
                                                       "ఆదరణ కరువ ైతే....." – మొదటి భాగం 

                                                                                                                         రచన: కొమ్మాజోశ్యుల సదగు రు చరణ్, 

                                                                                                                         నిలయ మ్ృదంగ విద్వంసగలు, 

                                                                                                                         ఆకాశవాణి, 

                                                                                                                         విజయవాడ. 

 

సంగీత కళాశాల ఆడిటోరియంలో కురీీలకి దూరంగా, ఆరుబయట నిలుీని, ఎవరికీ కనిప ంచకుండ్ ఉడకబెటిిన 
పలీ్లలనగ ఒకొొకొటిగా నోటోీ  వేసగకుంటూ మ్ధ్ుమ్ధ్ులో తలూపుతూ, 'భలే', 'శభాష్' అంటూ కచేరీని 
ఆనందిసగు న్ాడు వీరాా జు. అతని ఆనంద పారవశాునికిి  భంగం కలిగిసూు  వ నకనగంచి భుజం మీద ఒక చెయ్యు పడింది. 
సగపరిచితమ ైన ఆ సపరశ కి త్పీగా వ నకిొ తిరిగాడు. పకోడీ పొ టీం తో కనిప ంచ్డు అపపలరాజు. ఊళలీ  ఏ కచేరి 
జరిగిన్ ఆడిటోరియం బయటే కలుసగకుని, కాసేపు లోకాభిరామ్మయణం చెపుపకుని, కషి్సగఖమలు పంచగకుని, 
అపుపడు లోపలికెళీ్ల కచేరీ వినడం వారిదద రికీ ఆనవాయ్యతీ. 

 

"ఏరా అపపలమాజూ, ఈ ఉతసవాలలో నీక ం కచేరీలు లేవా?"  

 

"ఇనివటేష్న్ చూస  కూడ్ అడుగుత్వేం?  నీకు మ్మతంా ఉన్ాయమ ఏవిిఁటి? అందరూ చెన ైా కళాకారులేగా?" 

 

"ఒర య్ పతాీద్నికి చెన ైా మీద పడి ఏడవడం నీకు అలవాటయ్యంది. ఇపుపడు కచేరీ చేసగు నా సీత్రాణిది చెన ైాయ్యేన్ 
ఏవిిఁటి?" 

 

"సహకారాలు చెన ైావేగా" అడుు  తగిలమడు అపపలమాజు. 

 

"ఒర య్ వయోలిన్, మ్ృదంగం, ఘటం ఎంత అదగుతంగా ఉన్ాయో చూడు. నగవవవ అలమ వాయ్యంచగ. ఉతిు నే 
ఏడవకు" 

 



"సర , సీత్రాణి ఇంత బాగా పాడుతోంది కద్, మ్రి ఈ సభలో పదేళీ్ తరావత పాడుతోంది. ఇన్ాళీ్పాటు ఎందగకు 
పెటిలేదగ? ఈ మ్ధ్ులో అరవ వాళ్ళు ఒకొొకొరూ రెండు మ్ూడు సారుీ  పాడేరు. ఈ స రీస లో కూడ్ ఇదొకొటే తెలుగు 
వాళీ్ది". 

 

"ఒర య్ నగవువ ఎన ైాన్ చెపుప. సంగీత్నికి పాాంతీయ భేద్లంటగటికు. మిగిలిన వాళ్ళు బాగా పాడుతున్ారని 
పెటాి రు కానీ తమిళ్ వాుమోహంతో కాదగ కద్? సంకుచిత బుదిితో ఆలోచించకు. మ్న వాళ్ుని చెప ప సరిగా పాడని 
వాళ్ుందరి కచేరీలు పెడుతూ కూరుీంటే జన్లు ఎందగకు వసాు రు? సభలెలమ నడుసాు య్య? జన్లకు రకిు కావాలి కానీ 
ఎవరైెతే వాళీ్క ం? వాళ్ులమ సాధ్కం చెయ్యు" 

 

"ఏం జెప పన్ బాగా సాధ్న చెయ్యు, బాగా పాడు, బాగా వాయ్యంచగ, కచేరీలవే వసాు యంటావు. బాగా పాడ్లంటే సాధ్న 
మ్మతమేా చ్లమ? అనగభవం అకొర ీద్? అనగభవం రావాలంటే కచేరీలు చెయములి కద్. సాధ్న చెయుగలనగ కానీ 
కచేరీలు నేనగ పెటుి కోలేనగ కద్. చెటుి  మ్ుంద్? వితుు  మ్ుంద్? అనాటుీ ంది ఆంధ్ాదేశంలో పరిస ితి. కచేరీలు చేసేు నే 
కానీ అనగభవం, పాటలో రకిు రావు, రకిుగా పాడితేనే కానీ కచేరీలు రావు. ఇంటోీ  గాతంా, వయోలిన్, మ్ృదంగం 
విద్ురుి లు కలస  ఎంత సాధ్న చేస న్ కూడ్ సిేజి మీద పజాల మ్ుందగ కచేరి చేస న అనగభవం రాదగ. పదారశన్భీతి 
పో వాలన్ా, మ్నోధ్రాం అభివృదిి చెంద్లన్ా, సమ్యసూూరిు అలవడ్లన్ా, గాయకదోషాలు పో వాలన్ా విరివిగా 
కచేరీలు చెయుకతపపదగ. నగవేవ చెపుప ఏం చెయములో?" 

 

వీరాా జు కొంచెం సంశయంలో పడ్ు డు. అపపలమాజు చెపుపకుపో తున్ాడు. "అరవ దేశంలో పరిస ితి వేరు. అకొడ 
వందలకొదదద  సభలు ఉన్ాయ్య. పజాల, పభాుత్వల ఆదరణ ఉంది. చినా, పెదద  అందరికీ పతాిరోజూ ఎకొడో ఒకచోట కచేరీి  
ఉంటుంది. అనగభవం వదదన్ా వసగు ంది. సర , అదలమ ఉంచగ. ఇక, బాగా పాడితే కచేరీలవే వసాు యనే విష్యమనికొద్ద ం. 
మ్రి, మ్న సీత్రాణి ఇంత అదగుతంగా పాడుతోంది కద్, మ్ూుజిక్ అకాడమీలో అవారుు  కూడ్ వచిీంది కద్, మ్రి 
ఆవిడ చెన ైాలో న లకి ఎనిా కచేరీలు చేసోు ంది? మ్నం వాళీ్ని ప లిచినటుి  ఒకొొకొ సభ వారూ కనీసం ఐదేళీ్కోసారి 
ప లిచిన్ న లకో రెండు మ్ూడు కచేరీలెైన్ చెయములి కద్. ఏం? ఎందగకు చెయుటీేదగ? నగవ వన ైాన్ చెపుప. అరవ 
వాళీ్కి ఉనా సావభిమ్మనం మ్నకు లేదగరా, మ్నకెపుపడూ పకిొంటి పులీ కూర  రుచి" 

 

వీరాా జుకి చిఱ్ఱె తుు కొచిీంది. "ఏదో వింటున్ానగ కద్ అని గొపపగా మ్మటాీ డుతున్ావనగకోకు. నగవువ చెప పందే 
నిజమ ైతే ఆరుగురు తెలుగు విద్వంసగలకు మ్ద్ాసగ మ్ూుజిక్ అకాడమీ వారు సంగీత కళానిధి బిరుదగలెందగకు 



ఇచేీరు? మ్న దగరదృషి్ం కానీ ఇంకొనేాళ్ళు బతాికుంటే మ్మండలిన్ శ్రానివాస కి కూడ్ ఇచగీండేవారు. వాళ్ళు 
సంగీత్నిా గౌరవించేరు. తెలుగు, తమిళ్ం అనే భేదం చూప ంచలేదగ. నగవువ నీ చేతకానితన్నికి సాకులు 
వ తుకుొంటున్ావు" 

 

"ఒర య్ ఎకెసపషనల్ క టగిరీకి చెందిన వారికి  పాాంత్లు, దేశాలు, సమ్ుద్ాలు అడుం రావు. అందరూ 
బాలమేధ్వులవలేరు. నేనగ మ్మటాీ డుతునాది వారి తరావతి సాి య్యలో ఉనావారి గురించి. ఇంకో మ్ుఖుమ ైన 
విష్యం. వారందరికీ చెన ైాలో పేరు సంపాదించిన తరావతే కళానిధి బిరుదగలు వచ్ీయ్య. ఒకొ విష్యం గుండెల మీద 
చెయ్యేుసగకుని చెపుప. ఇపుపడు చెన ైాలో మ్ంచి పాచ్రంలో ఉనా యువ విద్వంసగలతో సమ్మనమ ైన టాలెంట్ 
గలవారు తెలుగు వారిలో లేరా? ఎనిా జాతీయసాి య్య పో టీలలో   వాళీ్ మీద మ్న వాళ్ళు పైెజైులు గెలుచగకోలేదగ? 
మ్రి అకొడునా వారిక  పేరెందగకు వసోు ంది? అనగభవం రా అనగభవం. చెన ైాలో డిసెంబరు సీజనోీ  వందకి పైెగా సభలు 
ఒక సారి కచేరీలనేరాపటు చేసాు య్య. పతాి సభలో రోజంత్, అధ్మ్ం మ్ధ్ుహాం నగంచి రాతాి వరకు కచేరీలు 
జరుగుత్య్య. ఆ న లమీ ళ్ులోీ  అందరు కళాకారులు, అనిా సభలలో ఏదో ఒక సమ్యంలో కచేరీ చేసాు రు. ఒక  ఊళలీ  
అనిా కచేరీలలో అవే కృతులు, సవరాలు, మ్ుకాు య్యలు పాడితే జన్లొపుపకోరు. కచేరీలో వ రైెటీ చూప ంచడ్నికి 
సంవతసరం పొ డవున్ సాధ్న చేసాు రు. మ్న సభలు సంవతసరానికి ఒకసారి కూడ్ ప లవకపో తే ఇక సాధ్న ఎందగకు 
చెయములనిప సగు ంది?" 

 

"నీ ఆలోచనలో లోపం ఇపుపడరిం అయ్యుందిరా. కచేరీల కోసం సాధ్న చేసేవాడు ఎపపటికీ నిజమ ైన కళాకారుడు 
కాలేడు. కచేరీ ఉన్ా, లేకపో య్యన్ సంగీత్నిా సంగీతం కోసమే సాధ్న చేస నన్డే నీకు పరిపకవత వచిీనటుీ . పేరు 
కోసం, డబుు కోసం సాధ్న చేసేు  అసలు నీ కచేరీలో భావం ఎకొడినగంచి వసగు ంది? భావం, భకిు లేని పాటలో రసం 
ఎకొడుంటుంది? చెన ైా నగంచి వచిీన కళాకారులందరికీ ఇకొడ వేలకి వేలు ఇవవటీేదగ. వారు క వలం భకిుతో వచిీ 
పాడి వ ళ్ళు న్ారు. చ్లమ కొదిదమ్ంది గొపప విద్వంసగలు మ్మతమేా ఎకుొవ డిమ్మండ్ చెయుగలుసగు న్ారు. మ్ుందగ నీ 
దృకపథం మ్మరుీకో. పేరు, డబుు నినగా వ తుకుొంటూ అవే వసాు య్య" 

 

"ఒర య్ నగవేవదో ఊహా జగతుు లో ఉన్ావు. కాసు  పాాకిికల్ గా ఆలోచించగ. నీకీ రోజున తిండికి డబుు లేనపుపడు 'నిధి 
చ్ల సగఖమ్మ రామ్ుని సనిాధి సేవ సగఖమ్మ' అని భావయుకుంగా పాడగలవా? అందరూ త్ుగరాజసావమిలమ 
ఉండలేరు. ఉండుంటే ఇనిా సభలూ, అవారుు లూ, వ బ్ సైెటుీ , సీడీలూ వచగీండేవి కావు. కాలేజీ చదగవు చదివిన 
వాళీ్కి ఏమీ తీస పో కుండ్ మ్నం కూడ్ చదగవునగ పకొనబెటిి ద్ద్పు పదిహేనేళీ్ పాటు గురుకుల పదితిలో సంగీతం 



నేరుీకున్ాం. పాఠం నేరుీకోవడం, సాధ్న చెయుడం, కచేరీలు చెయుడం, వినడం, పాఠాలు చెపపడం ఇలమ మొతుం 
కలిప  ద్ద్పు రోజుకు 10 గంటలు సంగీతంలోనే ఖరుీ పెడుతున్ాం. ఇంతే కషి్పడిన ఓ ఇంజనీర్ ఏస  రూమ లో 
కంపవుటర్ మ్ుందగ కూరుీని న లకు లక్ష రూపాయలు సంపాదిసగు న్ాడు. మ్నకి కూడ్ ఆ పాటి సంపాదన 
ఉండ్లనగకోవడం తపాప? అసలు అందగలో సగమ ైన్ సంపాదించగలుగుతున్ావా? మ్న కళ్ుమ్ుందే స నిమ్మలోీ  
వాయ్యంచడ్నికి వ ళీ్లపో య్యన వాళ్ళు బంగాళాలోీ  ఉంటూ, కారీలో తిరుగుతున్ారు. నీ ఉదేద శుం పాకారం శాసీుయై 
సంగీత్నిా నమ్ుాకుని ఉండిపో య్యన వాళీ్ంత్ ఐహిక సగఖమలని త్ుగం చెయములమ?" 

 

"ఒర య్, ఇంకా బాగా నేరుీకుని, సాధ్న చేసే వయసగసలోనే నీకు సంపాదన, సగఖమల మీద ధ్ుస వ ళీ్లపో య్యంది. 
తెలుగు విద్వంసగలెవరికీ సంపాదన, ఆసగు లు, కారుీ  లేవా? చదగవుకునా పతాి వాడికి సాఫిే్టేర్ ఉదోుగాలు రావటీేదగ. 
చ్లమమ్ంది గుమ్మసాు , బంటోా తు ఉదోుగాలు, కాంటాాకి్ ఉదోుగాలు చేసగు న్ారు. ప చిీ ఆలోచనలు కటిిపెటిి బాగా సాధ్న 
చెయ్యు. ర డియోలో మ్ంచి గ ాడ్ సంపాదించి న్లుగు సైెొప్ పాఠాలు చెపాపవంటే డబుులు బాగానే సంపాదించొచగీ" 

 

"ర డియోలోనూ, సంగీత కళాశాలలోీ నూ, పాఠశాలలోీ  పెరాన ంట్ ఉదోుగాలు లేనివాళీ్లో ఎంతమ్ందికి ఇళ్ళీ , కారుీ  
ఉన్ాయో లెకొ పెటుి . ప త్ారిితమ ైన ఆస ు  ఉనా వాళ్ునీ, ఆస ు పరులెైన అతుమ్మమ్లు ఉనా వాళ్ుని లెకొ పెటికు. 
మ్న మ్ుందగ తరం వరకు మ్ంచి పేరు తెచగీకుని, ర డియోలో మ్ంచి గ ాడ్ సంపాదిసేు  ఎకొడో ఒక చోట పరాన ంట్ 
ఉదోుగం వసగు ందనేి  ఆశ ఉండేది. ఇపుపడు ర డియోలో ఉదోుగాలేీ వు. సంగీత కళాశాలలోీ  అరకొర జీత్లతో ఎన్ాళ్ళు 
ఉంటాయో తెలియని కాంటాాకి్ ఉదోుగాలే. ఇక క ందదయా, నవోదయ, రాషి్ర పభాుతవ ఉదోుగాలంటావా, అకొడ దేశభకిు  
గీత్లు, లలిత సంగీతం చెపుపకుంటూ మ్నకొచిీన శాసీుయై సంగీత్నికి నీళలీ దిలేయమలిసందే. ఈ విదుతో జీవితంలో 
నిలదొకుొకోగలవనే ధదమ్మని కలిగించలేకపో తే తరావతి తరంలో సంగీతం ఎవరు నేరుీకుంటారు? తలీిదండుాలు తమ్ 
ప లీలకు ఎందగకు చెప పసాు రు? ఎంత విదవతుు  ఉన్ా సరైెన, నిలకడైెన సంపాదన లేనివాడికి ప లీనివవడ్నికి ఎవరు 
మ్ుందగకొసాు రు? ఉదోుగం లేనివాడికి పెనషన్ ఉండదగ. నీకు చెయముడినంత కాలమే సంపాదన. మ్ుసలితనంలో 
బతకడ్నికి కావలస న డబుునగ కూడ్ వయసగసలో ఉండగానే సంపాదించగకోవాలి. గుండెల మీద చెయ్యేుసగకుని 
చెపుప. ఏ ప లమీ డికైెన్ సంపాదన మీద భరోసా ఇచిీ,  ఈ వృతిులోకి రమ్ాని నగవువ చెపపగలవా? ఇక నగవవనా రెండవ 
పాయ్యంట్ కొద్ద ం. సైెొప్ లో పాఠాలు చెపేు  డబుులు బాగానే వసాు య్య, నిజమే. మ్ంచి గురువుగా పేరు వసగు ంది కానీ 
అదొకొటే సరిపో తుంద్? న్లుగు చోటీ కచేరీలు చెయములి, నలుగురు మ చగీకోవాలి అనా నీ అభిలమష్ తీరుతుంద్? 
నీ మ దడుకి పని పెటిే శిష్ుుడు దొరకాలంటే మ్ుందగ నీకు ఒక సిేచర్ ఉండ్లి. రోజంత్ పాఠాలు చెపేు  నీకు సాధ్కానికి 
టైెమ్ుంటుంద్? పాతి తరానికి ఐకూు పెరిగిపో తోంది. కొతు  కొతు  టెకిాక్స వచేీసగు న్ాయ్య. నగవువ ఎంత గొపప 
కళాకారుడివ ైన్ అప్ టు డేట్ గా ఉండకపో తే రాణించలేవు. నిన ావరూ ప లవరు. మ్రిీపో యమనగ. ఇంద్క ఒక మ్మట 



అన్ావు చూడు. ఇకొడకొచిీ పాడిన అరవ వాళ్ుందరికీ విపరీతంగా డబుులు ఇవవటీేదని. ద్ని గురించి కూడ్ 
చెపాు నగ వినగ. చెన ైా నగంచి ఇకొడ కచేరీ చెయుడ్నికి ఒక కళాకారుడు వసగు న్ాడనగానే ఖరుీలు కలిసొ సాు యని 
మ్నమే న్లుగు చోటీ కచేరీలు పెటిిసగు న్ాం. సహకారాలు మ్నమే వాయ్యసగు న్ాం. చినా వయసగసలో డబుు కంటే 
ఎంతో విలువ ైన అనగభవానిా మ్నం వాళీ్కిసగు న్ాం. నేనగ సహకారం వాయ్యంచిన వాళీ్ందరూ ననగా చ్లమ 
మ చగీకున్ారు. చెన ైా వ ళ్ుగానే తపపకుండ్ ప లుసాు మ్న్ారు. ఒకొరు కూడ్ ప లవలేదగ.అది వాళ్ు తపపని నేనగ 
అనటీేదగ. అనే ఉదేదశుం, అధికారం రెండూ న్కు లేవు. అకొడి కళాకారుల బాగోగులు చూసగకునా తరావతే 
మ్నవాళ్ుకి అవకాశం ఇసాు రు. ద్నిా తపపని అనలేం. మ్రి మ్నమో? చెన ైాలమంటి ఊళలీ  న్కూ ఓ న్లుగు కచేరీలు 
వసేు  నేనగ కూడ్ డబుులు అడగనగ. ఎందగకంటే అకొడొచేీ అనగభవం మ్ుందగ డబేుం గొపపది కాదగ. ఇకొడికి 
వచిీనపుపడు న్ సాి య్యలో ఉనావాళ్ళు కూడ్ రెండు మ్ూడేళీ్లో చ్కులమీ గా తయమరవుతున్ారు. నేనిలమగ  
ఉన్ానగ. కారణం? అనగభవం రా అనగభవం" 

 

"పో నీ ఓ పని చెయ్యు. డబుు కోసం స నిమ్మలోీ  న లకి ఒకటెంాడు కాల్లషటుీ  ఒపుపకో. అదేం నేరం కాదగ. ఒకటెంాడు డ్న్స 
పో ా గాా మ్ుీ  వాయ్యంచగ. అపుపడపుపడు విదేశాలకు వ ళలీ చగీ. మిగిలిన సమ్యమ్ంత్ సాధ్న, కచేరీల కోసం ఖరుీ 
పెటుి . డబుు, తృప ు  రెండూ వసాు య్య. సంగీత్నిా మ్నసూూరిుగా నమ్ుాకోవాలే గాని సగఖంగా బతకడ్నికి చ్లమ 
మ్మరాు లున్ాయ్య. నీకు విదు పటీ సరైెన కమిటెాంట్ లేదనిప సోు ంది. పేరు, డబుు సంపాదించగకోవడ్నికి ఒక మ్మరుంగా 
మ్మతమేా సంగీత్నిా నగవువ ఎంచగకునాటీనిప సోు ంది. " 

 

"ఒర య్ రెండు మ్మటలూ నగవేవ మ్మటాీ డుతున్ావ్. ఓ పకొ సంగీతం మీద కమిటెాంట్ ఉండ్లంటూనే మ్రోపకొ 
స నిమ్మలోీ , డ్న్స లకూ వాయ్యంచ మ్ంటావు. నగవవనాటుీ  అవేం నేరాలు కావు. అవి వాయ్యంచేవాళ్ళు తకుొవా కాదగ. 
నిజానికి స నిమ్మలోీ  వాయ్యంచే వాళీ్కి చ్లమ సగసవరం, లయ జాా నం ఉండ్లి. కానీ న్ కమిటెాంట్ శాసీుయై 
సంగీతంపటీనే కానీ వేర  వాటి పటీ కాదగ. ఒకసారి రుచి మ్రిగితే ఇక ఒకటెాండు కాల్ షీటీతో ఆగలేవు. కొన్ాళ్ుకి అదే 
జీవితం అయ్యపో తుంది. శాసీుయై సంగీతంలోనూ, స నిమ్మలోీ నూ రెండింటిలో సమ్మనంగా న గుు కొచిీన వాళీ్నగ వేళ్ు 
మీద లెకెొటటి చగీ" 

 

"సర  ఈ వాదన తెగ టటుి  లేదగ. న్ అభిపాాయమనిా నగవువ ఒపుపకోవు. నీ వాదనని నేనొపుపకోనగ. ఈ చరీ తెగ లమ 
లేదగ. చివరగా ఒక విష్యం చెపుప. తెలుగు రాషాి ర లలో నగవువ చెప పన పరిస ితులనగ ఇపపటికిపుపడు మ్మరీలేం. 



నగవేవమో సంగీతమే జీవితం అంటున్ావు. ఇలమ పరిస ితులనగ తిటుి కుంటూ కాలం గడిపెయుడమేన్? దదంటోీ ంచి 
బయట పడడ్నికి ఏమ ైన్ పరిషాొరం ఆలోచించ్వా?" 

 

"నేనే ఓ రెండు రోజులు ఆగి చెబుద్మ్నగకున్ానగ. ఈలోగా ఈ సంవాదం వచిీంది కాబటిి చెబుతున్ానగ. ఇక 
ఇకొడుండి న్ సంగీత్నిా అభివృదిి చేసగకోలేననిప సోు ంది. చెన ైా వ ళ్లపో ద్ం అనగకుంటున్ానగ. జనానిచిీ, 
విదునేరిప, ఈ సాి య్యకి తీసగకొచిీన నేలనగ వదిలి వ ళీ్డ్నికి చ్లమ కషి్ంగా ఉంది కానీ న్ జీవిత లక్షుం న రవేరాలంటే 
తపపదగరా" బాధ్గా అన్ాడు అపపలరాజు. 

 

వీరాా జు హత్శ్యడయముడు. రెండు నిమిషాలు నిశశబదం రాజుమేలింది. అతుంత ఆపుమితుాడు తనని వదలి వ ళ్ళు న్ాడనే 
బాధ్ కన్ా ఆంధ్ ాదేశం నగండి మ్రొక తెలివ ైన కళాకారుడు చెన ైాకి వలస వ ళ్లుపో తున్ాడనే - కాదగ - వ ళీ్లపో వాలిసన 
పరిస ితి వచిీందనే బాధ్ ఎకుొవ కలిగింది వీరాా జుకి. కాసేపటికి గొంతు పెగులుీకుని అడిగాడు. "అకొడికి వ ళాుక నీకు 
మ్ంచి కచేరీలు, పేరు వసాు యనే గాురంటీ ఏమిటి? ఇకొడ ఉనా కచేరీలనగ వదగలుకొని, అకొడ నిలదొకుొకోలేక 
రెంటికి చెడత్వేమో అని భయంగా ఉంది" అని కొంచెం వ నకిొ లమగ  పయాతాం చేశాడు. 

 

"ఆ పాటి ఆలోచించకుండ్ ఇంత పెదద  నిరణయం తీసగకుంటానని ఎలమ అనగకున్ావు? చ్లమకాలం మ్ధ్నపడి ఈ 
నిరణయమనికొచ్ీనగ. నేనో పెదద  మేధ్వినని, అదగుతంగా వాయ్యసాు నని అనగకోవటీేదగ. కానీ బాగానే వాయ్యసాు నని, 
కొంచెం కషి్పడితే గొపప వాడిని అవగలననే నమ్ాకం ఉంది. ఇంతవరకు తెలుగు విద్వంసగలుగానీ, దక్షిణ్దికి 
చెందినవారుగానీ ననగా సహకారంగా వదదని ఎపుపడూ అనలేదగ. రెండో విష్యం. చెన ైా ఒక పుష్పకవిమ్మనం 
లమంటిది. ఎంతమ్ంది వ ళ్లున్ ఇంకొకరికి చోటుంటుంది. వ ళ్ళు వ ళ్ుగానే మ్ంచి కచేరీలు వసాు యనా గాురెంటీ ఏమీ 
లేదగ. ననగా అకొడికి వచెీయుమ్ని పోా తసహించిన తమిళ్ విద్వంసగలలో ఒకొరైెన్ ఆదరించకపో రు. నలుగురినీ 
పరిచయం చేసగకుంటే ఏవో చినా చినా కచేరీలు రాకమ్మనవు. కామ్ంగా నిలదొకుొ పో వాలంటే అకొడి వారి కన్ా 
బాగా వాయ్యంచ్లి. కాబటిి సాధ్న చేయమలిసన అవసరం పడుతుంది. పజాలకి నీమీద ఎకెసెక ిష్న్స 
పెరుగుత్య్య.డిమ్మండ్, మ్మరెొట్ ఉనా చోట సపెలీ  పెరుగుతుంది. ఇక బధి్కించే అవకాశం ఉండదగ. బాగా వాయ్యంచిన 
కొదదద  నీలో ఉత్సహం పెరుగుతుంది. చెరువులో పడితే ఈత అదే వసగు ంది. అకొడ నగంచి ఆంధ్ా వచేీ యువ 
కళాకారులు ఓ పది కృతులనగ సహకారాలతో సహా బాగా సాధ్న చేస  తడ నగంచి ఇచ్ీపురం ద్కా అవే కృతులతో 
అదగుతమ ైన పాదరశనలిసాు రు. కానీ చెన ైాలో అలమ కుదరదగ. పాతి కచేరీకి వ రైెటీ, కొతుదనం చూప ంచ్లి. అకొడే ఉంటే 
వాళీ్ పో కడలు, శ ైలి బాగా అరిం అవుత్య్య. అందగకనే ఇకొడే ఉండిన ద్ని కన్ా అకొడ ఉంటే బాగా వాయ్యంచగలం. 



ఆంధ్ా వచిీ మ్నని ప లుసాు ం అనేవాళీ్కి మ్నం దగురగా ఉంటాం. డబుుపరంగా కూడ్ అందగబాటులో ఉంటాం. తమిళ్ 
కళాకారులు తకుొవ పారితోష కానిక  కచేరీలు చేసాు రన్ావు కద్. నిజమే, కానీ అకొడ అందరికీ ద్ద్పు పతాీరోజూ 
కచేరీ ఉంటుంది. పతాీ కళాకారునికీ వారి సాి య్యని బటిి కచేరీలు వుంటాయ్య. డబుుపరంగా నేనగ పెదదగా నషి్పో య్యేది 
ఏమీ ఉండదగ. తమిళ్ళలు సంగీత్నిా కళ్గా మ్మతామే కాకుండ్ ఒక వృతిుగా, జీవనోపాధికి ఒక మ్మరుంగా కూడ్ 
అభివృదిి చేశారు. సంగీత్నికి మ్మరెొట్ నగ సృష ి ంచ్రు. మ్నం నేటికీ కళ్గానే చూసగు న్ాం. ఇక మ్ూడవది, 
అనిాటికన్ా మ్ుఖుమ ైన విష్యం ఏంటంటే జీవితంలో పైెకి రావాలన్ా, మ్న లక్షయునిా సాధించ్లన్ా ఎంతో కొంత 
రిసొ తీసగకోక తపపదగ. ద్నికి స దిపడే, భగవంతుని మీద నమ్ాకం ఉంచి వ ళ్ళు న్ానగ" 

 

అపపలమాజు స ిరమ ైన నిరణయమనికి వచేీసేడనీ, ఇక తనేం చెప పన్ వినడనీ అరిమ ైంది వీరాా జుకి.  "ఆంధ్ాకి మ్ంచి పేరు 
తెసాు రనగకునే నీలమంటి యువ కళాకారులందరూ చెన ైా వ ళీ్లపో తే ఎపపటికీ ఆంధ్ాదేశం ఇలమగ  ఉండిపో వాలిసందేన్? 
దదనికి పరిషాొరం లేద్?" ఒకింత బాధ్గా అడిగాడు వీరాా జు. 

 

"ఇకొడ సంగీతం అభివృదిి చెంది, సంగీత్నిా వృతిు గా చేసగకోగలమ్నే ధదమ్మ విద్ురుి లలో కలగాలంటే ఏం చేయమలో 
న్కు కొనిా ఆలోచనలున్ాయ్య. కానీ న్ ఆలోచనలు అందరికీ నచగీత్యని చెపపలేనగ. అందరినీ ఒప పంచడ్నికి 
న్ వయసగస, అనగభవం సరిపో వు. మ్మరుప ఒకొసారిగా రాదగ కానీ పయాతాం మొదలు పెటాి లి కద్"  ఇంతలో 
సీపకర్ లోంచి 'త్నం త్నం' అని వినిప ంచింది. కబురుీ  చెపుు న్ార  కానీ ఇదద రి సబ్ కానషస మ ైండ్ సంగీతం వ ైపే ఉంది. 
"ఒర య్ న్ ఆలోచనలు ర పు చెపాు నగ కానీ సీత్రాణి పలీవులు బాగా పాడుతుంది. చెన ైా కళాకారులు దదనికెలమ 
వాయ్యసాు రో, వాళీ్ మ్నో ధ్రాం, లెకొలు, మ్ుకాు య్యలు ఎలమ ఉంటాయో వింద్ం రా" మితుాలిదదరూ చేయ్య చేయ్య 
కలుపుకుని ఆడిటోరియంలో పవేాశించ్రు. 


