
‘‘ப�சிேயாெதரப� ��ச�� வ����ர�தில கிள�ன�� வேச�. ந�ல வரேவ��. 

ஓரள �! வ"மான�� கிைட&&. ஆனா, மன& ஒ)டேவய��ைல. அெம+�கா ல
இ"-த அ.ண0�!� ேபா� ப.ண� ெசா�ேன�. ‘இ1ேக வ-தி2.. நிைறய
ேவைலய�"�!’�னா4. எ� மைனவ� கஜெல)&மி�! ப�ெர7& !�8+ைம உ.2. 

அதனால ப�ரா�: ேபாக ெசா�லி ெசா�னா1க. தைல�ைற தைல�ைறயா
உய�4ெகா2��, உண ெகா2��, க�வ�ெகா2�� ஆளா�கின இ-த ம.ைண8�, 

ம0ஷ1கைள8� வ�)2)2� ேபா<�தா� ப�ைழ�க>மா1கற ேக?வ� எ�-�&. 

வா<�ைப8�, வசதிைய8� ேத� எ�லா"� ஓ��கி)ேடய�"-தா இ1ேக எ�ன
மி7&�? இ1ேகேயஇ"-தப�மன&�!� ��சஒ"ெதாழிைலெச<ய��யாதா�0



ேயாசிேச�. �ர சைர மா)��கி)2 வய@�!?ள இற1கி)ேட�...’’ - ெசா�லி
சி+�கிறா4 ெவ1கேடA. வ����ர� அ"ேக8?ள தி"ந-தி �ர�ைத ேச4-தவ4
ெவ1கேடA. வ�வசாய�தி� ஏக�ப)ட ���ய�சிகைள எ2�� ெவ�றிெப�றவ4. 

த�ேபா� ஆ)2�ப.ைண நட��கிறா4. ேபாய4, ஜ�னாபா+, தைலேச+, ஜிேராகி, 
பC)ட�, கேராலி, ஜ�ரானா என அ+தான பலரக ஆ2க? இவர� ப.ைணய��
நிைற-தி"�கி�றன. D�E� கண�கான வ�வசாய�க? இவ+ட� க�Eெச�E
ப.ைணயாள4களாக வள4-தி"�கிறா4க?. ெசா-த கிராம�திேலேய ப�ரமா.டமாக
வ F2 க)�, வ�வசாயவள�ைதமG)2"வா�க�ெச<தி"�கிறா4இவ4.

‘‘பல DE ஏ�க4 நில�தில வ�வசாய� ப.ண�ன மிரா&� !2�ப� எ1கேளாட�. 

ப��ப�யா ைகவ�)2� ேபாய�2&. அ�பா எ1கைள ந�லா ப��க வசா4. அ�பா ப)ட
கAட1கைள� பா��� பா�� வள4-ேதா�. அ.ண� சீ0வாச� ப�.இ., எ�.ப�.ஏ. 

��&)2 8.எ:ல ெச)�லாகி)டா4. ெர.2 சேகாத+1க. ஒ"�த4 ஆசி+ைய, 

இ�ெனா"�த4 சாஃ�)ேவ4 எ7சின�ய4. 

ஒJெவா"�ைற8� எ1கK�! ஃபC: க)2ற�ேபா அ�பா ஒJெவா" ஏ�கரா வ��பா4. 

மன&�!� கAடமா இ"�!�. வ�வசாய�ைத வாL�ைகயா� ெகா.ட எ�லா�
!2�ப1கK� எதி4ெகா?ற ெந"�க� இ�. எ-த� ெபா"ளா இ"-தா@� உ�ப�தி
ெச<யறவ4தா� வ�ைல வ& வ��கிறா4. ஆனா வ�வசாய�1க தா1க வ�ைளய வசைத, 

வ�ைல வ& வ��க ��யா�. வ�வசாய� நAடமான��! அ��பைட� காரண�
இ�தா�.



வ�வசாய���! கா�நைடக? அ��பைட. ெந�ைல அ�சி)2 ைவ�ேகாைல8�, 

அ+சிைய எ2��)2 தவ�ைட8� உணவா ெகா2�ேபா�. கா�நைடகேளாட கழி , 

பய�"�!உர�. நவ Fன வ�வசாய�, !)ைட ரக1கைளஅறி�க� ெச<ததாலைவ�ேகா�
கிைட�கைல. இ�ைன�! அ+சிைய வ�ட தவ�2 அதிக வ�ைல�! வ��!�. அதனால
கா�நைட வள4�ேப வ�வசாய��! அ-நியமாய�2&. வ�வசாய�தில லாப�
இ�லாததால அ�பா பா� ப.ைண வசா4. ஆனா ம�தவ1கைள சா4-� ெச<ய
ேவ.�ய�"-ததால, அ�ல நAட�தா�’’ என வ�வசாய���! ேந4-த நசிைவ த�
அ0பவ1களா�கா)சி�ப2��கிறா4 ெவ1கேடA.

‘‘வ�வசாய�தா�0 �� ெச7ச ப�ற!, !ைற-த ெசலவ�ல, ேதைவ�! ஏ�தமாதி+
சா!ப� ப.ண �� ெச7ேச�. அ� ‘!ழி�க"��’ அறி�கமான ேநர�. ம�த
வ�வசாய�க? தய1கி நி�னா1க. ைத+யமா நா� பய�+)ேட�. சாதாரணமா 40 ட�
வ�ைள8ற இட��ல 100 ட� எ2�ேத�. அ2�� M+யகா-திய�ல ‘கிரா: ப�N�1’ 

ெச7ேச�. அ� � லாபகரமா இ"-�&. அ2�� இய�ைக வ.ண���கான
சாம-தி�Oைவேபா)ேட�. அ� �ந�லவ�ைல�!வ���&. 



ஆனா எ�லா��ல8� ஒ" சி�க� இ"-�&. மா4�ெக) ப.ற� நிைறய சிரம�. 

இைட�தரக4, வ�யாபா+�0 P�கி)2 அைலய>�. வ�வசாய��!� இ�லாம, 

வ�யாபா+�!� இ�லாம கண�சமான ஒ" ெதாைகைய இைட�தரக4 சா�ப�)டா4. ந�ம
ெச<யற உ�ப�திைய, ந�ைம� ேத�வ-�, ந�ம ெசா�ற வ�ைல�! வா1!ற மாதி+
ஒ"ெதாழி� ெச<ய>�0ேயாசிச�பதா�ஆ)2�ப.ைணஐ�யாவ-�&.

ந� நா)2 ஆ2கைள ம)2� வ& ப.ைண ைவ�க ��யா�. ேவகமா வளர>�. 2 

அ�ல� 3 !)� ேபாட>�. ேபா2ற !)��! ந�லா பா� ெகா2�க>�. ந�ம
த)பெவ�ப���!� த!-தமாதி+ வளர>�. இெத�லா� பா���தா� ஆ2கைள
வா1க>�. நா)2 ஆ2க? வ"ஷ���! 8 �த� 12 கிேலா வள"�. அ�ேவ ெத�
ஆ�+�க ‘ேபாய4’ ஆ2, வ"ஷ���! 50 கிேலா வள"�. தைலேச+, ஜ�னாபா+, 

ஜிேராகி, பC)ட�, ேஜாஷ�, கேராலி, ஜ�ரானா... இெத�லா� வ"ஷ���! 30 கிேலா
வைர�!� வள"�. உய�4 எைடைய வ&�தா� ப�சின:. அ��!� த!-த�
ேபாய4தா�. நா)2 ஆ)ேடாட உய�4 எைட 200 Rபா�னா, ேபாய4 2400 Rபா. ஒேரஅள 
தFவன�தா�. ஆனாவள4சி அதிக�.



வ�ைல!ைறவா� கிைட�கிறஆ2கேளாட, ேபாயைர கிரா:ப.ண�ஒ"கல�ப�ன�ைத
உ"வா�கினா, அ�Sலமா ஆேற� ெஜனேரஷ0�! அ��ற� ஒ+ஜின� ேபாயைரேய
உ"வா�க ��8�. இ� ஒ" உய�+ய� த��வ�. �த�ல 10 ேபாய4 ெபா)ைட, 6 கிடா
வா1!ேன�. தைலேச+, ேசல�� க�ன�யா2, ராமநாத�ர��� ெகா�யா2, சிேராகி, 
ஜ�னாபா+ேயாட கிரா: ப.ண� பா�ேத�. தைலேச+8� ேபாய"�தா� ச+யான
இைண�0 க.2ப��ேச�. இ�ைன�! எ� ப.ைணய�ல 60 �T4 ேபாய4 ஆ2க?, 

200 கல�ப�ன1க?, 100 தைலேச+, சிேராகி, ஜ�னாபா+ ஆ2க? இ"�!..’’ -

ெப"மிதமாக ெசா�கிறா4 ெவ1கேடA.

ப.ைண&�தமாக� கா)சி
யள��கிற�. ச)ட1க? அ��� ஆ2கைள உயர�தி� நிE�திய�"�கிறா4. இைடய��
உ?ள ச-தி� கழி க? தானாக கீேழ வ��-�வ�2கி�றன. கழி கைள 6 மாத���!
ஒ"�ைறஅ?ள�, வய@�! உரமாக� ேபா2கிறா4. தFவன1கைளவயலிேலேய சா!ப�
ெச<கிறா4. தFவன�ைவ�கம)2�இர.2ஆ)க?. ப.ைண�ெக�Eஒ"சாஃ�)ேவ4
உ"வா�கி, ஒJெவா"ஆ)ைட� ப�றி8�தகவ�கைளேசமி�கிறா4.

‘‘ஒJெவா" ஆ)2�!� ஒ" ந�ப4 இ"�!. அ-த ந�பைர� ேபா)டா ஆ)ேடாட
ஜாதக�ைதேய இ-த சா�)ேவ4 ெசா�லி2�. மாதாமாத� எJவள ெசல , எJவள 
லாப�0 ��லியமா +�ேபா4) கிைட�!�. பல� தராத ஆ2கைள கா)��
ெகா2�தி2�. உடன�யா வ���2ேவா�. R��!?ள உ�கா-ேத ப.ைணைய
நி4வகி�கலா�...’’ எ�கிற ெவ1கேடA, இ-த சாஃ�)ேவைர ப�ற ப.ைணயாள4கK�!
வ��பைனெச<ய ���ெவ2��?ளா4.



‘‘எ�த� ெதாழி	 ெச�சா� ேதைவயறி��, கால����� த��த மாதி� ெச�ய�. 

வ�வசாய� அ ப"�தா#. ஆ%& ப'ைண வ�வசாய�ேதாட ஒ#றின ெதாழி	. 

ஒ,நாைள�� 2 மண� ேநர ஒ��கினா ேபா�. நிைறய வ�வசாய�க0 ப'ைண��
வ1றா2க. வள1 3 �ைறகைள க���ெகா&�கிேற#. ஞாய�5, 3த#கிழைமக0ல 89034 

71006 எ#ற நப1ல தகவ	 ெசா	லி%& ப'ைண�� வரலா’’ எ#கிற ெவ2கேட6, 

அெம��காவ�	 இ,�� த# அ'ணைன வ�ட இ2ேக அதிக சபாதி�கிறா1. அவ1
�#மாதி�மன8த1 எ#பத9�அ�ேவசா#5.

பட2க0: அ�தா:
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