అంతేకాదు, ఆన్యడే ద్ళిత్వరాగలకు 
విద్యయబోధ్న అందించే సమయంలో సహిత్ం ఎటువంటి భాషవలే ప్రయోజన ముంటుందో 
గుర్తింపజేశాడు. "ఒకహర్తజనుడు(?) ఉనిత్ వరాగలవార్తతో వార్తమాండలకంలోనే మాటే్టడట్ం 
నేరుికుని, ఆ మాండలకంలోనే ఉత్ిర్ ప్రతుయత్ిరాలు నిర్వహించగలగి ఆ మాండలకంలోనే చద్వడంకూడా 
నేర్వడంకన్యి ఎంత్ అతాయశాపరుడైన సంఘ సంసకర్ి అయిన్య అపేక్షంచేదేముంది? (p-21). 
ప్రభ్యత్వంవార్త ఆశా, నిరీక్షణలనీి నెర్వేర్తాయి. అప్పపడే, తెలుగుజాతికి చెందిన్య ప్రజాబాహుళయం 
చ్చట్ాచ్చవర్కు ఒకఅస్థిత్వం సంపాదించ్చకో గలుగుతుంది. అందుకోసం పాఠయగ్రంథాలు సులభంగా 
అర్థమయ్యయ రీతిలో ర్చ్చంచ్చనప్పడే ఈ లక్షయంనెర్వేరుతుంద్ని గిడుగు విసపషాంగా విశద్పర్తచాడు. 

 
త్న లక్ష్యయలు నెర్వేరాలంట్ల, ఆధునిక విద్యయబోధ్న పద్ధతులు అనుసర్తంచ్చనప్పడే భాషాగ్రహణ శకిి 

అమత్ంగా వృదిధచెందుతుంద్ని గిడుగు గుర్తించగలగడం, ఆయనలోని హేతుబ్ద్ధ ద్ృకపథానిి 
విశద్పరుసుింది. ఆ క్రమంలోనే, జాాపకశకిిపై ఆధార్పడిన విద్యనూ నిర్స్థంచాడు. భార్తీయ 
విద్యయవిధానం జాాపకశకిిపై ఆధార్పడి ఉండడమే ద్యని ప్రధానబ్లహీనత్. చదువుకోవడానికి, రాయడానిక్త 
కావలస్థన ఉపకర్ణాలు అపర్తమత్ంగా ఉండట్ంవలే జాాపక సంప్రద్యయంపై ఆధార్పడా్ర్ని, ఎంత్గా 
సమర్తథంచ్చకున్యి వాసివ అవగాహనకు, విషయ గ్రహణానికి, త్ర్కబ్ద్ధపర్తశీలనకు అనేకపర్తమతులను, 
విధించ్చంద్ని అంశానిి గిడుగు, గుర్జాడలు గుర్తించారు. ద్ళిత్విద్యయరుథలకు సహిత్ం, బ్రాహమణులతో 
సమానమైన పర్తసరాలు వృదిధచెందినట్ేయితే వారు భాషాసామరాథయనిి సులభంగా పంద్గలుగుతార్ని 
ఉనిత్వరాగలతో సమానమైన న్యగర్తకత్ సంసకృతులు సామానయప్రజలకు వంట్నే అంద్కపోయిన్య, 
కనీసం, భాష అవరోధాలు ఏర్పడకుండా చూడవలస్థన బాధ్యత్ సంసకర్ిలపై ఉంద్ని గిడుగు 
విశద్పర్తచాడు. అందుకు అధ్యయనం ఎలాఉండాలనే అంశంపై గిడుగు ఒక సపషాత్ను అందించాడు. 
"చద్వడమనే ఒక కేవల విద్యను, నేర్పడానికి వినియోగించ్చన మొత్ిం సమయానిి అత్డు వసుివులను 
పర్తశీలంచ్చ తెలుసుకోగల సామరాథయనిి ప్రోత్్హించడంద్యవరా, అత్డి వాసివిక జాాన్యనిి విసిర్తంచడానికి 
వినియోగించ్చనట్ేయితే, సంభాషణలద్యవరా తెలయజేస్థనట్యేితే, తానిపపటికే తెలుసుకో గలగినద్యనికన్యి 
ఎన్నివిషయాలను సంవత్్ర్కాలంలో విద్యయర్తథ జీవిత్ంలోనేరుికోగలడు." (p-20). జాానం సామానయ 
ప్రజలకోసం అయినప్పడువార్తకి అర్థంకాని భాషలో ఎందుకు రాయడం, నేర్పడం? అని ప్రశిించాడు. 

 
గిడుగు అదుాత్ పర్తశోధ్కుడు. ఆయాభాషావయవహర్ిలు, అత్యంత్ సనిిహిత్ంగా భాషలో ఎలా 

నైప్పణయం సంపాదించాలో ఆయన చకకగా విశద్పర్తచాడు.  సవర్భాషను నేరుికునేప్పడు, వార్తభాషకు, 
వాయకర్ణం ర్చ్చంచ్చనప్పడు సవర్లతో ఏర్పడిన గాఢమైన అనుబ్ంధ్ంతో ఎన్నివిశ్లషాలను 
నేరుికోగాలగాడు. భాషను నేరుికునేశక్తి, తిర్తగి వయక్తికర్తంచే నైప్పణయం ఎలా సహజంగా అలవాడుతాయో, 
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ఆధునిక భాషాశాస్త్రజుాలలో అగ్రగణుయడైన Noam Chomsky వలువర్తంచ్చన అభిప్రాయాలతో 
సమానంగా ఉంట్టయి గిడుగు ఆలోచనలు. "చ్చనిప్తలేలు దేశభాషలో మాటే్టడడం నేరుికునేది 
సహజపద్ధతిలో పందేశిక్షణవలే. పస్థవాడితోబాటు, అత్డి భాషాశక్తి ప్రవర్థమానమవుతుంది. అది మేథ 
పర్తవర్ినలో భాగం. బ్హుశ, అత్డి శరీర్ వయవసథలో కూడాకావచ్చి. అత్డి అస్థిత్వ లక్షణంలోనే అది 
భాగమైపోతుంది." (p-17). అటువంటి గ్రహణశకిిగల విద్యయరుథలకు భాషలో నైప్పణయం కలగించడానికి 
ఆధునిక విద్యయబోధ్న పద్ధతులను అనుసర్తంచాలని గిడుగు ఉదోాదించాడు. 

 
గిడుగు ఈ నివేదిక రూపందించ్చన సమయంలోనే శ్రీ శ్రీనివాసంయయంగార్డ  Life or Death- 

A Plea for vernaculars అనే పత్రానిి త్యారుచేశారు.  అందులోనూ, వాయవహార్తక భాషకు జీవం 
పోయాలని, కావయ భాషను నేర్పడంకాకుండా,  విద్యయరుథలకు నిత్యజీవిత్ంలో ఉపయుకిమైన భాషను 
నేరాపలని విశద్పర్తచారు.  వీర్తద్దర్త భావాలకు మర్తంత్ సమగ్రత్వం ఇసూి గుర్జాడ The minute of 
Dissent to the report of the Telugu composition commission అని నివేదికను 
సమర్తపంచారు.  ఇందులో పరీక్షలలో ఇంట్రీమడియెట్స  విద్యయరుథలురాసే సమాధాన్యలు ఎటువంటి భాషలో 
ఉండాలనే విషయంగుర్తంచ్చ త్న అభిప్రాయాలను విప్పలంగా చర్తించారు.   

 
ఈ సంసకర్ిల అభిప్రాయాలకు న్యటి సమాజంలో వంఠనే ఆమోద్ం లభించకపోయిన్య, 

ఉత్ిరోత్ిరా, వార్త వాద్ంలోని సామంజసాయనిి లోకమంతా గుర్తించ్చ, పఠన పాఠన్యదులోే 
ఉపయోగించడంవలే వార్త కృషి నిర్ంత్ర్ సమర్ణీయమైనది.  
 

ఆకర్ గ్రంథాలు 

1. రాధాకృషణ, బూద్రాజు. 1991(ప్ర.ము). నేటి తెలుగు-నివేదిక. హైద్రాబాదు: విశాలాంధ్ర ప్రచ్చర్ణాలయం. 
2. వేంకట్ రామమూర్తి, గిడుగు, 1879(ప్ర.ము). ఆంధ్ర పండిత్ భిషకుకలభాషాభేషజం, విజయవాడ:  విశాలాంధ్ర...  

 

http://www.languageinindia.com/


 

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 13:11 November 2013  

Chief Editor Dr. Pammi Pavan Kumar, Co-editor Dr. Banala Bhujanga Reddy and  

Honorary Editor Prof. S. Saratjyotsna Rani : Sri Gidugu Venkata Ramamurti’s Life and His Works 

(On the Occasion of Sri Gidugu Venkata Ramamurti’s 150th Birth Anniversary)   58 

గిడుగు భాషాదృక్పథం 
`Gidugu’s’ Perception on Language 

- Dr. M. Sampat Kumar, 
Department of Telugu,  

University of Madras, 
Chennai. 

0. పరిచయం 
గిడుగు రామమూరిిది బహుముఖ వ్యక్తిత్వం. ఆయన పేరు చెపపగానే అందరిక్త స్ఫురించేది వాడుక్ 

భాషా ఉదయమం. సవ్ర భాషతో ప్రారంభంచిన ఆయన సేవ్ నేటి వాడుక్ భాషా వ్రకు సాగింది. ఈ 
మొత్ిం పరిణామాలని గమనిసేి ఆయన భాషాదృక్పథానిి భాషకు సంబంధంచిన ఆయన నిశిత్ 
పరిశీలనను భాషా శాస్త్ర రీత్యయ ఒక్ భాషను ఏవిధంగా విశ్లషేంచాలని విషయానిి, భాషను సామానయ 
ప్రజలకు ఉపయోగపడేటట్లే ఏవిధంగా చేయాలనే త్పనను గమనించవ్చ్చు. ఈ విషయాలు ఆయనకుని 
భాషా దృక్పథానిక్త సంబంధంచినవి. 

 
1. సవ్రలు - భాష, సేవ్ 
 గిడుగు రామమూరిి తెలుగులో మొటటమొదటి భాషా శాస్త్రవేత్ి. భాషను ఆధునిక్ కాలానిక్త 
ఏవిధంగా ఉపయోగించ్చకోవాలని విషయంపై ఆయనకు సపషటమైన అవ్గాహన ఉంది.  అంత్కు మంచి 
ఆయన మానవ్త్యవాదం, ఆయన భాషాదృక్పథానిి మరింత్ పటిషటం చేయడానిక్త ఉపయోగపడంది. 
అందువ్ల్లే, ఆయన సవ్ర భాషకు, ప్రజలకు త్న జీవిత్యనిి అంక్తత్ం చేసాడు. భాషను కూడా ఆయన 
మానవ్త్య దృక్పథంతో ఆలొచించారు. ఆయన బి. ఎ. ముగించేనాటిక్త ఆయనకు పరాేక్మడ చ్చట్టట ఉని 
కండలలో నివ్సంచే సవ్రలపై దృషట మళ్ళంది. విద్యయ గంధం ల్లకుండా కండలలో నివ్సస్తి దురభర 
ద్యరిద్ర్యయనిి అనుభవిస్తి ఆక్లితో, అనారోగయంతో, జీవ్నమరణాల మధయ బతుకీడుస్ఫిని సవ్రలపై 
ఆయనకు విపరీత్మైన జాలి క్లిగింది. వాళ్ళను చైత్నయవ్ంతులిి చేయడానిక్త క్ంక్ణం క్ట్లటకనాిడు.  
వాళ్ళ భాషలోనే సవ్రలకు చదువు నేరిపంచాలని సంక్లిపంచాడు. అందుకు గాను త్యను ముందుగా సవ్ర 
భాషను నేరుుకోవాలనుకునాిడు. 
 

1892లో సవ్ర భాష నేరుుకోవ్డం ప్రారంభంచాడు. సవ్ర భాష నేరుుకోవ్డం కోసం సవ్రలతో 
క్లిస జీవించడం ప్రారంభంచాడు. సవ్రలు ఇత్ర ప్రజలను త్మతో చేరుుకోవ్డానిక్త అంత్ స్ఫలభంగా 
అంగీక్రించరు. గిడుగు రామమూరిి ఎంతో క్షటపడ వాళ్ళలో ఒక్కడగా మారి సవ్ర భాషను 
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నేరుుకనాిడు. వాళ్ేకు వాళ్ళ భాషలోనే విదయ నేరపడం మొదలుపెట్టటడు. ఆ త్రువాత్ తెలుగు - సవ్ర 
నిఘంట్లవులను త్యారు చేసాడు. సవ్ర పాటలు, సవ్ర క్థలు సేక్రించాడు. సవ్ర వాయక్రణం 
రచించాడు. సవ్రలు ఉనిప్రాంత్ంలో వాళ్ళ కోసం బడులు పెటిటంచాలని ప్రభుత్యవనిక్త ఎన్ని ఉత్ిరాలు 
రాశాడు. త్నే సంత్ డబ్బుతో సవ్ర పిలేల కోసం బడులు క్టిటంచి, బటటలు ఇపిపంచి చదువు 
చెపిపంచేవాడు. ఈయన ప్రయత్ిం వ్లే ప్రభుత్వంలో కంత్ క్దలిక్ ఏరపడంది. ఈయన రాసన సవ్ర  
వాచకాలు, నిఘంట్లవులు, క్థలు, సామెత్లు, వాయక్రణం అన్ని ప్రభుత్వం అచ్చువేసంది. లింగివసటక్ సర్వవ 
ఆఫ్ ఇండయా అనే గ్రంథంలో సవ్ర భాషను గురించి రాస్తి "దీనిక్త సంబంధంచిన నిఘంట్లవు, క్థలు, 
పాటలు రావుసాహెబ్ జి. వి. రామమూరిిపంతులుగారు రచించారు. ప్రభుత్వం వారు అచ్చువేస 
ప్రక్టించారు. కాని ఇవి తెలుగు లిపిలో, తెలుగు త్రుుమాలో ఉనిందున తెలుగు తెలిసన వారికేగాని 
ఇత్రులకు ఉపక్రించదు. ఆంగ ే భాషలో రచిత్ములై ఉండనయెడల భాషాత్త్వ  వేత్ిల కుపక్రించి 
ఉండును"(మరోసారి గిడుగు రామమూరిి, వాయసాలూ ల్లఖలు పేజి. 3)అని గ్రియర సన్ రాశారు. 1928లో 
మస్ మన్రో అనే ఇంగేిష్ మషనరీ సవ్రలుని కండలోే పనిచేయాలిివ్చిుంది. ఆమె సవ్ర భాషను 
నేరుుకోవ్డానిక్త గిడుగును ఆశ్రయంచారు. అపపటిక్త ప్రభాత్యవనిక్త సవ్ర భాషకుని ప్రాముఖయం 
అందుకోసం శ్రమంచిన గిడుగు రామమూరిి ప్రాధానయం తెలిస వ్చిుంది. ఇంగేిష్ లో సవ్ర - ఇంగేిష్, 
ఇంగేిష్ - సవ్ర నిఘంట్లవులిి, సవ్ర వాయక్రణానిి సవ్ర క్థలిి రాయాలిిందిగా ప్రభుత్వం గిడుగును 
కోరింది. ద్యనిక్త ఫలిత్ంగా గిడుగుక్త ఏమ కావాలని ప్రభుత్వం అడగింది. ద్యనిక్త గిడుగు సమాధానం - 
"చదువురాక్, లోక్జాానం ల్లక్ అడవి మృగములవ్లె కండల మీద తిరుగుతునాి సవ్రుల కోసం నా 
సంత్ డబ్బుతో, కదిిపాటి గవ్రిమెంట్ల గ్రంట్లతో నాకు అందుబాట్లలో ఉని గ్రమాలలో పాఠశాలలు 
నడుపుతునాిను. వారి అభవ్ృదిిక్త సహాయపడమని" కరారు.(మరోసారి గిడుగు రామమూరిి వాయసాలూ, 
ల్లఖలు పేజి. 103) 

 
దీనిని బటిట ఆయన భాషాదృక్పథానిి అరథం చేస్ఫకోవ్చ్చు. ఆయన సవ్రభాషకు అంక్తత్మైంది 

డబ్బు కోసం, కీరిి ప్రతిషటల కోసం కాదు. ఆ ప్రజలిి చైత్నయవ్ంతులిి చెయయడానిక్త వాళ్ళను ద్యరిద్ర్యం నుంచి 
విముకుిలిి కావించడానిక్త మాత్రమే. "సంఘంలో నిరక్షర కుక్షులు ఎకుకవ్గా ఉనింత్ కాలం సంఘం 
అభవ్ృదిిక్త రాదు. సౌఖయ మనిది సంఘంలోని భాగయవ్ంతులు, పెదిలు, సామానయ ప్రజలతో పాట్ల 
సమానులుగా అనుభవించాలిిందే గాని త్యమొక్కర్వ అనుభవించ వ్లసనది కాదు. ప్రజలలో విదయ 
వాయపిసేిగాని సంఘం వ్ృదిిలోక్త రాదు". (మరోసారి గిడుగు రామమూరిి వాయసాలూ - ల్లఖలు, పేజి. 
103). 

 
ఆవిధంగా ఆయన భాషకు, సంఘానిక్త ఉని అవినాభావ్ సంబంధానిి అరథం చేస్ఫకని ఆ దిశలో 

త్న ఆలోచనా ధోరణిని పెంపందించ్చకునాిరు. 1919లో తెలుగు మాస పత్రిక్ను ప్రారంభస్తి - "we 
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believe in the uplift of the masses. Is there not here this reform of language the 
surest means of spreading light among the poor and needy? Is not our 
beautiful living tongue a true vehicle for message? Our little ones are starved 
for good literature. Our women hunger for pure imaginative books". (మరోసారి 
గిడుగు రామమూరిి వాయసాలూ - ల్లఖలు, పేజి. 103) అనాిరు. అంటే విద్యయపరంగాను, భాషాపరంగాను 
సమాజం అభవ్ృదిి చెంద్యలంటే ప్రజలకు అరథమయ్యయ భాషా రచనా వాయసంగంలో ఉండాలనిది ఆయన 
ఉది్దశమ్. అందుకే సవ్రలకు సవ్ర భాషలోనే విద్యయబ్బదిులు చెపిపంచాలని వాళ్ళ దగగర ఆ భాషను 
నేరుుకని అందులో పుసికాలు త్యారుచేస వాళ్ేక్త ఆ భాషను నేరిపంచాద్యనిక్త ప్రయత్ిం చేశాడు. 
మాత్ృభాషలో విద్యయబోధన గురించి ఇపుపడు పండతులు చేస్ఫినివ్న్ని గిడుగు అపుపడే ఆచరించి, త్న 
భాషా దృక్పథానిి ప్రక్టించ్చకునాిడు. 

 
2. శాస్త్రీయత్ - సపషటత్ 

గిడుగు రామమూరిి భాషకు సంబంధంచి శాస్త్రీయమైన దృక్పథం ఉంది.  మానవాత్యవాదంతోన్న, 
ప్రజాభవ్ృదిి కోసమో, అందరిక్త అరథం కావాలనే ఉదేిశయంతోన్న మాత్రమె కాకుండా, భాష పరిణామానిి 
కూడా ఆయన గురిించారు, అవ్గాహన చేస్ఫకునాిరు. ఆయనకు భాషకు సంబంధంచి మొదటి నుండ 
ప్రత్యయక్మైన అభమానం ఉంది. అందువ్లే ఆయన భాషా విషయానిి శాస్త్రీయ దృషటతో అవ్గాహన 
చేస్ఫకోవ్డానిక్త ప్రయతిించారు. 1912లో డసంబర లో బ్రిటీష్ ధవని శాస్త్రవేత్ి డేనియల్ జోన్ి మద్ర్యస్ఫ 
విశవవిద్యయలయంలో ధవనిశాస్త్రంమీద ఉపనాయసాలు ఇవ్వడానిక్త వ్చిునపుడు గిడుగు రామమూరిి ఆయనతో 
తెలుగు ధవనులకు సంబంధంచిన చరులు చేసాడు. తెలుగు భాషను గురించి ఆధునిక్ పదితులలో 
ఆలోచించిన తొలి భాషా శాస్త్రజ్ఞాడు ఆయనే.  1914లోనే గిడుగు రామమూరిి ఆధునిక్ బోధనా 
పదితులను అనుసరించి తెలుగు భాష నేరపడానిక్త ఒక్ పుసికానిి త్యారు చేశాడు. అయత్య ఆ పుసిక్ం 
ఇపుపడు దొరక్డం ల్లదు. ఆ పుసికానిి ఆక్ి ఫర్  యూనివ్రిిటిలో ద్ర్యవిడ భాషలను బోధంచిన ఫిరి 
ఉపయోగించినటే్ల తెలుస్ఫింది.  సవ్ర భాషకు పరివ్రిన వాయక్రణానిి రాసన  Starosta ఈ గ్రంథానిి 
గిడుగుక్త అంక్తత్ం చేశాడు.  

 
గిడుగు రామమూరిి శాస్త్రీయమైన దృక్పథానిి మెచ్చుకని Starosta ఈ గ్రంథానిి ఆయనకు 

అంక్తత్ం చేశాడు. ఆధునిక్ భాషావాద్యనిి నొక్తక చెబ్బతూ గిడుగు అనేక్ వాయసాలూ శాస్త్రీయ దృషటతో 
రాశాడు. 1914లో ప్రచ్చరిత్మైన "A Memorandam on Modern Telugu" అనే గ్రంథానిి 
పరిశీలిసేి ఆ కాలానికే ఆయన భాషాశాసాానిి ఎంత్ నిశిత్ంగా పరిశీలించారో అవ్గాహన చేస్ఫకోవ్చ్చు. 
1911 - 1913 సంవ్త్ిరంలో విశాఖపటటణంలో జరిగిన ఉపాధాయయ పరిషతుి సభలో భాషల పుట్లటక్ 
అభవ్ృదిి గురించి ఆయన చేసన ఉపనాయసాలు ఆయన భాషాశాస్త్ర దృషటక్త నిదరశనాలు. భాషక్త, 

http://www.languageinindia.com/


 

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 13:11 November 2013  

Chief Editor Dr. Pammi Pavan Kumar, Co-editor Dr. Banala Bhujanga Reddy and  

Honorary Editor Prof. S. Saratjyotsna Rani : Sri Gidugu Venkata Ramamurti’s Life and His Works 

(On the Occasion of Sri Gidugu Venkata Ramamurti’s 150th Birth Anniversary)   61 

సమాజానిక్త, సాహిత్యయనిక్త ఉని సంబంధానిి ఆయన నిశిత్ంగా పరిశీలించి వాటిని ఒక్ ద్యనితో 
మరొక్ద్యనిి అనుసంధంచడానిక్త ప్రయత్ిం చేశాడు. దీనికోసం ఆయన శాస్త్రీయ దృషటని 
అలవ్రుుకనాిడు. సవ్రులకు ఏదో మొకుకబడగా అక్షరజాానం క్లిపంచే ప్రయత్ిం కాకుండా ఆ భాషకు 
వాయక్రణం, నిఘంట్లవు త్యారు చేయడం ఆయనకు ఉని శాస్త్రీయ దృషటని తెలియజేస్ఫింది. 

 
గిడుగు రామమూరిి ప్రచ్చరించిన "A Memorandam on Modern Telugu" అనే 

గ్రంథంలో కేవ్లం బడ పిలేల పుసికాలోేనే కాకుండా ప్రభుత్వం, ప్రభుత్యవధకారులు పంపే వ్రిమానాలోే, 
పుసికాలో,ే క్రపత్రాలో,ే వ్యవ్సాయం, వాణిజయం, పారిశుధయం మొదలైన విషయాలు సామానయ ప్రజలకు 
తెలియాలంటే వాటనిిటిని వాడుక్భాషలోనే రాయాలని చెపాపరు. 1903 మారిు 11న గవ్రిర జనరల్ 
కౌనిిల్ తీరామనంలో దేశాభాషలిి ఉపేక్షిస్ఫినిట్లట పేరొకనాిరు. ద్యనిి ఉటంక్తస్తి "ఈ దుసథతిక్త మూల 
కారణం ప్రజలు మాటే్టడే అసలు భాషను - మాత్ృభాషను ఉపేక్షించడమేనని చెపాపరు. 
పండతులనిపించ్చకుని వాళ్ళంత్య సంసకృత్ం మీదే మోజ్ఞ చూపిస్ఫినాిరని తెలుగును పెంపందింప 
చేయాలని ఆసక్తి వాళ్ళలో ల్లదని అనాిరు. ప్రాచీన సాహిత్యంలో చెపుపకోదగగ వ్చన రచనల్లవీ ల్లవు. 
బ్రిటీష్ ప్రభుత్వం సారవజనిక్ విద్యయవిధానం ప్రవేశ పెటిటన కంత్కాలానిక్త తెలుగులో వ్చన రచనలు చేసే 
ప్రయత్ిం జరిగింది. కాని దురదృషటవ్శాతుి అది భాషాభేషజం ప్రదరిశంచే పండతుల చేతులో పడంది. 
అయత్య పాశాుత్య సాహిత్య గ్రంథాలవ్లే ప్రభావితులైన రచయత్లు కందరు అపుపడపుపడు ప్రాచీనము, 
క్ృత్క్మూ అయన కావ్యభాషను ఆధునిక్ అవ్సరాలకు అనుగుణంగా సరళీక్రించడంలో ఆధునిక్ం 
చెయయడంలో కనిి ప్రయోగాలు చేసన మాట వాసివ్ం.  

 
వీర్వశలింగం వ్ంటివారు కదిి మంది త్పప త్క్తకన వాళ్ళళ దీనిి సాధంచల్లక్ పోయారు. అయత్య 

వీర్వశలింగం కూడా భాషను ఎంత్ స్ఫలభం చేసనపపటికీ వాక్య నిరామణం వాయక్రణం పాత్ పండతుల 
క్ృత్క్ పదితిలోనే ఉండపోయంది అనాిరు. భారతీయ భాషలిి గురించి ఇంగీేష్ వారి అభప్రాయాలను 
సేక్రించి అవి భారతీయ భాషాభవ్ృదిిక్త ఏవిధంగా తోడపడుత్యయో గిడుగు తెలుగు పండతుల దృషటక్త 
తీస్ఫకువ్చాురు. అంటే శాస్త్రీయమైన దృషట ఎక్కడునాి, ఎవ్రు చెపిపనా- ద్యనిి స్వవక్రించాలనిది ఆయన 
ఉదిేశయo. అందుకే ఆయన గ్రియర సన్  "The vernacular has been split into two sections - 
the tongue which is understand by the people and the literary dialect, known 
only through the press and not intelligible to these who do not know Sanskrit. 
Literature has thus been divorced from the great masses of the population and 
the literary classes" అని మాటలిి ఈ సందరభంలో ఉదహరించారు. అదే విధంగా -          
"న్యయ ఇంగేిష్ గ్రమర" రచయత్ స్వవట్ వాయక్రణ శాస్త్ర అధయయన లక్ష్యయనిి గురించి చెపిపనవి కూడా 
ప్రసాివించారు . సర థామస్ మన్రో 1822లో మద్ర్యస్ ప్రెసడెన్నిలో అమలులో ఉని భాషాబోధన సామగ్రి 
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గురించి చెపిపన మాటలు ఇపపటికీ వ్రిిసాియన్న, అపపటికీ ఇపపటికీ దేశీయ భాషాబోధన ఏమీ మెరుగు 
కాల్లదన్న అనాిరు. 
1. విద్యయరిథ త్యను స్ఫలువుగాన్య, బలంగాన్య, సరిగాన్య ఏదైనా చెపపడానికీ రాయడానికీ భాషాబోధన 
తోడపడాలి. 
2. మనస్ఫిలో అనుకునిది సంత్ంగా చెపపగలిగేలా చేయాలి. 
3. నిరిిషటశ్రోత్లకు నిరిిషట లక్షయంతో చెపపగలిగేటట్లట చెయాయలి. 
4.  క్రమబదిమైన ఆలోచనకు విద్యయరిథ అలవాట్లపడేటట్లట చెయాయలి. 
5. వాసివ్ విషయాల గురించి ఊహించగల శక్తి, లోక్జాానం విద్యయరిథలో పెరగాలి. 
6. ఒక్ విషయం మీది నుంచి దృషట మళ్ళకుండా నిలక్డగా కనసాగే అలవాట్ల కావాలి. 
7. మనస్ఫికు విషయ గ్రహణ శక్తి బాగా అలవ్డాలి. ఈ విధంగా విద్యయరిథలో సమగ్ర వికాసం క్లగడానిక్త 
భాషాబోధన తోడపడుతుందని ఆంగ ేభాషావేత్ి చెపిపన అంశాలు తెలుగు పండతుల దృషటక్త తీస్ఫకువ్చాురు 
రామూమరిి పంతులుగారు. 

 
"విద్యయరుథలకు నిరణయంచే పాత్యపుసాికాలుస్ఫలువుగా అరథమయ్యయ భాషలో రాసనవే కావాలి కాని 

పరిచయంల్లని కావ్యభాషా శైలిలో రాసనవికాదు. అంట్ట "ది ఇండయన్ ఎడుయకేషనల్ పాలస్వ'లో సపషటం 
చేశారు. స్ఫలువుగా అరథమయ్యయ భాష, ప్రజలకు పరిచిత్మైన భాష వాడుక్భాషేనని అంగీక్రించినపపటికీ 
దేశంలో వివిధ వ్రాగలవారి పిలేలు, వివిధ మాండలికాలు మాటే్టడుతుంట్టరు కాబటిట ఏక్రూపత్, 
ప్రామాణిక్త్ కోరవ్డత్యయనిచెపిప వాడుక్ భాషన్య నిరసంచేవాళ్ళక్త రామమూరిి సహేతుక్మైన 
సమాధానమచాురు. ఇంగాేండులో కూడా క్తంది వ్రాగలవాళ్ళ పిలేలు త్మత్మ మాండలికాలో ే
మాటే్టడుకుంట్టరు. కాని, వాళ్ళందరికీ ప్రామాణిక్ భాష బోధస్ఫినారు. అలాగే తెలుగు దేశంలోకూడా ఆ 
మాదిరి ప్రామాణిక్ భాష - వాడుక్ భాష - బోధంచవ్చ్చు. ఉనిత్ వ్రాగల వారి వాడుక్లో ఏక్రూపత్ 
ల్లదని కందరి వాదం. కాని కావ్య భాషలో ఉనింత్ రూప బేధం వాడుక్ భాషలో ల్లదని చెప్తి, గిడుగు 
వారు 'ఒక్ర్తి' అని మాటకు 52 రూపాంత్రాలూ, 'ఒక్డు'కు క్న్నసం 16రూపాంత్రాలూ  ఉనాియని 
ఉదహరించారు. నిజం చెపాపలంటే ప్రామాణిక్మైన తెలుగు (వాడుక్) భాషలో ఉనిపాటి వైవిధయం 
ప్రామాణిక్మైన ఇంగేిష్ భాషలో కూడా ఉందనాిరు. "పండతుడ నిరంకుశత్వం వ్లేనే తెలుగులోక్త 
విజాానం రాకుండా పోయంది", అని బాధపడా్రు. 

 
చివ్రిక్త, తెలుగుబోధన సామానయమూ, ఐచిుక్మూఅంట్ట ర్తండు విధాలుగా ఉండాలన్న, 

'ఐచిుక్ం' కేవ్లం ప్రాచీన సాహిత్యయనిి అధయయనం చెయయదలుచ్చకుని వాళ్ేక్త చాలునన్న 'సామానయం' 
విద్యయరుథలందరికీ నిరుంధంగా బోధంచాలన్న స్తచించారు. 'సామానయం' ఆధునిక్ భాషలోనే ఉండాలి. 
చరిత్ర, పౌరశాస్త్రం, భూగోళ్శాస్త్రం మొదలైనవి ఈ  కోవ్లోక్త వ్సాియ. ఈ శాసాాలు నేర్వప ఉపాధాయయుడే 
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వివిధ విషయాలమీద తెలుగులో కాంపోజిషన్ రాయసాిడు. ఆ విధంగా ఆధునిక్ భాషకు అరహమైన సాథనం 
ఇచిునవాళ్ళమవుత్యమని రామమూరిి త్మ వాదం ముగిస్తి చివ్ర ర్తండు అనుబంధాలు చేరాురు. 

 
తెలుగువారి ఉచాురణలో వ్చిున ధవని విపరిణామాల తీరు తెనుిలు, పద సవరూప నిరణయంలో 

కావ్యభాషావాదులోే క్నిపిస్ఫిని గందరగోళ్ం, కాలగతిలో ప్రాచీన, ఆధునిక్ రూపాలమధాయ, అరాథల 
మధాయ ఏరపడ్ అంత్రం ఉద్యహరణలతో వివ్రించడం జరిగింది. 

 
ఈ అనుబంధంలోనే 'పడు' అనుయోగ క్రియతో ఛందస పండతులు ఒక్క పేజిలోనే డజనుకు 

పైగా క్ృత్మైన 'పాసవ్ ఫామ్ి' ఎలా ప్రయోగిస్తి ఉంట్టరో గిడుగువారు చూపించారు. అవి నిజానిక్త 
'పాసవ్ పామ్ి' కావు. ప్తరవ క్వులు అలాంటివి చాల అరుదుగానే ప్రయోగించారు. కేత్న 'దశకుమార 
చరిత్రం' మొత్ింలో ఒకే ఒక్క రూపముంది. తెలుగు భారత్ంలో పరావనికక్టి త్పప ఉండదు. "It is 
grammatically wrong to call such forms 'Passive'. Genuine Telugu has no 
passive voice. It does not require it. It employs other devices which serve the 
same purpose for which the passive is used in other languages, e.g. Sans, 
శ్రుత్యయం; Tel. విను(ము); భగిం; Tel. విరిగినది, 'It is torn' అది చిరిగినది", అంట్ట సపషటం 
చేశారు. 

 
ర్తండో అనుబంధంలో మద్ర్యస్ఫలో ఆంద్ర్ సాహిత్య పరిషతుి సమావేశంలో పండతులు చేసన 

తీరామనాలు (1912లో క్ృషాణ పత్రిక్లో అచుయనవి) తీస్ఫకని ఒకకక్క తీరామనానేి సహేతుక్ంగా 
ఖండస్తి వ్చాురు గిడుగువారు. ముఖయంగా విద్యయరుథల వాచక్ పుసికాలో ేశృంగార రస ప్రధానమైన కావ్య 
భాగాలు ఎంపిక్చేసే విషయమై పండతులు వెలేడంచిన అభప్రాయానిి గటిటగా విమరిశంచారు." 
(మరోసారి గిడుగు రామమూరిి వాయసాలూ - ల్లఖలు. పేజి. 129 - 130) 

పై అంశాలన్ని గిడుగుకు భాష విషయంలో ఉని సపషటత్ను శాస్త్రీయ దృషటని తెలియజేసాియ. 
 
3. వాడుక్ భాషా ఉదయమం - వాదం, వివాదం 

1857లో బ్రిటీష్ ప్రభుత్వం భారతీయులోే విద్యయవాయపిిని పెంపందించడానిక్త క్లక్త్యి, 
ముంబాయ, మద్ర్యస్ఫ నగరాలోే మూడు విశవవిద్యయలయాలను సాథపించింది. చదువుకోవ్డం ద్యవరా ప్రజల 
దృక్పథంలో మారుప తీస్ఫకుకోని రాగలమని బ్రిటీషువారు భావించారు. అరథ శత్యబిం గడచిన త్రువాత్ 
వెనక్తక తిరిగి చూస్ఫకుంటే, ప్రజల జీవ్న ప్రమాణంలోకాని, సామాజిక్ దృక్పథంలో కాని, ఎలాంటి మారుప 
క్నిపంచడంల్లదు. ఈ విశవవిద్యయలయాలో ేచదువుకుని పటటభద్రులకు దేశ భాషల విషయంలో ఏ మాత్రం 
శ్రది ల్లదనే విషయానిి బ్రిటీష్ వారు గ్రహించారు. ప్రజలోే అక్షరాసయత్ పెరగక్పోవ్డానిక్త విదయ సామానయ 
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జనానిక్త అందుబాట్లలో రాల్లదని విషయానిి గ్రహించారు. ఇందుకు కారణాలను అనేవషంచడానిక్త, క్రున్ 
సమాేలో ఒక్ విద్యయవిషయక్ సమావేశానిి ఏరాపట్లచేశాడు. ఈ సమావేశంలో ప్రాథమక్ పాఠశాలనుంచి 
విశవవిద్యయలయ సాథయవ్రకు భారతీయ విద్యయవిధానం ఎలావుందనే విషయంపై పదిహేను రోజ్ఞలపాట్ల 
చరిుంచారు.  

 
పై  సమావేశంలో 150 ప్రతిపాదనలు వ్చాుయ. "the government resolutions of 

1904 said, if the educated classes neglect in cultivation of their own languages 
these will assuredly sink to the level of mere colloquial dialects...and no 
progress will be possible in giving effect to the principles affirmed in the 
despatch of 1854 that European knowledge should gradually be brought by 
means of Indian vernaculars with in the reach of all classes of the people" 
(గిడుగు రామమూరిి జీవిత్ం ఉదయమం, పుట. 52) 

 
అంటే; ఈ విశవవిద్యయలయాల నుంచి పటటభద్రులనవారు త్మ భావాలను ఇంగేిష్ లో స్ఫలభంగా 

వ్యక్ిం చేయగలర్వమోకాని, వాళ్ళ మాత్ృభాషలోే మాత్రం చెయయల్లరని తెలిసపోయంది. అందువ్ల ే
విశవవిద్యయలయ సాథపన్నదేిశమే ద్దబుతినిది అనిది ఈ తీరామనాలో ేఒక్టి.  దేశ భాషలోే ఆధునిక్ విజాానం 
విసిరించక్పోవ్డానిక్త ఆ భావాలను తెలియజేసే శక్తి, పద్యలు ఆ భాషలో ేల్లవు.  అలాంటి పదజాలానిి 
విద్యయవ్ంతులు సృషటంచల్లక్పోయారు. ద్యనిక్త కారణం దేశ భాషలను విద్యయవ్ంతులు నిరేక్షయం చేయడమే. 
దీనిని నివారించాలి అంటే, దేశ భాషలపటే్ట శ్రది వ్హించాలని శాస్త్రీయ విజాానానిి ఆధునిక్ భావాలను 
దేశ భాషలో ేరాయగలిగిన వాళ్ళను ప్రొత్ిహించాలని అలాంటి పుసికాలను రాయంచాలని ఈ సమావేశం 
తీరామనించింది. ఈ సందరభంలో ఆ గ్రంథాలు రాయడానిక్త ఉపయోగించాలిిన శైలిని గురించిన ప్రసాివ్న 
వ్చిుంది. అలా ఆధునిక్ ప్రామాణిక్ భాషను రచానా రంగంలోక్త తీస్ఫకురావ్డానిక్త ప్రాతిపదిక్ ఏరపడంది. 
ఇది జరిగిన ఏడాదికే 1906లో గంజాం, విశాఖపటిం గోద్యవ్రి జిలేాల పాఠశాల పరీక్ష్యధకారిగా జె. ఎ. 
ఏట్లి నియమతులయాయరు. పాఠశాలలో బోధంచే తెలుగుకు, ప్రజలు ఉపయోగించే తెలుగుకు భేదం 
ఉనినటే్ల ఆయన గ్రహించాడు. ఈ భేద్యనిక్త కారణం ఏమటి? అని విషయానిి ఆయన విశాఖపటిం    
ఎ. వి. యన్. క్ళాశాల ప్రినిిపల్ పి. టి. శ్రీనివాస అయయంగార ని అడగారు. ఆయన ఈ విషయంపై 
సరియైన అవ్గాహన ఉనివాళ్ళలో విజయనగరంలోని గురజాడ అపాపరావు, పరాకే్తమడలోని గిడుగు 
రామమూరిి అని వాళ్ళ పేరేు చెపాపరు.  

 
ఏట్లి విజయనగరం వెళ్ళనపుపడు గురజాడ అపాపరావును ఈ విషయం గురించి అడగారు. 

గురజాడకు ఈ విషయం తెలిసనా మరింత్ సపషటత్ కోసం గిడుగు పేరును స్తచించారు. ఏట్లి గిడుగుతో 
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ఈ విషయానిి ప్రసాివించగా, దీనిని గురించి వివ్రించడానిక్త త్నకు కంత్ సమయం అవ్సరమని గిడుగు 
చెపాపరు. ఏట్లి ప్రతి సంవ్త్ిరం ఉపాధాయయ వారిిక్ సమావేశం ఏరాపట్లజేస, బోధనా పదితులను 
గురించి ఉపనాయసాలిపిపంచిడం చరులు చేయడం మొదలు పెట్టటరు. దీంతో గురజాడ, గిడుగు లాంటి 
వాళ్ళలో అపపటికే వాడుక్ భాషపైన, ద్యని ప్రయోజనం పైన ఉని అవ్గాహనకు మరింత్ పదును 
పెటిటనటటయయంది. 1907 నుంచి 1910 వ్రకు ఉపాధాయయ వారిిక్ సమావేశాలో పాలొగని గిడుగు 
జీవ్ద్యభష ప్రాశసాియనిి తెలియజెపుపతూ వ్చాురు. అయత్య, పండతులు మాత్రం ద్యనిి అంగీక్రించల్లదు. 
1911లో స్తకల్ ఫైనల్  పరీక్షకు శెటిట లక్ష్మీనరసంహం రాసన గ్రీకు పురాణ గాథలు అని గ్రంథానిి పాఠయ 
గ్రంథంగా నిరణయంచారు. అపపటికే బ్రిటీష్ ప్రభుత్వం వ్లే సంసకృతీ సంప్రద్యయాలు మటిట క్లిస 
పోయాయని ఆందోళ్న పడుతుని పండతులు వాడుక్ భాష పేరుతో భాషను కూడా భ్రషుట పటిటస్ఫినాిరని 
ధవజమెత్యిరు. 

గ్రంథిక్ వాదం రోజ్ఞ రోజ్ఞకు ఉదిృత్మై చివ్రకు వాడుక్ భాషలో రాయడానిక్త విద్యయశాఖ 
ఇచిున అనుమతి ఉపసంహరించ్చకోవ్లస వ్చిుంది. ఈ పరిసథతులలో గిడుగు రామమూరిి వ్యవ్హారిక్ 
భాషను, ద్యని నిరామణానిి, శైలిని బాగా అధయయనం చేస, ద్యనివ్లే క్లిగే లాభాలను ప్రజలకు 
తెలియజేయడం మొదలు పెట్టటరు. అదే సమయంలో గ్రంథిక్ భాష వ్లే క్లిగే నషాటలకు, పండతులు 
కూడా గ్రంథిక్ భాషను సరిగా రాయల్లక్పోవ్డానిి ఆయన ఎతిి చూపారు. గ్రంథిక్-వ్యవ్హారిక్ వాదుల 
వాదనలు తీవ్ర సాథయక్త చేరి, చివ్రకు వాయవ్హారిక్వాదం ఒక్ ఉదయమంగా మారింది. ఆ ఉదయమానిక్త 
నాయకుడు గిడుగు రామమూరిి. 1909-10లో మొదలైన ఈ ఉదయమానిి గిడుగు అసిమంచే వ్రకు 
కనసాగించాడు. గిడుగు ఉదయమానిక్త ర్తండు పక్కలా పదునే. ఆయన ఒక్ పక్క వ్యవ్హారిక్ భాష 
అవ్సరానిి చెబ్బతూ వ్యవ్హారిక్ భాషనిది భ్రషుట పటిటన భాష కాదని శిషుటల మాటే్టడే భాషే 
వ్యవ్హారిక్మని, వాయక్రణానిక్త అనుగుణంగా ల్లనంత్ మాత్రాన అది గ్రమయం కాదని త్న వాదనను 
ఉపపతుిలతో సహా నిరూపించేవాడు. అదే సమయంలో మహా మహా పండతులు రాసన గ్రంథిక్ భాషలో 
ఎనిి వాయక్రణ విరుది ప్రయోగాలునాియో చూపించేవాడు.  

 
ప్రాచీన కావాయలోే క్వులు వాడుక్ భాషా పద్యలిి ఏవిధంగా త్మ రచనలో ే ఉపయోగించారో 

కూడా ఉద్యహరణాలతో చూపించేవాడు. గ్రంథిక్ వాద్యనిి సమరిథంచే పండతుల రచనలోేని శాబిిక్ 
దోషాలను ఎతిిచూపి వాళ్ళ క్ంటిని వాళ్ళ వేలితోనే పడచాడు. "ప్తరవ అరావచీన లాక్షణికులు, పండతులు 
త్పుపలుని పద ప్రయోగాలెనిిటిన్న రామమూరిి పంతులుగారు ప్తరవక్వి ప్రయోగాల ద్యవరానే సమరిథంచి 
చూపారు. ముఖయంగా భారత్ క్వుల ప్రయోగాలను ఎవ్రు కాదనల్లరు క్ద్య! యతిప్రాస సాథనాలోే 
నిరాిరిత్మైనవే మనకు కావాలని పండతులు మొండపట్లట పట్లటకుని కూచ్చంట్టరు. కాబటిట సాధయమైనంత్ 
వ్రకు అట్లవ్ంటి ప్రయోగాల్ల చూపారు. త్మ బాలక్వి శరణయంలో స్ఫమారు న్యట అరవై ప్తరవ కావాయల 
నుంచి భారత్ం మొదలుకని గోపినాథ వేంక్టక్వి రచనల వ్రకు ఆయా ప్రయోగాలను చూపి లక్షణ 
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గ్రంథాల అసమగ్రత్ను వివ్రించారు. ఆధునిక్ క్వుల ప్రయోగాలను బటిట భాష ఎట్లవ్ంటి మారుపలకు 
లోనవుతూ వ్చిుందో శాస్త్రీయంగా నిరూపించారు." (గిడుగు రామమూరిి జీవిత్ం - ఉదయమం. పుట. 71. 
పటిట శ్రీరాములు తెలుగు విశవవిద్యయలయం, 2006) 

 
భాషను గురించి గిడుగుక్త నిరిిషటమైన అభప్రాయం ఉంది. అందుకే ఆయన వాడుక్ భాష 

ఉదయమానిి అరథం చేస్ఫకోల్లని గ్రంథిక్ వాదులు గురించి ఇలా అనాిరు. "భాషాత్త్వ జిజాాస, భాషా చరిత్ర 
జిజాాస మన ఆంధ్ర పండతులకు ల్లనే ల్లదు. లోక్ములోని శిషుటల వాడుక్ను బటిట, లౌక్తక్ భాషకు 
అనుశాసనమేరపడవ్ల్లనని అనేకులకు తెలియదు. క్నుక్ మన తెలుగు భాషకు తెలుగు గ్రంథములకు ఇటిట 
దౌరాభగయము పటిటనది. ఉపదేశకులు, మారగదరశకులు, ఆచారుయలు, త్త్ివదూరులయనపుపడు లోక్మునకు 
అపరిమత్మైన హానిక్లుగునని మనము జాపిియందుంచ్చకోవ్లెను. భాషా త్త్ివ మెరుగని వారు భాషా 
పండతుల కాజాలరు. అటిటవారు త్యము మోసపోయ ఇత్రులను మోసపుచిు లోక్మునకు చాలా కీడు 
చేస్ఫినాిరు.  దురుుదిి చేత్ కాదు, అజాానము చేత్".(ఆంధ్రపండతుల భషకుకల భాషా భేషజం, పుట. 
121) 

 
ఈ శత్యబింలో తెలుగు భాష విషయమై తెలుగు సాహిత్య విషయమై సవరత్త్వ, శబిత్త్వ 

నిరూపణ ప్తరవక్ంగా క్ృష చేసన పండతులలో ఆయన అగ్రగణ్యయడు. స్ఫమారు ముపెఫు సంవ్త్ిరాలు 
ఆయన ఈ ఉదయమానిక్త నాయక్త్వం వ్హించారు. ముపెఫు సంవ్త్ిరాల కాలం అపండతులతో సది్యంత్ 
చరులు చేస్తి, ఆయన సమాధానాలు చెపపవ్లస వ్చిుంది. (గిడుగు రామమూరిి జీవిత్ం - ఉదయమం, 
పుట. 72) 

 
ప్రజలను చైత్నయ వ్ంతులిి చేయడమే భాషకుని ప్రధాన లక్షయమని గిడుగు భావించారు. 

"అందువ్ల్లే బలాత్యకరముగానయనా ప్రజలందరిక్త చదువు వ్చేుటట్లట చేసేినే కాని, సవరాజయ వ్యవ్హారము 
సాగదు. ప్రజలందరూ గ్రంథికాంధ్ర భాషా పండతులు కాల్లరు. వాడుక్ భాష వారిక్త నేరిపత్యచాలును. 
వాడుక్ భాషలోనే అనిి విషయములను గురించి కావ్లిసనంత్ జాానము సంపాదించ వ్చ్చును." (గిడుగు 
రామమూరిి జీవిత్ం - ఉదయమం, పుట. 74) 

 
ఆంధ్రులను విద్యయవ్ంతులను చేయడానిక్త నా మత్ము అంగీక్రించేటేయత్య ఒక్ మాసము 

రోజ్ఞలలో సాధయమవుతుంది. ముందుగా వ్యవ్హారిక్ భాషలో మీ క్ర పత్రాలనిింటిని అచ్చుతిించండ. ఆ 
త్రువాత్ తెలుగు అక్షరాలూ, గుణింత్ములు ప్రతివారిక్త నేరపడానిక్త గ్రమానికక్ ప్రచారకుణిణ ఏరాపట్ల 
చెయయండ. అక్షరాలూ గుణింత్ములు మామూలు తెలివిత్యటలుగలవాడు నేరుుకోవ్డానిక్త వారము పది 
రోజ్ఞల క్నాి ఎకుకవ్ పటటదు. ఎపుపడైత్య అక్షరాలూ గుణింత్ములు వ్చాుయో ఆ క్షణము నుండ మీ క్ర 
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పత్రాలు మొదలైనవి చదువుకోగలుగత్యరు. ఇంత్క్నాి, దేశములో విదయ వాయపింపజేయడానిక్త స్ఫలభ 
మారగం ల్లదు.  మీరీ పనిక్త ప్తనుకోనవ్లెను. ఈ విధముగా బాలకను రాషాాలలో యుదిము అయపయన 
త్రావత్ చేసనారు. నేను ఈ విషయమంత్య చదివాను. బాలకను రాషాాలలో ఆరు మాసాలలో విద్యయ 
శూనయత్ అంట్ట తొలిగిపోయంది." (గిడుగు రామమూరిి జీవిత్ం - ఉదయమం. పుట. 74-75) 

 
దీనిని బటిట గిడుగు భాష దృక్పథం ఎంత్ ప్రజాసామయమైందో, ఎంత్ ప్రజాహిత్మైందో అరథం 

చేస్ఫకోవ్చ్చు. ఆయన భాష ద్యవరా సామాజిక్ విపేవానిి తీస్ఫకురావాలని ప్రయత్ిం చేశాడు. ఇపపటికీ 
మనం అందుకోల్లని ఎతుికు ఆయన అపుపడే ఎదిగిపోయాడు. ఆయన నడపిన భాషా ఉదయమం వ్లే,  
మహా మహా గ్రంథిక్ పండతులైన వేదం వెంక్టరాయ శాస్త్రి. చెళ్ళ పిళ్ళ, వేట్టరి ప్రభాక్ర శాస్త్రి, 
పంచాగుిల ఆదినారాయణ శాస్త్రి, అక్తకరాజ్ఞ ఉమాకాంత్ం, మలేాది, వేలూరి, శ్రీపాద, వీర్వశలింగం 
మొదలైన వాళ్ళంత్య వ్యవ్హారిక్ భాష వైపు మొగాగరు. ఆయన అహరిిశలు పడన శ్రమకు ఫలిత్ంగా      
ఈ రోజ్ఞ రచనా వాయసంగమంత్య వాడుక్ భాషలో నడుస్ింది. అది ఆయన సాధంచిన విజయం. 
 
4. గిడుగు - రచనా వాయసంగం 

గిడుగు రామమూరిి భాషా దృక్పథానిి ఆయన రచనల ద్యవరా కూడాగ్రహించవ్చ్చు. గిడుగు 
రామమూరిి సృజనాత్మక్ సాహిత్యయనిక్ని విమరశనాత్మక్ సాహిత్యయనిి ఎకుకవ్గా సృషటంచారు. ఆయన 
రచనలన్ని భాషా పరమైనవే! సవ్రలకు భాష నేరిపంచడానిక్త వాచకాలు, నిఘంట్లవులు త్యారుచేసేి, 
వ్యవ్హారిక్ భాషా ఉదయమం ప్రారంభమైన త్రువాత్ ఆయన రచనా వాయసంగం ప్తరిిగా భాషకే 
పరిమత్మైపోయంది. 

 
తెలుగు పత్రిక్లో ఆయన ప్రచ్చరించిన పెది పెది వాయసాలు, ఆంద్ర్ పండత్ భషకుకల భాషా 

భేషజం పేరుతో గ్రంథ రూపంలో వ్చాుయ. ఇది ఆదయంత్ం భాషా విషయాలతో కూడుకునిదే. ఆయన 
రాసన బాలక్వి శరణయం లక్షణ గ్రంథం. గ్రంథిక్ వాదులు అపప్రయోగాలని నిరసంచిన ప్రయోగాలకు 
ప్రాచీన కావాయల నుంచి ఉపపతుిలు చూపిస్తి, ఆ ప్రయోగాలు ఎందుకు సరైనవో నిరూపించే లక్షణ 
గ్రంథం అది.  గిడుగు వాడుక్ భాషావాద్యనిి సమరిథస్తి రాసన వివిధ వాయసాలూ వాయసావ్ళ్గా 
ప్రచ్చరిత్మైంది. అది కూడా భాషకు సంబంధంచినదే. ఇంకా స్తరయరాయాంధ్ర నిఘంట్లవు, విమరశనా 
గదయ చింత్యమణి, ఆయన భాషా దృక్పథానిక్త నిలువుటదింగా నిలుసాియ. 

 
ఆయన జీవిత్యంత్ం భాషా దృక్పథంతో క్ృష చేసారు త్పప, వేర్వ వాయసంగాలకు దిగల్లదు. 

టేకుమళ్ళ కామేశవరరావు క్థల సంపుటి 'రోజాన్య' గిడుగు రామమూరిిక్త అంక్తత్ం ఇచాురు. ఆ క్థలను 
చదివిన త్రావత్ "చూడు కామేశవరరావు! నేను ఏది చదివినా, ఆఖరుకు వారాి పత్రిక్ చదివినా రంగు 
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పెనిిలుతో గురుిలు పెట్లటకోందే ముందుకుపోను. అదినాకు బాగా అలవాటైపోయంది. విలక్షణమైన 
ప్రయోగాలు, శాబిిక్ దోషాలు ముందుగా నాక్ంట పడుత్యయ. అట్లవ్ంటిది న్న క్థ చదువుతుంటే 
అలాగ్రీగీటే్ల పెటటటమనేమాట మరచిపోయాను. ప్తరిిగా లీనమైపోయాను. నేను ఇనేిళ్ళ నుంచి భాషా 
రంగంలో ఇంత్ పని చేస్ఫినాిను క్ద్య! ఇలాంటి క్థ ఒక్టి రాయగలిగినా, రాయగలిగిత్య ఎంత్ 
బాగుండేది. ధనుయణిణగా ఎంచ్చకునే వాణిణ క్ద్య-" అనాిరట. (గిడుగు రామమూరిి జీవిత్ం - ఉదయమం, 
పుట. 119- 120). 

దీనిి బటిట చూసేి, ఆయన సృజనాత్మక్ రచయత్గా పేరు తెచ్చుకోవ్డం క్నాి, 
ప్రజోపయోగక్రమైన భాషోదిరణ ఆయనకు ముఖయంగా తోచినట్లట క్నిపిస్ఫింది. భాష కోసమే పుటిట, 
భాషలోనే తిరిగి, భాష కోసమే జీవించి భాషా యుదింలోనే మరణించిన గిడుగు భాషా దృక్పథమే అందరిక్త 
శిరోధారయం. 
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0. ప్రసాివన  
 గిడుగు వంకట రామమూర్తి పేరు చెప్పగానే తెలుగు వ్యయవహార్తక భాషోధ్యమాన్ని నడిపిన వ్యళ్ళలో 
ఆయన ఒక ప్రముఖుడిగా, సవర భాషా సంసకృతులపై విశేషమైన కృషి చేసిన వయక్తిగా గురుికొసాిడు. అయితే, 
ఆనాడు గ్రంథిక భాష ప్రాచురయంలో ఉండగా వ్యయవహార్తక భాష కావ్యలన్న వ్యదంచడంలో గల సామాజిక 
ప్ర్తసిితులు, ఆయనపై చూపిన ప్రభావ్యలను గుర్తించాల్సి ఉంద. అలాగే ఆయన బ్రాహ్మణ కులంలో పుటి్ట 
పెర్తగినా, సవరల గుర్తంచి ప్ర్తశోధ్నలు కొనసాగించడంలో గల ఆంత్రాయన్ని తెలుసుకోవ్యలన్నపిసుింద.  
అసలు ఆయన ప్రాప్ంచిక దృకపథం ఏమిట్ట? ఆయన భాషకే ప్ర్తమిత్మైయ్యయరా? లేక సృజనాత్మక సాహిత్యం 
కూడా రాశారా? సాహిత్యం ప్టల ఆయన అభిప్రాయలేమిట్ట? ఆయన రాసిన సాహిత్యంలో కన్నపించే సమాజం 
ఎవర్తద? మొదలైన  ప్రశ్ిలకు కొన్ని సమాధానాల్సి అనేేషించేదశ్గా ఈ ప్త్రం కొనసాగుతంద.  
   
1. గిడుగు జీవిత్ం – దృకపథం 

గిడుగు రామమూర్తిగార్త కొడుకు (గిడుగు సీతాప్తి) రాసుకుని ‘స్వీయ చరిత్ర’ (1962), ఆయనే 
రాసిన ‘గతకాలపు స్మృతులు’ వ్యయసం(1964), గిడుగు వ్యర్త సామరక సంచిక ‘ప్రతిభ’’ (1940), భారతి, 
కృష్ణాపత్రిక త్దత్ర ప్త్రికలోల వచిిన వ్యయసాలు, సవర భాషపైనా, వ్యయవహార్తక వ్యదాల సందరభంగా రాసిన 
వ్యయసాలు,  వీట్టపైనే ఆధారప్డి ఇత్రులు రాసిన మర్తకొన్ని వ్యయసాలు, ఉత్ిరాలు,  చేకూర్త రామారావు, 
నడుప్ల్సల శ్రీరామరాజులు సంకలనం చేసి సంపాదకత్ేం వహించి డెట్రాయిట్ తెలుగు ల్సటరరీ కలబ్ (2005) 
ప్రచుర్తంచిన ‘‘మరోసారి గిడుగు రామమూరిి’’ (వ్యయసాలు, లేఖలు) పుసికం  ప్రధానంగా గిడుగు వ్యర్త 
జీవితాన్ని, ఆయన దృకపథాన్ని తెలుసుకోవడాన్నక్త ఆధారాలుగా కన్నపిసుినాియి.  
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గిడుగు రామమూర్తి గార్త పూరీేకులు నేట్ట తూరుప గోదావర్త జిలాల అమలాపురం దగగర్లలన్న ‘ఇందుప్ల్సల’ 
వ్యసివుయలు. త్రాేత్ కాలంలో విజయనగరం దగగర్లలన్న ప్రేతాల పేటకు వలస ళ్ళారళరు. అకకడే ళ్ంకమమ, 
వీర్రాజులకు ఆగసుి 29, 1863లో రామమూర్తి జన్నమంచారు.i నేట్టకీ ఇందుప్ల్సల ప్రాంత్ంలో వీర్త 
కొబ్బర్తతటలు ఉనాియన్న రామమూర్తిగార్త కొడుకు సీతాప్తి ఒక వ్యయసంలో ప్రకట్టంచారుii. ఆయన పుటి్ట 
పెర్తగింద బ్రాహ్మణ కుటంబ్ంలోనే. అంతేకాకుండా ఆయనకు దైవం ప్టల నమమకం ఉందన్న 
వీరేశ్ల్సంగంగార్తక్త రాసిన లేఖను బ్ట్టి తెలుసుింద.iii కాబ్ట్టి భావవ్యదమే ఆయన ప్రాప్ంచిక దృకపథమైనా 
భాషా వయవహారంలో మాత్రం సామాజిక వ్యసివ్యన్ని గుర్తించగల్సగిన వయక్తిగా కన్నపిసుినాిరు. ఎందుకంటే, 
ఉద్యయగరీతాయ సవరలు అధికంగా న్నవసించే ప్రాలక్తమిడి ప్రాంత్ంలో త్న జీవితాన్ని అంత్ట్టన్న గడిపారు. ఆ 
అవసరాలు, అప్పట్టకే సంసకరణవ్యద అయిన గురజాడ అపాపరావుగార్తత ప్ర్తచయం ఉండటం వంట్టవన్ని 
భాష ప్టల ఆయనకు ఒక సామాజిక దృకపథాన్ని కల్సగించి ఉండొచుి.  

 
ప్రాచీన కావ్యయలోల కూడా వ్యయవహార్తక భాషను చూపించే ప్రయత్ిం చేసి, ప్రజల వ్యడుకలో ఉంటేనే 

భాష న్నలుసుిందనేద ఆయన వ్యదం. మనం మాట్లలడుకునే భాషలోనే రచనలు కూడా వస్తి బాగుంటందన్న, 
ఎకుకవమందక్త విజాానం అందుబాటలోక్త వసుిందనేద ఆయన ఆశ్యం. అందుకోసం ఆయన చాలా 
ప్రయతాిలు చేశారు. ఆ ప్రయతాిలను అతిశ్యోక్తిత పొగిడేసినవ్యళ్ళళనాిరు.  ‘‘గిడుగు రామమూరిి  
వ్యావహారిక భాష్ణవ్యదం లేవనెతిడంతో తెలుగు కావాభాష్ణస్ీరూపం మారిపోయంది’’ అన్న శ్రీశ్రీ  అనాిరు. 
న్నజాన్నక్త గిడుగు వ్యరు వ్యయవహార్తక భాషావ్యదాన్నక్త కృషి చేసినా, ఆయన జీవించిన కాలంలోనే అద 
సంపూరణంగా విజయవంత్ం కాలేదు. iv ఆ విషయ్యన్ని గిడుగు వ్యరే సేయంగా చెపుపకునాిరు కూడా.  కాన్న,  
ఆ ప్రయతాిలు త్రాేత్ కాలంలో విజయవంత్ం కావడాన్నక్త తడపడాాయనుకోవచుి. ఇవన్ని ప్ర్తశీల్సంచినపుపడు 
ఆధున్నక వ్యయవహార్తక భాషను ప్రీక్షలోల రాయగల్సగే అవకాశ్ం ఉంటే సామానయ, మధ్యత్రగతి వ్యర్తక్త కూడా 
విదాయవకాశాలకు అవకాశ్ం కలుగుతుందనేద భాషా వయవహారాన్నక్త సంబ్ంధించిన ఆయన దృకపథమన్న 
గుర్తించవచుి. 

 
సవరలను అత్యంత్ దగగరగా ప్ర్తశీల్సంచడంత వ్యర్త గుర్తంచి లోకాన్నక్త తాను గమన్నంచిన వ్యసివ్యల్సి 

తెలపాలనే జిజాాస్త ఆయనను సవరలపై ప్ర్తశోధ్నకు పుర్తగొల్సప ఉంటంద. అయితే, సవరలపై ప్ర్తశోధ్న 
చేయడాన్నక్త ఆయనకుని మానవతాదృష్టి ప్రధానకారణంగా చేకూర్త రామారావు వ్యయఖ్యయన్నంచారు.v  సవర 
భాష నేరుికుంటేనే, వ్యర్తత బాగా కల్ససిపోవచుి అనుకునాిరుvi. ‘హరిజనోదధరణ జరగడానికి 40 
స్ంవతసరాల మందే 1894 ప్రంతంలోనే గిరిజనులైన స్వరలు ( శబరులు) వ్యళ్ళలో మళ్ళళ అంటరానివ్యళ్ళని 
తన ఇంటి దగగర పెట్టుకొని, దగగరగా కూర్చొని స్వరభాష నేరుొకున్నారు’’vii అన్న సంసకరిగా గిడుగువ్యర్తన్న 
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అడపా రామకృషాణరావు అంచెనా వశారు. ఇవన్ని ప్ర్తశీల్సంచినపుపడు గిడుగు రామమూర్తి అగ్రసాినంలో 
సామాజిక గౌరవ్యన్నక్త నోచుకుని వరగం నుండి వచిినప్పట్టకీ, త్న జీవితావసరాల రీతాయ సమాజంలో 
అటిడుగు వరాగల వ్యర్తత జీవించాల్సిన ప్ర్తసిితులోల ఆయన జీవిత్ దృకపథంలో మారుప వచిిందన్న 
అనుకోవచుి. అదే ఆయన భాషాదృకపథాన్ని ప్రభావిత్ం చేసి ఉంటంద. ‘‘పేదవ్యళ్ళకి, పసిపిలలలకు, స్ర్తిలకు 
వ్యళ్ళకు అరథమైన భాషలో విజ్నాన బోధ రామమూరిిగారికి వ్యావహారిక భాష్ణ వ్యదానికి లక్ష్యం. అదే ఆయన 
జీవితాశయం’’  ఆయన భాషా దృకపథం ప్రధానంగా  “ A memorandum on Modern Telugu” 
(1913) లో కన్నపిసుింద. గురజాడ వ్యరు మద్రాసు విశ్ేవిదాయలయం వ్యర్తక్త సమర్తపంచిన ‘డిసంట ప్త్రం’( 
అసమమతి ప్త్రం)లో ఉనిట వంట్ట వ్యదనే గిడుగు వ్యర్త వ్యదనలోనూ కన్నపిసుిందన్న భాషావత్ిల 
అభిప్రాయంviii 

2. సాహిత్య, సామాజిక దృకపథాలు  

కవిత్రయమహాభారత్ం అంటే గిడుగు వ్యర్తక్త చాలా ఇషిం. కథలు కూడా చదవ వ్యరు. వ్యట్ట గుర్తంచి 
న్నర్మమహ్మాటంగా మాట్లలడేవ్యరు. యీసఫ్ కథలను సవరభాషలోక్త అనువ్యదం చేశారు.ix 1919లో ‘తెలుగు’ 
ప్త్రికను సాిపించి, కేవలం భాషకు సంబ్ంధించినవ కాకుండా సృజనాత్మక సాహితాయన్నక్త కూడా 
ప్రాధానాయన్నిచేివ్యరు. గ్రంథిక వ్యదుల ఆక్షేప్ణలను తిపిపకొటి్లలన్న ఈ ప్త్రికను నడిపారు. 1914లో 
‘న్నజమైన సంప్రదాయం’ పేరుత చిని పుసికాన్ని రాశారు. వచన సాహిత్యం వ్యయవహిర్తక భాషలో రాయడమే 
న్నజమైన సంప్రదాయం’అన్న వ్యదంచడమే ఈ రచన లక్షయం.  

1932లో ‘అపపకవీయ విమరశనమ’ తాళ్ప్త్రకావ్యయలను ప్ర్తశీల్సంచి రాసిన గ్రంథాన్ని బ్ట్టి 
సాహితాయధ్యయనం విసిృత్ంగానే చేస్తవ్యరన్న తెలుసుింద. చినియసూర్త ‘నీతిచంద్రిక’ రండవ ముద్రణను 
రామమూర్తిగారే ప్రచుర్తంచడం వలల సాహిత్యం దాేరా భాషావ్యయపిి కలుగుతుందన్న భావించారు. ‘ఆంధ్రప్ండిత్ 
భిషకకలు భాషాభేషజం’; బాల కవిశ్రణయం’ పుసికాలోలన్న భావ్యలను ముందుగా ‘తెలుగు’ ప్త్రికలోనే 
ప్రచుర్తంచారు. ‘‘వ్యావహారిక భాషలో వ్రాసినపుడు కావామంత రస్వంతంగా వంట్టందో నీకు అనుభవం మీద 
కాని తెలియదు. ఏదీ నీ కలానిా ఒకకసారి అట్టవైపు తిపుప’’ అన్న ప్రాలక్తమిడి పాఠశాలలో ప్న్నచేస్తటపుపడు 
యలాలప్ంతుల జగనాిథం గార్తత చెప్పడం వంట్టవన్ని  చూస్తి, సాహిత్యం వ్యయపిిక్త కూడా వ్యయవహార్తక భాషను 
ఒక సాధ్నంగా వ్యడుకునాిరన్న తెలుసుింద. ఆ త్రాేత్ జగనాిథం రాసిన ‘‘ గాదెల గండడు’’ అనే 
బొబ్బబల్సపాట వరుసలో రాసిన గేయప్రబ్ంధాన్నక్త ‘పీఠిక’ కూడా  రాశారు. ‘ముఖల్సంగ క్షేత్రమాహాత్మయం’ కావయం 
ఆధారంగాను, శాసనాల ఆధారంగాను ‘ముఖల్సంగనగర ప్రాచీనత్’ను గుర్తించారు. ముఖల్సంగక్షేత్రం 
‘బెనారస్’ లాంట్టదన్న క్షేత్రమాహాత్మయం వర్తణంచిందన్న, ఆ ఆధారంత ప్ర్తశోధించి దీనేి ప్రాచీనకాలంలో 
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‘‘జయంతి పురం’’ అన్న పిల్సచేవ్యరన్న న్నరూపించారు.  నేట్ట తూరుపగోదావర్త జిలాల రామచంద్రాపురం దగగర్లలన్న 
కొంకుదురు గ్రమంలో కొన్ని శాసనాలు దొర్తకాయి. దాన్నలో ఒకట్ట కొంకుదురు శాసనం. అద  1887 లో 
దొర్తక్తంద. దాన్ని మద్రాసు మూయజియంలో భద్రప్ర్తచారు. వ్యట్టన్న ప్ర్తషకర్తంచడాన్నక్త రామమూర్తిగార్తక్త 
ప్ంపితే, దాన్నలో పేర్మకని అంశాలను శ్రీనాథున్న ‘భీమఖండం’ ఆధారంగా ప్ర్తశీల్సంచారు. అందులోన్న 
అంశాలు అమలాపురం దగగర్లలన్న ళ్దరేశ్ేరం, ప్ల్సళ్ల, ముమిమడివరం అనే గ్రమాలకు చెందనవన్న 
గుర్తించారు. నాట్ట సామాజిక సిితిన్న, దానవిశేషాల్సి కావయవిశేషాలత పోల్సి చెపాపరు.  

సవరలకు సంబ్ంధించిన ‘సవరపాటలు’ స్తకర్తంచారు. దీన్నలో 32 పాటలునాియి.  వ్యట్టలో 30 
పాటల్సి స్తకర్తంచారు. 20 సేయంగా రాశారుx.  సవరల పాటల స్తకరణకు చాలా కషిడాారు. వ్యళ్ళ 
సంసకృతిన్న రక్షంచే ప్రయత్ిం చేశారంటే, క్తంద వరాగల సంసకృతి ప్టల ఆయనకుని గౌరవం 
వయకిమవుతుంద.సవరలపై ప్ర్తశోధ్న చేయ్యలనుకోవడమే ఆయన సామాజిక దృకపథాన్ని 
తెలుపుతుంద.ఆయన రాయ్యల్సిన విషయ్యలన్ని ఆయన కుమారుడు సీతాప్తి వ్యయసంగా రాశారు. సవరలను 
నేడు గిర్తజనులుగా గుర్తిసుినాిరు. వ్యర్త గుర్తంచి ఐత్రేయబ్రాహ్మణం నుండి అనేక కావ్యయలోల పేర్మకని 
అంశాలను, సమాజంలో ఉని వ్యసివసిితిగతుల్సి వివర్తసూి గొప్ప ప్ర్తశోధ్న చేశారు.సవరలు గంజాం, 
విశాఖజిలాలలోలను, ఒర్తసాి, బెంగాల్, సంబ్ల్ పూర్ మొదలైన ప్రాంతాలోల ఉండేవ్యరన్న పేర్క్కొనాిరు. 
మహాభారత్ం, శాంతిప్రేంలో వీర్త ప్రసాివన కన్నపిసుింద. విశాేమిత్రుడు శ్పించిన వ్యర్తలో ఒకర్తగా 
పేర్మకనాిరు.  రామాయణంలో శ్బ్ర్త నేట్ట సవరలకు సంబ్ంధించిందే అనాిరు.  భారత్ం, హ్ర్తవంశ్ం 
మొదలైన కావ్యయలోల వీర్త గుర్తంచి ఉని విషయ్యల్సి పేర్మకనాిరు.  యజాంలో నరబ్ల్స ఉండేదట.  రామాయణం 
( బాల 62 సరగ) లో...అంబ్రీషుడు యజిం చేయడం- ప్శువు పార్తపోవడం, దాన్ని ళ్తుకొకంటూ రుచీకుడనే 
మున్నదగగరకు ళ్ళ్తాడు. యజి ప్శువుగా రుచీకున్న రండవ కొడుకున్న కొనడం, అపుపడు ఆ రుచీకుడు 
విశాేమిత్రుడి దగగరకు ళ్ళ్ళళ శ్రణుకోరతాడు.విశాేమిత్రుడు త్న కొడుకుల్సి యజి ప్శువులుగా ళ్ళ్ళమంటే 
వ్యళ్ళళ న్నరాకర్తంచడం, అపుపడు శ్పించడం వంట్టవన్ని సవరులను ఆరుయలుగా తెల్సపే కథనాలు.  శ్బ్రులు 
వటలో ప్రవీణులన్న, సేత్ంత్రజీవనాన్ని కొనసాగించారన్న తెల్సపారు. ఇలా అనేక అంశాలను ప్ర్తశోధించారు. 

 
గిడుగు వ్యర్త ప్ర్తశోధ్నను నడుప్ల్సల శ్రీరామరాజుగార్త అభిప్రాయంత ముగించడం సముచిత్ంగా 

ఉంటందన్నపిసుింద. ‘‘తెలుగు స్వర భాషల మీద ఆయన చేసిన అదుుతమైన పరిశోధనల కంటే, వ్యరు చేసిన 
అమూలామైన శాస్న పరిశోధనల కంటే,రచనలలో వ్యడుక భాష్ణ వ్యాపిికి వ్యరు చేసిన కృషి కంటే, వ్యరి 
వాకిితీం గొపపది’’.xi మొత్ిం మీద క్తంద వరాగల ప్టల, వ్యర్త సంసకృతి-చర్తత్రల ప్టల గౌరవభావ్యన్ని 
ప్రకట్టంచిన విశిషి వయక్తిత్ేం గిడుగు వ్యర్తదన్న సవరలపై ఆయన చేసిన మొత్ిం ప్ర్తశోధ్న కృషి తెలుపుతుంద. 
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వ్యయవహార్తక భాషోధ్యమంలో ఆయన చేసిన వ్యదాలు, ఉదయమాలు  భాషలోన్న శ్క్తిన్న అందర్తకీ అందేలా చేసిన 
ప్రయత్ింగా సఫషిమవుతుంద. ఇవన్ని  ఆయన సామాజిక దృకపథాన్ని తెల్సయజేసుినాియి. 

 
ప్త్రంత్ సూచికలు 
                                                           i గిడుగు రామమూర్తి పుటి్టన తేదీ విషయంలో వివ్యదాలు ఉనాియి. 1862లో పుటి్టనటల ఆరుద్ర (శాసన ప్ర్తశోధ్కుడుగా గిడుగు-
గురజాడ’’’ ’‘వ్యయసం)లో చెప్పగా జి.వి.రామమూర్తి 1863 ఆగసుి 29 అన్న రాశారు. గిడుగు సీతాప్తి ఒకచోట 1862 గాను, మర్ల 
చోట 1863గానూ పేర్మకనాిరు. వీటన్నింట్టన్న ప్ర్తశీల్సంచి ఆగసుి 29, 1863 అన్న గిడుగు రామమూర్తి జీవిత్ం-రచనలపై ప్ర్తశోధ్న 
చేసిన డా.దాశ్రథుల నరియయ ( 2009: 2) న్నరూపించారు. 
ii సీతాప్తి,గిడుగు. ‘ రామమూర్తి ప్ంతులుగార్త జీవిత్ చర్తత్రలోన్న చిత్ర విచిత్ర ఘటి్లలు’ (వ్యయసం), మర్లసార్త గిడుగు 
రామమూర్తి,సంపాదకులు: చేకూర్త రామారావు, నడుప్ల్సల శ్రీరామరాజు, డెట్రాయిట్ తెలుగు ల్సటరరీ కలబ్ బ్లలమ్ ఫీల్ా హిల్ి , 
మిషిగన్ ప్రచురణ: 2005 : 2 
iii వీరేశ్ల్సంగంగార్తక్త 10-4-1917లో రాసిన లేఖలో ‘‘ త్మకు ప్రమేశ్ేరుడాయుసుి ఆర్లగయముత కూడా ఇచుిగాక అన్న 
త్రికరణశుదిగా నేను ప్రార్తించుచునాిను’’ అన్న గిడుగు వ్యరు కోరుకునాిరు. 
iv చిలుకూర్త నారాయణరావు ‘ నాగురువుగారు’ (వ్యయసం, ప్రతిభ, సంపుట్ట, 4. 1940) లో‘‘ ప్రభుతీ విదాాశాఖలలోను, 
యూనివరిసటీలలోను ఆయన ఉదేేశమ స్రిగా కొనసాగడానికి ఆయన జీవిత కాలమలో అవకాశమ చికకలేదు’’ అన్న రాశారు.  
v రామారావు, చేకూర్త. ‘రామమూర్తిగారు వ్యయవహార్తక భాషావ్యద ఎందుకయ్యయరు?’( వ్యయసం), మర్లసార్త గిడుగు రామమూర్తి, 
పుట: 103. 
vi నరియయ, డి. గిడుగు రామమూర్తి జీవిత్ం-రచనలు, పుట: 12 
vii రామకృషాణరావు, అడపా. సంఘసంసకరిగా గిడుగు’ పుట:112 
viii దక్షణామూర్తి, పోరంక్త.గిడుగు మెమొరాండం: గురజాడ డిసంట ప్త్రం (వ్యయసం), మర్లసార్త గిడుగు రామమూర్తి, పుటలు: 
129, 133. 
ix నరియయ, డి. గిడుగు రామమూర్తి జీవిత్ం-రచనలు, పుట: 15 
x పైదే: . పు: 63 
xiశ్రీరామరాజు, నడుప్ల్సల.‘బ్హుముఖ ప్రతిభాశాల్స, మానవతావ్యద గిడుగు రామమూర్తి’ (వ్యయసం),  మర్లసార్త గిడుగు రామమూర్తి, 
పుట:  282 

 
 

http://www.languageinindia.com/


 

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 13:11 November 2013  

Chief Editor Dr. Pammi Pavan Kumar, Co-editor Dr. Banala Bhujanga Reddy and  

Honorary Editor Prof. S. Saratjyotsna Rani : Sri Gidugu Venkata Ramamurti’s Life and His Works 

(On the Occasion of Sri Gidugu Venkata Ramamurti’s 150th Birth Anniversary)   74 

ఆధునిక భాషగా తెలుగు - గిడుగు ఆలోచనలు 

Telugu as a Modern Language - `Gidugu’s’ Views 
Dr. D. Vijayalakshmi, 

Asst. Professor, Dept. of Telugu, 
University of Hyderabad, 

Hyderabad – 500 046.  
 

 మహాకవి తికకన అనువదించిన శ్రీ మదింధ్ర మహాభారతిం నాటి తెలుగు వాడుకకు ఊపిరై 
నిలిచిింద. వేమన పదాలు ప్రజలభాషగా ఆనాటి తెలుగుకు పట్టింకట్టటయి. తర్వాతి కాలింలో భావసింకెళ్ళను 
బిగిించిన ప్యాడల్ (పిండిత)వావసథలో తెలుగు భాష మగ్గసాగిింద. గిడుగుర్వమమూర్తి పింతులుగారు 
వాావహార్తక భాషోద్ామిం జర్తపి భాషను ప్రజాసాామా బద్ధమైన ఆధునికింవైపు పరుగులు 
తీయిించాలనుకునాారు.  శాస్త్రబద్ధమైన శాస్త్రజ్ఞులద్గ్గర భాషాశాస్త్రిం అధ్ాయనించేసి భాషాతత్వానిా సమగ్రింగా 
ఆకళింపు చేసుకునా మహనీయులు గిడుగు. అధ్యాపక వృతిిలోని అధ్ాయన రీతులోో అనువర్తిత విధ్యనానిా 
అనుసర్తించాలనుకునే తపనగ్ల వాక్తి గిడుగు. మూసపోసిన విద్ాకనాా లౌక్తకసింప్రదయాలను అనుసర్తించి 
అనువరిన చేసి విద్ా బోధించడిందార్వ విదార్తథ పిందే జాునిం ఆధునికమని నమ్మిన సిదధింతి గి           
                                     యాాడు గిడుగు.  
 

   అనుసరణశాస్త్ర పిండితుల అధ్ాయన విధ్యనాల ఫలిత్వలక్త, సహజసిథతితో భాషను అధ్ాయనిం చేసే 
ఉపాధ్యాయుల అధ్ాయన విధ్యనాల ఫలిత్వలక్త, మధ్ా గ్ల తేడాలను ఎన్నాసారోు ఎన్నా ఉదహరణలతో 
ఉట్ింక్తించి చెపిినా అనుసరణ అధ్ాయనాభిలాషా ప్రియులకు గిడుగు చెపిిన సహజ భాషాతతాఫలితిం 
బోధ్పడలేదు. ఏద ఏమైనా తెలుగుభాషకు గ్రింథికవాద్ిం పేరుతో బిగిించిన దసాశృృింలలాల ఉ్చు  భాషకు 
తీరనినషటిం చేకూర్తచు ింద్నాద గిడుగుర్వమమూర్తిపింతులుగార్త వాద్న. నూటిక్తపైగా కృతక గ్రింథికాింధ్ర 
రచయితలు తమ  రచనలోో  కృతకింగా సృష్టించి తెలుగు భాషపై రుదిన రూపాలను ఎతిిచూపారు. 
చినాయసూర్త మొద్లుకొని చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసిింహింవరకునా రచయితలలోో వేద్ింవింకట్ర్వయశాస్త్రి, 
పుర్వణపిండ మలోయశాస్త్రి,నేతి సుబబర్వయశాస్త్రి, మలోాద సూరానార్వయణ శాస్త్రివింటి పేరెనిాకగ్నా 
పిండితోతిములు, వడాాద సుబబర్వయకవివింటి కవులు,కొమర్రాజ్ఞ లక్ష్మణర్వవు, వింగూర్తసుబ్బబర్వవు, 
చెలికాని లచాచు ర్వవు, జయింతిర్వమయా, చిలుకూర్త వీరభద్రర్వవువింటి విమరశకులు,  పానుగ్ింటి 
లక్ష్మీనరసిింహింవింటి నాట్క నిర్వితలు రచిించిన గ్రింథాలను గిడుగు పర్తశీలిించారు. వార్త రచనలోోని  
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అపశృబ్బిల క్తింద్ గీట్లోగీసి వాట్నిాింటిని ఉట్ింక్తించి వాాసరూపింలో ప్రకటిించారు.  వాడుకభాషను దూష్సూి 
అపర్తచితమైన ప్రాచీనాింధ్రింలో రచిించేవార్తలో చాలామింద భాషాతతాిం బోధ్పడని వారేనని నిరూపిించారు.   
 

 అింతేకాదు కవిప్రయోగాలకే ప్రాధ్యనాతనిచిచు  తయారుచేసిన శృబిరత్వాకరిం నిఘింట్లవులో కూర్తచు న 
శృబ్బిర్వథల వుాతితుిలలో దోషాలు వేయిక్త పైబడి ఉనాాయని వివర్తించి చూపారు. ఇద చెపిి వింద్సింవతసర్వలు 
అయిింద.                                        వృతిి జరగ్లేదు. 
బహుజనపలిో సీత్వర్వమాచారుాలకు ముిందునా నిఘింట్లనిర్వితలు ప్రాచీనాింధ్ర శృబ్బిలకు వరిమాన 
వాావహార్తకాింధ్రింలో అరథిం చెపాిరు. పరవసుి శ్రీనివాసాచారుాలుగార్త సరాశృబిసింబోధనిలో సింసకృత 
పదలకు తెలుగు వాడుక మాట్లతో అరథిం చెపాిరు. మామ్మడివింకయాగార్త ఆింధ్రపిపికకూడా అలోే  కూర్వచు రు. 
సింసకృత కావాాలకు టీకలు రచిించిన పిండితులు వాావహార్తకమే వాడారు. బ్రౌణా నిఘింట్లవుకూడా          
ఆ సింప్రదయానిా అనుసర్తించిింద. 1950లో చినాయసూర్త బ్బలవాాకరణిం రచిించిన తర్వాతనే 
తెలుగుసమాజింలో భాష విషయింలో గ్ింద్రగోళ్ిం   ప్రారింభమయిింద. 20వ శృత్వబిింలోని పిండితులలో 
చాలామిందక్త అట్ల సింసకృతిం మీద ఇట్ల ప్రాచీనాింధ్రిం మీద పట్లటలేదు. "వాడుక మాట్లు మార్తచు , 
మసిప్యసి మారేడుకాయ చేసినట్లో, గ్రింథికీకరణిం చేసేశారు” అనాారు గిడుగు తమ లేలలోో. 
  

  

ఆధునికిం అింలే  ప్రసుితిం అని అరథిం తీసుకుింలే  అద ఏ కాలానికైనా వర్తిసుిింద.  తెలుగు సాహితా 
సృజనలో 20వ శృత్వబిింలోని ఏడుపదుల కాలింవరకు భాష విషయింలో చాలామింద కవులు రచయితలు 
ఆధునికతను సాధించలేదు. ప్రాచీనానిక్త ప్రాధ్యనామ్మసూి చాలామింద ప్రాచీన అర్వాచీన కవులు ప్రథములతో 
పోటీపడాారే తపి నిజసిథతిని గ్రహిించలేకపోయారు. ఆధునికతనుగ్రహిించి రచనలు చేసిన కొింతమిందని 
దేశికవులుగాను, అపిండితులుగాను,  భాషమీద్ పట్లటలేని వారుగాను ముద్ర వేశారే తపి వారు చూపిన 
వాసివిక మార్వగనిా అనుసర్తించలేదు. ఇద అనుసరణీయ విధ్యనానిా అనుశ్రుతిం చేసుకునా లక్ష్ణింలోని 
పరపాలే  తపి ఆధునికతాింలోని లోపింకాదు. నేటికీ మన విదావిధ్యనింలో భాష విషయింలో అదే పోకడ 
కనిిసుిింద. నూతనత్వానిా అింగీకర్తించే గుణింలోక్త విదారుథలిా తీసుకెళ్ోడింలేదు. ఎకకడో ఒకర్తది్రు 
అధ్యాపకులు ఇలా ప్రయోగాతిక అనువర్తిత విధ్యనాలను విదారుథలకు బోధ్నలో భాగ్ిం చేసుిింలే  పనిగ్ట్లటకుని 
ఆక్షేపణలు చేసుినా సహవ్రతుల ఆధకాిం అింత్వ ఇింత్వకాదు.  
   
 గిడుగు ర్వమమూర్తిపింతులు 1906లో ఏట్సస తో పిం్కునా ఆలోచనల పరావసానమే 
వాావహార్తకోద్ామిం. సామ దన భేద్ ద్ిండోపాయాలతో సాగిన ఈ ఉద్ామిం నేటికీ నిశృశబిింగా 
కొనసాగుతూనే ఉింద. వావహార్తకిం, దేశృాిం, వాడుకభాష, మాిండలికిం ఇవనీా ఒకదనితో ఒకటి 
ముడిపడిన అింశాలే. ఇవనీా  ఒక భాషా సమాజింలో అింతరోీనింగా ముడిపడిన సహజాలు. వీటిలో ఏదైనా 
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ఫరవాలేదు. రచనలో అధకాధకింగా వినియోగిింపబడితే చాలు. అదే వావహార్తకోద్ామ ఫలితిం. పినిని 
సాధించాలనే గిడుగు ఆశిించారు. సృజనాతిక రచనలోో అిందులోనూ వచనరచనలోో వాావహార్తకానిా 
సాధించారు. అిందుకే ప్రసుితయుగ్ింలో తెలుగు మాతృభాషా వరీగయులక్త వచన సాహితాిం చేరువయిాింద. 
కథ నవల నాట్కిం పాట్ వాాసిం వారి ఇవనీా నేడు ప్రజల వావహారశైలిక్త ద్గ్గరగా వచాచు య  . భాషలో 
సాధించిన నవాత    జానిా ఆధునికింవైపు పయణింపచేసిింద. ప్రజా                 
                                 ఆధునికతను అిందించే రచనలోోని పదలు, 
ప్రతాయాలు, పద్బింధ్యలు, వాకానిర్విణాలపై శాస్త్రీయ ద్ృకిథింతో అధ్ాయనాలు ర్వవలసిఉింద. సహజ 
భాషలోని పద్ప్రతాయ సింయోజనాలను, సింధసారూపానీా, సమాసవిసిృతిని అరథించేసుకోవడింలో శాస్త్రీయత 
చేకూరచు వలసిన అవసరమూ ఉింద.  భా  శాస్త్ర ద్ృకిథింతో భాషకు శాస్త్రీయతను చేకూరచు గ్లిగే చేవగ్లిగన 
శాస్త్రజ్ఞులు అరుదుగా ఉనాారు. వీరు విదారుథలక్త శాస్త్రద్ృష్టతో జీవదాషను అధ్ాయనిం చేసే అనువర్తిత 
విధ్యనాలపై శిక్ష్ణ ఇసుినాారు. ఇపుడిపుడే విదారుథలోో కొింద్రు ఆ విషయాలను ఆకళింపు చేసుకుింట్లనాారు. 
వార్తని మనసూూర్తిగా ఆహాానిించే గుణిం అధ్యాపక వరగింలో ర్వవాలి. భాష విసిృత పర్తధ కలద. భాషపై 
పర్తశోధ్నలకు ఊతమ్మవాాలి. అపుడే జీవదాషలోని లక్ష్యానిక్త లక్ష్ణాలు వలుగులోక్త వసాియి. జీవదాష అింలే  
ఆయా కాలాలలోోని వాడుక భాష.  
 

 వాావహార్తక భాష ప్రయోజనిం విసిృతిం. గ్రింధకభాష ప్రయోజనిం పర్తమ్మతిం అని ఎలిగెతిి గిడుగు 
అర్తచినా  గ్రింథికభాష ప్రమాణప్యర్తతమని నమిపలిక్తన ఊకద్ింపుడు ధోరణవలో చాలామింద 
సాధ్యరణీకులోో భాష భయోత్విత్వనిా సృష్టించిింద్నడిం వాసివిం. ఆధునిక అవసర్వలకు అనుగుణింగా 
మల్కోగ్లిగిన చేవగ్ల వాావహార్తకానిా పనిగ్ట్లటకుని నిరసిించేవాళ్లో ఎదిేవా చేసేవాళ్లో నాడు అధకిం.  నేటికీ 
తకుకవేమీకాదు. సహజ భాషలో విదాబోధ్న సాగిించడిందార్వ విషయగ్రహణ శృక్తి విదారుథలోో తనింత 
త్వనుగా పెరుగుతుింద. అింతేకాక తెలుగు వినియోగ్ిం సాహితా సృజనక్త, తెలుగు పాఠాలు బోధించడానిక్త 
పర్తమ్మతిం అనా ద్శృనుిండి చాలా దూరిం పయనిించిింద. గ్త అరథశృత్వబికాలింగా తెలుగు వినియోగ్ిం 
శాఖోపశాలలుగా అనేక రింగాలకు విసిర్తించిింద. విసిర్తించిన రింగాలకు అవసరమైన తెలుగు పద్సింపద్ను 
అిందుకోడానిక్త కావలసిన పర్తకర్వలు                                     
పదేపదే వివర్తించిచెపాిరు. పై వలితిని ప్యడుచు కోడానిక్త వావహార సారూపింలో ఉనా భాష అనేక రీతులుగా 
ఉపయోగ్పడుతుింద్ని చెపాిరు.  మనసుక్త ఎక్తకిం్కునావారు తమ మతిం మారుచు కుని వాావహార్తక భాషలో 
రచనలు చేశారు. చేసిన రచనలోోని పద్సింపద్ను నిఘింట్లవులకు ఎక్తకించడింలో నిఘింట్లకారులు 
వనకబడాారు. వాావహార్తక భాషలో వచిచు న రచనలలోని వాాకరణాింశాలపై సమగ్ర చరచు చేసి వాాకరణిం 
రచిించడింలో లాక్ష్ణకులు ఉతుసకత చూపలేదు. అిందుచేత ఆధునిక తెలుగు రచనలకు మాత్రమే పర్తమ్మతిం 
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అయిిందే తపి నిఘింట్లవులకు, వాాకరణ సూత్రాలకు న్న్కోలేదు. ఒకటి రెిండు ప్రమాణ గ్రింథాలు 
వచిచు నా అవి ఆింగ్ోింలో ఉనాాయేగాని తెలుగులో ర్వలేదు.       
 

  

ప్రాచీన భాషపట్ో మకుకవ ప్రద్ర్తశించే వాళ్లో వాావహార్తకభాషను ఎిందుకు నిరసిసుినాారో అరథింకాదు. 
ఎిందుకు నిరసిసుినాారు అని ప్రశిాసేి వావహార సారూపానిక్త ప్రమాణతాిం చూపే సూత్రీకరణలు ఎకకడ? అని 
ఎదుర్వడుత్వరు. భాషకు వైయక్తికతను, ప్రాదేశికతను, ప్రాింతీయతను, సాింఘికతను జోడిించి మరీ 
ప్రశిాసాిరు. ప్రశిాించిన వాళ్ోకు సమాధ్యనాలు తయారుచేసే సత్వి ఉింట్లింద. సహజ భాషలో జర్తగే ప్రతి 
పర్తణామానికీ నిబద్ధత ఉింట్లింద. ఎట్లపడితే అట్ల భాష చెద్రదు. ఉచాచు రణా సౌలభామే మాతృభాషీయులక్త 
ప్రధ్యనిం. అిందుచేత ఉచాచు రణకోసిం జర్తగిన పర్తణామిం లక్ష్ణ బద్ధింగానే ఉింట్లింద. మారుి జర్తగిన 
పర్తణతిని అిందపు్చు కునే లాఘవిం  లాక్ష్ణకులకు అరచేతిలో వనాముది్. కానీ ప్రాచీన సింప్రదయ 
విధ్యనాలకు అింట్గాగిన తనింతో మూసపోసిన పాతపద్ధతులక్త ప్రాధ్యనాత ఇసూి ఆధునిక వావహార 
సారూపాలపట్ో సరైన ద్ృష్ట పెట్టడింలేదు. కొతిద్నానిక్త ప్రాములాత చేకూరచు డానిక్త, సూత్రీకర్తించడానిక్త 
మనసూిర్తిగా ప్యనుకొనడింలేదు.   
 

 కావా ప్రయోగాలను చూపి ఇవే సాధురూపాలని పిండితులు ర్వసిన లక్ష్యమే లక్ష్ణ  ప్రమాణమని 
జనవావహార రూపాలు చాలామట్లకు గ్రమాాలని ఇషటమొచిచు నట్లో భాషను విభజించేశారు. గ్రింధకమని 
గ్రమామని, సాధురూపాలని అసాధు రూపాలని,  సిద్ధరూపాలని సాధ్ారూపాలని విభజించేశారు. 
"పిండితులు త్వము ర్వసిింద ఇతర పిండితులకు అరథిం కావాలనుకోగూడద్నే నిబింధ్న 
పెట్లటకునాారనిపిసుిింద. చివరకు పనిగ్ట్లటకొని పసిపిలోలకోసమని ర్వసిన పుసికాలోో కూడా ఒకే వాకాింలో 
పాతకాలపు మాట్ల సరసనే నేటి కాలపు మాట్లు దొరోుతుింలే  వాటిమధ్ా సమనాయిం లేక అవి 
కరణకఠోరింగా ఉింట్లనాాయి. చినాపిలోలకు ఉదేిశిించిన తమ "ఈసప్ కథ'' లోో ర్వవ్ బహదూర్                  
కె. వీరేశృలిింగ్ిం పింతులుగారు కూడా ప్రాచీన ప్రయోగాలను పర్తహర్తించాలని భావిించలేదు. వాసివింలో 
గిడుగు వారు చాలా తెలుగు పుసికాలను కళ్ళలో వతుిలు పెట్లటకొ                   
                  దవి అరథిం చేసుకోగ్ల కథల పుసికిం ఒకకటీ లేద్నీ'' నేటి తెలుగు 
నివేదకలో వాపోయారు.  
  

విదారుథలను తికమక పెటిట అయోమయానిక్త గుర్తచేసుినా  విషయాలను  ఏనిాింటిన్న గిడుగు 
ర్వమమూర్తి పింతులుగారు తమ బ్బలకవి శృరణాింలో విసిృతింగా చర్తచు ించారు. అింతేగాదు వావహారింలోని 
వాడుకభాషను జీవదాషగా వివర్తించారు. ఉదహరణక్త కూతుర్తని, కూతుర్తక్త, (కూతుిండ్రు), కూతుళో్ల 
అనే అింశృింపై చేసిన చరచు లో ఇలా అింట్టరు. "ఎవర్త యిషటము వచిచు నట్లో వారు కావాభాషను త్వరుమారు 
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చేసేి అదే సాధుభాష అని భ్రమపడుతునాారు. పిండితులు పుసికాలు ఏ భాషలో వ్రాసినా శాసాాలు ఏలాగు 
కలిిిం్కొనాా లౌక్తక భాషను నిరూిలనిం చేయలేరు.  అద వార్త న్నటో్లనే కాపురముింట్లింద, నాలుకలమీద్ 
నాట్ామాడుతూ ఉింట్లింద, సలక్ష్ణముగా వృదధ పిందుతుింద''అని బ్బలకవిశృరణాిం లో వివర్తించారు.  
లౌక్తక భాష అింలే  జన వావహార భాషఅని పదేపదే వివర్తించారు.  
 

 వాావహార్తక భాషలోని మాట్లనీా సిద్ధరూపాలుగా గ్రహిించి వాటిక్త లక్ష్ణిం చేకూర్వచు లేగాని వాటిని 
అసాధు రూపాలుగా భావిించర్వదు. వాావహార్తక భాషలోని మాట్లు లోకుల వావహారిం నుిండి పుటిటన 
సహజాలు.  కవులు పనిగ్ట్లటకుని ర్వసిన కృతకాలు కావు. లోకవావహారింలోని సిద్ధ రూపాలే 
శృబ్బినుశాసనాలు కావాలి గాని కవి ఛింద్సుసకోసిం చేసిన కృతకరూపాలకు శృబ్బినుశాసనాలు తయారుచేసి 
వాటిని విదారుథలకు ఆధునికయుగ్ింలో వింట్పటిటించడింకోసిం మూరఖింగా ప్రవర్తిించడిం అవివేకమని 
తెలిపారు. లోకవావహారింలో లేని కవి ప్రయోగాలకు ప్రాధ్యనామ్మచిచు  చేసే భాషాశాసనిం శాసనింగా చిరకాలిం 
నిలవద్ని గిడుగు ర్వమమూర్తి పింతులుగారు ఎడనెడ తమ రచనలోో ఉపనాాసాలలోో పత్రికలోో నొక్తక 
నొక్తకచెపాిరు. 
 

 తెలుగు భాషలోని దేశృా రూపాలను కాద్ని వాటి సాథనింలో పాిండితా ప్రకరషకోసిం ఔచిత్వానౌచిత్వాలు 
ఆలోచిించకుిండా ఇతరేతర భాషారూపాలకు అధక ప్రాధ్యనాతను ఇవాడింవలో తెలుగు భాషకు పటిటన చీడను 
వదలిించడానిక్త గిడుగు చేసిన ప్రయతాిం అింత్వ ఇింత్వ కాదు. ఎన్నా సారోు తమ ఉతిర్వలదార్వ నివేద్న చేసి 
ప్రభుతా ద్ృష్టక్త తీసుకువచాచు రు.  సాహితా సృజనలో ప్రాచీన పోకడలను పోగొటిట  ఆధునికతను పించాలని 
బ్రిటీష్ విదావేతిలైన అధకారులు ఎింద్రో ఆశిించారు. వార్త ఆశృయాలను అిందపు్చు కునా సాదేశీయులు 
ఆధునిక పోకడలతో సాహితా సృజన చేయసాగారు. వీర్తలో కొింత మింద సాహితా వసుివులో సమకాలీన 
సమాజ సిథతిగ్తులు, రచనా భాషలో ప్రజల వాడుక భాష, రూపనిర్విణశిలిింలో పాశాచు తుాల అనుకరణను 
సాదేశీ పిండితులు పాటిించారు. ఇలా కొతిపోకడలతో ఆధునిక రచనలు చేసిన వార్తని సింప్రదయులు సింత 
భూమ్మలో ప్రవేశిించిన దొింగ్లతో సమానింగా పర్తగ్ణించారు. అపిటినుిండి ప్రాచీన అర్వాచీనుల మధ్ా 
సాహితా భాషపై చి్చు రేగిింద.  
 

ఈ విషయానేా నేటి తెలుగు-నివేదకలో గిడుగు "పాతకాలపు పిండితులుకూ ఆధునిక విదావేతిలకూ 
మధ్ాగ్ల వివాదింశాలు తీసిపారేయద్గినవి కావు. అవి కీలక ప్రాధ్యనాిం కలవి. మొట్టమొద్ట్గా పాతకాలపు 
పిండితులు తమ సమసి సాహిత్వాద్ర్వశలనూ వాకీికర్తించట్టనిక్త వాడాలని పట్లటబలే ట భాష త్వమే ర్వయలేని, 
తమకు ప్యర్తిగా అరథింకాని భాష. ప్రసుితిం వాడుకలో లేని భాష సాహితా ప్రయోజనాలకు పనిక్తర్వద్ని ఆధునిక 
రచయితలింట్టరు. అట్లవింటి భాషలో ర్వసిన సాహితా గ్రింథిం ప్రజలను ఆకర్తషించలేదు కాబటిట 
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నిరుపయోగ్ిం. సామానా జనాలు సింసకృతిం, ప్రాకృతిం, ప్రాచీనాింధ్ర పదలూ నేరుచు కోవాలనుకోలేిం. 
కానీ వాళ్ళకు జాునిం బోధించే విన్నద్ిం కలిిించే గ్రింథాలు అవసరమే. అలాగే పిలోల విషయింలోనూ. ఈ 
కాలింలో మర్వాద్ ప్యరాకమైన సామాజక సింబింధ్యల అవసర్వలనీా తీరేచు  భాషే సాహితా ప్రయోజన 
సాధ్నకు కూడా సరోాతిమిం. ఇట్లవింటి భాష ఇపిటికే తగినింత సింసాకరిం పింద వుిండకపోతే 
వావహారింలో కాలక్రమేణ సింసకృతమవుతుింద. ఇింతకాలిం ఈ భాషను అశ్రద్ధ చేయట్మే తపుి. 
మర్తకొింతకాలిం ఇదే అశ్రద్ధ చూపట్ిం నేరిం. తన అజాునింవలో పిండితుడు తన మాతృభాషనే 
గ్రమాభాషఅని, అిందులోని రూపాలను వాాకరణ విరుదధలని నిిందసుినాాడు'' అని వలిగ్కాకరు.   
 

 భాషకు పర్తమ్మతులేమ్మటి. వాడుకలో ఉనా రూపాలకు సాహితా గౌరవిం కలిిించాలనాద 
అతిసామనామైన భాషా సూత్రిం. పినిా ఎవరూ ఎవర్తమీద బలవింతింగా రుదిలిసన అవసరిం లేదు. ఇద 
సహజింగా అింద్రూ అింగీకర్తించాలిసన అింశృిం. ప్రాచీన కవులు సింసకృత నిఘింట్లవులను ఔపోశృనపటిట 
కావాాలు ర్వసి ఉింలే  ఉిండవ్చు . అద నాటి అవసరిం. కానీ నేడు భాషాజాతీయులోోని విదావేతిలు, 

రచయితలు తమ భాషలోని నిజసిథతిని గ్రహిించి వాడుక భాషాలోని తమవైన మాట్లకు రచనలోో సాథనానిా 
కలిిించడిం చాలా అవసరిం. ప్రజల వాడుక భాషలోని పదలను సేకర్తించి ప్రాదేశిక, ప్రాింతీయ, సాింఘిక 
వరీగకరణలతో పద్కోశాలు తయారుకావాలి అపుిడే తెలుగు పద్సింపద్ నిిండుగా వలుగు చూడగ్లదు. తెలుగు 
పద్సింపద్లోని రూపాింతరతను మాిండలిక ద్ృష్టతో చూడాలి. ఒక మాట్కునా అనేక రూపాలను, 

రూపాింతర్వలను ప్రాింతీయ. చార్తత్రక, సాింఘిక మాిండలికిం ద్ృకిథింతో                  
                 సుిoద.  
 

  

  

ఈ విషయానేా గిడుగు "మాిండలిక భేద్కారణింగా గాని, భినా కాలాలోో ఆయా పదలు మారుిలకు 
గుర్త అయినిందువలో గాని గ్రింథికాింధ్రింలో కొనిా పదలకు అనేక రూపాింతర్వలునాాయి. ఉద. 1.ఊయేల; 
ఊయల, ఉయాల, ఉయేాల, ఉయ్యాల, ఉయాాల మొద్లైనవనీా సమానారథకాలే. 2. ఒకర్తత, ఒకరి, 
ఒకరుి, ఒకరుిక, ఒకత, ఒకతుక, ఒకర్తత, ఒకొరి, ఒకరుి, ఒకరుిక, ఒకొత, ఒకకర్తత, 
ఒకొకరి, ఒకొకరుత, ఒకొకరుిక, ఒకకత, ఒకొకతుక, ఒకర్తతి, ఒకకర్తతి, ఒకర్తి, ఒకతి, 
ఒకొర్తత, ఒకొర్తి, ఒకొతి,ఒకకర్తి, ఒకకతి, ఒకొకర్తతి, ఒకోకర్తి, ఒకొకతి, ఒకర్తతె, ఒకరెి, 
ఒకతె, ఒకొర్తతె, ఒకొరెి, ఒకొతె, ఒకకర్తతె, ఒకకరెి, ఒకకతె, ఒకొకర్తతె, ఒకొకరెి, ఒకొకతె, 
ఓర్తి, ఓరుి, ఓరెి, ఓరుిక -అనీా మహతీవాచకమైన "ఒక స్త్రీ'ని సూచిించేవే. ఒకే పదనిక్త ఎన్నా 
రూపాింతర్వలను అింగీకర్తించగ్ల విశాలహృద్యింగ్ల మన ప్రాచీన పిండితులవారసులు ఆధునిక 
వావహారింలోని మాట్ల సహజ భాషాయోగ్ాతను గుర్తిించట్టనిక్త నిర్వకర్తసుినాారు''. 
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 ప్రాచీన కవుల రూపాింతర్వలను నిఘింట్లకారులు ఛింద్సుస అవసర్వలతో సర్తపోలిచు  సహజ రూపాలు 
కాని వాటిని పర్తహర్తించి తక్తకనవాటిక్త నిఘింట్లవులోో సాథనిం కలిిించాలి. అలాింటివాటినే వాాకరణాింశాలుగా 
చర్తచు ించాలి. ఆ రీతులోో భాషను అధ్ాయనిం చేసినపుడే భాషలో ఆధునికతను సాధించి సహజభాషకు నాాయిం 
చేకూరచు గ్లిం అింట్టరు గిడుగు. 
 

 నేటి  ప్రజల వావహృత భాషలోని వాాకరణాింశాలను, ఆధునిక యుగ్ింలో వాావహార్తక భాషలో 
వలిసిన రచనలోనోి వాాకరణాింశాలనూ లక్ష్ణీకర్తించడింలో  లాక్ష్ణకులు ముిందుకు ర్వవాలి. అపుిడే తిరుపతి 
వింకట్ కవులు చెపిిన "తెలుగుకు వాాకరణ పిపిం చినాద' అనా అపవాదు తీరగ్లదు. లాక్ష్ణకులు తమ 
గిరులను దటి భాషా శాస్త్ర రీతులను అనుసర్తించాలిసన అవసరిం ఎింతో ఉింద. అింతేకాదు ఇకకడ 
గ్మనిించాలిసన విషయిం మరొకటి ఏమ్మట్ింలే  తెలుగు భాషనుగుర్తించి ఆలోచిించే వార్తక్త  ద్రావిడ భాషలోోని 
పద్విజాునింపైన, పద్ప్రతాయ నిర్విణాలపైన తపినిసర్త అవగాహన ఉిండాలి. అపుిడే తెలుగుమాట్లకు 
వాాకరణాింశాల నిర్విణ రీతులు సింప్యరణింగా అరథిం కాగ్లవు. అపుిడే జీవదాషకు సహజ వాాకరణిం 
రచిించగ్లరు. ఎపుిడో ర్వసిన భాషకు రచిించిన వరణనాతిక వాాకర  నేా ఎపిటికీ ప్రమాణమనుకుని తెలుగు 
భాషకింతటికీ భాషకు అదే                                         వసుినా 
మారుిలను చేరుిలను వారుిలను కూరుిలను సహేతుకింగా వివర్తించి చూపేలా ఎపిటి కపుిడు లాక్ష్ణకులు 
వాాకరణ గ్రింథాలను నవీకర్తసూి ఉిండాలి. అపుిడే భాషలో సహజింగా మారుతునా మారుిలను 
సూత్రీకర్తించగ్లిం. 
 

 ఈ విషయాలనే గిడుగుర్వమమూర్తి పింతులుగారు "ఉచచు ర్తత ధ్ానుల ఉచాచు రణలోని మారుికు ఆ 
సమాజ వావహార ప్రవృతిిలోని మారేి కారణిం. ఈ మారేి సమీకరణలో, సింధలో, నియతిలో, 

అసిషీటకరణింలో, కొనిా అక్ష్ర్వలు లోపిించట్ింలో ప్రాచీనాధునాతన విధ్యనాల మధ్ాగ్ల భేదనిా 
తెలుపుతుింద. ఉదాః వలవదు-వలదు-వదిు;వలయును-వలెను; ముదుసలి-ముసలి; ఇచిచు నవాడను-
ఇచిచు నాను; అనియ్యడునవి-అనేవి; ఉనిచికొనుము-ఉిం్కో,  మిండ్రె-మనుదురె'' అని తెలిపారు.  

 

"ఊనిక పద్మధ్ాిం నుించి పదదక్త మార్తనిందువలో అనేక పదల ఉచాచు రణతో బ్బట్ల రూపాలు 
కూడా ప్రభావితమైనాయి. ప్రాచీనాింధ్రింలోని “గుఱ్ఱముినకు” అనేద "గుర్రానిక్త” అని మార్తింద. 
ప్రాచీనాింధ్రింలో ఊనిక పదింత్వనిక్త ద్గ్గరలో ఉిండేద బహుశా ఈ గుణమే పదద్ా్చు లు విచిత్రింగా 
లోపిించట్ిం, పద్మధ్యా్చు లు గాని తరవాతి హలుోగాని పిరఘిం కావట్ిం అనే పరావసానాలకు దర్తతీసిింద. 
ఉదాః ఆనక -  అనాక ...కానీ ఈ సాభావిం ఊనిక మారుితో లోపిించిింద. చాద్సిపు రచయితలు 
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"ఎిండనాక, వాననాక' వింటి పాత పద్బింధ్యలింలే  ఇషటపడత్వరు.......పిండితులు తెలుగులో పరుష 
సరళ్ధ్ానుల ప్రయోగ్ విషయింలో ఉనా అయోమయిం తకుకవదేమీ కాదు.  

 

ధ్ానిశాస్త్రింతో భాషాతతాింతో ఏపాటి పర్తచయమునాా అట్ల ప్రాచీన భాషలోగాని ఇట్ల నవీన 
భాషలోగాని వాటిని సిషటింగా గుర్తిించి చెపివ్చు . కానీ పిండిత ప్రయోగాలు మాత్రిం వాాఖ్యానాలకు అింద్వు. 
"చితుకు, చిదుగు, చిదుకు, చితుగు' వింటి పదలు వేలసింలాలో ఉనాాయి. .... ఈ రహసాిం తేలక 
పాపిం బ్రౌన్ గ్ింద్రగోళ్ింలో పడట్ిం అతడి తపుికాదు. "కడప, గ్డప; వతకు, వద్కు' ఏద 
...శుద్ధశృబిిం.  ఏ పిండితుడయినా "తురపిలుో' ఎిందుకు తపోి "దురపిలుో' ఎిందుకు ఒపోి చెపిగ్లడా? 

"కింపు - గ్బ్బబ, ఇింపు -                                    తుి', 
తెలు లోని "గుదిు' అలాగే ఒకే పద్మని తెలుసుకొింలే , నేటి తె గు శృబ్బిల ఉచాచు రణలోని మారుిలను 
గుర్తించి వాదులాలే  ఉిండదు'' అింట్టరు గిడుగు.  
 

 అనునితాిం ఎదగే భవిషాత్ గ్ల భాషను మృతుా ఒడిలోక్త చేరచు డిం ఎింతవరకు సమింజసిం? 
తనదగాని తనానిా తనకు ఆపాదిం్కుింటూ ఎింతకాలిం మనుతుింద? సహజ భాషకు సజీవభాషకు ఒకరు 
శాసిసేి శాసిింపబడే గుణిం ఎింతో కాలిం ఉిండదు. సమయిం సింద్రాిం తనకు అనుకూలింగా వచిచు నపుడు 
తనదైన విశృారూపానిా చూపుతుింద. ఆ విశృారూపమే ఆయాకాలాలలోో ఆధునికిం అవుతుింద.  ఈ విషయానిా 
గిడుగుర్వమమూర్తి పింతులుగారు తమ సాహితావాాసాలలోో, బ్బలకవిశృరణాింలోనూ, గిడుగులేలలోోనూ, 

నేటితెలుగు నివేదకలోనూ, ఆింధ్రపిండితభిషకుకల భాషా భేషజింలోనూ, తన సింపాద్కతాింలో వచిచు న 
తెలుగు పత్రికలోనూ అనేకానేకసారోు ప్రసాివిించారు.                  
 

ప్రజల భాష సాింసకృతిక ప్రసరణల చిహామని అద గ్తిించిన తర్వల విలువలను, ఆచార 
వావహార్వలను, జీవన శైలిని భవిషాత్ తర్వలకు అిందించే వాహిక అనీ గ్రహిించిన గిడుగు  1936లో ఆింధ్ర 
విశృాకళాపర్తషత్ ప్రకటిించిన కళాప్రప్యరణ బిరుదుని ప్రజల భాషని గౌరవిించే వాావహార్తక భాషా వాదులింద్ర్తకీ 
అింక్తతమ్మసుినాట్లో ప్రకటిించి వాావహార్తక భాషకు ఆధునిక గౌరవిం చేకూర్వచు రు.    
 

 21 వ శృత్వబిింలోక్త అడుగుపెటిట 13 సింవతసర్వలు గ్డిచిపోతునాా ఇింకా మనిం భాషకు 
సాధుఅసాధు రూపాలు అని సింకెళ్లో వేసుకుింటూ పోవడిం వలో, భాషాభివృదధ కుింట్లపడి భాషకు తీరని 
నషటిం వాటిలిోింద్నా విషయింపై, మనకుసరైన అవగాహన కలగ్లేద్ింలే  గిడుగు ఆతి ఎింత క్షోభిసుిిందో 
అరథిం చేసుకోవాలి. గిడుగు కోర్తన ఆధునికింవైపు మన అడుగులు పడాలింలే  నేటి తెలుగును మనిం మనదైన 
రీతులోోకాకుిండా భాషాశాస్త్రద్ృకిథింతో  భాషలోని వరణనిర్విణిం, రూపనిర్విణిం, సింధసారూపిం, 
పద్బింధ్సారూపిం, సమాసగ్తి, వాకా నిర్విణ రీతి మొద్లైన వాటిని అధ్ాయనిం చేసూి ఆయా 
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కాలాలలోోని రచనల నుిండి నేటి వరకూ ఉనా  జీవదాషా సారూపానిా వరణనాతిక వాాకరణ ద్ృష్టతో 
పర్తశీలిించి తెలుగు భాషా సారూప విసిృతిని అట్ల నిఘింట్లవుల రూపింలోగానీ 
వాాకరణగ్రింథాలరూపింలోగానీ వలుగులోక్త తీసుకుర్వవాలి.  అదే గిడుగుకు తెలుగువారు అర్తిించే నివాళ.  
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భాషాశాస్త్రవేత్తగా ‘గిడుగు’ 
`Gidugu’ as a Linguist 

Dr. B. Bhujanga Reddy, 
Asst. Professor, Dept. of Telugu, 

University of Hyderabad, 
Hyderabad – 500 046.  

 
‘‘వాడిక గద మాట ప్రాణంబు మానంబు 

వాడనటి్ట మాట పాడు పడును 
చెల్లుబడినిబట్టి చేకండ్రు లోకుల్ల 

మాడలైనఁ గవుల మాటలైన’’ 
-గిడుగు రామమూర్తత (బాలకవి శరణయము:14) 

 
మహామహోపాధ్యయయ, రావుసాహెబ్, కళాప్రపూరణ గిడుగు రామమూర్తత పంతుల్లగారు             

(12.08.1863 – 22.01.1940)  బహు భాషా వేత్త (తెల్లగు, ఇంగ్లుషు, సంసకృత్ం, సవర, ఒర్తయా 
మొదలైన భాషల్ల బాగా తెలిసినవారు.), భాషాశాస్త్రవేత్త.  బహు భాషల్ల మాట్లుడడం తెలియడం వేరు.  బహు 
భాషల సవరూప సవభావాల్ల, వాట్ట నిరాాణం, వాట్ట చర్తత్ర, వాట్ట పర్తణామ క్రమం తెలియడం వేరు. బహు 
భాషల్ల తెలిసినవారందరూ భాషాశాస్త్రవేత్తల్ల కాలేరు. కాని, గిడుగువారు మాత్రం బహు భాషావేత్త. 
భాషాశాస్త్రవేత్త కూడా. అయితే, అనేకమంది విమరశకుల్ల రామమూర్తతగార్తని కేవలం వాయవహార్తక భాషా 
వాదిగానే గుర్తతంచారు. కందరు ఆయనను భాషాశాస్త్రవేత్తగా గుర్తతంచినా దానికి త్గిననిి ఆధ్యరాల్ల 
చూపంచలేదు. 
 

‘‘భాషాశాస్త్ర అవసరాల్ల మాకు తెలిసినంత్వరకు మొదట్టసార్తగా గుర్తతంచిన వారు గిడుగు 
రామమూర్తత పంతుల్లగారు.  సవరభాషా వాయకరణ నిరాాణం కోసం ఆయన త్న కాలానికి అందుబాటులో 
ఉని శాస్త్ర విషయాలిి అధ్యయనం చేశారు. తెల్లగు భాషను గుర్తంచి కూడా ఆయన శాస్త్రపధ్ధతిలో 
ఆలోచించారనడానికి ఆధ్యరాల్లనాియి.... పై సంఘటనలవలు  ఆయనిి ప్రథమాంధ్ర భాషావిఙ్ఞానిగా 
గుర్తతంచవలసి ఉంటుంది’’ అని చేకూర్త రామారావుగారు అనాిరు(రామారావు, 1972; 33). 
‘‘వాయకరణశాస్త్రకారుడు భాషా ప్రయోగంలో సాధు- అసాధు రూపాలిి నిరారా్తసాతడు. భాషా విఙ్ఞాని అలా 
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కాకుండా సాధు- అసాధు రూపాల వెనుకనుని భాషా నిరాాణ వైవిధ్యయనిి, చార్తత్రక పర్తణామానిి వివర్తంచే 
ప్రయత్ిం చేసాతడు.  ఈ అరాంలో గిడుగు రామమూర్తతగారు తొలి తెల్లగు భాషా విఙ్ఞాని’’ (బ్రహాానంద  
1965;46) అని హెచ్.ఎస్. బ్రహాానందగారు అనాిరు. ఎస్వవ. సత్యనారాయణగారు ‘‘ తొలి తెల్లగు 
భాషాశాస్త్రవేత్త గిడుగు రామమూర్తత’’ (సత్యనారాయణ, 2008; 11-14) అనే వాయసంలో రామమూర్తతగార్తని 
తొలి తెల్లగు భాషాశాస్త్రవేత్తగా పేర్కకనాిరుగాని, అందుకు సరైన ప్రమాణాల్ల చూపంచలేదు. గిడుగు 
రామమూర్తతగార్తని తెల్లగువాడైన తొలి భాషాశాస్త్రవేత్తగా సప్రమాణంగా నిరూపంచడం ఈ ప్రత్ం ఉద్దేశం. 
గిడుగు వారు సవరభాషకు వాయకరణం, వాచకాల్ల, నిఘంటువుల్ల రాయడానికీ, త్న వయవాహార్తక 
భాషావాదానిి నెగిగంచుకోవడానికీ భాషాశాస్త్ర శాఖలైన ధ్వనిశాస్త్రం, పదనిరాాణ శాస్త్రం, మాండలికశాస్త్రం, 
చార్తత్రక భాషాశాస్త్రం, తులనాత్ాక భాషాశాస్త్రం, నిఘంటు నిరాాణశాస్త్రం మొదలైనవాట్టనిఆధ్యరం 
చేసుకునాిరు.  వాట్టని ఈ పత్రంలో మచుుకు కనిి చూపంచడం జరుగుతుంది.  

 
1. ధ్వనిశాస్త్రం (Phonetics)  

1913 లో డేనియల్ జోన్స్ అనే ప్రఖ్యయత్ ధ్వనిశాస్త్రజుడు మద్రాసులో కనిి ఉపనాయసాలివవడానికి 
వచిునప్పుడు తెల్లగు భాషలోని ‘మేకు- మేక’, ‘గోడు-గోడ’ లాంట్ట జంట పదాలోుని మొదట్ట అచుుకూ, రండో 
అచుుకూ ఉచాురణ భేదం ఉందని అంశానిి రామమూర్తతగారు ఆయనతో చర్తుంచగా రామమూర్తతగార్త 
పర్తశీలన సరైనద్దనని జోన్స్  అంగ్లకర్తంచారట (రామారావు, 1972; 33). కదిే కాలం త్రువాత్ 
విజయనగరంలో జర్తగిన సదసు్లో రామమూర్తతగారు విలియం జోన్స్ పదధతిలో Telugu Phonetics పై 
ఉపనాయసాలిచాురట (Shehagirirao, డిసంబర్ 1986;227). తాట్లకు, మఱా్ఱకు (చూ. ఇత్వసం)) 
శబేములలో మధ్యవరణముపై నుని అచుు కేవలము అకారము కాదు. ఆ, ఏ లకు మధ్యసామైన సవరము. 
తాలవయము. ఇంగ్లుషు భాషలో(manమాన్స అనే పదములోని అచుువంట్టది....తెల్లగు వారందరూ త్రుచుగా 
ఉచుర్తస్తత ఉని ఈ సవరము, దీనికి సర్తయైన అక్షరములేదని, విడిచిపెటుికోవడము వివేకము కాదు....గనుక 
కత్త చిహ్ిం ఒకట్ట కావలెను. పైని స్తచించినటుు తాట్లకు అని ట్లపైని ఒక చుకక పెడితే చాల్లను’’ 
(రామమూర్తత, 1969; 250) అని తాలవయ వివ తాచుును గుర్తతంచడమే గాక, దానికి ఒక లిఖిత్ చిహాినిి 
కూడా స్తచించారు. తెల్లగు భాషలోని ఈ ధ్వనిని గుర్తతంచిన మొదట్ట వయకిత బహుశా గిడుగువారే కావచుు. 

  
అలాగే, “A Manual of Sora Language” (1931) అనే ఈ వరణనాత్ాక వాయకరణంలో సవర 

భాషలోని ధ్వనులనూ, సంధులనూ, సమాసాలనూ, వాకాయలనూ భాషాశాస్త్ర పధ్ధతిలో విశ్లుషంచడం 
గమనించవచుు ‘‘సవర భాషాపరంగానే కాక భాషాశాస్త్ర పరంగానూ రామమూర్తతగారు ఇందులో ఎన్ని 
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విశ్లషాంశాలను చర్తుంచియునాిరు. కాబట్టి ఆసిిక్ భాషా కుటుంబ చర్తత్ర పఠనానికి ఇది అత్యంత్ 
ఉపయోగకరమైనది.’’ (జానకి, మార్తు 1991; 41) 
ఈ ప్పసతకానింతా అంత్రాాతీయ ధ్వని చిహాిల (International Phonetic Alphabets)తో రాయడం 
విశ్లషం. ‘‘ప్రతియొకక వాయకరతకు శబ్దశాస్త్రముతో త్పుక పర్తచయముండాలని, అది లేనినాడు వార్త 
ప్రయత్ిమంతా వయరామౌతుందని భావించారు. Phonetic laws are the basis of all linguist 
research. Any etymologist who ignores them would labourinvain’’ (జానకి, మార్తు 
1991; 111-112) అజాకరషణ (vowel harmony)అనే ధ్వని పర్తమాణానిి ఆయన వివర్తంచిన తీరు 
ఆయనకు ధ్వనిశాస్త్రంపై ఉని అవగాహ్నకు మచుతునక.  
 

‘‘ఆధునికాంధ్ర భాషలో వేలాది పదాల ఉచాురణను ప్రభావిత్ం చేసిన పరమ ముఖయ పర్తణామం 
ప్రాచీనకాలంలోనే మొదలయిన ఒక విలక్షణ విసత త్ నియమానికి ఫలిత్ం. దీనిి అజాకరషణ స్తత్రం అంట్లరు. 
బహువచన ప్రత్యయం ‘ల్ల’ చేర్తనప్పుడు ‘కలిమి’ అనే ఏకవచన రూపం ‘ కల్లముల్ల’గా మారుతుంది. ఆ 
ల్లవరణకంలోని అచుు ఒకక మొదట్ట అచుు మినహా త్కికన వాటనిిట్టనీ ఆకర్తషంచి త్నలా మార్తుంది. దానిమీద 
ఊనిక ఉంది కాబట్టి అది మారలేదు. ఈ మారుును సంప్రదాయ వాయకరణం గుర్తతంచింది కానీ దీనికి 
ఆధ్యరమైన ధ్వని స్తత్రానిి ప్పరసకర్తంచుకని ఎకకడా వివర్తంచలేదు. ఈ భాషా స్తత్రం త్నకు తెలియని 
పండితుడు ‘ మఱుదుల్ల’ వంట్ట రూపాల్ల అద్ద స్తత్రం ప్రకారం ఏరుడడవయినా వాట్టని నిషే)సుతనాిడు; 
ప్రాచీన రూపం ‘ మఱఁదుల్ల’ సాధువంటునాిడు. ప్రాచీన భాషలో రండో అక్షరంలోని అకారం త్రువాత్ 
అనునాసిక ధ్వని ఉంది కాబట్ట ి, ఊనికతో ఉండేది కాబట్టి, దానిి సుషింగా ఉచుర్తంచవలసి వచిుంది. ఊనిక 
మారుు ఫలిత్ంగా ఆధునిక భాషలో అనునాసికం తొలగిపోయి, ప్రత్యయాచుు ప్రభావంవలు తేలిపోయి సమీక 
త్మయింది. ఈ విధ్ంగా వేల సంఖయలో గల పదాలోు ఆధునిక భాష అజాకరషణాను క్రమంలో ఉండవలసి 
వచిుంది’’ (రాధ్యక షణ,  ఆగసుి 1991; 38) 
 
2. పదనిర్మాణ శాస్త్రం(Morphology) 

‘‘మిశ్ర సమాసముల్ల; ఆంధ్ర శబేముతో కలిసి సమాసముగా ప్రయోగించడము దోషమని, ‘మడి’ 
కటుికని ‘చాదసతప్ప’ పండితుల్ల శాసిస్తత, చెలుదు. ఒకర్తని ఒకరు ముటుికోకుండా రేల్ బండిలో కూర్కుని 
ప్రయాణం చేయడము అసాధ్యము కాదా? అట్లు వివిధ్ భాషల్ల మాట్లుడే వార్తతో సహ్వాసము చేసినప్పుడు 
భాషా సాంకరయము త్పుదు. సంసక త్ములోనే చేర్తనవి అనేక శబాేల్ల అనయభాషలలోనివి. (చూ. అనయద్దశాయల్ల) 
మేషాది రాసుల పేళ్ళు హోర, ద్రేకాకణ, కేంద్ర, అనఫా మొ. పార్తభాషక పదాల్ల గ్రీకుభాషలోనివి; వాట్టతో 
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సంసక త్ శబాేల్ల చేర్తు సమాసమును కలిుంచినారు కారా జోయతిశాస్త్ర నిరాాత్ల్ల? అట్లు ‘తురకల్ల’ రాజయము 
చేసినప్పుడు ‘తురకమాటల’తో తెనుగుమాటల్ల, సంసక త్ శబాేల్ల కలసి సమాసాల్ల ఏరుడి లౌకిక భాషలో 
నెలకనివి ఉనివి; ఎవరు తొలగించగలరు? ‘గ్రామనాయుడు’ వంట్టద్ద ‘గ్రామమునసబు’ ....అనిి 
భాషలలోనూ ఇట్టి సాంకరయమునిది. కనిడములో ‘వైర్తసమాసము’లనినిి ఇంగ్లుషులో హైబ్రిడ్జా (Hybrids) 
అనినిి ఇట్టివాట్టకి పేరు; పార్తభాషక పదముగా భాషానుశాసనము చేసినవారు పెట్టనిారు. సమాసముల 
వుయత్ుతిత తెలియజేసుతంది ఆపేరు. అంతేకాని, అట్టి సమాసముల్ల అసాధువులని స్తచన అయినా దానిలో 
లేదు.’’ 
 
3. మండలిక శాస్త్రం (Dialectology) 

“A Manual of Sora Language” లో సవర భాషలో గ్రామ గ్రామానికీ తేడాల్లనాియనీ, 
అలాగే, వయసు్నుబట్టి, స్త్రీ, ప్పరుషులనుబట్టి భాషా భేదాల్లనాియనీ సవర భాషలోని మాండలికాలను 
గుర్తతంచారు.మాండలికాలవలునే భాష అభివ దిధ పందుతుందని అనాిరు.  ‘‘ద్దశాటనము చేస్తవారు త్మ 
గ్రంథాలలో అనయద్దశయములేకాక మండలీయకాలు కూడా యథేచఛముగా ప్రయోగిసుతనాిరు. అట్టివి  భాషలో 
అంత్రూూత్ము లవుతూ దానిని ‘‘వ దిధ’’ పందిస్తత ఉంటవి’’ (రామమూర్తత, 1938; 13, 14)  
 

‘‘తెల్లగు భాష అనేక కోట్ట ముఖముల ప్రవహిస్తత ఉనిఫ్పుడు తెల్లగు వారందరూ నేడు సర్తగా 
ఒకకలాట్ట తెల్లగే వయవహ్ర్తసుతనాిరని చెపులేము. ద్దశమునుబట్టి, జాతినిబట్టి, వ తితని బట్ట,ి మత్మునుబట్టి, 
విదయనుబట్టి, వయసు్నుబట్టి, నాగరకత్నుబట్టి, ఎంతో కంత్ వయతాయసము ఏరుడక త్పుదు.’’ (రామమూర్తత, 
1976; 116)  వాడుక భాష ఒక మండలంలో ఒక విధ్ంగానూ, మర్కక భాషలో మరోవిధ్ంగానూ 
ఉంటుంది. అకకడి మాటల్ల ఇకకడివార్తకీ, ఇకకడి మాటల్ల అకకడివార్తకీ అరాంకావు. కాబట్టి వాడుక భాష 
గ్రంథ రచనకు పనికిరాదనేవార్త వాదానికి గిడుగువారు ఈ కిందివిధ్ంగా జవాబిచాురు.  

 
‘‘సరే మీరనిమాట నిజమే. ఒక మండలం వార్త వయవహారంలో పప్పు, అదే్ద, చెకకల్ల, ఆనపకాయ అనే 

మాటల్లనివి. అవి రండో మండలంవార్త వయవహారంలో లేవు.  ఆ రండో మండలంవార్త వయవహారంలో వాట్టకి 
సర్తగా బేడల్ల, బాడుగ, వకకల్ల, సొరకాయ అనే మాటల్లనివి. ఇవి మొదట్ట మండలంవార్త వయవహారంలో 
లేవు. అయితే ఏమంట్లరు? త్మ మండలములో లేక ఇత్ర మండలములో ఉనిమాటలే వాడాలంట్లరా?  ఏ 
మాటలూ వాడరాదంట్లరా?  ఈ మాటలలో ఏదీ వాడకూడదంట్ల ఆ విషయం వ్రాయవలసి వచిునపుడు 
ఏలాగు వ్రాయడము? ఏ మాట ప్రయోగించము? సొరకాయావదేు; ఆనపకాయా వద్దే ‘ఆలాబూ’ అని 
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సంసకృత్ంమాట వాడమంట్లరా? అని నేనడిగినప్పుడు నా ప్రతిపక్షుల్ల ఒకర్త మొగము ఒకరు చూచుకని 
మాట్లడలేక ఊరుకునాిరు. మాండలిక శబాేల్ల అనిి భాషలలోను ఉంటవి. అనీి సాధువులే. భాషాలక్షణం 
చేస్తవారు ఈ రూపాలనీి స్తకర్తంచి అనుశాసిసాతరు. పాణినాయదుల్ల అలాగే చేశారు. ప్రాచాం- ఈ రూపము, 
ఉదీచాం- ఈ రూపము అంటూ అనేకంగా మాండలిక శబాేల్ల అనుశాసించారు. మన తెల్లగు కవుల్ల 
మాండలిక శబాేల్ల వాడుక చేశారు. ‘పప్పు’ శ్రీనాథుని హ్రవిలాసంలోను, ‘బేడల్ల’ ఆముకతమాలయదలోను 
ప్రయుకతములయి ఉనివి’’ అని అనాిరు. (రామమూర్తత, 1958;156,157) 
 

వాయవహార్తక భాష ఉదయమానిి నడిపంది గిడుగు రామమూర్తతగారైనా, వీర్తకి ఈ ప్రేరణ కలిగించినది 
సావమినేని ముదేు నరసింహ్ నాయనిగారు కావచుు. రామమూర్తతగారు ప్పటిక ముంద్ద (1856కు పూరవమే) 
సావమినేనివారు వాడుక భాష ప్రాధ్యనాయనిి గుర్తతంచారు. రచనలోు గ్రామయపదాలను కూడ ఈయన 
సావగతించారు. 
 

‘‘పద వాయపారమునకు ఏరురచబడే హ్దేుల్ల భాషను రచించడమునకునుి లిఖించడమునకునుి 
సాధ్యమైనంత్ సులభముగా నుండవలసినది ఆవశయకమైయునిది. ఆంధ్ర భాషయందు కనిి పదములలో 
నొకానొక యక్షరమునకు అరాేనుసావరము చేర్త యుండడము జరూరైనటిు లక్షణ గ్రంథములయందు 
చెపుబడియునిది కాని అటువంట్ట చాలా పదముల్ల ఇపుట్లు అదా నుసావరము లేకుండానే సాధ్యరణమైన 
భాషయందు వాడిక చెయయబడుచునివి. పద వ్యాపారమందు హదుద ఏరపరచడమునకు దేశము యొకక 
వ్యడికయున్ను నీతియున్ను ఆధారములై యుండవలసినది గనుకనునుి వాఁడు, వీఁడు అనే పదముల్ల 
ఉచాురణయందునుి వాకయగ్రంథముల లిపయందునుివాడు, వీడు అని వాడిక చెయయబడుచునివి గనుకనునుి 
ఈ వాడిక ఉచాురణకునుి లిపకినిి సులభముగా నునిది గనుకనునుిఅటువంట్ట పదముల్ల వ్యడికకు 
అన్నగుణముగానే యీ ప్పసుతకమందు వ్రాయబడుచునివి’’ (ముదేు నరసింహ్నాయని, 1986 ;3, 4) 
 

‘‘గ్రామ్యయకిత ఆంధ్రభాష తాలూక్ అంశములలో నొకట్టగా లక్షణ గ్రంథములయందు చేరుడము 
అరుదైయునిదిగాని వాకయ గ్రంథములయందునుి భాషయందునుి వీట్ట వాడిక త్రుచైయునిది. యిందువలు 
భాషా రచన మికికలి ధ్యరాళముగా నుంచునిదిగనుక సాధారణమయిన భాషయందు వ్యడికలోన్నను 
గ్రామాపదములు చాలామట్టుకు సరసమయిన వ్యకా రచనలో నంగీకరంచ తగినవిగా నేన్న 
ఎంచుకుంట్టన్నున్న.’’ (ముదేు నరసింహ్నాయని, 1986 ;5) 
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4. సామజిక భాషా శాస్త్రం (Socio Linguistics) 
ప్రమణభాష-భాషా పదాల్ల వయవహారంలో కాలక్రమంలో ఏయే మారుులను పందాయో తెలపాలేగాని 
మార్తన రూపాల్ల ప్రయోగానరాాలనడం సబబు కాదని భావించారు. కాబట్టి చార్తత్రక వాయకరణాలే 
మంచివనిరామమూర్తతగార్త అభిప్రాయం. 

ఉదాహ్రణకు, ‘‘మండపాక పారవతీశవర శాసుుల్లగారు ‘‘చేయాలె’’ అనే శబేముStandard  కాదు 
అంట్లరు. ‘చేయవలెను’, ‘చేయవలె’ అయినది. పమాట ‘వ’ కారము లోపంచి, పూరావచుుకు దీరఘము 
వచిునది. ఇట్టి మారుు తికకన కాలములోనే కనబడుతునిది. ‘పోయినవాఁడు’  ‘పోయినాఁడు’, 
‘మాయలవాడు’  ‘మాయలాడు’ – ఇట్టివి ననియ గ్రంథములో లేవుగాని తికకన గ్రంథములో ఉనివి. ఈ 
మారుు క్రమంగా వాయపంచినందున ‘చేయవలె’, ‘చేయాలె’ అయినది. అందరూ వాడుతూ ఉని శబేము 
Standard కాదా? Standard అంట్ల అట్టిద్ద.’’ అని అనాిరు.(రామమూర్తత, 1938; 12) 
 

‘‘ఆంధ్రద్దశములో అనిి మండలముల వార్తకీ పరసుర సంబంధ్ం అనిి విధ్యలా ఎప్పుడు 
ఏరుడుతుందో; ప్రజలకు, నూట్టకి తొంభయిమంది చొప్పున అయినా, చదువు ఎప్పుడు వసుతందో అప్పుడు 
ఆంధ్రభాషకు దానంత్ట అద్ద ఏరుడుతుంది. అదైనా కేవలమూ ఏకరూపమున ఉండదు సుమండీ. 
పరమైకత్గల భాష లోకములో ఎకకడాలేదు. స షిలో ఏ రండు వసుతవులూ అనిి విధ్యలా ఒకకలాగున ఉండవు. 
Standard కోసము మనము పర్తత్పంచ నకకరలేదు. పండితుల ప్రయత్ింవలు అది ఏరుడదు’’ . 
(రామమూర్తత, 1938; 8,9)  

 
పరమైకత్గల భాష లోకములో ఎకకడా ఉండదు అనే దానికి నిదరశనంగా Britanica-Phonetics 

అనే గ్రంథం నంచి ఈ కంది మాటలన ఉదాహరంచారు. ఆ మాటలు ఇవి; “A spoken language is, 
therefore, necessarily a vague and floating entity. And English is no exception to 
the rule…A standard spoken language is, strictly speaking an abstraction. No two 
speakers of standard English pronounce exactly alike”  
 

నేడు బంగాళీ సాహిత్యంలో కలకతాతలోని వాడుక భాషనే రచయిత్ల్ల వాడుతునాిరని సునీతి కుమార్ 
ఛటరా్జగారుA Brief Sketch of Bengali Phonetics (1921) అనే గ్రంథంలో చెపున మాటలను 
సాక్షయంగా చూపారు. సునీతి కుమార్ ఛటరా్జగార్త మాటల్ల ఇవి;  “The Present day literary Bengali 
is often nothing but Calcutta colloquial, with only a few archaic inflections of the 
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verb; it is freely used in literature, especially in poetry, drama and fiction; and 
there is a strong body of writers who advocate the suppression of the old literary 
language by this living and vigorous form of spoken Bengali” (రామమూర్తత, 1976; 26) 
“స్వవట్ పండితుడు చెపునటుు ‘వచనములోని భాష మాట్లుడే భాషకు దగగరగా ఉంటుంది.’’ (The language 
of prose often approaches very closely to that of ordinary conversation. Henry 
Sweet’s English Grammar Vol.1) అని స్వవట్ ప్పసతకంనుంచి ఉటింకించారు (రామమూర్తత, 
1958;67). 
 

‘‘మన ద్దశములోని భాషలనిిట్టలో బంగాళీ భాష మికికలి వికాసము పందడమునకు కారణము 
దానికి ‘‘పండితుల్ల’’ నిర్తాంచిన గటుు కట్టివేయడమే.’’ (రామమూర్తత, 1938; 14, 15) ఇట్టి గటు వలు ఎంత్ 
కీడు బంగాళీ భాషకు కలిగినదో శ్రీ రవీంద్రనాథఠాకూరు గారు తెల్లప్పతూ రాసిన వాయసంలోని వాకాయలను 
ఉదహ్ర్తంచారు.  
 
5. చారత్రక భాషాశాస్త్రం (Historical Linguistics) 

ఇంగ్లుషు భాష మార్త పాడైపోతూ ఉనిదని పూరవము భాషాత్త్వము తెలియని కాలములో, 
ప్రతీత్రమువారు త్మ కాలప్ప భాషను గుర్తంచి మొరపెట్లివారు. జాన్న్స త్న కాలప్ప భాష మారకుండా 
కటుుకట్టి నిఘంటువులో బం)ంచడానికి ప్రయతిించినాడు. నిఘంటువు పూర్తతగా రచించేసర్తకి అత్ని భ్రమ 
వదిలిపోయినది. జీవదాూషను మారకుండా బం)ంచడం అసాధ్యమని ప్రకట్టంచినాడు. (Thomas R. 
Lounsbury రాసిన The Standard of Usage in Englishనుంచి ఉదహ్ర్తంచారు.) 
 

‘‘షేకి్ియరు కాలములో ఇంగ్లుషు భాష అశ్రుత్పూరవంగా విజ భించినటుు  ఈ కాలములో తెల్లగు 
భాష విజ భిసుతనిది. ఇంగ్లుషు భాషకు అప్పుడు కటూు గటూు ఉండాలని ఎవవరూ అభిలషంచలేదు. అప్పుడు 
కావలసినది స్తవచఛగాని నిరబంధ్ము కాదు. వెల్లువ వలె భాష ప్రవహించినది. వరదతో బురదా చెతాత 
వచిుపడడది. అది అంతా క్రమంగా అడుగంట్టనది. సవచఛమైన భాష తేర్తనది. అపుట్టనుండి ఇపుట్టవరకూ 
ఇంగ్లుషు భాషావాహిని గటిులేకుండానే ‘ట్లమ్జ’ా నదివలె నిరాలముగా ఉనిది. ఏట్టలోనికి కత్తనీరు రాకుండా 
గటిుకడితే, ఏరు ఎండిపోతుంది; నీరుంట్ల ముర్తగిపోతుంది. భాషా సవభావమును అనుసర్తంచి, భాషలో భావ 
బోధ్మునకు కావలసిన మారుుల్ల కల్లగుతూ ఉంటవి.’’ (రామమూర్తత, 1958; 148) 
 

http://www.languageinindia.com/


 

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 13:11 November 2013  

Chief Editor Dr. Pammi Pavan Kumar, Co-editor Dr. Banala Bhujanga Reddy and  

Honorary Editor Prof. S. Saratjyotsna Rani : Sri Gidugu Venkata Ramamurti’s Life and His Works 

(On the Occasion of Sri Gidugu Venkata Ramamurti’s 150th Birth Anniversary)   90 

‘‘లోక వయవహారములో పండిత్ పామర సామానయముగా అందర్తన్నటను నల్లగుడు పడుతూ ఉని 
భాష ఎంతో కంత్ మారుు పందడము భాషకు సహ్జధ్రామే... భాషాత్త్తవమెర్తగిన వార్తకి భాష మారడము 
వింత్గా కనబడనే కనబడదు. మారకపోవడమే అసంభవము.... భాషా చర్తత్రమనగా భాషలో కలిగిన మారుుల 
వ తాతంత్మేకదా. ఎప్పుడూ ఒకకలాగున ఉండే భాషకు చర్తత్రమేలేదు. వాడుకలో లేక గ్రంథములందు మాత్రమే 
నిలిచిఉని భాషకు మర్త మారుు ఉండదు; మర్త చర్తత్రమూ ఉండదు’’ (రామమూర్తత, 1958;67,68).   

ఆయనే మరో చోట ‘‘జీవంతో ఉని ప్రతి వసుతవు మారడం సహ్జం. అనిి జీవదాూషల్లనుి మారుతూ 
వచిునవి. మన తెల్లగు భాష సైత్ము జీవదాూష గనుక మారుతూ ఉంది. ‘చేసితివేనిన్స’, ‘చేస్తత’ కావడం భాషలో 
కలిగిన పర్తణామానిి చూపసుతందిగాని నాశనము చూపంచదు. ననియనాట్ట భాషే నేట్టకినిి ఏ మారూు 
లేకుండా ఉనిదనడం అబదధం; ఉండాలనుకోవడం అవివేకం. ననియనాట్ట గోదావరే ఈనాడూ 
ప్రవహిస్తతందిగాని ఆనాట్ట జలం ఈనాట్టది కాదు. అందుచేత్నే ‘నిత్యప్రవాహినీ ద్దశాయ’ ’’ అని అనాిరు.  
 

చార్తత్రక క్రమంలో ప్రతి భాషలోనూ అనయద్దశయ పదాల్ల చేరడం సహ్జమనీ, అద్దవిధ్ంగా 
సంసకృత్,ప్రాక త్, ఉరూే, ఆంగు పదాల్ల తెల్లగులో చేరాయనీ, వాట్టని తెల్లగునుంచి తీసివేస్తత తెల్లగు భాషకు 
నషిం వాట్టల్లుతుందనీ రామమూర్తతగారు అనాిరు. ఈ సందరూంలో అనయద్దశయ పదాల గుర్తంచి ఆయన చెపున 
మాటల్ల చూదేాం.  

 
‘‘నారాను రాజుల్ల ఇంగుండును జయించి పాలించిన కాలమందు నారాన్స ఫ్రంచి పదముల్ల 

ఇంగ్లుషులో చేర్తనట్లు, మన తెల్లగులో ఉరూే మాటల్ల చేర్త, భాషాభివ దిధకి కారణములయినవి. ....వేలకలదిగా 
ఉని హింద్దసాానీ మాటల్ల నిత్యవయవహారములో ఆంధ్రభారతి శర్జరములోని అంగములయినవి. ఛేదిస్తత 
గాయముల్ల పడక త్పుదు. ....ఇనూిరేండుయి ఇంగ్లుషువార్తతో మనకు సంబంధ్ మేరుడడది. నూరేండుయి వార్త 
భాష తెల్లగువారు నేరుుకుంటునాిరు. వయవహారమందు అనేకమయిన ఇంగ్లుషు మాటల్ల పామరుల్ల కూడా 
వాడుతునాిరు; వాట్టకి మారుగా తెల్లగు మాటల్ల వాడితే సుబోధ్ము కావు. పాశాుతుయల ఙ్ఞాన విఙ్ఞానముల్ల 
ఇప్పుడు ఇంగ్లుషు భాష దావరా మనవారు కందరు సంపాదిసుతనాిరు. అవి ద్దశములో వాయపంచేటటుి 
చేయడమునకు ద్దశ భాషలో ఇంగ్లుషు మాటల్ల చేరువలెను. ఇంగ్లుషు మాటల్ల, సంసకృత్శబేముల్ల, ఉరూ ే
పదముల్ల మన భాషలో కలిసిపోయినవనీి మన మాటలే. అవి విడిచితే వయవహార హాని.’’ (రామమూర్తత, 
1969; 227-228) 
 
6. తులన్నతాక భాషాశాస్త్రం (Comparative Linguistics) 
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రవరండ్జ హాఫ్ మాన్స రాసిన ‘‘ఎన్స సైకోుపీడియా ముండార్తకా’’ లో పదాల ఎంపకలో అవలంబించిన 
పదధతినే తాను కూడా సవర-ఇంగ్లుషు, ఇంగ్లుషు-సవర నిఘంటువుల (1938)కూరుులో అవలంబించినటుి 
చెపాురు. ఎల్.బి.రామసావమి అయయర్ సలహా ప్రకారం  సవర భాష ఏ భాషా కుటుంబానికి చెందిందో ఆ 
భాషా కుటుంబంలోని కనిి భాషా పదాలతో సవర భాషా పదాలను తులనాత్ాకంగా పోలిు వాట్టమధ్య ఉని 
పోలికలను చూపంచారు. సవర భాషలోనూ, త్కికన ఆసిిక్ భాషా కుటుంబంలోనూ భాషా సామాయల్ల 
ఎకుకవగా ఉనాియనీ, వీట్టని పర్తశీలించి ప్రకట్టంచాలి్న అవసరం ఎంతైనా ఉందని, ఇటువంట్ట భాషా 
పర్తశీలనాల్ల భాషాశాస్త్ర నిరాాణానికి ఎంతో ఉపకర్తసతవని రామమూర్తతగారు అభిప్రాయపడాడరు. (జానకి, 
మార్తు 1991 ;47)  “A Manual of Sora Language” లో సవర భాషలోని అచుులనూ, 
లింగవయవసానూ, క్రియానిరాాణానీి, విశ్లషణ రూపాల త్ర త్మ భేధ్యలను తెలిపే విధ్యనానీి తెల్లగు, ఇంగ్లుషుల 
భాషల రూపాలతో తులనాత్ాకంగా పోలాురు.  
 

సవర భాషలోకి ఆదానం చేసుకోబడిన సంసక త్, పాళీ, ఒర్తయా, తెల్లగు పదాలను గుర్తతంచికూడా, 
తెల్లగు, సంసకృత్ం, ఒర్తయా భాషా లక్షణాల్ల కనిి సవరభాషలో ఉనాియని గుర్తతంచికూడాఈ భాషలతో 
సవర భాషకు జనాసంబంధ్ంలేదనీ, ఈ భాష ఆస్ట్రి-ఏషయాట్టక్ కుటుంబంలోని ముండా భాషా 
ఉపకుటుంబానికి చెందినదిగా నిరణయించారు. 1967 లో విసాకని్న్స యూనివర్త్టీ నుంచి Savara 
Syntaxఅనే అంశంపై పర్తశోధ్నచేసి పహెచ్.డి డిగ్రీ పందిన StanelyStarostaగిడుగు 
రామమూర్తతగార్తని “Pioneer in MundaLinguisics” గా అభివర్తణంచారు. అలాగే, రామమూర్తతగారు త్న 
సవరభాషా నిఘంటువులోునూ, వాయకరణంలోనూ అనేక సందరాూలోు ముండాభాషా ఉపకుటుంబంలోని 
భాషలనుంచి ఉదాహ్రణల్ల ఇవవడానిిబట్టి ఆయను ముండా భాషా పండితులోో అగ్రశేణి పండితుడిగా 
పేర్కకనాిరు. (Starosta, డిసంబర్ 1986; 213) 
 

‘‘అరవములో పడు-పటి్లన్స, ఇడు- ఇటి్లన్స, విడు- విటి్లన్స అని నేట్టకినీి డుకారాంత్ క్రియలకు 
డువరణము ‘టిు’, ‘టి’గా క్రియారూపములలో ఉనిది. తెల్లగులో కనుపడు, కనుపట్టి, చేయబడు, చేయఁబడడ-
(అరవ. స్తయపుడు, స్తయపటి) ప్రాచీనాంధ్రమందు ‘చూడఁబటిద్ద?’ అనే ప్రయోగమునిది. ననియ 
కాలమంద్ద ‘విటు’ి ‘విడు’ అయిపోయినది. నేట్ట తెల్లగులో కటుి- కడతాను, తిటుి-తిడతాడు; పెట్టి- 
పెడతావా? అని వాడుతునాిరు’’ (రామమూర్తత 1969; 249). అని తెల్లగు క్రియలను అరవ భాషలోని 
క్రియలతో పోలిుచూపారు.  
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వాయవహార్తక తెల్లగుకూ, గ్రాంథిక తెల్లగుకూ ఉని సంబంధ్యనిి సంసకృత్భాషా భేదాలతో పోలిు ఈ 
విధ్ంగా చెపాురు. ‘‘అయితే మన వాయవహార్తక భాషకునుి ప్రాచీన కావయభాషకునుి సంబంధ్మేలేదా అంట్ల 
లేకపోలేదు. సంసక త్ సారసవత్ంలో వైదికభాషకునుి లౌకిక భాషకునుి గల సంబంధ్ం వంట్ట సంబంధ్ం 
ఉనిది. మన ప్రాచీన కావయభాష వైదికభాష వంట్టది. వాయవహార్తక భాష లౌకికభాష వంట్టది. లౌకికభాషకు 
లక్షణం చెపున పాణిని, కాతాయయనుడు, పత్ంజలి లోకంలో ఉని వాడుకభాష ప్రమాణంగా గ్రహించి 
స్తత్రాల్ల, వార్జతకాల్ల, ఇషిుల్ల రచించారుగాని వాల్మాకి వాయసాదుల్ల రచించిన గ్రంథాలలోని భాష ప్రమాణంగా 
చూపంచలేదు’’ అని అనాిరు. (రామమూర్తత, 1958;155) 

గ్రంథ రచనలో సమకాలంలోని వాడుక మాటలే వాడాలనీ, ప్రాచీన పదాలను వాడకూడదనీ, ఇత్ర 
భాషలోుని రచయిత్ల్ల వాడుక భాషలోనే రాశారనీ, రాసుతనాిరనీ చెపూత ఆంగు రచయిత్ల గుర్తంచీ, బంగాల్మ 
రచయిత్ల గుర్తంచీ తెలిపారు. ‘‘డ్రైడెన్స, వర్డ్ వర్త మొదలైన ఇంగ్లుషు కవుల్ల వాడుక మాటలతోనే 
మన్నహ్రముగా కవిత్ల్ల కూరువచుునని చెపు, ఆలాగున చకకని కావాయల్ల రచించి కవులకు మారగదరశకు 
లయినారు’’ అనీ, ‘‘షేకి్ియర్ త్న కాలములో అందరూ వాడుకనే మాటల్ల ఏలాగున ప్రయోగించినాడో 
ఆలాగున మన కాలమందు వాడుకలో ఉని మాటల్ల ప్రయోగించవలెను’’ అని షెల్ముకవి త్న అభిప్రాయము 
చెపునాడు’’ అనీ, ‘‘శిషి వయవహారమందుని ‘‘ఛలిత్’’ భాషలోనే నానా విధ్మయిన గ్రంథాల్ల బంగాళీవారు 
రచిసుతనాిరు. మహాకవి అని పేరు పందిన రవీంద్రనాథ్ ఠాకూర్ రచించిన కావయముల్ల ఇంగ్లుషు మొదలయిన 
యూరోపయన్స భాషలలోనికి ‘త్రాుమా’ అయినవి. పాత్వడడ మాటల్ల ఆయన వాడరట’’ అనీ రామమూర్తతగారు 
పేర్కకనాిరు (రామమూర్తత 1969; 224-225). 
 

‘‘ఇటల్మలోని ప్రాచీన కావయభాష అయిన లాట్టన్స ఏనాడో చచిు ప్రజలకు అరాంకాకుండా పోయింది. 
(ప్రాచీన గ్రాంథిక భాష ఇప్పుడు లాట్టన్స లాగా ఉంది.) లాట్టన్ను నుంచి ప్పట్టిన ఇట్లలియన్స భాష ప్రజల్ల 
మాట్లుడుతుని భాష. (ఆధునిక తెల్లగు భాష ఇట్లలియన్స లాగుంది.) ఇటల్మలోని పండితుల్ల నిరా్జవమైన 
లాట్టన్స భాషా కంకాళంతో సరాగాలాడితే దాంతే యౌవనంలో సజీవంగా ఉని ఇట్లలియన్స భాషతో 
క్రీడించాడు. ... వేద సంసక త్ం పాత్బడి పోయినప్పుడు మన ప్పరాత్న మహ్రుషల్ల ఆ భాషా వయవహారం 
మానివేసి త్మ కాలంలో వాడుకలో ఉని భాషను వాడుకలో పెటి్లరు. వేద సంసకృతానిి పవిత్రభాషగా 
తామెంత్ గౌరవిసుతనాి ఆ మత్ భాషను ప్పనరుజీావింప చేయాలని వాళ్ళునిడూ అభిలషంచలేదు. 
సంసకృత్వాయకరణం నిత్యజీవిత్ భాష అయిన లౌకిక భాషను వాయకర్తంచింద్దగాని వేదభాష అయిన ఛందసు్ను 
కాదు. ఇదీ చచిు ప్రాక త్ మాండలికాల్ల దానిలో నుంచి ఉదూవించినప్పుడు, వాట్టనే వాట్ట సవచఛరూపంలో 
ప్రయోగించారు.’’ అని రామమూర్తతగారు అనాిరు. (రాధ్యక షణ, ఆగసుి 1991; 27) 
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7. నిఘంట్ట నిర్మాణం (Lexicography) 
మహాకవి ప్రయోగం, ప్రయోగ బాహుళయం, లోకవయవహారం, స్ట్రదరభాషలోు అటువంట్ట శబాేల 

సవరూపం అని నాల్లగంశాలను గ్రహించి వాట్టలో యతి ప్రాస సాానాలోు కాక త్కికన చోటు కవుల 
ప్రయోగాలను స్వవకర్తంచాలని, నిఘంటు నిరాాణాని కుద్దేశించిన పర్త)ని విసతర్తంపజేసి వేల పదాలకు గతి 
కలిుంచాలని రామమూర్తతగారు ఆశించారు.  కనిి సంసకృత్పదాల్ల సంసకృత్ంలోని అరాంలోకాక తెల్లగులో 
అటు సాహిత్యంలోనూ, ఇటు నిత్య వయవహారంలోనూ నూత్న అరాాలను సంత్ర్తంచుకునాియి. కనిి ద్దశి 
పదాల్ల కూడా  కాలక్రమంలో నూత్న అరాాల్ల పందాయి.ఇవి భాషను పర్తప్పషిం చేసాతయి. ఇటువంట్ట నూత్న 
అరాాలను నిఘంటువులోు చేరాులని ఆయన అనాిరు.  నిఘంటువులోు కనిి అసాధ్యరణ పదాలకు బహువచన 
రూపాలను ఇవావలనాిరు. నిఘంటువులో ఆరోప పదాలకు ఇచేు అరాం సమగ్రంగా, విశదంగా ఉండాలని 
స్తచించారు. ఒక పక్షి విశ్లషము, ఒక మత్్య విశ్లషము లాంట్ట అరాాల్ల నిఘంటువు ప్రయోజనానిి 
త్గిగసాతయనీ, కాబట్టి అరాం వివరంగా ఉండాలని ఆయన స్తచించారు.  తెల్లగులో కలిసిపోయిన అనయద్దశయ 
పదాలను నిఘంటువులోు ఇవావలనీ, వాట్ట మూల రూపం ఏమిట్ల, ఏ భాషకు చెందినవో సుషింగా తెలాులని 
అనాిరు. (జేబు- అరబ్బబ పదం)త్దూవాలను నిఘంటువులో ఇచిునప్పుడు వాట్ట మూల రూపాలను కూడా 
ఇచిునటుయితే నిఘంటువు ప్రయోజనం ఇనుమడిసుతందని అనాిరు. రూపాంత్రాలనిిట్టనీ నిఘంటువులో 
స్తచించాలనాిరు. పదాల అరాాల్ల సుషింగా తెలియడం కోసం నిఘంటువులో కవి ప్రయోగాల్ల, వయవహార 
ప్రయోగాల్ల ఇవావలనాిరు.  

 
8. వ్యాకరణం (Grammar) 

‘‘ప్రయోగశరణం వాయకరణం’’; ‘‘ప్రయోగ శరణా  వైయాకరణా’’ అనే మాటల్ల గిడుగువారు త్మ 
వాయవహార్తక భాషా వాదానికి అనుకూలంగా వాడుకునాిరు. ఆధునిక భాషాశాస్త్ర గ్రంథాల్ల కూడా ఇద్ద 
విషయానిి చెప్పతనాియి. శిషాినాముతౌ త స్తత్రాణామభావే అనుశాసన కార్తవ వ దండనీయా  (శిషిుల్ల వాడిన 
మాటలకు అనుశాసనం చెయయకపోతే, త్ప్పు అనుశాసనము చేస్త వాడిద్దగాని వయవహ్రతలది 
కాదు.)వాయకరణంలో సా)ంచకపోయినంత్ మాత్రాన ఏ శబేమూ అసాధువుకాదు అని గిడుగువారు 
సప్రమాణంగా నిరూపంచారు. ‘‘లోకములో ఉని శబేమును కోశములోగాని, వాయకరణములోగాని 
చేరుుకోకపోతే కోశమునుి వాయకరణమునుి త్ప్పులవుత్విగాని శబేము త్ప్పుకాదు’’. (రామమూర్తత, 1976; 
34) ఏ భాషకైనా వాయకరణాల్ల వరణనాత్ాకం(Descriptive)గా ఉండాలనీ, నిరేేశాత్ాకం 
(Prescriptive)గా ఉండకూడదనీ  Henry Sweet చెపున మాటలను ‘‘నేట్ట తెల్లగు; నివేదిక’’లో 
రామమూర్తతగారు ఉటింకించారు (రాధ్యక షణ, ఆగసుి 1991; 55). ఆ మాటల్ల ఇవి; ‘‘వచన భాష త్రుచుగా 
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సాధ్యరణ సంభాషణకు చాలా దగగరగా ఉంటుంది. వాయకరణాధ్యయనం ప్రథమ లక్షయం భాషకు సంబం)ంచిన 
వాసతవాల్ల ఎలా ఉన్నుయో పర్తశీలించి తెల్లసుకోవటమేగాని, అవి ఎలా ఉండాలో, భాష పూరవసిాతి ఎలా 
ఉండేదో నేరుుకోవటం కాదు.’’  
 

‘‘సంసక త్మనే భాషకు అనుశాసనము చేసినవారు పాణికి పూరవము అనేకుల్లనాిరు. వారు చేసిన 
పని తాను స్వవకర్తంచి కంత్పని పాణిని చేస్తత, కాతాయయనుడు మొదలయినవారు దానిలో పదివేల 
‘‘లోపాల్ల’’,‘‘దోషాల్ల’’ కనిపెట్టి దిదిేనారు. ఇంకా లోపాల్లంట్ల పత్ంజలి మహ్ర్తష మర్తకనిి సవరణల్ల 
చేసినారు.  వాయకరణములో ధ్యతుపాఠాల్ల, గణపాఠాల్ల ఉనివి. ఎన్ని భాషాయల్ల, వాట్టకి టీకల్ల ఉనివి. ఇనిి 
ఉనాి, గొపు వైయాకరణుల్ల త్గవులాడుతూనే ఉంట్లరు. సంసక త్ము వాడుక భాషగా ఉనిప్పుడే దానికి 
అనుశాసనము ప్పటి్టనది. అనుశాసించినవారు ప్రమాణముగా స్వవకర్తంచినది గ్రంథసా భాషకాదు. శిష ి
వయవహారమందుండిన భాష. ఆ భాషకుపేరు ‘‘లౌకికభాష’’; గ్రంథసా భాషకు ‘‘వైదిక భాష’’ అని పేరు 
అనుశాసనములో ఉనిది. ఏ శబేము ఏలాగున శిషిుల్ల ఉచుర్తసాతరో ఆలాగుననే ఎతుతకుని ప్రక తి ప్రత్యయ 
విభాగముచేసి సంసకర్తంచినారు పాణినాయదుల్ల....ఒక పలుయినా లోకుల వాడుకలో ఉనిది తీసివేయకూడదు; 
లేనిది చేరుకూడదు. వైవిధ్యము ఎంత్ ఉనాి ఉపేక్షింప కూడదు. అది అంతా అనుశాసనములో చేరవలెను. 
(రామమూర్తత, 1958;144) 

 
వాయకరతల్ల భాషను నడిపంచరు. భాషనే వాయకరతల్ల అనుసర్తసాతరు. గత్ంలో ప్రజల్ల ఇలా మాట్లుడారు. 

ఇఫ్పుడు మీరు కూడా అలాగే మాట్లుడండి అని చెపేువాడు మంచి వాయకరతకాడు. త్న కాలంనాట్ట భాషను 
చేత్నైనంత్ వాయకర్తంచడమే వాయకరత చెయాయలి్న పని అని హెచ్.సి. వైల్డ మాటలను ఉటింకించారు 
(రామమూర్తత, 1958; 68) వైల్డ మాటల్ల ఇలా ఉనాియి. “Grammarians do not lead speech: 
they follow it. If a grammarian said, this is the way people used to speak in times 
past. Therefore this is the way people ought to speak now, he would not be a wise 
or good grammarian, because a language is not the same all times; and if it has 
changed well it has changed, for better or for worse, and all that the grammarian 
has to do is to accept the fact and describe the best usage of his time to the best of 
his ability” (Wyld)  ఒకనాట్ట వాయకరణం మరోనాట్ట వాయకరణం కాదు; ఇంకా ఏ ఒకక కాలంలోనైనా 
వకభాష, జాతి, కులం, మాండలికం అనేవాట్టని బట్టి విభిని వాయకరణ ధ్రాాలను ప్రదర్తశంచవచుును. 
భౌతికంగానూ ప్రాంతీయ భేదాలవలునూ వాయకరణం మారుతుంటుంది. (రామమూర్తత, 1958; 82) 
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‘‘తెల్లగు సమాజం ప్రయోజనాలను ద షిలో పెటుికని ప్రాచీనాంధ్ర వాయకరణ ప్రేతానిి ప్పరావసుత గ 
హాలలో బం)ంచటం ఎంతో అవసరం. పండితుడికి దాసయం నుంచి విమ్యచనం కలిగించి, జీవదాూషను వి)గా 
ప్రేమించి గౌరవించేటటుు చేయడం అవసరం. అప్పుడుగాని ఛందస ప్రజలూ, బడిపలులూ మాత్ 
భాషాధ్యయనం అంట్ల భయపడటం మానరు. ఆధునికోపాధ్యయయుడు ఆధునికాంధ్ర వాయకరణానిి బడిపలులకు 
నిగమన విధ్యనం ప్రకారం బో)ంచి, వాయకరణం అంట్ల ఏమిట్ల అది ఎలా ఏరుడుతుందో చెపుట్లనికి సిదధంగా 
ఉనాిడు. పండితులూ, సాహిత్య పర్తషతుత వాళ్ళు ప్రకట్టంచినటుు ఆధునికాంధ్ర భాష ‘వాయకరణ విరుదధం’ కాదు; 
‘వాయకరణ రహిత్మూ’ కాదు’’ (రాధ్యకృషణ, ఆగసుి 1991; 57) అని ప్రాచీనాంధ్ర వాయకరణాల 
నిష్పురయోజకతావనిి రామమూర్తతగారు తెలిపారు.  

సాహిత్య భాషకు వయవహారభాషే మూలాధ్యరమని Henry Sweet మాటలను రామమూర్తతగారు 
పేర్కకనాిరు(రాధ్యక షణ, ఆగసుి 1991; 26). హెన్రీ స్వవట్ మాటల్ల ఇవి;  ‘‘ అత్య)క సంఖ్యయకులైన వాయకరణ 
వేత్తల్ల సాహిత్యభాషకు భ్రషిరూపమే వాయవహార్తకమని పైకి అనరుగాని విశవసిసుతంట్లరు. వాసతవం మాత్రం 
ఇందుకు కేవలం విరుదధం. సాహిత్యభాషకు నిజమైన మూలాధ్యరం వయవహారభాష.’’  
 

పైన తెలిపన గిడుగువార్త అభిప్రాయాల్ల చాలావరకు ఆధునిక భాషాశాస్త్ర సిదాధంతాలకు 
అనుగుణంగానే ఉనాియి. ఈ అభిప్రాయాల ఆధ్యరంగా, గిడుగువారు ఉటింకించిన ఆంగు గ్రంథాల 
ఆధ్యరంగా వార్తని తెల్లగువాడైన తొలి భాషాశాస్త్రవేత్తగా చెపువచుు.  
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‘గిడుగు’ భాషాప్రసా్థనం 
‘Gidugu’s’ Journey of Language  

- Dr. K. Krishna Murti,  
Lecturer, B. J. R. Govt. Degree College,  

Bazarghat, Nampally, Hyderabad.  

 స్థమాజిక అవసరాలను తీర్చడానికి భాష ఒక స్థధనం. కాలం మారుతునన కొద్ది స్థమాజిక 
అవసరాలు కూడ మారుతాయి. ప్రపంచంలోని దేశాలు ఆధునిక యుగంలోకి మారుతుననప్పుడు వాటి 
అవసరాలు కూడా మారుతాయి. ఈ మారుు ప్రధానంగా స్థమాజిక, ఆర్థాక, రాజకీయ, స్థంసకృతిక 
ర్ంగాలోో కనిపిస్తంద్ద. ఇప్పుడు ఉనన ఆలోచనలకు భిననంగా కొత్త ఆలోచనలతో రూప్పద్దది్దకునన మార్పు 
ఆధునికత్. స్థమాజిక, స్థంసకృతిక, రాజకీయాద్ద ర్ంగాలలో జర్థగిన మారుులు భాషపై కూడా ప్రభావిత్ం 
చూపిస్థతయి. కొత్త వయవసాలో వచ్చచన మారుులు కొత్తగా ఆలోచ్చంపజేస్థతయి. త్దానుగుణంగా వయకీతకర్ణ 
మీద అంటే భాష మీద కూడా కొత్త వయవసా ప్రభావం సుషటంగా కనిపిస్తంద్ద. ఆధునిక అవసరాలు 
తీర్చడానికి భాషా ర్ంగంలో కూడా చాలా మారుులు సంభవించాయననద్ద వాసతవం. “నాద్ద ప్రజల 
ఉదయమం దానిని ఎవర్థని సంతోష పెట్టడానికి వద్దలుకోను.” అని గుర్జాడ కనాయశులాకనికి పీఠిక రాస్తత 
అనానడు. గ్రంథిక భాష సంసకృత్ పదజాలంతో నిండి స్థమానుయడికి అర్ాం కాకుండా పొయిందని గిడుగు 
అభిప్రాయపడాాడు. 

 
అంద్దకే గిడుగు వంకట్రామమూర్థతగార్థని వయవహార్థక భాషోదయమ పితామహునిగా భావిస్థతం. 

వయవహార్థక భాషోదయమం అంటే గిడుగు అని, గిడుగు అంటే వయవహార్థక భాషోదయమం అని చెప్పుకుంటం. 
అతాయధికులు వయవహర్తలుగా ఉనన భాష వాడుక భాష. అలాంటి భాష కోసం ఉదయమం చేసిన గిడుగు 
కావయభాషను కాదనానడు. జన వయవహార్ంలో ఉనన భాషకే ప్రాధానయం ఉండాలననదే గిడుగు పోరాట్ం.  అదే 
అత్ని వయవహార్థక భాషోదయమ పోరాట్ం. త్న కాలంలోను త్రువాత్ కాలంలోను గ్రంథిక భాషలో వస్తనన 
ర్చనలను సర్ళత్ర్ం చేసి వయవహార్థక భాషలోనే రాయలని ఉదయమంచ్చన వాడు గిడుగు రామమూర్థత. 
కావున ఈయన జనమద్దనమైన ఆగస్ట 29న ’తెలుగు భాషా ద్దనోత్సవం’ జరుప్పకుంటం. 

 
“ఆనాడు గిడుగు లేకపొతే ఈనాడు ఆధునిక స్థహిత్యం లేద్ద. పండితులు చ్చననయస్తర్థని అడాం 

పెట్టటకొని కుళ్ళు స్థహితాయనిన ఊర్పగించేవారు.” అనన కొడవటిగంటి కుట్టంరరావుగార్థ మాట్లు 
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చ్చననయస్తర్థని అడాం పెట్టటకొని నీతిచంద్రికను ఆదర్శంగా తీస్కొని ఆనాటి పండితులు కావయభాషను 
ప్పనరుదిర్థంచడంతో తెలుగు వచనం స్థమానుయనికి దూర్ం అయియందని తెలుస్తంద్ద. అయితే వాయకర్ణ 
స్తత్రాలు, నిర్భందాలు భాషా స్రవంతికి ఎలోకాలం అడుా కట్టల్నన వయలేవని, జీవదాభష అట్టవంటి కృత్రిమ 
పదరంధకాల్నన తెంచుకొని సహజ మారుుకు లోనవుతుందని అర్ామవుతుంద్ద. ఈ విధంగా పర్థణామం 
చెంద్దనట్టవంటి వాయవహార్థక భాష పూర్వపరాలను గమనిస్తత తెలుగు భాషా ప్రసా్థనం  ఎంత్ గొపుదో 
అర్ామవుతుంద్ద. గిడుగువార్థ వయవహార్థక భాషోదయమ పూర్వ ర్ంగానిన పర్థశీల్నస్తతగాని, వాయవహార్థక 
భాషోదయమానిన పూర్థతగా అర్ాం చేస్కోలేము. ఏ భాషలోనైనా వాడుక భాషకు కావయభాషకు తేడా ఉంట్టంద్ద. 
ఐతే తెలుగులో ఈ తేడా ఎకుకవని చెపువచుచ. ఏ భాషలోనైనా కావయభాష వాడుక భాషను అనుసర్థంచ్చ 
ఉంట్టంద్ద. ఏ భాషలోనైనా పదాయలలోని భాషకు వచనంలోని భాషకు తేడా ఉంట్టంద్ద. పదాయలలోని భాష 
కొంత్ ప్రాచీన రూపాలతో ఉంట్టంద్ద. తెలుగులో ఈ తేడా బాగా గుర్థతంచవచుచ. తెలుగు కవులు 
గ్రంథాలలో ప్రాచీన పదాల్నన వాడి దానిని గొపు గౌర్వంగాను, గర్వంగాను భావించారు. వీరు వాడే భాష 
ప్రాచీన రూపాలతోను, సంసకృత్ సమాస్థలతోను, శబాిడంరరాలతోను ఉండేట్టట రాస్తవారు. పర్వస్త 
చ్చననయస్తర్థ ఇట్టవంటి భాషాడంభారాలతో కిోషటమైన తెలుగుభాషలో నీతిచంద్రిక రాశారు. దానినే 
ఇత్రులు పాటిస్తతవచాచరు. అటోంటి భాషతోనే ప్రతిసంవత్సర్ం పాఠ్యప్పసతకాలని నిర్ణయించ్చ విదాయరాుల 
చేత్ చద్దవించారు. విదాయరాులు పరీక్షలో రాయవల్నసిన వాయస్థలూ వాడుకభాషలోకాక 
కావయభాషలోనేరాయాలనన నియమంఉండేద్ద.  

 
పాఠాలుచెప్పు ఉపాధాయయులు, పదాయలకు అరాాలుచెబుతూ వాడుక భాష ఉపయోగించేవారు. కాని, 

విదాయరాులు పరీక్షలకుమాత్రం కావయభాషలోనే సమాధానం రాస్తవారు. ఈ వయతాయసంవలో విదాయరాులకు 
విషయపర్థజాానంతోపాట్ట భాషాపర్థజాానంకూడా అందవల్నసిననంత్ అందలేదని చెపువచుచ. గిడుగువార్థ 
భాషోదయమానికి ముంద్దఉననట్టవంటి స్థమాజిక, ఆర్థిక, స్థంసకృతిక ర్ంగాలో ో వచ్చచన మారుులు 
వివచ్చస్తత, ఈయన భాషోదయమానికి అవి ఎటో దోహదం చేస్థయో తెలుస్తంద్ద. ప్రపంచవాయపతంగా 
వస్తననట్టవంటిమారుులు, మనదేశంలో కూడా ఆర్థాక, స్థమాజిక ర్ంగాలోో అనేక మారుులు 
చోట్టచేస్కునానయి. భాషకూడా అంద్దకుమనహాయింప్ప కాద్ద. పార్థశ్రామకీకర్ణవలో అందర్థకి అనిన 
అంద్దబాట్టలోకి వచాచయి. ప్రజలకు అనినవిషయాలపట్ ో అవగాహనపెర్థగింద్ద. త్మ ఉనికి, అసితత్వం 
గుర్థంచ్చ ఆలోచ్చంచట్ం ప్రార్ంభించారు. అపుటివర్కు ఒకపదితిలో కొనస్థగిన జీవన విధానం మారుుకు 
గురంద్ద. వయకీతవయకితగాకాక వయవసాగా ఆలోచ్చంచట్ం మొదలంద్ద. త్దావరా, త్మకుజరుగుతునన 
అనాయయానిన అర్ాంచేస్కోవట్ం నాయయమైనదాని వైప్పపయనించట్ం ప్రార్ంభించారు. ఆ క్రమంలోనే, 
త్నసంసకృతిని, భాషని, వయవహారానిన కాపాడుకోవాలనన ఆలోచనమొదలంద్ద. స్తవచాచ, సమానత్వం 
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ఫ్రంచ్చవిపోవందావరాకల్నగినభావాలు మనిషినిమనిషిగా గుర్థతంచాలనన ఆలోచన మొదలంద్ద. అత్యధికుల 
ప్రయోజనమే ప్రయోజనంగా గుర్థతంచడం మొదలంద్ద. స్థమానుయనికి సంఘంలో సమనాయయం జర్థగే 
ఆలోచన ఫ్రంచ్చవిపోవం అంద్దంచ్చన గొపుఆలోచన. అలాగే ఇంగ్లషోు విదాయవిధానం భార్తీయులోో 
విపోవాత్మకమైన మారుుకు దోహదం చేసిందని చెపువచుచ. పర్థపాలన నిర్వహణ కొర్కు ఇంగ్లోషు వాళ్ళు 
దేశంలో అనేకచోట్ో రడులు పెటిట ఆంగోవిదాయవాయపితకి పూనుకునానరు. జనవయవహార్ంలోని భాషలోనే 
విదాయబోధన చేే్యడం స్లభంఅని అనుకునానరు. అంద్దకోసం వాడుకభాషను ప్రోత్సహించడం 
ప్రార్ంభించారు. కావయభాషదావరా వారుఅనుకుననద్ద నేర్వర్దని గుర్థతంచ్చ వయవహార్థక భాషనేసరనదని 
అంద్దలోనే విదాయబోధన కొనస్థగాలని ఆ మార్గంలోనే భాషాసంసకర్ణలు మొదలుపెటటరు. ఈ 
సంసకర్ణనే వయవహార్థకభాషోదయమానికి దోహదంచేసిందని చెపువచుచ. అంతేకాక 1857లో జర్థగిన 
సిపాయిల తిరుగుబాట్టదావరా భార్త్దేశంలో కొనినమౌల్నకమైన మారుులువచాచయి. కంపెనీల అధికార్ం 
బ్రిటీషువార్థ  చేతులోోకి వెళ్ుంద్ద. త్త్ఫల్నత్ంగా; విదాయర్ంగంలో విశవవిదాయలయాలదావరా విదయను 
వాయపింపజేసి ప్రజలను చైత్నయంచేయటనికి ఉపయోగించాలనన ఆలోచన మొదలంద్ద. విశాలమైనభావాలు 
అంకుర్థంచాయి. విశవవిజాానం విదాయరాులమనుస్సలను వికసింపజేసింద్ద. దేశంనలుమూలలోో విదాయరాులు 
వివిధ ప్రాంతీయ భాషలను మాటోడినపుటికీ, వివిధ ప్రాంతాలను కలపటనికి విశవవిదాయలయాలు 
తోడుడాాయి.  

 
భిననప్రాంతాలవారు పర్సుర్ం కలుస్కోవటనికి, వివిధ విషయాలను చర్థచంచుకోవటనికి 

అవకాశం ఏర్ుడింద్ద. వీర్ంతా ఏ ప్రాంతానికి సంరంధించ్చనవారన సవదేశీయులమేననన భావన వార్థకి 
కల్నగింద్ద. జాతియోదయమానికి ఇవప్పనాద్దలు వస్థయని చెపువచుచ.  వయవహార్థకభాషోదయమానికి సి. పి. 
బ్రౌన్ చేసిన స్తవకూడా గుర్థతంచదగినద్ద. ఈయన ఆంధ్రదేశంలో అనినప్రాంతాలను పర్యటించ్చ, 
ఆయాప్రాంతాలలో వాడుకభాషలో ఉననపదాలను స్తకర్థంచ్చ, నిఘంట్టవురూపంలోకి తీస్కురాగల్నగారు. 
ఆ ప్రయత్నందావరా, వాడుకభాషలోని అనేక పదాలు వెలుగులోకి వచాచయి. త్దావరా, వాడుకభాషపట్ ో
ఆసకితకలగటనికి సి. పి. బ్రౌన్ కార్ణమయాయడు. 1906వ సంవత్సర్ంలో పాఠ్శాలల త్నిఖీఅధికార్థగా 
ఏట్టస నియమతులవడంకూడా, తెలుగువయవహార్థకభాషకు ఒకకార్ణంగా చెప్పుకోవచుచ. ఈయన 
ఆంధ్రదేశంలో అనేకపాఠ్శాలలను సందర్థశంచ్చ ఆయాపాఠ్శాలలో జరుగుతునన విదాయబోధనలని 
పర్థశీల్నంచ్చ, వాడుకభాషకు కావయభాషకుఉనన తేడానిగమనించ్చ విదాయవిధానంలో వాడుకభాషకు ప్రాధానయం 
ఇవావలని భావించాడు.  
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అదేవిధంగా, తెలుగులో వయవహార్థక భాషోదయమం రావటనికి కాంపోజిషనకమటి స్తచనలు 
కూడా ప్రధానంగా చెప్పుకోవచుచ. ఈ కమటి వయవహార్థకభాషకు ఏ విధంగా అనాయయం జర్థగిందో 
పర్థశీల్నంచ్చంద్ద. శాస్త్రీయ ఆలోచన విధానంలేని ఛందస పండితుల కార్ణంగా వయవహార్థక భాషకు జర్థగిన 
అనాయయానిన ఈ కమటి చర్థచంచ్చంద్ద. 

 
  కంద్దకూర్థ వీర్పశల్నంగం సంసకర్ణోదయమ పితామహుడు. గదయతికకనగా ప్పరంద్దన 
వీర్పశల్నంగంపంతులు అత్యంత్ సంకిోషటంగాఉనన గ్రంథికభాషాధోర్ణిని కాదని త్నవచనర్చనలలో 
వయవహార్థకభాషను వాడి వయవహార్థక భాషోదయమ ప్రచారానికి చేయూత్ నిచాచడు. ఆయనరాసిన 
ప్రహసనాలలో ఆయాపాత్రలకు ఉచ్చత్మైన జనవయవహార్భాషను ఉపయోగించాడు. త్దావరా, 
వాడుకభాషకు ప్రాధానయత్ను చేకూరాచడు. ఈయనతోపాట్ట, గుర్జాడఅపాురావు వయవహార్థక 
భాషోదయమానికి బీజాలువస్థడు. ఆంధ్రదేశంలో వయవహార్థకభాషోదయమానికి ముంద్దగానే 
వాడుకభాషలో కనాయశులకం అనే నాట్కానిన రాశాడు. వాడుకభాషకు స్థహిత్యగౌర్వానిన కల్నుంచాడు. 
ఉదయమస్తఫర్థతని కల్నగించ్చన గుర్జాడఅపాురావు వయవహార్థకభాషోదయమానికి కావల్నసిన పూర్వర్ంగానిన 
సమకూర్థచనట్టవంటివారు. వయవహార్థక భాషోదాయమానికి దార్థతీసినకొనిన ముఖ్యసంఘట్నలలో కర్జన్ 
విదాయ నివద్దక ఒకటి. దేశంలోని విదాయసమసయల్నన చర్థచస్తత ఈ నివద్దక వెలువడింద్ద. ఈ నివద్దక 
దేశభాషల ప్పరోభివృద్దికి కొంత్వర్కు దోహదం చేసింద్ద. ఈ నివద్దక ప్రకార్ం పాఠ్శాలలలోని 
విదాయరాులకు వాడుకభాషలోనే వాయసర్చన చేయడానికి అవకాశం కల్నుంచ్చంద్ద. ఇలాంటి 
అనేకసంఘట్నల నేపథ్యంలో వయవహార్థక భాషాఒకఉదయమంగా స్థగింద్ద.  
 

గుర్జాడఅపాురావుమర్ణించాక(1915) గిడుగురామమూర్థత వయవహార్థక భాషోదయమానిన 
త్నుముంద్దండి నడిపాడు. త్నజీవిత్కాలానిన పణంగాపెటిట వయవహార్థకభాషకుగల ప్రాముఖ్యయనిన 
గుర్థతంచేవిధంగా, ఉదయమానిన నిర్వహించాడు. ఆయన త్నవాదానిన ప్రచార్ంచేయడంకోసం 1919 
‘తెలుగు’అనే ద్దనపత్రికను నడిపాడు. బాలకవిశర్ణయం, పండిత్భిషకుకలభాషాభేషజం వంటి ర్చనల 
దావరా పండితులు అనరడేవార్థ గ్రంథికభాషలోని లోపాల్ననవాడుక భాషప్రయోజనానిన లోకానికి 
చాటిచెపాుడు. భాషాసమాజంలోని అనినవరాగలకు ఉపయోగకర్ంగా ఉండాలనిభావించాడు. ఈయన 
నిర్వహించ్చన భాషోదయమం తెలుగుభాషావికాస్థనికి దోహదంచేసింద్ద. భాషాకఠినతావనిన కాదని, 
భాషాసర్ళంగా ఉండాలనేపదితిలో పాఠ్యప్పస్థతకాల్నన ముద్రించుకోవాలని త్నవాదానిన 
గ్రంథికవాద్దలు వయతిర్పకించ్చనదానిన లెకకచేయకుండా, వయవహార్థక భాషోదయమానిననడిపించాడు. 
వాదానిన నెగిగంచుకునానడు. పండితులంతా ఆయనవాదనలోని శాస్త్రీయత్ను గుర్థతంచారు. ఇటల్నయన్
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ఆఫ్ఈస్టటగాప్పరంద్దన భాష గ్రంథికభాష కాద్ద. అద్ద వయవహార్థక తెలుగుభాష. 
పాశాచతుయలుమెచుచకుననద్ద త్మవయవహార్థక తెలుగుభాషనేకాని, ప్పసతకాలలోరాసినదానిని చద్దవికాద్ద 
అననగిడుగు భాషాప్రసా్థనం అనిత్ర్స్థధయం. 
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 గిడుగు భాషాసేవ: మన కర్తవయం 
`Gidugu’s’ Contribution to Language: Our Responsibility  

Dr. Pammi Pavan Kumar, 
Asst. Professor, Dept. of Telugu, 

University of Hyderabad,  
Hyderabad – 500 046.  

pavankpammi@gmail.com 
  
 

0. పరిచయం    
శతాబ్దులుగా ఆయా వయవస్థలలో ఉనన అవస్థను క్రమబద్ధీకరించి, స్మాజ గమనాన్నన 

వేగవంతంచేస్తతనన స్ంస్కర్ణవాదులు అన్నన స్మాజాలలోనూ ఉనానరు.  వారి వారి అభిరుచులకు 
అనుగుణంగా ఆయా స్మాజాలను వారు ప్రభావితం చేస్తతంటారు.   కేవలం ‘ర్ణం’ కోస్మే ‘స్ంస్కర్ణ’ అన్న 
న్ననదంచేవారు కందరుంటారు. వీరివలల స్మాజంలో అవగాహన రాహితయం పెరుగుతంద. అవస్థలు 
పెరుగుతాయి. స్మకాలీనులు గురితంచలేన్న అవయవస్థ స్మాజంలో ఏర్పడుతంద.  

 
మరికందరు స్ంస్కర్ణవాదులుంటారు – వీరంచేస్తతర్ంటే- వందల, వేల స్ంతసరాలుగా స్తగుతూ 

వస్తతనన స్మాజ గమనాన్నన న్నశితంగా పరిశీలిస్తతరు. చలన సూత్రాలను జాగ్రతతగా అధ్యయనం చేస్తతరు.  ఉనన 
అవయవస్థను గాడిలో పెట్టడాన్నకి కావలసిన అవగాహనను ఏర్పరుుకంటారు.  అతయంత ప్రభావవంతమూ, 
చలన శీలమూ కలిగిన ఆచర్ణాతమక పథకాలను తయారుచేసికన్న కార్యస్తధ్నలో తాము భాగస్తామయం 
వహిస్తతరు.  స్మాజ ఉపరితల, అంతర్ంగ న్నరామణాలలో ఇటువంటి మారుపలను తెచిున మహనీయులందరో 
మనకు ఉనానరు.  తెలుగు భాషా ర్ంగంలో- ఆధున్నక కాలంలో  ఇటువంటి మారుపలకు ఆదుయడు, తొలితర్ం 
భాషాశాస్త్రవేతత శ్రీ గిడుగు వేంకట్ రామమూరితగారు.   
 
 
 

http://www.languageinindia.com/
mailto:pavankpammi@gmail.com


 

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 13:11 November 2013  

Chief Editor Dr. Pammi Pavan Kumar, Co-editor Dr. Banala Bhujanga Reddy and  

Honorary Editor Prof. S. Saratjyotsna Rani : Sri Gidugu Venkata Ramamurti’s Life and His Works 

(On the Occasion of Sri Gidugu Venkata Ramamurti’s 150th Birth Anniversary)   103 

1. ఉద్యయగంతో మొదలయిన భాషా పరిశోధ్న 
 

మెట్రికుయలేషన్  తరువాత ఉననత చదువులు స్తగించలేక కలకటరు కచేరీలో కంతకాలం ఉద్యయగం 
చేస్తరు రామమూరితగారు.  బతకుతెరువుకోస్ం వృత్తతమారి, ఉపాధ్యయయ వృత్తతలోకి ప్రవేశించే స్మయంలో- 
‘కేవలం ఐదు రూపాయలు ఎకుకవ జీతం’ - అటు రామమూరితగారి జీవితాన్నన, ఇటు తర్ తరాల తెలుగు 
చరిత్రను మలుపు త్తప్పంద.  చిత్రంగా- విజయనగర్ం స్మీపంలోన్న కోనాడ పాఠశాల ఉపాధ్యయయుడు 
కావలసిన రామమూరితగారు, పరాలకిమిడి పాఠశాల ఉపాధ్యయయులుగా చేరిపోయారు.  1880 నుంచి 
1936వర్కు, అంటే, 56స్ంవతసరాలపాటు మనయప్రంతంలోన్న స్వర్భాషా పరిశీలనతో మొదలుపెటిట, భాషా 
వయవస్తయాన్నన తెలుగుభాషకు విస్తరించారు. ఆ మధ్య కాలంలో ఉననత చదువులు స్తగించారు.      
 
2. ‘గిడుగు’: ఇతర శాస్త్రాల పరిజ్ఞానం  

ఇపుపడు వాడకాన్నకి పన్నకివచేు భాష, స్తహిత్యయతర్ వయవహార్భాషనుంచి ఏర్పడాలన్న ప్రత్తపాదంచిన 
మొట్ట మొదటి తెలుగు భాషావేతత గిడుగు వేంకట్ రామమూరిత. మాటాలడేభాష, రాసేభాషలమధ్య అంతరాన్నన 
తగిగంచేందుకు విశేషంగా కృషిచేసిన మహనీయుడు ఆయన. ఉద్యయగ ధ్రామన్నన న్నర్ారితసూత, పరాలకిమిడి 
ప్రంతంలో ఉననపపటికీ, ఆయన అటు స్వర్ భాష న్నరామణ విశేషాలను, ఇటు తెలుగు భాషా న్నరామణ 
మరామలనూ స్మంగా అధ్యయనం చేసూత వచాురు.    

 
తనకాలాన్నకి వృదీచందన నృశాస్త్రం (ఆంత్రొపాలజీ), భాషాశాస్త్రం... వంటి శాస్తాలను క్షుణణంగా 

చదువుకనానరు. ఆ కాలంలో పాలకులు లేదా విదాయధికారులుగా ఉనన జె. ఏ. యేటుస..వంటి పాశాుతయలతో 
జరిప్న చర్ులదాారా ఆయన అనేక విషయాలను అవగాహనలోకి తెచుుకనానరు.  తెలుగు ఉచాుర్ణకు, 
రాతకు మధ్య ఉనన అంతరాన్నన గురితంచి అందుకు అనుగుణమైన మారుపలను రాతలోకి తెచుుకోవలసిన 
అవస్రాన్నన తొలితొలత గురితంచివారు గిడుగువార!. తెలుగు ఉచాుర్ణలో గురితంచదగిన మారుపలను 
డేన్నయల జోనుస అనే ధ్ాన్న శాస్త్రజ్ఞుడితో చరిుంచి ఆ విశేషాలను మనకు అందంచారు.  మనం ఇవాాళ 
చరిుస్తతనన ఉచాుర్ణాతమక భాషా విశేషాలను గిడుగు నాడే గురితంచారు.   
 
3. ‘గిడుగు’: స్వర్ భాషాకృషి 

గిడుగు రామమూరితగారు స్వర్ భాషపై విశేషమైన కృషి చేశారు. స్ర్  జారిి గ్రియర్ స్న్  ఆధ్ార్యంలో 
వెలువడిన లింగిాసిటక్  స్రా ఆఫ్  ఇండియాలో స్వర్భాషనుగురించి తెలుగులో వాయస్తలు రాసి ప్రచురించారు.  
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గిడుగువారి మానుయల ఆఫ్ సొర్ లాంగ్వాజి గురించి స్తటనీల స్టరోస్తట అనే పరిశోధ్కుడు “ఖచిుతతాాన్నకి, విషయ 
విస్తృత్త, వాటి ప్రదర్శనలో న్నరిుషటతకు” ముగుీణణయాయనన్న పంగిపోయారు.  1967లో స్టరోస్తట విస్తకన్నసన్  
విశావిదాయలయాన్నకి తన ప్హెచ .డి. సిదీాంత గ్రంథాన్నన స్మరిపసూత జి.వి.రామమూరితగారి స్మృత్తకి 
అంకితమిచాుడు. ఆ స్ందర్భంలో-  “ఉపాధ్యయయుడు, మానవతావాద, ముండా భాషాశాస్త్ర శాఖలో 
అగ్రగణ్యయడు అయిన రావు స్తహెబ్  జి. వి. రామమూరితగారి స్మృత్తకి ఈ పరిశోధ్న అంకితం” అన్న 
రాస్తకనానడు. 1931-36 స్ంవతసరాల మధ్యలో గిడుగు ఇంగ్లలషు-స్వర్, స్వర్-ఇంగ్లలషు న్నఘంటువులు 
కూరాురు.  ఆపై స్వర్ భాషకు వాయకర్ణం రాశారు.  స్వర్ జనపదాలలోన్న  కథలను స్ంకలనం చేశారు. 
దేశంలోనే కాదు, విదేశాలలోనూ, ప్రపంచంలో ఎకకడైనా స్వర్ భాషపై పరిశోధ్న కనస్తగించాలనుకనే 
భాషాశాస్త్రవేతతలు రామూమరితగారి సేవలను స్మరించకుండా ముందుకుపోలేనంతటి పరిశోధ్న చేశారు.     
 
4. గిడుగు: చరిత్ర పరిశోధ్న 

గిడుగువారి స్తమాజిక స్పృహ, చరిత్ర పరిజాునం తకుకవద కాదు. ఆయన చరిత్రకారులకు 
మార్గదర్శనం చేయగల పరిశోధ్న చేశారు.  పరాలకిమిడి, బర్ంపుర్ం మొదలైన ప్రంతాలను ఒరిస్తస రాష్ట్రంలో 
కలపడాన్నకి అపపటి ప్రభుతాం చేసిన ప్రయతానలను చారిత్రక ఆధ్యరాలను చూపుతూ ఆ ప్రయతానలను 
ఎదుర్కకనానరు. క్రీ.శ. 8-12శతాబ్దుల మధ్య కళంగరాజాయన్నకి ముఖలింగం రాజధ్యన్నగా ఉండేదన్న మొదట్ 
చప్పనద గిడుగువార!.  పరాలకిమిడికి దగగరోలన్న ముఖలింగ్వశారాలయం, ఆ ప్రంత ప్రముఖయత, అకకడి 
శాస్నాలు...  మొదలైన విశేషాలను చరిత్ర పరిశోధ్కులకు మొట్టమొదట్ అందంచినద్ధ గిడుగువార!.  
విన్సంట సిమత్  తన భార్తదేశ చరిత్రలో ఈ వివరాలను ఉపయోగించుకనన తరువాత ఈ విషయం మన 
పరిశోధ్కుల దృషిటన్న ఆకరిషంచింద. నాటి స్తమాజిక ఉదయమాన్నకి ఆధ్యర్భూతమైన న్నజాలన్న్ననటినో చరిత్ర 
స్తయంతో వెలుగులోకి తెచాురు. ఈ రండు ప్రంతాలనూ కలుపుకన్న1936లో ‘ఒరిస్తస’ రాష్ట్రంగా 
అవతరించడం వేర విషయం. - అపపటి రాజకీయ చమతాకర్ం! – ఇపుపడు మనమంతా ద్ధన్నన బాగా అర్థం 
చేసికోగలం - .  
 
5. గిడుగువారి భాషా(శాస్తా)వగాహన 

భాషాధ్యయనంలో అవశయంగా గురుతంచుకోవలసిన అనేక విషయాలను గిడుగు తన వాయస్తలలో, 
పరిశోధ్నలలో, ప్రస్ంగాలలో పేర్కకనానరు.  వీటిలో చాలావర్కు మనకు నేడు గ్రంథరూపంలో అందుబాటులో 
ఉనానయి. - భాష పందే పరిణామాలను శాస్త్రీయమైన అవగాహనతో గురితంచాలి తపప, న్నరుశిత 
వాయకర్ణాలు(prescriptive grammars) సూచించిన భాషను, పూర్ా కవులు వాడిన భాషను శాస్నాలుగా 
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భ్రమించకూడదన్న అనేక స్ందరాభలలో స్పషటపరిచారు. కతతపాతల మేలుకలయికగా ఏర్పడిన భాషా వికాస్తన్నన 
స్ంప్రదాయ స్తహితయంనుంచే ఉదాహర్ణపూర్ాకంగా చూప్ంచారు.  పూర్ా వాయకర్ణాలరీతాయ, అస్తధువులైన 
తరువాత్త కాలపు కవుల ర్చనలలోంచి ఉదాహర్ణలను చూపుతూ బాలకవిశర్ణయం అనే గ్రంథాన్నన ర్చించారు.  

 
 గిడుగువారి భాషా చర్ులు, విస్తగూ-విరామంలేన్న వారి అధ్యయన తతపర్తను గురితంచడాన్నకి, 

మనలాంటివాళళందర్ం సూూరిత పందడాన్నకి ఒక స్ంఘట్నను మీ ముందు ఉంచాలనుకంటునానను.        
ఈ స్ంఘట్న- ‘గిడుగు రామమూరిత పంతలుగారు-నా అనుభవాలు’ అంటూ శ్రీన్నవాస్ శిరోమణిగారు 
చప్పనద. ఒకరోజ్ఞ గిడుగు వేంకట్రామమూరితగారు, శ్రీన్నవాస్ శిరోమణిగారు రైలులో ప్రయాణం చేస్తతనానర్ట్. 
అపుపడు- “... పంతలవారు ఏద్య ప్రబంధ్ము తీస్తకన్న పచు పెన్నసలుతో గురుతలు పెడుతనానరు.  నేను ఆ 
రైలు పెట్టటలో ఒక మూల కూర్కున్న ఆయనకు కనబడకుండా సిగరటుట కాలుుకంటునానను.  ఇంతలో ననున 
ప్లిునారు.  ఏమిరా భగవంతడా, ఏద్య వాయకర్ణ సూత్రముతోనో, ఏద్య శబుము, ఏద్య మారిపోయింద అనో 
చప్ప విసిగిస్తతరు కాబోలు ననుకంటూ సిగరటుట పార్వేసి ఆయన దగగర్కు పోవలననుకనానను.  ననున చూచి 
చిరునవుాతో ‘ఎబ్బే! సిగరటుట మాత్రము పార్వేయకండి, ఒకక శబు రూపము మాత్రమే ఎలా మారింద్య 
చబ్దతాను’ అనానరు . . . . ” – ఇలా ఉండేవి గిడుగువారి భాషా చర్ులు.  ఏ అవస్థలో ఉనానం అననద 
ఆయనకు అప్రస్తతతం. భాషా వయవస్థను గాడిలో పెట్టడాన్నకి ఎన్ననర్కాలుగా శ్రమించవచ్చు- అంత శ్రమనూ 
వేంకట్ రామమూరితగారు చేశారు.  మనమూ, తరువాత్తవారూ చేయడాన్నకి తగిన ప్రేర్ణను అందంచారు.      
 
6. ‘గిడుగు’ పందన గౌర్వాలు, పుర్స్తకరాలు 

గిడుగువారి అస్తమానయమైన భాషాసేవకు గౌర్వపుర్స్సర్ంగా అపపటి ప్రభుతాం రావు స్తహెబ్ , 
కైజర్ -ఇ-హింద్  వంటి బిరుదులతో స్మామన్నంచింద. - న్నజాన్నకి, ఇవనీన ఒక ఎతత. తెలుగు, స్వర్ వయవహార్ 
ప్రంతాలలోన్న ప్రజల గుండెలోల ఆయన ఏర్పరుుకనన శాశాతమైన స్తథనం ఒక ఎతత.  
 
7. ‘గిడుగు’ కోరిక- మన కర్తవయం  

ఇపుపడు వాడకాన్నకి పన్నకివచేు భాష, స్తహిత్యయతర్ వయవహార్భాషనుంచి ఏర్పడాలన్న ప్రత్తపాదంచిన 
మొట్ట మొదటి తెలుగు భాషావేతత గిడుగు వేంకట్ రామమూరిత.  పాఠయపుస్తకాల తయారీకి కందుకూరి 
వీరశలింగం ప్రత్తపాదంచిన స్తలభగ్రంథికాన్నన త్తర్స్కరించారు.  
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నేడు, గిడుగు మన మధ్య లేరు. కానీ, వార్ందంచిన సూూరిత ఉంద. ప్రత్త తెలుగు వయవహరాత 
పూనుకంటేగాన్న  తర్గనంత పన్న ఉంద.  తెలుగుభాషకు ఉనన వేల స్ంవతసరాల చరిత్ర, వేలస్ంఖయలో 
వెలువడడ ర్చనలు...మొదలైన ఆధ్యరాలతో ర్చనా వైవిధ్యయన్నన, కాలక్రమానుగుణమైన భాషా ప్రయోగ వికాస్తన్నన 
పరిశోధ్కులు ఇపపటికే కంత న్నరూప్ంచారు.  వెలువడిన తెలుగు ర్చనలు, వాటి స్ారూప, స్ాభావాలను 
గూరిు చేసిన విశేషచర్ు మనకు అందుబాటులో ఉంద.  స్ంప్రదాయ ర్చనల గుణగణ వివేచనం ఒకవైపు 
జరుగుతండగా, కాలక్రమంలో ఆ స్మాచార్ న్నధులకు మరంతో స్మాచార్ం చేరుతూ వస్తంద. ఇద 
కావాయలు, శాస్త్ర గ్రంథాలు.... తదతర్ ర్చనల రూపంలో ఉంద. ఇదంతా తెలుగువారి, తెలుగుభాషా 
స్మాజంయొకక స్తంస్కృత్తక వార్స్తాం. తెలుగువారి సొతత.   

 
వయకితగతంగానూ, వయవస్తథపర్ంగానూ తెలుగు భాషాభివృదీకి ఎంతో ప్రయతనం జరిగిందననద 

న్నరిావాదాంశం. అయిత్య, ఇకకడ గురితంచవలసిన ప్రధ్యన విషయం, భాషావస్రాలు నానాటికీ 
పెరుగుతండడం. స్మాజాల వృదీ, భాషల వృదీపై ఆధ్యర్పడి ఉంటుందననద చారిత్రక స్తయం.  స్మాజాలు 
పెదువికావడం, భాషలో పదస్ంపద పెర్గడం అనన ప్రధ్యన కార్ణాలు రంటినీ జాగ్రతతగా 
గమన్నంచవలసిఉంద. 

 
భాషాభివృదీకి ఒక న్నరిుషటమైన ప్రణాళక ఉండడం అననద ప్రత్త భాషా స్మాజాన్నకి ఒక తపపన్నస్రి 

అవస్ర్ం.  ఏ భాషా స్మాజంలోనైనా- వివిధ్ కాలాలలో వెలువడిన  కావాయలు, గ్రంథాలు, వివిధ్యంశాలపై 
వెలువరించిన ర్చనలు.... మొదలైనవి ఆ భాషాభివృదీ, వికాస్తలను సూచించే గ్లటురాళ్ళళగా న్నలుస్తతయి.  
అయిత్య; నానాటికీ పెరుగుతూపోయే స్మాజ భాషావస్రాలను దృషిటలో ఉంచుకన్న వీటిన్న పునరూమలాయంకనం 
చేయడం భాషాభివృదీ ప్రణాళకలో ఒక కీలకమైన అంశం.  ఈ అవస్ర్ం గడచిన కాలంతో పోలిుత్య ఇపుపడు 
చాలాఎకుకవ అన్న మనం త్యలికగా గురితంచగలం. అతయంత కీలకమూ, ప్రభావవంతమూ అయిన ఈ 
అవస్రాలన్ననటినీ తీర్ుడంలో మానవవనరులకు నేటి స్తంకేత్తక వనరుల అనువర్తనలను జోడించుకనే పన్నన్న 
మనం వేగిర్పర్చుకోవలసి ఉంద. అపుపడే ఆ భాషా, ఆ స్మాజమూ స్మంగా వృదీ స్తధించగలుగుతాయి. 
గిడుగు వంటివారు మనకిచిున స్తహితయ, భాషా వార్స్తాాలను తరువాత్త తరాలకు అందంచడంలో మనం 
అంటుకట్టదగిన మర్కక కీలకమైన శాఖగా స్ంగణక అనువర్తనలను మనం అనుస్ంధించుకోవాలి.     

 
8. సిద్ధంతంచ ణలరధలయ సం ంంంం ం 
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ఒక శుదీ విజాున శాస్తాన్నన (pure science) అనయభాషలో చదువుకనన విదాయరిథ తన మాతృభాషలో                          
ఆ విషయాలను బాగా న్నవేదంచగలుగుతంటే ఆ స్మాజంలోన్నవారి మాతృభాష బాగా అభివృదీ చందనటుట 
లకక.  ఏ శాస్త్రమైనా, అద ఏ భాషలో నేరుుకననదైనా, తన భాషలో ఒక వయకిత ఆవిషకరించగలగాలి.  న్నజాన్నకి, 
జాునాభివృదీ జరిగిన స్మాజంలో మాటాలడే భాషా, దాన్నన్న వయకతంచేసే భాషా ఒకకటే అయినపుడు ఆ స్మాచార్ 
న్నవేదనలో స్పషటత ఉంటుంద.  ఇటువంటి స్పషటతను అనువదంచుకనన స్ందరాభలలో  కూడా మనం 
స్ంభావించగలిగినపుడే మన భాషలు అభివృదీ చందనటుట లకక.  కానీ, మన న్నతయ వయవహార్ంలో 
జరుగుతననదేమంటే, మన స్మాజాన్నకి  కతతదైన భావాన్నన, కతత పదజాలంతో ఎదుటివారికి న్నవేదంచేందుకు 
ప్రయత్తనస్తతనానం. ఇటువంటి స్ందరాభలలో విన్నప్ంచే, కన్నప్ంచే మిశ్రభాష ఎవరికీ మాతృభాష కాదు. 
ఆశుర్యకర్ంగా- మన దైనందన వయవహారాలనీన ఈ మిశ్రభాషతోనే ముడిపడి ఉంటునానయి. ఇటువంటి 
భాషణందాారా - వయవహర్త చప్పనద విన్న శ్రోత అర్థం చేస్తకననద్ధ లేదా చదవి అర్థం చేస్తకననద  ఏమిటి? ఈ 
రంటి మధ్య ఎటువంటి అర్థస్ంబంధ్ం ఉంద? అననద పరిశోధించి చూసేత మన భాషా వయవహార్ స్తమర్థయం, 
మన స్మాజాల భాషావయవహారాన్నకి స్ంబంధించిన తీరుతెనునలు తెలుస్తతయి.  దుర్దృషటవశాతూత, ఇటువంటి 
పరిశోధ్నలు ఇకకడ జరిగిన దాఖలాలు తకుకవ.   
 
9. ప్రపంచీకర్ణ యుగాన్నకి అనుగుణంగా తెలుగును చూడడం ఎలా? 

ప్రస్తతత ప్రపంచీకర్ణ యుగంలో తెలుగు బోధ్న, పరిశోధ్న, అభివృదుులను స్మగ్రతా దృషిట 
కోణంనుంచి చూడాలిస ఉంద.  తెలుగు బోధ్న అనన అంశాన్నన కేవలం తెలుగు స్తహితయ, భాషా బోధ్న అనన 
స్ంకుచిత అర్థంలో గ్రహించడంవలల అనరాథలే ఎకుకవ.  తెలుగు వయవహార్ ప్రంతంలో వివిధ్ శాస్తలా అభివృదీ 
జర్గడాన్నకి అతయంత ఆవశయకమైన స్మగ్ర భాషాభివృదీ వ్యయహాలవైపు మన పరిశోధ్నలదారి మళళంచవలసిన 
అవస్ర్ం ఉంద.  ఈ మౌలికసూత్రాన్నన దృషిటలో ఉంచుకోకుండా జరిపే పరిశోధ్నలు, ఆచర్ణకు 
అలవికాన్నవిగా మిగిలిపోతాయి. 2013 మారిు చివరినాటికి తెలుగు భాష, స్తహితాయలలో 
విశావిదాయలయాలలో వెలువడిన పరిశోధ్న, సిదీాంత గ్రంథాల స్ంఖయ 5225. ఇవనీన మన రాష్ట్రంలోనూ, 
దేశవాయపతంగా ఉనన వివిధ్ విశావిదాయలయాల తెలుగుశాఖలలోనూ, తలనాతమక అధ్యయన శాఖలలోనూ 
ఎంఫిల, ప్హెచ .డి. పటాటలు పందన గ్రంథాలు.  వీటిలో చరిుంచిన అంశాలలో ఎన్నన ఆచర్ణకు పన్నకివచేువో 
లకికంచడం మొదలు పెట్టడం స్తహస్మే అవుతంద.  తీరాథన్నకి తీర్థం, ప్రస్తదాన్నకి ప్రస్తదం... చందంగా 
వెలువడుతనన ఇటువంటి పరిశోధ్నల విలువల మదంపుకు పునఃశోధ్న మొదలు పెట్టవలసిందే!  
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మిశ్ర భాషలో భావావిషకర్ణ, భావ గ్రహణం చాలా కషటం.  కాబటిట వయవహర్తలు తమ మొదటి భాషను 
న్నర్ంతర్ం నవీకరించుకంటుండాలి.  ఇందుకు వయవహర్తలకు కావలసిన పరిజాునాన్నన స్మీకృత భాషా 
వయవస్థలు అందంచగలగాలి.  ఇటువంటి స్ంస్కర్ణలు మొదట్ విదాయర్ంగం నుంచి ఆర్ంభమవాాలి.  
ప్రస్తతతం అమలులో ఉనన వివిధ్ స్తథయుల తెలుగు వాచకాలను గమన్నంచండి.  అనేక శాస్తాలకు 
స్ంబంధించిన అంశాలు పాఠాలరూపంలో కన్నప్స్తతయి.  ఆయా శాస్తాల బోధ్నలో భాగం చేయదగగ 
పాఠాలనోన తెలుగు వాచకాలలో దర్శనమిస్తతయి.  మాతృభాషలో ఆయా విషయాలను నేరిపంచాలనే ఆశయం 
మంచిదే కాన్న, ఇలా అమలు చేయడాన్నకి కావలసిన భాషావనరుల అభివృదీకి తగిన కారాయచర్ణ 
రూపందంచుకోకపోడం మాత్రం స్రికాదు. అందువలల, ఒక స్తథయివర్కూ, విధిగా, అన్నన విషయాలనూ 
వారివారి మొదటి భాషలలోనే నేర్పగలిగ్వ విధ్ంగా ఆయా వయవస్థలు తక్షణం నవీకరింపబడాలి.  ఇందుకు- 
స్తథయులకు అనుగుణంగా  విషయాలను అనుస్రించి పదపటిటకలు, న్నఘంటు వనరులు...తదతరాలను 
తయారుచేయడం అననద ఒక న్నర్ంతర్ కార్యక్రమంగా స్తగాలి.  

 
ప్రస్తతతం ఉనన స్తంకేత్తక వనరులు, గ్రంథ వనరులు... మొదలైన అనేక కార్ణాలవలల మన భాషా 

వయవస్థను పటిషట పర్చుకోడాన్నకి ఇద మంచి తరుణంగా తెలుగువార్ంతా భావించాలి.  ఈ 
ఫలితాలనుస్తధించగలిగ్వ ఏకైక లక్షయంతో పన్నచేసే స్మీకృత భాషాభివృదీ వయవస్థ నేటి అవస్ర్ం.  దైనందన 
జీవితాన్నన ప్రభావితం చేసే స్ర్ా వయవస్థలలోనూ  భాష అవస్ర్ం ఉండితీరుతంద. స్ర్ా విషయాలనూ 
మోస్తకువచేుద భాషే.  మౌఖిక, లిఖిత రూపాలలో భాష అందంచగలిగ్వ ప్రయోజనాలను బాగా 
విన్నయోగించుకోడాన్నకి తగిన అవస్రాలన్ననటినీ ఒకకచ్చటే తీర్ుగలిగ్వ వెస్తలుబాటు ఇపపటికిపుపడు మనకు 
లేదు.  కానీ, ఏ కదు ర్ంగాలతోనో ఈ పన్నన్న ప్రర్ంభించవచుు. ఆపై అన్ననటినీ కలుపుతూ ఒక స్మగ్ర భాషా 
వయవస్థను ఏర్పరుుకోవచుు. భాషా వయవస్థలో మనం ఏర్పరుుకనే  స్మగ్ర వయవస్థలు రాజకీయ, స్తమాజిక 
ర్ంగాలలోన్న కేంద్రీకృత వయవస్థ లక్షణాలను కలిగిఉండవు.  భాషా స్మాజంలోన్న ప్రత్త వయవహర్త 
భాషావస్రాలను తీర్ుగలిగ్వ వనరులతో స్ర్ాం స్మగ్రమైన భాషా వయవస్థలు పన్నచేస్తతయి.  ఇటువంటి స్మగ్ర, 
కేంద్రీకృత వయవస్థలు, స్మగ్ర భాషాభివృదీసూచులు లేన్న స్మాజాలు, దేశాలు ఎపుపడూ వెనుకబడే ఉంటాయి.   
 
10. భాషా ప్రయోగంపై పరిశో నలు జరగాలి 

మన ఘన వార్స్తాాన్నన భవిషయతతరాలకు అందంచడాన్నకి వాహికగా మన భాషా వయవహార్ం 
స్ంస్కరింపబడాలి. ఈ  కృషిన్న విదాయర్ంగంతో ప్రర్ంభించి, పాలనార్ంగం, మాధ్యమర్ంగాలకు 
విస్తరించాలి. ఈ ర్ంగాలకు స్ంబంధించిన భాష వాడుక, భాషావనరుల వృదీ ఏ స్తథయిలో ఉనానయి? వాటి 
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గమనమెటుపోతననద? అనన విషయాలను న్నర్ంతరాయంగా  పరిశీలించగలిగ్వ ఏరాపట్లను తక్షణం 
మొదలుపెటాటలి. అంతరిాభజనకు అమితంగా అవకాశం ఉనన పై ర్ంగాలకుతోడు,  అంతరాితీయ 
కోణంనుంచి భాషాయోజనలో మారుపలు చేస్తకోవలసిన ఆవశయకత ఉంద.  
 

ప్రపంచ వాయపతంగా విదాయర్ంగంలో మారుపలకు ఉదేుశించిన ‘ప్రపంచీకర్ణ’ అనన అభివృదీ సూత్రం 
ఆరిథక ర్ంగాలను ప్రభావితం చేసే అంశంగా ఎదగి, ప్రపంచ ముఖ చిత్రాన్నన మారిువేయడమననద 
ఆశుర్యకర్మైన న్నజం. ఆదాన, ప్రదానాలకు భాషా శాస్త్రవేతతలు ఇచిున కార్ణాలను అధిగమించి భాషల 
వాడుకలో మారుపలు కలుగుతండడం ఇకకడ గమన్నంచవలసిన విషయం.  ఆవశయకతాపూర్ణం అనన ఒకక 
లక్షణాన్నన వరితంపజేస్తకన్న విదాయర్ంగం మొతతంలో అనేక మారుపలు వస్తతనానయి.  ఫలితంగా- ప్రపంచంలోన్న 
ప్రజార్ంజక భాషే (popular language) బోధ్నాభాషగా సిథర్పడుతోంద.  భాషా జాునాన్నన అందంచే 
బోధ్నాంశాలు, స్తంఘిక శాస్తాల జాునాన్నన అందంచే బోధ్నాంశాలు, విజాున/స్తంకేత్తక శాస్తాల 
జాునాన్ననఅందంచే బోధ్నాంశాలు... అన్ననటా ఈ ప్రజార్ంజక భాషే వేళ్ళళనుకంటుననద.  

ప్రజార్ంజక భాష (popular language) విషయంలో గురితంచవలసిన విషయం ఏమంటే- 
స్జాతీయ భాషా కుటుంబంలోన్న భాషల మధ్య ‘విన్నమయం’ చదరిపోవడం.  పరుగు భాషలతో స్ంగమం 
ఎకుకవ కావడం. స్థల, కాల ఆవధులను అధిగమించి తయార్వుతనన ఈ ప్రజార్ంజక భాషదాారా 
వయకతమవుతనన స్మిమశ్ర భాషా లక్షణాలను భాషా శాస్త్ర దృకపథంతో అధ్యయనం చేయవలసిన అవస్ర్ం ఉంద.  
ఆయా భాషలలో కలుగుతనన ఈ మారుపలను అధ్యయనంచేసి, వాటి వాడకంలో వస్తతనన నూతన పదీతలను 
క్రమబదీం చేయగలిగ్వ వయవస్థలను ఏరాపటు చేస్తకోకపోత్య, భవిషయతతలో - భాషా కుటుంబ విభజన 
సూత్రాలను పునస్సమీక్షంచుకోవలసిన అవస్ర్ం కలగవచుు.  స్మాజ ఉపరితల న్నరామణంలోనూ, అంతర్ంగ 
న్నరామణంలోనూ భాషలకు ఉనన ఇటువంటి ఘన్నషఠమైన స్ంబంధ్యన్నన,  ఈ నేపథాయల నుంచి చరిుంచి, అభివృదీ 
యోజనను మనం రూపందంచుకోవలసి ఉంద.  స్మాజంలోన్న స్భుయల భాషావస్రాలను, భాషా 
ప్రయోగంలోన్న మారుపలను న్నర్ంతర్ం పరిశోధించడందాారా ఇటువంటి ప్రజార్ంజక భాషలో మారుపలు 
చేసికన్న ప్రజామోద భాషను న్నరిమంచుకోవచుు. ఇటువంటి సూూరితన్న స్మృదీగా మనకు కలిగించిన వారిలో 
గిడుగు మొదటి వరుస్లో న్నలుస్తతరు.           

సూూరిత పందడం అంటే అర్థం, అటువంటి సూూరితన్న ఇవాగల పన్నన్న ఆర్ంభించడం. దాన్నన్న 
కనస్తగించడం. తరువాత్త తరాలకు ఆ ఫలాలను అందంచే మహతాకరాయన్నన తలకెతతకోడం. ఇందుకు 
విషయంపై స్రైన అవగాహన అవస్ర్ం. దాన్నకి శాస్త్రీయమైన బలంకూడా తోడైత్య తెలుగువారికి స్తధ్యం 
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కాన్నదేమీలేదు. గిడుగు 150వ జయంత్త స్ందర్భంలో తెలుగువార్ందర్ం భాషాభివృదీకి పునర్ంకితమవుతూ 
ప్రత్తన పూనుదాం!  

గిడుగు తన చివరి పాత్రికేయ స్మావేశంలో “... నా శ్రమ వృథా కాలేదు. మొట్టమొదట్ 
నలుగుర్యిదుగురు మాత్రమే ఆమోదంచినా, నా వాదము వేలకలద విదాయధికులు, విదాయరుథలు, కవులు, 
ర్చయితలు ఆమోదంచారు.  ఏవో ఒకటి రండు తపప తకికన పత్రికలనీన తమ స్ంపాదకీయ వాయస్ములూ, 
తకికన వాయస్ములూ వాయవహారిక భాషలోనే ప్రకటిస్తతననవి.  ఇంతవర్కు నేను కృతారుథడను.  ... 
యూన్నవరిశటీలునూన, ప్రభుతా విదాయశాఖవారునూన మాత్రం ఇంకా అనుగ్రహించలేదు” – అంటూ సెలవు 
తీస్తకనానరు. ఈ సూూరితన్న మనం కనస్తగించాలి.  అపుపడే- ఈ చదువులకు, ఇటువంటి స్దస్తసలకు 
స్తర్థకత.  
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