
శ�ాంక �జయమ� - ప�ాణ ప�ాంగన శృం�ారం

(ఎ��దవ  అంకమ�)

�ల��ౖ  సుఖ��ీను�ై నమ�ా�ర మ�ద�ల  తన గ�ర#$ణ& పల(కలను శ*ద+,ా 

ఆల./ంచుచు�12డ4 చందు� డ4. అంతల  61ర తన 7ాదమ�లను అత� మ�ందు ��ట9:  

పట;: .<నమ�=ను. గ�ర#ప>2 7ాదకమ�లను (7ాదకమ�ల( - అ@A.ాళCD) తన కరతలమ�లందు 

(కరతలమ�ల( - అ@AFెతGల() ఆ�ంపజI�ి ఆKL 7ాదమ�ల� తన �త�మ�లక( అదుM క(� 

ప�ణ1మNన@OPను. " ఈ �ాస� �మ� ప��ారమ� ఇక �వ �ను  �!�" వ#$న వ�తను,  'ాదమ�ల* 

+దల*క*� ప�, అంగమ�నక* చుంబ ప�ణ0మ+న�ా$వల1ను.  �ామ3 త4�ాణ0ం న లజ5 , న 

బంధన:, న చ వ89:ద: ఇందుల; +దట= �యమమ�. అన�ా �ను  �!�" వ#$న వ�త 

వయసు> �ా�, ఆ@A�B �CD గల బంధమ� �ా� � �వ �E0�"ంప�ాదు, �వ లజ5  పడ�ాదు ఆ 

వ�తను లజ5  'ాల* Eేయ�ాదు. Hట=�B ఇచట C0వ లIదు " అ� చందు� �./ ప�థSపTేశNన@OPను  

అత�V గ�ర#ప>2 ఐన 61ర.  
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61ర 7ాదమ�ల� ప�> అంగ�ళమ� తన అందKLXన మృదుZ=ౖన అధరమ�ల6\ చుం]ంచుట 

7�ా రం^ంFెను చందు� డ4. ఆKL 7ాT1ంగ�ళమ�లను (7ాT1ంగ�ళమ�ల( - .ా_ ZళCD) 

చుం]సు` న2పaడ4, "నఖమ�ల KLౖన సుC0రమ��ా దంత చుంబనమ� Eేయవల1ను" అ� ఆTేcంFెను 

61ర. గ�ర#ప>2 ఆజd ప�.ారమ� ఆKL పTe 7ాదనఖమ�ల��ౖ (7ాదనఖమ�ల( - .ా_ ,fళCD) తన 

దంతమ�ల6\ KL_g,ా .<@A./ ఆKLల  .<TeM,ా .ాS6ే`జమ� క_,AంFెను ఆKL �ి�య cషGjడ4. 

"తదుప�" 'ాN0ంగ�ళమ�ల మధP ప�Nేశమ�నందు QహS చుంబన+నర$వల1ను" అ� cషGj�./ 

బlmeంFెను 61ర. గ�ర#ప>2 ఆTేnాను�ారమ� ఆKL సు�2తKLXన, సుందరKLXన, 7oడZ=ౖన 

7ాT1ంగ�ళమ�ల మధj./ తన pహrను జs��ి చుం]ంFెను చందు� డ4. ఆKL 7ాT1ంగ�ళమ�లక(న2 

7ాT1ంగ�tయకమ�లను (7ాT1ంగ�tయకమ�లల( - KLటu:ల() 7oద$ పట;: క(� pహr చుంబనం 

Fేసు` ండ,ా, " బTగ��ా గUVWంచుమ� మ�"య� సN0 జXY పకమ�ంచు�Zనుమ�, 'ాN0ంగ�[యకమ�లను 

ధ�"ం# ఉన  వ�తల* �ను  �!�" స]Kిం#న �వ ఎంCD 9TగP�ా`� అ� అరaమ�, అటbవంట= 

వ�తలCD అతPంత అపరcపమ��ా de�ం# fా�" అgషiమ�లను అjk�" Cెల*సుక*� మృదువ�ా 

fా�" �ామ �!�"కలను mర$వల1ను." అ� తన అనుంగ� cషGjనక( సూwంFెను 61ర. గ�ర#ప>2 

బlmeసు` న2 ప�> పదమ� అతjంత శ*ద+,ా ఆకxంపy Fేసు.<నుచుం�ెను చందు� డ4.

చందు� � వలన 7ాద చుంబనమ� Fేzంచు.<నుచున2 అత�V గ�ర#ప>2 61ర nాrస .<TeM,ా 

బర#వz{jను. "ఇNn ఒకరక@Apన '�ా ణ0య3మమ�, �వ స�"�ా చుంqం#నEr �వ de�ంచుచున  

వ�త�B అసంక`sతమ��ాtu ఈ '�ా ణ0య3మ �BUయ Eేకvరwను. �Zందరw txరw Cె�"# మ�y 

'�ా ణ0య3మమ� EేdLదరw." అ� తన బర#Z=./�న nాrస గ�@Aంw చందు� �V./ $వ@AంFెను 61ర.
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7ాదచుంబనం అనంతరం ఏ� Fెయవల}�~ గ�ర#ప>2 బlmeంపక మ�ను�� చందు� డ4 ఆKL 

గ�ల�మ�ల( (గ�ల�మ�ల(- మడమల() చుం]ంచుట ఆరం^ంFెను. ఆKL 7ాదమ�లందు ధ@Aంwన 

సువర� ఆభరణమ�ల( (పట�:ల) ./*ంద pహr చుంబనం Fేయ�చు 61ర./ ,A_,Aంతల( ��ంFెను. తన 

cషGjడ4 ,ా�Vల  ప�ెన� గ*��ంFెను 61ర. అసల� ఏకసం61,*ా �� ��ౖ,ా వయసుల  

ఉన2నవయ�వక(డ4. ఎదుర#,ా అంT1ల భ@Aణ�, నవయవrనవ>, Fేత .ా� ����ట96\ సం�lగ 

సుఖమ� ఇక ఎన2ట9.� �లవద� ఎ@Aం,A హ61�@ాల}ౖన నవ వధువy,  తన �ి�య cషGjడ� ��ౖ,ా �* 

మ� $షG� వy �క� బ�వమ@ATe అ� అత�V� అ�తమ�,ా ఇష:ప�ే గ�ర#ప>2, 

.ామnాసు` � మ�ను బlmeంచుటక( ప�నుక(� తన అం,ాంగమ�గ� అందు.<� చుం]ంచమ� అంTeసూ`  

ఎదుర#,ా ఉండ,ా ఇక .ామnాస̀�మ�ల  చందు� డ4 తrరల  ��ా� తGడగ�ట �cPతమ�.

ఏకసం61,*ా �� ఐన �ి�య cషGjడ4, 7ాఠమ� ప�@A`,ా $శT�క@Aంచనవసరమ� ల�క� 

ఆకxంపy Fేసుక(� ప�గ> �ాmeసు` ంట� ఆ గ�ర#వy./ క_,I ఆనందం వర��1�తం. గ�ర#ప>2 ఐన 

61ర./ ఆనందమ� ఒకపక�న కల(గచుండ,ా మ@�క Z=ౖపy ఆKL శ@�రమ�ల  ఆKL.Oర#కల��  

ఎ�=2�~2 రహసj .ామ �1డ4ల� చందు� డ4 స�ృcసు` ంట� క_,I సుఖం క_�ి ఆKLను ఉ./�@A]./�@A 

Fేయ�1రం^ంFెను.

61ర గ�ల�మ�లను చందు� డ4 ప�@A`,ా తన pహr6\ స�ృcంw, అధరమ�ల6\ చుం]ంw, 

ల�ల�జలమ�6\ త�V�ిన �ిదప "ఇక Kిండకమ�లను (Kిండకమ�ల* - Kిక|ల*) చుంqచునులI" 

అను.<నుచు ఆ అనుభ�>� ఊ��ంచుచు �త�మ�లను మ��Vంతల( మ�సుక(న2 61ర./ చందు� �V 

$ంత Fేష:ల( �./�_ ఆశPరjమ�ను క_,AంFెను. గ�ల�మ�లను చుం]ంwన �ిదప �ిండకమ�లను 

.ాక ఆKL మృదుZ=ౖన హస̀ అంగ�ళమ�లను చుం]ంచుట ఆరం^ంFెను ఆKL �ి�య cషGjడ4. ఆKL 

సన2ట9, 7oడZాట9 హస̀ అంగ�ళమ�ల wవర#న2 మ�~హరKLXన అ> సుందరKLXన నఖమ�ల./ 

సు�2తమ�,ా దంత చుంబనNన@AP అట;�ిమ ట ఆKL హస̀అంగ�ళమ�లను ఒ.<�క�ట9,ా 
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చందు� డ4 తన �~ట¡g ./ �సుక(� T1�� త�$ �@ా చప�@AంFెను చందు� డ4. ఈ ప�./*య �./�_  

సుఖNసుంగ�ట6\ cషGj� హ£ా¤ చరj సబబ¥ అ� 6\Fెను 61ర./. KL_g,ా ఒ.<�క� 

అంగ�ళమ�ను ఆ $ధమ�,ా చుం]ంwన �ిదప తన గ�ర#ప>2 మ�ంజI>�, మణ&కట;: � 

చుం]ంచFెను చందు� డ4 .

ఈ మ�~హర#డ4 మణ&కట;: � చుం]సు`  ఉంట�� ఇంత సుఖమ� క_,A6ే మ@A ఇక ¦ర కట;:  

ప�Tేశమ�� ఇతడ4 చుం]ంwనపaడ4 క_,I సుఖమ� ఇం.Oల� ఉండగలTో అ� ఊహ.I ఆKL ¦ర 

.<TeM,ా త�V�ింTe ఆKL ¦ర కట�:  ప�Tేశమ� ./ Teగ�వనున2 ఆKL Teగ�డ4 బ�$ నుం�V ఊర#చున2 

జలమ�6\. చందు� �V చుంబనమ�6\ 61ర./ తన జఘనమ�ల మధjల  ఒక $ంత ఖసమ� (ఖసమ� -

దురద) క_,Oను. T1�� nాంతపర#చుటక( ఆKL తన ¦ర ©దనుం�ే తన హస̀మ�6\ ��@Oను,  

ఐ6ే అప�ట9.I ఆ ప�Tేశమ� బ�,ా త�V�ి ఉండటమ�6\ ఆKL ¦ర కªడ .<TeM,ా త�V��ను.
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మణ&కట;:  నుం�V భ�జ«మధjమ� (భ�జ«మధjమ� - SFెzj) వరక( చందు� డ4 

చుం]సు` ంట� 61ర./ తన కట9 ./*ంద కల(గ�చున2 ఖసమ� మ@Aంత �¬wPనTe. ఇక ¦ర ��ౖనుం�V 

ర#TeM6ే అTe nాం>ంచద� అవగతKLX KL_g,ా తన ¦ర ./*ంTe నుం�V తన హస̀మ�ను 7�wP తన 

అంగ�ళమ�ల6\ తన భగమ�ను మ@Aయ� గ�లమ�ను సు61రమ�,ా ��@A ఆ ఖసమ�� 

�ాంతపర#చుటక( $ఫల యత2Nన@OPను 61ర.
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గ�ర#ప>2 హస̀ చుంబనమ�ల  వjసు` �ైన చందు� �V./ T1� పరjవ�ానం,ా తన గ�ర#ప>2 

ప@A�ి¯> ఏమగ�చున2Tో ల�సjమంతయ� పట9:ంచు.<నక సrర� లత వంట9 KLత̀� సుక(మ�రKLXన 

ఆKL హస̀మ�ను మృదువy,ా 7oద$ పట;: క(� KL_g,ా చూ]ంచుచుం�ెను.

తన గ�ర#ప>2 Zామ హస̀మ�ను (Zామ హస̀మ� - ఎడమ Fేz) ఆKL భ�జమ� వరక( 

చుం]ంw అట; �ిమ ట ఆKL ద°Vణ హస̀మ�ను (ద°Vణ హస̀మ� - క(�V Fేz) 7oద$ పట;: క(� 

చుం]ంచబlz{ను చందు� డ4. ఆKL ద°Vణ హస̀ అంగ�ళమ�ల./ ఏTో మధురKLXన రసమ�న2ట;:  

అ��ింFెనత�V./. 61ర అంగ�ళమ�ల� చప�@Aసూ`  'ఈ మధుర@Apన సుగం~nత రసమ� ఎక|jkNn, 

గ�రwప,  అంగ�ళమ�లనుంjk ఊ�"నN0 లIక ఇంతల; గ�రwప,  ఏNైt0 మధుర@Apన 'ా�యం 

de�ంEెt0 ? ? ? ? ' అ� ప�శ2 ఉద±$ంFెను చందు� �V మTeల .

మంw $T1j@A¯ వల� మ�ందు తనక( తన గ�ర#ప>2 �@IMcంwన .ారjమ�ను సంప�ర�మ� 

,ా$ంw అట;�ిమ ట తన సంTేహమ� �వృ>̀ Fేసు.<నవల}న� అనుక(� పyష�లతల వంట9 

గ�ర#ప>2 �క� మధురKLXన, మృదుZ=ౖన, సుగంmeత హస̀మ�ల� చుం]ంచుట .<న�ా,AంFెను 

చందు� డ4. భ�జమ� వరక( హస̀మ�లను చుం]ంwన �ిదప తన గ�ర#ప>2 కంఠమ�ను 

చుం]ంచుట ఆరం^ంFెను చందు� డ4. ఈ ప�.ారమ�,ా తను ఊ��ంwన $ధమ�,ా తన ఎ6ె²`న 

వ³మ�ల� చుం]ంచక తనకంఠమ�ను తన cషGjడ4 ఎందులక( చుం]ంచుచు�12�ో  

అవగతమవల�దు 61ర./. ఈ $షయమ� ఆKL అడ4గ�T1మనుక(� ల పల� చందు� డ4 Fేయ�చున2 

w_�ి చుంబనమ�6\ ఆKL nాrస మ@Aంత బర#Z=./� �~ర# 6ె@Aw ఆ సుఖ��2 ఆ�ాrTeంFెను 61ర.

ఒక హస̀మ�6\ తన �ి�యcషGj�V cరసు´� �మ�ర#చు అత�V వ6ె²`న బరµరమ�6\ 
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(బరµరమ� - ,A@Aజ«ల క(ర#ల() ఆడ4డ4.<నుచు మ@�క హస̀మ�ను తన ¦ర ల  జs��ి అక�డ 

త�V�ిన తన భగమ� ల � ¦_క� అందున2 గ�లమ�� ర#దుM చూ తన యతrం Fెందుచుం�ెను 

61ర.

తన గ�ర#వy,ార# కట9:న మంగళసూత�మ� ./*ంద pహr చుంబనం ఒనర#Pచు తన 

గ�ర#ప>2 Tేహమ�ల  Z�V�� మ@Aయ� Zా@A ¦ర ./*ంద ఉన2 భగమ� �క� ¦_కల  త�V�  

�¬wPంచ�ా,Oను చందు� డ4. కంఠమయ�jక 61ర Z=ను��గమ���ౖ ,ాఢ 

చుంబనNనర#Pట�రం^ంFెను చందు� దు. కంఠమ� చుం]ంwన �ిదప తన అధరమ�లను తన 

cషGjడ4 చుం]ంFెదడ4 అనుక(న2 61ర మ@�కమ�ర# ఆశPరjచ./తG@ాలz{jను. తన �ి�య 

cషGj�V� ఆ�ి ఈ $షయమ� గ�@AP అడగవల}నను.<�=ను 61ర, .ా· ఈ ల పల� తన స@ాrంగ 

సుందర#�ైన cషGjడ4 Fేసు` న2 w_�ి చుంబ�1�./ పyలక@Aంw7�ా,Oను 61ర. ఆKL 

Z=ను��గమ�ల  .<ంత ��గమ� చుం]ంw ల�ల�జలమ�6\ త�V Fే��ను చందు� డ4. ఆ తరZాత ఎక�డ 

చుం]�ా` �1 అ� �./�_ ఉత�ంఠ6\ ఎదుర# చూసు` న2 61ర./ చందు� డ4 చుంబనమ� ఆ��స@A./ 

ఆశPరjమ� క_,Oను.

ఈ .ామnాస̀�మ� బlmeసు` న2/ప£Aసు` న2 గ�ర#cషGj_దMర# Zా@A మTeల  KLదుల(చున2 

ప�శ2లను ఒ.I�ా@A సంmeంw@A. �ి�య cషGj�V ప�శ2 ఆల./ంwన 61ర./ నవyr ఆగల�దు. బ�హ F1@A 

��ౖ,ా °¹ర�ాగరమ� నుం�V ఉద±$ంwనZా�1z{. �,A_న బ�ల(ర వల� క(ట;ంబమ�ల  ��రగల�దు 

.ావyన గృహమ�ల � ��దMల� TొంగF1ట;,ా �°Vంw ఇట;వంట9 $షయమ�ల( అవగతమz»j 

అవ.ాశమ� కª�1 ల�T1z{. "tuనjk�"న ప�శ �B సమ3~0న�మ�� చంN0� , � ప�శ �B సమ3~0నమ� 

అందుల;tu N0�" ఉంNn" అ� �సjమ� మధjల  w_�ి,ా ప_.Oను 61ర.

"గ�రwప,  �క| ఆE0�దనమ� తKిsంచ వచు$tx లINో  Cె`యక వస� �మ� లI� ] 
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అt0E0�Nnత శ�yరమ�ను చుంqం#,�" అ� చందు� డ4 అమ�యకమ�,ా సమ�m1నమ� ప_.Iస@A./ 

మరల� చందు� �V అమ�యకతrమ�నక( నZాrగల�దు 61ర./. ఎం6\ ��పy పగలబ�V నZాrక "�వ t0 

కంఠమ� చుంqంచుచున పsడ� ] గ�రwవ�ారw కట=iన మంగళ సూత�మ� జ�"Kి N0� �BUంద 

చుంqం#,� కN0 చంN0� . N0�� కంఠ వస� �మ� అ� కvj0 అంటTరw. అNn తKిsం# N0� �BUంద 

చుంqం#,� కN0 అటbలtu ��"`న వస� �మ�ల* కvj0 � txట=CD తKిsం# �వ య�ేచ��ా 

చుంqంచవచు$ను. అటbల చుంqంచుటTరం�ం# ఆ మధుర@Apన రసమ� ఎచట=నుంjk 

ఉద��ంచుచున Nో  కను��నగలfా? �వNn కను���న Kిదప �వ �rU లగ`�"నంత మధుర రసమ� 

ల�ంచును ��ాP " అ� w_�ి,ా సమ�m1న�FెPను 61ర.
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గ�ర#ప>2 సమ�m1నమ�6\ సంత�ి_gన చందు� డ4 ఆKL Z=ను��గమ�న చుం]ంచుట 

.<న�ా,AంFెను. అచట అడ¼మ�,ా ఉన2 ఆKL F½లకమ� (F½లకమ� - ర$క) ను త�ి�ంచుటక( 

T1�క(న2 జ«ర#మ��V� తన దంతమ�ల6\ ల�ఘవం,ా ల�,A త�ి�ంFెను. 61ర F½లకమ�ను 

సు61రమ�,ా ల�,A పక�న ��టu:ను ఆKL �ి�య cషGjడ4. ఆ F½లకమ� 6¾లగ,ా అ�1F1¿TeతKLXన 

ఆKL Z=ను ��గమ�ను అంగ�ళమ� $డవక(ం�1 చుం]ంw తన ల�ల�జలమ�6\ KL@A�ింFెను 

చందు� డ4. అట;�ిమ ట గ�ర#ప>2 ¦ర ప�టను తన దంతమ�ల6\ ల�ఘవమ�,ా త�ి�ంw ఆKL 

జఘనమ�ల��ౖ ఉంFెను చందు� డ4. తT1r@ా అ�1F1¿TeతKLXన ఆKL భ�జమ�లను ప�> అంగ�ళమ� 

చుం]ంFెను. cషGj�V అధర మ@Aయ� pహr చుంబనమ� 61ర� మ@Aంత పyలక@AంపజI��ను. 

గ�ర#ప>2 Z=నుక �లబ�V ఆKL� చుం]ంచగ_నంత చుం]ంw అట; �ిమ ట ఆKL మ�ందు./ 

వwP �లబ�Vన చందు� �V./ క_,Aన సంభ�మ�శPరjమ�లక( అవధుల( ల�క7z{ను.
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అందులక( .ారణమ� నవ·తమ� (నవ·తమ� - Z=న2) మ@Aయ� °¹ర�ారమ� 

(°¹ర�ారమ� - ©గడ) 6\ మలwన @Oండ4 అర̄వృ61` .ారమ�ల( Zాట9��ౖన మకరందమ�6\ 

(మకరందమ� - 6ే�=) అందKLXన ]ందువyల( అమ@APనట;:  �61� నందమ� క_,Aంwన$ అత�V 

గ�ర#ప>2 À1> ©ద ఆKL ఉన2తKLXన అ>సుందరKLXన, బహÁ మృదుZ=ౖన, స̀నమ�ల(. 
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నవ·తమ�, °¹ర�ారమ� మ@Aయ� మకరందమ� ఒ.<�క�ట� ఎం61,ా�~ మధురమ�,ా ఉండ4ను, 

మ@A ఆల�ంట9Te అ·2 కలబl�ినF½ ఇం.Oంత మధురమ�,ా ఉండ4�~ కT1 అను.<నుచు సుస̀� 

(సుస̀� - అందKLXన వ³మ�ల( కలTe), ఉతÂÃ� (ఉతÂÃ� - ఎ6ె²`న, �ట�@OÄ�1 చక�� స̀నమ�ల( 

కలTe) ఐన తన గ�ర#ప>2 �క� అ�1F1¿Teత సుందర స̀నమ�లను ఒ.<�క�ట9,ా మ�@AP మ�@AP 

చుం]ంచ�1రం^ంFెను చందు� డ4. ఒక స̀నమ�ను చుం]ంచుచు మ@�క స̀నమ�ను తన 

హ�ా` ంగ�ళమ�ల6\ మృదువy,ా స�ృcంFెను ఆKL అనుంగ� cషGjడ4. చందు� డ4 ఊ��ంwన 

T1�కన2య� మ@Aంత మధురమ�,ా ర#wంFెను అత� గ�ర#ప>2 �క� సుందరKLXన 

స̀నమ�ల(. అత�V చుంబ�1�./ ఉ6ే`జప�V ఆKL స̀నమ�ల( మ@Aంత �,A�V �ట�ర#,ా �లబ�ెను. 

అత� చుంబ�1�./ స�ంTeసూ`  ఆ మకరంద ]ందువyల వంట9 ఆKL చూచుకమ�ల( (చూచుకమ� -

మ�wక) మ@Aంత ఉన2తమ�,ా �,A�Vన$. Zాట9� మ�@AP మ�@AP చుం]ంచుచు చందు� డ4 తన 

pహr6\ Zాట9 చుటÅ:  ప@Aక*మ Fేయ�చు వృత̀మ�ల( చుటu:ను.

�ి�య cషGjడ4 ఒనర#Pచున2 తన వ³చుంబనమ�6\ 61ర Tేహమ� మ@Aయ� మనసు 

తనjమయతrమ�6\ 6ే_7వ�1రం^ంFెను. తన cషGj�V ©ద మ@Aంత మక(�వ ��@A,A ఇక అతడ4 

61నంతట 61ను,ా అత�V ప�శ2./ సమ�m1నమ� కను,�ట.OÄ ప��°Vంచక అత� హస̀మ�� తన 

హస̀మ�6\ 7oద$ పట;: క(� తన ¦ర ./*ంద./ జs��ి తన జఘనమ�ల మధjనున2 తన భగమ� 

�క� �./�_ త�V�ిన ¦_క��ౖ ర#TెMను. తన భగమ� �క� ¦_క��ౖ ఆKL సుందర cషGj� హస̀ 

స�రÆ 61ర� మ@Aంత .ాSTే�క(@ా_� ,ా$ంFెను. సrహస̀మ�6\�  మరMన Fేసు.ÇవడKÈ 61ర./ 

అప�ట9వరక( అలZాట;, మ@A Nదట9 ప@ాjయమ� ఒక పyర#షG�, అందుల ను నవయ�వక(డ4 

మ@Aయ� తన �ి�య cషGj�ైన చందు� � హస̀మ� తన భగమ� �క� ¦_క మ@Aయ� అందున2 

గలమ���ౖ సు61రమ�,ా స�ృcంచ,ా ఆKL తనుZ=లgయ� అ�రrచ·యKLXన సుఖ�నుభ�>6\ 

పyలక@Aంw7z{ను.

61ర $Zా��త నవవధువy ఐనను, ఆKL F1దస̀పy ����ట9 ఐన బృహస�> ఎన2డూ 
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ఆKL భగమ�ను ��@A ఆKL గ�లమ�ను స�ృcంచల�T1z{. శృం,ారమ� ��ౖతమ� Nక(�బ�V,ా 

ఒన@OP�VZాడ4. 'ప�ాంగt0 ర,సుఖం ఎ�"�"న, రw# మ�"�"న fాjk�B సSకళత�మ� CD ర,  సుఖమ� 

అంత�ా రw#ంచNే�' అను.<�=ను తన మTeల  61ర. తన భగ¦_క ��ౖన మ@Aయ� ల న .ా��పy 

మరMన Fేzంwన �ిదప తన cషGj�V హ�ా` ంగ�ళమ�లను అత� �1�ిక వదM./ Fే@OPను 61ర. 

wర.ాలమ�,ా తన మనసు� ఊ@Aంచుచున2 ఆ మధుర రసమ� �క� సుగంధమ� చందు� �V� 

KLXమర�ింపజI��ను. తన గ�ర#ప>2 కృప మ@Aయ� సహ.ారమ�6\ ఆ మధుర రసమ� �క� 

మ�లమ� ఎ@A,Oను చందు� డ4. ఇక ఉ��°Vంచల�క తన గ�ర#ప>2 సన2�, �1Ê.OÄన కట9� తన ఇర# 

హస̀మ�ల6\ ఒ�V�ి పట;: .<�=ను చందు� డ4. ఆKL కట9 అత�V ఇర#హస̀మ�లల  ప�@A`,ా 

ఇ��V7z{ను అTe ఎట;ల�12,  మ@A గ�ర#ప>2 కట9 wన2Te cషGj� హస̀మ�ల( ��దMZాz». తన 

కట9 Nత̀మ� తన cషGj� బలKLXన $nాలKLXన హస̀మ�లల  ఇ��V7వyట 61ర./ అ�తమ�,ా 

ఆశPరjమ� మ@Aయ� .ాSTే�కమ�ను క_,AంFెను. తన గ�ర#ప>2� మందగ>న �ి¯రమ�,ా ��ౖ./ 

ల�పyచు బలgపర#పy,ా ఉన2 ఆKL ఉదరమ�ను చుం]ంచుచు �1^ల �./ pహr� జs��ి >���ను. 

అంతట 61ర �1^వదM ఉన2 .ామ�1డ4ల�2య� స�ృcంచబ�V అ�తKLXన సుఖమ� ఆKLను 

వరద వల} మ�ంFె6ె`ను. తన దంతమ�ల6\ ఆKL �1^ ./*ంద ఉన2 ఆKL ¦ర క(wPళD� 

ల�ఘవమ�,ా త�ి�ంFెను చందు� డ4. ఒక��ా@A,ా 61ర ¦ర క(ప�,ా ./*ంద ప�ెను. cషGj�./ తన 

గ�ర#ప>2 �క� �జరËప దరÆనమ� ల^ంచ,ా అతడ4 అ�61నందభ@AతGడz{jను.

¦ర 6¾లగడం వలన బ��రÌతKLXన .Iసర సKÈ xత దుగ+Í�నమ� (.Iసర సKÈ xత 

దుగ+Í�నమ� - క(ంక(మ పyవyr క_�ిన 7ాల నుర#గ�) వ�=2ల  ఉన2 గ�ర#ప>2 �ం�ైన, 

సు�2తKLXన, KLరయ�చున2, సు>KLత̀� జఘనమ�లను చుం]ంచవల}�1 ల�క wర.ాలమ� 

నుం�V తన� ఊ@Aంచుచున2 ఆ మధుర రసమ� �క� మ�లమ�ను pహr6\ స�ృcంw ఆ ర#w� 

త�$�@ా ఆ�ాrTeంచవల}�1 అన2 సంTeగ+మ�ల  ప�ెను చందు� డ4. మ@A గ�ర#ప>2 ఏ� 

.Çర#.<నుచు�12@ా అ� గమ�ంFెను చందు� డ4. ఆKL తన జఘనమ�లను ఎడమ� Fేయల�దు 

.ావyన ఆKL జఘనమ�ల మధjనున2 ¦_క నుం�V ఉద±$ంచుచున2 మధుర రసమ�ను ,f* ల(ట 

�ాధjపడదు, అన,ా గ�ర#ప>2 తన� చుం]ంచమ� సూwంచుచు�12ర� గ*��ంw ఆKL 
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జఘనమ�ల� చుం]ంచుట ఆరం^ంFెను చందు� డ4. KLత̀�, మృదుZ=ౖన స̀ంభమ�ల వల} 

,fచ@AంFెను చందు� � అధరమ�లక( మ@Aయ� pహr./ అత� గ�ర#ప>2 జఘనమ�ల(. అంగ�ళమ� 

$డ4వక ఆKL జగమ�లను సంప�ర�మ�,ా చుం]ంw తన ల�ల�జలమ�6\ త�V��ను ఆKL �ి�య 

cషGjడ4. �ి�య cషGj�ొనర#Pచున2 జఘనచుంబనమ�6\ 61ర తనువyల  సుఖమ� �క� వరద 

మ@Aంత ఉధృతమz{jను.

అంతట చందు� � గ�ర#ప>2 ప�జలందుక(� కర#ణ&ంwన Tే$ వల� తన జఘనమ�ల� Zర# 

Fే�ి Zాట9� అత� భ�జమ�ల��ౖ S�ి అత� cరసు´� 7oద$ పట;: క(� తన భగమ���ౖ 

అదుమ�.<నుచు ఆ�ీను@ాలz{jను. మధుర రసమ� ]ందువy ]ందువy,ా శ*$ంచుచున2 ఆKL 
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భగమ� �క� ¦_క .<TeM,ా 6ెర#చుక(� స@A./ మ6ె` ./�ంFే మధురKLXన సుగంధం చందు� �V 

�1�ికను 61./ అత�� సS ��తG�V� ,ా$ంw మ@Aంత ���@I�ింFెను. చందు� డ4 తన గ�ర#ప>2 

కట9� ఒ�V�ి పట;: క(� ఆKL జఘనమ�ల మధj./ తన cరసు´� Fే@OPను. అత�V కర�మ�ల( ఆKL 

జఘనమ�లక( 61క,ా ఆKL./ ఒక $ంత ,A_,Aంత క_,A ఒక��ా@A,ా తన జఘనమ�ల నడ4మ తన 

�ి�య� cరసు´� బంmeంFెను. తన భ�జమ�ల ��ౖ ఆ�ీను@ాల}ౖన తన గ�ర# ప>2 జఘమ�ల( తన 

కర�మ�లను మ��ిZయ,ా ఆKL భగమ� �క� మధుర సుగంధమ� తన �1cకను 

పరమ�నంTeంపజIయ,ా �త�మ�లను మ��ి ఆ తన యతr �ి¯>� అ�తమ�,ా ఆ�ాrTeంFెను 

చందు� డ4. మ@A అత�V pహr ఆ మధుర రసమ��క� ర#w� ఆ�ాrTeంచక ఉండ4�1? తన 

గ�ర#ప>2 ప��ాTeంచుచున2 మధుర రసమ�ను ఆ�ాrTeంచుట.OÄ అTe ఉరకల}6ె`ను.

ఆ స@ాrంగ సుందర#డ4, �1@� జన మ�~హర#డ4 ఐన చందు� డ4 తన అధరమ�ల6\ తన గ�ర#ప>2 

భగమ� �క� �ల(వy అధరమ�ల� ,ాఢమ�,ా చుం]ంFెను. Nదట9�ా@A ఆ భగచుంబన 

అనుభవం కల,Aన 61ర తమకమ� మ@Aయ� సుఖమ�6\ KLXకమ� 61ర�ా¯ z./ Fేర#.<�=ను. 

61ర�ా¯ z అ� పదమ�./ ఈ Tేవగ�ర#ప>2 ఐన 61ర అనుభవం ఒక అర̄ం ఏS.

తన గ�ర#ప>2 సుందరKLXన, $nాలKLXన సు> KLత̀� �ిర#దుల� 7oద$ పట;: క(� ఆKL� 

ఎతG` క(� ఉన2 చందు� �V./, ఆKL తనుZ=ల�g  జలద@Aంచుచున2ద� అనుభవమz{jను. అంతట 61ర 

తన �ి�య cషGj� cరసు´� 7oద$ పట;: క(� "� చంN0�  " అ� ]గÌర,ా మణ&>ంFెను 

(మణ&>ంచుట- .ామ సుఖమ� �క� ��వ7�ా �ి`  ఐనపaడ4 మ�ల(Ì ట). ఆ శబMమ�నక( భయప�V, 

తనవలన ఏKLX�1 త�ి�దమ� జ@A,O�S అ� సం.ÇwంFెను చందు� డ4. తన గ�ర#ప>2 

7ాదమ�లక( �ా�ా: ంగ ప�ణ1మNన@AP ³మ�పణ .<రవల��S అను.<�=ను అతడ4. అంతల  తన 

గ�ర#ప>2 జఘనమ�ల నడ4మ ఉన2 తన మ�ఖమ� ��ౖన మధుర రసమ� wర# జల(g వల� 

వ@AÏంFెను. గ�ర#ప>2 తనుZ=లgయ� జలద@Aంచుచు� ఉం�ెను. అప�ట9వరక( ఊ@Aంw ఒ.<�క� 

]ందువy,ా మ�త�KÈ వచుPచున2 మధుర రసమ� ఒక��ా@A,ా తన మ�ఖమ���ౖ వ@AÏంFేస@A./ 
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చందు� �V ఉ61´హమ�నక( అవధుల( ల�క7z{ను. 61ర �ి�య cషGj�V./ 61ను అ�తమ�,ా 

ఇష:పడ4 మధుర రసమ� ఉద±$ంచు ప�Tేశమ� మ@Aయ� T1�� పyష�లమ�,ా 7oందు $m1నమ� 

బ�గ�,ా అవగతమz{jను.

ఉ7ాయKL@A,Aన చందు� డ4 ఇక ఉ��°Vంచల�దు. తన మ�ఖమ���ౖ  తన గ�ర#ప>2 భగమ� 

వ@AÏంwన మధుర రసKLలgయ� ఒక� ]ందువy ��ౖతమ� వృÐ1 Fేయక ఆ�ాrTeంFెను ఆ గడస@A 

cషGjడ4. గ�ర#ప>2 భగమ� ప��ాTeంwన మధుర రసమ� అమృతమ�ను �ంw మధురమ�,ా 

ర#wంFెను చందు� �./. అ�2ంట9.� �ంw ఈ మధుర రసమ� .Çర#క(న2ంత, .Çర#క(న2ంత� 

7oందవచుPను.

ఆ �ాగరమథన అనంతరమ� ఒక� ]ందువy అమృతమ�� చందు� �./ ఒసం,Oను S��� 

అవ61రమ�ల  వwPన �* మ� $షG� వy. �ాjల(�V./ (�ాjల(డ4 - బ�వమ@ATe) మ@A.ాస̀ ఎక(�వ 

అమృతమ� ఒసం,Oదర� చందు� డ4 ఆc��` , Tేవతల పం./`ల  అంద@Aల  ఒక�Vల�,I ఎంF1ర# బ�వ,ార# 

అత�V�. అTe స@A7దన2ట;:  అసుర $�1శక(డ� అంద@AFే 7o,A�Vంచుక(� �*హ@A wవరక( 

@ాహÁవను అసుర#�V./ అమృతNసం,Oను $చ³ణ .Çల �z. అపa�ే జ� ంwన చందు� �./ 

ఉన2ంత స�ృహ కª�1 ల�క7z{ను ఆదjంతమ� ల�� అత� బ�వ,ా@A./. ఆ @ాహÁవy ఇపaడ4 

@Oట9:ం��ౖ @ాహÁవy .IతGవy అను ఇదMర# బద+ శతG� వyల(,ా ప@Aణ&> FెంTెను. �ం,I�ా`  అంటÅ 

Z=ంటప�ెదర#. ZాళD పగ $షG� వy./ అత�V ఉ�./ మ@Aయ� కపటమ� గ�@Aంw తన6\7ాట;,ా 

సూwంwన సూర#j�V ©ద కª�1 ఉంTe .ా· సూర#j�Vక(న2 Z�V./ .<TeM  ³ణమ�లల  �~ర# .ా_ 

వTeల��ా` ర#, మ@A చందు� డ4 సూర#j�Vక�12 ఎక(�వ �ార#g  Tొ@A./7వyను మ@Aయ� ఎ�~2 గంటల( 

నరక కªపమ� వంట9 ఆ అసుర#� Ñర�.Çశమ�ల  గడవల�ి వసు` ంట;ంTe. చందు� �V./ పyట;: క6\� 

క�ా: ల( ఆరంభం అz{jను. .ా· గ�ర#క(లమ�ల  అత� గ�ర#ప>2 అత�V./ Ñ$తమ�ల  6¾_�ా@A 

సుఖ�ల� చ$చూ�ించుచున2Te.
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ఎ�~2 ప@ాjయమ�ల( తన గ�ర#ప>2 భగ T1rరమ�� అందుల � గ�లను తన pహr6\ 

స�ృcంw, ఓలల��Vంw ఆKL ప��ాTeంwన మధుర రసమ�ను ఒక� ]ందువy ��ౖతమ� వృÐ1 

7·యక ప$త� �ర̄మ�ను ,f* _నట;:  ఆ�ాrTeంF1డ4 చందు� డ4. ఎం6ైనను 61ర గ�ర#ప>2 మ@Aయ� 

.ామnాస̀�మ� సrయమ�,ా బlmeంచుచున2 గ�ర#వy .ావyన ఒక Tే$ వల� ప�జ·య�@ాల( మ@A 

ఆKL ఒసం,Aన మధుర రసమ� ప$త� �ర̄KÈ కT1 అ��ింFెను చందు� �./.  61ర తనుZ=లg  

61పమ�6\ అ�తమ�,ా Z�ె.O�ను. "ఈ C0పమ� C0ళలIక*t0 ను ��ాP " అ� గ�ర#ప>2 

చందు� �V6\ పల(క,ా�, ఆKL �ం�ైన గ�ండ�� KLత̀� �ిర#దుల� 7oద$ పట;: క(�, ఆKL 

సు>KLత̀�, నున2ట9 .ÇమలKLXన జఘనమ�ల( తన భ�జమ�ల ©ద ఉండ,ా ఆKL Ó� 

T1r@ామ�� కపaచున2 మృదుZ=ౖన సు>KLత̀� పyష�మ�ల వంట9 అధరమ�ల� అత� 

అధరమ�ల6\ బంmeంw Zాట9 మధjల నుం�V pహrను ఆKL Ó� T1rరమ�ల �./ జs��ి 

అందునున2 గలమ� చుటÅ:  KL_g,ా వృత̀మ�ల( చుట;: చు .<TeM,ా ./*ంTe./ జ@A,Aన అత� pహr ఆKL 

భగమ�న ప�Zcంwన �ిదప అందుల  ��ౖన ఉన2 .<TeM,ా గర#.OÄన ప�Tేశమ�� స�ృcసూ`  ' txట= KLౖ 

9Tగమ� యందు ఉన  �ధమ��ాtu ఇక|డ కvj0 కలN,ే ఇNే� �డూ� ర� ' అను.<నుచు KL_g,ా 

ఆశ*మమ�నందున2 సrచ¿KLXన, $nాలKLXన, ��rతపద మ�ల6\ �ం�Vయ�న2 తట�కమ�� Fే@A 

అందుల ./ Te,Oను.
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తట�కమ�ల � చలg� జలమ�6\ 61ర./ .<TeM,ా ��ద �ర,ా ఆKL 61పమ� చలgబడబlz{ను. 

ఐ6ే ఆKL cషGj�V pహr ఆKL Ó� ల � అ>సు�2త ప�Tేnా�2 స�ృcంFేస@A./ 61ళక7z{ను 

61ర ఆ సుఖ�నుభ�>�. ఆKL తనుZ=ల�g  మ@Aంత జలద@AంFెను, wగ�ర#ట�క(వల} కం�ింFెను, తన 

�ి�య cషGj�V మ�ఖమ� ��ౖ మ@Aంత మధుర రసమ�ను చల}g ను.

'ఈ నవ య�వక*డ� తన QహSCDtu ఇంతల3 సుఖKLటbi చుt0 డ�, మ�" ��"jkన @�ఢ�మ�CD  

ఇం��ంత సుఖ�వSగలjో ' కN0' అ� తలFెను 61ర తన cషGj�V ప� తనమ�./ ల ల పల� 

మ�@A�ి7z. తట�కమ�ల  ఉన2 61ర తన �ి�య cషGj�ైన చందు� �V భ�జ«ల ©దనుం�V తన 

జఘనమ�లను ��ి తట�కమ�ల  జల.ాల�డ4చు మ��,A అత� పంచ� తన దంతమ�ల6\  

6¾ల,AంFెను. తన cషGj� cశ2మ�� �°Vంwన 61ర ప�మÐeతG@ాలz{jను (ప�మ�Ðeత - �Z=rర). '

t0క* ల1క|లIన�  ప�ాPయమ�ల* 9Tవ'�ా Kి�� క`�"ం# సుఖమ�ల; ఓలల3jkం#నను, ఇతjk 

�శ మ�నక* లIశPమంCైనను చలనమ� లINేలtx. ఈతడ� పటbi కCD నపంసక*j0? 

లIక ఇతడ� dLౖతమ� తన గ�రwవను అనుక�"ం# CDడ�Nొంగల వలI ఉతథుP� ఆశUమమ�ల; మమత 

భగమ�ల; తన @�ఢ�మ�ను జ��Kి #వరక* �ాపగUసు� jై నపంసక*డ��Pt0? 

ఆ �షయమ� t0క* �వ�"ం#న వృC0� ంతమ�ల; N0# KLట�it0? 

'�ా ణ0య3మ�CD  ా~nం#న బ�హ�చరP �గUహమ3? 

లIక మ�నుKLన డూ dీ� � ాంగతPమ� లIక ఇటbల��Pt0? ' అ� అ�.ా�క ప�శ2ల( ఉద±$ంFెను 61ర 

మTeల .
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(ఆ ప�శ2ల./ సమ�m1నమ� 61ర./ ల^ంFే�1? 61ర .Ç@Aక చందు� �V $T1j��య�సమ� 

సంప�ర�మz»j�1?

తrరల  ...... )
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