
SAVE OUR RICE

MEDIA DOSSIER

April 2015- October 2015



Save Our Rice -Media Dossier April 2015- October 2015

Anishida G.V - Documentation Assistant

Save Our Rice Campaign

Published by -

Save Our Rice Campaign

CREATE

2/84,Melachatram Street,Paramakudi,

Tamilnadu,India-623707

Campaign Office:

Thanal ,

OD-3, Jawaharnagar Kawdiar

Thiruvananthapuram-695003

Kerala,India.

www.indianricecampaign.org

Phone: 0471 2727150

Save Our Rice -Media Dossier April 2015- October 2015                                                    2



Save Our Rice -Media Dossier April 2015- October 2015           3

Introduction

Save Our Rice Campaign aims to build a movement

towards achieving food security and sovereignty, reviving rice culture

and sustaining rice ecosytems.  Save Our Rice attempts to sustain

rice by creating linkage between different sectors, developing

capacities to address local/ regional concerns, building alternatives

models for sustainable ecological rice cultivation and developing a

platform of people with rice culture as a common concern.  The

campaign was launched in 2004 in the Second International Year of

Rice in Kumbalangi, Keralam.  The Campaign is coordinated by

Thanal and CREATE.  The campaign is active in five states - Tamilnadu,

Kerala, Karnataka, Orissa and West Bengal, where it is coordinated

by partnes in those States.  The major campaign objectives are

Ø Conserving Rice Ecosystems

Ø Sustaining Rice Culture and Diversity

Ø Protecting Traditional Wisdom

Ø Preventing GMOs and Toxics

Ø Ensuring Safe and Nutritious Food

This dossier is a collection of media reports from April 2015 to

October 2015  related to work done in five states, by Save Our Rice

Campaign
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An article written by S Usha in Keraleeyam

 Magazine  about organic farming
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An article written by S Usha about GM mustard

in Koodu Magazine
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News about to save  the paddy field  in Mangalam

 Newspaper
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An article about Save our rice written by S Usha

 in Harithabhumi Magazine
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News about Athirengam Seed festival in

Tamil sudar Newspaper
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News about seed festival in Murasu Newspaper



25Save Our Rice -Media Dossier April 2015- October 2015

News about Seed Festival at Thiruthuraipoondi
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The Hindu 6 June 2015 
Published: June 6, 2015 12:22 ISTUpdated: June 6, 2015 12:22 IST 

ெந�ைல� ேபா�றிய இய�ைக� தி!விழா 

வி. ேதவதாச' 

 

•  

•  
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அ) ஒ! +,கிராம/. தமி0நா12' ப�ேவ3 மாவ1ட5களி� இ!8) வ8தி!8த 
9�3,கண,கான வாகன5க<, அ8த, கிராம/ எ5+/ +வி8தி!8தன. ேகரள/, 
க?நாடக/, ெத@5கானா, A)BேசC என ம�ற மாநில5களி� இ!8)/Dட 
ஏராளமாேனா? D2யி!8தன?. 

அ8த, கிராம/ ஆதிெர5க/. அ5ேக நட8த) ேகாயி� தி!விழாேவா, அரசிய� 
D1டேமா அ�ல. ந/ மGணி' பார/பCய ெந� ரக5கைள மீ1ெடI�), இய�ைக 
ேவளாG Jைறயி� அவ�ைற� பரவலா,கி, விவசாயிகளி' வா0வி� வச8த/ வ KசB 
ெசLய ேவGI/ எ'ற ேநா,க�)ட' நைடெப�ற 'ெந� தி!விழா' அ). 

மGN/ ம,கO/ 

பPைம� Aர1சியா� உணR உ�ப�தி ப'மட5+ ெப!கியி!,கலா/. ஆனா�, பPைம� 
Aர1சி த8த ரசாயன உர5கO/ SBசி,ெகா�லி ம!8)கO/ ந/ மGைணT/, 
மனித?கைளT/ ேநாயாளியா,கி வி1டன எ'ப) அUபவS?வமாக உணர�ப1I<ள). 

ந/ மGைணT/ ம,கைளT/ பா)கா,க ேவGIமானா� ந/ மGN,ேக�ற 
பார/பCய� பயி? வைகக<, +றி�பாக ெந� ரக5கைள மீ1ெடI,க ேவG2ய அவசிய/ 
ஏ�ப1I<ள). இ8த ரக5க< ரசாயன உர/ எ)Rமி'றிB ெசழி�) வளர,D2யைவ. 
ெவ<ள�ைதT/ வற1சிையT/, SBசி தா,+த�கைளT/ சமாளி,+/ திற' 
ெகாGடைவ. ஏராளமான ம!�)வ, +ண5கO/ நிைற8தைவ. 

தி!விழா 

அ�தைகய பார/பCய ெந� ரக5கைள மீ1ெடI,+/ ெந� தி!விழா தி!வாV? 
மாவ1ட/, தி!�)ைற�SG2 அ!ேகT<ள ஆதிெர5க/ கிராம�தி� 9 ஆGIகளாக 
நைடெப�3வ!கிற). இய�ைக ேவளாG விXஞானி ந/மா0வாரா� ெதாட5கி 
ைவ,க�ப1ட இ8த� தி!விழாைவ, கிCேய1 அைம�பி' ஒ! பிCவான ‘நம) ெந�ைல, 
கா�ேபா/' இய,க/ ஆGIேதா3/ நட�திவ!கிற). 

இ8த� ஆGI ேம 30, 31 ஆகிய இரGI நா1க< நைடெப�ற இ8த தி!விழாR,+ 
நா12' ப�ேவ3 ப+திகளிலி!8) 4 ஆயிர�),+/ ேம�ப1ட விவசாயிக< 
வ8தி!8தன?. 

உGைமயான Aர1சி 

ெந� தி!விழாைவ� ெதாட5கி ைவ�) மாநில� தி1ட, +] )ைண� தைலவ? சா8தா 
ஷKலா நாய? Dறிய வா?�ைதக< உ�ேவக/ ஊ12ன: "Pமா? 40 ஆGIகO,+ J'A 
பPைம� Aர1சி அறிJக/ ெசLய�ப1டேபா) அதிக விைளBச@,+ ரசாயன உர5கைள� 
பய'பI�)5க<; SBசி,ெகா�லிகைள� பய'பI�)5க< எ'3 எ'ைன� ேபா'ற 
ஐ.ஏ.எd. அதிகாCக< ம,களிட/ பிரசார/ ெசLேதா/. இ'ைற,+ நிைலைம 
தைலகீழாக மாறிவி1ட). 
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இய�ைக உர5கைள� பய'பI�)5க<. இய�ைக விவசாய�ைத ேம�ெகா<O5க< 
என நா5கேள ேபச� ெதாட5கிவி1ேடா/. உGைமயி� இ)ேவ உGைமயான பPைம� 
Aர1சி. அ8த வைகயி� ஆதிெர5க/ ெந� தி!விழா மிக J,கியமான நிக0R" எ'றா?. 

தமிழக, காLகறி விஷ/ 

"ேகரள�தி' ெமா�த, காLகறி� ேதைவயி� Pமா? 30 சதவ Kத/ ம1Iேம ேகரள�தி� 
விைளவி,க�பIகிற). எXசிய ேதைவ,காக� தமிழக/, க?நாடக�ைதேய ேகரள/ 
சா?8)<ள). 

ேகரள, காLகறி உ�ப�தியி� SBசி,ெகா�லிகளி' பய'பாI மிக ேவகமாக, 
+ைற8)வ!கிற). ஆனா�, தமி0நா12ேலா நாO,+ நா< அ) அதிகமாகி,ெகாGேட 
ெச�கிற). இதனா� ேகரள, காLகறி கைடகளி�, இ) உ<f? காLகறியா அ�ல) 
தமி0நா1I காLகறியா என ம,க< விசாC�) வா5க� ெதாட5கிT<ளன?. 

தமி0நா1I காLகறி உ�ப�தியி� SBசி,ெகா�லி பய'பI�த, Dடா) எ'U/ +ர� 
ேகரள�தி� வ@வைட8)வ!கிற). ம,களி' எGண/ வ@வைட8)வ!வதா� இ) 
ெதாட?பாக, ேகரள அரP ஓ? ஆLR, +]ைவ அைம�த). அ8த, +] தமி0நா12' 
ெத�+, ேம�+ மாவ1ட5களி� P�3�பயண/ ேம�ெகாGI, தமி0நா1I, காLகறி 
உ�ப�தியி� SBசி,ெகா�லிகளி' பய'பாI ப�றி ஆLR ெசL) தி!/பிT<ள)" எ'3 
‘நம) ெந�ைல, கா�ேபா/' இய,க�தி' ேகரள மாநில ஒ!5கிைண�பாள? ஆ?. hத? 
ேபச� ேபச, அைனவ!/ அதி?Bசியி� உைற8) ேபானா?க<. 

“SBசி,ெகா�லிக<, ரசாயன உர� பய'பா1ைட� ப2�ப2யாக, +ைற�ப) ப�றி தமிழக 
அரP ஒ! ெகா<ைக J2ைவ எI,க ேவGI/” எ'3 அவ? ேவGIேகா< விI�தா?. 

க!�தர5க/ 

‘ேவளாGைமT/ இ'ைறய k0நிைலT/’ எ'கிற தைல�பி� kழலிய� எ]�தாள? 
பாமய', ‘SBசிT/ நம) நGப?கேள’ எ'கிற தைல�பி� SBசி நK. ெச�வ/, ‘பார/பCய, 
கா�நைடT/ இய�ைக ம!�)வJ/’ எ'கிற தைல�பி� ம!�)வ? எ/. 
AGணியm?�தி, ‘நK?நிைல பா)கா�A – நK? ேசமி�A’ எ'கிற தைல�பி� ெபா)�பணி� 
)ைற ெபாறியாள? ஆ?. இள5ேகாவ', ‘இைளஞ?கைள ஈ?,+/ ேவளாGைம’ எ'கிற 
தைல�பி� ெம'ெபா!< ெபாறியாள? பா. ெச8தி�+மா? உ<ளி1ேடா? உைரயா�றின?. 
ஒpெவா!வ!ைடய உைரT/ நிக0Bசியி� ப5ேக�ற விவசாயிகளிைடேய ெப!/ 
விழி�Aண?ைவ ஏ�பI�தியி!,+/ எ'ப) நிBசய/. 

விைதேய ஆTத/ 

"இ8திய விவசாய நடவ2,ைகக< யாR/, இ'ைற,+� ப'னா1I� 
ெப!நி3வன5கைளB சா?8ேத உ<ளன. ந/Jைடய பார/பCய� பயி? ரக விைதக< 
அழி,க�ப1ட)தா' இ8த நிைல உ!வாக மிக J,கிய, காரண/. இ8த விைதக<தா' 
ேவளாG ெதாழி@,கான ேபராTத/. 
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ஆகேவ, ந/ ைககளி� ந/ ஆTத5க<தா' இ!,க ேவGI/. ந/ பார/பCய விைத 
ர5கைள மீ1ெடI�), ம3 உ�ப�தி ெசL), அதிக அளவி� விவசாயிக< ம�தியி� 
பரவB ெசLய ேவGI/. அ8த வைகயி� +3கிய கால�தி� 150-,+/ ேம�ப1ட ெந� 
ரக5கைள மீ1ெடI�)<ள, ‘நம) ெந�ைல, கா�ேபா/' இய,க�தி' பணி மக�தான)" 
எ'3 பாரா12னா? ‘பா)கா�A,கான உணR இய,க'�தி' ேதசிய ஒ!5கிைண�பாள? 
கவிதா +!க8தி. 

விைத ெந� விநிேயாக/ 

கட8த 9 ஆGIகளி� மீ1ெடI,க�ப1ட 152 வைக பார/பCய ெந� ரக5க< கா1சி,+ 
ைவ,க�ப12!8தன. ப5ேக�ற ஒpெவா! விவசாயி,+/ அவ?க< வி!/பிய 
பார/பCய ெந� ரக/ 2 கிேலா வ Kத/ இலவசமாக விநிேயாகி,க�ப1ட). ‘அ8த விைத 
ெந�ைல� த5க< ப+தியி� பயிC1I, ம3 உ�ப�தி ெசLத பி' 4 கிேலா விைத 
ெந�ைல அI�த ஆGI ெந� தி!விழாவி'ேபா) தி!/ப ஒ�பைட�ேபா/’ எ'3 
விவசாயிக< உ3திெமாழி எI�),ெகாGI, ஆ?வ�)ட' வா5கிB ெச'றன?. 

கா� கிேலா விைத ெந�லி� ஒ! ஏ,கC� நடR ெசL) அதிக மகk� எI�ப) +றி�) 
விவசாயி ஆல5+2 ெப!மா< அைம�தி!8த ேநர2 ெசய� விள,க வயைல 
விவசாயிக< விய�ேபாI பா?�தன?. இய�ைக ேவளாGைமைய ஊ,க�பI�)/ 
ப�ேவ3 அர5+க< கGகா1சியி� அைம,க�ப12!8தன. நிக0Bசியி� ‘ெந�லதிகார/’, 
‘உழவ?களி' நGப'’ ஆகிய 9�க< ெவளியிட�ப1டன. 

இ�ப2 அைன�) வைககளி@/ ஆதிெர5க/ ெந� தி!விழாR,+� ெப!கிT<ள 
வரேவ�A கிCேய1 அைம�பி' ேச?ம' பி. )ைரசி5க/, நி?வாக அற5காவல? ஆ?. 
ெபா'ன/பல/, ‘நம) ெந�ைல, கா�ேபா/' இய,க�தி' ேதசிய ஒ!5கிைண�பாள? 
எd. உஷா+மாC உ<ளி1ட நி?வாகிகளிைடேய ெப!/ உ�சாக�ைத ஏ�பI�திT<ள). 
அ8த உ�சாக/, உ�ேவக/ ெப�3வ!/ இய�ைக ேவளாG )ைறயி� ேம@/ பல 
மா�ற5கO,+ வி�திI/ எ'பதி� ச8ேதகமி�ைல. 

ந/மா0வா? வி!) - ேராகிணி ெப!மித/ 
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மரபN மா�ற�ப1ட பயி?கO,+� தைட விதி,க, ேகாC� ேபாரா1ட5களி� 
ஈIப1Iவ!/ திைர�பட ந2ைக ேராகிணி,+ ெந� தி!விழாவி� ந/மா0வா? வி!) 
வழ5க�ப1ட). இய�ைக ேவளாGைம நடவ2,ைககளி� சிற�பாகB ெசய�ப1I 
வ!பவ?கைள, ெகௗரவ�பI�)/ வைகயி� இ8த வி!) வழ5க�பIகிற). 

"மரபN மா�ற/ ெசLய�ப1ட விைதகO,+ எதிரான ேபாரா1ட5களி� 2008-/ ஆG2� 
ஈIப1ேட'. இ8த ஆேற] ஆGIகளி� இய�ைக ேவளாGைம ஒ! ம,க< இய,கமாக 
வள?8)<ள) எ'பைத இ8த ெந� தி!விழா உண?�)கிற). அேதேநர/ சmக 
விழி�Aண?R� பிரசார5கைள ேம@/ தKவிர�பI�த ேவGI/. இ'U/ ெப!மளR 
விவசாயிகைள இ8த இய,க�தி� ஈIபடB ெசLய ேவGI/. 

ந2�A� ெதாழி@,காக� பல வி!)கைள� ெப�றி!,கிேற'. என) சmகB 
ெசய�பா1ைட� பாரா12 இ5ேக ந/மா0வா? வி!) வழ5க�ப12!�பைத, எ'Uைடய 
ம�ற வி!)கைளவிட மிக� ெபCதாக, க!)கிேற'" எ'றா? ேராகிணி. 

ம�ற ஊ?களி@/ ெந� தி!விழா 

‘நம) ெந�ைல, கா�ேபா/’ இய,க�தி' மாநில ஒ!5கிைண�பாள? ெந� ெஜயராம', 
இ8த ஆGI ெந� தி!விழா +றி�)� பகி?8) ெகாGட): 

"இத�+ J'A நைடெப�ற ெந� தி!விழா,கைளவிட இ8த ஆGI ெந� தி!விழா 
DIதலாக� பல சிற�Aகைள� ெப�3<ள). தமிழக அரசி' A)வா0R� தி1ட/ mல/ 
இய�ைக ேவளாGைமயி� இைளஞ?கைள ஈIபI�த� தி1டமி1I<ளன?. அத�காகB 
ேச?8)<ள 520 ேப?, இ8த ஆGI ெந� தி!விழாவி� ப5ேக�றன?. 
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J8ைதய ஆGIகளி� ெபGகளி' ப5ேக�A மிகR/ +ைறவாக இ!8த). இ8த 
ஆGI தி!விழாவி� கணிசமான எGணி,ைகயி� ெபGகO/ ப5ேக�ற) ெப!ைம 
த!கிற). 

ெச'ைன உ<ளி1ட மாநகர5களி� ெம'ெபா!< உ<ளி1ட ெப!நி3வன5களி� 
பணியா�3/ 240 ேப? ெந� தி!விழாR,+ வ!ைக த8தி!�ப)/ மிக J,கியமான). 

இைவ எ�லாவ�3,+/ ேமலாக, கட8த ஆGI விைத ெந� வா5கிB ெச'ற 70 
சதவ Kத�),+/ ேம�ப1ேடா?, இ8த ஆGI அேத விைத ெந� வைகைய 2 கிேலா 
DIதலாகB ேச?�) ஒ�பைட�)<ளன?. இ8த ஆGI தி!விழாவி� 4 ஆயிர�) 750 
ேப!,+� தலா 2 கிேலா விைத ெந� வழ5க�ப1I<ள). 

"ெப!கிT<ள இ8த ஆ?வ�தி' காரணமாக ஆதிெர5க/ தவிர, தமிழக�தி' ேம@/ சில 
இட5களி@/ இ8த ஆGI Jத� ெந� தி!விழாைவ நட�த� தK?மானி�)<ேளா/" 
எ'கிறா?. 

 

ெந� ெஜயராம' 

�

News about Seed festival in The Hindu

Newspaper
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THE HINDU AUGUST 30,2015 

Published: August 30, 2015 13:50 ISTUpdated: August 30, 2015 13:52 IST 

விவசாயிக� ஒ�றிைண�தா! ெவ#றி நி%சய& - 
தமி)நா* ேவளா-ைம. ப!கைல. 2�னா� 
4ைணேவ�த5 உ7தி 

 

க89தர;ைக ெதாட;கிைவ94. ேபசிய தமி)நா* ேவளா-ைம. ப!கைல=கழக 2�னா� 

4ைணேவ�த5 ேக.ராமசாமி. உட�, ‘நம4 ெந!ைல= கா.ேபா&’ அைம.பி� மாநில ஒ8;கிைண.பாள5 ெந! 

இரா.ெஜயராம�, நபா5* வ;கி உதவி. ெபா4 ேமலாள5 எC.DேரEFமா5, கிGேயH நி5வாக இய=Fந5 

ஆ5.ெபா�ன&பல&, ‘தி இ�4’ தமி)- இைண.பித)க� ஆசிGய5 அரவி�த� உ�ளிHேடா5. 

 

‘தி இ�4- நில2& வள2&’, ‘கிGேயH- நம4 ெந!ைல= கா.ேபா&’ 
அைம.M இைண�4 நட9திய இய#ைக ேவளா- தி8விழா 
விவசாயிக� ஒ�றிைண�4 ெசய!பHடா! விவசாய9தி! ெவ#றி ெப7வ4 நி%சய& 
எ�றா5 தமி)நா* ேவளா-ைம. ப!கைல=கழக 2�னா� 4ைணேவ�த5 
ேக.ராமசாமி. 

‘தி இ�4- நில2& வள2&’- ‘கிGேயH- நம4 ெந!ைல= கா.ேபா&’ அைம.M இைண�4 
ஏ#பா* ெசOத இய#ைக ேவளா- தி8விழா தி8%சி Pமதி இ�திரா கா�தி க!QGயி� 
வி9யா ேசவா ர9ன& ேக.ச�தான& அர;கி! ேந#7 நைடெப#ற4. 
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இய#ைக ேவளா-ைமைய ஊ=Fவி=F& வைகயிS&, இய#ைக ேவளா-ைம ம#7& 
ஒ8;கிைண�த ப-ைணய& Fறி94, அதி! ஈ*பH* வ8& விவசாயிகளி� அUபவ. 
பகி5V=கான களமாகV& இ�த தி8விழா நட9த.பHட4. 

விழாV=F கிGேயH நி5வாக இய=Fந5 ஆ5.ெபா�ன&பல& தைலைம வகி9தா5. நபா5* 
வ;கியி� உதவி. ெபா4 ேமலாள5 எC.DேரEFமா5, Pமதி இ�திரா கா�தி க!QG% 
ெசயலாள5 எC.FWசிதபாத& ஆகிேயா5 2�னிைல வகி9தன5. 

‘தி இ�4’ தமி)- இைண.பித)க� ஆசிGய5 அரவி�த� க89தர;கி� ேநா=க& Fறி94 
அறி2கVைரயா#றினா5. தைலைம நி8ப5 வி.ேதவதாச� நிக)%சிைய9 ெதாF94 
வழ;கினா5. 

க89தர;ைக ெதாட;கிைவ94 ேகாைவ தமி)நா* ேவளா-ைம. ப!கைல=கழக 
2�னா� 4ைணேவ�த5 ேக.ராமசாமி ேபசியதாவ4: 

தி இ�4- நில2& வள2&’, ‘கிGேயH- நம4 ெந!ைல= கா.ேபா&’ அைம.M இைண�4 தி8%சியி! Pமதி 

இ�திரா கா�தி க!QGயி! ேந#7 நட9திய இய#ைக ேவளா- தி8விழாவி! ப;ேக#ற திரளான 

விவசாயிக� YHட9தி� ஒ8 பFதி 

பWசகZய9தி! 200 வைக உ�ள4. ஆனா!, அவ#றிS& 93 வைக ேவதி. ெபா8Hக� 
உ�ளன. எனேவ, இய#ைக, ெசய#ைக எ�7 பF94. பா5=க ேவ-\யதி!ைல. 
ஏெனனி!, பயி5 எ.ேபா4& அ;கக. ெபா8ளாக9தா� எ*94=ெகா�]&. ரசாயன 
உரமாக இ*&ேபா4 20 சதவத̂& ச94க� மH*&தா� பயி8=F= கிைட=F&. எWசியைவ 
ஆவியாகேவா, த-ணĜ! கல�ேதா வண̂ாகிவி*&. அேதேவைளயி!, 
ெதா_உரமாகேவா, பD�தா� உரமாகேவா இHடா! 80 சதவத̂ ச94க� பயி8=F= 
கிைட=F&. எனேவ, விWஞான9ைத. MG�4ெகா�ள ேவ-*&. சனீாவி! பயி5க]=F 
இ*வத#காக ச94 மா9திைரக� வ�4விHடன. 
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வாைழ=F 2H*= ெகா*.ப4ேபால, விவசாய94=F உதவ ‘தி இ�4’ 2�வ�4�ள4. 
எனேவ, நா2& விவசாய9தி! ஏதாவ4 ெசOய 2�வ8ேவா8=F உதவ ேவ-*&. 
ந&மிட& எ4V& இ!ைல எ�7 நிைன=க ேவ-டா&. ந&மிட& ஒ#7ைம எ-ண& 
இ!ைல. 

கிராம;களி! விவசாயிக� ஒ#7ைமயாக ெசய!பH* நடV, அ7வைட. பணிகைள 
ேம#ெகா�ள ேவ-*&. அைனவ8& த5̂மானி94, ஒ�7பH*, ைகேகா94 
ெசய!பHடா! ெவ#றிc& வளமான வா)V& நி%சய& எ�றா5. 

2�னதாக தைலைம வகி9த கிGேயH நி5வாக இய=Fந5 ஆ5.ெபா�ன&பல& 
ேபசியேபா4, ‘‘ெஜ5மனியி! அ*9த தைல2ைற யின8=F உணV. ப#றா=Fைற 
ஏ#பட=Yடா4 எ�பத#காக ஆ-\! சில மாத;க� அ�த நாH\ன5 நாெளா�7=F 
ஒ8 ேவைள உணைவ% ேசமி=கி�றன5. இைத அ�த நாH\ன5 பர&பைரயாக ெசO4 
வ8கி�றன5. 

ந& நாH\! த#ேபா4 விைள நில& விைல நிலமாக மா#ற. ப*வதா! நில ெகா� 
ைகயி! மா#ற& ெகா-*வர ேவ-\c�ள4. விவசாயிக]=F பா4கா.M அளி9த 
ேவளா- விைளெபா8� சHட2& தி89த& ெசOய. பH*�ள4. எ;களா! இ4வைர 
Dமா5 28,000 ேப8=F விைத ெகா*=க. பH*�ள4. ஒZெவா8 விவசா யிc& தன=F9 
ேதைவயான வ#ைற தாேன தயா G94= ெகா�வேதா* விைத வ;கியாளராக மாற 
ேவ-*& எ�றா5. 

இ�த ேவளா- தி8விழாைவ நபா5* வ;கி, d5யா பவ5 ேமஜி= நி7வன& ஆகியைவ 
இைண�4 ஏ#பா* ெசOதி8�தன. 

விவசாயிகளி� நலU=காக தி8%சி Pமதி இ�திரா கா�தி க!QG நி5வாக&, 
அர;க9ைத அளி94 உதவிய4. 

‘இய#ைக விவசாய9 திHட;கைள ஏ#ப*9தி ம=கைள கா=கேவ-*&’ 

மயிலா*4ைற ஒ8;கிைண�த ப-ைண ம#7& அ;கக ஆராO%சி. பயிலக இய=Fந5 
அ!eC பா= ேபசியதாவ4: 

ஆCதிேரலியாV=F ெபாறியிய! ப\=க எ�ைன அU.பின5. ஆனா!, நா� அ;F 
விவசாய9ைத. ப\9ேத�. ஆCதிேரலியாவி! மH*ம�றி இ�தியாவி� 24ெகS&M& 
விவசாய&தா�. ஆனா!, இ;F விவசாய& க-*ெகா�ள.படவி!ைல. 

இைளஞ5கைள விவசாய9தி�பா! ெகா-* வர ேவ-*& எ�ற ஆ5வ9தி! இய#ைக 
ேவளா- விWஞானி ந&மா)வா8ட� இைண�4 பணியா#றிேன�. மிகfHபமான 
ஆழமான ெதாழி!fHப;கைள= க#7=ெகா*9தா5 அவ5. அைனவ8& நWசி!லாத 
உணைவ உ#ப9தி ெசOய ேவ-*&. அைத அைனவ8=F& க#7=ெகா*=க ேவ-*&. 
நWசி!லா உணைவ அைன94 நா*க]=F& ஏ#7மதி ெசOய ேவ-*& எ�7 
நிைன9தவ5 ந&மா)வா5. 
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பயி5க]=F அைன94வித ச94கைளc& இய#ைக வழியி! ெகா*=க 2\c&. இத#F 
உGய பயி#சி அளி94 வ8கிேறா&. 

நம4 ம-ைண. பா4கா94, ஒ8;கிைண�த ப-ைணய& ெசOதா! உலக அளவி! 
தைலநிமி5�4 வாழ 2\c&. அதிக இய#ைக விவசாய9 திHட;கைள ஏ#ப*9தி 
ம=கைள கா=கேவ-*& எ�றா5. 

‘சாதாரண ம=கைள% ெச�றைடc&ேபா4தா� இய#ைக விவசாய விைளெபா8ளி� 
ேதைவ அதிகG=F&’ 

நபா5* வ;கியி� உதவி. ெபா4 ேமலாள5 எC.DேரEFமா5 ேபசியதாவ4: 

நாH\! உ�ள 180 மி!லிய� ெஹ=ேட5 நில9தி! 2 சதவத̂ நில9தி!தா� இய#ைக 
2ைறயி! விவசாய& நைடெப7கிற4. ம#ற நில;களி! ரசாயன 2ைறயி!தா� 
விவசாய& நைடெப7கிற4. இதனா! ம- வள9ைத இழ�4�ள4. பயி5க]=F 
மH*ம!ல, மனித5க]=F& ேநாOகளி� தா=க& அதிகG94�ள4. 

இய#ைக விவசாய9தி! இ*ெபா8Hக� ெசலV Fைறெவ�றாS& உ#ப9தி 
ெப8கியதாக9 ெதGயவி!ைல. இ&2ைறயிலான சாFப\=F சி7, F7 விவசாயிக]=F 
ம9திய, மாநில அரDக� மானிய9 திHட;க� வழ;கினாS& வ;கி= கட� 
வழ;க.ப*வதி!ைல. அத#காக, இய#ைக விவசாயிக� ஒ8;கிைண�4 உ#ப9தியாள5 
நி7வன9ைத உ8வா=கினா! அ�த நி7வன9ைத ேம&ப*94வத#F வ;கியிலி8�4 
கட� ெபறலா&. விைளெபா8Hகைள வி#பைன ெசOவத#கான சா�றித)கைளc& 
எளிதி! ெபறலா&. 

இய#ைக 2ைறயி! விைளவி=க.பHட ெபா8Hக� எ�ைற=F சாதா ரண ம=கைள% 
ெச�றைடகிறேதா அ.ேபா4தா� அத#கான ேதைவ அதிகG=F&. உ#ப9திc& ெப8F&. 
லாப2& கிைட=F& எ�றா5. 

‘பார&பGயமாக விைளவி=க.பHட இய#ைக உணைவ உHெகா�ள ேவ-*&’ 

ெச�ைனைய% ேச5�த தமிழ5 மரபிய! நி7வன9தி� நி7வன5 பா.ெச�தி!Fமா5 
ேபசியதாவ4: 

இ�தியாவி! நWசி!லாத பா! ம#7& உணV எ.ப\ தயாG=க.ப*கிற4 எ�பைத 
ெவளிநாH\ன5 இ;F வ�4 அறி�4 ெச!கி�றன5. 

நம=F அைன94 வசதிக]& இ8�தாS& உணைவ விஷமாக உHெகா-* வ8கிேறா&. 
இய#ைக சா5�த ெபா8�கைள விவசாய9தி! பய�ப*94வத� iல& நWசி!லாத 
உணV. ெபா8Hகைள உ#ப9தி ெசOயலா&. 

2\�தவைர பார&பGயமாக விைளவி=க.பHட இய#ைக உணVகைள உHெகா�ளV&, 
இய#ைக விவசாய9ைத ஊ=Fவி=கV& ேவ-*&. 
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ப�ளிகளி! விைத வ;கிைய உ8வா=கி மாணவ5க]=F விைதகைள வழ;கி, 
அவ#ைற இய#ைக 2ைறயி! விைளவி94, மீ-*& விைத உ#ப9திைய ெதாட;F& 
பணிகைள த#ேபா4 ேம#ெகா-* வ8கிேறா&. 

இய#ைக விவசாயிக� தா;க� உ#ப9தி ெசOc& இய#ைக ெபா8Hக� Fறி94 
எ;க]=F F7�தகவ! (98848 28160) iலமாக தகவ! ெதGவி9தா!, ேதைவ.ப*& 
fக5ேவாைர ேநர\யாக ெதாட5M ெகா�ள%ெசO4 வி#பைன வாO.Mகைளc& ஏ#பா* 
ெசO4 வ8கிேறா& எ�றா5. 

‘ஊHட%ச94=க� அதிக& இ8.பதா! நாH*. பD&பாS=F ந!ல வரேவ#M’ 

தி-\வன& அoயா பா! ப-ைண ேமலா-ைம இய=Fந5 அpம9 ேபசியதாவ4: 

நாH*. பD=க� வள5.பி! ந!ல லாப& உ�ள4. ஆனா! அைவ த8& பாைல, 
ைவர9தி� அளV=F வி#பத#F பதி! க8;க! அளV=F வி#7வி*கிேறா&. 

இ;F நாH*. பDவிலி8�4 கற=க.ப*& ஒ8 லிHட5 பாலி! இ8�4 40 லிHட5 
அளV=F ேமா5 கிைட=கிற4. ம=க� Fைறவாக உ�ள நா*களி! ஒ8 மா* 
ெகா*=F& 40 லிHட5 பா! ஒ8 கிேலா ெநOயாகV&, ம=க� ெதாைக அதிக2�ள 
இ�தியா ேபா�ற நா*களி! நாH*. பD ெகா*=F& ஒ8 லிHட5 பா!, 40 லிHட5 
ேமாராகV& பய�ப*9த.ப*கிற4. ெவளிநா*களிலி8�4 இற=Fமதி ெசOய.பHட, 
ெஜ5சி வைக மா*களிலி8�4 கிைட=F& ஏ-1 வைக பாைல அ8�4வதா! உடலி! 
ேநாOக� உ-டாகி�றன. 

எனேவ ெஜ5சி ரக மா*களிலி8�4 கிைட=F& பாைல அ8�4வைத 2\�தவைர 
தவி5=க ேவ-*&. நாH*. பD=க� த8& பாைல மH*ேம F\=க 2�வர ேவ-*&. 
நாH*. பDவி� பாS=F ச�ைதயி! ந!ல வரேவ#M&, மதி.M& உ�ள4. பாலி! 
இ8�4 பண& கிைட=கவி!ைல எ�றா!, அைத ெநOயாக மா#றி வி#பைன 
ெசOc;க� எ�றா5. 

‘ெதாழி!fHப9ைத MG�4ெகா-* சாFப\ ெசOதா! அதிக மகd! கிைட=F&’ 

நாக.பH\ன& மாவHட& F9தால9ைத% ேச5�த 2�ேனா\ விவசாயி ஆல;F\ 
ெப8மா� ேபசியதாவ4: 

1998-! ஒ8 ஏ=க5 சாFப\=F 2 கிேலா விைதெந! மH*ேம பய�ப*9திேன�. 
இைடெவளி அதிக&விH* நா#7 நHடதா! விைள%ச! அதிக& கிைட9த4. ஆனா!, 
ேவளா- அதிகாGகேள இைத ந&பவி!ைல. இ4ப#றி 2002-& ஆ-* அ.ேபாைதய 
F\யரD9 தைலவ5 அ.4! கலா2=F க\த& எ_திேன�. அவர4 உ9தரவி�ேபG!, 
ஆ*4ைற ெந! ஆராO%சி நிைலய9திலி8�4 ேவளா- அதிகாGக� வ�4 ஆOV 
ெசOதன5. 
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அ.ேபா4 ஏ=க8=F அைரகிேலா விைத ெந! மH*& பய�ப*9தி 2,400 கிேலா ெந! 
மகd! எ*9ேத�. இைத=க-* விய�த ந&மா)வா5 என=F வி84 வழ;கினா5. 

அத#FபிறF 2010-! 3 ெச�H நில9தி! 300 கிரா& விைத ெந!ைல qவிேன�. 
அதிலி8�4 3,750 கிேலா எைடயளV=F மகd! கிைட9த4. 

ந&மா)வாG� வழிகாH*தலா! இய#ைக விவசாய9தி! ஈ*பH* வ8கிேற�. ந!ல 
மகd! கிைட=கிற4 எ�றா5. 

‘D#7%dழS=F பாதி.M ஏ#ப*9தாத4 இய#ைக விவசாய&’ 

ம4ைரைய% ேச5�த இய#ைக ேவளா- வ!Sந5 பாமய� ேபசியதாவ4: 

இ�தியாவி! விவசாய& ெதா�ைமயான ெதாழி!. 1860-! ஆ;கிேலய5 ஆHசியி�ேபா4 
இ�திய விவசாய9தி� ெதாழி!fHப& Fறி94 அறிய ஒ8 F_ அைம9தன5. அ�த F_ 
தன4 ஆOவறி=ைகயி! ெத�னி�திய விவசாயிக� விவசாய9தி! சிற�த 
ெதாழி!fHப;கைள ெதG�4 ைவ94�ளன5 என ெதGவி94�ள4. ந& மீ4 ரசாயன 
உர& வS=கHடாயமாக திணி=க.பHட4. ரசாயன உர;க�, ரசாயன கைள=ெகா!லி, 
s%சி=ெகா!லிக� பய�ப*94வதா! ஏ#ப*& பி�விைளVக� ேமாசமான4. 

இய#ைக விவசாய& த#சா5Mைடய4, ம7Dழ#சி=F ஏ#ற4. ேமாசமான 
பி�விைளVகைள உ8வா=காத4. D#7%dழS=F பாதி.M ஏ#ப*9தாத4. 
இதனா!தா� இய#ைக விவசாய9ைத ேம#ெகா�வத� அவசிய9ைத மீ-*& மீ-*& 
வலிc794கிேறா&. 

பார&பGய இய#ைக விவசாய94=F Fைறவான த-ண5̂ ேபா4&. அதிக உட! உைழ.M 
ேதைவயி!ைல. 

ரசாயன உர94=F அரD ஆயிர=கண=கான ேகா\ tபாO மானிய& வழ;Fகிற4. 
அ4ேபால இய#ைக உர;க]=F& மானிய& வழ;க ேவ-*&. அதனா! இய#ைக 
ேவளா- ெபா8Hகளி� விைலc& கணிசமாக= Fைறc&. மிக அதிக எ-ணி=ைகயி! 
ந*9தர ம=க� இய#ைக ேவளா- ெபா8Hகைள பய�ப*9தி பலனைடய இ4 உதV&” 
எ�றா5. 

‘பார&பGய விைத ெந! அைன94 விவசாயிையc& ெச�றைடய ேவ-*&’ 

நம4 ெந!ைல= கா.ேபா& அைம.பி� மாநில ஒ8;கிைண.பாள5 ெந! 
இரா.ெஜயராம� ேபசியதாவ4: 

இய#ைக ேவளா- ெபா8Hகைள உ#ப9தி ெசOவதி! ஆ5வ& உ�ள விவசாயிக]=F 
நா;க� Fைற�த விைலயி! பார&பGய விைதெந! வைககைள வழ;Fகிேறா&. ஒ8 
நிப�தைன, அவ5க� எ;களிட& வா;கிய பார&பGய விைதெந!ைல 2 மட;காக9 
தி8.பி9 தர ேவ-*&. 
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ஏெனனி!, பார&பGய விைதெந! வைககைள. பரவலாக அைன94 விவசாயிகளிட2& 
ெகா-*ேச5=க ேவ-*& எ�பத#காக9தா� இ�த நிப�தைன. 2தலி! 7 விதமான 
பார&பGய ரக ெந!கைள ேசகG9த நா;க� இ.ேபா4 150 ரக பார&பGய ெந! ரக;கைள 
ேசகG94�ேளா&. 

நம4 2�ேனா5க� 10 ஆயிர94=F& ேம#பHட பார&பGய ெந! ரக;கைள விH*% 
ெச�7�ளன5. அவ#ைற மீHெட*=க ேவ-*&. 165 ரக ெந! வைகக� ம894வ 
Fண;க� ெகா-டைவ. s;கா5 ரக அGசி மக.ேப7 கால9தி! ெப-க]=F உட! 
வலிைமc& ஆேரா=கிய2& தர=Y\ய4. க5.ப கால9தி! இ�த அGசியா! சாத& 
சைம9ேதா, கWசி ைவ9ேதா சா.பிH* வ�தா! சிேசGய� எ�பத#ேக இடமி8=கா4. 

மா.பி�ைள ச&பா ேபா�ற ரக;க� ெகாWச& ேமாHடா ரகமாக இ8=கிற4 எ�7 
க84ேவா5, ச�ன ரகமான இS.ைப. s ச&பா அGசிைய எ*94= ெகா�ளலா&. 
உட!நிைல சGயி!லாதவ5க� இ�த இS.ைப. s ச&பா அGசியா! சாத& சைம94 2 
நாHக� சா.பிH* ஓOெவ*9தா! உட! நலமைடc&. கைடகளி! வி#பைன 
ெசOய.ப*& அGசி பாeE ெசOய.பHடைவ. இதி! ஒ8 ச94& கிைடயா4. பார&பGய 
2ைற விவசாய9தி! ெசலV FைறV, நEட94=F இடமி!ைல. ஒZெவா8 
விவசாயிc& த�னிட2�ள நில9தி! பாதியி! இய#ைக விவசாய& ெசOய2�வர 
ேவ-*&. அதி! ெவ#றி ெப#றா! எ!லா நில;களிS& இய#ைக ேவளா-ைமைய 
ெதாட8;க� எ�றா5. 

ெதாF.M: எC.க!யாணD�தர&, அ.சாதி= பாHசா, ெஜ.ஞானேசக5, அ.ேவS%சாமி, 
ேக.DேரE, பட;க�: ஜி.ஞானேவ!28க� 

�

News about Seed festival in The Hindu

Newspaper
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The Hindu  April 17, 2015

Bharat Beej Swaraj Manch to work towards restor-

ing ‘seed sovereignty’ of farmers

The Karnataka Chapter of the Bharat Beej Swaraj Manch will be launched

at Badanavalu on Sunday.— Photo: M.A. Sriram

Badanavalu Satyagraha participants to propogate cultivation of indigenous

crops

In a bid to empowering farmers and restoring the ‘seed sovereignty’ lost to

multinational companies, the Karnataka Chapter of the Bharat Beej Swaraj

Manch will be launched at Badanavalu on Sunday.

It will coincide with the day-long seminar and interaction on sustainable

development and living to be held at Badanavalu to foster alternative

economic pattern and lifestyle that is in harmony with environment.

The idea of the Beej Swaraj Manch is to wean away farmers from their

increasing dependency on companies that profit from their patronisation

of hi-breed seeds (that are patented) and encourage the shift to cultivation

of indigenous crops.
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Krishna Prasad of Sahaja Samruddha, an organisation propagating the

cultivation of indigenous crops and conservation of crop diversity by

creating seed bank, said that Badanavalu has come to symbolise all the ills

associated with the present concepts of modernisation and development

that has brought the Indian farmers to ruin.

“The Badanavalu Satyagraha, launched by theatre personality Prasanna, is

rooted in the crisis plaguing the khadi and handloom. But it also

epitomises a similar crisis plaguing the Indian agriculture sector”, he

said.

Farmers are forced to buy patented seeds due to the propagation of the

modern agricultural practices. ‘Not only have the farmers lost their seed

sovereignty but have virtually lost their freedom to cultivate crops of their

choice as cropping pattern is being dictated either by the marker forces or

the contractors in case of farmers who are into contract farming’’, said Mr.

Krishna Prasad.

The shift from traditional agricultural practices to modern chemical-

intensive farming system with emphasis on fertilizers, pesticides and hi-

breed seeds, have destroyed the viability of agriculture as expenditure

outweighs income forcing farmers to commit suicide. “But successive

governments have placed emphasis on modern agricultural methods that

have destroyed traditional agricultural practices and multi-cropping has

been supplanted by mono culture”, said Mr. Krishna Prasad.

Seed conservator and farmer Rechanna pointed out that mono culture and

commercial crops have forced varieties of seeds like Raajmudi,

Ratnachoodi, Nagamale Raagi and if seed sovereignty was not reclaimed

then both farmers and consumers would be under the grip of the compa-

nies.

G. Seema, State Convener of the Save our Rice campaign said indigenous

variety of crops were known for their medicinal and nutritional values, but

the traditional rice varieties were fast disappearing. Hence an exhibition

of different varieties of rice would also be held at Badanavalu on Sunday.


