
எாிவா  விைலத் ெதால்ைல எங்க க்கு இல்லேவ இல்ைல 

 

அ க்க  சைமயல் எாிவா வின் விைல ஏறிக் ெகாண்ேட இ ப்பதால்.. இந்தியா க்கேவ 

எாிச்ச ன் உச்சத்தில்  இ க்கிறார்கள் ெபா மக்கள்! ஆனால், ‘எாிவா  என்ன விைலக்கு 

விற்றா ம். எங்க க்கு எந்தக் கவைல ம் இல்ைல என சந்ேதாஷத்தில் சிாிக்கிறார்கள், 

தி ெநல்ேவ  மாவட்டம், வடக்கன்குளம் அ கி ள்ள சிவசுப்ரமணிய ரம் கிராம மக்கள். 

ெசலேவ இல்ைல! 

இவர்களின் சந்ேதாஷத்திற்கு  காரணம்.. சைமயலைறக் கழி கைளக் ெகாண்  எாிவா  

தயாாிக்கும் ‘சக்தி சுரபி’ என்ற எாிவா க் கலன்கள், கிராமம் க்க இலவசமாக அைமத் க் 

ெகா க்கப்பட் ப்ப தான். கன்னியாகுமாி விேவகானந்தா ேகந்திர ம், சுஸ்லான் எனர்ஜி 

மிெடட் நி வன ம் இைணந் , ேசாதைன அ ப்பைடயில் இப்ப ெயா  யற்சியில் 

இறங்கி ள்ளனர்! விேவகானந்தா ேகந்திரா, சைமயலைறக் கழிவி ந்  எாிவா  தயாாிப்பைத 

மக்களிடம் சிலகாலமாகேவ பரப்பி வ கிற . இைதப் பற்றி ஏற்கனேவ ‘பசுைம விகடன்’ 

இதழி ம் எ தியி க்கிேறாம். அ த்தக் கட்டமாகத்தான் இத்தைகயப் யற்சியில் 

இறங்கியி க்கிற . அந்த அைமப் . 

இைதப் பற்றிப் ேபசிய சிவசுப்ரமணிய ரத்ைதச் ேசர்ந்த நடராஜன், “நான் மளிைகக் கைட 

ைவத்தி க்கிேறன். ட் ல் சைமக்கும் ெபா  மிச்சம் வ ம் கழி , கைடயில் கிைடக்கும் 

அ கின பழங்கள், காய்கறிகள் என்  எல்லாவற்ைற ம் கல க்குள் ேபாட் வி ேவன். அதன் 

லமாக ேகஸ் உ வாகிவி கிற . என் ட் ல் இ க்கும் ஐந்  நபர்க க்கும் சைமக்கத் 



ேதைவயான ேகஸ் இதன் லமாக கிைடத் வி கிற .  இைதப் பயன்ப த்த ஆரம்பித்த 

நாளி ந்  ேகஸீக்கான ெசலேவ இல்ைல. 

அேத ஊைரச் ேசர்ந்த சிவகாமி, “சக்தி சுரபிையப் பயன்ப த்த ஆரம்பித்த தல் இ ப  நாள் 

மட் ம் கலனில் மாட் ச் சாணத்ைதப் ேபாட்ேடன். அதறகுப் பிறகு ட் ல் தின ம் கிைடக்கும் 

கழி கைள மட் ம்தான் ேபா ேவன். எங்க ட் ல் ஆ  நப க்கு சைமப்பதற்க்கு க்க இந்த 

ேகைஸத்தான் பயன்ப த் கிேறாம். அந்தக் கலனி ந்  ெவளியில் வ ம் பழி  (சிலாி) நல்ல 

இயற்ைக உரம் ேசகாிச்சுக் ெச க க்ெகல்லாம் ெகா க்கலாம். இந்தக் கலைன பயன்படத்த 

ஆரமபித்ததால் குப்ைபகேள இல்ைல என்றாகிவிட்ட . குப்ைப இல்லாததால்.. ஈ, ெகாசுத் 

ெதாந்தர ம் இல்ைல” என்  ெசான்னார். 

சிவசுப்ரமணி ரம் பகுதிையச் ேசர்ந்தவ ம், ஒன்றியக் க ன்சில மான திரவியம், “ேசாதைன 

அ ப்பைடயில் தல் கட்டமாக 29 களில் சக்தி சுரபிைய  இலவசமாக அைமத் க் 

ெகா த்தி க்காங்க. அ ைமயான பலன் கிைடத்தி க்கு. கலன் அைமத்த களில் ைபசா 

ெசலவில்லாமல் சைமத் க் ெகாண் க்காங்க. அ த்தக் கட்டமாக எல்லா க்கும் அைமத் க் 

ெகா க்கப் ேபாறாங்க, என்றார்.   

சக்தி சுரபிைய வ வைமத்தி க்கும் கன்னியாகுமாி விேவகானந்தா ேகந்திரத்தின் இயற்ைக வள 

அபிவி த்தி ைமயத்தின் திட்ட ஒ ங்கிைணப்பாளர் ராமகி ஷ்ணன், சுஸ்லான் நி வனத்தின் 

நிதி தவி டன் சிவசுப்ரமணி ரம் கிராம மக்க க்கு சக்தி சுரபிையக் ெகா த் ள்ேளாம். 

உலக அளவில் எாிெபா க்கான ேதைவ அதிகாித் க் ெகாண்ேட இ க்கிற . அைத ஈ  

ெசய் ம் அளவிற்கு எாிெபா ட்கைள உற்பத்தி ெசய்ய  வதில்ைல. அதனால் எாிெபா க்கு 

ஒ  மாற்  சக்தி மிக ம் அவசியமானதாகிவிட்ட . ஏற்கனேவ சாண எாிவா க் கலன் 

உபேயாகத்தில் இ ந்தா ம், அைத கிராமத்தில் மட் ம் தான் பயன்ப த்த கிற . நகர 

மக்க ம் பயன்ப த் ம் வைகயில்தான் காய்கறி, உண க் கழிவி ந்ேத எாிவா  உற்பத்தி 

ெசய் ம் சக்தி சுரபிைய உ வாக்கி உள்ேளாம். 

ட் ப் ழக்கைட, ெமாட்ைட மா .. என எங்கு ேவண் மானா ம், அைமக்கலாம். தல் இ ப  

நாள் மட் ம் சாணம், தண்ணீர் இரண்ைட ம் 1:1 என்ற விகிதத்தில் ேசர்த்  இந்தக் கலனில் இட 

ேவண் ம். சாணத்தில் உள்ள பாக்டீாியாக்கள் லம் மீத்ேதன் வா  உற்பத்தியாகும். அதன் 

பிறகு. தின ம் ட் ல் கிைடக்கக் கூ ய உண க்கழி கள், சைமயலைறக் கழி கள் என 

அைனத்ைத ம் கலனில் இட்டாேல ேபா ம், எாிவா  உற்பத்தி ஆகிவி ம். 



ஆயிரம் ட்டர் ெகாள்ளள  ெகாண்ட கலனில் தின ம் 5 கிேலா கழி கைள இ வதன் லம் 

ஒ  கன மீட்டர் வா ைவ உற்பத்தி ெசய்யலாம். நான்கு நபர்கள் உள்ள கு ம்பத்திற்கு இ  

ேபா மான .  

ட் த் ேதைவக்கு மட் மில்லாமல் உணவகங்களில் கூட இந்தக கலைன அைமத் க் 

ெகாள்ளலாம். ஆரம்பக்கட்ட ெசல  14 ஆயிரம் பாய். மர  சாரா எாிசக்தித் ைற லம் 

இதற்கு 4 ஆயிரம் பாய் மானிய ம் கிைடக்கிற . சிவசுப்ரமணி ரத்ைதப் ெபா த்தவைர அரசு 

மானியம் ேபாக, மீத ள்ள பணத்ைத சுஸ்லான் நி வனேம ஏற் க்ெகாண்ட ” என்றார். 
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