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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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  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 
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 
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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. 
:-) 

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 
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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 

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 
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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 
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 
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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?   

*ఈసట్ర్  ఫోటోలు గూగుల్ నుంచి తీసుకునన్వి.  
 

 

మరో గుపెప్డు ఊ లు వచేచ్ నెలలో...  
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