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நம்மூரு சேதி நாலூருக்கும் சேக்ேட்டும்...
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 இயற்கை விவசாயம் 
்கை ககைாடுக்குமா?

மலடாக மாறும் மண்!

 �ஆர்.கிருஷ்ணகுமார்

தனிய�ொரு மனிதனுக்கு உணவில்லை எனில ஜகத்தி்ை அழித்திடுவ�ொம்” என்ொர் முண்ொசுக் 
கவி பொரதி. அ�வர இனறு இருந்திருந்தொல, ‘ரசொ�ை இடுயபொருடகள் மூலைம் கி்்க்கும் உண்� 

அழித்திடுவ�ொம்’ எனறு பொடியிருக்கக்கூடும். இந்த உலைகின ஆதொரம் உணவு. உணவில்லைவ�ல 
உயிரில்லை. ஆைொல, இனறு அந்த உணவ� யகொஞசம் யகொஞசமொய் நஞசொகி, நம் உயி்ர 
எடுக்கத் யதொ்ங்கியிருக்கி்து. இதறயகலலைொம் அடிபப்், இ�ற்க வி�சொ�த்்த ம்ந்து, 
ரசொ�ைம் மிகுந்த யச�ற்க வி�சொ�த்்த வமறயகொண்துதொன எனகின்ைர் இ�ற்க 
வ�ளொண விஞ்ொனிகள். ரசொ�ைங்களொல இந்த மண மலை்ொகிக் யகொணடிருக்கும் சூழலில, 
இனி�ொ�து இ�ற்க வி�சொ�த்்த வமறயகொணடு, நம்்மயும், எதிர்கொலை சந்ததிக்ளயும் 
பொதுகொபவபொமொ எனபவத நம்முன நிறகும் மிலலி�ன ்ொலைர் வகள்வி.

இந்த உலகம் த்தோன்றியதிலிருநத்த 
உணவுத் ்தயோரிப்பும் த்தோடங்கிவிடடது. 
்தோவரங்கள் த்தோடங்கி, ஊரவன, நடப்்பன, 
்பறப்்பன என அனனத்து விலங்குகளும் 
இயறனகயிலிருநத்த ்தங்களுககோன உணனவத் 
த்தடிக தகோணடன. மனி்த இனம் த்தோன்றிய 
கோலத்திலும், இயறனக உணதவ பிர்தோனமோக 
இருந்தது. உணனவ வினைவித்து, சனமககத் 
த்தோடங்கிய கோலத்திலும் இயறனகனய 
மனி்தன் மீறவிலனல. அதிகம் வினைவிகக 
தவணடுதமன்ற த்பரோனச வந்த பிறகு்தோன், 
தசயறனக முனறகனைக னகயோைத் 
த்தோடங்கினோன் மனி்தன்.

இநதியோனவப் த்போறுத்்தவனர, நமது 
்போரம்்பரிய விவசோயம், இயறனகனயச் சோரநத்த 
இருந்தது. மககள் த்தோனகககு ஏற்ப உணவு 
கினடககோமல ்பஞசம் ஏற்படட்தோல்தோன், 
்பசுனமப் புரடசி என்ற த்பயரில  ரசோயன 
உரங்கள் நம் நோடடுககுள் நுனையத் 
த்தோடங்கின. ஆரம்்பகடடத்தில கினடத்்த 
மி்தமிஞசிய வினைச்சல, ரசோயன விவசோயத்ன்த 
ஊககுவித்்தது. உரம், பூச்சிகதகோலலி மருநது என 
அனனத்துதம ரசோயனங்களின் கலனவயோனது. 
தவளிநோடடிலிருநது ரசோயன உரங்களும், 
பூச்சிகதகோலலி மருநதுகளும் இநதியோவில 
குவிந்தன. ஒருகடடத்தில இநதியோவிதலதய 
இவறனறத் ்தயோரிககத் த்தோடங்கிதனோம். 
விவசோயத்ன்த ஊககுவிககிதறோம் என்ற 
த்பயரில, அரசுகளும் உரம், பூச்சிகதகோலலி 
மருநதுகளுககு மோனியங்கள் தகோடுககத் 
த்தோடங்கின. ஒரு கடடத்தில, ரசோயன 
இடுத்போருடகள் இலனலதயனில, விவசோயதம 
நனடத்பறோது என்ற நினல உருவோனது.

நஞ்சாக மசாறும் உணவு!
ரசோயன உரங்கைோல உணவு உற்பத்தி 

அதிகரித்்தது. அத்தசமயம், மணணில விஷம் 
மிகுந்தது, மண புழு அழிநது, உணவும் 
விஷமோக மோறத் த்தோடங்கியது. ரசோயன முனற 
தவைோணனம, விவசோயிகனை வினல மிகுந்த 
ரசோயன உரங்கள் மறறும் பூச்சிகதகோலலிகள் 
ஆகியவறனற சோரநதிருககச் தசய்தது. 

தமன்தமலும், உரங்கள், பூச்சிகதகோலலிகளின் 
அதிக  ்பயன்்போடு நோளுககு நோள் விவசோயச் 
தசலனவ அதிகரித்்தது. ஒரு கடடத்தில 
உற்பத்தி குனறயத் த்தோடங்கிய்தோல, 
தமலும் தமலும் ரசோயன இடுத்போருடகனை 
விவசோயிகள் ்பயன்்படுத்்தத் த்தோடங்கினர. 
இ்தனோல, மணணின் ்தன்னம மோறியதுடன், 
மககளின் உடலநலத்ன்தயும்  ்போதிககத் 
த்தோடங்கியது. நிலத்தின் தமற்பரப்பு நீர மறறும் 
நிலத்்தடி  நீர மோசு்படுகிறது. மனி்தரகளும், 
விலங்குகளும் அருந்தப் ்போதுகோப்்பறற்தோக 
்தணணீர மோறிவருகிறது.

தவைோணனம லோ்பமறற, சிககலோன 
த்தோழிலோக மோறி, சிறிய விவசோயிகள் மிகுந்த 
சிரமத்துககு உள்ைோகின்றனர. எனதவ்தோன், 

தசயறனக விவசோயத்திலிருநது, இயறனக 
விவசோயத்துககு மோறுவன்த வலியுறுத்தும் 
இயககங்கள்  தகோஞசம் தகோஞசமோய 
வலுவனடயத் த்தோடங்கியுள்ைது. ்தமிைகத்ன்தப் 
த்போறுத்்தவனர, இயறனக தவைோண விஞ்ோனி 
நம்மோழவோரின் கருத்துகள் வலுப்த்பறத் 
த்தோடங்கி, இயறனக விவசோயம் மீது மககளுககு 
ஆரவம் பிறககத் த்தோடங்கியுள்ைது.

மனுநீதி அறககட்டளை!
இந்த நினலயில, ‘பூமினய மலடோககும் 

ரசோயன உரம் மறறும் பூச்சிகதகோலலிகனை 
நோடனட விடதட விரடடுவது! விவசோயிகளின் 
த்போருைோ்தோர ்தன்னினறதவ நோடடின் 
உணனமயோன வைரச்சி!’ என்ற 
முைககங்களுடன், இயறனக தவைோணனமனய 
முன்தனடுககும் முயறசிகளில முழுமூச்சோய 
ஈடு்படடு வருகிறது தகோனவ மனுநீதி 
அறககடடனை.

இந்த அறககடடனைககு மடடுமின்றி, 
மனுநீதி இயறனக தவைோண ஆரோயச்சி 
னமயம், ்தமிழநோடு விவசோய தமம்்போடடு 
ஆனணயம், மனுநீதி தவைோண உற்பத்தி 
அனமப்பு, ்தமிழநோடு உைவர ்பனட என 
்பல அனமப்புகளின் நிரவோகியோகவும், தமக 
இநதியோ நிறுவனத்தின் ்தனலவரோகவும் உள்ை 
ஏ.மோணிககத்ன்த சநதித்த்தோம்.

“இநதியோ ஒரு விவசோய நோடு. ஆனோல, இன்று 
நோடடில விவசோயம் அழியும் ்தருவோயில்தோன்  
உள்ைது. த்போதுமோன வினைச்சலும், 
வினைத்போருடகளுககு வினலயும் கினடககோமல 
விவசோயிகள் மிகுந்த சிரமத்துககு உள்ைோகி 
வருகின்றனர. ஒரு ஏககருககு இவவைவு 
உற்பத்தி என நிரணயிககப்்படடிருந்தது. 
ஆனோல, வினைச்சல கினடககுமோ என்்பத்த 
தகள்விககுறியோகிவிடடது. இ்தறகு அடிப்்பனடக 
கோரணம் தசயறனக விவசோயம்.

`விவசோயத்தில லோ்பமும் இலனல, 
விவசோயிகனை ஊககுவிப்்பவரகளும் இலனல’ 
என்ற மனநினலதய விவசோயிகள் மத்தியில 
நிலவுகிறது. என்ன ்பயிரிடடோலும் நஷடம்்தோன் 
என்று விவசோயிகள் கருதுவது எவவைவு 

தவ்தனனககுரியது? வினை த்போருடகளுககு 
உரிய வினல நிச்சயம் என்று த்தரிந்தோலோவது, 
்போடு்படடு வினைச்சனல அதிகரிப்்போரகள். 
உரிய வினல நிரணயமும் எடடோககனி்தோன்.

தண்ணீர் மடடுமம பிரச்சிளையிலளலை!
ஒருபுறம் ்பயிர சோகு்படிககு ்தணணீர 

கினடககவிலனல என்ற பிரச்சினன இருந்தோலும், 
மறுபுறம் ்தணணீர இருந்தோலும் வினைச்சலும், 
வினலயும் கினடககவிலனல என்ற அவலமும் 
நீடிககிறது. எனதவ, ்தணணீர மடடுதம 
விவசோயிகளுககு பிரச்சினன கினடயோது.

இயறனக விவசோயத்ன்தக னகவிடடு, 
தசயறனக விவசோயத்துககு மோறிய்தோல, 
மண மலடோகிவிடடது. என்தப் த்போடடோலும் 

வினைந்த இந்த மணணில, வின்தகள் 
முனைககதவ சிரமப்்படுகின்றன. கோரணம், 
ரசோயன உரத்ன்தக தகோடடி தகோடடி 
மணணின் ்தன்னமதய மோறிவிடடது. விவசோயம் 
தமறதகோள்ை உரிய ஆரவம் இலலோமல, 
மோனியம் கினடககும் என்்ப்தறகோக கடனமககு 
விவசோயம் தசயதவோரின் எணணிகனகயும் 
அதிகரித்து வருகிறது. இந்த நினல மோற 
தவணடும். 

மண்ணுககு மறுவசாழ்வு?
த்போதுவோகதவ, மணணுககுள் இருககும் 

நுணணுயிரகள் இறநதுவிடடன. மணணுககுள் 
இருககும் நுணணூடடச் சத்ன்த எடுத்து, தவர 
உள்்பட ்பயிர முழுவதும்  தகோடுப்்பனவ  
நுணணுயிரகள்்தோன்.  தசயறனக உரத்தில 

நுணணுயிர தசயய தவணடிய ்பணினய, அந்த 
உரம் தசய்த்தோல, நுணணுயிரகள் அழிந்தன. 
நமககு தசயறனக உரத்ன்தக தகோடுத்்த 
நோடுகள், ்பல ஆணடுகளுககு முன்த்ப 
இயறனக விவசோயத்துககு மோறிவிடடன. 
ஆனோல, நோம் தசயறனக ரசோயன இடுத்போருள் 
முனறனய த்தோடரகிதறோம். இந்த நினல மோற 
தவணடும்.

மு்தலகடடமோக, மலடோகப் த்போயிருககும் 
மணணுககு மீணடும் உயிர தகோடுகக தவணடும்.  
ரசோயன உரம், பூச்சிகதகோலலி மருநது 
உற்பத்தினய இநதியோவில முறறிலுமோக நிறுத்்த 
தவணடும். உடனடியோக நிறுத்்தோவிடடோலும், 

தகோஞசம் தகோஞசமோக உற்பத்தினயக 
குனறத்து, ஒரு கடடத்தில முறறிலுமோக 
நிறுத்திகதகோள்ை தவணடும். தசயறனக 
 உரத்துககு ்பல லடசம் தகோடி மோனியம் 
வைங்குவன்த ்தவிரத்து, இயறனக விவசோயத்ன்த 
ஊககுவிகக தவணடும்.இயறனக விவசோயம் 
த்தோடர்போக ஒருமுனற பிர்தமர தமோடியிடம் த்பசிக 
தகோணடிருந்தத்போது, ‘இயறனக விவசோயத்ன்த 
 தமம்்படுத்்த நீங்கள் என்ன தசயயப் 
த்போகிறீரகள்?’ என்று தகடடோர. இன்தயடுத்து, 
கடந்த 3 ஆணடுகைோக ்பலதவறு 
ஆரோயச்சிகளிலும், இயறனக முனறயிலோன 
்பயிர சோகு்படிகளிலும் ஈடு்படதடோம்.

நிலத்துககு 3 விஷயங்கள் அடிப்்பனடத் 
த்தனவயோகும். மு்தலில அடியுரம். மோடடுச் 

சோணம் சிறந்த அடியுரமோக இருந்தோலும், 
சோணத்தில உள்ை நுணணுயிரகள், நிலத்ன்த 
மறுசீரனமககும் அைவுககு ்தரமோக இலனல. 
எனதவ, சோணத்ன்த தமருகூடடி,  நவீனத் 
த்தோழிலநுட்பம் மூலம் கூடு்தல நுணணுயிரகனை 
தசரத்து, எருககஞதசடி, கோடடோமணககு, 
தவப்பினல மறறும் நுணணூடடச் சத்துகள் 
கலநது தகோடுககும்த்போது, மணணின் ்தன்னம 
மோறி, நுணணூடடச் சத்து மிகுந்த்தோக அந்த 
மண மோறும். நுணணுயிரகள் மீணடும் 
மணணில வோைத் த்தோடங்கும். இந்த இயறனக 
அடியுரம் மணணுககு உயிரூடடும்.

இயறளக வைர்ச்சி ஊககி!
அத்தத்போல, இந்த முனறயில ்பயிரகனை 

நன்கு வைரும். அடுத்து இயறனக 

முனறயிலோன வைரச்சி ஊககினயப் ்பயன் 
்படுத்்தலோம். இன்த தசடி மீது த்தளித்்தோல 
த்போதுமோனது. மீன் கழிவு, ஆவோரம், தவப்்பஞ 
தசடிகளின் சோறு ஆகியவறனற மககனவத்து, 
அதில நுணணுயினர வைரத்து, இந்த 
வைரச்சி ஊககினயத் ்தயோர தசயகிதறோம். 
அத்தத்போல, கூடு்தல வைரச்சிககும், அதிக 
உற்பத்திககும், ்பயிரகளின் சமமோன வைரச்சிக 
கும் ‘ஈலடு அணடு ரோசி பூஸடர’ என்ற கூடு்தல 
வைரச்சி ஊககினயப் ்பயன்்படுத்துகிதறோம்.

மூலிளக பூச்சி விரடடி!
அடுத்து, பூச்சிக தகோலலி மருநதுகள். 

த்போதுவோக ்பயிரகளில நன்னம தசயயும் 
பூச்சிகள், தீனம தசயயும் பூச்சிகள் என இரணடு 
வனக உணடு. ரசோயன பூச்சிகதகோலலினயப் 
்பயன்்படுத்தும்த்போது, நன்னம தசயயும் 
பூச்சிகனை அனவ அழித்துவிடுகின்றன. 

தமலும், பூச்சிகதகோலலி மருநது 
்பயன்்படுத்்தப்்படடு, வினைவிககப்்படட 
உணவுப் த்போருடகனை சோப்பிடுதவோருககும் 
தீங்னக வினைவிககின்றன. எனதவ, 
பூச்சிகதகோலலினயத் ்தவிரத்து, பூச்சி 
விரடடினயப் ்பயன்்படுத்துகிதறோம். இயறனக 
முனறயில ்தயோர தசயயப்்படட பூச்சி 
விரடடிகள்்தோன் ்பயிரகளுககு உகந்தனவ. 
்தணணீர, கோறறு, வின்த, மண மூலம் 
வரும் பூச்சிகனை தகோலவன்தவிட, 
விரடடியடிப்்பது்தோன் சிறந்தது. மூலினக பூச்சி 

விரடடினய இ்தறகுப் ்பயன்்படுத்்தலோம். ்பயிரில 
அமரநது சோப்பிடும் பூச்சிகனை, கசப்புத் 
்தன்னம மிகுந்த மூலினகப் பூச்சி விரடடி 
மூலம் விரடடியடிககலோம்.

இவவோறு அனனத்து இடுத்போருடகனையும் 
இயறனக முனறயில, சோணம் மறறும் ்பலதவறு 
இயறனக கழிவுகனை மடடுதம ்பயன்்படுத்தி 
்தயோரிககிதறோம்.

விளரவில கக்டசாத விளை க�சாருள்!
மனுநீதி அறககடடனை சோரபில வோனை, 

தநல, கரும்பு, முநதிரி, தவணனட, கத்்தரி, 
்தககோளி என  அனனத்து கோயகறிகனையும் 
வினைவித்த்தோம். இ்தறகோக, தகோனவ 
த்தோணடோமுத்தூர, மயிலோடுதுனற, 
்பணருடடியில மோதிரிப் ்பணனணகள் 
அனமத்த்தோம். முழுனமயோன இயறனக 
விவசோயம், முழு ்பலனனக தகோடுத்்தது. இந்த 
முனறயில கினடத்்த கோயகறிகள்,  மணம், சுனவ 
மிகுந்த்தோக இருந்தன. உடலுககு துளியும் 
தகடு வினைவிககோ்த வினை த்போருடகைோகவும் 
உள்ைன. தமலும், இந்த வினை த்போருடகள் 
்பல நோடகளுககு தகடோமல இருககும்.

இவவோறு, மணணுககும், மனி்தரகளுககும் 
உகந்த இயறனக விவசோயத்ன்த அரசு 
ஊககுவிகக தவணடும். இது த்தோடர்போக 
விவசோயிகள் மத்தியிலும் விழிப்புணரவு ஏற்பட 
தவணடும். அ்தறகோக, ்தமிைகம் முழுவதும் 
இயறனக விவசோயம் த்தோடர்போன விழிப்புணரவுப் 
்பயிலரங்குகள், கருத்்தரங்குகள், ஆதலோசனனக 
கூடடங்கனை மனுநீதி அறககடடனை நடத்தி 
வருகிறது. 

கசாலைத்தின் கட்டசாயம்...
தசயறனக ரசோயன விவசோயம் த்தோடரந்தோல, 

மனி்தரகளின் உடல ஆதரோககியம் தகடடுவிடும். 
‘உணதவ மருநது, மருநத்த உணவு’ என்று நோம் 
வோழநது தகோணடிருந்த வனரயில தநோயகளின் 
்தோககமும் குனறவோக இருந்தது. ்தறத்போத்தோ, 
சிறுநீரகப் பிரச்சினனகள், புறறுதநோய என 
்பலதவறு தநோயகளின் ்தோககம் அதிகரித்து 
விடடது. இ்தறகு முககியக கோரணம் உணவு 
நஞசோக மோறுவது்தோன். இன்தத் ்தடுகக 
இயறனக விவசோயம் மடடுதம ஒதர தீரவோக 
அனமயும்.

உணணும் உணவு மடடுமலல, தசயறனக 
உரங்கைோல ்தணணீரும் ்போழ்படடு வருகிறது.  
எனதவ, இயறனக விவசோயம் ்பரவலோககப்்பட 
தவணடும். தகோஞசம் தகோஞசமோக இயறனக 
விவசோயத்ன்த விரிவு்படுத்தி, மககளிடமும், 
விவசோயிகளிடமும் இன்தகதகோணடுதசலல 
தவணடும்.

்தறத்போது இயறனக முனறயிலோன 
விவசோயம் தசலவு மிகுந்த்தோகவும், இயறனக 
தவைோண வினை த்போருடகள் தகோஞசம் வினல 
அதிகமோக  இருந்தோலும், ஆதரோககியத்துககும், 
எதிரகோலத்துககும் இது அவசியமோனது. 
இயறனக விவசோயத்ன்தப் ்பரவலோககும்த்போது 
தசலவும், வினலயும் குனறயும். 

ஒரு கடடத்தில நோடு முழுவதும் இயறனக 
முனறயிலோன விவசோயம் மடடுதம இருகக 
தவணடும். இது கோலத்தின் கடடோயம். 
மனுநீதி அறககடடனை இ்தறகோன ்பலதவறு 
முயறசிகளில த்தோடரநது ஈடு்படடு வருகிறது. 
அத்தசமயம், மககளிடமும் மோறறம் அவசியம்.

இயறனக விவசோயத்ன்த வரதவறகவும், 
ஊககுவிககமும் மககள் முன்வர தவணடும். 
இயறனக முனறயிலோன விவசோயத்ன்த 
தமறதகோள்தவோம் என விவசோயிகள் 
உறுதிதயறக தவணடும்.

இயறனக முனற விவசோயத்துககுத்  
த்தனவயோன இடுத்போருடகளின் உற்பத்தினய 
அதிகரித்துகதகோணதட தசன்றோல,  
அ்தன் ்பயன்்போடு அதிகரிககும். த்பரும்்போலோன 
விவசோயிகள் இயறனக முனறனய 
விரும்பினோலும், ‘நனடமுனறயில சோத்திய 
மிலனல’ என்ற எணணத்ன்த மோறற தவணடும்’’ 
என்றோர.

இந்த உலகில மோறறம் ஒன்று்தோன் மோறோ்தது. 
எவவோறு இயறனக விவசோயத்திலிருநது, 
தசயறனக விவசோயத்துககு மோறிதனோதமோ, 
அத்தத்போல, மீணடும் இயறனக விவசோயத்துககு 
மோறும் கோலம் கனிநது தகோணடிருககிறது. 
விவசோயிகளின் நன்னமககோக மடடுமின்றி, 
இந்த மணனணக கோககவும், மககனைப் 
்போதுகோககவும் இயறனக வழி விவசோயதம 
உ்தவும். நவீனத் த்தோழிலநுட்பத்ன்தப் 
்பயன்்படுத்தி, இயறனக விவசோயத்துககுத் 
த்தனவயோன இடு த்போருடகனைத் 
்தயோரிப்்பதுடன், ்தரமோன உணவுப் த்போருள் 
உற்பத்தியிலும் கவனம் தசலுத்துவது அவசியம். 
வருங்கோல சந்ததி தநோயறற, ஆதரோககியமோன 
சந்ததியோக இருகக தவணடும் என்்பத்த 
குறிகதகோைோகக தகோணடு தசயல்படும் 
மனுநீதி அறககடடனைனயப் த்போல, 
இன்னும் ்பல அனமப்புகளும், இயககங்களும் 
 இயறனக வழி விவசோயத்ன்த முன்தனடுத்துச் 
தசலல தவணடுதமன்்பத்த அனனவரின் 
எதிர்போரப்பு.

இயறளக இடுக�சாருடகள் 
உற�த்தி ளமயஙகள்..
‘‘தற்போது ் �ோவை சின்னியமபோவையம ் ேக் 
இந்தியோ ைைோ�ம, பண்ருட்டி ் ேேக்்�ோட்வடை 
விைேோய நல வேயத்தில், மூலிவ� பூச்சி விரட்டி, 
அமுதம, பஞே�வயம, ரோசி ே�சூல், அடியுரம 
்போன்்ற இயறவ� இடு பபோருட்�வைத் தயோரித்து 
ைருகி்்றோம. விவரவில் ேயிலோடுதுவ்ற தருேபுரம  
ஆதீனத்தில் உறபத்தி வேயத்வதத் பதோடைங� 
உள்ைோம. இன்றும 3 ஆண்டு�ளில் தமிழ�த்தில் 
100 வேயங�ள அவேக்�த் திட்டைமிட்டுள்ைோம.
இயறவ� முவ்றயில் விவைவித்த அத்தவன 
விவை பபோருட்�வையும  ஆயை�ங�ளில் 
ப�ோடுத்து பரி்ேோதித்து, அவை 100 ேதவீதம 
ரேோயனக் �லபபற்ற, நஞசில்லோத விவை 
பபோருட்�ள என்று ேோன்றிதழ் பபற்றள்ைோம.  
எங�ள இயறவ� ் ைைோண்வேப பண்வணையில் 
விவைந்த �ோய�றி�ளின் விவல, ேந்வதயில் 
விறகும ேற்ற �ோய�றி�ளின் விவல்யோடு 
ஒபபிடும்போது குவ்றவுதோன். இயறவ� 
முவ்றயிலோன விைேோயம ் ேறப�ோளை விருமபும 
விைேோயி�ள எங�வைத் பதோடைர்பு ப�ோளைலோம” 
என்்றோர் ேனுநீதி ேோணிக்�ம. (ேனுநீதி 
அ்றக்�ட்டைவை பதோடைர்புக்கு: info@manuneethi.
tv, www.manuneethi.tv)


