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ఈ నూతన సంవతస్రం… అనగా 2022వ సంవతస్రంలో నేను ఒక ముఖయ్మైన తీరామ్నం చేసుకుని అది 
పాటించదలుచ్కునాన్ను. ఆ వివరాలలోకి వెళేళ్ ముందు ఇనాన్ళూళ్ నేను ఈ భూపర్పంచంలో కేవలం శాకాహారులూ, 
మాంసాహారులూ అనబడే పాత మాటలు పోయి వెజిటేరియన మరియు నాన-వెజిటేరియన అనే రెండు రకాల 
మానవులూ, ఇతర జంతువులూ ఉంటాయి అనుకునాన్ను. కానీ, ఇతర జంతువులకీ, మానవులకీ ఉనన్ మరొక తేడా 
గురించి ఈ మధయ్నే మా బావ మరిది వలన తెలిసింది. అదేమిటంటే జంతువులకి లేనిదీ, మనకి మాతర్మే ఉనన్దీ ఆరాగ్నిక 
లేదా ఇనారాగ్నిక ఆహార పదారాధ్లు. జంతువులలో ఒకక్ ఒకక్ మానవుడు తపప్ ఇంకే జాతీ ఆహార పదారాధ్ల పెంపకానికి 
రసాయనాలు వాడవు. ఎలా ఉంటే అలా తినెయయ్డమే. వాటికి వంటా, పెంటా బాధ లేదు, చాలా రోజుల నుంచీ వింటునన్ 
ఈ ఆరాగ్నిక  కాకుండా మనం మామూలుగా తినే వాటిని ఇనారాగ్నిక తినుబండారాలు అనాలి అని నా పర్తిపాదన.!  

అసలు జరిగిందేమిటె అంటే మా బావ మరిది.....అంటే మా (మీ) కీవ్న వికోట్రియాకి సవ్యానా తముమ్డు ఆ మధయ్ 
మా ఇంటికి చుటట్ం చూపుగా వచాచ్డు. ఆ వచిచ్న వాడు, ఆదేదో ఆ చుటట్ం చూపు చూసేసి, నవేవ్సో, నవువ్కునో 
వెళిళ్పోవచుచ్గా...కానీ అదేదో డాకట్ర చూపు చూశాడు...ఎందుకంటే అతను పెదద్ పేరునన్ డాకట్ర మరి. అంచేత సొంత 
అపప్ గారిని చూసినా, నాలాంటి బిర్లియంట బావ గారిని చూసినా కూడా ఆ డాకట్ర బుధిధ్ పోనివవ్డు. ఉనన్ రెండు 
రోజులూ మా (మీ) కీవ్న వికోట్రియా వండి పెటిట్న ఇనారాగ్నిక గుతిత్ వంకాయ కూర, పరమాదుభ్తమైన సాంబారు, 
నువువ్ల పచచ్డి అనీన్ తిని, “అకాక్, అనీన్ బావునాన్యి కానీ నువూవ్, బావ గారూ ఈ వయసు లో తినాలిస్నవి వేరే 
ఉనాన్యి. అంచేత ఒక పూట అవీ, రెండో పూట ఇవీ తిని సదుద్కు పోవాలి” అని నేను వినకుండా ఆవిడకి పెర్వేటు చెపిప్, 
నాకు తెలియకుండా ఆవిడని అదేదో కూరల కొటుట్కి తీసుకెళిళ్ ఏమేమిటో నాకు తెలియని పదారాధ్లు పటుట్కొచిచ్ మా 
వంటింటోల్ పడేశాడు. ఆరాగ్నిక తోటకూర, ఆరాగ్నిక ఎరర్ బెల పెపప్ర అనబడే కాపిస్కమ, ఆరాగ్నిక టొమేటోలు, ఆరాగ్నిక 
అమెరికన దోసకాయ, అదేదో కేల అనబడే ఆకు కూర, అమెరికన తోటకూర ..అవి కూడా ఆరాగ్నికేక్, ఆరాగ్నిక కేరటస్, 
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ఆరాగ్నిక ఆముదం నూనె, ఆరాగ్నిక సముదర్ం ఉపుప్,,,ఆరాగ్నిక వలల్కాడు, వశినపురం..ఇలా అనీన్ ఆరాగ్నికుక్లే. అవనీన్ 
చూడాడ్నికి మామూలుగానే ఉనాన్యి. అనీన్ అమెరికన కూరాల లాగా వేటికీ ఆ కూర తాలూకు వాసనా, ఘాటూ ఉండవు. 
అమెరికాలో ఆఖరికి పువువ్లు కూడా చూడాడ్నికి సొగసుగానే ఉంటాయి కానీ ఇండియాలో లాగా సువాసన ఉండదు.  
సువాసన కావాలంటే వాటిమీద కూనేగా మరికొళూందు లాంటి పరిమళ దర్వాయ్లు చలుల్కోవాలిస్ందే1. ఆ కూరల 
దుకాణం పేరు “వరలడ్ ఫుడ మారెక్ట” ట. అవి మమమ్లిన్ తినమని చెపప్డమే కాక, మా పర్వరలో వచేచ్ భరదావ్జుడూ, 
ఆపసత్ంబుడూ, ఇంకా వాలీమ్కీ, వాయ్సుడూ,,,ఇలాంటి ఋషులు అందరూ సరిగాగ్ అలాంటి ఆరాగ్నిక ఆకులూ, అలములూ 
తినబటేట్ వంద కాదు, వేల సంవతస్రాలు బతికారుట. అంచేత బేక టు ఫూయ్చర! కావాలంటే కాశీ వెళిళ్ చూడండి. ..మొనన్ 
మన పర్ధాన మంతిర్ గారు నిండా ములిగి తరప్ణం, జపం చేసిన పవితర్ గంగా నదికి అవతలి వొడుడ్న వందా, రెండు 
వందల ఏళళ్ వయసు ఉనన్ నగన్ సాధువులు కూడా అలాగే ఆకులూ, అలములూ తింటూ, గాలి భోజనం చేసూత్, యోగా 
చేసూత్ హాయిగా కనపడతారు....ట. ఇదీ మా బావ మరిది మాకు తీసుకునన్ కాల్సు.  అలాంటి సాదువులని నేను నిజంగానే 
ఒక బి.బి.సి. వాళళ్ పోర్గార్మ లో చూశాను కానీ వాళెళ్వరూ అంత హాయిగా మటుకు కనపడ లేదు.  

ఈ ఆరాగ్నిక పదారాధ్లు తింటే కేనస్రూ, కోవిడూ లాంటివి రావు అని కూడా వినగానే ఇహ చూడండి....మా (మీ) 
కీవ్న వికోట్రియా రెచిచ్పోయింది. ఉదాహరణకి మొనన్టి మొనన్ నేను వాల మారట్ లో సేల లో ఉనాన్యి కదా అని ఒక 
ఆరు చెడీడ్డ్ల అండర వేర పేకెట కొనుకుక్ని ఇంటికి రాగానే ఆవిడ ఆ పేకెట ని అటూ, ఇటూ తెగ తిరగేసి “ఇది ఆరాగ్నిక 
చెడీడ్ కాదుగా. ఎందుకు కొనాన్వు? ఆరాగ్నిక వాడమని మా తముమ్డు చెపప్లేదూ? అసలు నీకు వాడంటే పడదు” అని 
ఎకక్డ నుంచి ఎకక్డికో వెళిళ్పోయింది.  అనీన్ చెపిప్న మా బావమరిది అసలు ఈ ఆరాగ్నిక చెడీడ్ల పర్సాత్వనే తేలేదు. 
ఇపుప్డు నేను వాల మారట్ కి వెళిళ్ “ఈ ఇనారాగ్నిక చెడీడ్ల బదులు ఆరాగ్నిక వెరైటీ కి ఎకస్ ఛేంజ చేసుకోవచుచ్నా?” అని 
అడిగితే ఆ వాల మారట్ అమామ్యి మొహం ఎలా పెడుతుందో చూడాలని ఉంది.  

ఈ దెబబ్కి ఇపుప్డు మొనన్ టీవీలో చూసిన ఒక పర్కటనలో “అసలు ఏమిటి ఈ బి ఎస ఎన ఎల?” అని అడిగే ఒక 
అమామ్యి లాగే “అసలు ఏమిటి ఈ ఆరాగ్నిక? అని ఆరా తియాయ్లి అనుకునాన్ను. ఇందులో పరమ రహసయ్ం 
ఏమిటంటే..నేను చినన్పుప్డు చదువుకునన్ ఆరాగ్నిక కెమిసీట్ర్ సజెకట్ లో అతిత్సరు మారుక్లతో గండం గడిచింది. నాకు 
అక్షరం ముకక్ అరధ్ం అవని పాఠాయ్ంశం ఏమనాన్ ఉందా అంటే  దానికి అగర్ తాంబూలం ఆరాగ్నికేక్! అంచేత ఆ నాటి 
ఆరాగ్నికుక్కీ, ఈనాటి ఆరాగ్నికుక్కీ ఏమనన్ లింక ఉందా అనేది నా కుతూహలం. అంచేత గూగులమమ్ని రక రకాల పర్శన్లు 
అడిగాను. సూథ్లంగా చెపాప్లంటే....మటిట్ని బలోపేతం చెయయ్డానికి ఏ విధమైన రసాయన పదారాధ్లనీ, కలుషిత 
పదారాధ్లనీ కలపకుండా కేవలం పర్కృతి సహజ సిధధ్మైన నీరూ, ఇతర వనరులతో పండించిన ఆహార పదారాధ్లూ..అనగా 
బియయ్ం, గోధుమలూ, పళూళ్, కూరగాయలూ మొదలైన వెజిటేరియన పదారాధ్లు ఒక ఎతుత్ అయితే ఏ విధమైన 
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మందులూ, హారోమ్న లూ వాడకుండా పెంచిన కోళూళ్, తదితర మాంసాహారాలనీ “ఆరాగ్నిక” అని అమెరికాలో USDA 
వారు గురిత్ంచి, ముదార్ వేసాత్రు అని తెలిసింది. అయితే నాకు ఆశచ్రయ్ం కలిగించిన అంశం ఏమిటంటే USDA వారు 
కేవలం “ఆరాగ్నిక” అవునా, కాదా అని మాతర్మే నిరణ్యిసాత్రు. కానీ ఈ ఆరాగ్నిక పదారాద్లు మామూలు వాటికంటే 
ఎకుక్వ మేలు చేసాత్యి అని ఎకక్డా చెపప్లేదు. అది వారి బాధయ్త కాదట.! ఏది ఎలా ఉనాన్, ఈ ఆరాగ్నిక ఆహార 
పదారాధ్లు వంటికి మంచిది అని కొంత మందీ, పరాయ్వరణానికి అంతకంటే మంచిది అని మరికొంత మందీ, ముఖయ్ంగా 
బాగా డబుబ్నన్ వాళుళ్ అందరూ ఆరాగ్నికుక్లే.  

ఉదాహరణకి మొనన్ మా కీవ్న వికోట్రియా “మాంచి చారు చేసాత్ను. వెళిళ్ కాసత్ బెలల్ం పటార్” అంది ఎంతో 
పేర్మగా. వెంటనే నాకు రెండు పేర్మలూ, ఒక అనుమానం వచేచ్శాయి. మొదటి పేర్మ మీరు ఊహించినటుట్గానే చారు 
మీద! నాకు చారు అనన్ంలో కలుపుకుని తినడం కంటే గాల్సులో పోసుకుని, మా తోటలో కూచుని హాయిగా  తాగుతూ 
ఆసావ్దించడం భలే ఇషట్ం. కావాలంటే అలాంటి ఫోటో ఒకటి ఇకక్డ చూడండి.  

ఇక రెండో పేర్మ ఎవరి మీదో వేరే చెపప్కక్ర లేదు...అలా చారు కాచిన 
వాళల్ మీదే!. ఇక నాకొచిచ్న అనుమానం అలాల్.....చారులో బెలల్ం వేయుదురా 
అని మాతర్మే...”అదంతా మనకెందుకులే...ఆవిడ చారు కాచును, మనము 
తాగెదము” అని అనుకుని నేను మన ఇండియా పచారీ కొటుట్కి వెళిళ్ 
.....జాగరీ పేరిట ఉనన్ అకక్డ డజనల్ కొదెద్ బెలల్ం సరుకులని చూసి కాసత్ 
కంగారు పడాడ్ను. కారణం ఏమిటంటే....అకక్డ బెలల్ం సీసాలు, డబాబ్లు, 
పొటాల్లలో కొనిన్ పౌడర రూపంలోనూ, కూయ్బ ల లాగా ఉనాన్, వాటిలోల్ 
కూడా....అవును..ఆరాగ్నిక జాగరీ..వేరే రంగు సీసాలలో, డబాబ్లలో, 

పొటాల్లలో కనపడాడ్యి. వాటిలోల్ ఇనారాగ్నిక బెలల్ం ఒక పొటాల్ం డాలర నైన టీ నైన..అనగా $1.99 అయితే అదే ఆరాగ్నిక 
పొటాల్ం  $4.99...మరి నా గుండె ఆగిపోయిందీ అంటే ఆగిపొదూ? అపప్టికపుప్డు నాకు అనకాపలిల్లో రోడుడ్ మీద 
పరిచిన బెలల్ం బుటట్లూ, మా ఇంటికి పర్తీ ఏటా ఒక బెలల్ం బుటట్ పంపించే రైతు గుడాల వెంకటేశూ, “నా చెరుకు పంటకి 
సరి అయిన ధర ఇవవ్కపోతే బెలల్ం ఆడించుకుంటాను” అని ఒక సుగర ఫేకట్రీ వాళళ్ని బెదిరించిన నా చినన్నాటి 
సేన్హితుడు భమిడిపాటి పర్సాద రావూ...ఇవనీన్ గురుత్కొచిచ్ “ఇపుప్డు ఆరాగ్నిక బెలల్ంతో చారు బాగా వచుచ్నా, లేక 
ఇనారాగ్నిక బెలల్ం చాలునా?” అనే అనుమానం పెనుభూతంలా ననున్ ఆవరించింది. “ఏది కొనమంటావ?” అని ఒకానొక 
సరవ్ సాధారణ అమెరికా భారాయ్విధేయుడి లాగా మా(మీ) కీవ్న వికోట్రియా ని సెల ఫోన లో పిలిచి అడగవచుచ్ను 
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కానీ...అపుప్డు వినపడే పెర్వేటు కాల్స వినగలమా? అంచేత “అనన్మైతేనేమిరా, మరి సునన్మైతేనేమిరా, మన పాడు 
పొటట్కు ఆరాగ్నికేక్ మేలురా” అని అదే కొనాన్ను మరి.  

ఈ ఆరాగ్నికుక్కి మరో పారశ్వ్ం హైడోర్ఫోనిక  ట. అంటే మటీట్, మశానమూ అకక్ర లేకుండా మొకక్లు నీళల్లోనే 
వేసి ఆ నీళల్లోనే వాటికి కావలసిన ఎరువులు కలిపి పంటలు పండించడం అనమాట. అంటే మనం ఎపుప్డైనా మన ఖరమ్ం 
చాలక, అకక్డి డాకట్ర ఋణం తీరుచ్కోడానికీ ఆసుపతిర్కి వెళాళ్ం అనుకోండి. మా అమెరికా ఆసుపతుర్లలొ అయితే 
ముందు ముంజేతికి కంకణం కడతారు. అంటే మనం తపిప్పోతే తెలియడం కోసం మన ఊరూ, పేరూ, జనమ్దినం 
వగైరాలు వార్సి ఉనన్ పతకం కటట్గానే వెంటనే పెదద్ సూది రకత్నాళం లో గుచిచ్ ‘ఐవీ’ పెడతారు. అంటే మన శరీరంలోకి  
దర్వపదారాథ్లు పంపించే ఏరాప్టు అనమాట. ఇక ఆసుపతిర్లో ఉనన్నాన్ళూళ్ మనది హైడోర్ఫోనిక బతుకే!. ఆవకాయా, 
గోంగూరా లాంటి  ఘనమైన ఘన పదారాధ్లనీన్ మానేసి, ఈ ఐవీ లోనే  పోషక పదారాధ్లూ, మందులూ, అపుప్డపుప్డు 
మతుత్ మందులూ ..అంటే సాక్చ లూ, వోడాక్లూ కాదు... అనీన్ కలిపేసి ఇలా అంతా హైడోర్ఫోనిక వైదయ్మే!. ఇనారాగ్నిక 
ఆహారం లాగానే ఈ హైడోర్ఫోనిక వైదయ్ం అనన్మాట కూడా నేను కనిపెటిట్ందే. గమనించగలరు. నోబెల పైరజ ఇచేచ్వారికి 
చెపప్గలరు.  

ఇక నేను కనిపెటిట్న...ఎకక్డా వాళుళ్ పైకి చెపప్ని మరొక రహసయ్ం ఏమిటంటే ......ఇలా ఆరానికూక్, 
హైడోర్ఫోనికూక్ లాంటి అనిన్ వయ్వసాయాలకీ పర్ధానమైన ఎరువు పదారధ్ం....ఆవు పేడ అయితీరాలి.  ఎందుకంటే కేవలం 
గడీడ్, గాదమూ తిని బతికే గోవులు సవ్తసిస్ధద్ంగా ఆరాగ్నికుక్లే.!  అలాగే పిడకలతో వంట చేసినా అది ఆరాగ్నిక వంటే 
కదా!. ఈ రహసయ్ం మా (మీ) కీవ్న వికోట్రియాకి తెలియకుండా చాలా జాగర్తత్ పడుతునాన్ను. తెలిసేత్ ఇపుప్డు మా 
వంటింటోల్ ఆరాగ్నిక పిడకలతో కుంపటి మీద ఆరాగ్నిక బెలల్ంతో ఆరాగ్నిక చారు కాచగా అది నేను మా తోటలో కూచుని 
చచిచ్నటుట్ అది తాగవలసిన అగతయ్ం వచేచ్ అవకాశం ఉంది మరి!. ఈ ఆ.పే. రహసయ్ం ఎలా తెలిసిందీ అంటే... మొనన్ 

హోమ డిపో అనే కొటుట్కు వెళిళ్ మా తోటలో ఉనన్ మొకక్లకి ఏమైనా ఎరువుల 
కోసం చూసుత్నన్పుప్డు ఈ ఆరాగ్నిక తతంగం గురుత్కు వచిచ్, అకక్డ ఆసామీని 
“ఈ మిరకిల గోర్, అమోనియం ఫాసేఫ్ట, నైటోర్జెన సలేఫ్ట లాంటి రసాయనాలు 
కాక ఆరాగ్నిక ఎరువులు ఏమైనా ఉనాన్యా?” అని అడగగానే “ఎందుకు లేవూ” 
అని ఒక పెదద్ ఎరువుల సంచీ చూపించి ‘అది కొనుకోక్’ అనాన్డు. ఆ సంచీ మీద 
“కౌ మెనూయ్ర” అని పర్సుఫ్టంగా ముదిర్ంచి ఉంది. అంటే మరి ఆవు పేడ, పిడకలే 

కదా!.  
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ఇక ఈ ఆరాగ్నిక  “పిచిచ్ ముదిరింది. తలకి రోకలి చుటట్మనే” వాళుళ్ 
పర్పంచం నిండా చాలా మందే ఉనాన్రు. ఉదాహరణకి మొనన్ కాసట్ కో అనే 
పేదద్ సోట్ర కి వెళేత్ అకక్డ దుపప్టూల్, తరగడాలూ అమేమ్ చోట చూసిన ఒక 
ఫొటో ఇకక్డ జతపరిచాను. జాగర్తత్గా చూసేత్ అది “ఆరాగ్నిక’ అని పెదద్ 
అక్షరాలతో బాత టవలస్ అని కనపడుతుంది. నాకు తెలియక అడుగుతానూ, 
మనం సాన్నం చేశాక, ఆవు పేడతో మాతర్మే పండించిన పతిత్తో చేసిన 
ఆరాగ్నిక తువావ్లుతో ఒళుళ్ తుడుచుకోవాలంటారా? అంతకంటే దౌరాభ్గయ్ం 
ఆరాగ్నిక టాయ లెట పేపరే. ఇంత ఓవర ఏక్షన అవసరమా? మళీళ్ పైన ఉదహరించిన వరలడ్ ఫుడ మారెక్ట కొ వసేత్.. 
అకక్డ ఇనారాగ్నిక తినుబండారాలు దొరకనే దొరకవు. అకక్డ ఏమి కొనాలనాన్ ఖరీదు చూడకూడదు. చూసేత్ కళూళ్ తిరిగి 
పడాలిస్ందే!. హైడోర్ఫోనిక వైదాయ్నికి ఆసుపతిర్క పోవాలిస్ందే! ఆ ధరల కనపడే ఫొటో ఇకక్డ పెటాట్ను. ధైరయ్ం ఉంటే 
చూడండి. అందులో ఆరాగ్నిక ఆవాలు, జీలకరర్, నువువ్లు, గరమ మసాలా, ఉపుప్ వగైరాలు, పకక్నే ఉనన్ కూరల అరలలో 
ఆరాగ్నిక అలల్ం, ఉలిల్పాయలు, గోధుమలు, తోటకూర..ఒకటేమిటి....అనీన్ ఆరాగ్నికేక్,,అవనీన్ అమేమ్ అమామ్యిలతో సహా!. 
అనన్టుట్, .ఆ మధయ్ మన వాళళ్ అమెరికా జాతీయ జాతరల్కి వెళేత్ అకక్డ భోజనాల దగగ్ర నాలుగు రకాల లైనుల్ కనపడాడ్యి. 
దేని రంగు జెండా దానిదే!. ఆరాగ్నిక వెజిటేరియన వారికి ఆవు పేడ రంగు,,అంటే లేత ఆకుపచచ్, ఆరాగ్నిక నాన-
వెజిటేరియన వారికి నీలం ఇనారాగ్నిక వెజిటేరియన వారిది కాషాయం ఇనారాగ్నిక నాన-వెజిటేరియన లైనల్లో పసుపు. 
ఇలా ఇకక్డా రాజకీయ కండువా రంగుల పర్కటనలే!  
ఇక ఈ నూతన సంవతస్రంలో ఈ ఆరాగ్నికుక్ నుంచి ఇనారాగ్నికుక్కి మా (మీ) కీవ్న వికోట్రియాని వెనకిక్ రపిప్ంచడమా 
లేక తపప్దు రా సుమతీ అని మనం కూడా ఆ బాయ్ండు మేళంలో చేరిపోవడమా అనేదే నేను చేసుకోవాలిస్న తీరామ్నం. 
ఆరాగ్నికూక్, ఇనారాగ్నికూక్ వరాగ్ల అందరు పాఠక దేవుళల్కీ నూతన సంవతస్ర శుభాకాంక్షలతో...మనలో మన 
మాటగా..నేను ఆరాగ్నిక వయ్తిరేకిని కాదు సుమండీ. కొంత మంది చాదసత్ం, ఓవర ఏక్షన చూసేత్ నవొవ్సుత్ంది, అంతే!. 
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