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ఈ శీరిష్క ఉదేద్శయ్ం కరాణ్టక సాంపర్దాయ సంసక్ృతాంధర్ కృతులలో భాష, భావన, రాగ పర్కటన తెలిపి

మీకు శార్వావ్య్నుభూతి కోసం ఆ కృతిని కూడా జత పరిచి మీ కందించాలని. ఈ కృతులందరికి తెలిసినవే,
అయినా వాటి సాహితయ్, భావ మరియు రాగ పర్కటనలు తెలిసేక మళీళ్ వినన్పుప్డు ఆ కృతియొకక్ ఆకృతిలో మీకు
మరొక కోణం కనిపించవచుచ్నేమో అనన్దే మా ఆలోచన, ఈ చినిన్ పర్యతన్ం.

ముఖయ్ గమనిక: పలల్వి, అనుపలల్వి, చరణములు ఉండి, సంగీత పార్ధానయ్త కలిగి పెకుక్ సంగతులతో

రాగసంచార,

భావపర్సాత్రమునకు

ఉనన్టువంటివి కృతులు.

వీలుగా,

సవ్రకలప్నలో

పాండితయ్

పర్తిభను

పర్దరిశ్ంచు విధముగా

పలల్వి, అనుపలల్వి (కొండొకచో లేకునన్ను), పెకుక్ చరణములు కలిగి ఒకే పదధ్తిలో గానము చేయగలిగి,

భావ పార్ధానయ్త కలిగినటువంటివి కీరత్నలు.
గాతర్ం: తనికెళళ్ చందర్ భాను

u ªėě tȩ ĈɅȄ Źĩ ĦщȮ

రచన: తాయ్గరాజు
రాగం: సౌరాషట్ర

తాళం: ఆది తాళం
పలల్వి:

శీర్ గణపతిని సేవింపరారే శీర్త మానవులారా

అనుపలల్వి:

వాగాధిపాది సుపూజల చేకొని

చరణం:

పనస నారికేళాది జంబూ ఫలములారగించి

బాగా నటింపుచు వెడలిన
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ఘలుల్ ఘలల్న నుంచి

అనయము హరి చరణ యుగములను

హృదయాంబుజమున నుంచి

వినయమునను తాయ్గరాజ వినుతుడు

వివిధగతుల ధితత్ళాంగుమని వెడలిన

శీర్

ఇది వినగానే మనకళళ్కి ఊరధ్వ్పాదంతో, కరిహసత్ ముదర్తో నాటయ్ం చేసుత్నన్గణపతి, పకక్నే సేవలకై

పెటిట్నటువంటి దీప ధూప నైవేదాయ్లు అమరిచ్నటుట్గా ఒక చకక్ని చితర్ం గోచరించి చేతులెతిత్ నమసాక్రం చెయాయ్లనే

అనుభూతి కలుగుతుంది. దానికి కారణం, వారు వాడిన సరళమైన పదాలు, అతి మృదువైన భావం. ఇది దార్క్షపాక

లక్షణములతో ఉనన్ కృతి. ఇందులో గణపతి, బర్హమ్ మొదలు ఇతర దేవతల పూజలు అందుకుని ఆనందంతో నరిత్సూత్

వెళుతునాన్డని అంటారు. దాంతో మనం కూడా వెంటనే పూజ చేయాలనన్ ఒక ఆతురతని కలిగిసుత్ంది. తరువాత

చరణంలో వివరంగా పనస, కొబబ్రి, నేరేడు ఫలాల నైవేదయ్ం గైకొని, గణపతి ఊరథ్వ్లోకాలనుంచి మన మధయ్కి అంటే ఈ

మహిపైకి నాటయ్ం చేసుకుంటూ తిరుగుతునన్టుట్ వరిణ్సాత్రు. ఇది వింటూండగానే మనం అపర్యతన్ంగా నరత్న గణపతి
కోసం చుటూట్తా కలయజూడటం మొదలు పెడతాం. గణపతి ఈశవ్ర పుతుర్డైనా తన హృదయంలో శీర్ హరి పాద

పదామ్లను సిథ్రపరుచుకునాన్డుట. తలిల్ తండిర్ గురువు దైవం వరుసలో ఈశవ్రుడిని తండిర్గా ఎలాగూ గౌరవిసాత్డు కనక
హరిని దైవంగా తలుచుకుంటునాన్డనన్ భావం వయ్కత్మవుతోంది. విగర్హాలు, పటాలు అవసరం లేదనన్టుట్ ఒక చకక్ని

రూపానిన్ మన మనో ఫలకం పై చితీర్కరిసాత్రు. ఈ కృతిని ఆలపించినా , ఆలకించించినా అది నిరుగ్ణోపాసనకి మొదటి
మెటుట్. అంటే ఒక విగర్హం కానీ, బొమమ్ కానీ అవసరం

లేకుండా శోర్తల మనసులో ఒక రూపానిన్ సాథ్పించి

అనాలోచితంగానే భగవదభ్కిత్ భావానిన్ కలిగించే కృతి అనన్మాట. తాయ్గరాజువారు పర్సిదిధ్ చెందిన వాగేగ్యకారులని

తెలిసినా ఈ కృతిని వినాన్క అయన గొపప్ తాతివ్క చితర్కారుడా అనన్ సంశయం వసుత్ంది.

ఈ కృతికి ఇంకొక విశిషట్త ఏమిటంటే ఇది తాయ్గరాజువారి సంగీతరూపకం పర్హాల్ద భకిత్ విజయంలో నాంది

కీరత్న. తాయ్గరాజువారు మూడు సంగీత రూపకాలు రాసేరు. సీతారామ విజయం, పర్హాల్ద భకిత్ విజయం, నౌకా చరితం.

పర్సుత్తం సీతారామ విజయంలో కృతులు మనకి అందుబాటులో లేవు కానీ మిగతా రెండిటికీ పూరిత్గా వాడుకలో

ఉనాన్యి.

ఇహ పోతే ఈ కృతి సంగీత రూపకంలోది కనక వాటి వివరాలు కొదిద్గా పరిశీలిదాద్ం. రూపకాలని

నాటయ్శాసత్రంలో కావాయ్లుగా ఇలా నిరవ్చించారు.

“అనుభావవిభావానాం వరణ్నా కావయ్ముచయ్తే

తేషామేవ పర్యోగసుత్ నాటయ్ం గీతాది రంజితం”
ఒక భావానిన్ రసయుకత్ంగా వయ్కత్పరిసేత్ అది కావయ్ం అవుతుంది. దానికి గీతానిన్ చేరిసేత్ శర్వయ్కావయ్ం ఆపైని

నాటాయ్నిన్ చేరిసేత్ దృశయ్ కావయ్ం అనాన్రు. శర్వయ్కావాయ్నిన్ ఒకక్రు కానీ బృందంగా కానీ పాడుకోవచుచ్ను. అనిన్టికి

øöeTT~

www.koumudi.net

y˚T

2021

3

ªė - sªė

ఉనన్టేట్ కావాయ్నికి కూడా కొనిన్ లక్షణాలు, నియమాలు ఉనాన్యని పదలాలితయ్కవి దండిన కావాయ్దరశ్ంలో రాసాత్రు.
నాంది, పర్సాత్వన, అంక నిరామ్ణం, పాతర్లు , మంగళ వాకయ్ం వంటివి. ఈ రూపకానికి మంగళ వాకయ్ం “పవమాన

సుతుడు పటుట్ పాదారవిందములకు నీ నామ రూపములకు నితయ్ జయ మంగళం” అనన్కృతి. చాలా మంది వినే
ఉంటారు. నాంది ఏ రాగంలో మొదలు పెటేట్రో అదే రాగంలో మంగళవాకయ్ం కూడా రచించి ముగిసాత్రు.
సాహితయ్దరప్ణంలో నాంది ఇలా ఉండాలని రాసాత్రు
“ఆశీరవ్చన సంయుకాత్ సుత్తిరయ్సామ్త పర్యుజయ్తే

దేవ దివ్జ నృపాదీనాం తసామ్నాన్ంది ఇతి సంజిఞ్త”
అంటే దేవ, దివ్జ, రాజులను సుత్తి చేసి, వారి నుంచి ఆశీరావ్దం పొందాలనన్ది నాంది నియమం. ఇకక్డ దానిన్

పాటిసూత్ గణపతిని సుత్తి చేయడం మనకి తెలుసోత్ంది. ఈ రూపకం అయిదు అంకాలోల్ నలభై అయిదు కృతులు,

సూతర్ధారికి తగు పదయ్, గదయ్, రచనతో, పాతర్ల వాగివ్వాదాలతో పర్హాల్దుని కథ, అతని అకుంఠిత హరిభకిత్, దానివలన

అతను పడిన ఇకక్టుల్ వరిణ్సూత్ ఉంటాయి. నాంది కృతిలో శీర్గణపతిని సేవింపరారే అని బహువచన పర్యోగం వలన
తాయ్గరాజు వారు నలుగురిని చేరిచ్ బృందగానం చేదాద్ం అనన్ ఊహని సూచిసుత్నాన్రు.

తరావ్త వాసుదేవయని వెడలిన ఈ దౌవారికుని గనరే అని కళాయ్ణి రాగం కృతిలో దౌవారికుడు వీధులోల్ బాగుగా

నట నముతో భజన చేసూత్ వచిచ్ సూతర్ధారిని పరిచయం చేసి కథా పర్సాత్వన చేసాత్డు. అపప్టోల్ కరపతార్లు పర్కటనలు

ఎకుక్వ లేవేమో. ఈ దౌవారికుడు వీధులోల్ పాడుతూ వసుత్ండగా అతని వెనక జన సమూహం చేరగా ఆ సభకి శోర్తలిన్

పోగు చేసాత్రనన్మాట.

పార్రంభమవుతుంది.

అకక్డ సూతర్ధారుడు వారిని, సంగీత సాహితయ్ పర్కిర్యలతో కటిట్పడేసేటుట్ కథ

పర్హాల్దుని, సముదర్ంలో పడవైచినపుప్డు “సాగరుండు వెడలె నిదో సారెకు గనరారే - బాగుగ పర్హాల్దుని వర

యోగిని కౌగిట జేరిచ్ సాగరుండు వెడలే” అని సముదుర్డు అతనిన్ కౌగిట పటిట్ పైకి చేరిచ్న దృశయ్ం, అదయాయ్క

“వినతాసుత రారా నా వినుతి గైకొనరా - ఘన నాగ పాశంబుల ఖండించ రారా” అని అతనిన్ నాగు పాములతో

కరిపించినపుప్డు, వినతా సుత అంటే గరుతమ్ంతుడిని వచిచ్ ఆ సరాప్లని ఖండించమని వేడుకోవడం, ఒకొక్కక్ ఘటట్ం

వివరంగా వరిణ్సూత్ అనిన్ కృతులు కూడా కళళ్కి కటిట్నటుట్గా పరమాతుభ్తంగా శర్వయ్, దృశయ్కావాయ్నికి అనుగుణంగా
రచించేరు. ఎవరైనా దీనిని దృశయ్ రూపకంగా పర్దరిశ్సేత్ ఎంతో రసవతత్రంగా ఉంటుంది. కానీ ఇది పెదద్ రూపకం. ఆ

రోజులోల్ యక్షగానాలు, వీధి భాగవతాలు రాతిర్ మొదలుపెడితె తెలల్వారేదాకా జరిగేవని వినికిడి.

అంత సమయం

వెచిచ్ంచడం అరుదైన ఈ రోజులోల్ అది కాసత్ తలకు మించిన పనే. ఇందులో రాదాద్ం అనుకునాన్ ఈ వాయ్సం పెదద్గర్ంధం

అవుతుంది. అందువలల్ ఆ కృతులనిన్టిని మీ మీ సమయానుకూలంగా విని ఆనందిసాత్రని కోరుకుంటూ, దానికి నాందిగా
ఈ కృతి.
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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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