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நமக்குப் பழக்கமொன மற்ற அரி ி ைவககள் எப்படி எல்லொ சூப்பர் 
மொர்க்சகட்டுகளிலும் ஈஸியொ கிவைக்கின்றனதைொ, அந்ே மொேிரி அடுத்ே 
அஞ்சு ைருஷங்களில் பொரம்பர்ய அரி ி ரகங்களும் கிவைக்கணும். 

 

ைிஜயலட்சுமி 

“வா வனயொன அரி ின்னொ நமக்சகல்லொம் சேரிஞ் து பொஸ்மேி அரி ி 
மட்டும்ேொன். அவேைிைவும் பிரமொேமொன மணமுள்ள அரி ி ரகங்கள் 
எத்ேவனதயொ உண்டு. உேொரணத்துக்கு `மணிப்பூர் கறுப்பரி ி', `முல்லன் 
வகமொ' சரண்வையும் ச ொல்லலொம். இதுல முல்லன் வகமொ ரகத்வே 
தகரளொைில் ஒதரசயொரு பழங்குடியினத்ேினர் மட்டும்ேொன் 
கொப்பொத்ேிட்டிருக்கொங்க. 



`குழியடிச் ொன்'னு ஒரு சநல் ரகம் இருக்கு. ரொமநொேபுரத்ேின் ைறண்ை 
பகுேிகளில் நிவறய பயிரிைப்படும் ரகம் இது. கர்ப்பிணிகளுக்கும், 

ேொய்ப்பொல் சகொடுக்கும் சபண்களுக்கும், குழந்வேகளுக்கும் இவேப் 
பரிந்துவரக்கிறொங்க. சைறும் நம்பிக்வகயின் அடிப்பவையில் 
மட்டுமல்லொம, நைனீ ஆய்வுகளின் அடிப்பவையில் பொர்த்ேதபொது, 

குறிப்பிட்ை இந்ே ரகத்ேில் அபரிமிேமொன கொல் ியம் இருக்கிறவேக் 
கண்டுபிடிச் ிருக்கொங்க. இரும்புச் த்தும் அேிகம். கிவளச மிக் 
இண்சைக்ஸ் சரொம் பதை கம்மி. கர்ப்ப கொலத்ேில் நீரிழிவு ைரொமத் 
ேடுக்க இது உேவும். எந்ே ஆய்வையும் தமற்சகொள்ளொமதலதய நம் 
முன்தனொர் இந்ே ரகத்வேக் சகொண்ைொடியிருக்கொங்க. 

கரும்குறுவைன்னு இன்சனொரு ரகம். அேிகபட்  கொல் ியம், 

இரும்புச் த்து, ஆன்டி ஆக்ஸிைன்ட் சகொண்ைது இது. 

பலருக்கும் பரைலொ சேரிஞ்  ரகம் மொப்பிள்வள  ம்பொ. இவே 48 

நொள்களுக்குத் சேொைர்ந்து  ொப்பிட்ைொேொன் மொப்பிள்வளக் கல்வலத் 
தூக்கி, சபண் தகட்க முடியுமொம். அந்ே அரி ியில் அந்ே அளவுக்கு 
ஆற்றல் அேிகம் என்பது ைிஞ்ஞொனரீேியொன ேகைல்.  ில ரகங்கள் 
ைறட் ிவயயும் சபருசைள்ளத்வேயும் ேொங்கி ைளரக்கூடியவை. 
உேொரணம்  ம்பொ தமொ னம்...’’ 



 

அரி ிவயப் பற்றி அ த்ேல் ேகைல்கள் பகிர்கிறொர் முவனைர் 
ைிஜயலட்சுமி. பொரம்பர்ய சநல் ரகங்கவளப் பொதுகொத்து, அைற்றுக்கு 
மறுைொழ்ைளிக்கும் முயற் ிகளில் ஈடுபட்டு ைருபைர். இந்ேப் பணி 
மட்டுமன்றி, ைிை ொயிகளின் ஒட்டுசமொத்ே நலன்களுக்கொகவும் 
இயங்கும் ‘ச ன்ைர் ஃபொர் இந்ேியன் நொசலட்ஜ்  ிஸ்ைம்’ (இந்ேிய 
பொரம்பர்ய அறிைியல் வமயம்) எனும் என்.ஜி.ஓ-ைின் நிறுைனர். 

``இயற்வக ைிை ொயத்வேப் பயன்படுத்ேி,  ிறு, குறு ைிை ொயிகளின் 
ைொழ்ைொேொரத்வே தமம்படுத்துைேற்கொன முயற் ிகதள இேன் பிரேொன 
தநொக்கம். நொன் ர ொயனங்கள் இல்லொமல் இயற்வகப் சபொருள்கவளப் 
பயன்படுத்ேி சபஸ்ட் கன்ட்தரொல் ச ய்ைது எப்படி எனும் ேவலப்பில் 
பிசெச்.டி முடிச் ிருக்தகன். இேில்  ிலந்ேிகளின் இருப்பு எவ்ைளவு 
முக்கியம் என்பதுேொன் வெவலட்.  ிலந்ேிகள் இருந்ேொல் 
இயற்வகயொகதை பூச் ிகளின் சபருக்கத்வேக் கட்டுப்படுத்ேிைிடும் 
என்பதுேொன் என் ஆய்ைின்  ொரொம் ம். எங்களுவைய அவமப்பு  ொர்பொ, 



ைிை ொயிகளுக்கு இயற்வகயொன பூச் ிக்சகொல்லிகவளத் ேயொரிப்பது 
எப்படி என்பேற்கொன பயிற் ிகவளயும் சகொடுத்ேிட்டிருந்தேொம். ச ங்கம் 
ேொலுகொைில் ைவலயம்பட்டு கிரொமத்ேில் இவேப் பண்ணிட்டிருந்தேொம். 
அப்தபொ ைிை ொயிகள், ‘இயற்வக ைிை ொயத்வேப் பத்ேி நீங்க 
ச ொல்றசேல்லொம்  ரிேொன். எங்களிைம் பொரம்பர்ய சநல் ைிவேகள் 
இருந்ேன. அந்ே ைிவேகவளசைச்சு இயற்வக ைிை ொயத்வே இன்னும் 
 ிறப்பொ ச ய்ய முடியும். அந்ே மொேிரியொன ைிவேகவள நீங்க 
எங்களுக்குக் சகொண்டுைந்து ேர முடியுமொ... அந்ே ைிவேகவளக் 
கண்டுபிடிக்க எங்களுக்கு உேை முடியுமொ’ன்னு தகட்ைொங்க. பொரம்பர்ய 
சநல் ரகங்கவளத் தேடிய இந்ேப் பயணம் 
அங்தகயிருந்துேொன்ஆரம்பிச் து’’ - அறிமுகம் ச ொல்லும் 
ைிஜயலட்சுமிக்கும் ைிை ொயிகளுக்குமொன இந்ே பந்ேம் 25 

ைருைங்களொகத் சேொைர்கிறது. 

‘`பொரம்பர்ய ைிவேகவளத் தேடி அரசுத் ேரப்பு உட்பை பலவரயும் 
அணுகிதனொம். ‘நொங்கதள ைிை ொயிகள்கிட்ைருந்து ைொங்கின 
ைிவேகவளசைச்சுேொன் ஆரொய்ச் ிகள் பண்ணியிருக்தகொம். உயர்ரக 
ைிவேகவள உருைொக்கும் முயற் ிகளுக்கொக அந்ே ைிவேகவள 
பத்ேிரப்படுத்ேி சைச் ிருக்தகொம். ேிரும்ப அைற்வற ைிை ொயிகளுக்குக் 
சகொடுக்கும் அளவுக்கு எங்ககிட்ை இருப்பு இல்வல’ன்னு ச ொன்னொங்க. 
எங்களுவைய களப்பணியொளர்கள் ேமிழ்நொட்டின் 
மூவலமுடுக்குகளுக்சகல்லொம் தபொய், அங்குள்ள ைிை ொயிகளிைம் 
பொரம்பர்ய ைிவேகள் இருக்குமொன்னு தேடினொங்க. அந்ே முயற் ி 
ஓரளவு சைற்றிசபற்றது. பொரம்பர்ய ைிவேகவள சைச் ிருக்கும் 
ைிை ொயிகள் அந்ே ைிவேகவள ஏன் பத்ேிரப்படுத்ேி சைச் ிருக்கொங்க, 

அந்ே ைிவேகளின் குணொேி யங்கள் என்சனன்னன்னு பல 
ேகைல்கவளயும் த கரிச் ொங்க.  ில ரகங்களில் சைறும் நொலஞ்சு 
ைிவேகள் மட்டுதம கிவைத்ேன. அைற்வற பயிரிட்தைொம். ‘நீங்க 
தகட்கற ரகம் தபொன ைருஷம்ைவரக்கும் இருந்ேது.  மீபத்துல ைந்ே 
சைள்ளத்துல அழிஞ் ிருச்சு’ன்னு  ிலர் வகவயைிரிச் ிருக்கொங்க. 
கிவைத்ே ைிவேகவள ைிை ொயிகளிைதம சகொடுத்து அைற்வறப் 
பொதுகொக்கும் முவறவயயும் பயிரிடும் முவற வயயும் அைங்களுவைய 



ைிருப்பத்துக்தக ைிட்தைொம். அப்படித்ேொன் இன்னிக்கு 140 ரகங்கவள 
பத்ேிரப்படுத்ேியிருக்தகொம்’’ எனும் ைிஜயலட்சுமியுைன் இந்ே 
முயற் ியில் ேமிழகத்ேிலிருந்து 80,000 ைிை ொயிகள் 
இவணந்ேிருக்கிறொர்கள். இைரது அவமப்புக்சகன ஓர் ஆரொய்ச் ிப் 
பண்வண இருக்கிறது. அேன் மூலம் ேங்களிைம் இருக்கும் 140 

ரகங்கவளயும் ஒவ்சைொரு ைருைமும் பயிரிட்டு, சபருக்கிக் 
சகொண்டிருக்கிறொர்கள். குறிப்பிட்ை  ில ைிை ொயிகள் ைிவே உற்பத்ேிக் 
கொகதை இயங்குகிறொர்கள். ைிஜயலட்சுமியின் உேைி மற்றும் 
ஊக்கத்துைன் ைிை ொய உற்பத்ேி நிறுைனம் உருைொகியிருக்கிறது. 
ைிை ொயிகள் இேில் உறுப்பினர்களொக இவணகிறொர்கள். பொரம்பர்ய 
அரி ி ரகங்கவள உற்பத்ேிச ய்து, மொர்க்சகட்டிங் ச ய்ய ‘ச ம்புலம் 
 ஸ்சையினபுள் ச ொல்யூஷன்’ என்ற ேனியொர் நிறுைனம் உேவுகிறது. 

`கொர்ப்பதரட் கிஃப்ட்' என்ற சபயரில் கண்ைவேயும் அன்பளிப்பொகக் 
சகொடுத்துக் சகொண்டிருக்கும் தைவளயில், ைிஜயலட்சுமியின் முயற் ி 
பொரொட்டும்படி இருக்கிறது. இைரது முயற் ியில் உருைொன கொர்ப்பதரட் 
கிஃப்ட் தபக்கில் இருப்பவை பொரம்பர்ய அரி ி ரகங்கள். 



 

‘`நமக்கு அறிமுகமில்லொே ஒரு சபொருவள ைொங்க சரொம்ப 
தயொ ிப்தபொம். அதே சபொருள் நமக்கு அன்பளிப்பொ கிவைச் ொ, அவே 
உபதயொகப்படுத்ேிப் பொர்த்துட்டு, பிடிச் ிருந்ேொ அது எங்தக கிவைக்கும்னு 
தேடுதைொம். பொரம்பர்ய அரி ி ைவககவளப் பற்றி மக்கள் 
சேரிஞ்சுக்கணும் என்ற எண்ணத்ேில் ேொன் இந்ே கிஃப்ட் தபக் 
ஐடியொவை அறிமுகப்படுத்ேிதனொம். தேர்ந்சேடுத்ே ஒரு ில ைவககள் 
இேில் இருக்கும். ேீபொைளி, புத்ேொண்டு மொேிரியொன நொள்களுக்கு ஸ்ைடீ் 
பொக்ஸ் ைொங்கிக் சகொடுப்பேற்கு பேில் பொரம்பர்ய அரி ி ைவககவளக் 
சகொடுக்கலொதமன்னு ச ொல்லிட்டிருக்தகொம். இதுல உள்ள அரி ி 
ைவககள் எல்லொதம ஆர்கொனிக் முவறயில் ைிவளைிக்கப்பட்ைவை. 



அேனொல  ீக்கிரதம பூச் ிகள் ைந்துடும். கிஃப்ட் தபக்கில் பூச் ிகள் 
இருந்ேொல் அது  ம்பந்ேப்பட்ைைருக்குத் ேர்ம ங்கைத்வேத் ேரும். 
அவேத் ேைிர்க்க ைொக்யூம் தபக் பண்ணியிருக்தகொம். அேனொல ஒரு 
ைருஷம்ைவர இவே வைத்ேிருந்து உபதயொகப்படுத்ேலொம். கிஃப்ட் 
தபக்கில் அந்ே அரி ிவய எப்படிப் பயன்படுத்ேணும், அவேசைச்சு 
என்னசைல்லொம்  வமக்கலொம், அேிலுள்ள ஊட்ைச் த்துகள் 
என்சனன்ன... இப்படி எல்லொத் ேகைல்களும் இருக்கும். 

 

நமக்குப் பழக்கமொன மற்ற அரி ி ைவககள் எப்படி எல்லொ சூப்பர் 
மொர்க்சகட்டுகளிலும் ஈஸியொ கிவைக்கின்றனதைொ, அந்ே மொேிரி அடுத்ே 
அஞ்சு ைருஷங்களில் பொரம்பர்ய அரி ி ரகங்களும் கிவைக்கணும். 
அந்ேளவுக்குப் பிரபலப்படுத்ேணும்னொ, ேவையில்லொே  ப்வள 



இருக்கணும். ைிை ொயிகவள இந்ே ரகங்கவளப் சபரிய அளைில் 
உற்பத்ேிச ய்ய வைக்கணும். இந்ே ைருஷம் எங்க அவமப்பு மூலமொ 
1,750 ஏக்கரில் முழுவமயொ பொரம்பர்ய அரி ி ரகங்கவள உற்பத்ேிச ய்ய 
வைக்கிற முயற் ிகளில் இறங்கியிருக்தகொம். கண்கொட் ிகள், உணவுத் 
ேிருைிழொக்கள் நைத்ேதறொம். என்னேொன் பொரம்பர்ய அரி ி ைவககளின் 
நன்வமகவள மக்களுக்குக் சகொண்டுதபொய் த ர்த்ேொலும் மொர்க்சகட் 
இருந்ேொல்ேொன் ைிை ொயிகள் சேொைர்ந்து அைற்வறப் பயிரிை 
முன்ைருைொங்க. அைங்களுவைய ைொழ்ைொேொரம் அதுேொன்’’ - 

அக்கவறயொகச் ச ொல்பைர், இந்ே எல்லொ தைவலகவளயும் ேன் 
கணைர், மொலிகுலர் பயொலஜிஸ்ட் பொலசுப்ரமணியனுைன் இவணந்தே 
ச ய்கிறொர். தபச்வ ப் தபொலதை, ச யலிலும் ச ம ஸ்படீு கொட்டுகிறொர் 
ைிஜயலட்சுமி. 

‘`நொன் பண்ற தைவலேொன் என்வன ஆக்டிைொ சைச் ிருக்கு. நொம பண்ற 
 ின்ன முயற் ி இன்சனொருத்ேருக்கு ஏதேொ ஒருைிேத்ேில் 
 ந்தேொஷத்வேத் ேருதுன்னொ அந்ே ேிருப்ேி நம்மவள ஆதரொக்கியமொ 
சைச் ிருக்கும். அவேத் ேொண்டி என்னுவைய தயொகொ, நொன்  ொப்பிடும் 
இந்ேப் பொரம்பர்ய அரி ி உணவுகள்ேொம் என் ஆதரொக்கிய ரக ியங்கள்’’ - 

60 ப்ளஸ்  ீக்சரட்ஸ் ச ொல்லி முடிக்கிறொர் ைிஜயலட்சுமி! 
 


