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మైతో ఆరీత్ ఉతారూరే సంతోషీమాతా కీ. 
1975 వ సంవతస్రం హిందీ చలనచితర్ రంగంలో మరుపురాని సంవతస్రం. మిలీనియం సూపర సాట్ర అమితాభ 

బచచ్న 'సూపర సాట్ర'గా సిథ్రపడేందుకు దోహదం చేసిన సంవతస్రం అది. 'కలట్' సినిమాలుగా పర్సిదిద్ పొందిన 'షోలే ', 
'దీవార'లు దేశానిన్ ఉరూర్తలూపిన సంవతస్రం అది. సినిమాలు ఫైటుల్, హింస, పర్తీకారం వంటి వాటికి ఓ దశాబద్ం 
పాటు పరిమితమయేయ్ందుకు కారణమైన సంవతస్రం అది. ఆ సంవతస్రంలో ఓ లో బడెజ్ట సినిమా, ఎవరూ 
గురుత్ంచుకోని నటీనటులతో, అందరూ మరచిపోయిన సంగీత దరశ్కుడితో కాలం చెలిల్న కథతో విడుదలయింది. మొతత్ం 
దేశంలో 'భకిత్' భావన సవ్రూపానిన్ మారిచ్ వేసింది. అంతవరకూ ఉతత్ర భారతదేశంలో కొదిద్మందికి మాతర్మే 
పరిచయమైన 'సంతోషీ మాత' అనే పురాణంలో పర్సాత్వన లేని 'దేవత' దేశం నలుమూలలా పూజలందుకునేటుట్ చేసింది ఆ 
సినిమా. శుకర్వారాలు పులుపు పదారాధ్లు దేశం మొతత్ం ఆడవాళుల్ తినటం మానేటుట్ చేసింది ఆ సినిమా. పర్జలకు కొతత్ 
దేవుళల్ను అందించటంలో దేవతలకు విసత్ృత పర్చారం కలిప్ంచటంలో సినిమా పర్భావం, ముఖయ్ంగా సినిమాలోల్ 
భకిత్పాటల పర్భావానిన్ తిరుగులేని రీతిలో నిరూపించిన సినిమా. 1975లో షోలే, దీవార వంటి 'గోలియత'ల లాంటి 
సినిమాల నడుమ విడుదలై అనూహయ్మైనరీతిలో విజయం సాధించి, భారతీయ సమాజానిన్ తిరుగులేని రీతిలో పర్భావం 
చేసిన 'డేవిడ'లాంటి చినన్ సినిమా అయినా అతయ్ంత శకిత్వంతమయిన సినిమా 'జై సంతోషీమా'. ఈ సినిమా అంతగా 
పర్జాదరణ పొందటానికి దేశమంతా సంతోషీమాత - గుళుల్ వెలసిలల్టానికి కారణం వీధివీధినా, వాడవాడలా మారోమ్గిన 
'సంతోషిమాత' సినిమా పాటలు, ముఖయ్ంగా భజన పాట 'మైతో ఆరీత్ ఉతారూరే సంతోషీ మాతాకీ' పాట. ఇదొక సినిమా 
భకిత్గీతం కాదు. సంతోషీమాత గురిత్ంపు గీతం.’manifesto'లాంటిది. ఈ పాటను రచించింది కవి పర్దీప. సంగీత 
దరశ్కతవ్ం వహించింది సి. అరుజ్న. పాడింది ఉషా మంగేషక్ర. సంతోషిమాతాగా నటించింది అనిత గుహ. 

ఈ సినిమాకు పనిచేసిన వారిలో ఒకక్ కవి పర్దీప తపప్ మరెవరూ సినీ రంగంలో విజయం చవిచూసిన వారు 
కారు. కానీ అంతా పర్తిభావంతులయిన కళాకారులు. కానీ వారు సినీరంగంలో అదుగుపెటిట్న కాలంలో హిమాలయ 
శిఖరమంతటి పర్తిభకలవారి నీడలోల్ ఒదిగి పోవాలిస్ వచిచ్ంది. సి. అరుజ్న చకక్టి పాటలను అందించాడు. జీవితాంతం 'సి 
గేర్డ' సినిమాలకే పరిమితమయినా, 'సి గేర్డ' సినిమాలకు 'ఎ పల్స' గేర్డ పాటలను అందించాడు సి.అరుజ్న. 'పాస బైఠో 



 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                                   p˝…’  2021 
 

   2           MLjkõ½¥qP|-MLjkõ½¸$|û 

తబీయత బహల జాయేగీ (పునరిమ్లన), 'గం కీ అంధేరి రాత మే'(సుశీల) వంటి అతయ్దుభ్తమైన పాటలను 
రూపొందించాడు సి.అరుజ్న. 'సంతోషిమాత' సినిమా షోలే, దీవార వంటి సినిమాలకనాన్ ఘనవిజయం సాధించటం 
కేవలం సినిమాలోని పాటలవలేల్. 

కవి పర్దీప కు భజనపాటలు, భకిత్గీతాలు రాయటం వెనన్తో పెటిట్న విదయ్. శుదద్ హిందీ పదాలు, అతయ్ంత సరళమైన 
భావం, సూటిగా గుండెలోల్కి దూసుకుపోయే రీతిగా రచించటం ఆయనకు అలవాటు. నిజానికి సంతోషిమాత సినిమాలో 
'ఆరతి' పాట గతంలో నాసిత్క సినిమాలో రచించిన మరో అతయ్దుభ్తమైన భకిత్నృతయ్ం గీతంలాంటిదే. ఆ పాట బాణీ, 
సంతోషీమాత పాట బాణీలకు దగగ్ర పోలిక కూడా ఉంది. నాసిత్క  సంగీత దరశ్కుడు సి. రామచందర్. 

కాన హా  బజాయే బనుస్రీ  ఔర గావ్లే బజాయే  మంజీరే 
ఓ గోపియా నాచే ఛమమ్క ఛం. 

గమనిసేత్ అటూ సంతోషిమాత పాటలోనూ, ఈ పాటలోనూ వాడిన పదాలు చాలా సులభతరంగా అరధ్మవుతాయి. 
'సంతోషీ మాతాకు హారతి ఇసుత్నాన్ను' అనన్ది ఒక పాట అరధ్మయితే, కృషుణ్డు మురళి వాయిసుత్నాన్డు. మంజీర 
అంటేచేతులతో తాళం వేసేది . కృషుణ్డు మురళి వాయిసూత్ంటే, పాలు పెరుగు అమేమ్ గార్మీణ యువతలను 'గావ్లన' 
అంటారు. వారు తాళం వేసుత్నాన్రు. గోపికలు నృతయ్ం చేసుత్నాన్రు. ఇదీ నాసిత్క  పాట భావం. ఎకక్డా ఎలాంటి సంకిల్షట్ 
సమాసాలు, పదబంధాలు లేకుండా సూటిగా, సరళమైన పదాలతో కళల్ముందు దృశాయ్లను నిలుపుతాడు కవి పర్దీప. 
ఒకచోట భకుత్రాలు సంతోషిమాతకు హారతి ఇసోత్ంది. ఇంకో చోట బృందావనంలో గోపికలు నృతయ్ం చేసుత్నాన్రు. 

బడీ మమతా హై బడా పాయ్ర మా కీ ఆంఖోమే 
బడి కరుణా  మాయా దులార మాకీ  ఆంఖోమే 
 కూయ్న నదేఖూ మై బారంబార మా కీ ఆంఖోమే 
దిఖే హర ఘడీ  చమతాక్ర ఆంఖోమే 
నృతయ్ కరో ఝూం ఝూం, ఛం ఛమా ఛం ఝూం ఝూం 
ఝూంకీ నిహారోరే! 
జై జై సంతోషీమాత జైజై మాత! 

'జై సంతోషీమా' సినిమా ఆరంభంలో వసుత్ందీ పాట. అంటే సంతోషీమాతను పేర్క్షకులకు పరిచయం చేసే పాట 
అనన్మాట. సంతోషిమాత కరుణ కురిపించేమాత అని ఆమె గుణగణాలను, లక్షణాలను పరిచయం చేసేపాట. సినిమా 
అంతా ఆమె తన భకుత్లను ఎలా రకిష్సుత్ందో నిరూపిసూత్ంది. ఆమె కళల్లోల్ మమత, కరుణ, వాతయ్లయ్ం 
ఉటిట్పడుతూంటాయి. అందుకని ఆమె కళల్నే చూసూత్ంటాను. నృతయ్ం చేసూత్ంటాను. ఆమె కళల్లోల్ చమతాక్రం 
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కనిపిసుత్ంది. ఇదీ ఈ చరణం సారంశం. ఏ దేవీ, దేవతకయినా ఈ వరణ్న సరిపోతుంది. కానీ సంతోషీమాత అని 
గురుత్చేసూత్ంటుంది పాట. బాణీ సులభంగా పటేట్సుత్ంది. ఎందుకంటే, ఈ బాణీ దాదాపుగా నాసిత్క  సినిమా పాట బాణీతో 
సరిపోతుంది. 

గోరే గోరే హాథోమే కంగ నా ఖన కే 
కంగ నా ఖన కే హో కంగ నా ఖన కే 
చంచల పావోం దేఖో పేంజానియా ఛన కే 
డోలక ధమాక బోలే జాఝ భీ ఝూమాక బోలే 
ధూం మచీ  హై, ధూం మచీహై జమునా తీరే 
హో గోపియా నాచే ఛమక ఛం... 

అదే సరళమైన వరణ్న. అతయ్ంత సరళమైన పదాలు. లయబదద్మైన పదాలు. పలుకుతూంటేనే బాణీలోకి వచేచ్సాత్యి 
పదాలు. నృతయ్ం చేసుత్నన్ మహిళల గాజులు ఘలుల్మంటునాన్యి, కదిలే కాళల్కునన్ గజెజ్లు ఘలుల్మటునాన్యి. ఢోలక 
ఢమమ్ని మోర్గుతోంది. లయ బదద్ంగా వెండి మంజీరాలు మోర్గుతునాన్యి. వారి నృతయ్ంతో, వాయిదాయ్ల మోర్తతో 
యమునా తీరం పరవశించిపోతోంది. గోపికలు నృతయ్ం చేసుత్నాన్రు. ఎలాగయితే గుణాలు, లక్షణాల వరణ్నతో కరుణ 
కురిసే సంతోషీమాత కళల్ను హృదయంలో నిలిపాడో, అలాగే యమునా తీరంలో గోపికలు నృతయ్ం చేసుత్నన్ 
మనోహరమైన దృశాయ్నిన్ మనో నేతర్ం ముందు నిలిపాడు. 

సదా హోతీ హై జై జైకార మాకీ మందిర మే 
నిత  ఝూంఝుర కీ హోతీ హై ఝుంకార మాకీ మందిర మే 
సదా మంజీర కరేత్ పుకార మాకీ మందిర మే. 
వరదాన కే భరే హై భండార, మాకీ మందిర మే. 
వరదాన కే భరే హై భండార, మాకీఈ మందిర మే 
హో దీప ధరో ధూప కరు, పేర్మ సహిత భకిత్ కరూ 
హో జీవన సుధారో రే, హో పాయ్రా పాయ్రా జీవన సుధావోరే 
మైతో ఆరీత్ ఉతారూరే, సంతోషీ మాతాకీ! 

సంతోషీమాతా మందిరంలో నితయ్ం మంగళ వాయిదాయ్లు మోర్గుతూంటాయి. మాతా మందిరం వరదానాలు 
ఇచేచ్ భాండాగారం. ధూపదీప నైవేదాయ్లతో పేర్మతో పూజిసేత్ జీవితం మారుతుంది. సరైన దారిలో పడుతుంది. 
సంతోషిమాతాను పూజిసాత్ను. ఈ పాట లయ ఎంత మధురమైనదంటే వింటూ ఊగిపోతాం. పాటలో పదాలు ఎంతో 
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తేలికగా అనిపించినా ఎంత శకిత్వంతమయినవంటే మనసులో ఒక వరదాయిని అయిన కరుణామయ రూపానిన్ 
పర్తిషిట్సాత్యి. దాంతో పాటలో పదాల భావాల శకిత్, బాణీ, లయ తోడయి,  వాయిదాయ్ల కలయిక కలిగించే తనమ్యతవ్ం 
తోడయి పాట వినేవాడు భకిత్ భావంలో ఓలలాడతాడు. శరీరం భకిత్భావ తరంగాల తాకిడికి ఊగిపోతుంది. ఇదే బాణీతో 
ఉండే నాసిత్క  పాట వింటూంటే కూడా అతయ్ంత శకిత్వంతమైన భకిత్ భావ తరంగాల తాకిడిని అనుభవిసాత్డు శోర్త. దానికి 
నళిని జయవంత తో సహా ఇతరుల నృతయ్ం తోడయి యమునా తరంగాల శృంగాలపై రాస కేళీవిలాస లయ కనుగుణంగా 
ఊగిపోతునన్ భావన కలుగుతుంది.  

న తన కా ధాయ్న  రహా, న మన కా ధాయ్న రే 
నమన కా ధాయ్న రహా, న మన కా ధాయ్న రే. 
ఆజ సభీ సుందరియా భూలీ  హై భాన రే 
సభి యోంకే సంగ సంగ  ధన క రహీహై మృదంగ 
పులికిత హై అంగ అంగ మన మే ఉఛ లే తరంగ 
ఝూం ఝూం కామినియా జైసి హుయీ బావలీ 
బాలోకి లట ఉల   ఝీ రే హో గోపియా నాచే ఛమక ఛం. 

అతయ్దుభ్తమైన గేయ రచన ఇది. పదాలు ఎంత లయబదద్ంగా ఉంటాయంటే పదాల అరాధ్లు తెలియకునాన్ భావం 
బోధ పడిపోతుంది. దృశయ్ం, మామూలు దృశయ్ం కాదు,  పరమాదుభ్తమూ, అతయ్ంత సుందరమూ, మనోరంజకమూ, 
మోహనకరమూ  అయిన దృశయ్ం కళల్ముందు నిలుసుత్ంది. మనసుస్,  పాటలో చెపిప్నటుట్ 'పులికిత హై అంగ అంగ, మన  
మే ఉఛ  లే తరంగ' అవుతుంది. అణువణువూ పులికితమై మనసుస్లో అలలు ఎగసి ఎగసి పడతాయి. తెరపై దృశయ్ం 
కూడా అదుభ్తంగా ఉంది. 'న తన కా ధాన' అనన్పుప్డు కోల్జపుప్లో నళినీ జయవంత వదనం మతుత్ నిండిన కళల్తో, 
నిజానికి అది భకిత్ జనిత మనోహరమైన మతుత్, కనిపిసూత్ంటే నిజంగానే 'న తన కా ధాన , న మన   కా ధాయ్న   రే' 
అనిపిసుత్ంది. మనమూ ఆ అందమైన గోపికల లయబదద్మైన నృతయ్ంలో భాగమైపోయినటుట్ అనిపిసుత్ంది. మనమూ 
ఊగిపోతాం. ముఖయ్ంగా 'మన  మే ఉఛ  లే తరంగ' అనన్పుప్డు అలలాల్ కదులుతూంటే, అలల శృంగాలపై నృతయ్ం చేసే 
సూరయ్కిరణాలు గురుత్కు వసాత్యి. లత సవ్రం తీగలా బాణీ మెలికలతో పాటూ పోతూ మనలిన్ యమునా తీరంలో 
రాసలీల నడుమ నిలుపుతుంది. 

గమనిసేత్ 'జై జై సంతోషిమా' పాటలో కనాన్  ఈ పాటలోని పదాలలో ఒక సొగసు ఉంది. రెండు పాటలలోని 
పదాలు సవ్చచ్మైన హిందీ పదాలే అయినా, 'కాన హా  బజాయే' పాటలోని పదాలలో ఊపు ఉంది. లయ ఉంది. పదాలు 
నృతయ్ం చేయటం అంటే ఏమిటో అనుభవానికి వసుత్ంది. ’సఖియోంకె సంగ సంగ ధన క  రహీ హై మృదంగ, పులకిత 
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హై అంగ అంగ, మన మే ఉఛ లే తరంగ' పదాలు పలుకుతూంటేనే మనసుస్లో మృదంగాలు మోర్గుతాయి. కాలి అందెల 
రవళులు ఊగుతాయి. మనసుస్, శరీరం యమునా తరంగాలపై ఆడతాయి. 

ఛాయా బృందావన మే ఆజ అజబ రంగ హై 
ధరీత్  వృందావన మే ఆజ అజాబ దంగ హై 
కైసా హై యే కమాల, దశోదిశాయే నిహాల 
జమునా దేతి హై తాల ఉడేన్  లగీ వైఘామ్ల 
ఝామునే లగీ డాల డాల, థం గయీ పవన కి చాల 
బారా ఘోడోవాలా సూరజ కా రధ భి 
చలేన్ లగేరే ధీరే ధీరే, హో గోపియా నాచే ఛమక ఛఁ! 

యమునా నది తీరంలో సాగుతునన్ రాసకీర్డను చూసి యమునా నది లయబదద్ంగా ఊగుతోంది. పర్తికొమమ్ 
నృతయ్ం చేసోత్ంది. గాలి వీయటం మరచి సథ్ంభించి పోయింది. సూరుయ్డి రథంకూడా వేగం తగిగ్ నిలచిపోయింది. సరవ్సృషిట్ 
చైతనయ్ం తొణికిసలాడే రీతిలో సథ్బద్మై ఈ దృశయ్ం చూసోత్ంది. ఆనందిసోత్ంది. కాలం సథ్ంభించి పోయిందనన్మాట. తెరపై 
నృతయ్ం, పాట,  లయ నిజంగానే కాలానిన్ సథ్ంభింపచేసుత్ంది. ఎనిన్ మారుల్ వినాన్ తనివి తీరదు. ఎనిన్మారుల్ చూసినా తనివి 
తీరదు. నిజంగా ఈ పాట చూసూత్ంటే, కృషుణ్డి తలపే ఇంత మైమరపు, ఇంత ఆనందం, ఇంత అదుభ్తం అయితే, ఆ 
కాలంలో బృందావనం ఎంత అలౌకికంగా ఉండి ఉంటుందో కదా! నిజానికీ పాటలో కృషుణ్డే కనబడదు. అంతా 
గోపికలే!.  అకక్డి పర్తి కణ కణం ఎంత పవితర్మో, ఎంత లయమయమో అనిపిసుత్ంది. అయితే ఇలాంటి ఊహలతో 
ఇపప్టి బృందావనానికి వెళేత్ నిరాశ ఎదురవుతుంది. అలనాటి వేణుగాన మధురిమలు, చెలరేగిన మురళీ సుధల తలపులు 
ఏవీ అకక్డ కనిపించవు. కానీ ఆ భావనను మనకు అనుభూతి తెచిచ్ ఉరూర్తలూగింపచేసుత్ందీ పాట. ఆనాటి బృందావన 
రాసకేళీవిలాసంలో భాగం పంచుకోలేని మన దౌరాభ్గాయ్నిన్ కొంచమయినా తగిగ్సుత్ంది ఈ పాట. 

అయితే 'మైతో ఆరీత్ ఊతారూ రే' పాట దేశానికి సంతోషీమాత భకిత్ని నేరిప్ంది. కానీ 'నాసిత్క' పాట సినిమాలోని 
ఇతర అదుభ్తమైన పాటలలో ఒకటిగా మిగిలిపోయింది. దీనికి కారణం ఆలోచిసేత్, సంతోషీమాత సినిమాకు ఈ పాట 
కేందర్ం వంటిది. సినిమా సారం వంటిది. కాబటిట్ దృషిట్ ఈపాట పైనే ఉంటుంది. 'నాసిత్క' సినిమాలో పాట సినిమా కథను 
ముందుకు తోయటంలో ఒక భాగం. నాయకుడు తాను చంపాలనుకునన్ వయ్కిత్ని చూడటంపైన పేర్క్షకుడి దృషిట్ ఉంటుంది. 
నాయికకూ నాయకుడికీ ఉనన్ అనుబంధం, ఆమె తండిర్నే నాయకుడు చంపాలని అనుకోవటం వంటి వాటివైపు పేర్క్షకుడి 
దృషిట్ మళుల్తుంది. దాంతో పాటభావం, నృతయ్ం వంటివి పేర్క్షకుడు అనుభవిసాత్డు కానీ దృషిట్ సంపూరణ్ంగా పాటపై 
ఉండదు. 
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'జై సంతోషీమా' సినిమాలో 'మదద కరో సంతోషీ మా' అనే మరో పాట వీధి వీధి, వాడ వాడనా మారు మోర్గింది. 
ఆ పాటతో పాటు కవి పర్దీప రచించి , మహేందర్ కపూర తో పాడిన పాట అయితే పురాణాలలో లేని సంతోషిమాతాకు 
పురాణ గౌరవం కలిప్ంచింది. 

యహా వహా  జహా తహా పూఛో  కహా  కహా  హై సంతోషీ మా! 
అప నీ సంతోషీ మా, అపీన్ సంతోషీమా 
జల మెభీ థల మేభీ,  చల మేభీ, అతల, వితల మేభీ మా! 

అంటూ సృషిట్లోని అణువణువునా సంతోషీమా ఉందని చెపుత్ంది ఈ పాట. అంబ, జగదాంబ శకిత్ అంటూ 
సంతోషీమాతను పురాణ దేవతలోత్ పోలుసాత్డు కవి పర్దీప. 

గౌరీ సుత గణపతికీ బేటీ, యే హై బడీ భోలీ 
దేఖ దేఖ కర ఇస కా ముఖేడా హర ఇక దిశాడోలీ 
ఆవోరే భకత్ యే మాతాహై, సచ కీ హం జోలీ 
జో మాంగేంగే తుమేహ్ మిలేగీ, భర లో ఝోలీ, 
ఉజజ్వ్ల ఉజజ్వ్ ల, నిరమ్ల నిరమ్ల,   సుందర సుందర మా... 

గౌరీ సుతుడయిన గణపతి సుత సంతోషీమాత. ఆమె సుందర వదనం చూసూత్ దిశలనీన్ సంతోషిసాత్యి. భకుత్లు 
కోరిన కోరికలను తీరుసుత్ంది. అడిగింది ఇసుత్ంది. రండి భకుత్లారా అంటూ కవి పర్దీప ఆహావ్నించటంతో 
తండోపతండాలుగా దేశం నలుమూలలా పర్జలు సంతోషీమాతా భకుత్లయిపోయారు. దేశం నలుమూలలా సంతోషిమాత 
ఆలయాలు వెలశాయి. శుకర్వారం వర్తాలు సరవ్సాధారణమయాయ్యి. సంతోషిమాత సినిమా ఘనవిజయం సాధించటం 
సినీ విశేల్షకులను, పండితులను ఆశచ్రయ్ంలో ముంచెతిత్ంది.  

షోలే, దీవార వంటి 'హిట' సినిమాలను దాటి ఒక సి గేర్డ సినిమా  విజయం సాధించటం, పర్జలను 
ఉరూర్తలూగించటం గురించి ఈనాటికీ విశేల్షణలు సాగుతునాన్యి. సంతోషీమాత చితర్ నిరామ్ణంలో పాలొగ్నన్ వారంతా 
కొంతకాలానికి ఆశచ్రయ్కరంగా మరణం పాలవటం కూడా సినిమాపై ఆసకిత్ని పెంచటంలో తోడప్డింది. అయితే, 
సంతోషిమాత సినిమా విజయం , సినిమా ఏ రీతిలో సమాజానిన్ పర్భావితం చేయగలదో నిరణ్యాతమ్కంగా నిరూపించింది. 
అంతేకాదు, పర్జలలో భకిత్భావానిన్ కలిగించేందుకు సినిమా తిరుగులేని సాధనం అనన్ సతయ్ం బోధపరచింది. దాంతో షిరీడ్ 
సాయిబాబాను పర్జలకు చేరువ చేసేందుకు 1977లో 'షిరీడ్ సాయిబాబా' సినిమా నిరిమ్ంచారు. ‘సాయిబాబా బోలో', 
సాయిబాబా 'తేరే హజారో హాథ' వంటి పాటలతో షిరీడ్ సాయిబాబా భకిత్ పర్జలలో విసత్రించింది. 'అమర అకబ్ర 
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ఆంధోనీ'లోని 'షిరిడ్వాలే, సాయిబాబా' పాటతో సాయిబాబా భకిత్ సమాజంలో ఉచచ్సాథ్యికి చేరుకుంది. 'షిరీడ్ ' అతయ్ంత 
పార్చురయ్ంలోకి వచిచ్ంది. 

ఇదే దారిని అనుసరిసూత్ 'వైషోణ్ దేవి' భకిత్ పాటలు కూడా వైషణ్వదేవి యాతర్కు దేశవాయ్పత్ంగా పర్జలను 
పురికొలాప్యి. వైషోణ్దేవి పర్ధాన పరాయ్టక సథ్లాలోల్ ఒకటయింది. ముఖయ్ంగా నరేందర్ చంచల పాటలు 'చలో బులావా 
ఆయాహై', 'తూనే ముఝే బలాయా షేరా వాలియే ' వంటివి వైషోణ్దేవి భకిత్ తరంగాలలో పర్జలను ఓలలాడించాయి. 

ఇంతలో మళీల్ హిందీ సినిమాలలో పేర్మ 'మైనే పాయ్ర కియా', 'ఖయామత సే కయామత తక' వంటి సినిమాలతో 
మధురమైన పాటల దావ్ర పునః పర్వేశించింది. దాంతో భకిత్పాటలు సినిమాలలోంచి తెర వెనకుక్ వెళిల్పోయాయి. అంటే, 
1970 దశకంలో సినిమాలలోంచి సునిన్తతవ్ం అంతమయి, హింస, ఆవేశం పగలు, పర్తీకారాలు పెదద్ ఎతుత్న 
పర్వేశించాయో, సమాజంలో నిరాశ నిసప్ృహలు పెరిగి, అభదర్తా భావం, అనిశిచ్ంతతలు  పెరిగాయో, ఆ సమయంలో 
పర్జలకు 'భకిత్' ఉపశమనం ఇచిచ్ందనన్మాట. సంతోషిమాత, షిరీడ్ సాయిబాబ, వైషోణ్దేవి వంటి దేవతల భకిత్ సినీ పాటల 
రూపంలో పర్జలకు ధైరాయ్నిన్, సైథ్రాయ్నిన్ ఇచిచ్ శీతల పవనాలు వీయించాయనన్మాట. మళీల్ సమాజంలో ఆరిధ్క సంసక్రణల 
పవనాలు వీయటం ఆరంభించి, దిశమారిందో, అపుప్డు పేర్మ రంగ పర్వేశం చేసింది. భకిత్ వాయ్పార భావనగా మారింది. 
భకిత్ పైరవేట భజన గీతాలకు పరిమితమయింది. సినిమాలోల్ంచి భకిత్గీతాలు దాదాపుగా అదృశయ్మయాయ్యి. ఇటీవలి 
'కేదార' సినిమాలో శివ పర్సుత్తి గీతం ఒకటి ఉంది. అమితాబ భటాట్చారయ్ రాసిన ఈ పాటను అమిత తిర్వేది అతయ్ంత 
ఉతాస్హంగా పాడారు. 

జైహో జై హో శంకరా, బోలే నాథ శంకరా 
ఆది దేవ శంకర, తేరే జాప కే బినా 
చలే యే సాంస కిస తరహా? 

ఇటీవలి కాలంలో వచిచ్న చకక్ని భకిత్ గీతాలలో ఇదొకటి. పాట చితీర్కరణ కూడా అందంగా ఉంటుంది. ఇంకా 
అనేక విభినన్మైన విశిషట్మైన భకిత్ గీతాలు మన సినిమాలను అలంకరించాయి. సమాజానిన్ భకిత్ రసపర్వాహంతో పవితర్ం 
చేశాయి.  

అ     ఇ         '  
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