
శ�ాంక �జయమ� - ప�ాణ ప�ాంగన శృం�ారం

(�డవ  అంక	 )

మన�థు��� 
ం� స��హపర�చు వర�సు����, చందు� డ� ��దమ ల" , 

#ాస% &మ ల" 'దల(ౖన అ��క ,షయమ ల ,/�0120సమ  ల3� బ2ల"డ�, 5ావ6న 

అత��� అమ8ావ9ల:� గ ర�క"లమ న గ ర��<ౖన బృహస>95? @షA0��� Bా,ం�8C, 

అత� అకD బ2వ ఐన FGమHలI�� ,షAJ వ6ల". అసల3 సకల ల:కమ లందు అత0ంత 

సుంద8ాంగ డ�, స��హన5ార�డ� అటLMNౖO లI��5? తమ �డ� ,షAJ వ65? సPయQ�� 

బ2వమ8C/R ఐన చందు� డ� తమ ఆశGమమ న ,/�0120సమ  Bా,ంచుచుండBా 

చందు� � /Rవ0 స��హ��5ారమ  మ8Cయ  అత� అమQయకతPమ  UI�ం�నంత�� 

అత� గ ర�ప9� ఐన V�ర5? తన జఘనమ ల (జఘనమ ల" = VYడల") 

నడ�మనున� భగమ  
5?D[ ద�,ంచుట2రం\ం]ెను. 
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�ట2ర�Bా ఆ_ీను�ై (ఆ_ీనులవ6ట - కaర�bండ�ట) ��/�120సమ  

Bా,ంచుచున� చందు� � వ��ల: ఎదుర�Bా V�ను  ఆ_ీను8ాల(ౖ తన జఘనమ ల Vd 

చందు� � కటe� fBC ఆ[ంగనమ  Bా,ం� అత� ghఢ�మ ను తన త��_ిన భగమ ల: 

జkనపవల(నన� బలglmన 5n8Cక క[Boను V�ర5?. ఆ ఊహ ఆgl5? ఇ/Rవర5oన�డూ 

అనుభవమ ల3� ఒక  అ�రPచtయglmన తృuvంత క[BCం]ెను. 5ా� ',�ాwxతను , 

MNౖBా చందు� ��5? గ ర� ప9�� ' అను ఆల:చన ఆglను చందు� �� ghఢ�మ ను తన 

భగమ నందు జk�Mి అత�Vd సుyంచక"ం�� V�V�D[కమ Bా ��ా8Cం]ెను. ఐVే ఆ 

12వన ఎంత 5ాలమ  V�ర మనసు� భగమ � �ల"వ8Cంచగల/ో ఆgl5| 

Vె[యక"ం�ెను.

ఇర�వ6ర� Vేజ}మయ ల(ౖన ప6తA� ల" తన కళత�మ  భగమ ల: స�[ం�న తన 

Uర0ఫలమ ల3 అ� 12,ం�న ఉతథు0డ�, ఈ ప8ా0యమ  ఒక Vేజ}వంతA8ాల(ౖన 

ప69�క జ��ం�న అ�ఘమ Bా ఉండ�న� 12,ం� ఎంతBా�� ప�య9�ం�న Mిదప 

తన కళత�glmన మమతను �ాంతPన ప8C� ఎ��� ప8ా0యమ ల" ఆgl 

భగమ నందు 5��� �ణమ ల �ాటL త� త� మంత�మ  వల3 తన ghఢ�మ ను 

జk�Mి స�[ం� ఎట�5|లక" ఆglను గర�వ9� Bా,ం]ెను.

మమత తన MN�
టe ప�V�పమ Vd VY[ప8ా0యమ  గర�మ  /�[bన  5�/R�  

5ాలమ  Mిదప ఒక��డ� బృహస>95? తన వ/Rన Vd సం1�గమ  జర�ప6చున�టL�  
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సPప�మ నందు దర�న
వPBా హ�ట2హ�టeన _ిద�మ�0 తన కళత�glmన V�రVd  

"ఇప�ే మ�క� మ� అగ��ల నుం�� ఒక కబ�ర"  అం#ెను,  ఋష'గణమ� ఒక 

మ(యజ)మ� తల+,ట./ ర" �శ0 �ాం1 23రక�, త4ణ56 7ా�8 ఆశ�మమ�న2:�;దను. 

యజ)మ� సమ�ప>5?@నంతAB వDెEద, ఈ నడHమ ఈ ఆశ�మ బ.ధ'తల� సక�మమ��ా 

Jర0KLంచుమ�. చందుN డH అJOంట. Pగ�'డH అత�� �#Q'R.'సమ� పS�8> 

2ా7TDెEను. AQ అనుపUిW1యందు ఎటYవంటZ స(య5?@నను అవసరమJ+ిం[నD\ 

చందుN J అజ]) +ించుమ�" అ�  సంబ��Rం� తన అగG��ైన ఉతథు0� 

ఆశGమమ న5|Boను. ఐVే ఉతథు0డ� అంతక" మ ందు /Rనgh ,శP#ాం9 5�రక" అ��క 

ఋషAల" ��ా రం\ం�న మHయజ�ం �కD �మమ నక" అవసరglmన ఘృతమ  

(ఘృతమ   - �<�0) Vd�ొD� తన @ష0గణమ Vd అచటe5|Boను. ఇ/R ఎ8CంBCన  

బృహస>9 'అహ_  AQ R.గ'మ�' అ� సంబరపడ�చు తనVd సం1�గమ న5o� 

/�ర�5ాలమ నుం�� ��� ఉన� తన వ/Rన ఐన మమత వద�5? అ
VdV��హమ Vd 

]ే8oను. తన �BC��న ghఢ�మ ను హస%మ నందు ��ద, పటL� క"�, /��� తన 

వ/RనBా8C �<చb�, త�� భగమ నందు జk�Mి అ
తమ Bా సుyం� అటLMిమ�ట 

స�[ం� మ చbటBా మ�డవ ప8ా0యమ  ఆgl గర�మ న Mిండమ  

ప��ా/Rంచవల(న� ఆgl� స�Mిం]ెను బృహస>9.
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ఐVే ,ంతBా తన మ8C/R� అత� ఉV��హమ ను, అత� హస%మ నందు 

అత�� �BC��న ghఢ�మ ను UI�ం�నంత�� మమత 
5?D[ ఉ/�_ీను8ాల(ౖ , "��క" 

tVd అ
తమ Bా సుyం�, ఒక ప69�కను ��ందవల(న� బ�యglmన 5n8Cక క[BC 
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ఉన�నూ, tవ6 ఈ ప8ా0యమ  
5?D[ జ ప0మ   Bా,ం�నందున � అగG��5? 

ఈ ప8ా0యమ  �� భగమ నందు ghఢ�మ  జk�Mి స�[ం� ��క" గర�మ  క[BCంచు 

సదవ5ాశమ  ప��ా/Rంపక తప>ల3దు ఓ �� మ దు� ల మ8C/R" అంటL తన మ8C/R� 

ఆ[ంగనమ  ]ే_ి5�� అత� ¢�9 MNౖ ఒ8CBC�£�¤ను మమత. ఒక �ణ5ాలమ  

గం¥రమ Bా ఆల:�ం]ెను బృహస>9. అంతల: వ/RనBా8C హస%  స>ర� Vd అత� 

ghఢ�మ  మ8Cంత �BC�� అ
తమ Bా ఎBC8Cపడ�ట ఆరం\ం]ెను. "ఏటYవంటZ 

Jర"aQbహమ� ఆవKLంచవలUిన అగత'మ� లcదు వ#dన�ార" , eర" మ� అగ��లaf 

గరgమ� #QhE 23#di 2ాల56 గ��[నందున AQ 56ఢNమ�ను e భగమ�నందు జlJ+ి 

సmhంDెద nమoలను య��ాoపత'J (య��ాoపత' = 2ా7ాల� +ిలp ల తhp) �ా�ంDెద 

" అ� వ/RనBా8C అధరమ లను చుంfంచుచు ప8C ప8C ,ధమ ల ��ా �ేయ పడ�చు 

ఆgl� ఒMి>ంచుటక" ప�య9�ం]ెను బృహస>9.

ఏ
 ]ేయవల(��  బ�ధపడల3దు మమత5?. ఒక ప�కDన తన MN�
టe Vd 

తనక" క[BCన అ�ాం¨త గర�ం, మ8©క ప�కDన Bాఢ చుంబనం Vd 5o�MN5?Dంచుచున� 

తన మ దు� ల మ8C/R. /�ర�5ాలమ Bా తన మ8C/R ghఢ�మ  తన భగమ నందు 

ప���@ంచక /��5�రక" అ
తమ Bా ప8CతMిసు% న� తన భగమ  మ8Cయ  తన మ8C/R 

ghఢ�మ  తన భగమ నందు స�[ం�న �కDటe Uర0మ Vd తన5? తన 'గ డ�వంటe 

�రరªక"� వంటe సంV�నమ  5ాక, తన మ8C/R వంటe, అత��bన తన ఇ8Cవ6ర� 

Vేజ}వంతAల(ౖన ప6తA� లవంటe Vేజ}వంతA8ాల(ౖన ప69�క కలగవచుb���నను ఆశ 

ప�12,తం ]ేయBా ��BCరgh తన వల"వల" ,���, తన జఘనమ లను ,�ా% రమ  
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Bా,ం� మ ందు5? వంBC, మ�_ి ఉన� గ�ా�మ ను పటL� క"� మ8C/R5? తన 

భగమ ను చూMి "5?hp�ా e 56ఢNమ�ను AQ భగమ�నందు జlనుపమ� మ�8#d" అ� 

ద�,ం� �త%�ై ఉన� తన భగమ  ల:�5? తన మ8C/R ghఢ�మ నక" /�8C చూMిం]ెను 

ఆ శృంBారవ9 ఐన మమత.

అసల3 సPప�మ  ల: సం1�BCం�నప>టeనుం�� వ/RనBా8C భగమ  ల: తన 

ghఢ�మ ను ప���@ంపజ|య టక" తహతహలQడ�చు ఉ���డ� బృహస>9. తన 

వ/RనBా8CVd సుyం� బహ� 5ాలమ  గడ�నందున ఇక �ణ5ాలglmనను 

V�ళల3క�£�¤ను బృహస>9. ప«రJక"ంభమ ల వంటe �ం�ైన మృదు�<ౖన తన 

వ/RనBా8C వ�మ ల� తన హస%మ లల: ��ద, పటL� క"� మ8C�ంచుచు, ఆgl 
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చూచుకమ లను తన హ�ా% గGమ లVd (హ�ా% గGమ ల" - ]ే9 �<ళ¬v) మృదువ6Bా 

స>ృ@ంచుచు, ఆgl ఎVె% న �ం�ైన మృదు�<ౖన Mిర�దుల మధ0ల:నుం�� తన 

ghఢ�మ ను ఆతరమ Bా ��� ఉన� ఆgl ఆద� (ఆద� - త��_ి �త%�ైన) భగమ నందు  

జk�Mి ��గమ Bా క/R[ంచుచు, ఆgl� సుఖMNటL� చు V�నూ సుyంచుచు 

సంగ
ంచుట2రం\ం]ెను బృహస>9.

V�ర వంటe అందglmన కన0 కళత�మ Bా ల\ం�నను, ఇద�ర� ప6తA� ల 

మQత�<ౖన తన� సుఖMNటL� టక" ప�Vే0కమ Bా ,]ేb_ిన తన మ దు� ల మ8C/RMNౖ 

మక"Dవ అ
తమ Bా w̄]ెbను మమతక". ఆ తన�యతPమ న తన మ8C/R కటe 

కద[కలక" అనుసం��నమ Bా తన కటe� ��గమ Bా ఊప6చు తన మ8C/R ghఢ�మ  

తన భగమ  ల:ల:తAలక" ,హ8Cం� తనను అ
తమ Bా సుఖMNటL�  ,ధమ Bా 

5°G��ంచుచు సుyంచుచుం�ెను.

అక�ా�తA% Bా ఒక ±రమ  సంభ,ం]ెను. మమత గర�మ నందున�@²వ6 

��త�మ ల"  ధPంసమ  ]ే_Nను మమత భగమ ల:తAలయందు ,హ8Cసూ%  8ాMి��]ే 

మమతను అ
తమ Bా సుఖMNటe�  సుyంచుచున� ఆ @²వ6 �కD Mినతం��� 

ghఢ�మ . ఈ ఘQతమ నక" (ఘQతమ  - /���) ఆగGwxం�న ఆ @²వ6 " ఏ 

56ఢN5?@aే ప�ాంగన భగమ�నందు �హ�8ంచుచు ననుO ABతN�Kqను��J �ా�ంDెAr 

అ#d #QJ యజమ�J జ�ా#Qs తమ� (జ�ా#Qs తమ� - మ�సhతమ� అకtాoతu> �ా 

#Q��Dేయ�ట/వ[EపడHట) Dే శ2v>�Kqనులwౖyz వ�ాక" అ� శMిం]ెను.
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ఈ హట2త>8Cణ�మమ ]ే  ప�థమ  ప8ా0యమ  తన వ/RనBా8C భగమ నందు 

Uర0మ  స�[ం�  /��� �ంపక�³, ��ాª ´ ణBా �షµ¶
ం]ెను బృహస>9 ghఢ�మ . 

ఇ/R మQత�gh 5ాక, అదనమ Bా ఒకD�ా8CBా వృ/�� ప0మ  సంభ,ం� వృదు� �వల3 

ప8Cవర%న ]ెం/ెను బృహస>9 /ేహమ . ఇక  అచట �ల"వల3క �<ను/R8CBC 

అమ8ావ95o� ప��ాª నం ఆరం\ం]ెను, #ాపవశంబ న వృదు� �ైన బృహస>9. Mినతం��� 

ghఢ�మ  ]ే దృ·ి�  5nల:>�న ఆ @²వ6 /�ర�తమసుడ�� మH ఋ·ి అ�¤0ను 

ఆన9 5ాలమ న. ��త�,w̧ను�ైనను అంతఃదృ·ి�Vd మH ,ద0వంతA�ై మHజ � �Bా 

��దమ లక" #ాస% &మ లక" �ా0ఖQ0నమ ల" బ��Rం]ెను ఆ ఉతథ0 మమత �జ 

ప6తA� డ�.

ఉతథు0� అనుప_ిª9 ల: అత�� ఆశGమమ నందు సంభ,ంచుచున� ఈ 

వృV�% ంతglలºయ  రహస0మ Bా UI�ం]ెను చందు� డ�.  ఈత�ెప»డ� మ8Cయ  ఎటLల 

అచటe5? ]ే8oను? అటLMిమ�ట ఏమQ�¤ను ? తPరల: ......

(స#¼షం)
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