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ఒకసారి కేరళలోని పాల ఘాట లో ఒక పెద్ద ప్రభుత్్వధికార ి తన కుమారుని వ ంట బెటటు కుని 
జగదివఖ్ాాత మృద్ంగ విద్వంసగలు పాల ఘాట  శ్ర ీటి.యస . మణి అయార  గారి వద్దకు వ ళ్ళి 
ఇలా అన్్ారట “మావాడిక ిచద్గవు సరిగా అబబటలేద్గ. ఈ మధ్ా కొనిా ప్రకీ్షలోే  తపాాడు” - 
మాట ప్ూరతవక ముందే మణిగారు కలగజేసగకుని “అయ్యా పాప్ం అలాగా! అయిత్ ేమీ వాడిక ి
మృద్ంగం కూడ్ సరిగా రాదే” అన్్ారట. మణిగారి ఆంతరాం అరధం చేసగకునా ఆ ఆధికార ి
మినాకుండిపో యాడట. ప్రసగత తకాలంలో ఎవరెైన్్ 'మా అబబబయికి సంగీతంలో గటిు  శిక్షణనగ 
ఇపపాసగత న్్ాం” అంటల “పాప్ం చద్గవబబలేద్గ కాబో లు” అని అనగకున్వేారిక ిఈ సంఘటననగ 
తప్ానిసరిగా త్ెలియజేయాలి. సంగీత్్నిా చద్గవుత్ో, ఇతర ఉపాధి అవకాశాలత్ో సరిపో లిి, 
ఆరిధక ప్రయ్యజన్్లనగ లెకకగటలు వారంటల న్్కునా అసహనంత్ో ఓ న్్లుగు మాటలు రాయాలని 
సంకలిాంచ్నగ. న్్ వాద్ననగ సమరిధంచగకున్ ే ప్రయతాంలో ఎంతవరకు 
సఫలీకృతుడనయాాన్ో పాఠకులే నిరణయించ్లి. ప్రతివిమరశకు సపద్ధప్డే న్ేనీ మాటలు 
రాసగత న్్ానగ. శాస్త ీయ సంగీతం యొకక ఔనాత్్ానిా త్ెలియజేయడం కోసమ  ై రాసగత న్్ానగ 
కానీ మిగిలినవాటిని కించప్రచడం కోసం కాద్గ.  

 

“ఈ టీవీలూ, ఛ్నలూూ వచ్చిన తరావత ఇంకా ఈ సంగీత కచేరలీూ, కధ్ కాలక్షేపాలు 
ఎవడికాకవాలండీ?” ఇది దేశం అంతటబ - ముఖ్ాంగా ఆంధ్ర దేశంలో సంగీత కళాకారులూ, 
సభబనిరావహకులు ఎద్గర్కంటటనా జవాబు త్ోచని, త్ోచ్చన్్ ఎలా చెపాాలో త్ెలియని చ్చకుక 
ప్రశా. వరేే జీవన్్ధ్రం లేకుండ్ సంగీత్్న్ేా వృతితగా చసేగకోవాలంటల కవేలం సంగతీంప్టే 



అంకితభబవం మాతరమ ే కాకుండ్ చ్లా మన్ోధెైరాం కూడ్ అవసరం. గుమాసాత గిర ీ అయిన్్ 
సంపాదించ్చ పెటులేని, సగఖ్జీవన్్నికి కావలసపనంత డబుబ సంపాదించ్చ పెటులేని విద్ాగా ఈ 
రోజు నూటికి త్ ంభెై శాతం మంది సంగీత్్నిా ప్రిగణిసగత న్్ారు. తరతరాలుగా సంగీతం 
నరనరాన్్ జీరిణంచగకు పో యిన వంశాలలో సెతైం “మేంప్డడ కష్ాు లు చ్లు. మా పపలేలిా 
ఇంజస్రేన్ో, డ్కురేన్ో చసేప, ఏ అమ రికాకో, కెనడ్కో ప్ంపపసతత  సగఖ్ప్డత్్ర”ని అనగకున్ ే సపితి 
వచ్చింది. దీనికి కారణ్లనగ విశలేషపంచగకుని, సరిదది్గద కోవాలిూన ప్రయతాం తక్షణమే చెయాాలి. 
ఈ ప్రయత్్ానిా కళాకారులే మొద్లుపటెబు లి. విద్ారుి ల తలిుద్ండుర లు వారిని అనగసరించ్లి. 
అప్ుాడు అభిమానగల సహకారం ద్నంతటద ేవసగత ంది. అంద్ర ిసంఘటిత కృషపత్ో మాతరమ ే
శాస్త ీయ సంగీతం యొకక ఔనాత్్ానిా సామానా ప్రజానీకానికి, ప్రభుత్్వనిక ి
నిరూపపంచగలుగుత్్ం. (ఈ కళాకారుల, తలేిద్ండుర ల చ్చటబు లో న్ేనూ ఉన్్ానని గురుత ంది)  

 

ఇక తలేిద్ండుర ల విషయానికొద్ద ం. 'మీ అమాాయి సంగీతం బబగా న్ేరుికుంట ంద్” అంటల 
“అవునండీ, అనామయా కీరతనలు, రామద్సగ కరీతనలు బబగా పాడుతుంద్ండీ” అన్ే సాధ యి 
నగండి తలేిద్ండుర ల ఆలోచన, లక్షాం పెరగాలి. అనామయా, రామద్సగ వంట ివాగేేయకారుల 
కృతులనగ తకుకవ చసేప చూపపంచడం న్్ ఉదేదశాం కాద్గ. వారు చేసపన సవరలిపప (Notation) 
అంద్గబబటటలో లేకపో వడం వలన ఎవరిక ి అనగవుగా ఉండ ే బబణీలలో వారు 
పాడుకుంటటన్్ారు. బబణీలలో భబవం, భకిత ప్రధ్నంగా ఉండి, సంగతీం తకుకవగా ఉంది. 
న్ేద్గనూరి గారు, పపన్్కపాణి గారు మొద్లెైన కొదిదమంది విద్వంసగలు సవరప్రిచ్చన కొదిద  
కీరతనలు మినహాయిసతత  మిగిలినవనీా లలితమ ైన బబణలీలో పాడుకున్ేవే. అసలెైన శాస్త ీయ 
సంగీతం వీట ికంటల చ్లా ఎతుత లో ఉంది. ఎమ ాస సగబుబలక్షిా గార ిభజన్ లు, బబలమురళీ గార ి
తత్్వలు వినిపపంచ ేముంద్గ వారు పాడిన అద్గుతమ ైన శాస్త ీయ సంగీత కచేరలీనగ పపలేలక ి
వినిపపంచ్లి, త్్మూ విన్్లి. ఎలాే గారి నవమృద్ంగ సమేాళనం, శివత్్ండవంత్ో పాటట వారు 
చకకటి కుడి ఎడమల సంధ్నంత్ో కృతులకు చేసపన అనగసరణనగ కూడ్ వినిపపంచ్లి. కరాణ టక 
సంగీతం యొకక ప్రమావధి పపలేలనగ ‘పాడుత్్ తీయగా’, 'పాడ్లని ఉంది’, ‘సూప్ర  సపంగర ’ 
వంటి పో టలీకు సనాద్ధం చేయడం కాద్గ. బబలమురళీకృషణ , ఎమ ాస సగబుబలక్షిా, యేిసగద్సగ 



వంటివారు శాస్త ీయ సంగీత విద్వంసగలుగా ప్రఖ్ాాతిగాంచ్చన తరావత్ే లలిత, సపనీ గీత్్లనగ 
ఆలపపంచేరు. ఘంటసాలగారి సపనీగీత్్లు చరతిరలో చ్చరసాి యిగా నిలిిపో యాయంటల ద్నిక ి
కారణం వారు కచేరీల సాి యి వరకు సంగీతం న్ేరుికోవడమే. అయిత్ే శాసతబీద్దంగా సంగీతం 
న్ేరుికోకపో యిన్్ న్ేప్ధ్ాగాయకులుగా ప్రసపదిధ  చెందినవారు లేరా? అని సందేహం రావచగి. 
నిజమే, కానీ అటటవంటి వారెవరూ శాస్త ీయ సంగీత కచేరీలు చెయాలేద్గ, చెయాలేరు. ప్రసగత త 
తరంలో ఉనిాకృషణన్ , నితాశ్రీ మహదేవన్  వంటివారు శాస్త ీయ సంగతీ విద్వంసగలుగా 
నిలదొకుకకునా తరావత్ే న్ేప్ధ్ాగానం కూడ్ చశేారు.  

 

ఆమధ్ా ఒక ప్రముఖ్ సపనీ న్పే్ధ్ాగాయకుడు ఒక టివి ఛ్న్ ల  వారు నిరవహ ంచ్చన సపనీ గతీ్్ల 
పో టీలో బబగా పాడని ఒక అభారిిని చూపపంచ్చ 'ఇంత మారధవంత్ో, శృతి శుద్ధతత్ో శాస్త ీయ సంగతీ 
విద్వంసగలెవరెైన్్ పాడగలరా? న్ేనగ ఛ్లెంజ  చసేగత న్్ానగ” అన్ే ద్గసాూహసం చేశారు. మన 
త్ెలుగు జాతి దౌరాుగాం కొదీద  అకకడునా పతరక్షకులంత్్ గటిుగా హరషధ్వన్్లు చేశారు. ఈ 
సంద్రుంలో న్ేనూ కొనిా ఛ్లెంజ లు చసేాత నగ. ఈ మాటలనా సద్రు మహాగాయకుడెప్ుాడెైన్్ 
ఓ రెండుగంటలు కచరేీ చేశారా ? శాస్త ీయ సంగీతం యొకక లోతు, అంద్గలోని కషుం త్ెలిసపన 
వారెవవరూ శాస్రయ, సపనీగీత్్లనగ పో లేి  ప్రయతాం చెయారు. ఈ సపనీగతీ్్ల పో టీలలో 
గెలుప ంద్గతునా వారిలో త్ ంభె ై శాతం మంద ిశాస్త ీయ సంగీతం న్ేరుికుని వచ్చినవారే. ఆ 
మిగిలిన వారలిో ఎవరెనై్్ ఒక రెండు గంటలు కచెరీ చేసప శరీతలనగ మ పపాంచగలరా? పాడబో యేి 
ఐద్గ నిమిష్ాల పాటనగ ప్ది రోజుల పాటట వాద్ాలత్ో పాటట సాధ్న చసేప అప్ాజపెతా అభారుి లు 
రిహారూల  లేకుండ్, ప్రిచయం లేని సహకార వాద్ాలత్ో, వేదికపె ై అప్ాటికప్ుాడు తన 
మన్ోధ్రాంత్ో శరీతలనగ కటిుప్డేయగలరా ? ఈ పో టీలలో అద్గుతంగా గానం చేసప 
బహుమతులు ప ందిన వరిధషుణ  కళాకారులలో కొంద్రి శాస్త ీయ సంగీత కచరేీలనగ న్నేగ 
సవయంగా విని అడుగుతునా ప్రశాలివి. సాలా వావధలిో విప్రీతమ నై పతరు ప్రఖ్ాాతులు, 
లక్షల కొదీద  ధ్నం ఆరిజంచ్చపటెలు  ఈ పో టీల వలే జరుగుతునా మర్క ముఖ్ామ ైన అనరధం ఏంటంటల 
అవి పపలేల, వార ితలేిద్ండుర ల మనసగూలోే  అహంకారానిా అమాంతం పెంచేసగత న్్ాయి. ఇద్ంత్్ 
న్ేన్్ పపలేలపెై, వారి తలేిద్ండుర లపె ై అసూయత్ో చపె్ాటలేద్గ. ఈ సంద్రుంలో గమనించ్లిూన 



ముఖ్ామ ైన విషయం ఏంటంటల ఉచ్ిరణకు, భబవ ప్రకటనకు, గాతర ధ్రాానిక ి ఎంత్ో 
పరా ధ్నాతనిచేి  లలిత, సపనీ సంగీత ప్రప్ంచం నగండి పో టీని, విమరశలనగ తటటు కుని శాస్త ీయ 
సంగీత్్నిా జనబబహుళాంలోకి తీసగకెళిడ్నికి విద్ారుి లు ఎంత్ో కృషప చెయాాలి. శాస్త ీయ 
సంగీతం అనిాంటికన్్ా ఉతకృషఠ మ ైనద్ని ఉతిత మాటలు చెపతత  చ్లద్గ.   

 

అసలు ఆంధ్రదేశంలోని టి.వి. ఛ్న్ ళిలో కరాణ టక సంగీత రియాలీు ష్ో లెంద్గకు లేవు? 
ఎంద్గకంటల అనిా ఛ్న్ ళికు వాణిజామ ే ప్రధ్నం. ప్రజలు ఏం కోరుకుంటటన్్ారో ద్నిాచ్చి 
కోటటే  సంపాదిసగత న్్ారు. కానీ ప్రజలకేద ిమంచ్చదో ద్నిా ప్రసారం చేసత ప్రయతాం చెయాటలేద్గ. 
సంపాదిసగత నా ద్ంట ే  వందోవంతు కూడ్ సంప్రద్యకళలు, సంసకృతి యొకక ప్రచ్రం, 
అభివృదిధ  కోసం ఖ్రుి పెటుటలేద్గ. ప్రజలకకకరలేని, తమకు లాభబలన్్రిజంచ్చ పటెులేని 
కారాకీమాలనగ త్్మ ంద్గకు ప్రసారం చెయాాలని వారడగవచగి.  ప్రజలేం కోరుకుంటటన్్ారో 
ద్నిా ఇవవడంత్ో పాటట వారికదేి మంచ్చదో ద్నిా కూడ్ వారికలవాటట చెయాడం 
ప్రసారమాధ్ామాల బబధ్ాత. ప్ుటిున పపలేవాడిక ిచ్కెేటటే  అలవాటట చసేతత  అద ేకావాలని మారాం 
చేసాడు. ప్ళళి, ప్చ్చి కూరగాయలు అలవాటట చేసతత  వాటిన్ ే తింటబడు. చ్కెేటటే  రోజూ తింటల 
ఏమౌతుందో మనక ి త్లెుసగ. జిలాే సాి యి కీడీలకు కూడ్ ఎంత్ో ప్రచ్రం ఇచేి ఛ్న్ లూ  
జాతీయ, అంతరాజ తీయ సాి యి కళాకారులత్ో ప్రముఖ్ సంగీత సభలు వారిషకోతూవాలు జరపిపన్్ 
ఒకక అరగంట వాటిపె ై నివేదికలు ఇవవలేక పో తున్్ాయి. న్ేరాలు, కుంభకోణ్లకు 
సంబంధించ్చన  వారతలనగ వ లిక ితీసప ప్రచ్రం చేసపన కొదీద  అవి పెరుగుతూన్ే ఉన్్ాయి. లలిత 
కళలకు సంసకృతీ సాంప్రద్యాలకు సంబంధించ్చన వారతలు, కారాకీమాలు ప్రసారం చసేతత  
కీమంగా ప్రజలలో సతవగుణం పెరుగుతుంది. నిజానికి ప్రజలంద్రూ ఈ రియాలీు ష్ో లనగ 
కోరుకోవటలేద్గ. అవి వారపిె ైరుద్ధబడుతున్్ాయి. ఆకాశవాణి, ద్ూరద్రశన్ ల ద్వరా ప్రభుతవం 
లలిత కళల ప్రచ్రానిా బబధ్ాతగా సవ్కరించ్చనటలే  పెైీవటే  ఛ్న్ లూ  కూడ్ రోజుకు కనీసం 
అరగంట ైన్్ కళలకోసం ఖ్రుి చేసతలా నిబంధ్న విధించ్లి. తమిళన్్డులోని కొనిా పెైీవటే 
ఛ్న్ లూ  నిరవహ సగత నా కరాణ టక సంగీత పో టలీకు అమితమ ైన ప్రజాద్రణ లభిసోత ంది. తిరుమల 
తిరుప్తి దేవసాి నం వార ి శ్రీ వేంకటలశవర భకిత ఛ్న్ ల  వారు నిరవహ ంచ్చన సంగీత పో టీలకు 



విద్ారుి ల, విద్వంసగల, పతరక్షకుల నగండ ి ఎంత్ో ఆద్రణ లభించ్చంది. ద్ూరద్రశన్  సప్తగిర ి
ఛ్న్ ల  నిరవహ ంచ్చన 'సవరసమరం' శాస్త ీయ సంగీత పో టీలకోసం విద్ారుి లెంత్ో కషుప్డ ిసాధ్న 
చేసప చకకట ి ప్రద్రశనలనిచ్ిరు. ద్ూరద్రశన్ , ‘సపా క  మేకే’ సంయుకతంగా జాతీయ సాి యిలో 
నిరవహ ంచ్చన ‘న్్ద  భేద ' కరాణ టక, హ ంద్గసాత నీ సంగీత పో టలీ రియాలీు ష్ో లనగ దశేం మొతతం 
ఎంత్ో ఆసకితగా తిలకించ్చంది. ముఖ్ాంగా గమనించ్లిూన విషయమేంటంటల కరాణ టక సంగతీ 
విభబగంలో గాతర, లయవాద్ా బహుమతులు రెండూ త్ెలుగు వారకిే లభించ్యి. మొద్ట ి
బహుమతిక ిమూడు లక్షలు, విశిషఠ  బహుమతిక ిప్ది లక్షలు అంద్జేసపన ‘సపాక  మేకే’ సంసిని 
ఎంత ప్రశంసపంచ్చన్్ తకుకవే అవుతుంది. ప్రతీ ఛ్న్ ల వారు సవఛ్ఛంద్ంగా రోజుకొక గంట లలిత 
కళలకు కేటబయిసతత  ఎంత్ో బబగుంటటంది.  

 

“సపనీ, లలిత, జానప్ద్, పాశాితా సంగీత్్లకు శాస్త ీయ సంగీతం కంటల ఆద్రగౌరవాలు 
లభిసగత న్్ాయంటల దీనిలో లేని గ్ప్ాద్నమేదో వాటిలోే  ఉండ ి ఉండ్లి కద్, ద్ని గురించ్చ 
ఆలోచ్చంచకుండ్ శాస్త ీయసంగతీ్్నిా ఆద్రించటలేద్ని ప్రజలన్్డపిో సగకోవడమ ంద్గకు?” అని 
కొంద్రి ప్రశా. దీనికి సమాధ్న్్నిా ఒక చ్చనా ఉద్హరణ ద్వరా వివరించే ప్రయతాం చసేాత నగ. 

 

'విమాన్్న్ ావరు కనిపెటబు ర’ని అడిగతి్ ే మూడవ తరగతి పపలేవాడు కూడ్ ‘రెైట  బరద్రూ ’ అని 
టకుకన సమాధ్నం చెపాత డు. అయిత్ే విమానం ఎగరడ్నికి ఆధ్రభూతమ నై ‘బెరౌాలీ సూతరం’ 
(Bernoulli’s principle) గురించ్చ మనలో కూడ్ చ్లామందికి త్ెలీద్గ. బెరౌాలీ సూత్ర్ నిా 
శాస్త ీయసంగీతంత్ో, ద్ని నగండ ి ప్ుటిున శాస్త యేీితర బబణీలనగ విమానంత్ో పో లిి, కింద ి
విషయాలనగ గమనించండి. 

1. సాధ్రణ మానవునికి విమానం కనిపపంచ్చనంత అంద్ంగా, ఆకరషణీయంగా బెరౌాలీ సూతరం 
కనిపపంచద్గ. కానీ ఈ సూతరం కనగగ్నబడకపో యుంటల విమానం యొకక ఆవిషకరణ 
సాధ్ాప్డేద ి కాద్గ. అద ే విధ్ంగా శాస్త ీయేితర బబణీలు ఆకరషణీయంగా కనిపపంచ్చన్్, కొంచం 
కిేషుంగా అనిపపంచే శాస్త ీయ సంగీతం నగంచే అవి ప్ుటబు యి. 



2. విమానం యొకక ఉప్య్యగం గాలిలో ఎగరడం మాతరమే. కాని బెరౌాలీ సూతరం యొకక 
ప్రమావధ ివిమానం తయారు చెయాడం ఒకకటల కాద్గ. విజాా న శాసత ీం యొకక అనంతమ నై 
ప్రయ్యజన్్లలో పెకుకచోటే బెరౌాలీ సూతరం ముఖ్ామ ైన పాతరనగ పో షపసగత ంది. అదే విధ్ంగా 
శాస్త ీయ సంగీతం ఒక నిధి వంటదిి. అంద్గలోని కొనిా కిేషుమ ైన ప్రయ్యగాలనగ, నియమాలనగ 
సరళతరం చసేూత  పో త్ ే శాస్త ీయేితర బబణలీు ఏరాడత్్యి. అవి సామానా మానవులన్ ంత్ో 
రంజింప్జసేాత యి. వాటి వినియ్యగం అంతవరకే. కానీ, శాస్త ీయ సంగీతం సామానా మానవులత్ో 
పాటట విద్వ౦సగలనగ, మేధ్వులనగ కూడ్ రంజింప్జేయగలద్గ. 

 

3. విమానంలో ప్రయాణం చేసతవారకి ి బెరౌాలీ సూతరం త్ెలియాలిూన అవసరం లేద్గ, 
త్ెలుసగకోవడం అంత సగలభమూ కాద్గ. కానీ ఈ సూతరం గురించ్చ త్ెలిసపనవారిక ి విమానం 
గురించ్చ కూడ్ త్ెలిసత ఉంటటంది. అలాగే సపనీ, లలిత సంగీత్్లు విన్ే ఒక సాధ్రణ శరీతక ి
శాస్త ీయ సంగతీం గురించ్చ త్ెలియాలిూన అవసరం లేద్గ. త్లెుసగకోవడం అంత సగలభమూ 
కాద్గ. కానీ శాస్త ీయ సంగీతంలో నిష్ాణ తులెైన వారు ఇతర బబణీలనగ అలవోకగా న్ేరుికోగలరు. 
విమానం నిజంగా చ్లా గ్ప్ా ఆవిషకరణ. కానీ దీనికి మూలమ ైన బెరౌాలీ సూతరం ఇంకెంత 
గ్ప్ాదో ఆలోచ్చంచ్లి. అన్ేక కోటే మందిని రంజింప్జేసగత నా సపనీ, లలిత, పాశాితా బబణీలు 
నిజంగా చ్లా గ్ప్ావే. కానీ వీటకిి మూలాధ్రమ నై శాస్త ీయ సంగతీం ఇంకెంత ఉనాతమ ైనదో 
గీహ ంచ్లి. మొకకలకు ప్ూసత అంద్మ నై ప్ువువలకు జీవం మొకక కింద్నగండే వేళళినని 
గమనించ్లి. 

 

‘“టి.వి రియాలీు షో్ లలో గెలిసతత  వచేి డబుబ, పతరు ఎనిా వంద్ల కచేరీలు చేసతత  వసాత యి? ఎనిా 
పాఠాలు చెపతత  వసాత యి? సపనిమా పాటలు పాడడం అంత సగలభమా?” అని పాఠకులడగ్చగి. 
లక్షాం బహుమతి మీద్, డబుబ మీద్ ఉంటల అవి మాతరమ ే వసాత యి. విద్ా, జాా నం లక్షాంగా 
పెటటు కునా వారిని కొంచెం ఆలసాంగాన్ ైన్్ చ్చరసాి యిగా నిలిచ ే పతరు, డబుబ, గౌరవాలు 
వ తుకుకంటూ వసాయి. శాస్త ీయ సంగీత విద్వంసగలలో కోటటే  సంపాదించ్చనవారు, 
ప్రప్ంచమంత్్ చగటిు అభిమానగలనగ సంపాదించ్చనవారు లేరా ? కచేర ీ అవకాశాలు ఎకుకవ 



లేకపో యిన్్ రోజంత్్ క్షణం తీరిక లేకుండ్ పాఠాలు చెప్ూత , మంచ్చ శిషుాలనగ తయారుచసేూత  
చకకగా సంపాదిసగత నావారెంత్ో మంది ఉన్్ారు. జాా నసముపారజన్ే లక్షాంగా, అంకితభబవంత్ో 
సాధ్న చేసప, ప్ూరిత నమాకం ఉంచ్చత్ే ఏ విద్ా ఎవరినీ అన్్ాయం చెయాద్గ. సంగీతం అంటల 
త్ెలియని కుటటంబంలో ప్ుటిున హరిప్రసాద  చౌరాసపయాగారు ప్రప్ంచప్రఖ్ాాత 
వేణువిద్వంసగనిగా ఎదిగారు. సవఛ్ిమ ైన అమ రకిా దేశ్రయుడెైన జాన్  హ గిున్ూ  గ్ప్ా కరాణ టక 
సంగీత విద్వంసగనిగా, హ గిున్ూ  భబగవత్్ర  అని కొనియాడబడ ే సాి యికి ఎదగిారు. 
విజయనగరంలో వంటవానిగా జీవితం మొద్లుపటెిున సతాన్్రాయణ భక్ష ీఎయిర  ఇండియా 
‘chief chef’ సాి యికి ఎద్గడమే కాకుండ్, ఎంత్ోమంది దేశాధ్ాక్షులకు, ప్రధ్న మంతుర లకు 
వంట చసేప, వార ి మ ప్ుానగ ప ంద్రు. మనసూూరితగా నమిాత్ే ఏ విద్ా ఎవరనిీ అన్్ాయం 
చెయాద్ని చెప్ాడమ ే న్్ ఉదేదశాం.  

 

ఎంత్ో మధ్గరమ నై, సగసవరమ నై గాతరం కలిగి, విప్రీతమ ైన పో టీని తటటు కుని, లలిత, సపనిమా 
గాయకులుగా నిలదొకుకకోవడం నిజంగా చ్లా కషుం. అయిత్ే సవలాంగాన్ ైన్్ గాతరసౌలభాం 
దెబబతింటల సపనిమాలోకం నిరాద క్షిణాంగా ప్కకన పడెుతుంది. కానీ శాస్త ీయసంగీత ప్రప్ంచంలో 
అలా కాద్గ. ఇకకడ విద్వతుత కి, జాా న్్నిక ికూడ్ ఎంత్ో పరా ధ్ానత ఉంది. శసరచ్చకితూ జరిగి, గాతర 
ధ్రామే  మారిపో యిన సెమాంగుడ ి శ్రీనివాసయార  గారిని ప్ూరవప్ు సాి యిలోన్ ే ఆద్రించ్చ, 
‘సంగీత కళానిధి’ బిరుద్గనిచ్చి తమనగ త్్ము గౌరవించగకుంది కరాణ టక సంగీత ప్రప్ంచం. ఒక 
ఊపపరితితితని ప్ూరితగా కోలోాయి, సగం ఊపపరిత్ో, తన మేధ్సగూనగప్య్యగించ్చ, చ్చనా చ్చనా 
సంగతులత్ో తనకంటూ ఒక శ ైలిని సృజించగకునా ప్ండటి  కుమారగంధ్రవ గారిని 
అభిమానించ్చ, గౌరవించ్చ, వారి పతరటి ప్రతిష్ాఠ తాకంగా ప్రతియేిటబ ఉతూవాలు నిరవహ సగత న్్ారు 
హ ంద్గసాి నీ సంగతీ్్భిమానగలూ, విద్వంసగలూ. ఇద్ంత్్ చద్గవుతుంటల సపనిమాసంగీతం ప్టే 
న్్కునా ఈరషయ, అకకసగనగ వ ళిగకుకతున్్ానని పాఠకులనగకోవచగి. ఇద ికేవలం శాస్త ీయ 
సంగీత్్నిా తకుకవగా చూడొద్దన్ే న్్ ఆవేద్న మాతరమ .  

 



రేడియ్యలోన్ో, సంగీత కళాశాలలోే న్ో లేద్ విశవవిద్ాలయాలోే న్ో ఉదోాగం వసతత  తప్ా మంచ్చ 
జీతం, సమాజంలో గురితంప్ు రాని న్ేటి తరుణంలో “మా అబబబయిని ‘పాడుత్్ తీయగా’క ి
ఎన్్ాళిలోే  ప్ంపపసాత ”రంటల  అంటల సంగీతమే జీవన్ోపాధిగా బరతుకుతునా విద్వంసగడు “ఇలా 
అయిత్ే మీ వాడికి జాా నం, మన్ోధ్రాం అభివృదిధ  చెంద్వు. న్ేనగ పాఠం చపె్ాన”ని అనలేడు. 
“మా అబబబయి సాయంతరం ఐదింటకిి సూకల నగంచ్చ ఇంటికొసాత డు. ఆరింటిక ిటూాషన్ కెళాిలి. 
ఈ మధ్ాలో వారానికొక మూడు రోజులు మావాడికి సంగీతం చెప్ాండి” అంటల “వారానికొక 
మూడు గంటలు మాతరమే న్రేుికుంటల సంగీతం రాద్”ని వచేఛ న్్లుగు డబుబలిా విద్వంసగడు 
వద్గలుకోలేడు. ఎన్్ాళళి న్ేరుికున్్ా మావాడిక ిసంగీతం సరిగా రాలేద్ంటల అద ిగురువుగార ి
తప్ుాకాద్గ. శాస్త ీయసంగీతం ప్టే సమాజం యొకక ద్ృకాథం మారాలి. 20 ఎళి పాటట రోజుక ి
ప్ద ినగంచ్చ ప్న్ ాండు గంటలు కషుప్డి చదివిత్ ేతప్ా ఒక గౌరవప్రద్మ ైన ఉదోాగం రానప్ుాడు 
సంగీతం మాతరం ఎలా వసగత ంది? ఈ మాటలు న్ేనగ విద్వంసగల కోసం, విద్ాపె ై చకకట ి
అవగాహన ఉనావారి కోసం రాయటలేద్గ. అప్ుాడే పపలేలకి సంగీతం మొద్లుపటెిు , విద్ాపె ైపెద్దగా 
అవగాహన లేక, సగలభంగా పతరు, డబుబ వచేి అవకాశాలపె ై మకుకవ చూపత తలేిద్ండుర ల 
కోసమ ై రాసగత న్్ానగ. 

 

కళాకారుడు కచేరీకొకక వంద్ రూపాయలు ఎకుకవ అడిగిత్ే “సంగతీం ఆముషపా క విద్ా, 
భగవంతుని వద్దకు చరేేి య్యగం, ‘నిధి చ్ల సగఖ్మా రాముని సనిాధి సతవ సగఖ్మా’, 
కళాకారుడు ధ్న్్నిా ప్రధ్నంగా తీసగకోకూడ”ద్ని హ తబో ధ్ చేసతవారు భబవిభబరత పౌరులనగ 
తీరిిదిద్దడం ఒక సామాజిక బబధ్ాతగాగల విద్ాలయాల, కార్ారేట  కాలేజీల యాజమాన్్ాలు 
లక్షలకొదీద  రూపాయలడిగిత్ ే మారుమాటబడకుండ్ ఇసగత న్్ారు. పరా ణ్నిా కాపాడ ే వృతితలో 
ఉనా వ దై్గాలు లక్షలడిగిత్ే ఎద్గరు చపె్ాకుండ్ ఇసగత న్్ారు. “పరా ణ్నికి, సంగీత్్నిక ి
సాప్తామేంట”ని కొంద్రడగ్చగి. మానవుని మనగగడకు, అసపిత్్వనికి, ప్ురోగమన్్నికి కళలే 
పరా ణం. ప్రప్ంచ దేశాల మధ్ా భబరతదేశానికొక గురితంప్ు, ప్రత్ేాకత ఉన్్ాయంటల అది మనకునా 
శాసత ీ సాంకతేిక ప్రజిాా నం వలేన్ో, లేక మనకునా ఆయుధ్ సంప్తిత వలనన్ో కాద్గ. 
శత్్బబద లపాటట ద్గరాకీమణలకు గురెైన్్ చెకుకచెద్రని మన ఆధ్ాతిాక సంసకృతి, కళలే దీనిక ి



కారణం. కళాకారుడు దేశ సంసకృతికి ప్రప్ంచవాాప్త  రాయబబర ి (Global Cultural 
Ambassador). దేశ సరిహద్గద కు సెైనికుడు రక్షకుడెైత్ే, దేశ సంసకృతిక ికళాకారుడ ేరక్షకుడు. 
దేశ సంసకృతిని ప్రరిక్షించడం కూడ్ దేశసతవే అవుతుంది. దేశ సంసకృతి ప్రిరక్షణపెైన్ే జాతి 
యొకక ఐకాత ఆధ్రప్డి ఉంటటంది.దేశ సంసకృతికి దెబబ తగిలేత   దేశం ఎలా 
బలహీనప్డుద్గందో త్ెలియజేసత ఒక చేద్గ చ్రితరక నిజానిా మీకు త్ెలియజేసాత నగ. 

 

1835 ఫపబరవరి రెండున లారడ మ కాలే బిరటిష  పారేమ ంటటకిచ్చిన నివేదిక యొకక త్ెలుగు 
అనగవాద్నిా ఒకకసార ి ప్రికించండి. “న్నేగ భబరతదేశం నలుమూలలా ప్రాటించేనగ. కానీ 
ఒకక ముషపువాడు కానీ, దొంగ కానీ కనిపపంచలేద్గ. భబరతదేశంలో ఎంత సంప్ద్, భబరతజాతిక ి
ఎంత న్ తైిక విలువలు, శకితసామరాధ యలు ఉన్్ాయంటల మన శకితనగప్య్యగించ్చ ఎప్ాటిక ీ ఆ 
దేశానిా గలెవలేము. ఆ దేశ ఐకాతకు వ న్ ా ముకవంటి ఆధ్ాతిాక సంసకతిని, వారసత్్వనిా 
న్్శనం చేయడమొకకటల ఆ దేశానిా గెలవడ్నికునా ఏకెైక మారుం. విదేశాల నగండ ి
దిగుమత్ెనై సమసతం, వారి ఇంగీేషు భబష తమ వాటికంటల గ్ప్ావనగకున్ ేవార ిబలహీనతనగ 
మనం ఉప్య్యగించగకోవాలి. విలువలత్ో కూడని వారి ప్ురాతన విద్ా విధ్నంలోక ిఇంగీేషునగ 
చ్పపాసతత  వారు తమ ఆతాగౌరవానిా, అసపిత్్వనిా కోలోాయి మనకు ద్సో హమౌత్్రు.” 

 

భబరతదేశం గురించ్చ, భబరతీయుల గురించ్చ మ కాలే చపెపాన మాటలు అక్షరసత్్ాలని 
సావతంత ర్ం వచ్చిన 67 సంవతూరాల తరావత కూడ్ మనం నిరూపపసూత న్ే ఉన్్ాం. భబవద్సాం 
వలన వచ్చిన ద్రది్రం నగండ ి మనం బయట ప్డలేకపో తున్్ాం. బబలాంలోన్ ే వాకితత్్వనిా 
వికసపంప్జేసప, సంసాకరానిా అందివవగల వేమన, సగమతి, భబసకర, భరతృహరి నీతి శతకాలనగ 
ప్కకనబెటిు, గిరిప్ుతుర ల నగండి లక్షీాప్ుతుర ల వరకు అంద్రూ తమ పపలేలకు “టివంకిల  
టివంకిల ”త్ోన్ ేఅక్షరాభబాసం చేసగత న్్ారు. ద్గరిుణ ివేసప వ దికని్్ ఏ మూలా కూడ్ నీతి వాకాం 
కనిపపంచని ఈ ప్ద్ాలనగ చద్వడమ ేన్్గరకిత అనగకుంటటన్్ారు. మన జాతీయ కీీడ అయిన 
'హాకీ’ని వదిలిపెటిు  బిరటిష వారి నగండి అరువు త్చెగికునా కిీకెట  కోసం వంద్లకోటటే  ఖ్రుి 
చేసగత న్్ాం. మన సంప్రద్య కళలనగ మరిిపో యి పాప , రాక ఎన్ రోల  సంగీత్్లనగ, డసిో క, 



బేరక  డ్న్ూ లనగ న్ తితన పెటటు కుంటటన్్ాం. భబవద్సాం త్ెచ్చిన అనరాి లనగ రాసూత  పో త్ే అది ఒక 
పెద్ద  గీంధ్మే అవుతుంది. అలాగని పాశావతా సంగీతం, సంసకృతి మొత్్త నిా చడెడద్ని 
వదిలెయాకూడద్గ. న్డేు కరాణ టక సంగీత కచరేలీలో అతాంత విరివిగా వాడబడుతునా 
వయ్యలిన్  వాద్ాం మనకు బిరటిష  వారి ద్వరాన్ే లభించ్చంది. తమోగుణ పతరరకాలెైన పాప , రాక  
ఎన్  రోల  సంగతీ్్ల మోజులో ప్డి, సతవగుణ పతరరకమ ైన భబరతీయ శాస్త ీయ సంగతీ్్నిక ిద్ూరం 
అవడం వలన కలిగే అనరాి లనగ యువత అరధం చసేగకోవాలి. 

 

“అవిభకత భబరతదేశంలో ప్రతి కుటటంబ౦ నగండి కనీసం ఒకకరెైన్్ శాస్త ీయ సంగీతం న్రేుికుని 
ఉండుంటల దేశ విభజన జరిగుండేద ి కాద్గ” అని ప్రముఖ్ హ ంద్గసాి నీ గాతర విద్వంసగలు 
బడేఘులామ  ఆలీఖ్ాన్ గారు ఆవేద్నత్ో అనామాటలు అక్షరసత్్ాలు. ఇద ేప రపాటట ఆంధ్ర, 
త్ెలంగాణ్ పరా ంత్్లలో కూడ్ జరిగింది. రెండు పరా ంత్్ల మధ్ా సరియి ైన సాంసకృతిక బంధ్ం, 
సంసకృతీ ప్రవాహం లేకపో వడం వలన రెండు పరా ంత్్లు మానసపకంగా వేరెై, చ్చవరకు భౌగోళ్ళకంగా 
కూడ్ విడిపో యాయి. వరంగల , ఖ్మాం జిలాే లనగ మినహాయిసతత  ఇతర త్లెంగాణ్ జిలాే లలో 
న్ేన్ ప్ుాడూ కచేరీలు చేయలేద్గ. ఆ జిలాే లోే ని కళాకారులెవరూ ఆంధ్ర పరా ంతంలో కచేరీలు 
చెయాడం న్నేగ చూడలేద్గ. ఒక జాతి యొకక సంసకృతీ సాంప్రద్యాలు ఆ జాతి యొకక 
ఐకాతనగ ఎంత ప్రభబవితం చేసాత య్య త్ెలియజెప్ాడమే న్్ ఉదేదశాం. మనదేశంలో ఉనాంత 
కాలం సంగీతంత్ో ఏ మాతరం ప్రిచయం లేని ఎంత్ో మంది విదశేాలకు వ ళాిక తమ అసపితవం 
భబరతీయ ఆధ్ాతిాక, సంసకతీ సంవద్లపెనై్ే ఆధ్రప్డి ఉంద్ని త్లెుసగకుంటటన్్ారు. 
అమ రికాలో చ్చనా చ్చనా సంగీత పాఠశాలలనగ నడుప్ుతునా వారు కూడ్ గణనీయంగా 
సంపాదిసూత  ఉండడమే దీనికి నిద్రశనం. ప్రప్ంచ భబషలలో త్ెలుగుకొక ప్రత్ేా కత, గురితంప్ు 
లభించ్యంటల ద్నిక ి కారణం త్్ాగరాజాద ి వాగేుయకారుల కృతులు, ఛ్ందోబద్ధమ ైన, 
అలంకారయుతమ నై ప్ద్ా, గద్ా సాహ తాం, అవధ్న ప్రకిీయలే అని మర్కకసార ి గురుత  
చేసగకోవాలి. సంగతీ్్నికి రాజభబష త్ెలుగే అని తమిళళలు కూడ్ కొనియాడ్రు. 

 



“కరాణ టక సంగీతమంత్్ తమిళన్్డులోన్ే ఉంది. మనవాళిలో సంగతీమ వడకిాకవాలి? అని 
చ్లామంది, కొంతమంది విద్వంసగలు కూడ్ అంటూ ఉంటబరు. ఇలా అనడం మనలిా మనం 
కించప్రుచగకోవడమే అవుతుంది. మనవాళి౦టల అంద్గలో మనమూ ఉన్్ామని 
గురుత ంచగకోవాలి. మన వరిధషుణ  కళాకారులు తమిళన్్డుకు వలస వ ళాిలిూన అవసరం 
రాకుండ్ జాగతతప్డ్లి. ప్రతి బిడడకు కొంతవరకెైన్్ సంగీతం న్ేరిాంచ్చ, వారి వాకితతవ, మానసపక 
వికాసానికి త్ోడాడ్లి. సంగీతం న్రేుికుంటల గణతింపెై చకకట ి ప్టటు  వసగత ంద్ని శాసతవీేతతలు 
ప్రయ్యగాతాకంగా నిరూపపంచ్రు. అలబరు  ఐన్ సుయిన్ కి వ లైెన్ లో, అబుద ల  కలామ గారిక ివీణలో, 
ఇసో ర  ఛెైరాన్  రాధ్కృషణన్  గారిక ిగాతరంలో, ప్రముఖ్ ఇసో ర  శాసతవీేతత  కునిికృషణన్ గారిక ివణేువులో 
మంచ్చ అభినివేశం ఉండడం మొద్లెన ఎన్ోా ఉద్హరణలనగ మనం చపె్ుాకోవచగి. 

చద్గవుక ి సంగతీం ప్రతిబంధ్కం అని చ్లామంది అంటూ ఉంటబరు. త్ ంభె ై శాతం మంద ి
విషయంలో ఇద ితప్ుా. ఫతస బుక  ఛ్టింగ లు, సెల ఫో న్  గేమూ , టివి ఎంటర ట ైన్ మ ంట  ష్ో ల వంట ి
వారధకాలక్షేపాలనగ ప్కకన పెడిత్ ేసంగతీ్్నిక ిచ్లా సమయం మిగులుతుంది.  

ఏ మాతరం శాస్త ీయత, హేతుబద్ధత లేకుండ్ అడడగోలుగా విభజించబడి, అయ్యమయంలోక ి
న్ టుబడని త్లెుగు ప్రజలు ఈ క్షణ్న్ ైాన్్ పౌరుష్ానిా త్ెచగికొని, గత సంసకృతీ వ ైభవానిా 
సంపాదించగకున్ ే ప్రయతాం చెయాాలి. కళలు, సంసకృతి ప్టషిఠ ంగా లేని జాతికి ఐకాత, 
అసపితవం ఉండవని మనం ఇంతకుముందే త్ెలుసగకున్్ాం కద్ ! 
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