
శ�ాంక �జయమ� - ప�ాణ ప�ాంగన శృం�ారం

(ఆరవ అంకమ	)

ఉతథు�� ఆశ�మమ	న ఉన� క�ట�రమ	 ���రమ	 నుం�� ��ల�పల ! ఏ#$న ఆ వృద'  

ప(ర)ష+� ,-ల�త గ	/$0ంచల2క3456ను చందు7 డ9. త�ేకమ	#ా గమ�ంచ#ా ఆ వ� !0 తన గ	ర)��ౖన 

బృహస@A అ� ,ెCDి హ,�Fడ56�ను చందు7 డ9.

 G�HI  Jణమ	ల  !�తమ	 Lాపగ�సు0 �ైన�H తన మ/$య	 �ేవ గ	ర)��ౖన బృహస@A అNO కPQర 

స,����  G�HI  Jణమ	ల వరక� R/$Sంచుక�ల2క3456ను చందు7 డ9. మ/$ అంతవరక� అTతమ	#ా 

సుUంచుచు ఇంకయ	  ావలWన� XగYర#ా మZCYనను ఎట\వంట] Lాపమ	 3^ంద� ఆ _�ా`aత 

ఎవ/ా అ� చందు7 డ9 మbc న@డ9చుండ#ా (మbc న@డ9ట - కలవర పడ9ట), deCf#ా ఆ క�ట�రమ	 

gకh ���రమ	 నుం�� ఒక N�ర వస0 jమ	 ధ/$ంlన వ�త Lాంతమ	#ా ��ల�పల ! ఏ,ెంmెను. ఆde 

ఉతథు�� noర� మ/$య	 బృహస@A ! no7 తృజయ (no7 తృజయ - వ�Hన) ఐన మమత అ� 

గ	/$0ంmెను చందు7 డ9. 
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అప@ట]వరక� క�ట�రమ	న ఎం,r జ/$#$నను ఏTయ	 ఎర)గనట\s , ఆde deCf#ా ఆ మt 
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యజuమ	 జర)గ	చున� సvలమ	నక� mేర)క�� తన wx�Tట] ఐన ఉతథు�� �ామమ	న 

(�ామమ	 - ఎడమ ��ౖప() ఆDీను/ాల56�ను, తన �ేవర)డ9 (�ేవర)డ9 - భర0 తమ	{డ9, మ/$�H) 

ఐన బృహస@A ఆde భగమ	నందు స|Cంlన }ర�మ	ను స`aతమ	#ా. మమత యజu�ాట]కక� 

~ా�నమbచ/$ంపక5�  ఏ,ెంచుట చందు7 � ! _డూ� రమ	#ా ,rmెను.

మమత అట\ల mేయ	టక� ఇర)  ారణమ	ల� కలవ(. బృహస@A ,r రTంచుటక� wిదప 

ఆde యజu �ాట]కక� తరC34వ(టక� అవసరde�న అలంకరణ అంతయZ #ా_ంmెను. ఆde wx�Tట] 

�Hవ� క�ంక�మను ఆde 3ాwి�� మ/$య	 లలbటమ	న  (లలbటమ	 - నుదుర)) అలంక/$ంmెను. 

ఆde ~ా�నమbచ/$ంlన ఆ క�ంక�మ కనుమర)#�� ఆde wx�Tట] మ�Hల� అనుమbనమ	 

తలWత0వచు�NO� అ� ఆde ! అ�wింmెను. /�ండవ  ారణమ	, తన ! ఇదIర) ,ేజ�వంత+లWౖన 

ప(త+7 లను ప7~ా�Hంlన తన �ేవర)�� }ర�మ	 ��ర� �/�Jణ wిదప తన భగమ	నక� సం37ా wి0 ంlన�H 

 ావ(న ���� ��ను��ంటNO కడ9గ	టక� మమత మనసు అం#�క/$ంపక అట\లNO ���� తన 

భగమ	ల� ��ర� ాలమ	 ప�Hలప/$l య	గ{�ల� (య	గ{�ల� - కవల wిలfల�) 3^ందవలWన� 

�శ�5ంmెను.

చందు7 �� గ	ర)వ( మ/$య	 �ేవగ	ర)��ౖన బృహస@A Lాపగ�సు0 �ైన wిదప యజu �ాట]క క� 

ఏ,ెంచుటక� మ	ఖమ	 mెలf క అరణ�మ	నక� ఏ,ెంl ఏ ాంత ప7�ేశమ	న ఒక Xల� వృJమ	  !�ంద 

తన Lాప_�చనమ	న �� తపమ	 ఆచ/$ంచుటక� సంDిదు' డ56�ను. ఇదంతయ	 రహస�మ	#ా 

గమ�ంచుచున� చందు7 డ9 బృహస@A మ	ందు �#$ �ా/$ ! ~ా�ాs ంగ నమ~ాhర�న/$� " ఓ 

గ	ర)�ే�ా � /ాక �� గ	ర)పA� మ/$య	 ఆశ�మమంతయ	 T !hC ఆత7మ	,r 

�/���ంచుచుN��ర)."  అ� పల�క#ా బృహస@A ఆశ�ర� చ !త+డ56�ను. తన wి7య �ష+�డ9 తన 

��ంటNO వl� తన ప/ాంగన శృం#ారమ	 నుం�� _లJణ Lాపమ	 వరక� ఘట]తde�న (ఘట]తమ	 -

జ/$#$న) �ాట��ట] !య	 ~ా��భZత+డ56�N� (~ా��భZతమ	- రహస�మ	#ా గమ�ంచు) అNO 

అనుమbనమ	 కC#�ను.

గ	ర)వ(#ార) చ !త+లWౖ తన� }��ంచుట గమ�ంlన చందు7 డ9 �ా/$ ! అనుమbనమ	 

3



కలగక�ం�� T !hC సమయసూ�/$0,r వ�వహ/$ంచుచు " ఓ గ	ర)�ే�ా � జ�డ #�� G� రమ{� 

గ	ర)పA� ఆజ�u wించ#ా � �� అNO��O�ించుచు అNOక ప7�ేశమ	ల �#$ అలDిన NOను ఈ అరణ�మ	న 

ఒక వృJమ	  !�ంద D�ద�ర)చుండ#ా అలf ంత దూరమ	న ఒక ఋ�ిప(ంగవ(ల�   ానవl�/$. 

గ	ర)వ(#ా/$ జ�డ ఎర)ంగ	ట �� ఆ తపDి�� �Oడ9 GనవలWన� వ��వ��#ా ఇచటక� mే/$ ~ాషsంగ 

నమ~ాhర�న/$�A�. అంతట ఆ ఋ�ిప(ంగవ(ల 3ాదమ	ల� NOను అను�Hనమ	 wీ7A,r 

ప��ంచు మb గ	ర)వ(#ా/$ �Hవ�3ాదమ	ల వల2 ,rl 34ల��క�ంట]�. ఆt ఏT N� noగ�మ	 మb 

గ	ర)వ(� కను# ంట]� అ� సంబరపడ9చుN��ను" అ� పC �ను.

తన wి7య �ష+�డ9 పC !న పల�క�ల� తన మ�Hల� కC#$న అనుమbనమ	ను పటoపంmెల� 

mేయ	ట5� ాక అTతమ	#ా ఊరట కC#$ంmెను బృహస@A !.  తన no7 తృజ (వ�Hన#ార)) ,r 

,�N¢న/$�న రంక� గZ/$� చందు7 డ9  ఏTయ	 ఎర)ంగడ� _శ�Dింlన బృహస@A 

సుN�యbసమ	#ా బ£ంక�టoరం¤ంmెను. " ఓ5 చం��7 , N� wి7య ��ా�, NOను ఈ �ేవల�క 

కలb�ణ�రvde� ఒక ¥ర తపమ	ను ఆచ/$ంచ తలంlA�. ఈ అరణ�మ	న మb �Hవ�ర¦పమ	 #ాంl 

ఎవ/��N� మమ	{లను గ	/$0ంl మb తపమ	ను అటంకపరచగల అవ ాశమ	 కలదు. అందుల � 

d§మ	 ఈ వృద'  తపDి� ర¦పమ	 ధ/$ంlAT. ఈ తపమ	ను ప/$సమbwి0  #ా_ంl ¨ఘcd§ 

ఆశ�మమ	నక� ఏ,ెంmెదమ	, © బoవ#ా/��N� _ష+S వ( ఆజ�u ను~ారమ	 ©వ( తలwxటsదలlన 

/ాజసూయ యజuమ	ను పర��O��ంl ���� సఫలమ	 #ా_ంmెదమ	. ©వ( అంతవరక� d§మ	 

బ«¬Hంlన _ద�లWలfయ	 మననమ	 #ా_ంచుచు © గ	ర)పA� ! ఆజuను �ర~ావ`aంచుచు 

_¬ేయ	��#ా మసల� Gనుమ	. ఆశ�మమ	నుం�� ©�O,ెంlన గ	/ాNO�షణ  ార�మ	 Dి�H'ంmెను. 

 ావ(న, ఇక ©వ( మb ఏ ాంతమ	నక� భంగ�నర@క ఆశ�మమ	నక� తరC3^మ	{" అ� పC �ను.

గ	ర)వ(#ా/$ ! A/$#$ ~ా�ాs ంగ నమ~ాhరమ	 ఒన/$� �ా/$ చత+రత మ/$య	 

మbట ా/$తనమ	నక� T !hC ఆశ�ర�పడ9చు ల�ల�న అTతమ	#ా నవ(� Gనుచు �ా/ాజ�u wింlన 

_ధమ	#ా తన గ	ర)పA� ఐన ,�ర ఆజu మ/$య	 D�వ  Gర �� ఆశ�మమ	నక� Aర)గ	 ప7యbణమ	 

37ా రం¤ంmెను చందు7 డ9. 
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ఆశ�మమ	నక� mేర)క�న� చందు7 �� ! ���రమ	న అత� మ/$య	 అత� గ	ర)వ(#ా/$ /ాక �� 

T !hC ఆతృత#ా ఎదుర)చూచుచున� అత� గ	ర)పA� ఐన ,�ర దరనTmె�ను. చందు7 ��de ! 

~ా�ాs ంగ వందనం ఒనర)�చుండ#ా ఆde అత�wxౖ ఆ¨ర�చనమ	ల  ాక అNO ాNOక ప7శ�లను 

గ	మ{/$ంmెను. గ	ర)పA� ఆజu d§రక� ఆde ప7శ�ల��ట] ! సమb¬�నమ	#ా ,�ను ~ా��భZత+�ైన 

వృ,�0 ంతdeలfయ	 (~ా��భZత+�ైన వృ,�0 ంతమ	 - ప7త�Jమ	#ా చూDిన సంఘటనల�) 

స_నయమ	#ా మ/$య	 స_వరమ	#ా తన గ	ర)పA� ! _న�_ంmెను చందు7 డ9. అట\wిమ{ట 

తనక� కర0వ�బ«ధన mేయమ� ఆdeను 37ా /$vంmెను.

జ/$#$న వృత0ంతdeలfయ	 ఆల !ంlన ,�ర మ�Hల� ,-ల�త అ3ారde�న దుఃఖమ	 ఆ 

తర)�ాత అనంతde�న  �̄ ధమ	 అట\wిమ{ట అL°షde�న  ామ�ాంఛ ఎగDిప�ెను. ,-ల�త, తన 

wx�Tట] ప7వర0నక� మ/$య	 ��� ప/ా�వ~ానమ	#ా �ా/$ ! కC#$న Lాపమ	నక� మ/$య	 ��� 

వలన తనక� కల�గ	 అ3ారde�న నషsమ	 గZ/$� అTతమ	#ా దుఃఖమ	 కC#$ అF� వ(ల� 

(అF� వ(ల� - క©�ళ³´) ¬�/ా3ాతమ	#ా జ�ల��ా/�ను ఎర)wx !hన ఆde సుందరde�న _Lాల 

NOత7మ	లనుం��.
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ఇర)వ(ర) సం,�నమ	నక� జన{�l�న ప/ాంగన, అందుN� మb,�సమbను/ాలWౖన no7 తృజ 

(వ�Hన) పటf   ామ�ాంఛ ��ిద'మ	 అ� ఎ/$ం#$య	 �ేవగ	ర)��ౖన తన wx�Tట] స�కళత7మ	 

gకh నవయవ�న భ/$తde�న �ేహమ	, అందుN� T !hC Xగ	,ైన రసవత0రde�న భగమ	 

ఒసంగ	 సుఖమ	 స/$34వక, no7 తృజ భగమ	  Gరక� తన,r అసత�మ	 పC !న ధూర)0 �ైన తన 

wx�Tట] mేDిన తwి@దమ	N�క� త#$న �J ల¤ంmెన� అ�wించ#ా ఆdeక� దుఃఖమ	నుం�� 

ఉపశమనమ	 కC#�ను.

�ేవర)��� (మ/$�H) ఇ_�ధమ	#ా 347 తµ`aంl ప7ల�భwxట]s , అత� d§ఢ7మ	ను తన 

భగమ	నందు ప7�O�ంపజ�Dి అత� ! కC#$న Lాపమ	నక� మZల ారణde�, ,�ను మbత7మ	 
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అTతమ	#ా సుఖప��య	 ల2స�మం,ైనను t� కలగక�ం�� లbఘవమ	#ా తwి@ంచుక�న� తన 

,rట] ¯డలWౖన మమత పటf  �వ7  �̄ ధమ	 ఉద·_ంmెను ,�ర మ�Hల�. అంతట ఆde మ	ఖమ	 

Dxౖతమ	 ఎర)wx �hను.  �̄ ధమ	 వలన `¸l�న ఆde ఉm��¹స �m��¹సల ! ఆde వJసvలమ	 ఎగDి 

పడ9చు �ం�ైన ఆde క�చమ	ల� లయబద'మ	#ా ఎగDిపడ9చుం�ెను �ాట]wxౖ ఉన� ఆde 

మంగళసూత7మ	ల� _ంత#ా ఊ#$సలbడ9చుం�ెను. అంతట ఒక ఆల�చన సు�/$ంmెను ఆde !. తన 

,rట] ¯డC వలW ,�నూ సుUంlనను తన ! ఎట\వంట] t� కల�గ�ే�. అంతట ఆde ఆగ�హమ	 

సంతDిలWf ను.

 G�HI  Jణమ	లనంతరమ	 ఆde తను��లf  ఎర)wx �hను, క�చమ	ల wxౖ చూచుకమ	ల� 
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�కhబ£డ9చుక�� ఆde ధ/$ంlన మంగళసూత7మ	లను మ/$ంత wxౖ ! ఎ,ె0ను, ఆde భగమ	 

ద7_ంmెను. అందులక�  ారణమ	 ఆdeల� జ�గృతde�న  ామ �ాంఛ. స�యమ	#ా }��ంlనను 

ఉతథు�� క�ట�రమ	నందు జ/$#$న వృ,�0 ంతమ	 చందు7 � ! స/$#ా అరvమ	  ాక345నను, 

అనుభవ�u /ాల� అట\wxౖన అTతde�న చత+రత కC#$న ,�ర ! చందు7 �� _వరణ అను~ారమ	 ఆde 

మ�Hల� de�HCన ఆ  ామ �º ఆde తనువ(ను Dxౖతం ఆ అTతde�న సుఖమ	  Gరక� w�7/�wింmెను. 

మ/$ ,�ర ! కC#$న ఆ  ామ�ాంఛ ఎందులక� మ/$య	 ఎవ/$ 3^ందు  Gర �� కC#�ను? ��� 

పర�వ~ానd§T?

 త�రల�...... 
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