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முன்னுரை 

விவசாயப் புரட்சி 

1944-ஆம் ஆண்டின் பிற்பகுஇயில், மெக்ஸிகோவின் 

தலைககரான மெக்ஸிகோஸிட்டி நகரத்திற்குச் சற்றே 

-வெளிப்புறம் ஓரிடத்தில் சான்கு அமெரிக்க இளைஞர்கள் 

ஒன்றுகூடினர். அவர்களுடைய நோக்கம்: அமெரிக்கா 
வில் ஏற்பட்டது போன்ற விவசாயப் புரட்சியை மெக் 

ஸிகோவிலும் ஏற்படச் செய்வது. விஞ்ஞான ஆராய்ச் 

சியை அடிப்படையாகக் கொண்ட முறைகள் அமெரிக்க 

விவசாயத்தில் எந்த Hora பயனளித்கனவோ அதே 

அளவு மற்ற காடுகளிலும் அளிக்கும் என்பது அவர்கள் 

அணிபு. மாஸேதுங் சொன்னதுபோல் ஏமை நாடுகளின் 

எதிர்காலம் அந்நாடுகளின் கிராமப்புறங்களில்கான் 

நிர்ணயிக்கப்படும் என்று அவர்களும் ஈம்பினார்கள். 

இரந்த நான்கு இளம் புரட்சியாளர்களும் விவசாயத் 

துறை விஞ்ஞானிகள். மெக்ஸிக அரசாங்கம் கேட்டுக் 

கொண்டதற்கெங்க ராக்கஃபெல்லர் ஃபவுண்டேஷன் 

அதன் செலவில் ஓர்ஆராய்ச்சி ஸ்தாபனத்தை மெக்ஸிகோ 

வில் நிறுவியது. அர்தஸ்தாபனத்தின் முதல் ஆராய்ச்சி 

யாளர்களே இவர்கள். அவர்களுடைய 'தலைவரான 

டாக்ட்ர்-ஜார்ஜ்ஹாரார் ஒரு இளம் தாவர நோய் இயல் 

விஞ்ஞானி, இவர் பிற்காலத்தில் இந்த ஃபவுண்டேஷ 
னுக்கே தலைவராகப் பதவி வடித்தார்.



இக்கால்வரும் மெக்ஸிகோவுக்கு முதலில் வந்த 
பொழுது, அது உணவு பற்றுக்குழையுள்ள நாடாக 
இருந்தது. தேவையான உணவில் பெரும்பகுதி அமெரிக் 
கரவிலிருந்து வந்துகொண்டிருச்த.து. ஆனால் 1967-ஆம் 
ஆண்டில், அதாவது கால் நூற்றாண்டிற்குள், மெக்ஸிகோ 
வில் கோதுமை உற்பத்தி மூன்று மடங்கும், மக்காச் 
சோள உற்பத்தி இரு மடங்கும் பெரு, சரரசரி 
மெக்ஸிகர் ஒவ்வொருவரும் உட்கொள்ளும் உணவ் இக் 
கால் நூற்றுண்டிற்குள் 40 சதவிததம் பெருகிற்று, 
கோதுமை மக்காச்சோளம் இரண்டுமே ஏற்றுமதி 
யாயின. நாட்டின் பொருளாதாரம் பெரும் வளர்ச்சி 
ய்டைந்தது. இப்பெரும் விவசாயப் புரட்சியின் முக்க 
காரணம் டாக்டர் ஹாராரின் தலைமையில் பணிபுரிந்த 
விஞ்ஞானிகளாலும் அவர்களுக்குப் பிறகு வர்த மற்ற 
விஞ்ஞானிகளாலும் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ABE Mars 
சல் தரும் கோதுமை ரகங்களே. வெப்பமண்டல, மித 
வெப்பமண்டல நாடுகளின் சீதோஷ்ண நிலையில் வளர்ந்து 
பலனைத் தரக்கூடிய இந்த ரகங்களை அவைகளுக்குத் 
தேவையான பாசன, உர வசதிகளுடன் பயிரிட்டால் 
மகசூலை இரு மடங்கு அதிகரிக்க முடிகிற து, 

மெச்ஸிகோவில் கோதுமை விகாச்சலில் கண்ட இக்கு 
வெற்றியினால் உற்சாகமடைந்த ராச்கஃபெல்லர் ஃபவுண் 
டேஷன், ஃபோர்டு ஃபவுண்டேஷனுடன் சேர்ந்து 
1962-ல் பிலிப்பீன்ஸ் தீவுகளில் உள்ள லாஸ் பேஜஷனோேஸ் 
என்ற இடத்தில் அனைத்துலக அரிச ஆராய்ச்சி நிலையம் 
ஒன்றை நிறுவிற்று, இந்த நிலையத்தில் டாக்டர் ராபர்ட் 
சேண்ட்லரின் தலைமையில் பணிபுரிந்த விஞ்ஞானிகள் 
பி.ற்பல அரிசி ஆராய்ச்சியின் ரகங்கஜா ஒன்றுடன் ஒன்று 
கலந்து செய்த ஆராய்ச்சியின் பயனாக மிக அதிக உற் 
புத்தியைக் கொடுக்கக்கூடிய 7, 5. $ என்,.ற ஒரு குட்டை 
அரிசி ரகத்தை மிகக் குறுயெ காலத்தில் கண்டுபிடித்தார் 
கள். இன்று உலக முழுதும் இது “அ£்புத அரிசி' என்று புகழப்படுகிறது. மெக்ஸிகோ கோதுமை ரகங்ககரப் 
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போல, 1,%,8 அரிசியும், அதற்குத் தேவையான வசதி 

களுடன் பயிரிடப்பட்டு, சரியான முறையில் சாகுபடி 

செய்யப்பட்டதால் மகசூல் இருமடங்காகிய து. 

புரட்சி பரவுகிறது 

பொதுவாக, இந்நூற்றாண்டின் தலை சிறந்த விஞ் 
ஞான சாதனை எது என்ற கேள்விக்கு, ஆரம்ஸ்ட்ராங்கும் 

அல்ட்ரின்னும் முதல் முதலாகச் சச்தஇரனில் இறங்கிய து 
தான் என்று பலரும் பதில் அளிப்பார்கள். அனால் 

அரிசியையே முக்கிய உணவாகக் கொண்ட நூறு கோடி 

ஆசிய மக்களைப் பொறுத்தவரையில் 1. ௩.8ன் சுண்டு 

பிடிப்பும், அதை அசியகண்டம் முழுவதும் பரவச் செய் 

ததுமே இதைவிடப் பயனுள்ள சாதனை. பாதி அளவே 

நிரம்பும் நிலையிலிருந்த - பலகோடி உலைநீர்ப்பானைகளை 

1, %,8 இன்று முழுவதும் நிரப்பிக்கொண்டிருக்கிற து. 

பிறந்ததுமுதல் வயிறு நிரம்பி அறியாத மக்களுக்கு விஞ் 

ஞானம் இதைவிட வேறென்ன பரிசளிக்க முடியும்? 

உலக மக்களில் பாஇப் பேர் வாழும் ஆசியாவில் ஜனப் 
பெருக்கம், உணவு உற்பத்திப் பெருக்கத்தால் சமாளிக்க 

முடியாத அளவுக்கு அதிகரித்துக் கொண்டிருந்தது. 
இன்றும் பட்டினியும் ஊட்டச் குறைவும் மறையவில்லை, 
ஆனால் பெரும் பஞ்சங்கள் இனிமேல் ஏழ்படமாட்டா 

என்ற நம்பிக்கை ஏம்பட்டிருக்கிறது, 1965ல் ஆசிய 

கண்டத்தில் இந்தப் புது ௮௧ உற்பத்து கோதுமை, 

அரிசி ரகங்கள் பயிரிடப்பட்ட வீஸ்தீரணம் 200 ஏக்கர், 

1969ல், அதாவது காலாண்டு காலத்தில் இது 34 மில்லி 

யன் ஏச்கர்களாக உயர்ந்தது, இது ஆசியாவிலேயே 

மொத்தம் உணவுப் பயீர் சாகுபடி செய்யப்படும் விஸ் 

தீரணத்தில் பத்தில் ஒரு பங்கு, 1967 லிரு்.து 1969க்குள் 

பாகிஸ்தானின் கோதுமை உற்பத்தி 60 சதவீகஇதம் 
பெருகியது. உலகிலேயே இந்த அளவு உணவு தானிய 

பெருக்கம் ஒரு வியக்கத்தக்க சாதனை, அமெரிக்க 
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உணவு உதவியை நம்பியிருந்த நாடுகளில் 1967 வரை 

இரண்டாவது இடம் வத்த பாடஸ்தான், இர்த உற் 
பத்திப் பெருக்கத்தின் வீரவாக 1969 ல் உணவு தானி 

யங்களைப் பொருத்தவரை கிட்டத்தட்ட தன்னிறைவை 

அடைந்துவிட்டது. இப்பெருக்கம் கோதுமையில் மட்டு 

மல்ல. 1968ல் தன் அரிசி பற்றுக்குழையைத் தீர்த்து, 
பாகிஸ்தான், 1969 ல் அரி ஏற்றுமதி செய்யும் அளவுக்கு 

முன்னேறிவிட்டது. 

இந்தியாவில் மிகமிக விரைவாக கோதுமை 2p 
பத்தி பெருகலாயிற்று, 1965 முதல் 1969 வரை, காலாண்டு 

காலத்தில் 50 சதவிகிதம் அஇகரித்தது. அரசியல் நிலை 

குழப்பமடையாமல் இருக்குமேயானால், இந்தியா 19725 

குள் பெருவரும் தன்னுடைய பீரும்மாண்ட ஜனத் 

தொகைக்குத் தேவையான உணவைத் தானே உற்பத்தி 
செய்யருடியும் என்பது இண்ணம், 

இலங்கையில் அரிசி உற்பத்தி கடந்த இரண்டு 

ஆண்டுகளில் 34 சதவி௫தம் பெருகியது. பிலிப்பீன்ஸ் 

தீவுகளில் சான்கு ஆண்டுகள் சேர்ந்தாற்போல அமோக 

அரிசி அறுவடையானதன் காரணமாக அரை நூற்ருண்டு 
காலமாக அரிசி இறக்குமதி செய் துகொண்டிருந்த பிலிப் 
பீன்ஸ் குடிகள் இப்போழுது அரிசி ஏற்றுமதி செய் 
கின்றனர். இப்புது விதைகளால் பயனடைந்த மற்ற 

ஆசிய நாடுகள், துருக்கி, பர்மா, மலேசியா, இந்தோனே 

சியா, வியட்காம் முதலானவை, ஆப்கானிஸ்தானம், 
சேபாளம், லாவோஸ் முதலான காடுகளும் இவ்விதை 
களை உபயோகிக்கின்றன. 

இவ்விதைகள் பரவுமுன்பு, ஆசியாவில் உணவுப் 
பெருக்கம் ஜனத்தொகைப் பெருக்கத்தை எட்டிப் 
பிடிக்கும் நிலையிலில்லை, 

மிக அதிக உற்பத்திப் பெடுச்கங்கள் இதுவரை 
ஆசியாவில்தான் என்றாலும், மற்ற நாடுகளும் இப்புது 
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ர்கங்கசா உபயோடஇுத்து லாபமடையத் தொடங்கி லிட் 

உன. கிழக்காப்பிரிக்காவில் சீன்யாவும், மேற்கு ஆப்.பிரிக் 
காவில் தந்தக்கரை (Ivory coast) யும் சென்ற சில ஆண்டு 

களில் விவசாயத்தில் பெரும் முன்னேற், மமடைந்திருக் 

கின்றன. €ன்யா இப்போழுது மக்காச்சோளம் ஏற்று 

மதி செய்கிறது. தந் தக்கரையில் அரிசி உற்பத்தி சென்ற 

பத்தாண்டுகளில் இரு மடங்குக்கு மேல் பெருகியிருக் 

கிறது. துனிசியாவிலும், மொராக்கோவிலும் மெக்ஸிச 
கோதுமைவகைகள் விரைவாகப் பரவிக்கொண்டிருக் 

கின்றன. அல்ஜீரியாவும், லிபியாவும் 1969 ல் சாகுபடிசக் 
கெனப்புது கோதுமைவிகதைகளைா இரச்குமதி செய்தன. 

பிரேஸிலும், பாராகுவேயும் 1968 ஆம் அண்டு தங்கள் 
கோதுமை உற்பத்தியைப் பெரிதும் பெருக்கின. 

இர்தப் புது ரக விதைகள்க்கொண்டு மட்டுமே 

உலூன் உணவுப் பிரச்னைக்கு ஒரு முடிவு காணமுடியாது 

ஏன்பது உண்மையே. உணவு உற்பத்திப் பெருக்கத் 

இற்கும், மக்கள் தொகைப் பெருக்கத்திற்கும் ஈடக்கும் 

போட்டி, பஞ்சத்தில் போய் முடிவதை ஒரளவு கள்ளிப் 

போடத்தான் நம்மால் முடிர்திருக்கிற து. ஆனால் மக்கள் 
தொகையைக் கட்டுப்படுத்து இப்பிரச்னைக்கு ஒரு முடிவு 

காண இவ்விதைகளால் ஏற்படும் ௮தக உணவுப் பெருக் 

கத்தின் மூலம் ஈமக்கு இன்னும் கொஞ்சம் அவகாசம் 

கஇடைத்திருக்கிறது. இர்த அவகாசத்தில் உணவு உற் 

பத்தியில் ஏற்பட்டதுபோல, ஜனத்தொகைச் கட்டுப் 

பாட்டிலும் ஒரு புரட்சியை உருவாக்கவேண்டிய து 

அவசியம், 

புரட்சிக்கு ஆயத்தம் 

தற்பொழுது எதற்கெடுத்தாலும், புரட்சி என்ற 
பதம் சாதாரணமாகவே உபயோகிக்கப்பட்டு வருகிறது. 
ஆனால் இப் புதுரக விதைகளால் ஏழை காடுகளில் ஏற்பட் 

ருக்கும் விகவுகளை விவரிக்க இதைத்தவிர வேறு பதம் 
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கிடையாது. வீவசாயத்துறை விஞ்ஞானிகளின் சாதனை 
களினால் உருவான அ௮;இ வீகச்சல் முறைகள் இவ் 
வேழை காடுகளின் பொருளாதார, சமுதாய அரசியல் 
நிலைகளில் பரவலான மாறுதல்கள் ஏற்படக் காரண 
மாக இருக்கப்போகின்றன, 

ஆனால் ஒரு பத்தாண்டுகளுக்கு முன்பாக இதே 
அதிக விளைச்சலைத் தரும் விதைகள் உருவாக்கப்பட்டிருந் 
தால் இம்மாதிரி ஒரு புரட்சி ஏற்பட்டிருக்குமா என்பது 
சந்தேகம்தான். அப்பொழுதெல்லாம், ஏழை சாடுகளில் 
அரசியல்வாதிகளும், வளர்ச்ரித்திட்டம் அமைப்பவர் 
களும் காட்டின் பொருளாதார முன்னேற்றத் தொழில் 
வளர்ச்சியையே ஈம்பியிருக்தார்களே ஒழிய, விவசாய 
முன்னேற்றத்தை அல்ல. விவசாய வளர்ச்சிக்கான 
முறைகளைத் தோற்றுவிப்பதில் எல்லா சாடுகளும் ஓத்து 
ழைத்து வந்தன. ஆயினும், இந்த ஒத்துழைப்பின் மூலம் 
அப்பொழுதுதான் விவசாய வளர்ச்சிக்கு வேண்டிய 
அடிப்படைத் தேவைகள்-சந்சைக்குத் தான்யங்க& 
எடுத்துச் செல்ல சாலைகள், வீவசாய ஆராய்ச்சி நிலையங் 
கள், ரசாயன உரவினியோகத்திற்கென ஏம்பாடுகள், 
நீர்ப்பாசனத் இட்டங்கள், கடனுதவித்திட்டங்கள், 
விரிவாக்க (61200100) வசதிகள் போன்றவை - தோன்ற 
ஆரம்பித்திருந்தன. இவையெல்லாம் பெருமளவில் இல் 
லாமல் புது விதைகள் பயனைத் தர்திருக்கமாட்டா, 

அப்பொழுதெல்லாம், தொழில் வளர்ச்சிதான் எல் 
லோருடைய நோக்கமாக இருந்தது என்பது மட்டுமல்ல. 
ஏழை காடுகளின் அரசியல்வா இிகளும் வெளிசாடுகளி 
லிருந்து எப்பொழுதுமே வேண்டிய உணவு உதவியாகப் 
பெறலாம் என்று முடிவு கட்டியிருந்தார்கள். 1965 ஆம் 
ஆண்டில் ஒர் இந்திய அதிகாரியிடம், பிற்காலத்.இல் விச் 
சல் குறையுமேயானால் வேண்டியிருக்கும் உணவை முன்ன 
தீரகவே நல்ல விளைச்சல் இருக்கும் பொழுது சேகரித்து 
வைக்கவேண்டும் என்று வற்புறுத்தப்பட்ட பொழுதட 
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அவர் *நரங்கள் ஏன் கவலைப்படவேண்டும் ? கான்ஸாஸ் 
மாகாணத்தின் கோதுமை கிலங்கள்தான் எங்கள் 

சேகரிப்புக் கிடங்குகள்' என்று பதில் அளித்தார், இக்தக் 
கருத்து பல ஏழை காடுகளின் அரசியல் வாதிகளிடையே 
பரவியிருச்தது, உற்பத்தி செய்யப்படும் உணவும், 

சாகுபடி. செய்யப்படும் நிலப்பரப்பும் பெருகிவரும் 

ஐனத்தொகைக்குப் போதா என்ற நிலைமை தெளிவாகிய 

பொழுதுதான் இக்கருத்து மாற ஆரம்பித்தது. உணவுப் 
பற்றுக்குறையை, குறிப்பாக இந்தியா, பாகிஸ்தான் 

இந்த இரண்டு காடுகளின் பற்ருக்குறைபையத் தீர்க்க 

அமெரிக்காவின் ௮மோக விவசாய விளைச்சலாலும் கூட 

முடியாத நிலைமை ஏற்படும் நாள் நெருங்கக் கொண்டிருப் 

பது அப்பொழுது தெளிவாயிற்று. 

இரண்டாவது உலக யுத்தத்திற்குச் சிறிது முன்பு 
வரை, அசிய, அப்பிரீக்கா, லத்தீன் அமெரிக்க நாடுகள் 

உணவு தான்யங்களைக் குறிப்பாக மேழ்கு ஐரோப்பிய 

காடுகளுக்கு, ஏற்றுமதி செய்து அர்சிய செலாவணியை 

சம்பாதித்துக்கொண்டிருந்கன. யுத்தத்திற்குப் பிறகு, 
இந்நாடுகள் எல்லாமே மற்ற சாடுகளிலிருந்து குறிப் 

பாக அமெரிக்காவிலிருர்து, உணவைஇறக்குமதி செய்யும் 

காடுகளாக மாறிவிட்டன. 1969 அம் அண்டுக்குள் 

ஆண்டுக்கு கிட்டத்தட்ட 2 கோடி டன் உணவு தான் 
யங்களை இறக்குமதி செய்யும் நிலையை இவை அடைந்து 

விட்டன. 1966ல் இறக்குமதி 3% கோடி டன்னுக்கும் 

மேல் போய்விட்டது. ஜனத்தொகைப் பெருக்கம் காரண 
மாக ஏழை நாடுகளில் பெரியவையாகிய (டைவான் 

தீவீர்தீத) சீனா, இந்தியா, பாகிஸ் சான், இந்தோனேசியா 

பிரேஸில் போன்றவை மிகப் பெருமளவில் உணவு 

இறக்குமதி செய்யும் காடுகளாக மாறிவிட்டன. 

இர்கிலைமை 1966-67 ல் இந்தியாவீலும், பாகிஸ்தானி 

௮ம் இரண்டாண்டுகள் சேர்ர்தாற்போல் பருவ மழை 

தவறியபொழுது மிகத் தெளிவாயிற்று. உலகில் பெரு 
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மளவு, உபரி தான்யத்தைச் சேர்த்துவைத் திருந்த ஒரே 
சாடாகிய அமெரிக்கா இர்றிலையைச் சமாளிக்க தன் அ 
டைய கோதுமை விளைச்சலில் ஐ்தில் ஒரு பங்கை இந்தி 
யாவுக்கு அனுப்பிவைத்தது. இதற்கு மட்டுமே 600 
கப்பல்கள் வேண்டியிருந்தன. இரண்டாம் உலகம் 
போரில் இங்கிலீஷ் கால்வாயைத் தாண்டி ஐரோப்பாவில் 
ஹிட்லரின் படைகளை )) நாளில் தாக்க ஐக்கிய காடுகள் 
திரட்டிய கப்பல் படைக்கு இது ஒப்பாகும். இரண்டு 
ஆண்டுகாலம், சுமார் 6 கோடி இந்தியர்களுக்கு மேல் 
அமெரிக்க உணவு இழறக்குமதியையே ஈம்பி வாழ்மீ 
தார்கள். ் 

அமெரிக்கா இந்த அளவு தான்யத்தை அனுப்பி 
யிருக்க முடிந் திருக்காவிட்டால், பல கோடி. மக்கள் பஞ்சத் 
திற்கிரையாகியிருப்பார்கள், இரண்டாம் உலக யுத்தத் 
தையும் மிஞ்சும் ஒரு பெரும் கொடுமை ஏற்பட்டிருக்கும். 
பெருமுயற்சியுடன் தவிர்ச்சப்பட்ட இப்பஞ்சம்தான் 
பசிப்பிணியைப் போக்க உலக அளவில் மூயற்சிகள் வலு 
வடையக் காரணமாக இருர்தது, 

பஞ்சத்தின்பொழுது உதவிக்குத் தயாராக, உணவு 
தான்யங்கள், முன்னேற்றமடைந்த காடுகளில் இருக்கும் 
என்ற எண்ணம்தான் இம்மாதிரி பஞ்சரிலை ஏற்பட 
உதவியாக இருக்கறது என்று அமெரிக்க அரசாங்கத் 
தற்குத் தெளிவாகத் தெரிந்தது, ஏமை காடுகளின் 
வளர்ச்சித் இட்ட அதிகாரிகளும், நிதி அமைச்சர்களும் 
பற்றுக்குைறயைச் சமாளிக்கும்பொழுது வீவசாயத்திற்கு 
ஒதுக்கப்படும் ரிதியையே குறைத்து வந்தனர். இதனால் 
உணவுப் பழ்றுக்குறமை ஏற்பட்டாலும் அமெரிக்க உணவு 
தான்ய உதவிரிச்சயமாகச் இடைக்கும், அதைக் கொண்டு 
சமாளிக்கலாம் என்ற எண்ணம் இருந்ததுதான் இதற்குக் 
காரணம். உதாரணமாக, 1959ல் இந்தியாவுக்கும் அமெரிக் 
காவுக்கும் ஒரு நாலாண்டு உதவீ ஒப்பந்தம் உருவாயிற்று, 
அதன்படி அமெரிக்கா 11 கோடி, டன்கள் கோதுமையும் 
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பத்து லக்ஷம் டன்கள் அரிசியும் இர்தியாவுக்கு அனுப்பு 
வதாக ஒப்புக்கொண்டது. இது இந்திய அரசாங்கம் 

விவசாய உற்பத்தியை அதிகரிக்க எடுத்துக்கொள்ள 

வேண்டிய முயற்சிகளை ஓத்திப்போடக் காரணமாயிருக் 

கிவி. 

1965 ஆம் ஆண்டு ஆரம்பத்திலேயே இவ்விஷயத்தில் 

அமெரிக்கா... தன் கொள்கையை மாற்மிக்கொள்ள 

வேண்டியது அவசியம் என்பது தெளிவடைந்து 

விட்டது. 

£], 480 என்னும் சட்டத்தின் 8ம் கொடுக்கப்படும் 

உணவு தான்ய உதவி மற்ற காடுகளின் பஞ்ச நிலை 

யைப் போக்கவும், அமெரிக்காவின் உபரி தான்யங் 

கமா உபயோகப்படுத்தவும் வழி வகுத்தது உண்மையே, 

ஆனால், இவ்வீரண்டு பிரச்னைககாயும் முடிவாகத் தீர்க்க 

இது உதவவில்லை, அது மட்டுமின்றி வெளிசாட்டு 

உணவு தான்யம் கிடைப்பதால், சில காடுகளில் உள் 

காட்டு அரிசி, கோதுமை இவற்றின் விலை குறைந்தது. 

இதனால் விவசரயிகளுக்குக் இடைத்த வருமானம் அவர் 

களுடைய செலவுக்கு- குறிப்பாக ரஸாயன உரம் 

போன்ற செலவுகளுக்கு - ஈடுகட்டவில்லை. இதனால் 

உணவு உற்பத்திப் பிரச்னை Sol gir Gu gH. 

ஆகவே, நேரடியாக உணவு தான்யங்களை அனுப்பி 

உதவுவதைவிட ஏழை நகாடுகளுக்குத் தங்கள் தங்கள் 

உணவு உம்பத்தியை அதிகரிக்க உதவி செய்வதே 

சிறந்தது என்று அமெரிக்க அரசாங்கம் 1965-ம் 

அண்டு தீர்மானித்தது. இதைத் தொடர்ந்து விவசாய 

வளர்ச்சிச்கென பிற காடுகளுக்கு அளிக்கப்படும் உதவி 

பெருகியது, 4119 எனப்படும் அனைத்துலக வளர்ச்சிக்கு 

உதவும் ஸ்தாபனத்தால் விவசாய வளர்ச்சிக்கு அளிக்கப் 

வட்ட உதவி 1963ல் 128 கோடி ரூபாயாக இருந்தது. 
1967 ல் கிட்டத்தட்ட 450 கோடி ரூபாயாக அதிகரித்தது. 
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இதில் பெருமளவு, ரசாயன உரத்தை இறக்குமதி செய்வ 
தற்காக அளிக்கப்பட்ட உதவி. அமெரிக்க விவசாயத் 
துறையின் மூலமாகவு், அமெரிக்க விவசாயப் பல்கலைக் 
கழகங்கள், கல்லூரிகளின் (இவைகளுக்கு நிலமான்ய 
பல்கலைக் கழகங்கள் என்று பெயர்) மூலமாகவும் விஞ் 
ஞான அடிப்படையில் உதவுவதென அமெரிக்க அர 
சாங்கம் முடிவு செப்தது. மேலும், உணவு தான்ய உதவி 
அளிக்கும்பொழுது குறுகிய கால அளவுக்கே அளிப்ப 
தெனவும் முடிவு செய்தது, முன்புபோல் பல "அண்டு 
கஞூக்கு ஓர் ஒப்பந்தம் என்ற முறை மாறி, மாதக்கணக்க' 
லேயே ஓப்பர்தங்கள் செய்யப்பட்டன. இந்த முறை, 
ஏழை நாடுகளில் ஒரு ஈல்ல விளைவுக்குக் காரணமாயிற்று. 
குறிப்பாக அந்நாடுகளின் தான்ய விலைகள் சரியாமல் 
ஒரு நிலையிலேயே இருர்தன, அக்நாட்டு விவசாயிகளுக்குத் 
தங்கள் பயிர்களுக்கு ஈல்ல லாபகரமான விலை உடைக் 
கும் என்ற நம்பிக்கை வளர்ந்தது. 

அமெரிக்க உபரி தான்ய சேமிப்பும் குறைந்து 
கொண்டே வந்ததும் அமெரிக்காவின் இந்தப் புதுக் 
கொள்கை செயல்பட உதவிழ்று. இக்கொள்கை ஏழை 
நாடுகளில் தங்கள் சாட்டின் உணவு உற்பத்து செய் 
யம் திறனை அதிகரிக்கவேண்டும் என்று வாதாடும் அர் 
நாட்டு அரசியல்வாதிகளின் கை ஓங்கக் காரணமாக 
இருந்தது. இதை ர் ஏழை காட்டின் விவசாய அமைச் 
சர், * இப்பொழுதெல்லாம் நிதி அமைச்சர்கூட, சான் 
டெலிபோன் செய்தால் பதிலுக்கு டெலிபோன் செய்ஒருர்' 
என்று குறிப்பிட்டார். 

விவசாயப் புரட்சிக்குத் தூண்டுகோலாக இருந்தது 
அமெரிக்காவின் புதுக்கொள்சை மட்டுமல்ல. இக் 
கொள்கையின் மூலம் ஏழைநாடுகளில் இப்புரட்சி ஏழ் 
படுவதற்கு அவசியமான அரசியல், பொருளாதாரச் சூழ் 
ரில் ஏற்பட்டது உண்மைதான். ஆனால் இந்நாடுகளின் 
மக்கிய தலைவர்கள் உணவு அதிகரிப்புத் இட்டங்ளுக்குத் 
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தங்கள் பலத்த ஆதரவைத் தந்ததும், புரட்சிக்கு ஒரு, 

மூக்கே காரணம். துருக்கியில் முதல் மர்திரி டெமிரெலும், 

பாகிஸ்தானின் அதிபர் அயூபும், பிலிப்பீன்ஸின் அதிபர் 

மார்க்கோஸாம் இதில் குறிப்பிடத் தகுந்தவர்கள். 

இக்சாட்டு அரசுகள் வகுத்,த திட்டங்களும் நடைமுறைக்கு 

கந்த பொருளாதாரக் கொள்கைகளை அடிப்படையாகக் 

கொண்டிருந்தன. சிறந்த முறையில் செயலாற்றப்பட்டன. 

துருக்கியில்கோதுமை உற்பத்தி அதிகரிப்புத் திட்டத்தை: 

முதல்வர் டெமிரெல் தம்முடைய கேரடிப்பார்வை 

யிலேயே ஈடத்தினார். பாகிஸ்தான் அதிபர் அயூபின் 

ஆட்சியில், ரஸாயன உரங்கள் பன்மடங்கு அதிகமாக. 

உபயோசகத்திற்குக் கொண்டுவரப்பட்டன. பிலிப் 

பீன்ஸில் ௮இபர் மார்க்கோஸின் ஆட்சியின் முக்கிய மூன்று 

குறிக்கோள்கள் - அதிகப்படி அரிசி உற்பத்தி, அதிக. 

மான சாலைகள், வசதிகள் நிறைந்த பள்ளிக்கூடங்கள். 

1969ல் அவர் மறு தேர்தலுக்கு நின்று வெற்றியடை. 

வதற்கு. அவர் பிலிப்பீன்ஸ் தீவுகளில் அரிசித் 

தன்னிறைவை ஏற்படுத்தியது ஒரு முக்கிய காரணம். 

இந்திய விவசாய அமைச்சராக இருந்த. 

ஸி. சுப்ரமண்யம் இக்தியாவில் பஞ்சப்பிணியை ஒழிக்க. 

இருபெரும் முயற்சிகளை மேற்கொண்டார். ஓன்று, உன் 
நாட்டில் உணவு” தான்யங்கள் வழங்குதலுக்கு வேண்டிய. 

ஏம்பாடுகள், இரண்டு, இந்தியாவில் அதிக உற்பத்தி: 

ரக விதைகளைப் பெருமளவில் பரப்பும் திட்டம். இவை. 

களின் முலம் பஞ்சத்தை முறியடிக்க வழி வகுத்தார். 

பின்னால் 1968, 1969 ஆண்டுகளில் பெருமளவு தான்ய: 

உற்பத்தி பெருக அடிகோலினார். 

[966 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்டு மாதம் ஆப்கானிய 

மூதலமைச்சர் மைவாண்ட்வால் (Maiwandwal) gb 
முடைய அமைச்சரவையைக் கூட்டி ஓவ்வொரு இலா 

சாவுக்கும் ஐ.துக்கப்பட்டிருந்த நிதியில் 21 சதவிகிதம். 

குறைத்து, அப்பணத்தைக்கொண்டு கோதுமை௰: 

Ik



உற்பத்தி அதிகரிப்புத் இட்டம் ஒன்று துவக்கினார். இதன் 
“மூலம் 1969ல் ஆப்கானிஸ்தான் கோதுமை இறக்குமதி 
யைத் தா.ற்காலிகமாகவாவது கிறுத்தமுடிந்தது. 

1966 லிருந்து 1968 வரை பொருளாதாரச் சூழ்நிலை 
சமீபகாலத்தில் எப்பொழுதையும்விட விவசாயத்திற்குச் 
சாதகமாக இருந்தது, பல காடுகளில் உணவு உற்பத்தி 
தேயைன அளவு பெருகவில்லை, உபரியாக உற்பத்தி 
செய்யும் காடுகளிலும் உபரிதான்யம்குைந்துகொண்டே 
வர்தது. இதனால் தான்ய விலைகள் ஏறிக்கொண் 
-.ருந்தன, இந்தியாவிலும், பாகிஸ்தானிலும் சேர்ந்தாற் 
Cure இரண்டாண்டு UGA மமை தவறியதின் காரண 
மாக உணவு தான்யங்களின் விலை ஏற்றமடைந்து விவ 
சாயிகளின் அதாயம் அ.இகரிக்கும் நிலை ஏற்பட்டது. 
"உலக மார்க்கெட்டில் அதுவரை ஒரு டன் 900 ரூபாயாக 
இருந்த அரீசியின் விலை 1967ல் 1500 ரூபாய்க்கு மேல் 
போயிற்று, அரிசி பற்றாக்குழையினால் அரிசி உணவு 
உண்ணும் பல ஏழைகள் தங்கள் வயிற்றைக் கட்ட 
வேண்டியதாயிற்று. பல காடுகளில் அரசுகள், கோதுமை 
HHA இவைகளின் உற்பத்தியைப் பெருக்குவதற்காக, 
இவ்விரண்டு தான்யங்களின் விலை ஒரு குறிப்பிட்ட 
அளவுக்குக் குறையாமலிருக்கத் தாங்கள் ஆவன செய் 
வதாக விவசாயிக்கு உறுதிமொழிகள் கூறலாயின. இதன் 
நோக்கம் ரஸாயன உரம் போன் றவைகளுக்கு அதித 
“செலவுகள் செய்ய விவசாயிகளுக்கு ஊக்கமளிப்பதே, 

புரட்சிக் கருவிகள் 

உலகத்தில் இரந்த வீவசாய உற்பத்திப் புரட்சி ஏற் 
படாத எமை நாடுகள் இன்னும் புல இருக்கின் றன. 
புரட்சி ஏம்பட்டுள்ள இடங்களிலும் உணவு தான்யங் 
கள், குறிப்பாக கோதுமை அரிசி இவ்விரண்டின் 
“ராடுபடியீலேயே ஏம்பட்டிருக்,றது, ஆனால் இதற் 
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குள்ளாகவே ஆசியகண்டத்தில் ஜன த்தொகை அதிகமாக: 

இருக்கும் காடுகளாகிய இந்தியா, பாகிஸ்தான், இர்தோ 

னேசியா, ருக்க, பிலிப் பீன்ஸ் இவைகளில் இப்புரட்ச 

உணவு உற்பத்தி நிலைமையைச் சீர்படுத்தியிருச்சிறது, 
பசியின் கொடுமை குறைந்திருக்கிறது. மக்கள் முன்னை 
விட அதிக உணவு உட்கொள்ளுகிறுூர்கள், 

ஆனால் உணவு தான்ய உற்பத்தியை மிக வீரைவில் 

அதிகரிப்பது இந்த விவசாயப் புரட்சியின் ஓர் அம்சம்- 
தரன். புதுரக விதைகள் சமுதாயத்தின் எல்லாப் பகுத 

களிலும் தீவீர மாறுதல்களை உண்டு பண்ணியிருக்கின் றன. 

ஐரோப்பிப கண்டத்தில் சேன்ற நாற்றுண்டு ஏற்பட்ட 

தொழில் புரட்சிக்கு, நீராவி எஞ்சின் எப்படியோ அப்: 

படி. ஏழை காடுகளில் ஏற்பட்டிருக்கும், எ.ற்படப் போகும் 

விவசாயப் புரட்சிக்கு இந்த விதைகள் என்று: 

செரல்லலாம். 

முதலாவது, மிகத் தெளிவாகத் தெரிவது, இப்புது: 
விதைகளை உபயோகிக்கும் விவசாயிகள் வழக்கமான 
மூறைகளிலிருர்து வேறுபட்ட சாகுபடி முறைகளைச் 

கையாள வேண்டும் என்பது, இவ்விதைகளினால் ஏம்: 

படக்கூடிய முழுப்பயனையும் அடைய வேண்டுமானால் 

விவசாயிகள், வழக்கத்தை விட அதிக காற்றுககா we 

வேண்டியிருக்கலாம். அல்லது வழக்கத்திற்கு மாருன 

பருவத்தில் ஈட வேண்டியிருக்கலாம். அல்லது நடவின் 
ஆழத்தை மாற்ற வேண்டியிருக்கலாம், வழக்கத்தைவிட 

அடிக்கடியும், அளவாகவும் நீர் பாய்ச்ச வேண்டியீருக் 

கலாம். ரஸாயன உரம் அதிகமாக உபயோகிப்பது 

டனல்லாமல், க்களைக் சவனத்துடன் எடுத்தெறிய- 

வேண்டியிருக்கும். இல்லாவிடில் உரத்தின் சத்தை 
களைகள் உறிஞ்சி பயிரை வளரவிடா, 

இம்மாதிரி சாகுபடியைப் பொறுத்த பழைய சம் 

பீரதாயங்கள் மாற மாற, விவசாயிகள் மற்ற விஷயங்: 

களிலும் மாறுதல்களை வரவேற்கத் தயாராஇரூர்கள், 
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குங்கள் குழந்தைகளைப் படிக்க வைப்பதிலும், குடும்பத் 
தைக் கட்டுப்படுத்துவதிலும் ஊக்கம் காட்டத்தொடங் 

குகறார்கள். விவசாயிகளுக்கும் சமூகத்தில் உள்ள மற்ற 

-வர்களுக்கும் பொருளாதார அடிப்படையிலுள்ள 

உறவு, அறவே மாறத்தொடங்கும். புதுவகை விதை, 

உரம், மருந்துகள் இவைகளை உபயோடூத்து அதிகப் 

படியாகக் கிடைக்கும் வில்ச்சலை விற்று அதிக ஆதாயம் 
பெறும் விவசாயிகள் நாகரிக உலகத்தின் பொருளாதார 
அரழ்க்கையில் ஒரு அம்சமாகிறார்கள், அதே சமயத்தில், 

தொழிலில் ஈடுபட்டுள்ளோர் தாங்கள் உற்பத்தி செய்யும் 

எல்லாவித சாமான்களுக்கும்- விவசாய சம்பந்தப் 

பட்டவை மட்டுமல்லாமல் மற்ற நுகர் பொருள்களுக்கும் 

இராமங்களில் தேவை பெரு வருவதை உணர்கிரூர்கள், 

கிராமங்களில் அவர்களுடைய வியாபாரம் பெருகு 

அறது. 

HOSTS mio பிரச்னைகளும் 

இப்புத்தகத்தின் முதல் பாகம் விவசாயத்தில் புரட்சி 

உண்டு பண்ணிக்கொண்டிருக்கும் விஞ்ஞான பூர்வமான 

கண்டுபிடிப்புகளைப் பழ்.றி விவரிக்கும். இவைகளின் முழுப் 
- பயனை உலகம் 1970 லிருந்து 1979க்குள் அனுபவிக்கும் 
என்று எதிர்பார்க்கலாம். மாறுதல்கள் ஏற்பட்டுக் 

கொண்டேயிருப்பது நிச்சயம், ஏனென்றால் ஒரு மாட்டின் 

கண்டுபீடிப்புகளும், விஞ்ஞான நுட்பவியலும் மற்ற 
காடுகளுக்கு போர்டு ஃ&பவுண்டேஷன், ராக்சஃபெல்லர் 
“பவுண்டேஷன் போன்ற ஸ்தாபனங்களின் ஆதரவு 
பெழ்.ற ஆராய்ச்சி நிலையங்களின் மூலமாகவும், பல காடு 
களில் இயங்கும் விவசாயம் சம்பந்தப்பட்ட கம்பெனி 
களின் மூலமாகவும், தேசிய, அனைத்துலக வளர்ச்சி 
ஸ்தாபனங்களின் மூலமாகவும் பரவுகின்றன. (இதைப் 
பழ்றி இரண்டாம் பாகத்இல் விவரிக்கப்படும்), 
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சமூகத்தில் மாறுதல் ஏற்படும்பொழுது பலவித 

விளைவுகள் ஏற்படலாம். விளச்சல் ௮திகரித்தபின் தான் 

உணவு தான்ய விழ்பனை எழ்பாடுகளில் உள்ள குறை 

கள் தெரியவந்திருக்கின்றன. புதுரக விதைகள் உப 

(யோகிக்கும் விவசாயிகளின் வருமானம் பெருமளவில் 

உயருகிறது. இதனால் பழைய விவசாய முறைகளையே 

கடைப்பிடிக்கும் விவசாயிகளுக்கும் அவர்களுக்கும் 

உள்ள வித்யாசம் அதிகரிக்கிறது. பூசல்களும் உண்டா 

கின்றன. இம்மாதிரி விளைச்சல் அதிகரிப்பதால் 

உண்டாகக்கூடிய இரண்டாம் தலைமுறை பிரச்னைகள் 

" மூன்றும் பாகத்தில் விவரிக்கப்படுகின் றன. 

இந்த இரண்டாம் தலைமுழை பிரச்னைகக£த் தீர்க்க 

விவசாயிகளால் மட்டுமே இயலாது. அடுத்த பத்தாண்டு 

களில் ஏழைசாடுகளில் எழும் விவசாய வளர்ச்சிப் 

பிரச்னைகக்£ அரசியல் மூலமாகவேதான் தீர்க்கவேண்டி. 

யிருக்கும் - வீஞ்ஞான_த் தினால் அல்ல. குறிப்பாக இப்புது 

விதைகல் விவசாயிகள் உபயோகிப்பது அதிகரிக்கும் 
பொழுது, கராமங்களிலிருக்து பெயர்ந்து மக்கள் நகரங் 
களில் குடியேறுவது அதிகரிக்கும், இதைத் தவிர்க்க 
வேண்டுமானால் நிலச் சீர்திருத்தத் (1.80 701) இட்டங் 
களையும், இயந்திரச் சாகுபடித் திட்டங்கக£யும் அமு 
லாக்கவேண்டியிருக்கும். இல்லையேல், நகரங்களில் 
கிராமப்புறங்களிலிருந்து பெயர்ந்த மக்களின் தொகை 
பெரு, கலவரங்கள் ஏற்படும், இவைகள்ைப்பற்றி 
கான்காம் பாகத்தில் பார்ப்போம். 

ஏமை காடுகளில் விவசாயப் புரட்சியின் FF SOM ET 
என்னென்ன? உணவுச் கட்டுப்பாட்டை ஓழிக்கமுடியும் 
என்ற கஈம்பிக்கை ஒன்று. மக்கள் பெருக்கத்தைக் 
குறைத்து நாளடைவில் ஒருகட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு 
வரக்கூடிய சூழ்நிலையை ஏற்படுத்தமுடியும் என்ற ஈம் 
பிக்கை இரண்டு. புதுவிதைகளை உபயோகிப்பதனால் 
ஏற்படும் அதிக உற்பத்தி ஐனத்தொகைப் பெருக்கப் 
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பிரச்னையின் அடிப்படையை மாற்றியிருக்கிறுது. மக்க 

ஞக்கு வேண்டிய உணவு இல்லை என்ற நிலை மாறி, வேலை 
யும் வருமானமும் இல்லாததுதான் பிரச்னை என்ற நிலை 

ஏற்பட்டிருக்கிற து. இன்றும் பல நாடுகளில் பசிப்பிணீ 

இருக்கிறதென்றால் அது உணவு பம்றுக்குழையினால் 
அல்ல, வேலையில்லாத் இண்டாட்டத்் தினாலும், வருவாயில் 

உள்ள ஏற்றத் தாழ்வுகளினாலும்தான் என்ற நிலை 
சோன்,றியிருக்கிறது (பாகம் ஐநத), 

விவசாயப் புரட்சியின் விளைவுகள் அப்புரட்சு ஏழ் 

படும் ஏழை நாடுகளில் மட்டுமல்ல, மற்ற நாடுகளிலும் 

தென்படும். இப்பு து விதைகளினால் இனி வெப்பமண்டல, 

மித வெப்பமண்டல காடுகளில் உற்பத்து பெருக, துர் 

நாடுகள் மற்ற நாடுகளை ஈம்பியிருக்கும் நிலை மாறும், 

ஏழை நாடுகளில் ஏற்பட்டுள்ள, ஏ.ற்படப்போகும் விவ 

சாயப் புரட்சியின் மூலம் பணக்கார நாடுகளுக்கு ஒரு. 

பெரிய, ஒரு சவால் ஏம்பட்டிருகீகறது. வழக்கம்போல 

விஞ்ஞானக் கண்டுபிடிப்புகள் உலக மக்களுக்குப் புது 

செளகர்யங்களோடு பிரச்சினைகளையும் உண்டுபண்ணி 

யிருக்கின்றன. விவசாயப் புரட்ச 1970ம் அண்டிலிருக்து 

உலகத்தில் எல்லா மக்களும் ஒருவருக்கொருவர் துணை 

யாக ஓரே -ஊரீனராக வாழ வழி வகுத்திருக்கறது 

(பாகம் ஆறு), இந்நூற்றுண்டில் மனிதகுலம் சமாதான 
மாக வாழுமா என்பது ஏழை காடுகளும், பணக்கார நாடு 
களும் இவ்வழியை ஒப்புக்கொண்டு வாழ்வதைப் பொறுத் 

திருக்கிறது, 
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முதல் பாகம் 

நுட்பவியலில் வெற்றி 

2 
புதுவிதைகள் 

சமீபகாலம் வரை, விவசாய முறைகளில் ஏற்பட்ட 

பெர்ய மாறுதல்கள் எல்லாமே மித சீதோஷ்ண நாடு 

களில்தான் ஆரம்பமாயின. வெப்பமண்டல நாடுகளைப் 

பொருத்தவரையில் தோட்டப் பயிர் (காப்பி, தேயிலை, 

ரப்பர்) சாகுபடியைப் பற்றித்தான் ௮தஇக ஆராய்ச்சிகள் 

நடைபெற்று வந்தன. இப்பயிர்கள் பெருமளவு வெளி 

நாடுகளுக்கு, அதாவது அவைகளை அதிகமாக உபயோகிச் 

கும் பணக்கார நாடுகளுக்கு, ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டன. 

ஆகையால், இவ்வாராய்ச்சிகளின் பயன்களைப் பெரும் 
பாலும் அப்பணக்கார காடுகளின் மக்களே அனுபவித் 

கார்கள். வெப்பமண்டல சாடுகளைச் சேர்ந்த விவசாயி 

கள் வடமேற்கு ஐ3ராப்பா, அமெரிக்கா அல்லது ஐப்பான் 

போன்ற நாடுகளில் எண்டுபிடிக்சப்பட்ட முழைகக£த் 

தான் வேண்டுமென்றுல் பின்பம்ற வேண்டியிருந்தது. 

இம்முறைகள் அச்காடுகளின் மித சீகோஷ்ண நிலைக்கு 

ஏற்றவையே ஐழிய, வெப்பமண்டல நாடுகளுக்கு 

ஏற்றவையாக இல்லை. 

புது விதைகள், வெப்பமண்டல, மித வெப்பமண்டல 

ஈசாடுகளில் உள்ள இயற்கை வசதிகக்ா » Cures gi 

அதன் மூலம் அதிக விளைச்சலைக் கொடுக்கும் வகையில் 
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உருவாக்கப்பட்டன. குறிப்பாக இந்காடுகளில் மட்டுமே 

கிடைக்கும் சூரிய வெளிச்ச சக்தியைப் பயன்படுத்திக் 
கொள்ளும் வகையில் உருவாக்கப்பட்டன. ஈல்ல சூரிய 

வெளிச்சம் உள்ள நாட்களில், பூமத்யரேகைக்கு அருகில் 

இருக்கும் இடங்கள் வெளிச்ச சக்தியில் 56 லிருர்து 59 சத 
வி௫ுதம் வரை பெறுகின் றன. 40 அக்ரேகையில் உள்ள 

காடுகளில் (அமெரிக்காவின் தலைஃகரான வாஷிங்டன் 

ம, போன்ற நாடுகளில்) 47 சதவிகிதம்தான் இடைக் 

Gog. இந்த அதிக அளவு சக்தியை உபயோகித்து 
உற்பத்தியை அதிகரிக்கும் வகையில் மேற்கொள்ள இட்ட 

மிட்ட முதல் முயற்சியின் பயனே இவ்வீரிய விதைகள். 
இதன் மூலம் ஏழ்மையில் மூழ்கத் தவிக்கும் பல கோடி, 

மக்களின் வாழ்க்கைத்தரத்தை உயர்த்த ஒரு வழி வகுக் 
கப்பட்டது. 

விதைகளை உருவாக்குதல் 

தாவர வளர்ச்சி விஞ்ஞானிகள் ஒருவிதத்தில் பொதி 
இயல் நிபுணர்கள் என்$ற சொல்லலாம். ஹென்றி 
போர்டு எவ்வாறு நடுத்தர வுப்பு அமெரிக்கர்களின் 
பலதரப்பட்ட தேவைகளுக்கு ஏற்ப மாடல்-7, ஃபோர்ட் 
காரை உருவாக்கினாரோ, அதுபோலவே தாவர வளர்ச்சி 

நிபுணர்களும், எழை நாடுகளின் விவசாயிகளின் பலதரப் 
பட்ட தேவைகளுக்கேற்ப புது கோதுமை, அரிச வகை 
களை உருவாக்கினார்கள். இந்நிபுணர்களின் பிரச்னை அதிக 
அளவு ரசாயன உரத்தை உட்கொண்டு ௮இக வளர்ச்சி 
கொடுப்பதோடல்லாமல், ஏழை நாடுகள் எல்லாவற்றிலும் 
சாகுபடி. செய்யக்கூடியதான உணவு தரன்ய வகைககர 
எப்படி உருவாக்குவது என்பதே. இவ்வேழை நாடு 
களில் சூரிய வெப்ப சக்தி அஇகமிருப்ப.து உண்மைதான். 
ஆனால், அதே சமயத்தில் அவைகளின் மண்தரத்தில் பல 
வித வேறுபாடுகள் இருக்கின் றன. எப்படி மாடல்-1 
ஃபோர்ட் கார் மழை, வெய்யில், பனி எல்லாக் காலங் 
களிலும் எல்லாவிதமான சாஸ்களிலும் ஒடவேண்டி 
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aGésGsr, அதுபோல இப்புது விதைகளும் பலவித 

மான மண்தர சீதோஷ்ண நிலைகளில் பயிரிடத் தகுந்தவை 

யாக இருக்கவேண்டியிருந் த.து. 

வெப்பமண்டல நாடுகளில் பயிரிடப்படும் உணவு 

தான்ய வகைகள் பல நூ.ற்றுண்டுகளாக இயற்கை தேர்ச் 

தெடுத்த முறையில் அந்நாடுகளின் சீதோஷ்ண, மண்தர 

நிலைகளுக்கு உகந்தவை என நிரூபிக்கப்பட்டவை. இதைத் 

தவிர, பயிரின் சூழ்நிலையை விஞ்ஞான பூர்வமாகக் கட்டுப் 

படுத்த முயற்சிகளை யாரும் மேற்கொண்டதில்லை. 

இயற்கையானது ஓவ்வொரு நாட்டின் சூழ்நிலையிலும் 

நசிக்காமல் வளரக்கூடிய வகைகளையே வளரவிடுகிறது. 

மற்றவைகளைச் சாகடித்துவிடுகிறது. இம்மா திரி வகைகள் 

இகாகளோடு போரிட்டு, பலத்த மழையிலும், வெள்ளத் 

திலும் பாடுபட்டுத் தப்பி வளரவேண்டியிருக்கின் றன. 

இதன் காரணமாக இப்பயிர்கள் உயரமாகவும், மெல்லிய 

தண்டுடனும் வளருகின்றன. அ௮ப்பொழுதுதான் வெள் 

த்தில் முழுகாமல் இருக்க முடியும்; களைப்பயிர் 

களஞடன் போட்டியிட்டு சூரிய வெளிச்சத்தின் பயனை 

அடைய முடியும், இப்படிப்பட்ட பயிர்களுக்கு ரசாயன 

உரம் அளித்தல் மிக சிக்கலான ஒரு விஷயம், குழைவான 

அளவு ரசாயன உரம் போதாது, அதிகப்படி ரசாயன 

உரம் அளித்தால், கதிர்கள் கனத்து, அறுவடையாகு 

முன்பே பயிர் சாய்ந்துவிடுகற து, உயரமான தண்டு 

சாதாரணமாக அந்நாடுகளில் உள்ள இயற்கைச் சூழ்கிலை 

யில் பயிர் ஈன்கு வளர உதவுகிற து. ஆனால், ரசாயன 

உரத்தின்றாலம் அதிகமாக வளரும் கதிர்களின் பாரத்தை 

அதனால் தாங்க முடிவதில்லை. 

இந்த பிரச்னைக்கு முதலில் ஐப்பானிலும், பிறகு 

அமெரிக்காவிலும் முடிவு எண்டனர். ஜப்பானிய விஞ் 

ஞானிகள் குட்டையாக்கும் உயிர்ம நுட்ப அணு (0௯9) 

ஒன்றைக் கண்டுபிடித்தனர். இது உறுதியானதும், 

குட்டைக் தண்டுள்ளதும், ௮திக கனமுள்ள கதிரைத் 

தாங்கக்கூடியதுமான ஓரே வகை கேரதுமையை 
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உற்பத்தி செய்ய உதவியது, இப்பொழுது உபயோகத்தி 
ள்ள குட்டை கோதுமை ரகங்கள் பிறக்க இக்கண்டு 

பிடிப்பே காரணமாக இருர்தது, ஆனால், இவை உடனடி, 

யாக ஏழை மாடுகளில் பெருமளவு உபயோகத்திற்கு வர 

வில்லை. சுற்றிவளைத்தே எழை காடுகளை அடைந்தன. 

அமெரிக்க விவசாய இலாகாவைச் சேர்ந்த டாக்டர் 

எஸ். ஸி. ஸால்மன் என்பவர் இந்தக் குட்டையாக்கும் 

நுட்ப அணுவை 1947ல் அமெரிக்காவுக்குக் கொண்டு 
வந்தார். ஆனால் இந்தப் பிரயாண அதிர்ச்சியை அந்த 
ஐப்பானிய ரசத்தால் தாங்க முடியவில்லை. பிறகு, 

மற்றொரு அமெரிக்க விவசாய இலாகா விஞ்ஞானியான 

டாக்டர் ஆர்வில் வோகல் இந்த குட்டையாக்கும் நுட்ப 
அணுவைத் தன்னுடைய கோதுமை வகைகளுடன் 
கலந்து மற்றொரு குட்டை கோதுமை வகையை உருவாக் 
கினார், இதற்கு கேயின்ஸ் (0௨4085) வகை என்று பெயர், 
இது ப௫பிக் கடலை அடுத்த அமெரிக்காவின் வடமேற்குப் 
பகுதிகளில் நீர்ப்பாசனமுள்ள நிலங்களிலும், அதிக 
மழைப் பிரதேசங்களிலும் உலகம் ௮துவரை கண்டிராத 
மகரூலை அளித்தது. 

இதற்கிடையில், மெச்ளிகோவில் ராக்ஃபெல்லர் 
ஃபவுண்டேஷனின் கோதுமை வளர்ச்சித் திட்டத்தின் 
இயக்குனராகய டாச்டர் நார்மன் போர்லாச் (Dr. Nor- 
man Borlaug) டாக்டர் வோகலின் கண்டுபிடிப்பைப் 
பற்றிக் கேள்விப்பட்டார். டாக்டர் வோகலின் ரகங்களில் 
சிலவம்மை, குட்டையாக்கும் நுட்ப அணு உள்பட வர 
வழைத்து, மெக்ஸிகோவின் சூழ்றிலைக்கேற்ப கேயின்ஸ் 
கோதுமையில் சில மாறுதல்களைச் செய்தார், இதுவே 
கோதுமை ரக வளர்ச்சியில் இரண்டாவது பெரும் 
வெற்றியாகும், 

டாக்டர் போர்லாக்கன் குறிக்கோள் மெக்ஸிகோவின். 
பலதரப்பட்ட சிதோஷ்ண, மண்ரக நிலைகளில் Be விளைச்சலைக் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு குட்டை ரகக் கோது. 
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மையை உருவாக்குவதே, இதற்கென அவர், ஐப்பான், 

அமெரிக்கா, ஆஸ்திரேலியா, கொலம்பியா நாடுகளி 
லீருர்.து மூலப்பொருள்களை (கார ற1850) சேகரித்தார். 

பிறகு இரண்டு வெவ்வேறு இடங்களில் மாற்றி மாற்றி 

ஓவ்வொரு ஆண்டும் இரண்டு கோதுமைப் பயிர்கள் 

பயிரிட்டார். பவேனிற்காலப் பயிரை அமெரிக்க-- 

மெக்ஸிக எல்லைக்குச் சம்மே தெற்கிலும், குளிர்காலப் 

பயிரை இந்த இடத்திற்கு 600 மைல் தூரத்தில் மெக் 

ஸிகோ நகரத்திற்கு அருகிலும் சாகுபடி செய்தார், இவ் 

விரண்டு இடங்களும் பலவிதங்களில் வேறுபட்டவை. 
சூரியவெளிச்ச நேரம் மற்றும் பல சூழ்நிலை சம்பந்தப் 

பட்ட விவரங்களிலும் மாறுபட்டவை. பல்வேறு இடங் 
களிலிருந்து, பலதரப்பட்ட சூழ்ரிலைகளிலிருர்து தருவிக்கப் 
பட்ட விதைகளைக் கொண்டு டாக்டர் போர்லாக் பலதரப் 

பட்ட சாகுபடிச் சூழ்நிலைகளிலும் நல்ல விளைச்சலைக் 

கொடுக்கக்கூடிய ஒரு குட்டை ரக கோதுமையைத் 

தோற்றுவித்தார். இந்த மெக்ஸிக குட்டை ரக கோது 

மைகள் இன்று எல்லாப் பருவங்களிலும், காட்கள் 

எல்லாம் ஒரு சீராக ஓரே நாழிகை உள்ள பூமத்ப 

ரேகைக்கு அருகில் உள்ள இடங்களிலும், பருவத்துற்குப் 

பருவம் நாட்களின் வெளிச்ச நேரம் மாறும் இருக்கி 

போன்ற இடங்களிலும், மிக நல்ல விளைச்சலைக் கொடுக் 

இன்றன. இ.௰ம்மாதிரி ஓரே ரக கோதுமை ஏல்லா இடங் 

களுக்கும் ஏற்ப சமாளிப்பது அதுவரை காணாத புதுமை. 

அதுவரை குட்டை ரக கோதுமைகள் எந்தச் சூழ்நிலையில் 

உருவாக்கப்பட்டனவோ, அதே போன், சூழ்றிலைகளில் 

தான் அதிக விளைச்சலைக் கொடுத்துவச்தன, 

கோதுமையிலிருந்து அரிசிக்கு 

கோதுமையில் கண்ட வெற்றியினால் ஊஎக்கமடைந்த 

தீரக்ல்பெல்லர் ஃபவுண்டேஷன், ஃபோர்ட் பவுண் 

பேஷன் ஸ்தாபனத்தார் உலகத்தில் பெருவாரியான 
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ஏழை மக்களுடைய உணவாகய அரிசியின் விக£ச்சஃ 
அஇகரிக்கும் முயற்சியில் இறங்ளெர், இரு ஸ்தாபனங் 
களூம் ஜன்று சேர்ந்து 1962ல் பிலிப்பீன்ஸ் தீவுகளில் 
மணிலாவுக்கு அருகிலுள்ள லாஸ் பேனாஸ் என்னுமிடத் 
தில் பிலிப்பீன்ஸ் அரசினரால் ஒதுக்கப்பட்ட நிலத்தில் 
அனைத்துலக அரிசி ஆராய்ச்சி நிலையம் ஓன்றை நிறுவின, 
அமெரிக்கா, பிலிப்பீன்ஸ், டைவான் மற்றும் பல இடங் 
களிலிருந்து பீரபல விஞ்ஞானிகள் பலர் ஒன்று கூடு, 
அமெரிக்காவிலுள்ள நியூ ஹாம்ப்ஷையர் பல்கலைக் கழகத் 
தின் முன்னாள் தலைவரான டாக்டர் ராபாட் சேண்ட்லரின் 
தலைமையில் ஆராய்ச்சியில் இறங்கினர், இவர்களுடைய 
குறிக்கோள் : மெக்ஸிக கோதுமைகளைப்போலவே பல 
விகு சாகுபடிச் சூழ்நிலைகளிலும் ௮திக விக£ச்சலச் 
கொடுக்கக்கூடிய ஒரு குட்டை ரக நெல் வகையை 
உருவாக்குவதுதான், 

இந்த ஆராய்ச்சிக் குழு உலகத்தின் எல்லா இடங்களி 
லிரும்தும் பதினாயிரத்துற்கும் மேற்பட்ட ரொெல் வகை 
களைச் சேகரித்து மிசப் பொறுமையுடன் இவற்றை 
ஒன்றோடொன்று கலக்கும் பணியில் ஈடுபட்டது. விரை 
விலேயே வெறியும் கண்டது. இர்தொனேசியாவி 
லிருந்து வந்த உயரமான, வீர்யம் மிகுக்த பெடா (ஷ் என்.ற ஒருவகை கெல்லுடன், டைவானிலிருந்து கிடைத்த 
டு.யோ-ஜியோ-வூ-ஜென் (Deo-geo-woogen) என்ற ஒரு 
குட்டை ரக நெல்லைக் கலந்து 1,8,8 என்ற பெயரில் இன்று உலக முழுதும் WHYS அரிசியேன வழங்கும் ரகத்தை உருவாக்கியது, சரியான முழையில் சாகுபடி, 
செய்தால், 1,8௨8 ஆசியரச் கண்டத்தின் சாதாரண ரக அரிசிகளில் பலவழ்றைப்போல் இருமடங்கு மகசூலை 
அளித்தது. 

1.8. 8ம், இன்று பல இடங்களில் விவசாயிகளால் வரவேற்கப்படும் 11, 5 என்ற மற்றொரு FEU, பல காடுகளில் பலதரப்பட்ட சாகுபடிச் சூழ்நிலைகளில் 
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ரஸாயன உரத்தை அதிக அளவில் உட்கொண்டு பெரும் 

விளைச்சலைத் தந்திருக்கின்றன, 1.8,8ம், அதைச் சார்நீத 

மற்ற பல ரகங்களும், ஏக்கருக்கு 120 பவுண்ட் ரஸாயன 

உரத்தை உட்கொண்டும் தலைசாயாமல் வளருகின்றன. 

சாதரரண ரகங்கள் ஏக்கருக்கு நூறு பவுண்ட் ரஸாயன 

உரத்திம்குமேல் போட்டால் தலைசாய்ட் துவீடுகன் றன. 

இப்புது ரகங்கள் ரஸாயன உரத்தை அதிக அளவில் 

உட்கொண்டு பலனளிப்பது மட்டுமல்ல. ஓரே அளவு 

உரத்திற்கு சாதாரண வகைகளைவிட அதிக மகருல்யும் 

அளிக்கின்றன. பழம் வகைகள் ஒரு பவுண்ட் நைட்ரஜ 

னுக்கு (0 பவுண்ட் அதிகப்படி நெல்லை அளிக்கும். டெல்லி 

ராக்ஃ்பெல்லர் ஃபவுண்டேஷனில் பொருளாதார இயல் 

நிபுணராக இருக்கும் டேவிட் ஹரப்பா என்பவர் இப்புது 

ரக நெல் விதைகள் ஒவ்வொரு பவுண்ட் நைட்ரஜஸுக்கு 

20 பவுண்ட் அதிகப்படி செல் வரை அளிக்கும் எனக் 

கணக்இட்டிருக்இறூர். 

பற்பல சூழ்ரிலைகளில் வளருவதோடு மட்டுமல்ல. 

இப்புது நெல் விதைகள் சாதாரண ரகங்களைவிட 
விரைவிலேயே அறுவடைக்குத் தயரரரகிவிடுகின் ரன, 

அதாவது குறைந்த காலப் பயிர்களாகவும் விளங்கு 

இன்றன. 1.8 120 சாளில் அறுப்புக்குக் தயாராகி 

விடுகிறது. சாதாரண வகைகளுக்கு 150 லிருந்து 180 

நாட்கள் வரை ஆகும். இதனால் அதே நிலத்தில் மற் 

றொரு போகம் காண முடிகிறது, இது நகெல்லாகவும் 

இருக்கலாம். அல்லது வே.று பயிராகவும் இருக்கலாம். 

ஆகவே, இப்புது ரக விதைகள் சூரிய வெளிச்சத்தையும், 

வெப்பத்தையும் மட்டுமல்ல, நிலத்தையும் அதிகப் பயன் 

தரும் வகையில் உபயோக்கின் றன, 

எதிர்பாராத பயன்கிடைக்கும் வாய்ப்பு 

இப்புது விதைகள் ஏமை நாடுகளுக்கு கிட்டத்தட்ட 

இனாமாகவே கொடுக்கப்பட்டிருக்கன்மன. இவைகளைப் 
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பயிர் செய்யும் பல கோடி விவசாயிகள் விரைச்சலில் 
பெரும் லாபத்தை அடைந்து சொண்டிருக்கிறுர்கள், 
இந்தியா, பாகிஸ்தான், துருக்கி போன்ற காடுகள் மேக 
ஸிச கோதுமை ரகங்களை மாதிரிக்கென சிறிது இறக்கு 
மதி செய்தன, இவை தங்கள் நாடுகளில் sow afore 
சலைக் கொடுக்கும் என்று இட்டமாகத் தெரிந்தவுடன், 
இந்த காடுகள் பெருமளவில் மெக்ஸிகோவிலிருந்து விதை 
கக வரவழைத்தன. (பட்டியல் ] ஐப் பார்க்கவும்), 
விதைகளின் விலை உலக கோதுமை தான்யத்தின் 
விலையைவிட சிறிதே அதிகம். இநீராடுகள் எல்லாமே 
ஏற்கனவே கோதுமை தான்யம் இறக்குமதி செய்து 
கொண்டிருந்தபடியால், இல்விதைகளை இறக்குமதி செய் 
வதில் அதிகப்படிச் செலவு மிகக் குைவாகவே இருந்தது. 

பட்டியல் 1 

ஆசிய நாடுகளில் அதிக விக£ரச்சலை அளிக்கும் 
மெக்ஸிக கோதுமை விதை இறக்குமதி வீவரம். 

நாடு   பயிர் அண்டு இறக்குமதி (டன்கள்) 

ஆப்கானிஸ்தானம் 1967 
      

170 
இக்தியா 1965 250 

1966 18,000 
நேபாளம் 1966 38 

1967 450 
பாகிஸ்கான் 1965 350 

1966 50 
1967 42,000 

வருக்க 1967 60 
1968 22,000 

  

் ஆதாரம்: ந Dalrymple—Imports and Plantings of 
High yielding varieties of wheat and Rice in the less 
Developed Nations-Washington D.C, 
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புது முறைகள் இனாமாகக் கிடைத்தது மட்டுமல்ல. 

விதைகளைப் பெருமளவில் இறக்குமதி செய்ய முடியாத 

தால், விதைப் பெருக்கத்தையும் மிகக் குறுகியகாலத் 
திலேயே செய்ய முடிந்தது, சாதாரணமாக ஒரு புது 

விதையைப் பெருக்குவதென்றுல் மிகச் சிறிய அளவு 

விதையில் ஆரம்பித்து அசை முறையே அ௮ரைமரக் 
கால், பிறகு கால் டன், பத்து டன்கள், 400 டன்கள் 

என்று கடைசியில் சில ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு பெரு 

மளவு விவசாயிகளுக்குக் கஇடைக்குமளவுக்கு உற்பத்தி 
செய்வதே முறை. பாகிஸ்தான் 1967-68ல் மட்டும் 42000 

டன் புது ரக விதைகளை இறக்குமதி செய்தது, இதைக் 
கொண்டு பத்து லட்சம் ஏகராவுக்குமேல் பயிரிட முடிச் 

தது, இந்தப் பயிர் அறுவடையானதும், பாகிஸ்தானில் 

கோதுமை சாகுபடி செய்யப்படும் முழுப்பரப்பளவுக்கும் 
வேண்டிய விதை கிடைத்துவிட்டது. ஏழாண்டுகளில் 

சாதாரணமாகக் கிடைக்கும் விதை இரண்டே அண்டு 

களில் கிடைத்துவிட்டது. 

இதுபோலவே பிலிப்பீன்ஸ் தீவுகளிலிருச்து நெல் 

வீதைகள் இறக்குமதி செய்யப்பட்டதன் மூலம் ].15,8 
போன்ற அதிக விளைச்சல் கூட்டை ரகங்கள் எல்லா 

விவசாயிகளுக்கும் மிக விரைவாக வினியோகம் செய்யப் 
பட்டன. ஒரு டன் நெல்லைக்கொண்டு, ஒரு டன் கோதுமை 

விதையைக்கொண்டு பயிரீடுவதைவிட பன்மடங்கு நிலம் 

பயிரிடலாம். ஆகையால் கோதுமை விதையைவிட நெல் 
விதை குறைவாகவே இறக்குமதி செய்தால் போதுமான 

தாக இருந்தது, 

இறக்குமதி செய்யப்பட்ட குட்டை கோதுமை, நெல் 

விதைகளின் அளவைவிட முக்கியமான விஷயம் என்ன 
வென்றுல், இவ்விகை ரகங்ககா அந்தந்த நாட்டின் 

சாகுபடி சூழ்நிலைக்கேற்ப அர்சாட்டு விஞ்ஞானிகளால் 

மாற்றி அமைக்க முடிந்தது, ஆகவே, இவ்விதைகள் 

விவசாய விஞ்ஞான ஆராய்ச்சியில் ஒரு மறுமலர்ச்சியை 
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உண்டுபண்ணின என்று சொல்லலாம்... இந்தியாவின் 

இழக்கு பிராந்தியங்களில் 19ல் உருவாக்கப்பட்ட 

இரண்டு வீரிய நெல் வகைகளாகிய ஜயா, பத்மா இவ் 

விரண்டும் குட்டை நெல் ரகங்களைக்கொண்டு உள்ளூரில் 

விஞ்ஞானிகளால் உண்டு பண்ணப்பட்டவை. இது 
போலவே இங்களம், மலேயா, தாய்லாந்து போன்ற 

நாடுகளிலும் புது ரகங்கள் உருவாக்கப்பட்டு வரு 

இன்றன. குட்டை ரக மெக்ஸிக கோதுமை ரகங்களி 

லிருந்து உள்ளூரில் உருவாக்கப்பட்ட கோ துமை ரகங்கள் 

இந்தியா, பாகிஸ்தான் இரண்டு காடுகளிலும் பெரு 

மளவில் பயிரிடப்பட்டு வருகின்றன. விஞ்ஞான முயற்சி 

களின் மூலம் முதல் தலைமுறை அதிக வளர்ச்சி வீரிய 

விதைகளைத் தொடர்நீது இரண்டாம் தலைமுறை விதைகள் 

உருவாகும், சில காடுகளில், இது ஏற்கனவே ஈடக்து: 

கொண்டிருக்கிறது, 

இப்புது ரக விதைகள் இவ்வளவு விரைவாகப் பெரு 

மளவில் பயிரிடப்பட்டு வருவதற்குக் காரணமாக இருப்ப 
வர்கள் விஞ்ஞானிகள் அல்ல; இவற்றைப் பயிரிட முன் 
வந்த பல லட்சம் விவசாயிகளே. குறிப்பாக ஆசிய நாடு 
களில் உள்ள விவசாயிகளே. அவர்கள் இவ்விதைகச£ப் 
பயிரிட்டுத் தங்கள் வருமானம் இரண்டு, மூன்று, ஏன், 
நான்கு மடங்குகூடப் பெருகக் கண்டனர். அசியாவில் 
1964-65 ஆண்டு வீரிய வீதைகள் பயிரிடப்பட்ட பரப் 
பளவு 200 ஏக்கர்தான். அதுவும் பரிட்சார்த்தமாகப் படு 
ரிடப்பட்டதுதான். 68-60ல் மூன்றரை கோடி ஏக்கர் 
நிலத்தில் இந்த ரகங்கள் பயிரிடப்பட்டன. இது வளர்ந்த 
விதம், 

1964-65 200 எக்கரா 
65-66 80௦௦ 
66-67 4,800,000 ,, 
67-68 20,000,000, 
68-69 34,000,000 
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இதில் பெரும்பான்மை நிலங்களில் மெக்ஸிக. 

கேரதுமை ரகங்களும் 188 (அனைத்துலக ௮ரிசி- 

ஆராய்ச்சி நிலைய) செல் ரகங்களுமே பயிரிடப்பட்டன. 

மற்றும் உள்ளூரிலேயே உருவாக்கப்பட்ட அதிக விளைச் 

சலைத் தரும் செல் ரகங்களும் (இச்இியாவில் 4191 27, சிங்க. 

ளத்தில் 114 போன்றவை), சிறிதளவே பயிரிடப்பட்ட 

அதிக விளைச்சலைத் தரும் மக்காச்சோள, சோள ரகப் 

களும் இதில் அடங்கியுள்ளன. இவ,ற்றுல் விவசரயிகஞக்கு 

நல்ல லாபம் இடைத்ததால் இவை வெகு விரைவாகப் 

பரவின. இதனால் கோதுமை, அரிசி உற்பத்தியும் எதிர் 

பாராத அளவு பெருகியது, இப்புது ரக விதைகள் ஒரு. 

ஏக்கருக்கு அரை டன் அ௮இக உற்பத்திக்குக் காரணமாக. 

இருந்ததாக வைத்துக்கொண்டோமானால் (இது மிகக். 

குறைந்த ஒரு மதிப்பே) 68-69ல் பயிரிடப்பட்ட 34 Cary. 

ஏக்கர்கள் கூலம் ஆசியாவில் உணவு உற்பத்தி அவ் 

வாண்டு 15 கோடி டன் அதிகரித்தது. இதன் மதிப்பு: 

சுமார் 1500 கோடி. ரூபாய்கள் ஆகும். 

பயிர் வளர்ப்போரின் நிகழ்ச்சி நிரல் 

பட்டியல் 2, இப்புது விதைகள் சில குறிப்பிட்ட சாடு. 

களில் எப்படிப் பரவியிருக்கன்றன என்று காட்டுகிறது. 

தம்பொழுது, செஞ்சீன் தவிர ஆசியா கண்டத்தில்: 

கோதுமை, மெல் பயிரிடப்படும் பரப்பளவில் ஏழில் 

ஒரு பங்குக்குக் குறைவான பரப்பளவிலேயே இவ்- 

விதைகள் பயிரிடப்படுகின் றன. ஆனால் இந்த நிலங்கள் 

மற்ற கிலங்ககாவிட செமிப்பானவையாகவும், பாசன 

வசதஇயுடையவையாகவும் இருப்பதால் இவை மொத்த 

உணவுப் பயிர்களில் பெரும் பங்கை உற்பத்தி செய் 

இன்றன. ஆசியாவில் பயிரிடப்படும் அளவில் ஆப்பிரிக் 

காவிலும், லத்தீன் அமெரிக்காவிலும் இந்த விதைகள் 

பயிரிடப்படுவதில்லையாயினும், அக்கண்டங்களில் சில 

நாடுகளில் இவை வெற்றி கண்டிருக்கின்றன. மற்றும் பல 
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ாடுகளில் பரீட்சார்த்தமாக பல இடங்களில் பயிரிடப் 
பட்டு வருகின்றன. மொராக்கோவிலும் துனீசியாவீலும் 
மெக்ஸிக கோதுமை வகைகள் வெற்றி ஈண்டு 

வருகின், றன. 1970 முதல் இவ்விரண்டு சாடுகளிலும் இவ் 
வகைகள் பெருமளவு பயிரிடப்படும் என எதிர்பார்க்கப் 
வடுகிறது, 

பட்டியல் 2 

அதிக விளைச்சல் மெக்ஸிக கோதுமை பயிரிடப்பட்ட 
பரப்பளவு, 

  

சாடு பயிர் அண்டு பரப்பளவு ஏக்கர் 

ஆப்கானிஸ்தானம் 1967 4500 
1968 65,000 
1969 30,0000 

BsBur 1966 7,400 
1967 1,278,000 
1968 6,681,000 
1969 10,000,000 

நபாளம் 1966 3,500 
1967 16,200 
1968 61,300 

AUT BS gr ot 1966 12,000 
1967 2,55,000 
1968 1,800,000 
1969 6,000,000 

துருக்கி 1968 420,000 
1969 1,780,000 அய பப ப ப ப. 

  

ஆதாரம்: டால்ரிம்பிள், 

இன்னும் பல ஆண்டுகளுக்கு ஆசியாவில் பழக்கமான சகங்களுக்குப் பதிலாக அதிக விஃச்சலைத் தரும் புது ரகங் அகப் பலிரிடுவு து தொடர்ந்து கடக்கும், அனால் இது “சென் ம சில ஆண்டுகளில் போல அவ்வளவு துரிதகதியில் 
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இருக்காது. பலதரப்பட்ட சூழ்நிலைகளிலும் வளரக்கூடிய 

தன்மை மெச்ஸிச கோதுமை வகைகளுக்கு இருந்த. 
போதிலும், பாசன வசதியுள்ள நிலத்திலோ அல்லது. 

நல்ல மழைபெய்யும் பீரதேசங்களிலோதான் அவை 

சாதாரண ரகங்களைவிடப் பெருமளவு அதிக மகளூலைக் 

கொடுக்கின்றன. புழுதி பூமிகளில், அதாவது நீர் வசத: 

குழைவாக இருக்குமிடங்களில், ரஸாயன உரத்தை. 
அதிகமாக உபயோகிக்க முடியாத சிலையிருப்பதால்: 

மககுல் அவ்வளவு அதிகரிப்பதில்லை. குட்டை ரக நெல் 

விதைகளோவென்றால், வெள்ளத்தாலோ ௮திக மழை: 

யாலோ பாதிக்கப்பட்டு, நீருக்குள் கணிசமான நேரம். 
முழுகியிருக்கும் நிலை ஏற்பட்டால், மிகக் குறைந்த. 
மகசூலையே கொடுக்கின் ரன. சில சமயங்களில் ஐரேயடி. 

யாகச் சாவியாகப் போய்விடுவதும் உண்டு, இந்தியா 

விலும், பாகிஸ்தானிலும் நீர்ப்பாசன வசதியுள்ள நிலங் 

களில் பெரும்பான்மையானவற்றில் அதிக விளைச்சல்: 

கோதுமை ரகங்கள் பயிரிடப்பட்டுவிட்டன. பாக்கி 

யிருப்பவை பெருமளவில் பாசன வசதியில்லாத நிலம்: 

களாக இருப்பதால், இந்த ரகங்கள் மேலும் பரவுவது 

குறைந்து வருகிறது. ஆனால் இதுவரை இந்த ரகங்களைப்- 

பயிரிடாத நாடுகளில் பெருமளவில் பரவ வாய்ப்பு இருக் 

கிறது, உதாரணமாக இரான், இராக் இந்த இரண்டு 

நாடுகளிலும் இப்பொழுதுதான் இவை பரவ ஆரம்பித் 

இருக்கின்றன. ஆனால் ஏற்கனவே இந்த ரகங்கள் பரவி: 

யூள்ள மாடுகளில், மேலும் இவை பரவுவதற்கு முக்க 

தடையாக இருப்பவை நீர்ப்பாசன வசதியில்லாமையும், 

பாசன நீர் கட்டுப்பாடு இல்லாமையும்தான். (மற்ற: 

தடைகள் இனிவரும் அத்தியாயங்களில் விவரிக்கப்படும்), 

தாவர இயல் பொறியாளர்கள் இந்த பிரச்னைகளுக்கு 
இப்பொழுது முடிவு காண முயன்று கொண்டிருக்கிறார் 

கள், குழைந்த அளவு மழை இருக்குமிடங்களிலும் ஈல்ல- 

மகரளுலைக் கொடுக்கக்கூடிய கோதுமை வகைகள்யும், 
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"நீரில்முழுகனாலும் மகசூல் குறையாமலிருக்கும் நெல் வகை 
களையும் வளர்ப்பதே இம்முயற்சிகளின் குறிக்கோள். 
அதே நேரத்தில், விவசாயிகளும் சரி, அரசுகளும் சரி, 
பாசன வசதிகளை அதிகப்படுத்தி, பாசன நீர் கட்டுப்பாடு 
திட்டங்களையும் பெருக்கி வருகின்றனர். ஆக இன்றைய 
நிலைமை என்னவென்றால் ஆசியாவில் உணவுதான்யங்கள் 
பயிரிடப்படும் நிலங்களில் ஒரு சிறு பகுதியில்தான் 
இப்பொழுது கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கும் அதக விளைச்சல் 
ழகங்களைப் பயிரிட்டு லாபம் காணமுடியும், ஆனால் 
இன்றும் புதுப் புது ரகங்கள் சண்டுபிடிக்கப்பட்டு 

வருகின் றன. 

ஏழை நாட்டு விவசாயிகள் இப்பொழுதெல்லாம் 
தங்களுடைய எதிர்கால சுபிக்ஷத்திற்கு புது ரகங்களும் 
புது விவசாய முறைகளும், எவ்வளவு அவசியமானவை 
ஏன்று ஈன்கு தெரிர்து கொண்டிருக்கின்றனர். பிலிப் 
பீன்ஸில் ஒரு குறிப்பிட்ட ஆண்டின் சிறந்த விவசாயி 
எனத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட 58 வயதான ஆண்ட்ரெஸ் 
டெலா க்ரூஸ் (&றம்:65 de la Cruz) என்பவரை “அடுத்த 
ஆண்டு எந்த ரக நெல் பயிரிடப் போகிறீர்கள் * என்று 
கேட்டதற்கு அவர் *எனக்கு இப்பொழுது எப்படித் 
தெரியும்? மற்றுமொரு புது ரகம் வரும் ஏன்று எதிர் 
பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறேன்” என்று தயச்கமின் ரி 
அதில் அளித்தார். 
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3 

புதுப் பாசன முறைகள் 

இப்புது ரக விதைகள் பயிரிடப்படும் ஏழை நாடு 

களில் எல்லாம் லக்க்கணக்கான விவசாயிகளிடையே 

ஒரு ராக்ஷஸ நீர்த்தாகம் ஏ.ற்பட்டிருக்கறது--பாசன 

நீருக்காக, பலர் தங்கள் சுபிக்ஷத்திற்கு ஓரே வழி நீர்ப் 

பாசன வசதிதான் என்ற நிலையை அடைந்திருக்கிறார்கள். 

வேண்டுமளவு பாசன வச௪தி இருந்தால், விவசாயிகள் 

புது கோதுமை, கெல் ரகங்களைப் பயிரிட்டு, தங்கள் 

வருமானத்தைப் பெருக்கி இருபதாம் நூற்றுண்டின் 

எல்லா வசதிககாயும் அனுபவிக்கருடியும். இல்லையேல், 

பழைய, பரம்பரை ரகங்களையே பயிரிட்டு, அன்றாடக் 

கஞ்சிக்கு மட்டும்தான் சம்பா திக்கமுடியும். 

இப்புது ரகங்களும், அவற்றைப் பயிரிடும் வீதங் 

களும் நீர்ப்பாசன வச.இிகளாலும், பாசன நீரைச் சரியாக 

உபயோடப்பதாலும் ஏம்படக்கூடிய லாபத்தைப் பெருக் 

யிருக்கின்றன. ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு பாசன நீருக்கு 

முன்னைவிட பெருமளவு மகசூல் தருவதால், பாசன 
வசதிக்கு அகும் செலவைவிட, பெருமளவு வருமானம் 

கிடைக்கிறது. சாதாரண ரகங்கள், பொதுவாக ஐந்து 

அல்லது ஆறு மாதப் பயிர்கள். குட்டை வகை ரகங்களோ 

நான்கு மாதங்களில் அறுவடைக்குத் தயாராூவீடு 
இன்றன. ஆகையால் பாசனவசதி வேண்டும் நேரமும் 
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குறைக்துவீடுகிறது. புது ரகங்களைப் பயிரிடமுடியுமா 
முடியாதா என்பது நீர்ப்பாசன வசதிகளைப் பொறுத் 
இருக்கன் றபடியால், பாசன நீரின் மதிப்பு பன்மடங்கு 
உயர்ந்திருக்கிற து. 

இப்புது விதைகளாலும், உணவு தான்யங்களின் 
விலை கூடியிருப்பதாலும், பாசன முறைகளும் மாறிக் 

கொண்டு வருகின்றன. விவசாயிகள் குழாய்க் கிணறுகளை 

யும், மின்சார பம்புகளையும் பெரிதும் வேண்டுகிறார்கள். 

ஆகவே, அரசுகளும் பல கோடிரூபாய் செலவில் பல 
ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு பயன்தரக்கூடிய பிரும்மாண்ட 
அணைத்திட்டங்களைவிட, வீவசாயிகளாகவே தங்கள் 
தங்கள் நிலங்களில் எளிதாகவும், விரைவாகவும் ஏற்படுத் 
இக் கொள்ளக்கூடிய சிறிய பாசனத்திட்டங்களுக்கே 

அதிக ஆதரவு அளித்து வருகின்றன. ் 

இந்தியாவிலும், பாகிஸ்தானிலும் ஆங்கிலேய இஞ்சி 

னியர்சளால் பழங்காலத்தில் கட்டப்பட்ட பாசனத் 
திட்டங்களெல்லாம் வறட்சி ஏழ்பட்டால் பயிரைப் 
பாதுகாக்கவென்றே கட்டப்பட்டவையாகும், ௮ப்போ 

தைய விவசாய முறைகளுக்கு இது சரியாக இருந்தது. 
இத்திட்டங்களின் கோக்கம் பயிர்கள் சாவியாகப் 

போகாமல் தடுப்பதே ஓழிய, மகசூலை அதிகப்படுத் துவது 

அல்ல. ஒரு சிறு அளவு பாசன நீரானது பெரும் நிலப் 

பரப்புக்கு, ஒவ்வொரு நிலத்திற்கும் சிறிதளவே நீர் 
கிடைக்கும் வகையில், பயன்படுத்தப்பட்டு வந்தது. 

ஆனால் இப்புது ரக விதைகளுக்கு பெருமளவு ரஸா 
யன உரம் வேண்டியிருப்பதால், ௮இக அளவு பாசன 
கீரும் வேண்டியிருக்கிறது. புதுரக நெல் விதைகள் மழை 
யில்லாத காலங்களில், அதக அளவு சூரிய வெளிச்சம் 
உள்ள நாட்களில் ஈல்ல மகரூலைக் கொடுக்கின்றன, ஆனால் 
மழையில்லாத, சூரிய வெப்பமுள்ள இப்பருவத்தில் 
பாசன நீர் அதிகம் வேண்டியிருக்கற.து. ஜப்பானிலும், 
கலிபோர்னி.பாவிலும் நிறுவப்பட்டிருக்கும் பாசனத். 
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திட்டங்கள், மேற்கு பாகிஸ்தான் போன்ற பழங்கால 
பாசனத்திட்டங்களை நம்பியிருக்கும் நாடுகளில் ஒரு: 
ஏக்கருக்குப் பாய்ச்சப்படும் ரைப்போல் ஐந்து மடங்கு 
கீரைப் பாய்ச்சுகின்றன. இது மகசூல் பல மடங்கு 
பெருக அவசியமாகிறது. 

இர்தியாவிலும், பாகிஸ்தானிலும் அதிகப்படி பாசன 

நீர் தேவை என்பதன் காரணமாக சிறிய பாசனத் 

திட்டங்கள், குறிப்பாகச் குழாய்க் கிணறுகள், பலமடங்கு. 
அதிகரித்திருக்கன்றன. 1960 லிருந்து 1969 வரையுள்ள 

பத்தாண்டு காலத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட ஐர்தாண்டுகளில் 
பாகிஸ்தான் விவசாயிகள் 32000 குழாய்க் கணறுகளைம் 
பொருத்தினார்கள், இவை ஒவ்வொன்றிற்கும் ஆன 

செலவு 7500 ரூபாயிலிருர் து 20,000 ரூபாய் வரை. மேற்குப் 

பாகிஸ்தானில் பொருத்தப்படும் ஒல்வொரு 5000 குழாய்க் 

இணறுகளின் மூலம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் பத்து லக்ம் 

ஏக்கர்-அடி பாசனத் தண்ணீர் ௮திகமாகக் கிடைக்கிறது, 

இக்கணறுகளை ஓவ்வொரு விவசாயியும் தன் தேவைக்கு 

ஏற்ப உபயோகிப்பதால், பயிர்களுக்கு எந்த எந்த வேளை 

களில் எவ்வளவு பாசன நீர் வேண்டுமோ அதைக் சணக் 

காக விவசாயியால் பாய்ச்ச முடிகிறது, 

பயிர் ஆண்டு 1968ல், இர்இய விவசாயிகள் 42000 
குழாய்க் கிணறுகளைப் பொருத்தினர். இவை 60 லட்சம்- 

ஏக்கர் அடி பாசன நீரைக் கொடுத்தன. இசர்திய மாநில 

அரசுகள் மற்றுமொரு ஆயிரம் குழாய்க் கணறுசளைப் 

பொருத்தின. இவை அரசினராலேயே இயக்கப்பட்டன. 

இந்திய விவசாயிகள் இரண்டு லட்சம் பம்புகளை வாங்கி 
எருது ஏற்றங்கள் அல்லது கையேற்றங்களுக்குப் 

பதிலாக உபயோடத்தார்கள். பயிர் ஆண்டு 1968ல் 

மட்டும் இர்திய விவசாயிகள் கணறுகளுக்காகவும், பம்பு 
கஞக்காகவும் 75 கோடி ரூபாய் செலவு செய்தனர். 

இதற்கு முந்தைய ஆண்டுகளில் செலவு செய்ததைவிட 

இது மிகப் பெருமளவு ஆகும். 
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1950 Sgt g அமெரிக்க 17541) விஞ்ஞானிகள் இக்தி 

யாவில் மேற்கொண்ட அஆராய்ச்சிகளே, பாசன நீருக் 

காக பெருமளவு குழாய்க்கிணறுகள் கோண்டுவதுற்குத் 

தூண்டுகோலாக அமைந்தன. அனால் இவ்வளவு அதிக 

மாகக் குழாய்க்கணெறுகள் பரவியதற்குக் காரணம் புதுரக 
விதைகள்மட்டுமல்ல. தொடர்நீது இரண்டாண்டுகள் 

பருவ மழை தவறியபொழுது, இர்திய விவசாயிகள் மழை 

யையும், நிலத்தின்மேல் வரும் நீரைமட்டுமே ஈம்பியிருப் 

பதின் ஆபத்தை உணர்ந்தார்கள். நல்ல மழை பெய்யும் 
ஆண்டுகளில் கூட, சில மாதங்களில்தான் மழை பெப்யும், 
ஆனால் புது ரகங்களில், குறிப்பாக நெல்லைப் பொறுத்த 

வரையில் மழையில்லாத வெப்பம் அதிகமுள்ள மாதங் 

களில்தான் மிக அதிக வில்ச்சலைச் காணலாம். ஏனெனில், 
அம்மாதங்களில்தான் சூரிய வெப்ப சக்தி பயிருக்கு ௮இக 

மாகக் கிடைக்கும், ஆனால் இம்மாதங்களில் பயிரிடு 

வதற்கு, ஒன்று மழைத் தண்ணீரைக் தேக்க வைத்திருச்ச 

வேண்டும், அல்லது வேறு ஏதாவது வழியில் பாசன 

வசதிக்கு ஏற்பாடு செய்யவேண்டும். பூமிக்கு அடி, 

யிலுள்ள தண்ணீரை வெளிக்கொணர்ந்து உபயோடூப்பது 
இதற்கு sew af. இந்தத் தண்ணீர் பருவ மழையில் 

ஏற்படும் மாறுதல்களினால் அதிகமாகப் பாதிக்கப் 

படுவதில்லை. இதை உபயோகப்பதின் மூலம், பாசனத் 
இற்கு அதிகப்படி மீர் கிடைப்பதற்கும் ஏற்பாடு செய்ய 

லாம, பருவ மழை தவறியதனால் பயிர் நாசமாகிவீடும் 
என்ற பயமும் வேண்டிய தில்லை, 

பின்தங்கிய நாடுகளில் பெரும் பலநோக்கு 
அணைத் திட்டங்கள் 

QéSur, பாகிஸ்தான் போன்.௰௦ ஏழை சாடுகளில் 
உள்ள விவசாயிகள்; குழமாய்க்ணெறுககா அதிகம் விரும்பு 
வதற்கு மற்றொரு காரணம் என்னவென்றால், பெரும் 
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பாசனத் திட்டங்கள் அவ்வளவு தஇருப்திகரமாக நீர்ப் 
பாசன வசதியளிப்பதில்லை என்பதுதான். இத்திட்டங் 
களில் பொதுவாக மின்சார உற்பத்திக்கும், வெள்ளக் 
கட்டுப்பாட்டுக்கும், பாசன வசதிக்குமாக ஓரு பெரிய, 

அல்லது பல பெரிய அணைகள், கட்டப்படும். இவை 

களால் ஏழை காடுகள் பலவித பயன்களை sane 
துள்ளன என்றுலும், எதிர்பார்த்த அளவுக்கு இவை 

பயனளிக்கவில்லை. இவற்றைக் கட்டுவதில் பெரும் 

முதலீட்டுப் பணம் பல வருடங்களுக்கு வட்டியில்லாமல் 
தேதங்கிவீடுகறது. 1951 லிருந்து 1965குள் இந்தியாவில் 

134 லட்சம் ஹெக்டேர் (3 கோடியே 35 லக்ஷம் ஏக்கர்) 

கிலத்திற்குப் பாசன வசதியளிக்க 72 பெரிய பாசனத் 

திட்டங்கள் ஆரம்பிக்கப்பட்டன. அனால் 1966ல் இத் 

திட்டங்களினால் பாசன வசதியடைந்த பரப்பளவு 

இதில் கால் பாகம்தான். மற்ம காடுகளிலும் இதே 

நிலைமைதான், 

இத்திட்டங்கள் மற்ற ஈன்மைகளுக்கும் குறிப்பாக 

மின்சார உற்பத்திக்கும் காரணமாக இருப்பதால் இவற் 

மிற்சாகப் பெரும் பணத்தொகை செலவிடுவது நியாயமே 

என்று சொல்லப்படுகிறது. உலக பாங்க் இம்மாதிரி பல 

திட்டங்களுக்குக் கடனுதவி அளித்திருக்கிறது. அதைப் 

பொறுத்தவரையில் இத்திட்டங்கள் மின்சாரத்தை 
உற்பத்தி செய்வதால் அவைகளுக்காகச் செலவிடப்படும் 
பணம் பயனளிக்கிறது என்றே ௮து அபிப்ராயப்படு 

கிறது. மின்சார வசதி உற்பத்தியையும் வீனியோ 
கத்தையும் கொண்டு இம்மாதிரி திட்டங்களை மதிப்பிடு 
வது, நீர்ப்பாசன வசதி வினியோகத்தைக்கொண்டு மதிப் 
44டுவதைவிட எளிதே. விவசாயிகளுக்கு வேண்டிய 

சமயத்தில் வேண்டுமளவு பாசனமீர் கொடுப்பது ஒரு 
தொழிற்சாலைக்கோ, ஒரு குடியிருப்பு அல்லது ஆஸ் 
பத்திரி, ஸ்கூல் போன் ற இடத்திழ்கோ மின்சாரம் அளிப் 

பதைவிட சிக்கலான காரியம்தான். 
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ஒரு பெரிய நீர்ப்பாசனத் திட்டம் ஒன்றிலிருந்து பல 
விவசாயிகளுக்குத் இருப்திரமான முழையில் பாசன 
நீரைக் கொண்டுதருவதம்கு விவசாயிகளுக்கும், இட் 

டத்தை நிர்வகப்பவர்களுக்குமிடையே நிலவவேண்டி௰ய 
ஒத்துழைப்பும், தொடர்பும் பல ஏழை காடுகளில் இருப்ப 
இல்லை. பழமையில் ஊறின சமூகங்களைச் சேர்ந்த வீல 
சாயிகள் அரசால் வழங்கப்படும் பாசனநீருக்குத் தீர்வை 
யைக் கொடுக்க பெரும்பாலும் விருப்பமில்லாதவர்களாக 
இருக்கிறார்கள், அரசு இந்த நீர் அவரவர்களுடைய நிலங் 
களில் வரது பாயவேண்டிய ஏ.ம்பாடுகளைச் செய்தபோது 
௮ம், தீர்வையைக் கொடுப்பதென்றுால் ௮வ ர்களுக்கு வேப் 
பங்காப்தான். அரசால் அளிக்கப்படும் வசதிகளில் அவர் 
களுக்கு ஈம்பிக்கையும் குறைவு, அதே விவசாயிகள், 
குழாய்க்கணெறுக்கு ஆகும் செலவை இரண்டே இரண்டு. 
வருட மகரூலில் சம்பாதித்துவிட முடியும் என்பதையும், 
கிணற்றிலிருந்து கடைக்கும் பாசனரீரை வேண்டுமளவு, 
வேண்டும்பொழுது உபயோ௫க்கலாம் என்பதையும்: 
உணரும்பொழுது என்ன செலவு வேண்டுமானாலும்: 
செய்து கிணறுகள் தோண்டத் தயாராக இருக்கரொர்கள், 
பல்லாயிரம் வீவசாயிகளுக்கு மிகக் குறுகிய காலத்தில் 
இந்த வாய்ப்பு புது விதைகளின் மூலம் கிடைத்திருக் 
கிறது. மேற்கு பாகிஸ்தானின் “சிறு விவசரயிகள்” 
32000 குழாய்க்கிணறுகளுக்காக 38 கோடி ரூபாப் செல 
வழித்திருப்பதே இதற்குச் சான் று / 

சிறு கிராமங்களுக்கும் மின்சார வசதி அளிக்கப்படு 
வது சிறிய பாசனவசஇகள் பரவுவதற்குக் காரணமாக 
இருக்கிறது. மின்சாரத்தால் இயங்கும் பம்புககா உப 
யோக்கும் விவசாயிகளுக்கு ஆகமும் செலவு, ஸல் பம்பு 
கல் உபயோகிப்பவர்களுக்கு ஆவதைவிட மூன்றில் ஒரு 
பங்கு குழைவாகவே இருக்கறது, ஆனால் மின்சார வ௪௫௪ 
யுள்ள விவசாயிகள் பம்பு ஸெட்களை உபயோகிக்க ஆரம். 
பித்தவுடன், அக்கம்பக்கத்து மின்சாரம் இல்லாத கிராமங் 
களில் இருக்கும் விவசாயிகளும் டீஸல் மூலம் இயங்கும் 
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பம்புகள், குழமாய்க்கணெறுகள் இவைகளை உபயேோரூக்க 

ஆரம்பிக்கிறார்கள். 

ஆசியாவில் பல காடுகளில் நிதி மந்திரிகள் சிறிய 

பாசன வசதிகளுக்கு வேண்டிய உதவி செய்யத் தயாராக 
இருக்கிறார்கள். எஏனென்றுல், இதனால் அரசினருக்கு 

பாசன வசதிக்காக செய்யவேண்டிய மொத்தச் செலவு 

குழைவு. பாகிஸ்தான் அரசினர் கிழக்கு பாகிஸ் தானில். 

சிறிதளவு உயரமே நீரைத்தூக்கும் பம்புகளின் இறக்கு 

மதிக்கு இருந்த கட்டுப்பாடுகள் எல்லாவற்றையும் நீக்கி 

விட்டனர். இந்தியாவில் மின்சார வசதி அளிப்பதில் 

பூமிக்கு அடியில் நீர் வசதி இருக்கும் கிராமப்புறங் 

களுக்குத்கான் முதலிடம், குடியிருப்புகள், இவ்வசதி 

இல்லாத கிராமங்கள் இவை இரண்டாம் பட்சம்தான்- 

தாய்லாந்து, தென் வியட்காம், கிழக்கு பாகிஸ்தான் 

முதலிய பிரதேசங்களில் டெல்ட்டா நில விவசாயிகள் 

கோடைகாலத்தில் நிலத்திற்கும் 8ழ்மட்டத்தில் ஒடும் 

வாய்க்கால்கள்,ஈதிகளிலிருக் துநீரை மேல்மட்டத்திலுள்ள 

நிலங்களுக்குத் தூக்கிப் பாசனம் செய்ய பம்புகளைப் 

பெருமளவு உபயோகிக்கிறார்கள். இதற்காக வேண்டு. 

மான செலவு செய்ய அவர்கள் தயங்குவதில்லை, காரணம் 
அதக விகாச்சல் ரகங்கள் கொடுக்கும் மகளுலும், 

அதற்கு இப்பொழுது கடைக்கும் அதிக விலையும் அவர் 
களுக்கு ஈல்ல லாபத்தை அளிக்கின்றன. முன்பு கோடை 

யில் தரிசாக இருந்த நிலங்களிலெல்லாம் இரண்டாவது 

போகம் மெல் இப்பொழுது பச்சைப்பசேல் என்று காட்சி 

யளிக்கிற து. 

கிழக்குப் பாகிஸ்தானில் சாதாரண முதல் போகப் 

பருவத்தில் இந்தப் புது நெல் ரகங்களைச் சாகுபடி செய்ய 

வெள்ளக் கட்டுப்பாட்டுக்காகப் பெரும் செலவு செய்ய 

வேண்டியிருக்கிறயது. இதைவிடக் குழைந்த செலவில் 

இணறுகளிலிருந்தோ, பம்புகள் மூலமாகவோ கோடைப் 

பருவத்தில் இப்புது ரகங்களைப் பயிரிட முடிகிறது. 
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கிழக்குப் பாகிஸ்தானில் சாகுபடி, செய்யப்படும் 2% கோடி. 
ஏக்கர் நிலத்தில், அரைக்கோடி ஏக்கர்நிலத்தில் இம்மா இரி 
கோடைச்சாகுபடி செய்ய முடியும் என்று கணக்கிடப் 
பட்டிருக்கிறது, நிலத்திற்குக் ஈம்மட்டத்தில் பாயும் 
வாய்க்கால்கள், பிரம்மபுத்ரா, சங்கை போன்ற ஈதிகள், 
அவற்றின் உபஈஇகள் இவைகளிலிருந்து சிறு பம்பூகள் 
மூலம் தண்ணீரைப் பாய்ச்சி நெல் சாகுபடி செய்ய 
முடிகிறது. 

உலகில் பாசனவசதியுள்ள நிலத்.இல் ஐந்தில் சாலு 
பங்கு ஆசியா, மத்திய கிழக்கு நாடுகள், வட ஆப்பிரிக்கா 
பிரதேசங்களில் இருக்கறது, இப் பிரதேசங்களில்தான் 
உலகத்தில் அண்டுச்கு 750 ரூபாய்க்கும் குறைந்த வரு 
மானம் உடைய குடும்பங்களில் முக்கால் பங்கு வாழ்ந்து 
வருகின்றன. ஆனால் மொத்தப் பாசனவசதியுள்ள 
நிலம் இப்பிரதேசங்களின் மொத்தத் சேவைக்குக் 
குழைவு. அது மட்டுமல்ல, 

பாசனவசதி எல்லா நாடுகளிலும் ஒரே அளவு 
இருப்பதுமில்லை. உலகத்தின் கெற்பயிரில் பத்துல் ஒன் 
பது பங்கு ஆசிய கண்டத்தில் சாகுபடியாகிறது, அனால் 
நெல் சாகுபடி நிலங்களில் மூன் றில் ஒரு பங்குக்குத்தான் 
பாசனவசதியிருக்கிறது. பாக்க நிலங்கள் மழையை 
ஈம்பியிருக்கின் றன, மானாவாரியாகவோ, அல்லது பருவ 
மமை பெய்யும்போது அதைத் தடுத்து கிறுத்தும் மண் 
வரப்புகளின் உதவியால் சேகரிக்கப்பட்ட நீரைக் 
கொண்டோ சாகுபடி செய்யப்படுகின் மன, தாய்லாந்தில் 
கெல் பயிரில் ஐந்இல் இரு பங்குக்கே பாசன as Sul Ge கிமது. இர்தியாவிலோ மூன்றில் ஒரு பங்கு. புதுப் புதுப் பாசன முறைகள் கையாளப்பட்டுவரும் டைவானிலும் ஜப்பானிலும் கிட்டத்தட்ட எல்லா நெல் பயிருக்கும் பாசனவசதுி இருக்கிறது. ஆகவே, ஆசியாக் சண்டத் தில் நீர்ப்பாசன வசதியைப் பல மடங்கு பெருக்க இடமிருக்கிறது, 
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ஏழை காடுகளில் இப்பொழுது இருக்கும் பாசன 
வசதியைக்கொண்டு சாகுபடியாகும் பயிர்க் நம்பி 
வாழும் மக்கள் தொகை பெருகப் பெருக, மக்கள் ஓவ் 

வொருவருக்கும் எவ்வளவு உணவு உர்பத்தியாகும் என் 

பது, உள்ள பாசனநீரை எவ்வளவு திறமையாக உபயோ 

திக்க முடியும் என்பதைப் பொருத்திருக்கும், இப் 
பொழுது நிலக்குழறைவைவிட பாசனநீர் குறைவுதான் 
உணவுப் பெருக்கதீதைக் கட்டுப்படுத்துகிறது, ஆகை 

யால், இனி ஜனப்பெருக்கத்திற்குத் தகுந்த அளவு 
சாகுபடி நிலமிருக்கிறதா என்பதைவிட, தகுந்த அளவு 

பாசனநீர் வசதி இருக்கிறதா என்பதே முதலில் கவனிக்க 

வேண்டிய விஷயமாகும், 

இப்புது ரகங்களும், இவ,ற்,மின் முழுப் பயனை அடை 
வதற்காகக் கையாளப்பட வேவண்டிய புதுப் 

பாசன முறைகளும் ஜனத்தொகை மிக விரைவாகப் 

பெருகி அதன் மூலம் உணவுப்பொருள் தேவையும் மிச 

விரைவாகப் பெருகும் ஏழை நாடுகளுக்கு சமய சஞ்சிலீ 
களரக இருக்கின்றன. இப்புது ரகங்கள் ௮திக வீளைச் 

சலைக் கொடுக்கும் எனஈம்பிஅவற்ைப் பயிரிடும் விவ 

சாயிகள் பாசனநீரானது நேரத்திலும், போதுமான அள 

விலும் கிடைக்கவேண்டும் என்பதில் கண்ணும் கருத்து 

மாக இருக்கிறார்கள். ஆகவே, ஸிந்துஈதித் தட்டம், ஜாம் 

பெஸி ஈநதியிலுள்ள கரிபா ௮ணைத்திட்டம், நைல் ஈதியி 

வுள்ள அ௮ஸ்வான் அணைத்திட்டம் போன்ற பெரிய 

பாசனத் இட்டங்களில் இவ்விரண்டு விஷயங்களிலும் 

அதிகக் கவனிப்பு இருக்கவேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டு 

வருகழது, இனி புதிதாக ஏழம்படப்போகும் இட்டங்கள் 

லாபகரமாக இருக்குமா இருக்காதா எனக் கணக்கிடும் 

பொழுது, இப்புது ரகங்களைப் பயிரிடுவதன் மூலம் 
முன்பைவீட அதிக அதாயம் பெறலாம் என்பதை 

மனதில் வைத்துக்கொள்ள வேண்டும். ஆகவே, புதுப் 

பாசனத் இட்டங்கள் முன்பைவிட அதக லாபகரமான 

வையாக இருக்கும் என்றே கணக்கிடலாம். Benj x 
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சகங்களினால் ஏற்படக்கூடிய விளைவுகளிலும் ஈன்மை 
களிலும் முக்கியமானவை, இவ்வாறு புதுத் திட்டங்கள் 
ஏற்பட அதிச வாய்ப்பை உண்டுபண்ணியதும், வீவசாயி 
களைத் தங்கள் நிலங்களில் தாங்களாகவே கிணறு, பம்பூ 
செட் போன்ற பாசனவசஇககா ஏற்றுக்கொள்ளத் 
தாண்டியதும் ஆகும், 
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4 

ஆண்டு முழுவதும் சாகுபடி. 

தானியங்கள் பயிரிடப்படும் இடங்களில் எல்லாம் 

ஆண்டுக்கு ஒரு போகம் அல்லது ஒரு பயிர்தான் என்பது 

இயற்கை சூழ்நிலையினாலும், பழக்கத்தினாலும் ஏற்பட் 
மூருக்கறது. நிலாடுக்கோட்டுக்கு. வெகுதொலைவில் 

இருக்கும் இடங்களில் குளிர்காலத்தில் குஹைர்த வெப்ப 

நிலை இருப்பதால் இரண்டாவது போகம் சாகுபடிக்கு 

வாய்ப்பு இல்லை. வெப்பம் மிகுந்த பிரதேசங்களில் 

வறண்டகாலங்களில் போதிய தண்ணிர் இல்லாமையா 

வும், மண்வளப் பராமரிப்பு தொடர்ந்து சீராக இல்லா 

மையாலும் பரம்பரையாகவே பலபோக சாகுபடி செய்ய 

இயலாமற் போகிறது, மித வெப்பம் நிலவும் பிரதேசங் 

களில் குறைந்த வெப்ப நிலை ஒரு பெரும் இடையூறாகவே 
இருக்கிறது. அனால் அதிக வெப்பம் உள்ள பிரதேசங் 

களில் ஏற்பட்டிருக்கும் தடைகள் புதிய தொழில் நுட்ப 

வியல் செய்முழைகளால் டீச்கப்பட்டு வருன் றன, 

ஆண்டுக்கு இரண்டு, மூன்று, சில சமயங்களில் 

நான்கு போக சாகுபடிகூட, ௮தஇிக வெப்ப நாடுகளிலும், 

மித வெப்ப காடுகளிலும் மேம்கொள்ள முடியும் என்ற 
கிலை ஏற்பட்டு வருறது. 1, 1800% என்னுமிடத்தில் 
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விஞ்ஞானிகள் ஆண்டுக்கு மூன்று போகம் நெல் 

அறுவடை செய்து வருகிறார்கள் / ஈடப்படும் ஒவ்வொரு. 

ஏகராவிலும் ஆண்டுதோறும் ஆறு டன் தானியம் 

கிடைக்கிறது. இது ஐக்கிய அமெரிக்காவில் அதிகப்படி, 
மகளுல் கிடைக்கும் தானியத்தைவிட மூன்று மடங்கு, 
அதிகமாகும். பாரதத்தில் மைசூர் ராஜ்யத்தில் 14 மாதங் 

கஞக்கு ஒரு முறை மூன்று போகம் கலப்பு தானியம். 
சாகுபடி ஆகிறநு. ரஸாயன உரம், பாசன மீர் அகிய: 
இரு சாதனங்களையும் தீவிரமாகப் பயன்படுத்துவதால் 

இது சாத்தியமாகிறது. 

பலபோக சாழுபடி பரவுவதால் கிராமப்புற 

வாழ்க்கை முறையில் பெரும் மாறுதல் ஏற்பட்டு 
விடுகிறது. நாற்று Le, அறுவடை கால அலுவல்கள் 

மட்டுமன்,றி இருவிழாக்கள், மணவினைகள், மற்றும் பல 

சமுதாயச் சார்பான நமிகழ்ச்செள், பரம்பரையாக செயல் 
பட்டு வரும் பருவநிலை சாகுபடிப் பழக்கத்தை ஒட்டியே 

நடைபெற்று வந்த நிலையும் மாறிவருகிறது. வறட்சி 

காலங்களில் சாவியாக இருந்த நிலம் உணவு தானிய 
உற்பத்திக்காக மேலும் மேலும் பயன்பட்டு வருகிறது. 

வறட்சி கால்த்தைக் கண்டுபிடித்தல் 

புதிய வேளாண்மைச் தொழில்நுட்பச் செயல்முை ஐ 
களின் மூலம் வெப்பம் மிகுந்த பிரதேசங்ஈளில், Gru 
வெப்பம் அதிகம் நிலவும் வறட்சி காலங்களில் உணவு 
தானிய உற்பத் தியைப் பெருக்கும் வாய்ப்புகளை, 
விவசாயிகள் கண்டுபீடித்து வருகிறார்கள். ஃபிலிப்பின்ஸ் 
(மரற) தீவுகளிலும், இந்தோனேசியா (Indonesia) 
விலும் ௮இக மகசூல் தரும் ஐர்து ரக தானியங்கள் வெவ் 
வேறு இடங்களில் பயிரிடப்பட்டபோ து, சரம் நிறைந்த 
பருவத்தில் கிடைத்ததைவீட வறட்சிப் பருவத்தில் ௮இக 
அளவு உற்பத்தி கிடைத்ததைப் புள்ளி விவரங்கள் 
விளக்குகின் ரன. சூழ்நிலை வாய்ப்புகள் வேறுபட்டிருந்த 
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போதும், பயிரிடப்பட்ட இடங்களில் வறட்சிப் பருவ: 

மகசூல் எப்பொழுதும் அதிகமாகவே இருந்திருக்கிறது. 

ஈரப் பருவங்களில் இடைத்ததைவிட சராசரி 52 சத 

விதம் அதிகரிப்பு காணப்பட்டது. (மூன்றாவது பட்டி. 

யல் பார்க்கவும்.) 
பட்டியல் 3 

ஈரப் பருவத்திலும், வறட்சிப் பருவத்திலும் அதிக. 

மககுல் கொடுக்கும் அரிரி ரகங்களின் உற்பத்தி 

(ஒருஏகராவுக்கு டைத்த அரிசி ராத்தல் அளவு விகிதம்: 
ஈரப் 

பருவத்த்தில் 
கிடைத்ததை... 

ஈரப் வறட்சிப் 1 

rath இடம் பருவம் பருவம் வறட்சிப். 

(ராத்தல் (ராத்தல் பருவத்தில் 
கள்) கள்) கிடைத்த 

அதிக 
உற்பத்தி 
அளவு 

  

ஸிந்தா இந்தோனேசியா 2,749 3,407 24 
ல மத்திய ஜாவா 2,869 3885 35 

IR-8  ஃபிலிப்பின்ஸ்- 3,775 4172 11 
மாலிகாயா 

IR-8 ஃபிலிப்பீன்ஸ், 3,054 5,497 80 

IRRI 

IR-8 ஃபிலிப்பீன்ஸ் 1,296 4,232 23 

991-761 ஃபிலிப்பீன்ஸ், 2150 3,789 76. 

IRRI 

BPI-76-1 ஷ் 2.308 3,884 68 

டாய்சுங் » 2,464 3,514 43 

11-71 

IR-9-60 ys 2 799 4,073 46 

சராசரி 2,673 4,050 52 
  

மகசூல் விவரங்கள் அனைத்துலக அரிசி ஆராய்ச்சிக் கழகம். ஆய 
வளர்ச்சி பாங்க் நிறுவனங்களிலிருந்து கிடைத்தவை. வேறு: 

பட்ட ரகங்களைய் பரிசோதிப்பதற்காக ஆராய்ச்சிப் பகுதிகளில் 
உரம் பயன் படுத்தப்பட்டு பயீரிடப்பட்டடோ_து இந்தப் புள்ளி ' 

விவரங்கள் இடைத்தன. 
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வெப்பம் மிகுந்த பீரதேசங்களில் வறட்சிப் பருவத் 
தில் இரண்டாவது விளைச்சலுக்குப் போதுமான தண்ணீர் 
இல்லை. ஆனால் அந்த இடங்களில் குறைந்த அளவு 
தண்ணீரைப் பயன்படுத்தி வேறு பயிர்கள் சாகுபடி 
“செய்யலாம், உதாரணமாக, சில சந்தர்ப்பங்களில் 
அரிசிக்குத் த தேவையான தண்ணீரில் மூன்றில் ஒரு 
பகுதியைக்கொண்டு கோதுமை பயீரிடலாம், தண்ணீர் 
சமபச்தப்பட்ட மட்டில் தானியங்களில் சோளம் 
இயற்கையுடன் இணைந்து கொள்றது, Sas 
சாகுபடிக்கு ச சோளவகைகப் பயிர் பொருத்தமானதா 
யிருக்கிறது. ஆனால் வறட்சி காலங்களில் இதுதான் 
அரிசியைவிட எளிதில் பலனளிக்கிறது. அதிக வறட்சி 
ஏற்படும்போது அடங்கி இருந்து, ஈரப்பசை Goss 
வுடன் வளர்ச்சி அடைச்துவிடுகிறது. 

பாரதத்தின் மத்திய, வட பாகங்களிலும், ured sr 
னில் சில பகுதிகளிலும் மழை காலத்தில் நெல் பயிராகும். 
இடங்களில், இப்பொழுது குறுகியகால நெல் அறுவடை 
செய்யப்பட்டு ௮இக விளைச்சல் தீரும் கோதுமை கூட 
வறட்சி காலத்தில் பயிரிடப்படும் வாய்ப்பு இருக்கிறது. 
வறட்சி காலத்தில் சோளவகைப் பயிரை மெல்லுடன் 
இணைத்துப் பயிரிடலாம். தண்ணீரும் ரஸாயன உரமும் 
சேர்ந்தால் சில சோளவகைப் பயிர்கள் அறவடையை 
யொட்டி புதிய ராழ்றுகளும் தாள்களும் துளிர்த்து' 
பழைய ஈடவிலிருந்தே இரண்டாவது அல்லது மூன்ரு 
வது பயிரும் உண்டாக்கும் தன்மையை அடைகின்றன. 
மாறி, மாறி நெல்லும், சோளவகைப் பயிரும் சாகுபடி 
செய்யப்படும் ஒரு ஏகராப் ப குதியிலிருந் து லாஸ் 

- பானோஸ் (1௦5 8௩09) விஞ்ஞானிகள் ஆண்டுக்கு எட்டு 
ன் தானியம் விக£ச்சல் காண்கிறார்கள். இதுவரை 
ஆசியாவில் சில பகு இகளில் ஆண்டுக்கு அரை டன்னுச் 
கும் குமைவான தானியமே கிடைத்துவந்தது. 

வறட்சி காலங்களில் ப யிரி டுவதால் கிடைக்கும் 
பொருளாதார நலன்கள் பல. பண்ணைத் கொழிலாளர் 
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களின் சக் தியையும், பண்ணைக் கால்நடைகளையும் 
விவசாயக் கருவிகளையும் வறட்சிப் பருவத்தில் முன்னை 

விட அதிகமாகப் பயன்படுத்திக் கொள்வதாலும், ௮இ௧.- 

விளச்சல் கிடைப்பதாலும், வறட்சி கரல சாகுபடியினால்- 
அதிக லாபம் கிடைக்கிறது. சணிசமான அதிக பலன் 
கிடைக்கும் வாய்ப்பு இருப்பதால் குமாய்க்கணுறு அமைக் 

தல், நீர் தேக்கும் அமைப்புகள் கட்டுவித்தல் போன் 5- 
அலுவல்களில் முதலீடு செய்வது சாத்தியமர்கிறது, 
பழைய ரகங்கள் பயிரிடுதல் பழக்கத்தில் இருந்தபோது. 

இத்தகைய அலுவல்கள் கட்டுப்படியாகாமல் இருந்தன. 

பல பயிர் சாகுபடி வாய்ப்பு 

நில உடமை சிறு பகுதிகளாக இருந்து, அவைகளைப்: 
பெருக்குவதற்கான வாய்ப்புகள் இல்லாத நாடுகளில்: 
பல பயிர் சாகுபடி மூலம் நிலத்தைத் தீவிரமாகப் பயன் 

படுத்துவதுதான் வளமான வாழ்வுக்கு வழியாகும். 
உழைப்பு வாய்ப்புகள் அதிகமாகவும், சிக்கன முறையில்: 
கிடைக்கக் கூடியதாகவும் உள்ள குடும்பப் பண்ணைகளில்: 
தீவிர, பல பயிர் சாகுபடி முழையே சிறச்ததாகும். பழக்க. 
மான ஒரு பயிர் வகைக்கு பதிலாக, ௮திக விக£ச்சல்- 
தரக்கூடிய இரு பயிர் சாகுபடி மேற்கொள்வதால்: 
விவசாயியின் பொருளாதார அடிப்படை விரிவடை 
கிறது. ஏனெனில், இந்த செயல் முறையால் அவனுடைய 
உணவுநிலை பெருகுவதோடு, கால் ஈடைப் பராமரிப்புக்- 
கான தவனம் சேமிக்கப்படுவத்கும் வாய்ப்பு கடைச் 
கிறது. 

அதிக விஃ்ச்சல், விரைவில் முற்றுதல் போன்ற- 
மரபு வழிப் பண்புகள் கொண்ட புதிய ரகங்கள் AG- 
பயிர் சாகுபடிக்கான வாய்ப்புகள் அளிக்கின்றன. பு.திய- 
விதைகளுக்கு அதிக விஃைச்சல் சக்தி இருப்பதே பல பயிர் 
சாகுபடிக்கு ஊக்கம் கொடுக்கிறது, 

விரைவில் முற்றுவதால் விளைச்சல் பருவகால அளவு 
மூன்றில் ஒரு பங்காகக் கை ௮ந்துவிடுகிற து. இதனால் 
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அளவினால் அவைகள் அதிகம் பாஇக்கப்படாமல் இருப்ப 
தால் வெப்ப மண்டலங்களிலும், மித வெப்பமண்டலங் 
களிலும் ஆண்டு முழுவறும் புதிய வகைகளைப் பயிர்செய்ய 
முடிகிறது. பழையமுறை விதை ரகங்கள் ஒரு குறிப் 

பிட்ட பகல் அளவு பருவத்திம்குப் பழக்கப்பட்டிருப்ப 

தால் இத்தகைய செயல்முறைக்குப் பொருர் துவதில்லை, 

பல பயிர் சாகுபடி முழை இன்னும் ஆரம்பப் பருவத் 

தில் தான் இருக்கிறது. அதனுடைய சக்தி முழுவதும் 
பயன்படுத்தப்படவில்லை். இதனால் ஏற்படக்கூடிய 
பிரச்னைகள் என்ன என்பதும் தெளிவாக இனம் காணப் 
படவில்லை. ஆண்டுக்கு இரண்டு அல்லது மூன்று பயிர் 
கள் சாகுபடி செய்வது சிக்கலம்.ற ஈலமளிக்கும் முறை 
அல்ல. சில சமயங்களில் இர்த முறையின் விக£வாக 
மண்வளக்குமறை ஏற்படுவதோடு, தனிப்பட்ட பூச்சி, 
பயிர்நோய் போன்ற பிரச்னைகளும் ஏற்படக்கூடும். நீர் 
பராமரிப்பு விஷயத்திலும் சிக்கல்கள் தோன்றலாம், சில 
சமயங்களில், பருவ மழை தீவிரமரகப் பெய்யும்பொழுது, 
தானியங்களை அறுவடை செய்து உலர்த்துவதும் ஒரு 
பிரச்னையாகும், 

இருந்தபோதிலும், நல்ல பலன்கள் கிடைக்கக்கூடிய 
வாய்ப்புகளால் விவசாயிகளும், அரசாங்க அதிகாரிகளும் 
ஊக்கமடைகிறார்கள். மலேசியா, இலங்கை, இந்தியா 
போன்ற மாடுகளில் அரிசி உற்பத்தியில் தன்னிறைவு 
காணும் திட்டங்கள், இரு பயிர் நிலப்பரப்பளவை விரி 
வாக்குவதைச் சார்ந்திருக்கின் மன, இலங்கைகபில் 
மாவேலி திட்டம் (1880௭௦) மலேசியாவில் @pt_r (Muda) 
திட்டம் போன்ற உலக பாங்ச் நிதி உதவிபெறும் 
மூயழ்சிகள் இரு பயிர் சாகுபடி விஸ்தரிப்புக்காக வரையப் 
பட்டவைதாம். 

பாரதம் முழுவதிலும் பல பகுதிகளில் நிலையங்க&ர 
நிறுவிப் பராமரிக்கும் இந்திய விவசாய ஆராய்ச்சிக் சமகம் 
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பல்வேறு பல பயிர் சாகுபடி முறைகளைப் பரிசோதித்து 

வருகிறது. மழைப் பருவத்தில் நெல்; ஒரு குறுகியகாலக் 

'கரய்கறிப் பயிர்; குளிர்காலத்தில் கோதுமை; இளவேனி 
வில் எண்ணெய் வித்துப் பயிர்; ஏன்ற முறையில் ஒரு 

ஆண்டில் நான்கு பயிர்களை மாறிமாறி சாகுபடி, செய்யும் 
முறை ஓன்றும் ஆராயப்பட்டு வருகிறது, 1968-69ல் 

இந்தியாவில் 1$ கோடி ஏகரா நிலப்பகுதியில் குறுகிய 
கால தானியங்கள் பயிரிடப்பட்டன. பின்வரும் அண்டு 

களில் இன்னும் விரிவாக்க திட்டம் வகுச்கப்பட்டிருக் 

இிமது, இதே சமயத்தில் செல்வளம் மிகுச்த தஞ்சாவூர் 

மாவட்டத்தில் ஈஞ்செய் நிலப்பகுதியில் கால் பாகத்தில் 

இரு பயிர் சாகுபடி மேம் கொள்ளப்பட்டது. 1970-க்குப் 
பிறகுநஞ்செய் நிலப்பகு தி முழுவதிலும் ஆண்டுக்கு 

இரண்டு பயிர்கள் சாகுபடி. செய்யத் திட்டம் வகுக்கப்பட் 

டுள்ளது. 

1947-ல் பாகிஸ்தானில் சாகுபடி செய்யக்கூடிய நிலப் 

பரப்பில் 10-ல் ஒரு பங்கு நிலத்தில் இரண்டு பயிர்கள் 

விளைந்தன, 1965-ல் இந்த அளவில் 13 சத விகிதம்தான் 

உயர்வு காணப்பட்டது. அனால் புதிய விதை ரகங்கள் 

பரவியதின் விளைவாக இரு பயிர் சாகுபடி. நிலத்தின் 

பரப்பு சதவிகிதம் விரைவாக அதிகரித்துவிட்டத. 

தென் பிரேஸிலில் (018211) குளிர்காலத்தில் கோதுமை, 

கோடைகாலத்தில் ஸோய் பீன்ஸ் என்று இரு பயிர் 

சாகுபடி. செய்கிறார்கள். மெக்ஸிகோவில் இருபயிர் 

சாகுபடியின் விளவாக சென்ற ஐந்து அண்டுகளில் 

சோளவகைப் பயிர் சாகுபடியில் ஐந்து மடங்கு அதிகரிப்பு 
அஏழ்பட்டிருக்கிறது. 

1949-ல் டைவானிீல் வீவசாயிகள் பல பயிர் சாகுபடி. 
பரப்பளவை மொத்த நிலப்பரப்பில் 18 சத விததெத்தி 

லிருந்து, 1966-ல் 89 ௪த விகிதத்திற்கு அதிகரித்தது பல 
பயிர் முமை கையாளப்படுவதம்கு ஊக்கம் கொடுக்கிறது, 

1969-ல் அவர்கள் நிலப்பரப்பு முழுவ திலும் சராசரி 
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இரண்டு பயிர்கள் சாகுபடி செய்யும் நிலையை அடைந்து : 
விட்டார்கள். தீவிர சாகுபடி செய்வதால் டைவான் 
(வக) அரிசி ஏற்றுமதி செய்கிறது. ஒரு பயிர் சாகு. 

படியே நீடித்திருந்தால் இறக்கும தி செய்யவேண்டி, 

நேரிட்டிருக்கும். 

பருவப் பயிர் முறையை மாற்றுதல் 

வரலாற்று வகையில் பருவ மழையையே ஈம்பியிருந்த 
வெப்ப மண்டலத்திலும், மித வெப்ப மண்டலப் பகுதி 

களிலும் வ வளாண்மைமயில் ஒரு புதிய பயிர் முறை 

கையாளப்பட்டு வருகிறது, அண்டை வயல்களில், 

அறுவடையும், நடவும் நடக்கின்றன. விளையும் பயிர்களில் 

பல நிலைகளைக் காணலாம். மைசூரில் 14 மாதங்களுக்கு 

ஒரு முறை மூன்று பயிர்கள் சாகுபடி செய்யும் குடியான 

வர்கள் நாற்று நடவுப் பருவம் ஆண்டுதோறும் மாறி 

வருவதை அறிகிறார்கள். 

இப்பொழுது ரசாயன உரம் கிடைப்பதால் பருவத் 
திம்கேற்ற மண்வளம் படிப்படியாக, தாமதமாக மீட்கப் 
படுவதையே விவசாயிகள் நம்பி இருக்கவேண்டிய தில்லை, 
தொடர்ந்து பல பயிர் சாகுபடிக்குத் தேவையான வளம் 
கிடைப்பதற்கேற்ப உர வகைகளைப் பயன்படுத்தலாம், 

ஏழை காடுகளில் சமுதாயம் முழுவதற்கும், பல பயிர் 
முழையின் பயனாக, தானியங்கள் விம்பனை நிலையங்களுக்கு 
சீராக வரும் வசதி இடைக்கிறது. ஆண்டு முழுவதும் 
அறுவடை பரவலாக ஈடப்பதால் இது சாத்தியமாகிறது. 
தீவிர சாகுபடி முறைகளால் வேளாண்மை உற்பத்தியில் 
கிடைக்கும் ஈற்பலன், ஏ.ற்றுமதியை அதிகரித்து இறக்கு 
மதியைச் குறைக்க உதவுகறது, இதன் பலனாக நாட்டு 
வருமானம் அதிகரிப்பதோடு அந்நியச் செலாவணியும் 
சேமிக்கப்படுகிற.து. 
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நிலஈடுக்கோட்டு மண்டலங்களில் சூரிய வெப்பம் 

மக்களைச் சோர்வுறச் செய்கிறதென்றுலும், பலபயிர் 

முறைக்கு உதவுகிறது, பசிப்பிணியும் போஷாக்குக் 

குறைவும் நிலவும் வெப்ப மண்டலங்களிலும், மித வெப்ப 

மண்டலங்களிலும் இந்த சூரிய வெப்பம் கல்ல வாப்ப்பு 

அளிக்கிறது. இந்தப் பிரதேசங்களில் சூரிய வெப்ப சக்தி 

யும், மழையும் அதிகம். ஆகவே, ஆண்டு முழுவதும் பயிர் 

செய்வதற்கான தட்ப வெப்ப நிலை உருவாகிறது. 
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5 

விளைச்சல் அதிகரிப்பு 

வேளாண்மைப் புரட்சியினால் வருங்காலத்தில் பலன் 
கள் ஏற்படுமா? அல்லது அது வெறும் தொழில்நுட்ப 
நிகழ்ச்சிதானா? சாதனையைவிட எதிர்பார்த்து ஏமாற்ற 
மடைந்ததுதான் மிஞ்சுமா? 

ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டு மதிப்பிடுபவர்களுக்கு இது 
பற்றி நல்ல ஈம்பிக்கை கொள்வதற்கு இரண்டு காரணங் 
கள் இருக்கன் றன. முதலாவது, விகாரச்சலில் ஒரு அது 
கரிப்பு ஏற்பட்டிருக்கிற து, ஒரே வகையில் ஓரே ௮ 
வான விளைச்சல் ஏழ்பட்ட நிலை மாறி, தொடர்ந்து விரை 
வில் அதிக விளைச்சல் காணும் நிலை ஏற்பட்டிருக்கிற து, 
இரண்டாவதாக, இந்த அதிக விளைச்சல், லட்சக்கணக் 
கான விவசரயிகளுக்கு அமோகமான ஈழ்பலனை அளித் 
திருக்கிறது, அகவே, மற்றவர்களும் இந்தப் புதிய 
தொழில்நுட்ப அறிவைப் பயன்படுத்திக் கொள்வதற்கு 
கக்கம் உண்டாகிறது. 

இத்தகைய முன்னேற்றம், ஏதாவது எதிர்பாராத 
விபத்து மூலம் தடைப்படும் நிலையும் ஏற்படலாம், மூன்றாவது உலக யுத்தம், அல்லது இந்தியா போன்ற 
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ஒரு பெரிய நாட்டின் அரசியல் சிலையில் குழப்பம் ஏற்படு 

வதால் வளர்ச்சி தடைபட்டுப் போகலாம். ஆனால் அறிவு, 

சச்தியைப் போன்றது. கிடைத்த ஆறிவு என்றும் 

எளிதில் மழைந்துவிடாது. புதிய வேளாண்மைத் 

தொழில்நுட்ப அறிவு லட்சக்கணக்கான விவசாயி 

களிடையே பரவியிருப்பதால், நிலைமை முற்றிலும் மாறு 

வது தவிர்க்கமுடியாகது ஏன்றே கொள்ளலாம். 

தொழில் நுட்பத்திலும், பொருளாதாரத்திலும், 

முன்னேற்றம் ஒரே சிராக ஏற்படுவதில்லை; அடிக்கடி 

புரட்சிகசராமாகவே ஏ.ழ்படுகிறது. ஆகவே, தொழில் 

துட்பத்திலும், பொருளாதாரத்திலும் இடீர் மாறுதலும் 

அமோக முன்னேற்றமும் ஏற்படும் என்று கருதுவது 

இயல்புதான். இவ்வகையில், புதிய விதைகள், ஒரு 

எகரா நிலப்பகுதியில் காணும் விளைச்சலில் அமோக 

மான அதிகரிப்பு ஏற்படுவதற்கு உதவுகின்றன. 

மூன்று காடுகளில் கோதுமை விக£ச்சலில் ஏற்பட்டி 

ருக்கும் அதிகரிப்பை எளிதில் விளக்கலாம் (படம் 1), 

மெக்ஸிகோவில் ஏற்பட்டிருக்கும் முன்னேற்றத்தை 

விளக்கும் கோடு மிகவும் ரசமானது, கோதுமை சாகு 

படி செய்தவர்கள், குட்டை கோதுமைப் பயிரையும் 

உரவகைகளையும் பயன்படுத்தியதன் பலன்களை மட்டு 

மன்றி, 1950 க்கும் 1960 க்கும் இடையே மெக்ஸிகோவில் 
கோதுமைப் பயிரில் பெரும் பாகத்திற்குப் பாசன வசதி 
அளிக்கப்பட்டதையும் அது விளக்குகிறது. இர்த அம்சங் 

களின் சேர்க்கையால் விளைச்சலில் இடீர் அதிகரிப்பு 
ஏற்பட்டது. கோதுமையில் 15 ஆண்டுகளில் விகாச்சல் 
மூன்று மடங்கு அதிகரித்துவிட்ட து. 

இந்தியாவிலும் பாகிஸ்தானிலும் கோதுமை பயிரிடப் 
படும் நிலப்பரப்புகள் அ௮க்கம்பக்கமாக அமைந்திருக் 
கின் மன. இரண்டு பகுதிகளிலும் ஒரே விதமான வெப்ப 
தட்ப நிலை நிலவுகிறது. ஆகவே, இரண்டு நாடுகளிலும் 
விளைச்சலில் காணப்படும் போக்கு ஒரே விதமாக இருப் 

பதும் இயல்புதான். இர்தப் போக்கு, மெக்ஸிகோவில் 
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குட்டை கோதுமைப்பயீர் சாகுபடி மேற்கொள்ளப் 
பட்ட பிறகு ஏற்பட்டதையே ஓஒத்திருப்பதும் முக்கியமாக 

சவனத்திற்குரியதாகும். இந்த நாடுகளில் புதிய 
கோதுமை ரகம் சாகுபடி ஆரம்பிக்கப்பட்ட சில அண்டு 
களில் ஏற்பட்ட விளைச்சல் அதிகரிப்பு, சென்ற சில: 
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Figure 1 WHEAT YIELDS (N MEXICO, PAKISTAN, AND INDIA 

படம் 3, மெக்ஸிகோ, பாகிஸ்தான், இந்தியா நரடுகளில் 
கோதுமை விளைச்சல் 

பத்தாண்டுகள் காலத்தில் ஏ ற்பட்டிருந்ததை மிஞூ௪ 
விட்டது. ஐக்யெ அமெரிக்காவில் கலப்பு மக்காச்சோளம் 
பயிரிட ஆரம்பித்த பிறகு எம்பட்ட விகச்சல் அளவை 
விட இரண்டு மடங்கு இந்த நாடுகளில் சமீபத்தில்: 
ஆண்டுதோறும் ஏ.ற்பட்டது. அருக்கி, ஆப்கனிஸ் தானம், 
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டுனிஸியா, மொராக்கோ, ஈரான் போன்ற பல ஏழை 

நாடுகளிலும், இத்தகைய கோதுமை விளைச்சல் அதிகரிப்பூ 
நிலை ஏற்படும் வாய்ப்பு இருக்கிற து, 

௮ரிசி விடயத்தில் கோதுமை சம்பந்தமாகக் கிடைத் 

தது போன்ற விளக்கமான நிலை தெரியவில்லை. (படம் 2), 
பூதியரக மெல் சாகுபடியாகும் நிலப்பரப்பு, மொத்த 
விளைச்சல் நிலப்பரப்பில் புதிய கோ துமைக்காகப் பயிரிடப் 
படும் பரப்பைவீடக் குறைவாகவே இருக்கிறது. இருந்த 

போதிலும் இலங்கையிலும், மேற்கு பாரிஸ் தானிலும் 
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Figure 2. RICE YIELDS IN WEST PAKISTAN, CEYLON, AND TAIWAN 

படம் 2. 2ம. பாகில்தாள், இலங்கை, டைவான் ஆகயே காடுகளில் 
அரிசி விளைச்சல். 

விளைச்சல் அதிகரிப்பு நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது. பிலிப் 
பீன்ஸ், பர்மா, தாய்லாந்து, இந்தோனேசியா, இந்தியா, 
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Qypseq urAegrer போன்,ற காடுகளிலும் இந்தநிலை. 
விரைவில் ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது. 

நெல் வயல்கள் எல்லாம் பாசனத்திழ்குட்பட்டி 

ருக்கும் இலங்கையிலும், மேற்கு பாகிஸ்தானிலும், முன் 
னே ம்.றம் விரைவாக ஏ.ற்பட்டுவருகிறது. &பிலிப்பீன்ஸில் 

கான்கு முறையாக Gorse Mareen ஏழம்பட்ட சீலையில் 
அரிசி உற்பத்தி 17 சதவிகிதம் வீரிவடைந்திருக்கிற_து. 
இந்த அதிகரிப்பு பீரமாதம் ஏன்று சொல்வதற்கில்லை 

என்றாலும், 50 ஆண்டு காலமாக அந்த ராடு இறக்குமதி 
அரிசியையே ஈம்பி இருந்த நிலை மாறுவதற்கு உதவி செய் 

இருக்கிறது (பட்டியல் 4), பிலிப்பீன்ஸில் அதிக பரப் 

பளவு நெல் வயல்களுக்குப் பாசனம் கிடைத்திருந்தால், 
Sinker அதிகரிப்பு இன்னும் ௮இக அளவில் ஏற்பட்டி 

ருக்கும், 

வட அமெரிக்காவிலும், மேற்கு ஐரோப்பிய சாடு 

களிலும் இடீர் முன்னேற்றம் ஏற்பட்ட காலநிலையை 

கவனித்தால், இந்த ஏழை காடுகளின் வளர்ச்சி காலத்தில் 

முன்னதாகவே, இத்தகைய விஃ&ச்சல் அதிகரிப்பு ஏற்பட் 

டிருப்பதை அறியலாம் (பட்டியல் 5). புதிய விதைகள் 

கையாளப்படும் ஆசிய நாடுகள் பலவற்றில் 25 சதவிகிதத் 

திற்கும் குறைவான கிராமமக்களே எழுத்தறிவின் றி 

இருக்கின்றனர். சராசரி தலை வருமானம் ஆண்டுக்கு 1750 

ரூபாய்க்கும் குறைவு. இது போன்்ம வழக்கமான குறி 

யீடுகள், செல்வம் படைத்த நாடுகளில் விக£ச்சல் 

அதிகரிப்பு தோன்றிய காலத்தில், கணிசமாக அதிக 

மாகவே இருச்தன. 

செல்வம் படைத்த நாடுகளில் ஏற்பட்டவாறற ஏழை 

நாடுகளிலும் வேளாண்மைப் புரட்சி ஏம்படும் என்பதை, 

இரந்த உண்மை விளக்குகிறது என்று கொள்ளக்கூடாது. 

பிற நாடுகளில் பல பத்தாண்டுகள் காலத்தில் ஏற்பட்ட 

முன்னே.ய்றத்தை ஏழை நாடுகளில், சில அண்டுகளுக் 

குள்ளேயே விரைவில் சாதித்துவிடுவகம்கு வாய்ப்பு 

உண்டு என்பதை இந்த உண்மை சுட்டிக்காட்டுகிறது. 
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வளர்ச்சி அடைந்த ராடுகளின் வேளாண்மைப் புரட்சி 
விவரங்களை அறிந்தவர்கள் உணரும் இந்த உண்மை, 

இதுவரை வேறு எந்த வகையிலும் நம்பிக்கை ஏற்பட்டி 
ராத ஏழை காடுகள் விஷயத்தில் ஒரு புதிய ஈம்பிக்கைக்கு 
அளக்கமளிக்கிறது. புதிய விதைகளை சாகுபடிக்குப் பயன் 
படுத்தும் இந்த நாடுகளில் உள்ள வீவசாயிகள், மற்ற 

காடுகளில் பல பத்தாண்டுகளில் கண்ட பலனை சில 

ஆண்டுகளிலேயே காணும் சாதனையில் முனைந்திருக் 
அருர்கள். 

கிடைத்திருக்கும் புள்ளி விவரங்கள் ஒருபயிர் 
விளைச்சல் முறையின் பலன்களையே விஎக்குகின் றன. 
புதிய விதைகளுடன் சேர்ந்த பல பயிர் சாகுபடி முறை 
விளைச்சல் சக்தியை இன்னும் அதிகரிக்கும். டைவான் 
விஷயத்தில் சாதனை பீரமாதமாகத் தோன்றுகிறது. 
இந்த நாட்டில் நிலத்தின் விளைச்சல் சக்தி 1950 க்கும் 
1965 க்கும் இடையில் 300 சதவிகிதம் அதிகரித்தது. 
விவசாயிகள் அபிவிருத்தி செய்யப்பட்ட கெற்பயிரைப் 
பயன்படுத் தியதோடு ஒரு ஏகராவுக்கு அதிக பயிர்களையும் 
நட்டார்கள். 

வருமானத்தில் உயர்வு 

ஏமை நாடுகளில், கிராமங்களில் வாழும் லட்சக்கணக் 
கான குடும்பங்களின் வருமானமும், வாழ்ச்கைத்தரமும் 
பு.திய விதைகளின் மூலம், இடீரென உயர்ந்துவிட்டது 
என்னும் உண்மையே அதிக விளைச்சல் செயல்முறையில் 

சாத்தியமானதுதான் என்பதற்குச் சான்றுகும். 
குடியானவர்களின் நிகர 

பொதுப்படையாக மதிப்பிடுவது பல தவறுகளுக்கு 

இடங்கொடுக்கும், ஏனெனில் அத்தகைய வருமானம் 
உரம், தானியம் இரண்டின் விலைவாசிகக£ச் சார்ந்த 
தாகும். இந்த விலைவாசிகள் அடிக்கடி மாறிக்கொண்டு 
வருகின்றன. ஆயினும் புதிய விதைகள் பயிரிடப்படும் 
பிரதேசங்களில் நிகர வருமானம் அதிக அளவு உயர்ந்து 
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பட்டியல் 5 

குறிப்பிட்ட சாடுகளில் விளைச்சல் அதிகரிப்பு 

தோன்றிய காலம், 

  

காடு பயிர் அண்டு 

ஐப்பான் அரிசி 1900 

டைவான் அரிசி 1915 

ஓக்கே அமெரிக்கா மக்காச் சோளம் 1940 

மெக்ஸிகோ கோதுமை 1953 

ஃபிலிப்பீன்ஸ் அரிசி 1965 

பாகிஸ்தான் கோதுமை 1967 

Qe Sur கோதுமை 1967 

இலங்கை அரிசி 1967 

ஆப்களனிஸ்தானம் கோதுமை 1969 

இந்தியா அரிசி (1969) 

துருக்கி கோதுமை (1969) 

இந்தோனேசியா அரிசி (1970) 

ஈரான் கோதுமை (1970) 

(மொராக்கோ கோதுமை (1970) 
  

* அடைப்புக் குறியினுள் காணும் ஆண்டுகள் 

உத்தேசமாகக் குறிப்பிடப்பட்டவை. 
  

விட்டதால், இந்த அம்சமே வேளாண்மைப் புரட்சியின் 

மையக்கருத்தாக விளங்குகிறது, புதிய விதைகளைக் 

கொண்டு வருமானத்தை உயர்த்திக்கொள்ள முடியும் 

என்ற ஈம்பக்கூடாத வாய்ப்புதான் இந்த விதைகள் 

நாட்டுக்கு சாடு, பண்ணைக்குப் பண்ணை பரவிவருவதற்கு 

அடிப்படை காரணமாக இருக்கிறது. 

அங்கங்கே கிடைக்கும் விதை ரகங்களின் மூலம் 

கிடைக்கும் பலன்களையும், புதிய விதைகளைப்பபயன்படுத்து 

அதால் கிடைக்கும் பலன்களையும் பட்டியல் 6, ஓப்பிட்டுக் 

காண்பிக்கிறது. துருக்கியில், குட்டை கோ துமை பயிரிடு 
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பவர்களின் நிகர வருமானம் உள்ளூர் genadre WIG 

பவர்களின் வருமானத்தைவிட இரண்டரை மடங்கு 
அதிகம், பாகிஸ்தானில் இவ்வகையில் நான்கு மடங்கு 
அதிகம். இந்தியாவில் ஒன்றுக்கு நாலரை மடங்கு, 

அரிசி பயிரிடப்படும் நிலப்பரப்பு முழூவதும் பாசனத்இந் 

குட்பட்ட மேற்கு பாகிஸ்தானில் ௮ரிசி வகையில் 

ஒன்றுக்கு இரண்டாக வருமானம் உயர்ந்திருக்கிற து. 

குறைந்த பாசன வசதியுடன் அதிக விளைச்சல் கொடுக்கும் 

அரிச வகை உற்பத்தி வறண்ட பருவத்தில் மட்டும் நடை 

பெறும் கிழக்கு பாகிஸ்தானில், ஒன்றுக்கு சான்கு மடங்கு 

அதிக வருமானம். ஃபிலிப்பீன்ஸில் இந்த வேற்றுமை 

இன்னும் குறைவுதான். 1.௩.8 ரகத்தின் ருசியையும், 

சத்தையும் உபயோடப்பவர்கள் அதிகம் விரும்பாததால் 
அதன்விலை வழக்கமான ரகங்களின் விலையைவிட 30 சத 
விதம் குறைந்துவிட்டது. இதன் பயனாக அர்த 
ரகத்தின் ௮இக விளைச்சலினால் கிடைக்கக்கூடிய லாபமும். 
குறைந்துவிட்டது, அப்படி, இருந்தும், 1.8, 8 பயிரிட்டவர் 
களின் வருமானம் உள்ளூர் ரகங்களைப் பயிரிட்டவர்களின் 
வருமான த்தைப்போல் இருமடங்காக இருந்தது, 

  

  

பட்டியல் 6 

இருரக விதைகள் ஒரு ஏகராவுக்குக் கொடுக்கும் நிகர 
வருமானம், 

உள்ரசாட்டு அதிக விளைச்சல் 
yaw தீரும் ரகம். 

கோதுமை 
ருக்கி ரூ. 240 ரூ. 600 
பாகிஸ்தான் ரூ. 97:40 ரூ. 405 
இந்தியா ரூ. 12750 ரூ. 370 
அரிசி 
மே. பாகிஸ்தான் ரூ. 18750 ரூ. 33750. 
கி. பாகிஸ்தான் ரூ. 225 ரூ. 89250 
ஃபிலிப்பின்ஸ் ரூ. 60750 ரூ. 1050-00 
      

விவரங்கள் 1968 பயிர் அண்டுக்சானவை, 

58



இவைகள் எல்லாம் நிகர வருமானத்தில் உயர்வுகள்; 
முழூ மொத்த வருமானத்தில் அல்ல, புதிய விதைகள் 

மட்டுமே அதிக விக£ச்சல் தரமாட்டா. அவைகளை 
போதிய தண்ணீருடனும், பயிர் போஷாக்குப் பொருள் 
களஞடனும் இணைத்துப் பயன்படுத்த வேண்டும். ஆகவே, 
புதிய விதைகளைப் பயிரிடும் விவசாயிகள் உம்பத்திக்கான 

தேவைகளுக்காக அதிகம் செலவிட நேரிடுகிறது. பாகிஸ்: 

தாரன் விவசாயிகள், உரவகையில், வழக்கமான விதை 
களுக்குத் தேதேவையானதைப்போல் ஐந்து மடங்கு புதிய 

விதைகளுக்காச செலவிடவேண்டி ஏற்படுகிறது. 

ஃபிலிப்பீன்ஸ் விவசாயிகள் 1.௩. 8 ரகத்தைப் பயன் 

படுத்தும்போது உள்ளூர் ரகங்களுக்குத் தேவையான 

தைப்போல் கான்கு மடங்கு உரம் செலவீடவேண்டும். 

இந்த நிலையிலும் நிகர வருமானம் வியக்கத்தக்க முறையில் 

உயர்ந்தது, புதிய விதைகளைக்கொண்டு பல பயீர் 
சாகுபடி. செய்யக்கூடிய பகுதிகளில் வருமான உயர்வு. 
இன்னும் கணிசமாகவே இருக்கும். 

இர்த வருமான அதிகரிப்பினால், எமை நாடுகளில் 

உள்ள எல்லா விவசாயிகளும் செல்வம் மிகுநீதவர்களாய் 

விடுவார்கள் என்று கொள்வத்கில்லை, சமுதாயக் களர்ச் 

சியும், இருப்தியின்மையும், ஏழை மாடுகளில்- 

வேளாண்மைப் புரட்சியின் முக்கிய அம்சங்களாகும் 
நிலை ஏ,ம்படலாம். இந்த அம்சம் 9வது அத்தியாயத்தில்: 

விளக்கப்படும். புதிய விதைகள் பயிரிடப்படும் பிரதேசப்: 

களில் உள்ள மக்களிடையே உயர்வருமானம் கிடைக்கக். 

கூடிய வாய்ப்புகள் சமுதாய மாறுதல்களுக்கு ஒரு சக்தி: 
வாய்ந்த தூண்டுதலாக இருக்கக்கூடும், வழக்கமான 

பரம்பரை வேளாண்மை, வர்த்தக முறையில் மாமிவரு. 

கிறது. இந்த மாற்றத்தைத் தடுக்கவோ, திருத்தவோ 
முடியாது என்பது எல்லா வகைகளிலும் தெளிவா: 

கிறது. 

புதிய விதைக&ப் பயன்படுத்துவதில் வசதிகளை” 

ஈல்ல முறையில் கையாளும் தன்மையும் இருப்பதால், . 
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வேளாண்மை வளர்ச்சிக்குத் தேவையான செலவு குறை 
அஇறது, அகவே உணவுத் தேவையின் செலவும் குழை 

.இறது. சேமிப்புக்கும் புதிய வாய்ப்புகள் உருவாக்கப் 

படுகின்றன. இந்த வாய்ப்புகள் வேளாண்மையல்லாத 

மற்ற தொழில் பகுதிகளுக்கு எந்த முழையில், ஏக்க 
அளவுக்கு மாற்றப்படும் என்பது சாளடைவில்தான் 

புலனாகும். கிராமப்புறங்களில் அதிகரிக்கக்கூடிய சேமிப் 
புகை முதலீடு செய்வதன்மூலம் வேளாண்மையல்லரத 
Go தொழில் வளர்ச்சிக்கு நிதி வசதி கிடைக்கும், 

கிராமப்புற மக்களிடமிருந்து அதிக வரிவி௫தம் இடைக்கக் 

கூடிய வாய்ப்பு இருப்பதால் இது சாத்தியமாகும், இரந்த 
வரி முழுவதும் வளுலிக்கப்படும் என்ம அடிப்படையில் 
தான் இது நிறைவேறும், மற்றும், ஈகர மக்களின் 
உணவுத் தேவைகளின் செலவு குறைவதின்ரூலமும் 
இத்தகைய நித வசதி பெருகலாம். 

புதிய தொழில்நுட்ப முறைகளால் வேளாண்மை 
வளர்ச்சியின் செலவு கணிசமாகக் குறையக்கூடும் என் 

- அதைமட்டும் உறுதியாகச் சொல்லலாம், இந்த சாத்தியக் 
கூறுகளை செயலாற்றுவதற்கான சக்திவாய்ச்த வாய்ப்பு 
களோடு, அவைகளைத் தடுத்து நிறுத்தக்கூடிய சக் இகளும் 
இருக்கன் றன என்பதைப் பின்வரும் அத்தியாயங்களில் 
அறியலாம். 

60



11. தொழில்நுட்ப அறிவு வழங்குதல் 

6 

ஆராய்ச்சியின் லாபம் 

வேளாண்மைப் புரட்சிக்கு உதவும் வகையில் புதிய 

விதைகளையும், தொழில்நுட்ப முறைகளையும் நாட்டுக்கு. 

நரடு பரவும் வகையில் வழங்கெதே ஒரு பெரும் சாதனை 

யாகும். இதைவிடப் பெரிய சாதனை, இத்தகைய வழங்கு. 
மூழையை ஒரு நிறுவன முறையில் அமைத்ததுதான். 

புரட்சியின் வேசம் கணியாமல் பார்த்துக்கொள்ளப்படு 

வதற்கும், அமோகமான சில அறுவடைகளுக்குப் பிறகு. 
நடவடிக்கை சோர்ந்துவிடாமலிருப்பதற்கும் இதுதான் 

காரணம். இது வெறும் வித்தையல்ல, தொடர்ந்து. 

நடக்கும் தொழில்நுட்ப செயல்முறை; மாறுதலும். 

முன்னேற்றமும் அடங்கிய ஒரு புது யுகத்தின் தொடக்கம்: 

என்பதற்கும் சாரணமாகும். 

இந்த தொழில்நுட்ப அறிவு வழங்கும் நிறுவனங்கள்: 

வேளாண்மை ஆரரய்ச்சி நிலையங்கள், (இவை பெரும்: 
பாலும் தனியார் நிதிக் சட்டளைகளிலிருர்து உதவி 

பெறுபவை) “வேளாண்மைத் தொழில்” என்று அறியப் 

படும் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டிருக்கும் பல நாட்டு 
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-கூட்டு இயக்கங்கள், நாட்டுக்குள்ளும், அனைத்துலக 
கட்டத்திலும் உதவி அளிக்கும் நிலையங்கள், பல்சலைக் 

கழகங்கள் போன்றவையாகும், இந்து நிறுவனங்கள் 

ஒவ்வொன்றும் இந்த மாறுதலில் பெழ்ற பங்கை 

அமைத்து உருவாக்குவதில் அமெரிக்க அனுபவத்தின் 

ஈடுபாட்டைப் போகப்போக அறியலாம், 

ஆராய்ச்சியின் ஊதியம் 

வேளாண்மை ஆராய்ச்சி தகவல் வழங்குதல், உலக 
கட்டத்தில் நிறுவன முறையில் இயங்குவதற்குக் 

காரணம், இது மானிட வர்க்கம் லாபகரமாக முதலீடு 

செய்வதற்கு மிகவும் உகர்சுது என்பதுதான். இதனால் 

விளையும் பலன்கள் TERE Gora Mam sag ag 

நிலப்பரப்பில் கையாளப்படுவதால், இத்தகைப முதலீட் 
டின் லாபம் அதிகரித்துக்கொண்டே வருகிறது. 

உதாரணமாக, மெக்ஸிகோவில் 1943ல் கோதுமை 
ஆராய்ச்சிக்காக Rockefeller # nae செய்திருந்த ஆரம்ப 
முதலீடு ஏற்கெனவே மெக்ஸிகோவில் மட்டும் ஆண்டுக்கு 
700 சதவிகிதம் பலன் கொடுத்திருக்க து. உலக முழுவதி 
லும் எவ்வளவு பலன் கிடைக்குமென்பதை ஆறிய 

இன்னும் பல ஆண்டுகள் ஆகும், ஆயினும், ௮க்த அளவு 
மிகவும் வியக்கத்தக்க வகையில் இருக்கும் என்பது 
தெளிவு, ஆசியாவில் மெக்ஸிகோ கோதுமை பயிரிடப் 
படும் நிலப்பரப்பின் ௮ளவு மெக்ஸிகோவிலேயே இதற் 
காகப் பயன்பட்ட அளவைப்போல் ஏழு மடங்காகும், 

கலப்பு மக்காச்சோள ஆராய்ச்சிக்காக ஐக்கிய 
அமெரிக்காவில், தனியார் துறையிலும், பொதுத் 
துறையிலும் செய்யப்பட்ட மொத்த முதலீடு 1955 ல் 
98.25 கோடி ரூபாயாகும். அந்த சமயத்தில் முதலீடு 
செய்யப்பட்ட ஒவ்வொரு ரூபரய்க்கும் ஏழு ரூபாய் 
கிடைக்குமென்று மதிப்பிடப்பட்டது. சமீபகால மதிப் 
பீட்டின்படி பார்த்தால் இன்னும் அதிக லாப வி௫தம் 
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கிடைக்கும். ஏனெனில் ஐக்கிய அமெரிக்காவில் மக்காச் 
சோள விகாச்சல் அளவு 1955 ம் ஆண்டுக்குப் பிறகு இரட் 

ூப்பாகிவீட்டது. இர்தக் கலப்புச் சோளவகை அமெரிக் 
காவுக்கு வெளியே பி.றசாடுகளில் பயிரிடப்பட்டகன் 

பலன்கள் இந்த மதிப்பீட்டில் சேர்க்கப்படவில்லை, 
தேவையான புள்ளி விவரங்கள் கிடைத்தபோது 

வேளாண்மை ஆராய்ச்சியில் செய்யப்பட்ட முதலீட்டுக்கு 

கல்ல பலன் இடைத்ததையே விளக்குகின் றன. அமெரிக்க 

ஐக்கிய சாடுகளிலும், மெக்ஸிகோவிலும் சில குறிப்பிட்ட 

ஆராய்ச்சி முதலீடுகளில் கிடைத்த பலன்களைப் பட்டியல் 

7ல் காணலாம். 

பட்டியல் 7 

தில குறிப்பிட்ட ஆராய்ச்சிப்பணி முதலீடுகளில் 

இடைத்த லாபம், 

  

ஆராய்ச்சிப்பணி பலன் விஇிதம் 

அண்டு சதவிகிதம் 

  

ஐக்கிய அமெரிக்கா 

கலப்பு மக்காச்சோளம் 700 (1955ல்) 

கலப்பு சோளவகை 36 (1967ல்) 
கோழி இனம் 137 (1960ல்) 

பொது வேளாண்மை ஆராய்ச்சி 300 (1954-59 ல்) 

மெக்ஸிகோ 

கோதுமை 750 (1943-63) 

மக்காச்சோளம் 300 (1943-63) 

மொத்த வேளாண்மை ஆராய்ச்சி 290 (1943-63) 
  

ஆதாரம்? 7.97. 50்யிர்ச: Eeonomic Growth and Agri- 
culture, New York: McGrawhill 1968 பக்கம் 85. 
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தனியார் துறை வேளாண்மைத் தொழில் நிறுவ 

னங்கள் மேற்கொண்ட பணிகளில் பெரும் பாசம் மேற் 

கண்ட புள்ளி விவரங்களில் சேர்க்கப்படவீல்லை. அவை 

களுடைய ஆராய்ச்சிப் பணியின் முடி.வுகள் காப்புரிமைப் 

பதிவு செய்யப்படக்கூடியவை அல்ல என்றுலும், 

ஆராய்ச்சிப்பணி அவைகளுக்கு லாபகரமாகவே இருக் 

Apg. வைக்கோல் அடுக்கும் புதிய கருவி ஒன்று கண்டு 

பீடிக்கப்பட்டால் அதைப் பதிவு செய்யமுடியும்; ஆனால் 

உரத்தைப் பயன்படுத்தும் புதிய முறை ஒன்மை. 

காப்புரிமைப் பதிவு செய்யமுடியாது. 1966ல் தனியார் 

நிறுவனங்களில் வேளாண்மை ஆராரம்ச்சிக்காக முதலீடு 
செய்யப்பட்ட தொகை ஐக்கிய அமெரிக்கா முழுவ இலும் 
செய்யப்பட்ட மொத்த முதலீட்டில் பாதிக்கு 

மேலாகும். 

1,06 லால் உள்ள அனைத்துலக அரிசி ஆராய்ச்சிக் 

கழகத் இல் 11010, 150018101167 நிறுவனங்கள் செய்திருக்கும் 
முதலீடுதான் வேளாண்மை ஆராய்ச்சியில் ஈடுபடுத்தப் 

பட்ட லாபகரமான ஒரு பெரும் முயற்சியாகும், 1962ல் 

செய்யப்பட்ட துவக்க முதலீடும், ஆண்டுதோறும் ஆகும், 

அலுவலகச் செலவும் சேர்ந்த மொத்தச்செலவு அனைத் 
துலக அரிசி ஆராய்ச்சிக் கழகத்தில் 1968ல் 114 கோடி ரூபா 
யாகும். ௮.௮ஆ.க அமுலாக்கிய புதிய விதைகளின் 

பலனாக 1967-68 ல் ஆசியாவில் அறுவடையான அரிசியின் 

மதிப்பு 225 கோடி ரூபாய் அதிகமாயிருந்தது என்று 

௦2214 நிறுவனத்தைச் சேர்ந்த Sterling Wortman 
கூறுகிறார். 1968-69ல் இது 750 கோடி. ரூபாய் ஆக 

உயரலாம். இந்த விவரங்கள் ஆராய்ச்சி முதலீட்டில் 

மட்டும் கிடைத்த லாபம் அல்ல, எனெனில், புதிய 
ரகங்கள் வகையில் ஏற்பட்ட கூடுதல் உற்பத்திச் செலவு 

கழிக்கப்படவில்லை, ஏப்படி இருந்தாலும் துவக்கத்தில் 
முதலீடு செய்யப்பட்டதிலிருந்து சமுதாயத்திற்குக் 

இடைத்த் லாபம் மிகவும் அதிகமானது. ௮.௮.ஆ கழகம் 

அபிவிருத்தி செய்த அரிசி வகைகள், புதிய உற்பத்த 
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உத்திகள் முதலியவைகளின் பலன்கள் இப்பொழுதுதான் 

புலப்படத் தொடங்குகின். றன. 

வேளாண்மைத் துறையில் கிடைக்கும் லாபம் 

செல்வம் படைத்த சாடுகளில் கிடைப்பதைவீட, எழை 

காடுகளில் ௮திகமாக இருக்கும், பல பகு.இகளில் பயிரிடப் 
படக்கூடிய நிலப்பரப்பு முழுவதும் அகேகமாகப் பயன் 

படுத்தப்பட்டுவிட்டகால் உணவுதான்ய அதிகரிப்புக் 

காகவும், எல்லாத் துழையிலும் பொருளாதார வளர்ச்சி 

உண்டாக்குவதற்கும் நிலத்தின் உற்பத்தி வளத்தைப் 

பெருக்குவது உடனடியாக அவசியமாகிறது. இந்தத் 

தேவையைப் பூர்த்து செய்வதற்காக, ஆராய்ச்சியாளர்கள் 

சென்ற சில நூற்றாண்டுகளாக மேலை நாடுகளில் வளர்ச்சி 

அடைத்திருக்கும் விஞ்ஞான அ.றிவைப் பயன்படுத்திக் 

கொள்ளலாம். முக்கியமான உணவு தானிய வகைகளின் 

கருமூல உயிரியற்பொருள், உலகத்தின் பல பகுதிகளில் 

சேமித்து வைக்கப்பட்டிருப்பதும், அவர்களுக்குப் பயன் 

ய்டும், 

Dip பகுதிகளில் கையாளப்படும் நுட்பவியலை 

நேரடியாக உபயோூப்பதனால் பல காடுகளில் இவ்வாறு 

எதிர்பாராத வகையில் வேளாண்மைத் துறையில் லாபம் 

இடைத்திருக்கிறது. உதாரணமாக, பாகிஸ்தானும், இந்தி 

யாவும், மெக்ஸிகோ ரகம் அந்த நாடுகளில் உள்ள 

சூழ்நிலையில் பயிரிடப்ப..ட. உதவுமா என்று முடிவு செய்வ 

தற்கு முன், தேவையான பரிசோதனைகளில் ஒன்றும் 

செலவிடவில்லை, இவ்வகையில், இந்து காடுகள் எதோ 

பெயருக்கு என்று செய்த முதலீட்டின் பயனாக மிகவும் 

வளர்ச்சி அடைந்த நுட்பவியல் முறையை விரைவில் 

பெருமளவில் பயன்படுத்தும் வாய்ப்பை அடைந்தன. 

உலக் அளவில் ஆராய்ச்சி 

துட்பவியலை மற்றவர்களுக்கு வழங்கும் முறை 

சாளடைவில் நிறுவன சட்டத்தில் செயல்பட்டிரா 

விட்டால் புதிய விதை ரகங்கள் விஷயமாக மேற்கொள் 
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ளப்பட்ட ஆராய்ச்சியின் விளைவாக இவ்வளவு அதிகமான 
பலன் கிடைத்திருக்க முடியாது. இந்தப்பணி நெடுகாட் 
களுக்கு முன்பு ஐக்கிய அமெரிக்காவில் துவங்கிற்று. அந்த 

நாட்டில் முதல் நிலமானியக் கல்லூரி துவச்கப்பட்டதி 
லிருர்து, முதல் கிராமப்புற செயல் நிலையம் ஏம்பட்டதி 
விருந்து, முதல் விதை விழ்பனையாளர் தன்னுடைய 
அலுவலைத் தொடங்கிய திலிருந்து, அரசாங்கம், பல்கலைக் 
கழகங்கள், தனியார் நிறுவனங்கள் எல்லாம் பரஸ்பரம் 
ஒன்றுக்கொன்று உதவி செய்து வந்திருக்கின்றன. பல 
நாட்டு உதவிக் குழுக்கள், கட்டளை நிதஇகள், அனைத் துலக 
நிறுவனங்கள், அரசாங்கத் துறைகள், ஆராய்ச்சி 
நிலையங்கள் உட்படப் பல ஸ்தாபனங்கள் ஒன்றுட 
னென்று இணைந்து செயல்படுகின்றன. இந்த இணைப் 
பினால், வேளாண்மை நுட்பவியலை பலகாடுகளுக்கும் 
பரவச்செய்ய நல்ல வாய்ப்பு கிடைக்கறது. ஆயினும் 
ராக்பெல்லர், ஃபோர்டு நிறுவனங்கள் தான், புதிய 
விதை ரக உம்பத்தியில், நுட்பவியல் ஸ்தாபன ரீதியில் 
வழங்கப்படுவதற்கு வெகுவாக ar Corr sb pb 
கண்டன. 

இந்த இரண்டு சிறுவனங்களும், தங்களுடைய 
வசதிகளை ஒன்று சேர்த்து, உலக அளவிலான 
வேளாண்மை ஆராய்ச்டி நிலையங்ககா அமைக்க முடிவு 
செய்தது மிகமிக முக்யத்வம் வாய்ந்த சம்பவமாகும். 
உலகில் ஏழை மக்களுக்கு அரிசியே முக்கிய உணவாக 
இருப்பதால், உலக ரிசி உற்பத்தி அளவில் 93. 
சதவிகிதம் உற்பத்தி செய்யப்பட்டு உண்ணப்படும் 
ஆசியாவில், அரிசி வீஷயமாக ஆராய்ச்சி செய்வ தில் இந்த 
நிறுவனங்கள் கவனம் செலுத்தின. அனைத்துலக அரிசி 
ஆராய்ச்சிக் கழகத்திற்குத் தேவையான நிலப்பகுதியை 
ஃபிலிப்பீன்ஸ் அரசாங்கம் இலவசமாகக் கொடுத்து 
உதவிற்று, கட்டிட அமைப்பு, சாதனங்கள் ஆகியவற்றின் 
செலவை ஃபோர்டு நிறுவனமும், பராமரிப்பு, விஞ்ஞான 
ஆராய்ச்சித்தட்ட ஊழியர்களை வேலைக்கமர்த் துவது 
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போன்றவற்றின் செலவை ராக்ஃபெல்லர் நிறுவனமும் 

ஏ.ற்றுக்கொண்டன. கழகத்தின் டைரக்டர்கள் குழு, பல 

நாட்டு நிபுணர்கள் அடங்கியதாக இருந்தது. ஆராய்ச்சிப் 

பணியில் ஈடுபட்ட விஞ்ஞானிகள் பல நாட்டிலிருந்தும் 

பல செய்முமைகளில் தேர்ந்தவர்களாகவும் இரும் 

தார்கள். மரபு வழிப்பண்பியல் நிபுணர்கள், தாவர 

விஞ்ஞானிகள், தாவர கோய் மருத்துவர்கள், 

வேளாண்மை நிபுணர்கள், பொருளாதார அறிஞர்கள், 

பூச்சி, பொட்டியில் பயின் றவர்கள் முதலிய பல ஆராய்ச்சி 

யாளர்கள் 85 நாடுகளிலிருந்து வர் து பணியா ற்.றினர்கள். 

ஃபிலிப்பீன்ஸ், இந்தோனேசியா, மலேசியா, 

இலங்கை, பர்மா, இந்தியா, பாகிஸ்தான், தென்வியட் 

நாம், தாய்லாந்து ஆகிய காடுகளின் விஞ்ஞானிகளுடன், 

௮.௮. கழகத்தின் விஞ்ஞானிகள் நெருங்கிய தொடர்பு 

கொண்டு, கழகத்தின் ஆராய்ச்சிப் பலன்கள் உலகத்தின் 

வேறுபகுதிகளில் உள்ள வேளாண்மை விஞ்ஞானி 

கஞுக்கு விரைவில் கிடைப்பதற்சான வாய்ப்பை 

உண்டாக்கினார்கள். அரிசி விதைக் கருவின் உயிரியற் 

பொருள் ஆராய்ச்சிப்பணி பற்றிய முடிவுகளைத் 

தொடர்ந்து எல்லா காடுகளுக்கும் வழங்குவதற்கான 

செயல் முறையை அமைப்பதே, கழகத்தின் நோக்கம். 

அரிசி உற்பத்திப் பெருக்கத்திற்கு அவசியமான 
மூயற்கெளை உலக அளவில் இயக்கிப் பிறகு இந்த 

இரண்டு நிறுவனங்களும், ராக்ஃபெல்லர் - மெக்ஸிகோ 

கூட்டுறவு முயற்சியை விரிவாக, கோதுமை, மக்காச் 

சோளம் ஆகிய பயிர்கள் விஷயமாக கவனம் செலுத்தத் 

தொடங்னெ. 1963ல் மெக்ஸிகோ விஞ்ஞானிகள், தங்க 

ளஞூடைய காட்டில் இந்தத் திட்டத்தின் பொறுப்பை 
ஏற்றுக்கொண்டார்கள். மெக்ஸிகோ அரசாங்கத்தின் 

உதவியுடன் இரண்டு நிறுவனங்களும் அனைத்து சாட்டு 
மக்காச்சோளம், கோதுமை வளர்ச்சி நிலையத்தை ஒரு 

கூட்டு முயற்சியாக அமைத்தன. ௮,௮.ஆ சழகத்தைப் 
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போலவே இந்த அமைப்பிலும் பல காட்டு நிபுணர்கள் 
அடங்கிய நிர்வாகக் குழுவும், விஞ்ஞான ஆராய்ச்சியாளர் 
களும் இருக்கிறார்கள். 

இந்த அமைப்பில் பணியாற்றும் திறமைமிக்க 
விஞ்ஞானிகளுக்கு மெக்ஸிகோ இட்டத்திலிருக்து 60,000 
வகை கோதுமை விதையும், ஐக்கிய அமெரிக்காவின் 
வேளாண்மைத் துழையின் கோதுமை சேமிப்பு நிலையத். 
திலிருந்து 6,000 ரகங்களும், மரபுவழிப் பண்பியல்: 
ஆராய்ச்சிப் பொருளாகக் கிடைக்கின்றன. மிகவும் நுட்ப 
மாகத் தேர்ச்தெடுக்கப்பட்ட மக்காச்சோள விதைக்கரு: 
உயிரியற் பொருள், உலகம் முழுவதும் இந்த தானிய 
விளைச்சல் வீரிவாக்கப்படுவதற்காக சேமிக்கப்பட்டிருக் 
கிறது. ராக்ஃபெல்லர், ஃபோர்டு நிறுவனங்களின் 
விஞ்ஞானிகள் பலர் அமெரிக்க வேளாண்மைத் துறையி 
லிருந்தும், நிலமாணீயப் பல்கலைக் கழகங்களிலிருந்தும் 
வந்தவர்களாகையால், இந்த நிலையங்கள் அமெரிக்காவில். 
இயங்கும் பல ஆராய்ச்சித் இட்டங்களுடன் நெருங்கிய 
தொடர்பு கொண்டிருக்கின்றன; வேளாண்மை த் 
துறையில் இந்த இரண்டு நிறுவனங்களும், மீண்டும் 
தங்கசுடைய வசதிகல்ண ஒன்றிணைத்து செயல் 
udGer por, கொலோம்பிீயாவில் (Colombia) அனைத்து. 
நாட்டு வெப்ப மண்டல வேளாண்மை நிலையம் அமைக்கப் 
பட்டுள்ளது. பயிர்வகை, கால்நடை முதலிய துறை. 
களில் ஆராய்ச்சி ஈடத்தும் இந்த அமைப்பு, தென் 
அமெரிக்காவில் பல பருதிகளுக்குகர்த புஇய அரிச 
ரகங்களை உற்பத்தி செய்துவருகிறது, கைஜீரியாவில்: 
அமைக்கப்படவிருக்கும் புதிய நிலையம் ஒன்று, வெப்ப 
மண்டல மண்வளம், பயிர் முூதலியவைககர ஆராயும், 

நடைமுறைக்கான ஆராய்ச்சி 

வெப்ப மண்டலங்களில் வேளாண்மை ஆராய்ச்ச 
யைப்பற்றி ஈன்றுகப் புரிர்துகொண்டு, இதுவரை பயன் 
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காடுத்தப்படாத பகுதிகளில் உற்பத்தி மேற்கொள்வதற் 

காக3வ இந்த முயற்சிகள் தொடங்கப்பெற்றுள்ளன. 

சமீபகாலம்வரை வெப்பமண்டலங்களிலும், மித வெப்ப 

மண்டலங்களிலும் ஆராய்ச்சிப் பணிகளுக்குப் போதிய 
நிதி வசதி இல்லாமலிருந்ததோடு, அச்தந்தப் பகுதியில் 

உள்ள விவசாயிகளின் தேவைகளுக்குப் பொருந்தாத 

மூறையிலும் இயங்கவெர்கன. அடிப்படை ஆராய்ச் 

சியையே முக்கியமாகக் கருதிவந்த செல்வம் படைத்த 

நாடுகளில் செயலாம். றப்படும் முறைகளின் பாணியில் 

அவை அமைக்கப்பட்டிருந்தன. ஆனால் அறிவின் 

எல்லையைத் தள்ளிப்போடும் செலவுமிக்க இட்டங்களை 

ஏழை நாடுகள் மேற்கொள்ள இயலாது. 

இந்த நாடுகளில் ஆராய்ச்சி, சாத்தியமான பலன் 

ding தரும் வகையில் ஈடைபெறும்பொழுதுகூட 

மூடிவுகள் ஒருவாறு ஏமாற்றத்தையே அளித்தன. 
ஏனெனில், அடிப்படை உணவுப் பயிர்களைவிட வர்த்தகப் 

பயிர்களிலேயே ௮திக கவனம் செலுத்தப்பட்டது. 

மற்றும், இதர நாடுகளில் சாதிக்கப்பட்ட முயற்சிகளீப் 

பற்றி அறியாததும் ஒரு மூக்கிய காரணம். உதாரணமாக, 

துருக்கியில், மெக்ஸிகோ கோதுமைவசைகள் உள்ளூர் 

உபயோகத்திற்குப் பயன்படா என்று அரசாங்க 

ஆராய்ச்சி நிலையங்களில் அ.றியப்பட்டத., மஹமெட்கான் 

எலியெஸில் (1ரீஸ்றர் ஜே 1/4) என்ற துணிச்சலான 

விவசாயி சட்டவீரோ சமாகத் துருக்கிக்குள் கொண்டுவரப் 

பட்ட விதைகளைப் பயிர் செய்து அவைகள் பயன்படும் 

என்று நிரூபித்திராவிட்டால், பழைய முடிவே அமுலில் 

இருந்திருக்கும். 

வேளாண்மை ஆராய்ச்சியை நிறுவன கட்டத்தில் 

நடத்துவது; முடிவுககா உலகம் முழுவதற்கும் வழங் 

குவது; என்பதற்குப் பொருள், ஏழை சாடுகளில் 

ஆராய்ச்சிப் பணிகக£த் தேர்ந்தெடுத்து அமைப்பது, 

முடிவுகள் ஈடைமுறைக்குப் பொருந்துமா என்ற அடிப் 
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படையில் நடைபெற வேண்டுமென்பதுதான். இது 

வரை ஆராய்ச்சித் இட்டங்களில் ஈடுபடாத பொருளாதார 

அறிஞர்கள், விவசாயிகளின் தேவைகளுக்கேற்ப உதவு 
வதற்கு முன்வருவார்கள். குறிப்பிட்ட பகுஇகளில் குறிப் 
பிட்ட பிரச்னைகளுக்குத் தீர்வுகாண்பதற்காக ஆராய்ச்சிப் 

பணிகள் திருத்தியமைக்கப்படும் என்பதுதான் மிகவும் 

முக்கியமாகும். எப்பொழுது எந்த முறையில் பாசனம் 

தேவைப்படும், எப்பொழுது நாற்று நடவேண்டும், ௮தஇிக 

பட்ச பயிர் சாகுபடி அளவு, உரம், எப்பொழுது போட 

வேண்டும், எத்தகைய பூச்சி கொல்லி மருந்துகள் மற்ற 

பிராணிகளுக்கு தீங்கிழைக்காமல் இருக்கும், என்ப 
தெல்லாம் கவனிக்கப். படும். பலவிதங்களில் இத்தகைய 

குறிப்பிட்ட பிரச்னைகளை கவனிப்பகறம்கான அனுபவச் 

சேர்க்கை விரைவில் பயன்படுத்தப்படும். 

நிறுவன முறையில் ஆராய்ச்சி அறிவை மற்ற நாடு 

கஞக்கு வழங்குவதால், பசுமைப் புரட்சியின் வேகம். 

அதிகரிக்கப்படுவதோடு, அந்தப் புரட்சியும் ஆராய்ச்சி 

அறிவு வளர்ச்சிக்கும் உதவும். புதிய நுட்பவியலைக் 

கையாள்வதால், பின்வரும் சந்ததியாருக்குப் பல 

பிரச்னைகள் எற்படவிருப்பதால், அந்தப் பிரச்சகக£த் 

தீர்ப்பதற்கான ஆராய்ச்சி முறைகளும் தேவைப்படும், 

இந்தப் பீரச்னைகள் 9, 10, 11 அத்தியாயங்களில் ஆராயப் 

படும். ஆண்டு முழுவதும் பயிர் செய்யும் முறையினால் 
புதிய ஈடைமுமை ஆராய்ச்சித் தேவைகள் ஏற்படும், 
தொடர்ந்து பயிர் செய்வதால் மண்வளத்தை நீண்ட 
காலம் பராமரிப்பதற்கு, வெப்ப மண்டலங்களில் 
இத்தகைய முறையீனால் மண்வளம் பாஇக்கப்படுவதைப்: 

பற்றி நுணுக்கமாக அறிந்துகொள்வது அவசிய 
மாகும். 

பண்ணையில் வேறுபட்ட பல பணிகளை மேற்கொள் 
வதுபற்றி மேலும் தெரிர்துகொள்ள வேண்டியது அவசிய 
மாகிறது. ஒரு குறிப்பிட்ட காடு எச்தெக்த பயிர்ககா 
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மாற்று சாகுபடி முறைக்கு எடுத்துக் கொள்ளவேண்டும்?. 

இரு நாட்டில் உபரி தானியம் இருந்தால், அந்த 

தானியத்தை பயன்படுத்தி உட்கொள்வகுற்கான கால் 
ஈடை, கோழிவகைகளை அதிகரிப்பதற்கு எந்த முறையில் 

செயல்படவேண்டும்? இத்தகைய வளர்ச்சிக்கு 
அரசாங்கம் எவ்வகையில் ஊக்கம் அளிக்கமுடியும்? 

இவைகள் எல்லாம் சிக்கலான பிரச்னைகள். தீர்வுகாண் 
பதும் எளிதல்ல. 

மெக்ஸிகோ, ஃபிலிப்பீன்ஸ் போன் ற நாடுகளிவிரும்து 
கொண்டுவரப்பட்ட நுட்பவியல் அடிப்படையில்தான் 

சமீபத்தில் உணவு தானிய உற்பத்தியில் அதிக பலன்கள் 

இடைத்தனவென்பதை சாம் அறிவோம். இந்த நுட்ப 

வியல், நெடுங்கால, விரைவு வளர்ச்சி விஷயத்தில் 

வேளாண்மைக்முக் தொடர்ந்து உதவாது. வேளாண்மை 

உற்பத்தி ௮திகரிக்கும்பொழுது, ஏற்கெனவே கிடைக்கும் 

உற்பத்தி அளவைப் பாதுகாப்பதோடு அதில் 

முன்னேற்றம் காண்பதற்கும் தேவையான முயற்சிகளை 

ists பிரதே சங்களுக்கேம்ப மேற்கொள்ளவேண்டும். 

*படியை எதிர்க்கும் இயக்கம்' என்ற நூலின் ஆசிரியர் 

1.0. 8ப/கா சொல்கிறார்: “மனிதன் புதிய கோதுமையை 

விளைவிக்கிறான்; இயற்கை புதிய நோய்கள் உண்டாக்கு 

இறது. சில சமயங்களில், அதுவரை நோய்களை எதிர்த்து 

நின்ற தானிய வகைகல்£க்கூட பாதிக்கும் நோய்களையும் 

இயற்கை தோற்றுவிக்கறது..” இவ்வகையில் பயிர் 

வளர்ச்சி ஒரு முடிவற்ற முயற்சியாகும். பரம்பரை 

வேளாண்மை முறையில் ஆராய்ச்சி முடிவுகளைச் சாராத 

உற்பத்தி அளவு ஒன்று இருக்கிறது. ஆனால் ஆராய்ச்சிப் 
பணிகள் கைவிடப்பட்டால், தற்கால வேளாண்மையில் 

உற்பத்தி அளவுகள் விரைவில் குறைக் துவீடும். 

உணவு தானிய விளைச்சலில் கிடைத்திருக்கும் 

பலன்கள் பிரமாதமானவைதான் என்றுலும் அதிக 
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வாய்ப்புகளும், வசதிகளும் கிடைத்தால் இதுவரை 
நினைத்துப் பார்க்காத இடீர் மாறுதல்கள் ஏற்படுவது 

தண்ணம், வளர்ச்சி சாதனங்கள், ஆராய்ச்சியின் முடிவு 
கள் முதலியவற்றை முறைப்படி பகிர்ந்து கொள்வதற் 

கான முயற்சியால் மிகவும் லாபகரமான பலன்கள் 
கிடைப்பதும் உறுதி, நல்ல முறையில் ஆரம்பமாகி 
விட்டது. ஆனால் சமீபத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட முயற்சி 
களின் பலன்கள் வருங்காலத்திற்கானவையே. 
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7 

பலநாடுகள் நிறுவனம் 

ஐக்கிய அமெரிக்காவில், வேளாண்மைத்துறை நுட்ப 

வியலை, வளர்ச்சி கொடுத்து, வழங்குவதற்கு தனியார் 

நிறுவனமே முக்கிய பொறுப்பேற்றிருக்கிறது. அதனு 

டைய விஃ்வாக ஏற்பட்ட சக்தி வாய்ந்த பலகாடுகள் 

கிறுவனம், உலகம் முழுவதிலும் நுட்பவியலை வழங்கு 

வதற்காக இயங்குகிறது. 

இந்த நூற்றாண்டின் முற்பகுதியில் ஐக்கிய 
அமெரிக்காவில் வேளாண்மை ஆராய்ச்சி முழுவதும் அர 
சாங்கப்பொறுப்பாகவே இருச்தது. அரசாங்க வேளாண் 

மைத்துறை, அரசினர் ஆய்வு நிலையங்கள் முதலியவற்றில் 

தான் ஆராய்ச்சி நடைபெற்று வந்தது. மாவட்ட 

ஏஜெண்டுகள் மூலம் ஈடைபெற்று வந்த விஸ்தரிப்பு 

செயலகங்கள் தான், இந்து ஆராய்ச்சியின் பலன்களை 
விவசாயிகளுக்குத் தனிப்பட்ட முறையில் கொண்டு 

சேர்த்தன. 

இரண்டாவது உலகப் போருக்குப்பின் இந்த நிலை 

சட்டென மாறிவிட்டது. இன்று ஐக்கிய அமெரிக்காவில் 

வேளாண்மை ஆராய்ச்சி, தனியார் நிறுவனங்களின் 
ஆய்வுக் கூடங்களில்தான் பெரும்பாலும் ஈடைபெற்று 

வருகிறது, பண்ணைக் கருவிகள், உரம், மற்றும் பண்ணை 

73



வளத்திற்கான சாதனங்கள் போன்றவைகளைத் தயார் 
செய்யும் நிறுவனங்களே இவை. அமெரிக்க விவசாயி 
களுக்குக் கிடைக்கும் புதிய நுட்பவியலில் பெரும் 
பாகம் இந்த நிறுவனங்களின் புதிய செய்பொருள்கள், 
பயிற்சி பெற்ற விழ்பனை முறைகள், மூலமே பெறப்படு 
கின்றன. ஆராய்ச்சி, வேளாண்மை விஸ்தரிப்பு, போன் ற 
துறைகளில் முதலீடு செய்வது வேளாண்மைத் தொழி 
அக்கு மிகவும் லாபகரமாயிருக்கிறது. சென்ற கால் நூழ்: 
௫ண்டு காலத்தில் அமெரிக்க வேளாண்மை, முன்னேற்றப் 
பாதையில் செயல்படுவதற்குக் காரணம், வேளாண்மைத் 
தொழில் நிறுவனங்கள் பெருமளவில் ஈடுபட்ட துதான். 

இதே முழையில்கான் ஏழை காடுகளிலும் நடக்கும் 
என்று நினைப்பதறழ்குப் போதிய காரணம் உண்டு. 
விலைக்கு வாங்கப்பட்ட வளம் கொடுக்கும் சாதனங்களைப் 
பொருத்து, பண்ணை உற்பத்தி பெருகுவதாலும், 
விற்பனைக்குத் தேவையான உற்பத்தியின் அளவு 
அதிகரிப்பதாலும் வேளாண்மைத் தொழிலில் முதலீடு 
செய்வது முக்கெத்வம் அடைகிறது. உண்மையில், இந்த 
முதலீடு, வேளாண்மை உற்பத்தியைவிடவேகமாக நடை 
பெ.ஐ வேண்டும். ஏழை நாடுகளில் இந்த அவசியமான 
மூதலீடு, பல காடுகள் நிறுவனத்தின் நுட்பவியல் 
வாய்ப்புகள், கூலதனம் முதலியவைகளின் உதவியின் நி: 
ஏற்படாது, 

பல நாடுகள் நிறுவனங்கள் நுட்பவியலை ஒரு நாட்டி, 
லிருந்து மற்றொரு சாட்டிற்குப் பல முறைகளில் செலுத்து 
கின்றன. ட்ராக்டர்கள், உழுபடைகள் போன்ற செப் 
பொருள்களின் மூலமும், இவனக்கலவை முறைகள், 
உணவு பக்குவமுறைகள் போன்ற செயல் மூறைகளின் மூலமும் நுட்பவியல் வழங்கப்படலாம், மற்றும், பயிம்ச 
பெற்ற ஊழியர்கள், தொழில் அதிகாரிகள், ரசாயனப் 
பொறியியல் நிபுணர்கள், வேளாண்மை விஞ்ஞானிகள் 
மூலமும் வழங்கப்படலாம், ரசாயன உரம் தயாரிப்புத். 
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துறையில்தான், வேளாண்மைத்துறை நுட்பவீயலின்- 

வளர்ச்சியும் வழங்கு முறையும் வெகுவாக ஈடைபெற்று 

வருகிறது எனலாம். 

உரத்தயாரிப்பில் புதிய திருப்பம் 

பயிரிடுவோர், புதிய கோதுமை, அரிசி ரகங்கல்£ 

உற்பத்து செப்.து கொண்டிருந்தபோது ரசாயனப் பொறி: 

யாளர்கள், உர உற்பத்தி நுட்பவீயலில் புதிய திருப்பம். 

ஏற்படுத்திக் கொண்டிருந்தார்கள். 1960ம் ஆண்டை 

யொட்டிய கால அளவில் இவ்விஷயத்தில் முக்கியமான 

முன்னே ழ்றம் ஏற்பட்டது. 

நியூயார்க் மாநிலத்தில் 917121௦ நகரில் 14. 97, 181௦2 

கம்பெனியைச் சேர்ந்த பொறியாளர்கள், காற்றில் உள்ள 

நைட்ரஜ்னிலிருந்து செயற்கை அம்மோனியா தயாரிப் 

பதற்கு ஒரு சிறந்த முறையைக் கண்டுபிடித்தார்கள். 

இந்தப் புதிய முறையில், மாபெரும் அழுத்த சாதனங்கள் 

கையாளப்படுன்றன. இதன் பயனாக அம்மோனியா 

தயாரிப்பில் மூலதனச்செலவும், அன்றுட அலுவலுக்கான 
செலவும் மூன்றில் ஒன்ருகக் குறைக்கப்பட்டது. பல 

ஈரடுகள் நிறுவனங்கள் இயங்குவதால் இந்தப் புதிய 

நைட்ரஜன்-அம்மோனியா தயாரிப்பில் அளவற்ற ஈன்மை: 

இடைக்கிறது. 

இந்தப் புதிய அம்மோனியா செய்முறையினால் செலவு: 

மிகவும் குறைந்து விட்டதென்றாலும், ரசாயன உரத். 

தொழிலுக்கு இதனால் ஒரு கடுமையான முடிவு எடுக்கும் 
சிலை ஏம்பட்டது. அதிக செலவில் அமைக்கப்படும் மிகப் 

பெரிய ஆலைகள் தான் இந்த முறையைப் பயன்படுத்த 

மூடியும், புதிய நுட்பவியலுக்காகத் தங்களுடைய செய்- 

முறையை மாழ்.றிக்கொள்வதா என்பது பற்றி இந்தத் 

தொழில் சம்பந்தமான கம்பெனிகள் முடிவெடுக்கும் 

நிலமை ஏற்பட்டது. இதற்காக சிறிப ஆலைகளுக்கு. 

பதிலாக பெரிய ஆலைகளை நிறுவவேண்டும் ; அல்லது, 
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உலக மார்க்கெட்டில் போட்டியிட இயலாமற்போகும் 
நிலையை சமாளிக்க வேண்டும். தொழில் நிறுவனங்கள் 
பெருமளவில் புதிய செய்முறையை மேற்கொண்டன. 
1966க்குப் பிறகு நிறுவப்பட்ட உம்பத்தித்திறன் பெரும் 
பாலும் புதிய முழையைப் பயன்படுத்தும் ஆலைகளுக்கே 
-பயன்பட்டது. இவ்வகையில், 1971க்குள் அமைக்கப்படும் 
-புதுமுழை உற்பத்துத்திறன் கொண்ட ஆலைகளின் அளவு 
3966ல் உலகம் முழுவதிலும் அம்மோனியா உற்பத்திக்காக 
இயங்கிய திறன் அளவை இத்திருக்கும், 

உலக உரத் தயாரிப்புத் தொழில் துறையில் மேற் கொள்ளப்படும் முடிவுகள் மிதவெப்ப மண்டலங்களின் 
வேளாண்மைத் தேவைகளையே சார்ந்திருக்கும். இந்தப் -பிரதேசங்களில்தான் பெருமளவிலான உர விற்பனை FO OU DADS. ஏழை மாடுகளுக்குத் தேவையான உணவு உதவி, மித வெப்பமண்டல காடுகளின் வேளாண்மை மூலம்தான் பெறப்பட வேண்டு 
ஈம்பிக்கை, இந்தப் புதிய அம்மோனியா தயா 
'மே.ற்கொள்ளப்படுவ இலிருந்து புலனாயிற்று, 
உணவு உசவிம் கோரிக்கைகள் கணிசமாகக் குழைந்து வருவதாலும், ஏழை நாடுகள் தங்களுக்குத் தேவையான உர இமக்குமதிக்கான செலவை ஏ றக இயலாமலிருப்ப காலும், புதிய சிறந்த அலைகளில் தயாரிப்பு மேற் “கொள்ளப்படுவதால் எற்படும் ௮தஇக உற்பத்தித் இறன் இன்னும் அதிகமாகவே இருக்கும், 1972 வரை உற்பத்தி, தேவைக்கு மிஞ்சியே இருக்கும் என்று மதிப்பிடப் பட்டிருக்கிறது. 

ம் என்னும் 

ரிப்பு முறை 
இப்பொழுது 

இத,ற்டையில் எரிய (பாஸ்பேட்), (பொடாஷ்) போன்ற பயிர் வளப் 
குழைக்கப்பட்டுவீட்டது. பாஸ்பேட் பக்குவ முறையில் புதிய நுட்பவியல் கையாளப்படுவதால், தயாரிப்பு, மூதலிய செலவுகள் குழைந்து வருின்றன. பல ஷ£ற்றுண்டுகளுக்கு உலக தீதின் ததேவைகள சமாளிக்கும் 
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அளவுக்குப் பெருமளவில் பரந்து கிடக்கும் பொடாஷ். 
வளம் சனடாவில் பண்படுத்தப்.படுகி.ற.து. 

தானிய விலைகள் சீராகவும், உர விலை குறைந்தும் 
வரும் இர்த சமயத்தில் ஏழை காடுகளில் ஆண்டுக்கு. 

16 சதவிகிதம் உர உபயோகம் அதிகரித் துக்கொண்டு: 

வருகிறது. உர உபயோகம் உச்ச நிலையை எட்டியிருக்கும்: 

வளர்ச்சி அடைந்த நாடுகளில் ஏ.ற்பட்டிருப்பதைவிட 

இந்த முன்னேற்றம் அதிகவேசமானது. பிரேஸிலில்: 
(Brazil) உர உபயோகம் |960லிருட் து 1966 வரை மாறுதல்: 

இல்லாமல் இருந்தது. பின்னர் மூன்று ஆண்டுகளில் இர்த- 

அளவு இரட்டிப்பாகிவீட்டது. இர்தியாவில் உர 

உபயோகம் 1960க்குப் பிறகு சிறிதள்வே அதிகரித்தது, 

ஆனால் 1966 லிருந்து 1969 க்குள் மூன். று மடங்குக்குமேல் 
அதிகரித்தது. பாகிஸ்தானிலும், துருக்கியிலும் இதே. 

மாதிரிதான். ஐக்கிய நாடுகள் நிறுவனத்தின் உணவு 

விவசாயப் பிரிவு (110) ஆயிரக்கணக்கான ஈடைமுறை: 
நிலையங்களின் மூலம் உர உபயோக அதிகரிப்புக்கு அடி. 

Gare) bp. 

1960 முதலான பத்து அண்டுகளில் இருக்ததைவீட 

1970 முதலான அண்டுகளில் உர விலை குறைவாக இருப் 

பதற்குப் புதிப நுட்பவியல் வாய்ப்பளிக்கறது. ஏழை 
நாடுகள் தாமாகவோ, உதவி மூலமாகவோ அ௮இச உர 

இறக்குமதிக்காகச் செலவீடும் அளவுக்கு ஏற்ப பயன் 
அடையும், ஆனால் இர்.த நாடுகளில் அர்நிய செலாவணி 

குறைவாக இருப்பதால் பல நரடுகள் நிறுவனங்களின் 

உதவியைக்கொண்டு உள் காட்டிலேயே தங்களுடைய 

உர உற்பத்தித் திறனை அதிகரித்துக்கொண்டு வரு. 
தின்றன. 

1960 முதலான பத்தாண்டுகளின் மத்தியில், அவசியத். 

தேவையான உர இழக்குமதிக்காக, ஐக்கிய அமெரிக்கா 

வின், அனைத்து காடுகள் வளர்ச்சி நிறுவன த்.இலிருந்.து 
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பெருந்தொகைகளை இந்தியா, பாகிஸ்தான் உட்படப் பல 
நாடுகள் கடனாகப்பெற்றன. அதே சமயத்தில், உள் 

நாட்டு உர உற்பத்தித்துறனை அதிகரிப்பதற்காக பல 

நாடுகள் நிறுவனங்களுக்கு ஊக்கமளிக்க வேண்டு 
மென்று இந்திய அரசாங்கத்தை ஐக்கிய அமெரிக்காவும் 
உலக பாங்கும் வற்புறுத்தின. இச்திய அரசாங்கம் 1965ல் 

_ தன்னுடைய கொள்கையை திடீரென மாற்றிக்கொண்டு 

இந்தியாவில் இரக்கப் பல காடுகள் நிறுவனங்கள் தங்களு 

டைய தயாரிப்புப் பொருள்களை விற்பனை செய்ய அனு 

மதித்தது. இந்திய நிறுவனங்களும், அயல் நாட்டு நிறுவ 

னங்களும் மேற்கொள்ளும் கூட்டு முயற்சிகளுக்கு சிறப் 

பாச ஊக்கம் அளிக்கப்பட்டது, 

பணக்கார நாடுகளில் அதிக உற்பத்தித்துரன் இருப் 
பதும், ஏழை சாடுகளில் தேவைக்கு ஏற்ப சரக்கு கடைக் 
காமலிருப்பதும் சிக்கலான பீரச்னைகளூக்குக் காரணமா 

யின, இறக்குமதிக்கும், உள்சாட்டு உற்பத்இக்கும் ஏற்ப 
சீரான முழையில் செயல்படுவதற்கு எல்லா நாடுகளிலும் 
வசதிகடையாது, உசாரணமாக, துருக்கியில் உர இறக்கு 
மதிக்காக அந்நியச் செலாவணி, கணிசமாக ஒதுக்கப் 
பட்டிருந்த போதும், 9395 விக்ச்சல் கோதுமைப் 
பயிருக்காக நிலப்பரப்பை விரிவாக்கியபோது, 1969ல் 
தேவையான உரம் கிடைக்கவில்லை. அகவே, புதிய 
கோதுமை ரக உற்பத்தியில் எதிர்பார்த்த Hora, alder gs 
சல் ஏற்படவில்லை. உரம் தயாரிப்பதிலும், நியாய 
விலைக்கு இறக்குமதி செய்வதிலும், ஏமை நாடுகளின் 
சக்தி, வேளாண்மைப் புரட்சியின் எதிர்காலத்தை 
எவ்வாறு பாதிக்கும் என்பதழ்கு இது ஒரு சான்றாகும். 
ஆயினும், நுட்பவியலை விரைவிலும், தஇறம்படவும் 
வழங்குவதற்கு பல காடுகள் நிறுவன்ங்களுக்கு வசதிகள் 
உண்டு என்பதால், இந்தப்பிரச்ன துவக்கத்தில் மட்டுமே 
கடுமையாக இருக்கும் என்னும் ஈம்பிக்கைக்கு இடமளிக் 
Dg. 
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விவசாயிகளின் தேவைகள் 

புதிய விதைகளின் வளம் முழுவதையும் அடை, 
வகுற்கு விவசாயிகளுக்குத் சேவைப்படும் உற் 

பத்தி சாதனங்களில் உரம் ஒரே ஒரு அம்சம்தான். புதிய 

நுட்பவியல் பலனளிக்கும் வாய்ப்பு கொண்டது என்ப 

தால் பண்ணையில் பயிர் உற்பத்தி சாதனங்களுக்கான 

தேவையும் அதிகரித்துவிடுகறது. வேளாண்மைத் 

தொழில் துமை மூலம்தான் இந்தப் புதிய சாதனங்கள் 
விரைவில் அதிகரிக்கும். வேளாண்மைப் புரட்சியில் 

ஏழை காடுகளோடு, பல சாடுகள் நிறுவனமும் ஈடுபாடு 

கொள்கிறது என்பதே இதன் பொருள். 

அமெரிக்க அனுபவம் பயன்தரும் வழிகாட்டியாக 
இருக்கிறது. விவசாயிகளின் தேவைகள£ப் பூர்த்தி 
செய்வது வர்த்தக அளவில் ஈல்ல நடவடிக்கையாகும், 
விமெரிக்க விவசாயிகள் 1965ல் விலைக்கு வாங்கிய பண்ணை 
வள சாதனங்களின் மதிப்பு 16,125 கோடி ரூபாய் ஆகும், 
இதில் 6,750 கோடி ரூபாய் தீவனம், கால்ஈடை, முதலி 
யவைகளுக்காக செலவிடப்பட்டது. மீதி 9,375 கோடி, 
ரூபாய் உரம், பெட்ரோல் பொருள்கள், பண்ணக் கருவி 
கள், மின் சக்தி வசதி, கால்நடை மருத்துவம் போன்ற 
வைகளுக்கான செலவு. அமெரிக்க விவசாயிகள் பயிர் 
செய்யும் 30 கோடி. ஏகரா நிலப்பரப்பில் ஒவ்வொரு ஏகரா 
வுக்கும், உம்பத்தி சாதனங்களுக்காக ஆண்டுதோறும் 
315 ரூ. செலவு செய்கிறார்கள், தீவீர சாகுபடி மேற் 
கொள்ளும் ஜப்பான் போன்ற காடுகளில், ஏகரா alas 

“செலவு இதைவிட அதிகமாகவே இருக்கிற ௮. 

அந்நியச் செலாவணிப் பிரச்னையை மறர்துவிட்டுப் 

பார்த்தால், ஏழை காடுகளில் பண்ணைச் சாதனங்களுக் 

காக விவசாயிகள் மேற்கொள்ளும் செலவு அதிகரித்துச் 
கொண்டே போவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது. 1970 

மூதலான பத்தாண்டு காலத்தில் போதிய அயல்காட்டு 
உதவி கிடைத்தால் இந்து செலவு, (இ௰ச்குமசி காரண 
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மாகவும், புதிய உற்பத்தித்திறன் காரணமாகவும் 

இன்னும் வெகுவாக அதிகரித் துவிடும், 

ுருக்க, பிரேஸில், பாகிஸ்தான், இக்தியா ஆகிய 

நாடூகளில், சமீப காலத்தில், உர இறக்குமதி வெகுவாக 

அதிகரித் திருப்பதைப் பார்த்தோம். ம.ற்.ற வேளாண்மை 

ரசாயனப் பொருள்களின் இறக்குமதியும் அதிகரித்திருக் 

இற.து. பாகிஸ்தானில் 1961 முதல் 1965ககுள் மூன்று 

மடங்கு, அதே கால அளவில் தாய்லாக்தில் இருமடங்கு, 

1965க்குப் பிறகு உள்ள கால அளவுக்கான புள்ளீ 

விவரங்கள் கிடைக்கவில்லை என்ருலும், மிச விரைவான 

அ.தஇகரிப்பு ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்புகள் Jos sor. 

மூன்றாவது அத்தியாயத்தில் குறிப்பிட்டபடி, புதிய 
விதைகளின் விளைவாக பாசனக் குழாய்கள், குழாய்க் 

கிணறுகள் முதலியவைகளுக்குப் பெருமளவில் தேவை 

ஏ.ம்.பட்டிருக்கறது. 1956ல் இந்தியாவில் மொத்தம் 

67,000 குழாய்கள் தயாரிக்கக் கூடிய 27 தொழிற்சாலைகள் 

இருந்தன. 1960 தயாரிக்கப்பட்ட குழாய்களின் 

எண்ணிக்கை 2,00,000. 1970ல் 4 லட்சம் குழாய்கள் 

தேவைப்படும் என்று மதுப்பீடப்பட்டது. இதன் பயனாக 

குழாய்களுக்கான உருக்கு உற்பத்தியிலும், குழாய்கள் 

தயாரிப்பிலும், விற்பனையிலும் 2ழ லட்சம் தொழிலாளர் 

களுக்கு வேலை வாய்ப்புகள் இடைத்தன: அதிக அளவில் 

குழாய்கள் பயன்படுவதால் மின் சக்தியை ஏற்றுவதிலும், 

அதற்கான எரி பொருள் உபயோகத்திலும் தேவை 

அதிகரித்தது. 

அதிக விலாச்சல் தரக்கூடிய விதைரகங்களில் முதலீடு 

செய்வதுடன் அதைக் காப்பதற்கான பூச்சி கொல்லிககா£ 

பயன்படுத்துவதும் அவசியமாகிறது, இவைகசம் 

பிரயோூப்பதற்கு, மருந்து தெளிக்கும் உயர் அழுத்தக் 

கருவிகள் தேவைப்படுகின்றன. பருவமழை காலத்தில் 
முற்றும் பயிர்வகைகக£ யர்திரங்கள் மூலம் உலர்த்து 

வது அவசியம். மழைக்காலத்தில் வழக்கம்போல சாலை 
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களில் இந்த தாணியங்ககா உலர்த்த இயலாது. இந்த 
அம்சங்கள் புதிய பண்ணா தளவாடங்களின் தேவைக்குக் 

கார்ணமர்சின்றன. பண்ணைக் கருவிகள், அவைகளைப் 

பராமரித்தல் போன்ற விவசாயிகளின் மீதவைகளை 
அரசாங்கங்கள் கருத்துடன் கவனிப்பதில்லை, இந்தத் 
தவறு சில சமயங்களில் அறியாமையினால் ஏம்பட்டு 

விடுகிறது. வளர்ச்சிஅடைந்துவ௫ம் எந்த நாட்டிலும் 

பண்ணை ட்ராக்டர்கள் மாற்று உறுப்புகள் இல்லாத 

குரல் செயல்படாமல் இருக்கின் றன, 1966ல் இந்தியாவில் 

இவ்வாறு 40 சதவிகித ட்ராக்டர்கள் செயலற்மிருந்தன. 

பிரேஸிலில், காபி போன்ற பொருள்கள் ஏம்றுமதி 
செய்யப்பட்டதால் கிடைத்த அர்மியச் செலாவணிக்கு 

ஈடாகக் கிழக்கு ஐரோப்பாவிலிரு&்து இறக்குமதி செய்யப் 
பட்ட அறுவடை இயந்திரங்கள், மாற்று உறுப்புகள் 

கிடைக்காததால் உபயோகமின் றி இருக்கின்றன. சகாய 

விலைக்குக் இடைக்கின்றன என்பதாலும், செலாவணிக்கு 

ஈடுகட்டலாம் என்ற காரணத்தாலும் அரசாங்கங்கள் 

பண்ணச் சாதனங்களை யோசிக்காமல் வாங்கும்போது 

தவறு செய்துவிடுகின்றன. 

பண்ணைச்சாதனங்கள் வேண்டிய அளவு பராமரிக்கப் 

படாமலிருப்பதற்கு இரண்டு காரணங்கள் உண்டு, 

ழேதலாவது, இரந்த சாதனங்கள் மிகவும் பரவலாக உப 

யோகிக்கப்படுவதால் பராமரிப்புச் செலவு அதிகரித்து 

விடுறது. இரண்டாவதாக, இத்தகைய சாதனங்களை 

பல நாடுகளிலிருந்து இறக்குமதி செய்வதன் மூலம் 

அரசாங்கங்கள் பிரச்னையை மேலும் சிக்கலாக்கி 

விடுகின்றன. இவ்வகையில், பலதரப்பட்ட, பல்வேறு 

அளவுகள் கொண்ட ட்ராக்டர்கள், முதலிய கருவிகலப் 

பராமரிப்பதும், மாற்று உறுப்புகளைச் சேமிப்பதும் ஈடை ” 

முறையில், மிகவும் சிக்கலாகிவீடுகிறது. 
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இத்தகைய மூலதனச் சேதத்தைக் குறைப்பதற்கு, 
வளர்ச்சி அடையும் காடுகள் வெவ்வேறு நாடுகளிலிரும்.து 

பண்ணைக் கருவிகள் உற்பத்தி செய்யும் இரண்டு அல்லது 

மூன்று நிறுவனங்க௯ை£ த் தேர்ந்தெடுக்கவேண்டும். 

அவைகள் அவ்வப்போது கருவிகளை வழங்குவதிலும், 

பழுதுபார்ப்பதிலும் போட்டி ஏற்படும்படி செய்ய 

வேண்டும். இந்த முறையில் இறுதியில் உள்ளூரிலேயே 

பண்ணைக் கருவிகள் தயாரிக்கும் தொழில்கூட எற்பட 
லாம், கருவிகளை வாடகைக்குக் கொடுப்பது, பராமரித்துப் 

பழுதுபார்ப்பது போன்ற அலுவல்களை மேற்கொள்ளக் 

கூடிய உள்ளூர் நிலையங்களை அமைப்பதற்கு அயல்நாட்டுத் 
தொழில் நிறுவனங்களுக்கு ஊக்கம் அளிக்கவேண்டும். 

இத்தகைய விரிவான செயல் முறைகளில் பலகாடுகள் 

கிறுவனம் முக்கிய பங்கு கொள்கிறது. ஃபிலிப்பீன்ஸில் 
அமெரிக்கஸ்டாண்டர்ட் ஆயில் நிறுவனம் 880 விவசாயி 

களுக்குத் தேவையான பண்ணைவளச் சாதனங்கள் 
வழங்கும் திட்டத்தை வெற்றிகரமாக செயலாற்றுகிறது, 

ஃபிலிப்பீன்ஸில் உள்ள 11580 நிறுவனத்தில் தயாரிக்கப் 
படும் உரத்தையும், விகைகள், பூச்சி கொல்லிகள், 

பண்ணைக் கருவிகள் போன்றவைகளையும் விற்பனை 
செய்வதற்காக சுமார் 400 வேளாண்மை சேவை நிலையங் 
களை 18850 கிறுவியிருக்கிறது. விவசாயிகளுக்கு நுட்ப 

வியல் உதவியளித்து ஆலோசனை சொல்லக்கூடிய பயிற்ச 
பெற்ற வேளாண்மை அறிஞர்களால் ஈடத்தப்படும் இந்த 
நிலையங்கள், பிலிப்பீன்ஸ் விவசாயிகளுக்கு வசதியான 
அங்காடிகளாக செயல்படுகின்றன. புதிய விதைகள் 
உபயோடக்கப்படத் தொடங்கியபோது அமைக்கப்பட்ட 
இந்த நிலையங்கள், பிலிப்பீன்ஸில் அரிசி உற்பத்திக்கு 

வெகுவாக உதவுகின்றன. 

பண்ணைப் பொருள்களைப் பதனிடுதல் 

அனைத்து காடுகள் வேளாண்மைத் தொழில் அடிப் 
படையில் பார்த்தால் புதிய முதலீடு வாய்ப்புகள், 
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பண்ணைப் பொருள்களைப் பதனிடுதல், அல்லது தொழில் 
உற்பத்தியில் ௮வைககா மூலப்பொருள்களாகப் பயன் 

படுத்துதல் போன்ற நடவடிக்கைகளில் கான் இருக் 

கின்றன. நெல்லை அரிசியாக அரைத்தல்; சர்க்கரை 

சுத்திகரிப்பு, பழம், காய்கறி வகைகளைப் பதனிடுதல் ; 
காவர எண்ணெய் இறக்குவது? தீவனக் கலவை 

செய்வது போன்ற ஒன்!றுக்கொன்று இணைந்த 

வேளாண்மைத் தொழில்கள், புதிய நுட்பவியல் மூலம் 

பயனடைகன் றன. 

பதனிடும் தொழில் போதிய அளவு இயங்காவிட்டால் 
ஓரு காட்டின் வேளாண்மை வளர்ச்சி தடைபடகச்கூடும். 

எழை மாடுகள் உணவு தானியங்களில் தன்னிறைவு 

அடைந்து நிலத்தை வேறு உபயோகத்திற்கு மாற்றும் 

நிலை வருங்காலத்தில் ஏற்படும்போது, இந்தப் பிரச்னை 
இன்னும் சிச்கலாகலரம், வளர்ச்சி அடைந்துவருபர் 

நாடுகள் தங்களஞுடைய பிரதேசங்களில், பல காடுகள் 

கிறுவனங்களை வேளாண்மைப் பொருள் பதனிடுதல், 

தயாரித்தல் முதலிய ஈடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளச் 

செய்வதுமூலம், நுட்பவியல் விற்பனை வாய்ப்பு விவரங்கள் 

முதலியவைகளைப் பெறலாம், 

வளர்ச்சி அடையும் காடுகளுக்கு பண்ணைவளச் 

சாதனங்கள் வழங்குவதற்காகவும், நுட்பவியல் உதவி 

அளிப்பதற்காகவும் ஜப்பானில் நிறுவப்பட்டிருக்கும் 

அயல்காடுகளக்கான வேளாண்மை வளர்ச்சி நிறுவனம், 

இத்தகைய முயற்சிக்கு ஒரு உதாரணமாகும். உலகம் 

முழுவதிலும் வர்த்தகத்தில் ஈடுபட்டிருக்கும் ஒரு தணியார் 
நிறுவனம்தான் இதை அமைத்தது. இரந்த அமைப்பில் 

24 ஐப்பானிய கம்பெனிகள் பங்கு கொண்டிருக்கின் றன. 

இந்தோனேசியா, தாய்லார்து, கம்போடியா, மலேசியா 

முதலிய காடுகளுக்கான திட்டங்கள்யும் அவைகள் 

வரைந்திருக்கின்றன. தீவன தானியங்கள், எண்ணெய் 

வித்துக்கல் மற்றும் பண்ணைக் கருவிகள் முதலியவ.ற்ழைத் 

தயாரித்து ஜப்பானுக்கு அனுப்புவதே அடிப்படை 
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நோக்கம், இவ்வகையில் ஜப்பானிய வேளாண்மைச் 
கருவிகளுக்கும், உரம் முதலிய பொருள்களுக்கும் பிறநாடு 
களில் விற்பனை வாய்ப்புகள் வீரிவடை௫ன் றன. 

மக்காச்சோளத்தின் தரத்தை உயர்த்தி அதைப் பயிர் 
செய்வதற்கு ஊக்கமளிப்பதற்காக ஐப்பானுக்கும், 
இர்தோனேசியாவுக்குமிடையே ஏற்பட்ட உடன்பாடு, 
இவ்வகையில் ஒரு குறிப்பிடத்தக்ச முயற்சியாகும். 
பாசனத்தின்மூலம் சாகுபடி, செய்யப்படும் நிலத்தில், 
ஏற்றுமதிக்காக ஆண்டுக்கு 2,50,000 டன் மக்காச்சோளம்: 
கூடுதலாக உற்பத்தி செய்வதற்கு இழைக்கு ஜாவா 
அரசாங்கம் திட்டமிட்டிருக்கறது. உலர்த்துவது, 
சேமித்துவைப்பது, இடம்விட்டு இடம் கொண்டு: 
செல்வது, துறைமுக வசதிகள் போன்ற ஈடவடிச்கை 
களுக்குக் கூட்டுமுயற்சி மேற்கொள்ளப்படுகிற த. 

டைவானில் 1968-ல், இழைச்சி பதனிடுவதற்கான 
ஆலை ஒன்று 2ன-ஜப்பானிய கூட்டுமுயற்சியாகத் அவக்கப் 
பட்டது. முதல் ஐம்து மாதங்களில், இந்தத் திட்டத்தின் 
கீழ் 20 லட்சம் ராத்தல் பன்றி இறைச்சி ஜப்பானுக்கு. 
ஏ.ழ்றுமதி செய்யப்பட்டது. இர்தப் பண்டத்தில் சிறிது. 
காலம் ப.ற்றாக்குமை ஏற்பட்டிருந்தபோது, ஏற்றுமதி 
தாற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டது. உற்பத்தி சிரான 
பீறகு ஏற்றுமதி மீண்டும் தொடங்கும், இந்தப் பன்றி: 
இறைச்சியின் பெரும்பாகம் அமெரிக்காவிலிருந்து: 
இ௰க்குமதியாகும் உணவு தானியங்களைக்கொண்டு: 
தயாரிக்கப்படுற.து, 

தென் அமெரிக்காவில் சொலோம்பியர சாட்டு உரபா 
பள்ளத்தாக்கில், ஒரு நிறுவனம் விவசாயிகள் ஒத்துழைப் 
புடன் புதிய வாமை சாகுபடியை மேற்கொண்டிருக்கிறது. 
பண்ணைகள் அந்த நிறுவனத்திற்கு சொந்தமானவை 
அல்ல. 260 தனியார் பண்ணைகளுக்கு அந்த நிறுவனம் 
விற்பனை ஏஜெண்டாகவும், நுட்பவியல் ஆலோசனை 
கூறியும் உதவுறது, ஒரு அமெரிக்க பாங்கியிலீரு£து 
கடன் உதவி பெற்றுத்தந்து, உற்பத்தியாகும் வாமைக்கு 
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ஒரு குறைந்தபட்ச விலைக்கு உத்திரவாதம் கொடுக்கிறது. 

தும் உயர்வசற்குத் தேவையான நுட்பவியல் உதவியும் 

கொடுக்கிமது. முதல்தர, இரண்டாந்தர வாழைப்பழங் 
களுக்கு ஐரோப்பிய மார்க்கெட்டில் விலையில் மிக்க 
(வேறுபாடு நிலவுகிறது. ஆகவே உற்பத்தியில் பெரும் 

பாகம் முதல்தரமாக இல்லாவிட்டால், முயற்சி முழுவதும் 

வீணாகிவிடும். கொலோம்பியாவில் தயாரிக்கப்பட்டு 

அிற்பனை செய்யப்படும் பண்ணைப் பொருள்களின் உம்பச் 

.இயில் நிலவும் தரத்தைவிட உயர்ந்த வகையான நுட்ப 

அயல் இந்த முயற்சியில் பயன்படுகிறது. தன்னுடைய 

உலச அளவிலான விற்பனை முழையின்கமூலம் அயல்காட்டு 

மார்க்கெட்டுகளை எட்டச்செய்யும் உதவிதான், இந்தத் 

தனியார். நிறுவனம் கொலோம்பியா திட்டத்திற்கு 

அளிக்கும் பயன்தரும் உதவியாகும். 

ஏழைசாடுகளில் அனாசிப்பழம் உற்பத்தி செய்யும் 

இட்டங்கள், உலக அளவிலான விற்பனை முறையைக் 

கையாளும் பலநாடுகள் உணவு பதனிடும் சிறுவனங்கள், 

உற்பத்தியை ஊக்குவிப்பதற்கு, ஒரு சான்றாகும். 

ஃபிலிப்பீன்ஸில் 1960-ல் ஒருலட்சம் டன் அளவிலிருந்து 

9 ஆண்டுகளுக்குப்பீன் 2 லட்சம் டன் அளவுக்கு அனா 

உற்பத்தி பெருகியதழ்குக் காரணம், தனியார் நிறுவனம் 

ஒன்று பழம் பதனிடும் தொழிலில் முதலீடு செய்தது 

தான். மெக்ஸிகோவில் பழத்தைப் பதனிட்டு குளிர் 
சாதனமளித்து புட்டிகளில் அடைக்கும் தொழிலில் 

முதலீடு செய்வதுமூலம், பலகாடுகள் நிறுவனங்கள், ௮௩5 

ஈரட்டின் வெப்பதட்ப நிலையையும், போதிய வேல் 

பில்லாத தொழிலாளர்களையும் ஈன்றுகப் பயன்படுத்திக் 

கொள்கிறது. பழங்களுக்கும், கறிகாய்களுக்கும் லாபகர 

மான வட அமெரிக்க மார்க்கெட்டையும் பயன்படுத்திக் 

'கொள்கிறது. 

ஏழைரநாடுகளில் பயன்படுத்தப்படாத வசதிகளை, 

அயல்நாட்டு வீற்பனை வாய்ப்புகளுடன் இணைத்து 

மீவளாண்மையை வளரவும், விரிவடையும் செய்வதில் பல 
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நாடுகள் நிறுவனங்கள் * எவ்வாறு செயல்படுகின்றன 

என்பதற்கு இவை?சில உதாரணங்கள். 

நாட்டுப்பற்றும் பல்நாடுகள் நிறுவனமும் 

அனைத்து காடுகள்?'வளர்ச்சியில், பலகாடுகள் நிறுவ 

னத்தின் முக்யத்வம் அறியப்பட்டிருந்தும், வளர்ச்சி 

பழ்.றிய வீவரங்கள் கொண்ட அறிக்கைகளில் இத்தகைய 

நிறுவனத்தைப்பற்றி அதிகம் சொல்லப்படாமலிருப்பது 

வியப்புக்குரியதாகும், சமீப காலத்தில்தான் இந்த 
நிறுவனம் ஒரு வளர்ச்சி சாதனமாக உருப்பெற்றது 

என்பதும், வளர்ச்சிபற்றிய அடிப்படைக் கருத்துகள் 

இத்தகைய நிறுவனம் தோன்றுவதுக்கு முன்பே Mier 

யிக்கப்பட்டனவென்பதும் இதிலிருந்து புலனகும், 

பூமியிலிரு்து எண்ணெய்போன்ற பொருள்களை 

மீட்கும் தொழில்களில் மூதலீடு செய்த அயல்ரசாட்டு 

நிறுவனங்களின் உடைமையை தேச௫ியமாக்கும் சம்ப 

வங்கள் சில சமயங்களில் ஏற்படுவதுபற்றிக் கேள்விப்படு 
கிறோம். எனினும், அயல்காட்டுத் தனியார் நிறுவன 
முதலீடு பெருகிக்கொண்டே வருகிறது. பிற நாடுகளில் 
அமெரிக்க முதலீடு 1930-ல் 12750 கோடி ரூபாயாக 
இருந்தது. 1950-ல் 14250 கோடி அளவையே எட்டிய 
தாகவும், ஆனால், பின்னர் விரைவாக ௮ இகரித்து 1960-ல். 
37500 கோடியும், 1966-ல் 65250 கோடி ரூபாயாகவும் 

இருந்தது என்றும், ஈடப்பு வர்.த்தகத்தைப்பற்றிய ஆய்வு 
என்ற அறிக்கையில் கூறப்பட்டிருக்கிற து, 

ஐரோப்பா ஐப்பான், முதலிய காடுகளின் அயல். 
நாட்டு முதலீடுகளும் விரிவடைந்து வருகின் றன. இந்த 
முதலீட்டின் மிகச் சிறிய பங்குதான் ஏழை நாடுகளில். 
செய்யப்பட்டிருக்கிற து என்ருலும், அதுவும் அதிகரித்து 
GID. எண்ணெய் போன்ற பிரித்தெடுக்கும் 
தொழில்களில் இருப்பதைவிட அதிகமான பங்கு முதலீடு, 
செய்பொருள் ஆலைத்தொழில்களுக்குக் கிடைக்கிறது, 
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பலகாடுகள் நிறுவனம் வளர்ச்சிக்கு ஒதுக்கும் பங்கைப் 

பிரித்தெடுத்துச் சொல்வது கடினம். ஏனெனில், அந்த 

முதலீட்டினால் வளர்ச்சியில் ஏற்பட்ட மாறுதல் 1965 க்குப் 

பிறகுதான் புலனாகத் தொடங்கிற்று. ஆகவே இதை 

உடனே மதிப்பிட்டு அ.,றிவதற்கில்லை. இதுவரை, பல 

நாடுகள் நிறுவனங்களின் பிறகாட்டு முதலீட்டில் ஏழை 

நாடுகளில் வேளாண்மைத் தொழிலுக்கு மிகச் சிறிய 

பங்குதான் கிடைத்தது. ஆயினும் இந்தத் தொகை 

அதிகரித்துக்கொண்டே வருகிறது. ஏழைகாடுகளில், 

௮இிக விளைச்சல் ரகப் பயிர்கள் சாகுபடியின் பரப்பள 

வுக்கு ஏற்ப, பண்ணைவளப் பொருள்களின் விற்பனை, 

உணவு பதனீடுதலுக்கான முதலீடு முதலிய நடவடிக் 

சைகள் அதிகரித்து வருகின்றன. 

1970-முதலான பத்தாண்டுகளில் பலநர டுகள் 

தனியார் நிறுவனங்கள், பிரித்தெடுக்கும் தொழில்களில் 

செய்ததைவிட மிக அதிகமான முதலீட்டை 

வேளாண்மைத் தொழிலுக்குத் திருப்பிவிடும். இது 

வரவேற்கத்தக்கதே. எனெனில், இதன் விக்வாக 

உள்ளூர் தொழில் ஊக்கம் பெறுவதோடு வேலை வாய்ப்பு 

களும் உண்டாகும். . 

இவ்விஷயத்தில், பலராடுகள் நிறுவனங்களுக்கும், 

ஏழைகாடுகளுக்கும் ஒரு அறைகூவல் ஏற்பட்டிருக்கிற து. 

மூலப்பொருள், தொழிலாளர், நிர்வாகம், விற்பனை 

நிலையங்கள் முதலிய அம்சங்களை இறம்பட இணைத்துச் 

செயலா ற்றுவதில் பலநாடுகள் நிறுவனங்கள் உள்சாட்டுப் 

பொருளாதாரத்தில் கருதீதுகொண்டு டக்கவேண்டும். 

உண்மையில் பலராடுகளின் நிறுவனங்களாகவே இயங்க 

வேண்டுமேயல்லாது, வெறும் அயல்நாடுகள் நிறுவனங் 

களாக இருக்கக்கூடாது. உடனடியாக லாபம் அடையும் 

நோக்கத்தைத் தவிர்த்து, ரீண்டகால முதலீடு செய்ய 

முன்வரவேண்டும். 

இதற்குத் தக்கபடி, எழைகாடுகள் வேளாண்மைத் 

தொழில் முதலீட்டை வெறும் தேசிய ஈடவடிக்கையாகக் 
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கருதாமல், அதை நிறுவனங்களின்தூலம் நுட்பவியல் 
வழங்குவதற்கான மிகச் சிறந்த முறை என்ற வகையில் 
பயன்படுத்தவேண்டும். ஒரு சிக்கலான பிரச்னையை 
பயனுள்ள தீர்வுகாணும் முறையில் அணுகுவதற்கான 
வாய்ப்பை வேளாண்மைப் புரட்சி ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
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ஐக்கிய அமெரிக்காவின் பங்கு 

அயல்நாடுகளுக்கு உதவிபம்.றி ஜனாதிபதி sever 

பல எழைரர்டுகளில் இன்னும் பத்து ஆண்டுகளுக்குள் 

மக்கள் பெருவாரியாகப் பட்டினிகிடக்க கேரிடும் என்று 

சில ஆண்டுகளுக்குமுன் தெளிவாயிற்று, இன்று அதே 

மக்களுக்கு உணவு கிடைக்கும் வாய்ப்பு வியக்கத்தக்க 

முறையில் ஏற்பட்டிருக்கிறது. கோதுமை, அரிச ரகங்களில் 

விந்தை விதைகளையும், உரத்தையும், ஈவீன பயிர் செய்யும் 

முறைகளைம், ஆக்கபூர்வமான வேளாண்மைக் கொள்கை 

களையும் இணைத்து செயலாற்றுவதால் கிடைக்கக்கூடிய 

பலன் தெரிகிறது. அயல்காட்டு உதவி, அயபல்தாட்டு 

தனியார் முதலீடு, உள்சாட்டு வாய்ப்புகள் முதலியவை 

சேர்ந்து, வளர்ச்சி அடையும் காடுகளில் வறுமையை 

ஒழிக்கப் போராடுவதில் எவ்வளவு வெற்றி கிடைக்கும் 

என்பதும் தெளிவாகிறது." 

1969 Go மாதத்தில் அமெரிக்க கரங்கிரஸ் பேரவைக்கு 

அடுத்த செய்தியில் பின்வருமாறு குறிப்பிட்டார். 

வேளாண்மைப் புரட்சி ஏம்படுவதற்குப் பெருமளவு 

அயல்நாட்டு உதவியும், ஊழியர்களுமே காரணம். இதில் 

மிகப் பெரும்பகுதி அமெரிக்க நிறுவனங்களைச் சேர்ந்த 
காகும். அமெரிக்க உதவியே மையமாக இருந்தது. 
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வேளாண்மைப் புரட்சி கைகூடுவதற்கு, நுட்பவியல் 
அறிவை வழங்குவதில் அமெரிக்க அரசாங்கம் ஏற்ற 

பங்கை, மார்ஷல் திட்டத்தில் அர்த அரசாங்கம் 
கொண்டிருந்த பங்குக்கு ஒப்பிடலாம். வேளாண்மைப் 

புரட்சி 1970 க்குப் பிறகும் தொடர்ந்து வேகத்துடன் 
இயங்கினாலும், அமேரிக்க அரசாங்கம் தொடர்ந்து 

உதவியை நீடித்தாலும் வளர்ச்சியில் நாம் பெறும் பங்கு, 

இரண்டாவது உலகப் போருக்குப் பிறகு ஐரோப்பிய 
வளர்ச்சியில் நாம் கொண்ட பங்கை ஒத்திருக்கும். 
இதனால் பாதிக்கப்படும் மக்கள் எண்ணிீக்கை முன்னை 
விட அதிகமாகவே இருக்கும், 

அயல்காட்டு உதவி, மிகவும் இழிவாகக் கருதப்பட்ட 

போதுதான், வேளாண்மைப் புரட்சிக்கு அமெரிக்க. 

உதவி அளிக்கப்பட்டது என்பது விந்தையாகவே . 

இருக்கும். அந்த நிலையிலிருந்து அமெரிக்க உதவி 

இன்னும் மீட்கப்படவில்லை. 1960 க்கு முதலான பத்து. 

ஆண்டுகளின் மத்தியில் ஆண்டுக்கு 1125 கோடி. ரூ. செல: 

வில் உணவும், உரமும் ஏழைநாடுகளுக்கு அனுப்பப்பட்ட 

போது, அமெரிக்க சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும், 
மக்களும், அயல்நாடுகளுக்கு உதவி அளிப்பதைப்பற்றிப்: 
பெருமை அடைவது குறையத் தொடங்கிற்று, மார்ஷல்: 
திட்டத்தின்8ம் மேற்கு ஐரோப்பாவில் நடந்தேறிய 
வேகத்துடனும், திறமையுடனும், ஏழைகாடுகளில் 
முன்னேற்றம் ஏற்படவில்லை என்பதுபற்றி பலர் ஏமாற்ற 
மடைந்தார்கள். இந்த இரண்டு கட்டங்களும் ஒன்றுக் 
கொன்று ஒப்பிடக்கூடியவை அல்ல, அனைத் துலக உதவி 
நிறுவனம், மேலும், மேலும், வியட்சாம் விவகாரத்தில்: 
ஈடுபட்டு வந்ததால், அதனுடைய நடவடிக்கைகள் 
பெரும்பாலும் போர் சம்பந்தமானவைய7கவே இருந்தன. 
ஆகவே, அயல்நாடுகளுக்கு உதவி செய்யும் விஷயத்தில் 
ஆதீரவு குறைந்துவிட்டது, 

அயல்நாடுகளுக்கான உதவிபற்றிய சர்ச்சையை. 
விமரிசனம் செய்வதற்கு இது இடமல்ல. எனினும் 
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வேளாண்மைப் புரட்சி கைகூடுவதற்குத் தேவையான” 

நுட்பவியல் வழங்குதலில், அனைத் துலக உதவி நிறுவனம் 

மேற்கொண்ட பங்கைப்பற்றி விவரிப்பது sana 

மாகிறது. வியட்ராம் பொறுப்பிலிரும்.து விடுபட்ட பிறகு, 

ஜனாதிபதியும் காங்கிரசும், அயல்நாடுகளுக்கான உதவி" 

பற்றிய பீரச்னையை எவ்வாறு இர்க்கப்போகிறுர்கள்- 

என்பதைப் பொருத்துதான், 1970 க்குப் பிறகு. 

வேளாண்மைப் புரட்சியின் வேகம் அமையும். 

அமெரிக்க உதவி 

சென்ற 15 ஆண்டுகளாக, ஏழைகநாடுகளின் சராமப் 

புறங்களில் அமெரிக்க உதவி ((5&1) என். சொல் பழக்: 

கத்தில் இருந் துவருிற து, இர்.த உதவியில், மூன்,றில் ஒரு. 
பாகமான உணவு உதவியே, முக்கிய இடம் பெற்றது. 

30 லட்சம் மக்கள் உயிரிழந்த வங்காளப் பஞ்சம் 1943ல்: 

ஏற்பட்ட பிறகு, உலூல் எங்கும் பெரிய பஞ்சம் நேர்ந்த 

இல்லை, அமெரிக்க உணவு உதவி இதற்கு ஒரு காரணம். 

1960-லிரு்து பல ஆண்டுகளில், 10 கோடி மக்களுக்கு” 

ஆண்டுதோறும் உணவு உதவி கொடுக்கப்பட்டது, இந்த: 

எண்ணிக்கை அமெரிக்க மக்கள் தொகையில் பாதியாகும். 

உணவு உதவி மக்களின் உணவுத் தேவைகள்மட்டும்- 

இர்க்கவில்லை, சஇராமப்புறத்தில் கடன்வசதி, தானியங்- 

களுக்குக் இடங்குவசதி போன்ற வேளாண்மை வளர்ச்சி: 

அலுவல்களுக்கான நிதி உருவாவதற்கும் அது காரணமா” 

யீருர்த.து, இந்த அலுவல்களுக்கு அன்னியச் செலாவணி” 

அதிகம் தேவையில்லை, உணவு உதி, ஆண்டுகளுக்கு. 

பதிலாக, மாதங்கள் கால அளவுக்கு அளிக்கப்படும்- 

குறுயெ காலக் கொள்கையை அமெரிக்கா செயல்படுத்திய 

போது, வளர்ச்சித் திட்டங்களில் வேளாண்மைக்கு முக்க 

யத்துவம் கொடுத்த தலைவர்கள் உடனடியாகப் பயன் 

படுத்திக் கொண்டார்கள். இதை முதல் அத்தியாயத்தில் 

தெரிர்துகொண்டோம். 

அடுத்தபடியாக, வேளாண்மைக்கு அளிக்கப்பட்ட 

உதவி, கிராமப்புற முன்னேற்ற அலுவல்களுக்கான து... 
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வ்ண்ணைக்கும், மார்க்கெட்டுக்குமிடையே சாலைகள், 

பாசனத் திட்டங்கள், கிராமப்புற மின்சக்தி திட்டங்கள் 
போன்ற அலுவல்கள் புதிய விதைகளைப் பயன்படுத்து 
வதற்கு மிகவும் அவசியமானவை, பல்வேறு காடுகள், 

புதிய விதைகளைப் பயன்படுத்த முற்பட்டபோது, 
ஏற்பட்ட தேவையை சமாளிப்பதற்கு அனைத்துலக 
உதவி நிறுவனத்தின்மூலம் கடைத்த உர இறக்குமதி 
உதவிற்று, உள்காட்டு நிறுவனங்களுடன் உர உற்பத்தி 
-மூயற்சிகளில் ஒத்துழைக்கும் அமெரிக்க நிறுவனங்களுக்கு 
முதலீடு உத்திரவாதமும், கடன் வசதியும் அனைத்துலக 
உதவிநிறுவனம் செய்து கொடுத்தது. 

அனைத்துலக உதவி நிறுவன நுட்பவியல் அறிஞர்கள் 
சில நாடுகளில் ஈடுபடுத்திய புதிய செயல்முறைகள், புதிய 
விதைகள் வீரைவாகப் பரவுவதற்கு உதவின, இல்வகை 
யில் துருக்கியும், வியட்நாமும் அதிக பயன் அடைந்திருக் 
கின்றன. ஓர் ஆண்டுக்குள், துருக்கியில் மெக்ஸிகோ 
கோதுமை உபயோகிக்கும் விவசாயிகளின் எண்ணிக்கை 
100 லிருந்து 50,000 ஆகவும், இரண்டாண்டுகளில் 2 லட்ச 
மாகவும் உயருமென்று 1966-ல் இருவரும் நம்பியிருக்க 
மாட்டார்கள். வியட்நாமில் 79 போருச்கு சில வாரங் 
களுக்கு முன்பு 1968-ல் புதிய அரிச வீகச்சல் திட்டம் 
மேற்கொள்ளப்பட்டது. சென்வியட்டாமி ல், 1967 
கோடையில் சில சோதனை வயல்களில்தான் 1,886. 
பயிரிடப்பட்டது. 1968 கோடைக்குள் உள்காட்டு ரகங் 
களைவிட இருமடங்கு மகசூலை 1,௩86. மூலம், 20,000 
விவசாயிகள் பெற்றார்கள். 

பல நுட்பவியல் ரிபுணர்களுக்கும் அனைத்துலக உதவி 
நிறுவனம் நிது உதவி கொடுத்தது. இவர்களில் சிலர் 
அந்த நிறுவன த்திலேயே வேலைக்கு அமர்ந்தார்கள். வேறு 
சிலர், அமெரிக்க அரசாங்க வேளாண்மைத்துறை 
அலுவலர்கள், மற்றும் இலர் பல்கலைக் கழகங்களைச் 
சேர்ந்தவர்கள், மற்ற தனியார் நிறுவனங்களிலிருச்தும் 
சிலர் வர்தனர், பாசனம், பயிர்வளம், பூச்9 ஒழிப்பு, 
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தானியக் கிடங்குகள், கடன்வசதி மார்க்கெட் அமைப்பு 

முதலிய பல திட்டங்களில் இந்த நிபுணர்கள் பணீ 

யாற்றினார்கள். 

அனைத்துலக உதவி நிறுவனத்தின் நிர்வாகியும், 
அமெரிக்க வேளாண்மைத்துறை அதிகாரியும் தங்க 

ஞடைய அமைப்புகளின் நுட்பவியல் வசதிகளை ஒரும்: 

Gar sgt செயல்பட முடிவு செய்தது, மிறுவனத்தின் 

அலுவல்களை வெருவாக விரிவடையச் செய்தது. 
வேளாண்மைத்துறையில் அமைக்கப்பட்ட ஒரு அணைத். 

துலக வேளாண்மை வளர்ச்சி நிலையம் அனைத் துலக உதவி: 

நிறுவனத்திற்குத் தேவையான 29,000 வேளாண்மைத். 

தொழில் அலுவலர்களை அனுப்பிய்று, பிறசாடுகளில் 

வேளாண்மைப் புரட்சி அலுவல்களில் ஈடுபட்டுப் 

பணியாற்றுவதற்காக, அமெரிக்க வேளாண்மைத்துறை 

ஆராய்ச்சி நிலையம், மண்வளப் பாதுகாப்புத் துறை. 
விவசாயிகள் கூட்டுறவு நிலையம் போன்ற அமைப்பு 

களிலிருந்து ஊழியர்கள் அனுப்பப்பட்டனர். 

அனைத்துலக உதவி நிறுவன த்திற்கும், நிலமானியப் 

பல்கலைக் கழகங்களுக்கும் இடையே தெதொடர்பு 

கொள்வதற்கான அலுவலகம் ஒன்றும் நிறுவப்பட்டது. 

1965 க்கும் 1966க்கும் இடையே 35 கிராம வளர்ச்சி 

ஓப்பந்தங்களுக்கு நிறுவனமும், பல்கலைக் கழகங்களும்: 
கையெழுத்திட்டன. கல்வி, ஆராய்ச்சி விஸ்தரிப்பு ஆயெ 
துறைகளில் நிறுவனங்கள் அமைத்துச் செயல்படுத். 

துவதே இந்த ஓப்பர்தங்களின் சோக்கம். இராம சமுதாயத். 
இற்குப் பணிபுரியும் வகையில் செயல்படக்கூடிய 

வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் நிறுவும் முயற்சிகளே, 

ஒவ்வொரு ஒப்பந்தத்திலும் முக்கிய இடம் பெற்றன. 

இவ்வகையில், டென்னெஸி (78018956) பல்கலைக் 

கழகம் சென்ற 15 ஆண்டுகளாக இந்தியாவில் செயலாற்றி. 
வரும் ஐப்பர்தம்.ஒரு உதாரணமாகும், இம்மாதிரி இந்த 
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மாவில் செயல்படும் ஐந்து பல்கலைக் கழகங்களில் ஒன்ருன 
இந்த டென்னெஸி பல்கலைக்கழகம், மைசூர் வேளாண்மை 

விஞ்ஞானப் பல்கலைக் கழகத்துடன் சேோச்து செயல்படு 

றது, டென்னெளியின் பேராசிரியர்கள், இந்தியாவில், 
-கல்வித் திட்ட அமைப்பு, ஆராய்ச்சி முதலிய துறைகளில் 

ஆலோசனை கூறிவருகறுூர்கள். 

இந்தியாவில் மற்ற மாநிலங்களில் உள்ள பல்கலைக் 

கழகங்களில், கான்ஸாஸ் (681889), இல்லினாய் (1111௦2), 
ஹையோ (Ohio), மிஸெளரி (181960ய1) பல்கலைக் 

கழகங்கள் இதே வசையில் கூட்டு முயற்சி மேற்கொண்டி. 

ருக்கின்றன. இரந்த நிறுவனங்கள், சென்ற பத்தாண்டு 

களில், அலோசனை கூறுதல், போதனை, பேராகிரியர்கள் 

பரிவர்த்தனை போன்ற ஈடவடிக்கைகளின் மூலம் இந்தியப் 
பல்கலைக் கழகங்களின் தரம் உயர்வதற்கும், அவை புதிய 

நுட்பவியலைத் தோற்றுவித்து வழங்குவதற்கான ஆற்றலை 
அடைவதற்கும் உதவியிருக்கின் றன. 

கற்றுக்கொள்ளப்பட்ட படிப்பினை 

ஏழைநாடுகளின் வேளாண்மை வளர்ச்சியில் 

அமெரிக்க அரசாங்கம் ஈடுபட்ட நடவடிக்கைகள் எல்லாம் 
தரமானதாகவோ முழுவதும் வெற்றிகரமாகவோ 

... இருர்தன என்று சொல்வகுற்கில்லை, தவறுகள், சில சமபங் 

களில் பெரும் தவறுகள், ஏற்பட்டிருக்கன்றன. ஆனால் 

படிப்பினைகளும் கிடைத்திருக்கின் றன. தங்களுடைய 

பண்பாட்டிலிருந்து வேறுபட்ட சூழ்கிலைகளில்கூட, 
தங்களுடைய இயல்பான ஆக்கத்துறனைப் பயன்படுத்த 
முடியும் என்பதை இர்த ஈடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்ட 
அமெரிக்கர்கள் நிரூபித் இருக்கிறார்கள். 

அமெரிக்கர்களாகிய நாம் செல்வத்திலும், ஆற்ற 
லிலும் மிகுந்திருப்பதால், மற்றவர்களுடைய ஆக்கத் 
இறனைக் குன்றச்செய்வதோடு, அவசியம் தேவையான 
சுயமுயற்சிகளையும் தடைசெய்து விடுகிறோம் என்பது ஒரு 
முக்கெமான படிப்பினை, இந்தியா போன்ற நாட்டுக்கு 
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உணவு உதவி அளிக்கும் வீஷயத்தில் இத் தகைய விளைவு 

ஆரம்பத்தில் ஏற்பட்டது. உதவிபெறும் காட்டில், பெரு 

வாரியான மக்களின் பட்டினி தவிர்க்கப்பட்டபோ தும், 

அமெரிக்காவில் உபரி தானியங்கள் ஏற்றுமதி செய்யப் 

பட்டபோதும்கூட இம்மாதிரியே கேர்ந்தது. இத்தகைய 

தவறு நேர்ந்தது இந்தியாவில் மட்டுமல்ல; ஈம்முடைய 

(அமெரிக்க) பொருளாதார நிலைக்கு மட்டும் ஏ,ற்ப, குறுகிய 

கொள்கைகளின் அடிப்படையில் நாம் செயல்பட்டால் 

மற்றவர்களுக்குத் தீமையே விளைவிப்போம் என்பதுழ்கு 

'இது ஒரு நல்ல சான்றாுகும், 

இந்தப் படிப்பின இடைத்தபோது, எமைகாடுகளில் 

கூட, வேளாண்மை வளர்ச்சியில் வீலைகிர்ணயக் கொள்கை 

பின் முக்கயெத்துவத்தை நிலைநிறுத் துவத.ற்கு சாம் உதவி 

னோம். புதிய நுட்பவியலைக் கையாள்வதால் லாபம் 

உண்டு என்று நஈன்றுக உணரப்பட்டால்தான், வீவசாயி 

கள் புதிய முறைகளை ஏற்றுக் கொள்வார்கள் என்பதை 

அனுபவத்தில் அறிந்தோம். எழை காடுகளில் உள்ள 

விவசாயிகள் எழுத்தறிவு இன்றியும், பழைய சம்பிர 

தாயங்களுக்கு உட்பட்டும் இருக்கும் நிலையில்கூட இதே 

மாதிரிதான் ஈடக்கும் என்று நாம் ஈம்பினோம். “எழுதவும் 
படிக்கவும் தெரியாத பல விவசாயிகளை நான் பார்த்திருக் 

இழேன். ஆனால் எண்ணத்தெரியாத ஒருவரையும் 

பார்த்ததில்லை” என்று அமெரிக்க வேளாண்மைத் து 
அதிகாரி சகா அடிக்கடி சொல்லுவார். உற்பத்தியை 

அதிகரிப்பதற்காக விவசாயிகளுக்கு ஊக்கம் தரும் 

வாய்ப்புகளை ஏழை நாடுகளின் அரசாங்கங்கள் உண் 

பாக்கும்வரை, பழைய சம்பிரதாயங்களுக்கு உட்பட்ட, 

சமுதாயங்களில், விவசாயிகள் ரொக்கமாகக் கிடைக்கும் 
ஊக்க ஊதியத்தை ஏற்கமாட்டார்கள் என்று நம்பிக் 

கொண்டிருந்தவர்களை மறுத்துப்பேச முடியாமல் 

இருந்தது. 
ஒரு குறிப்பீட்ட சாட்டில் ஏழ்படும் வேளாண்மை 

பிரச்னைகள் எல்லாவற்றையும் உடனடியாகத்கீர்க்க 
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முயல்வதால் அதிக பணமும் காலமும் வீரயமாகும் என் 
பதையும் நாம் தெரிந்துகொண்டோம். உதவி பெறும் அர 

சாங்கங்களின் குறைந்த நீர்வாசத் இறமையே வேளாண் 

மைத் துறையில் வளர்ச்சிக்கு ஒரு இடையூறுகும், முதல் 

முக்கியத்துவம் பெறவேண்டிய அம்சங்கள் நிர்ணயிக்கப் 

படாததால், பல சமயங்களில், ஈமது உதவி இந்த 

நிர்வாகத் திறமைக்குறைவை மீறிவிட்டது. 

துருக்கியில் கோதுமை, ஃபிலிப்பீன்ஸில் அரிசி 
போன்ற முக்கிய உணவுப் பொருள்கள் விளையும் பகுதி 
களில் ௮திக கவனம் செலுத்தவும் நாம் கற்றுக் 
கொண்டோம், சிறப்பான முக்யத்துவம் கொண்ட 
திட்டவட்டமான சில செயல் முறைகளுக்கு அந்தந்த: 
நாட்டுத் தலைவர்களின் ஆதரவைப் பெறுவது சுலபம்: 
என்பதை அறிந்தோம். அரசாங்கத்தில் உள்ள தலைவர்கள், 
தனிப்பட்ட தலைவர்கள் ஆபெ இரு தரப்பாரின் கொள்கை 
ரீதியாலான ஓத்துழைப்பு வேளாண்மை முன்னேற்றத் 
தி.ற்கு அவசியமாகும்; குறிக்கோள் தெளிவாக மீர்ணயிக்கப் 
பட்டு விட்டால், இத்தகைய கொள்கைரிதியாலான 
ஒத்துழைப்பு எளிஇல் கிடைக்கும் என்பதையும் 
அறிந்தோம், 

குறைந்த பட்ச கோக்கங்கக£ நிைவேற்றுவதற்காக 
வாய்ப்புகளைத் தீவிரமாகப் பயன்படுத்துவதால் பிறகாடு 
களில் பணியாற்றும் அமெரிக்கநுட்பவியல் அ.நிஞர்களும், 
அவர்களுடைய சக ஊழியர்களும் குறிக்கோளுக்கு ஏற்ப 
முன்னேற்றத்தை மதிப்பிடும் சாதகமான நிலை ஏற்படும். 
குறிப்பீட்ட லட்சியங்ககா அடையும் வகையில் சாதனை 
களை மதிப்பிடக்கூடிய இறமை இருந்துவிட்டால், செயல் 
முறைகளின் பயன்தரும் இயல்பைப் பற்றி ரதி அமைச்சர் 

களுக்கும், வரவு செலவுத் திட்டம் வரைவோருக்கும் 
எடுத்துக்கூற முடியும், ஐக்கயெ அமெரிக்கக் காங்கரஸ் போன்ற சட்ட மன் றங்களுக்குக்கூட எடுத்துக் கூற 
போயப்புச் கிடைக்கும், 

- 
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பல தவறுகளை இழைத்த பின்னரீதான் பண்பாடு, 
மொழி போன்,ற எல்லைக்கோடுகளைத் தாண்டிப் பயன் 
தரும் முறையில் தொடர்பு கொள்வதற்கு, ஆயிரக்சகணக் 

கான பல்வேறு வழிகளில் சாம் கற்றுக்கொள்கறோம், 

ஒரு உதாரணம் போதும், 

ஏழை நாடுகளில் புதிய நுட்பவியல் பரவுவதம்குத் 

தடையாக இருக்கும் இரண்டு அடிப்படை விஷயங்கள் 

எழுத்தறிவின்மையும், போதிய விற்பனை வாய்ப்புகள் 

இல்லாமையும்தான் என்று கொள்ளலாம். பல ஆண்டு 

கஞக்குமுன் 81 8814௨001ல் பணியாற்றிக் கொண்டிருந்த 

இரண்டு அமெரிக்கர்கள், ஒரு வயலின் மூலையில் ஒரு 
விவசாயி புதிய விதைகளைப் பரிசோதிப்பதற்காகத் 

தேவைப்படும் வளப் பொருள்கள் எல்லாவற்றையும் ஒரே 

பொட்டலத்தில் சேர்த் துவைக்கும் யோசனையை மேம் 

ககொண்டாச்கள். அந்தப் பொட்டலத்தின் மீது 

கு.றிப்பீடப்பட்ட செய்முறைக் குறிப்புகளை விவசாயி 

படித்துத் தெரிந்துகொள்ள முடியாவிட்டால் படிக்கத் 

தெரிந்த வேறொருவர் உதவியை நாடவேண்டி. இருந்தது. 

ஆனால் வளப்பொருள்கள் எல்லாம் அந்த விவசாயிக்கு 

ஒரே சமயத்தில் ஒருங்கே கிடைத்துவிட்டதால் உள்ளூர் 

மார்க்கெட் முறையின் மாறிவரும் தன்மை அந்த 
விவசாயியைப் பாதிக்கவில்லை, புதிய விதையைப் பயன் 

படுத்திப் பரிசோஇத்து அதனுடைய பலனை மதிப்பிட்டு, 

பரம்பரையாக, தான் பயிர் செய்து வரும் தானியக் துடன் 

அதை ஒப்பிட்டுப் பார்ப்பதற்கும் தேவையான எல்லாம் 
அந்த விவசாயிக்குக் கிடைத்திருந்தது. 

இந்த ஓரே பொட்டலம் என்னும் யோசனை ந 
88142001-ல் இருந்து ஃபிலிப்பீன்ஸ், வியட்னாம், இர்தியா 

போன்ற நாடுகளுக்குப் பரவிற்று. இந்தப் பொட்டலங்கள் 

பெருவாரியாகப் பயன்படுத்தப்பட்ட ஃபிலிப்பீன்ஸில் ஒரு 

மாதிரிப் பொட்டலத்தில் இரண்டு ராத்தல் 18 8 

அரிசியும், 42 ராத்தல் உரமும், 6 ராத்தல் பூச்சி 
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கொல்லியும் இருந்தன. இந்த யோசனையை அரசாங் 

கங்கள் மட்டுமின்றி, அந்தப் பொட்டலங்களை விற்பனை 

செய்த உரநிறுவனங்களும் கையாளத் தொடங்கின. 

வருங்காலத்தில் அமெரிக்காவின் பங்கு 

உலகில் உள்ள பயிற்சி பெற்ற வேளாண்மைத் 

இறனில் பெரும்பாகம் ஐக்கிய அமெரிக்காவில் 

இருக்கறது. அமெரிக்க வேளாண்மைத் தெதொ ஜில் 

நிறுவனங்களும், ஆராய்ச்சி நிலையங்களும் தீவிரமாக ஆக்க 

முறையில் செயல்படுகின், றன, அமெரிக்கர்கள் இன்னும் 

எந்த அளவுக்குத் தொடர்ந்து பங்கு ஏற்றுக் கொள் 

வார்கள் என்பதையே வேளாண்மைப் புரட்சியின் எதிர் 

காலம் வெகுவாகச் சார்ந் திருக்கிறது. 

1970க்குப் பிறகு நுட்பவியல் வழங்கும் விஷயத்தில் 

உலகம் முழுவதிலும் ஆராய்ச்சிப்பணிகள் விரிவடைசீது 
வருவதும், ஏழை காடுகளில் பலராடுகள் ரி.றுவனங்கள் 

முதலீட்டு வீஸ்தரிப்பும் திருப்திகரமாக இருக்கிறது 
என்று சாம் சொல்லக்கூடுமானால் ஈல்ல துதான். சுருங்கச் 

சொன்னால், ஐக்கிய அமெரிக்க அரசாங்கத்தின் நிதி உதவி 
படிப்படியாகக் குறைந்துவரும் என்பதை நரம் எதிர் 

பார்க்கலாம். 

புதிய நுட்பவியல் மிகவும் உற்சாகமாகக் கையாளப் 
படும் இடங்களில்கூட, வேளாண்மை வளர்ச்சி தன் 
னிழைவு காணும் நிலையை எட்டிவிட்டதாகச் சொல்வதற் 

கில்லை, இதைப் பின்வரும் அத்தியாயங்களில் காணலாம். 

பரம்பரையான, மாறுதல் இல்லாத பண்ணைப் பகுதிக 
வீட, வேகமாக மாறிவரும் பகுதிக்கு நுட்பவியல் உதவி 
அவசியமாகிறது. சஹாராவை ஒட்டிய ஆப்ரிக்கப் பகுத 
களிலும், லத்தீன் அமெரிக்காவில் சில பகுதிகளிலும் 
வேளாண்மை பின்தங்கி” இருக்கிறது, வேளாண்மை 
யல்லாத மற்ற துறைகளில் ஏற்பட்டிருக்கும் 
முன்னேற்றத்திற்கும், மக்கள் எண்ணிக்கையின் 
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அஇிகரிப்புக்கும் ஏற்ப இந்தப் பிற்போக்கு நிலை காணப் 

படுகிறது. 

1960 முதலான அண்டுகளைவிட 1970க்குப் பிறகு, 

அதிக பொருளாதார முன்னேற்றத்திழ்கான திட்டங்கம்£ 

எழைகநாடுகள் மேற்கொள்வதற்குப் புதிய வேளாண்மை 

உத்திகள் உதவும் என்று கூறலாம், அனைத்துலக 

வளர்ச்சிக் கமிஷன் அறிக்கையும் இதையேதான் 

கூறுகிறது. அயல்நாடுகளுக்கு நாம் உதவி அளிக்கும் 

திட்டத்தைப் பம்.றி ஏமாற்றம் தெரிவிப்பவர்களுக்கு நாம் 

சொல்லக்கூடியது, அவர்களுடைய நம்பிக்கையின்மை 

இந்த விஷயத்திற்குப் பொருந்தாது என்பதுதான். 

வியட்ராமில் சாம் ஈடுபட்டிருக்கும் போர் ஈடவடிக்கை 

களைப்பற்றியே அவர்கள் குறிப்பாகப் பேசுகிறுர்கள். 

அதேசமயத்தில், பல அமெரிக்க நிறுவனங்களின் உதவி 

யுடன், வரலாரம்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த சம்பவம் 

ஒன்று நடந்தேறியிருக்கிறது. ஊக்கமளிக்கும் விகீவுகள் 

கிடைக்கக்கூடிய வகையில், ஏழை காடுகளில் பசியால் 

வாடும் மக்களுக்காக ஈம்முடைய வசதிசக் பிரயோூக்க 

முடியும் என்ற நம்பிக்கையை உணவு உற்பத்தியில் 

ஏற்பட்டிருக்கும் மாறுதலும், அதையொட்டிய படிப் 

பினையும் ஈமக்கு அளிக்கும். 

1970க்கு.ப் பிறகு, புதிய வேளாண்மை மாறுதல்களின் 

அடிப்படையில் ஓரு புதிய சகாப்தத்தையே நாம் 
உருவாக்க முடியும், சாம் ஈடுபட்டிருந்த அலுவல் 
களிலிருச்து ஈம்மை விடுவித்துக்கொண்டு, அந்த 
வீடுவிப்பின் பயனாக ஏற்படும் நெடுங்கால விளைவுகள் 
உருவாகும்வரை நாம் காத்திருக்கலாம், காம் எடுக்கும் 
முடிவு, பிரச்னைகளையும் வாய்ப்புகளையும், வருங்காலத்தில் 
காம் எவ்வகையில் புரிம்துகொள்கிறோம் என்பதைப் 

பொருத்திருக்கிறது. 
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114. அடுத்த சந்ததியின் பிரச்னைகள் 

9 

நிலையின்மையின் வித்துக்கள் 

1968 டிசம்பர் மாதத்தில் இந்தியாவின் Apes 
வேளாண்மை வளர்ச்சி மாவட்டங்களில் ஒன்றான 
தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் நிலமற்ற உழவர்கள் அடங்கிய 
இரண்டு கட்சிகளிடையே ஏற்பட்ட மோதலின் விளவாக 
42 பேர் தீயில் கொளுத்தப்பட்டு இறந்தார்கள். அந்த 
மாவட்டத்தில் நில உடைமைக்காரர்கள் புதிய வ்தைகளைப் 
பயிரிட்டதால் ஏழ்படும் பலன்௧ககா எப்படிப் பகிர்ந்து 
கொள்வது என்பது பற்றி அம்தக் கலகம் மூண்டது, ஒரு 
கட்சியினர் அப்பொழுது நிலவிய கூலி விதத் இற்கு 
உழைக்கத் தயாராயிருந்தார்கள், புதிய விதைகள் பயன் 
படுத்தப்படும் நிலங்களின் சொச்தக்காரர்கள் 
ஊதியத்தை உயர்த்துவதோடு,நிலமற்ற ஊழியர்களுடன் 
oer edocs பகிர்ச்துகொள்ளவும் சம்மதிக்கும்வரை, 
அர்த நிலங்களில் வேலை செய்வதை நிறுத்தவேண்டும் 
என்று மற்றொரு கட்சியினர் விரும்பினர், 

புதிய விதைகளைப் பயன்படுத் தும் ஈரடுகளில் 
வேளாண்மைப் புரட்சியின் வேகம் எவ்வாறு தடைபடக் 
கூடும் என்பதற்கு இந்த சம்பவம் ஒரு உசாரணம். அடுத்த 
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சந்ததியார் பற்றிய பல பிரச்னைகள் ஏற்கனவே தலை தூக்கி 

விட்டன. வேளாண்மைப் புரட்சி: பொங்குமாவளமா 7 
அல்லது ஈல்வாழ்வு சாபப் பெட்டியா? என்றபொருத்த 

மான தலைப்பில் இதுபற்றி 011101 1/பவர்0ா ஒரு கட்டுரை 

எழுதியிருந்தார். ஆயினும் இந்தப் புரட்சியின் பலன்கள் 
எவ்வாறு பகிர்ந்து கொள்ளப்படுகின்றன என்ற அடிப் 

படையில்தான் புரட்சியின் உதவி நிர்ணயிக்கப்படும், 

“பொருளாதார முன்னேழ்றம் நிலையற்றது; அது 

புதிய வாய்ப்புகளை அளிக்கும்போதே, பழைய பழக்கங் 
களையும், நோக்கங்களையும் தகர்த்துவீடுகற து, திருப்தி: 

அடையும் கட்டத்தை மீறிய நம்பிக்கையை அது 

உண்டாக்கிவிடுகிறது'” என்று முன்னாள் உலச பாங்கி 

தலைவர் 102006 8180% கூறியிருக்கிறார், புதிய விதைகளின் 

பிரயோகம் இந்தக் கூற்றை நிரூபிக்கிறது. புதிய விதை 

கள், உள்நாட்டு ரகங்களின் உற்பத்தி அளவைவிட 

இரண்டு மடங்கு அதிகரிப்பதோடு, லாபத்தை, மூன்று, 
கான்கு மடங்காக அதிகரித் துவிடுகன்.௦ன, தாங்கள் 

கனவிலும் கண்டிராத அளவு வருவாயை லட்சக் 

கணக்கான விவசாயிகள் பெற்றுவருகிருர்கள். இவ் 

வகையில், குறிப்பாக நிலமற்ற கிராமப்புற ஊழியர்களின் 

ஆசையும் அதிகரித்து வருறது. புதிய விதைகளும், 
MOUSE STFS YH நுட்பவியலும் பரவும்பொழுது 

பெருவாரியான, வேகமான மாறுதல்கள் ஏற்படுகின்,றன. 

இதனால் சமுதாயம் முழுவதிலும் புதிய நம்பிக்கை 

ஏற்பட்டு சமூக, அரசியல் முழையில் பல்வேறு ௮ழுத்தங் 
களும் உண்டாகின் மன. 

மில உடைமைக்காரர்கள், பண்ணையாட்கள், இருதரப் 

பாரிடையே சச்சரவுகள் ஏற்படுவது இயல்பு. 

இவ்வீரண்டு பகுதியினருக்கும், நிலமற்ற கஊழியர்களுக் 

இடையேயும் சச்சரவுகள் ஏற்படும். புதிய நுட்ப 

வியலுக்கு ஏற்ப நிலைகள் மாறக்கூடிய பகுதிகளுக்கும், 

அத்தசைய இயல்பு இல்லாத பகுதிகளுக்கும் இடையிலும் 
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சச்சரவு ஏற்படும், பலன்களைப் பகர்ர் துகொள்ளும் 

விஷயத்தில் கிராமப்புழத்திற்கும், சகர்ப்பு,௦த்திர்கும் 
இடையேயும் சச்சரவு உண்டாகும், 

பிராந்திய ஏற்றத் தாழ்வுகள் 

புதிய விதைகள் பரவும்பொழுது, புவியியல் காரணங் 

களால் ஏழ்படும் பிரார்திய ஏற்றத்தாழ்வுகள் தீவிர 
மடைடயும். மெக்ஸிகோவில் வேளாண்மை 
உற்பத்தியைப்பற்றி ஐரு அறிக்கை தயாரித்த Reed 
Hertford அந்த சாட்டை வடக்கு, தெற்கு என்ம இரு 

பீரிவுகளாக உத்தேசமாக வகுத்தார். தெற்கில், மெக்ஸி 
கோவின் கிராமப்புற மக்களில் மூன் றில் ஒரு பகுதியினர் 

வாழும் பிரதேசத்தில், தொழிலாளர்களில் 75 முதல் 80 ௪௧ 
விதம் வேளாண்மையையே ஈம்பி வாழ்கின்றனர். ஆனால் 

அங்கு இயந்திரபூர்பமான உழுபடைகள் இடையாது, 

உரம் என்பதே ஒரு புதுமை. பண்ணைக்கூலி, வடபகு இயில் 

உள்ள விசதத்தில் மூன்.றில் ஒரு பகுதிதான், கிராமப்புற 
மக்களில் பெரும்பாலோர் எழுத்தமிவு இல்லாதவர்கள். 

மெக்ஸிகோ முழுவதிலும் 1940லிருர்து விளைச்சல், 

உலகத்தில் மற்ற பகுதிகளில் கடைத்த அதிக பட்ச 
அளவை எட்டியது a a EP ab, தென்பகுதியில் 
கணிசமான அதிகரிப்பு ஏற்படவில்லை. 

இதில் மர்மம் ஒன் றுமில்லை. ஆனால் தொல்லை ஏற்படு 
வதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது. வடக்கில் வேளாண் 
மைக்கான பகுதி, :அரிஜோனா, கலிபோர்னியா போன்ற 
பாசனத்திற்குள்ளான பகுதிகளின் வீஸ்தரிப்பாகவே 
இருக்கிறது. கோதுமை, பருத்தி, மக்காச்சோளம் 
போன்ற விளைபொருள்களின் விக£ரச்சல் அளவுகள் உலக 
வரிசையில் உயர்ந்த இடம் பெற்றிருக்கின்றன. சென்ற 
25 அண்டுகளாக இப்பகுதியின் முன்னேற்றம் வளர்ச்சி 
அடையாத வகுப்பினரின் உழைப்பின் பலனாகவே 
இருந்தது. 
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செல்வத்தைச்சீராக வழங்கும் முயற்சியில், மெக்ஸிகோ 

அரசாங்கம், ௮தஇிக வி&ச்சல் இடைப்பதற்குத் தகுந்த 

வாய்ப்புள்ள இடங்களில், பாசனப்பகு தஇிகளில், 

கோதுமைக்காக குறைந்த விலையை ஈடுகட்டும் முறையை 
அமுலாக்கிற்று. மக்காச்சோளம் பயிரிடுவதில், அதிக: 

ஆராய்ச்சியும், சிறு விவசாயிகள் விஷயத்தில் ௮திக 

கவனமும் தேவையென்பதை மெக்ஸிகோ விஞ்ஞானிகள் 

வலியுறுத்.இருக்கிறார்கள். தெற்குப் பகுதியில் உற்பத்தி 

அதிகரிப்பதற்காக இது தேவையாயிற்று, ஆனால் இந்த 
நடவடிக்கைகளும் போதிய அளவில் இல்லை. 

புதிய விதைகள் பிரயோகத்தால் ஆசிய சமுதாயங் 
களில் பிராந்திய ஏற்றத்தாழ்வுகள் பற்றிய பெரும் பிரச்னை 
கள் தோன்றியிருக்கன்றன. தண்ணீரின் அளவும், 

வழங்கும் முறையும் பகுதிக்குப்பகுதி மாறுபட்டிருக்கும் 

துருக்இ, பாகிஸ்தான் போன்ற பிரதேசங்களில் இந்தப் 

பிரச்னைகள் இன்னும் கடுமையாகவே இருக்கும். 

கோதுமையே முக்கியமான பயிராக இருக்கும் 

துருக்கியில் ௮திக விள்ச்சல் தரும் குட்டை ரகங்கள். 

அதிக மழை பெய்யும் கடற்கரைப் பகுதிகளில்தான் 

வெகுவாகப் பயிரிடப்படுகன்றன. புதிய விதைகளைப் 

பயன்படுத்தி, கடற்கரையோர விவசாயிகள் தங்களுடைய 

மகசூலை இரட்டிப்பாக்குகிறார்கள். இதன் uM MSs 

விலைகள் குறையும் வாய்ப்பு ஏற்படுகிறது. ஆகவே 
அனடோலியா பீடபூமியில் வறண்ட பகுதிகளில் பயிர் 

செய்யும் விவசாயிகளுக்கு அதிக பலன் கிடைப்பதில்லை, 

இந்தப் பிரச்னையை சமாளிப்பதற்காக, துருக்கி 

அரசாங்கம், அனைத்துலக உதவி நிறுவனத்தின் துணை 

யுடன் புதிய ரகங்களைக் கையாண்டு,வ,ண்ட. பகுதிகளில், 

உள்ள விவசாயிகளுக்கு உதவ முற்பட்டிருக்குறது, அதே 

சமயத்தில், தானியங்களுக்கு ஒரு புதிய மார்க்கெட் 

உண்டாகும் வகையில், கால்கடை தொழிலை வளரச் 

செய்வதற்கான வழிகளில் உழ்பத்தி அதிகரிப்பை 
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ஏற்படுத்து வரு$றது, வருங்காலத்தில் அருக்கியின்: 
அரசியல், சமூக நிலையின் உறுஇப்பாடு, வேளாண்மையை 
விஸ் தரிக்கும் இந்த முயற்சியின் வெற்றியைப் பொருத் 

திருக்கிறது. 
கிழக்கு, மேற்கு பாகிஸ்தான் ஆய இரண்டு பகுதி 

களுக்குமிடையே கிராமப்புற நல்வாழ்வு விஷயத்தில் 
நிலவீய பெரும் ஏழ்.றத்தாழ்வு 1968ல் ஐனாதிபதி அயூப் 
கானின் அதிகாரத்தையே குலைக்க உதவிற்று. அதன் 
விவாக அந்த நாட்டில் அரசியல் குழப்பம் ஏற்படும் 
அறிகுறிகள் தென்பட்டன, பெரும்பாலும் அரிசியே 
பயிரீடப்படும் கிழக்கு பாசிஸ்தானில் புதிய வீதைகளின் 
உபயோகம் மிகவும் தாமதமாகப் பரவிற்று, இதற்குக் 
காரணம் தண்ணீர் கட்டுப்பாடு சீராக இல்லாத துதான்: 
உலகத்தில் அதிக மழை பெய்யும் பகுதிகளில் கிழக்கு 
பாகிஸ்தானும் ஒன்றாகும். ஆஞல் தண்ணீரைத் தேக்கி, 
பயன்தரும் பாசன முறையின் மூலம் பராமரிப்பதற்கான 
முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்படவில்லை, கிழக்கு பாகிஸ் 
தானில் விளையும் அரிசியின் பெருமளவு வெள்ளம் நிறைந்த 
வயல்களில் பயிரிடப்படுற.ு. அங்கு புதிய ரகங்கள் 
தலையெடுக்க முடியாது, 

தண்ணீர் கட்டுப்பாடு சம்பந்தப்பட்டமட்டில் மேற்கு 
பாிஸ்தானில் புதிய alten 55 or ப:பிரீடுவதற்கு உகந்த நிலை இருந்தது, மேற்கு பா௫ஸ்தானில் மழை அளவு குறைவுதான் என்றாலும், சாகுபடிக்கான நிலம் முழுவதும் பாசனம் பெற்றிருக்கிறது. நில S54 நீரை, குழாய்க் கிணறுகள் மூலமும், ஏற்றக் குழாய்கள் மூலமும் பயன் படுத்துவதற்கான மூயழ்சியும் மேற்கொள்ளப்படுகற து, ஆகவே, அங்கு புதிய ரசங்கள் பயிரிடப்பட்ட நிலப்பரப்பு 1965ல் தூழ்றுக்கணக்கலிருந் து 1969ல் 60 லட்சம் ஏகரா வாக விரிவடைந்தது, ॥ பற்றாக்குறையும், பெருமளவில் உணவு இறக்குமதியும் நிலவிய மேற்கு பா கிஸ்தான், புதிய தைக உபயோகித்ததால், உபரி தானியமும், அதுவரை காணாத சுபிட்சமும் நிறைந்த நாடாத மாமி 
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விட்டது. அதே சமயத்தில் ழக்கு பாகிஸ்தான் உணவு 
பற்றாக்குறைக்கு உட்பட்டு, மக்கள் எண்ணிக்கை 
அதிகரிப்புக்கு ஏற்ப உணவு உற்பத்தியைப் பெருக்க 

இயலாமல் தவித் துக்கொண்டிருக்கு.து. 

ஆகவே பாகிஸ்தான் வருங்காலத்தில் ஈல்வாழ்வு 
பெறுவதற்கு, தண்ணீர் கட்டுப்பாடு ஒரு வழியாகும், 

மேற்கு பாகிஸ்தானைவீட கிழக்கு பாகிஸ் தானில் 
வேளாண்மைக்காக அதிக முதலீடு செய்யவேண்டிய 

அவசியம், வருங்காலத்தில் பாகிஸ்தான் அரசாங்கத் இற்கு 

தரு பெரும் அரசியல் அறைகூவலாகவே அமையும். 

நகரமும் கிராமப்புறமும் 

வேளாண்மை வளர்ச்சியின் இயல்பையும், போக்கை 
யும், வேளாண்மை விலைக்கொள்கை வெகுவாக பாதிக் 

கிறது. மற்ற அம்சங்களோடு, வேளாண்மை முன்னேழ் 

தத்தின் பலன்களை, ஈகரமும் கிராமப்புறமும் எவ்வாறு 

பகிர்நீதுகொள்ளவேண்டும் என்பதையும் ௮.து கீர்ணயிக் 

கிறது. புதிய நுட்பவியலின் விவாக, விவசாயிகள் ஈகர 

வாசிகள் இருதிறத்தாரும் வருங்கால சுபிட்சத்தைப்பற்மி 

கம்பிக்கை கொண்டு பலன்௧லை எதிர்பார்ப்பதால், 

உணவுப்பொருள் விலைவாசிகள் மேலும் மேலும் ஒரு 

சிக்கலான பிரச்னையாக உருவெடுக்கும், 

வரும் ஆண்டுகளின் ஆரம்பத்திலேயே ஏழைகாடு 

களில் அரசாங்கங்கள், இர்தப் பிரச்சனையின் விளைவாக 

மாறக்கூடிய நிலை ஏற்படலாம். விலைகளுக்கு அதிக 

அரசாங்க ஆதரவு கடைச் துவிடுமானால், விவசாயிகளுக்கு 

உற்பத்திக்கான ஊக்கமும், வருமான அதிகரிப்பும் 

ஏழ்படலாம். ஆனால் அதே சமயத்தில், ஈகரவாசிகள் 

உணவுக்காக அதிக விலை கொடுக்க நேரிடுவதால் 

சமூகத்தில் திருப்தியின்மை உண்டாகலாம். விலை ஆதரவு 

குழைந்த அளவில் இருந்தால், புதிய நுட்பவியலுக்கான 

செலவில் பெரும்பகுதி உணவு உட்கொள்வோரைச் 

105



சாரும். ஆனால், புதிய விதைகளைப் பயன்படுத்துவ 
தற்குத் தேவையான வளப்பொருள்களுக்கான செலவை 

விவசாயி ஏழ்கமுடியாமல் போகலாம், 

உடனடியாக ஏழ்படக்கூடிய நிலைகள் பல உண்டு. 
சரியான விலையை நிர்ணயிப்பதே புதிய ரகங்களைப் பயன் 
படுத்தும் காடுகளின் அரசாங்கங்கள் சமாளிக்கவேண்டிய: 
கடுமையான பிரச்னைகளில் ஒன்றுக உருவெடுக்கலாம். 
சென்ற அண்டுகளில் கிராமப்புறங்களுக்கே பெரும்: 
பாலும் பலன் கிடைத்துவந்தது. இதுவும் ஒரு விதத்தில் 
கல்லதுதான். ஏனெனில், இர்த நாடுகளில் கிராமப்புற 
மக்கள் வறுமைக்குட்பட்டவர்கள். உணவு பற்றாக்குறை 
இருக்கும்வரை இராமப்புற மக்களுக்குத்தான் பலன் 
கிடைக்கும். ஆனால் உணவு உற்பத்தி விரிவடைந்து, நாடு. 
தன்னிறைவு பெறும் நிலை ஏற்பட்டுவிட்டால் விலைகள் 
குறையத் தொடங்கிவிடும், பிமநாடுகளில் மார்க்கெட்டு 
வாய்ப்புகள் உண்டாக்கப்படாவிட்டால் இந்த நிலை 
நீடிக்கும். வேளாண்மைப் பொருள்கள் ஏற்றுமதி செய்யப். 
பட்டாலன்றி புதிய நுட்பவியலால் ஏ,ற்படும் சன்மைகள் 
பாதிக்கப்படும், புதிய விதைகள், சீரான முன்னேற்றத் 
விக்கு உதவுமா, அல்லது உறுஇியற்ற நிலை தோற்று 
விக்குமா என்பதை நிர்ணயிப்பதில் செல்வம் படைத்த 
காடுகளின் கொள்கைகள் ஒரு முக்கிய அம்சமாக. 
இருக்கும், 

புதிய நுட்பவியலின் பயனாக, லட்சக்கணக்கான 
விவசாயிகளின் உழ்பத்து விலைக்கு வருவதால், 
பெருமளவில் ஏமாற்றமும் குழப்பமும் இருக்கத்தான் 

செய்யும். பம்றுக்குறையும் அதிகவிலையும் நிலவியபோது, தங்களுடைய பொருள்களை வீற்பனைக்குக் கொண்டுவர்து. வர்களுக்கு, வருவாய் அதிகரிப்பும், ௮ துவரை கண்டிராத அமோகமான Bair pay அடையமுடியும் என்ற. ஈமபிக்கையும் ஆவலைத் தூண்டிவிடும், ஆனால் அவர்கள் மார்க்கெட்டின் மாறும் நிலைகளையும், பருவசாலத்இன் 
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மாறுதுல்கல் யும் சமாளிக்க வேண்டியிருக்கும். 

விரிவடையும் உணவு உற்பத்தியின் விளைவாக விலை: 
வாசிகள் சரியும்பொழுது, அவர்களுக்கு ஏமாற்றம் 
ஏழம்படும், அரசாங்கம் உதவிசெய்ய வேண்டுமென்று: 

கோருவார்கள். புதிய விதைகள் 'பெருவாரியாகப் பயன் 

படுத்தப்படும் நாடுகளில், தீர்க்கழுடியாக ஆவலின்- 

விளைவாகக் தோன்றும் ஏமாற்றமும், மனக்சசப்பும். 

1970-க்குப் பிறகு, அந்த மக்கள் வாழ்க்கையின் அம்சமாக. 

இருக்கலாம், 

செல்வத்தைப் பகிர்ந்துகொள்ளுதல் 

நுட்பவியலில் புதுமை தோன்றும்போதெல்லாம் 

இத்தகைய குழப்பம் ஒரளவு உண்டாகும். நுட்பவியலில் 

அளவு ரீதியிலான அதிகரிப்பு ஏற்படுவதுதான், புதிய: 
விதைகளைப் பயன்படுத் துவதால் ஏற்படும் வேற்றுமை 

யாகும், மேற்கு ஐரோப்பா, ஐக்கிய அமெரிக்கா, ஐப்பான் 
ஆகிய காடுகளில், வேளரண்மையில் புதுமை கையாளப் 

பட்டது படிப்படியாகவே ஈடைபெற்றது. மற்றும், 
அத்தகைய மாறுதல், நுட்பவியலில் புதுமைகள் எதிர் 

பார்த்துப் பழக்கப்பட்ட சழுதாயங்களில்தான் 

ஏற்பட்டது. இன்னும் மிகப் பமமையான 

வேளாண்மை முறைகளைப் பின்பற்றிவரும் சமுதாயங் 

களில் இடீரென புதிய விதை ரகங்கள் புகுத்தப்பட்டிருக். 

கின்றன. நாற்றாண்டுகளாக sor_Qupp நுட்பவியல் 

முன்னேற்றம் பத்தாண்டுகாலப் பகுதியிலும், சில 

நாடுகளில் ஆண்டுகள் காலப்பகுதியிலும் சுருக்கிக்: 
கையாளப்படுகிறது, இதுவே வேளாண்மைப் புரட்சியின் 

வேதனை, 

யந்திரபூர்வபமான உழுபடைகள் வாங்கும் சக்து,. 

எளிதில் உரம் பெறும் வாய்ப்பு, மார்க்கெட்டுகள் 

போன்ற வசதிகளை உடைய பணக்கார” விவசாயிகள்: 

வர்க்கம் ஓன்று தோன்றுவது இயல்புதான். 

வேளாண்மைத் தொழிலில் கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்பு 
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களின் விளைவாகத் தொழில் அவக்கும் புதிய வர்க்சம் 
ஒன்று தோன்றும் என்றும்ஈம்பலாம். ஆனால் மற்றவர்கள் 
பின் தங்கிவிடுவார்கள். பணமும் பதவியும் பெற்றிருர்த 
சிலர் அந்த நிலையை இழகந்துவீடுவார்கள். 

லட்சக்கணக்கான ஏழை மக்களின் ஆவல்கக&ப் 
“பெருமளவில் வூண்டிவிடுவதா லும், நிலைபெற்றிருந்த 
சமூக அமைப்பில் சில பகுஇகளின் ஏற்றத்தாழ்வுகளை 
மாம்றி அமைப்பதாலும், புதிய விதைகள் ஏமாழ்றத் 
“தையும், சஞ்சலத்தையும் உண்டாக்குவது தவிர்க்க 
முடியாததாகும், எந்த ஒரு நுட்பவியலையும் லட்சியக் 
'கோட்பாட்டையும்வீட,பு திய விதைகளே ஏழைராடுகளில் 
மாறுதல் ஏற்படுவதற்கு சக்திவாய்ந்த காரணமா 
விருக்கும், புதிய விதைகளால் வன்முறை ஏற்படும், 
அல்லது சமூக அமைப்பில் சீரான மாறுதல் உண்டாகுமா 
என்புதை நிர்ணயிக்கும் முடிவுகளை மேற்கொள்ளும் 
அரசாங்கங்களில், கொள்கைககர aguGurt சமாளிக்க 
வேண்டிய பிரச்னைகளைப்பற்றி அடுத்துவரும் அத்து பாயங்களில் ஆராயப்படும், 

முன்னேற்றத்தில் ஈம்பிக்கைகொண்ட செல்வம் ப்டைத்த நாடுகளில் உள்ளவர்களுக்கு இந்த ரசமான கிகழ்ச்சி பல படிப்பினைகளைதக் தரும். பொருளாதார முன்னேற்றத்தின் பலன்களப் பூர்ச் துகொள்வதஇல் “மக்களுக்கு அவல் ஏற்படுவதால், 
'நாடுகளில்கூட வளர்ச்சி சம்பந்தமா 
'தோன்றியுள்ளன. ஆவல்கள் தூண்டப்பட்டு பல பகுதி -யினரின் சுபிட்ச நில மாறும்பொழுது, அதனால் விசாயும் மனக்கசப்பு வன்முறைக்கு வழிகோலும் என்பதை செல்வம்படைத்த காடுகள் அறிந்து வளர்ச்சி என்பது எழை காடுகளுக்ே 
காடுகளுக்கோ மட்டும் பொருந்தும் 
இனியும் நினைத்துக்கொண்டிருக்க 
அர்க்கத்தின் இன்றைய நிலயில் oy 

408 

செல்வம் படைத்த 
ன பல பிரச்ளைகள் 

கா, வெப்பமண்டல 
சீலை என்று நாம் 
முடியாது. மனித 

அ ஒருபொதுவான



அம்சமாகும். பொருளாதார முன்னேற்றத்தின் 

நன்மைகளை அ௮.றவே ஓழித்துவிடாமல் செல்வம் படைத்த. 

வர்கள், ஏழைகள் ஆகிய இருதரப்பாருக்கும் எவ்வாறு 

ப௫ர்ந்துகொடுப்பது என்னும் பிரச்னை புவிஇயல், 
அரசியல் எல்லைகளை மீறியது, முன்னே,ம்.௦த்தை ஈம்மால் 
சமாளிக்க முடியுமா? என்ற அடிப்படைச் கேள்வி 

இதனால் எழு9றது. 
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10 

மார்க்கெட் முறையில் நெருக்கடி 

1968 ஏப்ரல், மே மாதங்களில் வட. இந்தியாவில் பல 
பள்ளிக்கூடங்கள் மூடப்பட்டன, இதற்குக் காரணம் 
மாணவர் குழப்பமோ அல்லது ஆசிரியர்கள் வேலை 
நிறுத்தமோ ௮ல்ல, அதுவரை கண்டிராத அமோக 
கோதுமை விளைச்சலின் பயனாக தானியங்களைச் சேமித்து 
வைக்கக் கிடங்குகள் பற்றாக்குறை ஏழ்பட்டதால் 
பள்ளிக்கூடச் கட்டிடங்கள் கிடங்குகளாகப் பயன்படுத் 
தீப்பட்டன. புதிய தானியம், புள்ளிக்கூடங்களில் 
வகுப்பறைகளில் கூரைவரை குவித்து வைக்கப்பட்டும் 
இடம் போதவில்லை, அந்த வசதிகளையும் மிஞ்சிய உபரி 
தானியம், ஒருவிதப் பாதுகாப்புமின்.றி இறந்த வெளியில் 
சேமித்துவைக்கப்பட்டது. 

அதற்குமுன் கிடைத்த அதிகபட்ச விக£ச்சலைக் 
காட்டிலும் அவ்வாண்டு 35 சதவிகிதம் AES WEG 
கிடைத்திருச்தது, பருவமழை வருவதற்குமுன் அந்த 
கோதுமையை (புதுடெல்லியில் உள்ள கிடங்குகளில் 
கொண்டு சேர்ப்பதம்காக விரைவான நடவடிக்கைகள் 
மேற்கொள்ளப்பட்டன. sade வேளையாக, பருவ மழை 
தாமதித்து வந்ததால் வெளியில் குவித்து வைக்கப்பட்டி 
GES தானியம் ரயில் பெட்டிகளின் மூலம் கொண்டு 
“போகப்பட்டது, 
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புதிய விதைகள் கையாளப்படும் காடுகளில், 

(வேளாண்மைப் புரட்சிக்கு முக்ய இடையூறுக இருப்பது, 

போதிய அளவு விற்பனை வாய்ப்புகள் இல்லாமையே, 

இதில் வியப்பொன்றுமில்லை. முதலீடு செய்யப்படும் 
பொழுது கண்ணுக்குத் தெரியக்கூடிய உற்பத்தி விஷயத் 

இல்தான் அதிக கவனம் செலுத்தப்படுகிறது. விற்பனை 

வாய்ப்புகள் உண்டாக்கும் அவசியம் உணரப்படுவதில்லை. 

1960 லிருர்.து, உலக பாங்க் போன்ற வளர்ச்சி உதவி 
நிறுவனங்கள் மார்க்கெட் முறையை சீரமைக்க முயற்இ 

செய்துவருகின்றன. ஆனால் இந்த ஈடவடிக்கை மிசவும் 

அணக்கமாகவே ஈடைபெற்று வந்திருக்கிறது. மார்க்கெட் 

வரய்ப்புகளைக் கூர்ந்து கவனித்தால், வேளாண்மைப் 

பூரட்சியினால் அடுத்த சந்ததியில் விளையக்கூடிய பிரச்னை 

களில் சிலவற்றின் இயல்பை அ.றியலாம், 

மார்க்கெட்டுகள் அதிகரிப்பு 

புதியநுட்பவியலின் பயனாக, விவசாயிகள் விற்பகனக் 

குக் கொடுக்கக்கூடிய உபரி தானியங்கள், உற்பத்தியை 

விட மிக விரைவாக அதிகரித் திருக்கன்றன. தன்னுடைய 

கோதுமை உற்பத்தியில் ஐற்தில் ஒரு பங்கை வழக்கமாக 
விழ்பனைக்கு ஒதுக்கும் விவசாயி, தன்னுடைய உற்பத்தி 

40 சதவிகிதம் அதிகரித்தபோது, விற்பனைக்கு ஒதுக்கப் 

புட்ட தானியத்தின் அளவு மூன்று மடங்காக அதிகரித்து 

விடுவதை உணர்கிறுன். உள்ளுர் உபயோகத்திற்காக 

அதிக அளவு தானியத்தை ஐதுக்கிய பிறகும்கூட, புதிய 

Massa பயன்படுத்தும் விவசாயிகளின் விற்பனைக் 

காக ஓதுக்கப்படும் உபரி தானிய அளவு பல மடங்கு 
அதிகரித் துவீடுகிற.து. 

1968ல் இர்தியாவில் ஏ.ற்பட்டதைப்போல், கோதுமை 

.விகச்சல் முர்தைய ஆண்டுகக£விட 35 சதவி௫தம் 

அதிகரித்தபோது, விற்பனை செய்யக்கூடிய உபரி 

அளவு, சேமிப்புக்கெங்கு, போக்குவரத்து, தரம் 
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பிரித்தல், பக்குவப்படுத்துதல், உள்ளூர் விற்பனை வாய்ப்பு 

கள் போன்ற மார்க்கெட் முறை முழுவதையும் மீறி 

விட்டது. மேர்கு பாகிஸ்தானில், புதிய 1-6 அரிசி 
பயிரிடப்பட்ட நிலப்பரப்பு ஓ?ர அண்டில் (1967-1968) 

10,000 ஏகராவிலிருந்து பத்து லட்சம் ஏகராவாக 

அதிகரித்துவிட்டது. ஏற்றுமதி செய்யக்கூடிய அளவு 

உபரி அரிசி தன்னிடம் இருப்பதை மேற்கு பாகிஸ்தான் 
உணர்ந்தது. அனால், ஏற்றுமதி வர்த்தகம் திறம்பட, 

சடைபெறுவதற்குத் தேவையான, பக்குவப்படுத் துதல், 

போக்குவரத்து, விலைகிர்ணய வசதிகள் போன்ற வாய்ப்பு 

கள் இருக்கவில்லை. 

ஃபிலிப்பீன்ஸில், சான்கு ஆண்டுகள் சேர்ர்சா.ற்போல 

அரிசி விளைச்சல் அதிகரித் து வந்ததின் வீளவாக அங்கு 
இன்னொரு விதமான மார்க்கெட் நெருக்கடி ஏற்பட்டது. 
உலர்த்துதல், சேமிப்புக் கிடங்குகள் போன்ற அதிக 
வசதிகள் அவசரத் தேவைகளாக உருவெடுத்தன. அந்த 
காட்டில் மகசூல் அதிகம் என்பதோடு, விரைவில் முற்றும் 
தானியத்தைப் பருவமழை காலத்தில் ௮றுவடை செய் 
வதும் அவசியமாகிறது. பரம்பரையாக, நெல்லை சால் 
ஒரத்தில் வெயிலில் உலர்த்தும் வழக்கம் இனி சாத்திய 
மில்லை. வயலிலிருந்து இடங்குகளுக்குக் சொண்டு செல் 
வதற்குள் நெல்லை யந்திரசாதனங்களைக் கொண்டு 
உலர்த்துவது அவசியமாகிறது, 

சில நாடுகளில் வேளாண்மைப் புரட்சி ஏம் பட்ட 
போது இறக்குமதி தானியத்தைக் கையாளக்கூடிய 
வசதிகள் இருந்தன. சென்ற |5 ஆண்டுகளாக, அசியா 
வில், பம்பாப், கராச்9, கல்கத்தா, ஜாசார்த்தா போன்ற 
பெரிய கடர்கரை ஈகரங்களில் ஆண்டுதோறும் அமெரிக் 
காவிலிருந்து வந்து இறங்க கோதுமையை உடனடி 
யாக உணவாக உபயோக௫த்துக் கொண்டிருர் 
தார்கள். 1960களில் இந்த இறக்குமஇயின் அளவு 
ஆண்டுக்கு 45 கோடி, மரக்காலாக இருந்தது. உபரி தானி 
யங்களை கிராமப்புறங்களிலிருக்து ஈகரங்களுக்கோ 
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அல்லது பற்றாக்குறை பகுதிகளுக்கோ கொண்டு செல் 
வதற்கான போக்குவரத்து முழைகள் பயன்படுத்தாமை 

யால் சீர்கெட்டுப் போய்வீட்டன. 

மார்க்கெட் வசதியின்மை 

செல்வம் படைத்த காடுகளிலும், ஏழை காடுகளிலும் 
மூன்னேம்ற சாட்டமுடைய விவசாயிகள் கையாளும் 

நுட்பவியல்கள் ஒரே மாதிரியானவைதான். வேளாண்மை 
அலுவல்களின் அளவில் வேறுபாடு இருக்கலாம். எல்லா 

நாடுகளிலும், புதுமூறையில் ஆர்வமுள்ள விவசாயிகள் 

புதிய விதைகள், ரசாயன உரம், பூச்சி கொல்லிகள் ஆகிய 
சாதனங்களைப் பயன்படுத்துகிறார்கள். ஆனால் உற்பத் 

தியை விற்பனை செய்ய முற்படும்பொழுதுதான் நுட்ப 

வியலில் பெருமளவிலான இடைவெளி இருப்பது 
தெளிவாகிறது. 

ஐக்கிய அமெரிக்காவிலும், இந்தியாவிலும் கையாளப் 

படும் மார்க்கெட் முறைகளை ஒப்பிட்டுப் பார்த்தால் இர்த 

இடைவெளியின் அளவு தெரியும். இரண்டு காடுகளிலும் 

ஏ.றக்குழைய ஓரே அளவு மிலப்பரப்பு (34 கோடி ஏகரா) 

சாகுபடிக்குப்' பயன்படுகிறது. இந்த கிலப்பரப்பில், 
இச்இயாவில் 6 கோடி, விவசாயிகள் தானியங்களைப் பயிர் 
செய்கிறார்கள். அமெரிக்காவில் உள்ள 30-லட்சம் விவசாயி 
களில், 20 லட்சம் பேர் தானிய உற்பத்தியில் ஈடுபட்டிருக் 
கிருர்கள். 

இக்தியாவில் ஆரம்பத்தில், விவசாயி, உள்ளூர் 

தானிய வியாபாரி இருவர்களுக்குமிடையே தானியம் சிறு 
அளவில் கைமாறுகிறது. தானியத்தை வாங்கும் வியா 

பாரி, தானாகவே பொருளைக் கையில் எடுத்துப் பார்த்து, 

முகர்ந்து, ருசிபார்தது ஒரு முடிவுக்கு வரும் ஈடவடிச்கை 

அடங்கிய பேரம் கால அளவில் நீடிக்கிறது. முடிவில் சில 
மூட்டைகள் தானியமே வீற்பளையாகும். 

ஐக்கிய அமெரிக்காவில் தானியம் பண்ணையைவீட்டு 
நீங்கும்பொழுதே விஞ்ஞான முறையில் தரம் பிரிக்கப்படு: 
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றது. கலப்படமின்மை, ஈரம், புரதசத்து போன்ற 
அம்சங்களின் அடிப்படையில் பிரிக்கப்படுகற து. பின்னர் 

அரசாங்க மார்க்கெட் துறை நிர்ணயித்த விதி முறை 
களின்படி வகுக்கப்படுகறது, இம்மாதிரி வகுக்கப்பட்ட 
பின் மார்க்கெட் முறைக்கு உள்ளாகிறது. 

ஐக்கிய அமெரிக்காவில், விற்பவரும் வாங்குபவரும் 

கண்ணால் பார்க்காமலே பெருமளவில் தானியங்கள் 
விற்கப்படுகின்றன. வர்த்தக நடவடிக்கைகள் எழுத்து 

மூலமே ஈடைபெறுகின்றன. தானியம் வாங்குபவர் 
களுக்கு சரக்கு எங்கே இருக்கிறது என்பதே சில சமயங் 
களில் தெரியாது. எங்கு வந்து சேரும் என்பது மட்டுமே 

தெரியும். தானியம் விற்பவரும் வாங்குபவரும் ஈம்பிக்கை 

யுடன் பின்பற்றும் தர நிர்ணய முறைகள் நிலவினால் 
தான் இத்தகைய சீரான வர்த்தகம் சடைபெற முடியும். 

இரந்த இரண்டு முமைகளின் பலன்களையும் அள 
OHSS கூறுவது எளிசல்ல. ஆனால் சான்றுகள் மூலமாக 
விளக்கலாம். இந்தியாவில் ஆண்டுதோறும் மார்க்கெட் 
முழைகளின் பல்வேறு கட்டங்களில் எவ்வளவு தானியம் 
சேதமாகிற து என்பதை ஆராய்ச்சி அறிக்கைகளிலிருர்து 
மதிப்பிட, அமெரிக்க வேளாண்மைத்துறை ௮ Serf 
380௯ ௦1௭௧16 முயன்றார். எலிகளால் நாசமான தானியம் 
50 சதவிகிதம் என்,று ஒரு அ.திக்கையிலிருந்து அறிந்தார். 

அரைக்கும்பொழுதும், பக்குவப்படுத்தும் பொழுதும் 15 
சதவிகிதம், குரங்குகள், மாடுகள், பறவைகள் மூலம், 
13 சதவிகிதம், பூச்சிகளால் 10 சதவிகிதம், மற்றும், 
சேமிப்பு, போக்குவரத்து மூலம் 15 சதவிகிதம் சேதமாகி 
விடுவதாயும் பல்வேறு அ.றிக்கைகளிலீருந்து அறிந்தார். 
இந்தியாவில் உணவு பழ்றுக்குைற எம்பட்டிருப்பதில் 
வியப்பில்லை என் ற முடிவுக்கு வந்தார். எனெனில் விற்பனைக் 
குப் போவதற்குள், 105 சதவிகிதம் காசமாகிவிடுக றது. 

எது எப்படியிருந்தா லும், பழக்கமாகக் சையாளப் படும் மார்க்கெட் முழைகளிலிருந்து நம்பத்தகுந்த விவரங் 

114



கள் கிடைக்காது என்பது இந்த ஆய்வு மூலம் அறியப் 

பட்டது. மார்க்கெட் முறையில் ஆர்வம் குறைர்திருப் 

USHG இந்த சிக்கல் காரணமாயிற்று, 

மார்க்கெட் முறையில் முதலீடு 

வருங்காலத்தில், ெவெப்ப மண்டல காடுகளில், 

பண்ணைப் பொருள்கள் விற்பனை நடவடிக்கைக்கு எந்த 

அளவுக்குப்பயன் தரும் முதலீடு செய்யப்படுகிறதோ, 

அர்த அளவுச்கு வேளாண்மைப் புரட்சியின் போக்கு 
பாதிக்கப்படும், இந்த விடயத்தில் பல நாடுகளின் ஓழ் 
துழைப்பு ஈல்ல பயனைத்தரும். 

பொருள்களைப் பக்குவப்படுத்தும் தொழில்களில் 

பெருமளவிலான முதலீடு வாய்ப்புகள் இருக்குமென்பதை 

7ம் அத்தியாயத்தில் பார்த்தோம், அதே அளவுக்கு 

சேமிப்பு கிடங்குகள், போக்குவரத்து, தரம் பிரித்தல் 

விற்பனை வாய்ப்புககசா அறிதல் போன்ற மார்க்கெட் 

மு அலுவல்களுக்கும் முதலீடு தேவையாகும். ் 

சாப்பாட்டிற்காக மட்டும் செய்யும் வேளாண்மைக்கு 

போக்குவரத்து சாதனம் அவசியமில்லை. விவசாயிகள் 

விம்பனைக்களங்களுக்கு வரும்பொழுதுதான் அந்த 
சாதனங்கள் தேவைப்படுகின்உ௦ன. ஒரு புதிய நெடுஞ் 

சாலை, அல்லது கால்வாய்ப் போக்குவரத்து போன்ற 

தொடர்புகளுடன்தான் வர்த்தக ரீதியிலான வேளாண்மை 

தொடங்குகிறது. 

சென்,ற பத்தாண்டுகளுக்கும் மேலாக அனைத்துலக 

உதவீ நிறுவனம், உலக பாங்க், மற்றும் இதர உதவி 

கிறுவனங்கள் பண்ணைக்கும் சச்தைக்குமிடையே சாலைகள் 

அமைப்பதற்காகக்கோடிக்கணக்கானருபாய்கள் கடனாகக் 

கொடுத்திருக்கின்றன. சமீபத்தில் வெப்ப மண்டல நாடு 
களில் வேளாண்மைப் பொருள்களின் ஏற்றுமதி அதி 

கரித்ததற்கு இந்த முகலீடுகளே காரணமரக இருக்கலாம். 
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Brazil நாட்டில் கடற்கரையோரத்தில் கீயுரிடிபா, 
பரானகுவா என்,ற ஊர்களுக்கிடையே அமைக்கப்பட்டி 
ருக்கும் பெருவழி இதற்கு ஒரு உதாரணம், அந்த 
நாட்டின் வேளாண்மைப் பகுதிக்கும், உலக விற்பனைச் 
களங்களுக்கும் தொடர்புகளை சீராக்குவதற்காக அந்தப் 
பெருவழி அமைக்கப்பட்டது. ௩ அரசாங்கத்தின் 
இந்தத் திட்டத்தில், துைமுகத்தை அமிமாசச் செய்வது, 
மக்காச்சோளம் போன். ர பண்ணை வஎப்பொருள்களின் 
மீதான ஏற்றுமதி வரிககா அகற்றிவிடுவது போன்ற 
அிலுவல்களும் அடங்கியிருந்தன, தென் அமெரிக்காவில் 
இத்தகைய உதாரணங்கள் மிகவும் குறைவுதான், 
வேளாண்மைப் பொருள்களின் விற்பனை வாய்ப்பு பற்றாக் 
குறையினால் தென் அமெரிக்காவைப் போல Gai ne gL 
பகுதியும் தொல்லைக்குள்ளாகவில்லை. 1960களில் தீவன 
தானியங்கள், ஸோய்பீன்ஸ் போன்றவைகளின் உலக 
வர்த்தகம் இருமடங்காயிழ்று, ஆனால் இவைகக்£ 
ஏற்றுமதி செய்யக்கூடிய தென் அமெரிக்காவில் இவ் 
விஷயத்தில் முன்னேற்றம் எழ்படவில்லை, நீர், நிலம் 
போன்ற பெறிய வரம்ப்புகள் இருச்௮ம், இச்த வாய்ப்பு 
களை உலக யிழ்பனைக்களங்களுடன் இணைக்க, பல தென் 
அமெரிக்க நாடுகள் முயற்சி மேற்கொள்ளவில்லை. 

சா௯யினால், வேளாண்மைக்கு ஏவ்வளவு பலன் 
ஏழ்படும் என்பதற்கு, தாய்லாந்தில், பாங்காக்கிலிருக் து, 
கோராட் வரை அமைக்கப்பட்டிருக்கும் சாலை, OG Apis 
சான்று, பண்ணைக்கும், சந்தைக்குமான சாலையாக அது 
அவக்கத்தில் அமைக்கப்படவில்ல. கம்மூனிஸ்ட் ஈடவடிக் 
'சைகள் தீவிரமாக இருந்த வடகிழக்குப் பகுதிகளுச்கு எளிதில் போய்ச்சேருவதற்காக அமைக்கப்பட்ட து, 
எப்படியிருர்தாலும், இந்த சாலையால் தாய்லாந்துக்கு ஈன்மை ஏற்பட்டது, பரம்பரையாக, ஒரு போக அரிசி 
எற்றுமதி ராடாக இருந்த தாய்லாந்து உலக மக்காச் சோள ஏற்றுமதி நாடுகளில் ஒன்றாக Dio § கீ தலையெடுத்து, 1965ல் தாய்லாந்து, அரிசியைவிட அதிகமாக மக்காச் 
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சோளத்தையே ஏற்றுமதி செய்தது, பாங்காக்குக்கும் 
உலக விற்பனைக்களங்களுக்கும் இர்த சாலையின் மூலம் 

இணைப்பு ஏற்பட்டதால் இந்த சாதனை சாத்தியமாயிற்று, 

எந்த விழ்பனை முழையிலும் சேமிப்பு ஒரு முக்கிய 

அம்சமாகும், புதிய விதைகள் பரவும்போது இது மிகவும் 
அவசியமாகிறது. பரம்பரைப் பழக்கங்கள£க் கையாளும் 
சமுதாயங்களில் டங்குகள் பற்றாக்குழறையினால் விலை 

வாசிகளில் பலவித மாறுதல்கள் ஏற்பட்டுவிடுகன், றன, 

சில சமயங்களில் ஐரே ஆண்டில் 100 சதவி௫தம்கூட மாறு 

தல் ஏற்பட்டிருக்கறது, பண்ணையிலேயே தானியங்களை 

சேமித்து வைப்பதால் தனிப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு 
அதிக செலவாகும், அறுவடை, காலத்தில் மகருலில் ஒரு 
பகுதியை விற்கவேண்டும்; பின்னர் ஒரு அளவு அதிக 

விலைக்கு வாங்கவேண்டும், இதே மாதிரிதான் சாடு 

கஞூக்கும் ஏற்படுகிறது, அதிக வில்ச்சல் உடைத்த 
ஆண்டுகளில் கிடங்கு வசதிசள் இல்லாததால் மகசூல் 
முழுவதையும் சேமித்துவைக்க இயலாமல் சாடுகள் 

ஏற்றுமதி செய்யவேண்டி கேரிடலாம். (968ல் ஈரான் 

இம்மாதிரி சிலையில் கோதுமை ஏற்றுமதி செய்தது. 

உரம், பூச்சிகொல்லி போன்ற பண்ணை வளப் 

் பொருள்களுக்கும் கிடங்கு வசதிகள் தேவைப்படும், 

கிராமப்புறம் முழுவதிலும் பரவலாக அமைக்கப்பட்ட 

இடங்குகள் இல்லாவிட்டால் இந்தப் பொருள்களை தேவை 

யானபோது சிறிய விவசாயிகளுக்கு வழங்க இயலாது. 

தீரம் பிரித்தல், தரசிர்ணயம், விற்பனைக்கள விவரங்கள் 

போன்ற விஷயங்களும் அவசியமாகும். இவைகளின் 

செலவு குறைவு. விற்பனைக்கள விவரங்கள்தான் மிக 

முக்கியம், பருவநிலை, பயிர் வகை வாய்ப்புகள், தானிய 

உற்பத்தி, உற்பத்தி வாய்ப்புகள், தேவைகளைப் பற்றிய 

தகவல்கள், வீலைகள் போன்ற அம்சங்களைப் பழ்.நிய 

விவரங்கள் தெரிவதற்கு ஒரு முறை இருந்தால்தான், 
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விற்பவரும் வாங்குவோரும் சீராக ஈடர்துகொள்ள 

முடியும். ஓரளவு நல்ல போக்குவரத்து வசதி இருக்தும் 
கூட விற்பனை வாய்ப்புகள்ப் பற்றிய தகவல்க அறியும் 

வசதி இல்லாவிட்டால், சாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் 

ஒரே சமயத்தில் பழற்ருக்குறையும், உபரி கையிருப்பும் 
நிலவும். எந்த அளவு ஏற்றுமதி செய்யலாம் 
என்பதை நிர்ணயிப்பதற்கு ஒரு நாட்டில் உபரி 
தானியம் எவ்வளவு இருக்கக்கூ டும் என்பதைப் 
பற்றிய விவரம் தெரிந் திருக்கவேண்டும், இதைப்பற்றி 
குத்து மதிப்பான விவரம் தெரியாவிட்டால், உள்நாட்டுத் 
தேவைக்கும் அதிகமான சரக்கு எவ்வளவு என்று தெரி 
வதற்கு அடுத்த அறுவடைவரை காத்திருக்க நேரிடலாம், 
இதனால் செலவு அதிகரிக்கலாம், ஏனெனில், விலை மாறு. 
தீல்களின் பலனையும் அடைய முடியாமல் அதக கிடங்குச் 
செலவையும் ஏற்கவேண்டி. நேரிடலாம். ஃபிலிப்பீன்ஸ், 
பெரு, பிரேஸில் (91௨21) ஆ௫ய நாடுகளில் விற்பனைக்சளம் 
பற்றிய தகவல்களை அறிவிக்கும் அமைப்புகள் சமீபத்தில் 
எற்பட்டிருக்கன் றன. இரந்த வசதியால் சேதாரம் தடுக்க. 
படுகிறது. 

புதிய விதைகளைக் கையாளும் காடுகளில் வி.ழ்பளை 
வாய்ப்புகளுக்காகத் தேவைப்படும் மூதலீட்டின் மொத்த 
அளவு பலகோடி ரூபாயாகும், ஏழை நாடுகளின் 
வேளாண்மையில் இதுதான் மிக அவசரத்தேவை, 

விற்பனை வாய்ப்புகள் அமைப்பதில் பல நாடுகள் 
ஒத்துழைப்பது அவசியம், அயலார் உதவி அதிகம் தேவைப்படும், இவ்வகையில் தேசிய, அளைத் துலக அமைப்புகள் உதவி செய்யலாம். அடுத்த பத்தாண்டு களில், அனைத்துலக ௨ தவி நிறுவனமும், உலக பாங்கும் மார்க்கெட் வாய்ப்புககா முக்கியமாகக் கருதி அதம்சான கடன் வசஇகள் உண்டாக்க செயல்படலாம், இத்த்கைய திட்டத்தில், தரம் பிரிப்பது, தர நிர்ணயம் போன்ற, ஈடவடிக்கைகளுக்கு நுட்பவியல் உதவி அளிப்பதும், 
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மார்க்கெட் முறை தகவல்கள் கொடுப்பதும் ' முக்கிய 
அம்சமாக இருக்கும். இந்தத் துறைகளில் நிபுணர்கள் 
மிகக் குறைவு. ஏழை காடுகளில் இல்லவே இல்லை, 

உணவு உற்பத்தியில் புரட்சிகரமான பலன்களை 
அடையும் வகையில், எழை காடுகளின் அரசாங்கங்களும், 
அனைத்துலக உதவி நிறுவனமும் மார்க்கெட் முறைகளைக் 
கையாள வேண்டும். இத்தகைய முயற்சி இல்லாவிட் 
டால், உற்பத்தியால் கடைக்சக்கூடிய பலன்கள் 
கிட்டாமல் போகலாம். 
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11 

சில இடையூறுகள் 

நமது அரசியல் வாழ்வில், புதிய நுட்பவியலால் உண் 
டாகும் அடுத்த சர்ததியார் பிரச்னைகள் தனிப்பட்ட வகை 
யில் கருதப்படமாட்டா. மானிட வாழ்வின் இன்றைய 

நிலையில் ஒரு பகுதியாகவே கருதப்படும், நுட்பவியலின் 
பலன்களைப் பகிர்ச்து கொள்ளுதல், புதிய வேலை வாய்ப்பு 
களை உருவாக்குதல், நகர்ப்புற நிலை பெருகுவதையும், 
போஷாக்குக் குறைவு போன்ற அடிப்படை வறுமை 
அம்சங்களையும் சமாளித்தல் ஆகிய நடவடிக்கைகளில் 
இந்தப் பிரச்னைகள் இணைந்துவிடும். 

ஆயினும் தொழில் நுட்பம், பொருளாதாரம் 
சம்பந்தப்பட்ட சில அடுத்த தலைமுறைப் பிரச்னைகள், 
புதிய நுட்பவியலின்றி, இப்பொழுது இருக்கும் வடிவில் 
தோன் .றியிருக்கமாட்டா. புதிய விதைகள் எவ்வாறு புதிய 
பயிர் நோய்களைக் கொணர்சின் றன, பொருள் வாங்குவோ 
ரின் விருப்புவெறுப்புககா அவைகள் எவ்வாறு பாதிக்கன் 
கின, பழைய பொருளாதார கட்டுஇட்டங்கள நீக்கும் 
பொழுதே அவைகள் எவ்வாறு புதிய கட்டுப்பாடுகளைத் 
தோற்றுவிக்கன்றன என் பதைப்பற்றி விவரிப்போம். 
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இந்தப் பிரச்னைகள் வெற்றி சம்பர்தமானவை,. அவை 

களின் தீவிரம் வெற்றியின் சாதனையைத்தான் குறிக் 
கிறது. 

அயர்லாந்து பஞ்சம் 

புதிய பயிர் வகை ஒன்மை பழக்கப்பட்டிராத ஒரு 

சூழ்நிலையில் வளர்க்க முயல்வதில் உள்ள ஒரு பெரும் 

ஆபத்து, அந்தப் புதிய ரகம், தன்னால் எதிர்க்கமுடியாத 

ஒரு நோயால் பாதிக்கப்படலாமென்பதுதான். 1840 ல் 
அயர்லாந்தில் ஏற்பட்ட உருக£க்கிழங்கு பஞ்சம் இதற்கு 
ஒரு உதாரணம். அயர்லாந்து தன்னுடைய உணவுத் 
தேவைகளுக்காக, அமெரிக்காவிலிருர்து கொண்டுவரப் 
பட்ட மட்டமான உருளைக்கிழங்கையே ஈம்பியிருந்த து, 
அந்த உருளைக்கிழங்கு எளிதில் வெப்புகோய்க்கு இரையா 
யிற்று, ௮தஇக பயிர் நஷ்டத்தின் விவாக 15 லட்சம் 
ஐரிஷ் மக்கள் பட்டினிக்கு பலியானார்கள். அதைவிட 
அதிக மக்கள் அடுத்துவந்த ஆண்டுகளில் அமெரிக்கா 

வுக்குச் குடிபெயர்ர்தார்கள். பஞ்சம், சாடு துறத்தல், 

அதிக வயதான பிறகு மணம் செய்து கொள்ளுதல், 

பஞ்சத்திற்குப் பிறகு ஒரு நா.ற்றாண்டு காலத்இிற்குமேல் 
குழைந்த பிறப்பு விகிதம் ஆய அம்சங்கள், guitar 

தின் மக்கள் 'கொகையைப் பஞ்சம் ஏற்பட்ட காலத்தில் 

இருச்ததில் பாதியாக, 40 லட்சமாகக் குறைத் துவிட்டன. 

உருளைக்கிழங்குக்கு வெப்புகோய் எளிதில் எ.ற்படுவ 
தில்லை. தட்பவெப்ப நிலை, காற்றில் ஈரம் போன்ற 

நிலைகள் நோய்க்கு சாதகமாக இருந்தால்தான் ஏழ்படும். 
இத்தகைய குரிப்பிட்ட கில் எம்.பட்டுவிட்டால் பயிர் 
விளைச்சல் முழுவதும் வீணாகிவிடலாம். இதேமாதிரிதான் 
கோதுமை போன் ற தானியங்களுக்கு ஏற்படும் பூஞ்சை 

நேரய்களூ.ம், ஆசியாவில், ௮நிக விஃச்சல் தரும் 

தானியங்கள் பயிரிடப்படும் சுமார் 31 கோடி. ஏகராவிலும் 

இரு கதுப்பு விதைச்செடியின் ரகங்களே ஈடப்படுவ 

தால், கோய் ஏம்படும் வாய்ப்பு அதிகமாகிறது. 
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மெக்ஸிகோவில் பரவியிருக்கும் கோதுமை பூஞ்சை கோய், 

அந்த நாட்டில் அபிவிருத்தி செய்யப்பட்ட புதிய 
கோதுமை விதைகளை பாதிப்பதில்லை. ஆனல் உலகின் 
மற்ற பகுதிகளில், ஆசியா போன்ற பகுதிகளில் பரவி 
யிருக்கும் நோயை அந்தப் புதிய கோதுமை எதிர்க்க 

முடிவதில்லை. 

அரிசி, ஈரமான சூழ்ரிலையில் பயிரிடப்படுவதால், 

கோதுமையைவிட அதைத்தான் நோய் அதிகமாக. 

பீடிக்கிறது. ஈரம் நிறைந்த நிலை, நோய்கள் பரவ உதவு. 
கிமது, புதிய ரகங்களின் மூலம், அதிகபட்ச விளைச்சல்: 
காணவேண்டுமென்றால், நடவு நெருக்கம் அதிகரித்து: 
விடும், உரம் அதிகமாக உபயோக்கப்படுவதால். 
பயிர்கள் செழிப்பாகவும் நெருக்கமாகவும் வளருகின் றன. 
மனித வர்க்கத்தில் கும்பல் சேருவதால் தொத்து: 
நோய்கள் பரவுவதைப்போலவே, பயிர்கள் நெருங்கிக் 
கும்பலாக வளருவதால் நோய்கள் பரவிவிடுகன் மன. 
நைட்ரஜன் உரம் பயன்படுத்தப்படுவதாலும், பயிர்கள் 
நெருக்கமாக வளருவதாலும் ஆசியாவில் பெருவாரியாக 
அரிசியை பாதிக்கும் வெப்புநோய் ஒன்று ஏற்படுகிறது. 

புதிய நோய்கள் பற்றிய ஆபத்து இருக்கிறது 
என்றாலும், அயர்லாந்தில் உருகைக்கிழங்கு நேரப் ஏழ் 
பட்டபோது இருந்ததைவிட நோய்த் தடுப்பு நுட்பவியல் 
இப்பொழுது அதிக அளவில் வளர்ச்சியடைந்து இருக் 
கிறது, இரு கதுப்பு விதைச்செடியின் ரகங்களை உள்சாட்டு 
சகங்களுடன் கலந்து பயிரிடும்பொழுது, கோய் அதிக 
அளவில் பரவுவது தீடுக்கப்படுசறது. அதே சமயத்தில் 
புதிய ரகங்கள் அஇக அளவில் உபயோகிக்கப்படுகின் றன. 
ம்ரபுவழி மூலப்பொருள் கிடைக்கும் வாய்ப்புகளும் பல 
வகைகளில் மாறுபடுகின்றன. 

பு திய: ரகங்களும், அவைகளைச் சார்ந்த நுட்பவியலும் கையாளப்படும்பொழுது, நோய்த்தடுப்பு முறையின் 
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பொருளியலும், உயிரியலும் கூடவே மாறும், ௮திக. 
பலன்கள் கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் புதிய உயிரிய 
லுக்குத் தேவையான பூச்சி தடுப்பு ஈடவடிக்கைகளை 

மேற்கொள்ள உதவுகின்றன. 10 முதல் 20 சதவிகிதம். 

பயிர்ச்சேதம் உண்டாக்கும் தண்டு சோயை ரசாயன 
முறையில்தான் தடுக்கமுடியும், ஏகராவுக்கு ஒரு டன். 

தானியம் விதம் கிடைக்கும்பொழுது, தேவையான பூச்ச் 

கொல்லியை வாங்குவது கட்டுபடியாகாது, ஏகராவுக்கு. 

மூன்று டன் கிடைக்கும் வாய்ப்பு இருந்தால், இவ்வாறு 

பூச்சிகொல்லி உபயோகிப்ப் து லாபகரமாகவே இருக்கும், 

பொருள் வாங்குவோரின் எதிர்ப்பு 

பயிர் செய்பவர்களும் வாங்குவோர் எதிர்ப்பை சமா 

ளிக்க வேண்டியிருக்கிறது. புதிதாகப் பயன்படுத்தப் 

படும் ரகங்கள் பழக்கப்பட்ட பழைய ரகங்களைப்போல்- 

எற்றுக்கொள்ளப்படுவதில்லை, மெக்ஸிகோ கோதுமை 
விதைகள் பெரும்பாலும் சிவப்பாகவே இருக்கின்றன. 
ஆனால் இந்தியர்களும், பாகிஸ் தானியர்களும் Caer Ap- 
கோதுமையைத்தான் விரும்புகிறுர்சள். உள்ளூர் ரசங் 

களைப்போல் 1 ௩-8 அரிசியை சமயலுக்கு எல்லோரும்: 

விரும்புவதில்லை. புதிய ரகம் அதிக சுண்ணாம்பு சத்து 

கொண்டதாகவும், அரைக்கும்போது அதிகமாக குருணை: 

யாச இடிபடும் தன்மை கொண்டதாயுமிருக்கிர௮. 

விழ்பனைக்களத்தில் புதிய ரகங்களின் விலை குறை- 

வாக இருப்பதிலிருந்தே வாங்குவோர் எதிர்ப்பு புலனா. 
Gps. துருக்கியில் உள்நாட்டுக் கோதுமையைவிட... 

மெக்ஸிகோ கோதுமைக்கு 10 சதவிகிதம் விலை குறைவு ... 

பிலிப்பீன்ஸில் பழக்கமான ரகங்களைவிட புதிய அரிசியின் 
விலை 30 சதவிகிதம் குறைந்தது என்பதை ஏ.ற்கென்வே- 

கண்டோம். 1 %-8 ரகத்தின் அரைவு, சமையல் பீரச்னை- 

களின் விகசாவாக, பாகிஸ்தானில் மொத்த வியாபாரிகளும்: 

அரைப்பவர்களும் அதை வாங்க விரும்புவதில்லை. 
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ஆயினும், காலப்போக்கில் புதிய ரகங்கள் 'நிலைத்து 
விடுவதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன. உள்நாட்டு ரகங் 
“களையும், புதிய ரகங்களையும் கலந்து உபயோஇப்ப.தால் 
சில விரும்பத்தகாத அம்சங்களை நீக்கிவிடலாம். உப 
யேரகிப்பவர்களின் பழக்கங்களும் சாளடைவில் மாறும். 
இதற்கிடையில், பல உள்சாட்டு ஆராய்ச்சிக்கூடங்களுக்கு 
இந்த நுட்பவியல் பிரச்னைகளைப் பற்றிய தகவல்கள் 
-கிடைத்துக்கொண்டே இருக்கின்றன. சோயை எதிர்த்து 
நிற்கும் புதிய ரகங்கள், அதிக செலவில்லாத ரசாயனத் 
தடுப்பு முறைகளால் பயனடையும் ரகங்கள், அரைவை 
சமையல் போன்ற ஈடவடிக்கைகளில் விரும்பத்தக்க 
தன்மைகளைக் கொண்ட ரகங்கள் போன்றவை உர 
வாக்கப்பட்டுக்கொண்டே இருக்கின் றன. 

பொருளாதாரக் சுட்டுப்பாடுகள் 
வேளாண்மைப் புரட்சிக்கு நுட்பவியல் ஆபத்துகளை 

விடப் பொருளாதார ஆபத்துசகள்சான் சடுமையாக 
இருக்கும், அந்நியச் செலாவணி பழற்றுக்குறை, பண்ணைக் 
கடன் வசதிக்குறைவு, சரிந்து வரும் தானிய விலைகள் 
ஆகியவை எல்லாம், புதிய விதைகள் பரவும் வேகத்தைக் 
குறைத்துவீடும், அயல் நாட்டு உணவு உதவியைத் 
தொடர்ந்து சார்ந்திருப்பதைவிட, உணவு உற்பத்தியில் 
தன்னிஹழைவு அடைவதால், அதில் கடுமையான செலா 
வணி நெருக்கடி ஏற்படும் என்பது, வேளாண்மைப் 
புரட்சியின் விர்தைகளில் ஒன்றாகும். உணவு உதவி 
பணமாகக் கிடைப்பதில்லை; சரக்காகவே கிடைக்கிற து, 
ஆகவே, அமெரிக்க உணவு உதவியிலிருர்து உருவாக்கப் 
படும் சேமிப்பைக்கொண்டு, புதிய விதைகளுக்குத் 
தேவையான அதிக அளவு உரம், பண்ணைவளப் 
பொருள்கள் முதலியவற்மை விலைக்கு வாங்கமுடியாது, 

உதாரணமாக, பாடல்தான் அமெரிக்க உணவு உதவித் திட்டத்தின் 8ம், கோதுமை இறக்குமதி மூலம் ஆண்டு ஒன்றுக்கு, 1121 கோடி ரூபாய் பெற்றுக்கொண்டு 
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வருகிறது. இந்த உணவு உதவியை ஈடுகட்டுவதற்காக 

பாசிஸ்தான் ஆண்டுதோறும், உரம், பண்ணைவளம் 

பொருள்கள் முதலியவற்றின் இறக்குமதிக்காக, 30 கோடி 

ரூபாய் செலவழிக்கவேண்டும். இந்தத் தொகை, மற்ற 

உதவித் தொகைகளிலிருந்தோ அல்லது பாகிஸ்தானின் 

மிகக் குறைந்த அந்நியச் செலாவணியிலிருந்தோதான் 

செல்வீடப்படவேண்டும். 

உதவிபெறும் காடுகளில், வேளாண்மைப் புரட்௪.. 

யைத் தொடர்ந்து செயல்படுத்துவத.றர்குத் தேவையான 

உரம், மற்றும் இதர சாதனங்கள் இறக்குமதி செய் 
வதற்கு, உணவு உதவி திட்டங்கக்£க் குறைத்துக் கொள் 

வதால் இடைக்கும் சேமிப்பைப் பயன்படுத்திக்கொள்ள 
லாம். ஆனால் இவ்வாறு உணவு உதவி சேமிப்பை மழ்ற: 

உதவியை அதிகரிப்பதற்காக மாற்றித் தருவதற்கு ஐக்கய 

அமெரிக்காவில் தேவையான நிர்வாக அமைப்பு இல்லை, 
இந்த இரண்டு உதவி முறைகளும் அமெரிக்க காங்கிரஸின் 
Qo வெவ்வேறு கமிட்டிகளின் பொறுப்புகளாக இருக் 
இன்றன. உணவு உதவி, வேளாண்மைச் கமிட்டியைச் 

சேர்ந்தது. உரம், மற்றும் இதரவகை உதவிகள் வெளி 

யுறவுக் கமிட்டியைச் சேர்ட்தவை. 

எண்ணெய்வளம் படைத்த ஈரான் போன்ற நாடு: 

களுக்கு, உணவில் தன்னிமைவு அடைவதற்காகத். 
தேவைப்படும் பண்ணைவளப் பொருள்களை வாங்கும் 
பணவசதி இருக்கிறது. ஆனால் பல ஏழை நாடுகளுக்கு 

இதுபோன்ற வசதி இல்லை, உணவு உற்பத்தியில். 

தன்னிறைவு காண, வரும் ஆண்டுகளில் தேவைப்படும் 

உரவகை மூலப்பொருள்களை வாங்குவதர்குத் தேவை 

யான அர்நியச் செலாவண் போதிய அளவு அந்த நாடு: 

களுக்கு இல்லை. 

ஆயினும், ஏழை காடுகள் உர உற்பத்தி ஆலைகள் 

நிறுவிவருகன்றன, இவைகளுக்கும் மூலதனம் தேவைப் 
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ugapg. இரந்த ஆலைகள் செயல்படத் சொடங்கிய 
வுடன், அர்நியச் செலாவணித் தேவையைக் குறைக்குமே 
யொழிய, நீக்கிவிடாது, ஈவீன உர உற்பத்தி ஆலைத் 
தொழிலுக்குத் தேவையான பாஸ்பேட், (எரியக்) 
பொடாலஷ், (மரஉப்பு) கந்தகம், பெட்ரோலியம் போன்ற 
மூலப்பொருள்கள் ஐக்கிய அமெரிக்கா, சோவியத் 

ரஷ்யா அகிய இரண்டு நாடுகளில்தான் இருக்கின் றன . 

-சில நாடுகள் இந்த மூலப்பொருள்களில் ஒரு பகுதியை 

இறக்குமதி செய்யவேண்டியிருக்கிறது. தாய்லார்து 
இந்தியா போன்,ற நாடுகள், மூலப்பொருள்களில் எ.றக் 

குறைய அனைத்தையும் இறக்குமதி செய்யவேண்டும். 

ஈவது அத்தியாயத்தில் குறிப்பிட்டது போல, 
வேளாண்மையில் மட்டுமின்றி, உரத்தொழிலிலும் நுட்ப 
வியல் மாறிவருகிறது. உரவகைகளின் விலை, நெடுங்கால 
கோக்கில், குறையும் வாய்ப்புகள் இருக்கின் ரன, ஆனால், 
ஏழை நாடுகளின் அந்நியச் செலாவணி பற்றுக்குமை 
தவிர்க்கப்பட்டாலொழிய இந்த விலை குறைவு வாப்ப் 
பினால் பயன் கிடைக்காது, சாகுபடிக்கு உகந்த நிலப் 
பரப்பு மிகவும் குழைவாக இருக்கும்போது, பயிரிடப் 
படும் நிலத்தில் தீவிர சாகுபடி. செய்வதைத்தவிர வேறு 
வழியில்லை, இதற்கு உரம் விஷயத்தில் அதக முதலீடு 
“தேவைப்படும், இவ்வகையிலும், வேளாண்மைப் புரட்சி 
யின் போக்கு பணக்கார நாடுகளின் நடவடிக்கைகளைப் 
பொருத்தே இருக்கும். உணவு தன்னிறைவு விஷயத்தில் 
முன்னேற்றத்தின் வேகம், அந்தப் பணக்கார காடுகளின் 
அயல்நாட்டு உதவிக்கொள்கைகளைத்தான் சார்ந்திருக்கும், 

சிறு விவசாயிகளுக்குக் கடன் வசதி 
எமை நாடுகளில் பண்ணக் கடன் வாய்ப்புகள் 

“வேளாண்மைப் புரட்சியில் ஒரு முக்கிய அம்சமாகும். 
விழ்பனை வாய்ப்புகள் ஏற்படுத் துவதில் உள்ளது போன் 
அதுதான் இந்தப் பிரச்னையும். வேளாண்மை ஈவீனமாக் 
கப்பட்டு, பண்ணை வளப்பொருள்கள் வாங்குவது அவசிய 
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மாகும்போது, உள்ளூர் லேவாதேவிக்சாரர்கள் போன்ற 

கடன் வசதிகள் போதாமல் போய்விடும். புதிய அமைப்பு 
களை உண்டாக்க, லட்சக்கணக்கான சிறு வீவசாயி 
களுக்குக் சடன் வசதியை விரிவுபடுத் துவது எளிகான 
காரியமல்ல, பழக்கமான பரம்பரைக் கடன்வச.இிகளால் 

அதிக செலவு ஏற்படுவதற்கு ஒரு காரணம், கடன் 

'வேண்டுவோர்களில் பலர் கோரும் சிறு தொகைகள்தான். 

நிறுவன வடிவில் கடன் வழங்கும் பாங்குகள் கிராமப் 
புறங்களில் பரவி இந்த அலுவலை மேற்கொள்வதுதான் 
இந்தப் பிரச்னையின் அடிப்படை அம்சமாகும், சில நாடு 
களில் இந்த ஏற்பாடுகள் அமுலாக்கப்பட்டு வருகின்றன. 
மொராக்கோவில், தீவிர கோதுமை உற்பத்தியில் ஈடுபட் 

டுள்ள விவசாயிகளுக்கு வட்டியில்லாத ஈடன் கடைக் 

கிறது. இதற்குத் தேவையான பணத்தில் பெரும்பாகம், 
அமெரிக்க உணவு உதவி மூலம் கிடைக்கும் நாணயச் 

'சேமிப்பிலிரும் து பெறப்படுகிற.து. 

லபிலிப்.பீன்ஸில் நிலவும் பிரச்னைகள் தனிப்பட்டவை, 

அந்த நாட்டின் விவசாயிகளிள் பெரும்பாலோர் சிறிய 

நிலப்பகுதிகளில் பணியாற்றுபவர்கள். சொந்த நில 

மின்மையால், பாங்கில் கடன் வாங்குவதற்கு ஈடுகட்டும் 

வசதி அவர்களுக்குக் கிடையாது. இதைச் சமாளிப் 

பதற்காக, மத்திய பாங்கில், வேளாண்மை உத்தரவாத 
கடன் நிதி ஒன்று உருவாக்கப்பட்டது. இந்த நிதியி 

லிருந்து பெறப்படும் தொசையும், கடன்களின் கூலம் 

ஈஷ்டம் ஏற்படுவதை ஈடுகட்டுவதம்சான இன்ஷியூரன்ஸ் 
'தொகையும் 179 பரவலான கிராமப்புற தனியார் பாங்கு 

கள் மூலம் வழங்கப்படுகின்றன. இந்த பாங்குகள், அந்தத் 
"தொகையிலிருந்து, பணியாற்றும் “பண்ணையாட்களுக்கு 

சுடு இல்லாமல் நியாயமான வட்டி விகிதத்தில் கடன் 
வழங்குகின்றன. இவ்வாறுதான், ஃபிலிப்பின்ஸில், புதிய 

அரிசி ரகங்களுக்குத் தேவையான பண்ணைவளப்பொருள் 

களுக்கு நிதி வசதி அளிக்கப்பட்ட த. 
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வர்த்தக பாங்குகளில் சேமிப்பு செய்யும் விவசாயி 
களுக்குத் தங்களுடைய பண்ணை வளப்பொருள் 
தேவைக்கான பணவசதி இருக்கும். விஃச்சலில் ஏற்பட் 
டிருக்கும் அதிகரிப்பு இத்தகைய விவசாயிகளின் எண் 

ணிக்கை பெருகுவதற்குப் பொதுவாக உதவுகிறது. பெரிய 

விவசாயிகள்தான் புதிய நுட்பவியலைக் கையாண்டு 

விற்பனைக்களத்தில் புகுவதற்கு முன்வருிருர்கள். 

சென்௦ சில ஆண்டுகளாக, தானிய விலைகள் சாதகமாக 

இருப்பதால் இந்த இயக்கம் விரைவடைந்து வருகிறது, 

இருந்தபோதிலும், போதிய அளவு கடன் வசதி 

யின்மை பல ஆயிரக்கணக்கான விவசாயிகள், குறிப்பாக 
சிறு நில உடமையாளர்கள் புதிய நுட்பவியலைக் கையாள் 
வதற்குத் தடையாக இருக்கறது. லத்ன் அமெரிக்கா 

வில், தீவிர ஆய்வுகள் நடத்திய 1௦82ம் Yudelman 
இந்தப் பிரச்சினையைத் தீர்ப்பதற்கு ஒரு வழி கூறுஇறார். 
அதாவது வர்த்தக பாங்குகளும், மற்ற கடன் கொடுக்கும் 
நிறுவனங்களும் சராமப்பு றங்களில் பரவுவதற்கு வட்டி 
வி௫ிதங்களுக்கு அரசாங்கம் உதவித்தொகை கொடுக்க 
வேண்டுமென்பது. வேளாண்மைக்காக சிறிய தொசை 
கடன் வழங்கும் பாங்கிகள் 20 சதவிகிதம் வட்டி கேட்கும் 
போது,8 சதவிகிதம் உதவி பெற இணங்கும். முடிவில் 
வட்டி விகிதம் 12 சசவிதமாக ஈடைமுறையில் ஏற்படும். 
இந்த முறையில், அரசாங்கம் கொடுக்கும் 6 கோடி 
ரூபாய் உதவி 75 கோடி ரூபாய் கடன் புழங்குவதற்கு 
வழி செய்யும், பண வீக்கத்திற்குட்படும் ஏழை நாடு 
களின் பொருளாதார நிலையில், இத்தகைய புதிய 
மூயற்சிகள் விலைவாசிகளின் அதிகரிப்பால் அடிபட்டுப் 
போய்விடுவதைத் தவிர்ப்பது எளிதல்ல. ஆயினும், 
வேளாண்மைப் புரட்சியில் ஈடுபட்டிருக்கும் காடுகளை 
அது பாதிப்பதைப் பார்த்தால் இந்த முயற்சி கவனத் 
திம்குரியது என்பது தெளிவாகும், 
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விலைகளும் ஊக்க சாதனங்களும் 

வேளாண்மைப் புரட்சிக்கு இடையூறு விக£விக்கக் 

கூடியது, உற்பத்தி நுட்பவியலைவிட விற்ப 

வசதிகள் இருப்பதுதான். திறமையுள்ள விவசாயிகள் 

புதிய நுட்பவியலில் முதலீடு செய்வதற்கு ஊக்கமளிக்கும் 

வகையில் அதிகமான, குறைந்தபட்ச தானிய விலையை 
நிர்ணயித்து நிலைக்கச் செய்யவேண்டும்; அனால் அந்த 
விலை விற்பனைக்கு மீறிய உபரி தானியங்கள் தங்கிவீடும் 

வகையில் அதிகமாக இருக்கக்கூடாது. இந்த சிக்கலான 
நிலையை, போதிய வசதிகளற்ற ஏமை நாடுகளின் 

அரசாங்கங்கள் சமாளிக்கவேண்டியிருக்கிற து. 

பல ஆசிய நாடுகளில் பற்றுக்கு) ஆண்டுகளை 

யடுத்து, கோதுமை, அரிசி விளைச்சல் அதிகரித்து 

வருவதால் விதைகள் சரியும் நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது. 

சில நாடுகளில் விலைகள் அரசாங்க ஆதரவு அளவில் 

நிற்சன்றன. ஃபிலிப்பீன்ஸ் அரிசி, மக்காச்சோளம் 

உற்பத்தி ஒருங்கிணைப்பு கவுன்சில், விலைகளுக்கு ஆதரவு 

கொடுக்கும் நிறுவனம் என்ற முறையில், (9068ல் அதிக 

விலை கொடுத்து அரிசி வாங்குவதில் தன்னுடைய நிதியில் 

பெரும்பாகத்தை செலவழித்துவிட்டது. ஆகவே 1900ம் 

ஆண்டு விக்ச்சலுக்கு ஆதரவு கொடுப்பதற்கு மிகவும் 

குறைந்த அளவு நிதியே கைவசம் இருந்தது. இந்தக் 

கவுன்சிலின் அரிசிதான் ஃபிலிப்பீன்ஸிலிருந்து 50 ஆண்டு 
காலத்தில், முதன் முதலாக ஏற்றுமதி செய்யக்கூடிய 

உபரியாக இருந்தது. அனால், உலக மார்க்கெட்டுகளில் 

விலைகள் குறைந் துவிட்டதால், ஈஷ்டத்துடன்தான் அதை 

இப்பொழுது ஏற்றுமதி செய்ய முடியும். இதற்கிடையில் 
அரசாங்கம் அறிவித்த ஆதரவு விலையை 1969ல் நிலைக்கச் 

செய்வதற்குத் தேவையான வசதிகள் இல்லாவிட்டால், 

ஃபிலிப்பீன்ஸில் வேளாண்மை முன்னேற்றம் வெகுவாக 

பாதிக்கப்படும். 
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தானிய உற்பத்தி அதிகரித்துக்கொண்டு போகும் 
பொழுது, பல நாடுகளில் இதே நிலை ஏற்படலாம், 
உலக மார்க்கெட் விலையைவீட உள்காட்டு விலை அதிகமா 
யிருப்பதால், ஏற்றுமதி செய்யும் வாய்ப்பு உடைய சாடு 
களும், ஏற்றுமதி, செய்யும் நிலையை விரைவில் அடையக் 
கூடிய நாடுகளும் பல கடுமையான பிரச்ககா 
சமாளிக்க வேண்டியீருக்கிறது. பிலிப்பீன்ஸ் தவீர, 
கோதுமை விஷயத்தில் பரகஸ்தான், மெக்ஸிகோ, 
மக்காச்சோளம் விஷயத்தில் கன்யா போன்ற நாடுகள் 
இச்த நிலையில் இருக்கின்றன. 

ஐக்கிய அமெரிக்காவைப்போல், ஏற்றுமதியைச் 
சார்ந்தும், மேற்கு ஐரேரப்பர, ஓப்பான் போல் 
பாதுகாப்பு பெற்றும் உள்ள வேளாண்மைப் பொருளா 
தாரத்தை உடைய பணம்படைத்த நாடுகள் விஷயத் இல் 
உலக தானிய விலைகள் மிகவும் குறைந்துவிடும் ஆபத்து 
ஏற்கெனவே தோன்றியுள்ளது. 1960 முதலான புத் 
காண்டுகளில் இருந்ததைவிட வேறுபட்ட வேளாண்மை 
உழ்பத்தி நிலை |970க்குப் பிறகு உலக அளவில் Bava} 
வதற்கு இப்பொழுதே திட்டமிட வேண்டுமென்பதை 
அநீத நாடுகள் உணரத் தொடங்கிவிட்டன. 

பசுமைப்புரட்சியின் வேகத்தைப் பணம்படைத்த 
காடுகள் மட்டும் நீடிக்க முடியாது. ஆனால் அவைகள் 
விவேகத்துடன் நட் துகொள்ளாவிட்டால், அவைகளே 
உருவாக்க உதவிய வேளரண்மை முன்னேற்றத்தை 
அவைகள் தடுத்துவிட நேரிடலாம், இக்க விஷயத்தில் 
அந்த நாடுகள் பயன்தரும் விதத்தில் செயல்படுமா 
என்பது, மக்கள் தொகை அதிகரிப்பு, பட, வறுமை, 
அளவுகடந்த நகர்ப்புற வளர்ச்சி, வேலையின்மை 
போன்ற அடிப்படைப் பிரச்னைகள், அடுத்த சந்ததி 
பிரச்ளைகளுடன் எவ்வாறு இணைந்திருக்கின்றன என் யதைப் பற்றிய ஆழ்ந்த அறிவைப் பொருத்தே இருக்கும். 
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IV, கிராமங்களில் நகர்ப்புறப் 

பிரச்னைகள் 

12 

புதிய விதைகளும் நகரங்களும் 

தொழிற்புரட்சிக்குப் பிறகு எங்கும் நிலையாகக் 
காணப்படும் சமுதாய மாறுதல், பண்ணையிலிருந்து 
ஈகரங்களுக்கு மக்கள் இடம் பெயர்ந்துகொண்டே 
இருப்பதுதான். இத்தகைய இடம் பெயர்தலால், பல 

பெரிய ஈகரங்கள், மனிதக் குப்பைமேடுகளாய்விடும் 

ஆபத்து எற்பட்டிருக்கிறது. இது கிரேக்க தத்துவ 
ஞானிகள் கனவுகண்ட நகாகரிக கேந்திரங்களுக்கு 
மூம்நிலும் நேர்மாறுனது. 

அமெரிக்காவில், நியூஜெர்ஸி மாசாணத்தைச் சேர்ந்த 

நிவார்க்குக்கோ, அல்லது இந்தியாவில் கல்கத்தாவுக்கோ 
போகும் வழியில் மக்கள் ஈடச்சத் தொடங்க, கிராமப் 
புறங்களில் தங்கியிருப்பதில்லை என்.ற முடிவுகொண்டிருக் 
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கிறார்கள். marisaa apmn topes பகுதிகளில் 

நிழைந்திருக்கருர்கள். கல்கத்தாவில் ஒரு லட்சம் மச்கள் 
நடைபாதையில் வாழ்கிறார்கள். உலகத்தின் எழைப் 

பகுதிகளில், ஈகர்ப்புற நெரிசல் அதிகமாகும் வாய்ப்புக் 

களிடையே, புதிய விதைசளின் பயனாக, கிராமங்கக் 
விட்டு மக்கள் ஈகரங்களுக்கு ஒடும் வேகம் குறைவதற்கும் 

வாய்ப்பு இருக்கிறது. ஆயினும், புதிய நுட்பவியல் 
சரிவரக் கையாளப்படாவிட்டால், கிராமப்புற மக்கள் 

தொகை முழுவதும் நகரங்களுக்குச் சென்றுவிடும் நிலையும் 
ஏற்பட்டுவிடும், 

கிவார்க்கிலோ, சல்கத்தாவிலோ நிலவும் பல பிரச்னை 
களூக்கு கிராமப்புறங்களில் ஏற்பட்டுவரும் நுட்பவியல் 

மாறுதல்களே காரணமாயிருக்கின்றன. நிவார்க் வந்து 

சேரும் நீக்ஜேோர, தென்மாகாணங்களில் பருத்தி 

அறுவடைக்கு இயந்திரங்கள் பயன்படுவதால் வெளி 

யே.ற்.றப்படுகிறுன். அபிரிக்காவிலிருந்து நீக்ரோக்களை 

அமெரிக்காவுக்குக் கொண்டுவருவதற்கு saw காரணங் 
களில் ஒன்றுன பருத்தி அறுவடை அலுவல் இரண்டு 
நூற்றாண்டுகளுக்குப் பின் இடீரென்று மறைந்து 
விட்டது. பலருக்கு, வடக்கில் நகர்ப்புறங்களில் சென்று. 
குடியேறுவதைத் தவிர வேறு வழியில்லாமல் போப் 
விட்டது. இவ்வகையில்தான் அவர்கள் ஈல்ல சமுதாய. 
வசதிகளையும், ஈல்வாழ்வு வாய்ப்புகளையும் பெறமுடிக்தது. 

மேற்கு வங்காளத்தில் சராமப்புற மக்கள் லட்சக் 
கணக்கில் சல்கத்தாவுக்கு இடம்பெயர்ர்ததம்குச் கார 
ணம், இதைவிட முற்றிலும் வேறுபட்ட அட்பவியல் 
விஷயமாகும். இருபது ஆண்டுகளாக வெடித்துவரும் 
வகையில் பெருகிய மக்கள் தொகை, மலேரியா ஒழிப்பு 
போன்ற வெற்றிகரமான நோயற்ற aT Pazar ar 
வாய்ப்புகள் எல்லாம் சேர்ந்து நிலத்தில் மக்கள் நெருக் 
கத்தை அதிகரித்தன, இந்த நெரிசலால் லட்சச்சணக் 
கானவர்களுக்கு உழுவதற்கு நிலமும் இல்லாமற்போய், 
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இராமப்புறங்களில் போதிய வேலை வாய்ப்புகளும் 

இல்லாததால் பட்டினி கடக்கும் நிலை ஏ.ற்படவிருந்தது. 

(வேறு வழியின். றி அவர்கள் எல்லோரும் நகரங்களுக்கு 

'இடம்பெயரத் தொடங்கினார்கள். 

அமெரிக்காவைவிட ஏழை காடுகளில் ஈகரங்களின் நிலை 

மோசமாயிருக்கறது. அமெரிக்காவில் நகரங்களின் உட் 

பு.றங்களிலிருக்து புறாகர்ப் பகுதிகளுக்கு மக்கள் செல் 
இருர்கள். நியூயார்க் போன்,ற நகரங்களில் நீக்ரோக்கள் 

வாழும் சேரிப்பகுதிகளில் ஒரு தலைமுறைக்கு முன்பு 

இருந்ததைவிட இப்பொழுது நெரிசல் குறைவாகவே 
இருக்கறது. ஆனால், பம்பாயிலோ, கல்கத்தாவிலோ, 

கொலம்பியாவின் தலைஈகரான 802018 விலோ இத்தகைய 

நிலை மாறுவதற்கு வாய்ப்பு இல்லை. 

கிராமப்புற மக்கள்தொகை போக்குகள் 

நகரங்களை நோக்க இடம் பெயரும் ஈடவடிக்கை ஒரு 

பு.௰மிருக்க, எழை காடுகளில் கிராம மக்கள் தொகை 

பெருக்கொண்டே போகிறது, இர்தப் பெருக்கம் 

இன்னும் சில ஆண்டுகளுக்கு நீடிக்குமென்றே தோன்று 
இறது. ராம மக்கள் தொகை பெரிய அளவில் இருப்ப 

தாலும், அதிகரிப்பு மிச வேகமாக ஏற்பட்டு வருவதாலும் 

நகர்ப்புறங்களுக்கு இடம்பெயரும் அளவுக்கு ஈடுகட்டப் 

பட்டுவிடுகிறது. இர்தியாவில் கிராமப்புறங்களில் பெருகி 
யிருக்கும் கிலம்.ற மக்களின் எண்ணிக்கை இங்கிலார்.து, 

ஸ்காட்லந்து, வேல்ஸ் ஆகிய மூன்று காடுகளின் மொத்த 

எண்ணிக்கையைவிட அதிகமாயீருக்கிறது. நிலையற்ற 

இந்த மக்களுக்கு நிரந்தர விவசாயவேலையும் கிடைப்ப 
இல்லை. பல மாதங்கள் வேலையில்லாத வறுமையால் 

பீடிக்கப்பட்ட பண்ணை ஊழியர்களாகக் காலம் கழிக் 
கிருர்கள். 
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டைவான், துருக்கி, இஸ்ரேல் ஆகிய காடுகள் இதற்கு 
விலக்காக இருக்கின்றன, ஐப்பான் நீங்கலாக, மற்ற 
aks நாட்டையும்விட டைவானின் பொருளாதாரம். 

1960க்குப் பீறகு மிக வீரைவாக வளர்ச்சி அடைந்தது. 
ஆனால், அந்த நாட்டில் தொழில், வர்த்தக வளர்ச்சி 

யின் விளைவாக வேலை வாய்ப்புகள் அதிகரிப்பு கிராம 

மக்களில் பலரை ஈகர்ப்புறங்களுக்கு ஈர்த்து கிராமப்புற 

மக்கள் எண்ணிகையைக் குறைத்துவிடுகிறது. துருக்கி 

யில் 1965கீகுப் பிறகு பண்ணை வேலையில் ஈடுபட்டவர் 

களின் எண்ணிக்கை உச்சரிலையை அடைந்திருந்தது. 

இதற்கு ஒரு காரணம், பல லட்சக்கணக்கான ஊழியர் 
கள் ஐரோப்பாவில், குறிப்பாக மேற்கு ஜெர்மனிக்கு, 
தொழிற்சாலைகளில் பணியாற்றச் சென்றுவிட்டதுதான்... 

இஸ்ரேலீலும் பாலஸ் னம் பிரிக்கப்பட்டபிறகு 
அதிகரித்த பண்ணை வேலையாட்களின் எண்ணிக்கையும் 

குறைய ஆரம்பித்தது. முதலீட்டுக்கான மூலதனம் 

அதிகமாக இறக்குமதி செய்யப்பட்டதன் விளைவாக. 

தொழில் விஸ்தரிப்பும் அதிகரித்தது, அத்துடன் 
விவசாயமல்லாத பிற தொழில்களில் வேலை வாய்ப்புகளும் 

அதிகரித்தன. 

ஆனால் இவையெல்லாம் விதிவிலச்குசள்சான். உலக 
மக்கள் தொகை பெரும்பாலும் சராமப்புறங்களில்தான் 
அதிகமாயிருக்கிறது. இதில் பாதிக்குமேல், ஆசியா, 
ஆபிரிக்கா, லத்தீன் அமெரிக்கா போன்ற காடுகளில், 
கிராமங்களில் வாழ்கிறார்கள். இன்னும் சில ஆண்டுகள் 
வரை, இந்த மக்கள் வேளாண்மை மூலம்தான் வாழ்க்கை 
நடத்தவேண்டும். பொருளாதாரத்தின் இகர பகுதி 
களில் வேலை வாய்ப்புகள் ஏற்பட்டால், பெருகிவரும் 
கிராம மக்களில் சிறு பகுதியினருக்குத்தான் இடம். 
கிடைக்கும். புதிய நுட்பவியலைச் சரிவரப் பராமரித்தால், 
பண்ணை வேலை கிடைப்பதோடு ராம வாழ்க்கையில் வ2 
கரமும் ஏற்படும், 
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புதிய விதைகளும் பண்ணை ஊழியர்களும் 

புதிய விதைகள் கையாளப்படும்பொழுது மாற்றம் 

படும் பழக்கமான ஊழியர்களைவிட அதிகமாகவே 
"தேவைப்படும் என் பதைதப் புள்ளி விவரங்கள் 

விளக்குகின்றன. அதிக விகச்சல் தரும் விதைகளின் 

மரபு வழிப் பண்பியலை சரிவரப் பயன்படுத்த விரும்பும் 

விவசாயிகள் ஈடவுப் பாத்திகளைச் சீராக அமைக்க 

வேண்டும். மற்றும் உரத்தை அடிக்கடி பயன்படுத்தி, 

எச்சரிக்கையுடன் sénbs@, பூச்சி கொல்லிகள்ையும் 
உபயோகிக்க வேண்டும். இரந்த நடவடிக்கைகளுக்கு 

AOE oar Puta தேவைப்படும். 

அதிக விளைச்சல் தரும் கோதுமை ரகங்கள் புழங்கும் 

வட இந்தியாவிலும், மேற்கு பாகிஸ்தானிலும், பருவ 

காலங்களில் போதிய அளவு ஊழியர்கள் கிடைப்பதில்லை. 

இதன் காரணமாக கிராமப்புற கூலி வி$தங்கள், 

அறுவடை காலத்தில், பெரிய நகரங்களில் இருப்பதைவிட 

அதிகமாகிவிடுகின்றன. 1969-0 பு அடெல்லியிலிருந்.த 

அனைத்துலக உதவி நிறுவன அ.றிக்கையோன்றில் ஒரு 

ஆய்வின் முடிவுகள் குறிப்பீடப்பட்டிருர் தன. அதன்படி, 

பு இய ௮ரிசி ரகங்களுக்காக வேலைக்கமர்த்தப்படும் ஊழி 

யர்க்ளின் கூலிக்காக முதலீடு செய்யப்பட வேண்டிய 

ரெரக்கம், உள்சாட்டு அரிசி ரக விஷயத்தில் செலவாகக் 

கூடியதைவிட, ஏறக்குழைய இரு மடங்காயிருந்ததாம். 

பல சாடுகளிலிருந்தும் இடைக்கப்பெற்ற புள்ளி விவரங் 

களிலிருந்து பின்வரும் தகவல் அறியப்படுகிறது. புதிய 

விதைகள் விஷயத்தில் உள்ளூர் விளைச்சல் சூழ்ரிலைக்கும் 

தொழிலாளர் கூலிக்கும் ஏற்ப, குடும்பத் தொழிலாளர் 

கள், கூலியாட்கள் இருவகையும் சேர்ந்து 10 முதல் 60 சத 

விதம் அதிகம் தேவைப்படுகிறது. 

புதுடெல்லியில் உள்ள அனைத்துலக உதவி நிறுவன 

I MAUNSS GAGES! வெளியான அறிக்கையில், புதிய 
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விதைகளாரல் வேலை வாய்ப்புகள் எவ்வாறு பாதிக்கப்படு . 
கின்றன என்பது குறிப்பிடப்பட்டது. 

வேளாண்மைப் புரட்டி வேலை வாய்ப்புக்கு உதவி 

செய்யும் முறையில்தான் இயங்குகிறது. பஞ்சாபில், 

ஏப்ரல் முதல் ஜூன் வரை கோதுமை அறுவடையாகும் 

போதும், புதிய விதைகள் விதைக்கப்படும்போ தும் கடுமை 

யான தொழிலாளர் பற்றாக்குறை ஏற்பட்டிருந்தது. 

வேளாண்மையல்லாத பிற தொழில்களில் கூலி விகிதங் 

கள் காள் ஓன்றுக்கு 75 முதல் 5ச ரூ. வரை உயர்ந்து 

விட்டன. பண்ணை வேலைக்கூலியும் உயர்ந்துவிட்டது. 

தொழிலாளர் பற்றாக்குறையினால் வேளாண்மை ௮திக 

அளவில் இயந்திர பூர்வமாக இயங்கத் தொடங்குகிறது. 

டைவான், ஐப்பான் போன்ற நாடுகளில் 

வேளாண்மை ஈவீனமாக்கப்படுவதால்தொழிலாளர்களுக் 

கான தேவையும் அதிகரித்துவருவது மூலம் மேற்கண்ட 

முடிவு நிரூபிக்கப்படுறது. ஐப்பானிய, டைவானிய 

விவசாயிகள், இப்பொழுது ஒரு ஏகராவில் அரிசி உற்பத்தி 

செய்து அறுவடை செய்வதற்கு 170 ஊழியர் நாட்களைப் 

பயன்படுத் துகிரார்கள், இதே அலுவலுக்கு, இர் இயாவில் 

125 ஊழியர் நாட்களும், பிலிப்பீன்ஸில் 100 ஊழியர் 
நாட்களும் ஆகின்றன. அனால், ஜப்பானிலும், டைவா 
னிலும், ஏகரா ஒன்றுக்கு ௮இக ஊழியர்கள் தேவைப் 
படுகிறது. ஆனால் ஒரு டன் தானியத்திற்குக் குறைர்த 
அளவு ஊழியர்களே தேவைப்படுகிறது. பழக்கமான ரகங் 
களுக்குத் தேவைப்படும் ஊழியர்கள் அளவைவிட புதிய 
சகங்களுக்கு 20 சதவிகிதம் குழைவான கியர்களே ஒரு 
டன் தானியத்திற்குத் தேவைப்படும் அருக்கி, இந்தியா 
பாகிஸ்தான் ஆகிய காடுகளிலும், இதே நிலைதான், 

இயந்திரமயமாக்குவதின் விளைவுகள் 

ஊதியம் உயர்ந்து, புதிய விதைகளின் மூலம் 
வேளாண்மை லாபகரமாக மாறுவதால், இயந்திரமய 

மாக்குவது விரும்பத்தக்ககாகவே இருக்கும். இயந்திர 
மயமாக்குவது மிகவும் விரைவில் நடைபெற்று பெருவாரி 
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யான பண்ணை ஊழியர்களை இடம்பெயரச் செய்து, 
ஏம்சனவே மோசமான ஒரு சமூகப்பிரச்னையை 
இன்னும் சிக்கலாச்கிவிடுமா என்பதுதான் வேளாண் 
மைப் புரட்சியின் உடனடிப் பிரச்னையாகும். 

9வது அத்தியாயத்தில் சாம் பார்த்ததுபோல, புதிய 

விதைகளால் ஏற்பட்ட பலன்கள், நில உடைமைக்காரர் 
களிடையேயும், பண்ணை ஊழியர்களிடையேயும், கிராமப் 
பு.றத்திற்கும், ஈகர்ப்பு,றத்திற்கும் இடையேயும் பங்கிடப் 

படும்பொழுது கடுமையான சச்சரவுகள் தோன்றும். 

கிராமப்புறங்களிலும், ஈகரங்களிலும், வேலையில்லாதோர் 

எண்ணிக்கை அஇகரிக்கும் வகையில் இயந்திரமயமாக்கு 

தல் ஈடைபெற்றுல், வேளாண்மைப் புரட்சி ஒரு கல் 

வாழ்வுக்கான வாய்ப்பாக இருப்பது மாறி தீமை 

பயக்கும் நடவடிக்கையாகிவிடக்கூடும். 

புதிய விதைகளுடன், இயர்திரமயமாக்குவதை 

ஈன்றாகத் தேர்ந்து செயல்படுத்தினால், வேலை வாய்ப்பு 

சளுூம் உண்டாகும். பாசனம் இவ்வகையில் ஒரு 

உதாரணமாகும். மனிதமுயழ்சியாலும், விலங்குகளின் 

உதவியாலும் நடைபெறும் பழக்கமான பாசன முறை 

களால் குறைந்தபட்சத் தேவைகளுக்குக்கூடப் போதிய 

தண்ணீர் இடைப்பதில்லை. இயந்திர சாதனங்களின் 

மூலம் நீரேற்றும் முழையைக் கையாண்டால் வியக்கத் 

தக்க அளவு சேமிப்பு ஏற்படுவது ஒரு முக்கியமான அம்சம். 

10 ஏகரா நிலப்பகுதி முழுவதிழ்கும் ஒரு அங்குலம் 

குண்ணீரைக் கையால் இறைத்து 40 அடி உயரத்திற்கு 

ஏற்றிச் செலுத்துவதற்கு 495 ரூபாய் செலவாகும் என்று 

ஒரு ஆய்வின் மூலம் அறியப்பட்டது. சமை இழுக்கும் 

கால்சடையைப் பயன்படுத்தி ஒரு இறைவு சக்கரத்தை 

உபயோகித்தால், இந்தச் செலவு 345 ரூபாயாகக் 

குறைந்துவிடும். ஆனால், ஒரு டீஸல் இன்ஜினை உபயோ 

இத்தால், செலவு பிரமிக்கத்தக்கவகையில் 60 ரூபாயாகக் 

குறைந்து வீடுகிற.து. 
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அதிக தண்ணீர் கிடைத்து உற்பத்தியும் அதிகரிக்கும் 

போது, நிலத்தைப் பண்படுத்துவதற்கும், ஈடவுக்கும், 
உரம் போடுவதற்கும், களையெடுப்பதற்கும், அறுவடைக் 

கும் அதிகமான வேலையாட்கள் தேவைப்படும். பல: 
பயிர் சாகுபடி நடைமுறையில் செயல்படும்பொழு து, 
வேலையாட்களின் தேவை இருமடங்காகவும், மும்மடங் 
சாசவும் அஇகரிச்கும். 

தானியஉறழ்பத்தியில் ஆண்டு முழுவதும் வரிசையான 
நடவடிக்கைகள் தேவைப்படுகின்றன. மனிதமயற்சி 
மட்டும் கிடைத்தபோது ஈடவு, அறுவடை காலங்களில், 
வேலையாள் பற்றாக்குறை, உற்பத்இயை பாஇக்கக்கூடும்.. 
பண்ணை நடவடிக்கைகளில் சிலவற்றை இயந்திரங்கள் 
மூலமாக மேற்கொண்டால், அதிகமாகத் தேவைப்படும். 
காலங்களில் வேலையாட்கள் பற்றாக்குழையைத் தவிர்த்து , 
ஆண்டு முழுவதும் பண்ணை ஈடவடிக்கைகளின் தரத்தை 
உயர்த்தலாம், வேளாண்மையை இயந்திரமயமாக்குவ 
தால், வேலையின்மை ஏற்படும்; ஆகவே, வேலையில்லாத 
பண்ணைத் தொழிலாளர்கள் அதிகமாக இருக்கும் சாடு 
களுக்கு ௮து ஏம்.றதல்ல என்ற பழக்கமான நம்பிக்கை 
இனி பொருந்தாது. இயந்திரங்களைக் குறிப்பிட்ட சில. 
வேலைகளுக்கு மட்டும் தேர்ந்து உபயோடத்தால், வேலை 
வாய்ப்புகளாம் உண்டாகும், 

போதிய தண்ணீரும், உரமும் ஈடைத்து, ஆண்டு. 
மூழூவதும் பயிர்செய்யும் நிலை ஏற்பட்டுவிட்டால், ஒரு 
பயிரின் அறுவடைக்கும், அடுத்த பயீர்வீதைப்புக்கும் 
இடையே கால வசதி குழையும் நிர்ப்பந்தம் உண் 
டாகும், இனிமேல் ரிலத்தைச் சரவியாகப் போட்டு 
வைப்பது கட்டுபடியாகாது. ஆசியாவில் புதிய 
விதைகள் பயன்படுத்தும் பணக்கார விவசாயி ஒருவருக்கு. 
நிலம் சாவியாக இருக்கும் ஒவ்வொரு நாளும் ஏகராவுக்கு 
30 ராத்தல் தானியம் ஈஷ்டம் உண்டாகிறது என்று 
அமெரிக்க வேளாண்மைத் துறை அதிகார் ௫. 1316 
8012) மதிப்பிட்டிருக்கிறார், இந்த அளவு ஒருவனுக்கு 
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ஒரு மாத சாப்பாட்டுக்கு சமமாகும். : இதை அறிந்த; 

எந்த அரசாங்கமும், விவசாயிகளும், நிலத்தை சாவீயாக: 

வீட்டுவைக்கமாட்டார்கள். நிலத்தைத் தீவிரமாகம் 

பயன்படுத்தினால் வேலை வாய்ப்புகளும் அதிகரிக்கும். 

இயந்திரங்கக£த் தேர்ந்தெடுத்த முறையில் உபயோ- 
கிப்பதோடு, நிலத்தையும் தீவீரமாகப் பயன்படுத்தினால் 

வேலை வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும் என்பதற்கு டைவான் 

ஒரு சான்றாகும், அந்த நாட்டில் சில விவசாயிகள், 

ஆண்டொன்றுக்கு மூன்று, நான்கு பயிர்கள் சாகுபடி 

செய்கிறார்கள். ஜப்பானிய முறையிலான ஏர்களை 
உபயோடிப்பதால் விதைப்புக்காக நிலத்தைப் பண் 

படுத்துவது விரைவில் நிறைவேறிவிடுகிறது. இந்த 

ஏர்கள், அமெரிக்காவில் கையாளப்படும் பெரிய 

ட்ராக்டர்கள் போன்றவை. இரண்டு சக்கரங்களும்,. 

நான்கு முதல் 10 குதிரை சக்தியும் கொண்ட இந்த 

ஏர்களை உபயோகிப்பதால் நிலத்தைப் பண்படுத்து 

வதற்குக் குறைந்த எண்ணிக்கை வேலையாட்களே: 

தேவைப்படும். ஆனால் உற்பத்திக்கான பயிர்கள் 

அதிகரிப்பதால், வேலை வாய்ப்புகளும் ௮ இகரிக்கும். 

சிலர் அஞ்சுவதுபோல், இயந்திரமயமான பண்ணை 

சமுதாயக் குழப்பத்இற்குச் காரணமாகிவிடாது, அனால், 

பணக்கார விவசாயிகளுக்குக் இடைக்கும் லாபமும் 

செலவும் மாத்திரம் கணக்கடப்பட்டால், இத்தகைய: 

குழப்பம் ஏ,ம்படக்கூடும், குறிப்பிட்ட அலுவல்களுக்கு 

மட்டும் இயந்திரங்களை உபயோகிக்காமலும், வேலையாட் 

கத் தஇவிரமாகப் பயன்படுத்தாமலும் பண்ணையை. 

இயச்திரமயமாக்கினால், சமுதாயத் தீமை வியலாம். 

டைவானில், பண்ணை வேலையாட்கள் கிடைக்கும். 

வாய்ப்பு குறைந் துவருவதால், அந்த நாட்டில் பல. 

பண்ணை ஈடவடிக்கைகளை விரைவில் இயந்திரமயமாக்கு. 

வது விரும்பத்தக்கது. இந்தியாவில் இன்னும் பல 

13%



அண்டுகளுக்கு பண்ணத் தொழிலாளர் எண்ணிக்கை 

அதஇகரித்து வருமாதலால், சில அலுவல்களை மட்டும் 

தேர்ந்தெடுத்து இயந்திரமயமாக்குவது அவசியமா 

& 9 Si. 

பசுமைப்புரட்சியின் வேலை வாய்ப்புகள் 
ஏழை நாடுகளில், கொள்கைகளை வகுப்போர் சமா 

ளிக்க வேண்டிய கடுமையான பிரச்னை, பசுமைப் புரட்சி 
யின் வேகத்தைக் குறைக்காமல் செயல்படுத்தும் 
அளவுக்குப் பண்ணையை இயந்திரமயமாக்கும் கொள்கை 
களை வகுப்பதுதான். ஆயினும், இயந்திரமயமாக்கு 
வதால் கிராமங்களில் வேலையில்லாதவர்கள் நகரங்களில் 
வந்து குவிந்துவிடும் அளவுக்கு இயர்திரமயமாக்கும் 
ஈடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படாமலும் பார் த்துக் 
கொள்ளவேண்டும், சமீபத்தில் இந்தியாவில் ஏ.ற்பட்ட 
சில வன்முறை சம்பவங்ககா£ ஆராய்ந்தால், அரசாங்கம் 
இப் பிரச்னையை சரிவர சமாளிக்கவில்லை என்பது 
அிலனாகும். 

தேர்ச்தெடுத்த சில அலுவல்களுக்கு இயந்திரங்களை 
உபயோகிப்பதும், தீவிர சாகுபடியும்தான் தீர்வு 
காண்பதற்கு வழியாகும். 1965க்குப் பிறகு இந்தியாவில், 
மின்சக்தி விஸ்தரிப்பில் அதக நிலத்தடி தண்ணீர் 
வாய்ப்புகள் உள்ள இடங்களுக்கே முதல் முக்கெயத்துவம் 
கொடுக்கப்பட்டபோது அரசாங்கம் இந்த வழியைக் 
கையாண்டது. இத்தகைய பகுதிகளில் மின்சக்தி 
இணைப்புகள் கொடுத்ததால் அதுவரை பயன்படாத 
நிலமும், வேலையாட்களும் பயன்படுவதற்கு வாய்ப்பு 
உண்டாயிற்று, குறைந்த உயர த்திற்கு நீரேற் 
அம் பாசனக்குழாய்களுக்கு இறக்குமதி தீர்வை கிழக்கு 
பாகிஸ்தானில் க்கப்பட்ட தும் இவ்வகையில் சிறந்த 
நடவடிக்கையாகும். ஆயினும் இவையெல்லாம் சிறிய 
மூதல் முயற்சிகள்தான். பசுமைப்புரட்சியின் வேலை 
வாய்ப்புகள் முழூவதையும் பயன்படுத்திக் கொள் 
வதற்கு, War Paar, மூதலீடு, வரி, கடன் வசதி, இறக்கு 
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மதி போன்ற ஈடவடிக்கைகளுக்காக வகுக்கப்படும் 
கொள்கைகள் சீராக ஒருங்கணைக்கப்பட வேண்டும், 

புதிய விதைகளும், அவைகளைச் சார்ச்த நுட்பவியல் 
கஞம் பண்ணையல்லாத மற்ற பொருளாதாரத்துடன் 

முன்னும் பின்னும் விரிவடையக்கூடிப இணைப்பு 
ககயும் இயல்பாக ஏழ்படுத்திவிடும். இது எவ்வாறு 

நடக்கும் என்பதைப்பற்றி முந்திய அத்தியா 

யங்களில் ஓரளவு பார்த்தோம், பண்ணை உற்பத்தியில் 

விரைவான முன்னேற்றம் காண்பதற்கு, பண்ணைவளப்: 
பொருள்கள் வழங்குவதோடு, வீக£ச்சலை சரியாக 
விற்பனை செய்வதற்கும் விவசாயிக்கு உதவி அளிக்கும் 
வகையில், பெரிய ' அளவிலான விரிவடையும் மூதலீடு: 

தேவையாகும். இந்த ௩டவடிக்கைளால் வேலை 

வாய்ப்புகள் உண்டாகும். இவை தொழில் வளர்ச்சியின் 

இணைநீத அம்சங்கள், அரசாங்கத்தின் கொள்கை 

வ௫ுப்பு முறைகளில் வேளாண்மையும், தொழிலும்: 

முதல் முக்கியத்துவத்துற்காகப் போட்டியிடுபவை என் 2: 

மாயாவாதத்தைப் பசுமைப்புரட்சி தகர்த் துவிடுகிற து. 
இரண்டும் தன்றையொன்று ஒட்டியே வளரவேண்டும். 

ஒன்று மட்டும் தனியாக முன்னேற முடியாது. 

வேளாண்மை சம்பநீதப்பட்ட மட்டில், பண்ணைப் 

பொருள்களின் தேவை விரிவடைரந்துகொண்டே இருக்க 

வேண்டும். உள்காட்டில் உணவு ப.ற்றாக்குைற இருக்கும் 

வரை, உற்பத்தி விரைவில் விரிவடையும், ஆனால் இந்த 

பற்றுக்குறை தீர்ந்தவுடன், ஏற்றுமதி வாய்ப்புகள் விரி 

வடைந்தால்தான் தேவை அதிகரிக்கும். உள்நாட்டில் 

தேவை விரிவடைவது, வருவாய் அதிகரிப்பின் வேகத். 
தைப் பொருத்திருக்கிறது. ஏற்றுமதித் தேவைகள் ௮; 
கரிப்பது, ஐப்பான், மேற்கு ஐரோப்பா போன்ற 
பணக்கார நாடுகளின் மார்க்கெட்டுகளா எட்டும் 

வாய்ப்புகள் கிடைப்பதைப் பொருத்திருக்கிறது, இதைம் 

பற்றி 19, 20, வது அத்தியாயங்களில் மீண்டும் ஆராயப் 

படும், 
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ஏழை நாடுகளின் முயற்சிகளால் மட்டும் வருமானத் 
இல் போதிய உயர்வும், ஏற்றுமதி மார்க்கெட்டுகளுக்கான 
வாய்ப்பும் கட்டிவிடாது, அதாவது, ஏமை காடுகளின் 

பொருளாதாரத்திற்கு பிறராடுகளின் பாதிப்பு கூடாது 

என்று கருதப்பட்டால், வேளாண்மைப் புரட்சியின் வேலை 

வாய்ப்புகளா நிறைவேற்ற முடியாது. அகவே, பசுமைப் 

பூரட்சியினால் விளையக்கூடிய பலன்களை உருவாக்குவது 
பணக்கார காடுகள், ஏமை நாடுகள் இருதரப்பாருக்கும் 

பொதுவான பொறுப்பாகும், புதிய விதைகள் உப 

யோகம் விரிவடைந்து வரும்போது உறுதியற்ற நிலையும், 
வன்முறையும் ஏற்பட்டுவிடுமோ என்ற கவலையில் 

தோய்ந்து சாம் கையைப் பிசைந்துகொண்டு செயல் 

படாமல் இருக்கலாம், அல்லது, எல்லோருக்கும் வள 

மான, மகிழ்ச்சிதரும் வருங்காலம் உருவாவத௰ம்கு செயல் 

உட முனையலாம், 

லட்சக்கணக்கான மக்களில், இன்மைய சமுதாயத் 

தில் உற்பத்தி அலுவல்களில் ஈடுபட முயலும் பலருக்கு 

வேலை வாய்ப்புககா உண்டாக்குவதுதான் 1970க்குப் 
பிறகு முக்கிய அமைகூவலாக இருக்கும். ஓவ்வொரு சாடும் 

தன்னுடைய நிலைமையை sages ஆலோசித்துப் 
பார்த்து எந்தெந்த அலுவல்களை இயந்திரமயமாக்கனால் 
"வேளாண்மை தீவிரமடைந்து கூடுதலான வேலை 
வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் என்று இனங்கண்டுகொள்ள 
வேண்டும். அரசாங்கங்கள் கொள்கை ரீதியிலான ௩ட 
வடிக்கைகள்மூலம், வேலை வாய்ப்புகள் உண்டாக்கும் 
அலுவல்களை இயந்திரமயமாக்குவதை ஊக்குவிக்க 
“வேண்டும். அதே சமயத்தில் சில அலுவல்களை இயந்திர 
மயமாக்குவதால் பலருக்கு வேலையில்லாமல் போகக் 
கூடிய நிலையைத் தவிர்க்கவேண்டும். இயச்திரமயமாக்கு 
வது சம்பந்தமான கொள்கைகள், வேளாண்மைப் புரட்சி 
யின் பலன்கள் எவ்வாறு பகர்ந்து கொள்ளப்படுன் றன 
அன்பதை நிர்ணயிக்கும், 
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புதிய விதைகள் உணவு உழ்பத்தியை கணிசமாக 

அதிகரிக்குமாதலால், மக்கள் தொகைப் பெருக்கப் 

பிரச்னையை புதிய முறையில் கோக்க வாய்ப்பு கிடைக்கும். 

வேலை வாய்ப்புகள் அளிப்பதை உடனடியான பெரிய 

பிரச்னயாகக் கருதி அதற்கு முக்கியத் தவம் அளிப்பது 

தான் இந்தப் புதிய நோக்கு. 14-வது அத்தியாயத்தில் 

இதை ஆராயுமுன் மற்றொரு கட்டுப்பாட்டை நாம் 

கவனிக்கவேண்டும். அதுதான் பல ஏழை காடுகளில் 

தற்சமயம் அமுலிலிருக்கும் நிலக்குத்தகை முறை. 
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் வேளாண்மை சீர்திருத்தங்கள் 

வேளாண்மைப் புரட்சி சில ஏழை நாடுகளில் மட்டும் 

அமோகமாக நடைபெற்று வருகிறது; சில நாடுகளில் 

சரியாகவே இயங்கவில்லை என்பது இர்த இயச்சகத்தின் 

புதிர்களில் ஒன்றாகும். புதிய கோதுமை, அரிசி ரகங்கள் 
சில காடுகளின் சூழ்நிலைக்கு மட்டும் ஏற்றதாயிருக்கன்றன 

ஏன்பது உண்மையே, ஆனால் இச்சு சிலைமை வேறுபாடு, 

காணப்படும் முரண்பாடுகளுக்குச் சரியான வீளக்கம் 
என்று கொள்வதற்கில்லை. உதாராணமாக, மெச்ஸிகோ 
குட்டை கோதுமை, அமெரிக்காவிலும் ஆசியாவிலும் சில 
பாகங்களில் பரவிவருன்றது. ஆனால் லத்தின் அமெ 
ரிக்சாவில்கூட மெக்ளிகோவைத் தவிர பிற பகுதிகளில் 
சரியாக வளருவகில்லை. இதேமாதிரி 3பிலிப்பின்ஸில் 
வளரும் குட்டை அரிசி ரகம் லத்தின் அமெரிக்காவில் 
விரைவில் பரவவில்லை, 

பொதுவாக, இந்த ஏற்மத்தாழ்வுகளுக்குக் காரணம், 
சில அரசாங்கங்கள், வேளாண்மையில் திடீர்த் திருப்பம் 
உண்டாவதற்கு ஏற்ற சூழ்நிலையை உருவாக்க இயலாமற் 
போனதுதான், சிறப்பாக, அந்த அரசாங்கங்கள் நிலச் 
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சிர்திருத்தம் செய்ய இயலாமற்போனது எனலாம். பல 

நாடுகளில், விலைவாசிகளுக்கான ஊக்கம் அளிக்கப்பட்ட 

போதும், நில உடைமை மக்களில் ஒரு சி.று பகுதியின 

ரிடமே இருக்கறது. இதனால் பண்ணையில் பாடுபடுகிற 

வர்களின் உழைப்புக்கும், அவர்கள் பெறும் ஊதியத் 

இற்கும் ஒரு பயன்தரும் தொடர்பு இல்லாமல் போய் 
விடுகிறது. மற்றும் சில காடுகளில், நிலச்சொத்தின் சிறு 

அளவு அல்லது மிகப்பழைய முறையிலான நில உடைமை 

முூழைபோன் ற அம்சங்கள் புதிய நுட்பவியல் கையாளப் 

படுவதற்கு இடையூறுக இருக்கின் றன. 

Gar வேளாண்மை சீர்திருத்தத்தைப் பற்றி ஒரு 

இலட்சிய நோக்கு கொண்டிருக்கிருர்கள். ஆனால், புதிய 

விதைகளின் பெரும்பயனையும்,அவை சம்பந்தமான நுட்ப 

வியலையும் கருத்தில் கொண்டால், கிலச்சீர்திருத்த விஷயத் 

இல் தேவைக்கேற்ப ஈடந்துகொள்வது என்ற நோக்கு 

பொருத்தமானது என்று தோன்றும். 

நிலச்சீர்திருத்தம் 

ஏழை நாடுகளாயிருந்தாலும் சரி, பணக்கார நாடு 

களாயிருர்தாலும் சரி, ராம மக்கள் எல்லோரிடையே 

யும் நில உடைமை பரவலாக இருக்குமிடங்களில்தான் 
வேளாண்மைத் துறையில் பெருமளவில் சாதனைகள் 

நடநர்தேறியிருக்கின் றன. ஓப்பான், டைவான், 

மெக்ஸிகோ, ஐக்யே அமெரிக்சா போன்ற நாடுகளில் 

இவ்வாறு ஈடைபெற்றிருக்கிறது. முதல் மூன்று சாடு 
களும் இச்த நாற்றுண்டில் நில உடமை முறைகளை மாழ்.றி 

அமைத்தன. காலனி முறை அமுலிலிருந்தபோது ஐக்கிய 

அமெரிக்காவில், பிரிட்டிஷ் மன்னரால் அளிக்கப்பட்ட 

பெரிய கிலமானிய௰யங்கள், சில பிரபுக்களிடமே குவிந்.திரும் 

தன. 1862ல் ஆபிரகாம் லிங்கன் அமுலாக்கிய குடியிருப்பு 

சட்டத்தின் பயனாக, குடியிருப்பு விரும்புபவர்களுக்கு 

மிலம் இலவசமாகச் இடை த்தசோடு, கிழக்குப் பகுதயில் 
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பண்ணை ஊழியர்களின் எண்ணிக்கையும் குறைந்து 
விட்டது. இதனால் மன்னரால் அளிக்கப்பட்ட மானிய 

நிலங்களைப் பராமரிப்பதில் அதிக செலவு ஏற்பட்டு 

நடைமுறையில் மிகவும் கஷ்டமாகிவிட்ட து, 

வேளாண்மைப் புரட்சி, முதலில் மெக்ஸிகோவில் 

வேரூன்றி, பிறகு லத்தீன் அமெரிக்காவில் இதர பகுதி 

களில் பரவாமல் ஆசியாவில் பரவியது தற்செயலாக 

நடநீத விஷயமல்ல. மெக்ஸிகோவிலும், டைவானிலும் 

வியக்கத்தக்க முறையில் வேளாண்மை உற்பத்தி ஏற்படு 

வதற்கு முன்பே, நல்ல பயன்தரும் நிலச்சிர் திருத்தங்கள் 

அமுலாக்கப்பட்டன. இம்மாஇரி இந்தியாவிலும் பாகிஸ் 

தானிலும் கடைபெறவில்லை. ஆனால் இந்த நாடுகளில், 
ம்க்கள் தொகை அதிகரித்து, பயிரிடுவதற்குகந்த நிலப் 
பகுதியின் அளவு குறைந்துவிட்டதன் பயனாக, இராமப் 
பு.௰ நிலம் பல சிறு பிரிவுகளாக, தலைமுறை, தலைமுறை 
யாக வகுக்கப்பட்டுவிட்டது. லத் தன் அமெரிக்காவில் 
95 சதவிகிதம் நிலம், மக்களில் 5 சதவிகிதத்திற்கும் 
குழைந்த சிலரின் கையில் இருக்கிறது, நிலத்தின் அளவு 
அதிகமாயிருந்தாலும், பண்ணை ஊழியரில் பெரும் 
பாலோர் நிலமழ்றவர்களாயிருக்கிறார்கள், 

நில உடைமை சிலரிடம் மட்டுமே குவிந்திருப்பதால், 
வேளாண்மையை ஈவீன முறையில் திருத்தியமைக்கும் 
கடவடிக்சைகளுக்கு இடையூறு ஏற்படும்போது, கில 
உடைமை முழையின் அடிப்படையை வீரிவாக்குவ 
கம்காக, அரசாங்கமே நிலத்தைப் பிரித்து வழங்கும் 
அலுவலை மேற்கொள்ள வேண்டும். நிலச்சீர் திருத்தம் 
செய்வது எளிதல்ல. ஆரம்பத்தில் இத்தகைய சர்திருத் 
தீதீதின் விகாவாக உற்பத்தி ல சமயங்களில் பாதிக்கப் 
படும். நிலச்சீர்திருத்தத்தினால் ஏ ல்படும் தவிர்க்க 
முடியாத குழப்பங்கள் முதலில் உற்பத்து அதிகரிப்புக்கு 
உதவமாட்டா, முதன் முதலாக நில உடைமை பெறுபவர் 
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களில் பலருக்கு, அதைப் பராமரிக்கும் திரமை இருப்ப 

இல்லை, இவர்கள் அரசாங்க உதவி, சேவை முதலியவை 

களையே பெரிதும் நம்பியிருக்கும் நிலை ஏற்படுகிறது. 

ஏழை நாடுகளின் அரசரங்கங்கள், நீண்டகாலத்திற்கு 

இத்தகைய உதவியை அளிக்க இயலுவதில்லை. 

ஆயினும், வேளாண்மை, பரம்பரையான வெறும் 

சாப்பாட்டு விஷயமாக இருந்த நிலையைவிட்டு நீங்கி, 

வளப்பொருள்களை வாங்கி, உபரியை விற்பனை செய்யும் 

வர்த்தக கட்டத்தை அடையும்போது, நிலத்தை உழுப 

வனுக்கே கேரடியாகப் பலன் கிடைப்பதை உறுதிப் 

படுத்துவது அவசியமாகிறது. லத்தீன் அமெரிக்கா 

விலும், ஆபிரிக்காவில் சஹாராப் பாலைவனத்துற்குத் 
தெற்கிலும், நிலத்தைப் பதிவு செய்து, சட்டபூர்வமாக 

உழுபவர்களுக்கே பீரித்துக் கொடுக்கும்வரை அந்த நாடு 

களில் உணவு உற்பத்தியை ஈவீனமாக்குவ.து ஒரு பொரு 

எற்ற செயலாகும். ஆப்பிரிக்காவில் கில உடைமையை 

குடிகளின் தலைவன் தன்னிச்சையாக நிர்ணயிப்பது 

நீடித்தால், நிலத்தில் முதலீடு செய்வதற்கு ஆதாரமே 

இல்லாமல் போய்விடும். லத்தீன் அமெரிக்காவில் பெரு 

மளவிலான நிலப்பகுதிகளின் உடைமையாளர்கள் yb 

நிலத்தருகில் இல்லாமல் வேறு எங்கேயோ வாழ்வ 
தாலும், அவர்களுக்கு வர்த்தக முறையிலான 

வேளாண்மையில் கருத்து இல்லாததாலும் உழைப்புக் 
கும், ஊதியத்திற்கும் தொடர்பு இல்லாமல் போய் 

விட்டால், லட்சக்கணக்கான மக்கள், கிராமப்புறக்தை 
விட்டு, வறுமை நிறைந்த ஈகரச் சேரிகளுக்கு இடம் 

பெயரத்தான் செய்வார்கள். 

நிலச்சீர்திருத்த முறைகள் 

நிலச்சீர்திருத்தம் சிறைவேறுவதற்குக் கையாளப் 

படும் முறைகள் பலவிதமானவை, இ€ன்யாவில் பழங்குடி 

மக்களின் நிலங்களைப் பதிவு செய்து முறைப்படுத்து 
வதில் அரசாங்கம் கணிசமான வெழ்றி கண்டது. இதை 
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பிரிட்டிஷ் குடியேற்ற நிர்வாகத்தினால் சாதிக்க முடிய 
வில்லை. அந்த நாட்டில் உள்ள நில உடைமை முழை 
பசுமைப்புரட்சி ஏற்படுவதற்கு உகந்ததாகவே இருந் 
தீது. பொதுவாக, நிலச்சீர்திருத்தம், இரண்டு முழை 
களில் ஈடைபெறலாம். பெரிய நில உடைமைகதா£ 
ஆர்ஜிதம் செய்து, அதுவரை நிலமழ்றவர்களாயிருந்த 
பண்ணைத் தொழிலாளர்களுக்குப் பிரித்து வழங்குதல், 
அல்லது, புதிய பகுதிகள் விவசாயத்திற்காகப் பயன் 
படுத்தி அப்பகுதியில், நிலமற்றவர்களுக்குப் பட்டா 
வழங்குதல், இரண்டாவது மு ஒருவருக்கும் தொல்லை 
தீராது, ஆனால் இதற்கு முதலீடு அதிகமாகத் தேவைப் 
படும். மற்றும் இது ஈடைமுறையில் அழமுலாக அதிக 
தாமதமாகும். 

ஆர்ஜிதம் செய்தாலும் சரி, புதிய குடியேற்றம் மேற் 
கொண்டாலும் சரி, நிலச்சீர்திருத்தம் விரைவில் நடை 
பெற வேண்டும். இல்லாவிட்டால், வேளாண்மையில் 
நெடுங்கால முதலீட்டைச் சேர்ந்த ஐயப்பாடுகள், புதிய 
நில உடமைக்காரர்கள் நிலத்தைப் பயன்படுத் தவதை 
யும், மூதலீடு செய்வதையும் பாதிக்கும், எப்படி இருந் 
தாலும், சீர்திருத்தம் விரைவாக நடைபெருவிட்டால், 
பண்ணை உற்பத்தி தேங்கத் தடைபட்டுக் குறைந்து வீடும், மெக்ஸிகோவில் 1910கீகும் 1940க்கும் இடையில் 
அரசாங்கம், மிலச்சீர் இருத்தத்தைச் சிறிது சிறிதாக 
அமுலாக்கியபோது இவ்வாறுதான் நேர்ந்தது, சிலி 
(016) காட்டிலும் இன்று இச்த சிலைதான். 

மொராக்கோவும், மெக்ஸிகோவும் 
பிரித்துவழங்குவதற்குப் பாசன மூழை 
யாகக் கொண்டன, இச்த இரண்டு 
அரசாங்கம் செய்துதரும் பாசனத் இட்ட 
செலவில் ஒரு பகுதியை விவசாயிகள் 
வேண்டும். 

நிலத்தைப் 

யை ஒரு வழி 
காடுகளிலும், 

அலுவல்களின் 
ஏ.ற்௮ுக்கொள்ள 

மெக்ஸிகோவில், 375 ஏகராவுக்குக் குறை வான நிலம் கொண்ட பண்ணைகள் இந்தச் செல 
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ரொக்கமாகக் கொடுக்கவேண்டும். 375 ஏகராவுக்கு 

அதிக நிலம் கொண்ட. பண்ணைகள், நிலத்தின் மூலம் ஈடு 

சட்ட வேண்டும். மொராக்கோவில் 12 ஏகராவுச்குச் 
குறைவான நில உடைமைக்காரர்கள் பாசனத்திட்டச் 

செலவை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டியதில்லை, 

சிறிய பண்ணைகளும், புதிய நுட்பவியலும் 

ஒரு பண்ணையின் அளவைவிட, நிலத்தில் பணி 
யாற்றுபவர்களிடையே நில உடைமை பிரித்து வழங்கப் 

படுவதால், வேளாண்மையில் புதிய உத்திகள் செயல் 

படுவது அதிகமாக பாதிக்கப்படுகிறது. மேற்கத்திய 

நிபுணர்கள் கருதுவதுபோல, பண்ணையின் அளவு அவ் 

வளவு முக்கெமானதல்ல. வேளாண்மை முன்னேற்ழத் 

இல் வழிகாட்டிகளாக விளங்கும் ஐப்பான், டைவான் 
இரண்டு நாடுகளிலும், சராசரி மூன்று ஏகராக்களுக்கும் 

குறைந்த. சிறிய பண்ணைகளே இருப்பது இதற்குச் 

சான்றாகும். 

புதிய விதைகள் கையாளப்படும்பொழுது, தேர்ம 

தெடுத்த பகுதிகளில் இயந்துரமயமாக்குவது, தீவிர பயிர் 

மூஹை போன்ற நடவடிக்கைகள் வேலை வாய்ப்புககா 

உண்டாக்குகன் றன என்பதை 12-வது அத்தியாயத்தில் 

பார்த்தோம். இலவசமாகக் கிடைக்கும் குடும்ப ஊழியம், 

ஒரு முக்கியமான பண்ணைவள சாதனமாக இருக்கும். 

சிமிய பண்ணைகளுக்கு, இரந்த முடிவுகள் சாதகமாக 

இருக்கும். பெரிய பண்ணைக்காரர்களுக்கு, சாகுபடி 
நிலத்தைப் பாதுகாத்துக்கொள்ள ௮திக எண்ணிக்கை 

ஊழியர்களை வேலைக்கமர்த்தும் அவசியம் ஏற்படும் 

போது, அவர்கள் மேற்கொள்ளவேண்டிய கதியச் 

செலவு, புதிய விதைகளின் உபயோகத்தினால் ஏற்படும் 
பலன்.ககாவிட அதிகமாக இருப்பதை உணர்வார்கள். 

கோதுமை பயிர் செய்வதில் ஈடுபட்டிருந்த சில இந்திய 

விவசாயிகளை, அவர்கள் ஏன் புதிய விதைகள£க் சையாள 
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வில்லை என்று கேட்டபோது, அந்த அலுவவலுக்குத் 
தேவையான அதிகப்படி வேலையாட்களை அமர்த்துவதால் 
செலவு மீகவும் அதிகரிக்கும் என்று அவர்களில் சிலர் 
கூறினார்கள். 

பெரிய பண்ணைக்காரர்களுக்கு இவ்விதத்தில் ஈடு 
கட்டக்கூடியது இயநீதிரமயமாக்குவதுதான். பண்ணை 
வளப் பொருட்கள் வாங்குவதற்கு மூலதனம் I DS 
மாகத் தேவைப்பட்டால், அதற்குத் தகுர்த அளவில் 
பெரிய பண்ணைகளில் பலன் அஇகமரகக் இடைசக்கும். 
இயர்திரமயமாக்குவதை ஊக்குவிக்கும் வகையில், 
அரசாங்கத்தின் கொள்கை முக்கயெத்வம் இதன்மூலம் 
அறியப்படுகிறது. பெரிய பண்ணைக்காரர்கள், இயந்திர 
மயமாக்குவதில் தீவிர ஆர்வம் கொள்வதால் சமுதாயத் 
இற்கு ௮இக செலவு ஏற்படலாம், இர்த அம்சம்தான் 
பசுமைப்புரட்சிக்கு ஏற்படக்கூடிய ஆபத்துக்குச் சாரண 
மாகிறது. ஊழியர்கள் தீவிரமாக சாகுபடியில் ஈடுபடும் 
சிறிய பண்ணைகளில் இப்பொழுது கிடைக்கக்கூடிய 
உ௰்பத்தி அதிகரிப்பு, அங்கு கையாளப்படக்கூடிய 
சிக்கன மூழைகள் போன்ற அம்சங்கள் ஈம்.பிக்கைக்குக் 
காரணமாஇகன்றன. 

ஆனால் சிறிய பண்ணைகளா, பெரிய பண்ணைகளா 
என்பது மட்டும் பிரச்சயல்ல. உற்பத்தித்திறன் அத 
கரிப்பு, இன்னும் பரவலான நிலஉடைமை ஆகிய இரண்டு கோக்கங்களுக்குமிடையே காணப்படும் முரண்பாடுகளைத் 
தவிர்ப்பதற்கு உதவக்கூடிய பல்வேறு அம்சங்கள் இருக் 
கின்றன. 

ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட பண்ணை 
அரிசி விகயும் பல காடுகளில், புதியதொரு உற்பத்தி மூறை, தனிப்பட உருவாகி வருகிறது. இந்த முறையில், சிறிய பண்ணைகளில் காணப்படும் குழைபாடுகள் தவிர்க்கப்படுவதோடு, பெரிய அளவிலான நடவடிக்கை 
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களின் ஈழ்பலன்களும் கிடைக்கின்றன. இணைக்கப்பட்ட 
பண்ணை அல்ல கூட்டுப் பண்ணை என்று அறியப்படும் 

இந்த உற்பத்திமுறையில், பல சிறிய பண்ணைகள், பரா 

மரிப்பு வசஇக்காக, ஒரு பெரும் அமைப்பாக இணைக்கப் 

படுகின்றன. குடும்பப் பண்ணையின் சிழமப்புகளும், 

கூட்டுப்பண்ணையின் சிறப்புகளும் கலந்த அமைப்பாக 

இது செயல்படும். விவசாயிகள் தாங்களாகவே முன் 

வந்து சேர்ந்துகொள்ளும் இந்த அமைப்பில், அவர்கள் 

தங்களுடைய நேரடி, உடைமையைப் பாதுகாத்துக் 

கொள்வதோடு, சிறிய பண்ணை சாகுபடியின் நன்மைகளை 

யும், பெரிய அளவு ஈ௩டவடிக்கைகளால் கிடைக்கும் 

சிக்கனமுறைகளையும் அனுபவீப்பதற்கு வாய்ப்பு கிடைக் 

இறது, 

பண்ணகள் சிறியவைகளாகவும், வரப்புகளால் 
பிரிக்கப்பட்ட நிலப்பகுதி அதிகமாகவும் உள்ள இடங் 

களில், இத்தகைய இணைக்கப்பட்ட பலபண்ணை முறை 

மிகவும் லாபகரமானது, டைவானில் இவ்வாறு நடக் 

கிறது. மற்ற பகுதிகள் பின்வருமாறு 2 

பலபண்ண கள் அடிப்படையில் மட்டுமே அமுலாக்ககீ 

கூடிய தண்ணீர் கட்டுப்பாடு முழை உள்ள மலேசியா; 

வயல்கள் மிகச் சிறியவையாக இருப்பதால் சில ஈட 

வடிக்கைகளை இயந்திரமயமாக்கும் வாய்ப்பு இல்லாமல்; 

அடுத்தடுத்து உள்ள பெரிய பண்ணைகள் பல ஓரே 

பருவத்தில் ஒரே பயிரை சாகுபடி செய்யும் தாய்லாந்து; 

விரைவில் தொழில் வளர்ச்சி ஏ.ற்படுவதால், பண்ணைத் 

தொழிலாளர் எண்ணிக்கையில் பற்றுக்கு ஏ,ம்படும் 

டைவான்; மக்கள் தொகை அதிகரிப்பில் குறைந்த விகிதம் 

உள்ள ஜப்பான். 

டைவானில் புதிய உற்பத்தி அமைப்புகளால், தனிப் 

பட்ட விவசாயிகள் தங்களுடைய நில உடைமையைத் 

தொடர்ர்து நீடிப்பதோடு, அறுவடையை வீகிதாசார 
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அடிப்படையில் பகிர்ந்துகொள்ள முடிகிறது. அதே 
சமயத்தில், நடவு, பாசனம், பூச்சி தடுப்பு முதலிய 
அலுவல்களை ஒருங்கிணைத்துச் செயல்படுத்தவும் முடி 

கிறது. கூட்டுப்பண்ணை முறைகள் இதுவரை அரிகி 
விளையும் பகுதிகளில்தான் நடைபெற்று வருகின்றன. 

இந்தப் புதிகளில், இணைக்கப்பட்ட பண்ணைகளில் 
உற்பத்தி 10 முதல் 25 சதவிகிதம் அதிகரித் இருக்க றது. 
சீரான தண்ணீர்க் கட்டுப்பாட்டு முறைகளுடன், முன்பு 

வரப்புகள் இருந்த வயல் எல்லைகளிலும் விதைப்பதால் 

இந்த அதிகரிப்பு ஏற்படுகிறது. 

இதுவரை டைவானில், எட்டு இடங்களில், குறைந் 
பட்சம் 750 ஏகரா வீதம் 7,000 ஏகராக்கள் கூட்டு 
உற்பத்திப் பண்ணைகளாக இணக்கப்பட்டிருக்கின் றன. 
வரப்புகள் நீக்கப்பட்டுவிட்டதால், பல சிறு வயல்கள் 
ஒரு பெரிய பண்ணையாக இணைக்கப்பட்டு ஒரே சீரான 
தண்ணீர்க் கட்டுப்பாடு, ஒரே சமயத்தில் விதைப்பது 
போன்ற வசதிகக£ப் பெற்றிருக்கன் றன. மற்றும், 
40 ஏகரா அரிசி விளையும் நிலப்பரப்பு கொண்ட 560 சிறிய 
அளவிலான கூட்டுப்பண்ணைகளஞும் செயல்படுகின்றன. 
1972க்குள், சாட்டில் உள்ள சாகுபடிக்கான நிலப்பரப்பில் 
10-ல் ஒரு பாகமான 2லட்சத்து 50,000 ஏகராக்களை 
கூட்டுப்பண்ணை மூறையில் செயல்படுத்தவேண்டுமென் 
பது டைவானின் குறிக்கோள். 

இதேபோல, வீவசாயிகள் தாங்களாகவே முன்வந்து 
அமைக்கும் கூட்டுப்பண்ணைகள், தாய்லாந்தில் 29,000 
எகரா அடங்கிய 167 அமைப்புகள் செயல்படுகின்றன. 
இந்த அமைப்புகளில் அரிசி உற்பத்தி 60 சதவிகிதம் 

அதிகரித் திருப்பதால், இணைப்புப் பண்ணைகள் இன்னும் 
விரிவடையும் வாய்ப்பு இருக்கிற து. போக்குவரத்து, 
வடிகால், பாசனம் முதலிய வசதிகளின் அளவைப் 
பொருத்து, மலேசியாவில், அரிசி, பழவகை, தென்னை, 
மக்காச்சோளம் போன்ற பொருள்களைக் கூட்டாக உற் 
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பத்தி செய்யும் திட்டங்கள் வகுக்கப்படுகின்றன. 

ஐப்பானிலும், இயக்திரமயமாக்கி, அரிதான கிராமப்புற 

வேலையாட்களை சேமிக்கும் வகையில் இதேமாதிரியான 

இட்டங்கள் மேற்கொள்ளப்படுகின் றன. 

கூட்டு முயற்சயொல் செயல்படும் இந்தத் திட்டம் 

எவ்வகையில் முன்னேறும் என்பதைப்பழ்.றி இப்பொழுது 
தெளிவாகச் சொல்லுவதற்கில்லை, உற்பத்தியில் 10 முதல் 
60 சதவிதம் அதிகரிக்கும் வாய்ப்பு, விவசாயிகள் 

தங்களுடைய முயற்சிகளைப் பெரிய அளவில் இணைத்துச் 
செயல்படுவதற்கு ஊக்கமளிக்கிறது. ஆனால் இத்தகைய 

இணைப்பினால் ஈன்மை அடையக்கூடிய நிலப்பரப்பின் 

அளவு, இதுபோன்ற நடவடிக்கை எவ்வளவு 

கைவசம் இருக்கற து, என்பதைப் பொருத்திருக்கிறது. 

சிறிய பண்ணைகளுக்கு உதவி 

தண்ணீர்க் கட்டுப்பாடு ஒரு பெரும் பிரச்னையாக 

உள்ள அரிசி வீகயும் பகுதிகளில் பண்ணகள் இணைப் 

பீனால் சிறப்பான பலன்கள் கிடைக்கலாம். பிழ்பகுதி 

களில், வேறு பயிர்கள் விஷயத்தில், சிறிய பண்ணைகளில் 

ஏற்படக்கூடிய இடைஞ்சல்களைத் தவிர்ப்பதற்கு, கடன் 

வசதி, விழ்பனைக்களம், விஸ்தரிப்பு அலுவல்கள் முதலிய 

வற்றைத் இருத்தி அமைப்பது அவசியமாகும். சிறு 

விவசாயிகளுக்கு இயந்திரமயமாக்குவதின் பலன்கள் 

இடைக்கச் செய்வதற்கும், வாடிக்கைக்காரர்களுக்கு 

வாடகைச்சாக சாதனங்கள் கொடுத்துதவுவதற்கும் 

வாய்ப்பு உண்டாகலாம், 

ஒரிரு மாடுகள் தேவைப்படும் அதிகபட்ச 

அளவுக்கும் குறைந்த நிலப்பரப்பு கொண்ட இக்திய 

விவசாயிகளும், எப்படியும் ஒரு மக்தை மாடுகளை வைத்து 

௮.திக செலவில் குறைந்த உபயோகம் செய்துகொள்ள 

கிறார்கள், வாடிக்கைக்காரர்களுக்கான வாடகை உதவி 
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கிடைக்குமானால், சிறு விவசாயி இயந்திரமயமரக்கு 

வதின் பலன்கள் சிலவற்றைப் பெறுவதோடு, மாடுகளின் 

தேவையே இல்லாமலும் செயல்படலாம், தாய்லாந்தில் 
விவசாயிகள், ஆண்டுக்கொருமுைற கிலத்தை விதைப்புச் 

காகப் பண்படுத்துவதற்காக ஒரு மர்தை எருமைகளை 

வைத்துப் பராமரிக்கிறார்கள். அவர்கள் ஒரு ட்ராக்டரை 
வாடசைக்குப் பெமமுடியுமானால், எருமைகளைப் பராமரிப் 
பதைக் கைவிட்டு கணிசமான சேமிப்பும் செய்யமுடியும். 
வாடகைக்கு இயர்திரசாதனம் பெற்று நிலத்தை உழும் 
வசதி டைப்பதற்கு முன்பு, விவசாயிகள் சொந்தமாகவே 
மாடுகள் வைத்துப் பரரமரிக்கவேண்டியிருக்கிறது. 

பெரிய அளவிலான நவீன பண்ண முறைகளுக்கும், 
பரம்பரையான சிறிய பண்ணை முறைகளுக்குமிடையே 
உள்ள ஏற்றத்தாழ்வை நீக்குவதற்கு, வரடகைக்குக் 
கிடைக்கும் இயந்திரசாதன உதவி மிகவும் பயன்தரத் 
தக்கது, நிலத்தைப் பண்படுத்தும்போதும், அறுவடை 
காலங்களிலும், வேலையாட்கள் பழ்றுக்குறை ஏழ்படும் 
போதும் அந்த நிலையைத் தவிர்க்க இத்தகைய வாடகை 
உதவி ஈடவடிக்கைகள் பயன்படும். ட்ராக்டர்களை 
வாடகைக்குக் கொடுக்கும் தனியார் அமைப்புகளை 
அரசாங்கம் ஊக்குவிக்கலாம்; அல்லது அரசாங்கமே 
இந்த அலுவலை மேற்கொள்ளலாம். அரசாங்கமே இந்த 
சேவைகளை வழங்கும் முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்ட 
இடங்களில் பலன்கள் திருப்திகரமாக இல்லை. நைஜீரியா 
வில், அரசாங்கமே இத்தகைய நடவடிக்கையை மேழ் 
கொண்டபோது பொதுமக்களுக்கு இதனால் ஆண்டுக்கு 
ரூ. 5250 வரி மூலம் செலவு எம்பட்டது. டன்ஜானியா 
af) (Tanzania) இதேபோன்ற ஒரு மூயற்சியால் செலவு 
அதிகரித்துத் இறன் குறைந்துவிட்டதால், முயற்சிகள் 
கைவிடப்பட்டு இயச்திரசாதனங்களாத் தனியார் 
அமைப்புகளுக்கு ஏலத்தில் விற்கும் நிலை ஏற்பட்டு 
வீட்டது. 
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இத்தகைய சேவை வசதிகளை அமைத்து வழங்கு 

வதில் அரசாங்கம் போதிய அளவு வலந௫்துகொடுக்கா 

ததாலும், திறம்பட பராமரிக்காததாலுமே முய,ம்சிகள் 

தோல்வியுற்றன என்று தெரிகிறது. சிறிய விவசாயி 

களுக்கு, இயந்திர சாதனங்கள் வாடகைக்குக் கடைக்கும் 

படி செய்வதில் அரசாங்கத்திற்கு ௮அச்கமை உண்டு. 

ஆயினும் தனியார் அமைப்புகள் இந்த வசதிகளை வழங்கு. 

வதால் பயன்தரும் முறையில் பலன் கிடைக்கும். 

நிலச்சிர்திருத்தம் மிக்க அவசியம் என்பதைப் புதிய: 

விதைகள் உணர்த்துகின்றன. அத்துடன், சர் 

இருத்தம் ரான முறையில் ஈகடைபெறும் என்பதற்கும் 

நம்பிக்கை அளிக்கன்றன, உலகின் பல பகுதிகளில், 

குறிப்பாக, லத்தீன் அமெரிக்கா, சஹாராவுக்குத் 

தெற்கில் உள்ள ஆப்பிரிக்க காடுகளில் புதிய நுட்பவியல் 

செயல்படவேண்டுமென்றால், நில உடைமை முறையும், 

பண்ணைக் குத்தகை முறையும் மாறவேண்டியது அவசியம் 

என்பதற்கு இனியும் சந்தேகம் தோன் றக் காரணமில்லை. 

சமுதாயத்தின் இன்றைய அமைப்பை முழ்றிலும் 

தகர்த்துவிடாமல் சீர்திருத்தம் செய்யமுடியும் என்னும் 

ஈம்பிக்கையும் புதிய விதைகளினால் உண்டாகிறது. 
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V. மக்கள் தொகை, 

6வலை வாய்ப்புகள், பசி 

14 

மக்கள் தொகைப் பிரச்னை 

தாமஸ் மால்தஸ் (1௦88 188]1008), 1798-ல் தன்னு 
டைய கவலை தரும் கட்டுரையைப் பிரசுரித்தபோது, 
மக்கள் தொகைப் பிரச்னையை, உணவு கையிருப்பின் 

அளவு, பஞ்சம் ஏற்படும் அபாயம் என்ற அம்சங்களின் 
அடிப்படையில்தான் விளக்கினார். அதுமுதல் அவர் 
நிர்ணயித்த வகையில்தான் மக்கள் கொகை அதிகரிப்புப் 

பிரச்னை ஆராயப்பட்டு வருகிறது. 1960-ம் ஆண்டை 
யொட்டிய காலத்தில் உலக நாடுகளின் தலைவர்கள் ஏழை 
நாடுகளில் உணவு பற்ருக்குழறையைப் .பற்றி 
ஆலோசித்துக்கொண்டிருந்தபோது, மக்கள்தொகைப் 
பிரச்னை, உணவு-மக்கள் தொகை என்ற பிரச்னையின் 
மாற்று உருவாகவே கருதப்பட்டது. இந்த இரண்டு 
பிரச்னைகளும் ஒரே பொருள்கொண்டவை என்ற 
கருத்தும் நிலவிற்று, 
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ஆனால் 1970-ம் ஆண்டையொட்டிய காலம் தொடங் 
கும்போது, இந்த மக்கள்தொகைப் பிரச்னைக்கு வேறு 

விளக்கம் தேடும் அவசியம் எற்பட்டது. இரண்டு 
நா.ற்றாண்டுகளுக்குப் பிறகு, மால்தஸ் வழங்கிய விளக்கத் 
இற்கு அப்பால் செல்லும் கட்டத்தை அடைந்து 
விட்டோம். 

மக்கள் தொகைப் பிரச்னையை பாதிக்கும் இரண்டு 
தனிப்பட்ட ஈடவடிக்கைகளின் பயனாக, இர்தம் பிரச்னை 

யைப் பற்றிய நமது முந்திய கருத்தை மாற்றிக்கொள்ள 

வேண்டியிருக்கிறது, இவைகளில் ஒன்று எழை நாடு 

களில் ஏற்பட்ட வேளாண்மைப் புரட்சி, இந்த 

நடவடிக்கை மக்கள் தொகைப் பிரச்னைக்கு ஒரு தீர்வு 
ஆகாது என்ருலும், பஞ்சம் ஏற்படக்கூடிய ஆபத்தைக் 

குறைக்கிறது. மற்றும், நுட்பவியல் வளர்ச்சி அடை 

வதற்கும், உலக அளவில் மக்கள் தொகைப் பெருக்கத்தை 

ஒரு நிலையில் உறுதிப்படுவதற்கும் அவகாசமும் கொடுக் 

கிறது, 

பஞ்சம் பற்றிய ஆபத்து குறையும்போது, தொழி 

லாளர்களிடையே இக£ஞர்கள் எண்ணிச்சை அதிகரிக் 

Gog. இதுதான் இரண்டாவது நடவடிக்கை, பல. 

ஏழை நாடுகளில் மக்கள் தொகை நெரிசல் 15 முதல் 

இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஏம்பட்டது. அதன் 
விளைவாக, உணவுத் தேவையும் அதிகரித்தது. ஆயினும் 

குழந்தைகளுக்கு வேலைவாய்ப்புகள் தேவையில்லை என் 

பதால், வேலைவாய்ப்புகளை அதிகரிக்கும் விஷயத்தில் 

உள்ள 15 முதல்.20 ஆண்டுகள் கால வசதி உணவு விஷ 

யத்தில் உடையாது. 1970க்குப் பிறகு இந்தக் கால வசதி 

தீர்ந்துவிடும். 1960-ல் உணவும், மக்கள் தொசையும் 

இணைந்த பிரச்னையாயிருந்தது. 1970க்குப் பிறகு வேலை 

வாய்ப்பும், மக்கள் தொகையும் இணைந்த பிரச்னையாக 

விட்டது, அதிகரித்த மக்கள் எண்ணிக்கைக்கு உணவு 
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அளிப்பது எளிதல்ல; ஆயினும் அவர்களுக்கு வேலை 
வாய்ப்புகளா ஏற்படுத்திக் கொடுப்பதைவிட சுலபமாக 

சமாளித் துவீடலாம். 

வேலை வாய்ப்புகளும், மக்கள் தொகையும் 

இல்ஞர்கள் அதிகமாக வேலை தேடிவரும் நிலைமை 
ஏற்படுவதால், மக்கள் தொகைப் பெருக்கப் பிரச்னைக்குத் 

தீர்வு காணும் காலம் வந்துவிட்டது. சில நாடுகளில் 

வேலை தேடும் இளைஞர்களின் எண்ணிக்கை விரைவில் 
இருமடங்காகிவிடும். இந்த லட்சக்கணச்சான இளைஞர் 
களுக்கு வேலை இடைக்காவிட்டால், வேலைக்காகக் காத் 
திருப்போரின் எண்ணிக்கையும் அதிகரித்து 1960 களில் 
பஞ்ச ஆபத்து ஏற்பட்டதைவிட, அமைதிக்கும் உறுஇப் 
பாட்டுக்கும் ஒரு பெரும் ஆபத்து ஏற்படலாம். 

12-ம் அத்தியாயத்தில் குறிப்பிட்டபடி, பசுமைப் 
புரட்சியினால், கூடுதலான வேலை வாய்ப்புகள் ஏற்பட 
லாம். தேர்ந்தெடுத்த லட்சக்கணக்கான பண்ணை வேலை 
களுக்கு ஊழியர்கள் தேவைப்படலாம். பணக்கார நாடு 
களின் விற்பனைக்களத்தில், ஏழை நாடுகள் போட்டியிட 
அனுடிதி கிடைத்தால், இன்னும் அதிகமான வேலை 
வாய்ப்புகள் உண்டாகலாம். விவசாயிகள் தங்களுடைய 
விளைபொருள்களைப் பக்குவப்படுத்தி, விற்பனை செய்வதற் 
காகத் தேவைப்படும் புதிய பண்ணைவளச் சாதனங்ககா 
செய்து கொடுப்பதற்காகப் புதிய தெொழில்கள் 
தோன்றும்போது, மேலும் பல வாய்ப்புகள் உண்டாகும். 
இறுதியாக, தொழில்களில் கிடைக்கும் செய்பொருள்களை 
வாங்கும் ஈல்ல வாடிச்கசைகாரர்களாக விவசாயிகள் உரு 
வெடுக்கும்போ.து, அவர்களுடைய தேவைகளைப் பூர்த்தி 
செய்வதற்காகத் தொழில்களும் விரிவடையும். 

பண்ணையில் மனிதசக்திக்கு பதிலாக இயர்திரசக்தி 'ிரயோகிக்கப்படும்போ.து சமூகத்தில் ஈஷ்டம் ஏற்படு 
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வதுபோல, தொழில்களிலும் மனிதர்களுக்கு பதிலாக 

இயந்திரங்களைப் பயன்படுத்தினால் பல இமைகள் விளைய 
லாம், 1960 களில் உணவு உற்பத்திச்குக் கொடுக்கப் 

பட்ட முக்கியத்வத்துற்கு சமமாக, 1970 களில் வேலை 

வாய்ப்புகள் உண்டாக்குவதற்கு முக்கியத்வம் தரப்பட 

வேண்டும் என்ற அவசியத்தை, வேலை தேடும் மக்களின் 

தொகை அதிகரிப்பு வலியுறுத்துகிறது. 

இது அரசாங்கங்களின் பிரச்னை மட்டுமல்ல. 

அனைத்து சாடுகள் தொழிலாளர் நிறுவனம், உலக வேலை 

வாய்ப்பு திட்டம் பற்றிய அறிக்கையில், சர்வதேச 
வளர்ச்சிக்கான உதவி முயற்சிகளில் 1970 களில் வேலை 

வாய்ப்புகள் உண்டாக்குவதையே முச்சிெய கேரக்குமாகச் 
கொள்ளவேண்டுமென்று குறிப்பிட்டிருக்கற.து, இந்த 
அறிக்கைக்காக, அனைத்து நாடுகள் நிறுவனம் 1969-ல் 
நோபல் சமாதானப் பரிசைப் பெற்றது. மக்கள் தொசை 
அதிகரிப்புப் பிரச்னை சம்பந்தமாகத்தீர்வுகாண முயர்சிப்ப 
வர்களின் ஈம்பிக்கை, புதிய வேலை வாய்ப்புக் 
உண்டாக்குவதற்கு சமுதாயத் இற்குள்ள சச்தியைச் சார்ச் 

திருக்கிறது. 

இதை மாம் சாலம் தாழ்த்தியே உணர்ர்திருக்கிறோம். 
ஏழை நாடுகளிலும், வளர்ச்சி அடைந்துவரும் நாடு 
களிலும் மக்களில் பெரும்பாலோர் பரம்பரைத் தொழில் 
களையே செய்துவருகருர்கள். இதனால் அவர்கள் சமுதா 
யத்தில் ஒரு பகுதியினராயிருந்தாலும், தொழிலாளர் 
வர்க்கத்தில் சேராதவர்களாகவே இருக்கிறார்கள். தற்கால 

பொருளாதார ஈடவடிச்கைகளும், பரம்பரை அல்லது 
சாப்பாட்டுக்கு மட்டுமான வேலைகளும் அடுத்தடுத்து 
நடைபெறுகின்றன. இடையில் பல கட்டங்களும், தரங் 
களஞூம் நிலவுகின்றன. பொருளாதார அறிஞர்கள் 
கருதும் முறையில், மனிதசக்தி, உற்பத்திக்காகப் பயன் 

படுத்தப்படவில்லை என்பது பரம்பரை சமுதாயங்களில் 
அதிருப்திக்குக் காரணமாக இருப்பதில்லை. மாறுக, உற் 
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பத்தி அம்சத்தைக் கருதாமல் மக்கஞக்கு ஒரு இடமும், 
நிலையும் அளிக்கப்படுவது இந்தமாதிரி சமுதாயத்தின் 
திறப்பான் அம்சமாகும், லட்சக்கணக்கான இஃக£ஈளர்கள் 
பரம்பரை சமூகத்தின் பாதுகாப்பிலிருர்.து வெளியேறி, 

இன்மைய வாழ்வில் ஓர் இடம் தேடுகிறார்கள். ஆகவே, 
இன்றைய நுட்பவியல் சமூகத்தில் தொழிலாளர்களுக் 
கான வேலை வாய்ப்புகா அதிகரிக்கவேண்டியது 
அவசியம் என்பது தெளிவாகிறது. 

ஏழை சகாடுசனில் வேலை வாய்ப்புகளை அளவிட்டுச் 

சொல்வதற்கு அனைத்துலக தொழிலாளர் நிறுவனம் சில 

பயன்தரும் முயற்சிகளை மேற்கொண்டிருக்கிறது. 

“பொருளாதார வளர்ச்சிக் கொள்கைளுக்காக, நடை 
முறைக்குகந்த உருப்படியான குறிக்கோள்கள்களை நீர்ண 
யித்தல்” என்,று அர்த நிறுவனத்தின் தலைவர் குறிப்பிடு 
கிறார். இது ஒரு சிச்சலான ஆராய்ச்சி அலுவல், பணக் 
கரர நாடுகளில் பயன்படும் குரியீட்டெண்களின் பரணி 
யில் வேலையின்மைபற்றிய குறியீட்டெண்களை இந்தியா 
போன்ற சாட்டுக்கு கணித்துச் சொல்வது, இன்று 
நமக்குக் கிடைத்துள்ள விவரங்களின் அடிப்படையில் 
மிகவும் கடினமான வேலையாகும். 

தொழிற்படை என்பதைக் தெளிவாக நிர்ணயிப்பது 
கடினம் என்ருலும், ஏழை காடுகளில் உள்ள பல்லாயிரக் 
கணக்கரன மக்களின் ஆக்க சக்தி முழுவதும் பயன் 
படுத்தப்படவில்லை என்பது உண்மைதான். பெரும்பர 
லான மக்கள் குறிப்பாக கிராமப்புறங்களில், பொருளா 
தார வளர்ச்சியில் நேரடியாக பங்கு பெறுதவர்களாகவே 
இருக்கிறார்கள். வருங்காலத்தில் இந்தப் Green எந்த 
அளவுக்குப் பெருகும் என்பதை படம் 3-ல் காணலாம், 
தேர்ந்தெடுத்த பகுஇகளில் மக்கள் எண்ணிக்கையின் 
வயது வரிசை படத்தில் விளக்கப்பட்டிருக்கிற து, 
தெற்கு ஆரியா, லத்ன் அமெரிக்கர ஆகிய நாடுகளுக் 
கான விளக்கப்படங்கள் தொழில்வளப் பகுதிசளின் 
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படங்களுக்கு மாருன விவரங்களைக் குறிக்கின் றன. 

வேலைவாய்ப்புகளுக்காக 

தொகையில் 

முன்வரும் இகாஞர்களின் 
வியக்கத்தக்க முறையில் தொடர்ந்து 

அதிகரிப்பு ஏற்படுவது புலனாகும். 
  

Age 
Group 

80 plus 
15-79 
70-74 

60-64 

  

  

   

  

  

  

  

LATIN AMERICA 

  

  

  
63%     

  

EUROPE NORTH AMERICA     

Hod 3, சில 

ககக. 

ராமப்பு றங் 

Figure 3, AGE STRUCTURE OF POPULATION IN SELSOTED REGIONS 
(Width of bars indicates proportion gf total population in age group.) 

குறிப்பிட்ட காடுகளில், மக்கள் தொகையில் 
வயது அளவு வி௫தங்கள் 

களில் இத்தகைய நிலயின் பலன் 
என்னவென்பதற்கு மேற்கு பாகிஸ்தான் ஓர் உதாரண 
மாகும், 1951-&@d 1961-க்கும் இடையில் பண்ணை 
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யல்லாத பிற துறைகளில் வேலை வாய்ப்புகள் ஆண்டுக்கு 
45 சதவிகிதம் உயர்ந்தன. போருக்குப் பிந்திய காலத் இல், 

டைவானில் மட்டுமே இந்த விகிதத்தைவிட அதிகம் 

காணப்பட்டது. இரந்த வளர்ச்சி விதம் 1985 வரை 
நீடித்தால்கூட கராமப்புறங்களில் வேலையாட்கள் 

எண்ணிக்கை 1961-ல் 74 லட்சத்திலிருந்து ஒரு கோடியே 
இருபத்திரண்டு லட்சமாகத்தான் அதிகரிக்கும், மற்ற 

ஏமை காடுகளில் நிலமை இதைவிட மோசமாகவே 

இருக்கும், உலகில் உள்ள ஏழை மச்களின் நிலை மாற 

வேண்டுமானால் கோடிக்கணக்கானவர்களுக்கு வேலை 
வாய்ப்புகள் உண்டாக்கப் படவேண்டும். 

ஈவீன, வேலை வாய்ப்புகள் அளிக்கும் பொருளாதார 

வசதிகள் உண்டாக்குவதற்கான புதிய நுட்பவியலைத் 

தோற்றுவிப்பது அவயம். இர்த நடவடிக்கை 
பொருளாதார அறிஞர்களுக்கும், திட்டமிடுவோருக்கும் 
ஒரு அறைகூவலாகிறது. பணக்கார நாடுகளில் உள்ள 
நமக்கு, ஈவீன பொருளாதார செயல்முைகளும், வேலை 
யைக் குழைக்கும் சிக்கன முைகளும் சமமரகத் 
தோன்றுகின்றன. எழை காடுகளில் வேலை உண்டாக்கும் 
பொருளாதார முறைகளைப் பற்றியே கருதவேண்டும், 
ஏழை நாடுகள், பணக்கார காடுகள் இரண்டின் கூட்டு 
வசதிகளைப் பயன்படுத்தி கூடியவரை, ஈவீன, வேலை 
உண்டாக்கும் பொருளாதார ஈடவடிக்கைகளை Cup 
கொள்வதுதான் ஈடைமுறைத் தேவையாகும். 

ஏழை நாடுகளில் வளர்ச் துவரும் Qian Gi cen eG 
வேலைவாய்ப்புகள் உண்டாக்குவதற்காக, பணக்கார 
நாடுகளிலிருந்து மூலதனமும், மற்ற வசதிகளும் அரசாங்க 
நிறுவனங்களின் மூலமும், தனியார் நிறுவனங்களின் 
மூலமும் வழங்கப்படலாம். ஆனால், அரசாங்க வசதிகள் 
கிடைக்குமென்று எதிர்பார்ப்பதன் முலம் தேவையான 
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அளவு வேலைகளை உண்டாக்க முடியாது, ஏழை காடு 
களில் இஃஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்புகள் ஏற்படுத்து 
வதற்குத் தேவைப்படும் மூலதனத்திற்காக, தனியார் 
துறையையும், பல நாடுகள் நிறுவனங்களின் விரிவடை 

யும் நடவடிக்கைகளையும் சாடவேண்டும், 

ஏழை சாடுகளில் பொருளாதார வாய்ப்புகளா உண் 
டாக்க முடியுமென்பதை பல நாடுகள் நிறுவனம், இக் 

நூற்றாண்டின் பிறழ்பகுஇயில் நிரூபித்திருக்கிறது. இந்த 
கிறுவனத்தைவிட ௮இக கூலதனமும், நிர்வாகத் இறமை 

யும், நுட்பவீயல் அறிவும் ஒருங்கேகொண்ட அமைப்பு 

இருக்க முடியாது. எல்லாவற்றையும்விட முக்கியமான து 
வேளாண்மையைப் புதுப்பிக்கும் லட்சியம். ஏழை 

நாடுகள், தானியங்கள், மற்ற பண்ணைப்பொருள்கள் 

விஷயத்திலும், வேலை வாய்ப்பளிக்கும் தொழில் துறை 

ஏற்றுமதி விஷயத்திலும் அனைத்துலக விற்பனைக் களங் 

களில், ௮இக அளவில் ஈடுபட்டாலொழிய, புதிய 
விதைகளை பயன்படுத்தும் காடுகள் கொண்டிருக்கும் 

இர்த லட்சியம் கைகூடாது. ஏழை நாடுகளின் உற்பத் 

இக்கு உதவும் வகையில் பல காடுகள் நிறுவனம் அனைத் 

துலக வீற்பனைக்களங்கள் அமைத்துத் தருவதால், 

அந்த நிறுவனம் ஏழை நாடுகளுக்கு இன்றியமையாத 

தாகிவிடுகிறது. மிகவும் தேவைப்படும் வேலைகளை 

உண்டாக்குவதில் வேறு எந்த அமைப்பும், இர்த Ap 

வனத்தின் வசதிகளைப் பெற்றிருக்கமுடியாது, 

வரும் ஆண்டுகளில் மச்கள்தொகைப் பிரச்னையை 

சமாளிக்க முற்படும்போது, வேலை அல்லது உணவு 

என்ற ஒரே ௮ம்சத்தை மட்டும் கருதும் தவறு மீண்டும் 

ஏற்படாமல் பார்த்துக்கொள்ளவேண்டும். எதிர்கால 
ஆரம்பத்தில் வேலை வாய்ப்புதான் மிகப்பெரும் பிரச்னை 

என்றுலும், அதை மாத்திரம் கவனிக்கவேண்டும் என்று 

கொள்வதற்கில்லை. 
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மக்கள் தொகையும், வாழ்க்கைச் சூழலும் 
மனிதன், உணவு தேடும் முயற்சியில், தன்னுடைய 

வாழ்க்கைச்சூழலை மிகவும் விரைவாக மாற்றியமைத்து 
விடுகிறான். குறிப்பாக ஏமை நாடுகளில், உணவு 

உற்பத்திக்கான முயற்சி சூழ்நிலையைத் தகர்த் துவிடு 

இறது. பணக்கார காடுகளிலும் இந்த அனுபவம் 

ஏற்பட்டதென்றாலும், உணவு தேடுவதால் வாழ்க்கைச் 

சூழல் எவ்வாறு பாஇிக்கப்படுகிறதென்பது, இப்பொழுது 

தான் உணரப்படுகின் றது. 

மக்கள் எண்ணிக்கை பெருகும்போது பயிரிடுவதற்கு 
நிலம் பயன்படுத்தப்படுவதால், மேலும் மேலும் நிலத் 
இன்மீதுள்ள இயற்கைப் போர்வை அகழற்றப்பட்டுவிடு 
கிறது, வெப்பத்திற்கும், சமையலுக்கும் எரிபொருள் 

தேவைப்படுவதால், காடுகள் அதிகமாக அழிகச்கப்படு 

கின் மன. இவ்வகையில் இந்தியாவிலும் காடுகள் 

அழிக்கப்பட்டதால், மக்களில் பலர் மாட்டுச்சாணத்தை 

எரிபொருளாசப் பயன்படுத்தவேண்டியிருக்கிமது. மக்கள் 
தொகைப் பெருக்கத்துடன் கால்சடையும் பெருகுவ 
தால், மேய்ச்சல் நிலத் தேவையும் அதிகரிக்கிறது. இதன் : 
விளைவாக, கிராமப்புறங்களில் புல் வளர்ச்சி பாதிக்கப்படு 
கிறது, 

மக்கள் தொகை கெரிசல் ஏற்படும்போது, அதிக 
நிலம் பயிர் செய்வதற்காக உபயோரிக்கப்படுகற.த, 
எஞ்சியிருக்கும் நிலப்பகுதி, பயிரிடுவதற்கு ஏற்றதாக 
இருப்பதில்லை. பள்ளத்தாக்குகள் நிழைச்துவிட்டால், 
விவசாயிகள் மலைச்சரிவுகளில் பயிரிடத் தொடங்கிவிடு 
கிறார்கள். இதனால் மண் அரிப்புப் பிரச்சாகள் பல 
Csr PADRE per. தண்ணீர் ahs BADIM SS 
தடுக்கக்கூடிய புல், பூண்டுகள் குமைந்தவிடுவதால், 
மண் அமைப்பு பாதிக்கப்பட்டு வெள்ளம், வறட்டி 
போன் ம நிலைகள் ஏழ்பட்டுவீடுகன் றன. 
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வளர்ச்சி அடைந்துவரும் ஈாடுகளில், பெரும் 

பகுதிகள், இிராமப்பு ங்களில் புல் பூண்டுகள் அழிவதால் 

மண் அரிப்புக்கு உள்ளாகயிருக்கின் றன. இச்தியாவில், 

வடக்கிலும், மேற்கிலும், பாசஸ்தானில் சில பகுதிகளி 

லும் மத்திய கிழக்கு, வட. ஆபிரிக்கா, மத்திய அமெரிக்கா 

போன்ற நாடுகளில் சில பகுதிகளிலும் மனிதனுக்கும், 

அவனுக்கு உணவு தரும் பூமிக்கும் உள்ள உறவு குலைநீது 

விட்டது. லட்சக்கணக்கான பயிர் நிலங்கள் வெகுவாக 

மண் அரிப்பினால் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதால், மக்கள் 

அவைகளைவிட்டு நீங்க வேறிடம் தேடிச் சென்றுவிடு 

இறுர்கள். இவ்வாறு இடம் பெயரும் குடியானவர்களும், 

அவர்களுடைய குடும்பங்களும் ஈகர்ப்பு றங்களுக்குச் 

சென்று குடியேறி சேரிகள் பெருக்கத்திற்குக் காரண 

மாகிருர்கள். 

கடுமையான மண் அரிப்பு, மண் வளத்தைக் கெடுத்து 

விடுவதோடல்லாமல், பாசன முறைகளையும் பாதித்து 

அவைகளை நாசமாக்கிவிடவும் கூடும், 7 கோடி மச்கள் 

வாழும் தீவான ஜாவாவில், காடுகளை அதிகமாக வெட்டி. 

விட்டதால், பாசன வாய்க்கால்களில் மண் தங்கி பாசன 

முறையின் சக்தி பாதிக்கப்பட்டிருக்கிற,து. ஆண்டு 

தோறும் வெள்ளத்தாலும், வமட்சியாலும், மண் அரிப்பி 

னாலும் ஏற்படும் ஈஷ்டம் அதிகரித்துக்கொண்டே 

போகிறது. 

சராமப்புறத்தில் தாவரங்கள் அழிவதால் ஏற்படும் 

நிலைக்கு மேற்குபாசிஸ்தான் ஒரு உதாரணம். இமயமலை 

யின் அடிவாரத்தில் சமீபத்தில் அமைக்கப்பட்ட மங்களா 

நீர்த்தேக்கம் பூர்த்தியாவதற்கு 450 கோடி ரூ, செலவா 

யிற்று. இந்தத் தேக்கம் 50 ஆண்டு காலம்தான் உறுதி 

யுடன் இருக்கும் என்று சமீப மதிப்பீடுகளின் மூலம் 

அறியப்படுகிறது. இதை அமைக்கும்போது கணக்டடப் 

பட்ட கால அளவில் இது பாதிதான். பாகிஸ்தானின் 

மச்கள் எண்ணிக்கையும், கால் கடைகளும் விரைவாகப் 
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பெருஇவருவதால், சரொாமப்புறங்களில் தாவர அழிப்பு 

ஏற்பட்டு மங்களா நீர்த்தேக்கமும் மண் அரிப்பினால் 

பாஇிக்கப்படுகறது. செழிப்பான நாட்டுப்புறத்தில், 

ராவல்பிண்டி ஈகரத்திற்கு அருகில் ஆழமான பள்ளங்கள் 

மண் அரிப்பினால் ஏற்பட்டிருக்கன் றன. 

மனிதன் இயற்கையை அதிகமாகச் சுரண்டினல் 

விபரீத விளைவுகளே உண்டாகும். 1930களில் அமெரிக்கா 
வில் ஏற்பட்ட மண் பள்ளம் ஓரு உதாரணமாகும். 

தெற்கில் உள்ள பெரும் சமவெளிகளில், ஆண்டுதோறும் 

2 கோடி ஏகரா பயிர்நிலத்தைச் சரவியாக விட்டு 

வைக்கும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட பிறகும், ஆயிரக்கணக் 
கான மைல்கள் தொலைவுக்கு காற்றைத் தடுக்கும் 
தாவரங்கள் நடப்பட்ட பிறகும்தான் பழைய உறுதிரிலை 
மீட்கப்பட்டது. மணிதன் செய்த தவறுகளைத் திருத்து, 

ஆண்டுதோறும் பெரும் நகிலப்பகுதிககா சாகுபடிக்காக 

மீட்பதற்குத் தேதேவையான வசதிகள் அமெரிக்காவுக்கு 

இருந்தன. இரந்த வாய்ப்புகளழஒ ஏழை காடுகளுக்கு 

உடனடியாகக் கிடைப்பதில்லை, 

மக்கள் தொகை கெரிசலின் விளவாக மனிதன் கிலங் 

களின் ஒரத்தில் பயிர் செய்ய முற்படுவதோடு 

வேளாண்மை உற்பத்தியைத் திவிரமாக்குகிறுன். 
இதற்கு உரம், பூச்சிகொல்லி முதலிய பொருள்கள் 
தேவைப்படுகின்றன. இவை வாழ்க்கைச் சூழலை 
பாதிக்கச்கூடியவை, பூச்சிகொல்லிகளில், நா போன் ற 
மருர்்தகளால் ஆபத்து தேரச்கூடும், அவைகளில் ஒருவித 
விஷ சத்து இருக்கிறது, இம்மாதிரி, சூழ்நிலையில் 
சத்துக்களின் அளவு பெருகக்கொண்டேபோய் சில 
சந்தர்ப்பங்களில் சாசம் விளைவிக்கும் கட்டத்தை எட்டி 
விடுகிறது. 

மனிதன் உள்பட இயற்கையை அழித்து உண்ணும் ஜீவராசிகளிடையே DDT வெகுவாகத் தேங்கிவிடுகிற து. 
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(இந்தத் தேக்கத்தினால் கழுகுபோன்,ற சில பறவைகள், 

சில ரக மீன்கள் முதலியவற்றின் சிருஷ்டி சக்தி பாதிக்கப் 

படுகிறது. இன்றைய நிலையில் மனிதர்களிடையே 

தேங்கி உறையும் இந்த மருர்தின் அளவினால் மனித 

வாழ்வு எவ்வாறு பாதிக்கப்படும் என்று அறுதியிட்டுக் 

கூறுவதற்கில்லை, 

உயிர்நூல் அறிஞர்களும், மருத்துவ நிபுணர்களும், 

றர-பின் தீங்கு விளைவிக்கும் சக்திகள் மனிதனையும், 

மற்ற பிராணிகளையும் எவ்வாறு பாதிக்கும் என்பதைப் 

பற்றிக் கவலைப்பட்டுச்கொண்டிருக்கறார்கள். (Sweden) 

ஸ்வீடன், (0ாகா19ு டென்மார்க், ஜக்கிய அமெரிக்கா 

வில் சில மாகாணங்களும்007-யை முழுமையாகவும், 

ஒரளவும் தடை செய்திருக்கின்றன. மற்ற மாகாணங் 

களும், சாடுகளும் இவ்வாறு தடை விதிக்க ஏற்பாடுகள் 

மே.ற்கொண்டிருக்கின்றன. 

இத.ற்டையில், அமெரிக்க வேளாண்மைத்துமை 

ஆராய்ச்சியாளர்கள் உயிர்நூல் தத்துவ முழைப்படி 

தடுப்புகள் உருவாக்க முயன்றுவருகிறுர்கள். சில பரி 

சோதனை கட்டங்களில், மலடாக்கப்பட்ட ஆண் பூச்சி 

சகாப் பரவச்செய்தரல் பூச்சிகள் எண்ணிக்கை வளர் 

வதைக் குறைக்கமுடிந்தது. மற்றும் சில கட்டங்களில், 

நோயை எதிர்த்து வளரும் பயிர்களை விளைவித்தால் 

ரசாயனப் பூச்சிகொல்லிகளின் தேவை அகற்றப்பட்டது. 

அதிக அளவு உரம் உபயோூப்பதால் நீர்நிலைகளில், 

நைட்ரேட்ஸ் அதிகமாகச் சேர்க்து சிலவிதமான செடி 

வகைகள் முளைப்பதற்கு வசதி கிடைத்துவீடு2ற.து. 

இதனால் வாழ்க்கைச்சூழல் சீர்குலைக்து மீன்வகைகள் 

அழிர்துபோய்விடுகன்றன. உலகன் உள்காட்டு மர் 

நிலைகளில் மிகவும் அழகானவைகளில் ஒன்று, எனக் 

கருதப்பட்ட 1,8%௦ 1:16 இவ்வாறு நாசமாய்விட்டது. 
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பிறப்பு விகிதம் குறையும் வாய்ப்புகள் 

மக்கள்தொகைப் பீரச்னையைப்புதிதாக இனங்கண்டு 
கொள்ள வேண்டும். ஆனால் அதனுடைய அடிப்படை 

இயல்பு மாறவில்லை. பிறப்பு விகிதம் குறையும்வரை 
இந்தப் பிரச்னை ஈம்மிடையே நீடிக்கும். 

1940களில் ஈவீன மருத்துவ நுட்பவியல் அறிவு 

பரவியதன் வில்வாக, உலஇூல் மக்கள் தொகையின் 

அதிகரிப்பு 1! சதவிகதத்துற்கு மேல் உயர்ந்தது, 1960-ல் 

இத 2 சதவிகிதமாக உயர்ந்துவிட்டது. ஆண்டுதோறும், 
7 கோடி மக்கள் அதிகமாகப் பிறக்கிறார்கள் என்ற 

எண்ணிக்கை அளவிலான தகவலைவீட, இந்த 
எண்ணிக்கையில் ஐந்தில் சான்கு பங்கு ஏழை காடுகளில் 
தான் அதிகரிக்கிறது என்பது மிகவும் கடமையான 
உண்மையாகும். அயல்நாட்டு உதவிபெறும் காடுகளில், 
பணக்கார நாடுகளில் ஏற்படுவதைவிட இருமடங்கு 
பிறப்பு ஏற்படுது. லத்தின் அமெரிக்கா முழுவதிலும், 
ஆண்டுதோறும் ஏற்படும் அதிகரிப்பு ஈம்பக்கூடாத 
வகையில் 2:9 சதவிகிதமாயிருக்கிறது. மக்கள்தொகை 
34 ஆண்டுகளில் இருமடங்காகப் பெருகவீடும் என்பது 
தான் இதன்பொருள். 

ஐக்கிய நாடுகள் நிறுவனத்தின் மக்கள் தொகை 
நிபுணர்கள் செய்த மதப்பீடுகளின்படி, இந்த நாற்றாுண் 
டின் இறுதியில் மக்கள் தொகை 540 கோடி அல்லது 
610 கோடி அல்லது 700 கோடியாக இருக்கும் என்று 
தெரிகிறது. இதில் இரண்டாவது மதிப்பீட்டைவீட 
சிறிது விரைவாகவே உலக மக்கள் தொகை அதிகரித்து 
வருகிறது, பத்தாண்டுகளுக்கு 100 கோடி என்ற 
WB s 5 Ba) 19704 qb 2000க்குமிடையே 300 Gary. 
மக்கள் அதிகரிப்பார்கள் என்பதே இதன் பொருள், 

“பணக்காரர்களே, பணக்காரர்களாகிறார்கள்; ஏழை or ஏழைகளாகவே இருக்கிறார்கள்” என்னும் பழ 
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மொழி பணக்கார சாடுகளுக்கும், எமை நாடுகளுக்கும் 

பொருத்தமாகவே இருக்கிறது. Top நாடுகளில் 

பொருளாதார வளர்ச்சி, மக்கள் தொகை அதிகரிப்பைச் 

சமாளிப்பதற்குத்தான் உதவுகிறது, தனிப்பட்டவர்களின் 

நலனுக்காகப் பயன்படுவது மிகவும் குழைவு. பணக்கார 

நாடுகளில் இதற்கு மாறாக நடக்கிறது. அர்சாடுகளில் 

மக்கள்தொகை அதிகரிப்பு தாமதமாகவே நடைபெறு 

இறது, பொருளாதார முன்னேற்றத்தில் பெரும்பகுதி 

தனிமனிதன் நலனுக்கு உலவுகிறது, ஆகவே, பணக்கார 
நாடுளுக்கும், ஏழை சாடுகஞக்குமிடையே உள்ள இடை 
வெளிக்கு முக்கிய காரணம் மக்கள் எண்ணிக்கைப் 

பெருச்கம்தான். 

இரண்டாவது உலகயுத்தத்துற்குப் பிறகு பணக்கார 
நாடுகளில் ௮திகமாக இருந்த பிறப்பு விகிதம் தொடர்ச்து 

குறைந்துகொண்டே வருகிறது, தொழில்வளம் 

Qs Hts ஐக்கிய அமெரிக்காவிலும், சோவியத் யூனிய 

னிலும் 1959லிருந்து பிறப்பு SAS GEO pb HOST cor Gt 

வந்திருக்கிறது, இந்த சஈாடுகள் ஓவ்வொன்றிலும், 

வியக்கத்தக்க முறையில் பிறப்பு விகிதம் ஆண்டு. 

ஒன்றுக்கு, ஆயிரத்திற்கு 18 என்,ற அளவுக்குக் குறைந்து 
விட்டது, இதன் விளைவாக இயல்பான அதிகரிப்ப 

ஆண்டுக்கு ஒரு சதவிகிதத்திற்கும் குழைவாடவிட்டது. 
இர்தப் போக்கும், வருமானம் அதிகமாயுள்ள ஐரோப்பிய 

நாடுகளிலும், ஜப்பானிலும், அஸ்திரேலியாவிலும், 

கனடாவிலும் காணப்படும். பிறப்பு விதக் குரைவுகளும் 

நம்பிக்கையூட்டும் வகையில் இருக்கின் றன, 

ஏமை காடுகளில் மேற்கொள்ளப்படும் வெற்றிகர 

மான குடும்பாலத் திட்ட முயற்சிகள், ழக்கு ஆசியாவில்: 

உள்ள சிறிய நாடுகளில் மட்டுமே மேற்கொள்ளப்பட் 

டிருக்கின்றன. இவை, டைவான், தென் கொரியா, 

ஹாங்காங். சமீபகாலப் போக்குகள் தொடர்ந்து 
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நீடித்தால், 1975க்குள் இந்த நாடுகளில் மக்கள் தொகை 

அதிகரிப்பு விகிதம் பாதியாகக் குறைந் துவிடும். 

20 லட்சம் மக்கள் கொண்ட ராஜ்யமான சிங்கப் 

பூரில், 1957க்கும் 1965க்கும் இடையில், மக்கள் தொகை 

ஆண்டொன்றுக்கு சராசரி 3 சதவிகிதமாக அதிகரித்தது. 

அப்பொழுது, ௮ந்த ராஜ்யத்தின் ஆற்றல் மிகுந்த பிரதமர் 

லீ க்வான் யூ (1. 188௧1 82ஸ) ஒரு தீவிர குடும்பகலத் 

திட்டத்தைச் செயலாற்ற முனைந்தார். இப்பொழுது 

சிங்கப்பூரில் பகலும் இரவும் இயங்கும், 28 குடும்பகலத் 

திட்ட மனைகள் இருக்கின்றன. இவைகளுக்கு வார 

வீடுமுறை கிடையாது, சிங்கப்பூர் தாய்மார்கள் குறைர் 
தீது ஒரு குழந்தையையாவது நகரில் ஒரு பெரிய 

மருத்துவ மனையில் பெறுகிறார்கள். இதனால் அவர் 
களுக்கு உடனடியாகக் குடும்பாலத் இட்ட வீவரங்கள், 

கருத்தடை சாதனங்கள் முதலியவைகள் வழங்க 

வாய்ப்பு கிடைக்கறது, 1969-ல் சிங்கப்பூரில் மக்கள் 

எண்ணிக்கை வளர்ச்சி 2 சதவிகிதத்திற்கும் குழைவாக 

இருக்குமென்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது. அமைதி காலத் 

தில் இத்தகைய அளவிலான ஈகரில் ஏம்பட்ட பிறப்பு 
விகிதத்தில், இது மிகவும் விரைவிலான குறைவு. 

அதிக வளர்ச்சியடையாத பகுதிகளில் மிகச்சில 
இடங்களில்தான் இம்மாதிரியான வெற்றிகரமான 

நடவடிக்கைகள் ஏற்பட்டன. உலக மக்கள் எண்ணிக்கை 
யில் கணிசமான குறைவு ஏற்படவேண்டுமானால், 
70 கோடி. மக்களையுடைய இந்தியா, பாகில் தான் இரண்டு 
காடுகளிலும் குறிப்பிடத்தக்க குறைவான பிறப்பு விஇிதம் 
இருக்கவேண்டும். (கம்யூனிஸ்ட் சைஞனாவிலும் இம்மாதிரி 
குறைவு ஏற்படவேண்டும். ஆனால் அந்த நாட்டிலிருர்து 

ஈம்பத்தகுந்த புள்ளி விவரங்கள் இடைப்ப.து கடினம்.) 
இரஈதியாவில் தற்சமயம் 55 கோடியை எட்டிக்கொண் 
டிருக்கும் மக்கள் தொகையை 75 கோடிக்குமேல் போகா 
மல் நிலை்பெறச்செய்வதுதான் இட்டமிடுவோர்களின் 
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குறியளவு. இது சாத்தியமாவதற்கு, இப்பொழுது 
ஆண்டுக்கு 25 சதவி௫தம் ஏற்படும் அதிகரிப்பை 1975-ல் 

ஆண்டுக்கு 2 சதவிகிதமாகக் குறைக்கவேண்டும். 1985-ல் 

அதிகரிப்பே இருக்கக்கூடாது. அதாவது ஆயிரம் 

மக்களுக்கு 41 என்ற பிறப்பு விகிதத்தை ஆயிரத்திற்கு 

11 என்ற விகிதமாகக் குறைக்கவேண்டும். 

இந்தியாவில் அமுலாகும் குடும்பகலத் திட்டத்தில் 

எல்லாவிதமான கருத்தடை சாதனங்களும் wes 

ஸிடையே பரவும்படி செய்யப்படுகிறது. சட்டப்படி 

திருமண வயதை உயர்த்துவது, கருச்சிதைவை 

சட்டபூர்வமாக்குதல், மூன்றும், அதற்கு மேற்பட்ட 

குழந்தைகள் உள்ளவர்கள் கட்டாயமாகக் கருத்தடை 

சிசச்சைகள் செய்துகொள்வது போன்ற நடவடிக்கைகள் 

தீவிரமாக ஆதரிசக்கப்படுகன் றன. 

75 கோடி மக்கள் பெருகக்கூடிய இந்தியாவில் 

கெரிசல் பிரச்னைகள் இல்லாமல் இருக்காது. வறுமைக்குட் 

படும் இத்தனை மச்களை இந்தியா போன்,ற ஒரு நிலப்பகுதி 

யில் அடைத்து வைப்பதால் ஏற்படும் பிரச்னைகள் 

மிகஉம் கடுமையாகவே இருக்கும். 

குடும்பகலத் திட்டத்திற்காக முதலீடு செய்வதால் 

ஏற்படக்கூடிய அமோகமான பொருளாதார லாபத்தைக் 

கருதும்போது, இன்னும் தீவீர முயற்சிகள் செய்வது 

விரும்பத்தகுந்ததே. உலகம் முழுவதிலும், பிறப்பு 

விததெத்தைகச் கட்டுப்படுத்த தற்சமயம் ஆண்டுதோறும் 

18-75 கோடியிலிருந்து 22:5 கோடி ரூ, வரை ஆராய்ச்சிக் 

காக செலவிடப்படுகிறது, இதை 5முதல் 6 மடங்கு 

அதிகரிக்க வேண்டுமென்று ஃபோர்டு நிறுவனம் மதிப்பிட் 

டிருக்கிறது. கருத்தடை நு ட்பவியலை ஆராய்ச்சி 

யாளர்கள் கண்டுபிடிக்கும்பரை குறைந்த வருமானம் 

உள்ள காடுகளில் மக்கள்தொகைக் குறைப்பு ஏற்படுவது 

கடினம். இன்று கருத்தடை சாதன ஆராய்ச்சியில் 
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அதிகமாக ஈடுபட்டிருப்பவை, ராக்ஃபெல்லர், ஃபோர்டு 

நிறுவனங்கள், தேசிய சுகாதாரஃ கழகம், அனைத்துலக 
உதவிக்கான ஐக்கிய அமெரிக்க ஸ்தாபனம், ஸ்வீடன் 

சாட்டு அரசாங்கம் அகியவை. இந்த ஆராய்ச்சியின் 

பயனாக ஏற்படக்கூடிய பொருளாதார, சமூக mover 

களைக் கருதினால், இதுவரை இந்த நடவடிக்கையில் ஈடு 

படாத சர்வதேச நிறுவனங்கள் இன்னும் ௮திக அளவில் 

பங்கெடுத்தக்கொள்ள பவேேண்டியதின் அவசியம் 

புலனாகும், தேவைப்பட்ட சிறு தொகைகள் இடைச்சு 

வில்லை என்பதால் பகமைப்புரட்சியினால் கிடைக்கப் 
பெற்ற காலவசதி விரயமாகவிட்டால், ௮து ஒரு பெரும் 

வீபத்து என்றுதான் கொள்ளவேண்டும், 

பசுமைப் புரட்சியும் குடும்பகலத் திட்டமும் 

எமை நாடுகளில் ஏற்படும் உணவு உற்பத்தி 
அதிகரிப்பும், பயன்தரும் குடும்பகலத் திட்ட வாய்ப்பு 
களும் ஒன்றுக்கொன்று தொடர்பற்றவையல்ல. 
அதிகரிக்கும் உணவு, புதிய கருத்தடை சாதனங்கள் 
உருவாக்குவதற்குக் காலவசதி அளிப்பதோடு குடும்பலக் 
திட்டத்தைப்பற்றி மக்களிடையே அதிக அக்கறை 
உண்டாவதற்கும் உதவி செய்யும். சில குழந்தைகளாவது 
இளம்பருவம் வரை நீடித்து வாழ்வதற்குப் பல குழந்தை 
களைப் பெறுவது அவரியம் என்று எமை நாடுகளில் 
உள்ள பெற்றோர் கருதுவதே, குடும்பகலத்திட்டங்களில் 

கருத்தின்மைக்குக் காரணம், போஷாக்குக் குறைவும் 
அகற்றப்பட்டால், பல குழந்தைகள் நீடித்து வளர்வதம்கு 
வாய்ப்பு இருக்கிறது. புல சமூக இயல் அறிஞர்கள் 
கருதுவதுபோல, உணவு ஒடைப்பது உறுதியாகி 
விட்டால், குடும்பகலத் தட்டம் பரவிவிடுமென்றால், சில 
எழை காடுகளில் இவ்வாறு நடப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக் 
கிறது. இறுதியில், அதிக உணவு, குழைந்த மக்கள் 
தொகை என்ற முரண்பட்ட உண்மையும் நிலவும். 

172



புதிய விதைகளைப் பயன்படுத்த முன்வருபவர்கள், 
குடும்பகலத் திட்டம் போன்ற பல புதிய ஈடவடிக்ளை 

களிலும் ஈடுபடுவார்கள் என்பது, பசுமைப்புரட்சியால் 
குடும்பகலத் திட்டத்திற்கு ஏ,ம்படக்கூடிய உதவியாகும். 

வேளாண்மையில் பரம்பரைப் பழக்கத்தைக் சைவிடம் 

தயாரரயிருக்கும் மனிதன், மம் துறைகளிலும் மாறுதலை 

ஏழற்றுக்கோள்வான். 

மச்கள்கொகைப் பிரச்னை பழ்றிய சர்ச்சை 

1970களில் புதிய சூழ்நிலையில் நடைபெறும் என்பதே 
பசுமைப்புரட்சியால் இந்தப் பிரச்னைக்கு ஏற்படக்கூடிய 

உதவியாகும். தாற்காலிகமாகவாவது பஞ்சம் பற்றிய 

அச்சத்தைத் தவிர்த்து, பெருமளவிலான வேலை 

வாய்ப்புகள் உண்டாவதழ்குப் பசுமைப்புரட்சி உதவியா 
யிருக்கிறது. மக்கள்தொகையைக் குறைப்பதற்கான 

அவசரத்தேவையை, உணவு உற்பத்தியடன் இணைத்து 
ஆராய்வதைவிட்டு, வேலைவாய்ப்புகளஞுடன் இணைத்து 
ஆராயவேண்டும். 
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15 

பசியை அகற்ற 

புதிய விதைகள், மாறுதலை உண்டாக்குபவை, எழை 

நாடுகளின் பொருளாதாரத்தைத் திருத்தி அமைத்து, 
சஇராமப்புறத்தில் அரசியல் விழிப்பு ஏழ்படுத்தி 
சமுதாயத்தையே மாற்றிவிடும் சக்தி இரந்த விதைகளுக்கு 

இருக்கிறது. இதுமட்டுமன்.றி, மனித வர்க்கத் இற்கு இந்த 
விதைகளால் வேறு பலன்களும் உண்டு. மிக முக்கிய 
மான பலன்; இந்த உலகத்திலிருந்து பசி அகற்றப் 

படுவது, 

uA, என்பது பெரியம்மைபோல், ஒரு குறிப்பிட்ட 

சிகிச்சையால் தீரும் ஒரு குறிப்பிட்ட நிலையல்ல, 

பசியைப் புள்ளி வீவரங்களால் அளவிட முடியாது. 

இருந்தாலும் தீராத பசிப்பிணி, மனிசனை ஆரம்பத்தி 
லிருந்தே பீடித்து வந்திருக்கும் ஒரு கொடிய நிலை. 

பரம்பரைப் பண்பாடுகள் நிலவும் சமுதாயங்களில் 
ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதைப்போல், பசி என்பதை ஒரு 
தவிர்க்கமுடியாத நிலையாகக் கொள்ளவேண்டிய இல்லை 
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என்பதே புதிய விதைகளின் உபயோகத்தால் ஏற்படும் 

பலன். 

பசி என்பது மனிதன், போதிய உணவைத் தயாரித் 

துக்கொள்ள இயலாம.ற்போவதால் ஏற்படும் விலாவல்ல 

என்பதை நாம் அறிவோம். உலக மார்க்கெட்டில் விலை 

போகாத அளவுக்கு ௮திக தானியங்கள்ைக் குவிக்கக் 

கூடாது என்பதற்காக, ஐக்கிய அமெரிக்கரவில் 5 கோடி 

ஏகரா பயிச் நிலப்பரப்பு சாகுபடிக்குப் பயன்படுத்தப்பட 

வில்லை. புதிய விதைகள் பரவப்பரவ, ஏழை காடுகளில் 

கூட பசி என்பது மொத்த உற்பத்திசக்தியின் பிரச்னை 

யாக இருப்பது குறைர்.துவிடும். 

பச, வறுமையுடன் இணைந்தது என்பதை நாம் 

அறிவோம். வேலைவாய்ப்புகளா உண்டாக், ஏழை 

களின் வருமானத்தை உயர்த்துவதைவிட, புதிய 

உற்பத்தியை ஊக்குவிப்பதால் பசியை அகற்றமுடியாது. 

புதிய விதைகளால், உணவு உம்பத்திச்செலவு குறைந்து: 

வருமானம் அதிகரிக்கும் வாய்ப்பு ஏ.ற்படுமாதலால், இந்த 

உறவு தெளிவாகிறது. அகவே, 1970களில் மனிதர் 

களுக்கடையே பசியை ஓழிக்கும் குறிக்கோளை அடைவது 

நடைபெறக்கூடிய சாதனைதான் என்பதைப் புதிய 

விதைகள் உணர்த்துகின்றன. 

த.ற்சமயம் உள்ள உலகன் உணவு உற்பத்தி சக்தி 
யுடன், வருங்காலத்தில், உபரி உணவும் பல ஏழை சாடு: 

களில் பசிப்பிணியும் நிலவும் அசம்பாவிதம் ஏம்படலாம், 

வேலைவாய்ப்புகளை உண்டாக்கும் மூலதனமாக உணவை 

எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்னும் பிரச்னையை 

பொருளாதார அறிஞர்கள் ஆராயவேண்டும். அனைத் 

துலக உதவி கிறுவனமும், உணவு விவசாய ஸ்தாபனமும், 

இவ்வீஷயத்தில் சிறிது அனுபவம் பெற்,றிருக்கின் ரன... 
அந்த அனுபவம், தேவைகளைச் கருதும்போது மிகவும் 
குறைவு என்றுதான் சொல்லவேண்டும். 
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பசியின் இயல்பு 

ஆபிரிக்காவில், ஜாம்பியாவில் (கீகம்[8) பிறக்கும் 

குழந்தைகளில் ஆயிரத்திற்கு 260, முதல் ஆண்டு கிறை 
வதற்குள் இறந்துவிடுகன் றன, இந்தியாவிலும் பாகிஸ் 

தானிலும், ஆயிரத்திற்கு 140, கொலோம்பியாவில் 
ஆயிரத்துற்கு 82, இன்னும் பல குழந்தைகள் பள்ளி 
செல்லும் வயதடைவதரற்குள்ளும், இன்னும் பல பள்ளிப் 

படிப்பின் ஆரம்ப ஆண்டுகளிலும் இறச்துவிடுகின் றன, 

ஏழை மாடுகளில் பள்ளி செல்லும் வயதடையுமுன் 

இறச்துவிடும் குழந்தைகள் விஷயத்தில் மரணச் 

சான்றிதழ்கள் கொடுக்கப்படும்போது, சாவுக்குக் 

காரணம் பொதுவாக சின்னம்மை, ரத்தக்கடுப்பு, 

அல்லது வேறு ஏதாவது நோய் என்று குறிப்பிடப்படு 

கிறது, உண்மையில் இந்தக் குழந்தைகளுக்கு ஏற்பட்ட 
சோய், போஷாக்குக்குழறைவாகவே இருக்கலாம், கடுமை 
யான போஷூச்குக்குறைவினால் பீடிக்கப்பட்ட குழந்தை 
சில்லமை நோய்களால்கூட உயிரிழந்துவிடலாம், நல்ல 
போஷாக்கு கொடுக்கப்பட்டால் சாவு ஏற்பட்டிருக்காது 
என்று அறியப்பட்டால், சாவின் காரணம் போஷாக்குக் 
குறைவு என்றே கொள்ளவேண்டும் என வாழ்க்கைச் 
சூழலியல் ஆய்வாளர் Paul Ehrlich கூறியிருக்கிறார். 
இதை சரியாக அறுதியிட்டுக் கூறமுடிந்தால் போஷாக் 
குக் குறைவின் ஆபத்து, சமுதாய கஷ்டம் போன்ற 
பிரச்னைகளைக் கூர்ந்து கவனிக்கமுடியும், 

பசியையும், போஷாக்குக்குைவையும் புள்ளி 
விவரங்கள் மூலம் விளக்கவிடலாம். ஆனால், புள்ளி 
விவரங்கள் எல்லோருக்கும் புரிர்துவிடுவதில்லை, உலஈ 
மக்களில் பாதி அளவு, அல்லது மூன் நில் ஒரு பகுஇயினர், 
போஷாக்குக்குறைவால் பாதிக்கப்படுகிறுர்கள் என்பைத 
எளிதில் புரிந்துகொள்ள முடிவதில்லை. இதனால் நாம் 
செயல்பட முழ்படுவதில்லை. ஆனால், பசி தனிமனிதனை 
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வாட்டும்பொழுது புரிகிறது. கொலோம்பியாவில் பசிக் 

கொடுமையைப் பற்றி 17௧0௦௯ ரா என்பவர் பின் 

வருமாறு. வர்ணிக்கிறார்: 

“ஒன்பது வயதான ஆனா ரூத் என்ற குழக்தைக்கு, 
தன்னுடைய அத்தை, தன்னை ஏன் ஆஸ்பத்திரியில் 

விட்டுச்சென்றுள் என்பது தெரியாது. இரண்டு 

வாரங்களுக்கு முன்பு, வீட்டில் அவளுடைய தம் பி 

இறந்துவிட்டான். டாக்டர்களும், ஈர்ஸுகளும் தன்னைப் 

பார்க்ககர்தபோது ஆனா, தனக்கு என்ன நேரப் 

போடறது என்று கேட்டாள். சாவைப்பற்றி அறிந்து 

கொள்ள முடியாத, இளம் வயதில், ௮ச்தக் குழர்தைக்குப் 

புரிந்தது, தனக்கு ஒரு டாக்டர் கொடுத்திருந்த புதிய 

உடைகளை விட்டுப் பிரியநேரும் என்பது;தான். ஆகவே, 

அவைகளை இரவும் பகலும் தொடர்ந்து அணிந்து 

கொண்டே ௮வள் அஸ்.பத்திரி படுக்கையில் படுத்திருர் 

தாள். அவளுடைய மனதை அறிர்த மருத்துவ ஊழியர் 

களும் அநுதாபத்துடன் கவனித்துக் கொண்டிருர் 

தாரர்கள், ் 

வளர்ச்சி அடைச்துவரும் காடுகளில், குழந்தைகள் 

எப்பொழுதாவது போஷாக்குக்குறைவினால் பீடிக்கப் 

படுவது இயல்பு. குறிப்பாக புரத சத்து பற்றுக்குமை 
இளம்வயதில் இவர்கக்£ வாட்டுகிறது. இந்த நோயின் 

அறிகுறிகளை எளிதில் சண்டுகொள்ளலாம். வயிறு 

வீங்கவிடும். கால்களும் வீங்கி தலைமயிர் செம்பட்டை 
யாகப் போய்விடும். 

“அனா ரூத் சாகவில்லை. அவளுடைய அத்தை ஏற் 

கனவே தன்னுடைய ஐந்து குழந்தைகள்£ப் பார்த்துக் 

கொள்ளும் பொறுப்புடன் bs சிறிய அசாதைப் 

பெண்ணை ஆஸ்பத்திரியின் கவனத்தில் விட்டுவிட்ட 
போது அந்தக் குழந்தையின் நிலை மிகவும் ஆபத்தாக 

இருந்தது. அவளுக்கு புரதசத்துப் பற்றுக்குழை 
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மாத்திரமின்றி, சளிக்காய்ச்சலும் உண்டாகவீட்டது. 
அவளூக்கு சிசிச்சை அளிக்கும்போது டாக்டர்கள் 

அவளுக்கு ஒரு சிறிதளவு புரதசத்து உணவும் கொடுத் 
தார்கள். அனா ரூத் விரைவில் குணமடைக்தாள். அவளு 
டைய வயிறு, கால் வீக்கமும் குழைச்துவிட்டது. 
அவளுடைய தலையில் இருந்த செம்பட்டை மயிரும் 
உதிர்ந்து ஈல்ல கருங்கூந்தலும் வளர்ந்தது,” 

பசியைப்பற்றிய உலக அளவிலான மதிப்பீடு 
ஐக்கிய அமெரிக்க அரசாங்கத்தின் வேளாண்மைத்துறை 
வரவு செலவு திட்டத்தில் மிகவும் கவனமாகக் குறிப்பிடப் 
பட்டுள்ளது. இந்த அறிக்கையில் உலக சாடுகள் உணவு 
சத்துக் கூறு அடிப்படையில் இரண்டு பிரிவுகளாகப் 
பிரிக்கப்பட்டிருக்கன் றன. ஒன்று, போதிய உணவு 
உள்ளவை; மற்றொரு பிரிவு உணவு பற்றுக்குறை 
உள்ளவை. 1960-ல் குறைந்தபட்ச உணவுச் 
தேவைக்கும் குறைவான உணவை உட்கொள்ளும் நாடு 
களில், 190 கோடி மக்கள் இருந்தார்கள். ஒவ்வொரு 
வருக்கும் காள் ஒன்றுக்கு சராசரி YF erp உணவுச் 
சத்தும் கூறுகள் கூைவாயிருந்தன. சிலருக்கு இன்னும் 
குழைவாக இருநீதது, 1960-ல் உணவுத் திட்ட 
மதிப்பீடுகள் செய்யப்பட்டபோ தும்,1967-க்கு.ம் இடையே 
உணவு அளவில் அதிக மாறுதல் இல்ல் என்ருலும், 
1968லிருந்து பல ஏழை நாடுகளில் ஒரு சிறிது குறைந்த 
அளவு சீரமைப்புகள் ஏற்பட்டன என்பது பூர்வாங்கத் 
தகவல்களிலிருந்து தெரிகிறது, . 

உணவுசத்துச்கூறு, உட்கொள் நேம் உணவின் அளவுக்கு ஒரு அறிகுறியாயிருக்கலாம். உணவின் தரத்தை மதிப்பிட உதவாது. இதற்காக புரதசத்து அளவு பயன்படும். போதய அளவு சத்துக்கூறுகள் உட்கொள்ளாத 190 கோடி மக்களில், பெரும்பாலோர், போதிய புரதசத்து உட்கொள்ளாதவர்களாயுமிருக் கிறார்கள். ஆனா ரூத், அவள் ஆஸ்பத் திரியில் சேருவதற்கு 
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இரண்டு வாரங்களுக்கு முன் காலமான அவளுடைய 

தம்பி, இருவர் விஷயத்திலும் இம்மாதிரி புரதசத்துப் 
பற்ருக்குழறைதான் நோய்க்குக் காரணமாயிருந்தது. 

வெறும் புரதசத்து போதாது என்பது மட்டுமல்ல. 

உயிர்ப்பொருள்களிலும், பட்டாணி, பீன்ஸ், ஸோய் 

பீன்ஸ் போன்ற பருப்பு வகைகளிலும் உள்ள ஈல்ல 

உயர்தரமான புரதசத்து போதாது என்பதுதான் 

பிரச்னை. பல நாடுகளில், தரமான புரதசத்துதான் 

அவசரத்தேவை. இந்தத் தேவையைப் பூர்த்திசெய் 

வதற்காக, விஞ்ஞானம் பல முறைகளில் செயல்படு 

கிறது, 

எப்பொழுதுமே பசியால் வருந் துபவர்கள் ஆனா ரூத் 

வயதில் இறந் துவிடுவஇில்லை. அவர்கள் வேதனைப்படுவ.து 

மட்டும் அளவற்றது. இந்தியாவில், முற்றும் பார்வை 

யிழந்தவர்கள் 40 லட்சம், பார்வை ஓரளவு இழந்தவர் 

களின் எண்ணிக்கை இதைப்போல் மூன்று மடங்கு. 

இதற்குக் காரணம், விடமின்-& ப.ற்றுக்குறைவு. மகப் 
பேறுகாலத்தில் இந்தியாவில் தாய்மார்களில் மூன்றில் 

ஒரு பகுதியினர் இரும்புசத்தும், ரத்தமும் குறைவா 
யிருப்பதால் உயீரிழக்கிறார்கள். 

துன்பம் நிறைந்த நிலையினால், சாவு என்பது மிகச் 
சாதாரணமாகக் கருதப்படுவதால், பெற்றோர்கள், 

தங்களுடைய மூப்பு நிலையில் தங்ககப் பராமரிப்ப 

தற்காக, பல குழந்தைகள் பிறக்கவேண்டுமென்று விரும்பு 

இறுர்கள். இத்தகைய அவதிகள் கிழைந்த கோய் வகை 

களாலும், உடல்நஈலமின்மையாலும், வாழ்க்கையில் 

அக்கறையின்மையாலும் சமூகத்திற்கு ஏம்படும் 

நஷ்டத்தை அளவிட்டுச் சொல்லமுயல்வதுகூட இரக்க 
மற். செயலாகும். போஷாக்கு உணவு நிலை சீராக்கப் 
பட்டாலொழிய, மக்கள் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பைத் 

தடுப்பது சந்தேகம் என்று பல மருத்துவ நிபுணர்கள் 

கருதுகிறார்கள். 
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உணவு சத்து உட்கொள்ளுவது போதாது என்ப 
தால், தொழிலாளர்களின் உற்பத்தித்திறன் குறைவது 

எளிதில் புலப்படும். நாள் ஒன்றுக்கு மூன்று முறை உணவு 

அளிக்கும் நல்ல உணவகத்தை நிறுவன த்திற்குள்ளேயே 

அமைப்பதுமூலம், தொழிலாளரின் வேலைத்திறன் 

அதிகரிக்கும் என்பதை, வளர்ச்சி அடையும் நாடுகளில், 

உள்ளூர் தொழிலாளர்களைக் கொண்டு, கட்டிட வேலைத் 
தொழில் நடத்தும் அமெரிக்க நிறுவனங்கள் உணர்ந்திருக் 

இன்றன, இந்தப் பிரச்னையின் தீவிரத்தை ஒரு உதா 
ரணத்தின் மூலம் விளக்கலாம். 1968-ல், மெக்ஸிகோவில் 
நடந்த ஓலிம்பிக் விளையாட்டுகளுக்காக பந்தய வீரர்களைத் 
தேர்ந்தெடுக்க, புது டெல்லியில் ஒரு பரீட்சை முறை 
நடைபெற்றது. தன்னீடம் 531 கோடி மக்கள் இருந்தும், 

ஒலிம்பிக் பந்தயங்களில் ஈடைபெற்ற 32 ஒட்டம், பாய்ச் 

சல் போன்ற நிகழ்ச்சிகளுக்கு ஒரு வீரரைச்கூட இந்தியா 

தேர்ந்தெடுத்து அனுப்பமுடியவில்லை, பழைய பயிற்சி 
முறைகளும், பொதுமக்களின் அக்கறையின்மையும் ஒரு 

விதத்தில் காரணமாயின, ஆனால், மக்களின் போஷாக் 
குக் குறைவும் இந்த நிலைக்குக் காரணமாயிற்று. 

உணவுக்கும் உடல்பூர்வமான செயலுக்கும் உள்ள 
உறவு தெரிந்ததுதான் என்றாலும், அதேபோல, 
போஷாக்குக்கும், மூக சம்பந்தமான செயலுக்கும் 
உள்ள உறவு சமீபத்தில்தான் நிரூபிக்கப்பட்டு. இளம் 
வயதில், புரதசத்துக் குறைவினால் மூகா வளர்ச்சியும் 
மத்திய ஈரம்புக்கோலமும் பாதிக்கப்பட்டு, கற்றறியும் 
சக்தி நிரந்தரமாகக் குறைந்துவிடுகிறது. இரந்த நலக் 
குறைவை சீரரக்கவே முடியாது, இன்றைய புரதசத்து 
பற்றாக்குறை மனிதசக்தியின் செயல்திமனை இன்னும் 
ஒரு தலைமுறைகால அளவுக்கு பாரதத் துவிடுற௮, 
கல்வியில் ஈடுபடுத்தப்படும் எந்த அளவு முதலீடும் இந்த 
ஈஷ்டத்தைக் தவிர்க்கமுடியாது, 
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வருவாயும் பசியும் 

மிகப்பெரும் பிரச்னயான பசியைத் தீர்ப்பதுற்குப் 

பல பயன்தரக்கூடிய வழிகள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. 

அனால், போஷாக்குக்குறைவும், வறுமையும் ger pi 

னொன்று பிரிக்கமுடியாத அளவுக்கு இணைந்தவை 

என்பதைப் பல அறிஞர்கள் ஒப்புக்கொள்கிறார்கள். 

ஐக்யெ அமெரிக்காவில்கூட வறுமை இருக்கும் பகுதி 
களில், பசியும் இருக்கிறது. போதிய. உணவு உள்ள 
நாடுகளில் வாழும் 110 கோடி மக்களுக்கு 1960-ல், 

தலைக்கு சராசரி ஆண்டு வருமானம் ரூ, 8025 ஆக 

இருந்தது. உணவு பற்றுாக்குறையுள்ள காடுகளில் 
வாழும் 190 கேரடி மக்களுக்கு சராசரி ஆண்டு வருமானம் 
தலைக்கு ரூ. 7275 ஆக இருந்தது. போஷாக்கை சீராக்கு 

வதற்கு ஓரே வழி வருமானத்தை உயர்த்துவதுதான், 

தனிமனிதன் வருமான விகிதம் விரைவில் உயரும்போது 

உணவும் விரைவாகச் சீராகும், ் 

வேளாண்மைப் புரட்சி ௮திச உணவு உற்பத்தி 

செய்வது மட்டுமல்ல. ஏழை நாடுகளின் பொருளாதார தீ 

இற்கு சத்தும் ஊட்டுகிறது, இரந்த இரண்டு நடவடிக்கை 

களும் ஒன்றுடன் ஒன்று இணைர்தவைதான். விவசாயி 
களின் வருமானம் உயரும்போது, தாங்கள் தயாரிக்கும் 
உணவில் ௮திக அளவை உள்நாட்டு உபயோகத்திற்காக 

வும், மேலும் பொருள்கள் வாங்குவதற்காகவும் சேமித்து 

வைக்கிறார்கள். இவ்வகையில், பண்ணைத் தொழிலல் 

லாத மற்ற துறைகளில் உழைப்பவர்களுக்கு வேலை . 

வாய்ப்புகளும், ௮திக வருமானமும் கிடைக்கச் 
செய்கிறார்கள். இதனால் ௮திக உணவு உற்பத்திக்கான 

தேவை அிகரிக்கிறது, பட்டியல் 8-ல் தானிய 

உற்பத்தியை வேளாண்மைப் புரட்சி, தனிமனிதன் 

விகிதத்தில் எவ்வாறு பாதிக்கிறது என்பது வீளக்கப் 

படுகிறது. மெக்ஸிகோவில், எட்டு மிச அளவிலான 

அறுவடைகளில் தொடர்ச்சியாக, வியக்கத்தக்க லாபம் 
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கிடைத்தது. தானிய உற்பத் தி, ஆண்டுதோறும் 
இடைத்துக்கொண்டிருந்த தலைக்கு 400 ராத்தல் அள்வை 

விட மேலும் அதிகரித்துவிட்டது. இது கேரடியாக 

சாப்பிடுவதற்காக உற்பத்தியாகும் மாச்சத்துள்ள 

உணவுப்பொருள்களுக்கு சமமான அளவாகும். உயிர்ப் 
பொருள் புரதசத்தாக மாற்றுவதற்கான தானிய அளவு, 

1960கனில் இரு மடங்குக்குமேல் உற்பத்தியான தால், 
நவீன கோழிப்பண்ணை, கால்சடைத்தொழிலை வளரச் 
செய்வதற்கான அடிப்படை மெக்ஸிகோவில் உருவா 

யிற்று, 

இந்த ஈடைமுறை இப்பொழுதுதான் ஆசியாவில் 
ஆரம்பமாகிறது, ஆயினும் சில நாடுகளிலாவது 

மெக்ஸிகோவில் நடப்பதற்குச் சமமான முன்னேற்றம் 
ஏ.ற்படுமென்று நாம் எதிர்பார்க்கலாம், பாகிஸ் சானிலும் 
இர்தியாவிலும் ஏற்பட்ட வளர்ச்சி பட்டியலில் விளக்கப் 
பட்டிருப்பதைப்போல, தானிய உழ்பத்தியில் கோதுமை 
விஷயத்தில்தான் முதலில் ஆசியாவில் புதிய திருப்பம் 
THUCL GS. Qés இரண்டு நாடுகளிலும், அரிசியிலும், 
மற். தானியங்களிலும்தான் இந்தத் திருப்பம் ஏற்படத் 
தொடங்கியீருக்கற து. அரிசி உற்பத்தியில், தலைக்கு 
அதிக விகிதம் ஏற்பட்டது இதுவரை, இலங்கை, 
மலேசியா, ஃபிலிப்பீன்ஸ் ஆயே நாடுகளில்தான். 

விரைவான வேளாண்மை வளர்ச்சிக்கும், வருமான 
மும் உணவும் சீரரவதற்கும் உள்ள உறவைத் தெளி 
வாக்கும் இல அறிகுறிககாத் தெரிந்துகொள்ள 
மெக்ஸிகோவில் ஈடைபெழ்.ற விஷயங்களை ஆராயலாம், 
1900 முதல் 1940 வரை மெக்ஸிகோவின் வேளாண்மை 
ஒரு தேக்கரிலையிலிருந்தது, தலைக்கு சாள்தோறும் 1800 
*திஅக்கூறுகள்தான். உட்கொண்டதாக மதிப்பிடப் 
டெடது, அதன் பிறகு வேளாண்மை விரைவாக 
வளர்ச்சியடையத் தொடங்கிற்று, 940 முதல் 1960 வரை 
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ஆண்டுக்கு சராசரி 5 சதவிகிதம் அதிகரித்தது. 

பொருளாதார வளர்ச்சி ஆண்டுக்கு 6 சதவிகிதமாயிருந் 

தது. உணவு உற்பத்தியிலும், பொருள் வாங்கும் 

சக்தியிலும் இத்தகைய விரைவான சக்தி தொடர்ந்து 
இருந்ததால், மெக்ஸிகோவில் சாள் ஒன்றுக்குத் தலைக்கு 
உட்கொள்ளப்பட்ட சத்துக்கூறுகளின் அளவு 
1800 லிருந்து 2650 ஆக உயர்ந்தது. இது 20 ஆண்டுகளில் 
50 சதவிகித அதிகரிப்பாகும், இதனால் மெக்ஸிகோவில் 
எல்லோருமே போஷாக்கு உணவு உட்கொள்கிறுர்கள் 
என்று சொல்லிவிடமுடியாது. 9-வது அத்தியாயத்தில் 
குறிப்பிட்டபடி, புதிய நுட்பவியலின் பலன் மக்கள் 
எண்ணிக்கையில் பெரும்பாலோர்க்குக் இடைப்பதில்லை. 
ஆயினும் அந்த நாட்டில் இன்று உட்கொள்ளப்படும் 
உணவுச்சத்தின் சராசரி அளவு, போஷாச்கு நிபுணா்ஈள் 
நிர்ணயித்திருக்கும் குறைந்தபட்ச அளவைவிட அதிக 
மாகவே இருந்திருக்கிறது. 

வேளாண்மை மூன்னேற்றத்தனுல் வருமான 
உயர்வும், உணவு சிரமைப்பும் ஏற்பட்ட காடுகளில் 
டைவானும் ஒன்றாகும். மேற்குப் பரடுஸ்தானின் சராமப் 
புமங்களில் புதிய கோதுமை விதை 
கோதுமை உட்கொள்ளும் வழக்கம் அதிகரித் இருக்கிறது. 
பிலிப்பீன்ஸின் சராமப்புறங்களில் புதிய அரிசி 
விளைவதால், அங்கு அரிச உட்கொள்வது 29 Ga 
கிறது, 

பரவுவதால் 

ர்யிருக் 

போஷரக்குக்குறைவு, வறுமை இரண்டிம்குமுள்ள 
“தவை, வருமான உயர்வு உணவு உட்கொள்ளும் பழக் 
கத்தை எவ்வாறு பாதிக்கிறது என்பதை ஆராய்வதன் 
மூலம் வீளக்கலாம், மனிதன் விரும்பி உட்கொள்ளும் மூக்கிய தானியம் கோதுமை அல்லது அரிசி, இந்த தானி யங்களில் ஒவ்வொன்றும் மனிதனுக்குத் தேவையான மொத்த உணவுச்சத்தில் 1/5 பகுஇியைக் கொடுக்கிறது. கோதுமையும், அரிசியும் நியாயவிலைக்குக் டைக்காத 
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போது, மக்காச்சோளமும் மற்ற சோளவகைப் பயிர் 

களம் . மாற்றுப்போருளாகப் பயன்படுகின் றன. இந்த. 

கச்சா தானியங்களை வாங்க இயலாதபோது, மக்கள் 

வாழைப் பழம், சர்க்கரை வள்ளி, மரவள்ளி முதலியவை 

களை உட்கொள்கிறார்கள். பட்டியல் 9-ல் குறிப்பிட்டபடி. 

மிகவும் மலிவான தானியங்கள் சத்திலும் குறைர்தவை 

களாகவே இருக்கின் றன. 

பட்டியல்: 9 

குறிப்பிட்ட தானியங்களில் புரதசத்து அளவு 

உணவு புரதசத்து 
சதவிகிதம் 

கோதுமை (சிவப்பு இளவேனில்) 14:0 

சோளவகை 11°0 

கோதுமை (சிவப்பு, குளிர்காலம்) ் 10:2 

மக்காச்சோளம் 89 

அரிசி 75 
உருளைக்கிழங்கு 21 

சக்கரைவள்ளி 1:7 

வாழைப்பழம் Wl 

கூவைக்கிழங்குவகை 6 

வருமானம் உயரும்பொழுது ஒரளவு வரை, மக்கள் 

தங்களுக்குப் பிடித்தமான உணவையே உட்கொள் 

கிறுர்கள். இவ்வகையில் ஒரே மாச்சத்துள்ள உணவையே 

நம்பியிருக்கும் நிலை மாறி பழங்கள், காய்கறிகள், தாவர 

எண்ணை, சர்க்கரை, இழைச்சி ஆகியவைகளைப் பயன் 

படுத்தும் வசதி உண்டாகிறது, வருமானம் உயர, உயர 

அதிக அளவிலான தானியங்கள் கால்கடைக் இவன 
மாகப் பயன்படுகின் றன. 

வட அமெரிச்சாவில், சராசரி உணவுக்கு அண்டு 

தோறும் 1700 ராத்தல் தானியம் தேவைப்படுது. 
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இதில் 150 ராத்தல்தான் ரொட்டி போன்ற வடிவத்தில் 
நேரடியாக உட்கொள்ளப்படுகன்றது. எஞ்சியது 

இறைச்சி, பால், முட்டைபோன்ற வடிவங்களில் மாற்றி 
உட்கொள்ளப்படுகறது. ஏமை நாடுகளில் சராசரி மனித 

னுக்கு ஆண்டுதோறும் sort 400 ராத்தல் தானியம் 

. இடைக்கறது. இதல் 10 சதவிகிதத்தை விதைப்புக்காக 
ஒதுக்விட்டால் நாள் ஒன்றுக்கு ஒரு ராத்தல் 
உணவுக்குப் பயன்படுகிறது. குழைந்தபட்ச உணவுச் 
சத்துத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வதற்காக இது 
முழுவதையும் ரேரடி உணவாக உட்கொள்ள வேண்டும், 
இமைச்சி, பால், முட்டை போன்ற பொருள்களாக 
மாற்றுவதற்கு அதிகம் மிஞ்சாது. தானிப உற்பத்தி 
400 பவுண்டு அளவுக்கும் அதிகமாக ஏற்பட்டால், புரத 
சத்தாக மாற்றுவதற்கு அதிக தானியங்கள் கிடைக்கும். 

வருங்கால் உணவுத்தேவைகள் 

எழை நாடுகளில் வருமான உயர்வில் பெருமளவு, 
உணவுப்பொருள் வாங்குவதற்கு செலவீடப்படுகிற.து. 
பணக்கார காடுகளில் வருமான உயர்வில் சிறிதளவே 
இவ்வாறு பயன்படுத்தப்படுகிறது. தானிய உபயோகம், 
வருமானம் இரண்டிற்குமுள்ள உறவை உலக அளவில் 
படம் 4 விளக்குக.0.து, ஆண்டு வருமானத்தில் 15 ரூபாய் 
உயர்ந்தால், தானிய உபயோகம் [11 சாத்தலாக உயரும் 
என்று சொல்லிவிடலாம். 

ஆனால், வருங்காலத்தில் ஏமை காடுகளில் உணவுத் 
தேவைகள், புதிய நுட்பவீயல்கள் வருமானத்தை 
எவ்வுளவு விரைவாக உயர்த் துன் உன என்பதையும், உணவுப் பொருள் விலைவாசிகளையும் பொருத்திருக்கும். 1960-க்களில் உணவுப்பொருள்களின் விலை அதிகரிப் 
பதற்கு 3 காரணங்கள் QGiser. you: 
எமை நாடுகளில் மந்தமான உணவு உற்பத்தி; உலகதானிய சேமிப்புகளில் தொடர்ந்து ஏற்பட்ட ஒரு 
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ப,ந்றுக்குறை; மற்றும் உணவு உதவியை சிறிது எச்ச 

ரிக்கையாகவே அளிப்பதென்று ஜக்கிய அமெரிக்க 

அரசாங்கம் செய்த முடிவு. முன்பே குறிப்பிட்டபடி, உலக 

அரிசி விலைகள் டன் ஒன்றுக்கு 900 ரூபாயிலிருர்து 1500 

ரூபாய் வரை உயர்ந்ததற்குக் காரணம் உலகம் முழுவ 

Toward the Eradication of Hunge» 
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Figure 4 (NCOME AND PER-CAPITA GRAIN CONSUMPTION 

படம் ச. வருமானமும் மக்கள் ஒவ்வொருவரும் உட்கொள்ளும் 
தானிய அளவும் 

இலும் நிலவிய அரிசி பற்றுக்குறைதான். கோதுமையின் 

விலையும் உயர்ச் ததால் இந்தியா, இந்கோனேசியா, பாகிஸ் 

தான், பிரேஸில் போன்,ற பெரிய வளர்ச்சி அடையும் 

நாடுகள் பாதிக்கப்பட்டன. ஏ.ற்கனவே குறிப்பிட்டபடி 

இடீரென புதிய விதைகளை உபயோத்துப் பரவச் செய்த 

தற்குக் காரணம் இந்த விலை உயர்வுதான். ஆயினும் 

187



இந்த விலை உயர்வு குழைந்த வருமானம் உள்ளவர் 

களிடையே உணவு உட்கொள்ளும் அளவைக் குறைத்து 

அிட்டது. அவர்களால் உயர்ந்த விலைக்குஏற்றபடி பணம் 

செலவிட முடியவில்லை. 

1968-லும் 69-லும் விலைகள் தணிந்தன. தானிய 
விலைகள் குறைவது தொடர்ந்து உணவு உட்கொள்ளு 

வதில் முன்னேற்றம் தோன்ற உதவும், புதிய விதைகளும், 

உரத்திற்கான குறைந்த விலைகளும், கால்நடைப் பொருள் 

களில் செலவைக் குறைக்கும். குறிப்பாக தானியத்துடன் 

சேர்த்துப் பயன்படுத்தப்படும் முட்டை, இறைச்சி 

போன்றவைகளுக்கான செலவு குறையலாம். 

மற்ற வளர்ச்சி அடைந்த நாடுகளைவிட வெகு 
மூன்பாகவே வேளாண்மையில் ஈவீன முறைகள் 
கையாளப்பட்ட மெக்ஸிகோவில் 1940-லிருந்து 1962-வரை 
தானியவிலைகள் ஆண்டுக்கு 1 சதவிதம் அளவுக்குக் 
குறைந்தன. இதன் விளைவாக இந்த ஒரு தலைமுறைக் 
காலத்தில் மெக்ஸிகோவில் ஒரு சராசரி மனிதன் 
உட்கொண்ட உணவின் அளவும், வகையும் வெகுவாக 
அதிகரித்தன. பச, இயல்பான நிலைதான் என்பது 
மாறும்வரை, இன்னும் பல வளர்ச்சியடையும் நாடு 
களிலும் இதே மாதிரி ஏற்படலாம். அதாவது, வருமானம் 
தொடர்ந்து உயர்ந்து அத்துடன் தானியங்களின் 
விலைகளும் குழைந்துகொண்டே வந்தால், இந்த மாறுதல் 
ஏற்படும். 

ஆனால் உயரும் வருமானம், பசியையும், போஷாக்குக் 
குறைவையும் எமை நாடுகளில், ஒரு நெடுங்காலத் இட்டத் 
இல் அகற்றுவதற்கு, அவசியம் என்றபோதிலும், உடனடி. 
ne செய்யவேண்டிய காரியங்களுக்குப் போதாது என்றுதான் சொல்லவேண்டும். உணவுச் சத்துக் 
கூறுக்காக எம்படும் பசியை HEM Main FFL, TS “ததுக்கான பசியை அகற்றுவதற்கு அதிக செலவாகும். 
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உயர்ர்தரகப் புரதசத்து உபயோடப்பதை அதிகரிக்கும் 

பழக்கமான முறை அதிக செலவுக்கும், தாமதத்திற்கும் 

உள்ளாகும். வரலாற்று ரீதியில் ஏழ்பட்டதைவீட 

இன்னும் முந்திய நிலையிலேயே ஏழை மக்கள் போதிய 

உணவை அடைவதற்கு நுட்பவியல்கள் கண்டுபிடிக்கப் 

படவேண்டும். நல்ல வேஃ£யாக விஞ்ஞானம் இவ் 

வகையில் உணவு சிரமைப்புக்கான சில ஈல்ல வழிகளை 

சுட்டிக்காட்டுகிறது. இவைகளை அஆராய்ச்தபிறகுதான் 

1970-களில் பசியை ஒழிப்பதற்கு நாம் ஒரு புதிய 

முறையை வகுக்கமுடியும். 
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16 

புரத சத்துக்கான புதிய வாய்ப்புக்கள் 

ஒரு சராசரி அமெரிக்கருக்கு ஒரு ஆண்டுக்குத் தேவை 

யான 1700 ராத்தல் தானியத்தில் 10 சதவிகிதத்திற்குக் 

குறைவாகவே நேரடியாக உட்கொள்ளப்படுகிறது 

என்பதை ராம் பார்த்தோம். ஏழை சாடுகளிலுள்ள ஒரு 

சராசரி மனிதனுக்கு 400 ராத்தல் தானியமே இடைக் 

கிறது, இந்த அளவு முழுவதையும் அவன் நேரடியாக 

உட்கொள்ள வேண்டியிருக்கற து. 

முன்பெல்லாம் நேரடியான உணவுத்தேவைகக£ 
மிஞ்சிய தானியங்கள் கடைத்தபோதுதான், உணவில் 
அபிவிருத்தி ஏற்பட்டது. எஞ்சிய பெருமளவிலான 
தானியங்கள் அதிக புரதசத்துள்ள உயிர்ப்பொருள் 
உணவாக மாற்றப்பட்டன. அனால், நல்ல தரமுள்ள 
உணவு வகைகளைத் தயாரிப்பதற்கு இந்த வழி மிகவும் 
செலவை உண்டாக்கும் (படம் 3). உயிர்ப்பொருள் புரத 
சத்துக்கு இணையான சத்துள்ள தானியங்களைப் பக்குவம் 
செய்யமுடியுமென்றால், ஈல்ல தரமான உணவு தயாரிப்ப 
ற்கான செலவைக் குறைத்துவிடலாம். 
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பயிர் வளர்ப்போர், உயிர் வளர்ச்சி அழமிஞர்கள், 

உணவு நுட்பவியல் நிபுணர்கள், நுண்ணுயிர் 

விஞ்ஞானிகள் ஆகிய எல்லோரும் இந்த பிரச்னையைத் 

தீர்ப்பதற்கு முனைந்திருக்கிறார்கள். புதிய விதைகளும் 

மற்2 பொருள்களும் இடைத்திருப்பதால், உள்காட்டி 
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உட்கொள்ளும் அளவு? ராத்தல்களில்) 

லுள்ள வசதிசசாக்கொண்டே ஏழை நாடுகளில் போதிய 
உணவை அவர்கள் தயாரிக்கமுடியுமென்று ஈம்பு 

இிருர்கள். புதிதாக வரையப்படும் திட்டங்கள், 1970களில் 
போஷாக்கு உணவு விஷயத்தில் பெரும் மாறுதலைத் 

தோற்றுவிக்கும், 
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புரதசத்துக்கான ஆராய்ச்சி 

மனித போஷாக்கு உணவுக்கு மிகவும் ௮வசியமான் 
ஆறு அமிலங்கள் உட்பட, சுமார் 20 அமிலங்களைக் 

கொண்டு புரதசத்து தயாரிக்கப்படுகிறது. தனிப்பட்ட 

தாவர புரதங்கள் தரத்தில் குறைந்தவை, ஏனெனில், 

மிகவும் அவசியமான அமிலங்களில் ஒன்றிரண்டு அவை 
களில் இருப்பதில்லை. உதாரணமாக, மக்காச்சோளத்தில் 
நரக மிகவும் குறைவு, 731௦8௦ என்ற அமிலமும் 
குறைவாகவே இருக்கும், இவ்விரண்டும் போஷாக்குக்கு 

மிகவும் முக்யேமானவை. ஆகவே, மக்காச்சோளத்தை 
உட்கொள்ளும் மக்களுடைய உணவில் இச்த அமிலங்கள் 

மிகவும் குறைந் துதான் இருக்கும், மக்காச்சோளத்திற்கு 

வளர்ச்சியிலேயே சத்து ஊட்டுவதால் இந்தச் குறையை 
மரபு வழிமுறையிலும், உயிர்வேதியியல் முறையிலும் 
அகற்றிவிடலாம், 

உயர்ந்த 1316 சத் துள்ள 00௨01௨ 22 ஏன்ற மக்காச் 

சோள கருமூலப் பொரு Edwin Mertz என்பவரும் 
அவருடைய சக ஊழியரும் |96(3-ல் கண்டுபீடித்ததன் 
விளைவாக, உலக அளவில் போஷாக்குக் குறைவை 
எதிர்த்துப் போராடும் புது முயற்சி மேற்கொள்ளப் 
பட்டது. இது பற்றி 1964 ged மாதத்தில் 8௦/2006 
என்ற சஞ்சிகையில் வெளியான செய்்இ உலக முழு 
வதிலும் விஞ்ஞானிகளின் கவனத்தைக் கவர்ந்தது. 
அவர்களில் Colombiaafed Rockfeller வேளாண்மை 
ஆராய்ச்சி திட்டத்தின் இயக்குனரான 1, J. Grant 
என்பவரும் ஒருவர், இந்தக் கண்டுபிடிப்பால் 0௦1௦௦01௨ 
வுக்கு ஏற்படக்கூடிய பலனைக் கருதி, இந்த நிறுவனத்தின் 
பயிர் வளர்ச்சியாளர் புதிதாகக் சண்டுபிடிக்கப்பட்ட 
விதையின் மாதிரியை அனுப்பும்படி கேட்டார், 
000018வில் மக்காச்சோளம்தான் முக்கிய உணவுப் 
பொருள். அங்கு புரதசத்துக் குறைவு மக்களில் பலரை 
பாதிக்கிறது, தமக்குக் கிடைத்த மாதிரிவீதையிலிருந்து 
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அந்த ராக்பெல்லர் நிறுவன விஞ்ஞானி அதிக 13106 

கொண்ட விதை ரகங்களை வர்த்தக ரீதியில் உற்பத்தி 
செய்தார். இந்த விதைகள் 1969-ல் எல்லா மாடுகளுக்கும் 

கிடைத்தன. . 

இத்தகைய உயர்ந்த புரதசத்துக்கொண்ட. மக்காச் 

சோளத்தைத் தீவனமாகக் கொண்ட பன்றிகள், மற்ற 

மக்காச்சோள ரகங்கசா உட்கொண்டவைகள்க் காட் 

டிலும் இரு மடங்கு எடை அதிகரித்தன என்பது பரி 

சோதனைகள் மூலம் அறியப்பட்டது. இதே வசையில் 

மனிதர்களிடையேயும் மேற்கொள்ளப்பட்ட சிறு அளவி 

லான பரிசோதனைகள் வியக்கத்தக்க வில்வுகளைத் 

தோற்றுவித்தன. 

உயர்ந்த 12 கொண்ட மக்காச்சோளம், 1,௨11 

அமெரிக்காவிலும் ஆப்ரிக்காவில் சஹாராவைச் சேர்ந்த 

பகுதிகளிலும் மிகவும் விரும்பப்படுகிற.து. 14 சாடுகளில் 

முக்கிய உணவுப்பொருளாகப் பயன்படும் மக்காச் 

சோளம் Guatemala, Kenya, Rhodesia, Zambia, Malawi 

ஆகிய நாடுகளில் குறைச்தது பாதி அளவு உணவுச் 

சத்தை அளிக்கிறது. இப்பொழுது 001018, க 

போன்ற இடங்களில் உபயோகத்திற்கு வரும் உயர்ர்த 

Lysine அடங்க மக்காச்சோளத்தைப் பழையரக 

மக்காச்சோளத்துற்கு பதிலாக உபயோகித்தால் உணவு 

நல்ல முறையில் சீரடையும். இந்தப் புதிய மக்காச் 

சோளத்தைக் கால்சகடைத் தீவனமாக உபயோகித்தால் 

அதிக அளவு செலவு பிடிக்கும். புரதசத்துப் பொருள் 
களை உபயோகிக்கவேண்டி௰ய தேவையும் குறையும், 

உயர்ந்த Lysine Garett. மக்காச்சோளத்தின் 

போஷாக்கு வாய்ப்புகளை ஈன்றுகப் பயன்படுத்த வேண்டு 

மென்றால் பயிர்வளர்ப்போர் அர்த விதையை அதிக 

மகசூல் வாய்ப்புக் குறைந்துவிடாத வகையில், வர்த்தக 
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முறையில் பயன்படும் ரகங்களுடன் இணைத்துப் பயிரிட 

வேண்டும். மற்றும் உணவு உட்கொள்வோருக்குப் 

பிடிக்காத, ருசிக்குறைவு போன்ற ஈடைமுறை அம்சங் 

களையும் அகற்றவேண்டும். இத்தகைய குறைபாடுகள் 

தீர்க்கமுடியாதவை அல்ல என்பது இதுவரை ஈடை 

பெற்ற முன்னேற்றத்திலிருந்து தெரிகிறது. மக்காச் 

சோளப் புரதம் உற்பத்து செய்யப்பட்ட புதிய திருப்பம், 
மற்ற தானியங்கள் விஷயத்திலும் ஆராய்ச்சி மேற்கொள் 

வதற்கு ஊக்கமளித்ததுடன், தானியங்களின் புரத சத்து 
வளர்ச்சி அடைவதற்கான வாய்ப்புகள் இருப்பதையும் 

தெளிவாக்கிற்று, 

அதிக மகளசூலையும், உயர்ந்த புரதசத்தையும் ஓரே 
மாதிரியான கோதுமை, அரிசி விதைகளில் இணைக்கமுடி 
யும் என்பதால் புரதசத்து உற்பத்திக்கான வாய்ப்புகள் 
பிரமிக்கத்தக்க வகையில் விரிவடைகின்றன, மகளசூகீல 
இரட்டிப்பாக்கி புரதசத்து அளவையும் அதிகரிக்கும் 
விதைகளால், புரதசத்து உற்பத்தியை ஏகரா ஒன்றுக்கு 
இரண்டரை மடங்கு ௮திகமாக்கலாம். 

உயர்ந்த புரதசத்து கொண்ட மக்காச்சோள த்தைப் 
போலவே அதிக மகசூலும், அதிகம் புரதமும் கொண்ட 
அரி? ரகத்தை உண்டாக்கும் ஆராய்ச்சி, ஃபிலிப்பின்சில் 
அனைத்துலக அரிசி ஆராய்ச்சிக் கழகத்தில் நடைபெற்று 
வருகிறது. ஏற்கனவே ௮தஇக அளவிலான அரிசி விதை, 
கருமூலப்பொருள் சேமிக்கப்பட்டிருப்பதால், புரதசத்து 
அதிகரிப்பதம்குப் பரிசோதனை, தேர்வு, பயிராக்குதல் 
போன், ம அலுவல்களே தேவை, இக்த அலுவல்களினால் 
சரியான கலவை தேோன்றிவிட்டால், ஆசியா முழு 
வதிலும் போஷாக்கு விஷயத்தில் வியக்கத்தக்க மாறுதல் 
ஏற்பட்டுவிடும். 
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புரதசத்தை அதிகரித்தல் 
விடமின்௧௯ செயற்கை முறையில் தயாரித்தது 

போல், அமினோ அமிலங்களையும் செயற்கை முறையில் 

சிக்கனமாகத் தயாரிப்பதற்கு வீஞ்ஞானிகள் பல வழிகள் 

கண்டுபிடித் இருக்கிறார்கள். இதன் பயனாக தேவையான 

அமினோ அமிலங்களை சேர்ப்பது மூலம் தானியங்கள் 

புரதசத்தின் தரத்தை உயர்த்தமுடிகிறது. ஒரு டன் 
கோதுமைக்கு 4 ராத்தல் 138906 அமிலத்தை சேர்ப்ப 

தற்கு 30 ரூபாய்தான் செலவாகும். ஆனால் 3ல் | பங்கு 

புரதசத்து அதிகரிக்கும். தாவரப் புரதங்களுக்கு 

அவசியமான அமினோ அமிலங்களை சேர்ப்பதால் பிராணி 

களின் புரதசத்துக்கு இணையான தரம் கிடைக்கும். 

இந்தியாவில், பெரிய நகரங்களில், அரசாங்கம் 

நடத்தும் ரொட்டி தயாரிப்பு அலைகளில் கோதுமை 

மாவுக்கு 199௦ அமிலமும், விடமின்களும், கனிப் 

பொருள்களும் சேர்க்கப்படுகன் றன. இத்தகைய மாவி 

னால் செய்யப்படும் ரொட்டி மிகவும் போஷாக்கு தரக் 

கூடியதாக இருக்கும், இதுவே ஜீவநாடி. என்றுகூடச் 

சொல்லலாம். இந்தத் திட்டத்தை முழுமையாக நிறை 

வேழற்.றினால், ஆண்டுதோறும் ஈல்ல போஷாக்குடைய 

10 கோடி ரொட்டிப் பாளங்களை விற்பனைக்குத் தயார் 

செய்யமுடியும். இந்த ஈடவடிக்கையால் தனியார் 

ரொட்டிக் இடங்குகளிலும், ரொட்டியுடன் போஷாக்கு 

சத்துகளை சேர்க்கிறார்கள். 

உணவைப் பக்குவப்படுத்துவதிலும், உணவு வகை 

சகாக் கலப்பதஇலும், அமினோ அமிலங்கள் கூலம் சத்து 

அளிப்பதால் வர்த்தகரீதியில் பெருவாரியான பலன் 

நடைக்கும். அமெரிக்காவில் கால்ஈடை தீவனத்திற்கு, 

குறிப்பாகப் பன் நிகளுக்கு 1345 அமிலம் சேர்க்கப்படு 

சிறது, இதனால் புரதசத்து உணவுத்தேவையும், தீவனச் 
செலவும் குறைகிறது. முன்பு ஈடந்ததைப்போலவே 
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போஷாக்கு உணவு ஈடவடிக்கைகள், மனிதர்கள் விஷயத் 
தல் கையாளப்படுவதற்குமுன் சால்டடை, கோழியினம் 
மூதலியவைகளின் தீவனத்தில் சேர்த்துப் பரிசோ க்கப் 
படுகிறன்றன. மனிதஉணவிலும்,கால்கடைதீவனத்திலும் 

Lysine போன்ற செயற்கை அமினோ அமிலங்களைப் பயன் 

படுத்துவதில், ஐப்பான் முன்னேற்றம் கண்டிருக்கிறது. 

இந்தியாவில் செயல்படும் அமெரிக்க அனைத்துலக 

வளர்ச்சி நிறுவனம் 138106 உட்கொள்ளுவதை அதிகரிப் 
பத.ர்கான பல புதிய செயல்முழறைக௯ ஆராய்ந்து 

வருகிறது. ஐய அமெரிக்காவில் உப்பின் மூலம் Iodine 

உட்கொள்ளப்படுவதைப்போல், உப்பையும், தேரீரையும் 

மரவ உட்கொள்வதற்குப் பயன்படுத்தும் வழிகளும் 

ஆராயப்படுகின்றன. இந்த இரண்டு பொருள்களுக்கும் 

சத்து ஊட்டப்படுவதால், எல்லா கட்டங்களிலும் உள்ள 

மக்கள் இவைகளை உட்கொள்ளுவதால் இர்திய உணவு 
வகைகளில் புரதசத்தின் தரத்தை உயர்த்துவதற்கு 

இரந்த ஈடவடிக்கை மிகவும் பயன் தருவதாகும். 

புரத உணவுத்தொழில் 
பல ஏழை நாடுகளில் புரதசத்துப் பற்றுக்குறை பரவி 

யிருப்பதோடு, பெருமளவிலான புரத உணவு வகைகள் 
பயன்படுத்தப்படாமல் இருப்பதும் ஒரு விந்தைதான். 
இர்தப் புரத உணவுகள் உள்ளூரில் இயங்கும் தாவர 
தொஜில்களிலிருந்து கிடைத்தவைதான். இந்தியா, 
நைஜீரியா மற்றும் பல சிறிய நாடுகளில் கோடிக்கணக் 
கான டன்கள் அளவு நிலக்கடலை உற்பத்து செய்யப்படு 
கிறது. இந்தக் கடலை எண்ணெய் சமையலுக்கு உதவு 
கிறது, மற்ற சாடுகளில் தேங்காய் எண்ணை அல்லது 
சோய்பீன் எண்ணை பயன்படுகிறது. விதைகள் ௮அரைக்கப் 
பட்டு எண்ணை பிரித்தெடுக்கப்பட்ட பிறகு எஞ்சியிருப் 
பது பெரும்பாலும் புரதமே. ஆனால் இந்தப் புரதத்தில் 
சிமிதளவுகூட உணவில நேரடியாகச் சேருவதில்லை, 
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எனெனில், இந்தப் பிண்ணாக்கில் பெரும்பாகம் கால் 
ஈடைக்கும், கோழி வகைக்கும் தீவனமாகவும், உரத்திற் 

காகவும், அற்றியச் செலாவணி பெறுவதற்காக ஏற்று 

மதிக்காகவும் உபயோகப்படுகிறது. 

இரண்டு கோடி டன் அளவுக்கும் அதிகமான நிலக் 

கடலை, பருத்திக்கொட்டை, தேங்காய், சோரய்பின் 

முதலீய எண்ணைப்பிண்ணாகச்குகள் ஆண்டுதோறும் 
ஏமை நாடுகளில் தயாராகின்றன. இவைகளில் சிறிது 

அளவையாவது மக்கள் விரும்பக்கூடிய புரத உணவாக 

மாற்றினால், புரசசத்துப் ப.ற்றுக்குையை நீக்குவதில் ஒரு 

பெரும் சாதனை ஏற்படலாம். அயினும் இவ்வகையில் 

அட்பவியல் பிரச்னைகளும் இருக்கத்தான் செய்கின் மன. 

இத்த உணவுகள் ௬ககரமாக இருக்கவேண்டும். were 

சம்பந்தமான சேர்க்கைகள் உணவிலிருந்து நீக்கப்பட 

வேண்டும். G65 இடையூறுகள் சிறிது சிறிதாக 

அகற்றப்பட்டு, சில வெற்றிகரமான பொருள்களும் 

கிடைக்கத் தொடங்கியிருக்கின்றன. 

இவைகளில் குறிப்பிடத்தக்கவை, பிண்ணாக்குகளி 

லிருந்து தயாரிக்கப்படும் பானங்கள். சோரய்பினைக் 
கொண்டு தயாரிக்கப்படும் ஒருவகை பானம், ஹாங்காங் 

கில் குளிர்பானத்திர்கான விற்பனை வாய்ப்புகளில் 
$ பாகத்தை ஆட்கொண்டிருக்கிறது. பிரேஸிலில் 0௦08 
001௨ கம்பெனி ஒருவித பானத்தைத் தயாரித்து வீற்பனை 

செய்கிறது. பிரேஸில் காட்டிலேயே கடைக்கும் சோய் 

பீன்ஸ், சர்க்கரை போன்ற பொருள்சளைக்கொண்டு 
தயாரிக்கப்படும் இந்தப் பானம் பாலுக்கு இணையான 
போஷாக்குத் தன்மை கொண்டது. கயானாவில் வாழைப் 
பழ ருசிகொண்ட புரதசத்துப் பானம் ஒன்று தயாரித்.து 
விற்பனை செய்யப்படுகிறது. 

ஏழு வளர்ச்சியடையும் காடுகளில் உள்நாட்டில் 
கிடைக்கும் புரகசத்துப் பொருள்ககாக் கொண்டே 
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தயாரிக்கப்படும் உயர்ந்த சத்துணவு வகைகளைப் 
பற்றிய ஆய்வு நடவடிக்கைகள், அனைத்துலக வளர்ச்சி 
நிறுவனத்தால் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கின் றன. பானங் 

களுக்கான புரதசத்து மாவுக்கலவை, பிரேஸிலிலும், 
EL Salvador காட்டிலும் தயாரிக்கப்படுகின்றது, மற்ற 
காடுகளில் சோய்பின்ஸ், பருத்திக்கொட்டைப்பிண்ணாக்கு 
போன்ற பொருள்களைப் பயன்படுத்தி புரதசத் துள்ள 
பானங்களும், உணவு வகைகளும் தயாரித்து சோதனைப் 
பூர்வமாக விற்கப்படுகின்்றன. 

கால்நடைப் பொருள்களை உற்பத்தி செய்வதில்தான், 

புரத உணவுத்தொழிலின் வருங்கால முன்னேற்றம் 

அடங்கியிருக்கிறது என்பது பணக்கார நாடுகளிலிருந்து 

கிடைத்த அனுபவத்திலிருர்து தெளிவாகிறது. பொருள் 
களுக்கு அதிக செலவாகுமாதலால், இனி வரும் ஆண்டு 
களில் அதிக அளவிலான மாற்றுப்போருளகள் தயாரிக்கப் 
படுவது தவிர்க்கமுடியாததாகும். இதுவரை பெரும் 
பாலும் பணக்கார நாடுகளிலேயேதான் மாற்றுப் 
பொருள்கள் தயாரிக்கப்பட்டு சோதனைபூர்வமாக 
விற்பனை செய்யப்பட்டிருக்கன் றன. ஏழை நாடுகளில் 
இப்பொழுதுதான் இந்தத் தொழில்களில் முதலீடு 
செய்யப்படுகிறது. ஆயினும் இந்த நாடுகளில் கால் 
ஈடைப்பொருளுக்கான ராக்கி அதிகரிக்கும்பொழு.து 
மாற்றுப் பொருள்கள் ௮தி£ அளவில் தயாரிக்கப் 
படலாம், 

0160022812 என்னும் மாட்டிறைச்சி கொழுப்புச் 
சத்து, கால்நடைப் பொருஞுக்கான சிறந்த மாற்றுப் 
பொருள். காவர எண்ணெய் வகைகள் மிதமான 
வெப்பநிலையில் திடப்பொருள்களாக மாற்றப்படும் வனஸ். 
பதி முறையினால், பிராணிக்கொழுப்புப் பொருள்களான 
வெண்ணெய் போன் மவைகளுக்கு 
தயாரிக்கும் வாய்ப்பு இடைக்க 
அமெரிக்கர், 

பாற்றுப்பொருள் 
| F805. இன்று ஒரு சராசரி 

நான்கு ராத்தல் 012௦081௨0௨ உட்கொள் 
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கிறார், அமெரிக்க பெரும் அங்காடிகளில் இப்பொழுது 
பன்றிக்கொழுப்பு இடைப்பது அரிது, மாற்றுப் 

பொருள்கள் தயாரிப்பதற்கு முதல் காரணம், 

குறைந்த செலவுதான். 1940ல், 11 பேருக்கு உணவு 

கொடுத்த அமெரிக்க விவசாயி 1969ல் . எவ்வாறு 

35 பேருக்கு உணவு கொடுக்கமுடியும் என்பதற்கு, உயிர்ப் 

பொருள்களுக்கு மாற்றுப்பொருள்கள் தயாரிப்பு அதி 

கரித்து வருவதே விளக்கமாகும். 

கால்நடை உயிர்ப்பொருள்களான பால், இறைச்சி 

போன்றவைகளுக்கும் மாற்றுப்போருள் தயாரிக்கும் 

மூயற்சிகளில், உணவு நுட்பவியலாளர்கள் தற்சமயம் 

ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள். ருசித்துச் சாப்பிடுபவர்கள் இவை 

களை அவ்வளவாக விரும்பமாட்டார்கள். செயற்கை 

நூல் நூற்பதைப்போல, ஆலைகளில், தாவர புரதங்களி 

லிருந்து நூற்கப்படும் கார்களின் மூலம் இழைச்சி 

திடைக்குமென்னும் செய்தியால் சமையல் நிபுணர்கள் 

நாக்கில் நீர் ஊறிவிடாது, ஆனால் இந்த நார்கள் 
வண்ணம் பூசப்பட்டு, ருயேற்றப்பட்டு, இழைச்சி 

வடிவங்களாகத் தயாரிக்கப்பட்டவுடன் பலர் இவைகளை 

உண்மைப் பொருள்களாக ஏற்றுக்கொண்டுவிடுகிறார்கள். 

மற்றும் இறைச்சிவிலையைவிட இந்தப் பொருளின் விலை 

குைவாயிருந்தால், இல்லத்தலைவிகள் வெண்ணெய்க்கு 

பதிலாக 0120௦ம82வ106ஜ ஏமழ்றுக்கொண்ட துபோல, 

இவைகளையும் வாங்கி உபயோூப்பார்கள். 

வர்த்தகரிதியில் முதல் முதலாகத் தயாரிக்கப்பட்ட 

மாற்றுப்போருள் பன்றி இறைச்சிக்குப் பதிலாகப் பயன் 

பட்டது. இது ஐக்யே அமெரிக்கா முழுவதும் விம்பனையா 

கிறது. இந்தப்பொருள், பன்றி இறைச்சித் துணுக்குகள் 

மாதிரியே இருக்கும். ருசியும் அதேமாரிசான். ஸோய் 

பீன்ஸிலிருர்து தயாரிக்கப்பட்டது; நல்ல புரதசத்து 

கொண்டது. பசைச்சத்து குழைவு, சமையல் தேவை 

யில்லை. குளிர் பதனமும் தேவையில்லை, ராத்தலுக்கு 
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ராத்தல், சமைக்கப்பட்ட பன்றி இறைச்சிக்கு சமமாக 
இருக்கும். 10௬௨ மாகரணத்தில், இர்த பன்றி இழைச் 

சிக்கு மாற்றுப்பொருள் தயாரிப்பதற்காக ஓரு அலை 

நிறுவப்பட்டிருக்கிற து, 

பன்றி இறைறச்சிக்கான மாற்றுப்பொருக£த் 

தொடர்ந்து, மற்ற பன்.ரிவகை இறைச்சிக்கும் மாற்றுப் 

பொருள்கள் தயாரிக்கப்பட்டால், பன்றி என்பதே ஈமது 

பின்வரும் சந்ததியாருக்கு ஒரு அபூர்வ பிராணியாகத் 

தோன்றலாம். காய்கறிவகைக் கொழுப்புக்கு மாற்று 

தயாரிக்கப்படுவதால், பன்றி இறைச்சி தயாரிப்பு 

முழுவதும் வெகுவாக மாறிவிட்டது. கொழுத்த பிராணி 
கஞக்குப் பதிலாக மெலிந்த, பன்றிபோன்ற பிராணி 
களுக்கு முக்கியத் துவம் கிடைத் துவீடுகிற.து. 

ஜக்கிய அமெரிக்கா முழுவதிலும் போலிப் பால் 

பண்ணைப் பொருள்கள் பரவியிருக்கன்றன. 1968ல் 
விற்பனையான கடைந்த ஆடைப் பொருள்களில் 65 சத 
விகிதம் காய்கறியிலிருந் து தயாரிக்கப்பட்டவை, இவை 
பால் பண்ணைகளிலிருந்து வருவதற்கு பதிலாக, ஆலை 
களிலிருந்தே வந்தன. காபி சம்பந்தமான துளை, ஆடை 
முதலியவைகளில் 35 சதவிதம் இப்படித்தான் 
தயாரிக்கப்பட்டது. பால் விழ்பனைக்களங்களில், குறிப் 
பாக தென்மேற்குப் பகுஇகளில், ஆலைகளில் தயாரிக்கப் 
பட்ட போலிப் பால் வகைகள் போட்டிக்கு வந்து 
விட்டன. தாவரபூர்வமான பொருள்ககள£ கேரடியாக 
பால் பண்ணைப்பொருள்களாக மாற்றும் முறையினால், 
பசு என்னும் பிராணிக்கே இடம் இல்லாமல் போய்விடும் 
போலிருக்கிறது. இதனால் எழ்படும் இறுதி விளைவு, 
தேவையான போஷாக்கு தரக்கூடிய வேளாண்மை 
வசதிகள் குமைர் துகொண்டே வருவதுதான். 

இன்று ஏழை நாடுகளில் கடைக்கும் அதிக புரத 
சத்து உணவு நிலைக்கும், பத்தாண்டுகளுக்கு முன்பு 
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psu அமெரிக்காவில் இடைத்த குறைந்த சத்துக் 

கூறுகள் கொண்ட உணவு. நிலக்கும் ஒரு ஒற்றுமை 
உண்டு. 1950களில் பருத்த உடல் படைத்த அமெரிக்கர் 

கள் தாங்கள் உட்கொள்ளும் சத்துக்கூறுகளைக் குறைப் 

பதற்கு வழிதேடினார்கள். இந்தத் தேவையைப் பூர்த்தி 
செய்யும் முறையில் குறைர்த சத்துக்கூறுகள் கொண்ட 

உணவு தயாரிக்கும் தொழிலுக்கான ஒரு நுட்பவியல் 

தோன்றிற்று. இன்று, குறைந்த சத்துக்கூறுகள் 
கொண்ட பலவகை உணவுகள் அமெரிக்காவில் கடைக் 

கின்றன. இதற்கான ஒரு புதிய தொழில் வளர்ந்து 

விட்டது. இதேமாதிரி, எழை நாடுகளின் புரதசத்துத் 

தேவைகளைப் பூர்த்திசெய்வதற்காக, புதிய நுட்பவியல் 

மூலம், ஒரு பெரும் தொழில் திட்டம் உருவாகலாம், 

வீட்டு விலங்குகளிலிருந்து தயாரிக்கப்படும் உணவுப் 

பொருள்களின் போலிகள்தயாரிப்பு, அமெரிக்காவிலிருக்.து 
ஐரோப்பாவுக்கும் ஜப்பானுக்கும் பரவிவிட்டது. இந்த 
நாடுகளில், இறைச்சி விலைகள் அதிகமாயிருப்பதால், 

மலிவான மாற்றுப்பொருள்களுக்கு கிராக்கி ஏற்பட்டு 

விடுகிறது. ஏழை காடுகளில், இச்தப் பொருள்கள் 

கிடைக்கும் வாய்ப்பு இருந்தால், சிலர் தாணீய உணவுக்கு 

பதிலாக, மாற்று இறைச்சி உணவை ஏம்றுக்கொள் 

வார்கள். ஐக்கிய அமெரிக்காவில் ஏற்பட்டதைப்போல 

வீட்டு விலங்குகள் சம்பந்தமான வேளாண்மை, ஏமை 

காடுகளில் வளர்ச்சியடைவதற்கு ஏற்ற வகையில் 

வருமானம் உயருவதற்கு வாய்ப்பு இல்லை என்ற காரணத் 

தீரல், புரத உணவுத் தொழில் வளர்ச்சி அடைவதற்கு 

நல்ல வாய்ப்பு இருக்கிறது. 

அமெரிக்காவில் src. இழைச்சி தயாரிப் 

பாளர்கள், மாட்டிறைச்சி தயாரிப்பில், பழக்கமான 

முறைகளுக்கும், புதிய நுட்பவியலுக்கும் இடையே 
பொதுவான ஒரு முறையைக் கையாள்கிறூர்கள். மாட் 

மூறைச்சதொன் அமெரிக்கர்களின் உணவுக்கு விலங்குப் 
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புரதம் கொடுக்கறது. நைட்ரஜன் உரமாகப் பயன்படும் 

சேர்மப் பொருளான (01ச வைக் கால்நடைகளுக்குத் 

தீவனமாகக் கொடுத்து புரதசத்து நெருக்கத்தைச் 

குறைத்து, மாட்டிறைச்சி தயாரிப்பில் செலவைக் குறைக் 

கிறார்கள். (0968ல், ஜக்கிய அமெரிக்காவில், சுமார் மூன்று 
லட்சம் டன் யூரியா கால்கடைகளுக்குத் தீவனமாகக் 
கொடுக்கப்பட்டது. பல சாடுகளில் உரமாக உபயோ 

கிக்கப்படும் அளவைவிட இது அதிகம், யூரியாவைத் 

தீவனமாக உபயோகப்படுத்துவதால், மற்ற பொருள் 

களின் புரதசத்து அளவை விவசாயிகள் குறைக்க 

முடியும். பயிர்ச் செடிகளின் காம்பு, மக்காச்சோளக் 

கதிரின் கெட்டிக்காம்பு, வைக்கோல், மரத்தூள் போன்ற 

சக்கைகளையே அதிகமாகப் பயன்படுத்துறார்கள். 
உட்கொள்ளுவதற்கு ருசியாக இருப்பதற்காக இந்த 
சக்கைகளுடன் கருப்பஞ்சாறு சேர்க்கப்படுகிறது. கால் 
நடைகளின் இரைப்பையில் உள்ள நுண்ம உயிரினம் 
மாச்சத்து வகைகளையும், நைட்ரஜனையும் இணைத்து உர 
வாக்கும் புரதசத்து, அந்த விலங்குகளின் உடலில் 
சேர்ச்துவீடுகிறது 

ஐக்கிய அமெரிக்கரவில், மக்காச்சோளப் பகுதிகளில் 
உள்ளதைப்போல் போதிய சக்கை இடைத்தால், கால் 
நடைகளுக்கு யூரியா தவனம் கொடுப்பதன் மூலம், 
மாட்டிறைச்சி தயாரிப்பில் செலவைக் குழைச்சநுடியும், 
வெப்பமண்டலங்களில், இந்த முறையினால் இன்னும் 
சிக்கனம் ஏற்படும், ஏனெனில் அந்தப் பகுதிகளில், 

ஆண்டு முழுவதும் குறைந்த செலவிலான சக்கைப் 
பொருள் தயாரிக்கமுடியும், 

உணவில் புதுமை 

1960களில் பஞ்சமும், பெருமளவிலான உணவுப் 
பற்றாக்குறையும் ஏற்படும் ஆபத்து இருந்தபொழுது, 
புரதசத் துக்களுக்கான வாய்ப்புகளை அளிக்கும் இரண்டு 

புதிய ஆதாரங்களை ஆராயும் அவசியம் ஏற்பட்டது, 
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இவைகளில் ஒன்று கடல், மற்றொன்று பெட்ரோலியம் 

தொழில். 

ஒரு நூழ்றுண்டுக்கு முன்பு 17ய186 4௨ என்ற. 

விஞ்ஞானக் க.ற்பனைக்கதை ஆரிசியர் கடற்பாசி 

வகைகளை உணவாகப் பயன்படுத்தும் யோசனையைத். 

தெரிவித்தார், நுட்பவியல் முறையில் இது சாத்தியம் 

தான், ஆயினும் சடம்பாசி வசைகளிவிருக்து ருசியான 

உணவை வர்ததகரீதியில் தயாரிப்பதில் அதிக முன் 

னேற்றம் காணப்படவில்லை. இதைவிட வெற்றிகரமாக 

கடலிலிருர்து உருவாக்கக்கூடிய உணவு, மீன் புரதசத்துப் 
பொருளாகும். இந்த உணவைப் பொதுவாக மனிதர்கள் 

உட்கொள்ளாத மீன் இனங்களிலிருந்து தயாரிக்க முடிய 
மாதலால், இதற்கு செலவும் குறையும், ருசியும், வண்ண 

மூம் இல்லாத இந்த உணவுப்பொருளை ம.ற்.ந உணவு 

வகைகளுடன் நேரடியாகச் சேர்த்துப் புரதசத்தை 

அதிகரிக்கலாம். இவ்வகையில் உணவுப்பழச்சங்களை 

மாற்றும் நிர்ப்பந்தமும் இருக்காது. ஸோய்பீன் புரதப் 

பொருளிலிருந்தும், புதிய நுட்பவியலின் உதவியுடன் 

இந்தப் பொருள்களை இன்னும் சிகச்கனமாகத் தயாரிக்க 

லாம். 

பெட்ரோலியத்தை சாதாரணமான தாவர வர்க்கங் 

களுக்கு ஊட்டப்பொருளாகப் பயன்படுத்தும் பரீ 

சோதனை முயற்சி, உலக அளவில் புரதப்பொருளை ௮து 

கரிப்பதில் முற்றிலும் ஒரு புதிய முயழ்சியாகும். நுட்ப 

வியல் முறையில் இது சாத்யம் என்று தெளிவாக்கப்பட்டு 

விட்டதால் இந்த செய்முறையை பல காடுகளைச் சேர்ந்த 

பெட்ரோலியம் கம்பெனிகள் தீவீரமாக ஆராய்ந்து 

வருசின்றன. பிரான்சில் பிரிட்டிஷ் பெட்ரோலியம் 
கம்பெனி நிறுவிய சிறு ஆலையில் 1970-ல் ஆண்டுக்கு. 

76,000 டன் புரதப்பொருள் தயாரிக்கப்படும் வாய்ப்பு 

இருந்தது. தீவனப்பொருள்கள் பற்றாக்குறை எம் 

பொழுதுமே உள்ள சோவியத் யூனியனில், தீவன த்திற் 
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குகந்த புரதப்பொருள் சிறிய அளவில் தயாரிக்கப்படுவ 
தாகத் தெரிகிறது. ஐப்பானில் அதிக அளவிலான 
வர்த்தக முறையில் இந்தப்பொருள் தயாரிக்கப்படுகற து. 

1971 இறுதியில் ஆண்டுக்கு மூன்று லட்சம் டன்னுக்கும் 
அதிகமான புரதப்பொருள் தயாரிக்கப்படும் என்று 

மதிப்பிடப்பட்டிருக்கற து. 

இந்த வகைப் புரதப்பொருளை வளர்ச்சியடையச் 

செய்பவர்கள், இறுதியில் இது மனிதர்களுக்கும் உண 
வாகப் பயன்படும் என்று நம்புகிறார்கள். ஆனால் தற் 
சமயம் நடைமுறையில் உள்ள செயல்முறை, வீட்டு 
விலங்குகளுக்கு மட்டுமே உசந்த புரதப்பொருக£த் 
தயாரிப்பதற்கு உதவும். இந்த நுட்பவியல் நிலைபெற்று 
விட்டால், பரம்பரை வேளாண்மை மிகவும் தீவிரமாக 
பாதிக்கப்படும், பல ஆயிரக்கணக்கான நூற்ருண்டு 
களுக்கும் முன்பே ஏற்பட்ட ஒரு சூரிய ஒளி இணைப்பினால் 
உருவான தாவரப்பொருள், இறுதியில் பெட்ரோலியமாக 
உருவெடுத்தது. ௮தில் அடங்கியுள்ள சூரியசக்இ 
வெளீப்பட்டு, இன்று ஈமது பண்ணைகளில் ஏற்படும் சீரிய 
தளி இணைப்புடன் போட்டியீடுவதற்குப் புதிய நுட்ப 
வியல் வழி வகுத்திருப்பதும் ஒரு விந்தைதான். 
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*7[. 1970: ஒரு முன்னோட்டம் 

17 

தன்னிறைவு 

பத்தாண்டுகளுக்கு முன்பு, அனைத்துசாட்டு விமானப் 

போக்குவரத்து, அல்லது உருக்காலை போன்ற நிறுவ 

னங்கள் ஒரு நாட்டின் உயர்நிலைக்கான குறியீடுகளாக 

இருந்ததைப்போல, இன்று தானிய உற்பத்தியில் தன் 

னிறைவு ஒரு குறியீடாக விளங்குவதற்குப் புது விதைகள் 

காரணமாயிருக்கின்மன. ஏழை காடுகளின் அரசியல் 

வாதிகள், பி,றாடுகளிலிருர்து உணவு உதவி பெறுவதை 

விரும்புவதில்லை, அவர்களில் பலருக்கு, உணவில் தன் 

னிறைவு, அரசியல் சுதந்திரத்திற்கு சமமாக இருக்கிறது. 

பல ஆண்டுகள், பி,மமாடுகளிலிருக் து பெறப்படும். 

உணவையே நம்பியிருந்தபிறகு, புதிய விதைகக£ப் 

பயன்படுத்தும் பல ஏழை காடுகள் தங்களுடைய அடிப் 

படை தானிய உற்பத்தியில் தன்னிறைவு அடையும் நிலை 

எய்துகன்றன. மொத்தம் 100 கோடி மக்களாக்கொண்ட 
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ஏழை நாடுகளில் 1973க்குள் உணவு உற்பத்தியில் 

தன்னிறைவு ஏற்பட்டுவிடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படு 

இறது, (பட்டியல் 10) 

புதிய விதைகளின் உபயோகத்தால், வேளாண்மை 
உற்பத்திக் குறைவு நிலவிய காடுகள், தன்னிறைவால் 
ஏற்படக்கூடிய பிரச்னைகளைச் சமாளிக்க ஆயத்தமாகு 
முன்பே உற்பத்தஇுயில் உபரி காணும் நிலை ௮டைகின் றன. 

பாகிஸ்தானில் |972க்குள் தன்னிறைவு ஏற்படுமென்று 

எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால் 1970க்கள்ளேயே இந்த 
நிலை ஏற்பட்டது. இந்தியாவில், சென்ற சில ஆண்டு 

களாக தானிய உற்பத்தியீல் காணும் போக்கு நீடித்தால், 

1972க்குள் தன்னியைவு ஏற்படலாம். தற்சமயம், அரிசி 

மக்காச்சோளம் ஆகிய தானியங்களின் உற்பத்தியைப் 
பெருக்கும் இந்தோனேசியா 1970ல் மக்காச்சோளத்தை 
ஏற்றுமதிசெய்யத் திட்டமிட்டிருக்கிறது, மூன்று 
ஆண்டுகளுக்குள், ௮ரிசி இறக்குமதியை நிறுத்திவிடவும் 

இிட்டமிட்டிருக்கிறது. 

இலங்கை, மலைசியா போன்ற று நாடுகள், தங்க 
ஞூடைய அரிசித்தேவையில் பாதி அளவை இழக்குமதி 
செய்துகொண்டிருந்தன. தேயிலை, ரப்பர் போன்ற 
பொருள்கள் ஏற்றுமதியின் பயனாகக் டைத்த பணத்தி 
லிருந்து இந்த இறக்குமதிச் செலவு ஈடுகட்டப்பட்டது. 
ஆனால், இந்த நாடுகளும் இப்போது தன்னிறைவை 
எட்டிக்கொண்டிருக்கன்றன. விஞ்ஞான முறையில் 
தயாரிக்கப்பட்ட செயற்கை மாற்றுப் பொருள்கள் 
அதிகம் பரவுவதாலும், வெப்பமண்டலப் பொருள் 
கஞக்கு விற்பனைக்களங்களில் போட்டி, ஏமழ்பட்டிருப்ப 
தாலும், இர்த சாடுகள் தங்களுடைய முக்கிய உணவு 
உற்பத்தியில் தன்னிறைவு காணும் அவசியம் ஏற்பட் 
டிருக்கிறது. 
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பட்டியல் 10 

முக்கிய உணவு தானியங்களில் தன்னிறைவு 
  

  

தன்னிறைவு நிலை பயிர் ஆண்டு 

எய்திய நாடுகள் 

மெக்ஸிகோ கோதுமை 1937 

கன்யா மக்காச்சோளம் 1966 

ஈரான் ; கோதுமை 1967 

ஃபிலிப்பீன்ஸ் அரிசி 1968 

பாகிஸ்தான் 3 ன 

திட்டமிருப்்பவை 

ஆப்கானிஸ்தானம் கோதுமை 1970 

அருக்கி » * 
பாகிஸ்தான் ன ல 

இந்தியர ” 1972 

இந்தியா அரிசி 1972 
மலேசியா ” 1973 

இலங்கை ஒ 

இர்தோனேசியர ன 

  

தன்னிறைவு சம்பர்சுமான விவகாரங்கள், பசுமைப் 

புரட்சியின் வேகத்தை அதிகரிப்பதாயிருர்தால், நலம் 

தான். எனினும், தன்னிறைவுக்கான ௩ஈடவடிக்கைகளி 
னாலும் பல பிரச்னைகள் சோன்றிவிடுகின் மன, முதலில், 
தன்னிறைவுக்குத் தேதவையான தீவிர உற்பத்தி 

நடவடிக்கை, குறியிடுககா மீறி, அதிக அளவு 
தானியங்கள் சேர்ர்துவிடுகின் றன. இரண்டாவதாக, 

உலக மார்க்கெட்டுக்குப் புதிதாக வரும் நாடுகள், இந்த 

உபரி தானியத்தை ஏற்றுமதி செய்ய முயலும்போது, 

விலை விஷயத்தில் போட்டிபோட முடியாது; தங்களுடன் 

போட்டிபோடும் காடுகளின் ஏற்றுமதி உதவிச் சலுசை 

களத் தாங்கள் அளிக்கமுடியாது; அல்லது உலக மார்க் 
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கெட்டில் கிராக்கி இல்லாத தானியத்தைத் தாங்கள் 

ஏற்றுமதி செய்கின்றன என்பதை அறிகின்றன. 

பின்னர், கிடங்குகள் பற்றாக்குறை ஏற்பட்டு விலைகள் 
குழையும்போது, தாணியவகைககா விரிவுபடுத்தும் 

முயற்சி மேற்கொள்ளப்படுகிறது. நிலங்களில் உணவு 

தானீயங்ககா£த் தவீர வேறு பயிர்கள் சாகுபடி, செய்யப் 
படுகின்றன. ஆனால் இவ்வாறு ரகங்களை அதிகப்படுத்து 
வதற்குப் புதிய பண்ணைவளப் பொருள்களும், பலவித 
மான விற்பனை முறைகளும் தேவைப்படுன் றன. இத் 
தேவைகளை விரைவில் பூர்த்திசெய்ய இயலாது. இந்த 
கட்டத்தில் சில சாடுகள் கோமி இனம், கால்நடை 
வளர்ச்சி போன்ற அலுவல்களில் ஈடுபடுகின்றன. உபரி 
தானிபம், கோழிகளுக்கும், கால்கடைகளுக்கும், பன்றி 
களுக்கும் உணவாகக் கொடுக்கப்படுகின்றது இது 
நியாயமான, அவசியமான மாற்றம்தான். ஆனால், நிழை 
வேறுவதற்கு அதிக ராட்களும், முன்கூட்டி வரையப் 
பட்ட திட்டமும், புதிய செய்முறையும், இன்னும் பல் 
வேறு ஈடவடிக்கைகளும் தேவைப்படும். 

இத்தகைய குறிப்பிட்ட ஈடவடிக்கைகளில் வெற்றி 
கிடைக்காமல் போனால், அந்தகிலை தன்னிறைவு நோய்க் 
குறி என்று சொல்லப்படுகிறது. தன்னிறைவு அடைவு 
தில் பலகாடுகள் தப்புக்கணக்குப் போடுகின்றன. வரும் 
ஆண்டுகளில் பலகாடுகளில் உபரி உற்பத்த உண்டாகும் 
வாய்ப்பு இருப்பதால், இச்தப் பிரச்னையின் இயல்பை 
ஈன்றுகப் புரிந்துகொள்வது அவசியமாகிறது. மற்ற 
நாடுகளின் தவறுகளிலிருந்து இதைச் சரிவரப் he gi 
கொள்ள முயற்சி செய்யலாம். பண்ணில் பலபயிர்கள் 
விளைவிப்பதை புதிய விதைகள் எளிதாக்குகின்றன. 
ஆயினும், ஏழைராடுகளிலிரும்.து ஏற்றுமதியாகும் 
பண்ணைப்பொருள்களுக்குப் பணக்கார நாடுகள் 
தங்களுடைய வீழ்பனைக்களங்களில் இடங்கொரடுக்கா 
விடில், தன்னிறைவு என்பது வெறும் பொருளற்ற 
சா தனையாஇிவிடும், 
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ஏற்றுமதிக்கான உபரி 

சில ஏழை காடுகள் தங்கஞுடைய புதிய உபரிதானி 

யங்களின் ஏழ்றுமதிக்காக @ Duds és or i & dr 

அமைத்துவருன். றன. பிறநாடுகளில் மார்க்கெட்டுகளை 

அமைத்ததில் தாய்லாந்து வெழ்,றியடைர்திருகற து, 

இந்தசாடு மக்காச்சோள விற்பனைக்களங்ககா ஜப்பா 

னில் ஏற்படுத்தியிருக்கறெது, இப்பொழுது மக்காச்சோள 
ஏற்றுமதி செய்யும் ஐது நாடுகளுடன் தாய்லாந்து முதல் 

இடம் வகிக்கிறது. 

சமீபத்தில், மெக்ஸிகோ, சிறு அளவில் கோதுமை, 

மக்காச்சோளம், அரிசி ஆகிய தானியங்களை ஏற்றுமதி 

செய்ததது. |967--1968ல் ஈரான் கோதுமை ஏற்றுமதி 

செய்து, உலக கோதுமை மார்க்கெட்டில் நுழைந்தது. 

அதிக விளைச்சல் கொடுக்கும் புதிய கோதுமை ரகங்கள் 

1969ல்தான் ஈரானில் உபயோகத்திற்கு வந்தன. ஆகவே, 

வருங்காலத்தில் ஈரான் இந்த விற்பனை வாய்ப்புகளை விரி 

வடையச் செய்யமுடியும். பாகிஸ்தானில் கோதுமை 

உற்பத்தியில் ஏற்பட்ட அமோக அதிகரிப்பின் விசாவாக 

அந்த நாடும் உலக கோதுமை விற்பனைக்களத்தில் இடம் 

பிடிக்கலாம். 

1968ல், ஃபிலிப்பீன்ஸ் ஜூளவு அரிசியை இந்தோ 

னேசியாவுக்கு ஏற்றுமதி செய்தது, ஆனால் ஃபிலிப்பீன் 

ஸின் அரிசி ஏற்றுமதி வாய்ப்புகள், ஒழு நிலையாக இல்லை. 

] ௩,8 அரிசியை எல்லா நாடுகளும் விரும்பி இறக்குமதி 

செய்வதில்லை. மற்றும், அரிசி விலைக்கு அளவுமீறி ஆதரவு 

கொடுப்பதை ஐப்பான் குறைத்து அரிசி இறக்குமதியை 
மேற்கொண்டாலொழிய, தென்டுழக்கு ஆசிய காடுகளில் 

அரிசி ஏற்றுமதியை அதிகரிப்பதழ்கு வாய்ப்பில்லை 

சமீப ஆண்டுகளில் அரிசி, மச்சாச்சோளம் இரண்டை 

யும் சிறிதளவு ஏற்.றுமதி செய்து வர்த (18211) பிரேஸில் 

தன்னுடைய மக்காக்சோள ஏற்றுமதியை 196ல் பத்து 
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லட்சம் டன்னாக அதிகரித்தது, இது முந்திய அதிகபட்ச 
அளவைச்காட்டிலும் இரு மடங்காகும், பிரேஸிலின் 
பண்ணைப்பொருள்கள் சரியாகப் பயன்படுத்தப்படாம 

லிருப்பதால், வருங்காலத்தில், ௮ந்தகாடு உணவுதானிய 

ஏற்றுமதி செய்வதில் முன்னணியில் இருக்கலாம். தனக்கு 

வேண்டிய கோதுமையைத் தொடர்ந்து இழக்குமதி 

செய்தால் இந்தநிலை ஏற்படலாம், இந்த விஷயத்திலும், 

புதியகாடுகள் உலக மார்க்கெட்டில் இடம் பிடிப்பதற் 

கான வாய்ப்புகளைச் சார்ந்துதான் புதிய நிலை ஏற்படும். 

ஏற்றுமதிக்கான உபரி தானியங்களை உற்பத்தி செய் 
வதற்கு ஏழை நாடுகள் வேறொரு வகையில் பணக்கார 

நாடுகளைச் சார்ந்திருக்கவேண்டியதும் ஒரு விந்தைதான். 

அதாவது, ஏற்றுமதிக்கான மார்கீகெட்டுகள் இருக்க 

வேண்டும். உணவு உதவியை எதிர்பார்த்துக் சொண்டி. 

ருப்பதைவிட இது நல்லது என்றுலும், பணக்கார 

காடுகளின் தயவு அவசியம்தான். இன்றைய owed 

எந்தராடும், ஐக்கிய அமெரிக்கா கூட, வேறொரு நாட்டைச் 

சாராது இருக்கமுடியாது, உலக மார்க்கெட்டில் 

தங்களுக்கு ஈன்மை பயக்கும் வகையில், இடம் பிடிக்க 
உரிமை வேண்டும் என்பதையே 1970களில் எழை 

காடுகள் கோரும், இது எவ்வாறு சைகூடும் என்பதைப் 

பற்றி 20.ம் அத்தியாயத்தில் பார்ப்போம், 

பண்ணையில் பல பயிர்கள் 

தானியங்கள் மலிவாகக் கிடைக்கவில்லை 
என்பதாலோ, அல்லது, இறக்குமதி வீஷயத்தில் 
பணக்கார நாடுகள் பொருளாதாரக் கட்டுப்பாடுகள் 
விதிடப்பநாலோ, உபரிதானியங்களின் ஏற்றுமதிக்கான 
முயற்சிகள் பயன்தராதபோது, ஏமைகாடுகள் பலவகைப் 
பயிர்கள் விளையச்செய்ய முற்படுகின்றன. இதனால் 
இன்னும் ௮திக ஏமாற்றமும் ஏழ்படுற.து. 

புதிய விதைகள், விரைவில் மூற்றுவதாலும், பகல் 
அளவினால் அதிகம் பாஇிக்கப்படரமல் இருப்பதாலும் 
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பலவகைப் பயிர் செய்வகுற்கு உதவுகின் றன? பலபயிர் 
சாகுபடிக்குப் புதிய வாய்ப்புகளும் கொடுக்கின்றன 
என்பதைப் பார்த்தோம். கட்டுப்பாடான தண்ணீர் 
வசதி இடைத்தால் அரிசிக்கும் கோ துமைக்குமிடையே 
குறுகியகாலப் பயிர்களை விதைக்கலாம், உள்சாட்டு 

மார்க்சகெட்டுக்காகவும், ஏற்றுமதிக்காகவும் பலவகைப் 

பயிர் செய்வதை மேற்கொள்ளலாம். 

ஏழை காடுகளில் வருமானம் அதிகரிக்கும்போது, 

பலவகைப் பயிர்த்திட்டத் தில் சேர்க்கக்கூடிய 

கறிகாய்கள், பழவகைகள் போன்றவைகளுக்கு விழ்பண 

வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும். ஆனால், பணக்கார நாடுகள் 

ஒத்துழைத்தால், குறுகிய காலத்தில் உண்மையான 
பலன்கள் ஏற்றுமதி மார்க்கெட்டுகளில்கான் கடைக்கும். 

மிதவெப்ப மண்டலங்களா£விட வெப்பமண்டலங்களில் 

விளையக்கூடிய கரய்கறி, பமவகைகளின் அளவு அதிக 

மாகவே இருக்கும். 

தொழில்வளம் உள்ள காடுகளில் வருமானம் ௮ இகரிக் 

கும்போது, இறக்குமதி செய்யக்கூடிய பழவகைகள், 

கரய்கறிகளுக்கு நல்ல விற்பனை வாய்ப்புகள் உண்டாகும். 

இந்த மார்க்கெட்டுகள், துருக்கி, இஸ்ரேல், மெக்ஸிகோ, 

டைவான், ஃபிலிப்பீன்ஸ், சிலி போன்ற நாடுகளுக்கு 
அந்நியச்செலாவணி ஆதாரமாகின் மன, 1968-ல் ஜப்பான்: 

வாழைப்பழ இறக்குமதி விஷயமான கட்டுதிட்டங்களைத் 

தளர்த்தயபோது, கிழக்கு ஆசியாவில் பக்கத்திலிருக்கும் 
நாடுகளில், ஏற்றுமதிக்கான வாழை உற்பத்தித் தொழில் 

வளர்ச்சி அடைந்தது. டைவானிலிருந்து 1955-ல் சில 

லட்சம் ரூபாய் மதிப்பு வாழை gigu Sur pg. 

1965-ல் இந்தவர்த்தகம் 41 கோடி ரூபாய்க்கும் அதிகமாக 

இருந்தது. ஐப்பானில் விரிவடையும் மார்க்கெட்டின் 

பலன்களை, ஃபிலிப்பீன்ஸ ம், மலேசியாவும் பயன் 

படுத்திக் கொள்கின்றன. 
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இன்றைய போக்குவரத்து சாதனங்கள், ஜம்போ 
ஜெட் விமானங்கள் போன்ற வசதிகளுடன், அதிக 
அளவில் பயன்படும்போது, புதிய பழங்களையும், 
காய்கறிகளையும் ஏற்றுமதி செய்வகுற்கரன 

வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும். பொருள்கள் உற்பத்தி 

யாகும் இடங்களிலிருந்து பல ஆயிரம் மைல்கள் 
தொலைவில் உள்ள விழ்பனைக்களங்களுச்கு விமானங்கள் 
மூலம் கொண்டுசெல்லப்படுகின்றன. உற்பத்தியாகும் 
இடங்களையும் உலகமார்க்கெட்டுகளையும் இணைக்கும் 
புதிய நெடுஞ்சாலைகள் அமைக்கப்படுகன்்றன. 

தாய்லாந்தில் உள்ள ஈட்புப்பெருவழி' ஒரு சிறந்த 

உதாரணமாகும். அப்கானிஸ்தானம், கைபர் கணவரப் 
வழியாக, பாகிஸ்தானை, சோவியத் யூனியனுடனும், 

மத்தியகழக்குப் பிரதேசத்துடனும் இணைக்கும் புதிய 

நெடுஞ்சாலை, பாகிஸ்தான் விவசாயிகளுக்குப் புதிய 
விம்பனை வாய்ப்புகளுக்கு வழிசாட்டுகினள் றது, மெச்ஸி 

கோவிலிருந்து வரும் பொருள்களுக்கு ஐக்யெ அமெரிக் 
காவில் வாய்ப்பு இருப்பதுபோல, பாகஸ்தானின் குளிர் 
காலப் பழவகைகளுக்கு சோவியத் யூனியனில் விற்பனை 
வரய்ப்புகள் கடைக்கும், வெப்பமண்டலங்களிலும், 
அவைகளைச் சார்ந்த பகுதிகளிலும், ஆண்டு முழுவதும் 
பயிர்செய்யும் வாய்ப்பு இருப்பது, மித வெப்ப 
மண்டலத்தின் தொழில்வளமுள்ள காடுகளின் உழ்பத்து 
அலுவல்களுக்குக் குளிர்காலங்களில் உதவக்கூடும். 

விற்பனைக்களங்களை அடைதல், உணவு பக்குவப் 
படுத்துதல் போன்ற செய்முறைகளில் நுட்பவியல் 
இல்லாத ஏமை காடுகளில் பலநாடுகளைச் சேர்ந்த உணவு 
பக்குவப்படுத்தும் கம்பெனிகள் மூதலீடு செய்ய முன் 
வருகின்றன, இந்த நாடுகளின் உம்பத்து வாய்ப்புகள் 
அயல்சாட்டு மார்க்கெட்டுகளுடன் இணைக்கும் உலக 
அளவிலான விற்பனைக்கான வசதிகள் இச்த நிறுவனங் 
களூக்கு உண்டு, ஃபிலிப்பீன்ஸின் அனாசிப்பழ உற்பத்தித். 
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தொழில் இதம்கு ஒரு உதாரணம். அனாசிப்பழங்களைப் 

பக்குவப்படுத்தும் தொழில் ஈடத்.தும் இரண்டு அமெரிக்க 

நிறுவனங்களின் உதவியால், உலகில் உள்ள பக்குவப் 

படுத்தப்பட்ட அனாசிப்பழ மார்க்கெட்டில் ஃபிலிப்பின்ஸ் 

பங்குகொள்ள முடிந்தது. 

வேளாண்மை உற்பத்தியில் அதிக அளவு சாதனை 

புரிந்த டைவானும், மெக்ஸிகோவும், மிகவிரைவாக 

பலவகைப்பயிர்களை சாகுபடி செய்கின்றன. வேகமான 

வேளாண்மை வளர்ச்சிக்கும், பலவகைப்பயிர் சாகு 

படிக்கும் உள்ள உறவை இந்த இரண்டு நாடுகளிலும் 

நிலவும் நில விளக்குகிறது. 1950 டைவானின் ஏழ்று 

மதியில் 80 சதவிஏதமாக இருந்த சர்க்கரையே அந்த 

காட்டின் வேளாண்மைப்பொருளாக இருந்தது, 1967-ல் 

௮இக அளவில் ஏற்றுமதியாகிக்கொண்டிருந்த சர்க்கரை, 

விரிவடைர்த மொத்த ஏற்றுமதியில் 7 சதவி௫ுதமாகி 

விட்டது. பெரும்பாலும் ஜப்பானுக்கு ஏற்றுமதி செய்பப் 

பட்ட வாழை 10 சதவிகிதம். 1959-ல் சிறிது அளவே 

இருந்த பக்குவப்படுத்தப்பட்ட பழவகை காய்கறி 

வகைகள் 1967-ல் 63 கோடி ரூ, அளவுக்கு அதிகரித்து 

விட்டன. டைவானின் வேளாண்மையில் பலவகைப்பயிர் 

உற்பத்து விரைவாகவும், தொடர்ந்தும் நடைபெற்றது. 

ஏற்றுமதிக்கான புதிய பயிர்கள் அவ்வப்பொழுது 

சேர்க்கப்பட்டுவந் தன. 

1960-சனில் மெக்ஸிகோவின் வேளாண்மையில் 

பலவகைப்பயிர்கள் விரைவாகப் புகுத்தப்பட்டன. 

கோதுமை உற்பத்தியில் தன்னிறைவு கண்டபிறகு உள் 

நாட்டு விலைகள், உலகமார்க்கெட் விலைகளைவிட ௮திக 

மாக இருந்ததை மெக்ஸிகோ அரசாங்கம் உணர்ந்தது. 

பின்னர், மெச்ஸிகோ, மச்காச்சோளம், சோளவகை, 

ஸோய்பீன்ஸ் போன்ற தானியங்களை உற்பத்தி செய் 

வதற்கு ஈடவடிக்கை மேற்கொண்டது. இதன் மூலம், 
தானிய அடிப்படையிலான, கோழி இனம், கால்நடை 

வாய்ப்புத் தொழில்களும் வீரிவடைந்தன. 1963-ல் 
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64 லட்சம் டன் அளவில் இருந்த மக்காச்சோள உற்பத்த 

1968-ல் தொண்ணூறு லட்சம் டன்னாக அதிகரித்தது. 
சோளவகை, ஸோய்பீன்ஸ் உற்பத்தியும் பல மடங்கு 
அதிகரித்தது, ஐக்கிய அமெரிக்காவுக்கு ஏற்றுமதிக்காக 
உற்பத்திசெய்யப்பட்ட, பக்குவப்படுத்தப்பட்ட பழங்கள், 

காய்கறி வகைசகள் உற்பத்தியும் அதிகரித்தது. 
பழஉற்பத்தி 1968-ல் 14கோடி ராத்தலாக இருந்தது. 
மூன்று மடங்கு அதிகரித்தது, முலாம்பழம் உற்பத்தியும் 

இந்த அளவுக்கு அதிகரித்தது. 

தின்னீழைவு நகோய்க்குறிகளில் ஏற்படும் ஏமரற்றத் 
தைச் சமாளித்தத.ற்கு மெக்ஸிகோவும், டைவானும் ஈல்ல 
உதாரணங்கள், அடுத்தபடியாக பாகிஸ்தானைக் குறிப் 
பிடலாம். பழங்கள், காய்கறி வகைகளுக்கு நல்ல 
ஏற்றுமதி வாய்ப்புகள் இருப்பதோடு, பாஇஸ்தானில் 
நிலக்கடலை உற்பத்தியும் வீரிவடைந்து வருகிறது, இந்த 
உற்பத்தி [966-க்கும் 1968-க்கும் இடையே இருமடங்கு 
அதிகரித்தது. நீலக்கடல் உழ்பத்தி பெருகுவதால், 
தாவர எண்ணெய் இழக்குமதியீன் தேவை குறையும். 
கால்கடைகளுக்குப் பிண்ணாக்குத் வனமும் கிடைக்கும். 
8ன்யாவிலும், பிரேஸிலிலும் பலவகைபயிர் சாகுபடி. 
ஊக்கத்துடன் ஈடைபெறுகறது, 

கோழி இனம்: கால்நடை 

தன்னிறைவு நோய்க்குறியின் Qo Sati Garp 
இனம், கால்ஈடை வளர்ச்சிதான். புதிய விதைகளைக் கையாளும் காடுகள் தானிய உற்பத்தியில் தன்னிறைவு 
காணும்போது, தீவனத்திற்கான தானியங்களுக்கு புது மதிப்பு ஏற்பட்டுவீடுற து. மலிவான தானியம் அதிக மாகக் கிடைப்பதாலும், கோழி இனம், கால்௩டை வளர்ச்சியில் ஈவின முறைகள் தொடர்ந்து கையாளப் படுவதாலும், கோழி இன, காரல் ஈடைட வளர்ச்சித் தொழிலில் லாபகரமான திருப்பம் உண்டாவது உறுதி. 
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இந்த வாய்ப்புகள் ஈடைமுறையில் எவ்வளவு விரைவில் 

பயனளிக்கும் என்பது, உணவு தானிய உற்பத்தி 

விஷயத்தில் செய்த அளவுக்கு அரசாங்கங்கள், 

பொருளாதாரக் கொள்கைகளையும் புதிய நுட்பவியலையும் 

இணைத்துச் செயல்படுவதைப் பொருத்திருக்கிற.து. 

இப்பொழுது, ஏழை காடுகளில் கோழி இனம், 

கால்சடை இறைச்சி உட்கொள்ளுதல், ஆண்டுக்கு ஆள் 

ஒன்றுக்கு சில ராத்தல்களே ஆகும். ஐரோப்பியப் 

பொருளாதார சமுதாயத்தில் ஆண்டுதோறும் உட் 

கொள்ளப்படும் 120 ராத்தல் இழைச்சி அளவிலும், 

இது மிகச்சிறிய பகுதிதான். கோழி இனம், கால்சடை 

வளர்ச்சியில், வெ.துப்புவத.ழ்கான இளம் கோழிக்குஞ்சு 

உற்பத்தி அதிகரிக்கும் வாய்ப்பு இருக்கிறது. இவ்வகை 

யில் இரண்டாவது உலகப்போருக்குப் பிறகு ஐக்கிய 

அமெரிக்காவில் வளர்ச்சி செய்யப்பட்ட ஈவீன செய் 

முறைகள், அந்தந்த உள்நாட்டுத் தேவைகளுக்குக்கேற்ப 

மாற்றப்பட்டு உலகம் முழுவதிலும் கையாளப்படலாம், 

ஆராய்ச்சியில் சிறிதளவு முதலீடுமட்டும் செய்வதன் 

் மூலம், கோழி இனப்போஷாக்குத் தொழிலில் ஐக்கிய 

அமெரிக்கா செய்த மொத்தமுதலீட்டின் புயனைப் 

பெறலாம். 

எழை காடுகளில் கோழி இன வளர்ப்பு, கால்சடை 

வளர்ப்பைவிட பயன்தரக்கூடியது. புதிய நுட்பவியலின் 

பயனாக, தானியத்தவனம் உட்கொள்ளும் கோமி இன 

இஹழைச்சியை, அதேபோன்,௦ பன்.றிஅல்லது மாட்டிறைச் 
சியைவிடக் குறைந்த செலவில் தயாரிக்கலாம். வெதுப்பு 

வதற்கான இளம் கோழிக்குஞ்சுத்திரள் ஒன்றை சீராகப் 
பராமரித்தால் ஒரு ராத்தல் இறைச்சிக்கு மூன்று ராத்தல் 

தானியம் போதுமானது, ஒரு ராத்தல் பன்றி இறைச் 

சிக்கு நான்கு ராத்தல் தானியமும், ஒரு ராத்தல் மாட்டி 

ஹைச்சிக்கு ஏழு ராத்தல் தானியமும் தேவைப்படும் 

என்பது பழக்கப்பட்ட விதிமுறை. 
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வெதுப்புக்கான கோழிக்குஞ்சு வளர்ப்பதில் இரண் 
டாவது உலகப்போருக்குப் பிறகு ஏற்பட்டிருக்கும் 
செய்முஜைத்திறன் வளர்ச்சி, கால்ஈடை, பன்றி வளர்ச் 

சியைவிட அதிகமாயிருக்கிறது, தீவன வாய்ப்புகள் 

குறைந்திருக்கும் ஏழை சாடுகளிலும் இறக்குமதி 
தவனப்பொருளையே ஈம்பியிருக்கும். ஜப்பான் போன்ற 

நாடுகளிலும், மாட்டிறைச்சி தயாரிப்புக்கும், பால் 
பண்ணை வளர்ச்சிக்கும் பதிலாக கோழிகள் வளர்ப்புத் 
தொழிலுக்கு ஊக்கம் கொடுக்கும் முழறையில்கொள்கைகள் 

வகுக்கப்படுகின் றன, 

கோழி இன வளர்ப்புத்தொழிலில், மற்றொரு சாதக 

மான அம்சம், குறுகியகாலச் செலவு. கோழிக்குஞ்சுகள் 
21 நாட்களில் பொறிக்கப்பட்டுவிடுகன்றன, ஈவீனப் 

பராமரிப்பு முறைகள், தவனம் போன் றவை இருப்பதால் 
வெதுப்புக்கான குஞ்சுகள் பத்து அல்லது பன்னிரண்டு 
வாரங்களுக்குள் விற்பனைக்குத் தயாராகின்றன, கோழிக் 

குஞ்சுகள் சிறியவைகளாக இருப்பதாலும், கொன்ற 

வுடனேயே அவைகளை உட்கொள்ளும் வாய்ப்பு இருப்ப 
தாலும் விற்பனை விஷயத்தில், இவைகளுக்கு ஒரு சலுகை 
கிடைக்கிற து, 

கோழி இன வளர்ப்பு எவ்வளவு விரைவில் வீரிவடை 
யும் என்பது, தீவனக்கலவைத் தொழில் ஏவ்வளவு 
விரைவில் விரிவடையும் என்பதைப் பொருத்திருக்கிறது. 
நவீன முறையில் கோழிக்குஞ்சுகள், மூட்டை ம்தலியவை 
கத் தயாரிப்பதால், வர்த்தக முறையிலான தீவனக் 
கலவைகளுக்கு வீற்பனை வாய்ப்புகள் இடைக்கன் றன. 
ஆகவே அமெரிக்க தீவனத்தயாரிப்பு நிறுவனங்கள் இந்த 
முறைகளை அதிகமாகக் கையாளத் தொடங்குகின்றன. 
நல்ல உயர்தரமான குஞ்சுகளைப் பொறிப்பதற்கான 
பண்ணைகளை நிறுவுவதன் மூலம், வெதுப்புக்குஞ்சுகளை த் 
தயாரிக்கும் தொழில் வளரவும் வாய்ப்பு கிடைக்கும், 
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பல ஏழை நாடுகளில், திறம்பட இயங்கும் கோழிப் 

பண்ணைகள் இவ்வகையிலான வளர்ப்பு முறைகளைக் 

கையாண்டு வருகின் றன. 

நாளடைவில், கோழி இன உணவை உட்கொள்பவர் 

களின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும்போது, ஈவீன, குஞ்சு 

வளர்ப்புத் தொழில், பெரிய ஈகரங்களிலிருக்து, சிறிய 

ஊர்களுக்கும், பின்னர் கிராமங்களுக்கும் பரவும். 

வருமான உயர்வின் விளைவாக கோழி இன உணவுத் 

தேவை அதிகரிப்பதோடு, ஈவீன குஞ்சுவளர்ப்பு முழை 

களினால் விலையும் ராத்தலுக்கு 6 ரூபாயிலிருந்து 3.75 

ரூபாயாகக் குறைந்துவீடும். ஆகவே அதிக மக்கள் இதை 
உட்கொள்ளும் வாய்ப்பும் உண்டாகும். 

கால்ஈடை பன்றி இறைச்சி விஷயத்தில் விரைவில் 

உற்பத்தி அதிகரிப்பதில்லை. இதற்குக்காரணம், இந்தப் 

பிராணிகளின் வயது அளவு அதிகம் என்பது மட்டுமல்ல. 

$மய்ச்சல்ரில வளர்ச்சி, தண்ணிர் த் தேக்கத்திற்கான 

இறிய அணைகள் அமைத்தல், இன வளர்ச்சிக்கான 

தரமான பிராணிகளை வாங்குதல் போன்ற நடவடிக் 

கைகள் நிறைவேற அதிக காலம் ஆகுமென்பதும் காரண 

மாகும். இருந்தபோதிலும் இர்த அம்சத்தின் பொது 

வான போக்கை £பிலிப்பின்ஸில் உள்ள ஐக்கிய அமெரிக்க 

வேளாண்மை அதிகாரியின் அறிக்கை ஒருவாறு விளக்கும். 

அரிசியிலும், மக்காச் சோளத்திலும் தன்னிழைவு 

ஏழ்பட்டுவிட்டதால், வாய்ப்புகள் மற்,ம இரண்டாம் 

தரப் பயிர்களுக்கும், கால்சடை வளர்ச்சிக்கும் மாற்றி 

உபயோ௫க்கப்படுகின்றன'” என்று அவர் குறிப்பிட் 

முருக்கிறார். 

இந்தியாவில் ஆர்திரப்பிரதேசத்தில், மக்காச்சோளம் 
உற்பத்தியில் அதிகரிப்பு கண்டதால், பன்றி வளர்ப்புத் 

தொழில் ஓன் று வர்த்தகரீதியில் உருவாகவருற.து. 

இப்பொழுது தானிய ஏற்றுமதி செய்யும் €ன்யாவிலும் 
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மெக்ளிகோவிலும் கால்கடை வளர்ப்புத்தொழில் Sals 

மாகத் தொடங்சப்பட்டிருக்கிற து, 

கால்சடை மந்தைகளை விரிவடையச்செய்வதற்கு 

உள்நாட்டில் வருமான உயர்வும், வெளிகாட்டுக்கான 

ஏற்றுமதி வாய்ப்புகளும் ஊக்கமளிக்கன்றன. லத்தீன் 
அமெரிக்காவிலும், சஹாராவைச்சார்நீத பகுதிகளிலும் 

உள்ள மேய்ச்சல் வாய்ப்புககா ஏற்றுமதியாக மாற்றும் 
முயற்சிகளுக்கு உலக பாங்க், அனைத்துலக வளர்ச்சி 
நிறுவனம், அனைத்து அமெரிக்க வளர்ச்சி பாங்க் 
போன்றவை கணிசமான கடன் உதவி அளிக்கின் றன. 

வேளாண்மையில், உலக பாங்க், கடன் உதவியால் நிழை 

வேற்றப்படும் ஈடவடிக்கைகளில் 1966-ல் இறுதியில், 

பாசனம், பண்ணைக்கடன் இரண்டுக்கும் அடுத்தபடியாக 

கால்கடை வளர்ச்சி மூன்றாவது இடம் வஒத்தது. 
அமெரிக்காவிலிருந்து எற்றுமதியான வுளர்ப்பினக் 
கால்நடை 1960-ல் 9 கோடி ரூபாப் அளவிலிருந்து 1967-ல் 
18 கோடி ரூபாய் மதிப்புடையதாக அஇகரித்தது, ஏழை 

நாடுகளில், கால்நடை வளர்ச்சி திட்டமிட்டபடியும், 

தீரமான முறையிலும் நடைபெறுவதந்கு ஒரு சான்றாகும். 

இரந்த ஏற்றுமதியில் பெருமளவு லத்தீன் அமெரிக்காவுக் 
குப் போகிறது, 

தன்னிறைவின் விளைவுகள் 

உணவுதானிய உற்பத்தியில் தன்னிறைவு காண்ப 
தில் செலவு அதிகம்தான். உரம் போன்ற பண்ணை 
வளப்பொருள்கக்ா வாங்குவதற்குத் தேவையாகும் 
அக்நியச்செலாவணி, உணவு உதவிக்குத் தேவையாவதை 
வீட அதிகமாகும், நாம் ஏற்கெனவே பார்த்தபடி, 
தன்னிறைவு சம்பந்தமான ஏமாந்றங்களில் இது மட்டு 
மன்றி இன்னும் எத்தனையோ உண்டு. 

_ பசுமைப்புரட்சி எந்த அளவுக்கு, எவ்வளவு விரை 
வில் முன்னேற்றமடையும் என்பது, பணக்கார நாடுகள், 
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தங்களுடைய இறக்குமதி சட்டதிட்டங்களை எவ்வாறு 

தளர்த்தி ஏழை காடுகளின் தானியங்களை ஏற்றுக் 

கொள்ளும் என்பதைப் பொருத்திருக்கிறது. தற்சமயம் 

பணக்கார நாடுகள், ஏழை காடுகளை வரவேற்கும் 

என்று தோன் றவில்லை, 
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18 

புதிய விதைகளும் 

அமெரிக்க விவசாயிகளும் 

புதிய விதைகள் கையாளப்படுவதால் எற்படும் 
விளைவுகள், அவைகளைப் பயன்படுத்தும் நாடுகளின் 
எல்லைகளைத்தாண்டிப் பரவுன்றன. அதிக அளவில் 
கிடைக்கும் சூரிய வெப்பசக்தியையும், வெப்பமண்டலங் 
களில் ஆண்டு முழுவதும் விளைச்சலுக்கான தட்பவெப்ப 
நிலையையும் பயன்படுத்திக்கொள்ளும் வகையில் இந்தப் 
புதியவீதைகள் உருவாகயிருக்கன் றன. ஆகவே, வெப்ப 
மண்டலங்கள், அண்மை மண்டலங்களின் வாய்ப்பு 
களக் கொண்டு தானியஉம்பத்தயை வலுவடையச் 
செய்கின்றன. சமீபகாலம் வரை, தானியங்களை 
இறக்குமதி செய்துவந்த நாடுகள் ஏற்றுமதி வர்த்தகத் 
திலும் இறங்்கியிருக்கின் றன. 

புதிய நுட்பவியல், உலக வேளாண்மை வர்த்த 
கத்தை எவ்வாறு மாற்றியமைக்கும் என்பதற்கான 
அணுக்க விவரங்கள் தெரியாவிட்டாலும், குறிப்பாக 
மாறுதல்கள் ஏற்படுவதை அறிஒரோம். ஏழை நாடுகளில் 
ஏற்பட்டிருக்கும் உற்பத்தி லாபம் பணக்கார நாடுகளுக்கு 
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அறைகூவலாக அமைகிறது, குறிப்பாக, இறக்குமதிச் 

கட்டுப்பாடுகள் அமுலாக்கும் ஐரோப்பாவில் சல 

நாடுகளும், ஜப்பானும் இந்த நிலையை சமாளிக்க 

வேண்டியிருக்கறது. இதைப்பற்றி 19-வது அத்தி 

யாயத்தில் விளக்கப்படும். அமெரிக்க விவசாயிக்கு இந்த 

அறைகூவல் வேறு விதத்தில் அமை$றது. உணவு உதவி 

ஏற்றுமதியின் அளவு, குறிப்பாக கோதுமை விஷயமாக, 

குறைவதோடு, ம,ற்.ற பல வர்த்தகப்பொருள்களுக்கான 

விரிவடையும் விற்பனை வாய்ப்புகளுக்கு ஏற்ப, அமெரிக்க 

விவசாயி தன்னுடைய நிலையை சமாளிக்கவேண்டும். 

வர்த்தகமுறை மாறுதல்கள் 

அமெரிக்க விவசாயிகளுக்குப் பசுமைப்புரட்சியால் 

ஏற்பட்ட விளைவுகளை அந்த நாட்டின் வரலாற்றுரீதியில் 

கோக்கினால்தான் புரியும், 1960-ம் ஆண்டுடன் 

முடிவடைந்த முப்பது ஆண்டுகளில், உலக தாணீய 

வர்த்தகம், ஏழை சாடுகள், வடஅமெரிக்காவின் உதவீ 

யால், இறக்குமதிகளையே நம்பியிருந்ததைச் சார்ந் 

இருந்தது. முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன் வட அமெரிக்கா 

ஆண்டுதோறும் 50 லட்சம் டன் ஏற்றுமதி செய்தது, 

ஆனால் 1966-ல் இந்த ஏற்றுமதி 6 கோடி டன்னாக 

அதிகரித்துவீட்டது (பட்டியல் 11), 

உலக தானிய வர்த்தகத்தில், ஒன்றுக்கொன்று 

சம்பந்தமில்லாத போக்குகள் சேர்ந்து அமெரிக்காவின் 

முக்யெத்துவத்திற்குக் காரணமாகிவீட்டன. இரண் 

டாவது உலகப்போர் ஆரம்பத் திலிரும்.து, ஐக்கிய அமெரிக் 

காவிலும், சனடாவிலும், வேளாண்மைக்கு விஞ்ஞான 

முறைகள் பயன்படுத்தப்பட்டன, உலக மார்க்கெட்டு 

களில் சரக்கு தேங்கிவிடாமலிருப்பதற்காக, ஐக்கிய 
அமெரிக்கா 5 கோடி ஏகரா நிலப்பரப்பைச் சாகுபடி 
செய்யாமல் இருந்தபோதுகூட அமெரிக்காவும், கனடாவும் 

ஆண்டுக்கு 6 கோடி டன் தானியம் ஏற்றுமதி செய்யும் 
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அளவுக்கு, விஞ்ஞான பூர்வமான. வேளாண்மை உதவி 
செய்தது. அதே சமயத்தில், ஆசியா, அபிரிக்கா, லத்தீன் 

அமெரிக்கா அகிய காடுகளில், மக்கள்தொகைப் பெருக 
கத்தினால் உணவுத்தேவை வேளாண்மை உ௰்பத்தியை 

அதிக அளவில் மீறிவிட்டது. உபரி உணவு இருந்த 

பட்டியல் 11 

உலக தானிய வர்த்தகத்தில் மாறுதல்கள் 

(பத்து லட்சம் மெட்ரிக் டன்கள்) 
  

  

பிரதேசம் 1934-38 1948-52 1960 1966 

வட அமெரிக்கா +5 423 +39 +59 

லத்தீன் அமெரிக்கா +9 +1 0 +5 

மேற்கு ஐரோப்பா —24 — 22 —25 —27 

இழக்கு ஐரோப்பா 

சோவியத் யூனியன் --5 * 0 

ஆபிரிக்கா +1 0 —2 —7 

ஆசியா +2 —6 17. —34 
ஆஸ்திரேலியா 

நியூஜீலாந்து +3 +3 +6 +8 
  

* விவரங்கள் இடைக்கவில்லை 

ஆதாரம். ஐக்கிய அமெரிக்க வேளாண்மைத்துறை 

நிலமை மாறி பற்றாக்குறை தோன்றிவிட்டது. வழக்க 

மாக தானியம் ஏழ்றுமதி செய்துகொண்டிருகந்த கிழக்கு 

ஐரோப்பாவிலும், சோவியத் யூனியனிலும் பற்றாக்குறை 
தோன்றியதற்குக் காரணம், வேளாண்மைத் துறை 

சீராகச் செயல்படாததுதாள். 

சைனாவில், மக்கள்தொகை பெருகியதாலும், 
வேளாண்மை Qurg உடைமையாக்கப்பட்டதால் 
ஏற்பட்ட விளைவுகளாலும், 1961-ல் அந்த நாடு பெருமள 
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வுக்கு உணவு இழக்குமதி செய்யத்தொடங்கிவிட்டது. 

அப்பொழுதிலிரும்.து, ஆண்டுக்கு 40 முதல் 60 லட்சம் டன் 

தானியத்தை சைனா இறக்குமதி செய்துவருகிறது. 

நுட்பவியல், அரசியல், மக்கள்தொசை நிலை, 

பொருளாதார சக்திகள் போன்ற பல அம்சங்கள் 

சேர்ந்து, 1966-ல் உலக தானியவர்த்தகத்தில் வட 

அமெரிக்காவுக்குத் தணி உரிமை சிலை அளித்துவிட்டன. 
இர்த நிலை எப்பொழுதும் தொடர்ந்து நீடிக்கும் என்று 
சொல்வதற்கில்லை. ஆயினும், வட அமெரிக்காவின் 

தானிய ஏற்றுமதி குறைந்துவிடும் என்றும் சொல்வ.ற் 

இல்லை, மொத்த உலகவயர்த்தகத்தில், அமெரிக்காவின் 

பங்கு எப்பொழுதும் ௮தஇிக அளவில் இருக்காது என்று 

தான் கொள்ளலாம், 

புதிய விதைகள் பரவுவதால் வருங்காலத்தில் 

வேளாண்மையில் ஏற்படக்கூடிய மாறுதல்களைப்பற்றி, 

கிடைத்துள்ள விவரங்களிலிருர்து உறுதியற்ற 

தோற்றத்தையே அறியமுடியும். இவைகளில் மிகவும் 

ரசமான தகவல், அமெரிக்கப் பண்ணைப்பொருள் 

எ.ற்றுமதி செல்லும் திசை மாறியிருப்பதையே குறிப் 

பிடும். 1968-ல் ஐரோப்பாவுக்கு பதிலாக ஆசியாவே 

அமெரிக்காவின் ஏற்றுமதி மார்க்கெட்டாக 2G 

வெடுத்தது. ஐரோப்பாவில் உம்பத்தியாகும் பொருள் 

களுக்குக் கொடுக்கப்பட்ட பாதுகாப்பும், ஆசியாவில் பல 

நாடுகளில் பொருளாதார வளர்ச்சியும் இந்த நிலை 

ஏம்படக் காரணமாயின, 

அரிசி வர்த்தகத்தில் தோன்றும் மாறுதல்கள், உலக 

வேளாண்மை வர்த்தகத்தின் போக்குகளை விளக்கு 

இன்றன. சமீப ஆண்டுகளில் பர்மா, தாய்லாந்து, 

சிறிதளவு கம்போடியா, வியட்சாம் ஆூய தென் கிழக்கு 

ஆசிய “அரிசிக்கண்ணம்' நாடுகள், உலக மார்க்கெட்டில் 

இடைக்கும் அரிசியின் பெரும்பாகத்தை அளித்து 
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வருகின் றன. 1960-சளில், தென்கிழக்கு ஆசியா இந்தப் 

பகுதியில் தான் வடஒத்துவந்த முதலிடத்தை இழந்து 

விட்டது. வீயட்காம் போரும், உணவு உதவீ பெற்றுவந்த 

நாடுகளில் சமீபகாலத்தில் அரிசி உற்பத்தியில் எற்பட்ட 

மந்தமும், 1960-களின் இடைக்காலத்தில், அமெரிக்காவில் 

அதிக அளவு நிலப்பரப்பை நெற்பயிர் சாகுபடிக்கு 
ஒதுக்கத்தூண்டின. இதன் வில்வாக, அரிசி ஏற்று 
மதியில் தாய்லாந்து வ௫த்துவர்த முதலிடத்தை ஐக்கிய 

அமெரிக்கா பிடித்துக்கொண்ட து, 

இதற்கிடையில், புதியரக அரிசி விளைச்சலும், சீரான 
தண்ணீர் வசதியும், பெருமளவிலான சூரிய வெப்ப 
சக்தியும்கொண்ட மேற்கு பரகிஸ்தானின் ஸிந்துசதிச் 
சமவெளி, வருங்கால அரிசிக்கிண்ணமாக மாறி தென் 
இழக்கு ஆசியாவுக்கும், ஐச்ய அமெரிக்காவுக்கும் ஒரு 
அறைகூவலாக அமையலாம். உலகமார்க்கெட்டில் ஈல்ல 
பதவி அடைவதற்கு பாஇஸ்தான், தன்னுடைய 
வேளாண்மை வாய்ப்புகளை எவ்வளவு வெற்றிகரமாகக் 
கையாளும் என்பது இனிமேல்தான் தெரியும். இந்த 
நிலையை அடைவதற்கு பாகிஸ்தான் தன்னுடைய 
போட்டிப்பொருள்களைக் குறைந்த விலைக்கு விற்பதோ 
டல்லாமல், அந்தப்பொருள்கக£ இறக்குமதி செய்யும் 
நாடுகளின் தரரிர்ணயத் தேவைகளையும் பூர்த்திசெய்ய 
வேண்டும். எப்படியும், அரிசி ஏற்றுமதி செய்யும் 
பாகிஸ்தான், வாங்கும் நரடுகளின் ஏண்ணிக்கை 
குறைந் தவரும் உலகமார்க்கெட்டில் தீவிரமாகப் 
போட்டியிடமுடியும். தவிர, வியட்ராமில் அமைதி 
ஏற்பட்டவுடன் பழக்கமாக விற்பனை செய்யும் காடுகளும் 
புத்துயிர்பெற்று போட்டியில் சேர்ர் துகொள்ளும். 

புதிய அரிசி ரகங்களும், வன தானியங்களுடன் 
கலந்த, பலபயிர் சாகுபடி முறைகளும் சில வெப்ப 
மண்டல காடுகளிலும், அண்மை நாடுகளிலும் 
அடுத்த சில ஆண்டுகளில் உபரி தீவனப் பொருள்களின் 
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ஏற்றுமதிக்கு அடிகோலும், உலக தீவனப்பொருள் 

மார்க்கெட்டில் ஏற்படக்கூடிய வளர்ச்சியில் போட்டி 
போடக்கூடிய நாடுகள் பிரேஸில், மெக்ஸிகோ, கீன்யா, 

தாய்லாந்து, இந்தோனேசியா, ஃபிலிப்பீன்ஸ். 

உணவு உதவிக்குறைவு 

1960களின் இடைக்காலத்தில், அமெரிக்க கோதுமை 

யில் ஐந்தில் இரண்டு பங்கு உணவு உதவியாக அயல் 
நாடுகளுக்கு அனுப்பப்பட்டது. இந்தியாவுக்கு மட்டும் 

ஐந்தில் ஒரு பங்கு. எஞ்சிய ஒரு பங்கு வர்த்தகரீ தியில் 

ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டது. 1964ல் கப்பலே.றிய உணவு 

உதவியின் அளவு 50 கோடி மரக்காலுக்கும் ௮திகம். 

ஆனால் 1968ல் இந்த அளவு 45 சதவிகிதம் குறைந்து 

விட்டது. (பட்டியல் 12) 

பட்டியல் 18 

அமெரிக்க உணவுஉதவித் இட்டத்இன்€ழ் கோதுமை ஏற்றுமது 

மரக்கால் அளவுகள் ஒவ்வொன்றும் 10 லட்சம் விகிதம் 

  

  

ஆண்டு மரக்கால்கள் ஆண்டு மரக்கால்கள் 

1954 15 19௦2 370 

55 132 63 461 

56 253 64 509 

57 243 65 449 
58 219 66 461 

59 254 67 342 

60 381 68 273 

61 384 
  

ஆதாரம்: ஐக்யெ அமெரிக்க வேளாண்மைத்துறை. 

1970ல் பாகிஸ்தான் தானியஉற்பத்தியில் தன் 

னிறைவு அடைந்துவிட்டாலும், இந்தியாவிலும் அதே 

மாதிரி நிலை இரண்டொரு ஆண்டுகளில் ஏற்பட்டு 
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விட்டாலும் உணவு உதவி மேலும் குறைர் துவீடும், 
இதன் விகா£வாக அமெரிக்கவேளாண்மையில் சில 
மாறுதல்கள் ஏற்படலாம், 

உற்பத்தியில் புதிய இருப்பம் காணும் ஏழை நாடு 
களில், உணவு உதவியினால் விலைகள் குறைவதரயிரும் 
தால், அத்தகைய உதவியைத் தொடர்ந்து அளிப்பது 
நியாயமல்ல. ஐக்கிய அமெரிக்க வளர்ச்டி நிறுவன 
அதிகாரி கோ£௦11 G. Brunthaver உணவு உதவி சம்பர்த 
மான சட்டம் தஇருத்தப்படலாமென்று குறிப்பிட்டிருக் 
கிறார். அவர் கூறியதாவது, 

21. 480 அமுலுக்கு வந்து 15 ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டன. 

1970 இறுதியில் அது காலாவதி ஆகிவிடும். 11,480 என்ற 
சட்டத்தின்&ழ் நாம் ௩டவடிக்கை எடுக்கும்போது உதவித் 
திட்டங்கள் வர்த்தக வளர்ச்சிக்காகப் பயன் படுத்தப்படவேண்டு 
மென்பதை நாம் நினைவில் கொள்ளவேண்டும். நாடுகள் 
ஒன்றையொன்று சார்ந்திருக்கும் நிலை தொடர்ந்து ey tu 
தி.ம்கு அவைகளை உபயோகிக்கககூடாது. இது வெறும் 
வறட்டுவாதமல்ல. ஏப்பொழுதும் பிறர் தயவில் வாழ்வதில் 
லாபம் ஒன்றும்கடையாது என்பதே என் கருத்து. எப்பொழு 
தும் தர்மம் செய்துகொண்டிருப்பதிலும் பயனில்லை, இத் 
தகைய உறவில் உதவிபெறும் சாட்டுக்கு எதிர்காலம் இடை 
யாது, 

புதிய விதைகள் கையாளப்படுவதால், அதிக உணவு 
உதவிக்காக, ஏழை நாடுகள் தொடர்ந்து பிறசாடுகளை 
ஈம்பியிருக்கவேண்டிய இல்லை என்பதையும் இவர் கூறி 
யிருக்கலாம், 

உலக வர்த்தகம் வீரிவடைவதற்கும், எமை நாடு களில் உற்பத்தி பெருகுவதற்கும் வழிசெய்வதற்கு உபரி கானிய உம்பத்தியின் ௬மையை வளர்ச்சி அடைந்த நாடுகள் பகிர்ந்துகொள்ளவேண்டும். இவ்வகையில் ஒரு சர்வதேச உடன்பாடு ஏற்படுவதுதான் அடிப்படைத் 
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தேவை, இதுபற்றிய ,ஓரு தனிக்குறிப்பை 20ம் அத்தி 

யாயத்தில் பார்க்கலாம், 

உணவு தானிய வீஷயத்தில், கையிருப்பு, கிராக்கி 

நிலைகளை சீராக்குவத.ற்கு, நிலத்தை உற்பத்தி செய்யா 

மல் விடுவதைச்காட்டிலும் உணவு உதவி மே,ர்கொள்வ 

தற்கு அதக செலவாகும். விவசாயி கோதுமை உற்பத்தி 

செய்தாலும், அல்லது உற்பத்தி செய்யாமல் இருப்ப 

தற்கு ஈடு பெற்றாலும் வருமானம் ஒரேமாதிரிதான் 

இருக்கும். ஏனெனில், உற்பத்தியைக் கைவீடுவதழ்காகக் 

கொடுக்கப்படும் தொகை, விவசாயியின் நிகர வருமானத் 

இற்கு ஏழக்குறைய சமமாக இருக்கும். ஒரு மரக்கால் 

கோதுமையை பிற காடுகளுக்கு அனுப்புவதற்கு, 

அமெரிக்க அரசாங்கத்திற்கு ரூ.15 செலவாகிறது, ஒரு 

மரக்கால் கோதுமையை உற்பத்து செய்யாமல் இருப் 

பத,ம்காக விவசாயிக்குக் கொடுக்கப்படும் தொகை 

ரூ. 730க்கும் குறைவுதான். 

ஐரோப்பாவுக்கு அதிக அளவில் ஏற்றுமதியாகிக் 

கொண்டிருந்த பொருள்கள் பாதுகாப்புக் கொள்கை 

களால் தடைபட்டபோது, உணவு உதவி குறைந்து 

விட்டதால், உணவுதானியங்களுக்காக ஐக்கிய அமெரிக்கா 

வில் பயன்பட்ட நிலப்பரப்பின் அளவும் குறைந்து 

விட்டது. 19670 பழற்றாக்குறையைக் தீர்ப்பதற்காக 

கோதுமை சாகுபடிக்கு அதிகமாக ஒதுக்கப்பட்ட நிலப் 

பரப்பு 1968ல் 13 சதவிகிதமும், 1969, 1970 ஆண்டுகளில் 
மூறையே 12 சதவிகிதமும் குறைந்துவிட்டது. அரிசி 

உற்பத்திக்கான நிலப்பரப்பு (99ல் 10 சதவிகிதமும், 

1970ல் இன்னும் அதிகமாகவும் குறைந்தது. மாற்றுப் 

பயிர்களுக்கான ஈட்டுத்தொகை அதிகமாயிருந்தால், 

இம்மாதிரி உற்பத்திக்கான நிலப்பரப்பு குறைவதர்ல் 

வேளாண்மை வருமானத்தில் ஈஷ்டம் ஏற்படுவதில்லை, 
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பண்ணை சம்பந்தப்பட்ட வர்த்தகத்தில்தான் ஈஷ்டம் 

ஏற்படுகிறது. கோதுமையில் பெரும்பாகம் விளையும் 

வடக்குப் பெரும் சமவெளியில்தான் இந்த நிலை உண் 

டாகும். அந்தப்பகுதியில், உள்ளூர்ப் பொருளாதார 
நிலை உற்பத்தி, விற்பனை வாய்ப்புகள், கோதுமை 

சேமிப்புக்கடங்குகள் போன்ற வசதிகளைச் சார்ந்தே 
இருக்கிறது. கோதுமைக்கான நிலப்பரப்பு அளவில் 

குறைந்தால், பண்ணை சாதனங்கள், இராமப்புறத் 
தொழில்களுக்கான உதவீ போன்.ற அம்சங்கள் பாதிக் 
கப்படுகின்றன, உற்பத்தி செய்யாமல் நிலத்தை விட்டு 

வைத்திருக்கும் விவசாயிகளுக்கு ஈட்டுத்தொகை 
கொடுக்கப்படுவதால், கிராமப்புற சமுதாயம் சிறிதளவு 
பயனடைகிறது. விவசாயிகள், கோதுமைக்குப்பதிலாக 

கால்நடை இவனஉற்பத்தியில் ஈடுபட்டால் நஷ்டம் 

ஒன்றும் ஏற்படாது. இருந்தபோதிலும், வேளாண்மைத் 

துறையில் அரசாங்கம் கொள்கையை மாற்றி வீரைவு 

தளர்த் தச் செயல்பட்டால் கிராமப்புறங்களில் உறுஇ 

யற்ற நிலை தோன் றக்கூடும். 

அமெரிக்க வேளாண்மை ஏற்றுமதி 

பல காடுகளுக்கடையே அவசரறிலை தோன்றுவ 
தாலும், இயற்கை விபத்துக்களால் பெருமளவிலான 
நிவாரணத்தேவைகள் உண்டாவதாலும், உடனடியாகச் 
செயல்படுவதற்காக, ஓரளவு உணவு உதவித்திட்டம் 
இன்னும் பல ஆண்டுகளுக்கு நீடிக்கலாம். ஆயினும், 
அவசரறிலைக்சான உணவு உதவி, 1960களில் மேழ் 
கொள்ளப்பட்ட உணவு உதவி அளவைவிடக் குழை. 
வாகவே இருக்கும், இதனால் ஏ£ம்படும் தீளர்வுகிலையை 
சமாளிப்பதற்கு வர்த்தகரி இயில் ஏ.ற்றுமஇயை அதிகரிக்க 
வேண்டும். 

ஏழை காடுகளில் கோதுமை, அரிசி விஷயத்தில் 
தன்னிறைவு காணும் முயற்சிகளால், உலக வர்த்துக 
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வளர்ச்சி குன்றுவதோழு, ஐக்கிய அமெரிக்க ஏற்றுமதி 

வாய்ப்புகளும் பாதிக்கப்படும் என்றுதான் முதலில் 

தோன்றும். இவ்வாறுதான் ஈடக்குமென்.॥ அவசிய 
மில்லை, சம தட்பவெப்ப மண்டலங்களின் பண்ணைப் 

பொருள் உற்பத்தியில் அமெரிக்க விவசாயிதான் திறம் 
பட செயல்படுகிறுன், வருமானம் உயர, உயர, பலவகை 

உணவுகளுக்குக் கிராக்கி ஏற்படும், ஐக்கிய அமெரிக்கா 
வில், பண்ணைச்சாகுபடி அதிக உற்பத்தித்திறன் 
கொண்டதாயிருச்தும், பலவித வெப்பதட்ப நிலைகளும், 

பயிர்களும் இருந்தும், அந்த நாடு அண்டுமீதாறும் 

3000 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள பண்ணைப்பொருள்களை 

இறக்குமதி செய்கிறது. அமெரிக்காவில் பெரிய 

அங்காடிகளில் 7000 விதமான உணவுப்பொருள்கள் 

விற்பனைக்குக் கிடைக்கின்றன. வருமான உயர்வின் 

விளாவாக, ஏழை சாடுகளில் பொருள் வாங்குவோரின் 

தேவைகள் அதிகரிக்கும்போது, அவைகளில் பெருமள 

வுக்கு அமெரிக்கா விற்பனைக்கு அளிக்கமுடியும், 

உணவு பலவகைப்பட்டதாகப் பரவுவது அடிப்படை 

தானியங்களிலும் தெரிகிறது. ஃபிலிப்பீன்ஸ், அரிசி 

விஷயத்தில் தன்னிறைவு அடைந்தபோதிலும் கோது 

மையை அதிக அளவில் இறக்குமதி செய்கிறது. 

இந்தோனேசியாவும் அரிசி உற்பத்தியில் தன்னிறைவு 

அடைந்து தவனதானியங்களை ஏழ்றுமதி செய்யலாம். 

ஆனால் அர்த நாடும் மக்களின் வருமானம் உயரும்போது 

அவர்களுடைய தேவைகள்ப் பூர்த் தி செய்வதற்காக 

கோதுமையை இமக்குமதி செய்யவேண்டும். மக்கள் 

தொகை நெரிசல் அதிகமாயிருக்கும் டைவான் பல ஆண்டு 

களரக அரிசி ஏம்றுமதி செய்துவச்தது. இப்பொழுது 

அதக அளவில் கோதுமையையும், விரைவில் உற்பத்தி 

யாகும் தீவன தானியங்களையும் இறக்குமதி செய்கிற து. 

வருமான உயர்வின் விளைவாகக் கோழி இனம், பன் மி 

இறைச்சி முதலியவைகளுக்கு கிராக்கி ஏற்பட்டிருப்பதால் 

Bags நிலை. 
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ஏழை நாடுகளில் வேளாண்மை நவீனப்படுத்தப் 

பட்டதன் விளைவாக, அமெரிக்கப் பண்ணைப் பொருள்கள் 
இலவற்றிற்கு போட்டி உண்டாகலாம். ஆனால், ஈவீன 
மாக்குவது ஏற்றுமதி விரிவடைவதற்கும் வழியாகும். 

1960 களில் வேளாண்மையில் சிறந்த சாதனைகள் புரிர்த 

நாடுகளே, ஐக்கிய அமெரிக்காவிலிருந்து இறக்குமதியை 

அதிகரித்திருக்கன்றன. ெக்ஸிகேோவைவத் தவிர 
வேளாண்மை வளர்ச்சி ஏற்பட்ட மற்றநாடுகளில் 
பத்தாண்டு காலத்தில் பண்ணைப்பொருள் இறக்குமதி 
மூன்று மடங்கு அதிகரித்ததை பட்டியல் 13 விளக்குகிறது. 
இந்தக்காலத்தில் அரிசி உற்பத்தியில் தன்னிறைவு 

அடைந்த ஐப்பானிலும் பண்ணைப்பொருள்கள் மூன்று 
மடங்கு அதிகரித் இருக்கின் றன. 

பட்டியல் 13 

வேளாண்மையில் றந்த முறையில் 

வளர்ச்சி கண்ட நாடுகளில் 

ஐக்்கய அமெரிக்கப் பண்ணைப் 

பொருள்கள் இறக்குமஇயின் மஇப்பு. 

(75 லட்சம் ரூபாய் அளவுகள்) 

நாடு 1956-60 1966 1967 
சராசரி 

ஐப்பான் 335 900 863 
தென்கொரியா 10 20 42 
டைவான் 4 30 68 
பாகிஸ்தான் 5 9 13 
இஸ்ரேல் 10 44 38 
மெக்ஸிகோ 69 79 70 

மொத்தம் “337 is = 9 

  

பிறராடுகளில் வருமானகிலைக்கும், ஐக்கிய அமெரிக்கா 
விலிருந்து இறக்குமதியான பண்ணைப்பொருள்களுக்கும். 
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நெருங்கிய உறவு இருக்கிறது. தலைக்கு, ஆண்டுக்கு 
ரூ. 4,500 வருமானம் இருந்த நாடுகள், தலைக்கு ரூ.5850. 
மதிப்புள்ள பண்ணைப்பொருள்கள் விக தம் 1964-ல் 

இறக்குமதி செய்தன. சராசரி வருமானம் ரூ. 1,500 க்கும் 
ரூ. 4,500 க்கும் இடையே இருந்த சாடுகளில் இறக்குமதி 
யின் மதிப்பு தலைக்கு சராசரி ரூ. 31:35 ஆக இருந்தது. 
ஆண்டு வருமானம் தலைக்கு ரூ. 1,500 ஆக இருந்தபோது, 
விற்பனை, தலைக்கு ரூ. 2:25 மட்டுமே இருந்தது. 
உதாரணமாக ஜப்பானில், தேசிய வருமானம் 1962 க்கும், 

1967க்கும் இடையில் 9 சதவிகிதம் உயர்ந்தபோது 
விற்பனைக்கு வாங்கப்பட்ட ஐக்கிய அமெரிக்கப் பண்ணைப் 
பொருள்களின் மதிப்பு 360 கோடி ரூபாயிலிருர்.து, 6471 

கோடி ரூபாய் அளவுக்கு அதிகரித்தது. 

பசுமைப்புரட்சியை அமெரிக்க விவசாயி வரவேற்க 

வேண்டும். புதிய விதைகளின் பாதிப்புகளையும், அவை 
களைச்சார்ந்த நுட்பவியல்களையும் சமாளிப்பதற்கு முன் 
கூட்டியே திட்டமிடவேண்டும்.. மிகவும் அரசியல் 

விவேகத்துடன் ஈடந்துகொள்ள வேண்டும். புதிய 

வீதைகளால் உண்டாகும் வாய்ப்புக்களை ஈன்றுகப் பயன் 

படுத்திக் கொள்வதற்கு, மார்க்கெட் வளர்ச்சி முயற்சிகள் 

மூற்றிலும் வேறுவிதமாக அமையவேண்டும். பொது 

மக்கள் சிரத்தையின்றி இருக்கும் சமயத்தில், தாராள 

மான திறமையான அயல் நாட்டு உதவித்திட்டமும் 

தேவையாரகலாம். 

பசுமைப்புரட்சியின் மையமான அறைகூவல் ஈம்மை 

மீண்டும் எதிர்நோக்கியிருக்கறது. ஏழை காடுகளில் 

வருமானம் உயர்வதும், வாங்கும் சக்தி உண்டாவதும் 

நடைமுறையில் இயல்பாக ஏற்படுவதற்குப் புதிய 

விதைகள் உதவுகின்றன. ஆனால், இந்த நிலை ஏற்படச் 

கூடியது என்பதை மட்டுமே இப்பொழுது சொல்ல 

முடியும். கைகூடிவிட்டால், உலகம் முழுவதும் பயன 
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டையும் என்பதால், ஐக்கிய அமெரிக்கா தன்னாலான 
வரை இதை சாதிக்கவேண்டுமென்று வற்புறுத்துவது 
நியாயம்தான். 

அமெரிக்க விவசாயியைப் பொருத்த வரையில் 
அவனுடைய சொர்தஈலனுக்கு உகந்ததுதான் இந்தநில், 
ஏமை காடுகளின் பொருளாதார நிலையை வளுப்படுத் து 
வது என்பதற்கு, சலுகை ஏ.ற்றுமஇக்கு ப தஇிலாக, வர்த்தக 
ரீதியில் ஏற்றுமதி மேற்கொள்ளுதல், ஏற்றுமதி அலுவலை 
ஸ்திரப்படுத்தல், அரசாங்கத்தின் அரசியல் மாற்றங் 
களுக்கு பதிலாக, அமெரிக்க விவசாயியின் திறமையை 
ம்பி செயல்படுவது என்பதுதான் பொருள். அமெரிக்கப் 
பண்ணைப்பொருள்களுக்கு முக்கயெ பிராந்திய மார்க்கெட் 
டாக ஆசியா விளங்குவது, அமெரிக்க விவசாயிக்கு 
வளர்ச்சிகுறைந்த சாடுகள் எவ்வளவு முக்கியம் என்பதை 
விளக்குகிறது, பசுமைப்புரட்டி எற்பட்டு, உணவு 
உதவியும் குறைந்தபோதும், இவ்விஷயத்தில் ஐரோப்பா 
வின் இடத்தை ஆசியா பிடித்தக்கொண்டது ஒரு குறிப் 
பிடத்தக்க சிறப்பாகும். 
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வேளாண்மையில் பாதுகாப்புக் 

கொள்கை 

ஓவ்வொரு நாட்டிலும் மண், தட்பவெப்பம், மழை 
போன்ற அம்சங்களின் தனிப்பட்ட சேர்க்சை இருப்ப 

தால், மற்ற பொருளாதார ஈடவடிக்கைகளைக்காட்டிலும் 

வேளாண்மை, சர்வதேச வர்த்தகத்திற்குப் பொருத்த 

மானது. வருமானம் உயரும்போது வர்த்தகமும் பெருக 

வேண்டும். ஆனால் 1960 களில், உள்நாட்டுப் பொருள் 

களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்கப்பட்டதால், உற்பத்தி 
விஷபத்தில் சீரான கோலம் காணப்படவில்லை, அதிக 
செலவுடன் தஇிறமையம் ற உற்பத்தியாளர்கள் தயாரித்த 
உணவுப்பொருள்களின் பங்கு, உலகில் அதிகரித்து 
விட்டது. இகன் வீல்வாக திறம்பட உழைத்த உற்பத்தி 

யாளர்களின் சாதனை பாதிக்கப்பட்டது. இந்தறிலை 
1970 களில் நீடித்தால், காடுகளுக்கிடையே உள்ள உறவும் 

பாதிக்கப்படும். 

பொருள் வாங்குவோருக்கும், உற்பத்தியாளர்களுக் 

கும் ஏற்படும் செலவைக்கருதாமல், ஐரோப்பா மேலும் 
மேலும் தன்னுடைய உணவு உம்பத்தியைப் பெருக்கிய 
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தன் விளைவாக, அங்கு உபரி தானியமும் பால் பண்ணப் 
பொருள்களின் அளவும் ஒரு ௬மையாக மாறிவிட்டது. 
ஐரோப்பாவின் வேளாண்மைக் கொள்கையில் மாறுதல் 

ஏற்பட்டாலொமிய ஒரு நெருக்கடி ஏற்படும் நில் 

உண்டாகலாம். வேளாண்மைப் பொருள்களுக்குப் பாது 
காப்பு அளிப்பது பற்றி, ஐரோப்பிய பொருளரதார 

சமுதாயம் வெளியிட்டிருக்கும் கையேடு ஐன்றில் பின் 

வருமாறு விளக்கப்பட்டிருக்சற ௮. 

ஒவ்வொரு காடும், சிற்சில மாறுதல்களுடன், தன்னுடைய 

வேளாண்மைக்கொள்கையை விவசாயிகளுக்கு ஆதரவு 
தீரும் வகையில்தான் செயல்படுத்துகறது. இந்த ஆதரவு, 
பண உதவி, இறக்குமதி வரி, இறக்குமதி அளவில் கட்டுப் 
பாடு முதலிய வகைகளில் இருக்கலாம். இந்த ஆதரவு 
வகைகள் உற்பத்தியாளர்களுக்குக் இடைக்கும் விலையில் 
புலப்படும், 

இந்த சம்பிரதாயமான வீவேகம், ஐக்கய அமெரிக்கா 
வால், பத்தாண்டுகளுக்கு முன்பு புறக்கணிக்கப்பட்டது. 
பொருள்களுக்கு அதிக வீலை ஆதரவு தருவதால் உபரி 
அளவு அஇகரிக்கும்; இதனால் செலவு அதிகரிக்கும் என்று 
தெரிந்தபோது அமெரிக்கா இவ்வாறு நடந்துகொண் 
டது. உற்பத்தியைக்கட்டுப்படுத்த வேண்டிய அவசி 
யத்தை அமெரிக்கர உணர்ந்தது. ஆனால், ஐரோப்பாவும் 
ஓப்பானும் உணரவில்லை. பண்ணைப்பொருள்களுக்கு 
சலுகைகள் தருவதால் பொதுமக்களின் வரிச்சுமை அதி 
கரிக்கும் ; விவசாயிக்குக் கணிசமான உதவி கிடைக்காது 
என்பதை அர்த நாடுகள் இப்பொழுதுதான் அறிகின் மன. 

ஐரோப்பிய பொருளாதாரச் சமுதாயத்தின் வரவு 
செலவுத்திட்டத்தில் 1969 ல் செலவினம் 6,000 கோடி 
ரூபாயாக இருந்தது, ஐூரோப்பிய மக்கள் தங்கஞ்டைய 
முக்கேயே உணவுப் பொருள்களுக்கு உலக மார்க்கெட் 
விலைகளுக்கும் அதிகமான விகிதத்தைக் கொடுத்ததையும் 
சேர்த்தால், வரிவகையில் மக்களுக்கு மொத்தச் செல 
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வினம் ரூ. 10,500 கோடியாகும். இவ்வளவு அதிகம் 
செலவழித்தும், ஐரோப்பிய விவசாயிக்கு அதிக ஈன்மை. 

ஏ.ற்பட்டுவிடவில்லை, 

1969 ல் மேற்கு ஜெர்மனியில் கோதுமைமீது 76 சத 

விகிதம் இறக்குமதி வரி விதிக்கப்பட்டது. இறக்குமதி 
யான இவனதானியங்களின் மீது விதிக்கப்பட்ட வரி 
மக்காச்சோளத்திற்கு 73 சதவிகிதத் இலிருந்து, பார்லிச்கு 

83 சதவிகுதம் வரை இருந்தது. ஐரோப்பாவில் தானிய 
விலைகள் உலக விகிதத்தைவீட இரு மடங்காக இருப் 

பதிலும், ஜெர்மனியில் கால்நடை வளர்ப்பவர்கள், 

அமெரிக்காவில் தீவனத்திற்காக செலவழிப்பதைவிட 
இருமடங்கு செலவுசெய்ய நேரிட்டிருப்பதிலும் வியப் 

பில்லை, 

ஐரோப்பியப் பொதுச்சந்தையின் வேளாண்மைக் 

கொள்கைகளினால் செலவீனம் அதிகம் என்றுலும், அந்த. 
நாட்டின் பால்பண்ணைக்காரர்களுக்கு வெண்ணெய் 
தயாரிப்பதில் லாபம் இருக்கிறது. வெண்ணெய்க்கு 
ராத்தல் ஒன்றுக்கு ரூ. 7:50 ஆதரவு விலை இருப்பதால், 

இந்த விவசாயிகள் 66 கோடி ராத்தல் உபரி வெண்ணெய் 

தீயாரித்திருக்கிறார்கள். ரெ வெண்டெணெய்க்கு சலுகை 
தருவதற்காக நிதி ஒதுக்கல் மசோதா கொண்டுவரப்பட்ட 

போது, மேற்கு ஜெர்மன் சட்டமன்ற உறுப்பினர் 
ஒருவர் அந்த ஈடவடிக்கையின் அடிப்படை முரண் 

பாட்டைப் பின்வருமாறு விளக்கினார். * இயல்பாக 

கன்றுக்குச் சேரவேண்டிய பாலை எடுத்து ௮திலிருர்து 

வெண்ணெய் தயாரிக்கிறீர்கள், பின்னர் அர்த 

வெண்ணெயை மீண்டும் இயந்திரத்தில் பாலாக மாற்றிக் 

கன்றுக்குக்கொடுக்கறோம். இதற்குள் ௮திக தொகை 

செலவாூவிடுற.து..” 

ஐூரோப்பியப் பொதுச்சந்ைத காடுகளில் 1969-ல் 

பால்பண்ணைப் பொருள்களுக்கு ஆதரவு தருவதற்கான 
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செலவினம் மட்டும் ரூ. 600 கோடி. அளவில் இருந்தது, 

இதில் பெரும்பகுதி ஏ.ந்றுமஇக்கு ஆதரவு கொடுப்பதற்கு 
செலவாகிறது. எனெனில், இந்தப் பொதுச்சந்தை 
காடுகள் வெண்ணெயை உலக மார்க்கெட்டில் ராத்தல் 
ஒன்றுக்கு ரூ. 1-50 விகிதம் கொண்டுவந்து குவித்து 
விட்டன. உள்சாட்டில் ஏற்பட்ட செலவை ஏற்றுமதி 
சலுகை மூலம் 60 சதவிகிதம் ஈடுகட்டிவிட்டன. இந்த 
வகையில் ஆகும் செலவை எப்படியும் வரிகொடுக்கும் 
மக்கள் ஏற்கவேண்டியிருக்கிற த, 

ஐரோப்பாவிலும், ஜப்பானிலும் பாதுகாப்பு 
அதிகரிப்பதற்குக் காரணம், அரசியலில் கிராமப்புற மக்க 
ளூக்கு அதிக அளவு பிரஇநிஇத்வம் இருப்பதுதான். 
பொதுச்சந்தை நாடுகள் ஆமையும் இதுதான் பிணைக் 
கிறது. ஐப்பானிலோ, பொதுச்சந்தை நாடுகளிலோ 
அரசியல் தலைவர்கள் பழைய கொள்கைகளிலிருந்து பின் 
வரங்குவது எளிதல்ல. இருந்தபோதிலும், அவர்கள் 
அவ்வாறு நடந்துகொள்வதற்கு உதவி செய்வதே 
அமெரிக்க வேளாண்மைக்கொள்கையின் முக்கிய நோக்க 
மாக இருக்கவேண்டும். 

ஏழை நாடுகளின் செலவு 

ஜப்பானிலும், ஐரோப்பாவிலும், தற்சமயம் 
வேளாண்மைக்கொள்கைகளின் விளைவாக எஏழ்பட் 
டிருக்கும் இறமைக் குழைவின் அளவுக்கு, பணக்கார 
காடுகள் திறமையின்மையைப் பொறுத்துக்கொள்ள 
மூடியும் என்று வாதாடலாம். எழைர்சாடுகளோ, திமமை 
யின்மையினால் பாதிக்கப்படும், உலக வர்த்தகத்தில் 
தங்களுக்கு இடம் கடைப்பதற்கு உதவும் வகையிலான 
பண்ணைப்பொருள் வர்த்தகமுறையொன்றை ஏழை 
காடுகள் கைக்கொள்ளவேண்டும், 

ஆனால், பணக்கார ஈரடுகளிவீருந்து உபரிதானிய௰ம், 
உம்பத்திச்செலவுக்கும் குறை றர்தவில்க் கு உலகச் 
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சந்தையில் வர்து குவியும்போது ஏமை நாடுகள் 

இத்தகைய வாய்ப்பை இழகந்துவிடுகன் மன. உலக அரிச 
மார்க்கெட்டில் ஏற்படவிருக்கும் நெருக்கடி இதற்கு. 
சான்றாகும், 

1967, 1968ஆண்டுகளில், உலக அரிசி வில 

அதிகரித்து டன்னுக்கு ரூ 1500 ஆக இருந்தபோது 

-எல்லா காடுகளிலும் உற்பத்தி அதிகரிப்பு முயற்சிகள் 

வலுவடைந்தன? உலக அரிசி உற்பத்தியில் மிகச்சிறிய 

அளவே, அதாவது 3 சதவிகிதத்திற்கும் குமைவான 
அளவே, உலகச்சந்தையில் விற்பனைக்கு வருகிறது, 

இதிலிருந்து, ஏற்றுமதிக்கான உபரி அளவில் சிறிய 

மாறுதல்கள் ஏற்பட்டால்கூட விலைகளிலும் மாறுதல் 
உண்டாகும் என்று தெரிகிறது. அதிக விகச்சல் தரும் 

அரிசி ரகங்கள் பரவுவதால், பல சாடுகள் ஏற்றுமதி 

மேற்கொள்ளும்போது, வருங்கரலத்தில் அரிசியின் வீலை 
எப்படி இருக்கும் என்று முன்கூட்டியே சொல்லமுடியும், 

” 1969-ல் தொடங்கிய உலக அரிசி விலைக்குறைவு நீடிப்பது 
உறுதி, 

இர்து வகையில்தான் பணக்கார நாடுகளின் 

வேளாண்மைப் பாதுகாப்புக்கொள்கை பாதிப்பு தெள் 

வாது. 1960-களின் இடைக்காலத்தில், ஐப்பானும் 
ரஷ்யாவும் கணிசமான அளவு அரிசி இறக்குமதி செய்து 

கொண்டிருந்தன, 1969-ல் ஐப்பான் சிறிதளவு அரிசியை, 
ஏற்றுமதிகூட செய்தது, சமீபசாலம் வரை, ஆண்டு 

தோறும், 2 லட்சத்திலிருந்து 4 லட்சம் டன் வரை 

இறக்குமதி செய்துவந்த சோவியத் யூனியன், 1970-ல்: 

தன்னிழைவு அடையத் திட்டமிட்டிருக்கிறது, இந்த 

நிலையில், அரிசி பற்றுக்குறையை உபரியாக மாற்றிக் 

கொண்டுவரும் பாகிஸ்தானுக்கும், £பிலிப்பீன்ஸுக்கும். 

பசுமைப் புரட்சியின் பலனாக எத்தகைய வாய்ப்புகள் 

நடைக்கும்? 
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அரிசிதான் இந்த விஷயத்தில் , சிற்த உதாரணம் 
என்றுலும், மற்ற தானியங்களின் நிலையும் இதேபோல 
பாதிக்கப்படும். பிரான்ஸின் ஏற்றுமதிக்கான உபரி 

அளவாகிய 45 லட்சம் டன் பார்லியை அந்த நாடு 

ஐரோப்பியப் பொதுச்சக்தைக்கு வெளியே, ௮திச௪ சலுகை 
யுடன் விழ்பனைசெய்ய நேர்ந்தது, கோதுமை ஏற்றுமதி 

யிலும் இவ்வாறேதான்., 1970-களின் ஆரம்பத்தில் 

பாகிஸ்தான் தன்னுடைய கோதுமையை ஏற்றுமதி 
செய்ய முயன்றது நீடித்து, பிரான்ஸ், பாகிஸ் 
தான் இரண்டு காடுகளிலும் வர்த்தகச்சலுகைகளை, அர்த 
அரசாங்கங்கள் போட்டி முறையில் அளிக்கும் கிலையும் 
ஏற்பட்டால், பாகிஸ் தானுக்கு லாபம் இருக்தால்கூட, 
விளைவுகள் எவ்வாறிருக்கும் என்பதில் சந்தேகம் இல்லை, 

இறக்குமதிச் சட்டங்களை ரத்து செய்தல் 

வேளாண்மைப்பாதுகாப்பு என்னும் சிக்கல் 

adopts பிரச்னையை பணக்கார நாடுகள் எவ்வாறு 

சமாளிக்கின்றன என்பதே, வரும் ஆண்டுகளில் ஏழை 

நாடுகள் வீஷயத்தில் பணக்கார காடுகளின் கோக்கத்தை 
விளக்கும். இந்த விஷயத்தில் முடிவெடுப்பது எளிதல்ல, 
பண்ணைப்பொருள்களின் ஏற்றுமசயை அதிக அளவில் 
அனுமதிப்பதற்காக, பணக்கார நாடுகள், ஏழை நாடு 
களுக்கு நேரடியாக நிதி உதவி அளிக்கலாம். ஆனால் 
இந்த ஈடவடிக்கையை பணக்கார நாடுகளின் வரி 
செலுத்தும் மக்கள் அவ்வளவாக விரும்பமாட்டார்கள், 
அவர்கள் எதற்காக, உணவுக்கும் ௮இிகவிஃ கொடுத்து. 
தங்கள் காட்டின் விவசாயிகளுக்குச் சலுகையளிப்பதழ் 
காக வரியும் செலுத்தி, இறுதியில், ஏமை நாடுகளில் 
வேளாண்மைப்பா துகாப்பு ஈடவடிக்கைகளுக்கு ஈடுகட்டு 
வதற்காக *அயல் நரட்டு உதவி: கொடுப்பதற்கும் வமீ 
செய்யவேண்டும்? அதக உதவி கொடுப்பது நியாயம் 
தான் என்பதை 20-ம் அத்தியாயத்தில் பார்ப்போம், 
ஆனால் பாதுகாப்புக்கு ஈடுகட்டுவதற்காக இந்த 
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உதவியைப் பயன்படுத்துவது நியாயம் என்று சொல் 
வதற்கில்லை. 

இவிர பாதுகாப்புக்கொள்கைகளுக்கு, பணக்கார 
நாடுகளின் பொருள்வாங்குவோரிடையே அதிக எதிர்ப்பு 
தோன்றுமென்பதை எதிர்பார்க்கலாம், * பொருள் 

வாங்குவோரைவிட விவசாயிகளுக்கே பாதுகாப்பு தரும் 
முழை 20-வது நூழம்றுண்டில் ஒரு தொழில்மய உலகத் 

இற்குப் பொருந்துமா 7” erérg Manchester Guardian 
சனது தலையங்கம் ஓன்றில் கேட்டிருந்தது. விவசாயி 

களுக்கு அதரவு தருவதைவிட, குறைந்தவிலைக்கு உணவு 

அளிப்பதே வேளாண்மைக்கொள்கையின் அடிப்படை, 

அம்சமாக இருக்க வேண்டுமென்று அந்தப்பத்திரிகை 

குறிப்பிட்டது. 125 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, பிரிட்டனில் 

தானிய இழக்குமதிச் சட்டம் ரத்தாவதழற்குக் காரணமா 
யிருந்த ஒரு பெரும் சர்ச்சையை அப்பத்திரிகை 

நினைவூட்டிற்று. 
இத்தகைய சர்ச்சையில் எம்மாதிரியான கருத் துக்கள் 

பரிமாறப்படும் என்பது, சமீபத்தில் டச்சு மாணவர்கள் 

குழூ ஒன்று ஹாலண்டில் பீட் சர்க்கரைத் தொழிலை 

எதிர்த்து ஈடத்திய இயக்கத்திலிருந்து தெளிவாயிற்று, 
உலகத்தில் வறுமையை ஒழிக்கும் முயற்சியில் அவர்கள் 

இத்தகைய நடவடிக்கை மேற்கொண்டார்கள். பொருளா 
தாரம் மட்டும் முக்கியமாக இருந்தால், உலகில் பீட்ரூட் 

சர்க்கரை உற்பத்தியே ஈடைபெருது. வெப்பமண்டல 
நாடுகளிலிருக்தும், மிதவெப்ப மண்டல காடுகளிலிருந்தும் 

கரும்பிலிருந்தே சர்க்கரை முழுவதும் கிடைக்கும் பீட்ரூட் 
சர்க்கரை உற்பத்திச்கு ராத்தல் ஒன்.றுக்கு சுமார் 75 

பைசா செலவாகும். கரும்பு சர்க்கரை உற்பத்திக்கு 

செலவு 30 பைசாதான். பீட்ரூட்டிலிருக் து அதிகசெலவில் 

சர்க்கரை உற்பத்திக்காக 1960-ல் ஐக்கிய அமெரிக்கா 

சர்க்கரை இறக்குமதியைக் குறைத்தது, பாதுகாப்புக் 

கொள்கையளவில் மேம்கொள்ளப்பட்ட பிற்போக்கு 

நடவடிக்கையாகும். 

239



1970-ல் தானிய இறக்குமதிச் சட்டக்தைப்பற்றிய ஒரு 

சர்ச்சை ஏற்பட்டால், ஐக்கிய அமெரிக்காவின் நில், 

ஐரோப்பிய நாடுகளின் நிலையைவிட பலமாகவே இருக்கும். 

பெருமளவிலான நிலப்பரப்பை சாகுபடியிலிருந்து 
விலக்கு கோதுமை, தீவனதானியம் முதலியவைகளின் 

உலக விலையை ஸ்திரப்படுத்தும் பொறுப்பை ஐக்கிய 

அமெரிக்கா, தானே ஏர்றுக்சொண்டது. அரசாங்கங்கள், 

வேளாண்மையில் அதிகமாக ஈடுபட்டிருப்பதால், கட்டுப் 

பாடல்லாத வர்த்தகத்தை அனுமதுப்பதில் அவைகளுக்கு 

சிரத்தையில்லை. இந்த நிலையில் தானிய இறக்கும£இச் 
சட்டத்தைப்பற்றிய இன்றைய சர்ச்சையின் விளைவு, 

ஐரோப்பிய, ஐப்பானிய அரசாங்கங்கள் உள்நாட்டு 

ஆகரவு விலைகக£க் குறைத்து நேரடியாகவோ, மழை 

முகமாசவோ கட்டுப்பாடுகள் விஇித்து, ஏந்த அளவுக்கு 
வாய்ப்புகளை மாற்றிப் பயன்படுத்தஇக்கொள்ளும் 
என்பதைப் பொருத்திருக்கிறது. ஈம்முடைய சர்க்கரை 

இ.றக்குமதிக் கட்டுப்பாடுகக்க் குறைப்பது மூலம் 
தோன்றக்கூடிய புதிய ஏற்பாடுகள் நாம் செய்து 

கொண்டால், மேற்சொன்ன வீளைவைத் தோற்றுவிப்ப 
தற்கான cog திறமையும் அதிகரிக்கும், 

சமீப ஆண்டுகளில் கையாளப்பட்ட பாதுகாப்பு 
நடவடிக்கைகளால் வட அமெரிக்கா, ஆஸ்திரேலியா 
மட்டுமன்றி, ஏழை காடுகளில் உள்ள தானியஉற்பத்தி 

யரளர்களுக்கும் பாதகம் ஏற்படுகிறது. பணக்கார நாடு 

களின் வேளாண்மைக்கொள்கைகள், இந்த நாடுகளின் 

வளர்ச்சிக்குத் தேவையான வசதிகளை இல்லாமற் செய்து 
விடும் சக்திகொண்டவை, ஐரோப்பா, ஐப்பான், 
மற்றும் பிறாரடுகளில் வேளாண்மைக்கொள்கைப ற்றிய 
சர்ச்சையில் எழற்படக்கூடிய நிலையை இந்த உண்மை 
மாற்றிவிடுகிறது. 
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20 

1970-க்குப் பிறகு...... 

1970 முதல் துவங்கும் பத்தாண்டு காலத்திற்கு ஒரு 
நிகழ்ச்சிரிரலைத் தயாரிக்கமுற்படும்போது, இன்றைய 

நிலைக்கும், பத்.து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இருந்த நிலைக்கும் 
உள்ள வேறுபாட்டைக் கருதாமலிருக்க முடியாது, 

தானிய உற்பத்தியில் ஏற்பட்ட திருப்பத்தின் வீளைவாக, 

1970-களின் பிரச்னைகள், 1960-களில் இருந்த பிரச்னை 

காக் காட்டிலும் அதிக அளவில் அரசியல் சம்பந்த 

மாகவும், குறைந்த அளவு நுட்பவியல் சம்பந்தமாகவும் 

இருக்கும். இந்தப் பிரச்னைகளுக்குத் தீர்வுகாணும் 

பொறுப்பு, விஞ்ஞானிகள், விவசாயிகள் முதலியோரை 

விட அரசியல் வாதிகளின் கையில்தான் இருக்கிறது. 

எழை நாடுகளில் அரசியல்வாதிகளின் முடிவுகள் 

வேளாண்மைப்புரட்சியின் பேக்கை வெகுவாக 

பாதிக்கும். ஆனால் இந்த முடிவுகள் பணக்கார நாடுகளின் 

கொள்கைகளையும், நோக்கங்களையும் சார்ர்தே இருக்கும். 

வியட்சாம் போர் போன்ற் குறிப்பிட்ட சில ஈடவடிக்கை 

களிலிருந்து விலிரிற்பது சாத்தியம்தான் என்றுலும், 

வரலாற்றுச் சிறப்புகொண்ட வேளாண்மைப்புரட்சி 

போன்ற சம்பவங்களிலிருந்து விலூகிற்க முடியாது. 

241 

16



eau அமெரிக்காவின் மனிதாபிமானத்தில் பெரும் 

பகுதி சிதைம்துபோனது, வியட்ராம் போரின் துயர்தரும் 

விளைவுகளில் ஒன்றாகும். இந்த மனிதாபிமானம்தான், 

மார்ஷல் திட்டம் செயல்பட்ட காலத்திலும், அதற்குப் 

பிறகும், அனைத்துலக ஓத்துழைப்பில் உரம் பல 

விதங்களில் பங்குகொள்ள ஊக்கமளித்தது. பல 

சோதனைககா காம் மேம்கசொண்ட அந்தக் கால 

கட்டத்தின் வெற்றிகரமான விள்வுதான், வேளாண்மைப் 

பூரட்சி, வியட்காம் போரில் நாம் ஈடுபட்டிருப்பதால், 

வேளாண்மைப்புரட்சி போன்ற சாதனைகளில் நாம் 
பங்குகொள்ள இயலாமழற் போய்விட்டால், ஈமது 

சாட்டு வரலாற்றில் மட்டுமல்ல, மானிடவர்க்கத்தின் 

வரலாற்றிலேயே மிகவும் துயர்நிறைந்த கட்டமாகும், 

வேளாண்மைப் புரட்சியின் விளைவாக 1970-களின் 

பொருளாதார, சமூகப்பிரச்னைகள், ஒரு புதிய 
சூழ்நிலையில் புலப்படும். நாம் விரும்பினால் 1970-௧ள் 
1960-க௲ை விட ஒரு வளர்ச்சிநிறைரந்த பத்தாண்டு கால 

மாக உருவெடுக்கும், முந்திய ஆண்டுகளில் இருந்ததை 

விட ஈடைமுறை சாத்தியக்கூறுகள் நிறைந்த நடவடிக்கை 

களும் மேற்கொள்ளப்படலாம். உலக நாடுகள் 

விஷயத்தில் அமெரிக்கா கொண்டிருக்கும் அலட்சியமும், 

ஏமாற்றமும் நிழைந்த போக்கை அகற்றுவதற்கு இந்த 

நோக்கம் உதவி செய்யும். வேளாண்மைப்புரட்சி 

கைகூடுவதற்கு சாம் செய்த உதவிக்குக் காரணமாயிருந்த 

விருப்பம், தாராள மனப்பான்மை போன்ற பண்புகளையும் 

அது மீட்டுக்கொடுக்கும். 

பசி ஒழிப்பு 
மானிடவர்க்கத்தில் பெரும்பான்மையோரின் பப் 

பிணியை அகற்றுவது ஈடைமுறையில் சாத்தியம் என்று 

நாம் ஈம்புவது வரலாம்றிலேயே இதுதான் முதல் தடவை. 

தானிய உற்பத்தியில் ஏம்பட்டிருக்கும் புதிய தருப்பமும், 
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பு.இய உணவு நுட்பவியூலும் இந்த ஈடவடிக்கை சாத்திய 

மானது தான் என்பதைக் காட்டுகின்றன. ஒரு புதிய 

உலகளவிலான முயற்சியில் ஐக்கிய அமெரிக்கா தலைமை 

தாங்கினால், இந்த சாதனை நிறைவேறும். நம்முடைய 

சுயஈம்பிக்கையையும், அ௮யல்சாடுகளில் நம்முடைய 

உதவியை சாடுபவர்கள் மீதுள்ள நம்பிக்கையையும் நாம் 
இழந்துவிடவில்லை என்பதையும் உலகுக்கு விளக்கு 

வோம், 

உலக மக்கள் தொகையில் பாதி அளவு இருக்கும் 

எழை நாடுகளின் சராசரி உணவில் சத்துக்கூறுகளும் 

புரதமும் போதிய அளவு இல்லை. ஆயினும், தரமான 

வேளாண்மைக்கொள்கைகள், புது உணவு, புதிய 

வேளாண்மை நுட்பவியல், வேலை வாய்ப்புகளை 

உண்டாக்கும் செயல் திட்டங்கள் போன்ற நடவடிக்கை 

களின் மூலம் குறைந்தபட்ச போஷாக்குசக்து அளவுக்கு, 

ஓவ்வொரு நாட்டின் சராசரி உணவின் தரத்தை 

1980-க்குள் உயர்த்தமுடியும், இர்த நடவடிக்கையின் 

வீளவாக, பசியும் போஷாக்கின்மையும் அகற்றப்படும். 

பசியை ஒழிப்பதற்கு உலக அளவிலான ஒரு முய,ம் 

சிக்கு வழிகாட்ட, ஐக்கிய அமெரிக்கா முடிவு செய்வது 
அந்த நாட்டின் முந்திய முயற்சிகளுக்கு முரண்பட்ட 

தாகவோ, அல்லது பேராசையாகவோ கருதப்பட 

வேண்டியதில்லை, எங்கெங்கு பஞ்சம் ஏ.ற்படும் ஆபத்து 
இருக்கிறதோ அங்கெல்லாம், தன்னுடைய உணவு 

வாய்ப்புகளைக்கொண்டு பஞ்சத்ைதைத் தவிர்க்கும் 

பணியாற்றுவது என்று இரண்டாவது உலகப்போர் 

முடிந்தவுடன் ஐக்கிய அமெரிக்கா முடிவு செய்தது. இதன் 
பலனாக, 1943-ல் வங்காளத்தில் ஏற்பட்டதைப்போன் ம 

பெரும் பஞ்சம் உலகில் எங்கும் எற்படவில்லை, 1966, 

1967-ல் ஈடந்ததுபோல், அமெரிக்க கோதுமையை 

அமெரிக்கர்களைவீட, உதவிபெறும் அயல்காடுகளே 
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அதிகம் உட்கொள்வார்கள் என்ற நிலை ஏற்பட்டபோது 
கூட, இந்தக் கொள்கை பராமரிக்கப்பட்டு வந்தது, 

பஞ்சத்தைத் தவிர்க்கும் பொறுப்பை ஏற்றுக் 
கொள்ளும் முயற்சி, அமெரிக்கப் பொருளாதாரத்தின் 
வசதிகளை மீறியதல்ல. அதே வகையில், உலககத்தில் 
பசியை ஒழிக்கும் குறிக்கோளம் இன்றைய அறிவு 
வளர்ச்சியில் அசாத்தியமான காரியமல்ல. 

இந்தக் கொள்கையை நிறைவேற்றும் கடைமுறைத் 
திட்டத்தை வீரிவாக விளக்குவதற்கு இடமில்லை. இதைப் 
பற்றிய அடிப்படைத்தகவல்கள், ஐக்கிய நாடுகளின் 
உணவு வேளாண்மை நிறுவனத்தின் உலக உணவுத் 
திட்டம் பற்றிய விரிவான அறிக்கையில் காணப்படும். 
இந்த நோக்கங்களை நிறைவேற்றுவதற்கு போஷாக்குப் 
பற்றுக்குறையுள்ள ஓவ்வெரரு நாடும் பின்வரும் 
அலுவல்கள் அடங்கிய தேசிய செயல் இட்டம் இன்றை 
அமுலாக்கவேண்டும் என்று மட்டும் குறிப்பிடலாம், 
இந்த அலுவல்கள் புதிய வேளாண்மை, உணவு 
நுட்பவியல் முழுவதையும் பயன்படுத்திக்கொள்ளும் 
மூமையில் இருக்கவேண்டும், அதிக விகச்சல்தரும் 
புரதசத்து மிகுந்த விதைகள், உரத்தை இன்னும் 
விரிவாகப் பயன்படுத் துதல், கோழி இனம், கால்நடைத் 
தொழில்களை விரிவுபடுத்த தல், காய்கறி வகைகளிலிருந்து 
புரதசத்து மிகுந்த உணவுவகைகசத் தயாரித்தல், 
உணவில் விடமின் போன்ற சத்துப்போருள்களைச் 
சேர்த்தல் ஆயெவைதான் இச்சு அலுவல்கள். 

இந்தத் இட்டங்கக£ வரைவதில் ஏழை காடுகளுக்கு 
உதவி தேவைப்படும், இந்த உதவியைக்கொடுக்கும் 
சக்தி ஐக்யெ அமெரிக்காவுக்கு இருக்கிறது, உலூல் பல 
பகுஇகளில் நடைபெச்.றுவரும் வேளாண்மை ஆராய்ச் 
சிக்கு நிதி வசதியை அமெரிக்க கிறுவனங்கள்தான் 

அளிக்கின் றன, சிறந்த வசதிகளுடன் இயங்கும் பல 
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காடுகள் வேளாண்மைத் தொழில் அமைப்புகள் அமெரிக் 

காவில்தான் இருக்கின்றன. மற்றும், இவ்வகையில் 

தொழில்நுட்ப அறிவு பெற்றவர்களின் எண்ணிக்கை 

மற்ற எந்த நாட்டையும்விட (௮தஇகமாக அமெரிக்காவில் 

தான் உள்ளது. 

அமெரிக்காவின் அயல்கசாடுகளுக்கான உதவி முயற்சி 
களில், ப௫சிப்பிணியை அகற்றுவதைவிட சிறந்த 

லட்சியம் வேறு இருக்கமுடியாது. மிக்க அவசரமானபணி 

யும் இதுதான், முர்திய ஆண்டுகள்ாவிட இப்பொழுது 

பச ஏங்கும் பரவிவிட்டது என்பது காரணமல்ல, பசி 

என்பது இருப்பதே அனாவசியம் என்பதே காரணம். 
மூல, கண்களை பாதிப்பது, உடல் நலத்தைக் கெடுப்பது 

போன்ற போஷாக்குக்குறைவை எப்படி அகற்றுவது 

என்பது ஈமக்குத்தெரியும், உலக அளவில் பசிப்பிணியை 

அகற்றுவது ஊக்கமளிக்கக்கூடிய லட்சியமாகும். இந்த 

குறிக்கோளை அமெரிக்க மக்கள் மிக்க உம்சாகத்துடன் 

ஆதரிப்பார்கள். 

விரிவடையும் வேலை வாய்ப்புகள் 

பசியை ஒழிப்பது என்றுல், உணவு உற்பத்தியின் 

அளவை அதிகரிப்பது என்பதுதான் பொருள், இதை 

எவ்வாறு செயல்படுத்துவது என்பது ஈமக்குத்தெரியும். 

வேலை வாய்ப்புகளா விரிவடையச் செய்வது, பொருள் 

வாங்கும் சக்தியை உயர்த் அவது என்றும் பொருளாகும். 

இந்த வகையில்தான், பசியை ஓழிப்பதற்கு, மக்களில் 

எல்லோருக்கும் கிடைக்கும் வகையில் உணவு வழங்கப் 

படும். 

இதில் வேலை வாய்ப்புகள்தான் முக்கியமான அம்சம். 

தொழில் தேடும் இளைஞர்களின் எண்ணிக்கை 1970 களில் 

மிகவும் அதிகரிக்கும் என்பது மக்கள் தொகைப்பெருக் 

கத்தின் விளைவாகும். இந்த இஃஞர்களஞுக்கு ஊஇ.பம் 
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பெறும் வாய்ப்பு கடைக்காவீட்டரல், பசி, போஷாக்குக் 

குறைவு போன்.ற பீரச்னைகள் நீடிக்க நேரிடும். 

இரத லட்சக்கணக்கான இளைஞர்களுக்கு பயன் தரும் 
Ca & தேடிக்கொடுப்பது ஏழை நாடுகளின் வசதிகளை 
மீறியதாக இருக்கும், மேற்கு நாடுகளின் அனுபவம் 
இவ்விஷயத்தில் தெளிவாக வழிகாட்டும் என்று நினைப் 

பது தவறு. ஆயினும், இன்றைய சமுதாயத்தில் இடம் 
தேடி வருபவர்களுக்குப் போதிய உதவி செய்வதில், 

பணச்கார நாடுகளும் ஏழை நாடுகளும் சேர்ந்து உழைக் 

கலாம், இந்தப் User, இருவகை நாடுகளுக்கும் 

பொதுவானதுதான். 

தொழிலாளர் நலன் அடிப்படையிலான பொருளா 

தாரத்தில் அமெரிக்கர்களாகிய நாம் நிபுணர்களல்ல. 

ஆனால், நம்மால் இவ்வகையில் உதவிசெய்ய முடியா 

தென்பதல்ல, நம்முடைய உதவித் திட்டங்களில், 
தேர்ந்தெடுத்த பகு இகளை இயர் தரமயமாக்குவது, தவிரப் 
பயிர் சாகுபடி போன்ற அலுவல்களுக்கு நாம் ஊக்க 
மளிக்கலாம். இவ்விரண்டு ஈடவடிக்கைகளும், வேலை 
வாய்ப்பு தருபவை. அதே சமயத்தில், வேளாண்மை முழு 
வதையும் இயச்திரமயமாக்குவதை ஈரம் தடுக்க முயற்9க் 
கலாம். ஏனெனில் இந்த ஈடவடிக்கை பலருக்கு வேலை 
இல்லாமல் செய்துவீடும். போதிய உரம் கிடைப்பதற் 
கான நிதிஉதவி விற்பனைக்களம் அமைத்தல், கடன் வசதி 
விஸ்தரிப்புப் பணிகள் போன்ற ஈடவடிக்கைகளில் நாம் 
உதவி செய்வது மூலம், வேளாண்மையை தொழிலாளர் 
நலனுக்குகந்ததாகச அமைக்கலாம். 

நாம் செய்யக்கூடிய மிகவும் முக்யமான உதவி, 
பசுமைப்புரட்சியின் வேகத்தஇற் கு ஊக்கமளிக்கும் 
வகையில் ஈம்முடைய வர்த்தகக் கொள்கைகளை மாற்றி 
அமைப்பது. ஏழை நாடுகளுக்குக் கிடைக்கும் அர்கியச் 
செலாவணியில் 80 சதவிகிதம் வர்த்தகத்தின் மூலமே 
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கிடைப்பதால், 1970களில் ஈமது நிகழ்ச்சித் இட்டங்களில் 
வர்த்தச முறைகள் முக்யெத்வம் பெறவேண்டும். உதவித் 
திட்டங்களில் முரண்பாடுகள் உண்டாக்கக்கூடிய ௮ம்சங் 

க மாற்றி அமைப்பதும் ஈலம், அவ்வகையில்தான் 

உதவி கொடுப்பவருக்கும், பெறுபவருக்கும் உள்ள 

உளவியல் சம்பந்தமான சிக்கல்களைத் தவிர்க்க முடியும். 
ஏற்றுமதியின் மூலம் கிடைக்கும் செலாவணியை கடன் 
அடிப்படையில் கொடுக்கப்படும் அயல்நாட்டு உதவியைப் 

போல தஇிருப்பிக்கொடுக்கவேண்டிய நிர்ப்பந்தம் இல்லை. 

இதுபோன்ற காரணங்களால், 1970களில், ஏழை நாடு 
களுக்கும், பணக்கார நாடுகளுக்கும் இடையே வர்த்தக 

விஷயமாக சச்சரவு ஏம்படலாம். 

வர்த்தக மோதல் 

ஏமை காடுகளில் உபரி தானியங்களின் 2 or a 

அதிகரிக்கும்போது, நியாயமான போட்டிக்காக, பணக் 

கார காடுகளில் விற்பனை வாய்ப்புகள் பெறுவதற்கு 
அரசியல் ரீதியில் அழுத்தமான கோரிக்கைகள் தோன்ற 

லாம். எழை காடுகளில் அதிக அவசியமாகத் தேவைப் 

படும் வேலைகள் பணயமாகலாம். தேசிய உணர்ச்சியும் 

பணயமாகும் நிலை ஏற்படும், எனெனில், ஏழை சாடுகள் 

ஏற்றுமதிக்கான உபரி தானியம் உற்பத்தி செய்யும் 

போது, அவைகளை விற்பதற்காக பணக்கார நாடுகளில் 

வாய்ப்புகள் கிடைக்காவிட்டால், எப்பொழுதுமே பணச் 

கரர நாடுகளை நம்பி இருக்கும் நிலை நீடிப்பதையே பணக் 

கார நாடுகள் விரும்புகின்றன என்ேே ற அவை முடிவு 

செய்யும். 

1970 களில், மூர்திய பத்தாண்டு காலத்தில் இருச் 

ததைவிட வர்த்தக மேரதல் கடுமையாக இருக்கும். 1960 
களில் கென்னடியின் முயற்சியால் மேழ்கொள்ளப்பட்ட 

வர்த்தக விதம் கட்டணம் சம்பந்தமான பேச்சு 
வார்த்தைகள், பணக்கார ஈரடுகளுக்கென்றே அவைகளே 
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மேற்கொண்டவை. ஏழை நாடுகளுக்கு வெறும் உதட் 
டளவிலான அனுதாபமே தெரிவிக்கப்பட்டது. 1970 
களில், பசுமைப்புரட்சியின் பலனாக, ஏழை காடுகளின் 
பேரம் பேசும் நிலை வலுவடையும் ; வாதங்களும் பலன் 
தரத்தக்க முறையில் இருக்கும். பல பிரச்னைகளைத் தீர்ப்ப 
தற்காகப் பாடுபட வேண்டியிருப்பதால், எமைகநாடுகள் 
அதிகத் துணிச்சலுடனும் போராடும். 

இந்தப்போக்கு இப்பொழுதே ஒருவாறு புலனாற.து. 
1969 மே மாதத்தில் "1108 ௦1 182 என்ற இடத்தில் 21 
லத்தின் அமெரிக்கக் குடியரசு காடுகளின் பிர திரிஇகள் 
கூடி ஒரு முடிவெடுத்தார்கள், நம்முடைய சகோதர 
குடி.பரசு நாடுகளுடன் ஈமக்குள்ள பொருளாதார உறவு 
களில் காணப்படும் ஏற்றத்தாழ்வுகள்ச் சீராக்க 
அமெரிக்கா முயற்சி செய்யவேண்டும் என்று கோரப் 
பட்டது. வாஷிங்டனில் உள்ள (01416) சிலி நாட்டு தர் 
இந்தக் கோரிக்கைகள் அடங்கிய பட்டியலை ஜனாதிபதி 
நிச்ஸனிடம் கொடுத்தது, 1970 களில் பல நாடுகளிடையே 
ஏற்படவிருக்கும் பூசலின் முதல் கட்டமாகும். 

இந்தோனேசிய அதிபர் சுஹார்த்தோ சமீபத்தில் 
கூறியது, நாட்டின் முக்கிய அலுவல்களைப்பற்றி அமெரிக் 
காவீன் சொல்லுக்கும் செயலுக்கும் உள்ள முரண்பாடு 
களை ஏழை நாடுகள் எடுத்துக்காட்ட முயலும் போக்கை 
விளக்குகிறது. அப்பாலோ || சந்திரனில் இறங்யை 
வெற்றிப்புகழின் ஒளியில் திளத்து, ஜனாதிபதி நிக்ஸனும் 
அவருடைய பரிவாரமும் இந்தோனேசியாவை விட்டுப் 
புறப்படும்போது, ௮இபர் சுஹார்த்தோ விண்வெளி வீரர் 
நீல் ஆம்ஸ்ட்ராங்இன் கூற்றைப்பற்றிப் பின்வருமாறு 
குறிப்பீட்டார், *யரருக்காக இர்தப் பாய்ச்சல் ?”! 
அமெரிக்க விண்வெளி யாத்திரை சாதனையால், இந்தோ 
னேசியாவின் நிலை வளர்ச்சிடைர் துவீடவில்லை. என்ப 
தையே அவர் எடுத்துக் காட்டினார். இந்தோனேசியாவில் 
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மக்களின் நிலையில் சிறிதுகூட முன்னேற்றம் ஏற்பட 
வில்லை. 

வர்தீதக விடயத்தில் மோதல் ஏற்படுவதை நிகழ்ச்சித் 

திட்டத்தில் சேர்த் துக்கொள்ள வேண்டியது அவசியம். 

ஏனெனில், அது வரலாற்று வழி வந்த aldara; 

நாற்றுண்டுகள் காலமாக மனித உரிமைகள் வளர்ச்சியின் 

மூடிவு கட்டம். [960களில் இருக்ததைவிட 1970களில், 

ஏழை நாடுகளுக்குப் பணக்கார காடுகளில் ஈண்பர்கள் 
அதிகம் இருக்கலாம், சாட்டின் ஈலனைக்கருஇி, வர்த்தகக் 

கொள்கைகள் தாராளமாக்கப்பட வேண்டும் என்று 

ஐக்கிய அமெரிக்காவிலும், பிறகாடுகளிலும், பாங்கித் 

தலைவர்கள், பொருள் வாங்குவோர் எல்லோரும் கோரு 

கிறார்கள். வேளாண்மையில் வர்த்தகத் தடைகளால் 
ஏற்படும் ஈஷ்டம் அறியப்படும்போதும், ஏழை காடுகள் 

சரியாக நடத்தப்படவில்லை ஏன்ற உணர்வு பணக்கார 

காடுகளில் பொருள் வாங்குவோரிடையே ஏமுூ்படும் 

போதும், தடைகள் பணவிீக்கத்திர்குக் காரணமாகும் 

போதும், சென்ற நாற்றுண்டில் இங்கிலாந்தில் தானிய 

இறக்குமதி கட்டுப்பாடு சட்டங்கள் விஷயமாக எழுந்தது 

போன்ற சர்ச்சை எழக்கூடும். இம்முறை அத்தகைய 

சர்ச்சை ஐரோப்பாவிலும், ஐப்பானிலும் ஏற்படலாம். 

ஐக்கிய அமெரிக்காவில் சர்க்கரை விஷயமாக சர்ச்சை 
உண்டாகலாம். தொழில்வளம் நிறைக்த நாடுகளில் 

விவசாயிகளின் எண்ணிக்கையும், அவர்களைச் சார்ச்தவர் 
களின் தொகையும் குறையும்போது, அந்த காடுகளின் 

அரசியல்வாதிகள், கட்டுபடியாகாத பண்ணை அலுவல் 

கஞக்கரக பொருள் வாங்குவோர் ௮இக விலை கொடுக்க 

வேண்டுமென்று கேட்க விரும்பமாட்டார்கள். மிகவும் 

குறைந்த விலைக்கு உணவு வழங்குவதற்கான 

கொள்கைகள் கையரளப்படுவது மீண்டும் மீண்டும் 

வலியுறுத்தப்படும். 

உதாரணமாக, பணக்கார நாடுகளில் உள்ள 

அக்காரங்கிறங்கு, (பீட்ரூட்) சர்க்கரைத் தொழிலை 
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ஆதரிப்பதம்காக, சர்க்கரை விலையை நிர்ணயிக்கும் 
கொள்கைக்குத் தீவிர எதிர்ப்பு தோன்றலாம். வெப்ப 
மண்டலங்களில் சர்க்கரை உற்பத்தி பாதி செலவில் 

நடக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருப்பதால், பீட்ரூட் சர்க்கரைத் 

தொழிலை அனைத்துலகப் போட்டியிலிருந்து 

காப்பரற்றுவது நியாயம் என்று வாதாட முடியாது, 

ஆயினும் பல பணக்கார நாடுகள் இதைத்தான் செய் 

கின்றன. நம்முடைய பாதுகாப்பு முழைகள் ஓரே 

சீராக இருப்பதில்லை. சர்க்கரை தயாரிக்கும் பல வெப்ப 
மண்டல நாடுகளுக்கு sug மார்க்கெட்டில் பங்கடு 
முறையிலான அளவைகள் நிர்ணயிப்பதால் மற்ற நாடு 
களின் அரசியல் விவகாரங்களில் நாம் ஈடுபட்டு 
விடுகிறோம். இந்த அளவைகள், உள்நாட்டு பீட்ருட் 

சர்க்கரை உம்பத்தியாளர்களுக்கு சாதகமான முறையில் 
நிர்ணயிக்கப்படுகன்றன. வாஷிங்டனில் அரசியல் 
தொடர்புகொண்ட பீரபல வழக்கறிஞர்களின் உதவியால் 
இந்த அளவைகள் நீர்ணயிக்கப்படுவதால், க்யூபா, 
டாமினிகன் குடியரசு, ஃபிலிப்பீன்ஸ் போன் ம ஈரடுகளின் 
அரசியல் வளர்ச்சி குறிப்பாக பா.திக்கப்படுகிற.து. 

வேளாண்மைப் பெொபொருள்களில் மட்டுமன்றி, 
தொழிலாளர் நலன் அடிப்படையிலான செய்பொருள் 
களிலும் விரிவாக்கப்பட்ட வர்த்தகம், நாளடைவில் 
எமை நாடுகள், பணக்கார நாடுகள், ஆய இரு தரப் 
பாருக்கும் நன்மையளிப்பதோடு, எழைகள் மற்றவர் 
களையே ஈம்பி இருக்க வேண்டிய நிலைக்கு ஒரு மாற்றுகவும் 
அமையும். இறமை' குழைந்தவர்கள், எளிதில் போட்டி 
நிலவும் பகுதிகளுக்குள் அழைவதற்கு உதவி செய்வதற் 
காக பணக்கார நாடுகளில் புதிய மார்க்கெட்டுகள் 
அமைப்பதுற்குப் பு இய செயல் திட்டங்கள் தேவைப்படும். 
1970களில் ஏழை நாடுகளில் சமுதாயக் இளர்ச்சிகள் 
ஏற்படாவண்ணம் தடுப்பதற்குப் போதிய வேலை 
வாய்ப்புகள் தோற்றுவீப்பத்கு, விரிவாச்சப்படும் வர்த்த 
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கத்தைவிட, ஈடைமுழையில் சாத்தியமான aus 

வேறொன்றும் இல்லை. வேளாண்மைப் புரட்சியின் 

விளைவாகவே வர்த்தகம் விரிவடைகிறது என்றால், எந்த. 

அளவு நிதி உதவியும் கொடுக்காத அதிக நன்மைகள் 

அதனால் கிராமப்புறங்களுக்குக் கிடைக்கும். இந்த. 

நாடுகளின் அரசியல் உறுஇப்பாட்டுக்குக் காரண 

மாயிருக்கும் நகரங்கள், சரொமப்புறம் இரண்டு பகுதி: 

களுக்கும் சீராக அது பலன்களை அளிக்கும், ஏழை: 

நாடுகளுக்கும், பணக்கார நாடுகளுக்கும் ஏற்பட்ட எந்த. 

மோதலிலும் இந்த அளவுக்குப் பணயம் இருந்ததில்லை. 

உபரி உற்பத்தியின் பொறுப்புகள் 

வர்த்தகக்கொள்கை வீஷயத்தில் ஏற்படும் மோதலில். 

பணக்கார நாடுகளிடையே பிளவு a jugs Salt. 

மூடியும் என்பதை ஏழை நாடுகள் 1970களில் உணரலாம். 

இரண்டாவது உலகப் போருக்குப் பிறகு கோதுமை, 

தவன தானியங்கள் முதலியவைகளுக்கான அனைத்துலக. 

மார்க்கெட்டை நிலைபெறச் செய்யும் பொறுப்பை ஐக்கிய 

அமெரிக்கா மட்டும் ஏற்றுக்கொண்டது. இக்த தானியங் 

களிலும் உலகம் முழுவதிலும் 1970களில் உபரி அதிகரிம் 

ug உறுதி என்பதால், அமெரிக்க விவசாயியும் பொது 

மக்களும், இந்தச் சுமையைத் தொடர்ந்து தாங்க 

வேண்டுமா, அல்லது, உபரிதரனியம் உற்பத்தி செய்யும் 

மற்.ற பணக்கார சாடுகளுடன் பகிர்ந்துகொள்ளலாமா 

oro p கேள்வி எழக்கூடும். 

முன்னாட்களில், உலகமார்க்கெட்டில் சரக்கு குவிந்து: 

விடாமலிருப்பத.ற்காக, சாகுபடி நிலத்தை உற்பத்திக்குப் 

பயன்படுத்தாமல் வைத்திருக்கக்கூடிய வசதி அமெரிக்கப் 

பொருளாதாரத்திற்கு மட்டுமே இருந்தது. 

இன்று அமெரிக்காவில், ஈம்முடைய சாகுபடி. நிலப் 

பரப்பில் ஏழில் ஒரு பங்காகய 5 கோடி ஏகரா நிலப் 

பரப்பை பயிர் உற்பத் இக்கல்லாத வேறு அலுவல்களுக்குப் 
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பயன்படுத்துகிறோம். வேளாண்மைப் புரட்சி தொடர்ந்து 
நடிப்பதற்காக இந்தப் பொறுப்பில் உரளவை மற்ற 
மாடுகளும் பகிர்ர்துகொள்ள வேண்டும் என்று கேட்கும் 
காலம் வந்துவிட்டது. 

1970களின் நிகழ்ச்சித் இட்டத்தில் ஒரு மாநாடு 
சேர்க்கப்பட வேண்டும். உபரி உற்பத்தி சக்தியைப் 
பகிர்ர்துகொள்வதற்காக எல்லா பணக்கார மாடுகளையும், 
உலக பாங்க் இந்த மாநாட்டில் சேர்க்கவேண்டும். 
பணக்கார நாடுகளுக்கும் ஏழை காடுகளுக்கும் இடையே 
ஏற்படும் மோதல் ஆக்கபூர்வமாகத் தீர்க்கப்படவேண்டு 
மென்றால், இந்த மாராடு மிகவும் குறைந்தபட்ச, அவசரத் 
தேவையாகும். இதைச் செய்வதற்கு அரசாங்கங்கள் 
இதுவரை முன்வரவில்லை. ஆகவே, இ௫்தப் பிரச்னைக்குத் 
தீர்வுகாண இன்னும் தாமதிப்பதற்கில்லை, புதிய 
வேளாண்மை உழ்பத்தியுடன் உலக மார்க்கெட்டுகளில் 
நுழைவதற்கு ஏமை நாடுகளுக்கு உதவி செய்வதே 
மாநாட்டின் முக்கிய கோக்கமாயிருக்க வேண்டும். 
பணக்கார நாடுகள் தங்களுடைய மக்களுக்குக் குறைந்த 
விலையில் உணவு அளிப்பதற்காக ஒரு இர்மானம் 
மாகாட்டில் ிறைவேழ்.றப்பட வேண்டும். 

இவ்வாறு பொறுப்பை பகிர்ரீதுகொள்ளும் இட்டம் 
ஈடைமுறையில் அதிக கடினமாயிருக்காது. குறிப்பிட்ட 
பயிர்களுக்காக ஆண்டுதோறும் எவ்வளவு அதிகமான 
நிலப்பரப்பில் ஈடவு ஈடக்கிரது என்பதை அனைத்துலக 
அளவில் நிர்ணயிப்பதில் மக்கு சிறிது அனுபவம் உண்டு. 
சாகுபடியிலிருர்து விலக்கப்பட்ட நிலப்பரப்பை 
பணக்கார நாடுகளுக்கிடையே வீகிதாசாரம்£கப் பூர்நீது 
கொடுக்கலாம். உலகபாங்க், அனைத்துலக நாணய நிதி 
போன்ற பல காடுகள் நிறுவனங்களுக்கு, சந்தா கட்டண 

விகிதம் நிர்ணயிக்கப்படுவதுபோன்ற ஒரு முறையில் 
இந்தப் பங்கட்டை மேற்கொள்ளலாம். உபரி நிலத்தை 
பொழுதுபோக்கு அலுவல்களுக்காகவோ, பரரமரிப்புக், 
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காகவோ அல்லது வேறு உபயோகங்களுக்கோ மாற்று 
வதை அந்தந்த சாட்டின் பொறுப்பாக விட்டுவிடலாம். 

அனைத்துலக சமுதாயம் 1970களில் கூட்டுறவு 

முறையில் முன்னேற்றத்திற்காக உழைக்க முன்வருமா 

என்பதை அறிய, இத்தகைய மாகாடு உதவும், அனைத் 

gos சாணய நிதியிலிருந்து பணம் பெற்றுக்கொள் 

வதற்கு விசேஷ உரிமைகள் நிர்ணயிப்பதற்காச 1960௧களில் 

ஏற்பட்ட ஒப்பந்தம் போன்ற ஒரு முயற்சி உருவாகலாம். 

வளர்ச்சியைத் தடுக்காமல் பணவீக்கத்தை சமாளிக்கும் 

பொறுப்பை எ.ற்கெனவே மேற்கொண்டிருக்கும் பணக் 
கார நாடுகளுக்கும் வேளாண்மைப் பொருள்களுக்கு 
உலகமார்க்கெட் வசதியை ஏற்படுத்திக்கொள்வ.து 
அவசியம்தான். இந்த வீசேஷ பணம்பெறும் உரிமைகள் 

இதுவரை, எழை சாடுகளின் வளர்ச்சியுடன் இணைக்கப் 

படவில்லை, இதைப்போலன்றி, உபரி தானிய உற்பத்தி 

யைப் பகிர்ந்து கொள்ளும் ஓப்பந்தமொன்று ஏற்பட்டால்: 

ஏழை நாடுகளின் பிரச்னைகளில், பணக்கார காடுகள் 

தொடர்ந்து கருத்து கொண்டிருப்பது புலனாகும். 

ஜப்பானும் அரிசி விற்பனையும் 

உபரி தானிய உற்பத்தியைப் பகிர்ந்துகொள்ளும் 

விஷயத்தில், எழும் பிரச்னைகளுக்கும், ஏ,ம்படும் வாய்ப்பு 

களுக்கும் அனைத்துலக அரிசி மார்க்கெட் ஒரு உதாரண 

மாகும். கோதுமை, தீவன தானியங்களுக்கு இருப்பதை 

விட, சிறிய அளவிலான உலக அரிசி மார்க்கெட், 

விற்பனை வாய்ப்புகளில் ஏற்படும் மாறுதல்களால் 

அதிகம் பாதிக்கப்படுகற து. நியாய விலைக்குக்கடைக்கக் 

கூடிய ஏற்றுமதிக்கான அரிசி இறக்குமதித் தேவைகளுக் 

கும் அதிகமாகவே இருக்குமாதலால், உலக அரிசி மார்க் 

கெட்டில் ஒரு கடினமான நிலை ஏற்படலாம். இதை 
சமாளிப்பது எப்படி என்பதே கேள்வி, 

1970 களில் உலக அரிசி மார்க்கெட்டில் நெருக்கடி 
வராமல் தடுக்கக்கூடிய நாடு ஐப்பான் இன்றுதான். 
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அரிசியை முக்கிய உணவாகக் கொண்ட, உயர்ர்த 
வருமானமுள்ள பெரிய நாடு ௮து ஐன்றுதான். ஐக்கிய 

அமெரிக்கா, ஏற்கெனவே அரிசி சாகுபடிக்காக கணிச 

மான நிலப்பரப்பை உற்பத்திக்கு ஒதுக்காமலிருக்கிற.து, 
இன்னும் அதிக நிலப்பரப்பை இவ்வாறு எதிர்காலத்தில் 
சாகுபடிக்கு ஒதுக்காமலிருக்கலாம். இருந்தபோதிலும் 
ஐப்பானைப்போல காம் உலக நிலையை பாதித்து விட 
முடியாது, உல மார்க்கெட் விலையைவிட மூன்று 
மடங்கு அதிகமான, டன்னுக்கு ரூ. 3,150 என் ௦, ஆதரவு 
விலை உள்நாட்டில் நிலவும் ஐப்பான் தானிய உழ்பத்தி 
செய்யும் நாட்டுக்கான நலம் வீஷயமாக ஒரு நியஇயின்றி 
நடந்து கொள்ளுகிறது எனலாம், ஐப்பான் இறக்குமதி 
செய்வதில்லை என்பதோடன்றி அரிசி ஏற்றுமதிக்கு 
அரசாங்க ஆதரவு கொடுக்கிறது, இவ்வகையில், அரிசி 
ஏற்றுமதியின் மூலமே பிழைக்கும் சாடுசளின் விலை 
வீதங்கள் உலக மார்க்கெட்டில் மிகவும் குறைந்து 
விடுகின் றன. 

ஒரு காலத்தில் இழக்கு ஆசிய சாடுகளின் ஏழ்று 
மதியை அனுமதித்த ஐப்பான் இன்று தன்னுடைய 
அரிசி மார்க்கெட்டுகளின் கதவுகமைா மூடிவிட்டது. 
ஆயினும், ஆசிய சாடுகள் பலவற்றின் பொருளாதார 
ஜீவனே அரிசிதான். வியட்சாமில் போர் நிறுத்தப்பட்டு, 
அந்தப்பகுதியில் வந்துகுவியும் பொருளாதார வாய்ப் 
புகள் குறைந்து விடுவதால் ஆசிய அரிதி மார்க்கெட்டில் 
நெருக்கடி நிலை ஏம்பட்டால், தென்கிழக்கு ஆசியாவின் 
வளர்ச்சி வெகுவாகத் தடைபட்டுவிடும், 

உள்நாட்டில் அரிசி விலைக&£ உயர்த்துவதால் பெரு 
ஈஷ்டம் ஏம்படும் என்பதை ஐப்பானில், பல பொருளா 
கார அம்சங்கள் குறிப்பிடுகன் மன. உயரும் விலைகளால் 
ஊக்கமடையும் பணவீக்க சக்இகள் வலுவடைகின்றன. 
வேலையின்மை கிடையாது. தொழிலாளர்கள் பற்றுக் 
மழை ஏற்பட்டிருக்கிற து. ஆண்டுச்கூ. 10 சதவிூதம் 
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பொருளாதார வளர்ச்சியையொட்டி, பெருமளவு புதிய 

வேலைகள் இடைப்பதாலும், 1950 களில் பிறப்பு வீகிதம் 
குறைந்ததால், கொழிலாளர் படையில் சேரவரும் 
இளைஞர்களின் எண்ணிக்கையும் குறைந்து விட்டதாலும் 
தொழிலாளர் பிரச்னை நெருக்கடி கிலையை எட்டிவீடக் 
கூடும். பண்ணைத் தொழிலாளர் தொகையிலிருர்து ஒரு 
பகுதியை பண்ணையல்லாத வேலைகளுக்கு அனுப்புவது, 
அல்லது மற்ற கிழக்கு ஆசிய நாடுகளிலிருந்து தொழி 
லாளர்களை இறக்குமதி செய்வதுபோன்ற ஈடவடிக்கை 
களால் பண்ணைக் கொள்கைசளைத் தளர்த்துவதுதான் 
மாற்றுத் தீர்வாகும். இவைகளில் முதலில் குறிப்பிட்ட 
நடவடிக்கையே ஐப்பான் மேற்கொள்ளும் என்று 

நம்பலாம். 

உபரி அரிசி உற்பத்தி சக்தியை ஐப்பான் பகர்ந்து 
கொள்ளும் என்று ஈம்புவதற்கு, தென்கிழக்கு ஆசியாவில் 
வர்த்தசம், முதலீடு முதலிய துறைகளில் அர்த நாட்டுக்கு 

உள்ள அதிக பணயமும் ஒரு காரணமாகும். தென்கிழக்கு 

ஆசிய நாடுகள்தான் ஜப்பானுக்கு அரிசி ஏற்றுமதி 
செய்ய வேண்டியவை. அந்த காடுகள் ஒவ்வொன்றுக்கும் 

ஐப்பானில் வர்த்தகம் ப.ற்றாச்குையாக இருக்கறது. 

கொள்கைகள் தளர்த்தப்படுவதால் காடுகள் எவ்வாறு 

சன்மையடையும் என்பதற்கு இது சிறந்த உதாரணம். 

இழக்கு ஆசிய நாடுகளின் ௮ரிசி இறக்குமதிக்காக 
ஐப்பான் கொடுக்கும் பணம். ஐப்பானிய செய்பொருள் 
களை அந்த நாடுகள் அதிகமாக வாங்குவதற்கு உதவும், 

ஐப்பானிய மக்களுக்கும், மலிவான அரிசி கிடைக்கும், 

இந்த நிலையில், ஐப்பானியக் கொள்கைகள் ஈமக்கு 
சாதகமாக இல்லை, அரசியலிலும், இறுதியில் ராணுவ 

முறையிலும், கிழக்கு, தென்கிழக்கு ஆசியாவில் ஐப்பான் 

நமக்கு சமானமான நேச நாடாக இருக்க வேண்டுமென்று 

நாம் விரும்புகிறோம். ஆனால் சமீப காலத்தில், இது 
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சாத்தியமல்ல என்பதை ஜப்பான் நமக்கு உணர்த்து 
இறது. நமக்குக் கீழ்ப்பட்ட நிலை என்று ஜப்பான் கருதும் 
இருவித உறவை மாற்றிப் புதிய உறவை மேற்கொள்ள 
ஐப்பான் விரும்புகிறது, இதனால் அமெரிக்காவுக்கும் 
ஐப்பானுக்குமிடையே வர்த்தக உறவுகூட பாதிக்கப் 

பட்டுவிட்டது, 

நாட்டின் நலனைக் தருதவேண்டும் என்ற உணர்ச்சி 

தோன் றினால், ஐப்பான், உபரி அரிசி உம்பத்தித்திறனைப் 

பகிர்ந்துகொள்ளலாம். மீண்டும் படைபலம் பெருக்க 

ஜப்பானிய மக்கள் விரும்பவில்லை, வர்த்தகத்தைப் 
பெருக்கி, பிரதேச வளர்ச்சிக்காக ஆசிய நாடுகளுடன் 

உறவு வைத்துக்கொள்ளவே விரும்புவார்கள். உலக 

அரிசி மார்க்கெட்டை ஒரு நிலையில் நிறுத்துவதற்குப் 

பொறுப்பு எற்றுக்கொள்வதைவிட சிறந்த உதவியை, 

இவ்வகையில் ஐப்பான் செய்துவிட முடியாது, ஐப்பான் .. 

மீண்டும் படைபலத்தைப் பெருக்கவேண்டும் என்று 
வலியுறுத்துவதைவிட இத்தகைய நடவடிக்கை 

அமெரிக்கா, ஐப்பான், இருகாடுகளுக்கும் சாதகமாகவே 
இருக்கும். 

முக்கிய நடவடிக்கைகள் 

ஜப்பானும், ஐரோப்பாவும், வேளாண்மை உழ்பத் 
திக்குப் பதிலாக, குறைந்த விலையில் மக்களுக்கு உணவு 
அளிப்பதையே முக்கிய ஈடவடிக்கையாகக் கொள்ள 
வேண்டுமென்று, ஐக்கிய அமெரிக்கா எடுத்துச் சொல்வது 
தான் தேவை என்று முடிவு செய்வது, திருப் தியளிக்கும் 
விஷயம்தான். ஆனால் 1970களின் நிகழ்ச்சித் திட்டத் 
தின் பொறுப்பு முழுவதையும் ஜக்கிய அமெரிக்காதான் 
ஏற்கவேண்டும். பல நாடுகள் நாம் காட்டும் வழியைப் 
பின்பற்றும் பணவசதி அடைந்திருக்கின்் றன. அனால் 
ஒரு நாட்டுக்கும் இவ்விஷயத்தில் தலைமை தாங்கும் 
பொருள் வசதி இல்லை. 
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அமெரிக்க மக்கள் இன்று ஒரு பெரும் மனச்சாட்சி 

சோதனையில் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள். காங்கரஸ் சட்டப் 

பேரவையிலும், பத்திரிகைகளிலும், நாட்டின் முக்கியம் 

நிறைந்த அலுவல்களைப்பற்றி சர்ச்சை ஈடப்பது மக்களின் 

ஈடுபாட்டை விளக்குகிறது. இந்த ஈடுபாட்டுக்கு Fur 

நாம் போர் ஒரு காரணம்தான். ஈமது ஈகர வாழ்க்கை 

அம்சங்களும், சிறுபான்மையினர் வாழ்க்கையும், பண 

வசதி படைத்திருர்தபோதுலும், பல துறைகளில் 

இன்னும் வளர்ச்சியடையாத ஒரு சமுதாயத்தின் பீரச்னை 
களாக விளங்குகின்றன. இவைதான் நமது திருப்தி 

யின்மையின் அடிப்படைக் காரணங்கள். 

உள்காட்டுக் கொள்கைகளுக்கு செலவழிப்பதழ்கு 

மாறாக வெளியுறவுக் கொள்கைகளுக்காக நாம் அதிகம் 

செலவிடுகிறோம் என்னும் உணர்ச்சி பரவிக்கொண்டு 

வருவதுபோல் தோன்றுகிறது. இந்தக் கருத்தை 

ஆதரிப்பவர்கள், பெரும் ராணுவத்தைப் பரரமரிப்ப 

தற்கும், ஆயுதங்கள் பெருக்கத்திற்கும், வெளிகாடுகளில் 

சுமார் 400ராணுவ அமைப்புகளைப் பராமரிப்பதற்கும், 

ஐக்கிய அமெரிக்க வரவுசெலவுத் திட்டத்தில் ரூ, 61,500 

கோடி ஒதுக்கப்பட்டிருப்பைத சட்டிக்காட்டுகிறார்கள். 
உணவு உதவி விஷயத்தில், நீதி உதவிக்கும், நுட்பவியல் 

வழங்குவதற்கும் நாம் ரூ. 2250 கோடிதான் செலவீடு 

இரோம் என்ப,து அறியப்படவில்லை. இந்தத் தொகையும் 

இப்பொழுது குறைர்துகொண்டு வருகிறது, நரம் உலக 

காடுகளின் வளர்ச்சிக்காகப் பாடுபடுவதிலும், உலகத்தில் 

காவலர் பொறுப்பை ஏழ்றுக்கொள்வதிலும் ஈமது 

வசதிககா எவ்வாறு பயன்படுத்துகிறோம் என்பதை 

ஆராய்வது மூலம் வெளியுறவுக் கொள்கையை மதிப்பிட 
வேண்டும். இவ்வகையில் நமது பங்கு என்னவென்பது 
வியட்ராம் போர் காரணமாக தெளிவாகப் பகுத்துக்கூற 

முடியாமலிருக்கிறது. ஆகவே, வெளியுறவுக் கொள்கை 
விஷயத்தில், ஈடவடிக்கைகளின் முக்கெயத்வத்ை அளவிட் 
டறிவது கடினமாகிவிட்டது. 
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குமுறிக்கொண்டிருக்கும் உலக நிலையில், ஈமது 

நாட்டின் தற்காப்பு அம்சத்தை நாம் புறக்கணிப்பதற் 

இல்லை, அனால், மேலும் அதிகம் செலவீடவேண்டு 

மென்பது இதன் பொருள் ௮ல்ல. மிகவும் குறைவாகவே 
செலவிடவேண்டுமென்பது பொருளாகலாம். தேசிய 

அம்சத்தையும், உலக ஈாடுகள் அம்சத்தையும் 

வெவ்வேறாகப் பிரித்துக் கருதுவது கடினம் என்பதை 

மனதில் கொண்டு, நாட்டு ஈலனுக்குகந்த ஒரு உலகளவி 

லான கொள்கையை காம் நிர்ணயித்துக்கொள்ள 

வேண்டும். இவ்வாறு வசதிகளை பகுத்துத் தெரிர்து 
கொள்வது, 1970களில் நிலவும் உலகச் ரசூழ்கிலைக்குகந்த 
தாக இருக்கவேண்டும். 

அமைதிக்கும் உறுதிப்பாட்டுக்கும் எதிரி வறுமை 

தான், கம்யூனிஸம் அல்ல என்பதை நமது, இன்றைய 

வெளிராட்டூுக் கொள்கை அறிந்துகொள்ளவேண்டும். 

உலக வளர்ச்சியில் நாம் பங்குகொள்வதற்கான 

வாய்ப்புகள் 1960சளில் இருந்ததைவிட 1970களில் அதிக 

மாக இருக்கும். அதே சமயத்தில், வளர்ச்சியில் ஈம் 

முடைய பங்கை நிறைவேற்றிவிட்டால், உலகத்தின் 

காவலர்கள் என்ற முறையில் ஈம்முடைய பங்கு குறைந்து 

விடும். 

புதிய வாய்ப்புகள் பெரும்பாலும் வேளாண்மைப் 

புரட்சியின் விர்வாகவே தோன்றுகின்றன. உணவு 

உற்பத்தியை விரிவுபடுத்துவதற்கு நாம் உதவியதைப் 

போலவே, 1970களில் மற்ற நாடுகள் வேல்வாய்ப்புகளை 

அதிகரிப்பதற்கு உதவ நாம் கற்றுக்கொள்ளலாம். 

ஆனால் இவ்வகையில் உதவியளிப்பதற்கு அதிகமான 

வசதிகள் தேவைப்படும். 

பணக்கார காடுகளிலிருந்து, பொது உதவி மூலமும், 

தனியார் முதலீடு மூலமும் உலக வளர்ச்சிக்கு நியாயமாகச் 
செலுத்தப்படவேண்டிய௰ய கட்டணம், மொத்த தேசிய 
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உற்பத்தியில் ஒரு சதவிகிதம் என்ற பழக்கமான விதி 
பல அண்டுகளாக இருந்துவருகிறது, இந்தக் 

கட்டணத்தில் 70 சதவிகிதம் அரசாங்க உதவியாக 

இருக்கவேண்டுமென்று பியர்ஸன் கமிஷன் குறிப்பிட்டது. 

. இவ்வகையில் 1970களின் இடைக்காலத்தில் அயல்நாட்டு 
உதவிக்காக ஐக்கிய அமெரிக்கா செலுத்தும் பங்கு 

6000 முதல் 7500 கோடி. ரூபாயாக இருக்கும். அதாவது 

இப்பொழு.து இருப்பதைவிட இருமடங்கு. 

இர்தக் கட்டணம் பலவிதங்களில் செலுத்தப் 

படலாம். அவை, உதவீபெறும் உாட்டுடன் மேழ் 

கொள்ளும் இருதரப்புச் இட்டங்கள் ; பலநாடுகளுடன் 

சேர்ந்து மேற்கொள்ளப்படும் வளர்ச்சித்திட்டங்கள் 7 

வர்த்தகம், முதலீடுக்கான சலுகைகள் போன்ற 

மூறைகள், இவைகள் நுணுக்க விவரங்கள். வெளியுறவுக் 

கொள்கையில் முக்க அலுவல்களின் வரிசைக்கிரமத்தை 

மாற்றி அமைப்பதில், முதலில் எழும் கேள்வீ, பணக்காரர் 

களுக்கும், ஏமைகளுக்குமிடையே இடைவெளி பெருகச் 

கொண்டுவரும் உலகல், பணக்காரர்கள் இன்னும் 

சிறுபான்மையினராகும் உலகில், ஐக்கிய அமெரிக்காவும் 

ம.ம்ற பணச்சார காடுகளும் தொடர்ந்து சுபிட்சமாக 

வாழமுடியுமா? என்பதுதான். இதற்கு பதில், முடியாது 

என்பதுதான். பசி, வேலையின்மை, நுட்பவீயல் மாறுதல், 

இவைகளைச்சரர்ச்த சமுதாயக்குழப்பம், போன். ற ஏமை 

நாடுகளின் பிரச்னைகள் ஈம்முடைய பிரச்னைகக்ப்போல 

இருப்பதால், ஈம்முடடைய கவலையும் இம்மாதிரி 

பொருளாதார வகையில்தான் அமையும். உணவு உற் 

பத்திப் பிரச்னைகளை இவ்வளவு தூரம் நாம் சமாளிக்காம 

லிருந்திருந்தால், வேறுவிதமாக முடிவு செய்யலாம். 

ஆனால் சாம் வெற்.ரியடைந்துவிட்டோம். ஆகவே, வெற்றி 

யுடன் வாழவேண்டும். இப்பொழுது உணவு வேண்டும் 

என்பதற்கு பதிலாக, வேலைவேண்டும் என்று கூவு 

இருர்கள். சாம் விடாமுயற்சியுடன் செயல்படாவிட்டால் 
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முன்னாட்களில் அடைந்த வெற்றி பயனற்றுபீபோய் 
வீடும். 

சமீபகாலம் வரை, தீர்க்கமுடியாதது என்று கருதப் 

பட்ட பிப்பீரச்னைக்குத் தீர்வு காண்பதற்கு ஒரு 
ஆரம்பமாக இருப்பதால், தானியஉர்பத்துப் பெருக்கம் 

பயன் தருவதாயிருக்கிறது. ஏழை காடுகளில் தேவைப் 

படும் உணவு முழுவதும் அந்த சாடுகளிலேயே உற்பத்தி 

யாவது நடக்கக்கூடாத சாதனை என்று சிலஆண்டுகளுக்கு 
முன்புகூடச் கருதப்பட்டது. குடியானவர்கள் எழுத்தறி 
வின்றியும், தொலைவான பலபகுதிகளில் வாழ்ந்து 

கொண்டும், புதய யோசனைகளை ஏற்றுக்கொள்ள விருப்ப 

மில்லாமலும் இருந்தார்கள். அப்படியிரும் தும் ஐரு திருப் 

பம் ஏற்பட்டுவிட்டது. சாம் கொள்கைகளையும், நுட்ப 

வியல்களையும் இணைத்துச் செயல்படுத்தக் கற்றுக்கொண் 

டதால், வேளாண்மையில் வேகம் உண்டாயிற்று, 

இந்த வேகத்தை நீடிப்பதுதான் தற்போதைய 

பிரச்னை. இல்லாவிட்டால், பண்ணையில் ஏற்பட்ட 

இருப்பத்தினால் வேலை வாய்ப்பு குறைந்து, கிராமப்புறங் 
களிலிருந்து மக்கள் நகரங்களுக்கு இடம் பெயர்வது 
௮ தஇகரிக்கும். 

வேளாண்மையில் ஏற்பட்ட திருப்பம், ஒரு விசேஷ 

நடவடிக்கை என்பதால் மட்டும் முக்கியத்துவம் அடைய 

வில்லை, புதிய செய்முறைகளையும், நுட்பவியல்களையும் 

கல்லீ, குடும்பரலத் திட்டம் போன்ற மழ்.ற துறைகளுக்கு 

மாற்றி வழங்குவதற்கு வாய்ப்பு உண்டாக்கியதாலும் 

தான் முக்கெயத்துவம் அடைகிறது. ஏழை நாடுகளில், 
அரிசி, கோதுமை உற்பத்தி வீஷயத்தில் ஏற்பட்டிருக்கும் 
முன்னேற்றம் அனைத்துலக வளர்ச்சியிலும் ஒரு புதிய 
சகாப்தத்தைத் துவக்கலாம், 

இவ்வகையில், வரலாற்றில் இதுவரை ஈடைபெழ்ற 

எந்த நுட்பவியல் முன்னேற்றத்தைக்காட்டிலும், புதிய 
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விதைகளே : குறுயெ. காலத்தில் ௮ இக எண்ணிக்கை 
மக்களுக்கு கல்வாழ்வளிக்கும் சக்தியைக் கொண்டிருக் 
கின்றன. அவைகளால், ஏமாழ்றமும், ஈம்பிக்கையின் 
மையும் நீங்கி, “புதிய நம்பிக்கை உண்டாகிறது. கோடிக் 
கணக்கான மக்களுக்கு இருபதாவது நாற்றுண்டின் 
நுழைவாயிலை அவைகள் திறக்கின்றன. ஆயினும், 
பணக்கார நாடுகளும், ஏழை நாடுகளும் ஒன்றுசேர்ந்து 

தொடர்ந்து முயன்றுல்தான் ௮ந்.த நுழைவாயில் 

திறக்கும், 
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