
శ�ాంక �జయమ� - ప�ాణ ప�ాంగన శృం�ారం

(ఏడవ అంకమ	)

ప�� ప�� ధమ	ల�ౖన ఆల�చనల� ��ర మ��ల� ����ల�ను.తన  !"#ట% ఐన బృహస+,, 

స-గృహమ	నందు సుందర��0న కళత2మ	 ఉన4నూ ప�ాంగనల 78ర79: ;<ంప�ా= >ే ధర@క�డA 

(ధర@క�డA - ఇతరCల DEరFలను శృంHారమ	ల� సుఖ !టJK  రంక� Lగ	డA) అ". బృహస+,7M 

స-కళత2��0న ��ర కN�4అ"4టE OPందరF QRను�ాల�  !ౖ !చుS ఇరCవTరC బEల�ర7M మUత, అటV !ౖ 

గరWవ,, Xట%న4ంట%" #ంY మUతృ సమUను�ాల�ౖన DE2 తృజ[యU (DE2 తృజ[యU - అన4యF DEరF, 

వ��న) ఐన వ"త �] శృంఖల జ[ర7^_ అ�� క`>� ఇటV తన కళత2మ	న�] అసతFమ	 పa7M అటV 

తన అగbc" dా-సమ	" వంYంYయ	 జ�� !ను. మeయజfమ	నక� ఉపgిiతjడవక, ఆ యజfdాల 

యందు ఉపgిiతjల�ౖన మహరC@ లందరC �ేవగ	రCవT kకl �ాక79: ప2mnoంచుచుండHా, రహసFమ	Hా 

గరWవ, ఐన స-DE2 తృజ[యU �] వTFచ��ంచు (వTFచ��ంచుట-  రంక� జరCపTట) p" లంపటVడA 

(p" లంపటVడA - ప�ాంగన భగమ	 kకl  ీ2, కల;ాడA) అ" అవగతమstFను. 

��ర 7M అ,Hా 7ub ధమ	 కaH�న�� తన సడvక��ాల�ౖన (సడvక��ాల� - �]ట% 7uడల�) మమత !.ౖ 

'�ాపగ�సు� �ైన ఆ�� � !"ట$ ఆ%ారమ�నక& తప( మ�) ఇతర �ధమ��ా పర,ష.డ0 %ాదు. 

ఎట3వంట$ దుష5ర6 తల� ట8! తన%9 శృం�ార సుఖమ� మ�;య� సం<=న >?@AగBం అDE� ఇక 

కర,వ అFాGHIంJేD=? తన సడLక&�ాలMౖన మమత%9 లNశBమం<ైనను O! సంభ�ంచలNదు, ఆ��%9 

ఇర,వర, సం<=నమ�. ఆ�� Jేవర,డ0 ఐన బృహస(<ే ఇJUవరక& V ౖతమ� అDEక ప�ాBయమ�ల& 

తన @AW తృజXయY<Z సం@[�;ం\ ఆ�� భగమ�ల] తన �^ఢWమ� జ`!�ి ఆ��ను అ"తమ��ా 

సుఖ� ట$8  అనంతరమ� ఆ�� భగమ� ల]త.లల] తన bరBమ� సcHం\ ఆ��%9 ఈ ఇర,వర, పతW 

సం<=నమ�ను పW>ాJUం\ ఉండవచుfను. ఆ ఇర,వ�; బAలక&ల వరgసుI గమ!ం\న hi అట3లDE 
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<ZచుచునjJU. ధర6బదkమ��ా �FాహమY�lన � !"ట$ సం@[�;ంచుచునjయ� మమత mక5 

%ామFాంఛ oరకpq rనhi ఈ జగమ�నందు ధరsక&ల& (దరtక&ల& - రంక& uగ�ళwx) %y%zల{ల& 

%ా| హత�}U ఆ��%9 ల~ం\న ధరsక&డ0 తన � !"ట$r�. ఐనను మOయజ�మ� నందు ఆ�� 

� !"ట$ ఆVీను�ై ఉండ�ా అత�l Fామనమ�న (Fామనమ�న - ఎడమ F�ౖప) ఆVీను�ాలవక,

ఆశ�మమ�ల] ఎవర, లN! సమయమ! ఎ�;ం�; తన Jేవర,�l! రహసBమ��ా అచట$%9 hరే,%zమ6! 

ఆOG!ం\, గర�వ�r��నను వల&వల& మ�;య� �లవల& ��l\, మ�ందు%9 వం�; pాదమ�ల& 

ఎడమ� hేVి మ�� "�ా �ా N� ధర@క �ేవ�ా (ధర@క �ేవ�ా - రంక� మ����) N� భగమ	 ల�" ఖసమ	 

(ఖసమ	 -దురద, దూల) త-రHా mరS�ా w మంద��0న xyడ;<ౖన �zఢ2మ	 "ండAHా జ|" ి " 

అనుచు లNసBమం<ైనను  లజ�  లN! �ధమ��ా ఆOG!ంhెను. గర�వ� ఐనను తన జఘనమ�ల<Z 

తన Jేవర,�l కట$! బం}Uం\, అ"<Z<=Iహమ�<Z, బలమ��ా మ�;య� FEగమ��ా తన Jవేర,�l%9 

ఎదు��త.� Hచుfచు అత�l �^ఢWమ�ను ఆ�� భగమ�ల] �గ�త.�ా పట$8  ఐనను అJU FEగమ��ా 

�హ�;ంచుచుండ�ా అ"తమ��ా సు�ంhెను. అసల& ఆ �ాపమ�నక& ఆ లజX� ���ను�ాల& 

పWథమమ��ా అర,� �ాల&. %ా! ఎం<ైనను ఆ�� ఆ శ�ించు �ిండమ� mక5 కనjతH{ %ావన ఇట3ల 

జ�;�;నJU.' అ" ప�� ప�� ధమ	ల ఆల�Yం}ెను ��ర kకl 7ub ధగbస���0న మనసు�.
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మమత వల� ఇం79ందరC జ[రభరCల� (జ[రభరCల� - పరపTరCషj>o�] రంక� సుఖ����H�న 

;ాQ�త వ"తల�) ధర@క�>ైన తన  !"#ట% �zఢ2మ	 తమ తమ ట%మ ట%మ లUడA 

భగమ	లయందు ప2;�శ !ట%K  సు�ంచుచు శృంHార g�వల� xyం�ెN� క�� అ" తన మనసుల�N� 

క�#ax�stను ��ర.

తన  !"#ట% ఏమUయN�, ఎటVx�stN�, ఎటVల �చుచుం>ెN� అను Yంత ప����Hా 

అంత��ం}ెను ��ర మ��ల�నుం>o. నవ వధు;<ౖన స-కళత2మ	ను >oY ఇరCవTరC సం��నమ	 కaH�, 

గరWవ, ఐన తన DE2 తృజ[యU7M ధర@క �ేవరCడA (ధర@క �ేవరCడA - రంక� మ����)  7ావTటక� 

కపటమ	�] వ>oవ>oHా ఏ�ెంY ఎటK7^లక�  ిండ dాపమ	 }ేత వృద�  నపTంసక�>ైన తన  !"#ట% 
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ఎచట ఉంటJ ఏల, ఎటVx�sనను తన7^#ట%. అటVవంట%  !"#ట% 78రక� ��ను అరణFమ	ల7^H� 

వృద�  నపTంసక ధర@క�>ైన తన  !"#ట%" స-గృహమ	న7^గమ" x2ా ��iంచుట వFరiమ" �]}ెను 

��ర7M.

గతం గతః అనుక�" వర�మUనమ	నక� }ే��న ��ర మనసు� 78���Hా �ెప+��ల�= ను. ఆ�� 

N�త2మ	లందు ఆ��  ి2య �షjF>ైన చందు2 >ే "ం>o ఉం>ెను. ఈ చందు2 >o ర�పమ	ను ��a Oా�� 

n�రOాగరమ	 kకl తటEకమ	నుం>o XnoంYనపT>ే మ	గ	� �ాల�ౖx�stను ��ర.
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చందు2 డA n�రOాగరమ	 నుం>o అ�ాK దశ (అ�ాK దశ - 18, ప�ె�"#��) సంవత�రమ	ల 

య	వక�" �ేహమ	�] N��� జన మN�హర��0న అంగOPషKవమ	�] ఉదWం}ెను. dాల��0న బహ� 

సుందర��0న N�త2మ	ల�, చూపT మరల�S7uల�" మ	ఖమ	 అందుల�" అ"ర-}�wయ��0న ��వF 

వర�సు�, సన4" 78న�ేaన అత>o N��కమ	 (N��కమ	 - మ	క�l), అమ�లF��0న d�-త 

మ	తFమ	ల eరమ	 వంట% అత>o దంతమ	ల అమ��క, గ	లU� వర�మ	ల�" అత>o పలS" 

మృదు;<ౖన అధరమ	ల�, వ�ె��న నల=" బర�రమ	 (బర�రమ	 - ఉంగ�ాల cటVK ) అత>o7M 

మ	క�టమ	వల� "లవHా, ఆజ[నబEహ�>ైన ఇత>o బEహ�వTలందు బం��ంచబ>oన Hా �aంగనమ	 

ఏంత సుఖ��యక¡ అ" ిం}ెను ��ర7M.  చందు2 >o dాల��0న ¢�,, అ"4ంట%7M #ంY అత" 

మృదు £తల X¤ణమ	 మ��య	 d�-త శ��ర¢�య. £తల DEను>o (DEనుడA- సూరCFడA) వల� 

Xn�ంYనంతN� ఎవ�� మనసు�N<ౖN� హతj� క�x�s ��0మర ింపజ^య	నట%K  ర�పమ	 అత>o��. Xట%7M 

అదనమ	Hా అత>o మధుర��0న మృదు;<ౖన కంఠస-రమ	, ఎనల�" నయమ	, గ	రCజనుల 

(గ	రCజనుల� -  !ద�ల�) అజ[f xాలన పట=  అక�ం¦�త �ేయత, ఇం,s§ 7ాక అ¡ఘ��0న క�dాగb 

బ	��� . అందువలN� ఈతడA ఏక సం��Hbా Q�. గ	రCక�లం ల� }ే��న ఒక మUసమ	ల� గ	రCవTHారC 

N���+ంYన అ"4 దFల� ªణ�మ	Hా అవగతమ	 (అవగతమ	- అరiమ	) }ేసుక�" 

అభFgించగaH9ను. ఒకటJ#ట% అ"4 సుగ	ణమ	ల #శbమ�z చందు2 డA అ" ిం}ెను అత>o 

గ	రCప,4 ఐన ��ర7M అత>o" Xnoంచుచు అత>o గ���Ss§ ఆల�YంచుచుండHా. 

ఒకl ల�పమ	 ల��� అ" ప�� ప�� ధమ	ల� ��ర ఆల�YంచHా, ఒక ల�పమ	 

అవగతమstFను. ;�దమ	ల�, dాస� «మ	ల� Lదలగ	 సకల దFల� ªణ�మ	Hా ఎ��ంH�నను 

చందు2 "7M 7ామdాస� «మ	 గ���S మచుS79:N� అవHాహన ల�దు. అత>o గ	రCవTHా�9:న బృహస+, అ�� 

అత>o7M బ¬��ంచల�దు మ��. ఇత>o" సకల dాసు�  మ	లయందు "�ా� తj>o" Hాంపమ"  చందు2 >o" 

గ	రCక�లమ	ల� ప2;�శ !టVK చున4ప®డA అత>o స¯ద�� మ��య	 జ[మUత ఐన £b మe లno° 

మ��య	 షj� వTల� ప2�ేFకమ	Hా ఆ�ే�ంYనను �ేవగ	రC;<ౖన బృహస+, చందు2 >o7M అ"4 

dాస� «మ	ల� బ¬��ంY, ఒకl 7ామdాOా�  "4 ఏల బ¬��ంపల�దు? అ" ఆల�YంYన ��ర7M సమU��నమ	 
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ల±ంచల�దు.
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అ#త OPందరFవ,  !ౖHా నవ వధువT ఆ  !ౖన య	క� వయసుల� కaH9>o మ��ంత 

"Hా��ంపT�] అంHాంగమ	 ��రయ	చున4 తన కళత2మ	 అచట ఉండHా,  అ,ల�క సుంద�ాంగ	డA, 

N��� జనమ	నక� మ	గ�మN�హరC>ైన �షjF>o7M 7ామdాస� «మ	 బ¬��ంచుట అనHా కర�+రమ	నక� 

అH�4" చూ ించడమ	�] సమUన�z క�� అ" బృహస+, Oాi నమ	ల� ఉన4 ప2, పTరCషj"7M 

��త�z. ఐ�ే N��� ఐన ��ర7M ఈ 7uణమ	 అవగతమవTట అOాధF��¡.

7ామdాస� «మ	 ఎరCగక  x�వTట వలన 78ంత, మసక 7ాం,ల� స��Hా Xnoంచల�కx�వడమ	  

వలన మ��78ంత చందు2 >o7M ��ను ఉతథుF" ఆశbమమ	నందు XnoంYన�� ఏ#ట³ అవగతమవల�దు 

7ా" చందు2 డA వ��ంపHా ఆల7MంYన అత>o గ	రCప,4 ఐన ��ర7M మUత2మ	 }�లU షయమ	ల� 

అవగతమstFను.

ఆ��7M ఎదురCHా అతFంత బEధ మ��య	 ఆర�´త �] ఆ�� xాదమ	ల7^gి Xnoంచుచున4 

చందు2 >o మ	గ�మN�హర ర�పమ	 7ానవ}ెSను. తన µద తన7^ న;¶-}ెSను ��ర7M, ఇంత 

అందHాడA, �ేయ	డA, అమUయక�డA ఐన తన  ి2య �షjF>o" ఇంత సµపమ	న ఉంచుక�" 

ఇ-ధమ	Hా వFరiమ	Hా దుః�ంచుట తన ఉన°త�త (ఉన°త�త-  ిYS) 7ాకx��ే మ�^# 

అ" ిం}ెను ��ర7M. 

·,�] కం ించుచున4చందు2 >o7M ఇ-ధమ	Hా �ైరF వచనమ	ల� ఉప�ే�ం}ేను అత>o 

గ	రCప,4 ఐన ��ర " � గ�ర,వ�ార, �ాపగ�సు� లMౖన %ారణమ�న J=!%9 pWా య�fత�మ��ా %zంత 

%ాలమ� �ర తపuనరfవలMను. అంతవరక& ఆయన సమస�  బAధBతల! ఆయన ధర6ప�j ఐన 

DEను VీGక�;ం\ | �J=B@ABసమ� సంప�ర�మ� �ా�ంhెద. ఇప(ట$వరక& |వ DEర,fక&నjJెల{య� 
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�వ�;ంపమ�."

అంతట చందు2 డA తన గ	రCప,47M  xా��±వందనమ	 ఒన��S సనయమ	Hా  ��ను ఈ 

గ	రCక�లమ	ల� అప+ట%వరక� అభFgింYన ;�ద, ;�దంHా, dాస� «, ఉప"ష¸ మ��య	 అస� «, శస� « 

దFల"4ట% గ���S వ��ం}ెను. ఆ గ	రCక�లంల� ఉన4Oా��రణ �షjFలక� ఈ దFలw4 

అభFgించుటక� QRనప¤మ	 (QRనప¤మ	 - కwసమ	) 12 సంవత�రమ	ల 7ాలమ	  పటVK ను.  

7ాw ఏకసం��Hbా Q� మ��య	 అ, �z�� అsN� చందు2 డA ఒకl మUసమ	  7ాలమ	ల�N� ఇ"4 

దFల� ªణ�మ	Hా N�రCS78N<న" �ెల�సుక�న4 ��ర ��ల�త అబ	�ర ప>o �ేరCక�న4  ిదప తన 

 ి2య �షjF>o" అ#తమ	Hా ప2శంgించుచు "@�� చంJ=W  అతBల( సమయమ�న | సమస�  

�J=B@ABసమ� సంపనjమr�Bను, ఒక5 �ాస� �మ� తప( అ!jటA pారంగత.�lF��ౖ�" అ" 

అ±నం��ం}ెను.

ఈ ప2శంసలక� చందు2 డA మ	ఖమ	ల� ఆనందమ	నక� బదుల�Hా ��గ	ల� ప2సు¹టమ	Hా 

7ాన�ాHా "ఏమr�Bను చంJ=W , ఏల ఆ JUగ�ల&?" అ" ��ర ప2�4ంచHా, "ఏమ! hె� (దను ఓ 

గ�ర,�ణ�, 'ఒక సxా� హ 7ాలమ	ల� w ��FDEFసమ	 సంప�ర�మవTను. అటV  ిమ°ట µ 

స¯ద�� జ[మUతల�ౖన £b మe లno° షj� వTల అ·షKమ	 �zరక� wవT �ాజసూయ యజfమ	 

ఒన��S ;ారC w 7uసం సృºిKంYన చంద2ల�కమ	" ప��xాaం}ెదవT Hాక' అ! ప��BలMౖన 

గ�ర,వ�ార, %9�తJUనమ�న (%9�తJUనమ� - !నj) నమ6పH%9�;. గ�ర,వ�ా�; ఆ�ాGసన మ�;య� 

ప��BలMౖన సహ� ద�; జXమYతల  ఆJే�ాను>ారమ�, సకల Jేవ<= ల]కమ�, ఋష.ల& మ�నుల&, 

య�, గంధరG, %9D�jర, %9ంపర,ష, D=గ, మృత.B ల]కమ�ల mక5 మ�ఖుBల! సGయమ��ా, 

స�నయమ��ా �ాజసూయ యజ�మ�నక& ఆOG!ం\�!. మOJేవడ0 D= అభBర¡నను మ!jం\ 

'wవT తల !ట%Kన �ాజసూయ యజfమ	నక� మ��య	 ఉపgిiతjల�ౖన సకల అ,థులక� సమస�  

దుషKశక�� ల నుం>o ఎటVవంట% పతj�  కలగక�ం>� ర¤Hా "a}ెదను' అ! అభయ"\f�;. మ�; 
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ఇప(�¢ �ర సంకటమ� సంభ�ం\నJU. ఇంకను ఒక �ాస� �మ� DEను అభBVించవలV ి ఉనjద! 

ఇప(�ే D=క& అవగత���నJU. ఈ సంకటమ�ను ఎట3ల అ}Uగ"ంచవలMD£ D=క& ఏ"య� 

అర¡మవట లNదు" అ" తన }�రమ	 వFక� ప��}ెను చందు2 డA.
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చందు2 >o }�ర య	క���0న మ	ఖమ	 XnoంYన ��ర7M ��ల�త జ[a కaH9ను అటV ిమ°ట  

�గ»రHా న;<-ను. " ఇ!j �ాస� �మ�ల& ఆన� %ాలమ�ల]DE అభBVిం\నFా�l� ఈ ఒక5 %ామ�ాస� �మ� 
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ఒక సpా� హమ�ల] అభBVింపలNFా ఏ". DEను |క& స�వరమ��ా బ¤ }Uంhెదను. ఈ %ామ �ాస� �మ� 

ఇతర �ాస� �మ�ల కD=j h=లY ~నj���నJU. J¥!! అక&ం¦;త J¥�<Z అభBVించవలVి ఉంట3ంJU. ఇక 

�ాజసూయ యజ�మ� �షయమ�ల] � జXమYత ఆజ� అ�క�"V§�  పరBవ>ాన��ట3ల&ండ0D£ సకల 

¨వల%9 �JUత�^. �ాజసూయ యజX� రంభ సమయమ�నక& � గ�ర,వ�ార, ఉపVి¡త.ల& 

%ా!r�డల DEను | hేత ఆ JUవB యజ�మ� సుసంపనjమ� �ా�ం\ చందWల]కమ�న%) %ాదు సకల 

(D=��) జనుల హృదయల]%ాల%9 చక�వ�;�! �ా�ంhెద." అ" ��ర అభయ#}ెSను తన �షjF>o7M. 

N��� అ" తన మనసుల�N� తల}ెను ��ర. చందు2 >o7M అభయ#చు�చుండHా ��ర మ��ల� 

అN�7ాN�క Ya ి ఆల�చనల� మ��య	 pచనల� Yగ	��ం}ెను.

తన  !"#ట% వంట%  అN�క  పTరC�ాహం7ారCల అహం7ారమ	 అణ¼H^ ధమ	Hా తన  ి2య 

�షjF>o" మaY అత" }ేత �ాజసూయ యజfమ	 సుసంపన4మ	 7ాచవల�న" 

ధృఢYతj� �ాలstFను (ధృడYత�మ	 - మనసుల� గట%KHా సంకa+ంచుక�" పటVK బటVK ట) ��ర . 

అసుర ల�కమ	 #నe అ"4 ల�మ	ల నుం>o }ేSయ	 అసంఖUFక ప2మ	ఖుల 

పTరC�ాహం7ారమ	 అణచవల�న" ఆ�� "శSsంచుక�N<ను. అ"4ట%7M #ంY తనల�" సగ 

DEగమ	 తన స,7M ఇYS అ�ాi ంH� అను పదమ	నక� "ర-చLసంH�న మe�ేవT>ే 

అభయ#వ-Hా ఇక ఈ చందు2 >o kకl �ాజసూయ యజfమ	నక� ఎటVవంట% ఆటంకమ	 కల�గదు 

అ" తన మ��ల� తలచుక�" మ	��gిx�stను ��ర.

అంతల� చందు2 డA అDEFంగ Oా4నమUచ��ంY ��ర xాదమ	ల7M Oా�ాK ంగ ప2ణ�మLన��S  

"ఓ ప�జB గ�ర,�ణ�, గ�ర,వ�ార, బ¤ }UంపజXలక "�;Hన ఆ ఒక5 �ాస� �మ� D= యందు దయ<Z 

బ¤ }Uంపమ�" అ" సనయమ	Hా x2ా ��iం}ెను.

అంతట ��ర ఆశbమమ	ల�" ఒక వృ¤మ	 7Mbం�� ఆసనమ	  !ౖ సుఖUgీను�ాలUవTHా ఆ�� 

 ి2య �షjF>ైన చందు2 డA ఆ�� xాదమ	ల వద� ప��°సనమ	 ��ల�Sను.  "ఓr చంJ=W  శ�దk�ా 
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ఆల%9ంపమ�, DEను బ¤ }Uంపబ¤ r© �ాస� �మ� mక5 D=మమ� %ామ�ాస� �మ�. ఇJU ఇతర �ాస� �మ�ల 

వలN మ�ఖ) మ�ఖ) సరసG�, అన�ా �ª{ కమ�ల& గ�ర,వ పల&క�ా �ష.Bడ0 �! వH{లMFEయ�చు 

అభBVించుట %ాదు. అందుక& ~నjమ��ా గ�ర, ఆజ�! శ�దk�ా ఆల%9ంచుచు మ�;య� ఆచ�;ంచుచు, 

hేతల వలన మ�;య� అనుభ«� వలన అభBVించవలVిన �ాస� �"JU. DEను పH%9నJU శ�దk�ా 

ఆల%9ంచుచు అట3లDE ఆచ�;ంచవలMను. ఏ���నను సంJేహమ�ల&నjhi అ� DEను 

బ¤ }Uంచునవ�lచుf కH(ంచు ��ామమ�లయందు !వృ��  �ా�ంపమ�. |వ శ�దk�ా ఆల%9ం\ 

అభBVించుమ�. |వ ఈ �ాస� �మ� ఎర,గక pq వట hేతDE � గ�ర,వ�ార, Fా�; అగ��ల 

ఆశ�మమ�నందు Fా�; @AW తృజXయY ఏ" hేయ�చుD=j�i |క& అవగతమవలNదు" అ" చందు2 >o7M 

ఉప�ే�ంYం�� ��ర.

(��ర చందు2 >o7M ఎటVల బ¬��ం}ెను? ఆ�� తల !ట%Kన మహ��lరFమ	 సఫలమs§FN�?

త-రల� ...... )
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