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అంత్ గ్ొపప మెగ్ా టెకిాకల్ ఈవ ంట లో మొద్టి అవకాశం త్మకర వచిునంద్గకు ఇది్రికీ చ్లా 
ఆనంద్ంగ్ా, థ్ిరలా్ంగ గ్ా ఉంది. మరోపకె భయంగ్ానూ ఉంది. ఇది్రూ కలస్థ ఆడిటోరియం ద్గురికి 
వ ళాళరు.  

స్ేు జి మీద్ మృద్ంగ్ానికి, ఘటానికి మాత్రమే ఒక బ్లా వేస్థ ద్నిపె న మెైకులు పెటిు  ఉన్్ాయ. గ్ాత్రం, 
వయొల్న్ ఉండ్ల్ిన చోట ఖాళీగ్ా ఉంది. హాల్ కి మధ్ాలో పొ డవున్్ ఒక త లాటి గీ్త్ గీ్స్థ ఉంది. 
ద్నికి ఒక పకెన మృద్ంగ్ానికి ఎద్గరుగ్ా ఉనావ  పు మాత్రమే కురీులున్్ాయ. సో షల్ డిస్ెు నిింగ 
పుణామా అని కురీుల మధ్ా మూడేస్థ అడుగుల జాగ్ా ఉంచ్రు. స్ేు జి మీద్ వేరరవరు డ  రెక్షన్ి లో 
మూడు కెమెరాలు, మూడు పొ ర జెకురుా  ఉన్్ాయ. కింద్ హాలోా  కూడ్ కురీులు ఉనావ  పు 3 వ  పుల 
నగంచి కెమెరాలు, కురీులు లేనివ  పు 3 పొ ర జెకురుా  ఉన్్ాయ. వాటి ఎల్వేషన్ి కూడ్ వేరువేరుగ్ా 
ఉన్్ాయ. చ్లామంది టెకీాషథయన్ి కెమెరాలనగ, పొర జెకుర లనగ చ క్ చేసగకుంటున్్ారు. వాటిని 
రిమోట తో ఆపరరట చేసగు న్్ారు.  

వీటనిాంటిని ఆశురాంగ్ా చూసూు  ఇది్రూ గేీ్న్ రూమ లోకి అడుగు పెటాు రు. ఎద్గరుగ్ా మికిింగ 
కన్సిల్, చగటటు  మానిటరుా , త్లకి హెడ్ ఫో న్ి పెటుు కుని భాసెర ఎవరితోన్స హడ్విడిగ్ా 
మాటాా డుత్తన్్ాడు. అసలీ పరపంచంలోన్ే లేడు. కొంత్మంది టెకీాషథయన్ి స్ేు జి మీద్ మెైకులు చ క్ 
చేసగు న్్ారు. ఇంత్లో విజయవాడ ఫె న్ ఆరు్ అకాడమీ స్ెకేటరీ కమలాకర గ్ారు వచిు 
"బ్ాగున్్ారా, ఇది్రూ వ ళా్ళ శృత్తలు, మెైకులు చ క్ చేసగకోండి" అన్్ారు. మిత్తర ల్ది్రూ స్ేు జి మీద్ 
కూరుుని త్మ పనిలో పడ్ా రు. 

ఈవ ంట కి మీడియాలో విపరీత్మెైన పబా్లస్థట ీ ఇచ్ురు. పాసగలు ఉనా వారిన్ే లోపల్కి 
రానిసగు న్్ారు. ఎంటరన్ి  ద్గుర చేత్తల మీద్ శానిటె జర స్ేరే చేసగు న్్ారు. థరమల్ స్్రేనింగ 
చేసగు న్్ారు. పథరంట, విజువల్ మీడియా పరతినిధ్గలు కూడ్ బ్ాగ్ాన్ే వచ్ురు. సాపనిర చేసగు నా 
మంతిరత్వ శాఖల మంత్తర లు కూడ్ విచేుశారు. ఐద్గ నిమిషాలలోపే కురీులన్నా నిండిపో యాయ. 
టెకీాషథయన్ి అంద్రూ ఓకర అన్్ారు. అంద్రి ధ్్ాస కచేరీ కంటే అకెడ జరగబ్ో యే సాంకరతిక 
అద్గుత్ం మీదే ఉంది. 



ఇంత్లో కమలాకర గ్ారు వేదికపె కి వచ్ురు. పో డియం ద్గు రకు వచిు మెైక్ సరుి కుని మాటాా డడం 
మొద్లుపెటాు రు "సభకు నమసాెరం. శాసు ర సాంకరతిక పరిజాా నం ద్వరా జరగబ్ో త్తనా ఒక 
అద్గుత్నిా చూడడ్నికి విచేుస్థన మీ అంద్రికీ సగసావగత్ం. 'Multi city virtual 3D live concert' 
అన్ే వినూత్ా పరయోగ్ానిా మనం ఈరోజు చూడబ్ో త్తన్్ాం. విశాఖపటాానికి చ ందిన వరిిషతు  
గ్ాయని కుమారి మానస, వయోల్న్ పె  సహకరించడ్నికి మాసు ర పేరమ సాగర విశాఖపటాంలోని 
శంకర మఠం హాలోా  ఇదే విధ్మెైన ఏరాపటాతో స్థది్ంగ్ా ఉన్్ారు. స్ేు జి మీద్ ఒక పకెగ్ా నిలుచగనా 
భాసెర "ల ెటి ఆఫ్" అన్్ాడు. బ్ో రా ద్గుర రెడీగ్ా ఉనా కురాేడు స్ేు జి మీద్, కింద్ కెమెరాలకు 
అవసరమెైనంత్ వరకర ల ెటుా ంచి మిగి్ల్నవి ఆరరపశాడు. గేీ్న్ రూమ లోకి త ంగి్చూస్థ "ల ెవ్ స్్ు మాింగ 
ఆన్" అన్్ాడు. గేీ్న్ రూమ లో కన్సిల్ ముంద్గనా టెకీాషథయన్ మౌస్ కాిక్ చేశాడు. అంతే! 
రెపపపాటు కాలంలో మానస, సాగర స్ేు జి మీద్ పరత్ాక్షమయాారు. పకెన్ే ఉనా ఆనంద్, పరకాష్ 
త్తళ్ళళపడ్ా రు. అసంకల్పత్ంగ్ా వ నకిె జరిగ్ారు. పేరక్షకులు సంభరమాశురాాలనగంచీ తేరుకున్ేలోపే 
హాలోా  ఖాళీగ్ా ఉనావ  పు వ  జాగ శరేత్లు పరత్ాక్షమయాారు. అంతే! అదిరిపడ్ా రు జనం. ఒకరిది్రు 
ఆడ్ళ్ళళ కెవువమని అరిచ్రు. ఒకావిడ ఒళలా ని చంటి పథలాా డు గుకెపటేు శాడు. పరజలు త్మ కళ్ళనగ 
త్మే నమమలేక పో యారు. తీరడీ పొ ర జెక్షన్ కావల్టీ ఎంత్ అద్గుత్ంగ్ా ఉంద్ంటే నిజంగ్ాన్ే అకెడ 
మనగషతాలు ఉనాటుా గ్ాన్ే ఉంది. ఒకె పది స్ెకండాలో అంద్రూ తేరుకున్్ారు. అసంకల్పత్ంగ్ా లేచి 
నిలుున్్ారు. విజయవాడ ఒరిజినల్ ఆడియన్ి, వ  జాగ వరుువల్ ఆడియన్ి ఆపకుండ్ ఒక 
నిమిషం పాటు చపపటుా  కొడుత్ూన్ే ఉన్్ారు. భాసెర వంగి్ అంద్రికీ వినయంగ్ా నమసాెరం 
చేసాడు. కాస్ేపటికి జనం సరుి కున్్ారు. 

కమలాకర గ్ారు మెలా్గ్ా గ్ొంత్త సరుి కున్్ారు. "అంద్రికీ ధ్నావాద్లు. ఈ కేెడిట అంత్ బీటెక్ 
ఎలకాుా నిక్ి, ఎమ టెక్ సౌండ్ ఇంజన్నరింగ గ్ాేడుాయేట అయన మన యువకిశరరం భాసెర కర 
చ ంద్గత్తంది. ఇత్నగ మంచి కరాు టక సంగీ్త్ విద్వంసగడు కూడ్. ఈ అద్గుత్నికి సంబ్ంధ్ించిన 
సాంకరతిక అంశాలనగ ఇపుపడు అత్న్ే వివరిసాు డు”. శరేత్ల కరత్ళ్ధ్వనగల మధ్ా భాసెర చ పపడం 
మొద్లు పెటాు డు.  



"సభకు నమసాెరం. విచుేస్థన పేరక్షకులంద్రికీ ధ్నావాద్లు. న్్ మీద్ నమమకం ఉంచి ఈ ఈవ ంట ని 
సాపనిర చేస్థన శాసు ర సాంకరతిక,  టెల్కమూానికరషన్, సాంసెృతిక శాఖల మంత్తర లకు, అధ్ికారులకు 
న్్ హృద్యపూరవక ధ్నావాద్లు. ఇంత్వరకు పరయోగంలోని మొద్టి ఘటు ం మాత్రమ ే
పూరుయంది. ఇంకా ముంద్గ చ్లా సవాళ్ళళన్్ాయ. మనం సాధ్్రణంగ్ా వీడియో కాల్ి 
చేస్ేటపుపడు రెండు వ  పులా కంపూాటరాలో లేద్ మొబ్  ల్ి లో ఇంటరెాట బ్ాాండ్ విడ్ు  సరిపో కపో వడం 
వలన, పరా స్ెస్థంగ డిలే వలన కొంచ ం టె ం లేగ ఉంటుంది. అంటే ఒకరు మాటాా డిన మాటలు, వీడియో 
అవత్ల్ వారికి చేరడ్నికి కొంత్ సమయం పడుత్తంది. దీన్ేా latency అంటారు. అంద్గవలన 
Skype, Hangouts, Zoom మొద్ల ెన యాప్ి లో సంగీ్త్ పాఠాలు చ పేపటపుపడు గురువుగ్ారు, 
శిషతాడు కలస్థ పాడటం కుద్రద్గ. ఈమధ్ా ద్ద్పు న్్లుగు న్ లలపాటు సాగ్ిన COVID-19 
Lockdown, త్ద్నంత్ర ఆంక్షల వలన ఎంతోమంది ఔత్ిహిక కళాకారులు వారి వారి ఇళా్లోన్ే 
ఉండి, ఒకొెకెరు విడివిడిగ్ా పాడి, వాయంచి రికారా చేస్థ, వాటనిాంటిన్న మికిింగ చేస్థ వీడియోలు 
త్యారు చేశారు. ల ెవ్ కచేరీలు పాడడంలో, వినడంలో ఉండే ఉత్ిహం, ఏకాగేత్ రికారాెడ్ వీడియోలో 
ఉండవు. ఆంక్షలు కొంత్వరకు సడల్ంచిన్్  పబా్లక్ టరా న్ి పో రు విరివిగ్ా వాడడ్నికి పరజల్ంకా స్థది్ంగ్ా 
లేరు. అన్్ాళ్ళపాటు ల ెవ్ కనిరు లు ఎంద్గకు మానగకోవాల్? పె గ్ా ఈ పది్తిలో రెండు మూడు 
ఊళ్ళలో శరేత్లు ఒకరసారి కచేరీ విన్ేయొచగు. లాక్ డౌన్ సృషథు ంచిన సవాళా్నగ ఎద్గరోెడ్నికి ఈ 
మధ్ా కాలంలో శాసు రజాులు Quantum computing, quantum teleportation, real time data 
transfer వంటి ఎన్సా అంశాలపె  తీవరంగ్ా పరిశరధ్నలు చేసగు న్్ారు. మనం కమూానికరషన్ కి 
ఉపయోగి్ంచే జియో స్ేు షనరీ శాటిల ెటి భూమికి 36,500 కిలోమీటరా ఎత్తు లో ఉంటాయ. అంద్గకని 
ఒకవ  పు స్థగాల్ శాటిల ెట కి వ ళా్ళ రావడ్నికి 73 వలే కిలోమీటరుా  పరయాణించ్ల్. అంటే ల ెట స్్పడ్ తో 
పరయాణించిన్్ స్ెకండ్ లో న్్లుగ్ో వంత్త సమయం పడుత్తంది. ద్నికి పరా స్సె్థంగ డిలే కలుపుకుని 
ఇంకా ఎకుెవ సమయం పడుత్తంద.ి కాన్న ఇద ే స్థగాల్ ని Optical fibre ద్వరా లేద్ Low earth 
orbit satellite constellation ద్వరా పంపథతే latency మిలాీ స్ెకండాలోకి వచేుసగు ంది. ఇంచగమించగ 
కాంతివేగంతో డేటాని పంపే ఆపథు కల్ ఫె బ్రి కూడ్ న్ేడు అంద్గబ్ాటులోకి వచేుసాయ. Low earth 
orbit satellites భూమికి ఇంచగమించగ 500 కిలోమీటరుా  ఎత్తు లో ఉంటాయ. విశాఖపటాం నగంచి 
విజయవాడకి స్థగాల్ టరా న్ి మిట అవడ్నికి వ యా కిలోమీటరుా  పరయాణించ్ల్. కాంతి వేగం 



స్ెకండ్ కి ద్ద్పు మూడు లక్షల కిలోమీటరుా . అంటే ఇంచగమించగ 4 మిలాీ స్ెకండాలో స్థగాల్ 
ఒకవ  పు నగంచి రెండవ వ  పుకి వచేుసగు ంది. రెండు ఊళ్ళలోనగ 10 GBPS స్్పడ్  ఇంటరెాట కన్ క్షన్, 
హెై కెపాస్థటీ రౌటర, 64 core పోర స్ెసర కంపూాటర, ద్నికి 1TB RAM ఉపయోగి్స్ేు  ఇంచగమించగ 
రియల్ టె ంలో డేటా పరా స్ెస్థంగ జరిగి్పో త్తంది. సాధ్్రణంగ్ా మన చ వులు 50 మిలాీ స్ెకనా కంటే 
త్కుెవ వావధ్ిలో వినిపథంచే రెండు శబ్ాి లనగ వేరువేరుగ్ా గురుు  పటు లేవు. అంటే స్ెకండ్ కి ఇరవ   
అక్షరాలు నడిచే కాలంలో ఒకె అక్షరం తేడ్ లేద్ 1200 bpm స్్పడ్ లో ఒక బీట ఎరేర ని 
గురిుంచలేము. అంద్గకని అకెడ పాడేవారికి ఏ మాత్రం తేడ్ త ల్యకుండ్ ఇకెడ సహకారం 
వాయంచవచగు. ఆన్ ల ెన్  పాఠాలలో గురు శిషతాల్ది్రూ కల్పథ పాడొ చగు. టెకాాలజీ పెరిగి్నకొదీి , 
పరజలు వీటికలవాటు పడనికొదీి  ధ్రలు అంద్గబ్ాటులోకి వసాు య. కెమెరా, పొర జెకురా పరిమాణ్లూ 
త్గుు త్య. నమమశకాంగ్ా లేద్? కాన్న నమిమ తీరాల్. సాంకరతిక పరిజాా నం చేసగు నా ఈ అద్గుత్నిా 
మీరిపుపడు పరత్ాక్షంగ్ా వీక్ించబ్ో త్తన్్ారు. ఇక 3D projection అన్ేద ి మూడు ద్శాబ్ాి ల కేిత్మ ే
పరా రంభమెైంది. దీన్ేా Holographic 3D projection అంటారు. మూడు కెమెరాలతో, మూడు 
డ  మెనష న్ి లో తీస్థన ఇమజే ని మూడు పొ ర జెకుర లతో లేజర పొ ర జెక్షన్ చేయడం వలన అసలు ఇద ి
మిధ్ా అనా ఆలోచన్ే రాద్గ. ఈ పరయోగం విజయవంత్మెైతే టరా వ ల్, హాస్థపటాల్ట ీ ఖరుులు 
మిగులుుకోవడ్నికి భవిషాత్తు లో ఇలాంటి కచేరీలు చ్లా జరుగుత్య. UN general assembly 
సమావేశాలు కూడ్ దేశాధ్ిన్ేత్లంద్రూ ఎవరి దేశాలలో వాళ్ళళండి జరిపథంచవచగు. ఈ పరయోగ్ానికి 
న్్తోపాటు పనిచేసగు నా టెకీాషథయన్ి కీ, కెమెరామెన్ కీ, ఇత్ర స్థబ్బందికి కూడ్ న్్ ధ్నావాద్లు. 
ఇదే సమయంలో వ  జాగ లో పని చేసగు నా వారంద్రికీ కూడ్ న్్ కృత్జాత్లు. ఈ కచేరీ Vijayawada 
fine arts academy official Face book pageలో ల ెవ్ టెల్కాస్ు  అవుత్తంది. పరపంచం 
నలుమూలల నగంచి ఎవరైెన్్ దీనిని వీక్ించవచగు. ఇది పరథమ పరయత్ాం అవవడం వలన స్్నియర 
విద్వంసగలనగ ఇబ్బంద ి పెటు డం ఇషు ం లేక వరిిషతు  కళాకారులతో నిరవహిసగు న్్ాం. ఏమెైన్్ 
పొ రపాటుా  జరిగి్తే మనిాంచవలస్థందిగ్ా పరా రిన. ఇక కొంచ ం స్ేపటోా  కచేరి మొద్లవుత్తంది. నమస్ేు " 

 



కళాకారులంద్రూ ఒకరిన్ొకరు చిరునవువతో పలకరించగకున్్ారు. ఆనంద్ అత్తాత్ిహానికి పో య 
మానసకి షేక్ హాాండ్ ఇవవబ్ో యాడు. ముస్థముస్థగ్ా నవువత్ూ మానస అంద్గకో బ్ో యంది. అంతే! 
ఇది్రూ త్ూల్ పడ్ా రు. పరకాష్ ఓ వ టకారపు నవువ నవావడు. జన్్లు గ్ొలుా మన్్ారు. ఏడవలేక 
నవేవరు మానస, ఆనంద్. అవునగ మరి, పొర జెక్షన్ి అంత్ అద్గుత్ంగ్ా ఉన్్ాయ. కచేరీ మొద్ల ెంది. 
పాటకి సహకారం రియల్ టె ంలో జరిగి్పో తోంది. రెండు ఉళ్ళలోని పరజలు ఏదో  ఊహ జగత్తు లో 
ఉన్్ారు. కొంద్రు వాసు వ, మిధ్్ా శరేత్లు పకెకు తిరిగి్ పలకరించగకుంటున్్ారు. కొంత్మంది 
కుత్ూహలం ఆపుకోలేక వ  జాగ పేరక్షకుల వ నకవ  పుకి వ ళా్ళ చూసగు న్్ారు. హాల్ మధ్ాలో త లాగీ్త్ 
ద్టి కెమెరా రరంజ లోంచి అవత్లకు వ ళ్ళగ్ాన్ే అవత్ల్ ఊళలా ని పొ ర జెక్షన్ లోంచి చటుకుెన 
మాయమెైపో త్తన్్ారు. ఇంత్లో ఓ కురాేడొ చిు స్ేు జి మీద్ న్్లుగు వాటర బ్ాటిల్ి పెటిు  
వ ళ్ళళపో యాడు. వాడు ఉపో ద్ా త్ం అంత్ వినలేద్గ. ఇది్రు కళాకారులు మిధ్ా అని వాడికి త లీద్గ 
పాపం. 

వరుం పూరుయంది. కమలాకర గ్ారు పో డియం వది్కు వచిు శరేత్లంద్రూ ఎవరి సాి న్్లోా  వారు 
కూరోువాలని, అటట ఇటట తిరగ్ొది్ని విజాపథు  చేశారు. మంత్తర లు ముగుు రూ లేచి త్మకు 
ముఖామంతిర గ్ారితో అత్ావసర సమావేశం ఉంద్ని చ పథప, అంద్రికీ నమసాెరం చేస్థ వ ళ్ళళపో యారు. 
మరో రెండు అంశాలు బ్ాగ్ాన్ే జరిగ్ాయ. కమలాకర గ్ారు వేదికపె కి వచిు, కళాకారులనగ ఆగమని 
చ పథప ఇపుపడు పదిహేనగ నిమిషాలు బ్రరక్ అని అన్ౌన్ి చేశారు. అంతే విజయవాడలో గ్ాత్రం, 
వయోల్న్, వ  జాగ లో మృద్ంగం, ఘటం కళాకారులు ఠకుెన మాయమెైపో యారు. అంత్ ఉల్కిె 
పడ్ా రు. బ్యట కాాంటీన్సా  చిరుతిళ్ళళ అముమడవావల్ కద్. అంద్గకర సభవారు ఈ బ్రరక్ ఏరాపటు 
చేశారు. ఆ పాటి బ్లజిన్ స్ మెైండ్ లేకపో తే సభలెలా నడుసాు య? ఇంత్లో పవర బ్ో రా ద్గుర కాపలా 
ఉనా ఓ పదేళా్ కురాేడు కచేరి అయపో యంద్నగకుని ఓ స్థవచ్ ఆపేశాడు. పొ ర జెకురాకు పవర పో యంది. 
పకెన్ే ఉనా టెకీాషథయన్ గదిి ంచ్డు. బ్లకెమొగం వేసగకుని వ ంటన్ే మళీళ స్థవచ్ ఆన్ చేశాడు. 
చిరుతిళళళమెైన్్ దొ రుకుత్యేమోనని బ్యటకెళాళడు. మన మిత్రద్వయం కూడ్ స్ేు జి దిగి్ 
కాాంటీన్ కి వ ళాా రు. మీడియా యాంకరి బ్యటకొచిున పెది్ విద్వంసగలనగ, కళాకారులనగ 
కారాకేమంపె  వాళ్ళ అభిపరా యాలనగ, అనగభవాలనగ అడిగ్ి ల ెవ్ లో పరసారం చేశారు. ఎటు చూస్థన్్ 



ఇవే కబ్ురుా . ఓ పది నిమిషాలోా  జనం మళీళ లోపల్కి చేరుకున్్ారు. మిత్తర ల్ది్రూ మళీళ స్ేు జి మీద్ 
కూరుున్్ారు. కాస్ేపటోా  కచేరీ మొద్లవుత్తంద్ని అన్ౌన్ి చేశారు. ఈసారి ఎవరికీ పెది్గ్ా టెనష న్ 
కలగలేద్గ. ఏం జరగబ్ో తోందో  వారికి త ల్స్థపో యంది మరి. 

"స్్ు మాింగ ఆన్" అని అరిచ్డు భాసెర. టెకీాషథయన్ మౌస్ కాిక్ చేశాడు. అంతే! ఆనంద్ వ నకిె 
త్తళ్ళళ పడ్ా డు. పరకాష్ చినాగ్ా కరక పెటాు డు. జనం అదిరి పడ్ా రు. గ్ాత్రం, వయోల్న్ పొర జెక్షన్ి స్ేు జికి 
మూడడుగుల ఎత్తు లో ఉన్్ాయ. ఇంత్లో పకెన్ ే వ  జాగ పేరక్షకులు కూడ్ మూడడుగుల ఎత్తు లో 
పరత్ాక్షమయాారు. పేరక్షకులు అసంకల్పత్ంగ్ా పకెకి వంగ్ారు. అంత్ గంద్రగ్ోళ్ంగ్ా ఉంది. భాసెర 
ఒకె అంగలో గేీ్న్ రూమ లోకి ద్ూకి 'కాట' అని అరిచ్డు. స్్ు మాింగ ఆగి్పో యంది. ఇదేదో  జీన్ి 
స్థనిమాలోలా ఉంద్నగకున్్ారు జనం. ఓ ఐద్గ నిమిషాల త్రావత్ భాసెర పొ డియం ద్గు రకు వచిు 
"సాంకరతిక లోపం వలన కల్గి్న అసౌకరాానికి చింతిసగు న్్ాం" అని రరడియో స్ెటు లోా  క్షమాపణలు 
చ పాపడు. ఈసారి పొ ర జెక్షన్ బ్ాగ్ాన్ే జరిగి్ంది. కచేరి టెంపో  పెంచడ్నికి ఓ మధ్ామకాల కీరున 
మొద్లు పెటిు ంది మానస. రెండ్వృత్ు లు అయాాయ కాన్న ఆనంద్ కి మృద్ంగం మీద్ చ యా 
పడటేా ద్గ. వ నకిె తిరిగి్ భాసెర తో వీడియోలో టె ం లేగ ఉంద్న్్ాడు. మళాీ కచేరీ ఆగి్ంది. జన్్లోా  
సంగీ్త్ం వచిున వాళ్ళకి మాత్రమే ఈ తేడ్ అరిమెైంది. మిగి్ల్న వాళా్కి కచేరీ ఎంద్గకు ఆగి్పో యందో  
అరిం కాక దికుెలు చూసగు న్్ారు. ఈ టె ం లాగ న్్ద్న్నరాజనంలో, ఒకపుపడు ద్ూరద్రశన్ లో 
వచేుది. సంగీ్త్ం త ల్స్థనవాడు కాబ్టిు  భాసెర వ ంటన్ే సరి చేశాడు. ఒకె నిమిషంలో కచేరీ మళాీ 
మొద్ల ెంది. ఈసారి ఏ ఇబ్బందీ రాలేద్గ. ఇనిా తడే్లు ఎంద్గకు వచ్ుయో అరిం కాక కన్సిల్ లు, 
మానిటరుా  చ క్ చేసాడు భాసెర. ఇంద్క కురాేడు పవర ఆఫ్ చేస్థనపుపడు స్ెటిు ంగి 
మారిపో యాయని అరిమెైంది "ఎవడ  న్్ పదేళా్ కురాేడిని పవర బ్ో రా ద్గుర పెడత్డ్? చేస్ ే పనిలో 
పొ ర ఫెషనల్జం ఉండకెరరాద్" అని టెకీాషథయనా మీద్ విరుచగకుపడ్ా డు. 

ఇకెడ మన నలుగురు కళాకారులు కల్స్థ కీరున, సవరకలపన అద్రగ్ొటేు సారు. కచేరీకి మళాీ మంచి 
ఊపొ చిుంది. త్రావత్ శంకరాభరణంలో రాగం, త్నం, ఖండజాతి తిరపుట త్ళ్ం ఖండగతిలో పలావి. 
నలుగురూ కల్స్థ ఉతికి ఆరరశారు. త్ని ఆవరునం అద్గుత్ంగ్ా సాగ్ింది. ఇంటోా  లెకె పెటుు కునా 
ముకాు యలనిాంటిన్న ఒంపేశాడు ఆనంద్. మిత్తర ల్ది్రికీ మంచి అండర సాు ండింగ. ఇది్రూ కలస్థ 



త్గి్ుంపులు, మొహరా, ముకాు య కుమేమశారు. హాలంత్ చపపటాతో ద్ది్రిలా్పో యంది మానస, సాగర 
కూడ్ చపపటుా  కొటిు  మెచగుకోలుగ్ా చూశారు. షేక్ హాాండ్ ఇవవవోయ్ అనాటుా  వ టకారంగ్ా సౌంజజ  
చేశాడు పరకాష్. కొరికరస్ేటటుా  చూశాడు ఆనంద్. ఇంత్లో కమలాకర గ్ారు ద్ూరం నగంచి ఒక వేలు 
చూపథంచ్రు. ఆయన పొర జెక్షన్ లోకి రాడన్న, ఆ అమామయకి త్నగ కనబ్డనన్న త్టు లేద్యనకి. 
అపుపడు ఆనంద్ ఇంకొకె అంశం మాత్రమే అనాటుా  మానసకి సౌంజా చేశాడు. న్్జూగ్ాు  త్ల ఊపథ 
తిలాా న్్ ఎత్తు కుంది. చివరగ్ా మంగళ్ంతో కచేరీ ముగి్స్థంది. అంద్రూ గటిు గ్ా చపపటుా  కొటాు రు. 

కమలాకర గ్ారు పో డియం ద్గు రికి వచిు వంద్న సమరపణ చేశారు. ఇది శాసు ర, సాంకరతిక, సంగీ్త్ 
చరిత్రలో ఒక మెైలురాయ వంటిద్న్న, భవిషాత్తు లో చ్లా కచేరీలు ఇలాగ్ర జరుగుత్యన్న అన్్ారు. 
కొన్్ాళ్ళకి ఇలాంటి తీరడీ ల ెవ్ పొ ర జెక్షన్ తో దేశంలోని అన్ేక పరా ంత్లలోని కళాకారులతో, అన్ేక 
ఆడిటోరియంలలో ఒకరసారి కచేరీలు జరుగుత్యని కూడ్ అన్్ారు. ఇపపటికర మదర్ సగ మూాజిక్ 
అకాడమీ మెయన్ హాల్ లో టికెటుా  అయపో తే మిన్న హాల్ లో ఎల్ఈడి స్్రేన్ మీద్ పరా జెక్ు చేసాు రన్న, 
అకెడ కూడ్ టికెటుా  కొనగకుెని చూసాు రని చ పాపరు. అద్గుత్ంగ్ా కచేరీ చేస్థన యువ 
కళాకారులనంద్రిన్న పేరుపేరున్్ అభినందించ్రు. ఈ మెగ్ా ఈవ ంట ని ఇంత్ విజయవంత్ంగ్ా 
నిరవహించిన భాసెర కరవలం విజయవాడకర కాక రాషాు ా నికి, దేశానికి కూడ్ గరవకారణమన్్ారు. 
పరతేాకంగ్ా స్ేు జి మధ్ాకు పథల్చి సన్్మనం చేశారు. ఇవన్నా వ  జాగ కి కూడ్ టెల్కాస్ు  అయాాయ. 
త్రావత్ వ  జాగ లో వంద్న సమరపణ పరసారమెైంది. రెండు ఊళా్లోా  పేరక్షకుల కరత్ళ్ధ్వనగల మధ్ా 
సభ ముగి్స్థంది. రెండు ఊళా్లోా  వరుువల్ కళాకారులు, వరుువల్ శరేత్లు మాయమెైపో యారు. 
అంత్ భాసెర ని, కళాకారులనగ, కమలాకర గ్ారిని చగటుు ముటిు  అభినంద్నలు త ల్యజరసగు న్్ారు. 

ఇంత్లో ఓ పెద్ి యన వచిు “ఏమెైన్్ సరర, ఎద్గరుగ్ా ఉనాది మనిషథ కాద్న్న, పొర జెక్షన్ మాత్రమే అని 
త ల్స్ేు  వాయంచడ్నికీ, వినడ్నికీ మూడ్ రాద్ండీ. ఏదో  టెకిాకల్ ఫ్ట అంతే. ఒకసారి చూడ్ా నికి 
బ్ాగుంది కాన్న" అంటట నస్థగ్ాడు. అంతే, భాసెర అంత త్తు న లేచ్డు. "చూడండి. మారుపని 
సావగతించని వాడు, హరిషంచని వాడు అభివృదిి  నిరోధ్కుడు. ఒకపుపడు మెైక్ పెడితే న్్ద్ం 
కృతిమంగ్ా ఉంద్ని కొంత్మంది ఒపుపకోలేద్గ. ఇపుపడు మెైక్ లేని కచేరీని ఊహించలేము. 
రరడియోలో వచేుది ఒరిజినల్ వాయస్ కాద్గ కద్ కాన్న సంగీ్త్నిా రరడియో పరతి గడపకు 



తీసగకెళ్ళళంది. టీవీ కూడ్ అంతే. ఎలకాుా నిక్ త్ంబ్ురాలు వచిునపుపడు కూడ్ కొంద్రు ఇలాగ్ర పెద్వి 
విరిచ్రు. ఈరోజు మానగావల్ త్ంబ్ురా కనగమరుగైె్పో యే పరిస్థి తి వచిుంది. స్థు ంాగ ఇన్ి టుర మెంటి కి 
పథక్ అప్ పెటిు నపుపడు కూడ్ సౌండ్ మెటాల్క్ గ్ా ఉంద్న్్ారు. మరి ఈరోజు పరిస్థి తి చూడండి. 
మారుపని ఒపుపకోలేని వాడు వ నకబ్డి పో త్డు. ఒక వందేళ్ళ కేిత్ం మృద్ంగం అనగసరణ ఎలా 
ఉండేది? కరవలం సరవలఘువు మాత్రమే వాయంచేవారు. మరి ఈరోజు? ఒకపుపడు ఆడవారికి 
మృద్ంగం సహకారం అందించే వారు కారు. మరి ఇపుపడో ? ఈరోజు కచేరీ చేస్థన మన నలుగురు 
కళాకారుల పేరుా  పరపంచం అంత్ మారోమగి్ పో యాయ. వారి కచేరీకి ఎంత్ పరచ్రం వచిుంది? సృషథు  
నిరంత్రం మారుప చ ంద్గత్ూన్ే ఉంటుంది. మారుపని ఒపుపకోలేని వారికి, నిరాశావాద్గలకి 
పరపంచంలో అస్థి త్వం ఉండద్గ". “ఊరుకోవోయ్” అంటట భుజం త్టిు  భాసెర ని శాంత్పరిచ్రు 
కమలాకర గ్ారు. పెద్ి యన మొహం సత్తు కాన్నలాగ్ా అయంది. చగటటు  ఉనా జన్్నికి కూడ్ మాట 
రాలేద్గ.  

ఇంత్లో మదర్ సగ మూాజిక్ అకాడమీ స్ెకేెటరీ గ్ారి నగంచి కమలాకర గ్ారికి ఫో న్ వచిుంది. స్్పకర 
ఆన్ చేశారు కమలాకర గ్ారు. ఈ పరయోగం చ్లా అద్గుత్ంగ్ా ఉంద్నన్న, టెకిాకల్ టీమ కి, 
కళాకారులకి త్న అభినంద్నలు త ల్యజరయమని చ పాపరు. ఈరోజు కచేరీ చేస్థన కళాకారులంద్రికీ 
ఈ సంవత్ిరం అకాడమీ స్్జన్సా  అవకాశం ఇసాు మని చ పాపరు. ఈ సంవత్ిరం డిస్ెంబ్రులో జరిగ్ర 
ఉత్ివాలలో భాసెర గ్ారి పరావేక్షణలో త్ము కూడ్ మిన్న హాల్ లో తీరడీ పొ ర జెక్షన్ చేసాు మన్న 
చ పాపరు. అకెడునా వారంద్రూ గటిు గ్ా చపపటుా  కొటాు రు. పెద్ి యన మెలా్గ్ా చీకటోా కి 
జారుకున్్ాడు.  

మెలా్గ్ా ఎకెడి వాళ్ళకెడ సరుి కున్్ారు. మన మిత్తర ల్ది్రూ కూడ్ బ్యటకు వచిు కాాబ ఎకాెరు. 
ఇది్రూ మొబ్  ల్ి ఆన్ చేశారు. ఒకొెకెరికీ ద్ద్పు రెండువంద్ల ద్కా వాటాిప్ 
సందేశాలున్్ాయ. ఇది్రూ ఏవో లోకాలోా  ఉన్్ారు. "ఇంద్క టీవీలో పో ర గ్ాేం వాయంచింది మీరిది్రర 
కద్ సార. అద్రగ్ొటేు సారండీ" అన్్ాడు కాాబ డ  రవర ఉత్ిహంగ్ా. ఈవ ంట కీ, త్మకూ ఏ సాి యలో 
పరచ్రం వచిుందో  అరిమెైంది ఇది్రికీ. “థ్్ాంక్ి” అన్్ారు. కాస్ేపయాాక "ఒరరయ్ రరపొ పద్గి నా 
మానసకి ఫో న్ చేస్థ మూాజిక్ అకాడమీలో ఏద  న్్ పలావి పాడుత్తందమేో కనగకోెరా" అన్్ాడు 



పరకాష్. "ఒరరయ్ రరపు ఏ స్థనిమాకెళాి మా అని న్ేన్్లోచిసూు  ఉంటే న్న పలావుల గ్ోలేంటరా ?". అంటట 
విసగకుెన్్ాడు. ఆనంద్. మెలా్గ్ా కాాబ ఇలుా  చేరింది. 


