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Science radio serial of Vigyan Prasar   Ground water: Don’t overuse it       

 Episode- 21 English: Shrinivas Auli                                                . 

Telugu: Dr, Chaganty Krishnakumari   

                                  భూ గర్భ జాలలను  మితి మీర ివాడుకోకు 

 పాత్రలు :  

 1 మలలనన : వయసు 40 సం.. గ్రామీణుడు  

 2. సూర్మమ  మల్లన్న భార్య , వయసు 35సం.. 

 3 రాముడు వయసు 55 సం.... గ్రామీణుడు 

 4 గ్ాా మ సర్పంచ్ వయసు 65 సం.  

 5 గ్ౌర్మమ: గ్రామాభివృధ్ధి  విభాగపు అధధకరరి వయసు  35  సం.... 

   6 డా. మూరిి  : భూగర్భ్ జాల్ల్ప ై సరధధకరరికత గల్ అధధకరరి వయసు 50  సం    

                                               : (Signature tune …………………fades out)   

Announcer:  ఆకరశ వరణి ధారరవరహక కరర్యకరామానికి సరాగతం.  జల్ వన్ర్ుల్ గురించి మీర్ు తెల్ుసుకొన్ానర్ు. ఈ వన్ర్ుల్న్నన తారిత గతిని    
తరిగి్ పో తున్ానయి. ఈ రోజు  ముఖ్యంగ్ర భూగర్్ జల్ాల్ గురించి చెపుుకొందాం.  భీమి ల్ోపల్ పల్ు పరర ంతాల్ల్ో  చేరి వుండే  న్నటిని భూగర్్ 
జల్ాల్ు అంటాం. ఈ న్నటిని మన్ం వరడు కొన్నపు టికీ   , తిరిగి్  చేర్ుతూ వుండడం వల్ల   భూ గర్్ం ల్ో న్నర్ు తర్గి్ పో దు. కరన్న ఈ న్ాటి 
రోజుల్ల్ో  దీని వరడుక మితి మీర్ుతూవుందధ.  విచక్షణార్హిత మ ైన్ వరడుక వల్ల  రరన్ున్న కరల్ంల్ో మన్ం ఎదురకొవల్సిన్  గడుు  పరిసిితుల్ 
గురించి ఈ  కరర్యకమాంల్ో తెల్ుసుకొందాం.             

 రాముడు : ఏమిటి  మల్లన్ాన!  చాల్ాసేపటిన్ుండి యంతరం పని చే సుు  న్నట్ట ందే ! ఇంకర న్నఈళ్లల  పడల్ేదా?   

మలలనన :రరముడూ , వచాావర , రర , ఇల్ా కూరోా.  

 రాముడు:మల్లన్ాన చాల్ా అల్సి పో యిన్ట్ట న్ానవే, దధగుల్ుగ్ర  కనిపిసుు న్ావ్! ఏం జరిగి్ందధ?   

మలలనన  (  న్నర్సంగ్ర)  ఏం చెపుమంటావు ? ఇపుటికే 25  మీటర్ల ల్ోతుదాకర   మటిటని తొలిచిన్ా  ఒక న్నటి చుకొ పడల్ేదు  

 రాముడు : చాల్ా ఆశార్యం. 25  మీటర్ల ల్ోతుదాకర  వేళ్ళిన్ా ఇంకర న్నర్ు పడల్ేదా?   

మలలనన:అవున్ు ,  రరముడూ  !  న్నర్ుకరదు సరికదా కరసు ంత తడి  మటిట  కూడా తగల్ల్ేదు. న్ాల్ుగే్ళ్ల  కితాం రరవి చెట్ట   ఎదుర్ుగ్ర  కూపపు  
బావి   (  bore well) కోసం  న్ేల్ని తొల్చిన్పుుడు 20 మీటర్ల ల్ోతుకి న్నర్ు పడిందధ.ఇపుుడదధ ఎండి పో యిందధ. అందుకికొడ  కొతు  కూపపు 
బావి  కోసం  మటిటని తొల్ుసుు న్ానం . ఇంకర ఎంత ల్ోతుదాకర వెళ్ళిల్ో ఏమిటో ! ఏమీ  తెలియటం ల్ేదు. .    

 రాముడు: నిజవే!   ప దద  సమసేయ న్ే!   
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మలలనన: కదా మరి. న్నర్ుల్ేనిదే ఇంటోల  ఒకొ పని జర్గదాయేి!  

 రాముడు:అదధ నిజమే!  మరి న్న వయవసరయం సంగతో. వరన్ల్ు చూసేు  వరటి రరకడా పో కడా అంచన్ాల్ు తపుుతున్ానయిగ్ర,   

 మలలనన: వరన్ల్ని న్ముుకొని  వయవసరయం చేసే  రోజుల్ా ఇవి.   సకరల్ానికి  వరన్ల్ు పడే  రోజుల్ు వెళ్ళల  పో యాయి.  

 రాముడు : ఇల్ాగే్  కొన్సరగ్ితే  తాగడానికి కూడా న్నర్ు కర్ువయేియల్ా వుందధ.  

మలలనన: న్నకు గుర్ుు ందా!  కిందటేడు మన్ బావుల్న్నన  ఎండి పో తే తాగు న్నర్ు కోసం ఎంత పొ డుగున్  కూయ కటిట   నిడబడాు మో!    

రాముడు:నిజమే మల్లన్ాన! భూగర్్ జల్ాల్ు ఎందుకు తరిగి్పో తున్ానయో తెలియటం ల్ేదు.దీని వల్ాల  మన్ గ్రామీణ జీవితం అతల్ాకుతల్ 
మవుతొందధ.   

 మలలనన: అదధ వర్కటి రోజుల్ల్ో ఇట్వంటి సమసయ ఎపుుడూ ఎదుర్ు కరల్ేదుట! మాతాతయయ  తన్కరల్ంన్ాడు ఎపుుడూ  బావుల్ ండిపో వడం 
వరరెగర్ని చెపుతాడు.    

 రాముడు:మరి ఇపుుడెందుకిల్ా ఎండి పో తున్ానయంటావ్?  

 మలలనన: అదధగ్ో ! సర్ుంచ్ గ్రరకసుు న్ానర్ు. వరరిన్డుగుదాం. 

 రాముడు,  మలలనన:  న్మసరొర్ం  సర్ుంచ్ గ్రర్ూ! 

సర్పంచ్: న్మసరొర్ం న్మసరొర్ం,ఎల్ావున్ానర్ు?  

 మలలనన: పరిసిితుల్ేమీ బాగుల్ేవు సర్ుంచ్ బాబూ!  

 సర్పంచ్:ఏం! ఏం జరిగి్ందధ?  

 మలలనన: చూసుు న్ానరర  ఇకొడ  కూపపు న్నటి బావి కోసం మటిట  ని తొల్ుసుు న్ానం . ఎంత ల్ోతుకెళ్ళలన్ా తడి తగల్టంల్ేదు. ఏమీ పరల్ుపో వటం 
ల్ేదు బాబూ!   

 సర్పంచ్: అవున్ు ఈ సమసయ  పరతీ  చోటా సర్ాసరమాన్యమ ైపో యిందధ.  దీనికి బాధ్ుయల్ం మన్మే! .  

రాముడు: మన్మేల్ా బాధ్ుయల్మవుతాం  సర్ుంచ్ బాబూ! 

సర్పంచ్ : భూగర్్ జల్ాల్ని మన్ం అదుపూ ఆపూ ల్ేకుండా తోడేసుకొంట్న్ానం.  అందువల్ల  అవి రోజురోజుకీ తగిి్పో తున్ానయ్!  న్ువేా చెపుు...    

మలలనన: ( మాటకి  అడుు వసూి )  ఏమిటి సర్ుంచ్ బాబూ! 

సర్పంచ్: మీతాత కరల్ం ల్ో అతని   పొ ల్ం ల్ో ఎనిన బావుల్ుం డేవి?  

మలలనన: ఒకట,ి తపిుతే రెండు.  

సర్పంచ్:ఇపుుడెనిన వున్ానయ్?  

మలలనన: న్ెమ ుదధగ్ర  ల్ కిొసూు  ఒకటి, రెండూ, మూడూ, న్ాల్ుగూ, అయిదు .... అయిదున్ానయ్ !  
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సర్పంచ్: అంటే రెండు బావుల్ున్న చోట ఇపుుడు అయిదు బావుల్ున్ానయ్. రరముడూ  న్ువుా  చెపుు  న్న పొ ల్ంల్ో ఎనిన వున్ానయ్?  

 రాముడు :అదధ వర్కు ఒకటో  రెండో  వుండేవి. ఇపుుడు  అయిదు  కూపపు బావుల్ు న్డుసుు న్ానయి. 

 సర్పంచ్: చూసరవర మరి మీ ఇదదర్ూ కల్సి అదధవర్కటి కంటే అయిదార్ు బావుల్ు ఎకుొవ గ్ర తవుాకొని  న్నర్ు తోడు కొంట్న్ానర్ు. మీల్ాగే్ 
మిగతావరర్ు కూడా , అల్ా న్నర్ు తోడేసూు  వుం టే  భూమి ల్ోపల్  న్నర్ు తరి గి్పో దా మరి.  

 మలలనన:మీర్ు చెపిుందధ నిజమే,  కరన్న మా పొ ల్ాల్ సరగు న్నటి  కోసం  మేము బావుల్న్ు తవుాకోక తపుదు కదా!  

 సర్పంచ్: కరన్న కొంత ఔ చితాయనిన పరటించాలి కదా!  

 రాముడు: ఔ చితయమంట.ే...   

సర్పంచ్:  న్నకెం త  న్నర్ు కరవరల్ో అంతవర్కే న్నటి ని తోడు కోవరలి. న్నర్ు వుందధ కదా అని  అన్వర్ంగ్ర తోడి   న్నటిని  వృధా చేయకోడదు.   

 రాముడు: ఆమా ట నిజ మే , తోడుతూన్న న్నర్ు     గ్కటటం న్ుండి  కరల్వ కటిట   వృధాగ్ర పో వడానిన చాల్ా సరర్ుల    న్ేన్ు   గమనించాన్ు.  

 సర్పంచ్: ఇంకర మీర్ు కొంత వర్కు  అదృష్ట  వంతుల్న్ే చెపరులి. మీకు న్నర్ు  అంటూ కొంతెైన్ా  దొర్ుకుతోందధ ! మీ పిల్ల  ల్  సంగతేమిటి?   ఇదధ 
ఇల్ాగే్  కొన్సరగ్ితే   రరన్ున్న కరల్ం ల్ో  న్న ర్ు అసల్ు  దొర్కన్ే దొర్కని సిితి  రరవచుా .  

మలలనన: న్నటి కోసమే  మూడవ పరపంచ యుదదం వసుు ం దని కొంత మందధ అంట్న్ానర్ు!   

సర్పంచ్: వరరి ఊహ నిజమే కరవచుా. పరి సిితి చాల్ా దయన్నయంగ్ర వుందధ.  న్నటి  సమసయ  అంతటా వుందధ. 

 మలలనన: సర్ుంచ్ బాబూ! న్ేల్ అడుగున్  న్నర్ు ఎపుుడూ వుం ట్ందంటారర?  

సర్పంచ్: వుట్ందధ, భూమి ల్ోపల్ వుండే  రరళ్ల  పొ ర్ల్ మధ్యన్ చాల్ా  న్నర్ు వుట్ందధ.  ఈ న్నటిన్ే భూ గర్్ జల్ం అటాం. కూపపు బావికైె  మన్ం  
న్ేల్న్ు తొలిచిన్పుుడు ఈ  న్నరే ప ైకి వసుు ందధ 

 మలలనన:ఎంత న్నర్ుంట్దధ? భూ గర్్ంల్ో ?  

 సర్పంచ్:అదధ న్ేన్ు చెపుల్ేన్ు ,  ఆసంగతి జల్శరసు రవేతున్ు అడిగి్ తెల్ుసుకోవరలి. రేపు మధాయహనం గ్రామ పంచాయితీ ఆఫీసుకు ర్ం డి అకొడ 
అడిగి్ తెల్ుసుకోవచుా.  

 రాముడు: గ్రామ పంచాయితీ ఆఫీసర? అకొడె వర్ున్ానర్ు   ?  

 సర్పంచ్: : గ్రామాభివృధ్ధి   విభాగపు  అధధకరరి గ్ౌర్ము గ్రర్ు  న్ాకు ఫో న్ చేసరర్ు, భూ గర్్జల్ాల్ గురించిన్ అవగ్రహన్  కలిుంచడం కోసం 

గ్రామ గ్రామం ల్ో పరచార్ సభల్ు నిర్ా హి సుు న్నన్ానర్ుట. అందుకు జల్ వన్ర్ుల్నిపుణుడొకరయన్  కూడా  వసుు న్నట్ట  చెపిుందధ. మీర్ు  ఆఫీసు 
కొచిాన్టటయితే    మీ సందేహాల్నినటికి సమాధాన్ం దొర్ుకుతుందధ.     

 మలలనన: తపుకుండా వసరు ము. భూ గర్్జల్ాల్ు  తరిగి్ పో కుండా  చూడడానికి ఏమిటి చేయాల్ో బహుశర  అతన్ు మాకు చెపుగల్డు, వసరు ం , 
తపుకుడా వసరు ం.  

రాముడు: ఏపుుడు రరవరలి మేము?  
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సర్పంచ్:అతన్ు  పదకొండు గంటల్కి వసుు న్ానడు. మీర్ు అంతకటే ముందు వసేు  బాగుంట్ందధ.  

 రాముడు :ఓ అల్ాల గే్,  మే ము బాగ్ర ముందుగ్రన్ే వసరు ము.  

 సర్పంచ్:సరే అయి తే రేపు కల్ుదాద ం.  

రాముడు, మలలనన(  ఇదదర్ూ కల్సి)   న్మసేు  ! సర్ుంచ్  బాబూ.  

సర్పంచ్: న్మసేు , న్మసేు  . 

................................సంగ్ీత్ం ..........................................  

                                                                     ర ం డవ దృశ్యం  

.................... కురీీలు జర్ుపుకొటునన శ్బ్దా లు,  మెలల  గ్ా మాటదల డు కొంటునన  గుస గుస శ్బ్దా లు........................ . 

సర్పంచ్:  ర్ండి , ర్ండి, ఇల్ా ఇకొడ ఈ కురచాల్ల్ో మీర్ు కూరోావచుా.  

 రాముడు, మలలనన: న్మసేు  ! సర్ుంచ్  బాబూ  

సర్పంచ్:    న్మసేు  ! ముదుగ్ర వచిా  చాల్ా మంచి  పని చేసరర్ు. 

 మలలనన: వరర్ు కూడా  కరసేపటిల్ో  రరవచాన్ు కొంటా  

 సర్పంచ్:  అవున్ు , వరరితో మాటాల డి  ఇట్ వచాాన్ు.   దారిల్ో వున్ానర్ు.  

రాముడు:   మా గ్రామ పరజల్ందరిని పిలిచి మంచి పని చే సరర్ు బాబూ. మేమంతా తెల్ుసుకోవల్సిన్ విష్యాలివి.  

 సర్పంచ్:  (  మాట మధ్యల్ో ) అదధగ్ో,  వరరకచాాసరర్ు!   

............................... కార్ు ఆగ్ిన శ్ బా్ం.................................   

సర్పంచ్: న్మసేు  మేడం . మేమంతా మీకోసం ఎదుర్ుచూసుు న్ానం. 

 గ్ౌర్మమ: న్మసేు ,  ఎల్ా వున్ాన ర్ు? అంతా కుల్ాసర యేి న్ా?   

సర్పంచ్:    అందర్ం బాగున్ానం మేడం  . వచిాన్ చికొంతా న్నటి గురించే, అదే ప దద  సమసయ గ్ర వుందధ.  

గ్ౌర్మమ :  దధగుల్ు పడకం డి. వీర్ు.  డా. మూరిు ,  జల్ వన్ర్ుల్ నిపుణుల్ు. మీకు తగి్న్ పరిష్రొర్ మారరి ల్న్ు సూచిసరు ర్ు.  

సర్పంచ్:  డాకటర్భ  మూరిు  గ్రర్ు న్మసరొర్మండి , మీ ర్ు మా గ్రామా నికి రరవడం మా కుచాల్ా  ఆన్ందంగ్ర వుందధ. వేదధక న్ల్ం క రిం చ 
వల్సిన్దధగ్ర    మా గ్రామం సరదర్ం గ్ర ఆహాానిసుు న్నదధ.   

................................................  కురీీ జరిపి , కూర్ుీనన శ్ బ్దా లు......  

  డా. మూరిి :  మీ  అందరికీ న్ా వందన్ాల్ు. 
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 సర్పంచ్: రరవల్సని్ జన్ం అంతా వచాార్ు.  మొదల్ు ప డదామా మేడమ్?  

 గ్ౌర్మమ :  మొదల్ు ప టటండి .  

 సర్పంచ్: మితుర ల్ారర ,  శుభోదయం . ముందుగ్ర మన్ అథధదుల్న్ు మీకు పరిచయం చేసరు న్ు.  గ్రామాభివృధ్ధి   విభాగపు అధధకరరి గ్ర మన్ 
పరర ంతానికి  విధ్ుల్న్ు నిర్ాహి సుు న్న్న శా్రమతి  గ్ౌర్ముగ్రర్ు ,మీకందరికీ   సుపరిచుతుల్ే!  డా  మూరిుగ్రర్ు. జల్శరసు రం ల్ో  నిష్రా తుల్ు. 
వీరిర్ువురికి   సరదర్ంగ్ర మన్ గ్రామ పంచాయితి తర్ఫున్  మన్ందరి తర్ఫున్ న్ేన్ు ఆహాాన్ం పల్ుకుతున్ానన్ు 

................................ త పుట్ల   కొడుతున్న శబాద ల్ు..........................  

సర్పంచ్:.   న్నటికి ఎంత ఎదదడిగ్ర వుందో  , మన్ం ఎనిన తిపుల్ు పడుతున్ానమో మీకందరికీ తెల్ుసున్ు.  శా్రమతి గ్ౌర్ముగ్రర్ు , డా  మూరిుగ్రర్ు 
మన్కిపుుడు  న్నటిగురిచి, ముఖ్యంగ్ర భూగర్్ జల్ం గురించి వివరిసరు ర్ు. మీ  కేమ ైన్ా  సందేహాల్ుంటే  వరరిని  అడగి్      తెల్ుసుకోవచుా. 
ముందుగ్ర శా్రమతి గ్ౌర్ముగ్రరిని   మా మితుర ల్ందరితో    ముఖ్ా ముఖీ గ్ర పరసంగి్ంచ మని కోర్ుతున్ానన్ు. 

 గ్ౌర్మమ: సర్ుంచ్ గ్రర్ూ, ముందుగ్ర  ఇట్వంటి  సభన్ు నిర్ారిుసుు న్నందుకు  మీకు న్ా  దన్యవరదాల్ు. మితుర ల్ారర! శుభోదయం. ఇదధ మీకొక 
మంచి అవకరశం.కొనిన రోజుల్న్ుండి  భూగర్్జల్ాల్  పరిర్క్షణ ప ై  కరర్య కామాల్న్ు  గ్రామాల్ల్ో  జర్ుపుతూ వసుు న్ానము. ఈ విష్యమ ై     
అవసర్మ ైన్  సమాచరరనినఈకరర్య కామాల్ దాారర గ్రామీణపరజల్కు  అందధంచాల్న్నదే  మాఆశయం. ఆ ఉదేదశయంతోన్ే ఈరోజు మీ గ్రామానికి 
వచాాం .    

 మలలనన : అమాు! భూగర్్ జల్ం  ఎందుకు ఇంత  ప దద  సమసయ  అయిందో  మాకు తెలియటం ల్ేదు.     

 గ్ౌర్మమ:  ‘  ప దద  సమసయ ‘   -   అ న్ానవే ! - అదధ నిజమే! ఆధ్ునిక కరల్ం ల్ో భూగర్్ జల్ాల్ు  తరిగి్ పో వడమన్నదధ ఒక   తీవర సమసయ గ్ర 
పరిణమించిందధ. అవి తరిగి్ పో తూ వుండడానికి  చాల్ా  కరర్ణాల్ున్ానయి.   

మలలనన : చాల్ా కారణాలా?  

గ్ౌర్మమ: పర ధాన్ కరర్ణం ‘ భూగర్్ జల్ాల్న్ు మితి మీరి  మన్ం వరడుకోవడం, .తర్ువరత పరరిశమాల్న్ుండి వలె్ువడుతున్న వయ రి్ జల్ాల్న్ు 
చకీయా పదదతిల్ో తెరిగి్ వరడుకొన్  యోగయం గ్ర  మార్ుా కోక పో వడం .   

మలలనన : ఓ , అలాగా 

గ్ౌర్మమ: భూగర్్ జల్ాల్ు తరిగి్ పో వడం ఒక ఎతుయితే  అవి కల్ుషిత మయిపో తూ వుండడం అంతకు మించిన్  తీవర  సమసయ.  

 సూర్మమ: భూగర్్ జల్ాల్ు కల్ుషిత మవుతున్ానయా? ఆశార్యంగ్ర వుందే!  మేము కరల్ుష్రయ ల్ు  న్ేల్ ప ై ప ై న్ే వున్ానయన్ుకొంట్ న్ానమే!   

 గ్ౌర్మమ:  మన్ దేశం ల్ో భూగర్్ జల్ాల్ుచాల్ా చాల్ా పరర ం తాల్ల్ో కల్ుషితం  కరల్ేదు, కరన్న అనిన  చోటాల  పరిసిితి అల్ాల్ేదు.  న్ాన్ాటి కీ 
భూగర్్ జల్ కరల్ుష్యం  ప ర్ుగుతోందధ. మరచ ముఖ్యంగ్ర మన్ ఆరోగ్రయనిన దెబబతీసే పదారరి ల్ు భూగర్్ జల్ాల్ల్ో కల్ుసుు న్ానయి. కల్ుషిత జల్ం 
మొతుం పరిసరరల్న్ే పరభావితం చేసుు న్ానదధ.    

 సూర్మమ: ఏ పదారరి ల్ు భూగర్్ జల్ాల్న్ు కల్ుషితం చేసుు న్ానయి?  
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 గ్ౌర్మమ: ఆరిసనిక్, ఫ్ోల రైెడ్ , ఐర్న్ , న్ెైటేరట్  ల్ు  పరధాన్  భూగర్్ జల్కల్ుషితాల్ు. వీటిల్ో  ఆరిసనిక్ ఎకుొవ పరమాదకర్మ ైన్దధ. మన్దేశల్ో పదధ 
రరష్రట ా ల్ు  ఆరిసనిక్ కల్ాల్ుష్య బారిన్ పడాు యి. అవి --  హరరయన్ా, ఉతుర్ పరదేశ్, బీహార్భ, పంజాబ్, జార్ఖండ్, చటిటస్ ఘర్భ, పశ్చా మ బ ంగ్రల్, అసరసం,    
మణిపూర్భ, కరరనటక.  

రాముడు : ఎందుకకొడ జల్ం కల్ుషిత  మయిందధ? 

 గ్ౌర్మమ:దానికి చాల్ా కరర్ణాల్ున్ానయి.ఉదాహర్ణకి చెపరు ల్ంటే , ఇళ్లన్ుండి  పరవహిసూు  చేర్ుతున్న ముర్ుగు న్నర్ు, స పిటక్ టాయంక్ ల్ు , 
పరిశమా ల్ న్ుండి చేర్ుతున్న  వయరరి ల్ు,--- ఇవన్నన కరర్ణా ల్ే . వీటికి తోడు మితిమీరి వరడుతున్న ర్సరయన్ ఎర్ువుల్ు,  కిమాి సంహార్కరల్ు 
కూడా  భూగర్్ జల్ాల్ కరల్ుష్రయనికి  పరధాన్ కరర్ణాల్ు, మొతుం మీద  భూగర్్ జల్ కరల్ుష్యం  చాల్ా  తీవరం గ్ర వుందధ.     

 రాముడు : డాకట ర్భ గ్రర్ూ!  భూ గర్్ జాల్ాల్ు ఏమాతరం వుండ వచాం టార్ు ?  చాల్ా ఎకుొవ గ్ర న్ే వుం టాయన్ుకొంటాన్ే   

 డా.  మూరిి :న్న ఊహ రైెటే! మన్ం న్నటి ఘన్ పరిమాణానిన కూయబిక్ మీటర్భ ల్ల్ో కొల్ుసరు ం.  ఒక మీటర్భ పొ డవు, ఒక మీటర్భ వెడల్ుు, ఒక 
మీటర్భ ల్ోతు వున్న ఒక పరతరల్ో వున్నన్నర్ు  ఒక కూయబిక్ మీటర్భ న్నర్వుతుందధ. మన్ భార్త దేశ భూ గర్్ం ల్ో  440 బిలియన్ కూయబిక్ మీటర్భ 
ల్ న్నటి  నిల్ువ కొన్సరగుతూ వుట్ందని అంచాన్ాల్ు చెపు తున్ానయి.   ఇందుల్ో 35 బిలియన్  కూయబిక్ మీటర్భ   ల్ న్నర్ు  పరర వరహాల్ల్ో 
కొట్ట కు పో తుందధ.  వెర్సి మన్ దేశ భూగర్్ంల్ో దాదాపు 400 బిలియన్ కూయబిక్ మీటర్భ ల్ న్నర్ు   దేశరనికి అందు బాట్ల్ో వుంట్ందధ.  

 రాముడు :అంత న్నరే! ఎకొడనించి వసుు ందధ ఆన్నర్ు?  

డా.  మూరిి : ఎకుొవ భాగం వర్ష పు న్నరే. దాదాపు 70 శరతం వర్కూ వరన్ న్నర్ు భూ పొ ర్ల్ మదయకు చేర్ుతుందధ. మిగి్లిన్ 30 శరతంల్ో  
న్దుల్ు, కరల్వల్ు,  చెర్ువుల్ న్ుండి,  కొం త వర్కు   వయవసరయపు  న్నర్ు   భూగర్్  జల్ం ల్ో కల్ుసుు ందధ.  

 రాముడు :అంత న్నర్ున్నపుుడు  న్నటికి  కొర్త వుందని  చెపుతూ  దధగుల్ ందుకు  పడుతున్ానర్ు  ?   

 డా.  మూరిి : దధగుల్ు పడదానికి తగి్న్ంత కరర్ణముందధ. మన్ం భూగర్్ం ల్ో చేర్ుతున్న న్నటి కం టే ఎకుొవ న్నటిని తోడుకొంట్న్ానం దానివల్ల   
‘ వరటర్భ టేబుల్’ --- ‘ న్నటి పటిటక’   కమా కమాం గ్ర తగిి్పో తున్నదధ.    

మలలనన :  --- ‘ న్నటి పటిటక’   అంటే ఏమిటి?   

డా.  మూరిి : న్ేల్ కింద ఎంత ల్ోతుల్ో న్నర్ుందో  చేపేు పటిటక న్ు ‘ వరటర్భ టేబుల్’   ల్ేదా న్నటి పటిటక అంటార్ు.  ఉదాహర్ణకి మన్కి పదధ మీటర్ల 
ల్ోతుల్ో న్నర్ు పడిందన్ుకొందాం, అపుుడు అకొడ న్నటి పటిటక భూ ఉపరితల్ానికి పదధ మీటర్ల ల్ోతుల్ో వుం దన్నమాట,  కొనిన పరదేశరల్ల్ో  ‘  
న్నటి పటిటక బాగ్ర కిందధ కిందధకి ఉన్నట్ండి  దధగి్పో తుందధ. . అపుుడు అకొడున్న బావుల్ు, కూపపు బావుల్ు ఎండి పో తాయి. 

మలలనన :ఓ, అంటే దాన్రి్ం మాగ్రామం ల్ో న్నటి పటిటక బాగ్ర కిందధకి దధగి్పో యిందన్నమాట. అందుకే కొనిన రోజుల్న్ుండి న్ేన్ు తొల్ుసుు న్న 
కూపపు బావి ల్ో 25 మీటర్భ ల్ ల్ోతుకి మించి  వెళ్ళలన్ా కూడా  న్నటి జాడ ల్ేదు.  

 డా.  మూరిి :  25 మీటర్భ ల్ే! అల్ాల  అవుతే మీ గ్రామం ల్ో పరిసిితి  బాగ్ర విష్ మించిందన్న మాటే!  

 సర్పంచ్:  సరధార్ణం గ్ర న్నటి పటిటక ఎంత వుం డాల్ంటార్ు?  

 డా.  మూరిి : సర్ుంచ్ గ్రర్ూ! అదధ  పరర ంతానికి పరర ంతానికి మార్ుతూ వుంట్ందధ. భార్త పరభుతాపు జల్ వన్ర్ుల్ మంతిరతా శరఖ్  కేందీరయ  
భూగర్్ జల్ాల్ బో ర్భు న్ు   ఏర్ుర్చిందధ.ఈ బో ర్భు పరతీ సంవతసర్ం దేశం ల్ో పల్ు పరర ంతాల్ల్ోని వరటర్భ టెబుల్ ని కొల్ుసుు ందధ. గత సంవతసర్పు 
వరరి రిపో ర్భట న్ు పరచురించార్ు.    
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 రాముడు : బో ర్భు అంటె ఏమిటి డాకట ర్భ  బాబూ ? 

 డా.  మూరిి :  అదధ కొంత  మందధ వయకుు ల్ సమూహము. వరరికి  నిరా్యాల్ు తీసుకొన్ే అధధ కరర్ం వుంట్ందధ. భూగర్్ జల్ాల్ బో ర్భు  ల్ో న్ున్న 
వయకుు ల్ు  భూగర్్ జల్ాల్  గురించిన్ నిరా్యాల్ు తీసుకొంటార్ు.  

సర్పంచ్:వరర్ు పరచురించిన్ రిపో ర్భట ల్ో ఏముందధ?  

 డా.  మూరిి : 14 770 న్ూతుల్న్ు సరేా చేసిన్ మీదట  సగట్ న్నటి పటిటక 2న్ుండి 20మీటర్ల వర్కు వున్నపుటికీ ,  కొనిన జాగ్రల్ల్ో అదధ  
100 మీటర్ల కంటె కూడా ఎకుొవగ్ర వున్నట్ట  గ  వరరి సరేా ఫలితాల్ు చెపరుయి.  

రాముడు :అమోు ! వంద మీటరేల ! అయితే చాల్ాల్ోతేన్ే!  

 డా.  మూరిి :నిజమే మరి చాల్ాల్ోతే కదా. మహా రరష్రట ా  ల్ోని అహమద్ న్గర్భ జిల్ాల  ల్ో న్నర్ు  153 మీటర్ల ల్ోతుల్ో  వుందధ.  ఢిల్లల , రరజసరి న్ 
వంటి కొనిన పరదేశరల్ల్ో న్నర్ు 40 మీటర్ల ల్ోతున్ వుందధ. గత సంవతసర్ం తో పో లిా చూ సేు   ఈసంవతసర్ం కొనిన పరర ంతాల్న్ు మిన్హాయిసేు  చాల్ా 
చోటల  న్నటి పటిటక బాగ్ర దధగి్వకు పడి పో యిందధ.  

రాముడు :అనిన రరష్రట ల్ల్ోన్ూ ఇల్ాగే్ వుందా?  

 డా.  మూరిి :ల్ేదు. అసరసం, హిమాచల్ పరదేశ్ ఆంధ్ర పరదేశ్ , గుజరరత్ ల్ల్ో న్నటి పటిటక రెండు మీటరేల వుందధ. ఇకొడ న్నర్ు సుల్భంగ్ర 
దొర్ుకుతుందధ. కరన్న తగి్న్ జాగతాుల్ు తీసికొన్ క పో తే ఈ  పరదేశరల్ల్ోకూడా న్నటి పటిటక  బవిష్యతుు ల్ో దధగువకు  జార్ుతుందధ     

 రాముడు : న్నటి పటిటక నిల్కడగ్ర వుండాల్ంటే ఏమి చేయాలి?  

 డా.  మూరిి : మోదట మన్ం చేయాలిసన్ పని  న్ేల్ న్ుడి  న్నర్ు  తిరిగి్ భూ గర్్ం ల్ోకి తపునిసరిగ్ర  చేర్ుకొన్ే టట్ట  చూడడం భూ గర్్ జల్ానిన 
మన్ం వరడు కోవచుా,  కరన్న తిరిగి్ అదధ నిండేల్ా చూసుకోవరలి.  భూ గర్్ జల్ మటటం   నిల్కడగ్ర   వుం డేల్ా చేయడానికి పదదతుల్ున్ానయి.   

 సూర్మమ: కరన్న మన్ అవసరరరల్న్నన  తీరేంత మేర్కు  భూ గర్్ జల్ానిన వరడుకోక తపుదు కదా?  

 డా.  మూరిి :  నిజమే! కరన్న తోడు కొన్న న్నర్ు వృధా కరకుం డా చూడాలిసన్ బాధ్యత మన్దే!  దానిని పరిర్కి్ంచుకొన్ే  బాధ్యత కూడామన్ మీదే 
వుదధ. మీకు న్ేన్ు ఇంతకుముందు చపెరున్ు కదా, చాల్ా  మట్కిొ వరన్ న్నరే   భూ  గర్్పు పొ ర్ల్ల్ోకి చేర్ుతుందని.  అకొడకు చేరే పరధాన్ 
భాగపు  న్నటి వన్ర్ు అదేన్ని!   కరన్న ఈ న్ాడు పరిసిితి ఎల్ావుందంటే  వరన్ న్నర్ంతా  సముదరపు పరల్వుతూ నిర్ుపయోగ మవుతున్ానదధ.   

రాముడు :సముదరా ల్ల్ోకి వరన్ న్నర్ు చేర్కుండా మన్ం ఆపల్ేమా?  

గ్ౌర్మమ : ఎందుకు చేయ ల్ేము. పూర్ాం పరతీ గ్రామంల్ోన్ూ  ప దద  ప దద  గంటల్న్ు తావేావరర్ు వరటి ల్ోకి వరన్ న్నర్ు చేరి నిల్వ వుండేదధ. ఆన్నరే 
న్ెముదధ గ్ర భూమిల్ోకి ఇంకి పో యేిదధ . అల్ా భూ గర్్ జల్ మటటం  తిరిగి్  ప రిగే్దధ.   

 సూర్మమ: అవున్ు, మా పుటిటం టి వరరి  గ్రామం ల్ో న్ా చిన్న తన్ంల్ో  అట్వంటి న్నటి గుంటల్ు  చాల్ా వుం డేవి. వరటి  చుటూట రర  చెట్ల ండేవి,  
కరన్న ఇపుుడు చెటూల  ల్ వు,  ఆ న్నటి గుంటల్ూ ల్ేవు.  

గ్ౌర్మమ   :  నిజమే సూర్మాు!  చెట్ల  కూడా వరన్ న్నటిని నిల్ుపు దల్కు  తోడుడతాయి. కరన్న ఈ న్ాడు న్నటి గుంటల్ూ ల్ేవు , అంతటా 
వర్ుసల్ు తీరి చెటూల  కనిపించటం ల్ేదు. ఈ పరిసిి  తి పరభావం  గర్్ జల్ాల్ప ై  పడిందధ. 
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 సూర్మమ: అవున్ు మరి, న్నర్ు తిరిగి్ భూమి ల్ోకి ఇంకకపో తే న్నటి పటిటక దధగువకు జార్ుతుందధ గ్ర!  

డా. మూరిి: అంతేకదా! ఒక వెైపు న్ుండి భూగర్్ జల్ాల్ వరడుక ప రిగి్పో తూ వుంటే మరకక వెైపు న్ుండి న్నర్ు  భూమిల్ోకి ఇంకడం తగిి్పో తోం దధ. 
మన్ం వరడుకొన్న మేర్కు భూమి ల్ోకి న్నర్ు తిరిగి్ ఇంకుతూ వుంటే  సమసయల్ేదు. కరన్న ఇంకుతున్న న్నటి కంటే వరడుకొన్ే న్నరే ఎకుొ వెై  
పో తూవుం టే  సమసయ జటిల్ం కరక మాన్దు కదా!  

 మలలయ్య :ఓ , భూగర్్ జల్ాల్ు తరిగి్ పో వడానికి ఇదన్న మాట కరర్ణం. ! డాకటర్భ గ్రర్ూ , భూగర్్ జల్ం అదధవర్కెంత వుందో  వరడుకొన్ానక 
ఇపుుడెంత వుందో    ల్ కొ కటిట  తెల్ుసుకోగల్మా? 

 డా. మూరిి:  ఊ, తెల్ుసుకోగల్ం!  తోడుకొన్న భూగర్్ జల్పు శరతానిన బటిట   చెపుగల్ుగుతాం.  

మలలయ్య :అంటే !  ఎల్ా చెపువచుా ?  న్ాకు అరి్ం కరల్ేదు, !  

 డా. మూరిి:   ఉదాహర్ణకి-  ఒక ఏడాదధ భూగర్్ల్ోకి  పల్ు మారరి ల్ దాారర ఇంకి చేర్ుతున్న న్నర్ు  వంద ల్లటర్ుల   అన్ుకొందాం.  మన్ం 70 
ల్లటటర్ుల   తోడుకొని వరడితే , అపుుడు తోడుకొన్న భూగర్్ జల్పు శరతం 70 అన్న మాట. అల్ాఅయితే మరేం పరమాదం ల్ేదు, కరన్న తోడుకొన్న 
న్నర్ు 120 ల్లటర్ుల  , ఇంకుతున్న న్నర్ు 100 ల్లటర్ుల  అయితే   సమసయ  తీవరం అవుతుందధకదా.  

 రాముడు : ఇంకుతున్న న్నటికంటే  తోడుకొని వరడు కొంట్న్న న్నర్ు ఎకుొవగ్ర వున్న అట్వంటి  పరదేశరల్ేమ ైన్ా వున్ానయా?   

డా. మూరిి: వున్ానయి,--  డిల్లల , హరియాన్ా, పంజాబ్,  రరజసరు న్,  ల్ ల్ో తోడి  వరడుతున్న న్నర్ుకంటే   ఇంకుతున్న న్నర్ు తకుొవ గ్ర 
వుంట్న్నదధ. ఈ రరష్రట ా ల్ల్ొ  పరిసిితి  చాల్ా విష్మంగ్ర వుందధ.  

సర్పంచ్ :  తకిొన్ రరష్రట ా ల్ల్ొ  పరిసిితి   ఎల్ావుందంటార్ు? 

 డా. మూరిి:ఉతుర్ పరదేశ్, పరండుచేారి, హిమాచల్ పరదేశ్, టామిల్ న్ాడుల్ పరిసిితి ఆందోళ్న్కి  కరర్ణమవుతున్ానదధ. ఎందుకంటే  ఈ పరర ంతాల్ల్ో 
భూగర్్ంన్ుండి  తోడుతున్న న్నటి శరతం 70 కంటే ఎకుొవ. ఇదధ  సుర్కి్త  శరతానిన మించిన్ శరతం కన్క,   విచక్ష ణార్హితంగ్ర  ఇల్ాల గే్     
భూగర్్ జల్ాల్న్ు తోడు కొంటూ పో తే బవిష్య తుు ల్ో అదధ  న్నటి ఎదదడికి  దారితీయ వచుా.  

 సర్పంచ్ : అంతేగ్ర!   వేవేగంగ్ర  అదేపనిగ్ర  న్నర్ు  తోడేసుకొంటూ వుంటే  భూగర్్ జల్ాల్ు తరిగి్ పో వర! మర్పుుడు మన్కు 
అందుబాట్ల్ోన్ున్న   న్నర్ు తకుొవెైపో దా ? 

మలలయ్య : ఇకొడ మేము న్నటిని ఎకుొవగ్ర వరడుతున్ానమా?  

 గ్ౌర్మమ : మీర్ంతా కల్సి చాల్ా ఎకుొవ  భూగర్్ జల్ానిన వరడుకొట్న్ానర్ని న్ేన్ు చెపితే మీర్ు ఆశార్య పో తార్ు.  

 మలలయ్య : మేమా! మేము కేవల్ం మా సరగున్నటికి  మాతరమే   కూపపు  బావి  న్నటిని  వరడుకొట్న్ానం .   

 గ్ౌర్మమ :  ఉదాహర్ణకి  ఉతుర్ పరదేశలల    సరగు న్నటి  వయవసరయమంతా  70 శరతం భూగర్్ జల్ం ప ైన్ే అధార్పడి వుందధ.      

డా. మూరిి: పరపంచవరయపు ంగ్ర  2.5 బిలియన్  జన్ం వయవసరయం చేసుు న్ానర్ు. మన్  భార్త దే శంల్ో 270 మిలియన్ ల్ జన్ం   సేదయం 
చేసుకొంటూన్ో , ల్ేదా కౌల్ు కిచోా  వయవసరయం తోన్ే జీవిసుు న్ానర్ు.    

 మలలయ్య : కరన్న వీరేకరక భూగర్్ జల్ానిన  వరడుకొట్న్న ఇతర్ జన్ాల్ు కూడా  వు న్ానర్ు కదా! 
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 గ్ౌర్మమ :  నిజమే మలలన్ాన ! కొనిన రాష్ాా లలో  80 శాత్ం త్ార గునీ ర్ు  భూగర్భ జలం నుండే ప ందుత్ున్ానర్ు.    పరిశ్ ామలు త్మకు కావలసిన 
నీటిలో 85 శాత్ం దాకా  భూగర్భ నీటని్ే వాడుత్ున్ానయి.ఇదే  లెకకన మనం  భూగర్భ జలానిన  వాడుకొం టూ  పో త్ే బ్విష్యత్ుి లో  పరిశ్ ామలను 
ఎలా నడుపుకోగలుగుత్ాం?     

మలలనన :  అడవులు,  నే్ల,  నీర్ు  ... ఒక దానిత్ో ఒకటి పర్సపర్ం  పెనవేసుకొని వున్ానయి. అందర్ం నీటిని వాడుకొంటదం , కానీ ఎవర్మూ  ఈ 
విష్య్ాలపెై  శ్దాా పెటాడం లేదు. మనమూ పెటాడం లేదు, పరిశ్మాలను నడపిేవార్ూ పెటాడం లేదు.  

డా.  మూరిి : ఆసకిి  కర్ విష్య్ం  ఏమిటంటే, మనకి సవ త్ం త్రం వచ్చీన పుపడు 20 శాత్ం వయవసాయ్ భూములకు సాగు నీటి 
సదుపాయ్ాలుండగ్ా ఇపుపడు ఆసదుపాయ్ాలు ననవి  35 శాత్ం కం టే ఎకుకవగ్ా వున్ానయ్ .  

 మలలనన :అంటె దాని అరి్ం,  మాన్ సరగు న్నటిప ైన్ దృషిట  ప డితే  భూగర్్ జల్ాల్న్ు కరపరడుకొన్గలిగి్న్ వరర్మవుతాం.   

 గ్ౌర్మమ :   సాగునీటి పదాత్ులపెనై కూడా దృ ష్ిా  పెటాలసి వుంది. కొనిన సంవత్సరాలనుండి    కాలవలు,చెర్ువులనుండి ప ందే సేదయపునీర్ు బ్దగ్ా 
త్గ్ిి పో యింది. 

సూర్మమ: కానీ మేడం ! చెర్ువులు గ్ాా మాలలో కను మర్ుగ్ ైపో య్ాయి,  కాలవలు ఎండి పో య్ాయి. అటువంటపుపడు మేము ఏంచేయ్ాలి?    

 గ్ౌర్ము :  నిజమే ,  న్గరరల్ల్ో   పరిసిితి ఇంకర అరరి ా న్ంగ్ర వుందధ.  అకొడ జన్ాల్ు  న్ేర్ుగ్ర భూగర్్జల్ానిన పొ ం దకపో యిన్ా వరరికి 
కుళ్ళయిల్ దాారర సుదూర్ పరర ంతాల్న్ుండి  అందధసుు న్న  న్నర్ు కూడా భూగర్్ జల్మే!     

 డా.  మూరిు :మీర్ంతా ఒక విష్ యం తెల్ుసుకోవరలి మన్  గ్రామాల్ల్ో చెర్ువుల్ సంర్క్షణ  బాధ్యత మన్దే. కీయాాశ్రల్మ ైన్  పరజల్ చేయూత 
ల్ేనిదే ఏ పరభుతాపు పధ్కమూ పని చేయల్ేదు. చెర్ువుల్, కరల్వల్ గురించిన్ సమసయల్కైె మీర్ు మాతో సంపరదధంచవచుా.  

సూర్ము: తపుకుండా!   డాకట ర్ు గ్రర్ూ ,  వరటి విష్య మ ై మీ సల్హాల్న్ు, చేయూతన్ు తపుకుండా అందుకొంటామ్ .  

గ్ౌర్ము : ముందుగ్ర మీర్ు చేయాలిసన్పని ,భూ గర్్ జల్ానిన వృధాగ్ర పో న్నయకండి , అసల్ు ఏన్నటిన్ెైన్ాసరే, వృధా చేయ కూడదు. .  

 సర్ుంచ్ గ్ౌర్ముగ్రర్ూ!   మంచి మాట  చెపరుర్ు.  

 గ్ౌర్ము :  అంతే  కరక పరతచెర్ువుల్న్ు పున్ర్ుదద రించాలి . కొతు  చెర్ువుల్న్ు తవరాలి.  వరన్ న్నటిని నిల్వచేయడానికి  చెక్ డాముల్న్ు 
నిరిుంచాలి, కొతుగ్ర కొనిన పరదేశరల్ల్ో అడవుల్న్ు ప ంచాలి , వున్న వరటిని పున్ర్ుదద రించాలి. అల్ా చేసిన్పుుడు భూ గర్్ జల్ం మళ్లల ప రిగి్  
దాని మటటం  నిల్కడగ్ర కొన్సరగుతుందధ.   

 డా.  మూరిు :అంతే కరదు పంటల్ ఎంపిక ల్ో న్ు  దృ షిట  ప టాు లి. ఎకొడెైతే  భూ గర్్జల్ం తకుొవగ్ర వుందో  అకొడ తకుొవ న్నటితో ప రిగే్ పంట 
పొ ల్ాల్న్ు న్ాట్కోవరలి  

మల్లయయ:  మీర్ు ఇంత గ్ర చెపుకర మా తపుు మాకు తెలిసిందధ. ఇహ దగిర్న్ుంచి భూగర్్జల్ా ల్ని మోతాదు మించి వరడకుండా తగి్న్ 
జాగతాుల్ు తీసి కొంటాం.  

 సర్ుంచ్:  మంచిదధ, మల్లన్ాన! న్ేన్ు కూ డా పంచాయితీ సరి యిల్ో చెర్ువుల్ తవాకం , మొదల్ ైన్ వరటికైె  గటిట   పరయతనం చేసరు న్ు. అల్ా మన్ 
భూ గర్్ జల్ాల్న్ు ప ంచుకొందాం. మీర్ుకూడా వరన్ న్నర్ు  నిల్వల్కైె  గుంటల్ు తవుాకోవరలి  .  

................................................................. సంగ్చతం ........................................  
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...........................  మూడవ దృశ్యం.......................................................   

................................. భూమిని త్ొలిచే య్ం త్రపు శ్బ్దా లు.. కమాంగ్ా త్గుి త్ూ. ఆగ్ిపో త్ుంద.ి ....................    

 మల్లన్న : ( ఉదేరకంత్ో ఆనందంగ్ా .. ) అముయాయ! ఇపుటికి  న్నర్ు పడిందధ.  

..................................... వేగంగ్ా  గ్ొటాం  లోనుండి నీర్ు దూసుకు వసుి నన శ్బా్ం ....................  

సూర్ము:  మావర! ఇ క మన్ పంట పొ ల్ాల్ న్నటికి  ఇబబందధల్ేదు. మన్కి మంచి ఫల్సరయం  వుంట్ందధ.  

మల్లన్న :అవున్ు సూర్మాు, బాగ్ర ల్ోతుదాకర వేల్ాల లిస వచిాన్ా, న్నర్ంటూ పడిందధ. అదధ సంతోష్ం( ఉదేర కంగ్ర)   

 సూర్ము: మావర ! అంతగ్ర మన్ం  ఉదేరకపడిపో తూ సంతోష్పడిపో న్కొర్ల్ేదు    !  

 మల్లన్న :అల్ా అం ట్న్నవేం ! న్నకు సంతో ష్ంగ్ర  ల్ేదా!  

 సూర్ము:కో పుడకు మామా, ఇపుుడు మన్కి న్నరకచిాందధ సంతోష్ మే, కరన్న మన్ పిల్ల  ల్ న్ాటికి  కూడా న్నర్ుండాలికదా, వరళ్ల  జీవితాల్ూ వేళ్ళల  
లికదా!   

 మల్లన్న : ఇపుుడే మన్ం ఇంత కష్ట  పడాు ం !  వరళ్ల  కరల్ానికి ఎల్ాగుంట్ందో !  

సూర్ము: గ్ౌర్ము గ్రర్ు మొన్న టి సమావేశంల్ో చెపిున్ మాటల్ని అపుుడే మరిచావర?  

మల్లన్న :అవున్వున్ు. మన్ం న్నటిని పొ దుపుగ్ర అవసర్మ ైన్ంత మేర్కే వరడుకోవరలి , భూ గర్్ జల్ మటటం  ప రిగే్ల్ా చూడాలి. ఆఆ…….. న్నర్ు 
గ్కటటం న్ుం డి  పరవహిసూు    వృధా గ్ర  పో తున్ానదధ .   సూర్మాు  ఇంక పంపున్ు  కటేటయ్  . 

................................... .నీర్ు  గ్ొటాం నుండి దూసుకు వసుి నన శ్బా్ం ఆగ్ిపో త్ుంది..........................................   

 సూర్ము: న్ేన్ు ఇంకో పరతిజఞ  చేసరన్ు మామా!  

మల్లన్న :ఏమిటదధ?  

 సూర్ము:  గ్ౌర్ము గ్రర్ు చెట్ల  న్ాటడానికి మొల్కల్న్ు  ఇసరు మన్ానర్ు.  మన్ గ్రామం ల్ోని వయరి్ం గ్ర పడివున్నజాగ్రల్ చుటూట తా  వరటిని  
న్ాటి అవి  బాగ్ర ప రిగే్దాకర  కరపరడుకొంటాన్ు.  

మల్లన్న : అవున్వున్ు కదూ అల్ా చేసేు   భూ గర్్ం ల్ోకి న్నర్ు  మళ్లల మళ్లల చేర్ుతూ వుం ట్ందధ. (.... కొం టెగ్ర వుాతూ ) సూరచ ! న్ువుా ఇంకో 
పని కూడాచేయాలి?  

సూర్ము: ఏమిటో?  

మల్లన్న : గ్ౌర్ము గ్రరిని మరినిన మొల్కల్ు అడిగి్ తెచుా కో!  న్న పుటిటం టి గ్రామం ల్ో కూడా పరతి రర. ఈ సంగతుల్న్నన పూసగుచిాన్ట్ట  
చెపుతూ పరచార్ం చేసి రర! వరళ్ల కీ   తెలియాలిగ్ర!   

       …………………   తవాకపు పని వరరి న్వుాల్ు ...............  ముగి్ంపు సంగ్చతం..........................   
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