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అసలు ఈ ‘చెవిలో పువువ్’ అనే నానుడి ఎపుప్డు మొదలయిందో, ఎలా మొదలయిందో నాకు తెలియదు. దీనికి 
పురాణాలలో ఏమైనా మూలాలు ఉనాన్యా, లేక “సుతిత్ కొటట్డం” లాగా జంధాయ్ల మారక్ సరికొతత్ పర్యోగమేమో కూడా 
నాకు తెలీదు. కానీ నినన్ ఒక తెలుగు టీవీలో ఒక వారాత్ పర్సారం చూడగానే టకుక్న నా చెయియ్ నా చెవుల వేపు వెళిళ్ 
పోయింది. ‘అరెరె” అనుకుని వాటిని వెనకిక్ లాగేసుకోగానే రెండు పువువ్లూ నాకేసి వెకిక్రింతగా చూశాయి. అందులో 
ఒక పువేవ్మో కాలీ ఫల్వరు, రెండోది అదే సైజులో కేబేజీ....అంటే ఇదేదో దేవుడి పూజ చేసి రెండు పువువ్ రేకులు మనంతట 
మనమే భకిత్తో చెవిలో దోపుకునన్ బాపతు కాదు. ఎవరో కావాలని మన చెవిలో పెటిట్న పెదద్ పువువ్ అనమాట. నిజానికి ఆ 
పువువ్లు ఎకక్డో అమెరికాలో కూచునన్  నా చెవిలో పెటిట్నవి కాదు. పవితర్ భారత దేశం పర్ధాన మంతిర్ లేదా తెలుగు 
రాషాట్ర్ల ముఖయ్మంతుర్లవి. కొండొకచో వారందరూ కలిసి తెలుగు భాష మొతాత్నికే పెడుతునన్ చెవిలో  పువువ్లు!.  

అసలు ఏం జరిగిందీ అంటే... 
మొనీన్ మధయ్  జిలాల్ల వారీగా ఎనిన్ హతయ్లు, ఎనిన్ మానభంగాలు జరిగాయో ఆ ఘోరమైన ఫోటోలూ,  ఆమికాత్ర్న 

కేసులూ, ఏ మంతిర్ ఎవరిని ఎలాంటి అలాంటి పదాలతో తిటాట్రూ లాంటి రోజు వారీ వారత్లు విని తరిదాద్ం అనుకుని  
తెలుగు టీవీ చూడడం మొదలుపెటట్గానే ఆ టీవీ “ఇక నుంచీ తెలుగులో ఇంజనీరింగ విదాయ్బోధనకి పర్భుతవ్ం అనుమతి” 
అని పర్ధాన వారత్గా వినగానే సోఫాలో హాయిగా వెనకిక్ జారల్బడి కూచునన్ నేను ఠకీమని లేచి కూచుని టీవీ వాలూయ్మ 
పెంచేశాను. ‘హమమ్యయ్. ఇనాన్ళళ్కి మేధావుల గోడు వినిపించి, నాయకులు కళుళ్ తెరిచి మాతృభాషకి గురిత్ంపు 
ఇసుత్నాన్రహో” అని మహదానంద పడీపోయాను. మరి పార్ధమిక పాఠశాల నుంచి ఉనన్త పాఠశాల దాకా తెలుగు 
మానేసి ఇంగీల్ష మీడియం పెటాట్రు కదా...దాని సంగతి ఏమిటీ..అదంతా కేనిస్ల చేసేశారా ఏమిటి కొంపతీసి? అని నా 
మెదడు గందరగోళం పడుతుండగా...”సాథ్నిక భాషలోనే విదాయ్భాయ్సం కొనసాగాలి అనే పర్ధాని మోదీ గారి ఆదేశాల 
పర్కారం దేశంలో  20 ఇంజనీరింగ కళాశాలలు మాతృభాషలో అనిన్ సబెజ్కట్ లూ.....అంటే ఫిజికస్ కెమిషటరీ లాంటివే 
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కాకుండా మెకానికల ఇంజనీరింగ, కంపూయ్టరస్ లాంటీవీ కూడా బోధించడానికి అనుమతి ఇచాచ్రు. వాటిలోల్ తెలుగు 
రాషాట్ర్లకి చెందిన కళాశాలలకి అనుమతి లభించింది. ఇక నుంచీ ఇంజనీరింగ విదాయ్బోధన తెలుగులో జరుగుతుంది అని 
యాజమానయ్ం పర్కటించింది”. అని ఆ వారత్లు చదివే అమామ్యి అందమైన ‘జిడుడ్’ మొహంతో.... అనగా భారీ మేకపుప్ 
వెనకాల ఆ మొహం బాగానే ఉండీ ఉండవచుచ్ను కదా...అది మనకెందుకు కానీ ఆవిడ ఏ విధమైన భావ పర్కటనా 
లేకుండా జనాంతికంగా ఆ వారత్ చదివింది. దేశం మొతత్ం మీద 20 అంటే బహుశా బెంగాల, గుజరాత, మరాఠీ, తమిళం 
మొదలైన భాషలలొ ఒకొక్కక్టీ, హిందీ వాళుళ్ ఎకుక్వ కాబటిట్ అందులో ఐదారు  కళాశాలలలో నేను నేరుచ్కునన్ ఫూల్యిడ 
మెకానికస్, డిఫరెనిష్యల ఈకేవ్షనస్, థెరోమ్ డైనామికస్, నేను నేరుచ్కోలేక మానేసిన కోబాల పోర్గార్మింగ, ఎసేస్పీ, ఆరేకిల 
లాంటివనీన్ ఆయా భాషలోల్ నేరుప్తారు అనగానే ఎందుకో నాకు సంతోషం బదులు భయం వేసి గుండే దడదడ లాడింది.  
మూడో సారి దడ అనే లోపుగా  టీవీలో ఇదద్రు పెదద్ మనుషులు తెరమీదకి వచాచ్రు. ఒకాయన బాగా వెనకేసుకునన్ విదాయ్ 
వాయ్పారి అనుకుంటాను. ఆ రెండో ఆయనని పొర్ఫెసర ఫలానా అని ఆ ‘జిడడ్మామ్యి’ చెపిప్ంది కానీ నాకు మటుకు ఆయన  
ఏదో తాలూకా ఆఫీసులో గుమసాత్లాగా కనపడాడ్డు...చూడాడ్నికే కాదు....నోరు విపాప్క కూడా అలాగే వినపడాడ్డు. ముందు 
ఆ తెలుగు మారావ్డీ గారు మాటాల్డుతూ “చాలా హేపీగా ఫీల అవుతునాన్ను. మోదీ జిందాబాద, వెంకయయ్ నాయుడు 
గారూ జిందాబాద, ఎనీవ్ రమణ గారూ జిందాబాద.” అని శోభనం పెళిళ్ కొడుకులా అషట్ వంకరూల్ తిరిగిపోయి ఆ 
నాయకుల తెలుగు భాషాభిమానానిన్ పొగిడారు. ఇక పొర్ఫెసర గుమాసాత్  గారు నిలువుగా వేళాళ్డుతూ కటుట్కోవలసిన 
‘కంఠ లంగోటీ” ని మెడకి అడడ్ంగా, బిగుతుగా కటుట్కుని, కొంచెం  ఆయాసంగా “అవును. ఇపుప్డు తెలుగు మీడియం లో 
చదువుకునన్ సూట్డెంటస్ కి అరధ్ం అవడం కోసం మొదటి సంవతస్రం 75 శాతం పాఠం తెలుగులో ఉంటుంది కానీ 
టెకిన్కల మాటలు అనీన్ ఇంగీల్షు లోనే ఉంటాయి. రెండో ఏడు వాడుక భాషని 50 శాతానికి తగిగ్సాత్ం. అలా 
తగిగ్ంచుకుంటూ డిగీర్ ఆఖరి సంవతస్రానికి విదాయ్రుధ్లు అందరికీ వాడుక భాష బదులు మొతత్ం అంతా ఆంగల్ం లోనే ఆ 
ఇంజనీరింగ సబెజ్కట్స్ అనీన్ బోధిసాత్ం. అపుప్డు నో మోర తెలుగు.” అంటూ ఆయన తన పర్వచనంతో తానే  చంకలు 
గుదుద్కుంటూ మహదానంద పడిపోయాడు.  

అపుప్డు ఆ టీవీ రిపోరట్ర మైక ని ఆయన ధరించిన మాసక్ మీద పెటిట్ “కెన యు గివ ఎకాస్ంపుల, సర” అని 
మారావ్డీని అడుగుటా, ఆ మారావ్డే మారుమాటాల్డకుండా ఆచారయ్ గుమాసాత్ గారి కేసి వేలు చూపించుటా జరిగాయి. 
ఆచారయ్ గారు  కాసేస్పు బురర్ గోకుక్ని “వాటర ఎపుప్డూ ఎకుక్వ పెర్షర ఉనన్ సైడ నించి లోయర పెర్షర ఉనన్ వేపు 
టార్వెల చేసుత్ంది” అలాగనమాట...అని ఒక చినన్  ఉదాహరణ ఇచాచ్డు. నీరు ఎటునుంచి ఎటువేపు పర్వహిసుత్ందో 
జనమ్లో అదే మొదటి సారి తెలుసుకునన్ ఆ రిపోరట్ర ‘సూపర సర” అనేసి “వాటర ఇండియా సరే సార, మరి కంపూయ్టర 
అమెరికా కదా సార..అది  ఎలా చెపాత్రు సార? “ అని అమాయకంగా అడీగాడు. “ఓ, అది సింపుల...ఫర 
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ఎకాజ్ంపుల...”మౌజ మీద రైట కిల్క చేసేట్ ఓపెన అయిన ఆపష్నస్ విండో లో డిలీట నొకిక్తే అంతా గంగలో కలిసిపోతుంది” 
అని పాఠం చెపాప్ం అనుకోండి, డాట సూత్య్డేంట సీల నేవర గో టూ గేంజీస” అని ఈయన కూడా హేపీగా ఫీల 
అయిపోయాడు. అది చాలదు అనన్టుట్ పకక్నే చెటల్ కింద తారటాల్డుతునన్ ఇదద్రు, ముగుగ్రు విదాయ్రుధ్లు ముందు కూడా 
మైక పెటిట్ “మీరు ఎలా ఫీల అవుతునాన్రు? అని అడిగాడు. అందులో ఓ కురార్డు “వుయ కెన అండర సాట్ండ ఇంజనీరింగ 
ఇఫ ఈట ఈజ ఇన అవర మదర టంగ, జై బాలయయ్” అని  చెపప్డంతో నా బురర్ గిరుర్న తిరిగి కోమా లోకి 
వెళిళ్పోయింది. ఇంతలోనే ఆ జి. మొహం అపుప్డే “ఊ అంటావా, ఊ ఊ అంటావా” టాపిక కి వెళిళ్పోయి మరో పర్ధాన 
వారత్ మొదలుపెటిట్ంది. 

అసలు ఈ తెలుగులో ఇంజనీరింగ బోధన సంగతి ఏమిటో తేలాచ్లి అని గూగుల లో  ఎడా, పెడా వెతికితే  
“జగన కి కేందర్ం షాక” అనీ, “ఇక తెలుగులో ఇంజనీరింగ” అనీ కొనిన్ కొనిన్ వారత్లు కనపడాడ్యి. కావాలంటే   పతిర్క 
లో పడీన రెండు శీరిష్కల ఫోటోలు ఇకక్డ పెటాట్ను.  

 

  
ఇవనీన్ చూశాక అవును పాపం మోదీ గారి చెవిలో పెదద్ పువువ్లే పెటాట్రు అనిపించింది. కానీ ఆ పువువ్ తెలుగు 

రాషాట్ర్ల ముఖయ్మంతుర్లకి కూడా కావచుచ్. ఏమో!.  
ఎందుకంటే...తెలుగులో ఇంజనీరింగ నేరప్డానికి ఏ కళాశాల అయినా ముందు “అఖిల భారత సాంకేతిక విదయ్ 

మండలి” (AICTE).. కి...అంటే మోదీ గారికి అపిల్కేషన పెటుట్కోవాలి. తెలుగులో చెపప్గలిగిన లెకచ్రరుల్ ఉనాన్రా లేదా 
వగైరా విశేషాలు అనీన్ పరిశీలించి వారు ఆ కళాశాలకి అనుమతి ఇసాత్రు. ఆయా భాషలలో పాఠయ్ పుసత్కాలు కూడా  ఆ 
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సాంకేతిక విదయ్ మండలి వారే ఇసాత్రుట. ఇంకేం. ఇక తెలుగు బోధన భాషగా పూరిత్గా అయిదేళళ్ ఇంజనీరింగ 
చదవవచుచ్ను. కదా!. కానీ నేను టీవీలొ వినన్ పర్కారం, పైన పేపరోల్ చదివిన వారత్ పర్కారం ఇకక్డ వేసిన టిర్క ఏమిటంటే 
కావలసిన టిర్కుక్లు వేసి, ఆ సాంకేతిక విదాయ్మండలికి అంటే మోడీ గారికి నచచ్ చెపిప్ అనుమతి తీసుకుని “అంతా ఉతిత్దే 
సార..ముందు నాలుగు రోజులు నాలుగు తెలుగు మాటలు చెపేప్సి, మెలిల్గా ఇంగీల్షు లోకి దిగిపోతాం. మీకేం భయం 
లేదు. మేము ఉనాన్ంగా.” అని జగన గారికీ, కేసీఆర గారికీ అభయం ఇచిచ్నటుట్గా నాకు కనపడింది. అనగా...మోడీ గారి 
చెవిలో పువువ్. కదా!.   

ఒక వేళ నేను టీవీలో వినన్దీ, కనన్దీ తపేప్ అనుకుందాం. అంటే మొదటి సంవతస్రం 75 శాతం ఇంగీల్షు 
సాంకేతిక పదాలతో తెలుగులో బోధన మొదలుపెటిట్,  కర్మంగా తెలుగు వాడకానిన్ పెంచుతూ ఇంగీల్షుని తగిగ్సాత్రు అనే 
అనుకుందాం. అంటే త ఇంగీల్ష మీడియం నుంచి తెలుగు మీడియం కి వెళీళ్నటుట్ కదా!. మరి అపుప్డు తెలుగు రాషాట్ర్లలో 
పీజీ నుంచి ఉనన్త పాఠశాల దాకా ఇంగీల్ష మీడియం పర్వేశ పెటిట్, తెలుగుని పకక్న పెటిట్న తెలుగు రాషాట్ర్ల 
ముఖయ్మంతుర్లలో ఒకరికి కాలీఫల్వరూ, మరొకరికి కేబేజీ పెటిట్నటేట్ కదా!.  

ఆ మాటకొసేత్ పవితర్ భారత దేశంలో, ముఖయ్ంగా తెలుగు నాట ఇంత రసాభాస అవసరమా? ఒక వేపు సాథ్నిక 
భాషలోనే విదాయ్బోధన జరగాలి అని మోడీ గారూ, అబేబ్బేబ్, మా వోటరుల్ ఇంగీల్షు కావాలంటునాన్రు, తెలుగూ గిలుగూ 
నైజాంతా అని కేసీఆరూ, జగన గారూ ఇలా భాష బండిని రెండు వేపులు లాగుతునన్టాట్ లేక తెలుగు బండి, ఇంగీల్షు 
బండి, సంకర బండి అని మూడూ వేటికి అవేనా? ఈ చికుక్ ముడి తెగేటపప్టికి ఎనిన్ తరాలు పడుతుంది?  మాతృభాషకి, 
నెల, నెలా జీతం సంపాదించడానికీ మధయ్ వేసిన లేనిపోని ఈ చికుక్ముడి ఎపుప్డు విడుతుంది? అలా విడదీసే దముమ్నన్ 
తెలుగు నాయకుడు ఎవరు?   

అసలు పర్యాణం తెలుగు నుంచి ఆంగాల్నికా? ఆంగల్ నుంచి తెలుగుకా? ఎకక్డ వేసిన గొంగళీ అకక్డేనా?  
ఏది ఏమైనా నషట్ పోయేది ఎవరూ లేరు....ఒకక్ తెలుగు భాషా, సాహితాయ్లు తపప్.  కానీ తెలుగు భాష తన దారి 

తనే వెతుకుక్ంటుంది. తన తలుపులు తనే తెరుచుకుంటుంది.  నాకు ఏమీ బెంగ లేదు. మరి మీకో?  
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