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యే దిల ఔర ఉన కీ నిగాహోంకె సాయే,
యె దిల ఔర ఉన కీ నిగాహోంకె సాయే
ముఝే ఘేర లేతీ హై బాహోంకె సాయే

హిందీ సినీ సంగీత జగతుత్లో అపుప్డపుప్డు కొనిన్ గీతాలు రూపొందుతూంటాయి. ఆ గీతాలు వింటూ, వాటి 
మాధురాయ్నిన్ అనుభవిసుత్ంటే, మనసుస్ కాదు, ఆతమ్ సప్ందిసుత్ంది. భౌతిక శారీరక పరిధిని దాటి, అనంత ఆకాశం దాటి, 
విశాల విశావ్ంతరాళాలలో విహరిసూత్, తనని తాను తెలుసుకోవాలని తపన పడుతుంది. మనసు ఎంతో  ఆనందం 
అనుభవిసూత్ంటే లోలోన అంతగా విషాద భావన పెలుల్బుకుతూంటుంది. ఆనందానిన్ అంటి పెటుట్కునే విషాదం 
ఉంటుంది.  కానీ విషాదానిన్ వెనన్ంటి ఆనందం ఎందుకు ఉండదో తెలియక మనసు మరింత గాఢమైన అలవికాని 
ఆనంద విషాదాల నడుమ ఊగిసలాడుతూంటుంది. మామూలు సినిమా పాట అని కొటిట్వేసే పాటలు కొనిన్,  సంగీతంలో 
దాగి ఉనన్ మహతత్రమైన ఆధాయ్తిమ్క ఉపాసన శకిత్ని పర్దరిశ్సూత్, విశవ్కారుడి పద రాజీవముల చేరు నిరావ్ణ సోపాన 
మధిరోహణ చేయు  తోర్వ  దారి చూపిసుత్నన్ంత శకిత్మంతమై ఉంటాయి. అలాంటి పాటలోల్ అగర్ తాంబూలం 
వహిసుత్ంది,  మామూలు మాటలోల్ చెపాప్లంటే జాన నిసార అఖత్ర రాయగా, జయదేవ సంగీత దరశ్కతవ్ం వహించిన 
'పేర్మ పరబ్త' సినిమాలో లతా మంగేషక్ర పాడిన ఈ పాట. ఒక మామూలు పేర్మ గీతం ఇది. కానీ రాళుల్ వినాన్ కరిగి నీరై 
పర్వహించే మధురాతి మధురమైన గీతం ఇది. పేర్మ భావనలోని పరమాతమ్ను దరిశ్ంపచేయగల శకిత్ని అతి సునిన్తంగా 
పర్దరిశ్ంచే పాట ఇది. సంగీతం సవ్ర తరంగాల దావ్రా పర్కృతి పేర్మ విరాట సవ్రూపానిన్ మనో యవనిక పై పర్తిషిట్ంప 
చేసూత్ంటే, సాహితయ్ం ఆ విరాట పర్కృతి సవ్రూపానిన్ అక్షరాలతో చితిర్సూత్, శోభాయమానం చేసూత్, వయ్కిత్ మనసుస్లో 
నిదార్ణ సిథ్తిలో ఉనన్ పర్కృతితో మమేకమై తనను తాను మరచిపోగల లక్షణానిన్ జాగృతం చేసే సాథ్యిలో ఉంటే, గానం, 
సంగీత సాహితాయ్లకు పార్ణం పోసూత్, వయ్కిత్ శారీరక పరిధిని దాటి ఆనందానుభూతిని పొందే సాథ్యికి ఎదిగింప చేసూత్, 
సరసవ్తీదేవి వీణాతంతిర్ నిసావ్నంలో  నిబిడీకృతమై ఉనన్ బర్హామ్నందానుభూతిని కలిగింపచేసూత్ంటే, అలాంటి పాటలను 
వినటం ఒక యోగం. అనుభవించటం పరమాతమ్ భావానుభూతితో సంయోగం! అలాంటి పాట ఇది.
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   2           MLjkõ½¥qP|-MLjkõ½¸$|û  'పేర్మ పరబ్త' సినిమా 1973 నాటిది. అదృషట్ం ఏమిటంటే, ఈ సినిమా నిరామ్త తపప్తాగిన మతుత్లో సినిమా 
రీళల్నీన్ అగిన్కి ఆహుతి చేశాడు. దాంతో 'పేర్మ పరబ్త ' సినిమా ఒక అమూరత్మైన భావనలా, మిగిలిపోయింది. అది 'యె 
దిల ఔర ఉన కీ ' పాటకు ఒక నిరిధ్షట్మైన రూపం లేని పరిసిథ్తి కలిప్ంచింది. కొనిన్ పాటలు బయట ఎంత గొపప్గా ఉనాన్, 
సినిమాలో తెరపై చూడగానే పాటల పర్భావం తగిగ్పోతుంది. పాటకొక సప్షట్మైన రూపం ఏరప్డటంతో అనంతమైన 
ఆకాశం ఒక చినన్ పాతర్లో ఒదిగినటుట్, పాట పరిధి పరిమితమై పోతుంది. 'యె దిల  ఔర ఉన కీ' పాటకు అలాంటి దుసిథ్తి 
కలగకుండా, నిరామ్త సినిమా రీళల్నీన్ కాలేచ్శాడు. బాధాకరమైన విషయమే అయినా, ఈ పాట ఎలా చితిర్ంచారో తెలియక 
పాటకు సంబంధించిన ఆలోచనలు అసంపూరణ్మై పాట పటల్ ఆకరష్ణ పెరుగుతుంది. పాట వినన్పుప్డలాల్ పాటను ఎలా 
చితిర్ంచారో చూడాలనన్ ఆలోచన కలుగుతుంది. ఇదీ పాట ఆకరష్ణను ఇనుమడింప చేసుత్ంది. 

నిజానికి, ఈ పాటను జయదేవ పైరవేట పాటగా రూపొందించాడు. కానీ అది వినన్ నిరామ్త జయదేవ ను 
బర్తిమిలాడి పాటను సినిమాలో వాడుకునాన్డు. సినిమాలో పాట సందరభ్ం తెలియదు. నాయకుడి సాంగతయ్ం కోసం 
తపిసూత్ తన మనసులోని అనంతమైన పేర్మ భావనను అనంతమైన పర్కృతిలో దరిశ్సూత్, అణువణువూ పేర్మానంద 
పరవశం అయియ్ యువతి హృదయ సవ్రం పాడే పాట ఇది అని మాతర్ం తెలుసూత్ంటుంది. పాటలో భావం, సంగీతం అనీన్ 
పర్కృతి అణువణువూ ఉటిట్పడే పేర్మ భావనను పర్దరిశ్సూత్ అనంతానందానిన్ కలిగిసాత్యి. 

తన పిర్యుడిని తలచుకుంటూ, అతని సప్రశ్ను, అతని కళుల్ పేర్మభావనతో తనవైపు చూసే చూపును, ఆ చూపుకు 
కరిగి నీరయేయ్ తన దేహానిన్, దేహం కరిగి నీరయిన తరువాత, దేహ పంజరం విడిచి అనంతాకాశంలో విహరించే 
ఆతామ్నందానిన్ అనుభవానికి తెసుత్ందీ పాట. అలాంటి ఓ అందమైన, అమాయకమైన, పేర్మ పర్వాహంలో శుదిద్ అయి 
ఒడలంతా పేర్మ పులకరింతల మణిహారాలాల్ంటి పేర్మ నీటి బిందువులతో ధగధగలాడే యువతి, పచచ్ని చెటల్ నడుమ, 
పర్వహించే నదుల నీటి బిందువులు సూరయ్కాంతికి  ముతాయ్లాల్ మెరుసూత్ంటే, కిరణాల తాకిడికి పులకెతిత్నటుట్ండే 
వృక్షతతులతో నిండిన కొండల నడుమ నుండి దూకే జలపాతాల ముతాయ్లధారలను చూసి పిర్యుడిని తలచుకుంటూ 
ఆనంద పరవశమై గానం చేసే యువతిని ఊహించగానే, పర్కృతి సంగీతమై సంతూర, వేణువులూదుతూంటే, ఆ లయకు 
ఊపునిసూత్ మటూక్, గిటార లూ సప్ందిసూత్ంటే, యువతి పర్కృతి అయి,  పర్కృతి సవ్రం లత గళంలో ఒదిగి  పహాడీ 
రాగంలో ఆలాపన చేసూత్ంటే, భౌతిక పర్పంచం అదృశయ్మైపోతుంది. సుందరమైన సునిన్త భావనల పర్పంచం 
మనసైపోతుంది. ఏమి వాయిదాయ్ల చలనం అది! ఏమి లయ! ఏమి లత సవ్రం! మనసు ఆనందంతో  అరణ్వమైపోతుంది. 
కళుల్ బర్హామ్నంద వరష్పు చినుకులతో తడి అవుతాయి. హృదయం ఆరర్ద్మైపోతుంది. అపుప్డు లత 'అతని పేర్మ దృకుక్ల 
ఛాయలో ఈ హృదయం, అతని బాహువులతో పరీవృతం అవుతుంది' అంటుంది. అపుప్డు మనసులో కలిగే 
మహాదుభ్తమైన భావనను తెలిపే పదాలు దొరకవు. 
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సూరోయ్దయమౌతూనే, వెలుగు రేకలు సప్ృశించటంతో అంతవరకూ నిదార్ణ సిథ్తిలో ఉనన్ జగతి జాగృతమై 
చైతనయ్వంతమవుతునన్ దృశయ్ం చూసూత్ంటే మనసులో కలిగే అవయ్కాత్నందానుభూతి లత సవ్ర పర్కంపనలు మనసుస్ 
లోలోతులోల్ పర్తిధవ్నిసూత్ంటే కలుగుతుంది. 

జాన నిసార అఖత్ర కవిత చినన్ చినన్ పదాలతో అతయ్ంత మధురమైన భావనను కలిగిసుత్ంది. 'నిగా హోం కె సాయే, 
బాహోంకె సాయే' అనన్ పదాల వాడకంతో పాట పర్భావం పెరుగుతుంది. 'నిగాహ' అంటే 'దృషిట్' , చూపులు అనన్ అరాధ్లు 
వసాత్యి. సాధారణంగా పేర్యసి, పిర్యుల 'చూపుల' దొక పర్తేయ్క భాష. అవి చెపేప్ అరాధ్లదొక పర్తేయ్క పర్పంచం. మూడో 
వయ్కిత్కి తెలియని, బోధపడని అదుభ్తమైన శృంగార పర్పంచం అది. 

'అభిమాన' సినిమాలో పెళల్యిన తరువాత భారాయ్భరత్లుగా అమితాబ, జయభాదురి నడుమ అతి సునిన్తమైన 
దృశాయ్లుంటాయి. వాటిలో పెదిమలపై చూపుడు వేలుంచటం 'ముదుద్'కు సంకేతంలా భావించే దృశయ్ం ఒకటి. సినిమాలో 
పాట పాడుతూ అమితాబ, పెదిమలపై వేలుంచుతాడు. జయ సిగుగ్ల మొగగ్ అవుతుంది. వారిదద్రికీ పర్తేయ్కమైన శృంగార 
సాంకేతిక భాష అది. పేర్యసీ పిర్యుల నడుమ 'కళల్ భాష' అలాంటిది. అతని 'నిగాహోం కె సాయే'లో ఆమె హృదయం 
అతని బాహువుల నీడలో పరీవృతమై పోతోంది. అంటే అతని దృషిట్ తలుపుకు రాగానే, అతని బాహువులు తనను 
చుటిట్వేసిన భావానుభూతి ఆమె అనుభవిసోత్ందనన్మాట. పదాలు చినన్వి. అవి సృషిట్ంచే దృశయ్ం గొపప్ది. ఆ దృశయ్ం 
కలిగించే భావనలు లోతైనవి. పాటను 'శుదద్గాంధారం'తో ఆరంభించటంతో పాటకు, భావానికి ఒక 'పవితర్త' 
ఒనగూడుతాయి. 

ఈ పాట వినగానే ఇదే పహాడ రాగంలో అలౌకికానందానుభూతిని కలిగించగల మరో అదుభ్తమైన లత గీతం, 
ఆఖీర్ ఖత సినిమాలోనిది 'బహారోం మేరా జీవన భీ సవారో' అనన్ పాట మనసులో మెదులుతుంది. ఖయాయ్మ ఆ పాటను 
రూపొందించాడు. ఈ రెండు పాటలలో లత సవ్రం సంగీత సరసవ్తి వీణా నికవ్ణంలా  అతి పవితర్ంగా, 
అలౌకికానుభూతుల పర్వాహంలా తోసుత్ంది. 

పాట ఆరంభమవుతూనే వినిపించే సంతూర, గిటార, వేణువులు మన కళల్ముందు ఆకాశాని తాకే పరవ్తాలు, 
వాటికి దీటుగా నిలిచే హరిత వృక్షతతులు, జలజలా పారే నదులు, కొండనుండి దూకే జలపాతాలను నిలుపుతాయి. 
చలల్ని గాలి తాకిడికి పులకరిసూత్నన్ పర్కృతితో  సప్ందించి పులకరించి పేర్మతో నిండిన హృదయానిన్ అనుభూతికి 
తెసాత్యి. 

పాట ఆరంభంలోనే పర్కృతి సవ్చచ్త పరవశింపచేసుత్ంది. పర్కృతిలోని పార్కృతిక  సవ్రాలు మురింపింప చేసాత్యి. 
ఒక రకమైన అమాయకతవ్ం, పవితర్  భావనలు మనసును చుటుట్ ముడతాయి. నాయిక ఎలాగయితే నాయకుడి చూపుల 
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నీడలో, అతని బాహువుల ఛాయలో ఒదుగుతుందో, అలా అతి సునిన్తమైన భావనల నీడలో, పర్కృతి పేర్రేపిత పేర్మ 
భావనల బాహువులోల్ ఒదిగి పోతాము. 

పహోడోంకొ చంచల కిరణ ఛూము తీ హై 

హవా హర నదీనా బదన ఛూముతీ హై 

యహాసే వహాన తకే హై చాహోంకె సాయే 

మనసు ఏది చూడాలనుకుంటే, మెదడు అది చూపిసూత్ంది. మెదడు చూసేదే పర్పంచం. ఇకక్డ ఆమె మనసు 
శృంగార భావనలతో నిండిపోయింది. పర్కృతి సరవ్ం శృంగార రసంతో తొణికిసలాడుతునన్టుట్ కనిపిసుత్ంది. 
అణువణువూ శృంగార రసపర్వాహం కనిపిసుత్ంది. అతని బాహువులు ఆమెను చుటేట్శాయి. ఇపుప్డామెకు పర్కృతి సవ్రం 
సతరీ పురుష సప్రాశ్నుభూతి సప్ందన మయంగా దోయ్తకమవుతోంది. పరవ్తాలను చంచలమైన కిరణాలు ముదిద్డుతునాన్యి 
/సప్ృశిసుత్నాన్యి. వాయువు నీటి శరీరం ముదిద్డుతునాన్యి/సప్ృశిసోత్ంది. ఇటునుంచి అటువరకూ ఎటు చూసినా పేర్మ 
భావన నీడలో ఒదిగి కనిపిసోత్ంది. అంటే పర్కృతి సరవ్ం వారిదద్రి పేర్మ భావన నీడలో ఒదిగి సప్ందిసోత్ందనన్మాట.  

పాటలోని శృంగార భావానిన్ ఇనుమడింపచేసూత్, సంతూర, వేణువు డోలకలు మనసును ఊపేసాత్యి. ఆ లయ 
పర్కృతి ఒడిలో, శృంగార రసపర్వాహంలో, ఓలలాడిసూత్, సునిన్త భావనల తుఫాను తాకిడితో ఉకిక్రి బికిక్రి చేసాత్యి. 
మామూలు సినిమా పాటలో ఇంత శకిత్ ఉందా? అని కొందరు ఆకేష్పించవచుచ్. విశవ్మంతా విభుడు ఆవరించి 
ఉనన్పుప్డు, పర్తి అణువూ విశవ్  విభుడేకదా! అలాంటపుప్డు సంగీతం సరసవ్తి అయినపుప్డు శాసతరీయ సంగీతం, సినీ 
సంగీతం, జానపద సంగీతం, పేర్యసి పిలుపు, పసి పిలల్వాడి ఏడుపు, తలిల్ మాట, గాలి పర్వాహం, నీటి కదలిక సరవ్ం 
సరసవ్తిమయమైన సంగీతం విభినన్ రూపాలు.. పాట  ఏదైనా అలౌకికానందానుభూతి కలిగించగల మహతత్రమైన శకిత్ 
గలది. అనుభవించే హృదయంలో ఉంది ఈ భావన. 

శబద్ంలో హెచుచ్ తగుగ్లు లేవు. తేడా అనుభవించే హృదయంలో ఉంది. 
లిపట తే యే పేడోంసె బాదల ఘనేరే 

యె పల పల ఉజాలే, యె పల పల అంధేరే 

బహుత ఠండి ఠండి హై రాహోంకె సాయే. 
'లిపట తేయె పేడోంసె బాదల ఘనేరే ' అవగానే వేణువు ఎలా మోర్గుతుందంటే, పిర్యుడు కౌగిలించగానే సతరీ 

శరీరంలో చెలరేగే పులకరింతలు, మైమరపులో చైతనయ్వంతంగా తొణికిసలాడే మహదానందానుభూతితో పర్తిసప్ందిసూత్, 
వేణువులోని గాలి హొయలు పోతూ, కులకుల నడకతో ఒక అనుభూతికి సవ్ర రూపం ఇసుత్నన్టుట్ మోర్గుతుంది. చిరుగాలి 
సప్రశ్కు నదీ జలంపై పులకలు కలిగినటుట్ చెలరేగే చిరు అలలతో, నది చుటుట్కునన్ చీరలాంటి నీటిపొర శరీరపు 
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సప్ందనలకు సప్ందించి నృతయ్ం చేసుత్నన్ భావనను కళల్ముందు నిలిపి హృదయానిన్ ఆనంద పరవశం చేసుత్ందీ 
వేణునాదం. 

సాందర్మైన మేఘాలు ఆకాశానిన్ తాకేటుట్నన్ పరవ్తాలను కౌగిలించుకుంటునాన్యి. చెటుల్ ఆకుల సందులనుండి 
జాలువారుతూ, ఆకులు కపప్గానే అదృశయ్మయేయ్ సూరయ్కిరణాలు ఒకసారి వెలుగును పర్సరిసుత్నాన్యి. మరో క్షణంలో 
చీకటితో ముంచెతుత్తునాన్యి. ఈ పేర్మ దారుల నీడలు సుఖవంతమైనవి అతి శీతలమైనవి అంటోంది. పిర్యుడి సప్రశ్కు 
అలలు అలలుగా చెలరేగే ఆనందానుభూతిని, అతయ్ంత సుఖవంతమైన మతుత్ను ఒక క్షణం, అతి తీవర్మైన చైతనాయ్నిన్ 
మరో క్షణంలో పొందే పేర్యసి అనుభూతికి దృశయ్ రూపానిన్సోత్ందీ చరణం. 'యె పల పల ఉజాలే, యె పల ఫల 
అంధేరే'... మతుత్, చైతనాయ్ల నడుమ ఊగిసలాడే అతయ్ంత సౌఖాయ్నుభూతిని పర్దరిశ్సుత్ంది. దారులు అతి శీతలమవటం 
ఒక పర్తీక  పేర్మ దారులు మనసును ఆనందమయం చేసాత్యి. ఓ రకమైన ఉతాస్హానిన్ నింపుతాయి. 

ధడక తే హై దిల ఇత నీ ఆజాది యోంసే 

బహుత మిలెత్  జులేత్ హై ఇన వాదియోంసే, 
మొహబబ్త కె రంగీన పనాహోంకె సాయే.. 

పర్కృతి అంటేనే సేవ్చచ్. ఎవవ్రి ఆదేశాలకు, ఎలాంటి నిబంధనలకు లొంగదు పర్కృతి. సముదర్ంలో అడుడ్గోడలను 
ఎవరు నిరిమ్ంచగలరు? ఎనిన్ సంకెళుల్ విధించినా పూచే పూలు పూయక మానవు. ఎదిగే మొకక్ ఎదగక మానదు. 
పర్వహించే నీరు తన దారి తాను చూసుకుని పర్వహిసూత్నే ఉంటుంది. ఎంత సేవ్చచ్ పర్కృతిలో ఉందో అది ఊహకు 
అందదు. మానవుడు  పర్కృతిని నియంతర్ణలో పెటిట్ నిరేద్శించాననుకుంటాడు. అది మూరఖ్తవ్ం. 

ఇస జీవన కీ చడీత్ ఢలీత్ ధూప కొకిస నే బాంధా 

రంగ  పె కిసేన్ పహరే డాలే, రూప కొ కిసేన్ బాంధా 

కాహె యే జతన కరే! 
మానవుడు పర్యతిన్సాత్డు. విజయం సాధించాననుకుంటాడు. కానీ అది భర్మ. అహంకారం. అంతే! పోయే 

పార్ణానిన్ ఎవవ్రూ పటిట్ బంధించలేరు. కానీ బంధించాలని పర్యతిన్సాత్డు మనిషి. కాసేస్పు పార్ణానిన్ ఆపి విజయం 
సాధించాననుకుంటాడు. కానీ అది పర్కృతి దయ తపప్ నిజమైన విజయం కాదు. అందుకే మనిషి సేవ్చచ్ కోరుకుంటాడు 
కానీ, బంధనాలలో ఒదుగుతాడు. అదే సేవ్చచ్ అనుకుంటాడు. 'కిత నా సుఖ హై బంధన మే' అని సంతృపిత్ పడతాడు. కానీ 
అసలైన సేవ్చచ్ పర్కృతిలో మమేకమై, పర్కృతితో కలసిపోయి  'తవ్మేవాహం ' అవగలిగే సాథ్యిలోనే అనుభవానికి 
వసుత్ంది. సేవ్చచ్ అంటే బోధపడుతుంది. అపుప్డు ఇంతకాలం 'సేవ్చచ్ ' అనుకునన్ది 'భర్మ ' అని తెలుసుత్ంది. అసలైన 
సేవ్చచ్ను అనుభవించిన తరువాత మామూలు పర్పంచం అదృశయ్మయిపోతుంది. 
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   6           MLjkõ½¥qP|-MLjkõ½¸$|û  పిర్యుడి తలపులతో, పర్కృతి సరవ్ం  శృంగారమయంగా, పిర్యుడికి పర్తీకగా భావిసూత్ మమేకమైన యువతికి 
'అసలైనసేవ్చచ్' అనుభవానికి వచిచ్ంది. ఇనిన్ సేవ్చచ్లతో హృదయం సప్ందించిందంటోంది. సేవ్చచ్ ఒకటే. పలు 
రూపాలలో దరశ్నమిసోత్ంది. కొండలు, నదులు, లోయలు, వృకాష్లు, గాలులు అనీన్ సేవ్చాచ్యుతమైనవే. ఏదీ ఎవరికీ 
లొంగదు. ఏదీ పరిమితులను పర్తిబంధనలనూ ఒపుప్కోదు. ఏదీ బంధనాలలో లొంగదు. ఎంత కంచె కటిట్నా చెటుట్ దానిన్ 
దాటి ఎదుగుతుంది. ఎనిన్ రాళుల్ పరచినా, వాటి నడుమ చినన్ చిలుల్ను ఆధారం చేసుకుని వృక్షం ఎదుగుతుంది. అందుకే 
'ఎనిన్ సేవ్చచ్లో!' అంటోందామె. ఆమె హృదయం పేర్మ నీడలో ఒదిగి ఈ సేవ్చచ్లనిన్టితో మమేకం అవుతోంది. 

పేర్మలోని భౌతికతను లైంగిక రూపంలో పర్దరిశ్ంచి అదే పేర్మ అనుకుంటోంది సమాజం. కానీ ఎలాగయితే 
రాతిబొమమ్లో నిలచే విశవ్సృషిట్కారుడు, ఆ భౌతిక రూపం దాటి చూసేత్, నిరాకార, నిరుగ్ణ సవ్రూపంలో బోధపడతాడో, 
అలా లైంగికమనే భౌతిక చరయ్ను దాటి చూడగలిగే సంపూరణ్ సేవ్చచ్నిచిచ్ ముకిత్కి కారణమయేయ్ పేర్మ అసలు సవ్రూపం 
బోధపడుతుంది. పేర్మ బంధనం కాదు.ఆతమ్ను భౌతికం నుంచి విముకత్ం చేసి, రెకక్ల నిచేచ్ అనంతమైన సేవ్చచ్ అని 
అరధ్మవుతుంది. 

ఇదీ ఈ పాట పర్దరిశ్ంచే అసలైన పేర్మ భావన. పైకి సినిమా పాట. పేర్మ పాట. పిర్యుడిని తలుసూత్ పేర్యసి పాడే 
పాట. పిర్యుడి బాహువుల సప్రశ్ను సమ్రిసూత్, ఆనందానుభూతిని అనుభవిసూత్ పాడేపాట. తరచి చూసేత్ మానవ జీవిత 
పరిధుల కావల ఒదిగి ఉనన్ అనంతమైన భావనను అనుభూతిని తెచేచ్ పాట. జాన నిసార అఖత్ర కవితాతమ్ను పటుట్కుని, 
భావానిన్ సంగీత రూపంలో పర్దరిశ్సూత్ జయదేవ రూపకలప్న చేసిన తీరు సృజనాతమ్క ఔనన్తాయ్నికి తిరుగులేని నిదరశ్నం. 
లత సవ్రం మాధురయ్ం అనుభవించాలే తపప్ మాటలలో చెపప్లేం. పేర్మ సృషిట్లో అణువణువు తడసి పర్కృతి సరవ్ం 
పిర్యుడి ఛాయలా దరిశ్ంచి పరవశించే యువతి సవ్రం అది. పిర్యుడితో సానిన్హితాయ్నిన్ అనుభవించి పలవరించే 
యువతి సవ్రం ఆమెది. భగవంతుడి భావానుభూతిలో మమేకం చెందిన సరవ్ం మరచి భకుత్డి మైమరుపు సవ్రం ఆమెది. 
అలవికాని ఆనందాల అదుభ్తమైన గని ఆమె సవ్రం. 

ఇలాంటి అమరమైన పేర్మ భావనకు మొదటి మెటట్యిన 'సప్రశ్'ను లైంగిక పరిధిలో కుదించి, ఆ భావనని ఓ 
దురదలాఅభివరిణ్ంచి, తలంటుకుంటే పోయే ఓ 'మురికి 'లా ఎంచి, భర్మరంలా, కీటకంలా, పశువులా అందినంత 
లైంగికంగా అనుభవించటమే సతరీ పురుష సంబంధం అనుకునే వారందరికీ నమసక్రిసూత్, 'యె దిల ఔర ఉన కీ ' లాంటి 
పాటలు ఇలాంటి బండలలో కూడా మటిట్ తడిని నింపుతాయి. పులకరింపచేసాత్యి. మన కళాకారుల కళాకౌశలం 
అలాంటిది. వారికి జోహారుల్. 

(     .) 
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