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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.

కారీత్కమాసం శివుడికి విశిషట్ం. ఆ సందరభ్ంగా ఈ నెల నుండి అయిదు నెలలు వరుసగా ముతుత్సావ్మి దీకిష్తుల వారి
పంచభూత (భూమి, జల, అగిన్, వాయు, గగనం) లింగ కృతుల మీద వాయ్ఖాయ్నం, ఆ కేష్తార్ల గురించి రాదాద్మనన్ నా
సంకలాప్నికి నాందిగా కాంచి కేష్తర్ంలో ఉనన్ పృథివీ లింగం మీద రచించిన చింతయ మా కంద మూలకందం కృతి.
గాతర్ం: తనికెళళ్ చందర్ భాను
రచన: ముతుత్సావ్మి దీకిష్తులు
రాగం: భైరవి
తాళం: రూపక తాళం
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పలల్వి:

చింతయ మా కందమూల కందం చేతః శీర్ సోమాసక్ందం

అనుపలల్వి:

సంతతం అఖండ సచిచ్దానందం సామార్జయ్పర్ద చరణారవిందం

చరణం:

మంగళకర మందహాస వదనం మాణికయ్మయ కాంచి సదనం

Click here to Listen

అంగ సౌందరయ్ విజిత మదనం అంతక సూదనం కుందరదనం
ఉతుత్ంగ కమనీయ వృష తురంగం భైరవీ పర్సంగం
గురుగుహాంతరంగం పృథివీలింగం

వాగేగ్యకారులైన తిర్మూరుత్లలో ఒకరైన దీకిష్తుల వారు తకిక్న ఇదద్రి కంటే కొంత ఎకుక్వ దేశాటనం చేసినటుట్
చెపుప్కుంటారు. అంతే కాకుండా వారు చూసిన పర్తి కేష్తార్నిన్వరిణ్సూత్ రాసిన కృతులే దానికి నిదరశ్నం. ఈ కృతి కంచిలో
ఉనన్ ఏకామేర్శవ్రుడిని సుత్తిసూత్ రాసిన కృతి. పలల్విలో మామిడి చెటుట్ కిర్ంద వెలసిన శివుడిని తలుచుకోమని అంటూ
అనుపలల్విలో అతని పాద పదామ్లు నితయ్ నిరివ్రామ ఆనందానిన్, సామార్జాయ్లిన్ పర్సాదిసాత్యి అంటారు . చరణంలో
చకక్ని అంతయ్ పార్సలతో, జాజి మొగగ్లవంటి పలువరుసతో, మంగళానిన్ చేకూరేచ్ చిరునవువ్లొలికే వదనంతో,
మనమ్ధుడిని ఓడించే అంగ సౌషట్వంతో, ఎతైత్న అందమైన నందిని వాహనంగా చేసుకుని, అంతకుడు అంటే యముడిని
ఓడింపజేసూత్, కమనీయంగా భైరవి అంటే పారవ్తితో పర్సంగిసూత్, పృధివి లింగంగా వెలసి, మాణికయ్మయమైన
కాంచీపురానిన్, గురుగుహ అంతరంగానిన్ సదనంగా చేసుకొనన్వాడు, అంటూ అతి మనోహరంగా వరిణ్సాత్రు.
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ఈ కేష్తర్ం, అందులో పృథివీ లింగ పార్ముఖయ్త: పారవ్తి దేవి శివునికై తపసుస్ చేయ సంకలిప్ంచి కాంచీపురంలో ఒక
మామిడి చెటుట్ కిర్ంద తపసుస్ చేయసాగింది. ఆ మావిడి చెటుట్ నుంచి రోజుకి ఒక పండు రాలేదిట. ఆవిడ ఆ రాలిన ఒకక్
పండు మాతర్ం భుజించేదిట. అందరు తపసుస్ చేసే వారు సాధారణంగా ఎదురొక్నే పరీక్షలు, అంటే ఎండ వలన తీవర్మైన
వేడి, గాలి వాన వలల్ నీటి వతిత్డి వంటివి ఆవిడకీ వచేచ్యి. అయినా చలించకుండా అనిన్టిని తటుట్కుంటూ ఆవిడ తపసుస్
కొనసాగించింది.

ఎంతకీ ఈశవ్రుడు కనికరించడంలేదని తలుచుకుని, ఆవిడ ఆ చెటుట్ మొదటోల్ మటిట్తో ఒక

శివలింగానిన్ తయారు చేసి దానికి సకలోపచారాలతో పూజలు చేసూత్ కాలం గడిపేది. ఇది ఇలా ఉండగా ఆవిడకి ఉపెప్న
లాంటి మరొక పరీక్ష ఎదురయియ్ంది. పకక్నే పర్వహిసుత్నన్ వేగవతి నదిలో నీరు పొంగి వరదలై పారసాగింది. ఆవిడ
మనసా వాచా కరమ్ణా జపించే ఈశవ్రుడిని తలుచుకుంటూ, తాను రోజూ భకిత్ శర్దధ్లతో కొలుచుకునే లింగం వరదలో
కొటుట్కుపోతుందేమోననన్ భయంతో ఆవిడ వెంటనే ఆ లింగానిన్ గటిట్గా కటుట్కుని, ఆ నీటి పర్వాహానికి అడడ్ంగా తాను
నిలబడుతుంది. “అలంకార పిర్యో విషుణ్: అభిషేక పిర్యో శంకర:” అనన్టుట్ “శివుడికి గంగ ఉదకము తెచిచ్ నీకు లింగ
పూజలు చేదమంటే” అనన్టుట్, నిజానికి లింగానికి అభిషేకం చేయడమే అతనికి పరమ పీర్తి. కానీ ఇకక్డ పారవ్తి తాను
రోజూ పూజించే శివలింగం నీళళ్లోల్ కొటుట్కుపోకుండా దాచాలనన్ నిశచ్ల భకిత్ పర్పతుత్లకి శివుడు కరిగి తక్షణమే
సాకాష్తక్రించి ఆవిడని కనికరించి ఆవిడ కోసం అకక్డే సిథ్రపడిపోయేడని అంటారు. పారవ్తి అమాయకతవ్ం కానీ,
నిజానికి శివుడి ఆజఞ్ లేనిదే చీమైనా కదలదు అనన్ నానుడి పర్కారం ఆ శివలింగం గంగలో కలిసిపోయే ఆజేఞ్ అయితే ఆవిడ
పర్యతన్ం ఫలించేదా? శత విధాలా పర్యతన్ం చేసినా, ఆవిడే కాదు ఎవవ్రు దానిన్ ఆపలేరు. కానీ జరిగినదానిని బటిట్
ఈశవ్రుడు అకక్డ ఆ రూపంలో సిథ్రపడాలని సంకలిప్ంచేడు కనకే అలాల్ జరిగిందని అనుకోవాలి.

రోజుకి ఒకక్

మావిడిపండు నిచేచ్ ఆ చెటుట్ దగగ్ర వెలిసేడు కనక ఏకామేర్శవ్రుడని పేరు తెచుచ్కునాన్డు. కటుట్కుంటే కరిగిపోయేవాడు
కనకనే భోళా శంకరుడయాయ్డు. మటిట్తో చేసిన లింగం వలల్ పృథివీ లింగం అయేయ్డు.

ఇపప్టికీ కంచిలో ఏకామేర్శవ్రుడి ఆలయ పార్ంగణంలో కొనిన్ వందల సంవతస్రాలుగా పెరుగుతూ మహా వృక్షమైన ఒక
మామిడి చెటుట్ ఉందని పర్తీతి. ఇకక్డ అనిన్ ఆలయాలోల్ లాగ పారవ్తికి శివుని పకక్ని కాకుండా, విడిగా ఇంకొక ఆలయం
ఉంటుంది. అదే కంచి కామాకిష్ ఆలయం. ఏకామేర్శవ్రుడి ఆలయంలో ఉనన్ మామిడి చెటుట్ పళుళ్ కామాకిష్ పేరుతో
వెలిసిన పారవ్తికి నైవేదయ్ం పెడతారని అంటారు.
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ఈ కథలో ఇంకొక గమనించదగగ్ విషయం చెటుట్ మూలంలో శివలింగం వెలవడం. అదీ ఉటిట్ చెటుట్ కాదు, రోజుకొక
పండునిచేచ్ చెటుట్. ఒక వితత్నం కిర్ంద పడి మొలకెతాత్లంటే దానికి ససయ్వంతమైన కేష్తర్ం కావాలి, అందులో పర్ధానమైన
వసుత్వు మటిట్. నారు పోసేకే నీరు అనన్టుట్ మొదట వితత్నానిన్ నాటడం, ఆ తరవాతే నీరు పొయయ్డం జరుగుతుంది.
పారవ్తి ఏ విధంగా రోజుకొక ఫలానిన్ అందుకుందో, అలాగే మనందరికీ కూడా ఫలాలిన్చేచ్ వృక్షం పెరగాలంటే అందుకు
సుకేష్తర్ం/మటిట్ చాలా ముఖయ్ం. దాని పర్శసథ్త చాటి చెపప్డానికే శివుడు పృథివిలింగం రూపంలో అకక్డ వెలిసేడేమో
అనుకుంటే, మన చుటూట్ ఉనన్ భూమి, కేష్తర్ములు అనిన్ శివ సవ్రూపాలే అవుతాయి. అటువంటపుప్డు మనందరం కూడా
భూమికి సకలోపచారాలు చేసి పూజించాలి. అయితే పారవ్తి ఏ విధంగా ఆ పృథివీ లింగానిన్ కాపాడిందో అదే విధంగా
ఈ భూమిని సుకేష్తర్ంగా, సుభిక్షంగా ఉంచే బాధయ్త మనందరిమీదా ఉందనడమే శివసంకలప్మేమో?

దీకిష్తుల వారి భైరవీ పర్సంగం అనన్ది చాలా ముచచ్టైన పర్యోగం.

ఏ పురాణం తీసుకునాన్ అందులో పారవ్తి

పరమేశవ్రులు (భైరవీ, భైరవుడు) పర్సనన్ంగా పర్సంగించుకునాన్రని, అలాగే తీవర్ంగా వాదోపవాదాలు చేసుకునాన్రనన్
కథలు అనేకం.

ఆ లక్షణానిన్ వివరిసూత్

వారు ఈ కృతిలో భైరవి రాగముదర్ వేసూత్ శివుడు పారవ్తి

ముచచ్టించుకుంటారని వేసిన భైరవీ పర్సంగం అనన్ అపూరవ్మైన సమాసం వినన్పుప్డలాల్, వాళిల్దద్రూ కూడా అందరు
దంపతులాల్గే ముచచ్టించుకుంటారని, వాళుళ్ ఏం ముచచ్టాల్డుకుంటునాన్రో మనం కూడా వింటే ఎంత బాగుంటుందో
అనన్ భావనని కలిగించి పులకింపజేసుత్ంది ఈ కృతి.
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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