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వీరాా జు, అప్పలమాజు ఎప్పట్ాా గే సెంగీత కళాశాల ఆడిట్ోరియెం బయట్ స్పపకర ల ెంచి కచేరీని ఆస్ావదిసతూ  ఓ మ్ూల చెట్టు  
క ెంద నిలుుని కబురుా  చెప్పపకుెంట్టన్్ారు. 

 

"ఏరా అప్పలమాజూ, తెలుగు కళాకారులకు ఏదో ఘోరమ ైన అన్్ుయెం జరుగుత ెందనీ, తీవమా ైన అణిచివేతకు 
గురవపతున్్ారనీ, అవకాశాలనీా దక్షిణ్ది వారికే ఇసగూ న్్ారని నినానే్ నీ అకకసెంత్ వ ళ్ళగకేకవప కద్. ద్నిక  
ప్రిష్ాకరాలు ఏవ ైన్్ చెప్పమ్ెంటే్ మ్ెంచి సస్పపన్స ల  'స్పరియల్ తరువాయి భాగెం రేప్ప' అనాట్టా  ఆపేస్ావప. సరే 
ఇప్పపడు చెప్పప ఏెం చేసే్ూ  తెలుగు రాష్ాు ా లల  కళాకారుల ప్రిస్థితి బాగుప్డుతుెందో" 

 

"ఒరేయ్ వ ట్కారాలు ఆప్ప. లేనిపో నివి కల్పెంచకు. న్్ దగుర అన్్ావప కాబట్టు  సరిపో యిెంది. నే్నే్మీ ఘోరాలూ, 
అణిచివేతలూ అని మ్మట్ాా డలేదగ. వాసూవానిా న్్కు అరిమ ైన ప్దధతిల  చెపాపనెంతే. ఇెంత సే్ాహితుడవ ై నగవేవ ననగా 
అరిెం చేసగకోలేకపో తే ఇక న్్ అభిపాాయమలనగ ఎవరు ఖమతరు చేస్ాూ రు?" కాసూ  కోప్ెంగా అన్్ాడు అప్పలమాజు. 

 

"న్్యన్్ పొ రపాట్ ైెంది. ఇెంతకీ విషయమనిక  రా. నినా రాతాి నగెండి సస్పపన్స తట్టు కోలేకపో తున్్ానగ" 

 

"సరే వినగ. సమ్సుక  మ్ూడు మ్ుకకల ా  ప్రిష్ాకరెం చెపాపలెంటే్ కచేరీలు పపరగాల్. కళాకారులకు గౌరవప్ాదమ ైన, 
నిలకడైెన ఆద్యెం లభిెంచ్ల్. మ్ెంచి కళాకారులనగ స్పలబ్రాటీ్లుగా గురిూెంచే ప్రిస్థితి రావాల్. మిగిల్నవనీా వాట్టత  
పాట్ట వస్ాూ యి. కానీ సమ్సునగ సరిగా అరిెం చేసగకోవాలెంటే్ మ్ుెందగగా తెలుగు రాష్ాు ా లల  స్థనిమ్మ పాట్లకు 
ఎెందగకెంత కాేజ్, అవి పాడేవారిక  అెంత ఆద్యెం ఎెందగకొసగూ ెందో  విశలాషథెంచగకోవాల్. తమిళ్న్్ట్ కరాా ట్క సెంగీతెం అెంత 



చకకగా ఎెందగకు ప్చా్రెం పొ ెందిెందో  చరిుెంచగకోవాల్. మ్ుెందగగా స్థనిమ్మ పాట్ల గురిెంచి ఆల చిెంచగ. స్థనిమ్మ పాట్లు 
చ్లమ సగలభెంగా స్ామ్మను ప్జాల వదదకు చేరుత్యి. ఎకుకవమ్ెంది విెంట్ారు. కాబట్టు  వచేు ఆద్యెం ఎకుకవ. 
పారిత షథకాలు కూడ్ ఘనెంగానే్ ఉెంట్ాయి. అెందగకని విప్రీతమ ైన పో టీ్ ఉెంట్టెంది. ఖచిుతమ ైన శృతిలయలత  
భావయుకూెంగా పాడగల్గే వాళా్కే అకకడ చోట్టెంట్టెంది. శాస్పూయీ సెంగీతెం గురిెంచి స్ామ్మను ప్జాలక  అవగాహన లేదగ. 
కాబట్టు  అది ఎకుకవ ఆద్యమనిా సెంపాదిెంచి పపట్ులేదగ. అెందగవలన ఎకుకవమ్ెంది ద్ని వ ైప్ప ఆసక ూ చతపథెంచటాే్దగ. 
విలువలు కాసే్ప్ప ప్కకన పపట్టు . వాసూవెంల క  రా. ఈ రెంగెంల క  ఎకుకవమ్ెంది వచిు, పో టీ్ పపరిగి, న్్ణుత్ ప్రెంగా 
కూడ్ వృదిధ  చెెంది, స్ామ్మను ప్జాానీకానిక  చేరువగా వ ళాా లెంటే్ మ్ుెందగగా ఇెందగల  ఆద్యవనరులు పపరగాల్. 
న్్ణుత్ప్రెంగా అని ఎెందగకు అెంట్టన్్ానెంటే్ కరాా ట్క సెంగీత కళాకారులు శృతిని, వాయిస్ కలుర ని అెంతగా 
ప్ట్టుెంచగకోరని, అెందగకే హిెందగస్ాి నీ సెంగీతెం కరాా ట్క సెంగీతెం కన్్ా విశవవాుప్ూ  ఆదరణనగ పొ ెందిెంది అని ఒక 
అప్వాదగ ఉెంది. అది పో వాల్. ఇెంతకీ కళాకారుల ఆద్యెం పపరగాలెంటే్ ఒక మ్మరుెం ఏెంట్ెంటే్ కమ్రిియల్ టీ్వీ 
చ్న్ ళ్ళల  ఖచిుతమ ైన శాస్పూయీ సెంగీత రియమల్టు ష్ో లు రావాల్. శాస్పూయీ సెంగీత్నిా తగుమ్మతెాంగా కమ్రిియల్ 
చెయముల్. ఇది నే్నగ కొతూ గా చెప్పూ నాది కాదగ. త్ుగరాజస్ావమి కేవలెం భక ూ భావెంత  రామ్మెంక తెంగా రాస్థన కృతులనగ 
వారి శిషు ప్శాిషుుల ైన వీణ కుప్పయుర, ప్ట్ాెం సగబహాాణు అయుర వెంట్టవారు కావేరీ తీరెం నగెండి చెన్ ైా తదితర 
పాాెంత్లకు వ ళా్ల, ఎెంత మ్ెంది శిషుులకు విదు నే్రిప, అకకడ భజనలు, ఉతసవాలు నిరవహిెంచి, సెంగీత్నిా న్్లుగు 
దికుకలమ ప్చా్రెం చేశారు. వారు కూడ్ తమ్కొచిున సెంగీత్నిా కేవలెం భగవెంతుని మ్ుెందగ పాడుకుెంట్ూ 
ఉెండిపో యిెంటే్ ఈరోజు సెంగీతెం ఇెంత ప్చా్రెంల క  వచగుెండేద్? కామ్ెంగా సెంగీత సభలు వ ల్శాయి. ట్టక కటా్పపై కచేరీలు 
పపటే్ు  ప్రిస్థితి వచిుెంది. సెంగీత్నిా అమ్ుాకుెంట్టన్్ారని ఛ్ెందసవాదగలు తీవెాంగా నిరస్థెంచ్రు. కానీ ప్జాలు 
ఆదరిెంచ్రు. అవి నిరివఘాెంగా కొనస్ాగి సెంగీతెం ప్చా్రెంల క  వచిుెంది. ద్ని శ్యధ్దతకేమీ భెంగెం కలగలేదగ. 
కళాకారుల ఆద్యెం కూడ్ పపరిగిెంది. ఈరోజు ప్రిస్థితులకు రియమల్టు ష్ో లు పపడితే తపేపమీ లేదగ. సెంగీతెం తవరగా 
ప్చా్రెంల క  వసగూ ెంది. స్థనిమ్మ పాట్ల ా ని సెంగీతెం, స్ాహితుెం చ్లమ సరళ్ెంగా ఉెంట్ాయి. కాబట్టు  చ్లమ సగలభెంగా 
ప్జాల ా క  వ ళా్లపో త్యి. శాస్పూయీసెంగీతెం అలమ కాదగ. ఏదైెన్్ చ్నల్ వారు శాస్పూయీసెంగీత పో టీ్లు పపట్టు  లక్ష 
రూపాయలు బహుమ్తి ఇసగూ న్్ారని చెపేూ  ఈ శాస్పూయీ సెంగీతెంల  ఏదో గొప్పతనెం ఉెండే ఉెంట్టెంది లేకపో తే 
లక్షరూపాయలు ఎెందగకు ఇస్ాూ రని స్ామ్మను ప్జాలు ఆల చిస్ాూ రు. కామ్ెంగా చతసే్వాళ్ళళ పపరుగుత్రు. క ాక ట్, ట్ నిాస్, 
ఫపట్ బాల్ వెంట్ట కాీడలనగ జనెం ఎెందగకు ఎకుకవ చతస్ాూ రు? ఆయమ కాీడ్కారులకు ఇచేు పారిత షథకాలు చ్లమ ఎకుకవ. 
గ ల్సే్ూ  వచేు పపైజీ్ మ్నీ అెంతకెంటే్ ఎకుకవ. చినా పథలాలక  కూడ్ క ాక ట్ ల ని ట్ రిాన్్లజీ మొతూెం వచేుస్థెంది. కబాడీక , 
హాకీక  అెంత పేర ెందగకు రాలేదో తెలుస్ా? వాట్టక  పారిత షథకాలు, పపైజీ్ మ్నీ తకుకవ. ఇవేవో స్పకెండ్ గాేడ్ 
ఆట్లనగకుెంట్ారు. క ాక ట్ ప్క కెంట్ట కూర. ప్పలాగా ఉన్్ా కూడ్ మ్న వాళ్ళా  తెగ స్ాధన చేసే్శారు. హాకీ, కబడీీ మ్న 
స్ొ ెంత కాీడలు. అెందగకే వాట్టని చగలకన చేశారు. హాకీ జాతీయకాీడ అయిన్్ కూడ్ ద్నిక  ఎకుకవ ఆదరణ రాలేదగ. 



అెందగకే కబడీీ కాీడ్కారులు కొెంతమ్ెంది స్ాపనసరస ని ప్ట్టు కొని తెల్విగా పో ా కబడీీ ల్టగ ని సృషథుెంచి విప్రీతమ ైన పపైజీ్ మ్నీ 
పపట్ాు రు. అెంతే. ఒకకస్ారిగా పాేక్షకులు పపరిగిపో యమరు. ట్టక కట్టా  కొనగకుకని మ్రీ వసగూ న్్ారు. అెంతకెంటే్ మ్ుఖుెంగా 
ప్జాలు కబడీీ గురిెంచి మ్మట్ాా డుకోవడెం మొదలుపపట్ాు రు. ద్ెంట్ోా ని ట్ రిాన్్లజీని అరిెం చేసగకుెంట్టన్్ారు. ఈ ల్టగ క  
మ్ుెందగ, తరావత కూడ్ కబడీీ ఆట్ల  మ్మరేపమీ లేదగ. ప్ాజల ఆల చన మ్మరిెందెంతే. స్థనిమ్మపాట్ల రియమల్టు ష్ో లక  
అెంత ప్ాచ్రెం ఎెందగకు వచిుెందెంట్ావ్? అెందగల ని పపైజీ్ మ్నీ, గ ల్చినవారిక  స్థనిమ్మల ా  పాడే అవకాశెం ఇవవడెం 
మొదల ైనవి. క వజ్ పో ా గాా ెంలు అనిాెంట్టకన్్ా 'కౌన్ బనే్గా కరోడ్ ప్తి' ష్ో క  ఎెందగకెంత ప్ాచ్రెం వచిుెందెంట్ావ్? 
బహుమ్తి చ్లమ ఎకుకవ కాబట్టు . కన్్ుశ్యలకెంల  చెపథపనట్టు  'మ్న వాళళళట్టు  వ ధవాయిల య్' అని వదిలేయకూడదగ. 
ఎలమ చెపేూ  వారిక  సెంగీతెం గురిెంచి ఆసక ూ పపరుగుతుెందో అలమగే చెపాపల్. శెంకరాభరణెం స్థనిమ్మల  చెపేూ నే్గానీ 
మ్నవాళ్ళక  శాస్పూయీసెంగీతెం యొకక విలువ, స్ాగరసెంగమ్ెం స్థనిమ్మల  చెపేూ నే్ కానీ శాస్పూయీనృతుెం యొకక విలువా 
తెల్యలేదగ. ఒకక ఛ్నల్ గనక రియమల్టు ష్ో  పపట్టు , ద్నిక  మ్ెంచి ఆదరణ వచిుెందెంటే్ కామ్ెంగా అనిా ఛ్నల్స 
పపడత్యి. కామ్ెంగా ప్జాలు రాగాల గురిెంచి, త్ళాల గురిెంచి ఆల చిస్ాూ రు. తమిళ్న్్ట్ జరిగిెందదే. అకకడ జరిగిన 
'కరాాట్టక్ మ్ూుజిక్ ఐడల్'  పో టీ్క  ప్జాలనగెండి ఎెంత అదగుతమ ైన సపెందన వచిుెందో చతడు. ర ెండు మ్ూడు స్పజనగా  
జరిగేట్ప్పట్టక  ప్ాజలక  ద్ని విలువ అరధెం అవపతుెంది. కామ్ెంగా కచేరీలక  వచేువాళ్ళళ పపరుగుత్రు. పథలాలక  సెంగీతెం 
చెపథపస్ాూ రు. కళాకారుల ఆద్యెం పపరుగుతుెంది. సభలక  సభుత్వలు, ఆద్యెం పపరుగుత్యి. మ్ెంచి కళాకారులకు 
గురిూెంప్ప, డిమ్మెండ్ పపరుగుత్యి. ఎప్పపడైెతే ప్ాజలకు అవగాహన పపరిగిెందో వారు కొతూదన్్నిా, వ ైవిధ్్ునిా ఆశిస్ాూ రు. 
తమిళ్న్్డుల లమగా పో టీ్ల  నిలదొకుకకోవడ్నిక  కళాకారులు బాగా స్ాధన చేస్ాూ రు. కామ్ెంగా మ్ెంచి కళాకారులు 
తయమరవపత్రు. మ్ెంచి గురిూెంప్ప, ఆద్యెం వసే్ూ  వేరే రాష్ాు ా లకు వ ళాా ల్సన అవసరమే ఉెండదగ. అసలు మ్న చగట్ూు  
ఉనా పథలాలు, వారి తలా్దెండుాలు సెంగీతెంపపై ఆసక ూ చతపథెంచకపో వడ్నిక  కారణెం ఏెంట్ెంటే్ మ్నక  సతకళా్ల , ఆఫపసగల ా  
సెంగీతెం గురిెంచి మ్మట్ాా డుకునే్ వాత్వరణమే లేదగ. సెంగీతెం నే్రుుకునే్ పథలాలక  త డెవరూ ఉెండరు. ఎప్పపడైెతే ఆ 
పథలాలు టీ్వీ ష్ో లల , వారూల ా  కనిపథస్ాూ రో, భారీ నగదగ బహుమ్తులు గ లుుకుెంట్ారో అప్పపడు త ట్ట పథలాలు వారిని 
ప్తేాుకెంగా చతస్ాూ రు. వారిక  కూడ్ సెంగీతెం నే్రుుకోవాలనే్ ఆసక ూ కలుగుతుెంది. పథలాలు సతకల ా  పాఠాలు ఎెందగకు 
చదగవపత్రు? చినాతనెంల  వారిక  ద్ని విలువ తెల్యదగ. బాగా చదగవపకుెంటే్ పపదదయముక మ్ెంచి ఉదోుగెం 
వసగూ ెందని మ్మతమేా వాళ్ళక  తెలుసగూ ెంది. ఇది కూడ్ అెంతే. స్థనిమ్మపాట్ల పో టీ్లల  బహుమ్తులు గ లుచగకునా 
వారి పేరుా  ఊరోా  మ్మరుమో్రగి పో త్యి. అదే ఆకాశవాణి జాతీయస్ాి యి సెంగీత పో టీ్లల  బహుమ్తులు గ లుచగకునా 
వారి పేరుా  ఎెంతమ్ెందిక  తెలుస్ాూ యి? నే్ట్ట ప్ాప్ెంచెంల  ప్తాీదీ పారిత షకెం, ప్చా్రెం మీదనే్ ఆధ్్రప్డి ఉెంది. 
మ్ూడులక్షలు ప్థామ్ బహుమ్తి అని ప్కాట్టెంచి, ఒక స్థనిమ్మ నట్టిథని యమెంకర గా  పపటే్ుట్ప్పట్టక   'న్్ద్ భేద్' 
కారుకామ్మనిా దేశెం అెంత్ ఆసక ూగా తిలక ెంచడెం మొదలుపపట్టు ెంది. ఆ పో టీ్క  స్పలక్షన్స స్ాి యి నగెంచి వెందల మ్ెంది 
విద్ురుి లు విప్రీతెంగా స్ాధన చేశారు. దతరదరశన్ సప్ూ గిరి నిరవహిెంచిన సవరసమ్రెం పో టీ్క  కూడ్ ఇలమెంట్ట సపెందనే్ 



వచిుెంది. ఫపైనల్ పో టీ్ రవీెందాభారతిల  గవరార సమ్క్షెంల  అనే్ట్ప్పట్టక  ఆ పో టీ్క  విప్రీతమ ైన కాేజ్ వచిుెంది. 
ఆకాశవాణి జాతీయ స్ాి యి పో టీ్లక  నగదగ బహుమ్తి, ప్చా్రెం ర ెండత తకుకవే. సెంగీత ప్పా్ెంచెంల  వాట్టక ెంత  
గౌరవెం ఉన్్ా స్ామ్మను ప్ాజలక  వాట్ట గురిెంచి తెల్టదగ. 'న్్ద్ భేద్', 'సవరసమ్రెం' వెంట్ట పో టీ్లు ఒకకస్ారి మ్మతమేా 
జరిగాయి. సతప్ర స్థెంగర లమెంట్ట రియమల్టు ష్ో లలమగా ఇవి కూడ్ ప్తాి సెంవతసరెం జరగాల్. ప్భాుతవెంల  , మీడియమల  
ప్లుకుబడి బాగా ఉనా స్పనియర విద్వెంసగలు వారి ప్లుకుబడిత  ఇలమెంట్ట ష్ో లు పపట్టుెంచే ఏరాపట్ట చేయమల్. సెంగీతెం 
నే్రుుకునే్ పథలాల్ా సతకళా్ల , చగట్టు ప్కకలమ ప్ాతేుకెంగా చతసే్ ప్రిస్థితి కామ్ెంగా రావాల్. సెంగీత్నిక  రోజుక  
ర ెండుగెంట్లు ట్ ైెం వేస్ు  చెయుకుెండ్ ఆ సమ్యెం కూడ్ చదగవపమీద పపట్టు ెంటే్ నీకు సే్ుట్ రాుెంక్ వచగుెండేదని 
చినాప్పపడు మ్మ టీ్చర అన్్ారు. ఆెంధదేాశెంల  సవతస్థసదధెంగా స్ామ్మను ప్జాలక  సెంగీతెం యొకక విలువ 
తెల్యనప్పపడు ఏదో ఒక ప్దధతిల  మ్ుెందగ ద్ని విలువ తెల్యజేయమల్. శెంకరాభరణెం స్థనిమ్మ వచిున కొతూల  
సెంగీత కళాశాలల ా  ప్వేాశాలు పపరిగాయట్. పో టీ్లు, బహుమ్తులు, ప్చా్రెం ఉెండ్లనాది ప్జాల దృషథు ని సెంగీతెం వ ైప్ప 
మ్ళా్లెంచడ్నికే" 

 

"ఒరేయ్ నీ విశలాషణ బాగానే్ ఉెంది కానీ మ్రి నినాెంత్ సెంగీత సభలు తెలుగు కళాకారులనగ నిరాక్షుెం 
చేసగూ న్్ాయన్్ావప కద్, వాట్ట ప్సా్ాూ వనే్ తేలేదగ. మ్రి వారేెం చేయమల  కూడ్ చెప్పప" అన్్ాడు వీరాా జు. 

 

అప్పలరాజు కొెంచెెం గొెంతు సవరిెంచగకున్్ాడు. "ఒరేయ్ అకకడికే వసగూ న్్ా. ఇప్పపడు నే్నగ చెపథపనదెంత్ జరగడ్నిక  
కొనిా సెంవతసరాల సమ్యెం ప్డుతుెంది. ఇన్్ాళా్పాట్ట సెంగీతెం నే్రుుకునా వాళ్ళళ, నే్రుుకుెంట్టనా వాళ్ళళ 
నిరుత్సహప్డకుెండ్, సెంగీతెంల ెంచి వేరే వాుప్కాలల క  వ ళ్లళపో కుెండ్ కాపాడుకోవాల్సన అవసరెం ఉెంది. నే్నగ 
మ్ుెందే చెపథపనట్టు గా అనగభవెం లేకుెండ్ కళాకారుడి జాా నెం అభివృదిధ  చెెందదగ. మ్న పాాెంతెంల  ప్ాజలకు సెంగీతెం ప్టా్ 
అభిరుచి పపరిగి, కచేరీలు పపరిగేెంతవరకు విద్ురుి లనగ సభలు పో ా తసహిెంచ్ల్. ఒకట్ ెాండుస్ారుా  బాగా పాడలేదని వారి 
కచేరీలు పపట్ుడెం మ్మనే్యకూడదగ. వారిక  అనగభవెం పపరిగేెంతవరకు ఓపథక ప్ట్ాు ల్. అయితే ప్ూరిూగా సభలనే్ 
తప్పపప్ట్ుకూడదగ. ల కల్ ట్ాల ెంట్ ని పో ా తసహిెంచ్లనా న్ ప్ెంత  విద్ురుి లు, యువ కళాకారులు కూడ్ విదునగ 
అభివృదిధ  చేసగకోకుెండ్ కచేరీలు పపట్ుమ్ని సభలనగ అడగకూడదగ. సభా నిరవహణ చ్లమ కషుెం. నిరావహకులు ఏ 
ప్యాోజనెం ఆశిెంచకుెండ్ చ్లమ నిస్ావరధెంగా సెంగీతెం కోసెం కషుప్డుతూ ఉెంట్ారు. ఎప్పట్టకప్పపడు తమ్ ప్ాదరశనల  
కొతూదన్్నిా చతపథెంచకుెండ్ తమ్ కచేరీలనగ పపట్ులేదని సభలనగ నిెందిెంచడెం చ్లమ తప్పప. అలమెంట్ట వారి కచేరీలనగ 
సభల ెందగకు పపట్ాు ల్? దీనిక  న్్కు త చిన ఒక ప్రిష్ాకరెం చెపాూ నగ వినగ. ఎన్నా కష్ాు లు ప్డి కచేరీలు పపడుతునా సభా 
నిరావహకులకు, తమ్ విలువ ైన సమ్యమనిా కేట్ాయిెంచి వినడ్నిక  వసగూ నా శరాతలక  న్్ణుతనగ డిమ్మెండ్ చేసే్ హకుక 
కూడ్ ఉెంట్టెంది. ఒకస్ారి సబ్ జూనియర కచేరి చేస్థన పథలాలక  వచేు సెంవతసరెం అదే విభాగెంల  కచేరి పపట్ుెం అని 



చెపేపయమల్. విదునగ అభివృదిధ  చేసగకుని జూనియర విభాగెంల  పాడే అరహతనగ సెంపాదిెంచగకోమ్ని చెపాపల్. మ్ళా్ల 
సెంవతసరెం పాడ్లెంటే్ స్ాధన చేయమల్సెందే అనా బాధుత విద్ురుి లల  కలగాల్. ఈ సెంవతసరెం పొ డి కీరూనలు 
పాడినవారిని తరువాత సెంవతసరెం రాగెం, సవరెం పాడ్ల్సెందేనని, ఆ పపై సెంవతసరెం న్ రవల్, కామ్ెంగా రాగెం త్నెం 
ప్లావి పాడమ్ని చెపాపల్. ఇప్పట్టకే కొనిా సభలల  స్పనియర కచేరీలల  తప్పనిసరిగా ప్లావి పాడ్లనే్ నిబెంధన 
ఉెండడెం చ్లమ సెంత షథెంచదగు విషయెం. శదాధగా స్ాధన చేసే్ విద్ురుి లకు, యువకళాకారులకు వారి అనగభవానిా 
పపెంచడ్నిక  విరివిగా అనిా సభలల  కచేరీలు పపట్ాు ల్. ఒక ఊళలా  ప్ది సభలు ఉెంటే్ ఒకరు పపట్ాు రని మిగిల్నవారు 
మ్మన్ యుకుెండ్ అనిా సభలల నగ కామ్ెం తప్పకుెండ్ కచేరీలు పపడితే బాగా అనగభవెం వసగూ ెంది. చెన్ ైాల  జరిగేదదే. 
ఒకే పాాెంతెంల  అనిా చోట్ాా  అవే అెంశాలు, సవరాలు, మ్ుకాూ యిలు పాడితే కుదరదగ కద్. అెందగకని విదునగ అభివృదిధ  
చేసగకోవాల్సన అవసరెం ప్డుతుెంది. కొన్్ాళ్ళక  కళాకారుల సెంఖు పపరిగి, వారిల  పో టీ్తతవెం పపరిగి బాగా స్ాధన 
చేస్ాూ రు" 

 

"ఒరేయ్ నగవపవ అతుుత్సహానిక  పో యి మ్రీ అనిా నిబెంధనలనగ పపట్టు , అెంతగా భయపపడితే పాడే కొదిదమ్ెంది కూడ్ 
మ్మనే్స్ాూ రు. బాగా పాడే వాళ్ళళ స్పనియర కచేరీలు పాడత్రు. ఓ మ్మదిరిగా పాడే వాళ్ళని జూనియర కచేరీలు 
పాడుకోనివావల్. ఇలమెంట్ట నిబెంధనలనగ పపడితే మొదట్టకే మ్రసెం వసగూ ెంది" అెంట్ూ నస్థగాడు వీరాా జు. 

 

"ఒరేయ్ చ్లమ చకకట్ట ప్శాా వేశావప. నే్షనల్ క ాక ట్ టీ్మ ల  ఎెంపథక ైన కాీడ్కారుడు 'నే్నగ ఎన్్ాళా్యిన్్ ఇలమగే 
ఆడత్నగ. ననగా ఆఖరి వాడిగా ఉెంచెండి ప్రావలేదగ' అెంటే్ ఊరుకుెంట్ారా? ఎప్పట్టకప్పపడు ఆట్నగ 
మ రుగుప్రుచగకోకపో తే వాడిని టీ్మ ల ెంచి తీసే్స్ాూ రు కద్.  ఇదీ అెంతే. ఆకాశవాణిల  ఒక మ్ెంచి నిబెంధన ఉెంది. బ్ర 
గాేడ్ వచిున ఐదగ సెంవతసరాలకు రీస్పరీనిెంగ ట్ స్ు  క  వ ళ్లళ తమ్ ప్ాదరశన బాగానే్ ఉెంది అని నిరూపథెంచగకోవాల్. ఆ 
కామ్ెంల  బాగా పాడకపో తే బ్ర గాేడ్ తీసే్సే్ ప్మా్మదెం కూడ్ ఉెంది. అెంటే్ ద్నరిెం ఏమిట్ట? ఎలాకాలెం ఒకేలమ పాడత్ెం 
అెంటే్ కుదరదని. అయితే విద్ురుి లనగ అలమ మ్మనే్యకుెండ్ పో ా తసహిెంచడ్నిక  ప్తాి సభ వారి వారిికోతసవ కచేరీలల  
మ్ద్ాస్ మ్ూుజిక్ అకాడమీల  ఇచిునట్టా గా ప్తాీ విభాగెంల  ఉతూమ్ గాయకుడు, వయోల్న్, మ్ృదెంగెం కళాకారులకు 
బహుమ్తుల్వావల్. తెలుగు రాష్ాు ా లల  కొనిా సభలల  జూనియర విభాగెంల  ఇప్పట్టకే  ఆ విధెంగా బహుమ్తులు 
ఇసగూ న్్ారు. ఆయమ సభలల  కచేరీలనగ పో ట్ాపో టీ్గా పాడుతున్్ారు పథలాలు. న్్ చినాప్పపడు మ్మ ప్రమ్ గురువపలు 
ఒక మ్ెంచి మ్మట్ చెపాపరు. 'మేమ్ు మ్ెంచి ఉదోుగెం వసగూ ెందన్న లేద్ కచేరీలు, పాఠాలు చెప్పపకుని బాగా 
సెంపాదిెంచవచునా ఆశత  విదు నే్రుుకోలేదగ. మ్మ తలా్దెండుాలు గురువపగారిక  అప్పచెపాపరు. అెంతే. వారేెం చెపేూ  అది 
స్ాధన చేయడెం తప్ప మ్మకు వేరే ఆల చన లేదగ'. కానీ ఇప్పపడు ప్రిస్థితి మ్మరిపో యిెంది. మ్మరుకలు, స్పట్టా , 



ఉదోుగాల కోసెం మ్మతమేా చదగవప అనాట్టా  తయమర ైెంది నే్ట్ట విద్ు విధ్్నెం, పథలాల, పపదదల ఆల చన. కాబట్టు  ఈ తరెంల  
ఏదో ఒక బహుమ్తిలమెంట్ట ఆశ పపడితే తప్ప విదునగ అభివృదిధ  చేసగకోరు" 

 

"ఒరేయ్, ఇెంతవరకు సభలక , పథలాలక  సలహాల్చేువ్. పపదదవారికేెం లేవా?" 

 

"న్్యన్్ ఎవరికీ సలహాల్చేుెంత విషయెం, వయసగస, అనగభవెం, కోరిక న్్కు లేవప. నే్నగ సలహాల్చిునెంత మ్మత్ాన 
ప్పచగుకునే్వార వరూ లేరు. ఏదో ఊసగపో క న్్ ఆల చనలనగ చెపాపనెంతే. అది కూడ్ నీత  మ్మతమేా. అయితే 
పపదదవారిక  కొనిా వినాపాలనగ చెయములని మ్మతెాం న్్కనిపథసతూ  ఉెంట్టెంది. బాగా పేరునా మ్న విద్వెంసగలు తెలుగు 
వారిల  బాగా వృదిధల క  వసగూ నా కళాకారులని దక్షిణ్దిల  ప్రిచయెం చేయమల్. వారుకూడ్ వారి మ్ుెందగతరెంవారు 
ప్రిచయెం చెయుబట్టు  పేరు తెచగుకునావారే కద్. ఓ న్్లుగు సభలల  నిరావహకులనగ ఒపథపెంచి వారి కచేరీలు 
పపట్టుెంచ్ల్. అకకడి వారిత  సమ్మన స్ాి యిక  ఎదగాలెంటే్ అకకడి వారిత  వారి పాాెంతెంల నే్ కచేరీలు చెయముల్సెందే. 
ర ెండుస్ారుా  దీట్టగా వాయిెంచలేకపో తే తరావత చచిునట్టు  స్ాధన చేస్ాూ ెం. చివరగా మ్రొక విషయెం మ్రిుపో యమనగ. 
కరాా ట్కల  ఒక చకకట్ట ప్దధతి అమ్లుల  ఉెంది. ద్నిా మ్నెం కూడ్ అవలెంబ్రసే్ూ  చ్లమ బాగుెంట్టెందని న్్ ఆల చన. 
సభా నిరావహకులు దక్షిణ్ది కళాకారుల కచేరీలనగ ఆెంధ్్ాల  పపటే్ుట్ప్పపడు సహకారాలు ఇకకడివారే వాయిస్ాూ రని 
ఖచిుతెంగా చెపథప ఒపథపెంచ్ల్. అలమగే సహకారాలనగ అకకడినగెంచి రపథపసే్ూ  ప్ాధ్్న కళాకారులు మ్నవారే అయుుెండ్ల్. 
అప్పపడే మ్న ట్ాల ెంట్ ని నిరూపథెంచగకోవడ్నిక , దక్షిణ్దిల  మ్న పేరు నలుగురికీ తెల్యడ్నిక  ఒక అవకాశెంగా 
భావిెంచి బాధుతత  స్ాధన చేస్ాూ ెం. కరాా ట్కల  చ్లమ దశాబాద లుగా ఈ ప్దధతిని అమ్లు చేసతూ  చకకట్ట ఫల్త్లనగ 
స్ాధి్ెంచ్రు. ఒక కచేరీల  కళాకారులనెందరినీ వేరే రాషు ెాం నగెండి తీసగకురాకూడదనే్ అనధి్కార నిబెంధనని చకకగా 
పాట్టస్ాూ రకకడ. అలమగే వేరే రాష్ాు ా ల వారిని పథల్చేట్ప్పపడు బయోడేట్ా, పపాస్ రివూులు చతస్థ కాకుెండ్ ప్దారశనని విని, 
బాగుెంటే్నే్ పథలవాల్". 

 

"ఒరేయ్ నగవపవ చెపథపనది చ్లమ కరాపేయెంగా ఉెంది కానీ న్్దో సెందేహెం మ్నెం ఎెంత కషుప్డిన్్ చెన్ ైాల  సెంగీత్నిక  
వచిున ఆదరణ మ్నకు వసగూ ెందెంట్ావా? ఈ కబురానీా కళాకారుల, సభల మీట్టెంగ లల  చరిుెంచగకోవడ్నిక , 
తీరాాన్్లు చేసగకోవడ్నిక  బాగుెంట్ాయి. పాాక ుకల్ గా ఆల చిెంచగ. నగవపవ చెపేపవనీా జరిగే ప్నగలేన్్" అెంట్ూ 
ప్శాాారికెంగా చతశాడు వీరాా జు. 

 



"ఒరేయ్ మ్ుెందగ నీ నిరాశావాద్నిా ప్కకన పపట్టు . నే్నగ చెపథపన ప్తాిదీ జరిగే అవకాశెం నతట్టక  నతరుపాళ్ళా  ఉెంది. 
దీనిక  ఒక అదగుతమ ైన మ్మరుెం మ్ూుజిక్ స్పజన్. చెన్ ైాల  సెంగీతెం బాగా ప్ాచ్రెం పొ ెందడ్నిక  ఒక మ్ుఖుమ ైన కారణెం 
డిస్పెంబర స్పజన్. తెలుగు రాష్ాు ా లల  కూడ్ మ్ూుజిక్ స్పజన్ ఉెండ్ల్. జనవరిల  త్ుగరాజ ఉతసవాలు వస్ాూ యి కాబట్టు  
నవెంబరోా  ఆెంధ్్ాల  మ్ూుజిక్ స్పజన్ ఉెండ్ల్. ఇది మ్మట్లు చెపథపనెంత సగలభెం కాదగ. కాకపో తే అస్ాధుెం కూడ్ 
కాదగ. విజయవాడల ని సవరఝరి సెంసి వారి రజత తసవాలక  25 రోజులు కచేరీలు పపడత్మ్ెంటే్ అన్్ాళ్ళ పాట్ట 
ఎవరొస్ాూ రులే అనగకున్్ారు నీలమెంట్ట వాళ్ళా . కానీ నగవేవ చతస్ావప కద్. అనిా రోజులూ హాల్ నిెండిెంది. మొదట్ట 
సెంవతసరెం స్పజన్నా  ప్ది రోజులపాట్ట రోజెంత్ కచేరీలు పపట్ాు ల్. ఉదయెం ప్ూట్ స్ో ద్హరణ ప్ాసెంగాలు, మ్ధ్్ుహాెం 
నగెంచి రాతాి వరకు కచేరీలు జరగాల్. మొదట్ోా  జన్్లు ఎవవరూ రారు. చెన్ ైాల  కూడ్ కొనిా చినా సభలల  
మ్ధ్్ుహాెం కచేరీలక  స్పకాట్రీ, మ ైకులు పపటే్ు  వాళ్ళళ తప్ప ఎవరూ ఉెండరు. కానీ అనగభవెం పపెంచగకోవడ్నిక  
కళాకారులు కచేరీలు చేస్ాూ రు. రాషు ెాంల ని చిన్్ా పపద్ద  కళాకారులెందరూ ఓక ప్ది రోజులపాట్ట ఒకే ఊళలా  బస చేసే్ూ  
ఖచిుతెంగా మీడియమల , ప్జాలల  దీని గురిెంచిన చరు వసగూ ెంది. స్పనియరాకు గెంట్ లేద్ గెంట్నార చొప్పపన 
సమ్యెం ఇచిు ప్లావి పాడ్ల్సెందేనని నియమ్ెం పపట్ాు ల్. మిగిల్న సెంవతసరెం అెంత్ ఎలమ ఉన్్ా ఈ ప్ది రోజులూ 
కళాకారులు పారిత షథకాలు, మ్రాుదల గురిెంచి ఆల చిెంచకూడదగ. నిరవహణ్ భారెం అెంత్ ఒకరిదద రి కళాకారుల మీద 
ప్డెయుకూడదగ. అెందరూ చినా చినా బాధుతలనగ తీసగకోవాల్. పాజిట్టవ్ గా ఆల చిసే్ూ  తెలుగువారిల  
సెంగీత్భిమ్మనెం, ద్తృతవెం లేక కాదగ. అవి నిద్ాణెంగా ఉెండి పో యమయెంతే. చేసే్వారిక  చితూశ్యదిధ  ఉెంటే్ ద్తలు 
ఖచిుతెంగా మ్ుెందగకొస్ాూ రు. విజయవాడల ని 'సెంగీత సనాెండల్' దీనిక  సర ైన ఉద్హరణ. ద్ద్ప్ప పాతికేళా్ క ాతెం 
విజయవాడల ని సెంగీత విద్వెంసగలెందరూ కలస్థ ఏరాపట్టచేస్థన సెంగీత సనాెండల్ త్ుగరాజ ఉతసవాలు ఎెంత 
ప్చా్రెం పొ ెంద్యో చతడు. వారెం రోజులపాట్ట ప్ెండగలమ జరుగుత్యి. సెంగీతెంత  సెంబెంధెం లేనివారు కూడ్ ఈ 
ఉతసవాల గురిెంచి మ్మట్ాా డుకుెంట్టన్్ారు. నీలమగే నిరాశావాదెంత  ఆన్్డు పపదదలు వీట్టని పాారెంభిెంచకపో యిెంటే్? 
ప్భాుతవ ప్రెంగా కూడ్ ఈమ్ధు కారుకామ్మలు పపరిగాయి. స్పనియర విద్వెంసగలు చెపేూ  ప్ాభుతవెంల ని పపదదలు కూడ్ 
అరిెం చేసగకుని సహకారెం అెందిస్ాూ రు. ఒకట్ ెాండేళ్ళా  బాలమరిష్ాు లు తప్పవప. కానీ ఈ రోజు చెప్పూ న్్ానగ చతడు. ర ెండేళ్ళా  
గడిచేసరిక  ఈ స్పజన్నా  పాలగు నడ్నిక  దక్షిణ్ది నగెంచి కూడ్ విరివిగా అపథా కేషనగా  వస్ాూ యి" 

 

"అయిపో యమయమ, ఇెంకా ఏమ ైన్్ మిగిలమయమ?" అెంట్ూ సణిగాడు వీరాా జు. 

 

"ఒరేయ్ నగవపవ దేవాెంతకుడువిరా. నగవేవమ్ర చకకగా శాసూ ీబధ్ధెంగా మ్మట్ాా డుతూ, ననగా మ్మతెాం బాగా ర చుగొట్టు , 
మొతూెం అెంత్ న్్చేతే మ్మట్ాా డిెంచేవప. నగవపవ బయట్ బుదిధమ్ెంతుడిలమ చలమమ్ణి అయిపో త్వ్. నే్నే్ ఎప్పపడత 
ప్తాీవారిత  వాదిసతూ , ఖెండిసతూ  చెడీవపతూ ఉెంట్ానగ. న్్ వలా ఏమ ైన్్ ప్యాోజనెం కల్గితే ద్ని ఫల్త్నిా నగవపవ 



కూడ్ ఎెంజాయ్ చేసగూ ెంట్ావప. బయట్టక ళా్ల ఇవనీా చెపథప ననగా మ్రోస్ారి చెడీ చేయకు. మ్నలమెంట్ట భినాధృవాలక  
సే్ాహెం ఎలమ కుదిరిెందో న్్కు ఇప్పట్టకీ అరిెం కాదగ" 

 

"ఒరేయ్ విషయమనిా కదిపథెంది నగవేవ. వాదన పపెంచిెందీ నగవేవ. సలహాల్చిుెందీ నగవేవ. ఏడిుెంది చ్లుగానీ కచేరీ 
అయిపో వచిుెంది. మ్రీ మ్ెంగళ్ెం సమ్యమనిక  ల ప్ల్క ళతూ  బావపెండదగ. ప్ద". 

 

మితుాల్దదరూ ఆలసుెంగా వచిున విషయెం పపదదవారిక  తెల్యకుెండ్ వ నగక ద్వరెం నగెంచి హాల ా క  ప్ావేశిెంచ్రు. 


