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తెలుగు భాషా దీనోత్సవము 
గీడుగు రామమూరిీ్ ుట్ూి న రోజు ఆగశటి  29 ని తెలుగు భాషా దీనోత్సఴముగా 
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వము, ప్రజలు పాట్ూ షుి నాారు. ఈ రోజు షభలు జరీ్పు , దోత్రగతి, 
ఇంటర  వారిీ్క రీ్క్షల్లో తెలుగుల్ల ప్రతిభ చూుత్ునా విదాారుు లకు ప్రోత్ాససకాలని, 
తెలుగు భాషా చ ై త్నా షమితి ల్ాంట్ూ  షవచఛంధ షంషు లు అందచేషుి నాాయి. ప్రభుత్వ 
కారాాలయాలల్ల తెలుగు వినియోగం ప ంచడానికి కృషు  చేషుి నాారు. 

ప్రంచీకరణ ఴలన పు లల లను ఇంగీల శట మాధామముల్ల చదీవించటానికి ఎకుుఴ 
మందీ త్ల్లల దండ్రులు ఆషకిి చూుత్ునాారు. ప్రషుి త్ము కేఴలం 27% మందీ పు లల లు 
మాత్రమే తెలుగు మాధామముల్ల చదుఴుత్ునాారని వినికిడి మరీ్యు లెకులు కూడా 
తెల్లయ జెప్పుత్ునాాయి. ప్రతయ ాకించి టె్ల్లవిజన్ మాధామాలల్ల రభాశ దాల 
వాడుక ప రీ్గీపోత్ునాదీ. ఇల్ాగే కొనసాగీతయ  తెలుగు వాడుకల్ల త్గిీపోయి, 
మృత్భాశగా మారే్ ప్రమాదమునాదీ. ఐకారాజాషమితి విదా సాంషుృతిక 
షంషు 1999/2002-12 తీరాానంల్ల ప్రంచంల్లని 6000 భాశలల్ల 3000 
కాలగరభంల్ల కలసు పోగా, 2025 నాట్ూ కి భారత్దేవంల్ల కేఴలం 5 భాశలు (హు ందీ, 
బెంగాలీ, మరాఠీ, త్మిళం, మళయాళం)మిగులుత్ాయని పేరొునాారు. 

 అ' = అమమ అంటే ధర్మము నకు, ఆ = ఆవు ఉంటే (పాడి పంటలు) 
అర్ధ మునకు, ఇ = ఇలుు  (సంసారము) కామము మరీయు ఈ = ఈవవరుడు 
(భగఴంత్ుడు) మోక్షము నకు ప్రతీక. ఇటుఴంట్ూ  చకుని తెలుగు అక్షరాలు 
అరు ఴంత్ముగా బడిల్ల గురుఴులు పు లల లకు నేరీ్ిసాారు. 

 "మేకతోకకు మేక, తోకమేకకు తోక, తోకమేకాతోక తోకమేక ...... మేకకొక తోక, మెక మేక తోక తోక ......." 
 నరసు ింస కృశణ  రాయని 

కరమరుదగు కృ రిీ్ యొప  కరీ్భిత్ గీరీ్భిత్ 
కరీ్ కరీ్భిత్ గీరీ్ గీరీ్భిత్ 
కరీ్భిత్ గీరీ్భి త్ుి రింగ కమనీయింబ ై  ! 
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 సు రీ్ గల వానికి జ లుు ను 
త్రుణులు దీయారు వేలు త్గ ప ిండ్ాాడన్ 
తిరీ్ప మున కిదద రాిండ్రా ? 
రమేశా గింగ విడుము పారవతి చాలున్ !! 

  

 తెలుగ దేలయనన దేవింబు తెలుగేను  
తెలుగు ఴలు భుిండ తెలుగొకిండ 
ఎలు నృులు గొలుఴ ఎరుగవే బారాడి 
దేవ భాశలిందు తెలుగు ల షస  

తెలుగు భాశ - చారీ్త్రక నేథ్యిం 
నేటూ  తెలుగు వెలుగు నీడల షమేేళనమైె , ఆనింద వియాదాల షమ్మేశ్రిత్మైె ఉననదనడిం ఒక చేదు నిజిం , 
ఒక తియయటూ  షత్యిం . దకి్షణ ఆసు యామోని 24 ద్రావిడ భాశమోా అధీక షిం ఖ్ాయకుల అమే భాషప ై న 
తెలుగు, శాత్వాసనుల కాలిం నుిండి రాింషకృతిక చరీ్త్ర గల తెలుగు , త్ూరు చాళుకుయల కాలింమో 
పాలనా భాషప ై న తెలుగు , జాతీయ భాషప ై న హు ిందౄ కి దీవతీయ రాానింమో నిలిచిన తెలుగు , ప్రించ భాశమోా 
16ఴ దీగా ల కికింబడిన తెలుగు , రాశ్రింమోనేకాదు దేవింమోనే అధీకార భాశ గా అలరారఴలసు న తెలుగు 
నేడు ురోగతిమో తిరోగతిని చూర్తిందా ? వెలుగు కిరణాల వెనుక త్రగని క్రృ నీడలిన చవిచూర్తిందా ? 
మహోననత్ కృ రిీ్ శిఖరాల నుిండి శిథీమాల నిశీధీమోకి జారీ్ప్తోిందా ? ఈ షిందేస త్రయ నిఴృతిికి 
గత్ింమోకి ఒకకరారీ్ దృషు్  రారీ్ించి , ఴరిమానింమోకి చూు నిలిు  ఈ కాల ు తెలుగు గురీ్ించి 
తెలుషుకుిందాిం. 
మన మాత్ృభాశకృ నాడు ఆింధ్రిం , తెనుగు, తెలుగు అనే మూడు ేరూు  ప్రాచురయింమో ఉనానయి . 
ఆింధ్రులు ఆగింత్కుల ై న ఆరుయలకనాన ఈ దేవ ఆదీమవాషులననదీ ఒక చారీ్త్రక షత్యిం . 
వీరుతి్రారాయఴరిిం నుిండి దకి్షణాథానికి ఴలషఴచిి , రాజాయనిన రాాు ించుకునాన రు. మౌరుయల త్రావత్ 
చత్ురింగ బలషింనునలని మెగషినీషు ; అిందమైెనవారు, విహార ప్రు యులని ఉదోయత్నుడు వీరీ్నభిఴరీ్ణ ించి 
ఉనానరు. ఆింధ్రుల బసుముఖ ప్రజ్ఞాపాటవాలకు వివిధ శిమాశాషనాలు , బౌదధ  -షింషకృత్ వాఙ్ేయాలు 
అదద ిం డుత్ునానయి. వేల షింఴత్సరాలుగా, వివవవాయిింగా కృ రిీ్ బాఴుటాల నెగురవేసు న తెలుగుజాతి త్న 
చారీ్త్రక నేథాయనిన సృదయాలకు సత్ుి కొని ఇింకా మునుేిందుకి రాగీప్వాలి . షూరుయడు -వెలుగు, 
చింద్రుడు -వెనెనల, తెలుగూ -తెలుగువాడు వేరే్వరు కాదు , కాకూడదని, ''తెలుగు జాతి నిిండుగ వెలుగు 
జాతి'' ఉననటలు  -తెలుగు భాశ నిిండుగ వెలగు భాశ కావాల ని ఆశిషూి , ఆకాింకి్షషూి  ఈ కాలు తెలుగును 
రీ్శీలిదాదిం.  


