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దో డు మంచు పూలు.. గుపెప్డు గుండె ఊ లు.. 
 మనం ఎవరింటి నా ళిళ్నా, ఎవ నా మనింటికి వచిచ్నా గుమమ్ంలోనే ఒకరినొకరు పరిచయం 
చే కోవడం సం దాయం కదా! అందుకనీ... 
"నమ త్ అండీ." 
"నమ త్.. ఎవరమామ్ ను ?" 
"నేనండీ. మధురని.." 
"మధురా.. పేరు ఎకక్డో నన్టుట్ందే.." 
"మరేనండీ.. ఇదివరలో ఇకక్డే కౌముది గడపలో కూరుచ్ని మీకు కొనిన్కథలు చెపాప్ను కదండీ.." 
"ఆఆ.. గురొత్చిచ్ంది.. ఏంటమామ్ సంగతి.. ఇలా వచాచ్ ం?" 
"మరేంలేదండీ.. తీరిగాగ్ కూరుచ్ని కా పు మీతో సరదాగా మాదేశం కబురుల్ చెపుదామని వచాచ్నండీ.." 
"మీదేశమా.. ను  ఎకక్డ ఉంటా ంటి?" 
"నేను జరమ్నీలో ఉంటానండీ. అపుప్డే పా ంతు న జీ తం ఇకక్డే గడిచిపోయిందండీమరి.. అందుకే 
మాదేశం అనే ను." 
"ఏంకబురుల్ చెపాత్ ంటి.. ఏదో దో డూ గుపెప్డూ అంటునాన్ ?" 
"మరేనండీ.. మన ఆం దేశంనుంచీ ఈదే నికి ఎగిరొచాచ్క ఇనేన్ళళ్లో ఎనెన్నిన్ మంచుపూల నలోల్ 
తడి నో కదండీ.. ఆ జాఞ్పకాల ఊ లిన్ నెలకోదో నా నింపుకొచిచ్ మీ అందరితో 
పంచుకుందామనీ.." 
"ఓ .. మంచిపనే.. మరి మమమ్లేన్ం చెయయ్మనాన్ పుప్డు?" 
"మీరేం చేయకక్రేల్దండీ. ఎంచకాక్ డిగా కాఫీనో, టీనో పకక్నపెటుట్కుని, చచ్గా చెంపన చేతులు 
పెటుట్కూక్రుచ్ని యిగా నేచెపేప్ కబురల్నీన్టికీ ఊకొడితే చాలు.. అదే మ భాగయ్ం.." 
"ఊ.. కాని  మరి.. భం.. నీదేఆలసయ్ం!" 
:-) 
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       ఎండాకాలంఎండాకాలం.. .. నలు కురి  కాలంనలు కురి  కాలం!!        
   
 

 

జూన్ నెల వచిచ్ందంటే చాలా ఇళళ్ ముందు తోటలోల్  తెలుపు నుంచి 
ఎరుపు దాకా రకరకాల లేత, ముదురు గులాబీ వరాణ్ లోల్  దోసిటోల్  ఇమడనంత 
పరిమాణంలో రంగురంగుల వెనన్ముదద్లాల్  విరిసే Peonies, వీధి వెంట 
వెళుతుంటే పదడుగుల దూరం నుంచే ఘాటెనౖ పరిమళంతో ఆకరిష్ంచే Lilacs 
తెలుపు, లేత ఊదా రంగు నుంచీ, ముదురు వంగపండు రంగు దాకా గుతుత్ లు 

గుతుత్ లుగా చెటల్ నిండా విరగబూసి ఆహాల్ దానిన్ పంచుతుంటాయి. సి ంగ్ దాటి 
సమమ్ర్ లోకి వసుత్ నాన్ చె  బూల్ మ్స్, టులిప్స్ లాంటి పూవుల సీజన్ 
అయిపోయినా ఇంకా రంగురంగుల కొతత్ రకాలెనౖ పువువ్లు పుటుట్ కొసూత్ నే 
ఉంటాయి. అసలు ఇకక్డ మొకక్లోల్  జీవం కనపడేదే ఇంచుమించు ఏడాదిలో 
సగం రోజులు. అందులో మోడులు చిగురించి పచచ్బారే సమయం పోయి 
మిగిలిన సమయంలోనే ఎనెన్నిన్ రకాల పూల మొకక్లు పుడుతుంటాయో! కర్మపదధ్తిలో సేట్జీ మీద వారి వారి పాతర్లని పోషించి 
నిష మించే కళాకారులాల్ గా ఎవరెవరికి కేటాయించిన సమయంలో ఆయా పువువ్లు వికసించి మాయమౖెపోతుంటాయి. సి ంగ్ 
మొదటోల్  కనిపించే పూవులు తరావ్త నెలకి కనపడవు, మే నెలలో పూసే పువువ్లు జూన్ వచేచ్సరికి కనుమరుగెపౖోయి మరింకేవో కొతత్ 
రంగులు సందడి చేసుత్ ంటాయి. మనకి కూడా ఇండియాలో బోలుడ్  రకాల పువువ్లు పూసాత్ యి గానీ మరీ ఇంత తకుక్వ వయ్వధిలో 
ఎడారిలా మారిపోయి ఎండిన మోళుళ్ మిగిలిన పరిసరాలోల్  ఇంత వేగంగా మారిపోతునన్ రంగులిన్ చూసుత్ ంటే మరింత అబుబ్రంగా 
అనిపిసుత్ ంది. 

సూరయ్భగవానుడు కాసత్ ఉదారంగా ఎకుక్వ మ కురిపించే దేశంలో పుటిట్  పెరిగాం కాబటిట్  మనలిన్ వేసవి సెలవులు, మామిడి 
పళుళ్, తాటి ముంజెలు, మలెల్పూలు లాంటి వేసవి తాయిలాలనీన్ ఎంత ఊరించినా సరే ఊపిరి సలపనివవ్ని ఉకక్పోతలు, వడగాలుప్లు 
ఎండాకాలానిన్ పూరిత్గా మించనివవ్వు. రోళుళ్ సెతౖం పగిలే రోహిణీ కారెత్ ఎండలు ముదిరిన దగగ్రున్ంచీ వేడి భరించలేక హసూస్ 
బుసూస్ అనుకుంటూ ఎపుప్డెపుప్డు వానాకాలం వసుత్ ందాని ఎదురు చూసూత్  ఉంటాం. జూన్ నెల వసూత్ నే భానుడి పర్తాపానికి 
మంగళం పాడేసూత్  జలజల రాలే తొలకరి జలుల్  ఇనాన్ళూళ్ ఎండలకి బండబారిపోయిన మటిట్  గుండెలపె ౖచిరుజలుల్ లు చిలకరించి 
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 ఇంటి ముందు రగబూ ిన ె ీర్ ెటుట్ , ఇంటి పకక్  ే

గలగలా ా ే ళుళ్.. ఇంతక ాన్ ై ోగం ఇంకేం కా ా ! 

తడిసిన మటిట్  పరిమళంతో వరష్ఋతువుకి సావ్గతం పలుకుతుంది. రోహిణీ కారెత్ పోయి ఏరువాక పునన్మి వచేచ్సరికి తొలకరి వానలు 
పడి రెతౖనన్లందరూ దుకిక్ దునిన్ పొలం పనులు మొదలుపెడతారు. ఇంక ఆ తరావ్త ఋతుపవనాల రాకతో పొలం పనులు 
జోరందుకుంటాయి. వాతావరణం సహకరించి వానలు సవయ్ంగా సమయానికి పడితే రెతౖుల కషట్ ం ఫలించి ధానయ్లU ఇంటికొసుత్ ంది. 
దాదాపు పర్తి ఏడాదీ విధిగా కురిసే భారీ వరాష్ లు, రోజుల తరబడి ముసురు పటేట్  తుఫానుల్ , వరాష్ ల తీవర్తని బటిట్  వాగులు, నదులు 
పొంగి పొలాలని, ఊళళ్ని ముంచేసే వరదలు.. ఇది మనకి తెలిసిన ఎండాకాలం వానాకాలం కదా! 

ఇకక్డ జరమ్నీలో జూన్ నెల ఎండాకాలానికి సావ్గతం 
పలుకుతుంది. జూన్, జూలె,ౖ ఆగస్ట్  మూడు నెలలు వేసవికాలంగా 
చెపుప్కోవచుచ్. జూన్ వచేచ్సరికి అడపా దడపా వీచే చలిగాలులు 
మాయమౖెపోయి మెతత్టి నీరెండ కాసాత్  బాగా ముదిరి 
చురుకుక్మనిపించేంత పదునెకుక్తాయి. వేసవి ఉషోణ్ గర్తలు ఇరవె ౖ
డి ల సెంటీ డ్ దాటి గరిషఠ్ ంగా ముపెప్ౖ డి ల దాకా వెళాత్యి. 
ఇకక్డ వేసవి ఉషోణ్ గర్త ముపెప్ౖ దరిదాపులోల్ కి గానీ వెళిళ్ందంటే 
ఇండియాలో మనం గనక యాభె ౖ డి ల దాకా వెళోత్ ందని 

బెంబేలెతిత్పోయినటేట్  ఉంటుంది పరిసిథ్తి. ఎండల తీవర్తకి ముసలీ ముతకా 
చనిపోతునాన్రని కూడా వారత్లు వసుత్ ంటాయి. ఏంటీ ముపెప్ౖ డి ల ఎండకే అంత ఉపదర్వమా అని వినడానికి ఆశచ్రయ్ంగా 
అనిపిసుత్ ంది గానీ నిజంగానే అంత తీవర్ంగా అనిపిసుత్ ంది. నెలల తరబడీ చలిలో మగిగ్పోయి ఉండటం వలల్నో, మరి వాతావరణంలో 
తేమశాతంలో మారుప్లో తెలీదు గానీ ముపెప్ౖ డి లంటే ఇండియాలో ఎండల కనాన్ ఇకక్డ చాలా తీకష్ణంగా గుచుచ్కునన్టుట్  
అనిపిసుత్ ంది. ఎండలోకి వెళిళ్న కాసేపటికే తలనొపిప్ వచేచ్సుత్ ంది నాకెతౖే. కానీ ఎంత మండిపోతునాన్ ఇకక్డి జనాలు మాతర్ం ఎండని 
ఎటిట్  పరిసిథ్తులోల్ నూ వదులుకోరు. దానికి తోడు చాలామందికి టేనింగ్ పిచిచ్ ఒకటుంటుందేమో ఎరర్టి ఎండలోల్  కూడా 'ఏమి హాయిలే 
హలా..' అని విహరిసూత్  తెగ ఆనందించేసుత్ ంటారు. గోల్ బల్ వారిమ్ంగ్ వలల్నో ఏమో గానీ పర్పంచవాయ్పత్ంగా ఉనన్టేట్  ఇకక్డ కూడా 
ఏడాదేడాదికీ అనూహయ్మౖెన మారుప్లు వసుత్ నాన్యి. రా నూ ఎండల తీవర్త పెరుగుతూ పోవడం, ఒకో సంవతస్రం చలికాలంలో 
విపరీతంగా మంచు కురిసేత్ మరో సంవతస్రం పెదద్గా మంచు పోత లేకపోవడం.. ఇలా ఋతువులోల్  సహజంగా రావాలిస్న మారుప్ల 
కనాన్ మితిమీరిన మారుప్లు కనిపిసుత్ నాన్యి. 

అయితే జరమ్నీలో ఎండాకాలం భరించలేనంత కషట్ ంగా ఉంటుందా అంటే కాదనే చెపాప్లి. ఎందుకంటే 
ఎండాకాలమంతా వానలు కురుసూత్ నే ఉంటాయి కాబటిట్  హాయిగానే ఉంటుంది. మనలాగా ఇకక్డ పర్తేయ్కంగా వరాష్ కాలం అంటూ ఏమీ 
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ఉండదు. ఏడాది పొడవునా వానలు కురుసూత్ నే ఉంటాయి. మిగతా నెలలతో పోలిచ్ చూసేత్ వేసవి నెలలోల్ నే ఎకుక్వ వరష్పాతం 
నమోదవుతుంది. అయితే 365 రోజులోల్ నూ వాన ఎపుప్డొసుత్ ందో, ఎంత గటిట్గా కురుసుత్ ందో, ఎంతసేపు కురిసిపోతుందో అనేది 
ఖచిచ్తంగా చెపప్లేము. వాతావరణ కేందర్ం వారు సరిగాగ్ నే అంచనా వేసినా సరే ఏ రోజెలా ఉంటుందో చెపప్గలరు కానీ మరీ నిమిషాల 
వయ్వధిలోనే ఎండ, వాన, అంతలోనే రెండూ కలిసి హరివిలుల్ , మళీళ్ కాసేపటికి అది కూడా మాయమౖె అంతా మాములెపౖోయే 
వాతావరణం గురించి ఖచిచ్తంగా చెపప్డం సాధయ్ం కాదు కదా! కొంతమంది ఇకక్డ వాతావరణం అడడ్దిడడ్ంగా మారిపోవడం అంటూ 
ఏం ఉండదు, మనమే వాతావరణానికి తగగ్టుట్  దుసుత్ లు ధరించి బయటికి వెళళ్ము. పొరపాటు మనదే తపప్ వాతావరణానిది 
కాదంతే.. అని వెనకేసుకొసాత్ రు. ఇకక్డ సరవ్కాల సరావ్వసథ్లోల్ నూ అందరి దగగ్రా ఎపుప్డూ గొడుగో, రెయిన్ కోటో ఉంటుంది. ఎపుప్డనాన్ 
బయట వీధులోల్  తిరిగేపుప్డు ఉనన్టుట్ ండి వరష్ం వసేత్ వెంటనే అందరి చేతులోల్  గొడుగులు పర్తయ్కష్మౖెపోతాయి.  

ఎపుప్డెనౖా ఒకసారి థండర్ సాట్ ర్మ్ ఉందంటూ వారత్లోల్ నూ, రేడియోలోల్ నూ జాగర్తత్లు చెపుత్ ంటారు. ఇకక్డికొచిచ్న 
కొతత్లో నేను ఇలా థండర్ సాట్ ర్మ్ అంటే ఎనిన్ రోజులు ముసురు పడుతుందో, ఎంత పెదద్ ఉరుములు, మెరుపులు వసాత్ యో, మన ఊరోల్  
ఇలాంటివి వచిచ్నపుప్డు నాస్ఫ్రమ్రుల్  పేలి కరంటు పోయినటుట్  ఏం విపరీతాలు జరుగుతాయో అనుకునాన్ను. తీరా చూసేత్ ఏదో పది 
మెరుపులు, నాలుగు ఉరుములు ఢమఢమా అనిపించేసి పోయింది తుఫాను. అయినా ఇనేన్ళళ్లో ఇకక్డ కరంటు పోవడం నేను ఒకే 
ఒకక్సారి చూసాను. అది కూడా గటిట్గా అరనిమిషం కూడా పోలేదు. ఓ.. కరంటు పోయిందా అనుకునేలోపు వచేచ్సింది. ఇకక్డి 
వానలు, ఉరుములు మన ఆంధర్దేశంలో చూసిన తుఫానల్తో పోలిసేత్ అసలు సాట్ ర్మ్ కిందే లెకక్ కాదు గానీ మరి పాపం వీళుళ్ చూసే 
వరాష్ లతో పోలిసేత్ వీళళ్కివే పెదద్వనన్మాట. ఒకోసారి ఈదురు గాలులకి అకక్డకక్డా చెటుల్  పడిపోవడం మినహా మరీ భారీ నషాట్ లు 
వాటిలేల్ంత కుంభవృషిట్  అయితే కురవదు ఇకక్డ. అలాగే వీళళ్కి వరదలంటే ఏమిటో అసలు తెలియదని కాదు కానీ మనంత ఉధృతంగా 
ఉండవు. ఇకక్డ కూడా అపుప్డపుప్డూ పెనౖ ఆల్ప్  కొండలోల్ ని మంచు ఎకుక్వ పరిమాణంలో కరిగిపోవడం వలల్ దరిమిలా నీళుళ్, 
వానలు ఎకుక్వెపౖోయి నదులు పొంగి కొనిన్ ఊరుల్  వరద ముంపుకి గురవుతాయి. 2011 లో Rhine, Mosel నదుల వలల్ Cologne, 
Bonn, Koblenz నగరాలోల్  వచిచ్న వరదలు ఇలాంటివే. కానీ మరి మనంత భారీ వానలు, పెను వరదలు సాధారణంగా ఉండవు 
కాబటిట్  ఊరు మధయ్లో నుంచి పారే చినన్ చినన్ వాగులని ఆనుకునే చాలామంది ఇళుళ్ కటుట్ కుంటారు. వాళళ్ తోటలోనో, బాలక్నీలోనో 
కూరుచ్ంటే పకక్నే ఇంటి గోడనానుకుని పర్వహించే నీళళ్ని చూడొచుచ్. మొదటోల్  అంత ధెరౖయ్ంగా ఎలా కటుట్ కునాన్రా అనిపించినా ఈ 
చినన్ చినన్ నీటి పాయలు ఉనన్టుట్ ండి పొంగేంత పెదద్ వానలు ఇకక్డ ఎలానూ పడవు కాబటిట్  ఏం ఫరవాలేదని తరావ్త అరథ్మౖెంది. అలా 
ఇంటి పకక్నే గలగలా పారే నీళుళ్ంటే భలే హాయిగా ఉంటుంది కదా! 

రోజుకి కనాకషట్ ంగా నాలుగెదౖు గంటలు మాతర్మే సూరయ్దరశ్నానికి అలవాటు పడిపోయిన చలికాలపు చీకటి 
గురుత్ లని చెరిపేసూత్  ఎండాకాలంలో రోజుకి దాదాపు పదిహేను, పదహారు గంటల సేపు సుదీర ఘ్మౖెన పగలు ఉంటుంది. అంటే 
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ేస  ా ర్ ఎ ి గంటలు ాటాక పలక ిసుత్ నన్ ఎం ా ా ా.. 

ఉదయానేన్ అయిదింటి కనాన్ ముందే సూరోయ్దయం 
అయిపోయి రా  తొమిమ్ది దాటాక గానీ 
సూరాయ్సత్మయం అవదనన్మాట. నేను మొదటిసారి 
జరమ్నీ వచిచ్ంది ఆగసుట్  నెలలో. వచిచ్న రోజే ఒక 
ఇండియన్ అమామ్యి పరిచయం చేసుకుని డినన్ర్ కి 

తనింటికి తీసుకెళిళ్ంది. మధాయ్హన్ం వచిచ్న దగగ్రున్ంచి చకచకా 
సమయం గడిచిపోయి ఇంకో ఇదద్రు ఇండియన్ సేన్హితులతో కలిసి 

మాటాల్ డుతూ భోజనాలు అయేసరికి బయట ఇంకా వెలుతురు ఉంది. పకక్నే ఉనన్ పారుక్లో పిలల్లు గటిట్గా అరుసూత్  
ఆడుకుంటునాన్రు. ఆలసయ్ం అవుతుందేమో ఇంక వెళిళ్ పడుకోవాలి అని వాళుళ్ అంటే నాకు ఆశచ్రయ్ం వేసింది ఇంత తవ్రగా పడుకోవడం 
ఏంటా అని. అదే మాటంటే ఇపుప్డు టెమౖెంతయిందో తెలుసా.. చూడు అనాన్రు. రా  పదవుతోంది అపుప్డు. బయటికి చూసేత్నేమో 
సాయంతర్ం ఏడు గంటలు అవుతునన్టుట్ ంది. నా వాచీలో ఇంకా ఇండియా టెమౖే ఉందేమో, మారుచ్కోడం మరిచ్పోయానేమో అనన్ంత 
భర్మ కలిగింది నాకు. మొదటిసారి అలాంటి వాతావరణం చూసి చాలా ఆశచ్రయ్పోయాను. సూరాయ్సత్మయాలు ఎంత ఆలసయ్ం 
అవుతాయో సూరోయ్దయాలు అంత తొందరగా వచేచ్సాత్ యి కాబటిట్  పొదుద్ నేన్ తవ్రగా నిదర్ లేచే అలవాటు లేనివాళళ్కి కూడా ఎండాకాలం 
వసేత్ తొందరగా మెలకువొసుత్ ంది. చలికాలంలో మొహం చాటేసినందుకు గానూ ఇలా బాకీ తీరుచ్కునే పర్యతన్ం చేసాత్ డేమో సూరుయ్డు 
అనిపిసుత్ ంది నాకు. జూలె ౖసూరుయ్డు రెండింతలు పని చేసాత్ డని అరథ్ం వచేచ్లా ఒక జరమ్న్ సామెత కూడా ఉంది. :-) 

ఇలా ఇంత ఆలసయ్ంగా చీకటి పడే ఎండాకాలం వాతావరణం గురించి మాటాల్ డుకుంటుంటే ఒకసారి మా ఫెసర్ 
చెపాప్రు. పెదద్వాళళ్ం మనకే వాతావరణం ఇలా ఉంటే వెళిళ్ పడుకోబుదిధ్ కాదు, పడుకునాన్ నిదర్ రాదు. అలాంటిది చినన్పిలల్లతో 
అయితే భలే చికుక్. మాములుగా రా  ఏడూ ఏడునన్ర కలాల్  పడుకోబెటేట్సే అలవాటు అయితే ఎండాకాలం బయట ఇంకా 
వెలుతురుగా ఉంది కదాని ఆడుకుందాం అనుకుంటారు. వాళళ్ చేత ఆటలు మానిప్ంచి పడుకోబెటేట్సరికి తల ణం తోకకొసుత్ ంది. 
చీకటి పడలేదు అనన్దే తెలుసు తపప్ ఇలా రకరకాల టెమౖులూ అవీ వాళళ్ చినిన్ బురర్లకి అరథ్ం కావుగా అనాన్రు. నిజమే కదా 
అనిపించింది. చాలా చలి దేశాలోల్  లాగానే జరమ్నీలో కూడా చలికాలం, ఎండాకాలం మారేపుప్డు డే లెట్ౖ సేవింగ్ టెంౖ అమలులోకి 
వసుత్ ంది. పర్తి సంవతస్రం మారిచ్ చివరి ఆదివారం, అకోట్ బర్ చివరి ఆదివారంలో ఈ మారుప్ ఉంటుంది. అంచేత ఎండాకాలంలో 
ఇండియా టెమౖు జరమ్నీ కనాన్ మూడునన్ర గంటలు ముందుంటే, చలికాలంలో మాతర్ం అకక్డికీ ఇకక్డికీ నాలుగునన్ర గంటల తేడా 
వచేచ్సుత్ ంది. 
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మన భారతదేశపు భౌగోళిక, వాతావరణ 
పరిసిథ్తులు చాలా వరకు సేదాయ్నికి అనుకూలంగా 
ఉండటంతో మనది మన వయ్వసాయాధారిత దేశం అయింది. 
కానీ జరమ్నీలో ఏడాదిలో రెండొంతులు చలే ఉంటుంది 
కాబటిట్  వయ్వసాయానికి అంత అనుకూలం కాకపోవడం వలల్ 
ఇకక్డ వయ్వసాయ రంగం మిగతా రంగాలతో పోలుచ్కుంటే 

చినన్దనే చెపుప్కోవాలి. అలాగని వయ్వసాయానిన్ పెదద్గా 
పటిట్ంచుకోరని మాతర్ం కాదు. వేసవి కాలంలో గోధుమ, 
మొకక్జొనన్, బారీల్, బంగాళాదుంప, షుగర్ బీట్, కష్ 
తోటలు, ఇంకా రకరకాల కూరగాయలు, పండుల్  
పండిసుత్ ంటారు. వీటితో పాటు పాడి, మాంసం (బీఫ్, పోర్క్) 
కోసం పెంచే జంతువుల ఫార్మ్  చాలానే ఉంటాయి. కోళుళ్, 
మేకలు, టరీక్ లాంటివి కూడా పెంచినా ఈ దేశంలో 
వినియోగపరంగా చూసినా, బయటి దేశాలకి ఎగుమతుల 
పరంగా చూసినా బీఫ్, పోర్క్ లకి డిమాండ్ ఎకుక్వ. అలాగే 
పాలు, గుడుల్  ఉతప్తిత్ చేసే ఫార్మ్  కూడా విరివిగానే 
ఉంటాయి. మన దగగ్ర కనాన్ కూడా రకరకాల పాల 
ఉతప్తుత్ లకి ఇకక్డ వినియోగం ఎకుక్వ. పాల నుంచి తయారు చేసే కొనిన్ వందల రకాల యోగర్ట్ లు, ఛీజ్ లు, మ్ లు వాడకం 
విరివిగా ఉంటుంది. మాములుగా రసాయన ఎరువులు, మందుల వాడకంతో పండించిన వయ్వసాయ ఉతప్తుత్ లతో పాటు 
సహజసిదధ్మౖెన ఎరువులు మాతర్మే వినియోగించే సేం య వయ్వసాయం (ఆరాగ్ నిక్ ఫారిమ్ంగ్) కూడా ఎకుక్వే. ఇలా పండించిన 
ఉతప్తుత్ ల ఖరీదు ఎకుక్వెనౖా కూడా వీటి వాడకం కూడా ఇకక్డ రోజురోజుకీ పెరుగుతోంది. దాదాపు పర్తీ సూపర్ మారెక్టోల్ నూ అనీన్ 
కూరగాయలు, పండుల్ , పాలు, గుడుల్ , మాంసం లాంటివనీన్ 'బయో' అని లేబుల్ చేసి దొరుకుతాయి. 

అసలు మాములుగానే ఇకక్డ జనాభా తకుక్వ కాబటిట్  అనీన్ రంగాలోల్ నూ వీలెనౖంత మేరకు యం లని 
ఉపయోగించుకోవడం జరుగుతుంది. వయ్వసాయ రంగం కూడా అందుకు మినహాయింపేం కాదు. పొలం దునన్డం దగగ్ర నుంచి పంట 
చేతికొచేచ్దాక వివిధ దశలోల్  అవసరమౖెన పనులనీన్టికీ యంతర్పరికరాలు ఉంటాయి. సమయం పర్కారం నీళళ్ను చిలకరించడం, 
వాతావరణంలోని మారుప్లని గురిత్ంచి తదావ్రా పంటల విషయంలో తగు జాగర్తత్లు తీసుకోడానికి వీలయే విధంగా కె ౖల్మేట్ సెనస్ర్స్ 

కక్జొనన్ ోటలో.. ము ి ే ెండలోల్ .. 

 ేం ీర్య వయ్వ ాయ ఉతప్తుత్ లు.. 
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లాంటి సాంకేతిక పరికరాలు రెతౖులకి అందుబాటులో 
ఉంటాయి. ఇంకా వయ్వసాయ రంగ పరిశోధనల ఫలితాలని 
ఎపప్టికపుప్డు రెతౖుల దాకా తీసుకెళళ్డానికి పర్భుతవ్ం అనిన్ 
విధాలుగా సహాయ సహకారాలు అందిసూత్  ఉంటుంది. 
రెతౖులు ఎవరెనౖా తమ పంట పొలానిన్ మరే విధంగానెనౖా 
వాడదలచుకుంటే పర్భుతవ్ం దగగ్ర నుంచి అనుమతి 
తెచుచ్కోవాలనీ, అలాగే తమ పంట పొలాలు 

అమమ్దలుచ్కుంటే ముందు ఆ పొలం పకక్నునన్ రెతౖుకే అవకాశం ఇవావ్లనీ.. ఇలాంటి కొనిన్ రెతౖులకి మేలు చేకూరేచ్ పర్తేయ్కమౖెన 
నిబంధనలు ఈ దేశంలో ఉనాన్యని ఎవరో చెపప్గా వినాన్ను. 

మీణ ంతాలోల్  ఆవులు, 
గొ లు మాతర్మే కాకుండా కొంతమంది 
గు లని కూడా సాదుకుంటారు. అయితే 
వాయ్పారం కోసం కాకుండా కుకక్లిన్, పిలుల్ లిన్ 
పెంచుకునన్టుట్  పెంపుడు జంతువులాల్  
పెంచుకుంటారు గు లని. ఊరు బయట 
పొలాలకి దగగ్రలో చాలా చోటల్ గురర్పుశాలలు 
కనిపిసుత్ ంటాయి. సిటీలోల్  ఉండే వాళళ్కి కూడా కొందరికి గు లు ఉంటాయి. వాళుళ్ పిలల్లిన్ హాసట్లోల్  ఉంచి అపుప్డపుప్డూ వెళిళ్ 
బాగోగులిన్ చూసొచిచ్నటుట్ , ఎకక్డో గురర్పుశాలలో చేరిచ్ వారానికొకసారి వెళిల్ వాటిని శుభర్ం చేసి, కాసేపు గారం చేసూత్  వాటితో 
సమయం గడిపి వసుత్ ంటారు. మా కొలీగ్ ఒకావిడకి మూడో నాలుగో గు లునాన్యిట. ఆవిడ వర్క్ బెంచ్ మీద ఆ గు ల ఫొటోలే 
పెటుట్ కునేది. ఒకసారి ఏదో జబుబ్ చేసి వాటిలోల్  ఒక గురర్ం చనిపోయిందని ఆవిడ ఆ గురర్ం మీద దిగులుతో కొనిన్ నెలలపాటు డి షన్ 
లోకి వెళిళ్పోయింది. 

 రెతౖు కుటుంబాల నుంచి వచిచ్న వారు వాళళ్ పొలాల గురించి, సేదయ్ం గురించి, పెంపుడు జంతువులతో వారి 
అనుబంధం గురించి చెపుత్ ంటే మన దగగ్ర పలెల్టూరల్లో ఇంటోల్  మనుషులాల్  మెలిగే ఆవులు, గేదెలు, ఎదుద్ లు, కోడె దూడలు, కోళూళ్ 
గురొత్చిచ్ భూమిని నముమ్కుని సాగే మీణ జీవనం, పర్కృతిలో మమేకమౖెపోయి జీవించే రెతౖు మనసత్తవ్ం ఏ దేశంలోనెనౖా ఒకలానే 
ఉంటుందేమో అనిపిసుత్ ంది. 

కొండ ద అలుల్ కునన్ ార్ కష్ ోటల బారులు.. 

 టార్ కట్రు, ఆవులు.. కృ ీవలు  ిఆసుత్ లు.. 
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మరి దో డు సంగి న చినుకులు వచేచ్ నెలలో.. 
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