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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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 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 , 

మళీళ్ చలిని పార లుతూ మొగగ్ తొడిగే చెటుల్ , నిదురించిన పచచ్దనానిన్ మేలుకొలుపుతూ వెలికి వచేచ్ లేలేత చివుళుళ్, రంగురంగుల 
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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! 

 :-) 

మరో దో డు పు ల పరిమళాలు వచేచ్ నెలలో.. 
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