
 

 

ஊர் எல்லாம் ெதன்ைனயில் ஈாிேயாைபட் சிலந்தி தாக்கியி க்கு. ஆனால் என் ைடய ேதாட்டத்திற்கு 
ெதன்ைனயில் அந்தத் தாக்குதேல இல்ைல! என்  ‘அரசூர்’ ேசாமசுந்தரம் கூறினார்.“ரசாயன உரம் ேபாட் , 
ெதன்ைனையப் பராமாித்  வந்தெபா  ஈாிேயாைபட் சிலந்தி தாக்குதல் அதிகமாக இ ந்த . காெயல்லாம் 
ெசாறி பி த் , அம்ைமப் ேபாட்ட  ேபாலாகிவிட்ட . பணத்ைத ண த்  அைனத்  ம ந்ைத ம் அ த் ப் 
பார்த்ேதன். ஆனால் சிலந்தி, எதற்கும் கட் ப்படவில்ைல. இரண்  வ டமாக எந்த ம ந் ம் ேபாட வில்ைல. 
ஜீவாமிர்தம் மட் ம்தாக் ெகா க்கிேறன். ஈாிேயாைபட் இ ந்த இடேம இல்லாமல் ேபாயிவிட்ட .  

இப்ெபா  காெயல்லாம் நல்ல ெபா டன் காணப்ப கிற ” என்  ேசாமசுந்தரம் கூறினார். 
ெபாள்ளாச்சிப் பகுதியில் ஒ  மரத்திற்கு றில் இ ந்  ற்றிப்பத்  காய் வைரக்கும் தான் சராசாியாக 
கிைடக்கிற . ஆனால் நான் 165 காய்க்கு ேமல் எ க்கின்ேறன். ஊ பயிர் ெசய்வதால் ெதன்ைனயில் 
காய்ப் த் திறன் கூ ேம தவிர குைறயா  என்  நண்பர் உைடயகுளம் கேணஷ் கூறினார். அதனால் வாைழ, 

ங்ைக இ  இரண்ைட ம் ஊ பயிராகப் ேபாட  ெசய்தி க்கிேறன்.20, 30 சாம்பல் வாைழைய 
(கற் ர வாைழ), ெதன்ைனக்கு ந வில் நட்  ைவத்ேதன். இதற்ெகன்  தனியா தண்ணீேரா, உரேமா 
ெகா க்கவில்ைல. ெதன்ைனக்குப் பா ற ஜீவாமிர்தம் தான் இவற்றிற்கும் ேபாகிற . அதிலேய வாைழ 
நன்றாக தைழந்  வந் வி கிற . இைத பார்க்கும் ெபா  ஊ பயிர் பிரதானப் பயி க்குத் ைணேபாகுேம 
தவிர பிரதானப் பயி டன் விைளச்சைலக் ெக க்கா  என்ப  நன்றாகப் ாிகிற .ஒ  ஏக்கர் வ ம் 
ஊ பயிராக ேபாட ேவண் ெமன்றால் 600 வாைழக் கன்  ேதைவப்ப ம் என்  கூ கிறார்கள். ஒ  குைல 
(தார்) 250 பாயி ந்  300 பாய் வைரக்கும் விற்கின்ற . அதனால் இந்த வ டேம ஊ பயிைர 
ஆரம்பிக்கப் ேபாகிேறன் என்  உற்சாகத்ேதா  கூறினார் ேசாமசுந்தரம். 

“ரசாயன உரங்கைளப் ேபாட்டப்ப ன்  நாைளக்கு ஒ  தண்ணீர் ெகா த்ேதன். 10 வ டத்திற்கு ன் க ம் 
வறட்சி வந்தெபா  ஐந்தா  ேபார் ேபாட் த்தான் சமாளித்ேதன். அதற்காக மட் ம் 3 லட்சம் பாய்க்கு 
ேமல் கடனாகிப் ேபான . ஆனால் ஜீவாமிர்தத் க்கு மாறின பிறகு 10 நாட்க க்கு ஒ  ைறதான் பாசனம் 
ெசய்கிேறன். ஆனால் இன் ம் ஈரம் அப்ப ேய இ க்கிற . 15 நாட்க க்கு ஒ  ைற விட்டாேல, ேபா ம் 
என்  நிைனத்ேதன். “இந்த ஜீேரா பட்ெஜட்ைட ன்கூட் ேய எங்க க்கு அறி கப்ப த்தியி ந்தால் 3 
லட்சம் ெசலவாகமல் இ ந்தி க்குேம” என்  பசுைம விகட க்கும், ஜீேரா பட்ெஜட் இயற்ைக 
ேவளாண்ைமக்கும் நன்றிையத் ெதாிவித்தார் ேசாமசுந்தரம். 

ெதாடர் க்கு: 
தி . ேசாமசுந்தரம், 
அரசூர்.  

கடனாளி ஆக்கிய இரசாயனம்.. கவைலையப் ேபாக்கிய ஜீவாமிர்தம்..! ெதன்ைனேயா  ஜி ஜி க்கும் 
ஜீேரா பட்ெஜட் வாைழ! 


