
என்ன பிரச்
்ன?

என்ன பிரச்
்ன?

மரபணு  
மாற்றபபட்ட 
கடுகு...

பேராச்சி கண்–ணன்

சமீ–பத்–தில் மர–பணு மாற்–
றம் சசய்–யப்–பட்ட கடுகு 

விதை உற்–பத்–திக்கு மத்–திய 
சுற்–றுச்–சூ–ழல் அதமச்–ச–கத்–தின் 
மர–பணு சபாறி–யி–யல் மதிப்–பீடு 
குழு அனு–மதி அளித்–தி–ருக்–
கும் நிதை–யில் அைற்–குக் கடும் 
எதிர்ப்பு கிளம்–பி–யி–ருக்–கி–றது. 

‘‘இந்–தி–யா–வில் முதல்–மு–த–
லாக வணிக ரீதி–யாக அனு–ம–
திக்–கப்–பட்ட மர–பணு மாற்–றப்–
பட்ட பபாருள் பி.டி.பருத்தி. 
பபசில்–லஸ் துரின்–ஜி–யன்–சிஸ் 
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என்–னும் பாக்–டீ–ரி–யா–வின் சுருக்–
கம்–தான் பி.டி. இந்த பாக்–டீ–
ரியா ஒரு–வகக விஷத் தன்கம 
பகாண்–்டது. அந்த விஷ மர–ப–ணு–
கவத்தான் பருத்தி மர–ப–ணுக்–க–
ப�ாடு கலக்–கச் பெய்து பி.டி.
பருத்–திகய உரு–வாக்–கி–னர். 

இப்–படிச் பெய்–வ–தால் பூச்–சிக்–
பகால்லி மருந்–த–டிக்–கும் பவகல 
விவ–ொ–யி–களுக்கு இருக்–காது என்–
ப–து–தான். பூச்–சிக்–பகால்–லிகய 
பெடி–களுக்–குள் கவத்–து–விட–்டால் 
பெடிபய பூச்சிக் பகால்–லி–யாக 
வ�–ரும். அதகன உண்்ட பூச்–சி–
கள் ொகும். விக�ச்–ெல் அதி–க–ரிக்–
கும் என்–பது இதன் பின்–னுள்� 
அறி–வி–யல். 

இப்–ப–டிப் பூச்–சி–க–க�க் பகால்–
லும் திறன் பக்டத்த பி.டி.பருத்–
தி–யால் உண்–கம–யில் நச்–சுப்–பூச்–
சி–கக� அழிக்–க–மு–டி–யல. பி.டி.
பருத்–திகய எதிர்–பகாண்டு அகவ 
வ�–ரத் பதா்டங்–கின. இதன் 
கார–ண–மாக மூன்று தகல–முகற 
பி.டி.பருத்தி பயிர்–கள் அறி–மு–கம் 
பெய்–யப்–பட–்டன. 

பி.டி.பதாழில்–நுட–பம் எந்த 
வகக–யி–லும் பூச்–சிக்–பகால்–லிப் 
பயன்–பாட–க்டக் குகறக்–கல. 
விக�ச்–ெ–லும் குகறந்–த–�பவ 
கிக்டக்–குது. இகத–வி்ட விவ–ொ–
யி–க–ளின் தற்–பகாகல விகி–த–மும் 
பி.டி.பருத்தி பயிர் பெய்–த–வர்–க–ளி–
க்டபய அதி–க–ரிச்–சி–ருக்கு. இகத 
ஒரு ஒப்–பீ–டுக்–காக பொல்–பறன்...’’ 
என அதி–ர –டி –யா –கப் பபெத் 
பதா்டங்–கி–னார் பூவு–ல–கின் நண்–

பர்–கள் அகமப்–பின் வழக்–க–றி–ஞர் 
பவற்–றிச்–பெல்–வன்.    

‘‘இப்ப மத்–திய அரசு அறி–
மு–கப்–ப–டுத்த இருக்–கும் கடு–கின் 
பபயர் DMH-11 (Dhara Mustard 
Hybrid-11) என்–கிற வகக. தில்லி 
பல்–க–கலக்–க–ழ–கத்–தின் பயிர்–களுக்–
கான மர–பணு மாற்ற கமயம்–
தான் இகத அறி–மு–கப்–ப–டுத்–த–
றாங்க. 

இதுல இரண்டு பாக்–டீ–ரி–யா–
வில் இருந்து மூணு வித மர–ப–
ணுக்–கள் எடுக்–கி–றாங்க. அதுல 
பரண்டு மர–ப–ணுக்–கள் என்ன 
பெய்–யும்னா கடு–குல உள்� ஆண் 
தன்–கமகய நீக்கி, பபண் தன்–
கமகய அதி–கப்–ப–டுத்–தும். கடுகு, 
சுய–மா–க–வும் மக–ரந்தச் பெர்க்கக 
பெய்–யும், அயல்–ம–க–ரந்தச் பெர்க்–
கக–யும் பெய்–யும். 

இதுல சுய–மாக பெய்–யும் மக–
ரந்தச் பெர்க்–கககயக் கட–டுப்–
ப–டுத்–தி–னால் அயல் மக–ரந்தச் 
பெர்க்கக அதி–க–ரிக்–கும். அதன்–
மூ–லம் விக�ச்–ெகல அதி–க –
ரிக்–க–லாம் என்–பது இவர்–க–ளின் 
கணிப்பு. 

அடுத்து, மூன்–றா–வ–தாக உள்� 
மர–பணு அதி–லுள்� பூச்–சி–களுக்கு 
எதி–ரான ஒரு விஷத்–தன்–கம–
யுள்� புபராட–டீகன அதி–கப்–ப–
டுத்தச் பெய்–யும். பூச்–சித்–தாக்–கு–தல் 
இருக்–காது. இதுபவ பதாழில்–நுட–
பம். 

இந்–தக் கடுகு அனு–ம–திக்–கப்–
பட–்டால் மர–பணு மாற்–றப்–பட்ட 
முதல் உண–வாக இந்–தி–யா–வுல 

இது இருக்–கும். பருத்–திகய நாம் 
பநர–டி–யாகச் ொப்–பி–டு–ற–தில்ல. 
ஆனா, கடுகு நம் உண–வுச்–ெங்–கி–லி–
யில் பநர–டி–யாக வரும் பபாருள். 
நம் உண–வில் எல்–லா–வற்–றுக்–கும் 
கடுககப் பயன்–ப–டுத்–து–கிபறாம்.  

இதுக்கு 2016ல் அனு–ம–தி –
பகடடு தில்லி பல்–க–கலக்–க–ழ–
கம் விண்–ணப்–பிச்–ெப்ப மர–பணு 
பபாறி–யி–யல் மதிப்–பீட–டுக் குழு 
அனு–மதி வழங்–கி–னாங்க. ஆனா, 
ஒன்–றிய அரசு அகத நிறுத்தி 
வச்–ொங்க. அப்ப கடு–கம–யான 
எதிர்ப்பு கி�ம்–பி–னது. இப்ப 
திரும்ப தில்லி பல்–க–கலக்–க–ழ–கம் 
விண்–ணப்–பிச்–ெ–தும் அனு–மதி தர்–
றாங்க. அது–வும் அபத பகழய 
ரிப்–பபார்டக்ட வச்–சு–தான் அனு–

மதி தந்–தி–ருக்–காங்க. 
உல–க–�–வுல கடு–குக்கு ெம–மாக 

‘கபனா–லா–’னு இன்–பனாரு பயிர் 
இருக்கு. அது கடுகு மாதி–ரி–தான். 
அதுல இந்த மர–ப–ணுகவ வச்–சு–
தான் மர–பணு மாற்–றம் பெய்–தி–
ருக்–காங்க. அது–கு–றித்–தான ஆய்வு 
கன்டா, ஆஸ்–தி–பர–லியா, அபம–
ரிக்–கா–வுல பகாடுத்–தி–ருக்–காங்க. 
அந்த நாடு–கள் அதுக்கு ஒப்–பு–தல் 
அளிச்–சி–ருக்–காங்க. எனபவ, இதுக்–
கும் ஒப்–பு–தல் அளிக்–க–ணும்னு  
மர – பணு கமயம் தங் – கள் 
வாதத்கத முன்–கவக்–கி–றாங்க.

ஆனா, அபம–ரிக்–கா–வி–லும் 
ெரி, கன–்டா–வி–லும் ெரி புதிய மர–
பணு மாற்–றப்–பட்ட உண–வு–கக� 

 ேயிரிடபேடட கடுகு
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பநடுங்–கா–லம் பல்–பவறு வித–மான 
ஆய்–வு–களுக்கு உடபடுத்–திபய 
மனிதப் பயன்–பாட–டிற்கு அனு–ம–
திக்–கி–றாங்க. இங்க அப்–ப–டி–யான 
ஆய்–வு–கள் எது–வும் பெய்–யப்–ப–்டல. 
அபத–பபால இவற்–கறக் கண்–கா–
ணிக்க உணவு மற்–றும் மருந்–துக்–
கான அகமப்பு அங்–கி–ருக்கு. 
ஆனா, இந்–தி–யா–வில் பபாதிய 
அ�–வில் ெட்ட நக்ட–மு–கற–
கப�ா, கண்–கா–ணிப்பு அகமப்பு–
கப�ா கிக்ட–யாது. 

அப்–பு–றம், முன்பு இந்த மர–
பணு மாற்–றப்–பட்ட கடு–குக்கு 
விண்–ணப்–பிக்–கும்–பபாபத இது 
மற்ற பயிர்–கள் மீதும், வண்–டு–கள் 
மீதும் பதனீக்–கள் மீதும் என்ன 
தாக்–கத்கத ஏற்–ப–டுத்–தும்... மண்–
ணில் இருக்–கக்–கூ–டிய பிற நுண்–ணு–
யிர்–க–ளில் என்ன பாதிப்கப ஏற்–ப–
டுத்–தும்... என்–கிற ஆய்–வு–கக�ச் 
பெய்–ய–ணும்னு மதிப்–பீடுக் குழு 
பொல்–லி–யி–ருந்–தாங்க. ஆனா, 
இன்–கனக்கு வகர இதுக்–கும்  
பிரத்–பய–க–மான ஆய்கவ அவங்க 
பெய்–யல.  

அடுத்து, இந்த மர –பணு 
மாற்–றப்–பட்ட விகத–யில் என்ன 
பிரச்–கனனா, இந்–தக் கடுகு பயி–
ரி–டும்–பபாது அது அரு–கி–லுள்� 
பாரம்–ப–ரிய விகத–கக� மக–ரந்தச் 
பெர்க்கக மூலம் பகடுத்–தி–டும்; 
அந்த மர–ப–ணு–கவபய மாற்–றி–டும். 

ஒவ்–பவாரு ஊருக்–கும் மாங்–
காய், கத்–தி–ரிக்–காய் எல்–லாம் 
ஒவ்–பவாரு சுகவ பகாண்–்ட–தாக 
இருக்–கும். ஆனா, இது வந்–தால் 
அந்த சூழல் அகமப்–கபபய காலி–
பண்–ணி–டும்.

அடுத்து இவங்க மக–சூல் 
அதி–க–மா–கும்னு பொல்–றாங்க. 
இந்த ஜீன் மாற்–றப்–பட்ட கடு–கக–
யும், ொதா கடு–கக–யும் ஒப்–பிடடு 
விக�ச்–ெல் அதி–க–மி–ருக்–கும்னு 
பொல்ற மாதி–ரி–யான ஆய்–வு–
களும் இல்ல. அப்–படி இருக்–கிற 
பட–ெத்–தில் ஏன் இகத பகாண்டு 
வர–ணும்..? 

இகத–வி்ட முக்–கிய பிரச்கன 
இந்த மர–பணு மாற்–றப்–பட்ட 
கடு–குக்கு காப்–பு–ரிகம வாங்க 
முடி–யும். அப்ப காப்–பு–ரிகம 
வாங்–கிட–்டால் கடுகு தில்லி 
பல்–க–கலக்–க–ழ–க பொத்–தாகிடும். 
பிறகு அகத அவங்க பபரிய 
நிறுவனத்தி்டம்  வித்துடு – 
வாங்க. அப்–படி விற்–ப–தற்–கான 
அதி–கா–ர–மும் பல்–க–கலக்–க–ழ–கத்–
திற்–குத் தந்–திட–்டாங்க. அப்ப 
குறிப்–பிட்ட பபரிய நிறு–வ–னம் 
பொல்ற விகலக்–குத்–தான் கடுகு 
விகதகய வாங்–க–மு–டி–யும். மறு–
உற்–பத்தி பெய்–வ–தற்–கும் அவங்–க–

கிட்ட அனு–மதி வாங்–கித்–தான் 
பெய்–ய–ணும். இதுக்–கா–க–த்தான் 
மர–பணு மாற்–றப்–பட்ட கடுகக 
கடு–கம–யாக எதிர்க்–கி–பறாம்...’’ 
என வி�க்–க–மா–கச் பொல்–கி–றார் 
பவற்–றிச்–பெல்–வன். 

இது–கு–றித்து, எம்.எஸ்.சுவாமி–
நா–தன் பவுண்–ப்ட–ஷ–னின் நிர்–
வாக இயக்–கு–ன–ரும் அறி–வி–ய–
லா–�–ரு–மான ்டாக்–்டர் ஜி.என். 
ஹரி–ஹ–ரன், ‘‘கடுகு தன் பூவுக்–குள்–
ப�பய மக–ரந்–த–ச்பெர்க்கக பண்–
ணிடடு விகத உற்–பத்–தி–யாக்–கும். 
அப்–படி விகத உற்–பத்தி ஆகும்–
பபாது அந்த விகத–க–ளின் திறன் 
குகற–வாக இருக்–கும். 

உதா–ர–ணத்–துக்கு, பொந்–தத்–
தில் திரு–ம–ணம் பண்–ணக்–கூ–்டா–
துனு பொல்–பறாம். ஏன்னா, அத–

னால, ெந்–த–தி–களுக்கு மர–பி–ய–லாக 
குகற–பா–டு–கள் வரும். 

அது–பபால கடு–கி–லும் தன் 
பூவுக்–குள் மக–ரந்தச் பெர்க்–கககய 
பெய்–திடடு புது விகத–கள் உரு–வா–
கும் பபாது நா�–க்ட–வில் நமக்கு 
அதி–க–�வு எண்–பணய் இல்–லா–
மல் பபாயி–டும். 

இகதத்  தவிர்க்க  ஒரு 
ஆராய்ச்சி பண்ணி, இந்–தப் 
பூக்–கள் தன்மக–ரந்தச் பெர்க்கக 
பண்ண முடி–யா–த–படி பெய்து, 
அயல்மக–ரந்தச் பெர்க்கக பெய்–
யும்–படி ஏற்–ப–டுத்–து–றாங்க. இது 
முழுக்க அறி–வி–யல் விஞ்–ஞா–
னத்–தின் ொதகன...’’ என்–ற–படி 
பதா்டர்ந்–தார்.  

‘‘இதுக்–கான மூலக்–கூறு அறி–
வி–யல் மூலம் இதுக்–பகன பதளி–
வான பெயல்–திட–்டம் வகுத்து, 
அகத எப்–படி பெயல்–ப–டுத்–த–
ணும்னு பெய்து முடிச்–ொங்க. 
முதல்ல நம்ம சூழ–லுக்கு ெரி–யாக 
வ�ர்–கி–றதா, உயிர்–களுக்கு ஏதா–
வது பகடு–தல் உண்டு பண்–ணுதா, 
மக்–களுக்கு அலர்ஜி வருமா, 
இகத ொப்–பிட–்டால் பவறு ஏதா–
வது பகா�ா–று–கள் வரு–மானு 
ஆய்வு பெய்–தாங்க.  

இப்ப அடுத்த கட்ட ந்ட–வ–டிக்–
கக–யாக நாட–டில் எந்–பதந்–தப் பகு–
தி–க–ளில் கடுகு பயி–ரி–டு–றாங்–கப�ா 
அந்–தப் பகு–தி–யில் வ�ர்த்து அத–
னால் இயற்–ககக்கு ஏதா–வது பிரச்–
கன–கள் வரு–தானு பார்க்–க–ணும். 
அதற்கு மூணு ஆண்–டு–கள் தர–வு–
கள் எடுக்–க–ணும். அப்–படி தர–வு– வெற்–றிச்–வெல்–ென்  டாக்–டர் ஹரி–ஹ–ரன்

இந்–தக் கடுகு பயி–ரி–டும்–
பபோது அது அரு–கி–லுள்ள 
போரம்–ப–ரிய விதத–கத்ள 
மக–ரந்தச் பேரக்தக மூலம் 

ககடுத்–தி–டும்!



பெடி–யும் கிக்டக்–கும். இப்–ப–டித்–
தான் நாம் நிகறய வகக–கக� 
உரு–வாக்–கு–பறாம். 

இகத மூலக்–கூறு அறி–வி–யல் 
நமக்கு எளி–தாக்கித்தந்–தி–ருக்கு. எப்–
படி என்–றால், எந்த மூலக்–கூறு 
எந்–தப் பண்கப நமக்–குக் பகாடுக்–
கு–துனு பார்த்து அந்–தப் பண்கப 
மட–டும் அறி–வி–யல்பூர்–வ–மாக 
எடுத்து துல்–லி–ய–மாக மாற்–ற–மு–டி–
யும். இந்த விஞ்–ஞான பதாழில்–நுட–
பம் இன்று உல–க–�–வில் பபரி–ய–�–
வில் பபாயிடடு இருக்கு. 

நாம் அறி–வி–யல்–பூர்–வ–மாக 
நிரூ–பிச்சு அதன்–மூ–லம் உணவு 
உற்–பத்–தி–கயக் கூட–்ட–ணும். அவ்–
வ–�–வு–தான். விவ–ொயி வயல்ல 
கஷ்–்டப்–பட–டுடடு இருந்–தால் மட–
டும்–பபா–தாது. இது–மா–தி–ரி–யான 
பதாழில்–நுட–பம் பகாடுக்–கும்–
பபாபத அவ–ருக்கு வரு–மா–னம் 
இரட–டிப்–பா–கும். இப்–படி நிகறய 
ொத–க–மான விஷ–யங்–கள் இதுல 
இருக்கு. 

இது–பபான்ற விஷ–யங்–க–ளில் தவ–
று–கள் ந்டக்க வாய்ப்–பில்கல. அபத–
மா–திரி சுற்–றுச்–சூ–ழல் அனு–ம–தி–யி–லும் 
பவளிப்–ப–க்டத் தன்–கம–யு–்டன்–தான் 
இருக்–காங்க. அப்–பு–றம், நம்–ம–கிட்ட 
அறி–வி–யல் ஆராய்ச்சி முடி–வு–கள் 
நல்–லதா பகட–்ட–தானு பார்ப்–ப–தற்கு 

நிகறய அகமப்–பு–களும் இருக்–கி–றது.  
இந்த அகமப்–பு–க–ளின் கண்–க–

ளில் இருந்து தப்–பிக்க முடி–யாது. 
இகதத்–தாண்டி நம் ெந்–கதக்பகா, 
நம் ொப்–பாடு பமகைக்பகா பகட்ட 
பபாருட–கள் வர–மு–டி–யாது. வரு–வ–
தற்கு வாய்ப்–பும் இல்ல. 

அப்–பு–றம், பி.டி பருத்தி நல்ல 
மக–சூல் தர–லனு அகதப் பயி–ரி–டு–
கிற விவ–ொ–யி–கள்–தான் பொல்–ல–
ணும். நான் ஒரு அறி–வி–ய–லா–�ர். 
நான் இதுக்கு ொத–க–மா–க–வும் 
பபெ–மாட–ப்டன். பாத–க–மா–க–வும் 
பபெ–மாட–ப்டன். அகத தர–வு–கள்–
தான் பொல்–ல–ணும். தர–வு–கள் 
நல்–ல–துனு பொன்னா எடுத்–துக்–க–
ணும். பகட–்ட–துனு பொன்னா 
தூரப்–பபாட–டு–்ட–ணும். இது–தான் 
என் கருத்து.

இப்ப மக்–கள் ஊட–்டச்–ெத்து 
குகறப் –பாட–்டால் பராம்ப 
ெங்–க–்டப்–ப–டு–றாங்க. இத–னால, 
நம் நாட–டுல 55 ெத–வீ–தத்–திற்–
கும் பமலான பபண்–கள் ரத்–த–
பொகக குகற–பாட–்டால் பாதிக்–
கப்–பட–டி–ருக்–காங்க. இவங்–களுக்கு 
ரத்–த–பொகக பபாக–ணும்னா 
இந்–த–மா–திரி கலப்–பின வகக உண–
வுப்–பபா–ருட–கள் நம் உண–வில் 
இருக்–க–ணும். 

பாரம்–ப–ரி–ய–மும் பவணும். 
அபத–ெ–ம–யம் அறி–வி–யல் முன்–
பனற்–ற –மும் பவணும். இகவ 
ஒன்–றுக்–பகான்று முர–ணில்ல. 
இரண்–டும் ெபகா–த–ரம்–தான்...’’ 
என்–கி–றார் ்டாக்–்டர் ஜி.என்.
ஹரி–ஹ–ரன். 
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கள் எடுக்–கப்–படடு வரும் முடிவு–
கள்ல விகத நல்–லா–யி–ருக்கு; 
எந்–த–வித பிரச்–கன–யும் இல்–லனு 
பொன்–னால் நாம் ஏத்துக்–க–லாம். 
ெரி–யில்–லனு பொன்–னால் அகத 
நிரா–க–ரிக்–க–லாம். இது இன்–னும் 
வணி–க–ரீ–தி–யான பயன்–பாட–டிற்கு 
வரல. அதுக்குமுந்–கதய படி– 
நி–கல–யில்–தான் இருக்கு. 

அப்–பு–றம், பதனீ மாதி–ரி–யான 
பூச்–சி–யி–னங்–களுக்கு பாதிப்பு 
உண்டுபண்–ணு–மானு ஆய்வு 
பெய்து தர–வு–கள் எடுக்–க–ணும். 
இந்–தத் தர–வு–கள் எடுக்க இகத 
யார் கண்–்ட–றிந்–தாபரா அவ–ரும், 
இந்–திய பவ�ாண் ஆராய்ச்–சிக் 
கழ–க–மும் பெர்ந்து அறி–வி–யல்– 
மு–கறப்–படி பெய்–வாங்க. 

அப்–படி எடுக்–கும்–பபாது மத்–
திய சுற்–றுச்–சூ–ழல் துகற–யி–லி–ருந்து 
ஆய்–வா–�ர்–கக� அனுப்பி ெரியா 
பண்–றாங்–க–�ானு பார்ப்–பாங்க. 
இது முழுக்க கண்–கா–ணிப்–புல 
ந்டக்–கக்–கூ–டிய விஷ–யம். இப்–ப–டி–
யான தர–வு–க–ளின் முடி–வு–கள்–ல–
தான் இது நல்–லதா பகட–்ட–தானு 
பதரிய வரும். இது –ஒ–ரு–பக்–கம்.  

இன்–பனாரு பக்–கம், மக்–
கள்–பதாககப் பபருக்–கத்–தால் 
நம் விக�–நி–லங்–கள் குகறந்து 
பகாண்ப்ட வருது.  அப்ப 
குழந் –கத –கள்ல இருந்து 
முதி–ய –வர் –கள் வகர 
எல்–பலா–ருக்–கும் மூணு 
பவக�–யும் உணவு 
பகாடுக் –க –ணும்னா 
உணவு உற்–பத்–திகய 

அதி–கப்–ப–டுத்–த–ணும். உணவு உற்–
பத்–திக்கு நாம் இன்–பனாரு நாட–
டி–்டம் ககபயந்–த–மு–டி–யாது. இந்த 
உணவு உற்–பத்–தி–கயப் பபருக்க 
அறி–வி–யல் நமக்கு பபரி–ய–�–வில் 
உத–வு–கி–றது.  

இப்ப பாரம்–ப–ரிய இனப்– 
பப–ருக்–கத்–துல பாரம்–ப–ரிய ரகங்–
கள் ஒரு குறிப்–பிட்ட இ்டத்–துல 
மட–டும்–தான் வ�–ரும். அகதக் 
பகாண்டு பபாய் இன்–பனாரு 
இ்டத்–துல வ�ர்த்–தால் ெரியா 
வ�–ராது. குகற–வான பலன்–க–
க�பய தரும். 

இத–னால், அதிக மக–சூல் 
தரும் வகக–கள்னு வந்–தன. இகவ–
பயல்–லாம் நாம் பகாடுக்–கிற ஊட–
்டச்–ெத்கத எடுத்–திடடு வ�–ரும். 
இயற்கக அல்–லது பெயற்கக 
உரங்–கள்னு எது பபாட–்டா–லும் 
அகத எடுத்–துக்பகாண்டு வ�–
ரும்.  

உதா–ர–ணத்–துக்கு, காய் பரு–ம–
னாக வ�ர்–கிற, பவரில் பநாய் 
உள்� ஒரு பெடி–கய–யும், பநாய் 
இல்–லாத ஒரு பெடி–கய–யும் 

நாம் கலப்–பி–னம் பண்–
ணும்–பபாது நமக்கு 
காய் பபரி–ொ–க–வும், 
பவரில் பிரச்கன 

இல்–லாத ஒரு புது 


