
 

மைலப்பிேதசத் க்ேக உாியைவ என்றைழக்கப்ப ம் மிளகு, இஞ்சி, பாக்கு, ஏலக்காய், திப்பி , வாசைனப் 
பட்ைட என்  பல ம் தஞ்சா ாி ந்  விளார் கிராமத் க்குச் ெசல் ம் வழியில் உள்ள வள்ளலார் 
ேவளாண் பண்ைணயில் விைளந்  நிற்கின்றன.  இதன் லம் மைல ெவள்ளாைமைய சமெவளியி ம் 
ெசய்ய ம் என்பைத எ த் க் காட் க் ெகாண் க்கும் இப்பண்ைணயின் உாிைமயாளர் ரசிங்கம் 
(அைலேபசி : 98424 95781).சுமார் 12 ஏக்காில் அைமந் ள்ள இந்தப் பண்ைணயில எங்க பார்த்தா ம் 
தாராளமாக தாவரமயம் தான் ‘இன்சு ன் ெச ’. 

“இந்த இைலையச் சாப்பிட்டாேல சர்க்கைர வியாதி வரா . ஏற்ெகனேவ வியாதி இ ந்தா ம் 
கட் ப்ப த்தி ம். இ  தான் பிாிஞ்சி இைலன்  ெசால்லப்ப ற பிாியாணி இைலச்ெச . மா, பலா, வாைழ 
என க்கனிகள். ெசழிப்பான வாைழ மரங்கள், ெபாிய ெபாிய வாைழத் தார்கள், ழங்ைக அள க்கு 
நீளமான வாைழப் க்கள் கண்கைளக் கவர்ந்தன.இரண்  ெதன்ைனக க்கு ந ேவ 
அைமக்கப்பட் க்கும் குழிகளில் குப்ைப குப்ைபயாக இைல, தைழகள், ஒவ்ெவா  ெதன்ைனக்கும் 
அ கில் தலா இரண்  ச க்கு மரங்கள், ச க்கு, ெதன்ைன இரண் ேம ெசழிப்பாக வளர்ந்  நிற்கின்றன. 
குைலகுைலயாக ேதங்காய்கள் காய்த் த் ெதாங்கிக் ெகாண் ந்தன. 
 

ேதாட்டத்தின் ஜீவேன இதில்தான் ! 

இந்தத் ேதாட்டத்ேதாட ஜீவன்கேள இ ல தான் இ க்கு. மண்  உரத்ைதத் தனியா தயாாிக்கற தான் 
தல்ல களத் ல இறங்கிேனன். அதனால் சா க்கள் உ வாக ம் இல்ைல: ஏற்ெகனேவ அ ல 

விட்ட க்க ம் கணிசமான அள  குைறஞ்சி ந்த . அ க்குப் பிறகு தான், காலகாலமா வழக்கத் ல 
இ க்கற இயற்ைக உரக்குழிையக் ைகயில எ த்ேதன். இந்தக் குழி இ க்குறதால மைழ நீ ம் ைமயா 
ேசகரமாகு .  

உரக்குழி அைமப்ப  எப்ப  ? 

இரண்  ெதன்ைனக்கு ந ேவ 10 அ  நீளம், 5 அ  அகலம், 3 அ  ஆழம் ெகாண்டதாக குழி 
எ க்கேவண் ம் இ  ெதன்ைனக க்க ந ேவ இ க்கும் இைடெவளிையப் ெபா த்  குழியின் நீளத்ைதக் 

                                                    சமெவளியில் கலக்கும் மைலப்பயிர்கள் 
 



கூட் க்ெகாள்ளலாம். அேத சமயம், ேவர்கள் அ படாமல் இ க்க, ஒவ்ெவா  ெதன்ைன தவிர்த்த மற்ற 
மரங்க க்கு 6 அ  நீளம், 5 அ  அகலம், 3 அ  ஆழம் உள்ள குழி இ ந்தால் ேபா ம், குழிகளில் வாைழ 
மரங்கைளத் ண்  ண்டாக ெவட் ப் ேபாட ேவண் ம். அதன் மீ  பாக்கு, பலா, ேதக்கு, மா, ந்திாி, 
மிளகு என எதன் இைல, தைழ கிைடத்தா ம் ேபாடலாம். ேவப்ப இைலையச் ேசர்த் ப் ேபாட்டால் ச்சித் 
தாக்குதல் இ க்கா .இப்ப  இைல, ச குகள், கால்நைடக் கழி கள், மைழநீர் என அ த்த த்  ேசர்ந்  
குழி ைமயாக நிரம்பிய ம், ெதன்ைன உாி மட்ைடகைள ப க்ைக வாிைசயில் பல அ க்குக க்கு 
அ க்கேவண் ம்.  

உரக்குழியில் உள்ள சத்  நீர் ஆவியாகாமல் இ க்கத்தான் இந்த ஏற்பா . குழியில் உள்ள இயற்ைகப் 
ெபா ட்கள், மண்ேணா  மண்ணாக அ ங்க ஆரம்பித்த ம், உாிமட்ைட அ க்கின் மீ  மண் ேபாட் , 
அைத ம் அ க்கேவண் ம்.மரங்கள், ெச , ெகா கள் தங்க க்குத் ேதைவயான சத் க்கைள இந்த 
உரக்குழிகளில் இ ந்ேத எ த் க் ெகாள் ம் ன்றாண் க க்குத் ேதைவயான இயற்ைக உரம் 
இதி ந்  கிைடத்  வி ம். பல மாதங்கள் கழித் , உரக்குழிைய ேலசாக கிளறிப் பார்த்தாேல 
நிலவரத்ைதத் ெதாிந்  ெகாள்ளலாம். ‘ெகாசெகாச’ெவன மண் க்கள் ெநளிந்  ெகாண் க்கும். 

இஞ்சி ம் திப்பி ம் 

பண்ைணயில் இ க்குற மா ங்க க்குத் ேதைவயான ேகா - 3 இரகப் ல், இயற்ைகயான ைறயில் 
பண்ைணயிேலேய விைளவிக்கிேறாம். சித்த ம த் வத் ல க்கியமா இ க்கற இஞ்சி, திப்பி ம் கூட 
இங்க வள . மிளகுக் ெகா கள், ெதன்ைன, பாக்கு என்  மரங்கைள க்க வைளத் க் ெகாண்  
வளர்ந்  கிடக்கும் இந்த மிளகு.  

 


