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పల్లె ల్ే ఈ దేశానికి పట్టు కొమ్మల్ు అన్నారు మ్హాత్నమగాాంధీ...  
ఆ పల్లె ల్కు మ్ాత్రాం వేళ్లె , జీవాం, సారాం అన్నా ర ైత్ుల్ే. 
అమ్మ కడుపు నిాంపాల్ాంట్ే... ర ైత్ు కళె్ాం నిాండనలి. 

దేశాం ధీమ్ాగా ఉాండనల్ాంట్ే... సేద్యాం సాఫీగా సాగాలి. 

మ్ారుత్ున్ా కాల్ాంత్ో పాట్ట వయవసాయాంల్ో వస్తు న్ా మ్ారుుల్న్త గమ్నిస్తు ... 

పాంట్న్త విషపూరిత్ాం చేస్తు న్ా కిమిిస్ాంహారకాల్ప ై ర ైత్ున్త చ ైత్న్యవాంత్ాం చేయడననికి న్డుాం బిగిాంచనరు డన. 
రామ్ాాంజన్ేయుల్ు.  
వేల్ రూపాయల్ ఖరుుత్ో ఎరువుల్ు, పురుగుల్ మ్ాంద్తల్ు విరివిగా వాడుత్ూ, త్గిన్ దిగుబడి రాక అపుుల్ 

పాల్వుత్ున్ా ర ైత్క ిఅాండగా నిలిచనరు రామ్ాాంజన్ేయుల్ు. పాండ ేపాంట్ విషపూరిత్ాం కాకూడద్ని, పదిమ్ాంది 
కడుపునిాంప ిఆరోగాయనిాచేుదిగా ఉాండనల్న్ేది ఆయన్ ల్క్ష్యాం. స్హజసిద్ధమ ైన్ పద్ధతిల్ో సేాందీరయ వయవసాయాం 
చేస్తు  మ్ాంచి దిగుబడి సాధిాంచవచతు అన్ేద ిఆయన్ నిరూపిస్తు న్ా స్త్యాం. దీనికోస్ాం ఏ ర ైత్ు పిలిచిన్న పలిక ే

ర ైత్ు రామ్ాాంజన్ేయుల్ు. త్న్ సాయాం కోరిన్ ర ైత్ు క్షేత్నర నికే వెళె్ల వార ిస్మ్స్యకు స్ర ైన్ పరిష్ాారాం 
చతపడాంత్ోపాట్ట, స్ాంపూరణ అవగాహన్ కలిగిాంచడాం త్న్ విధిగా భావిసాు రాయన్. బీడు భూమ్ులిా చతసేు  
అత్ని గుాండ  బరువెకుాత్ుాంది... పచుని ప ైరున్త చతసేు  ఆ మ్న్స్త త్ేలిక పడుత్ుాంద.ి న్ేల్కు పచుని రాంగేసే 
ర ైత్ుల్ాంట్ ేఆయన్కు ఎన్ల్ేని గౌరవాం. వారిక ిఏ చిన్ా అవస్రమొచిున్న త్న్ బాధ్యత్గా కదిల్ే ఈ ర ైత్ు... ఏ 

స్ాందేహమొచిున్న అడగమ్ాంట్ూ పేరమ్గా ఆహాానిసాు రు. ఓపికగా వివరిసాు రు. న్ేల్కు మేల్ుచేసి ర ైత్ుకి కీడు 
జరగకుాండన కాపాడత్నరు.   
కరూాల్ు జిల్ాె ల్ోె  పుట్టున్ రామ్ాాంజన్ేయుల్ు బాల్యమ్ాంత్న డోన్ ల్ోన్ే గడిచిాంది. త్ాండిర కోట్యయ ర ైల్ేా ఉదో యగిగా 
ఎకుావగా ట్రా న్్ ఫర్  అవుత్ూ ఉాండట్ాం వలె్ రామ్ాాంజన్ేయుల్ు విదనయభాయస్ాం వివిధ్ పరా ాంత్నల్ోె  జరిగిాంది. ఈ 

కమి్ాంల్ో అన్ేక పరా ాంత్నల్ పరిసిిత్ుల్న్త అరిాం చేస్తకున్నారాయన్. అగికిల్ుర్  బీఎసీ్ల్ో డనకురేట్  ప ాందిన్ 

రామ్ాాంజన్ేయుల్ు 1995ల్ో ఇాండియన్  ర వెన్తయ స్రవాస్ ల్ో స్ాంవత్్రాం పాట్ట పని చశేారు. ఆ త్రాాత్ 1996 

న్తాంచి 2004 వరకు అగికిల్ుర్  రవస ర్ు  స్రవాస్ ల్ో పని చశేారు. పరస్తు త్ాం స ాంట్ర్  ఫర్  స్స్ుయిన్బుల్ స్ుడీస్ కు 
ఎగిికూయట్టవ్  ఎడిట్ర్ గా పనిచేస్తు న్నారు. స్హజ ఆహారాం పేరిట్ బరా ాంచ్ ల్న్త ఏరాుట్ట చేసి స్ాచఛమ ైన్ 

రుచతల్న్త వినియోగదనరుల్కు అాందిస్తు న్నారు. దేశాంల్ోని వివిధ్ ర ైత్ు స్ాంఘాల్ు, ఎన్ జీఓల్ు, స ర్్ , మ్హిళా 
సాధికారత్ గూిపుల్త్ో కలిసి పని చేస్తు  అన్ేక రాష్ాు ా ల్ ర ైత్ు స్మ్స్యల్న్త పరిషారిస్తు న్ా ర ైత్ున్ేస్ు ాం 
డన.రామ్ాాంజన్ేయుల్ు. ఎల్ాాంట్ట కిమిి స్ాంహారక మ్ాంద్తల్ అవస్రాం ల్ేకుాండన దిగుబడి ఎల్ా సాధిాంచనల్ో 
పుస్ుకాల్ దనారా, న్ేరుగా ర ైత్ుల్కు త్ లియజేస్తు  వయవసాయానికి వెైద్యాం చేస్తు న్ా ఈ ర ైత్ు డనకుర్ కి సాక్షి 
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