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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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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 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! 
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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 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 
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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. 

 
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. 
 

మా యూ వ ిస్టీ కాంప ోల్  లైబర్ ీ 
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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 
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! 
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          మరి దో డు కబురుల్ వచేచ్ నెలలో.. 
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