உங்கள் நல்லாட்சி நண்பன்
மாணிக்கம் அத்தப்ப கவுண்டர்

சாதனை பட்டியல்
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விவசாயிகளே, உங்கள் நண்பன் என்று சசால்லிக்சகாள்ளும் இந்த மாணிக்கம் அத்தப்ப
கவுண்டர் (MAK), என்பவர் யார்? சமுதாயப்பணிக்கும் எனக்கும் என்ன சம்பந்தம்? நான் யார் என்பது
உங்களுக்கு சதரிய ளவண்டும் என்பதத எனது நண்பர்கள் கூறியதால் சுருக்கமாக இங்கு
பகிர்ந்து உள்ளேன்.
என் சபயர் மாணிக்கம். எனது அப்பா சபயர் அத்தப்ப கவுண்டர். மாணிக்கம் அத்தப்ப
கவுண்டர் (MAK) என்பது அதிகாரப்பூர்வ பதிவு. MAK என்பது எனது புதனப்சபயர்.
எனது அப்பா ஒரு விவசாயி. கஷ்ட்டப்பட்டு என்தன சபாறியியல் பட்டதாரி
ஆக்கினார். என்னுடன் படித்தவர்கள் பலர் அசமரிக்கா சசன்றார்கள். என் அப்பா என்தன இந்த
நாட்டுக்கும் நம் விவசாயிகளுக்கும் நல்லது சசய் என்று என்தன அசமரிக்கா ளபாகாமல்
தடுத்துவிட்டார். உனக்கு ளவண்டும் என்பது உணவு அதத நான் தருகிளறன் என்று விவசாயி
என்ற சபருமிதத்ளதாடு கட்டதேயிட்டார். ஆக நான் பாரம்பரியமாக சமுதாயப்பணியில் ஈடுபடும்
பரம்பதரயில் வந்தவன்.
2011-ல் ஒய்வு சபற்று சமுதாய பணிக்கு வந்துள்ளேன்.
காலம் சசன்ற என் அப்பாவுக்கு தனது மீ தி உள்ே நாட்கதே அர்பணித்து விவசாயிகளுக்கு
சதாண்டு சசய்யவும் பரம்பரியமுள்ே நல்ல சமுதாயத்தத மீ ண்டும் உருவாக்க
இதேஞர்களுக்கு வழிகாட்டவும் அயராது பாடுபட்டு வருகிளறன் . விவசாயிகளுக்கும்
மாணவர்களுக்கும் உகந்த திட்டங்கதே எடுத்து சசல்ல ளவண்டும் என்று உணர்ந்ளதன். அதன்
மூலம் விவசாயிகள் லாபகரமான விவசாயம் சசய்து அரசாங்கத்தின் தயவின்றி அரசனுக்ளக
உணவுசகாடுப்பவன் என்ற சபருமிதத்ளதாடு வாழ தவக்க ளவண்டும் என்பது என்
திட்டம். இதற்குண்டான திட்டம் என் தகயில் உள்ேது. பல திட்டங்கதே நிதறளவற்றியும்
உள்ளேன்.
நான் இதுவதர சாதித்தது என்ன?

சாதனை பட்டியல் # 1
படித்து முடித்தவுடன் சதாழில் துவங்கிளனன். ஆரம்பத்திலிருந்ளத தன்னிதறவு திட்டம் (Make In
India) தத்துவத்தத எனது சகாள்தகயாக வதரயறுத்து 1973 அன்ளற கதடபிடித்ளதன். முதலீடு
என்பது சபரிய அேவில் இல்லாமல் சதாழில் ஆரம்பித்ளதன். இந்தியாவில் இல்லாத
சபாருள்கதே மட்டுளம உற்பத்தி சசய்வது என்ற சகாள்தகதய ஏற்படுத்திக்சகாண்ளடன்.
இதுவதர இந்த சகாள்தகதய கதடபிடித்து வருகிளறன். தற்ளபாது ராணுவம் மற்றும் ஆகாய
துதறயில் ஆசியா காண்டத்தில் தனித்து இருகிறது என் நிறுவனம்.. மரபுக்கு மாறாக சதாழில்
நுட்பத்தத இறக்குமதி சசய்யாமல், ஆகாய விமானத்துதறயில் சதாழில் நுட்பத்தத அசமரிக்கா
எடுத்துசசன்று 1997-ல் அங்கு சதாழில் ஆரம்பித்ளதன். இன்று 37 நாடுகேில் எனது நிறுவனத்தின்
உபகரணங்கள் சிறப்பாக இயங்கி வருகின்றன. உலகம் முழுவதும் எடுத்து சசன்று # 1 நிறுவனம்
ஆக முயற்சி நடக்கிறது. (சாததன பட்டியலில் இது # 1 ஆகும் என கருதுகிளறன்.
இதத, நான் இந்த நாட்டுக்கு சசய்த சதாண்டாக கருதுகிளறன். 2010-ல், நான் நிறுவனத்திலிருந்து
ஒய்வு சபற்று சமுதாய பணிக்கு வந்துள்ளேன்.

சாதனை பட்டியல் # 2
1996 லிருந்து திருப்பூரின் சாயசதாழிலால் சநாய்யல் நதி நீர் மாசதடந்துள்ேது. இதனால்
சநாய்யல் ஆற்று பாசனம் மற்றும் சநாய்யல் ஆற்றின் வாய்க்கால் பாசனம் நிலத்தடி நீதர
மாசுபடுத்தி பாசனத்திற்கு உபளயாகமற்றதாகிவிட்டது.
விவசாயிகள் சுமார் 13 வருடம் நீதிமன்றத்தில் ளபாராடி சாயப்பட்டதற முதலாேிகள் மாசுபடும்
நீர் ஆற்றில் கலக்க கூடாது என்று 2009 ல் உத்தரவு பிறப்பிக்க தவத்தார்கள். இருப்பினும்
ஆற்றில் ஓடும் சாய கழிவு நீரின் அேவு குதறயவில்தல. இதன்ளமல் விவசாயிகள் நீதிமன்ற
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அவமதிப்பு வழக்கு சதாடர்ந்தார்கள். ஆனால் சாயப்பட்டதற முதலாேிகள் மாசு கட்டுப்பாட்டு
வாரியத்தின் உதவியுடன் தாங்கள் மாசுபட்ட நீதர ஆற்றில் விடுவதில்தல என்று
சான்றிதழுடன் வழக்தக சந்தித்து சவற்றியும் கண்டார்கள்.
இதனால் விவசாயிகள் ளசார்வதடந்தார்கள். விவசாயிகள் என்தனப்பற்றி நான் விவசாயிகேின்
நலதன பாதுகாக்க கேத்தில் இறங்கியுள்ளேன் என்று ளகள்விப்பட்டு இந்த பிரச்தனதய
என்னிடம் சகாண்டுவந்தார்கள். முதலில் தயங்கிய நான் விவசாயிகேின் நிதலதம, ஆற்றில்
ஓடும் மாசுபட்ட நீர் மற்றும் ஒரத்துப்பாதேயம் அதணயில் ளதங்கியுள்ே நீரின் தன்தம, அதில்
உற்பத்தியாகும் பூச்சிகோல் கால்நதடகளுக்கு ஏற்படும் சகாடுதமகள் ஆகியதவகதே ளநரில்
பார்த்து அறிந்த பிறகு எனது ததலயீடு அவசியம் என்று உணர்ந்ளதன்.
சாட்சிக்காரன் காலில் விழுவதத விட சண்தடக்காரனின் காலில் விழுவது ளமல் என்ற
பழசமாழிதய கருத்தில் சகாண்டு திருப்பூர் சாயப்பட்டதற சங்க நிர்வாகிகதே
அதழத்து 3 மாதத்தில் 36 முதற ளபச்சுவார்த்தத நடத்திளனன். இவர்கள் உண்தம நிதல என்ன
என்பதத உணர்ந்தாலும் சதாழில் ரீதியாக மற்றவர்களோடு ளபாட்டியிடும் சபாழுது தங்கோல்
சதாழில் சதாடர்ந்து நடத்த முடியாத நிதல உள்ேது என்பதத சதேிவாக
எடுத்துதரத்தார்கள். குழப்பமதடந்த நான் எல்ளலாருதடய நன்தமக்காக இவர்கள் மீ து குற்றம்
சாட்ட தயங்க கூடாது என்ற முடிவுக்கு வந்து மீ ண்டும் நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு
சதாடர்ந்ளதன்.
என் ததலயீட்டாலும் மற்றும் நீதிமன்றத்தில் அப்ளபாதிருந்த நல்ல நீதிபதிகோலும் 2010 ல்
திருப்பூர் சாயப்பட்டதற அதனத்தும் மூடும்படி நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்தது. இதன் பிறகு
சநாய்யல் ஆற்றில் மாசு சபரும்பகுதி குதறந்துவிட்டது. இன்னும் முழுவதுமாக குதறய
வில்தல. மக்கோக திருந்தா விட்டால் இதற்கு ளமலும் குதறக்க முடியாது. இதற்கு நல்லாட்சி
ளவண்டும். தனிப்பட்ட முதறயில் இந்த அேவுக்கு குதறத்தளத ஓர் மாசபரும் சாததன.
இது என்னுதடய சாததன பட்டியலில் இரண்டாவதாக இடம் சபறுகிறது.

சாதனை பட்டியல் # 3
நல்லாட்சி நண்பர்களே,
எனது சாததனப்பட்டியல் 2-ல், நீதிமன்ற உத்தரவு படி திருப்பூர் சாய பட்டதறகள்
அதனத்தும் 2010-ல் மூடப்பட்டு சநாய்யல் ஆற்று நீர் சபருமேவில் மாசு கலப்பது
கட்டுப்படுத்தப்பட்டது என சசால்லி இருந்ளதன். இதனால் சுமார் 3 லட்சம் சதாழிலாேிகள்
ளவதலவாய்ப்பிதன இழந்து அவதிப்பட்டார்கள் . இது முன்ளப சதரிந்திருந்தும் விவசாயிகள்
மற்றும் சபாதுமக்களுக்காக இந்த சசயதல சசய்யளவண்டியது அவசியம் என்று உணர்ந்ததால்
சசய்ளதன். இருப்பினும் பல சதாழிலாேர்கள் பாதிக்கப்படுவது என் மனதத சவகுவாக
பாதித்தது. திருப்பூர் சதாழில் ஸ்தம்பித்து விட்டது. சட்டம் ஒழுங்கு சீர்குதலந்துவிட்டது.
இதனால் அரசாங்கத்திற்கு சபரும் ததலவலி. ஆகளவ இந்த பிரச்சதனதய உடனடியாக
முடிவுக்கு சகாடுவர ளவண்டும் என்ற திட்டத்ததயும் தவத்திருந்ளதன்.
நான் நிதனத்ததுளபால் அப்சபாழுதிருந்த திரு. கருணாநிதியின் அரசாங்கம் என்தன அதழத்து
ளபச்சுவார்த்தத நடத்தியது. அதில் சாயப்பட்டதற சங்கம் உச்ச நீதி மன்ற உத்தரதவ மதித்து
மாசு இல்லாத முதறயில் (Zero Liquid Discharge - ZLD) இயக்குவதத தவிர ளவறு வழியில்தல
என்பதத சதேிவு படுத்திளனன். அப்ளபாதிருந்த மந்திரி திரு சவள்ேளகாவில் சாமிநாதன்
அவர்கள் அக்கதற எடுத்து உதவி சசய்தார்.
இதில் எனக்கு எந்தவித சம்மந்தமும் இல்தல நான் சம்மதம் சதரிவித்தாலும், சதாழிதல
மீ ண்டும் இயக்க, சாயப்பட்டதற முதலாேிகள் உச்சநீதி மன்ற உத்தரதவ ஏற்று
சசயல்படுவததத் தவிர ளவறு வழி இல்தல என்பதத அரசாங்கத்திற்கு உணரதவத்ளதன்.
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இதத உணர்ந்த திரு. கருணாநிதியின் அரசு என்னிடமும் சாயப்பட்டதற சங்க
நிர்வாகிகளுடனும் பலமுதற ளபச்சுவார்த்தத நடத்தியது. சுமார் 900 ளகாடி சசலவில் நிறுவியுள்ே
மாசுக்கட்டுப்பாட்டு கருவிகதே மீ ண்டும் இயக்க சங்கத்தினர் சுமார் 200 ளகாடி ருபாய் நிதியுதவி
ளகட்டனர். இதற்கு நான் விவசாயிகேின் சார்பில் சம்மதம் சகாடுத்துவிட்டு பாதிக்கப்பட்ட
விவசாயிகளுக்கு நிவாரணமாக ருபாய் 75 ளகாடி ளபசி முடித்ளதன்.
துரதிஷ்டவசமாக அரசாங்க கஜானாவில் நிதி இல்லாத காரணத்தாலும் அச்சமயம்
சபாதுத்ளதர்தல் அறிவிக்கப்பட்டிருந்த காரணதாலும் அப்ளபாதிருந்த தமிழக அரசின் முதன்தம
சசயலாேர் திருமதி.மாலதி, IAS அவர்கள் அவரது இயலாதமதய வருத்தத்துடன் சதரிவித்தார்.
ஆகளவ திருப்பூர் சதாழில் முடக்கம் சதாடர்ந்தது அதனால் ஏற்பட்டிருந்த பிரச்சதனகள்
சதாடந்தது. ஆனால் திருப்பூர் மற்றும் சுற்று வட்டார மக்கள் சுற்றுப்புறம் மாசற்ற நிதலதய
ளநாக்கி ளபாவதத உணர்ந்து எனக்கு நன்றி கூறியது என்மனதுக்கு ஆறுதல் சகாடுத்தது.
ளதர்தலில் சசல்வி.சஜயலலிதா அவர்கள் சவன்று முதலதமச்சரானார். சுமார் 2 மாதம் கழித்து
என்தனயும் விவசாய சங்க பிரதிநிதிகதேயும் ளபச்சுவார்த்ததக்கு
அதழத்தார். ளபச்சுவார்த்ததயின்ளபாது அவர்கள் கண்ணில் தீப்சபாறி பறந்தாலும்
கருதணளயாடு, நான் திரு. கருணாநிதியின் அரசாங்கத்திடம் ளகட்டபடி 75 ளகாடிதய சகாடுக்க
சம்மதித்தார். சாயப்பட்டதற ளமம்பாட்டுக்கும் சுமார் 200 ளகாடி ரூபாதய சகாடுத்தார். ளமலும்
நான் இந்த 75 ளகாடிதய வருவாய்த்துதற மூலம் பட்டுவாடா சசய்தால் விவசாயிகளுக்கு
உடனடியாக நிவாரணம் ளசராது என்றும் அதில் கிட்டத்தட்ட 30% காணாமல் ளபாய்விடும் என்றும்
ளகாரிக்தக தவத்ளதன். அததயும் அவர் ஏற்றுக்சகாண்டார்.
இந்தியாவின் சரித்திரத்தில் 75 ளகாடி நிவாரண சதாதகதய ளநரடியாக விவாசாயிகளுக்கு
எடுத்து சசல்ல ஒரு தனி நபரான என்தன நம்பி அந்த சபாறுப்தப சகாடுக்க ளவண்டுசமன்று
ததரியமனாக முடிசவடுத்தார் சசல்வி சஜயலிதா அவர்கள். அப்ளபாததய மந்திரி திரு
சசங்ளகாட்தடயன் விவசாயிகளுக்கு உறுதுதணயாக இருந்தார். இதில் அப்ளபாததய முதன்தம
சசயலாேர், திரு. C. V.சங்கர், IAS அவர்கேின் பங்கு மிகவும் ளபாற்றத்தக்கது. அவருக்கு உழவர்
சமுதாயம் என்சறன்றும் கடதமப்பட்டுள்ேது.
இது எனது மூன்றாவது சாததன.

சாதனை பட்டியல் # 4 - இது நடந்த வருடம் 2013.
சாயப்பட்டதற கழிவில் பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு நிவாரணம் வாங்கி சகாடுத்ததத பற்றி
சதரிந்து சகாண்ட அந்த பகுதி விவசாயிகள் என்தன யார் என்று சதரிந்து
சகாண்டார்கள். விவசாயிகளுக்கு உதவ ளவண்டும் என்ற எண்ணம் சகாண்டவர் என்பததயும்
சதரிந்து சகாண்டனர்.
ஒரு விதத்தில் எல்லா விவசாயிகளுக்குளம ஏளதா ஒரு பிரச்சிதன இருக்கத்தான்
சசய்கிறது. அனால் அந்த பகுதியிலிருந்து என்னிடம் வந்த பிரச்தன எனக்கு புதிராக
இருந்தது. விவசாய விதல சபாருளுக்கு விதல கிதடக்க வில்தல என்பதுதான் அந்த புதிர்.
உலகிளலளய எங்கும் வணிக முதறயில் உற்பத்தி சசய்யப்படாத, இயற்தக மருந்து தயாரிக்க
உதவும் கண்வலிவிதததய (Gloriosa superba Seeds) உற்பத்தி சசய்துவந்த விவசாயிகேின்
பிரச்சிதன என்னசவன்றால் ஒரு ஏக்கரில் பயிரிடுவதற்கு சுமார் 4 லட்சம் முதலீடு
சசய்யளவண்டும். அப்படி முதலீடு சசய்தால் 6 ,7 வருடங்களுக்கு அந்த பயிர் விதேவிக்க
முடியும். வருடத்தில் ஒருமுதற தான் உற்பத்தி வரும். இந்த விததயின்
விதல 10 வருடங்களுக்கு முன்னர் 2000 ரூபாயாக இருந்தது. சிறிது சிறிதாக குதறந்து
சவறும் 650 ரூபாய்க்கு விற்கும் நிதல வந்தது விட்டது.
அப்ளபாது அந்த விதல விவசாயிகளுக்கு கட்டுப்படியாகாமல் நஷ்டத்தத சமாேிக்க முடியாமல்
அவதிப்பட்டனர். ஒரு வருடத்திற்கு குதறந்தபட்சம் 200 கிளலா முதல் 400 கிளலா சீளதாஷ்ண
நிதலதய சபாறுத்து உற்பத்தி சசய்ய முடியும். ஒரு கிளலாவுக்கு 650 ருபாய் என்பது மிகவும்
குதறவான விதல. இப்பிரச்சிதனக்கான தீர்விதன ளதடி விவசாயிகள் என்னிடம் வந்தனர். இது
எனக்கு ஒரு புது விதமான அனுபவம்.
இது ஒரு வணிக விஷயம். நாளனா ஆகாயம் மற்றும் ராணுவத்துதற நிபுணன். இதில் எப்படி
நான் ததலயிட முடியும் என நிதனத்ளதன். ஆரம்பத்தில் என்னால் முடியும் என்று
ளதான்றவில்தல என விவசாயிகதே நம்பிக்தகயிழக்க சசய்து அனுப்பிதவத்ளதன். ஆனால்
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அவர்கள் என்மீ து சபரிய நம்பிக்தக தவத்து மீ ண்டும் மீ ண்டும் வந்தார்கள். அவர்கேிடம்
முடியாது என்று அனுப்பி விட்டாலும் கூட இப்பிரச்சிதனயின் உண்தமயான சூழ்நிதல என்ன
என்று பல ளகாணங்கேில் ஆராய்ச்சி சசய்ளதன்.
இவ்விதததய வாங்குபவர்கள் இந்தியாவிளலளய 10 ளபர் தான். அதில்
முக்கியமாக 3 நிறுவனங்கள் மட்டும் 75% வாங்குகிறார்கள். அவர்கள் இவ்விததயிதன சகாண்டு
மருந்து தயாரிக்கிறார்கள். அது விஷக்கடிக்கு பயன்படுத்தப்படும் ஒரு மிக முக்கியமான
மருந்தாகும். ளமலும் ததசப்பிடிப்பிற்கு மிகவும் உகந்த மருந்தாகும். சகாடூரமான ளதால் ளநாதய
குணப்படுத்தவும் இம்மருந்து பயன்படுகிறது. இத்ததகய குணம் சகாண்ட அம்மருந்து விதல
அதிகம்.
இது குறித்து அந்த கம்சபனி முதலாேிகதே அதழத்து ளபச்சுவார்த்தத நடத்திய ளபாது இது
ஒரு வணிக சம்பத்தப்பட்ட விஷயம் எனளவ என்தன ததலயிட ளவண்டாம் என்றும்
விவசாயிகளுக்கு கட்டுப்படியாகாவிட்டால் விதததய விற்காமல் தவத்து
சகாள்ேட்டும். நாங்கள் ளததவப்பட்டால் உரிய விதல சகாடுத்து வாங்கி சகாள்கிளறாம் என்று
கூறி தட்டி கழித்தார்கள்.
இருப்பினும் இவ்விதததய சந்ததயில் எப்படி வாங்குகிறார்கள் என்பதத ஆராய்ந்த சபாழுது
உள்ளூர் இதடத்தரகர்கள் ளபாட்டியால் விதலதய குதறத்து அதிக லாபம் சபரும்
ளநாக்கம்தான் பிரச்சிதன என சதரிய வந்தது.
இதுபற்றி இதடத்தரகர்கேிடம் ளபச்சுவார்த்தத நடத்திளனாம். அவர்கள் ஒருவர் மீ து ஒருவர் பழி
ளபாட்டு தப்பிக்களவ முயற்சி சசய்தார்கள். ஒருங்கிதணந்து விவசாயிகளுக்கு நன்தம சசய்யும்
முடிதவ எடுக்க அவர்களுக்கு அவசியம் புரியவில்தல. பிறகு விவசாயிகேிடம்
ளபசிளனன். எல்ளலாரும் ஒற்றுதமயாக ஒன்றுபட ளகட்டுக்சகாண்ளடன். கதடசியில் இது
சாத்தியமில்தல என்ற முடிவுக்கு வந்ளதன் காரணம் எல்லா விவசாயிகதேயும் ளபால
இவர்களும் உற்பத்தி சபாருதே உடளன விற்று வரும் சதாதகதய அவர்கேின் ளததவக்கு
பயன்படுத்த ளவண்டிய நிதலதம. யாருக்குளம இருப்பு தவத்திருக்க முடியவில்தல என்பது
ஒரு பக்கம். விதல மீ ண்டும் குதறந்து விடுளமா என்பது மாற்றுரு பக்கம்.
விவசாயிகேிடம் பல முதற ஆளலாசதன சசய்த பிறகு அவர்கேிடளம இதற்கு வழிவதக
கூறுமாறு ளகட்ளடன்.
இதில் சிலர் மிலிட்டரி கவுண்டர் (நான்) கண்வலி விததகதே அதிகவிதல சகாடுத்து வாங்க
உத்தரவாதம் சகாடுத்துள்ோர் என என் சபயதர உபளயாகபடுத்தி தரகர்கேிடமும்
வியாபாரிகேிடமும் கூறிக்சகாள்கிளறாம் என்று சசான்னார்கள். நானும் ஒப்புக்சகாண்ளடன்.
அப்சபாழுதுதான் அவ்விததக்கு ஒரு நிதலயான குதறந்த பட்ச விதல நிர்ணயம் சசய்ய
ளவண்டும் என்ற கட்டாயம் ஏற்பட்டது. முடிவில் என்னுதடய சகாள்தகயின் படி, ஒரு விவசாயி
ஒரு ஏக்கரில் ஒரு வருடத்திற்கு நிகரலாபமாக குதறந்தபட்சம் ரூபாய் ஒரு லட்சம் சம்பாதிக்க
ளவண்டும் என்பதத மனதில் சகாண்டு கிளலாவுக்கு ரூபாய் 1200/- குதறந்தபட்ச விதலயாக
இருக்க ளவண்டுசமன்று முடிசவடுத்ளதன்.
விவசாயிகளும் மிலிட்டரி கவுண்டர் (நான்) 1200 ரூபாய் சகாடுத்து வாங்குவதாக உத்தரவாதம்
சகாடுத்துள்ோர் என்று வியாபாரிகேிடம் கூறினார்கள். அனால் அதத யாரும் நம்பவில்தல
ஆகளவ நான் ரூபாய் 20 லட்சம் முன்பணமாக சகாடுத்து ரூபாய் 1200 என பட்டியல்
சகாடுத்து 3000 கிளலா விதத மட்டும் விதலக்கு வாங்கிளனன். இந்த சசய்தி வியாபாரிகள்
மத்தியில் பரவியத்துடன் 10 நாட்களுக்குள் கிளலா 1200 என்று சுமார் 90 ளகாடி மதிப்புள்ே விததகள்
வியரமாகிது.
2013-ல் ஒரு கிளலா விதததய ரூ 650.00 -லிருந்து ரூ 1200 ரூபாய்க்கு ஏற்றி சகாடுத்த சபருதம
என்தன சாரும். இதற்கு பிறகு விவசாயிகேிடம் ஒரு சபரும் நம்பிக்தக வந்துள்ேது. இந்த
குதறந்த பட்ச விதலக்கு குதறவாக எந்த விவசாயியும் விற்கவில்தல. இந்த விதல
குதறந்தாலும் நான் வாங்கிவிடுளவன் என்ற நம்பிக்தகக்கு வந்தார்கள். அவர்களுக்கு இது ஒரு
காப்பீட்டு திட்டம் ளபால்.
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சுமார் 3 மாதம் கழித்து நான் வாங்கிய விததகதே அளத விதலக்கு விற்றுவிட்ளடன். கணக்தக
ளநர் சசய்துவிட்ளடன்.
இந்த நிகழ்வுக்கு பிறகு அவ்விததயின் விதல 3000 வதர உயர்ந்து விட்டது.இதற்கு ஒளர
காரணம் விவசாயிகள் குதறந்த பட்ச விதல 1200க்கு கீ ழ் சசல்ல நான் விடமாட்ளடன் என்று
நம்பிக்தக குதறயாமல் ததரியமாக இருப்பு தவத்து விற்க ஆரம்பித்துவிட்டார்கள்.
இதத வாங்கி மருந்து தயாரிக்கும் நிறுவன முதலாேிகள் விதலதய கட்டுப்பாட்டிற்குள்
தவக்கும்படி பல தடதவ ளகட்டுக்சகாண்டார்கள். ஆனால் விவசாயிகள் நன்தமயதடயட்டும்
என கண்கதே மூடிக்சகாண்ளடன். அளத சமயம் அவர்கள் விற்கும் மருந்தின் விதல என்ன
என்று கண்டுபிடித்து அவர்கள் அதடயும் லாபம் மிகவும் அதிகம் என்று கணக்கிட்டு
ரூபாய் 3000 என்பது அவர்கள் சகாடுக்க ளவண்டிய விதலதான் என்ற முடிவுக்கு வந்து
நியும்மதியதடந்ளதன்.
இருந்தும் விவசாயிகேிடம் கிளலா ரூபாய் 2000 என்பதத அதிகபட்ச விதலயாக நிர்ணயிக்க
ளவண்டும் என்று ளகட்டுக்சகாண்ளடன்..ஆனால் அவர்கள் நான் கூறுவதத ளகட்க தயாராக
இல்தல .ஆகளவ அவர்களுதடய மகிழ்ச்சி என்னுதடய மகிழ்ச்சி என்று விட்டுவிட்ளடன்

சாதனை பட்டியல் # 5
இது நடந்த வருடம் 2014.
பபாருள்: மரவள்ளி கிழங்கிற்கு குனைந்த பட்ச வினல நிர்ணயம்:
மரவள்ேி கிழங்கு சுமார் 2 லட்சம் ஏக்கரில் தமிழ்நாட்டில் பயிர் சசய்கிறார்கள். இதனால்
சுமார் 60,000 விவசாயிகள் பயனதடகிறார்கள்.
மரவள்ேி கிழங்கு விவசாயிகேிடம் இருந்து வந்த பிரச்சதன :
1. கிளலாவிற்கு ரூபாய் 2.30 மட்டுளம கிதடக்கிறது. இது அறுவதட மட்டும் கிழங்கு மில்லிற்கு
எடுத்து சசல்லும் வாடதகக்கு கூட ஈடுகட்டுவதில்தல.
2. அறுவதட சசய்வதற்கு கூலியாட்கள் கிதடப்பதில்தல. அதிக கூலி சகாடுக்க கிழங்கிற்கு
விதல இல்தல.
3. விற்ற கிழங்கிற்கு தாமதமாக பணம் கிதடத்தல்.
இந்த விவசாயிகேின் ளகாரிக்தக, மரவள்ேி கிழங்கிற்கு விதல உயர்த்தி சகாடுக்க ளவண்டும்
என்பளத. என்ன விதல சகாடுத்தால் சரியாக இருக்கும் என்ற ளகள்விக்கு அவர்கேிடம் பதில்
இல்தல. இதுதான் எதார்த்த நிதல.
விவசாய சபாருளுக்கு விதல வழ்ச்சி
ீ
என்பது சதான்று சதாட்டு நடக்கிறது. விவசாயிகள்
ஏதழகோக இருப்பதற்கு இது மட்டுளம காரணம். நமது நாட்டிலிருக்கும் 73% ஏதழகள்
அதனவருளம விவசாயிகள் அல்லது அதத நம்பியிருப்பவர்கள்.
இந்த விவசாயிகதே எப்படியாவது விதல வழ்ச்சியிலிருந்து
ீ
நிரந்தரமாக காப்பாற்ற ளவண்டும்
என கேத்தில் இறங்கிளனன். ஒரு மாசபரும் ஆய்தவ சதாடங்கிளனன்.
இவர்கதே விதல வழ்ச்சியிலிருந்து
ீ
காப்பாற்றுவது எப்படி என்ற ஆராய்ச்சியின் முடிவு பின்
வருமாறு:
விதழவழ்ச்சிக்கு
ீ
காரணம்:
மரவள்ேி கிழங்கின் சாகுபடி பரப்பேவு பருவமதழதய சபாறுத்து ஒசவாரு வருடமும்
மாறும். பரப்பேவின் அேவு சபாறுத்து விதேயும் மாறும். ளததவ மற்றும் உற்பத்தி அேவு
சபாறுத்து விதல மாறும். (சப்தே அண்ட் டிமாண்ட்). இன்னும் துல்லியமாக சசான்னால் இது
1. பருவத்தின் சாதகமான நிதலயினால், அபரிதமான உற்பத்தி.
2. ஒரு வருடத்தில் ஒரு கால கட்டத்தில் ளததவக்கு அதிகமான உற்பத்தி
3. ளததவக்கு அதிகமான உற்பத்தி நிகழும் சபாது, விதலதய நிர்ணயம் சசய்வதில்
வியாபாரிகேின் ஒற்றுதம.
4. மரவள்ேி உணவுக்கு அத்தியாவசியம் என்ற நிதல இல்லாதம மற்றும் நுகர்ளவாருக்கு
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இருக்கும் மாற்று உணவு முதறகள்.
5. ளசமித்து தவக்க முடியாத அழுகி ளகட்டு அழியக்கூடிய உணவுப்சபாருள்.
என்பது என் ஆராய்ச்சியின் முடிவு.
இப்படிப்பட்ட சூழ்நிதலயில் விதல வழ்ச்சியிலிருந்து
ீ
எப்படி காப்பாற்றுவது என்பதுதான் சபரும்
பிரச்சிதன. ஆகளவ, இது பற்றி ளமலும் ஆராய்ச்சி அவசியமானது. இந்த ஆராய்ச்சியில், நான்
கண்டுபிடிக்க ளவண்டியதவகதே கீ ழ்கண்டவாறு பட்டியலிட்ளடன்:
1. மரவள்ேி கிழங்தக ளசமிக்கும் முதற என்ன? (Storing)
2. இதன் உபளயாகத்தத விரிவு படுத்த முடியுமா? (Increasing the Demand)
3. குதறந்த பட்ச விதல என்னவாக இருக்க ளவண்டும் (Minimum Support Price)
4. தற்சபாழுதுள்ே வியாபார முதறதய மாற்ற முடியுமா? (Alternative Marketing strategy)
இந்த பட்டியலில் உள்ேதவகளுக்கு தீர்வு காணும் சபாருட்டு 2 மாத காலத்திற்குள் 4 ஆளலாசதன
கூட்டம் சுமார் 100 விவசாயிகேிடம் பல்ளவறு பகுதிகேில் நடத்திளனன்.
இந்த கூட்டத்தில் சதரிந்துசகாண்ட விவரங்கள் பின்வருமாறு,
மரவள்ேி கிழங்கின் அன்தறய உபளயாகம் :
1. ளவகதவத்து உண்ணக்கூடிய உணவு.
2. ஸ்டார்ச் தயாரித்தல். பிறகு ஸ்டார்சிலிருந்து
• குளுக்ளகாஸ் தயாரிப்பு
• ஜவ்வரிசி தயாரிப்பு
• பதச தயாரிப்பு
• கஞ்சி தயாரிப்பு
விவசாயி ஒரு உற்பத்தியாேர். உற்பத்தியாேனுக்கு தான் அந்த சபாருதே பற்றிய அறிவு
அதிகமாக இருக்கும்.
குதறந்தபட்ச விதல நிர்ணயம் சசய்தல்:
ளமற்கண்ட புள்ேி விவரங்கதே சதரிந்துசகாண்ட பிறகு எனது கடந்த கால அனுபவத்தத
தவத்துக்சகாண்டு கீ ழ்கண்ட முடிவுகதே எடுத்ளதன்.
எனது சகாள்தகப்படி ஒரு விவசாயி ஒரு ஏக்கரில் ஒரு வருடத்திற்கு குதறந்தபட்சம் ஒரு
லட்சம் ரூபாய் நிகராலாபம் சம்பாதிக்க ளவண்டும். ஒரு ஏக்கரில் ஒரு
வருடத்திற்கு 15 லிருந்து 25 டன் வதர உற்பத்தி எடுக்க முடியும். இதனடிப்பதடயில்
விவசாயிகளுடன் பலமுதற கலந்து ஆளலாசித்து கிளலாவிற்கு 7.50 ரூபாய் என நிர்ணயித்ளதன்.
உற்பத்தியின் அேவு அதிகமாகியிருக்கும் சபாழுது ளசமித்து தவக்கும்முதற :
ளசமித்து தவக்கும் ளபாது அழியக்கூடிய கிழங்தக சிறு சிறு துண்டுகோக சவட்டி உலரதவத்து
விட்டால் ளசமித்து தவக்க முடியும். இதற்கு உரிய இயந்திரங்கள் ளததவ. ஆனால் உலரதவத்து
ளசமித்த கிழங்கிலிருந்து ஸ்டார்ச் தயாரித்தால் ஸ்ட்டார்ச்சுக்குண்டான சவள்தே நிறம்
கிதடப்பதில்தல. ஆகளவ ஜவ்வரிசி தயாரிப்பில் வாடிக்தகயாேர்கள் விரும்பும் சவள்தே நிறம்
கிதடக்காது. உணவுக்குரியது என்பதால் சவளுக்கும் ரசாயனம் உபளயாகிக்க முடியாது. ஆனால்
உற்பத்தியில் 30% மட்டுளம ஜவ்வரிசிக்கு உபளயாகப்படுகிறது. மற்ற பதச, கஞ்சி ளபான்றதவ 70
% சதவதம்
ீ
ஆகும். இதத ரசாயன முதறயில் சவண்தமப்படுத்துவதில் எந்தவித பிரச்சிதனயும்
இல்தல. ஆகளவ உலரதவத்து ளசமித்தல் சாத்தியம் என முடிசவடுத்ளதன்..
விவசாயிகேிடமிருந்து சதரிந்துசகாண்ட மற்ற உபளயாகங்கள்:
1. ளகாழித்தீவனம்.
2. மாட்டுத்தீவனம்.
3. எத்தனால் உற்பத்தி.
மற்ற உபளயாகத்தில் கலந்திருக்கும் பிரச்சிதனகளும் தீர்வும்:
1.

ளகாழிகளுக்கு தீவனத்தில் 10% கலந்து சகாடுக்கலாம்.. இதுபற்றி ளகாழித்தீவன
உற்பத்தியாேர்கேிடம் கலந்தாளலாசித்ததில் விதல ஏற்ற இறக்கம் மற்றும் வருடம்
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முழுவதும் கிதடப்பதில்தல என்பதால் எங்கோல் உபளயாகிக்க முடியவில்தல
என்றார்கள். சீரான விதலயில் வருடம் முழுவதும் சகாடுத்தால், இது சாத்தியம் என்று
முடிசவடுக்கப்பட்டது. கிளலா ரூ 7.50 என்ற விதல சரியாக இருக்கும் என்றார்கள்.
2.

மாட்டுத்தீவனத்தில் 25% வதர கலந்து சகாடுக்கலாம். இவர்களுக்கும் ளமற்கண்ட அளத
பிரச்சதனயம் தீர்வும்தான்.

3.

இந்த கிழங்கிலிருந்து தான் அதிகபட்ச உற்பத்தி கிதடக்கும். ஆனால் இந்தியாவில் இதத
டீசல் ளபான்ற எரிசபாருளுடன் கலக்கும் உரிமம் இல்தல. இதத அறிந்தவுடன் நான்
நமது பாரத பிரதமருக்கு இதுபற்றி சசய்தி அனுப்பிளனன். 6 வாரத்திற்குள்
இதற்கு 10% வதர கலக்க உரிமம் வழங்கப்பட்டது. இது ஒரு சபருதமக்குரிய
விஷயம். கிழங்கு சீரான விதலக்கு சகாடுத்தால் சபரிய நிறுவனங்கள் எத்தனால்
உற்பத்தி ஆதல நிறுவ தயாராக உள்ேது.

வியாபாரிகள் மற்றும் ளசளகா சர்வ் அதமப்புடன் நடந்த கலந்தாய்வு :
இந்த ளபச்சுவார்த்தத திருப்திகரமாக இல்தல. வழக்கம் ளபால் விதல ஏற்ற தாழ்வு எங்கள்
தகயில் இல்தல என்று தகவிரித்து விட்டார்கள்.
விதல நிர்ணயத்தில் இருக்கும் அடிப்பதட உண்தமகள் :
வியாபாரிகள் அடுத்த ஒரு மாதத்திற்கு அறுவதடக்கு வரும் பரப்பேவு துல்லியமாக தரகர்கள்
மூலம் சதரிந்து சகாள்கிறார்கள். இவர்கள் ஒன்று ளசர்ந்து சகாண்டு, விதல நிர்ணயம்
சசய்கிறார்கள். கிளலா ரூ 7.50-க்கு கீ ழ் விவசாயி விற்கமாட்டார்கள் என்ற நிதலதம வந்தால்
வியாபாரிகள் மாறிக்சகாள்வார்கள் என்ற உண்தமதயயும் சதரிந்து சகாண்ளடன்.
பிரச்சதனக்கு தீர்வு:
பல ஆராய்ச்சி மற்றும் ஆளலாசதனகளுக்கு முடிவில் என்னுதடய தீர்தவ கீ ழ்கண்டவாறு
பத்திரிதக சசய்தியாக சகாடுத்ளதன்.
"நான் ஒரு சிப்பிங் இயந்திரம் சசய்து சகாடுக்கிளறன். ரூ 12,000 தான் அதன் விதல. ஆகளவ
கிழங்தக சிப் சசய்து காய தவத்து இருப்பு தவயுங்கள். உலர்ந்த கிழங்கிற்கு ரூ 16.50 வதரக்கும்
கிதடக்கும். இது பச்தச கிழங்கிற்கு ரூ 7.50 -க்கு சமம். ஆகளவ ளவண்டிய லாபம்
கிட்டிவிடும். எனளவ விவசாயிகள் அதனவரும் மரவள்ேி கிழங்கு கிளலா ரூ 7.50 - க்கு
குதறவாக விற்க கூடாது."
இந்த அறிக்தகக்கு பிறகு, 3 வாரத்தில் படிப்படியாக ரூ 2.30 - லிருந்து 7.50 - க்கு விதல
ஏறிவிட்டது.
அன்றிலிருந்து (2014) இன்று வதர (2017) நிர்ணயத்தத விதல ரூ 7.50 - க்கு குதறயவில்தல. இது
ஒரு நிரந்தர தீர்வாகும். விவசாயிகளுக்கு நம்பிக்தக எனது உதிரவாதத்தனின் மூலம்
கிதடத்துள்ேது. இனி அவர்கள் தன சசாந்த காலால் நின்று விடுவார்கள். இதுதான் எனது
திட்டம்.

சாதனை பட்டியல் # 6
மண்ணும் நீரும் காக்கப்பட்டு சுற்று சூழல் ளமம்பட ளவண்டுசமன்பது எனது அடிப்பதட
ளநாக்கம்.
2010-ல் திருப்பூர் சாயப்பட்டதற என்னால் மூடப்பட்டது. இதனால் அரசாங்கம், சதாழிலார்கள்
மற்றும் முதலாேிகள் சபரும் கஷ்டத்திற்கு ஆோனார்கள். சதரிந்திருந்தும் இந்த சசயதல
சசய்ளதன். மன வருத்தம் ஒருபக்கம். பாராட்டுக்களும் வந்த வண்ணம் இருந்தன. அனால்
பாராட்டுகோல் என் மனம் ஆறுதல் அதடயவில்தல.
இதத வருங்காலத்தில் தவிர்ப்பது எப்படி என்ற சிந்ததனயில் வாழ்ந்து வந்ளதன்.
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சாயம் மற்றும் ளதால் கழிவு நீதர சதாழில் சசய்பவரிடம் சுத்தம் சசய்து நீதர சவேிளயற்ற
சசான்னாளலா அல்லது லிட்டருக்கு இவ்வேவு கட்டணம் சசலுத்துமாறு ளகட்டால் ஆழ்குழாய்
கிணறு அதமத்து அதில் நீதர விட தயங்கமாட்டார்கள். எந்த சட்டத்தாலும் இவர்கதே
கட்டுப்படுத்த முடியாது.
ஆகளவ, சதாழில் சசய்பவரிடமிருந்து (Polluters) எந்த வித நிபந்ததனளயா அல்லது கட்டணளமா
இல்லாமல் நான் கழிவு நீதர வாங்கிக் சகாள்ே திட்டமிட்ளடன். நமது பூமித்தாதய காப்பாற்ற
இது ஒன்றுதான் வழி என்று முடிவு சசய்ளதன். இதுதான் ஒளர வழி.
இப்சபாழுது வழி என்ன என்பது சதரிந்து விட்டது. அனால் இது எப்படி சாத்தியம் என்பதுதான்
எல்ளலாருதடய ளகள்வியும். நாளனா ஆகாயம் மற்றும் இராணுவ துதற வல்லுநர். எதிர்
நிற்பளதா சாய நீர் மாசுக்கட்டுப்பாட்டு பிரச்சிதன. நான் மனம் தேரவில்தல. ஆராய்ச்சியில்
இறங்கிளனன். தற்சபாழுதுள்ே மாசுக்கட்டுப்பாட்டு முதறகதே புரட்டி ளபாட்ளடன். முடிவில்
கீ ழ்கண்ட அதடப்பதட ளததவதய சதரிந்து சகாண்ளடன்
சாய தண்ண ீதர சுத்தம் சசய்து மீ ண்டும் உபளயாகம் சசய்ய ளவண்டும். அதில் கலந்துள்ே
உப்தப மீ ண்டும் உபளயாகப்படுத்த ளவண்டும். இதற்கு ஆகும் சசலதவ நீர் மற்றும் உப்தப
விற்கும் சதாதக ஈடு கட்ட ளவண்டும். இதில் உறுதியாக இருக்கிளறன்.
இதற்கு சாய தண்ண ீரில் கலந்துள்ேதவகள் என்ன என்று சதரிந்து சகாண்ளடன்:
1. நிறம் சகாடுக்கக்கூடிய சபாருள்
2. உயிரியல் (Biological matter) சபாருள் (நூல் பிசிறு ளபான்றதவ)
3. உப்பு (Na-Cl)
4. மற்றதவ (கசடு)
ஆகளவ நான் சசய்ய ளவண்டியதும் அதற்கு தீர்வு என்ன என்பததயும் பல வருடங்கள்
ஆராய்ந்து அதன் முடிதவ கீ ளழ சகாடுத்துள்ளேன்.
1. சாய தண்ணரின்
ீ
நிறம் சவள்தேயாக்க ளவண்டும் (Color Removal) - இதற்கு SITRA வுடன் ளபாட்ட
ஒப்பந்தத்தத இதணத்துள்ளேன். இது ஏற்கனளவ சசயல் முதறயில் SITRA பரிளசாததன சசய்து
உள்ே திட்டம். இது இன்னும் 6 மாத ஒரு சபரிய சாயப்பட்டதறயில் நிறுவி சசயல்படுவது
நிச்சயமாகிவிட்டது.
2. சாய தண்ணரில்
ீ
கலந்துள்ே உயிரியல் (Biological matter) சபாருட்கதே நீக்க ளவண்டும் - இதற்கு
ஏற்கனளவ சதாழில் நுட்பம் சசயல் முதறயில் உள்ேது.
3. உப்தப பிரித்சதடுக்க ளவண்டும். இதுவும் சசயல் முதறயில் உள்ேது.
4. மீ தமுள்ே கசதட எரித்து கார்பன் ஆக்கிவிடலாம். இதற்கு சதாழில் நுட்பம் நான் கண்டுபிடித்து
சசயல் வடிவம் சகாடுத்துள்ளேன். இந்த கார்பன் பல உபளயாகம் சகாண்டது. நதட முதறயில்
வரும் தத மாதத்தில் சவேியிட உள்ளேன்.
ஆக சதாழில் நுட்ப்பம் கட்டுப்பாட்டுக்குள் வந்துள்ேது. வரும் 2018 கதடசிக்குள் சாயக்கழிவு
மாசுக்கட்டுப்பாட்டில் ஒரு சபரிய மாற்றம் வர உள்ேது. இதனால் உலகத்தில் பூமாளதவி நம்தம
வாழ்த்த உள்ோர்கள்.
இதற்கும் நல்லாட்சி அவசியம்.
பூமா ளதவியின் வாழ்த்துக்கள் உங்களுக்கும் ளவண்டுமா? தயாராகுங்கள் நல்லாட்சி மலர
சசய்ய....

சாதனை பட்டியல் # 7
2016 ல் பண்ருட்டியில் முந்திரி சாகுபடி சசய்யும் விவசாயிகள் தங்கள் விதேசபாருளுக்கு
அறுவதட சமயத்தில் கிளலாவுக்கு ரூபாய் 110 தான் கிதடக்கிறது. ஆனால் அறுவதட
முடிந்த 3 மாதத்திற்குள் கிளலாவுக்கு ருபாய் 200 வதர விற்கிறது. அறுவதட முடிந்தவுடன்
நாங்கள் இருப்பு தவக்க முடியாமல் விற்க ளவண்டிய சூழிநிதல. ஆகளவ எங்களுக்கு ஒரு
சீரான விதல கிதடக்குமாறு சசய்ய உதவுங்கள் என்று ளகட்டுக்சகாண்டார்கள். அவர்களுடன்
கலந்தாளலாசித்து கீ ழ்கண்ட முடிவுகதே எடுத்ளதாம்.
பண்ருட்டி பகுதியில் விதேயும் முந்திரிக்சகாட்தட தான் உலகிளலளய அதிக சுதவ சகாண்டது
என்பது சதரியவந்தது.
உலக சந்ததயில் இந்த பகுதி முந்திரி பருப்பிற்கு நல்ல வரளவற்பு உள்ேது.
இதத இருப்பு தவத்து விற்கலாம். எேிதில் சகடாது.
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அறுவதட காலத்தில் சந்ததக்கு அதிக அேவு வரத்து இருப்பதால் வியாபாரிகள் அன்றுள்ே
நிதலதமதய சபாறுத்து தங்கேிடம் உள்ே சதாதகதய சபாறுத்து விதல நிர்ணயிக்கிறார்கள்.
குதறந்த பட்ச விதலயாக கிளலாவுக்கு ருபாய் 180 என்று நிர்ணயிக்கப்பட்டது.
ஏதாவது ஒரு அதமப்பு நிர்ணயித்த விதலக்கு கீ ழ் விற்க்குமானால் அந்த அதமப்பு நிர்ணயித்த
விதலக்கு வாங்கிக்சகாள்ளும் என்ற உத்தரவாதமிருந்தால் விதல கீ ளழ இறங்க வாய்ப்பு
இருக்காது.
நிர்ணயிக்கபட்ட விதலதய எல்லா விவசாயிகளுக்கும் சதரியப்படுத்த ளவண்டியது.
எந்த ஒரு விவசாயியும் இந்த விதலக்கு கீ ளழ விற்க கூடாது என்று ளகட்டுக்சகாள்வது.
நான் MAK INDIA LIMITED கம்சபனி யின் மூலம் ரூபாய் 180க்கு சகாள்முதல் சசய்யப்படும் என்று
அறிக்தக விட்ளடன். நிர்பந்தமுள்ே விவசாயிகள் கம்சபனி தய அணுகுமாறு
ளகட்டுக்சகாண்ளடன்.
இது எனக்கு ஒரு சபரும் பாரத்தத ததலயில் தூக்கி தவத்து சகாண்டு வாழ்வது ளபால்
இருந்தாலும் நான் எதிர்பார்த்தபடி அதிர்ஷ்டவசமாக விவசாயிகளே ருபாய் 180 க்கு கீ ழ்
விற்காமல் எல்ளலாரும் ஒற்றுதமயாக இருப்பு தவத்தார்கள். இறுதியில் ருபாய் 200க்கு கீ ழ்
யாரும் விற்கவில்தல.
இது எனக்கு சபரும் மகிழ்ச்சிதய சகாடுத்தது. ளமலும் சில மணித்துேிகள் விவசாயிகேின்
நலனுக்காக பாடுபட ஆரம்பித்ளதன்.
வாருங்கள் விவசாயிகதே தன் காலால் நிற்க தவத்து அரசனுக்கும் உணவேிப்பவன் என்ற
சபருமிதத்ளதாடு வாழ தவப்ளபாம். அவர்கள் மூலம் நல்லாட்சிதய அதமப்ளபாம்.

சாதனை பட்டியல் # 8
இயற்தக விவசாயம்:
நான் விவசாயியின் மகன். எனது பள்ேி படிப்தப முடிக்கும் ளபாது விவசாயம் எனக்கு
அத்துப்படி. என் அப்பா இந்த நாட்டிற்கு பல சபாறியாேர்கள் ளததவ ஆகளவ நீ சபாறியியல்
படிப்தப ளதர்ந்சதடுத்து படி என்று ஆதணயிட்டார். அவர் கூறியபடி சசய்ளதன்.
நான் கற்றுக்சகாண்டது இயற்தக விவசாயம் தான். அப்சபாழுசதல்லாம் யூரியா, DAP ளபான்ற
சசயற்தக உரங்கள் இல்தல. நல்ல மக்கிப்ளபான சாணக்குப்தபயும், சகாழிஞ்சி மற்றும் ளவப்ப
இதல உரம் ளபாட்டதால் இயற்தக முதறயில் நல்ல மகசூல் காண முடிந்தது.
காலத்தால் நமது உணவு பழக்கம், எேிதில் உற்பத்தியாக கூடிய சிறு தானியங்கேில்
இருந்து 100% அரிசிதய ளநாக்கி சசன்றுவிட்டது. ஆகளவ அரிசியின் ளததவதய சந்திக்க
உற்பத்திதய அதிகப்படுத்த ளவண்டிய சூழ்நிதல ஏற்பட்டது. இயற்தக முதறயிளலளய
உற்பத்திதய அதிகரிக்கும் முதறதய கண்டுபிடிக்காமல் நமக்கு உடனடி ளததவ என்ற
காரணத்தால் சசயற்தக முதறதய இறக்குமதி சசய்ளதாம். இன்று அதன் பின்விதேவுகதே
அனுபவிக்கிளறாம்.
சசயற்தக முதறயில் உபளயாகிக்கப்படும் ரசாயனங்கோல் மண் மலடாகிவிட்டது. ஐம்பது
வயதுக்கு ளமற்பட்ட நம்மில் 80% ளபர் சர்க்கதரளநாய் உள்ேவர்கள். மலட்டுத்தன்தம அதிகமாகி
விட்டது. புற்றுளநாய் ததலவிரித்தாடுகிறது. ளநாய் எதிர்ப்பு தன்தம குதறந்துவிட்டது.
பல இயற்தக முதற விவசாய ஆர்வலர்கள் நாம் இயற்தக முதறக்கு மாறியாக
ளவண்டுசமன்று வலியுறுத்தி வருகிறார்கள். நம் விவசாயிகளும் மாற விரும்புகிறார்கள்.
நான், Dr. நா. ரகுநாதன், Dr.மு.அளசாக், மற்றும் திரு.ளகா. ராதாகிருஷ்ணன் ஆகிளயாரின்
உதவியுடன் கடந்த 3 வருட காலமாக இயற்தக முதற விவசாயத்தில் ஆராய்ச்சி
நடத்திளனன். முடிவில் விவசாயிகள் நவன
ீ
சதாழில்நுட்பத்தத உபளயாகிக்க ளவண்டும் என்றும்
அவர்களுக்கு ளததவயான இயற்தக முதறயில் தயாரிக்கப்பட்ட அடி உரம், ளமல் உரம் மற்றும்
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பூச்சிக்சகால்லி மருந்துகள் ஆகியதவ அவர்களுக்கு ளததவப்படும்ளபாது உடனடியாக
கிதடக்கும் படி சசய்ய ளவண்டும் என்றும் முடிவு சசய்ளதன்.
முதலில்சசயற்தக முதறயில் மண்ணில் ஏற்பட்டுள்ே பாக்டீரியாதவ அழிதவ சரி சசய்ய ஒரு
ஏக்கருக்கு குதறந்தபட்சம் நல்ல மக்கிப்ளபான சாணிக்குப்தபதய இட ளவண்டும். இட்டு ஒரு
மாதத்திற்கு நல்ல ஈரப்பதம் இருக்கும்படி சசய்தால் மண்ணில் நச்சுத்தன்தம குதறந்து மீ ண்டும்
பாக்டீரியா உற்பத்தியாகும்.
கீ ழ்கண்ட இயற்தக உரங்கதே நாளன தயாரித்து என்னுதடய ளதாட்டத்தில் கடந்த ஒரு
வருடமாக ளசாததன சசய்து வருகிளறன்.
1. ராக் பாஸ்ளபட்
2. NPK பாக்டீரியா
3. ROOT GUARD பாக்டீரியா
4. அமுதக்கதரசல்
5. கார கதரசல்

இந்த ளசாததனயில் சவற்றியும் கண்டுள்ளேன். ளமற்கூறிய அதனத்தும் எேிய முதறயில்
தயார் சசய்யும் முதறதய ளவதலயில்லா பட்டதாரிகளுக்கு சகாடுத்து சுயளவதல வாய்ப்தப
ஏற்படுத்தி இதத உற்பத்தி சசய்து விவசாயிகளுக்கு சகாடுக்கும் சபாறுப்தப ஒப்பதடக்க
உள்ளேன். இதனால் விவசாயிகள் அதனவரும் இயற்தக முதறக்கு விதரவில் மாறுவது
உறுதி. ளமற்கூறிய உரம் மற்றும் பூச்சிக்கட்டுப்பாட்டு சபாருட்கதே ஒவ்சவாரு பயிருக்கும்
எப்படி உபளயாகிக்க ளவண்டுசமன்பதத சசய்முதற விேக்க பதிளவட்டில் சகாடுத்துள்ளேன்.
நாம் கிட்டத்தட்ட 2 லட்சம் ளகாடி இயற்தக உரம் தயார் சசய்வதற்கு மானியம்
சகாடுக்கிளறாம். இந்த சதாதகதய இயற்தக முதற விவசாய சதாழில்நுட்பத்திற்கும், உரம்
மற்றும் பூச்சி கட்டுப்பாடு முதறதய விவசாயிகளுக்கு கற்றுக்சகாடுப்பதுடன் ளததவயான
கருவிகதேயும் உற்பத்தி சசய்து உபளயாகிக்கலாம். இதன் மூலம் மண்சவட்டி எடுத்து ளவதல
சசய்வதற்கு பதிலாக ஒரு இயந்திரத்தத ஒரு பட்டதாரி இயக்கி விவசாயம் சசய்யும்
முதறதய ஏற்படுத்தி விடலாம். படித்த இதேஞர்களுக்கு ளவதலவாய்ப்பு உருவாகும்.
இதுபற்றிய தகவல் விதரவில் நான் ததலவராக இருக்கும் மனுநீதி வதலதேத்தில்
சவேியிடப்பட உள்ேது. ஒவ்சவாரு பயிருக்கும் சசய்முதற விேக்க பதிளவடு
தயாரித்துள்ளோம். இதில் இயற்தக முதறயில் அதிக உற்பத்தி எடுக்கும் முதறதய பற்றி
விேக்கப்பட்டிருக்கிறது. சநல்லுக்கு உண்டான பட்டியலுக்கான ஆதாரத்தத இத்துடன்
இதணத்துள்ளேன். இதத சசயல்படுத்தும் சபாழுது நதடமுதறசிக்கல் இருந்தால் அதத ளநர்
சசய்து இன்னும் 2 வருட காலத்திற்குள் ஒரு கணினி சபாறியாேர் இயற்தக முதறயில்
விவசாயம் சசய்யுமேவுக்கு பிரசுரித்து விநிளயாகிக்கப்படும்.
இந்த நவன
ீ
இயற்தக விவசாய முதற எனது சாததன பட்டியலில் # 8 ஆவதாக இடம்
சபறுகிறது.
விவசாயிகளுக்கு மரியாதத சபருகும். பட்டதாரிகள் விவசாயிகோவார்கள். நமக்கு
ஆளராக்கியமான உணவு கிதடக்கும்.
வாருங்கள் இதத நதடமுதறப்படுத்தி விதரவில் நல்லாட்சிதய சகாடுப்ளபாம்.

சாதனை பட்டியல் # 9
மனித கழிவுகோல் மாசுபடும் நிலத்தடி நீர்.
மனிதனின் கழிவுகள் அவன் உடம்புக்குள் இருக்கும் வதரக்கும் அவன் உடம்புக்கு அமிர்தம். அது
சவேிளய வந்துவிட்டால் காற்று மற்றும் மண்ணில் உள்ே ளநாய்க்கிருமிகளுக்கு
அமிர்தம். தற்ளபாது நாம் உபளயாகப்படுத்தி வரும் மனித கழிவு (Septic Tank) சதாட்டி
ளநாய்க்கிருமிகதே காற்றில் உள்ே ஆக்ஸிஜன் மூலம் பாதுகாத்து வேர்த்து விடுகிறது. (Aerobic

11

condition). ஆனால் பண்தடய முதறப்படி சூரிய சவயில் படும்படி மலம் கழித்தால் ளநாய்
கிருமிகள் காணாமல் ளபாய்விடும்.
இன்தறய வாழ்க்தக முதறயில் நாம் எல்ளலாரும் நகரத்தத ளநாக்கி வந்து அதத சபரியதாக்கி
சகாண்டிருக்கிளறாம். நமக்கு கழிவதற (toilet) மற்றும் மனித கழிவு சதாட்டி (septic tank ) அவசியம்
ஆகி விட்டது. இந்த சதாட்டியில் இருந்து கழிவு நீர் பூமிக்குள் இறங்கி நிலத்தடி நீதர
ளநாய்கிருமிகேின் இருப்பிடமாக்கி விட்டது. நிலத்தடி நீர் இருந்தும் நமக்கு பயனில்தல.
ளமலும் மதழ காலங்கேில் பூமி ஈரமாக உள்ேதால் கழிவுத்சதாட்டியில் உள்ே நீதர பூமி
உரிந்து சகாள்ே முடிவதில்தல. ஆகளவ இந்த நீர் சவேிவந்து சாக்கதடயில் கலக்கிறது. இதில்
ஏராேமான ளநாய்க்கிருமிகள் உள்ேன. இந்த நீர் ளதங்கி நிற்கும் இடங்கேில் சகாசு
முட்தடயிடுகிறது. அந்த முட்தடயின் வழியாக இந்த ளநாய்க்கிருமிகள் சகாசுவின் உடம்பிற்குள்
சசன்று விடுகின்றன. சகாசு நம்தம கடிக்கும் சபாழுது அந்த ளநாய்க்கிருமிகள் நம் உடம்பிற்குள்
சசன்று வேர்ந்து, நமக்கு சடங்கு ளபான்ற ளநாய்கதே உண்டுபண்ணுகிறது.
ளகாதட காலங்கேில் கழிவுநீர் சதாட்டியின் நீர் பூமிக்குள் முழுவதுமாக அறியப்பட்டு
விடுவதால் சகாசு வேர வாய்ப்பில்தல. ஆகளவ இப்படி ளநாய் பரவுவதில்தல.
சரி, இப்படியிருக்க நகரம் வேர்வதத தடுக்க முடியாது. கழிவதற மற்றும் மனித கழிவு சதாட்டி
உபளயாகத்தத தடுக்க முடியாது. எனில் நிலத்தடி நீர் மாசு படுவதத எப்படி கட்டுக்குள் சகாண்டு
வருவது மற்றும் சடங்கு ளபான்ற சகாடிய ளநாதய எப்படி தடுப்பது. இதற்கு வழிதான் என்ன?
பல வருட ஆராய்ச்சியின் முடிவில் நமது ராணுவத்துதறயின் DRDO கண்டுபிடிப்பான
அனளராபிக் (anaerobic) பளயா சசப்டிக் ளடங்க் மட்டுளம தீர்வு என முடிவு சசய்ளதன். ராணுவத்தினர்
இதத இமய மதலயில் மிக உயரமான இடங்கேில் உபளயாகப்படுத்தினர். இந்த ளடங்க்
நீர்க்கசிவு இல்லாதபடி எல்லா பக்கமும் மூடியிருக்கும். இதன் ளமல்பாகத்தில் மட்டும் மீ த்ளதன்
வாயு சவேிளயற ஒரு துதே மற்றும் சுத்திகரிக்கபட்ட நீர் சவேிளயற ஒரு துதே மட்டும்
அதமந்திருக்கும்.
இந்த ளடங்குக்குள் DRDO -வின் பாக்டீரியா இருக்கும். இந்த பாக்டீரியா மனித கழிவுகதே
சாப்பிட்டு இனப்சபருக்கம் சசய்யும். மீ த்ளதன் வாயு, கார்பன்-தட -ஆக்தஸடு, மற்றும் நீர்
உற்பத்தியாகும். மீ த்ளதன் வாயு மிகவும் ளலசானது என்பதால் ளடங்கில் சபாருத்தப்பட்ட குழாய்
மூலம் ளவகமாக சவேிளயறிவிடும். கார்பன்-தட -ஆக்தஸடு காற்தற விட கனமானது
என்பதால் ளடங்கின் ளமல் பாகத்தில் பரவி காற்று ளடங்கின் உள்ளே புகா வண்ணம் காத்து
நிற்கும்.
இது ஒரு அனளராபிக் நிதலதய உருவாக்கி சகாடுக்கிறது. அதாவது ளடங்கிற்குள் ஆக்சிஜன்
ஊடுருவ முடியாது. ஆகளவ ஆக்சிஜன் இல்லாமல் அத்ததன ளநாய்க்கிருமிகளும்
இறந்துவிடும். சவேிளயறும் தண்ணரிலும்
ீ
ளநாய்க்கிருமிகள் இருக்காது. இந்த தண்ணதர
ீ
ளதாட்டத்திற்கு உபளயாகப்படுத்தலாம். மதழக்காலத்தில் உபரியாக இருக்கும் நீர் சாக்கதடயில்
கலந்து நின்றாலும் அதில் வேரும் சகாசு கடிப்பதால் சடங்கு வராது.
2012 ல் DRDO விடம் பளயாதடசஜஸ்டர் சசப்டிக் ளடங்கிற்கு ளததவயான
இனாகுலம் (Inoculum) தயாரிப்பிற்கான ஒப்பந்தம் சசய்ளதன். நாடு முழுவதும் என்தன
ளபான்றவர்களுடன் ஒப்பந்தம் சசய்யுமாறு DRDO தவ ளகட்டுசகாண்ளடன். தற்சபாழுது என்
எண்ணம் நிதறளவறியுள்ேது.
இந்தியாவில் முதன் முதலில் வர்த்தக ரீதியாக பளயாதடசஜஸ்டர் சசப்டிக் ளடங்க் தயாரித்து
மக்கள் உபளயாகத்திற்கு சகாடுத்த சபருதம என்தன சாரும். தமிழ்நாட்டில் ஆயிரத்திற்கும்
ளமலான பளயாதடசஜஸ்டர் சசப்டிக் ளடங்க் நிறுவியுள்ளோம். எல்லா ளடங்குகளும் நல்ல
முதறயில் இயங்கி வருகிறது. இதனுதடய அருதம சபருதமகதே இதணக்கப்பட்டுள்ே
காசணாேி காட்சியில் காணலாம்.
இந்த

சசப்டிக் ளடங்கின் விதல

மிகவும் குதறவு.

தற்ளபாதய முதறயில் ஒரு வட்டில்
ீ
சசப்டிக் ளடங்க் கட்டுவதற்கு
சுமார் 70,000 சசலவாகும். ஆனால் பளயாதடசஜஸ்டர் சசப்டிக் ளடங்க் சுமார் 30,000 மட்டுளம
ஆகும். ஆகளவ வருங்காலத்தில் புதிய வடு
ீ மற்றும் கட்டிடங்கள் கட்டுபவர்கள்
பளயாதடசஜஸ்டர் சசப்டிக் ளடங்க் தான் சபாறுத்த ளவண்டும் என்ற விதிமுதறகதே சகாண்டு
வரளவண்டும்.
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ஒரு காலகட்டத்தில் எல்ளலாருளம இந்த ளடங்க்தக மட்டுளம உபளயாகிக்க ளவண்டுசமன்ற
நிதல வந்துவிட்டால் நமது நிலத்தடி நீர் மீ ண்டும் பயன்பாட்டிற்கு வந்துவிடும். நமது
சுற்றுப்புறம் தூய்தமயாக இருக்கும். இதற்குண்டான அதனத்து முயற்சிகளும் எடுத்து
வருகிளறன்.
இது எனது சமுதாய ளசதவக்கான சாததன பட்டியலில் 9 -ஆவதாக இடம் சபறுகிறது.

உங்கள் நல்லாட்சி நண்பன்
மாணிக்கம் அத்தப்ப கவுண்டர்.
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