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தி��சி அ�ேக மய��கைள� சில� தி����தனமாக ேவ�ைடயா�ன� எ��
ெச�திைய� சம�ப�தி� ப��த�� அதி��சியைட�ேத�.

தி��சி அ�ேக மய��கைள� சில� தி����தனமாக ேவ�ைடயா�ன� எ�� ெச�திைய�
சம�ப�தி� ப��த�� அதி��சியைட�ேத�. வன��ைறய�ன� மய��கைள� ெகா�றவ�கைள
ைக� ெச�தன� எ�பைத அறி�த ேபா� நி�மதி ஏ�ப�டா��, ம��ற� கவைலயாக��,
ேகாபமாக�� இ��த�. 
 ேம��, தி��சி அ�ேக��ள ஒ� கிராம�தி� சம�ப�தி� ஒ� வ�வசாய� தா� வ�ைத�த
ெந�ைல மய��க� சா�ப��� வ��வதா�, அ�த ெந�லிேலேய ந�� கல�� அவ�ைற
சாக��தி��கிறா�. ம��ெமா� ெச�திய�� மய��கைள� ெகா�� அவ�றி� கறிய�லி���
எ�ெண� தயா��த�காக சில� ைகதாகி��ளன�. 
 மய�� கறிைய� �ைவ�பத�காக�� அவ�றி� ேதாைக�காக�� ெகா��� தி���
ேவ�ைடயா�க�, மய�� கறிய�லி��� எ��க�ப�� எ�ெணய�� ம���வ �ணமி��பதாக
ந�ப� அவ�ைற� ெகா�பவ�க�, பய��கைள தி�� அழி�பதா� பாதி�க�ப�� மய��கைள
ந�சி��� ெகா��� வ�வசாய�க� என பல வ�த�கள�� மய��க� ஆப�����ளாகி��ளன. 
 மய�� கறி, எ�ெண� ��� வலிைய�� உட� வலிைய�� ேபா��� எ�ப� �ட
ந�ப��ைக. இத�� அறிவ�ய� ��வமாக ஆதார� ஏ�� கிைடயா� எ�பைத ெபா� ம�க���
ெதள��ப��த ேவ���. சம�ப கால�கள�� ஆ�திேரலியாவ�லி��� இ�� ெகா�� வ�த
ஈ� பறைவய�� உடலிலி��ேத எ�ெண� எ��� அத�� பல ேநா� த����� ம���வ
�ண�க� இ��பதாக� ெசா�னைத�� ந�ப�யவ�க� நா�. ஏமா�பவ�க� இ���� வைர,
வ�யாபார� ெச�ய எ�தவ�த உ�திைய�� ைகயாள, பல வ�த காரண�கைள� ெசா�ல பல�
தயாராக இ��பா�க� எ�பைத� ���� ெசய�பட ேவ���.
 மய��க� வ�வசாய�கள�� நில�தி��ள வ�ைத ெந�கைளேயா, நா�ைறேயா, கடைலையேயா,
ேகா�ைமையேயா அதிக அளவ�� ெகா�தி� தி�கி�றன. அவ�கள� பய��கைள அதிக� ேசத�
ெச��� எ�த ஓ� உய��ன�ைத�� ெவ��கேவ ெச�வா�க�. அத�காக அவ�ைற ந�சி��
ெகா�வ� ச�ய�ல. அ�ேவ அவ�க� ப�ர�ைன�� ���� அ�ல. அ�ப�� ெச�வ� இ�திய
வன�ச�ட� 1972� கீ� த���க�பட���ய ��ற�. ெகா�யா� ேதா�ப�ேலா, மா�ேதா�ப�ேலா
காவலாள���� ெத�யாம� �ைழ�� சில பழ�கைள க�ெலறி�� வ�ழ� ெச�� எ����
ெச��� சி�வ�கைள ந�சி�டா ெகா�ேவா�?
 வ������ ெகா� அதிக� வ�தா� அவ�றிைன வ�ர��� ஏ�பா�கைள� ெச�கிேறா�,
அ�திேவைளய�� கத�, ஜ�னைல அைட�கிேறா�, அேதா� ெகா�வைல��� ெச�� ந�ைம
பா�கா��� ெகா�கிேறா�. வ���ன�கி� ந�� ேத�கி� கிட�காம� பா���� ெகா�கிேறா�.
இ��தா�� ஒ� ெகா� �ட இ�லாம� ெச��வ�ட ��கிறதா? ந�ைம� க���� ேபா�
அைத அ��� ெகா�� வ�டலா�. ஆனா� அ�ேவ யாைனயாகேவா, சி��ைதயாகேவா,
�லியாகேவா, வ�ைளநில�கைள ேசத�ப���� கா���ப�றி, மய�� �தலிய
உய��ன�கைளேயா ெகா�ல ��யா�. மன�த உய���� ஆப�� ேந��கிற� எ�� ேபா�
(ஆ�ெகா�லிக�) அவ�ைற ப���ப� தவ���க ��யாததாகிற�. ஆனா� மய�� ந� உய����
ப�க� வ�ைளவ��பதி�ைல. மாறாக ேத�, சிறிய பா��, ��சிக� ேபா�றவ�ைற உ�ெகா��
அவ�றி� எ�ண��ைகைய� க���ப���வதி� ��கிய� ப�கா��கி�றன.
 மய�லினா� வ�ைளநில�கள�� ேசத� ஏ�ப�வ��, அவ�றி�� ந�� ைவ��� ெகா�வ��
வடமாநில�கள��� நட��� ஒ��. கா����ைன, கீ��ப��ைள, ��ள ந�, ந� �தலிய
இைர�ெகா�லி உய��க�� இவ�றி� அட�க�. 
 மய��களா� ெதா�தர� ஏ�ப�� ப�திகள�� மய��கள�� எ�ண��ைகைய� கண�ெக��க
ேவ���, அ�த� ப�திகள�� வ�ைள�� பய��கள�� வ�வர�கைள� ேசக��த� அவசிய�.
இதனா�, எ�த இட�தி�, எ�வள� ேசத� ஏ�ப�கிற� எ�பைத ச�யான அளவ��

http://www.dinamani.com/weekly_supplements/sunday_kondattam/article1408879.ece


��லியமாக மதி�ப�ட ����. எ�த வைகயான பய��கைள, எ�த நிைலய�� (வ�ைதகைளயா,

நா�ைறயா) மய��க� எ�ஙன� ேசத�ப���கி�றன எ�பைத�� அறியேவ���. இ�த
ஆரா��சிய�� �ல� ப�ர�ைனய�� த�வ�ர� எ�� அதிகமாக இ��கிற� எ�பைத அறி��,
அைத சமாள��க ேவ��ய நடவ��ைககைள�� எ��க ����. இ�ப�திகள�� மய��கைள
இைரயாக� ெகா��� உய��ன�கள�� எ�ண��ைகைய��, பரவைல�� கண�கி��
ஆரா��சிகைள ேம�ெகா�வ�� அவசிய�. 

 ேமைல நா�கள�� பறைவகைள வ�ர�ட அவ���� எ��ச���� ஒலிைய ஏ�ப����
க�வ�கைள��, இைரெகா�லி� பறைவகள�� �ர�கைள��, இைர�ெகா�லிக� ேபா�ற
ெபா�ைமகைள��, ப��கைள�� பய�ப���கி�றன�. என��� சில கால�கள��
இவ�றி�ெக�லா� பறைவக� பழகிவ��வதா� இ�த �ய�சிக� ேதா�வ�யைடயலா�.
பறைவகைள வ�ர�ட ஏ�ப���� ஒலிய�னா� அ�கி��ள ெபா�ம�க���� அ�
ெதா�தரவாக அைம��. 

 மய��க� வ�ைளநில�க��� ஆ�� ேதா�� ேசத�ைத ஏ�ப���வதி�ைல. அைவ அதிக�
ேசத� வ�ைளவ���� கால� எ�ேபா� எ�பைத அறி��, அ�த ேவைளய�� பா�கா�ைப,
அவ�ைற வ�ர��� �ய�சிகைள அதிக�ப��த ேவ���. இ�தியாவ�� பறைவகைள வ�ர�ட
கால� காலமாக பலவ�த உ�திகைள ைகயா�கி�றன�. ேசாள�ெகா�ைல ெபா�ைமகைள
ைவ�ப�, பளபள��� ��ப�கைள� க��வ��வ�, பைழய வ�ண வ�ண ேசைலகைள�
க��� ெதா�கவ��வ�... அவ�றி� சில. ஆனா� ச�ககால�திலி��� ெச�� வ�வ�
��ேளா��த�. அதாவ� பறைவகைள வ�ைளநில�கள�லி��� வ�ர��வ��த�. இ� ச�ககால
மகள��� வ�ைளயா�டாக�� இ��த�.

 மய��கைள� ப�றி�� அவ�றினா� வ�ைளநில�கள�� ஏ�ப�� ேசத�, அைத�
க���ப���� �ைறகைள� ப�றி�� ஆரா��சி ெச�தவ� மய�லா��ைற ஏ.வ�.சி.
க���ைய� ேச��த ஓ�� ெப�ற �ைனவ� ச�யநாராயணா. இவ� மய��கைள வ�ர�ட சிற�த
உ�தி, "ந�ளமான பளபள�பான ஜிகினா தா�கைள வ�ைளநில�கைள� ��றி ெகா�ய��
க��வ��வேத...' எ�கிறா�. இைவ ஏ�ப���� சலசல��� ஒலிய�னா��, பளபள���
த�ைமய�னா�� மய��க� அ�ப�திக��� வ�வைத ெவ�வாக� தவ����� எ�கிறா�.
இைத� ேபா�ற �ைறகைள� ப��ப�றி இத� ெசய�திறைன அறிவ� அவசிய�. மய��
பகலி� தி�வ�. இரவ�� வ�� பய��கைள ேசத� ெச��� வ�ல�காக இ��ப�� இர�
��வ�� வ�ழி�தி��� ேவைல ெச�ய ேவ���. அ�த சிரம� மய��கைள�
ெபா��தவைரய�� கிைடயா�. ஆகேவ, மய��க� வ�� இட�ைத��, கால�ைத��
க�டறி�த ப�� வ�ைளநில உ�ைமயாள�க� மய��கைள வ�ர��வத�ெக�ேற ஒ�வைர
நியமி�கலா�.

 மய�� ேபா�ற பா�கா�க�ப�ட வன�ப�திக��� ெவள�ேய�� ெத�ப�� கா��ய��களா�
ேசத� அதிக அளவ�� இ��ப��, அைத உ�தி ெச�� ெகா�ட ப��ன�, வன��ைறய�ன�
இழ�ப�� அள���� தி�ட�ைத ஏ�ப���த� அவசிய�. வ�வசாய�க�� அவ�க� ப�கி��
பய��கைள கா�ப���� தி�ட�கள�� �த�� ெச�த� அவசிய�.

 ந�� ைவ�பதா� ம��ேம மய��க� சாவதி�ைல. அவ�றி� ேதாைக�காக ெகா�வதா��
மய��க� எ�ண��ைகய�� �ைற�� வ�கி�றன. மய�ைல பா�கா�க �ைண ேபாக ேவ���
என எ��பவ�க� மய�� எ�ெண� வா��வைத�� அவ�றி� ேதாைகயா� ெச�ய�ப�ட
அல�கார� ெபா��கைள வா��வைத�� ��றி�மாக� தவ���க ேவ���. ப�ற����
இைத� ப�றி எ���� ெசா�வ� அவசிய�. ம��ெமா� ��கியமான க��ைத நா� ����
ெகா�ள ேவ���. மய��க� தி��� �த�கா�கைள��, பர�த ெவள�கைள�� நா�
ஆ�கிரமி�� வ��ேடா�. மய��கள�� வாழிட�க� அ�கி வ�கி�றன. எ�சிய�����
பா�கா�க�ப�ட கா�கள���, வ�ைளநில�கள�� ம��ேம அைவ ெத�ப�கி�றன. இ���
அைவக��� ந�சி��, ேதாைக�காக ெகா��த�, ரசாயன உர�களா� பாதி�க�ப��,
சாைலய�� ெச��� வாகன�கள�� அ�ப�� இற�த� �தலிய காரண�களா�
எ�ண��ைகய�� �ைற�� வ�கி�றன.

 மய�� நம� ேதசிய� பறைவ, அழகான பறைவ எ�பதா� ம��ேம அ�ல அைத ஓ�
உய��னமாக மதி��� ேபா�ற ேவ���. அ�ேபா�தா� அைவ ேதாைக வ���� ஆ�வைத
ந��ட கால� நா� பா��� ரசி�க ����!
 - ப. ெஜகநாத�
 கா��ய�� வ��ஞான�,
 இய�ைக பா�கா�� நி�வன�, ைம��. 
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