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20వేల మాంది ప్రజలు ఒకచోట గుమిగూడ్రాంటే అది ఒక రాజకీయ న్యకుని బహిరాంగ సభ 

అయిన్ అయుయాండ్లి లేద్ ఒక కరికెట్ మయయచ్ అయిన్ అయియాండ్లి లేద్ ఏద ైన్ సినీ సాంగీత 

విభావరి లయాంటిద ైన్ అయుయాండ్లి. కానీ ఒక కరాా టక శాస్ర యీసాంగీత విద్వాంసగని సన్ాన్నికర, 
అనాంతరాం జరగబో యిే వారి కచేరీకర అాంత భారీ సాంఖ్యలో ప్రరక్షకులు హాజరయయయరాంటే నమాగలరా! 
కానీ నమిా తీరాలి. అాంతటి ఘనమ ైన, అరుద ైన గౌరవాం ప ాందిన విద్వాంసగలు 'సాంగీత కళానిధి' 
మధగరైె మణి అయయర్ గారు. ఆయనకు ముప్్ైైయ్యయకక సాంవతసరాల వయసగసలో తాంజావూరు 
ప్ురప్రజలు ఈ సన్ాన్నిి చేసి, 'గాన కళాధర' అనే బిరుద్గ ప్రద్నాం చేసి తమ సాంగీత్భిమయన్నిి, 

సాంస్ాకరానిి చ్టుకున్ిరు. ఆన్ట ి కచేరీలో ఆయన గానాం చేసిన 'విన్యకుని వలెనగ' అనే 
త్యగరాజస్ావమి వార ి కృతిలో 'అన్ధరక్షకర శ్రి కామయకి్ష' అనే స్ాహిత్యనికర చేసిన నెరవల్ శరితల 

హృద్యయలోో  చిరస్ాా యిగా నిలిచిపో యిాంది. 



మణి అయయర్గారి అసలు ప్రరు సగబరహాణయాం. 1912 అకటో బర్ 25న వీరు ఎాంఎస్.రామస్ావమి 

అయయర్, సగబుులక్షిా ప్ుణయద్ాంప్తులకు మద్గరైెలో జనిాాంచ్రు. మణిగారి తొమిాద్వ యిేట వారి 
ఇాంటి ద్గురోో  ఉాండే రాజమ్ భాగవత్ర్ అనే మహావిద్వాంసగని వద్ద  సాంగీత్భాయసాం మొద్లుప్్టాో రు. 
అదే సమయాంలో పాఠశాలలో విద్యభాయసాం చేసతర  రెాండు సాంవతసరాల పాటు వేద్ధయయనాం కూడ్ 
చేశారు. సవరకలైనలో దిటోగా ప్రసిదిి గాాంచిన రాజమ్ భాగవత్ర్గారు సరళీ, జాంట, ద్టు మొద్లెైన 

అభాయస వరుసలనగ సాంప్రద్యసిది్మ ైన మయయయమయళవగౌళలోనే కాకుాండ్ శాంకరాభరణాం, కళాయణి, 
హరికాాంభోజి, ప్ాంతువరాళి మొద్లెైన ప్రసిది్ రాగాలలో కూడ్  స్ాధన చయేిాంచి, సవర స్ాా న్లప్్ై, 
ప్రయోగాలప్్ై ద్ృఢమ ైన ప్టుో నగ అలవరాారు. 

 

మణిఅయయర్ గారు ఆరవ తరగతి చదివే రోజులోో  ప్రసిది్ విద్వాంసగలు, ప్రముఖ్ వాగగుయకారులు శ్రి 
హరికగశనలూో ర్ ముతరయయ భాగవత్ర్గారు 'త్యగరాజ విద్యలయాం' అనే సాంగీత పాఠశాలనగ 
నెలకొలిై, రాజమ్ భాగవత్ర్ గారిని అధ్యప్కునిగా నియమిాంచ్రు. అప్ైటుిాంచి త్యగరాజ 

విద్యలయాం మొద్టి బాయచ్ విద్యరుా లలో ఒకరిగా రాజమ్ భాగవత్ర్, ముతరయయ భాగవత్ర్ గారో 

శిక్షణలో స్ాధన కొనస్ాగిసతర  వచ్ారు. సవయాంగా త్నగ మయరదాంగికుడు కూడ్ అవవడాంతో ముతరయయ 
భాగవత్ర్ గారు మణి గారితో పాటు శిష్ుయలాంద్రికీ కూడ్ లయలోని మ ళకువలనెనిిాంటినో నేరాైరు. 
సాంగీతాం ప్టో కుమయరుని ఆసకరరనీ, ప్టుో ద్లతో చేసర స్ాధనని గమనిాంచిన రామస్ావమి అయయర్గారు 
పాఠశాల విద్యనగ ఆప్ిాంచి ప్ూరిర సమయయనిి సాంగీత స్ాధనకగ వినియోగిాంప్జగశారు. 

 

1924లో తన 12వ యిేట రామన్థప్ురాం జిలయో లోని అలవ కొట్టోలో ప్రధమ ప్రద్రశననిచ్ారు మణి 
గారు. 1927లో అఖిలభారత కాాంగెసి్ కమిటీ సమయవేశాంలో జరిగిన మొటోమొద్టి మూయజిక్ 

కానఫరెన్సలో కచేరీ చేసి ప్తకానిి ప ాంద్రు. ఆ రోజులోో  అాంటే 1920వ ద్శకాంలో మహా 

విద్వాంసగలుగా కీరిరని ప ాందిన న్ద్సవర విద్వాంసగలు మద్గరైె ప నగిస్ావమి ప్ిళళ్ై, రాజరతిాం ప్ిళళ్ై, 
వీణ విద్వాంసగలు ధనమయాళ్, కారెైకుడి స్ో ద్రులు, గాతర విద్వాంసగలు మహారాజప్ురాం 

విశవన్ధయయర్, కాాంచీప్ురాం న్యన్ ప్ిళళ్ై, మృద్ాంగ విద్వాంసగలు ద్క్షిణ్మూరిర ప్ిళళ్ై వాంటి వారి 

సాంగీతాం నగాండి ఎాంతో జాా న్నిి, సతఫరిరని ప ాంద్రు మణి గారు. త్యగరాజస్ావమి వార ి శిష్ుయలెైన 



న్గస్ావమి భాగవత్ర్ (వాలయజప్రట వెాంకటరమణ భాగవత్ర్గారి శిష్ుయలు) గారివద్ద  నగాండి 
అయయవారి కృతులననేకాం పాఠాం చేశారు. ఆధగనిక కచేరీ ప్ది్తికర మూలకారకుడ ైన శ్రి అరియకుడి 
రామయనగజయయాంగార్ గారి ప్ాంథ్నే త్నగ కూడ్ స్వకరిాంచి కచేరీలు చేశారు మణి గారు. 

 

ద్గరద్ృషో్వశాతతర  1944వ సాంవతసరాంలో తీవరమ ైన అన్రోగయాం పాలయయయరు మణి గారు. అనేకచోటో 

చికరతస చేయిాంచగకుని అతి కషో్ాం మీద్ అన్రోగాయనిి తటుో కుని నిలబడగలిగిన్ కచేరీలు చ యయడాం 
ఆప్రయయలిస వచిాాంది. ఇది ఆయన అభిమయనగలనగ తీవర నిరాశకు లోనగజగసిాంది. ఆయన జీవితాంలో 
మళోీ పాడలేరనే వద్ాంతులు దేశమాంతటా వాయప్ిాంచ్యి. ఆయన తాండిరగారి సహో ద్రుడ ైన ప్రఖ్యయత 

గాతర విద్వాంసగలు మద్గరైె ప్ుష్ైవనాం అయయర్ గారిలయగగ 32వ యిేటనే మణి గారి జీవితాం కూడ్ 
అాంతమవుతుాంద్నే ప్ుకారుో  స్ైతాం వాయప్ిాంచ్యి. కానీ భగవాంతుడు మణి గార ిఅభిమయనగల ప్క్షానే 
నిలిచ్డు. కరాా టక సాంగీత ప్రప్ాంచాం ఒక అమూలయ రత్ినిి కటలోైకుాండ్ కాపాడ్డు. 

 

అయితే మణిగారు చ్లయకాలాం పాటు కచేరీలు చ యయలేకపో యయరు. గాతరాం కూడ్ ద బుతిని, ప్్ై 
స్ాా యిలోకర వెళోలేక ఆయన తన శృతిని ఒకటినిరకర తగిుాంచగకటవాలిస వచిాాంది. గాత్ర నికర ఎనోి 

ప్రిమితులు ఏరైడినప్ైటికీ తన జాా న్నికర, అనగభవానికర కఠోరమ ైన స్ాధననగ జతచేస ి మరిాంత 

రకరరయి ైన బాణీని సృషిోాంచగకుని సమకాలీన, వరిషో్ విద్వాంసగలకు తీసిపో కుాండ్ రెటిో ాంచిన ఉది్ృతితో 
1945లో తిరిగి రాంగప్రవేశాం చేశారు. మయరిన తన గాతరధరాానికర అనగగుణాంగా అకారాం పాడేటప్ుైడు 
ఒకటకస్ారి ఈ, ఊ, లలలయ వాంటి శబాద లనగ ఉప్యోగిాంచేవారు. ఇవి ఆయన బాణీలో ఎాంతగా 
ఇమిడిపో యయయాంటే తరావతి తరాలలో ఆయన బాణీని అనగకరిాంచేవారు ఆ శబాద లనగ కూడ్ 
అనగకరిాంచడాం మొద్లుప్్టాో రు. నేటి విద్వాంసగలలో మణి గార ిమేనలుో డు, శిష్ుయడు అయిన 'సాంగీత 

కళానిధి' శ్రి టి.వి.శాంకరన్రాయణన్ గారి గానాంలో ఆయన బాణీ మనకు ప్రసగఫటాంగా కనిప్ిసగర ాంది. 

 

కుాంభకటణాం రాజమయణికయాం ప్ిళళ్ై, మ ైసతర్ టి.చౌడయయ వాంటి గొప్ై వయోలిన్ విద్వాంసగలు, పాలయా ట్ 

టి.ఎస్.మణి అయయర్, ప్ళని సగబరమణయ ప్ిళళ్ైవాంటి ప్రముఖ్ మయరదాంగికులు ఆయనకు సహకారాం 



అాందిసతర  వచ్ారు. మద్ర సగలో సిా రప్డిన తరావత అకకడ అనేక దేవాలయయలలో ఆయన చేసిన 

కచేరీలనగ స్ామయనయ ప్రజానీకాం చగటుో ప్కకల ఇళోప్్ై, గోడలప్్ై, చ టోప్్ై  స్ైతాం ఎకరక కూరుాని వినేవారట. 

వారిని తృప్ిరప్రచడ్నికర కచేరీ చివర ఎనోి లలితశాస్ర యీ అాంశాలనగ, రాగమయలికలనగ, ఇాంగోీష్ 

నోట్నగ పాడేవారు. 

 

మణి అయయర్ గారు ఆజన్ాాంతాం బరహాచ్రిగానే ఉాండిపో యయరు. ప్రిశుది్మ ైన ఆయన వయకరరతవాం. 
నడవడిక, వాటిని ప్రతిబిాంబిాంచే త లోటి ఖ్యదీ వసర ధీ్రణ, నిష్కలాష్మ ైన చిరునవువతో కూడిన 

హ ాంద్తనాం ఆయనకు సాంఘాంలో ఎాంతో గౌరవానిి త చిాప్్టాో యి. ధన్రజనకైె సాంగీత కచేరీలు 
చేసగర ని కారణాంగా త్యగరాజ విరచిత 'నిధి చ్ల సగఖ్మయ రాముని సనిిధి సరవ సగఖ్మయ' అనే 
కృతిని పాడడాం ఆతావాంచనగా భావిాంచి పాడడాం మయనేశారు. కచేరీలలో పాడిన ప్రతి త్యగరాజకృతికీ 

ఒకక అణ్ అయిన్ ప్కకన ప్్టిో  (అది ఎాంత చిని మొతరమ ైన్) తిరువయయయరులోని 

త్యగరాజస్ావమివారి సమయధి నిరవహణకైె వెచిాాంచ్లని ఆయన కటరిక. ఆయన కటరిక ఎాంతవరకు 
నెరవేరిాంద్ని విష్యాం ప్కకనబెడితే ప్్ైన చ ప్ిైన విష్యయలనగ బటిో  సాంగీతాం ప్టో, త్యగరాజస్ావమి 

వారిప్టో ఆయనకుని భకరర విశావస్ాలనగ, నిబది్తనగ మనాం అరాాం చేసగకటవచగా.  

 

కరాా టకసాంగీత ప్రప్ాంచాంలో అతయాంత ప్రతిష్ాా తాకమ ైన మద్ర సగ మూయజిక్ అకాడమీవారి 'సాంగీత 

కళానిధి' బిరుద్గ మణి అయయర్గారికర 1960 జనవరి మూడున అప్ైటి కగాంద్రమాంతిర శ్రి హ మయయూన్ 

కబీర్ గారి ద్వరా, శ్రి అరియకుడి రామయనగజయయాంగార్, జసిోస్ రాజమన్ిర్ గారో సమక్షాంలో ప్రద్నాం 
చేయబడిాంది. తన అధయక్షోప్న్యసాంలో ఆయన విద్యరుా లకెనోి ఉప్యోగకరమ ైన సతచనలనగ 
చేశారు. కరాా టక సాంగీతాంయ్యకక స్ాా యి దిగజారకూడద్ాంటే సరళీలనగ, జాంటలనగ న్లుగు 
కాలయలలో, అలాంకారాలనగ, గీత్లనగ మూడు కాలయలలో, వరాా లనగ కనీసాం రెాండు కాలయలలోనెైన్ 
స్ాధన చేయనిదే కృతులనగ అభయసిాంచకూడద్ని ఆయన అభిపరా యప్డ్ా రు. 1960 మయరిా నెలలో 
ఆయనకు కగాంద్ర సాంగీతన్టక అకాడమీ అవారుా  అప్ైటి భారత రాషో్రప్తి బాబూ రాజగాంద్రప్రస్ాద్గారి 
చేతుల మీద్గగా ప్రద్నాం చేయబడిాంది. 1963లో తమిళ్ ఇస్ై సాంగాం వారు 'ఇస్ై ప్్రారిగాిర్' 

బిరుద్గతో సతకరిాంచ్రు. 



ఇక, నితయజీవితాంలో సాంగీతాం తరావత ఆయనకు ఇాంగోీష్ భాష్ాంటే అమితమ ైన ఆసకరర ఉాండేద్ట. ఆరవ 

కాో సగలోనే పాఠశాల విద్యనగ ఆప్రసిన్ ఇాంగోీష్ు భాష్లో చకకటి పరా వీణ్యనిి సాంపాదిాంచ్రు. జార్జ 
బెరాిరా్ ష్ా, చ్రోీ చ్ప్ిో న్ ఆయన అభిమయన కళాకారులు. 

 

తన అవస్ానద్శలో తీవర అన్రోగయాం పాలయయయరు మణి గారు. 1964 పరా ాంతాంలో ఆయన కాంటిచతప్ు 
ప్ూరిరగా మాంద్గిాంచిాంది. రోజుల తరబడి మాంచాంప్్ైనే ఉాండ్లిస వచిాాంది. ఆయన బావగారు, శిష్ుయడు 
అయిన వేాంబు అయయర్ గారు ఆయననగ కాంటికర రెప్ైలయ కనిప్్టుో కుని సప్రయలు చేశారు. ఆ 

ప్ుణయమేనేమో వార ి కుమయరుడు, మణి అయయర్గారి మేనలుో డు, శిష్ుయడు అయిన శ్ర ి

టి.వి.శాంకరన్రాయణన్ గారు గొప్ై విద్వాంసగనిగా ఖ్యయతిన్రిజాంచడమే కాకుాండ్ మణిగారి బాణీని 

నేటికీ సజీవాంగా ఉాంచి, మద్ర సగ మూయజిక్ అకాడమీ వార ి 'సాంగీత కళానిధి' బిరుద్గనగ ప ాంద్రు. 
ఆయన శిష్ుయలలో ప్రముఖ్గలు సరవశ్రి ఎస్.రాజాం, టి.ఎస్.వేాంబు అయయర్, తిరువెాంగాడు 
జయరామన్,  శ్రిమతి స్ావితిర గణేష్న్ మొద్లెైనవారు.  

 

1968 మయరిా 31న మ ైలయప్ూర్ ఫ్ైన్ ఆరో్్ అకాడమీ కటసాం మూయజిక్ అకాడమీ హాలోో  మయయవరాం 
గోవిాంద్రాజ ప్ిళళ్ై, వెలూో ర్ రామభద్రన్గారో సహకారాంతో చేసిన కచేరీతో సగదీరమా ైన ఆయన సాంగీత 

జీవిత్నికర త రప్డిాంది. ఆరోగయాం మరిాంత క్షీణిాంచడాంతో 1968 జూన్ 8న ఆయన ఇహలోక జీవిత్నికర 
కూడ్ త రప్డిాంది. సాంగీత ప్రప్ాంచాం ఒక మధగరమ ైన మణిని కటలోైయిాంది. రగడియోలో ప్రతేయక 

కారయకమియలు ప్రస్ారమయయయయి. వారార ప్తిరకలు ప్రతేయక కథన్లనగ ప్రచగరిాంచ్యి. జాతియయవతతర  

ఘనమ ైన నివాళి అరిైాంచిాంది. భౌతికాంగా మనమధయ లేనప్ైటికీ లెకకకు మిాంచిన గాిమఫో న్ 

రికారుా లు, కాయస్టుో , సిడలి ద్వరా సాంగీత ప్రప్ాంచాంలో వారు చిరాంజీవిగా ఉాండిపో యయరు. ఆయన 

గళాం, గానాం, బాణీ తరావతి తరాలకు తరగని వారసతవ సాంప్ద్గా నిలిచే ఉాంది. 

 


