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ఈ శీరిష్క ఉదేద్శయ్ం కరాణ్టక సాంపర్దాయ సంసక్ృతాంధర్ కృతులలో భాష, రాగ, భావములను పర్సాత్వించి, మీకు
శార్వావ్య్నుభూతి కోసం ఆ కృతిని కూడా జత పరిచి మీ కందించాలని. ఈ కృతులందరికి తెలిసినవే అయినా వాటి
సాహితయ్, రాగ, భావ పర్కటనలు తెలిసేక మళీళ్ వినన్పుప్డు ఆ కృతియొకక్ ఆకృతిలో మీకు మరొక కోణం
కనిపించవచుచ్నేమో అనన్దే మా ఆలోచన, ఈ చినిన్ పర్యతన్ం.
గమనిక: పలల్వి, అనుపలల్వి, చరణములు ఉండి, సంగీత పార్ధానయ్త కలిగి పెకుక్ సంగతులతో రాగసంచార,
భావపర్సాత్రమునకు వీలుగా, సవ్రకలప్నలో పాండితయ్ పర్తిభను పర్దరిశ్ంచు విధముగా ఉనన్టువంటివి కృతులు.
పలల్వి, అనుపలల్వి, పెకుక్ చరణములు కలిగి ఒకే పదధ్తిలో గానము చేయగలిగి, భావ పార్ధానయ్త కలిగినటువంటివి
కీరత్నలు.

గాతర్ం: తనికెళళ్ చందర్ భాను
రచన: తాయ్గరాజు
రాగం: దరాబ్ర

u ªėě tȩ ĈɅȄ Źĩ ĦщȮ

తాళం: ఆది తాళం
పలల్వి:

నారద గురుసావ్మీ ఇకనైన ననాన్దరింపవేమి ఈ కరవేమి

అనుపలల్వి:

సారెకు సంగీత యోగ నైగమ పారంగతుడైన పరమ పావన
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ఇతిహాస పురాణాగమ చరితము లెవరివలల్ గలిగె
పతిని దానమివవ్ బుధిద్ సతయ్భామ కెటుల గలిగె
దుయ్తిజిత శరదాభర్ నిను వినా ముని యతుల కెవరు గలిగె
కిష్తిని తాయ్గరాజ వినుత నమిమ్తి
చింత దీరిచ్ పర్హాల్దుని బోర్చిన

సంగీత నిగమ శాసాత్ర్లకి పర్ధమ గురువైన నారదుని పొగడి, వేడుకునే కృతి ఇది. తాయ్గరాజు గారు నారదసావ్మి నాకీ
కరవేమిటి, ననాన్దరించు అంటారు, అనుపలల్విలో సంగీత, యోగ, నిగమశాసాత్ర్లోల్ నిపుణుడు, పరమ పావనుడు
అయిన నారదుని పొగడుతూ, చరణంలో ఇతిహాస పురాణాలకి, సతయ్భామ కృషుణ్డిని దానమివవ్డానికి కారణభూతుడు,
మునులకు, యతులకు మారగ్ దరశ్కుడు, తేజోమయుడు, శరతాక్ల మేఘాలవలే పర్జవ్రిలుల్వాడు, అయిన ఓ నారదా ఈ
భువిలో నినేన్ నమిమ్న వాడను, పర్హాల్దుని బోర్చిన విధంగా నా చింతలు తీరిచ్ ఇకనైనా ననాన్దరించవేమి అని
వేడుకుంటారు.
కృషణ్ శతకంలో
నీవే తలిల్వి తండిర్వి,
నీవే నాతోడు నీడ నీవె సఖుడవు
నీవే గురుడవు దైవము
నీవే నా పతియు గతియు నిజముగ కృషాణ్!
అనన్టుట్ తాయ్గరాజు శీర్ రాముడిని, మనసా, వాచా నమిమ్న పరమ భకుత్డు. అయితే ఈ కృతిలో దానికి విభినన్ంగా
నారదుని సుత్తి చేసాత్రు. శీర్ రాముని ఇతిహాస పురాణాలని నిగమశాసత్ర రహసాయ్లని తనకి ఉపదేశించమని అడగకుండా,
నారదుని కనికరించమని వేడుకుంటాడు. ఇందులో పర్తేయ్కత ఏమిటంటే, శీర్ రాముడు అవతార పురుషుడు, అందునా ఏ
మహిమలూ లేని మానవావతార పురుషుడు. ఆంజనేయుడు సీతమమ్వారిని కలిసినపుప్డు రాముడిని ఇలా వరిణ్సాత్రు.
రకిష్తా జీవలోకసయ్ సవ్జనసయ్చ రకిష్తా
రకిష్తా నవ్ సవ్ వృతత్సయ్ ధరమ్సయ్చ పరంతపః
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అతి వీర పరాకర్ముడు అయిన శీర్ రాముడు తన వారిని, సకల జనులని, రాజయ్ బాధయ్తలని ఎలల్ వేళలా రకిష్ంచువాడు,
ధరమ్ రక్షకుడు, సతయ్ వాకప్రిపాలనా దకుష్డు అయినా, తకిక్న విషయాలలో తరాక్నికి వెళళ్డు. పైపెచుచ్ తాయ్గరాజు
గురువులైన శీర్రామకృషాణ్నందులవారు నారదుని వేడుకొమమ్ని సలహా ఇసాత్రు. పురందరదాసు గారు ఒక కీరత్నలో
గురూపదేశం లేకుండా జాఞ్నము, సాన్నము, పానము, జపము, తపము, మంతర్ము, తంతర్ము ఏవీ లేవంటారు. ఆ
పర్కారంగా ఏ పనికైనా ఒక గురువు కావాలి. ఇకక్డ తాయ్గరాజుకి కావాలిస్ంది శాసత్ర పారంగతుడైన గురువు.
అసలు గురు శిషయ్ సంబంధం చాలా విచితర్ం. గురువెపుప్డూ మంచి శిషుయ్డు కావాలని కోరుకుంటాడు. శిషుయ్డెపుప్డూ
మంచి గురువుకోసం వెదకుతాడు. అయితే ఇకక్డ నారదుడు ఏ విధంగా గురువుగా అరుహ్డు? నారదుడు భర్హమ్ మానస
పుతుర్డు. విధికి, విదాయ్వతికి పుతుర్డంటే మరి విదయ్లకి కొదవేముంది. దేవిభాగవతంలో శివుడుతపప్ నారదునితో సరి
తూగగల సపత్సవ్ర సారవేతత్ ములోల్కాలోల్ మరొకక్రు కానరారని అంటారు. తిర్కాలజాఞ్నుడు, తిర్లోక సంచారి. పైగా
సంగీత, ఆగమశాసత్ర, వేద వేదాంతాలని భూలోకంలో పర్చారం చెయయ్మని ఊరధ్వ్లోకంనుంచి పంపించిన మహరిష్. ఎంత
కలహపిర్యుడైనా

శీర్హరే తన దైవంగా భావిసూత్,

నిరంతరం నారాయణ నామ జపసంపనున్డు, సకల

విదాయ్పారంగతుడు, సాకాష్త బర్హమ్ సరసవ్తుల పుతుర్డు అయిన నారదుని కనాన్ మేలైన గురువెవవ్రు? ఆయన ఉపదేశం
పొందని వారెవవ్రు? ధుర్వుడు, మారక్ండేయుడు, పర్హాల్దుడు, వాయ్సుడు, ఒకరేమిటి, ఎదురుపడడ్వాళల్కి ఉపదేశం
చెయయ్డం ఆయనకు పుటుట్కతో అబిబ్న విదయ్. అందువలల్నే తాయ్గరాజువారు నారదుడిని తలచుకుని అంతకు మునుపు
ఉధద్రించిన సతయ్భామని, పర్హాల్దుడిని ఉదహరిసూత్, తనకి ఉపదేశ బిక్షపెటట్మని వేడుకుంటారు. ఇకక్డ వీరిని
ఉదహరించడంలో ఉనన్ విశిషట్త ఏమిటో చూదాద్ం!.
సతయ్భామ అందగతెత్ ననన్అహంకారంతో, ఎనలేని వజర్వైడూరాయ్లతో ఏడువారాల నగలు, ఆసిత్, అంతసుథ్తో అణుకువ
తగిగ్ శీర్కృషుణ్డు తన సొతుత్ అని పర్వరిత్సుత్నన్ సమయంలో నారదుడు పర్వేశిసాత్డు. సావ్గతోపచారాలు జరిపేక
తాను అపురూపసౌందరయ్వతినని, శీర్కృషుణ్డు తనయందనురాగరకుత్డని అతి గరవ్ంగా చెపుప్కుంటుంది. శీర్కృషుణ్డు
నారదుడివైపు చూసాత్డు. నారాయణుడి ఆంతరయ్ం నారదుడికెరుకే. సతయ్భామ అహంకారం తగిగ్ంచాలనన్ పర్యతన్ంలో
వాదోపవాదాలు మొదలుపెటిట్ కృషుణ్డు రుకిమ్ణి హృదయేశవ్రుడని, అది మారాలంటే కృషుణ్డిని దానంచేసి ఆ తరావ్త
అతని ఎతుత్ ధనంతో మళీళ్ కొనుకుక్ంటే ఆవిడకి సొంతం అవుతాడని బోధిసాత్డు. సతయ్భామ అదెంత పని, తనకునన్
ధనంతో కొనుకోక్గలననన్ ధీమాతో, ఆ వర్తానిన్ సంకలిప్ంచి ఆ పర్కారంగా కృషుణ్డిని దానం చేసుత్ంది. ఆ తరావ్త
తులాభారంలో తన నగలనిన్టిని వేసినా కృషుణ్డికి సరి తూగవు. నీ నిలువెతుత్ నగలు ఇంతేనా అని నారదుడు హేళన
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చేసాత్డు. దాంతో సహ పతున్ల నగలు తెచిచ్ వెయయ్మని కోరుతుంది. అవి కూడా చాలవు. నారదుడు శీర్కృషుణ్డిని తీసుకుని
బయలుదేరుతాడు. సతయ్భామకు ఏం చేయాలో తోచక తన అహంకారానిన్ అణుచుకుని రుకిమ్ణిని శరణు వేడుతుంది .
అపుప్డు రుకిమ్ణి వచిచ్ తులలో ఉనన్ కృషణ్డికి భకిత్తో నమసక్రించి, తులలో రెండోవైపు తులసిదళం వేసుత్ంది. దాంతో
తుల సమంగా తూగుతుంది.

అది చూసి తన తపుప్ తెలుసుకుని అహంకారానిన్ విడిచి కృషుణ్డిని భకిత్తో

సేవించుకుంటుంది సతయ్భామ.
ఇక పర్హాల్ద చరితర్ చూసేత్ , అతనికి ఊహ తెలియడానికి ముందరే శీర్హరి భకిత్ తతావ్నిన్ ఉపదేశిసాత్డు నారదుడు. కారణం
ఏదైనా అతని పర్మేయం లేకుండానే అతనిలో భకిత్ బీజం గాఢంగా నాటుకుని, అది పెరిగి మహావృక్షమై అతనిన్పరమ
భాగవతోతత్ముడిని చేయగల శకిత్నిసుత్ంది.
పై కథలు చూసేత్, ఒక కథలో జాఞ్నం తెలియని దశలో ఒక పసివానికి హరి భకిత్ని రుచి చూపడం, ఇంకొక కథలో లోక
మెరిగిన ఒక వయ్కిత్కి అహంకారానిన్ తగిగ్ంచే మారగ్ం చెపప్డం జరుగుతుంది. తాయ్గరాజువారు సహజంగా సదుగ్ణవంతులు.
అయినా తనలో ఏ కోశానైనా అహంకారం ఉంటె దానిన్ అణచి, అజాఞ్నంలో ఉనన్ తనకి విజాఞ్నానిన్ పర్సాదించమని, ఈ
కథలు వివరిసూత్ వారి శిషయ్రికం పర్సాదించమని నారదుడిని గురువుగా వేడుకోవడంలో వారి వినయశీలతవ్ం
సుసప్షట్మౌతుంది. ఇలా వేడుకునన్ తాయ్గరాజు వారికి నారదులవారు సాకాష్తక్రించి సంగీత భాండాగారమైన సవ్రారణ్వం
అందించి అంతరాధ్నమైయాయ్రని పర్తీతి. ఆ విధంగా వారు నారదులవారిని సంగీత దరాబ్ర లో కొలువుంచి వారిపై భకిత్
పర్పతుత్లతో రచించిన కృతిని ఈ నెల గురు పౌరణ్మి నాడు ఆలపించిన, ఆలకించిన వారందరికీ సతఫ్లితాలు,
సదుగ్రూపదేశ పార్పిత్ కలుగుతుందని మనసారా నముమ్తూ.
సంగీతం ఇదం పుణయ్ం సంగీతం ఇదం సౌఖయ్ం
సంగీతం ఆరోగయ్పర్దం సంగీతం శాంతియుతం
తనికెళళ్ చందర్ భాను కరాణ్టక సంగీతంలో పార్వీణయ్త పొందిన ఏ. ఐ. ఆర కళాకారిణి. దురాగ్బాయి
దెషుమ్ఖ సంగీత కళాశాలలో సంగీతాచారుయ్లుగా పని చేసుత్నాన్రు. దేశ విదేశాలోల్ను, టీటీడీ, ఎస వి బి సి
ఛానెల లోను విరివిగా కచేరిలు చేసుత్ంటారు. పర్సుత్తం బెంగళూరు నివాససుత్లు.
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