
శ�ాంక �జయమ� - ప�ాణ ప�ాంగన శృం�ారం

(��ల�గవ అంకమ�)

బృహస�� తన కళత����న ��ర�� ఒక కట ! కథ #ె%ి�, తన వ'(న)ా+,-�� మమత�� శృం)ార 

/0వ ఒనర12ట�,-  ప�4ా5 నమ� )ా6ం7న అన��ాలమ�నక� 'ేవ ఋ:ి ఐన ��రదుడ? 

అమ+ావ�ల@A బృహస�� ఆశCమDA�� #ే+,ను. అసలE కలహFGజనుడను ప�ఖDJ� కల ఆ 'ేవ 

ఋ:,ి ఆశCమమ� KLల�పల KMద NాసO Pమ�ల� KLQRKMసుO నS చందు� UVA సW%ిం7 "ఓ�� చంద�, 

��ర�ాగర తనయ, ల� ! సహ$ దర, �ష&'  �ా(ల (�ా(ల - బ*వమ�,-./ /*ర( తమ�!డ1 ) 2 

�-3(/*(సమ� కడ1 రమణ4యమ��ా �5చ�,ంచుచున7-., 2వ ఏకసం93�:ా ;<� కనుక అ-. 

త>రల?@A ప�,సమBCిE  �ాFGసుE న7దన7 /*వన @3కH కలHగ�చున7-., I గ�రJవ�ారJ మ�,య� ఈ 

ఆశ:మ ఎజమBN ఐన -ేవగ�రJవ బృహసQR దరSనమ�TUV ఏ9ెంXRN (ఏ9ెంచుట - వచుZట), 

దయ9[ Fా�,T\ ఈ �షయమ� ఎ�,�,ంపమ�" అA సంబGX(ం#ెను.

అంతట చందు� డ? 'ేవ ఋ:ి�� 4ాYా! ంగ నమ4ాZర[న+\2 "ఓ -ేవ ఋ^ి I దరSన 

/*గ(మ� క_�,నందుకH ధను(డ@aౖRN. మB సహ$ ద�, మ�,య� జcమతృలH FaౖకHంఠమ�న కHశలమN 

తలH�ాE ను. మB  గ�రJవ�ారJ ఇచట లfరJ, ఎచటgT\ పయనhijR�5 ఎపQటgT\ ప�93(గXkత&లవదు�5 

(ప�93(గXkతమ� - R�,�, వచుZట) @3కH 9ె_యదు, ఐ9ే ప�సుE తం FారJ ఆశ:మమందు 

అనుపlిmత&లH. Fా�, అనుపlిmR యందు మB గ�రJకళత�మ� ఆశ:మ Nర>హణ  ఒనరJZచు@37రJ. 

తమరJ దయpేlి ఇచట సుఖBlీనులsౖ ఈ �5��రమ� lీ>క�,ంపt . @Aను FA�,రhu Fా�,T\ I �ాక 

గ��,ంX 9ె_Cి Fా�,N 9[tొwN వpెZద." అA 6నయమ�)ా ��రదుA�� ఒక ఉ7త ఆసనమ� చూ%ి 

Kా+\�� )`వabాల� అం'(ం#ెను చందు� డ?.

ఆశCమమ�నక� 6#ే2/ిన అ�c(�� తగ� స��Zరమ� )ా6ం7 హdటeహdటfన ఆశCమ��లRయ� 

తన గ�ర1ప�Sమ+\య� ఆశCమ అX(�ా+\ణh ఐన ��ర�� ఈ 6షయమ� అవగతపర1చుట �kరక� 
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ఆ���,- KLతlక�ట ఆరంmం#ెను చందు� డ?. ఆశCమమం�� KLద���� �ాన+ాలEదు ఆ�� జnడ. ఇక 

7వ+\�� తటeకమ�నుంUV ఎవ+` జల�ాడ?తlనS శబqమ� 6నవ#ే2స+\�� అట )ా KLrstను చందు� డ?. 

గ�ర1ప�S తటeకమ� ల@ జల�ాలDడ?తl��S+uvనA Fe6ం7, చందు� డ? తల'(ంచుక�A, KLను'(+\)\ 

స6నయం )ా దూరమ�నుంUV తన +ాక మ+\య� వ72న అ�c( గ�+\ం7 KLళtUVం#ెను. 

గ�ర1వa)ా+\, గ�ర1ప�S మ+\య� ఇతర %wదqల�x సంబGX(ంచునపyడ? భ{|A }~Vంచుచు 

మృదువa)ా మ+\య� |తమ�)ా సంబGX(ంచుట ఆశCమ Aయమమ�.

"ఎంత 6నయం, ఎంత 6Xేయత, స�యD�� ల~V�'ే6 స�దర1డA �ాA, 6షl� వa 
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4ాJల�డA �ాA అA ��ం7� (��ం7� - �ాసOంత) గర�మ�  ఏ ��Nాన లEA మం7 య�వక�డ?" అA 

మనసుల@�M చందు� A గ�+\ం7 స'��వన కQ),ను ��ర��. తటeకమ�న 6వసO P)ా జల�ాలDడ?చు 

"అట ల�� చం'�� .  �వa వ72న అ�c( �� �ావల/ిన సపరJల@నర12మ� �Mను KM)\ర�� అచటf�� 

ఏ�ెం#ెద" అA చందు� UVA ఆ'ే�ం#ెను అతA గ�ర1కళత����న ��ర. KLంట�M KLను'(+\)\ చూడక 

అచటfనుంUV Aష��|ం#ె�Lను చందు� డ?. చందు� Uే కనుక KLను'(+\)\ }~Vం7న#� AంUైన ఎ�ె�Oన 

Aటe+,-న ఇర1 వ�మ�ల�x Fe/ిల�R చు, bాలD+ా� వలE ��రయ�చు, AంUైన ప�ర�క�ంభమ�ల వంటf 

పృష�మ�ల�x (పృష�మ�ల� - %ిర1దుల�), A)ా+\ంపa�x ��రయ�చునS జఘనమ�ల�x 

(జఘనమ� - ��డ) ఉనS ��ర అ��#��'(త అKాన (అKాన = తUV) వదనమ� అతA�� )`చ+\ం7 

ఉంUెUV'(. �ాA చందు� డ? KLను'(రగడ? మ+\య� ఆ 6ధమ�)ా }~VంచడనS నమ�కమ� ��ర�� 

బలమ�)ా కలదు, అందుల�u ఆ�� తటeకమ� KLల�పల�� '(గంబరవస5ల@ వ72 తన వసO Pమ�ల� 

�సు�k�Lను.
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KLౖక�ంఠమ�న తన స�ద+\ మ+\య� జమDతృల ఐన ల~V� 6షl� వaల క�శల 

సమD#�రమ� ��రదుUVA అUV)\ �ెల�సుక�A చందు� డ? అ|తమ�)ా సంబర పడ?చుండ)ా అచటf�� 

6#ే2/ిన ��ర, ��రదుA�� స6నయమ�)ా ప�ణ�మమ� )ా6ం7  "ఊరక +ార1 మ�నుFeవaల�, 

మD ఆశCమమ�ను W bాదధూ��x bావనమ� )ా6ం7నందుక� ఈ ఆశCమKాసులమందరమ� 

అ|తమ�)ా సం�x:ించుచు��Sమ�,  'ేవఋ:ి�� ��మ� #ేయగల /0వ ఏ'ైనను, ఎ+\)\న త�ణమ� 

అ'( మD అ�FeగJమ�)ా Fe6ం7 ఒన+\ంచుగలKారమ�" అA స6నయమ�)ా సంబGX(ం#ెను.

అంతట ��రదుడ? గం�ర���న కంఠమ��x "I బ*వ�ా�UV@3  ఉతథు(డ1 అ@Aక మం-. 

ఋష&ల9[ సమBయతEhij �శ>�ాంRTUV ఒక మz యజ{మ� తలC|ట*} రJ. తన అను~tైన బృహసQR 

ఇంకను అచటgT\ ఏ9ెంచలfదN Fా(కHలత9[ సతమతమవచు@37రJ. ఋష&లsల� రJ -ేవగ�రJవ �ాక 

T�రకH FAXచూసూE  Fా(కHలత pెం-. Fా�, ��మ సమBp3రమ�l�క�,ంచుటTUV R�ల?క సంp3�,@aౖన నను7 

ఆ-ే�ంX�,. మ�, అచటను ఇచటను అనుపlిmత&లsౖ Fా�UచటT\ ఏ9ెంX�5 9ె_యకHన7-." అA 

పల�క�చు బృహస�� ఆశCమమ�నుంUV అదృశJమ��Jను 'ేవ ఋ:ి ��రదుడ?.
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KాసOKాA�� బృహస�� ఎచట�� ఏ�ెం#ె�� ��రదుడ? ఎ+\)\ంనను, కలహFGజనుU��� 
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మ+\య� �k'(q  �ాలమ�)ా, 'ేKMందు� A�x స� అమ+ావ� Kాసులందర� 'ేవ+\ A 6స�+\ం7 

నూతనమ�)ా వ72న బృహస��A 'ేవగ�ర1వA అ|తమ�)ా �kAయDడ?ట �k'(q)ా కంటకమ�వల¡ 

�x#ెను ��రదుA��.

��రదుడ? బృహస�� గ�+\ం7 పQ��న'( |��ZQ కలవర ప+\#ెను ��రA. తన %wA|టf 

ఏమయDJ+`, ఎచటను��S+`, ఏ����� ఆపదల@ 7క�Zక���S+uv అA ప+\ ప+\ 6ధమ�ల 

మధనపUV అ|తమ�)ా KాJక�లత #ెం'(న ��ర, చందు� UVA ఉ'ేq�ం7 "తమ అగ:~లsౖన 

ఉతథు(లFా�,9[ ఏ-ో  మ�ఖ(hijన �షయం గ��,Z చ�,ZంచవలsనN pెCిQ 9�_సంధ(T� అట��ా 

ప��ాm నమ� �ా�ంX�, I గ�రJవ�ారJ , 2వ FA�,రhu ప��ాm నమ� �ా�ంX Fా�,T\ ఏమ�(ం-ో  

ఏ�ట� ఎట�వంటg ఆపదల?@aౖన XకHwకH@37��� 9ెలHసుT�N Fా�, ��మ సమBp3రమ� �UVT�N 

(�UVT�N - 9ెలHసుT�N/�సుT�N) రమ�! చం-3� " అA ఆ'ే�ం#ెను, ఆKMదన భ+\త���న గద¢ ద���న 

కంఠధ�A�x.

తన గ�ర1ప�Sఐన ��ర�� 4ాYా! ంగ bా'�mవందనమ� ఒన+\2, ఉతథుJA ఆశCమమ�నక� 

హdటeహdటfన #ేర1క�A అచట ఎవర1 �ాన+ాకb£�¤స+\�� కరOవJం అవగతమవలEదు చందు� UV��. 

'ఆశ:మFాసులsల� రJ ఆ మz యజ{మ�నకH ఏ9ెంచుంtెదరJ అందులT� ఈ ఆశ:మమ�నందు ఎవరJ 

TానవచుZటలfదు మ�, గ�రJవ�ారJ ఎచట ఏ ఆపదయందు XకHwT�N�5' ' అA తనA ��ను 

సమDX�న పర1చుక�A గ�ర1వa)ా+\ అదృశJత 6షయ��� బహd KాJక�లత�x చందు� డ? 

KLను'(రగబGతlండ)ా ఎచట నుంUో మందధ�Aల@ ఎవ+` మ{ల�గ�తlనS శబqం 6నవ#ె2నతA��. 

'అ�( ఎవ�UV@3 ఆపదల? ఉ@37��� ఇచట సzయం pెయ�టకH ఎవర� లfక అలB� డ1త&@37�U�' 

అనుక�A ఆ శబqం ఉద�6సుO నS '(శ)ా వUV వUV)ా అడ?గ�లE/wను చందు� డ?.

ఆ శబqం ఒక వAతదA అA%ిం7ం'( చందు� A�� , ఐ�ే ఆ మ{ల�గ�ల మధJల@ "ఊ ... 

అలB...  ఇంTా ... ఇ�� ....  అబ*�... అ-�... అచట@A. ... అమB! ... ఏ� సుఖ� "  అను 

పదమ�ల� 6A%ించ)ా ఆ మ{ల�గ�తlనS వAత  ఆపదల@ ఉంUV క¦U� అట ల ఎట ల 
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పల�క�చునSదనS 6షయం అవగతమ� �ాలEదతA��. ఆ మ{ల�గ�ల� ఉద�6సుO నS గ'( 

'��రమ�ల� బంX(ం7 ఉండ?ట�x, '��ర1మ�ను ఎంత ��డ�ం7నను (��డ�ంచుట - (తల�పa) 

�kట ! ట) ప�§జనమ� ఉండజnలకb£వచు2ను, '��రమవతల బeధపడ?చునS వAత ఆపదల@ 

ఉనS ఎడల స�యమ�నక� ఎవర1 లEA గ'(యందు ఒంట+\)ా ఉనS ఆ�� వ72 '��రబంధమ� 

ఎట ల �యగలదు అA ఆల¨7ం7న చందు� డ? KMగమ�)ా లం©ªం7 ఆ గ'( %wౖ�,��Z ఒక పకZనుంUV 

ఆ గ'(%wౖనునS %wంక�ల� �kAS ��QR)ా లDఘవమ�)ా మ+\య� Aశబqమ�)ా ��ల)\ం7 }~Vం#ెను ఆ 

గ'(ల@��, అచట మ{ల�గ�చునS వAతను ఆపదనుంUV ర~V'�q మ�M సదు'ేqశమ��x.

చందు� UV�� ఆ గ'(ల@A మసక KLల�O ర1ల@ మ�ను%wనSడూ }~Vం7 ఎర1ంగA ఒక 

అదు�త���న దృశJమ�/ సASKMశమ� �ానవ#ె2ను.

(సN«షం)
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