
குைறவான பராமாிப் ... நிைறவான வ மானம்... வளவிடாத ேதாட்டக்கைலப் பயிர்கள் ! 

''பரம்பைரயா நாங்க விவசாயிதான். ஆரம்ப காலத் ல ெநல், க ம் , ெவண்ைட, மிளகாய், 

தக்காளி, பாசிப் பய  எல்லா ெவள்ளாைம ம் ெசய்திட் ந்ேதன். ஆனா, தண்ணி 

பற்றாக்குைற, ஆள் பற்றாக்குைற, ஒ ங்கான விைல கிைடக்காத  எல்லா ம் ேபாட்  

வைதக்க... ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சமா விவசாயத்ைதக் குைறச்சுக்கிட்ேடன். 93-ம் வ ஷத் ல இ ந்  

மரப்பயிர் சாகுப க்கு மாறிட்ேடன்'' என்  நிம்மதி ெப ச்ேசா  ெசால்கிறார் க ர் மாவட்டம், 

அரவக்குறிச்சி வட்டம், காியமா ர் கிராமத்ைதச் ேசர்ந்த குழந்ைதேவல். 

 

''எனக்கு ஒ  ைபயன், ஒ  ெபண் பிள்ைள. ைபயன் வக்கீ க்குப் ப ச்சுட்  ேகாயம் த் ர்ல ஒ  

கம்ெபனியில ேவைல ெசய்கிறான். ெபண்ைண க ர்ல தி மணம் ெசய்  ெகா த் விட்ேடன். 

நா ம் மைனவி ம்தான் ட் ல. எனக்கும் அ பத்தஞ்சு வயசாயி ச்சு. அதனால எங்க க்குத் 

தக்குன அள ல பதினஞ்சு ஏக்கைர மட் ம் ைகயில ெவச்சுக்கிட்  மீதிைய கந்தாயத் க்கு 

விட் ட்ேடன். 

ைக ெகா த்த க த்தரங்குகள்!  

ஆரம்பத் ல நிைறய மரங்கைள ெவச்சு ஊ பயிர் ெவள்ளாைமெயல்லாம் பாத் க்கிட் தான் 

இ ந்ேத ங்க. 2002-ம் வ ஷம் வந்த வறட்சியில பாதிக்கு ேமல காய்ஞ்சு ேபாச்சு. 



ெதன்ைன ம், ளி ம்தான் ெகாஞ்சம் தப்பிச்சுச்சு. மிச்சத்ைத எல்லாம் ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சமா 

தி ம்ப நட  ெசய்ேதன். இப்ேபா வைரக்கும் சா மரக்கன் கள வாங்கி வந்  நட் க்கிட்ேட 

இ க்ேகன். ஆரம்பத் ல இ ந்ேத எல்லா விவசாயப் த்தகங்கைள ம் 

ப ப்ேபன். 

 

'பசுைம விகடன்' வந்த க்கப்பறம்தான் இயற்ைக விவசாயம் பத்தி நிைறய விஷயங்கைளத் 

ெதாிஞ்சிக்கிட்ேடன். விவசாயக் கண்காட்சி, க த்தரங்கு எல்லாத் க்கும் ஞ்ச மட் ம் ேபாய் 

கலந் க்கிட்  ப்  விஷயங்கைளத் ெதாிஞ்சுட்  வந் ேவன். 

பாடம் கட் ய க ம் !  

70-ம் வ ஷம்  நிைனக்கிேறன். அப்ேபா க ர் சர்க்கைர ஆைலயில இ ந்  க ம் க்கரைண 

ெகா த்தாங்க. ஒண்ணைர ஏக்கர்ல நட  ெசஞ்சி ந்ேதன். அ வைடக்குள்ளாற நாப்ப  

நாப்பத்தஞ்சு ட்ைட உரத்ைதக் ெகா த்  ேபாடச் ெசான்னாங்க. அ வைரக்கும் சாி, 

அ க்கப்பற ம் சாி... எந்தப் பயி க்கும் நான் அத்தைன ட்ைட உரத்ைதக் ெகாட் னேத 

இல்ைல. க ம்  நல்லாதான் வந் ச்சு. ஆனா... அந்த நிலம் அேதாட கா . இன்னிக்கு வைரக்கும் 

அ ல எந்தப் பயி ம் வர்றதில்ைல. 'குப்ைப உரத்ைத அ ', 'ஜிப்சத்ைதக் ெகாட் ' இப்ப  

ஆ க்ெகா  ைவத்தியம் ெசான்னாங்க. எ ம் சாிப்பட்  வரல. இப்ப ம் தாிசாத்தான் ேபாட்  

ெவச்சி க்ேகன். 



அப்பேவ ரசாயனத்  ேமல ெவ ப் . ஆனா... வழி வைக ெதாியாம காய்கறி ெவள்ளாைமக்கு 

ெகாஞ்சமா ரசாயனம் ேபாட் த்தான் பண்ணிேனன். இப்ேபால்லாம் சுத்தமா ரசாயனம் 

ெதா றேத இல்ைல. ஆனா, ச்சிகள விரட்டத்தான் ஒண் ம் வழி ெதாியல. அதனால 

வ ஷத் க்ெகா  தடைவ மட் ம் ெகாஞ்சமா ம ந்த ப்ேபன். அ ம் காய் வந்த க்கப்பறம் 

எந்த ம ந் ம் அ க்கறதில்ைல. 

ேதாட்டம் க்க மரங்கள்!  

இப்ப பதினஞ்சு ஏக்கர்ல ம் ேசர்த்  50 ளிய மரம், 120 ெதன்ைன, 450 சப்ேபாட்டா, 250 மா, 32 

நாவல், 30 ேதக்கு இெதல்லாம் இ க்கு. அத்தி, சீதா, எ மிச்ைச, ெகாய்யா, மா ைள, பன்னீர் 

பலா, ேரா  ஆப்பிள்  நிைறய பழ மரங்கைள ம் ெவச்சி க்ேகன். அங்ெகாண் ம் 

இங்ெகாண் மா 50 வாைழ ம் இ க்கு. 

மண்  களர் மண்ணாப் ேபாச்சு. இப்ேபாைதக்கு தண்ணி ம் பற்றாக்குைற. ஆனா ம், ஞ்ச 

மட் ம் ெவள்ளாைம பாத் க்கிட் க்ேகன். இப்ேபாதான் ெசாட் நீர் ேபா ற க்கு ஏற்பா  

பண்ணிட் க்ேகன்'' என்ற குழந்ைதேவல் நமக்குத் ேதாட்டத்ைதச் சுற்றிக் காட் க்ெகாண்ேட 

மரங்கைளப் பற்றி விளக்க ஆரம்பித்தார்.   

கிாிக்ெகட் பால் கவனம்!  

''நாவல்ல விைத ள்ள , விைத இல்லாத  ெரண்ைட ேம ெவச்சி க்ேகன். பத்  மரம்தான் 

இப்ேபா காய்ப் ல இ க்கு. சப்ேபாட்டா ல பி.ேக.எம்-1, பி.ேக.எம்-2, பி.ேக.எம்-3, ேகா-1, 

கீர்த்திவர்த்தி, பாலா, தரகம்பா , வி நகர், கிாிக்ெகட் பால்  நிைறய ரகங்கள் இ க்கு. நல்லா 

விைல ேபாற  பி.ேக.எம்-1 மட் ம்தான். இ க்கற ேலேய ப ேமாசமான  கிாிக்ெகட் 

பால்தான். சும்மா ெகா த்தாக்கூட வியாபாாிங்க வாங்க மாட்ேடங்குறாங்க. 



இமாம்பசந்த் க்கு நல்ல வரேவற் !  

'மா’ ல அல்ேபான்ஸா, ெபங்க ரா, நீலம், சிந் , பஞ்சவர்ணம், பங்கனப்பள்ளி, ெசந் ரம், 

மல்ேகாவா, ந ச்ேசாைல, மானி, இமாம்பசந்த், மல் கா, காலப்பா , பி.ேக.எம்-1  ஏகப்பட்ட 

வைக இ க்கு. எல்லாத் ல ம் டாப்... இமாம்பசந்த். சுைவயில ம்... விைலயில ம் நம்பர் ஒன். 

இ ேபாக எல்லா பழ மரங்கள்ல ம் நாட்  ரகம், ஒட்  ரகம், விைதயி க்கற , விைத 

இல்லாத  ேத ப் பி ச்சுக் ெகாண்டாந்  நட் ேவன். மைலயில விைள றைதத் தவிர்த் , 

தைரயில வளர்ற அத்தைன வைகயான மரங்கைள ம் வளத் ட ம்  எனக்கு ஆைச. அதான் 

யற்சி பண்ணிக்கிட் க்ேகன். 

ெதா ரம் மட் ேம ேபா ம்!  

ேதாட்டத் க்குள்ள வ ஷத் க்கு ஒ  தடைவ மைழ காலத் க்கு ன்ன ஒண் , ெரண்  உழ  

ஓட்  ெவச்சு ேவன். அப்பதான் ஈரப்பதம் இ க்கும். அேதமாதிாி ஒ  ஏக்க க்கு வ ஷத் க்கு 4 

ராக்டர் குப்ைபையக் (ெதா ரம்) ெகாட் ேவன். இ ேபாக தண்ணி பாய்ச்சுற  

மட் ம்தான். ேவற பராமாிப்ேப கிைடயா . 

இ ல ம் சில வ ஷம் உழ  ஓட்ட யாம, குப்ைப ேபாட யாம ேபாயி ம். அ த்த 

வ ஷம் குப்ைபையச் ேசர்த் ப் ேபாட் ேவன். ேதாட்டத் ல வி ற இைல தைழகேள மக்கி 

உரமாயி .பஞ்சகவ்யா, ஜீவாமிர்தம்  எைத ம் ெமனக்ெகட்  தயாாிச்சு ேபாட 

ேவண் யெதல்லாம் இல் ங்க. சாணிப்பாைலக் கைரச்சு விட்டாேல ேபா ம்.... எல்லா மர ம் 

எ ந்திாிச்சி ம். 

 



இைடெவளி அவசியம்!  

மா க்கு 25 அ  இைடெவளி; சப்ேபாட்டா க்கு 22 அ  இைடெவளி விட ம். இந்த மாதிாி 

நிைறய இைடெவளி ெகா க்குறப்ேபா மரம் நல்லாக் காய்க்கு . பழ மரங்கைள உயரமா வளர 

விடாம கவாத் ப் பண்ணி அகலமா படர விட ம். 

அப்பதான் சுலபமா பறிக்க ம். ேதக்கு மாதிாியான மரங்கள ஞ்சள க்கு கவ்வாத்  

பண்ணி, விட்  உயரமா வளர விட ம். அப்பதான் நல்ல விைல கிைடக்கும். இ  என்ேனாட 

அ பவத் ல பாத்த உண்ைம'' என்ற குழந்ைதேவல் நிைறவாக, 

''இ க்குற மரங்க க்கு தாகம் ஆத் ற அள க்கு என்னால தண்ணிகூட பாய்ச்ச யல. 

ஆனா ம் இந்த மரங்க மனசுக்கு நிைறவா எனக்கு வ மானத்ைதக் ெகா த் ட் க்கு'' என்றார், 

மகி ச்சியாக. 

வ மானத் க்குக் குைறவில்ைல...  

 வ மானம் பற்றிப் ேபசும் குழந்ைதேவல், 'ஒ  மாமரத் க்கு 500 பாய்  குத்தைகக்கு 

விட் க்ேகன். 250 மரத் ல இ ந்  வ ஷத் க்கு 1 லட்சத்  25 ஆயிரம் பாய் வ மானம் 

கிைடக்கு . இப்ேபா சின்ன மரமா இ க்கறதாலதான் இவ்வள  குைறவா கிைடக்கு . 

மரெமல்லாம் ெபாிதாகி விட்டால்... இன் ம் கூ தல் விைல கிைடக்கும். 

450 சப்ேபாட்டா லமா வ ஷத் க்கு 1 லட்சத்  30 ஆயிரம் பா வ மானம் கிைடக்கு . 9 

நாவல் மரம்தான் காய்ப் ல இ க்கு. அ  லமா வ ஷத் க்கு 18 ஆயிரம் பாய் கிைடக்கு . 

ேதங்காைய, ெகாப்பைரயா மாத்திதான் விற்கிேறன். 120 ெதன்ைனயி ந் ம் வ ஷத் க்கு 



72,000 பாய் கிைடச்சி ம். ஒ  எ மிச்ைசதான் இப்ேபாைதக்கு காய்ப் ல இ க்கு. அ  லமா 

வ ஷத் க்கு 2,000 பாய் கிைடக்கு . 

என்கிட்ட இ க்குற மா , கந்தாயத் க்காரங்க மா  10 மா க ேதாட்டத் க்குள்ள இ க்கு. 

அ  லமா கிைடக்கிற குப்ைபேய ேபா மானதா இ க்கு. அதனால ெபாிதாக இ ெபா ள் 

ெசல  ஒன் ம் கிைடயா . இன் ம் ெசாட் நீெரல்லாம் பாய்ச்சி மரங்கைளத் வளர்த்தா... 

வ மானம் கூ ம்'' என்  நம்பிக்ைகேயா  ெசால்கிறார். 
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