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மரபுவழி நெல்லை மீ ட்நடடுத்த ம மனிதர் ‘நெல் நெயர மன்’
நப .ெ . கமை
தமிழ்ப் பேர சிரியர்(ேணிநிறைவு), எஸ். எஃப். ஆர். மகளிர் கல்லூரி,
சிவக சி– 626 189, தமிழ்ந டு, இந்திய .

முன்னுலர
திருவ ரூர் ம வட்டம் கட்டிபமடு கிர மத்தில் ர மச மி – முத்துலலட்சுமி இறணயர்க்கு

மூன்ை வது மகன கப் ேிைந்தவர் லெயர மன் (1967). மரபுவழி லநல்றல மீ ட்லடடுப்ேது லெயர மனின்
லே றுப்பு

எனக்

கூைி

அவருக்கு

‘லநல்

லெயர மன்’ எனப்

லேயர்

சூட்டியவர்

இயற்றக

பவள ண்

விவச யி நம்ம ழ்வ ர். ஒன்ேத ம் வகுப்பு வறர மட்டுபம ேள்ளிக் கல்வி ேடித்திருந்த லெயர மன்
தமிழ்ந டு பவள ண் ேல்கறலக்கழக ம ணவர்களுக்குப் ேயிற்சி அளிக்கும் சிைந்த பவள ண் அைிஞர க

உருவ ன ர். அத்துடன் நில்ல து நஞ்சில்ல த உணறவ மக்கள் உண்ண பவண்டும் என்ேதற்க கப்
ே ரம்ேரிய

லசயல்ே டு

லநல்

வறககள்

174-ஐ

குைித்து

மீ ட்லடடுத்த ர்.

லநல்

இக்கட்டுறர

லெயர மனின்

மரபுவழி

மீ ட்லடடுத்த

ஆய்ந்தைிகின்ைது.
ெலடப்பயணமும்
மீ ட்நடடுப்பும்
பூம்புக ர்
நறடப்

மரபுவழி

நம்ம ழ்வ ர்

முதல்

கல்லறண

ேயணத்தில்

லக ண்ட ர்

வடுகூர்

நெல்கள்
லத டங்கிய

வறரயில ன

லெயர மன்

கிர மத்றதச்

கலந்து

பசர்ந்த

ஓய்வு லேற்ை தமிழ சிரியர் ர மகிருஷ்ணன்,
மறைந்து

லக ண்டிருந்த

‘க ட்டு

ய னம்’

எனும் லநல்றல ஒரு றேயில் லக டுத்து அதறன மீ ட்லடடுக்கும று பவண்டின ர்.

அப்பே துத ன்

இருவர்க்கும் மரபுவழி லநல்வறககறள மீ ட்லடடுக்க பவண்டும் எனும் சிந்தறன உதித்தது. வழியில்

பமலும் ஏழு வறக லநல் கிறடத்தது. தன் சீடர ன ‘லநல் லெயர மனி’டம் நம்ம ழ்வ ர் மீ ட்லடடுக்கும்
லே றுப்றே ஒப்ேறடத்த ர்.
ப ரம்பரிய நெல் வலககள்

தமிழகத்தில்

லநல்வறககள்

:

மட்றடக்க ர்,

தூயமல்லி,சிவப்புக்
கருடன்

சம்ே ,

வழக்கில்

பூங்க ர்,

இருந்தறவ

கருங்குறுறவ,

குழிலவடிச்ச ன்,

பசலம்

கவுணி, கருப்புக்

ம ப்ேிள்றளச்

ேின்வரும்

குள்ளக்க ர்,

சன்ன ,

கவுணி, றமசூர் மல்லி,

சம்ே ,

க ட்டு

ய னம்,

ஒட்டறடய ன், பதங்க ய் பூ சம்ே , கிச்சடி சம்ே , அன்னமழகி,
க ர்வ டன்
எனப்

சம்ே , லக ட்ட ரச்

ேட்டியலிடுகிை ர்

க லத்றதயும்

தன்

சம்ே , இலுப்றேப்பூச்

லெயர மன்.

அனுேவத்தில்

அறவ

ேயன்

அைிந்து

சம்ே

தரும்

கூைியுள்ள ர்.

அவற்றைப் ேயிரிட்டு, நீர் ே ய்ச்சி, க த்து, அறுவறட லசய்யும் முறையிறனயும் கற்ேித்த ர்.
மரபுவழி நெல் - மீ ட்நடடுப்பில் சிக்கல்கள்

முதிபய ர்கள், இன்ன ரிடம் இன்னலநல் வறக உள்ளது எனக் குைிப்ேிட்ட பே திலும்,

அன்ன ரிடம் பநரில் லசன்று லேறுவது லெயர மனுக்கு எளித க இல்றல. ந ள் முழுவதும் பேசியேின்
அவர்களிடமிருந்து

க ல்

கிபல

லநல்

மட்டுபம

கிறடத்தது.

அந்லநல்வறகயின் அருறம, லேருறம, வளர்ச்சி, உண்ண ஏற்ைத
ேல லநல்வறககள் ேற்ைித் லதரிந்து லக ண்ட ர்.

மீ ண்டும்

முதிபய ரிடம்

என அைிந்த ர். ஊர் ஊர க அறலந்து
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மீ ட்டபின் நசயல்ப டு

மீ ட்ட லநல்வறககறளத் த பன ேரிபச தறன லசய்த ர். அதன் அேரிமிதம ன வளர்ச்சி

கண்டு வியந்து மக்களிடம் லக ண்டு லசல்ல முறனந்த ர். மக்களுக்கு நம்ேிக்றக ஊட்டி ஏற்கும று
லசய்த ர்.

மீ ட்நடடுப்பதில் உதவியய ர்

தஞ்ச வூரிலுள்ள

லத ழில்நுட்ேக்கழக

நண்ேர்,

சத்துக்கறளயும், தன்றமகறளயும்

இந்தியப்

ேயிர்ப்ேதனத்

லநல்வறககளின்

ேரிபச தித்து

உதவின ர்.

ஒடிச விலுள்ள மத்திய அரிசி ஆர ய்ச்சி நிறுவன இயக்குநர்
ரிச்ச ர்ய
ந ட்டு

இந்திய விலுள்ள

ம டுகறளப்

லநல்

வறககறளக்

ேயன்ேடுத்தி

பவள ண்

லக ண்டு

புரட்சிறயச்

ச திக்க முடியும் எனக் கூைி ஆதரவுக் கரம் நீட்டின ர்.

(வடம ெிைத்தவர்களுடன்

தமிழ்ெ ட்டு மரபுவழி நெல்

வருங்க ைத்தில் மீ ட்நடடுக்க யவண்டியலவ
பவண்டியுள்ளது.

லெயர மன்

கருத்துப்ேடி

தமிழ்ந டு

பவள ண்

வருங்க லத்தில்

பற்றிய கருத்துப் பரிம ற்றம்)

லநல்

500

ேல்கறலக்கழகத்தில்

வறர

1000

வறககறள
லநல்

மீ ட்லடடுக்க

இருக்கக்

கூடும்.

துறணபவந்தர் துறணயுடன் அவற்றை லவளிக் லக ண்டு வந்து மக்கள் ேயன் லேறும று லசய்ய
பவண்டும் என்ேது லெயர மனின் தீர

ஆவல்.

விலைச்சைில் இைக்கு

லெயர மன் விவச யிகள் குறைந்த லசலவில் நிறைந்த விறளச்சல் க ண பவண்டும்

என விரும்ேின ர். எனபவ அதிக மகசூல் கண்டவர ன ஆலங்குடி லேரும ள் என்ேவர் ேயன்ேடுத்திய
முறைறயத்

தன்றனச்

பசர்ந்தவர்கள்

ேயன்ேடுத்தும று

தூயமல்லி க ல் கிபல றவ விறதத்து 4,170 கிபல

லசய்த ர்.

அவர்கள்

கதிர மங்கலத்தில்

விறளச்சல் கண்டனர்.

தமிழ்ெ டு யவை ண் பல்கலைக்கழகம் யமற்நக ள்ைல்
பவள ண்

லெயர மன் த ங்கள் மிகுதிய க விறளச்சல் கண்டறத எடுத்துக் கூைியேின்னரும்,

ேல்கறலக்கழகத்

துறண

பவந்தர்

முதலில்

லசயல்முறையில் க ட்டச் லசய்த ர். 1 ஏக்கருக்கு 3800 கிபல

அதறன

நம்ேவில்றல.

ேின்னர்

விறளச்சல் கண்டத கத் துறணபவந்தர்

ச ன்ைிதழ் அளித்த ர். ேின்னர் ேல்கறலக்கழகமும் இம்முறைறய பமற்லக ள்ளத் லத டங்கியது.
பண்ப ட்டில் நெல்லுக்குரிய இடம்
திருமணத்திற்கு
குழந்றதப்

உணவில்
முன்பு

பேறுக்குப்

மட்டுமில்ல து,

ம ப்ேிள்றளச்

ேின்

தமிழர்

ேண்ே ட்பட டும்

சம்ே , ேின்பு

ே ல்குடவ றல,

கருப்புக்

ஆறும த

ேின்னிப்

ேிறணந்தது

கவுணி, மகப்பேறு

உணவ க

வ டன்

சம்ே

க லம்

லநல்.

பூங்க ர்,

ேயன்ேடுத்தப்

லேறுகின்ைன. கன்னிய குமரியிலுள்ள அரசகுடும்ேத்தினர் சறமப்ேது லக ட்ட ரச் சம்ே .

வறர

குழந்றத ேிைந்த 16ஆவது ந ள் க ப்ேரிசி, இைந்த ேின் வ ய்க்கரிசி எனப் ேிைப்பு முதல் இைப்பு

லநல்லுக்கு

மனித வ ழ்வில் இடம்

உண்டு. பவள ண்றமச் சடங்குகள ன

முகூர்த்தம், நல்பலர் பூட்டுவது ஆகியவற்ைில் லநல்லுக்குச் சிைப்ேிடம் உண்டு.

லே ங்கல், விறத

நெல்லும் மருத்துவக் குணமும்
லநல்

ேற்ைி

எறதக்

பகட்ட லும்

கூறும்

நடம டும்

கறலக்களஞ்சியம ன

லநல்

லெயர மன் அவற்ைின் மருத்துவக் குணத்றதயும் அடுக்குகிை ர். க ய்ச்சல், ஒவ்வ றமக்கு இலுப்றேப்
பூ அரிசிக் கஞ்சி, நீரிழிவு பந ய ளிக்கு கருப்புக் கவுணி, ம ப்ேிள்றளச் சம்ே , க ட்டு ய னம் என்ை லநல்
வறககள்,

புற்று

பந ய ளிக்குக்

குள்ளங்க ர்

என்னும்

அவர்

கூற்ைிலிருந்து

பந ய ளிகளுக்கு

பந ய்க்பகற்ேச் சறமத்து அளிப்ேது மரே க இருந்துள்ளது லதரிகிைது.
யதசிய அைவிை ன நெல் திருவிழ க்கள்
அைங்க வலர்

பகரளத்றதத்

தறலறமயகம கக்

ஆர்.லே ன்னம்ேலம்,

லக ண்ட

லெயர மனின்

கிரிபயட் (CREATE)

ே ரம்ேரிய

எனும்

பவள ண்றமறய

நிறுவனத்தின்

மீ ட்லடடுக்கும்

முயற்சிகறளப் ே ர ட்டியபத டு, ஆதிலரங்கம் கிர மத்தில் அவ்அறமப்ேின் ச ர்ேில் 2006 - இல் முதல்
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லநல்

திருவிழ

லக ண்ட டும று

லசய்த ர்.

அதில்

பேர்

150

ேங்கு

லேற்ைனர்.

லநல் வறககள்

7

அவர்களுக்கு வழங்கப் லேற்ைன. திருவிழ வில் முக்கியப் லே றுப்பேற்ைவர் லெயர மன்.
லநல்

திருவிழ க்கறள

ஒவ்பவ ர்

ஆண்டும்

பம

ம தம்

அவர்

முன்

நின்று

வரத்

லத டங்கினர்.

நிகழ்த்தின ர். லத டக்கத்தில் ஆந்திர , பகரள , கர்ந டக விவச யிகள் வந்து ேயன்லேை, ேின்னர் ஒடிச ,
வங்கம்,

ே ரம்ேரிய

ேஞ்ச ப்ேிலிருந்தும்

ேரிம ற்ைம்
2017ஆம்

லநல்வறககறள

லசய்து

லக ள்வது

ஆண்டு

ம நிலத்தவரும்

லநல்

திருவிழ வில்)

எதிர கவும்

பே ர டிய

ஆக்கப்பூர்வம ன லசயல்களிலும் ஈடுேட்ட ர்.
கருத்தரங்குகள்

இவ்வ ண்டிலும்

ஆக்கப்பூர்வம ன நசயல்ப டுகள்

லசய்வதற்கு

தத்தம்

(2018)

தமிழகத்தில் லக ண்ட டப் லேற்ைது.

(2018 யதசிய அைவிை ன நெல்

ம ற்ைம்

வறககள்

திருவிழ க்கறளக்

லக ண்ட டுவ ர யினர்.

மரேணு

கட்டத்
41,000

லநல்

ேிை

ம நிலத்தில்

உச்ச

விளங்கியபத டு
174

வழங்கப்லேற்ைன.

வழக்கம யிற்று.

திருவிழ

திருவிழ வ க

விவச யிகளுக்கு

அத்திருவிழ வில்

க விரி

நீருக்க கவும்,

லெயர மன், லநல்

விறதகறள

வறககறள

மீ ட்லடடுக்க

ேல கருத்தரங்குகளுக்கு லெயர மன் ஏற்ே டு லசய்துள்ள ர். அவற்ைில் விவச யிகள்

தங்கள் அனுேவத்றதப் ேரிம ைிக் லக ள்ளச் லசய்த ர். இக்கருத்தரங்குகள், தகவல் லத ழில் புரிந்த ஒரு
புதிய கூட்டத்றத

(IT) இறளஞர்கள், இறளஞிகறள இயற்றக பவள ண்றம பந க்கி இழுத்து வரச்

லசய்தன.
ேிலிப்றேன்ஸில்

நிகழ்ந்த

கருத்தரங்கில்

கலந்து

லக ண்டு

லெயர மன்

தன்

அனுேவங்கறளப் ே ர்றவய ளர்கபள டு ேகிர்ந்து லக ண்ட ர்.
இயற்லக யவை ண்லம நூல்கள்
விவச யிகளின்

நலன்

கருதி

‘ம மருந்த கும்

ே ரம்ேரிய

‘லநல்லுக்கிறைத்த நீர்’ பே ன்ை நூல்கறள இயற்ைியுள்ள ர்.
நெல் மீ ட்நடடுப்லப இயக்கம க்குதல்
‘கிரிபயட்’ நிறுவனம்

ச ர்ேில்

ஆதிலரங்கம்

கிர மத்தில்

லநல்’, ‘லநல்லதிக ரம்’,

பவள ண்றம

‘இயற்றக

ஆர ய்ச்சி றமயம்’ நிறுவப் லேற்ைது(2006). அதன் ேயிற்சி இயக்குநர க லெயர மன் ஆன ர். கடந்த 12
ஆண்டுகள க

‘நமது

ஒருங்கிறணப்ே ளர கச்
விவச யிகளிறடபய

லநல்றலக்

க ப்பே ம்’

லசயல ற்ைி,

விழிப்புணர்றவ

இயக்கத்தின்

ஊர்

பத றும்

ஏற்ேடுத்தி

வந்தவர்

லெயர மன். இவ்வர ய்ச்சி றமயம னது பவள ண் ேல்கறலக்கழக
ம ணவர்கபள ேயிற்சி லேறும் அளவுக்குச் சிைப்ே கச் லசயல்ேட்டு
வருகிைது. பவள ண் ேல்கறலக் கழகமும் ஒத்துறழப்றே நல்கி
வருகிைது.

நெயர மன் நபற்ற விருதுகள்
(இயற்லக விஞ்ஞ னி
ெம்ம ழ்வர் அவர்கைிடம்
விருது நபறும் க ட்சி)

லேற்ை ர்.

பதசிய

லத ழில்

நுட்ே

அடிப்ேறட

பவள ண்றம

தமிழகத்தின்

லசய்யும்

விருத ன

விவச யி’ (Best

‘சிைந்த
Organic

இயற்றக

Farmer)

எனும்

விருதிறனத் லத டர்ந்து இரு ஆண்டுகள க (2012, 2013) லெயர மன்

நிறல

கண்டுேிடிப்புக்குரிய

(National Innovation Founder- NIF)

ே ரம்ேரிய

அைிவுக்க ன விருதிறன 2015 - இல் குடியரசுத் தறலவரிடமிருந்து லேற்ை ர். மத்திய அரசின் அைிவியல்
அறமச்சகம்

சிருஷ்டி

(SRISTI)

அறமப்ேின்

இளம்

க ந்தியத்

லத ழில்நுட்ேக்

கண்டைிதலுக்க ன ‘சிருஷ்டி சம்ம ன்’ விருதிறன இவருக்கு வழங்கிப் லேருறமப்ேடுத்தியது.
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அரசிடம் யவண்டுயக ள்
அளிக்கும்

அரசு, பவள ண்றம

ம னியங்கள்

லசய்யும்

பநரடிய க

பசருவதில்றல.

ம ை க,

விவச யிகளுக்கு

பநரடிய க

விவச யிகளுக்கு

அவர்களுக்குப்

விவச யிகள்

பே ய்ச்

அல்ல தவர்கள ன

வணிகர்கள் அவர்கள் லேயறரச் லச ல்லிப் லேறுகின்ைனர். அரசு
ஏக்கருக்கு

ரூ.3000/-

அளித்த ல்

அவர்கள் நன்றம லேறுவர் என்ேது லெயர மன் கருத்து. பமலும்
விவச யிகள்

வைட்சி, லவள்ளத்த ல்

ே திக்கப்ேடும்பே து

அரசு

உதவ முன் வர பவண்டும் என்ேன அவர் பவண்டுபக ள்கள ம்.
ெிலறவுலர

( மத்திய அரசின் விருது

தன்

ஒவ்லவ ன்ைிலும்

தன்

இறுதி

மூச்சுவறர

முத்திறரறயப்

விறத

ேதித்துவிட்டுத்

லநல்

த ன்

நபறும் க ட்சி )

ேிைந்த

மண்ணுக்கு

வழங்கிய

அம்ம பமறத, அதன் வளர்ச்சி கண்டு மகிழ விண்றண பந க்கிப் ேைந்து லசன்ை ந ள் 06.12.2018.

தீர த

இன்னும்

500

விறழவிறன

ே ரம்ேரிய லநல் வறககறளபயனும் மீ ட்லடடுக்க பவண்டும்

நிறைபவற்றும்

கடறம

இறளய

பவள ண்

சமுத யத்திடம்

எனும் அவரது

உள்ளது.

ம நில

அரசும், றமய அரசும் அதறன உணர்ந்து உதவின ல் ‘நஞ்சில்ல த உணவு’ மக்களுக்குக் கிறடக்கும்.

NEL JAYARAMAN : THE GREAT MAN WHO REVIVED AND PRESERVED
TRADITIONAL PADDY VARIETIES
P.N. Kamala
Mr.Jayaraman was born as a third son to parents Ramasamy and
Muthulakshmi in Kattimedu village in Tiruvarur District in 1967. Renowned organic
agricultural scientist Nammazhvaar ordered him to take up the task of reviving and
preserving the traditional paddy varieties and called him by the name Nel Jayaraman. Being
just a school dropout at IX standard, he had managed to revive and preserve 174
traditional paddy varieties once used by the tamil people. During a rally, a retired tamil
teacher Mr.Ramakrishnan, requested Nammazhvaar gave him seeds of a paddy variety
called KaatuYanam and asked him to revive and preserve it. On his journey he collected 7
more such varieties of paddy and at this point he joined hands with Jayaraman to revive
such varieties of paddy. Jayaraman has documented many varieties of paddy such as
Poongar, Karunguruvai, Kunnakkar, Mattaikaar, Salem Sanna, Thooyamalli, Red Kavuni,
Black Kavuni, Mysore Malli and the list goes on. He did not achieve his goal easily since
there was lot of inhibitions and hesitations among villagers and they gave him very less
seeds due to lack of awareness. He personally experimented with the traditional varieties of
paddy seeds, studied their diversity, and analysed their potential to withstand climate
variations. Some friends from Indian Agricultural Preservation Centre, Tanjore and
Mr.Richarya, Director of Indian Paddy Research Centre, Odisha helped him in using
Organic farming methods to revive and preserve the traditional Indian native paddy
varieties.

www.anjacaaivuchudar.in

