
ெவ த் ப் ேபான வாழ்க்ைகைய மீட் க் ெகா த்த கனகாம்பரம் 

 

ல்ைல, மல் ைக, சம்பங்கி ேபான்ற க்கள் மணத்தின் அ ப்பைடயில் பலரால் வி ம்பப்ப பைவ. 
அவற்றிற்கு நிகராக வாசைனேய இல்லாத கனகாம்பர ம் பலாின் கவனத்ைத ம் ஈர்த் க் 
ெகாண் க்கிற . அதற்குக் காரணம் கண்ைணப் பறிக்கும் அதன் நிறம்தான். இதன் காரணமாகேவ 
கனகாம்பரத்திற்கு சந்ைதயில் ெதாடர்ந்  நிைலயான ேதைவ இ க்க மலர் சாகுப  வாிைசயில் தனக்ெகன 
ஒ  தனி இடத்ைத ம் அ  தக்க ைவத் க் ெகாண் க்கிற .  சாகுப  என்றாேல, ரசாயன ைறயிலான 
விவசாயத்ைத மட் ேம ேமற்ெகாள் ம் விவசாயிகள் தான் அதிகம். அவர்க க்கு மத்தியில் க்க 
இயற்ைக ைறயில் கனகாம்பரத்ைத சாகுப  ெசய்ய ஆரம்பித்தி க்கின்றனர் ேகாய த் ாி ந்  
ேநர்கிழக்காக 20 கி.மீ ரத்தி க்கும் அரசூர் கிராமத்ைதச் ேசர்ந்த ேகா. ராமசாமி – ங்ேகாைத 
தம்பதியர். 

ெவண்ைட, வாைழ, கீைரகள், தீவனப் பயிர்கள் என அைனத்ைத ம் இயற்ைக ைறயில் சாகுப  ெசய்  
வ ம் அந்தத் தம்பதி, சமீபகாலமாகத்தான் கனகாம்பர க்கும் இயற்ைக ேதாரணம் கட்ட 
ஆரம்பித்தி க்கிற . பதிேனா  மணிக்குள் ைவப் பாித்  சந்ைதக்கு ெகாண்  ெசல்ல ேவண் ம். நான் 
சுபாஷ் பாேலக்க ைடய ‘ஜீேரா பட்ெஜட்’ பயிற்சி, நம்மாழ்வ ைடய ‘இனிெயல்லாம் இயற்ைகேய’ களப் 
பயிற்சி இதில் எல்லாம் நாங்கள் கலந்  ெகாண்ேடாம். அ ேபாக ெதாடர்ந்  பசுைம விகடைனப் 
ப க்கிேறாம். இயற்ைக ேவளாண்ைம ெசய்கிற அ பவ விவசாயிகளிடம் அ க்க  ஆேலாசைன 
ேகட்கிேறாம். அதனால்தான் ெவற்றிகரமாக எங்களால் இயற்ைக ைறயில் விவசாயம் ெசய்ய கிற . 

  
கிேலா 80 பாய்க்கு கீேழ ேபானதில்ைல! 

எனக்கு ேபார்ெவல்ேலா  நாலைர ஏக்கர் நிலமி க்கு. குளம், ஏாி என்  நிலத்த  நீர் மட்டத்ைத உயரச் 
ெசய்வதற்கு எந்த நீர் ஆதார ம் எங்கள் ஊாில் கிைடயா . அதனால் நாங்கேள உ வாக்கின ெபாிய 
பாசன நீர்த் ேதக்க வய ல் தண்ணீைரச் ேசர்த்  ைவத்  ெவள்ளாைம ெசய்கிேறாம். 60 ெசன் ல் 
கனகாம்பரம், 30 ெசன் ல் ெவண்ைட, 10 ெசன் ல் கீைர, அைர ஏக்காில் வாைழ, இ  ேபாக ெகாஞ்சம் 
தீவனப் பயிர் இ க்கிற .ஆரம்பத்தில் ேதாட்டத்திற்குள் எட்  இடத்தில் ேபார் ேபாட்  எ ல ேம 
தண்ணீர் வராமல் விவசாயத்ைதேய விட் விடலாம் என்  ெவ த் ப் ேபாயிவிட்ட . அந்த சமயத்தில் 
கனகாம்பரம்தான் எங்கைள ைக க்கி விட்ட . அதனால் கனகாம்பரத்ைத மட் ம் விடாமல் இ ப  



வ டங்களாக பயிர் ெசய் ெகாண் க்ேகாம். எவ்வள  வறட்சி வந்தா ம், அைத வி வதில்ைல. 
அ மட் மல்லாமல் கனகாம்பரம் கிேலா 80 பாய்க்குக் குைறந்  இ வைர விற்றேத இல்ைல என்ப  
ஒ  காரணம். 

 இயற்ைக ேமல நம்பிக்ைக இல்ைல! 

ெதா ரம், ேகாழி எ  இைதெயல்லாம் அ க்க  நிலத்தில் ெகாட்  வளப்ப த்தி ைவத்தி க்கிேறாம். 
அதில் எல்லாம் வண்டல் மண் கிைடக்கிற ெபா  எல்லாம் நிலத்தில் ெகாட்  பரப்பி விட் வி ேவாம். 
அதனால் எங்கள் நிலத்தில் எைதப் ேபாட்டா ம் நன்றாக வள ம்.ெவண்ைட உள்பட காய்கறிக்கு எல்லாம் 

க்க இயற்ைக விவசாயத்திற்கு மாறிவிட்டா ம் ேகா த்திரம், ைகயிைலக் கைரசல் மாதிாியான 
இயற்ைக விஷயங்களில் கனகாம்பரத்தில் ச்சி விரட் யாக பயன்ப த் வதற்கு எங்க க்கு ஆரம்பத்தில் 
ெகாஞ்சம் தயக்கமாகத்தான் இ ந்த . என்னதான் இயற்ைக என்  ேபசினா ம் நைட ைற என்  
வ கிற ெபா  ணிச்சலாக அைத ெசயல்ப த் வதற்கு தனி ைதாியம் ேவண் ம். ஏன்ெனன்றால் 
நாங்கள் சி  விவசாயி. ஏதாவ  பிரச்சைன என்றால் ெமாத்த த க்குேம ேமாசம் வந் வி ம். அதனால் 
கனகாம்பரத்திற்கு மட் ம் ச்சிக்ெகால் ைய ம் இைடஇைடயில் ெதளித்ேதாம்.இந்த சமயத்தில் 
ேகாயம் த் ர், ேவளாண் பல்கைலக்கழகத்தில் சுற் ச்சூழல் சம்பந்தமான ஒ  கூட்டம் நடந்ந . இரண்  
ேப ேம அங்ேக ெசன்றி ந்ேதாம். ச்சியியல் ைற விஞ்ஞானி ஒ வாிடம் ேபசிக்ெகாண் ந்தெபா  
அவ ம் ேவப்பங்ெகாட்ைடக் கைரசைல சிபாாிசு ெசய்தார். இைதப் பற்றி பல்கைலக்கழக விஞ்ஞானிேய 
இைத ெசால்கிறார். அதற்குப் பிறகு தான் கனகாம்பரத்திற்கு இயற்ைக ைற விவசாயத்ைதக் கைடபி க்க 
ஆரம்பித்ேதாம். 

 60 ெசன் ல் கனகாம்பரம்! 

கனகாம்பரத்திற்கு ைவகாசிப் பட்டம் உகந்த . நாற்  நட தான் என்பதால் 60 நாட்க க்கு ன்னேர 
நாற்றங்கால் தயார் ெசய்ய ேவண் ம். ற்றிய காய்கைள எ த்  ன்  நாட்கள் ெவயி ல் காய 
ைவக்கும்ேபா , ெவ த்  விைதகள் ெவளிவ ம். இவற்ைறப் ைடத்  சுத்தம் ெசய்  ெகாள்ள ேவண் ம். 
3 அ க்கு 5 அ  அளவில் ேமட் ப்பாத்தி அைமத்  கல், மண் கட் கைள நீக்கி, இரண்  கூைட 
ெதா ரத்ைதக் ெகாட்  சமப்ப த்த ேவண் ம். அதில் விைதகைளத் வி, ைக விரல்களால் கீறிவிட்  
தண்ணீர் ெதளிக்க ேவண் ம். ஈரப்பதம் குைறயாத அள க்கு தண்ணீர்விட ேவண் ம். ஒ ைற 
ைகக்கைள எ க்க ேவண் யி க்கும். 60 நாட்களில் நாற்  தயாராகிவி ம். 

உரேம ேதைவயில்ைல! 

60 ெசன்ட் நிலத்தில் 7 ராக்டகர் ெதா ரத்ைதக் ெகாட் , இரண்  உழ  ஓட் , இரண்டைர அ  
இைடெவளியில் பார் அைமத் , ஒ  அ  இைடெவளியில் கனகாம்பர நாற்ைற ஈர நட  ெசய்ய ேவண் ம். 
நட்ட 20 – ம் நாள் தல் கைள எ த்  அதி ந்  இ ப  நாட்க க்கு ஒ  ைற எ்  ெமாத்தம் நான்கு 
கைளெய க்க ேவண் ம். வாரம் ஒ  ைற தண்ணீர் விட்டால் ேபா மான . பாசன நீாிேலேய சாணம், 
ேகா த்திரம் ஆகியவற்ைறக் கலந்  விடலாம். ேவ  உரங்கள் எ ம் ேதைவயில்ைல. 



ஆ  மாதங்க க்கு மகசூல்! 

30 மற் ம் 60 – ம் நாட்களில் இயற்ைகப் ச்சிவிரட் ையத் ெதளிப்பான் லம் ெதளிக்க ேவண் ம். நட  
ெசய்த 90 – ம் நாளில் பறிப் க்கு வ ம். 5 நாட்க க்கு ஒ  பறிப்  என ஆ  மாதங்க க்கு ெதாடர்ந்  
பறிக்கலாம். ைத, மாசி, பங்குனி, மாதங்களில் அதிக மகசூல் கிைடக்கும். ெவயில் ஏ வதற்குள் பறித்  விட 
ேவண் ம். 60 ெசன்ட் ல் ெமாத்தமாக 1,300 கிேலா வைர க்கள் கிைடக்கும். 

30 ெசன் ல் ெவண்ைட! 

ெவண்ைடக்கு ரட்டாசி பட்டம் உகந்த . 30 ெசன்ட் நிலத்தில் 4 ராக்டர் ெதா ரத்ைதக் ெகாட் , 
இரண்  உழ  ஓட் , இரண்  அ யில் பார் ைற பாத்தி அைமத் க் ெகாள்ள ேவண் ம். ஒ  அ  
இைடெவளியில் ாிய விைதகைள விைதத் , நீர் பாய்ச்ச ேவண் ம் (250 கிராம் ேதைவப்ப ம்). ஒ  
வாரத்தில் ைளவி ம். ெதாடர்ந்  வாரம் ஒ  ைற சாணம், ேகா த்திரம் கலந்த தண்ணீர் பாய்ச்ச 
ேவண் ம். 15, 30 – ம் நாட்களில் கைள எ க்க ேவண் ம். சா  உறிஞ்சும் ச்சி, காய்ப் , ெதன்பட்டால், 
இயற்ைகப் ச்சி விரட்  அ க்கலாம். 45 – ம் நாளில் காய்க்கத் வங்கும். ஒ  நாள் விட்  ஒ  நாள் என்  
ெமாத்தம் ப்ப  ைற பறிக்கலாம். பறிப் க்கு சராசாியாக 50 கிேலா தம், ெமாத்தம் 1,500 கிேலா 
மகசூல் எ க்கலாம். 

1 கிேலா 140 பாய்: 

இப்ெபா  கனகாம்பரம் ஒ  கிேலா 140 பாய் வைர விைல ேபாகிற . கூர்த்த காலங்களில் 360 
பாய் வைரகூட விைலேபாகும். ெவண்ைட சராசாியாக கிேலா 15 பாய் வைர விைல ேபாகும். 

இப்ெபா  16 பாய்க்கு ேபாகிற .  சாகுப க்கு ெகாஞ்சம் குளிர்ச்சியாக இ ந்தால் நல்லாயி க்கும். 
அதனால் பாத்திக்கு இைடயில் ஊ பயிராக அகத்திைய நட்  ைவத்தால் ஆ , மா க க்குத் தீவன ம் 
கிைடக்கும்.  
ெபா வாக ரசாயன ைறயில் ெசய் ம்ெபா  கனகாம்பரத்திற்கு மட் ம் கிட்டத்தட்ட 10 ஆயிரம் பாய் 
வைரக்கும் ச்சிக்ெகால் க்ேக ெசலவாகும். ஆனால் இயற்ைகப் ச்சிவிரட் ற்கு ெமாத்தமாக 1,600 

பாய்தான் ெசலவாகும்.இதனால் 7,400 பாய் மீதம்.  

60 ெசன் ல் கனகாம்பரம் சாகுப க்கான ெசல  – வர  (உத்ேதச கணக்கு) ( பாய் மதிப்பில்)  

விவரம் ெசல  வர  

உழ  2,000   

ெதா ரம் 4,400   

விைத 300   

பார் அைமக்க 650   

நட  400   

ச்சிவிரட்  1,600   



நீர்பாய்ச்ச 4,000   

அ வைட, ேபாக்குவரத் , கமிஷன் 79,000   

விற்பைன லம் வர  (கிேலா 140 
 தம் 1,300 கிேலா) 

  1,82,000 

ெமாத்தம் 92,350 1,82,000 

நிகர லாபம்   89,650 

 

இயற்ைகப் ச்சிவிரட்  தயாாிக்கும் ைற, ேதைவயானப் ெபா ட்கள் 

ேகா த்திரம் 20 ட்டர் 

ேதால் நீக்காத காய்ந்த ேவப்பங்ெகாட்ைட 10 கிேலா 

ெப ங்காயம் 100 கிராம் 

வாய்ப் ைகயிைல 1 கிேலா 

ஊமத்தம் ெச கள் ன்  

பச்ைசமிளகாய் அைர கிேலா 

 ேவப்பங்ெகாட்ைடைய உர ல் ேபாட்  உலக்ைகயால் நன்றாக இ த் க் ெகாள்ள ம். ஊமத்தம் ெச , 
ைகயிைல, பச்ைசமிளகாய் ஆகியவற்ைற ெபா யாக கிள்ளிக் ெகாள்ள ம். இவற்ைற ேகா த்திரம் உள்ள 

ஒ  பிளாஸ் க் வாளியில் ேபாட் , ெப ங்காயத்ைத ம் ேபாட்  கலக்கி ேவ  கட்  நிழ ல் ைவத் , 
தின ம் இ ைற கலக்கி விட ம். 5 நாட்களில் ச்சிவிரட்  தயாராகி வி ம். சுத்தமானத் ணியில் 
வ கட் , பத்  ட்டர் நீ க்கு 3 ட்டர் தம் கலந்  ெதளிக்க ம்.அ மட் ம் அல்ல வழக்கமாக ஆ  

தல் எட்  மாதம் வைரக்கும் கனகாம்பர மகசூல் இ க்கும். இந்தத் தடைவ அ  12 மாதத்திற்குக் கூட 
வ ம் என்  ேதான் கிற . பயிர் இ க்கின்ற நிைலைய ைவத்ேத அைதப் ாிந் ெகாள்ள ம். சுபாஷ் 
பாேலக்கர் கூட கனகாம்பரத்தில் 18 மாதத்திற்குக் கூட மகசூல் எ த்தவர்கள் இ க்கிறார்கள் என்  
கூறியி க்கிறார்.  

 
ெதாடர் க்கு: 
ராமசாமி,அரசூர் கிராமம்,ேகாய த் ர். 
அைலேபசி: 93629 - 50286 

 


