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భ॓త్  మరియు దే  భ॓త్  
చాలాకాలం వరకూ భకత్ కీ దేశ భకత్ కీ తేడా తెలీలేదు.. ఇపప్టికీ ఇంకా డౌట అనుకోండి. కానీ, మొనన్  ఎవరితోనో మాటాల్డుతుంటే, 

ఆమె ఇలా అనాన్రు- “ మామూలు భకుత్లతో పార్బెల్మ లేదండీ.. ఇబబ్ందలాల్ వీర భకుత్లతోనే “ అని. నాకు అరధ్ం కాక , అదేంటీ అంటే- 
అంతేనండీ.. మామూలు భకుత్లు మామూలుగా ఉంటారు, కొంచం కనీవ్నియంట గా, వాళళ్ కషట్ం వాళుళ్ పడుతూ సినిమాలోల్ కైల్మాకస్ సీన లో 
దేవుడిన్ నిందాసుత్తితో తలచుకొనే వాళుళ్..  

మరి వీరభకుత్లు అనాన్ను నవువ్తూ- “ మరి అది చెపప్కండి, దేవుళళ్ వారసులు అయిన గురువులు చెపాప్రని, తలిల్ తండుర్లీన్, పిలల్లీన్ 
వదిలేసేవాళుళ్, వాళళ్ని నానా భకిత్ హింసలు పెటేట్వాళుళ్ “ అనాన్రు.  

ఎంత నవువ్తూ, మాటాల్డినా, అందులో ఎంత విషాదపూరితమైన నిజం ఉంది అనిపించింది. ఇదే భకిత్ కుటుంబాలని దాటి, దేశాల 
దాకా వెళేత్ పర్సుత్తం ఇండియా అవుతుందేమో .. !!  

భకిత్.. నిజానికి, ఎంత గొపప్ పదం, భావన, ఎలల్లు దాటి, ఒక విజాఞ్నానికో, వారసతావ్నికో, విదవ్తుత్కో, లేక ఆధాయ్తిమ్క సంపదకో  
మనసారా తలవంచి నమసక్రించి, అంతకంటే తిర్కరణ శుదిద్ గా దానిన్ ఆచరించటం భకిత్ అయితే చేతిలో ఉనన్ బాధయ్తని వదిలేసి, కటుట్కునన్ 
భారయ్నీ, పిలల్లీన్ గాలికి వదిలేసి, ఆశర్మాలనీ, ఆరామాలనీ తిరుగుతూ.. ఉండటం మరొక పధద్తి . బాగా భకిత్లో ములిగిపోయి, తలిల్ తండుర్ల 
ని చివరిసారి చూడటానికి, రానివాళుల్, వాళళ్ భకిత్ పర్సంగాలు మరొక పదధ్తి.  

నాకొకసారి అనిపిసుత్ంది, నేనే ఏమనాన్ తపుప్ ఆలోచిసుత్నాన్నా అని. వయసైన పేరెంటస్ ని మాతర్మే కాదు. జీవితానిన్ పూరిత్గా భకిత్కి 
బలిపెడుతునన్ వాళుళ్, ఇంకా చాందసంగా తయారవుతునన్ వాళుళ్, తమ తమ జీతాలనుండి ఆధాయ్తిమ్క గురువులకి జీతాలాల్ విరాళాలు ఇసుత్నన్ 
వాళుళ్, భలే ఆశచ్రయ్ం వేసుత్ంది. 

ఇకపోతే దేశ భకిత్.. ఇది కూడా ఒక గొపప్ భావన. జనగణమన వినగానే, అపర్యతన్ంగా లేచి నిలబడి, గరవ్ంగా తలెతుత్త్కొనే ఒక 
అపురూప భావన. 

కానీ.. దేశ భకిత్ పేరుతో, మనుషులిన్ హింసించి చంపేవాళుళ్, జాతీయగీతం దగగ్రనుండీ , చదివే సాహితయ్ం వరకూ బలవంతంగా 
రుదేద్వాళుళ్.. ఏమనాన్ అంటే, మీకు దేశ భకిత్ లేదు అంటూ.. విరుచుకుపడిపోయే అతివాదులు .. భలే భలే ఆశచ్రయ్ం  

ఇలాంటపుప్డే రేవతీ దేవి కవిత గురొత్సుత్ంది.. 

దేవుడూ 
 ననున్ రకిష్ంచు 
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నీ భకుత్లున్ంచి 

ననున్ రకిష్ంచు 

దేవుడూ 

ననున్ రకిష్ంచు 

నానారకాల భకత్కోటి నుంచి 

ననున్ రకిష్ంచు 

ఇందరున్ంచి రకిష్ంచినందుకు 

నేనీన్ భకిత్లో పడితే 

ఒదుద్ దేవుడూ 

నువువ్ ననున్ రకిష్ంచొదుద్ 

ననున్ నేనే రకిష్ంచుకుంటాను 

అపుప్డు 

ననున్ రకిష్ంచు అని 

నువేవ్ ననున్ అడగాలొస్సుత్ంది 

ఇనిన్ మూఢ భకుత్ల మధయ్ నలిగిపోయిన కుటుంబాలిన్ ఏమనగలం, దేశానిన్ ఎలా రకిష్ంచగలం.. ?? మళీళ్ మానవతావ్నికి మొకక్టం 
తపప్ .. మనిషిగా క్షణ క్షణం జీవించే పర్యతన్ం చేయటం తపప్.  

 ( ¥xFLTd»¸GHl MLÔoáFnÓPy)   

Post your comments 
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