
மாதம் .1 லட்சம்...நிைறேவறிய 'இயற்ைக' சபதம் ! 

இயற்ைக விவசாயத் க்குள் கால  ைவக்கும் ெப ம்பாலாேனார், பாரம்பாிய ரகங்கள், திய 

சாகுப  ைறகள்... என ஏேதாெதா  ைமையக் ைகயிெல த் , தங்கள  நிலத்ைதேய 

பாிேசாதைனக் கூடமாக மாற்றி வி வார்கள். அத்தைகேயாாில் ஒ வர்தான், ரஃபீக். இவர், 

தி ச்சி-தஞ்சா ர் மாவட்டங்கள் சந்தித் க் ெகாள் ம் கல்லைண அ கில் உள்ள உத்தமர்சீ  

கிராமத்தில், ெப யற்சிேயா  இயற்ைக விவசாயம் ெசய்  வ கிறார். 

  

பசுைம விகடன் 10.02.2009 ேததியிட்ட இதழில், 'ஒ ங்கிைணந்தப் பண்ைணயம் லட்சியம்... 

மாசத் க்கு ஒ  லட்சம் நிச்சயம்' என்ற தைலப்பில் இவைரப் பற்றிய கட் ைர ஏற்ெகனேவ 

ெவளியாகியி க்கிற .   

''விவசாயம், ஒ ங்கிைணந்த கால்நைடப் பண்ைண இ க்காக மட் ேம இந்த பத்  ஏக்கர்ல பத்  

லட்ச பாய் வைரக்கும் த  ெசஞ்சி க்ேகன். இன் ம் ஒ  வ ஷம் கழிச்சி. எல்லா ெசல ம் 

ேபாக, மாசத் க்கு ஒ  லட்ச பாய் லாபம் சம்பாதிக்க ம்கிற தான் என்ேனாட இலக்கு. 

கட்டாயம் அைதவிட அதிகமாத்தான் கிைடக்கும்'' 



-இப்ப  சபதம் ேபாட்டப , 'ெதன்ைன தவிர, ேவ  சாகுப க்கு சாிப்பட்  வரா ' என்  

ஒ க்கிவிடப்பட்ட மணல் ேமவிய வண்டல் மண் நிலத்ைத விைலக்கு வாங்கிய ரஃபீக், இயற்ைகத் 

ெதாழில் ட்பங்கைளப் பயன்ப த்தி, மண்ைணேய மாற்றி, ெநல் சாகுப  மற் ம் கால்நைட 

வளர்ப்  லம் 'பத்  ஏக்காில் ஒ  மாதத் க்கு ஒ  லட்ச பாய்' எ ம் சபதத்ைத தற்ேபா  

நிைறேவற்றிக் ெகாண் விட்டார். 

அ த்தக் கட்டமாக, ெதன்ைன நார்க்கழி கைளப் பயன்ப த்தி 'ஜீேரா பட்ெஜட்’ ைறயில் 

வாைழ சாகுப யி ம் இறங்கியி க்கும் இவர், தற்ேபா  'பத்  ஏக்காில் மாதம் 2 லட்ச பாய் 

லாபம்' எ ம் திய சபதத்ேதா  களத்தில் பரபரத் க் ெகாண் க்கிறார்! 

6 அ  உயரத் க்கு ெநல்!  

 

தன் ைடய அ பவங்கைள ரசிக்கச் ரசிக்கச் ெசால் ம் ரஃபீக்ைக பார்க்கும்ேபா , நமக்கும்கூட 

உற்சாகம் பற்றிக் ெகாள்கிற . ''இந்தப் பகுதியில நான் நிலம் வாங்கினப்ேபா... 'ெதன்ைனையத் 

தவிர எந்த விவசாயத் க்கும் சாிப்பட்  வராத மண் ’  எல்லா ம் ெசான்னாங்க. இ ந்தா ம், 

'இயற்ைக ேவளாண் விஞ்ஞானி' நம்மாழ்வார் ஆேலாசைனப்ப  அ தக்கைரசல், பஞ்சகவ்யா; 

'ஜீேரா பட்ெஜட் பிதாமகர்' சுபாஷ் பாேலக்கேராட ஜீவாமிர்தம்  எல்லாத்ைத ம் பயன்ப த்தி 

நிலத்ைத வளப்ப த்திேனன். 



வரப் ல எல்லாம் வாைழ, ெதன்ைன, தீவன மரங்கள்  நட்  ெவச்சுட் , ெநல் சாகுப யில 

இறங்கிேனன். நாட்  ரகமான ெவள்ைளப் ெபான்னி ெநல்ைலத்தான் ேபாட்ேடன். எந்த ம ந் ம் 

அ க்கல.. ளி ரசாயன உர ம் ேபாடல. அ ைமயான விைளச்சல். பக்கத் ல ேதாட்டம் 

ேபாட் ந்தவங்கள்லாம் ஆச்சாியமா பார்த் ட் ப் ேபானாங்க. 

ஒவ்ெவா  ெநல் ப்பயி ம் சும்மா ஆற  உயரத் க்கு வளர்ந்  நின் ச்சு. இ தவிர நான் 

வளர்க்கற கால்நைடக ம் சாியான ைறயில ைகெகா க்க... நான் எதிர்பார்த்தப ேய பத்  

ஏக்கர்ல இ ந்  மாசம் ஒ  லட்ச பாய் தம் லாபம் வர ஆரம்பிச்சு ச்சு''  

'வரப் ’ வாைழ ெகா த்த நம்பிக்ைக!  

''வரப் ல சும்மா ேசாதைனக்காக ேபாட் ந்த 500 வாைழ ம் ெராம்பேவ நன்றாகேவ 

வந் யி க்கு. அதனாலதான் ேதாட்டம் க்கேவ வாைழ ேபாட்டா என்னா?  அ த்த கட்டமா 

வாைழ சாகுப யில இறங்கிேனன். 

 

நிைறய ேபர், 'சாியா வரா ... ேயாசிச்சு ெசய் ங்க’  ெசான்னாங்க. அ க்குக் காரணமா 

ம ப ம் அவங்க சுட் க் காட் ன ... என்ேனாட மண்ைணத்தான். 'இந்த மண் ல ெநல்  

விைளய ெவச்சாச்சு...  அ த்தாப் ல வாைழைய ம் நல்லப யா வர ைவக்கற க்கு என்ன 

பண்ற ?'  ேயாசிச்சுக்கிட்  இ ந்ேதன். 



விவசாய பயிற்சிக க்குப் ேபாயி ந்தப்ப ெதன்ைன நார்க்கழி  விவசாயம் பற்றி ேகள்விப் 

பட் ந்ேதன். அைதேய பண்ணிப் பார்த்தா என்னான்  ேதாணிச்சு. உடேன ெசயல்ல 

இறங்கிட்ேடன். 

ெதன்ைனநார் கம்ெபனிகள்ல, 'எப்ப  கா  பண்ற '  ெதாியாம அைத சும்மாப் ேபாட்  

ெவச்சி ப்பாங்க. ேபாய் ேகட்ட ேம 'இடம் கா யாகி ம்'  சந்ேதாஷமா அள்ளிட் ப் ேபாகச் 

ெசால் ட்டாங்க. 

நா  அங்குல உயரத் க்கு நார்க்கழி !  

அஞ்சு ஏக்கர் நிலத்ைத உ , 50 ராக்டர் குப்ைப அ ச்சு, இன்ெனா  உழ  ஓட் , நா  

அங்குல உயரத் க்கு ெதன்ைன நார்க்கழிைவக் ெகாட் ேனன். வாிைசக்கு வாிைச 8 அ , 

மரத் க்கு மரம் 5 அ  இைடெவளி ெகா த்  ரஸ்தாளி, ெமாந்தன், வன், கற் ரவள்ளி, 

ஏழரசி  வாைழக்கட்ைடகைள நட  ெசஞ்ேசன். இைடெவளியில நவதானியத்ைத விைதச்சு, 40 

நாள் கழிச்சு, எல்லாத்ைத ம் பறிச்சு வாைழத் ர்ல ேபாட்  தி ம்ப ம், நாைரப் ேபாட்  மண் 

அைணச்சு விட்ேடன். இந்தப்பகுதியில வாைழக்கு கிடங்கு எ க்கற தான் வழக்கம். நான் 

ேமட் ப்பாத்தியில இ க்கற மாதிாி ெவச்சி க்ேகன். அதனால மைழ ெகாட் னா ம், நிலத் ல 

தண்ணீர் நின்றா ம், வாைழத் க்கு பாதிப்  வரா . 

பாசனத்ேதா  சாணம், த்திரம்!  

பாசனம் பண் ம்ேபாெதல்லாம் தண்ணிேயாட சாணத்ைத ம் மாட் ச் சி நீைர ம் கலந்  

வி ேறன். பதினஞ்சு நாைளக்கு ஒ  தடைவ ஜீவாமிர்தத்ைத இைல வழி ஊட்டத் க்காகத் 

ெதளிச்சு வி ேறன். மாசத் க்ெகா  தடைவ ளிச்சேமாைர ம், ேதங்காய் தண்ணிைய ம் 

தனித்தனியா ெதளிச்சு வி ேறன். 



வாைழக்கட்ைட நட் , அஞ்சைர மாசத் லேய ஆ  அ , 

ஏழ க்கு ேமல வளர்ந் ச்சு. சில  பத்த க்கு ேமல 

ேபாயி ச்சு. ேர ெரண்ட  விட்டத் க்கு இ க்கு. இ வைர 

ஒ  ச்சி, ெபாட்  தாக்கல. ேநாய்த் தாக்குத ம் இல்ல. 

பச்ைசக் கட்  அ ைமயா வளர்ந்  நிக்கு . ஆச்சாியமா 

பார்க்கறாங்க அக்கம் பக்கத்  விவசாயிங்க. 

ஒ  மைழ ெபய்தால் ஒ  மாதத் க்கு ஈரப்பதம்!  

நார்க்கழி  ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சமா மக்கிக் கிட்ேட இ க்கு. 

அேதாட நவதானியச் ெச க ம் ேசர்ந்  மக்கி நல்ல உரமா 

மாறியி க்கு. ேதாட்டேம 'ஸ்பான்ஞ்ச்’ மாதிாி ெமத்  ெமத்  இ க்கு. ஒ  தடைவ உழ  மைழ 

ெபஞ்சாக்கூட ேபா ம். ஒ  மாசத் க்கு நிலம் காயா . அந்தள க்கு ஈரப்பதத்ைத நார் பி ச்சு 

ெவச்சுக்கு . மண்ைண எந்த இடத் ல கிளறினா ம், மண் தான். ஒ  ைவக்கூட நான் 

ெவளியில இ ந்  ெகாண் வரல. ஆனா... லட்சக்கணக்குல க்கள் இ க்கு. கைளக ம் 

ெப சா ைளக்கிறதில்ைல. 

நவதானியச் ெச கள்தான் உரம்!  

இன்ெனா  ஒன்றைர ஏக்கர்ல ெதன்ைனநார் ேபாடாமேல வாைழ ரகங்கைளக் கலந்  நட்  

பாிேசாதைன பண்ணிக்கிட் க்ேகன். ஜீவாமிர்தம், ளிச்சேமார், ேதங்காய் தண்ணி 

எல்லாத்ைத ம் ெதளிக்கிேறன். இைடயில நவதானியத்ைத ம் விைதச்சுக்கிட் க்ேகன். ஒ  

தடைவ நவதானியச் ெச கைளப் பி ங்கிப் ேபாட்ட ம், தி ம்ப விைதகைளத் வி விட் ேவன். 

இேதமாதிாி ெதாடர்ந்  ெசஞ்சு மண்ைண வளப்ப த்திக்கிட் க்ேகன். ஜீேரா பட்ெஜட் 



ைறப்ப  நல்ல இைடெவளி ெகா த்தி க்கறதால, ஊ பயிர் சாகுப ம் பண்ணிக்கலாம். 

நான் தட்ைடப்பய  ேபாட் ப் பாத்தப்ேபா நல்லா வந்தி ந் ச்சு. 

இப்ப ெரண்  ேதாட்டத் ல ம் வளர்ந்  நிக்கற வாைழகைளப் பார்த் ட் , 'ெபாிய ெபாிய 

தார்களாத்தான் ேபா ம்'  எல்லா ம் ெசால்றாங்க. நா ம் அப்ப த்தான் எதிர்பார்க்கிேறன்'' 

என்  சிலாகித்த ரஃபீக், ெதாடர்ந்  இயற்ைக விவசாயத்தில் தான் ெபற்ற அ பவங்கைளப் 

பற்றிப் ேபச ஆரம்பித்தார். 

ெதளிப் க்கு மட் ம் ஜீவாமிர்தம்!  

''ஜீேரா பட்ெஜட் பயிற்சிக்குப் ேபாயி ந்தப்ேபா, சுபாஷ் பாேலக்கர், 'மனிதர்கேள பட் னியிேல 

கிடக்கிறப்ேபா... அவங்க க்கு உணவா பயன்ப கிற பால், ெநய், தயிர்... எல்லாத்ைத ம் கலந்  

பயி க்குக் ெகா க்கலாமா?’  ஒ  ேகள்வி ேகட்டார். அ  எனக்கு மனசுல ெராம்ப ஆழமா 

பதிஞ்சு ச்சு. அதனால, பஞ்சகவ்யா உபேயாகப்ப த் றைத நி த்திட்ேடன். ஜீவாமிர்தத் ல ம் 

பய  மா , நாட் ச்சர்க்கைர பயன்ப த் றதால அைத ம் குைறக்க ம்   

பண்ணிேனன். இைல வழித் ெதளிப் க்கு மட் ம்தான் ஜீவாமிர்தம்   ெசய்த நான், 

நிலத் க்கு ஊட்டம் ெகா க்க ம்கிற க்காக ஒ  ெதாட் ையக் கட்  அ ல சாணத்ைதக் 

ெகாட்  பாசனம் பண் ம்ேபா  ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சமா சாணி கைரஞ்சு ேபாற மாதிாி ஏற்பா  

பண்ணியி க்ேகன். மாட் ப் பண்ைணயில இ ந்  மாட் ச் சி நீர் ெதாட் க்கு வர்ற மாதிாி 

ஏற்பா  பண்ணியி க்ேகன். 

வரப்பிேலேய பசுந்தீவனம்!  

வரப்  க்க மரங்கள நட்  ெவச்சு க்கதால மாறி மாறி நிழல் வி ந்  நிலம் ெபாியள ல 

சூடாகுறதில்ல. அேதேபால தீவன சாகுப க்காக நிலத்ைத ண க்காம வரப் ேலேய 



மா க க்கான தீவனப் ல்ைல விைதச்சு விட் க்ேகன். இ ம் பாேலக்கேராட ைறதான். 

என்கிட்ட இ க்குற மா க க்கு இ ேவ ேபா மானதா இ க்கு. பத்  ஏக்கர் வரப்  க்க 

விைதச்ச தீவனப் ல்ேல... கிட்டத்தட்ட ஒ  ஏக்கர் அள க்கு ேமல மகசூல் ெகா க்கு . 

கால்நைடக க்கு உணவாகாத எந்தப் பயிைர ம் நான் விைளவிக்கிறதில்ைல. பயிேராட கழி  

கால்நைடக்கு உணவாக ம். கால்நைடகேளாட கழி , பயி க்கு உணவாக ம்கிற ல 

கவனமா இ க்ேகன்'' என்  ெசான்ன ரஃபீக்,சம்பளம் மட் ம்தான் ெசல !  

''இயற்ைக ைறயில் ஒ ங்கிைணந்தப் பண்ைணயம்', இ தான் என்ேனாட ெவற்றிக்கு ல 

மந்திரம். 'பத்  ஏக்கர் நிலத் ல பண்ைணயம் பண்ணி,  ஒ  மாசத் க்கு ஒ  லட்ச பாய் 

சம்பாதிக்க ம்'  விவசாயத் ல இறங்கிேனன். நான் எதிர்பார்த்த மாதிாி அ  ைக கூ ச்சு. 

இப்ேபா மாசம் ெரண்  லட்சம் சம்பாதிக்க ம்  அ த்த அ ெய த்  ெவச்சி க்ேகன். 

ஏற்ெகனேவ வரப் ல நட  ெசஞ்ச வாைழக்ேக தார் ஒண் க்கு 200 பா தம் கிைடச்சு . 

இப்ப, ெமாத்தம் ஆறைர ஏக்கர்ல 7,000 வாைழ மரம் ெவச்சு க்ேகன்.  இயற்ைகயில 

விைள றதால ஒ  தாைர எப்ப ம் 200 பாய்க்கு விக்க ம். அ லேய வ ஷத் க்கு 14 

லட்சம் பாய் வ மானம் கிைடச்சு ம். இ ேபாக மீன், பால், ெநல், ேகாழி, மாட் க் கன் கள் 

விற்பைனயில ம் கணிசமா லாபம் கிைடக்கும். கூ தலா ெசம்மறி ஆ  வாங்கி வளர்க்கற க்காக 

ெகாட்டைக ேபாட்டாச்சு. அதன் லமா ம் ஒ  லாபம் கிைடக்கும். 

எனக்கு இ ெபா ள், ச்சிக்ெகால்  எ க்குேம ெசல  கிைடயா . ெபாியள ல 

உபகரணங்க ம் வாங்க ேவண் ய அவசியமில்ைல. ேவைலக்கு 2 கு ம்பங்கள் இ க்கு. 

அவங்க க்கு வ ஷத் க்கு 2 லட்சத்  



40 ஆயிரம் பாய் சம்பளம் ெகா க்குேறன். என் கணக்ெகல்லாம் சாியா வந்தா... பத்  ஏக்கர்ல 

மாசம் 2 லட்ச பாய் தம்... வ ஷத் க்கு 24 லட்ச பாய் லாபம் எ த் ேவன்'' என்  

உற்சாகமாகச் ெசான்னார் ரஃபீக். 

உரக்குழி...  

 

 ரஃபீக், தன் ைடய ேயாசைனயில் உரக்குழி ஒன்ைற ம் பராமாித்  வ கிறார். இதி ந்  

கிைடக்கும் உரத்ைதேய அ ரமாகப் பயன்ப த்திக் ெகாள்கிறார்! 

இதற்கான ெதாழில் ட்பம் இ தான்-மாட் க்ெகாட்டைகக்கு அ கிேலேய 50 அ  நீளம், 20 அ  

அகலம், 8 அ  ஆழம்  உள்ள கிடங்கு ெவட் , அதில் ஓர  உயரத் க்கு ெதன்ைன நார்க்கழிைவ 

பரப்பி, அதன் மீ  ஆட் ச்சாணம் மற் ம் மாட் ச்சாணம் இரண்ைட ம் ஓர  உயரத் க்கு 

ேபாடேவண் ம். இப்ப , ெதன்ைனநார்க்கழி , ஆட் ச்சாணம் மற் ம் மாட் ச்சாணம் 

ஆகியவற்ைற கிடங்கு நிைற ம் வைர மாற்றி மாற்றிப் ேபாடேவண் ம். இ  நன்கு மட்கி, 

அ ைமயான உரமாக மாறிவி ம். ஆண் க்கு ஒ  தடைவ இைத எ த்  நிலத் க்கு 

அ ரமாகப் பயன்ப த்திக் ெகாள்ளலாம்! 

 நாட் க்ேகற்ற ரகம் நாட் ரகம்தான்!  



 'இயற்ைக விவசாயம் என்  தீவிரமாக இறங்கிய பிறகு, பயிராக இ ந்தா ம் சாி... 

கால்நைடயாக இ ந்தா ம் சாி... அ  நாட் ரகமாக இ ந்தால்தான் விவசாயி தற்சார்பைடய 

ம்' என்பைத அ பவப் ர்வமாக உணர்ந்தி க்கிறார், 

ரஃபீக். அைதப் பற்றி ேபசும்ேபா ... 

''நாட் ரகங்கள்தான் ேநாய் எதிர்ப் ச் சக்திேயாட இ க்கு . 

ஆரம்பத் ல வான்ேகாழி, நாட் க்ேகாழி, தைலச்ேசாி ஆ , 

கழி க க்காக ஒ  நாட் மா , பா க்காக கலப்பின 

மா கள்  ெவச்சி ந்ேதன். அைதெயல்லாம் இப்ேபா 

மாத்திட்ேடன். 

ஒ  வினா  கூட ணாகக் கூடா !  

வான்ேகாழி வளர்ப்ைப சுத்தமாக் ைகவிட் ட்ேடன். எந்தத் ெதாழில் ெசய்தா ம், அ ல லாபம் 

மட் ம்தான் குறிக்ேகாளா இ க்க ம். விவசாய ம் அ க்கு விதிவிலக்கு கிைடயா . 

நம்மேளாட ஒவ்ெவா  வினா  உைழப் ம் ண் ேபாகக்கூடா . வான்ேகாழி ெவச்சி ந்தப்ேபா 

குஞ்சுகைளக் காப்பாத்த, ெராம்ப ெமனக்ெகட ேவண் யி ந் ச்சு. அ ல ேநரம் ணாகேவ... 

ேதைவயில்லாம எ க்கு இ ல ட் க்கிட்  கிடக்க ம்  ெமாத்தமா எல்லாத்ைத ம் 

வித் ட்ேடன். அேதசமயம் நாட் க்ேகாழி வளர்க்கிேறன். இ ங்க க்காக ெராம்ப ெமனக்ெகட 

ேவண் யேத இல்ல. தன்னாலேய வளர்ந் ம். இ ந்தா ம், ஒ  ெகாட்டைக, ேபாட் த்தான் 

வளர்க்கிேறன். 



இப்ேபா, ஜ னாபாாி நாட்  ஆ கேளாட கலப்பின ஆ கள்லதான் 25 ஆ கைள 

ெவச்சி க்ேகன். க்கால் ஏக்கர்ல இ க்குற குளத் ல சாப்பாட் க்கான மீன்கைள 

வளர்த் க்கிட் க்ேகன் 

பால் பாசம் ேதைவயில்ைல!  

கலப்பின மா க எல்லாத்ைத ம் ெகா த்திட்  இப்ேபா நம்ம நாட்  ரகமான கிர், ெரட் சிந்தி 

மா கைள மட் ம்தான் ெவச்சு க்ேகன். எல்லாைர ம் மாதிாி நா ம் 'பால் பாசம்’ 

காரணமாத்தான் கலப்பின மா கைள வாங்கிேனன். ட்டர் ட்டரா கறக்க ம்  நிைனக்கற  

தப்  பிறகுதான் ெதாிஞ்சுக்கிட்ேடன். நாட் மா  இல்லாம விவசாயேம கிைடயா . அேதாட 

சாண ம் மாட் ச்சி நீ ம்தான் நமக்கு தல் வ மானம். ெரண்டாவ  வ மானம் கன் கள். 

ணாவதாத்தான் பால் வ மானத்ைத ெவச்சுக்க ம். பால் வ மானத்ைத த டத் ல 

ெவச்சுதான், கலப்பின மா க க்கு நாம ப யாகிக் கிடக்கிேறாம். 

கலப்பின மா களில் நஷ்டம்தான்!  

நான் ேஹால்ஸ் யின் ஃபிாீ யன் கலப்பின மா கைளத்தான் ெவச்சி ந்ேதன். அ ல பா க்கு 

பஞ்சமில்ைலங்கற  எல்லா க்கும் ெதாிஞ்ச விஷயம்தான். ஆனா, கிேடாிக்கன்  சாியான 

வய ல ப வத் க்கு வர்ற  கிைடயா . ப வத் க்கு வந்தபிறகு 20 ைறயாவ  ஊசி 

ேபாட்டாத்தான் சிைன பி க்கு . டாக்டேராட உதவியில்லாம பிரசவ ம் நடக்கிறதில்ல. 

ஆகக்கூ ... விவசாயி கலப்பின மா  வளர்க்கறதால... டாக்டர், ம ந் க் கம்ெபனி, தீவனக் 

கம்ெபனி... இவங்க க்குத்தான் வ மானம். விவசாயிக்கு நட்டம்! 

 



பாைலவிட கன்  விற்பைனயில் லாபம் அதிகம்!  

நாட் மா  வளர்க்கறப்ேபா பிரச்ைனேய கிைடயா . கலப்பின மா  வளர்த்  பால் லமா 

சம்பாதிக்கிறைதவிட, நாட்  மாட் க் கன் க்குட் ைய விக்கிற காசுல அதிக லாபம் கிைடக்கும். 

அேதாட நாம் ெகா க்குற ல், ண்ைடச் சாப்பிட் ட்  நா  மணி ேநரத் ல உரமா மாத்திக் 

ெகா க்குற உரத்ெதாழிற்சாைலகளா நாட்  மா க இ க்கு. கன் க்குட் ைய நல்லா ெசழிம்பா 

பால் கு க்க ெவச்சு அ க்குப் ேபாக மிச்சம் இ க்குற பாைலத்தான் நான் கறந் க்குேறன். குட்  

ஒன்ப  மாசத் ல சிைனக்கு தயாராயி . வ ஷா வ ஷம் ஒ  கன் க்குட்  நமக்குக் 

கிைடச்சி . இ க்கு ேமல என்ன ேவ ம்?'' என்  நியாயமானக் ேகள்விைய எ ப் கிறார் 

ரஃபீக்! 

நாட் க்ேகாழி வளர்ப்பில் ேவைலேய இல்ைல!  

 சுலபமான ைறயில் நாட் க்ேகாழி வளர்த்  வ ம் ரஃபீக், 

அதற்ெகன  ச ர அ யில் ெகாட்டைக அைமத் ள்ளார். 

உள் ற தைரப்பகுதியில ஒன்றைர அ  உயரம், ஒன்றைர அ  

அகலத்தில் சி சி  அைறகளாக 

18 அைறகைளக் கட் யி க்கிறார். தைரப்பகுதி, சி  அைறகள் 

என அைனத்தி ம் ெநல் உமிையப் பரப்பியி க்கிறார். 

ெகாட்டைகயின் அ ப்பகுதியில் ேகாழிகள் ெவளிேய 

வ வதற்காக சி ைள அைமத்  அதற்கும் ஒ   ேபான்ற அைமப்ைப ஏற்ப த்தி ள்ளார். 

காைல ேநரத்தில் கீழ் றத் ைளைய மட் ம் திறந்  விட்டால்... ஒவ்ெவா  ேகாழியாக ெவளி 

வந்  வயல்ெவளிகளில் ேமய்ந்  இைர எ த் க் ெகாள்கின்றன. சூாியன் மைறயத் ெதாடங்கும் 



ேநரத்தில் தாங்களாகேவ வந்  தி ம்ப அைடந்  ெகாள்கின்றன (கீழ்ப் றத் ைளைய 

எப்ேபா ம் அைடத்  ைவக்கேவண் ம். இல்லாவி ல், பாம்  ேபான்ற உயிாினங்கள் உள்ேள 

ெசன் வி வதற்கான வாய்ப்  உண் ). 

ெகாட்டைகயில் உள்ள அைறக க்குள்ேளேய ட்ைடயிட் , அைடகாத்  குஞ்சுகைளத் 

தாங்களாகேவ ெவளிேய அைழத்  வந்  வி கின்றன ேகாழிகள். அைட காக்கும் ேகாழிகள் 

மற் ம் ெவளிேய சாியாக தீவனம் எ க்காத ேகாழிக க்காக ெகாட்டைகக்குள் தண்ணீர் மற் ம் 

தீவனத் ெதாட் கைள அைமத் ள்ளார். ேதைவப்ப ம்ேபா  இவற்றில் கம் , ேசாளம், ெநல் 

ேபான்றவற்ைற நிரப்பி ைவக்கிறார். 

''ஒ  ெகாட்டைகயில 20 ேகாழி வைர வளர்க்கலாம். இப்ப 13 ெபட்ைட, ஒ  ேசவல் என்கிட்ட 

இ க்கு. குஞ்சுகேளாட எண்ணிக்ைக ெப குறப்ப தனியா ெகாட்டைக ேபாட் க்கலாம்  

இ க்ேகன். இல்லனா... குஞ்சுகளா விக்க ம் ெசய்யலாம். ெராம்ப எளிைமயான இந்த 

ைறயில... பராமாிப் , தீவனம் இ க்ெகல்லாம் ெசல  குைறவாத்தான் இ க்கு'' என்கிறார் 

ரஃபீக் 

மாதம் ஒ  லட்சம்...வந்த  இப்ப த்தான்!  

 பத்  ஏக்கர் நிலத்தில் ரஃபீக் ெசால் ம் வ மானக் கணக்கு இ தான்- 

''எங்க பகுதியில வ ஷத் க்கு ெரண்  ேபாகம் ெநல் சாகுப  ெசய்யலாம். நான் ஆ  ஏக்கர்ல 

ெநல் சாகுப  ெசஞ்ேசன். ஒ  ேபாகத் க்கு ஏக்க க்கு 2,400 கிேலா ெநல் ங்கற கணக்குல ஆ  

ஏக்கர்ல ம் 



14 ஆயிரத்  400 கிேலா கிைடச்சு . ெரண்  ேபாகத் க்கும் 28 ஆயிரத்  800 கிேலா. அைத 

அாிசியா அைரச்சப்ேபா... 19 ஆயிரத்  

200 கிேலா கிைடச்சு . இயற்ைகயில் விைளஞ்ச ெவள்ைளப் ெபான்னி அாிசி  25 கிேலா 

ைபயில ேபாட் , கிேலா 35 பாய்  நண்பர்கள், உறவினர்கள்  விற்பைன ெசஞ்ேசன். அ  

லமா 6 லட்சத்  72 ஆயிரம் பாய் வ மானம்.   

ஒ  வ ஷத் க்கு 80 தைலச்ேசாி ஆட் க்குட் கைள வித்த ல ஒன்றைர லட்ச பாய்; 35 

ெதன்ைன லமாக 40 ஆயிரம் பாய்; 500 வாைழத்தார்கள ஒண்  200 பாய்  வித்த ல 1 

லட்ச பாய்  கிைடச்சு .அப் றம், 20 பால் மா கள் லமாக தின ம் எ ப ல இ ந்  130 

ட்டர் பால் கிைடச்சுச்சு. ேநர  விற்பைன லமாக ஒ  ட்டர் 24 பாய்  வித்ேதன். 

சராசாியா ஒ  நாைளக்கு 100 ட்டர்  கணக்குல தினசாி 2,400 பாய் வ மானம் கிைடச்ச . 

அதன்ப  வ ஷத் க்கு 8 லட்சத்  76 ஆயிரம் பாய் வ மானம் கிைடச்சு . 

ஆகக்கூ  பத்  ஏக்கர்ல கிைடச்ச ெமாத்த வ மானம் 18 லட்சத்  38 ஆயிரம் பாய். ெரண்  

கு ம்பங்க க்கான சம்பளம் 2 லட்சத்  40 ஆயிரம் பாய், நட , அ வைடக்கூ , இ ெபா ள் 

தயாாிப் ச் ெசல , ேபாக்குவரத் , அடர்தீவனம், அாிசிக்கான ைபகள்  எல்லாச்ெசல ம் 

ேசர்த்  4 லட்ச பாய் வைரக்கும் ஆச்சு. மீதி 11 லட்சத்  98 ஆயிரம் பாய் லாபமாகக் 

கிைடச்சு . மாசத் க்கு ஒ  லட்ச பாய்  ெவச்சுக்கலாம்.'' 

ெதாடர் க்கு 
ரஃபீக் 
கல்லைண அ கில்  ,உத்தமர்சீ  கிராமம் 
அைலேபசி: 94444-03662 
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