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-- రమణ ఈడూ ,& ిా , ా'( & య) (+ 6, 2009)
+ 6, శారం ా-. స/ 0 నగరంల (ప4న 56 ఒక 9: మ;ందర) గ;=ి బయట  ాకAం=B
లపలకC=B జంDా 

ల కA &ిం! FెలAగ; చలన Iత. సంDJత ప.పంచంల ఎ

L మధురOPQన

Rాటల6 స ాలA సమకC &Sన అల BటU ప.మ;ఖ సంDJతదరWకAడX సతం Dా &6, ిా ల
సరాY ారకZమం ర[\ంచబ=ిం.
మ]డX గంటలRాట^ _ాD&న ఈ సర మంత.జ`లం BBప4 మం abc
. క deZత ౩౦ సంవతi ాలA
న6j సుkYlం. అOP 
& ాల బm-ఏ &య)ల బoటo,
బoటo Iమట మ]pq సంసr ల సంయ;కs ఆధరంల
జ &D&న ఈ ారకZమం ఎ L uvBలADా ప.Fేకత సంత &ంచుకAం. ప.ా_ాంధ. సంసr లA ఒక FెలAగ; సంDJత
దరWకA=ి6 ాYDా ఆయన Rా=ిన Rాటల ఆలaించడం ఒక ప.Fేకత. Dాయ/ DాయకAలంFB
_ాrకAలవడం ఇంxక ప.Fేకత. ాద సంDJFB సమకC &Sన కyzార{లంFB త5ళ}లవడం సంDJత
ప.పం~B6 ఎల లA లవ మ 9_ా & రaింIం. వలం ’సతం
సతం’
సతం Dార{ సరపరIన RాటలF  ఫ s &
ారకZమం uేdాల
ాల జరగడం బహశ ఇే దటU _ా & ాచుS.
ాచుS.
ఈ ారకZమ)6 స v k ా kం (a జంట) ార{ Dాం
_ానi Dా మ &య; రu టoqi, Z టo.0i,
Z
~B 0 &య0 ఎb ార{ -_ానiర{Dా వవహ &ం~Bర{. ప._ా మంD&న (బoటo a.ి=ెం), ర{
ఉRాల (బoటo బ), Iమట Zా Dార ఆధరంల బoటo & Iమటమ]pq ారకరs లA ~Bల)
చుర{Dా ఈ ారకZమం ల Rాల B ర{. ఆసూ & uజయ Dార{ (బoటo బ & కలSర0 ~ె) ాఖ)తDా
ఆదంతం ర6s కటUం~Bర{.
_ాయంత.ం 6:30 నుం=ి ా-. 10:00 వరకA ారకZమం xన_ాD&ం. తs ం 26 ఆణమ;FBలవంటU
Rాటలను ఎంచుx Rా=Bర{. మ క మ;ఖ)ంశం ఏ5టంట సుప.ద
ి  DాయకAలA Z బoలసుబ.హణం
Dార{ మ య
& ; ప.మ;ఖ Guitar ాదార{లA
ాదార{లA Z _ాలC & ాసు ావ4 Dార{ (ప.ఖ)త సంDJత దరWకAలA
 s d
& షులA _ాలC & ాజశర ావ4 Dా & కAమ)ర{డX)  ాహకAల ప.యFB  హ &£సs ూ ప.Fే6ంI ఈ
ారకZమంసO¤ &ా ం& ¥ ~ేి పంaింIన =ి¦లను u ామ సమయ)6 మ;ందు, తర{ాత
ప.ద &Wం~Bర{. అందుల ా ద
& § ర{ Z సతంDా &F తమకA గల అనుబంvB అనుభా ab.cకAలంద F
& 
పంచుకA B ర{. ఇంxక ప.Fే కOPన
Q ఆకర£ణ ©లA బయట aటన
U Black and White Photos. Iమట

Zాస ావ4Dార{ ఎకj=ినుం=ి Fె~BS 9Dా ~Bల) Rాతu అర{ైన సతం Dా &6 సంబంంIన '«ట¬లA
ఎ L ఉ B . సతం Dార{ ప.మ;ఖ Dాయ/DాయకAలA, ఇంా సంDJత దరWకAలA (ఉతs ాార{ కC=B)
ఎంద &F L కి D&న '«ట¬లA ఆ BటU జ`పాలను గ;ర{s~ేసs ూ కను లuందు కD&ం~B.
మ;ందుDా uజయ ఆసూ & Dార{ కaౖ6 వIS ారకZమ) Rా.రం®ం~Bర{. సతంDా & Background 
ab.cకAలకA ప &చయం ~ేసs ూ గ; &ంI x§ bప4 మ)టo=Bర{. ఎ L మధురOPQన Rాటలను మనకA
అంంI B ఎంF Talent కD&వ4న వ6s అ B ఆయనకA తD&న గ; s ం& ప4 ాలద B ర{ ( B మ)టDా
~ెRాలంట Rాట~Bతురమ; B మ)ట~Bతురం లక ఆయనకA ఎట^వంటU ప4ర_ాj ాలA ల®ంచలదు).
అట^వంటU మ©ను¯oవ4 D°రారrం ఈ డXక తలaట న
U ందుకA Iమట Zాస ావ4ను అ®నంం~Bర{.
తర{ాత మ;ఖDాయకAడX, ార ాహకAడX అన రu గ;=ిRాటU Dా & కaౖ6 ఆ©ం~Bర{.
రu గ;=ిRాటU Dా & గ; &ంI ఒకమ)ట ~ెRా. ను ఇంతకA మ;ందు ఆయన Rాటల గ; &ంI u B నుDా,
Rాటలను మ)త.ం uయ;ండలదు! ఆయన RాడXతుంట x సంద ా±లల _ా²³తు
s బoలADా  వIS
Rా=ిన అనుభ]- కD&ం. ఇకR(Fే Orchestra గ; &ంI కC=B  ´క మ;కj ~ెRా. అందుల
ారందర (సత ౖద Bథ, ం సుబ.మణయం, కృష· మ] s & కల¸ౖ, బoల)p మహేవ, అ¹
కAమ), మ &య; Z Bº uశ Bథ) త5ళ}లA. మన సతం Dార{ కన డా &6 FెలAసుDా త5ళ}లకA
Fెయదు.  kవ & ఈ RాటలF ప &చయం లకR( B ల 9:లల అభింI చకj ాదం
అందజdార{.
మ;నుందుDా ఆనాయ ప.ారం భ6sDJతంF Rా.రం®ం~Bర{. 'అల &aిలలA' Iత.ంనుం=ి 'Z
ZచకZ
»భా_ా,
»భా_ా _ా5 జగO¤లA Iల)_ా'
ల)_ా రuDార{, య)5 R«టUDార{ Rా=ిFే 5D&న DానులA
[¼మ టo, సుధ dాిs ,½ ప స &aల Dార{ ర అంం~Bర{.
తర{ాత రuDార{ 'సప ' Iత.ంనుం=ి 'అం6
అం6తం / అం6తం'
ం అ  Rాట ~Bల) అదు±తంDా Rా=Bర{.
మ;ఖంDా ఈ Rాటల 'ాYBసు కలమందు Iందు అప4రప వకuFB' వంటU అ క కuFBాాలA
ఉంటo. ాటU స ా6 తగ ట ^Dా Rా=ిFే ~Bల) uన_«ంప4Dా ఉం=ిం. Rాట కరFBళ ధనులF
మ;D&ిం. ఈ Rాట తర{ాత ప._ా దు ాసుల Dార{ య)5Dా &F కి 'ఏ
ఏ ాగ¾ ఇ ఏ FBళ¾'
FBళ¾
అ  య;గళDJతం (Iత.ం అమరీపం) ఆలaిం~Bర{.
D9Bవ &  ాన ిన ాజమ[¼ం. ౖభా వ ·ం& చ=B6 మ)టలA ~Bలవ4 ా ఒకj Rాట ~BలA.
అే ఆంధ.స & ిమ)ల '
దంల) ÀÁిం~ే D9Bవ ,& అమరvBమం
అమరvBమంల)
మంల) de®ల ాజమ[¼ం'. . ఈ
Rాటను మ;రY సంబర Dార{ వIS అ®నసూ
s RాడXతుంట Iన పÂడX చూిన వరదD9Bవ & పరవళ}


గ;ర{sx~BS. అపÂ=ే రuDా &6 ab.cకAలA enjoy ~ేసs ు B

ా లB అ  సంేహం కD&ం! అందుక ఒక

హా kÃన మFెs 6jం~ే Rాట అందుకA B ర{. సుధ Dా &F కి బ;ల¸మ బ;లడX ల 'కA
కA 
& ంి  ా B
B గ;ం=ెల B'
 కA &aిం~Bర{. ఈ RాటకA Orchestra ార{ మంI
B అ Rా=ి అంద & గ;ం=ెల  ానజలA
Drumbeat అంం~Bర{.

తర{ా RాటDా dాీs ½యసంDJతంల భ]Rాళ ాగంల కట బ=ిన 'FÅసంధ
FÅసంధ ళల FÅ R«దు
§
R«దు
R«డXప4ల'
R«డXప4ల (ీFB ామ;లA Iత.ం) Rాటను రuDార{ Rా=ిFే [¼మ, ప Dార{ ాDాల)పన ~ేdార{. ఈ
RాటకA ఆయ;వ4పటె న
Ç ణ;Dా B (Flute) అ¹ కAమ) Dార{ ~Bల) బoDా ాం~Bర{. రuDార{ ఈ
Rాట Rా=ిన బoలA Dా & ఒకమ)ర{ తలAచుకA B ర{.
ఇంతవరకC Rా=ిన Rాటల/ బoలADార{ Rా=ిన. ఇపÂడX ామకృష· Dార{ సులDా &F కి Rా=ిన
భకs కన ప Iత.ంల 'ఆాశం ం~Bల),

లవంా తుం~Bల)' అ  dాZవOPQన య;గళDJFB రu FBFB

Dార{ (ఇం రuDార{), [¼మDార{ Rా=Bర{. రu FBFB Dా & Dంతు ామకృష· Dా & DంతుకA బoDా నaిం.
ఈ RాటకA Orchestra సభ;లందర ~Bల) కృÁి ~ేి చకj background music ఇ~BSర{.
తర{ాత ఈ ారకZమ)6 Banner Song అన 'ఇ
ఇ య 

ల 
 ' (ab.మలఖలA) Rాటను

ప._ా Dార{, సుధ Dార{ కి RాడXతుంట (సమయం 7:15) బయట ఇంా లAతుర{ B లపల
మ)త.ం 

ల ా-.ల) అaింIం. అనంతరం ఇంxక DాయకAడX మనకA ప &చయమయ)ర{. uజÈ

మ] & Dార{ య)5 Dా &FÅ కి Rా=ిన మ)య)మSంద. ల 'ప.
ప.ణయ ాగ ా[\/.. ~ె
వసంత¾[\/' అ  మధురDJతం కరFBళధనులF మ;D&ిం.
బoలADార{ సయంDా ~ెaిన, తనకA ట దటU _ా & ~Bల) abర{ FెISaట న
U Rాట. క

వయసు

ిమ)ల 'ఏ
ఏ uల u 
& న
ి Rా జ
& `త¾'
`త¾ Rాటను రu (గ;=ిRాటU) Dార{ Rా=Bర{. ఈ RాటకA
మ;ఖOPQన Base Guitar ను ాంIన _ాలC & ాసు ావ4Dార ప.FేకంDా ~ెపనవసరంలదు!
ఇపÂడX ab.cకAలకA బoDా హార{ ప4టUం~Bల Agent Gopi ిమ)నుం=ి 'ఓ
ఓ.. హంస బల¸
ామIలAా ఓలÊ'
ఓలÊ అంటË [¼మDార{, మ;రYDార{ మ;ందుx~BSర{. ఇతర DానులA ర
అంం~Bర{. కÊద మ;రYDార{ ిన అడXగ;లకA అనుగ;ణంDా ab.cకAలA కC=B FBళం dార{. ఈ
Rాట ప s & ాDా  రu FBFB Dార{ 'ఇే
ఇే Rాటo ప.~ోటo ఇల)D RాడXకAంటo'
 RాడXకAంటo నంటË వ~BSర{. ప4టUలA
OPట 
U లA
 Iత.ంల ఈ RాటకA ఒక ప.Fేకత ఉం. FెరÊద deభ బoబ; Dార{ RాడXతుంట _ా²³తÍ
s
సతం Dా  కaింI Orchestra అందజ_s ార{! సతంDార{ FెరÊద కaింÎే ిమ)
ఒకjట.

BకA Fెిన ఇ

రuDార{ మÏ కaౖ6 వIS య)5Dా &F కి Fట ామ;డX ిమ)నుం=ి 'ఓ
ఓ బంగర{ రంగ;ల
IలAా పలAక' Rాటను Rా=Bర{. ఈ Rాట ప s & ాDా  ఆయన x§ bప4 మ)టo=Bర{. మ;ందుDా
Orchestra సభ;లంద &/ ప &చయం ~ేి త5ళ}ల¸ౖ B

ల 9:ల ార{ ఇ FెలAగ;RాటలకA మంI

సంDJతం అంసs ున ందుకA ా &నంద &/ అ®నంం~Bర{. ఆ తర{ాత Iమట Zాస ావ4Dార{ సంDJత
అ®మ)నులకA తన మ]pq Ð ౖ B ా ~ేసs ున bవను xయ)డXతÍ, ఈ ారకZమం
uజయవంతం ావ=B6 బoDా '~ెమట¬=ిS' కష ప=Bర చమతj &ం~Bర{.
అనంతరం రuDార{ సప ిమ)నుం=ి 'ఇే
ఇే B దటU abమ
. లఖ' అ  ab.మDJFB ఆలaిం~Bర{.
సప ిమ)కA ాÑ కప Dా & Sangam మ)తృక. ఆ ిమ)ల శంక-జkౖ6ష ల సంDJతదరWకతంల
రÒీ Rా=ిన यह मेरा ूेमपऽ पढकर Rాట, ~Bల) అదు±తOPQన Rాట, ~Bల)మం గ;ర{sం=ి ఉంట^ం.
శంక-జkౖ6ష లF సతంDా &6 ~Bల) b ©నుబంధం ఉంద బoలADార{ తరచుDా బoలADార{ ఉటం6సs ూ
ఉంటoర{. ఆ [\ంీRాటకA ఆ సంDJత దరWకAలకA ఏమ)త.మ] ిR(కAం=B ఈ FెలAగ;Rాటను సతంDార{
కంR(Ñ ~ేdార{.
u ామసమయం ఆసన మం. uజయDార{ మరల) కaౖxIS Iమట Zాస ావ4Dా &
ab.cకAలకA ప &చయం ~ేdార{. ZDార{ తనకA RాతRాటలaౖ గల మమా ా అంద &F పంచుకA B ర{.
అంచ Bలను 5ంI తs ం వరకA ab.cకAలA వ~BSర, ఇ జంDా RాతRాటలకA పటo®ÁbకO¤న
సగరంDా uన uంచుకA B ర{.
u ామ)6 మ;ందుDా బoలADా & Video ను ప.ద &Wం~Bర{. ఈ =ి¦ ChimataMusic.com ల
ఉం. ఇ తపకAం=B uనవలింే/చూడవలింే!. సతంDా &F ప~ేయడం జంDా తన అదృష O¤న
ప._s ాuం~Bర{. u ామ)6 తర{ాత ాసు ావ4Dా & Video ను ప.ద &Wం~Bర{. సతంDా &6 aిలలA లర
ా అయన బoలADా & aద§xడXకADాను తనను Iన xడXకADాను ¯ouం~ేార అ B ర{. మన
dా_ాsÓలల ~ెపబ=ిన గ;ర{¹ష పరంపరంట బహdా ఇే ¾
 .
kండవ¯oగం Rా.రంభం ావ=B6 మ;ందర మ క Iన ఘట ం ఉం=ిం! సభల  ఉన నట^డX, కu
అన Z అ6j ా: ామకృా· ావ4 Dా & కaౖ6 ావలింDా uజయDార{ ఆ©ం~Bర{. ఒక
FేటDJ- పదరపంల సతంDా & ఈ 6ంZ  uధంDా ప.సం¹ం~Bర{:
అరయ సర ంగతÍగ; సతంబ;Dాొ
అ r& అల_«ంప4 నడక సతంబ;Dాొ
అరయ ×మ]త గరØ సతంబ;Dాొ

అ r& భ.మరంబ; ర{-య; సతంబ;Dాొ
kండవ¯oగంల ట దటDా మ;రYDార{, సుధDార{ కి ీFB ామ;లA Iత.ంనుం=ి 'ప6
ప6న
aిIనీ.. పరవశOPQ నవ¾హన ాగం'
ాగం Rా=Bర{. తర{ాత రu [¼మ Dార{ కి ొంగలకA ొంగ నుం=ి
'ఒకట
ఒకట  క
& ను ~ే ాల'
s Rా=Bర{. ఈ RాటకA అవసరOPQన fast
ాల అంటË ab.cకAలను హా k6jసూ
drumbeats అదు±తంDా కA ా.
య)5Dార{ రu FBFBDా &F కి 'FÅవలab
FÅవలab య' అంటË ఆలaిం~Bర{. ఈ Rాట తదుప & రu
గ;=ిRాటU Dార{ ÙసుBసు Rా=ిన 'Dాానల
Dాానల ాన/టUల పడవ ప.య)ణం'
)ణం (సయంవరం Iత.ం)
Rా=Bర{. ఈ Rాటను బoలA Rా=ియ;ంట ఎల)గ;ంట^ంో FెలAసుాలనుకAంట రuDార{ Rా=ిన ఈ Rాట
uంట FెలAసు
s ం!
[¼మDార{ బoల5తు.ల కథ ల 'గ;న
గ;న మ)5=ి xమÊద'
 Dా
xమÊద అంటË అచుS జ`న6Dా  Rా=ినట^
Rా=Bర{. ప, య)5 Dార{ నుకనుం=ి ర అంం~Bర{. అందుకA ఏ మ)త.ం ిR(కAం=B
య)5Dార{ ' ాధకA / ా Rా.ణం'
ణం అంటË తుల)¯oరం ిమ)నుం=ి Rాట Rా=Bర{.
తర{ాత మ;రY Dార{ [¼మDా &F కి 'స
స B జ`p6, గ; B మ)56 aY కA ం& ' Rా=Bర{. ఈ RాటకA
అతంత అవసరOPQన Ûోలq ాB బoల)p మహేవ ప.FేకంDా ాం~Bర{. RాటలA బoగ; B య)?
మ & చపట^
 uaించటంలేం?? అ రuDార{ చమతj &ం~Bర{. అట^aిమట రu FBFB Dార{ సుధDార{
కి

Lమ; ిమ)ల 'కb
కb కళ ల B OP 
& b పలా B'
B అ Rా=Bర{. మ;ఖంDా సుధDార{ ఈ

Rాటను ~Bల) బoDా Rా=Bర{. తర{ా Rాట ా s క
J ీపం Iత.ం ల '/
/ °D&ల తలBI'
తలBI 
య)5Dార{ రuDార{ ఒక & 5ంI ఒకర{ Rా=Bర{. అచSం జ`న6బoలA Dార{ Rా=ినట ఉం. పలxమ
ఆ=ిం, లమ Rా=ిం.. మ & aౖ=ిబÜమ కనబడేం? అ ప.¹ సూ
s uజÈ Dార{ మ;ందుxIS
అందO¤ ఆనందం ిమ)ల 'మధుమ)స
మధుమ)స ళల మర{మల¸ Fటల'
Fటల అ  uరహDJతం ఆలaిం~Bర{.
రuDార{ సుధDా &F Dంతుకaి 'FÅ_ా
FÅ_ా & మ;§ వమం ~ెబ;గ
బ;గ ~ేమం-గ ' అ  Rాట (ఎదు Jత)
ిమ)ల Rా=Bర{.
Iట Iవ &Dా రuDార{ ab.cకAలను ఒక ఊప4 ఊప4తÍ అన దమ;ల సా0 ల ' B సO¤ /వ4న  
' Rాటను Rా=Bర{. RాటకA మ;ందర ab.cకAలల కృష· అ®మ)నుల¸వ kÃ B ఉ B

ా? అ ఒక సా0

కC=B uి ార{!
uజయDార{ కaౖxIS మ;D&ంప4 ప.సంగం ~ేdార{. Iమట Z కC=B అంద & ధనాBలA Fెaి
ఇంxక ఆర{

లలల ..మహేవ Dా & Rాటలaౖ ఇంxక ారకZమ) ర[\_s ామ B ర{.

Iవ &Dా ZలA DటU (బoటo ౖ- a.ి=ెం) సంDJత క~ే & 6 మ;ందుDా జ &D&న సతం Dా & Rాటల R(టßలల
D&న uజతలంద & బహమతులA ప.vBనం ~ేdార{. స v k ా kం ార{ uజతలంద & ఉIత కCపను

అందజdార{. ప._ా మంD&న ఈ ారకZమం ల అలAaరగక ప ~ేిన బoటo క5టß OPంబర కA మ &య;
Iమటమ]pq ారకరs లకA కృతజ తలA Fెయజdార{.

