
 07–07–2022, 
 �య�� �  ��� . 

 ���ం�ల ��జకవర � అ�వృ�� ప�ల� స�� �ర� �ం�న �ఎం �� �య� .జగ� . 

 �జ�న ఎం� �య� .అ���  ���, ప��� �ప� �ప����, �ర� కర ��. 

 �పకృ� �ద� ం� ప��ధన� ���ం�ల� �పపంచ ��� ఇం�–జర� �  అ�డ� ఏ�� � 
 ���ం�ల��  ఏ�–  �� � �  �� ��   బ���� � �  శం��� పన  ��న  �ఎం  �� 
 �య� .జగ� . 

 ఐ� �ఏఏఆ� ఎ�  స��శం� ���న�  �ఖ� మం�� 

 ఈ సందర� ం� �ఎం �� �య� .జగ�  ఏమ�� రం�.... : 

 �పకృ� �� - సమ�గ అవ�హన 
 అంద�� హృదయ�ర� క ఆ�� నం. 
 ఇ�ళ  మనం  రక,ర�ల  �న� �   �� �ల  ��ం�  �����ం��� ం.  ఇ�వల  �లం�  �న� �  
 ���దల�  ��  �స����   వ��ం�.  �ప�నం�  మన  ఆ�రం  వలన,  ఆ�రం  �పం�  మనం 
 ���ం�న�   ��ధ  ర�ల  ��క��    వలన  రక,ర�ల  �� �ల  ��న  ప���� ం.  ���  
 ���ంచ���  ఉన�   ఏ�క  �ర�ం...  మనం  ఆ�రం  �పం�  ���ం�న�  
 ర�య��(��క��  )�  త� �ంచడ�.  అ�  �వలం  ��మ����  సమ�గ�న  ఆవ�హన, 
 ���నం  �� �  ��త�  �ధ� మ��ం�.  �పకృ�వ� వ�యం�  ��మ����  స�న 
 అవ�హన అవసరం. 
 మనం  ��మ����  ఇప� ��  ఆ�� ��(  ��  భ��  �ం���)  ���  ఒక  వ� వస��  ఏ�� � 
 ��ం.  �ప��తం  ���  10,700  �����   ��  భ��  �ం���  ఏ�� �  ��ం.  ���  �ప� 
 ��మం�� ఒక �� భ�� �ం�దం ఉం�. 

 ఆ�� �� - �త�నం �ం� ��కయం వర�.. 
 ��  భ��  �ం���  ��ల�  ���  ��ప����  న������ �.  �త�నం  �ం� 
 ��కయం  వర�  అం�  �త���  ���న� ప� �  �ం�  �ద�  ���  ��  పం�ం�న 
 పంట�  ��క�ం�ంత  వర�  ��ల�  �యం�  �లబ���� �.  ఇ�  ��  భ�� 
 �ం��ల  ��ధ�క  ��.  ��ల�  ��తనం�ం�  �ర� �క���   �గం�  ఆ�� ��  ��ధ 
 �ర� �క��  �ప���� �.  �త���,  ఎ���,  ������    �ణ� త�  ప��ం�,  ��� 
 �� రం�  ఇ�� ...  క��  �త���,  ఎ����  ���ంచడ�  �ప�న  ల�� ం�  ఆ�� �� 
 ప������ �. 

 ఈ  రక�న  ఇ� ���    అం�ంచడ�  ��ం�  ��ల  ఉత� ��ల�  అ�� �వ���  అవసర�న 
 ఏ�� ట�� �� �ప�త� ం ఆ�� �ల �� � క�� ��ం�. 

 ఆ�� ��- �పకృ��ద� ం 
 ���  అదనం�  ఆ�� �ల�  ఇ�� �  �పకృ�  ��� ��   ��  జత  ����� ం.  ���   ఏ  రకం� 
 �ర� �ం�లం�...  ��త  మనం  ���  సంబం�ం�న  ���� ల�  �ం�ం�ం����. 
 అం��  అవసర�న  �స��   ��న��  �,  వ� వ�య  ��స��త�ల�  అం���� 



 ఉం����.  10,700  ఆ�� ���   క�� తం�  ఆ��  ఎ�ల��  ప��ధన  ��న  �స��   ��న�, 
 �ం���   ఉం��.  ఈ  రక�న  ప���నం  ఉన�   వ� � �  ఆ�� ��  ఉం�...  త�  ఆ  ��మం�  �ద� 
 సంఖ� �  ��ల�  ��ణ  ఇవ� గ����.  అ�  �ధం�  ��మం�  ఉన�   క�� ��  ����   
 పర� ��  (�ఆ�� � ),  ఆ��  �ం���   ఇద��  క���  ���న�   ప������   ��మం�  ���న 
 ��ల�  అం�ంచగ����.  అ�  �ధం�  ��భ��  �ం�దం�  �పకృ�  ���  ���� న 
 ఉపకర�ల�  ��  క�� ��  ��ం�   �ంట� (��� �)ల  �� �  అం����  ఉంచడం 
 జ���ం�.  �ళ�ం� క�� ఆ �����  �పకృ� �� �శ� న��ం� �పయత� ం ����. 

 ఈ  ఆ�� �ల��  �పకృ���  ���ల�  ����గ���..  ర�య�ల  ������   �కమం� 
 పక� �  త�� ంచవ�� .  అ��  ర�య�ల  ���గం  �ం�  �పకృ�  ��  ��  వ��..  �ంట� 
 �ప�త�న  ఆ���  వ��య�  ��  ��  �ప� డం  ��.  ఆ���  ��త  తగ �వ��  
 ��.  అం�క�  ���  3  ఎక�ల  ఉం�...  ��  ఏ��  ��వం�  ��త�  �పకృ��� 
 �ప�� �.  �ం�  ఏ��  50�తం,  ��  ఏ��  �త�ం�  �పకృ���  ��  మర��.  ��� 
 ఏ��  ���  ��  ��  తన  �త�ం  �లం�  �పకృ���  ��  �ళ��.  ��ళ���  ��  తన 
 �లం�  �పకృ����  మ�కం  �వడం  వలన  మం�  ఫ��ల�  ����గ����.  �� 
 వల�  ���  సంవత� రం�  ������ ,  ఎ��ల  �డకం  �క�వడం  వల�  ఖ��   త���ం�.  మ� 
 ��  ���  �రం  �రగడం  వల�  ఉత� ��  ��  ���  అవ�శం  ఉం�ం�.  ఇ�  ఒక  ల�� ం� 
 జ���న�  �ర� �కమం. 

 ఐ� �� �  (ఐ��ఏఏఆ� ఎ� ) 
 అం��  �గం�  ఇ�ళ  మనం  ఇం�  జర� �   ��బ�   అ�డ�  ఫ�   ఆ��  ఎ�ల�  ����    అం�  

 ��� ం�  (ఐ� �ఏఏఆ� ఎ� )� ఏ�� � ������� ం. 
 అ�� న� త�న  �పపంచ  ���  సంస�  వం�  ఏ�� �  ఉన� �� �  అ�  �ధ� మ��ం�. 
 ��మ����  ఈ  రక�న  ��ణ  �సం  మనం  ఈ  అ�డ�  ఏ�� �  ���ం��� ం.  ఆ  �శ� 
 మం�� ����� ం. 
 జర� �   �ప�త� ం,  �ం�ద  �ప�త�   సహ��ల�  మనం  �పకృ�  వ� వ�యం�  ఓ  ��వ�� �� 
 ఏ�� �  ������� ం.  ఈ  ��వ�� �  ఏ�� �  �యడం  �� �..  �పకృ��ద� ం�  ���, 
 ���   ���� ��   ���ల�  ��  ��� ��  ��  అం�ంచ���� ం.  ఎ�� ��  ఈరక�న 
 ���ల�  మనం  అం�����  ���వ���� �...  ఇక� డ  �ం�  వ��   ��� ��ల� 
 �పపంచం  �త�ం  ఆ�� నం  ప���ం�.  అ�� �  ఈ  ��వ�� �  �ం�  �పకృ�  �ద� ం 
 ����  ��..  �పపం���  అం�����  వ��   ప����  వ��ం�.  అ�  మన  ల�� ం,  మన 
 స� ప� ం. ఆ ల�� ం�� ఈ సంస�� ఏ�� � ����� ం. 

 ��ష�ం�  �త�ం  ���  50  ల��  మం�  ���ం�..  �వలం  6  ల��  మం�  ��� 
 ��త�  �పకృ����  మ�క�  ఉ�� �.  ���సం  ఇం�  ��  �ప�ణం  ����   ఉం�. 
 ���  ��న� ర  ఎక���   �వలం  6  ల�ల  ఎక���   ��త�  ఉం�.  మ���  వ� వ�య 
 ��స��త�,  క�� ��  ����    పర� ��    ఆ�� ���   అం����  ఉం��.  ��  ��త  �� 
 ����లక�న�. 

 ఆ�� �- స� ���ష�  
 సహజ��  ఉత� ��ల�  ఆ�� �  ����  స� ���ష�   ��  �లభ� ం  అం����  ఉన� �� � 

 ...  మన  ఉత� ����  అ�క  ధర�  ల����.  �ప�  ఆ�� �  ప���  ��  �ర� �   ���� స�  
 ఆర ���ష��  (ఎ� �ఓ)  క�సం  ఒక� �  ఉం��  భ�ష� ���  అ���  ��� ం.  ఒక� �� 
 �పకృ���  ఉత� ��ల�  అ�క  ధర�  ల�ంచడం  ఎ�� ��  జ���ం�..  అ�� � 



 ��మం�  ఉన�   ��లంద�  �పకృ���  ��  మరలడం�  ��  ర�య�ల  �డ���  స� �� 
 ����. 

 ఇ� మన స� ప� ం... 
 ఇ�  మనం  ఆ���న�   ��� ,  మనం  కం�న�   కల.  ���  ��  �రం�  �ప��ం���  
 ఉం�.  మన  స� ప� ం  ��రమ��   �శ�  ఇ�ళ  మనం  �ద�  అంకం�  ఉ�� ం.  ఈ 
 �ం��  �ప��ం�  �కమం�  ఏ��  పట�వ�� .  ఇ�ళ  మనం  �త�నం  ��ం...  ��న�  
 ��  �ం�  ఐ�ళ��  మం�  ఫ���  �వ�� .  ఏ�,  ఎ���ళ��  అ�ర�రణ�న 
 ఫ��� �డవ�� . 

 ���ం�ల�  ఈ  ఐ�  �� �   �  ఉన�   ���  ఐ�  �� � �  ఇ���  �ం�  ����ం�.  త� ర�� 
 ఇ�  ఒక  ��వ�� ��  ������ం�ం�.  ఇక� డ  �ం�  సహజ����  ���,  ��, 
 ��� �  ��� ���  వ��   ప����  ఉం�ం�.  జర� �   �ప�త� ం,  �ం�ద  �ప�త� ం�  �� 
 �పపంచం��  అ�� త�మ  ��వ�� �ల�  ��  �గ�� �� ల�  ��  ఇక� డ  �ం� 
 అ�వం�  �ప�   వ� ��ల�  �����లన�   �పయత� ం  జ���ం�.  అ�  మన  స� ప� ం. 
 ���  దయ  వల�  క�� తం�  జ���ంద�  మన��  ఆ����� �.  ఇక� డ�  వ�� న 
 �ళ�ంద�� ధన� �ద�� అ� �ఎం అ�� �. 


