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సూరుయ్డు ఛాయను పొదివి పటుట్కుని ఇంకా నిదిర్సూత్నే ఉనాన్డు. ఉష, తలుపు తెరిసేత్ తొంగి చూదాద్మని ఆశగా ఎదురు చూసోత్ంది.
బార్హీమ్ ముహూరత్ం. భకుత్లు సుపర్భాత సేవతో సావ్మికి మేలుకొలుపు పాడుతునాన్రు. శోల్కాలు, గీతాలు, ధూప దీప నైవేదాయ్లు, హారతులు
....ఎనిన్రకాలుగా కొలవగలరో అనిన్ రకాలుగా కొలుసుత్నాన్రు. అది తమ ఆనందంకోసమో లేక అవసరాలకోసమో.....మరేమో అదేమో ఆ దైవానికే
తెలియాలి. ఆ నాటి సుపర్భాత సేవలో దైవానికి ఏదో వెలితి కనపడుతోంది.
దైవానికి సహజ సుపర్భాతాలు మహా ఇషట్ం. తమ సువాసనలతో చేసే పూలబాలల అరచ్నలు, గోవుల అంబారావాలు, పకుష్ల కువ
కువలు, తరువులు తమ తనువుతో ఊపే వింజామరలు, కోకిల రాగాలు...అవే ఆయనకు అతయ్ంత ఇషట్మైన సుత్తి సోత్తార్లు. యుగ యుగాలుగా అలవాటైన
అవి ఏవీ ఆ రోజు కానరాకపోవటం ఏదో అపశృతిగా,లోటుగా అనిపించింది ఆయనకు .
మానవులు చేసే సుత్తులు, మంగళాశాసనాలు, అషోట్తత్రాలు ...ఏదీ ఆయన ఎద చేరటం లేదు. కళుళ్ తెరవ బుదిధ్ కావటంలేదు సావ్మికి.
మానవులని ఉదధ్రించటానికి తన లోకానిన్ వీడి భూలోకంలో ఎనోన్ అవతారాలెతాత్డు. ఇకక్టుల్ పడాడ్డు. కాని ఆ పర్కృతి సహచరయ్ంలో
మైతీర్ భావన పొంది, సైథ్రయ్ం నిండి కదూ అవనీన్ నెటుట్ కొచాచ్డు పాపం ఆ దైవం.ఆకాశం, సముదర్ం, అడవి, వెనెన్ల, వృకాష్లు , పూలు, పళుళ్ ...మూగ
జీవాలు వీటిలో కనీసం ఒకక్దాని గురించైనా పర్సాత్వించకుండా ముగిసిన అవతారము ఉనన్దా? సింహాసనాలు వదులుకుని అరణయ్వాసానికి
అనాయాసంగా వెళిళ్ంది ఆ పర్కృతిని చూసుకుని కలిగిన ధైరయ్మే కారణం. ‘గోవిందా’ అంటే కరిగిపోతాడు. గోవులతో ముడిపడి ఉందని ఆ పిలుపంటే
మహా ఇషట్ం ఆయనకు. పిలల్న గోర్వి అంటే మహా పార్ణం ఆయనకు ఎందుకంటె అది చెటుట్నుండి జనించిందని.
“గాలితో జత కటిట్ ‘దైవమా , మేలుకో. ‘మురళీధరా’ నామానిన్ సారధ్కం చెయయ్వయాయ్’ అని గుస గుస లాడే ఆ పిలల్న గోర్వి కూడా
మూగపోయిందే ఈ వేళ" అనన్ ఆలోచనతో దైవానికి మరింత బాధగా ఉంది. ఎందుకంటే ఆయనకూ మనసు ఉందిగా.
అంతలో సుపర్భాతాలని, సోత్తార్లని అధిగమిసూత్ ఆయనకు ఆరిత్గా , దీనంగా విలపిసుత్నన్ అనేక గొంతులు వినపడాడ్యి ఆ దైవానికి.
దిగుగ్న లేచి కూరుచ్నాన్డు సావ్మి. పొగడత్లకనాన్ వేదనకి కరిగేవాడే దైవం కదూ|
‘చదువు రావాలి, ఉదోయ్గం పొందాలి, పెళిల్ కావాలి, పిలల్లు కలగాలి....మరల వాళల్కి చదువులు, ఆసుత్లు, అంతసుత్లు కావాలి.... దొంగ
లెకక్లు పటుట్పడకూడదు ....లెకక్పెటట్లేనంత సంపద సమకూరాలి..’ అలా అనేక విధాలుగా వినన్వించుకునే గొంతులు ఆయనకు అలవాటే. అడిగిన
వాళుళ్ ఎటువంటి వాళైల్న కాని, చూసీ చూడనటుల్ పోయి వాళళ్ కోరికలు తీరుసూత్ ఉంటాడు. బిడడ్ల మీద ఆయనకునన్ పేర్మ అలాంటిది. కాని ఆ గొంతులు
ఈ గొంతులోల్ లేవు.
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మరి ఈ విలాపాలు, ఆరత్నాదాలు ఎవరివి? ఆయనకు ఏమీ అరధ్ం కాలేదు, అపుప్డే తెరిచిన కనున్లు అలాగే ఉంచి దివయ్ దృషిట్తో
పరికించాడు. ఆ దృశయ్ం చూసి ఉలికిక్పడాడ్డు. తను ఎపుప్డూ చూసి మురిసిపోయే పర్కృతి హృదయ విదారకంగా ఆకోర్శిసోత్ంది.
నదులు, సముదర్ం, అడవులు...గోవులు, పకుష్లు, పువువ్లు...అనీన్ కరిగి పోతునన్ వెనెన్లతో జత కూడి విలపిసుత్నాన్యి. అది చూసి
ఆయన ఓరుచ్కోలేక పోయాడు.
లకీష్ దేవిని, సవ్రాగ్నిన్ అనిన్టినీ విడిచి, శంఖు చకార్లు..కనీస ఆయుధాలను కూడా చేతబూనకుండా అనీన్ మరిచి గజేందుర్ని
రకిష్ంచటానికి ఆనాడు ఎలా భువికి బయలుదేరాడో ఈనాడు కూడా అంతకనాన్ ఆతుర్తగా వేగంగా పరుగు పరుగున భూలోకానికి వెళాళ్డు.
దైవమిచిచ్న పర్వృతిత్తో ఆయన ఆజాఞ్పించినటుల్గా జీవిసుత్నన్ జీవులు అవి. అందుకనే దైవం ఉనికిని ఇటేట్ పసిగటట్గలిగాయి. ఎదురుగా
ఉనన్ ఆ దైవానిన్ చూసి విలపిసుత్నన్ ఆ జీవాలనీన్ తమ దుఃఖానిన్ మరిచి ఒకక్సారిగా హృదయాంజలిని సమరిప్ంచాయి. ఆయన మనసు వాటి వేదనమీదే
కాని మరాయ్దల మీద కాదు.
“పర్తి రోజూ సుమధుర గళాలతో, అంబారావాలతో, సుగంధ సువాసనలతో...అలా ఆహాల్దంగా అతయ్ంత ‘నిషక్లమ్షమైన ఆరాధనతో’
ననున్ మేలొక్లిపే మీరు ఇలా రోదిసుత్నాన్రే ....ఏమయియ్ంది మీకు?” ఆపాయ్యంగా అడిగాడు దైవం.
“గోపాలుడివి . గోవుల బాధ తెలీదా నీకు?” నీరు నిండిన నలల్ని కనున్లతో నిలదీసింది గోమాత.
‘ ఏడుకొండల మీద అడుగుపెటిట్నపుడు కనన్తలిల్ లా కీష్ర ధారలతో కడుపు నింపింది ఆ గోమాతేగా’ జాఞ్పకం సావ్మి మది లో కదలాడి
మనసు కలుకుక్మంది.
“పుషాప్లంకరణలతో నితయ్మూ అలరారే సావ్మికి మా కషాట్లు మేమే చెపుప్కోవాలా?” అలకగా అడిగింది పూబాల.
“మా గొంతులు రోజు రోజుకు ఎందుకు మూగ పోతునాన్యో అరధ్ం కావటంలేదా లేక అరధ్ం చేసుకోవటం లేదా సావ్మీ?“ ఆరిత్గా
అడిగాయి కోకిలమమ్ సారధయ్ంలో అకక్డ కూడుకునన్ రక రకాల పకుష్లు.
“నీపాదాలను సప్రిశ్ంచటానికి మేము ఎందుకు వెనుకాడుతునాన్మో తెలుసా సావ్మీ?” బలహీనమైన గొంతుకులతో పర్శిన్ంచాయి
నదులు, సముదార్లు.
ఆరిత్తో అకక్డ చేరిన అనేక జంతు జాలానిన్, పకుష్లిన్, వృక్షజాతిని...చూసి సావ్మి మనసంతా నీలి నీడలు కముమ్ కునాన్యి.
“మీరు బాధ పడకండి. నా దివయ్ దృషిట్ తో మీ ఈ దీన పరిసిథ్తికి కారణం తెలుసుకుని, అరధ్ం చేసుకుని మీకు పరిషాక్రం చూపుతాను”
అనాన్డు దైవం సిథ్రంగా.
“మాకొదుద్” ముకత్ కంఠంతో పలికాయి అకక్డ చేరిన ఆ జీవరాశి.
ఉలికిక్ పడాడ్డు సావ్మి. అయోయ్మయయ్ంగా చూసాడు. ఆయన మోము చూసి మనసు కరిగింది పూబాలకు. ఎంతైనా సుకుమార సుమం
కదూ. తండిర్ మీద ఉనన్ బలమైన పేర్మ కూడా తోడయియ్ంది . అందుకని గొంతువిపిప్
“మీ దివయ్ దృషిట్తో చూసేత్ మీకు కేవలం దృశయ్ం మాతర్మే కనపడుతుంది. కషట్ం, సుఖం, ఆనందం, దుఖం ఆ కాసేపే. పైపైనే
అరధ్మవుతుంది. ఆ తరువాత మరుసాత్రు...”
“మరి నేనేమి చెయాయ్లి “ పూబాల మాటకు సమసత్ లోకాలని తన కడుపులో దాచుకునన్ దైవం వాటి కడుపులోని మాట గర్హించుకోలేక
అడడ్ంపడుతూ అడిగాడు.
“భూమాతను రకిష్ంచటానికి వరాహంగా అవతరించావు. వేదాలను సంరకిష్ంచటానికి మతస్య్ంగా మరో రూపు ధరించావు. అనిన్
చేసినవాడివి మరి మాకోసం ఏం చెయాయ్లో నీ మనసుకు తటట్టం లేదా?” అడిగింది గోమాత తడి కనున్లోల్నే కాసత్ంత కోపం పొడచూపగా.
“మానవుల మనుగడ కోసం, వారి మంచి కోసం రామునిగా , కృషుణ్నిగా అవతారాలెతాత్వు. అనేక కషాట్లకు కూడా ఓరుచ్కుని వారికి
జీవిత ధరామ్లను, సతాయ్లను కూడా నెలకొలాప్వు. కషాట్లు , సౌఖాయ్లు, కోరికలు వారికేనా మాకు లేవా? మేమూ మీ బిడడ్లమేగా “ గాండిర్ంచింది
అపప్టిదాకా మౌన శోర్తగా ఉనన్ పులి.
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“మీ ఆవేదనకు నా మనసంతా కలోల్ల కడలే అయియ్ంది. నేను సృషిట్ంచిన మీరందరూ సంతోషంగా ఉండాలనేదే నా ఆరాటం.
అందుకోసం మీరు ఏమి చెపిప్నా చెయయ్టానికి సిదధ్ం” అంటూ తపుప్ చేసిన బిడడ్ తండిర్ ముందు చేతులు కటుట్కుని నిలబడడ్టుల్ దైవం ఆ జీవరాసులముందు
నిలబడాడ్డు.
“మీరు మా సాథ్నం లో ఉండి, మా జీవితానిన్ గడిపి అనుభవిసేత్ మా అంతరాళాలలోని బాధ మీ అంతరాతమ్కు సంపూరణ్ంగా
అరధ్మవుతుంది . దానికి సిదధ్మా” సవాలు విసిరాయి ఆ జీవరాశి.
“ఓ పూబాల, ఓ గోమాత , మరో పకిష్రాజం... తర తరాలుగా ఆయా జాతులనీన్ తమ జనమ్తః లభించిన నైజంతో , తమ పరిధిలో వేరే
ఆలోచన లేనటేల్ జీవనం సాగిసుత్నాన్యి. రాజాయ్లకోసమో, సంపదలకోసమో....మరింకా వేటి కోసమో అరుర్లు చాసూత్ తపసుస్ చేసినది లేదు, ఎపుప్డూ ఏదీ
కోరినది లేదు. అలాంటి ఆ పుణయ్ జీవులు ఇనాన్ళళ్కు ఆరర్ద్ంగా అడిగినది తను చెయయ్లేడా? అది తన భాదయ్త కూడా కదూ . వీటి వయ్ధకి పరిషాక్రం
చూపటం తన కరత్వయ్ం కూడా” అంతరమ్ధనంతో సతమతమయియ్ చివరకు ఆ జీవులు చెపిప్నవాటికి సంసిదుధ్డయాయ్డు సావ్మి.
****
దైవం మొదట గోవుగా మారాడు. గోపూజలు అందుకుని మానవులు తన కిచేచ్ గౌరవానికి, విలువకు పరమానందం చెందాడు.
‘పూజలతో ఇంత గౌరవానిన్ అందుకుంటూ ఎందుకు ఆ గోమాత అంత దుఃఖించింది” అని ఆశచ్రయ్పోయాడు అసలు సంగతి తెలియని అనంతుడు.
గోమాతకు వయసు మీరింది. అవసరం తీరింది. వధ శాలకు తరలించారు. మిషన లోకి ఎకిక్ంచారు.....తల తెగి నేల రాలింది. ఆ వధకు ఆయనలో
వరిణ్ంపరాని వయ్ధ. గోవుల ఆరత్నాదాలతో హోరెతిత్న ఆ వాతావరణం చూసి ఆయనలో దుఃఖం వరదలయియ్ంది. ఆయన జగత పర్భువు. పర్భువే కనీన్రు
కారిసేత్ ఎలా ?
నది ‘కనీన్రు’ కూడా నీరుగా కనపడుతుందిగా అందుకని తన కనీన్రు ఎవర కంటా పడకుండా, బేలతనానిన్ దాచుకోవటానికి క్షణంలో
నదిగా మారాడు. ఆ దైవం కాసేపటికి దుఃఖం నుండి తేరుకునాన్డు. తనను హారతులతో అరిచ్సుత్నన్ జనావళి భకిత్కి నదీ రూపం లో ఉనన్ దైవం పరవశం
చెంది పరవళుళ్ తొకాక్డు.
“ఇటువంటి మరాయ్ద, మనన్న పొందుతునన్ నది కూడా ఆనాడు ఎందుకు విచారం వయ్కత్ం చేసింది “ అని గోమాత రూపంలో అయిన
అనుభవంతో ఆలోచన మొదలెటాట్డు.ఆయన ఆలోచన తెగకముందే తనలోకి తనున్కు వసుత్నన్ భయంకర వయ్రధ్ పదారాధ్లను ,అసంపూరణ్ంగా కాలిన
మానవ కళేబరాలను చూసి అవాకక్యాయ్డు.ఆ వయ్రాధ్లను, దురావ్సనలను భరించే శకిత్ లేక విల విలాల్డాడు విసవ్వాయ్పకుడు . తక్షణమే అకక్డనుండి
అదృశయ్మయియ్ తన లోకానికి చేరుకోవాలనుకునాన్డు. మరుక్షణం తన రూపు ధరించి ఆకాశా మారాగ్న పయనమయాయ్డు.
అంతలోనే తన పర్కక్నుండి ఎగురుకుంటూ వెడుతునన్ పకుష్లను చూసాడు. “అయోయ్, ఇలా తొందరపడి పారిపోతునాన్నేంటి?
ఈ పకుష్లకు, వృకాష్లకు ....ఇంకా అనేక జీవులకు ‘వాటి వాటి రూపాలనెతిత్ , వారి కషాట్లను అనుభవించి అరధ్ం చేసుకుంటానని మాట
ఇచాచ్ను. ఆ మాటని కూడా నిలపెటుట్కోవాలి” అని తీరామ్నించుకుని తక్షణమే పకిష్ రూపు ఎతాత్డు.
చెటుట్పై గూడు నిరిమ్ంచుకునాన్డు.పచచ్ని చెటల్ మధయ్ విహరిసూత్, పండల్ను తింటూ , పూలను ఆగృళిసూత్ , రాగాలు తీసూత్ పాత వయ్ధలను
మరిచ్పోయాడు. తాను ఉంటునన్ చెటుట్కనాన్ ఎతుత్గా , కొతత్గా ఉనన్ సత్ంభానిన్ చూసి ఉతుస్కతతో తనను తానే మరిచిపోయాడు. వెళిల్ దానిపై
వాలాడు.....శరీరంలో ఏదో అలజడి. యేవో పర్కంపనలు ఊపేసుత్నాన్యి.ఎలాగో చెటుట్ మీద గూడు చేరి, గువవ్లాగా ముడుచుకుని పడుకునాన్డు. అంతలో
చెటుట్ ఊగిపోతోంది. ఏంజరుగుతోందో అరధ్మయేయ్లోపే చెటుట్ నేల కూలింది.గూడు చెదిరిపోయింది. పకిష్ రూపంలో ఉనన్ దైవం నేల చేరాడు.
‘కారణం లేకుండా ఎందుకు కతిత్తో ననున్ ఇలా చిదర్ం చేసారు” రోదిసూత్ చెటుట్. చెటుట్కు జతగా విలపిసూత్ పకిష్ రూపంలో ఉనన్ దైవం.
కంటితో కని ఓ దుఖం, శరీరంతో అనుభవించి మరో దుఃఖం. ఇరు జీవుల శోకానిన్ ఆ క్షణంలో అనుభవించాడు కనన్యయ్.
మరికొనిన్ రూపాలు ధరించి , ఆ కడగళళ్ ను అనుభవించి ...చివరకు వేదనా భరిత హృదయంతో తన లోకానికి పయనమయాయ్డు
సావ్మి. యెంత ఎతుత్కు వెళిళ్నా నిరమ్లాకాశమే లేదు. నిరమ్లతావ్నిన్ మింగేసూత్ దటట్మైన కలుషిత వాయువులు. ఎలాగో తన లోకం చేరాడు.
****
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ఆనాడు తమ ఆరిత్ని వినన్వించుకునన్ జీవజాలానిన్ సమావేశపరిచాడు దైవం. ఆ జీవజాలం దైవం ఏమి చెపుతాడా అని ఒళళ్ంతా
చెవులు చేసుకుని శర్దధ్గా ఆలకించటానికి సంసిదధ్మై ఉనాన్యి.
“నేను మీకు మాట ఇచిచ్నటేల్ కొనిన్ రూపాలను ధరించాను. గోవుగా వధలో వయ్ధని, నదిగా దురావ్సన దుసిథ్తిని, ఏనుగుగా దంతాల
పెరికి వేత వెతని, పులిగా గోళళ్ను, చరామ్నిన్ చీలిచ్చిదర్మైన శరీర బాధని .....” గుండె ఆరర్ద్మయియ్, గొంతు గదగ్ధమవవ్గా మాటరాని వాడే అయాయ్డు
మాధవుడు.
“అయోయ్, సావ్మీ మా కషాట్లకోసం నినున్ కషాట్ల పాలుచేసాము . మమమ్లిన్ క్షమించు” ఆరిత్గా వేడుకునాన్యి ఆ జీవాలు. భకుత్ల
ఆరాత్గిన్కి వెనన్లా కరిగిపోయాడు ఆ సావ్మి.
“ఇనాన్ళుళ్ మీ కషాట్లని అరధ్ం చేసుకోలేని ననున్ మీరే క్షమించాలి “ వినమర్ంగా క్షమ అడిగాడు దైవం.
“అయోయ్, యెంత మాట తండిర్ “ కళ వళ పడాడ్యి మూగ జీవాలు.
“దైవమైనా , ఎవరైనా కాని తపుప్ తపేప్. అది ఒపుప్కోవటం ధరమ్ం. మీ సృషిట్కి , సంతోషానికే కాదు మీ ఈ దురావసథ్కి కూడా ఓ
విధంగా నేనే కారణం”
ఆ మాటకు అవనీన్ దిగార్బ్ంతిగా చూసాయి. మౌన ముదర్ని దాలాచ్యి.
‘కారణం నేను అయినపుడు పరిషాక్రము నేనే చూపాలి కదా” నిశచ్లంగా చెపాప్డు దైవం.
“పరిషాక్రం ఉందా సావ్మీ? అదేంటో చెపప్ండి” పరిషాక్రమనే మాట కలిగించిన ఆశతో మౌనం వీడి ఆతుర్తగా అడిగాయి.
“పర్కృతితో మమేకమై జీవిసూత్, అవసరమైనపుడు ఆదుకుంటూ ‘నా పర్తి రూపంగా ఉండమని’ నేను మనిషిని సృషిట్ంచాను. మీ నుండి
సమసత్ సుఖాలను పొందుతూ మితి మీరిన అహంకారంతో , ‘తానే గొపప్’ అనే అహంభావంతో మిమమ్లిన్ నాశనం చేసుత్నాన్డు మనిషి. అందుకే ఆ మనిషినే
ఈ భూమి మీద నుండి మాయం చేసుత్నాన్ను. నా సృషిట్ నుండి తొలగిసుత్నాన్ను. మీరు సుఖంగా జీవించండి” తీరామ్నం చేసాడు దైవం.
“నమో, దైవమా “ అంటూ మోదంతో ఆ జీవులనీన్ మోకరిలాల్యి.
****
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