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அெமரிக்கா爵�ல் இꋝந்ľ இங் ㇗ வந்ľ, ஐந்ľ ஆண்�களாக 爵�வசாயம் ெசய் ľ
ெகாண்钄�ꋝக்쨢ேறன்.
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அெமரிக்கா爵�ல் இꋝந்ľ இங் ㇗ வந்ľ, ஐந்ľ ஆண்�களாக 爵�வசாயம் ெசய் ľ
ெகாண்钄�ꋝக்쨢ேறன். அங் ㇗ நான் பார ்த்த ேவைல廮�ல் ஆண்�க்㇗ ᗸ.70 லட்சம்
சம் பா桫த்ேதன். ‘ேநா廮�ல் லா சၚ�கத்ľக்㇗ நஞ் 쟛�ல் லா உண赮 ேதைவ’ என்பைத
உணர ்ந்ததால் , பணம் ெகாਗத்த ேவைலைய ľறந்ľ爵�ட்�, 爵�வசாயம் ெசய் ľ
வꋝ쨢ேறன்.

爵�வசாய ㇗�ம் பத்桫ல் 箨�றந்தவர ்கேள பணம் சம் பா桫க்க ெவளிநா�க奈க்㇗
பைடெய�த்ľக்ெகாண்钄�ꋝக்㇗ம் இந்த காலகட்டத்桫ல் , ெவளிநாட்� ேவைலைய
உத俨爵�ட்� தன்னந்தனியாக 爵�வசாயத்桫ல் 鶍�ம் 鶍�ரமாக ஈ�பட்� வꋝ쨢றார ்,
அெமரிக்காவாழ் இந்桫ய ெபண் என்㆗னீயர ் 쿥�箨�ரியா.
இவர ் ெகாைடக்கானல் 䫇�ழ் மைலயான ெபꋝம் பாைறைய அ�த்ľ அைமந்ľள் ள
காம㦭�ர ் ப㇗桫廮�ல் பண்ைணᔬ�ட்ைட அைமத் 桫ꋝக்쨢றார ். அங் ㇗ தங் 쨢廮�ꋝந்ľ,
81 ஏக்கர ் நிலத்桫ல் 爵�வசாயம் ெசய் 쨢றார ். இயற் ைக 鶍�ைற廮�ேலேய ப廮�ர ்கைள
爵�ைள爵�த்ľ, 爵�வசாயத்ைத ெபꋝம் சၚ�கப்பணியாக ெசய் ľெகாண்钄�ꋝக்쨢றார ்.
த퉽ழ் நா� ேவளாண்ைம பல் கைலக்கழகம் இவꋝக்㇗ ‘ேவளாண்ைம ெசம் மல் ’
என்ற 爵�ꋝ桫ைன வழங் 쨢 க赮ர爵�த்桫ꋝக்쨢றľ.
இதமான காைலப் ெபா当桫ல் ஆரஞ் 䇨 அ빟வைட ெசய் ľெகாண்钄�ꋝந்த
쿥�箨�ரியா赮டன் நமľ உைரயாடல் :
‘‘எனľ தந்ைத னிவாசகம் வங் 쨢廮�ல் பணி楓ரிந்தவர ். தாயார ் சேரா㆗னி, தம் 箨�
䇨ந்தர ். நான் மľைர廮�ல் 箨�றந்ľ வளர ்ந்ேதன். கணவர ் வர蔗ஸ்வரன் என்㆗னீயர ்.
桫ꋝமணத்桫ற் ㇗ 箨�ற㇗ அெமரிக்கா ெசன்빟 쟛�காேகா爵�ல் ㇗钄�ேய俨ேனாம் . என்
கணவர ் அங் ㇗ ேவைலபார ்த்ľக்ெகாண்钄�ꋝக்쨢றார ். நா谿ம் அங் ㇗ ேவைல
பார ்த்ேதன். எங் கள் மகள் ெபயர ் ேரꓯ�.
쟛�காேகா爵�ல் ஆதரவற் ற ㇗ழந்ைதகளின் உடல் நிைல 퉽க ேமாசமாக
பா桫க்கப்ப�வைத கண்ұ�டாக பார ்த்ேதன். அவர ்கள் 쨢ைடக்㇗ம் பணத்桫ல் ľரித
உண赮கைள கண்டப钄� சாப்箨�ட்� ㇗ண்டா쨢爵��쨢றார ்கள் . அவர ்கள் மட்�மல் ல,
ரசாயனத்தால் 爵�ைள爵�க்கப்பட்ட காய் க俨கள் , நஞ் 䇨 உண赮கைள சாப்箨�ட்�
ஒட்�ெமாத்த மக்களின் ஆேராக்쨢ய鶍�ம் , ஆ廰�奈ம் ㇗ைறந்ľ ெகாண்钄�ꋝக்쨢றľ.
இந்த நிைலைய மாற் ற இயற் ைக 鶍�ைற சா㇗ப钄�廮�ல் இறங் 쨢ேனன்.
அெமரிக்கா爵�ேலேய ㇗த்தைகக்㇗ நிலத்ைத ெபற்빟, அ桫ல் 爵�வசாயம் ெசய் ேதன்.
அ桫ல் 爵�ைளந்த காய் க俨கைள எங் கள் ேதைவக்㇗ பயன்ப�த்桫爵�ட்�, 칂தம்
இꋝப்பைவகைள அங் ㇗ள் ள ஆதரவற் ேறார ் இல் லங் க奈க்㇗ ெகா�த்ľ வந்ேதன்.
அ桫ல் ெபꋝம் ஆத்ம桫ꋝப்桫 쨢ைடத்தľ.
அேத ேநரத்桫ல் த퉽ழகத்桫ல் இயற் ைக 爵�வசாயம் ㇗ைறந்ľவꋝவľம் என்ைன
கவைலப்ப�த்桫யľ. அதனால் ெசாந்த ஊꋝக்㇗ வந்ľ இயற் ைக 鶍�ைற
爵�வசாயம் ெசய் ய ஆைசப்பட்ேடன். அெமரிக்கா爵�ல் இꋝந்ľ இங் ㇗ வந்ľ, ஐந்ľ
ஆண்�களாக 爵�வசாயம் ெசய் ľெகாண்钄�ꋝக்쨢ேறன். அங் ㇗ நான் பார ்த்த
ேவைல廮�ல் ஆண்�க்㇗ ᗸ.70 லட்சம் சம் பா桫த்ேதன். ‘ேநா廮�ல் லா சၚ�கத்ľக்㇗
நஞ் 쟛�ல் லா உண赮 ேதைவ’ என்பைத உணர ்ந்ததால் , பணம் ெகாਗத்த ேவைலைய
ľறந்ľ爵�ட்�, 爵�வசாயம் ெசய் ľெகாண்钄�ꋝக்쨢ேறன்’’ என்쨢றார ், 쿥�箨�ரியா.
ஆனால் ெசாந்த நாட்钄�ல் 爵�வசாயம் ெசய் 廰�ம் இவரľ 鶍�钄�赮க்㇗ உடேன
㇗�ம் பத்桫ல் இꋝந்ľ அ谿ம桫 쨢ைடத்桫ꋝக்க爵�ல் ைல.

‘‘என் 鶍�钄�ைவ 鶍�த舿ல் தந்ைத எ桫ர ்த்தார ். காலப்ேபாக்쨢ல் அவரľ 鶍�钄�爵�ல் நல் ல
மாற் றம் ஏற் பட்டľ. ஆனால் கணவர ் என் 鶍�钄�ைவ வரேவற்빟, என்ைன வாழ் த桫
்
அ谿ப்箨� ைவத்தார ். அவꋝைடய ஒத்ľைழப்楓தான் என்ைன தன்னந்தனியாக
இந்த அள赮க்㇗ சா桫க்க ைவத்桫ꋝக்쨢றľ. என்谿ைடய மக奈க்㇗ம்
爵�வசாயத்桫ல் ஈ�பா� ஏற் பட்�ள் ளľ. அதனால் எம் .箨�.箨�.எஸ். ப钄�க்க 쨢ைடத்த
வாய் ப்ைப ம빟த்ľ爵�ட்�, அவள் ேவளாண் கல் 捨ரி廮�ல் ேதாட்டக்கைல பற் 俨
ப钄�த்ľக் ெகாண்钄�ꋝக்쨢றாள் . ஒꋝ쟛�ல வꋝடங் களில் என் கணவꋝம் ெவளிநாட்�
ேவைல廮�ல் இꋝந்ľ 爵�ைடெபற்빟爵�ட்� இங் ㇗ வந்ľ, என்ேனா� 爵�வசாயத்桫ல்
ஈ�ப�வார ்’’ என்빟 நம் 箨�க்ைக ெதரி爵�க்쨢றார ்.
쿥�箨�ரியா 爵�வசாயத்桫ல் இறங் 쨢, ப钄�ப்ப钄�யாக சா桫த்桫ꋝக்쨢றார ்.
‘‘மைலப்ப㇗桫廮�ல் 81 ஏக்கர ் நிலத்ைத வாங் 쨢ேனன். 鶍�த舿ல் 10 ஆ廮�ரம்
மரக்கன்빟கைள நட்ேடன். அைவ நன்㇗ வளர ்ந்ľ வꋝ쨢ன்றன. 30 ஏக்கꋝக்㇗ கா箨�
ப廮�ரிட்� உள் ேளன். மைலவாைழ, சவ் சவ் , ஆரஞ் 䇨, அவக்ேகாடா, 퉽ள㇗, பலா
ேபான்றவற் ைற廰�ம் சா㇗ப钄� ெசய் 桫ꋝக்쨢ேறன். எல் லாவற் ைற廰�ம் இயற் ைக
鶍�ைற廮�ல் பராமரிக்쨢ேறன். 䫆ச ்쟛�க்ெகால் 舿 மꋝந்ľ அ钄�ப்ப桫ல் ைல. ரசாயன
உரம் ேபா�வ桫ல் ைல. இயற் ைக உரம் தயாரித்ľ பயன்ப�த்ľ쨢ேறன்.
இயற் ைகயான 鶍�ைற廮�ல் 䫆ச ்쟛�கைள அਗக்쨢ன்ேறன். ேவம் 楓, எꋝக்㇗,
㇗ப்ைபேமனி உள் பட 18 வைகயான ၚ�舿ைககைள கலந்ľ ெச钄�க奈க்㇗ 楓த்ľ廮�ர ்
அளிக்쨢ேறன். அைவகைளேய 䫆ச ்쟛�க்ெகால் 舿யாக赮ம் பயன்ப�த்ľ쨢ேறன்.
தற் ேபாľ 8 ஆ廮�ரம் மைல வாைழகைள ப廮�ரிட்� உள் ேளன். நல் ல மக흜ைல
ெபற鶍�钄�쨢றľ’’ என்쨢றார ்.
ெமன்ெபாꋝள் என்㆗னீயரான இவꋝக்㇗ 쟛�빟வய桫ல் இꋝந்ேத 爵�வசாயத்桫驑ம்
ஆர ்வம் இꋝந்ľ வந்桫ꋝக்쨢றľ.
‘‘என் தந்ைத வங் 쨢ப் பணிேயா�, 爵�வசாய鶍�ம் ெசய் ľ வந்தார ். அதனால் எனக்㇗
쟛�빟வய桫ேல 爵�வசாயம் ெதரி廰�ம் . 箨�ன்楓 ேவளாண்ைம பல் கைலக்கழகங் க奈க்㇗
ெசன்빟 ұ��தலாக கற்빟த் ேதர ்ந்ேதன். ேதாட்டக்கைல, கா箨� வாரிய
அ桫காரிகளிடம் இꋝந்ľம் இயற் ைக 鶍�ைற廮�ல் ப廮�ர ்களில் மக흜ல் ெப빟வைத
பற் 俨 ஏராளமான தகவல் கைள ெபற்빟 வꋝ쨢ேறன்.
நான் தன்னந்தனியாக 81 ஏக்கர ் பரப்பள爵�ல் 爵�வசாயம் ெசய் வைத ேகள் 爵�ப்பட்ட
爵�வசாய 爵�ஞ் ஞானி நம் மாழ் வார ், என்ைன சந்桫க்க 爵�ꋝம் 箨�னார ். அைத ெதரிந்ľ
ெகாண்ட நான் உடன钄�யாக ெசன்빟 அவைர சந்桫த்ேதன். அவர ் நிைறய

ெகாண்ட நான் உடன钄�யாக ெசன்빟 அவைர சந்桫த்ேதன். அவர ் நிைறய
அ俨赮ைரகள் வழங் 쨢னார ். 箨�ன்楓 என்谿ைடய ேதாட்டத்ľக்㇗ம் வந்தார ்.
அைனத்ľ ப廮�ர ்கைள廰�ம் பார ்ைவ廮�ட்டார ்.
அப்ேபாľ, ‘அைனத்ľ ப廮�ர ்க奈க்㇗ம் ேவளாண் பண்ைண இꋝக்쨢றľ. ஆனால் ,
மைலத்ேதாட்ட ப廮�ர ்க奈க்㇗ இல் ைல. எனேவ, இயற் ைக 鶍�ைற廮�ல் 爵�வசாயம்
ெசய் 廰�ம் உன்谿ைடய ேதாட்டத்ைத ேவளாண் பண்ைணயாக மாற்빟ேவாம் ’
என்றார ். ஆனால் எ桫ர ்பாராத爵�தமாக அவைர இழக்க ேநரிட்�爵�ட்டľ. இľ
ேபரிழப்பா㇗ம் . ஆனா驑ம் அவர ் ெசான்ன வਗ鶍�ைறகைள நான் அப்ப钄�ேய
爵�வசாயத்桫ல் கைடப்箨�钄�க்쨢ேறன்’’
இவர ் தனிெயாꋝ ெபண்ணாக 爵�வசாய பணிகளில் ஈ�ப�வதால் எந்த
ெதாந்தர赮ம் இல் ைல என்쨢றார ்.
‘‘என்谿ைடய ேதாட்டத்桫ல் 10 ேபர ் 桫ன鶍�ம் ேவைல ெசய் 쨢றார ்கள் . அவர ்க奈டன்
ேசர ்ந்ľ நா谿ம் அைனத்ľ ேவைலகைள廰�ம் ெசய் ேவன். இங் ㇗ 爵�ைள廰�ம்
அைனத்ľ ெபாꋝட்கைள廰�ம் நாேன தனியாக ெசாந்த வாகனத்桫ல் சந்ைதக்㇗
எ�த்ľ ெசல் ேவன். அெதல் லாம் எனக்㇗ ெபரிய 爵�ஷயமாக ெதரிய爵�ல் ைல.
ஆனால் , சந்ைத廮�ல் 鶍�த舿ல் 쟛�ல 쟛�ரமங் கைள சந்桫த்ேதன். இப்ேபாľ அந்த
쟛�ரம鶍�ம் இல் ைல. இைடத்தரகர ்களால் 爵�வசா廮�கள் 퉽க赮ம்
பா桫க்கப்ப�쨢றார ்கள் என்பைத மட்�ம் கண்ұ�டாக பார ்க்쨢ேறன்.
爵�வசா廮�களின் 爵�ைள ெபாꋝட்க奈க்㇗, அவர ்கேள 爵�ைலைய நிர ்ண廮�க்க
ேவண்�ம் . அப்ேபாľதான் அவர ்களின் வாழ் வாதாரம் உயꋝம் .
நான் தனியாக இꋝப்பதாக ஒꋝேபாľம் உணர爵�ல் ைல. இந்த ேதாட்டம்
என்谿ைடய உற் ற நண்பன். இľ என் அன்ைன廮�ன் ம钄�. 쟛�ல ேநரங் களில்
வன爵�லங் ㇗களால் பா桫ப்楓 ஏற் ப�쨢ன்றன. ㇗俨ப்பாக, ச칂பத்桫ல்
ேதாட்டத்ľக்㇗ள் 楓㇗ந்த காட்ெடꋝைமகள் ெபꋝமள赮 வாைழைய
ேசதப்ப�த்桫爵�ட்டன. தற் ேபாľ காட்�ப்பன்俨கள் ெதாந்தர赮 தꋝ쨢ன்றன.
ஆனா驑ம் ச쨢த்ľக்ெகாண்� 爵�வசாயம் ெசய் 쨢ேறன். காட்�
உ廮�ரினங் கைள廰�ம் காக்கேவண்钄�ய ெபா빟ப்楓 நமக்㇗ இꋝக்쨢றľ’’ என்쨢றார ்.
爵�வசாயத்桫ற் ㇗ அப்பா驑ம் இவர ் 쟛�ல பணிகைள ெசய் ľெகாண்钄�ꋝக்쨢றார ்.
‘‘என்谿ைடய ேதாட்டத்桫ல் தங் ㇗ம் 爵��桫 கட்�쨢ேறன். அ桫ல் தங் ㇗பவர ்கள்
இயற் ைகைய 鶍�当ைமயாக அ谿ப爵�ப்பார ்கள் . அவர ்கள் கண்鶍�ன்ேன
காய் க俨கைள ப俨த்ľ உண赮 தயார ் ெசய் ľ ெகா�ப்ேபாம் . இதன்ၚ�லம்
இயற் ைக 爵�வசாயத்桫ன் அத்桫யாவ쟛�யத்ைத அவர ்க奈ம் உணர ்வார ்கள் . நான்
கல் 捨ரிக奈க்㇗ ெசன்빟 மாணவர ்கைள廰�ம் , பல் ேவ빟 ப㇗桫க奈க்㇗ ெசன்빟
爵�வசா廮�கைள廰�ம் சந்桫த்ľ வꋝ쨢ேறன். அவர ்களிடம் இயற் ைக 爵�வசாயத்ைத
காப்பாற் ற ேவண்钄�யதன் அவ쟛�யம் பற் 俨 எ�த்ľைரக் 쨢ேறன். பலர ் என்ைன
ேத钄�வந்ľம் ஆேலாசைன ெப빟쨢றார ்கள் .
ெபண்கள் நிைனத்தால் எைத廰�ம் சா桫க்கலாம் . ெபண்களிடம் ேபாராட்ட ㇗ணம்
இꋝப்பதால் யாꋝக்㇗ம் அவர ்கள் அச ்சப்படேவண்钄�ய桫ல் ைல. இலக்ைக அைடய
ľணிந்ľ களம் இறங் க ேவண்�ம் . எல் லா ெபண்க奈ம் 爵�வசாயம் ெசய் ய
鶍�ன்வரேவண்�ம் ’’ என்빟 தன்னம் 箨�க்ைக㌌�ட்�ம் 爵�வசா廮� 쿥�箨�ரியா சၚ�க
ேசைவ廮�驑ம் 퉽㇗ந்த அக்கைறகாட்钄� வꋝ쨢றார ். மக்கள் ၚ�舿ைககளின்
쟛�றப்ைப உணர ்ந்ľெகாள் ள ၚ�舿ைகப் பண்ைண廰�ம் அைமத்ľ வꋝ쨢றார ்.

