
ெசழிப்பான வ மானம் த ம் ெசஞ்சந்தனம்! 

 

 

சுனாமி ேபான்ற கடல்சீற்றங்களத் த க்கும் அைலயாத்தி மரங்கைளப் ேபால, அ க்கதிர் 

ச்ைசத் த க்கும் தன்ைம ெகாண்ட மரம் ெசஞ்சந்தன மரம். இந்த அ கத்திற்க்கு எற்ற மரம் 

என்  கூட ெசஞ்சந்தன மரத்ைதச் ெசால்லலாம். பல அ  உைலக்கூடங்களில் 

அ க்கதிர்கைளத் த க்கும் அரணாக இைதத்தான் பயன்ப த் கிறார்கள். 

ஜப்பான் நாட் ல் எக்ஸ்ேர, ேலசர்.. ேபான்ற ாிய கதிர் ச்சு சிகிச்ைசகைளச் ெசய் ம் 

ம த் வர்கள், சிகிச்ைசயின்ேபா  கதிர் ச்ைசத் த ப்பதற்காக, சிறிதாக ெவட்டப்பட்ட 

ெசஞ்சந்தன மரத் ண்ைட தங்கள் சட்ைடப் ைபயில் ைவத் க் ெகாள்கிறார்களாம். ஒ  

அைலகைளத் த க்கும் திறன் ெகாண்ட இம்மரங்கள், ெவப்பத்ைத ம் அதிக அளவில் கடத்தா . 

இவ்வள  சிறப் கள் இம்மரங்க க்கு இ ப்பதால், இவற்றின் சந்ைத வாய்ப்  நா க்கு நாள் 

அதிகாித் க் ெகாண்ேட இ க்கிற . 



சரைள மற்றம் ெசம்மண் கலந்த மண் வைககளில் இம்மரம் சிறப்பாக வள ம். ப ைக நிலத்தில் 

கூட நன்றாக வள ம். ஆனால், நல்ல வ கால் வசதி இ க்க ேவண் ய  அவசியம். ஆழமான 

மண்கண்டம் உள்ள மானாவாாி ெசம்மண் நிலங்களி ம் வளர்க்கலாம். விைதகைள விைதப்ப , 

நாற்  தயாாித்  நட  ெசய்வ , ேபாத்  நட  என ன்  வழிகளில் இம்மரத்ைத நட  

ெசய்யலாம் என்றா ம், கைடசி இரண்  ைறகள் தான் சிறந்த . 

கட்டாயம் ெசய்ய ம் கவாத் ! 

10 அ  இைடெவளியில் குழி எ த் , வழக்கமாக மரக்கன் கைள நட  ெசய்வ ப் ேபால 

இயற்ைக உயிர் உரங்கைளப் ேபாட்  நட  ெசய்ய ேவண் ம். ெம வாகத்தான் இந்த ெச கள் 

வள ம். நன்கு வளர்ந்  வராத ெச கைள சில நாட்களிேலேய கண்டறிந்  அகற்றிவிட 

ேவண் ம். மானாவாாி, இறைவ என இரண்  ைறகளி ம் இைதப் பயிாிடலாம். இறைவயில் 

தண்ணீர் இ ப்பைதப் ெபா த்  பாசனம் ெசய்  ெகாள்ளலாம். அவ்வப்ேபா  ெச க க்க 

சூாியஒளி நன்கு கிைடக்குமா  கவாத்  ெசய்  வர ேவண் ம். மைழக் கலத்திற்க்கு ன்பாக 

ெச கைளச் சுற்றி ம் மண்ைணக் ெகாத்திவிட ேவண் ம். இம்மரங்கைள பழத்ேதாட்டங்களில் 

காற்றத் த ப் க்காக ம் நட  ெசய்யலாம். பல இடங்களில் எ மிச்ைசத் ேதாட்டங்களில் 

ெசஞ்சந்தன மரங்கைள காற் த் த ப்  அரணாகப் பயன்ப த் கிறார்கள். 

ஒ  மரம் ஒ  லட்ச பாய்! 

இந்த மரத்தின் ைவரம் பாய்ந்த பகுதி க ஞ்சிவப்  நிறத்தில் இ க்கும். 20 ஆண் கள் ஆன ஒ  

மரம், வளர்ச்சிைய மற் ம் அதன் தரத்ைதப் ெபா த்  அதிகபட்சம் 10 லட்சம் பாய் வைர 

விைல ேபாகும். ஒர ஏக்காில் 400 மரங்கள் நட  ெசய் .. அதில் 100 மரங்கள் மட் ேம நன்றாக 

விைளகின்றன என ைவத் க் ெகாள்ேவாம். ஒ  மரம் குைறந்தபட்சம் 1 லட்ச பாய்க்கு 

விற்றாேல.. ஒ  ேகா  பாய் வ மானம் கிைடக்கும். கடந்த 2010 –ம் வ டம் நவம்பர் 25-ம் 

ேததி தி ப்பத் ர் அரசு சந்தனக்கிடங்கில் நடந்த ஏலத்தில் ஒ  டன் ‘சி’ கிேர  ெசஞ்சந்தன மரம், 

6 லட்சத்  55 ஆயிரம் பாய்க்கு விைல ேபாயி க்கிற . 

அ மதி ேதைவயில்ைல! 

சந்தன மரத்ைதப் ேபால இம்மரங்கைள ெவட் வதற்கு தனி அ மதி எல்லாம் வாங்கத் 

ேதைவயில்ைல. மற்ற மரங்கைளப் ேபாலேவ ெவட்  விற்  விடலாம். இந்தியாவில் ஆந்திரா 



மற் ம் தமிழகத்தில்தான் இந்த மரம் அதிகமாக வளர்க்கப்ப கிற . ஜப்பான், ைதவான், சீனா.. 

ேபான்ற நா களில் இதன் ேதைவ அதிகம் உள்ளதால், சந்ைத எப்ேபா ம் சாியா  என்பைத 

கவனத்தில் ைவத் க் ெகாள் ங்கள். சந்தனத்திற்க்கு இைணயான மதிப் ள்ளதால், இந்த 

மரங்க ம் அதிக அளவில் ெவட் க் கடத்தப்ப கின்றன. 

மானாவாாியி ம் மகத்தான வளர்ச்சி! 

ெசஞ்சந்தனத்ைத இரண்  ஏக்காில் மானாவாாியாக சாகுப  ெசய்தி க்கும் க்ேகாட்ைட 

மாவட்டம், கீழக்குறிச்சி கிராமத்ைதச் ‘சாைல’ சிவச்ெசல்வன் ெசால்வைதக் ேக ங்கள். 

எங்கேளாட  ெசம்மண் மி. இதில் மரம் வளர்க்க ம் என்ற ஆர்வத்ைத ஏற்ப த்தினேத 

வனத் ைறதான். எங்கப்பா ேவளாண் ைறயில் இைண இயக்கநராக இ ந்  ாிட்ைடயர்  

ஆனவர். அவ ம் நிைறய ஆேலாசைனகைளச் ெசால் யி க்கிறார். 

மானாவாாியாக இரண்  ஏக்காில் சந்தனம், ேவங்ைக, மேகானி. ஆவி, ேராஸ் ட் என்  பல 

வைகயான மரங்கைள நட் க்கிெறாம். தனியாக இரண்  ஏக்காில் ெசஞ்சந்தனத்ைத மட் ம் 

சாகுப  ெசய்தி க்கிேறாம். நட  ெசய்  3 வ டமாகிற . இந்த மண்ணிற்க்கு ெசஞ்சந்தனம் 

நன்றாக வளர்கிற . 

இ வைரக்கும் நாங்க பாசனம் என்  தனியாக ெசய்த  இல்ைல. ெசஞ்சந்தனத்ைதப் 

ெபா த்தவைர மரங்களில் கிைளய க்க விடக்கூடா .  அப்பப்ப கவாத்  ெசய்ய ம். இந்த 

மரத்திற்கு நல்ல சந்ைத வாய்ப்  இ க்கு என்  ெசால்றாங்க. ஆனால், அ வைட ெசய் ம் 

ேபா தான் இேதாட விைல ெதாி ம். 

டன் ஐந்  லட்சம்! 

அ வைடக்குத் தயாரான ெசஞ்சந்தன மரங்கள், அேத மாவட்டத்தில் உள்ள ‘மரம்’ தங்கசாமியின்  

ேதாட்டத்தில் இ க்கின்றன.  அைதப் பற்றி தங்கசாமியின் மகன் கண்ணன், எங்கப்பா 20 

வ டத்திற்க்கு ன் ட்ைடச் சுற்றி இ ந்த இடத்தில் எல்லாம் சந்தனம், ெசஞ்சந்தனம், ேதக்கு 

என்  பல வைகயான மரங்கைளக் கலந்  நட  ெசய்தி ந்தார். அதில் 100 ெசஞ்சந்தன மரங்கள் 

இ க்கு மரங்கள் நன்றாக வளர்ந்  இ க்கு. 



டன் ஐந்  லட்சம் ஆ  லட்சம் என்   ேகட் க்கிட்  இ க்காங்க. ஆனால், நாங்க இன் ம் 

விற்காமல் ைவத்தி க்கிேறாம். அன்ைறக்கு எங்கப்பா விைளயாட்டாக ைவத்த மரங்கள் 

இன்ைறக்கு ேகா க்கணக்கான மதிப் ள்ள  மரங்களாக மாறியி க்கு. 
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