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1  జరమ్నీయం

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 
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. 
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కిటికీలో రి న హరి లుల్.. 

ప డి పూల వనమా.. మంచు పూల గానమా.. 

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. మాయలూ, 
మం లూ, మేజికుక్లూ అనీన్ ఉటిట్దే అని 
పాఠాలు నేరేచ్సుకుని చినన్పప్టిలా హాయిగా 
చెపిప్ందలాల్  నమేమ్సి సంబరపడిపోడం కుదరదు.. 
ప్చ్..! 
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మధుర జాఞ్పకాల కొలను లోతెంతో! 

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, 
మంచుతో రకరకాల బొమమ్లు చేసూత్ , అరుసూత్ , కేరింతలు 



  

øöeTT~                                  www.koumudi.net                               »qe] 2013  

6  జరమ్నీయం

మంచు కొండ మీద జారుడు బలల్ ఆట ఆడుకుందామా.. 
పడతాం.. లే త్ం.. ఆడతాం.. పాడతాం.. 

నలుగురు ఆడే ఆటలు మాకు నచచ్ .. మా దారే రు! 

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! 

 
 
 
 
 

 
 
 
మరో దోసెడు మంచు పూలు వచేచ్ నెలలో..PPP 

COMMENTS 

http://koumudi.net/comments/january_2013/jan13_germaneeyam_comments.htm

