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Kavita Ganduri 

�ియంవద, అంట� �� ����. �ీతం, మ" �ార$, %ాయం&ాలం నవల(��&) ఇంట+,  ఏ గ(/0  
(1ర$2ళ45) ల6వంట�, ఇ789: ఈ �:< =�>క @ేసుక��, @ే9:(Dల&) �ిం(/ త(/Eాను. 
�ె	యక�ం(� &)లF �ిం(/ క	��Gా�HI, అJ� ఒకL 7��H ఒ��M లంట�....బNబOP  
అనుక�ంటQ...&ాసM  టR.S చూసూM  వతుM 7�మ� Wల�లF @�ప �Hసుక�� 
కXలబ(�0 ను.అబNY, ఏ Z��[\  �]టR^��..._ి�మ"ల %`7ో ల6క ఏడcపd 
_ీ�>య\e ...�fక�Lతున� �>Iటg బటh  ల� ఒకL%ా�>9ా ఆ��%ాను. 'పజj�H78క &k78l  
mణ�లF, .....' అ� చూ_ిన ఆ mణంలF...  

టR.o లF �H78క pద ఒక ఆంకర$, నల�గ�ర$ వకMల� ఆqనులrs ఉ���ర$. ఒ&kLకL�� 
ప�>చయం @ేసుక����ర$.  

మధsలF కXర$v���oడ తన ��ర$ 'అనసూయ ' అ�, హౌy -�[ౖ{  అJ.... �:జం�� 
మనవల�, మనవ�ాళ5 బN9:గ�ల� చూడటం, చదవటం, ఖ"} సమయ"లF,  1న� 1న� 
కధల� �ాయడం, తన W~ల� 9ా @ెEా�ర$.  

త�ా�త మధు�>మ (35 సంవతe�ాల�ంటNr�I....ఆoడ కటR^న బ�,  కల�  �J� &���  %ా�� 
నను� ఆకటg^ క�ం78) , సమ��త(&ాల6� సూM (ెం� ), సునయన (సూL\  ట�చ� , 
Eా2&�ళ45ంటNr�I....నల,  ప�సల 9�ల�సు (ెజ�ౖను @�ల" బNవdం78...) �ా�> �ా�> 
ప�>చయ"ల� మ�9>ం@�ర$.  

కమ�>�య\  బ��  �ావడం, ఒక Eా2క @ే9:(Dల� వతMడం ఒ&�%ా�> జరగడం��, స̂�  pద 
బNణ	 �]టR^  నూ�[ E`_ి �[	9>ం1 వ1v కXర$v���ను.  

**********************  

ఆంకర$: ఈ��టR మన టN�ి�  ఫ�  (/సLషh  -'�]దl�ాళ5� ��ట�ౖ���ం�  �ంy  లF ఉంచడం 
ఎంతవరక� సమంజసం?' ప2 ఇంట+, నూ ఈ పశ� ఎప�(ో అప�డc ఎదురవdత� 



ఉంటgం78.p అ�Eా య"లను �ెల�పవల_ిం789ా &�ర$తు���ను.  

అనసూయ: ఇ78 @�ల" మం1 టN�ి�  అం(D. ఎ��� అలFచ	� �����ిం@ే o�ా7�స�ద�� న 
సబ¡¢క�£¤ .....ప2 ఇంట+, నూ ఎ7ో ఒక �:<న ఎదురr�s _ిటgs�Hషh  ఇ78.�:<ల� 
మ"�>E`య"r. ఉమ�(/ క�టgంబNల�న� ఇళ5ను �Hళ5pద ల¥కL�]ట̂వచుv. �ిల,లను 
�]ం1 �]దl@ే_ిన త	,తండc ల� �ిల,ల pద ఆ¦�ర ప(ే ప�>_ి§2 వ1vనప�డc, �ా�> G¨ష 
©o���� �ిల,ల�� గడEాలను&�వడం ఎం�� సమంజసం. అ78 �ిల,ల ªNదsత కX(�. 
అటgవంటప�డc తల¥�ేM  సమసsల� ఎ���. @�ల" _ి�మ"లలF చూసూM  ఉంటNమ�......&ాJ 
�� %ా�నుభవం గ��>ం1 @ెEాM ను. మ" అతM9ార$ E`r @�ల" &ాలం అrsం78. ఆoడ 
E`య"క మ" మ"వ9ార$ �]దl&kడcక� ద9>¬ర ఉం(�ల� మ"ద9>¬రక� వ1vనప�టR 
సంగతుల� p�� పంచుక�ంటNను.ఆయన వయసుe 89 సంవతe�ాల�.ఆయన పనులJ� 
ఆయన @ేసు&�ల6కE`r��ార$.��కX వయసుe మల,టం వల,  ఓ�ిక న®ం1 ఎంత 
డబ¡ౖYr�� ఫర�ాల6దు...ప��ా(/� �]టg^ క�ం7�మ� ఎం�� �[2&ాను...&ాJ సరrన 
�ాళ45 7ొరకల6దు.ఎంఈ @ెయsల6� ప�>_ి§2...ఆయ�� ఇంట+,  వ78	 ఎకL(/&° �[ళ5ల6� 
ప�>_ి§2....  

మధు�>మ: మ" నన�9ా�>&) మగ�ిల,ల� ల6ర$. మ" అకL @�ల" సంవతe�ాలనుం(/ 
అ���>&ా లF ఉం78. ��న�� ఎ�� %ార$,  �ి	v�� ఆయన ఈ వయసుeలF �[±²5 ఇంట��ŷ  
చూ�ించల6దు.డబ�Y సWయం తప� �H�� సWయం @ేయల6� ప�>_ి§2 7��78. క� 
�]ం1న త	,తండc ల ఋఉణం మనం ఎల"గ� =ర$v&�ల6మ�...�>ట�ౖ�  అrన త�ా�త 
��న�� (అమ� ల6దు) మ" ద9>¬రక� రమ�� బలవంత �](/�ే వ@�vర$. �]దl�ాళ45 ఇంట+,  
ఉంట� ఆ సంద(ే �Hర$. మ" �ిల,లక� ��న� ఎ��� కధల�, చకLటR oషయ"ల� @ె����ార$. 
ఆయనక�న� �>´  experience మ�ందు �HటR ఎడcs&�షh  ఎంత అ��ిసూM  
ఉంటgం78.%ా�p o�H&ానంద అన�టg^  ఈ �:<లF,  character building education 

అవసరం ఎంతr�� ఉం78.��న� ఉన�ప�డc ��క� ఎం�� Iర\  సE`�̂  ఉం(ే78. 
�]దl�ా�> సలW o���క �Hను =సుక�న� (ె_ిషh  స��µ�789ా ��1 �� &ాh  ¶ి(ెనుe 
ల¥�[ల�e �]�>9�o. అr�,ే &k�� Eా &)^క\  Eా బ, ంy  @ెEాM ను. టR.o ద9>¬ర మ" �ిల,ల&), 
��న�&) �ాదన వ@ేv78. �ిల,ల� ఒక Z��[\  అంట� ��న� నూsy  Z��[\  అ�H�ార$. 
�]7�l యన, p�� సర$l క� E`�ాలంట� బ�ంగమ�2 �]టg^ క�� లFప	&) �[±²5�ార$.Eాపం 
ఆయన&) నూsy  ��పర$, టR.o నూsy  త�ి�ం1 �H�� &ాల·�పం ఏమ�ంటgంద� 
��క��ిం@ే78.ప= oషయం లFనూ తలదూ�>v అనవసరం9ా సలWల� ఇసుM ���ర� 
�ిల,ల� కం�]¸, h  @ే_��ార$.�]7�l యన Z�దసMం &k7ీl  ఎ7ో @ెEాM ర$, o� ఊర$&�మ� 



స�>l@ె���7���. ఆయన&° మ" �ిల,ల&° ��ండc జ�న��షh  ల 9ాs�  క7� మ�>!ఎవ�: ఒకర$ 
సర$l క�E`�ా	...ఈ వయసుeలF ఆయ�� మ"రvడం.......?  

సమ��త: మ" మ"మ�9ార$ మ" ఇంట+,  &kంత &ాలం ఉ���ర$. poor old lady! she used 

to shower all her affection on me!.&ాJ ఎప�డూ �� (ె_ిeంగ�, �హ¼oయ�  pద 
restrictions �]డcత� ఉంటgం78. అమ�, ��న� ఆoడ�H సE`�̂  @ే%ాM ర$. త�ా�త న�H� 
అడ¢ŷ  అ�ా�ల� క��he  @ేయ(��&) టP  @ే%ాM ర$.ఆ mణంలF మ"మ� pద @�ల"&�పం 
వసూM  ఉం(ే78.&ాJ, poor old lady అ� త�ా�త అ��ిసుM ం78.  

సునయన: మ" అతM9ార$, మ"వ9ార$ మ"���H ఉంటNర$. అందరం క	_ి ��	_ి 
ఉంటNమ�. మ" చంటN(/� �®vంత9ా ఇంట+,  వ78	 సూL	&) �[ళ4M ���నంట� అ78 �ా�> 
పdణs�½...&kంచం మ(/, ఆ@�రం, అంటg, %¾ంటg అంటQ ఇబYం78 �]డcత� ఉంటNర$ మ" 
అతM9ార$. ఇం&ా ఎంత &ాల�½ J Z�ందసMం అనడం తప� ఏp @ేయల6� 
ప�>_ి§2...మ"�ా�>78.&k�� &k�� సర7�లక� దూరం అయs�HI అ��ిసుM ం78 
అప�డప�డc.._ి�మ"లక� �[ళ5డం మ"�H%ామ�.�టళ5క� �[¿5 @�ల" 
సంవతe�ాలrsం78...మ" అతM9ార$ బ¡ౖట ªOం@ేయర$...�]దl�ాళ5ను ఇంట+,  వ78	 మనం 
2రగటం బNవdండదంటNర$...మ" q��ార$...!  

మ±À5 �� @ే9: (Dల� �Hrంచుక��H అవ&ాశం ఇ1vం78 బ�క�...!  

**********************  

ఆంకర$: ఇల"ంటR సమసsలక� &kంత ప�>ÁాLర మ"ర¬ం చూప(��&) retirement homes, 

old age homes' Eా చురsం లF&) వసుM ���r. SటR pద p అ�Eా యలను �ెలపం(/.  

అనసూయ: ఒక రకం9ా అలF1_�M  ఈ old age homes బNవdంటNయం(/. ఒక వయసుe 
వ@�vక, అల"ంటR @ోట,  ఉంట� �]దl�ాళ5క� బOల6డc &ాల·�పం. ��టR �ారం�� తమ 
వయసుe �ా�� &ాబటR^  �ా�> అలFచనల�, మ��ªN�ాల� కల�%ాM r. కనుక బN9ా 
E¾దుl E`తుం78.�[ౖదs సWయం అందుబNటgలF ఉంటgం78, ఎల,ప�డూ క��]టg^ క��H 
న�>eంÃ  సదుEాయ"ల�ంటNr.తమ పనుల� ��మ� @ేసు&�ల6� ప�>_ి§2 
వ1vనప�డc...@ే_��ా�>&), @ేrంచుక��H �ా�>&) కX(� ఇబYం78 ఉండదు.Sళ5క� 
చూ(�ల��ిం1��, �ిల,లక� చూ(�ల��ిం1��...ఎప�డc&ా�ాలంట� అప�(ే 
కలవచుv.అంత9ా ఉండల6కE`�ే &k�� �:<ల� �ిల,ల ద9>¬ర ఉండచుv...  

�[స̂��  కంట�y  లF ఇల"ంటRo accept @ే%ాM ర$ &ాJ, మన 7ేశం లF, %¾_]ౖట�లF ఇల"ంటRo 



©ఇ�>Äంచు&�ల6ర$...78క�L, Åక�L ల6� �ా±Æ5, ల6క �ాళ45 మన&) బర$�[ౖE`య"ర� 
=సు&�¿5 ఈ 'జ�ౖళ5లF ' ప(ేసుM ���మ��, �]దl�ాళ45 ఆ వయసులF 'rejection' &) 
లFనవdతు���మ� కృం9>E`��ర$. ఆ వయసులF �ాళ5&) అJ� explain @ే_ి క��he  
@ేయడం @�ల" @�ల" కష̂ం. అసల� అంత %ాహసం @ెయs(��&) �ిల,లX �[న&ాడ��ర$.... 

మధు�>మ: బN9ా _]లo@�vర$ అనసూయ 9ారÈ....మన 7ేశంలF ఈ ట�ండc �ావ(��&) 
@�ల" సంవతe�ాలF, య�9ాలF పడcతుం78.�ిల,ల� బ2క�ండ9ా�H అ��ధుల¥ౖE`య"మ�, 

ఈ వయసులF భగవంతుడc తమ&) ఇల"ంటR ®m o¦8ం@�డ� �ార$ క�É	E`��ర$.... 
�]దl�ాళ5�� క	_ి ఉన�ప�డc &k�� సమసsల� తప�క�ం(� వ%ాM r.అంతమ"�� న 
�ాళ5� దూరం9ా ఉం1�ే సమసsల� దూరం9ా �[ట�^_ినట�^  &ాJ, �ాటR� ప�>షL�>ం1నటg^  
&ాదు. మన	� �]ం1 �]దl@ేయ(��&) �ాళ45 ఎ��� సమసsలను, ఒ(/దుడcక�లను 
ఎదు��L� ఉండవచుv. అంతమ"�� న �ార$ మన	� ఏ Wస̂ల�&� ల6క మ�: @ోట�&� 
పం�ిం@ే_ి మన	� వ78	ం@ేసుక�����ా? తప� ఎవర$ @ే_ి�� అ78 ఇంట+,  నల�గ��>�� 
పంచుక�� స�>78దుl క��H పయత�ం @ేయ"	. 1న��ాళ45 �]దl�ాళ5� 9Êరoం1 �ా�> 
మనసు� �f�ి�ంచక�ం(� అర§మr�sల" oవ�>ం@�	.అల"9� �]దl�ార$ కX(� ��మ� 
@ె�ి�న7ే స��µన78, ఇంట+, � �ారం�� తమ మ"ట&� o	o�ా�ల� పటg^ దలక� E`క�ం(� 
ఉంట�, @�ల" సమసsల� సమసsల�9ా É9>	E`వd.  

సమ��త: ఒక మ�Ëి oల�వ �[¿5E`య"&� �ె	సుM ందంటNర$....! మ" ��త9ార$ 
చ�E`య"&� ఆయన ల6� లFటg �ెల�%`M ం78. probably ఆ వయసుe వ_�M  �Hనూ 
Z�దసMం9ా అrE`r �� 9ాంÌ �  1\  (ెh  &) &ా, సుల� �ీక����HI అ��ిసుM ం78. grand 

parents తప�� స�>9ా మన ఇంట+,  �H ఉం(�	..ఈ జ��[��షh  ఆ జ��[��షh  క	_ి ఉం(/ 
adjustment &) అల�ాటg పడటంలF�H ఎంట+ maturity ఉంటgం78.  

సునయన: @ెప�(��&°, @ెయs(��&° ఎం�� �ే(� ఉంటgం78 సమ����.నుo�ం&ా 
1న�7��o కనుక అల" అ���వd.అందరÈ o(/E`�ాలన� ఉ7ేlశsం &ాదు. మన 
�]దl�ాళ45 మన	� ఎ��� ఒ(/దుడcక�లక� ఓ�>v �]ం1 �]దl  @ే%ార$.&ాబటR^  �ా�> ఋఉణం 
మనం �ాళ5� ఓ\0   ఏ� లF ద9>¬ర$ంచుక�ంట� =�>E`rనట�,  ��....? 1న�ప�డc �ను� 
�Hను చూ%ాను కనుక �]దlయ"sక నువd� నను� చూసు&��ా	 అను&�వ(��&) ఇ78 
ఏ�[ౖ�� �ాsపరమ"? అప�డc ల¥కL స�>E`తుం7�? ప�>సు§ తుల� ఎప�డూ ఒ&�ల"9ా 
ఉండవd.మన ఇష̂ం�� ప�½యం ల6క�ం(� ఈ ©వన య"తలF ఎ��� సంఘటనల� 
జ�>9>E`త� ఉంటNr....  



ఆద�ాÎ�&°, ఆచరణ&° ఎం�� దూరం ఉంటgం78. ఏ7ో మం@�న ప(/నప�(ో ల6క �ిల,ల� 
ªNదsత _ీ�క�>ంచల6� ప�>_ి§2 ఉన�ప�(ో, �>ట�ౖ���ం�  �ంలను ఆశ�rంచక 
తప�దు.&ాల"నుగ�ణం9ా మ"రక తప�దు.��పd �� �ిల,ల� నను� ఓ\0   ఏ� ���లF 
ఉం1�ే �Hను 7��� accept @ేయ"	...అ7ే�� ��చూs�>ట�&) �దరÎనం అవdతుం78.  

మ}5 బ�క� �ావడం�� �� @ే9:(Dల డబNY �ం(/E`rం78....  

**********************  

ఆంకర$: బNవdందం(D (/సLషh  @�ల" �H(ెక�L��ం78. అనసూయ 9ార$ అన�టg,  
�]దl�ాళ45 మం@�న వdన�ప�డc �ా�>� �>ట�ౖ���ం�  �ంసులలF ఉంచవ	eన ప�>_ి§2 
ఎదురవ� వచుv &ాJ �]దl�ా�> మనసును �f�ి�ంచటడం అవdతుం78 కనుక అ78 అంత 
సుల��[ౖన మ"ర¬ం &ాద���ర$.అల"9� మధు�>మ 9ార$ త	,తండc లను ద9>¬రవdంచుక�� 
�ా�> Ïగ·�మ"లను క��]టg^ &��ాల_ిన బNధsత తమ �ిల,ల7ే న� ...ఈ Eా _]y  లF 
ఎ�� కÁా^ ల¥దు��µ�� తటg^ &��ాల� అ� అ���ర$.సమ��త 9ార$ కX(� ఇంచు Éంచు 
మధు�>మ 9ా�> అ�Eా య"�H� సE`�̂  @ే%ార$...ఇక సునయన 9ార$ @ెయsల6� ప�>_ి§2 
వ1vనప�డc �]దl�ాళ5� �>ట�ౖ���ంటg �ంy  లF వdం@�ల� అ���ర$.  

అసల� ఏ78 ��µటQ ఏ78 �ాంగ� అ� �ే	v @ెప�ల6� టN�ిక�L ఇ78...ఎందుకంట� ఇ78 
క�టgంబ సమసs...ఇ78 మనసులక� మనుsషుల&), సంబం¦81న oషయం. ప2 
క�టgంబంలF ప�>_ి§తుల� �Hర$9ా వdంటNr &ాబటR^ , ఇ7ీ %¾లXsషh  అ� �ే	v @ెప�డం 
కష̂ం.  

pరం�� p అమ�లs�� న అ�Eా య"లను మ"��, మ" ��mక�ల�� పంచుక�న�ందుక� 
ధనs�ా7�ల� �ెల�పdక�ంటQ GÐలవ=సుక�ంటg���ను.  

**********************  

మ¦�sన�ం క�నుక� =_� అల�ాటgన� ��క� ఆ �:< ��ప� పడల6దు...�జ�½ క7� 
�]దl�ాళ45 ఇంట+,  ఉన�ప�డc ఆ ఆనందం�� Eాటg ఎదురr�s సమసsల� ఎ��� 
అ��ిం1ం78....  

%ాయంతం �ీతం @ె9:(Dల� లÑట̂ల6సుక�ంటQ నమ�ల�తుంట�...ద9>¬ర9ా @ే�> అ���ను...  

'మనం మ"తం ఓ�ిక ఉం(/ మన &ాళ5 pద �లపడగ	9>నంత &ాలం o(/9ా 
ఉం7�మ�.పండగల&°, పబNYల&° చూ(�ల��ిం1నప�డc �ిల,ల ద9>¬ర&) �[¿5 వసూM  
ఉం7�మ�.@ేసు&�ల6� ప�>_ి§2 వ1vనప�డc ఒక ప� �ిల, ను �]టg^ క�ం7�మ�.క�దరక 



E`�ే �>ట�ౖ���ంటg �ం&) �[¿5 E`7�ం '. ఎ\ .&�.©. చ78�H�ా(/� పదవ &ా, సులF 
కX�:vబ¡టR^నటg^  Åహం �]టN^ ర$ �ీతం....!  

&ాJ ��క� ఇప�టR&° అ��ిసూM  ఉంటgం78...ఏ78 ��µటg ఏ78 �ాంగ�.. ��కX 
�ె	యదు...©oతంలF &k�� పశ�లక� జ�ాబ� @ెప�డం కష̂ం....  


