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న్కు ద్ద్ప్ు ఏడెనిమిదేళ్ల  వయస్ుసనుండి కచేర్ీలు వినన గురుత ంది. విశాఖప్టనంలో చినన, పెద్ద  
కచేర్ీల ం జర్ గ్ న్ ఊళ్లల ని గురుకులమలోల ని విద్ూరుు లంద్రం కలసి స్మ్యహంగ్ా  కూరుుని వినేవ్ాళ్ళం. 
కచేర్ీ అయమూక అరుమ ైన విషయమలను గుర్ ంచి చర్ ుంచుకునే వ్ాళ్ళం. అరుంకాని వ్ాటిని మ్ర్ానడు 
గురువులను అడిగ్  తెలుస్ుకునేవ్ాళ్లం. స్ంగ్ీత్ విద్ూలో స్గం వినికిడి ద్వర్ానే అబుుత్ ంద్నేది 
నిర్ వవ్ాద్ంశం. చిననత్నంలో విశాఖప్టనంలో విద్ూరుు లకు కచేర్ీలు విని, నేరుుకునే అవకాశాలను 
కల్పంచిన స్భలనేకం ఉన్న వ్ాటిలో విశాఖ మ్యూజిక్ అకాడమీకొక ప్రతేూకత్ ఉంది. ద్క్షిణ్దిలోని 
స్ాా ర వ్ేలూూ, కమ్ర్ ియల్ పాప్ులమర్ టీ ఉనన మ్హావిద్వంస్ుల కచేర్ీలను ఒకక విశాఖ మ్యూజిక్ 
అకాడమి మ్మత్రమే ఏర్ాపటు చేయగల్గ్రది. అంకిత్భావంతో, నిస్ావరధంగ్ా సేవచేసిన కారూవరుం, వ్ార్  
ప్రణ్ళికాబద్ధమ ైన కృషివలన స్ంపరా పిత ంచిన అరధబలం దీనికి ప్రధ్నమ ైన కారణ్లు. ర్ణజువ్ార్  టికకకటుల , 

సీజన్ టికకకటుల , వ్ార్ ిక స్భూత్వలు, విద్ూరుు లకు పాస్ులు - ఇలమ ఎంతో ప్కడుందీగ్ా స్ంగ్ీత్నికి 
వ్ాణిజూ స్ాు యిని తీస్ుకుర్ాగల్గ్ ంది అకాడమీ. 
 

ఎల్ ఎస్ ఆర కక గ్ా స్ుప్ర్ చిత్ ల ైన ఆంధ్ర విశవవిద్ూలయం ఆంగల విభాగ్ాధిప్తి, ప్రస్ుత త్ ఆంధ్రప్రదేశ్ 
ప్రభుత్వ ప్రధ్న కారూద్ర్ ి శ్ర ేఎల్  వి స్ుబరహాణూంగ్ార్  త్ండిర కీllశేll డ్ll లంక శివ ర్ామ్కృషోశాసిత గి్ారు, 
ఎన్ ఏ ఆర శాసిత గి్ా పిలవబడే పేనోరమ్మ టరా వ్ెల్స అధినేత్ కీllశేll నిర్ాఘమటం అచుూత్ర్ామ్శాసిత గి్ారు, న్ట ి
నుండి నేటి వరకు వయోభార్ానిన కూడ్ ల కకచేయకుండ్ సేవచేస్ుత నన శ్రే ఎమ ాస్ శ్రనేివ్ాస్ గ్ారు, 
కోశాధికార్  కlీlశేll శ్ర ే కాళీశంకర (సి ఏ) గ్ారు, ఆంధ్ర విశవవిద్ూలయ కకమికల్ ఇంజనీర్ ంగ్ విభాగ్ాధిప్తి 
కీllశేll ఎ.ర్ామ్ల్ంగ శాసిత గి్ారు, రత్న ప్వర పెరస్ అధినేత్ శ్ర ేకటటా జు రత్నర్ావుగ్ారు, శ్ర ేవి.వ్ేద్ంగ్ారు, మ్మ 
పెద్న్నన గ్ార్కైన హ ందీ టీచరుగ్ారు శ్ర ే కొమ్మాజోశ్యూల స్వరూప్ న్ర్ాయణ ప్రస్ాద గ్ారు, శ్ర ే శ్రపేాద్ 
వ్ెంకననగ్ారు, ఇంకా పేరుల  తెల్యని, గురుత ల ని ఎంతోమ్ంది పెద్దలు అకాడమీకి కొనిన ద్శాబాద లపాటు 
నిస్ావరధమ ైన సేవలందించ్రు. ఎల ల స్ాసర్రకగ్ారు, ర్ామ్ల్ంగశాసిత గి్ారు హ ంద్ూలో కచేరీ్లయొకక 
నివ్ేదికలను, వ్ాటిపెై స్ునిశిత్మ ైన విమ్రిన్త్ాక వ్ాూస్ాలను ర్ాసేవ్ారు. కచేర్ీ అయమూక ఎల ల స్ాసర్రకగ్ార్  
వంద్నస్మ్రపణ వ్ార్  భాషాజఞా న్నిన, వ్ాకపటిమ్ను ప్రతిబంబస్ూత  బహువినస్ ంప్ుగ్ా ఉండేది. 
నూకర్ాజుగ్ారు కచేర్ీలననినంటిని ఓపికగ్ా కాూసెట్ ర్ కారడర్ణల  ర్ కారడ చేసేవ్ారు. డిల ైట్ ఫో టట స్ూా డియో 
అధినేత్ శ్ర ేఅంబయర్ావుగ్ారు ఫో టటలు తీసేవ్ారు. 



కచేర్ీలు విన్లనే ఆస్కితని న్లో, న్వంటి ఎంతోమ్ంది విద్ూరుు ల హృద్యమలలో కల్గ్ ంచడంలో, 
త్ద్వర్ా ఎంతో జఞా న్నిన స్ంపాదించుకుని ఒక మ్ృద్ంగ కళ్ాకారునిగ్ా సిురప్డడంలో అకాడమ్ పాత్రను 
నేనెననటికీ మ్రువల ను. నెలవ్ార్ీ, వ్ార్ ికోత్సవ కచేర్ీలు కలుప్ుకుంటే 1994లో నేను ఆకాశవ్ాణి 
విజయవ్ాడ కరందర్ నికి ఉదయ ూగ్ారుమ ై వ్ెళ్లల లోగ్ా ద్ద్ప్ు 150 కచేర్ీల ైన్ వినుంటాను. నవంబరు చివర్ లో 
జర్ గ్ర వ్ార్ ికోత్సవ కచేర్ీల వివర్ాలకోస్ం అకోా బర నుండే ఎద్ురుచూప్ులు మొద్లయియూవి. "స్ంగ్ీత్ 
కళ్ాస్ాగర" బరుద్ు ఎవర్ కిస్ాత ర్ణ అని ఆస్కితగ్ా ఎద్ురు చూసేవ్ాళ్ళం. ఆహావనప్తిరకలు వచిున ద్గురునంచి 
ర్ణజులు ల కకపెడుత్ూ ఉండేవ్ాళ్ళం. ఓ సినిమ్మకో, బీచ కో వ్ెళ్లడ్నికి ఎలమ ఎత్తబడేవ్ాడినో ఆ కచేర్ీలు 
వినడ్నికి కూడ్ అలమగ్ర ఎత్తబడేవ్ాడిని. చిననప్పటినుంచి కూడ్ అమ్మా,న్నన గురుత  చేయడం, 
ద్గురుండి కచేర్ీకి తీస్ుకకళ్లడం ఎప్ుపడూ ల ద్ు. ఎవర్ణ ఒకర్ తో, ఎలమగ్ణలమ వ్ెళిలపో వడమే. మ్ర్ణ 
విశేషమేమిటంటే 1994లో అకాడమీ రజతోత్సవ కచేర్ీలు విని, డిసెంబర 12న ఆకాశవ్ాణి విజయవ్ాడ 
కరంద్రంలో నిలయవిద్వంస్ునిగ్ా విధ్ులోల  చేర్ాను. 2019 న్ ఉదయ ూగ్ానికి రజతోత్సవ, అకాడమీకి 
స్వర్ణో త్సవ స్ంబర్ాలు. 
 

కల కార ఆఫీస్ వ్ెనుకవ్ెైప్ు ఉండే వివ్ేకానంద్ హాలోల  జర్ గ్ న అప్పటి కచేర్ీల మ్ధ్ుర్ానుభయత్ లు న్కు 
ఇప్పటికీ కళ్ల  మ్ుంద్ు కనబడుత్ూనే ఉంటాయి. వివ్ేకానంద్ హాలోల  కచేర్ీలకు కొనిన ప్రతేూకత్లున్నయి. 
అకకడ అనీన నేలటికకటేల . హాల్ చివర సేాజి ఉండేది కానీ అకకడ కూరుుంటే కళ్ాకారుల హావభావ్ాలు, 
చేతివ్ేళ్ల  కద్ల్కలు (ఫింగర్ ంగ్) కనిపించేవి కావు. అంద్ుకని మొద్టి వరస్లో జఞగ్ా కోస్ం కచేర్ీ 
మొద్లవడ్నికి మ్ుందే వచిు కూరుునే వ్ాళ్ళం. కుర్ీులు ల కపో వడం వలన శరేత్లు ఇరుకుకని 
ద్గురద్గురగ్ా కూరుునేవ్ారు. ఏ ఇద్దరు మ్మటాల డుకున్న ప్దిమ్ంది అటు తిర్ గ్  చూసేవ్ారు. అంద్ుకని 
నిశిబదంగ్ా, ఏకాగతే్తో వినేవ్ాళ్ళం. వ్ేదికకి, శరేత్లకు మ్ధ్ూ ద్ూరం చ్లమ త్కుకవ ఉండేది. అంద్ుకని 
మొద్టి వరుస్లో కూరుుని శదే్ధగ్ా వింటే కళ్ాకారుల గ్ ంత్ లోల ంచి, చేత్ లోల ంచి వచిున ఒర్ జినల్ న్ద్ం 
వినగల్గ్ర వ్ాళ్ళం. ఇంకొక ఆశురూకరమ ైన విషయం ఏంటంటే ద్ద్ప్ు ప్ద్వత్రగతికి వచేుంత్వరకు 
వినన కచేర్ీలలో చ్లమభాగం న్కు అరుమ్యియూవి కావు కానీ కచేర్ీ వినడం అనేది ఒక వూస్నం 
అయిపోయింది. నేను శ్ర ే వంకాయల నరసింహంగ్ార్  ద్గుర నేరుుకునన ఆరు స్ంవత్సర్ాలలో ప్రతి 
స్ంవత్సరం అకాడమీ వ్ార్ ికోత్సవ్ాలప్ుపడు సెలవల్చిు ప్రతీ కచేర్ీలో లయవిన్ూస్ంలో వ్ాయించిన 
మ్ుకాత యిలనినంటినీ ర్ాస్ుకుని రమ్ానేవ్ారు. ఆ ర్ణజులోల  విద్ూరుు లకుగల ఒక గ్ ప్ప అద్ృషాం ఏంటంటే 
మొబ ైల్ ఫో నుల , వ్ాయిస్ ర్ కారడరుల  ల కపో వడం. టి. కక.మ్యర్ త, ఉమ్యమల్ ప్ురం శివర్ామ్న్, కార్కైకుడి 
మ్ణ,ి పాలమా ట్ రఘు, గురువ్ాయయర దొర్కై వంటి వ్ారు వ్ాయించిన నడకలు, పాఠాలు, మ్ుకాత యిలు 
ర్కప్పపాటుకాలం ఏమ్రుపాటుగ్ా ఉన్న అరుమ్యియూవి కావు. ల ైవ్ కానస రాస లో    ర్ీవ్ెైండ్, పాజ్  బటనుల  
ఉండవు. ద్ండమ్యడిగ్ార్   ఎడమ్ప్టటా , కమ్లమకర ర్ావుగ్ార్  చేతిబరువు, వీరభద్రర్ావుగ్ార్ , 
మ్ుళ్ళప్ూడి శ్రరే్ామ్యార్ తగ్ార్  అనుస్రణలమల్త్ూం - మ్ృద్ంగ వ్ాద్ూంలోని ప్రధ్నమ ైన ప్ుద్ుకొకట్టా , 
త్ంజఞవూరు, విజయనగరం బాణీల ప్రతిబంబాలమల  ఉండేవి.  ఆయమ బాణీల మ్ుకాత యివిధ్నం, ఫింగర్ ంగ్, 

అనుస్రణ విధ్న్లు చ్లమ ఉతేతజప్ర్ చేవి, ఆలోచింప్జరసేవి. ఎలమల గ్ార్  చేతిలోని వ్ేగం, స్ుళ్ువు చ్లమ 



ఆశుర్ాూనిన కల్గ్ ంచేవి. వ్ాళ్ుల  కచేర్ీలో న్లుగు మ్ుకాత యిలు వ్ాయిసేత  అతికషాంమీద్ ఒకటట ర్కండయ  
గురుత ండేవి. త్ళ్ం వ్ేస్ూత  వింటే మ్ుకాత యిలు అరధమ్యియూవి కావు. మ్ుకాత యిలు వింటే త్ళ్ం పోయియది. 
ఒకోకస్ార్  అనుకోకుండ్ అప్పటికప్ుపడు కచేర్ీలకు త్ళ్ం చెయమూల్స వచేుది. త్ళ్ం నిలబ టుా కుని, 

అనినంటిని అరుం చేస్ుకుని, గురుత ంచుకునే ప్రయత్నంలో ఏకాగతే్, ధ్రణ కొంత్వరకు అలవడ్డ యి. 
వ్ాటిననినంటిని అరుమ్యియూటటుల , తిర్ గ్  ఎనిన స్ంవత్సర్ాల త్ర్ావత్ చూసిన్ వ్ాయించగల్గ్రటటుల  
ర్ాస్ుకునే ప్రయత్నంలో ఒక ఖచిుత్మ ైన, శాసీతయిమ ైన నొటేషన్ విధ్నం, షారా కటుల  అలవడ్డ యి. 
ప్రతిర్ణజు కచేర్ీకి వ్ెళ్లడం, శదే్ధగ్ా వినడం, వినన మ్ుకాత యిలనీన ర్ాస్ుకోవడంతో ఒక కమే్శిక్షణ 
అలవ్ాటయింది. ఈర్ణజుకీ మ్ంచి ప్లలవులను, మ్ుకాత యిలను ర్ాస్ుకోవడం న్కలవ్ాటు. అయితే, చ్లమ 
ఆలస్ూంగ్ా అరుమ ైన విషయమేంటంటే రకిత అనేది కరవలం మ్ుకాత యిలను ర్ాస్ుకుని, కంఠస్ుం 
చేసి  వ్ాయించడం వలన మ్మత్రమే ర్ాద్నీ, స్ాధ్న, వ్ాద్ూంలో బరువు, ఒద్ుగు వలన మ్మత్రమే 
వస్ుత ంద్నీ. కచేర్ీలను ప్రత్ూక్షంగ్ా వినడంలోని మ్జఞ, ఉప్యోగ్ాలు, విన్ల్సన అవస్రం నేటిత్రం అరుం 
చేస్ుకోవ్ాల్. 
 

కొనిన విభిననమ ైన కచేర్ీలు ప్రతేూకంగ్ా గురుత ండిపో యమయి. ఉస్ాత ద అంజఞద అలీఖమన్ గ్ార్  స్ర్ణద కచేర్ీకి 
హాలోల ని ల ైటలనీన అర్ పంచి, వ్ేదికపెైకి రంగురంగుల ఫో కస్  ల ైటుల  పెటిాంచడం, కచేర్  మ్ధ్ూలో విర్ామ్ం 
ఇచిు, బటాలు మ్మరుుకుని ర్ావడం చ్లమకాలం వింత్గ్ా చెప్ుపకున్నం. ఎమ ాస్ స్ుబుులక్షిాగ్ార్  కచరే్కీ ి
నేల ఈనినటుల  వచ్ురు జనం. హాలోల ప్ల, బయట వరండ్లలో, ఆరుబయట కుర్ీులలో కూడ్ 
నిండిపోయి ఇంకా కొంత్మ్ంది నిలుుని ఉన్నరు. అరగంట ఆలస్ూంగ్ా వ్ెళిళన న్కు కచేర్  అయిపోయిన 
త్ర్ావత్ కూడ్, కనీస్ం ద్ూరం నుంచి కూడ్ కళ్ాకారులను చూసే అవకాశం కలగల ద్ు. శాసీతయిస్ంగీ్త్ 
విద్వంస్ులకు కూడ్ సినీత్రలు, ర్ాజకీయ న్యకులకు ఉండేంత్ కరజే్, అభిమ్మనులు ఉంటారనీ, ఏ 
రంగ్ానికి చెందినవ్ార్కైన్ స్ర్ర విద్వత్ త  ఉంటే ప్రజలు స్ాషాా ంగ ప్డత్రనీ స్పషాంగ్ా అరుమ ైంది. 
పేరుప్రఖమూత్ లు, డబుు స్ంపాదించుకోవ్ాలంటే ఇంజనీర్ణ, డ్కార్ణ ల ద్ కల కార్ణ మ్మత్రమే అవవకకర్రలద్నీ 
ఆ ర్ణజులోల నే అరుమ ైంది. ఆ ధెైరూం, ధీమ్మ వలననే నేను ఇంజనీర్ ంగ్ వృతితని వదిల సి, మ్నస్ూూర్ తగ్ా 
స్ంగ్ీత్ రంగంలో సిురప్డ్డ ను. ఎలమల  వ్ెంకటేశవరర్ావుగ్ార్  నవ మ్ృద్ంగ స్మేాళ్నం చూడడ్నికి, 
వినడ్నికి జనం విప్ర్ీత్ంగ్ా వచ్ురు. మ్ండ్ స్ుధ్ర్ాణిగ్ార్  షటాకల ప్లలవి కచేర్ీకి విద్ూరుు లు, 
విద్వంస్ులు కూడ్ ఎంతో ఆత్ృత్గ్ా, ఆస్కితగ్ా వచ్ురు. అమ్ుాల విశవన్ధ్ంగ్ార్ కి ఆంధ్ర 
విశవవిద్ూలయం కళ్ాప్రప్ూరో బరుద్ు ఇచిున స్మ్యంలో   అకాడమీలో ఏర్ాపటుచేసిన వ్ార్  
హర్ కథ్గ్ానం ఒక అద్ుుత్ం. హర్ కథకి కచేర్ీ స్ాు యిని తీస్ుకువచ్ురు అమ్ుాలవ్ారు . 
 

ఈ స్ంద్రుంలో కొనిన స్రద్ స్ంఘటనలను కూడ్ చెప్ుపకోవ్ాల్. ప్ుద్ుకొకట్టా  కృషోమ్యర్ తగ్ార్  వీణ 
కచేర్ీకి మొద్టివరుస్లో కూరుుని వచ్చుర్ాని త్ళ్ం చెయూబో తే మ్మ గురువుగ్ారు శ్రే నేమ్మని 
సో్ మ్యమజులుగ్ారు వ్ేదిక పెైనుండి గుడుల ర్ మి గదిదంచడం, కళ్ాకారులకు ఇవవబో యియ గ్ణల్డ  స్ాపట్ డిరంక్ 
సీస్ాల ప్కకనే కూరుుని, మ్యత్లు తీయగ్ానే వ్ాటిని చటుకుకన లమగ్కయూబో తే ఎమ ాస్ శ్రనేివ్ాస్ గ్ారు 



అదిల్ంచడం త్లుచుకుంటే తెల్యకుండ్నే నవ్వవస్ుత ంది. అప్పటటల  ఆరు గ్ణల్డ  స్ాపట్ మ్యత్ల్సేత  ఒక 
జంగ్ ల్ బుక్ కారూా న్ ప్ుస్తకం ఇచేువ్ారు   విషయం తెల్సిన మ్మ న్ననగ్ారు మ్ంద్ల్ంచి, మ్ర్ానడు 
ఒక జంగ్ ల్ బుక్ ప్ుస్తకం తీస్ుకొచిు ఇచ్ురు. కానీ నేను స్ంపాదించుకోల క పో యమననే అస్ంత్ృపిత  
మ్మత్రం ఉండిపోయింది. కచేర్  మ్ధ్ూలో చినన, పెద్ద  విద్ూరుు లంద్రూ జఞరుకుని, బయట స్మ్ుద్రప్ుగ్ాల్ని 
ఆస్ావదిస్ూత , ప్లీలలు, బజీ్జలు తింటట, లోకోద్ధరణ కారూకమే్మలను, ప్రణ్ళికలను చర్ ుంచుకుంటట, 

పెద్దవ్ాళ్ల  కంటబడకుండ్ హాలోల కి ద్ూరడం కమే్ం త్ప్పకుండ్ జర్ గ్రది. 
 

ప్రతి కచేర్ీకి వ్ెళిళనప్ుపడు ఎకాడెమీ వ్ేదికమీద్ నేనూ కూర్ణువ్ాల్ అనన కోర్ క బలప్డుత్ూ ఉండేది. 
మొద్టిస్ార్ గ్ా శ్ర ే నూకల చినస్త్ూన్ర్ాయణ గ్ారు ఘనర్ాగ ప్ంచరత్నలపెై చేసిన సో్ ద్హరణ 
ప్రస్ంగ్ానికి మ్ృద్ంగ స్హకారం అందించ్ను. "త్ళ్ానికి వ్ాయిస్ాత వ్ా? పాటకి వ్ాయిస్ాత వ్ా?" అంటే 
"ప్ంచరత్ననికర వ్ాయిస్ాత న"నడం న్కు బాగ్ా గురుత . గురువుల ఆశ్రరవచనంతో అదే అకాడమీ వ్ేదికపెై 
1995లో వ్ార్ ికోత్సవ్ాలలో 'ప్ంచమ్ుఖి త్ళ్ావధ్నం' గుర్ ంచి మొద్టి స్ో ద్హరణ ప్రస్ంగం చేయడం 
న్ అద్ృషాం. 1985లో అంటే నేను 9వ త్రగతిలో ఉండగ్ా ఆ స్ంవత్సరం స్ంగ్ీత్ కళ్ాస్ాగర బరుద్ు 
గహేీత్ శ్ర ేఓల టి వ్ెంకటేశవరుల గ్ార్  చేత్ ల మీద్ుగ్ా అకాడమీ వ్ార్ ిక పో టీలలో ప్రథమ్ బహుమ్తి బంగ్ారు 
ప్త్కం అంద్ుకోవడం ఒక గ్ ప్ప అనుభయతి. త్రువ్ాత్ తొమిాదేళ్లకి వ్ోల టిగ్ారు ప్నిచేసిన ఆకాశవ్ాణి 
విజయవ్ాడ కరంద్రంలోనే న్కూ ప్నిచేసే అద్ృషాం కల్గ్ ంది.  
 
     

 
 
 
 
 



న్ చిన్నననగ్ార్కైన శ్రే కక. కృషోమ్యర్ త గ్ారు బహూకర్ ంచిన ఆటటగ్ాేఫ్ ప్ుస్తకంతో వివ్ేకానంద్ హాలోల  న్ 
జఞా ప్కాలనెనినంటినో భద్రప్రచగల్గ్రను. ప్రతీ కచేర్ీ అయియూద్కా ఉండి, ఎగబడి మ్రీ్ ఆటటగ్ాేఫ్ లు 
తీస్ుకునేవ్ాడిని. భగవంత్ ని ద్యవలన ఆర్ణజు నేను ఆటటగ్ాేఫ్ుల  తీస్ుకునన చ్లమమ్ంది 
విద్వంస్ులకు నేను మ్ృద్ంగ స్హకారం అందించేను. స్రవశ్ర ేడ్ll బాలమ్ురళీ, ఎమ ాస్ గ్ణపాలకృషోన్, 

ఎన్. రమ్ణి, టి.వి. శంకరన్ర్ాయణన్, శేషగ్ణపాలన్, ప్ుద్ుకొకట్టా  కృషోమ్యర్ త, మ్మండొల్న్ శ్రనేివ్ాస్ 
మొద్ల ైన వ్ార్ తో మొద్టిస్ార్  కచేరీ్ చేసినప్ుపడు న్ ఆటటగ్ాేఫ్ ప్ుస్తకం గుర్ త చిు కొంచెం గరవంగ్ా 
అనిపించింది. ప్ుద్ుకొకట్టా  కృషోమ్యర్ త గ్ార్ తో సెపయిన్ ప్రూటనకు కూడ్ వ్ెళ్ాళను. ఈర్ణజు కళ్ాకారులతో 
సెలీూలు తీస్ుకోవడం ఒక ఫాూషన్. కానీ ఆటటగ్ాేఫ్ కి ఉనన ప్రసనల్ టచ డిజిటల్ కాపీకి ర్ాద్ు.  
      

          

1991లో కళ్ాభారతి ఆడిటటర్ యం కటాా క వివ్ేకానంద్ హాల్ పరా భవం త్గ్ ుపో యింది. నేల టికకకటల  స్ాు నంలో 
కుర్ీు కాల స్ వచిుంది, ద్నిపెైన బాలకనీ వచిుంది. ఫాూనల  స్ాు నంలో ఏ.సి. వచిుంది. ఈ ప్ుర్ణగమ్నంతో 
పాటే టీవీలు, వ్ాటిలో సినిమ్మలు, సీర్ యల్స కూడ్ వచ్ుయి. ఆడుత్ూ పాడుత్ూ నేరుుకున ేచద్ువుల 
స్ాు నంలో చెై-న్ చద్ువులు వచ్ుయి. డిజిటల్ స్ంగ్ీత్ం పెర్ గ్ ంది. యయటటూబ్ ల ైవ్ లూ, ఫేస్ బుక్ 
ల ైవ్ లూ కచేర్ీలను ఇళ్లలోప్లకు తీస్ుకకళ్ుత న్నయి . కమే్ంగ్ా శరేత్లు, మ్ర్ీ మ్ుఖూంగ్ా యువశరేత్లు 
త్గ్ాు రు. కానీ శరేత్ల స్ంఖూతో స్ంబంధ్ం ల కుండ్ అకాడమీ నిస్ావరధంగ్ా, నిరంత్ర్ాయంగ్ా, ఉత్సహంగ్ా 
సేవచేస్ూత నే ఉంది. ఆ ర్ణజులోల  అకాడమీ వ్ేదికవ్ెైప్ు ఆశగ్ా చూసిన ఎంతోమ్ంది ఔత్సహ కులు నేడు అదే 
వ్ేదికపెై విద్వంస్ులుగ్ా మ్నననలంద్ుకుంటున్నరు. న్వంటి ఎంతోమ్ంది విద్ూరుు లలో స్ూూర్ తని నింపి, 
వ్ార్  ఎద్ుగుద్లకు దయహద్ం చేసిన అకాడమీకి న్ నమోవ్ాకమ్ులు. విశాఖప్టనం ప్ర్ స్ర పరా ంత్లలోని 
విద్ూరుు లకు విశాఖ మ్యూజిక్ అకాడమీ నిరంత్రంగ్ా స్ూూర్ తనందిస్ూత నే ఉంటుంది. త్ర్ాలు మ్మర్ న్ 
అకాడమీ శాశవత్ంగ్ా ఉంటుంద్నేది న్ గటిా  నమ్ాకం. అకాడమీతో న్ అనుబంధ్నిన ప్ంచుకునే 
అవకాశం ఇచిునంద్ుకు కారూవర్ాు నికి న్ ధ్నూవ్ాద్లు  


