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16-03-2013 ఆ౦ధ్ర ప్రభ దినప్త్రరక స౦పాదకీయ౦ పజేీలో ప్రచురితమ ైన వ్ాాస౦ 

అ౦దరూ ప్లికే భాషకే అ౦దల౦ 

డా. జి వి ప్ూరణచ౦దు 
  “కొఠార ీకమిషన్ వారు మాతృ భాషలోనే ప్రభుతవ౦ నడపాలి అనే ప్రయతన౦ చేయమననప్పుడు మన రాష్ర౦ చాలా 

ము౦దడుగు వేసి౦ది. కానీ, నాకు నచ్చలేదు. మన౦ చేసిన ప్ని చాలా తకుువగా అగప్డడది. ఎ౦దుకు మన౦ గట్ట్గా ప్ని చేయట్౦ 

లేదా అనుకొనానను” అని తొలి అధికారభాష స౦ఘ౦ అధ్యక్షులు వావిలాల గోపాల కృషణయయ 1974 ఆగషట్ , 6న తెలుగు అకాడెమీ 

ఆరవ వారషికోతసవ స౦దరభ౦గా చేసిన ప్రస౦గ౦లో అనానరు. (తెలుగు వాయస మ౦డలి, కృ.జి.ర.స౦ ప్రచ్ురణ). 

 తెలుగు అకాడెమీ డిగీ ీస్ాా యి వరకూ ప్రచ్ురష౦చిన పాఠ్య ప్పసతకాలోో ని భాష గురష౦చి అస౦తృప్ిత  ప్రకట్టసతత నే కొ౦త ఆశా 
భావానిన కూడా ఆయన వెలిబుచాచరు. “ఇప్పుడు మనమెననన ప్పసతకాలు వేశా౦. వాట్టలో మన౦ చెప్ిు౦ది ఏమ౦త ఎకుువ లేదు. 
వాట్టలోని భాష గురష౦చిన చ్రచ వచిచనప్పుడలాో  ఆ భాష మారాచల౦డీ అ౦ట్ునానరు. మారుస్ాత మనాన౦. భాష మారచక తప్ుదు. 
అవరోధ్౦ లేకు౦డా ము౦దుకు స్ాగే గ౦గా సరవ౦తిలోని రాళ్ళనీన గు౦డర౦గా అ౦ద౦గా వప౦డాల౦ట్ే వె౦ట్నే కావప. ఆ ప్రవాహానిన 

కొ౦త దతర౦ పో నిసతత  అవే అరషగష అరషగష సురూప్౦లోకి వస్ాత యి.” అని! తెలుగు అకాడెమీ తెలుగులో పాఠ్య ప్పసతకాలు తెచిచ నలబ ై 
యేిళ్ళళ  దాట్టపో యి౦ది. అవి అరషగష అరషగష తెలుగు వజ్రర లు వస్ాత యని వావిలాల వారు ప్ెట్ు్ కునన నమమక౦ వముమ అయియ౦ది. 
ఒకిు౦త కూడా అవి అరగక పో గా, జ్న౦లో తెలుగు అ౦ట్ేనే అయిష్త ప్రబలి౦ది.  

శ్ర ీవావిలాల తన ప్రస౦గ౦లో “కోరు్ భాష” గురష౦చి ప్రస్ాత విసతత , “కిమీినల్ పరర సీజ్రు కోడు కొతతది వచిచ౦ది మీకు తెలుసు. 
అ౦దులో హి౦దీ వాళ్ళళ ఎవవరషకీ చెప్ుకు౦డా ఓ ప్ెదద  మారుు తెచాచరు. ఇదివరకు కోరు్ లలో ఇ౦గీోషట కాక కోరు్ భాష అను౦డేద.ి 

ఇప్పుడ౦ే చేశారూ? ఇ౦గీోషట అన ేమాట్ ఎతేత శారు. కోరు్  భాష అనానరు. అ౦ట్ే ఎవరషకి సవత౦తరత ఇచాచరు? ఒకుకు రాష్టా్ ర నికి 
స్ావత౦తరయ మిచాచరు. మరేమైెనా ఇ౦గీోషట మాతర౦ లేదు. ఇ౦గీోషటను ఎప్పుడెైత ేతీసతశారో ఉతతర రాష్టా్ ర లూ, మహారాష్రమూ హ౦ిద ీఅని 

రాసతశారు...” అని వివరషసతత , దక్షిణాది రాష్టా్ ర ల కోరు్ లలో మన భాషలను వయవహరష౦ప్ చేసుకోవట్ానికి మనకుమనమే అడడ౦కులు 
సృష్ి్౦చ్ుకునానమని, హి౦దీ వాళ్ళతో సమాన౦గా “తెలుగు కోరు్ భాష” తెచ్ుచకోలేక పోయామనీ అనానరు.  

“మాతృభాషలో స్ామానయ జ్న౦ మాట్ాో డుకొనే ప్దాలనీన పో గు చేసి-కనీస౦ ట్వ౦ట్ీయత్ సె౦చ్ుర ీఇ౦గీోషట డిక్షనరీ మాదిరష 
కావాల౦ట్ునానను. అట్ువ౦ట్టది ఇవావళ్ ఉ౦దా? అని అడుగుతటనానను...” అని ఆవేశ౦గా ప్రశ్నన౦చారు. నలబ ైయిేళ్ళ తరావత 

ఈరోజున వావిలాల వారు బరతికు౦ట్ే మళ్ళళ అదే ప్రశన అడగవలసి వచిచన౦దుకు ఆవేదన చె౦దేవారు. తెలుగులో పాలన జ్రగట్౦ 

లేదని  భాష్టాభిమానులు వావిలాల వారషలాగాన ేబాధ్ ప్డుతటనానరు. కానీ, అ౦దుకు కావలసిన ప్రషభాషను అ౦ది౦చ్ ట్ానికి మన 

విశవిదాయలయాలు గానీ, తెలుగు అకాడెమీ గానీ, స్ా౦సుృతిక శాఖ గానీ, అధ్యక్షుడు ఉననప్పుడు మాతరమే ప్నిచేసత అధికార భాష్టా 
స౦ఘ౦ గానీ, అరకొరగా తప్ు ఏదీ ఇనేనళ్ళో గా ప్రషప్ూరణ కృష్ి చెయయలేదు. భాష లేకు౦డా నాయయమూ, చ్ట్్మూ, ధ్రమమూ లేవప. 
పాట్ట౦చే వాడి భాషలోనే వాట్టని రాయాలనేది అ౦తరాా తీయ సతతరమే!  

అధికార భాష్టా స౦ఘ౦ కొతత  అధ్యక్షుని కృష్ి, రాష్ర ముఖయమ౦తిర  చొరవ, హ ైకోరు్  ప్రథాన నాయయమూరషత, ఇతర నాయయమూరుత ల 

స్ానుకూల సు౦దనలు మళ్ళళ కొతత  ఆశలు కలిగషసుత నానయి. కానీ, ‘తెలుగులో పాలన’కు కావలిసన ప్రషభాష సిదధ౦గా లేక పో వట్౦ 

నిరాశ కలిగషసో్త ౦ది. కనీస౦ సతప్రష౦ట్ె౦డె౦ట్ును తెలుగులో ఎలా ప్ిలవాలో తెలియని సిాతి.  
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భాష లేకు౦డా నాయయమూ, చ్ట్్మూ, ధ్రమమూ లేవప. పాట్ట౦చే వాడి భాషలోనే వాట్టని రాయాలనేది అ౦తరాా తీయ సతతరమే! 

1987 మారషచ 24న జ్ష్ి్స్ కె కె నర౦ేదరన్ కమిట్ీ మళ్యాల భాషను కేరళ్ కోరు్  భాషగా గురషత౦చాలని ప్రతిపాది౦చి౦ది. కేరళ్ హ ైకోరు్  
ప్ూరషత ధ్రామసన౦ దానిన ఆమోది౦చి 1988లోనే ప్రభుతవ అనుమతి కోస౦ ప్౦ప్ి౦చారు. ఈ నాట్టవరకూ ప్రభుతవ ప్ర౦గా ఎలా౦ట్ట 
నిరణయమూ రాలేదని 2012 సెప్ె్౦బరు, 27న కేరళ్ హ ైకోరు్  ప్రకట్ట౦చి౦ది (ది హి౦దత, 29 మే, 2006). చెనెైన, కలకతాత  హ ైకోరు్  
నాయయవాదులు మాతృభాష కోస౦ ఉదయమి౦చినప్పుడు రాజ్రయ౦గ నియమాలు అడుడ గా ఉనన వెైనానిన తీరుులోో  నాయయమూరుత లు 
సుష్౦ చేయట్౦ జ్రషగష౦ది.(బార్ & బ ౦చి నతయస్ నెట్‘వర్ు, జూన్ 24, 2010). 

యునెసో్ ు అ౦తరాా తీయ మాతృ భాష్టా దిననతసవానిన ప్రకట్ట౦చి, భాషల రోదసిలో ప్రతి ప్దమూ ఒక మెరషసత నక్షతరమేననే 
నినాద౦ ఇచిచన తరువాత, ఈ 13ఏళ్ళలో అ౦తరాా తీయ మాతృభాషల ప్రషరక్షణోదయమ౦ ఊప్౦దుకొ౦ది. ఒక భాషని, దాని ప్ద 

స౦ప్దని తకుువ చేసతత  భాష్టా వివక్షగా ప్రషగణ౦ిచాలని, మాతృభాషని పరా థమికహకుుగా ప్రకట్ట౦చాలనీ, ప్రతి భాషలో స్ామానుయడి 
కోస౦ ప్రషభాష కావాలనీ గట్ట్గా కోరుతటనానరు. సమాచారానిన, ప్రషఙ్ఞా నానిన ప్రషభాష సతతీరకరషసుత ౦ది. తలోి భాషలో ప్రషభాష 

ప్రచార౦లో ఉననప్పుడు సమాచార నెైప్పణయ౦ (communication skill) ప్ెరుగుతట౦ది. మానవ స౦బ౦ధాలు బలప్డతాయి. వయవహార 

నాణయత ప్ెరుగుతట౦ది. అ౦దుక,ే యూరోప్ియన్ అకాడెమీ మాతృభాషలలో Post Graduation diploma courses in Terminology  

నడుప్పతటనానరు. ట్ెర౦ట్  ోపరా ౦త౦లో (ఇట్లీ)ఉ౦డే జ్ెరమనీ మైెనారషట్ీ “మొచెనీ” భాషలో ప్రషభాష కోస౦ 2008 ను౦చి ప్రతి ఏడాద ీ

రె౦డురోజుల పారషభాష్ిక శ్నక్షణా శ్నబిరాలు నిరవహిసుత నానరు. సమాచార నెైప్పణాయనిన ప్ె౦చ్ట్ానికి ఇవి చాలా అవసర౦. ఉననత విదయలో 
తెలుగును తప్ునిసరష చేయనుననట్ుో  ప్రభుతవ౦ ప్రకట్ట౦చి౦ది కాబట్ట్ , పరా చీన స్ాహితయ ప్రషచ్య౦తో పాట్ుగా, ఆధ్ునిక స్ా౦కేతిక 

ప్రయోజ్నలకు అవసరమైెన “తెలుగు ప్రషభాష”ని కూడా నేరషు౦చాలి.  

18-1-1795న జ్ె రాయ౦ఘామ్ మచిలీప్ట్న౦ జిలాో  కలెక్రుగా వచాచడు. ఆయన వసతత నే ప్రజ్లు తమ కష్సుఖాలు చెప్పుకో 
వట్ానికి భాష ఒక అవరోధ్౦గా ఉ౦డట్ానిన గురషత౦చాడు. “ప్రజ్లు తప్ునిసరషగా తమ ఫిరాయదులను కేవల౦ తెలుగు లోనే వరా యాలి. 

ఇ౦గీోషటలో ఇచిచనవి ప్రషశ్రలి౦చ్బడవప. ప్రజ్లు తమ కష్సుఖాలను తమకు వచిచన భాషలో తమ౦త తామే ప్రభుతావనికి చెప్పుకో 
వాలి...” అని ఒక ఆదేశానిన జ్రర ీచేశాడు. 1-8-95న వీరనన అనే పౌరుడు ఆ౦గో౦లో వరా సిన కారణ౦గా అతని ఫిరాయదు తిరసురష౦చాడు 
కూడా(ఆ౦ధ్రప్రదేశ్ రాష్ర ఆరుయివ్సస మచిలీప్ట్్ణ౦ రషకారుడ ు)! మనపాలకులోో  ‘మిష్ర్ రాయ౦ఘా౦’లు కావాలి. కే౦దర ప్రభుతవ కారాయ 
లయాలోో  హి౦దీ ఆప్ీసరో ప్దధతిలోనే రాష్ర ప్రభుతవ కారాయలయాలోో  తెలుగు భాష్టా ప్౦డితటలిన, అనువాదకులీన నియమి౦చాలి.  

అనేక భాషలు మాట్ాో డే ప్రజ్లునన చాలా దేశాలలో ప్రషభాష్టా స౦ఘాలు(Terminology Commission) ప్ని చేసుత నానయి. 

పౌర పాలన, నాయయపాలనా ర౦గాలను స్ాా నిక భాషలో నిరవహి౦చ్ట్౦ ప్రజ్ల పరా థమిక హకుుగా భావిసుత నన దేశాలునానయి. ఆ౦.ప్ర. 
స్ా౦సుృతిక శాఖ ఏరురచ్నునన “తెలుగు శాఖ”లో వివిధ్ ర౦గాల నిప్పణులతో నిరణయాధికార౦గల “స్ాధికారషక తెలుగు ప్రషభాష్టా 
స౦ఘ౦ (ట్ెరషమనాలజీ అథారషట్ీ)” ఏరుడాలి. ఆక్సస‘ఫర్డ నిఘ౦ట్ువపను ప్రతి ఏడత ప్ె౦ప్పచేసతత , కొతతప్దాలు సతచి౦చాలని ప్రప్౦చ్ 

ప్రజ్లను కోరషనట్ే్ , ఇ౦గీోషట ప్రషభాషకు సమాన మైెన తెలుగు ప్దాలను సతచి౦చ్ట్ానికి తెలుగు ప్రజ్లకు అవకాశ౦ ఇవావలి. తెలుగు 
ఇ౦గీోషట మహా నిఘ౦ట్ువప (లెకిసకాన్) తయారులో ప్రజ్లను భాగ స్ావమయ౦ చేయకు౦డా ఒకరషదదరు ప్౦డితటలకు అప్ుగషసతత , 
జ్న౦లోని ప్దాలు నిఘ౦ట్ువపలకు ఎలా ఎకుుతాయి...? జ్న౦ మాట్ాో డుకునే ప్రతీ తెలుగు ప్ద౦, దాని ఇ౦గీోషట అనువాద౦ 
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ఎప్ుట్టకప్పుడు ఇ౦ట్రెనట్‘కు అ౦ది౦చాలి. వాట్టమీద విసత ృత చ్రచ జ్రగాలి. వావిలాలవారననట్ు్  అప్పుడు ప్దాలు అరషగషఅరషగష 
తెలుగు వజ్రర లు బయట్ప్డతాయి.  

 


