
 
శ్రీ ప.పుల్లయ్య గహమితో లృరహసనంతరం నా ముదటి చితరం  శ్రీ వ ేంకటేశ్వర మహాత్మ్యేం (1939).  దీతుకూ రహమ ే
డ ైమెక్షన్. ఈ చితరం తుమహాణంలో ఉండగహనే మాకు కతేరు పుటిటంది. అందకనే పద్్ అతు ేరు ెటటట కునానం. 
తరురహత ఇదే చితరా తున  మారహరు 1960 లో మలూళ తుమిాంచారు. ఇందలో  ఘేంటసల్గరు నటిషఽూ  
‘ఱేశఱ ైలరహసహ ..’  అనే తృహట చాలా చకకగహ తృహడారు. అలా ఆ మహాగహయకుడె నటించిన ఏకెైక చితరం మా 
‘పద్్శ్ర’ీ షంషథది కహఴడం నాకు చాలా ఆనందం కలిగించే అంవం. 

-2000 షం|| రఘుపతి ర ంకయయ అరహర్్డ గరఴీత  నటగహయతు  ప.శేంత్మకుమారి   
( ఆధారం: శ్రర కంెలల  రలృచందరన్ - ‘జ్ఞా పకహలు’, కూరభేటివ్ లింక్స్, ఴ ైదమహబాద్, 2005)  
(ఆ రకంగహ చఽళనా ఫారత పరభుతఴం పరకటించకముందే  ఘంటసహల రహరు ‘పదాశ్రర’ అభతోృ భనటటట కదా - 
తారేగో) 

(కోపం ఇషమంత మహతు తులుర తేూ  ఱహంతమూమిూ ఈ కుమామి, పులలయయ తీ గురుతే కదా మమి –తారేగో) 

=================================================================== 

ఘంటసహలగహరు ‘అభిమానం (1960)’,’ఱహంతితురహషం (1960)’ ముదల ైన చితరా లోల  మంచి తృహటలిచాారు.  
ఆయనకు నేనంటట చాలా గౌరఴం. మికహమి్ంగ్ లకు ర యతూ  ‘మహ చ ల ల మాా మహ కమోా’ అతు మెళెక్సట ఇచేారహరు.  
---(ఆ మోజులోల ) మెండె బ ైకులుండేలృ. ఒకటి తృహట తృహడేరహళళ దగగర, మెండో ది ఆమెకసహట ా  దగగర. ఒకే బ ైకులో 
గహయతూ గహయకులు తృహడాలి. ఘంటసహలగహమి పకకన నేన తృహడేటపుడె నాకొక షఽట లు రేళేరహరు. నేన 
ముందకు ఴంగి తృహడాలి్ ఴచేాది, ఇపటి మాదిమి అపుడెండు ఴుంటట ఇంకెతున తృహటలు తృహడేదాననన. 
---ఆంధ్ర పరదేశ్ లో ఘంటసహలగహమి ేరుతో ఇచేా అరహరు్ లు లృలృధ్ షంషథల నండు చాలా సహరుల  
అందకునానన. ఆ మసతూయుతుకూ షంబంధించి ఴ ైదమహబాదలో బాలుగహరు అమెంజ్ చేళన ఇరర ైనాలుగు 
గంటల ఆమహధ్ననత్ఴంలో తృహలగగ నానన. ఆ లృఫాఴమిలో ‘మహజ్ఱేఖమహ ..’ తృహడు ఆ చమితారుధ డుకూ  కాతజా్తాంజ్లి 
షమమించకునానన. 

--------------గహయతు, కల ైమా మణి  జికూక 

 (ఆధారం: రచన మాష పతిరక...పునరుాదిరతం: జ్ఞా పకహలు- రలృచందరన్) 

(ఆబ  నట గహయతు కహద. అభనా ఎందఱో  నటీమణులకూ గహతర దాత అభ రహమి నటనకూ ఴన నత చాారు. 
షరషఴతి చేజికూక, ఆబ  తృహరఴవయంలో ఉండగహ భులృకూ జ్ఞమిన లౄణ.. జికూక – తాతిమహజు రేణుగోతృహల్ ) 

===================================================================  

మన మధ్య ల్ేని ఘేంటసల్ మాసా రు  గురిేంచి మన మధ్య ల్ేని ఆత్మ్య్ుల్ అభిప్ాయ్ాల్ు  

 



ఒక పకక తమిళ ళతుమాలకు తృహటలు తృహడెతనే ళ.ఆర్డ.షబుుమహమన్ గహమి దగగర మెండేళలతృహటట ఱహళూయీ 
షంగీతం నేరుాకునానన. ఆయన షంగీత దరవకతఴంలో ఴచిాన ‘భకూ తేలళదాష, 1946’ ముందగహ కోరస్ 
తృహడాన.షబుుమహమన్ గహమి దగగమే ఘంటసహలగహరు షహాయకుడుగహ ఉండేరహరు. 
ఆ పమిచయంతోనే ఘంటసహలగహరు షంగీతదరవకులు కహగహనే ‘మనదేవం, 1949’లో తొలిసహమిగహ తృహడే అఴకహవం 
కలించారు. అపటికూ నాకు త లుగు మహద. మలయాళంలోనే తృహట మహషకుతు తృహడాన (బాల తిరపుర 
షందమీ...అనన తృహట). తమహఴత ఱోభనాచల రహమి ‘కీలుగుఱఱం (1949)’ చితరంలో ‘దికుకత లియదేమిళేతే’ 
తృహడాన.  
తృహతాళఫ ైరలృ (1951) నంచి ఇంక తృహడుతే బేబే తృహడాలి, మా ఇదదమి చేతే తృహడుంచాలి అతు 
ేరక్షకులు,తుమహాతలు అనకునేంత సహథ భకొచేాఱహం. ఆ చితరం తోనే నేన లృజ్యా షంషథలో అడెగుెటాట న. 
నేన ళతుమా రంగంలో ఇలా తులదొకుకకోగలిగహనంటట అదంతా ఘంటసహలగహమి పుణయబే. ఆయనే లేకతోృ తే 
నాకూంత ేరు పరఖాయతేలు ఴచేాలృ కహఴు. ఇపటికీ ఆయన తృహటలే ననన కచేమీలకహహాఴతుషూ నానభ. 

- నేపధ్య గహయతు, ఱహళూయీ షంగీత లృదలమణి, కల ైమా మణి  .లీల  
(ఆధారం: శ్రర రలృ చందరన్ ‘జ్ఞా పకహలు’) 
(  బరసా నాలకైె షరషఴతీ దేలృ తుఴళంచటటల? ఇది ఎఴమి లీల? 

-తా.రే.గో )                                                   

============================================================== 

అది 1943 ఴ షంఴత్రం. మా "షఴరగళమ" చితర తుమహాణాతుకూ భేమహటటల  చ షఽూ  ఉనన మోజులు. మోజూ ఉదయం 
ఏడె గంటలకు నేన ఆపషకు ర లుళ చితరా తుకూ ళరీన్ ేల  రహర షకుంటృ ఉండేరహణిి. ఒకనాడె ఉదయం 
ఎతుమిది గంటల తృహర ంతాన, తియయతు గహతరంతో కమహనటక మహగహలాపన, ఆ తరురహత త లుగు ఫాశకు ఴన న త చేా 
ఒక ఫాఴయుకూబ ైన తాయగయయ కాతి లృనానన. గహతరం నాగయయది కహద. నా రహర తపతు ఆగితోృ భంది. నా గది 

పకకనే మా షంగీత ఱహఖ గది ఉండేది. నేన లేచి తిననగహ అటటర ైపు ర యళళన. త లలతు ఖదదరు లాలీాతో, కొంత 
బొ దద గహ, మందహాషములికే ెదఴులతో ఒక యుఴకుడె హామోాతుయం రహభంచకుంటృ తృహడెతేనానడె. 
ఆ యుఴకుతుకూ దగగరగహ పూజ్యశ్రర షముదరా ల మహఘరహచామి గహరు తాంబూలం ళేలృషఽూ  ననన చఽడగహనే "మహ 
ఫాభళ" అతు లిచారు. "ఎఴమీ కురరరహడె" అతు అడుగహన. ‚మనరహడే మా ఴూమి అబాుభ. లృజ్యనగరం 
నాయుడె గహమి ఴదద షంగీతం అభయళంచాడె. ేరు ఘంటసహల రేంకటటవఴరమహఴు’’, అంటృ ఆయనతు నాకు 
పమిచయం చేఱహరు. నేన రహమి ఴదద కరుాతు ‚చాల కమాగహ తృహడెతేనానడె, మన నాగయయకు పమిచయం 
చేఱహరహ‛ అతు అడుగహన. ‚అందకోషబే ఎతుమిది గంటలకు ఴచాాన, బాఴ కడా భపుడే ఴసహూ డె‛ 



అనానరు. (శ్రర నాగయయన ఆచామిగహరు బాఴ అతు లిచేరహరు) శ్రర ఘంటసహలగహమితో తొలి పమిచయం నాకు 
ఆనాడె జ్మిగింది.  

ఆయన చేభెతిూ  నమషకమించిన దావయం నాలో భంకహ మాళతోృ లేద. ఆ తరురహత తరచగహ మా ఆపషకు 
ఴషఽూ  తోృ త ఉండేరహరు ఆయన. అఴకహవం ఉననపుడలాల  ఘంటసహల తృహడగ నేన మా నాగయయగహరు 
ఆనందంగహ లృంటృ ఴుండేరహరం. "షఴరగళమ" మూయజిక్స మిహార్ల్  జ్మిగటేపుడె చఽషఽూ  నాగయయగహరు 
చేషూ నన షంగీత దరవకతఴం గమతుషఽూ  ఉండేరహరు. "షఴరగళమ" చితరంలగ ఘంటసహల రహమితో శ్రరమతి 
ఫానమతిగహమితో ఒక డఽయయట్  తృహడుంచాము.  

...........ఎందమో గేయ రచభతలు, ళతూ కయళకహరులు, ళతూ ేరక్షకులు, చితర తుమహాతలు (ఆయనకూ) 
ఋణపడుఴునానరు. కొందరు అనఴచా --రహమి తృహటలకు డబుులిచాాబే, ఋణం తీమిందతు-- క్షమించండు: 
లలితకయళ షంపననలు మానఴ సాదయాతుకూచేా ఆనందాతున తచగల ధ్నం ఏ లగకంలో లేద. ఇలాంటి 
ఴరపరసహదలుకు మనం భఴఴగలిగినది మన కాతజ్ఞా భిఴందనాలు. అంతకు మించి మనం ఏమి 
భఴఴలేము. ఇలాంటి కయళకహరులు లోకంలో లేకతోృ తే లోకం ర న నలలేతు మహతిరగహ మామితోృ తేంది. 

...........ఇంతటి పరతిఫాఴంతేడె, యఱోఴంతేడె ఎపుడఽ పళతృహపలాగు మందహాషంతో మూమీూభలృంచిన 
లృనయలృధేయలతో, "అయాయ," "బాబూ," "మాషటరుగహరు" అంటృ చలల గహ అందమితూ పలకమించి 
పమహమమివంచేరహరు. ఆ ళేనసమూమిూ పలుకులు ఎపటికీ మన చ లృలో లృతుషఽూ నే ఴుంటాభ.  

-పదాభూశణ్ డాకటర్డ బి.ఎన్.రెడ్డి  (దరవక తుమహాత) (Source: www.ghantasala.info) 

(అతనొక జ్ఞా న రహఴితు .....ఆగతుఴఴడె బిరబిర చరచర సహగితోృ భే లోలోపలి ఊసతు! 

-డా. తా.రే.గో ) 

===================================================================================== 
నాననగరి సద్వవమరశ, ప్రా త్ాాహేం: 
ఒక మోజు ఉదయం నేన గహతరసహధ్న చేషకుంటటనానన. ఆ షమయంలో నాననగహమితు చఽడడాతుకూ ఒక 
అభిమాతు ఴచాాడె. నాననగహరు ఇంటలల  లేరు. ఆ లృశయం ఆయతుకూ త లిళనా, ర ంటనే తిమిగి ర లుళతోృ కుండా 
తిననగహ నా ఴదదకొచాాడె. నేన సహధాన చేషూ ననంతళేపూ నా దగగమే కచతు- నా సహధ్న పూరూభన తమహఴత 
నాననగహరు గహనం చేళన తృహటలు నా గళం దాఴమహ లృనాలనే కుతసలాతున ర లిబుచాాడె. 

http://www.ghantasala.info/


తుజ్ఞతుకూ అపటలల  నాననగహరు గహనం చేళన తృహటలు తృహడే సహసషం నాలో లేద. ైెగహ అంత అనభఴమూ 
లేద. ఆ కహరణంగహ ముదటలల  కొంచ ం భయపడా్ న. అభతే అనకోకుండా నాకో ఱరో త లభించాడనే ఆనందం 
నా గహతరా తున తులుఴతూయలేద.  నాకు త లియకుండానే నా గహతరం ఆలాపన తృహర రంభించింది. 
ఒకటి,మెండె,మూడె..ఇలా ఴరషగహ ఒకదాతుర ంట మమొకటి తృహటలు తృహడేషూ నానన. ఆ లృధ్ంగహ, ఆ మోజు ..ఆ 
ఱరో త ముంద కళైళమూషకుతు, లోకం మరచి తృహడేషూ నానన.  నాతోతృహటృ ఆ అభిమాతు కడా గొంతే 
కలితృహడె. మా ఇదదమి తృహటకూ ఇంటి ైెకపు లేచితోృ తోంది. 
కళైళ మూషకుతు గహనం చేషూ నాననేమో – నా చటృట  ఉనన పమిషమహలు నాకు కతుంచడం లేద. 
మూషకునన నా కనమెపలకఴతల  ఏం జ్రుగుతేందో నాకు త లియడం లేద. కొంతళేపటికూ అకసహాతేూ గహ 
నా గొంతేతో తృహటృ ఴంతతృహడే గొంతే ఆగితోృ భంది. అభనా నేన కళైళ త రఴలేద. తృహట ఆపలేద. తృహట 
పూమిూ చేళన తమహఴత గహతు నాకు అషలు లృశయం త లీలేద. 
అపటికే నాననగహరు అకకడుకూ ఴచిా చాలాళేైెందిట. నాననగహమి మహకన చఽళ అభిమాతు తృహడడం ఆేళ, ఆ 
లృశయం నాకు చ తృహలతు  పరయతినంచబో తే నాననగహమే ననన ‘డుషటర్డు’ చ య్యయదదతు స ంజా్ చేఱహరట. ఆ 
అభిమాతు చ బితే నాకు త లిళంది. 
అభతే, నేన తృహట పూమిూచేళ – కళైళ త మిచే షమికూ ఎదరుగహ నాననగహరు కతుంచడంతో నాకు ైెతృహర ణాలు 
ైెనే తోృ యాభ. అపుడె ఆ అభిమాతు మా నాననగహమితో ఇలా అనానడె- ‘మీరు గహనంచేళన తృహటలిన 
కహలక్షేపం కోషం మా అజ్ఞా నంతో ఖఽతూ చేఱహం. క్షమించండు.’ 
నాననగహరు అపుడె చిననగహ నలృఴ ‘తృహట అనేది ఎఴరు తృహడునా బాగహనే ఉంటటంది బాబూ! అది క్షమాపణ 
చ పుకునేంత నేరం కహద’ అతు మమాలిన తోృర తా్ఴించి, లోపలికూ ర ళొూ  నాతో అనానరు- 

‚తృహట తృహడేటపుడె గొంతే నొకుకకుంటృ, కళైళమూషకుతు తృహడకడద. ముఖయంగహ కళైళమూషకుతు 
తృహడడంఴలల  మన ఎదరుగహ ఴుండే ఱరో తల ముహాలోల  ఴయకూమభేయ ఫాఴం మనకు త లీద. అంచేత మనం 
తృహటలు తృహడేటపుడె మన మటటకు మనం తృహడెకుంటృ తోృ కడద. అఴతల  ఱరో తల ఫారహలన కడా 
గమతుషఽూ  ఴుండాలి.‛ 
షదిఴమరవతో కడెకునన తోృర తా్సం ఴుంటట ఎటటఴంటి కయళకహరుల ైనా గొప కయళకహరులుగహ మహణించగలరతు 
చ పడాతుకొక ఉదాసరణగహ నేన ఫాలృషూ నానన. 
నాననగరి సహనేం: 
(ఒకమోజు) ఉదయం తొమిాది గంటలకు తృహర రంభబ ైన తృహట మికహమి్ంగ్ మధాయసనం మూడె గంటలభనా పూమిూ 
కహలేద (టి.లృ. మహజు గహరు షంగీతం). నాననగహరు ఎతున టటకులు తృహడునా పరముఖ నటటడుకూ మాతరం షంతాూ  
కలగడంలేద. అటటఴంటి కూలశట పమిళథతేలోల  –అపటికే పదిఴేన పదహారు టటకులు తృహడు ఓక పూమిూగహ 



అడెగంటితోృ తేనన షమయంలో యుఴ షహాయ దరవకుడె నాననగహమి ఴదదకొచిా –‚చఽడండు మాసహట రు 
గహరౄ! మీ తృహటలో అకకడకకడ వాతి తపుతోంది. ఫాఴం చాలడం లేద. కొంచ ం చఽషకోండు‛ అనానడె. 
దాతుకూ నాననగహరు ఏ మాతరం లృషగు చ ందక ‚దాతుదేముంది బాబూ! ఈసహమి టటకులో పరయతినసహూ న. మీరు 
లోపలికూ  ర లుళ లృనండు‛ అనానరు. 
ఆ అళళెటంట్ లోతుకెలులన తమహఴత – అపటి ఴరక పరకకనే ఴుండు అతూన గమతుషూ నన మూయజిక్స అళళెటంట్, 
అళళెటంట్ డ ైమెకటర్డ పరఴరూనపటల  ఆరేవం చ ంది- ఆగరసంతో ఇలా అనానడె-‚అదేమిటి మాసహట రౄ! అతతుకేం 
త లుషతూ షంగీతం గుమించి, ఫాఴం గుమించి తృహఠహలు చ బుతేనానడె?’ 
దాతుకూ నాననగహరు ఏ మాతరం చలించక సహఴధానంగహ -‚ నేన కడా ఘంటసహల చేత కశటపడు 
తృహడుంచకునేరహణిన అనన షంతాూ  తృ ందాలతు ఆయన తపన. దాతున కహదతు ఆరేవపడు ఆయన దాలటలో 
నేన ందకు చ డ్రహణిన కహరహలి?‛ అతు నరహఴరు. 
ఆ షమయంలో నాననగహమితోతృహటృ మికహమి్ంగ్ కూ ర లుల ఇదంతా గమతుషఽూ నే ఴునానన. నాలోనఽ  ఆరేవం 
చ లమేగింది. కహతు నాననగహమి ధోరణి, షసనం నాలోతు ఆరేఱహతున చపున చలాల మిాంది. 
నాననగరి ప్రా త్ాాహేం: 
నా పదహారఴభేట తొలిసహమిగహ నేన షంగీత దరవకతఴం ఴఴించిన చితరం ‘ఎరరకోట లౄరుడె’. ఈ చితరం తృహటల 
మికహమి్ంగ్ లో  నాననగహరు షశ్రలగహమితో థిభేటర్డ లోకూ ఴషఽూ  ‘ఏం మూయజిక్స డ ైమెకటర్డ గహరౄ ..మాకు తృహట 
చ తృహూ మహ?’ అతు అడుగహరు. తాము గహనం చ యాయలి్న తృహటలన నా దాఴమహ నేరుాకుతు గహనం చేళ ననన 
షంతాూ  పమిచారు.  
ఆయనలోతు తుమహడంబరత, స శ్రలయత, షసనం, లృనమరత, ఇతరులన షంతాూ  పరచడంలో 
ఆయన తృ ందే ఆనందం, కొతూరహమితు ఆయన తృోర తా్ఴించే లృధానం, ఴాతిూపటల  ఆయన 
చఽంచే ఏకహగరత, వరదాధ షకుూ లే ఆయతున ఒక ‘ఴయకూూ ’గహనేగహక ఒక ‘ఴయఴషథ ’గహ రౄతృ ందించాయతు 
నా లృఱహఴషం. ఴరూమానం లోతు ఴరధమాన షంగీత కయళకహరులకూ ఆయన ఆదరవపురుశేడె 
అనడంలో భషమంత ైనా అతివయోకూూ లేద. 

-ఘంటసహల లృజ్యకుమార్డ (లృజ్యచితర, పబరఴమి 1993) 

(1951 లో ఘంటసహల,సహలృతరమాల ెదద కుమారుడె లృజ్యకుమార్డ గహరు పుటాట రు. ఆషతిరకూ ఴచిాన 
నాగిమెడు్గహరు, చకరతృహణిగహరు ‚అబాుభకూ ఏం ేరు ెడతారౄ?’’ అతు అడుగితే ఇంకహ ఏమీ అనకోలేదతు లౄరు 



చ తృహరట. ‚లృజ్యా షంషథ ేరు ఴచేాటటటట గహ ెటటట కోమహదా?‛ అతు రహరనానరట. అలా ‘లృజ్యకుమార్డ’ ేరు 
ఴచిా చేమింది. 
లృజ్యకుమార్డ ‘ఴసహూ డే మా బాఴ’ అనే చితరంలో దేఴులపలిల రహమి ‘రహగు ఓ కొండరహగు..కహషూ  ఆగు’ అనే 
గీతాతున చకకగహ షఴరపమిచారు.  
లృజ్యకుమార్డ గహరు చినన ఴయషలోనే – 1999లో- షఴరగషూ లు కహఴడం లృచారకరం. 
-తా.రే.గో) 
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