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సప"స#�ాలను &'ళ)ం�ే ‘సం��తం’ అందుబ.ట0ల� ల1క3ం4� 56త7న8 ఈ �:;ల�<  =ా>ి �@యబదB&CDన సం��త
స#రఝ��F తన
ైన =IJKల� L.)త�ాలక3 అం
�ం��లMN ఏ�PJక లQRంST మVందుక3 పయFసు" M�8ర .. ఓ వృదB
మZశయVడ]. ఆయM̂వ�: �ాదు )జయ�ాడ ఎa ఆ� ఆ� అంb >ి)ఆ� ప�భVత# 4d�� కef=ాలల� �ిgh�i
లjకkర� �ా పF �ే>ి పదl )రమణ �ే>ిన �Pg క3ట0ంబ�ావn. తన లQR oాధన �qసం 
�
�పn ప
� గంటల 5ాట0
lనుల )ందు �ే>s పల3వnర  సం��త )
�#ంసుల సం��త క�ే��లST కt4dన >ి4dF ఎలuంటv లuL.wsQ ల1క3ం4�
�xవలం 14 రy5ాయల�x అంద�ేసు" M�8ర . 75 ఏళ<  వయసు�ల� >zౖతం ఎప{డూ కంప}Rట� ఎదుట~ కt��kF
పల3వnర  క�ే��లను.. హ��కథలను >ీ4�లల� ���ా��!ం� �ేసూ"  ఉండటం ఆశkరRం ��ల3పnత7ం
�. ఎవ�: తయuర 
�ే>ిన >ీ4�లను �ాwీ �ేసు" M�8రనుక3ంట~ wzద� 5�రబ.ట~�ాగలదు. ��F8 ద=ాబ.� ల 5ాట0 S�MN స#యం�ా ట~� ���ార !
�ే>ిన �ాR>zట<ను ప�సు" తం ఎంwీ�� �ా�ా�� ల��� మu��k >ి4dల3�ా భద�పర సు" M�8ర . అ4d��న �ారంద���� ఉ�తం�ా
ల1
� �xవలం 14 రy5ాయల�x lటvF అంద�ేసు" M�8ర . )జయనగరం మZ�ాజ� కef=ాల �ా���x 
�
�పn �Pండ]
�Nల >ి4dలను అంద�ే=ార . క3ట0ంబ సభVRలjవరy సం��త )
�#ంసుల3 �ాక56�M� సం��S��మuనుల3
అంతకM�8�ాక56�M� క3ట0ంబ�ావn )
�R���  దశ నుం�ే సం��తం పట<  మక3�వ wzంచుక3M�8ర . నగరంల�నూ,
ప��సర 5 �ా ంS�ల�< నూ ఏ �న8 సం��త సభ జ����M�... హ��కథ జ����M� &CDh >zటv�ం� వR��" పక�న కt��kF ఆంwి<�zౖ�
సZయంST ప�� లjౖ� 5�� �ా� ను S�MN ట~� ���ార ! ల� ���ా��!ం� �ే>s�ార i . మVఖRం�ా MNదునూ�� కృష�మ���", 4d�P
జయ�ామ�, లu� గV4d, జయ�ామ�, =Iమ�ంగV4d �iF�ాస అయRం�ా�, ఎంఎa �:5ాలకృష��, 4d�P పట�మ�,
పn�ాణ పnర �6త"మ శర�, టvఆ� సుబ�హ�ణRం, ఎం4d �ామM�థం, నందనవనం �iF�ాస�ావn, gఎ� 
�నకర�,
బలమVర కృష� త
�తర ల క�ే��లjన8ంటvM¡ ���ా��!ం� �ే=ార . ఇక హ��కథల )జయuF�� వ>s" ఆ� సువరkల
‘త7ల>ీ జలంధ�’, 4d )జయల¢d� ‘ �i కృష�త7లuL.రం’, బ£జ�ాడ నగ �ాజక3మu��, ‘5ాదు�ాపట.� ¤¥sకం ’, గV4d5ాటv
L.స�రశర�, ‘ మV
� ��ా5ాదం’, బVరi ¦వ�ామకృష�శర�, హనుమ§ సం
ేశం’, అమV�ల )శ#M�¨, ‘◌్భక" అంబ��«’,
అ���wz
��  �ా�� ‘ సుభ
��  ప��ణయం’, )న8�qట �ామక3మu�� ‘ శ¦�xఖ ప��ణయం’, ఇలu 
�
�పn �^�R��wzౖ�ా
�ాR>zట<ల� వందలu
� ��ర"నల3 కృత7ల3 తరం�ాల3 ¬�లu< M�ల3 హ��కథలను F¢dప"ం �ే>ిన ఈ సం��త F�ప�
�qట�:5ాల క3ట0ంబ�ావn �ాం®నగ� ల� ఉంట0M�8ర . )
�R���  దశల�MN సం��త oాధనక3 అంత�ాయం ఏర¯4dM�
జనక జM�R�ాగబ°�లST సహ&'ళ వర��ా�ాల±8 ఆయనక3 సుసం²తల1.. క�ే��లక3 �̂�<నప{డ] మVందు�ాM¡..
ల1
� �ారRకiమం మV��>ిన త�ా#త అక�డక3 వ�kన సం��త )
�#ంసుల3 సం��S��మuనులST స#రo�ా M�ల3
ప�o"ా �ాల3 �ా�ాలuపనల గV��ం� గంటల తరబ4d చ��kం�ే�ార . S³K �:;ల�<  �xవలం ఉత"మ =´i త�ాMN
ఉం4d56�µ�ార . అసల3 అప¯టv�x క�ే��లను ���ార !  �ేయuలMN బ¶య&CDన �q�P� ఉM�8 ఆ���క ప��>ి�� అందుక3
సహక��ంచల1దు. అ�Rపక3F�ా ఉ
ోRగం వ�k ఆ���కం�ా ��ంత&'ర >ి�రబ4dన త�ా#త ప�� క�ే��F ���ార !  �ేయటం
5 �ా రం�ం��ర . 1975 - 85 5�ా ంతం క�ే��లక3 ఒక స#ర�యVగం�ా క3ట0ంబ�ావn �ెబVత7ంట.ర . ఎందుకంట~
అప¯ట¸<  )జయ�ాడల� కనకదుర¹  కefసº�, సదు¹ ర  కefసº�, S�Rగ�ాజ కef సº� సంస�ల3 ఉం4ే). ఇ)�ాక
తºళ సుంద� �ాజ� అMN సం��S��మuF �xవలం ఒక రy5ా� సభRత#ంST ఓ సంస�ను Fర#»¼ం��ర . 
®ంST
నగరంల� తరచూ సం��త క�ే��ల3 జర గVత7ం4ే). ��F8 సంద�ా½ల�<  F�ా#హక3ల3 సం��తం ���ా��!ం� ను
అడ]! క3M�8ర ... ఎM¡8 ఇబ¾ందుల3 సృ¥ి�ం��ర  కt4�... క�ే��లను ���ార !  �ేయటంSTMN స��పnచkల1దు.
�ాటvనF8ంటv± �ా�ాల �ా���ా �ాయక3ల �ా���ా )భgం� ఇం4ెh� తయuర  �ే=ార . అసల3 ఆయనక3 అర��ా��
అ�M� ఏ
ో సం��తం )ంట~�ాF Fదు� రపట�దు. wzౖ�ా ఇప¯టv�� మ�డ]oార <  గVం4ె ఆప�xష� జ����ం
�. wsa &'కర<ను
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కt4� అమ�ాkర . ఏ
�ఏ&CDM� ఆ సం��త&' ఆయను8 బ���ం�ం
�యF �^ౖదుRల3 >zౖతం ఓ దశల� )సు" 56యuర .
మ�: )=¿ష&'ºటంట~ గతంల� క�ే��ల3 �ే>ిన ప�మVఖుల1 l�� వద� �ాR>zట<ను �సుక3F )F S�మV అంత
మధురం�ా ఆలuwిం��మuF ఆశkరR56త7ంట.ర . ఇప¯టv�� �ా�� �ారసుల3 వ�k తమ తK<దండ]� ల �ాR>zట<ను
�సు�PళÀత7ంట.ర . ఇక క3ట0ంబ�ావn ప�సు" తం సం��తం భ�ష7�  పటv�ందంట.ర . అర�ం �ెడక3ం4� భ��"ST 5ా4ే�ార ...
పద )ర పn పద )భజన అర�మ�µRలu 5ా4ే�ార  కరవవnత7M�8రంట.ర . అసల3 సం��త కef=ాలల�< MN సం��తం
MN�xk�ార  ల1క3ం4� 56త7M�8రంటÁ ఆ�Nదన �ెం
�ర .

Source URL: http://www.andhrabhoomi.net/aadivavram-andhrabhoomi/sangeetaha-730

Links:

[1] http://www.andhrabhoomi.net/sites/default/files/article/sangeeeta prachaaaram lo.jpg

11/5/2010 సం��త ప���రంల� ఇ
ో ���ార !‘ ’

www.andhrabhoomi.net/print/64730 2/2


