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భాష 
తెలుగు బాష ప్రాముఖ్యత (ప్రథమ బహుమతి ప ొందీన వ్ాయసొం) 

తెలుగుభాష యొక్క ప్రాముఖ్యత 
ఉపోద్ాాతము :  “చక్కని లుక్ుబడులక్ు, నుడికారములక్ు తెలుగు బాషయే ుట్ూి నిలుు  ”. చక్కని 
క్వితలలి్లక్ మో జిగీబిగీని ప్రదరీశించిన నేరపు ఈ బాశమోనే వీల ై నదీ. అింతేగాక్, అనేక్ బాశలప ఈ బాశమో 
చోటప చేషపక్పన్నాయి. ఎప్పుడ ై న్న ఒక్ బాశ  గొుతనిం అనిా బాశలూ నేరీినగానీ తెల్లయదప. 
షింషకృతమప, తమిళమప, పనరసు  మపనాగప బాశలప తెల్లసు న రాయలప “దేశబాషలొందు 
 తెలుగులెసస” అనపట ఆవిరయిం గాదప. బ్రౌనపదొర క్ూడనఈ బాశనప గూరీి వేన్ోళి పొగపడపట మన 
తెలపగప వనరీ, తెలపగప బాశ యెక్క గౌరఴమప. 

దేశ బాషలొందు తెలుగు లెసస: మన తెలపగప బాశ దేవ బాశలమో గొుదీ. దేశబాషలొందు 
తెలుగులెసస, అని శ్రీక్ృశణ దేఴరాయలప తన “ఆముక్తమాలయద” మో ఆింధ్రమహావిశణణ ఴు చే చెు ుించనడప. ఈ 
మాట ప్రతి తెలపగప వనరీ గపిండ లమో నిరింతరిం ప్రతిధవనిషూూ నే ఉింటపిందీ. రాయల  ై మాట తెలపగప వనరీ 
యెక్క మాతృబాయనభిమాన్ననికి మేలపకొలపు పనట అయియిందీ. బసుబాయన కోవిదపడ ై న రాయలప, ఆ బాశ 
మోతపపనతపలన రీగీ, మధీించి భపఴన విజయ విక్మాదీతయ న్నయయాధీతిగా చెు ున తీరపు  దేశబాషలొందు  
తెలుగులెసస అనా మాట. 

తెలుగు  బాష మాధురయొం:   తెలపగప బాశ మాధపరాయనికి కారణాలనప రీశేల్లదనదిం. తెలపగప ద్రనవిడ బాశలమో 
నపిండి ుటూట ిందీ. షసజమపగా ద్రనవిడ లక్షణమపలనప బటూట  షరళమప, షపక్పమారమప అయిన తెలపగపవనణూ , 
షింషకృత బాయన క ై క్రయిం, గాింభీరయ టపత్నవలనప అలఴరపచపకొని, తలి్లకి, అకాక చెల ి ిండ్రక్ూ లేని ఱొతూ  
అిందనలనప అలఴరపచపక్పిందీ. 
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తెలుగు బాష ప్రాముఖ్యత (ధీ్ితీయ బహుమతి ప ొందీన వ్ాయసొం) 

మాతృ బాష యొక్క ప్రాముఖ్యత 
ఉపోధ్ాాతొం: 
మాతృమూరీూ  ై , మాతృభూమి ై , మనషపనా ప్రతి మనిషు కృ  అవనయజమ ై న పే్రమ, గౌరఴిం ఉింటపిందీ. 
అిందపకే, “మాతృదేవ్ోభవ” అని మనక్ప జనమనిచిిన తలి్లని మొటట మొదటగా షమరీించపక్పింటపన్నాిం. „తల్లు  
ఒడి మొదట్ూ  బడి‟ అన్నారప. ఴయకిూ  జీవితింమో మొదట నేరపిక్పనే బాశ మాతృబాశ. “జననీ జనమ 
భూమిశచ, సిర్ాాధపు  గరీయసు ” అనడింమో మాత, మాతృభూమి, షవరగ ిం క్ింటే మినా అని తెలపషపూ ిందీ. 
మాతృబాశ షసజింగా అబపుతపిందీ. అప్రయతాింగా ఴచేిదే మాతృబాశ. 

 మాతృబాష: 

Mother Tongue అనే ఆింగి దననికి షమాన్నరధ క్ింగా నేడప మాతృబాశ అనే దిం ఴయఴహారింమో ఉిందీ. 
శివపఴు మొటట మొధటూ రనరీగా త్నన్ొక్ బాశనప నేరపిక్పింటపన్నాననే జ్ఞానిం లేనప్పుడప , తనమో ఉనా 
అనపక్రణ అనే షసజ ప్రఴృతిూ త్ో తన రీషరాలమోని వనరీ బాశణానిా అనపక్రీషూూ , జీవితింమో 
 మొటట మొదటూ రనరీగా నేరపిక్పనే బాషే “మాతృబాశ”. శివపఴు ర ింధరయ దృషుట ని ఆనిందననపభూతిని ఴయక్ూ ిం 
చేయటానికి ఉయోగడేదీ మాతృబాశ అని గాింధౄ జీ భావిించనరప. “దేశ భాషలొందు తెలుగు లెసస” అని 
రనహు తీ షమరాింగణ రనరవభౌమపడ ై న శ్రీ క్ృశణ దేఴరాయపలప ఆమపక్ూ మాలయధ మో తన ఇశట  ధ ై ఴమ ై న 
శ్రీకాక్పళాింధ్ర మహావిశణణ ఴు త్ో చెు ుించనరప. 

తెలుగు బాష ప్రాముఖ్యత (తృతీయ బహుమతి ప ొందీన వ్ాయసొం -౨) 

తెలుగు బాష ప్రాముఖ్యత  
 “దేశ  భాషలొందు తెలుగు లెసస” అని శ్రీక్ృశణ దేఴరాయలప వనరప అనా మాటక్ప అరథ ిం మన దేవింమో 
ఎనిాభాశలపన్నా షరే ఏ భాశ క్ూడన తెలపగపత్ో పోటీ డలేదప అని. తెలపగప భాశమోని మాధపరయిం అింత్న 
ఇింత్న కాదప. ఉగపగ  పనల నపిండి ఒక్ బిడడ కి తలి్ల పనట పనడేిందపక్ప వీల ై న భాశ.తెలపగప భాశమోని షుశట త, 
నేరపు, భాఴిం, క్ూరపు చనమా అిందింగా ఉింటాయి. ఎిందరో మసనీయపలప, క్ఴులప, క్ఴయిత్రులప మన 
తెలపగప భాశ యొక్క ప్రనమపఖ్యతనప గపరీించి చనటూ చెపనురప. 

అిందపమో ప్రప్రధమింగా  ననాయ, తిక్కన, యెఱ్ాాప్రగడలప మహాభారతిం ఴింటూ  గొుకావనయనిా 
షింషకృతిం నపిండి తెలపగపమోకి, రనమానయ మనఴుడికి అరథ మయయ య విధింగా, చక్కగా అనపఴదీించనరప.ఆ 
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క్విత్రయానికి జోహారపి . వీరేకాక్, గపరజాడ అపనురాఴు, వీరేవల్లింగిం ింతపలప, శ్రీశ్రీ, సు .న్న.రె మొదల ై న 
క్ఴుల ఴరక్ప అిందరూ ఎన్ోా గొు తెలపగప కావనయలప, క్థలప రచిించనరప. 

తెలుగు బాష ప్రాముఖ్యత (తృతీయ బహుమతి ప ొందీన వ్ాయసొం) 

తెలుగు బాష ప్రాముఖ్యత  
 “దేశ  భాషలొందు తెలుగు లెసస” అని శ్రీక్ృశణ దేఴరాయలప వనరప అనా మాటక్ప అరథ ిం మన దేవింమో 
ఎనిాభాశలపన్నా షరే ఏ భాశ క్ూడన తెలపగపత్ో పోటీ డలేదప అని. తెలపగప భాశమోని మాధపరయిం అింత్న 
ఇింత్న కాదప. ఉగపగ  పనల నపిండి ఒక్ బిడడ కి తలి్ల పనట పనడేిందపక్ప వీల ై న భాశ.తెలపగప భాశమోని షుశట త, 
నేరపు, భాఴిం, క్ూరపు చనమా అిందింగా ఉింటాయి. ఎిందరో మసనీయపలప, క్ఴులప, క్ఴయిత్రులప మన 
తెలపగప భాశ యొక్క ప్రనమపఖ్యతనప గపరీించి చనటూ చెపనురప. 

  
  

గీడుగు ర్ామమూరీత  ొంతులు గారు 

గిడుగు రామమూరిి్ పంతులు గారీ జనమదీనమ ై న ఆగసుి  29 ను  „తెలుగు 
భాషా దీనోతసవము‟గా ఆొంధ్ర ప్రదేశ్ ప్రభుతిము రీగణూ సుత ననదీ. గిడుగు గారు తెలుగు 
వ్ాయవహారీక్ బాషక్ు పు తామహుడిగా పరి్గణ ంచబడతారు. గిడుగు రామమూరిి్ 
గారి్కి అభినవ వ్ాగమశాసనుడు అని బిరుదు. 

గీడుగు వ ొంక్ట ర్ామమూరీత  (1863-1940): 
తెలపగప ప్రజలప షమరీించదగగ  ప్రథమ షమరణీయపడప గీడపగప రామమూరీూ . ఆధపనిక్ విజ్ఞాన 
వనయుూ కి, ఴచనరచనక్ప కాఴయభాశ నికిరాదనీ, రనమానయజన్ననికి అరథ మయయ య షమకాలీన 
“శిశట వనయఴహారీక్ిం”మో ఉిండనలనీ ఆన్నటూ  రనింప్రదనయిక్ిండితపలత్ో హోరాహోరౄ గా 
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యపదధ ించేసు  ఆధపనిక్ప్రమాణభాశనప ప్రతిషుట ించటానికి మారగ దరశక్పడ ై నవనడప గీడపగప 
రామమూరీూ . 

గీడపగపవనరీ ఴయఴహారీక్ భాయోదయమిం ఴలి ఆధపనిక్ రనహు తయిం కొతూ  రొగషపలప 
షింతరీించపక్పిందీ. రచన్నవ ై విధయిం, వ ై శిశట యింత్ో ుషుట చేక్ూరీిందీ. వివవవిదనయలయాలమో 
వనడపక్భాశ రాజయమేలపత్ోిందీ. త్రిక్లప ఇబుడిమపబుడిగా  రీగాయి. అక్షరాషయత 
 రీగీిందీ. తెలపగప అధీకారభాశగా, రీపనలన్న భాశగా కృ రీూ క కికిందీ. దౄ నిక్ింతటూ కృ  గీడపగప 
ు డపగే మూలకారక్పడప. 


