
సృష్టి  పర్ా రంభం నుండి పృథ్వి మీద పో ర్టాలు జరుగుతూనే 
వున్నాయి. నిరు పేదల పో ర్టం బరాతికి బటటి  కటటిడం కోసం. 
ధనవంతుల పో ర్టం మరింత ధన్ధ్క్ర్ల కోసం. వీటనినాటిని 
మంచి అన్ద్గ్ జరుగుతుననా పో ర్టం ఒకటుంద్ . . . . . . . . . .  
స్త్ రీ వర్సస్ పురుషుడు !

స్త్ రీ కంటే తనద్ ఉత్ృషటిమ�ైన జననం అని పురుషుడి ఆలోచన. 
పురుషుడి కంటే తనద్ ఉత్మమ�ైన పుటుటి క అని స్త్ రీ భావన. 
వీరిరువురి ఈ మౌలిక సంఘర్షణలో విజయం ఏ ఒక్రికి క్దు 
లభ్ం. పర్జయం మాతరాం ఇరువురికి తధ్ం. 

నిజానికి ర్తిరా పగలు వలె, న్ణెము యొక్ ఇరు పక్ల వలె, 
స్త్ రీ పురుషులలో ఒకరు లేనిదే మరొకరి అస్్తవిం అసంభవం, 
మనుగడ దుర్భరం. ఒకరు గ్నమ�ైతే మరొకరు ఆ గ్నంలోని 
సవిరం. ఒకరు సవిపనామ�ైతే మరొకరు ఆ సవిప్నానినా కలుగజేసే 
మ�ైకం. ఈ పరమ సత్్నినా గ్రహించి పరస్పర పేరామకు లోనయి్్ 
దంపతులందరు అదృషటివంతులు. గ్రహించక ఘర్షణ పడే 
దంపతులు శ్పగ్రసు్ లు. 

ఆనంద్ అవంతిల అపురూప పేరామగ్ధలో ఎందుకో పెద్ద  అగ్ధం 
ఏర్పడింద్. వ్రు ఇరువురు శ్పగ్రసు్ లుగ్ మగిలిపో త్ర్? 
లేక అదృషటివంతులవుత్ర్? “ఆనంద్ వర్సస్ ఆనంద్”  
ఈ రహస్్నినా బయట పెడుతుంద్. 
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1

“ఆనయంద్ . . .”

“. . .” మనసులోనే నవువాకునానాడు ఆనయంద్. కొత్త  కారు కావాలయంటుయందా?  

సియంగపూర్ వెళదామయంటుయందా?

“ఆనయంద్!  వయంటునానావా ?” 

“చెపుపి, నికిత.  ఎపుపిడు వనలేదు నీ మాట ?”  

“బెయంగళూరులో ఆ రోజు ఎయంత చెపిపినా వనానావా? జాగ్రత్త  తీసుకోకుయండా 

తొయందర పడాడా వు. ఇపుపిడు చూడు ఏమ�ైయందో !”

“ఏ రోజు?  ఏయం తొయందర పడాడా ను?  అసలు ఏయంటి . . .”

“నేను తల్లిని కాబో తునానాను, ఆనయంద్!” సముదరేయం వెైపు చూసూ్త  చలలి గా 

చెపిపియంది చావు కబురు

“ఖచ్చితయంగా తెలుసా?” ఏదో  అనాల్ కాబటిటో  అనానాడు ఆనయంద్ 

“ఏయం తెలుసా? నెల తపాపిననా? లేక నువేవా కారణమనా?”

“ఎయంటా మాటలు, నికిత? నేనడిగియంది ఏయంటయంటే . . .”

“. . . ఇదెలా జరిగయింది, ఇదేనా నువవాడిగియంది? ఏదో  ఒక రోజు ఇలా 

జరుగుతుయందని ఇద్దరికి తెల్సియందే. ఇపుపిడేయం చేదా్ద యం?”
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“నినానా సముదరేయంలో ముయంచేసి తరువాత సయంగతి ఆలోచ్సా్త ను!” అని 

మనసులో నికితను తిటుటో కుయంటూ “అనినాటికి నేనునానాను, నువేవాయం 

ఖయంగారు పడకు డారిలియంగ్!” నికిత చేతులు పటుటో కుని అభయమిసూ్త , 

ఈ ఊబిలోనుయండి ఎలా బయట పడాలా అని ఖయంగారు పడ సాగాడు 

ఆనయంద్.

“ఖయంగారు పడటయం లేదు, ఆలోచ్సు్త నానాను” అని లేచ్ నిలబడి దూరయంగా 

వుననా కారు వెైపు నడవ సాగియంది నికిత

“దేని గురియంచ్?” అయంటూ నికిత వెనక బయలుదేరాడు ఆనయంద్  

“ఏ డాకటోర్ చేత చయేియంచుకోవాలా అని, అబార్షన్. నాకు తలె్సిన డాకటోర్ 

ఒకామ� వుయంది కానీ చాలా డబుబు తీసుకుయంటుయంది” బటటోలకు అయంటుకుననా 

మటిటోని దులుపుకుయంటూ అయంది నికిత.  

“డబుబు గురియంచ్ ఆలోచ్సు్త నానావా, ఫూల్? బెస్టో  డాకటోర్ ఎవరో ఆలోచ్యంచు. 

డబుబు ఎయంతెైతే ఏయం, నేనునానానుగా?” అయంటూ మొతా్త నికి ఏ ఊబిలోనూ 

పడనక్కరలేదననా ఉపశమనయంతో నికితను మయందల్యంచాడు ఆగర్భ 

శ్్రమయంతుడెైన ఆనయంద్.

“ఇయంక ఏ ఖయంగారు లేదు ఆనయంద్! ఊళ్ళో వుననా బెస్టో  డాకటోర్ దగ్గరకే 

వెళ్్త ను” లేని సయంతోషానినా తెచ్చి పెటుటో కుని నవవాయంది నికిత. 

“ఐ ఆయం రియల్లి వెరి సారీ డారిలియంగ్” నికితను కౌగిల్యంచుకుయంటూ పరాే ధేయ 

పడాడా డు ఆనయంద్ “నినీనా ఊబిలో దియంపినయందుకు. ఇయంత సీరియస్ 

వషయానినా కూడా పరాే కిటోకలా్గ  తీసుకుయంటుననాయందుకు నీకు నా జోహారులి , 

డియర్! ఐ రియల్లి మీన్ ఇట్” 
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“వేరే గత్యంతరయం ఏముయంది చెపుపి? పెళ్ళో? అది జరగని పని అని 

మనిద్దరికి బాగా తెలుసు కదా! ఒయంటరితనయంతో, అనారోగ్యంతో బాధ 

పడుతుననా మా నాననాకి నేను తపపి ఇయంకెవరునానారు చెపుపి?” అని 

నికిత ఎయంతో యాసాలాబయంగా చెపిపియంది.  

కారు ఎక్కబో తూ నికిత పక్కనే వుననా ఐస్ క్్రమ్ బయండి దగ్గరకు వెళళోడయం 

చూసి ఆనయంద్ కూడా నికిత పక్కకు చేరాడు. చెరొక చాకోబార్ ఐస్ క్్రమ్ 

తీసుకునానారు.  

“ఐస్ క్్రమ్ దేనికి? తల్లివెైనయందుకు పయండగ చేసుకోడానికా?” ఛలోకి్తగా 

అడిగాడు ఆనయంద్ 

“అబార్షన్ భరియంచడానికి బలయం కోసయం! హాసిపిటల్ నుయండి తిరిగి వసా్త నుగా 

వొటిటో  చేతులతో? అపుపిడు చేసుకుయందాయం పయండగ!” ఛలోకి్తగానే జవాబు 

చెపిపియంది నికిత

“హాట్స్ ఆఫ్ నికిత, నీకు మళ్ళో నా జోహారులి !” అని మనసులోనే ఆమ�ను 

అభినయందియంచాడు ఆనయంద్

అపపిటిదాకా సరదాగా మాటాలి డుతుననా నికిత ఉననాటుటో యండి ఏదో 

ఆలోచనలో పడయింది. “పాపయం, ఆడవాళ్ళో! దేవుడు అనినా కషాటో లు వాళళోకే 

పెటాటో డు. నేను మగాడిగా పుటటోడయం ఎయంత అదృషటోయం!  అయందులోనూ, ఏ 

ఛాయందసురాలుతో కాకుయండా నికిత లాయంటి అమామాయితో ఈ పరిసిథితిలో 

వుయండటయం నేను  చేసుకుననా మరో అదృషటోయం. అబబు, ఇవాళ పెద్ద  గయండయం 

తపిపియంది!” అని దేవుడికి కృతజ్ఞ్యతలు చెపుపికుయంటూ పది మ�ైళళో 
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దూరయంలో వుననా పటటోణయం వెైపు వేగయంగా కారు ప్ నిచాచిడు ఆనయంద్. 

పటటోణయం చేరగానే ఎపుపిడూ కలుసుకునే సథిలయంలో నికితను దియంప్ 

ముయందు ఆమ�ను గటిటోగా ముదు్ద  పెటుటో కుని కారు ఇయంటికి మళళోయంచాడు. 

అపపిటిదాకా సెైలెయంట్ మోడ్ లో వుననా మొబెైల్ ఫ్ న్ చూసుకునానాడు. 

ముపెైపి రయెండు మిస్స్డ్ కాల్స్! అయందులో పదిహేడు ఆనయంద్ నాననాగారి 

నుయండి. ఆయన చెపిపిన ఓక పరేభుతావాధికారిని కలుసుకోవడానికైె 

బయలే్ద రిన ఆనయంద్, అరెజయంట్ వషయయం వెయంటనే కలుసుకోవాలని నికిత 

పిల్స్్త  వెళళోవలసి వచ్చియంది. నాననాగారికి ఏయం సమాధానయం చెపాపిలో 

తోచక “ఎపపిటిలాగా అమమ్ా నాకు దికు్క. కానీ, అసలు సయంగతి తెల్స్్త  

అమ్మా ననునా ఉపుపి పాతరే వేసు్త యంది!” అనుకుయంటూ  వేగయంగా ఇయంటికి 

వెళ్ళోడు ఆనయంద్.

2
“అవయంతి . . .”

“. . .” బసుస్లో అవతల వైెపు వుననా సులేఖను చేరుకోవాలని 

కికి్కరిసిన పా్సియంజరలిను తోసుకుయంటూ వెళ్తోయంది అవయంతి   

“అవయంతి, తవారగా రా! వచేచి సాటో పులో ఈ సీటు ఖాళ్ అవుతుయంది” కయంపు 

కొడుతూ పక్కనే నియంచుని వుననా కూరగాయలమామాయి తన పక్క 

సీటులో కూరుచియండిప్ తుయందనే భయయం సులేఖకి       

“వసు్త నానా సులేఖ! కయండకటోర్ చ్లలి ర ఇవవా . . .” అవయంతి గమనయం తన 

పొ టటో , వెనక భాగానినా తడుముతుననా అదృశ్ చేయి మీదకు మళళోయంది. 
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ఆ చేతిని పటుటో కుని గటిటోగా ఒక లాగు లాగితే వరకి్తకరమ�ైన యువకుడు 

ఎదురెైయా్డు. చేయి వదిలుచికుని పారిప్ యిే లోగా అవయంతి తనినాన 

తనునా సూటిగా వాడి మోకాలు మీద తగలి్యంది. సాటో పు రాగానే 

కుయంటుకుయంటూ గాబరాగా బసుస్ దిగిప్ యాడు. ఈ దృశ్యం గమనియంచ్న 

కొది్ద  మయంది ఆ యువకుడికి తగిన శాసి్త  జరిగియందని నవువాకునానారు. 

“తవారగా, అవయంతి!” అపుపిడే ఖాళ్ అయిన పక్క సీటును తన రెయండు 

చేతులతో ఆక్రమియంచ్యంది సులేఖ.      

“వచేచిసాను, సులేఖ!” అయంటూ ఆ సీటులో చతికిల పడియంది అవయంతి  

“ఏయం రద్్ద , ఏయం ఇరుకు! అయిదేళళో తరువాత ఈ బసుస్ ఇయంకా ఎయంత 

రద్్దగా వుయంటుయందో  ఊహియంచు!” అయంటూ నిటూరిచియంది సులేఖ 

“అయిదేళళో తరువాతా? ఐదు రోజుల తరువాత ఇయంటి అదె్ద  ఎలా కటాటో లా 

అని ఊహిసు్త నానాను! వచేచి నెల సురేష్ కాలేజి ఫీజు కటాటో ల్. అమమాకు 

ఎకేస్రే బలి డ్ టెస్టో  వగైెరాలు చేయియంచాక చేతిలో మిగిల్యంది?” అని గాల్లో 

సునానా చూడుతూ జరిగిన సయంఘటన మరచి్ప్ యి ఇక జరగవలసిన 

ఘటనల గురియంచ్ ఆలోచ్సూ్త  వాప్ యియంది అవయంతి “కానీ, బసుస్లో 

అవసథి  పడే ఖరమా నీకయెంటి, సులేఖ?  శేఖర్ నీ కోసయం కారు కొనడానికి 

సిధ్యంగా వునానాడుగా?”

“నేనూ సిధ్యంగా వునానాను కారులో హాయిగా తిరగడానికి. నువేవా 

మొయండికేసు్త నానావు కారులో రానని. అపుపిడపుపిడు సయందేహయం 

కలుగుతుయంది నువువా నిజయంగా నా సన్ాహితురాల్వేనా అని! ననునా నీ 
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అక్కలా భావయంచలేవా?” పరాే ణ స్నాహితురాలెైన అవయంతిని నిలద్సూ్త  

అడిగియంది సులేఖ

“ఏయంటి సులేఖ ఆ మాటలు? నాననా ఎలాగూ లేరు, సురేష్ చ్ననావాడు. 

నాకు మా అమమా ఎయంతో నువూవా అయంతే! ఏదెైనా పరాే ణావసరయం వస్్త  

నువువా శేఖర్ తపపి నాకు ఇయంకెవరునానారు చెపుపి?” అని జవాబు 

చెపిపియంది అవయంతి   

“మాటలోలి  నినెనావరెైనా గెలవగలరా?” అని నవువాతూ ఒపుపికుయంది 

సులేఖ “అననాటూటో , వచేచి గురువారయం సెపిషల్ ఏయంటో చెపుపికో చూదా్ద యం?” 

“తెలుసు, మీ ఇద్దరి పెళళో రోజు! ఏడేళ్ళో నియండుతాయి కదూ?”  

“ఆవును. ఆ రోజు మనకి డిననార్ పారీటో, శేఖర్ చెపపిమనానాడు. మీ

ముగు్గ రు తపపికుయండా రావాల్ సుమా! దుబారా ఖరుచి అది ఇది అని 

లెకచిరిచాచివో, ఇక నీతో మాటలు మానేసా్త ను! జీవతయంలో ఇలాయంటి 

చ్ననా సరదాలు కూడా లేకప్ తే ఇయంకేముయంది?” ఖచ్చితయంగా చెపిపియంది 

సులేఖ 

“ఏయంటో సులేఖ! ఇలాయంటి ఖరుచి పెటిటోయంచడయం నాకు అసలు ఇషటోయం లేదు. 

నా గురియంచ్ ఏమనుకుయంటాడు శేఖర్?”    

“ఏమనుకుయంటాడు? నీకయంటే గొపపి అమామాయి ఈ లోకయంలో లేదని 

నినెనాపుపిడు పొ గుడుతూయంటాడు. అపుపిడపుపిడు నాకు ఈర్ష్యగా 

వుయంటుయంది, ఇలా ననెనాయందుకు పొ గడడని!” 

“మగాళళోలో నిజయంగా మయంచ్వాడు ఎవరెైనా వునానారయంటే అది శేఖర్ 

మాతరేమ్, సులేఖ. భార్ను ఎలా చూసుకోవాలో, ఆడవాళళోతో ఎలా 
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మసులుకోవాలో శేఖర్ ని చూసి అయందరు నేరుచికోవాల్!” అని పొ గిడయింది 

అవయంతి “పళెళో రోజున జయంటగా హాయిగా గడపకుయండా మాలాయంటి మూకతో 

డిననారి్క వెళళోడయం ఎయందుకు చెపుపి?” 

“మీ ముగు్గ రు తపపి మా ఇద్దరికి మాతరేయం ఎవరునానారు? వాగుడు 

కటిటోపెటిటో  చెపిపిన చోటుకి ముగు్గ రూ వచేచియయండి, సరేనా!” అని 

అభిమానయంతో గదమాయియంచ్యంది సులేఖ

“సరే, అక్కగారు సరే! కానీ, బుఫ్ఫే అయంటూ డబుబు తగలేయకయండి. మా 

ముగు్గ రిలో ఎవరూ సరిగా్గ  తినరని తెలుసుగా?”

“అవనీనా శేఖర్ చూసుకుయంటాడు. నువువా మాతరేయం కుయంటి సాకు చెపిపి 

తపిపియంచుకోకుయండా వచేచియాల్, సరేనా?”

“సరే బాబూ, వసా్త యం!” దయండయం పెడుతూ ఒపుపికుయంది అవయంతి

“నా సాటో పియంగ్ వచేచిసియంది.  రేపు సూ్కలోలి  కలుదా్ద యం, బాయ్!” అయంటూ 

సులేఖ లేచ్యంది  

“బాయ్, సులేఖ! వచేచి పళెళో రోజుకి మీరు ఇద్దరినుయండి ముగు్గ రు 

కావాలని కోరుకుయంటునానాను!” 

“కోరుకుయంటూనే వుయండు!” నవువాతూ బసుస్ దిగియంది సులేఖ

పక్కనే నియంచుని వుననా కూరగాయలమామాయి సులేఖ సీటులో 

కూరిచియంది. అవయంతికి ఏమాతరేయం ఇబబుయంది కలగలేదు సరి కదా, ఆ 

అమామాయితో రోజు రోజుకి పెరిగిప్ తుననా కూరగాయల ధరల గురయించ్ 

చరచి మొదలు పెటిటోయంది. 
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3
పరేతి ఊరుకి మ�ైలురాయిలా నిల్చ్ప్ యిే ఒక చ్హనాయం వుయంటుయంది. 

హ�ైదరాబాద్ నగరానికి చారిమానార్ అయితే ఢిలీలికి కుతుబ్ మీనార్. 

బెయంగళూరుకి వధాన్ సౌధా అయితే చెనెైనాకి పదానాలు్గ  అయంతసు్త ల 

లెైఫ్ ఇయంషూరయంస్ కారపిరేషన్ కటటోడయం. అలాగే, ఆ ఊరుకి దశాబా్ద ల 

తరబడి వుననా మ�ైలురాయి ఆ ఉళ్ళోనే కాకుయండా ఆ పరాే యంతయం లొనే అతి 

పరేసిధి్  గాయంచ్న వా్పార సయంసథి  నార్్త సాటో ర్ కారపిరేషన్ యొక్క తొమిమాది 

అయంతసు్త ల కారా్లయ కటటోడయం. 

నార్్త సాటో ర్ కారపిరేషన్ సయంసథికు దృఢమ�ైన పునాది ఏరపిరచ్యంది ఆనయంద్ 

తాతగారెైతే, తన పరిశ్రమతో తెల్వతేటలతో ఆ పునాది మీద మరియంత 

దృఢమ�ైన సయంసథి  నిరిమాయంచ్యంది అతని నాననాగారు. మనకి సావాతయంతరేయం 

వచ్చిన కొత్తలోలి  లవయంగయం, ఏలకా్కయి వయంటి మసాలాదినుసులు 

అమ�రికా ఇయంగాలి యండ్ రషా్ తదితర దేశాలకు ఎగుమతి చేయడయం 

పరాే రయంభియంచ్, ఇపుపిడు వాటితో పాటు వసా్త రా లు, తోలు, కయంపూ్టర్ 

సాఫ్టో వేర్ కూడా ఎగుమతి చేస్ అగ్రశే్రణి సయంసథిగా ఎదిగిప్ యియంది నార్్త 

సాటో ర్ కారపిరేషన్. తన కుటుయంబానికి ఎయంతో ప్రు, పరేఖా్తి, ఐశవార్యం 

చేకూరిచిన సయంసథి  తన తదనయంతరయం తన ఒక్కగానొక్క కొడుకు 

ఆర్్వర్యంలో మరియంత ఎతు్త కు ఎదగాలనే ఉబలాటయం కొది్ద  కొడుకును 

అమ�రికాలో కయంపూ్టర్ ఇయంజినీరియంగ్, ఏయం.బి.ఏ. చదివయంచారు ఆనయంద్ 

నాననాగారు. నార్్త సాటో ర్ కారపిరేషన్ ఏటేటా చేసుకునే లాభాలు చూసి 
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ఈర్ష్య పడి వాటాలకోసయం ఎగబడే పెటుటో బడిదారులి  ఎయందరో ముయందుకు 

వచ్చినా, సయంసథి  యాజమాన్యం తన కుటుయంబ సభ్య్లకే పరిమితయం 

కావాలని నిశచియియంచుకునానారు ఆయన. పెరుగుతుననా వయసుతో 

పాటు ఆనయంద్ నాననాగారికి ఎపుపిడెపుపిడు సయంసథిను ఆనయంద్ చేతులలో 

పెటాటో లా అనే ఆదుర్ద కూడా పెరుగుతూ వచ్చియంది.  

   

ఆనయంద్ అమమాగారికి ఈ ఆఫీసు వషయాలు అసలు అక్కరలేదు. 

ఆవడ ఉబలాటమయంతా ఒక్కటే. కొడుకు పళెళో. నయాన, భయాన 

ఎన్నా అయందమ�ైన అమామాయిల సయంబయంధాలను చూపియంచ్నా ఆనయంద్ 

మాతరేయం సస్మిరా వద్దయంటూనే తపిపియంచుకునానాడు. పెళళో పరేసా్త వయం 

వచ్చినపుపిడలాలి  “అపుపిడే పెళ్ళోయంటి అమామా? కొనానాళ్ళళోనా నా ఫెరేయండ్స్ 

తో ననునా సవాతయంతరేయంగా సుఖ పడని!” అనేవాడు ఆనయంద్  

“ఫెరేయండ్స్ అయంటే మగాళ్ళోనా, ఆడాళ్ళో కూడా వునానారా?” అని 

మనసులో ఎపుపిడూ సయందేహ పడేవారు ఆనయంద్ అమమాగారు “నా 

జీవతకాలయంలో నాననామమానయిే్ అదృషటోయం అసలు వుయందా నాకు?” 

అనే మరో పెద్ద  సయందేహయం ఆమ�కు. సావాములవారయంటూ, సమాజ స్వ 

సయంఘాలయంటూ ఆనయంద్ పళెళో పెటాకులు లేకుయండా ఎక్కడ వుయండిప్ తాడా 

అనే పెద్ద  భయయం మరో వెైపు. ఈ వషయయంలో భర్త, కొడుకు ఇద్దరిలో 

ఏ ఒక్కరికి తన గోడు వనిపియంచేది కాదు. అయినా సరే, ఎపపిటికెైనా 

నాననామమా అవుతాననే నమమాకయంతో పటుటో వదలని వక్రమారు్కడిలా తన 

పరేయతానాలు చేసూ్త నే వునానారు ఆవడ.  
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ఆనయంద్ కోరుకుననాది సమాజ స్వో, ఏ సావాములవారి స్వో కాదు. 

నాననాగారి ప్ రు భరియంచలేక డిగీ్రల కోసయం అమ�రికా వెళ్ళోడు. చదువు 

మీద పెద్దగా ఆశకి్త లేకప్ యినా కాలి సులో ఎపుపిడూ తనదే పెైచేయి. 

కాలి సు బయట ఫుటాబుల్ గౌ్ర యండ్ లో కూడా ఆనయంద్ ప్రే మారుమోగేది. 

తన సన్ాహితులతో పరేతి నిమిషయం చాలా ఉలాలి సయంగా ఉతాస్హయంగా 

గడిప్వాడు. అమమా సయందేహపడినటేటో  తన స్నాహితుల జాబితాలో 

ఆడాళ్ళో కూడా ఎయందరో వునానారు! వారిలో ఒకరిద్దరిని మాతరేయం 

తోబుటుటో వులుగా భావయంచేవాడు ఆనయంద్. మిగలి్న వారితో ఎటువయంటి 

నిరోధయం లేకుయండా హాయిగా కాలక్ేపయం గావయంచేవాడు. చదువు పూరి్త 

అవగానే ఇయండియాకి వచ్చి నార్్త సాటో ర్ కారపిరేషన్ సాఫ్టో వేర్ డవిషన్ 

కి మ్నేజర్ అయా్డు. కాదు, అవావాలొస్చ్చియంది! ఇయండియాకి రాయంగానే 

“అమ�రికాకి వెళళోయంది ఎయందుకు? మన సయంసథిని ఉధ్రిసా్త వనేగా?” అయంటూ 

ఆనయంద్ నాననాగారు అతని కాళ్ళో చేతులు కటిటోపడేసారు. వా్పారయం 

ప్ రు, ప్ళళో ప్ రు లేకుయండా కొయంత కాలయం స్వాచ్ఛగా స్నాహితులతో 

గడపాలననాదే ఆనయంద్ కోరిక. శని ఆది వారాలెైతే సన్ాహితులతో కల్సి 

ఏదెైనా ఊరికి వెళళోప్ వడయం పరిపాటి. అవకాశయం దొరికినపుపిడలాలి  

స్నాహితురాళళోలో ఎవరినైెనా వయెంటబెటుటో కుని కారులో ఉలాలి స షికారులి  

అతనికి మామూలే. కానీ అమామా నాననాలకు తెల్యకుయండా జాగ్రత్త  

పడేవాడు. “మయండే టు ఫైెడైే ఆఫీసు, సాటరేడా సయండే లెైఫ్లి  తరీఫేసు!” అని 

తన సన్ాహితులతో తమాషా చేస్వాడు. నాననాగారి సయంతృపి్త  కోసయం 

స్ మవారయం నుయండి శుక్రవారయం వరకు ఆఫీసులో శ్రద్గా పని చేస్వాడు. 
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మిగిల్న రెయండు రోజులు తన తృపి్త  కోసయం స్నాహితులతో వన్ద యాతరేలు 

చేస్వాడు. అమమాకు చేస్ ఉపకారయం ఏయంటయంటే తాగుడు, సిగిరెటులి , ప్కాట 

జోల్కి వెళళోకప్ వడయం. ఈ ఉలాలి స జీవతానికి సవాసి్త  చెప్పి ఆ శుభదినయం 

రావడయం అనివార్యం అని తెల్సిన ఆనయంద్ కి అయంత వరకు ఈ ఐహిక 

సుఖాలే దేవుడిచ్చిన వరయం, పరేసు్త త జీవత పరమార్యం. 

“ఆనయంద్!” గయంభీరయంగా అధికారపూరవాయంగా వనిపియంచ్యంది ఇయంటరా్కమ్ లో 

నాననాగారి గొయంతు “ఇవాళ నీకు భోజనయం నా గదిలో. నీతో మాటాలి డాల్. 

సరిగా్గ  ఒయంటి గయంటకు వచేచియ్. లేట్ చేయకు!” 

“ఇయంటోలి  మాటాలి డుకోవచుచిగా, డా్డ్? ఆఫీసులో నా సాటో ఫ్ తోనే 

భోయంచేసా్త నని తెలుసు కదా మీకు?” 

“ఇయంటోలి  నువువా దొరుకుతావా? సరిగా్గ  ఒయంటి గయంటకి, ఓకే?”

“యిెస్ బాస్ !” 

అమమాకు ఈ మీటయింగ్ గురయించ్ ముయందే తెల్సుయంటుయందని ఆనయంద్ 

గ్రహియంచాడు. వయంటకాలనినా తనకి ఇషటోమ�ైనవే. భోజనయం రుచ్గా వునానా 

నాననాగారి వడడాన వేరే వుయంటుయందని తెలుసు ఆనయంద్ కి.  

“ఆనయంద్, ఎనినా రోజులుగా ఆఫీసుకి వసు్త నానావు?”

“ఒక సయంవతస్రయం నుయండి. ఎయందుకు అడిగారు?” 

“ఇలా ఆఫీసుకి వసూ్త  ప్ తూ వుయండటయం ఇయంకెనానాళ్ళో?”

“వాట్ డు యు మీన్, డా్డ్? మీరడిగియంది అర్యం కాలేదు” 

“అదే నా బాధ! నినునా మన ఆఫీసులో ఎయందుకు చేరమనానాన్ నీకియంకా 
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అర్యం కాలేదు. 9 టు 5 పని చేసి జీతయం తీసుకోవడమ్ నీ ధే్యమ�ైతే 

అమ�రికాలో అయంత పెద్ద  చదువులు ఎయందుకు? ఈ గదిలోకి, నా  

కురిచిలోకి రావాలనే ఉదే్దశయం అసలు వుయందా నీకు?” అని గదమాయిసూ్త  

అడిగారు నాననాగారు   

“డా్డ్, ఈ వషయయం ఎన్నా సారులి  డిస్కస్ చేసాయం. ఇపుపిడేగా ఇయండియాకి 

వచాచిను, ఇయంతలో ఎయందుకయంత తొయందర మీకు?”

“నాలాగే నీకూ అరవెై ఏళళోకు పెైబడిన వయసు, బాధ్త లేని కొడుకు 

వుయంటే తెలుసు్త యంది ఎయందుకియంత తొయందరో!”  

“రోజులు మారాయి, డా్డ్!” 

“మారియంది రోజులు కావు నా ఖరమా! మీ తాతగారు, నేను నీలాగే కాళ్ళో 

జాపి కూరుచిని వుయండుయంటే, ఏ వీధి చ్వరో బటాణీలు అముమాకుయంటూ 

వుయండే వాడివ ఇవాళ! ఇలాగే  తాతాస్రయం చేసూ్త  కూరుచియంటే, నీ కొడుకు 

బటాణీలు అముమాకోవడయం ఖాయయం!” నాననాగారి చీవాటులి  భరియంచే ఓపిక 

లేక “డా్డ్! ఏయంటీ రాదా్ యంతయం? పరేతి రోజు ఆఫీసు వసు్త నానాను, మన 

సాఫ్టో వేర్ డివషన్ బాగానే మ్నేజ్ చేసు్త నానాను. అలాగే తవారలో 

మీరనుకుననాటేటో  మీ కురిచిలో కూడా కూరుచియంటాను. మీరే చూసా్త రుగా!”

“సరే, అద్ చూదా్ద యం! అననాటుటో , వచేచి వారయం అమ�రికా వాళ్ళో 

వసు్త నానారు ఆ సాఫ్టో వేర్ కాయంటరాే క్టో ఖాయయం చేయడానికి. ఈ శనివారయం 

ఎక్కడికి పారిప్ కు! కాయంటరాే క్టో లో కొనినా పాయియంటులి  చరిచియంచడానికి మన 

ఆడిటర్స్ మీటియంగ్ ఏరాపిటు చేసారు. ఈ మీటయింగోలి  నువువా వుయండటయం 

చాలా అవసరయం. తెల్సియందా?”        
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“శిలపితో శనివారయం ప్ రే గా్ర మ్ గోవయందా!” తీరికగా వలపియంచాడు ఆనయంద్ 

“ఇయంకోసారి పిల్స్్త  వసు్త యందా? మా నాననాగారిలాయంటి బాస్ వుయండుయంటే 

తెల్స్ది శిలపికి. ఛీ! ఏయంటో ఈ వెధవ వా్పారయం!” 
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