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� ��ర� ప�వ��క. 
��� �ాటే ఈ ప�పంచంల��� అడ"గ$�%ట&'ం() ప*+ణ-త. కవల �ిల� �ద1*+�2 
ఒ�4 పం()ట5�  67గ8ా9మ$ల�� మ$;ి=>య@లనB మ$చCట మ@ త��తండ"� ల�� Dిబ�వ*+ల� 
F*+ం(). ప*+ణ-త పGట&'ంట&�� ప() HIJళLల� �MతN  �ాపGరం OదలP �%;ి�ే, 
>ను S�ాTUల� 
� 
�MతN  V�తం ��ా రంWంX�ను.  

�%ళLయ@Yక మ@ Oదట& పండ"గ ఉTా(.ే అప[;ే ఇం;ియ@ నుంS *ావడం వల�  మ]L 
పండ��^ ఇంట&�� =_`aL ఆ8ా^రం లcక�deం(). అసలc అంద*+�2 దూరంTా (ేశం �ాi (ేశం 
*ావడం వల�  �MంXెం బkంగTా ఉం(ేl.... ప*+ణ-త�� X�ల@ ఉతN*ాలP *ాసూN  ఉం;ే(�iB. 

అ(m, 
>నూ- ఎప[డూ �;ిTా ఉండలcదు. అ() కo;� 
� ఉతNరం అం()న *Uజ4 *+ప�q  *ాrి 
�ds'  XేసూN  ఉం;ే(). ఎiB tdనులo, X�ట&ంగ$లo Xేrి
� "ఉతNరం" వr�N  ఆ అనుభv�ే 
=>ర� అనB() ఇద1*+ అW��ా యం. మ]L "�MతN  ఉతNరం" వXేC(��ా �ాత ఉతNరం బwలxడiB 
8ార��  తi� F*ా చదువGకP
>(�ii! �%ళLయ@Yక మ@ Oదట& పండగ "ఉTా() " 

���yాలP Xెప[�zవ;�i�� ఇద1రం సTాi�� �%ౖTా �%నుB *|DిలP అరగ(m8ామ$. =ాట& 
���yాలP కP� పN ంTా }�zసం...  

;ియ	  ప�వ���ా,  

ఎల@ ఉనB=>? iనుB ఎప[డూ ~s  అవ9నంతTా OనB "ఉTా() " 
�డ" అందరం ~s  
అయ@Yమ$. �కP ఇక^;ి ���yాలP ఎప[;ెప[డ" *ాయ@ల@ అi ఎదుర� చూసుN 
�Bను. 
ఇ()TU పండT��Lన మvడ" *U�ల�� �ా� F*+క (ొరకలcదంటే నమ$�. Oదట& పండగకi 
అమ�=ాళ�L �ి�r�N  H�~ద1రం ��దు1 
> అక^;ి�� =_`�Lం. ఇల� ం�� మ@�;�కPల��, 
బం�ప�ల ��రణ�ల�� కళ కళ ల@;ి�d��ం(). } అతNTార�, మ@వTార�, మ*+(), మ@ 
అతNTార�=ాళ�L, మ@ ఆడపడ"చు =ాళ�L, =ాళL �ిల�లP... ఇల� ం�� సంద;ిTా ఉం(). 
అమ�, 
�
�B ఎక^;� �య@Yల=ా*+�� మ*ాYదల ల�పం ఉండకoడదi �ెగ ��పత�య 



ప;�� ర�.  

అమ� Fర�ం ఇSCన త*ా9త "ఉTా()" పచC;ి �%ట&'ం(). 
>ను �%ద1  కప[ iం;� �
�Bను. 
అం�� పచC;ి అlఘంTా ఉంద
�Bర�, Xెర�కP మ$క^లP భలcTా ఉ
�Bయ
�Bర�. బks'  
ఉTా() పచC;ి �ాంట�s'  �%;ి�ే మ@ అమ��4 ఫs'  �%ౖ��  వసుN ందi అంద*+�2 Xె�ా�ను. 
lం;� మ@*�^�  �� మ$ందు *U� 
�నBi పం�ింS మ*| Xెర�కP గడలP �ె�ి�ంSందట.  

త*ా9త మ@ ఇద1*+�2 �ీటలP =>rి కo*UC బkట&'  బట'లP చ()�ంS, ప()=>ల ర��ాయ�SC 
మ@�ా^వ��ం() �Mను�z^మ
�Bర�. త*ా9త అంద*+�2 బట'లP �%ట7' ర�. H�~ద1రం అంద*+ 
�ాళL�2 నమ8ా^రం Xే8ామ$.  

మ@ అతNTార� �MతN  పంX�ంగం Frి ఆ సంవత�రం (ే�ాWవృఉ()�  గ$*+ంS చ()=ార�. త*ా9త 
అంద*+ *ా� ఫల@లo చ()=ార�. అం�� మ@ }ద బwలxడiB జ�కPలP ��ల@Cర�. ఒక *�ండ" 
గంటలP e�ల@ గ;ిX�� �ె�యలcదు. ట&.�. �%ట&'  
�గఫణ-శర� Tా*+ "ఉTా()" ప�వచనం 
�
�Bమ$. త*ా9త 6wజ
�లకP ఏ*ా�ట��  Oదలయ@Ye. 
���ష'HIJన వంట , =ాళL 
అలP� ;ి�� ఇష'HIJన వంట  - అ*+ట7కP iం;ి ��e¡టiB ఐట�ంs  Xేrిం() కష'ప;ి అమ�. 
�ాపం �ెల@� ర�ఝ@మ$న మv;ింట&కల@�  లcSందట!  

ప�ర¤ం బv*�లP, సజ¥�ా�లP, �4స*+ హల@9, �ాయసం, Tా*�లP, ఆవడలP, పG�§ర, 

బV¥లP�� �ాట� 
���ష'మi కందబచC� కoర, ఆయన��ష'మi పనసపట�'  కoర, 

అరట&దూట �%ర�గ$ పచC;ి కo;� వం;ిం(). అం�� భ$�ాN య@సం�� లcS ట&.�. మ$ందు 
కoలబ;�� మ$. ఏ X�న¨  �%ట7' ల� �ేలPC�zలcనiB r%�ష¨  �d� Tాంs © . అం�� �ాr�పG క� 
సH��ళనం లxౖª  ప�8ా*ాiB ఆ8ా9()ంX�మ$. ఈల�Tా బ7«¥Tాడ" ��]LలP కట&'ంచు�MX�Cడ". 

��zసం r%�ష¨  "}¬ా�ాను" గ$ర�N ంచు�Mi మ*| �ెX�Cడ".  

త*ా9త } అతNTార�=ాళL, మ@ అతNTార�=ాళL అం�� బయలP(ే*ార�.  

}ర� కo;� ఉం;ి ఉంటే బ7వGం;ేదi అం�� అనుకP
�Bమ$. 8ాయంత�ం ఒక �%ద1  
స*�®¯°�  ఇX�Cర� మ@ =ార�. =ాళL D%�ం±  �� మ$ం(ే Xె�ా�రట. అతను మv;ింట& కల@�  
tdను Xేrి 
�లPగ$ ఎంట²� �ాసులP మ@త�H� మ@
>�  XెయYగ�Tానi Xె�ి� ల�తక`� 
��రణంల� జ*+T4 "నం() అ=ార�� ల ప�(�
³త�వం"�� బయలP(ే*+ వXేCయమనడం��, 
� 
ఆనం(�i�� అవధులc� వG! ఆ �d� Tాం ���yాలi మ`�L ఉతNరంల� *ా8ాN ను© .  

ఇంత�2 }ర� అక^డ ఉTా() ఎల@ XేసుకP
�Bర�? 
�కP అHI*+�ాల� ఎల@ 
జర�పGకPంట7*UననB "కPతూహలం" =_ంట7;ి =>¶)8dN ం().  



� జ=ాబ$ �zసం ఎదుర� చూసూN   

- ల�9ంT|�, ప*+ణ-త.  

(�i ఉతNరం చ()=ాక, �ాr�పG మనసం�� ()గ$లP�� iం;ి �deం(). అం�� కళLకP 
కట&'నట��  *ాrిం(). ఒక i~షం బ7ట� అం�� మసకమసకTా కi�ింSం(). �ళ�L 
తుడ"చుకP
�Bను. ఇక^;ి ఉTా() గ$*+ంS (�i�� *ాయడం OదలP �%ట7' ను...  

;ియ	  ప*+ణ-��,  

� ఉతNరం చ()=ాక, 
>ను ఎంత ~స�య@Y
³ అi�ింSం(). వXేC సంవత�రం అe
� 
ఇం;ియ@ *ావ;�i�� �ా� ¸  Xే8ాN మ$. స*4 ఈల�గ, ఇక^;ి మ@ "ఉTా() " పండగ ర�S 
చూ�ి8ాN ను.  

ఈ8ా*+ "ఉTా() " ¹º  ;ే న *ావడం వల�  D%�ం±�  అం�� *ాబwe¡ ¹��ం±  న r%లబ»��  
Xే(�1 మi ;ిr%ౖ±  Xే8ార�. H�మ$ నూY¼ =_;ె�±  కపG¨  కనుక - 
>నూ, సు½¾  అంద*+� 
మ@ ఇంట&�� ఇన9e�  Xే8ామ$. ఒక =ారం మ$ం(ే లc;ీs  అం�� td
³�  మ@ట7� డ"కPi 
"pot-luck"(తల@ ఒక ఐటం XేసుకPi *ావడం)�� HIనూ D%ౖనలxౖ�  Xే8ామ$. ఉTా() పచC;ి 
మ@త�ం అందర� FసుకP*ావలi అనుకP
�Bమ$ - షడ"� చుల�� �ాట�Tా రకర�ాల 
ర�చులP కo;� టేs'  XెయYలనB ఐ;ియ@��! HIనూ }ద బwలxడiB ;ిస^ష¸� , 
ఆర�À ÁHIం��  న;ిX�e. �ిల�లం�� ఈ ఐట�ంs  �నలc*4lనi �ిజÂ¥ , D%�ంÃ  D%ౖ�s , బk�±  
rి'º� , ;ోన��  (మన బ7దుyాలల@Tా వGంట7యను�z) ఆర�	  Xే8ామ$.  

మ@ ఇంట& బ»r%�ంట5�  అం�� ��దు1 నB �Å~�() గంటల�� }�  అ=ా9లi �ా� ¸  
XేసుకP
�Bమ$. అందర� వXేCస*+�� ప()నBర అeYం(). 67రFయ$లం ఎక^డ ఉ
�B, 

మన ట�ౖం HIంటe¸  Xెయ@Y� క(�! OతNం ఒక ప() tా~¼s  క�8ామ$. �ిల�ల�� 
క��ి ఇర=_ౖ ఐదు HIంబ	�  (��ా అయ@Yమ$. ఎప�ట&ల@ =_r%'	B  =>	  ల� �ాకPం;� అం�� 
ఇం;ియ¸  అట�ౖ	  ల� కల	  ఫG¨  Tా తయ@Yరయ@Yమ$.  

మ@ల� అంద*+ల��� �%ద1eన రఘ$*ాం Tార� "Æ�ా� ంబరధరం" చ()=ార�. త*ా9త �ిల�లP 
ఇంT|�షుల� *ాసు�MSCన �ెలPగ$ �Ç� �ాలను కష'ప;ి చదవ;�i�� ట�q  Xే8ార�.  


>ను ¶ైరYం Xేrి 
��MSCన �ాట �ా;ే8ాను "వSCం(m వSCం(m, వ
_Bల ఉTా() వSCం(m, 
�MతN  అం(�లP సంత*+ంచుకPi �%�L కoతు*�® వSCం()..." అంట ! 
� �ాటకP బwలxడiB 
�ాం�ి�HIం��  వX�Ce!  

అప[డ" Oదలxౖం() "ఉTా() పచC;ి" �zల@హలం...  



మ$ందుTా సరళ Tార� తనుXేrిన ఉTా() పచC;ి ర�S చూ�ింX�ర�. సుగ	 , ��మ*+ం±  
ప¨� , H�Èm �Éడ	 , td� జ�¸  మ@ంTU �ీr%s  వT�®*ా =>8ారట. త*ా9త 67వన Tార� జÂT�*+, 
మ@ంTU �ీr%s , లxమ¸  ÊYs , �ాకర�ాq  ప¨�  =>rి Xేrిన పచC;ి �%ట7' ర�. ఇల@ రక 
ర�ాల ఉTా() పచCళLను Xేసు�MX�Cరం��. ఇక^డ =>ప పGవG9 అiB Xోట7�  (ొరకదు 
�ాబట&' , ర�చులP �ె�ి�ంచ;�i�� అం�� తమ తమ ��©e¡ట&�ట²i X�ట�కP
�Bర�. 
¹ళLం()*+(m ఒక ఎతNe�,ే ఒ�ా�డ సలÌ ఇX�Cర�... Xేదు, వగర� ర�చుల �zసం �Mంచం 
�
_గ	  అం±  8dయ@ 8És  ట�q  XెయYవచుCనi. మ*Í�ా�డ T4Î ©  ఫ�Ï �  కo;� 
=_యYచCi జత క��ిం().  


�కP ఎల@ *+య@º'  అ=ా9ల� అర�ం �ాలcదు...  

6wజ
�ల తంతు Oదలeం(). తలP� లందర� తమ తమ �ిల� ల�� మ$ందు �%టే'8ార�. 
�ిల�లం()*+� ఎంT4�  XెయY;�i�� ఒక ర�ం ల� r%�ష¨  ��±�  మ$¹�� ఏ*ా�ట��  Xేrి, 

H�మం�� Xే�ల� ��� ��  పGచుCకPi r%	9  Xేసు�zవ;�i�� లxౖ¸  tా	�  అయ@Yమ$. X�ల@ 
=_*�®ట²s  కi�ిసుN 
�Be.  

చ��^ర ��ంగ� (
_ట5�  చ()� కం()పప[�� Xే8ారట!), రs  మల@e, బk�±  జÂమv¸ , క*|© 
పÐ� , ప�z;ి, ప�*|, చ
�, లxమ¸  *�®s , =_జ�టబ$¨  *�®s , *�®��, ద(ో� జనం, ప�e¸  *�®s , 
మ8ాల@ రసం, SÎ� ... ఇల@ ఎ
³B ;ిÑ%s  ఉ
�Bయక^డ!  

ఆడ=ాళL మధYన 6wజ
�లప[;ొక �%ద1  మÌసభ న;ిSం() - "ÒరలP నగలP" గ$*+ంS. 

ఇం;ియ@ల� ఓ�%¸  అeన �MతN  ydర�ంs  నుంS ;ె=Ô¸  rీ' Õ�  (S�ాTUల� ఇం;ియ¸  
మ@*�^�  ��ర�)ల� (ొ*+�4 ర�Ör%�  వరకo అiB ట7�ిº�  ఆ మహసభల� Xోట� 
XేసుకP
�Be.  

అం�� ట7� ×  �ా
³�  ��ప	  ��� ��  �ా*4యడం�� 6wజ
�ల ఎ�ి8d±  మ$T+rిం(). లxØ' ్  ఓవ	�  
ఎవ*+�� �ావ��ం() =ాళ�L ½Î  ల@º�  ల� �ాYº  XేసుకP
�Bర�. అనBట�'  �కP లxØ' ్  ఓవ	�  
అంటే ఎ~ట5 �ె�యదు కదూ! ఇక^డ పi=ాళ�L ఉండర� �ాబట&' , ~T+��deనవ�B 
అందర� పంచుకPంట7ర�. బ7Xెల	�  ఉంటే =ాళL�� ఫs'  �ి�ఫ*�¸�  ఇ8ాN ర�. ~T+�న� 
�ా*4యకPం;� Dి��  ల� ప;ే8ాN ర�. =ారం ��©తం Xేrి iలవ�%ట&'న పప[, కo*ా, పGలPసు 
కo;� �
> =ాళ�Lంట7ర�. �Mంతమం()�� iజంTా ఉ(ోYTాలo, �ిల�ల వల@�  *UÊ వంట Xేr� 
F*+క (ొరకదు. మ*+�Mంత మం() "అHI*+�ా" వSC కo;�, ఎప[డూ ��Xె
³�  ట�ౖం =>s'   
Xేయడం "«ల� ;ిT+Bట²"Tా Dీ¨  అeY - అప[డప[డ" మ@త�ం వంట XేసూN  ఉంట7ర�. 
*Uజం�� D%�ండ"��� X�ట&ంగ$, 
_�  బÚ� ½ంÛ , rిiమ@లo, ట&.�. చూసూN  X�ల@ «V 
అe�d��ర�. ఇదం�� మన మ@మ� �� Xెప�కP... స()1  కoడ" �ంట�
�Bమi �ెగ 



బ7ధప;ి�dతుం(). సు½¾  ననుB "ను�9ం�ా ;ె=_లÎ  అవలc(ోq ! కలPCర¼� బ7Y�ా9	� " 

అi చమత^*+సూN  ఉంట7ర�.  

ఒక గంట r�పG t�ట5 r%ష¸  న;ిSం(). �d� Tాం అం�� X�ల@ మం() ¹;ి� షూట&ంగ$ ©
Xే8ార�. �కP �ా�ీ Xేrి పంపG��ను. త*ా9త X�ల@ T4ంs  ఆడ"కP
�Bమ$. �ిల�ల�� T+ØG' లP 
ఇX�Cమ$. అం�� =_`aLస*+�� 8ాయంత�ం ఆర� (�ట&ం(). 
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