
நஞ்சில்லா உண  மாசில்லா காற்   பத்  ஏக்காில் ஒ  பல் யிர்ச்சூழல் பண்ைண 

 

விஷமில்லாத உண ... விஷமில்லாத நீர்... சுத்தமானக் காற் ... இைவதான் அ த்தத் 

தைல ைறக க்கு ேசர்த   ைவக்க ேவண் ய ெசாத் க்கள்’ என்ப தான் இயற்ைக 

ஆர்வலர்களின் க த்தாக இ க்கிற . நைட ைறயி ம் அைதக் கைடபி த்  

வ கிறார்கள். இயற்ைகக் காதலர்கள் பல ம். அவர்களில் ஒ வர்.. திண் க்கல் 

மாவட்டம், ெவள்ளப்ெபாம்மன்பட் ையச் ேசர்ந்த ெவள்ைளச்சாமி. 

“பிறந்த , வளர்ந்த  எல்லாேம இந்த ஊர்லதான். விவசாயம்தான் எங்க கு ம்பத் 

ெதாழில். ஆனா, பட்டப்ப ப்  ஞ்ச ம் அரசாங்க ேவைலயில ேசர்ந்த நான், 

ெவளி ர்ல தங்க ேநர்ந்ததால, விவசாயத்ைத சா ெதாடர யாம ேபாயி ச்சு. 

சில காரணங்களால் இ ப  வ ஷத் க்கு ன்ன ேவைலைய ராஜினாமா 

பண்ணிட் , ெசாந்த ஊ க்கு வந்  ‘ெச ’ன்ற ேபர்ல ெதாண்  நி வனத்ைத 



ஆரம்பிச்ேசன். அந்த சமயத் லதான் மற்ற ெதாண்  நி வன நண்பர்கள் லமா 

இயற்ைக விவசாயம், நம்மாழ்வார் அய்யா பத்திெயல்லாம் ெதாிஞ்சுக்கிட்ேடன். 

கு ம்பச் ெசாத் க்கள் பிாிச்சப்ப, ெபங்க ர்ல ெசட் ல் ஆன அண்ணேனாட பங்கு 

ேதாட்டத்ைத ம் விைலக்கு வாங்கிேனன். ெமாத்தம் பத்  ஏக்கர் கிைடச்ச . 

ெகாஞ்சத் ல மட் ம் ெதன்ைன இ ந்த . உடன யா ரசாயன உரங்கைள 

நி த்திட் , ெதா ரத்ைத மட் ம்  ெகா க்க ஆரம்பிச்ேசன். ேபராசிாியரா இ க்கற 

நண்பர் லமா பிைற வ வ பாத்தி எ க்கறைதத் ெதாிஞ்சிகிட் , அேதேபால பாத்தி 

எ த் , டாக்குப் ேபாட்ேடன். 

93-ம் வ ஷம்  நிைனக்கிேறன்.. அப்ேபா நம்மாழ்வார் அய்யா திண் க்கல் வழியா 

நைடபயணம் வந்தார். ‘நான் இயற்ைக விவசாயி. என் ேதாட்டத் க்கு நீங்க 

வர ம்’ன கூப்பிட்ேடன். என்ன பயிர் இ க்கு’  ேகட்டார்.’ ெதன்ைன இ க்கு’  

ெசான்ேனன். ஒேர பயிர் மட் ம் இ ந்தா.. அங்க பல் யிர்ச்சூழல் இ க்கா . நான் 

வர மாட்ேடன்’  ம த் ட்டார். அப்ேபாதான்  இயற்ைக விவசாயம்னா 

என்னாங்கற  உைரச்சு ” என்  ெநகிழ்ச்சிேயா  ெசான்ன ெவள்ைளச்சாமி 

ெதாடர்ந்தார். 

ேதாட்டம் வ ம் மரங்கள்: 

“உடன யா ேதாட்டம் க்க பல வைகயான மரங்கைள நட ஆரம்பிச்ேசன். 

இப்ேபா, ஆயிரத் க்கும் ேமற்பட்ட எண்ணிக்ைகயில் மரங்கள் இ க்கு. 500 

ெதன்ைன, 200 பாக்கு, 200 ேகாேகா, 30 மா, 100 சப்ேபாட்டா, 150 எ மிச்ைச, 100 

இல , 100 ெநல் , 300 ேதக்கு 100 ேவம் , பலா, ெகாய்யா, வாைழ, சீத்தாப்பழம், 

பப்பாளி, சாத் க்கு  40 வைகயான மரங்கள். ெதன்ைனயில்  வைகக் கடந்த 



மரங்கள்கூட இ க்கு. இ ல ேகாேகாைவ ெகாஞ்ச நாைளக்கு ன்னதான் நட  

ெசஞ்சி க்ேகன். பாக்கு அ த்த வ ஷம் காய்ப் க்கு வ ம். 75 ெசன்ட்ல தனியா 

இைல வாைழ ம் ேபாட் க்ேகன். 

மா ங்க ெரண் , நாட் க் ேகாழிங்க அம்ப , அ ப  வளர்க்கேறன். ேதாட்டம் 

க்க ெசாட் நீர்ப் பாசனம் ேபாட் க்ேகன். ெகாஞ்ச நாைளக்கு ன்ன 

நம்மாழ்வார் அய்யாைவ அைழச்சிட்  வந்  ேதாட்டத்ைதக் காட் ேனன். 

‘ேதாட்டமில்லாய்யா இ .. ெசார்க்கம்’  ெசான்னார். அந்த வார்த்ைத இன்ன ம் என் 

கா ல ஒ ச்சுட்ேட இ க்கு. 18 வ ஷ ஆைச இப்ேபாதான் ர்த்தி ஆச்சு” என்ற 

ெவள்ைளச்சாமி நம்ைம அைழத் க் ெகாண்  ேதாட்டத்ைத சுற்றியவாேற 

ேமற்ெகாண் ம் ேபசினார். 

காய்கறிக்கு ட் த் ேதாட்டம்: 

“ெதாண்  நி வனம் கிராமத் ல இ ந்தா ம்.. ெராம்ப வ ஷமா திண் க்கல்லதான் 

நாங்க கு ம்பத் ேதாட இ ந்ேதாம். ெபாண் ங்க, ைபயைனெயல்லாம் கல்யாணம் 

பண்ணிக் ெகா த்த பின்ன ேதாட்டத் லேய சின்னதா ஒ  கு ல் ேபாட்  

தங்கலாம்  ெரண்  வ ஷத் க்கு ன்ன கட்ட ஆரம்பிச்ேசன். இந்த இயற்ைகச் 

சூழைலப் பாத்  கு ம்பத் ல எல்லா ம் ஆைசப்பட்டதால ெபாிய டாேவ கட் , 

எல்லா ேம கு  வந் ட்ேடாம். அதனால் ேபரன்க க்ெகல்லாம் நஞ்சு இல்லாத 

காய்கறிகைளக் ெகா க்க ம்கற க்காக 5 ெசன்ட்ல காய்கறித் ேதாட்டம் 

ேபாட் க்ேகன். ள்ளங்கி, கத்திாி, மிளகாய், ெவண்ைட, ெகாத்தவைர, பீர்க்கன், 

கறிேவப்பிைல  ட் க்குத் ேதைவயான காய்கறிகள் எல்லாம் இ க்கு. 

 



உச்சியில் பழங்கள் பறைவக க்கு 

ஒ  பண்ைணக்குட்ைட அைமச்சு, மீன் வளர்த் ட் க்ேகன். ஏகப்பட்ட பழ மரங்கள் 

இ க்கறதால பறைவகள், பட்டாம் ச்சிகள், அணில்கள்  நிைறய ஜீவன்கள் இங்க 

வைளய வ . பழ மரங்கள்ல உச்சியில இ க்குற பழங்கைள நாங்க பறிக்கறதில்ைல. 

அெதல்லாம் பறைவக க்குத் தான், ட் க்காக ெவச்சி க்கிற வாைழ, சப்ேபாட்டா 

மரங்கள்ல மரத்திேலேய ப க்குறவைரக்கும் விட் த்தான் பறிப்ேபன். நான் நட  

ெசய்யாமேல இங்க நிைறய மரங்கள் இ க்கு. தானாேவ விைத வி ந் ம், பறைவகள் 

லமா ம் அெதல்லாம் பரவியி க்கு. பத்  ஏக்கைர ம் ஒேர ஒ  ெபாம்பைளயாள் 

உதவிேயாட பராமாிக்கிேறன். தின ம் காைலயில ஆ  மணியில இ ந்  எட் , 

ஒன்ப  மணி வைரக்கும் ேதாட்டம் க்க சுத்தி வந் ேவன். அப்ப ேய ெசாட்  

நீர்க் குழாைய ம், ஒவ்ெவா  மரத்ைத ம் தின ம் கண்காணிச்சி ேவன். 

வ மானம் க்கியமல்ல: 

இ ப  வ ஷமா எந்த ஒ  ரசாயன உரேமா, ச்சிக்ெகால் ேயா ேதாட்டத் க்குள்ள 

வந்த  கிைடயா . அதனால்  இயற்ைக பண்ைண  இைத ைதாியமா 

ெசால்லலாம். நான் ஆைசப்பட்ட மாதிாி ஒ  பல் யிர்ச்சூழல் பண்ைணைய அைமச்ச 

ஆத்ம தி ப்தி எனக்கு கிைடச்சி க்கு. இந்தத் ேதாட்டத் க்கு பதிலா இ ப  

வ ஷத் க்கு ன்ன ட ல ஒ   கட்  வாடைகக்கு விட் ந்தாேல இன்னிக்கு 

லட்சணக்கான பாய் பார்த்தி க்கலாம். இடத்ேதாட மதிப் ம் ேகா கள்ல 

உசந்தி க்கும். 

இந்தத் ேதாட்டம் லமா அந்தள க்ெகல்லாம் வ மான் கிைடக்கா ங்கற  

சத்தியமான உண்ைம. ஆனா, என் ேபரப்பிள்ைளகள் உட்பட நாங்க எல்லா ம் 



விஷமில்லாத சாப்பாட்ைடச் சாப்பி கிேறாம். சுத்தமானக் காற்ைற சுவாசிக்கிேறாம். 

இயற்ைகச் சூழல்ல வாழ்ேறாம். இைதெயல்லாம் அந்தப் பணத்தால ெகா க்கேவ 

யா ங்கற ம் அேத அள க்கு உண்ைம என்  ெசால்  ெப ைமேயா  

பார்த்தார் ெவள்ைளச்சாமி,அத்தைன ம் உண்ைமேயா உண்ைமதாேன 

ெதாடர் க்கு: 

ெவள்ைளச்சாமி 

அைலேபசி:94430-38469 

ஆதாரம்: பசுைம விகடன் ெவளியீ  25.06.11 www.vikatan.com 

 

 


