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Episode-48 

పరిశుభ్రతే దైవత్వ ం  

పైడి ముక్క ల ఆనంద్ కుమార్ 

( భ్ాఫిక్ రణ గొణ ధ్వ నులు, హారనుు నిరివ రామంగా మోగుతున్నా యి. గొడవ 

గొడవ గా వంది ) 

డ్రైవర్  ఛిఛీ .......ఏం సిటీనో ఏమో.....ఈ సిటీ లో ాక్సీ  నడపడమంత్ 

దౌరాా గ్య ం ఇంకొక్టి లేదు. ఈ భ్ాఫిక్ ఎప్పు డు 

క్ల ురరవతుంది? క్డుప్పతో వనా  అమాా యిని హాసిు టల్ ి 

తీసుకెళా్ళ ల్సీ  వస్త ేాక్సీ  లోనే నీళ్ళుడుతుంది. అట్లునా ది న్న 

బతుకు....  

పాసింజరు 1 అసలేం జరుగుతునా దయ్యయ . ఇపు టికే పదినిమిషాలంది. 

ఇంత్వరకు ఒక్ మిల్లు  మీటరు కూడా మన ాక్సీ  ముందుకు 

జరుగ్లే. నీ డ్రైవంగ్  యిక్లట్లుంే యింక్ బాగ్నే. 

పాసింజర్ 2  ఏమయ్యయ  డ్రైవరూ.... జర ిందిి దిగి ఏం కొంప అంట్లకుందో 

చూడా్న ి పోయి వస ే! ఏమంటవ 

డ్రైవర్  మీరందుకు సార్ దిగ్డం. నేనే చూసి వసేా ! 

పాసింజర్ 2 అభ్ర ! ఒకేళ పచ్చ  దీపం ఎల్సగిందనుకో, నువవ   ముందుకు 

జరగ్నీి వీలుంటది. ఎక్లటుయినగ్ని ఈ భ్ాఫిక్ లో ఝూమా ని 

ముందుకు పోలేవ. జర నేను చూసి వస ేఆగు. 

 ( డోర్ తెరచి మూసిన చ్ప్పు డు. డోర్ తీరగానే రణగొణ ధ్వ ని 

తీభ్వ త్రమంది. డోర్ మూస్త ేరణగొణ ధ్వ ని త్గి గంది ) 

పాసింజరు 1 పొదుునాే  లేచి ఎవడి మొహం చూసినాో  ఏందో, బరలేురిన 

మూరంే ఏందో....య్యక్లసట కొసనాే ది. 

డ్రైవర్  మీరు ఎవరి మొహం చూసిన్న రోజూ యిదే భాగోత్ం నడుసదేి. 

ఏ మూరంేలో బరటికెళా్ళ న గింతే వంటది. మొహాలు చూసి, 

మూరేాలు పెట్లటకుని బరటికెళా్ళ  కాలాలు ఎప్పు డో పొయియ నై. 

రానురాను సింగ్పూర్ ఆయిత్దనుకుంట్లనా  సిటి నరక్ంగా 

త్య్యరంది. పొదుునాే  అయిదింటిి అచిచ న. అపు టికెళ్ళు 

యిపు టి దాక్ సరిగ్ గ గిరాి కాక్నే పాయె.ఛీ....రవవ ..... 

 (డోర్ తెరచి మూసిన చ్ప్పు డు. మళ్ళా  రణ గొణ 

ధ్వ ని....సరుుకునా ది ) 

పాసింజర్ 2  గీ పక్క న కాలనీలో ఖాళ్ళగా వనా  జాగ్ల మునీి పాలోళా్ళ  చెత్ ే
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తీసక చిచ  నింప్పతునా రట. కాలనీల వండేటోళ్ళా  రోడుు క్లబాు క్ 

జేసి ధ్రా జేతేునా రు.  

పాసింజరు 1  దేశమా ! ఏం జేర ? 

డ్రైవర్  చేసెటందుకేమునా ది ? నేనైతే యిటునే కూసొని క్నపడని 

దేవడిి  దండం బెడత్. దండం బెటిటన  సుత్  ఆరన  జేస్త 

దేం లేదు. మనం జేస్తదేం లేదు. ఏదో ఒక్టి జేయ్యయ లీ్స న 

అధికారులు మాభ్త్ం ఏం జేరరు. 

పాసింజరు 1  దేశమా.... 

పాసింజరు 2  అర నీ....దేశమంే మనమే నరయ . ఊకే దేశమనకు. 

పాసింజరు 1 అర....మా అమా కు బాగ్ లేదని ఫోనొచిచ ంది. 

యిప్పు డామెతానకు పొయియ  ఆమెను దీసుకుని హాసిు టలకు 

పోవాలె. పోయేదాక్ మా అమా  వంటదో.....వూడదేో..... 

పాసింజరు 2  అరర....ఎంత్ క్ష్ట మొచిచ ందయ్యయ , దేశమా..... 

డ్రైవర్  అర ఊరోక ండి సాబ్... ఆరన పరేశాన్ ల వనా్న డు పాపం. 

దేశం య్యది జెరయ క్ండి.. 

పాసింజరు 1  పోల్లస్ ఏం జేసేుంది సార్. 

పాసింజరు 2  ననేా  న్న నువవ డిగేది. 

పాసింజరు 1  మీరే గ్ద ఆడదాక్ పోయింది. 

పాసింజరు 2  అరే....ఏం జేత్ంే బై....ఉనా  ఒక్క  పోల్లసోడు  క్ంభ్ొల రూం ి 

జెప్పు  ఉంాడు. ఫోరుీ  రావాలె. వాళా ను లేపాలె. మరి గాడ 

కూకునా  వాళా లోు  ఎవైన్న పొల్సటీషిరన్  వంే వాళా్ళ  

కాస్తప్ప ప్పసక్క  జత్రేు. యిపు టిపు క్లటు ఈ భ్ాఫిక్ 

క్ల ురరయేయ ట్లు క్నపడలేే 

డ్రైవర్  పాపం, గా కాలనీ వాళుకు యిళా ళా ంత్ క్ంప్ప వాసనొచిచ  

జతేునా్న రు గావచ్చచ . ఏందో సార్ దేశంల....... 

పాసింజరు 1  ఆగిపోయిన వంది. దేశంల....... 

డ్రైవర్  చెత్ ేపెరుగుతునా ది సార్. 

పాసింజరు 2  గ్ందుకే గ్ద. సవ చ్ఛ  భారత్ అంట్లంభ్డు  

పాసింజరు 1 ఏందో ఏమో. ఈ చెత్ ేధ్రాా ....కాదు కాదు....చెత్ ేమీద 

ధ్రాా ..... ఉహూ...కాదు...చెక్లత్కేు భిలాఫ్ గ్....... 

పాసింజరు 2  అంే వయ తిరేక్ంగా 

పాసింజరు 1  ఆ గ్దగదీ.....చెక్లత్కేు ఎతిరేక్ంగా ధ్రాా  ఎప్పు డు 

ఆగుత్దో.....మన మెప్పు డు క్దులమేో..... 

డ్రైవర్  ఏదైన గ్టిటగ్ పబ్లుక్ జెప్పు న ఎవరు పటిటంచ్చకుంట లేరు సార్. 
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గ్ందుకే ధ్రాా లు ఔతునా యి. 

పాసింజరు 1  ఔర బై ! నిజం చెప్పు న్నవ. అదోగ ....పోల్లసు దిగింది....యింగా 

భ్ాఫిక్ మూవ్ మెంట్ తీసుక ంటది గావచ్చచ . 

పాసింజరు 2  డ్రైవర్ త్మీా  ! రాభ్న్నను మన  లఫే ధ్రా  లఫ్  

అయేయ ట్లునా ది. 

డ్రైవర్  ఏమో సార్....మా లాంటోళా కే సావ. ధ్రా  అయిన, బంద్ 

అయిన, ఏం జరిగిన ఆకాశం మా మీనే కూలదేి. 

పాసింజర్ 1  అగోగ......భ్ాఫిక్ క్దిల్సంది.....పోనియ్.....పోనియ్....( హారనుు.... 

రణగొణ ధ్వ ని ) 

         Interlude   ( రాభ్తి సమరం – క్సచ్చ రాళా  శబుం ) 

ఆంజనేయులు  ఈ రోజు మనం చేసిన ధ్రాా  మూలాన ఏమన్న ఉపయోగ్ం 

వంట్లందా ? 

ిటటనా   ఆంజనేయులూ ! 

ఆంజనేయులు ఏందిరో, పేరు బెటిట ప్పలుత్నాే వ్. పోరగాళా కు మరేద 

లేకుండా పోతునా ది 

సురా  ిటటనా  మాటలు పటిటంచ్చకోకే అంజనా్న ,,,,,, 

ఆంజనేయులు  ఏందిరో క్ళా కు సురా   పెట్లటకుని తిరిగి తిరిగి సురా  గాడని 

పెరుతెచ్చచ కునా్న వ్.....హనుమంతుడి మీద రితేో మా అమా   

న్నకు ఆంజనేయులు అని పేరు పెటిటంది. పేరు పెటిట 

ప్పలవ నిి వాడేమన రాముడా ?గిప్పు డు నువవ   ప్పల్సచ నవ 

జూడు ‘అంజన్నా ’ అని అది తీరుగ్ వనా ది. వీడిి ిటిట గాడిి 

పెదుంత్రం మద్ుంత్రం లేక్పాయె.  

సురా   ఇంగ్ ఊకోవ....ధ్రా  జేరబటిట ఏమన్న ఫాయిదా ఉంట్లందా 

అని అడిగితివ. మలు న్న పేరు మీద కెళ్ళు లొల్సు బెడంేటివ ? జర 

ధ్రా  గురించి మా టాడరాదు. 

ఆంజనేయులు  అర ిటిటగా...గా పేపరోళా్ళ  ఈ ధ్రాా  గురించి రేప్ప పేపర ు 

రాత్మేనా్న రు......లేదా.... 

ిటిట  పేపర ునాీ  ఒక్క  పెదు మనిషి చేతులేా  వండే. ఆరన జెప్పు తే 

రాత్రేు.....లేకుంే రారరు. 

సురా   ిటటనా ......పేపరోళా తో శాన స్తప్ప ముచ్చ ట బెడితివ 

గాదురా....మన ధ్రా  మీద ఒక్ ఫుల్ పేజి క్వరేజి 

యిరయ మనక్ పోయినవ. 

ిటటనా   ఏం క్వరేజో ఏందో....యియ్యయ భ్లేప్ప శాన వష్య్యలు అవాఫ్ 

క్వరేజి ఏరియ్యలోనే వన్నా యి. 
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సురా   అర....మనం యింత్ క్టటపడి ధ్రా  జేతే ే అది సుత్ అవాఫ్ 

క్వరేజ్ ఏరియ్య అంే యింగెటురా ?  

ిటటనా   నేను వాళుకు జెప్పు నాే ......ఇంకో వష్రం కూడా జెప్పు న. మా 

తాత్ 50 ఏళు ింద మునీి పాల్సటిలో  పని జేసెటోడు. అప్పు డు 

అంబర్ పేట లో మునీి పాల్సట  ింద ఓ పద్క్రాల భూమి 

వండే. 

ఆంజనేయులు   మన హైభ్దాబాదు లోనే...... 

ిటటనా   అర......మన హైభ్దాబాద్ ముచ్చ ే జెపే్పనా . అప్పు డింత్ 

క్లపాు సిటక్ బాయ గులు లేకుండె. అంబర్ పేటలో గా భూమిల 

మునీి పాల్సటోళ్ళా  10 అడుగుల పొడవ 4 అడుగుల వెడలుు  

6 అడుగుల లోతుల గొయియ లు తీసేుండిరి. మునీి పాల్లట 

సఫాయోళా్ళ         జమ చేసుకొచిచ న చెత్ ేనంత్ బండులు 

ద్చిచ  ఆ గొయియ లు నింప్పతుండిరి. గొయియ  పక్క న బోరుు పెటిట 

బంద నిండిన దినం దాని మీన తారీఖు నోట్ జేసేుండిరి. 

యింగా న్నలుగైదు  నెలలకు త్రాజు ఏసేుండిరి.  రతులొచిచ  

ఆ తారీఖు బటిట పాట పాడుతుండిరి. ఏలం పాటలో  

కొనుకొక ంగ్నే ఆ గొయియ  త్వవ  మొత్ంే బండు పోసుకుని త్మ 

పొలాలకు ఎరువ ింద  పటక  పోతుండిరి. 

ఆంజనేయులు  దానేా  క్ంపోసుట ఎరువ అంటభ్ర ిటిటగా ! 

సురా   ఔ ! గ్ప్పు డు ఈ క్ంపోసుట బందలను త్వవ టందుకు 

సెంభ్టల్ గ్వరా మెంట్ల సబ్లీ డిలు సుత్ యిచెచ టిది.  

ిటటనా   అపు టి కాలంల క్లపాు సిటక్ లేదు. కావల్సీ నంత్ భూమి వండే, 

గిప్పు డేమో క్లపాు సిటక్ జెరయ  బటిట క్ంపోసుట  బందలు లేక్పాయె. 

ఆంజనేయులు  మరిప్పు డేం జేదుం ర....ఒక్ రోజంతా రాసేా రోకో జేదుమా ?  ఈగీ 

చెత్ ేనంత్ తీసుకొచిచ  మన పక్క న ఖాళ్ళ భూమిల పడేసి 

మునీి పల్ కారోు రేష్నోళా్ళ  మనల పరేశాన్ జేసేునా్న రు. 

దోమలు పెరిగి, అంట్ల వాయ ధులొచిచ .... ఇళా నాి  క్ంప్ప కొటట 

బట్టట. 

సురా   మనం ధ్రా  జేసిన్న మంట్ట పనేుక్ జేసినమ ? మన త్బీరత్ 

ఖరాబైతుంే  చూసుక ంట కూరుచ ంటమ ? 

ిటటనా    చాల్ తీ ! నీ ఆరోగ్య ం ఎవడి కాక వాలే. మనం ఎ ుా  బోతె 

ఎవరికేంది ? 

సురా   అర...ఆరోగ్య ం  బాగుంటనే గ్దనే మనం న్నలుగు పైసలు 

సంపాయించ్చకుంటం. మన సుట్లట సుభ్బంగ్ వంే ఆరోగ్య ం 
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బాగుంటది. 

ఆంజనేయులు  అసలు మనోలుకే సుభ్బం అంే తెలవ ది. ఇలుంతా ఊడిచ  

చెత్ ేచెదారమంత్ మన ఇళా  బైటనే పోసరేు. రలెిక తే పల్సు 

పొటటంత్ త్మ సీటు  పక్క నే పోసేారు. మనం ఎ ుా  బాగు 

పడమేో ఏందో.... 

ిటటనా   అర...మునీి పాలోటళా    సంగ్తి జూడ మంే మన యింటి 

బాగోత్ం చెపంేటివ . ముందు దీని సంగ్తి జూసె ేత్రావ త్ 

మన యిళా లు సంగ్తి జూదుం. 

సురా   అసలు చెత్ ేగురించి ధ్రా  జేసినోళా ం ఓల్ ఇండియ్యల 

మనదే రికార ుని అనుకుంట. భ్ాఫిక్ జరస్తప్ప ఆగితే ఆగింది 

గాని........పేపర ుగిన వస్త ేమన రాడ్రష్టమంత్ ఎరికైత్ది. 

ఆంజనేయులు  అంే ఏంటి ? మనం గిన ధ్రా  జేసిన మని చ్ంక్లు 

గుదుుకుంట్లనా్న వ్ – అర సురా  గా ! గ్ందుకే ఈ దిన్నం న్యయ స్ 

పేపరుు చ్దువండి రా అని నేను  జెప ే ! చెత్ ేమీద..... 

ిటటనా   చెక్లత్కేు ఎతిరేక్ంగా  

ఆంజనేయులు  బెంగుళూరుల సుత్ గిదే పోరాటం నడుసేునా ది. బెంగుళూరు 

అందమన నగ్రం. అందరు దానాి  గార ున్ సిటీ అంారు. 

అక్క డునా నాి  పారుక లు మన ఇండియ్యల ఎక్క డ లేవ. 

పెదు పెదు రవన్నలు ఆకాశానాి  అంట్లత్యి. గా ఎపార్ ట మెంటు 

క్లలు బతికేటోళా్ళ   ఈ నడుమ వీధులోు ి వచిచ ంభ్డు. సిటీల 

చెత్నేు యిష్టం వచిచ నట్లు ఖాళ్ళ క్లసలాలాలు నిముు తున్నా రని 

గొడవ జేసిభ్ను. 

ిటటనా   అభ్ర.....నేను టివ ల జూసిన. ఏదో పెదు చెరువ గురించి లొల్సు 

అయింది. 

ఆంజనేయులు  బెలాు ందుర్ కొలను గురించి అయిన గొడవ నువవ  జూసి 

వంటవ. మన దేశంల జాతీర హరిత్ వవాద వచారణ 

కేంభ్దం వనా ది. ఇంగీ ుషు ల National Green భ్టిబ్యయ నల్ 

అంారు. నగ్ర పాలక్ సంఘం మీద బెంగుళూరులో 

వరుచ్చక్ పడింది. బెలాు ందుర్ పెదు అందమన సరసుీ  దగ్ గర 

చెత్ ేజమ చేసేుంే ఆ సరసుీ  భ్క్మంగా ఎండి పోత్నా ది. 

పైగా ఆ సరసుీ  చ్చట్టట త్ సాన్న ఫాయ క్ టరీలు వన్నా యి. అవ 

వదిలే వయ రాు లనాీ   సరసీు లోి వసేునా్న యి. దాంతో 

క్రాా టక్ రాడ్రష్ట కాలుష్య  నిరంభ్త్ణ భ్పభుత్వ  శాఖ 

బెలాు ందూర్ చ్చట్టట త్ వన్నా  తంబై ఏడు ఫాయ క్ టరీలను 
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మూసివరమని నోటీసులు యిచిచ ంది. 

సురా   అబోో .....ఒక్క సారే తంబై ఏడు ఫాయ క్ టరీలను 

మూస్తరయ మనా దిలే........చాలా పెదు షాిచిచ ందనా  మాట. 

మరి మూసింభ్డా 

ఆంజనేయులు  కొ ుా ట నడుసేునా ది. 

ిటటనా   అయితే.....ఈ బాధ్లు పళా్ళ క్  కొ ుా డేది మనం ఒక్క ళా మే 

కాదనా  మాట. 

ఆంజనేయులు  ఖచిచ ంత్ంగా కాదు. 

ిటటనా   మరి చెత్ ేఆడ జమచేసుడు బందైనదా ? 

సురా   నగ్ర పాలక్ సంసలా కోరుట మాట యింటది క్ద 

ఆంజనేయులు  చెత్ ేజమ అయేయ  భ్పాంతాలు ఆ భ్పాంత్ంలో నివశంచే 

మనుషుల ఆరోగాయ లకు భ్పమాదక్రంగ్ మారుతునా యి. 

తూరుు  ముంబాయి లో దేవన్నర్ భ్పాంత్ం ల 326 ఎక్రాలు 

చెత్ ేనిండింది. అక్క డ చెత్ ేగుటటలుగా పేరక  పోయి ఒకొక క్క  

గుటట 30 మీటరు ఎతేు దాక్ పోయింది. అంే క్నీసం ఒక్ గుటట 

గోమిా ది అంత్సులాల బ్లల్సుంగ్ అంట వంటది. 

సురా   వామాో ..... 

ఆంజనేయులు  ముంబాయిల ఎల్సునంత్ చెత్ ేమరే నగ్రం ల ఎలుదు 

కావచ్చచ , ముంబాయిల మూడు చెత్ ేజమ అయేయ  

భ్పాంతాలునా్న యి. మొత్ంే నగ్రంల రోజుి 5,500 మెభ్టిక్ 

టనుా ల చెత్ ేజమ అయిత్ది. 

సురా   అమా ర బ్లడోు ....మనోళ్ళా  గింత్ చెత్ ేజమ చేసరేా ? మరి దీని 

మూలంగ్ ఏం నషాటలు లేవా ? 

ఆంజనేయులు  ఎందుకు లేవ ? 2016 సంవత్ీ రంలో  పొరబాట్లన దేవన్నర్ 

భ్పాంత్ం ల అగి గ రాజు కుంే అక్క డ నుండి వష్ పూరిత్ 

మన పొగ్లు నగ్రంల వాయ ప్పంచినయి. కొనాి  రోజుల దాక్ 

మనుషులు ఆ భ్పాంతాల నుండి పరుగులు దీసింభ్డు. అక్క డ 

జీవనం క్లసలాంభించి పోయింది ఎరికేన్న ? 

సురా   నీ.....యింట్టనే బరం కాబట్టట 

ఆంజనేయులు  బృహనుా ంబయి మునీి పల్ కారోు రేష్న్ తాను నడిపే 74 

మునీి పల్ స్కక ళా  ను మూసి వసింది. అక్క డి నుండి పొగ్ 

మొత్ంే భ్పాంతానా ంత్ క్మిా తే అమెరికా వాళా  న్నసా 

భ్పయోగించిన క్ృభ్తిమ ఉపభ్గ్హం ఆ ఫోటోలు తీసింది. 

అక్క డునా   జన్నలకు శావ స కోశ సంబంధ్మన 
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రోగాలొచిచ నయి. శాన్న మంది యిళ్ళా  ఖాళ్ళ చేసి కొంత్ కాలం 

దూరం  దూరం పోయింభ్డు. 

ిటటనా   అంజన్నా ....మొత్ంే దునియ్యల యిటు భూములను చెత్తేో 

నింపే దేశం మనదొక్క ే లెక్క  గొడంేది. 

ఆంజనేయులు  కాదు.....కాదు....అభివృది ిచెందుతునా  దేశాలనాి ంటిల ఈ 

సమసయ  వనా ది చెత్ ేనింప్పన భూముల నుండి వడుదల 

అయేయ  హానికారక్ వష్వాయువలు, ఆ చ్చట్లట పక్క ల 

జలాశయ్యలు, బావలు క్లుషిత్మన నీటితో నిండి 

వంట్లనా యి. 

సురా   అయితే ఈ క్ష్టం  మన మొక్క లుమే పడ ేలే మనా  మాట. 

ిటటనా   ధూ.... గీ మాట యినంగ్నే నీకు సమా  గునా్న దిరా ? 

ఎదవనా ర ఎదవ.... 

ఆంజనేయులు  వాడాి   తిటటకు ిటిటగా ! మన మెందుకు 

కొ ుాడుతునా్న మో.....డానిి మునీి  పాలోటళ్ళా  ఏం జెపరేో  

స్కదుం. అయితే చెత్ ే జమ అయితే యింకా క్షాటలునా యి. 

మన చ్చట్టట త్ వనా్న  వడి అంే ఉషో్ణభ్గ్త్ పెరుగుత్ది. 2008 

లో  అమెరికాలో లెక్క లు ఎసింభ్డు. 30 కోటు మెభ్టిక్ టనుా ల 

మీధేన్ వష్వాయువని వాళా  దేశం ల చెత్ ేవడుదల 

చేసిందట. మీధేన్ ఒక్ హరిత్ గ్ృహ వాయువ. అంే అది 

భూతాపానాి   వపరీత్ంగ్ పెంచ్చతుంది.   

 

ిటటనా   నిజమే అంజన్నా ....కాని ఎవవ రు నీ మాట యింటం లేదు గ్ద. 

మన కాలనీల సుత్ ఎదో కొదిు మంది త్పు  అందరు పటిటంచ్చ 

కుంట్లనా రా ? 

సురా   నువవ  చెపేు ది నిజమేనే. కాని మరి ఈ చెటటంత్ 

మునీి పాలోటళ్ళా  ఎక్క డ ఎసరేంటవ ? 

ిటటనా   దాంతో మనకేం సంబంధ్ం ? మన చ్చట్లట ఈ చెత్ ేజమ 

చేస్తటందుకు మనం ఒప్పు కోం. 

ఆంజనేయులు  అరే........గ్టు కోపగించ్చకోకు ిటటనా . మన సురా  ఒక్ భ్పశా  

ఏసిండు. మంచి భ్పశా  ....దాని మీద మనకు కోపమెందుకు. 

ిటటనా   అరే.....గా భ్పశా లనాి ంటిి మనం జవాబ్య చెపమేా ? ఈ 

నగ్రానాి  మనం నడుప్పతునా మా ? ఈ నగ్రానికేమంది ? 

అని మనం భ్పశా  ఏస్త ేజవాబ్య చెపాు లీ్స ంది మన 

న్నరకులు, మునీి పల్ అధికారులు మనం కాదు. 
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ఆంజనేయులు  నిజం చెపాు లంే....సమసయ కు జవాబ్య మనం చెపు గ్ల్సగితే 

అది గొపు  జవాబ్య అయి వంటది. ఎందుక్ంే మనం 

మనందరి గురించి ఆలోచిసేునా ం. ఏ మంటవ్ ? 

ిటటనా   నిజం గావచ్చచ . కాని న్న మటిట బ్యభ్రకు జవాబ్య దొరక్దు. 

ఎనాి సారుు నేను సిటీల తిరిగినప్పు డు చూసిన. రోజు రోజుి 

చెత్ ేజమ అవతునా  జాగాలు పెరిగిపోతునా యి. శాన 

తందరగ్ పెరుగుతునా యి. 

సురా   నిజం ిటటనా  – మన చ్చట్టట  సుత్ షాప్పలునా యి. చాలా 

చినా  చినా  షాప్పలు – అయిన సుత్ రోడు మీద చెత్ ే

క్నపడుతునా ది. ఔన్న, కాదా ? 

ిటటనా   నువవ  చెపేు ది నిజం. మనం యిక్క డేా  ఫెయిలవతునా ం. 

అసలు చెక్లత్ ేలేకుండ మనం చెరయ లేం. క్నీసం త్కుక వలో 

త్కుక వ చెత్ ేమనిండులు ఎలేుట్లట జెరయ  లేక్ పోతునా ం. జనం 

పెరుగుతునా రు. కాని డానిి రండు రట్లు చెత్ ే

పెరుగుతునా ది.  

సురా   గ్దే మరి........యింక్ చెత్ ేపడేసందుకు వరేవ రు జాగాలు 

ఎతుకోక వాలాా  ? 

 

 

 

 

 

 

 

ఆంజనేయులు  మా భ్ఫెండొక్రిా  రేప్ప మనందరితో మా ుాడెటందుకు రమా ని 

ప్పలచిన ఆరన ఈ చెత్నేు ఏం జెయ్యయ లె....ఎ ుా  జెయ్యయ ల్ 

లో అనురవమునాో డు. ఆరనైతే న్నత ఏమనా డంే 

మూడు జాభ్గ్త్లేు తీసుకోవాలనా డు. ఒక్క టి చెత్ ేత్కుక వ 

వచేచ ట్లు చూసోక వాల్స. అంే యింగీ ుషు ల reduce అనా డు. 

త్రావ త్ చెత్నేు యిత్రభ్తా ఉపయోగించ్చకునే దారులు 

వెత్కాల అనా డు. అంే Reuse. చెత్నేు ఏదైన్న పదతిులలో 

మరో ఉపయోగ్పడే వసేువగా మారుచ కోవాల్స అనా డు. అంే 

Recycle. గిటు మూడు ‘R’ లు చెప్పు ండు. రేప్ప మనం మన 

కాలనీ వాళా తో మీటింగు పెట్లటకుందం. ఆరన మా ుాడడేు. 
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సురా   మంచి ఆలోచ్న జేసినవ అంజన్నా ...... 

                     (interlude) 

ఆంజనేయులు  రండి, రండి మెహసిన్ గారూ ! మా వాళా కు కాస ేఈ చెత్నేు 

ఎటు నిగాగలాో  జర చెప్పు ంభ్డి . 

మెహసిన్  నిగ్ గడమా ? 

ఆంజనేయులు  అదే నండి. ఎ ుా  మేనేజ్ చెయ్యయ లోా  జెప్పు ంభ్డి. 

మధుర  అయ్యయ  ! అసలే మా కాలనీ చ్చట్టట త్ ఖాళ్ళ క్లసలాలాలు 

మునీి పాలోటళ్ళా  చెత్ ేతెచిచ  నింప్పతునా రు. మాకు లేని పోని 

రోగాలొసేునా య్. పరేశాన్ అవతునా ం. మాకు మేముగా ఏం 

జెరయ గ్లమో చెప్పు ంభ్డి. 

మెహసిన్ చెత్నేు  ఎరువగా మారేచ  వధాన్నలునా్న యి. 

జాన్  గ్దే కొనాే ళా  ముంగ్ట అంబర్ పేటల ఆ ఏరాు ట్లండెడిదని 

మా ిటటనా  జెప్పు ండు. గిప్పు డు ఆ ఏరాు ట్ల లేదు గ్ద.  

మెహసిన్  ఔను. నేను వనా్న ను. కాని అపు టి చెత్కే్స, యిపు టి చెత్కే్స 

చాలా మారుు  వచిచ ంది. చెత్లేో క్లపాు సిటక్ పెరిగింది. నిజానిి 

ముందు మనం కాయ రీ బాయ గులు వాడటం మానెయ్యయ ల్స. అటునే 

ఎలడ్రకాటనిక్ వసేువలు. అదే మొబైళా్ళ , క్ంపూయ టరుు పాత్వైన 

కొదీు వాటిని చెత్ ేింద పారేసేునా్న రు. వీటిని జాభ్గ్త్గేా 

వాడాల్స. కొత్ ేమొబైల్ మోడల్ వచిచ ందంే 

యువతీయువకులు పాత్వ పారేసి కొత్వే కొంట్లన్నా రు. 

దానితో ఎలడ్రకాటనిక్ చెత్ ేపెరుగుతునా ది. ముందు మనం 

చెత్నేు త్గి గంచ్చకునే భ్పరత్ా ం చెయ్యయ ల్స. 

జాన్  మధురా ! వంట్లనా్న వా ? మీ ఆడోళ్ళా  ఎకుక వ చెత్ ేజమ 

చేసరేు. 

 

మధుర  అ అ అ.....మీరు చెత్ ేజమ చెరయ టంలో ముందుంారు. 

జాన్ ! కొత్ ేకొత్ ేసెల్ ఫోనుు కావాలని – క్లఫాు ట్ క్ంపూయ టర్ 

మానిటరుు కావాలని క్ళలు క్నేది మీరే. 

ిటటనా   ( దగి గ ) మనం ముందు మన దగ్ గరలో ఖాళ్ళ క్లసలాలాలలో వన్నా  

చెత్ ేగురించి మా ుాడదామా ? 

మెహసిన్  వాన్న కాలంలో  చెత్ ేనుండి శీధిరం చెరయ డానిి అమెరికా ఒక్ 

పదుతిని పాటిసేుంది. 

సురా   ఏం పదుతి అది ? 

మెహసిన్  యునైట్టడ్ క్లస్తటటీ్  ఆఫ్ అమెరికా Environmental Protection 

Agency ( EPA ) రూపొందించిన పదుతి భ్దావణీర మానినయ   
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వడబోత్ పదుతి. దానాి  ఆంగ్ ుం లో Leachate System అంారు. 

నిజానిి  Leachate అంే శధిల మవతునా  చెత్ ేనుండి 

లోపలకు యింిన వాన నీరు. వాన నీరు చెత్ ేనుండి 

లోపలకు యింకేత్ప్పు డు చేత్లేోని అనేక్ కారా నిక్ పదారిాలు 

ఆ వాన నీటిలో క్రుగుతాయి. చెత్ ేఒక్ వైప్ప పలుంగా వన్నా  

భ్పదేశంలో ఒక్ అధిక్ సాంభ్దత్ర పోల్లఎధిల్లన్ పైప్పని 

అమరుసేారు.  దానాే  High Density Poly Ethglene HDPE పైప్ప 

అంారు. సగ్ం భూమిలో కూరి వనా  ఈ పంప్ప దావ రా 

కారో నిక్ భ్దావణీర వాన నీటిని స్తక్రించి సుది ిచేసేారు. 

అప్పు డు మిగ్త్ మాల్సన్నయ లు మొక్క లకు ఎరువగా ఉపయోగ్ 

పడేాయి.  

మధుర  వామాో  ! ఇందంత్ పెదు పదుతి లెక్క  వనా ది. దీనిి పైసలు 

మసేు క్రచ యిత్యి. 

మెహసిన్  నిజమే...మన ఆరోగ్య ం కోసం మనం కొంత్ ఖరుచ  

పెట్లటకునే్ననిి సిదు పడాల్స. అంతేకాకుండా ఈ చెత్ ేనుండి 

మీధేన్ వాయువ వడుదల అవతుంది. చెత్ ేశధిల 

మవతునా కొదీు వడుదలయేయ  ఈ వాయువని వదుయ తేు 

త్య్యరు చేరడానిి ఉపయోగిసేారు. అమెరికాలోని 

కాల్సఫోరిా య్య రాష్టంలోని యోలో కంటీ లో యిలాగే చెత్ ే

నిలువ చేసిన భ్పాంత్ంలో 14 లక్షల ఘనప్ప టడుగుల మిధేన్ 

గాయ స్ భ్పతి రోజులా ఉత్ు తి ేఅవతుంది. దీనిా  వదుయ తేు 

ఉత్ు తి ేచేరడానిి ఉపయోగిసేారు. మనం కూడా 

ఇండియ్యలో ఈ పదుతి పాటించ్డానిి అవకాశాలు ఉనా్న యి. 

సురా   చెత్ ేదగ్ గర  సుత్ ఏదైన మనింగ్ చేసరేా ? 

 

 

 

మెహసిన్  ఔను, దీనిా  లాంగ్ ఫిల్ మనింగ్ అంారు. చెత్లేో ఎప్పు డూ 

65% మటిట వంట్లంది. అది కాకుండా మిగ్తా భాగ్ంలో రాళ్ళా , 

లోహాలు, చెక్క , అలూయ మినిరం, గాజు, క్లపాు సిటక్, పోల్లసెటటరిన్ 

లాంటి పదారిాలు సవ లు  శాతాలోు  వంాయి. వాటనాి ంటిని 

త్వవ  తీసి మటిటని, ఇత్ర పదారిాలను వరు చేసి అక్క డి 

నుండి త్రల్ససేారు. 

ిటటనా   మరి అప్పు డప్పు డు ఈడ చెత్ ేత్గ్ల బెడరేు గ్డ. 

మెహసిన్  ఔను. కొనాి  సారుు చెత్నేు భాష్మీ పటలం చేసేారు. దీనిా  
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ఆంగ్ ుంలో Incineration అంారు. కాని దానితో వచేచ  

సమసయ లు కొనాి  వన్నా యి. హాని కారక్ పొగ్లు వెలువడటం 

యిందులో భ్పధాన సమసయ . ఈ పదుతిని కేవలం కొనాి  నిరి ుష్ట 

భ్పాంతాలోు  మాభ్త్మె ఉపయోగించాల్స. 

మధుర  త్గ్ల బెడితే గా పొగ్ రరించ్లేక్ మేము శాన సారుు ఒిక రి 

బ్లిక రి అయినం. 

మెహసిన్  నిజానిి ఈ పదుతి అనాి  చోటు  ఉపయోగించారని మీకు 

చెపాు ను. ఈ పదుతి ఒక్ శి ేవనరు. రసాీ క్రణం చెరయ డం 

వలన శి ేఉత్ు తి ేఅవతుంది. ఈ శినేి ఉపయోగించ్చకునే 

పరిసిలాతులోునే రసాీ  పటలం చేసేారు. శినేి 

ఉపయోగించ్చకునే యిత్ర పదతిు లేమిటంే గాయ స్ 

త్య్యరు చేరడం, చెత్నేు వాయురహిత్ంగా శధిలం 

చేరడం, ఉష్ ోజనిత్ వయోగ్ం చెందించ్డం వీటనాి ంటి 

దావ రా శినేి ఉత్ు తి ేచేరవచ్చచ . నిజం చెపాు లంే  

రసాీ క్రణం చేస్తటప్పు డు త్పు ని సరిగా చేత్లేోని వవధ్ 

పదారిాలను వరేవ రు చెయ్యయ ల్స. అలా చెరయ క్ పొతే అప్పు డు 

వెలవ డే పొగ్లోు  చ్చట్లట పక్క ల వన్నా  వారి ఆరోగ్య ం 

ద్బో తింట్లంది. పరాయ వరణం క్లుషిత్మవతుంది. పైగా 

వవధ్ పదారిాలను వరు చెరయ క్పోతే అక్క డ వదుయ తేు కూడా 

ఉత్ు తి ేకాదు.  

ఆంజనేయులు  చూడబోతుంే మా దగ్ గర ఈ పదుతి పాటించింభ్డో లేదో అని 

అనుమానం వసేోంది. 

మెహసిన్  ఈ త్గ్ల బెటటడం వలన చెత్ ే 95% నుండి 96% వరకే 

కాలుతుంది. మిగిల్సన బూడిదను అక్క డి నుండి తలగించ్రు. 

కాని వెంటనే దాని మీద మళ్ళా   కొత్గేా చెత్ ేవసేారు. లేక్పోతె 

బూడిద దూరానిి వసరేిసేుంది. 

మధుర  అంే మళా్ళ  చెత్ ేనింపడానిి అంతా త్య్యరనా  మాట.  

మెహసిన్  అయితే ఈ రసాీ క్రణం చెత్లేో అధిక్ భాగ్ం చెత్ ేహాసిు టల్ 

నుండి వచేచ  చెత్ ేఅక్క డ ఎకుక వగా ఉనా ప్పు డు మంచి 

ఫల్సతాలు యిసేుంది. ఆ చెత్లేో మనకు వాయ ధులు వాయ ప్పంచే 

కారకాలు ఉంాయి. అవ త్గ్ల బడటం, అలాగే హానికారక్ 

పదారిాలు నశంచ్డం సంరవసేుంది. ఇట్లవంటి పదుతి 

జపాన్ దేశం ఎకుక వగా ఉపయోగిసేుంది. 

ఆంజనేయులు  ఎందుక్ని ? 
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మెహసిన్  ఎందుక్ంే అక్క డ భూమి త్కుక వ. అంతే కాకుండా ఈ 

పదుతిలో వడుదలయేయ  శినేి జపాన్ 

వనియోగించ్చకుంట్లంది. ఈ పదుతిని డెన్నా ర్క , సీవ డన్ 

దేశాలు కూడా పాటిసేాయి. 

సురా   అయితే త్గ్ల బెటటడం త్ప్పు కాక్ పోవచేచ  మోగ్ని, చెత్ ేజమ 

చేస్త భ్పాంతాలు మాభ్త్ం త్గ్ గకుండ గ్టునే వంటయి. 

మధుర  ఔ సురా  ! క్రకుట  జెప్పు నవ్. 

                           Interlude 

సురా   మెహసిన్ సాబ్ వచిచ ండు పోయిండు. కాని మన చెత్ ేసమసయ  

గ్టునే వనా ది. 

మధుర  మనం ఒక్క  పాళ్ళ ధ్రా  జేసినం. ఎవవ రు పటిటంచ్చ 

కుంటలేదు. 

ిటటనా   మలు మలు చెత్ ేనింప్పత్నే వన్నా రు. 

ఆంజనేయులు  చెత్ ేనింపే క్లసలాలాలు మరీ వశాలంగా ఉండకుండా 

మునీి పాలోటళ్ళా   జాభ్గ్త్గే్ ఉండాల్స. 

ిటటనా   గోతులు తీసి చెత్ ేనింప్పతే బాగుంటది. 

సురా   అసలు గీ చెత్నేు రాకెటుతో వరే భ్గ్హాలకు పంప్పతే బాగుంటది. 

మధుర  బలె జెప్పు నవ్ సురాా  ! 

ఆంజనేయులు  అంే మసేు క్రీు  పెటిట చెత్నేు అంత్రిక్షం లి 

పంపాలా ంటవ. నీకు మరీ ఎకె సెక్క ంగా వనా ది సురా  ! 

ిటటనా   సరే ు. సినిమాలు హీరో డానుీ  వెరయ ానిి త్య్యరు కాంగ్నే 

ఎనక్ పది మంది ఎక్క డాు ండో వచిచ  నిలబడి క్లసెటప్పు లు 

ఏసినట్లు  చెత్ ేసంగ్తి ఎత్ంేగ్నే చెత్ ేఐడియ్యలనాి  జమ 

అయిత్నా యి గ్ని మనం ఏం జేస్త ేబాగుంటదో జెప్పు ంభ్డి. 

సురా   మొదటిది మనం చెత్నేు ఎకుక వ త్య్యరు కానివవ  కూడదు. 

మధుర  చెత్నేు మలు మలు ఉపయోగించే అవకాశం వందా ? 

ఆంజనేయులు  ఎందుకు లేదు ? ఉదాహరణకు కాగిత్ం. కాగితానాి  

ప్పనరావరితే్ం చేరడం వలన 27% మాభ్త్మె గాల్స కాలుష్య ం 

ఏరు డుతుంది. అదే ముడి సరకులతో కాగిత్ం త్య్యరు 

చేయ్యలనుకుంే గాల్స కాలుష్య ం 100% వంట్లంది. 

ిటటనా   ఔనంట ! వాడిన క్లపాు సిటక్ సీసాను ఉపయోగించి మళ్ళా  కొత్ ే

క్లపాు సిటక్ సీసా త్య్యరు చేస్త ేఆ త్య్యరీలో త్కుక వ వదుయ త్ 

శినేి వాడేారు. అలా మిగిల్సన వదుయ తేు ఒక్ వదుయ దీుపానాి  

మూడు గ్ంటల పాట్ల ఎల్సగిసదేట 
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మధుర  రలే గునా ది ! 

ఆంజనేయులు  అంతేకాదు, వాడిన గాజు సీసాలను మలు ప్పనరా వరితే్ం చేస్త ే

వదుయ తేు ఆదా అవతుంది. ఆ వదుయ తేుతో 25 నిమిషాలు 

క్ంపూయ టర్ నడుసదేి.  

సురా   అర గ్టుయితే అనాి ంటిని మలు...మలు...మలు...గ్దేంది 

ప్పనర.... 

ఆంజనేయులు  ప్పనరావరితే్ం......రీ సైి ుంగ్. 

సురా   ఆ అదగదీ...రీ సైి ుంగ్ జేస్త ేబాగుంటది క్దా ! 

మధుర  అంత్క్ంే త్కుక వ క్రుీ తో ఎల్సుపోయేది యింకో పదుతి 

వంది. 

ిటటనా   అంత్క్ంే త్కుక వన్న ? ఏందది. 

మధుర  ఒక్ వైప్ప రాసిన కాగిత్ం రండో వైప్ప సుత్ వాదాల. క్లపాు సిటక్ 

సీసాను మలు మలు మనం వాడుకోవచ్చచ . వాటిని శుభ్రం 

చేసుకుంానిి అయేయ  క్రుీ  డబో్య  నీళా్ళ  గ్డ. సీసాలను 

వరజించి, క్రిగించి, సాంబాలలు  అదే అచ్చచ లులు పోసి కొత్ ే

సీసాలు త్య్యరు చేసుడు క్ంట్ట చౌక్నే గ్ద. 

సురా   అరే.....అ ుా  మనం జేసనేే వంటిమి. ఒక్క  నీళా  సీసా కొంే 

పదిసారుు నీళా్ళ  నింప్ప కుంట్లనా ం. కొత్గే్ ఏం జెప్పు నవ్ ? 

ిటటనా   అదేరా బై....కొంత్ మంది వంారు.  సర్ క్స గాళా్ళ . అదే 

తిక్క లోళ్ళా . ఒక్క సారి వాడంగ్నే పారేస్తటోళ్ళా ......వాళా కు 

సుత్ జెప్పు . 

సురా   అరే.....మమా ల్సా  జూసి ఆళా్ళ  నేరుీ కోవాలె బై. మలు మలు 

జెప్పు డు వండది. 

ఆంజనేయులు  సరీ రే.....మునీి పాలోటళా కు రేప్ప మనం చెత్ ేనింపే జాగ్ల 

మీద ఒక్ వనతి పభ్త్ం యిదుం. మనందరం రేప్ప గాడిి 

పోయేటందుకు రడ్నగ్ వండుంభ్డి. వసేా ! 

అందరు  మంచిదనా  !  

                *************** 

 


