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దో డు మంచు పూలు.. గుపెప్డు గుండె ఊ లు.. 
 మనం ఎవరింటి నా ళిళ్నా, ఎవ నా మనింటికి వచిచ్నా గుమమ్ంలోనే ఒకరినొకరు పరిచయం 
చే కోవడం సం దాయం కదా! అందుకనీ... 
"నమ త్ అండీ." 
"నమ త్.. ఎవరమామ్ ను ?" 
"నేనండీ. మధురని.." 
"మధురా.. పేరు ఎకక్డో నన్టుట్ందే.." 
"మరేనండీ.. ఇదివరలో ఇకక్డే కౌముది గడపలో కూరుచ్ని మీకు కొనిన్కథలు చెపాప్ను కదండీ.." 
"ఆఆ.. గురొత్చిచ్ంది.. ఏంటమామ్ సంగతి.. ఇలా వచాచ్ ం?" 
"మరేంలేదండీ.. తీరిగాగ్ కూరుచ్ని కా పు మీతో సరదాగా మాదేశం కబురుల్ చెపుదామని 
వచాచ్నండీ.." 
"మీదేశమా.. ను  ఎకక్డ ఉంటా ంటి?" 
"నేను జరమ్నీలో ఉంటానండీ. అపుప్డే పా ంతు న జీ తం ఇకక్డే గడిచిపోయిందండీమరి.. అందుకే 
మాదేశం అనే ను." 
"ఏంకబురుల్ చెపాత్ ంటి.. ఏదో దో డూ గుపెప్డూ అంటునాన్ ?" 
"మరేనండీ.. మన ఆం దేశంనుంచీ ఈదే నికి ఎగిరొచాచ్క ఇనేన్ళళ్లో ఎనెన్నిన్ మంచుపూల నలోల్ 
తడి నో కదండీ.. ఆ జాఞ్పకాల ఊ లిన్ నెలకోదో నా నింపుకొచిచ్ మీ అందరితో 
పంచుకుందామనీ.." 
"ఓ .. మంచిపనే.. మరి మమమ్లేన్ం చెయయ్మనాన్ పుప్డు?" 
"మీరేం చేయకక్రేల్దండీ. ఎంచకాక్ డిగా కాఫీనో, టీనో పకక్నపెటుట్కుని, చచ్గా చెంపన చేతులు 
పెటుట్కూక్రుచ్ని యిగా నేచెపేప్ కబురల్నీన్టికీ ఊకొడితే చాలు.. అదే మ భాగయ్ం.." 
"ఊ.. కాని  మరి.. భం.. నీదేఆలసయ్ం!" 
:-) 
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అమమ్ న సం ంతి ముగుగ్.. 
 మురిపెంగా పెంచిన ముదద్బంతి..

మంచుపూల మధుమాసం  
 

జనవరి నెల వచిచ్ందంటే ఉదయానేన్ కొంచెం చలిచలిగా, చుటూట్  మసక 

మసగాగ్  కమేమ్సిన పలచ్టి మంచు తెరలతో, మంచు ముతాయ్లు పొదిగిన 

బంగారు పువువ్లాల్  మెరిసిపోయే విరగబూసిన ముదద్బంతులతో, ఒకరి వాకిలితో 

మరొకరి వాకిలి పోటీ పడుతునన్టుట్  అందరి ముంగిళళ్లోనూ కొలువు దీరిన 

అందమౖెన సం ంతి ముగుగ్ లూ, భోగి మంటలూ, పండుగ సెలవులూ, 

సంబరాలూ, జనవరి ఇరవయాయ్రు గణతంతర్  

 

 

దినోతస్వ వేడుకలు.. చినన్పప్టి నుంచీ తెలిసినవి ఇవే! అయితే 

జరమ్నీకి వచాచ్క జనవరి జాఞ్ పకాలనీన్ మారిపోయాయి. మనకి అకక్డ ఆహాల్ దంగా అనిపించే లేత చలి గాలుల సాథ్ నంలో ఇకక్డ 

ఉధృతమౖెన హిమపాతాలు, మంచు తుఫానూల్  వగెరౖా పరిచయం అయాయ్యి. మనం ఎండాకాలం వచేచ్సోత్ ందని ఒక పకక్ 

ఉసూరుమంటూనే ఇంకో పకక్న వేసవి కాలం తన వెంట తీసుకొచేచ్ మలెల్పూలు, మామిడి పళుళ్, తాటి ముంజెలు లాంటి తియయ్టి 

తాయిలాల గురించి ఉవివ్ళూళ్రుతుంటాం కదా.. ఇకక్డ వీళుళ్ కూడా అంతే అమోమ్ చలికాలం వచేచ్సోత్ ంది.. బాబోయ్ చలి.. అని ఓ 

పకక్ కలవరపడుతూనే ఇంకో పకక్న మంచు ఎపుప్డు కురుసుత్ ందా అని ఎదురు చూపులూ, మంచులో సేక్టింగులు, సీక్యింగులూ 

వగెరౖా ఆటలంటూ ఉతాస్హంగా ఎదురు చూసుత్ ంటారు.  

ఇకక్డ డిసెంబరు, జనవరి, ఫిబర్వరి నెలలిన్ చలి విశవ్రూపం చూపించే శీతాకాలంగా చెపుప్కోవచుచ్. డిసెంబరులో కురిసే 

మంచు ఎలా ఉంటుందంటే ఆకాశం నుంచి సుతి మెతత్గా రాలిపడుతునన్ వెనెన్ల పొడి లాగానో, సనసనన్టి తెలల్ చామంతి పూరేకులోన్, 

పలచ్టి తెలల్ గులాబీ రెకక్లోన్ బుటట్లోల్  నింపి ఆకాశం పె ౖనుంచి భూమీమ్దకి వెదజలుల్ తునన్టుట్ గా మెతత్గా సుతారంగా కురుసుత్ ంటుంది. 

ఒకోసారి అలా కురిసిన మంచంతా తెలాల్ రేపాటికి కరిగి నీరెపౖోతుంది లేదా సునాన్ డి లకి అటూ ఇటూగా ఉనన్ ఉషోణ్ గర్తల మూలంగా 

కరిగిపోకుండా కుపప్లు తెపప్లుగా పేరుకుపోతుంది. సమ్స్ పండగ రోజులు వచేచ్సరికి కురిసిన మంచంతా కరిగిపోకుండా చుటూట్ తా 

తెలతెలల్టి దూదిలా పేరుకుపోతే ఈ ఏడాది 'వెట్ౖ సమ్స్' వచిచ్ందంటూ అందరూ బోలుడ్  సంబరపడిపోతారు. 

డిసెంబరు నుంచీ జనవరిలోకి వచేచ్సరికి చలి తీవర్త బాగా పెరిగి ఉషోణ్ గర్తలు మౖెనసులోల్ కి పడిపోతాయి. అపప్టి దాకా 

పేరుకుపోయిన మెతత్టి మంచు కాసాత్  గటిట్పడిపోతుంది. ఒకో పూట మంచు కురుసూత్ , కాసేపటికి మెలల్గా కరిగిపోతూ, మళీళ్ 

కాసేపటోల్  ఆ కరిగిన నీరంతా కొదిద్ కొదిద్గా ఘనీభవిసూత్  మంచు ముకక్లాల్ నో, పలచ్టి గాజు పొరలాల్ నో మారిపోతుంటుంది. ఇలాంటి 



  

 øöeTT~                                                                                  www.koumudi.net 
                        

4  జరమ్నీయం  MLjbÍjOqMcBh 

కిటికీలో రి న హరి లుల్.. 

ప డి పూల వనమా.. మంచు పూల గానమా.. 

వాతావరణంలో ఒకోసారి రోడుడ్  మీద నడిచేపుప్డు సరెనౖ జాగర్తత్లు తీసుకోకపోతే ఇంకంతే సంగతులు.. జారిపడిపోయి కాళోళ్, 

చేతులో విరగొగ్ టేట్సుకోగలం. ముఖయ్ంగా బూటుల్  కేవలం వెచచ్గా ఉంటే సరిపోదు. అడుగు భాగం ఇలాంటి జారే నేల మీద బాగా పటుట్  

కలిగి ఉండేలా చూసుకోవాలి. 

అసలూ.. ఇలా మన కంటికి మామూలు వరష్పు తడిలా కనిపిసూత్ , వాసత్వానికి మాతర్ం గడడ్ కటిట్  పారదరశ్కంగా గాజులా ఏరప్డి 

మనలిన్ బోలాత్  కొటిట్ంచేసే ఈ మంచు పొరలకి ఎండమావులాల్ గా 'మంచుమావులు' అని పేరు పెటేట్సేత్ ఎలా ఉంటుందంటారు? మరి 

ఉటిట్  నీళళ్ తడేమోనేమోలే అనుకునేలా మనలిన్ భర్మలో పడేసే మంచు కదా.. అందుకే ఆ పేరు పెటేట్సాననన్మాట! ;-) 

మా కాంపస్ లో యూనివరిస్టీ భవనాలనీన్ అందమౖెన పర్కృతి ఒడిలో చాలా పర్శాంత వాతావరణంలో ఉంటాయి. లోపల 

పర్యోగశాలలోల్  చేసే పరిశోధనలు ఎంత బురర్ వేడెకిక్ంచినా మధయ్ మధయ్లో చుటూట్  ఉండే పెదద్ పెదద్ కిటికీలోల్ ంచి బయటికి చూసూత్  

ఉంటే ణానికి హాయిగా ఉంటుంది. నేను ఎకుక్వ పని చేసుకునే చోటు పకక్నే ఉండే కిటికీలోనుంచి చూసేత్ విశాలమౖెన మౖెదానం, 

చుటూట్  బోలడ్నిన్ పెదద్ పెదద్ చెటూల్  కనిపిసుత్ ంటాయి. ఎండాకాలంలో పసుపు రంగు గడిడ్పూలతో నిండిపోయి, శీతాకాలంలో తెలల్టి 

మంచుతో నిండిపోయి, ఆ రెండూ లేనపుప్డు ఆకుపచచ్టి గడిడ్తో నిండిపోయి భలే అందంగా మెరిసిపోతూ ఉంటుందా మౖెదానం. 

వరష్ం పడడ్పుప్డు ఎనిన్ సారుల్  ఆ 

కిటికీలోంచి ఇందర్ధనసుస్లని చూసానో! 

నిజానికి ఒకేసారి రెం ండు 

ఇందర్ధనసుస్లు వసాత్ యి ఎపుప్డూ.. 

రెండోది కాసత్ పలచ్గా ఏరప్డటం వలల్ 

తొందరగా మాయమౖెపోతుంటుంది. 

అదేంటో చితర్ం.. ఎపుప్డూ సరిగాగ్  

కొలతలు వేసి గీసినటుట్  ఒకే చోట 

వసుత్ ంది హరివిలుల్ .  

ఒకసారి మా కొలీగ్ ఒక అమామ్యి చెపిప్ంది. వాళళ్కి చినన్పుప్డు ఇందర్ధనసుస్ గురించి చినన్ కథలా చెపేప్ వాళళ్ట. అదేంటంటే, 

ఆకాశంలో అరధ్చం కారంలో ఏరప్డిన హరివిలుల్  

రెండు కొసలూ భూమిలో నుంచి వచిచ్నటేట్  కనిపిసుత్ ంది 

కదా.. ఆ హరివిలుల్  భూమిలో పాతుకుపోయిన 

పర్దేశానికి వెళిళ్ అకక్డ నేలలో తవివ్తే బోలడ్నిన్ విలువెనౖ 

నిధులు దొరుకుతాయట. తను అలా చెపప్గానే నేను 

కళిళ్ంతింత చేసుకుని "నిజమా.. భలే కదా.." అని 

అరిచేసా బోలుడ్  ఉతాస్హంగా. తనేమో ఒకటే నవువ్. 

ఇదో.. పెదద్వాళళ్ం అయిపోయాక ఇదే చికుక్. 
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మధుర జాఞ్పకాల కొలను లోతెంతో! 

మాయలూ, మం లూ, మేజికుక్లూ అనీన్ ఉటిట్దే అని పాఠాలు నేరేచ్సుకుని చినన్పప్టిలా హాయిగా చెపిప్ందలాల్  నమేమ్సి 

సంబరపడిపోడం కుదరదు.. ప్చ్..! 
ఈ మౖెదానానికి ఇంకో పకక్న ఒక 

చినన్ నీటి కొలను ఉంటుంది. దాని పకక్నే 

నడవడానికి వీలయేయ్లా ఒక చినన్ 

కాలిబాట, ఆ దారిలో అకక్డకక్డా ఆ నీళళ్ 

కొలనుని చూసూత్  కూరుచ్నేలా కురీచ్లు 

ఉంటాయి. అనీన్ రకాల ఋతువుల 

రంగులోల్  ఎనోన్ ఉదయాలూ, మధాయ్హాన్లూ, 

సాయం లోల్  ఈ కొలను గటుట్ న మూట గటుట్ కునన్ జాఞ్ పకాలు ఎనోన్!  

కొలనుకి అవతల పకక్న ఉనన్ రహదారి మీద అపుప్డపుప్డూ 

రయియ్మని పరిగెడుతుండే కారల్ శబాద్ లు, నీళళ్లోల్  ఈదుతూ బాతులు చేసే రెకక్ల చపుప్ళుళ్ మినహాయిసేత్ ఎపుప్డూ నిశశ్బద్ంగానే 

ఉంటుంది. ఎనోన్ రకరకాల పరిసిథ్తులోల్ , సందరాభ్లోల్ , రకరకాల సమసయ్లతోనూ, ఆలోచనలతోనూ, కబురల్తోనూ, నవువ్లతోనూ ఈ 

కొలను గటుట్ న సేన్హితులతో గడిపిన రోజులనీన్ ఎపప్టికీ గురుత్ ండిపోయే మధుర జాఞ్ పకాలే!  

ఒకక్దానేన్ నిశశ్బద్ంగా కూరుచ్ని చెవులోల్  ఏ ఇళయరాజా పాటలో పెటుట్ కు వింటూ ఆ నీళళ్లోల్  తెగ తిరిగేసూత్  ఆడుకుంటునన్ 

చేపలిన్, నీటి మీద వాలే రంగురంగుల తూనీగలిన్, అపుప్డపుప్డూ ఎగిరే కపప్లిన్, అటుగా వాళళ్ యజమానులతో కలిసి వాకింగ్ కి వచేచ్ 

రకరకాల కుకక్పిలల్లు చేసే అలల్రి చేషట్ లనీ, అపుప్డపుప్డూ ఆకాశం నుంచీ ఊడిపడి ఆ పచచ్టి నీళళ్లోల్  జలకాలాడుతుండే 

చందమామనీ... ఇలా అనీన్టినీ చూసూత్  అకక్డ గడపడం ఎంత బాగుంటుందో!  

చలికాలంలో ఈ కొలను గటుట్  మీద కూరుచ్నేంత ధెరౖయ్ం చెయయ్లేనులే గానీ కాసేపలా నిలబడి చూసి వచేచ్సుత్ ంటాను. 

ఒకోసారి కొలనులో నీళళ్ మీద పెనౖ కొంచెమే గడడ్ కటేట్సి నీళళ్లోల్  మంచు ముకక్లు ముకక్లుగా తేలుతూ కనిపిసుత్ ంది. ఒకోసారి నీళళ్ 

మీద తేలుతునన్ తెలల్టి దూదిలా పరుచుకుని కనిపిసుత్ ంది. మరోసారేమో పూరిత్గా గడడ్ కటేట్సిన కొలను మీద మళీళ్ రాలిన సనన్టి 

మంచు రవవ్లతో తెలల్గా పిండారబోసినటుట్  ఉంటుంది. ఆకాశం నుంచి దటట్ంగా రాలుతునన్ మంచు కొలనులో నీళళ్ మీద పడి 

కరిగిపోతుంటే కూడా చూడటానికి భలే సరదాగా ఉంటుంది. 

ఎండాకాలం అంటే ఎంచకాక్ ఎనెన్నిన్ రంగులో.. అదే చలికాలం అంటే సరదా ఏముందీ గడగడా వణికించడం తపప్.. ఎటు 

చూసినా ఒకక్ తెలుపేగా ఎపుప్డూ.. అని అనుకోడం సరి కాదేమో అనిపిసుత్ ంది నాకెతౖే. పేరుకి ఒకక్ మంచే అయినా ఆ ఒకక్ 

తెలుపులోనే దాగిన ఎనెన్నిన్ రంగులనో, ఎనెన్నిన్ రూపాలనో చి సూత్  కనువిందు చేసుత్ ంది. ఓ పకక్ చురుకుక్మనిపిసూత్ నే మరో పకక్ 

చూసుత్ నన్కొదీద్ ఇంకాసత్ కావాలనిపించేలా మురిపిసుత్ ంటుంది.. మాయ చేసే మంచు! :-) 
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మన తెలుగు వంటలు చే(చూ) త్నన్ జరమ్న్ బుడతలు. 

పిలల్లు తయారు చే కునన్ మంచు బొమమ్లు 

మా కాయ్ంపస్ లోనే ఒక చినన్ కిండర్ గారెడ్న్ ఉంది. మా చుటుట్ పకక్ల డిపారెట్మ్ంట్స్ లోని కొలీగ్స్ పిలల్లు అందులో ఉంటారు. 

అపుప్డపుప్డూ తలిల్దం లు కూడా 

పిలల్లందరితో కలిసి రకరకాల కారయ్కర్మాలు, 

ఆటలూ పాటలోల్  పాలొగ్ ంటూ ఉంటారు. 

ఒకసారి మా కొలీగ్ ఒకావిడ ననూన్, ఇంకో 

ఇదద్రు ఇండియన్ కొలీగ్స్ ని కిండర్ గారెడ్న్ కి 

ఆహావ్నించింది. పిలల్లకి గోల్బుని చూపిసూత్  

పర్పంచంలో ఇనిన్ రకాల దేశాలు, పర్దేశాలు, 

మనుషులు, సంపర్దాయాలు ఉంటాయని 

నేరిప్ంచే పాఠంలో భాగంగా మమమ్లిన్ 

పరిచయం చేసూత్  మన దేశం గురించి 

వాళళ్కి చెపాప్రు. పిలల్లతో కలిసి వాళళ్ ముందే ఏదెనౖా భారతీయ వంటలు వండగలిగితే బోలుడ్  సంతోషిసాత్ మనాన్రు. అదెంత భాగయ్ం 

అని చెపిప్ మేము పిలల్లతో కలిసి వాళళ్ కిండర్ గారెడ్న్ కిచెన్ లోనే పాయసం, నిమమ్కాయ పులిహోర వండి పిలల్లందరితో పాటు కలిసి 

తినాన్ం. భోజనాలు అయాయ్క ఏదెనౖా మీ ఆటలూ, పాటలూ కూడా చెపప్ండి అని అడిగితే జరమ్న్ పిలల్లందరి చేతా 'చిటిట్  చిలకమామ్ 

అమమ్ కొటిట్ందా..' అంటూ వలెల్ వేయించాం. ఒకరి చొకాక్ ఒకరు పటుట్ కుని అందరం గొలుసులా తయారె ౖ'ఛుక్ ఛుక్ రెలౖూ వసుత్ ంది..' 

అంటూ ఆటలు ఆడించాం. ఆ రోజు చాలా సరదాగా గడిచింది. పిలల్లందరూ కూడా ఉతాస్హంగా కొతత్ రకమౖెన తిండి ఆటలు, పాటల 

గురించి తెలుసుకుని ఇవనీన్ ఏ దేశం నుంచీ వచాచ్యో గోల్బు చూసి గురుత్  పెటుట్ కునాన్రు. 

ఇక చలికాలం వసేత్ మనకేమో అమోమ్ ఇంత చలిలో ఆటలా 

అనిపిసుత్ ంది గానీ ఆ బుడతలు మాతర్ం ఎంచకాక్ పె ౖనుంచి కిందదాకా 

వెచచ్గా కోటూల్ , గల్వ్స్ లాంటివనీన్ తొడుకుక్ని గంటల కొదీద్ 

మంచులో జారుతూ దొరుల్ తూ ఆడుతుంటారు. రకరకాల 

ఐస్ బొమమ్లు చేసి తీసుకొచిచ్ బయట చెటల్ కొమమ్లకి 

వేళాడగటట్డం, అంత తకుక్వ ఉషోణ్ గర్తల మూలంగా ఆ 

మంచుబొమమ్లు కరిగిపోకుండా కొనిన్ రోజుల పాటు అలానే 

ఉంటే వాటిని చూసి సరదా పడటం.. వాళళ్నీ, వాళళ్ ఆటలీన్ 

చూసుత్ ంటే భలే ముచచ్టేసుత్ ంది. చినన్పుప్డు ఎలాగెతౖే 

మనం ఇసుక కుపప్ల మీద నుంచి జారుతూ రకరకాల 

ఇసుక గూళుళ్ కడుతూ ఆడుకునేవాళళ్మో ఇకక్డ 

చినన్పిలల్లందరూ మెతత్టి మంచు మీద జారుతూ, 
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మంచు కొండ మీద జారుడు బలల్ ఆట ఆడుకుందామా.. 
పడతాం.. లే త్ం.. ఆడతాం.. పాడతాం.. 

నలుగురు ఆడే ఆటలు మాకు నచచ్ .. మా దారే రు! 

మంచుతో రకరకాల బొమమ్లు చేసూత్ , అరుసూత్ , కేరింతలు కొడుతూ, అలల్రి చేసూత్  చలి సంగతే పటట్నటుట్  హాయిగా ఆడుకుంటూ 

ఉంటారు. 

ఒకోసారి ఆలోచిసేత్ 

ఎంత విభినన్మౖెన 

సంస తులు, 

సంపర్దాయాలూ అయినా 

మనుషులు అందరిదీ ఒకటే  

 

 

 

 

మనసేమో అనిపిసుత్ ంటుంది. రోజూ ఆ పిలల్లిన్ చూసుత్ నపుప్డలాల్  వాళళ్ కళళ్లోల్  నిండెనౖ సంతోషం, చుటూట్  ఉనన్ లోకం గురించి 

ఏ మాతర్ం పటట్ని పరధాయ్నం, ఇలా చెంగు చెంగున ఎగిరి దూకితే పడిపోతామేమోననన్ భయాలూ ఆలోచనలేవీ లేని అమాయకతవ్ం, 

కష్ణం కాలు నిలవకుండా గలగలా పారే సెలయేరు లాంటి ఉరిమే ఉతాస్హం... ఈ తెలల్టి మంచులో అంత కనాన్ సవ్చఛ్మౖెన తెలల్ని 

పువువ్లాల్ ంటి చినాన్రుల బాలయ్పు సంబరానిన్ గమనిసుత్ ంటే దేశం, వేషం, భాష, రంగూ, రూపూ వేరెనౖా మనుషులం అందరం ఒకటే 

కదా అనిపిసుత్ ంది. బయటికి ఎనెన్నిన్ రకాల ఆకృతులోల్  కనపడినా తరచి చూసేత్ అంతరీల్నంగా అందరిలోనూ అదే మనిషి తతత్ ం 

గోచరిసుత్ ంది కదూ! 
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 మగిరి గ లు.. మురిపించునుమన లు..  
 

ఆకాశమంతా మలెల్పువువ్ లాంటి తెలల్టి తెలుపు.. అకక్డ నుంచి అలవోకగా రాలిపడే మంచు పూలు తెలుపు.. నేల మీదునన్ 

చెటూట్ , పుటాట్ , ఇళూళ్, వీధులూ అనీన్ మంచు పూత పూసుకుని మెరిసిపోయే తెలుపు.. ఎటు చూసినా లోకమంతా శాంతి గీతం 

ఆలపిసోత్ ందా అనన్టుట్  ధవళ వరణ్ కాంతులే!  

మనం నడిచే దారులోల్ , కారుల్  నడిచే రోడల్ పెనౖ పేరుకుపోయే మంచుని ఎపప్టికపుప్డు శుభర్ం చేసూత్ నే ఉంటారు కానీ మరీ 

అంత కుపప్లు తెపప్లుగా మంచు కురుసుత్ నన్పుప్డు సెకౖిళుళ్, కారల్ మీద వెళళ్డం కాసత్ అవసథ్ అనే చెపాప్లి. మనం వెచచ్గా ఇంటోల్  

దాకుక్ని కిటికీలోల్ ంచి బయటికి చూసినా, తల నుంచి పాదాల దాకా వెచచ్టి ఉనిన్ దుసుత్ లోల్  దాచేసుకుని బయటకొచిచ్ చూసేత్నో మాతర్ం 

ఈ తెలుపు నలుపు వరణ్ చితర్ం బహుముచచ్ట గొలుపుతుంది. 

ఫిబర్వరి నెల వచేచ్సరికి చలి బాగా ముదిరి ఉషోణ్ గర్తలు మౖెనసులోల్ కి దిగిపోయి చినన్ చినన్ కొలనులు, చెరువులు లాంటివనీన్ 

పూరిత్గా గడడ్ కటుట్ కుపోయి నునన్గా మంచుతో చేసిన గచుచ్లా తయారెపౖోతాయి. అలా గడడ్ కటిట్న వాటి మీద ఐస్ సేక్టింగ్, ఐస్ హాకీ 

ఆడుకోడానికి చాలామంది ఆసకి త్ చూపిసుత్ ంటారు. మామూలుగా ఇలాంటి ఆటల కోసం ఉనన్ పేల్ ండల్లో కాకుండా ఇలా ఆరుబయట 

గడడ్ కటుట్ కుపోయిన చెరువులు, కొలనుల మీద ఆడుకోవడం బోలుడ్  సరదా జనాలకి. పెగౖా ఇలాంటి ఐస్ ఉండేది కేవలం కొనిన్ రోజులే 

కాబటిట్  ఈ అవకాశానిన్ ఏ మాతర్ం వదులుకోడానికి ఇషట్ పడరు. ముఖయ్ంగా ఇలాంటి ఆటలు వయసులో ఉనన్ పిలల్లు ఎకుక్వ ఆడుతూ 

కనిపిసాత్ రు. మంచులో జారుతూ, దొరుల్ తూ పడుతూ లేసూత్  ఆడుకునే చినన్పిలల్లది ఏమీ తెలీని అమాయకతవ్ం అయితే, మనకి 

ఇషట్ మౖెంది, మనసుకి నచిచ్ంది ఏదెనౖా 

ముందూ వెనకా ఆలోచించకుండా నదురూ 

బెదురూ లేకుండా ధెరౖయ్ంగా చేసుకు 

వెళిళ్పోవడమే అనన్టుట్  మహా దుడుకుగా 

ఉంటారు ఈ వయసు పిలల్లు. ఒకోసారి 

కాలేజీలో కాల్ సులు ఉండే టెమౖులో కూడా 

ఎంచకాక్ వాటికి ఎగనామం పెటేట్సి జ న 

సేక్టింగ్ చేసేసూత్  అరుపులు కేకలతో 

ఉతాస్హంగా మంచు మీద ఆడుకుంటూ 

కనిపిసుత్ ంటారు. వాళళ్ని చూసుత్ ంటే మన దగగ్ర కాలేజీలోల్  కాల్ సులు ఎగొగ్ టిట్  కెట్ ఆడుకోడానికి వెళిళ్పోయే అబాబ్యిలు 

గురొత్సుత్ ంటారు.. :-) 

జరమ్నీలో సాధారణంగా ఏ ఉదోయ్గం చేసేవాళె ౖనా మామూలుగా గవరన్మెంటుకి కటేట్  టాక్స్ తో పాటుగా తాము వయసెపౖోయి 

సరీవ్సు నుంచి రిటెర్ౖ అయాయ్క వచేచ్ పెనష్న్ కోసం ఉదోయ్గాలు చేసినంత కాలం కొంత మొతత్ంలో డబుబ్లు కడుతూనే ఉంటారు. ఒకవేళ 

ఘనీభ ంచిన కొలను మీద రుగా ఆటలాడుతునన్ పడుచు పిలల్లు, పడుచు పెదద్లు.
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ఏదెనౖా కారణం చేత మధయ్లో చేసుత్ నన్ ఉదోయ్గం పోతే మళీళ్ ఇంకో కొతత్ ఉదోయ్గం సంపాదించుకోవడం కోసం మనకునన్ కెరీర్ సిక్ల్స్ 

మెరుగు పరచుకోవడానికి అవసరమౖెన రకరకాల ఫెషనల్ కోరుస్లు, కౌనిస్లింగులు వగెరౖా వాటనీన్టికి ఎంపాల్ యిమెంట్ ఆఫీసు 

వాళేళ్ ఫీజులు కటిట్  మరీ సపోర్ట్ చేసాత్ రు. అంతే కాదు.. ముందునన్ ఉదోయ్గం చేసేపుప్డు గవరన్మెంటుకి టాకుస్లు కటిట్నందుకు గానూ 

మళీళ్ కొతత్ ఉదోయ్గం తెచుచ్కునేలోపు కొనాన్ళళ్ పాటు నెల నెలా పాత ఉదోయ్గంలో వచిచ్న జీతంలో అరవె ౖశాతం ఇసాత్ రు. ఇక జరమ్నీలో 

ఉండే పర్తీ వయ్కి త్కి ఆరోగయ్ భీమా తపప్నిసరి. ఇలాంటి కారణాల వలల్ భవిషయ్తుత్  మీద బెంగలూ, భయాలూ, ముసలితనం వచాచ్క నా 

పరిసిథ్తి ఏంటి అనన్ ఆందోళన, సామాజిక అభదర్తా భావం వీళళ్లోల్  మచుచ్కెనౖా కనిపించదు.  

ఒకసారి మా కొలీగ్స్ అందరం కలిసి సిటీకి దూరంగా కొండలోల్  కోనలోల్  నెలకొనన్ ఒక టూరిసిట్క్ పటట్ణానికి వెళిళ్నపుప్డు అకక్డ 

టౌనోల్  ఒక బూయ్టీ పారల్ర్ చూసాము. అది పెంపుడు కుకక్ల కోసం పర్తేయ్కంగా ఏరాప్టు చేయబడిన బూయ్టీ పారల్ర్ అని వివరాలు 

రాసునాన్యి. అది చూసి బోలుడ్  ఆశచ్రయ్పడిపోతే మా కొలీగ్ ఒకాయన చెపాప్రు. రిటెరౖెమ్ంట్ అయాయ్క భారీ మొతత్ంలో డబుబ్లు వచిచ్న 

ధనవంతులెనౖ ముసలివాళుళ్ కొంతమంది అలాంటి కొనిన్ చినన్ చినన్ ఆలెప్ౖన్ టౌన్స్ లో సెటిల్ అయిపోయి పర్కృతిలో మమేకమౖె, ఉనన్ 

సంపదని అంతా విచచ్లవిడిగా ఖరుచ్ చేసుకుంటూ విలాసవంతమౖెన జీవితానిన్ గడుపుతుంటారు. అంత సంపనున్లు ఉంటారు కాబటేట్  

ఇలాంటి విడూడ్ రమౖెన విలాసాలకు కూడా కొదవుండదు.. అని చెపేత్ 'వె  వెయియ్ రకాలు' అంటే ఇదేనేమో అనిపించింది. కానీ, ఇకక్డ 

చినన్ పిలల్ల కనాన్ ఎకుక్వ పిలుల్ లు, కుకక్లే కనిపిసుత్ ంటాయి, బోలుడ్  మంది వాటినే ణంగా చూసుకుంటూ ఉంటారు కాబటిట్  వాటి 

కోసం పర్తేయ్కంగా బూయ్టీ పారల్ర్ ఉండటం బుగగ్లు నొకుక్కోవలసినంత పెదద్ విషయం కాదులే అనిపించింది. :-) 

అరవె ౖ ఐదేళుళ్ నిండిన 

ఉదోయ్గసుత్ లు మహా ఆనందంగా పదవీ 

విరమణ చేసాత్ రు. ఇనేన్ళుళ్ పని చేసి 

అలసిపోయాము, వి ంతి కావాలి 

అనన్ కోరిక కంటే కూడా "ఆహా.. 

ఇపుప్డు ఇంక మొతత్ం సమయం 

అంతా మా చేతులోల్ నే.. బోలెడనిన్ 

మాకిషట్ మౖెన పనులు చేసే 

వీలుంటుంది అని ఉతాస్హంగా పదవీ 

విరమణ చేసే వాళేళ్ ఎకుక్వ 

కనిపిసాత్ రు. నాలాంటి వాళేళ్ ఎపుప్డెనౖా ఏ కిక్ంగ్ పేరుతోనో కొండలు, గుటట్లు ఎకాక్లిస్ వసేత్ అమామ్ అయాయ్ అని ఆపసోపాలు 

పడుతుంటే ఆఫీసులో రిటెర్ౖ అవడానికి సిదధ్ంగా ఉనన్, రిటెర్ౖ అయిపోయిన కొలీగ్ బామమ్లు అలుపూ సొలుపూ తెలీనటుట్  చకచకా 

మెరుపు తీగలాల్  ఎకేక్సుత్ ంటారు నాలాంటి పడుచు పిలల్లు సిగుగ్  పడేలా.. అంతే కాదు.. అంతలా తిరిగేసినా కూడా తెలాల్ రి మళీళ్ 

ఆఫీసుకొచిచ్ కాళుళ్, చేతులు నొపుప్లని అసస్లేం అనకుండా చకచకా పనులు చేసుకుపోతుంటారు. 

మన అమమ్మమ్లు, నానమమ్ల తరంలో వాళుళ్ పెదద్ వయసొచాచ్క కూడా ఎంచకాక్ ఉతాస్హంగా ఎలా కష్ణం తీరిక లేకుండా 

గటుట్ మీద నిలబడి కొలనులోకి చూ త్.. కొలనులో నిలబడి గటుట్ మీదకి చూ త్..
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అనీన్ పనులూ చేసుకు పోతుంటారో ఇకక్డ ఈ తరం బామమ్లు, తాతలు కూడా డెబెభ్ౖ ఎనభె ౖఏళుళ్ దాటినా ఎంచకాక్ చలికాలంలో 

కూడా సెకౖిలు మీద జామ్ జామమ్ని తిరిగేసుత్ ండటం భలే ఆశచ్రయ్ంగా అనిపిసుత్ ంది. ఇండియాలో ఒక వయ్కి త్ సగటు జీవితకాలం 70 ఉంటే 

జరమ్నీ లో దాదాపు 80 యేళుళ్ ఉంటుంది. బయట వీధులోల్  చలాకీగా తిరిగేసుత్ నన్ పండు ముసలి వాళళ్ని చూసినపుప్డలాల్  ఈ తేడా 

కొంచెం తెలుసుత్ ంటుంది. ఇకక్డ కనిపించినంత ముసలివాళుళ్ అంటే ఎనభె ౖ పెనౖ వయసునన్ వాళుళ్ ఇంత ఎకుక్వగా మన దగగ్ర 

కనిపించరనిపిసుత్ ంది. అలాగ రిటెర్ౖ అయిపోయిన బామమ్లు, తాతయయ్లు కూడా చలికాలంలో అపుప్డపుప్డూ కొలనులో గడడ్ కటిట్న 

మంచు మీద చేరి ఆటలు ఆడుతుంటారు. పిలల్లాల్ గా మరీ సేక్టింగులూ, హాకీలు ఆడరు గానీ తేలిగాగ్  ఉండే సరదా ఆటలు ఆడుతూ 

కనిపిసాత్ రు. అపుప్డపుప్డూ పగటి పూట లాయ్బులోల్  మేము పని చేసుకుంటూ కిటికీలోంచి బయటికి చూసేత్ వీళేళ్మో హాయిగా 

ఆనందంగా ఇలా మంచులో ఆడుకుంటూ కనిపిసాత్ రు. అపప్టిదాకా జీవితమంతా కషట్ పడి రకరకాల రంగాలోల్  విధులు నిరవ్రి త్ంచిన 

పెదద్వారందరూ అలా ఒక చోట చేరి సరదాగా శేష జీవితానిన్ ఆసావ్దిసుత్ ంటే చూడాడ్ నికి భలే ముచచ్టగా అనిపిసుత్ ంటుంది. 

ఎపుప్డూ వీళళ్ందరినీ చూసే సరదానే గానీ సేక్టింగులూ, సీక్యింగులూ అంటే భలే భయం నాకు. వీళళ్ంటే చినన్పప్టి నుంచి 

కర్మేణా నేరుచ్కుంటారు గానీ మన సంగతలా కాదు కదా.. పెగౖా కొంతమంది సేక్టింగులు, సీక్యింగులకి వెళిళ్ ఏ విధంగా కాళుళ్ 

విరగొగ్ టుట్ కునాన్రనన్ కథలనీన్ వినిపించి ఇంకాసత్ ఎకుక్వ భయపెటేట్సుత్ ంటారు. అంటే భయపడేది నేనే అయినా ఇలా ఎవరో ఒకరి మీదకి 

నెపం తోసెయాయ్లి కదా మరి.. :-) 

నాకు ఆటలు ఆడేంత ధెరౖయ్ం లేకపోయినా 

వాళళ్ందరినీ చూసూత్  ఒకక్సారనాన్ నేను అలా గడడ్ 

కటిట్న కొలను మీద నడవాలని పర్తి యేడాది 

అనుకుంటూ ఉంటాను. మొతాత్ నికి బామమ్లిన్, 

తాతలిన్ చూసి బాగా ఉతాస్హం తెచేచ్సుకుని ఒకరోజు 

ఐస్ మీద పటుట్  జారని మంచి బూటుల్  తొడుకుక్ని ఆ 

కొలను మీదకి వెళాళ్ను. అలా జాగర్తత్గా పటిట్  పటిట్  

ఒకోక్ అడుగు వేసుత్ ంటే ఓ పకక్ ఉదేవ్గం, ఇంకో పకక్ 

పాదాలోల్ ంచి మొదలె ౖసనన్గా పెకౖి పాకుతూ వెనున్లో 

సనన్టి వణుకు.. ఓ పది పదిహేను అడుగులు వేసాక 

భయం పోయి సరదా తెలిసొచిచ్ంది. అరెరే.. ఇంత 

సరదాగా ఉంటుందని తెలిసేత్ ఎపుప్డో పర్యతిన్ంచేదానిన్ కదా అనుకునాన్. పర్తీ రోజు నీళళ్తో నిండి ఉనన్ కొలనుని చూసీ చూసీ ఆ రోజు 

ఆ కొలను మధయ్లో నించుని బయట వెపౖుకి చూసూత్  చుటూట్  ఉనన్ పరిసరాలు గమనించడం భలే కొతత్గా అనిపించింది. ఆ కొలను మీద 

నడుసుత్ నన్ నా సంబరం చూసిన బామమ్లు, తాతలు అందరికీ అరథ్మౖెపోయింది నేనదే మొదటిసారి అకక్డ నడవడం అని.. :-) 

అంద న ఆల్ప్  పర తాల నడుమన ఒదిగిన చినన్ ఊరు..
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చినన్పుప్డు సోషల్ పుసత్కాలోల్  ఐరోపా ఖండంలో సివ్టజ్రాల్ ండ్, జరమ్నీ, ఆసియా తదితర దేశాల సరిహదుద్ లోల్  పూరిత్గా మంచుతో 

కపప్బడి ఉండే పరవ్తాలని ఆల్ప్  పరవ్తాలు అంటారని జాగర్ఫీ 

పాఠాలు చదువుకునాన్ం కదా.. ఇకక్డికొచాచ్క ఆ ఆల్ప్  

పరవ్తాలిన్ నేరుగా చూసి తెలుసుకునే అవకాశం కలిగింది. మన 

హిమాలయాలు చూసిన వాళళ్కి ఇవేం అంత కొతత్గా 

అనిపించకపోవచుచ్ గానీ మంచు పరవ్తాలు ఎపుప్డూ చూడని 

నాలాంటి వాళళ్ని మాతర్ం ఖచిచ్తంగా ఈ హిమగిరుల 

సొగసులు మంతర్ ముగుధ్ లిన్ చేసాత్ యి. ఎండాకాలంలో చూసేత్ 

ఇవనీన్ మామూలు కొండలాల్ గా, పచిచ్క బయళళ్తో నిండి 

ఉంటాయి గానీ చలికాలంలో మాతర్ం పూరిత్గా మంచుతో 

కపప్బడి ఉంటాయి. జరమ్నీ, సివ్టజ్రాల్ ండ్, ఆసియాలోల్  ఇలాంటి 

మంచు కొండలు ఉండే ంతాలోల్ నే మన భారతీయ సినిమా 

పాటలు ఎకుక్వగా చి కరిసుత్ ంటారు. ఆల్ప్  పరవ్తాల 

దరిదాపులోల్  బోలెడనిన్ సీక్యింగు రిసార్ట్ , ఆ కొండలోల్  చినన్ 

చిన్న మాలు ఉంటాయి. అవనీన్ కూడా అటు ఎండాకాలం 

కిక్ంగు, సెకౖిల్ంగు, మౌంటెన్ బెకౖింగ్, చలికాలం సోన్ బోరిడ్ంగ్, 

హౖెకింగ్, సీక్యింగులని సంవతస్రం పొడవునా టూరిసుట్ లతో 

కళకళలాడిపోతూ ఉంటాయి. 

జరమ్నీలో ఉనన్ బవేరియా రాషట్ర్ సరిహదుద్ లోల్  ఉనన్ 

బోలెడనిన్ ఆలెప్ౖన్ టౌన్స్ లో Garmisch-Partenkirchen అనేది 

కూడా ఒకటి. నిజానికి అవి రెండు ఊరుల్ . మన హౖెదరాబాదు, 

సికిం బాదు లాగా జంట పటట్ణాలనన్మాట. జరమ్నీ మొతాత్ నికి 

ఎతెన పరవ్త శిఖరం Zugspitze ఇకక్డే ఉంది. ఆ శిఖరం ఎతుత్  

దాదాపుగా మూడు వేల మీటరుల్ . హౖెకింగ్ చేసే వాళేళ్ కాకుండా 

మామూలు జనాలు దాని పెకౖి వెళళ్డానికి మౌంటెన్ టైర్న్ కూడా ఉంటుంది. ఇకక్డ ఉనన్ ఒలంపిక్ సీక్ సేట్డియంలో గతంలో వింటర్ 

ఒలంపిక్స్, వరల్డ్  ఆలెప్ౖన్ సీక్ చాంపియన్ షిప్స్ లాంటి మంచు డోతస్వాలు జరిగాయి. చుటూట్  ఎతెన మంచు పరవ్తాల మధయ్లో 

ఊరు ఉండి చూడటానికి చాలా అందంగా ఉంటుంది. ఈ ఊరోల్ నే Partnach Gorge అనే ఒక పర్దేశం ఉంది. అకక్డ కొండ గుహలు 

ఉంటాయి. పాతకాలంలో ఆ గుహలోల్  నడవాలంటే ణాలకి ఎదురొడిడ్ వెళాళ్లిస్ వచేచ్దట. అంటే, అంత కషట్ తరంగా ఉండేదనన్మాట 

అపప్టోల్  అకక్డ నడవడం. కానీ, ఇపుప్డు అంత భయపడకక్రేల్కుండా కాసత్ సులువుగానే ఆ గుహల గుండా నడుసూత్  వెళళ్గలిగే దారిని 

 మంచు కొండల మధయ్న కొలు  దీరిన ఒలంపిక్ క్ ట్డియం 

క్ జంపింగ్ డాకారుల నాయ్ లు
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ఏరాప్టు చేసారు. 

చలికాలం వసేత్ ఆ కొండ చరియల మీద 

నుంచి జారిపడే జలపాతపు నీటి ధారలు గడడ్ 

కటిట్  ఆ ఏరప్డిన మంచు ముకక్లనీన్ గుహకి భలే 

అందమౖెన రూపురేఖలు తీసుకొసాత్ యి. ఆ గుహ 

గుండా నడుసూత్  వాటిని చూసూత్  అవతలి వెపౖుకి 

వెళితే పకక్నే ఆ మంచులో ఇంకా గలగలా 

పర్వహిసుత్ నన్ నది, ఇంకా చుటూట్  పకక్లంతా 

పూరిత్ మంచుతో కపప్బడిన పెదద్ పెదద్ మంచు 

కొండలు ఉంటాయి. మేము వెళిళ్న రోజు పె ౖ

నుంచి మంచు కురుసోత్ ంది కూడానూ. ఆ 

చలిలో, మంచు వానలో ఒక మంచు కొండ 

మీదకి వెళళ్డానికి ఎగుడు దిగుడుగా ఉనన్ సనన్టి ఇరుకెనౖ దారిలో మంచులో జారిపడిపోకుండా దోవకి పకక్న కటెట్లతో కటిట్న దడిని 

రెండు చేతులతో పటుట్ కుని అతి జాగర్తత్గా పెదౖాకా ఎకక్డం భలే సరదాగా ఉంటుందిలే. అసలు ముందు ఆ కొండ చూసినపుప్డు అది 

మొతత్ం ఎకెక్యయ్గలనా అనుకునాన్ గానీ చకచకా ఎకేక్సుత్ నన్ బోలుడ్  మంది పెదద్వాళళ్ని, బుడతలిన్ చూసూత్  ఉతాస్హంగా ఎకేక్సాను. 

చివరికి ఓ నాలుగెదౖు గంటల పాటు కషట్ పడి ఎకేక్సి కొండ పెకౖంటా చేరుకునాన్క అకక్డ చినన్ రెసాట్ రెంట్స్ ఉనాన్యి. వేడి వేడిగా ఏదనాన్ 

తినేసి మళీళ్ కొండ దిగి కిందకి రావచుచ్ 

లేదా పెనౖుంచి కొండ కిందకి రోప్ వే లో 

వచేచ్ కేబుల్ కార్స్ ఉనాన్యి. మేము 

వాటిలోనే కొండ మీద నుంచి కిందకి 

వచాచ్ం. 

మొతాత్ నికి నేనెపుప్డూ కలలో 

కూడా ఊహించని విధంగా ఓ చినన్ మంచు 

పరవ్తం ఎకక్డం, అది కూడా 

చురుకుక్మనిపించే చలిలో పెనౖుంచి తల 

మీద జోరున మంచు పూల వాన కురుసుత్ ండగా.. అందులో తడుసూత్ , నడుసూత్ , మధయ్లో ఇకక్డ నుంచి జారిపడితే ఈ మంచు 

లోయలో దొరుల్ తూ పోయి చివరికి ఎకక్డ తేలతామో అని కాసత్ భయపడుతూనే నవువ్కుంటూ.. కొండ పెకౖి చేరాక ఎంతగా తరచి 

చూసినా పెనౖ తెలల్టి ఆకాశం, కింద తెలల్టి మంచు దుపప్టి కపుప్కునన్ నేల రెండూ కలిసిపోయినటుట్  తపప్ మరో రంగు కనపడని 

వెనౖం.. ఓ పెదద్ మంచు సముదర్ం ఒడుడ్ న నించుని చూసుత్ నన్టుట్ .. కనుచూపు మేరా అంతెతుత్ న టనున్ల కొదీద్ తెలల్టి మంచుతో 

కొండల మీద నుంచి గుహలోకి జారే జలపాతం ఘనీభ ంచి మంచు ధారలాల్ మారిన నం..

మంచు కొండ కి ఎకేక్ దారి.. దారికి కుడి పకక్న ఎకాక్లిన కొండ ఉంటే ఇది ఎడమ 
పకక్న కనిపించే లోయ.



  

 øöeTT~                                                                                  www.koumudi.net 
                        

13  జరమ్నీయం  MLjbÍjOqMcBh 

నిండిపోయి ఏదో దేవలోకంలోకి వెళిళ్నటుట్  అనిపించిన ఆ అదుభ్తమౖెన అనుభవం నా జీవితంలో ఎపప్టికీ మరిచ్పోలేని ఓ అరుదెనౖ 

జాఞ్ పకంగా నిలిచిపోతుంది. 

ఒకోసారి అమోమ్ ఏమవుతుందో ఏవిటో అనో, మనకి బొతిత్గా అలవాటు లేని పని ఎందుకులే అనో బికుక్బికుక్మంటూ 

దూరదూరంగా పారిపోయే బిడియం నుంచి ఒకక్సారి ఆ తటపటాయింపులనీన్ వదులుచ్కుని కొతత్దనానిన్ సావ్గతిసూత్  ధెరౖయ్ంగా 

ముందడుగు వేసేత్ జీవితంలో కొంగొతత్ అనుభూతులు, అనుభవాలు సొంతమవుతాయి. కానీ, కొంతమంది కొతత్దనానిన్ 

అందిపుచుచ్కోవడానికి సదా సిదధ్పడి ఉండే సవ్భావం కలవారెతౖే, మరికొంతమంది కొతత్వాటికి అలవాటు పడటానికి, సొంతం 

చేసుకోవడానికి కాసత్ సమయం తీసుకుంటారు.. ఇదో నాలాగా అనన్మాట! :-) 

 

PPP 

 

 

 

కొండ సగం దాకా ఎకాక్క కిందకి చూ త్ కనిపించిన పర త పాదం..  
దాదాపు దాకా ఎకాక్క చుటూట్ కనిపించే మ ఖరాలు. 
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వచేచ్ వచేచ్ వసంత ళ! 
 

మారిచ్ నెల వచిచ్ందంటే పచచ్టి వేపచెటల్ నిండుగా విరగబూసిన వేపపూత, ఆగాగి వినిపించే కోయిల కూజితాలు, 

మావిడాకుల మధయ్న దాగి గుతుత్ లు గుతుత్ లుగా చెటల్కి వేళాళ్డే పచిచ్ మామిడికాయలతో చెతౖర్ మాసం వసూత్  వసూత్ నే వసంత శోభని 

మోసుకొసుత్ ంది. ఇకక్డ వేపచెటుల్ , మామిడిచెటుల్  లేకపోయినా 

ఇపప్టిదాకా మంచు ఎడారిలా మారిపోయిన పరిసరాలోల్  కదలిక వచిచ్ 

మోడులెపౖోయిన చెటల్లో ఆకుపచచ్టి జీవం పుటిట్  లేత చిగురుల్  

తొడుగుతూ, రోజుల తరబడి మొహం చాటేసిన సూరీడు కాసత్ ఒళుళ్ 

విరుచుకుని ఆకాశ వీధులోల్ కొచిచ్ సందడి చెయయ్డం మొదలు పెడతాడు. 

కొనిన్ చెటౖెల్తే ఆకుల కంటే ముందు కొమమ్ల నిండా మొగగ్ తొడిగి చెటల్నీన్ 

పూలగుతుత్ లాల్  మారిపోయి కనువిందు చేసాత్ యి. 

చలి గుపిప్టోల్  విలవిలలాడుతునన్పుప్డు అందరూ 

ఎపుప్డెపుప్డు వసంతం వసుత్ ందా అని కళళ్లోల్  వతుత్ లు వేసుకు ఎదురు 

చూసుత్ ంటారు. అందరి ఇళళ్ ముందూ వెనకా ఉనన్ సథ్లాలోల్  తోట పనులు మొదలు పెటేట్సాత్ రు. చలి వేటుకి మూగబోయిన తోటని 

మళీళ్ తీరిచ్దిదద్డం కోసం కొతత్ మటిట్ , ఎరువులు, రకరకాల వితత్నాలు, మొకక్లు కుండీలు లాంటివనీన్ సిదధ్ం చేసుకుంటారు. తోట 

పని  శర్దధ్గా చేసుకోవడం వలల్నే ఇకక్డ దాదాపు పర్తీ ఇంటి ముందు చినన్దో పెదద్దో అందమౖెన తోట కనిపిసుత్ ంటుంది.  

Early Spring లో ఎకుక్వగా పూసే Crocuses, 

Lilies, Daffodils, Hyacinths, Pansies లాంటి మొకక్లిన్ ఓ నెల 

రోజుల ముందు నుంచే చినన్ చినన్ కుండీలోల్ , కపుప్లోల్  

నాటుకుని ఇంటోల్ నూ, ఆఫీసులోల్ నూ పకక్న పెటుట్ కుని ఎపుప్డెపుప్డు 

పువువ్లు పూసాత్ యా అని ఆతర్ంగా ఎదురు చూసుత్ ంటారు. బయట 

కూడా ఇంటి ముందో, వెనక తోటలోనో పోయినేడాది నుంచి నేలలో పాతుకుని ఉండిపోయిన దుంపలు  శీతాకాలపు నిదర్లోంచి 

మేలుకుని మటిట్లోంచి పచచ్గా పెకౖొచిచ్ పువువ్లతో నవువ్తుంటాయి. వాటిని చూడగానే వసంతాగమన సూచికలు కనిపించాయని, 

మంచు పులి పారిపోయే వేళయిందని మాయమౖెన సూరీడు మళీళ్ వెచచ్గా విందు చేసాత్ డని ణానికి హాయిగా అనిపిసుత్ ంది. 
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Spring వచిచ్ందంటే అందరిలో ఉతాస్హం ఉరకలేసూత్  ఉంటుంది. 

ఉదయాలు, సాయంకాలాలు woods లోకి వాకింగు, జాగింగులకి వెళళ్డం, 

సెకౖిళేళ్సుకుని ఊరంతా చుటెట్యయ్డం, కిక్ంగ్ అంటూ కొండలు గుటట్లు 

ఎకక్డం, సి ంగ్ ఫెస్ట్  ల పేరుతో ఏ కాసత్ వీలు చికిక్నా అందరూ 

ఆరుబయట కలిసి కూరుచ్ని సరదాగా పారీట్లు చేసుకోవడం.. ఇలా ఎకక్డ 

చూసినా పండగ వాతావరణం కనిపిసుత్ ంది.  

పండుగలు, పబాబ్లు అంటే మనం ఇంటి నిండా చుటాట్ లు పకాక్లతో బోలడ్నిన్ వంటలు సవ్యంగా తయారు చేసి 'అతిథి 

దేవోభవ' అనన్టుట్  సంపూరణ్ ఆతిథయ్ం ఇవవ్డం మన సంపర్దాయం. అది కూడా ఏ ముగుగ్ రికో నలుగురికో కాదు, ఇరవె ౖపాతిక మందికెనౖా 

అవలీలగా భోజనాలు సిదధ్ం చేసెయయ్డం మనకి బాగా అలవాటెనౖ పదధ్తి. ఇకక్డ మాతర్ం చాలావరకూ పారీట్లంటే అందరూ తలో 

చెయియ్ వేసి చేసుకునేవే ఉంటాయి. పారీట్ ఎవరింటోల్  హోస్ట్  చేసినా సరే భారమంతా ఒకరి మీద పడకుండా తలా ఒక వంట 

చేసుకొసాత్ రు. అందరూ కలిసి బయట ఏదెనౖా రెసాట్ రెంట్ లో పారీట్ 

చేసుకుందామనుకునాన్ సరే చాలా వరకు ఎవరి బిలుల్  వాళేళ్ కటుట్ కుంటారు.  

ఒకసారి మా లాబోల్  కొలీగ్ ఒకరు జాబ్ పూరిత్ చేసుకుని వెళిళ్పోతునన్ 

సందరభ్ంలో ఫేర్ వెల్ పారీట్ అని మొతత్ం ఇనిస్ట్టూయ్టోల్  అందరీన్ ఒక బార్ 

అండ్ లాంజ్ లో కలుదాద్ మని ఆహావ్నించారు. అపప్టికి నేను జరమ్నీ వచిచ్ నెల 

రోజులు కూడా కాలేదు. అపప్టికి నేను కాకుండా మా లాబోల్  ఇంకో ఇండియన్ 

అమామ్యి, అబాబ్యి ఇదద్రు కొలీగ్స్ ఉండేవారు. మేం ముగుగ్ రం కలిసి వెళాళ్ం. 

ఫేర్ వెల్ పారీట్ కాబటిట్  కొలీగ్స్ అందరూ వచాచ్రు. ఎంచకాక్ ఎవరికి 

కావలసింది వాళుళ్ ఆరడ్ర్ చేసుకుని తాగుతూ కులాసాగా కబురాల్ డుతూ 

కూరుచ్నాన్రు. అందరూ ఎవరి వాళేళ్ బిలుల్  వాళేళ్ కటుట్ కునాన్రు. భలే చితర్ంగా 

అనిపించింది నాకు. ఇకక్డ చాలావరకూ పారీట్లనీన్ ఇలాగే ఉంటాయి. 

ఆ రోజు పారీట్లో నేను ఇంకో ఇండియన్ అమామ్యి ఇదద్రం ఏవో ట్ కాక్ టెల్ౖస్ తాగుతూ కాలకేష్పం చేసాం. 

అపప్టికే అరధ్రా  కావొసుత్ నాన్ ఎవవ్రికీ ఇపుప్డపుప్డే కదిలే ఉదేద్శయ్ం లేదని తెలిసాక ఇంక మాకు బోర్ కొటేట్సి మనిదద్రమే వెళాద్ ం 

పదమని  నుంచి బయటపడాడ్ ం. ఆ టెమౖుకి బసుస్లేం ఉండవు. టాకీస్ పిలుదాద్ మా అనుకుని కూడా బయట వేసవి కాలం చలల్గా 
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వీసుత్ నన్ గాలి హాయిగా ఉందని ఇదద్రం కలిసి నడుదాద్ ం అనుకునాన్ం. విశాలంగా, నిరామ్నుషయ్ంగా, నిశశ్బద్ంగా ఉనన్ రోడుడ్  మీద ఆ 

అరధ్రా  పూట మేమిదద్రం అమామ్యిలం దాదాపు రెండు కిలోమీటరల్ పెనౖ నడిచాం. కాసేపటికి మాటలోల్  'చూసావా  అరధ్రా  పూట 

ఇదద్రు అమామ్యిలం నడిరోడుడ్  మీద ఎవరి తోడూ లేకుండా ఎంత ధెరౖయ్ంగా నడుసుత్ నాన్మో.. గాంధీ గారు చెపిప్న పర్కారం వీళళ్కి 

నిజమౖెన సావ్తంతర్య్ం వచిచ్నటేట్ననన్మాట అనుకుని నవువ్కునాన్ం. 

ఇపప్టికీ లాబోల్  ఏదనాన్ పనుండి కాసత్ ఆలసయ్ంగా రా  

పూట వెళాళ్లిస్ వసేత్ ఒంటరిగానే వెళిళ్ వచేచ్సుత్ ంటాం. అయితే ఎంత 

ధెరౖయ్ంగా అనిపించినా, ఎంత భదర్మౖెన చోటెనౖా సరే మన జాగర్తత్లో 

మనం ఉండటం మంచిది కాబటిట్  తపప్నిసరి అయితే గానీ వేళ కాని 

వేళలో బయట తిరగము. కానీ, బయటికెళేత్ ఎలా ఉంటుందో, ఎవరు 

ఏమంటారోననన్ భయాలెతౖే ఎపుప్డూ కలగలేదు. మొతాత్ నికి ఇకక్డికొచిచ్న కొతత్లో అపుప్డలా నడవడం మాతర్ం నాకో చకక్టి సరదా 

జాఞ్ పకం! 

మనకి పువువ్లంటే బాగా ఇషట్మునాన్ చాలామంది పువువ్లనీన్ చెటల్కి ఉంచడం కనాన్ కూడా కోసి తలలో పెటుట్ కోడానికో, 

దేవుడికి పెటట్డానికో  ఆసకి త్ చూపిసాత్ రు కదా.. ఇకక్డేమో ఎకుక్వ శాతం అనీన్ మొకక్లకి ఉంచడానికే ఇషట్ పడతారు. అసలు 

కొంతమందెతౖే చె లు, ఆపిల్స్ లాంటి పళుళ్ కూడా కోయకుండా చెటల్కే వదిలేసాత్ రు. వసంతం వసూత్ నే బోలుడ్  రకాల పువువ్లు 

పూసాత్ యి కదా.. ఆ పూల మొకక్లనిన్టినీ పొందిగాగ్  

పెంచడానికి ఇషట్ ంగా శర్మపడతారు. ఏదనాన్ పర్తేయ్క సందరాభ్లు 

వచిచ్నపుప్డు సేన్హితులకి వాళళ్ తోటలో పూసిన పువువ్లతో బొకేలు 

తయారు చేసిసుత్ ంటారు. చాలా తరచుగా పూల మొకక్లిన్ 

బహుమతిగా ఇసుత్ ంటారు. ఇంటి లోపల గదులోల్  కూడా బోలుడ్  

మొకక్లకి చోటు కలిప్సాత్ రు. ఇంకా సి ంగ్ వసూత్ నే ఊరోల్  ఉనన్ ఉదాయ్నవనాలనీన్ కళకళలాడిపోవడమే కాకుండా రకరకాల మొకక్ల, 

పువువ్ల పర్దరశ్నలు నిరవ్హిసుత్ ంటారు. అసలే మొకక్లంటే మహా ఇషట్మేమో నాకీ విషయం ఇకక్డ చాలా నచేచ్సుత్ ంది. 

మనకెతౖే మామిడి పళుళ్, మరుమలెల్లు, తాటి ముంజెలు, మండే ఎండల తరావ్త 

చలల్టి చిరుజలుల్ లోల్  తడిపేసే మేఘాలు, ఉరిమే మెరుపులు, మళీళ్ వాటి వెనకాలే శారద రా లు, పారిజాతాలు, మంచు తెరలు, 

ముదద్బంతులు..... అదే ఇకక్డెతౖే   శిశిరపు వరణ్చి లు, పొగ మంచు గారడీలు,  మంచు పూల వానలు,  మోడులెపౖోయిన చెటుల్ , 
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మళీళ్ చలిని పార లుతూ మొగగ్ తొడిగే చెటుల్ , నిదురించిన పచచ్దనానిన్ మేలుకొలుపుతూ వెలికి వచేచ్ లేలేత చివుళుళ్, రంగురంగుల 

పుషప్ జాతులు, అవి వెదజలేల్ సుగంధాలు, వాటి చుటూట్  రివువ్న తిరుగుతుండే రంగు రంగుల సీతాకోకచిలుకలు, తుమెమ్దలు..... 

అకక్డా ఇకక్డా ఋతువుల రంగూ రూపూ వేరెనౖా పర్కృతి తతత్ ం ఒకక్టే కదా! సంబరం వెంటే నిశబద్ం, కషట్ ం వెంటే సుఖం, నవువ్ 

వెంటే ఏడుపు, ఎదురుచూపుల వెంటే కలయిక, శిశిరం వెంటే వసంతం.. ఇదేగా జీవన చకర్ం! ఏదేమౖెనా బాధ తరావ్త ఎదురొచేచ్ 

సంతోషం, శరతాక్లం తరావ్త 

నవవసంతం మోసుకొచేచ్ 

సంబరపు రుచి కాసత్ ఎకుక్వ 

తీపి కదూ! :-) PPP 

 
 
  కొతత్  పాతల మేలు కలయిక! 

 
 

జరమ్నీలో మారిచ్, ఏ ల్, 

మే.. ఈ మూడు 

నెలలు సి ంగ్ సీజన్ 

అంటారు. పేరుకి వసంతం 

వచేచ్సుత్ నన్టేట్  ఉనాన్సరే మారిచ్ 

నెలంతా నాలుగు రోజులు 

మంచు కురిసేత్ ఒక రోజు 
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ఎండ కాసూత్  వాతావరణం వింత పోకడలు పోతూ ఉంటుంది. మంచేమో నేనిపుప్డపుప్డే వెళళ్నని మంకు పటుట్  పటిట్నటుట్ గా సనన్టి 

జలుల్ లాల్  కురుసూత్ నే ఉంటుంది. వసంతమేమో ఇపుప్డు నా వంతు, ఏమౖెనా సరే వచిచ్ తీరుతాననన్టుట్  ఈ మంచుని ఏ మాతర్ం 

ల పెటట్కుండా ఎండి మోడులెనౖ చెటల్ మీద చిగురుల్ , మొగగ్లు తొడగడానికి పూనుకుంటుంది. ఒకోసారి early spring లో ఎపుప్డూ 

వచేచ్ Crocus లాంటి పువువ్లు విరిసాక కూడా వాటి మీదే మంచు కురుసూత్  ఉంటుంది. అంత సుకుమారంగా ఉండే పూలు కూడా ఆ 

మంచులో ఉసూస్రుమని వాలిపోకుండా నిబబ్రంగా తలెతుత్ కుని నిలబడే ఉంటాయి. అబాబ్ చూడటానికి అంత సునిన్తంగా కనిపించే 

ఈ పువువ్లకి ఇంత చలిని తటుట్ కుని ఎదురు నిలబడే శకి త్ ఎకక్డి నుంచి  కదా.. అబుబ్రంగా అనిపిసుత్ ంది. మొతాత్ నికి ఏ ల్ సగం దాకా 

కూడా అడపాదడపా చలిగాలులు, మంచు పలకరింపులు తపప్వనే చెపాప్లి. మంచు ఎంతగా ఇబబ్ంది పెటిట్నా ఇలా ఏడాది పొడవునా 

నెలనెలకీ వాతావరణంలో వచేచ్ విపరీత మారుప్లు, వాటికి అనుగుణంగా పర్కృతి మారేచ్ రంగులు శర్దధ్గా గమనించుకుంటూ పోవడం 

అదో సరదాగా ఉంటుంది. :-) 

ఏ ల్ ఒకటో తేదీని పర్పంచ వాయ్పత్ంగా చాలా దేశాలోల్  'ఫూల్స్ డే ' గా జరుపుకుంటారని మనకి తెలిసిన విషయమే 

కదా! అయితే, జరమ్నీలో ఏ ల్ ఫూల్స్ డే జరుపుకుంటారని నాకెపుప్డూ అనిపించలేదు. మనం కూడా చినన్పుప్డు సూక్లోల్  ఏ ల్ ఫూల్ 

అంటూ తెగ అలల్రి చేసేవాళళ్ం కానీ పెదద్యేయ్ కొదీద్ ఈ ఫూల్స్ డే కి పెదద్ ముఖాయ్నిన్ ఇవవ్ం కదా.. వీళూళ్ అంతేనేమోలే అనుకునాన్ను. 

ఒకసారి మా కొలీగ్ ఒకరితో మాటాల్ డుతునన్పుప్డు తెలిసింది వీళళ్కి కూడా ఫూల్స్ డే సరదా ఉందని. అసలు ఈ ఫూల్స్ డే పుటుట్  

పూరోవ్తత్రాల గురించి ఉనన్ రకరకాల చారి క కథనాలోల్  ఈ ఆచారం పదహారో శతాబద్పు రోజులోల్  జరమ్నీలోనే మొదలెంౖదని 

ఒక అంచనా. ఈ ఫూల్స్ డే రోజున ఆట పటిట్ంచడాలనీన్ మధాయ్హన్ం పనెన్ండింటి లోపే ముగించెయాయ్లి. ఆ తరావ్త ఫూల్స్ ని 

చెయయ్డం అనేది దురదృషాట్ నిన్ తెచేచ్దిగా భావిసాత్ రట కొందరు. అలా పనెన్ండు తరావ్త ఫూల్స్ ని చెయయ్బోయిన వారే ఫూల్స్ 

అయినటుట్ గా అనుకుంటారట మరి కొందరు. 

ఈ రోజులోల్  ఏ ల్ ఒకటిన ఒకరినొకరు ఫూల్స్ ని చేసుకోడం అనేది అంత తరచుగా కనిపించకపోయినా మీడియా 

వాళుళ్ మాతర్ం అపుప్డపుప్డూ విచితర్మౖెన వారత్లతో జనాలిన్ ఏ ల్ ఫూల్ చేసే పర్యతన్ం చేసుత్ ంటారు. 2001 లో బెరిల్న్ లోని ఒక 

వారాత్ ప క నగరంలోని లోకల్ టైర్న్ సేట్షన్స్ కి పెటేట్  పేరల్ని పర్భుతవ్ం వేలం వేసి అతయ్ధిక మొతత్ంలో కొనుకుక్నన్వారు సూచించిన పేరల్నే 

ఆయా సేట్షనల్కి పెడతారని పర్చురించింది. 2003 లో బెరిల్న్ లో ఉనన్ అమెరికన్ ఎంబసీని ఉనన్టుట్ ండి మారుసుత్ నన్టుట్  పర్కటించారు 

మరో వారాత్  ప క వాళుళ్. 2004 లోనేమో iShave అనే ఒక కొతత్ టెకాన్లజీ రాబోతోందని, దాని దావ్రా మీ iPod తో సంగీతం వినడమే 

కాదు ఎపుప్డంటే అపుప్డు సులభంగా షేవ్ చేసుకుని అందంగా తయారవచుచ్ అని పర్చురించి పాఠకులని ఏ ల్ ఫూల్స్ ని చేసారు. 

:-) 
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సమ్స్ తరావ్త మళీళ్ అంత సందడిగా జరమ్నీలో జరుపుకునే పండుగ ఈసట్ర్ కూడా ఈ సీజనోల్ నే వసుత్ ంది. గుడ్ ఫైర్డే, 

ఈసట్ర్ మండే తో కలిపి మొతత్ం నాలుగు రోజులు ఈసట్ర్ సెలవులుంటాయి ఇకక్డ. ఈ పండుగ జరుపుకోవడంలో రెండు అంశాలు 

పర్ధానంగా కనిపిసాత్ యి. ఒకటి శిలువ వేయబడిన సుత్  మళీళ్ తిరిగి వచిచ్న రోజనన్ ముఖయ్ం అయితే, మరొకటి ఇనిన్ నెలల తరబడి 

చలికి ఎండిపోయి, చీకటి లాంటి నిశబద్ంలో ఉనన్ పర్కృతి మేలుకుని కొతత్ చిగురుల్  తొడగడం మరొక కారణం. పండుగ ఆ నాలుగు రోజులే 

అయినా సమ్స్ నెలంతా ఊరు రకరకాల అలంకరణలతో ఎలా అయితే ముసాత్ బవుతుందో ఈసట్ర్ నెలంతా కూడా అలాగే 

అలంకరింపబడుతుంది.  

ఈసట్ర్ అలంకరణ అంటే ఈ కాలంలో విరిసే రకరకాల సి ంగ్ బూల్ మ్స్, కోడిగుడుల్ , ఇంకా బనీన్లు 

(కుందేళుళ్). రకరకాల చాకెల్ట్, కుకీక్స్, తీపి రుచులోల్  కోడిగుడుడ్ , కుందేళళ్ ఆకారంలో తయారు చేసే వాటినే ఈసట్ర్ ఎగ్స్, ఈసట్ర్ బనీన్స్ 

అంటారు. వాళళ్ వాళళ్ అభిరుచులని బటిట్  ఉడకబెటిట్న కోడిగుడల్ మీద రకరకాల రంగులు, డిజెనౖుల్  వేసి అలంకరిసాత్ రు. ఇవనీన్ 

సేన్హితులు, కుటుంబ సభుయ్లతో ఆపాయ్యంగా ఇచిచ్ పుచుచ్కుంటారు. 

కేవలం తినడానికే కాకుండా పాల్ సిట్క్ తోనో, చెకక్తోనో, గడిడ్తోనో, మౖెనంతోనో, 

రకరకాలుగా కోడిగుడుల్ , బనీన్లు, గొ  పిలల్లు లాంటి బొమమ్లనీన్ తయారు 

చేసి అలంకరణగా ఇళళ్లోల్ , ఆఫీసులోల్  పెటుట్ కుంటారు. ఈ సీజనోల్  ఎకక్డికి 

వెళిళ్నా ముదుద్  ముదుద్ గా ఇవే కనిపిసుత్ ంటాయి. కొంతమంది ఈసట్ర్  

పెటుట్ కుంటారు. అంటే చెటుట్  కొమమ్లకి ఇలాంటి రకరకాల బొమమ్లు 

వేలాడదీసి అలంకరిసాత్ రు. ఈసట్ర్ సమయంలో పాత సమ్స్  లని 

పోగేసి ఇరుగూ పొరుగూ కలిసి చలిమంటగా వేసుకుని కొతత్ ఋతువుకి సావ్గతం పలకడం కూడా ఒక ఆచారం జరమ్నీలో. ఇదేదో మన 

సం ంతి భోగి మంటలా ఉంది కదూ! :-) 

ఇకక్డ వీళుళ్ జరుపునే 

పండగలు, పాటించే ఆచారాలు, 

సాంపర్దాయక అలవాటుల్ , ఆహార 

వయ్వహారాలు ఇవనీన్ కూడా నినోన్ మొనోన్ 

మొదలెనౖవి కావు. వందల సంవతస్రాల 

నుంచీ అనాదిగా వసుత్ నన్వి. అయితే, 

మారుతునన్ కాలంతో పాటు వాళళ్ సాంస తిక 
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సంపదని చేజారుచ్కోకుండా, కొతత్ కొతత్ ఆలోచనలతో వారి పాత ఆచారాలు, పదధ్తులనే నితయ్ నూతనంగా మారుచ్కుంటూ  

 సాగిపోతుంటారు. 'కొతొత్క వింత పాతొక రోత' అనన్ నానుడి జరమ్నల్ విషయంలో అసస్లు నపప్దు. కొతత్దనానిన్ 

ఎంతగా ఆకళింపు చేసుకుంటారో, అంతకంటే ఎకుక్వగా పాతదనానిన్ మిసాత్ రు. ఏదెనౖా సరే ఎంత పాతది అయితే అంత విలువ 

ఇకక్డ. ఏదెనౖా పండగ వచిచ్నపుప్డలాల్  వాళళ్ సంపర్దాయక దుసుత్ లు ధరించడానిన్ బోలుడ్  గరవ్ంగా భావిసాత్ రు. 

ఏ మారుమూల ఊరికి 

వెళిళ్నా సరే ఒక విగర్హమో, బొమోమ్, 

భవంతో, చరోచ్, చివరికి రాయో రపోప్ 

అయినా సరే ఎనేన్ళుళ్ పాతది అయితే 

దానికి అంత విలువ, గౌరవం ఉంటుంది. 

దాని పకక్నే ఇది ఫలానా పంతొమిమ్దో 

శతాబద్ంలో ఫలానా సందరభ్ంలో కటాట్ రు 

అంటూ దాని చరితర్ అంతా రాసి పెడతారు. ఎంత చినన్ ఊరికి వెళిళ్నా సరే ఏదో ఒక బులిల్ మూయ్జియం అయినా ఉంటుంది. ఆ ఊరి 

చరితర్కి సంబంధించిన వివరాలనీన్ అకక్డ ఉంటాయి. ఇక బెరిల్న్, మూయ్నిక్ లాంటి మహా నగరాల సంగతి చెపప్నే అకక్రేల్దు. రకరకాల 

మూయ్జియంలు చాలా పెదద్ పెదద్వి బోలుడ్  ఉంటాయి. 

ఇలా పర్తీదాని గురించి రాసి పెటిట్నవి దేశంలో పర్తీ మూలా చూసీ చూసీ కొనాన్ళళ్కి బాబోయ్ అసలు ఈ దేశమంతా 

అంత ముఖయ్మౖెనవి ఉనాన్యా మరీ చోదయ్ం కాకపోతే.. అనిపించింది నాకు. కొంత ఆలోచించాక అరథ్మౖెంది. కొనిన్ శతాబాద్ ల 

నుంచీ నాగరికత వెలిల్విరుసుత్ నన్ ఏ దేశంలోనెనౖా ఇలాగే ఎనెన్నోన్ చారి క ఆనవాళుళ్ ఉంటాయి. వాటనీన్టిని జాగర్తత్గా కాపాడుకుంటూ, 

వాటి గురించిన వివరాలిన్ కొతత్ తరానికి తెలిసేలా పర్దరిశ్ంచడం అనేది పర్తీ దేశమూ చెయాయ్లిస్న పని అని. ఈ లెకక్న ఎనోన్ శతాబాద్ ల 

నాగారికతాకర్మానికి సా ంగా నిలిచిన భరతఖండం చరితర్ 

ఎంత పెదద్దో, అందులో మనకి అంటే (నాలాంటి సామానుయ్లకి) 

తెలిసింది ఎంత తకుక్వో కదా అనిపించింది. 

ఇపుప్డు మేముండే ఊరు మొతత్ం జనాభా 

యాభె ౖ వేల లోపే ఉండే ఒక చినన్ పటట్ణం. పకక్నే ఒక మహా 

నగరం, అంతరాజ్ తీయ విమానాశర్యం, రెండు అతి పెదద్ 
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యూనివరిస్టీలు, మరెనోన్ విదాయ్ సంసథ్లు, టెకాన్లజీకి సంబంధించిన కంపెనీలు, ఫాయ్కట్రీలు ఉండటం వలల్ ఊరు అభివృదిధ్ పరంగా 

చాలా ఉనన్త సాథ్ నంలో ఉంది. దేశమంతా విసత్రించి ఉనన్ పర్ముఖమౖెన సూపర్ మారెక్టుల్ , బటట్లు, వసుత్ వులు, చెపుప్లు, నగలకి 

సంబంధించిన అంతరాజ్ తీయ ండ్స్ అనీన్ దొరికే షాపులు చాలానే ఉనాన్యి. వీటనీన్టి పకక్నే ఈ ఊరికి మాతర్మే సొంతమౖెన కొనిన్ 

షాపులు, అంటే సాథ్ నికులు పెటుట్ కునన్వి కూడా ఉనాన్యి. ఏవెనౖా వసుత్ వులు రెండు చోటాల్  దొరికితే ఆ గొపప్ ండ్ షాప్స్ కనాన్ కూడా 

ఆ దేశవాళీ కొటల్కే ఎకుక్వ విలువ, గౌరవం ఉంటాయి. మన దగగ్ర కూరగాయల మారెక్టోల్ నో, సూపర్ మారెక్టోల్ నో కొంటే కాయగూరలు, 

పండుల్  ఎకుక్వ ఖరీదు ఉంటాయి. అదే రెతౖు బజార్ లోనో, పొలాలు, తోటల దగగ్రున్ంచి తెచిచ్ నేరుగా అమేమ్ చోట కూరగాయలు, 

పండుల్  మరింత తాజా అయినా సరే ఖరీదు తకుక్వ ఉంటాయి కదా.. అదే ఇకక్డెతౖే సూపర్ మారెక్టోల్  చవకగానో, ష్ మారెక్ట్ లో 

ఖరీదు ఎకుక్వగానూ ఉంటాయి.  

యాభె ౖఏళళ్ పెనౖుంచి నడుపుతునన్ సెకౖిల్ షాపు, ముపెప్ౖ ఏళుళ్ పెబౖడిన బేకరీలు, ఇరవె ౖఏళళ్ పెనౖుంచి నడుపుతునన్ 

జిరాక్స్, బెంౖడింగ్ షాపు, పాతికేళళ్ పెబౖడిన పూల కొటుట్ , నూట ఇరవె ౖఏళళ్ నుంచీ ఆతిథయ్ం ఇసుత్ నన్ హోటల్..... ఇలాంటివి బోలుడ్  

కనిపిసుత్ ంటాయి ఈ ఊరి వీధులోల్ . ఇవనీన్ ఇపప్టికీ నితయ్నూతనంగా ఉంటూ ఊరోల్  జనాలందరి అభిమానానిన్ చూరగొంటునాన్యి. 

ఇనేన్ళళ్ నుంచీ నడుపుతునాన్రంటే బహుశా వీటిలోల్  కొనెన్ౖనా కుటుంబ వాయ్పారాలు అయుయ్ంటాయి. సెకౖిల్ షాప్, బెంౖడింగ్ షాప్ నడిపే 

ఇదద్రు వయ్కుత్ లిన్ చాలాసారుల్  దగగ్రగా గమనించాను. అసలు వాళళ్ వాళళ్ విధులోల్  వాళళ్కి కలుగుతునన్ సంతృపిత్, సంతోషం ఎంత 

లేకపోతే వాళళ్ని చూసేత్ జీవితాంతం నిశచ్యంగా ఈ పని చెయయ్డానికే పుటాట్ ం అనన్ంతగా ఆయా వృతుత్ లకి 

అంకితమౖెపోయారనిపిసుత్ ంది. అయితే, ఇంక వేరే దారి లేక అలా అదే పని చేసూత్  ఉండిపోవడం వేరు, వారి జీవనానికి సంబంధించి 

వృతిత్ పరంగా గానీ, సంపాదన పరంగా గానీ ఏ విధమౖెన అసంతృపుత్లు లేకుండా వారికి వారే ఇషట్ ంగా ఆయా విధులకి 

అంకితమౖెపోవడం వేరు కదా! మన దేశంలో కూడా చినన్ చినన్ ఊరల్లో ఇలాంటి వాయ్పారసుథ్ లు బోలుడ్  మంది ఉంటారు. వాళళ్ందరూ 

కూడా ఏళళ్ తరబడి వాళళ్ చినన్ చినన్ వాయ్పారాలు చేసుకుంటూ ఉనాన్రు. ఇపుప్డు మనం కొతత్గా సాధిసుత్ నన్ అభివృదిధ్లో భాగంగా 

ఇలాంటి చిరువాయ్పారులందరూ అదృశయ్మౖెపోయి బటట్లు, తిండి దగగ్రున్ంచి బంగారం దాకా కేవలం కారొప్రేట్ సూపర్ మారెక్టుల్ , 

మాల్స్ మాతర్మే మిగిలిపోతే? సాథ్ నికంగా ఆయా ఊరల్లో ఉనన్ ంతీయ పదధ్తులు, సంస తులు పర్తిబింబించేలా పర్తి ఊరికి 

తనదంటూ ఒక పర్తేయ్కమౖెన ముదర్ ఉండాలంటే అభివృదిధ్ పేరుతో ఇలాంటివి కనుమరుగెపౖోకూడదు. 

ఏ దేశంలోనెనౖా ఏ తరం వారెనౖా ఎపప్టికపుప్డు కొతత్దనానిన్ అందిపుచుచ్కుంటూ, పాతదనానిన్ పదిలపరచుకుంటూ, 

పాత కొతత్ల మేలు కలయికని సమనవ్యపరచుకుంటూ ముందుకి వెళితేనే ఒక వయ్వసథ్కి సమగర్మౖెన అభివృదిధ్ సిదిధ్ంచినటట్వుతుంది. 

అవునంటారా, కాదంటారా?                                   PPP 
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మరాయ్దమరాయ్ద.. .. మనన్నమనన్న.. .. కర్ మ కష్ణకర్ మ కష్ణ....    
 
   
మే  నెల మొదటి తారీఖుని పర్పంచ వాయ్పత్ంగా 'లేబర్ డే' అంటే పర్పంచ కారిమ్క 

దినోతస్వంగా జరుపుకుంటారనన్ సంగతి తెలిసిందే కదా! చాలా దేశాలోల్ లాగే జరమ్నీలో 

కూడా మేడే రోజున అనీన్ కారాయ్లయాలకి సెలవు. ఈ మేడే సి ంగ్ సీజనోల్  వచేచ్ సెలవు 

కావడం మూలానేమో మరి ఇకక్డ చాలా ఉతాస్హంగా మేడే వేడుకలు జరుపుకుంటారు. 

యువతీయువకులు విశేషంగా పాలు పంచుకునే ఈ సంబరాలోల్  'మే పోల్' ని 

నిలబెటట్డం ముఖయ్మౖెన ఘటట్ం. 'మే పోల్' అంటే చెకక్తో తయారెనౖ పెదద్ పొడవాటి 

సథ్ంభంలా ఉంటుంది. జండా కరర్లాగా సనన్గా ఉండకుండా బాగా మందంగా, బరువుగా ఉంటుంది. ఎకక్డెతౖే ఆ 'మే పోల్' ని 

నిలబెడతారో ఆ చోటుకి, వాళళ్కీ సంబంధించిన విషయాలిన్ సూచించేలా కొనిన్ చిహాన్లని కూడా దాని మీద అలంకరిసాత్ రు. అంటే 

ఉదాహరణకి యూనివరిస్టీ కాంపసోల్  నిలబెటేట్  మే పోల్ కి అకక్డునన్ వివిధ విభాగాలు, కోరుస్లూ సంబంధిత చిహాన్లని 

పెడతారనన్మాట. పర్తీ ఏడాదీ మే డే రోజున పెదద్ ఎతుత్ న జరిగే పండగలో అందరూ సాంపర్దాయక వసాలలో వచిచ్ యథావిధిగా 

బోలుడ్  రకాల తిండి పదారాథ్ లూ, వెన్ౖ, బీరు, ఆటలు, పాటలు, విందు వినోదాలతో సరదాగా గడుపుతారు. మేడే రోజున 

అందరూ కలిసి తలో చెయీయ్ వేసి నిలబెటిట్న 'మే పోల్' మళీళ్ వచేచ్ ఏడాది దాకా అలానే సిథ్రంగా ఉంటుంది. మేడే రోజున మే పోల్ 

చుటూట్  చేసిన అలంకరణ చూసేత్ నాకు మన జెండావందనం వేడుకలు గురొత్సాత్ యి. 

 

ఈ సీజనోల్  వాతావరణం గురించి ఒక సరదా నానుడి ఉందని ఒకసారి మా కొలీగ్ చెపేత్ తెలిసింది. సాధారణంగా ఈ టెమౖుకి 

చలి తగిగ్పోయి కాసత్ ఎండాకాలపు ఛాయలు కనిపించాలి కానీ ఒకోసారి రోజు రోజుకీ మారిపోతూ ఉనన్టుట్ ండి వాన, అంతలోనే ఎండ, 

తెలాల్ రి చలిగాలులు.. ఇలా మన అంచనాకి అందనటుట్  

ఉంటుందని ఈ వాతావరణానిన్ 'ఓల్డ్  వుమన్ మూడ్ సివ్ంగ్స్' 

తో పోలుసాత్ రట సరదాగా. మే నెల వచేచ్సరికి అందరిళళ్ 

ముందూ తోటలోల్  ఎండకి మెరుసూత్ , గాలికి 

ఊగుతూ డాఫోడిల్స్, టులిప్స్ కనిపిసూత్  ఉంటాయి. పెదద్ పెదద్ 
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చెటల్ నిండా విరగబూసిన చె  బూల్ మ్స్, మాగోన్లియా బూల్ మ్స్ ముచచ్ట గొలుపుతూ ఉంటాయి. మోయలేననిన్ పూల గుతుత్ లతో 

విసీట్రియా తీగలు కనువిందు చేసుత్ ంటాయి. నెలల తరబడి మంచు దుపప్టి మాటున సూరుయ్డి మొహం కనపడక ఎండ కోసం 

మొహం వాచిపోయి ఉంటారేమో ఎండలు ముదిరే కొదీద్ జనాలందరూ ఇళళ్లో కనాన్ బయటే ఎకుక్వ ఉంటుంటారు. వుడ్స్ లోకి 

వాకింగులు, జాగింగులకి వెళేళ్వారు, సెకౖిలు పుప్లు పాల్ న్ చేసుకుని మౖెళళ్ కొదీద్ దూరం సెకౖిళళ్ మీద తిరిగేవారు, సరసుస్లు, 

నదీతీరాలోల్  కూరుచ్ని ఎండని ఆసావ్దించేవాళుళ్, బీర్ గారెడ్నుల్ , ఐసీ మ్ పారల్రుల్ , రెసాట్ రెంటుల్  అనీన్టి ముందూ ఎండలో కూరుచ్ని 

కాలకేష్పం చేసేవారు.. ఇలా ఎకక్డ చూసినా జనాలతో కిటకిటలాడిపోతూ సందడిగా ఉంటుంది.   

 

సహజంగా జరమ్నల్కి మరాయ్ద, మనన్న ఎకుక్వే. ఆఫీసులోల్ , షాపులోల్ , పబిల్క్ పేల్సులోల్  అపరిచితులు కూడా నవువ్ మొహాలతో 

హలో చెపుత్ ంటారు. కానీ అలాగని తొందరగా మాటలు కలిపేసే కలుపుగోలుతనం తకుక్వేననిపిసుత్ ంది. బసుస్లు, రెళౖళ్లో దాదాపు 

మాటలు వినపడనంత నిశబద్ంగా ఉంటారంటే ఆశచ్రయ్పోవాలిస్న పని లేదు. మన దగగ్రెతౖే రెలౖు ఎకిక్న ఓ అరగంట తరావ్త వీళుళ్ 

ఎపప్టినుంచో మంచి సేన్హితులేమో అనన్ంతగా కబురల్లో మునిగిపోతుంటాము కదా.. వీళుళ్ అలాంటివేం లేకుండా చేతులో 

పుసత్కంతోనో, చెవిలో ఇయర్ ఫోన్స్ తోనో నిశబద్ంగా కూరుచ్ంటారు. కలిసి జటుట్ గా వచిచ్న వారెనౖా సరే వారిలో వారు చాలా తకుక్వగా, 

మెలల్గా మాటాల్ డుకుంటారు. పర్యాణాలోల్  గటిట్  గటిట్గా మాటాల్ డుకోవడం మిగతా పర్యాణీకులందరికీ ఇబబ్ందిగా భావిసాత్ రు. 

పరిచయసుథ్ లు కాని వారితో ముభావంగా మెలిగే అలవాటు ఉనన్పప్టికీ ఎవరెనౖా అడగాగ్ నే సహాయం చెయయ్డానికి ఎపుప్డూ సిదధ్ంగానే 

ఉంటారు. వారి మనసత్తవ్ం, నడవడిలో నిజాయితీ, నికక్చిచ్గా వయ్వహరించే తీరు చకక్గా అనిపిసుత్ ంది. నా సావ్నుభవంలోనూ, 

సేన్హితుల అనుభవాలోల్ నూ ఇది చాలా సారుల్  గమనించినదే. 

ఇకక్డ దాదాపుగా ఏ షాపులోనెనౖా సరే మనం డబుబ్ చెలిల్ంచాక వాళుళ్ తిరిగి ఇచేచ్ చిలల్రని సరి చూసుకోవాలిస్న అవసరం 

ఉండదు. నిజంగా అంత ఖచిచ్తంగా ఉంటారు. నాకసలు ఇనేన్ళళ్లో అలా చిలల్రని సరిచూసుకునే అలవాటే పోయిందంటే మీరు 

నమామ్లి మరి. ఏదో సినిమాలో బర్హామ్నందం అతిశయంగా చెపాత్ డు కదా పారిస్ లో ఏదెనౖా వసుత్ వు వదిలేసి వెళిళ్ ఏడాది తరావ్త వచిచ్ 

చూసినా సరే ఎకక్డికీ పోకుండా నికేష్పంలా ఉంటుంది అని. పారిస్ సంగతేమో గానీ జరమ్నీలో మాతర్ం ఏదెనౖా వసుత్ వు ఎకక్డెనౖా పోతే 

మళీళ్ వెళిళ్ వెతుకుక్ంటే సాధారణంగా దొరుకుతుంది. నేనొకసారి సూపర్ మారెక్టోల్  బిలుల్  కటేట్సి డిట్ కార్డ్, ఇంకోసారి బాయ్ంక్ కార్డ్ 

అకక్డే మరిచ్పోయి వచాచ్ను. మరిచ్పోయి వచాచ్ననన్ విషయం వారం దాకా గర్హించనేలేదు. వారం తరావ్త ఎకక్డ వదిలేసి ఉంటానా 

అని అతి కషట్ ం మీద గురుత్  తెచుచ్కుని వెళిళ్ ఆ సూపర్ మారెక్టల్లో అడిగితే ఐడెంటిటీ ఫ్ సరి చూసుకుని వాళుళ్ దాచి ఉంచింది 

తెచిచ్చాచ్రు. ఒకసారి ఎపుప్డూ రదీద్గా ఉండే ఒక పెదద్ షాపింగ్ మాలోల్  కొతత్గా షాపింగ్ చేసిన వసుత్ వులతో ఉనన్ బాయ్గ్ పోగొటుట్ కుంటే 

రెం జుల తరావ్త మళీళ్ వెళిళ్నపుప్డు దొరికింది. మా సేన్హితుడు ఒకతను ఒక షాప్ లో తన వాలెట్ మరిచ్పోతే అందులో ఉనన్ 
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కారుడ్ లు, డబుబ్లతో సహా కేష్మంగా దొరికేసింది. 

 

              పెనౖ చెపిప్న వాటనీన్టికనాన్ బాగా గురుత్ ండిపోయిన సంఘటన ఒకటుంది. ఒకసారి సేన్హితులందరం కలిసి వేరే ఊరికి 

వెళిళ్ వసూత్  వసూత్  ఇండియన్ షాపోల్  మన కూరగాయలు, మసాలాలు వగెరౖా కొనుకుక్ని బాయ్గులనీన్ నింపుకుని తిరిగి వసుత్ నాన్ం. 

మేము దిగాలిస్న బస్ సాట్ పోల్ నే ఒక ఎనభె ౖఏళల్ పెబౖడిన ముసలావిడ కూడా బస్ దిగాలిస్ ఉంది. ఆవిడని చూసి అయయ్యోయ్ 

ఒంటరిగా దిగగలదో లేదో ఏమనాన్ సాయం చేదాద్ మా అనుకునాన్ము గానీ ఆవిడకి ఎవరి సాయమూ తీసుకోవడం సుతరామూ ఇషట్ ం 

లేనటుట్ ంది. ఇకక్డ చాలాసారుల్  గమనించాను ముసలివాళుళ్ ఇలా కొంచెం మొండిగా ఉండటం. ఒకోసారి కాసత్ చాదసత్ంగా కూడా 

కనిపిసుత్ ంటారు. ఆ రోజు పాపం ముసలావిడ ఒకక్తే వచిచ్ంది అనుకుంటూ ఆవిడని గమనిసూత్  ఆవిడ వెనకాలే బస్ దిగిపోయాను నా 

బాయ్గ్ బసోల్ నే వదిలేసి. నేను వెంటనే అయోయ్ అనుకునేలోపే బస్ వెళిళ్పోయింది. అపుప్డే కొతత్గా జరమ్నీ వచిచ్న రోజులేమో పోయిన 

బాయ్గ్ దొరికే అవకాశం ఉందని తెలీక నాకు చాలా ఏడుపొచేచ్సింది. అంత బాధ ఎందుకంటే బాయ్గ్ పోయిందని కాదు. బాయ్గోల్  బాయ్ంక్ 

కారుడ్ లతో సహా ఉనన్ వాలెట్, ఫోన్, పాసోప్ర్ట్, మా లాయ్బ్, ఇనిస్ట్టూయ్ట్ మొతాత్ నికీ అవసరమౖెన ఎలకానిక్ కీస్, ఇంటి తాళాలూ సరవ్ం 

అందులోనే ఉనాన్యి. ఆ బసేస్మో పకక్ ఊరికీ, ఈ ఊరికీ మధయ్న తిరిగేది. ఆ రోజుకి అదే ఆఖరి బసుస్ కాబటిట్  మళీళ్ ఇకక్డికి 

రాదు. తెలాల్ రితే ఆదివారం ఆ బసుస్ండదు. ఉనాన్ ఏ రోజు ఏ బసుస్లో ఏ డైర్వర్ ఉంటాడో ఎవరికి తెలుసు. అనన్టుట్  ఇకక్డ బసుస్లోల్  

కండకట్రుల్  ఉండరు. డైర్వరే టికెటుల్  కూడా ఇసుత్ ంటాడు. ఇంక చూడండి ఆ రోజు బాయ్గ్ పోయిందని మామూలు టెనష్న్ కాదసలు. మా 

సేన్హితులోల్  ఇదద్రబాబ్యిలు ఉనన్పళంగా మూడు కిలోమీటరల్ పెనౖ పరుగెతిత్ ఆ బస్ తిరిగొచేచ్ ఇంకో బసాట్ ండుకి వెళిళ్ ఎలాగెతౖేనేం ఆ 

బసుస్ని పటుట్ కోగలిగారు. అంత పరుగులు పెటిట్  ఆయాసపడుతూ వెళిళ్న వీళళ్ని చూసి నవువ్తూ ఆ బస్ డైర్వర్ "ఇపుప్డే గమనించాను 

బసుస్లో ఎవరో బాయ్గ్ మరిచ్పోయిన సంగతి. చాలా కషట్ పడి వచిచ్నటుట్ నాన్రు. మీరెపుప్డెనౖా బసుస్లోల్  ఏవెనౖా మరిచ్పోతే 

భయపడకక్రేల్దు. వీటిని తీసుకెళిళ్ సెంటర్ల్ ఆఫీసోల్  భదర్పరుసాత్ ం. మీరు ఆ ఆఫీస్ పని వేళలోల్  వెళిళ్ మీ వివరాలు చెపిప్ మరిచ్పోయిన 

మీ వసుత్ వులు తీసుకెళళ్వచుచ్" అని చెపాప్డట. అపుప్డు బోలుడ్  ఆనందంతో పాటు ఆశచ్రయ్ంగా కూడా అనిపించింది. మరీ చాలా ఊరుల్  

దాటి వెళేళ్ రెళౖళ్లో గొడుగులు లాంటివి మరిచ్పోతే చెపప్లేము గానీ చాలా చోటల్ సాధారణంగా పోయిన వసుత్ వులు దొరుకుతాయి. 

                           మనకి కెట్ పిచిచ్ ఉనన్టేట్  వీళళ్కి సాకర్ పిచిచ్ బాగా ఉంటుంది. సాకర్ మాయ్చులు జరిగేపుప్డు అందరూ ఎంత 

ఉతాస్హంగా వాళళ్ జటుట్ ని సపోర్ట్ చేసూత్  ఆటని ఆసావ్దిసాత్ రో ఎపుప్డెనౖా వాళళ్ ఆటగాళుళ్ చెతత్గా ఆడి ఓడిపోయినపుప్డు కూడా అంత 

ఓపిగాగ్  ఉంటారు. వాళళ్ జటుట్  గెలిచినపుప్డు అరుపులు, 

కేకలతో దదద్రిలిల్పోతే ఓడిపోయినపుప్డు అంతటా నిశబద్ం 

కనిపిసుత్ ంది. అంతకు మించి ఆటగాళళ్ మీద 
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మితిమీరిన కోపం, అసహనం పర్దరిశ్ంచినటుట్  నేనెతౖే ఎపుప్డూ చూడలేదు. అలాంటి వారు ఒకటీ అరా ఎకక్డెనౖా ఉంటారేమో తెలీదు 

గానీ చాలామంది మాతర్ం సోప్రిట్వ్ గా తీసుకునన్టేట్  కనిపిసాత్ రు. 

                 ఇక కర్మశికష్ణ, సమయపాలన విషయానికొసేత్ జరమ్నుల్  చాలా పదధ్తిగా ఉంటారు. ఉదోయ్గ సంబంధిత మీటింగుల 

కోసమనే కాదు, వయ్కి త్గతంగా ఎవరింటికనాన్ పారీట్కో, భోజనానికో వెళేళ్టపుప్డెనౖా సరే సరిగాగ్  ఏ టెమౖంటే ఆ టెమౖే! బసుస్లు, ములు, 

రెళౖుళ్ కూడా ఎపుప్డూ నిమిషాలతో సహా సరెనౖ టెమౖుకే నడుసుత్ ంటాయి. ఏడు గంటల ముపెప్ౖ రెండు నిమిషాలకి ఈ సాట్ పోల్  బస్ 

రావాలిస్ ఉంటే అది సరిగాగ్  ముపెప్ౖ రెండుకే వసుత్ ంది. మన వాచీలో సరెనౖ టెమౖు పెటుట్ కోడం కూడా చాలా అవసరం 

ఇకక్డ. అరనిమిషం తేడాతో టైర్న్ మిసస్యిన సందరాభ్లు చాలానే 

ఉనాన్యి నాకు. ఇకక్డికొచిచ్న కొతత్లోల్  బసుస్ల కోసం ఎనిన్సారుల్  పరిగెతాత్ లిస్ 

వచేచ్దో. ఒకోసారి అరనిమిషం ఆలసయ్మౖెనాసరే బయట మనం కనిపిసూత్  

ఉనాన్సరే లోపలునన్ బస్ డైర్వరుల్ , టైర్న్ డైర్వరుల్  తలుపు తియయ్నంత 

ఖచిచ్తంగా ఉంటారు. అపుప్డపుప్డూ శీతాకాలంలో మంచు విపరీతంగా 

కురుసుత్ నన్పుప్డు మాతర్ం దూరం నుంచి రావాలిస్న రెళౖుళ్ కాసత్ ఆలసయ్ంగా 

నడుసుత్ ంటాయి. 

ఇకక్డ వసంతం, వేసవి కాలంలో ఎకక్డ చూసినా చెటల్ నిండా 

విరగబూసిన పువువ్లు, కాయలు, పండుల్  కనిపిసుత్ నాన్ ఎవవ్రూ కోసినటేట్  

కనిపించరు. ఇళళ్ ముందంటే సరే గానీ కొనిన్ చోటల్ చుటూట్  ఎలాంటి 

కంచెలు లేకుండా చినన్ చినన్ తోటలాల్  ఆపిల్ చెటుల్ , చె  చెటుల్  విరగకాసి ఉంటాయి. వాటి జోలికి కూడా ఎవరూ వెళళ్రు. కొనిన్ చోటల్ 

పండల్నీన్ నేలరాలిపోవడం కూడా కనిపిసూత్ నే 

ఉంటుంది. మా వీధిలో ఒక కారాయ్లయం ముందు 

ఒక ఐదారు ఆపిల్, పియర్ చెటుల్  పర్తీ ఏడాదీ విరగ 

కాసుత్ ంటాయి. ఒకసారి వాళుళ్ ఆ చెటల్కి ఒక నోటీస్ 

పెటాట్ రు. ఏంటా అని చూసేత్ "ఈసారి కాయలు 

ఇంకా పాకానికి రాలేదు కాబటిట్  అపుప్డే కోయకండి" 

అని రాసి ఉంది. భలే అనిపించింది. నేనింకా ఈ 
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చెటల్ పండుల్  కోసేత్ శికాష్రుహ్ లు అనన్టుట్  ఏమౖెనా హెచచ్రిక రాసారేమో అనుకునాన్. :-) 

                     కొనిన్ చోటల్ ఎకుక్వగా పొలాలకి, 'హౖెవే'లకి దగగ్రోల్  చినన్ చినన్ పూల తోటలు ఉంటాయి. వాటి చుటూట్  కంచె ఏమీ 

ఉండదు. కాపలాకి కూడా ఎవరూ ఉండరు. అకక్డ బోరుడ్  మీద ఏ రకం పువువ్లు ఎంత ఖరీదో రాసి, పువువ్లు తెంపుకోడానికి రెండో 

మూడో చాకులు, అలాగే మనం కోసుకునన్ పువువ్ల డబుబ్లు వెయయ్డానికి హుండీలాగా చినన్ డబాబ్ ఉంటుంది. ఎవరెనౖా వెళిళ్ అందులో 

డబుబ్లు వేసి పువువ్లు తెచుచ్కోవచుచ్. ఇకక్డ అందరూ ఇళళ్లోల్  తాజా పువువ్లు పెటుట్ కోడానికి ఇషట్ పడతారు కాబటిట్  చాలామందే వచిచ్ 

కోసుకుపోతుంటారు. కానీ మొదటిసారి అలాంటి తోట చూసినపుప్డు నేనెంత ఆశచ్రయ్పోయానో అసలు. తోటి మనుషుల మీద ఎంత 

నమమ్కం మోసం చెయయ్కుండా డబుబ్లిచిచ్ పువువ్లు తీసుకెళతారని, అలాగే జనాలు కూడా కషట్ పడి తోట నాటిన వారి నమమ్కానిన్ 

వముమ్ చెయయ్కుండా ఎంత నిజాయితీగా ధర చెలిల్ంచి పూలు కోసుకువెళుతునాన్రోనని భలే సంతోషమనిపించింది.   

 

                  పర్పంచ వాయ్పత్ంగా విదేశాలోల్  వృతిత్ ఉదోయ్గాలు నిరవ్హిసుత్ నన్ భారతీయులు, ఆ మాటకొసేత్ ఆసియా నుంచి వచిచ్న వారి 

మీద వృతిత్పరంగా మిగతా వారి మీద కంటే ఎకుక్వ ఒతిత్డి ఉంటుందని, ఒకేలాంటి ఉదోయ్గసాథ్ యిలో ఉనాన్సరే మిగిలినవారికనాన్ వీరి 

నుంచి ఎకుక్వ పని, నెపౖుణయ్ం ఆశిసాత్ రని అందువలల్ వారి అంచనాలని అందుకోవడం కోసం, ఆ ఒతిత్డి తటుట్ కోవడం కోసం అందరి 

కంటే కాసత్ ఎకుక్వే పని చెయాయ్లిస్ వసుత్ ందని అంటూ ఉంటారు. అందునా మాలాంటి సెనౖుస్ పరిశోధనా రంగాలోల్  ముందే ఒతిత్డి 

ఎకుక్వ. కానీ ఎకక్డో ఒకరో ఇదద్రో తపిప్సేత్ ఎకుక్వ శాతం మంది ఫెసరైల్నా, కంపెనీలోల్  మేనేజరుల్ , యాజమానయ్ం అయినా మనలిన్ 

మాతర్మే ఒతిత్డి చేసేది తకుక్వ. నిజానికి ఇకక్డ ఉదోయ్గానికి ఎంత విలువ ఇసాత్ రో వయ్కి త్గత జీవితానికి అంతకనాన్ కొంచెం ఎకుక్వే 

విలువిసాత్ రు అది వారిదెనౖా, వారి కింద పని చేసేవారిదెనౖా సరే. వారాంతాలోల్  పని చెయయ్మని, ఆఫీస్ పని గంటల కనాన్ ఎకుక్వ పని 

చెయయ్మనే హుకుంలేవీ ఇకక్డ ఉండవు. అపుప్డపుప్డూ కిల్షట్ సమయాలోల్  అవసరం అయినపుప్డు ఎవరూ చెపప్కుండానే ఎకుక్వ శర్మ 

తీసుకోడానికి అందరూ సిదధ్పడే ఉంటారు. వారాంతాలు రెండు రోజులూ, సంవతస్రం పొడవునా పదికి పెగౖా వచేచ్ పబిల్క్ హాలిడేస్, 

ఆరోగయ్ కారణాల వాళళ్ పెటేట్  సెలవులు కాక పర్తీ ఒకక్రికీ పాతిక రోజుల పెనౖే సెలవలు తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. ముపెప్ౖ ఏళుళ్ 

పెబౖడిన వారికి వయసుతో పాటుగా ఇంకా సెలవలు పెరుగుతుంటాయి. రీసెరచ్ ఫీల్డ్  లో మాకుండే టెనష్న్స్ వలల్ ఎకుక్వ రోజులు 

సెలవలు తీసుకోకుండా ఉంటే ఒకోసారి ఆఫీసు వాళేళ్ గురుత్  చేసుత్ ంటారు చాలా సెలవలు ఉనాన్యి వాడుకోమని. పర్తీ ఏడాది సమ్స్, 

ఈసట్ర్ లాంటి పండగలపుప్డే కాకుండా ఎండాకాలంలో కనీసం రెండు వారాలనాన్ సెలవలు తీసుకోవడం ఇకక్డ దాదాపూ పర్తీ ఒకక్రూ 

చేసే పని. ఈ కారణాల వలల్ ఇకక్డ ఎంత బిజీగా విధి నిరవ్హణలో మునిగిపోయేవారికెనౖా కుటుంబంతో గడపడానికి, మధయ్ మధయ్లో 

సెలవలు తీసుకుని రిలాక్స్ అవవ్డానికి వెసులుబాటు బాగానే ఉంటుంది. 
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మొతాత్ నికి ఇకక్డ జనాలు కాసత్ ఎకుక్వ ముభావంగా ఉంటారేమో, తొందరగా కలవరేమో అని అపుప్డపుప్డూ అనిపించినా సరే వీళళ్ 

దగగ్రినుంచి నేరుచ్కోవాలిస్న సుగుణాలు, ఆచరణలో పెటాట్ లిస్న మంచి లకష్ణాలు చాలానే ఉనాన్యనిపిసుత్ ంటుంది. ముఖయ్ంగా నా 

గురించి నేను చూసుకుంటే చాలనన్టుట్  కాకుండా, వారిపె ౖ ఏ నిఘా, అజమాయిషీ ఉనాన్ లేకపోయినా సరే వారి వారి సామాజిక 

బాధయ్తలని విసమ్రించకుండా ఉండటమే ఎనోన్ చారి క ఆటుపోటల్కి తటుట్ కుని కూడా వీరి జాతిని అభివృదిధ్పథంలో ముందు వరుసలో 

నించోబెడుతోందని నాకనిపిసుత్ ంది. పర్భుతవ్ సంసథ్లెనౖా, పైర్వేటు సంసథ్లెనౖా మనం ఏదెనౖా పని మీద వెళిళ్నపుప్డు ఆయా అధికారులు 

వయ్వరించే తీరు, కేవలం పర్భుతవ్ం ఏదో చేసుకెళిళ్ పోవడం కాకుండా పౌరులు కూడా చాలావరకు బాధయ్తాయుతంగా 

నడుచుకోవడం ఇవనీన్ ఇకక్డ నివసించే వారి జీవితానిన్ మరింత భదర్ంగా, పర్శాంతంగా గడపగలిగేటుట్  చేసుత్ ంటాయని నా అభి యం. 

 

PPP        ఎండాకాలంఎండాకాలం.. .. నలు కురి  కాలంనలు కురి  కాలం!!        
   
 

 
జూన్ నెల వచిచ్ందంటే చాలా ఇళళ్ ముందు తోటలోల్  తెలుపు నుంచి 

ఎరుపు దాకా రకరకాల లేత, ముదురు గులాబీ వరాణ్ లోల్  దోసిటోల్  ఇమడనంత 

పరిమాణంలో రంగురంగుల వెనన్ముదద్లాల్  విరిసే Peonies, వీధి వెంట 

వెళుతుంటే పదడుగుల దూరం నుంచే ఘాటెనౖ పరిమళంతో ఆకరిష్ంచే Lilacs 

తెలుపు, లేత ఊదా రంగు నుంచీ, ముదురు వంగపండు రంగు దాకా గుతుత్ లు 

గుతుత్ లుగా చెటల్ నిండా విరగబూసి ఆహాల్ దానిన్ పంచుతుంటాయి. సి ంగ్ దాటి 

సమమ్ర్ లోకి వసుత్ నాన్ చె  బూల్ మ్స్, టులిప్స్ లాంటి పూవుల సీజన్ 

అయిపోయినా ఇంకా రంగురంగుల కొతత్ రకాలెనౖ పువువ్లు పుటుట్ కొసూత్ నే 

ఉంటాయి. అసలు ఇకక్డ మొకక్లోల్  జీవం కనపడేదే ఇంచుమించు ఏడాదిలో 

సగం రోజులు. అందులో మోడులు చిగురించి పచచ్బారే సమయం పోయి 

మిగిలిన సమయంలోనే ఎనెన్నిన్ రకాల పూల మొకక్లు పుడుతుంటాయో! కర్మపదధ్తిలో సేట్జీ మీద వారి వారి పాతర్లని పోషించి 

నిష మించే కళాకారులాల్ గా ఎవరెవరికి కేటాయించిన సమయంలో ఆయా పువువ్లు వికసించి మాయమౖెపోతుంటాయి. సి ంగ్ 
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 ఇంటి ముందు రగబూ ిన ె ీర్ ెటుట్ , ఇంటి పకక్  ే

గలగలా ా ే ళుళ్.. ఇంతక ాన్ ై ోగం ఇంకేం కా ా ! 

మొదటోల్  కనిపించే పూవులు తరావ్త నెలకి కనపడవు, మే నెలలో పూసే పువువ్లు జూన్ వచేచ్సరికి కనుమరుగెపౖోయి మరింకేవో కొతత్ 

రంగులు సందడి చేసుత్ ంటాయి. మనకి కూడా ఇండియాలో బోలుడ్  రకాల పువువ్లు పూసాత్ యి గానీ మరీ ఇంత తకుక్వ వయ్వధిలో 

ఎడారిలా మారిపోయి ఎండిన మోళుళ్ మిగిలిన పరిసరాలోల్  ఇంత వేగంగా మారిపోతునన్ రంగులిన్ చూసుత్ ంటే మరింత అబుబ్రంగా 

అనిపిసుత్ ంది. 

సూరయ్భగవానుడు కాసత్ ఉదారంగా ఎకుక్వ మ కురిపించే దేశంలో పుటిట్  పెరిగాం కాబటిట్  మనలిన్ వేసవి సెలవులు, మామిడి 

పళుళ్, తాటి ముంజెలు, మలెల్పూలు లాంటి వేసవి తాయిలాలనీన్ ఎంత ఊరించినా సరే ఊపిరి సలపనివవ్ని ఉకక్పోతలు, వడగాలుప్లు 

ఎండాకాలానిన్ పూరిత్గా మించనివవ్వు. రోళుళ్ సెతౖం పగిలే రోహిణీ కారెత్ ఎండలు ముదిరిన దగగ్రున్ంచీ వేడి భరించలేక హసూస్ 

బుసూస్ అనుకుంటూ ఎపుప్డెపుప్డు వానాకాలం వసుత్ ందాని ఎదురు చూసూత్  ఉంటాం. జూన్ నెల వసూత్ నే భానుడి పర్తాపానికి 

మంగళం పాడేసూత్  జలజల రాలే తొలకరి జలుల్  ఇనాన్ళూళ్ ఎండలకి బండబారిపోయిన మటిట్  గుండెలపె ౖచిరుజలుల్ లు చిలకరించి 

తడిసిన మటిట్  పరిమళంతో వరష్ఋతువుకి సావ్గతం పలుకుతుంది. 

రోహిణీ కారెత్ పోయి ఏరువాక పునన్మి వచేచ్సరికి తొలకరి వానలు 

పడి రెతౖనన్లందరూ దుకిక్ దునిన్ పొలం పనులు మొదలుపెడతారు. 

ఇంక ఆ తరావ్త ఋతుపవనాల రాకతో పొలం పనులు 

జోరందుకుంటాయి. వాతావరణం సహకరించి వానలు సవయ్ంగా 

సమయానికి పడితే రెతౖుల కషట్ ం ఫలించి ధానయ్లU ఇంటికొసుత్ ంది. 

దాదాపు పర్తి ఏడాదీ విధిగా కురిసే భారీ వరాష్ లు, రోజుల తరబడి 

ముసురు పటేట్  తుఫానుల్ , వరాష్ ల తీవర్తని బటిట్  వాగులు, నదులు 

పొంగి పొలాలని, ఊళళ్ని ముంచేసే వరదలు.. ఇది మనకి తెలిసిన ఎండాకాలం వానాకాలం కదా! 

ఇకక్డ జరమ్నీలో జూన్ నెల ఎండాకాలానికి సావ్గతం పలుకుతుంది. జూన్, జూలె,ౖ ఆగస్ట్  మూడు నెలలు వేసవికాలంగా 

చెపుప్కోవచుచ్. జూన్ వచేచ్సరికి అడపా దడపా వీచే చలిగాలులు మాయమౖెపోయి మెతత్టి నీరెండ కాసాత్  బాగా ముదిరి 

చురుకుక్మనిపించేంత పదునెకుక్తాయి. వేసవి ఉషోణ్ గర్తలు ఇరవె ౖడి ల సెంటీ డ్ దాటి గరిషఠ్ ంగా ముపెప్ౖ డి ల దాకా వెళాత్యి. 

ఇకక్డ వేసవి ఉషోణ్ గర్త ముపెప్ౖ దరిదాపులోల్ కి గానీ వెళిళ్ందంటే ఇండియాలో మనం గనక యాభె ౖ డి ల దాకా వెళోత్ ందని 

బెంబేలెతిత్పోయినటేట్  ఉంటుంది పరిసిథ్తి. ఎండల తీవర్తకి ముసలీ ముతకా చనిపోతునాన్రని కూడా వారత్లు వసుత్ ంటాయి. ఏంటీ 

ముపెప్ౖ డి ల ఎండకే అంత ఉపదర్వమా అని వినడానికి ఆశచ్రయ్ంగా అనిపిసుత్ ంది గానీ నిజంగానే అంత తీవర్ంగా అనిపిసుత్ ంది. నెలల 
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తరబడీ చలిలో మగిగ్పోయి ఉండటం వలల్నో, మరి వాతావరణంలో తేమశాతంలో మారుప్లో తెలీదు గానీ ముపెప్ౖ డి లంటే 

ఇండియాలో ఎండల కనాన్ ఇకక్డ చాలా తీకష్ణంగా గుచుచ్కునన్టుట్  అనిపిసుత్ ంది. ఎండలోకి వెళిళ్న కాసేపటికే తలనొపిప్ వచేచ్సుత్ ంది 

నాకెతౖే. కానీ ఎంత మండిపోతునాన్ ఇకక్డి జనాలు మాతర్ం ఎండని ఎటిట్  పరిసిథ్తులోల్ నూ వదులుకోరు. దానికి తోడు చాలామందికి 

టేనింగ్ పిచిచ్ ఒకటుంటుందేమో ఎరర్టి ఎండలోల్  కూడా 'ఏమి హాయిలే హలా..' అని విహరిసూత్  తెగ ఆనందించేసుత్ ంటారు. గోల్ బల్ 

వారిమ్ంగ్ వలల్నో ఏమో గానీ పర్పంచవాయ్పత్ంగా ఉనన్టేట్  ఇకక్డ కూడా ఏడాదేడాదికీ అనూహయ్మౖెన మారుప్లు వసుత్ నాన్యి. రా నూ 

ఎండల తీవర్త పెరుగుతూ పోవడం, ఒకో సంవతస్రం చలికాలంలో విపరీతంగా మంచు కురిసేత్ మరో సంవతస్రం పెదద్గా మంచు పోత 

లేకపోవడం.. ఇలా ఋతువులోల్  సహజంగా రావాలిస్న మారుప్ల కనాన్ మితిమీరిన మారుప్లు కనిపిసుత్ నాన్యి. 

అయితే జరమ్నీలో ఎండాకాలం భరించలేనంత కషట్ ంగా ఉంటుందా అంటే కాదనే చెపాప్లి. ఎందుకంటే 

ఎండాకాలమంతా వానలు కురుసూత్ నే ఉంటాయి కాబటిట్  హాయిగానే ఉంటుంది. మనలాగా ఇకక్డ పర్తేయ్కంగా వరాష్ కాలం అంటూ ఏమీ 

ఉండదు. ఏడాది పొడవునా వానలు కురుసూత్ నే ఉంటాయి. మిగతా నెలలతో పోలిచ్ చూసేత్ వేసవి నెలలోల్ నే ఎకుక్వ వరష్పాతం 

నమోదవుతుంది. అయితే 365 రోజులోల్ నూ వాన ఎపుప్డొసుత్ ందో, ఎంత గటిట్గా కురుసుత్ ందో, ఎంతసేపు కురిసిపోతుందో అనేది 

ఖచిచ్తంగా చెపప్లేము. వాతావరణ కేందర్ం వారు సరిగాగ్ నే అంచనా వేసినా సరే ఏ రోజెలా ఉంటుందో చెపప్గలరు కానీ మరీ నిమిషాల 

వయ్వధిలోనే ఎండ, వాన, అంతలోనే రెండూ కలిసి హరివిలుల్ , మళీళ్ కాసేపటికి అది కూడా మాయమౖె అంతా మాములెపౖోయే 

వాతావరణం గురించి ఖచిచ్తంగా చెపప్డం సాధయ్ం కాదు కదా! కొంతమంది ఇకక్డ వాతావరణం అడడ్దిడడ్ంగా మారిపోవడం అంటూ 

ఏం ఉండదు, మనమే వాతావరణానికి తగగ్టుట్  దుసుత్ లు ధరించి బయటికి వెళళ్ము. పొరపాటు మనదే తపప్ వాతావరణానిది 

కాదంతే.. అని వెనకేసుకొసాత్ రు. ఇకక్డ సరవ్కాల సరావ్వసథ్లోల్ నూ అందరి దగగ్రా ఎపుప్డూ గొడుగో, రెయిన్ కోటో ఉంటుంది. ఎపుప్డనాన్ 

బయట వీధులోల్  తిరిగేపుప్డు ఉనన్టుట్ ండి వరష్ం వసేత్ వెంటనే అందరి చేతులోల్  గొడుగులు పర్తయ్కష్మౖెపోతాయి.  

ఎపుప్డెనౖా ఒకసారి థండర్ సాట్ ర్మ్ ఉందంటూ వారత్లోల్ నూ, రేడియోలోల్ నూ జాగర్తత్లు చెపుత్ ంటారు. ఇకక్డికొచిచ్న 

కొతత్లో నేను ఇలా థండర్ సాట్ ర్మ్ అంటే ఎనిన్ రోజులు ముసురు పడుతుందో, ఎంత పెదద్ ఉరుములు, మెరుపులు వసాత్ యో, మన ఊరోల్  

ఇలాంటివి వచిచ్నపుప్డు నాస్ఫ్రమ్రుల్  పేలి కరంటు పోయినటుట్  ఏం విపరీతాలు జరుగుతాయో అనుకునాన్ను. తీరా చూసేత్ ఏదో పది 

మెరుపులు, నాలుగు ఉరుములు ఢమఢమా అనిపించేసి పోయింది తుఫాను. అయినా ఇనేన్ళళ్లో ఇకక్డ కరంటు పోవడం నేను ఒకే 

ఒకక్సారి చూసాను. అది కూడా గటిట్గా అరనిమిషం కూడా పోలేదు. ఓ.. కరంటు పోయిందా అనుకునేలోపు వచేచ్సింది. ఇకక్డి 

వానలు, ఉరుములు మన ఆంధర్దేశంలో చూసిన తుఫానల్తో పోలిసేత్ అసలు సాట్ ర్మ్ కిందే లెకక్ కాదు గానీ మరి పాపం వీళుళ్ చూసే 

వరాష్ లతో పోలిసేత్ వీళళ్కివే పెదద్వనన్మాట. ఒకోసారి ఈదురు గాలులకి అకక్డకక్డా చెటుల్  పడిపోవడం మినహా మరీ భారీ నషాట్ లు 
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ేస  ా ర్ ఎ ి గంటలు ాటాక పలక ిసుత్ నన్ ఎం ా ా ా.. 

వాటిలేల్ంత కుంభవృషిట్  అయితే కురవదు ఇకక్డ. అలాగే వీళళ్కి వరదలంటే ఏమిటో అసలు తెలియదని కాదు కానీ మనంత ఉధృతంగా 

ఉండవు. ఇకక్డ కూడా అపుప్డపుప్డూ పెనౖ ఆల్ప్  కొండలోల్ ని మంచు ఎకుక్వ పరిమాణంలో కరిగిపోవడం వలల్ దరిమిలా నీళుళ్, 

వానలు ఎకుక్వెపౖోయి నదులు పొంగి కొనిన్ ఊరుల్  వరద ముంపుకి గురవుతాయి. 2011 లో Rhine, Mosel నదుల వలల్ Cologne, 

Bonn, Koblenz నగరాలోల్  వచిచ్న వరదలు ఇలాంటివే. 

కానీ మరి మనంత భారీ వానలు, పెను వరదలు 

సాధారణంగా ఉండవు కాబటిట్  ఊరు మధయ్లో నుంచి 

పారే చినన్ చినన్ వాగులని ఆనుకునే చాలామంది ఇళుళ్ 

కటుట్ కుంటారు. వాళళ్ తోటలోనో, బాలక్నీలోనో 

కూరుచ్ంటే పకక్నే ఇంటి గోడనానుకుని పర్వహించే 

నీళళ్ని చూడొచుచ్. మొదటోల్  అంత ధెరౖయ్ంగా ఎలా 

కటుట్ కునాన్రా అనిపించినా ఈ చినన్ చినన్ నీటి పాయలు ఉనన్టుట్ ండి పొంగేంత పెదద్ వానలు ఇకక్డ ఎలానూ పడవు కాబటిట్  ఏం 

ఫరవాలేదని తరావ్త అరథ్మౖెంది. అలా ఇంటి పకక్నే గలగలా పారే నీళుళ్ంటే భలే హాయిగా ఉంటుంది కదా! 

రోజుకి కనాకషట్ ంగా నాలుగెదౖు గంటలు మాతర్మే సూరయ్దరశ్నానికి అలవాటు పడిపోయిన చలికాలపు చీకటి 

గురుత్ లని చెరిపేసూత్  ఎండాకాలంలో రోజుకి దాదాపు పదిహేను, పదహారు గంటల సేపు సుదీర ఘ్మౖెన పగలు ఉంటుంది. అంటే 

ఉదయానేన్ అయిదింటి కనాన్ ముందే సూరోయ్దయం అయిపోయి రా  తొమిమ్ది దాటాక గానీ సూరాయ్సత్మయం అవదనన్మాట. నేను 

మొదటిసారి జరమ్నీ వచిచ్ంది ఆగసుట్  నెలలో. వచిచ్న రోజే ఒక ఇండియన్ అమామ్యి పరిచయం చేసుకుని డినన్ర్ కి తనింటికి 

తీసుకెళిళ్ంది. మధాయ్హన్ం వచిచ్న దగగ్రున్ంచి చకచకా సమయం గడిచిపోయి ఇంకో ఇదద్రు ఇండియన్ సేన్హితులతో కలిసి 

మాటాల్ డుతూ భోజనాలు అయేసరికి బయట ఇంకా వెలుతురు ఉంది. పకక్నే ఉనన్ పారుక్లో పిలల్లు గటిట్గా అరుసూత్  

ఆడుకుంటునాన్రు. ఆలసయ్ం అవుతుందేమో ఇంక వెళిళ్ పడుకోవాలి అని వాళుళ్ అంటే నాకు ఆశచ్రయ్ం వేసింది ఇంత తవ్రగా పడుకోవడం 

ఏంటా అని. అదే మాటంటే ఇపుప్డు టెమౖెంతయిందో తెలుసా.. చూడు అనాన్రు. రా  పదవుతోంది అపుప్డు. బయటికి చూసేత్నేమో 

సాయంతర్ం ఏడు గంటలు అవుతునన్టుట్ ంది. నా వాచీలో ఇంకా ఇండియా టెమౖే ఉందేమో, మారుచ్కోడం మరిచ్పోయానేమో అనన్ంత 

భర్మ కలిగింది నాకు. మొదటిసారి అలాంటి వాతావరణం చూసి చాలా ఆశచ్రయ్పోయాను. సూరాయ్సత్మయాలు ఎంత ఆలసయ్ం 

అవుతాయో సూరోయ్దయాలు అంత తొందరగా వచేచ్సాత్ యి కాబటిట్  పొదుద్ నేన్ తవ్రగా నిదర్ లేచే అలవాటు లేనివాళళ్కి కూడా ఎండాకాలం 

వసేత్ తొందరగా మెలకువొసుత్ ంది. చలికాలంలో మొహం చాటేసినందుకు గానూ ఇలా బాకీ తీరుచ్కునే పర్యతన్ం చేసాత్ డేమో సూరుయ్డు 

అనిపిసుత్ ంది నాకు. జూలె ౖసూరుయ్డు రెండింతలు పని చేసాత్ డని అరథ్ం వచేచ్లా ఒక జరమ్న్ సామెత కూడా ఉంది. :-) 
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ఇలా ఇంత ఆలసయ్ంగా చీకటి పడే ఎండాకాలం వాతావరణం గురించి మాటాల్ డుకుంటుంటే ఒకసారి మా ఫెసర్ 

చెపాప్రు. పెదద్వాళళ్ం మనకే వాతావరణం ఇలా ఉంటే వెళిళ్ పడుకోబుదిధ్ కాదు, పడుకునాన్ నిదర్ రాదు. అలాంటిది చినన్పిలల్లతో 

అయితే భలే చికుక్. మాములుగా రా  ఏడూ ఏడునన్ర కలాల్  పడుకోబెటేట్సే అలవాటు అయితే ఎండాకాలం బయట ఇంకా 

వెలుతురుగా ఉంది కదాని ఆడుకుందాం అనుకుంటారు. వాళళ్ చేత ఆటలు మానిప్ంచి పడుకోబెటేట్సరికి తల ణం తోకకొసుత్ ంది. 

చీకటి పడలేదు అనన్దే తెలుసు తపప్ ఇలా రకరకాల టెమౖులూ అవీ వాళళ్ చినిన్ బురర్లకి అరథ్ం కావుగా అనాన్రు. నిజమే కదా 

అనిపించింది. చాలా చలి దేశాలోల్  లాగానే జరమ్నీలో కూడా చలికాలం, ఎండాకాలం మారేపుప్డు డే లెట్ౖ సేవింగ్ టెంౖ అమలులోకి 

వసుత్ ంది. పర్తి సంవతస్రం మారిచ్ చివరి ఆదివారం, అకోట్ బర్ చివరి ఆదివారంలో ఈ మారుప్ ఉంటుంది. అంచేత ఎండాకాలంలో 

ఇండియా టెమౖు జరమ్నీ కనాన్ మూడునన్ర గంటలు ముందుంటే, చలికాలంలో మాతర్ం అకక్డికీ ఇకక్డికీ నాలుగునన్ర గంటల తేడా 

వచేచ్సుత్ ంది. 

 

మన భారతదేశపు భౌగోళిక, వాతావరణ 

పరిసిథ్తులు చాలా వరకు సేదాయ్నికి అనుకూలంగా 

ఉండటంతో మనది మన వయ్వసాయాధారిత దేశం అయింది. 

కానీ జరమ్నీలో ఏడాదిలో రెండొంతులు చలే ఉంటుంది 

కాబటిట్  వయ్వసాయానికి అంత అనుకూలం కాకపోవడం వలల్ 

ఇకక్డ వయ్వసాయ రంగం మిగతా రంగాలతో పోలుచ్కుంటే 

చినన్దనే చెపుప్కోవాలి. అలాగని వయ్వసాయానిన్ పెదద్గా 

పటిట్ంచుకోరని మాతర్ం కాదు. వేసవి కాలంలో గోధుమ, 

మొకక్జొనన్, బారీల్, బంగాళాదుంప, షుగర్ బీట్, కష్ 

తోటలు, ఇంకా రకరకాల కూరగాయలు, పండుల్  

పండిసుత్ ంటారు. వీటితో పాటు పాడి, మాంసం (బీఫ్, పోర్క్) 

కోసం పెంచే జంతువుల ఫార్మ్  చాలానే ఉంటాయి. కోళుళ్, 

మేకలు, టరీక్ లాంటివి కూడా పెంచినా ఈ దేశంలో 

వినియోగపరంగా చూసినా, బయటి దేశాలకి ఎగుమతుల 

పరంగా చూసినా బీఫ్, పోర్క్ లకి డిమాండ్ ఎకుక్వ. అలాగే 

కక్జొనన్ ోటలో.. ము ి ే ెండలోల్ .. 

 ేం ీర్య వయ్వ ాయ ఉతప్తుత్ లు.. 



  

 øöeTT~                                                                                  www.koumudi.net 
                        

32  జరమ్నీయం  MLjbÍjOqMcBh 

పాలు, గుడుల్  ఉతప్తిత్ చేసే ఫార్మ్  కూడా విరివిగానే ఉంటాయి. మన దగగ్ర కనాన్ కూడా రకరకాల పాల ఉతప్తుత్ లకి ఇకక్డ వినియోగం 

ఎకుక్వ. పాల నుంచి తయారు చేసే కొనిన్ వందల రకాల యోగర్ట్ లు, ఛీజ్ లు, మ్ లు వాడకం విరివిగా ఉంటుంది. మాములుగా 

రసాయన ఎరువులు, మందుల వాడకంతో పండించిన వయ్వసాయ ఉతప్తుత్ లతో పాటు సహజసిదధ్మౖెన ఎరువులు మాతర్మే 

వినియోగించే సేం య వయ్వసాయం (ఆరాగ్ నిక్ ఫారిమ్ంగ్) కూడా ఎకుక్వే. ఇలా పండించిన ఉతప్తుత్ ల ఖరీదు ఎకుక్వెనౖా కూడా వీటి 

వాడకం కూడా ఇకక్డ రోజురోజుకీ పెరుగుతోంది. దాదాపు పర్తీ సూపర్ మారెక్టోల్ నూ అనీన్ కూరగాయలు, పండుల్ , పాలు, గుడుల్ , 

మాంసం లాంటివనీన్ 'బయో' అని లేబుల్ చేసి దొరుకుతాయి. 

అసలు మాములుగానే ఇకక్డ జనాభా 

తకుక్వ కాబటిట్  అనీన్ రంగాలోల్ నూ వీలెనౖంత మేరకు 

యం లని ఉపయోగించుకోవడం జరుగుతుంది. వయ్వసాయ 

రంగం కూడా అందుకు మినహాయింపేం కాదు. పొలం 

దునన్డం దగగ్ర నుంచి పంట చేతికొచేచ్దాక వివిధ దశలోల్  

అవసరమౖెన పనులనీన్టికీ యంతర్పరికరాలు ఉంటాయి. 

సమయం పర్కారం నీళళ్ను చిలకరించడం, వాతావరణంలోని 

మారుప్లని గురిత్ంచి తదావ్రా పంటల విషయంలో తగు జాగర్తత్లు తీసుకోడానికి వీలయే విధంగా కె ౖల్మేట్ సెనస్ర్స్ లాంటి సాంకేతిక 

పరికరాలు రెతౖులకి అందుబాటులో ఉంటాయి. ఇంకా వయ్వసాయ రంగ పరిశోధనల ఫలితాలని ఎపప్టికపుప్డు రెతౖుల దాకా 

తీసుకెళళ్డానికి పర్భుతవ్ం అనిన్ విధాలుగా సహాయ సహకారాలు అందిసూత్  ఉంటుంది. రెతౖులు ఎవరెనౖా తమ పంట పొలానిన్ మరే 

విధంగానెనౖా వాడదలచుకుంటే పర్భుతవ్ం దగగ్ర 

నుంచి అనుమతి తెచుచ్కోవాలనీ, అలాగే తమ 

పంట పొలాలు అమమ్దలుచ్కుంటే ముందు ఆ 

పొలం పకక్నునన్ రెతౖుకే అవకాశం ఇవావ్లనీ.. 

ఇలాంటి కొనిన్ రెతౖులకి మేలు చేకూరేచ్ 

పర్తేయ్కమౖెన నిబంధనలు ఈ దేశంలో ఉనాన్యని 

ఎవరో చెపప్గా వినాన్ను. 

 టార్ కట్రు, ఆవులు.. కృ ీవలు  ిఆసుత్ లు.. 
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మీణ ంతాలోల్  ఆవులు, గొ లు మాతర్మే కాకుండా కొంతమంది గు లని కూడా సాదుకుంటారు. అయితే 

వాయ్పారం కోసం కాకుండా కుకక్లిన్, పిలుల్ లిన్ పెంచుకునన్టుట్  పెంపుడు జంతువులాల్  పెంచుకుంటారు గు లని. ఊరు బయట పొలాలకి 

దగగ్రలో చాలా చోటల్ గురర్పుశాలలు కనిపిసుత్ ంటాయి. సిటీలోల్  ఉండే వాళళ్కి కూడా కొందరికి గు లు ఉంటాయి. వాళుళ్ పిలల్లిన్ హాసట్లోల్  

ఉంచి అపుప్డపుప్డూ వెళిళ్ బాగోగులిన్ చూసొచిచ్నటుట్ , ఎకక్డో గురర్పుశాలలో చేరిచ్ వారానికొకసారి వెళిల్ వాటిని శుభర్ం చేసి, కాసేపు 

గారం చేసూత్  వాటితో సమయం గడిపి వసుత్ ంటారు. మా కొలీగ్ ఒకావిడకి మూడో నాలుగో గు లునాన్యిట. ఆవిడ వర్క్ బెంచ్ మీద 

ఆ గు ల ఫొటోలే పెటుట్ కునేది. ఒకసారి ఏదో జబుబ్ చేసి వాటిలోల్  ఒక గురర్ం చనిపోయిందని ఆవిడ ఆ గురర్ం మీద దిగులుతో కొనిన్ 

నెలలపాటు డి షన్ లోకి వెళిళ్పోయింది. 

 రెతౖు కుటుంబాల నుంచి వచిచ్న వారు వాళళ్ పొలాల గురించి, సేదయ్ం గురించి, పెంపుడు జంతువులతో వారి 

అనుబంధం గురించి చెపుత్ ంటే మన దగగ్ర పలెల్టూరల్లో ఇంటోల్  మనుషులాల్  మెలిగే ఆవులు, గేదెలు, ఎదుద్ లు, కోడె దూడలు, కోళూళ్ 

గురొత్చిచ్ భూమిని నముమ్కుని సాగే మీణ జీవనం, పర్కృతిలో మమేకమౖెపోయి జీవించే రెతౖు మనసత్తవ్ం ఏ దేశంలోనెనౖా ఒకలానే 

ఉంటుందేమో అనిపిసుత్ ంది. 

PPP 

చదు లచదు ల  కబురుల్కబురుల్ ....  
 
జరమ్నీలో జూలె ౖనెల వచిచ్ందంటే నడి వేసవికాలం వచిచ్నటేట్  లెకక్. పెళపెళలాడే 

ఎండలు, మధయ్ మధయ్లో పలకరించే వానజలుల్ లతో ఆహాల్ దంగా ఉంటుంది. ఈ 

కాలంలో ఏ వీధిలో చూసినా గుతుత్ లు గుతుత్ లుగా విరబూసిన రంగురంగుల 

రోజాపూలు, గాలిలో తేలి వచేచ్ గులాబీ పరిమళాలు హాయి గొలుపుతూ 

ఉంటాయి.  

 

ఈ నెలాఖరు నుంచీ దాదాపు ఆగసుట్  నెలంతా సూక్లు పిలల్లకి వేసవికాలం 

సెలవులుంటాయి. ఈ సమయంలోనే అందరూ ఒకటీ రెండు వారాలు 

సెలవులు తీసుకుని కుటుంబ సమేతంగా ఏదెనౖా కొతత్ పర్దేశానికి విహారయాతర్కి 
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వెళిళ్ వసుత్ ంటారు. పర్తీ ఏడాదీ తపప్నిసరిగా ఉదోయ్గ నిరవ్హణకి విరామం ఇచిచ్ సెలవులకి వెళళ్డం ఇకక్డ ఆనవాయితీ. జూలె,ౖ ఆగసుట్  

నెలలోల్  కొనిన్ షాపులు మూసేసి ఉండి ఇలా ఫలానా తేదీ నుంచి ఫలానా తేదీ దాకా మేము వేసవి సెలవులకి వెళుత్ నన్ కారణంగా 

మూసేసుత్ నాన్ము అని తలుపు మీద పర్కటనలు కనిపిసుత్ ంటాయి. ఎవరెనౖా అసస్లు సెలవులకే వెళళ్లేదంటే కాసత్ ఆశచ్రయ్ంగా, వింతగా 

చూసాత్ రంటే ఇది వాళళ్కి ఎంత అలవాటో తెలుసుత్ ంది. విధిగా పుసత్కాలు చదవడం, కొతత్ పర్దేశాలను సందరిశ్ంచి అకక్డి పర్కృతి, 

మనుషులు, పదధ్తులు, సంస తి లాంటివనీన్ తెలుసుకుంటూ మనకి ఎపుప్డూ ఉండే ఇలూల్ , ఉదోయ్గం హడావుడిని మరిచ్పోయి 

హాయిగా సెలవులోల్  సేదతీరుతూ మనలిన్ మనం చెతౖనయ్వంతం చేసుకుని తిరిగివచిచ్ రెటిట్ంచిన ఉతాస్హంతో విధులోల్  చేరడం ఎవరికెనౖా 

ఆచరణయోగయ్మౖెన అలవాటే కదూ! చదువులు, కెరీర్ విషయాల పటల్ ఎంత శర్దధ్ వహించినా సరే జరమ్నుల్  వయ్కి త్గత జీవితానికి 

వాటికనాన్ ఇంకొంచెం ఎకుక్వ ముఖయ్తని ఇసాత్ రు. Usually Germans don't take their work home! 

 

                జరమ్నీ చదువుల గురించి చెపాప్లంటే కిండర్ గారెట్న్ తో మొదలుపెటాట్ లి. ఇవాళిట్ రోజున పర్పంచవాయ్పత్ంగా చాలా దేశాలోల్  

అవలంబిసుత్ నన్ కిండర్ గారెట్న్ విధానం పంతొమిమ్దో శతాబద్ంలో జరమ్నీలోనే పుటిట్ంది. 'కిండర్ గారెట్న్' అంటే జరమ్న్ భాషలో చినాన్రుల 

తోట అని అరథ్ం. 1837 లో క్ య్బెల్ అనే జరమ్న్ విదాయ్వేతత్ పిలల్లు 

తలిల్ ఒడిలోంచి సూక్లుకి వెళేళ్ మధయ్లో  సూక్లింగ్ ఉండాలని, 

అకక్డ వాళుళ్ హాయిగా సేవ్చఛ్గా పూదోటలోని పూలమొకక్లాల్  

ఎదగాలనే ఉదేద్శయ్ంతో ఈ 'కిండర్ గారెట్న్' పదధ్తిని పర్వేశపెటాట్ రు. ఈ 

ఆలోచన పర్పంచ విదాయ్విధానంలో ఎంత పర్భావం చూపించిందో 

మనకి తెలిసిందే కదా! రెండేళళ్ నుంచి ఆరేళళ్ వయసు పిలల్ల దాకా 

కిండర్ గారెట్న్ కి వెళతారు. 

 

 తరవాత ఆరేళళ్ నుంచీ పదేళళ్ దాకా పైర్మరీ ఎడుయ్కేషన్ అయాయ్క 

సెకండరీ ఎడుయ్కేషన్ సాథ్ యిలో రకరకాలు ఉంటాయి. బాయ్చిలర్స్, 

మాసట్ర్స్ లాంటి యూనివరిస్టీ సాథ్ యి ఉనన్త విదయ్ని 

అభయ్సించాలనుకునే వారికీ, మరీ అంత పెదద్ చదువుల దాకా 

వెళళ్కుండా హౖెసూక్ల్ చదువయాయ్క రకరకాల వొకేషనల్ కోరుస్లు, 

ఫెషనల్ కోరుస్లు చదివి నేరుగా ఉదోయ్గాలోల్ కి వెళాళ్లనుకునేవారికి వారి వారి ధానయ్తలని బటిట్  వారు ఎంచుకోవలసిన కోరుస్ 
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డిజెన్ౖ ఉంటుంది. వివిధ రంగాలోల్  అవసరమౖెన సిక్ల్డ్  ఫ్ట్  మెన్ కోసం వొకేషనల్ కోరుస్ అభయ్సించడంతో పాటు కిట్కల్ 

ఎకీస్ప్రియన్స్ కోసం అ ంటిస్ షిప్ లో చేరి వెంటనే ఆయా అరహ్తల ఆధారంగా రకరకాల ఉదోయ్గాలోల్ కి చేరిపోతారు. 

జరమ్నీలో యూనివరిస్టీ విదయ్ అభయ్సించాలనుకునే పర్తీ ఒకక్రికీ జరమ్నీ పర్భుతవ్ం ఉచితంగా ఉనన్త విదయ్ అందిసుత్ ంది. కేవలం జరమ్న్ 

దేశసుథ్ లకే కాకుండా పర్పర్ంచం ఏ మూల నుంచి వచిచ్ ఇకక్డ యూనివరిస్టీలోల్  చదువుకోవాలనుకునేవారికి కూడా పర్తేయ్కమౖెన ఫీజులు 

వసూలు చేయడం ఉండదు. అమెరికా, టన్, ఆసేలియా లాంటి దేశాలోల్ లా పెదద్ మొతత్ంలో ఫీజులు చెలిల్ంచాలిస్న అవసరం జరమ్నీలో 

లేకపోవడం వలల్, పలు జరమ్న్ విశవ్విదాయ్లయాల మాణికత ఆయా 

దేశాల సాథ్ యిలో ఉండటం వలల్ ఇటీవల పర్పంచ వాయ్పత్ంగా పెదద్ సంఖయ్లో 

విదాయ్రుథ్ లు ఉనన్త విదయ్ అభయ్సించడానికి జరమ్నీని ఎంచుకుంటునాన్రు. 

సాధారణంగా ఇకక్డ విదాయ్బోధన జరమ్న్ భాషలోనే ఉనాన్సరే చాలా 

యూనివరిస్టీలు ఇంగీల్షులో బోధించే అంతరాజ్ తీయ కోరుస్లని కూడా 

అందిసుత్ నాన్యి. గత పదేళళ్లో ఇంగీల్షు మాధయ్మంలో బోధించే కోరుస్ల 

సంఖయ్, వివిధ దేశాల నుంచి ఇకక్డికొచిచ్ చదువుకునే విదాయ్రుథ్ ల సంఖయ్ 

గణనీయంగా పెరిగిందనే చెపాప్లి.  

 

యూనివరిస్టీ ఉచిత విదయ్ అందిసుత్ నన్పప్టికీ పర్తీ సెమిసట్రుకి 

చినన్మొతత్ంలో కొంత ఫీజు కటాట్ లిస్ ఉంటుంది. ఆ ఫీజు కటిట్నందువలల్ 

హాసట్ల్, లెబౖర్రీ, సోప్ర్ట్ , జిమ్ లాంటి యూనివరిస్టీ కలిప్ంచే అనీన్ రకాల 

సదుపాయాలనూ, బసుస్లు, రెళౖుళ్ మొదలెనౖ పబిల్క్ నోస్ప్ర్ట్ ని 

ఉపయోగించుకోడానికి విదాయ్రిథ్ రాయితీలను పర్తేయ్కంగా పొందవచుచ్. 

కాబటిట్  ఆ కటేట్  కొదిద్ ఫీజు కూడా విదాయ్రుథ్ ల అవసరారథ్మే ఉపయోగపడుతుంది. మాసట్ర్స్ చదువుకోడానికి ఇకక్డికి వచేచ్ విదాయ్రుథ్ లకి 

జరమ్న్ భాషతో కొదిద్ పరిచయం ఉండాలని నిబంధన ఉనన్టుట్ ంది. వాళళ్ ఆసకి త్ని బటిట్  ఇకక్డికొచాచ్క జరమ్న్ భాష మరింత ధారాళంగా 

నేరుచ్కోడానికి ఆయా కోరుస్ల ఫీజులో కూడా రాయితీ లభిసుత్ ంది. రెండేళళ్ కోరుస్ అయిపోయాక వెంటనే ఉదోయ్గం రాకపోయినా ఈ 

దేశంలో చదువుకుని డి  సంపాదించుకునన్ అరహ్త ఉనన్ందువలల్ ఒక సంవతస్రం పాటు ఇకక్డే ఉండి ఉదోయ్గం వెతుకుక్నే అవకాశం 

కలిప్ంచడానికి జాబ్ సెరిచ్ంగ్ వీసా కూడా ఇసాత్ రు. 

 

మా యూ వ ిస్టీ కాంప ోల్  లైబర్ ీ 
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అయితే ఇకక్డకొచిచ్ చదువుకోడానికి పెసౖా ఖరుచ్ ఉండదా అంటే ఉంటుంది. చదువుకి ఖరుచ్ లేకపోయినా రెండేళళ్ పాటు ఇకక్డ 

బతకడానికి రోజువారీ ఖరుచ్ల కోసం డబుబ్ కావాలి కదా.. జరమ్నీలో సాధారణ జీవన సాథ్ యికి చెందిన ఒక వయ్కి త్ కనీస సదుపాయాలతో 

జీవించడానికి అయేయ్ ఖరుచ్ నెలకి 600 నుంచి 700 యూరోలుగా పర్భుతవ్ం లెకక్ కటిట్ ంది. కాబటిట్  ఆ పర్కారంగా నెలకి 700 యూరోల 

చొపుప్న ఇకక్డ రెండేళుళ్ ఉండి చదువుకోడానికి అవసరమౖెన డబుబ్ తమతో వెంట తెచుచ్కుంటునన్టుట్  మాతర్ం వీసా అపిల్కేషనులో 

చూపించాలిస్ ఉంటుంది. 

 

             నేను గమనించినంతలో మనకీ, ఇకక్డి యూనివరిస్టీలకీ విదాయ్బోధనలో ఉనన్ తేడా ఏంటంటే ఇకక్డ విషయ పరిజాఞ్ నంతో 

పాటు కిట్కల్ నాలెడ్జ్ కి సమానమౖెన ధానయ్త ఇసాత్ రు. మన దగగ్ర పర్యోగ పరిజాఞ్ నం తకుక్వవడానికి కారణం దానికి అవసరమౖెన 

థమిక సదుపాయాలు, సాంకేతిక వసతులు సరిపడినంత మేరకు లేకపోవడం వలల్నుకుంటాను. ఇంకొకటి ఇకక్డ పరీకాష్ పదధ్తులు 

మనకంటే పూరిత్ భినన్ంగా ఉంటాయి. అంటే, వాయ్సాలాల్ గా పేజీల కొదీద్ సమాధానాలు రాయమని అడిగే పర్శాన్ ప లు ఉండవు. పర్తీ 

పర్శన్కీ కింద వాళుళ్ ఇచిచ్న కొదిద్ చోటులోనే సరెనౖ సమాధానం రాయాలిస్ ఉంటుంది. దీనివలల్ విదాయ్రిథ్కి మొతత్ం ఎంత తెలుసనన్దే 

కాకుండా పాఠానిన్ ఎంత లోతుగా అరథ్ం చేసుకునాన్డో, దేనిన్ ఎకక్డ ఎంతవరకూ ఉపయోగించాలనే వివేచన ఉందో పరీకష్ చేసే 

వీలుంటుంది. ముఖాముఖి పరీకష్లు కూడా ఇకక్డ ఎకుక్వ. అలాగే బాయ్చిలర్స్ సాథ్ యి నుంచే ఎపప్టికపుప్డు ఉండే చినన్ చినన్ జెకుట్  

పనులు, థీసిస్ వరుక్లు లాంటివనీన్ వారికి ఏ అంశంలో అమితమౖెన ఆసకి త్ ఉందో, ముందు ముందు భవిషయ్తుత్ లో ఎలాంటి కెరీర్ ని 

ఏరప్రచుకోవాలనుకుంటునాన్రో నిరణ్యించుకోవడానికి ఎంతో సహకరిసాత్ యి. 

 

                   వేరే దేశాల నుంచీ ఇకక్డ ఉనన్త విదయ్ని అభయ్సించాలని వచేచ్ విదాయ్రుథ్ లు ఆయా దేశాలోల్  సంపాదించుకునన్ డుల్  

ఎంత గొపప్గా ఉనాన్సరే వారికి మరలా ఇకక్డ కొనిన్ పర్తేయ్క పరీకష్లు పెటిట్  జరమ్నీలో సంపాదించుకునన్ డి కి సమాన అరహ్త ఉందో లేదో 

సరి చూసుకుంటారు. పీహెచీడ్  లాంటి అతుయ్నన్త సాథ్ యి చదువులకి ఇది తపప్నిసరి. ఆయా యూనివరిస్టీ సాథ్ యిని బటిట్  ఈ 

నిబంధనలు, పరీకష్ల సంకిల్షట్ త పెరుగుతూ పోతుంది. 

 

             అభివృదిధ్ చెందిన అనీన్ దేశాలలో వారి పురోగతికి దోహదం చేసే అంశాలలో అకష్రాసయ్త ముందుంటుంది. ఒకక్ జరమ్నీ అనే 

కాదు ఏ అభివృదిధ్ చెందిన దేశంలోనెనౖా కనీసం ఉనన్త పాఠశాల సాథ్ యి దాకా పర్తీ పౌరుడికీ విదయ్ తపప్నిసరి. వారు సాధించిన 99% 

అకష్రాసయ్త శాతమే వారి దేశం అనిన్ రంగాలలోనూ అభివృదిధ్ చెందడానికి మొదటి మెటుట్  అవుతుంది. ఇంకా అభివృదిధ్ చెందుతునన్ 

మనలాంటి దేశాలలో నిరకష్రాసయ్త అభివృదిధ్కి అవరోధంగా నిలుసుత్ ంది. మనం తగిన కృషి చేసి అకష్రాసయ్తా శాతానిన్ పెంచుకుంటూ 
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పోతే మన దేశాభుయ్దయ మారగ్ం సుగమమవుతుంది. విదాయ్విధానాలోల్  వీరందరూ అవలంబించే శా య పదధ్తులని మనం కూడా 

ఆకళింపు చేసుకుని అనుసరించగలిగితే, విదాయ్సముపారజ్న విదాయ్రుథ్ లందరికీ మరింత ఆసకి త్కరంగా సాగే పర్ యలా మారుచ్కోగలిగితే, 

అనీన్ రకాల చదువులకీ, ఉదోయ్గ రంగాలకీ సముచిత ధానయ్ం ఇవవ్గలిగితే, చదువులు కేవలం డబుబ్లు సంపాదించేందుకే కాదు 

మనిషిలోని మేధసుస్కు పదును పెటట్డానికి, సృజనాతమ్కతను వెలికి తీయడానికి అని గురిత్ంచగలిగితే, విజాఞ్ న సముపారజ్నలో ఉనన్ 

ఆనందానిన్ ఆసావ్దించగలిగేలా విదాయ్రుథ్ లని తీరిచ్దిదద్గలిగితే, వీటనిన్టినీ సుసాధయ్ం చేసేలా మన విదాయ్వయ్వసథ్ మారితే 

మన భవిషయ్తుత్ ని మనమే మరింత గొపప్గా మలచుకోగలుగుతాము కదా! 

PPP 

చరితర్చరితర్   మిగిలిచ్నమిగిలిచ్న  చేదుచేదు  జాఞ్ పకాలుజాఞ్ పకాలు....!!        
   
 

  
జరమ్నీలో ఉషోణ్ గర్తలపరంగా చూసేత్ 

ఎండలెకుక్వ కాసేది ఆగసుట్  నెలలోనే కాబటిట్  

ఇండియాలో మనకి మే నెల లాగా ఇకక్డ 

ఆగసుట్  అని చెపుప్కోవచుచ్. కాకపోతే ఇకక్డ 

దొరకక్ దొరకక్ దొరికే ఎండ కాబటిట్  ఆగసుట్  

అంటే అందరికీ మకుక్వ ఎకుక్వ. జరమ్నీలో 

డానూయ్బ్, రెన్ౖ లాంటి పెదద్ నదులే 

కాకుండా వాటిలోల్  కలిసే చినన్ చినన్ ఉపనదులు దాదాపు పర్తీ ఊరిలోనూ పర్వహిసూత్  ఉనాన్యి. జరమ్నీలో పర్వహించే నదులనీన్ చివరికి 

బాలిట్క్ సీ, బాల్ క్ సీ, నార్త్ సీ.. ఈ మూడు సము లలో ఏవో ఒకదానిలో కలుసాత్ యి. మనకి హిమాలయాలు ఉనన్టుట్  జరమ్నీ, 

సివ్టజ్రాల్ ండ్, ఆసియా సరిహదుద్ లోల్  ఆల్ప్  పరవ్తాలు ఉనాన్యి. మన గంగానది హిమాలయాలోల్  పుటిట్నటుట్  ఇకక్డ కూడా వేసవికాలంలో 

ఆ హిమశిఖరాలోల్  ఉనన్ మంచు కరిగి చాలావరకు నదీజలాలు పుడుతుంటాయి. మా ఊరోల్  ఉండే ఇసార్ నది, ఇంకా జరమ్నీ, సివ్టజ్రాల్ ండ్ 

లలో పర్ముఖంగా అందరికీ తెలిసిన రెన్ౖ నది ఇలా ఆల్ప్  పరవ్తాలోల్  పుటిట్నవే. ఈ నదులే కాకుండా మన కొలేల్రు, పర్ళయకావేరి లాగా 

ఇకక్డ పెదద్ పెదద్ సరసుస్లు చాలా ఉనాన్యి. సంవతస్రంలో ఎకుక్వ శాతం చలిలో ఉండే ఈ దేశంలో సరసుస్లు కూడా చాలావరకు 

చలికాలంలో గడడ్ కటిట్పోతాయి. కాబటిట్  ఉనన్ కొదిద్ నెలల వేసవిలో అందరూ నదులు, సరసుస్లోల్  ఈతకి వెళళ్డం, నదీ తీరాన విహారాలే 

 నదీ లు.. Isar, Rhine 
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కాకుండా రకరకాల పడవలోల్  బోటింగ్, రాఫిట్ంగ్, కానోయింగ్, యాచింగ్.. లాంటి వాటర్ సోప్ర్ట్  లాంటి వాటి మీద బాగా ఆసకి త్ 

చూపిసుత్ ంటారు. కొనిన్ పెదద్ సరసుస్లోల్  లాంచీలో తిపేప్ టూరుల్  కూడా ఉండి వేసవి కాలంలో సరసుస్లు, నదీ తీరాలనీన్ జనాలతో 

కిటకిటలాడిపోతూ ఉంటాయి. 

 

పర్పంచవాయ్పత్ంగా మానవ నాగరికత ఎపప్టికపుప్డు ఎనెన్నోన్ మారుప్లకి గురవుతూ కొతత్ పోకడలు పోతూ ఉంటుంది. 

వెనకిక్ తిరిగి చరితర్ వెపౖు చూసేత్ అపప్టి మనుషులు, సంఘటనలు, జీవితాలు అనీన్ ఇపప్టి మనకి చాలా ఆశచ్రయ్ంగానూ, ఆసకి త్గానూ 

అనిపిసాత్ యి. మన భారతదేశంలో గతంలో మగధ రాజయ్ం, కళింగ రాజయ్ం, కాకతీయ సా జయ్ం.. ఇలాంటివనీన్ ఉనన్టుట్  యూరోపులో, 

జరమ్నీలో కూడా రాజాయ్లు, వాటిని ఏలిన రాజుల చరితర్లు ఉనాన్యి. రాజుల కాలం పోయాక భీకరంగా జరిగిన మొదటి, రెండో పర్పంచ 

యుదాధ్ ల మూలంగా జరమ్నీలో అనీన్ రకాలుగా తీవర్ నషట్ ం వాటిలిల్నా సరే ఈ దేశంలో ఇంకా అపప్టి రాచరికపు ఆనవాళుళ్ చాలావరకు 

భదర్ంగానే ఉనాన్యి. గత వెభౖావానికో, భావానికో చిహాన్లుగా మిగిలిన వాటిని అతయ్ంత జాగర్తత్గా నిలబెటుట్ కుంటూ వసుత్ నాన్రు 

వీళుళ్. జరమ్నీలో పెదద్ పెదద్ నగరాలలోనే కాకుండా ఏ చినన్ పటట్ణానికి వెళిళ్నా చినన్వో పెదద్వో పాత రోజుల నాటి రాజుల కోటలు, 

కటట్డాలు సామానయ్ జనాలకి పర్దరశ్నలో పెటట్డం వలల్ పరాయ్టకులకి ఎపుప్డూ అందుబాటులో ఉంటాయి. వాటి లోపల ఆయా కోటలకి, 

రాజులకి సంబంధించిన చరితర్తో పాటు ఎపుప్డు ఎవరు ఎలా కటాట్ రు లాంటి వివరాలు, అపప్టి రాజులకి సంబంధించిన వసుత్ వులు 

అనీన్ పర్దరశ్నకి ఉంటాయి. ఏ ఊరికి వెళిళ్నా ఒక పరాయ్టక కేందర్ం వారి కారాయ్లయం ఉండి వాళళ్ దగగ్ర వాళళ్ ఊరిలో చూడతగగ్ 

పర్దేశాలు ఏమేం ఉనాన్యి, వాటికి ఎలా వెళాళ్లి లాంటి వివరాలతో కూడిన చరుల్  లభిసాత్ యి. వాటిలోల్  తపప్నిసరిగా ఆ ఊరికి 

సంబంధించిన పాత రాజు గారి కోటలు, 

చరిచ్లు లాంటివి ముందు ఉంటాయి. 

పర్తీ కోట వెనకా వినిపించే ఎనోన్ కథలోల్  

బోలెడనిన్ వింతలు విశేషాలు ఉంటాయి. 

మహారాజుల ఇంటోల్  

వారసులాల్  పుటిట్న వాళళ్ందరూ 

సహజంగానే పుటుట్ కతోనే 

యువరాజులవుతారు. చినన్పప్టినుంచీ సంపద, అధికారం, రాజకీయాల మధయ్లో పెరిగే వారి గురించి సవ్తహాగా వాళళ్ మనసత్తవ్ం, 

వయ్కి త్తవ్ం ఏంటనన్ది పర్పంచానికి ఎపుప్డూ నిరిద్షట్ ంగా తెలీదు, అకక్రేల్దు కూడా! రాజు గారు పర్జలకి ఏం చేసాడు, మిగతా పర్పంచం 

ముందు రాజాయ్నిన్ ఎంత గొపప్గా నిలబెటాట్ డు, ఎలా పరిపాలించాడు అనన్వే సాధారణంగా పర్పంచానికి తెలిసే విషయాలు. కొనిన్సారుల్   Potsdam లోని రాజ ధాలు 
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వాళళ్ వయ్కి త్గత జీవితాలోల్ కి తొంగిచూసినపుప్డు అంత గొపప్ రాజుల జీవితాలోల్ నూ ఏవో బాధలు, భయాల తాలూకు నీలి నీడలు, 

మరమ్ంగా మిగిలిపోయిన పర్శన్లు దోబూచులాడతాయి. నేను వినన్ కొనిన్ రాజుల కథలోల్  ననున్ బాగా ఆలోచింపజేసిన ఒక జరమ్న్ రాజు 

కథ చెపాత్ ను.  

  జరమ్నీలో బవేరియా రాషట్ర్పు రాజకుటుంబానికి చెందిన రాజు 

Ludwig II. పంతొమిమ్దో శతాబద్పు రాజెనౖ ఈ లుడివ్గ్ అంటే ఇకక్డ పర్జలకి ఇపప్టికీ 

చాలా అభిమానం. అందుకనే ఇకక్డ ఇపప్టికీ చాలా చోటల్ అతని గురించిన 

పుసత్కాలు, ఫోటోలు కనిపిసూత్ నే ఉంటాయి. చినన్పప్టి నుంచే రాచరికపు 

కుటుంబాలోల్  పిలల్ల మీద ఉండే విపరీతమౖెన నియంతర్ణ, రాచరికానిన్ 

నిలబెటుట్ కోడానికి అవసరమౖెన కఠిన శికష్ణల మధయ్న పెరిగిన లుడివ్గ్ 

పెదద్వాడయేయ్సరికి ఎకుక్వగా అందరిలో కలవకుండా అదొకలాగా ముభావంగా 

ఉండే వయ్కి త్లా ఎదిగాడట. అతని తలిల్దం లతో కూడా పెదద్ సానిన్హితయ్ం ఉండేది 

కాదట. అతని తాతగారి తరం నుంచే వాళళ్ వంశంలో రాజుల మానసిక ఆరోగయ్ం 

గురించి అపప్టికే పర్చారంలో ఉనన్ అనేక కథలని బటిట్  లుడివ్గ్ కి కూడా కొంత 

మానసిక అసమతౌలయ్ం ఉందని అందరూ అనుకునేవారు. లుడివ్గ్ కి సాహితయ్ం, 

నాటకాలు, చితర్లేఖనం, సంగీతం లాంటి లలిత కళలతో పాటు ఆరిక్టెకచ్ర్ అంటే 

చాలా ఆసకి త్తో పాటు వాటిలో మంచి అభిరుచి కూడా ఉండేది. అతను రాజెనౖ 

తరావ్త అతని అభిరుచిని అనుసరించి దేశదేశాల నుంచి ఎందరో అరుదెనౖ కళాకారులని సంపర్దించి, బోలెడు ధనం వెచిచ్ంచి కొనిన్ 

రాజ సాదాలు కటిట్ ంచాడు. వాటి వాసుత్  శిలప్ం, వాటిలోల్  వినియోగించిన శిలప్ విదయ్లు, చితర్లేఖన విదయ్లు, వాటిని నిరిమ్ంచడానికి 

ఎంచుకునన్ సథ్లాలు, ఆయా రాజభవంతుల లోపల ఉనన్ రకరకాల సౌకరాయ్లు ఇవనీన్ ఈ రోజునన్ సాంకేతికత సాథ్ యికి కూడా ఎంతో 

ఉనన్తంగా, వెవౖిధయ్ంగా నిలిచేవే. అంత పాత రోజులోల్  ఇలాంటివి నిరిమ్ంచారంటే వాటి కోసం ఎంత శర్మపడి ఉంటారో, ఎంత సంపద 

ఖరుచ్ చేసి ఉంటారో అనిపిసుత్ ంది. ఇపప్టికీ బవేరియా రాషట్ర్ం సగరవ్ంగా వారి చారి క వారసతవ్ంలా పర్దరిశ్ంచుకోవడంతో పాటు ఈ 

రాషట్ర్ పరాయ్టక రంగానికి వీటనీన్టి వలాల్  బోలెడు ఆదాయం కూడా వసోత్ ంది. 
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బవేరియా రాషట్ర్ంలో Chiemsee అని ఒక 

పెదద్ సరసుస్ ఉంది. ఆ సరసుస్ మధయ్లో 

రెండు దీవ్పాలు ఉనాన్యి. చినన్ దీవ్పం 

పేరు ఆడవాళళ్ దీవ్పం అని, పెదద్ 

దీవ్పానికి మగవాళళ్ దీవ్పం అని వాటి 

పేరుల్ . చినన్ దీవ్పంలో పాత కాలం నాటి 

చరిచ్, సిట్యన్ మోనాసేట్రీలు ఉనాన్యి. 

పెదద్ దీవ్పంలో లుడివ్గ్ ఒక పెదద్ రాజ సాదానిన్ కటిట్ ంచాడు. అది అచచ్ం న్స్ లో అతయ్ంత ముఖయ్త గడించిన Palace of 

Versailles ని పోలి ఉంటుంది. లుడివ్గ్ కటిట్ ంచిన అనీన్ కోటలోల్ కీ ఇదే పెదద్ది. కోట ముందు పెదద్ పెదద్ వాటర్ ఫౌంటెనౖల్తో విశాలమౖెన 

తోట కూడా ఉంటుంది. ఎంతో ఖరుచ్ చేసి కటిట్ ంచిన ఈ కోటలో లుడివ్గ్ తన జీవిత కాలంలో కనీసం నెల రోజులు కూడా 

గడపలేకపోయాడు.   

Linderhof అనే ఇంకొక పర్దేశంలో లుడివ్గ్ కటిట్ ంచిన మరొక కోట కూడా చాలా పర్తేయ్కమౖెంది. ఈ రెండూ కాకుండా 

లుడివ్గ్ ఆల్ప్  పరవ్తాల మధయ్లో కొండల నడుమ Neuschwanstein castle అనే ఒక కోటని అతయ్ంత కళాతమ్కంగా నిరిమ్ంచాడు. 

పర్పంచ పర్ఖాయ్తి గాంచిన ఈ కోట పర్పంచంలోనే చూడదగగ్ 

మొదటి 25 వింతలోల్  ఒకటిగా నమోదు చెయయ్బడింది. అంతే కాదు 

పర్పంచవాయ్పత్ంగా అందరికీ సుపరిచితమౖెన డిసీన్లాండ్ సీల్పింగ్ 

బూయ్టీ castle, ఇంకా మరెనోన్ కటట్డాలకి లుడివ్గ్ కటిట్ ంచిన ఈ 

Neuschwanstein castle నమూనా సూఫ్రిత్గా నిలిచింది. ఈ 

రోజుకీ కొనిన్ మిలియనల్ మంది పరాయ్టకులు దీనిన్ సందరిశ్సూత్ నే 

ఉనాన్రు. లుడివ్గ్ అతయ్ధికంగా అభిమానించే ఒక సంగీతకారుడితో 

ఉనన్ గొపప్ సేన్హానికి చిహన్ంగా ఈ కోటని నిరిమ్సుత్ నాన్నని 

పర్కటించాడు. ఈ కోట కటేట్నాటికి రాజకీయ పరిసిథ్తులు 

అనుకూలించకపోయినపప్టికీ తన ఆసుత్ లనీన్ ధారపోసి మరీ లుడివ్గ్ ఈ కోట నిరామ్ణానిన్ కొనసాగించాడని చెపాత్ రు. దాదాపు 

ఇరవయేయ్ళళ్ పెనౖ ఈ కోట నిరామ్ణం జరిగి దాని మూలంగా ఆ పరిసరాలోల్  వారందరికీ జీవనోపాధి దొరికిందంటే అది ఎంత సంకిల్షట్ మౖెన 

కటట్డమో అంచనా వేయవచుచ్. ఇంతా చేసి ఈ కోట కూడా లోపలి గదుల నిరామ్ణం మొతత్ం పూరిత్ కాకుండా మధయ్లోనే ఆగిపోయింది. 

  Herrenchiemsee Palace, Neuschwanstein Castle 
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ఈ కోటలో లుడివ్గ్ కేవలం 172 రోజులు మాతర్మే నివసిసేత్ ఎవరి కోసమౖెతే కటిట్సుత్ నాన్నని అనాన్డో ఆ సంగీతకారుడు ఈ కోటలోకి 

అడుగు పెటట్కుండానే చనిపోయాడు. 

లుడివ్గ్ కి ఒక రాకుమారితో పెళిళ్ నిశచ్యం అయాయ్క చాలాసారుల్  పెళిళ్ తేదీని వాయిదా వేసూత్  వచిచ్ చివరికి పెళిళ్ని 

రదుద్  చేసుకునాన్డు. చివరిదాకా పెళిళ్ చేసుకోకుండా ఒంటరిగానే ఉండిపోయాడు. మసంబంధాల విషయంలో అతనికేవో 

అయోమయాలు, సమసయ్లు, పర్శన్లు ఉండేవని వాటి మూలంగా జీవితమంతా అతనెంతో తీవర్ అంతరమ్థనానికి గురయేయ్వాడని లుడివ్గ్ 

అపప్టోల్  రాసుకునన్ పరస్నల్ డెరౖీల వలల్ అతను చనిపోయాక తెలిసిందట. తన హయాంలో ఇంత గొపప్ గొపప్ కటట్డాలని నిరిమ్ంచిన 

లుడివ్గ్ 1886 లో నలభె ౖసంవతస్రాల వయసులో ఒకనాటి సాయంతర్ం తన వెదౖుయ్డితో కలిసి సరసుస్ తీరానికి విహారానికి వెళిళ్ మళీళ్ 

తిరిగిరాలేదు. కేవలం నడుము లోతు నీళుళ్నన్ సరసుస్లో లుడివ్గ్, అతని కూడా ఉనన్ వెదౖుయ్డు ఇదద్రూ మరణించారు. సవ్తహాగా మంచి 

ఈతగాడెనౖ లుడివ్గ్ ఆతమ్హతయ్ చేసుకునాన్డంటే ఎవరూ నమమ్లేదు. అతని శరీరానిన్ పరీకిష్ంచిన వెదౖుయ్లు కూడా అది ఆతమ్హతయ్ అని 

నిశచ్యంగా నిరాద్ రించలేకపోయారు. లుడివ్గ్ తో పాటు వెళిళ్న వెదౖుయ్డి శరీరం పెనౖునన్ గాయాలని చూసి వాళిళ్దద్రి మరణం గురించి 

రకరకాల అనుమానాలు, సందేహాలు ఇపప్టికీ చరితర్లో మిగిలిపోయాయి. ఈ రోజుకీ లుడివ్గ్ జీవితం, మరణం ఒక మిసట్రీ గానే 

మిగిలిపోయింది. జీవించి ఉనన్పుప్డు "I wish to remain an eternal enigma to myself and to others" అని చెపిప్న లుడివ్గ్ 

మరణం కూడా ఎవరికీ అంతు పటట్కుండానే మిగిలిపోయింది. లుడివ్గ్ మరణించే సమయానికి సగం నిరామ్ణంలో ఆగిపోయిన ఈ 

రాజ సాదాలనిన్ంటినీ పబిల్క్ చేసి పరాయ్టక శాఖ వారు పర్జలందరి సందరశ్నారథ్ం తెరిచారు. అందువలల్ ఇపుప్డీ కటట్డాలనీన్ మనం 

లోపల తిరిగి చూసే వీలుంది. అదీ 

లుడివ్గ్ కథ! 

  జరమ్నీ చరితర్ అనగానే 

పర్పంచం మొతాత్ నికి రెండో పర్పంచ 

యుదాధ్ నికి దారి తీసిన ఆనాటి 

పరిసిథ్తులు, హిటల్ర్ హయాంలో జరమ్నీలో 

యూదులపె ౖఅతయ్ంత కిరాతకంగా జరిగిన 

ఊచకోతలు గురొత్సాత్ యి. అపప్టోల్  యూదులందరినీ బానిసలుగా ఉంచిన నాజీ కానస్ం షన్ కాంపులోల్  ఒకటెనౖ Dachau 

concentration camp కి నేను వెళిళ్ చూసాను. అపప్టి రక త్చరితర్కి సజీవ సా ంలా ఉంటుందా పర్దేశం. ఆ కాంపులోల్  బానిసలని ఎలా 

చూసేవారు, ఎనిన్ హింసలు పెటేట్వారు, ఎలా చంపేవారు లాంటి అనీన్ వివరాలతో, ఫోటోలు, వీడియోలతో అంతా డాకుయ్మెంట్ 
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చేయబడి పర్దరశ్నకి ఉంటుంది. బానిసలాల్  వారు గడిపిన జెళౖళ్ లాంటి గదుల తాలూకు నమూనాలు కొనిన్ అపప్టివి అలాగే ఉంచారు. ఆ 

పర్దేశంలో నించునన్పుప్డు కొనేన్ళళ్ తం సరిగాగ్  ఇదే చోట అంత ఘోర మారణహోమం జరిగిందనన్ తలంపుకి ఒళుళ్ జలదరించింది. ఏ 

పాపమూ ఎరుగని ఎంతమంది మనుషులు నరకయాతన అనుభవించారో కదాని మనసు దర్వించింది. అది చూసొచాచ్క కొనిన్ 

రోజులదాకా దాని చుటూట్ నే తిరిగేవి ఆలోచనలు. కానీ ఈ దేశంలో ఇలా జరగడం తాము గరిహ్ంచే విషయం అని వారు ఒపుప్కుంటూనే, 

జరిగిన ఘోరానిన్ ఏ మాతర్ం కపిప్పుచుచ్కోడానికి కానీ, దాచుకోడానికి కానీ పర్యతిన్ంచకుండా అంత వివరంగా అనీన్ డాకుయ్మెంట్ చేసి 

పర్పంచానికి పర్దరిశ్ంచడం చూసి నాకు జరమ్నల్ మీద గౌరవం కలిగింది. ఒకనాటి చరితర్ సిగుగ్  పడాలిస్నంత తపేప్ కావొచుచ్.. కానీ తపుప్ 

జరిగిందని మరిచ్పోకుండా గురుత్ ంచుకోవడం, సరిదిదుద్ కోవడానికి పర్యతిన్ంచడం, మంచి మారగ్ం వెపౖు పయనించాలనుకోవడం.. ఇవి 

ఖచిచ్తంగా గౌరవించతగగ్ విషయాలే అనుకుంటాను. 

  జరమ్నీ రెండు ముకక్లుగా విడిపోయి పశిచ్మ బెరిల్న్ మహానగరానిన్ తూరుప్ జరమ్నీ నుంచి విడదీయడానికి 

నిరిమ్ంచబడిన 'బెరిల్న్ వాల్' జరమ్నీ చరితర్లో మరో చీకటి ఘటట్ం. ఆనాటి రాజకీయ సంకోష్భాలకి బలెపౖోయిన ఎంతోమంది సామానయ్ 

పర్జల కనీన్ళళ్కి మౌనసాకిష్గా నిలిచిన 'బెరిల్న్ వాల్' శేషంలా ఈ రోజుకీ మిగిలిన చేదు గురుత్ లని చూసినపుప్డు కూడా మాటలకందని 

వేదనాపూరితమౖెన భావమేదో కముమ్కొచిచ్ంది. మనిషిలో దాగునన్ హింసాపర్వృతిత్కి, అధికార దాహానికి, మానవతారాహితాయ్నికి 

పర్తీకలుగా మన పర్పంచ పటం పెనౖ ఇలాంటి కళంకపు చిహాన్లెనోన్ కదా అనిపించింది.  

"ఏ దేశ చరితర్ చూసినా ఏమునన్ది గరవ్కారణం.. నరజాతి చరితర్ సమసత్ం పరపీడన పరాయణతవ్ం.."  

అనన్  మాటలు మరోసారి జాఞ్ పకం వచాచ్యి.  

* లుడివ్గ్ బొమమ్ గూగుల్ నుంచి తీసుకునన్ది. 

PPP 
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 మీరు సరిగాగ్ నే చదివారు. నేనేం పొరపాటుగా 

రాయలేదు. 'బీర్ ఈజ్ ది సీ ట్ అఫ్ అవర్ ఎనరీజ్' అని జరమ్నల్ తరపున 

వకాలాత్  పుచుచ్కుని నేనిసుత్ నన్ సేట్టెమ్ంట్ అనన్మాట! ఎందుకలా అంటే.. 

మిగతా పర్పంచానికి బీర్ అంటే కేవలం ఒక పానీయం మాతర్మే 

అయుయ్ండొచేచ్మో గానీ ఇకక్డ మాతర్ం బీర్ అనేది జరమ్న్ సంస తి 

సంపర్దాయాలోల్  అతి ముఖయ్మౖెన భాగం. మన దగగ్ర ఎవరింటికెనౖా వెళితే 

మంచినీళుళ్ కావాలా, మజిజ్గ కావాలా అని అడగడం ఎంత మామూలో 

ఇకక్డ బీర్ ఆఫర్ చెయయ్డం అంత సరవ్సాధారణం. ఇక బీర్ లేని పారీట్లు, 

పండుగలు జరమ్నీలో అసలు చూసే అవకాశమే లేదు. ఏ మారుమూల 

ంతానికి వెళిళ్నా బీర్ దొరకని చోటంటూ జరమ్నీలో ఉండకపోవచచ్నుకుంటా. ఒక పది నిమిషాలు అలా బయటికెళిళ్ నడుసుత్ ంటే 

బీర్ దొరికే షాపో, ఎవరో ఒకరి చేతులోనే బీర్ బాటిలో, కనీసం ఏ డస్ట్  బినోల్ నో అయినాసరే మనకి ఒకక్టెనౖా బీర్ బాటిలో, మూతో 

కనిపించకపోతే మనం అసలు జరమ్నీలో ఉనన్టేట్  కాదు! అయితే జరమ్నుల్  ఎపుప్డూ బీరు తాగుతూ మతుత్ గా తూలుతూ కనిపిసాత్ రా 

అంటే అలాకాక్దు మరి.. పర్తేయ్కంగా పారీట్లు, పండగల సంబరాలోల్  అలా పీపాల కొదీద్ బీరుల్  తాగేసి సందడి చేసుత్ ంటారు కానీ 

మామూలపుప్డు అంత ఎకుక్వగా తాగరు. ఉదాహరణకి ఆఫీసోల్  ఎపుప్డెనౖా ఏదెనౖా సందరభ్ం ఉండి క్ ఫాస్ట్ , లంచ్, డినన్ర్ పారీట్లు 

లాంటివి ఉంటే అందరూ ఒకటో రెండో బీరుల్  తాగేసి మళీళ్ వచిచ్ ఎవరి పనులు వాళుళ్ చేసేసుకుంటూ ఉంటారు. కొతత్లోల్  నాకు వీళళ్ని 

చూసి చాలా విచితర్ంగా ఉండేది. కానీ చూడగా చూడగా ఇపుప్డు మామూలెపౖోయింది. బీర్ ఎపుప్డూ తాగలేదంటే అసలదెలా సాధయ్ం 

అనన్టుట్  విచితర్ంగా చూసేవాళేళ్ ఎకుక్వమంది ఎదురుపడుతుంటారు జరమ్నీలో. మొతాత్ నికి ఒకక్ మాటలో చెపాప్లంటే బీర్ పర్సాత్ వన 

లేని జరమ్నీని ఊహించడం కషట్ ం అనన్మాట! పర్పర్ంచవాయ్పత్ంగా per capita బీర్ వినియోగంలో జరమ్నీ ముందువరసలో ఐరాల్ ండ్, చెక్ 

రిపబిల్క్ తదితర దేశాల సరసన ఉంటుంది.  
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అసలీ బీర్ పుటుట్ పూరోవ్తత్రాలు, చరితర్ విషయానికొసేత్ బారీల్ గింజల మాల్ట్  తో నీళుళ్ కలిపి ఈస్ట్  సమకష్ంలో 

పులియబెడితే (fermentation) తయారయేయ్ పానీయానేన్ బీర్ 

అంటారు. బీరు తయారీ, సేవనం కొనిన్ వేల సంవతస్రాలుగా 

సుత్ పూరవ్ం నుంచీ కూడా మానవ నాగరికతలో ఇమిడిపోయిన 

భాగంగా ఉంటూ వసోత్ ంది. ఈజిపిష్యనల్ దగగ్రున్ంచీ యూరోపియనల్ 

దాకా శతాబాద్ ల చరితర్ ఉనన్ beer brewing లోజరమ్న్ బీర్ తయారీకి 

అపప్టి నుంచీ ఈ రోజు దాకా కూడా ఒక విశిషట్ మౖెన సాథ్ నం ఉంది. 14 వ 

శతాబాద్ నికి ముందు రోజులోల్  బీరు తయారీ అనేది ఇళళ్లోల్  సాధారణంగా 

వంటపని, ఇంటిపని అనన్ంత మాములుగా చేసుకునేవారట. 

తరావ్తత్రావ్త సిట్యన్ మొనాసట్రీల ఆధవ్రయ్ంలో నడిచే పెదద్ మొతాత్ లోల్  

బీరు తయారు చేసే breweries ఏరప్డాడ్ యట. మొతత్ం పర్పంచ బీర్ 

చరితర్లోనే ముఖయ్మౖెన ఘటట్ంగా చెపుప్కునే "Reinheitsgebot" (German Beer Purity Law) 1516 వ సంవతస్రంలో జరమ్నీలోని 

బవేరియా రాషట్ర్ంలో పుటిట్ంది. ఇపప్టికీ బీరు ఉతప్తిత్ చేసే breweries ఈ నియమానికి లోబడి బీరు తయారు చేసుత్ ండటమే కాకుండా, 

ఈ నియమానిన్ పాటిసూత్  ఉతప్తిత్ చేసిన బీరు అతుయ్తత్మ నాణయ్త కలదిగా పర్పంచవాయ్పత్ంగా అంగీకరించబడుతోంది. బారీల్ మాల్ట్  ని 

శీతల ఉషోణ్ గర్తల వదద్ నిలువ చేసి ferment చేసేత్ నాణయ్మౖెన బీరు తయారు చెయొయ్చచ్ని చరితర్లో మొదటిసారి కనిపెటిట్ంది కూడా 

జరమ్నీలోని బవేరియన్ బీరు ఉతప్తిత్దారులేనట.  

జరమ్నీలో అనీన్ సంబరాలోల్ నూ బీరు ఉండటం మామూలే అయినా అచచ్ంగా బీరు కోసమే కొనిన్ పండగలు 

జరుగుతుంటాయి. మా యూనివరిస్టీలో beer brewing కి సంబంధించిన టెకాన్లజీ, రీసెరచ్ కోసమని పర్తేయ్కంగా ఒక డిపారెట్మ్ంట్ 

ఉంది. వారి ఆధవ్రయ్ంలో పర్తీ ఏడాదీ వేసవికాలంలో '  బీర్ ఫెస్ట్ ' అని ఒక వేడుక జరుగుతుంది. జరమ్నీలో బీరు తాగడానికి రకరకాల 

ఆకారాలోల్  ఉనన్ పెదద్ పెదద్ గాజు గాల్ సులతో పాటు 'beer stein' అనబడే బీర్ మగ్స్ ఉంటాయి. మన పచచ్డి జాడీలు ఉంటాయి కదా 

అలాంటి పదారథ్ంతో తయారు చేయబడి చాలా బరువుతో ఉంటాయి. ఇవి ఎపప్టినుంచో ఇకక్డ వాడకంలో ఉనన్ బీర్ మగ్స్ అనన్మాట. 

వాటి మీద ఆయా breweries పేరుల్  రాసి ఉంటాయి. కొనిన్ రకాల మగ్స్ కి పెనౖ మూతలు కూడా ఉంటాయి. అయితే మా 

యూనివరిస్టీలో ఈ '  బీర్ ఫెస్ట్ ' జరిగే కొదిద్ రోజుల ముందు అలాంటి మగ్స్ అముమ్తారు. అందరూ వెళిళ్ లెనౖోల్  నించుని మరీ ఆ 

కపుప్లు కొనుకొచుచ్కుంటారు. పది యూరోలు ఉంటుంది ఆ కపుప్ ఖరీదు. ఇక ఫెస్ట్  జరిగే రోజు సాయం నికి అందరూ ఆ కొనుకుక్నన్ 

కపుప్లు పటుట్ కుని వసాత్ రు. విశాలంగా ఉండే ఒక పెదద్ మౖెదానంలో ఏరాప్టు చేసిన రకరకాల బీర్ సాట్ ల్స్ దగగ్రికెళిళ్ ఆ కపుప్లోల్  బీరు 

శతాబాద్ల చరి  కలిగిన జరమ్న్ బీర్ 

రకరకాల బీరు మగుగ్లు, బ రియా హం, Lebkuchenherzen 

అకోట్బర్ ఫె ట్ లో జనసందోహం 
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నింపుకుని వచిచ్ తాగడమే ఆ పండగ పరమారథ్ం. అరధ్రా  దాకా జరిగే ఈ బీర్ పండగలో తాగినోళళ్కి తాగినంత బీర్ దొరుకుతుంది. 

పకక్న తినడం కోసం authentic German breads, Sausages అమేమ్ సాట్ ల్స్ ఉంటాయి.  

ఇలాంటి పెదద్ పెదద్ బీర్ 

ఫెసిట్వల్స్ జరిగినపుప్డు కూడా అందరూ 

ఎంత తాగినా వాళుళ్ వాళళ్ సేన్హితులతో 

కలిసి అలల్రి, గోల చేసుకుంటారే తపప్ 

సాధారణంగా వేరేవాళళ్ జోలికి 

రావడమంటూ జరగదు. కాకపోతే 

ఇలాంటి బీరు సంబరాలు జరిగే చోట 

మరీ విపరీతంగా తాగేసి పడిపోయిన 

వాళళ్ సంగతి చూసుకోవడం కోసం పకక్నే 

అంబులెనుస్లు సిదధ్ంగా ఉంటాయి. 

ఇపప్టిదాకా ఏవెనౖా పెదద్ గొడవలు జరగడం నేను చూడలేదు కానీ ఎవరెనౖా కొంచెం తికక్గా పర్వరి త్సేత్ మాతర్ం కష్ణాలోల్  ఒక పది మంది 

పోలీసులు పర్తయ్కష్మౖెపోతారు. అలాంటపుప్డు పోలీసులు ఆ మతుత్ లో ఉనన్వాళళ్ చేతులకి సంకెళుళ్ వేసి తీసుకెళిళ్ పూరిత్గా మతుత్  దిగాక 

ఇంటికి పంపించేసాత్ రని ఎవరో చెపేత్ తెలిసింది. కాబటిట్  భదర్తాపరంగా అసస్లు ఎటువంటి ఇబబ్ంది కలగకుండా ఇలాంటి పండగలనీన్ 

చకక్గా నిరవ్హిసుత్ ంటారు.   

బీర్ ఫె ట్ పెరేడ్ లో మూయ్జిక్ బాయ్ండ్ , గుఱాఱ్లు
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జరమ్నీలో తయారు 

చేయబడేటనిన్ రకాల బీరుల్  మరో చోట 

ఉండవేమోనంటే అతిశయోకి త్ కాదు. 

Cologne నగరానికి పర్తేయ్కం అయిన 

Kölsch Beer, Düsseldorf నగరానికి 

చెందిన Altbier, Berlin కి పర్తేయ్కం 

అయిన Berliner Weisse, Bamberg 

Smoked Beer, Leipzig లో పుటిట్న 

Gose Beer.. ఇలాంటివనీన్ పేరెనిన్కగనన్ 

జరమ్న్ బీరేల్ అయినపప్టికీ బవేరియా రాషట్ర్పు బీరల్కి మాతర్ం పర్పంచవాయ్పత్ంగా వీటనీన్టినీ మించిన విశిషట్  సాథ్ నం, ముఖయ్త 

ఉనాన్యి. Hefeweizen, Helles, Dunkles తో పాటు Weizenbier (wheat beer), Weißbier (white beer) లాంటివనీన్ బవేరియన్ 

సెప్షల్స్ గా చెపుప్కోవచుచ్. మా ఇంటి ఎదురుగా ఉనన్ కొండ మీద Weihenstephan Brewery ఉంది. దాదాపు వెయియ్ సంవతస్రాల 

నుంచి నడుసుత్ నన్ దీనికి The oldest working brewery in the world గా గొపప్ పేరుపర్తిషట్లు ఉనాన్యి. ఇకక్డ తయారయేయ్ గోధుమ 

బీరుకి పర్పంచవాయ్పత్ంగా అభిమానులు ఉంటారు. వేసవికాలం వసూత్ నే జరమ్నీలో బీర్ గారెడ్నల్నీన్ కిక్రిసిన జనాలతో 

కిటకిటలాడిపోతుంటాయి. జరమ్నల్ని అడిగితే వేసవికాలంలో మంచి ఎండ కాసే రోజున ఏ బీర్ గారెడ్నోల్ నో పెదద్ పెదద్ చెటల్ నీడన వేసిన 

బెంచీల మీద అపుప్డపుప్డే తాజాగా brewery నుంచి తెచిచ్న బీరుని సేవిసూత్  కూరోచ్డం కనాన్ సవ్రగ్ం ఇంకొకటి లేదని చెపాత్ రు! :-)  

జరమ్నీలో దాదాపు అనీన్ 

నగరాలోల్ నూ రకరకాల బీర్ ఫెసిట్వల్స్ 

జరిగినా సరే పర్పంచవాయ్పత్ంగా 'జరమ్న్ 

బీర్ ఫెస్ట్ ' గా పిలవబడే Oktoberfest 

(అకోట్ బర్ ఫెస్ట్ ) మాతర్ం బవేరియా 

రాషట్ర్ంలోని మూయ్నిక్ మహానగరంలో 

పర్తీ ఏడాదీ జరుగుతుంది. 

పర్పంచంలోనే అతయ్ంత పెదద్ జాతర 

(worlds largest fair/folk fest) గా 

 రకరకాల breweries రి బీర్ టెంటుల్  
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చెపప్బడే ఈ అకోట్ బర్ ఫెస్ట్  గత రెండు వందల యేళుళ్గా జరుగుతోంది. పర్తీ ఏడాదీ సెపెట్ంబరులో మొదలె ౖఅకోట్ బరు మొదటి ఆదివారం 

వరకూ మొతత్ం 16 రోజుల పాటు జరిగే ఈ బీరు పండగని పర్తీ యేటా దాదాపు 6 మిలియనల్ మంది పెనౖే సందరిశ్ంచి 7 మిలియన్ 

లీటరల్కి పెగౖా బీర్ సేవిసుత్ ంటారు. 

 బీరుతో పాటు తినడానికి సాంపర్దాయక బవేరియన్ డ్స్, సాసేజెస్, సలాడ్స్, చికెన్, బీఫ్, పోర్క్ లాంటివనీన్ 

ఉంటాయి. కేవలం మూయ్నిక్ నగర సరిహదుద్ లోల్ పున తయారెనౖ బీరు మాతర్మే ఈ పండుగలో అముమ్తారు. అది కూడా మూయ్నిక్ లోని 

అనీన్ breweries వాళళ్కి ఈ పండుగలో పాలొగ్ నే అవకాశం ఉండదు. Reinheitsgebot నియమం పర్కారం ఉతప్తిత్ చేసిన బీరుకి 

మాతర్మే ఈ పండుగలో చోటు దకుక్తుంది. ఇకక్డ అమేమ్ అనీన్ రకాల బీరులోల్ నూ ఆలక్హాల్ దాదాపు 6% దాకా ఉంటుంది. Hofbräu-

München, Augustiner, Paulaner, Hacker-Pschorr, Löwenbräu, Spatenbräu  లాంటివి కొనిన్ అకోట్ బర్ ఫెస్ట్  లో పర్ముఖంగా 

కనిపించే breweries అని చెపొప్చుచ్.  

సెపెట్ంబరులో 

మొదలయేయ్ ఈ అకోట్ బర్ ఫెస్ట్  కి 

అసలా పేరు ఎందుకొచిచ్ందో 

తెలియాలంటే రెండొందల తం అసలీ 

పండగ ఎలా మొదలెంౖదో 

తెలుసుకోవాలి. బవేరియా రాషట్ర్పు 

రాజెనౖ Ludwig I Therese అనే 

రాకుమారిని 1810 అకోట్ బర్ 12 

నవివాహమాడాడు. ఆ రాజు వివాహ 

వేడుకల సందరభ్ంగా మూయ్నిక్ 

నగరవాసులందరికీ వెభౖవంగా ఒక 

విశాలమౖెన పచిచ్కబయలోల్  విందు 

ఏరాప్టు చేసారు. పెళిళ్ వేడుకల 

ముగింపులో వినోదం కోసమని రాజకుటుంబం సమకష్ంలో గురర్పప్ందాలు నిరవ్హించారు. అపుప్డు రాజకుటుంబంలో జరిగిన ఈ పెళిళ్ 

సంబరాలని రాషట్ర్మంతా పండగలా జరుపుకుని ఆనందించడమే కాకుండా వేడుకలు జరిగిన ఆ మౖెదానానికి కొతత్గా వచిచ్న రాణి పేరు 

పెటిట్  Theresienwiese (Theresa's meadow) అని పిలవసాగారు. ఆ తరావ్తి ఏడాది మళీళ్ అకోట్ బరులో గురర్పప్ందాలు 

 బీరు టెంటల్ లోపల పండగ తావరణం 
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నిరవ్హించాలనే నిరణ్యం తీసుకోవడంతో కాలకర్మేణా అది కాసాత్  పర్తీ ఏడాదీ విధిగా జరుపుకునే పండగలా మారిపోయింది. అయితే 

జరమ్నీలో అకోట్ బరు అంటే అపప్టికే శిశిరకాలపు చలి మొదలెపౖోతుంది. ఆ కారణంగా దానిన్ కొంచెం ముందుకి జరిపి సెపెట్ంబరులో 

మొదలుపెటిట్  అకోట్ బరు మొదటి ఆదివారం దాకా జరుపుతునాన్రు. అపప్టినుంచి ఇపప్టిదాకా పర్తీ ఏడాదీ ఈ అకోట్ బర్ ఫెస్ట్  ని 

Theresienwiese అనే మౖెదానంలోనే జరుపుకుంటునాన్రు మూయ్నిక్ నగర వాసులు. 1850 లో ఇకక్డ పర్తిషిట్ంచిన ఒక పెదద్ బవేరియా 

విగర్హం (అంటే మన తెలుగుతలిల్ విగర్హంలాగా వీళళ్ రాషానిన్ సూచించే విగర్హం అనన్మాట) ఇపప్టికీ అంతే కొతత్గా ఉండి పర్తీ 

ఏడాది జరిగే అకోట్ బర్ ఫెస్ట్  సంబరాలని వీకిష్సూత్  ఉంటుంది. ఈ విగర్హం పకక్నే కనిపించే సింహం కూడా బవేరియా చిహన్ం లాంటిది. 

ఎకక్డ చూసినా బవేరియన్ దుసుత్ లోల్  సింహం బొమమ్లు కనిపించడమే కాకుండా ఊరంతా అనేక కటట్డాల మీద, సిటీ సెంటరల్లో 

సింహం బొమమ్లు బవేరియా రాషట్ర్మంతా విరివిగా కనిపిసుత్ ంటాయి. Theresienwiese మె  రెలౖేవ్ సేట్షన్ సాట్ ప్ కి పర్తీ పది 

నిమిషాలకీ ఉండే మె  రెళౖళ్ సహాయంతో చాలా సులువుగా ఫెస్ట్  జరిగే చోటుకి చేరుకోవచుచ్.  

అకోట్ బరు ఫెస్ట్  

మొదటి రోజున అనేకమంది 

బవేరియన్ సాంపర్దాయక దుసుత్ లోల్ , 

రకరకాల సంగీత వాయిదాయ్లు, 

మూయ్జిక్ బాయ్ండల్తో breweries 

వాళళ్ందరూ అలంకరించిన గురర్పు 

బగీగ్ల మీద పెదద్ పెదద్ బాయ్రల్స్ లో బీర్ 

ని తీసుకొసూత్  సావ్గతోతస్వాలోల్  జరిగే 

పెరేడ్ చాలా బాగుంటుంది. ఈ 

breweries అనీన్ కూడా పెదద్ పెదద్ హాల్స్ లాంటివి కటిట్  లోపల వేల కొదీద్ బలల్లు, కురీచ్లు ఏరాప్టు చేసాత్ రు. వీటిని బీర్ టెంట్స్ 

అంటారు. లోపల బీరుతో పాటు తిండి పదారాథ్ లు కూడా దొరుకుతాయి. టెంట్స్ లో సాంపర్దాయక బవేరియన్ సంగీతం వాయించే 

మూయ్జిక్ బాయ్ండ్స్ ఉండి లోపల కూరుచ్ని బీరు సేవించేవారికి వినోదానిన్ అందిసుత్ ంటాయి. పర్తీ రోజూ ఉదయం తొమిమ్ది పదింటి 

నుంచి మొదలుకుని అరధ్రా  దాకా ఈ బీర్ టెంట్స్ తెరిచి ఉంటాయి. బీర్ టెంట్స్ లో చోటు దొరకడం సామానయ్మౖెన విషయం కాదు 

కాబటిట్  అందరూ ముందు నుంచే సీటుల్  రిజర్వ్ చేసి పెటుట్ కుంటారు. మామూలు ఎపుప్డు ఏ పండగలు వచిచ్నా సాంపర్దాయ దుసుత్ లోల్  

కనిపించే బవేరియనుల్  అకోట్ బర్ ఫెస్ట్  సమయంలో సమయంలో విధిగా చినన్పిలల్ల దగగ్రున్ంచీ ముసలివాళళ్ దాకా బవేరియన్ 

సాంపర్దాయక దుసుత్ లెనౖ Drindl లో ఆడవారు, Lederhosen లో మగవారు.. ఎటువెపౖు చూసినా అందరూ ఒకేలాంటి బటట్లతో భలే 

 బీర్, ఫుడ్ సర్  చే త్నన్ అమామ్యిలు 
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ముచచ్టగా కనిపిసాత్ రు. టెంట్స్ లోపల బీరు సర్వ్ చేసే అమామ్యిలందరూ కూడా Drindl తపప్ వేరే రకం బటట్లోల్  కనపడరు. అసలీ 

సర్వ్ చేసే అమామ్యిలోల్  ఇరవెలౖలో ఉండేవారి దగగ్రున్ంచీ ముసలివాళళ్ వరకూ ఉంటారు. అంత రదీద్లో కూడా ఒకొక్కక్రు అంత 

బరువెనౖ బీరు మగుగ్ లిన్ ఒకోక్ చేతిలో 3-6 దాకా రెండు చేతులోల్  పటుట్ కుని చకచకా తిరిగేసుత్ ంటే భలే ఆశచ్రయ్ంగా ఉంటుంది. ఈ సరివ్ంగ్ 

జాబ్ చాలామంది ఇషట్ పడి చేసుత్ ంటారట. ఈ కొదిద్ రోజులోల్ నే బోలుడ్   సంపాదించే అవకాశం కూడా ఉంటుంది కాబటిట్  అకోట్ బర్ ఫెస్ట్  లో 

సర్వ్ చేసే అవకాశానిన్ వదులుకోరట. కానీ ఒకోసారి అరవె ౖఏళళ్ పెనౖ వయసునన్వాళుళ్ కూడా అలా తూనీగలాల్  తిరిగేసుత్ ంటే చూడాడ్ నికి 

భలే సరదాగా అనిపిసుత్ ంది.  
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ఇంతకీ 

అకోట్ బర్ ఫెస్ట్  అంటే కేవలం 

బీరు తాగేవాళళ్కి మాతర్మే 

పండగ తపప్ మిగతావాళళ్కి 

అంటే బీరు తాగనివాళళ్కి, 

పిలల్లకి ఏమీ సందడి లేదా 

అంటే బోలుడ్  ఉందనే చేపాప్లి. 

ఫెస్ట్  లో బీర్ టెంటుల్  కాకుండా 

బోలడ్నిన్ ఫన్ రెడ్ౖస్ ఉంటాయి. 

అంటే మన ఊరి ఎగిజ్బిషనల్లో 

ఉండే చినన్ చినన్ ఉయాయ్లల 

దగగ్రున్ంచీ మొదలుపెటిట్  చాలా 

పెదద్పెదద్ వాటి వరకూ 

ఉంటాయి. ఉదాహరణకి 

జెయింట్ వీల్ ఎకక్డానికి ఒకోక్ 

బుటట్  లాగా ఉండేవి దాదాపు 

డజను మంది ఎకిక్ కూరుచ్నే విధంగా ఒక చినన్ గదంత సెజౖులో ఉంటాయి. ఇంకా ఒక చాలా ఎతెన సథ్ంభం దాకా పెకౖి తీసుకెళిళ్ 

ఉనన్పళంగా కిందకి వదిలేసే ' ఫాల్' లాంటివి, అనీన్ రకాల యాంగిల్స్ లో అడడ్దిడడ్ంగా ఊపేసేవి, నీళళ్ మీద జారే పడవలు, రోలర్ 

కోసట్రుల్ .. ఇలా చినన్పిలల్ల నుంచి పెదద్వాళళ్ దాకా అందరూ ఎకక్డానికి ఒక రోజంతా ఎకిక్నా అయిపోననిన్ రకాల రెడ్ౖస్ ఉంటాయి. 

వీటితో పాటు పాప్ కారన్ దగగ్రున్ంచీ మొదలుపెటిట్  పీచు మిఠాయి, షుగర్ కోటెడ్ నట్స్, ట్స్, ఐసీ మ్స్ దాకా బోలడ్నిన్ రకాల 

చిరుతిండుల్  ఉంటాయి. చినన్పిలల్ల బొమమ్ల దగగ్రున్ంచీ పెదద్వాళళ్కి ఆసకి త్ కలిగించే వసుత్ వులు, ఇంకా అకోట్ బర్ ఫెస్ట్  సావనీర్స్, రకరకాల 

బీర్ మగుగ్ లు.. ఇలాంటివనీన్ అమేమ్ చాలా రకాల కొటుల్  ఉంటాయి. ఇంకా ఈ ఫెస్ట్  లో పర్తేయ్కంగా కనిపించేవి Lebkuchenherzen 

(Gingerbread Hearts). హృదయాకారంలో ఉండే ఈ డ్స్ మీద "ఐ లవ్ యు, యు ఆర్ మౖె సీవ్ట్ హార్ట్, మౖె సిసట్ర్ ఈజ్ ది బెస్ట్ , ఐ 

లవ్ మూయ్నిక్" ఇలా రకరకాల సరదా వాకాయ్లు రాసుంటాయి. ఇవి తినేవే కానీ రెండు మూడేళళ్ దాకా పాడెపౖోకుండా నిలవ్ ఉంటాయి. 

తినకుండా అలా ఏళళ్ తరబడి దాచుకోవచుచ్ కూడా. వీటికి ఒక చినన్ రిబబ్న్ కటిట్  వేలాడదీసి అముమ్తారు. అందరూ తలా ఒకటి 

 అకోట్బర్ ఫె ట్ ఫన్ డ్  
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కొనుకుక్ని మెడలో వేసుకుని తిరుగుతుంటారు. ఫెస్ట్  కి వచిచ్నవాళల్ందరూ దాదాపు ఈ జింజర్ డ్ హార్ట్ కొనుకోక్కుండా వెళళ్రు 

అనేంత విరివిగా కనిపించే సరదా ఆచారం ఇది! మొతత్ం మీద 16 రోజుల పాటు ఉదయం నుంచీ అరధ్రా  దాకా సందడిగా 

హంగామాగా ఉండే ఈ ఫెస్ట్  కి వెళిళ్ తిరగడం అనీన్ రకాల వాళళ్కి చాలా సరదా అయిన అనుభవంలా ఉంటుంది. ఫెసుట్ కి ఎకుక్వ 

వచేచ్ది జరమ్నేల్ అయినా కూడా పర్పంచవాయ్పత్ంగా ఉనన్ బీరు మికులు చాలామందే పర్తి ఏడాదీ ఈ బీర్ ఫెస్ట్  ని సందరిశ్సుత్ ంటారు. 

అదనన్మాట అకోట్ బర్ ఫెస్ట్  అనబడే జరమ్న్ బీర్ ఫెస్ట్  

కథాకమామీషు!  

ఇంతకీ 'బీర్ ఈజ్ ది సీ ట్ ఆఫ్ జరమ్న్స్ ఎనరీజ్' 

అనాన్ను కదా.. ఒకరకంగా చెపాప్లంటే 'బీర్ ఈజ్ ది సీ ట్ ఆఫ్ మౖె 

ఎనరీజ్' కూడా! ఎందుకంటే మా పరిశోధనాఫలితాలు బీర్ డకష్న్ కి 

చాలా ముఖయ్ం కనుక. బీరుని ఎకుక్వశాతం బారీల్ గింజల నుంచి, 

కొంతవరకూ గోధుమ గింజల నుంచీ తయారు చేసాత్ రు కదా.. బారీల్ 

పంట దిగుబడిని అధికంగా పర్భావితం చేసి ఉతప్తిత్ని దెబబ్ తీసే 

ఒకానొక వాయ్ధి గురించే మేము పరిశోధిసుత్ నాన్ం. ఆ వాయ్ధికి 

తటుట్ కుని నిలబడగలిగే బారీల్ని తయారు చెయయ్గలగడమే మా 

పరిశోధన ల ం. అలాగే బీరుకి ఒక విలకష్ణమౖెన వగరు రుచిని 

కలిప్ంచి stabilising agent గా కూడా పని చేసే Hops బీరు 

తయారీలో అతయ్ంత ముఖయ్మౖెన పదారథ్ం. ఇవి కూడా ఒక రకం మొకక్ నుంచే వసాత్ యి. ఈ Hops పంట దిగుబడిని తగిగ్ంచే వాయ్ధుల 

పెనౖ కూడా మా యూనివరిస్టీలో కొందరు పరిశోధిసుత్ నాన్రు. అయితే, మీరు ఇంతా కషట్ పడి బోలడ్నిన్ డబుబ్లు, తెలివితేటలు, 

సమయము వెచిచ్ంచి చేసే పరిశోధన కేవలం బీరు తయారీకి ఉపయోగపడటం కోసం మాతర్మేనా అంటే.. ఖచిచ్తంగా కాదు. 

ఎందుకంటే బారీల్లో మేము పరిశోధిసుత్ నన్ వాయ్ధి, వాయ్ధికారకం అయిన శిలీం నికి జీవపరిణామపరంగా చాలా ముఖయ్త ఉంది. ఈ 

ఒకక్ వాయ్ధి గురించి లోతుగా అధయ్యనం చేసినటట్యితే ఈ ఫలితాలు మరినిన్ రకాల పంట మొకక్లోల్  వచేచ్ అనేక వాయ్ధులని అరథ్ం 

చేసుకోవడానికి ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయి. ఇది ఒక మోడల్ సిసట్ం లాంటిది కాబటేట్  మా పరిశోధనా ఫలితాలు మొకక్ల వాయ్ధుల 

శాసానికి చెందిన పుసత్కాలోల్  పాఠాయ్ంశాలుగా చేరచ్బడుతుంటాయి. అందుకని జరమ్నీలో ఇలాంటి పరిశోధనలకి ధనం వెచిచ్ంచడం 

దావ్రా సావ్మికారయ్ం సవ్కారయ్ం రెండూ అవుతునటుట్  అనన్మాట! :-)  

PPP 

 బారీల్, Hops మొకక్లు 
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రంగులు మారే కాలం వచిచ్ంది!  
 

 జరమ్నీలో ఆగసుట్  

నెలతోనే వేసవికాలం 

ముగిసినా 

సెపెట్ంబరులో కాసత్ ఎండా, కాసత్ చలీ అటూ ఇటూ మారుతూ 

దాదాపు పది నుంచి ఇరవె ౖడి ల సెంటీ డ్ దాకా ఉషోణ్ గర్తలు 

ఉంటాయి. సెపెట్ంబర్, అకోట్ బర్, నవంబర్ మూడు నెలలని కలిపి ఇకక్డ Autumn గా చెపుప్కోవచుచ్. సెపెట్ంబరోల్  చలి కొదిద్ కొదిద్గా 

పెరుగుతూ ఇనాన్ళుళ్ అందరిదీ ఒకే మాటనన్టుట్  ఆకుపచచ్గా ఉనన్ చెటల్నీన్ మెలల్మెలల్గా ఒకోక్ ఆకూ, కొమామ్ కర్మంగా తలో రంగూ 

పులుముకోడం మొదలుపెడతాయి. అకోట్ బర్ వచేచ్సరికి ఉషోణ్ గర్తలు మరి కొంచెం తగిగ్ సగటున 15 నుంచి 5 మధయ్లో 

మారుతుంటాయి. వేసవికాలమంతా సుదీర ఘ్మౖెన పగళళ్ని కానుకగా ఇచిచ్న సూరుయ్డు కాసాత్  శిశిరపు తెరలు తీయగానే నెమమ్దిగా 

మబుబ్ల చాటున మొహం చాటేయడానికి అలవాటుపడి రానురానూ పగలు నిడివి తగిగ్పోతూ ఉంటుంది. చాలా సారుల్  పగటి పూట 

సూరుయ్డి జాడ లేక ఆకాశమంతా మబుబ్ పటిట్నటుట్  మసక మసగాగ్  ఉండి ముందు ముందు రాబోయే చలికాలపు చీకటి రోజులకి 

మనలిన్ సిదధ్ం చేయడం ఆరంభిసుత్ నన్టుట్ ంటుంది.  

రా ళుళ్ మనం అలా నిదర్లోకి జారుకోగానే బయటంతా దటట్ంగా హిమపాతం కురవడం మొదలవుతుంది. మామూలు 

వరష్ంలా దడదడమని హడావుడి చెయయ్కుండా మౌనంగా, మృదువుగా కురుసుత్ ంటుంది తెలాల్ రేదాకా. ఉదయానేన్ అంతటా చికక్గా 

అలముకుని ఉనన్ పొగమంచు మొతత్ం పర్పంచానేన్ మాయం చేసిందేమో అనన్టుట్  భర్మింపచేసూత్  చెటుట్ , పుటాట్ , కొంపా, గూడు, 

అనీన్టినీ తనలో దాచేసుకుని దరశ్నమిసుత్ ంది. అలా సనన్గా తెరలు తెరలుగా కురుసుత్ నన్ పొగమంచులో ఒకోక్ తెరనీ తపిప్ంచుకుంటూ 
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తన కొంగు చాటున దాచేసిన రంగు రంగుల చెటల్నీన్టినీ ఒకొక్కక్టిగా వెలికితీసూత్  ముందుకి పోతుంటే భలే సరదాగా ఉంటుంది. 

ఆకుపచచ్టి గడిడ్పోచలనీన్ రంగు మారిచ్ తెలల్తెలల్గా 

మెరుసుత్ నాన్యేమిటా అని దగగ్రగా వెళిళ్ చూసేత్ రాతర్ంతా ఎవరో 

కూరుచ్ని శర్దధ్గా ఒకోక్టీ పొందికగా పేరిచ్నటుట్  కోటల్ కొదీద్ మంచు 

ముతాయ్లు కనిపిసాత్ యి. పువువ్లు, మొగగ్లూ కూడా ఆ మంచు 

బిందువులని ధరించి తమ సౌందరాయ్నికి మరినిన్ సొబగులు 

అదుద్ కుని మురిసిపోతుంటాయి. అంతటి అందానిన్ చూసి 

ముచచ్టపడి చేతోత్  వాటిని తాకీ తాకగానే చపుప్న మంచు 

ముతాయ్లనీన్ చపుప్న జారి నేలపాలెపౖోతాయి. 

ఉసూస్రుమనుకునేసరికి మన ఒంటి మీద కూడా బోలడ్నిన్ చిరు చిరు 

హిమబిందువులు వచిచ్ వాలతాయి. కళళ్ ముందు దటట్ంగా 

కురుసుత్ నన్ పొగమంచుని కళుళ్ విపాప్రిచ్ చూసూత్ , కనురెపప్ల 

కొసలపె ౖ అలవోకగా చేరిపోతునన్ మంచు తుంపరల్ని తుడుచుకుంటూ, తడి చెంపలు నిమురుకుంటూ, సనన్గా వణికిపోతూ 

నడుసుత్ నన్పుప్డు కలిగే చితర్మౖెన అనుభూతి ఈ శిశిర ఋతువు తెచిచ్చేచ్ ఓ అందమౖెన కానుక!   

జరమ్నల్కి నడకంటే మహా తి. ఒకక్ వాకింగే కాదు, రనిన్ంగ్, జాగింగ్, కిక్ంగ్, సెకౖిల్ంగ్ లాంటివనీన్ ఇకక్డ దాదాపు అందరి 

దగగ్రా తరచూ కనిపించే వాయ్పకాలు. ఏ ఊరోల్  అయినా పారుక్లు, గారెడ్నల్తో పాటు చుటుట్ పకక్ల చిటట్డవులోల్  'జాగింగ్ పాత్స్' 

ఉంటాయి. వేసవికాలంలో అలా చెటల్ మధయ్న సనన్టి మటిట్దారులోల్  నడవడమో, పరిగెతత్డమో వీళళ్కి చాలా ఇషట్ మౖెన పని. అలాగని 

చలికాలం వచిచ్ందని వాయ్యామాలు ఏమీ మానెయయ్రు. Woods లో కాకపోయినా వీలయిన చోటల్ పరిగెతత్డమో, జిమ్ లకు 

వెళళ్డమో, రకరకాల ఆటలు ఆడడమో చేసుత్ ంటారు. మనకి అనీన్టికనాన్ కెట్ మీద మకుక్వ ఎలాగో ఇకక్డ వీళళ్కి ఫుట్ బాల్ పిచిచ్ 

ఎకుక్వ. కానీ అదొకక్టే అని కాకుండా మిగిలిన అనీన్ రకాల డలకి కూడా బాగానే ఆదరణ ఉనన్టుట్ ంటుంది. పర్పంచం మొతత్మీమ్ద 

ఎకుక్వ ఒలంపిక్ మెడల్స్ సాధించిన దేశాల జాబితాలో జరమ్నీ మొదటి ఐదు సాథ్ నాలోల్ పే ఉందంటేనే తెలిసిపోతుంది కదా వీళుళ్ ఎంత 

డాభిమానులో!   

మామూలు జనాలు కూడా ఎకుక్వ శాతం మంది శరీరాకృతి, ఆరోగయ్ం దృషాట్ య్ వాయ్యాయం తపప్క చేసే పని. మన దగగ్ర 

చినన్పిలల్లు, సూక్లుకెళేళ్ పిలల్లు తపప్ మిగతా వారు సెకౖిళళ్ వాడకం బాగా తగిగ్పోయింది. బహుశా దీనికి కారణం మోటార్ బెకౖులు 
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కొనుకుక్నే సోథ్ మత ఉనన్పుప్డు ఇంకా సెకౖిల్ మీద తిరగాలిస్న అగతయ్ం ఏముందని కావచుచ్. పకక్వీధికి వెళాళ్లనాన్ బెకౖు మీద 

తిరిగేవాళుళ్ చాలామందే ఉంటారు కదా. కానీ ఇకక్డ మాతర్ం సోథ్ మతతో సంబంధం లేకుండా కారుల్ నన్ వాళుళ్ కూడా సెకౖిళుళ్ విరివిగా 

వాడుతుంటారు. వేసవికాలంలో అయితే ఎకక్డ చూసిన చినాన్ పెదాద్  అందరూ సెకౖిళుళ్ తొకుక్తూ కనిపిసాత్ రు. ఔతాస్హికులందరూ 

కలిసి సెకౖిల్ టూరుల్  వేసుకునే కల్బ్స్ లాంటివి కూడా ఉంటాయి. సెకౖిల్ తొకక్డం మీద వీళళ్కి ఎంత తి అంటే మనం ఏ సెకౖిలు షాపుకి 

వెళిళ్ చూసినా బోలడ్నిన్ రకాల సెకౖిళుళ్ వందలోల్  మాతర్మే కాకుండా వేల యూరోలోల్  కూడా ఉంటాయి. అంటే దాదాపు కారు 

కొనుకుక్నేంత ఇషట్ ంగా సెకౖిళుళ్ కొని వాడుతుంటారనన్మాట వీళుళ్. ఆరిధ్క 

సాథ్ యి, ఉదోయ్గ సాథ్ యి, వయసు తేడాలేవీ లేకుండా డెబెభ్ౖ ఎనభె ౖఏళళ్ 

బామమ్లు, తాతలు కూడా సెకౖిళళ్ మీద తిరుగుతూ కనిపిసుత్ ంటారు. 

ఒకోసారెతౖే సూటుల్  వేసుకుని సెకౖిల్ మీద వెళుత్ నన్ వాళళ్ని చూసేత్ భలే 

తమాషాగా అనిపిసుత్ ంది. మా అందరిలాగానే మా ఫెసర్ గారు 

చలికాలంతో సహా రోజూ లాయ్బ్ కి సెకౖిల్ మీదే వసుత్ ంటారు.   

ఒక పది కిలోమీటరల్ వరకంటే రోజూ సెకౖిలు మీద తిరగడానికి 

వీలవుతుంది కానీ మరీ ఎకుక్వ దూరం పర్యాణాలకి సెకౖిలుతో కషట్ ం 

కదా. సొంతంగా కారునాన్ లేకపోయినా చాలామంది పబిల్క్ నోస్ప్ర్ట్ 

అంటే రెళౖుళ్, మె లు, ములు, బసుస్లు ఎకుక్వగా వాడతారు. నగరాలు, పటట్ణాలు అనిన్ంటిలోనూ రవాణా వయ్వసథ్ చాలా 

సౌకరయ్ంగా ఉంటుంది. ఊరిలోని పర్తీ మూలకీ వెళళ్డానికి వీలుగా ఉండటమే కాక వీటనిన్టి రూట్ మాయ్ప్ లతో వివరంగా మొతత్ం 

ఊరికి సంబంధించిన పబిల్క్ నోస్ప్ర్ట్ మాయ్ప్ ఉంటుంది. మనం కొతత్గా వెళిళ్నాసరే ఆ మాయ్ప్ పటుట్ కుని చాలా సులువుగా పర్యాణం 

చెయయ్గలం. అలాగే మె లు, బసుస్లు, ముల టెంౖ టేబుల్ కూడా అనీన్ చోటాల్  దొరుకుతుంది. పర్తీ సాట్ ప్ లోనూ రాసిపెటిట్  

ఉంటుంది. రదీద్ ఎకుక్వుండే పర్దేశాలోల్ , ఉదయం, సాయంతర్ం ఆఫీసులకి వెళేళ్వాళుళ్ ఎకుక్వగా ఉండే 'రష్ అవర్' లో పర్తీ పది 

నిమిషాలకీ ఒక మె  రెలౖు ఉండటం లాంటి సౌకరాయ్లు ఉంటాయి. ఇకక్డికి వచిచ్న కొతత్లో రెళౖుళ్, ములతో పాటు అతయ్ంత 

అధునాతనంగా ఉండే మెరిస్డెస్ బసుస్లని చూసినపుప్డు మాతర్ం చాలా అబుబ్రంగా అనిపించింది ఎందుకంటే అపప్టిదాకా మెరిస్డెస్ 

అంటే కారేల్ తపప్ బసుస్లు కూడా ఉంటాయని నాకు తెలీదు. బసుస్లోంచి చినన్పిలల్లతో ఉనన్వాళుళ్ బేబీ మ్ తో సహా దిగడానికి, 

అలాగే ముసలివాళుళ్, వికలాంగులు బసుస్ ఎకక్డానికి, దిగడానికి వీలుగా బసుస్ బస్ సాట్ ప్ లో ఆగినపుప్డు తలుపు ఉనన్ వెపౖు అలా 

కొదిద్గా వంగుతుంది. ఇలా చినన్విగా కనిపించే ఇలాంటి సౌకరాయ్లు కొనిన్ చాలా గొపప్గా ఉపయోగపడతాయి అనిపిసుత్ ంది. ఇలాంటివే 

ఇకక్డ నివసించే మనుషుల జీవన నాణయ్తని మెరుగుపరుసుత్ ందనుకుంటాను.  
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చాలా దేశాలోల్  లాగానే ఇకక్డ కూడా బసుస్లకి, రెళౖళ్కి డే 

పాసుల్ , మంతీల్ పాసుల్  లాంటివి తీసుకోవచుచ్. విదాయ్రుథ్ లకి అయితే 

టికెటల్లో రాయితీలు కూడా ఉంటాయి. అలా కాకుండా ఒక ఊరికో, 

ంతానికో మొతత్ంగా ఒక టికెట్ కొనుకుక్ని దాని మీద అకక్డ 

ఉండే ఏ పబిల్క్ నోస్ప్ర్ట్ ని అయినా వినియోగించగలిగేలా టికెటుల్  

కొనుకోక్వచుచ్. రాషట్ర్ం అంతా తిరగడానికి వీలయేయ్లా సేట్ట్ టికెటుల్  

కూడా ఉంటాయి. డే టికెటుల్  లాంటివి ఒకొక్కక్రికి కాకుండా ప్ 

గా కొనుకుక్ంటే చవకగా వచేచ్ ఆఫరుల్  కూడా ఉంటాయి. 

ఉదాహరణకి బవేరియా సేట్ట్ టికెట్ 38 యూరోలు పెటిట్  కొనుకుక్ంటే ఆ రోజు మొతత్ం ఐదుగురు కలిసి ఆ రాషట్ర్మంతా 

పర్యాణించవచుచ్. శని, ఆదివారాలోల్  మాతర్మే లభించే వీకెండ్ టికెట్ ని 42 యూరోలు పెటిట్  కొనుకుక్ంటే ఆ ఒకక్ రోజులో ఐదుగురు 

వయ్కుత్లు కలిసి జరమ్నీ అంతటా పర్యాణించవచుచ్. సాధారణంగా ఇలాంటి టికెటుల్  రీజియనల్ ఎకెస్ప్ర్ స్ (RE) సాథ్ యి వరకు మాతర్మే 

పనికొసాత్ యి. ఇంటర్ సిటీ (IC), ఇంటర్ సిటీ ఎకెస్ప్ర్ స్ (ICE) లాంటి సూపర్ ఫాస్ట్  రెళౖళ్కి పర్తేయ్కంగా టికెటుల్  కొనుకోక్వాలిస్ ఉంటుంది. 

జరమ్నీలో ICE రెళౖుళ్ గంటకి 300 కిలోమీటరల్ పెనౖే పర్యాణిసూత్  మిగిలిన అనీన్ రెళౖళ్ కంటే అతయ్ంత వేగవంతంగా గమయ్సాథ్ నాలకి 

చేరుసాత్ యి. అంతటి వేగంగా పర్యాణం తొందరగా అయిపోవడమే కాకుండా ఆ రెళౖళ్ లోపల పర్యాణీకులకి ఉండే సౌకరాయ్లు చాలా 

అధునాతనంగా ఉంటాయి. బసుస్లు, రెళౖళ్కి సంబంధించిన టికెటుల్  కొనుకోక్డానికి పర్తీ సేట్షన్ లోనూ, కొనిన్ సాట్ పులోల్ నూ, బసుస్లోల్ నూ, 

ములోల్ నూ టికెట్ ఆటోమాట్స్ ఉంటాయి. 'ఏటీఎం' లోనుంచి డబుబ్లు తీసుకునన్టుట్  సులువుగా వారికీ వారు టికెటుల్  కొనుకుక్ని 

వాడుకోవడమే! బసుస్లోల్ నూ, రెళౖళ్లోనూ తరచూ టికెట్ చెకింగ్ జరుగుతూ ఉంటుంది. టికెట్ లేకుండా పర్యాణిసేత్ అనీన్ చోటల్లాగే 

ఇకక్డ కూడా జరిమానా విధిసాత్ రు.  

సెకౖిళుళ్, రెళౖళ్ సంగతి సరే మరి జరమ్నుల్  వీటిలోల్  తిరగడం తపప్ కారుల్  వాడరా అంటే అదెలా కుదురుతుంది మరి.. ఎందుకంటే 

జరమ్న్ కారల్కి పర్పర్ంచవాయ్పత్ంగా గొపప్ పేరు పర్తిషట్లు ఉనాన్యి కదా! పర్పంచంలోనే అతుయ్తత్మ కార్ ండుల్  గా చెపుప్కునే BMW, 

Mercedes-Benz, Audi కంపెనీలకి జరమ్నీ దేశమే పుటిట్లుల్ . ఇవే కాకుండా Volkswagen, Porsche, Opel, Mini, Smart లాంటి 

ఆటోమొబెల్ౖ మానుయ్ఫాకచ్రర్స్ కూడా జరమ్న్ కంపెనీలే. పర్పంచానికి గొపప్ కారుల్  అందించేవారు వారు మాతర్ం కారుల్  వాడకుండా ఎలా 

ఉంటారు. అందుకని మిగతా అభివృదిధ్ చెందిన దేశాలోల్  లాగే ఇకక్డ కూడా కారల్ సంఖయ్ చాలా ఎకుక్వే. కానీ, కారల్తో పాటు పెనౖ 

చెపిప్నటుట్  మిగతావనీన్ కూడా విరివిగా వాడుతుంటారు ఇకక్డి పర్జలు. జరమ్నీలో కారు ఉంటే లకజ్రీనే కానీ అది తపప్నిసరిగా అవసరం 

అయిన నితాయ్వసరం మాతర్ం కాదని చెపప్వచుచ్. మరీ మారుమూల చినన్ చినన్ పలెల్టూళళ్లో ఉండేవారికి మాతర్ం రోజంతా అనీన్ 
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వేళలోల్  రెలౖు, బసుస్ సౌకరాయ్లు ఉండకపోవచుచ్ కాబటిట్  కారు తపప్నిసరి అవసరమేమో కానీ నగరాలోల్ , పటట్ణాలోల్  ఉండేవారికెతౖే కారు 

లేకపోవడం వలల్ మరీ ఇబబ్ందయితే ఉండదు.  

  జరమ్నీలో పర్జలకి, పర్భుతావ్లకీ కూడా పచచ్దనం, 

పరాయ్వరణ పరిరకష్ణ మీద శర్దధ్ ఎకుక్వే. చాలా అభివృదిధ్ చెందిన 

దేశాలోల్  లాగే ఇకక్డ కూడా వీళళ్కి అవసరమౖెనంత విదుయ్త్ 

సమకూరుచ్కోవాలంటే అణువిదుయ్త్ ఉతప్తిత్ తపప్నిసరిగా 

అమలులో ఉంది. అయితే 2022 కలాల్  అణువిదుయ్త్ ఉతప్తిత్ని 

పూరిత్గా మానేయగలిగే విధంగా సోలార్ ఎనరీజ్, విండ్ ఎనరీజ్ 

లాంటి renewable energy sources ని అభివృదిధ్ పరచాలని 

జరమ్న్ పర్భుతవ్ం నిరణ్యం తీసుకుంది. దానిలో భాగంగా కొనిన్ 

నూయ్కిల్యార్ పవర్ పాల్ ంట్స్ ని మూసివేసి సోలార్ ఎనరీజ్, విండ్ ఎనరీజ్ ని పెంచడం కోసం మరింత కృషి చేసుత్ నాన్రు. జరమ్నీలో 

వాతావరణసిథ్తుల పర్కారం చూసేత్ ఎండ ఉండేది చాలా తకుక్వే అయినపప్టికీ ఇపుప్డు పర్ కాపిటా సోలార్ ఎనరీజ్ కెపాసిటీ పర్కారం 

చూసేత్ పర్పంచంలోని మిగతా అనీన్ దేశాల కనాన్ జరమ్నీ ఒక అడుగు ముందే ఉందట. కేవలం సోలార్ ఎనరీజ్ పాల్ ంట్స్ ఒకక్టే కాకుండా 

మామూలు జనావాసాలు, ఇళళ్ మీద సోలార్ పాయ్నెల్స్ పెటుట్ కోవడం రానురానూ బాగా తరచుగా కనిపిసోత్ ంది ఇకక్డ. అలాగే పె లు, 

డీజిల్ లాంటి సహజ వాయువులతో మాతర్మే నడిచే వాహనాలు కాకుండా పర్తాయ్మాన్య ఇంధనాలతో నడిచే వాహనాలు, విదుయ్త్ తో 

నడిచే ఎలకిక్ కారుల్  మొదలెనౖవాటిని మరింతగా తస్హించాలని కూడా జరమ్న్ పర్భుతవ్ం రకరకాల పర్ణాళికలు చేసోత్ ంది.  

మానవ నాగరికత మరింత పెపౖెకౖి పోయేకొదీద్ పర్కృతిలో మన చుటూట్  మనతో పాటు కలిసి బతకాలిస్న జంతుజాలానికి 

సమసయ్లు ఎకుక్వె ౖవాటి మనుగడ కషట్ ంగా మారి అవి కనుమరుగెపౖోయే పరిసిథ్తులు తయారవుతునాన్యని, ఇది తకష్ణం మారాలని 

పరాయ్వరణ శాసత్ర్వేతత్లు అందరూ పర్పంచవాయ్పత్ంగా చెపుత్ నన్ విషయం. చాలా పర్దేశాలోల్  జంతువులు ఇబబ్ంది పడకుండా ఉండడం 

కోసమని వాటికోసం మాతర్మే పర్తేయ్కంగా కొనిన్ డిజ్లు లాంటివి కటట్డం కొంతవరకూ ఉపయోగిసుత్ ందని నిపుణుల సలహా. అంటే ఒక 

ంతం నుంచీ ఇంకో ంతానికి సహజంగా జరగాలిస్న జంతువుల రాకపోకలని మధయ్లో మనుషులు, రోడూల్ , వాహనాలు 

అడుడ్ కోకుండా ఉండేలా అనన్మాట. ఈ డిజ్ల మీదకి మనుషులు వెళళ్డం నిషిదధ్ం అనన్మాట. ఒకవేళ ఎవరెనౖా అలా వెళితే వాళళ్కి 

జరిమానాలు విధిసాత్ రు. ఇలాంటి 'animal-only' న్ డిజ్ల నిరామ్ణం కోసం ఇపప్టికే జరమ్నీ పర్భుతవ్ం బోలుడ్  మిలియనల్ డాలరుల్  

ఖరుచ్ చేసిందట. వచేచ్ పదేళళ్లో ఇంకా చాలా మిలియనల్ యూరోలు ఖరుచ్ పెటిట్  ఇలాంటివి మరినిన్ కటాట్ లనే పర్ణాళికలు కూడా 

ఉనాన్యట. 
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మనిషి రోజు రోజుకీ అభివృదిధ్, టెకాన్లజీ అంటూ ఎంతదాకా పరుగులు తీసుత్ నాన్ సరే మన చుటూట్  ఉనన్ పర్కృతి, పరాయ్వరణ పరిరకష్ణ 

విషయంలో కూడా ఎంతోకొంత బాధయ్తాయుతంగా పర్వరి త్ంచడం, ఆ దేశం ఈ దేశం అని కాకుండా అందరం ఎవరి పరిధిలో వారు 

చెయయ్గలిగినంత మేరకు కృషి చెయయ్డం మనందరి సమిషిట్  కర త్వయ్ం కదూ! 

 

PPP 

ఆ రం - ఆరోగయ్ం  

 

పర్పంచంలో ఏ మూలకి వెళిళ్నా ఆయా ఊరల్కీ, దేశాలకీ పర్తేయ్కము, సొంతమూ అయిన సంస తీ 

సంపర్దాయాలంటూ కొనిన్ ఉంటాయి కదా.. వాటిలో అకక్డి పర్జల ఆహారపు అలవాటుల్ , వారు పర్తేయ్కంగా తయారు చేసుకునే వంటలు 

అతి ముఖయ్మౖెన భాగమే కాదు, అందరూ ఆసకి త్గా తెలుసుకోవాలనుకునే అంశం కూడా! చాలా దేశాలోల్ లాగే జరమ్నీలో కూడా 

పర్పంచీకరణ కారణంగా, మారిపోయిన ఉరుకుల పరుగుల జీవన విధానాల కారణంగా వచిచ్ చేరిన మెకోడ్ నాల్డ్  లాంటి ఫాస్ట్  ఫుడ్స్ తో 

పాటు ఎనోన్ దశాబాద్ లుగా జరమ్నుల్  ఆసావ్దిసుత్ నన్ సాంపర్దాయక జరమ్న్ వంటకాలు కూడా చాలానే ఉనాన్యి. 

జరమ్నల్ ఆహారపుటలవాటల్ని గురించి చెపాప్లంటే, ఉదయం ఆరు నుంచి ఎనిమిది గంటల లోపు అలాప్హారం 

తీసుకుంటారు. ఈ రోజులోల్  అంటే చాలామంది ఉదయానేన్ కారన్ ఫేల్క్స్, సెరెల్స్ లాంటివి తినేసి ఊరుకుంటునాన్రు కానీ అసలు సిసలు 

జరమ్న్ కాఫ్స్ట్  అంటే రకరకాల డుల్ , ట్ జాంలు, వెనన్, రకరకాల ఛీజుల్ , మాంసంతో తయారు చేసిన సాసేజుల్ , ఉడికించిన గుడుల్ , 

పండుల్ , పండల్ రసాలు, బేక్ చేసిన రకరకాల తీపి వసుత్ వులతో చాలా హెవీగా ఉంటుంది. వారమంతా హడావుడిగా ఎలా తినాన్సరే 

చాలా మంది జరమ్నుల్  వారాంతంలో ఇలాంటి హెవీ కాఫ్స్ట్  చేసాత్ రు. చకక్టి ఆరోగయ్ం సొంతమవాలంటే ఉదయం అలాప్హారం 

చకర్వరి త్లా, మధాయ్హన్ భోజనం రాజు గారిలాగా, రా  భోజనం యాచకుడిలా భుజించాలనన్ నానుడి జరమ్నోల్  కూడా ఉంది. గోధుమలు 

ఒకక్టే కాకుండా చాలా రకాల తృణధానాయ్లు, చిరుధానాయ్లతో పాటు పొదుద్ తిరుగుడు గింజలు, గుమమ్డి గింజలు, నువువ్లు లాంటివి 

కూడా విరివిగా ఉపయోగించి తయారు చేసిన రకరకాల డార్క్ డ్స్, హార్డ్ డ్స్ ఎకుక్వగా తింటారు. ఆరోగాయ్నికి మేలు చేసే ఇలాంటి 

రొటెట్లు కేవలం అలాప్హారంలోనే కాక మధాయ్హన్ం, రా  భోజనాలోల్  కూడా తీసుకుంటారు.  
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జరమ్నుల్  

సాధారణంగా మధాయ్హన్ భోజనం 

పదకొండు నించీ ఒకటినన్ర మధయ్లో, 

రా  భోజనం మరీ ఆలసయ్ం కాకుండా 

ఏడు నుంచి తొమిమ్ది లోపు తినేసాత్ రు. 

భోజనంలో దాదాపు పర్తీరోజూ మనకి 

అనన్ం ఎలాగో అలా ఇకక్డ 

బంగాళాదుంపలు ఎకుక్వగా తింటారు. ఉడికించినవో, సలాడ్ లాగానో, వేయించినవో, డంపిల్ంగ్స్ లాగానో మొతత్మీమ్ద ఓ ఇరవె ౖముపెప్ౖ 

రకాలుగా ఏదో ఒక రూపంలో బంగాళాదుంపలు తరచూ తింటారు. జరమ్నల్ ఆహారంలో అధిక భాగం మాంసాహారపు వంటకాలే 

ఉంటాయి. ధానయ్తాపరంగా చూసేత్ పోర్క్, బీఫ్ వినియోగం ఎకుక్వ. వాటి తరావ్తే చికెన్, టరీక్, చేపలు లాంటివి వసాత్ యి. 

చాలామందికి తెలిసినటుట్ గానే పోర్క్, బీఫ్ తో తయారు చేసే రకరకాల జరమ్న్ సాసేజుల్  పర్పంచవాయ్పత్ంగా పర్సిదిధ్ గాంచాయి. సాసేజుల్  

మసట్ర్డ్ సాస్ తో తినడానికి బాగా ఇషట్ పడతారు. వీటి తయారీకి, వినియోగానికీ, ఆయా రెసిపీలకీ వందల ఏళళ్ చరితర్లు కూడా 

ఉంటాయి. ఇదొకక్ అంశం మీద బోలడ్నిన్ పుసత్కాలు కూడా రాసేంత సమాచారం ఉంటుంది. అనేన్సి రకాలు ఉంటాయి వాటిలో. సాసేజ్ 

ని జరమ్నోల్  వుర్స్త్ అంటారు. వుర్స్త్ తో పాటు బీఫ్, పోర్క్ తో తయారు చేసే సిచ్న్తెజ్ల్ లాంటివి కూడా ఇకక్డ బాగా పర్తేయ్కం. మాంసంతో 

పాటు పకక్న ఉడికించిన కూరగాయలు, రకరకాల ఆకులతో చేసిన సలాడ్స్ తపప్కుండా తింటారు.  

ఉదయం, మధాయ్హన్ం భోజనం 

అయాయ్క చివరిలో వేడి వేడిగా ఒక కపుప్ కాఫీ తపప్నిసరి. 

న్ టీ, బాల్ క్ టీ లాంటివి కూడా బాగానే తాగినా జరమ్నుల్  

ముఖయ్ంగా కాఫీ మికులు. రోజుకి రెండు మూడు సారల్ 

కనాన్ ఇంకా ఎకుక్వసారుల్  కాఫీ తాగేవాళుళ్ కోకొలల్లు 

ఇకక్డ. పాలు, చకెక్ర తకుక్వగా వేసుకుని, లేకపోతే 

అసలు అవేం లేకుండా బాల్ క్ కాఫీ తాగడానికి ఎకుక్వ 

ఇషట్ పడతారు. భోజనం తరావ్త కాఫీ తాగడంతో పాటు 

ఏదెనౖా సీవ్టో, చాకెల్టో తినడం వీళళ్కి బాగా అలవాటు. 

మన దగగ్ర చాకెల్ట్స్ పిలల్లే ఎకుక్వ తింటారు కానీ ఇకక్డ 

Boiled potatoes, Röstis, Salad 

Brezel, Nussschnecken, Rote Grütze
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మాతర్ం ముసలి వాళళ్దాకా చినాన్ పెదాద్  తేడా లేకుండా అందరూ చాకెల్టుల్  బాగానే లాగించేసుత్ ంటారు. జరమ్నల్ది బేకింగోల్  అందె వేసిన 

చేయి. ఎనెన్నోన్ రకాల కేకులు, కుకీక్స్, పేసీస్ ష్ గా రోజూ బేక్ చేసి అమేమ్ బోలెడనిన్ బేకరీలే కాకుండా ఇళళ్లోల్  కూడా తరచూ బేకింగ్ 

చేసుత్ ంటారు. సాయంతర్ం సాన్క్స్ టెంౖ అంటే జరమ్నీలో కాఫీతో పాటు కేక్స్ టెంౖ అని కూడా అరథ్ం. కేక్స్ తో పాటు నట్ రోల్స్ లాగా చేసే 

ణుసెస్ చ్న్చెక్న్, పేన్ కేక్స్ కి దగగ్రగా రుచించే ఖెసౖెరస్చ్మ్ న్, రెడ్ బె స్ తో చేసే ఋఒతె üతెజ్లాంటి ఇంకా చాలా రకాల 

సాంపర్దాయక జరమ్న్ సీవ్టుల్  కూడా ఉనాన్యి. తీపి వంటకాలోల్  దాలిచ్న చెకక్ పొడి కలిపిన చకెక్ర వాడకం వీళళ్కి చాలా ఇషట్ ం. 

 జరమ్నీలో 

సేన్హితులు ఎవరెనౖా ఎకక్డెనౖా బయట 

రెసాట్ రెంటులో కాఫీకో, భోజనానికో 

కలుసుకుందాం అని పాల్ న్ 

చేసుకునాన్రనుకోండి. పాల్ న్ చేసింది 

ఎవరెనౖా గానీ అకక్డికి వెళిళ్ సరదాగా 

అందరూ కలిసి తినాన్క బిలుల్  మాతర్ం ఎవరిది వాళేళ్ కటేట్సాత్ రు. ఎపుప్డో కొనిన్ పర్తేయ్క సందరాభ్లోల్  తపప్ ఇలా ఎవరి బిలుల్  వారే 

కటుట్ కోవడం అనేది చాలా సాధారణ విషయం ఇకక్డ. ఒకవేళ ఎవరెనౖా అందరిదీ నేనే కడతాను అని ఆఫర్ చేసారనుకోండి, మన 

దగగ్రలాగా "అబేబ్ ఎందుకు లెండి. నేను కడతానుగా" అంటూ నేనంటే నేనని అసస్లు మొహామాటాలకి పోకుండా "ఓహో అలాగా, సరే 

అయితే" అనేసాత్ రు. కాకపోతే ఈ వంక పెటుట్ కుని ఊరికే వేరేవాళళ్ చేత బిలుల్  కటిట్ ంచేదాద్ ం అని ఎవరూ చూడరులెండి.  

ఇంకొకటి, సాధారణంగా ఒకక్ ఇండియాలోనే కాదు, చాలా ఆసియా దేశాలోల్  అమామ్యి వెంట అబాబ్యి వెళితే బిలుల్  

ఎపుప్డూ అబాబ్యిలే కడుతుంటారు కదా. కొనిన్ దేశాలోల్  అయితే బిలుల్  అబాబ్యి కటట్ కపోతే, కటట్లేకపోతే అవమానం లాంటిది 

కూడానట. ఇకక్డలా కాదు. ఒకక్ బిలుల్  కటేట్  విషయంలోనే కాదు, జరమ్నీలో అమామ్యిలు అనన్ టాయ్గ్ తో పర్తేయ్కంగా ట్ చెయయ్డం 

అంటూ చాలావరకు ఉండదు. అంటే, అమామ్యి పకక్న ఉండే అబాబ్యి తన బాధయ్త తీసుకోవాలి, టెకిట్వ్ గా ఉండాలి అనన్టుట్  

ఇదద్రూ పర్వరి త్ంచరు. అమామ్యిలు కూడా అబాబ్యిలతో సరిసమానంగా ఎవరి మీదా ఆధారపడకుండా, వేరొకరి సహాయం 

ఆశించకుండా సవ్తంతర్య్ంగా మసలుకుంటారు.  

 నా సేన్హితులు ఒక జంట ఉనాన్రు. అబాబ్యి జరమ్న్, 

అమామ్యి ఏషియన్. ఒకసారి ఆ అమామ్యి "మా 

ఆసియా సంస తి రీతాయ్ అబాబ్యిలు అమామ్యిలని 

Bratwurst with Sauerkraut, Brühwurst with 
vegetable stew



  

 øöeTT~                                                                                  www.koumudi.net 
                        

60  జరమ్నీయం  MLjbÍjOqMcBh 

పర్తేయ్కంగా ట్ చేసాత్ రు తెలుసా.. ఉదాహరణకి అమామ్యి నించుంటే అబాబ్యిలు లేచి సీటు ఇవవ్డం, చేతులోల్  ఉనన్ బరువులు 

అందుకుని వాళుళ్ మోసిపెటట్డం, ఎతుత్ లు ఎకేక్పుప్డో, నడిచేపుప్డో చెయయ్ందించి సాయం చెయయ్డం లాంటివి చేసాత్ రు. ఎందుకంటే 

అమామ్యిలు సుకుమారులు అని, ఇంకా అలా పంపెర్ చెయయ్డం చాలా సీవ్ట్ గా అనిపిసుత్ ంది" అంటే, వాళాళ్యన అయిన జరమ్న్ 

అబాబ్యి "ఇకక్డెతౖే మాతర్ం అబాబ్యిలు అవేమీ చెయయ్రు. అయినా అమామ్యిలెతౖే ఏంటీ, వాళళ్ పనులు వాళుళ్ చేసుకోలేరా, ఎవరి 

వసుత్ వులు వాళేళ్ మోసుకోడానికి వాళళ్కి కూడా రెండు చేతులునాన్యి కదా.. సాధారణంగా జరమ్న్ అమామ్యిలు అలా చెయాయ్లని 

ఆశించరు. ఈ గుఎస్స్ ఘెరమ్న్ వొమెన్ అరె సెల్ఫ్ సుఫిఫ్చిఎంత్" అని నవావ్డు. తన వెఫ్ౖ ఏమో "కేవలం అమామ్యిలు చేసుకోలేరని 

కాదు బాబూ.. అలా పేంపర్ చెయయ్డం అదొక ముదూద్  మురిపెమూనూ.. అంతే కదా.." అని ననన్డిగితే నాకు చాలా నవొవ్చిచ్ంది. కానీ 

ఆలోచించి చూసేత్ అదీ నిజమేనేమో, మనం, అంటే ఏషియన్ కలచ్ర్ లో ఆలోచనావిధానం కొంచెం అలానే ఉంటుంది కదా 

అనిపించింది. :-) 

మనలిన్ ఎవరెనౖా జరమ్నుల్  వాళిళ్ంటికి భోజనానికి ఆహావ్నించారంటే వాళళ్కి మన మీద బోలుడ్  అభిమానం ఉందని 

అరథ్ం. ఎందుకంటే సాధారణంగా ఈ రోజులోల్  వాళళ్ కోసం వాళుళ్ వండుకుని తినేదే తకుక్వ. అంటే వంట చేసుకోవడానికి చాలా తకుక్వ 

సమయం వెచిచ్సాత్ రు వీళుళ్. అలాంటిది ఇంకొకరి కోసం శర్మపడి వండి వారచ్డం అంటే గొపప్ విషయమే మరి. ఎవరెనౖా మనని 

ఫలానా రోజున భోజనానికి ఏడింటికి రండి అని పిలిసేత్ మనం సరిగాగ్  ఆ టెమౖుకే వెళాళ్లి. చెపిప్న టెమౖు కనాన్ పదిహేను నిమిషాలు 

మించి ఆలసయ్ంగా వెళితే మనం వాళళ్ని అగౌరవపరిచినటుట్  లెకక్. సాధారణంగా ఇకక్డ అతిథులుగా వెళేళ్వారు ఆహావ్నించిన వారింటికి 

వెళుతూ భోజనానికి పిలిచినందుకు సంతోషిసూత్  గౌరవసూచకంగా పువువ్లో, మొకక్లో, వెన్ౖ బాటిలో, సవ్యంగా ఇంటోల్  తయారు 

చేసిన ట్ జామ్ సీసానో.. ఇలాంటి చిరుకానుకలు ఏదోకటి తీసుకువెళళ్డం ఆనవాయితీ. అంటే ఉటిట్  చేతులతో వెళితే రానివవ్రని 

కాదు కానీ ఇకక్డ దాదాపు అందరూ పాటించే మరాయ్ద అనన్మాట ఇది. 

 అలాగే మనం ఎవరినెనౖా 

ఆహావ్నించాలనాన్ కూడా "రేపు మా ఇంటికి భోజనానికి 

రండి" అని తీరిగాగ్  ఒక రోజో, రెండు రోజులో ముందు 

పిలవడం పదధ్తి కాదు. ఎందుకంటే ఎవరి పాల్ నుల్  వాళళ్కి 

ఉంటాయి కదా.. అసలే నెలల ముందు నుంచే అనీన్ పాల్ న్ 

చేసి పెటుట్ కోవడం జరమ్నల్కి బాగా అలవాటు. కాబటిట్  కనీసం 

రెండు వారాల ముందెనౖా చెపాప్లి. ఇంకో ముఖయ్ విషయం, 

Weißwurst - A Bavarian specialty  
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నేను కేవలం శాకాహారం తింటాననో, లేకపోతే ఫలానా రకం తిండి మాతర్మే తింటాననో ఏమౖెనా పర్తేయ్కంగా ఉంటే వాటి గురించి 

ముందుగానే హోసుట్ కి తెలియజేయాలి తపప్ తీరా వాళుళ్ ఎంతో కషట్ పడి మన కోసం వండి వడిడ్ంచాక కంచం ముందు కూరుచ్ని "సారీ.. 

నేనిది తినను" అనకూడదు. అలా చేసేత్ అది వాళళ్ని అవమానించినటేట్  అవుతుంది. మిగతా విషయాలనీన్టి కనాన్ ఇది మాతర్ం నాకు 

చాలా నచేచ్సింది. 'అతిథిదేవోభవ' అనన్ మాటని అకష్రాలా పాటించడం మంచి విషయమే గానీ ఆహావ్నించిన ఇంటి ఇలాల్ లు పాపం 

కషట్ పడి రకరకాలు వండిపెటాట్ క కూడా తీరా వచిచ్న అతిథులు మేము ఫలానాది తినము, అదెతౖేనే తింటాము, ఇదెతౖేనే తింటాము 

అనగానే చచిచ్నటుట్  ఉరుకుల పరుగుల మీద అపప్టికపుప్డు నిమిషాలోల్  మళీళ్ ఇంకో రకం వంట చేసి పెటేట్  పరిసిథ్తి మాతర్ం చాలా 

కషట్ ం అనిపిసుత్ ంది నాకు. ఎపుప్డో అపుప్డు ఇలాంటి పరిసిథ్తి ఎదురోక్ని తెలుగింటి ఆడపడుచులు ఉండరేమో బహుశా. అపప్టికపుప్డు 

చెపిప్నా సరే అతిథుల కోసం మళీళ్ వండి వారచ్డం ఇలాల్ లి విధి, కర త్వయ్ం అనన్టుట్  ఏదో శాసనంలా భావిసాత్ రు చాలామంది. ఎంతెనౖా 

వంటగదిలో శర్మకి విలువ, గౌరవం రెండూ తకుక్వే మన సమాజంలో.. హ్మ్! 

భోజనాలయాయ్క వారి వంటలు మనకెంత నచాచ్యని హోసుట్ కి కాంపిల్మెంట్ ఇవవ్డం కూడా గౌరవపర్దమౖెన పని. 

అలాగే తినగానే టాటా చెపేప్సి వెళిళ్పోకుండా కాసేపు కూరుచ్ని మాటాల్ డటం మంచిదే కానీ గంటల తరబడి అలా మాటాల్ డుతూ 

కూరోచ్డం మాతర్ం మరాయ్ద కాదు. ఎందుకంటే మరి పాపం వాళుళ్ చాలా శర్మపడి మనకి విందు ఏరాప్టుల్  చేసి అలసిపోయి ఉంటారు 

కదా.. అందుకని వాళళ్కి రెసుట్  తీసుకునే అవకాశం ఇచిచ్ మనం సెలవు తీసుకోవాలనన్మాట.  

మనకి పది, ఇరవె ౖమందికి వంట చెయాయ్లిస్ రావడం చాలా మామూలనిపిసుత్ ంది గానీ వీళళ్కి చాలా అనిపిసుత్ ంది. 

ఉదాహరణకి పెళిళ్ వేడుకలోల్  వెయియ్ మందికి పెగౖా భోజనాలు వడిడ్సాత్ రంటే వీళుళ్ ఆశచ్రయ్ంతో గుండెల మీద చేతులేసుకుంటారు. 

అంతమందికి ఎలా వండుతారు, ఎనిన్ డబుబ్లు ఖరచ్వుతాయి అని వివరంగా తెలుసుకుంటారు. నిజానికి ఇకక్డ కూడా పెళిళ్ళుళ్ అంటే 

చాలా ఖరుచ్తో కూడుకునన్ పని. కాకపోతే వీళళ్ ఖరుచ్ మనలాగా కటన్కానుకలకి, నగలకి కాకుండా ఎకుక్వగా వివాహ వేడుకలని 

జరపడానికే ఉంటుంది. ఇహ అమామ్యిల పెళిళ్ బటట్ల ఖరుచ్ ఎకక్డెనౖా ఎకుక్వేననుకోండి. ఇకక్డ కూడా పెళిళ్ చేసుకునేవారు చాలా 

నెలల ముందు నుంచే బోలడ్ంత తరజ్న భరజ్నలు పడి వెడిడ్ంగ్ పాల్ నింగ్ చేసుకుంటారు. వధూవరులిదద్రికీ అతయ్ంత ఆపుత్లు, ముఖుయ్లు 

అనుకునన్ అతి కొదిద్మందికే పెళిళ్ళళ్ ఆహావ్నాలు ఉంటాయి. ఎవరెనౖా పెళిళ్ విందుకి ఒక వంద మందిని పిలిచారంటే చాలా 

ఎకుక్వమందిని ఆహావ్నించేసినటుట్  లెకక్. మనకి జనాభా, మేన్ పవర్ ఎకుక్వ కాబటిట్  వేల మందికి వండి వడిడ్ంచడం బాగా 

అలవాటెపౖోయింది గానీ జరమ్నీ లాంటి దేశాలోల్  అది చాలా కషట్ ం, ఖరుచ్తో కూడుకునన్ పని.  

చినన్పిలల్లు ఆరోగయ్కరమౖెన ఆహారం తినడం చాలా ముఖయ్ం కాబటిట్  ఈ విషయమౖె కేవలం ఇళళ్లోల్  తలిల్దం లే 

కాకుండా పర్భుతవ్ం, సూక్లోల్  టీచరుల్  కూడా చాలా శర్దధ్ తీసుకుంటారు. ఉదాహరణకి ఇకక్డ చాలా రాషాలోల్  పిలల్ల సూక్ళళ్కి 500 
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మీటరల్ పరిధిలో ఫాస్ట్  ఫుడ్స్ సెంటర్స్ లాంటివి పెటట్డానికి వీలేల్దని రూల్స్ ఉనాన్యట. సూక్లోల్  తినుబండారాలు అమేమ్ కాయ్ంటీన్ లాంటి 

వాటిలోల్  కూడా మరీ ఎకుక్వ జంక్ ఫుడ్ ఉండకుండా ఎకుక్వ శాతం ఆరోగయ్కరమౖెన తిండి అమేమ్టటుట్  కూడా నిబంధనలు ఉనాన్యట. 

పిలల్లు సూక్లుకి తీసుకెళేళ్ లంచ్ బాకుస్లోల్  కూడా సీవ్ట్స్ లాంటివి కాకుండా డ్, కూరగాయలు, పండుల్  ఉండేలా చూసేటుట్ , కొనిన్ కొనిన్ 

రోజులోల్  పర్తేయ్కంగా కూరగాయలు మాతర్మే తెచుచ్కోవాలనే లాంటి నియమాలు పెటిట్  సాధయ్మౖెనంత వరకూ పిలల్ల ఆహారపుటలవాటుల్  

ఆరోగయ్ంగా ఉండేటుట్  అందరూ కృషి చేసుత్ ంటారు.  

జరమ్నీలో వెదౖయ్ం అతయ్ంత ఖరుచ్తో కూడుకునన్దే అయినా సరే ఆరోగయ్ం విషయంలో జరమ్నీలో అసస్లు 

భయపడాలిస్ంది ఉండదు. అంటే ఒంటోల్  బాగాలేకపోతే, ఏదెనౖా ఆరోగయ్ సమసయ్ వసేత్ ఆసుప  చుటూట్  తిరగడానికి, వెదౖాయ్నికి, 

మందులకి అనేన్సి డబుబ్లు ఎలా అనన్ భయం ఉండదు, ఎందుకంటే అపుప్డే పుటిట్న పాపల దగగ్రున్ంచీ ముసలివారి దాకా జరమ్నీలో 

నివసిసుత్ నన్ పర్తీ ఒకక్రికీ తపప్కుండా ఆరోగయ్ భీమా ఉండి తీరాలి. ఆరోగయ్భీమా లేకుండా ఇకక్డసలు ఉండే వీలే లేనంతగా నిబంధనలు 

ఉనాన్యి. ఆరోగయ్ భీమాతో పాటు రకరకాల సోషల్ సెకూయ్రిటీ పేకేజీలు కూడా జరమ్నీలో ఎకుక్వే కాబటిట్  ఇకక్డ పర్జల జీవన నాణయ్త, 

సామాజిక భదర్తకి అసస్లు ఢోకా లేదంటే ఏ మాతర్ం ఆశచ్రయ్ం లేదు! 

PPP           పండుగ రోజులోల్ ..  

 

 డిసెంబర్ వసోత్ ందంటేనే పర్పంచవాయ్పత్ంగా చాలా దేశాలోల్ లాగే జరమ్నీలో కూడా పండగ వాతావరణం చోటు 

చేసుకుంటుంది. దాదాపు డిసెంబర్ నెలంతా సమ్స్ పండగ సంబరాలు జరుగుతూనే ఉంటాయి. అధికారికంగా 25, 26 తేదీలే పండగ 

సెలవు రోజులెనౖా చాలామంది ఉదోయ్గ నిరవ్హణల నుంచి ఇంకా ఎకుక్వ రోజులే సెలవులు తీసుకుంటారు. పర్పంచంలో చాలా దేశాలతో 

పోలిసేత్ సెలవుల విషయంలో ఐరోపా దేశాలు ముందుంటాయి. జరమ్నీలో అయితే వివిధ రాషాల నియమాలని అనుసరించి 9-13 

పబిల్క్ హాలిడేస్ ఉంటే, ఉదోయ్గంలో తీసుకోగలిగిన సెలవలు 24-30 దాకా ఉంటాయి. ఇవి కాక ఆరోగయ్ం బాగాలేనపుప్డు తీసుకునే 

సెలవలు అదనం. మామూలు శనాదివారాలు 

ఎలాగూ ఉంటాయి. కాబటిట్ , మొతత్ంగా చూసేత్ 

సెలవుల విషయంలో జరమ్నీలో ఉదోయ్గసుత్ లు 

అదృషట్ వంతులు అనే చెపొప్చుచ్.  



  

 øöeTT~                                                                                  www.koumudi.net 
                        

63  జరమ్నీయం  MLjbÍjOqMcBh 

నవంబర్ లో ఎకుక్వగా కనిపించిన పొగమంచు కర్మంగా మాయమౖెపోతూ చలి పెరిగి మంచుజలుల్ లు కురవడం 

రంభమవుతుంది. ఆకులు రాలేచ్సి నలల్టి మోడులెపౖోయిన చెటల్నీన్ తెలల్టి మంచుపూలని సింగారించుకుంటాయి. 

సూరయ్దరశ్నభాగయ్ం తగిగ్పోయి చీకటి రోజులోల్ కి వచేచ్సినా సరే ఈ నెలంతా పండుగ వాతావరణంతో అనీన్ పర్దేశాలు 

వెలిగిపోతుంటాయి. ఊరంతా అందంగా అలంకరించిన విదుయ్దీద్పాలతో, పండుగ సంబరాలతో మెరిసిపోతూ ఉంటుంది. మనం 

దీపావళికి దీపాలు, లెటౖింగుతో అలంకరించుకునన్టుట్  ఇకక్డ అందరూ కొవొవ్తుత్ లు, విదుయ్దీద్పాలతో ఇళళ్ని అందంగా 

అలంకరించుకుంటారు. ఊరి మధయ్లోనే కాక, పెదద్ పెదద్ షాపింగ్ మాల్స్ లో కూడా అందంగా అలకరించిన పెదద్ పెదద్ సమ్స్ లు 

కనిపిసాత్ యి. అనీన్ దుకాణాలోల్ నూ సమ్స్ సంబరాలకి అవసరమౖెన రకరకాల అలంకరణ సామా , ఈ కాలంలోనే పర్తేయ్కంగా వచేచ్ 

చాకెల్టుల్ , తినుబండారాలు, పండుగ సందరభ్ంగా అందరూ ఇచిచ్పుచుచ్కునే బహుమతులు ఒకటేమిటీ అనీన్ రకాల పర్తేయ్కతలతో 

సందడి నెలకొంటుంది.  

 

 

జరమ్నీలో డిసెంబర్ 6వ 

తేదీని 'సెయింట్ నికోలస్ రోజు' గా 

జరుపుకుంటారు. ఇది ముఖయ్ంగా పిలల్లకి చాలా 

ఇషట్ మౖెన పండుగ. ఈ పండుగ నాలుగవ 

శతాబద్ంలో అందరిచేతా పూజింపబడిన నికోలస్ 

అనే ఒక సెయింట్ బిషప్ పేరు మీదుగా ఏరప్డింది. డిసెంబర్ 5 వ తేదీ రా  చినన్పిలల్లందరూ తమ బూటు ఒకదానిన్ చకక్గా శుభర్ం 

చేసి, అందంగా పాలిష్ చేసి తమ గది తలుపు ముందు పెటిట్  పడుకుంటారు. పిలల్లు నిదర్పోయాక రా పూట నికోలస్ వచిచ్ ఆ 

బూటల్లో చాకెల్టుల్ , కుకీస్, ఆపిల్స్, ఆరెంజెస్ లాంటి ట్స్, నట్స్, చినన్ చినన్ బొమమ్లు నింపి వెళతాడు. అయితే ఏడాదంతా 

కర్మశికష్ణతో బుదిధ్గా ఉనన్ మంచి పిలల్లకే నికోలస్ కానుకలు 

తెసాత్ డు. చెపిప్న మాట వినకుండా, అలల్రిచిలల్రిగా ఉనన్ పిలల్లకి 

కానుకలు ఉండవు. వారి బూటల్లో చెటుట్  కొమమ్లు నింపేసి 

వెళతాడు. పెగౖా కొనిన్సారుల్  నికోలస్ వచిచ్ అలల్రి పిలల్లతో నేరుగా 

వాళళ్ తపుప్ల గురించి కోపప్డి వచేచ్ ఏడాది మంచిగా ఉంటే 
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కానుకలిసాత్ నని చెపాత్ డు. మరీ శృతి మించి అలల్రి చేసే పిలల్లకి నికోలస్ చేతిలో ఉండే పెదద్ చువవ్తో దెబబ్లు పడతాయని భయం 

చెపుతుంటారు కూడా. ;-)  

 జరమ్నీలో పర్తేయ్కంగా డిసెంబర్ మొదటి, రెండో వారాల నుంచి ' సమ్స్ మారెక్టుల్ ' మొదలవుతాయి. పర్తీ ఊరోల్నూ 

ఈ తరహా మారెక్టుల్  ఉనాన్ కొనిన్ పర్సిదధ్ నగరాలోల్ ని సమ్స్ మారెక్టుల్  దేశం నలువెపౖుల నుంచి చాలామంది సందరశ్కులని ఆకరిష్సాత్ యి. 

ఉదాహరణకి Nuremberg నగరవీధులోల్  పర్తీ ఏడాది తెరిచే సమ్స్ మారెక్ట్ ని జరమ్నీలోనే చీనమౖెనదిగా చెపుప్కోవచుచ్. 17 వ 

శతాబద్ం నుంచీ అకక్డ ఈ ఆనవాయితీ ఉనన్టుట్ గా చెపుతారు. ఈ ఊరోల్  ఈ పండుగ కాలంలో పర్తేయ్కంగా తయారుచేయబడే 

Lebkuchen (అంటే జింజర్ డ్ లాంటివి) పర్పంచ పర్సిదిధ్ గాంచాయి.  

ఈ సమ్స్ మారెక్టల్లో చినన్ చినన్ గుడిసెలాల్  వేసిన సాట్ ల్స్ ఉంటాయి. వాటిలోల్  ఎకుక్వ శాతం సమ్స్  ని 

అలకరించుకునే రకరకాల బొమమ్లు, కొవొవ్తుత్ లు, ఊలుతో అలిల్న లేసులు, దుసుత్ లు, సమ్స్ సాట్ ర్స్ వగెరౖా చాలానే ఉంటాయి. ఈ 

వసుత్ వులనీన్ చాలావరకు హసత్కళాపర్తిరూపాలె ౖఉంటాయి. ఉదాహరణకి చెకక్ల మీద చెకిక్న బొమమ్లు, తేనెటీగల మౖెనంతో రకరకాల 

ఆకృతులోల్  తయారు చేసిన కొవొవ్తుత్ లు, కొవువ్తుత్ లు పెటుట్ కోడానికి హాయ్ండ్ పెయింటెడ్ గాజు చిమీన్లు, వెదురు ముకక్లతో అలిల్న 

బొమమ్లు లాంటివనన్మాట. చూడటానికి ఎంతందంగా ఉంటాయో ధరలు కూడా అంత ఎకుక్వ ఉంటాయి. ఇంకా మూయ్జిక్ బాయ్ండ్స్ 

అందించే సంగీత వినోదం, చలల్టి వాతావరణంలో వేడివేడిగా వండి వడిడ్ంచే రకరకాల తినుబండారాలు పర్తేయ్కంగా అలరిసాత్ యి. 

రకరకాల మీట్ సాసేజుల్ , పాయ్న్ కేక్స్, చాకెల్ట్ 

పూత పూసిన పండుల్ , చకక్ర పూత పూసి 

దోరగా వేయించిన బాదంపపుప్, జీడిపపుప్ 

లాంటి రకరకాల గింజలు, ఉడికించి 

వేయించిన చెస్ట్  నట్స్, పాప్ కారన్, కాటన్ 

కాయ్ండీ లాంటివనీన్ ఉంటాయి.  

వీటనిన్టినీ మించిన పర్తేయ్క 

ఆకరష్ణ మాతర్ం వేడి వేడిగా పొగలు కకేక్ గూల్  

వెన్ౖ (Glühwein) అనే చెపాప్లి. అసలు వెన్ౖ 

వేడి వేడిగా ఉండడం ఏంటి 

అనుకుంటునాన్రా? అదే మరి దీని పర్తేయ్కత. 
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ఈ వెన్ౖ ని ఈ సమ్స్ సీజనోల్  మాతర్మే తాగుతారు. ఒక చినన్ సెజౖు గంగాళం లాంటి దాంటోల్  రెడ్ వెన్ౖ పోసి సనన్ని మంట మీద వేడి 

చేసాత్ రు. చకక్ర గడడ్ ఒకటి తీసుకుని దానిన్ ఆలక్హాల్ తో తడిపి నిపుప్ అంటిసాత్ రు. ఆ మంటకి కరిగిన చకక్ర పాకం నేరుగా వెనౖోల్  

పడేలా చూసాత్ రు. అందులో దాలిచ్న చెకక్, లవంగాలు, జాజిపువువ్ లాంటి కొనిన్ రకాలెనౖ మసాలా దినుసులు వేసి ఇంకాసేపు 

మరిగిసాత్ రు. కాసత్ వగరు రుచి కోసమని నారింజ పండు, నిమమ్ కాయలని తొకక్తో పాటే ముకక్లుగా కోసి వేసాత్ రు. వీటనీన్టితో కలిసి 

వెన్ౖ బాగా మరిగాక వేడి వేడిగా పొగలు కకుక్తునన్ Glühwein ని కపుప్లోల్  పోసి ఇసాత్ రు. గడగడా వణికించే చలిలో ఆరుబయట ఆ 

సాట్ ల్స్ ముందు నించుని వేడి కపుప్ చుటూట్  అరచేతులు చుటేట్సి చలి కాచుకుంటూ ఆనందంగా 'గూల్  వెన్ౖ' ని ఒకోక్ గుకాక్ 

ఆసావ్దిసూత్  సేవిసుత్ ంటే ఆ మజానే వేరు! చినన్పిలల్ల కోసం, వెన్ౖ తాగని వాళళ్ కోసం ఆలక్హాల్ లేకుండా కేవలం పండల్రసాలతో చేసేవి 

ఉంటాయి. ఈ సీజనోల్  సమ్స్ మారెక్ట్ సందరిశ్ంచి చలి మరీ ఎకుక్వె ౖవణికించేదాకా అనీన్ సాట్ ల్స్ లోనూ బాగా తిరిగేసి చివరోల్  వేడి 

వేడిగా ఒక కపుప్ గూల్  వెన్ౖ తాగేసి రావడం ఇకక్డ దాదాపు అందరూ విధిగా చేసే పని. 

సమ్స్ కుటుంబ సభుయ్లు అందరూ కలిసి 

చేసుకునే పండగ కాబటిట్  అందరూ తమ తమ 

తలిల్దం లు, అకక్చెలెల్ళుళ్, అనన్దముమ్లు, 

పిలల్లతో కలిసి జరుపుకోడానికి 

ధానయ్తనిసాత్ రు. అలాగే దాదాపు అందరూ 

ఎవరి సోథ్ మతకి తగినటుట్  వారు ఒకరికొకరు 

సమ్స్ కానుకలు ఇచిచ్ పుచుచ్కుంటారు కాబటిట్  

ఈ నెలలో కొనిన్ వేల యూరోలోల్  వాయ్పారం 

జరుగుతుంది. ఊరోల్  వీధులోల్ , దుకాణాలోల్  ఎంత హడావుడిగా ఉనాన్సరే అదంతా 24 వ తేదీ మధాయ్హన్ం దాకానే.ఆ రోజు మధాయ్హన్ం 

నుంచి మొదలుకుని 25, 26 రెండు రోజులు కూడా మొతత్ం అనీన్ మూసేసాత్ రు. మరి వాళుళ్ కూడా పండుగ చేసుకోవాలి కదా!  

24 వ తేదీని 'పవితర్ సాయంకాలం' అంటారు. అందరూ తమ ఇళళ్లోల్  కూడా సమ్స్ లు అలంకరించుకుంటారు. 

కొందరికి ఈ రోజున చనిపోయిన తమ కుటుంబసభుయ్ల సమాధులని సందరిశ్ంచి పూజించే ఆచారం ఉంటుంది. రా కి పర్తేయ్కమౖెన 

విందు భోజనం ఉంటుంది. సాసేజుల్ , మాంసం, చేపలు, బంగాళాదుంపలు, సలాడ్స్ లాంటి రకరకాల ఆహారపదారాథ్ లు ఘనంగా 

వండుకుంటారు. బీర్, గూల్  వెన్ౖ సేవనం సరే సరి! సుత్  పుటిట్నపప్టి కథలు, గాథలని పాటలుగా పాడుకుంటారు.  



  

 øöeTT~                                                                                  www.koumudi.net 
                        

66  జరమ్నీయం  MLjbÍjOqMcBh 

సమ్స్ కానుకలు ఇచిచ్పుచుచ్కునే రసవతత్ర కారయ్కర్మం కొందరు 24 న, కొందరు 25 న జరుపుకుంటారు. 

కానుకలనీన్ ముందే  సమ్స్  కింద పెటిట్  అకక్డనుంచి అందరూ తీసుకుంటారు. చినన్పిలల్లు శాంటాకాల్ జ్ తమకి కానుకలు 

తీసుకొచాచ్డని నముమ్తారు. పిలల్లందరూ పర్తీ ఏడాది తమకి ఏం కానుకలు కావాలో చినన్ సిల్ప్స్ లో రాసిసాత్ రు. చాలామంది పిలల్లు 

ఫలానా బొమమ్ కావాలనో లేకపోతే వాళళ్ బొమమ్ల కోసం కొతత్ బటట్లు, మంచం లాంటివి కావాలనో అడిగితే భలే ముదుద్ గా ఉంటుంది. 

:-) 

24 వ తేదీన అనీన్టికనాన్  ముఖయ్మౖెనది అరధ్రా  పూట చరిచ్లో రథ్నలు. సహజంగానే భకి త్ విశావ్సాలు విశేషంగా 

ఉనన్వాళేళ్ రా  పనెన్ండింటిదాకా చరిచ్లోల్  ఉండి సమ్స్ కథలు, పాటలు, రథ్నలతో వేడుకలు జరుపుతారు. 25 న రోజంతా 

కుటుంబం అందరూ కలిసి ఘనంగా విందులు, వినోదాలలో తేలియాడుతారు. కొందరు పర్తేయ్కంగా ఈ రోజున టరీక్ లేదా గూస్ (ఒక 

రకమౖెన బాతు), బీఫ్ లతో చేసిన వంటకాలను తింటారు. 27 నుంచి సెలవు రోజులు కాకపోయినా చాలామంది ఆ వారమంతా కూడా 

సెలవులు పెటుట్ కుంటారు. అపప్టినుంచీ దుకాణాలనీన్ మాతర్ం తెరిచే ఉంటాయి. 

  సమ్స్ సంబరాలు అయిపోయిన 

వారంలోపే కొతత్ సంవతస్ర సంబరాలు వచేచ్సాత్ యి. 

సమ్స్ అయిపోయినా అలంకరణ మాతర్ం నూయ్ ఇయర్ 

సంబరాలు అయేదాకా అలాగే ఉంటుంది. డిసెంబరు 

31 న మధాయ్హన్ం కలాల్  అనీన్ షాపులు మూతపడతాయి. 

మళీళ్ 2 వ తేదీన తెరుసాత్ రు. సిలెవ్సట్ర్ అనే రోమన్ 

కాథలిక్ సెయింట్ పేరు మీదుగా డిసెంబర్ 31 ని 

'సిలెవ్సట్ర్' అనన్ పేరుతో పండుగలా జరుపుకుంటారు. 

31 రా  సేన్హితులతో కలిసి పర్తేయ్క విందు భోజనాలు, 

వినోదాలు ఉంటాయి.  

ఈ రోజున పర్తేయ్కంగా ఆడే Bleigießen (Lead pouring) అని ఒక చినన్పాటి ఆట లాంటి ఆచారం ఒకటుంది. ఒక 

చినన్ లోహపు ముదద్ని ఒక సూప్నోల్  తీసుకుని కొవొవ్తిత్ వెలుగులో కరిగించి చలల్టి నీళళ్లో పోసాత్ రు. అపుప్డు అది దాలిచ్న రూపానిన్, 

ఆకారానిన్ బటిట్  రాబోయే కొతత్ సంవతస్రం ఎలా ఉండబోతోంది అని అంచనా వేసాత్ రు. ఆ కరిగిన ముకక్ని కొవొవ్తిత్ వెలుగులో ఏరప్రిచే 

నీడలిన్ బటిట్  కూడా ఒకోసారి అంచనాకి వసాత్ రట. ఉదాహరణకి హృదయాకారంలో వసేత్ కొతత్ సంవతస్రంలో మ దొరుకుతుందని, 
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పువువ్ వసేత్ కొతత్ సేన్హం దొరుకుతుందని అలాగ కొనిన్ నమమ్కాలు ఉనాన్యట. సాధారణంగా దీనికోసం Lead ఉపయోగించినా, మౖెనం 

కూడా విరివిగానే వాడతారు.  

ఇకక్డ నూయ్ ఇయర్ కి మాతర్మే పర్తేయ్కమౖెనది ఒకటుంది. అదే టపాసులు పేలచ్డం. జనవరి ఒకటికి నాలుగు రోజుల 

ముందు తపిప్ంచి మిగతా సమయాలోల్  టపాసులు అమమ్డం ఇకక్డ చటట్విరుదధ్ం. ఈ నాలుగు రోజులోల్ నే అందరూ టపాసులు కొని 

పెటుట్ కుంటారు. సరిగాగ్  అరధ్రా  పనెన్ండు గంటలకి అందరూ పర్తీ ఊరిలో ఒక పర్దేశం దగగ్రికి చేరుకొని టపాసులు కాలుసాత్ రు. ఒకక్ 

ఆ రోజు తపప్ మిగతా రోజులోల్  టపాసులు కాలచ్కూడదనన్ నిబంధనతో పాటు 18 ఏళళ్ లోపు పిలల్లు పెదద్ పెదద్ టపాసులు 

కాలచ్కూడదని కూడా చటట్ం ఉంది. అరధ్రా  శాంపేన్ పొంగించడంతోనూ, టపాసుల మెరుపులతోనూ అందరూ ఉతాస్హంగా కొతత్ 

సంవతస్రానికి సావ్గతం పలుకుతారు. 

ఆ విధంగా ఈ చలిదేశంలో చలల్ చలల్టి రోజులని పర్తిరోజూ పండుగలా ఆనందంగా ఆసావ్దిసూత్  గడిచిన ఏడాదంతా 

పడడ్ శర్మకి, కషాట్ నికి వీడోక్లు చెపుతూ భవిషయ్తుత్  వెపౖు ఆశాజనకంగా చూసూత్  హాయిహాయిగా గడిపేసాత్ రనన్మాట. ఏ దేశం వాడెనౖా 

మనిషనే వాడు ఆశాజీవి కదా మరి! 

********** 

గత పనెన్ండు నెలలుగా 'కౌముది' లో 'జరమ్నీయం' శీరిష్కన నేను చెపుతునన్ జరమ్నీ కబురుల్  ఈ నెలతో 

ముగుసుత్ నాన్యి. జరమ్నీ గురించిన నా ఆలోచనలు, అభి యాలు, జాఞ్ పకాలు కొనిన్ంటిని మీ అందరితో పంచుకునేందుకు నాకు 

అవకాశం ఇచిచ్న కౌముది సంపాదకులకి నా హృదయపూరవ్క ధనయ్వాదాలు. నేను మోసుకొచిచ్న దోసెడు మంచుపూలని, గుపెప్డు 

ఊసులని సాదరంగా సీవ్కరించి అభినందించి తస్హించిన పాఠకులందరికీ నా కృతజఞ్తాపూరవ్క ధనయ్వాదాలు తెలుపుతూ... 

Fröhliche Weihnachten! 

Viel Freude, Glück, Liebe und Gesundheit im neuen Jahr 2014! 

 


