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வெபோழ்த்துதர
திருவெபோரூர் மைபோவெட்டம்

3/41, சி. பிரதைபோன சபோதல,
கட்டிபமைடு-614716
அதலபபசி :9443320954
இரபோ. வஜெயேரபோமைன
மைபோநில ஒருங்கிதணைப்பபோளர்
நெமைது வநெல்தலக் கபோப்பபபோம்
வநெல் !
பல்லபோயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முனபப நெம்

வெபோழ்பவெபோடு இதணைந்துவிட்டது. வநெல் நெமைது
முக்கியே உணைவு மைட்டுமைல்ல; நெமைது
பண்பபோட்தடயும் கலபோச்சபோரத்ததையும்
பிரதிபலிக்கும் முக்கியே விதளவபபோருள. பிறைப்ப
முதைல் இறைப்ப வெதர நெம்பமைபோடு பயேணித்துக்
வகபோண்டிருப்பது! கிரபோமைத்தின வசல்வெச்
வசழிப்பக்கு நெஞ்தச நிலங்கபள
அளவுபகபோல்களபோக இருந்தைன. அதிக அளவு
நெஞ்தச நிலத்ததைப் வபற்றிருந்தைவெர்கபள
வசல்வெந்தைர்களபோக மைதிக்கப்பட்டிருந்தைனர்.
வநெல், உற்பத்தி முதைல் விற்பதன வெதர பல
பகபோடி மைக்களுக்கு வெபோழ்வெளித்து வெந்தைது. நெமைது
வெபோழ்வெபோதைபோரமைபோக இருந்துவெந்தை வநெல்
இப்வபபோழுது நெம்தமை விட்டுக் வகபோஞ்சம்
வகபோஞ்சமைபோக விலகிச் வசனறுவகபோண்டிருக்கிறைது
மூனறு பநெரம் அரிசி உணைதவெ உண்ணும் நெபோம்,
உற்பத்தி முதைல் விற்பதன வெதர வநெல் சந்தித்து
வெரும் பிரச்சதனகதள அறியே வகபோஞ்சமும்
ஆர்வெம் வகபோளளவில்தல!
நிலம் படும் பபோடு

பிறை விதளவபபோருட்கபளபோடு ஒப்பிடும்வபபோழுது
இனதறையே கபோலகட்டத்தில் வநெல் ஓர்
இலபோபகரமைபோன பயிர் இல்தல. இடு
வபபோருட்களின விதல, கூலி உயேர்வு மைற்றும் ஆள
பற்றைபோக்குதறை பபபோனறை கபோரணைங்களபோல் உற்பத்தி
வசலவு அதிகரித்து வெருகிறைது.
அதைனபோல் மைபோற்றுப் பயிருக்கு மைபோற்றை பவெண்டியே
கட்டபோயேம் விவெசபோயிகளுக்கு ஏற்பட்டுளளது.
வதைபோழிற்சபோதலகளுக்கும் வீட்டு மைதனகளுக்கும்
நெஞ்தச நிலங்கபள வதைபோடர்ந்து பலியேபோகிக்
வகபோண்டிருக்கினறைன.

1950 இல் தைமிழகத்தில் வநெல் பயிரிடப்பட்ட
பரப்ப 76 இலட்சம் ஏக்கரபோக இருந்தைதைபோகவும்,
அது இப்வபபோழுது 54 இலட்ச மைபோகக்

குதறைந்துவிட்டதைபோகவும் சில தைகவெல்கள
வதைரிவிக்கினறைன. ஒவ்வவெபோரு மைபோவெட்டத்திலும்
வநெல் பயிரிடப்படும் பரப்பளவு குதறைந்து
வெருவெது நிதைர்சனமைபோன உண்தமை. இந்நிதல
வதைபோடர் வெதைபோல் அரிசிதயே இறைக்குமைதி வசய்யே
அரச பயேபோசித்து வெருவெதைபோகப் பத்திரிதகச்

வசய்திகள கூறுகினறைன.

மைபோதயே
பசதமைப் பரட்சியின பவெகமைபோன வெளர்ச்சிக்குக்
கபோரணைம். உயேர் விதளச்சல் எனறை மைபோதயேதைபோன.
மைபோதயேயில் வீழ்ந்பதைபோர் இரசபோயேன உரத்திற்கும்
பூச்சிக்வகபோல்லி மைருந்துகளுக்கும்
அடிதமையேபோனர்கள.
இரசபோயேன உபபயேபோகம் நிலங்கதள
உயிரற்றைதைபோக்கி விட்டது. சற்றுச்சூழல்
மைபோசபட்டுப்பபபோனது இரசபோயேனத் தைபோக்கம்
இல்லபோதை அரிசிபயேபோ பருப்ப வெதககபளபோ
பழங்கபளபோ கபோய்கறிகபளபோ இல்தல எனறை
நிதலப்பபோடு ஏற்பட்டுளளது.
நெபோற்பது வெயேததைக் கடக்கும் முனபப மைருத்துவெச்
வசலவுக் வகனறு வபரும்வதைபோதக
வசலவிடபவெண்டியேநிர்ப்பந்தைம் ஏற்பட்டுளளது.
வதைருவுக்கு நெபோனகு மைருத்துவெமைதனகளுக்கு

அவெசியேம் வெந்துவிட்டது.
சூழ்நிதலப் பயிர்
உளளூர் சூழ்நிதலக்கு ஏற்ப பலவிதை வநெல்
ரகங்கள இருந்தைன. உவெர் நிலத்திற்வகன ஒரு
ரகம் கபோற்தறை எதிர்த்து நிற்க ஒரு ரகம்!
வெறைட்சிதயேத் தைபோங்கிக் வகபோளள ஒரு ரகம் !
பனிப்வபபோழிதவெப் பயேனபடுத்திக் வகபோளள ஒரு
ரகம் எத்தைதன நெபோட்கள வவெளளம் பதைங்கி
இருந்தைபோலும் பபோதிக்கப்படபோதை ரகங்கள
மைருத்துவெக் குணைம் வகபோண்ட ரகங்கள ஒவ்பவெபோர்
உணைவு பதைபோர்த்தைத்திற்கும் ஒவ்வவெபோரு ரகம்!
இவ்வெபோறு ஆயிரக்கணைக்கபோன வநெல் ரகங்கள
தைமிழகத்தில் இருந்தைன. இந்தியேபோ முழுதமைக்கும்
இலட்சத்திற்கும் அதிகமைபோன ரகங்கள
இருந்தைதைபோகத் வதைரிகிறைது.
அதவெ அதனத்ததையும் பசதமைப் பரட்சிக்குப்
பலிவகபோடுத்து விட்படபோம். ஆங்கபோங்பக ஒரு சில
ரகங்கள மைட்டுபமை எஞ்சியுளளன. இனதறையே
நெவீன விஞ்ஞபோனத்தில் ஒரு பதியே வநெல் ரகத்ததை
உருவெபோக்கி நெதடமுதறைக்குக் வகபோண்டு 10 முதைல்

பதிதனந்து வெருடங்களபோகி விடுகினறைன – நெம்
முனபனபோர்கள கண்டுபிடித்தை ஆயிரக்கணைக்கபோன
ரகங்களுக்கு எத்தைதன ஆண்டுகள
பதைதவெப்பட்டிருக்கும் – தைவிர சத்து நிதறைந்தை
ரகங்கதள உருவெபோக்குவ்தில் இனதறையே
விஞ்ஞபோனிகள ஏபனபோ வபரியே அளவில் வவெற்றி
வபறைவில்தல.
உறைவும் உரிதமையும்
கிரபோமைங்கள பதைபோறும் எண்ணைற்றை ரகங்கள
இருந்தைன. ஆனபோல் எந்தை ஒரு வநெல் ரகத்திற்கும்
யேபோரும் உரிதமை வகபோண்டபோடியேதில்தல. சீரகச்
சம்பபோ எனக்குச் வசபோந்தைம், மைபோப்பிளதளச் சம்பபோ
அவெருக்குச் வசபோந்தைம் எனறு உரிதமை
பபோரபோட்டியேதில்தல. விவெசபோயிகள தைங்களுக்கு
பவெண்டியே வநெல் விததைகதளத் தைபோங்கபள
பசமித்து, தவெத்துக் வகபோளவெதும்
தைங்களுக்குளபள பரிமைபோற்றைம் வசய்து
வகபோளவெதும் நெமைது கிரபோமைங்களின நெதடமுதறை.
ஆனபோல் பனனபோட்டு நிறுவெனங்கள மைரபணு
மைபோற்று முதறையில் விததைகதள உற்பத்தி வசய்து
உரிதமை வகபோண்டபோடி மைபோர்க்வகட்டில் விற்பதன

வசய்யேத் வதைபோடங்கியுளளன. அந்தை விததைகதள
அவெர்களின நிபந்தைதனகதள மீறும்
விவெசபோயிகளின மீது நெடவெடிக்தக எடுக்க
முடியும்.
அந்நியே விததைகள நெமைது இதறையேபோண்தமைக்கும்
சற்றுச் சூழலுக்கும் உடல்நெலத்திற்கும்
எதிரபோனது.”
பசதமைப் பரட்சியேபோல் நெமைது வநெல் ரகங்கதள
இழந்பதைபோம். மைரபணு மைபோற்றுத்
வதைபோழில்நுட்பத்தைபோல் விததை உரிதமைகதளயும்
இழக்க இருக்கினபறைபோம்!
மைகளிரும் மைல்லிதகப் பூ அரிசியும்
அரிசியில் முகம் பபோர்க்க பவெண்டும் குக்கரில்
வவெந்தை பசபோறு மைல்லிதகப் பூப்பபபோல இருக்க
பவெண்டும் பவெகமைபோக பவெக பவெண்டும்
இதவெவயேல்லபோம் அரிசிதயேத் பதைர்ந்வதைடுக்க
நெவீன இல்லத்தைரசிகள முனதவெக்கும்
நிபந்தைதனகள. அதைன விதளவெபோக நெபோற்பது
வெயேதுக்கு பமைல் மூட்டுவெலி மைற்றும் சர்க்கதர
பநெபோய் இல்லபோதைவெர்கதளப் பபோர்ப்பது அரிதைபோகிக்

வகபோண்பட இருக்கிறைது.
அரிசியில் நெமைக்குத் பதைதவெயேபோன மைபோவுப் வபபோருள
தவெட்டமின பபரபோட்டின இரும்ப மைக்னீஷியேம்
பபபோனறை தைபோது வபபோருட்கள ஏரபோளம் உளளன.
ஆனபோல் நெதடமுதறையில் அரிசிதயே நெனறைபோகத்
தீட்டி, இந்தைச்சத்துப் வபபோருட்கதள எல்லபோம்
நீக்கிவிட்டு வவெறும் சக்தகதயேத்தைபோன உண்டு
வெருகிபறைபோம்.
உலகில் சத்துணைவுக் குதறைவினபோல்
பபோதிக்கப்பட்ட ஐந்து குழந்ததைகளில் ஒனறு
இந்தியேக் குழந்ததையேபோக இருக்கிறைது. கர்ப்பிணிப்
வபண்களில் 60%க்கு பமைல் அனிமிக்கபோல் (இரத்தை
பசபோதக பநெபோய்) பபோதிக்கப்பட்டுளளதைபோகப் பளளி
விவெரங்கள கூறுகினறைன. வநெல்லிலிருந்து உடல்
ஆபரபோக்கியேத்திற்குத் பதைதவெ யேபோன சத்து நிதறைந்தை
அரிசிதயேத் தையேபோரிக்க முயேலபவெண்டும்.
தைணைல் (Thanal)
இவ்வெபோறு வநெல்லபோனது உற்பத்தி முதைல் நுகர்வு
வெதர பல்பவெறு பிரச்சதனகதளயும்

சவெபோல்கதளயும் சந்தித்து வெருகிறைது. இந்தைச்
சமையேத்தில் பகரள மைபோநிலம் திருவெனந்தை பரத்ததை
தமையேமைபோக தவெத்துச் வசயேல்பட்டு வெரும் தைணைல்
அதமைப்ப "நெமைது வநெல்தலக் கபோப்பபபோம் " எனறை
முழக்கத்ததை முனதவெத்து பகரளபோ, கர்நெபோடகபோ,
தைமிழ்நெபோடு, ஒரிசபோ, பமைற்கு வெங்கம் பபபோனறை
மைபோநிலங்களில் விழிப்பணைர்தவெ ஏற்படுத்தி
வெருகினறைனர். – .
உஷபோரபோன ஊஷபோ
அரிசியில் முகம் பபோர்க்கநிதனக்கும் மைகளிரின
மைடதமைதயேப் பபபோக்க, நெமைது பபோரம்பரியேவநெல்
ரகங்கதளப் பபோதுகபோக்கதைனதன அர்ப்பணித்துக்
வகபோண்டு பணியேபோற்றும் நெமைது வநெல்தலக்
கபோப்பபபோம் பிரச்சபோரத்தின
பதைசியேஒருங்கிதணைப்பபோளர் பகரளபோதவெச்
பசர்ந்தைதிருமைதி எஸ. உஷபோ இவெபரபோடு இதணைந்து
பணியேபோற்றும் தைணைல் அதமைப்பின
ஒருங்கிதணைப்பபோளர் திரு. எஸ. பூரீதைர் இயேற்தக
பவெளபோண் விஞ்ஞபோனி முனிவெர் பகபோ.
நெம்மைபோழ்வெபோர் கிரிபயேட் அதமைப்பின
நிர்வெபோகஅறைங்கபோவெலர் திரு. ஆர்.

வபபோனனம்பலம் பபபோனபறைபோவரல்லபோம் இயேற்தக
வெழி பவெளபோண்தமையின அவெசர அவெசியேத்ததை
நுகர்பவெபோர் மைத்தியில் பரப்பி வெருகினறைனர்۔
கிருஷ்ணை பிரசபோத்
சகஜெ சம்ருதைபோ (Sahaja Samrudha) அதமைப்ப,
கர்நெபோடக மைபோநிலத்தில் பபோரம்பரியே வநீல்
ரகங்கதளப் பபோதுகபோத்து வெருவெபதைபோடு
இயேற்தகவெழி பவெளபோண்தமை முதறையேபோன விததை
வநெல் பசகரிப்ப பபபோனறை பயிற்சிகதள
விவெசபோயிகளுக்குச் வசபோல்லிக் வகபோடுத்து
விழிப்பணைர்தவெ ஏற்படுத்தி வெருகினறைனர். இந்தை
அதமைப்பின ஒருங்கிதணைப்பபோளர் திரு. கிருஷ்ணை
பிரசபோத் அவெர்கள. இவெர்கள வெழியில்
‘விததைப்பபபோம் அறுப்பபபோம்“எனறை
முழக்கத்பதைபோடு சிவெப்ப அரிசியின
மைகத்துவெங்கதள மைக்களிதடபயே வகபோண்டு
வசல்லும் முயேற்சியில் ஈடுபட்டிருக்கிறைபோர் நெபோடக
நெடிகரபோன திரு. ச.கரிகபோலன அவெர்கள.
மைனிதை சக்தி
இயேற்தக பவெளபோண் விஞ்ஞபோனி முதனவெர் பகபோ.

நெம்மைபோழ்வெபோர் வசபோல்லும் உழபோதை பவெளபோண்தமை
முதறைதயேப் பற்றிக்வகபோண்டு விவெசபோயேத்தில்
பபோரம்பரியே வநெல் ரகங்கதள மைட்டுபமை
பயேனபடுத்தும் இவெர், தைனது எழுத்தைபோற்றைதலக்
வகபோண்டு தைன அனுபவெத்தில் கண்டததையும், பல
வபரியேவெர்கள வசபோனன தைகவெல்களின
அடிப்பதடயிலும் பபோரம்பரியே வநெல் ரகங்களின
அருதமை வபருதமைகதள இந்தை நூலின மூலம்
பதறைசபோற்றி உளளபோர். இயேந்திர மையேமைபோக்கதலத்
தைவிர்த்து விவெசபோயேத்தில் மைனிதைசக்திதயே நெம்பி
பதியே பபோததையில் பயேணித்து வெரும் இவெர்
வதைபோகுத்துளள இந்தை நூலுக்கு அணிந்துதர
வெழங்க எமைக்கு வெபோய்ப்பளித்தை கங்கபோரபோணி
பதிப்பகத்தைபோர்க்கு நெனறி வசபோல்லும் இந்தை
பவெதளயில், இந்தை நூல் இனதறையே கபோல
கட்டத்திற்கு உழவெர் வபருமைக்களுக்கு
வெழிகபோட்டியேபோக அதமையும் எனறை
நெம்பிக்தகபயேபோடு, ‘நெமைது வநெல்தலக்
கபோப்பபபோம்“எனறை முழக்கத்பதைபோடு விததைப்பபபோம்
அறுப்பபபோம் வவெற்றி வபறுபவெபோம். வெபோழ்க
உழவெர் வெளர்க இயேற்தக வெழி பவெளபோண்தமை!
இவெண்,

இரபோ. வஜெயேரபோமைன
பயிற்சி இயேக்குநெர் கிரிபயேட்
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ஆசிரியேர்

"நெபோடக நெபோடி“யேபோக விளங்கி, “பவெளபோண்
விரும்பி"யேபோக மைபோறியே நூலபோசிரியேர்
திருத்துதறைப்பூண்டி ச. கரிகபோலன

எனனுதர
வதைபோனறு வதைபோட்டு பத்தைபோயிரம் ஆண்டுகளபோக
உழவுத் வதைபோழிலில் தைதலநிமிர்ந்து நினறைபோன
தைமிழன
மைபோடு கட்டிப் பபபோரடித்தைபோல் மைபோளபோது வசந்வநெல்
எனறு யேபோதன கட்டிப் பபபோரடித்தை வபருதமைக்கு
உரியேது நெம் தைமிழ்நெபோடு அனறு ஒவ்பவெபோர்
உழவெனும் ஆரபோய்ச்சியேபோளனபோக
ஒவ்வவெபோரு பதிதனந்து கிபலபோ மீட்டருக்கும் ஒரு
விததை ரகத்ததைத் பதைர்வு வசய்து கிட்டத்தைட்ட
இரண்டு இலட்சம் விததை ரகங்கதள உருவெபோக்கி,
கபோலம் கபோலமைபோக தகமைபோற்றி வகபோடுத்து உயேர்
விதளச்சல் கண்டபோர்கள.
இந்தை விததைகள தைமிழதர வெபோழ தவெக்கும்
விததைகளபோக இருந்தைன.
வெறைட்சிதயேத் தைபோங்கி நினறைன. பநெபோதயே

விரட்டியேடித்தைன. கபோல்நெதடகதள வெளர்க்க
தவெக்பகபோதல வெபோரி வெழங்கின. பயேதல எதிர்த்து
நினறைன. அப்டிப்பட்ட பல விததை ரகங்களின
வபருதமைகதளப் பபசம் வதைபோகுப்ப இது.
வநெபோந்து பபபோன விவெசபோயிகளின சிந்ததையில்
தைனனம்பிக்தக வெளர்க்கும் நூல் இது.
இயேற்தகயிபலபயே பநெபோய் எதிர்ப்ப சக்தியும்
நிதறைந்தை சத்தும் உதடயே நெமைது பபோரம்பரியே வநெல்
ரகங்கதள சிவெப்பரிசியின வபருதமைகதள
நுகர்பவெபோரிடம் வகபோண்டு வசல்லும் ஒரு முன
முயேற்சி இது. இந்தை பநெபோக்கங்கள
நிதறைபவெறினபோல் அது இயேற்தகக்குக் கிதடக்கும்
மைபோவபரும் வவெற்றியேபோகும்.
விததைப்பபபோம் அறுப்பபபோம்“எனறை இந்தை நூல்
எழுதுவெதைற்கு எனக்குத் தூண்டுபகபோலபோக
இருந்தைவெர் கங்கபோரபோணி பதிப்பக உரிதமையேபோளர்
ஆசூர் க. தைங்கதைபோசன அவெர்கள.
வநெல்லுக்கு இரண்டு முதறை தைமிழக அளவில்
வபரும் திருவிழபோக்கள நெடத்தி, தைமிழகவமைங்கும்

பபோரம்பரியே வநெல் ரகங்கள பரவிடக் கபோரணைமைபோக
இருந்தைவெர்.
நெபோன பல வநெல் ரகங்கதளப் பபோர்த்தைறியே
உறுதுதணையேபோக இருக்கும்
‘கட்டிபமைடு‘வஜெயேரபோமைன அவெர்கள இந்தை நூலுக்கு
அணிந்துதர வெழங்கிச் சிறைப்பித்திருக்கிறைபோர்.
எல்லபோவெற்றிற்கும் பமைலபோக இயேற்தகவெழி
பவெளபோண்தமையில் நெபோன ஈடுபடவும் நெல்ல
பயிற்சியேபோளனபோக மைபோறைவும் எனக்கு நெல்ல பயிற்சி
வகபோடுத்து இயேற்தக விவெசபோயேத்தில்
முனபனபோடியேபோக விளங்கச் வசய்தை தைமிழ்நெபோடு
இயேற்தக உழவெர் இயேக்க இயேக்குநெர் மைபோ. பரவெதி
அவெர்கள. இந்தை ‘விததைப்பபபோம்
அறுப்பபபோம்“எனறை வதைபோகுப்ப நூல் எழுதுவெதைற்கு
முழு முதைற்கபோரணைமைபோக இருந்தைவெர் மைபோ. பரவெதி
அவெர்களதைபோன.
இனனும் இந்தை நூல் உருவெபோகப் பல வெதகயிலும்
உறுதுதணையேபோக இருந்தை ஊடகங்களுக்கும்
சபோனபறைபோர் களுக்கும் கருத்துகதளத் தைந்தை பல
வபரியேவெர்களுக்கும் நெண்பர்களுக்கும் பசதமை
விகடன, கபோதரக்கபோல் வெபோவனபோலி பபபோனறை

மைக்கள வதைபோடர்ப சபோதைனங்களுக்கும், பபோடல்கதள
எழுதித் தைந்தை இரபோமை. கண்ணைன அவெர்களுக்கும்
எனக்கு உறுதுதணையேபோக இருக்கும் என
இல்லத்தைரசி வஜெயேலட்சமிக்கும் என முயேற்சிக்கு
உறுதுதணையேபோக இருக்க வெபோய்ப்ப
இல்லபோவிட்டபோலும், தைதட வசபோல்லபோது
ஊக்கப்படுத்தும் என பிளதளகள
அஸவெத்தைபோமைன, ரபோஜெப்பிரியேன, பிரப
ஆகிபயேபோர்களுக்கும், இந்தை நூதல வவெளியிட்டுச்
சிறைப்பித்தை கங்கபோரபோணி பதிப்பகத்தைபோர்க்கும்
நெனறி! நெனறி! நெனறி!
ச,கரிகபோலன 208, சபோமியேப்பபோ நெகர்
திருத்துதறைப்பூண்டி
அதலபபசி :+91 81 22 47 01 02

பதிப்பதர-அச்ச
நெம் நெபோட்டின முதைனதமைத் வதைபோழில்; முக்கியேத்
வதைபோழில் விவெசபோயேம். ஆனபோல், அந்தை விவெசபோயேம்
இயேற்தக முதறையி லிருந்து விலகி வவெகுதூரம்
வசனறுவிட்டது.
இதைன விதளவு? மைனிதைன உண்ணும் உணைவில்
சத்து இனதமையும், பயிருக்குப் பபபோடப்படும்
பூச்சிக்வகபோல்லி மைருந்துகளின விஷத்தைனதமை
பயிரபோகும் உணைவுப்வபபோருளிலும் கலந்து,
நெம்தமை நிரந்தைர பநெபோயேபோளிகளபோக
மைபோற்றிவிட்டன! . . .
மிக நீண்ட உறைக்கத்திற்குப்பிறைகு,
இப்வபபோழுதுதைபோன இயேற்தகவெழி

பவெளபோண்தமையின பக்கம் மைக்கள கவெனம்
திரும்ப ஆரம்பித்துளளது.
வெரபவெற்கத்தைக்க மைபோற்றைம் இது.நெபோடகப் பணியில்
தைனதன ஈடுபடுத்திக்வகபோண்டிருந்தைவெர் நெண்பர்
நெபோட்க நெபோடி திருத்துதறைப்பூண்டி ச. கரிகபோலன
அவெர்கள.
இவெர் தைற்பபபோது இயேற்தகவெழி
பவெளபோண்தமையில் ஈடுபபோடு வகபோண்டுளளபோர்.
இயேற்தகவெழி பவெளபோண்தமையில் மைக்கள
கவெனம் திரும்பபவெண்டும் எனறை எண்ணைத்தில்
இந்நூதல எழுதி யுளளபோர். இதைதன வவெளியிட
அனுமைதித்தை அவெருக்கு மிக்க நெனறி!
விவெசபோயேத்தில் நெபோம் ஏமைபோந்தைதுபபபோல்,
வமைபோழியிலும் நெபோம் ஏமைபோளிகளபோகபவெ
இருந்துளபளபோம். நெமைக்பக உரித்தைபோன தைமிழ்
எண்கதள நெம்மில் எத்தைதன பபருக்குத்
வதைரியும்? இதைதனத் வதைரியேதவெக்க நெபோம் எனன
வசய்பதைபோம் ?

உலகத் தைமிழ் வசம்வமைபோழி மைபோநெபோடு நெடந்து
முடிந்தை நிதலயில், ‘எங்கள பதிப்பகத்திலிருந்து
வவெளிவெரும் அதனத்து நூல்களுக்கும்
பக்க எண்களபோக, இனி தைமிழ் எண்களதைபோன
தைரப்படபவெண்டும்? எனறு முடிவவெடுத்பதைபோம்.
தைமிழ் எண்கள ஆரம்பத்தில் யேபோருக்கும்
வதைரியேபோது எனபதைபோல், அதடப்பக்குறிக்குள அரப
எண்கதளயும் வகபோடுத்துளபளபோம்.
வெபோசகப் வபருமைக்கள இதைதன ஏற்று தைமிழ்
எண்கதளயும் வதைரிந்துவகபோண்டு, வெழக்கத்தில்
பயேனபடுத்தை பவெண்டுகிபறைபோம். நெமைது
அதடயேபோளத்ததைப் பபோதுகபோக்கும் பணியில்
உங்களுடன எங்கதளயும்
இதணைத்துக்வகபோளகிபறைபோம்.

– பதிப்பகத்தைபோர்

1. நிதறைகுடம் தைளும்பபோது
அரிசி! நெமைது உணைவுகளின அரசி வநெல்தல
உரலில் இட்டுக் குத்தி உமி பபபோக்கி எடுப்பபதை
அரிசி. இது பச்சரிசி எனறு வசபோல்லப்படுகிறைது. –

.
வநெல்தலச் சிறிது பவெக தவெத்து உலர்த்தி,
உரலில் இட்டு, குத்தி உமி பபபோக்கி எடுத்தைபோல்
அது பழுங்கல் அரிசி.
வநெல் சபோதைபோரணைமைபோக இந்தியேபோ, பர்மைபோ (இனதறையே
மியேபோனமைர்), சயேபோம் (இனதறையே இந்பதைபோபனசியேபோ)
முதைலியே நெபோடுகளில் சிறைப்பபோகப்
பயிரிடப்படுகிறைது.
இந்தியேபோவில் பயிரபோகும் வநெல்லிலிருந்து
கிதடக்கும் அரிசியேபோனது ஒபரவிதைமைபோக இரபோது.
நிறைத்திலும் உருவெத் திலும் கனத்திலும்

குணைத்திலும் மைபோறுபபோடு கபோணைப்படும். இதைதனக்
கருத்தில் வகபோண்பட ஒவ்பவெபோர் அரிசிக்கும்
(வநெல் ரகங்களுக்கும்) தைனித்தைனிப் வபயேர்கள
வகபோடுத்துளளனர்.
தைமிழகத்தின முக்கியே உணைவு அரிசி, அரிசிதயே
அனனமைபோகச் சதமைத்தும் குருதணைதயேக் (இததை
வநெபோய் எனறும் வசபோல்வெர்.) கஞ்சியேபோக வெடித்தும்,
மைபோவெபோக்கி இட்டலி, பதைபோதச, அப்பம்,
இடியேபோப்பம், வகபோழுக்கட்தட,
வபபோரியுருண்தட, வபபோரியேரிசி,
களி, அரிசிப்வபபோங்கல், பபோயேபோசம் இனனும்
பலவிதைமைபோன சதவெமிக்க பண்டங்களபோகச்
வசய்தும் சபோப்பிடுவெது வெழக்கம்.
இத்தைதகயே அரிசியின வபயேர்கதளயும் குணைங்
கதளயும் எனக்குத் வதைரிந்தை வெதரயில்
இத்வதைபோகுப்பின மூலம் பதிவு வசய்யே
விரும்பகிபறைன.
இந்தியே அளவில் சமைபோர் நெபோனகு இலட்சம் வநெல்

ரகங்கள இருந்தைதைபோகக் கருதைப்படுகிறைது.
விவெசபோயேம் முழுக்க முழுக்க
வியேபோபபோரமைபோக்கப்பட்ட நிதலயில் பகபோட்தட
கட்டி பபோதுகபோப்பபோகப் பரபோமைரிக்கப்பட்ட நெமைது
பபோரம்பரியே வநெல் ரகங்கள திட்டமிட்டு
அழிக்கப்பட்டன அல்லது மைதறைக்கப்பட்டன.
மைதறைந்துபபபோன கபோலக்கதியேபோல் நெபோம் மைறைந்து
பபபோன நெமைது பபோரம்பரியே வநெல் ரகங்கதள வநெல்
விததைகதளத் பதைடிப் பிடித்து மீட்வடடுக்கும்
பணியில் ஈடுபட்டுளளனர் இயேற்தக ஆர்வெலர்
பலர். .
வபபோதுவெபோக ஒவ்வவெபோரு பதிதனந்து கிபலபோ
மீட்டருக் கும் மைண்வெபோகு மைபோறிவெரும். இயேற்தகச்
சூழல் பவெறுபடும் இததைப் பரிந்துவகபோண்ட நெம்
முனபனபோர்கள தைங்கள பகுதிக்கு ஏற்றை வநெல்
ரகங்கதள இனங்கண்டு பயேரிட்டுளளனர்.
சருக்கமைபோகச் வசபோனனபோல் ஒவ்வவெபோரு பதிதனந்து
கிபலபோ மீட்டர் பகுதிக்கும் வவெவ்பவெறு
வெதகயேபோன வநெல் ரகங்கள பயேனபபோட்டில்
இருந்துளளன.

ஒவ்வவெபோரு வநெல் ரகத்திற்கும் வவெவ்பவெறு
குணைம் சனன ரகம், பமைபோட்டபோ ரகம், நீண்ட கபோலப்
பயிர் குறுகியே கபோலப் பயிர் என நெபோன அறிந்தைது,
பபோர்த்தைது, படித்தைது, பகட்டுத் வதைரிந்தைது என
எல்லபோவெற்தறையும் இதைனமூலம் பதிவு வசய்வெது
என கடதமையேபோகும்.
தைற்பபபோது தைமிழ்நெபோட்டில் மைட்டும் நூற்றுக்கும்
பமைற்பட்ட பபோரம்பரியே வநெல் ரகங்கள
பழக்கத்தில் இருப்பதைபோக அறியேப் பட்டுளளது.

2. பபோரம்பரியே வநெல் ரகங்கள
வநெல் ரகங்கள
அறுபதைபோம் குறுதவெ, அம்பபோசமுத்திரம்,
அரும்பபபோச சம்பபோ, அனனமைழகி, ஆர்க்கபோடு
கிச்சலி, இரபோவெணைன சம்பபோ, இலுப்தபப்பூ
சம்பபோ, ஈர்க்குச் சம்பபோ, உத்தைமைபபோதளயேம்
(வசம்பபோதள), உவெர்முண்டபோன, ஒட்டுக்கிச்சடி,
ஒட்டதடயேபோன, கட்தட சம்பபோ, களர்பபோதள,
கட்டபமைபோசனம், கப்பகபோர், கப்பச்சம்பபோ, கருடன
சம்பபோ, கருப்ப சீரகச் சம்பபோ, கவுணி, களர் சம்பபோ,
கர்நெபோடக சீரகச் சம்பபோ, கல்லி மைதடயேபோன,
கல்லுண்தடச் சம்பபோ, கருங்குறைதவெ, கபோதடச்
சம்பபோ, கபோர்வநெல், கபோளபோன சம்பபோ, கபோர்த்திதகச்
சம்பபோ, கபோதடக்கழுத்தைபோன, கபோட்டுயேர்னம்,
கிச்சலி சம்பபோ, குளள கபோர், குடவெபோதழ,
குண்டுச்சம்பபோ, குறுஞ்சம்பபோ,
குனறிமைணிச்சம்பபோ, குழியேடிச்சபோன குட்டவெபோதழ,

குதிதரவெபோல் சிறுமைணி, தகவெதரச்சம்பபோ,
பகபோதடச்சம்பபோ, பகபோதரச்சம்பபோ, சடபோர்,
சம்பபோபமைபோசனம், சம்பபோ, சதடச்சம்பபோ, சிவெப்ப
சீரகச்சம்பபோ, சிவெப்பப் வபபோனனி, சிவெப்பக்
குடவெபோதழ, சீரகச்சம்பபோ, சீதைபோ பபபோகம்,
சீரகமைல்லி, வசஞ்சம்பபோ, வசம்பபோதள, வசங்கபோர்,
வசங்கல்பட்டு சிறுமைணி, வசபோர்ணைவெபோரி, சூப்பர்
வபபோனனி, சூரக்குறுதவெ, திருத்துதறைப்பூண்டி
கபோர், தூயேமைல்லி, பதைபோட்டச்சம்பபோ, பிச்சவெபோரி,
பிசினி, வபங்களூர் கபோர், வபருங்கபோர், வபரியே
சம்பபோ, வபருவநெல், பழுதிக்கபோர், பனுகுச் சம்பபோ,
பழுகுச் சம்பபோ, பூங்கபோர், பூம்பபோதள, பூஞ்சம்பபோ,
வபபோனமைணி, மைணைல்வெபோரி, மைதலவநெல்,
மைல்லிதகப்பூச்சம்பபோ, மைதலக் கிச்சலி,
மைடுமுழுங்கி மைண்கத்ததை, மைணிச்சம்பபோ,
மைஞ்சப்வபபோனனி, மைபோப்பிளதளச் சம்பபோ, மிளகுச்
சம்பபோ, முத்துவவெளதள, முட்டக்கபோர்,
வமைபோட்டக்கூர் பமைபோசனம், தமைச்சம்பபோ,
நெரிக்குறுதவெ நீலச்சம்பபோ, வநெய்கிச்சலி,
ரபோமைக்குறிக்கபோர், பரபோஸகபோர், வெதளத்தைடிச் சம்பபோ,
வெபோடன சம்பபோ, வெபோலபோன சம்பபோ, தவெகுண்டபோ,
வவெளதளக் கட்தட, வவெளதள வசபோர்ணைவெபோரி,

வவெளதளச் சீரகச்சம்பபோ.
இனனும் பற்பல ரகங்கள நெமைது கவெனத்திற்கு
வெரபோமைல் உளளன. ஏக்கருக்கு 12 மூட்தடகள, 15
மூட்தடகள, 18 மூட்தடகள வெதர மைகசூல்
கிதடக்கும். இது குதறைந்தை மைகசூலபோகத்
பதைபோனறும்.
ஆனபோல் நெமைது முனபனபோர் கதட சரக்பக
இல்லபோமைல், கபோச வகபோடுத்து எததையும்
வெபோங்கபோமைல் வீட்டில் வெளர்த்தை
கபோல்நெதடக்கழிவுகள, பதைபோட்டத்தில் கிதடக்கும்
இதல, தைதழகள, மைக்கும் குப்தபகள இவெற்தறை
மைட்டும் வெயேலில் பசர்த்து, கலப்தப வகபோண்டு
உழவு வசய்து, உதழப்தப மூலதைனமைபோக்கி
விததைப்பபபோம் அறுப்பபபோம் எனறை அளவில்
இயேற்தகபயேபோ இதணைந்து விவெசபோயேம் வசய்து
வவெற்றி கண்டுளளனர்.
பண்டமைபோற்று முதறையில் கூலியேபோட்களுக்கும்
வநெல்தலக் கூலியேபோகக் வகபோடுத்துளளர். பணைம்
எனபது வபபோருளபோதைபோர ரீதியில் ‘விவெசபோயிகதளப்
பயேமுறுத்தைபோதை கபோலம் அது.

இதுபபபோனறு நெம் முனபனபோர்கள தகயேபோண்ட
விவெசபோயே முதறையில் வசலவு குதறைவு எனபது
கவெனத்தில் வகபோளள பவெண்டியே வசய்தியேபோகும்.
குறிப்பபோகச் வசபோல்லப்பபபோனபோல் அந்தைக்
கபோலகட்டத் தில் நெபோனகு வநெல்மூட்தடகதள
விற்று ஒரு பவுனதைங்கம் வெபோங்கி இருக்கிறைபோர்கள.
மீண்டும் அதுபபபோல் ஒரு கபோலகட்டம்
வெரபவெண்டும் அதைற்கு நெமைது வநெல் ரகங்கதளப்
பயிர் வசய்து பலனவபறை பவெண்டும். இனறுளள
முக்கபோமுழ வநெல் ரகங்கதள வீரியே ஒட்டு
ரகங்கதள விட்வடபோழிக்க பவெண்டும்.
மூனறைடி உயேரம் வெளரும் அறுபதைபோம் குறுதவெ,
நெபோனகடி உயேரம் வெளரும் பூங்கபோர், ஐந்தைடி உயேரம்
வெளரும் மைஞ்சள வபபோனனி, ஆறைடி உயேரம்
வெளரும் பரபோஸகபோர், ஏழடி உயேரம் வெளரும்
சிவெப்பக் குதடவெபோதழ, எட்டடி வெளரும் கபோட்டு
யேபோனம், மைபோப்பிளதளச் சம்பபோ என நெமைது
பபோரம்பரியே வநெல் ரகங்கதள நெபோம் பபோதுகர்க்க
பவெண்டும்.

அப்பபபோதுதைபோன விததை நெமைது பிடியில் வெரும்
விததைகள நெமைது ஆயுதைமைபோக மைபோறும் தவெக்பகபோல்
பஞ்சமினறிக் கிதடக்கும். கபோல்நெதடகள
வபருகும் நெஞ்சில்லபோ அரிசி கிதடக்கும்.
வவெளளிச் சந்ததை, வியேபோழச் சந்ததை, திங்கள
சந்ததை எனக் கிரபோமைந்பதைபோறும் சந்ததைகள
வபருகும். நெம்தமை நெபோசமைபோக்கும் நெரக வெபோழ்க்தக,
நெகர வெபோழ்க்தக மைதறையும்.
இனி சில வநெல் ரகங்களின குணைநெலனகதளப்
பபோர்ப்பபபோம்.
அறுபதைபோம் குறுதவெ
எல்லபோ நிலத்திற்கும் ஏற்றை வநெல் ரகம். மூனறைடி
உயேரம் வெளரும். அறுபது நெபோட்களில்
அறுவெதடக்கு வெரும். நீண்டகபோலப் பயிரபோன
ஒற்றைதடயேபோன வநெல்லுடன, அறுபதைபோம் குறுதவெ
கலந்து, ஊடுபயிரபோக விததைத்தைபோல் ஒபர
விததைப்ப, இருமுதறை அறுவெதட என ஒபர

வசலவில் இரண்டு மைகசூல் வபறைலபோம்.
அனனமைழகி
அனனமைழகி அரிசி சதவெயுளளது. சகலவிதைக்
கபோய்ச்சல் கதளயும், பித்தை வவெப்பத்ததையும்
பபபோக்கவெல்லது. உடல் ஆபரபோக்கியேம் கூடும்.
இலுப்தபப்பூச் சம்பபோ
பித்தை ஆபரபோக்கியேத்தினபோல் விதளகினறை சிற்சில
பரபோகம், சிரஸதைபோபம் உபசர்க்க தைபோகம், உஷ்ணைம்
இவெற்தறைச் வசய்யும்.
ஈர்க்குச் சம்பபோ
பதைவெ பூதஜெக்கு உரியேது. நெபோவிற்குச் சதவெயேபோனது.
பர்க்கில் இச்தசயும் தைரும். இதில் வகபோஞ்சம்
பித்தைம் உண்டு.
உவெர் முண்டபோன

உப்ப நிலத்திலும் ஓங்கி வெளரும் அற்பதைமைபோன
வநெல் ரகம். இயேற்தக, மைண்ணுக்கு அளித்தை
வகபோதட. இததை மைனிதைன மைறைக்கலபோகபோது.
ஒட்டதடயேபோன

"வநெடுவநெடு" எனறு வெளர்ந்து நிற்கும்
நீண்டகபோலப் பயிர். 180 நெபோட்கள வெயேதுதடயே
இந்தை வநெல்லுடன 60 நெபோட்களில் அறுவெதட

வசய்யேக்கூடியே அறுபதைபோம் குறுதவெதயேக் கலந்து
விததைத்தைபோல், ஒபர வசலவில் இரண்டு முதறை
அறுவெதட வசய்து பலன வபறைலபோம்.
கல்லுண்தடச் சம்பபோ
பபோலதனயே மிருதுவெபோகியே வபண்பணை!
கல்லுண்தடச் சம்பபோ அரிசிதயே உண்பவெர்க்கு
மைல்யுத்தைக்கபோரரும் எதிர்க்க அஞ்சம் பயே
பலமுமும், மிகுவெபோர்த்ததையும் உண்டபோம் எனக.
கருங்குறைதவெ
இரணை குஷ்டத்ததையும் சிற்சில விஷத்ததையும்

நீக்கும். பபபோக சக்திதயேயும் தைரும் எனக.!
கருங்குறைதவெ வநெல் கறுப்ப நிறைமைபோக இருக்கிறைது.
இது 'இந்தியேன வெயேபோகரபோ’ எனறு
அதழக்கப்படுகிறைது. இந்தைத் தைகவெதலச்
வசபோனனவெர் வபங்களூர் கிருஷ்ணைபிரசபோத்
அவெர்கள.
கபோதடச் சம்பபோ
பிறைபமைக சரமும் சில அற்ப பநெபோய்களும் நீங்கும்.
சக்கிலத் தைபோது விருத்தியும் பலமும் உண்டபோகும்.
கபோர் வநெல்

140 நெபோட்கள வெயேதுதடயே வநெல் ரகம். மைந்தை

குணைமுளளகபோர் அரிசி சரீர் பஷ்டிதயேயும்
தைனிவெபோதை உபரிதயேயும் பலத்ததையும் தைரும். இது
கரப்பபோன பண்டவமைனபர்.
கபோளபோன சம்பபோ
சரீரத்திற்கு மைதல பபபோனறை உறுதிதயேயும்,

ஆபரபோக் கியேத்ததையும் தைரும். சிற்சில வெபோதை
பரபோகங்கதளயும் நீக்கும்.
கபோட்டுயேபோனம்

180 நெபோட்கள வெயேதுதடயே நீண்டகபோலப் பயிர்.

ஏழடி உயேரம் வெளர்ந்து நினறு இயேற்தகச்
சீற்றைத்ததைத் தைபோங்கி நிற்கும். கதள எடுக்கத்
பதைதவெயில்தல. பூச்சி மைற்றும் பநெபோய்த் தைபோக்குதைல்
அறைபவெ இல்தல. விததைத்தைபின அறுவெதடக்குப்
பபபோனபோல் பபபோதும். இதைன அரிசி சிவெப்பபோக
இருக்கும். வெடித்தை கஞ்சி முதைல் பதழயே சபோதைம்
வெதர சதவெயேபோக இருக்கும். இட்டலி, பதைபோதச,
இடியேபோப்பம் என எல்லபோச் சிற்றுண்டி
வெதககளுக்கும் ஏற்றைது. சபோப்பபோட்டிற்கு
அற்பதைமைபோக இருக்கும். அவெல் பபோயேபோசம் இதைன
சிறைப்ப அம்சமைபோகும். இது எனது அனுபவெப்
பபோடம்.
கிச்சலிச் சம்பபோ

130 நெபோட்கள வெயேதுதடயேது. பநெரடி விததைப்ப.

நெடவு இரண்டுக்கும் ஏற்றை ரகம். அதிகபட்சம்
ஏக்கருக்கு 18 மூட்தடகள வெதர மைகசூலபோகும்.
சனனரகம் சபோப்பபோட்டிற்கு ஏற்றைது.
பிரியேபோணிக்கும் பயேனபடும். பலம், உடல்
வசழுதமை, வபபோலிவு முதைலியேதவெ உண்டபோகும்.
குளளக்கபோர்
ஆண்டு முழுவெதும் பயிரிடலபோம். 110 நெபோட்கள
வெயேதுதடயேது. அதிகபட்சம் ஏக்கருக்கு 14
மூட்தடகள மைகசூல் கிதடக்கும். இட்டலி,
பதைபோனசக்கு நெனறைபோக இருக்கும்.
குடவெபோதழ
இந்வநெல், குடதல வெபோழ தவெப்பதைபோல்
குடவெபோதழ எனப் வபயேர் வபற்றைது. சர்க்கதர
பநெபோய் வெரபோமைல் தைடுக்கும் எனபர். நெபோதக
மைபோவெட்டம் பவெளபோங்கண்ணி, விழுந்தை மைபோவெடி
பபபோனறை கடற்கதரப் பகுதிகளில்
பயிரிடப்படுகிறைது.

குண்டுச் சம்பபோ
அக்கினி மைபோந்தைமும் பலமிகுந்தை கரப்பபோன
பரபோகமும் உண்டபோம். தைபோகபரபோகம் தீரும் எனபர்.
குறுஞ்சம்பபோ
பித்தைம், கரப்பபோன சக்கிலத் தைபோது இவெற்தறை
விருத்தி வசய்யும். உடம்பில் குத்துகினறை வெபோதை
பநெபோய்கதள நீக்கும்.
குனறிமைணிச் சம்பபோ
அற்பவெபோதை பரபோகம் முதைலியே சிற்சில பநெபோய்கள
நீங்கும். சரீர பலமும் சக்கில தைபோதுவும்
விருத்தியேபோம்.
குழியேடிச்சபோன
வெறைட்சியில் தைதழக்கும் வபபோனநிறை வநெல் ரகம்
இது. ஒரு மைதழ பபபோதுமைபோனது. உப்ப
நிலங்களில்கூட நெனறைபோக விதளகிறைது. பூச்சித்
வதைபோல்தல, பநெபோய்த் தைபோக்குதைல் இருப்பதில்தல.

கதள வயேடுக்கும் பவெதல இல்தல. இதைன வெயேது
90 நெபோட்கள. அதிகபட்ச மைகசூல் ஏக்கருக்கு 15
மூட்தடகள. பமைபோட்டபோரகம் பகரள மைக்கள
விரும்பம் வநெல் பலகபோரத்திற்கு ஏற்றைது.
தகவெதரச் சம்பபோ
தைமிழகவமைங்கும் பரவெலபோக அறிந்தை வநெல்ரகம்,
பளளத்திலும் பழுதில்லபோமைல் விதளயும். இதைன
மைருத்துவெக் குணைம், உடலுக்கு மைதல பபபோனறை
வெனதமையும் சக்கிலஸதைம்பனமும் சகமும்
உண்டபோகும். இதில் சிறிது பித்தைம் அதிகரிக்கும்
எனபர்.
பகபோதடச் சம்பபோ
முத்பதைபோஷத்தைபோல் பிறைந்தை வெபோதை வெலியும்
சரீரத்திலுளள சிற்சில பநெபோய்களும் விலகும்
எனபர்.
பகபோதரச் சம்பபோ

பித்தைம் உடல்சூடு பிரபமைகம் நெதமைச்சல்
இவெற்தறை நீக்கும். ஆபரபோக்கியேம் தைரும். குளிர்ச்சி
எனபர்.\
சடபோர்

65 நெபோட்கள வெயேதுதடயேது. இரண்டதர அடி
வெளரும், சனனி ரகம், குறுகியே கபோலப்பயிரில்
முதைனதமையேர்ன வநெல், நெபோதக மைபோவெட்டம்

பவெதைபோரண்யேம் வெட்டம் தைபோணிக்பகபோட்டகம்
பகுதியில் பயிரிடுவெதைபோகச் வசபோல்லப்படுகிறைது
சம்பபோ பமைபோசனம்
பூம்பபோதல எனறும் வசபோல்லப்படுகிறைது. 160
நெபோட்கள வெயேதுதடயேது. ஏக்கருக்கு 20 மூட்தட
வெதர மைகசூல் கிதடக்கும். பநெரடி விததைப்பிற்கு
ஏற்றைரகம். பமைபோட்டபோ ரகம் அவெல் இடிப்பதைற்கு
ஏற்றைது.
சிவெப்ப குடவெபோதழ

சர்க்கதர பநெபோதயேக் கட்டுப்படுத்தும் அற்பதை
மைருத்துவெ குணைம் வகபோண்டது. சிவெப்ப அரிசி
இட்டலி, பதைபோதச, சபோப்பபோடு என
எல்லபோவெற்றிற்கும் ஏற்றைது. வெடித்தை கஞ்சியும்
பதழயே நீரபோகபோரமும் சதவெயேபோனது. 150 நெபோட்கள
வெயேதுதடயேது. இயேற்தகச் சீற்றைத்ததைத் தைபோங்கி
தைதலக்கு பமைல் உயேர்ந்து வெளரும். ஏக்கருக்கு 20
மூட்தடக் குக் குதறையேபோமைல் மைகசூல்
வகபோடுக்கும். இது அனுபவெத் தைகவெல்.
சீதைபோ பபபோகம்
பதைக பலம், உடல்வபபோலிவு, தைபோதுபலம்
உண்டபோகும். அஜீரணைத்ததை ஒழிக்கும் எனக!
சீரகச் சம்பபோ

140 நெபோட்கள வெயேதுதடயேது. ஐந்தைடி உயேரம்
வெளரும், மிக மிகச் சனனரகம். மைதுரமுளள சீரக
சம்பபோ அரிசிதயேச் சதமைத்து உண்டவுடன

மீளவும் உண்பதைற்கபோன தீபமுண்டபோகும்.
அற்பவெபோதை பரபோகங்கள பபபோகும் எனக!
சீரக மைல்லி
பயிர்க்கபோலம் 130 நெபோட்கள. ஏக்கருக்குச் சமைபோர் 20
மூட்தட மைகசூலபோகும். சனன ரகம்
சபோப்பபோட்டிற்கு ஏற்றைது.
வசஞ்சம்பபோ
கிதளக்கினறை அற்பக் கிரபோந்தியும் அதிவிரணைமும்
யேபோதனச் வசபோறியும் மிகுபசியும் உண்டபோகும்
எனபர்.
திருத்துதறைப்பூண்டிக் கபோர்
இப்படி ஒரு வநெல் ரகம் திருத்துதறைப்பூண்டி
பகுதியில் இருந்தைதைபோகப் வபரிபயேபோர்கள வசபோல்லக்
பகட்டு, வசங்கல் பட்டு பகுதிதயேச் பசர்ந்தை
மீனபோட்சிசந்தைரம் எனபவெர் ஒரு பத்திரிதகயில்
வசபோல்லி இருந்தைபோர். நூலக பத்திரிதகயில் படித்தை
வசய்திதயேக் வகபோண்டு இப்படி ஒரு வநெல் ரகம்

கிதடக்குமைபோ எனறு இனறு வெதர நெபோன பதைடிக்
வகபோண்டிருக்கிபறைன.
தூயே மைல்லி
பயிர்க்கபோலம் 130 நெபோட்கள. சனன ரகம்.
சபோப்பபோட்டிற்கு ஏற்றைது. ஏக்கருக்கு 15 மூட்தட
மைகசூலபோகக் கிதடக்கும்.
பிச்சவெபோரி வநெல்
மைருத்துவெ குணைம் வகபோண்டது. இதைன தைவிடு,
தவெக்பகபோல் மைபோட்டுக்கு நெல்ல உணைவெபோகும்.
மைபோடுகளுக்கு ஏற்படும் கழிசல் பநெபோதயேக்
குணைமைபோக்கும்.
பிசினி
பயிர்க்கபோலம் 130 நெபோட்கள. பநெரடி விததைப்பக்கு
ஏற்றை ரகம். ஏக்கருக்கு 15 மூட்தடகள

மைகசூலபோகும் அவெல் மைற்றும் இட்டலி,
பதைபோதசக்கு ஏற்றைது.
வபங்களூர் கபோர்
பயிர்க்கபோலம் 120 நெபோட்கள. ஐந்தைதரஅடி உயேரம்
வெளரும்.
வபருங்கபோர்
சத்துளள அரிசி. நெல்ல நீரபோகபோரத்திற்கு உகந்தைது.
பலகபோரம் வசய்யேலபோம். சபோப்பபோட்டிற்கு ஏற்றைது.
இரண்டு நெபோள ஆனபோலும் வகட்டுப்பபபோகபோது.
பயிர்க்கபோலம் 130 நெபோட்கள. ஏக்கருக்கு
18 மூட்தட வெதர கிதடக்கும். தவெக்பகபோல்
கூடுதைலபோகக் கிதடக்கும். அந்தை அளவுக்கு ஓங்கி
வெளரும். தைகவெல் : கலசப்பபோக்கம்
மீனபோட்சிசந்தைரம் அவெர்களகூறியுளளபோர்.
பழுகுச் சம்பபோ

வெனப்பம், கபோந்தியும் அதீதை பபோக்கினியும் பலமும்
உண்டபோகும். தைபோகம் நீங்கும்.
பூங்கபோர்
பயேல், வவெளளம், வெறைட்சிதயேயும் தைபோங்கி
வெளரும் 70 நெபோள பயிர். ஏக்கருக்கு 21 மூட்தட
மைகசூலபோகும். ஓர் ஆண்டில் 5 முதறை பயிரிட்டுப்
பலன வபறைலபோம். சத்து நிதறைந்தை இந்தை அரிசியில்
கர்ப்பிணிப் வபண்களுக்குப் பத்தியேக் கஞ்சி
தவெத்துக் வகபோடுப்பபோர் களம். தைகவெதலத்
தைந்திருப்பவெர் நெபோதக மைபோவெட்டம் தைதலஞபோயிறு
பசபோமு இளங்பகபோவென அவெர்கள.
வெபோட்டபோகுடியில் பதைடிப்பிடித்தை விததை
வநெல்தலப் பயிரிட்டுப் பபோதுகபோத்தைவெர்
தைதலஞபோயிறு பதழயேபோற்றைங் கதர வபருமைபோள
அவெர்கள. இததைச் வசய்தியேபோகக் வகபோடுத்தைது
பசதமை விகடன.
மைடுமுழுங்கி
வவெளளத்ததைத் தைபோங்கி வெளரும் குளம்பபபோல்
பதைங்கும் நீருக்கு பமைபல வெளர்ந்து நிற்கும். நெல்ல

மைகசூல் தைந்து மைபோனத்ததைக் கபோப்பபோற்றும்.
மைணைக்கத்ததை
குஷ்டம் பண் பதரபயேபோடும் ரணைங்கள
முதைலியேதவெ பபபோகும்.
மைணிச்சம்பபோ
அதிமூத்திரத்ததை விலக்கும். அதிசகுத்தைபோல்
உடதலயும் விருத்தைர் பபோலர்கதளயும்
பபபோஷிக்கும் எனபர்.
மைஞ்சள வபபோனனி
பசதமை விகடன மூலம் எனக்குக் கிதடத்தை
வசபோத்து. 100 கிரபோம் விததைதயே பமைட்டுப்
பபோத்தியில் வதைளித்து, தைண்ணீர் விட்டு வெளர்த்துப்
பத்தைபோம் நெபோள பறித்து இளம் நெபோற்றைபோக ஒற்தறை
நெபோற்று நெடவு முதறையில் பத்து வசனட் நிலத்தில்
ஓர் அடிக்கு ஓர் அடி எனறை இதடவவெளியில்
நெடவு வசய்து, பவெப்பம் பிண்ணைபோக்கு அமுதை
கதரசல் ஒருமுதறை வகபோடுத்பதைன. குதறைந்தைது

ஐந்து முதைல் அதிக பட்சம் நெபோற்பது தூர்கள
வெளர்ந்தைன. கதிருக்கு சமைபோர் 100 வநெல்மைணிகள
இருந்தைன. 100 நெபோளில் அறுவெதடக்கு வெந்தைது.
பத்து வசனட் நிலத்தில் 100 கிரபோம் விததையேபோல்
ஒரு குவிண்டபோல் (100 கிபலபோ) விததை வநெல்
கிதடத்தைது.

பூச்சித் தைபோக்குதைல் அறைபவெ இல்தல. ஐந்தைடி
உயேரம் வெளர்ந்து அற்பதைமைபோக விதளந்தை மைஞ்சள
வபபோனனி. சிவெப்பரிசி சபோப்பபோட்டிற்கு
அற்பதைமைபோக உளளது. இதைன நீரபோகபோரம்
பதைவெபோமிர்தைம் பபபோல் சதவெமிகுந்தைது. இட்டலி,
பதைபோதச எனஎல்லபோப் பலகபோரத்திற்கும் ஏற்றைது.
சர்க்கதரப் வபபோங்கல் இதைன சிறைப்ப அம்சமைபோகும்.
இது என அனுபவெபகிர்வு.
மைபோப்பிளதளச் சம்பபோ
நீண்டகபோலப் பயிர். 180 நெபோட்கள வெயேதுதடயேது.

பநெரடி விததைப்ப நெடவு இரண்டுக்கும் ஏற்றைது.
ஏக்கருக்கு 18 மூட்தடகள கிதடக்கும். ஏழடி
வெளரும் இளஞ்சிப்ப நிறைபமைபோட்டபோரகம்.
சத்துளள இதைன நீரபோகத்ததை ஒரு வெபோரம்
சபோப்பிட்டபோல் இளவெட்டக் கல்தலத் தைதலக்கு
பமைல் சலபமைபோகத் தூக்குவெபோனபோம்
பதுமைபோப்பிளதள.
மிளகுச் சம்பபோ
வசளக்கியேத்ததைக் வகபோடுத்துத் தீபபோக்கினிதயே
வெளர்க்கும். மைகபோவெபோதை முதைலியே பரபோகங்கதளப்
பபபோக்கும்.
முட்டக்கபோர்

120 நெபோட்கள வெயேதுதடயே பமைபோட்டபோ ரகம்
கபோர்த்திதகப் பட்டம் சிறைந்தைது. ஏக்கருக்கு 18
மூட்தட மைகசூல் கிதடக்கும். இட்டலி
பதைபோதசக்கு ஏற்றை ரகம்.
தமைச்சம்பபோ

அபரபோசகம் வெபோதை பித்தை தைந்தைம் தைனிவெபோதை பபபோகும்
எனக.
நீலச்சம்பபோ
பமைபோட்டபோரகம் இட்டலி பதைபோதசக்கு ஏற்றைது.
நெடவு வசய்தைபோல் ஏக்கருக்கு 22 மூட்தடகள
கிதடக்கும். இதைன வெயேது. 180 நெபோட்கள.
ரபோமைகுறிகபோர்
நெபோனகடி உயேரம் வெளரும். 100 நெபோள பயிர்.
உருண்தட வெடிவெ அரிசி. உனனதைமைபோன ருசி.
இட்டலி, பதைபோதச, நீரபோகபோரம் என எல்லபோவெதக
உணைவுக்கும் சிறைந்தைது. ரபோமைம் பபபோனறை குறி வதைன
படுவெதைபோல் இந்தை வநெல் ரபோமை குறிகபோர் எனப் வபயேர்
வபற்றைது பபபோலும் நெபோதக மைபோவெட்டம்
பஷ்பவெனம் பகுதிகளில் மைபோனபோவெபோரிப் பயிரபோகப்
பயிரிடப்படுகிறைது. பபோசனத்திற்கும் ஏற்றை பயிர்.
இது எனஅனுபவெத் தைகவெல்.

.

பரபோஸ கபோர்

ஓங்கி வெளர்ந்து பயிரபோகும். தைண்ணீருக்குள
மூழ்கிக் கிடந்தைபோலும், விததை முதளத்துவிடும்.
தைதலஞபோயிறு பகுதி யில் விதளயும் பயிர்
களிமைண் பகுதிக்கும் ஏற்றை வநெல்.
வெதளத்தைடிச் சம்பபோ
வெபோதை பித்தை வதைபோந்தைரவு, வெயிறு அதளதைலுடன
உப்பசம், கரப்பபோன அலச பரபோகம் ஆகியேதவெ
உண்டபோம் எனக.
வெபோடன சம்பபோ
வெறைட்சி தைபோங்கி வெளரும். பமைபோட்டபோரகம் 160
நெபோட்கள வெயேது. இட்டலி, பதைபோதசக்கு உதைவும்.
ஏக்கருக்கு 15 மூட்தடகள கிதடக்கும். பநெரடி
விததைப்ப, நெட்வு இரண்டுக்கும் ஏற்றைது.
வெபோலபோன சம்பபோ
அபரபோசிகம் மைபோந்தைம் முதைலியேதவெ நீங்கும்.

பதைகத்தின அழதகயும் வகபோழுதமையும்
உண்டபோக்கும்.

தவெகுண்டபோ
பநெரடி விததைப்ப நெடவு இரண்டுக்கும் ஏற்றைது.
150 நெபோட்கள வெயேதுதடயேது. ஏக்கருக்கு 18
மூட்தடகள வெதர கிதடக்கும். வபபோரி
வசய்வெதைற்குப் பயேனபடும்.

3. இயேற்தகதயே மைறைந்து எததை
நெபோம் சபோதித்பதைபோம்?
ஆலும் பவெலும் பல்லுக்குறுதி
எல்லபோருக்கும் எல்லபோமும் தைரும் சக்தி
பதடத்தைதுதைபோன இயேற்தக!
ஒரு பச, கனறு ஈனுவெதைற்கு முனபப அந்தைக்
கனறுக்குத் பதைதவெயேபோன பபோதல, மைபோட்டினபோல்
வகபோடுக்க வெழிவெகுத்து உளளது இயேற்தக!
இடம்விட்டு இடம் நெகரும் உயிரினங்களுக்கு
எல்லபோம் வகபோதட வகபோடுக்கும் இயேற்தக,
இடம்விட்டு நெகரும் சக்தியேற்றை வசடி, வகபோடி,
பயிர்களுக்குத் பதைதவெயேபோனததைக் வகபோடுக்கபோதைபோ
எனன?

“மைரத்ததை தவெத்தைவென தைண்ணீர் ஊற்றுவெபோன’
எனறை வெபோசகம் சரியேபோன விளக்கம்தைபோபன!

மைனிதைர்களபோகியே நெபோம் இயேற்தக தைரும் அளவிற்கு
மைட்டுபமை. பலதன அனுபவிக்க
தையேபோரபோகிவிட்டபோல்..
ஜெப்பபோதனச் பசர்ந்தை மைபோசபோபனபோப பபகபோகபோ
வசபோனன Do-nothing Farming எனறை தைத்துவெம்
சபோத்தியேமைபோகிவிடும்.
அதைபோவெது எதுவும் வசய்யேத் பதைதவெயேற்றை
விவெசபோயேம்! சயேசபோர்ப இலபோபமிக்க பழுதைற்றை
பவெபோளண்தமை!
நெபோம் எதுவும் வசய்யேபோமைல் இயேற்தகயிடம்
பவெளபோண்தமைதயே விட்டு விடுவெது!
பலதன மைட்டும் நெபோம் அனுபவித்துக் வகபோளவெது!
ஆடுமைபோடு மைற்றை ஜீவெரபோசிகள விவெசபோயேத்ததைப்
பற்றிக் கவெதலப்படுகிறைதைபோ?
மைனிதைனுக்கு மைட்டும் எனன வெந்தைது ?

இனியேபோவெது இயேற்தகதயே பநெசிக்கக்
கற்றுக்வகபோளபவெபோம்.
பூதனக்கு மைணி கட்டுவெது யேபோர் ?
பவெளபோண்தமை எனபது ஆபரபோக்கியேம்
வதைபோடர்பபோனது!
அததைப் வபபோருளபோதைபோர ரீதியேபோகபவெபோ அல்லது
வதைபோழில் ரீதியேபோகபவெபோ பபோர்க்கக் கூடபோது!
ஏவனனில். Anything in the world is next to

Healty.
இனறு நெபோம் தைவெறைபோன பபோததையில்
வநெடுந்வதைபோதலவு வெந்து விட்படபோம். சரியேபோன
பபோததைக்குத் திரும்பவெது சற்றுக்கடினம்தைபோன!
எதிர்கபோலத்ததை நிதனத்து அழுவெதைபோ?
கடந்தை கபோலத்ததை நிதனத்துச் சிரிப்பதைபோ?

வதைபோடக்கத்தில், ‘பசதமைப் பரட்சி“எனறை
வபயேரபோல் வகபோண்டு வெரப்பட்ட இரசபோயேன
உரங்கதள நெம் விவெசபோயிகள ஏற்க மைறுத்தைனர்
எனபபதை உண்தமை!
ஆனபோல், பினவிதளவுகதள எண்ணிப் பபோர்க்கத்
தைவெறியே அரசம், அரச அதிகபோரிகளும் அததைக்
வகபோண்டு வெர முதனந்து வசயேல்பட்டனர். .
விதளவு.? நெம் முனபனபோர்களின மூதள
மைழுங்கடிக் கப்பட்டு விவெசபோயேம் திதச
திருப்பிவிட்டது.
பரட்சியினபபபோது, பவெளபோண்தமை வகபோஞ்ச நெபோள
மைட்டும் பலன தைந்தைது. பிறைகு நெம்தமைக்
வகடுத்தைது. இனனும் வகடுத்துக்
வகபோண்டிருக்கிறைது. தைற்கபோலிகமைபோகக் கிதடத்தை
வசபோற்ப இலபோபங்களுக்கபோக இரசபோயேனத்ததைக்
வகபோட்டி நிலத்ததை மைலடபோக்கி விட்படபோம்.
ஆம்! நுண்கிருமிகள அழிக்கப்பட்டன. மைண்பழு
மைதறைந்து பபபோனது. மைண்ணின தைனதமை மைரத்துப்

பபபோனது. விததைக்கும் விததைக்கு, வீரியேம்
கிதடக்கபோது விவெசபோயேம் நெட்டக்கணைக்தகக்
கபோட்டியேது!
இது மைட்டுமைபோ? . இரசபோயேனத்ததைக் வகபோட்டியேதும்
பயிரில் பச்தசயேம் கூடியேது பச்தசயேம்
பூச்சிகளுக்கு வெரபவெற்ப வகபோடுத்தைது.
பூச்சிகதளக் கண்ட விவெசபோயி பூச்சிக்
வகபோல்லிதயேத் பதைடினபோன.
நெஞ்தசக் வகபோட்டி விதளவித்தைதைபோல் உணைவும்
நெஞ்சபோனது. மைனிதைன பநெபோயேபோளியேபோனபோன. நீர்,
நிலம், கபோற்றும் வகட்டுப் பபபோனது.
உயிரினங்கதளயும் சிததைத்துவிட்படபோம்.
இரசபோயேன உரங்கதள நெபோடியேதைபோல் இயேற்தக
இடுவபபோருட் கதள அலட்சியேப்படுத்திபனபோம்.
இயேற்தக எரு பதைதவெப்படபோதைபபபோது
கபோல்நெதடகளும் நெமைக்குச் சதமையேபோனது.
இயேந்திர மையேமைபோக்கதல ஏற்றைபபபோது
கபோல்நெதடகதள விவெசபோயே பவெதலயிலிருந்து
வவெளிபயேற்றைத் துணிந்பதைபோம்!

வசயேற்தக விவெசபோயேம் முனபனற்றைம் கண்டதைபோகப்
வபருமிதைம் வகபோண்படபோம்.
பவெளபோண்தமை வியேபோபபோரமைபோக்கப்பட்டது.
ஆபரபோக்கியேம் பறைக்கணிக்கப்பட்டது. படிப்ப
நெமைது பபோததைதயே மைபோற்றியேது. உளளூர் ஓதடக்கும்
வெடிகபோல் அறியேபோதைபடி தநெல் நெதி பற்றியே பபோடம்
நெம் கருத்ததைக் கவெர்ந்தைது.
திதசகதளக் கூடத் திருப்பம் சக்தி
பதடத்தைவெர்களபோக நெம்தமை நெபோம்
எண்ணிக்வகபோண்படபோம்.
நெபோகரிகம் நெம் கண்தணை மைதறைத்தைது! மைனம்
சயேக்கட்டுப்பபோட்தட இழந்தைது. அறிவியேல்
நெமைக்குக் கண்மூடித்தைனமைபோனததைரியேம்
வகபோடுத்தைது. ஆதச நெம்தமை
வெழிநெடத்தியேத்தியேதுபணைம் ஒனபறை
குறிக்பகபோளபோனது. இயேற்தகதயேச்
சதவெப்பதைற்குப்பதில், சிததைக்கமுடிவவெடுத்துச்
வசயேல்பட்படபோம்.

விஞ்ஞபோனம் விவெசபோயேத்திற்கு வெழிகபோட்டுவெதைபோக
எண்ணி, விதளநிலங்கதள வீணைபோக்கிவிட்டு
விழிபிதுங்கி நிற்கிபறைபோம்.
வமைத்தைப்படித்தை சமூகம் பக்குவெப்பட்ட்
விவெசபோயேத்ததைச் சீரழித்துவிட்டது.இனறு நெபோம்
கடன சதமையில் வபபோருமிக்
வகபோண்டிருக்கிபறைபோம். வெபோரிசகதள
உருவெபோக்கபோமைல் உருக்குதலந்து பபபோபனபோம்!
மைபோனியேத்ததை நெபோடும் மைபோனிடம்
வதைய்வெத்துக்குச் சமைமைபோகத் வதைபோழப்பட
பவெண்டியேவென உழவென!

“உழுதுண்டு வெபோழ்வெபோபர வெபோழ்வெபோர்;
மைற்வறைல்லபோம்
வதைபோழுதுண்டு பினவசல் பவெர்.”
எனறைபோர் வெளளுவெர்.
தைபோனியேத்ததைக் குவித்து உலகுக்கு

உணைவெளித்தைவென, மைபோனியேத்ததை நெபோடும்
நிதலதமைக்கு ஆளபோகிவிட்டபோன.
சமுதைபோயேம் விவெசபோயிகளுக்குக் வகபோடுத்தை
வகபோதடயேபோ இது? அல்லது விவெசபோயி
தைனக்குத்தைபோபன பதைபோண்டிக் வகபோண்ட
படுகுழியேபோ?
குறிஞ்சி, முல்தல, மைருதைம், வநெய்தைல், பபோதல
என ஐவெதக நிலம் கண்டபோன தைமிழன அனறு.
இதைதன,

" முல்தலயும் குறிஞ்சியும் முதறைதமையில்

திரிந்து
நெல்லியேல்ப இழந்து நெடுங்குதுயேர் உற்று
பபோதல எனனுபமைபோர் படிவெம் வகபோளளும் "
எனபதைபோல் அறியேலபோம்.
மைபோதைம் மும்மைபோரி வபபோழிந்தை கபோலங்களில் எல்லபோப்
பயிர்களும் மைபோனபோவெபோரிப் பயிர்களபோக

விதளவிக்கப்பட்டன.
அனறு ஒரு பகபோவிதலக் கட்டினபோல் அருகில் ஒரு
வபரியேகுளத்ததை வவெட்டினர். ۔
இனறு குடிதச வீடு கட்டுவெதைற்குக் கூட
குளத்ததை மூடுகினறைனர்.
குளங்கள தூர்ந்து பபபோனதும் நிலத்தைடி
நீர்குதறைந்து பபபோனது. ஏரிகள பசரி
வீடுகளபோகவும், மைபோடி வீடுகளபோகவும் மைபோறியேதைபோல்,
பபோசனக் கபோல்வெபோய் சபோக்கதடகளபோக மைபோறியேது.
கிணைறுகள பகட்பபோரற்றுப் பபபோனதைபோல்
பபபோர்வவெல் சூடு பிடித்தைது. பமைபோட்டபோர் சந்ததை
பிரபலமைபோனது. விஞ்ஞபோன வெளர்ச்சி எனறு
பவெகமைபோக ஏற்றுக்வகபோண்டு நிலங்கதளப்
பபோதலவெனமைபோக்கிவிட்படபோம்.
இனனும் ஒய்ந்தைபபோடில்தல.
பதைபோற்றுக்வகபோண்பட இருப்பவெனுக்குப் பதியே
பதைபோல்வி பவெதைதன தைரபோது. இரப்பர் மைரத்திற்கு

இரணைங்கள பதிதைல்லபவெ?
பதைபோல்விபயே வெபோழ்க்தக முதறை எனறு ஆனபின
வவெற்றி பற்றிச் சிந்திக்க வதைம்ப இல்தல–
இருப்பததை இழந்து, பறைப்பததைப் பிடிக்க
முயேல்கிறைபோன மைனிதைன.
கபோலடியில் கிதடக்கும் இயேற்தக எனனும்
பததையேதல மைறைந்து பபபோனபோன.
பிளதளகதளப் படிக்க தவெத்து
வவெளிநெபோடுகளுக்கு அனுப்பி முனபனற்றைப்
பபோததைக்குக் வகபோண்டு வசல்வெதைபோக கற்பதனக்
பகபோட்தட கட்டிக்வகபோண்டு, அவெர்கதள
பநெபோயேபோளியேபோக மைபோற்றும் பணிதயேச் வசவ்வெபன
வசய்து வகபோண்டிருக்கிபறைபோம்.
முட்டபோள தைனமைபோன வசயேதலச் வசய்துவிட்டு ஒரு
பத்திசபோலித் தைனமைபோன முடிதவெ எதிர்பபோர்ப்பது
எந்தைவிதைத்தில் நியேபோயேமைபோனது?
கண்வகட்ட பினபன சூரியே வெணைக்கம்

இது எனக்கும் வபபோருந்தும். இனறு
விதலநிலங்கள வீட்டு மைதனகளபோக
மைபோற்றைப்பட்டு, தைரிசபோக்கப்பட்டுளளன. சபோகுபடி
வசய்தைபோல் பவெதலக்கு ஆட்கள இல்தல எனறை
அரியே கண்டுபிடிப்ப பவெறு.
இப்படிவயேல்லபோம் மைனம்பபபோன பபபோக்கில்
இனனும் பபபோய்க்வகபோண்டிருந்தைபோல், நெம்
சந்தைதிக்கு யேபோர்தைபோன நெல்ல உணைதவெ நெஞ்சில்லபோ
உணைதவெக் வகபோடுப்பது?
இதுபற்றி எனதறைக்கபோவெது நெபோம்
சிந்தித்திருக்கிபறைபோமைபோ? எனறைபோல் இல்தல
எனபறை பதில் வெரும்.
வெளரும் குழந்ததை ஊனமைபோகிவிடக்கூடபோது எனறு
வபபோறுப் பபபோடு பபபோலிபயேபோ வசபோட்டு மைருந்து
வகபோடுக்கிபறைபோம்.
அந்தைக் குழந்ததை பநெபோய்வநெபோடி இல்லபோமைல்
வெபோழபவெண்டும், அதைற்கு நெஞ்சில்லபோதை உணைதவெ

நெபோம் தைரபவெண்டும் எனறு எனறைபோவெது
சிந்தித்திருக்கிபறைபோமைபோ?
இனியேபோவெது சிந்திப்பபபோம்! மைனமிருந்தைபோல்
மைபோர்க்கம் உண்டல்லவெபோ?
சந்தைதிக்குப் பரிசபோ
தைந்திடனும் வபரிசபோ
நெல்ல நெல்ல உணைவுகதள
இயேற்தக உணைவுகதள
சத்துக் குதறையேபோதை
சபோகுபடிக் பகத்தை
ஒற்தறை நெபோத்ததைப் பயிரிடுங்க!
பவெருக்வகபோரு துரபோய்
துருக்வகபோரு நூறைபோய்
வநெல்லுமைணி விதளஞசிடுபமை!
மைண் வெளமும் கபோத்து
மைண்பழுதவெப் வபருக்கிட
இயேற்தக உரம் பவெணும்

இததைச் வசபோனனபோப்பரிஞ்சிக்கிட்டு
வசஞ்சபோ நெல்லபோயிருக்கும்
இயேற்தக விவெசபோயேம்தைபோன
வகபோத்துக் வகபோத்து வகபோத்து
கழனிதயே நெல்லபோக் வகபோத்து
கதள பவெர்கள அழிந்திடக்
வகபோத்து எல்லபோக் கதலகளும் பசர்த்து
எருக்குழியிபல ஆழமைபோ பபபோட்டு
சபோணியும் சபோம்பலும் கூட்டு
மைண்பணைபோட மைக்கிதைபோன
இயேற்தக உரமைபோய் மைபோறும்
வெயேலுக்கு அடியுரமைபோய்
பபபோட்டபோபல தைரமைபோகும்
இது பயிதர நெல்லபோ வெளர்க்கும்
இது பரம்பதரயேபோய் வெந்தை பழக்கம்
இந்தை முதறைதயேப் பரிஞ்சிக்கிட்டபோ
முயேற்சி எடுத்துக் கிட்டபோ
இயேற்தக விவெசபோயேம்தைபோன
நிலபமைபோ தைரிசபோகக் கிடக்கு
நிலத்தைடி நீதரயும் வபருக்கு
கதரகதளப் பலமைபோ கட்டு

ஏதரப்பூட்டி உழுது
இயேற்தக வதைபோழுவுரம் வகபோடுத்து
விததைக்கணும் பருவெம் பபோர்த்து
முனபனபோர்கள வசபோனனவதைல்லபோம்
முதறையேபோன விவெசபோயேம்
சந்தைதிக்கும் பதழயே முதறை
பழக்கிவிட்டபோ லபோபம்
இயேற்தக எருபவெ வசலவு
சிக்கனமைபோய் நெடக்கும் உழவு
நிலமும் சீரதடயும்
நீரும் மிச்சப்படும்
இயேற்தக விவெசபோயேம்தைபோன (சந்தைதிக்கு)
எஞ்சியே நெம் வெபோழ்நெபோள வகபோஞ்சபமைனும்
நெலம்வபறை பவெண்டும். நெம் வெருங்கபோலச்
சந்தைதிகள வெபோழ்வு வெளம் வபறைபவெண்டும் எனறை
இலட்சியேம் நெமைக்குள.
உருவெபோனபோல் இயேற்தக பற்றிச் சிந்திக்கும்
ஆற்றைல் இயேல்பபோக உருவெபோகிவிடும். –
இயேற்தக நெமைக்களித்துளள வகபோதட
எண்ணிலங்கபோது. அததை முதறையேபோகப்

பயேனபடுத்தை நெபோம் தையேபோரபோனபோல் வெறுதமை எனறை
வசபோல்பல மைறைந்து பபபோகும்.
உலகத்தில் அதனவெரின பதைதவெகதளயும்
நிதறைபவெற்றை இயேற்தக வெளங்கள பபபோதுமைபோன
அளவில் இருக்கினறைன. ஆனபோல் நெமைது
பபரபோதசகதள நிதறைபவெற்றும் அளவிற்கு
இல்தல எனறு மைகபோத்மைபோ கபோந்தி வசபோல்லி
இருப்பததை இங்பக நிதனவுபடுத்தை
விரும்பகிபறைன.
மைண் விவெசபோயிகளின மூலதைனம்.

Soil is the Capital of Farmer.
இததை நெபோம் மைறைக்கலபோமைபோ? மூலதைனத்திற்பக
பமைபோசம் வசய்தைபோல் எப்படி?

“ ஏரினும் நெனறைபோகம் எருவிடுதைல் ; கட்டபின
நீரினும் நெனறைதைன கபோப்ப .” எனறைபோர் வெளளுவெர்.
உழவு வசய்தைல், மைண்ணுக்கு வெளம் பசர்த்தைல்,
பயிருக்கு நீர் பபோய்ச்சதைல் ஒனறுக்வகபோனறு

முக்கியேமைபோனது எனகிறைபோர் வெளளுவெர்.
இயேற்தக விவெசபோயேம் வசய்வெதைபோல், மைண்வெளம்
கூடும். நெஞ்சில்லபோ உணைவு கிதடக்கும்.
நீர்த்பதைதவெ குதறையும். சற்றுச்சூழல் மைபோசபடபோது.
நெம் சந்தைதிக்கு இததைவிட பவெறு எனன
பவெண்டும்? கண்வகட்ட பினபன சூரியே
நெமைஸகபோரம் எனபதுபபபோல், இரபோசயேன
உரங்கதளப் பபபோட்டு, பூச்சிக்வகபோல்லி
மைருந்துகதளத் வதைளித்து, விவெசபோயேம்
வகட்டுப்பபபோனதும் உணைவு நெஞ்சபோனதும்
உடல்நெலம் பபோதிக்கப்பட்டதும் நெமைக்கு நெனறைபோகத்
வதைரிகிறைது.
இருந்தும் இதைற்கு மைபோற்று எனன எனறு
சிந்திப்பததை விடுத்து, விவெசபோயேத்ததை நிறுத்தி
விடுவெதும் விதளநிலங் கதளத் தைரிசபோக்குவெது
சரியேபோன தீர்வெபோகிவிடுமைபோ?
எததை நெபோம் இழக்கக்கூடபோபதைபோ அததை இழக்கத்
தையேபோரபோகிவிட்டபோல், வெபோழ்க்தகபயே சதமையேபோக

மைபோறிவிடும்.
இனியேபோவெது நெபோம் சிந்திப்பபபோம். நெமைக்கபோகச்
சிந்திப்பபபோம். நெம் வெருங்கபோலத்
தைதலமுதறைகளுக்கபோகச் சிந்திப்பபபோம்.
இயேற்தக உழவென மைண்பழு
இனறு படித்தை பட்டதைபோரிகள பனனபோட்டு
நிறுவெனங்கதள நெபோடி ஓடுகிறைபோர்கள. மைருத்துவெம்
படித்தைவெர்கள கிரபோமைங்களில் பணி வசய்யே
மைபோட்டபோர்களபோம்.
எனனய்யேபோ மைடதமை இது? ஏர் பிடித்தை உழவென
இவெர்களுக்குச் பசபோறு வகபோடுக்க மைறுத்தைபோல்
நிதலதமை எனனவெபோகும்? பயேபோசித்தைபோர்களபோ
அவெர்கள?
ஒரு பட்டதைபோரிதயே உருவெபோக்க 150 உழவெர்களின
ஒரு வெருட உதழப்ப வீணைபோகிறைது. ஆனபோல்
அந்தைப் படிப்ப அந்தை உழவெர்களுக்குப்
பயேனபடுகிறைதைபோ எனறைபோல் இல்தல எனபறை

வசபோல்ல பவெண்டும்.
கபோலம் மைபோறும்! இயேற்தக நெமைக்கு உணைவெபோகும்.
மூலிதக நெமைக்கு மைருந்தைபோகும்! பட்டப் படிப்ப
பதைவி யேபோருக்குச் பசபோறு பபபோடும்? படிப்ப
எனபது அறிதவெ வெளர்த்துக் வகபோளள உதைவும்
கருவி. உதழப்பதைபோன மைனிதை உயேர்வுக்குப் பபோததை
அதமைத்துக் வகபோடுக்கும்.
வசபோகுச பசபோறு பபபோடபோது. இததை உணைர்ந்தைபோல்
மைனிதை மைனம் மைபோசபடபோது.
மைண்வெபோசதன
இனி நிலத்திற்கு வெருபவெபோம்!
மைண் விவெசபோயிகளின மூலதைனம் மைண்வெளம் வபறை
மைண்பழு அவெசியேம்.
மைதழத் தூறைல் மைண்ணில் விழும்பபபோது ஒருவிதை
வெபோதட வெரும். அததை மைண்வெபோசதன எனபபபோம். ,

உண்தமையில் அது மைண்வெபோதடயேல்ல.
மைண்ணுக்கு வெபோசதன கிதடயேபோது. பயிர்வெளர்க்க,
உயிர்வெளர்க்க பவெண்டும் எனறு வசபோல்வெபோர்கள.
ஆம்! மைண்ணில் பகபோடிக்கணைக்கபோன
நுண்ணுயிர்கள உளளன. அதைன
வெபோதடதயேத்தைபோன மைண்வெபோசதன எனறு நெபோம்
வசபோல்கிபறைபோம்.

4. இயேற்தகயின
இரகசியேத்ததை எப்பபபோது
அறிபவெபோம்?
நெபோட்டு மைபோட்டுச் சபோணைம்
மைண்ணில் மைண்பழு வெளரவும் நுண்ணுயிர்கள
வபருகவும் சபோணைம் பயேனபடுகிறைது.
நெபோட்டுமைபோட்டுச் சபோணைம் எனறைபோல் மைண்பழுவுக்குக்
வகபோண்டபோட்டம். சபோணைத்பதைபோடு நெபோட்டு சர்க்கதர
பசர்ந்தைபோல் இரட்டிப்பச் சந்பதைபோஷம்.
சபோணைம், சர்க்கதர, பகபோமியேம் கலந்து ஒருநெபோள
ஊறைல் பபபோட்டு வெயேலில் வதைளித்தைபோல்
நுண்ணுயிர்கள வபருகும். இந்தைக் கதரசல்தைபோன
அமுதைக் கதரசல்.
மூடபோக்கு

கபோய்ந்தை மைண்ணில் மைண்பழு வெசிக்க முடியேபோது.
ஈரப்பதைம் நிதறைந்தை மைண்ணில் மைண்பழு
வெசிக்கும். நிலத்ததை ஈரப்பதைமைபோக தவெத்திருக்க
மூடபோக்குப் பபபோடுதைல் ஒரு வெழி.
அறுவெதட வசய்தை நிலத்ததை இதலதைதழகதளப்
பபபோட்டும் தவெக்பகபோதலக் வகபோண்டும் மூடபோக்கு
பபபோட பவெண்டும். இப்படி நிலத்ததைச் சூரியே
ஒளிபடபோமைல் மூடி தவெப்பதைபோல் நிலத்தின
ஈரப்பதைம் கபோப்பபோற்றைப்படும்.
ஈரப்பதைம் இருக்கும் நிதலயில் மைண்பழு பமைலும்
கீழும் பக்க வெபோட்டிலும் நிலத்ததைத்
துதளபபபோட்டுக் வகபோண்பட இருக்கும்.
இதைனபோல் மைண்ணில் கபோற்பறைபோட்டம் கிதடக்கும்
மைதழநீர் வெழிந்பதைபோடபோமைல் மைண்ணில்
பசகரிக்கப்படும்.
அபதைபோடு மூடபோக்கு பபபோடும் இதல தைதழ,
தவெக்பகபோல் மைக்கி நுண்கிருமிகளுக்கும்
மைண்பழுவிற்கும் உணைவெபோகிவிடும்.

பயிர் வெளர, உயிர் வெளர பவெண்டும் எனறு
வசபோனனதைன வபபோருளபரிகிறைதைபோ?
கபோய்ந்தை கட்தடகதளக் கதரயேபோனகள அரித்துக்
வகபோடுக்கும் மைக்கியே கழிவுகள மைண்பழு
உணைவெபோக உட்வகபோண்டு மைண்பழு உரமைபோக
வவெளிப்படும்.
இப்படி இயேற்தகபயேபோடு நெமைக்கு உறுதுதணையேபோக
இருக்கும்பபபோது நெபோமை ஏன
சிரமைப்படபவெண்டும்.?
இயேற்தக உழவு
நிலத்தில் மைண்பழுக்கள பல்கிப்
வபருகிவிட்டபோல், நிலத்ததை இயேற்தகயேபோக
உழுது வகபோடுக்கும்! மைண்பழுக்களில் பமைல்
மைட்டப்பழு இதடமைட்டப் பழு’
அடிமைட்டப்பழு எனப் பலவெதக உண்டு.
அதவெ வதைபோடர் ஓட்டம்பபபோல் மைண்ணில்
சரங்கங்கதள அதமைத்து ஒனதறை ஒனறு
இதணைத்துக் வகபோண்டு நிலத்தின பமைல்வெரும்

மைதழநீர் இருபதைடி ஆழம் வெதர ஊடுவிச் வசல்ல
வெழிவெதக வசய்யேப்படுகிறைது.
இதைனமூலம் நிலம் இயேற்தகயேபோக உழவு
வசய்யேப்படுகிறைது. இதைனபோல்தைபோன மைண்பழுதவெ
உழவெனின நெண்பன எனறு வசபோனனபோர்கள.
இயேற்தகக்கு மைபோறைபோக நெபோம் வசயேல்படும்பபபோது
தைதழ உரமைபோகச் வசபோல்லப்படும் யூரியேபோ
மைண்ணில் கதரந்து, நிலத்தைடி நீதரயும்
வகடுக்கிறைது. அது வவெடியேம் உப்ப மூலம்
தையேபோரிக்கப் படுவெதைபோல் மைண்பழு மைற்றும்
நுண்ணுயிர்கதள அழித்துவிடுகிறைது. யூரியேபோ
பபபோட்டவுடன அதிக நீர்ப் பபோய்ச்சபோவிட்டபோல்
பயிர் கருகிவிடும். இததைக் கவெனத்தில் வகபோளள
பவெண்டும்.
பழம் நெழுவி பபோலில் விழுந்தைது
விவெசபோயேத்தில் வசலதவெக் குதறைக்க நெபோம்
முயேனறைபோபல பபபோதும் வெரவு தைபோனபோக வெரும்!
இனறு இயேற்தகதயே நெம்பி விவெசபோயேத்தில்

ஈடுபடும் உழவெதரப் பபோர்க்க முடியேவில்தல.
இனசூரனதச நெம்பிபயே விவெசபோயேம்
வசய்யேப்படுகிறைது. வெயேலில் கபோல் தவெப்பதைறைகு
முனபப வெங்கியில் இனசூரனஸ
வசய்யேப்படுகிறைது.
விவெசபோயி வசய்யும் முதைல் வசலபவெ
இனசூரனஸதைபோன. விததைப்பதைற்கு முனபப
நிவெபோரணை கணைக்தக நிதனவில் பதியே
தவெக்கிறைபோன.
பதைதவெக்கதிகமைபோக விததைத்துவிட்டு நெபோற்று
பறிக்க கூலி வகபோடுப்பதைற்குள விழிபிதுங்கி
விடுகிறைது. நெடவு ஆள வெருவெதைற்குள நெபோற்றுக்கு
வெயேதைபோகிவிடுகிறைது.
நெட்டபயிர் சற்று இதளப்பபோருவெதைற்குள
இரசபோயேன மூட்தட வெயேலுக்கு வெந்து விடுகிறைது.
பவெருக்குக் கபோற்பறைபோட்டம் கிதடக்கபோதைபடி நீர்
பதைக்கப் படுகிறைது.

வசயேற்தக உரம் பபபோட்டதும் பயிரில் பச்தசயேம்
கூடுகிறைது. பச்தசயேம் பூச்சிகளுக்கு வெரபவெற்ப
வகபோடுக்கும் பச்தசயேத்ததைச் சரண்டித்தினனும்
தசவெ பூச்சிகள விருந்துண்ணை வெந்து விடுகினறைன.
பூச்சிதயேக் கண்டதும், உழவென
பூச்சிக்வகபோல்லிதயேத் பதைடி ஒடுகிறைபோன.
பூச்சிக்வகபோல்லி மைருந்து வதைளித்தைதும் பயிருக்கு
நெனதமை வசய்யும் பூச்சிகள இறைந்து இயேற்தகயின
நெமைநிதல பபோதிக்கப்பட்டு மீண்டும் மீண்டும்
தசவெப்பூச்சிகள பல்கிப் வபருகி விடுகினறைன.
மீண்டும் பூச்சிக்வகபோல்லி இரபோசபோயேன உரம் எனறு
உழவென
பதைதவெயில்லபோமைல் வசலவு வசய்து கடனபோளியேபோகி
விடுகிறைபோன.
இயேற்தகயின இரகசியேம்
வபபோதுவெபோகப் பயிர்கள வவெயிதலப்
பயேனபடுத்தித் பதைதவெயேபோன சக்திதயே எடுக்கும்
திறைதன இயேற்தகயேபோகபவெ வபற்றுளளது.

வசடிகள மைண்ணில் இருந்து எடுக்கும் சத்து 6%
மைட்டுபமை. ஒரு பயிரின ஈரப்பதைம் 70% கபோற்றி
அளவு. 24% ஆக 70+24=94%. கபோற்றும் நீரும்
பயிருக்குப் பலன தைருகிறைது மைண்ணில் இருந்து
எடுக்கும் தைபோது 6% எனும்பபபோது நெபோம்
பதைதவெக்கதிகமைபோகக் வகபோட்டிக்
வகபோண்டிருக்கிபறைபோம்.
இனனும் விரிவெபோகச் வசபோல்ல பவெண்டுமைபோனபோல்
பயிர் பச்தசயேபோக இருக்கும்பபபோது 70% நீர்ச்சத்து
இருக்கிறைது. பயிர் முற்றிக் கபோய்ந்தைவுடன நீர்
ஆவியேபோகி விடுகிறைது. 24% கபோற்பறைபோடு கூடியே
தவெக்பகபோல் (சருகு) மிஞ்சகிறைது. அப்பபபோது
கபோற்று அதில் இருக்கிறைது. தவெக்பகபோதல
(சருதக)ப் பபபோட்டுக் வகபோளுத்தி விட்டபோல்
கதடசியில் மிஞ்சவெது சிறிது சபோம்பல்.
வபபோளுத்தியேவுடன கபோற்று
வவெளிபயேறிவிடுகிறைது. மைண்ணில் இருந்து பயிர்
எடுக் கும் 6% சத்து மைட்டும் சபோம்பலபோக
மைண்ணிபல பசர்ந்து விடுகிறைது. இந்தை
இயேற்தகயின சூட்சமைத்ததை நெபோம் பரிந்து
வகபோண்டபோல் பபபோதும். பதைதவெயேற்றை வசயேதவெக்

குதறைத்து விடலபோம்.
வசடிக்கு மைண் ஒரு பிடிமைபோனம்தைபோன. மைண்பணை
வசடிக்கு ஆதைபோரமைல்ல. மைபோடி வீடுகளில்
சிவமைண்ட் கபோதரகளுக்கு இதடபயே வசடி வகபோடி
மைரம் வெளர்கிறைபதை, அதைற்கு யேபோர் உரம் பபபோட்டது?
யேபோர் தைண்ணீர் ஊற்றுகிறைபோர்? கபோற்றில் உளள
ஈரப்பதைத்ததை எடுத்துக்வகபோண்டு அந்தைச்
வசடிவகபோடிகள வெளர்கினறைன. ஒற்தறை நெபோட்டு
வித்ததை
பழம் நெழுவி பபோலில் விழுந்தைபோற்பபல் இனறு
ஒற்தறை நெபோட்டு நெடவு முதறை வெந்துவிட்டது. –
வநெருக்கி நெட்டுப் வநெல்தலப்பபோர். கலக்க நெட்டு
கதிதரப்பபோர்.
இந்தைப் பழவமைபோழி மூலம் நெபோம் அறிவெது எனன?
வநெருக்கி நெட்டபோல் வநெல்தல மைட்டும்தைபோன
பபோர்க்கலபோம். கலக்க நெட்டபோல்தைபோன. மைகசூதலப்

பபோர்க்கமுடியும்.
இனறு ஒரு விததை வநெல் அதிகபட்சம் 120 தூர்
வவெடிக்கும் எனறு கண்டறிந்துளளபோர்கள.

120 தூர்களில் கபோல் கிபலபோ வநெல்மைணிகள
கிதடக்கும். கபோல் கிபலபோ விததை வநெல்தலக்
வகபோண்டு 2 அடிக்கு ஒரு நெபோற்றுவீதைம் நெட்டு ஒரு
ஏக்கருக்கு நெடவு வசய்யேலபோம் என
கண்டறிந்துளளபோர்கள.

ஆக ஒரு ஏக்கருக்கு கபோல் கிபலபோ விததை வநெல்
பபபோதுமைபோனது. ஒரு அடிக்கு ஒரு அடி
இதடவவெளிவிட்டு ஒற்தறை நெபோற்று நெடவு
முதறையில் நெடவு நெடும்பபபோது, 1 கிபலபோ 600
கிரபோம் விததைவநெல் பபபோதுமைனபோது. .
இந்தை நிதலதயே நெபோம் ஏற்றுக்வகபோளவெதைற்குத்
தைனனம்பிக்தக பவெண்டும்.
விததை அளவு குதறைவெதைபோல் மைகசூல் குதறையேபோது.
ஒரு விததை வநெல்லில் 120 தூர்கள வவெடிப்பது

எப்படிச் சபோத்தியேமைபோகிறைது.
குட்டி பபபோடும் நெபோற்று
அதைபோவெது ஒரு தைபோய் நெபோற்று, பத்தைபோவெது நெபோள ஒரு
குட்டி பபபோடுகிறைது. அடுத்து அந்தைத் தைபோய் ஐந்து
நெபோட்களுக்கு ஒருமுதறை குட்டி பபபோடுகிறைது.
அபதைபபபோல் அந்தைக் குட்டி நெபோற்று தைனது
பத்தைபோவெது நெபோளில் ஒரு குட்டி பபபோடுகிறைது.
அதைனபிறைகு அந்தைக் குட்டி நெபோற்றும் ஐந்து
நெபோட்களுக்கு ஒரு முதறை குட்டி பபபோடுகிறைது.
இப்படிபயே கணைக்கிட்டுப் பபோர்த்தைபோல் நெமைக்கு
மைண்தட கபோய்ந்து விடும். இஃது இயேற்தகயின
அதிசயேம்.
இப்படிக் கிதளக்கும் தூர்களின எண்ணிக்தக
120 வெதர வெந்துளளதைபோகக் கண்டறிந்துளளனர்.
எனஅனுபவெத்தில் குதறைந்தைது ஐந்துதூர்கள
அதிகபட்சம் எழுபதுதூர்கள வெதர
பபோர்த்துவிட்படன. அபதைபபபோல் கதிருக்கு 300
வநெல்மைணிகள இருந்தைபோல் முழு விதளச்சல்
எனறு வசபோல்வெபோர்கள.

நெபோன எனது வெயேலில் குறுதவெயில் 110 வநெல்மைணி
கதள எண்ணிப் பபோர்த்திருக்கிபறைன.
நீண்டகபோலப் பயிரில் குதறைந்தைது 150
வநெல்மைணிகள அதிக பட்சமைபோக 240
வநெல்மைணிகள வெதர எண்ணிப்
பபோர்த்திருக்கிபறைன.
ஆக ஒரு ஏக்கர் நெடவு வசய்யே 1.600 விததைவநெல்
பபபோதும் எனறை நிதலயில், நெபோம் 40 கிபலபோ
விததைவநெல் வசலவு வசய்கிபறைபோம்.
கபோய்ச்சலும் பபோய்ச்சலும்
விததைவநெல் அளதவெக் குதறைப்பதைபோல் நெமைக்கு 38
கிபலபோ விததைவநெல் வசலவு குதறைந்துவிடுகிறைது.
– அடுத்து நெபோற்று பறிக்க ஆகும் கூலி
மிச்சப்படுகிறைது. ஒற்தறை நெபோற்று நெடவு முதறையில்
வபண்கபள நெபோற்தறைப் பறித்துக் வகபோளவெபோர்கள.
பமைலும் 40 கிபலபோ விததை வநெல்லில் கிதடக்கும்
ம்கசூதலவிட 1.6 கிபலபோ விததைவநெல் மூலம்

கிதடக்கும் மைகசூல் அதிகமைபோகும் வெபோய்ப்ப
உளளது.
பமைலும் இதடவவெளி விட்டு நெடுவெதைபோல்
பயிருக்கு நெல்ல கபோற்பறைபோட்டம் கிதடக்கிறைது. நீர்
பதைதவெ பல மைடங்கு குதறைகிறைது. கபோய்ச்சலும்
பபோய்ச்சலும் எனறை நிதலயில் கதள
அதிகமைபோகவிடும் எனறை பயேம் உளளது.
ஒரு முதறைக்கு இருமுதறைகதள எடுப்பதைபோல்
பயிர் வெளர்ச்சி கூடும். மைகசூல் அதிகமைபோகும்.
கதள எடுக்கும் வசலவு அதிக மைகசூல் மூலம்
கிதடக்கும் வெபோய்ப்ப உளளது.
மைபோனபோவெபோரி நிலங்களில் கபோவெபோதளப் பூண்டு,
உளுந்து பபபோனறை ஊடுபயிர்கள மூலம்
கதளதயேக் கட்டுப்படுத்தை லபோம் எனறும்
கண்ட்றிந்துளளனர். .
இளம் நெபோற்றுக்கு அரிசிபயே உணைவு
ஆட்கள பற்றைபோக்குதறை எனறு ஒரு கபோரணைம்
வசபோல்லப்படுகிறைது. அததையும் சமைபோளிக்க சில

வெழிமுதறைகள உளளன.
இனதறையே நிதலயில் 30 நெபோட்களுக்கு பமைற்பட்ட
வெயேதுதடயே நெபோற்தறைப் பறித்து நெடும் முதறை
வெழக்கத்தில் உளளது. எனது அனுபவெத்தில்
விததைவிட்ட பத்தைபோம் நெபோள நெபோற்றைபோகபவெ பறித்து
நெடவு வசய்திருக்கிபறைன.
ஓர் இளம் நெபோற்றைபோனது எட்டு நெபோள வெதர
அரிசியில் உளள தைபோய்வெழி உணைதவெ
எடுத்துக்வகபோண்டு வெளர்கிறைது. அதைனபிறைபக அது
மைண்ணில் உணைதவெத் பதைடும்.
அந்தை நிதலயில் அந்தை இளம் நெபோற்தறை எடுத்து
நெடவு வசய்யும்பபபோது அது உடனடியேபோக வெளரத்
வதைபோடங்கிவிடும்.
நெபோற்தறை ஆழமைபோக நெட பவெண்டியே அவெசியேமும்
இல்தல. குறிப்பிட்ட இதடவவெளியில் பசற்றில்
தவெத்தைபோபல பபபோதும். அது சபோய்ந்து
கிடந்தைபோல்கூட மைறுநெபோள நிமிர்ந்து நிற்கும். பவெர்
மைண்ணில் வசல்லும்பபபோது பயிர் தைபோனபோகபவெ
நிமிர்ந்து விடுகிறைது. இயேற்தகயின இனபனபோர்

அதிசயேம் இது.
இயேற்தகதயேக் கூர்ந்து கவெனித்தைபோல், பல
அதிசயேங் கதள நெபோம் அறியேமுடியும்.
வெபோதழக்கனதறைச் சீவிவிட்டபோல் பத்து
நிமிடத்தில் அதைன குருத்து. துருத்திக்வகபோண்டு
பமைபல வெந்து விடுகிறைது.
உயேர்ந்தை மைரத்திலிருந்து மைனிதைன குதித்தைபோல் கபோல்
தக முறியும்.
பூதன குடித்தைபோல் பத்துணைர்ச்சிபயேபோடு ஒடும்.
இப்படி எண்ணைற்றை கபோட்சிகள இயேற்தகதயே
ரசித்தைபோல் நெமைக்குக் கிதடக்கும். -.
பளளியில் இதுக்குப் பபபோயி படிக்கணுமைபோ ?
விவெசபோயேம் இயேற்தக விவெசபோயேம் – இந்தை
விவெரம் வதைரிஞ்ச உழவு வசஞ்சபோ ஆதைபோயேம்
பலனபோகும் நெல்ல பலனபோகும் – இதுக்கு
இயேற்தக எரு பபபோடுவெது பலனபோகும்
பயிர் வசய்யே மைண்வெளபமை இருக்குங்க – அதுல

பபோரம்பரியே விததைகதளபயே விததைச்சிடுங்க.
(விவெசபோயேம்)
வசயேற்தக உரத்தைபோபல வசயேலிழந்தை
வெயேவலல்லபோம்
இயேற்தக உரம்பபபோட்டபோ ஏரு பூட்ட
அதழக்குபமை
கட்டுமைதனயேபோக்கும் நிதல விட்டிடனும் –
நிலத்ததை
தைரிசில்லபோமைச் சபோகுபடி வசய்திடனும்
இந்தைக்கபோல,விவெசபோயி வெபோரிதசபயே பழக்கபல
வசபோந்தைமைபோ நிலமிருந்தும் பசற்றில் இறைங்கி
நெடக்கபல
சந்தைதிக்குச் சத்தில்லபோதை உணைவு தைந்பதைபோம் –
நெமைக்கும்
சரஞ்சரமைபோய் பநெபோய்கள வெரவெழி வெகுத்பதைபோம்
(விவெசபோயேம்)
பளளியிபல இதுக்குப்பபபோயி படிக்கணுமைபோ? –
இல்பல
பயிர்வெளரும் நிலத்தில் இறைங்கி நெடக்கணுமைபோ?
ஆட்டுஎரு அந்தை வெருஷம் அறியேணுமைபோ? – அட
மைபோட்டு எரு மைறுவெருஷம்பரியேணுபமை.

(விவெசபோயேம்)
வபண்பணைபோட குணைத்தைபோபல குடும்பம் நெல்லபோ
நெடக்குது
மைண்பழுபவெபோட வசயேலபோபல இயேற்தக உழவும்
சிறைக்குது
தைக்கப்பூண்டு விததைச்சபோபல முதளச்சிடுங்க –
அதை
மைடிச்சடிச்சபோ அடிஉரமைபோ ஆயிடுங்க (விவெசபோயேம்)
கபோற்றைபோலும் நீரபோலும் ஊட்டச்சத்து கிதடக்குது
பசந்தைபோள உரம் பபபோட்டபோ தைதழச்சத்தும்
இருக்குது
மைணிச்சத்தும் சபோம்பல்சத்தும் அதுகூட இருக்குது
– தைம்பி
இயேற்தகயேபோக நிலம் இங்பக பயிர் வெளர்க்க
உதைவுது (விவெசபோயேம்)
அந்தைஸதின அதடயேபோளம் தவெக்பகபோல் பபபோர்
அடி கபோட்டுல
நெடு மைபோட்டுல

நுனி வீட்டுல
எல்லபோருக்கும் வதைரிந்தை பழவமைபோழிதைபோன இது.
ஒவ்வவெபோரு விவெசபோயியும் மூனறு வெதகயினருக்கு
உணைவெளிக்க பவெண்டியே கடதமை உளளது.
இததைத்தைபோன இந்தைப் பழவமைபோழி சட்டிக்
கபோட்டுகிறைது.
வெளர்ந்தைதும் அடிக்கட்தட நிலத்தில் இருக்கும்
நுண்ணுயிர்களுக்கு மைண்பழு கதறையேபோன
பபபோனறைவெற்றிற்கு உணைவெபோக விட்டு
விடுகிபறைபோம்.
நெடுப்பகுதி உழவுக்குக் தகவகபோடுக்கும்
மைபோடுகளுக்கு உணைவெபோகப் பயேனபடுகிறைது.
நுனியில் உளள தைபோனியேம் வீடு வெந்து நெமைக்கு
உணைவெபோகிறைது.
அந்தைப் பழவமைபோழி நெமைக்கு இததைத்தைபோன
உணைர்த்துகிறைது.
அனறு அந்தைஸதின அதடயேபோளமைபோக

வீட்டினமுனகுவிக்கப் பட்ட தவெக்பகபோல் பபபோர்
விளங்கிற்று. தவெக்பகபோல் பபபோர் இல்லபோதை
வீட்டிற்குப் வபண் வகபோடுக்க மைறுத்தை கபோலம் அது.
மீண்டும் அந்தை வெசந்தை கபோலம் வெரும். அதைற்கு
எழுபது சதைவிகிதைம் தவெக்பகபோல் தைரும் நெமைது
பபோரம்பரியே வநெல் ரகங்கள நெமைக்கு பவெண்டும்.
இயேற்தக எரு
வெந்திருக்கும் எல்லபோருக்கும்
வெணைக்கம் வசபோனனபோ நெல்லபோருக்கும்
வெயேலும் வெபோழ்வும் நெடத்தைப் பபபோபறைபோம்
பகட்க வெபோங்கபளன
வெபோழ வெச்ச வெயேலு இங்பக
வெபோடிப்பபபோயி கிடக்குதுங்க
கபோரணைந்தைபோன வசயேற்தக
உரம் பபபோட்டதைபோபல
டிரபோக்டர் ஒட்டி உழுது வெச்பசபோம்
எஞ்சின பபபோட்டு நீர் இதறைச்பசபோம்
எதுவும் இங்பக பலன தைரபோமை

பபபோனதைபோபல – இதை
மைபோத்தைணும் மைபோத்தைனும் மைபோத்தைனுங்க …
மைபோறைபவெ இல்பலனனபோ பநெபோய்தைபோனுங்க
(மைபோத்தைனும்)
பதழயே கபோல விததை எல்லபோம்
மைறைந்திட்படபோம் – நெம்மை
உதழப்தபவயேல்லபோம் வீணைபோக்கி
இருந்திட்படபோம்
வெபோடன சம்பபோ குடவெபோதழ
மைபோப்பிளதளச் சம்பபோ வநெல்விததை
பதைடிப் பிடிச்ச நெபோமை இங்பக
விததைக்கனும் – அதுல
இயேற்தக உரம் பபபோடணும்
எல்லபோருக்கும் வதைரியேனும்
ரசபோயேன உரத்ததை நெபோமை மைறைக்கணும் – இந்தை
ரசபோயேன உரத்தை தைபோமை ஒதுக்கனும் (மைபோத்தைனும்)
மைண்ணுவெளத்ததை நெபோமை

இங்பக கபோக்கணும் – இதுல
மைரபணு விததைகதளபயே நீக்கனும்
இனிபமைல இயேற்தக எரு
பபபோடலனனபோ எதிர்கபோலச்
சந்தைதிதயே பநெபோய்கள வெந்து தைபோக்குபமை
இது எல்லபோருக்கும் பரியேனும்
இயேற்தக வெழியில் மைபோற்றைணும்
கண்ணுபபபோல வெயேதல
நெபோமை கபோக்கனும் – தைம்மை
கண்ணுபபபோல வெயேதல
நெபோமை கபோக்கனும் (மைபோத்தைனும்)
மைகபோத்மைபோவின தீர்க்க தைரிசனம்
இயேந்திரமையேமைபோக்கல் இந்தியேபோவில் பகுந்தைபபபோது
மைகபோத்மைபோ கபோந்திக்கு அதில் உடனபபோடில்தல.
ஜெவுளி ஆதலகள வெந்தைபபபோது வநெசவெபோளர்கள
வெபோழ்தவெ அது பபோதிக்கும் எனறு அவெர் நெனறைபோக
உணைர்ந்தைபோர்.
அதைனபோல்தைபோன அவெர் கதடசிவெதர
தகரபோட்தடதயேப் பயேனபடுத்தினபோர் .

விவெசபோயே பவெதலக்கு டிரபோக்டர் இறைக்குமைதி
வசய்யேப் பட்டபபபோது அததை இந்தியேபோவில்
விற்பதனக்குக் வகபோண்டு வெந்தை ஒரு
வதைபோழிலதிபர் டிரபோக்டர் வெபோங்க விருப்பமில்லபோதை
விவெசபோயிகதள டிரபோக்டர் வெபோங்க தவெக்கும்
முயேற்சியில் ஈடுபட்டபபபோது ஒரு வெபோசகத்ததை
உருவெபோக்கினபோர் அந்தை வெபோசகம் இதுதைபோன.
இயேந்திர மையேமைபோக்கு இல்தலபயேல் அழிந்துபபபோ!
இந்தை வெபோசகத்ததை மைகபோத்மைபோ கபோந்தி தைன
வெபோய்வமைபோழியேபோல் வசபோல்லிவிட்டபோல்
விவெசபோயிகள டிரபோக்டர் வெபோங்க முனவெருவெபோர்கள
எனறு நெம்பினபோர்.
மைகபோத்மைபோ கபோந்திதயேச் சந்தித்து இந்தை வெபோசகத்ததை
நீங்கள நெபோட்டு மைக்களிடம் வசபோல்ல பவெண்டும்
எனறு பகட்டுக்வகபோண்டபோர்.

“வெபோசகம் எனன? அண்ணைல் கபோந்தி பகட்டபோர்.
"இயேந்திர மையேமைபோக்குஇல்தலபயேல் அழிந்துபபபோ’
“இதில் ஒரு சினன திருத்தைம்’ எனறைபோர் கபோந்தி.
“வசபோல்லுங்கள” எனறைபோர் வதைபோழிலதிபர்.

மைகபோத்மைபோ கபோந்தியேடிகள

(இயேந்திரமையேமைபோக்கி அழிந்துபபபோ’)
எனறைபோரபோம்
டிரபோக்டர் சபோணி பபபோடுமைபோ ?
நெவீன பவெளபோண்தமை மூலம் நெமைது கலபோச்சபோரம்
சீரழிக்கப் பட்டது மைக்கள வதைபோதக மிகுந்தை
நெபோட்டில் கனமைபோன டிரபோக்டர் கதள
அறிமுகப்படுத்தி, மைக்கதள
பவெதலயேற்றைவெர்களபோக்கி, பதக கக்கியேபடி
மைண்தணைக் கருதணையினறிப் பரட்டிப்
பபபோடுவெததை இனனும் சகித்துக்
வகபோண்டிருக்கிபறைபோம்.
பகபோடிக்கணைக்கபோன கூலித் வதைபோழிலபோளர்கதள
டிரபோக்டர்களும் கதிரடிக்கும் எந்திரங்களும் நெடவு
மிஷினகளும் சத்தைமினறிச் சபோகடிப்பதை அறிவியேல்
வெளர்ச்சி எனறு ஏற்றுக்வகபோளளும்

அதிபமைததைகளபோகிவிட்படபோம் நெபோம்
முதைனமுதைலபோக டிரபோக்டர்கதள நெம் நெபோட்டில்
அறிமுகம் வசய்தைபபபோது, பத்துமைபோடுகளின
பவெதலதயே ஒரு டிரபோக்டர் வசய்துவிடும் எனறு
கபோந்தியிடம் வசபோல்லப் பட்டதைபோம்.
அதைற்குக் கபோந்தி,

“பத்து மைபோடுகளின பவெதலதயேச் வசய்யும்
டிரபோக்டர், பத்து மைபோடுகளின சபோணிதயேப்
பபபோடுமைபோ?
எனறு திருப்பிக் பகட்டபோரபோம். எனன
தீர்க்கதைரிசனமைபோன பகளவி. இது இப்படிக் பகட்ட
மைகபோத்மைபோதவெ பிற்பபபோக்கபோளர் எனறு பகலி
வசய்தைபோர்களபோம்.
மைபோட்டின சபோணைத்திற்குக் கூட மைதிப்ப வகபோடுத்தை
மைகபோத்மைபோ எங்பக?
பனனபோட்டு நிறுவெனங்களுக்கு வவெண்சபோமைரம்
வீசம் இனதறையே மைனிதைர்கள எங்பக?

பஞ்சகவ்யேபோ
மைபோட்டின மூலம் வபறும் ஒவ்வவெபோரு வபபோருளும்
பயேனமிக்கது. சபோணைம், சிறுநீர், பபோல், தையிர், வநெய்
எனும் ஐந்தின கலதவெயேபோன பஞ்சகவ்யேம்
அல்லவெபோ இனறு பயிர் வெளர்ச்சி ஊக்கியேபோகக்
கண்டறியேப்பட்டுளளது.
குலத்வதைபோழில் வசய்யேபோதைவெனுக்குத்
தைதலக்குபமைல் பஞ்சம் எனறு வசபோல்வெபோர்கள.
கபோல்நெதடகதள இழந்து விவெசபோயேத்ததை மைறைந்து
தகயேடக்க கருவிக்குள உலதகக் வகபோண்டு
வெந்துவிட்டதைபோக வகபோட்டமைடிக்கும்
விஞ்ஞபோனத்ததைப் பபபோற்றும் வெதர மைனிதை
வெபோழ்வில் அதமைதிக்கு வெழிபயே இல்தல.

“சழனறும் ஏர்பினனது உலகம் அதைனபோல்
உழனறும் உழபவெ தைதல.”எனறை திருவெளளுவெர்
வெபோக்கு வவெல்லும் கபோலம் விதரவில் மைலரும்.

பபோட்டி வசபோனன கததை
வசபோனனபடி பகட்டபோ – முனபனபோர்
வசபோனனபடி பகட்டபோ
விவெசபோயிங்க நெல்ல விதளச்சதல
அளளிக் குவிப்பபோங்க!
வபபோனனபோன வெயேலிபல
மைண்பணைபோட வெளத்ததைபயே
கண்ணைபோகக் கபோக்கனுங்க
இப்பபபோது இயேற்தக விவெசபோயேம்
வசய்து தைபோமை வெபோழனும்
நெல்ல விதளச்சதல
தைத்தை விததைகதளத்
பதைடிப்பிடிக்கனும் (வசபோனனபடி)
பிச்சபோரி வநெல்லுதைபோன
கச்சிதைமைபோ விதளஞ்சது
வெபோதழப்பூ குடவெபோதழயும் இருந்திச்ச
பனனபோட்டு நிறுவெனத்தைபோல்
எல்லபோம் மைதறைஞ்ச பபபோச்சது
இரசபோயேன உரங்களபோபல

உணைவும் விஷமைபோச்சது
வசபோனனபடி பகட்டபோ – முனபனபோர்
வசபோனனபடி பகட்டபோ
பநெபோயில்லபோ வெபோழ்வு – இங்பக
தைமைக்குக் கிதடக்குபமை
கபோர் வதைல்லும் சம்பபோவும்
கபோணைபோமைல் பபபோக்கது
கபோரணைம்
இரசபோயேன உரங்களதைபோன
இரசபோயேன உரத்திபல
ரசமில்லபோதை விததையிபல
விதளஞ்ச பயிரு
எந்தைப் பலனும்
நெமைக்குத் தைரபோது (வசபோனனபடி)
பபோட்டன பூட்டங்க கபோலத்திபல
பபோட்டி வசபோனன கததை எல்லபோம்
பவெட்டு வெச்சி நெபோமைதைபோன அழிச்சிட்படபோம்
வதைபோதலக்கபோட்சிப் வபட்டியினபோல்
பண்பபோட்தட மைறைந்துட்படபோம்
கம்ப்யூட்டர் வெந்தை பினபன
தகவயேழுத்தும் மைறைக்குபறைபோம் (வசபோனனபடி)

குரங்கு தகயில் கிதடத்தை பூமைபோதல
நெபோன வபற்றை பயிற்சி அதைனமூலம் நெபோன கண்ட
கபோட்சி படித்தைது, பபோர்த்தைது, பகட்டது, பநெரடி
அனுபவெம் எல்லபோ வெற்தறையும் இதைனமூலம்
உங்களிடம் பகிர்ந்து வகபோளள விரும்பி, இந்தைத்
வதைபோகுப்ப எனனபோல் எழுதைப்படுகிறைது. இதில்
என கற்பதன எததையும் நெபோன பகுத்தைவில்தல.
எனது எழுத்தைபோற்றைலும் நெடிப்பபோற்றைலும்
இயேற்தகவெழி பவெளபோண்தமை இம்மைண்ணில்
பரவெ பயேனபடபவெண்டும் எனறை பநெபோக்கத்பதைபோடு
எழுதிவெருகிபறைன. இனி இயேற்தக வெழி
பவெளபோண்தமை பற்றியே ஒரு சிறியே நெபோடகக்
கபோட்சிக்குள வசனறு வெருபவெபோம்.

5. விததைப்பபபோம் அறுப்பபபோம்
(நெபோடகம்)
கபோட்சி – 1
இடம் : பமைதட
பபோத்திரம் : கபோந்தைபோரி. அதமைப்ப (கபோந்தைபோரி
ஆடிப்பபோடுகிறைபோள.)
சபோனபறைபோபர வெபோருங்கபளன
சதப நிதறையே கூடுங்கபளன
சிவெப்ப சம்பபோ கதலக்கூடம்
நெடிக்கும் கததைதயேப் பபோருங்கபளன
விவெசபோயேத் பதைபோழர்கபள
விதரந்து வெபோருங்கள
இயேற்தக விவெசபோயேம்
வசய்து பபோருங்கள

முனபனபோர்கள வசய்து வெந்தை
வதைபோழில்நுட்பம் வதைபோதலத்திடபோமைல்
பபோதுகபோத்து வெபோழ வெழி பதைடுங்கள– நெம்
சந்தைதிக்கு நெலவெபோழ்தவெத் தைபோருங்கள– நெம்
சந்தைதிக்கு நெல்ல உணைதவெத் தைபோருங்கள
நெபோமை நெல்லபோ இருக்பகபோணும் – இந்தை
நெபோடு முனபனறை – இந்தை
நெபோட்டிலுளள இயேற்தக வெளம்
நெபோமும் வகபோண்டபோட
விவெசபோயேத் பதைபோழர்கபள
விதரந்து வெபோருங்கள
இயேற்தக விவெசபோயேம்
வசய்பவெபோம் வெபோருங்கள

.
–திதர–
கபோட்சி– 2

இடம் :வீடு

பபோத்திரம் : கிறுக்கு சண்முகம், வசம்பருத்தி,
குந்தைதவெ

அதமைப்ப (வசம்பருத்தி, பருஷதன
எதிர்பபோர்த்து.)

வசம்பருத்தி : பசபச எங்க இந்தை மைனுசன
இனனும் கபோபணைபோம். பித்தைள பதைபோண்டியே
வகபோடுத்துத் தைண்ணி அடிச்சிட்டு வெபோய்யேபோனனு
வசபோனபனன. கபோத்தைபோல பபபோச மைனுசனஇனனும்
வெர்றைபோரு எப்பப் பபோரு குடிகுடினனு
குடிச்சிப்பட்டு மைண்ணுல விழுந்து
வகடக்குறைதுதைபோன பவெல. ஏம்பபோ தைம்பிகளபோ ஏ
பருஷன கிறுக்கு சண்முகத்தை எங்கயேபோவெது:

பபோர்த்தீங்களபோ? வெரட்டும் இனனிக்கு இந்தை
மைனுசன.

(உளபள பபபோகிறைபோள)
கிறுக்கு சண்முகம் : (வெந்து) தஹை ஹைபோய்.
வசம் : யேபோரு வூட்டுக்குளள மைபோடு ஒட்றைது.
கிறு : ஆங், உன பருஷன கிறுக்கு சண்முகம்.
வசம் : வெபோங்க! வெபோங்க! கபோத்தைபோல பபபோன மைனுச
நீங்க? இப்பதைபோ
வெர்றிங்க! எங்கபித்தைளபதைபோண்டி? இது எனனடி
பகளவி? இனனிக்கு நெமைக்குக் கல்யேபோணைநெபோளு.
நெபோமைசந்பதைபோஷமைபோ இருக்கணுபமைனனு பகபோட்ரு
வெபோங்ககபோச பகட்படன. நீ
எனனவசஞ்சபதைபோண்டியேவகபோடுத்து இதைவெச்சி
தைண்ணி அடிச்சிட்டு வெபோங்கனனு வசபோனன,
வசபோனனியேபோ இல்லியேபோ?

வசம்: ஆமைபோ. வசபோனபனன அதுக்வகனன
இப்பபபோ?
கிறு : நீ வசபோனனது மைபோதிரிதைபோன வசஞ்பசன. பநெரபோ
பபபோயி
கருவெகபோட்ல சபோரபோயேம் விக்கிறை கரடிக்கு பநெரபோ
பதைபோண்டியே
வெச்ச அவென பதைபோண்டியே பபோத்துட்டு சரக்க ஊத்திக்
வகபோடுத்தைபோன. ஒரு ரவுண்டு, வரண்டு
ரவுண்டுனனு மைபோறி மைபோறிக் குடிச்ச பநெரமைபோச்ச.
வசம் : அடப்பபோவி மைனுசபோ! பித்தைள பதைபோண்டியே
வகபோடுத்து பகபோயி லபோண்ட இருக்குறை அடி
தபப்பல வெச்சி தைண்ணி அடிச்சிட்டு
வெபோய்யேபோனனு வசபோனபனன. இந்தை மைபோதிரி
பண்ணிட்டு வெந்து நிக்கிறீங்கபள இது
நெல்லபோயிருக்கபோ?
கிறு : ஏய் இப்பச் வசபோனனது மைபோதிரி
வெபோர்த்ததைகள ஒழுங்கபோ வசபோல்லி இருக்கணும்.
அதரகுதறையேபோ வசபோனனபோ இப்படித் தைபோன!

(தைளளபோடிச் சபோய்கிறைபோன.)
குந்தைதவெ : (வெருகிறைபோள) அடிபயே வசம்பருத்தி
நெபோதளக்கு இயேற்தக விவெசபோயே உழவெர் இயேக்கக்
கூட்டம் நெடக்கு தைபோம். உன பருஷதனயும்
அதழச்சிக்கிட்டு வெந்துடு.
வசம் : ஏக்கபோ அங்க பபபோனபோ எதுனபோ
வகதடக்குமைபோ?
குந்: ஆங்வகதடக்குமுடி பபபோக்கத்தைவெபள! நெல்ல
விஷயேத்ததைக் பகக்க நெபோமைதைபோ முனன நிக்கணும்.
எங்கப் பபபோனபோலும் இலவெசம் கிதடக்குமைபோனனு
பபோக்குறைதுபல நில்லுங்கடி. நெபோடும் உருப்படும்
நெபோமைளும் உருப்படலபோம்.

(பபபோகிறைபோள)
கபோட்சி – 3
இடம் ; கூட்ட அரங்கம்.

பபோத்திரம் : கிறுக்கு சண்முகம், வசம்பருத்தி.
அதமைப்ப : (பவெலுமைணி பமைதடயில் பபசிக்
வகபோண்டிருக்க, கிறுக்கு சண்முகம் பமைதடக்கு
வெர வசம்பருத்தி அவெதன இழுத்துப் பிடிக்க.)
பவெலுமைணி : மைபோடுகட்டி பபபோரடித்தைபோல் மைபோளபோது
வசந்வநெல் எனறு யேபோதன கட்டிப் பபபோரடித்தை
கபோலமும் உண்டு. பசபோழ நெபோடு பசபோறுதடத்து
எனறு வபருதமை வபற்றை வெரலபோறும் உண்டு!
இனபறைபோ இந்தை மைண்ணில் விவெசபோயிகள கண்ணிர்
விடும் நிதல இதைற்வகல்லபோம் கபோரணைம்.
கிறு (எழுந்து) வெறைட்சி நிவெபோரணைம் வகபோடுக்கல.
வவெளள நிவெபோரணைம் வகபோடுக்கல. விவெசபோயேக்
கடன தைளளுபடி வசய்யேல. அதைபோ கண்ணிர்
விடுபறைபோம்.

(வசம்பருத்தி வெந்து அவெதன இழுத்துச் வசல்ல).
பவெலு : உண்தமைநிதல அறியேபோமைல்

நிவெபோரணைத்ததை நிதனத்துப் பபோரம்பரியே
விவெசபோயேத்ததை மைறைந்பதைபோம் பசதமைப் பரட்சி எனறை
வபயேரபோல் பனனபோட்டு நிறுவெனங்கள நெமைது
பபோரம்பரியே வநெல் ரகங்கதள மைதறைத்து மைரபணு
விததைகதளக் வகபோடுத்து நெமைது இயேற்தகச்
சூழதலக் வகடுத்து உரம் எனறை வபயேரபோல்
வவெடிமைருந்ததை நெம்மிடம் விற்று
வகபோளதளயேடித்தை பதைபோடு நெமைது விவெசபோயேத்ததை
நெபோசமைபோக்கிவிட்டனர்.
வசம்: இதிலிருந்து நெபோம் மீண்டு வெர வெழி?
பவெலு : இருக்கிறைது. அதுதைபோன இயேற்தக
விவெசபோயேம் வகமிக்கல் உரத்ததைத் தைவிர்த்து,
வசலதவெக் குதறைத்து, இயேற்தக உரத்ததைப்
பபபோட்டு நெஞ்சில்லபோ உணைதவெப் வபறுவெது!
பபோடல் : உரவமைல்லபோம் பவெண்டபோம்
வகமிக்கல் உரவமைல்லபோம் பவெண்டபோம் விவெசபோயேம்
பண்ணி இனிபமைல் கடனபட பவெண்டபோம்.
கிறு : ஆங்! நீங்க வசபோல்லிட்டுப் பூடுவீங்க. உரம்
பபபோடபோமை

எப்படிப் பயிர் வெளருமைபோம்?
பவெலு : பபோடல்
மைரங்கள வெளருபதை பழங்கள தைருகுபதை – எந்தை
உரத்ததைப் பபபோட்டு அந்தை மைரத்ததை
வெளர்க்கிபறைபோம்.
வசம் : ஏங்க சபோர் வசபோல்றைது சரிதைபோன.
கபோடுகதரயில தைபோனபோ வெளருபதை வசடி, வகபோடி,
மைரம் அதுக்வகல்லபோம் யேபோரு உரம் பபபோட்டபோ?
கிறு : நீ எனன பபசறை பயிருக்கு ஊட்டச்சத்து
பவெண்டபோமைபோ?
பவெலு : கபோற்றும் நீரும்தைபோன பயிருக்கு
ஊட்டச்சத்து. மைண்ணில் இருக்குறை மைண்பழுதைபோன
பயிருக்குத் பதைதவெயேபோன உரத்ததை இயேற்தகயேபோ
வகபோடுக்குது. வசம்: நீங்க வசபோல்றைது சரியேபோ
பரியேலிபயே t

பவெலு : தைபோய்ப்பபோல் தைபோனபோ சரக்குது குழந்ததை அதை
இயேல்பபோ குடிக்குது அது மைபோதிரிதைபோன மைண்.
மைண்ணுதைபோன நெமைக்குத் தைபோய். அந்தை மைண்
வகபோடுக்குறை வகபோதடதயே நெபோமை பண்படுத்தி
எடுப்பது சரியேபோபபோடல் : தைபோய்ப்பபோல் வபருகுபதை
இயேல்பபோய் பருகுபதை மைண்ணுல மைட்டும்
கலப்தப பபபோட்டு பதைபோண்டி எடுக்குபறைபோம்.
உரவமைல்லபோம் பவெண்டபோம் வகமிக்கல்
உரவமைல்லபோம் பவெண்டபோம் விவெசபோயேம் பண்ணி
இனிபமைல் கடனபட பவெண்டபோம்

(எல்லபோரும் தகத்தைட்டுதைல்)
வசம்: சரிவகமிக்கல் உரம்
பவெண்டபோம்பூச்சிக்வகபோல்லி மைருந்தும்
பவெண்டபோம்! இயேற்தக விவெசபோயேத்துல
பயிருக்குப் பபோதுகபோப்பதைபோன எனன?
பவெலு : மைதியே உணைவுக்குப் பிறைகு மைறுபடுயேம்
கூட்டம் உண்டு. அப்ப இனனும்
விவெரவமைல்லபோம் வதைரிஞ்சிக்குபவெபோம்.

குரல் : பூச்சிக்வகபோல்லி வகமிக்கல் உரம்
பபபோட்டஉணைவு சபோப்பிட்டதைபோல் விஷமைபோகிப்
பபபோனதைடி கண்ணைம்மைபோ உடம்ப இனிபமைபல
தைபோங்கிடுமைபோ வசபோல்லம்மைபோ
பபபோலிபயேபோ வசபோட்டு மைருந்து வபபோறுப்பபபோடு
வகபோடுத்தை பினபன
வகமிக்கல் உணைனவெக் வகபோடுக்குறிபயே
கண்ணைம்மைபோ
பிளதளக்கு விஷத்ததை நீபயே ஊட்டுறைது ஞபோயேமைபோ!

(திதர)
கபோட்சி – 4
இடம் : மைதைகடி,
பபோத்திரம் : கிறுக்கு சண்முகம், வகபோடுக்கபோப்பளி,

அதமைப்ப : மைதைகடியில் வகபோடுக்கபோப்பளி
ஆடிப்பபோடுதைல்.)
வகபோடுக்கபோப்பளி உம்பளச் பசரி மைபோடு கட்டி
உளளூரு ஏரு பூட்டி வெயேக்கபோட்தட உழுதுபபபோடு
கண்ணைம்மைபோ இயேற்தக விவெசபோயேம் பண்ணைப்
பபபோபறைன வபபோனனம்மைபோ நெபோனும் இயேற்தக
விவெசபோயேம் பண்ணைப் பபோபறைன வபபோனனம்மைபோ
கிறு.சண். குரல் : மைபோப்பள!
வகபோடு: ஏ மைபோபமைபோவ்.
கிறு : (வெந்து) இனனபோ மைபோப்பன மைதைகடியில
ஆடிப் பபோடிக் கிட்டு சந்பதைபோஷமைபோ இருக்கியே.
வகபோடு : நெகர வெபோழ்க்தக நெரகமைபோ ஆயிடுச்சபோம்.
நெபோமை வெசிக்கிறை கிரபோமைப்பறைந்தைபோநெல்லதுனனு
பபப்பர்லபடிச்சமைபோபமைபோவ்,
கிறு : ஆமைபோ கிரபோமைத்திலயுந்தைபோன எனனபோ வெபோழுது.
பபோட்டபூட்டங் கபோலத்துல எப்படிபயேபோ

இருந்துட்டு பூட்டபோக,
வகபோடு : ஏ. மைபோமு மைணைப்பபோறை மைபோடு உயேரம்
இருக்கு. உம்பளச் பசரி மைபோடு சினனதைபோஇருக்க
நெம்மை ஊருலு இந்தை உம்பளச்பசரி மைபோட்தடக்
கட்டி ஏர் உழுறைபோங்கபள ஏன?
கிறு : மைபோப்பள நெம்மை மைண்ணு பசறு சகதியுமைபோ
இருக்கும். திடகபோத்திரமைபோ கனமைபோ இருக்குறை
மைணைப்பபோறை மைபோட்ட ஏருல பூட்டி நெம்மை வெயேல்ல
எறைக்குனபோ பபோரந்தைபோங்கபோமை பசத்துக்குளள
அமுங்கி பபபோயிடும் மைபோப்பள,
வகபோடு ; அபடங்கப்பபோ மைபோடு கட்டி
பசரடிக்கிறைதுபல இப்படி
எல்லபோம் சூட்சமைம் இருக்கபோ? கிறு : நெம்மை
முனபனபோர்கள எல்லபோம் சரியேபோதைபோ வசஞ்சி இருக்
கபோங்க மைபோப்பள
வகபோடு: சரி அதை வுடு மைபோமு இந்தைப் வபபோட்ட
வவெயில்ல எங்க பூட்டு வெர்றியே.

கிறு : எனனபமைபோ இயேற்தக விவெசபோயேமைபோ அதுக்கு
ஒரு கூட்டம் பபபோட்டு, கூப்பட்டபோகபளனனு
பபபோனபோ, ஒரு டீதைண்ணிக்குக் கூட வெழியில்ல
மைபோப்பள. அதைபோ பவெண்டபோ வவெறுப்பபோ
வெந்துட்படன.
வகபோடு : அட் எனன மைபோமு! இயேற்தக
விவெசபோயேம்னபோ நெல்ல விஷயேந்தைபோன. அதை
பகக்கபோமை. கிறு நீ எனன மைபோப்பள பபசபறை,
விவெசபோயேம்னபோ நெமைக்குத் வதைரியேபோதைபோ?
வகபோடு : ஏ மைபோமு, வவெததைக்கப் பபபோறை அறுக்கப்
பபபோறை இதுல எனன கஷ்டமிருக்கு?
கிறு : அட எனனடபோ இவென? வவெவெரங்
வகட்டத்தைனமைபோ இருக்கபோன. சபோகுபடினனபோ
சம்மைபோவெபோ மைனுசன அப்படிபயே சபோகடிச்சிடபோது.
கடன உடன வெபோங்கி டிரபோக்டர வெச்சி பகபோட உழவு
உழனும்,
வகபோடு : எதுக்கு டிரபோக்டரு வீட்ல பதழயே

கலப்தப சம்மைபோ வகடக்கு, ஓமைபோமைன வீட்ல
உழவு மைபோடு இருக்கு ஆளும் பபருமைபோபடிச்சபோ
உழுது பபபோடலபோமுல்ல. ‘கிறு உழுது
பபபோடலபோம்தைபோன. நெவீன சபோகுபடி வெந்தைபிறைகு
உடம்ப வெதளயே மைபோட்படங்குபதை மைபோப்பள.
வகபோடு : வெதளக்கணும் மைபோமு அப்பதைபோ
வபபோதழக்க முடியும் வெயேக்கபோட்ல பவெலபபோர்த்தைபோ
கருவெ கபோட்டுக்கு வெருவியேபோ நீயிர்
கிறு : நீ வசபோல்றைவதைல்லபோம் சரிதைபோன மைபோப்பள.
பவெல இல்லபோமை வவெட்டித்தைனமைபோன
இருக்குறைதுனபோலதைபோ ஊரு சத்தை பதைபோணுது.
ஏகப்பட்ட வசலவும் ஆகுது. கடனும்
அதிகமைபோயிடுது.
வகபோடு : மைபோமு நெமைக்குத் வதைரிஞ்சது
விவெசபோயேந்தைபோன. அதை வசலவில்லபோமை வசய்யே
கத்துக்கணும்.
கிறு வசஞ்சி பபோத்தைபோ வதைரியும் மைபோப்பள. பசரடிச்ச
விததைக்கனும் விததை வநெல்லு வெபோங்க கபோச

பவெணும்
வகபோடு : ஏ பபபோன அறுப்பல வவெதை வநெல்லு
எடுக்கபோமை எனன பண்ணின?
கிறு : இப்ப உளள வநெல்லு. விததைக்கலபோம்
அறுக்கலபோம். ஆனபோ அதுல வவெததை எடுக்க
முடியேபோது.
வகபோடு எனன மைபோமு வசபோல்பறை!
கிறு : ஆமைபோ மைபோப்பள மைரபணு மைபோற்று விததையேபோம்
கதடயிலதைபோன வெபோங்கியேபோகணும். அப்படி
வெபோங்கி வவெததைக்கிறை விததைக்கு அடி உரம்
வகபோடுக்கணும். ஆத்துல தைண்ணி வெந்தைபோலும்
பங்கு தைலமைபோட்டு வெபோய்க்கபோலுக்குத் தைண்ணி
பபோயேபோது. வகபோஞ்ச நெஞ்சம் வெர்றை தைண்ணியும்
முனனபோடி வெயேக்கபோரன பதைக்கி வெச்சிடுவெபோன.
அதுக்கு ரபோப்பகலபோ கண்ணு முழிச்சி தைண்ணி
தவெக்கணும்.
வகபோடு : வவெட்டுகுத்து வகபோல பகச பகபோர்ட்டு

பபபோலிசனனு ஏகப்பட்ட ரகதள. தைண்ணி
பிரச்சதனயில வெருது. அதை தைடுக்க முடியேபோதை?
கிறு: தைடுக்கலபோம். வகமிக்கல் உரம் பபபோடபோமை
இருந்தைபோர்
வகபோடு : அது எப்படி? கிறு வகமிக்கல் உரம்
பபபோட்டபோதைபோன மைபோப்பள தைண்ணி ஏழு
மைடங்கு அதிகமைபோ வசலவெபோகுது.
வகபோடு: அப்பறை ஏ மைபோமு அதை பபபோட்றியே ? கிறு
அதை பபபோடலனனபோ பயிர் பச்ச குடுக்கபோது
மைபோப்பள. பழகி பூட்டுல்ல.
வகபோடு : வகமிக்கல் உரம் பபபோட்டபோ பூச்சி
படிக்குபமை?
கிறு : ஆமைபோ பூச்சி படிக்கதைபோன வசய்து அதுக்கு
உடபன பூச்சிக்வகபோல்லி மைருந்து வெபோங்கித்
வதைளிக்கணும்.

வகபோடு : இதைல்லபோம் வநெனச்சபோ பதழயே
பபோட்டுதைபோன ஞபோபத்துக்கு
வெருது. கிறு : எனன பபோட்டு மைபோப்பள?
வகபோடு : எனன வெளம் இல்தல இந்தைத்
திருநெபோட்டில்
ஏன தகதயே ஏந்தை பவெண்டும் வவெளிநெபோட்டில்
கிறு : ஒழுங்கபோய்ப் பபோடுபடு வெயேக்கபோட்டில்
உயேரும் உனநிதலபயேபோ அயேல்நெபோட்டில் ,
விவெசபோயி விவெசபோயி.
வகபோடு : எல்லபோ வெளமும் இந்தை மைண்ணுல
வகதடக்குது. ஆனபோ நெபோமை எனன பண்பறைபோம்?
வவெததை வநெல்லுக்குக் கூட பனனபோட்டு
நிறுவெனங்கள நெம்பி இருக்குபறைபோம். இதுக்வகல்
லபோம் முற்றுப்பளளி தவெக்கணும்னபோ.
கிறு : வநெலத்ததைத் தைரிசபோ பபபோடணும்.

வகபோடு : இல்ல மைபோமு. இயேற்தக விவெசபோயேம்
பண்ண்ணும். ஏ மைபோமு இயேற்தக விவெசபோயேம்
நெல்லதுனனு உனக்குத் வதைரியுது அப்பறைம் ஏஅதை
வசய்யே மைபோட்படங்குறை
கிறு : மைபோப்பள! எனக்கு மைட்டுமில்ல
எல்லபோருக்குபமை வதைரியும். வசயேற்தக உரம்
பூச்சிக்வகபோல்லி மைருந்துனபோல உணைவு நெஞ்சபோ
ஆயிடுதுனனு.
வகபோடு : பிறைகு ஏன மைறுபடியும் அததைபயே
வசய்றைபோங்க.
கிறு : யேபோருக்குபமை தைனனம்பிக்தக இல்தல
மைபோப்பள சரி அந்தைக் கததை எல்லபோம் எதுக்கு
மைபோப்பள! விவெரங்வகட்டத்தைனமைபோ இயேற்தக
விவெசபோயேக் கூட்டத்துக்குப் பபபோயி வநெபோந்து
வெந்திருக்பகன. சரக்கு இருந்தைபோ வகபோஞ்சம் ஊத்தைச்
வசபோல்லு. வகபோடு சரக்கு இருக்கு மைபோமு ஆனபோ
உனக்குக் கிதடயேபோது.

கிறு : எனன மைபோப்பள! இப்படிப் வபபோசக்குனனு
வசபோல்லிப் பூட்டியே இந்தை பவெகபோதை வவெயில்ல
ஊதரவிட்டு ஒதுக்குப் பறைமைபோ வெந்பதைனனபோ
எதுக்கு…
வகபோடு : கடன பகப்ப.
கிறு:அடகுடுத்தைபோ எனன மைபோப்பளபோமைபோமைபோ
வகபோடுக்க மைபோட்டனபோ? வகபோடு ஏற்வகனபவெ
கணைக்கு எகிறிப்பபபோச்ச மைபோமு. நெபோனூத்தி
அறுபத்தைஞ்ச ரூபபோ நிக்கிது.
கிறு : இனனிக்கு ஊத்துறை சரக்க அபதைபோட
பசத்துக்க ரவுண்டபோ தவெயி ஐந்நூறு ஆயிடுமில்ல.
வகபோடு : மைபோமு நீயும் நெபோனும் வசபோந்தைந்பதை ஆனபோ
வெபோயும் வெயிறும் பவெறை பபோரு.
கிறு : யேபோரு இல்பலனனபோக. நெபோ
வகபோடுக்கபலனனபோ வசபோல்றை.
வகபோடு : மைபோமு வமைபோதறையேபோன வவெளளபோமை

இல்லபோமைதைபோ நெபோபன பவெண்டபோ வவெறுப்பபோ இந்தை
ஈனங்வகட்ட வதைபோழிபல பண்பறை.
கிறு : வதைரியேபோமைலபோ மைபோப்ள இருக்கு. எல்லபோருபமை
சூழ்நிதலக் தகதியேபோ ஆயிட்படபோம். அப்பிடி
இப்பிடி அனுசரிச்சிபதை பபபோக பவெண்டியிருக்கு.
வகபோடு : எல்லபோதரயும் அனுசரிச்சபோ ஏ குடும்பம்
எப்படி மைபோமு ஒடும். நீபயேபோ வநெலத்ததைத் தைரிசபோ
பபபோட்டுட்பட கூலி பவெதலக்கும் சரியேபோ
பபபோகமைபோட்பட. இப்படி வெருமைபோனபமை இல்லபோமை
எப்படி வெபோங்குன கடதனக் குடுப்ப?
கிறு :அடபபபோ மைபோப்பள மைகளிர் சயே உதைவிக் குழு
எதுக்கு இருக்கு?
வகபோடு : மைகளிர் சயே உதைவிக்குழு மைகளிர்
பமைம்பபோட்டுக்கபோக இருக்கு. கிறு : மைகளிர்
பமைம்பபோடுனனபோ எங்க பபபோயிடப் பபபோவுது. நெம்மை
கிட்டதைபோன வெரப்பபபோகுது மைபோப்பள. வெரவு
வசலவு. வகபோடு : எனன மைபோமு வசபோல்பறை. கிறு :
ஒரு கிளபோச ஊத்து மைபோப்பள ஏத்திகிட்பட

பபசலபோம். ஏ வபபோண்டபோட்டி மைகளிர் சயே
உதைவிக்குழுவுல பசர்ந்து மூனு தைவெதணையேபோய்ப்
பணைம் கட்டிருக்கபோ மைபோப்பள.
வகபோடு : பணைம் கட்னபோ?
கிறு : அதைபோ மைபோப்பள. மைகளிர் சயே உதைவிக்
குழுவுல உளகடன
வகபோடுக்குறைபோங்கபள அதைக் பகக்கச்
வசபோல்லிருக்பகனல.
வகபோடு : ஏ மைபோமு மூனு தைவெதணை பணைம் கட்னபோ
எப்படி உளகடன வகபோடுப்பபோங்க!
கிறு ; அதைல்லபோம் ஏ மைபோப்பள பபசறை. உங்க
அக்கபோள உள கடன வெபோங்கச் வசபோல்லி
இருக்பகன. அவெளும் இனனிக்குக் குழுக்
கூட்டத்துல பகட்டுடுவெபோ. வகபோடு
வகதடக்குமுல்ல!
கிறு : அட சமையேத்துக்கு ஆகபோதை குழு எதுக்கு?

வகபோடு : ஏபதைபோ குழுவுல கலகம் பண்ணை அக்கபோள
அனுப்பிட்ட பபபோ. பபபோ. முனியேபோண்டி இருக்கபோ
படய் முனியேபோ, மைபோமு வெருது. ஆங் ஆங்!
கிறு : முனியேபோண்டி நெல்ல பயேமைபோப்பள அவெதன
வுட்றைபோதியே.
வகபோடு : ஆமைபோ வபரியே பபக்ட்ரில பமைபனஜெர்
உத்திபயேபோகம் வகபோடுத் திருக்க. பபபோலிச கண்டபோ
மூலக்கி ஒருத்தைரபோ ஒடணும்!
கிறு : இல்ல வெல்லடி வெழக்கு பண்ணைமைபோட்டபோ.
அதைபோஞ் வசபோனபனன. (பபபோகிறைபோன.)
வகபோடு: ஏண்டபோ மைகளிர் பமைம்பபோட்டுக்கபோக
மைகளிர் சயே உதைவிக்குழு அதமைச்சபோ அதுல வெர்றை
கடதன நெம்பி ஏந் வதைபோழில விருத்திப்
பண்ரீங்கபள ஏண்டபோ
கிறு : (திரும்பி வெந்து) மைபோப்பள எனன
பபசறிங்க?

வகபோடு : ஒனனுமில்ல மைபோமு சூரியே நெமைஸகபோரம்
பண்பறைன.
கிறு : உச்சி வவெயில் மைண்தடயே வபபோளக்குது.
இப்பப் பபபோயி சூரியே நெமைஸகபோரம் பண்றிங்கபள
நீங்க இனனும் வகபோழந்ததை யேபோபவெ இருக்கிங்க
மைபோப்பள! (பபபோகிறைபோர்கள.)

(திதர)
கபோட்சி– 5
இடம் : மைகளிர் சயேஉதைவிக் குழுக் கட்டிடம்.
பபோத்திரம் : பரிமைளகந்தி, வசம்பருத்தி, கபோந்தைபோரி,
குந்தைதவெ.
அதமைப்ப : (எல்லபோரும் கலந்துதரயேபோடல்)
பரிமைளகந்தி: இதுல வசபோல்றைதுக்கு எனன

இருக்கு. கபோந்தைபோரி இந்தைபோ பபோரு வசம்பருத்திக்
குழுபவெபோட விதிமுதறை. எல்லபோருக்கும் வபபோது!
குந்தைதவெ: இதைதைபோன பலமுதறை படிச்சி படிச்சி
வசபோல்லியிருக்கபோங்
கபள! வதைரியேபோதைபோ? . .
வசம்பருத்தி : வதைரியும் குந்தைதவெ.
குந் வதைரிஞ்சிக்கிட்பட பகட்டபோ எனன அர்த்தைம்?
வசம் : இல்ல ஏபதைபோ அவெசர வசலவுனனு என
பருஷந்தைபோ பகக்க வசபோனனபோக! பரி : ஆமைபோ
வபபோல்லபோதை பருஷன. பதைபோண்டியே வெச்சி தைண்ணி
அடிக்கிறை பருஷன.

(எல்லபோரும் சிரிக்க.)
கபோந் : ஏண்டி சிரிக்கிறீங்க வபரும்பபோலும் எல்லபோ
வீட்லயும் இதைபோண்டி நெடக்குது.
குந்: ஆமைபோ. ஆமைபோ. நெபோமை அங்க இங்க பபோடுபட்டு

கூட்டதமைப்பபோ ஒரு பசமிப்பவகபோண்டு வெந்தைபோ
அதை நெம்பி ஏகப்பட்ட எடத்துல ததைரியேமைபோ கடன
வெபோங்குறைபோங்க.
பரி: குழுவுல இவெளபோல எவ்வெளவு குழப்பம்
பபோரு
கபோந் : அடிபயே வசம்பருத்தி! உன பருஷன பகட்க
வசபோனனபோ பரனனு. நீ இங்க வெந்து உள கடன
பகக்கறைபதை தைப்ப.
குந் : உளகடன வகபோடுக்குறைதுக்கும் ஒரு
கபோலகட்டம் இருக்குல்ல! அதை குழு உறுப்பினரபோ
இருக்குறை நெபோமைல்லபோம் கூடிதைபோன முடிவு வசய்ய்ப்
பபபோபறைபோம்.
பரி : ஆமைபோ. ஆமைபோ. இதுல எந்தை
நிர்ப்பந்தைத்துக்கும் இடம் கிதடயேபோது.
வசம் : நெபோ பகட்டது தைப்ப தைபோ யேபோரும் எனதனத்
தைப்பபோ வநெனக்கபோதீங்க.

பரி : சரி சரி அடுத்தை விஷயேத்துக்குப் பபபோங்க!
குந் : நெபோற்று நெட உரம் பபபோட.
வசம்: கதிர் அறுக்க வநெல்லடிக்க.
குந்: மூட்தட கட்ட முழுவெதுமைபோய்
வசம் : இரும்பக் கரம் நீட்டி இயேந்திர
தடபனபோசர்கள
குந் : கடிக்கபோமைல் குதைறைபோமைல் கடுகளவு
ரத்தைமினறிக் வகபோல்லும் பதியே தடபனபோசர்கள.
வசம்: நெமைது வெயேல்களிபல இறைங்கி வெரும்…
குந்: அவெற்றிற்குப் பரியேபோது.
வசம் : அதவெ வெயேல்கள அல்ல நெமைது வெபோழ்க்தக
எனறு.
கபோந் : எனனபோடி இது பரியேபோமை பபசறைபோளுக!

பரி : இயேற்தக விவெசபோயே கூட்டத்துல
இயேந்திரமையேமைபோக்கல பத்தி ஒரு பளளிச் சிறுவென
வசபோனன கவிததை இது. அதைபோனடி இவெங்க பங்கு
பபபோட்டு வசபோல்றைபோங்க.
கபோந் : இயேற்தக விவெசபோயேக் கூட்டத்துல எனன
பபசனபோங்க?
பரி :அடிபயே கபோந்தைபோரி ஒரு பச மைபோடு இருந்தைபோ
பபபோதுமைபோம். எட்டு ஏக்கர் நிலம் சபோகுபடி
வசய்யேலபோம்.
கபோந் : ஒரு பச மைபோடு இருந்தைபோ பபபோதுமைர்?
குந் : ஆமைபோடி பயிருக்குத் பதைதவெயேபோன அஞ்ச
வெதக கதரசல் சலபமைபோ வசய்யேலபோம்.
வசம் : இந்தைக் வகமிக்கல் உரம், பூச்சிக்வகபோல்லி
மைருந்து இதுக்வகல்லபோம் இனிபமை பவெதலபயே
இருக்கபோதுடி

பரி: கடன வுடனவெபோங்கி விவெசபோயேம் பண்ணி
கஷ்ட படனுங்குறை அவெசியேபமை இல்ல.
கபோந்: இதைதைபோன ஏ பருசபபபோன வெருஷபமை
வதைரிஞ்சக்கிட்டு வநெலத்தை தைரிசபோ பபபோட்டு
வெச்சிட்டபோபர.
வசம் : ஏபருஷனுந்தைபோதைரிசபோ பபபோட்டபோரு.
பரி : வநெலத்தை தைரிசபோ பபபோட்றைது
பத்திசபோலித்தைனமைபோடி.
கபோந் :பவெறை எனன வசய்யுறைதைபோம்.
பரி : இயேற்தக விவெசபோயேம் பண்ணைனும். அதுல
வசலவு கிதடயேபோது.
கபோந் : அது எப்படிச் வசலவு இல்லபோமை.
குந் : அதுக்குத்தைபோண்டி அஞ்ச வெதக கதரசல்.
பரி: ஏ அதை வவெளக்கமைபோ வசபோல்லுங்கடி

வசம் : அடிபயே கபோந்தைபோரி அமிர்தை கதரசல் அடி
உரமைபோ வகபோடுக்கணும்.
கபோந் : அமிர் கதரசல்னபோ
குந் : அதைபோண்டி அப்பபபோததைக்பக பபபோட்ட
சபோணைம், பகபோமியேம் இபதைபோட தகப்பிடி அளவு
வீணைபோப் பபபோன வவெல்லத்ததையும் பபபோட்டு
ஒருநெபோள ஊறைல் பபபோட்டபோ பபபோதும் அதைபோ அமிர்தை
கதரசல்.
கபோந் : இதை எனன பண்ணைனும்?
குந் : ஒரு லிட்டருக்குப் பத்து லிட்டர் தைண்ணீர்
கலந்து வெயேலுக்கு அடி உரமைபோ வகபோடுக்கணும்.
கபோந்: வரபோம்பச் சலபமைபோன வெழிமுதறையேபோ
இருக்பக.
வசம் : அப்பறைம் நெடவு பநெரத்துல இதல, தைதழ,
மைண் பழு உரம் பபபோட்டபோ பபபோதும்.

பரி : மைண்பழு உரம் தையேபோரிப்பது எப்படினனு
வசபோல்லுங்கடி.
வசம் : வகபோல்தலயில் சல்லிக் குச்சிகதளத்
தைதரயில அடுக்கணும்.
குந் : அது பமைல கபோய்ந்தை இதல சருகுகளஒரு அடி
கணைத்துக்குப் பரப்பி அதுபமைல சபோணிப்பபோல்
வதைளிக்கணும் அதுக்கு பமைல பசம்
இதலதைதழகள அதரஅடி கணைத்துக்குப் பரப்பி
சபோணிப்பபோல் வதைளிக்கணும். இப்படி ஆறு
அடுக்கு தவெக்கணும். வசம் : நெடுவுல ஒரு குச்சியே
வசபோருகணும். அது எதுக்குனனபோ குச்சியே
எடுத்துப் பபோர்க்கும் பபபோது குச்சி சூடபோ இருந்தைபோ
குப்தப மைக்கி இருக்கும். மைக்கபோமை பபபோயிட்டபோ
குச்சியில சூடு இருக்கபோது. குந் : அப்பபபோ அதுல
மைண்பழுதவெப் பபபோட்டு தைண்ணி வதைளிச்சபோ
பபபோதும் மைண்பழு வபருகி மைண்பழு உரம்
கிதடக்கும். வசம் : சபோணியும் வவெல்லமும்
மைண்பழு உற்பத்திதயே அதிகப் படுத்தும்
இருபத்ததைந்து நெபோளல மைண்பழு உரம்
கிதடக்கும். கபோந் : அபடங்கப்பபோ உரத்ததைத் பதைடி
கதட கதடயேபோ அதலயே பவெண்டபோம். அப்பறைம்.

பரி: நெபோத்து நெட்டு பத்தைபோம் நெபோள பழக்கதரசல்
இதலவெழி ஊட்டமைபோ வகபோடுக்கலபோம்.
கபோந் : அது எனன பழக் கதரசல். பழவமைல்லபோம்
விக்கிறை விதலயில அதை கபோச வகபோடுத்து வெபோங்க
நெமைக்கு வெசதி பத்தைபோது.
குந் : எவெடி இவெள கபோச வகபோடுத்து வெபோங்கச்
வசபோனனபோ?
கபோந் : திருடலபோங்குறியேபோ? –
வசம்: குய்யேத்தியேபோ பபசபோதைடி கதடயில பபபோயி
இயேற்தக எரு தையேபோரிக்கனும்னனு வசபோனனபோ
வீணைபோப்பபபோன வெபோழ்ப்பழம். வீணைபோப்பபபோன
பரங்கிப் பழம், வீணைபோப்பபபோன வவெல்லம்
எல்லபோம் வகபோறைஞ்ச விதலக்குக் வகபோடுப்பபோங்க.
சில கதடயில சம்மைபோபவெ அளளித் தைருவெபோங்க.
அதை வெபோங்கிச் பசகரிச்ச அதுல தைண்ணி கலந்து.
குந் : அதுல வரண்டு முட்தடயும் ஒடச்சி

ஊத்தைணுமைடி.
பரி : முட்தட ஓடும் அதுபல பபபோட்றைணும்.
கபோந் : அவிச்ச முட்தட பபபோடலபோமைபோ? பரி
அவிச்சபோ உதடச்சி ஊத்தை முடியேபோதுடி,
கபோந் : ஏ பகட்டனனபோ பளளிக்கூடத்துல
வெபோரத்துக்கு மூணு முட்தட பபபோட்றைபோகளல.
வசம் : அலுப்ப வசறுக்கிடி நீ. பகளுங்கடி
எல்லபோம் கலந்து கபோற்றுப் பகபோமை மூடி
தவெக்கணும்.
குந் : பத்து நெபோள கழிச்ச வதைபோறைந்து பபோர்த்தைபோ பமைல
ஆதட மைபோதிரி படிஞ்சிருக்கும். அதை எடுத்துட்டு
மைறுபடியும் மூடி நெபோற்பத் தைஞ்ச நெபோள இப்படி
ஊறைல் பபபோட்டபோ ப்ழக் கதரசல் கிதடக்கும்.
கபோந்: சரி பயிர்ல பூச்சி வெருபமை அதுக்கு எனன
பண்றைதைபோம்?

வசம்: அதுக்குத்தைபோன மூலிதகக் கதரசல்
இருக்பக. பூச்சி விரட்டி வெருமுன கபோப்பது.
கபோந் : பூச்சி விரட்றைதுக்கும் கதரசல் இருக்கபோ?
பரி: ஆமைபோடி கசப்பபோன இதலகள ஆடு மைபோடு
திங்கபோதை இதலகள உதடத்தைபோல் பபோல்வெரும்
வசடிவகபோடி இதலகள.
வசம் : குறிப்பபோ வசபோல்லணும்னபோ. வநெபோச்சி
இதல, ஆடபோ வதைபோதட இதல, எருக்கன இதல
இப்படி அஞ்ச வெதக இதலகதளச் சமை அளவு
இடிச்சி பகபோமியேம் கலந்து பத்து நெபோள ஊறைல்
பபபோட்டு. .
பரி: எடுத்து வெடிகட்டி பத்து மைடங்கு தைண்ணீர்
கலந்து பயிருக்குத் வதைளிச்சபோ பூச்சிபயே வெரபோதைபோம்.
கபோந் : இதைல்லபோம் வதைரியேபோமை பூச்சிக்வகபோல்லி
மைருந்ததைக் கபோச வகபோடுத்து வெபோங்கி உணைதவெபயே
விஷமைபோக்கிட்படபோபமை!

வசம் : குணைபபோசபோலம்னனு ஒரு கதரசல்
வசபோனனபோங்க. அததைத் தையேபோர் பண்ணி பயிர்ல
வதைளிச்சிட்டபோ எலி ஆடுமைபோடு கூட கிட்ட
வெரபோதைபோம்.
கபோந் : அப்பபபோ இயேற்தக விவெசபோயேத்துல
இயேற்தகயேபோன பபோதுகபோப்ப பயிருக்குக்
வகடக்கிதுனனு வசபோல்லு.
வசம் : அதைனபோலதைபோண்டி வசபோல்றை.
கபோந் : எனனடி நீட்டி வநெளிக்கிறை.
வசம் : ஏ பருஷன பக்கத்துல நிக்கிறைதைபோ வநெனச்சி
பபோட்டு படிக்க பபபோபறைண்டி.
பரி : எனன பபோட்டு பபோடப் பபறைபோ இவெ.
வசம் : வசபோனனபோ நீங்க பகட்டுக்கணும்
வசபோனனததைக் கபோதில் பபபோட்டுக்கணும்
மைண்பணைபோட வெளம் வகபோறைஞ்சி பபபோச்சி
மைனிதை வெபோழ்க்தக மைதறைஞ்ச பபபோச்ச.

எல்லபோத்துக்கும் கபோரணைம்
இந்தைச் வசயேற்தக உரம் பபபோட்டதைபோபல
வநெல்லு வெயேபலபோட வநெலமை இப்ப சரியில்ல
அட கபோலங்கபோலமைபோ விததைச்ச விததையே
கண்டுபிடிச்சிட பவெணுமைச்சபோ
கண்டுபிடிச்சிட பவெணுமைச்சபோ!

(எல்லபோரும் சிரிக்க வசம்பருத்தி வவெட்கத்துடன
(வநெளிகிறைபோள.)

– திதர –
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இடம் : சபோதல பபோத்திரம் : கிறுக்கு சண்முகம்,
பவெலுமைணி.
அதமைப்ப : கிறுக்கு சண்முகம் பபோடியேபடி
வெருதைல். எதிரில்

பவெலுமைணி வெர, கிறுக்குக் கூதழக் கும்பிடு
பபபோட, பவெலுமைணியும் கும்பிட்டுப் பபபோக.)
கிறு : சபோரு இவ்விட வெபோரும்! அனனிக்கு
நீங்கதைபோன இயேற்தக விவெசபோயேம் பத்தி பபசினீங்க.
அது எனனபமைபோ வசபோனனிங் கபள எனன பகபோ.
பகபோ. பகபோமியேம். பஹை. பஹை. பஹை.
பபோக்யேரபோஜீபடத்தை பபோர்த்துட்டு எங்கள கிண்டல்
பண்றீங்க. அப்பறைம் சபோணைம் சக்கதர
ஏற்வகனபவெ பலபபருக்குச் சக்கர இருக்கு. இப்ப
நீங்க பவெறை சக்கதரதயே அக்கதறையேபோ
வசபோல்றீங்க! பபபோங்க பபபோங்க உங்கள
ஊருக்குளள விட்டபதை தைப்பபோ பபபோச்ச. அது
எனனய்யேபோ சபோணைத்ததையும், மைபோட்டுக்
பகபோமியேத்ததையும் தகப்பிடி வவெல்லம் பபபோட்டு
ஊறை வெச்சிட்டபோ அமிர்தை கதரசலபோயிடுமைபோ! யேபோர்
கபோதுல பூ சத்துபறை. பிச்சபிடுபவென பிச்சி! எனன
வமைபோதறைக்கிறை நீ எனன வபரியே பிஸதைபோவெபோ?
எனதன அடிச்சிடுவியேபோ? அடிச்சிப் பபோரு!

(பவெலுமைணி அடிக்க, சண்முகம் கீபழ விழுந்து
எழுந்து.)
யேப்பபோ இது தகயேபோ உலக்தகயேபோ?
பவெலு:உலகத்ததைபயே ரட்ஷித்து கபோக்கும் தக.
கிறு: ஆமைபோ. ஆமைபோ. கிர்ர்னனு உலகபமை சத்துது
பவெலு : வசபோல்லு உலகத்ததைபயே ரட்சித்துக்
கபோக்கும் தக எனன தக?
கிறு : ‘யேப்பபோ நெபோ வெலக்தக பபோர்த்திருக்பகன.
தைதலயி வெழுக்தகதயேப் பபோர்த்திருக்பகன.
பசபோத்துல பருக்தக” தயேப் பபோர்த்திருக்பகன.
வநெல்லு குத்தும் ஒலக்‘தக‘தயேப்
பபோர்த்திருக்பகன. உக்கபோர்றை இருக்தக தயேப்
பபோர்த்திருக் கிபறைன. இலக்கணைத்துல
படர்க்தகதயேப் பபோர்த்திருக் கிபறைன. இதசக்
கருவிகளல உடுக்தகதயேப் பபோர்த்திருக் கிபறைன
அரசியேல்வெபோதிங்க விடுறை அறிக்தகதயேப்

படித்திருக்கிபறைன. விருந்தைபோளிகபளபோட
வெருதகதயேப் பபோர்த் திருக்கிபறைன.
குழந்ததைகபளபோட அழுதகதயேப் பகட்டிருக்
கிபறைன. சினிமைபோவுல நெடி‘தக‘தயேப்
பபோர்த்திருக்கிபறைன. படத்துல தைணிக்தகதயேப்
பபோர்த்திருக்கிபறைன. வெரவுவசலவு கணைக்தகப்
பபோர்த்திருக்கிபறைன. அடிதமை விலங்தக’ப் பபோர்த்
திருக்கிபறைன. துணியில அழுக்“தகப்
பபோர்த்திருக்கிபறைன. அழகபோன கல்யேபோணை
அரங்தகப் பபோர்த்திருக்கிபறைன. பசபோம்பபறிகளின
வவெறுங்தக‘தயேப் பபோர்த்திருக்கிபறைன. கபோட்டுல
விலங்‘தக‘பபோர்த்திருக்கிபறைன. நெபோட்டுல மைனிதைக்
குரங்தக பபோர்த்திருக்கிபறைன. இப்படி ஒரு
தகதயேப் பபோர்த்தைதில்தலயேப்பபோ.
பவெலு :படய் படய் பபபோதும் நிறுத்துடபோ எல்லபோக்
தகயும் பபோர்ர்த்தை நீ, இயேற்தகதயேப் பபோர்த்தியேபோ?
அதைபோனடபோ ரட்சித்துக் கபோக்கும் தக. படய் நீ
கிறுக்கு சண்முகம்தைபோபன. கிறு: ஆமைபோ. நீ
அவெந்தைபோனபோ?
பவெலு : ஆமைபோ. கிறு பவெலுமைணி. பவெலு :

சண்முகம் (தைழுவிக்வகபோளளுதைல்) படய்! எனக்கு
அவெசரமைபோ ஓர் அதறை பவெணும்.
கிறு: ஆகபோ வகபோடுத்தைததைத் திருப்பிக்
பகக்கிறைபோபன!
பவெலு : அட அது இல்லடபோ ஒரு சினன வீடு
பவெணும்.
கிறு : சினன வீடபோ என வதைபோழிதலபயே
மைபோத்தைறியேபோ நீ.
பவெலு :ஐபயேபோ தைங்க வீடு பவெணுண்டபோ?
கிறு : ஆமைபோ அவெ அவென ஒதலக்குடிதசபயே
வகதடக்கபோமை
தைவிக்கிறைபோ இவெருக்குத் தைங்கத்துல வீடு
பவெணுமைபோ?
பவெலு: ஏ கிறுக்கு தைங்க வீடு இல்லடபோ தைங்கி
இருக்க சினனதைபோ

ஓர் அதறை. கிறு வீடபோ சரி சரி பபோக்கலபோம்.

திதர
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இடம் வீடு
பபோத்திரம் : கிறுக்கு சண்முகம், வசம்பருத்தி,
பவெலுமைணி.
அதமைப்ப : (கிறுக்கு ஆபவெசமைபோக.)
கிறு : ஏண்டி! வெபோங்கிட்டு வெந்தை முட்தடயே
ஆம்வலட் பபபோட்டு குட்றினனு பகட்டபோ வரண்டு
முட்தடயேயேம் உதடச்ச. அந்தைக் பகனல
பபபோட்பறை வீணைபோ பபபோன வவெல்லத்தை வெபோங்கிட்டு
வெந்பதை பபபோனபோ பபபோகுதுனனு. வகபோழுக்கட்தட

சட்டுக் பகட்டபோ அததையும் அந்தைக் பகனல
கதரச்சப்பட்ட அடிபயே எனதனக் பகதனயேனபோ
வநெனக்கிறியேபோ? எனறு எல்லபோவெற்தறையும்
பபபோட்டு உதடத்து ரகதள (வசய்கிறைபோன.)
வசம் : அடப்பபோவி மைனுசபோ அங்க இங்க கடன
வுடன வெபோங்கிப் பளதளக்கு ஒரு வெபோயி
பசபோறைபோக்கி வெச்பச, அதைத்தூக்கி மைண்ணுல
வகபோட்டிட்டிபயே பபோவி மைனுசபோ (பபபோட்டு
அடிக்கிறைபோள.)
கிறு: ஏய் நிறுத்துடி! குழுக் கூட்டத்துல பபபோயி
உளகடன பகட்டு வெபோங்கிட்டு வெபோடினனு
வசபோனனபோ சம்மைபோ வவெறுங்தகதயே வீசிக்கிட்டு
வெந்து நிக்கிறை.
வசம் : இப்ப உள கடன வெபோங்கி எனனய்யேபோ
வசய்யேப் பபபோறை?
கிறு :அடமைட வபபோறுக்கி மைவெபள வசலவெபோடி
இல்ல. இதை நெம்பி நெபோன ஐந்நூறு ரூபபோய்க்கு
மைபோப்ள கரடிகிட்ட பத்து வெலி பண்ணிருக்பகனடி
நெபோதளக்கி ஏ மைபோப்ள முகத்துல எப்பட்றி

முழிக்கிறைது.
வசம் : நெபோ எனனய்யேபோ! பண்றைது நெபோனும்
எவ்வெளபவெபோ பகட்டுப் பபோர்த்பதைன. கூட்டத்துல
யேபோரும் சம்மைதிக்கல. –
கிறு :அவுங்க எனனபோடி சம்மைதிக்கிறைது. பபபோடி
பபபோயி குழுவுல கட்ன பணைத்ததைத் திருப்பி
வெபோங்கி வெபோடி. குழுவும் பவெண்டபோம். ஒர் எழவும்
பவெண்டபோம்!
வசம் : கட்ன பணைம் இப்ப கிதடக்கபோது.
கிறு :பருஷதனபயே எதிர்த்துப் பபசறியேபோ நீயி.

(அவென, அவெதள அடிக்க, அவெள திருப்பி
அடித்தைபடி)
வசம்:ஐபயேபோ வெளளியேக்கபோ வசல்வியேக்கபோ பபோவி
மைனுச குடிச்சிட்டு வெந்து அடிக்கிறைபோபன! இந்தை
அநியேபோயேத்ததைக் பகட்க யேபோருபமை இல்லியேபோ?

(அவென முடிதயேப் பிடித்துவிட.)
கிறு : ஆ.ஆ. முடியே வுட்றி முடியே வுட்றி.
வசம் : நெபோத்து முடியேபோ இது? தைலமுடி இனிபமை
அடிப்பியேபோ?
கிறு : முடியே விட்டுட்டுப் பபசடி வெக்கபோளி
மைவெபள! ஆம்பள சிங்கமைடி.

(பவெலுமைணி வெந்தைபடி)
பவெலு : இந்தைபோம்மைபோ ஏ.. அவென இப்படிப்
பபபோட்டு அடிக்கிறை?
கிறு : யேபோர்ரபோவென கிறுக்கனபோ இருக்கபோன அவெளபோ
எனதன அடிக்கிறைபோ நெபோல்ல அவெள வவெளுத்து
வெபோங்குறை.
பவெலு : எல்லபோம் வதைரியுண்டபோ கிறுக்கபோ
குடிச்சபட்டபோ இப்படியேபோ அசிங்கமைபோ நெடக்குறைது.

வசம்: நெல்லபோ பகளுங்க சபோர்! நெல்ல பவெதல நீங்க
வெந்தீங்க இல்ல.

(ஆபவெசமைபோ வகபோண்தட முடிதைல்.)
கிறு : எனனடி வசய்பவெ? கிறுக்கு சிறுக்கி
மைவெபள!
பவெலு: ஏய் மூட்றைபோ வெபோயே. வசம்பருத்தி எனதன
அதடயேபோளம் வதைரியேபல.
வசம் : வதைரியேலிபயே
கிறு: ஏண்டி மைருதைமுத்து பிளதள மைகன
பவெலுமைணியே வதைரியேபோது.
வசம்: ஆமைபோ சினன வெயேசல பபோர்த்தைது. அந்தை
அண்ணைனபோ இவுக.
பவெலு : ஆமைபோ பல வெருஷங்களுக்கு முனனபோல

வவெளளபோமை சரி இல்பலனனு வநெலத்ததை எல்லபோம்
வகட்டதுக்குப் பபோதியேபோ வித்துப்பட்டு ஊதர
விட்டுப்பபபோன மைருதைமுத்து பிளதள பயேபோட
மைகனதைபோன நெபோன.
வசம்: உம் நீங்க வித்துட்டு பூட்டியே நெபோங்க
பபபோக்கிடம் வதைரியேபோமை நெபோளுக்குநெபோள சபோகுபறைபோம்.
பவெலு : இல்ல வசம்பருத்தி இனிபமை நெபோமைல்லபோ
இங்பகதைபோன இருக்கணும்.
வசம்: இனனுமைபோ இந்தை வூர்ல கஷ்டப்படனும்.
பவெலு : கஷ்டத்தை நெபோமைதைபோன
உருவெபோக்கிப்பட்படபோம். ஆமைபோ வசம்பருத்தி வீடு
வெபோச வநெலத்ததை எல்லபோம் வித்து பட்டு, இந்தை
வூதர விட்டுப் பபபோன பிறைகுதைபோன இயேற்தக
விவெசபோயேம் பற்றி ஆரபோய்ச்சி பண்றைவெங்கபளபோட
அறிமுகம் எனக்குக் வகடச்சிது. அப்பதைபோன நெபோமை
எவ்வெளவு முட்டபோள தைனமைபோநெம்மை
விவெசபோயேத்ததைக் வகடுத்து
வெச்சிருக்பகபோம்னனு“வதைரிஞ்சது. தீவிரமைபோன
பயிற்சிக்குப் பிறைகு நெம்மை வூர்ல இதை மைக்களுக்குச்

வசபோல்லிக் வகபோடுக்கணும்னுதைபோ ஒரு குழுவெபோ
இந்தை வூருக்கு வெந்பதைபோம்.
வசம் : நீங்க வெந்தைதும் நெல்லதைபோ பபபோச்சனபன!
கிறு : ஏ பவெலுமைணி இவெ பபபோட்ட பபபோடுல சதி
எறைங்கிட்டுடபோ. ஒரு பத்து ரூபபோ இருந்தைபோ குபடன.
பவெலு : எதுக்கு?
கிறு : கருவெ கபோட்ல பபபோயி வகபோஞ்சம் சதி
ஏத்திக்கிட்டு வெர்பறைண்டபோ.
பவெலு:வசம்பருத்தி! நீ உம்னனு ஒரு வெபோர்த்ததை
வசபோல்லு. இந்தைக் கிறுக்குப் பயேல கபோல தகயே
ஒடச்சி பரபோட்ல பபபோட்டர்பறைன.
வசம் : நெபோ வசய்யே வநெனச்சதை நீங்க வசஞ்சபோ
பவெண்டபோனனபோ வசபோல்லப்பபபோபறைன. நெல்லபோ
ஒடிச்சிப் பபபோடுங்கண்பணை!
கிறு : ஆங்..! (தநெசபோக நெழுவுதைல்.)

பவெலு : (சண்முகத்ததைப் பிடித்து) எங்கடபோ
நெழுவுறை?
கிறு: அதுவெந்து மைபோப்பிளஅடுத்தைவூட்டு
பசவெக்பகபோழி வகபோல்தலயில பமையுது.
ஈரத்துணியே பபபோட்டு அப்படிபயே அமுக்கி
வகபோண் டபோரதைபோன.
பவெலு : எதுக்கு?
கிறு : மைச்சபோன வெந்திருக்க இல்ல! உனக்கு
விருந்து தவெக்க பவெண்டபோம்?
பவெலு : இனனும் திருட்டுக்பகபோழி படிக்கிறை
பத்தி பபபோகுதைபோ பபோபரன.
வசம் : ஏண்ணைபோ வதைருவவெல்லபோம் பதறைபயேபோதச
கபோததைப் வபபோளக்குது எனன விஷயேம்?
பவெலு:உனக்குத் வதைரியேபோதைபோ?
திருத்துதறைப்பூண்டி வதைற்கு வீதியில விடியே
விடியே கதல இரவு நெடக்கப் பபபோகுது. அதுல

இயேற்தக வெழி பவெளபோண்தமை பத்தி, நெம்மை நெபோடக
நெபோடி கரிகபோலன ஒரு சிறியே கதல நிகழ்ச்சி
நெடத்தைப் பபபோறைபோரு.
கிறு : நெபோடக நெபோடி விவெசபோயேத்ததையும் நெபோடி
வெந்துட்டபோரபோ?
கிறு உம். நெபோடக நெபோடி கரிகபோலன எழுதுன
குந்தியின வசல்வென கிறை நெபோடக நூலுக்கு
அணிந்துதர எழுதியே பபோடலபோசிரியேர் இரபோமை.
கண்ணைன எனன எழுதினபோர் வதைரியுமைபோ?
வசம் : எனன எழுதினபோர்?
பவெலு : கரிகபோலன கததைகதளத் தைருவெதில் ஒரு
ஏகதலவென – கருத்துகதள வமைபோழிவெதில்
கபோர்முகில் – நெபோடகக் கழனியில் இவெர் ஏர்
உழவெனனு எழுதினபோரு.
கிறு : உண்தமையிபலபயே கரிகபோலன ஏர் உழவென
ஆயிட்டபோரு.

பவெலு : எழுத்தைபோளன வசர்ல்றைது எப்படிபயேபோ
பலிச்சிடுது.
கிறு: பினபன இல்தலயேபோ? வெயேலு பக்கபமை தைல
கபோட்டபோமை இருந்தைவெரு இப்ப எல்லபோரும்
இயேற்தக வெழி பவெளபோண்தமைக்கு வெபோங்கனனு
பிரச்சபோரம் பண்ணை ஆரம்பிச்சிட்டபோரு.
பவெலு : எல்லபோம் அவெபரபோட சயேநெலம்தைபோன.
கிறு : சயேநெலமைபோ?
பவெலு :ஆமைபோ, அவெரு மைட்டும் இயேற்தக
விவெசபோயேம் பண்ணிட்டபோ அவெரு சந்தைதிக்கு
நெஞ்சில்லபோ உணைவு கிதடச்சிடுமைபோ? ஊர் பூரபோ
இயேற்தக விவெசபோயேம் நெடக்கணும் நெபோடு பூரபோ
இயேற்தக விவெசபோயேம் பரவெணும். அப்பதைபோன
அவெபரபோட சந்தைதிங்க எந்தை வூருக்குப் பபபோனபோலும்
நெஞ்சில்லபோ உணைதவெச் சபோப்பிட முடியும். r
வசம் : அண்பணை அவெபரபோட சயேநெலத்துலதைபோன
வபபோது நெலமும் கலந்திருக்கு கவெனிச்சிங்களபோ?

பவெலு : அதைதைபோம்மைபோ அம்பது வெருஷத்துக்கு
முனனபமை நெம்மை திருக்குவெதள ஐயேபோ அழகபோ
வசபோல்லிட்டபோரு.
கிறு :அவெரு எனன வசபோல்லிருக்கபோரு 2
பவெலு : என சயேநெலத்திபலதைபோன வபபோதுநெலமும்
கலந்திருக்குனனு வெசனம் எழுதி இருக்கபோபர!
வசம் : ஏண்ணைபோ நெம்மை சந்தைதிக்கு நெஞ்சில்லபோ
உணைவு கிதடக்கணும்னனபோ நெபோமை எனன
பண்ணைனும்?
பவெலு:உடபன நெம்மை பபோரம்பரியே வநெல்
ரகங்கதளத் பதைடிப் பிடிக் கணும். இயேற்தகவெழி
பவெளபோண்தமைக்கு நெபோமைளும் மைபோறைணும்.
கிறு : இயேற்தக வெழி பவெளபோண்தமை பத்தி
எங்களுக்கு எதுவும் வதைரியேபோபதை! :
பவெலு : அது ஒனனும் வபரியே கம்பசித்திரமைல்ல.

சபோதைபோரணை விஷயேம்.
வசம் : சபோதைபோரணை விஷயேமைபோ? அது எப்படி? பவெலு
: அதை பத்தி விவெரமைபோ வதைரிஞ்சக்கத்தைபோன.
வசம் : நெபோடக நெபோடி கரிகபோலன நெடத்துறை கதல
நிகழ்ச்சிதயேப் பபோர்க்கப் பபபோபறைபோம்.

– திதர –
கபோட்சி – 8
இடம் விழபோ பமைதட
பபோத்திரம் : பபோகவெதைர் – கபோதைர்
அதமைப்ப : (கபோதைர் பமைதடயில் பதைபோனறி.)
கபோதைர் : வெணைக்கம் கபோலம் கபோலமைபோ நெம்
முனபனபோர்கள பபபோற்றிப் பபோதுகபோத்து வெந்தை
இயேற்தக வெளம் இனறு பமைல்நெபோட்டுக் கலபோச்சபோர
பமைபோகத்தில் அழிந்து வெருகிறைது. வசயேற்தக

உரங்களபோலும் பூச்சிக் வகபோல்லி மைருந்துகளபோலும்
மைண் மைலடபோக்கப்பட்டு உணைவு நெஞ்சபோக
தைபோய்ப்பபோலும் விஷமைபோக, மைனிதைன பநெபோயேபோளியேபோக
மைபோறிவிட்டபோன. இந்தைச் சீரழிவி லிருந்து மீளவும்
எதிர்கபோல நெம் சந்தைதிகளின வெபோழ்வு சிறைக்க வும்.
இயேற்தகவெழி பவெளபோண்தமை இம்மைண்ணில்
மைலர இந்தை பமைதட நெமைக்கு வெழிகபோட்டும் எனறை
நெம்பிக்தக பயேபோடு தைமிழ்நெபோடு முற்பபபோக்கு
எழுத்தைபோளர் சங்கம் நெடத்தும் கதல இலக்கியே
இரவில் சங்கமித்து இபதைபோ ஒற்தறையேடிப்
பபோததையில் எமைது பயேணைம் வதைபோடர்கிறைது.
(பபோகதைவெர் பபோடிக்வகபோண்பட வெருதைல்.)
பபோகவெதைர் ; பப்பபோளிக்கபோதயேப் பபபோடு– அது
எலிகதள ஒழிக்கும் பபோரு
எல்லபோருக்கும் நெஞ்சில்லபோச் பசபோறு
தைருகினறை இயேற்தகதயேத் பதைடு
ஹைபோ. ஹைபோ. ஹைபோ.
கபோதைர் : நிறுத்து நிறுத்து இது எனன பபோட்டு ?
பப்பபோளிக் கபோதயேப் பபபோடு அது எலிகதள
ஒழிக்கும் பபோருனனு பபோட்பறை?

பபோக : அட அதிகப்படி பப்பபோளிக்கபோதயேப் பறிச்சி
அதை துண்டுத் துண்டபோ வவெட்டி பபப்பர்ல
வபபோட்டலமைபோ கட்டி எலிகள நெடமைபோடும் இடத்தை
சத்தி பபபோட்டு வெச்சபோ. அபதைபோட் பபோல் மைணைம்
எலிக்கு வரபோம்பப் பிடிக்கும்! அதைனபோல எலி
பப்பபோளிக்கபோதயே விரும்பிச் சபோப்பிடும்
அதைசபோப்பிட்ட எலி எங்கயேபோவெது பபபோயி
துடிதுடிச்சி வசத்துப் பபபோயிடும்.
கபோதைர் ; இதை எவெனபோவெது கபோதுல வெச்சிக்கிட்டு
வெருவெபோன அவெ கிட்ட பபபோயி வசபோல்லு, ஏய்யேபோ
பப்பபோளிக்கபோயில எனன விஷமைபோ இருக்கு? அது
சபோப்பிட்டபோ எலி எப்படிச் சபோகும்?
பபோக : அட மைக்கு பப்பபோளிக்கபோயில விஷமில்ல.
அபதைபோட பபோலு பிசபிசப்பபோ இருக்கும். அந்தைப்
பபோலு சபோப்பிட்ட எலிபயேபோட சினனக்குடதல
பசர்த்து ஒட்டிடும். அதைனபோல அந்தை எலி இதறை
எடுக்க முடியேபோமை துடிதுடிச்சி வசத்துப்
பபபோயிடும்.

கபோதைர் :அபடங்கப்பபோ! ஆரம்பத் தைகவெபல
பயேனுளளதைபோ இருக்பக!
இயேற்தக முதறையில எலிகதள ஒழிக்க இப்படி
ஒரு வெழிமுதறை இருக்கபோ?
பபோக ; அதைனபோலதைபோன வசபோல்பறைன. இனிபமை
வீட்டுக்கு வீடு பதைபோட்டத்துல பப்பபோளி மைரத்தை
அவெசியேம் வெளர்க்கணும். பப்பபோளி மைரத்பதைபோட
இதலகள பூச்சி விரட்டியேபோகவும்
பயேனபடும்பப்பபோளிக்கபோய்ல பஜ்ஜி சட்டும்
சபோப்பிடலபோம்.
கபோதைர் சபோமி இனிபமை நெபோன வெயேல் வெரப்பபலயும்
பப்பபோளி மைரத்ததை வெளர்க்கிறைதுனனு முடிவு
பண்ணிட்படன.
பபோக: வரபோம்ப நெல்ல விஷயேம்!
மூட்தடக்கட்டு மூட்தடக்கட்டு!

(பகபோஷம் பபபோடுதைல்)

கபோதைர் : மூட்தடக்கட்டு மூட்தடக்கட்டு

(எதிர்பகபோஷம் பபபோடுதைல்.)
பபோக : எனனத்தை மூட்ட கட்டணும்?
கபோதைர் : அதைபோன எனனத்தை மூட்தட கட்றைது?
வதைரியேபோமை எதுக்கு எசபபோட்டு பபோட்றை?
கபோதைர் : அது பழக்கபதைபோஷம்
பபோக : மூட்தடகட்டு மூட்தட கட்டு!

(பகபோஷம் பபபோடுதைல்.)
கபோதைர்: மூட்தட கட்டு மூட்தட கட்டு.
பபோக: வநெய்பவெலி கபோட்டபோமைணைக்தக
மூட்தடக்கட்டு.
கபோதை : ஆங். ஆமைபோ வநெய்பவெலி

கபோட்டபோமைணியேதைபோன
அரசபோங்கம் கபோச வகபோடுத்து அழிக்குபதை! நீங்க
மூட்தட கட்டச் வசபோல்றீங்கபள எதுக்கு? பபோக :
வநெய்பவெலி கபோட்டபோமைணிதயே துண்டுத் துண்டபோ
வவெட்டி பதழயே சபோக்குல பபபோட்டு சினன சினன
மூட்தடயேபோ கட்டி வெயேல்ல அங்கங்க தைண்ணில
பபபோட்டு வெச்சபோ அது ஊறி சபோறைபோ எறைங்கி
வெயேல்பூரபோ பரவி பயிர் வெளர்ச்சி ஊக்கியேபோகவும்
பூச்சி விரட்டியேபோகவும் பயேனபடும்.
கபோதைர் : கபோச வகபோடுத்து அழிக்கிறை கபோட்டபோமைணைக்கு
பயிர் வெளர்ச்சி ஊக்கியேபோ பயேனபடுதைபோ ஆச்சரியேமைபோ
இருக்பக! உரச்வசடியேபோதைபோன இந்தியேபோவுக்குளள
வகபோண்டு வெரப் பட்டது. ஆனபோ பனனபோட்டு
நிறுவெனங்கபளபோட சதியேபோல அது விஷச் வசடியேபோ
பறைக்கணிக்கப்பட்டது.
கபோதைர் : ஆமைபோ அதை ஏன மூட்தடக்கட்டி பபபோடச்
வசபோல்றீங்க?
பபோக: மூட்தடக் கட்டபோமைசம்மைபோ பபபோட்டபோ அது
வெளர்ந்து நிற்கும்.

கபோதைர் : ஓபகபோ! அது வெளரபோமை இருக்கத்தைபோன
மூட்தட கட்டச்வசபோல்றீங்களபோ?
பபோக:ஆமைபோ.(பபோடுகிறைபோர்)
கபோப்பி ஒனறு எட்டனபோ
கபோர்டு தசச பத்தைனபோ
கபோணை வவெகு பஜெபோரபோயிருக்கும்
கபோமிரபோதவெத் தைட்டினபோ!
கபோதைர் : நிறுத்தும் நிறுத்தும் இங்க நீங்க எதுக்கு
வெந்தீங்க?
பதைக : இயேற்தகவெழி பவெளபோண்தமைதயேப் பற்றிச்
வசபோல்ல வெந்பதைன!
கபோதைர்: வெந்தை விஷயேத்ததைச் வசபோல்லபோமை பவெறை
எததைபயேபோ பபோடுறீங்க! பபோக : எதுக்கும் ஒரு
முனபனபோட்டம் பவெண்டபோமைபோ?

கபோதைர் : அப்ப பபோடுங்க!
பபோக : நெபோ பபோட்டு பபோடினபோ தைபோளக்கபோரர் வரபோம்பக்
கஷ்டப் படுவெபோர்!
கபோதைர் : ஏன?
பபோக : நெபோன பபோடும்பபபோது தைபோளம் பபபோகும்.
கபோதைர் : தைபோளம் பபபோனபோ அவெரு இழுத்துப்
படிப்பபோரு
பபோக : இழுத்துப் படிக்க இது எனன
உம்பளச்பசரி வபபோலிக்கபோதளயேபோ ?
கபோதைர் : உம்பளச்பசரி வபபோலிக்கபோதள எல்லபோம்
இப்ப பலிகடபோவெபோ மைபோறிட்டு, மைபோடுகதள லபோரி
லபோரியேபோ அடிமைபோடபோ அனுப் பிட்படபோம்.
இல்லபோமைதைபோன நெம் நெபோட்டு விவெசபோயேம் சீர்வகட்டு
வகடக்கு. அந்தைச் சீர்வகட்ட பவெளபோண்தமைதயேச்
சீர்திருத்தைம் பண்ணைதைபோன இயேற்தகவெழி
பவெளபோண்தமைக்கு வெழிகபோட்ட

வெந்திருக்கபோர் நெம்மைபோழ்வெபோர். அவெருக்கு வெணைக்கம்
வசபோல்லிட்டு விஷயேத்துக்குப் பபபோபவெபோம்.
பபோடல்: வெருக வெருக வெபோழ்க எனபபபோம்
வெபோனமும் பூமியும் வெபோழ்ந்திடபவெ
அறிஞர் வபரியேவெர் நெம்மைபோழ்வெபோர்
ஆயிரம் ஆண்டுகள வெபோழ்க எனபபபோம்.
மைண்ணில். இயேற்தக. வெளமும் இருக்கு.
கபோதைர் : மைண்ணுல இயேற்தக வெளம் இருக்குனனு
வசபோனனது யேபோருங்க? . . .
பபோக : இயேற்தக பவெளபோண் முனபனபோடி இவெரது
கருத்துக்கு ஏற்படி உழவெர்கள பதழயே
வெழக்கப்படி வசய்திட பவெண்டும் சபோகுபடி
மைபோட்தட. வெளர்ப்பபபோம். கலப்தப எடுப்பபபோம்.
கபோதைர் : மைட்தட எடுப்பபபோம் விக்கட்தட
அடிப்பபபோம்
பபோக : நிறுத்து நிறுத்து எனன பபோட்றை நீ?

கபோதைர் : பினன எனனங்க நெபோட்ல நிதறையே
பபருக்குப் பித்தைப் தபல கல்லு இருக்கு
அதைனபோல எங்களுக்கு பித்தைப்தப வதைரியும்
அதிகபோரிகள தகயூட்டு வெபோங்கிச் சபோக்குல
பபபோட்றைதைனபோல சபோக்குப் தப வதைரியும் பிளபோஸடிக்
கழிவுகள மைல மைபோதிரி வகபோட்டி வெச்சிருக்குறைதைபோல
குப்தபயே வதைரியும் சபோப்பபோட்டுல பபபோடறைதைபோல
உப்தபத் வதைரியும் நீங்க பதுசபோ கலப்தபனனு
ஏபதைபோ வசபோல்றீங்க.
பபோக : நெபோ வசபோல்றை ஏர்க்கலப்தபதயே நீ எபயேபோவெது
பிடிச்சிருந்தைபோ உனக்கு பநெபோபயே கிதடயேபோது.
பசதமை தைபோவெர விஞ்ஞபோனி பபோமைர உழவெனின
வெழிகபோட்டி பயிர்கதள இயேற்தகயேபோய்
வெபோழதவெக்கும் பதிபனபோரபோவெது அவெதைபோரம்.
மைபோட்டின சபோணைம். எருதவெக் வகபோடுக்கும்.
கபோதைர் : மைபோட்டுச் சபோணைம் மைக்க வெச்சபோ எருவெபோகும்
அது பிளபோஸடிக் குப்தபபயேபோட கலந்தைபோ?
பபோக வகபோச உற்பத்தியேபோகும்
பனனபோட்டு நிறுவெனத்திற்கு
அதைனபோல இலபோபம்.

கபோற்றும் மைதழயும் கதிவரபோளியும்
கணைக்கபோய் தைருகினறை வெளவமைல்லபோம்
கருத்தைபோய்க் வகபோண்டு வசய்யே தவெத்தைபோர்
கழனிகள பதைபோழன நெம்மைபோழ்வெபோர்
பஞ்சம்… பபபோக்க பசதவெ… வெளர்ப்பபபோம்.
கபோதைர் : தைண்ணியே பபோக்ட்ல அதடச்ச லிட்டர்
பதிவனட்டு ரூபபோ
விக்கிறைபோன. வீட்ல வெளக்குறை மைபோட்டுப்பபோல எட்டு
ரூபபோய்க்கு எடுக்க மைறுக்குறைபோன. தைண்ணிக்கு
உளள மைதிப்பகூட பபோலுக்கு இல்ல! இதுல
எங்கய்யேபோ மைபோட்ட வெளர்த்துப் பஞ்சம்
பபபோக்குறைது.
பபோக : மைபோடு வெளக்குறைது பபோலுக்கபோக மைட்டுமில்ல.
கபோதைர்: ஆமைபோ. ஆமைபோ..! அடிமைபோட்டுக்கபோக!
பபோக : அது பபோவெம். வபரும்பபோவெம்,

கபோதைர் : எனக்குத் வதைரியும் விஷயேத்துக்கு வெபோங்க.
பபோக : நெபோட்டுப் பச மைபோடுகள நெமைது உரக்கிடங்கின
பநெபோஞ்சபோன
மைபோடுகளும் வெயேலுக்கு உரம் வகபோடுக்கும். ஆகபவெ
மைபோடுகதள அடிமைபோடுகளபோக விற்றுவிடபோதீர்கள.
வசயேற்தக உரத்ததைத் தினம் பபபோட்டு சிததைந்தைது
வெயேல்கள மைண்வணைல்லபோம். இழந்தைததை
மீட்பபபோம் இயேற்தகயினபோல் எனபறை வசபோனனவெர்
நெம்மைபோழ்வெபோர் அமுதை. கதரசல்.
வதைளிப்பபபோம்.வெயேலில்
கபோதைர் அமுதைகதரசலபோ? அதுக்குத்
பதைவெபலபோகத்துக்குல்ல பபபோகணும்.
பபோக : தகயில வவெண்வணையே வவெச்சிக்கிட்டு
வநெய்க்கு ஏன அதலயேனும்? கபோமைபதைனு கற்பக
விருட்சம் நெம்மை நெபோட்டுப் பச அபதைபோட சபோணைமும்
மூத்திரமும் தைம்மைபோத்துண்டு வவெல்லத் ததைப்
பபபோட்டு கதரச்ச ஒருநெபோள ஊறைல் பபபோட்டபோ

அதுதைபோன அமுதைக் கதரசல். அதுதைபோன பயிர்
வெளர்ச்சி ஊக்கி.
கபோதைர் : அதைபோவெது.
பபோக : யூரியேபோ பபபோட்டபோ பச்தசயேம் கூடும்
பூச்சிக்கு வெரபவெற்பக் வகபோடுக்கும்.
கபோதைர் அதைனபோல….
பபோக : யூரியேபோவுக்குப் பதில் யூரின? யூரின
வதைளிச்சபோ அந்தை வெபோதடக்குப் பூச்சிவெரபோது
அபதைபோட பயிருக்குத் பதைதவெயேபோன 4% தநெட்ரஜென
யூரினல இருக்கு.
கபோதைர் :அபடங்கப்பபோ வசலபவெ இல்லபோதை உரமைபோ
இருக்பக.
பபோக : ஆமைபோ யூரியேபோ மூட்தடயில வெருது. யூரின
மைபோட்டுல வெருது யூரியேபோ உருண்தட வெடிவில்
இருக்கு யூரின திரவெ வெடிவில் இருக்கு

கபோதைர் : பப்பபோளிக்கபோய் எலிதயே ஒழிக்குது!
வநெய்பவெலி கபோட்டபோமைணி பயிர் வெளர்ச்சிக்கு
உதைவுது மைபோட்டு மூத்திரம் தநெட்ரஜெதனக்
வகபோடுக்குது இவதைல்லபோம் ஒருங்கிதணைக்க
வெழி…?
பர்க: ஒனறைபோய்க் கூடணும் விவெசபோயி.
கபோதைர் : அது முடியேபோது.
பபோக : உண்தமைதயே உணைரனும் தினம் பபசி.
கபோதைர் : நெபோங்க பறைம்பபசித்தைபோன பழக்கம்.
பயிர்கதள பநெசிக்கும் விசவெபோசி.
கபோதைர் : பயிர்கள பநெசிக்கிறைதைபோலதைபோ யூரியேபோதவெ
மூட்தட மூட்தடயேபோ வகபோட்பறைபோம்.
கதளக்வகபோல்லி பூச்சிக் வகபோல்லினனு லிட்டர்
கணைக்கபோ வதைளிக்கிபறைபோம்.
பபோக : பபோருக்குச் பசபோறிடும் சகவெபோசி.

கபோதைர் : யேபோரு?
பபோக : விவெசபோயி. கபோதைர் : உம். பபோடுங்க பபோடுங்க.
பபோக : ஒனறைபோய்க்கூடணும் விவெசபோயி.
உண்தமைதயே உணைரணும் தினம்பபசி
பயிர்கதள பநெசிக்கும் விசவெபோசி
பபோருக்குச் பசபோறிடும் சகவெபோசி
பபோருக்குச் பசபோறிடும் விசவெபோசி
வெருக. வெருக. வெபோழ்க எனபபபோம்
இயேற்தக… வெழியில்… வவெல்பவெபோம்….உலதக
கபோதைர் : இப்ப வசபோனனிங்கபள இது நிச்சயேம்
நெடக்கும்.
பபோக :வெபோழ்க வெளமுடன
கபோதைர் : பல்லரிக்குது உடம்பல.
பபோக : மைபோடு பமைஞ்சிடப் பபபோவுது.
கபோதைர் : இப்ப உளள மைபோடு பல்லு திங்கபோபதை.

பபோக : பவெறை எனன திங்கும்?
கபோதைர் : ஆபரபோக்யேபோ மைபோட்டுத் தீவெனந்தைபோன
திங்கும். பமையே வுட்டபோ குப்தபயேபோ கிடக்குறி
பிளபோஸடிக் பபப்பரதைபோன முழுங்கும்.
பபோக : அது மைபோடு இல்தல மைபோடு வெடிவில் உளள
பனறி. சரி இயேற்தகதயே நெபோம் சிததைத்தைபோல் அது
நெம்தமை அழிக்கும்.
கபோதைர் : ஆமைபோம் இயேற்தகதயே நெபோம் சிததைத்தைபோல்
அது நெம்தமை அழிக்கும். இந்தைச் வசய்திதயே,
இந்தைச் சதபயில் பதியே தவெப்பபபோம்.
பபோக் சரி சதப வெணைக்கம் வசபோல்பவெபோமைபோ?
கபோதைர் : வசபோல்பவெபோம் வவெல்பவெபோம்.
பபோக : வெந்திருக்கும் எல்லபோருக்கும்
வெணைக்கம் வசபோனனபோ நெல்லபோருக்கும்
வெயேலும் வெபோழ்வும் நெடத்தைப் பபபோபறைபோம்

பகட்க வெபோங்கபளன
வெபோழ வெச்ச வெயேலு இங்பக
வெபோடிப் பபபோயி கிடக்கு தூங்க
கபோரணைந்தைபோ வசயேற்தக
உரம் பபபோட்ட தைபோபல.
டிரபோக்டர் ஒட்டி உழுது வெச்பசபோம்
யூரியேபோதவெக் வகபோட்டி வெச்பசபோம்
மைண்ணு வெளம் வகடுத்துப் பட்படபோம்
உண்தமையேபோக – இதை –
@மைபோத்தைனும் மைபோத்தைணும் மைபோத்தைனுங்க
மைபோறைபவெ இல்பலனனபோ பநெபோய்தைபோனுங்க
மைண்ணு வெளத்ததை நெபோமை இங்பக கபோக்கணும் –
இதில் மைரபணு விததைகதளபயே நீக்கணும்
இனிபமைபல இயேற்தக உரம் பபபோடலனனபோ
எதிர்கபோலச்
சந்தைதிதயே பநெபோய்கள வெந்து தைபோக்குபமை –
இது எல்லபோருக்கும் பரியேணும் நெல்லபோதைபோபன
வதைரியேணும்
கண்ணுபபபோல வெயேல்நெபோமை கபோக்கணும் – நெம்மை
கண்ணுபபபோல வெயேல நெபோமை கபோக்கணும்.
கபோதைர் : இதை மைபோத்தைணும். மைபோத்தைனும்
மைபோத்தைணுங்கறை.
மைபோறைபவெ இலபலனனபோ பநெபோய்தைபோனுங்க.

பபோக : பதழயே கபோல விததை எல்லபோம்
மைறைந்துட்படபோம்.
கபோதைர் : ஆமைபோ, பதழயேகபோல விததை எல்லபோம்
மைறைந்துட்படபோம்.
பபோக : நெம்மை உதழப்தப எல்லபோம் வீணைபோக்கி
இருந்துட்படபோம்
வெபோடனசம்பபோ குடவெபோதழ மைபோப்பிதளச் சம்பபோ
வநெல்விததை பதைடிப் பிடிச்சி நெபோமை இங்பக
விததைக்கணும்–இதில் இயேற்தக உரம்
பபபோடணும் எல்லபோருக்கும் வதைரியேணும்
இரசபோயேன உரத்தை நெபோமை மைறைக்கணும்–இந்தை
இரசபோயேன உரத்தை நெபோமை மைறைக்கணும் இதை
மைபோத்தைனும் மைபோத்தைனும் மைபோத்தைனுங்க மைபோறைபவெ
இல்பலனனபோ பநெபோய்த்னுங்க
கபோதைர் : ஏமைபோத்தைனும் ஏமைபோத்தைனும் ஏமைபோத்தைனுங்க
ஏமைபோத்தைபவெ இல்பலனனபோ பட்னிதைபோனுங்க பபோக
ஏய் நிறுத்து.

கபோதைர்: ஹ..ஹ..ஹ.. பபோக ஏ சிரிக்குறை.
கபோதைர் : உங்கள பபோத்தைபோ பபோவெமைபோ இருக்கு ஏனனபோ
நெபோட்டுக்கு நெல்லவதைல்லபோம் வசபோல்றீங்க.
பபோக: நெல்லதை நெபோன வசபோல்லக் கூடபோதைபோ?
கபோதைர் : தபத்தியேம் வசபோல்றைதை யேபோர்னபோ
பகப்பபோங்களபோ?
கபோதைர் : விஞ்ஞபோனம் பவெகமைபோ
முனபனறிக்கிட்டிருக்கு இனனும் வகபோஞ்சநெபோளல
வபபோம்பளங்க ஆம்பளதுதணை இல்லபோமை ஊசி
பபபோட்டுக்குழந்ததை வபக்குறை வநெலமை உருவெபோகும்
பபபோபலருக்கு.
பபோக : ஊசி மூலமைபோ வகபோழந்தை வபக்குறைது
தைப்பில்ல ஆனபோ அஞ்ச வெயேசல குழந்ததையே
பளளிக்கூடத்துல பசக்கும்பபபோது அப்பன பபரு
எனனபோனனு பகட்டபோ ஊசினனபோ வசபோல்ல
முடியும்?

கபோதைர் : ஆங்.
பபோக :வெபோயே வபபோளக்கபோதை ஈ பூந்துட பபபோகுது.
இயேற்தகயேபோ நெடக்க பவெண்டியே நெதடக்பக
வெபோக்கிங்கினனு ஒருபபருவெச்சிட்டபோன மைனுசன.
கபோதைர் : வெபோக்கிங் பபபோறைது வரபோம்ப ஜெபோலியேபோன
விஷயேம்.
பபோக :எப்படி? –
கபோதைர் : அதிகபோதலயில அழகபோன வபபோண்ணுங்க
கூட வெபோக்கிங் பபபோகுது அது உமைக்குத்
வதைரியேபோதைபோ?
பபோக : உம். அம்மிக் குளவி ஆட்டுக்கல் திருதக
உரலு உலக்தகனனு. இயேற்தக வெழியில
வபண்கள பழகி இருந்தைபோ.
கபோதைர் : வீட்டு வெபோசல்ல சபோணைத்தை வதைளிச்சிப்பட்டு
பகபோலத்தை பபபோட்டு வெச்சிக்கிட்டு அந்தைக்
கபோலமைபோட்டம் பதைபோட்டத்து பவெதலயே

பபோத்துக்கிட்டு இருக்கும்! நெல்ல பவெல இந்தை
கிதரண்டர், மிக்ஸ, வெபோஷிங் வமைஷின, குக்கர்
எல்லபோம் வெந்தைதைபோல அதுகளும் வெபோக்கிங் வெருது.
நெபோங்களும் ஜெபோலியேபோ தசட் அடிச்சிட்டுக்கிட்பட
வெபோக்கிங் பபபோக முடியுது. கபோணைக் கிதடக்கபோதை
கபோட்சி ஐயேபோ இவதைல்லபோம். .
பபோக : அடச்சீ வெபோதயே மூடும்.
கபோதைர் : சரி சரி இரும் இரும். ஆமைபோ இயேற்தக
விவெசபோயேம் ஏன வசய்யேணும்? எதுக்குச்
வசய்யேணும்?
பபோக : வபஸட் வகபோஸடின நெல்ல பகளவி
பகட்டிருக்பக. குட்பபோய். இதுக்கு நெபோனபதில்
வசபோல்லித்தைபோன ஆகணும். ஆனபோ அதுக்கு
முனனபோடி நெபோற்பது வெருஷமைபோ நெபோமை
வசய்துகிட்டிருக்குறை வசயேற்தக உர சபோகுபடியேபோல
நெபோமை கண்ட பலன எனன?
கபோதைர் : எனனத்தை பலன கண்படபோம்?

பபோக : ஏன இப்படிச் சலிச்சக்கிபறை?
கபோதைர் : கபோச பணைத்தை வகபோட்டி கடனபோளியேபோ
ஆனதுதைபோன கண்ட பலன – திதரகடபலபோடியும்
திரவியேம் பதைடுனனபோங்க. என வெயேசக்கு எனக்குப்
பிளட்பிரஷர் இருக்கு, எங்க அண்ணை னுக்கு
இரத்தைக் வகபோதிப்ப, என தைம்பிக்கு வபரபோலிஸ
அட்டக் பண்ணிருக்கு, என தைங்தகக்குப்
பக்கவெபோதைம், எங்க அக்கபோ பருஷனுக்குச் சகரு,
அவெரு தைம்பிக்கு சக்கதர பநெபோய், அவெரு பபரன
பகட்கபவெ பவெண்டபோம். வபபோறைந்தைதுபலருந்து
ஆஸபத்திரிபயே கதியேபோ வகடக்குறைபோன. எங்க
பக்கத்து வீட்டு வபபோண்ணு சபோந்தைபோஉக்கபோந்தைபோகுந்தை
மைபோட்படங்குறைபோ குந்துனபோ உட்கபோர
மைபோட்படங்குறைபோ.
பபோக : ஏன?
கபோதைர் : அவெளுக்கு இடுப்ப எலும்ப
பதைஞ்சிருக்கபோம்.
பபோக : எல்லபோத்துக்கும் கபோரணைம். ?

கபோதைர் : இரசபோயேன உரம் பூச்சிக்வகபோல்லி
மைருந்துதைபோன.
பபோக : எல்லபோந் வதைரிஞ்சிக்கிட்டு அபதை தைப்தப
ஏய்யேபோ திரும்பத் திரும்ப வசய்றிங்க?
கபோதைர்: பவெறை வெழி வதைரியேல! வதைரிஞ்சபோலும்
பூதனக்கு மைணி கட்றைது யேபோருங்கறை கததையேபோ
இருக்கு. இனனிக்கு விவெசபோயிபயேபோட மைனநிதல,
தைனனம்பிக்தக இல்தல. முனனபோல பபபோறை
ஆட்தடப் பினவதைபோடர்ந்து பபபோறை வசம்மைறி
ஆட்டுக்கூட்டம் மைபோதிரி ஆயிட்படபோம். வசபோந்தை
பத்தியுமில்ல வசபோல்பத்தியும் இல்ல. தைண்ணி
கூட கபோச வகபோடுத்து வெபோங்குறை அளவுக்குச்
சூழ்நிதலக் தகதியேபோ மைபோறிட்படபோம். பபோக : உம்
கபோந்தி பபபோரபோடி விடுதைதல வெபோங்கித் தைந்தைபோரு.
கபோலனி ஆதிக்கத்துபலருந்து விடுபட்படபோம் –
இப்பபபோ கபோலனி வீட்டுக்குளள முடங்கிக்
கிடக்கிபறைபோம். '
கபோதைர் :இததை எல்லபோம் மைபோற்றை வெழி.

பபோக : இருக்கு, . . .
கபோதைர் : எப்படி?
பபோக : இயேற்தகவெழி பவெளபோண்தமைக்கு
மைபோறைணும்.
கபோதைர் : அது சபோத்தியேமைபோ?
பபோக : நிச்சயேமைபோ கபோதைர் : அது எப்படி?
பபோக : (பபோட்டு)
வெளமைபோன மைண்ணுதைபோன
வெயேவலல்லபோம் மினனுதைபோம்
விவெசபோயி மைனச வெச்சபோ
விதளயுபமை வபபோனனுதைபோன
மைண்வவெட்டி கதள வகபோட்டபோபல
மைண்வணைல்லபோம் வகபோத்தைனும்
கதளவயேல்லபோம் ஏரு பூட்டி பவெபரபோட
வவெட்டணும்
கபோற்வறைல்லபோம் மைண்ணுக்குளபள எளிதைபோகப்

பபபோகனும்
ஒ…..
மைண்பமைபல தவெக்பகபோல் பபபோட்டு மூடிட்டபோ
பபபோதுபமை
மைண்பழு அதல அதலயேபோக மைண்டிதைபோன
வெபோழுபமை.

(வெளமைபோன)
விவெசபோயே வசலவுகள எல்லபோம்
வவெகுவெபோகக் குதறையுபமை
வீணைபோன முதறைகள இல்லபோ
இயேற்தக விவெசபோயேபமை விததைப்பதும்
அறுப்பதும்தைபோன
விவெசபோயே பவெதலகள
வீட்டுக்கு ஒரு பசமைபோடு
கண்டிப்பபோக இருக்கணும்
சபோணியும் சபோம்பலும் தைபோபன
சத்தைபோன அடியுரம் (வெளமைபோன)

(பபோடல் முடிந்து)

பபோக : எல்லபோருக்கும் எல்லபோம் தைரும் சக்தி
பதடத்தைதுதைபோன இயேற்தக. ஒரு பச கனறு
ஈனுவெதைற்கு முனபப அந்தைக் கனறுக்குத்
பதைதவெயேபோன பபோதல மைபோட்டினபோல் வகபோடுக்க
வெழிவெகுத்துளளது இயேற்தக இல்தலயேபோ?
கபோதைர் :ஆமைபோம்.
பபோக இடம்விட்டு இடம் நெகரும்
ஜீவெரபோசிகளுக்வகல்லபோம் வகபோதட வகபோடுக்கும்
இயேற்தக. இடம்விட்டு இடம் நெகரும் சக்தி யேற்றை
பயிர்களுக்குத்பதைதவெயேபோனததைக் வகபோடுக்கபோதைபோ
எனன?
கபோதைர் : வகபோடுக்கும் வகபோடுக்கும். அதைனபோலதைபோன
மைரத்தை வெச்சவென தைண்ணி ஊத்துவெபோனனு
பழவமைபோழிபயே வசபோல்லி இருக்கபோங்க.
இருந்தைபோலும் இந்தை யேரியேபோ பபபோடலனனபோ.
பபோக : இயேற்தக உரபமை மைண்ணுல இருக்கு.
வசயேற்தக உரம் ஏன பபபோடணும்
அதுக்கு கபோற்றும் நீரும் இருந்தைபோ
பபபோதுமுங்க சத்தைபோய் கிதடக்குபமை –

ஊட்டச் சத்தைபோய்க் கிதடக்குபமை
கபோதைர் : கபோற்றும் நீரும் பயிருக்குப் பபபோதுமைபோ அது
எப்படி?
பபோக : கபோற்றைபோலும் நீரபோலும் ஊட்டச்சத்துக்
கிதடக்குது.
பசந்தைபோள உரம் பபபோட்டபோ தைதழச்சத்தும்
இருக்குது
மைணிச்சத்தும் சபோம்பல் சத்தும் அதுகூட இருக்குது
இயேற்தகயேபோக நிலம் இங்பக பயிர் வெளர்க்க
உதைவுது
கபோதைர் : ஆனபோலும் பபோருங்க மூட்ட மூட்தடயேபோ
உரத்தை வகபோட்டலனனபோ கண்டு முதைல்
குதறைஞ்சிடபோதைபோ?
பபோக : கட்டபோந் தைதரயில பல்பூண்டு
முதளக்குபதை அதுக்கு யேபோரு உரம் பபபோட்டபோ?
தைரிச வநெலத்துல வசடி வகபோடி மைரம் வெளருபமை
அதுக்கு யேபோரு உரம் பபபோட்டபோ? கபோட்டுல மைரம்
வசடி வகபோடி வெளருபதை அதுக்கு யேபோரு உரம்
பபபோட்டபோ? மைபோடி வீட்டுல சிமிண்ட் கபோதரயில

மைரம் வசடி வகபோடி முதளக்குபதை அதுக்கு யேபோரு
உரம் பபபோட்டபோ? தைண்ணி யேபோர் வகபோடுத்தைபோங்க.
கபோதைர் : ஆழமைபோ பயேபோசிச்சிப் பபோர்த்தைபோ,
இயேற்தகயில இவ்வெளவு அதிசயேம் இருக்கபோ?
பபோக: இப்ப வசபோல்லு பயிருக்கு இரசபோயேன உரம்
பதைதவெயேபோ பதைதவெ. இல்தலயேபோ?
கபோதைர் : இல்ல. இல்ல. இல்ல. டு நெத்திங் பபோர்மிங்.
விவெசபோயேத்திற்வகனறு எதுவும் வசய்யேத்
பதைதவெயில்தல
விததைப்பபபோம் அறுப்பபபோம்.
பபோடல் : பதழயே விததைகதளப் பட்டியேல்
பபபோட்டபோ
பல பபருக்குத் வதைரியேல பகட்டபோ
எல்லபோருக்கும் பரியும்படியேபோ
எடுத்துச் வசபோல்லுபறைபோம்– நெபோங்க
வெழிதயேச் வசபோல்லுபறைபோம்.
மைடுமுழுங்கி வநெல்லுக்குப் பபரு
மைண்ணில் பபபோட்டபோ வவெளஞ்சிடும் பபோரு

வநெடுவநெடுனனு நீருக்கு பமைபல
நிமிர்ந்து நிற்குபமை நீண்ட கதிதரக் கக்குபமை
கபோதைர் : ஏங்க நெம்மை பபோரம்பரியே விததைவநெல் இப்ப
இருக்கபோ?
பபோக! உம் வெயேதைபோன வபரியேவெங்க வபபோக்கிஷமைபோ
பபபோற்றிக் வகபோஞ்ச நெஞ்சம் பபோதுகபோத்து
வெச்சிருக்குறை விததைகதளத் பதைடிப் பிடிச்சி
வபருக்கிகிட்டிருக்கபோங்க அந்தை வெதகயில்
கர்நெபோடகபோ வுல 72 ரகம் இருக்கு. நெம் தைமிழ்
நெபோட்டுல வதைபோனனூறு வெதகயேபோன வநெல் ரகங்கள
பழக்கத்துல வெந்துகிட்டிருக்கு. இனனும் பல
வநெல் ரகங்கதளத் பதைடிக்கிட்டிருக்கபோங்க.
கபோதைர் :ஆமைபோ நெம்ப பபோரம்பரியே வநெல்லுல எனன
சிறைப்ப இருக்கு?
பபோக : கல்தலத் தூக்க மைபோப்பிளதளச் சம்பபோ
வெறைட்சி தைபோங்க வெபோடனசம்பபோ
வெபோழ தவெக்கும் குடவெபோதழ மைச்சபோபன
கழிசல் பநெபோய் நீக்க பிச்சவெபோரி கண்படபன
மைபோட்டுக்குக் கழிசல்பநெபோய் நீக்க பிச்சபோரி

கண்படபன!
கபோதைர் : அபடங்கப்பபோ.
பபோக:ஒட்டதடயேபோன வநெல் விததைச்சபோ
இருமுதறை நெபோம் அறுத்திடலபோம்.
வசலவு குதறையும் பலன அதிகம் அத்தைபோபன
ஒபர கல்லில் இருமைபோங்கபோய் கண்படபன
கபோதைர் : அப்படியேபோ?
பபோக: வவெளளப் வபருக்தகத் தைபோங்கி வெரும்
கபோர் வநெல்தல வவெதைச்சிப் பட்டபோ – படகில்
பபபோயி அறுத்திடலபோம் அத்தைபோபன
அங்பக ஆடிப்பபோடி மைகிழ்ந்திடலபோம் மைச்சபோபன!
கபோதைர் : அப்பறைம்.
பபோக : உப்ப நிலத்தில் உவெர் முண்டபோன
பயிரபோக்கி பபோர்த்திடலபோம்
சதுப்ப நிலத்தில் களர் சம்ம்பபோ மைச்சபோபன
அங்பக குழிவவெடிச்சபோன வநெல்லுமுண்டு

அத்தைபோபன
கபோதைர் : பமைபல வசபோல்லுங்க.
பபோக : அறுபதைபோம் குறுதவெயுண்டு வெபோதழப்பூச்
சம்பபோ கண்டு
மைடுமுழுங்கி வநெல்லுமுண்டு மைச்சபோன
அது மைபோனத்ததைக் கபோத்து விடும்.மைச்சபோபன
கபோதைர் : ஆமைபோ ஒட்டதடயேபோன வநெல் விததைச்சபோ
இருமுதறை நெபோம் அறுத்திடலபோம்னனு
வசபோனனீங்கபள அது எப்படி?
பபோக : அறுபதைபோம் குறுதவெயுண்டு வெபோதழப்பூ
சம்பபோ கண்டுனனு வசபோனனல்ல அந்தை அறுபதைபோம்
குறுதவெ அபதைபோட ஒட்டதட யேபோனவநெல்
இரண்தடயும் கலந்து ஒபர விததைப்பபோ விததைச்
சிட்டபோ அறுபதைபோம் குறுதவெ முனனபோடி
அறுவெதடக்குத் தையேபோரபோயிடும் நீண்டகபோலப் பயிர்
ஒட்டதடயேபோன பிறைகு வெளரும்.
கபோதைர் : ஒபர கல்லுல வரண்டு மைபோங்கபோ!

பபோக: கிரபோமைங்களல அதுக்குமுனன இளவெட்டக்
கல்லுனனு ஒனறு இருந்திருக்கு. அந்தைக்
கல்தலத் தைதலக்கு பமைல தூக்குறை
இதளஞனுக்குத்தைபோன வபண்
வகபோடுப்பபோங்களபோம். அப்படி அந்தைக் கல்தலத்
தைதலக்கு பமைல தூக்குறை அளவுக்குச் சக்திதயேக்
வகபோடுக்குமைபோம் மைபோப்பிளதளச் சம்பபோ அரிசி
மூலமைபோ கிதடக்குறை நீரபோகபோரம்.
கபோதைர் : பவெடிக்தகயேபோ இருக்பக!
பபோக: பவெடிக்தக இல்ல சீர்கபோழி, பதுக்பகபோட்தட
பக்கவமைல்லபோம் இந்தை இளவெட்டக் கல்
இருந்திருக்கு.
கபோதைர் : மைபோட்டுக்குக் கழிசல் பநெபோய் நீக்க
பிச்சவெபோரி வநெல்லு. அது சரி வெபோழ தவெக்கும்
குடவெபோதழனனு வசபோனனீங்கபள அது
எப்படி? . . .
பபோக : குடதலச் சத்தைப்படுத்தி பநெபோய் வெருமுன
கபோப்பதைபோல் குடவெபோதழ குடதல வெபோழ
தவெப்பதைபோல் குடவெபோதழ!

கபோதைர் : ஆமைபோ உலகிற்கு உணைவெளிப்பீர், வசம்தமை
வநெல் சபோகுபடி வசய்வீர்னனு பவெளபோண்தமைத்
துதறையில வசபோல்றைபோங்கபள, அந்தைச் வசம்தமை
வநெல் எங்க கிதடக்கும்.
பபோக : வசம்தமைங்குறைது வநெல் ரகத்பதைபோட பபரு
இல்ல. திருந்தியே வநெல் சபோகுபடினனு முனன
வசபோனனபோங்க. இப்ப இலக்கியே ரீதியேபோ
வசம்தமைனனு வசபோல்றைபோங்க. மைரபணு மைபோற்று
விததைகதளக் வகபோண்டு வெந்து பனனபோட்டு
நிறைவெனங்கள கிட்ட் நெம்மைள தகபயேந்தும்
சூழ்நிதலதயே உருவெபோக்குறை திட்டம் அது நெமைக்கு
உதைவெபோது.
கபோதைர் : ஆமைபோ ஒற்தறை நெபோற்றுநெடவு முதறையில
சபோகுபடி வசய்யே ஏற்றை வநெல்ரகம் எது?
பபோக : எந்தை வநெல் ரகமைபோ இருந்தைபோலும் ஒற்தறை
நெபோற்று நெடவு முதறையில் சபோகுபடி வசய்யே
முடியும். .

கபோதைர்: ஒற்தறை நெபோற்று நெடவு முதறையில் சிறைப்பச்
வசய்தி ஏதைபோவெது?
பபோக : ஒரு ஏக்கருக்குக் கபோல் கிபலபோ விததை
பபபோதுமுனனு கண்டுபிடிச்சிருக்கபோங்க.
பபோக : அது எப்படி?
கபோதைர் : இரண்டடி இதடவவெளி விட்டு ஒரு
நெபோத்து வீதைம் நெட்டபோ ஒரு ஏக்கருக்குக் கபோல் கிபலபோ
விததை பபபோதும்.
கபோதைர் : இரண்டடி இதடவவெளி பதைதவெயேபோ?
பபோக: இதடவவெளி அதிகமைபோகும்பபபோது அதிக தூர்
வவெடிக்குதைபோம். ஒரு வநெல்விததை நூற்றி இருபது
தூர் வெதர கட்டுதைபோம். அதிலிருந்து கபோல் கிபலபோ
வநெல் விததை கிதடத்திருக்கபோம்.
கபோதைர் ; இதை நீங்க நெம்பரீங்களபோ?
பபோக : மைண்ணில் மைண்பழு இருந்து

கபோற்பறைபோட்டம் பவெருக்குக் கிதடத்தைபோல் இது
சபோத்தியேபமை!
கபோதைர் : உங்களுக்கு அனுபவெம் இருக்கபோ.
பபோக : ஒற்தறை நெபோற்று நெடவு முதறையில் ஒரு
அடிக்கு ஒரு அடி இதடவவெளியில் நெட்ட பயிரில்
எழுபது தூர் வெதர எண்ணிப் பபோர்த்திருக்கிபறைன.
கபோதைர் : பபோரம்பரியே வநெல்லில் அதுபபபோல் தூர்
வவெடிக்குமைபோ? இயேற்தகயின சமைனபபோடு சரியேபோக
இருந்தைபோ எல்லபோ வநெல் ரகமும் தூர் வவெடிக்கும்.
கபோதைர் :தூர் வவெடிப்பததைப் பற்றி விளக்கமைபோ
வசபோல்ல முடியுமைபோ?
பபோக: அதுபற்றியும் வசபோல்லி இருக்கபோங்க, ஒரு
தைபோய் நெபோற்று பத்தைபோம் நெபோள ஒரு குட்டி பபபோடுமைபோம்.
அதைனபிறைகு அந்தைத் தைபோய் நெபோற்று ஐந்து
நெபோட்களுக்கு ஒரு முதறை குட்டி பபபோடுமைபோம்.
அந்தைக் குட்டி பத்தைபோம் நெபோள ஒரு குட்டி
பபபோடுமைபோம். பிறைகு ஐந்து நெபோட்களுக்கு ஒருமுதறை

அதுவும் குட்டி பபபோட்டுக்வகபோண்பட
இருக்குமைபோம். இப்படித் தூர் வவெடிப்பததைக்
கணைக்குப் பபபோட்டுப் பபோர்த்தைபோல் மைண்தட
கபோய்ந்து விடும்.
கபோதைர் : வநெருக்கி நெட்டு வநெல்தலப் பபோர்னனு
பதுசபோ ஒரு பழவமைபோழி இருக்பக வதைரியுமைபோ?
பபோக : வநெருக்கி நெட்டபோ வநெல்லதைபோன பபோர்க்கலபோம்.
கலக்க நெட்டபோதைபோன கதிதரப் பபோர்க்க முடியும்.
பபோடல் :
விவெசபோயேம் இயேற்தக விவெசபோயேம் – இந்தை
விவெரம் வதைரிஞ்ச உழவு வசஞ்சபோ ஆதைபோயேம்
பலனபோகும் நெல்ல பலனபோகும் – இதுக்கு இ
யேற்தக உரம் பபபோடுவெது பலனபோகும்
பயிர்வசய்யே மைண்ணு வெளபமை இருக்குங்க–
அதுக்கு பழுதில்லபோதை விததைகதளபயே
விததைக்கணுங்க.

(விவெசபோயேம் )
இந்தைக் கபோல விவெசபோயி வெபோரிதசபயே பழக்கபல

வசபோந்தைமைபோ நிலமிருந்தும் பசற்றில் இறைங்கி
நெடக்கல
சந்தைதிக்குச் சத்தில்லபோதை உணைவு தைந்பதைபோம்
நெமைக்கும் சரஞ்சரமைபோய் பநெபோய்கள வெர
வெழிவெகுத்பதைபோம்.
கபோதைர் : பழக்கமில்லபோமை நெம்மை பிளதளகள
எப்படி விவெசபோயேத்துல ஈடுபடுத்துறைது?
பபோக : பளளியில இதுக்குப் பபபோயி
படிக்கணுமைபோ?
இல்ல பயிர் வெளரும் நிலத்தில் இறைங்கி
நெடக்கணுமைபோ?
ஆட்டு எரு அந்தை வெருஷம் அறியேணுமைபோ? –
அட மைபோட்டு எரு மைறுவெருஷம் பரியேணுமைபோ?
கிறு : (பமைதடபயேறி வெந்து) சரியேபோ வசபோனனிங்க
சபோமி எங்க தைத்தைபோ அடிக்கடி வசபோல்லிக்கிட்பட
இருப்பபோரு.
பபோக: எனன வசபோல்வெபோரு

கிறு: வபபோண்பனபோட குணைத்தைபோபல
குடும்பம் நெல்லபோ நெடக்குது
மைண்பழுபவெபோட வசயேலபோபல
இயேற்தக உழவும் சிறைக்குது
பவெலு : அப்படிப் பபபோடு
வசம்: எம் பருஷனுக்கு ஞபோனம் வெந்துடுச்சி. கிறு
அட பபபோ பளள எனக்கு வவெக்கமைபோ இருக்கு.
பவெலு : இதுல வவெக்கப்பட எனன இருக்கு? உன
மைனசக்குளபள உளள விஷயேம்
வவெளிப்பட்டிருக்கு.
வசம் : ஆங். அப்பறைம் வசபோல்லு மைச்சபோன.
கிறு : தைக்கப்பூண்டு வவெதைச்சபோபல முதளச்சிடுங்க
– அதை மைடிச்சடிச்சபோ அடிஉரமைபோ ஆயிடுங்க. – `
எல்லபோரும் : விவெசபோயேம் இயேற்தக விவெசபோயேம் –
இந்தை
விவெரம் வதைரிஞ்ச உழவு வசஞ்சபோ ஆதைபோயேம்

கிறு : சபோமி வதைபோழு உரபமை பபபோடபோமை கதட
உரத்ததைப் பபபோட்பட சபோகுபடி வசஞ்சதைபோல நிலம்
பூரபோ இறுகி கட்டபோந்தைதரயேபோ வகடக்கு. இதை மைபோத்தை
வெழி இருக்கபோ?
பபோக : முயேற்சி வசஞ்சபோ முடியேபோதைது எதுவும்
இல்ல. \
வசயேற்தக உரத்தைபோபல
வசயேல் இழந்தை வெயேவலல்லபோம்
இயேற்தக உரம் பபபோட்டபோ
ஏரு பூட்ட அதழக்குபமை!
பவெலு : வசம்பருத்தி…..
கபோட்டுமைதன யேபோக்கும் நிதலவிட்டிடணும் –
நிலத்ததைத் தைரிசில்லபோமை சபோகுபடி வசய்திடணும்
எல்லபோரும் : விவெசபோயேம் இயேற்தக விவெசபோயேம் –
இந்தை
விவெரம் வதைரிஞ்ச உழவு வசஞ்சபோ ஆதைபோயேம்
பபோக : கபோற்றைபோலும் நீரபோலும் ஊட்டச்சத்து

கிதடக்குது
பசந்தைபோள உரம்பபபோட்டபோ தைதழச் சத்தும்
இருக்குது
பவெலு : மைணிச்சத்தும் சபோம்பல் சத்தும்
அதுகூட இருக்குது – தைம்பி இயேற்தகயேபோக
நிலம் இங்பக பயிர் வெளர்க்க உதைவுது.
எல்லபோரும் : விவெசபோயேம் இயேற்தக விவெசபோயேம் –
இந்தை விவெரம் வதைரிஞ்ச உழவு வசஞ்சபோ ஆதைபோயேம்
பபோகவெதைர் : நெனறி! வெணைக்கம்.

6. அனுபவெ உண்தமைகள
வெரலபோற்றுத் தைகவெல்
தைமிழர்களின வெரலபோறு மிகவும் பதழதமையேபோனது.
கரிகபோலன ஆண்ட கபோலத்தில் 6.6 ஏக்கர் நிலத்தில்
அதைபோவெது ஒரு பவெலி நிலத் தில் ஆயிரம் களம்
அதைபோவெது 30,000 கிபலபோ வநெல் விதளந்தைதைபோகக்
கூறைப்படுகிறைது. அதைபோவெது ஒரு ஏக்கரின
விதளச்சல் 4545 கிபலபோ!
அந்தைக் கபோலத்தில் பசதமைப் பரட்சி கிதடயேபோது.
வசயேற்தக உரம் பூச்சிக்வகபோல்லி மைருந்து
கிதடயேபோது. இனதறையே கம்வபனி விததைகள
எதுவும் அந்தைக் கபோலத்தில் கிதடயேபோது.
இந்தைத் வதைபோகுப்பில் வதைபோடக்கத்தில்
கூறைப்பட்டுளள வநெல் ரகங்கதளக் வகபோண்டுதைபோன
அந்தைக் கபோலத்தில் விவெசபோயேம் வசய்து
இருககிறைபோர்கள.

அந்தைப் பபோரம்பரியே வநெல் ரகம்தைபோன ஏக்கருக்கு
4545 கிபலபோ விதளச்சதலத் தைந்துளளது.
அப்படிப்பட்ட சிறைந்தை வநெல் ரகங்கதள நெபோம்
மீண்டும் வகபோண்டு வெரபவெண்டும். நெம் சந்தைதிக்கு
நெஞ்சில்லபோ உணைதவெத் தைரபவெண்டும். அதுபவெ
இந்தைத் வதைபோகுப்பின பநெபோக்கம்!
எலிதயே ஒழிக்க பப்பபோளிக்கபோய்
எலிதயேக் கட்டுப்படுத்தை பப்பபோளிக்கபோய்
பயேனபடும் எனறை தைகவெல் மைபோ. பரவெதி அவெர்கள
வசபோனனபபபோது, எனக்கும் வியேப்பபோக இருந்தைது.
மைறுநெபோள அததைச் பசபோதிக்கும் வபபோருட்டு
பப்பபோளிக் கபோதயேத் துண்டுத்துண்டபோக வவெட்டி
என வீட்தடச்சற்றி, பபபோட்டு தவெத்பதைன. . . . .
மூனறைபோம் நெபோள கபோதலயில் தூங்கி எழுந்து
வவெளியில் வெந்பதைன. மைபோடிப்படியேருபக கிடந்தை
பப்பபோளிக்கபோதயேச் சபோப்பிட்ட எலிதுடிதுடித்துக்
வகபோண்டிருந்தைது.
ஒபஹைபோ எலிதயே ஒழிக்க இதுவும் ஒரு சலப வெழி

எனபததை அனுபவெ ரீதியேபோக
அறிந்துவகபோண்படன. இந்தைத் தைகவெதலப்
பலரிடமும் பகிர்ந்து வகபோண்படன. இனறும் என
வெயேதலச் சற்றி அடிக்கடி பப்பபோளிக்கபோதயேப்
பபபோட்டு தவெப்பததை வெழக்கமைபோக்கி விட்படன.
நீங்களும் பசபோதித்துப் பபோருங்கள.
எலிகதளக் வகபோல்ல எளியே வெழி
எலிகதள அழிக்க ஜெப்பபோனில் கதடப்பிடிக்கும்
முதறை ஒனறு உளளது. அவெர்கள எலிதயே
உயிருடன பிடித்து அதைன மைர்மை ஸதைபோனத்ததை
நெரம்ப வகபோண்டு இறுகக் கட்டிவிடுவெபோர்களபோம்.
பிறைகு அந்தை எலிதயே வெதளக்குள விட்டு
விடுவெபோர்கள. வெலிதைபோங்கபோமைல் வவெறிபிடித்துத்
தைதலவதைறிக்க ஒடும் எலி, ஆத்திரத்தில் வெழியில்
சிக்கும் மைற்றை எலிகதளக் கடித்துக்
குதைறிவிடுமைபோம். எப்படியும் ஒரு எலி 15
எலிகளுக்குக் குதறையேபோமைல் வகபோனறு விடுமைபோம்,
ஆதிவரங்கம் ஆக்கம் அறைக்கட்டதளயில் நெடந்தை
பயிற்சியினபபபோது நெம்மைபோழ்வெபோர் வசபோனன தைகவெல்
இது. இததை நெபோமும் கதடபிடித்துப் பபோர்த்தைபோல்
வவெற்றி வபறைக்கூடும்.

பூச்சிகதளத் தைபோக்கும் பறைதவெகள
நெடவு வசய்தை வெயேலில் T வெடிவெச் சட்டங்கதளப்
பல இடங்களில் நெட்டு தவெக்கபவெண்டும்.
பறைதவெகள அதில் வெந்து அமைர்ந்து ஒய்வு
எடுக்கும். வெயேலில் உளள பூச்சிகதளப் பிடித்துத்
தினறு விடும்.
சிட்டுக்குருவிகள பழுக்கதள விரும்பிச்
சபோப்பிடும். கரிக்குருவிகள அந்துப் பூச்சிகதள
அழித்துவிடும். இரவில் ஆந்ததைகள அமைர்ந்து
எலிகதளப் பிடித்து விடும்.
நெமைது நிலத்தில் ஒரு பகுதியில் கபோடுபபபோல்
பலனதைரும் மைரங்கள வசடிவகபோடிகள இருப்பது
இனனும் கூடுதைல் பலனதைரும். பறைதவெகளின
எச்சம் நிலத்தில் பசர்வெதைபோல் மைண்வெளம் கூடும்.
வசயேற்தக உரம் பூச்சிக்வகபோல்லி மைருந்துகளபோல்
பறைதவெ இனங்கள அழிக்கப்படுகினறைன.
எனபவெ இயேற்தகயின சமைநிதல
பபோதிக்கப்படபோமைல் இருக்க இயேற்தகவெழி

பவெளபோண்தமை அவெசியேம்.
பவெர் கதரயேபோன
பவெப்பம்பண்ணைபோக்தகச் சணைல் சபோக்கில் கட்டி
வெயேலில் நீர் பபோயும் தைடத்தில் தவெத்து விட்டபோல்,
பண்ணைபோக்கு கதரந்து நீரில் கலந்து வெயேலில் பரவி
பவெர் கதறையேபோதன விரட்டும்.
அமுதை கதரசல்
அப்பபபோததைக்பக பபபோட்ட சபோணைம் 10 கிபலபோ,
பகபோமியேம் 10 லிட்டர், கருப்பட்டி அல்லது
வவெல்லம் அதர கிபலபோ மூனறும் மைண்பபோதன
அல்லது பிளபோஸடிக் குடம் சிவமைண்ட் வதைபோட்டி
இவெற்றில் ஏதைபோவெது ஒனறில் பபபோட்டு கலந்து
ஒருநெபோள ஊறை தவெத்துக் வகபோளளவும்.
இந்தைக் கதரசதல வெயேலுக்கு ஒடும் நீரில் சிறிது
சிறிதைபோக ஊற்றி, பபோய்ச்ச பவெண்டும். இந்தை
அமுதைக் கதரசல் நிலம் முழுவெதும் பரவி
மைண்தணை வெளமைபோக்கும். இந்தை அமுதைக் கதரசதல
மைட்டுபமை இயேற்தக வெழி பவெளபோண்தமைக்குப்

பபபோதுமைபோனது எனபது என அனுபவெம்.
அதைனபோல்தைபோன வசபோல் கிபறைன. வசலவில்லபோதை
இயேற்தக விவெசபோயேம் வசய்பவெபோம்.
எலிக்கும் பவெதல வகபோடு
கட்டபோந்தைதரயேபோய் எதைற்கும் பயேனபடபோமைல்
கிடக்கும் நிலத்ததை உழுவெதைற்கு எலிகதளப்
பயேனபடுத்தைலபோம். எலிகதள பவெதல வெபோங்க
இது ஒரு வெழி. கட்டபோந்தைதரயேபோய்க் கிடக்கும்
பகுதியில் தவெக்பகபோல் பபபோர் மைற்றும் இதைர
வபபோருட்கதளப் பபபோட்டு அடசலபோக்கிவிட்டபோல்
அங்கு எலிகள குடியிருக்க வெசதியேபோகிவிடும்.
எலிகள அங்கு வெசிக்க ஆரம்பித்துவிட்டபோல் அந்தை
நிலத்ததை நெனறைபோகக் கிளறி மைண்தணைப்
வபபோலவபபோலப்பபோக்கி விடும். பிறைகு அந்தை
அடசதல அப்பறைப்படுத்தி நிலப்பகுதிதயே
விவெசபோயேத்திற்குப் பயேனபடுத்தை வெசதியேபோகிவிடும்.
வபபோதுவெபோக இயேற்தகயின சமைநிதல
பபோதிக்கப்படபோமைல் பபோர்த்துக் வகபோண் டபோபல
பபபோதும் இயேற்தகச்சூழல் பபோதிப்ப இல்லபோமைல்
இருக்கும்.

கபோட்டு விலங்குகள
கபோடுகதள அழித்தைதைபோல்தைபோன பூச்சிகள வெயேதல
நெபோடி வெரத் வதைபோடங்கிற்று. கபோட்டு விலங்குகளும்
நெபோட்டிற்குள பகுந்து நெபோசமைபோக்கும் நிதலக்கு
வெந்துவிட்டது. ஒவ்வவெபோரு பகுதியிலும் இயேற்
தகயின சமைநிதல பபோதுகபோக்க பதைதவெயேபோன மைரம்,
வசடி, வகபோடிகள ஆடு,மைபோடுகள,பறைதவெ மைற்றும்
இதைர ஜீவெரபோசிகள பதைதவெயேபோன அளவு இருக்க
பவெண்டும். இதவெ அதிகமைபோனபோபலபோ அல்லது
குதறைந்து பபபோனபோபலபோ இயேற்தகயில் சமைநிதல
பபோதிக்கப்படும்.
மீன அமிலம்
இததை வெடவமைபோழியில் குணைபசலம் எனறு வசபோல்
கிறைபோர்கள. குணைபம் எனறைபோல் இறைந்தை உடதலக்
குறிக்கும் வசபோல். ஆடு, மைபோடு, பகபோழி, மீன
இப்படி இறைந்து பபபோன ஜீவெரபோசி களின உடதலத்
துண்டுத் துண்டபோக வவெட்டி எடுத்து அத்துடன
சமை அளவு வீணைபோ பபபோன வவெல்லம் கலந்து
பிளபோஸடிக் வதைபோட்டி யில் பபபோட்டு மூடிதவெக்க
பவெண்டும். இந்தை இரண்டு கலதவெயும் ஒரு

மைபோதைத்தில் கதரந்து பதைனபபபோலபோகிவிடும்.
இததைப் பத்து லிட்டர் நீருக்கு அதர லிட்டர்
கலந்து பயிருக்குத் வதைளித்தைபோல் பயிரில்
பச்தசயேம் கூடும். பயிர் நெனகு வெளரும். பூச்சிகள
வநெருங் கபோது. ஆடுமைபோடுகள கூட வெபோய் தவெக்கபோது.
இந்தை மீனமிலம் மைட்டுபமை விவெசபோயேத்திற்குப்
பபபோதும் எனபது சில விவெசபோயிகளின
கருத்தைபோகும்.
குணைபசலம்
சந்திர குப்தைர்கள கபோலத்தில்
பயேனபடுத்தைப்பட்டதைபோம். இததைப் பல கழிவுப்
வபபோருட்கதளக் வகபோண்டு தையேபோரிக்கும்
வெழிமுதறைகள கூறைப்பட்டுளளது. ஆதிவரங்கம்
ரபோபஜெந்திரன இறைந்துபபபோன ஒர் ஆட்தட வவெட்டி
வபரியே பிளபோஸடிக் பகனில் பபபோட்டு, அதில்
எருதமை மைபோட்டு பகபோமியேம் இனனும் சில
வபபோருட்கதளக் கலந்து குணைபலசம் தையேபோர்
வசய்து தவெத்திருந்தைபோர்.அந்தைக் கதரசதல நெபோன
வெபோங்கித் தைண்ணீர் கலந்து பகபோதடயில்
பயிரிட்டிருந்தை பூங்கபோர் நெபோற்றுக்கு வதைளித்பதைன.

தூரத்தில் நினறை சில மைபோடுகள பமைபோப்பம்
பிடித்தைபடி பவெகமைபோக வெந்து வெயேலுக்குள
இறைங்கியேது. இப்படியும் அப்படியும் முகர்ந்து
பபோர்த்தை மைபோடுகள தைதலவதைறிக்க ஓட
ஆரம்பித்தைன.
இனனுவமைபோரு நெபோள மைபோதலயில் கதரசதலத்
வதைளித்துவிட்டுப் பறைப்பட்டபபபோது, நெரிகள
ஓடிவெந்து பயிருக்குள மைதறைந்தைன.
இந்தை வெபோதடக்குப் பபோம்பகளும் வெருதக தைரும்
எனபவெ மீனமிலம் (குணைபசலம்) கதரசதல
மைக்கள வெசிக்கும் இடத்திற்கு அருகில்
பயேனபடுத்தைபோமைல் இருப்பது நெல்லது.
பட்டுப்பபபோன வசடிதுளிர் விட்ட கததை
ஒரு கருபவெப்பிதலக் கனறு பகபோதட வவெயிலில்
கபோய்ந்து கருகிப் பபபோய் நினறைது. மீதைமிருந்தை
குணைபசலம் கதரசதல அதைனபமைல் வதைளித்பதைன.
அந்தைக் கபோய்ந்துபபபோன கருபவெப்பிதலக் கனறு
துளிர்விட்டு வெளர்ந்து இனறு வசடியேபோகச்
வசழித்து நிற்கிறைது. சீர்கபோழி திரு நெகரியில்

சப்பபோத்தி பூச்சித் தைபோக்குதைலபோல் பருத்திச் வசடிகள
நெபோசமைபோகிவிட்ட நிதலயில் சப்பபோத்திப் பூச்சிகள
எந்தை மைருந்துக்கும் கட்டுப்படவில்தல.
இதுபற்றி அறிந்தை தைமிழ்நெபோடு இயேற்தக உழவெர்
இயேக்க நிர்வெபோகி மைபோ, பரவெதி அவெர்கள
குணைபசலம் வகபோடுத்துத் வதைளித்துப் பபோர்க்கச்
வசபோல்லி இருக்கிறைபோர்.
பவெண்டபோ வவெறுப்பபோக வெபோங்கிச் வசனறை ஒரு
விவெசபோயி கதடசியில் இததையும் பசபோதித்துப்
பபோர்த்துவிடுபவெபோம் எனறை நிதனப்பில்
குணைபசலம் வதைளித்திருக்கிறைபோர்.
குருத்துக்கதளச் சபோப்பிட்டுக் குஷியேபோக வெபோழ்ந்தை
சப்பபோத்திப் பூச்சி குணைபசலம் வெபோதட கண்டதும்
பயிதரச் சபோப்பிடபோமைல் பட்டினி கிடந்து இறைந்து
இனவிருத்தியேபோகபோமைல் பபபோனது.
பட்டுப்பபபோன பருத்திச் வசடிகளும்
பக்கவெபோட்டில் கிதள வவெடித்து வெளர்ந்து
நினறைதைபோம்.

ஆடுமைபோடுகள இந்தை வெபோதட கண்டபோல் சில
நெபோட்கள இதறை எடுக்கபோமைல் பட்டினி கிடப்பது
கண்கூடபோகக் கபோணை முடிகிறைது. இபதை
நிதலயில்தைபோன பூச்சிகளும் இதறை எடுக்கபோமைல்
மைடிகினறைன.
குணைபசலம் ஓர் உயிர்க்வகபோல்லி அல்ல; இதைன
வெபோதடயில் வெரும் ஒவ்வெபோதமைதைபோன, பூச்சிகதளச்
வசயேல் இழக்கச் வசய்கிறைது. பயிர்
பபோதுகபோக்கப்படுகிறைது. பயிருக்குச் சிறைந்தை
வெளர்ச்சி ஊக்கி யேபோகவும் குணைபசலம்
பயேனபடுகிறைது. –
வீரமுத்து எனறை ஒரு விவெசபோயேத்
வதைபோழிலபோளியிடம் குணைபசலம் தையேபோரிப்ப முதறை
மைற்றும் பயேனபபோடுகதளச் வசபோல்லி வெயேலில்
வதைளிக்கப் பணித்பதைன.
வதைபோடக்கத்தில் அதைன வெபோதட தையேபோரிப்ப
முதறையும் அவெனுக்கு மைனத்தைளவில்
ஒவ்வெபோதமைதயே ஏற்படுத்திவிட்டது. இது
ஒனறும் விஷமைல்ல கவெதலப்படபோமைல் வதைளி
எனறு ஊக்கப்படுத்திபனன. ஒரு சற்று

வதைளிப்பதைற்குள அவெனுக்குக் குமைட்டல்
வெந்துவிட்டது.
உடபன கலதவெதயே நெபோன வெபோங்கிக்வகபோண்படன.
அவென பவெகமைபோக ஓடிப்பபபோய் வெபோய்க்கபோலுக்குள
அமைர்ந்து குடதலச் சருட்டிக்வகபோண்டு குமைட்ட
ஆரம்பித்தைபோன. அவெனது அந்தை நிதலப்பபோடு
எனக்பக சற்றுப் பயேத்ததை உண்டுபண்ணியேது.
பிறைகு வமைல்ல வமைல்ல அவெதன
ஆசவெபோசப்படுத்தி இயேல்ப நிதலக்குக் வகபோண்டு
வெந்பதைன. அனறு இரவு அவென பட்டினி
கிடந்தைபோன எனபது கூடுதைல் தைகவெல்.
அந்தைக் கூலித் வதைபோழிலபோளிக்கு ஒவ்வெபோதமைதயே
ஏற்படுத்தியே குணைபசலம் எனக்கு எந்தை
ஒவ்வெபோதமைதயேயும் ஏற்படுத்தைவில்தல. அதைற்குக்
கபோரணைம் என மைனநிதல.
இயேற்தகவெழி பவெளபோண்தமைதயே
ஏற்றுக்வகபோண்ட எனமைனம், அதைற்குத்
பதைதவெயேபோன இடுவபபோருதளயும் மைனப்பூர்வெமைபோக
ஏற்றுக் வகபோண்டு விட்டதைபோல், அந்தைக்

குணைபசலம் எந்தைத் தைபோக்கத்ததையும் எனக்குள
ஏற்படுத்தைவில்தல. மைனமிருந்தைபோல்
மைபோர்க்கமுண்டு!
பஞ்சகபோலத் தைபோனியேங்கள
பசபோளம், கம்ப, பகழ்வெரகு, மைக்கபோச்பசபோளம்,
சபோதமை, திதன, வெரகு, குதிதரவெபோலிபபபோனறை
தைபோனியேங்கபள மைனிதைனுக்குரியே சத்துளள
உணைவெபோகக் கூறைப்படுகிறைது. அரிசி,
பகபோதுதமைதயேவிடத் தைபோனியேங் களில் சத்துக்கள
அதிகம்.
இனறு முழுபநெர அரிசி உணைவுக்கு மைனிதைன
பழகிவிட்டபோன. அதுவும் நெனறைபோகத் தீட்டியே
வகமிக்கதலக் கலந்து பபோலிஷ் வசய்யேப் பட்ட
மைல்லிதகப் பூப்பபபோனறை வவெண்தமை அரிசிபயே
உயேர்ந்தை அரிசியேபோக, மைனிதைன கருதுகிறைபோன.
நெபோகரிகம் எனறை வபயேரபோல் நெவெ தைபோனியேங்கள
சபோப்பிடுவெததைக் குதறைத்தைபோன. கூழ்
சபோப்பிடுவெததைக் வகளரவெக் குதறைவெபோகக்
கருதினபோன. நெபோகரிக பமைபோகத்தில் பமைபோட்டபோ ரக

அரிசிக்கும் குட்தப வசபோல்லிவிட்டபோன.
பவெதைபோரண்யேம் பஞ்சநெதிக்குளம் நெடுபசத்தியில்
எனக்குப் வபண் பபோர்த்து முடிவு வசய்தைபபபோது,
அங்வகல்லபோம் கருப்பரிசி பசபோறுதைபோன
பபபோடுவெபோர்கள எனறு என நெண்பர்களும்
உறைவினர் களும் பகலி வசய்தைபோர்கள.
ஆனபோல் எனக்குத் திருமைணைமைபோன 1984 ஆம்
ஆண்டிபல அங்குக் கபோர் வநெல் கலபோச்சபோரம் மைபோறி,
பசதமைப் பரட்சி வகபோடி கட்டிப் பறைந்தைது.
மைருந்துக்குக்கூட உயேர்ந்தை வநெல் பயிதர நெபோன
அங்குப் பபோர்க்கவில்தல.

1960 இல் வதைபோடங்கியே பசதமைப் பரட்சி குறுகியே
கபோலத் திபலபயே இந்தியே கிரபோமைங்களில் இண்டு
இடுக்வகல்லபோம் பகுந்து நெபோசமைபோக்கி
விட்டிருந்தைது.
பகபோபரக் கலசங்களில் நெவெதைபோனியேங்கள
வநெல்தல ஓர் ஆண்டுதைபோன பசமிப்பபோக தவெக்க
முடியும். நெவெதைபோனியேங்கதள நூறு ஆண்டுகளகூட

பசமிக்கலபோம் எனறு வசபோல்வெபோர்கள.
அதைனபோல்தைபோன, இனறும் பகபோபரக் கலசங்களில்
நெவெதைபோனியேங்கதளப் பபபோட்டு பசமிக்கும் முதறை
உளளது.
வநெல்லுக்கு நிதறையே நீர் பபோய்ச்ச பவெண்டும்.
நெவெதைபோனியேப் பயிர்களுக்குக் குதறைந்தை அளவு நீர்
பபபோதுமைபோனது. கூழுக்கும் ஆதச மீதசக்கும்
ஆதச. மீண்டும் துளிர் விடட்டும் அந்தைக் கபோல
வெபோழ்க்தக! –
நெவெதைபோனியேங்கதளப் பயிரிட்டபோல் அவெற்தறைப்
பல வெருடங்கள பபோதுகபோப்பபோகச் பசமிக்கலபோம்
எனகினறைபபபோது நெமைக்குப் பஞ்சம் எப்படி வெரும்
அதைனபோல்தைபோன அவெற்தறைப் பஞ்சகபோல
தைபோனியேங்கள எனறு நெம் முனபனபோர்கள
வெர்ணித்திருக்கிறைபோர்க்ள.
நெபோபமைபோ ஒட்டுவமைபோத்தைமைபோக வநெல்தல மைட்டுபமை
ஏகபபபோக மைபோகப் பயிரிட்டு விதளச்சதலக் கூட்டி
விதலதயேக் குதறைக்க தவெத்திருக்கிபறைபோம்.
தைவிடு கிபலபோ 5 ரூபபோய் விற்கும் பபபோது அரிசி
கிபலபோ 1 ரூபபோய்க்குப் பபபோடுகிறைது அரச.

தைவிட்டுக்கு உளள மைதிப்ப கூட அரிசிக்கு
இல்லபோமைல் பபபோனது. சிந்திக்கும் ஆற்றைதல
மைனிதைன இழந்தைதைபோல் வெந்தை விதன இது.
பசபோளக்வகபோல்தல வபபோம்தமை
எனக்குத் திருமைணைமைபோன கபோலத்தில் நெபோன மிகவும்
ஒல்லியேபோக இருந்பதைன. அப்பபபோது நெபோடகங்களில்
நெடித்துக் வகபோண்டிருந்பதைன. ஒருமுதறை எனது
நெபோடக நெடிப்தபப் பபோர்த்தை எனது தமைத்துணி
பசபோளக்வகர்ல்தல வபபோம்தமைபபபோல் இருந்தைது
எனறு வெருணித்தைபோர். இப்பபபோது
பசபோளக்வகபோல்தல வபபோம்தமையும் இல்தல.
அப்படி ஒரு வசபோல் வெழக்குமில்தல.
உலகில் வெபோழும் பறைதவெ இனங்கள
வபரும்பபோலும் பூச்சி கதளபயே தைங்கள முழு
உணைவெபோகக் வகபோண்டதவெ!
ஒரு பஜெபோடி தமைனபோக்கள ஒர் ஆண்டில் சமைபோர்
இரண்டு இலட்சம் பூச்சிகதளத் தைங்கள
இதரப்தபக்குள நிரந்தைரமைபோய்த் தூங்க
தவெக்கினறைன!

மீனவகபோத்திப் பறைதவெகளும் வெபோலபோட்டிகளும்
கரிச்சபோன குருவிகளும் பஞ்சருட்டபோனகளும் ஈ
பிடிப்பபோன களும் ஆட்வகபோல்லி நெஞ்சகளபோல்
கபோணைபோமைல் பபபோய்விட்டன!
வமைளன சபோட்சிகளபோல் நெடந்து வகபோண்டிருக்கும்
இந்தை ரசபோயேனப் பபபோதர பவெடிக்தக பபோர்க்கும்
நிதலயில் பசபோளக் வகபோல்தல வபபோம்தமை பற்றி
வசபோல்லத் பதைபோனறைவில்தல.
வெயேலுக்குள வெரும் பறைதவெகள உட்கபோர்ந்து
ஒய்வவெடுப் பதைற்கு தவெக்பகபோதலக் வகபோண்டு
நெமைது முனபனபோர்கள உருவெபோக்கியே வபபோம்தமை
பசபோளக்வகபோல்தல வபபோம்தமை இனறு
ஆட்வகபோல்லி நெஞ்சகளபோல் அததையும் இழந்து
விட்படபோம்.
ஆந்ததைகளுக்கு அழகு சிம்மைபோசனம்
ஐம்பது வெருடங்களுக்கு முன வெயேதலச்சற்றி
பவெலி அட்தட்ைப்பதும் வெரப்தப வவெட்டி
எலிகதளப் பிடிப்பதும் தைபோன நெம் முனபனபோர்கள

பமைற்வகபோண்ட பயிர்ப் பபோதுகபோப்ப முதறை.
பதைபோட்டத்து மூதலகளில் உதடந்தை பபோதனகதள
அடுக்கி தவெத்து அழகு பபோர்த்தைதுகூட எலிகதளப்
பிடிக்க வெரும் ஆந்ததைகள அமைர்வெதைற்கபோன அழகு
சிம்மைபோசனம் எனபது இப்பபபோதுதைபோன எனக்கும்
பரிகிறைது.
ஆனபோலும் நிசப்தைமைபோன அந்தைக் கபோல இரவில் நெபோன
பகட்ட அந்தை ஆந்ததைகளின அலறைல் சத்தைம்
இப்பபபோது பகட்கவில்தலபயே!
கதள கட்டுப்பபோட்டில் கபோணைம்
பவெண்டபோதை கதளச் வசடிகதளச் வசம்பபோலபோன
அறிவெபோதளக் வகபோண்டு வவெட்டினபோல் அதவெ
மைறுபடியும் வெளரபோமைல் அப்படிபயே
குட்தடயேபோகபவெ இருந்துவிடுமைபோம். நெபோன ஒரு
பத்திரிதகயில் படித்தை தைகவெதல இங்பக
தைந்திருக்கிபறைன. இனனும் இததை நெபோன
பசபோதித்துப் பபோர்க்கவில்தல. பகபோதரதயேக்
வகபோல்ல வகபோளதள விததை எனறை ஒரு பழவமைபோழி
உண்டு. மூனறு வெருடங்கள வகபோளளு (கபோணைம்)
வதைளித்தைபோல் வெயேலில் கதள கட்டுப்படும் எனறு
பசதமை விகடனில் மைண்பழு மைனனபோரு வசபோல்லி

இருந்தைததைப் படித்பதைன. வீட்டுத் பதைபோட்டத்தில்
சிறிது வகபோளளு வதைளித்பதைன. அது அடர்த்தியேபோன
வகபோடியேபோகப் படர்ந்து சூரியே ஒளி மைண்ணில்
படபோதைவெபோறு மைதறைத்துவிட்டது. அந்தை இடத்தில்
பவெறு வசடிகள முதளக்கவில்தல. மைண்பழு
மைனனபோரு வசபோல்லி இருப்பது சபோத்தியேமைபோன
வசயேல்தைபோன. விதரவில் வெயேலில் இததைச்
பசபோதித்துப் பபோர்க்க முயேனறுளபளன. நீங்களும்
வசய்து பபோருங்கள. வகபோளளின இனவனபோரு
வபயேர்தைபோன கபோணைம்.
கபோனல் நீர்
நெதிநீர் இதணைப்ப பிரச்சதன இனறு
பிரம்மைபோண்ட மைபோகப் பபசப்படுகிறைது.
பவெதலயேற்றைவென எருதமைதயேப் பிடித்துச்
சிதரத்தைபோனபோம் அதுபபபோலத்தைபோன இதுவும்!
அதணைக்கட்டுகதள நெவீன இந்தியேபோவின
பகபோவில் களபோகப் பபபோற்றியே ஜெவெகர்லபோல் பநெரு
பிற்கபோலத்தில் அதைற்கபோக வெருத்தைமைதடந்தைபோரபோம்.
அவெரது பபரன முனனபோள பிரதைமைர் இரபோஜீவ்
கபோந்தி 1986 இல் மைபோநிலப் பபோசன மைந்திரிகள

மைபோநெபோட்டில் பபசியேதைபோக வெந்தை வசய்தி. 1951 ஆம்
ஆண்டிலிருந்து இனறுவெதர 246 வபரியே
பபோசனத்திட்டங்கள வதைபோடங்கப்பட்டுளளன.
இவெற்றில் 64 திட்டங்களதைபோம்
முடிக்கப்பட்டிருக்கினறைன. 181 திட்டங்கள
இனனும் முடிந்தை பபோடில்தல. இந்தைத்
திட்டங்களபோல் மைக்களுக்கு ஒரு பலனும்
கிதடக்கவில்தல எனறு ததைரியேமைபோகச்
வசபோல்லலபோம். 16 ஆண்டுகளபோகப் பணைத்ததை வெபோரி
இதறைத்துளபளபோம். ஆனபோல் மைக்களுக்கு ஒனறும்
கிதடக்கவில்தல. பபோசன வெசதி தைண்ணீர்
விதளச்சல் எதுவுபமை கிதடக்கவில்தல.
அவெர்களது வெபோழ்க்தகத் தைரம் அப்படிபயே
இருக்கிறைது எனறு வவெளிப்பதடயேபோகபவெ பபசி
இருக்கிறைபோர்.
சமீபத்தில் நெதிநீர் இதணைப்பத் திட்டம் எனபது
சபோத்தியேமைற்றை வசயேல் எனறு இரபோகுல் கபோந்தி
பபசியேதும் இதைன அடிப்பதடயில் தைபோன.
பகபோடிக்கணைக்கபோன மைக்கதளப் பலம்வபயேர
வெழிவெகுக்கும் நெதிநீர் இதணைப்பத் திட்டம்
சபோத்தியேமைற்றை வசயேல்தைபோன. ஒட்டு வபறுவெதைற்கபோன

வெழிமுதறைகதளபயே குறிக்பகபோளபோகக் வகபோண்ட
அரசியேல்வெபோதிகள கபோனல் நீர் பபபோனறை ஒரு
திட்டத்ததைக் கபோட்டி மைக்கதள ஏமைபோற்றுகிறைபோர்கள
எனபபதை உண்தமை!
இயேற்தகதயே நெபோம் சிததைத்தைபோல் அது நெம்தமை
அழிக்கும்!
வெபோதழயேடி வெபோதழயேபோக, இயேற்தகபயேபோடு
இதணைந்து வெபோழ்ந்தை மைக்கதள முனபனற்றைப்
பபோததையில் அதழத்துச் வசல் கிபறைபோம் எனறு
வசபோனனவெர்கள இனறு பனனபோட்டு நிறுவெனங்
களின தகக்கூலியேபோக மைபோறிவிட்டனர்.
ஆங்கிபலயேர் கபோலத்தில் இருந்தை பபோடம் மைண்பழு
குடியேபோன வெனின நெண்பன. அததைக்கூட நெமைது
மைதறைத்து விட்டனர் அறிவியேல் அறிவெபோளிகள
உளளூர் குளத்திற்கு வெரும் பபோசனக் கபோல்வெபோயும்
வெடிகபோல் வெழியும் வதைரியேபோதை பிளதளக்கு எங்பகபோ
இருப்பதைபோகச் வசபோல்லப் படும் தநெல் நெதிதயேப்
பற்றிப் பபோடம் வசபோல்லி எனன பயேன?

வவெளதளயேர்கதள விரட்டி கபோலனி
ஆதிக்கத்திலிருந்து விடுபட்டதைபோகப்
வபருதமைப்படுகிபறைபோம். இனறு நெபோம் எனன
வசய்கிபறைபோம்?
கிரபோமைத்தில் உளள நிலபலனகதள விற்றுவிட்டு
நெகரத்திற்கு வெந்து கபோலணி வீடுகளில்
அதடபட்டுக் கிடக்கிபறைபோம்.
பசதமை விகடன
சமீபத்தில் பசதமை விகடனில் ஒரு வசய்தி.
லபோர்டு வமைக்கபோபல 1835 ஆம் ஆண்ட பிப்ரவெரி
2 இல் இங்கிலபோந்து பபோரபோளுமைனறைத்தில்
பபசியேது.

‘நெபோன இந்தியேபோவின குறுக்கு வநெடுக்கபோகப்

பயேணைம் வசய்தைபபபோது பிச்தசக்கபோரன என
ஒருவெதனபயேபோ திருடன எனறு ஒருவெதனபயேபோ
பபோர்க்கவில்தல. அத்தைதகயேது அந்தை நெபோட்டின
வசல்வெ வெளமும் உயேர்நியேபோயே உணைர்வுகளும்,
வவெளிநெபோட்டிலிருந்து வெருகினறை எல்லபோபமை

சிறைந்தைது! ஆங்கிலமைபோக இருக்கினறை எல்லபோபமை
தைனனுதடயேததைவிட உயேர்ந்தைது எனறு
எண்ணுகினறை இந்தியேர்களபோக அவெர்கதள மைபோற்றை
பவெண்டும். இந்தியேபோதவெ அடக்கி ஆளப்படும்
ஒரு நெபோடபோக மைபோற்றை, அந்தை நெபோட்டின பதழயே
கல்வி முதறை மைற்றும் பபோரம்பரியேத்ததை மைபோற்றி
அதமைக்க பவெண்டும்“
வமைழுகு பிஸகட்
அவெரது பரிந்துதரப்படி மைபோற்றைப்பட்ட இந்தியே
மைக்களபோகியே நெமைது பமைல்நெபோட்டு பமைபோகம் இனனும்
மைபோறைவில்தல.
வீட்டில் சடும் முறுக்தகவிட கவெர்ச்சி
அட்தடயில் கிதடக்கும் வரபோட்டிதைபோன நெமைக்குப்
பத்துணைர்ச்சி தைருகிறைது.
எத்தைதன பபர் அறிந்திருப்பபோர்கள. பிளதளக்குக்
வகபோடுக்கும் பிஸகட் வமைழுகினபோல் ஆனது
எனறு?
பிஸகட்தட எடுத்துக் வகபோளுத்திப் பபோருங்கள

அது நினறு எரியும்!
துருதவெ எடுக்கப் பயேனபடும் கலர்பபோனங்கள
உங்களுக்கு உஷ்ணைம் பபபோக்கும் குளிர்பபோனங்கள
ஆகிவிட்டன.
இயேற்தக அளித்தை இளநீதரப் பயிர்வசய்யே
மைறைந்து பகட்டபோன வெபோழ்வில் பழகிவிட்டீர்கபள
ஏன?
அனறு வவெளதளயேர்கள வவெனறைபோர்கள அபதை
வெழியில் இனறு நெம் அரசியேல் ஆட்சியேபோளர்கள
நெதடபபபோடுகிறைபோர்கள.
நெபோமும் அதைற்கு வவெண்சபோமைரம்
வீசிக்வகபோண்டிருக்கிபறைபோம். இரபோமைன ஆண்டபோல்
எனன இரபோவெணைன ஆண்டபோல் எனன எல்லபோம்
ஒனறுதைபோன.
இரண்டபோம் உலகப்பபபோர்
இரண்டபோம் உலகப்பபபோர் முடிந்தை கபோலகட்டம்.
உலகபமை நிம்மைதிப் வபருமூச்ச விடத் துவெங்கியே

பநெரம் தைபோதடகதள வெருடியேபடி ஆழ்ந்தை
பயேபோசதனயில் இருந்தைது ஒரு கூட்டம்.
வவெடிமைருந்து தையேபோரிப்பதைற்கபோன மூலப்வபபோருள
அம்பமைபோனியேபோதவெத் தையேபோரிக்கும் ஆதலகளின
அதிபர்களதைபோன அவெர்கள.
வதைபோடர்ந்து சண்தட நெடந்தைபோல்தைபோன இந்தை
ஆதலகளுக்கு பவெதல.
இரபோணுவெ ஆரபோய்ச்சி தமையேங்களும் மூடுவிழபோ
கபோணை பவெண்டியே சூழ்நிதல உருவெபோனது. அந்தை
நிதலயில் பவெளபோண்தமை ஆரபோய்ச்சி தமையேமைபோக
அதவெ வபயேர்மைபோற்றைம் வசய்யேப்பட்டது.
பதைதவெயேற்றைதைபோகிப் பபபோன அபமைபோனியேபோ சில
விதள நிலங்களில் வகபோட்டப்பட்டது.
அபமைபோனியேபோ வகபோட்டப்பட்ட நிலங்களில்
பயிர்கள இயேற்தகக்கு மைபோறைபோக வெளர்ச்சி
கண்டததைக் கூர்ந்து கவெனித்தை சிலர்,
அபமைபோனியேபோதவெ விவெசபோயேத்தில் வெளர்ச்சி
ஊக்கியேபோகப் பயேனபடுத்தைலபோம் என பயேபோசித்தைதைன
விதளபவெ பவெளபோண்தமை ஆரபோய்ச்சி தமையேம்

உருவெபோகக் கபோரணைமைபோனது.
அபமைபோனியேபோ உரமைபோனது. வநெல்லும்
பகபோதுதமையும் வெழக்கத் ததைவிட அதிகமைபோக
விதளந்தைது.
உயேர்ந்தை வநெல் ரகங்கள அதிகக் கதிர்கள. பபோரம்
தைபோங்கபோமைல் தைண்டுகள முறிந்து சபோய்ந்தைன.
விதளவு…
மைரபணு மைபோற்றைம் வசய்து, வநெல் நெபோற்றின
உயேரத்ததைக் குதறைத்தைனர்.
அரதச நெடத்தியேவெர்கதளயும் அரச
அதிகபோரிகதளயும் அறிவியேல்
விஞ்ஞபோனிகதளயும் பணை பலம் அழுத்தியேது.
நெமைது பபோரம்பரியே வநெல் ரகங்கள பசமித்து
அழிக்கப்பட்டது. குட்தட ரகமைபோன ஒட்டு
ரகங்கதள பநெபோக்கி நெமைது விவெசபோயேம்
திருப்பிவிடப்பட்டது.

பண்தணைக் கழிவுகள விலகி, இரசபோயேனக்
கழிவுகள கிரபோமைத் திண்தணைகளில் வெந்து
இறைங்கியேது.
குட்தட ரக வநெல் ஏரபோளமைபோன தைண்ணீதர
விழுங்கியேது. பயிர்கள பநெபோய் எதிர்ப்பத் திறைன
இனறிப் பூச்சி தைபோக்குதைதலச் சந்தித்தைது.
பூச்சிக்வகபோல்லி மைருந்துகள பகுந்தைன.

. குட்தட ரகமைபோனதைபோல் தவெக்பகபோல் குதறைந்தைது.
மைபோடுகளுக்குத் தீவெனம் பற்றைபோக்குதறையேபோனது.
மைபோடுகள குதறைந்தைன.
டிரபோக்டர்கள விதளநிலங்களில் பகுந்தைன.
இரசபோயேனங்கதளக் வகபோட்டிய்தைபோல் மைண்பழு
மைதறைந்தைது.

பூச்சிக்வகபோல்லிகதளக் வகபோண்டு வெந்தைதைபோல்
பறைதவெ இனங்கள அழிந்தைன.
ஆழ்குழபோய்க் கிணைறு வவெட்டி நிலத்தைடி நீதர
வெற்றைச் வசய்பதைபோம்.
பசதமைப் பரட்சியின விதளவெபோல் உழவெர் நிலம்
நிர்மூலமைபோக் பட்டது
விஞ்ஞபோனம் விதளநிலங்கதளப் பபோழடித்தைது.
விவெசபோயிகதளக் கடனபோளியேபோக்கிவிட்டது.
தைபோய்ப்பபோதல விஷமைபோக்கிவிட்டது.
பிறைக்கும் குழந்ததையும் பநெபோபயேபோடு பிறைக்கிறைது.
குழந்ததை ஊனமைபோகிவிடும் எனறு பயேந்து,
வபபோறுப்பபபோடு பபபோலிபயேபோ வசபோட்டு மைருந்து
வகபோடுக்கும் நெபோம், அந்தைக் குழந்ததை பநெபோயில்லபோ
வெபோழ்வு வபறை நெஞ்சில்லபோ உணைதவெத்
தைரபவெண்டும் எனறு எனறைபோவெது சிந்தித்துச்
வசயேல்படுகிபறைபோமைபோ எனறைபோல் இல்தல.

சிந்தித்தைபோல் நெபோம் பசற்றில் இறைங்கி விடுபவெபோம்.
பசற்றில் இறைங்கிவிட்டபோல் நெபோம் இயேற்தகக்கு
மைபோறி விடுபவெபோம்.
குண்டுச்சட்டிக்குள குதிதர ஒட்டும் கபோலணி
வீடுகதளக் கபோலிவசய்துவிட்டு கபோணி
நிலங்கதளத் பதைடி வெருபவெபோம்.
மைரத்தைடியில் மைல்லபோந்து படுத்தைபோல் எல்லபோச்
சகமும் இயேற்தகயேபோக நெமைக்குக் கிதடக்கும்.
மைனிதைபோ மைனம் மைபோறிவிடு
மைரத்தில் ஏறி விடு
வஜெண்டில்பமைன பவெடம் பபபோட்டு
உடதல வெருத்தியேது பபபோதும்.
கபோட்டபோனபோகக் கவெதல இல்லபோ
மைனிதைனபோக மைனிதைபோ மைனம்
மைபோறிவிடு மைரத்தில் ஏறிவிடு.

கர்நெபோடக மைபோநில பபோரம்பரியே இரகங்கள

Rain fed Paddy Varietes
1. அபன பகபோம்பினபோ பதைபோ
2. கிட்டபோபதைபோ
3. கரிமுண்டுகபோ
4. பட்டபோயேதைபோ
5. வகம்ப படபோடி
6. கபோமை கட்பல
7. மைபோறை பதைபோ
8. வஜெனு குடு
ட்தர பலண்ட் பபடி (Dry Land Paddy)

9, பங்கபோரகுண்டு
10. பர்மைபோ பிளபோக்
11. பபோச மைதி
12. சினனப்வபபோனனி
13. நெபோரி வகலபோ
14. கிட்ட பதைபோ
15. கிட்டபோ ரபோஜ் வகய்யேபமை

16. வகளரி சனனபோ
டீப்வெபோட்டர் பபடி (Deep Water Paddy)

17. நீரகுழி பதைபோ
18 சனன வெபோல்யே பதைபோ
19. நீ வநெட்டி பதைபோ
20. கபோறிகண்டக பதைபோ
21. கபோரி வநெல்லு
22. கபோரி ஜெபோடு பதைபோ
23. பிலிஜெபோடு பதைபோ
24. பத்மை பரகபோ
பபோரம்பரியே வநெல் ரகங்களில் சில.

Paddy Varieties
25.Gonfaré Gut (Medicinal Paddy)
26.Nagaland Batha Jade Rajmudi Dulha
27.Navali batha Dehardonebasumathi

28.Naadi batha
29.dehav done Basumathi
30.Manduga .
31.Rathmachoodi
32.Salem sanna
Aakailu batha
Aalur Sanna
Anaandi batha
Bangara Sanna
Choomal
Helesaalu chilluga
Karuvaani batha
Kasmas
mahadi
Mysore mallige
Nannen Kelti
Uggi batha
Vaari sanna

Yedikuni
Medicinal paddy
நெவெரபோ ஒயிட்
சனனகி
அம்பி பமைபோரி
நெவெபோர பிளபோக்
துவெட பபோரியு வநெல்லு
கபோரிகண்டக
கபோரி கபல
கபோகிசபோபல

பபடி வவெதரட்டிஸ (Paddy Varieties)
57. HMT பத்தைபோ
58. கண்டதும்பபோ
59. கபோட்டு யேபோபன
60. வமைட்ரபோஸ சனனபோ 61. வகம்ப பத்தைபோ
62. மைலபோடி சனனபோ
63. மைசூரீ
64. மிசி பத்தைபோ
65. முக்கனனபோ சனனபோ
66. ரபோஜி பூகபோ
67. நெபோகபோ பத்தைபோ
68. சபோர்ஜென
69. பத்ர சபோலி
70. ரபோஜ்கமைல்
71. ரபோஜ் பகபவெ
72. ரபோஜ் முடி
தைதலயேபோரி

வபரியே மீதச தகயில் மூங்கில் தைடி, தைதலயில்
முண்டபோச, வபரியே பபபோர்தவெ, மைடித்துக் கட்டியே
பவெஷ்டி, ஆஜெபோனுபபோகுவெபோன பதைபோற்றைம், நெபோன
இளம் வெயேதில் பபோர்த்துப் பயேந்தை தைதலயேபோரி!
வெயேல்களில் ஆடுமைபோடுகள இறைங்கி
நெபோசப்படுத்திவிடபோமைல் பபோதுகபோப்பதைற்கபோக,
கண்கபோணிப்பபோளர் ஒருவெதர கிரபோமைம்பதைபோறும்
நியேமிப்பது உண்டு. இவெதரத் தைதலயேபோரி எனறு
அதழப்பபோர்கள.
சபோகுபடி வசய்யேப்பட்ட நிலங்கதளச் சற்றி
கண்கபோணிப்பது, ஆடுமைபோடுகள பமைய்ந்தைபோல்
அவெற்தறைப் பிடித்துப் பட்டியில் வகபோண்டு பபபோய்
அதடப்பது இவெரது பணிகள.
ஒவ்வவெபோரு விவெசபோயியும் அறுவெதடயினபபபோது
இவெருக்கு வநெல்தலக் கூலியேபோகக்
வகபோடுப்பபோர்கள. இதுபபபோக இவெரது கவெனம்
முழுவெதும் வெயேல் கண்கபோணிப்பில்
இருப்பதைற்கபோன இனபனபோர் ஏற்பபோடும் உண்டு.
நெடவுக் கபோலங்களில் இவெர் சில நெபோற்று முடிகதள
எடுத்து அருகில் உளள வெபோய்க்கபோல், கனனி
பபபோனறை நீர்நிதலகளில் நெட்டு தவெப்பபோர். அதில்
விதளயும் வநெல்தல அவெபர அறுவெதட வசய்து
வகபோளவெபோர்.

நீரபோணிக்கம்
நீரபோணிக்கம் பபோர்ப்பவெர் தகயில் மைண்வவெட்டி
இருக்கும். நீர் பமைலபோண்தமைதயேப் பரபோமைரிப்பது
இவெரது பணி. இவெருக்கும் அறுவெதடக்
கபோலங்களில் வநெல்தலக் கூலியேபோகக்
வகபோடுப்பபோர்கள.
சில இடங்களில் தைதலயேபோரிகபள இந்தைப்
பணிதயேச் பசர்த்து பபோர்ப்பதும் உண்டு.
தைபோனியேக்குதிர்
இனனும் சில வபரியே விவெசபோயிகள
பண்தணையில் பவெதல வசய்யும்
கூலியேபோட்களுக்கு விதளயும் வநெல்லில் ஒரு
பகுதிதயேத் தைனது பண்தணையிபல தைபோனியேக் குதிர்
அதமைத்து, வகபோட்டி தவெப்பர். அந்தை வநெல்
முழுவெதும் அந்தை விவெசபோயேத் வதைபோழிலபோளர்
களதைபோன அனுபவிக்க பவெண்டும். கபோது குத்து
சடங்கு, திருமைணைம் பபபோனறை பதைதவெகளுக்கும்
பிறை பதைதவெகளுக்கும் அந்தை விவெசபோயி அந்தை
வநெல்தல எடுத்துக் வகபோளவெபோர். பண்தணை
மைபோடுகதளப் பரபோமைரிப்பது முதைல் உரலில் வநெல்
இடிப்பது வெதர இந்தைக் கூலித் வதைபோழிலபோளர்

வபபோறுப்பபபோடு வசய்து வெந்தைனர்.
பண்தணைக்கும் பண்தணைத்
வதைபோழிலபோளர்களுக்கும் அப்படி ஒரு பிதணைப்ப
அக்கபோலத்தில் இருந்தைது.
இப்பபபோது தைதலயேபோரி தகயில் தைடி இல்தல.
தைதலயில் முண்டபோச இல்தல, வபரியே மீதசயும்
இல்தல. தசக்கிளில் வெருவெபோர் பபபோவெபோர்.
அதுதைபோன இனதறையே நிதல.
விததைவநெல் பகபோட்தட
மைடி விததைதயேவிட பிடி விததைதைபோன முனபன
முதளக்கும் எனறு ஒரு பழவமைபோழி உண்டு.
மைதழ விழுந்தைதும் விததை விததைக்க பவெண்டும்.
விததைதயேத் பதைடிப்பபபோனபோல், நிலத்தில் ஈரம்
கபோய்ந்துவிடும் இததைத்தைபோன அந்தைப் பழவமைபோழி
வசபோல்கிறைது.
விததைதயேத் பதைடி எங்கும் வசல்லக்கூடபோது
எனறுதைபோன மூனறு அமைபோவெபோதசயில் கபோயே தவெத்தை
விததைதயே சித்திதரயில் பகபோட்தட கட்டி
தவெப்பபோர்கள. அந்தை அளவுக்கு விததைக்கு
முக்கியேத்துவெம் வகபோடுத்தைபோர்கள நெம்
முனபனபோர்கள.
களர் நிலத்துக்குக் களர் சம்பபோ உவெர் நிலத்துக்கு
உவெர் முண்டபோன வெறைட்சிதயேத் தைபோங்க வெபோடன

சம்பபோ - வவெளளத்ததை வவெனவறைடுக்க மைடுவு
முழுங்கி, குதறைந்தை நெபோட்களில் நிதறைவெபோன
விதளச்சலுக்கு அறுபதைபோம் குறுதவெ எனறு
பவெட்டி மைடிப்பக்குளபள விததைகதளப்
வபபோக்கிஷமைபோய் பபோதுகபோத்தைனர் நெம் முனபனபோர்.
இனறு எல்லபோ விததைகளுக்கும் கதடதயேத் பதைடி
ஓடும் நிதல - அரியே விததைகதள எல்லபோம்
தகக்கு அருபக தவெத்திருந் தும், வீரியே விததை
எனறை விஷ வித்ததைத் பதைடி மைரபணு மைபோற்றைப்
பட்ட மைலட்டு விததைகளில் மையேங்கிப் பபபோய்
மைரணை வெபோசலில் அடிவயேடுத்து தவெத்து
விட்படபோம்.
நெமைது விததைகளில்தைபோன நெமைது வெபோழ்வு நெமைது
சதைந்தைரம் நெஞ்சில்லபோ உணைவு, தைனமைபோனம், வீரம்
எல்லபோபமை அடங்கி இருக்கிறைது. இயேற்தகயின
ஆற்றைதல மைறைந்து, திறைக்கக் கூடபோதை அபபோயே
கதைவுகதள எல்லபோம் திறைந்து, உயிர்களின
அடிப்பதடப் பூட்டுக்கதள எல்லபோம் அடித்து
வநெபோறுக்கி பரிணைபோமை வெளர்ச்சியின அடிமைடியிபல
தக தவெக்கப் பபோர்க்கும் மைரபணு மைபோற்று
விததைகள எனறை வபயேரில் கிளம்பி இருக்கும்
பனனபோட்டுக் கம்வபனிகளின மைலட்டு
விததைகதள மைரணை விததைகதள இந்தியே
மைண்ணில் நுதழயே விடபோமைல் கல்லதறையில்

சிதறைதவெப்பபபோம்.
விததைகபள பபரபோயுதைம்
விததைகளதைபோன நெமைது பபரபோயுதைம். அது நெமைது
பபோட்டியின தகயில் இருக்கபவெண்டும். நெமைது
வீட்டு அடுக்குப் பபோதனயில் இருக்கபவெண்டும்
பண்டமைபோற்று முதறையிபல அதவெ பபோதுகபோக்கப்
படபவெண்டும்.
அததை விடுத்து நெமைது நெபோட்டு விததைகதளப்
பறைந்தைளளி பறைக்கதட வெழியேபோக நுதழயும்
மைலட்டு விததைகதள நெபோம் ஏற்றுக் வகபோண்டபோல்
பனனபோட்டு நிறுவெனங்களிடம் விததைகளுக்கபோக
நெபோம் தகபயேந்தி நிற்க பவெண்டி வெரும்.
வவெண்தடவிததைக்கும், கத்தைரிவிததைக்கும் வநெல்
முதைல் எல்லபோ விததைகளுக்கும் ஏகப்பட்ட ரூபபோய்
வசலவு வசய்யே பவெண்டிவெரும். வமைபோத்தைத்தில்
நெமைது விததைகதள நெபோம் இழந்து விட்டபோல்
இந்தியே பதைசம் அவமைரிக்கக் கம்வபனிகளின
தகப்பபோதவெயேபோக மைபோறிவிடும். பிறைகு அந்தைக்
கம்வபனிகள மூலம் அவமைரிக்கபோ நெம்தமை
அடிதமைப்படுத்தும். ஆம்.!
நெம்மைவெர் முதைல்வெரபோக இருப்பபோர். இந்தியேர்
பிரதைமைரபோக இருப்பபோர். பனனபோட்டுக்
கம்வபனிகள மூலம் இவெர்கதள ஆட்டிப்

பதடப்பது அவமைரிக்கபோவெபோக இருக்கும்.
நெம் நெபோட்டு விததைகதள நெபோம் இழந்துவிட்டபோல்
வீரியே விததை எனறை வபயேரபோல் மைரபணு
மைபோற்றைப்பட்ட மைலட்டு விததைகதள மைரணை
விததைகதள நெபோம் ஏற்றுக்வகபோண்டபோல் நெபோம்
அடிதமை இந்தியேர்களபோக அடமைபோனம்
தவெக்கப்படுவெது நெடக்கும்.
இததைத்தைபோன இனதறையே இந்தியே அரசம் சில
மைபோநில அரசகளும் பனனபோட்டு நிறுவெனங்களின
தகக்கூலியேபோக வசயேல்படும் பவெளபோண்
விஞ்ஞபோனிகளும் முழுமூச்சபோகக் வகபோண்டுவெர
முயேல்கினறைனர்.
இவெர்கள சிந்திக்கவில்தல இவெர்கள
பபரபோதசயின விதளவெபோல் அவெர்களது
வெபோரிசகளும் சந்தைதியினரும் பபோதிக்கப்படு
வெபோர்கள எனபததை! கபோக்தகக்கும் தைன குஞ்ச வபபோன குஞ்ச
எனபபோர்கள விததைக்கும் இது வபபோருந்தும்.
நெம் நெபோட்டு விததைகபள நெமைக்குப் பபரபோயுதைம்!
விவெசபோயிகபள நெமைது முப்பபோட்டன விட்டுச்
வசனறை முத்து பபபோனறை விததைகதளத்
பதைடிப்பிடித்து விததைத்துப் பபோருங்கள.
விதளநிலம் வபபோன விதளயும் பூமியேபோக மைபோறும்!

வீட்டுக்குளபள வவெளளம்
கபோடுதிருத்தி உழுது விததைத்து
பசிப்பிணி பபபோக்க பயிருவிதளந்தைது
அந்தைக்கபோலம் ஒ… அந்தைக்கபோலம்
கழனி வகடுத்து கட்டடம் எழுப்பி
வீட்டுக்குளபள வவெளளம் பகுவெது
இந்தைக்கபோலம். ஒ... இந்தைக்கபோலம்
பூச்சி பழுக்கதள தினறை நெம் பகபோழி
முட்தடயிட்டு குஞ்சகள வபபோறித்தைது
அந்தைக்கபோலம் ஒ…. அந்தைக்கபோலம்

பூச்சியும் வபபோட்டும் பகபோழிதயேத் தைபோக்க
கூண்டுக்குளபள பகபோழி சபோவெது
இந்தைக் கபோலம். ஒ... இந்தைக்கபோலம்
ஆடுமைபோடு படுத்து எழுந்தை இதலதைதழ
எருதவெயிட்டு வநெல் விதளந்தைது
அந்தைக் கபோலம் ஒ. அந்தைக்கபோலம்
பூமியில் உப்ப வவெசங்கதளக் வகபோட்டி
தைபோய்தைரும் பபோலும் வவெசமைபோய்ப் பபபோனது
இந்தைக் கபோலம் ஒ... இந்தைக்கபோலம்
விதளந்தை விததைதயேக் குதிரினில் தவெத்து
பருவெத்தில் விததைத்து பயிரு விதளந்தைது
அந்தைக்கபோலம் ஒ... அந்தைக்கபோலம்
கம்வபனி விற்கும். மைலட்டு விததைதயேக்
கபோசக்கு வெபோங்கி நெட்டப்படுவெது
இந்தைக் கபோலம் ஒ...இந்தைக்கபோலம்

மைதலதயேப்பபபோல் பபபோர்கள அதமைத்து
மைபோடுகனனு
பபணுவெது எல்லபோம் அந்தைக்கபோலம் ஒ...
அந்தைக்கபோலம்
உழவு மைபோட்டுக்கும் தீவெனம் இனறி கறிக்கதட
பநெபோக்கி கபோல்நெதட நெடப்பது
இந்தைக் கபோலம் ஒ... இந்தைக் கபோலம்
அந்தைக் கபோலம் எனறை தைதலப்பிட்டு வெபோழ்வியேல்
பபரிதக எனறை மைபோதைஇதைழில் நெம்மைபோழ்வெபோர் எழுதி
பபோடல் இது. கபோலத்தின பகபோலத்ததை அற்பதைமைபோகச்
சித்திரிக்கும் அருதமையேபோன பபோடல்.
இந்தைப் பபோட்டுக்குளபள என உளளம்
வசனறைதைபோல் வீட்டுக்குளபள வவெளளம் எனறு
இந்தைப் பபோடலுக்கு நெபோன தைதலப்பக்
வகபோடுத்திருக்கிபறைன.
தகரபோட்தடயும் கபோந்தியும்
வவெளதளயேர்கள இந்தியேபோதவெ ஆண்டபபபோது,
ஆங்கிபலயேக் கம்வபனிகள இந்தியேபோதவெக்
வகபோளதளயேடித்துக் வகபோண்டு பபபோனது.
பஞ்சமும் பநெபோய்களும் பர்ரதை மைக்கதளப்

பிய்த்துத் தினறைது. அவெர்களின கண்ணீதரத்
துதடப்பதைற்பக மைகபோத்மைபோ கபோந்தி பபபோரபோடினபோர்.
தகரபோட்தட வகபோண்டு நெபோங்கபள நூல் நூற்று,
நெபோங்கபள வநெய்து, நெபோங்கள உடுத்திக்
வகபோளகிபறைபோம். மில் துணிகதள உடுத்தைமைபோட்
படபோம். ஆதலகள எங்கதள
அடிதமைப்படுத்துகிறைது. மில் எங்கதள பவெதல
இல்லபோதைவெர்களபோக்கி வெறுதமையில் தைளளுகிறைது
எனறு பபபோரபோடினபோர்.
இனறு இந்தியேர் ஆட்சியில் பனனபோட்டு
நிறுவெனங்கள நெம்தமைக் வகபோளதள அடிக்க
அனுமைதி வகபோடுக்கப்பட்டிருக்கிறைது. கபோந்தி
கண்ட கிரபோமை ரபோஜ்யேம் பூஜ்யேமைபோகிவிட்டது.
உழவெதன உழவெனபோக இருக்கவிடு
சிறு விவெசபோயிகதளச் சம்மைபோ விட்டபோபல
பபபோதும். அவெருக்குப் பபோரம்பரியே விததையும்
நெபோட்டுப் பசமைபோடும் சபோக்கதட கலக்கபோதை
தைண்ணியும் இருந்தைபோல் பபபோதும். இவெருக்கு
ஆரபோய்ச்சி நிதலயேமும் பவெண்டபோம். மைரபணு
மைபோற்று விததைகளும் பவெண்டபோம். உழவெதன
உழவெனபோக இருக்க விட்டபோபல பபபோதும்.
அவெனும் வெபோழ்வெபோன வெந்தைபோதரயும் வெபோழ

தவெப்பபோன.
வபபோன விததைகள
உலகவமைல்லபோம் பபவரடுத்தைவென – இந்தை
ஊருக்வகல்லபோம் பசபோறு வகபோடுத்தைவென
கபோர்கபோலச் சம்பபோ வநெல்லு – எனதனக்
கண்டவெர்கள உண்படபோ வசபோல்லு. (உலக
மைபோனவெபோரி நிலத்தினிபல எனதனத் தூவினபோல்
மைதழயும் அந்தை பநெரம் பபோர்த்து வபபோழிந்து
தவெக்குபமை
நீர்உயேர நிலம் உலர நெபோனும் உயேருபவென
பவெர்விட்டு தூர்கட்டி கதிதரக்
வகபோடுப்பவென(உலக
மைனிதை உதழப்பக்கபோக இந்தை மைண்ணு தைந்தைது
மைகசூதல அளளித்தைர வதைய்வெம் வெந்தைது
இயேற்தக உரம்பபபோட்டதைபோபல வெந்தை சிறைப்பிது
இந்தை நெபோட்டின விவெசபோயேம் எனறும் சிறைந்தைது

(உலக
உலகவமைல்லபோம் பபவரடுத்தைவென – இந்தை
ஊருக்வகல்லபோம் பசபோறு வகபோடுத்தைவென
ஒட்டதடயேபோன எனபறை வசபோல்லு – எனதனக்
கண்டவெர்கள உண்டு
விஞ்ஞபோன வெளர்ச்சி இல்லபோ அந்தைக் கபோலத்தில்
விவெசபோயி இயேற்தக உரம் பபபோட்டு வெளர்த்தைதைபோல்
வசயேற்தக உரம் மைரபணு விததை எதுவுபமை இல்ல
மைபோடுபூட்டி உழவு வசஞ்ச மைகசூல் தைபோபன (உலக

வதைல்லு கதிரு தைபோங்கித் தைபோங்கி நிமிர்ந்து நிற்கபவெ
இயேற்தகவெழி பவெளபோண்தமையில் வெபோழ்ந்து
கபோட்டபவெ
எனதனப் பபபோனறை வபபோனவிததைகள மைண்தணைக்
கண்டபதை
வகபோண்டு வெந்தை உழவெர்க்வகல்லபோம் பகபோடி

வெணைக்கபமை.
உலகவமைல்லபோம் பபவரடுத்தைவென – இந்தை
ஊருக்வகல்லபோம் பசபோறு வகபோடுத்தைவென
பபோரம்பரியே வநெல்லு வெதக - எல்லபோம்
கண்டுபிடித்து மைண்ணில் விததை!
வதைபோப்பிக்கபோரன சம்பபோ
வதைபோப்பி அணிந்தை வவெளதளத் பதைபோல்கபோரன
வகபோடுத்தை வநெல், வதைபோப்பிக்கபோரன சம்பபோ.
சபோதலயில் பபபோனபபபோது நிலத்தில் வசழிப்பபோக
வெளர்ந்தை வநெல் கதிதரக் கண்வடடுத்து அடுத்தை
பருவெத் தில் விததைத்தைபோன அதிலும் சிறைந்தை
கதிர்கதளத் பதைர்வு வசய்தைபோன. மீண்டும்
விததைத்தைபோன இப்படிப் பலமுதறை வபபோறுக்கு
விததை கதளத் பதைர்வு வசய்து விததைத்தைபின
கிதடத்தைதுதைபோன கிச்சடிசம்பபோ!
ஒரு விததை பல கிதளகளபோகக் கிதளக்கினறை வசடி
வநெற்வசடி வசடியின அடித்தூரில் இருந்பதை சிம்ப
வவெடிக்கினறைது. இங்பக வித்தியேபோசங்கள
உண்டபோகினறைன.
இவெற்தறைப் பயேனபடுத்தி நெமைது மைதலவெபோழ்
மைக்கள இலட்சக்கணைக்கபோன ரகங்கதள உண்டு

பண்ணினபோர்கள. அதவெ மைண்ணிற்கு ஏற்றைதவெ.
பருவெத்திற்கு ஒத்தைதவெ.
மைருந்தைபோக்கூட பயேனபடுபதவெ. இப்படிப் பல
வெதகப்பட்ட விததைகள இருந்தைன. அவெற்தறை
மீட்வடடுக்க விவெசபோயிகளபோல்தைபோன முடியும்.
விவெசபோயிகளபோல் மைட்டுபமை உலகம்
பிதழத்திருக்க முடியும்.

7. வீரிய விததைகளின
சசசோகக்கததை
1966 இல் ஐ.ஆர். 8 வவெளியிடப்பட்டது.
1968 இல் ஐ.ஆர். 8 வநெல்தல பிதளட் பநெபோய்
தைபோக்கியேது.
1970-71 இல் ஐ.ஆர். 8 வநெல்தல துங்பரபோ தவெரஸ
தைபோக்கியேது.
1969 இல் ஐ.ஆர். 20 வவெளியிடப்பட்டது.
1973 இல் ஐ.ஆர். 20 வநெல் ரகத்ததைப் பழுப்ப
தைத்துப் பூச்சி (பதகயேபோன) தைபோக்கியேது. கூடபவெ
தவெரசபோலும் தைபோக்கப்பட்டது.
1973 இல் ஐ.ஆர். 26 வநெல் ரகம் வெந்தைது
. 1976 இல் இததையும் ஒரு பதுவெதக பநெபோய்
தைபோக்கியேது. 1980 இல் ஐ.ஆர் 50
வவெளியிடப்பட்டது. பிளபோஸட் எனனும்
குதலபநெபோய் இததைத் தைபோக்கியேது. வெபோடல்
பநெபோய்க்கு ஆளபோகி தைத்துப்பூச்சியேபோலும்
தைபோக்கப்பட்டது.

அனறு நெமைது பபோரம்பரியே விததைகதள இயேற்தக
பபோதுகபோத்தைது.
இனறு அறிவியேலபோல் உருவெபோக்கப்பட்டது
அறிவியே லபோபல தைபோக்கப்பட்டது. இதுதைபோன
பசதமைப் பரட்சியின விதளவு. (பபோடல்)
வபண் : வசபோனனபோ நீங்க பகட்டுக்கணும்
வசபோனனததைக் கபோதில் பபபோட்டுக்கணும்
மைண்பணைபோட வெளம் குதறைஞ்சி பபபோச்ச
மைனிதை வெபோழ்க்தக மைதறைஞ்ச பபபோச்ச
எல்லபோத்துக்கும் கபோரணைம் – இந்தைச்
வசயேற்தக உரம் பபபோட்டதைபோபல
, வநெல்லுவெயே பலபோட வநெலமை இப்ப சரியில்ல அடக்
கபோலம் கபோலமைபோ வவெததைச்ச
விததைதயேக் கண்டுபிடிச்சிட பவெணுமுங்க.
ஆண் : வசபோனனபோ நெபோனும் பகட்டுக்குபறைன
வசபோனனததைக் கபோதில் பபபோட்டுக்குபறைன
மைண்பணைபோட வெளம் மைபோறி வெரும்
மைனிதை வெபோழ்க்தகபயே பதைறி விடும்

எல்லபோத்துக்கும் கபோரணைம் – இங்பக
இயேற்தக வெழி பவெளபோண்தமையில் - வநெல்லு
வெயேபலபோட வநெலமை இனி சரியேபோகும் - அட கபோலம்
கபோலமைபோ விததைச்ச விததைதயே
பதைடிப் பிடிச்சிடும் பநெரமிது!
வபண் : கபோடு கழனிதயேக் கபோக்க இனி - நெபோமை
கபோணை பவெண்டியேது எனன வெழி?
ஆண் : பதைடிப் பிடிச்ச நெல்ல விததைபயேபோட
இயேற்தக உரம் பபபோடணுபமை
வபண் ; பநெபோய் வநெபோடிகள வபருகி இங்பக
மைனிதை இனம் வெபோடுவெபதைன
ஆண் : பூச்சிக்வகபோல்லி மைருந்துகளபோல்
உணைவும் விஷம் ஆனதைனபோல்
வபண் : பச்தச பசதமையேபோய் பயிர்வெளர்ந்திட
பபபோட பவெணைடியேது எனன எரு
ஆண் : அமுதை கதரசல் உருவெபோக்கி
அடி உரமைபோய் பபபோட பவெணும்
வபண் : பூச்சி தைபோக்கம் இல்லபோமைபல
கபோக்கும் மைபோர்க்கம் வசபோல்லுங்கபளன

ஆண் : மூலிதகக் கதரசல் இருக்குதுங்க
முடக்கி தவெக்கும் பூச்சிகதள
இருவெர் : அட இயேற்தக வெழி பவெளபோண்தமைபயே
நெஞ்சில்லபோ உணைவு தைரும்
வசலவில்லபோ வெரவு வெரும்
இயேற்தக வெளம் வபருகிவிடும்
பதைபமைபோர் கதரசல்
கலப்படம் இல்லபோதை பதைங்கபோய்ப்பபோல்,
நெனறைபோகப் பளித்தை பமைபோர் இரண்தடயும் சமை
அளவு கலந்து ஒரு மைண்பபோதனயில் ஊற்றி, துணி
பபபோட்டு மூடிதவெக்க பவெண்டும். பத்து நெபோளில்
பதைபமைபோர் கதரசல் தையேபோரபோகிவிடும். இததை ஒரு
லிட்டருக்கு பத்து லிட்டர் தைண்ணீர் கலந்து
எழுபதைபோவெது நெபோளில் பயிருக்குத் வதைளிக்க பூக்கும்
திறைன, பபோல் பிடிக்கும் திறைன அதிகரிக்கும். பயிர்
வெளர பதைதவெயேபோன பல சத்துக்கள இருப்பதைபோல்
நெல்ல பலன கிதடக்கும். பூக்கும் பருவெத்தில்
எல்லபோத் பதைபோட்டப் பயிர்களுக்கும் இந்தைக்
கதரசதலத் வதைளிக்கலபோம். 1 லிட்டருக்கு 20
லிட்டர் தைண்ணீர் கலப்பது நெல்லது.

பழ கதரசல்
பப்பபோளிப் பழம் 1 கிபலபோ, கனிந்தை
பரங்கிப் பழம் 1 கிபலபோ, கனிந்தை வெபோதழப்பழம் 1
கிபலபோ, கழிவு வவெல்லம் 1 கிபலபோ முட்தட
ஒனறு தைண்ணீர் 5 லிட்டர் - இதவெ
அதனத்ததையும் பசர்த்து நெனறைபோகக் கலக்கி
பிளபோஸடிக் டிரம்மில் பபபோட்டு கபோற்றுப் பகபோமைல்
மூடிதவெத்து பத்து நெபோட்கள கழித்துத் திறைந்து
பபோர்த்தைபோல் பமைபல ஆதட பபபோல் படிந்திருக்கும்.
அததை எடுத்துவிட்டு மீண்டும் கபோற்றுப் பகபோமைல்
மூடி தவெக்க பவெண்டுமை. 30 நெபோட்களில் பழ
கதரசல் கிதடக்கும். இததை 1 லிட்டருக்கு 20
லிட்டர் எனறை அளவில் தைண்ணீரில் கலந்து நெபோற்று
நெட்ட 10 ஆம் நெபோள பயிருக்குத் வதைளித்தைபோல் நெல்ல
வெளர்ச்சி வகபோடுக்கும். மைண்ணில் உயிபரபோட்டம்
இருக்கும்.
மூலிதகப் பூச்சி விரட்டி அல்லது ஐந்திதலக்
கதரசல்
கசப்பபோன இதலகள, ஆடு மைபோடு திங்கபோதை
இதலகள, உதடத்தைபோல் பபோல் வெரும் வசடி வகபோடி
இதலகள, இவெற்றில் ஏதைபோவெது ஐந்து வெதக

இதலகதள (குறிப்பபோக எருக்கன இதல, வநெபோச்சி
இதல, பீநெபோறி இதல (ஆற்பறைபோரம் எலுமிச்தச
இதலபபபோல் கபோணைப்படும்.) ஆடபோவதைபோடபோ,
(வநெய்பவெலி கபோட்டபோமைணைக்கு) சமை அளவு எடுத்து
இடித்து, பகபோமியேம் கலந்து 10 நெபோட்கள ஊறைல்
பபபோட்டபோல் மூலிதகப் பூச்சி விரட்டி
தையேபோரபோகிவிடும். இந்தைக் கதரசல் வதைளித்தைபோல்
பூச்சிகளுக்குப் பயிர்வெபோதட வதைரியேபோது. இது 75%
பூச்சி விரட்டியேபோகவும் 25% பயிர் வெளர்ச்சி
ஊக்கியேபோகவும் பயேனபடுகிறைது. பூச்சி வெருவெதைற்கு
முன இததைத் வதைளிக்க பவெண்டும்.
பூச்சி வெந்தைபின அழிக்க 4 துண்டு இஞ்சி, 10
பல் பூண்டு, 10 பச்ச மிளகபோய் சிறிது
வபருங்கபோயேம் பசர்த்து, துதவெயேலபோக அதரத்து,
ஐந்திதல கதரசபலபோடு கலந்து வதைளிக்கவும்.
(பதைதவெயேபோனபோல் மைண்வணைண்வணைய்
பசர்க்கலபோம்.) அவெசரத் பதைதவெக்கு
ஐந்திதலக்கதரசல் தையேபோரிக்க எல்லபோ
இதலகதளயும் சமை அளவு எடுத்து இடித்து நீரில்
பபபோட்டு நெனகு வகபோதிக்க தவெத்து சபோறைபோக எடுத்து
ஆறியேபின 1-10 எனறை அளவில் நீர் பசர்த்துத்
வதைளிக்கலபோம். பகபோமியேம் கலந்தைபோல் பலன
அதிகம்.

மைகபோநெதி
விவெசபோயேம், எய்ட்ஸ, மைகளிர் சயே
உதைவிக்குழு. மூனறு வெழிகளில் பணிபரியே
பட்டதைபோரிகள பதைதவெ. எனறை விளம்பரம்
நெபோளிதைழில் கண்படன. எய்ட்ஸ பற்றியே
விழிப்பணைர்வு எனறைபோல் அதில் நெபோடகம் நெடத்தை
வெபோய்ப்ப கிதடக்கும் எனறை நெப்பபோதச எனக்கு.
ஆனபோல், அவெர்கள பகட்ட கல்வித் தைகுதி
எனனிடம் இல்தல. இருப்பினும் பபபோய்
பபோருங்கள எனறு தூண்டினபோள என இல்லத்தைரசி.
பதனபமைடு - சிக்கலுக்கு முன உளள சிறியே
கிரபோமைம். அங்பக ஒரு சிறியே பங்களபோ.
அங்பகதைபோன பதைர்வு. ஒரு படிவெம் வகபோடுத்து
பூர்த்தி வசய்து தைரும்படிக் பகட்டபோர்கள. எல்லபோப்
பட்டதைபோரிகளும் தபபலபோடு நினறைபோர்கள. நெபோன
மைஞ்சள தபபயேபோடு நினபறைன. கல்வித் தைகுதி
பகட்டிருந்தைபோர்கள. பத்தைபோம் வெகுப்ப
படித்திருப்பததை மைறைக்கபோமைல் குறிப்பிட்படன.
வதைரிந்தை வமைபோழி எனறு பகட்டிருந்தைபோர்கள. தைமிழ்
மைட்டும் எனறு அழுத்தைமைபோகக் குறிப்பிட்படன.
நெபோனும் பதைர்வுக்கு அதழக்கப்பட்படன. ஐந்து
பபர் அங்கு இருந்தைபோர்கள. நெபோடக ஆல்பத்ததைக்
வகபோடுத்பதைன. ஆர்வெத்பதைபோடு பபோர்த்தைபோர்கள.
"நீங்கள நெபோடக நெடிகரபோ?’ எனறைபோர்கள.

"ஆம், நெபோடக ஆசிரியேரும்கூட’ எனபறைன.
"அப்படியேபோ?’ எனறைபோர்கள. - .
ஐவெர் குழு எனனுடன ஆர்வெமைபோக உதரயேபோடி
விதட வகபோடுத்தைபோர்கள.
மைறுநெபோள. நெபோன பதைர்வு ஆன விவெரம் அதலபபசி
மூலம் வதைரிவித்தைபோர்கள.
அங்கு மைற்றைவெர்களுக்குக் வகபோடுக்கப்பட்ட
எல்லபோப் பயிற்சிகளிலும் நெபோன கலந்து
வகபோண்படன.
நெபோன எய்ட்ஸ பற்றிச் சிந்தித்பதைன. அங்பக
இயேற்தக விவெசபோயேம் பற்றி பபோடம்
வசபோனனபோர்கள.
எனக்குள ஏபதைபோ ஒரு பறைதவெ சிறைகடித்தைது.
விவெசபோயேத்ததைப் வபபோறுத்தைவெதர 'விததைப்பபபோம்
அறுப்பபபோம்"எனபது எனது வகபோளதகயேபோக
இருந்தைது. வசயேற்தக விவெசபோயேத்தின பக்கம் நெபோன
கவெனம் வசலுத்தைபவெ இல்தல. எந்தைவிதைப்
பக்கபலமும் இல்லபோதை நிதலயில்
'விததைப்பபபோம், அறுப்பபபோம்"எனறை சிந்தைதன
எனக்குள சிதறைப்பட்டு பபபோனது.
இபதைபோ விததைப்பபபோம் அறுப்பபபோம் எனறு பபோடம்
நெடத்துகிறைபோர் சீனிவெபோசன சபோர்.

"விததைப்பபபோம் அறுப்பபபோம் எனபது
சபோத்தியேமைபோ? கம்பீரத்பதைபோடு பகளவி எழுந்தைது
எனனிடமிருந்து.
"சபோத்தியேபமை!?? எனறைபோர் சீனிவெபோசன சபோர்.
அதைனபிறைகு நெபோன விவெசபோயேம் சபோர்ந்தை எல்லபோப்
பயிற்சி களிலும் கலந்து வகபோண்படன.
ஆழியூர் பண்தணையில் களப் பயிற்சிக்குச்
வசனபறைன. பபோரம்பரியே வநெல் ரகங்கள 10 நெபோள
நெபோற்று பறித்து நெட்டபோர்கள.
முப்பது நெபோட்களுக்கு பமைலபோன நெபோற்றுகதள
நெடவு வசய்வெததைபயே பபோர்த்தை எனக்கு அது
வியேப்பபோக இருந்தைது. அததையும் நிதறையே
இதடவவெளி விட்டு நெட்டபோர்கள. இல்தல
இல்தல. பசற்றின பமைபல தவெக்கச்
வசபோனனபோர்கள. சபோய்ந்தை நெபோற்றுகள மைறுநெபோள
நிமிர்ந்து நினறைன. இயேக்குநெர் மைபோ. பரவெதி
அவெர்கள இயேற்தக விவெசபோயேம் பற்றி நெபோடகம்
எழுதை பணித்தைபோர்கள. பசதமை பரட்சியின
விதளவுகதளப் பற்றி எனக்குப் பல
விஷயேங்கதளச் வசபோனனபோர்கள.
நெபோடக நெடிகரபோன, நெபோடக ஆசிரியேரபோன எனதன,
இயேற்தக வெழி பவெளபோண்தமை பயிற்சியேபோளரபோகப்

பட்தட தீட்டினபோர்கள.
இனறு நெபோன ஒரு விவெசபோயி. அதுவும்
முழுதமையேபோன இயேற்தக விவெசபோயி!
எனது வெயேலில் "டிரபோக்டர் உழுவெதில்தல. ஏர்
மைபோடுகபள எனது வெயேதல உழுதுகினறைன.
இயேற்தக எரு பபபோடுவெதைபோல் மைண்பழு
வபருகிவிட்டது.
மைலட்டு விததைகதள நெபோன பயிரிடுவெதில்தல.
பபோரம்பரியே விததைகள மைட்டுபமை நெபோன
பயிரிடுகிபறைன. விததை வநெல் அளவு குதறைவுநெபோற்று பறி பவெதல இல்தல. ஒற்தறை நெபோற்று
நெடவு
முதறையில் 10 நெபோள நெபோற்தறை எடுத்து
தவெக்கிபறைன. அமுதைக் கதரசல் மைட்டுபமை
வதைளித்பதைன. ஒரு முதறை கதள எடுத்பதைன.
பகபோபனபோ வீடர் பயேனபடுத்துவெ தில்தல.
அறுவெதட அடிப்பது எல்லபோம் ஆட்களின
பவெதலதைபோன. இயேந்திர மையேமைபோக்கல் எனது
விவெசபோயேத்தில் அறைபவெ கிதடயேபோது.
விததைப்பபபோம் அறுப்பபபோம்"எனறை இந்தைத்
வதைபோகுப்ப நூல் எழுதுவெதைற்கும் தூண்டுபகபோலபோக
இருப்பது மைகபோநெதி எனறை அந்தை மைபோவபரும்
அதமைப்பில் நெபோன கற்றை பபோடங்கள தைபோம் கபோரணைம்

இப்படித் தைமிழ்நெபோடு இயேற்தக உழவெர்
இயேக்க இயேக்குநெர் மைபோ. பரவெதி அவெர்கள கபோட்டியே
வெழியில் வவெற்றி நெதட பபபோட்டுக்வகபோண்டு என
பயேணைம் வதைபோடர்கிறைது.
விஷமைபோகிப் பபபோனது உடம்ப
ஏத்தைங்கட்டி எதறைக்கப் பபபோறை
கமைதல இறைதவெ பிடிக்கப் பபபோறை
வெயேக்கபோட்டில் உதழக்கப்பபபோறை பபோரப்பபோ
இயேற்தக விவெசபோயேம் பண்ணைப் பபபோறை பகளப்பபோ
பூச்சிக்வகபோல்லி வகமிக்கல் உரம்
பபபோட்ட உணைவு சபோப்பிட்டதைபோல்
விஷமைபோகிப் பபபோனது என உடலப்பபோ
பதைகம் இனிபமைபல தைபோங்கிடுமைபோ வசபோல்லப்பபோ
பபபோலிபயேபோ வசபோட்டு மைருந்து
வபபோறுப்பபபோடு வகபோடுத்தைபினபன
வகமிக்கல் உணைதவெக் வகபோடுக்குறிபயே

கண்ணைம்மைபோ-உன
பிளதளக்கு விஷத்ததை நீபயே ஊட்டுறைது
ஞபோயேமைபோ? பகபோட்தட கட்டி வெபோழ தவெத்தை
பபோரம்பரியே விததை ரகங்கள
பதைடிப்பிடித்து பபபோட்டு தவெத்பதைன
பதைபோட்டத்தில்
அது அறுவெதடக்கு வெந்துவிடும் ததை மைபோதைத்தில்
கல்தலத் தூக்க மைபோப்பிதளச் சம்பபோ
வெறைட்சி தைபோங்க வெபோடனசம்பபோ
வெபோழ தவெக்கும் குடவெபோதழ எனறைபோபன
கழிசல் பநெபோய் நீக்க பிச்சவெபோரி கண்படபன –
மைபோட்டுக்கு
கழிசல் பநெபோய் நீக்க பிச்சவெபோரி கண்படபன!
ஒட்டதடயேபோன வநெல் விததைச்சபோ
இருமுதறை நெபோம் அறுத்திடலபோம்

வசலவு குதறையும் பலன அதிகம் எனறைபோபன
ஒபர கல்லில் இரு-மைபோங்கபோய் கண்படபன!
வவெளளப் வபருக்தகத் தைபோங்கி வெரும்
கபோர்வநெல்தல வவெததைச்சி பட்டபோ
படகில் பபபோயி அறுத்திடலபோம் கிட்டப்பபோ
அங்பக ஆடிப்பபோடி மைகிழ்ந்திடலபோம் வசட்டப்பபோ
உப்ப நிலத்தில் உவெர் முண்டபோன
பயிரபோக்கிப் பபோர்த்திடலபோம்
சதுப்ப நிலத்தில் களர் சம்பபோ நெட்படபன
பக்கத்தில் குழிவவெடிச்சபோன வநெல்லும் பபபோட்டு
வெச்பசபன
அறுபதைபோம் குறுதவெயுண்டு
வெபோதழப்பூசம்பபோ கண்டு
மைடுமுழுங்கி வநெல்லுமுண்டு மைங்கம்மைபோ – அது
மைபோனத்ததைக் கபோத்துவிடும் தைங்கம்மைபோ!

பமைபோதிரக்தக பபபோட்ட குட்டு
ஒருசமையேம் பயிற்சி வெகுப்ப நெதடவபற்றைபபபோது
எனதனப் பற்றிக் குறிப்பிட்ட பரவெதி அவெர்கள
இப்படிக் கூறினபோர் : "பநெர்முகத் பதைர்வு
நெடந்தைபபபோது பட்டதைபோரிகளுக்கு நெடுபவெ பத்தைபோம்
வெகுப்ப எனறை குறிப்பபபோடு ஒரு படிவெம்
இருந்தைது. நெபோம் பகட்ட கல்வித் தைகுதி இல்தல.
இருந்தைபோலும் இந்தை பநெர்முகத் பதைர்வில்
தைனனம்பிக்தகபயேபோடு கலந்து வகபோண்டு
இருக்கிறைபோபர யேபோர் அந்தை நெபர் எனறு பபோர்ப்பபபோம்
எனறு அவெதரயும் அதழத்பதைபோம். ஏழு நிமிடம்
அவெரிடம் பபசிபனபோம். அந்தை ஏழு நிமிடத்தில்
அவெதரப் பற்றியே தைகவெல் கதல வெடிவில்
அவெதரப் பயேனபடுத்தை எனக்குள சிந்தைதன
வெந்தைது” எனறு குறிப்பிட்டபோர். அந்தை
வெபோர்த்ததைகள அந்தை இதளஞர்கள மைத்தியில்
எனக்கு மைகுடம் சூட்டியேதுபபபோல் இருந்தைது.
பஞ்சகவ்யேபோ
இயேற்தக வெழி பவெளபோண்தமையின
உயிபரபோட்டமைபோகப் பயேனபடும் அற்பதைக் கதரசல்.
தைமிழில் ஆவூட்டம் எனறு வபயேர். ஆ. எனறைபோல்

பச, நெபோட்டுப் பச மைபோட்டின சபோணைம் - பகபோமியேம்,
பபோல், தையிர், வநெய் பசதைரும் இந்தை ஐந்து
வபபோருளகளின கலதவெ பஞ்சகவ்யேபோ சித்தை
மைருத்துவெநூல்களில் பஞ்சகிருதைம் எனறை
குறிப்பம் உளளது. வெந்தை பநெபோதயேப் பபபோக்கும்,
வெரும் பநெபோதயேத் தைடுக்கும் அற்பதை மைருத்துவெக்
குணைம் வகபோண்டது. இதறைவெழிபபோட்டுக்கு உரியே
வபபோருள பஞ்சகவ்யேபோ. இனறு பயிர் வெளர்ச்சி
ஊக்கியேபோக இயேற்தக வெழி பவெளபோண்தமையில்
சிறைப்பிடம் வபற்றுவிட்டது. இத்துடன கனிந்தை
வெபோதழப்பழம் கரும்பச் சபோறு, இளநீர் மைற்றும் கள
இவெற்தறையும் பசர்த்து பிளபோஸடிக் அல்லது மைண்
வதைபோட்டியில் பபபோட்டு, தினமும் கபோதல மைபோதல
இருபவெதள கலக்கிவிட பவெண்டும். இப்படி
முப்பது நெபோட்கள ஊறைல் பபபோட்டுக் கலக்கி வெர
பஞ்சகவ்யேபோ தையேபோரபோகிவிடும். இந்தை ஆவூட்டத்ததை
10 லிட்டர் தைண்ணீரில் 300 மில்லி எனறை அளவில்
கலந்து பயிருக்குத் வதைளிக்க பவெண்டும். இது
பயிர் வெளர்ச்சி ஊக்கியேபோகவும் 25% பூச்சி
விரட்டியேபோகவும் பயிருக்குப் பலனதைருகிறைது.
இந்தைக் கலதவெயில் வநெய்க்குப் பதில் கடதலப்
பண்ணைபோக்கு பசர்க்கலபோம். கரும்பச்சபோறு
கிதடக்கபோதைபபபோது, வவெல்லம் பசர்க் கலபோம். கள
கிதடக்கபோதை பபபோது ஈஸட் பசர்த்துக்
வகபோளளலபோம்.

தசவெப் பூச்சிகள
வெயேலில் பூச்சிதயேக் கண்டவுடன உடபன பூச்சிக்
வகபோல்லி மைருந்ததை வெபோங்க கதடக்கு ஓடுகிபறைபோம்.
அது தைவெறு
பயிரில் பூச்சி எப்படி வெருகிறைது?
யூரியேபோதவெப் பபபோட்டவுடன பயிரில் பச்சயேம்
கூடுகிறைது. கூடுதைலபோன பச்சயேத்ததை எடுக்க
பூச்சிகள வெருகினறைன.
பூச்சிகதளக் கண்டதும் உழவெர் பூச்சி மைருந்துக்
கதடக்கு ஒடுகிறைபோர்.
இயேற்தகவெழி பவெளபோண்மைதமையில் பூச்சிகள
வதைபோல்தல வகபோடுப்பதில்தல.
அதுவும் பபோரம்பரியே வநெல் ரகங்களில் பூச்சி
தைபோக்குதைல் அறைபவெ இல்தல.
இதைற்குக் கபோரணைம் பபோரம்பரியே வநெல் நெபோற்றுகள
தைடிமைனபோகவும் சரசரப்பபோன சதன
வகபோண்டதைபோகவும் இயேற்தகபயே அதைற்குப்
பபோதுகபோப்பபோக இருக்கிறைது
வசயேற்தக வெழி பயிரில் இதலகள வநெகிழ்ந்து

வகபோடுப்பதைபோல் பூச்சிகள சிரமைமினறி பச்சயேத்ததைச்
சபோப்பிட முடிகிறைது.
பூச்சிகளில் தசவெப்பூச்சி அதசவெப் பூச்சி என
இருவபரும் பிரிவு உண்டு.
இதில் தசவெப் பூச்சிகள பச்சயேத்ததைச் சபோப்பிட்டு
பயிதர நெபோசப்படுத்துகிறைது. பமைலும், இந்தைச்
தசவெப் பூச்சிகள பயிருக்கு மைதறைந்து வெபோழும்.
உழவெர் பூச்சிக்வகபோல்லி மைருந்து
வதைளிக்கும்பபபோது இந்தைப் பூச்சிகள பயிருக்குள
பபோதுகபோப்பபோகப் பதுங்கிக் வகபோளளும்.
இந்தைப் பூச்சிகதளப் பிடித்துத் தினனும்
அதசவெப் பூச்சிகள வவெளியில் நெடமைபோடும் உழவெர்
வதைளிக்கும் பூச்சிக்வகபோல்லி மைருந்துகள அதசவெப்
பூச்சிகதள அழித்து விடுவெதைபோல் தசவெப் பூச்சிகள
தைனக்கு வவெளியில் எதிரிகள இல்லபோதை நிதலயில்
பது பவெகத்பதைபோடு பல்கிப் வபருகி பயிதர
நெபோசப்படுத்தும்.
பலமுதறை பூச்சிக்வகபோல்லி மைருந்து வதைளித்தைதும்
பூச்சி கட்டுப்படவில்தல எனறு உழவெர் பலம்ப
ஆரம்பித்து விடுவெபோர்.
இதுதைபோன இனதறையே விஞ்ஞபோன வெளர்ச்சியில்

நெபோம் கண்ட பவெளபோண்தமை! எனபவெ பூச்சிகதளக்
கண்டதும் கதடக்கு ஓடபோதீர்கள.
தீதமை வசய்யும் பூச்சிகள
பயிருக்குள மைதறைந்து வெபோழும் பச்சயேத்ததைச்
சரண்டித் தினனும் தசவெப் பூச்சிகளகளதைபோம்
பயிருக்குத் தீதமை வசய்யும் பூச்சிகள. அதவெ :
1. குருத்துப் பூச்சி, 2. பச்தச தைத்துப் பூச்சி, 3.
இதல சருட்டுப்பழு, 4. பதகயேபோன.
அதசவெப் பூச்சிகள
பயிருக்கு வவெளியில் வெபோழும் தசவெப்
பூச்சிகதளப்
பிடித்துத் தினனும் பயிருக்கு நெனதமை வசய்யும்.
அதவெ :
1. குளவிகள,
2. நீர்தைபோண்டி,
3. ஓநெபோய் சிலந்தி,
4. தைதர வெண்டு,
5. வபபோறிவெண்டு,

6. குளள சிலந்தி,
7. நீர்மிதைப்பபன,
8. நீளக்வகபோம்ப வவெட்டுக்கிளி,
9. வெட்ட சிலந்தி,
10. மிரிட் நெபோவெபோய்ப் பூச்சி.
பமைலும் பயிருக்கு நெனதமை வசய்யும்
பூச்சிகள வபபோறிவெண்டு, சிலந்தி, சிர்பிட் ஈ,
மைஞ்சள குளவி, பச்தசக் கண்ணைபோடி இறைக்தக
பூச்சி, சபோல்சிட் குளவி, ஒல்லி இடுப்பக் குளவி,
இதறை விழுங்கி குளவி, எறும்பக் குளவி, அகனறை
இடுப்பக் குளவி, வகபோதலக்கபோர நெபோவெபோய்ப் பூச்சி,
தைட்டபோன ஊசி தைட்டபோன, ஆந்தைபகபோரிட் நெபோவெபோய்ப்
பூச்சி, பநெபோபிட் நெபோவெபோய்ப் பூச்சி.
இவ்வெளவு நெனதமை வசய்யும் பூச்சிகள வெயேலில்
இருக்கினறைன.
இவெற்தறைவயேல்லபோம் பிடிக்கப் பறைதவெகள
வெருகினறைன. தைண்ணீருக்குள வெபோழும் தைவெதளயும்
பதைதரயும் பபோம்பம் மீனகளும்கூட பூச்சிகதளக்
வகபோல்லும்.
இப்படி இயேற்தகபயே பயிருக்குத்
பதைதவெயேபோன பபோதுகபோப்தப உறுதி

வசய்யும்பபபோது, சில தீதமை வசய்யும் பூச்சிகதள
அழிக்க, நெபோம் பயேனபடுத்தும் பூச்சிக்வகபோல்லி
மைருந்துகளபோல் தைவெதளயும் பதைதரயும் பறைதவெயும்
பபோம்பம் மீன மைற்றும் பயிருக்கு நெனதமை வசய்யும்
பூச்சிகளும் அழிக்கப்பட்டு இயேற்தகயின
சமைநிதல வகட்டு, பயிருக்குத் தீதமை வசய்யும்
பூச்சிகள சதைந்தைரமைபோக வெபோழும் வெழிதயேத்தைபோன
நெபோம் வசய்கிபறைபோம்.
குறிப்ப: குருத்துப் பூச்சி இருந்தைபோல் பயிர்
நிதறையே தூர் கட்டும் எனபது பவெளபோண்துதறை
அலுவெலரின பதியே தைகவெல்.
RICE IS LIFE
Rice is one or Asia's most deeply revered and
treasured crops. It is central to the Asian way of life. The
Culture spirituality tradions and norms. Rice constitutes
the staple food of three billion Asians. which is half the
world's Population. Rice has been growe in Asia for the
last 7000 years.
RICE INFUTURE HANDS
Agriculture is a sector where our children are
effectively denied education which blights their future. It
is necessary to introduce. agriculture in the schools so
that future of this country will be in safe hands. Ourability

to improve lives depends on a crucial characteristic genetic diversity. The legacy of our country. We have to
create a legacy for the future of our children and their
children, ensuring a better
quality of life for all.
RICE DEVERSITY
India had a host of rice varieties, the versatility in
climate, soil, topography and method of cultivation in our
Country has made, it a souice of diversity in rice. There is
also a significant inter specificdiversity includes dry &
wetland, Medicinal aromatic deepwater and so on that
are of importance in terms of their genetic value.
DEEPWATERRICE
The Varada basin is a host for deepwater rice
varieties. Which can with stand flooded fields for nearly a
month. These varieties are still being. grown in this area
as modern highlyeiding varieties. cannot survive in the
climatic conditions prevalent in this area.
MADCNAL RICE
India has a rich diversity of rice especially
madicine rice varieties. Unfortunately the entire genetic
resources are getting extinct, as the Crop species are no

longer cultivated. Reviving and restoring this valuable
resource is most important, test we lose this wonderful
Culfural heritage.
RICE AND WOMEN
Rice and women are inseparable. Women
intralitional societies. say that rice is more than life to
them. They treat rice as their monther and take care of
her. Moreover rice provide a livelihood and Sustenance to
women more than any other crop in india. Women believe
that if we poison our mother our future would be in
danger. .
RICE CULTURE
Rice means life it has been the cornerstone of our
food, systems Our languages, Our Cultures and Our
livelihoods for thousands of years. Rice which is
considered. the epitome of sacredness is rooted in all
festivals and rituals and a celebration either when the
crop is being planted or harvested.
RCEAS FOOD
Rice can be eaten raw and also in processed
forms. There are different varieties of rice which can be
made in to different delicacies, each with Special
qualities. When high yielding varieties were introduced to

increase productivity, farmers lost many of their local
seeds which lead to erosion of food diversity and to many
healthdisorders.
RICE ASFODEER
Farmers in South India believe that paddy is for
the household fodder is for the cattle and the roots are for
the soil. cattle is part of the household. Famers used to
Cultivate certain varieties of paddy mainly of feed the
cattle. When short statured varieties of rice were
introduced farmers experienced todder shortage and
many termers had to sell their cattle. RCE SAVERS
inspite of all the diffeculties, paddy farmers
continue to cultivate and save paddy and ensure food
Security of the Country. They continue to save local seed
and thus maintain a good germplasm for future
generations without any support from the government.
FARMERS ARE BREEDEES
Our traditional varieties are the products of
millions of yeras where informers have developed
varieties that have evolved through their experiences,
practices and undersytanding. Farmer scientists like
Shankargure, Debul Das, Linamadaiah, rajendra and so

on have developed rice varieties which are performed
better than high yielding varieties.
RICE ASART
A rare traditional art form in the malnad region is
the paddy festoon. Making these decorative pieces from
paddy straw is an exacting process. Chandarashekar and
family have expanded their repertoire and have blended
both modern and traditional patterns to Create unique
and ethinic items.
மைரத்திருதக
சமீபத்தில் கர்நெபோடக மைபோநிலம் சிவெபமைபோகபோவில்
நெடந்தை வநெல் திருவிழபோவில் கலந்துவகபோண்படன.
அங்பக கண்கபோட்சியில் வபரியே மைரத்திருதக
விற்பதனக்கு தவெத்திருந்தைபோர்கள. மைரத்திலும்
திருதக உண்டபோ எனறை வியேப்ப எழுந்தைபபபோது
கடந்தை கபோலங்களில் நெபோதக மைபோவெட்டம்
பவெதைபோரண்யேம் குருகுலத்தில் மைரத்திருதக
வகபோண்டுதைபோன அரிசிதயே அதரப்பபோர்களபோம்.
உமிதயே மைட்டும் பபபோக்கி சத்துளள அரிசி
கிதடக்குமைபோம்.

உரலும் உலக்தகயும்
இது எனன? மைறைந்தைததை எல்லபோம்
நிதனவூட்டுகிபறைன எனறு பபோர்க்கிறீர்களபோ?
இயேற்தக விவெசபோயேத்திற்கு மைபோறினபோல் மைட்டும்
பபபோதைபோது. நெமைது பபோரம்பரியே வநெல் ரகங்கதளப்
பயிரிடபவெண்டும். இயேற்தக வெழியில்
உற்பத்தியேபோகும் நெமைது வநெல்தல உலக்தகயேபோல்
குத்தி தைவிடு நீங்கபோதை தைரமைபோன தகக்குத்தைல்
அரிசிதயே உற்பத்தி வசய்து சபோப்பிடபவெண்டும். ஆபரபோக்கியேம் வகடுத்தை அரிசி மில்
கபோலம் கபோலமைபோக வநெல்தல உரலில் இட்டு
உலக்தக யேபோல் இடித்து உமிதயே நீக்கி
தைவிட்டுடன பசர்ந்தை அரிசிதயே நெம்
முனபனபோர்கள சபோப்பிட்டபோர்கள. இது அந்தைக் கபோல
மைக்களுக்கு பவெதல வெபோய்ப்தபத் தைந்து நெல்ல
உடற்பயிற்சியேபோக அதமைந்தைது. தைவிட்டுடன
பசர்ந்தை முழுதமையேபோன அரிசிதயே
உட்வகபோண்டதைபோல் உடலில் தவெட்டமின
'பி'மைற்றும் நெபோர்ச்சத்தும் பசர்ந்தைன. அப்படிப்பட்ட
நெம் மைக்களிடம் ஆங்கிபலயேர் அறிமுகப்படுத்தியே
அரிசி மில் மிகப்வபரியே பபோதிப்தப

ஏற்படுத்திவிட்டது.
அந்தைஸதின அதடயேபோளம்
இனறு தவெட்டமின சத்து நிதறைந்தை தைவிட்தட
நீக்கிவிட்டு வவெறும் மைபோவுச்சத்து மைட்டுபமை உளள
மைல்லிதகப் பூப்பபபோனறை வவெளதள அரிசிதயேச்
சபோப்பிடுவெததை நெபோகரிகமைபோகக் கருதுகிபறைபோம்.
ஆனபோல் நெம்மைபோல் ஒதுக்கப்படும் தைவிடு மைருந்துக்
கம்வபனிகளபோல் வெபோங்கப்பட்டு தவெட்டமின
மைபோத்திதரகளபோகத் தையேபோரிக்கப்பட்டு நெம்மிடபமை
விற்கப்படுகிறைது.
அந்தைஸதின அதடயேபோளம் எனறு ஒதுக்கியே
தைவிட்தட அதிக விதல வகபோடுத்து
மைபோத்திதரகளபோக வெபோங்கிச் சபோப்பிடுவெது
பத்திசபோலித்தைனமைபோ?
படித்தைவெர் பபோமைர மைக்கள எனறு எல்லபோருபமை
இபதை தைவெதறைத்தைபோன வசய்கிபறைபோம். படிப்ப
நெமைக்குப் பகுத்தைறி தவெத் தைரவில்தல. அது
வெபோழ்வுக்குத் பதைதவெயில்லபோதை பல விஷயேங்கதள
நெம்மிடம் பகுத்திவிட்டது.
ஆலும் பவெலும் பல்லுக்குறுதி எனறு
வசபோல்வெபோர்கள அததைவிட்டு பபஸட்பிரஸ எனறு
பபபோட்டு பதைய்த்து எனபோமைல் பதைய்ந்து

பபபோய்விட்டது எனறு கபோலம் பபபோனகதடசியில்
மூலம் வெந்து தைளளியே கததையேபோக டபோக்டதரத் பதைடி
அதலகிபறைபோம்.
பக்கத்துத் வதைருவுக்குக் கூட இரு சக்கர வெபோகனம்
விடியேற்கபோதல எழுந்தைபோல் பதைதவெயேற்றை வெபோக்கிங்
உதழப்பதைற்கு மைனமில்தல. ஆனபோல், பணைம்
கட்டி உடற்பயிற்சிக் கூடங்களில் பசர்ந்து
கடினமைபோன உடற்பயிற்சி வசய்கிபறைபோம்.
நெதடப்பயிற்சியில் கூட சபோக்ஸ பூட்ஸ எனறு
பபபோட்டு பபோதைத்ததைச்
சிதறைப்படுத்திவிடுகிறைபோர்கள.
இனதறையே உணைவு முதறை கர்ப்பப்தபதயேப்
பலவீனமைபோக்கி விட்டது. நெபோர்மைல் வடலிவெரிதயேப்
பபோர்த்து நெபோளபோச்ச, பிரித்வதைடுக் கும் குழந்ததைக்கு
அட்டவெதணை பபபோட்டு பரபோமைரிக்கும் கபோலமைபோகிப்
பபபோச்ச.
கபோணைபோமைல் பபபோன கூண்டு வெண்டி
இனறு அம்மிக் குளவி, ஆட்டுக்கல், திருதக
உரல், உலக்தக எனறு எல்லபோவெற்தறையும்
வதைபோதலத்துவிட்படபோம்.
கூண்டு வெண்டிகளும் பூண்டற்றுப் பபபோயின.
சகபோதைபோரம் வவெகு பவெகமைபோகக் கிரபோமைங்கதள

விட்டுத் வதைபோதலந்து வகபோண்டிருக்கிறைது.
தசனஸ
எங்குச் வசனறைபோலும் பதக கக்கும் இரு
சக்கர வெபோகனத்தில் பயேணைம். கணைவெபரபோடு
கம்பீரமைபோகப் பின இருக்தகயில் அமைர்ந்து
பயேணைம் வசய்வெதிலும் வபரியே வகளரவெம்,
வீட்டுக்கு வெந்தைபோல்தைபோன வதைரிகிறைது
மைண்தடதயேப் பிளக்கும் ஒற்தறைத் தைதலவெலி.
அதைன கபோரண்ம் யேபோரும் அறிவெதில்தல.
வெண்டி வசல்லும் பவெகத்தில் எதிர்கபோற்று கண்,
கபோது, மூக்கு, வெபோய் வெழியேபோகப் பகுந்து
ஒவ்வெபோதமைதயே ஏற்படுத்துவெதைபோல் வெரும்
தைதலவெலி எனறு - கூண்டு வெண்டிக்கு மைபோற்று
கண்படபோம். விதளவு தைதலவெலியில் மைபோட்டிக்
வகபோண்படபோம்.
CELL
வசல்லுமிடம் எல்லபோம் வசல் வெந்தைது.
இனறு நெம் மைழதலச் வசல்வெங்களுக்கு அதுபவெ
எமைனபோகி நினறைது.
இனனும் நெபோம் சிந்திக்கவில்தல.
இந்தைஅறிவியேல் வெளர்ச்சி ஆபத்தைபோனது எனறு ܗܝ

வபண்பணை நீ பயேபோசி…
வெபோதை பநெபோயேபோல் வெருங்கபோலத்தில்
பிளதளக்குப் பபோதிப்ப வெரக் கூடபோது எனறு
பபபோலிபயேபோ வசபோட்டு மைருந்ததைப் வபபோறுப்பபபோடு
வகபோடுக்கிறைபோபயே அட்டவெதணை பபபோட்டுக் கபோலம்
தைவெறைபோமைல் தைடுப்ப ஊசி பபபோடுகிறைபோபயே!
எனறைபோவெது நீ சிந்தித்தைது உண்டபோ?
வெருங்கபோலத்தில் அந்தைப் பிளதள
பநெபோய்வநெபோடி இல்லபோமைல் வெபோழ பவெண்டும்
அதைற்கு நெஞ்சில்லபோ உணைதவெ நெபோம் தைரபவெண்டும்
எனறு?
உன மைனச்சபோட்சிக்குத் வதைரியும்! இனதறையே
உணைவு முதறை உன தைபோய்ப்பபோதலக்கூட
நெஞ்சபோக்கிவிட்டது எனறு.
இனனும் ஏன உறைங்கிக் கிடக்கிறைபோய்? அனறு
முறைத்தைபோல் பலிதயே விரட்டியே மைபோதைர்
குலமைல்லவெபோ நீ இனறு மைலட்டு விததைதயே
விரட்டியேடிக்க பபபோர் முரச வகபோட்டு. நுகர்பவெபோர்
உனக்குத் துதணை நிற்பர். t உழவெர் உனக்குக் தக
வகபோடுப்பர்.
உலகம் நெஞ்சில்லபோ உணைதவெப் வபறும் நெம்
சந்தைதிக்கும் பநெபோயில்லபோ வெபோழ்வு தைரும் இயேற்தக.
இயேற்தக அதுபவெ இனதறையே பதைதவெ!

தகக்குத்தைல் அரிசி
“சழனறும் ஏர்ப்பினனது உலகம் அதைனபோல்
உழனறும் உழபவெ தைதல”
எனறைபோர் வெளளுவெர்.
ஆம்! நெபோம் எங்குச் வசனறைபோலும் எந்தைப்
பணியில் இருந்தைபோலும் பசற்றில் தக
தவெத்தைபோல்தைபோன பசபோற்றில் தக தவெக்க
'குலத்வதைபோழில் வசய்யேபோதைவெனுக்குத்
தைதலக்குபமைல் பஞ்சம்'எனறு ஒரு வசபோல் வெழக்கு
உண்டு.
இருப்பததைவிட்டு பறைப்பததைப் பிடிக்க
எல்லபோரும் ஆதசப் பட்படபோம். அதைன விதளதவெ
இனறு அனுபவிக்கிபறைபோம். மைன உதளச்சலபோல்
அதமைதி இழந்பதைபோம். இயேற்தகயின சமைநிதல
வகடுத்து எல்லபோ பநெபோய்க்கும் இருப்பிடமைபோக
இந்தைப் பூதை உடதலத் தைபோனம்
வகபோடுத்திருக்கிபறைபோம். வெபோதழயேடி வெபோதழ எனறு இந்தைக் கசந்தை
வெபோழ்தவெ நெம் சந்தைதிக்கு விட்டுச் வசல்ல
பவெண்டுமைபோ?
எத்தைதன அணுக்குண்டுகள வவெடித்தைபோலும்

வசயேற்தகக் பகபோளகள வசனறைபோலும்
ரிபமைபோட் கண்பரபோல் வெந்தைபோலும்
கம்ப்யூட்டர் மையேமைபோனபோலும்
'பசி எனறு வெந்துவிட்டபோல் இனனும்
தைபோவெரங்கதளத் தைபோன பசிக்க பவெண்டியிருக்கிறைது.
தைபோகத்திற்குத் தைண்ணீதரத் தைபோன குடிக்க
பவெண்டியிருக்கிறைது. உயிர்வெபோழக் கபோற்தறைத்தைபோன
சவெபோசிக்க பவெண்டியிருக்கிறைது.
. இயேற்தகதயே நெபோம் சிததைத்தைபோல் அது நெம்தமை
அழிக்கும்.
ஓபசபோன படலத்திபல ஒட்தட. இனனுமைபோ
வதைபோடர பவெண்டும் அந்தை நெரக வெபோழ்க்தக!
இயேற்தகதயே நெபோம் பநெசித்தைபோல் அது வெபோழ்வின
சதமைதயேக் குதறைக்கும்.
இயேற்தகவெழி பவெளபோண்தமைக்குத்
திரும்பபவெபோம்.
நெம் பபோரம்பரியே வநெல் ரகங்கதளத் பதைடுபவெபோம்.
உரலுக்கும் உலக்தகக்கும் பவெதல
வகபோடுப்பபபோம்.
உழவுக்கும் வதைபோழிலுக்கும் வெந்தைதன

வசய்பவெபோம்.
அதனத்து மைக்களும் அனறைபோடம் உண்ணை
சத்துளள அரிசிதயே உற்பத்தி வசய்வெததைவிடச்
சிறைந்தை ஒனறு பவெறு எனன இருக்க முடியும்?
தகக்குத்தைல் அரிசிதயேப் பதடப்பபபோம்.
எல்லபோருக்கும் நெஞ்சில்லபோ உணைதவெக்
வகபோடுப்பபபோம்.
விததைப்பபபோம் - அறுப்பபபோம்?
வெபோழ்க இயேற்தக1
வெளர்க இயேற்தக வெழி பவெளபோண்தமை!

8. வெபோதழயேடி வெபோதழயேபோக
வெந்தை பழவமைபோழிகள
உண்டவென உரம் பண்ணுவெபோன!
இப்படி ஒரு பழவமைபோழி தைமிழில் உண்டு.
உண்டவென எப்படி உரம் பண்ணுவெபோன?
இயேற்தகயின சழற்சியில் ஒனறின கழிவு
மைற்வறைபோனறின உணைவு! அந்தை வெதகயில் மைனிதைக்
கழிவுகளும் மைண்ணில் உளள
நுண்ணுயிர்களுக்கு உணைவெபோகினறைன. அந்தை
நுண்ணுயிர்கள வபருகினபோல் பயிர் வெளர்ச்சி
தைபோனபோக நெதடவபறும். சரி மைனிதைக் கழிவுகதள
எப்படி உரமைபோக்குவெது?
அதைற்குக் கபோந்தியேடிகள பயேனபடுத்தியே வெபோர்தைபோ
முதறைக் கழிப்பிடம்தைபோன சிறைந்தை முதறை ஓர் அடி
அகலம் மூனறைடி ஆழம் பதைதவெயேபோன அளவு
நீளத்துக்கு மைண்ணில் குழிவவெட்டி அதைன
குறுக்பக கபோல் தவெத்து உட்கபோரும் வெதகயில்
இரண்டு கட்தட கதளப் பபபோட்டு தவெக்க
பவெண்டும் இதைனமூலம் குழியில் மைலம்
கழித்தைதும் மைண்தணைக் வகபோண்டு மூடிவிட
பவெண்டும். தககபோல் கழுவுவெதைற்கு பவெறு
இடத்ததைப் பயேனபடுத்தைபவெண்டும்.

இப்படி நீர்படபோமைல் மைண்ணைபோல் மூடப்படும்
மைனிதைக் கழிவு ஒரு வெபோரத்தில் மைக்கிவிடும்.
பபோர்ப்பதைற்குக் கபோப்பித்தூள நிறைத்தில் இருக்கும்.
தகயில் அளளி எடுத்து முகர்ந்தைபோல்
வகபோஞ்சம்கூட துர்நெபோற்றைம் இருக்கபோது. இததை
எருவெபோகப் பயேனபடுத்தைலபோம்.
வகபோச உற்பத்தி தமையேம்
மைபோறைபோக நெவீனக் கழிவெதறைகதளப்
பயேனபடுத்தும்பபபோது மைனிதைக் கழிவுகள
வதைபோட்டிகளில் பசமிக்கப்படுவெதைபோல் நிலத்தைடி
நீரும் சற்றுச் சூழலும் மைபோசபடுகிறைது. பமைலும்
வகபோச உற்பத்தி தமையேமைபோகச் வசயேல்பட்டு நெமைது
உடல்நெலதனக் வகடுக்கிறைது
தைண்ணீர் வசலவும் அதிகமைபோகிறைது.
கழிவெதறைகதள அடிக்கடி சத்தைப்படுத்தை
வதைபோட்டிதயேச் சத்தைப்படுத்தை என ஏகப்பட்ட
பவெதிப்வபபோருட்கதளப் பயேனபடுத்துகிபறைபோம்.
அதவெ நெம்முதடயே பணைத்துக்கும் சூழலுக்கும்
பகடபோக அதமைகினறைன!
இப்படி நெமைது வபபோருளபோதைபோரத்ததைச்
சிததைத்து, நெம்தமை பநெபோயேபோளியேபோக மைபோற்றும்
நெவீனக் கழிவெதறை நெமைக்குத் பதைதவெதைபோனபோ?
கபோந்திதயேக் வகபோண்டபோடும் மைண்ணில் மைனிதைக்
கழிதவெ எருவெபோக்கும் வெழிதயேக்

கதடப்பிடிப்பபபோம். மைனிதைக் கழிவுகள
மைண்ணில் விழ பவெண்டும் மைண்வெளம்
கபோக்கப்படபவெண்டும். உண்டவென உரம்
பண்ணுவெபோன எனறை பழவமைபோழி சரிதைபோபன?
அந்தி கிழக்கு, அதிகபோதல பமைற்கு குறைடு
பபபோட்டபோல், வெபோரபோதை மைதழ வெரும்
மைபோதலப் வபபோழுதில் கிழக்குத் திதசயிலும்,
கபோதலப் வபபோழுதில் பமைற்குத் திதசயிலும்
கருபமைகம் சூழ்ந்தைபோல் மைதழ வெருமைபோம்.
அகல உழுவெததைவிட ஆழ உழு!
நிலத்ததை ஆழமைபோக உழபவெண்டும் இரண்டடி
ஆழத்திற்கு மைண் வபபோலவபபோலப்பபோக
இருக்கபவெண்டும். இருமைடி பபோத்தி முதறையில்
இததைத்தைபோன வசபோல்கிறைபோர்கள.
ஆட்டு எரு அந்தை வெருஷம்; மைபோட்டு எரு மைறு
வெருஷம்
ஆட்டுக்கிதட கட்டுவெதைன பலன அந்தை வெருடம்
வதைரிகிறைது. மைபோட்டு எருவின பலன பல
வெருடங்கள வதைபோடர்கிறைது

ஆடு பயிர் கபோட்டும் ஆவெபோதர கதிர்கபோட்டும்
ஆட்டு எரு தைதழ சத்தைபோகும். ஆவெபோதர இதல
கதிர் வெளர துதணை வசய்யும்.
உழவுத் வதைபோழில் நினறைபோல் மைறுவதைபோழில்
நெடவெபோ!
நெபோம் உயிர் வெபோழ அடிப்பதட உணைவு.
உணைதவெப் பதடக்க உழவு பதைதவெ. அதுபவெ
நினறு பபபோனபோல் பவெறு எதுவும் இயேங்க
முடியேபோது
எரு தைதழ இல்லபோது ஏர் பிடிக்கபோபதை
வெளர உயிர் வெளர பவெண்டும். அந்தை உயிர்
மைண்ணில் உளள நுண்ணுயிர். அததை வெளர்க்க
நெபோம் வகபோடுக்கும் உணைவுதைபோன மைக்கும் குப்தப.
களர் வகட பிரண்தடதயேப் பததை
களர் நிலத்தில் தைக்தகப்பூண்டு,சவுக்கு, சீதமை
அகத்தி பபபோனறை பயிர்கதள வெளர்த்து மைடக்கி
உழுதைபோல் களர் நிலம் மைபோறும்.

சண்தடக்கபோய் கபோல்மைணைம், சதமைக்கூலி
முக்கபோல் பணைம்
ஆனதலன வெர்த்தைகம் மூலம் நெம் கிரபோமைத்தில்
விதளயும் வபபோருள ஒட்டுவமைபோத்தைமைபோக எங்பகபோ
இருக்கும் ஒரு கம்வபனிக்குக் வகபோண்டு வசனறு,
மீண்டும் பல ஏவஜெண்டுகள மூலம் பல இடம்
மைபோறி வசபோற்ப விதலக்கு நெம் தகவிட்டு பபபோன
வபபோருள, நெபோம் வெபோங்க இயேலபோதை அளவுக்கு
விதலபயேற்றைம் வசய்து நெம்மிடபமை
விற்பதனக்குக் வகபோண்டு வெரப்படுகிறைது.
மினி லபோரி வீட்டு வெபோசலுக்பக வெந்து ஏற்றிக்
வகபோண்டு பபபோனது எனறு பீற்றிக் வகபோளகிபறைபோம்.
ஊருக்குள சபோதல வெசதி வெந்தைதும் வதைவுக்குத்
வதைரு சிவமைண்ட் சபோதல பபபோட்டதும் நெமைது
வபபோருளபோதைபோரத்ததை பவெகமைபோகச் சரண்டிச்
வசல்வெதைற்குத்தைபோன எனபததை நெபோம்
உணைரபவெண்டும். அதுமைட்டுமைல்ல; வவெயில்
சூட்தட உளவெபோங்கி அனல் கக்கும் சிவமைண்ட்
சபோதலயேபோல் நெபோமும் நெமைது மைழதலச்
வசல்வெங்களும் பநெபோயின பிடியில் சிக்கிக் வகபோண்
டிருக்கிபறைபோம். சினன மீதனப் பபபோட்டு வபரியே
மீதனப் பிடிப் பததைப்பபபோல நெம் தகதயே எடுத்து
நெம் கண்ணிபல குத்திவிட்டுப் பபபோகிறைபோர்கள.

அந்தைக் கபோலத்தில் ஆள பிடித்து அசலூர்
சந்ததைக்குப் வபபோருள வகபோண்டு பபபோகும்பபபோபதை
வபபோருள மைதிப்ப முக்கபோ பணைம் கூடி விடுகிறைபதை.
இப்பபபோது சதமையுந்து (லபோரி)களிலும், இரு சக்கர
வெபோகனங் (பமைபோட்டபோர் வெண்டி)களிலும்
வநெடுந்தூரம் பபபோய்த் திரும்பகிறைது. சிந்தித்துப்
பபோர்க்க பவெண்டும்.
மைண்ணில் உறிஞ்சி எடுக்கப்படும் வபட்பரபோல்
டீசல் விதல விண்தணை முட்டுகிறைது. விவெசபோயி
வியேர்தவெ சிந்தி விதளவிக்கும் அரிசி 1 ரூபபோயேபோக
மைதிப்ப குதறைக்கப்படுகிறைது.
இதைற்கு எனன கபோரணைம்? நெமைக்கு 100 லிட்டர்
டீசல் பதைதவெப்பட்டபோல் அவென 25 லிட்டர்
மைட்டுபமை உறிஞ்சி எடுக்கிறைபோன. சரக்தகத்
தைட்டுப்பபோடபோக தவெத்துக்வகபோண்டு விதலதயே
ஏற்றி விற்கிறைபோன.
நெபோம் எனன வசய்கிபறைபோம். ஒரு நெகரத்திற்கு 1000
கிபலபோ அரிசி பதைதவெ எனறைபோல் 10,000 கிபலபோ
உற்பத்தி வசய்கிபறைபோம். அதுவும் எல்லபோரும் ஒபர
ரகத்ததை உற்பத்தி வசய்து குவித்து விடுகிபறைபோம்.
எத்தைதனபயேபோ பபோரம்பரியே வநெல் ரகங்கள
இருக்கினறைன. அததைப் பயிரிட்டபோல் எனன?
மைகசூல் குதறையும் எனபீர்கள

மைகசூல் குதறையேத்தைபோன பவெண்டும்!
அப்பபபோதுதைபோன விதல உயேரும்!
இதுதைபோன வபட்பரபோல், டீசல்
உற்பத்தியேபோளர்களின வியேபோபபோரத் தைந்திரம்.
நெபோம் நெமைக்கு மைட்டுபமை உணைதவெ உற்பத்தி
வசய்பவெபோம். அதில் கிதடக்கும் உபரிதயே
மைட்டும் மைற்றைவெர்களிடம் விற்பபபோம். உலகிற்கு
உணைவெளிப்பது நெமைது கடதமையேல்ல; அது
இயேற்தகயின கடதமை இயேற்தக அததைச்
சரியேபோகச் வசய்யும்; வசய்கிறைது!

கட்டிக் வகபோடுக்கும் பசபோறும் வசபோல்லிக்
வகபோடுத்தை பபோடமும் எதுவெதரக்கும்?
மூனறு மைபோதைத்தில் கற்றுக்வகபோளளக் கூடியேததை
மூனறு ஆண்டுகள கல்லூரிகள கற்றுக்
வகபோடுக்கினறைன எனகிறைபோர் கிளபோடு. ஆல்வெபோரிஸ
கல்லூரியில்.படித்தைவென கடிதைம் எழுதைத்
வதைரியேபோது

எனகிறைபோன. ஆனபோல் வமைபோழி வதைரியேபோதை
இடத்திற்குப் பபபோகும் பபோமைரன மூனறு வெபோரத்தில்
பதியே வமைபோழிதயேப் பபசக் கற்றுக் வகபோளகிறைபோன.
அது எப்படிச் சபோத்தியேமைபோகிறைது?
அததைத்தைபோன பழவமைபோழி வசபோல்கிறைது.
எல்லபோவெற்தறையும் வசபோல்லிக் வகபோடுத்துவிட,
எப்பபபோதுபமை பசபோற்தறைக் கட்டி வகபோடுத்து
உண்ணை முடியேபோது தைபோபன கற்றைறியேபவெண்டும்.
நெம் பிளதளகள நெம் விரதலப் பிடித்துக்
வகபோண்டு நெம் வெயேதல வெலம் வெரபவெண்டும்!
பசற்றில் இறைங்கவும் வெபோய்க்கபோலில் நீந்தைவும்
இயேல்பபோக அவென பழகபவெண்டும். .
நெபோம் மைண்வவெட்டி பிடித்தைபோல் அவென
கதளக்வகபோட்தடத்
தூக்குவெபோன. பழக்கம் அவெதனப்
பக்குவெப்படுத்திவிடும் இதுதைபோன இயேற்தக!
பண்தணை வபரிச எனபதைபோல் சபோலுக்குப்
பதைக்கு (8 கிபலபோ) விததைக்க முடியேபோது
விதளச்சல் வபருக, வசடிக்குச் வசடி
இதடவவெளி சீரபோக இருக்கபவெண்டும். இனறு
ஒற்தறை நெபோற்று நெடவு முதறையில் இதுதைபோன

வசபோல்லப்படுகிறைது. விததைதயேக் குதறைத்து
இதடவவெளிதயே அதிகப்படுத்தும். அனறுபபபோல்
இனறும் விதளச்சல் வபருகும்.
மைபோதவெத் தினறைபோல் பணியேபோரம் இல்தல
இனறு நெபோம் கம்ப, பகழ்வெரகு பபபோனறை
தைபோனியேங்கதள இழந்துவிட்படபோம். மைபோதவெத்
தினறு விட்படபோம் அல்லது வகபோளதளயேர்கள
வகபோண்டுபபபோக வெழி வெகுத்துக் வகபோடுத்துவிட்டு
பணியேபோரம் கிதடக்கபோமைல் வெறுதமையில்
வெபோடுகிபறைபோம்.
வெழிஒரம் கழனி தவெக்பகபோலுக்குத் தைந்பதைன
சபோதல ஒரம் நிலமிருந்தைபோல் கபோல்நெதடகள
பமைய்ந்து விடுமைபோம்.
பவெப்பம் பிண்ணைபோக்கு விதல இல்லபோ
எருவெபோம்
பவெப்பம் பிண்ணைபோக்கு எருவெபோகவும்
பயேனபடுகிறைது. பூச்சி , விரட்டியேபோகவும் பநெபோய்
எதிர்ப்ப சக்தியேபோகவும் பல வெதககளில் பலன
தைருகிறைது. அததைத்தைபோன இந்தைப் பழவமைபோழி

வசபோல்கிறைது.
குப்தப இல்லபோதை வவெளளபோதமை சப்தப எனகிறைது
இந்தைப் பழவமைபோழி
கூளம் (சிததைந்தை தவெக்பகபோல்) பரப்பி
பகபோமியேம் பசர்
மைபோட்டுச் சபோணைத்ததைவிட பகபோமியேத்தில் பரதைவெளி
கூடுதைலபோக உளளது. அததை எப்படிச் பசகரிக்க
பவெண்டும் எனறு இந்தைப் பழவமைபோழி கூறுகிறைது அறிவியேல் வெளர்ச்சி இல்லபோதை கபோலத்தில்
தைனனிடம் உளள இடுவபபோருட்கதளக்
வகபோண்பட பசகரிக்கும் முதறைதயே
அதைனபலதன, ஒரு வெரியில்
வசபோல்லிதவெத்திருக்கிறைபோர்கள. இனபறைபோ பட்டம்
படித்து பவெளபோண் விஞ்ஞபோனிகள எனறை வபயேரில்
நெமைது வெரிப் பணைத்தில் சம்பளம் வெபோங்குபவெபோர்
வசபோந்தை மூதளதயேப் பயேனபடுத்தைபோமைல் தகயூட்டு
வபற்றுக்வகபோண்டு பனனபோட்டு மூதளதயே
இறைக்குமைதி வசய்து, அததை விவெசபோயிகளிடம்
திணித்துக் வகபோண்டிருக்கிறைபோர்கள.
இப்படிச் வசயேல்பட்ட சிலருக்கு ஒரு
கபோலகட்டத்தில் ஞபோனம் பிறைந்து விடுகிறைது. .
பவெதலயிலிருந்து ஓய்வுவபற்றை பிறைகு எங்கள

தககள கட்டப்பட்டிருந்தைன; வெபோய்ப்பூட்டுச்
சட்டத்தைபோல் சூழ்நிதலக் தகதியேபோக இருந்பதைபோம்
எனறு விளக்கம் கூறிக்வகபோண்டு வவெளிபயே
வெருகிறைபோர்கள. •
சம்பளத்திற்கபோகச் சபோக்கதடயில் குதிக்கச்
வசபோனனபோல் குதித்து விடுவெபோர்களபோ?
சம்பள உயேர்வு பகட்டு ஒருங்கிதணைந்து
பபபோரபோடும் இவெர்கள, அரச தைவெறைபோன பபோததையில்
பயேணிக்கும்பபபோது இது மைக்களுக்குத் தீங்கு
வசய்யும். இததை நெபோங்கள நெதடமுதறைப்படுத்தை
மைபோட்படபோம் எனறு எதிர்ப்பக் கபோட்டபோமைல்
இருந்தைது ஏன?
தகயில் சவுக்தக தவெத்துக் வகபோண்டு
அதிகபோரிகதள பவெதல வெபோங்கும் அதிகபோரம் ஒரு
முதைல்வெருக்கு யேபோர் வகபோடுத்தைபோர்? அதிகபோரிகள
தைபோங்கள மைக்கள பணியேபோளர் எனபததை மைறைந்து,
தைங்கதள மைனனர்களபோகவும் மைனு
வகபோடுப்பபபோதர அடிதமை களபோகவும் எண்ணிச்
வசயேல்பட்டதைபோல்தைபோன இவெர்கள ஆட்சியேபோளர்
களிடம் தகக்கூலிகளபோகக் தகக்கட்டி நினறு
பசவெகம் பரியும் நிதலக்கு ஆளபோனபோர்கள.
ஒர் அரச தைவெறைபோன திட்டத்ததை மைக்களிடம்

திணிக்க முயேனறைபோல் அததை நெதடமுதறைப்படுத்தை
மைறுக்கும் அதிகபோரம் அதிகபோரிகளுக்கு உண்டபோ
இல்தலயேபோ?
உண்டு எனறைபோல் அததைத் தைனி ஒர் அதிகபோரி
மைறுக்கும் பட்சத்தில் அவெருதடயே பவெதல
பறிபபபோகும். ஒட்டுவமைபோத்தை அதிகபோர வெர்க்கமும்
மைக்களுக்கபோக ஒருங்கிதணைந்து மைறுத்தைபோல்..?
ஆற்று வெண்டல் பதைற்றும் பயிதர
ஆற்று வெண்டலில் சத்து அதிகமைபோக உளளது
எனபததைக் கூறுகிறைது இந்தைப் பழவமைபோழி.
ஆனபோல், இனபறைபோ ஆற்றில் வெண்டல் இல்தல.
பிளபோஸடிக் குப்தபகளும் சபோக்கதட நீரும்
பசர்ந்து வகபோச உற்பத்தி தமையேம்ட்ைபோகக்
பகபோதடயிலும் வெற்றைபோ ஜீவெநெதியேபோக
மைபோறிவிட்டது.
நிலத்தில் எழுந்தை பூண்டு நிலத்தில் மைடியே
பவெண்டும்
நிலத்தில் தைபோனபோக வெளரும் பல்பூண்டுகதளக்
கதள எடுத்து அகற்றிவிடக்கூடபோது. அததை
மைடக்கி உழுது உரம்ட்ைபோகப் பயேனபடுத்தை

பவெண்டும்.
பதைங்கிக் வகட்டது நிலம் பதைங்கபோமைல்
வகட்டது குளம்
விதளநிலத்தில் நீர் பதைங்கக் கூடபோது. குளத்தில்
நீர் பதைங்கபோமைல் இருக்கக் கூடபோது.
பமைலும் சில பழவமைபோழிகள

 கதள பிடுங்கபோப் பயிர் கபோல் பயிர்
 நிதனக்கினறை வபபோழுபதை கிதளதயேக்






கிளளு
பகபோதர குடிதயேக் வகடுக்கும்.
அருகு முதளத்தை வகபோல்தலயும்
அரசதன எதிர்த்தை குடியும் ஈபடறைபோது
பகபோதரதயேக் வகபோல்ல, வகபோளதள
விததை.
விததை பபோதி பவெதல பபோதி.
வசபோத்ததைப் பபபோல வித்ததை (விததைதயேப்)
பபணு.

அந்து அரித்தை வித்து முதளயேபோது
சிறியே அந்துப் பூச்சி விததை மீது முட்தடயிடும்
வநெல் ஈரப்பதைமைபோக இருந்தைபோல் முட்தடப்
பழுவெபோக மைபோறி, அரிசிதயேத் தினறு இனவிருத்தி
வசய்து வநெல் பதைரபோகக் கபோரணைமைபோகிவிடும்.
கபோய்ந்தை வித்திற்குப் பழுதில்தல
நெம் முனபனபோர்கள மூனறு அமைபோவெபோதசயில்
விததை தயேக் கபோயேதவெத்துக் பகபோட்ட்தட கட்டி
பபோதுகபோத்துளளனர்.
"பருவெத்பதைபோடு ஒட்ட ஒழுகல் திருவிதனத்
தீரபோதமை ஆக்கும் கயேறு" (திருக்குறைள)
நெமைது வசல்வெம் அழியேபோது இருக்க, கபோலம்
அறிந்து கடதமையேபோற்றுவெது முக்கியேம். அதுவும்
பயிர்த்வதைபோழிலுக்கு அது மிகமிக அவெசியேம்
இததைத்தைபோன,
பருவெத்பதை பயிர் வசய்
ஆடிப்பட்டம் பதைடி விததை
கபோலத்து விததை கரம்பில் பபபோடு. பபோழில்
பபபோட்டபோலும் பட்டத்தில் பபபோடு
பகபோப்பத்தைப்பினபோலும் குப்தபயும் பயிரபோகபோது.

ஆடி ஐந்தில் விததைத்தை விததையும்
பரட்டபோசி பதிதனந்தில் நெட்ட நெடவும்
வபரிபயேபோர்கள தவெத்தை தைனம்
எனவறைல்லபோம் வசபோல்லி நெமைக்கு
விழிப்பணைர்வு ஊட்டியிருக் கிறைபோர்கள. பமைலும்
வநெருக்கி நெடுவெதைபோல் நிதறையே மைகசூல் வபறை
முடியேபோது எனபததையும் வதைளிவெபோகச் வசபோல்லி
இருக்கிறைபோர்கள.
கலக்க விததைத்தைபோல் களஞ்சியேம் நிதறையும்
அடர விததைத்தைபோல் பபபோர் உயேரும்
வநெல்லு நெண்டு ஒட
வெபோதழ வெண்டி ஒட
வதைனதன பதைர் ஒட
எனறு எவ்வெளவு இதடவவெளிபவெண்டும்
எனபததையும் சரவவெடி பபபோல் வசபோல்லி
இருக்கிறைபோர்கள.

வதைளித்தை விததைதயே மைதறைத்து ஒடு
ஈரம்தைபோபன பயிருக்கு வீரம்
விததைகள ஆழம் பததைவெது பழுதைபோம்
விததைக்கு முன பவெலி அதட
அதடப்பவென கபோட்தடப் பபோர்
பமைய்ப்பவென மைபோட்தடப் பபோர்
ஆயிரம் களம் வநெல்லுக்கு ஓர் அந்து
கதரயேபோன பட்ட பயிர் ஒரு முழம் கட்தட
கம்பளிப்பழு பயிர் வதைம்பிதன வெபோங்கும்
அசவினி பூச்சி அவெதரக்கு ஆகபோது. வநெல்தலக்
வகடுக்கும் நெபோவெபோய் பூச்சி பழுதவெத்தினறு
பளளினம் (பறைதவெ) உதைவும்.
மைபோரித் வதைனறைல் அடித்தைபோல், மைபோட்தட விற்று
ஆட்தட வெபோங்கு
மைபோரி கபோலத்தில் வெபோதடக்கபோற்று அடித்து.
வபய்தைபோல், ஏரி குளம் நிதறையும். வதைற்கு கபோற்று
வீசினபோல் மைதழ குதறையும். பகபோதடயில் தைண்ணீர்
பஞ்சம் வெரும்.

இப்படி உழதவெப் பற்றி பல
வபபோனவமைபோழிகள ஆழ்ந்தை அறிதவெயும் உற்று
பநெபோக்கும் திறைதமையும் வபற்றை நெமைது முனபனபோர்
களபோல் நெமைக்குச் வசபோல்லப்பட்டிருக்கிறைது. இததை
உணைர்ந்து வசயேல் பட்டபோல் பவெளபோண்தமையில்
நெபோம் வபற்றி வபறுவெது நிச்சயேம்.
தைட்டபோன தைபோழப் பறைந்தைபோல் மைதழ.
பகபோதட இடியும் மைபோரி மினனலும் மைதழ.
அந்தி கிழக்கு
அதிகபோதல பமைற்கு
குறைடு பபபோட்டபோல் (கருபமைகம் சூழ்ந்தைபோல்)
வெபோரபோதை மைதழவெரும்.
ஆற்றுப் பபோய்ச்சல்
ஊற்றுப் பபோய்ச்சல்
பத்து குழியும் சரி
ஏரி பபோய்ச்சல்
நூறு குழியும் சரி
ஆற்று நீர் கிணைற்றுநீதரப் பபபோல ஏரிதயே நெம்பி
உழவு வசய்யே
முடியேபோதைபோம்.

வெழி ஓரம் கழனி
தவெக்பகபோலுக்குத் தைந்பதைன
சபோதல ஒரம் வெயேல் இருந்தைபோல் பயிதரகபோல்
நெதடகள பமைய்ந்து விடுமைபோம்.
கபோ.. கபோ… கபோ…
தைட்டபோனதைபோழப்பறைந்தைபோல் மைதழ எனபது
பழவமைபோழி. இனறு அந்தைதைட்டபோனகள இல்லபோமைல்
பபபோனது எத்தைதன பபர் அறிவெர். யேபோபரபோ
வசபோல்கிறைவெபோனிதல அறிக்தக பகட்டுத்தைபோபன
நெபோம் வசயேல் இழந்து பபபோபனபோமைட்ை்.
ஒற்றுதமைக்குக் கபோக்தக கூட்டத்ததை
உதைபோரணைமைபோகச் வசபோல்பவெபோம். விபசட
கபோலங்களில் வீடுகளிலும் பகபோவில்களிலும்
கபோக்தகக்கு உணைவெளித்தை பிறைபக மைற்றைவெர்கள
உண்பபோர்கள.
இனறு முனபனபோர் பதடயேதலக்தகயில்
தவெத்துக்வகபோண்டு 'கபோ. கபோ. எனறு அதழக்கும்
வபண்கள குரலுக்குக் கபோக்தககள வெருவெதில்தல.
நெமைது விஞ்ஞபோனம் முனபனற்றைம் அண்தடயில்

பறைக்கும் கபோக்தக கூட்டத்ததைக் கபோவு வெபோங்கி
வகபோண்டிருக்கிறைது.
ரசம்
தைமிழர்களின எளியே உணைவு 16 வெதக
தைபோவெரப் வபபோருட் கதளக் வகபோண்டு
தையேபோரிக்கப்பட்டது. இனறு அந்தைத் தைபோவெர
விததைகள பரபோமைரிக்கப்படபோமைல்
மைதறைக்கப்பட்டதைன விதளவு, ரசமும்
விரசமைபோனது. நெம்தமை அறியேபோமைபலபயே நெமைது
உணைவு கலபோச்சபோரம் மைபோற்றைப்பட்டு நெமைது
நெலவெபோழ்விற்குப் பபோதிப்ப ஏற்படுத்துகிறைது.
அந்தைக் கபோலத்தில் நெபோடகக் குழுக்களில்
நெடிக்கும் கதலஞர் களுக்கு வெபோரத்தில் ஒருநெபோள
விடுமுதறை விட்டு ரசம் சபோப்பபோடு கண்டிப்பபோய்க்
வகபோடுப்பபோர்களபோம். அது 16 வெதக தைபோவெரப்
வபபோருட்கதளக் வகபோண்டு தையேபோரிக்கப்பட்ட
மைருத்துவெ ரசம்.

9. நசோம சசல்லும பசோததை
சரியசோ?
நுகர்பவெபோர் யேபோர்!
உலகில் உளள ஜீவெரபோசிகள அதனத்தும்
நுகர்பவெபோரபோக உளள நிதலயில் மைனிதை
இனத்திற்கபோக மைட்டும் அததைச் சட்டம் எனறை
வபயேரபோல் அறிமுகப்படுத்துவெது தைவெறு!
கபோடுகதள அழிப்பதைபோல் அங்பக உணைவுப்
பற்றைபோக்குதறை ஏற்பட்டு, கபோட்டு விலங்குகள
நெபோட்டிற்குள பகுந்து நெபோசம் வசய்கினறைன எனறு
கூச்சல் பபபோடுகிபறைபோம். நெபோம் ஏன கபோட்ட்தட்ை
அழித்து விலங்குகளுக்கபோன உணைதவெ நெபோசமைபோக்க
பவெண்டும்.
இயேற்தகயின பதடப்பில் ஒனறுக்வகபோனறு
உணைவெபோகப் பதடக்கப்பட்டுளளது. அததைத்
தைதட வசய்யே நெபோம் யேபோர்?
குறிப்பபோகச் வசபோல்ல பவெண்டுமைபோனபோல்

பூச்சிகளுக்குத் தைவெதளயும், தைவெதளக்குப்
பபோம்பம், பபோம்பகளுக்குக் கருடனுமைபோக
இயேற்தகபயே வெழிவெகுத்துக் வகபோடுத்திருக்கிறைது.
வசடிகதளத் தினறு வெபோழ்கிறைது ஆடு. ஆட்தட
அடித்துச் சபோப்பிடுகிறைது நெரி, நெரி நெடுவெய்லில்
இறைங்கி மீன, நெத்ததை, நெண்டு, பபோம்ப, தைவெதள என
அதனத்ததையும் பிடித்துத் தினறுவிடும்.
வீட்டில் கட்டி இருக்கும் ஆட்தடக் கூட, நெடுநிசி
பநெரத்தில் கயிற்தறைக் கடித்து அவிழ்த்துச்
சவுக்குக் வகபோல்தலக்குள இழுத்துச் வசனறை
கபோட்சிதயேக்கூட, நிலவு வவெளிச்சத்தில் நெபோன
பபோர்த்திருக் கிபறைன.
மைபோனகள, கபோட்வடருனமைகள, சீறும்
சிறுத்ததைக்கும் பபோயும் பலிக்கும் கர்ஜிக்கும்
சிங்கத்திற்கும் இதரயேபோகினறைன.
இப்படி நுகர்பவெர் எனபது ஒனறுக்குள ஒனறைபோகப்
பினனிப் பிதணைக்கப்பட்டுளளது. அந்தைப்
பினனதல இடியேபோப்பச் சிக்கதலச்
சிததைப்பதுதைபோன அறிவியேல் வெளர்ச்சியேபோ?
சிந்திக்கத் வதைரிந்தை மைனிதைபோ நீபயே வசபோல்.
நுகர்பவெபோர் சட்டம் வசபோல்வெவதைனன?

முதைல் பசதமைப் பரட்சியினபபபோதுதைபோன
ஒரு குறிப்பிட்ட கபோரணைங்களுக்கபோக இயேற்தக
விவெசபோயே முதறையிலிருந்து மைபோறுபட்ட உற்பத்தி
வசய்திட வெழிவெதக வசய்யேப்பட்டது. இதில்
பயேனபடுத்தைப்பட்ட பூச்சிக்வகபோல்லி
முதறைமூலம் ஏற்பட்ட விதளவுகள கபோய்கறி
முதைல் பகபோழி முட்தட வெதர அதனத்தும்
நெஞ்சபோக மைபோறியுளளது. விவெசபோயிகளும் உயேர்
விதளச்சதல எதிர்பபோர்த்து இலபோபபநெபோக்குடன
வசயேல்படுவெதைபோல் உடல்பபோதிப்பக் குளளபோகும்
விஞ்ஞபோன வெளர்ச்சி எனகினறை பபபோர்தவெயில்
உழவெர்கதளத் தைவெறைபோன வெழியில் நெடத்திச்
வசல்ல யேபோரும் வெபோய்ப்பளித்துவிடக்கூடபோது.
ஏற்வகனபவெ உழவெர்கள பயேனபடுத்தியே விவெசபோயே
முதறை இந்தியே நெபோட்டின மைண்வெளம் சபோர்ந்தை
ஒனபறை மைதழ முகடுகள தைழுவியே மைண்நிர்வெபோகம்
பமைல் மைண்அரிப்ப, தைடுத்தைல் விவெசபோயேத்ததை
உறுதிப்படுத்தும். இது தைற்பபபோததையே உரப்
பயேனபபோட்டிதனவிட பமைலபோனதைபோகும்.
மைரபணு விததை விவெசபோயேம்
மைரபணு மைபோற்று விவெசபோயே முதறை மூலம்
உணைவுத் பதைதவெதயேப் பூர்த்தி வசய்யேமுடியும்
எனறு கருதுகிறைபோர்கள. ஆனபோல், இதவெ

உடல்நெலத்தில் பல மைபோறுதைல்கதள ஏற்படுத்தும்.
இந்தியேபோவில் இதவெ மைலட்டு விததைகள
எனறுதைபோன கருதை பவெண்டியே உளளது. மைண்ணின
பயேனபபோட்டுத் தைனதமை வகட்டு விடும். மைரபணு
மைபோற்றைம் வசய்யேப்பட்ட விதளநிலங்களுக்கு
அருபக உளள நிலங்களிலும் கபோற்று மூலமைபோக
மைகரந்தை தூளகள பரவி, பபோதிப்பிதன உண்டபோக்கி,
நிலங்கள பயேனறைதைபோகிவிடும் அல்லது மைபோற்று
வெதக விவெசபோயேத்திதன பமைற்வகபோளளபவெ
முடியேபோது. கபோரணைம் மைண்ணும் மைலட்டுத்
தைனதமைதயே அதடந்து விடுகிறைது.
இவ்வெதக விவெசபோயேப் வபபோருட்களினபோல்
ஏற்படும் உணைவு முதறை வதைரியேபோதை, பரியேபோதை
பநெபோய்கதள உருவெபோக்கி பக்க விதளவுகள
ஏற்படுத்தும் குடல் பநெபோய்கள உண்டபோகும்.
விததைகள அரியே வெதகயேபோனதைபோக மைபோறி,
தைட்டுப்பபோடு ஏற்படும்.
இதுபற்றி முழுதமையேபோன ஆய்வுகள இதுவெதர
எந்தை நெபோட்டிலும் இல்தல.
விவெசபோயிகளும் நுகர்பவெபோர்கபள!

கடந்தை 11.02.2010 திருத்துதறைப்பூண்டியிலும்,
18.02.2010 திருவெபோரூர் மைபோவெட்ட ஆட்சியேர்
அரங்கிலும் விவெசபோயிகளுக் கபோன நுகர்பவெபோர்
விழிப்பணைர்வு பயிற்சி வெகுப்பில் கலந்து
வகபோண்படன. தைமிழ்நெபோடு அரச உணைவுப்வபபோருள
வெழங்கல் மைற்றும் நுகர்பவெபோர் பபோதுகபோப்பத் துதறை
மூலம் இரண்டு பங்பகற்ப சபோனறு எனக்கு
வெழங்கப்பட்டுளளது. அபதைபபபோல்
விவெசபோயிகளும் நுகர்பவெபோர்கபள எனறை பயிற்சிக்
தகபயேடும் எனக்கு வெழங்கப்பட்டது.
பயிற்சியினபபபோது கூறைப்பட்ட வசய்திகள
பயிற்சிக் தகபயேட்டில் வதைளிவெபோகக்
குறிக்கப்பட்டுளளது. அந்தைப் பயிற்சிக்
தகபயேட்டில் கூறைப்பட்டுளள வசய்திகளதைபோன,
நுகர்பவெபோர் சட்டம், மைரபணு மைபோற்று விவெசபோயேம்
பற்றியே குறிப்பகள. இததைத் தைமிழ்நெபோடு அரசின
பவெளபோண்தமைத் துதறை இதணை இயேக்குநெர் திரு.
சதைபோகர் வெடிவெதமைத்திருக்கிறைபோர். க. இரபோஜெபோரபோம்
இந்தியே ஆட்சிப்பணி ஆதணையேபோளர் அவெர்கள
முகவுதர தைந்துளளபோர்கள.
இது இங்ஙனம் இருக்க, பவெளபோண்தமைத்
துதறையின வசயேல்பபோடுகள எதுவும் இததைச்
சபோர்ந்து இல்தலபயே ஏன?
உழவெர்கதளத் தைவெறைபோன வெழியில் வெழிநெடத்திச்

வசல்ல யேபோரும் வெபோய்ப்பளித்து விடக்கூடபோது
எனவறைல்லபோம் வசபோல்லி விட்டு; பதழயே குருடி,
கதைதவெத் திறைடி எனறை கததையேபோக மீண்டும் நெஞ்தச
உணைவெபோக்கும் முயேற்சியில் மைரபணு மைபோற்று
விததைகதளச் சபோர்ந்தை பவெளபோண்தமைக்குள
விவெசபோயிகதள இழுத்துக்வகபோண்பட வசல்கிறைபதை
பவெளபோண்தமைத் துதறை!
இதுகுறித்துப் பபசினபோல், எழுதினபோல் சட்டப்படி
குற்றைம் எனவறைல்லபோம் சட்டம் வகபோண்டு வெர
முயேனறைபோர்கள.
மைரபணு மைபோற்று விததைகள இந்தியேபோவில் மைலட்டு
விததைகள எனறுதைபோன கருதை பவெண்டியுளளது.
பநெபோய்கதள உருவெபோக்கி, பக்க விதளவுகதள
ஏற்படுத்தும் எனவறைல்லபோம் அந்தைப் பயிற்சிக்
தகபயேட்டில் குறிப்பிடப்பட்டுளளது. d
நெமைது பவெளபோண்தமைத்துதறைபயேபோ மைரபணு மைபோற்று
விததைக்கு எரு பபபோடுகிறைது. பவெளபோண்
விஞ்ஞபோனிகளும் பவெளபோண்துதறை அதிகபோரிகளும்
சில மைபோவெட்ட ஆட்சியேபோளர்கள கூட இந்தை
மைரபணு மைபோற்றுக்கு இணைக்கமைபோகப் பபசி
வெருகிறைபோர்கள. இவெர்களும் ஓய்வு வபற்றைபின
ஞபோபனபோதையேம் வபற்று வசய்தை தைவெறுக்குப்
பிரபோயேச்சித்தைம் பதைடுகிபறைன எனறு வசபோனனபோலும்

வசபோல்வெபோர்கள.
கத்தைரிக்கபோய்
சரி! இனி மைரபணு மைபோற்று விததைக்கு வெருபவெபோம்.
கத்தைரிக்கபோதயே எடுத்துக் வகபோளபவெபோம்.
இலக்கியேத்தில் இதைற்கு வெழுதுணைங்கபோய் எனறு
வபயேர். இந்தியேபோவின பபோரம்பரியேஉணைவு வெதக
கத்தைரிக்கபோய் பதைப்படுத்தைபபடபோமைல் பநெரடியேபோகச்
சதமைத்து உண்ணும் உணைவுப் வபபோருள
நெபோலபோயிரம் ஆண்டுகளபோகப் பயிரிடப்பட்டு
வெரும் கறிக்கபோய்! உலகம் முழுவெதும் பிரபலமைபோன
ஒனறு!
இந்தியேபோ முழுவெதும் ஐந்து இலட்சம் வஹைக்படர்
நிலப் பரப்பில் பயிரிடப்பட்டு எண்பது
இலட்சம் டன கத்தைரிக்கபோய் உற்பத்தியேபோகிறைது.
பலதைரப்பட்ட நெபோட்டுக் கத்தைரிக்கபோய் ரகங்கள
இந்தியேபோவில் உண்டு.
இந்தைக் கத்தைரிக்கபோய் சபோகுபடியேபோல்
விவெசபோயிகளுக்கு ஏற்படும் பிரச்சதன இததைத்
தைபோக்கும் கபோய்ப்பழு மைற்றும் தைண்டுப் பூச்சிகள.

இததைக் கட்டுப்படுத்துகிபறைபோம் எனறை
வபயேரில்தைபோன பபசில்லஸ தூரிங்கிவயேனசிஸ
எனறு கருவிபலபயே பூச்சிகதளக் வகபோல்லும்
நெச்சத்தைனதமை உதடயே பபோக்ட்டீரியேபோதவெப்
பகுத்தி பி.டி. கத்தைரிக்கபோதயே உருவெபோக்கியுளளனர்.
பி.டி. கத்தைரிக்கபோய் விதளவிக்கும் நிலத்தில் ஐந்து
சதைவிகிதை நிலப்பரப்பிலபோவெது நெமைது நெபோட்டுக்
கத்தைரிக்கபோதயேப் பயிரிட பவெண்டுமைபோம்.
ஏவனனறைபோல்? பி.டி. கத்தைரிக்கபோய்க்கு பநெபோய்
எதிர்ப்பச் சக்தி குதறைவெபோம். நெமைது நெபோட்டுக்
கத்தைரிக்கபோதயே இதைன பபோதுகபோப்பக்கபோகச்
பசர்த்துப் பயிரிடபவெண்டுழபோம். w
எனன வகபோடுதமை பபோருங்கள!
ஊரபோன ஊரபோன பதைபோட்டத்திபல
ஒருத்தைன பபபோட்டபோனபோம் வவெளளரிக்கபோய்!
கபோசக்கு வரண்டு விக்கச் வசபோல்லி
கபோகிதைம் பபபோட்டபோனபோம் வவெளதளக்கபோரன
இந்தியேபோவில் ஏரபோளமைபோன நெபோட்டுக் கத்தைரி
ரகங்கள இருக்கினறைன. -

அங்கனம் இருக்க இயேற்தகதயேச் சினதைத்து
விததையிபலபயே விஷத்ததைப் பகுத்தி மைரபணு
மைபோற்று கத்தைரிக்கபோதயே உருவெபோக்கிக் வகபோடுங்கள
எனறு யேபோரபோவெது இவெர்கதளக் பகட்டபோர்களபோ?
அப்படிக் பகட்கபோதை நிதலயில் இந்தைப்
பனனபோட்டு நிறுவெனங் களுக்கு ஏன இந்தை
பவெண்டபோதை பவெதல?
கத்தைரிக்கபோயில் கபோலம் கபோலமைபோ பூச்சி இருக்கு!
சதவெ மிகுந்தைசத்துளளகத்தைரிக்கபோய்கதளத்தைபோன
பூச்சிகள சதவெக்குமைபோம்!
இயேற்தகயின இந்தைச் சூட்சமைத்ததைப் பரிந்து
வகபோண்ட நெமைது வபண்கள, பூச்சி சதவெத்தை
பகுதிதயே மைட்டும் நீக்கிவிட்டு சதமைப் பபோர்கள.
அதில் சத்தும் இருந்தைது, சதவெயும் இருந்தைது.
உடலுக்குக் வகடுதைலும் இல்லபோமைல் இருந்தைது.
வபபோதுவெபோகப் பயிர் வெதகயில் 40% வெதர பூச்சித்
தைபோக்குதைல் இருந்தைபோல்கூட விவெசபோயேத்தில் நெஷ்டம்
வெந்துவிடபோது.
அளவுக்கு மிஞ்சினபோல் அமிர்தைமும் நெஞ்சபோகும்
எனபததைப் பபபோல்தைபோன இதுவும்!
நெமைது நெபோட்டுக் கத்தைரி ரகங்களில் 24%
அளவில்தைபோன பூச்சிகளபோல் பசதைம் ஏற்படுவெதைபோகக்

கூறைப்படுகிறைது. இததையும் கட்டுப்படுத்துவெதைற்கு
இயேற்தகயில் வெழிமுதறைகள இருக்கினறைன.!
வபபோதுவெபோக விததைகளதைபோன நெமைது பபரபோயுதைம்.
அது நெம் தகயில் இருக்கபவெண்டும்.
"வசபோத்ததைப்பபபோல் வித்ததைப் பபணு எனறு நெம்
முனபனபோர்கள ஆணித்தைரமைபோகச் வசபோல்லி
இருக்கிறைபோர்கள.
எனபவெ பனனபோட்டு நிறுவெனங்களின சதிக்கு
நெபோம் பலிக்கடபோவெபோகிவிடக்கூடபோது.
நெமைது பபோரம்பரியே விததைகதள நெபோம் இழந்துவிடக்
கூடபோது. மீண்டும் வசபோல்கிபறைன. விததைகபள
நெமைது பபரபோயுதைம். மைரபணு மைபோற்றை விததை நெமைக்கு
பவெண்டபோம். கவெனம் பதைதவெ.
ஆட்டுக்கும் வபற்றைத்துக்கும்
அசவெத்பதைபோடு எருதமைகட்கும்
பபோட்டுக்குள ஆன ஆட்கும்
பதிவனட்டுக் குடிதமை கட்கும்
ஏட்டுக்குள அடங்கபோது ஆன
எவ் உயிர்கட்கும் நெபோய்க்கும்

ஊட்டற்கும் நுகப்பகட்கும்
உழவினும் சிறைந்தைது உண்படபோ?

ஆடு, மைபோடு, குதிதர, எருதமை, பபோடும்
ஆட்கள, பதிவனட்டுக் குடிமைக்கள, பட்டி
நெபோய்கள வசபோல்ல முடியேபோதை பற்பல உயிர்கள
முழுவெதைற்கும் உணைவு ஊட்டுவெதுடன
இடுப்பக்கு உதட தைருவெதும்
உழவுத்வதைபோழிபலயேபோம்! இததைவிட சிறைந்தை
வதைபோழில் பவெறு உண்படபோ?
அதைனபோல்தைபோன வசபோல்கிபறைபோம். வெபோருங்கள.
"விததைப்பபபோம் அறுப்பபபோம்"

இயேற்தக பவெளபோண் பபபோரபோளி பகபோ.
நெம்மைபோழ்வெபோருடன நூலபோசிரியேர்.

அறுபதைபோம் குறுதவெ அம்பபோசமுத்திரம்,
அரும்பபபோசிசம்பர் அனனமைழகி ஆர்க்கபோடு
கிச்சலி, இரபோவெணைன சம்பபோ, இலுப்தபப்பூ சம்பபோ
ஈர்க்குச் சம்பபோ உத்தைமைபபோதளயேம் (வசம்பபோதள),
உவெர்முண்டபோன, ஒட்டுக்கிச்சடி ஒட்டதடயேபோன,
கட்தட சம்பபோ, களர்பபோதள, கட்டபமைபோசனம்,
கப்பகபோர் கப்பச்சம்பபோ, கருடன சம்பபோ, கருப்ப
சீரகச் சம்பபோ கவுணி, களர் சம்பபோ, கர்நெபோடக சீரகச்
சம்பபோ, கல்லி மைதடயேபோன, கல்லுண்தடச் சம்பபோ,
கருங்குறைதவெ, கபோதடச் சம்பபோ, கபோர்வநெல், கபோளபோன
சம்பபோ, கபோர்த்திதகச் சம்பபோ, கபோதடக் கழுத்தைபோன
கபோட்டுயேபோனம், கிச்சலி சம்பபோ, குளள கபோர்,
குடவெபோதழ, குண்டுச்சம்பபோ, குறுஞ்சம்பபோ
குனறிமைணிச்சம்பபோ, குழியேடிச்சபோன குட்டவெபோதழ,
குதிதரவெபோல் சிறுமைணி, சதயேச்சம்பபோ, சிவெப்ப
சீரகச்சம்பபோ, சிவெப்பப் வபபோனனி, சிவெப்பக்
குடவெபோதழ, சீரகச்சம்பபோ, சீதைபோ பபபோகம்,
சீரகமைல்லி, வசஞ்சம்பபோ, வசம்பபோதள, வசங்கர்
வசங்கல்பட்டு சிறுமைணி, வசர்ண்வெரி, சூப்பர்
வபபோனனி, சூரக்குறுதவெ திருத்துதறைப்பூண்டி கபோர்
துயேமைல்லி, பதைபோட்டச்சம்பபோ, பிச்சவெபோரி, பிசினி,
வபங்களுர் கபோர் வபருங்கர் வபரியே சம்பபோ,
வபருவநெல், பழுதிக்கர், பனுகுச் சம்பபோ, பழுகுச்
சம்பபோ பூங்கர் பூம்பபோதள, பூஞ்சம்பபோ,
வபபோனமைணி, மைணைல்வெபோரி மைதலவநெல்,

மைல்லிதகப்பூச்சம்பபோ, மைதலக் கிச்சலி,
மிடுமுழுங்கி மைண்கத்ததை மைணிச்சம்பபோ,
மைஞ்சப்வபபோனனி மைபோப்பிளதளச் சம்பபோ, மிளகுச்
சம்பபோ, முத்துவவெளதள, முட்டக்கர்
வமைபோட்டக்கூர் பமைபோசனம், தமைச்சம்பபோ,
நெரிக்குறுதவெ நீலச்சம்பபோ,
வநெய்கிச்சலிரபோமைக்குறிக்கர் பரபோஸகர் வெதளத்தைடிச்
சம்பபோ, வெபோடன சம்பபோவெபோலபோன சம்பபோ
தவெகுண்டபோ, வவெளதளக் கட்தட வவெளதள
வசபோர்ணைவெபோரி வவெளதளச் சீரகச்சம்பபோ
இதவெபபபோனறை பபோரம்பரியேம் மிக்க வநெல்
ரகங்கதள அதடயேபோளம் கபோட்டுகிறைது இந்நூல்.

