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నాలుగువందల సంవత రాల కాలపరిధిలో
రహ య్లను కలుపుతూ

మాజిక, చారి క

డల మరామ్లు,

తయ్, ఆధాయ్తిమ్క, యోగ

, మం

గిన గాథ. చరి నిరాధ్రించిన సతాయ్లు, చరి కు అందని రహ య్లు, చారి క పురు ల

హ లు, కలగలిపి సమన యము చే న గాథ. తెలియని కొనిన్
కొనిన్ 'అపోహలను' దూరం చే

సత్ లను,

త్

గే కలిప్త

సత్ లను తెలియజే

త్, తెలు ను అనుకుంటునన్

హ క గాథ. స తం సమరరంగముతో మొదలుకొని యుదధ్, జానపద

ధకుల గాథలు, తాయ్గధనుల చారి క గాథలు కలి పోయిన కాలప్నిక గాథ. ఇలానే జరిగింది అని

తెలి న సతాయ్లకు యిలా కూడా జరిగి ఉండవచుచ్ అనన్ చారి క పరి లనను జోడించి,
గిన పరి లనాతమ్క న కథ. ఒక

హ క యోధుడి కథతో మొద

తరతరాల అంతరాలను, అంతరంగాలను

సత్వ దూరం కాని ఊహలతో

.శ. 1677 నుండి ఆధునిక కాలంవరకూ

భినన్ కోణాలనుండి మరి ంచిన గాథ. కొందరికి తెలి న కొనిన్టిని, అందరికీ

తెలియాలి న ఎనిన్టితోనో సమన యము చే

త్

గిన

సత్వ గాథల, చారి క సతాయ్ల సమేమ్ళన న కాలప్నిక గాథ!

- 31 (కిర్ందటి సంచిక నుంచి కొనసాగింపు)
'ఇది వేలసంవతస్రాల తపసుస్తో సిధుధ్లు దరిశ్ంచి చెపిప్న మారగ్ం. తమ సరవ్సావ్నిన్ తాయ్గం చేసి, మానవాళి ఆరోగయ్ంతో ఆనందంగా
పూరాణ్యుషుష్ను అనుభవించడంకోసం కనుగొనన్ అమూలయ్మైన నిధి' అగసత్య్ పెరియాసన నోటివెంట అమృతంలా పలుకులు వెలువడుతునాన్యి.
దటట్మైన పొదలమధయ్ అలసట లేకుండా వేగంగా అడుగులేసూత్ ఆయన చెబుతునాన్డు. ఆకాశానిన్ అంటుకునేటుట్గా నాలుగేసి బారల
వాయ్సం వునన్ మదిద్చెటల్ మధయ్న అలవోకగా ఆగకుండా నడుసుత్నాన్డు. మూడు మదిద్చెటల్ను వృతాత్కారంలో చుటిట్ ఎనిమిది సంఖయ్ ఆకారంలో మరొక మూడు
చెటల్ను చుటిట్ సాగుతునన్ది నడక. శిషుయ్లు రెండు బృందాలుగా విడిపోయి రెండుపర్కక్లా ఆయనతో సమాంతరంగా ఎనిమిది ఆకారంలో నడుసూత్
వింటునాన్రు.
'కాలి పెదద్వేర్ళల్ పకక్లకు అంటే రెండవ వేలువైపుకు చెవులకు సంబంధించిన నాడులునాన్యి. పెదద్వేర్ళళ్ అడుగున పైభాగంలో మెదడుకు
సంబంధించిన నాడులునాన్యి. మిగిలిన నాలుగు వేర్ళళ్కు అడుగున పైభాగంలో కనులకు, మెదడుకు సంబంధించిన నాడులునాన్యి. కుడిపాదంలో
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వేళళ్కు దిగువభాగంలో ఊపిరితితుత్లకు వక్షసథ్లానికి సంబంధించిన నాడులునాన్యి. ఎడమపాదంలో అదే సథ్లంలో గుండెకు సంబంధించిన
నాడులునాన్యి' శోర్తలు అరధ్ం చేసుకోడం కోసం అనన్టుట్ కొదిద్గా విరామము యిచాచ్డు పెరియాసన. నడకమాతర్ం ఆగలేదు, ఎనిమిది ఆకారంలో భారీ
వృకాష్ల మధయ్ కొనసాగుతూనే వునన్ది.
పెరియాసన ఎడమపర్కక్నునన్ బృందానికి పంకిత్ కంఠన నాయకతవ్ం వహిసుత్నాన్డు. కుడిపర్కక్నునన్ బృందానికి సమరుథ్డు నాయకతవ్ం
వహిసుత్నాన్డు. సమరుథ్డి చెవులు పెరియాసన పలుకులకు అంకితమయాయ్యి. కనులు చుటూట్ వునన్ దటట్మైన పొదలను, తీగలను, ఆకాశానికి తాకిన
మహావృకాష్లను పరికిసుత్నాన్యి. ఆయన మనసులో ఎందుకో ఒక ఉదివ్గన్త చోటుచేసుకునన్ది. ఎందుకు అని తనలో తానే తరిక్ంచుకుంటునాన్డు. నడక
సాగుతూనే వునన్ది.
పంకిత్కంఠన చెవులు పెరియాసన పలుకులపైన, కనులు సమరుథ్నిపైన వునాన్యి. అతడి మనసు మాతర్ం దాదాపు ఆరు నెలల కిర్తం
జరిగిన పోరాటం పైననే వునన్ది.
ఏదో పెదద్ గండశిల తాకినటుట్ ఆ ఉతత్రాది సనాయ్సి కుడి చేయి తన ఎదురు రొముమ్ మీద తగిలింది. ముకుక్వెంట, నోటివెంట రకత్ం
ఎగజిముమ్తూ తాను నేలకూలుతునాన్డు. గడిడ్పోచను ఎతిత్నటుట్ తనను గాలిలోకి ఎతుత్తునాన్డతను. అంతవరకూ కొనిన్ సంవతస్రాలకిర్తం చూసిన కలలా
అసప్షట్ంగా గురుత్ంది. తరువాత యేమి జరిగిందో తెలియదు. బలహీనంగా తాను కనులు తెరిచినపుప్డు కనిపించిన రూపం సప్షట్ంగా గురుత్ంది.
రెండుచేతులూ వెనుకకు లేపి, పిడికిళుల్ బిగించి తనను తొకక్డానికి లేపిన ఎడమకాలు కనిపించింది. పలకలు పలకలుగా, చెరియలతో
మెలితిరిగిన కొండశిఖరంలా, కండలుతిరిగి వునన్ది ఆ కాలు. మరలా కనులు మూతలు పడుతుంటే ఆకాశమంత ఎతుత్న అర రెపప్పాటు కనిపించింది ఆ
ఆకారం. ఆ ముఖం భయంకరమైన ధమూరిత్లా కనిపించింది. అది యేదో మహావానరం ముఖంలా కనిపించింది. ఉచఛ్ సవ్రాలతో మంతర్పఠనం
వినిపిసుత్ండగా తనకు మరలా సప్ృహ తపిప్ంది.
ఎంత సమయం గడిచిందో తెలియదు. తాను పూరిత్గా తేరుకునేపప్టికి పెరియాసన గంభీరంగా పిలుసుత్నాన్డు, సెలావ్! కణణ్న! అని.
శిషుయ్లలో వరిషుఠ్లు వారిదద్రూ. ' ఈ యిదద్రి పోరాటంపై మీ అభిపార్యం ఏమిటి? ' అడిగాడు పెరియాసన. ఏమి చెపాప్లో వారికి తెలియలేదు. మరల
తానే అడిగాడు పెరియాసన ' సమరుథ్డి సాధన ఏ దశలో ఉనన్ది? ' ఆసన కు ధీటుగా వునన్ది ' చెపాప్డు కణణ్న. అవును అనన్టుల్ తలూపాడు సెలవ్న.
'మరమ్విదయ్లోని నాలుగు

అంగాలలో

మూడింటిని

పరిపూరణ్ంగా

పర్దరిశ్ంచాడు

సమరుథ్డు!

ఆసన

దాడిని

నిలువరించడమే కాదు, అతడిపై పోరాటంలో ఆధికాయ్నిన్ పర్దరిశ్ంచాడు ' అనాన్డు పెరియాసన. వారిదద్రే కాదు, అందరూ అవుననన్టుల్ తలలూపారు.
'సమరుథ్డు నేటినుండి ఆసన గౌరవానికి అరుహ్డు! మరమ్విదయ్లో పంకిత్కంఠన తో సమానుడు'
పలికాడు పెరియాసన. ' కుమార గురవే! కుమార గురవే! శరవణభవ జయ కుమార గురవే! ' అనే నినాదాలతో ఆశర్మం
మారుమోర్గింది. మరమ్విదయ్లో ఆసన సాథ్యికి చేరుకునన్ వీరుడికి చేసే సుత్తి అది.
వినయంగా పెరియాసన

పాదాలకు

నమసక్రించాడు

సమరుథ్డు.

కొంతసేపటికిర్తం

పర్ళయకాలసూరుయ్డిలా

కనిపించిన సమరుథ్నిరూపం పునన్మిచందుర్డిలా కనిపించింది యిపుప్డు. తనవైపు మెలల్గా అడుగులేశాడు సమరుథ్డు.
'అసంకలిప్తంగా పోరాటంలో తీవర్ంగా సప్ందించాను, ననున్ మనిన్ంచు సోదరా' అని చేతులు జోడించాడు.
శిషయ్బృందం హరష్ధావ్నాలు చేసింది. పంకిత్కంఠా! అని పెరియాసన కంఠం హెచచ్రికలా వినిపించింది. అపర్యతన్ంగా పర్తినమసాక్రం
చేశాడు తను. గంభీరంగా మోర్గిన పెరియాసన పలుకులతో మరలా వరత్మానములోకి వచాచ్డు పంకిత్కంఠన.
' కనులకు, చెవులకు, మనసుకు అంటే హృదయానికి, మసిత్షాక్నికి సంబంధించిన పర్ధానమైన నాడులు అనీన్ పాదాలలో ఉనాన్యి!
కనులతో మంచిని చూడడానికి, చెవులతో మంచిని వినడానికి, మనసుతో అందరి మంచిని కోరడానికి, మసిత్షక్ంతో మంచి ఆలోచనలు చేయడానికి
పాదాలు పనిముటుల్! నడక నడతను తీరిచ్ దిదుద్తుంది. నడతను బటిట్ నడకతీరు వుంటుంది' అంటూ చిరునవువ్లు చిందించాడు పెరియాసన. ' నడక
ఆరోగాయ్నిన్ యిసుత్ంది, ఆరోగయ్ంగా వునన్ంతకాలమే నడిచేశకిత్ వుంటుంది ' అని తన పలుకుల పర్వాహానిన్ ఒక నిముషం నిలిపాడు.
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ఎటు చూసినా నిలువెతుత్న పెరిగిన పొదల నీడలు పొడుగాగ్ సాగడం పార్రంభించాయి. నానాజాతుల అడవిపొదల నీడలు పొదలు

పొడలుగా పడుతునాన్యి. విచితర్మైన పరిమళాల అలలు సెలలుగా రేగుతునాన్యి. అకక్డకక్డా పెనవేసుకునన్ అడవి మలిల్కలు, జాజులు సౌరభాల
మోజులు రేపుతునాన్యి. ఆకాశపు పందిరికి అంతుతెలియని సత్ంభాలలా వునాన్యి రంగు రంగుల మదిద్చెటుల్. నేలకనబడకుండా రాలిన మదిద్ ఆకులు
పరిమళాలను పోటీగా వెదజలుల్తునాన్యి.
అకక్డకక్డా

పొదలమధయ్నుండి

తళుకుక్న

మెరుసూత్

మిరుమిటుల్

గొలుప్తునన్ది

పంపానది.నీలిరంగుతో దూరాకాశంలో

కలిసిపోయింది. పంప పైకెగిసి గగనమైందో, గగనం జారి పంపా నీరైందో తెలియడంలేదు. పడమటి కనుమలు తెరలు తెరలుగా సాగుతునన్
మబుబ్పరదాల మాటున కనిపించి మాయమవుతునాన్యి. పదెద్నిమిది పరవ్తాల సహాయ్దిర్ పరవ్తశేర్ణి అయయ్పప్దేవుడి ఆటసథ్లం. పదెద్నిమిది శిఖరాలు
కంటికి కనబడితే పునరజ్నమ్ వుండదట! నడకను కొనసాగిసూత్నే పర్కృతిసౌందరయ్మధువును నేతర్ములనే పాతర్లతో సేవిసుత్నాన్డు సమరుథ్డు.
' కాలినడకనే వందల యోజనాలు తిరిగిన సిదుధ్లు రూపొందించిన విధానం ఎనిమిది ఆకారంలో నడవడం! '
మరలా అందుకునాన్డు పెరియాసన. పార్చీన భారతీయుల ఎనిమిది సంఖయ్ అనంత తతావ్నికి చిహన్ం.
'ఉరావ్రుక మివ బంధనాత' అనన్ది ఉపనిషత. అంతం లేకుండా, అడూడ్ ఆపూ లేకుండా పెరిగే దోసతీగలవంటి జనన మరణచకర్
రూపకమైన సృషిట్చకార్నికి చిహన్ం భారతీయుల ఎనిమిది సంఖయ్! అషట్సిదుద్లు, అషాట్ంగ యోగం, అషట్ దికుక్లు, అషట్ దిగగ్జాలు, అషట్దానాలు, అషట్
లకుష్మ్లు, అషట్ చిరంజీవులు! ఎనిమిది సంఖయ్కు భారతీయ ధరమ్ంలో విశిషట్ సాథ్నం వునన్ది ' అంటూ ఏదో చెపప్బోయిన సమరుథ్ని చూసూత్ ఆగిపోయాడు
పెరియాసన.
' మహాశివునికి అషట్మూరుత్లు. అనంతతతత్వ్మైన శీర్కృషాణ్వతారం ఎనిమిదవ అవతారం. పంచమహాభూతాలతో మనసు, బుదిధ్,
అహంకారం కలిపి అషట్పర్కృతులు. గుణభేదంతో ఆతమ్ ఎనిమిది రకాలు. జగజజ్నని లలితాంబనూ అషట్మూరిత్గా కీరిత్ంచాయి పురాణాలు ' అంటూ
సంశయిసూత్ ఆగిపోయాడు సమరుథ్డు. పర్శంసాపూరవ్కంగా చూసూత్ కొనసాగించమని సంజఞ్ చేశాడు పెరియాసన. ఎనిమిది ఆకారంలో నడక
కొనసాగుతూనే వునన్ది. అందరి శరీరాలు చమటలతో మెరుసుత్నాన్యి. వీసుత్నన్ గాలులు హాయిగా చలల్గా చమట చమమ్లను అదుద్తునాన్యి.
' అమమ్వారి పదహారు పవితర్మైన కళలలో అషట్మీ కళ పర్శసత్మైనది. అది నాశనము లేనిది, కీష్ణించనిది. అది నితయ్మైనది, కనుకనే
దానిని ' నితాయ్ కళ ' అనాన్యి శకాత్య్గమాలు! అమమ్వారిని 'అషట్మీ చందర్ విభార్జిత దళికసథ్ల శోభిత' అనన్ది లలితాసహసర్నామం. చందుర్డికి
శుకల్పక్షంలోనూ, కృషణ్ పక్షంలోనూ అషట్మినాడు ఒకేవిధమైన వనెన్ వుంటుంది ' అంటూ మౌనం వహించాడు సమరుథ్డు. ఆయన మనోనేతర్ంలో
శీర్రాముని సరసన సీతమమ్ దరశ్నమిచిచ్ంది. రామయయ్ ఎడమచేత విలుల్, ఆ వింటిపకక్న సీతమమ్ ఒక హరివిలుల్! సమరుథ్ని శరీరంపై పులకలు రేగాయి!
ఇక తన అసహనానిన్ దాచుకోలేకపోయాడు పంకిత్కంఠన. 'ఎనిమిది సంఖయ్కు ఈ నడకకు వునన్లౌకికమైన పర్యోజనాలు వివరించండి
పెరియాసన' అనాన్డు. నువివ్ంతేనా! మారుప్ రాదా? అనన్టుట్ ఒక చూపు విసిరి కొనసాగించాడు పెరియాసన. ' ఎనిమిది ఆకారంలో నడక సిదధ్మారగ్ం.
కంటికి,

కాలేయానికి,

నాడీవయ్వసథ్కు,

వెనెన్ముకకు,

ఊపిరితితుత్లకు,

హృదయానికి

బలానిన్సుత్ంది. శరీరానిన్

వజర్

సదృశం

చేసుత్ంది.

దీరాఘ్యుషుష్నుయిసుత్ంది' అని ఆగిపోయాడు పెరియాసన. 'శరవణ జయ' అని మూడుసారుల్ నినదించాడు. అది విరామసూచన.
అందరూ విశార్ంతిగా ఆగిపోయారు.
అలల్ంతదూరంలో వునన్ తెలల్మదిద్చెటుట్కిందికి దారి తీశాడు పెరియాసన. తానూ వెంబడించాడు పంకిత్కంఠన. మిగిలిన శిషుయ్లందరూ
అంతవరకూ పర్దకిష్ణలు చేసిన చెటల్కిర్ంద రాలిన మెతత్ని ఆకులపైన కూరుచ్నాన్రు. ఒకక్సారిగా ఆందోళనతో చలించిపోయింది సమరుథ్ని మనసు.
శరీరంమీది రోమాలనీన్ నికక్బొడుచుకునాన్యి. ఎనన్డూ ఎవవ్రూ వూహించని ఉపదర్వం పిడుగుపాటులా వచిచ్పడడ్ది.
మదిద్చెటుట్ నిలువునా మీద కూలినటుట్ పైనుండి సరుర్న జారి సమరుథ్డిని మెలివేసింది భయంకరమైన కొండచిలువ. నలల్ని శరీరంమీద
ముదురు పసుపు రంగు చారలతో ముపైప్ అడుగులపైన పొడవైన మహాసరప్ం అది. ముదురు నీలిరంగులోవునన్ కనుగుడుల్ మెరిపిసూత్ నిముషంలో నిలువెలాల్
పెనవేసింది. పాదాలనుండి భుజాలవరకూ బలంగా మెలివేసి ఎఱఱ్ని కెరటంలాంటి నాలుకను సాచింది. కొండగుహలాంటినోటిని తెరిచి సమరుథ్ని
తలవైపుకు నెమమ్దిగా కదిలించింది. సమరుథ్డు కదిలిన కొదీద్ దాని పటుట్ బిగించడం పార్రంభం అయియ్ంది.
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భ నీదీ పం
ఊహించని భయంకర దృశాయ్నికి వణికిపోతూ పకక్లకు పరుగెతాత్రు శిషుయ్లు కొందరు. గావుకేకలు పెడుతూ తమ కరర్లను

అందుకుని ముందుకురికారు కొందరు. చూసుత్నన్ దృశాయ్నిన్ జీరిణ్ంచుకుని తేరుకోడానికి కొనిన్ నిముషాలు పటిట్ంది అందరికీ.
' విలాల్డివీరా! వీర మణికంఠా! ' అని నినాదం చేసూత్ ముందుకు దూకాడు పెరియాసన. చేతులు సమెమ్టలాల్ బిరుసెకాక్యి. ఇనుప
ముళళ్లా వేర్ళళ్ను నిగిడించి హుంకారం చేశాడు. రెండడుగులు ముందుకు దూకి గాలిలోకి ఎగిరాడు. ఆందోళనగా పెరియా! అని కేకలు పెడుతూ
నిలువరించే పర్యతన్ం చేసూత్ తానూ ముందుకు వురికాడు పంకిత్కంఠన. రెపప్పాటులో కనీ వినీ ఎరుగని భయంకర సంఘటన జరిగింది. అంతవరకు
పెరియాసన ఏ మహావృక్షం కింద నిలుచ్నాన్డో దాని కొమమ్లపైనుండి మృతుయ్పాశాలలా రెండు కొండచిలువలు నేలకు దూకాయి. మృతుయ్దూతలు
విసిరినటుల్ విసురుగా నేలకు పెదద్ శబద్ంతో కూలాయి. ఆ తాకిడికి సుడిగాలికి ఎగిరినటుట్ ఆకులు ఎగిరిపడాడ్యి. భయంకరంగా బుసలు రేగాయి.
గాలిలోకి ఎగిరిన పెరియాసన గాలిలో వుండగానే జింకపిలల్ను పటిట్నటుట్ పటిట్ మెలేసింది ఒక కొండచిలువ. దబుబ్న నేలకు కూలిచ్
అదిమిపెటిట్ంది కొనిన్ నిముషాలు. నివెవ్రపోయిన పెరియాసన తేరుకునేలోపు పాదాలనుండి భుజాలవరకు బలంగా మెలేసింది. పెరియాసన పెనుగులాడిన
కొదీద్ దాని పటుట్ బిగుసుకుంటునన్ది.
కర్మేపీ కదలికలు ఆగిపోయాయి. నిదానంగా నోటిని తెరిచి ఆయన తలవైపు కదిలింది కొండచిలువ. మెరుపులా వెనకుక్ దూకి
తపిప్ంచుకునే పర్యతన్ం చేశాడు పంకిత్ కంఠన. ఫలితం లేకపోయింది. బరువుగా కెరటంలా లేచిన ఆ మహాసరప్ం కాలును దొరకబుచుచ్కుంది.
మరుక్షణంలో రెండు తొడలను పటేట్సింది. నేలకు కూలిన పంకిత్కంఠన రెండునిముషాలలో నడుమువరకూ దాని బంధంలో యిరుకుక్పోయాడు.
రెండుచేతులతో దానిపై దాడి చేయడానికి విశవ్పర్యతన్ం చేశాడు. కానీ కాళుళ్ నేలమీద లేకపోవడంతో చేతులలో బలం లేకపోయింది.
ఎముకలను పిపిప్చేసూత్ దాని పటుట్ బిగుసుత్ంటే చేతులతో విడదీసుకునే పర్యతన్ం చేశాడు. ఒడుపుగా చేతులను కూడా చుటిట్ భుజాలవరకూ మెలేసింది.
అతడి కదలికలు అణిగి పోయేంతవరకూ నేలకు అదిమిపటిట్ వుంచింది. కూర్రంగా ముదురు నీలిరంగు కనులు మెరిపిసూత్ నోరు తెరిచింది. నిదానంగా
అతడి తలను దొరకబుచుచ్కోడానికి ముందుకు సాగింది.
దాని నోటికి చికక్కుండా తలను విసురుగా కదిలించడానికి పర్యతిన్ంచాడు పంకిత్కంఠన. కర్మేపీ బలం హరించుకుపోయి తల
నిలిచిపోయింది. పైకి చూసుత్నన్ వెరిర్చూపులకు అరవై అడుగుల పైన కొమమ్లలో కనిపించారు ఆరుగురు వయ్కుత్లు. వేరే రెండు వృకాష్లమీదా అంతే సంఖయ్లో
రెండు బృందాలు కనిపించాయి. ఆరుగురేసి మూడు బృందాలుగా వునాన్రు. ఇరులా జాతికి చెందిన గిరిజనులు వాళుళ్. తమిళ, మలయా సరిహదుద్
అరణాయ్లు, పంబా తీర కారడవులలో కనిపించే గిరిజనజాతి వారిది. కాలనాగులను, విశేషించి కొండచిలువలను పటుట్కోడంలో వారు పర్పంచపర్సిధుధ్లు.
' అయోయ్ అనాన్! అనాన్!' అంటూ తలలు బాదుకునాన్రు. గుండెలు బాదుకుని హాహాకారాలు చేసూత్ ఉడుతలాల్ క్షణాలలో చెటుల్ దిగారు.
నెతీత్ నోరూ బాదుకుని రోదిసూత్ పొదలు చెటల్మాటున పారిపోయారు.
వరుసగా మూడు భయంకరమైన కొండచిలువలు వఛిచ్పడడంతో నివెవ్రపోయారు శిషుయ్లు. నిశేచ్షుట్లయాయ్రు.
నలుగురు శిషుయ్లు విరుచుకుపడిపోయారు. సప్ృహ కోలోప్యారు. మిగిలినవారు కొనిన్ నిముషాలపాటు గావు కేకలుపెడుతూ
చిందరవందరగా మూడు కొండచిలువల చుటూట్ పరుగులుపెటాట్రు. కొనిన్ నిముషాలకు ఆలోచన కలిగి నలుగురేసి మూడు బృందాలుగా విడిపోయారు.
తమ చేతి కతుత్లు కరర్లతో ఆ భయంకరమైన కొండచిలువలమీద దాడికి విఫలయతాన్లు చేయడం పార్రంభించారు.
ఒకొక్కక్టీ ముపైప్ అడుగులకు పైనే పొడవునన్ బరామ్జాతి కొండచిలువలు అవి. మలబారు, బరామ్, బెంగాలు,మలేషియా అడవులలో
కనిపించే మహాభయంకర సరాప్లు. మదపుటేనుగులనూ పటిట్ మింగేసే బలం వాటిది. పాతికనుండి ముపైప్ అడుగులవరకూ తేలికగా పెరుగుతాయి. అంత
భారీ శరీరముతోనూ చురుకుగా కదలడం, వేగంగా దడి చేయడం వాటి పర్తేయ్కత. నోటికి చికిక్న ఆహారానిన్ అవి వదిలిపెటిట్న దాఖలాలు ఎకక్డా లేవు
అని చెపుప్కుంటారు ఇరులా జాతి గిరిజనులు. భయంకరంగా బుసలు కొడుతూ తమపై దాడిచేసుత్నన్ శిషుయ్లను దూరంగా తరమడానికి పర్యతిన్సుత్నాన్యి.
కొండచిలువలు. తగులుతునన్ దెబబ్లు వాటికి పర్మాదకరంగా లేవు. అవకాశం దొరికినకొదీద్ తలలను పటుట్కోడానికి పర్యతాన్లు చేసుత్నాన్యి. కర్మేపీ వాటి
పటుట్లో చికిక్న శరీరాలు నిశచ్లనంగా అయిపోయాయి. శిషుయ్ల గొంతులలో ఆందోళన , ఆవేదన, శోకం పెరుగుతునాన్యి. తన దోర్హచింతన తనకూ
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మృతుయ్వైంది అని అరధ్మైంది 'పంకిత్కంఠన'కి. 'ఒకటి కాదు. రెండూ చాలవు. మూడు కావాలి, మూడు! అవసరానిన్ బటిట్ మూడింటినీ వదలాలి. అతడు
సామానయ్ మానవుడు కాడు' ఇరులా గిరిజనులతో తాను చెపిప్న మాటలు ఇపుప్డు అతడి చెవులలో మారుమోగుతునాన్యి.
పెరియా! యిదంతా నావలల్నే జరిగింది. సమరధ్న ! ననున్ మనిన్ంచు ! పెరియా ననున్ మనిన్ంచు! ఏడుసూత్ వెరిర్కేక వేశాడు
పంకిత్కంఠన. పెరియాసన, సమరుథ్డు వినాన్రో లేదో తెలియదు. తన తలమీదికి వాలుతునన్ కొండచిలువ కోరలు కనిపించాయి అతనికి. కణతలమీద
అవి కసిగా దిగడం తెలిసింది. భరించలేని దురావ్సన సోకింది. తనపని అయిపోయింది అని అరధ్మైంది అతడికి.
మూసుకుపోతునన్ కనులకు తనను తొకక్డానికి పైకిలేచిన కాలు మరొకసారి కనిపించింది. శిషుయ్లు, పెరియాసన చేసిన నినాదాలు
చెవులలో మరలా మారుమోర్గాయి. జయ బజరంగ బలీ! జయ రాం! జయ రాం!జయరాం! తనకు తెలియకుండానే జయ రాం అని చావు కేక చివరి
నిశావ్సంతోపాటు బయటకు వచిచ్ంది. నిశచ్లమైన అతడి తలను ఒడిసిపటిట్ంది కొండచిలువ. తలమీద పడుతునన్ దెబబ్లను లెకక్ చేయకుండా మింగడం
మొదలెటిట్ంది.

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో..)
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