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 This research paper gives an overview of the status of Telugu in the multilingual and 

multiethnic Mauritian society ranging from the arrival of the Telugu migrants till date. It also 

focuses on a brief outline of the role of Telugu language and culture in this environment.  

  

 This paper consists of sections with a brief introduction about Mauritius and progresses 

with the development of themes such as the historical background of the plurilingual island-nation, 

the situation of the Telugu migrants and the role of Indian languages in Mauritius. It also analyses 

the change in the status of Telugu language from mother-tongue to second/foreign language. 

Moreover, it also focuses on the teaching of Telugu in the present second/foreign language 

situation.  

 

 After their arrival from South India from the 1830s, the Telugu migrants, though limited 

in number, tried by all means to preserve their maternal language and culture. However, after four 

to five generations, today Telugu is no longer considered as a maternal language but rather, as an 

ancestral language. The presence of the Mauritian Kreol as the mother-tongue of most Mauritians 

and the role of French and English as the colonial languages have deeply impacted upon the Indian 

languages, especially the minority languages. As previously mentioned, this paper focuses mainly 

on an analysis of the gradual change in the status of Telugu and its actual place in the multilingual 

Mauritian society where twelve languages are in use.   

1.0 ఉపోదా్ఘతం  

హిందూ మహా సాగరింలోని చిన్న  ద్వీ పిం మారిషస్. ద్వనిన  “మిని భారతదేశిం” 

అని కిందరు వ్య వ్హరిసాారు. రొడ్రీగ్స్ , అగాలెగా, సింట్ డ్రరిండొ వ్ింటి తోటి ద్వీ పాలతో 
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కూడి “ఇిండ్రదధనుస్స్  ద్వీ పిం”గా పేరుపిందిన్ మారిషస్ బహు భాషలకు, బహు 

మతాలకు నిలయమింది. దాదాపు 12 లక్షల కన్న  ఎకుు వ్ జనులున్న  720 చదరపు 

మిటరల విస్తరా ణింగల ఈ చిన్న  ద్వీ పింలో, మొరిషయ న్ డ్రియోల్, ఆింగ లిం, డ్రరించి, హింద్వ, 

తమిళిం, తెలుగు, మరాఠీ, ఉర్దూ , భోజ్పురీ, గుజరాతి, మాిండరిన్, అరబీ్బ  మొదలైన్ 

పన్న ిండు భాషలు వాడుకలో ఉిండటిం మారిషస్ దేశింలోని బహుభాషీయతకు 

నిదరశ న్ిం. ఈ పరిశోధన్ పడ్రతింలో ఇకు డ ఉన్న  బహుభాషీయ వ్య వ్హారిం, ఇనిన  

భాషలలో తెలుగు భాషకున్న  ్సానాన్నిన  పరిశీలించటిం జరుగుతింది.  
 

1.1 బహుభాషీయ మారిషస్ – చారిత్తక నేపథ్య ం 

పన్న ిండో శతాబూింలో సాీ హల న్వికులు మారిషస్ ద్వీ పానిన  కనిపెటిని్పుు డు, 

ఇకు డ డ్రపజలు ఉిండేవారన్న  ఆధారిం ఎకు డా లభించలేదు. న్లుగు వ్ిందల ఏ్ళ ల 

తరీా త పోరుు గీస్సవారు, డచిు వారు ఈ ద్వవిలో కాలు మోపారు. కాని డ్రరించివాళ్లల 

ఇకు డ మొదటి వ్లసలు న్లకలు న్వారు అయ్యయ రు. ఈ ద్వీ పానిన  డ్రకమింగా 

డచ్చు వారు, డ్రరించివారు, డ్రిటిషువారు ఆడ్రకమిించి పరిపాలించారు. 1968వ్ 

సింవ్త్ రింలో మారిషస్ దేశానిి సీా తిండ్రతయ ిం లభించాక, 1992వ్ సింవ్త్ రింలో 

ఇది గణతింతమింది. “Mauritius is a multiethnic and multilingual country” - మారిషస్ 

భన్న  జాతల, భన్న  భాషల దేశమని Rajah-Carrim (2007) తెలయజేశారు. 

 

బహుభాషీయ మారిషస్ దేశింలో పాశాు తయ  భాషలైన్ ఇింగీ లషు, డ్రరించితోపాటు 

భారతీయ భాషలు కూడా వ్య వ్హారింలో ఉన్న యి. పూరీ ిం డచ్, డ్రరించి, డ్రిటిష్ 

దేశాల పరిపాలన్; భారత, ఆడ్రికా దేశాలనుించి వ్లసదారుల రాక మొదలైన్వి 

ఇకు డ బహుభాషీయత ఏరు డటానిి డ్రపధాన్మన్ కారణాలు. మారిషస్ దేశింలో 

ఇింగీ లషు, డ్రరించి, డ్రియోల్, భారతీయ భాషలకున్న  ్సానాన్నిన  అర నాిం చేస్సకోటానిి, 

ఇకు డ భూత, వ్రమాాన్ కాలాలోల  ఉన్న  ్ లషమిన్ సాింఘిక, ఆరి నాక, విదాయ , సాింసు ృతిక, 

రాజకీయ పరిస్థనాతలను రగా పరిశీలించవ్లస్థన్ అవ్సరిం ఎింతగానో ఉింది. 

  

 డచ్ నుించి డ్రరించి పరిపాలన్కు, చివ్రిి డ్రిటిషు పరిపాలన్ ిిందకు రావ్టిం 

వ్లల 19వ్ శతా ూి మధయ కాలిం నుించి 20వ్ శతాబూిం డ్రపారింభకాలిం వ్రకు, భాషల “four-

part harmony” అనేది ఏరు డిిందని Miles (2000) తెలయజేశాడు.  
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 “Kreol is the uncontested lingua franca; French as the inherited 

language of social and cultural prestige; English as the language of 

education, law, public administration and to a [small] degree 

commerce; and the panoply of Indian languages” (ibid: 217) 

 

 అింటే మారిషస్ దేశింలో వ్య వ్హారింలో ఉన్న  డ్రియోల్ నిస్ ిందేహింగా 

సింపరు  భాష అనీ; సాింఘిక, సాింసు ృతిక డ్రపతిషఠ (prestige) వ్లల వ్చిు న్ భాష డ్రరించి 

అనీ; విదాయ  శాఖలో, న్య య, డ్రపభుతీ  కారాయ లయ్యలోల , (కింత వ్రకు) వాయ పారింలో 

వాడబడే భాష ఇింగీ లషు అనీ; వీటితోపాటు అనేక భారతీయ భాషలు – వీటనిన టి మధయ  

ఉన్న  “చతరింగ పిందిక” గమన్రహమని Miles అభడ్రపాయిం. 
 

1.2  భారతీయ భాషలు – పూరీ్వ కుల భాషలు 

“మారిషస్ దేశిం బహు భాషల కూడల, విభన్న  సింసు ృతీ 

సిండ్రపదాయ్యలకు నిలయిం” (రెడి ిలక్ష్ము డు, 2013: పు. 15). 

 

 ఇకు డ వ్య వ్హారింలోనున్న  పన్న ిండు భాషలను పూరీీ కుల భాషలు - ancestral 

languages (భారతీయ, చ్చనీ భాషలు), పాలక భాషలు - colonial languages (ఆింగ లిం, డ్రరించి 

భాషలు), దైన్ిందిన్ వ్య వ్హారింలో ఉన్న  భాష (మొరిషయ న్ డ్రియోల్/ డ్రియోల్) అనే 

మూడు ముఖయ మన్ గుింపులుగా విభజించవ్చ్చు న్ని Rajah-Carrim (2005) 

తెలయజేశారు.  

 

రెిండు కన్న  ఎకుు వ్ భాషలోలనూ భౌగోళిక, చారిడ్రతక, సాహతయ , సాింసు ృతిక 

సానిన హతాయ నిన  బహుభాషా వ్య వ్హారిం అని అింటారు. బహుభాషీయ వాతావ్రణింలో 

వ్య వ్హారింలోనున్న  భాషలోల  ఒకటి ఉన్న తసానాయి భాషగా (prestige language) ఉింటుింది. 

ఒక న్టి పాలకుల భాషలైన్ ఆింగ లమూ డ్రరించ్చ భాషల డ్రపాముఖయ ిం నేటిి మారిషస్ 

దేశింలో తగ గలేదు. సాధారణింగా పాలకుల భాష అవ్డింవ్లల గాని, సింఖ్యయ బలింవ్లల 

గాని ఒక భాషి గౌరవ్సానా న్ిం లభసా్సింది. 

 

ఇింతకు ముిందు చెప్పు న్టిుగా, మారిషస్ బహుభాషీయ దేశిం మాడ్రతమేకాక, 

ఇది బహు మతాలకు నిలయిం కూడా (Rajah-Carrim, 2007). ఇకు డ వాడుకలోనున్న  
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హింద్వ, భోజ్పురీ, తెలుగు, తమిళిం, మరాఠీ, ఉర్దూ  మొదలైన్ భారతీయ భాషలనూ, 

చ్చనీ భాషలనూ “పూరీీ కుల భాషలు”గా వ్య వ్హరిించటిం జరుగుతింది. “పూరీీ కుల 

భాషలు” అింటే మారిషస్ దేశానిి వ్చిు న్పుు డు ఆస్థయ్య డ్రపవాస్సలు మాటాలడిన్ 

భాషలన్న  మాట.  కాని నేడు ఈ భాషలు మాతృభాషలుగా (native language) కాక, వివిధ 

జాతలకు అస్థతాీ  గురాులుగా మాడ్రతమే పరిగణింపబడతాయి. డ్రియోల్ మాతృ 

భాషగాగల బహుభాషీయ మారిషస్ దేశింలో, పూరీీ కుల భాషలు అస్థతాీ  గురాులు 

(markers of identity)గా మాడ్రతమే మిగిలపోయ్యయని Eriksen, Stein వ్ింటి గొపు  భాషా 

వేతలాు కూడా తెలయజేశారని Rajah-Carrim (2007) సూచిించారు. ఆవిడ 

అభడ్రపాయ్యనిన  బటి ి ఈ దేశింలో మతాలకూ, భాషలకూ మధయ  సనిన హతమన్ 

సింబింధముింది.  

“Most ethnic groups have an ‘ancestral language’ with 

which they identify.” (ibid: 52) 

 

ఇకు డ వ్య వ్హారింలోనున్న  పన్న ిండు భాషలోల  దాదాపు డ్రపతి భాషను ఒక 

డ్రపత్యయ కమన్ జాతిి చేరు టిం జరుగుతిందని ఆవిడ సూచిించారు (అింటే దాదాపు 

డ్రపతి జాతి సముదాయ్యనిన  (ethnic group) ఒక డ్రపత్యయ క (పూరీీ కుల) భాషతో 

అన్ీ యిించటిం జరుగుతింది).  

 

మారిషస్ జన్భా లెకు లనుబటి ిపూరీ ిం భారతదేశింనుించి వ్లస వ్చిు న్ 

డ్రపవాస్సలను “Indo-Mauritians”, “Other Indians” అనే రెిండు గుింపులుగా విభజించటిం 

జరిగిింది. “Indo-Mauritians” అన్గా మారిషస్ దేశింలో పుటిని్ భారతీయ మూలమన్ 

డ్రపవాస్సల భావి వ్ింశస్సనాలన్న  మాట. మారిషస్ దేశింలో తెలుగువారు కూడా ఈ 

విభాగానిి చెిందిన్వారు. కాని దేశింలో ఉన్న  హిందువులను జాతిపరింగా, 

సింసు ృతిపరింగా విభజించే దృష్టతిో, 1961 జన్భా లెకు ల డ్రపకారింగా ఈ “Indo-

Mauritians” అనే విభాగానిన  హిందువులు, తమిళింవారు, తెలుగువారు, మరాఠీవారు 

అనే ఉపవిభాగాలుగా విభజించటిం జరిగిిందని Bhat & Bhaskar (2007) తెలయజేశారు. 

తతఫ లతింగా తెలుగువారితోపాటు ఇకు డున్న  అనేక జాతలవారు తమ తమ 

పూరీీ కుల భాషలను బటి ి వేర్వీ రు “జాతలు” ఏరు రచ్చకోవ్టిం జరిగిింది. ఈ 

విధింగా తమలో ఉన్న  సాింసు ృతిక, మత సింబింధమన్ భేదాలను సూచిించటానిి 
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వారిని హింద్వ భాషీయులుగా (హింద్వ భాష మాటాల డే ిహారీలు, ఉతరా భారతీయులు); 

తెలుగువారుగా (దక్షణ భారతదేశిం నుించి వ్లసవ్చిు న్ తెలుగు భాషీయుల 

వ్ింశస్సనాలు); తమిళింవారుగా (దక్షణ భారతదేశిం నుించి వ్చిు న్ తమిళ భాషీయుల 

వ్ింశస్సనాలు); మరాఠీలుగా (బింరయి డ్రపెజడెని్ నుించి వ్చిు న్ మరాఠీ భాషీయుల 

వ్ింశస్సనాలు) పేరొు న్టిం జరిగిిందని Bhat & Bhaskar (2007) డ్రపకటిించారు. 

 

19వ్ శతాబూింలో భారతదేశిం నుించి డ్రపవాస్సలు మారిషస్ దేశానిి వ్లస 

వ్చిు న్పుు డు, తమతోపాటు తమ భాషా సింసు ృతలను కూడా చేపటి ి ఇకు డ 

్స్థనారపడిారని తెలుసా్సింది. తమ మాతృ భూమియైన్ భారతదేశిం నుించి ఇింత 

దూరింగా ఉన్న రు కాబటి ి తమ భాషా సింసు ృతలను పరిరక్షించటానిి అనిన  

విధాలా డ్రపయతిన ించారు. వారు తమ భాషా సింసు ృతలను కోలోు తారనే భయిం 

డ్రకమింగా హింద్వ, తెలుగు, తమిళిం, మరాఠీ మొదలైన్ భాషలను “జాతి సమూహాలు”గా 

(ethnic groups) పరిగణింపబడటానిి దారి తీస్థింది.  

 

“మారిషస్్లో హిందూ మతస్సనాలు ఎకుు వ్ సింఖయ లో ఉన్న రు. 

కాని ఈ మతింవారు భాషా డ్రపయుకిాంగా కనిన  శాఖలలో 

విభజింపబడిాయి. వాళల విభజన్లో ఈ డ్రపకారింగా ఉింది. హింద్వ, 

భోజ్పురి భాషలు మాటాల డే హిందువులు కాక, భారతదేశింలోని 

ఆయ్య రాష్ట్షిాలనుించి వ్చిు న్ హిందువులను గురిించి ఈ 

విధింగా చెపు వ్చ్చు . తమిళ హిందువులు, తెలుగు హిందువులు, 

మరాఠీ హిందువులు, గుజరాతి హిందువులు”. (రెడి ిలక్ష్ము డు, 

2013: పు. 16) 

 

అింటే డ్రపతి ఒకు  భారతీయ భాషకు చెిందిన్ భాషీయులకు ఒక డ్రపత్యయ క “జాతి 

సమూహిం” ఏరు డటిం జరిగిింది. ఈ విధింగా మారిషస్ అనేక భాషా సింసు ృతలకు 

నిలయమ, “భన్న తీ ింలో ఏకతీ ిం” అనే సూడ్రతానిి నిదరశ న్మింది. 
 

2.0 మారిషస్ దేశంలో తెలుగువారి స్థ నగగలలు 

మారిషస్ దేశింలో తెలుగు భాష భారతదేశింనుించి వ్చిు న్ తెలుగు 

వ్లసదారుల మాతృ భాషనుించి దిీ తీయ భాష ్సానాన్నిి ఏ విధింగా పడిపోయిిందో 
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అని తెలుస్సకోటానిి, ముిందు ఇకు డ ఉన్న  తెలుగువారి చరిడ్రతను, వారి భాషా వికాస 

చరిడ్రతను గురిించి అవ్గాహన్ చేస్సకోవాల.  

 

2011 జన్భా లెకు ల డ్రపకారిం మారిషస్ దేశింలో తెలుగువారి సింఖయ  27,787 

మాడ్రతమే. 2002 జన్భా లెకు లను పోలు  చూస్త ా (29,792), తెలుగువారి సింఖయ  

తగి గపోతన్న దని తెలుసా్సింది. తెలుగువారిి తకుు వ్ మింది ప్పలలలు ఉిండటిం, కింత 

మింది తెలుగువారు ష్ట్ైసవా్ మతానిన  అవ్లింిించటిం, జన్భా లెకు ల (census) 

డ్రపడ్రియ జరిపే అధికారులు వారి జాతిని (ethnicity) గురిించి అడిగిత్య, వ్య వ్హరలాు 

“తెలుగు” అని చెపేు  బదులుగా “హిందు” అన్టమే  ద్వనిి ముఖయ మన్ కారణాలుగా 

పేరొు న్వ్చ్చు  (ఇకు డ హిందు అింటే హింద్వ భాషీయులే అన్న మాట). 

 

 1810వ్ సింవ్త్ రింలో డ్రిటిషువారు డ్రరించివారిపై దిండెతి ాఈ ద్వీ ప పాలన్ను 

వ్శపరచ్చకున్న రు. డచ్చు వారు డ్రపవేశ పెటిని్ చెరకు పింటవ్లల, ఆ కాలింలో మారిషస్ 

దేశిం ఎకుు వ్గా వ్య వ్సాయిం మీదనే ఆధారపడి ఉిండేది. అపు టి పలాల 

యజమానులు ఎకుు వ్గా డ్రరించివాళ్లల. అయిత్య ఆ పలాలలో పని చేయటానికీ, 

అడవులోల  చెటలను న్రిి వేయటానికీ, రోడలను నిరిు ించటానికీ ఆడ్రికా, మడాగాసు ర్, 

మొజాింిక్, భారతదేశిం మొదలైన్ దేశాలనుించి రనిసలను తెప్పు ించారు. కాని 

1835వ్ సింవ్త్ రింలో రనిసతీ ిం నిషేధిించాక, విముకాులైన్ రనిసలు పలాలలో 

పని చేయటానిి నిరాకరిించారు. తతఫ లతింగా డ్రరించి యజమానులు పాలకుల 

అధికారింతోను, అనుమతితోను భారతదేశిం, చైన్ వ్ింటి దేశాలనుించి చాలా మింది 

కూలీలను తెప్పు ించటిం మొదలుపెటిారు (రెడి ిలక్ష్ము డు, 2013).  

 

డ్రిటిషుల పాలన్కాలింలో – 1820-1830 సింవ్త్ రాల మధయ కాలింలోనే 

భారతదేశిం నుించి డ్రపవాస్సలు మారిషస్ దేశానిి రావ్టిం మొదలుపెటిారు. 1834వ్ 

సింవ్త్ రిం నుించి 1910వ్ సింవ్త్ రిం వ్రకు డ్రపవాస భారతీయులు బింగాల్, 

మడ్రదాస్స, బింరయి రాజాయ లనుించి వ్చాు రని మహాతాు  గాింధీ సింసనాలోని Indian 

Immigration Archives (MGI) ఆధారాలను బటి ితెలుసా్సింది. Indian Immigration Archives 

ఆధారాలనుబటి ి 1842వ్ సింవ్త్ రింనుించి భారత ఖిండింనుించి, ముఖయ ింగా 
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కలింబ, కోచిన్, పిండిచేు రి, మడ్రదాస్స, కలకతాా మొదలైన్ డ్రపాింతాలనుించి రైతలు 

మారిషస్ దేశింలో అడుగు పెటిారని తెలుసా్సింది.  

 

అయిత్య ఆ కాలింలో భారతదేశింలోనున్న  బింగాల్, మడ్రదాస్స, బింరయి అనే 

మూడు రాజాయ లలో (Presidencies) కూలీలను ఎనున కోటానిి ఏజింటుల ఉిండేవారు. డా. 

రెడి ిలక్ష్ము డుగారి (2013) అభడ్రపాయ్యనిన  బటి ిఆ ఏజింటలలో కింత మింది ఆిండ్రులు 

కూడా ఉిండేవారనీ; వారిలో పనున న్ిందా వేింకటరెడి ిఅనే వ్య ి ాకూడా ఉిండేవాడనీ; 

ఆయన్కు “కరిింగ పాయ కట్”, “చాింపయ న్” అనే రెిండు ఓడలుిండేవ్నీ; వాటిలో కూలీల 

రవాణా జరుగుతూనే ఉిండేదని కూడా తెలుసా్సింది. అయిత్య ఇలా ఓడలలో 

డ్రపయ్యణిం చేస్థ, ఈ కూలీలు చాలా ఇబీ ిందులకు గురి అయ్యయ రు. కిందరు జబ్బీ  

పడి, డ్రపాణాలు కూడా కోలోు య్యరు. 

 

“బయలు దేర్వటపుు డు ఎమిడ్రేషన్ ఏజింటు సింతకింతో తూరుు  

ఇిండియ్య కింపెనీనుిండి మారిషస్సి వెళల వ్లస్థ నిమితిాం 

ఇిండియ్య డ్రపభుతీ  చటిిం 15 – 1842 మేరకు 4, 5, 6, 8 

నిబింధన్లన్నుసరిించి డ్రపయ్యణీకుల ఆరోగయ ిం పరీక్షించి 

వ్లస్థన్ మిందులు మాకులు, య్యడ్రతలో వారిి హతమన్ 

సరకులు అనీన  కూరుు కని మరీ బయలుదేర వ్లస్థ వుిండేది 

ఓడ కమేిండరు! ఇనిన  కటిుదిటిాలు చేస్సకన్న  డ్రపయ్యణిం 

ఒకకు సారి దైవాధీన్ింగానే వుిండేది. దారిలో కిందరు 

అన్రోగాయ నిి, ఇతర డ్రపకృతి వైపరీతాయ లి గురై అనువులు 

కోలోు యిన్ సిందరాా లు కూడా వున్న యి. కమేిండర ల లాగ్స్బ్బక్్  

పరిశీలస్త ా ఒకకు  య్యడ్రతకు సింబింధిించిన్ వివ్రాలెనోన  

బయట పడగలవు. ఆ శతాిూలో నిిండుగా కూలీలున్న  న్లుగు 

ఓడలు ద్వవిని సమీప్పసాూ డ్రపవాళ స్తమను (coral reef) గుదుూకని 

మునిగి పోయ్యయి. 1859లో 485 మింది వున్న  “షాజహాన్” ఓడ 

నిపు ింటుకని కాలపోయిింది. ఆ సింఘటన్లో న్లుగు వ్ిందల 

ఇరవైమింది చచిు పోయ్యరు. ఇలా ఎనిన  ఉపడ్రదవాలు కలగాయో 

తలచ్చకింటే ఆ విషాద సింఘటన్లు హృదయ విదారకింగా 

వుింటాయి.” (ఆన్ిందమూరి,ా 1990: పు. 58)  
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1843వ్ సింవ్త్ రింలో మారిషస్్  వ్లస వ్చిు న్ కూలీల సరాసరి వ్యస్స్  

ఇరవై అయిదు సింవ్త్ రాలు. ఏడాదిలోపు పది పన్న ిండేళల వ్యస్స్ గల ప్పలలలూ 

తలలదిండ్రడుల వెింట మారిషస్ దేశానిి వ్చాు రని దాఖలాయిన్న యి. దింపతలేకాక 

ష్ట్స్తలాు, పురుషులు కిందరు ఒింటరిగా వ్చిు న్ సిందరాా లూ కూడా కనిప్పసాాయి.  

 

“వ్లస రికారిు్ లో వెళిలన్వారి వివ్రాలు డ్రకమింగా పేరు, తిండ్రడి 

లేదా తలల లేదా భర ా పేరు, వ్యస్స్ , సకు్ , ఎతా, 

పుటిుమచు లు గురాులు, కులిం లేదా తెగ, డ్రగామిం, పరగణా, 

జలాల , మిండలిం, బయలుదేరిన్ త్యద్వ, ఓడ పేరు, దాని న్ింబరు 

వివ్రాలు, చేరిన్ త్యద్వ, దిగిన్ ర్వవు, మారిషస్సలో తమిచిు న్ 

రిజషరిు న్ింబరు, ఏ ఏజింటు మూలింగా వ్చిు న్ద్వ, పనిలో 

చేరిన్ త్యద్వ, ఎవ్రిదగ గర చేరిన్ద్వ వారి వివ్రాలు, ఎనేన ళ ల పనిమీద 

చేరిన్ద్వ, ఫోటో, న్ింబరు, ఆరోగయ  వివ్రాలు, రిమారుు లు 

వ్గైరాలు దాదాపు 36 ఎిండ్రీలకు పైగా ఉింటాయి.” (ibid: పు. 58)  

 

ఈ వివ్రాలనీన  వ్లస రాజయ ిం అధికారులు అడుగుతింటే కూలీలు చెపేు  

సమాధాన్లను విని రాస్తవారు. అిందువ్లల వాటిని న్మోదు చేస్సకోవ్టింలో 

వ్య ినా్మాలకు డ్రగామన్మాలకు ఎన్న నోన  విింత విింత ర్దపభేదాలు 

అవ్తరిించాయి. అవి రికారిు అయిపోవ్టింతో ఆ పేర్వల ్స్థనారపడిపోయ్యయి.  

 

విముకాులైన్ ఆడ్రికా రనిసల బదులుగా చెరకు తోటలలో పని చేయటానిి 

తెలుగువారు ముఖయ ింగా మారిషస్, ిజ, దక్షణాడ్రికా దేశాలకు వ్చాు రని Bhat & 

Bhaskar (2007) తెలయజేశారు. తెలుగువారు భారతదేశింనుించి మారిషస్ దేశానిి 

తరల వ్చిు న్పుు డు, తెలుగు భాషా, తెలుగు ఉచాు రణ ఎరుగని అధికారులు వారి 

పేరుల సరిగాగ  రాయలేకపోయ్యరని డా. Bhaskarగారు (2015) తెలయజేశారు. కాబటి ిఇకు డ 

ఉన్న  తెలుగువారి పేరుల చాలా వ్రకు విర్దపయ తకు గురయ్యయ యి. ఇింత్యకాక వారిలో 

చాల మింది నిరక్షరాస్సయ లు కూడా. అిందుకే ఇకు డి తెలుగువారి పేరలలో చాలా 

మారుు లు వ్చాు యి. అిందుకే ఇపు టికీ ఇకు డి పేరుల విింత ఉచాు రణలతో లప్ప 

లేఖన్ డ్రకమింతో కన్బడుతూ ఉింటాయి. ఈ వ్య తాయ సాలనీన  విడివిడిగా గురిిాంచి 
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పరిశీలింపవ్లస్థన్వి. “రాముడు – రాిండుగా, చిన్న యయ  – చిన్య గా, సన్య స్థ – 

సన్న స్థగా” మారటిం ద్వనిి ఉదాహరణలుగా పేరొు న్వ్చ్చు . ఈ విధింగా తెలుగువారి 

పేరుల ఎనోన  విధాలుగా మారిపోయ్యయి. 

 

ఈ విధింగా ఏజింటల దాీ రా దక్షణ భారతదేశింనుించి తమిళింవారు, 

తెలుగువారు ఇకు డ వ్చిు  ్స్థనారపడిారు. డ్రపవాస్సలోల  ఆిండ్రధ, హైదరారదు 

డ్రపాింతాలనుించి వ్చిు న్ తెలుగువారు 5.6 శాతిం. వారు ముఖయ ింగా రాజమిండ్రడి, 

విశాఖపటన ిం, గింజిం, చితాూరు, న్లూల రు డ్రపాింతాలనుించి వ్చాు రని తెలుసా్సింది. 

ఇింకా కింత మింది ్శీ కాకాకుళిం, మచిలీపటన ిం మొదలైన్ డ్రపాింతాలనుించి కూడా 

రావ్టిం జరిగిింది. తరీా త చాలా మింది కాిన్డ, కోరింగీ ఓడర్వవులనుించి 

వ్చాు రని తెలుసా్సింది (Indian Immigration Archives).  ఆ కాలింలో తెలుగువారిని 

“కోరింగీలు” అనీ; వారి భాషను “కోరింగి భాష” అనీ; వారి పిండగలను “కోరింగీ 

పిండగలు” అనీ వ్య వ్హరిించేవారు. కాని కనిన  తరాల తరీా త ఈ “కోరింగీ” అనే 

పదిం అవ్మాన్రనాకింగా వాడబడిింది. ఇకు డ వ్చిు న్పుు డు తెలుగువారిని 

“కోరిింగలు, జింటులు, తెలింగలు, కలింగలు” మొదలైన్ న్మాల ిింద న్మోదు 

చేయటిం జరిగిింది (Bhaskar, 2015).  

 

మారిషస్ దేశానిి వ్లస వ్చిు న్వారిలో చాలా మింది కాపు కులానిి చెిందిన్వాళ్లల 

అని డా. రెడి ిలక్ష్ము డు (2013) తెలయజేశారు. 1834-1870 మధయ  కాలింలో ఏరు డిన్ 

ఆరి నాక, సాింఘిక, రాజకీయ కారణాలవ్లల తెలుగువారిలో కింత మింది భారతదేశానిన  

వ్దిలపెటి ికూలీలుగా ఇకు డిి వ్చాు రని చారిడ్రతక ఆధారాల దాీ రా తెలుసా్సింది. 

ఆన్డు భారతదేశింలో తాిండవిసా్సన్న  అన్వ్ృష్ట,ి కరువు వ్ింటి రధలతోపాటు 

అకు డి జమీిందారులు పె్టే ి రధలను భరిించలేక చాలా మింది పేదవారు 

మనుగడకోసిం మారిషస్్కు వ్లస వ్చాు రు. వారిలో అిందర్ద కూలీలు కాకపోయిన్, 

తమ మాతృదేశింలో వారు అనుభవిసా్సన్న  కషిాలను తప్పు ించ్చకోటానిి కూలీల 

వేషాలలో ఇకు డిి రహసయ ింగా వ్చాు రు. ఇలా అవ్కాశిం దొరిిన్పుు డలాల  సింవ్త్ రిం 

పడువున్ కదిూకదిూగా వ్సాూ ఉిండేవారు. చారిడ్రతక ఆధారాలనుబటి ి 1880వ్ 

సింవ్త్ రింలో దాదాపు ఇరవై వేల మింది తెలుగువారు ఇకు డిి వ్చిు  పని చేశారని 
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తెలుసా్సింది. వీరిలో ఎకుు వ్ మిందిని వ్య వ్సాయ పనులోల  నియమిించటిం జరిగిింది 

(రెడి ిలక్ష్ము డు, 2013). 

 

భారతదేశింనుించి వ్చిు న్ తెలుగువారు తమ భాషా సింసు ృతలను, ఆచార 

వ్య వ్హారాలను పదిలపరచటానిి అనిన  విధాలా డ్రపయతిన ించేవారు. ఆ కాలింలో 

వారు ఎనోన  కషిాలను అనుభవిసాూ, చిన్న  చిన్న  గుడిసలలో ఉింటూ, తమ డ్రగామ 

దేవ్తలను, ఇలవేలుు లనూ ఆరాధిసాూ, తమ మతానిన  అవ్లింిించేవారు.  

 

“అలా వ్చిు న్ తెలుగువాళ్లల తమ ఆచార వ్య వ్హారాలను 

ఆచరిసాూ, తమ సాింసు ృతిక డ్రపత్యయ కతలను కాపాడుకున్న రు. 

వాళల ఆహారపుటలవాటుల, వేషభాషలు, మత వ్య వ్హారాలు, భన్న  

సింసు ృతీ సిండ్రపదాయ్యల మధయ , వాళలకు ఒక డ్రపత్యయ కతను 

ఇచాు యి. మాతృ దేశానిి దూరింగా, అపరిచిత వాతావ్రణింలో 

జీవిించడానిి వాళల భి ా డ్రపపతాలే వాళలకు తోడు డిాయి. వాళ్లల 

చిన్న  చిన్న  గుడిసలలో ఉింటూ, డ్రగామ దేవ్తలను, 

ఇలవేలుు లను పూజసాూ, తమ ి డలికు భారతీయ విలువ్లను, 

సిండ్రపదాయ్యలను నేరిు ించగలగారు” (రెడి ిలక్ష్ము డు, 2013: పు. 

24) 

 

మారిషస్ దేశింలోని తెలుగువారి ఆన్టి జీవ్న్ విధాన్నిన  పరిశీలస్త ామొదటి 

తరింవారు పగలింతా చెరకు తోటలలో పని చేస్థ, సాయిండ్రతపుటేళలో తమ ప్పలలలకు 

తెలుగు అక్షరాలను ఇస్సక తిన్న ల మీద రాస్థ నేరిు ించేవారని తెలుసా్సింది. ఆ 

కాలింనుించే తెలుగువారు తమ భాషను కాపాడుకోవ్టానిి, పెింపిందిించటానిి 

అనిన  విధాలా డ్రపయతన ిం చేస్తవారని చెపు వ్చ్చు . అయిత్య ఈ రైతలకు వాయ కరణిం 

తెలయకపోయిన్, తమ ప్పలలలకు పాటల దాీ రా, న్టకాల దాీ రా తెలుగు 

నేరిు ించేవారు. తెలుగు భాష పటల మమకారింతో భజన్లు, రామదాస్స కీరనా్లు, 

న్టకాలు, ్శోలకాలు, న్ృస్థింహ శతకిం మొదలైన్వాటి దాీ రా భావితరాలకు 

అిందిించారు (భాసు ర్, 2015).  
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మారిషస్్లో ఆన్డు తెలుగు డ్రగింథాలు లేకపోవ్టింవ్లల, తెలుగు భాషా డ్రపచారిం 

చేయటానిి కింత మింది పిండితలు రామాయణ, భారత, భాగవ్తాది కథలను 

మాడ్రతమే కాకుిండా, సింతింగా కథలు, భి ా పాటలు సృష్టిించి బోధిించేవారు. 

ఇింత్యకాకుిండా, కత ాసింవ్త్ ర వేడుకల సిందరాా లోల  ష్ట్ైసవా్ డ్రపభువుల వినోదింకోసిం 

కింత మింది తెలుగువారు సమావేశమ, ్శీ కా రాముడి లీలలు, ్శీ కా రాముని గురిించిన్ 

న్టకాలు, వీరభడ్రదుని న్టకాలు, భారత భాగవ్తాది కథలను ఆధారింగా తీస్సకుని 

కనిన  న్టకాలను సింతింగా రచిించి ఉతరా డ్రపాింతింలోని కనిన  చో్టల 

డ్రపదరిశ ించేవారు (రెడిి లక్ష్ము డు, 2013). 

 

మారిషస్ దేశపు చారిడ్రతక ఆధారాలను బటి ి 1948వ్ సింవ్త్ రింలో ఇకు డి 

డ్రపభుతీ ిం ఒక ముఖయ మన్ చటిానిన  అమలులోి వేస్థిందని తెలుసా్సింది. కేవ్లిం 

అక్షర ్జాన న్మున్న  వారికే ఎనిన కలోల  ఓటు హకుు  ఉింటుిందని డ్రపభుతీ ిం 

డ్రపకటిించిింది. తతఫ లతింగా హింద్వవారు, తమిళింవారు తమ తమ భాషలను 

నేరుు కని, ఓటు హకుు  పిందారు (భారతదేశింనుించి తెలుగువారి కన్న  వీళ్లల ఎకుు వ్ 

సింఖయ లో వ్చాు రనే విషయిం గమనిించవ్లస్థన్ది). అది డ్రగహించి, తెలుగువారు 

కూడా తమ భాషలో అక్షర ్జానన్నిన  పింది, ఓటు హకుు  సింపాదిించారు (ibid). 

 

న్టి డ్రపభుతీ ిం చరీు లకు రాయితీ (subsidy) ఇచేు ది. 1948వ్ సింవ్త్ రిం 

తరీా త ఇతర మతాల దేవాలయ్యలకు కూడా ఈ ఆరి నాక సహాయిం చేయటిం 

మొదలుపెటిిింది. ఇది భారతీయ సింసు ృతలను డ్రపోత్ హించటానిి రగా దోహదిం 

చేస్థింది. ఈ రాయితీ హిందువులకు భాషా డ్రపాతిపదికపై పించిపెటిాలని 

అతయ సింఖ్యయ కవ్ర గ (“మన్రిీ”) భాషా వ్య వ్హరలాు డ్రపతిపాదిించటిం జరిగిింది. ఈ 

విధింగా వివిధ భాషా వ్య వ్హరలాు తమ భాషా సింసు ృతలను పరిరక్షించటానిి 

చేసా్సన్న  డ్రపయతాన లను చూస్థ, తెలుగువారు కూడా తమ భాష మీద ఉన్న  

అభమాన్ింతోను, తమ పూరీీ కుల పటల ఉన్న  గౌరవ్డ్రపేమాభమాన్లతో తమ 

ప్పలలలకు తెలుగు భాష బోధిించాలని పూనుకన్న రు. వారు కూడా సమాజింలో తమ 

డ్రపత్యయ కతను కాపాడటానిి భాషా డ్రపయుక ారాయితీ అడగటిం జరిగిింది.  
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అపు టినుించి ఇపు టివ్రకు మారిషస్ కేిండ్రద డ్రపభుతీ ిం దేశింలోని సాింసు ృతిక 

సింసనాలనిన టికీ భాషాపరింగా రాయితీలు ఇవ్ీ టిం జరుగుతన్న ది. ఈ డబీ్బ ను ఈ 

సింసనాలు భాషా సింసు ృతలను పరిరక్షించటానిి ఖరుు పెటిాల. ఇింతకు ముిందే 

చెప్పు న్టిు డ్రపపించింలో ఏ దేశింలో కూడా భాషా సింసు ృతలను పరిరక్షించటానిి 

డ్రపభుతీ ిం ఆరి నాక సహాయిం చేయటింలేదు కాని మారిషస్ వ్ింటి చిన్న  ద్వీ పింలో ఇలా 

జరగటిం గొపు  విషయమే. 

 
   

2.1 మారిషస్స్థలో ద్వీ తీయ భాషగా తెలుగు భాష 

డ్రపపించింలో డ్రపస్థదికిెిు న్ భాషలు ఒక దేశింలో పాలకభాషలుగా ఉింటే, అకు డ 

సామాన్య  డ్రపజల భాషకు వికాసిం చెిందటానిి చాలా తకుు వ్ డ్రపోత్ా హిం లభసా్సింది. 

అటువ్ింటపుు డు డ్రపజల భాషా వికాసానికీ, అభవ్ృదికిీ అవ్కాశాలు కూడా చాలా 

తకుు వ్గా ఉింటాయి. మారిషస్్లో ఒక కాలింలో భారతీయ భాషలకు కూడా ఇదే గతి 

ఉిండేది. ఆ న్డు భారతీయ భాషలకు పాలకుల ఆదరణ డ్రపోత్ా హాలు ఉిండేవి కాదు. 

తీ రగా ఈ విషయ్యనిన  గురిిాంచిన్ భారతీయ భాషా వ్య వ్హరలాు తమ భాషకు అలాింటి 

దురగతి రాకూడదని తమ భాషా సింసు ృతలను కాపాడుకోటానిి శాయశకాులా 

పాటుబడటిం మొదలుపెటిారు.  

 

డ్రరించి పరిపాలన్ కాలింలో మారిషస్్లో వేర్వ రింగాలతోపాటు విదాయ  రింగింలో 

కూడా డ్రరించి భాషకు ఎకుు వ్ డ్రపాధాన్య త ఇవ్ీ టిం జరిగిింది. ఆ న్డు దేశీయ 

పాఠశాలలోల  బోధన్ డ్రరించి భాష చ్చటిూ కేిండ్రద్వకరిింపబడి ఉిండేది. కాని డ్రకమడ్రకమింగా 

అనేక దేశాలనుించి వ్లసదారుల రాకతో మారిషస్ బహుభాషా సమాజింగా 

మారిపోయిింది. అయిన్ కూడా విదాయ  విధాన్ింలో చాలా కాలిం వ్రకు డ్రరించి భాషే 

ఆధికయ త వ్హించిింది. 
 

2.2 ద్వీ తీయ/పర భాషగా తెలుగు భాషా బోధ  

డ్రరించివారి పరిపాలన్ తరీా త డ్రిటిషు పరిపాలన్లో ఇకు డ చాలా పాఠశాలలు 

్సానా ప్పింపబడిాయి. అపుు డు డ్రరించి భాషతోపాటు డ్రకమింగా ఆింగ ల భాష కూడా 

పాఠయ డ్రపణాళికలోల  చోటుచేస్సకుింది. కాబటి ిఆింే లయుల పరిపాలన్ కాలింలో మారిషస్ 

దేశింలో దిీ భాషాభయ సన్ిం కన్సాేదని తెలుసా్సింది.  
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1903వ్ సింవ్త్ రింనుించి డ్రపభుతీ పు డ్రపాథమిక బళలలో మొదటి మూడు 

తరగతలోల  ఆింగ లిం, డ్రరించి భాషల బోధన్, న్లుగో తరగతినుించి ఆింగ ల భాషా 

మాధయ మింగా భాషేతర విషయ్యలను బోధిించటిం డ్రపారింభమయిింది. మొదటోల  

డ్రపభుతీ పు పాఠశాలలోల  భారతీయ భాషల బోధన్ జరిేది కాదు. భారతీయ 

వ్లసదారులు కూడా ఆ కాలింలో విదాయ భాయ సిం పటల ఎకుు వ్ ఆసి ాచూప్పించలేదు. 

తమ వ్సతి సౌకరాయ లను, ఆరి నాక పరిస్థనాతలను మెరుగుపరచ్చకనే ఉదేూశింతో, వారు 

చిన్న తన్ింలోనే తమ ప్పలలలను పనులలో పెటేవిారు. వ్లసదారుల ప్పలలల 

నిరక్షరాసయ తను చూస్థ, రధపడిన్ కిందరు డ్రిటిషు గవ్రన రుల వారిి కూడా 

విదాయ భాయ సిం జరగాలని డ్రపయతన ిం చేశారు. తతఫ లతింగా 1854వ్ సింవ్త్ రింలో 

ఇింగీ లషు, తమిళిం అనే రెిండు భాషలను బోధిించటానిి పోర్-ిలూయి అనే పటణిింలో 

బళ్లల కటిిించాలని గవ్రన రు హగి గన్్ స్ డ్రపతిపాదిించటిం జరిగిింది. కింత కాలిం 

తరీా త Sir Arthur Phayre అనే గవ్రన రు కూడా చెరకు ఎస్తటిలలో ఉన్న  ప్పలలలకోసిం వారి 

మాతృభాషలోనే పాఠయ  విషయ్యలు నేరిు ించటానిి పాఠశాలలు కటిిించాలని 

డ్రపతిపాదిించిన్ పాలకులు ఎవ్ీ ర్ద దానిన  అమలులోి పెటలిేదు (రెడి ిలక్ష్ము డు, 

2013).  

 

న్డు భారతీయ భాషల బోధన్కు కావ్లస్థన్ డ్రపభుతీ పు డ్రపోత్ా హిం 

లేకపోయిన్, కింత మింది భారతీయులే సాహస్థించి, భారతీయ భాషలైన్ హింద్వ, 

తమిళ భాషలోల  విదయ ను నేరు టానిి కనిన  పాఠశాలలను న్లకలాు రు.  

 

ఇరవ్యోయ  శతారూ రింభకాలింలో భారతీయుల ఆరి నాక పరిస్థనాతి కింత వ్రకు 

మెరుగయిిందని చెపు వ్చ్చు . అపుు డు తమ ప్పలలలను పాఠశాలకు పింపాలనీ, వారిి 

కూడా విదాయ భాయ సిం కావాలని ఆశ పడిారు. కాని పాఠశాలలో నేరిు ించే పాశాు తయ  

సింసు ృతీ సిండ్రపదాయ్యల డ్రపభావ్ిం వారి ప్పలలల మీద తపు కుిండా పడుతిందనీ, 

తమ భారతీయ సింసు ృతి డ్రపత్యయ కతను కోలోు యే అవ్కాశముింటుిందని డ్రగహించి, 

కింత మింది భారతీయ న్యకులను, సింఘ సింసు రలాను, మత డ్రపవ్కలాను 

కలుస్సకని, భారతీయ భాషల బోధన్కు విశేష డ్రపయతాన లు చేశారు. చిందాలు పోగు 

చేస్థ సాింసు ృతిక కేిండ్రదాలను (బైటాు లను) కటిిించి, తమ ప్పలలలకు తమ 

మాతృభాషలోనే విదాయ భాయ సిం జరిప్పించటానిి పూనుకన్న రు. ఈ విధింగా చిందాలు 
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స్తకరిించి కత ా కత ా పాఠశాలలు నిరిు ించి, తమ భాషా సింసు ృతలను 

పరిరక్షించటానిి ఎనోన  డ్రపయతాన లు చేశారు (ibid).  

 

ఇనిన  డ్రపయతాన లు చేస్థన్, కాలిం గడు్సా్సన్న కద్వూ, ఇకు డ వ్య వ్హారింలోనున్న  

డ్రియోల్, భోజ్పురీ భాషల డ్రపభావ్ిం తెలుగు వ్లసదారుల తరీా తి తరాల మీద 

పడటిం మొదలైింది. డ్రకమింగా తెలుగు భాష వ్లసదారుల మాతృభాషా ్సానాన్నిన  

కోలోు యి, వారి వ్ింశీయులకు దిీ తీయ భాష అయిింది. 

 

  డ్రపసా్సత కాలానిి చెిందిన్ తెలుగువారిి తెలుగు భాష మాతృభాష కాకపోయిన్, 

వారిలో చాలా మింది ద్వనిన  దిీ తీయ భాషగా నేరుు కోవ్డిం జరుగుతన్న ది. డ్రపాథమిక 

పాఠశాలలోల  డ్రపవేశించేసరిి ఆింగ లిం, డ్రరించి వ్ింటి భాషలతోపాటు, తాము ఇషపిడిన్ 

భారతీయ భాషలోల  ఒక దానిన , లేక మాిండరిన్, అరబ్బీ , మొరిషయ న్ డ్రియోల్ మొదలైన్ 

భాషలోల  ఏదైన్ ఒక దానిన  దిీ తీయ భాషగా అభయ స్థించే హకుు  మారిషస్ రాజాయ ింగిం 

విదాయ రునాలిందరిి కలు ించిింది. మారిషస్ దేశపు జన్భాను బటి,ి ఇతర జాతలతో 

పోలు  చూస్త,ా తెలుగువారి సింఖయ  తకుు వ్ అని చెపు వ్చ్చు . తతఫ లతింగా 

భాషాపరింగా కూడా వీళ్లల అలు  సింఖ్యయ కులే.  

 

 మారిషస్ దేశింలో తెలుగు భాషా బోధన్ డ్రపాథమిక, మాధయ మిక, విశయ విదాయ లయ 

్సానాయిలోల  జరుగుతన్న ది. ప్రాథమిక దశలో విద్యా ర్థులు ఆర్థ సంవత్స రాలకు తెలుగు 

నేర్థు కుంటున్న ర్థ. మాధ్ా మిక దశలో వారు ఏడో నంచి తొమిి దో త్రగతుల వరకు 

ఈ భాషను అభ్ా సి్సా్సన్న ర్థ. కాన పదో త్రగతికి చేరేసరికి విద్యా ర్థుల సంఖ్ా  చాలా 

త్గ్గపిోతన్న ది. తెలుగు భాష నరబ ంధ్ విషయం కాకపోవటంవలల (non-compulsory 

subject) త్కుు వ మంది విద్యా ర్థులు దీని  ఎంపిక చే్సా్సన్న ర్థ. ఇింత్యకాకుిండా ఇకు డి 

వ్యోవ్ృద ిజన్భావ్లల విదాయ రునాల సింఖయ  డ్రకమడ్రకమింగా తగి గపోతన్న ది.  

 

తెలుగును దిీ తీయ భాషగా బోధి్సా్సన్న ిం కానీ నేటి వాసవాాయ నిన  పరిశీలస్త,ా ఇది 

పరభాషగా మారిపోయిిందని చెపు వ్లస్థన్ది. ద్వనిి కారణమేమిటింటే తెలుగు భాషకు 

డ్రపచారిం ఎకుు వ్గా లేకపోవ్టిం. ఇంతేకాకుండా ఈ భాష వా వహారాని  పరిశీలిస్త,ే 
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త్రగతిగది నాలుగు గోడల మధ్ా , మందిరాలు, సంసు ృతిక కారా ప్రకమాలు మొదలైన 

చోటల త్పప  బయట తెలుగు వాడుక చాలా త్కుు వగా కనపిసే్ంది.  
  

3.0 ముగంపు 

భారతీయ వలసద్యర్థలు మారిషస్ దేశానకి వచాు క, వార్థ త్మ భాషా 

సంసు ృతులను పరిరక్షంచటానకి ఎంత్గానో ాటుపడాార్థ. అయినా దేశంలో 

మార్థతుని  పరిసిుతులవలలగానో, ఇకు డ వా వహారంలోనుని  మొరిషా న్ ప్రకియోల్, 

పరిాలనా భాషలైన ఆంగ లం, ప్రరంచి మొదలైన భాషలవలలగానో ఈ భారతీయ భాషలు 

చాలా వరకు మాత్ృభాషా స్థసునాని  కోలోప యి దిి తీయ భాషగా లేద్య పరభాషగా 

మార్థతునాి యి. 

 

న్టినుించి నేటి వ్రకు మారిషస్ దేశింలో తెలుగు భాషా సింసు ృతలను 

పరిరక్షించటానిి ఎిందరో మహానుభావులు, డ్రపభుతీ  సహకారింతో సింసనాల 

నిరీా హకులు, తెలుగు భాషా డ్రప్పయులు కృష్ట చేసాూనే ఉన్న రు. భావితరాలకు ఈ 

అమూలయ మన్ భాషా సింసు ృతలను అిందిించే కరవా్య ిం మాది అని భావిించి, విదాయ , 

సాింసు ృతిక రింగాలోల  అిందర్ద సాధయ మన్ింత వ్రకు సహాయిం చేసా్సన్న రు. 

విదాయ రింగింలో కూడా తెలుగు భాషా సాహతాయ లను పెింపిందిించటానిి ఎిందరో 

పాటుబడుతన్న రు. 

 

కాన ఇపప టికే మారిషస్ దేశంలో తెలుగు భాషకు పరభాషా పరిసిుతి ఏరప డితే, 

ఇంకా ఇరవై ముప్ఫై  సంవత్స రాల కాలంలో దీన పరిసిుతి ఏమవుతుందో 

విచారింపవలసిన అవసరం ఎంత్గానో ఉంది. కాబటి ిఇకు డ ఉని  తెలుగువార్థ 

త్మ భాషను పరిరక్షంచటానకి ఇంకా తీప్రవమైన చరా లు తీస్కోవాలి. భాష పోతే 

సంసు ృతి పోతుంది. ఇంతేకాకుండా ఒక భాష సజీవంగా ఉండాలంటే ఆ భాషలో 

మాటాలడాలి అని చాలా మింది భాషావేతలాు చెపాూ ఉింటారు. ఇకు డి సమసయ  

ఏమిటింటే ఈ భాషను వాడ్రూపింలో తకుు వ్ మింది వాడతారు. చిన్న  వ్యస్స్  

నుించే ప్పలలలకు తెలుగు భాషలో మాటాలడటిం నేరిు స్త ాదేశింలో తెలుగు భాషా పరిస్థనాతి 

మెరుగవుతిందని భావిసాాను. ద్వనిన  సాధిించాలింటే డ్రపభుతీ  సింసనాల సహకారిం 

తోపాటు తలలదిండ్రడుల సహకారిం కూడా చాలా అవ్సరిం. అిందర్ద కలస్థకటిుగా 
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తెలుగు భాషాభవ్ృదిిి కృష్ట చేస్త ా తెలుగు భాషా పరిస్థనాతి తపు కుిండా అభవ్ృది ి

చెిందుతింది.   
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