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జీవవైవిధ్యా న్ని కాపాడుదాం
పాత్రలు :
రరుణ్
భాసక ర్
రమణ
టీచర్
జడ్జి
లాయర్
మాన్వుడు
అడవిరల్లి
సముత్దుడు
పరవ రాం
నేల
రాజు
ఆవు
వా క్త ి
రరుణ్
భాసక ర్
రరుణ్

భాసక ర్
రరుణ్
భాసక ర్
రమణ
భాసక ర్
రరుణ్

6వ రరగతి చదువుతున్ి విదా ర్ధ ి- 11 సాం
రరుణ్ నాన్ి గారు – 45సాం
భాసక ర్ త్రాండ్
55సాం వా క్త ి
40సాం వా క్త ి
40సాం వా క్త ి
15సాం బాల్లక
15సాం బాలుడు
15సాం బాలుడు
15సాం బాల్లక
16సాం బాలుడు
15సాం బాల్లక
16సాం బాలుడు
నాి న్ి , నేను రడీ !, రా...రవ రగా వెళ్దాం.
నేను కూడా రడీ. పద.
నాన్ి నేను కూడా అకక యా లాగా నాటకాం వేస్తి. వచ్చే
సాంవరస రాం రపప కాండ వేస్తి. ఈ స్తర్ధ మా క్లకాి్
వాళ్ళ ను తీసుకోలేదు. 9th, 10th class విదా రుదలనే
తీసుకనాి రు.
అలాగె రరుణ్ వచ్చే సాంవరస రమ నీక రపప కాండ
అవకాశాం వసుిాంది. న్నరాశపడక.
నాన్ి వచ్చే శాం,స్కక లాంర ఎాంర సాందడ్జగ ఉాంది కద
నాన్ి .
అవును, హలో రమణ బాగునాి వా ?
హలో భాసక ర్, రను మీ అబాా యా ?
అవును, రరుణ్ అకక యా త్రాండ్ న్వా తెలుసుకద
వాళ్ళ నాన్ి గారు.
న్మస్త ి అాంకల్.
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రమణ
రరుణ్
రమణ
రరుణ్
రమణ

భాసక ర్

రమణ

రరుణ్

భాసక ర్

రరుణ్
రమణ

న్మస్త,ి ఈస్తర్ధ త్పత్యా కమైన్ అాంశాం పై నాటకాలు
వేసుినాి రట.
ఏ అాంశాం అాంకల్.
జీవవైవిదా ాం అనే అాంశాం తీసుకనాి రు రరుణ్
జీవ వైవిధ్ా మా, జీవవైవిధ్ా ాం అాంటే ఏమిటి ?
జీవులలో ఉన్ి వైవిధ్ా రనే ఫార్ ్ గా జీవవైవిదా ాం
అాంటాం. ఈ జీవవైవిదా ాం అనే పదన్ని 1985 వ
సాంవరస రాంలో E.O విలస న్ అనే శస్తస ివేరి మొట్
మొదటిస్తర్ధగా ఉపయోగాంచాడు.
జీవవైవిధ్యా న్ని త్పతిరోజూ మన్ాం చూస్కినే ఉాంటము
రరుణ్. కాన్న అది మన్ స్కక్ష్మ పర్ధశీలన్లోక్త
స్తధ్యరణాంగా రాదు. ఉదహరణక ఎన్ని రాంగుల
పూలను చూస్తిము. ఒకక గులాబి పూలలోనే ఎన్ని
రాంగులు ఉాంటయి. మామిడ్జ లో ఎన్ని వెరైటీ రుచుల
పాండుి ఉాంటయి. అాంటే ఒకే జాతిక్త చాందిన్ మొకక లలో
జాంతువులలో కూడా ఎన్ని త్యడాలు ఉాంటయి. దీన్ననే
జీవవైవిధ్ా ాం అాంటాం.
ఈ జీవ వైవిధ్ా ాం అన్ని ఆవరణ వా వసథలో మన్క
కన్నపిసుిాంటాంది. ఎడార్ధ, అడవి, గడ్జి మైదనాలు,
పరవ తాలు, సరసుస లు, న్దులు, సముత్దలు మర్ధయు
వా వస్తయ భూములలో ఉాంటాంది. ఈ ఆవరణ
వా వసథలో అన్ని జీవరాశులు ఒక దన్నపై ఒకటి త్పభావాం
చూపుతూ న్నర్జ ివ అాంశలయిన్ గాల్ల, నీరు నేలపై కూడా
త్పభావాన్ని చూపుతుాంటయి.
జీవులలో ఇాంర వైవిధ్ా ర ఎలా వచ్ే ాంది నాన్ి ఇన్ని
రకాల మొకక లు, జాంతువులు ఇాంర అదుు రాంగా ఎలా
ఉదు విాంచాయి నాన్ి .
అవును రరుణ్ జీవవైవిధ్ా ము త్పకృతి త్పస్తదిాంచ్న్
వరాం. జనుా పర్ధణామ త్కమాంలో ఉదు విాంచ్న్
అరా దుు ర జీవ సముదయ సాంపద.
ఇాంర వైవిధ్ా ర వాళ్ళ మాన్వులక ఏాం లాభాం
అాంకల్.
త్పపాంచాంలో 80,000 జాతుల ఆహారపు మొకక లు
ఉనాి యి. కాన్న దన్నలో 20% మాత్రమె ఆహారాంగా
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ఉపయోగసుినాి ము. ఈ 20 % ఆహారపు మొకక లను
త్పపాంచాంలోన్న అన్ని దేశల వారు ఉపయోగాంచడాం
లేదు. ఒకోక త్పదేశాం ఒకోక రకమైన్ ఆహారపు మొకక లను
స్వవ కర్ధసుినాి రు. నువువ ఇలా ఊహాంచుకో త్పపాంచాం
మొరిాం మీద ఒకే రకమైన్ ఆహారపు మొకక లను
స్వవ కర్ధస్తిరానుకో ఆహారాం కోసాం యుదదలు జర్ధగ
లక్ష్లకొక్లదిద మాన్వులు చన్నపోయేవారు.
రరుణ్

భాసక ర్

రరుణ్
టీచర్

అవును అాంకల్ ఇాంర వైవిధ్ా ర ఉాంది కాబటే్ వృక్ష్,
జాంతు సాంపద భూమిపైనున్ి మాన్వ కోటిక్త
సర్ధపోతుాంది. అయిత్య నాన్ి మొన్ి మా సైనుస పాఠాం
చప్పప టపుప డు మా టీచర్ అనాి రు. జీవవైవిధ్ా ాం
దెబా తిాంటాంది. జీవజాతులు అాంరర్ధాంచ్పోతునాి యి.
ఇది మాన్వ మనుగడకే త్పమాదకరాం అన్న అనాి రు
నాన్ి ఎాందుకలా ?
ఎాందుచ్చరన్ాంటే త్పకృతి న్నయమానుస్తరము త్పతి
జీవిన్న సృష్ాం
్ చ్ాంది. మొకక లను ఉరప తిిదరులుగా,
జాంతువులను విన్నయోగదరులుగా సృష్ాం
్ చ్ ఒక
దన్నపై ఒకటి ఆధ్యర పడేట్ చ్చసాంది. ఈ ఆహార
సాంబాందాంలో ఏ ఒక జీవి న్శాంచ్న్ మిగతా జీవులపై
త్పభావాన్ని చూపుతుాంది. త్పతి జీవిక్త జీవిాంచ్చ హకక
ఉాంది. దన్నన్న న్శాంపజేస్త హకక ఎవర్ధక్త లేదు. అదిగో
త్పోత్గాాం మొదలయిన్ట్ాంది. ఇపుప డు అకక యా వేస్త
నాటికలు “జీవవైవిదా ాం” పైన్నే వాటిన్న చూసన్
రరువార నీక మర్ధన్ని వివరాలు తెలుస్తియి.
అయిత్య పద నాన్ి . అకక డ కూరుే ాందాం.
--------------మ్యా జిక్ ----------------ఈనాటి మా పాఠశల వార్ధ ికోరస వాన్నక్త విచ్చే సన్ త్గామ
పెదదలక, విదా రుిల రల్లి దాంత్డులక న్మస్తక రాలు.
మా పాఠశల వార్ధ ికోరస వాంలో ఈ స్తర్ధ ఒక త్పత్యా కమైన్
అాంశన్ని తీసుకొన్న నాటకాలను త్పదర్ధి సుినాి ాం. నేడు
అాందరు ఆలోచ్ాంచవలసన్ అాంశాం జీవవైవిదా ాం.
మాన్వ కారా కలాపాల వలన్ రోజుక పదుల సాంఖ్ా లో
జాతులు అాంరర్ధాంచ్ పోతునాి యి. దీన్న వలన్ ఆవరణ
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అడవిరల్లి
సముత్దుడు
పరవ రాం
నేల
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బాంత్ోతు
జడ్జి
లాయర్
జడ్జి
లాయర్
జడ్జి
బాంత్ోతు
మన్నష్
జడ్జి
నాా యవాది

వా వసథలు దెబా తిాంటనాి యి. మాన్వ మనుగడకే
త్పమాదాం వాటిలబో
ి తుాంది. ఈ అాంశాం యొకక
త్పాముఖ్ా రను గుర్త ిర్ధగ ఈ నాటకాలను
త్పదర్ధి సుినాి ాం. మొదటగా మా విదా రుిలు “మాన్వా
నీక్తది నాా యమా” నాటకాన్ని త్పదర్ధి స్తిరు. ఇాందులో
జడ్జి, లాయర్, మన్నష్, అడవి రల్లి, సముత్దుడు,
పరవ రాం, నేల, బాంత్ోతు న్టిాంచారు.
నేనాంర బాధ్పడుతునాి న్న ... నా బాధ్ ఎవర్ధక్త
చపుప కోను.
ఈ కష్ట్లు ఎపుప డు తీరుతాయో, మన్క నాా యాం
జరుగుతుాంద ?
ఈ మనుషులు ఎాంర స్తవ ర ిపరులు... మన్లేి నాశన్ాం
చ్చసుినాి రు.
వీళ్ళ క మన్ాం ఎాంరగ ఉపయోగపడుతునాి ాం. ( ఇలా
పెదదగా మాటిడుకాంట ఉాంటరు.)
న్నశి బాం
ద , న్నశి బాం
ద జడ్జి గారు వేాం చ్చసుినాి రు అాందరు
లేచ్ న్నలబడాండ్జ...న్మస్తక రమాండ్జ
కూరోే ాండ్జ ఈ రోజు వాదన్క వచ్ే న్ కేసులెన్ని
నాలుగు యువరాన్ర్
నాలుగాంటిక్త ముదదయిలు హాజరయినారా ?
నాలుగాంటిక్త ముదదయి ఒకడేన్ాండ్జ మన్నష్ .
నాలుగుకేసులక ముదదయి మన్నషేనా. అయిత్య
పిలవాండ్జ.
మన్నష్, మన్నష్, మన్నష్.
సరే లేవయాా నేనే ఆ మన్నష్న్న, ఎాందుకటి గాంతు
చ్ాంచుకాంటనాి వు.
వాదన్లు మొదలు పెట్ాండ్జ.
యువరాన్ర్ కోటి సాంవరస రాలు త్క్తరాం భూగోళ్ాం
ఉదా విాంచ్ాంది. కోటి జీవకోటిక్త ఆవాసాంగా మార్ధాంది.
మెలి మెలగా
ి న్దులు, సముత్దలు, కొాండలు, కోన్లు,
త్పాణాం పోసుకనాి యి. రరువారనే మన్నష్ అనేవాడు
పుట్డు. త్పకృతి పై ఆధ్యరపడ్జ బతికాడు. త్పకృతిన్న
ఆరాధాంచాడు, త్పకృతి దవ రానే అనేక విషయాలు
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జడ్జి
లాయర్
బాంత్ోతు
జడ్జి
అడవిరల్లి

లాయర్

నేరుే కనాి డు. ఎపుప డయిత్య త్పకృతిన్న
ఉపయోగాంచడాం నేరుే కనాి డో అపప టి నుాండ్జ
మన్నష్ అహాంభావాం పెర్ధాంగాంది. త్పకృతిన్న
పూజిాంచడాం మానేస్తడు. త్పకృతిన్న దోచుకోవడాం
మొదలు పెట్డు. త్పకృతిన్న నాశన్ాం చ్చసుినాి డు.
త్పకృతి ఎాంరకాలమన్న భర్ధసుిాంది యువరాన్ర్ అాందుకే
మీక మొరపెట్కోవడాన్నక్త వచాే రు యువరాన్ర్.
సరే వాదన్లు మొదలు పెట్ాండ్జ.
ముాందుగా అడవిరల్లి యువరాన్ర్
అడవిరల్లి, అడవిరల్లి, అడవిరల్లి.
చపప మామ ఇాంర దీన్ాంగా కన్బడుతునాి వు . నీ
కష్ట్లక కారణాం ఎవరు ?
అయాా న్నుి అడవి రల్లి అాంటరు. న్నుి ఒకపుప డు
వన్దేవరగా కొల్లచ్చవారు. అడవిలోన్న చటి చ్చమలు నా
త్పాణాం. సకల జీవరాశులు నా బిడిలు, ఈ మాన్వుడు
జన్నమ ాంచ్న్పుడు నా బిడేి కద అనుకనాి ను. కాన్న
అరనేాం చ్చశడు నా చటి చ్చమల్లి న్ర్ధకేసుినాి డు నా
బిడలై
ి న్ అడవి జాంతువులను పొట్న్
పెట్కాంటనాి డు జాతులక జాతులే అాంరర్ధాంచ్
పోతునాి యి. నేను ఇపుప డు ఎాండ్జన్ చటితో బిడిలు
లేన్న రల్లిగా న్నస్తస రాంగా న్నసస తుివగా మార్ధన్
యువరాన్ర్. నేను వీళ్ళ క ఏాం అనాా యాం చ్చశన్న్న
యువరాన్ర్ న్నుి ఇాంర దరుణాంగా హాంససుినాి రు.
వీర్ధక్త నేను చలటి
ి గాల్లన్నచాే నే, వరాి న్నచాే నే
ఫలాలన్నచాే నే అయినా నా ఉపయోగాలను
ి రు.
త్గహసలే
మా విన్ి పాం ఒకటే యువరాన్ర్ అడవి ఎవర్ధ ఆసథ
కాదు, ఈ చటి నవరు నాటలేదు, ఈ జీవులక ఎవరు
కూడు పెటి్ పెాంచలేదు. మాపైన్ ఎవర్ధకీ ఎటవాంటి
హకక లేదు, మా బతుక మమమ ల్లి బరకన్నవవ ాండ్జ
యువరాన్ర్. ఈ మాన్వుల నుాండ్జ మమమ ల్లి రక్షాంచాండ్జ
యువరాన్ర్ మమమ ల్లి రక్షాంచాండ్జ (దీన్ాంగా అాంటూ
అడవి రల్లి వెళ్ళళ పోతుాంది )
ర్తాండవ ఫిరాా ది సముత్దుడు యువరాన్ర్.
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సముత్దుడు, సముత్దుడు, సముత్దుడు.
అయాా మేము ఎన్ని ఆటపోటిక, సునామీలక
రట్కోగలుగుతునాి ాం. కాన్న యువరాన్ర్ ఈ మన్నష్
దడ్జక్త రట్కోలేకపోతునాి ాం. నీరు అాంటే మల్లనాలను
శుత్భపరచ్చది. అలాాంటిది మేమే ముర్ధక్తగా
రయారయాా ము. మాలో కల్లస్త న్డులన్ని ాంటిన్న ముర్ధక్త
కూపాంగా రయారు చ్చశడు మాన్వుడు. గాంగేచా,
యమునేచా అన్న చ్చతులెతిి మొక్తక న్ వాళ్ళళ ముకక
మ్యసుకన్న న్దులపై త్పయాణిసుినాి రు. నా త్పకక
నుాండే పర్ధత్శమల నుాండ్జ వచ్చే వా ర ి పదరాిల వలి నేనే
కాదు, నామీద ఆధ్యరపడ్జన్ జలచరాలు
న్శాంచ్పోతుాంటే నా గుాండె రరుకక పోతుాంది.
యువరాన్ర్ మాన్వ మనుగడ కోసమే ఉన్ి మమమ ల్లి
ఈ మాన్వుడే నాశన్ాం చ్చసుిాంటే ఎలా యువరాన్ర్. ఈ
ఘోరాలను ఆపాండ్జ యువరాన్ర్.
మరొక భాదితుడు “పరవ రాం” యువరాన్ర్.
పరవ రాం, పరవ రాం, పరవ రాం
న్మస్తక రమాండ్జ.
ఏాంో గాంభీరాంగా ఉాండాల్లస న్వాడ్జవి ముఖ్ాంలో అాంర
విష్టదాం కన్బడుతున్ి దేాం ?
ఏాం చపప మాంటరు యువరాన్ర్ మేరు గాాంభీరాా న్నక్త
ప్పరుపడ్జన్ నేను రలెతుికొన్న గరవ ాంగా న్నలబడాల్లస న్
నేను, గాయాలతో కృాంగపోతున్ి ఖ్న్నజాల ప్పరుతొ
కాంకరాళ్ళ ప్పరుతొ న్నుి బాాంబులతో పగల గటి్ నాతొ
భూ త్పకాంపన్లు సృష్సు
్ ి నాి రు. నేను మాన్వుడ్జక్త ఏ
హాన్న చ్చశను యువరాన్ర్ ఋతు పవనాలక అడుిగా
ఉాండ్జ వరాిలు పడేటటి చ్చసుినాి ను. నాపై ఎన్ని రకాల
మొకక లక జాంతువులక ఆత్శయాం కల్లప సుినాి ను.
భూమి పొరలు దృఢాంగా ఉాండున్టి చూసుినాి ను. కాన్న
నాక అర ిాం కాన్న దొకక టే యువరాన్ర్ న్నుి నాశన్ాం
చ్చయడాం వలన్ భూకాంపాలు కలుగుతాయి. వరాిభావ
పర్ధసథతులు ఏరప డతాయి. ఎన్ని జీవులక ఆధ్యరాం
లేకాండా పోతుాంది. ఇన్ని న్ష్ట్లున్ి మాన్వుడు న్నుి
పగల కొట్లన్న చూసుినాి డు. ఎాందుక యువరాన్ర్ మే
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మేాం పాపాం చ్చశము. మాన్వులక ఏ త్దోహాం చ్చశము.
యువరాన్ర్ మరొక మాన్వ బాధతురాలు రన్ గోడును
విన్ి విాంచడాన్నక్త వచ్ే ాంది. ఆమే నేల
నేల, నేల, నేల
ఎాంటమమ అాంర బీటలు వార్ధనావు ?
ఏముాంది యువరాన్ర్ అాంతా మాన్వ కారా కలాపాల
త్పభావాం
మాన్వ కారా కలాపాల ?
అవును యువరాన్ర్ త్పకృతి త్పస్తదిాంచ్న్ ఒక
అదుు రమైన్ వన్రును నేను. నేను లేకాండా జీవన్మే
లేదు. నేను మొకక ల పెరుగుదలక ముఖ్ా మైన్దన్ని
అనేక జీవరాశులక ఆవాస్తన్ని అలాాంటి న్నుి ఎాంర
కాలుషా ాం చ్చసుినాి రు. యువరాన్ర్. ఎకక డ ఖాళ్ళ క్లసథలాం
ఉాంటె అకక డ వా రాిలు పారవేసుినాి రు. ముఖ్ా ాంగా
ఎన్ని సాంవరస రాలైన్ నాలో కల్లస పోనీ క్లపాిసక్
్ వా రాిలు
న్నుి న్నలువునా చీల్లే వేసుినాి యి. పై నుాంచ్ పడి ఒక
వర ిపు చుకక ను కూడా నాలోక్త వెళ్ళ కాండా ఈ పా
క్ల ి సక్
్
వా రాిలు అడుిపడుతునాి యి. దాంతో నాలో చుకక నీరు
లేకాండా ఎకక డ్జకకక డ బీటలు వారుతునాి యి
యువరాన్ర్. దన్న వలన్ మాన్వులక నీటి కొరర
ఏరప డుతుాందన్న తెల్లసన్ ఎాందుక ఈ క్లపాిసక్
్ ను
వాడుతునాి రో, ఎాందుక నేలపై పడవేసుినాి రో అర ిాం
కావడాం లేదు యువరాన్ర్. ఇక త్గామాల విషయాన్నక్త
వస్త ి పాంట దిగుబడ్జ, పాంట దిగుబడ్జ అాంటూ విపర్జరాంగా
రస్తయన్నక ఎరువులను, రస్తయన్నక మాందులను వాడ్జ
నాలో స్తరాన్ని లాగేసుినాి రు. చ్వరక నేను ఎాందుక
పన్నక్తరాన్న వన్రుగా మిగల్లపోతున్ి యువరాన్ర్ నాక
చాలా బాధ్యకరాంగా ఉాంది యువరాన్ర్.
వినాి రా యువరాన్ర్ మాన్వుడు రన్ స్తవ ర ిాంతో రన్
మనుగడక ఉపయోగపడే త్పకృతిన్న ఎలా నాశన్ాం
చ్చసుినాి డో. కాబటి్ యువరాన్ర్ మాన్వుల్లి కఠిన్ాంగా
శక్షాంచవలసాందిగా కోరుతునాి ను.
మాన్వుడా ? వినాి వు కద. ఏమిటి నీ అభిత్పాయాం ?
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యువరాన్ర్ న్నుి క్ష్మిాంచాండ్జ. నేను, నేను త్పకృతిన్న
ఇాంరగా నాశన్ాం చ్చసుినాి న్నుకోలేదు. నేటి నా
స్తవ ర ిమే చూసుకాంటనాి ను. కాన్న భవిషా తుి
రరాలవార్ధక్త జరుగుతున్ి అన్రాిల గుర్ధాంచ్
ఆలోచ్ాంచలేదు. న్నజాంగా త్పకృతిన్న నాశన్ాం చ్చస్కి
మాన్వజాతిన్న మన్మే శసన్ాం చ్చసుకాంటనాి ాం. మేాం
చ్చస్తది రప్పప యువరాన్ర్ మమమ ల్లి క్ష్మిాంచాండ్జ.
త్పకృతి నుాంచ్ ఉదా విాంచ్, త్పకృతి నుాంచ్చ మనుగడ
నేరుే కొన్న త్పకృతిన్న రన్ అవసరాలక
విన్నయోగాంచుకాంటూ నేడు ఆ త్పకృతినే
అణగదొకక డాం శోచనీయాం. రన్ స్తవ ర ిాం కోసాం
త్పకృతిన్న నాశన్ాం చ్చసుకాంటూ మాన్వుడు రన్క తాన
మనుగడను కోలోప తునాి డు. ఇపప టికైనా అడవులను
సాంరక్షస్కి, జీవజాతులను కాపాడుతూ, న్దీ జలాలను
పర్ధశుత్భాంగా ఉాంచుతూ, వన్రులను కాపాడుకోవాల్ల,
లేకపోతె నేను శక్ష్వేయడాం కాదు, త్పకృత్య శక్ష్ వేసుిాంది.
ఇపప టికే అరా ధక ఉష్ణోత్గరతో, సునామీలతో,
భూకాంపాలతో శక్షసుిాంది. అయిన్ మాన్వుడు ఇలాగే
కారా త్కమాలను కొన్స్తగస్త ి రన్ జీవిరాం
అాంధ్కారమవుతుాంది. ఇపప టి నుాంచైనా జాగూరకరతో
వా వహర్ధాంచవలసాందిగా హెచే ర్ధసుినాి .
-----------చపప టి కొడతారు------------ఎాంర హృదా ాంగా ఉాంది కదూ
అవును నాటకాంలో చపిప న్ త్పతి అాంశాం అక్ష్ర సరా ాం.
నాకైత్య నాన్ి అడవిరల్లి మాటిడుతుాంటే భలే బాధ్
వేసాంది. మాన్వుల మీద చాలా కోపాం వచ్ే ాంది. నాన్ి
ఇాంకో నాటకాం వెయా బోతునాి రు ఇదెలా ఉాంటాందో –
నాక భలే కూా ర్ధయాసటి గా ఉాంది.
ఇపుప డు మరొక నాటకాం “జాంతువులూ తిరగబడ్జత్య”
త్పకృతిక్త, పరాా వరణాన్నక్త హాన్న చ్చస్త ి కల్లగే
పర్ధణామలేాంటి. జీవ వైవిధ్ా ాం కాపాడుకోవలసన్
అవసరాం ఏమిటి అన్న తెల్లయజెపిప న్ వెయిా
సాంవరస రాల నాటి త్ీక పురాణగాధ్ ఆధ్యరాంగా
రూపొాందిాంచ్న్ నాటకాం ఇపుప డు చూస్తిరు.
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( జాంతువులూ గోలగోలగా మాటిడుకాంటూ ఉనాి యి.
ఈ మనుషులక ఎలా అయిన్ బుదిద చపాప ల్ల మన్
నుాండ్జ ఏాంో సహాయాన్ని పొాందుతూ ఎాంర చులకన్గా
చూసుినాి రు. మన్ విలువను అర ిాం చ్చసుకోవడాం లేదు.
అయిత్య ఏాం చ్చదదాం. ఆ.....సహాయ న్నరాకరణ ఉదా మాం
చ్చదదాం. అవును అవును అలాగే చ్చదదాం. ఎవరు ఏ
పనులు చ్చయకూడదు. ఎకక డ్జ పనులు అకక డే
ఆగపోవాల్ల. అవును, అవును అాంత్య
సహాయన్నరాకరణోదా ాం జిాందబాద్,
సహాయన్నరాకరణోదా ాం జిాందబాద్ )
---------------మ్యా జిక్----------------------మహారాజ మీరే మమమ ల్లి కాపాడాల్ల. ఇక ఈ బాధ్లు
మేము పడలేాం.
ఆవేశ పడకాండ్జ అసలు ఏాం జర్ధగాందో వివరాంగ చపప ాండ్జ
మీక వచ్ే న్ కషాం
్ ఏమిటి ?
మహా త్పభు ఏాం చపప మాంటరు. మా కష్ట్లులు ఒకట ?
ర్తాండా ? అన్ని పనులు ఎకక డ్జవి అకక డే
ఆగపోతునాి యి. గేదెలు పాల్లవవ డాం మానేశయి.
ఎదుదలు అరక దున్ి డాన్నక్త సస్తమిరా అాంటనాి యి.
వేకవనే న్నత్ద లేదదమాంటే కోడ్జకూర కూడ విన్నపిాంచడాం
లేదు. త్గదదలు రాబాందులు చన్నపోయిన్ కళ్ళబరాలు
తిన్కపోవడాం వలన్ ఊరాంతా చరి ప్పరుకపోయిాంది. ఈ
జాంతువులన్ని మా మీద పగబట్యి. మీరే ఎలాగైనా
నాా యాం చ్చయాల్ల.
అలాగలాగె నేను కనుకాంటను. త్పియమైన్ జాంతువు
లారా మాన్వులక ఉపయోగపడె ఏ పన్న చ్చయకూడదనే
కఠిన్మైన్ న్నర ోయాం ఎాందుక తీసుకనాి రు. ఆవుగారు
ఈ జాంతువుల రరపున్ మీరు చపప ాండ్జ.
మహారాజ మీరు చాలా గపప వారు, దయతో మా మాటలు
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ఆలక్తాంచ్ అర ిాం చ్చసుకాంటరన్న ఆశసుినాి . మా జన్మ
పరుల స్తవకే అాంక్తరాం. మేాం ఎవవ ర్ధక్త ఏనాడు హాన్న
చ్చయాం. కాన్న మా పటి మీ మనుషులు త్కూరాంగ
త్పవర్ధసుినాి రు. పాలు పిాండుకాంటరే రపప మేర
సర్ధగా వేయరు. గడుి చాక్తర్ధ చ్చయిాంచుకాంటరు గడుిను
బాదిన్ట్ బాదుతారు. కన్నపిాంచ్న్ పాము న్లి రర్ధమి
రర్ధమి కొడతారు. ఎగరే పిట్లు, దుమికే కాందేళ్ళళ ఏది
దొర్ధక్తత్య దన్ని కాలుే క తిాంటరు. మా న్నవాస్తల
గుర్ధాంచ్ చపప న్ి కక రే ిదు. వాళ్ళ అవసరాల కోసాం
ఎకరాల కొదిద న్ర్ధక్త వేసుినాి రు. వార్ధ ఆధన్నక జీవన్
విధ్యన్ాం వాళ్ళ గాల్ల, నీరు, నేల కాలుషా ాం అయి మేాం
జీవిాంచలేక పోతునాి ాం. రస్తయన్నక ఎరువులతో
రస్తయన్నక ఔషదలతో, సెల్ టవర్ రేడ్జయేషన్ ి తో
ఎన్ి న్న చపప ను మహారాజ అడుగడుగున్ మమమ ల్లి
చ్త్దాం చ్చస్త పనులే చ్చసుినాి రు. జాతులక జాతులే మా
వాళ్ళళ అాంరర్ధాంచ్పోతుాంటే చూడలేకపోతునాి ము
మహారాజ. అాందుకే మేము ఈ న్నర ోయాం తీసుకనాి ము.
మా విలువ ఏమిో తెల్లయజేయాలనుకనాి ము. మేాం
చ్చసాంది రపప యిత్య మమమ ల్లి శక్షాంచాండ్జ. ఒపప యిత్య
మాక నాా యాం చ్చయాండ్జ.
ఈ విశలమైన్ త్పకృతిలో త్పతి జీవిక్త సమాన్మైన్ హకక
ఉాంది. మాన్వులైన్ాంర మాత్తానా ఎకక వ
హకక లునాి యన్న అనుకోవడాం పొరపాట. చీమలు
ఏాంతో మీరు అాంత్య ఎకక వ రకక వలు లేవు.
జాంతువులకన్ి మీరు కాస ి తెల్లవైన్ వారే కావచుే . అలా
అన్న అవి లేకాండా బరకగలమనే అహాంకారాన్నక్త
న్నదరస న్ాం ఈ నాలుగురోజుల నుాండ్జ దురు రమయిన్ మీ
జీవితాలే అదదాం పడుతునాి యి.
ఈ త్పకృతి పవిత్రమైన్ది దన్నన్న నువువ
సృసాం
్ చలేవు. అభివృదిి పరచాను లేవు. దన్న త్కమాంలో
దన్నన్న న్డవనీయాల్ల. ఆటాంకా పరచడాన్నక్త త్పయతిి స్త ి
ఆపదలో పడతారు. త్పియమైన్ మిత్తులారా సృష్్
త్పళ్యాన్నక్త గుర్ధకాకాండా చూస్క ాండ్జ. త్పకృతిక్త
త్పతికూలాంగా రపుప చ్చస్త ి భూమి పై నుాండ్జ
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జాంతువులనీి ఒకొక కక టిగా అదృశా ాం అవుతాయి. అది
మీ మనుగడకే త్పమాదాం. ఓ మాన్వులారా మీరు మాంచ్క్త
మారు ప్పరుగా జీవిాంచడాం అలవాట చ్చసుకోాండ్జ.
సహజీవుల పటి త్ప్పమతో మెలగడాం నేరుే కోాండ్జ.
జాంతువులూ అమాయకమైన్వి, మాంచ్ హృదయాం
గలవి. వాటిక్త మీరు స్తవ చ్చస్త ి అవి మీక ఏాంతో స్తవ
చ్చస్తియి. మీ మనుగడ దెబా తిన్డమే మీక శక్ష్.
ఓ రాజా మా రపుప లను ఒపుప కాంటనాి ాం. మాక
న్నజాంగా జీవుల యొకక త్పాముఖ్ా ర తెల్లసాంది. అవి
లేకపోత్య ఒకక రోజు గడవడమే దుర ిభాం అయిాంది.
ఇపప టి వరక మేము జాంతువుల పటి చాలా చులకన్
భావన్ కల్లగ ఉనాి ము. ఇక ముాందు జాంతువులను
త్ప్పమగా చూసుకాంటాం.వాటి ఆవరణ వా వసథలు
దవ ాంసాం చ్చయాం. “జీవ వైవిధ్యా న్ని ” కాపాడుతాాం.
అదుు రాంగా ఉనాి యి కదూ ర్తాండు నాటికలు.
అవును జీవవైవిదా ాం పటి స్తనుభూతి, దన్న యొకక
అవసరాన్ని గుర్ధ ిాంచ్చటటిగా ఉనాి యి.
రరుణ్ ఇపుప డు అర ిాం అయిాంద. జీవవైవిధ్యా న్ని
ఎాందుక కాపాడుకోవాలో.
అర ిాం అయిాంది నాన్ి . ఈ నాటకాలు చూసన్ రరువార
మాన్వ కారా కలాపాల పై కోపాం వసుిాంది. న్నస్తవ ర ి
పరాంగా మన్ మనుగడక దోహద పడుతున్ి త్పకృతి
సాంపదను ఎలా నాశన్ాం చ్చసుినాి రు నాన్ి , కాన్న నేను
అలా కాదు నేను త్పతి జీవిన్న త్ప్పమిస్తి. వాటి న్నవాస్తలను
కాపాడుతా.
కనీసాం మీ రరాం వారైన్ జీవ వైవిధ్ా ాం గుర్ధాంచ్
ఆలోచ్ాంచకపోత్య మర్ధకొన్ని జాతులు ర్తడ్ డాట బుక్ లో
చ్చర్ధపోతాయి.
ర్తడ్ డాట బుక్ అాంటే ఏమిటి అాంకల్.
త్పపాంచ వన్ా త్పాణుల సమాఖ్ా , అాంరరాితీయ వన్ా
త్పాణుల సాంరక్ష్ణ సాంఘాం, అాంరర్ధాంచ్న్
అాంరర్ధాంచ్పోతున్ి లేద ఆపదలో ఉన్ి మొకక ల,
ి రూపాంలో
జాంతువుల సమాచారాన్ని పుసక
11

రరుణ్
రమణ

రరుణ్
భాసక ర్
రరుణ్
త్పశి లు

త్పచుర్ధసుిాంది. దన్నన్న ర్తడ్ డాట బుక్ అాంటాం. ఇది
అాంరర్ధాంచ్ పోతున్ి జాతిన్న సాంరక్షాంచుకోవలసన్
అవసరాన్ని తెల్లయజేస్త స్కచ్కగా
ఉపయోగపడుతుాంది.
ఈ ర్తడ్ డాట బుక్ త్పకారాం ఎన్ని జాతులు
అాంరర్ధాంచ్పోయే త్పమాదాంలో ఉనాి యి అాంకల్.
బుక్ త్పకారాం త్పపాంచాం అాంరట సాంవరస రాన్నక్త
జాతులు లేద రోజుక 27 జాతులు
అాంరర్ధాంచ్పోతునాి యి. ఈ పర్ధసథతి ఇలాగే కొన్స్తగత్య
మాన్వున్న ఉన్నక్త త్పశి ర ికాంగా మారుతుాంది.
ఇాంకా ఒక జాతిన్న కూడా ర్తాండ్ డాట బుక్ లోక్త
రాన్నయా దు
క్ల ద అాంకల్.
సరే, సరే మన్ పిలలు
ి
ఎదురుచూసుిాంటరు, వెళ్ళళ
వాళ్ళ ను అభిన్ాందిదదము. పద రమణ.
పదాండ్జ, పదాండ్జ.
***
1. జీవవివిధ్ా ాం అనే పదన్ని మొదటిస్తర్ధగా
ఉపయోగాంచ్న్ శస్తస ివేరి ఎవరు ? ఏ
సాంవరస రాంలో ఉపయోగాంచాడు ?
2. ర్తడ్ డాట బుక్ అాంటే ఏమిటి ?
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