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సెపెట్ంబరు 19 తాపీ ధరాన్రావుగారి జయంతి. ఆ భాషాసేవకుడి పేరు మీద 'తెలుగు మాధయ్మాల దినోతస్వం’ జరుపుకోవడం మన
ఆనవాయితీ. సందరోభ్చితంగా కూడా ఉంటుంది.. కాబటేట్ నాకు తెలిసిన నాలుగు ముచచ్టుల్ తాతాజీని గురించి!
ఏటుకూరి పర్సాద వంటి ఉదద్ండులు ఎటాల్గూ తాపీ ధరామ్రావు జీవితం-రచనలు మీద ఏకంగా ఒక సిదాధ్ంత గర్ంథమే
వెలువరించారు. ఆ పరిశోధనాపతర్ం నుంచి 'తాపీ ధరామ్రావు నాయుడు తెలుగు రచయిత, తెలుగు భాషా పండితుడు, హేతువాది, నాసిత్కుడు.
‘ఆంధుర్లకొక మనవి’ వంటి సంచలనాతమ్క అంశాలతో పలు పొతాత్లు, వివిధ సాహితాయ్ంశాలపై సాహితయ్ మొరొమ్రాలు రచించారు' అంటూ కటెట్, కొటెట్,
తెచెచ్ రీతిలో మూడు ముకక్లోల్ చెపిప్ ముగించేయచుచ్. నిజానికి 'రాముడికి సీత ఏమవుతుంది?' అనన్ తెలుగువాడి చినన్ నుడికారానిన్ యమ సీరియసుస్గా
తీసుకొని ఓ థీసిసేస్ వెలువరించిన తాపీవారిని గురించి రామాయణమంత రాయాలి. సమయాభావం.. సథ్లాభావం సమసయ్లు!
తాపీవారి జీవిత చరితర్ను ఏకరువు పెటట్డమో. ఆ కవిపండితుడి రచనలోల్ని విశేషాలను అపప్చెపప్డమో కాకుండా.. తెలుగు భాష మీద
దశాబాద్ల కిందట నాయుడుగారు వెలువరించిన కొనిన్ అభిపార్యాలూ కుల్పత్ంగా వివరించడం ఈ చిరువాయ్సం పర్ధాన ఉదేద్శం. వీసమెతుత్ మారైప్నా
లేకుండా ఇనిన్ దశాబాద్లు బటీట్ అపప్టి దురదృషట్కర పరిసిథ్తులే మరో రూపంలో ఎటాల్ కొనసాగుతునాన్యో అపుప్డు గానీ కొతత్ తరం అవగాహనలోకి
రాదని భావన. తాతాజీ జయంతి సందరాభ్నిన్ పురసక్రించుకొని అయినా మనలో ఏ కొదిద్మంది బుదిధ్మంతులలో ఎంతో కొంత పునరాలోచన కలిగితే ఈ
రచన లక్షయ్ం నెరవేరినటేల్.
కొతత్ పాళీలోని

వాయ్సాలు ఓం పర్థమంగా 1936 సంవతస్రం పర్జామితర్ వారపతిర్క సంకార్ంతి పండుగ సంచిక

నుంచి పార్రంభమయాయి. కొనిన్ వారాలపాటు నాటి పాఠకులను ఉరూర్తలూగిసూత్నే నివెవ్రపాటుకు గురిచేసాయి. నివెవ్రపాటుకు గురిచేసూత్నే
పునరాలోచనలో పడవేశాయి. 1955 నుంచి 1995లోగా ఆరుసారుల్ ముదర్ణకు వెళిల్ందీ కొతత్పాళీ వాయ్సావళి, నాలుగు దశాబాద్లు దాటినా పాఠకుల మీద
తాపీవారి పర్భావం ఏ మాతర్ం తగగ్లేదనడానికి ఇదో శుభ సూచన.
తాతాజీ అంటే ఈ తరానికి ఏ మేరకు తెలుసో తెలీదు. పూరావ్శర్మంలో వీరగార్ంధికవాది ఆ కవిపండితుడు. అయినా కాలానుగుణంగా
వచిచ్న మారుప్లను సదాభ్వనతో సీవ్కరించి తదనంతర కాలంలో అంతే గాఢంగా వయ్వహారిక భాషావాదానిన్ నెతిత్కెతుత్కొనన్ గొపప్ పరిణామ చైతనయ్శీలి
తాపీ. ఈ కాలం కురర్కారు సైతం ఊహించేందుకు ఇషట్పడని ఎనోన్ కిల్షట్మైన అంశాలను ధరామ్రావు దాదాపు ఎనభై ఏళల్ కిందటే అక్షరాలా
పుసత్రీకరించారు. పెళిళ్- దాని పుటుట్పూరోవ్తత్రాలు, దేవాలయాలపై బూతు బొమమ్లెందుకు? వంటి సంచలనాతమ్కమైన అంశాలను ఎనున్కొని మరీ
పరిశోధన సాగించే సాహసం ఈ ఆధునిక యుగంలో ఎంత మంది అధునాతులకుంటుందో సందేహమే!
అహేతుకమైన ఆలోచనలను మూరఖ్ంగా అనుసరించే సజుజ్ మానవ సమాజంలో అనిన్ కాలాలలోనూ సహజంగానే అతయ్ధిక సంఖయ్లో
కనిపిసుత్ంది. తాపీవారి ‘ఇనుపకచచ్డాలు’ వంటి ఇనుప గుగిగ్ళుల్ ఆ తరహా మూఢ విశావ్సులను ఏనాడూ తాపీగా నిదుర పోనిచిచ్ంది లేదు. ధరామ్రావుగారి
‘రాముడికి సీత ఏమవుతుంది?’ ఇపుప్డు గానీ విడుదలయితే ఆ గొపప్ వాసత్వవాది ఎనిన్ తిపప్లపాలయేయ్వారో! పర్ముఖ హేతువాది ఎం.ఎన.రాయ,
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పర్ఖాయ్త నాసిత్కకవి తిర్పురనేని పుటిట్న 1887లోనే తాపీవారి జనమ్దినం కూడా. నమిమ్న విశావ్సజానకి హేతువనే అగిన్పరీక్షకు నిలబడి గెలిచినపుప్డు
రాంబంటు మాదిరి ఆ భావజాలానిన్ భుజానేసుకు ఊరేగే సామాజిక ఆంజనేయుళుల్ సమాజరామాయణంలో ఎపుప్డూ కనసిసాత్రు. తాపీ ధరామ్రావుదీ ఆ
అకలంక భాషాభిరాముని సేవకజాతే. ‘రాలూ రపప్లూ’రచన తాపీవారి జీవిత చరితర్ ఒకరకంగా. అరథ్వంతమైన జీవితం ఎటాల్ కొనసాగించవచోచ్
తాపీవారు తన జీవితానేన్ ఓ సందేశంగా మారిచ్ పర్దరిశ్ంచారు ఆ చినిన్పొతత్ంలో.
నిపుప్లు కురిసే బండారువారి భావధారలో కేవలం అతాయ్ధునికమైన ఆలోచనా పారశ్వ్మే కాదు.. అతయ్ంత పార్చీన సాహితయ్ం పైనా
కొతత్ తరహా చూపు విసప్షట్ంగా కనిపిసుత్ంది. 'కొతత్ పాళీ' చేపటట్క ముందు చేమకూర ‘విజయవిలాస’ వాయ్ఖాయ్తది 'పాత పాళీ'నే! 'విజయ విలాసం'
పర్బంధానికి తనదైన శైలిలో 'హృదయోలాల్స వాయ్ఖయ్’ రాసి 1971లో కేందర్సాహితయ్ అకాడమీ పురసాక్రం అందుకునన్ పర్జాఞ్శాలి తాతాజీ. అంతకు
నాలుగునన్ర దశాబాద్లకు ముందు 1926లో శీర్ శృంగేరి పీఠాధిపతులువారి చేతుల మీదుగా ‘ఆంధర్విశారద’ బిరుదూ ధరామ్రావు అందుకునాన్రు.
బిరుదులు, సతాక్రాలు, సనామ్నాలు పర్తిభావంతులైన కవులకు సాహితయ్ పర్సాథ్నంలో అతయ్ంత సహజం. కానీ పర్జాబాహుళయ్ం మాట కోసం నితయ్ం సమరం
సాగిసూత్నే పండితుల నోటా 'శహబాషు'లు రాబటుట్కోవడం మాతర్ం మాటలు కాదు. ఆ తరహా అరుదైన ఉదద్ండుల దండులో తాపీవారిది పెదద్పీట.
'ఆలిండియా అడుకుక్తినేవాళళ్ మహాసభ' నుంచి 'భికాష్పాతర్ము' దాకా విసత్ృతమైన వైవిధయ్ం తాపీవారి రచనాంశాలలో విశదమవుతుంది. ధరామ్రావుగారి
'ఆంధుర్లకొక మనవి' పతర్ం పరిశీలిసేత్ కవికి సమాజం పటల్ ఉండదగగ్ బాధయ్తలేమిటో తెలిసివసాత్యి. తాతాజీ హేతువాదిగా మారినపప్టి బటిట్ సృజించిన
సాహితయ్ం మొతత్ం సాధయ్మయినంత మేర పర్తీ సాహితాయ్భిమాని తపప్క సేకరించి పఠించి పదికాలాల పాటు పదిలంగా దాచుకుని మననం చేసుకోదగగ్
పర్జాఞ్నిధి.
రైలేవ్వారు టైం టేబులు కూడా గార్ంధికంలో తపప్ వెలయించలేని రోజులు కొనిన్ దశాబాద్ల కిందట ఉండేవి. విశవ్విధాయ్లయాల వారికి
భాషంటే గార్ంధికమే అపప్టోల్. సంసక్ృత సమాసభూయిషట్ంగా లేని పక్షంలో నైపుణయ్ంతో నిమితత్ం లేకుండా విధాయ్రిథ్ పరీకాష్పతార్నిన్ పకక్న పెటేట్యడం
అపప్టి అకడమీషియనస్ ‘సైట్ల’. పొటట్కూటికి కొరగాని ఈ కొరుకుడు పడని గార్ంధికం వలల్ సామానయ్జనానికి ఒరిగే పర్యోజనం ఏమిటని తాపీవారు
విసుగూ విరామం లేకుండా పర్శిన్సుత్ండేవారు.
సాహితయ్ం- సమాజం, సంసక్ృతుల ముందు నిలువుటదద్ంగా నిలబడి ఉండాలని అని గటిట్గా నమేమ్ భాషావేతత్- గిడుగు రామూమ్రిత్. ఆ
పంతులుగారు 'బాలకవి శరణయ్ం' పేరున నితయ్వయ్వహారికి అకక్రకొచేచ్ భాషావైశిషాట్య్నిన్ గురించి చేసుకునన్ మొతుత్కోళల్నీన్ పండితలోకం కేవలం ఒక
భాషాఖండనగా జమకటిట్ పకక్న పెటిట్ంది. అపప్టి గార్ంధిక భాషకు గటిట్ సమరథ్కులు, సమరుథ్లు జయంతి రామయయ్పంతులుగారు. ఆయనకు వతాత్సులు
ఆంధర్ సాహితయ్ పరిషతుత్ సభుయ్లు. గిడుగువారు వారితో విభేదిసూత్ అవిరామంగా చేసిన భాషాయుదాధ్లు అనీన్ ఇనీన్ కావు. ఈ పరిణామ కర్మానన్ంతా
కళాల్రా గమనించారు

తాపీ ధరామ్రావు. మనసు పెటిట్ ఆలోచించారు. తన పూరవ్ పంథా అయిన గార్ంధిక భాషాభిమానానిన్ ఒకక్

ఉదుటున వదిలించుకొనాన్రు. ఏమాతర్ం సంకోచం లేకుండా వాయ్వహారికా భాషావైభవానిన్ పదిమంది ముందు సగరవ్ంగా నిలబెటేట్ందుకు బలమైన
కొతత్పాళీతో తనదైన యుదధ్ం పార్రంభించారు. నిజాలు నిరభ్యంగా సహేతుకమైన రుజువులతో వాడుకభాషలో వెలిబుచేచ్ పర్జాసాహితాయ్నికి తాపీవారి
వాచయ్మే నాందీ వచనం.
ధరామ్రావుగారి గార్ంధిక శైలి వయ్తిరేకతను సంసక్ృతజాఞ్నలేమిగా ఎదేద్వా చేసిన పండితులూ కదుద్. ఇవేవీ ఆ పోరాటయోధుని
ఆతమ్సైథ్రాయ్నిన్ సడలనిచిచ్ందిలేదు. సరికదా సామాజికుల తెలుగు కోసం తాను ఎందుకు వెంపరాల్డలవలసి వచిచ్ందో కలసివచిచ్న పర్తీ సందరభ్ంలోనూ
ఢంకా బజాయించి మరీ వివరణలు ఇచుచ్కునాన్రు. తాపీవారి పోరాట ఫలితమే పండిత సభలలో సైతం వాయ్వహారికానికి మహరాజయోగం పటట్డం!
‘సంసక్ృతం ఎంత విజాఞ్నభూయిషట్మైనా వాడుకలోలేని ఆ వేడుక వాఙమ్యం సాహితయ్భాష మిషతో వాడవాడలా రాసులుగా
పోసేయడం వలల్ బడుగుల బతుకులకు రెండు మెతుకులైనా అదనంగా దొరకవు! తలిల్భాషే సకర్మంగా నోట పలకని పిలల్వాండర్కు, పాటకజనాలకు
దైవభాషతో వనగూడే పర్తేయ్క పర్యోజనాలు సునాన్. మహా మహోపాధాయ్యులమంటూ భుజకీరుత్లు తగిలించుకు మరీ అక్షర బజారుల వెంట ఊరేగే
పండితమమ్నుయ్ల వాచాయ్లు, వాకాయ్లలోనే గటిట్గా తైరాప్రపడితే తటట్లకొదీద్ లొసుగులు బైటపడక తపప్వు. దేవతల భాష అనన్ మోజుతో పాఠశాలలోల్ ఏ
నాలుగైదు తరగతుల వరకో విదాయ్రుథ్లకో రెండు మూడు పంచకావయ్ అధాయ్యాలు నూరిపోసినంత మాతార్న రాతిర్కి రాతేర్ ఎవరూ కాళిదాసులు,
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భవభూతులుగా మారిపోలేరు. తెలుగు పుసత్కాలంటూ పర్చురించి చదువరుల మీదకు వదిలే ఏ కొనిన్ రచనలు తిరగేసినా చాలు.. తెలుగు రచయితలకు
అసలు సవ్తంతర్ంగా రాయడం, సవ్తంతిర్ంచి రాయడమంటూ రానే రాదేమో అనన్ శంక కలగక మానదు. ఏ జాతికి ఆ జాతి తనదైన ఒక సొంత ముదర్
కలిగి ఉంటేనే పర్పంచం ముందు సగరవ్ంగా తలెతుత్కు నిలబడేది. సాంసక్ృతిక విశిషట్తకు అదద్ం పటేట్ జాతీయాలు, పలుకుబడులు, జానపద సాహితయ్ం
వంటి మణి మాణికాయ్లను తోసిరాజనుకొని నితయ్జీవితానికి బొతిత్గా అకక్రపడని ఎకక్డివో, ఎపప్టివో, ఎవరు ఏ సందరాభ్నికి వాడినవో కూడా ఇతమితత్ంగా
అంతుబటట్ని గులకరాళల్తో వింత శబాద్లకు ఒడిగటట్డం వినేందుకు ఎబెబ్టుట్గా ఉంటుంది. ముందు తరాల మేదోశకిత్ని బండబారేచ్ ఆ తరహా వెకిలి
అనుకరణలు మనకు వదుద్’.. ఆపుడపుప్డుగా తాతాజీ తెలుగుదనంలేమి, తెలుగువారి భావలేమిని గురించి వాపోతూ చేసిన ఎనోన్ వాయ్ఖయ్లోల్ ఇవి కొనిన్
చురకలు మాతర్మే!
జనవాణి దినపతిర్క, కాగడా వారపతిర్కల కోసం తాతాజీ రాసిన దారావాహిక గలిప్కల నిండుగా ఈ తరహా ఆలోచనలు మరెనోన్
మిరిమిటుల్ గొలుప్తుంటాయి.
టాల సాట్య 'అనాన్ కెరీనా'ను అతయ్దుభ్తంగా తెనుగు చేసిన చేవ పుషక్లంగా గల ధరామ్రావుగ ‘భాషాంతరీకరణ బదధ్కం’ మీద చేసిన
వాయ్ఖయ్లను సదుదేద్శంతో అరథ్ం చేసుకొనన్పుప్డే తెలుగు మెరుగుపడుతుంది. తెలుగుజాతిని తమదైన తెలుగు సంసక్ృతీ సాహితాయ్ల పార్భవం నుంచీ
దూరంగా నెటిట్వేసే హకుక్ ఏ ఒకక్ రచయితకూ, పర్జలు ఎనున్కునన్ పర్భుతావ్నికీ లేదు. అకాడమీలకయితే అసలుకే లేదనన్ది తాతాజీ ధృఢాబిపార్యం.
వందల కొదీద్ చేసిన రేడియో పర్సంగాలు, మూడు పదులకు పై చిలుకు చలనచితార్లకు చేసిన కథలు.. మాటలు.. పాటలు.. రెండు
దశాబాద్ల పాటు అలుపెరుగకుండా సాగించిన ధరార్మ్రావు ధరమ్పోరాటాలు సాహితోయ్దయ్మాలోల్ అపప్టోల్ ఒక రికారుడ్!
ఎంత ‘మిషనరీ మత సమరథ్కుల పదధ్తులు’ అంటూ కరడు గటిట్న గార్ంధికవాదులు శీర్ పిఠాపురం మహారాజావారంతటి పెదద్లు
ఎదేద్వాలకు పూనుకునాన్ వారి సవ్ంత దినపతిర్క సైతం వాయ్వహారిక భాష దారి పటిట్నపప్టి నుంచే ఒక దారిలో పడిందనన్ వాసత్వం గురిత్ంచాలి.
వీరగార్ంధికభాషావాది మహారాజావారు నడిపించిన పతిర్కకు వీరవయ్వహారికభాషావాది తాపీ ధరామ్రావు సంపాదకీయం నెరపడం తెలుగు పతిర్కారంగంలో
ఒక అరుదైన దృశయ్ం! విశవ్విధాయ్లయాల ధోరణిలో మారుప్, పర్చురణ కరత్లలో రేకెతిత్న పునరాలోచనలు, పతిర్కాధిపతుల విధానాలోల్ కొటొట్చిచ్నటుల్
కనిపించిన తూగు తాపీవారి అలుపెరుగని వయ్వహారిక భాషాయుధాద్లు సాధించిన గొపప్ విజయాలు.
మాలపిలల్, రైతుబిడద్ వంటి సామాజిక విపల్వ చితార్లకు సంభాషణలు అందించారు తాతాజీ. నవరసాలు ఒలికే సనిన్వేశాలు ఎనిన్ంటినో
వెండితెర మీద ఆయన కలం పండించింది. 'ఏ ఒకక్ సందరభ్ంలోనూ 'జనం మాటాల్డే తెలుగు' చాలింది కాదు అనిపించలేదు…’ అంటారాయన.
బిరుదరాజు రామరాజు వంటి అవిశార్ంత జనసాహితీ పరిశోధకునితో తెలీని పోతేత్దో పెటుట్కొని మరీ ఒకే ఏడాదిలో(1887)
పుటిట్నటుల్.. గిటిట్నపుప్డూ ఇంకేదో ఒపప్ందం పతర్ం మీద గుటుట్గా సంతకాలు గిలికినటుల్ పర్ముఖ హేతువాది, రచయిత డాకట్ర జి.వి. కృషణ్రావు
పరమపదించిన 1973లోనే తాపీ ధరామ్రావుగారు జీవన పోరాట రంగం నుంచి నిషర్క్మించారు. అదో వింత!
తాతాజీ జీవితమంతా ఇటాల్ంటి ఎనోన్ వింతలు విశేషాలతో నిండిన పుసత్క సంపుటి అనుకుంటే ఇది వారి ఆఖరి సంకలనం తాలూకు
చిటట్చివరి అధాయ్యం చివరి చమతాక్రం అనుకొంటే తృపిత్గా ఉంటుంది.
గురజాడవారి కనాయ్శులక్ం, ముతాయ్లసరాల కాలం దాటి ఇపప్టికి వందేళుల్ గడచినా తెలుగు భాషామతలిల్ ఎనోన్ సమసయ్లతో ఇంకా
తలల్డిలుల్తూనే ఉంది. ననన్య.. చినన్య గార్ంధికాల, గసడదవాదేశాల గండాలు గడచిపోతేనేమి.. అంతకు మించి మెకాలే మహానుభావుని మానసపుతుర్ల
ఆంగల్ం మన తెలుగుతలిల్ మెడ వీద గండకతెత్రగా వేలాదుతోంది. దొరల భాష పైన అవసరానికి మించి పెదద్ల తగని వాయ్మోహం పసిబిడడ్లకూ వారి
బంగారు భవిషయ్తుత్కూ మధయ్ పెదద్ అడడ్ంకిగా మారింది. ఆంగల్భాషాజాఞ్నలేమి ఓ మానసిక లోపంగా కుంగిపోయే మన తెలుగు మాలోకాలను మళీళ్ నేల
పైకి చేది రెండు కాళల్పై నిలబటేట్ పోరాత దిటట్ల చేయూత అవసరం తక్షణం, వాయ్వహారిక భాష కోసం ఆనాడు అహరహం తపించిన తాతాజీవంటివారి
జీవితాలు అచచ్మైన తెలుగు కోసం మొదలయిన నేటి కొతత్ పోరుకు సూఫ్రిత్దాయకంగా మారితే అదే తాపీవారి ఆశయానికి తెలుగుజాతి సమరిప్ంచే
నిజమైన నివాళి!
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---------------------------ధరామ్రావుగారి పూరీవ్కుల ఇంటి పేరు బండి.. బండారు లో ఏదో ఒకటై ఉండవచుచ్నని కొంతమంది పరిశోధకులు ఇతమితధ్ంగా

తేలచ్ని ఒక అభిపార్యం. ధరామ్రావుగారి తలిల్ పేరు నరసమమ్. తండిర్ పేరు అపప్నన్. అపప్నన్ తాతగారు లక్షమ్యయ్ తాపీ పనిలో మంచి పేరు తెచుచ్కోవడంతో
అతనికి శీర్కాకుళంలో "తాపీ లక్షమ్యయ్గారు" అనన్ పేరు సిథ్రపడిపోయిందంటారు. (సోరస్ః వికీపీడియా)
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