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Chapter 1 

సాంబశివ పురం అనే ఒక ఊరి లో తెల్లవారుజామున 6 
గంటల 39 నిమిషాలకు ఒక వ్యక్తి పొ లానిక్ ఎదురుగా ఉన్న 
ఒక గట్టు  ప�ైన కూరుచుని, తనతో తెచుచుకున్న బ్్యగ్ లో 
నుంచి డర్ా యంగ్ బుక్ తీసి బొ మ్మ గీయడం పరాా రంభంచ్డు. 
అతని పేరు జీవన్ అతని వయసు 24 సంవత్సరాలు. 
ఇంతకీ అతను గీసుతి న్న బొ మ్మ ఏంటంటే? ఎదురుగా ఉన్న 
పొ లాలు.

ఆ పొ లాలను కము్మకున్్న మంచు, కాసతి  దూరంలో 
కొండలు, ఇంతలో మేఘాలను చీలుచుకుంటూ సూరు్యడు 
ఉదయసాతి డు. అలా పరాకృతిని గమనిసూతి  ఆసావాదిసూతి  
జీవన్ బొ మ్మ గీసుతి న్్నడు. జీవన్ సూర్్యదయాని్న 
జాగ్రతతి గా పరిశీలిసుతి న్్నడు, సూరు్యడు ఉదయసూతి  
ఉండగా నిద్నంగా చుటూటు  ఉన్న చీకటి తొలగిపో తుంది. 
వెలుగు రావడం పరాా రంభమ�ైంది. ఇంతలో ఆకాశంలో 
పక్షులు ఉదయసుతి న్న సూరు్యడు ఎదురుగా ఎగరటం 
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పరాా రంభంచ్య. ఆ దృశా్యని్న దూరం నుంచి చూసే వారిక్ 
సూరు్యడిక్ దగ్గరగా ఆ పక్షులు ఎగురుతున్న ఏమో అని  
బరామ పడేలా ఆ దృశ్యం కనబడుతుంది. సూరు్యడు 
ఉదయంచడం తో జీవన్ వేసే బొ మ్మ పూరతియంది, పూరతియన 
ఆ బొ మ్మని చూసి ఎంతో సంతోషపడ్డా డు. కాసేపటిక్ ఇంటి 
నుంచి ఫో న్ రావడంతో తనతో తెచుచుకున్న వసుతి వులన్్న 
బ్్యగ్్ల  సరుదు కుని ఆ పొ లం పక్కనున్న ర్డుడా ప�ై నుంచి 
నడుచుకుంటూ వెళుతూ ఉంట్డు .

కాసతి  ముందుక్ వెళ్ళగానే జీవన్ ఎదురుగా ఒక మోట్ర్ 
స�ైక్ల్ వచిచు ఆగింది, ఆ మోట్ర్ స�ైక్ల్ ప�ై ఉన్న వ్యక్తి పేరు 
సత్యన్రాయణ అతను జీవన్ క్ మావయ్య అవుత్డు.

అతను జీవన్ తో మాట్్ల డటం మొదలు ప�ట్టు డు

సత్యన్రాయణ: ఏరా అబ్బాయ నువేవాంటి ఇక్కడ. 

జీవన్ : పనుండి వచ్చు.

సత్యన్రాయణ: పొ దుదు నే్న చలి లో ఊరి బయట పొ లాలో్ల  
న్కు ఏమి పని రా.

జీవన్: న్ పని గురించి తరావాత చెబుత్ కాన్, నువేవాంటి 
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కొతతి  బటటులు వేసుకుని స�టటుల్ గా కళ్ళజోడు ప�ట్టు కుని 
బయలుదేరా ఎక్కడిక్.

సత్యన్రాయణ: ప�దదులక్ సవాలక్ష పనులు ఉంట్య, 
అవన్్న న్కెందుకు రా.

జీవన్: న్ ప�దదురికం గురించి న్కు బ్గా తెలుసులే, 
కోడిపంద్లు ఆడట్నికె కద్ వెళుతి న్్నవ్. 

సత్యన్రాయణ: నువువా తెలివిగలవాడు వ ేరా, న్ 
తెలివితేటలు న్ ప�ైన కాకుండ్ ఇంటర్వవాయూ లో చూపించి 
ఉంటే ఉద్్యగం అన్్న దొరికేది, అసలే న్కు ఉద్్యగం రావటం 
లేదని మీ న్న్న బ్ధపడుతున్్నడు.

జీవన్: మా న్న్నక్ న్కు ఉద్్యగం లేదన్్న బ్ధకన్్న, 
ఖాళీగా ఉంటే న్ల ఎక్కడ తయారు అవుత్నేమో అని 
భయం ఎకు్కవగా ఉంది.

సత్యన్రాయణ: మాటక్ మాట సమాధ్నం చెప్పటం బ్గా 
నేరుచుకున్్నవ్ రా. మొన్న మీ ఇంటిక్ రంగులేపిచ్చురు 
అంట! మీ న్న్న న్కు చెప్పకుండ్ న్కు ప�ళ్్ల సంబంధ్లు 
ఏమ�ైన్ చూసాడ్ ఏంటి.
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జీవన్: న్ ప�ళ్్ళక్ ఇంకా ట�ైం ఉంది, ముందు న్ కొడుకు 
ప�ళ్్ల గురించి ఆలోచించు.

సత్యన్రాయణ: మా వాడిక్ ఏరా…. మంచి కట్నం ఇచేచు 
సంబంధం దొరిక్తే తవారలోనే ప�ళ్్లక్ ముహూరాతి లు ప�టిటు  చేసాతి .

జీవన్: చూడు మామయ్య చేను కోత క్ రాగానే కోసేసి, 
అము్మకుంటే నే గిట్టు బ్ట్ ధర దొరుకుతది. మీ వాడు 
కోతకు వచిచు పుష్కర కాలం అయంది. ఇంకా ఆలస్యం చేసేతి  
కమండలం పట్టు కుని కాశీ యాతరా క్ పరాయాణం చేయాలి్సందే. 
అసలే వ్యవసాయం చేసేవారిక్ పిల్ల ని ఎవవార్వ ఇవవాటంలా.

సత్యన్రాయణ: ముందు కూతురిక్ ప�ళ్్ల చేయకుండ్ 
కొడుక్్క ఎలా ప�ళ్్ల చేసాతి రు రా, నువువా ఈ పొ లాలో్ల  తిరగటం 
మానేసి ఉద్్యగం సంపాదించు న్ కూతురిని న్కే ఇచిచు ప�ళ్్ల 
చేసాతి .

జీవన్: న్ కూతురి్న ప�ళ్్ల చేసుకునే అంత సాహసం నేను 
చేయలేను, ద్నిక్ పో లికలు తో పాట్ బుదుధు లు కూడ్ న్వే 
వచ్చుయ.

సత్యన్రాయణ: సరేలేరా మనం తరావాత మాట్్ల డుకుంద్ం 
పంద్్యలు కు ట�ైం అయంది వసాతి . 
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అని సత్యన్రాయణ అక్కడినుంచి వెళ్్ళపో త్డు. జీవన్ 
నడుచుకుంటూ కాసతి  ముందిక్ వెళ్ళగానే శర్మ గారి బండి తన 
పక్కనుంచి వెళ్ళటం గమనిసాతి డు, ఇంతకీ శర్మగారు ఎవరంటే 
ఆ ఊరి గుడి పూజారి. జీవన్ శర్మ గారు, శర్మ గారు అని కాసతి  
గటిటుగా శర్మ గారిక్ వినపడేలా అరవటం పరాా రంభంచ్డు, 
శర్మ గారు బండి ఆపి వెనక్్క తిరిగి జీవన్ ని చూడగానే.

శర్మ గారు: నువువా ఏంటి బ్బు ఇక్కడ.

జీవన్: పని ఏమీ లేదు కద్ శర్మ గారు ఖాళీగా కూర్చులేక 
కాలయాపనక్ అందమ�ైన దృశా్యలను అలాగే ర్జు నేను చూసే 
సంఘటనలను ఊరి బయట పొ లాల మధ్యన పరాశాంతంగా 
ఉండే వాత్వరణంలో కూరుచుని బొ మ్మలు గీయటం న్కు 
అలవాట్, ర్జు న్ బండి ప�ైన వచేచువాడిని. ఈర్జు న్ బండి 
పంచర్ అవటంతో నడుచుకుంటూ వచ్చును. కాసతి  ఇంటి 
దగ్గర దింపు త్ర

శర్మ గారు: ద్నిదేముంది బ్బూ.

జీవన్ శర్మ గారి బండి ప�ైన వెళుతూ ఉండగా శర్మ గారు 
జీవన్ తో

శర్మ గారు: బ్బు మీ న్న్నగారు, రామారావు గారు, 
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కలవాలి అని ఫో న్ చేశారు

అమా్మయ ప�ళ్్ల పనులో్ల  పడి కలవటం కుదరలేదు, 
సాయంతరాం వచిచు కలుసాతి నని చెప్పండి బ్బు.

జీవన్: సరే్ల  శర్మ గారు నేను చెబుత్లే, ఇంతకీ అక్క ప�ళ్్ల 
పనులు బ్గానే జరుగుతున్్నయా. 

శర్మ గారు: బ్గానే జరుగుతున్్నయ బ్బు ఆ పని ప�ైనే 
పక్క ఊరిక్ వెళ్్ల వసుతి న్న.

జీవన్: అక్క నిశిచుత్ర్ం ర్జు మీ అలు్ల డు గారితో 
మాట్్ల డ్ను. వారు కూడ్ న్తో చనువు గానే మాట్్ల డ్రు, 
వారు అమ�రికా లో పనిచేసుతి న్్నరు కద్, అక్క ఊరు 
ద్టి ఎపు్పడు బయటిక్ వెళ్లలేదు అమ�రికా వెళ్్ల అక్కడ 
ఉండగలద్.

శర్మ గారు: అలవాట్ అయపో దిదు  లే బ్బు, బ్బు మీ 
న్న్నగారు మీ భవిష్యతుతి  ప�ైన ఆంద్ళనగా ఉన్్నరు, ఏదెైన్  
ఉద్్యగం చూసుకోవచుచు కద్ బ్బు.

జీవన్: మేధ్వులు అందర్వ అమ�రికాక్ వెళుతి న్్నరు, కాసతి  
కండ కలిగిన వాళ్ళందర్వ అరబ్ దేశాలకు వెళుతున్్నరు. 
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ఇంతమంది దేశం వదిలి వెళుతున్న కాన్ భ్రతదేశంలో 
నిరుద్్యగ సమస్య ఇంకా అలాగే ఉంది, నను్న ఏమి 
చెయ్యమంట్ర్ చెప్పండి.

ఇంతలో జీవన్ ఇలు్ల  వచిచుంది, శర్మ గారు జీవన్ ని 
వాళ్ళ ఇంటికాడ దింపి అక్కడినుంచి వెళ్్ళపో త్రు. ఆ 
ర్జు సాయంతరాం ఉదయం చెపి్పనటేటు  శర్మ గారు రామారావు 
ని కలవట్నిక్ వసాతి రు, వాళ్ల  ఇంటి మేడ ప�ైన కూరుచుని 
మాట్్ల డుకుంట్రు.

రామారావు: శర్మ గారు మా గురించి మీకు తెలియంది కాదు, 
మా న్న్నగారు ఎంతోమందిని చదివించ్రు, ఎంతోమందిక్ 
ఎన్్న విధ్లుగా సహాయం చేశారు. న్ దగ్గర చేయ చ్చిన 
వారిక్ నేను కూడ్ న్కు ఉన్న ద్ంట్్ల  సహాయం చేశాను, 
ఇంతమందిక్ ద్రి చూపించిన ఈ కుట్ంబం న్ కొడుకు 
విషయంలో ఏమీ చేయలేక పో తున్్న.

అని ఎంతో దిగులుగా అడుగుత్డు, ఇదంత్ జీవన్ 
గమనిసూతి  ఉంట్డు. వాళ్ళ న్న్న బ్ధ పడటం చూడలేక 
అక్కడనుంచి వెళ్్ళ పో త్డు. రామారావు గారు జీవన్ 
జాతకాని్న శర్మగారిక్ ఇసాతి డు. శర్మ గారు ఆ జాతకాని్న 
పరిశీలించటం పరాా రంభసాతి రు, శర్మ గారు జీవన్ జాతకం 
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పరిశీలిసుతి న్నపు్పడు రామారావు గారు కొడుకు భవిష్యతుతి  
గురించి తెలుసుకోవట్నిక్ ఎంతో కుతూహలంగా 
ఎదురుచూసూతి  ఉంట్రు కాసేపటిక్ శర్మ గారు 

శర్మ గారు: ఈ అబ్బాయక్ ఇంకో 6 నెలలో్ల  ఉద్్యగం 
దొరుకుతుంది, అక్కడి నుంచి అతని చుటూటు  జరగబో యే 
సంఘటనలు అతని మీద ఎంతో పరాభ్వం చూపిసాతి య. అతని 
జీవన పరాయాణంలో ఎన్్న మారు్పలు చ్ట్చేసుకుంట్య.

అని శర్మ గారు రామారావుతో చెబుత్రు.

రామారావు గారి దగ్గరనుంచి వెళ్్లపో యన జీవన్ 
నడుచుకుంటూ పొ దుదు న త్ను బొ మ్మ గీసిన  పరాదేశానిక్ 
వసాతి డు, వాళ్ళ న్న్నగారు బ్ధపడిన దృశా్యని్న 
గురుతి  తెచుచుకుని నిరుత్్సహంగా ఉంట్డు ఇంతలో 
సూరా్యసతిమయం అవుతుంది. సూరు్యడి వెలుగు తగి్గపో తుంది 
చుటూటు  చీకటి కము్మకుంట్ంది. పక్షులు వాటి వాటి గూటిక్ 
చేరుకుంట్న్్నయ. అది గమనించిన జీవన్ మనసులో 
“పొ దుదు నే్న సూర్్యదయాని్న చూసి ఎంతో సంతోషపడ్డా ను, 
సూరా్యసతిమయం అయే్యసరిక్ ఎంతో బ్ధపడుతున్్నను. 
ఉదయం సూరు్యడి వెలుగు క్ చీకటి దూరమ�ైంది. ఇపు్పడు 
చీకటిక్ వెలుగు తగి్గపో తుంది. ఈర్జు అసతిమిసుతి న్న 
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సూరు్యడు రేపు ఉదయంచక మానడు. అలాగే న్ జీవితంలో 
కూడ్ ఈర్జు పడడా  కషటుం రేపటిక్ కనుమరుగు అయపో దిదు , 
తనక్ తను ధెైర్యం తెచుచుకుని అక్కడనుంచి వెళ్్ళ పో త్డు”. 

* * *
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