
శ�ాంక �జయమ� - ప�ాణ ప�ాంగన శృం�ారం

(ఐదవ అంకమ	)

ఆ మ�లగ	త�న� �ీ� � గ�ా�మ	నక తన హస�మ	ల ఆ�ం� �� !"#ా మ	ందు�% వం#&  

తన 'ాదమ	ల ఎడమ	#ా �*+ి �లబ./ దర1న23ె5ను చందు7 ./�%. ఆ గ ! భ�తలమ	 

(భ�తలమ	 - 9:ల) +;ౖ ఒక మ�లన మ>త7?@ ప7సB&ంచుచున� మసక �ాంCలD ఆ?E 'ా Fల +;ౖ 

ఏ ో ?Eరయ	చున�టKL  అ�+ించ#ా అటK �MౖపN దృPిL  QాB&ం3ెను చందు7 డR. ఆ?E BSండవ 

పదంగ	ళమ	లకన� (పదంగ	ళమ	 - �ా* �:ల) ?EటULల, గ	లVమ	లకన� (గ	లVమ	 -

మడమ) పటWL ల ?Eరయ	చు క�+ిం3ెను చందు7 ./�%. ఈ?E ఒక Y�ాZ[త అ� గ\Z[ం3ెను బహ] 

బ	 !^_ా* ఐన చందు7 డR. ఎటKవంట` ఆ3Faదన లb� ఆ?E  'ాదమ	లను cేB&'ార గమ�ం3ెను 

చందు7 డR. +;ౖ +;ౖ�% ef/ంచ#ా ఆ?E +ిచం./కమ	ల  (+ిచం./కమ	 - +ికg)  ఉరమ	ల (ఉరమ	 -

ciడ) 2�%g* త./�ి ఉం./ ఆ?E కద*కల�% Yంత#ా ?Eరయ	చుం.ెను. ఆ త./ �% మ�లమ	, ఆ?E 

లయబద̂మ	#ా ఊగ	చుండ#ా ఆ?E ఉరమ	ల +;ౖనుం./ �%\ం !�% ?E*k#ా జmల�ారnచున� జలమ	 

వలన అ� గ\Z[ం3ెను చందు7 డR.
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ఆ జలమ	 ఎచటనుం./ ఉదoYంచుచున� F అ� మB& �ాస�  +;ౖ�% ef/ం3ెను చందు7 డR ఆ 

మసక �ాంCలD భ�తలమ	 నుం./ దూరమ	న ఉన��:Yయ	 సqషLమ	#ా �ానBాక'stనను ఆ?E  

Y_ాల?Euన �ం.ైన పృషvమ	 మధxలD��%  ఏ ో ఆ?E �Mనకనుం./ ప7�:yంచుచున�ద� చందు7 ��% 

సుమ>రn#ా అవగతమtzxను. ఐcే అ ! ఏ2ట{ గ\Z[ంచలbకం.ెను కట|రమ	 ఛదమ	 (ఛదమ	 -

+;ౖకప~) +;ౖనుం./ ef/ంచుచున� చందు7 డR. అసల �Yతమ	న అపqట`వరక ఎన�డూ  ఈ అవస� 

లD ఉన� ఒక వ�తను ef/ం3ెరగడతడR.

అC కషLమ	c� తన 9:త7మ	లను ��%*ం� మB&�ాస�  +;ౖ�% దృPిL  QాB&ం3ెను చందు7 డR, ఆ?E 

�FC +;ౖ ఇరn హస�మ	ల ఆ?E బWహ]మ�లమ	ల (బWహ]మ�లమ	 - చంక) �%\ం ! నుం./ 3ేB& 

ఆ?E ఉన�త?Euన, Y_ాల?Euన స�నమ	లను ఆక\2ం� �ాట`� ఒడ�ి  పటKL క� మB&"ంచుచున�టKL  

అవగతమtzxను చందు7 ��%. ఆ?E మ�లగ	లc� లయబద̂మ	#ా ఉన�Y ఆ?E కట` కద*కల 

మB&య	 ఆ?E స�నమ	ల+;ౖ ఈ హస�మ	ల కద*కల, అ� గ\Z[ం3ెను ఏకసంcF#\ా Z[ ఐన చందు7 డR. 

ఆ?E బWహ]మ�లమ	ల �%\ం ! నుం./ వచు5చున�Y �ావNన అY ఆ?E హస�మ	ల �ావ�, ఆ?E 
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�Mనుక ఉన��ాB&వ� అ�+ిం3ెను చందు7 ��%. మB& ఆ �Mనకనున� వx�%� ఒనB&ంచు  F��% ఈ?E�% 

మ�లగ	నంత బWధ క*#&న3� అత� హస�మ	లను ఏల ciల#&ంచుటక ప7యC�ంచుటలb ో 

అంత�పటLలbదు చందు7 ��%.

గ�ా�మ	+;ౖ ఇరn హస�మ	ల �*+ిన ఉన� ఆ  Y�ాZ[త మ	ఖమ	 ఆ గ !లD� మసక 

�ాంC  లD సqషLమ	#ా దర1న�యకం.ెను చందు7 ./�%. అదనమ	#ా ఆ?E దటL?Euన నలk� '�డ�Mౖన 

కరnల (కరnల - తల+;ౖ� �MంటK7 కల, �టKL ) వదుల#ా ఆ?E మ	ఖమ	� ఆక\2ం�నY. ఆ?E 

అC ప7య>సc�  �ర� ఉ3Fa�స �3Fa�సల ( �ర� ఉ3Fa�స �3Fa�సల - ?E*k#ా లDత�#ా ఊ+ిB& 

�సు��నుట) మ��కమ	#ా (మ��కమ	#ా - 9�ట`c�)  #ాYంచుచుయ	 "ఇం�ా ..... అట�ల� ...... 

అబ�� ....... ఇ� .......  ఉ"#.. ఈ సుఖమ��() *+ర,�ాలమ� నుం-. త0ిం234 క*5. ఇక గ3ల�క, 

పసల�4 65 0748ట9 :; సుఖమ� ల�4 సం<=గమ� �ా�ం23 క*5.  ఆ?... అట�ల�... అమ@#... 

ఏ8 సుఖమ�... ఇ� ..." అ� హ]ంకB&ంచుచు మB&య	 పలకచు ఆ?E తన కట`� మందగCన 
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(మందగC - ?E*k#ా) �Mనుకక మ	ందులక ఊపNచున�ద� గమ�ం3ెను చందు7 డR.  ఆ?E ప*�%న 

పలకల ఆ�Fరమ	#ా ఆ?E �Mనకనున� వx�%�   �ర��ాలమ	 +ిదప Y3ే5�;ను (Y3ే5య	ట -

వచు5ట) అ� మB&య	 ఇటKవంట` అనుభవమ	 ఆ వx�%�c� ఆ?E�% ఇ !t�  ci* పBాxయమ	 (ci* 

పBాxయమ	- �దట` QాB&) �ాద�య	 మB&య	 ఆ?E�% తన +;�2ట` అ�న 2�%g* చులకన 

�Wవమ�య	 గ\Z[ం3ెను చందు7 డR.  �� !"  సమయమ	 +ిదప ఆ?E మB& �ాస�  మ	ందుక వం#& 

ఆ?E ?@రnదండమ	ను (?@రnదండమ	 - �M9M�మ	క) అడ�మ	#ా �*+ి ఆ?E ఎదురn#ా ఉన� ఒక 

�Mదురn బ	టL +;ౖ ఆ?E హస�మ	లను �*+ి మB&ంత �గ�ర#ా "అ?B ...  అ*+...  మ�C*D �ారE.....  

అకF-ే ..... ఇ�  ........ ఉ"# ....... ఆH......  ఏ8 సుఖమ�....  అ"#.....  ఊ .... ఇ�  

అబ�� ...... ఉ�  అబ��......  ఈ� అబ�� ...  అట�ల6J... KJగమ� LM2Nంపమ�... 4లOవకO... 

ఆ? ... అబ�� ..... ఊ? ...  " అనుచు  హ�ంకB&ంచుచుం.ెను.
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ఆ?E �Mనక ఉన� వx�%� తన హస�మ	లc� ఆ?E కట`� బలమ	#ా ఒడ�ి పటKL క� తన 

కట`� ఆ?E ఉన�త?Euన పృషvమ	నక లయబద̂మ	#ా మB&య	 అC �:గమ	#ా cF�%ంచుచుం.ెను. 

ఆ?E +ిరnదుల�% �ాస�   !గ	వN#ా 'ాయ	వN (మలమ	 YసB&�ంచు రంధ7మ	) �ాక మB&�క 

రంధ7మ	 ఉం./ ఉండవచు5న�, ఆ?E �Mనకనున� వx�%�  కట`�% ఉన�ఎ ో �టWBS�న ! అందులD��%  

ప7�:yంపజ�య	చు మB&య	 �య	చున�టKL  c��న ! చందు7 ./�% ఆ మసక �ాంC లD cFను 

దB&1ంచుచున�  F� ఆ�Fరమ	#ా. �Mనుకనున� వx�%�  కట` ఆ?E ఉన�త?Euన పృషLమ	ను  

�:గమ	#ా � !నపNడR 'తప� తప� ' అ�,  జలమ	 +;ౖన హస�మ	లc� �:గమ	9F �ద#ా 

ఉదoYంచు శబ"మ	ను 's*న శబ"మ	 ఉతqన�మవNచున�ద� గ\Z[ం3ెను ఆ �ారxమ	 

రహసxమ	#ా ef/ంచుచున� చందు7 డR. ఒక వ�తc� ఇY�ధమ	#ా 3ే�ిన ఎడల జలమ	 
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ఉదoYంచున� చందు7 ��% అవగతమtzxను. 

కట` కద*క  �:గమ	 మB&ంత#ా Z �5ం3ెను ఆ?E �Mనక ఉన� వx�%�. అసల>?E పృషvమ	 

మధxలD� ¡*క లD��% ఆ?E �Mనకన� వx�%�  ఏ2 ప7�:శ+;టKL చు �:గమ	#ా క !*ంచుచుం.ె9�  

cె*యకం.ెను చందు7 ./�%, ఆ మసక �ాంCలD సqషLమ	#ా ఏ2య	 సqషvమ	#ా 

�ానBాక'st�సB&�%. అంతలD ఆ?E కట`� మB&ంత#ా తన హస�మ	లc� ఒ./�ి పటKL క�  " 

హ"#.... ఆH... 65 0ిRయ <�R తృజSయ@ (<�R తృజSయ@ - వ*Dన) .. ఏ8 సుఖమ� " అనుచు 

�గ�ర#ా హ]ంకB&ంచుచు ఆ?E పృషvమ	నక అత� కట`� అ !?Eను ఆ?E �Mనకన� వx�%�. ఆ?E 

�#ా� Bా హ�ంకB&ం3ెను " ఆH ......*ేవ�ా (*ేవర - మ�C*D) " అ�.  హ]ం�ారమ	ల మధxలD� 

సం�WషణF పదమ	ల ఆ�Fరమ	#ా ఆ?E �Mనుక ఉన� ! ఆ?E  ేవరnడ�య	 మB&య �ాB&రnవNరn 

అ2తమ	#ా సు�ంచుచు9F�ర�య	 అవగతమtzxను చందు7 ./�%. ఐcే �ాB&రnవNరn ఎవBా అన� 

సంశయమ	  (సంశయమ	 - అనుమ>నమ	)  Z 3ె5ను (Z 3ె5ను - +;B&#Sను) అత� మ !లD. ఆ 

మసక �ాంCలD ఏ2య	 సqషLమ	#ా �ానBాక'stzను మB&.
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అంతలD ఒక హcFతqB&ణFమమ	 తట�ి�ం3ెను. ఆ?E కf/ '7ా ంతమ	నుం./ 2�%g* 

కర£క¤¥రమ	#ా ఉన� ఒక ప�ి బWల�  B¥దన ధ��  ఉదoYం3ెను అటK +ిమ¦ట ఒక భయ>నక 

స�రమ	c� ఒక �ాణ§ Y�+ిం3ెను.

"ఓ�U దుషXY -5, 4Zిద[\]^న _ సుఖమ� �`ర�()  65 6JతRమ�లను �ాయప�CaెదKా _ 

\cఢRమ�న :;? సeయ@65 0ితృవfడవ (0ితృవfడh - 0ినతం-.R) అయ�fం-. ఇట�వంట9 

_3మ@iన ఘ@తX�ా4�k lాలm-ెదKా? 65 మ@త సుఖమ�న�() *+ర,�ాలమ��ా _ \cఢRమ� nకF 

ఘ@తమ�లను 6Jను సLoంచుచు65qను. మ�ాfద nకF rీమల4qయ� ఉలt ంuoం2 _వ _ 
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\cఢRమ�ను గరvవ3 ఐన 65 మ@త భగమ�నందు అ3�ా జy4పటz{ �ాక  అందుల|నుం-. _ 

nకF KJ-. }రfమ� 65 6JతRమ�లందు l~ rి ననుq 6JతR�L�ను-.4 �ా�ం2నందుకO _కO ఇ*ే 65 

�ాపమ�.  ఏ \cఢR\]^:ే ప�ాంగన భగమ�నందు �హ�Cంచుచు ననుq 6JతR�L�ను-.4 �ా�ంaె6� అ*D 

*54 యజమ@4 జ�ా*5, తమ� (జ�ా*5, తమ� - మ�సiతమ� అక�ా#తX� �ా 

*5-.aేయ�ట/వ2Nపడhట) aే శ�k��L�నుల�ౖl~ వ�ాక"

అంcే ఆ మరn�ణం లD అపqట`వరక అ2తమ	#ా సు�ంచుచున� ఆ?E  �Mనక �లచు� 

ఆ?E� సుఖ+;టKL చున� ఆ?E మB& !  �స¨త�వN#ా 9:ల��B&#Sను. ఈ హటWతqB&ణFమమ	నక 

ప7మ©!త�.ైన (ప7మ©!త�ట - బªంబ«ల¬త�� ట) చందు7 డR ఒకgQాB&#ా cFను ఆ�ీను.ైన ఆ కట|రమ	 

+;ౖకప~నుం./ జmB& ఒక గ./�  �ామ	లD ప.ెను. అందులDనుం./ అతడR ?E*k#ా బయట పడRనపqట`�%, 

ఆ కట|ర  F�రమ	 cెరnచుక� _�త క®ర5కమ	 (క®ర5కమ	- #Sడ�మ	) c� ఒక మ	దుస* 

పNరnష�డR వ./ వ./ #ా కట|రమ	 �Mలప*�% వచు5ట గమ�ం3ెను. 

ఆ వx�%� ఎవరn? అత� వ !నc� ఈ ఏ�ాంతమ	లD ఏ2 3ే�;ను? ఈ _ాపమ	 

ఎందులకత��% సంక\2ం�న !? త*k గరoమందున� +ిండమ	నక ఇంతట` _ాప2వ�గల త'sశ�%� 

ఎటKల '7ా +ి� ం3ెను? ఏ2య	 అవగతమవ�క �ాxకలడtzxను (�ాxకలత- గందగర#¥ళమ	, 

అర�మ	 �ాక'sవNట) చందు7 డR.

చందు7 డR ఈ ప7శ�ల�% సమ>�Fనమ	 ఎల>, ఎవB& నుం./ cెలసు��ంటWడR? 

(త�రలD....) 
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