வாழ்வவாம் .. வாழவிடுவவாம்

இது அவசர உலகம். உடனே பலன் கிடடக்கனவண்டும். அதன் பின் விடைவுகடை
எவருனே சிந்திப்பதில்டல.
எப்னபோததல்லோம்
அப்னபோததல்லோம்

ேேிதன் இயற்டகடய அனுசரித்து வோழ்ந்தோனேோ
அவன் வோழ்வு அடேதியோக இருந்தது. இயற்டகடய எப்னபோது

ேேிதன் சுரண்டிப்போர்க்க தவைிக்கிட்டோனேோ அப்னபோது இயற்டகயும் சீற்றம்
தகோள்ைத்ததோடங்கிவிட்டது. வழடேயோே கோலநிடல நிகழ்வுகள்
தடம்புரண்டுவிட்டே. எப்னபோது ேடழ னவண்டுனேோ அப்னபோது தவயில்
வோட்டிஎடுக்கின்றது. எப்னபோது தவயில் னவண்டுனேோ அப்னபோது

ேடழயும்

சூறோவைியும் அடோவடித்தேம் தசய்கின்றே.
இவற்றுக்கு முக்கிய கோரணங்கள்

நிலப்பரப்பின்ேீ து னேற்தகோள்ளும்

அைவுக்கதிகேோே இரசோயேப்பிரனயோகம், நீர்ேண்டலத்தின்
தன்டேடயேோற்றேடடயச் தசய்யுேைவுக்கு நீடர ேோசடடயச் தசய்தல்,
அைவுக்கதிகேோே

வோகேப்போவடேயோலும்

ததோழிற்சோடலகள் மூலமும்

வைிேண்டலத்தில் கலக்கின்ற ேோசுகளும் தூசிகளும் எே ஆய்வுகள் கூறுகின்றே.
ஒட்டுதேோத்த உலகநோடுகைின் தசயற்போடுகள்

புவிடய ேோசடடயச் தசய்து

அதேோல் ஓனசோன் படலத்தில் ஓட்டட ஏற்பட்டு புவியின்ேீ து சூரியேின்
அதிகைவோே தவப்பவச்சு,
ீ
புவி ேண்டலத்தின் தவப்பம் அதிகரிப்பதற்கு
கோரணேோகிவிடுகின்றது.
ேேிதசமுதோயத்தின் வோழ்வியல் நடட முடற (life style) ேோற்றேடடந்து
உக்கிப்னபோகோத பிைோஸ்ரிக் முதலோே போவடே னபோன்றடவயும்
புவிச்சேநிடலடயச் சீர்குடலக்கின்றே. முக்கியேோக ேேிதன் தேது
ஊற்பத்திக்கோக

விடைநிலங்கள்ேீ தும் பயிர்கள்ேீ தும் பிரனயோகிக்கும்

இரசோயேங்கனை போரதூரேோே தகடுதல்கடை விடைவிக்கின்றே.

உணவு

இலங்டகயின் வடபகுதியில் வோழும் ேக்கைில் அதிகைவோனேோர் சிறுநீரக வியோதியோல்
போதிக்கப்படுவதற்கு முக்கிய கோரணம் அவர்கள் உட்தகோள்ளும் உணவில்
அைவுக்கதிகேோே இரசோயேம் தசறிந்திருப்பனத

எேத் ததரியவந்துள்ைது.

ஆம், பயிர்கள்ேீ து நோம் பிரனயோகிக்கும் அைவுக்கதிகேோே கிருேிநோசிேிகள் எம்
உடல்நலத்டதக் தகடுத்து

விடரவினலனய எம்டேச் சுடடலக்கு

அனுப்பிவிடுகின்றே.
தடிப்போே னதோலுடடய அன்ேோசிப்பழத்துக்கு ேட்டுனே ஓரைவு போவிப்பதற்கு
அனுேதிக்கபட்ட பழுக்கடவக்கும் இரசோயேங்கள் தேன்டேயோே னதோலுடடய
வோடழப்பழத்திற்கும் தக்கோைிபழத்துக்கும் போவிக்கப்பட்டோல் அதன் விடைவு?
அடதப் போவித்தோல் அது பிஞ்சில் பழுத்துவிடுவதுனபோல் நோமும் பிஞ்சில் பழுத்து
விடரவில் போடடயில் படுத்துவிடுனவோம்.
ேண்ணின் ேீ து

முக்கியேோக ”றவுண்டப்” (Round Up) முதலோே சக்திேிக்க

கடைநோசிேிகடை நோம் பிரனயோகிக்கும்னபோது

அடவ ேண்ணின் தன்டேடயக்

தகடுத்துவிடுகின்றே. உழவனுக்கு உறுதுடணயோக உள்ை ேண்புழு முதலோே
உயிரிேங்கள் அழிவடடந்து ேண்னண, ேண்ணோகி விடுகின்றது.
பயிகள்ேீ து நோம் பிரனயோகிக்கும் கிருேிநோசிேிகள் தேல்ல தேல்ல எப்படி எம்
வோழ்டவ விழுங்கிவிடுகின்றனதோ அவ்வோறு

நிலத்தின்ேீ து நோம் பிரனயோகிக்கும்

கடைநோசிேிகள் எதிர்கோலத்தில் அவற்றில் பயிர் தசய்யமுடியோதைவுக்கு அதன்
தன்டேடய ேோற்றிவிடுவதோல் எம் எதிர்கோலச் சந்ததியின் வோழ்வுக்னக நோம்
தகோள்ைி டவத்துவிடுகின்னறோம்.
எம் ேக்கைில் பலர் இப்னபோது கேடோவிலும் னவறு பல நோடுகைிலும் வோழ்ந்து
வந்தோலும் அப்னபோது எம்டேச் னசோறுனபோட்டு வைர்த்தது

எம் தோயக ேண்ணின்

னதோட்ட நில|ங்கனை..
எம் முன்னேோர்கள் எவ்வித இரசோயேக்கலப்பின்றி அப்பழுக்கில்லோத அந்த னதோட்ட
நிலங்கடை எேக்கு ஒப்படடத்ததோல்தோன் அடவ எம்டே வோழடவத்தே.
அவ்வோனற எம்முன்னேோர்கைோல் எேக்கைிக்கப்பட அந்த தூய்டேயோே ேண்டண
தூய்டேயோகனவ எேது எதிகோலச் ச்ந்ததிக்கு டகயைிக்கனவண்டியது எேது தோர்ேீ கக்
கடடேயோகும்.

சேகோலத்தில், னபோதிய ததோழிலோைர் இன்டே, அதிகேோே உற்பத்திச் தசலவுகள்
,னபோன்ற நடடமுடறச் சிக்கல்கள் கோரணேோக

இரசோயேப்போவடே

தவிர்க்கமுடியோததே சம்பந்தப்பட்னடோர் கூறுவது உண்டேயோேனத. ஆேோல் அனத
னவடை எேது எதிர்கோலச்சந்ததியிேதும் நன்டேகருதி

ேோற்று நடவடிக்டகடய

னேற்தகோள்ை னவண்டியது எேது கடடேயோகும்.
இரசோயேப் போவடேமூலம் ஏற்படும் போரதூரேோே விடைவிடே தூரனநோக்கில்
சிந்தித்த இலங்டக விவசோயத்திடணக்கைத்திேர் முப்பது ஆண்டுகளுக்கு
முன்ேனே இரசோயேப்போவடேக்கு ேோற்றீடோக ஒருங்கிடணத்த பயிர் போதுகோப்பு
முடறயிடே அறிமுகப்படுத்திேர்.
அதோவது இரசோயே பீடடநோசிேிகளுக்குப்பதிலோக னவப்பம் தகோட்டட,
எள்ளுப்பிண்ணோக்கு, புடகஇடல ,பச்டச ேிைகோய், சீர்டேக்கிளுடவ இடல
னபோன்றவற்டற உரியமுடறப்படி தயோரிப்பதன் மூலம் அவற்டற

பீடட

நோசிேியோகவும் பயிர்ப் பசடையோகவும் பயன்படுத்தமுடியும்.
சணல்

, குரக்கன்

னபோன்ற பயிர்கடைப்பயிரிட்டு அவற்டற ேண்ணில்

புடதப்பதன் மூலம் கடைடயக்கட்டுப்படுத்துவதுடன் ேண்டண வைேோக்கவும்
முடியும். தநற்தசய்டகயிலும் அப்னபோது “நியோப்” திட்டத்தின் மூலம் “சிறீ
தநற்தசய்டக”

என்னும்

புதுடே புகுத்தப்பட்டது. வழடேயோக ஒரு ஏக்கர்

வயலுக்கு 70 கினலோ விடத தநல், 20,000 ரூபோ தபறுேதியோே பசடை ேற்றும்
இரசோயேங்கள், முதலோேடவ போவித்து 90 புசல்

அறுவடடனய தபறப்பட்டது.

ஆேோல் புதுடேயோே சிறீ தநற்தசய்டக மூலம் ஆறு கினலோ விடததநல் (ஒரு
தநல்டல ஒரு இடத்தில் நடப்படுவது) எவ்வித இரசோயேங்களும் போவிக்கப்படோேல்
இயற்டகப்பசடைமூலம் ேண்டண வைேோக்கி 180 புசடல ஒரு ஏக்கர் நிலத்தில்
அறுவடடயோகப் தபறலோம் என்பது ேட்டுேல்ல இதேோல் தபறப்படும் விடைவு
எவ்வித இரசோயேக் கலப்பற்றதோகும்.
இது ததோடர்போே னதடவயோே முழு விபரத்டதயும் யோழ்ப்போணம்
திண்டணனவலியிலுள்ை

விவசோயத்திடணக்கைத்திலுள்ை பணிப்போைருடனேோ

அன்றி போடவிதோே உத்தினயோகத்தருடனேோ ததோடர்புதகோள்வதன்மூலம்
தபறமுடியும்.

இரசோயேக் கலப்பற்ற இயற்டக உள்ை ீடுகள் மூலம் னதோட்டச் தசய்டக,
வயற்தசய்டகடய னேற்தகோள்வதேோல்

உற்பத்திச்தசலவு குடறவடடகிறது.

உடல் நலத்துடன் ஆனரோக்கிய வோழ்வு கிடடக்கின்றது.
ேண்ணும் கன்ேித்தன்டேயுடன் சடைக்கோது எம்டேயும் வோழடவக்கும்,
எம்சந்ததிடயயும் வோழடவக்கும்.
இதுனவ நோம் எம் சந்ததிக்கு நோம் தசய்யும் போரிய டகேோறோகும்.
ஆம், இேியோயினும் னபோற வழிக்கு தகோஞ்சம் புண்ணியத்டதச் னசர்ப்னபோனே.

அம்பலம்
24.3.2014.
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