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 నాలుగువందల సంవతరాల కాలపరిధిలో మాజిక, చారి క సత్ లను, తయ్, ఆధాయ్తిమ్క, యోగ , మం  

 రహ య్లను కలుపుతూ గిన గాథ. చరి  నిరాధ్రించిన సతాయ్లు, చరి కు అందని రహ య్లు, చారి క పురు ల 
హ లు, కలగలిపి సమన యము చే న గాథ. తెలియని కొనిన్ సత్ లను తెలియజే త్, తెలు ను అనుకుంటునన్ 

కొనిన్ 'అపోహలను' దూరం చే త్ గే కలిప్త హ క గాథ. స తం  సమరరంగముతో మొదలుకొని యుదధ్, జానపద 
డల మరామ్లు, 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, సత్వ దూరం కాని ఊహలతో 
గిన పరి లనాతమ్క న కథ. ఒక హ క యోధుడి కథతో మొద  .శ. 1677 నుండి ఆధునిక కాలంవరకూ 

తరతరాల అంతరాలను, అంతరంగాలను  భినన్ కోణాలనుండి మరి ంచిన గాథ. కొందరికి తెలి న కొనిన్టిని, అందరికీ 
తెలియాలిన ఎనిన్టితోనో సమన యము చే త్ గిన సత్వ గాథల, చారి క సతాయ్ల సమేమ్ళన న కాలప్నిక గాథ!  
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(కిర్ందటి సంచిక నుంచి కొనసాగింపు)  

  
 ' మానవ శరీరంలోని సంధులు మరమ్సాథ్నాలను పేర్రేపించడం దావ్రా రోగ నివారణ చేయవచుచ్. శరీరానికి జవసతావ్లను 

చేకూరచ్వచుచ్ ' పర్శాంత గంభీర సవ్రంలో వివరిసుత్నాన్రు అగసత్య్ పెరియాసన.  
' ఆ సంధి సాథ్నాలను లకయ్ం చేసుకుని సరిగాగ్ దాడి చేయగలిగితే ఎంత బలవంతుడినైనా మటిట్ కరిపించవచుచ్.అవయవాలను 

పనికిరాకుండా చేయవచుచ్, చివరికి శతుర్వు పార్ణాలను తీయవచుచ్ కూడా '  
ఎతైత్న మటిట్ అరుగు రంగు రంగుల ముగుగ్లతో అలంకరించి వునన్ది. అరుగుమీద కాషాయవరణ్ంలో వునన్  మెతత్టి వసత్రం 

పరిచబడి వునన్ది. అరుగు మధయ్లో ఎరర్చందనంతో చేసిన విశాలమైన పీఠం మీద పదామ్సనంలో కూరుచ్ని వునాన్డు ఆయన. ఆయనకు కుడిపర్కక్న 
చేతులు కటుట్కుని చలనంలేని నలల్రాతి శిలప్ంలా నిలుచ్ని వునాన్డు ఆసన, పంకిత్కంఠన. 
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ఎదురుగా కూరుచ్ని వునన్ శిషుయ్లు శర్దధ్గా వింటునాన్రు. వారిలో తానూ కూరుచ్ని వింటునాన్డు సమరుధ్డు. సమరుధ్ని చూపులు తననే 
నిశితంగా పరికిసుత్నన్ పంకిత్కంఠన చూపులతో భేటీ పడుతునాన్యి.ఒకరినొకరు అంచనా వేసుత్నన్టుల్ చూసుత్నాన్రు. సమరుథ్ని చెవులు పెరియాసన 
పలుకులకు అంకితం అయినాయి. 

 
'కఫ, వాత, పితత్ములనే తిర్గుణాల సమిమ్ళితమైన మానవ దేహం ఆయా గుణాల పర్భావంతో ఆరోగయ్ము, అనారోగయ్ము, తేజసుస్, 

ఓజసుస్లను కలిగివుంటుంది. ఈ తిర్గుణాల పర్భావముతో పార్ణశకిత్ నూట ఎనిమిది సంధుల దావ్రా, డెబైబ్రెండువేల నాడుల దావ్రా నిరంతరమూ 
శరీరములో సంచరిసూత్ వుంటుంది' అంటూ ఆగిపోయాడు పెరియాసన. 'అయితే యికక్డ ఒక విశేషం వునన్ది, పార్ణశకిత్కి సంబంధించి. తెలుసా? 
చెపప్గలరా ఎవరైనా?' అంటూ అందరినీ పర్శాన్రథ్కంగా చూశాడు. ఆయన చూపులు సమరుథ్ని మీద నిలిచిపోయాయి. 'సమరాథ్! చెపప్గలవా?' అనాన్డు.  

 
చూపులను పంకిత్కంఠన మీదినుండి మరలిసూత్ గురుదేవుని వైపు చూశాడు సమరుథ్డు. 'ముందు శర్దధ్గా వినడం నేరుచ్కో, తరువాత 

సమాధానం యివవ్డం ఎలాగో తెలుసుత్ంది' అనాన్డు పంకిత్కంఠన పరిహాసంగా చినన్గా నవువ్తూ. 
 
'పార్ణశకిత్ నిరంతరమూ మానవ శరీరములో సమయానుసారం పర్సరిసూత్ వుంటుంది. బార్హీమ్ ముహూరత్ములో మేథసుస్లో, ఉభయ 

సంధయ్లలో అంతఃకరణంలో, ఉదయ వేళలో మనసులో పార్ణశకిత్ సంచరిసూత్ వుంటుంది. అందుకే బార్హీమ్ ముహూరత్ము సాధనకు, ఉభయసంధయ్లు 
సదాచరణకు, ఉదయ వేళ సంకలప్ శకిత్కి సానుకూలమైనవి' శాంతంగా చిరునవువ్తో పలికాడు సమరుథ్డు. యిపుప్డేమంటావు అనన్టుట్ పంకిత్కంఠన వైపు 
చూశాడు పెరియాసన. పంకిత్కంఠన ముఖం మాల్నమైంది. తలదించుకునాన్డు. 

 
చెపుప్మనన్టుల్గా గురుదేవుడు చేతిని సాచడంతో సమరుథ్డు కొనసాగించాడు. 'పార్ణశకిత్ పగలూ 

రాతీర్ మూడవ ఝాములో కాలేయములో సంచారం చేసుత్ంది. ఆ సమయానికి పచనం ఐన ఆహారము శకిత్ని యిసుత్ంది. పార్ణశకిత్ సంచారమును 
గమనించడం దావ్రా తోడు మరమ్ , పాడు మరమ్ విదయ్లలో పార్వీణయ్ం సాధించవచుచ్' ముగించాడు సమరుథ్డు! పంకిత్కంఠన నమమ్లేనటుల్గా చూశాడు. 
గురుదేవుడు ఆనందం నిండిన కనులతో చూశాడు. అది మూడవ రోజు సమరుథ్డు విదాయ్రిథ్లా సేవించడం మొదలుబెటిట్.  

 
మరమ్విదయ్ రహసాయ్లను సంవతస్రాలతరబడి సాధన చేసినటుల్ విశదీకరిసుత్ంటే ఆశచ్రయ్ం అసూయ కలగలిసిన చూపులతో 

చూసుత్నాన్డు పంకిత్కంఠన. ' మరమ్విదయ్లో నాలుగు భాగాలు అని మహాసాధకుల ఉవాచ. శరీరంలోని 96 సంధుల సప్రశ్తో శతుర్వును నిరీవ్రుయ్డిని 
చేయడం, శరీరభాగాలను చచుచ్ వచిచ్నటుల్ చేయడం తోడుమరమ్ అనబడుతుంది. పార్ణహాని లేకునాన్, అవయవాల కదలికలు లేకుండా చేసుత్ంది 
తోడుమరమ్ కళ. శరీరములోని 12 సంధి సాథ్నాలపై దాడిచేయడం 'పాడు మరమ్కళ ' అనబడుతుంది. యిది పార్ణాలను తీసుత్ంది, 
శాశవ్తంగా జీవచఛ్వానిన్ చేసుత్ంది శతుర్వును. గురుదేవుడు రహసయ్ంగా దాచిన సంధిసాథ్నాల మరమ్కళ తటుట్మరమ్కళ అనబడుతుంది. చేతులను, వేళళ్ను, 
మరే ఆయుధాలనూ వుపయోగించకుండా కేవలం చూపులదావ్రా శరీరంలోని సంధి సాథ్నాలపై దాడిచేసి శతుర్వును నిరీవ్రుయ్డిని చేయడం, నిరీజ్వుడిని 
చేయడం నూకు మరమ్కళ 'అని ముగించాడు సమరుథ్డు. తాను చెపప్దలచుకునన్ది పూరిత్ అయినటుల్ అభివాదం చేశాడు గురుదేవుడికి. 

 
అసూయను, ఆవేశానిన్ అదుపు చేసుకోలేకపోయాడు పంకిత్కంఠన. ' పెరియాసన అనుమతి లేకుండా పవితర్మైన విదాయ్రహసాయ్లను 

సాధన చేయడం అపచారం! సంవతస్రాలతరబడి సాధన చేయాలిస్న విదయ్ను యితడు చులకన చేసుత్నాన్డు ' ఉకుక్ కడీడ్లాంటి చేతిని వూపుతూ సమరుథ్డిని 
చూపించాడు గురుదేవుడికి.  
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చిరునవువ్ చిందిసూత్ ' తీవర్మైన జిజాఞ్సతో జాఞ్న సముపారజ్న చేయడం నేరం కాదుకదా పంకిత్ కంఠా! ' అనాన్డు. ఆవేశం అధికమైంది 
అతడికి ' సాధన దావ్రా కాక కేవలం వినికిడితో, పఠనంతో అబిబ్న జాఞ్నం ఆచరణకు పనికిరాదు కదా పెరియాసన! యిది మహా యుదధ్ విదయ్! 
పోరాటపటిమ సాధనతో అబుబ్తుంది కానీ సమాచార సేకరణతో కాదు కదా!' అనాన్డు. ' అతడి పోరాట పటిమను పరీకిష్సాత్వా పంకిత్ కంఠా? ' అనాన్డు 
పెరియాసన. ' మీ ఆజఞ్ అయితే కర్మశిక్షణ తపిప్నందుకు శికిష్సాత్ను కూడా పెరియాసన! ' అనాన్డు పంకిత్కంఠన.  

 
రివువ్న ధవ్ని చేసూత్ తన ఎడమచెంపను రాసుకుంటూ దూసుకెళిల్న బాణం మూడురోజులుగా అతడికి నిదర్ లేకుండా చేసింది. 

పొరపాటున తాను తల కదిలించి వుంటే? అనన్ ఆలోచన ఎంత అదుపుచేసుకోవాలనుకునాన్ అతడిని వులికిక్పడేటుల్ చేసుత్నన్ది మూడురోజులుగా. గదద్లా ఆ 
మహాసరాప్నిన్ తనున్కునివెళిళ్ భూమిలో దిగబడడ్ బాణం, సహచర విదాయ్రుథ్ల చూపులు అతడిని వెనాన్డుతునాన్యి. దెబబ్తినన్ అహం పర్తీకారానిన్ 
కోరుతునన్ది. 

మూడురోజులుగా అవకాశం కోసం ఎదురుచూసుత్నాన్డు.   
 
పెరియాసన, ఆసన చేసుత్నన్ చరచ్తో ఉతుస్కత నెలకొనన్ది మిగిలిన శిషుయ్ల ముఖాలలో. ఏదో జరగబోతునన్ది అని ఉతక్ంఠ 

కనిపిసుత్నన్ది. సమరుథ్డు పర్శాంతంగా చిరునవువ్లు చిందిసూత్ చేతులు కటుట్కుని నిలబడి చూసుత్నాన్డు. 
 
'సమరాథ్!' ఏమంటావు అనన్టుట్ చూసూత్ పిలిచాడు పెరియాసన. మీ ఆజఞ్ అనన్టుట్ నమసక్రించి ఊరుకునాన్డు సమరుథ్డు. పంకిత్కంఠన 

వైపు చూశాడు పెరియాసన పర్శాన్రధ్కంగా. అతడి అభిపార్యానిన్ గురిత్ంచాడు. సరే! అతడి పోరాట పటిమను పరీకిష్ంచుకో అనన్టుట్ చిరునవువ్తో చేతిని 
ఊపి సంజఞ్ చేశాడు. 

 
ఆనందంతో బిగగ్రగా నవువ్తూ సింహంలా లంఘించాడు పంకిత్కంఠన. ఒకక్ దూకులో సమరుథ్డిని సమీపించి పరిహాసంగా తల 

ఎగరేసూత్ నవావ్డు. పర్శాంతంగా అడుగులేసూత్ గురుదేవుడు కూరుచ్నన్ వేదికను సమీపించాడు సమరుథ్డు. గురుదేవుడి పాదాలమీదనే దృషిట్ నిలిపి నుదురు 
తాకించి నమసక్రించాడు. లిపత్పాటు పెరియాసన ముఖంలోకి తదేకంగా చూశాడు. ధనురాబ్ణాలను వేదికపై వుంచాడు. ' అనుజఞ్ యివవ్ండి సావ్మీ ' 
అనాన్డు. పెరియాసన మందహాసంతో కొనసాగుమనన్టుల్ సంజఞ్ చేశాడు. 

 
వెనుదిరిగి పంకిత్ కంఠన వదద్కు చేరుకొని, అతడికి అభివాదం చేశాడు సమరుథ్డు. మరమ్విదాయ్ సంపర్దాయం పర్కారం రెండు భుజాలను 

వంచి, ధనుసుస్ భంగిమలో ముందుకు వంగి రెండుచేతులనూ జోడించాడు. అదేవిధంగా పర్తయ్భివాదం చేయాలి నియమానుసారం. కానీ అతను తలను 
పంకించి వేగంగా అడుగులేశాడు ముందుకు. నిదానంగా తానూ కదిలాడు సమరుథ్డు.  

 
సాధన కోసం రూపొందించిన గోదా కు చేరుకునాన్రు. ఆరు అడుగుల లోతున, పదెద్నిమిది అడుగుల పొడవు, వెడలుప్ కలిగిన 

గుంత నాలుగు అడుగుల నిండా మెతత్ని బంకమనున్తో నింపబడి వునన్ది. పైన రెండు అడుగుల మందం మెతత్ని యిసుక నింపబడి ఉనన్ది. అది 
మరమ్యుదధ్విదాయ్ సాధనకోసం ఏరాప్టు చేసిన గోదా. రెండుపర్కక్లా చేరి చూడడం మొదలెటాట్రు మిగిలిన విదాయ్రుథ్లు. వీరాసనంలో గంభీరంగా 
వేదికమీదినుండి చూసుత్నాన్డు పెరియాసన. 

 
మరమ్యుదధ్ విదయ్ చరితర్లో విశిషట్మైన పోరాట పర్దరశ్న పార్రంభం అయియ్ంది. మూడురోజుల అనుభవం ఒకరిది, పదమూడు 

సంవతస్రాల నిరంతర సాధన మరొకరిది. చూసుత్ండగానే బుసబుస పొంగిన నరాలు, కండరాలతో ఉకుక్మనిషిలా కనిపిసుత్నాన్డు పంకిత్కంఠన. యినుప 
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ముళల్వంటి పదివేళుళ్ పది బాణాలలాగా సమరుథ్డి శరీరానిన్ తూటుల్ పొడవడానికి వువివ్ళూల్రుతునాన్యి. ఒకక్ నిముషంపాటు చేతులుజోడించి 
కనులు మూసుకునాన్డు సమరుథ్డు. చూసుత్ండగానే ఆయన శరీరంలో మారుప్ గోచరం అయియ్ంది. కనులు ఎఱఱ్బడాడ్యి. దండలు, వక్షసథ్లం, తొడలు, 
పికక్లు పొంగాయి.  

 
గాలి అలలు తెరలుగా రేగేటుల్ సింహనాదం చేశాడు పంకిత్కంఠన. చేతులు సాచి ముందుకు దూకాడు. ఆ పార్ంగణం అంతా 

కంపించేలా దీరఘ్మైన ఓంకార నాదంతో ముందుకు దూకాడు సమరుథ్డు. కాలి వేర్ళుళ్, చీలమండలు, పికక్లుమొదలైన పదకొండు మరమ్సాథ్నాలను లక్షయ్ంగా 
చేసుకుని బాకులలాంటి వేళళ్ను విసురుతునాన్డు శతుర్వు. 

సునాయాసంగా, లాఘవంగా కదులుతూ, తన అరచేతులను, వేళళ్ను అడుడ్పెడుతూ కాచుకుంటునాన్డు సమరుథ్డు. చుటూట్ చేరిన 
విదాయ్రుథ్లు నోళుల్ వెళళ్బెటాట్రు, పంకిత్కంఠన నివెవ్రపోయాడు. సంవతస్రాల తరబడి సాధన చేసినటుల్ వునాన్డు మూడురోజుల కిర్తం గురుకులానికి వచిచ్న 
ఉతత్రాది దురామ్రుగ్డు అతడికి. 

 
తెలియకుండానే ఘడియపాటు పోరాటం జరిగింది. ఓపికగా చిరునవువ్తో శతుర్వు దాడిని అడుడ్కోడమే లక్షయ్ంగా సమరుథ్డు 

పోరాడుతునాన్డు. అతడిని లొంగదీయడంకోసం పార్రంభం చేసి, తీవర్ంగా గాయపరిచే లక్షయ్ంతో కొనసాగి, అంతంచేయాలనే తలపుతో దాడిచేయడం 
మొదలుబెటాట్డు పంకిత్కంఠన. ముందు చేతులలోని మణికటుల్, మోచేతులు, మెటికలు మొదలైన పది సంధి సాథ్నాలపై దాడికి పర్యతిన్ంచాడు. తరువాత 
మెడ పైన పర్మాదకరమైన ముపైప్ ఏడు సంధి సాథ్నాలను గాయపరచ్డానికి పర్యతన్ం చేశాడు. అతడి కసి అంతకంతకూ పెరిగిపోతునన్ది. రెండు 
క్షణాలలో కాళుళ్ పటిట్ంచి క్షమారప్ణ అడిగిసాత్ను అనుకునాన్డు. మూడు ఘడియలపాటు పోరాడి కనీసం సమరుథ్డి శరీరానిన్ తాకలేకపోయాడు. 
అహంకారము, అవమానభారము కలిసి అంధుడిని చేశాయి.  

 
ఇదద్రి శరీరాలు చెమటతో మెరిసిపోతునాన్యి. చేతి విసురుల్, వేళళ్ కదలికలు గాలిని చీలుసూత్ సరుర్న ధవ్నులు చేసుత్నాన్యి. శరీరాలు 

రాసుకుని ఎరర్వారాయి. ఏనుగులు తొకిక్నటుల్ గోదా అంతా చెలాల్ చెదురు అవుతూ సముదర్కెరటాలలాగా మెతత్ని నేల కదులుతునన్ది. అతయ్ంత 
భయంకరమైన పోరాట విధానంలోకి వచాచ్డు పంకిత్కంఠన. ఛాతీనుండి పొతిత్కడుపు వరకూ ఉనన్ ఎనిమిది మరమ్సాథ్నాలను లకయ్ంగా ఎంచుకుని దాడి 
చేయడం మొదలుబెటాట్డు. ఇనుపముళళ్వంటి ఆ వేళుళ్ ఆ సాథ్నాలలో పైపైన తగిలినా యావజీజ్వితము జీవచఛ్వం కావలసిందే. పూరిత్గా కచిచ్తంగా సంధి 
సాథ్నానికి తగిలితే లిపత్లో పార్ణం పోవడమే, తిరుగు వుండదు. గమనించారు అనుభవం ఉనన్ విదాయ్రుథ్లు. ఆందోళనతో పెరియాసన వదద్కు పరుగులు 
తీశారు. ఇక చాలించాలని చెపప్ండి అని పార్థేయపడాడ్రు. ఆయన చిరునవువ్తో వారికి ధైరయ్ం చెపాప్డు. కొతత్ విధాయ్రిథ్కి ఏ హానీ జరుగదు అని హామీ 
యిచాచ్డు. కానీ నియమవిరుదధ్ంగా తోటి శిషుయ్డిని అంతమొందించే పర్యతన్ం చేయడం శికాష్రహ్ం అనిపించింది వెంటనే. కరతాళ ధవ్నులు చేసూత్ 
' శరవణ జయ! శరవణ జయ! శరవణ జయ వీర మణికంఠ! 'అని బిగగ్రగా నినాదం చేశాడు పెరియాసన.  

 
మరమ్యుధధ్విదయ్లో తొలి శిషుయ్డు సుబర్హమ్ణుయ్డు, కుమారసావ్మి. తన తండిర్ పరమశివుడినుండి ఆయన ఆ విదయ్ను గర్హించాడు. 

ఆయన మరమ్యుదధ్విదయ్కు మానవలోకంలో తొలి గురువు కూడా, ముసలి ఋషిరూపంలో అగసత్య్మహరిహ్కి మరమ్విదయ్ను బోధించాడు. ఆ 
ఆదిసుబర్హమ్ణుయ్డి నామోచాచ్రణతో మరమ్విదాయ్ సాధనలో ఆనాటికి విరామం తీనుకోవాలని నియమం. కానీ ఒక పర్మాదం జరిగింది, ఒక పొరపాటు 
జరిగింది. 

 
పెరియాసన చేసిన విరమణ సూచనా నినాదం చెవులబడి చెంగున వెనకుక్ దూకి నిలుచుండిపోయాడు సమరుథ్డు. తన పర్తీకారపు 

కసితో మారణపోరాటం చేసుత్నన్ పంకిత్కంఠన చెవిన ఆ నినాదం పడలేదో, నిరల్క్షయ్మో కానీ, పర్మాదం వాటిలిల్ంది. వెనకుక్ దూకిన సమరుథ్ని మీదకు 
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లంఘించి తన కుడిచేతి ఐదు వేళళ్ను బాకులలా సమరుథ్డి గుండెలో దించాడు పంకిత్కంఠన. ఎడమచేతి వేళళ్ను బొడుడ్కు దిగువన పొతిత్కడుపులో యినుప 
ముళళ్లా దించాడు. పంకిత్కంఠన చేతులు రెండూ తడి కుంకుమతో తడిసినటుల్ సమరుథ్ని రకత్ంతో బయటకు వచాచ్యి. ఆ క్షణంలో జరిగినది 
గర్హించాడు సమరుథ్డు. 

వికటంగా నవువ్తూ తన చేతులను చూనుకుంటునాన్డు పంకిత్కంఠన. సమరుథ్డు కుపప్లా కూలి, కటెట్లా మారాలి, ఆయన పార్ణాలు 
అనంతవాయువులలో కలిసిపోవాలి, అతని అంచనా పర్కారం.  

పాఠకుడా! ఆయన సమరథ్రాముడు! కలియుగ హనుమ! ముందుగా పర్ళయవేళలో ఝమమ్ని వీచే గాలిలా 'వూమ' అని ధవ్ని చేసూత్ ఒక 
ఓంకారనాదం అతి దీరఘ్ంగా వెలువడింది ఆయన నోటివెంట. సుడిగాలిలో పండుటాకులా చలించిపోయాడు పంకిత్కంఠన. ఆ పార్ంగణం అంతా 
సుడిగాలి వచిచ్నటుల్ దుమూమ్ ధూళీ రేగింది. మరుక్షణం హుమమ్ని ఒక హుంకార ధవ్ని రేగింది. కుడిఅరచేతితో చరిచిన చరుపుకు చెవులవెంట, నోటివెంట 
రకత్పు ధార వెలువరిసూత్ నేలకు రాలిపోయాడు పంకిత్కంఠన. పూరిత్గా నేలమీదకు పడకముందే అతడి ఎడమ భుజానిన్, కుడి మోకాలిని ఒడిసిపటిట్ 
గడిడ్బొమమ్ను ఎతిత్నటుట్ గాలిలోకి ఎతాత్డు సమరుథ్డు. నేలకు విసిరి కొడుతుండగా వినిపించింది దివయ్మైన ఏకాక్షర శీర్రామ మంతర్ం. వెనువెంటనే దివయ్మైన 
రామరహసోయ్పనిషత శాంతి మంతర్ం వినిపించింది.  

కంటికి కనిపించని వేగంతో, శీర్రామ నామానిన్ ఉచచ్రిసూత్ సమీపించాడు పెరియాసన. జవ్లిసుత్నన్ అగిన్లా వునాన్డు సమరుథ్డు. 
శాంతిమంతర్ం వరష్పు ధారలా చలల్బరచింది. దించిన ఆయన చేతి పటుట్నుండి నెమమ్దిగా మోకాళళ్మీద కూలిపోయాడు పంకిత్కంఠన. అపర్యతన్ంగానే 
శిషుయ్లందరి గొంతులూ శీర్రామనామానిన్ ఉచచ్రించడం మొదలెటాట్యి. వీరావేశంతో గుండెలకు తాడిసుత్నన్ పిడికిళళ్ను దించాడు సమరుథ్డు. ఆ పిడికిళుల్ 
అంజలిముదర్లోకి మారాయి. చెవులకు యింపుగా వినిపిసుత్నన్ నామధారిని మనోనేతర్ంతో చూసుత్నాన్డో, ఎదురుగా వునన్ పెరియాసన 
మూరిత్ని చూసుత్నాన్డో, అలా నమసాక్ర ముదర్లో చలనం లేకుండా నిలబడిపోయాడు. కర్మేపీ మామూలు సిథ్తికి వచాచ్డు. హనుమ పూనాడు అని 
మనసులో అనుకునాన్డు పెరియాసన.       

!    

((కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలోకొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో....))  
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