
 

 

நாகர்ேகாவி ல் இ ந்  பதிைனந்  கிேலா மீட்டர் ெதாைலவில் இ க்கிற  காளக்கு , ‘ராம்ஜி கார்டன்’ 
தான் ராமச்சந்திரனின் ல்ேதாட்டம். ஆ  ஏக்கர் பரப்பில் பரந்  விாிந்தி க்கிற  இவர  ேதாட்டம். 
ஐம்பத்  ஐந்  வய  ெபாியவரான ராமச்சந்திரன், பள்ளிப் ப ப்ைபேய தாண்டாதவர். இன்  சுயெதாழில் 

லமாக அேமாக வ மானம் ஈட் , பலைர ம் தன் பக்கம் தி ம்பிப் பார்க்க ைவத் க் ெகாண் க்கிறார். 
எனக்கு நா  நர்சாி கார்டன் இ க்கு. அ ல ெச  வாங்க வர்றவங்க, ல் தைர வளர்க்க ம்னா என்ன 
பண்ண ம்ன்  ேகட் க்கிட்ேட இ ப்பாங்க. அப்பத்தான் நாமேள ல்ைல ம் வளர்த் ப் பார்த்தா 
என்ன  ஒ  ேயாசைன வந் ச்சி. அைதப் பத்தி விசாாிக்க ஆரம்பிச்ேசன். ெபங்க ர் தான் ல் வளர்ப் ல 
சிறப்பா இ க்குன்  ேகள்விப்பட்ேடன்.  

ேநர யா அங்கப் ேபாேனன். விைதப் ல் வாங்கிட்  வந்  தல்ல ஒ  ஏக்கர்ல்ல ேபாட் ப் பார்த்ேதன். 
சீக்கிரேம ல் வளர்ப்  எனக்கு பி பட் ப் ேபாகேவ, இன்னிக்கு ஆ  ஏக்கர்ல வளர்க்கற அள க்கு நான் 
வளர்ந் ட்ேடன்” என்ற ெசால் ச் சிாித்த ராமச்சந்திரன், ெதாடர்ந்தார்.இந்தப் ல்ைல மண்ேணா  ேசர்த்  
ச ரம் ச ரமான ெவட்  எ த் த் ேதைவயான க க்கு ெகாண்  ேபாய் பதிச்சிக்கலாம். ஒ  ச ர அ  

ல் வளர்க்க ஐந்தி ந்  ஆ  பாய் வைரக்கும் ெசல  பி க்கும். ேதாட்டத்திேலேய வித்தா பத்  
பாய்க்கும், க க்குப் ேபாய் பதியெவச்சிக் ெகா த்தா இ ப  பா ம் வாங்குேறாம். இ லேய 

எங்க க்கு ேபாதிய லாபம் கிைடக்கு . ஒ  ஏக்கர்ல  மாசத் க்கு ஒ  ைற ப்பதாயிரம் பாய் 
வைர ல் விக்க ம்.இப்ேபால்லாம்  கட் ற எல்லா ேம ேதாட்டம் ெவக்க ஆைசப்ப றாங்க. 
அதனால ல் வளர்ப்  ஏகத் க்கும் லாபம் த ம் விவசாயமாத்தான் இ க்கு. ஆனா, ேதைவயான அள க்கு 
நம்ம பகுதிகள்ல ல் வளர்ப்  நடக்கல.  

அ  தான் விைல அதிகமா இ க்கக் காரணம். இந்த சந்தர்ப்பத்ைதப் பயன்ப த்திக்கிட்  பல ம் ல் 
வளர்க்க ஆரம்பிச்சா நல்ல லாபம் பார்க்கலாம் என்  ஆேலாசைனகைளச் ெசான்னார். த்தின, ப ப்  
நிறமான ல் தான் விைதக்கற க்கு சாியான . அைதத் ேதாிமணல் (ெசம்மண்ணில் ஒ  வைக) நிலத் ல 

வி, அ  ேமல் ேதாிமணைல பரப்பி, இைல தைழகைள உரமாப் ேபாட்  தண்ணி பாய்ச்சிகிட்  வந்தா 
ேபா ம். ஒ  ச ர அ யில தயார் ெசய்ற விைதப் ல்ைல, அஞ்சி ச ர அ யில நட ம். தின ம்  
ேவைள தண்ணி பாய்ச்சிகிட்ேட வந்தா  மாசத் க்குப் பிறகு அ வைடக்குத் தயாராகிவி ம்.  

                                                       ல் க்காட் ல ெகாள்ைள லாபம் 



இ  தான் ல் விவசாயம்.  கட் ற  ெதாடர்ந்  நடக்கறதால ல் வளர்ப் க்கு எல்லாக் காலத் ல ம் 
தனி ம சு இ க்கு. ஒ  ஏக்கர், ெரண்  ஏக்கர் ெவச்சி க்கிறவங்க கூட ணிஞ்சி ல் வளர்க்கலாம். ஆனா 
சம்பந்தப்பட்ட ஏாியா ல எப்ப ெயல்லாம் விற்பைன வாய்ப்பி க்குன்  ெதாிஞ்சுக்கிட்  அ ல 
இறங்குற  நல்ல .ெநல் க்கு இைறத்த நீர் ஆங்ேக ல் க்கும் பா மாம் என்பார்கள். ராமச்சந்திரேனா, 

ல் க்ேக நீர்ப் பாய்ச்சி ெநல்ைல விட லாபம் பார்த் க் ெகாண் க்கிறார் என்ப  சந்ேதகமில்லாமல் 
சாதைன தாேன ! 
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