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సుహానీ రాత ఢల చుకీ, నజానే తుం కబ ఆవోగీ
జహాన కీ ఋత బదల చుకీ,నజానే తుం కబ ఆవోగీ
దులారీ సినిమాలో నౌషాద సంగీత దరశ్కతవ్ంలో షకీల బదాయుని రాసిన ఈ ఎదురుచూపుల గీతం కాలానిన్ జయించి తరాలను
పర్భావితం చేసూత్ వసోత్ంది. పేర్యసి కోసం ఎదురు చూసుత్నన్ వారి బాధాతపత్ హృదయాలలో చిరుజలుల్ కురిపిసూత్సాంతవ్ననిసూత్నేవుంది .
మన సినిమాలలో ఒకపుప్డు పేర్యసి కోసం ఎదురు చూసూత్ పిర్యుడు, పిర్యుడి కోసం ఎదురు చూసూత్ పేర్యసి బాధాతపత్ హృదయాలతో,
ఆశలు నిండిన మనసుస్తో అతయ్ంత మధురమైన విషాదగీతాలు పాడేవారు. ఇవి శోర్తల హృదయాలలో నిదార్ణ సిథ్తిలో ఉనన్ సునిన్తమైన
భావనలను జాగృతం చేసేవి.
'విరము కూడా సుఖమే కాదా!
విరహము చింతన మధురము కాదా!'
అనన్ భావనను నిజం చేసూత్ అతయ్ంత మృదుమధురమైన ఆనందానిన్ అనంతమైన విషాదంలోనూ కలిగించేవి. ఒక తీయని బాధను
కలిగించేవీ పాటలు. నిజానికి 'సుహానీ రాత ఢల చుకీ' పాటలో పదాలు ఎంతో లోతు భావనను పర్దరిశ్ంచేవి కావు. సరళమైన పదాలు,
సులభతరమైన భావం. పాట బాణీ భావానికి సందరాభ్నికి తగినది. పాటలో వాయిదాయ్ల వాడకం కూడా పరిమితం. పాట బాణీని పహాడీ
రాగంలో రూపొందించాడు నౌషాద. పహాడీ రాగం తీవర్మైన విషాద భావనను పర్దరిశ్ంచే రాగం. దాంతో పాటలోని పదాలకు తగగ్ రాగం
తోడయి 'Constructiv interference' సాధయ్మయింది. అంటే రెండు అలలు నిరామ్ణాతమ్కంగా కలవటం వలల్ ఒకదానికి మరొకటి
ఊపునివవ్టంతో అల మరింత పైకి ఎగసిందనన్మాట.
మహమమ్ద రఫీ పాటను పాడిన విధానం పాట పర్భావానిన్ తిర్గుణీకృతం చేసుత్ంది. ముఖయ్ంగా పాటలో ఉచఛ్సాథ్యిలో రఫీ దీరాఘ్లు
తీసి పాడటం పాట సాథ్యిని మరింతగా పెంచిన అంశం.
దులారీ సినిమా 1949లో విడుదలయింది. అపప్టికి హిందీ సినిమా పాటల తీరు వేరుగా ఉండేది. గాయనీగాయకులు ఉచచ్సాథ్యిలో
పాటలు పాడేవారు కారు. 'సైగల ' సిథ్రపరచిన గాన సంవిధానం అతయ్ంత జనరంజకంగా ఉండేది. గాయనిలలో నూరజ్హాన తన శకిత్వంతమైన
సవ్రంతో పర్జలను ఉరూర్తలూగిసూత్ండేది. 1949వ సంవతస్రం హిందీ పాటల సవ్రూపానిన్ సంపూరణ్ంగా రూపాంతరం చెందించిన
సంవతస్రం.
'దులారీ'లో మహమమ్ద రఫీ పాడిన 'సుహానీ రాత ఢల చుకీ' ఆ కాలంలోని ఇతర పాటలతో పోలిసేత్ ఒక విపల్వాతమ్కమైన మారుప్.
విషాద గీతమంటే ముకుక్తో పాడుతూ, ఓ మూల కూరుచ్ని దుఃఖించే పాట. కానీ ఈ పాట ఆ తీరును మారిచ్ంది. నాయకుడు నాయిక కోసం
ఎదురు చూసూత్ంటాడు. అంతవరకూ పాటలోల్ భావం 'నువువ్ రాకపోతే ఛసాత్ను' 'ఎదురుచూపులతో జీవితం గడచిపోతుంది' అంటూ ఉండేది.
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'కళుల్ కాయలు కాచాయనో ' 'పార్ణం అలసిపోయిందనో ' పాడేవారు. అందుకు భినన్ంగా ఈ పాట ఆరంభంలోనే 'రాతిర్ అయిపోతోంది.
నువివ్ంకా రాలేదు. ఎపుప్డొసాత్వో ' అంటాడు నాయకుడు. అంతేకాదు ఇకక్డి 'వాతావరణం' మారిపోతోంది. ఎపుప్డొసాత్వో ' అంటాడు.
పాట రచన అతయ్ంత చమతాక్ర భరితంగా సాగుతుంది. నాయకుడు ఎకక్డా తన బాధను సప్షట్ంగా చెపప్డు. అంతా పర్కృతిపై
ఆరోపించి చెపాత్డు. ఆ కాలంలో ఇదొక నూతన గేయ రచనా సంవిధానం. తెలల్వారే మేలొక్నే వారికి రాతిర్ పగలుగా మారే సమయంలో అతి
సునిన్తంగా మారుప్లు సంభవించటం అనుభవమే. నిశచ్లంగా ఉనన్ జగతిలో సనన్టి కదలికలు సాగుతాయి. గాలి దిశమారుసుత్ంది.తారలు
వెలతెలబోతాయి. రాతిర్లోని ఉతాస్హం తగిగ్ పగలు ఆరంభోతాస్హానిన్ పర్దరిశ్సూత్ంటూంది. అయితే తన పేర్యసి వసుత్ందని రాతర్ంతా ఎదురు
చూసుత్నన్ పిర్యుడికి మాతర్ం వెలుతురు తెచేచ్ పగలు దురభ్రమైన నిరాశను కలిగిసుత్ంది. అలవికాని విషాదానిన్ రగిలిసుత్ంది. సాధారణంగా
ఉదయం ఆనందదాయకం. చీకటిని పారదోర్లుతుంది. కానీ ఇకక్డ చీకటి వెళిల్ పగలు రావటం అంటే నాయకుడి ఆశల అగిన్పై నీరు చలల్టమే.
ఉదయం ఈ సందరభ్ంలో ఆనందదాయకం కాదు. అందుకే రాతిర్ అయిపోతోందని బాధపడుతునాన్డు నాయకుడు. ఈ బాధ మనకు
పాటలోని పదాలలో కనబడదు. గాయకుడి సవ్రంలో ధవ్నిసుత్ంది. అది ఈ పాట గొపప్తనం. ఆ కాలానికి కొతత్దనం. సైగల మందర్ సవ్రానికి
అలవాటు పడడ్వారు రఫి ఉచచ్ సవ్రగానానికి ఉలికిక్పడాడ్రు. కొతత్గాన సంవిధానానికి ఆనందపరవశులయాయ్రు. అలా 1949లో రఫీ తెరపైకి
తన సవ్రశకిత్తో వచాచ్డు.
అదే 1949లో 'బరాస్త' సినిమా పాటలు విడుదలయాయ్యి. సినిమాలోని ఒకక్ పాట తపప్ మిగతా పాటలనీన్ పాడి 'లత' ఆ కాలంలో
ఏ గాయనికి లేని వైవిధయ్ం తన సవ్రానికి ఉందని నిరూపించింది. 'బరాస్త'తో సంగీత దరశ్కులు శంకర జైకిషన తెరపైకి వచాచ్రు. హిందీ
సినీగేయ బాణీ రచనా సంవిధానం సంపూరణ్ంగా రూపాంతరం చెందింది. కొతత్ తరం వరష్పు తుఫానులో పాత తరం కొటుట్కుపోయింది.
నజారే అపిన్ మసిత్యా దిఖాదిఖా కె సోగీ
సితారే అపిన్ రోషనీ లుటాలటూ కె సోగయీ
హర ఏక షమమ్ జల చుకీ నజానే తుం కబ ఆవోగీ
చాలా సులభంగా బోధపడే పదాలివి. దృశాయ్లు చురుకుదనం మతుత్ పర్దరిశ్ంచి పర్దరిశ్ంచి అలసి అలసి నిదర్పోతునాన్యి. నక్షతార్లు
వెలుగులు విరజిమిమ్ విరజిమిమ్ అలసి నిదర్పోతునాన్యి. ఎటు చూసినా వెలుతురు పంచుకుంటుంది. ఇంకెపుప్డు వసాత్వు? అంటునాన్డు
నాయకుడు. అంటే ఆమెకోసం ఎదురు చూసి చూసి తానూ అలసిపొయాడు. అవి నిదిర్సుత్నాన్యి అలసి. తాను మాతర్ం ఆమె వసుత్ందనన్
ఆశతో ఎదురుచూసూత్నే ఉనాన్డు అని నాయకుడు అతయ్ంత నరమ్గరభ్ంగా చెపుత్నాన్డనన్మాట. ఈ పాటకు పార్ణం రఫీ సవ్రం. 'నజారే' అని
ఉచచ్సాథ్యికి వెళిల్ వెంటనే 'అపిన్ మసిత్యా' అంటూ కిర్ందకు దిగి, దిఖాదిఖానేలోని అలసట, నిరాశలు పర్దరిశ్సూత్ 'సోగయీ' అని బాధాతపత్
హృదయానిన్ పర్దరిశ్ంచటం ఒక అదుభ్తం. సవ్రం దావ్రా భావానిన్ దృశయ్రూపంలో మనసుస్ తెరపై పర్దరిశ్ంచటమనే అతయ్దుభ్తమైన గాన
సంవిధానంపై తెరతీశాడు రఫీ ఈ పాటతో. పాట వింటూంటే బాధ మనసుస్కు తెలుసుత్ంది. పదాలు పర్దరిశ్ంచని బాధ. బాణీలో లేని బాధ.
దృశయ్ంలో నాయకుడి హృదయంలో ఉనన్ బాధ తినన్గా పేర్క్షకుడి హృదయానికి తెలియజేసుత్ంది, అనుభవింపచేసుత్ంది రఫీ సవ్రం. ఇది
'నజానే తుం కబ ఆవోగీ' అని పలకటంలో నిరాశను నిసప్ృహను పాతాళానికి తాకిసుత్ంది.
తడప రహేహై హం యహా, తుమాహ్రే ఇంతజారమే
ఖిజాక రంగ ఆచలాహై మౌసం - ఏ - బహారమే
హవాభీ రుఖ బదల చుకే హై, నజానే తుం కౌన ఆవోగీ

øöeTT~

www.koumudi.net

y˚T 2019

3

MLjkõ½¥qP|-MLjkõ½¸$|û
నీ రాకకోసం ఎదురుచూసూత్ తపిసుత్నాన్ను. వసంతంలో ఆకులు రాలేకాలం వచేచ్సింది. వీచేగాలి దిశకూడా మారిపోయింది. ఇంకా

ఎపుప్డు వసాత్వు? అంటునాన్డు నాయకుడు. వసంతంలో ఆకులు రాలే కాలం ఛాయలు రావటం పూరిత్గా పర్తీకాతమ్కం. అతడి నిసప్ృహను
చూపిసుత్ంది.గాలి దిశను మారచ్టం పర్తి ఉదయం సంధయ్ సమయంలో జరుగుతుంది.
'దులారి' సినిమా ఈనాటికీ గురుత్ండటానికి పర్ధాన కారణం ఈ పాటనే. ఈ పాటకు నటించిన 'సురేశ'ను మరచిపోయారు. సినిమా
కూడా మామూలు సినిమా. సినిమాలోని ఇతర పాటలు అంత పెదద్గా 'హిట ' కావు. కానీ ఈ ఒకక్పాట ఈనాటికీ సజీవంగా ఉంది. కారణం
పాటలోని సునిన్తమైన భావాలిన్ అతి గొపప్గా రఫీ తన సవ్రంలో 'అమరం' చేసిన విధానం.
ఇలాంటిఆరర్ద్తనే, ఇలాంటి సునిన్తమైన భావాలనే, ఇలాంటి ఎదురుచూపుల వేదనలోని ఆనందానిన్ ఇనుమడింపచేసే పాట
'మధుమతి' సినిమాలో 'ఆజారే మై తొ కబ సే ఖడీ ఇస పార' పాట.
మైతో కబ సే ఖడీ ఇస పార
యె అఖియా థక గయి పంథ నిహార
ఆజారే పరదేశీ…
'మధుమతి'లోని ఈ పాటకు సంగీత దరశ్కుడు 'సలిల చౌధరి'. పాట రాసింది శైలేందర్. పాటలోని పదాలతో దృశాయ్లను సృజించే
అదుభ్తం శైలేందర్ రచనలో గమనించవచుచ్. అయితే పాట బాణీని సృజించటంలోనే పాట భావానిన్ శోర్త అనుభవానికి తీసుకువచేచ్
చమతాక్రం సలిల చౌధరి చేయటం కూడా గమనించవచుచ్. ఇది విరహానికి, అసంతృపిత్కి సంబంధించిన పాట. జనమ్జనమ్ల ఎదురు చూపుల
పాట. పలు జనమ్ల విఫల పేర్మవలల్ జనించిన విరహగీతం.
తుం సంగ జనం జనం కాఫేరే
భూల గయే కూయ్ సాజన మేరే
తడపత హూ మై సాంఝ సవేరే
అంటుంది నాయిక. నీతో జనమ్ జనమ్ల సంబంధం. అలాంటపుప్డు

ననున్ ఎందుకని మరచిపోయావు? నీకోసం రాతిర్బవళుల్

ఎపప్టినుంచో ఎదురుచూసుత్నాన్ను. నీ దారివైపే చూసూత్ కళుల్ అలసిపోయాయి. ఇకనైనా రావయాయ్ అంటోంది నాయిక.
జనమ్ జనమ్ల విరహం ఇది. పర్తి జనమ్లో దాహం తీరక అరాధ్ంతరంగా ముగుసోత్ంది వారి బంధం. భారతీయ సిదాద్ంతం పర్కారం గత
జనమ్లో ఎంత నేరుచ్కుంటారో, ఈ జనమ్లో పుటుట్కతో ఆజాఞ్నం ఉంటుంది. అకక్డినుంచి నేరవ్టం ఆరంభిసాత్ం. అంటే ఈ జనమ్ గత జనమ్
కొనసాగింపనన్మాట. దీనిన్ సూచిసూత్, ఈ ఎదురుచూపులు ఈనాటివి కావు ఎపప్టివో అనన్దానికి పర్తీకగా పాట 'మైతో' అంటూ సగం నుంచి
ఆరంభమవుతుంది. సాధారణంగా 'ఆజారే పరదేశీ, మైతో కబసే ఖడి ఇస పార' అంటూ ఆరంభమవావ్లి. కానీ 'మైతో' అంటూ మధయ్లోంచి
ఆరంభమవటం గత జనమ్లో ఆగిన ఎదురుచూపులు ఈ జనమ్లో ఆరంభమయాయ్యనడానికి సూచిసుత్ంది. అదీ కళాకారుల చమతాక్రం. ఇలా
మధయ్లో ఆరంభమవటం తెలియకుండానే పేర్క్షకుడిలో ఒక అసంతృపిత్ని కలగజేసుత్ంది. అది పాట పర్భావానిన్ ఇనుమడింపచేసుత్ంది. ఇక
పాడేది లతా మంగేషక్ర అంటే సరసవ్తీదేవి సవ్రం అయితే ఇక చెపేప్దేముంది? ఈ పాటలో సలిల చౌధరి పాశాచ్తయ్ సంగీత పార్వీణాయ్నిన్
అతయ్దుభ్తమైన రీతిలో పర్దరిశ్ంచాడు. వయోలినల్ వాడకం అదుభ్తం. పాట చితీర్కరణ కూడా అదుభ్తం. ఆరంభంలో అసప్షట్ంగా ఉనన్ దృశయ్ం
రాను రాను సప్షట్ం అవుతుంది.
మై న దియా ఫిర భీ మై పాయ్సీ
భేద యె గహరా బాత జరాసి
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బిన తేరే హర రాత ఉదాసీ
తాను నది అయినా దాహం తీరటంలేదు. లోతైన రహసయ్ం కానీ అతి చినన్ విషయం. అతడులేకుండా పర్తి రాతీర్ విషాదమే. ఇలాంటి

అలతి పదాలతో సందరాభ్నిన్ అనుసరిసూత్, సందరబ్ పరిధిని దాటిన భావాలు కలిగేటుట్ రాయటం శైలేందర్ పర్తేయ్కత.
మై దియ కే ఐసీ బాతీ
జల న సకీ జో ఝ భిన పాతీ
అమిల మేరే జీవన సాథీ
ఆమె ఎలాంటి కొవొవ్తిత్ అంటే వెలగలేదు ఆరిపోలేదు. కాబటిట్ తన పిర్యుడిని వచిచ్ కలవమంటోంది. అపుప్డే ఆమె జీవితానికి
సారధ్కత లభిసుత్ంది. వెలగకపోవటం, ఆరలేకపోవటం అనంతమైన జనమ్లను సూచిసుత్ంది. అతడు కలిసేత్ కానీ ఈ జనమ్ పరంపర పూరిత్కాదు.
మరోవైపు తరచి చూసేత్ ఆధాయ్తిమ్క భావం గోచరిసుత్ంది. 'జీవన సాథి'ని 'పరదేశీ'ని భగవంతుడిగా భావిసేత్ పాట సవ్రూపమే మారిపోతుంది.
అందుకే శైలేందర్ను 'హిందీ సినీ పాటల కబీర' అంటారు.
ఇలాంటి సందరబ్ంలోనే పిర్యుడి కోసం పేర్యసి ఎదురుచూసే పాట 'జరాసీ ఆహట హోతీహై' 'హకీకత' సినిమా కోసం మదన
మోహన సంగీత దరశ్కతవ్ంలో కైఫీ ఆజీమ్ కవితకు పార్ణం పొసిన లత సవ్రంలోనూ ఉంటుంది.
జరాసీ అహట హోతీ హై దిల సోచతాహై
కహీయే వో తో నహీ
చినన్ సవవ్డి అయినా అతనేమో అనుకుంటుందట ఆమె హృదయం
ఛుపకె సీనేమే కోయీ జైసే సదా దేతే హై
శాయ్ం సె పహలే దియా దిల క జలా దేతా హై
హై ఉసీకీ యే సదా, హై ఉసీకీ యే అదా…
నిశశ్బధ్ంగా హృదయానిన్ ఎవరో పిలిచినటుట్, సాయంతర్ం కాగానే ఆమె హృదయం దీపానిన్ వెలిగిసుత్ందట. పర్తి సవవ్డినీ అతడి
పదధవ్నిగా పొరపడుతుందట. దీనిన్ కృషణ్శాసిత్ 'పర్తిగాలి సడికి తడబడకు, పదధవ్నులనీ పొరబడకు' అనాన్డు.
శకల్ ఫిర తీ హై నిగాహోమే వహీ పాయ్రీసే
మేరి నస నస మె మచలనే లగిచింగారీసీ
ఛూగయా జిసమ్ మెరా కిస కె దామన కీ హవా
ఆమె కళల్ముందు అతని పిర్యవదనమే ఉందట. దాంతో ఆమె నరనరాన అగిన్రాజుకుంటోందట. అతని శరీరం నుంచి వీచిన గాలి
ఆమెని తాకుతోందట. అది అగిన్ని పర్జవ్లింపచేసోత్ంది. ఇదీ పాట. ఈ పాటను వింటుంటే మైమరచిపోతాం. పదాలలోని విరహవేదన
తీవర్తను లత సవ్రం ధవ్నిసుత్ంది. దాంతో పాట చితీర్కరణ గొపప్గా లేకునాన్, నాయక వదనం భావాలను పర్దరిశ్ంచకునాన్ పాట అదుభ్తంగా
అనిపిసుత్ంది.
అయితే 'విరహగీతం' అనగానే గురుత్కు వచేచ్పాట 'నీవులేక వీణ పలుకననన్ది. నీవు రాక రాధ నిలువలేననన్ది’ సుశీల సవ్రం ఎంత
అదుభ్తమైన రీతిలో భావాలను పలుకుతుందంటే, విరహవేదన తీవర్తరమై ఒక సాథ్యిలో అతయ్ంత ఆనందం కలిగిసుత్ంది. ఈ ఎదురు చూపులు
అంతం కాకూడదని, ఈ పాట ఇలాగే కొనసాగాలని అనిపిసుత్ంది.
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నీవులేక వీణ పలుకలేననన్ది
నీవు రాక రాధా నిలువలేననన్ది.
డా.చకర్వరిత్లో ఆతేర్య రాసిన ఈ పాట 'సుహానీ రాత ఢల చుకీ ' పాటలాగా ఇతరులుపై తన ఎదురుచూపులకు వేదనను ఆరోపించి

చెపోత్ంది తపప్ విడిగా తన ఎదురు చూపులను పర్దరిశ్ంచదు.
జాజిపూలు నీకై రోజు రోజు పూచే
చూసి చూసి పాపం సొమమ్సిలిల్ పోయే
చందమామ నీకై తొంగి తొంగి చూసి
సరసను లేవని అలుకలు బోయే

కలలనైన నినున్ కనుల చూతమనాన్
నిదురరాని నాకు కలలు కూడ రావే
కదలలేని కాలం విరహగీతి రీతి
పరువము వృధగా బరువుగ సాగే
తలుపులనిన్ నీకై తెరచి వుంచి నాను
తలపులెనొన్ మదిలో దాచి వేచి నాను
తాపమింక నేను ఓపలెను సావ్మి
తరుణిని కరుణను యేలగ రావా
పాట ఒక పర్వాహంలా సాగిపోతుంది. విరహంలో ఇంత ఆనందం ఉంటుందా అని ఉకిక్రి బికిక్రి చేసుత్ంది. 'కదలలేని కాలం
విరహగీతి రీతి ... బరువుగ సాగే’ అంటుంది. కానీ పాట మాతర్ం ఒక ఉధృతమైన రసపర్వాహంలా పరవళుల్ తొకుక్తూ సాగుతుంది.
ఎనిన్మారుల్ వినాన్ తనివి తీరదు. తీయని విరహవేదనను పేర్యసి పకక్నే ఉనాన్ రగిలిసుత్ంది. ఇది ఏ ఒకక్ వయ్కిత్కి సంబంధించిన వేదన కాదు.
పర్తివయ్కిత్ హృదయంలో నిదార్ణంగా ఉనన్ ఆధాయ్తమ్క పేర్మ భావనకు సంబంధించిన వేదన. 'నీవురాక రాధ' అనటంతోటే పాటలో లౌకిక పేర్మ
నీడలోంచి ఆధాయ్తమ్క పేర్మ భావన తొంగి చూసూత్ంటుంది.
ఇలాంటి విరహగీతాలు సినీ సాథ్యిని దాటి పర్తివయ్కిత్ వయ్కిత్గత విరహగీతాలుగా, భౌతిక పేర్మను దాటి ఆధాయ్తమ్క పేర్మ గీతాలుగా
ఎదిగాయి. శోర్తలలో పేర్మ భావనలోని సునిన్తతావ్నిన్ జాగృతం చేసాత్యి. ముఖయ్ంగా ఈ విరహగీతాలను అరధ్ం చేసుకుని అనుభవించిన
వయ్కిత్లో పేర్యసి పటల్ గౌరవం, అభిమానం పెరుగుతాయి తపప్ కసి, దేవ్షం వంటి భావనలు కలగవు. 'హింసాతమ్క పేర్మ' అనన్ భావన
దరిదాపులకు కూడా రాదు. అందుకే ఇలాంటి సునిన్తమైన భావాలను పర్దరిశ్ంచే పాటలను నవతరానికి ఒక పదద్తి పర్కారం తెలియచెపాప్లిస్న
అవసరం ఉంది. రాక్షస పేర్మలు, రతికీర్డలే పేర్మగా అరధ్ం చేసుకుంటునన్ తరానికి పేర్మ భావనలో అంతరీల్నంగా ఉనన్ 'ఆతమ్ అనేవ్షణ'ను
తెలియచెపాప్లిస్ ఉంది. ఒకరకంగా చూసేత్, వయ్కిత్లోని పేర్మ భావన, ఒక ఆతమ్ మరొక ఆతమ్ను అనేవ్షించటం తపప్ మరొకటి కాదు. అందుకే ఓ
పాటలో
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మనకె అందర ఛుపాయే హువే మిలన కీ లగన
అపని సూరజ సే ఏక బిఛడీ హువీ కిరణ
అంటాడు గేయ రచయిత
మనసులో కలవాలనన్ తీవర్మైన కోరిక దాగి ఉంది. ఎవరితో కలవటం అంటే సూరుయ్డి నుంచి వేరు అయిన కిరణం తాను కాబటిట్

మళీల్ సూరుయ్డితో కలవాలనే తపన అనన్మాట. ఇది పేర్మ సవ్రూపం. పరమాతమ్నుండి వేరయిన ఆతమ్లు మరో ఆతమ్తో జతకలవటం వలల్
పరమాతమ్లో భాగమైపోవాలనన్ తపన అనన్మాట పేర్మ.

(వచేచ్ నెల మరికొనిన్ పాటలు)
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