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Let’s Nurture Our Future
మన భవితవ్యాన్ని కయపయడుక ొంద ొం

మన భవితవ్యాన్ని కయపయడుక ొంద ొం
(Signature tune….fades out) (Opening music…….fades out)
వ్యాఖ్యాత: మా అభిమాన శ్రోతల న
ై మీ అొందరికీ న నమస్యారయలు. గత వ్జ్
ై ా ఞన్నక రూపకొంలో ( రూపకొం పేరు)
విన ిరు. ఈ న టి ఈ రూపకొం పేరు “ మన భవితవ్యాన్ని కయపయడుక ొంద ొం” ఈ రూపకొంలో పరకృతి వనరులను మన
అవసరయలకై వ్యడుకోవడొంలో , అవి భవిస్యత్త
ు లో లుప్ుమయ్యయ విధాన కాకుండా , నిలకడగా , ఎలలప్పుడూ, వీలైతే
శాస్వతుంగా మనక అుందుబాటులోనే వుండేలా సేకరరుంచు కోగలిగే విధానాల గురుంచి తెలుసుకుందుం. మిత్త
ు లారా ! మీక
తెలుసు, ప్ర కృతి మనక ఎనేేనిే వసు
ు వలనిచిచుందో! అుందువలల మనముంతా ప్రకృతి మాతక ఋణప్డి వుండాలి
.అవనా? కానీ మనుం అలా భావిసు
ు నాేమా? నిజుంచెప్ుుండి. ఆమె మనకి గాలినిస్ుుంది, నీటినిస్ుుంది, నివాసాలకి నేలని , ప్ుంట
పొలాలక సాగు భూమిని, ఖనిజ స్ుంప్దని , ఇలా చెప్పుక పోతూనే వుం డాలి. అడవలు , కుండలు, వృక్ష, జుంత్తజాలాలు,
నదులు, చెరువలు , అనీే ఆ మాత మనకిచిచన వరాలేకద! వాటిని మనుం ఎలా వాడుకుంటునాేుం? వాటిప్టల భాధ్యతా
యుతుంగా ప్రవరిసు
ు నాేమా? వాటిని కపాడుకోవాలనే ఇుంగిత జా
ా నుం వుంద మనకి? వాటిని ఎుంతగా దూబరా చేసు
ు నాేమ
మీకూ తెలియని స్ుంగతి కాదు ? బాధాయతా రహితమెైన మన అలవాటు
ల ఇలాగే కనసాగితే ఏమవత్తుందో ఆలోచిుం చారా?
ఒకానొక రోజున ప్రకృతి ప్రసాదిుంచిన ఈ వనరులేవీ వుండవ. భావితరాల వారకి మనమేమిటి అుందివవబోత్తనాేమ ఒకక క్షణుం
ఆలోచిుంచుండి. వనరులను మనుంవాడుకుంటూ వుంటే అవి , తరగిపోతూ వుంటాయి కనక ప్రకృతి మాత ఆ నష్టుం నుుండి
తేరుకని మళ్లల భర్తి చేయాలి కద అుంటే ఆమె తిరగీ స్ృజన చేయాలి . అుందుకామెకి కుంత స్మయుం ప్డుత్తుందికద!
అుందువలల అుందుక స్రప్డినుంత స్మయుం ఆ తలిలకి లభుంచే టటు
ట గా చూసుకుం టూ, చాలా జాగరతుగా మనుం స్హజ
వనరులను వాడుకోవాలి. అవనా ! .
------------ స్ుంగీతుం ....... మారుు......
వాయఖ్యయత: రూప్కుంలో కి ప్రవేశుంచేముందు ఇుందులో పాల్
గ ుంటునాే పాతులను ప్రచయుంచేసాును.
1. మేధ్ : B.Sc.చదువత్తనాేది.
2. వివేక్ : intermediate చదువత్తనాేడు
3.

చుందిరక : వీర తలిల , చదువకనే ఇలా
ల లు

4.

సుధాకరుం : వీర తుండిర డిగీర కళాశాలలో ఆచారుయడు. ఈ కటుుంబుం చుందిరక స్దరుడు దివాకరుం ఇుంటికి వసాురు

5. దివాకరుం: అరుణా చల ప్రదేశ్ లోని ఇటానగర్ లో మిలటర వైదయశాల లో వైదుయడు.
6. డినేష్ ఖ్యుండూ : ‘ నేచర్’ అనే స్వచచుంద స్ుంస్థ వయవసాథప్కడు
మనుం దివాకరుం వైదుయని గదిలోకి తుంగి చూద
ద ుం , వార స్ుం భా ష్ణలమ విుందుం
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………………………………….. స్ుంగీతుం ............................
దివ్యకరం: ఈ మొందులు రయస్యను. పరకానుని ఫయరమసి లో దొ రుకుత యి , మూడురోజులు వ్ేసుకో. అయాయక మళ్లల
రా , తరువాత ఎవరమాా! రుండి ( బెల్ మ
ో గుత్తుంది)
మేధ , వివ్ేక్ : ( ఒకేస్యరి) అమమయ్ాా! దివ్యకరొం మామయ్ాా! ఎలగత
ై ేనేొం! ఇపపటికి మీ ఇలుు చేరుక న ిొం
దివ్యకరం:

రయ రయ, వివ్ేక్ , రా మేధా , ఏర్త మా అకక చుం దిరకా, సుధాకరుం బావగారు ఏర్త?

చొం దిక
ర య, సుధ కరొం: దివ్యకరొం ! ఇదిగో వ్యసుున ిొం. మీ కన ి మేమే మ ొందెళత ొం అొంటూ పిలులు
పరిగటటుక ొంటూ వచ ారు
దివ్యకరొం: బాగ న ివ్య అకయా! బావగయరూ నొంస్యారొం!
చొం దిక
ర : బాగ న ిొం తమ మడూ!
సుధ కరొం : దివ్యకరొం, నువివవాళ చాలా బిజీగా వనేటు
ట నాేవే

.. మర...

వివ్ేక్ : అయితే ఈరోజు అడవికి వ్ళు డొం కుదరద మామయ్ాా?
దివ్యకరొం: న కు సహాయ్ొంగయ మరో డ కుర్ గయరు పన్నచేసు ున ిరు. వ్యరొస్యురు. వ్యరు రయగయనే మనొం అడవికి వ్ళద ొం.
వివ్ేక్ : అలాగే!
దివ్యకరొం: డినేష్ ఖాొండు గయరిన్న కూడ మనతో పయటూ రమమన ిను, అదిగో మాటలో వారు రానే వచాచరు !
ఖ్యుండు : నమసాకరుం డాకట ర్ గారూ
దివ్యకరొం: వీరు డినేష్ ఖాొండు. ‘నేచర్’ అనే సవచాొంద సొంసథ ను నడుపుతున ిరు. వీర స్ుంస్థ ప్రస్రాల నితయతావనిే
సాధుంచే ప్నులలో నిమగేమెై వుంటుుంది. ఖాొండు గయరు హొందీ లోనే కయదు, తెలుగ లో కూడ చకాగయ మాటాుడుత రు
మేధ , వివ్ేక్ : ( ఒకేస్యరి) ఖాొండు మామయ్ా గయరూ నమస్యారమొండి.
దివ్యకరొం: ఖాొండు జీ ! ఈమె నా అకక చుందిరక , వీరు మా బావగారు- సుధాకరుం . వీర కడుక వివేక్ కూత్తరు మేధ్
ఖాొండు : హలో ! మీకు అరుణ చల్ పరదేశ్ నచ్ాొంద ?
చొందిక
ర : ఓ .. చ లా అొందమన
ై పరదశ
ే ొం. సహజ్ స్ ొందరాొం తో ననుి బాగయ ఆకటటుక ొంది.
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దివ్యకరొం: మేధ ! వ్వ్ేక్ , చుందిరకగారూ, బావగారూ మీరలా ఈ ప్రకకగదిలోకి ఖ్యుండూ గారతో కలసి వళ్లల మాటా
ల డుకుంటూ
వుండుండి. ఇకకడ నాప్ని పూరిచేసుకని వసాును.
( సొంగీతొం కోమొంగయ తగు తూ ...... )
దృశ్యుం : 2
....................... పా
ర రుంభ స్ుంగీతుం ………………………
సథ లొం: Dr. దివ్యకరొం గయరి గదికి ఆనుక ని మరిఒక గది
(Dr. దివ్యకరొం గయరి గదికి వీ రి మాటలు క ొంత విన్నపిసు ూవుొంటాయి.

)

వివేక్ : ఖాొండు మామయ్ాగయరూ! డ కుర్ దివ్యకరొం మామయ్ాగయరి గదిలో చ లా మొంది రోగ లు ఒక చెయిా, లేద
ఒక కాలుతో వనేవారని చూసాను ….
ఖాొండు : ఓ వ్యరయ! వ్యళల
ు చేపలు పటటువ్యళల
ు .
మేధ్ :( ఆశ్చ రయుం గా ) చేప్లు ప్టటడానికీ అుంగ వైకలాయనికీ స్ుంబుంధ్ుం ఏమిటీ?
ఖాొండు : వ్యరొంత పరమాద లకు గ రన
ై వ్యరు.స్యధ రణొంగయ చేపలుపటటుటపుపడు పరమాద లలో చ్కుాక న్నపో వడొం వలు
అవిటి వ్యరవుత రు.
మేధ : చేపలు పటటుటపుపడ ! అదెలా?
ఖాొండు : ప్రర లుడు ప్దదతిలో చేప్లను పాటటడానిే ఇుంగీలషులో బాుస్టు ఫిషిొంగ్ ( “Blast fishing”)అుంటారు. అపుపడు ఈ
పరమాద లు జ్రుగత యి ఈ విధ న న్ని ఇకాడ వ్యడుతూ వుొంటారు.
మేధ :అొంటట ఏమిటి ఖాొండూ మామయ్ాా?
ఖాొండు : ఇది చ లా సులువు గయ చేపలు పటటు విధ నొం , కానీ ఇది అకర మమెైనది. .
సుధాకరుం: సులువగానా ! అయినా అకర మమా ?
ఖ్యుండు: అవను సుధాకరుం గారూ. వీరకకడ వారళల ళ్ల
ల తయారుచేసుకనిన లేద మడి డైనమెైట్ , ఇుంకా అటువుంటి ప్రరలుడు
ప్దరా
ా లను చేప్లు ప్టటడానికి వాడుతారు.
చుం దిరక: అదెలా?
ఖాొండు : చుందిరక గారూ! వాళ్ల
ల ప్రరలుడు ప్దరా
ా లని నదులలోకి , చెరువలోకి విసురుతారు.అవి నీటి అడుగున ప్రరలిపోతాయి. .
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మేధ : అప్పుడు ఏమౌత్తుంది?
ఖాొండు : నీటిలో పేరలుడు వలు జ్న్నొంచే తీవరమన
ై గయలి, ద న్నవలు ఆఘాత అలలు- shock waves నీటి అడుగున
ప్పడతాయి. .
నాగుబాబు: ఆఘాత అలలు అుంటే ?
ఖాొండు : చెప్పతాను. చేప్ల శ్ర్తరుంలో గాలితో నిుండిన ఆశ్యుం ఒకటి వుంటుుంది. దనిని swim bladderఅుంటారు మనుం
చేప్ల ఈతాశ్యుం అనవచుచ . దీని వలేల అవి నీటి అటటడుగున, నీటి ఉప్రతలుం మీద కూడా తేలుతూ ఈద గలుగుతాయి.
మేధ : అవనూ, .
ఖాొండు :అకసాాత్త
ు గా ఏరప్డడ ఈ ఆఘాత అలల్ వలు వాటి ఈత శయ్మ

బదదలయి ఒకాసారగా నెత్త
ు రు భార్తగా

బయటకి చిమాత్తుంది. ఉనేపాటున హటాత్త
ు గా చచిచ పోతాయి. ఇలా చచిచపోయిన చేప్లు నీటి అడుగుకి చేరడమ లేద
నీటిపైకి తేలడమ జరుగుత్తుంది.
వివేక్ : ఎుంత దరుణుం!
ఖాొండు : అపుపడు వ్యటిన్న సులభొంగయ ఏరుక ొంటారు
మేధ : ఈ విధ నొంవలు వ్యళలు ఎలా అవిటి వ్యరవుత రు ?
ఖాొండు : వాళ్ల
ల సాథనికుంగా తయారై య్యయ మడి ప్రరలుడులను వాడుతారు. ఒకోకసార అవి వార చేత్తలో వుండగానే ప్రరలిపోతూ
వుంటాయి.
చుందిరక: ఖాొండు గయరూ!ఈ పదద తిన్న అకోమవిధ నొం అన్న ఎొందుకన ిరు. చేపలు పటు డొం మతాకయరుల జీవన వృతిు కద !
ఖాొండు : అవును అది అకోమమే చొందిక
ర గయరూ ! ఎొందుకటట ఇది పరిసరయలకు హాన్న కలిగిొంచే పదద తి. అొందువలు
చ లాదేశ్యలు blast fishing, cyanide fishing, trawling ప్దదతి చేప్ల ప్టటడానిే అకర మమని ప్రకటిస్త
ు , నిషేధుంచాయి.
మేధ :ఎొందుకు?
చుందిరక: ఈ ప్దదత్తలలో పదదచేప్లే కాక చినే చినే చేప్లు, ఇతర జల జీవాలూ కూడా చిచపోతాయి. ఇలా ప్టు
ట బడిన
జీవాలను ఉప్వేట -- bye-catch.అుంటారు కద ఖ్యుండు గారూ ! అవి ఉదేదశ్పూరవకుంగా వేటాడి ప్టు
ట కనేవి కావ కద!
ఖాొండు : అవను చుందిరక గారూ! ఇవి మత్యకారులకవస్రుంలేనివి. అుందువలల వాటిని ఒడు
డ న వదిలి వేసాురు . ఇవి నీటిని,
ప్రస్రాలను విప్ర్తతుంగా కలుషితుంచేసాుయి.
సుధాకరుం: స్మదరుంలో ని ప్గడప్ప గటు
ట దిబబలు - coral reefs- వుంటాయికద. వాటికి కూడా ఇవి పాడుచేసాుయికద!
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ఖాొండు : అవను, ఆ నష్ట మూ వుంది, అుంతేకాకా ఈ ప్దదతిలో చినేచేప్లు కూడా పద
ద వాటితో పాటూ చచిచ పోతూ
వుంటాయి కనక రోజురోజుకీ చేప్ల స్ుంతతి తగిగపోతూ వుం టుుంది. మతయకారులక దొరకే పదదచేప్ల స్ుంఖయ కర మేణా తగిగపోత్తుంది.
వివేక్ : సైనెైడ్ ఫిషిుంగ్ అుంటే ఏమిటి?
ఖాొండు : మనొం ఇళు లోు పెటు టక నే చేపల గయజుతొటటులో-- aquarium-- లో కి ఆరోగయుంగానూ అుందుంగానూ వనే
చేప్లను అవి బతికివుండగానే ప్టు
ట కోవాలిగా! అొందుకు స్ో డియ్మ్ సెన
ై డ్
ే ను నీటి ఉపరితలొం మీద చ్మ మత రు .
ఈ రస్యయ్నొం చేపలు సురు హ తపిప పో య్ాలా చేసు ుొంది. అపుపడు చేపలు నీటిమీద తేలుతూ వుొంటాయి.అలాగయు
వ్యటిన్న పటటుకోడ న్ని Cyanide fishing అుంటారు .
సుధాకరుం : కానీ ఈ ప్దదతిలో కూడా చినిే చినిే చేప్లు, ఇతర స్మదర జీవాలు కూడా చనిపోతాయిగా!
ఖాొండు : అొందుకు సొందేహమా సుధ కరొం గయరూ! అొంతేకయదు ఈ సెన
ై డ్
ే పదద తి సమ దరొంలోన్న పగడ ల గటటు
దిమమలకి కూడ చెరుపు చేసు ుొంది. అొందుచేత చ లా దేశ్యలలో ఈ పదద తిన్న న్నషేధిొంచ రు.
నాగుబాబు: మర trawling అనాేరూ? అదేమిటీ? అది చేప్లిే ప్టేట మరో ప్దదతా?
ఖాొండు : నీటిలో ఈడుసూ
ు చేపలను పటటు పెదదమూతిగల గోత ొం వలన్న ఇొంగీుషులో( trawl) టా
ు ల్ అుంటారు .ఇది
నీటిలో ప్రయాణిసు
ు నే పడవ, లేద నావ అడుగ భాగయన్నకి కటిు వుొంటటొంది. అలా చేపలనుపటటు పెదదగోత ొంవలను
నీటిలోఈడుాకు పో యిే పడవను fishing trawler. అుంటారు ఈ వల స్మదర అటటడుగు కి లేద , అుంటకుంటే కాస్ు పైదకా
వేళ్లత్తుంది.
నాగుబాబు: తెలిసిుంది, ఇలా చేప్లు ప్టటడానిే trawling అుంటారు .
సుధ కరొం :

ఈ పెదద గోత ొంవలలను ఈ పడవలు నీటిలో లాక ాన్నపో తూ వుొంటాయి కనక ఈ పదద తిన్న dragging

ఈడుచకపోవడుం అని కూడా అుంటారనుకుం టా, అవనా ఖుండూ గారూ !
ఖాొండు : అవను సుధాకరుంగారూ! మతయ కారులక ఉప్యోగప్డే పదద చేప్లతో పాటు, ఈ ప్దదతిలో కూడా చాలాస్మదర
జీవాలు, చినిేచేప్లు, చినేచినే చేప్లూ అదనుంగా వలలో చికక కని వసాుయి. చెప్ునుగా! ఇలా వచిచన వాటిని ఉప్ వేట
–‘ బెై కాచ్ ‘ అుంటారని . మతయ కారులు వీటిని స్మదరప్పటొడు
డ న వదలి వళ్లలపోతారు. దీనివలల భార్త కాలుష్యుం , వృ క్ష,
జుంత్తజాలాలు చనిపోవడమేకాదు, కర ముంగా చేప్ల స్ుంతతి తగిగపోవడుం వుంటుుంది.
చొందిక
ర : అవును ఖాొండు గారూ ! బాగా చెపాురు !
ఖాొండు : చొందిక
ర గయరూ! చేప్ మాుంస్ుం సులభుంగానూ తేలికగానూ అరగిపోయ్య ఆహారుంగా చెప్పుకటాుం.మన భారత
దేశ్ుంలోనే కాదు, చాలాదేశాలలో ఎకకవ ముంది ప్రజానీకుం పోష్కాహారుంకోస్ుం చేప్లను తిుంటారు.
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సుధ కరొం : అవును , కానీ, ఈ ప్దదతిల చేప్ల వేటలో పెదద చేపలోు పయటూ చ్ని చేపలు కూడ పటటుపడిపో తూ
వుొండడొంవ లు మాొంస్యహారుల ఆహారమన
ై పెదద చేపలు న న టికీ తగిుపో తూ వుొంటాయి.
ఖాొండు : అొందుకే ఒక చోట చేపలను పటిున తరువ్యత తిరిగీ మరో విడత, మరో విడత లో అకాడే పటు కుొండ చ్ని
చేపలు పెదదవయి, అవి సొంత న న్ని వృదిద చేసద
ే కయ తగినొంత వావధి ఇచ్ాన తరువ్యతే ఆచోట మళ్ళు చేపల పటు డొం
చేపటాులన్న మేమ చెపుతూవుొంటాొం.
సుధ కరొం : అలా నీటిలో చేప్ల వయతుతిు నిలకడగా, మనక అవి అవస్రమెైనుంత మేరక స్తతమూ వుండేలా
చూడగలుగుతాుం
చుందిరక: దీనినే - sustainable procurement of the fishes‘ నిలకడైన చేప్లసేకరణ’ అుంటారు అవనా?
ఖాొండు : అవను చుందిరక గారూ ! ప్రసు
థ తుం అదే మన అుందరకీ తక్ష ణ కరివయుం
సుధ కరొం : న్నజ్ఞన్నకి పరతీ సహజ్వనరునీ న్నలకడగయ అొందరికీ సతతమూ లభామయిేా విధ న సేకరిొంచుక వ్యలి.
ఖాొండు : మేమ చేపలవలలలో కన ిలు తగినొంత పెదదవిగయ వుొండ లనీ, అప్పుడు చినే చినే జీవాలు కనాేలలోుంచి
తిరగి నీటిలోకి జారపోతాయని చెప్పతాుం.
మేధ : అవును అలా అయితే చేపల సొంతతి వృదిద చెొందుతూ వ్యటి జ్న భా సగటటన న్నలకడగయ వుొంటటొంది.
ఖాొండు : మా సొంసథ ఇటటవొంటి అకోమ చేపలు పటటు విధ న ల విషయ్మై చ లా కఠినమన
ై చటాులు, తీవరమన
ై శిక్షలు
వుొండ లన్న బహరొంగొంగయ పరతిపయదిస్ు యొం. మతాకయరులకు స్యొంకేతికొంగయ , ఆరాకుంగా స్హాయప్డుతూ వారకి ప్రకృతిమాతతో
సామరస్యుంగా , సేేహపూరవ క విధానాలలో చేప్లు ప్టట డడుం గురుంచి శక్షణ ఇవావలని చెప్తాుం .
సుధ కరొం :మన దేశొంలో ఇటటవొంటి చటాులు వున ియి కయనీ వ్యటిన్న ఖచ్ాతొంగయ అమలుపెడుతునిటటులేదు.
(Dr. దివాకరుం గదిలోకి వసాురు )
Dr. దివ్యకరొం: బావగయరూ, క్ష మిుంచుండి, కుంత ముంది రోగులను ప్ర్తక్ష చేసి ముందులిచిచ వచేచస్రకి ఆలశ్యుం అయిుంది.
ఖ్యుండూ గార తో మీక బాగా ఊసుపోయి వుండాలే!
మేధ : ఓ చాలా బాగా ! ఖ్యుండుగారు బాగా చదువకనాేవారు . వారతో బాతాఖ్యనీ మాక ఆస్కిికరుంగా వుంది.
ఖాొండు : ఏమొంత చెపుపకోదగు కబ రేుమీ కయవుల ొండి డ కుర్ గయరూ, మా స్ుంస్థ గురుంచి వారకి కచుం వివరుంచాను.
ఇప్పుడు మీరు ఖ్యలీ య్యనా?
Dr. దివ్యకరొం: లేదు ఖాొండూ! న సహ వ్ద
ై ుాడు ఈరోజు రయలేదు . మీరు న క క ఉపకయరొం చేసిపట
ె ు గలరయ?
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ఖాొండు : మీరు ఆదేశిొంచొండి డ కుర్, నేను నిరవరిసాును ?
Dr. దివ్యకరొం: న స్ో దరి కుటటొంబాన్ని అడవికి తీసికళ్ళు అకాడి విశ్ేషయలు వ్యరికి చెపపొండి. న జీప్ పటిుకళు ొండి,
ఖాొండు :ఓ, స్ుంతోష్ుంగా ! తప్ుకుండా తీసికేళతాను, వార వినోదనికి నేనెరగినవి చూపిస్త
ు ,అకకడి స్ుంగత్తలను వివరసాును.
మేధ : ( ఉతేుజిత కఠుంతో ) అడవిలో నివసిసు
ు నే స్యథన్నక గిరిజ్న తెగలను మేమ చూస్యుమా?
ఖాొండు : ఓ తపపకుొండ ! అొందుకభాొంతరొం ఏమ ొంటటొంది?
సుధాకరుం: స్రే , ప్దుండి బయలుదేరుదుం.
(మారుు …………. స్ుంగీతుం..... కర మేణా తగు
గ తూ ఆగిపోత్తుంది

)

దృశ్యుం :3
( ఆరుంభ స్ుంగీతుం … కోమణ
ే తగు తూ ఆగిపో తుొంది ...... )
స్థలుం: అడవి
( అడవి వ్యత వరణొం తెలిసేలాొంటి ధవనులతోనూ జీపు వ్ేళలతూ వునిశబాాలు ... విన్నపిొంచేలా, తగిన దవనులు )
వివేక్ : ఎకకడక వేళ్లత్తనేుం ఖ్యుండు మామయాయ? గుంటల కదీద ఇలా జీప్పలో వళ్లతూనే వనాేుం. . ఎుంత సేప్యినా
ఎకకడా జనస్ుంచారుం గాని ఇళ్ల
ల గాని కనిపిుంచటుంలేదు. .
ఖాొండు : ఇది చ లా దటు మన
ై అడవి పరదశ
ే ొం. ఇకాడ గిరజ్
ి నులు అకాడకాడ దూరదూరొంగయ చ్నిచ్ని ఇళల
ు కటటు
క న్న న్నవసిసు ూ వుొంటారు
చొందిక
ర : నితయ జీవితావస్రాలకి వాళ్ల
ల అడవి మీద ఆధారప్డతారు.
ఖాొండు : అవును చొందిక
ర గయరూ! వీరు సహజ్మన
ై పయరకృతిక పరిసరయలలో పరకృతితో మమేకమై ద న్నతో చ లా
స్యమరసాొంగయ బతుకుత రు.
వివ్ేక్ : ఇదేమిటి ! ఇకకడ చాలా బాగుం అడవి కాలిపోయినటు
ట ుందే! ఏమెైుంది మామయాయ? ఇకకడ వాళ్ల
ల ఇళ్ల
ల కటు
ట
కుందమనుకుంటునాేరా?
ఖాొండు : ఇళలు కటటుక ొందికక
ి యదు వివ్ేక్ ! ఇకకడ వయవ సాయుం చేయడానికి ఈ భాగానిేకాలిచ , శుభర ప్రచుకనాేరు.
వివ్ేక్ : వయవసాయానికా ?
మేధ్ : ఇది జూమ్ సేదయమా మామయాయ?
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ఖ్యుండు: అవను మేధా ! ఈ ప్దదతిలో ముం దు అడవిలో కత భగానిేకాలిచ ఖ్యళ్ల చేసి అకకడ స్హజమెైన విధానుంలో
సేదయుం చేసాురు. రసాయన ఎరువలను వాడరు. కానీ ఏదది ఏడాదికీ ప్ుంట దిగుబడి తగు
గ తూ వుంటుుంది.
సుధ కరొం : ఎప్పుడైతే వారకి సేదయుంవలల లాభాలు రావో అప్పుడు ఆ జాగాని వదిలి మరొక జాగాలో అడవిని కాలిచ శుభర
ప్రచుకని కతుగా సేదయుం మొదలుపడతారు.
చొందిక
ర : అలా చేయడుం వలల అడవి చాలా నష్ట పోత్తుంది.
ఖ్యుండు : అరుణా చల ప్రదేశ్ లోని ఆదితెగకు చెదిన ఈ గిరిజ్నులు ఇకాడి అడవులలో జూమ్ సేదాొం చేస్ు యరు.
సుధ కరొం : ఖాొండుగయరూ! మీ సొంసథ ఈ రకొం సేద ాన్నకి పరత ామాియ్ పదద తులనేమన
ై వ్యరికి సూచ్సుున ిరయ?
ఖాొండు : అవను చుందిరక గారూ! ఈ తెగలక మేమ permaculture, forest farming, crop rotation, agro
farming మొదలైన వాటిలో శక్షణ నిసు
ు నాేుం.
వివేక్ : Permaculture, అుంటే ఏమిటి?
ఖాొండు : నాగు బాబూ! Permaculture అొంటట permanent agriculture, అుంటే శాస్వత వయవసాయుం అనేమాట! కానీ
ఈప్దనిే చాలావిసు
ు ు త మెైన అరాుంలో వాడుతాుం . తెలుగులో చెపాులుంటె ‘ శాస్వతాభవృదిా’ అని చెపాులి.
వివేక్ : ఇుంకుంచుం వివరుంగా చెప్ుుండి మామయాయ?
ఖ్యుండు : ప్రకృతి మాతక హాని కలుగని విధానాలలో , ఇుంకాచెపాులుంటే మన ఆచరసు
ు నే విధానాలవలల భూమాత నిరుంతరుం
నితయయవవనుంతో త్తలతూగుతూ వుండగలిగే లాుంటి మనుందర జీవన శై లి అనేమాట !
మేధ్ : అదెలా?
ఖాొండు : మానవ్యళ్ళ మొతు ొం మీద అవసరయలను దృషిులో పెటు టక న్న , ప్రకృతి స్మత్తలయతను కాపాడుకుంటూ నిరవహిుంచే
వయవసాయ ప్దదత్తలు ఈ శాస్వత వయవసాయుంలో పాటిుంచాలి్ వుంటుుంది.
చొందిక
ర : ఎలా పాటిుంచాలుంటారు? ?
ఖాొండు : అడవలలో ఈప్దదతి ఎలా స్హజుంగా అలరారుతూ వుందో చూడుండి చుందిరక గారూ! అడవిలో నేలమీద చెటు
ల చేమలు
రాలిచనవి, అడవిజుంత్తవల విస్రజనాలు మటిటలో కలసి స్హజమెైన ఎరువగా మారుతాయి.అకకడి మొకాకమడి ఆ ఎరువతో
బలుంగా పరుగుతాయి. అవి ఇచేచ ఆకూఅలమా, పూలూప్ుండూ
ల , కూరానారా అడవిజుంత్తవలక ఆహారమవ త్తుంది
చుందిరక : అుంటె ప్రస్ురుం ఏవిధ్మెైన చెరుప్ప చేయకుండా జీవిస్త
ు వుంటాయి.
ఖాొండు : ఇదే శ్యశవతవావస్యయ్ పదద తులకు పయరధమిక పరికలపన .
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వివ్ేక్

: దీన్నన్న మన మెలా అమలు చేసాుుం?

ఖాొండు : విను,ఒక జ్ఞగయన్న శ్యశవత వావస్యయ్ాన్నకి వ్యడుక ొంటటన ిరనుక ొంద ొం.జ్ఞగయకి మధాసు ొంగయ నుని
మొండలొంలో మనుషులు స్యువరయన్ని ఏరపరుచుక న్న వ్యరి వ్యరి ఇొండు దగు రే పశువులను మేపుక ొంటూ వుొంటారు. ఆముం
డలానికి ప్రకకమరో ముండలుంలో ప్ుందులు, కోళ్ల
ల , మేకలు, వారకి కావలసిన మాుంసాహారానికి, వూలుకోస్ుం గొరర లను పుంచుతారు
మేధ్ : ఊ..
ఖాొండు : ద న్న తరువ్యతి మొండలొంలో అకాడికకాడే న్నవసిసు ూ క ొంత మొంది కూరగాయలను పుంచుతారు. అలా
వచిచన ఫలసాయా నిే కుంత వారకోస్మూ మరకుంత అమాకోడుం దవరా వచేచ అదనప్ప ఆదయానికి ఉప్యోగిసాురు. .
చొందిక
ర : చ లాబాొంగ ొంది, ఆ తరువ్యత? నాఉదేదశ్యుం దని తరువాతి ముండలుంలో నని ?
ఖాొండు : దని తరువత నునే ముండలుంలో పొదలు, జిన్ సిుంగ్, బా
ర హిా వుంటి ముందుమొకకలు, ఇుంకా పశుగయోస్యన్నకి
ఉపయోగపడే మొకాలను పెొంచుత రు.
సుధ కరొం : ……. ఆ తరువాతి ప్రదేశ్ుంలో ప్ప్పుధానాయలసేదయుం చేసాురు. అుంతేనా !
ఖాొండు : అవను సుధాకరుం , ఇకకడ కనిే పూల మొకకలను కూడా పుంచుతారు. ప్ప్పుధానాయలను , మొకకలను పూలను
అమాకుంటారు.
మేధ్ : …. అది వారకి అదనప్ప ఆదయుం .
ఖాొండు : అవను మేధా ! దని ప్రకక ముండలుంలో స్హజుంగా మొలిచి పరగే మొకకల, అడవల నిరవహణను చేప్డతారు.
అకకడ వనయ మృగాలు, ఇతర జీవాలు, ప్క్షులు, ఇతర వనయ జీవాలు నివసిసాుయి. ఇలా వనే ఈమొతుుం ఏరాుటును వేగుంగా
వీచే గాలులనుుండి , త్తఫానులనుుండి అడవిలో పరగే పదదపదద వృ క్షజాత్తలు కాపాడుతాయి.
వివ్ేక్

: వీటన్నిటికి నీరకాడ న్నొంచ్ దొ రుకుతుొంది?

ఖాొండు : ఈ వయవస్థ లో చెరువలను తవవకని వాటిని చకకగా నిరవహిసాురు. ఒకక నీటిచుకకనెైనా వృధా గా పోనివవరు.
పొదుప్పగా ఆద చేసుకుంటూ వాడుకుం టారు. ఇకకడా వయ రా
ా లను వృ ధాగా పోనివవరు.
మేధ్ : అదెలా?
ఖాొండు : జ్ొంతు విసరజ న లు, ఎుండుటాకలు, ఇలాుంటి ఏవయరా
ా నెైే నా కుంపోసు
ట ( compost) గా మారచ చివరగా దనిని
స్హజ ఎరువగా సేకరుంచి అవస్రమెైనప్పుడు వాడుతారు.
చొందిక
ర : బాగ ొంది ,కయన్న ఇది స్యధామేన అన్నపిస్ు ో ొంది.
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ఖాొండు : చుందిరక గరూ! మీరలాుంటి వయ వస్థను ఎప్పుడూ చూడలేదు, అుందుచేత మీకిది సాధ్యమా అని అనిపిస్ుుంది. Bill
Mollison గయరు శ్యశవతవావస్యయ్ాన్నకి పిత మహుడు గయ పేరుప ొంద రు వీరు వీరి విధ ారిా David Holmgren కలసి
Tasmania లో తలిసారగా శాశ్వతవయవసాయానికి శ్రరకారుం చుటా
ట రు. అధ్బబతమెైన ఫలితాలను సాధుంచారు.
మేధ్ : తలిసారగా ఈ ప్దదతిని అకక డే ఎుందుక ప్రకేశ్పటా
ట రు?
ఖాొండు : ఆ స్మయుంలో Tasmania లో చేప్ల ఉతుతిు గణనీయుంగా ప్డిపోయిుంది. అడవి దదప్ప విలుప్ుమెైపోయ్య సిథతికి
చేరుకుంది. ప్ుంటల దిగుబడి నాలుగిుంతలు తగిగపోయిుంది.
వివ్ేక్

: అయెతే !

ఖాొండు : ఈ విధానానిే ప్రవేశ్ పటా
ట క కదిద స్ుంవత్రాలలోనే అకకడ ఈ ప్రసిథత్తలు మారడుం మొదలైుంది.
మేధ్ : అమఘుం !
ఖాొండు : అమామ మేధ ! నేను దీన్నన్న ఒక ఉద హరణగయ మాతరమే చెపయపను. ఈ పదద తికి న్నయ్మ న్నబొంధనలు పరతీ
చోటా ఒకయాలాగే వుొం డ లన్న లేదు.
సుధ కరొం : సహజ్ వనరులు అొందుబాటటలోవుని ద న్నన్న బటిు అవసరయలను బటిు ఏరయపటట
ు చేసక
ి నవలసి
వుొంటటొంది.
ఖాొండు : సరిగు య చెపయపరు సుధ కరొం! అసలు సూతర మేమిటొంటట - ఏదీ వృధ గయ పో కూడదు, అవస్రాలను తీరుచ కనే
కర ముంలో ప్రకృతి స్మత్తలాయనిే భుంగ ప్రుస్త
ు ఆ తలిలకి హాని కలగజేయకూడదు.
మేధ : ఖాొండూ మామయ్ాా! బాగయ చ్టు డవులలో ఈ రకమైన ఏరయపటట
ు చేయ్డొం కషు ొం అనుక ొంటా .
ఖాొండు : నిజమే మేధా , కానీ అటటవొంటి చోటు వనా వావ స్యయ్ాన్ని చేపటాులన్న చెపుతూ ద న్నన్న ఎలా న్నరవహొంచ లో
బో ధపరుస్యుొం
వివ్ేక్

: వనా వావ స్యయ్మా ? అదేమిటి మామయాయ?

ఖ్యుండు: ఈవిధానుంలో చెటలను నాశ్నుం చేయడుం, పూరిగా నరకి పారేయడుం చేయుం.స్తరయ కాుంతి వాటి కిుంద నేల మీద ప్డే లా
పద
ద పదద చెటలను కతిురసాుుం.
మేధ : ఆ తరువాత?
ఖాొండు : ఆ చెటల కిుంద భూభాగుంలో నీడలో కూడా పరగే ప్ుంటలను ప్ుండిసాుుం.
చొందిక
ర : ఏ ప్ుంటలు?
10

ఖాొండు : …… ఎలాుంటివుంటే ... కకక గొడుగులు, జిుంసిుంగ్ , ముందు మొకకలు .. లాుంటివి. అుంతే కాకా ఈ అడవి చెటల కిుంద
కోళల ఫారాలు, చేప్ల చెరువలు , బాత్తలు వుంటి వాటిని కూడా పుంచుతాుం.
చుందిరక : దీనినే వనయ వయవసాయుం అుంటారనుకటా! అుంతేనా?
ఖాొండు : అవను, ఇుంకా ఇతర ప్దదత్తలు కూడావనాేయి. బహుళ ప్ుంటలు, ప్ుంట మారుడి -- అుంటే ప్ుంటలను మారచ
మారచ వేసుకోవడుం మొదలైనవి. ప్రకృతి స్మత్తలాయనిే కాపాడలనే లక్షయుం తో నే ఈ ప్దదత్తలనీే ప్రవేశ్పటా
ట లని చెప్పతాుం.
వివ్ేక్

: బహుళ ప్ుంటలు అనగా ఏమిటి మామయాయ!

ఖాొండు : వివ్ేక్ ! ఈ పదద తిన్న చ లా ఉతు రయఖొండ్ జిలాులలో అవలొంబిసుున ిరు. వ్ేరు వ్ేరు సమయ్ాలలో
పొంటక చేా పొంటలను కలిపి ఒకే స్యరి అదే ప లొంలో న టటక ొంటారు. .
సుధాకరుం : అవనవను ఖ్యుండూ గారూ! నేనొక చోట 15, 16 రకయల పొంటలు ఒకే సార పరుగుతూ వుండగా చూసాను.
మేధ : ఖ్యుండూ మామయాయ! దటటమెైన అడవలో
ల నివసిుంచే గిరజన తెగలను మాక చూపిసాుననాే వ్ !
ఖ్యుండు: అలాగే ఇప్పుడకకడకే వేళల బోత్తనాేుం. అది అప్తాని తెగలు నివసిుంచే జిరో లోయ లేద జిరో ఘాట్
వివ్ేక్

: జిరో లోయ్ా అొంటట Zero Valley?

ఖాొండు : అవను వవేక్ ! ఇది అరుణాచల్ ప్రదేశ్ లోని శుబన్ శర జిలా
ల దిగువన వుంది. దీనిని United Nations Social
and Cultural Organization, UNESCO, వారు Zero Valley, a World Heritage Site గా ప్రకటిుంచారు.
చొందిక
ర : అొంటట ‘ ప్రప్ుంచ వారస్తవ ప్రదేశ్ుం’ అుంతేనా ? దనిని ఎుందుకలా ప్రకటిుంచారు ?
ఖాొండు : అపత నీ పరజ్ అకాడ పరకృతి తో స్యమరసాొంగయనూ, విజ్య్వొంతొంగయనూ న్నవసిసు ున ిరు.అది మొతు ొం
పరపొంచ న్నకే, పరధ నమన
ై ది గయను ఆదరశొంగయనూ న్నలిచ్ొంది, .
వివ్ేక్

: ఖ్యుండూ మామయాయ! ఎప్ుటికకకడ మనుం చేరు కుంటాుం ?

ఖాొండు : అది ఇతనగర్ నుొండి సుమారు 170 కిలోమీటరు
ల వటుుంది. స్గుందూరుం దకా వచేచసాుం . మరో రుండు గుంటళ్ల
ల
అకకడుుంటాుం.
( జీప్ప వళ్లత్తనే శ్బాుం కర మ కర ముంగా తగు
గ తూ )
................. స్ుంగీతుం మారుు ...................జీప్ప శ్బదుంఒకక సారగా బిగగర గా వినిపిస్త
ు తరువాత కర ముంగా పోత్తుంది.
దృశ్యుం : 4
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( పయరరొంభ సొంగీతొం ..... కోమ కోమొంగయ తగు తూ )
స్థలుం : జిరో లోయ (దటు మన
ై పచాన్న అడవి న్న తలపిొంపచేసే ధవనులు, జీప్ నడుసు
ు నే శ్బదుం వినిపిస్త
ు .. ఆగుత్తుంది
ఖ్యుండు : సుధాకరుం గారూ ! లోయ కచేచసాముండీ. ముందుగా అప్తానీ ప్రజ ఎలా వయవ సాయుం చేసుకుం టునారో చూద
ద ుం .
చుందిరక : ఇకకడ ఏకుంగా ఇనిే చెరువలునాేయ్యుంటి?
ఖాొండు : చొందిక
ర గయరూ. ఇవి చెరువులు కయవు. ఇవి వ్యరి వరిప లాలు .అపత నీ వ్యరి పరధ న పొంట వరి. ఇకాడ వరి
తో పయటూ ఆప లొంలోనే చేపలను కూడ పెొంచుత రు.
మేధ : చాలా బాగుుందే, ఒక దెబబకి రుండు పిటటలనేటు
ట గా , పొలుంఒకటే కానీ పొుందే ఆహారుం రుండు రకాలా !
ఖాొండు : అొంతే కయదు, స్జజలు, రాగులు ఈ పొలాల స్రహదు
ద ల దగగర ప్ుండిసాురు అుందుక వారు యుంతా
ు లను కానీ, ,
నాగళలనుకానీ ప్శువలను కానీ ఇలాుంటివేటినీ వాడరు. .
సుధాకరుం: వాటికి నీరలా అుందుత్తుంది?
ఖాొండు : సహజ్మన
ై జ్లపయత లను, జల స్థరాలను చెరువలను ఆద చేసుకోడ న్నకి వ్యరు చ లా పరయ్ాస
పడత రు. ఈ జల వనరులే ఏడాది పొడుగునా వార నితాయవసారాలకి , సేదయనికి, స్రప్డినుంత నీటిని అుందిసాుయి.
చొందిక
ర : వ్యరు వ్యరి జ్ల వనరులను ఎలా ఆద చేసుక ొంటారు ఖ్యుండూ గారూ!
ఖాొండు : ఈ పరజ్లు వ్యరి అడవులను చ లా జ్ఞగోతుగయ కయపయడుక ొంటారు. వ్యరి అడవి దిగ బడులు అడవులకు హాన్న
చేయ్న్న విధ నొంలో వుొంటాయి . ఆ అడవులే వ్యరు వ్యడే నీటి వనరులు తగు కుొండ చూస్యుయి.
మేధ : … వారది చాలా శాస్త్ుుయ దృషిట కోణుం
ఖాొండు : అవును మేధ !వ్యళల
ు పెదదచప
ే లనే పడత రు. చ్ని వ్యటిన్న అవి పెరిగప
ి ెదదవ్ై సొంత న భివృధ్ిా జ్రిపద
ే కయ
వదిలిపెడత రు.
సుధాకరుం: వార జీవన శై లి ఎలావుంటుుంది ఖ్యుండు గారూ?
ఖ్యుండు : వ్యరిది చాలా స్రళమెైన జీవన విధానుం. వర అనేుం వార ప్రధాన ఆహారుం, మసాలా దినుసులను వాడరు. చెటల
కాుండాలు, వేరలనుుండి వారకి కావలసిన ఉప్పుని వారే తయారు చేసుకుంటారు.
మేధ : వార ఇుండు
ల ?
ఖాొండు : అడవిలో సాథనికుంగా అుందుబాటులోనునే వదురు బుంగులు , కఱ్ులను వాడుతూ ఇళ్ల
ల కటు
ట కుంటారు.
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చుందిరక : వాళలకనే దనితో వారు స్ుంతృపిుగా వుం టారనేమాట!
ఖాొండు: స్ుంతృ పిుతో మాతుమేకాదు చాలా ఉలా
ల స్ుంగా కూడా! ప్రకృతి తో మమేకమెై పరుగుతారు.
సుధాకరుం : నాగరకల మనుకనే మనుం ఈ గిర జన తెగల నుుం డి నేరుచకోవాలి్నది చాలానే వుంది.
ఖాొండు : అొందుకే మనొం వ్ళ్ళు వ్యళు ను కలుదద ొం .అథిధులకు ఆతిధామివవడొంలోకూడ వ్యళల
ు చ లా గొపపవ్యరు.
(… స్ుంగీతుం మారుు ... కర మేణా తగు
గ తూ నిలిచిపోత్తుంది)
Scene: 5
( పా
ర రుం భ స్ుంగీతుం కర ముంగా నిలిచిపోత్తుంది) ……….)
స్థలుం : మేధ్ , వివ్ేక్
(,మేధ . వివ్ేక్

ల ఇలుు

, వాళల నానే సుధాకర్ మాటా
ల డుకుం టూ )

వివ్ేక్ :అకాక! ఇవాళ మా ఇుంగీలష్ మాసాటరు శ్లవళ్ల
ల ఎకకడికెళా
ల వ్? ఏమేమి ఘనకారాయలు చేసొచాచవ్ అని ననేడిగారు.
మేధ : అప్తానీ ప్రజ ల గురుంచి కూడా చెపాువా ?
వివ్ేక్

: ఆ చెపయపను. నేను చెపిపనది ఆయ్నకు ఎొంత నచ్ాొందొంటట , ననుే వుం టనే పిరని్ పాల్ గార దగగ రక

తీసికెళా
ల రు. పిరని్ పాల్ గారు ఏుం చేసారో తెలుసునా?
సుధాకరుం : ఏుం చేసారు ?
వివ్ేక్

: న న ి! మా పయఠశ్యలలో ‘ పరకృతి అవగయహన వ్యరయన్ని’

జ్రుపుత మన ిరు. అొందులో మనొం

అరుణ చల్ పరదశ్
ే లో తీసిక ని ఫ టో లను పరదరిశ స్యుమన ిరు.
మేధ : న్నజ్ొంగయ ? (ఉదేక
ర ొంగయ ) .
వివ్ేక్ :అవును, నిజుంగానే అకాక! ఆస్ుందరభుంగా ఒక నాటికను కూడా ప్రదరిసాురు. మనలనుందరనీ ఆహావనిసాుమనాేరు.
అుందరకీ లోనికెళలడానికి పాసు లిసాురు.
సుధ కరొం: అలాగే నరా
ర ! తప్ుకుండా మనముందరుం వాడి పాఠశాలలో ఆ ప్రదరిన చూడడానికి తప్ుకుండా వళదుం.
(… సొంగీతొం మారుప ... కోమణ
ే తగు తూ న్నలిచ్పో తుొంది)
దృ శ్యుం : 6
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( పయరరొంభ సొంగీతొం ..... కోమ కోమొంగయ తగు తూ న్నలిచ్పో తుొంది )
సథ లొం : రొంగసథ ల వ్ేదక
ి
(పేరక్షకుల సొందడిన్న తెలియ్జ్ేసే ధవనులు,మక
ై ోోఫో న్ సరిచయ్
ే
ధవనులు,నాగుబాబు, మేధ్ , సుధాకరుం ప్రవేశసాురు. )
వివ్ేక్

: న న ి! మనొం సరిగు య టటై మ కి వచ్ానటటున ిొం .

మేధ : మొదల ైపో తునిన ిది. ఇకాడ ఇలా కూరుాద ొం , వివ్ేక్ ! నువవ ఇలా ఇటువైప్ప వచిచ కూరోచ!
(ప్రరక్ష కల స్ుందడిని తెలియ జేసే ధ్వనులు కర మేణా తగు
గ తూ)
(న టకానికి పయరరొంభ సొంగీతొం ..... కోమ కోమొంగయ తగు తూ న్నలిచ్పో తుొంది )
వాయఖ్యయత : స్దర స్దర్త మణులారా! ఈనాటి సాస్కృతిక ప్రదరినక మీ అుందరకీ మా సాదర ఆహావనుం. ఇప్పుడు

“ మన

భవితవ్యాన్ని కయపయడుక ొంద ొం” న టికను పరదరిశసుున ిొం . ఆనొందొంగయ వీక్ిొంచొండి.
( న్నశబా ొం )
( సనిన్న నేపధా సొంగీతొం --- ఒక పయతర వ్ేదక
ి మీదకు )
మగ గొుంత్తక : – నేనే గొప్ువాడిని, బలవుంత్తణిి ననుే మిుంచిన గొప్ువాళ్ల
ల బలవుంత్తలు లేరకకడా ఈ స్మద
ర లు,
అడవలు అనీే నావే నేను ఎవరో మీరు చెప్ుగలరా? చెప్ులేరా! అయితే నేనే చెప్పతాను వినుండి, నేను మానవణిి
అవను మనిషిని నేను,
( చినిే విరామమిచిచ ), బాగా ప్రణితి చెుందిన జీవిని . అతయుంత అధ్బనాతననమెైన నా మేధ్సు్ మికికలి ఉనేతమెైనది ,
తెలిసిుంద, నేను ఎవరో! నేనుమానవణిి -- మానవణిినేను.
ఆడ గొొంతుక : నీ డబాా నువ్ేవ వ్యయిొంచుకోకు.నీ తపిపద లకి నువ్ేవ విలపిస్ు యవ్ . ప్ర కృతి మాత ఏముంటుందో విను విను ! ఓ వరర జీవమా చెవి ఒగిగ విను !
మగ గొొంతుక :, ఎవరు నువువ ? రయ! ధెర
ై ాొం వుొంటట వచ్ా న ఎదుట నలబడి మాటాుడు.
ఆడ గొొంతుక : ఓ స్దరులారా! స్దర్తమణులారా ! చెప్పదుమా మా విషాధ్ గాధ్ . దయతో విుందురా. ప్రగలాభ లు
ప్లుకత్తనే ఇతడే , అవను ఇతడే! ఈ జిత్త
ు లమారే ! మేధావినని చెప్పుకటునే ఇతని అకృతాయలకే మేమ
బలైపోయామ , మమాలిే బలిగొనాేడితనే ! భూగోళుం నుుండి మమాలని తరమి కటిట మాక అకకడ నామరూపాలు లేకుం
డా చేసిుందితనే! ఎవరనుకుంటునాేరు అతను ? చెప్ులేరా ! అతడు వీడే ! వీడే ఆ మానవాధ్మడు
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మగ గొొంతుక : (Lyrics ) ధైరయముంటె నా మ ొందుక చ్ా మాటాుడు. ఎవరునువువ? నేను కుంగొరతు ఆవిష్కరణ లు ,
స్ృజనలను ఆశసాును.

నాగురుంచి తెలుసుకోకుండా నిరాధారుంగా ననుే తప్పు ప్డుత్తనాేవ్? ఎవరు నువవ? ఇకకడి

ప్రరక్షకలక తెలిసేలా చెప్పు .
ఆడ గొొంతుక :(Lyrics) నేనా! నేను భూమి మీద విలుప్ుమెై పోయిన జీవజాతికి ప్రతినిధ్బరాలిని. ఎవరవని ననుే నువవ
అడుగుతావా? సిగు
గ లేదూ? ఏ మొహుం పటు
ట క అడుగుత్తనాేవ్! అప్ుటి నా శ్ర్తరుం, నా మొఖ్యనిే వుండ నిచాచవా
నువవ?
మగ గొొంతుక అప్ుటి నీ గురుంచి నేనడగటుంలేదు ఇప్పుడు - ఇప్పుడు నువవవరవని అడుగుత్తనాేను.
ఆడ గొొంతుక: భూ ప్రప్ుంచుంలో ఇప్పుడు మేముంటే కద నేనెవరో ఇప్పుడు చెప్ుడానికి.
మగ గొొంతుక : ఏమిటీ ! అయితే నువవ భూమిపై నశుంచిన జీవజాతివా ! గతిుంచిన కాలుం నుుండి మాటా
ల డుత్తనాేవా?
ఆడ గొొంతుక : అవనురా అధ్మడా! నా పిరయ స్దరులారా ! స్దర్త మణులారా ! నేనొకకరినే కాదు మాజాతి
మాతుమేకాదు. , మాజాతిలాగే లక్షలకదీద ఇతర జీవ జాత్తలుుండేవి. వారుంతా మాతో పాటూ చరతులో కలిసిపోయారు. మీక
మేమ ప్పస్ుకాలలోనే తారస్ప్డతాుం . భూమిమీద కనిపిుంచుం. స్దరో్దర్తమణులారా వారని కూడా ఆహావనిసు
ు నాే . వినుండి
వాళల ఆరినాదలు . ( రకరకాల జుంత్తవల ఆరినాదలు ఏకమాడిగా వినిపిసాుయి కర ముంగా తగిగపోతాయి.
మగ గొొంతుక : ( భయుంతో ) ఎవరు మీరుంతా! ఆప్ుండి – ఆప్ుండి మీ అరుప్పలు . మీరవరో చెప్ుుండి. ?
ఆడ మొగ గొుంత్తకలు రుండూ కలసి ( బృుంద గీతుం) : నీలాగే మేమూ ఒకపుపడు నడిచ ొం భూమీమద , భూమాత మాకూ
మాతే .నువేవ బలవుంతుంగా మమాలిే నాశ్నుం చేసావ. అుందుక నువవ ప్శాచతా
ు ప్ ప్డాలి . స్తదర స్దర్తమణులారా
మాకళలలో
ల నీళ్ల
ల నిుం డుకనాేయి. మాగొుంత్తకలు ధ్బఖుంతో పూడుకపోయాయి. మానాలుకలు శ్ప్నారా
ద లే పడుత్తనాేయి .
తమా ళా
ల రా, చెలలళా
ల రా వినుండుంమాా మా విషాద గా ధ్ను , జాలిగొని వినరమాా మా కనీేటి కధ్ను.
మగ గొొంతుక : ఓ నువ్యవ నువువ భారతీయ్ చ్రుతపులివి కదూ…. మీరు స్మదర జుంత్తవలు…. నువవ
హిమాచలప్రదేశ్ ష్రన్ చిరుతవ కదూ . ఆప్ుండి మీ నుంగనాచి ఏడుప్పలు. నేనా మిమాలిే నాశ్నుం చేసిుంది! మీరుంతా శుదద
అబద
ద లకోరులు
ఆడ గొొంతుక :మేమా అబద
ద లడుత్తనేది! పాప్ుం నువవ చాలా అమాయకడివి కదూ? ఓర అతాయసాప్రుడా !
ఏముంటునాేవయాయ? కృతఘ్నేడా
మగ గొొంతుక : చూడొండి ! ఆమ ఇపుపడేమొంటటనిదో , చాలా జీవరాశులు మనవలేల , మానవ జీవాలవలేల
నాశ్నమయాయయుం టొుంది.
ఆడ గొొంతుక : అవును, మమాాటికీ అది నిజుం
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మగ గొొంతుక : వార నాశ్నానికి నేనెలా కారణుంవతాను నేనూ ఒక జుంత్త జాతి వాణ్ణి కద!
ఆడ గొొంతుక : మేమ నామ మాతుుంగా కూడా భూమిమీద మిగలకుం డా పోవడానికి ప్రధాన కారణుం నువేవ.
మగ గొొంతుక : అదెలా ?
ఆడ గొొంతుక: నువువ నేలను మారేాస్యవ్, అడవలను నరకేసావ్ , మా సాథవరాలను నాశ్నుంచేసావ్, ప్రశ్రమలు పటా
ట వ్,
నేలను ఆకర మిస్త
ు నగరాలు నిరాుంచావ్......
మగ గొొంతుక :సరేసరే, అయితే నువవనేది ఏమిటి? మేమ అడవులోునే జ్ొంతువులను వ్ేటాడుతూ పచ్ామాొంసొం తిన్న
బతకయలన ! ఎలు పుపడూ అలాుగే బతకయలన నీ ఉదేదశాొం?
ఆడ గొొంతుక : నా ఉదేదశ్యుం అది కాదు...
మగ గొొంతుక :అయితే ఏముంటావ్? అభవృదిదచేయడుం నేరమా? నగరాలలో నివాసాలఏరాుటు , ప్రశ్రమలు నెలకలుడుం
తపాు?
ఆడ గొొంతుక : కాదు కాదు, ఏ విష్యుంలోనెైనా కూడా అధకశ్య అధకుం తప్రు . ప్రతి ఒకక స్హజ వనరునీ నువవ మితిమీర
దోచుకుం టునాేవ్, అది అడవలు కానీ, స్మద
ర లైనా కానీ, లేద ఖనిజ స్ుంప్ద కానీ!
మగ గొొంతుక : అది నా అవస్రుం. That is my need….
ఆడ గొొంతుక : నీ అవస్రమా? నీ అవసారాలను ప్రమితుం చెసుకోవాలి. భోగ భాగాయలక అవధ అుంటూ ఏదీ లేదు. ఏదెైనా
స్రే, ఎుంత వరకూ అనేది నిరా
ా రుంచుకోవాలి , ఎుంత వాుంఛనీయమ అుంత వరకే వనరులను వాడుకుం టూ బతకాలి తప్ు
ప్రరాశ్ కూడదు ...
మగ గొొంతుక : స్రే ! …
ఆడ గొొంతుక : నీ జనాభా కూడా విప్ర్తతుంగా పరగిపోతుంది. అనిే జీవరాశులతో పోలిసేు నీ స్ుంఖ్యయభవృధా రేటు ఎకకవని
తెలుసునా నీక?
మగ గొొంతుక : మా జ్న భా మీజాత్తలని ఎలా పా
ర భావితుం చేసు
ు ుంది ?
ఆడ గొొంతుక : మీ స్ుంఖయ పరుగుత్తనేకదీద అుంతకుంతకూ ఎకకవ జాగా ను ఆకర మిసాురు , మాటి మాటికీ మా సాథవరాలను
నాశ్నుం చేస్త
ు వుం టారు...
మగ గొొంతుక : అయితే?
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ఆడ గొొంతుక : అడవలను నాశ్నుం చేసు
ు నే ప్రతీ సార్త నువవ పదదపదద చేటలను మాతుమేకాదు, కనిే వేల చినే మొకకలు,
పొదలు,బాకీటరయా,నాచు,ఏక కణ జీవలను సైతుం మటు
ట పటు
ట త్తనాేవనే స్ుంగతి ఎరుగుదువా? ఎప్పుడైనా ఆలోచిుంచావా ?
(…….జుంత్తవల అరుప్పలు దొుంతరు
ల దొుంతరు
ల గా..... స్నే గిలు
ల తూ … )
మగ గొొంతుక : కయనీ న మనుగడకది అవసరమే ...
ఆడ గొొంతుక : నిజుంగా …? అుంత అవస్రమా? జాతి విలుప్ుమయిపోయ్య సాథయిలో ఆయా జాతి జుంత్తవలను వేటాడాడు
త్తనాేవ. భారతీయచిరుత నామ రూపాలులేకూుం చేసావ. , షెరాన్ చిరుత దదప్ప విలుప్ుమయ్యయ సిథతికి చేరుకుంది. ఇుంక
ఇప్పుడునే సిుంహాలను వేళలమీద లకకపటట వచుచ. ఇవనీే నీ మనుగడక అవస్రమా?
మగ గొొంతుక : …. కానీ …..
ఆడ గొుంత్తక : చూడు మానవా! నువవ ప్రకృతిలో ఒక భాగానివి మాతుమే . దనికి అతీత్తడవ కావ. ప్రకృతితో ఏకమెై
జీుంవిచు. లేదుంటావా....
మరొక కర్కశమ
ై న రెండవ మగ గెంతుక : నీ ప్ని ఆఖరు! చరమ దశ్ ఆస్నేమవతోుం ది నీక. నీ జాతి కూడా
అుంతరుంచిపోత్తుంది. చరతు ప్పటలకెకకతావ్! “ అనగనగా ఒకానొకప్పుడు ఒకానొక జాతిపా
ర ణులు భూమిపై వుండేవి. అవి
భూమిని దోచి భూ గరహానిే అుంతమొుందిుంచాయి”...... ఒప్పుకనాేవా?
మగ గొొంతుక : అది సరే గయనీ నీవ్వరో , చెప్తావా ?
రొండవమగ గొొంతుక : నేనా! నేను మీ ప్రరక్షకణిి . అడవలక ప్రతినిధని...
మగ గొొంతుక : ఓ, వన దేమ డివ్య?- నువూవ అదేపాట పాడుత్తనాేవే ? - చెప్పు ఏమిటి నీ స్మస్య?
రండవ మగ గ ంతుక : న ద ! వ్ఱ్రవ్
ర యడ ! అది న సమసా కయదు, నువ్ేవ చ లా పెదద చ్కుాలలు పడబో తున ివ్! ..
మగ గొొంతుక : ఏమిటీ …?
రొండవ మగ గొొంతుక : నేను న్నరొంతరొం నీకిసు ూనే వున ిను. నీ కవసరమైన పరతీ ఒకాటీ అొందిసు ున ిను. కయనీ నీ
ఆశకు అొంతులేదు.ఎొంత దో చుక ొంటటన ివ్ో ! విపతు
ు ఆసనిమయిేాద కయ – విషమపరిసథ తి
ి ఇొంకొంత దూరొంలోనో
లేదు. అడవి పయరొం త లు రోజు రోజుకీ క్ీణిసు ున ియి.
మగ గొొంతుక : కానీ మాక కలప్ కావాలే ! నా అవస్రుం నాకుందే!
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రొండవ మగ గొొంతుక: నీ అవసరయలు తీరేడొం పరధ నొం అొంటావ్ , ఆ తరువ్యతే మా పరిరక్షణొంటావ్. అడవులనీి
తుడుచుపెటు టకు పో యినపుపడు నీ అవసరయలను ఎలా తీరుత య్నుక ొంటటన ివ్? ఒకయనొక రోజున నువవవ మాతో
తుడిచ్పెటు టకు పో వలసినవ్యడివ్ే.
మగ గొొంతుక :కయనీ మా ఇళు న్నరయమణ న్నకీ, ఫరేచర్ కీ కఱ్ు కావాలి కద. అవి మా ప్రధానమెైన అవస్రాలు.
రొండవ మగ గొొంతుక : నీ ఫరిిచర్ సొంగతి అటటొంచు . ద న్నన్న అొంతగయ మేమ పటిుచుకోొం…
మగ గొొంతుక : మర ?
రొండవ మగ గొొంతుక : వొంట చెరకుగయ వ్యడుత వ్ే! అది మాకు విపతు
ు తెచ్ా పెడుతోొంది. నీ ఈ అలవ్యటట మాకు పెదద
గొడడ లిపెటు ట. నీది అొంతు లేన్న దో పిడీ. మాది అవధులు లేన్న త ాగొం .
మగ గొొంతుక : కయనీ , మేమిచేయాలి, వుంట చేసుకోవాలి కద?
రొండవ మగ గొొంతుక:వుంట చేసుకోవదదని చేప్రుటుంత నీచుణిే కాను.వుంట చేసుకోడానికి నీక అనేక వనరులునాేయి.
వయవసాయ వయరా
ా లను , ఆవ గేదల ప్రడను పిడకలు చేసి లేద ఇుంధ్నవాయువగా మారచ వాడుకోవచుచ. అుంతేనా ఇుంకాచాలా
హానిచేయని ఇుంధ్న వనరులు నీక అుందుబాటులోవనాేయి. వాటిని వాడుకో.
మగ గొొంతుక : ….మర మా ఫరేచర్ !
రొండవ మగ గొొంతుక : ఫరిిచర్- ఫరిిచర్- ఫరిిచర్ - ఎుంత ఫరిిచర్ కావాలేుంనీక? అయినా. దనికి కరరనే
వాడాలా? వాడుకోవడానికి. ఇుంకాచాలా ప్దరా
ా లునాేయ్!
మగ గొొంతుక : కానీ …….
రొండవ మగ గొొంతుక: మమమలిి , శ్యొంతిగయ వుొండన్నవవొండి, కయసు ఊపిరిపల
ీ ుాకోన్నవవవొండి, మేమ తేరుకనేదకా
స్మయుం ఇవావలికద , మీరుకటిటన దెబబలు మానేదకా, మేమ మా ప్పనరుతుతిుని జరుప్ప కోగలిగేదకా మీ వలల మాక
కలిగిన నషా
ట నిే పూడుచకనేదకా మీరు ఆగయలికయద ! ఏమైన వావధి ఇసుున ిరయ! మీ జ్ఞతి వ్యరు పేరయస్యపరులు.
కృతఘిలు, ఎుంతచెపిునా నీ బురరకెకకటేలదు. మూరు
ు డా!
మగ గొొంతుక : ( అస్హనుంగా ) దయచేసి నీ తిటు
ల కాస్ు తగిగసాువా?
రొండవ మగ గొొంతుక : న్నజ్ొం చెపత
ి ేన్నషూ
ు రమే మరి. ఉని విషయ్ొం వివరిసేు చ్కయకు పడుతున ివ్! మా
అడవులను కయలిా న శనొం చేసినపుపడు, మాకూ నీవుంటె ముండుకసు
ు ుందని తెలియద? మేమెుంతగా ఉదస్త్నతక గుర
అవతామ ఆలోచిుంచావా ?
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మగ గొొంతుక : కానీ ... అది కూడా...
రొండవ మగ గొొంతుక : ( మాటకి అడు
డ వస్త
ు ) ఇుంక స్మరాుంచుకోడానికి ప్రయతిేుంచక. ననోే వి ు వాణిి చేద
ద మనే !
వయవసాయానికి నీక భూమికావాలి , దనికోస్ుం మమాలిే కాలేచసాువ్. నీ ‘ జూుం సేదయుం’ ఏమిటది? , మమాలిే కాలిచ నాశ్నుం
చేసాువ్, ఒకటిరుం డు ప్ుంటలువేసాువ్, భూసారుం తగిగుందని ఆజాగాని అలాగే వదిలిసాువ్ .విహారయాతు కి వచిచ మాచెటలకిుంద
ఆటపాటలూ, హాసాయలూ, గుంత్తలు కేరుంతాలూ ... ఒకటా! మా నీడలు నీ ఆనుందనికి కదూ .చలిముంట కి మా కరరనేవాడి దనిే
ఆలాగే అకకడే వదిలేసాువ్ . ఎనిే మెైళల పొడవన అడవలను మామీద ప్గ ప్టిటనటు
ట కాలిచ పారేసు
ు నాేవో తెలుసా? మీక
తిుండిపడుత్తనాేుం , నీక బత్తకనిసు
ు నాేుం మామీద ఏమెైనా దయాదయాకకిి నాయలునాేయా నీక?
మగ గొొంతుక : కానీ ….
రొండవ మగ గొొంతుక : కానీ లేదూ, గీనీ లేదూ .. . విను నీకిదే నా హెచచరక! భూమిపైనునే ప్రతీ మనిషినీ హెచచ
రసు
ు నాేను. ఈ దురాగతాలు మానకపోతే మీ నాశ్నానిే మీరే కనితెచుచకనేవార వవతారు .( ప్రతిధ్వని)
నాశ్నమెైపోతారు , నాశ్నమెైపోతారు.. నాశ్నమెైపోతారు.. ఎకకడా కలికానికి కూడా లేకుండాపోతారు !
( ఒక చ్ని అమామయి వ్ేదిక మీదక సు ొంది )
చినే అమాాయి : ఓ మానవా ఎకకడునేవ్ , ఇలారా .
మగ గొొంతుక : ఇదిగో ఇకాకడ వనాేను . ఎుందుకుంత బిగగరగా పిలిచావ్ ?
చ్ని అమామయి : అయితే స్మద
ర లని జుంత్తవలని మొకకలని నాశ్నుం చేసు
ు నేది నునవేవననే మాట. ఈ విషాదనికి
మూలుం నువవనేమాట.
మగ గొొంతుక : చుందనప్ప బమాలా మదొదస్త
ు వనాేవ్ నీవ వరవ ?
చ్న్అమామయి : మదదుంటూ, బమాుంటూ విష్యానిే తేలిక చేయాలనుకోక ……నేను మొతుుం స్మద
ర లనిేటికీ ప్రథినిధని.
మగగొొంతుక: స్మాహనుంగావనాేవ్! కానీ నామీద దడిచేసు
ు నేటు
ట మాటా
ల డడుం ఏమీ బాగులేదు. నేనునీకేుం అప్కారుం చేసాను?
చ్నిఅమామయి : ఒకటా రుండా? ఎనేని చెప్ును? మా స్మద
ర లు నీక చెతు కుండీలై పోయాయ్!
మగ గొొంతుక : చెతు కుండీలా? ఏమిటి నువవుంటునేది?
చ్ని అమామయి : తెలియనటు
ట అడుగుత్తనాేవే! మానీటిలోకి రేదియోధారాక విస్రజనాలు తెైలాలను జారచ వేయడాలు,
వీటిని ఏముంటావ్. దనివలల ఎనిే స్మదర మొకకలు నాశ్న మయయయో... ఎరుగుదువా? ఎనిే స్మదర జుంత్తవలు చచిచ
పోయాయో …… ఇుంక... నువవ మామీదక చేప్లు ప్టా
ట లని ఉతా్హుంతో ఎగురుకుంటూ వసాువే ...
మగగొుంత్తక : చేప్లు ప్టు
ట కోడుం కూడా తప్రునా? …..
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చ్ని అమామయి : అవను . మమాాటికీ - నేరమది
మగ గొుంత్తక : నేరమా? కాస్ు చెప్పతావా , ఎుందుకో ?
చ్నిఅమామయి :పెదదగోత ొంవలనునీటిలోఈడుాకు పో యిే పడవలతో చేప్లను ప్డుతూ సమ దరగరభొం లో మెైళల తరబడి
ప్గడప్ప దిబబలను ఎుందుక నాశ్నుంచేసు
ు నాేవ్ ?
మగ గొొంతుక : ఇుంకా?
చ్ని అమామయి : ప్రరళ్ల
ల లల తో , సైయనేడ్ లతో చేప్లు ప్డతావ్,
మగ గొొంతుక : అవను ప్టు
ట కుంటాను …
చ్ని అమామయి: నీ పరళ్ల
ల లల తో స్మదర జుంత్తవలను చుంప్రసు
ు నాేవ్. ఆ చచిచ నవి నీ కకకక రలేదు. వాటిని ఒడు
డ న వదిలి
కళళ పడతావ్ . అవనా దీనికి నీదగగర ఏమెైనా స్మాధానుం వుం ద?
(........ పరకృతి మాత మూరిుమత వన్ని సూచ్ొంచే గయలుల, వాన చినుకల, ప్శుప్కాియదుల ధ్వనులు............ )
మగ గొొంతుక : ఎవరు నువవ? …
ఆడ గొొంతుక : నీ చేతలలో పడి నలిగిపో తూ ఆపీడన న్ని భరిొంచలేక పో తునిద న్నన్న.
మగ గొొంతుక : ఏమిటి నువవుంటునేది ?
ఆడ గొొంతుక : గరహిుంచలేవా ? నేను ప్రకృ తి మాతనురా భడవా!
మగ గొుంత్తక : మాతా , నువవ కూడా ననుే తప్పుప్డుత్తనాేవా తలీల? మానవజాతి ప్పరోభవృధాకి, కలాయణానికి . నేను
చేసినవనీే నేరాలుంటావా? పారశారమిక విప్ల వుంతో జీవన విధానాలను సులభుంచేసాను. ఈ అభవృధా అుంతటికీ నేను నాయయ
విచారణను ఎదురోకవాలా
ప్రకృతిమాత: అమాయకతావనిే నటిుంచక. ననుే తప్పుదోవ ప్టిటుంచడానికి ప్రయతిేుంచక.అడవలిే నరకి పారేసు
ు నాేవ్ ?
ఎప్పుడైనా ఒక చెటు
ట నాటాలనుకనాేవా? నీక పట
ు లియ మ్ కావాలి. ఎుంత అుంటె భీమిమీద దని నిలవలు అుంతరుంచి
పోయ్యుంత . అుంతగా దనిని వాడుతూ ప్రస్రాలను భార్తగా కలుషితుం చేసు
ు నాేవ్. ఇదేమి అభవృధా ?
మగ గొొంతుక: ( విసుకకుం టూ ) అయితే ఏుం చేయ ముంటా వ్ ? మళ్లళ ఎడల బుండి తోలుకోనా ?
పరకృతి మాత: అుంతే తప్ుదు. అస్లు ఒక స్మయుం వసు
ు ుంది , అప్పుడు నీక ఎడల బుండీ కూడా వుండదు.
మగ గొొంతుక : ఎొందువలోు ..?
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పరకృతి మాత: ఎుందుకా ? ఈ పట
ు లు, ఖనిజాల నిలువలు విచక్షణా రహితుంగా మితిమీర నువవ దోచేస్త
ు వుం టే .
ఎుంతకాలుం వూుం టాయనుకటునాేవ్? వీటికి నువవ్ వారస్డువి.అుందువలల జాగరతుగా వాడుకటూ నీతరువాతి స్ుంతతికి ఆ
వా రస్తావ నిే అుందచేయాలి .
మగ గొొంతుక: నేన్నపుపడు ఆపన్న చేయ్టొంలేదొంటావ్య?
పరకృతి మాత: లేదు, చేయటుం లేదు. నువవ అదేగాని చేస్త
ు వుంటే నేనికకడక రావలసిన అవస్రమే లేదు .
మగ గొొంతుక : కానీ ….
పరకృతిమాత: న్ననుి క్షమిొంచే పనేలేదు.నీకు తగిన శ్యసిు జ్రుగ తుొంది .నీకు శిక్ష పడకతపపదు. న్నజ్ఞన్నకి నీపెై శిక్ష
వ్ేటట మొదల ైొంది. న తో కలసి మలసి న లో ఒకడివిగయ జీవిొంచు. లేద ఇపుపడే చెపుతున ి.. నీకు న శనొం తపపదు.
భూమీమద న మరూపయలులేకుొండ పో త వ్.
మగ గొొంతుక : మాతా ననుే శ్పిుంచక. అమాా! నువవ నాతలిలవి. తలిల, బిడదలను .....……
పరకృతి మాత: ( మాటకి అడు
డ వస్త
ు ) అమా అుంటునేవ్ ! కడుకలా ప్రవరిుంచు . దోర హలా పరవరిుొంచకు. దో పడ
ి ద
ీ రివి కయకు.
తలిు న్న చూసుక నే విధ నమిదేన ? జాగరతు గా చూసుకోవాలి. అజాగరతు కూడదు.అజాగరతు ను స్హిుం చదు ఈ తలిల. చెపిునది
చెవిని పటటవా,నినుే త్తదమటిటుంచక మానను ,నాశ్నుం అయిపోతావ్ ... న శనొం అయిపో త వ్... స్రవన శనొం అయిపో త వ్
మగ గొుంత్తక :(విచారుంగా) ఓ.... నేనేుంచేయాలిప్పుడు? అవను,అప్రాధ్ుం అుంతా నాదే ,నేను అప్రాధని మూరు
ు ణిే,నా జాతి
పా
ర ణుల నాశ్నానికి నేనే కారకణిి అవత్తనాే. అయోయ ! అయయ యోయ ! మనుష్య జాతి అుంతరుంచి పోవా లి్ుందేనా?
( హృదయ్విద రకొంగయ ఏడుసూ
ు )
( మేధ , వివేక్ వేదిక మీదక వసాురు )
మేధ , వివ్ేక్ : ( ఒకేసార ) మన మనుష్యజాతి ఎలలప్ుటికీ వుంటుుంది …
మగ గొుంత్తక : ఎవరు? ఎవరు మీరు?
మేధ్ : నేను మేధ్ ని
వివ్ేక్

:

ననుే వివ్ేక్ అన్నపిలుస్యురు, నేను వివ్ేకయన్ని

మేధ , వివ్ేక్ : ( ఒకేస్యరి) మేమిదద రొం పరకృతిమాత సేిహతలొం
మేధ్ : మనుం ఎుందుక స్ుంకటుంలో ప్డా
ద ుం ?
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వివ్ేక్

: ఎొందుకొంటట మనొం పరకృతి సమతులాతను చెదరగొటాుొం .

మేధ్ : చెటు
ల నరకినప్పుడాలా
ల నరకిుంత మేరక మళ్లళ మొకకలను నాటుదుం ఇుంకా చెపాులుంటే అుంతకుంటె ఎకకవ
మొకకలను నాటుదుం
వివ్ేక్

: మన సహజ్వనరులను మనకు, బావితరయలకు కూడ సతతమూ లభిొంచేలా వ్యడుక ొంద ొం

మేధ్ : ప్రతాయ మాేయ ఇుంధ్న వనరులను వాడుకుందుం .
వివ్ేక్

: మన జనాభాని అదుప్పలో పటు
ట కుందుం .

రూప్కుంలోని పాతులనీే ఏక కుంఠుంతో ( మేధ్, వివేక్, మగ గొుంత్తక తప్ు మిగిలినవారు )
వినలేద అమా హెచచరకను , ఇవాళ్ల రపో లేద ఆమరునాడో అుంతే .... మనజాతి అుంతరుంచి పోవడుం ఖ్యయుం. ఎలా
మనుగడను నిలుప్పకటాుం
మేధ్ : ఆహెచచరకను , మీ ఆుందోళను అరాుంచేసుకోగలను. కానీ నేనూ వివేక్ మీక మాట ఇసు
ు నాేుం అలా జరగకుండా చూసే
పూచీ మాది.
వివ్ేక్: భయ్పడకొండి. అలా ఎనిటికీ జ్రగదు. మేమ అద చేసు ూ , స్హజవనురులను నిలకడగా వుంటూ వుండే విధాన
సేకరసాుుం, అప్పుడు మీరుంతా స్హజ ప్పనరుతుతిుతో విరాజిలు
ల తూ వుంటారు.
మేధ్, వివేక, మనిషి : ప్ర కృ తి మాతా! నీతో మేమ మమేకమెై నీలో భాగుంగా బత్తకతూ నివశసాుుం , అలా నివసిుంచడుం
నేరుచకుంటామమాా! అమాా నేరుచకుంటాుం , నీక మాటిసు
ు నాేమమాా ! మామాటమీద నిలబడతాుం . స్ుందేహిుంచకమాా
ఇదే మా వాగా
ద నుం
(తప్ుటల మత ) ( స్ుంగీతుం ………………………………………………………………)
వాయఖ్యయత: మిత్త
ు లారా వినాేరుకద ఈ రేడి యో రూప్కానిే. ప్రసిథత్తలు నానాటికీ విష్మిసు
ు నాేయి. దీనికి
తరుణోపాయుం చూడడుం మనుందర కరివయుం . ప్ర భు తావలు, ఎదో చేయాలనీ, చేసాురని ఎదురుచూడడుం కాదు. ప్రతీ ప్రప్ుంచ
పౌరుడు స్హజవనరులు తరగిపోకుండా వడేుందుక తనవుంత్త బాధ్యత తాను వహిుంచాలి .
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