IJd¿F| MnWc"Ó(FL)¸¨

1

MLjFL¸ ²¸CL −bÍjÂ¥qMnjÎFc, ÔL¿öCLŠFLï ÄÓjML MLjOqjMLPoÂÁ. ¬PeFo ¯ Oy¾Py÷ ²GHlð<j ¥cMcÓ¸=o
¬GHlð<j ²¥qÚ¨¥nÎFc Mn+"$qÆ$o Tz¥qO~õÓj( <_jòÓj¸=o ÔcÓj) °Fcïtj ¥cÂ¢ ¥xÂï ÍQc_ícÓ
ö¥h¸Í^ (1970 ÍQL¥q¸ öJdOq¸AKL¸Py) ®Pe¸=h öGHNqkBcÓ MnFLj¥qFLjFLï TdbÍ¥qKcbÍ¥cÓj
CnÓjGSj¥yML<¸ ®GHð=h¥i −GS¥hë¥qOq¸$c °¸^j¸Á. -GS¸.

($qCL GS¸¼¥q CLOqjMctj)
1974-75 వాతావరణంలో అపప్టి పశిచ్మజరమ్నీ దేశం ఈ రచనలోని సనిన్వేశాలకు వేదిక. ఆ సనిన్వేశాలను వివరించినది అపప్టి వాతావరణంలో సంపర్దాయబదధ్ంగా పెరిగి, ఆధునికతని అవగాహన చేసుకుంటునన్ ఓ మధయ్తరగతి భారతీయుడు. వృతిత్రీతాయ్
సైంటిసుట్.
అపప్టికి ఇండియాలో టివిలు కొనిన్ మహానగరాలకే పరిమితం. టెలిఫోనుల్ వాయ్పారసుథ్లకీ, భాగయ్వంతులకీ, ఉనన్తోదోయ్గులకే
అందుబాటు. కంపూయ్టరల్ది పాశాచ్తయ్దేశాలోల్నూ పెదద్ గదిని కేటాయించాలిస్నంత పరిమాణం. మొబైలుస్, ఇంటరెన్ట వగైరాలు
వాడుకలోకొసాత్యనన్ ఊహ కూడా లేదు.
ఇండియాలో ఇపుప్డు గార్మాలకునన్ సదుపాయాలు, అపుప్డు మహానగరాలకే లేవు. ఆ నేపథాయ్నిన్ సమ్రించి - రచయితతోపాటు
పాఠకులూ 1974లో పయనించి - చదవడం మొదలెడితే - ఈ రచనలోని చాలా విశేషాలు మరింత రసానుభూతినిసాత్యి. ఐతే 201617లోనూ - ‘మనం ఎకక్ణిణ్ంచి ఎకక్డికొచాచ్ం? ఎకక్డికి పోతునాన్ం?’ అనే భావనను కలిగించి ఆలోచింపజెయయ్గలిగితే, ఈ రచన
సారథ్కమౌతుంది.
అంశాల పరంగా ఇది రెండు భాగాల రచన. మొదటిది లూయ్నబరుగ్లో ‘పీజీ టు కేజీ’ గత మాసంలో ముగిసింది. ఇపుప్డు రెండవది
‘బెరిల్న దీవ్పే డాయిచ ఖండే’లో తొలివిడతగా ‘ఫన నేనొకక్డినే’. ఇందులో అంశాలిన్ జరిగిన వరుస కర్మంలో కాక - పాఠకులకు అనువుగా
ఉండేందుకు ఉపశీరిష్కలోల్ వివరించడం జరిగింది.
రసానుభూతితోపాటు, పర్యోజనాతమ్కమూ కావాలనన్ మా తపన అక్షరరూపం దాలచ్డానికి సూఫ్రిత్నిచిచ్న కౌముదికి
హృదయపూరవ్కంగా ధనయ్వాదాలు తెలుపుకుంటూ, రచనలోకి అడుగెడుతునాన్ం.
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రెండవ భాగం: బెరి
ల్ న్ దీ పే డాయిచ్ ఖండే

చివరి డత: మలి సందడి (29)

బెరి
ల్ ల్నో మేమూ - ఆత్ కత మూ

రావుగారి మాటలకు తటపటాయిసూత్నే, “ఏదో నా పని నేను చేసుకుపోవడమే తపప్, ఇంతవరకూ ఏ విషయంలోనూ, దేవుడి గురించి

ఎకుక్వగా ఆలోచించలేదు. సంపర్దాయం పాటిసాత్ం కాబటిట్ – వినాయక చవితి, వరలకీష్ పూజ వగైరాలు శర్దధ్గానే జరుపుతాం. అపుప్డు
కూడా దైవభకిత్కంటే నియమానికీ, నిషఠ్కీ పార్ధానయ్ం ఇసాత్ం. తిరుపతి వెళిల్నా అదో రొటీనే తపప్ పర్తేయ్కమైన భకిత్భావం ఉనన్టుల్ తోచదు.
అవసరాలు తీరచ్మని కానీ, కోరికలు సాధించాలని కానీ, సాయం చెయయ్మని కానీ – దేవుణిణ్ పార్రిథ్ంచిన సందరాభ్లు నా విషయంలోనూ,
శీర్మతి విషయంలోనూ కూడా ఇపప్టివరకూ అరుదనే చెపాప్లి” అనాన్ను.
రావుగారు నవావ్డు, “ఈ విషయంలో మీరే కాదు, బాగా చదువుకునన్ చాలామంది పదధ్తి కూడా ఇదే! నేనూ మీ కోవకు
చెందినవాణేణ్. ఐతే మనకి తెలియందేమిటంటే, ఎవరిమీదో ఆధారపడకుండా మనకు జీవితంలో ఒకక్డుగు కూడా ముందుకు పడదని!
చినన్పుప్డు కొనిన్ంటికి తలిల్మీదా, కొనిన్ంటికి తండిర్మీదా ఆధారపడాలి. కాసత్ పెదద్యేయ్క సేన్హితులేరప్డతారు. కొనిన్ంటికి వాళుల్ మనమీదా,
కొనిన్ంటికి మనం వాళల్మీదా ఆధారపడక తపప్దు. ఎందుకంటే మనిషి సంఘజీవి. మీరే ఆలోచించండి! ఈనాడు మీరీ దశకు చేరుకుందుకు
మీ సవ్యంకృషి మాతర్మే కారణమని నముమ్తారా?”
రావుగారు అరటిపండొలిచినటుల్ చెపాప్డు. కాదని ఎలాగనడం?
నా విషయానికొసేత్ – చదువు విషయంలో యూనివరిస్టీ దాటేదాకా నేను అనిన్ంటికీ మా తాతగారిమీదా, కొంతవరకూ నాకంటే ఓ
ఏడాది మాతర్మే పెదద్వాడైన మా అనన్యయ్మీదా ఆధారపడాడ్ను. ఎంత శర్దధ్గా చదివినా, చదివింది ఆకళింపు చేసుకునేందుకు సరిపడ
తెలివితేటలు ఉనాన్ – మా తాతగారు సరైన సమయంలో సరైన దిశానిరేద్శం చెయయ్డమే – నేటి నా హోదాకి కారణం. ఆయన లేకుంటే, నేను
గార్డుయ్యేషనుతో చదువు ఆపి, ఎకక్డో చినన్ గుమసాత్ ఉదోయ్గంలో చేరి భారంగా బర్తుకుబండిని ఈడుసూత్ండేవాణిణ్. కొనిన్ సమసయ్లిన్ నాకు
నేనుగా పరిషక్రించుకునాన్ – అనిన్ంటికీ ఆయనునాన్రనన్ ధైరయ్మే ఎనోన్మారుల్ విపతక్ర పరిసిథ్తులోల్ ననాన్దుకుంది. నా చదువైపోయేక కూడా,
ఆయన మరికొనేన్ళుల్ బర్తికుంటే ఇంకా ఎంతో బాగుండేదని నాకు తరచుగా అనిపిసూత్ంటుంది.
ఈ విషయం రావుగారికి చెపాప్ను.
రావుగారు నవివ్, “నిజాయితీగా చెపాప్రు. మీరనన్దానిన్ బటిట్ అపప్టోల్ మీ తాతగారు మీకు దేవుడు. ఆయన పకక్న లేనపుప్డు కూడా,
ఆయనునాన్రనన్ భావనే మీకు ధైరయ్ం. భకుత్లు విషుణ్వునో, శివుణోణ్ తలుచ్కునన్టుల్ మీరాయనున్ తలుచ్కుని ధైరయ్ంగా ఉండేవారు. కానీ మీ
తాతగారు మనిషి కాబటిట్, ఆయన ఉనికి శాశవ్తం కాదు. దేవుడి ఉనికి శాశవ్తం. ఆయనిన్ నమిమ్తే, మనమునన్ంతకాలం ధైరయ్ం మనని
వెనన్ంటే ఉంటుంది. సాటి మనిషి సాయం తీసుకుంటూ, సవ్యంకృషిని నముమ్కుంటూ – అనిన్ంటికీ దేవుడిపై భారం వేసేత్ – అది
మనసుకిచేచ్ తృపిత్ – దేవుణిణ్ నమిమ్నవారికే తెలుసుత్ంది. దేవుణిణ్ నమమ్డం అంటే మూఢతవ్ం కాదు, జీవన సౌలభయ్ంకోసం చినన్ సదుద్బాటు –
అంతే!” అనాన్డు.
ఇది ఆసిత్కతవ్ంలో ఓ హేతువాదం. వినడానికి బాగుండడమే కాదు, ఆచరణకూ వీలుగా ఉంటుంది.
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“చాలా బాగా చెపాప్రు. ఎటొచీచ్ దేవుడికే వదిలిపెటాట్లిస్నంత పెదద్ సమసయ్లు మనకెపుప్డో కానీ రావు. వచిచ్నపుప్డు తపప్క దేవుణిణ్
తలుచ్కుంటాను” అనాన్ను.
“భలేవారే! సమసయ్ పెదద్దో, చినన్దో తెలుసుకోగల వివేకం ఏ మనిషికీ ఉండదు. ఎందుకంటే మనసొక లెనుస్ లాంటిది. ఓ పకక్
కానెవ్కుస్. ఓ పకక్ కాంకేల్వు. ఎటిన్ంచి చూసుత్నాన్ం అనన్దానిన్ బటిట్ సమసయ్ పెదద్దో, చినన్దో ఔతుంది. ననేన్ తీసుకోండి. నాకు ఇండియా అంటే
పార్ణం. మా ఊరంటే పార్ణం. తెలుగంటే పార్ణం. మావాళల్ంటే పార్ణం. అందరీన్ వదులుకుని పొటట్ చేతబటుట్కుని ఇకక్డికొచాచ్ను. ఒకోసారి
గూల్మీగా అనిపిసుత్ంది. అదీకాక ఇకక్డా, అకక్డా కూడా తరచుగా ఏవో సమసయ్లు వసూత్నే ఉంటాయి. పరిషాక్రం నావలల్
కాదనిపించినపుప్డలాల్ – ఓ కారుడ్మీద నా సమసయ్ వార్సి – బాబాగారి చిరునామాకు పోసుట్ చేసాత్ను. ఆ తరావ్త ఆ సమసయ్ గురించి
పటిట్ంచుకోను. అనీన్ ఆయనే చూసుకుంటాడు” అనాన్డు రావుగారు.
కషాట్లొచిచ్నపుప్డు ఏ తిరుపతి వెంకనన్కో మొకుక్కునేవాళుల్ నాకు తెలుసు. కానీ ఇలా దేవుడికి ఉతత్రం వార్యడం నేనెరుగను. ఆ
దేవుడు కూడా నిజంగా దేవుడు కాడు. మనకిలాగే ఉండి మనమధయ్నే తిరుగుతూ, దేవుణణ్ని చెపుప్కునే ఓ మనిషి!
పోనీ రావుగారు మామూలు మనిషా అనుకుంటే, పర్తిభావంతుడైన ఇంజనీరు. పర్పంచపర్ఖాయ్తి గాంచిన సీమెనుస్ కంపెనీలో పని
చేసుత్నాన్డు. అదీ ఇండియాలో కాదు – ఆరిథ్కంగా, వైజాఞ్నికంగా అగర్సాథ్నంలో ఉనన్ పశిచ్మ జరమ్నీలో.
“నేనిలా అంటునాన్నని ఏమనుకోవదుద్. ఎందుకో చెపప్లేను కానీ - మన మధయ్ తిరుగుతూ, మనలో నమమ్కం కలిగించడానికి
ఇందర్జాలానిన్ పర్దరిశ్ంచే మనలాంటి మనిషిని దేవుడనుకుందుకు నాకు మనసక్రించదు. అదే ఏ రాముడో, కృషుణ్డో అయితే – వేల
సంవతస్రాలుగా వసుత్నన్ సంపర్దాయం కాబటిట్ - అది వేరే సంగతి!” అనాన్ను.
రావుగారు నవివ్, “బాబాగారిది ఇందర్జాలం కాదు. ఆయనలోని దైవతవ్ం చూపే మహిమ. ఆయనే కాదు, పూరవ్కాలంలో రాముడూ
మహిమలు చూపాడు. కృషుణ్డూ మహిమలు చూపాడు. నమిమ్నవాళుల్ దేవుడనాన్రు. నమమ్నివాళుల్ అంతరించిపోయారు. అపప్టికీ, ఇపప్టికీ
వాళల్ దైవతావ్నిన్ శంకించినవాళుల్ కొందరుండొచుచ్. కానీ ఎనోన్ వేల సంవతస్రాల తరావ్త కూడా మెజారిటీ జనం వాళల్ దైవతావ్నిన్ నమిమ్
ఆరాధిసుత్నాన్రు. ఆ కాలంలో పుటట్కపోవడం నా దురదృషట్మని నేను బాధపడేవాణిణ్. సతయ్సాయిబాబా ఆ బాధను తొలగించాడు. ఈయన మన
కాలంలో పుటట్డం మనందరి అదృషట్ం. అందుకు సంతోషించక, ఆ కాలపు శిశుపాలుడిలా ఆలోచిసేత్ అంతకంటే దురదృషట్ముండదు”
అనాన్డు.
బాబాగారిని దేవుడిగా నమమ్కపోతే, ముందు తరాలవాళుల్ ననోన్ శిశుపాలుడిగా చితీర్కరిసాత్రని రావుగారు బెదిరిసుత్నాన్డా
అనిపించింది. శిశుపాలుడికీ నాకూ ఉనన్ తేడాని సహేతుకంగా ఆయనకు వివరించాలనిపించినా, అలా చెయయ్లేదు. ఎందుకంటే రావుగారు
తన నమమ్కానిన్ నామీద రుదద్డం లేదు. ఆ నమమ్కంతో తాను పొందిన పర్యోజనాలు నాకూ కలగాలని తాపతర్య పడుతునాన్డు. చూసేత్
అతడు బాబాగారికి వీరభకుత్డిలా ఉనాన్డు. అతడి భకిత్వలల్ అతడికి పర్మాదం ఉందనుకోను. అతడు మారాలిస్న అవసరం ఉందనుకోను.
ఒకవేళ అతణిణ్ మారాచ్లని నేననుకుంటే, అందువలల్ ఎవరికి పర్యోజనం?
పదిమందికి సాయపడే మంచి మనసునన్ రావుగారి లక్షణాలకు పర్తిబంధకం కానపుప్డు అతడి భకిత్ అతడిషట్ం – అంతే కదా!
చరచ్ను పెంచడం ఇషట్ం లేక, “బాగా చెపాప్రు” అనాన్ను.
“చెపిప్ంది నేను కాదు. బాబాగారు. మిమమ్లిన్ కలుసుకోవడం, మీకివనీన్ చెపప్డం అంతా బాబా సంకలప్ం. ఐతే, మామూలు
మనిషినైన నాకు ఆ మహానుభావుడి గురించి చెపప్గల సతాత్ లేదు. అందుకే ఇవి తెచాచ్ను” అంటూ ఒక సంచిలోంచి రెండు పుసత్కాలు
తీశాడతడు.
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అతడిచిచ్న వాటిలో ఒకటి - పుటట్పరిత్లో సతయ్సాయిబాబా ఆశర్మం నుంచి బాబాగారి సారధయ్ంలో వెలువడుతునన్ సనాతన సారధి
అనే పతిర్క తాలూకు తాజా సంచిక. “ఇది చదివితే బాబాగారి ఆశర్మ వివరాలు, అకక్డి వివిధ కారయ్కర్మాలు తెలుసాత్యి. పురాణ విశేషాలని
విశేల్షిసూత్, బాబాగారు రాసిన వాయ్సాలు చదివితే – మన అవగాహన బాగా పెరుగుతుంది. అదీకాక దైవలీలలిన్ దైవమే వివరించి చెబుతుంటే
వినడం ఒక అపూరావ్నుభవం. భారతంలో గీతను వినన్ అరుజ్నుడికి పటిట్న అదృషట్ం మనకు పటిట్నటేల్ కదా!” అనాన్డతడు.
నాకైతే అతడు జోక చేసుత్నాన్డా అని అనుమానమొచిచ్ పరీక్షగా చూశాను. కానీ అతడి కళల్లో ఆ పుసత్కం చదివిన సమ్ృతులు
కలిగించిన పరవశం సప్షట్ంగా కనిపించింది.
రావుగారిచిచ్న రెండో పుసత్కం - హోవారడ్ మరెఫ్ట అనే ఆసేట్ర్లియన భకుత్డు సతయ్ సాయిబాబాతో సావ్నుభవాలిన్ పర్సాత్విసూత్ –
ఆయనున్ పర్పంచానికి పరిచయం చేసిన ‘మాన ఆఫ మిరకిలస్’. “ఇది చదివితే – బాబా గారి విశవ్రూపం సాకాష్తక్రిసుత్ంది” అనాన్డతడు.
ఎందుకో నాకా పుసత్కాలమీద ఆసకిత్ పుటట్లేదు. కానీ ఆ మాటలు అతడి గుండె లోతులిన్ంచీ వసుత్నన్టల్పించి - అతడి ఆంతరాయ్నిన్
గౌరవించి, అభిమానానికి తలవంచి – వాటినిచిచ్నందుకు థాంకుస్ చెపాప్ను.
“అపుప్డే థాంకుస్ చెపేప్సేత్ ఎలా? ఇచిచ్ంది చాలు అనన్టుల్ అనిపించదూ!” అనాన్డతడు.
తడబడి, “అరథ్ం కాలేదు” అనాన్ను.
“మీకోసం తెచిచ్ంది ఇంకొకటుంది. ఇవవ్నా, వదాద్?” అనాన్డు రావుగారు.
ఈసారి అతడి మాటలోల్ హాసయ్సూఫ్రిత్ ధవ్నించడంతో మనసు కొంచెం తేలికపడి, “అయోయ్, ఇవవ్ండి” అనాన్ను కాసత్ నొచుచ్కుంటూ.
“ఇవవ్డానికి నేనూ కొంచెం తటపటాయిసుత్నాన్ను. ఎందుకంటే ఇచేచ్ముందు, ఉపోదాఘ్తం చెపాప్లి, తపప్దు” అనాన్డు రావుగారు.
1960లలో ఆంధార్ యూనివరిస్టీ వేదికపైన తొలిసారిగా మిమికీర్ విదయ్ను పరిచయం చేసిన మానుయ్లు శీర్ నేరెళల్ వేణు మాధవ, “ఇది
తెలుగువారికి కొతత్గా పరిచయమౌతునన్ కళ కాబటిట్, ఉపోదాఘ్తం తపప్నిసరి. ఐతే అది బంగాళాఖాతమంత అవకుండా జాగర్తత్ పడతానెల్ండి”
అని చమతక్రించారు. ఉపోదాఘ్తం అనన్ పదం వినన్పుప్డలాల్ – నాకా మాటలు గురొత్సుత్ంటాయి.
“బంగాళాఖాతమంత ఉనాన్, చెపేప్ది మీరైతే ఉపోదాఘ్తానిన్ వినడానికి నేను రెడీ” అని అతణిణ్ పోర్తస్హించాను.
రావుగారు గొంతు సవరించుకునాన్డు.
రెండోర్జులకిర్తం ఎందుకో అతడికి బాబాగారితో మాటాల్డాలనిపించింది. భారయ్కి చెబితే, “అయోయ్! బాబాగారి గొంతు అనుకరించి
మాటాల్డదామంటే, నాకు మిమికీర్ రాదే!” అని నొచుచ్కుంది.
“మిమికీర్ రాకపోతేనేం, ఆయన పాడే పాటలు పాడు. బాబా మహిమతో నీ గొంతులో నాకాయన గొంతు వినిపిసుత్ందిలే”
అనాన్డతడు.
“ఐతేమాతర్ం- ఆయన గొంతు మీరు వినడమే తపప్ మీకు ఆయనతో మాటాల్డడ్ం అవదుగా” అందామె.
“వెరిర్దానా – బాబాగారితో మాటాల్డడ్మంటే – ఆయన గొంతు నేను వినడమే! నా గొంతు ఆయనకు వినిపించడం కాదు. నా
మనసులో ఏమునన్దీ, ఆయనకు చెపప్కుండానే తెలుసుత్ంది మరి!” అనాన్డతడు.
ఆమె మంచి గాయని. వినసొంపుగా ‘గోవింద హరే గోపాల హరే’ అంటూ బాబా తరచుగా పాడే భకిత్ గీతానిన్ ఆలపించింది.
పాట సగంలో ఉండగా అతడు ఆపమని సైగ చేసి, “నా భకిత్భావంలో లోపముంది. నీ గొంతు నీ గొంతులాగే వినిపిసోత్ంది’’ అనాన్డు.
తన భకిత్భావంలో లోపముందని అతడనుకునన్ందుకు బాబాగారు నొచుచ్కునాన్రు కాబోలు - ఆ సాయంతర్ం కురఫూయ్రసెట్న డామ
దగగ్రునన్ ‘కా డే వే’ షాపుకి పనిమీద వెడితే, అనుకోకుండా అకక్డ బాబా సవ్యంగా పాడిన భకిత్గీతమాల రికారుడ్ కళల్బడింది.
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సాధారణంగా అకక్డ అలాంటి రికారుడ్లు దొరకవు. అంటే – బాబా తన గొంతుని వినే అవకాశం ఇలా కలిప్ంచేడనన్ మాట!
ఇదీ ఉపోదాఘ్తం.
“అపుప్డలా అనుకునాన్నా! అసలు విషయం తరావ్త అరథ్మయింది. మీతో మా పరిచయమూ బాబా సంకలప్మే! మన తొలి
పరిచయం అపూరవ్ం కావడానికి ఆ రికారుడ్ రూపంలో ఆయన ననున్ కరుణించాడు. నాతోపాటు మీకూ తన గొంతు రోజూ వినే అరహ్త ఉందని
అరథ్మై, ఆ రికారుడ్ని కాసెటోల్కి దింపి మీకోసం తీసుకొచాచ్ను” అంటూ అతడు తన జేబులోంచి ఓ కాసెట తీసిచాచ్డు.
అతడి గొంతులో భకిత్భావం. మొహంలో భకిత్భావం. రెండూ అపూరవ్ంగా ఉండి ననున్ విచలితుణిణ్ చేశాయి.
కాసెటుట్ని తిరుపతి పర్సాదంలా అందుకుని, అపర్యతన్ంగా కళల్కి అదుద్కుని శీర్మతికి అందించాను.
ఆమె కూడా దానిన్ అంతటి భకిత్భావంతోనూ కళల్కి అదుద్కుని పకక్న పెటిట్ంది.
రావుగారికి మహదానందమైంది. “మా నానన్గారనేవారు – ఏమిచాచ్మనన్ది కాదు, ఎవరికిచాచ్మనన్ది ముఖయ్మని! బాబా మహిమ
మీరే చూసాత్రు. ఇక జరమ్నీలో మీకు అంతా శుభమే జరుగుతుంది” అనాన్డు ఆపాయ్యంగా.
“మీ నోటిమాట నాకు దీవెనలా ఉంది” అనాన్ను నేనూ సంతోషంగా.
“మీరు ఆ కాసెటుట్ని కాపీ చేసుకునాన్క నాకు మళీల్ ఇచెచ్యాయ్లి. ఎందుకంటే, పాటలు వినడానికి రికారుడ్కంటే, కాసెట వాడడం
ఎకుక్వ వీలు. మీకు అనుకూలంగా ఉంటుందని అందాకా ఆ కాసెటుట్ని తాయ్గం చేసుత్నాన్ననుకోండి” అనాన్డు రావుగారు.
ఆ కాసెట నాకు దేవుడు పకక్నునన్ అనుభూతిని ఎలా కలిగించిందీ అనన్ ఆసకిత్కరమైన విశేషానిన్ చెపప్బోయే ముందు – గతంలో
ననున్ సతయ్సాయి గురించిన ఆలోచనలకు పురిగొలిప్న సనిన్హితుల గురించి చెపాప్లి.
నేనూ నా భకత్మితుర్లూ
సతయ్సాయిబాబాని దేవుడిగా నమిమ్నవారు ఎందరునాన్రో, నమమ్నివారు అంతకంటే ఎకుక్వే ఉనాన్రు. వారిలో కొందరు తమకు
తెలిసిన పురాణకాలపు దేవుళల్ జాబితాలో ఆయనున్ చేరచ్డానిన్ ఏమాతర్ం ఇషట్పడరు. కొందరు ఆయన దేవుడైతే మనకేంటి, కాకపోతే మనకేంటి
అనుకుంటారు. కొందరు మాతర్ం, ఆయన తనున్ తాను దేవుడిగా పర్కటించుకోవడానిన్ తీవర్ంగా నిరసిసాత్రు. వారిలో కొందరు హేతువాదులు,
మేధావులు, జాఞ్నసంపనున్లు అయితే – అలాంటివారిని నిరసించడంలో జాతిహితం ఉందంటారు.
ఒక రచయితగా సతాయ్నేవ్షిని అనుకునే నేను, ఏ కోవకు చెందుతానో నాకే సప్షట్త లేదు. కానీ మా అమమ్ సతయ్సాయిని నమమ్డమే కాక
– మా ఆఖరి చెలిల్కి ఆయన పేరు పెటిట్ంది. బాబా గురించి చినన్ పొలుల్ మాట అనాన్ తను భరించలేదు. ఆయనున్ నిరసించడం అమమ్ని బాధ
పెటట్డమేనని నాకు తోచేది. అదీకాక తన నమమ్కంవలల్ అమమ్కి తగిన ఓదారుప్ లభించి, ధైరయ్ం కలిగి సంతోషంగా ఉండేది. ఆపైన ఆమె
నమమ్కంవలల్ మిగతావారికి ఏ పర్మాదం, నషట్ం లేదు.
రీసెరిచ్ రోజులోల్ నా మితుర్డొకడు – బాబాగారివి కుష్దర్శకుత్లనీ, శంకరాచారుయ్లు దైవసవ్రూపుడనీ నమేమ్వాడు. అందుకు
ఉదాహరణగా కొనిన్ కథలు చెపేప్వాడు. అవనీన్ ఇకక్డ అపర్సుత్తం.
ఒక సాయి భకుత్డు నామీద కోపమొచిచ్నపుప్డు, “నా జోలికొచాచ్వో, మా బాబా నినున్ సరవ్నాశనం చేసాత్డు” అనాన్డు. నాకు
చిరాకేసి, “అంటే నీ ఉదేద్శయ్ంలో బాబా ఎవరు? దేవుడా? లేక నువువ్ ఏరాప్టు చేసుకునన్ గూండానా?” అనాన్ను. అపప్టికి తన మాటలిన్ ఇలా
కూడా అనుకోవచచ్ని అరథ్మయినటుల్ంది – ఆ తరావ్త అతగాడు ననున్ భయపెటట్డానికి బాబా పేరు వాడలేదు.
రీసెరిచ్ సమయంలో చాలామంది బాబా భకుత్లిన్ గమనించాను. వారిలో సావ్రథ్ం, అహం, అసహనం ఎకుక్వగా ఉండడం గమనించి,
“అవేనా వారి భకిత్కి కారణం? అవి కాదనుకునాన్ – తన భకుత్లోల్ ఈ లక్షణాలిన్ హరించలేనివాడు దేవుడౌతాడా?” అనిపించేది.
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నా రూంమేట బీఎల నా ఆలోచనలిన్ విశేల్షిసూత్, “నిజం చెపాప్లంటే నాలోనూ ఇదే భావం ఉంది. కానీ సావ్రథ్ం, అహం, అసహనం
– ఒకక్ బాబా భకుత్లకే పరిమితం కాదు. అవి మనుషులందరికీ సహజం. మరి పర్తి మనిషీ ఏదో ఒక దేవుణిణ్ నముమ్తాడు. మనకిలా ఆలోచిసేత్
– ఈ పర్పంచంలో ఏ దేవుణీణ్ నమమ్కూడదు. అపనమమ్కానిన్ ఒకక్ బాబాకే అంటగటట్డమెందుకు?” అనాన్డు.
ఆ మాటలతో నా ఆలోచనలోల్ ఏదో లోపం ఉందనిపించింది. సైంటిసుట్గా అపప్టికే ఉనన్త శిఖరాలని అధిరోహించిన సూరి
భగవంతం, బాబాగారికి అనుచరుడయేయ్డంటే – ఆయనకి ఈ మాతర్ం ఆలోచన సుఫ్రించకనా?
నా జీవితం నాది, బాబా దేవుడైతే నాకేంటి, కాకపోతే నాకేంటి అని తపిప్ంచుకునాన్ – సతయ్సాయి భకుత్లు ఎవరో ఒకరు నాకు దగగ్రై
– ననున్ ఆయన గురించిన ఆలోచనలకు దూరం కానివవ్డం లేదు.
భువనేశవ్రోల్ రీజినల రీసెరిచ్ లాబొరేటరీలో సైంటిసుట్గా చేరేక – నాకు ఆఫీసులో చాలామంది భకుత్లు తటసథ్పడాడ్రు. వారు బాబా
వలల్ తమకు ఎలాంటి పర్యోజనాలు చేకూరాయో చెపేప్వారు.
“కరమ్ఫలానిన్ తపిప్ంచడం ఆ విధాతకు కూడా సాధయ్ం కాదు” అని మన పురాణాలు చెబుతాయి. మరి రాముడైనా, కృషుణ్డైనా, బాబా
ఐనా – మనకి పర్యోజనాలు చేకూరచ్డమేమిటనిపించేది. ఐనా మనకి పర్యోజనం కలిగించేవాడు మితుర్డో, బంధువో కావాలి తపప్ –
దేవుడెలాగౌతాడనుకునేవాణిణ్.
“మా ఇంటికి భజనకు రా. ఆ సమూహంలో పాలొగ్ంటే, నీకు భకిత్ దానంతటదే పుటుట్కొసుత్ంది” అని కొందరు మితుర్లు తమ ఇళల్కు
అహావ్నించారు. వీలు కాదని తపిప్ంచుకునేవాణిణ్.
ఐతే ఒకక్ విషయం నాకు ఆశచ్రయ్ంగా ఉండేది. సామానయ్ కుటుంబంలో పుటిట్న ఒక వయ్కిత్ – మన రాషట్రంలోనే కాక, దేశంలోనే కాక,
విదేశాలోల్ కూడా అసంఖాయ్క భకుత్లిన్ పర్భావితం చెయయ్డం ఎలా సాధయ్ పడింది?
జనం మూరఖ్తవ్మా లేక ఆయన మానవాతీతుడు కావడమా?
ఇలాంటి మీమాంసలో ఉండగానే – నాకు శీర్నివాసరావుగారు పరిచయమయాయ్రు. అతడు భువనేశవ్రోల్ ఉతక్ళ యూనివరిస్టీలో
సాట్టిసిట్కుస్ విభాగంలో ఆచారుయ్డు. అతడు యూనివరిస్టీ కాంపసులో ఉంటునాన్డు. ఆ కాంపసుకి వాణీవిహార అనన్ చకక్ని పేరు. అది మా
లాబొరేటరీ కాంపసుకి పకక్నే ఉంది. ఆదిలో మా కాంపసునుంచి ఊళోల్కి వెళాల్లంటే, టౌనుబసుస్లు ఎకక్డానికి వాణీవిహార వెళాల్లిస్ ఉండేది.
శీర్నివాసరావుకి తెలుగుతనం ఇషట్ం. తెలుగు సినిమాలు ఇషట్ం. తెలుగువాళల్తో పరిచయం ఇషట్ం. అతడితో మా పరిచయం
వాణీవిహార బసుస్సాట్పు దగగ్ర మొదలై, ఊళోల్ని సినిమా హాలు దగగ్ర బలపడి, కర్మంగా ఒకరిళల్కు ఒకరు వెళేల్టంత సానిన్హితాయ్నికి దారి
తీసింది.
ఇపుప్డీ శీర్నివాసరావు పర్సాత్వన ఎందుకంటే, ఆయన సతయ్సాయికి వీరభకుత్డు. ఆయన ఇంటోల్ బాబాకి ఓ గదిని పర్తేయ్కించారు. ఆ
గదిలో మధయ్న సింహాసనంలాంటి ఓ పెదద్ కురీచ్లో, నిలువెతుత్ పటం. అందులో పొడవాటి కాషాయపు అంగీలో, అభయహసత్మిసూత్,
మందహాసం చేసుత్నన్ సతయ్సాయిబాబా చితర్ం. చూడగానే అపర్యతన్ంగా చేతులు జోడించాలనిపిసుత్ంది.
వారం వారం తపప్నిసరిగానూ, అపుప్డపుప్డు పరవ్దినాలోల్నూ శీర్నివాసరావింటోల్ భజనలు జరిగేవి.
పరిచయమైన వారానికే అతడు ననున్ భజనకు ఆహావ్నించాడు.
అదేమిటో, ఎవరు పిలిచినా భజనకు వెళల్నివాణిణ్ – అతడి విషయంలో వెంటనే సరేననాన్ను.
ఆశయాలూ, ఆదరాశ్లూ అనుకుంటాం కానీ – ఒకరు పిలిచే తీరు మన సప్ందనలిన్ పూరిత్గా మారెచ్యయ్గలదు.
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శీర్నివాసరావు ఇంటికొచిచ్న భకుత్లు సామానుయ్లు కారు. వారిలో అయేయ్యస ఆఫీసరుల్, రాజకీయ పర్ముఖులు, వాణిజయ్ పర్ముఖులు,
సైంటిసుట్లు, పొర్ఫెసరుల్ – అందరూ విదయ్లోనో, హోదాలోనో, జాఞ్నంలోనో – ఉనన్త హోదాలో ఉనన్వాళేల్.
అకక్డునన్ అందరిలోకీ వయసులోనూ, హోదాలోనూ కూడా నేనే చినన్వాణిణ్.
వచిచ్నవాళుల్ అంతా మనసూఫ్రిత్గా శీర్నివాసరావు పటల్ భకిత్, గౌరవ, వినయాలను పర్కటించారు. ఒకరొకక్రుగా భజన పాటలు
పాడారు. తరావ్త ఓ పొర్ఫెసరుగారు దేవుడి గురించి ఉపనాయ్సం ఇచాచ్రు.
‘దేవుడు కంటికి కనిపించడు. అయినా ఆయనిన్ నమామ్లి. అందుకంటే పానకంలోని తీపి కనిపించదు. తీగలో కరెంటు కనిపించదు.
ఐనా ఆరెంటినీ నమిమ్, తగిన పర్యోజనాలు పొందుతునాన్ం’ – అనన్ది ఆయన మాటల సారాంశం.
తగినంత వయసు, అనుభవం, జాఞ్నం ఉనన్ పొర్ఫెసరునుంచి నేనాశించినది చాలా ఎకుక్వ కావడంవలల్నో ఏమో, నాకా వివరణ
చాలా పార్థమిక దశలో ఉనన్టుల్ అనిపించింది. ఆయన చెపిప్న కారణాలను కొటిట్పారెయయ్డానికి - నా సాథ్యి హేతువాదమూ, తరక్మూ
చాలనిపించింది.
అదలాగుంచి - సతయ్సాయిని దేవుడనడానికి అకక్డివారు ఒకొకక్రుగా కొనిన్ నిదరశ్నాలు చెపాప్రు. అనీన్ వయ్కిత్గత పర్యోజనాలకు
సంబంధించిన సావ్నుభవాలే! అంటే - భకిత్ అనన్ది సవ్పర్యోజనాలకు సాధనం. బాబా వలల్ సవ్పర్యోజనాలు నెరవేరడమే - వారి భకిత్కి
కారణమనిపించింది.
అకక్డ చేరినవారి మాటలు వినాన్క - అకక్డ నా హోదా, వయసు చినన్వనన్ భావన తొలగిపోయింది.
ఐతే శీర్నివాసరావు మిగతా భకుత్లకు భినన్ం. బాబా కారణంగా అతడికి పెదద్వారితో పరిచయాలు ఏరప్డడ్ మాట నిజం. కానీ, అవి
కేవలం భజనలకూ, భకిత్ సమావేశాలకూ మాతర్మే పరిమితం. జీతమొకక్టే ఆధారమైన ఆయన జీవితగమనం, ఆ జీతపు పరిమితులకు లోబడి
ఉండేది. చాలాకాలం అతడికి సూక్టరు కూడా లేదు. పర్తిఫలాపేక్ష లేకుండా బాబాని సేవించేవాడు. బాబాగారి విశేల్షణాతమ్క వాయ్సాలు చదివి
మురిసిపోయేవాడు. బాబాని తలుచ్కుంటే ఆయనలో కలిగే పరవశం, కృషుణ్డి కాలంలో రాధని సుఫ్రింపజేసేది.
ఉపాధాయ్యవృతిత్కి నాయ్యం చేసూత్, విదాయ్రుథ్లోల్ మంచి టీచరనన్ పేరు తెచుచ్కునాన్డు. బాబా పేరిట జరిగే నారాయణని భకిత్శర్దధ్లతో
నిరవ్హించేవాడు. కానీ ఉదోయ్గంలో పర్మోషన కోసం యూనివరిస్టీలో ఎవరీన్ సేవించడు. పదోనన్తి మాతర్మే కాదు, తనకే మంచి జరిగినా అది బాబా దీవెన అంటాడు.
సమసయ్లెదురైనపుప్డు పరిషాక్రానికి బాబాని పార్రిథ్ంచడు. “ఈ సమసయ్ బాబా సంకలప్ం. దానిన్ నేను గౌరవించాలి. పరిషాక్రం
చూపాలా, వదాద్ అనన్ది ఆయన నిరణ్యం” అనేవాడు.
తరావ్తెపుప్డో యూనివరిస్టీ ఆయనకు పర్తిషాఠ్తమ్కమైన రిజిసాట్ర్రు పదవి ఇవావ్లనుకుంది. ఆ పదవికి బాధయ్తలెకుక్వనీ, బాబాని
సేవించుకుందుకు పర్తిబంధకమౌతుందనీ భావించి మృదువుగా తిరసక్రించాడాయన.
ఐతే బాబాకి సంబంధించిన వివాదాసప్దమైన మహిమలు అతడింటోల్ జరిగాయి. వాళిల్ంటోల్ అపుప్డపుప్డు బాబా పటం ఫేర్ంనుంచి
విభూతి రాలేది. తరచుగా – ఆ పటంలో బాబా పాదాలవదద్ కుంకుమ ఉదభ్వించేది. ఇంకా రకరకాల మహిమలు జరిగేవి. అవి చూడాడ్నికి
చాలామంది వాళిల్ంటికి వెళేల్వారు.
ఇలాంటి విశేషాలు అతడు నాకు చెపిప్, తన ఇంటోల్ అలా జరుగుతునన్ందుకు మురిసిపోయేవాడు.
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పటానికి విభూతి రాలడానికి ఆగాజ్లిక యాసిడ వాడతారనీ, ఇతర మహిమలు కూడా ఇందర్జాల విదయ్లే తపప్ మహిమలు కాదనీ
పతిర్కలోల్ చదివాను. ఐతే నేను శీర్నివాసరావుని ఏమాతర్ం శంకించలేకపోయాను. నేనే కాదు, ఎరిగినవారెవరూ అతణిణ్ ఈ విషయంలో
శంకించలేరు. నిజంగానే ఆ మహిమలోల్ ఆయన హసత్మునాన్, అది బాబాకి పర్చారమే తపప్ – వయ్కిత్గత పర్యోజనాలకి కాదు.
‘నీ మితుర్లెవరో చెపుప్. నువేవ్మిటో నేను చెబుతాను’ అంటారు అనుభవజుఞ్లు.
‘నీ భకుత్లెవరో చెపుప్. నువేవ్మిటో నేను చెబుతాను’ అనన్ది దేవుడికి వరిత్సుత్ందని నేనంటాను.
బాబాపై గౌరవభావం కలగడానికి శీర్నివాసరావు వంటి భకుత్డు ఒకక్డు చాలు. బహుశా అలాంటి వారు చాలామందే ఉండి
ఉంటారు. అదే బాబా పార్భవానికి కారణమయుండొచచ్ని నాకు అనిపించేది.
నావరకూ వసేత్, బాబా గురించి చాలా అనుమానాలుండేవి. వాటిలో కొనిన్ శీర్నివాసరావు చెపేప్ విశేషాలోల్ంచే పుటుట్కొచేచ్వి. కానీ
పొరపాటున కూడా నేను బాబా విషయంలో ఆయనవదద్ నోరు జారలేదు.
పురాణాలోల్ కూడా భకిత్ విషయంలో అరుజ్నుడంతటివాణిణ్ అనుమానించొచుచ్. కానీ రంతిదేవుడు, అంబరీషుడు వంటివారి ముందు
నోరు పెగలదు.
శీర్నివాసరావు ఎంతటి భకిత్పరుడైనా, నాకు మంచిమితుర్డైనా – భకిత్ పరంగా నా ఉపేకాష్భావానిన్ గర్హించలేని అమాయకుడూ కాదు.
బాబా గురించి ఎంతవరకూ పంచుకోవాలో, అంతవరకే విశేషాలిన్ చెపేప్వాడు. తన ఇంటోల్ భజనలకు రమమ్ని ననున్ నొకిక్ంచలేదు. విశిషట్మైన
భజనలు ఉనన్పుప్డు మాతర్ం, ననున్ పర్తేయ్కంగా ఆహావ్నించేవాడు. కానీ నేను వెళల్కపోతే ఆ పర్సాత్వన తెచిచ్ నిషూఠ్రం వేసేవాడు కాదు. నేనూ
అతడూ ఎకుక్వగా తెలుగు సినిమాల గురించీ, పతిర్కల గురించీ మాటాల్డుకునేవాళల్ం. మేమెపుప్డు కలుసుకునాన్ – ఆహాల్దకరంగా ఉండేదే
తపప్ – వివాదాసప్ద చరచ్లు మామధయ్ జరుగలేదు.
ఆ తరావ్త మళీల్ ఇదిగో ఇపుప్డు నాకు రావుగారి రూపంలో మరో సాయి వీరభకుత్డు తటసథ్పడాడ్డు.
అతడికీ, ఇతడికీ పోలికలు అనతగగ్వి కొనిన్ ఉనాన్యి.
శీర్నివాసరావు సతయ్సాయి భకత్ సమాజానికి సంబంధించి ఒరిసాస్లో రాషట్రసాథ్యి ఉనన్త పదవిలో ఉనాన్డు. ఈ రావుగారి అనన్ కూడా
రాజసాథ్న యూనివరిస్టీలో పని చేసూత్ – సతయ్సాయి భకత్ సమాజానికి రాషట్రసాథ్యి ఉనన్త పదవిలో ఉనాన్డు.
ఈ రావు, ఆ రావు కూడా – బాబానుంచి ధన కనక వసుత్ వాహనాలనూ, సాంఘిక ఆరిథ్క పర్యోజనాలీన్ ఆశించడం లేదు. వారు
కోరేది మనశాశ్ంతి, సారథ్కమైన జీవితం.
నా విషయంలో మాతర్ం ఈ రావు ఆ రావు కంటే రెండడుగులు ముందుకేసి, ఇంటోల్ ననున్ బాబా గొంతులో భజనలు వినమనాన్రు.
“పాపం, ఆయనకు ఆ కాసెట పార్ణంలా ఉంది. మనం వెంటనే రికారుడ్ చేసుకుని, ఆయనకు వెనకిక్చేచ్దాద్ం” అంది శీర్మతి నాతో.
“అలాగే కానీ – ముందు మనం ఒక లాటరీ టికెట కొనాలి. తరావ్తనే రికారిడ్ంగు” అనాన్ను.
జరమ్నీలో ఫెరనజెహ (టివి) లాటరీ గురించి గతంలో చెపాప్ను. 50 ఫెనిన్గుస్కి ఓ టికెట. వాటిని కియోసుక్లోల్ అముమ్తారు.
అందులో 1 నుంచి 36 అంకెలుండేవని గురుత్. వాటిలో ఆరింటిని ఎంచుకుని కియోసుక్లో ఇవావ్లి. వారం వారం డార్ తీసి టివిలో
చూపిసాత్రు. అనిన్ అంకెలూ సరిపోతే మిలియన మారుక్ల బహుమానం. ఎంతమందికొసేత్ అంతమందీ పంచుకోవాలి. అకక్ణిణ్ంచి ఐదు
అంకెలకు ఇంత, నాలుగింటికి ఇంత అని అదే పదధ్తిలో బహుమతి పంపకం ఉంటుంది. తకుక్వ మొతాత్లిన్ కియోసుక్లోల్ంచి తీసుకోవచుచ్.
ఆరెన్లల్ సావాసంలో వారు వీరౌతారంటారు. లాటరీ టికెట కొంటాననడంలో నా ఉదేద్శయ్ం శీర్మతికి అరథ్మయింది. “అంటే బాబా
భజనకీ లాటరీ బహుమతికీ లంకె పెడుతునాన్రా? నమమ్కమే కాదు, పవితర్తకూ సంబంధించిన విషయాలోల్ వేళాకోళం పనికి రాదు” అంది.
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“నీ ఊహ కొంతవరకూ కరెకేట్. కానీ - భగవంతుడు భకుత్లకు పరీక్షలు పెడితే, అదాయన లీల అంటునాన్ం కదా! భకుత్డు
భగవంతుడికి పరీక్ష పెడితే, అది వేళాకోళం ఎందుకౌతుంది?” అనాన్ను.
శీర్మతి అపర్యతన్ంగా లెంపలేసుకుని, “మీకు తోచినటుల్ చెయయ్ండి కానీ, ఇంక దీని గురించి వాదన పెంచొదుద్” అని అకక్డితో
తుర్ంచేసింది. సరేనని నేనూ ఊరుకునాన్ను.
దేవుడు నా పకక్నునన్ అనుభూతికి దారితీసే విచితర్ సంఘటన ఒకటి నాకోసం ఎదురు చూసోత్ందని అపుప్డు నాకు తెలియదు.

(¥xFLTd»¸GHl MLÔoáFnÓPy)
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