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ந�ற�

���ேசரி ம��� அத� �����ற�த�� ��ைகக� ம���
உ�ண���ய தாவர�கைள� ேசகரி��, வ�ைத��, சைம��, உ���
பலரி� ஆதர� இ�லாம�, இ�த ��தக� ெவளிவ�த���கா�. இ�
பா���ேசரிய�� ப�ெர�� ந��வன�த�� ச�க அற�வ�ய� ம���
�ழ�ய� �ைறக�, �ற��பாக தாவரவ�யலாள� பால�ச�த�ர�
நேடச�ட� இைண�� ெச�த ஒ��ைழ�ப�� வ�ைளவா��.

ேந�காண�கைள ஒ��கைம�த�, எளிதா��த� ம���
ெமாழிெபய��ப��கான பணிைய  ப�ெர�� ந��வன�த�� ச�க
அற�வ�ய� �ைறய�� ஆரா��ச�யாள� ெவ�கட��ரமணிய� ம���   

 கள உதவ�யாள� ஆ�டனி ரா� ெச�தன�.

இ�த �ைர ஆரா��ச��� பலதர�ப�ட ��க�யமாக ெப�க�
த�க�ைடய எ�ண�க� ம��� அ�பவ�கைள பக����
ெகா�டன�. எ�க�ைடய ந�ற� ச�. பா�� ெர�� (ெப�க�� ம���
���ேசரி), ேஷாபனா ைவ�த�யநாத� (ெமாள�� க�ராம�), டா�ட� ரா.

ைவ�த�யநாத� Ph.D (வ�வசாய�, ெமாள�� க�ராம�), பா�வத� நாகராஜ�
(� �தா ��ைக ஆேராவ��), மணிேமகைல, உ�த�ர�மா (ெமாள��
க�ராம�), க�ரி�� மிஷ� ேம� (லா வ��லா), ப�ேளா� �ம� ேலா�த�,
தனல��மி ச�வா (SITA ந��வன�, ���ேசரி) ஆக�ேயா�க� இ�த
ஆரா��ச��� அைன�� வைகய��� உதவ� ெச���ளன�. இ�த
ஆரா��ச�ய�� �ைர வ�வசாய� ெச�பவ�க�, �ைர வ���� ெப�க�,

ம��� �ைரைய சைமய�� அ�றாட� உபேயாக��பவ�க�
ஆக�ேயா�களிட� ஆரா��ச� ேம�ெகா�� அவ�களி� க����கைள
பத�� ெச�� தமிழி� ெமாழி ெபய��� இ�த ஆரா��ச��� ெபரி��
உ��ைணயாக இ��த த��. அ�ேதாணி ரா� (ப�ெர�� ஆ��
ந��வன�) அவ�க���� ந�ற�.

இ�த ெவளி�� நபா�� ம��� இ�த�யாவ�� உ�ள ப�ெர�� ந��வன�
ம��� இ�த�யாவ�� உ�ள ப�ெர�� �தரக� ஆக�யவ�ற��
உதவ��ட�� ேம�� இ� Fickus-B த��ட�த�� ஒ� ப�த� 2021-2022

(ப�ரா��-இ�த�யாவ��கான அற�� ம��� ப��ய�� பய�பா�க�),

இ�த ஆரா��ச��� உதவ�ய�. இ�த�ய ம��� ப�ெர�� வ��ஞானிக�,

க�வ�யாள�க�, வ��ந�க�, வ�வசாய அைம��க� ம��� ெபா�
ச�க�த�� ப�ரத�ந�த�க��� இைடேய ப��ய�� பரிமா�ற�த��கான
ஆரா��ச�யா��. இ�த ச�� ��தக�த�� ேநா�கமான�, வ�வாத�கைள
எளிதா��வ��, �ைர ப�ற�ய ெபா� அற�ைவ பா�கா�பத�கான
ெகா�ைககைள ஊ��வ��ப�� ஆ��.
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அற��க�

ெத�னி�த�யாவ�� க�ழ��� கட�கைரய�� தமி� நா� ம��� ���ேசரி
ஆக�ய இ� மாந�ல�களி� �ழ�� �ைர என�ப�� உ�ண���ய
தாவர கா�கற�க� ம��தாக பய�ப�� ��ைகக� ம��� உண��
பழ�க வழ�க�த�� வா��ைக� பத�வாக  இ�த ��தக� உ�ள�. ேம��
இ���தக� சரியான ேநர�த�� �ைர�ட� ெதாட��ைடய ெப�க�,

அவ�க� ெதாட��ைடய அரச�ய�, ச�க-ெபா�ளாதார ம��� கலா�சார
அ�ச�க� ெதாட�பான வ�வாத�கைள ெகா��வர �ய�ச��க�ற�.  

கட�த இ�ப� ஆ��களாக ம��� �ற��பாக ேகாவ��-19 ெதா��ேநா�
காரணமாக, �ைர �தான எ�ணமான� ஏைழகளி�  வ���ப உண���
மாறாக அவச�ய உண�� ேதைவயாக மாற� வ�க�ற�. வ�ைள��
உணைவ உ��� கலா�சார� ம��� �ைரைய ப�ற�ய வ�ழி��ண��
ேவகமாக வள��� வ�க�ற�. ேம�� �ைர தமி� உண� வைககளி�
ஒ��க�ைண�த ப�த�யா��. �ைரய�� ஊ�ட�ச�� ந�ைமக�
த�ேபா� ப�ரபலமைட�� வ�க�ற�. ஆனா� இைளய
தைல�ைறய�ன��� இ��� �ைரைய� ப�ற�ய வ�ழி��ண��
இ�லாம� இ��பதாக ெதரிக�ற�. �ரித உண� ம��� கைட
உண�கைள எ����ெகா��� உண� பழ�கவழ�க�களா�
பாத��க�ப�� இைளய தைல�ைற, உ��� ம��� கால�த��ேக�ற
சைமய�� இ��� வ�லக�� ெச�க�ற�. இ�த ��தக�த�� ேநா�க�
இைளய தைல�ைறய�னரி� உ�ண���ய அரிதான தாவர�களி�
தவறான க����களி� எ�ண�ைத மா��வதாக அைமக�ற�.

இ�த ��� வ�ட ஆரா��ச�ய�� பலரிட� ேந�காண� ம���
அவ�களி� அ�பவ�க� ஆக�யைவகைள ேநர�யாக��, �ற���க�
இ�லாம�� ேசகரி�தத� ெதா��ேப இ�த ��தகமா��. ேம�� இத�
ேநா�க� த�க�ைடய அ�பவ�ைத ம�றவ�களிட� பக����
ெகா�வ��, ெசய�ப���வ�� இத� ேநா�கமா��. த�கால
உலக�த��� �ைரைய ப�ற� ெதரிவ��பேத இ���தக�த�� ேநா�கமா��.

�ைரகைள ேசகரி�த�, சைம�த�, உ��த� ம��� இதைன
��ற���ள அற�வ�ய� க�ேணா�ட�, அரசா�க ெகா�ைகக� ேம��
உட� நல� ஆக�யைவ அைன��� இ���தக�த�� வ�வரி�க�ப���ள�.

ப�ெர�� ஆ�� ந��வன� ���ேசரி பல ஆ��களாக ெப�க� ப�ற�
ஆரா��ச� ேம�ெகா���ள�. இ�த ஆரா��ச�ய�� ெப�கைள
ைமயமாக ைவ�� அவ�களி� அ�பவ�க�, சமயலைறய��
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அவ�க�ைடய ��ப� ம��� உணைவ பக���தளி�ப� ப�ற� வ�ரிவாக
�ற���ள�. 

ப�ெர�� ந��வன� (IFP, UMIFRE 21)  ெவளி�ற� அைம�சக� ம��� CNRS)

பா�ன அ���ைற ப�ற� பல ஆ��களாக ஆரா��ச� நட�த�ய�,

ேம�� இ�த� த��ட�த�� ெப� ந��ண�க� ஆரா��ச�யாள�க� ம���
அைனவ���� உண� க�ைட�க ேவ��� எ�ற வ�வாத�த��
சைமயலைற ஒ� ைமய இடமாக உ�ள�.

ச�க அற�வ�ய� �ைறய�� ��னா� தைலவ��, ஆரா��ச�யாள�மான
ெஹல� ெகதா ெப�னா���, த��, ெவ�கட��ரமணிய� அவ�க��
இைண��, அவ�களி� �ய�ச�ய�� ப�ெர�� ஆ�� ந��வன�த�� 2019

இ� உண� ப�ற� வ�வாத��க�ப�ட�. "உ��� உண� பழ�க
வழ�க�க�" எ�� ெபயரி� உத��த இ�த த��ட�, நகர� சா��த உணவ��
அரச�ய� �ற��� வ�வாத��த�. �ைர எ�� த��ட�ேதா� இைண�� இ�
ெசய�ப��த�ப�ட�. ப�ரிஜி� ெசப��யா ��ட காலமாக உண� ப�ற�
இ�ந��வன�த�� ஆரா��ச� ேம�ெகா����தா�. இவ�ட� இைண��
மர� வழி உண�களான தானிய�க� ப�ற� ெஹல� ஆரா��தா�.

இவ�கள� ��� �ய�ச�ய�� உ�வான ஆரா��ச�ய�� �லமாக, இர��
ெவளி��க� இ�த ஆ�� ெவளி வர இ��க��றன. �ைர எ�� இ�த
ைகேய� ெஹல�, தனியா கனக மஹால�மி�ட� ெகா�ட ��ட
உைரயாட�� வ�ைளவாக உ�வாக���ள�. தானியா, ���ேசரி நகர
ப�த�ைய ேச��தவராக இ��தா��, ெப�க�ரி� ப��தவராக
இ��தா�� க�ராம�கைள ப�ற� ஆ��த அற�ைவ��, �ரிதைல��
ெகா�டவ�. இ�த அ�பவ�த�� �ல� தானியா அற�வ�ய� கைல
ெசா�கைள எளிைமயாக ைகயா�� எ�ேலா���மான ெமாழிய��
இ�ைகேய�ைட எ�த���ளா�.

�ைர ஆரா��ச�ய�� ேநா�க�, �ைரைய ஒ� "பார�பரிய" மத���மி�க
உணவாக ம��� அைத� ப�ற�ய எளிதா��வதா��. உண�
வைககளி��, தமி� உண�� ப�பா���� "�ைரகளி�" ஊ�ட�ச��,

கலா�சார ம��� ச�க-ெபா�ளாதார ேம�ைமைய� ப�ற�ய ஆ�வ�ைத
ஏ�ப���வதா��.
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அக�த� �ைர

தாவரவ�ய� ெபய�: ேச�பணியா

�ரா�த��ப�ே
லாரா

ஆ�க�ல� ெபய�: ெவஜிடப��

ஹ�மி�ேப��

ஆறா �ைர 

தாவரவ�ய� ெபய�: மா�ச��யா
�வா�ரிஃேபா�யா   ஆ�க�ல ெபய�: ேபா� ��� �ேளாவ�,ஐேரா�ப�ய வா�ட� �ேளாவ�

 

ெகா� பசைல �ைர
தாவரவ�ய� ெபய�: பெச�லா

அ�பா
ஆ�க�ல� ெபய�: மலாபா�

�ப�னா�

ப��� �ைர
தாவரவ�ய� ெபய�: 

ேபா��லகா ஒெலராச�யா

ஆ�க�ல� ெபய�: காம� 

ப��ேல�, ட���, ���� ஹா���

��ைப �ைர தாவரவ�ய� ெபய�: அமரா�த�வ�ரி��
ஆ�க�ல ெபய�: �ெல�ெட�அம�நா�, ��� அம�நா�

 

மண�த�காளி �
ைர 

தாவரவ�ய�
 ெபய�: ேசாலா�� ந�ஃ��

ஆ�க�ல� ெபய�: 

ஐேரா�ப�ய ப�ளா� ைந�ேஷ�, 

ப�ளா� ைந�ேஷ�, �ளா�ெப�ர
ி 

ைந�ேஷ�

�ட�க�தா� �ைர
தாவரவ�ய� ெபய�: கா��ேயா�ெப�ம�

ெஹ�காப�

ஆ�க�ல� ெபய�: ப�� வய��, ப��

ப�ளா��, ல� இ� எ பஃ�, ஹா�� ��

��க�ர�ைட �ைர தாவரவ�ய� ெபய�: ேபா�ஹாவ�யா�ப��ஸா
ஆ�க�ல� ெபய�: ெர��ைபட���, ��ெர�� ஹா�-��

அைர �ைரதாவரவ�ய� ெபய�: அமர���
 �ப��

 
ஆ�க�ல� ெபய�: ெர� �ப�னா�,

ைச��
 �ப�னா�, �ப���

 அம�நா�
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�ைள �ைர
தாவரவ�ய� ெபய�: அமரா�த�

�ைரகல�
ஆ�க�ல� ெபய�: ப��ப�� அமரா��

 

ச�� �ைர
தாவரவ�ய� ெபய�: அமரா�த�

ப�ளி�ட�
ஆ�க�ல� ெபய�: ைச�� �ப�னா�,�ப��� அம�நா�

 

ச�வ��

ெபா�னா�க�ணி
தாவரவ�ய� ெபய�: அ�ெட�ண�ேதரா

ப�ேகாேடயா (=எ ெட�டடா)

ஆ�க�ல� ெபய�: ப�ள� �� , கா�ப� ��,

ேஜ�க� ேகா�

ைத ேவைள �ைர தாவரவ�ய� ெபய�: க�ளிேயா�ஜினா��ராஆ�க�ல� ெபய�: ஆ�ப�ரி�கா ேகேப�,ேக� வ��க��
, ������

த�� �ைர
தாவரவ�ய� ெபய�: அமரா�த� ���ட�ஏ���ெகா�ள�ப�ட ெபய�: அமரா�த�ைஹ�ரிட� எ�. subsp. cruentus var. பானி�லட�

ெத�.

ஆ�க�ல ெபய�: ெவஜிடப�� அமரா��  

 

 

 

தைர பசைல �ைர

தாவரவ�ய�
 ெபய�: ேபா���ல

ா

�வா�ரிஃப
�டா

ஆ�க�ல� ெபய�: ைவ�� ப��ேல�
,

ச��க� ��, �மா�-��� ப��ேல�

 

 

��ேவைள
 �ைரதாவரவ�ய� ெபய�: ேசாலன��ைரேலாபா�ட�ஆ�க�ல ெபய�: பா���� ���ெட� ேபஎ� ப�ளா��

���ைக �ைர
தாவரவ�ய� ெபய�: ேமாரி�கா

ஒ�ஃெபரா

ஆ�க�ல� ெபய�: ெப� ந�, ������,

ஹா��-ரா�� ��

 

 

ெபா�னா�க�ணி
�ைர

தாவரவ�ய� ெபய�:அ�ெட�னா�ெதரெசச���ஆ�க�ல ெபய�: ��னவ�னா, வா�ட�அமரா��
 



வாதநாராயண� �ைர

தாவரவ�ய� ெபய�: ெடேலானி��

எலாடா

ஆ�க�ல� ெபய�: ஒய�� �� ெமாஹ�,

க��மி �கா� ப�ளவ�, எ�ேலா

��ேமாஹ�
 

ெவ�ள �ைரதாவரவ�ய� ெபய�: ஐேபாமியா அ�வா��காஆ�க�ல� ெபய�: �வா�� மா�னி��ேளாரி, வா�ட� ஐேபாமியா, �வா��ேக�ேப� , வா�ட�
�ப�னா�
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வ�லாைர �ைர
தாவரவ�ய� ெபய�: ெச�ெட�லா

ஆச�ய��கா
ஆ�க�ல� ெபய�: ஆச�யா���

ெப�னிவா��

ெவ�ைள

கரிசலா�க�ணி

தாவரவ�ய� ெபய�: எக�ளி�டா

�ேரா��ராடா

ஆ�க�ல� ெபய�: பா�� ெட�ச�, எ���டா

 

 

 

எ�
-காத�ைலதாவரவ�ய� ெபய�: ேமேரமியாஎமா�ஜினடாஆ�க�ல ெபய�: க��னி �� ேமா�னி�கேலாரி

உ�க� ஜ�ன��� ெவளிேய பா��க�, அ�ல�
உ�க� ைகய�� இ�த� ��தக��ட� ெவளிேய
ெச���க�. ச�ற�ய தாவர�களி� உலக�� ஒ�
க�ேணா�ட�ைத எ��க�: உயரமான மர�க���
அ�ய��, க�க��� இைடய�� அ�ல� �வ�களி�
வள��. "கைள" எ�� அைழ�க�ப�வ� உ�க�
உணவ�� இ�லாத வ�ஷயமாக இ��கலா�.



இ�த ெச�ைய அைடயாள� ெதரிக�றதா?
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ஆரா��ச� எ�ப� ஒ� ந�க��ச�ைய ெசய�ப���வத�� ��க�யமான�.

ப�ெர�� இ������  பா���ேசரி இ�த ��தக�ைத ெகா��
வ�வத� ேநா�கமான� த�க�ைடய ஆரா��ச�ைய ெசய�பா����
ஏ�றதாக மா�ற ேவ��� எ�ற எ�ணமா��. 2018 � ஆ�� �த�
ப�ெர�� இ������ "உ��� உண� பழ�க வழ�க�" எ�ற
ந�க��ச�ய�� �ல� ம�க� ம��� ஆரா��ச�யாள�க� த�க�ைடய
அ�பவ� ம��� எ�ண�கைள பக���� ெகா�� வ���ளன�. 

ேமேல உ�ள பட� ��ப� ெப�க� கள� பா�ைவ  இ�டன�. 

9

ஆரா��ச��கான
ெசய� �ைற

பா�வத� நாகராஜ�, ப��சா���ள�, தைலைமய�� (இட� �ைலய��, ஆர�� ந�ற உைட அணி��
உ�ளவ�). தமி�நா�, வ����ர� மாவ�ட�, ெமாள�� க�ராம�த�� உ�ள TDEF வன�ப�த�ய��

உ�ள ஆவணி ���ட� அற�� ம��� தாவர�கைள பரிமாற��ெகா�ட�.

 



LFS ப�ளா�ஃபா�� ெசய�பா��� உ�ள�:

பா���ேசரி உய�� ம�டல�த�� �ற��ப��ட �ழ�� உண� �ைறய��
�����ழ�, ெபா�ளாதார� ம��� ச�க ஆேரா�க�ய�ைத ேம�ப��த,

ந�ைலயான உண� உ�ப�த�, பத�ப���த�, வ�ந�ேயாக� ம��� �க��
ஆக�யவ�ைற ஒ��க�ைண��� ஒ� ��� ெந�ெவா��ைக
உ�வா��வேத சவாலா��. இ�ப�த�ய�� ச�க�த�� 'உண�
���ரிைமக�' எ�னவாக இ��க ேவ��� எ�ப� �ற��� ����
ச��தைன, வ�வாத� ம��� �ற��ப��ட ெசய�கைள பரி��ைர�பத�கான
தளமாக அைமய ேவ���.

LFS தள�த�� ேநா�க�க�:

உண� ஜனநாயக� �ற��த வ�ழி��ண�ைவ ம�களிட� ஏ�ப���த�
(�� உண�� ச�க��ய��� ச�க ம��� பலமான உற�கைள
பல�ப���த�: இைவ உ�ளட�க�ய உண� �ைறைய ெசய�ப���த�)

பா���ேசரி ம��� அத� உய�� ம�டல�த�� உ�ள ப�ேவ�
ச�க�களி� உண� நைட�ைறக� ம��� பார�பரிய� ப�ற�ய
அற�வ�ய� ம��� ��ம�களி� தகவ�க� ச�க�த�� ஒ��ைழ��ட�
ேசகரி�க�ப�ட�.

உ�ப�த� �த� �க�� ம��� கழி� ேமலா�ைம வைரய�லான ��
உண�� ச�க��ைய�� உ�ளட�க�ய உண� ப�ற�ய அற�வ�ய�
வ�வாத�கைள �ைறயான அ���ைற �ல� ஏ�பா� ெச�த�.

ெபா�� ெகா�ைக ப��தார�க�ட� கல��ைரயாடைல ஏ�பா�
ெச�த�.

உண� (ம��� �ைவக�) ப�ற�ய க�வ�.

உணைவ ப�ற�ய உண��ச�கைள� பக���� ெகா�ள ஒ� ப��ைக
த�ண�ைத உ�வா�க

நக���ற �ழ�களி� ெப�மாக��ச� அ��பைடய�� ச�க ேதா�ட�கைள
உ�வா��த�.

நம� உண� எ�க���� வ�க�ற� எ�பைத� ப�ற�ய வ�ழி��ண�ைவ
ஏ�ப����க� ம��� நம� உணைவ யா� வள��க�றா�க� ம���
ந�யாயமாக இ��பத� ��க�ய��வ� �ற��� ஆழமான
உைரயாட�கைள ேம�ெகா���க�.
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இய�ைக �ைறய�� உ�ப�த� ெச�ய�ப�ட ெபா��களி� மத��� ��ட�,

வ�வசாய�க� த�க� வ�மான�ைத அத�கரி�க��, ந�ைலயான
வா�வாதார�ைத உ�த� ெச�ய�� ����.

பார�பரிய உண� வைககைள ���ப���, ப�ேவ� தள�க�
(உணவக�க�, கஃேப�க�, இ-காம��, உழவ� ச�ைத) �ல� ேநர�யாக
�க�ேவா�ட� இைண�க��.

ப�ரா�த�ய ���வா�க� ெபா�ளாதார� ப��க��.

உண� மத��� ச�க�� ��வ�� கழி�கைள க�காணி�� ��ஜிய
கழி� மாத�ரிகைள மத���� ெச�ய��.

உண�� ச�க����� �ழ�ச� �ைற எ�ற க��ைத
அற��க�ப����க�.

உ�நா��� வ�ைள�� ெபா��கைள� ெகா�� சைமய�, அத� �ல�
நம��� நம� ம����� ச�ற�த ஆேரா�க�ய� ம��� ந�வா�ைவ
ேம�ப���க�ற�.

பாத��க�பட���ய வ�வசாய�த�� வா�வாதார�ைத ேம�ப����
�ர�டல�ற ம��� பாரப�சம�ற உ�ப�த� நைட�ைறக� ப�ற�ய
உைரயாட�கைள ஊ��வ��த�. 

�ைரைய ப�ற�ய அ�பவ�

நா� பல ெபா�ளாதார ந�ைலய�� வச���� ம�க�, அவ�க� வச����
இட�க�, ஆ�க� ெப�க� ம��� பல வா��ைக �ைறகைள
கைடப����� ம�களிட� �ைரைய ப�ற� அத�ைடய பய�கைள ப�ற���
வ�வாத��க�ப�ட�. ெபா�ளாதார�த�� வ�ைமய�� உ�ள ெப�களிட�
ச�� தானிய�க� ம��� �ைரைய ப�ற� வ�சாரி�தத�� ெப��பாேலா�

(i) �ைர சா�ப� ம��� ச�� தானிய சா�ப� ப�ற� ெதரி��
ைவ���ளன�.

(ii) அவ�ைற எ�வா� சைம�ப�.

(iii) அத�ைடய ம���வ பய�கைள ப�ற��� ந�றாக ெதரி��
ைவ���ளன�.
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க�வ� &
வ�ழி��ண��

 

தயாரி�பாள�க�
ம���

�க�ேவா�க����ள
ெதாட�� 

வ�ைல ந�ல�கைள
பா�ைவய�ட� 

(ந�ப��ைகைய
வள��ப�)

 

உண� ப�ற�ய
க���கைள பக����

ெகா��த�
(உண�கைள

பரிமாற��ெகா�வ�
ம��� தாவர�கைள
ப�ற� அற��த���ப�)

 

நக��ற
ேவளா�ைம
ம���
ேதா�ட�
கைல 

உண� க�கா�ச�
(கலா�சார ம��� ச�க

ெபா�ளாதார�
அ��பைடய�� உண�
தயாரி��� �ைறைய
ேம�ப���த�)

�ைர ம���
ச��தானிய�க
ைள ப�ற�ய
ஆரா��ச�

 

ேத� ம��� மகர�த�
ப�ற�ய ஆரா��ச� 

 (MITI CNRS மகர�த�
ேச��ைக)

 

நக���ற
ம�க� ��

 

ப�ெர��
இ������� 

 இய�ைகைய சா��த
ேவளா�ைம ப�ற�ய  

ஆரா��ச� 
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��வ�� ��க�ய நடவ��ைகக� 

 

ெசய�பா� வைகக�

 

த��டமிட�ப�ட நைடவ��ைகக�

 

ேநர� ஆ��  ��க�ய ஆரா��ச�

 

உ��� உண� பழ�க வழ�க�
 

 

 

+

https://www.learntamil.com/audio/v-row.mp3
https://www.learntamil.com/audio/n-row.mp3


அமரா�த� ���ப� (அைர, ச��, �ைல, த��, ப�ைண �ைர) -

ெப��பா�� தனி�ேத��க�, க��� எ���க�, ப�டா���ச�க�

��க�ர�ைட/சாரண��ைர (��ேகாண� ேத�) - தனி� ேத��க�.

ப��� �ைர (ேபா��லாகா) - ெச�னா, த�ரிேகானா, உேலாக� ேத�.

பசைல �ைர, ச�ேலா� பசைல (ேகாழி �ைர) - ேத� (ெசரானா,

த�ரிேகானா, �ல ப�ைட ேத�, தனி�ேத�, ேடா�சா�டா, �ேளாரியா).

�ளி�ச �ைர (Hibiscus sabdariffa)- ��க�யமாக எ���க�, ச�ல
தனி�ேத��க�, �ளவ�க�.

ெபா�னா�க�ணி �ைர (Alternanthera) - ப�டா���ச�க�,

தனி�ேத��க�.

ேமாரி�கா ஒ�ஃெபரா (���ைக �ைர) - ேத��க� (கா�ெப�ட�,

ேடா�ேசடா).

அக�த� �ைர ம��� ந���ைவ �ைர -ெசரினா ேத��க�.

ேத� பராமரி��…

13

�ைரய��  மகர�த�  ேச��ைகயாள�க�
POLLIN PROJECT இ��� ெபற�ப�ட தகவ� (IFP, MITI, CNRS �ல�
ந�த�யளி�க�ப�ட�)



"�ைரய�� பய� ப�ற�ய அ�பவ�க� �ைறவாக இ��பத�� காரண�
ச�� �ழ�ைதய����ேத இ�த �ைர ம��� கா�கற�கைள ப�ற�ய
�ைவைய அற�யாம� இ��பேத காரண�. நா� வ�ைல உய��த
ெபா��கைள ம��ேம வா�க ேவ��� எ�ற எ�ண�ைத தவ����
நா� இ�த வ�ைல �ைறவான ப�ைச கா�கற�களி� உணைவ
ேம�ெகா�ள ேவ���. இ��ைரைய தவறாக ேதைவய�ற தாவர� எ�ற
க��� உ�ள�. �ைர வ�ைல �ைறவாக அைனவ���� க�ைட�பதா�
இ� ச�� �ைற�த �ற�கணி�க�த�க உண� என ந�ைன�க��டா�."

(பா�� ச� ெர��,  ஆவணி ேதா�ட� ந��வன�, 50 வய�, இ��,

பா���ேசரி.)
14

ெச�த�க�
�ைர ப�ற�ய 

ச� பா��, ஆவணி வன�பத�ஹ�
(ெமாள�� க�ராம�)



15



�����ழ� ம��� கலா�சார �ழ� (எ�ன சா�ப�டலா�?)

அரச�ய� ச��தா�த� (அத�கார உற�க�– அ�பா�ைர 1981)

மாந�ல� ம��� ச�ைதயா� ஏ�பா� ெச�ய�ப�ட உண��
ெகா�ைக (உ�ப�த� ம��� வழ�க�).

தாவர வைக�� சாதகமான உண� �ைற: ெப�களி� �ைற�த
அ�பவ அற�வா� தாவர�க� �ற�கணி�க�ப�க��றன. ெப�
வ�வாசாய  ெதாழிலாள�க� ெப��பா�� இ�த அற�வ��
ெபா�க�ஷ�களாக இ��� இ�த அற�வ�ய� உ�ைமகைள
நைட�ைறய�� ைவ���ளன� 

ச�க �ழ�: இ�த�யாவ��� தமி� ப�ரா�த�ய�த���, ச�க�க�
ம��� அவ�களி� இ��ப�ட�த��� ஏ�ப உண�� பழ�க�க�
மா�ப�� (கேர ம��� ரா�, 1986). ச�க� க����க� நகர�த��
(ம��� க�ராம��ற�களி�) சா�ப��� த�ைம ேவ�ப�க��றன.

1960-90: அரிச� (ம��� ேகா�ைம) அத�கரி�ைப அ��பைடயாக�
ெகா�ட இ�த�ய உண�� பா�கா��� ெகா�ைகக�, வ�வசாய�
ம��� உண�� ப��க�த�ைமய�� அ��பைடயான, த�ைன,

ப��� வைகக� ம��� ப�ைச� கா�கற�களி�
��க�ய��வ�ைத� �ைற�� வ��டன.

1990-2020: த�ைன, ப��� வைகக� ம��� �ைர �க��
பய�பா���  சரி� ஏ�ப���ள�; பல பய�� சா�ப�
�ைற���ள�; ச�க-ெபா�ளாதார மா�ற�க�. உண� அ�க�
ம��� தர�த�� �ற��ப�ட�த�க பா�ன� ம��� வ���/சாத�
ஏ�ற�தா��கைள� பராமரி�த�. அத� உண� ம��� �காதார�
த��ட�க� இ��தேபாத���, அத� ம�க�ெதாைகைய
(ஊ�ட�ச���க� ம��� ����ட� ச�� �ைறபா�க�)

பாத���� உய� ஊ�ட�ச�� �ைறபா�ைட இ�த�யாவா� �ைற�க
��யவ��ைல.

2020 ம��� ேகாவ�� கால�: ேநரிய உண� மா�ற� ம���
மாத�ரிைய க�ராம��ற ம��� நக���ற ந��தர வ��க�த�ன�
�த�ய ெநற��ைறகைள ேக�வ� ேக�க��றன�?

உண�, ஆேரா�க�ய�, �����ழ�, த�ைன ம��� �ைரக� 

 ச�தான ம��� ந�ைலயான உண��கான �த�ய கைதகளி� �த�ய
உண��கைள இைண��� "வ�ம�சன ந�க�க�" ஆக��றன�.

உண� �ைறக� இத�ட�
இைண�க�ப���ள�:
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சைமய� ம��� ஊ�ட�ச�� மத����ள ம��� ச�� வ�வசாய�க�
ம��� வ��பைனயாள�க��� ஆதரவாக �ைர (த�ைன ம���
ப��� வைகக�) ம�மத����ைட அத�காரிக� ஆதரி�க ேவ���.

இ�த ம�க� �த�ய உ�சாக�த�� இ��� பயனைடய ேவ���,

�ற��பாக வ�வசாய�, ேசகரி�� ம��� வ��பைன ெச���
ெப�க�. பல ��ம�களி� ���ய�ச�க� தயாரி�பாள�க����
�க�ேவா���� இைடேய இைண��கைள ஏ�பா� ெச�க��றன.

ச�க இல�ச�ய�க���� அ�றாட யதா��த�த���� இைடேய:

அத�க ேவைல ெச��� ெப�க�, கட� ெந��க�, ெபா� ெசல�க�
அத�கரி��� ேபா� உணவ��காக ெசலவ�ட�ப�� ெதாைக
�ைறக�ற� (ம���வ� க�டண�, க�வ�, ேபா��வர��
ேபா�றைவ).

ஒ� க�னமான சமந�ைல: மக���ச�யான சைமய� கைலைய
பா�கா�த� ம��� ெதாட��ைடய ச�க�த�ைம, ����
சைமயலைறகளி� உண�� ெதாழி�� ப��/இட� �ற��� ேக�வ�
எ���த�, பணி��ைமகைள� �ைற�த� ம��� அவ�ைற�
பக��த�.

ெதாட��ைடய நைட�ைறக�, அற�� ம��� த�ற�க� எ�ேபா��
ெப�கைள அ�ந�ய�ப��தா�, ஆனா� த�ற�க�, �ண�க�
ம��� அ��கார� (அத�கார�?) ஆக�யவ�ைற வழ�கலா�.

மிக�� ப�ந�ைலயாக இ���� ஒ� ச�க�த��, �த�ய பாட�க�
ம��� அரச�ய� இட�க��� �ைர எ�வா� ஆதரைவ உ�வா�க
����: இ� ச�ற�பாக சா�ப��வ� ம��ம�ல, பய�ரி�வ�,

ேசகரி�ப�, வ�ந�ேயாக� ெச�வ�, சைமய� ெச�பவ�க� யா�
எ�பைத உண�� ச�க��ய�� அ��கரி�ப� ம��ம�லாம�
உரிைமக� ப�ற�ய ேக�வ�, பாட�களி� அ��கார�
(ெகா��பவ�க� ம��� ெப�பவ�க�) ைமயமாக உ�ள�.

வ��ஞானிக���� ச�க�த���� இைடய�லான வ�வாத�கைள�
ெதாட��த ஆ��� பணிய�� த�கா�க ���க�:
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ெப�களி� அற���த�ற� ��க�யமாக ெபா�ளாதார�த�� ப��
த�க�ய ம��� ப��ப��த�ப�ட ெப�க�, ���ப� ம���
���ப�த�� உ�ேளா� பா�கா�� ப�ற�ய�;

அவ�க� மத��� மி�க பார�பரிய�ைத பக���தளி�ப�;

பலதர�ப�ட உண� பழ�க வழ�க�ைத பா�கா�ப�;

ஊ�ட�ச�� �ைறபா� உ�ளவ�க��� ச�த� அளி��� �ைர
ப�ற�ய வ�ழி��ண�ைவ ஏ�ப���த�;

�ைரைய ப�ற�ய அரசா�க ெகா�ைககைள ெவளி�ெகாண�த�.

�ைரய�� உ�ள நா��ச�� ம��� தா��க� உ�ளைத
அைனவ���� ெதரிவ��த�.

இ�த ஆரா��ச�யான�:
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ஆ�வ�� ேபா� நட�த�ப�ட ேந�காண�க� ஒ�ெவா��� பக����
ெகா�ள ஒ� தனி��வமான கைதைய ெவளி�ப��த�ய�. �க�ேவா�,

வ��பைனயாள�க�, சைமய�கார�க�,, ெப�க�, ஆ�க� ம���
�ழ�ைதக� �ட �ைரைய ப�ற�ய பல க���கைள�� அவ�களி�
அ�பவ�கைள�� பக���� ெகா�டன�. அத�� இ��� நா�க�
�த�தாக ஒ�ைற� க���ெகா�ேடா�. மனித�கைள� ேபாலேவ,

ஒ�ெவா� தாவர�த���� ஒ� �ர� இ��க�ற�, ெசா�ல ஏேதா
இ��க�ற� எ�பைத நா�க� உண��ேதா�. மனித�க� ம���
தாவர�க� அற�� ம��� ஞான�த�� கள�ச�ய�க�. தனிைமய�� ஒ�
தாவர�ைத ஆழமாக கவனி�க��; ஒ�ேவைள ��க� அத�
அைமத�யான �ரைல� ேக�கலா�, ெம�வாக ஒ�� அ�ல� இர��
வ�ஷய�கைள ��க� உணரலா�. 
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�க�ேவா� ேந�காண�: ப�ரா�ச�� ம��� ேராச�� (கணவ� ம���
மைனவ�), க�ற��தவ ���ப�, ெந���ேதா�, பா���ேசரி: 21 �ச�ப�, 2020.

ேக�வ�: �ைர எத�� ந�ல� எ�� தய�ெச�� ெசா�ல ���மா? 

“அைன�� �ைரக�� ஆேரா�க�ய�த��� ந�ல�, �ற��ப��ட �ைர �ற��ப��ட
காரண�க��காக ந�ல�. 

உதாரணமாக மண�த�காளி �ைர அ�ச� ப�ர�சைனக���� �ட���� ந�ல�. 

அைர �ைர�� ச�� �ைர�� ெபா�வாக ந�ல�. அைவ �ற��பாக எத�� ந�ல�
எ�� என��� ெதரியவ��ைல, ஆனா� அைவ ெபா�வான �ைர. ஆ��
��வ�� ஒ�ெவா� கா�கற� கைடய��� அவ�ைற� காணலா�.

ெபா�னா�க�ணி �ைர இர�த ஓ�ட�த��� ந�ல�. 

���ைக �ைர உட�� இ����ச�ைத அத�கரி��, எ���கைள வ�வா���.

வார�ேதா�� ���ைக �ைரைய ஒ��ைற சா�பாராக��, ஒ��ைற
ெபாரியலாக�� சைம�ேப�. 

ேதாைச�� �ட�க�தா� �ைர. இ� எ��� ��� ம��� ��� வ��� மிக��
ந�ல�. 

பால� �ைர சால�. இ�த �ைர எத�� ந�ல� எ�� ெதரியவ��ைல ஆனா� அத�
�ைவ ந�றாக இ����. அைத சால� �ைர எ�க�ேறா�.

�க�ேவா� ேந�காண�: ராஜேசகர�, 48 வய� ஆ�: 10 �ச�ப�, 2020.

அைர��ைர : இ� உ�க� உடைல �ளி�வ���, ேநா� எத���� ச�த�ைய ேம�ப��த�,
உட��� ேபா�மான ச�த�ைய ெகா����.

ச�� �ைர: இ� உ�க� உடைல� �ளி�வ���, உ�க� க�பா�ைவ�� ந�ல�; அ�
உ�க� உடைல வ�வாக ைவ�த�����. 

மண�த�காளி: இ� உ�க� வய��, �ட� ம��� வா�/நா�� ��க��� மிக��
ந�ல�. இ� உ�க� உடைல�� �ளி�வ����. நா� ச�� வயத�� இ���� ேபா�
எ� அ�மா பா���ேசரி அ�ணா நக� ப�த�ய����� �ைரகைள பற���
வ�வா�க�. நா�ப� வ�ட�க��� �� �ைரக� வன�ப�த�ய��� வ�வசாய
ந�ல�த��� தானாக வள��, இ�ேபா� கைடய�� வா��க�ேறா�.

ெபா�னா�க�ணி �ைர: இ�த �ைரைய சா�ப��வதா� எ�ென�ன பல�க�
க�ைட��� எ�� ெதரியவ��ைல ஆனா� ேநா� எத���� ச�த�ைய அத�கரி���
எ�க��றா� ஒ� வயதான ெப�.

த�� �ைர: ெபா�வாக உட��� ந�ல�, �ற��பாக எ���க��� ந�ல�.

இ�த� �ைரைய� பா��தா� எ���, �ழ� ேபா�ற ேதா�ற� அளி���. த�ைட
ெபாரிய� ெச�� சா�ப��டா� எ���க� வ�வைட��.

பசைல �ைர: இ� உ�க� உடைல �ளி�வ��க�ற�, உ�க� இர�த�ைத
��த�ப���க�ற� ம��� இர�த ஓ�ட�த��� ந�ல�.
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பா���ேசரி ம��� நகர�ைத� ��ற���ள க�ராம�களி� உ�ள
ப�ேவ� �����ற�களி� உ�ள �ைர உ�பவ�களி�

ேந�காண�களி� ேபா� �ற�யைவ.

“ச��ன வய�ல பக� ��வ�� ந�ல�த�� ேவைல
ெச�ேவா�, சாய�கால� இ���வத�� �� நா��,

அ�மா�� ம��� ந�ல�த�� �ைர பற��க ெச��
பற��� வ�ேவா�.... த�ன�� வ��த�யாசமான �ைரக�

சா�ப��ேவா�"

 (சாவ��த�ரி, 38 வய�, உைடயா�ேதா��, �ைற�க�
அ�க��,

பா���ேசரி: 23 ஜனவரி, 2021)

 

 

 

”நா� என� ெப�ேறா�ட� ����
���பமாக வார�த�� ஆ� நா�க�� �ைர

சா�ப��ேவ�.

க�யாண����� ப�ற� மாச���� ��
நா� தா� �ைர சைம�� சா�ப��ேவ�.

அமாவாைச அ��, கட�����, ந�
��ேனா�க���� ப�ரசாதமாக,

இர�டாவ� ம��� நா�காவ�
ெவ�ளி�க�ழைமகளி� அக�த� �ைரைய

சைம�ேபா�.

"ஆர�ப�த�� என�� �ைவ ப���கவ��ைல, ஆனா� ச�ல
ஆேரா�க�ய� காரணமாக நா� ஒ�ெவா� வார��
பலவ�தமான �ைரகைள சா�ப�ட ஆர�ப��ேத�.

உதாரணமாக, மண�த�காளி �ைர வய���� ��கைள�
�ண�ப���வதா� ந�ல�, அதனா� நா� அைத

உ�ெகா�ள ஆர�ப��ேத�. �ைர எ� ஆேரா�க�ய�ைத
ேம�ப���வேதா�, உட� �த�யான ��ப�களி����
வ��பட�� உத�வதா�, இ�ெபா�� �ைரய�� �ைவ

என�� ப����� பழக��� வ��ட�. "

(ராம��க�, 37 வய� ஆ�, இ��, உைடயா�ேதா��,

�ைற�க�த��� அ�க���ள ��ய����, பா���ேசரி: 27

�ச�ப�, 2020).)

 



உ��� ம�களி� த�றைமைய
ெவளி�ெகாண�த�

த��ைடய க����கைள தா�
வச���� இட�த��� த�க�
���ப�த��� பக����

ெகா�க�றா�க�

தாவர�க� கைத ெசா�பவ�களாக
உ�ளன

தைல �ைற இைடெவளி இளைம ம���
�த�யவ�க� இ�வ�� த�க����

ெதரி�தைத அவ�க���� பரிமாற��ெகா���
ஒ� வா��பாக உ�ள�  

 22

�ைர�ட� ஒ�ற�ைண�த வா��ைக
மிக�� ச�ற�பான�

ெப�க� அற�� கள�ச�யமாக
உ�ளன�



கட�த ஐ�� ஆ��களாக, என�� அத�கமான வா��ைகயாள�க��,

ேகாவ��-19 ெதா��ேநாைய� காரணமாக, அவ�களி� எ�ணி�ைக��
அத�கரி�� வ�க�ற�. அவ�க� வ�� எ�னிட� ேக�க�றா�க�, நா�
அவ�க��� ெவ�ேவ� வைகக� ம��� சைமய� �ற���கைள
வ�ள��க�ேற�. என�� த��மணமாக� 48 வ�ட�க� ஆக�ற�. நா�
எ�ேபா�� அ�ைமயாக இ��ேத�, எ� கணவ�, எ� மக�, எ� ம�மக�, எ�
ெப�ேறா�-மாமியா� அைனவ���� நா� ���ப��ேத�, நா�
ஒ��மி�ைல, நா� உலக�� ஒ��மி�ைல, நா� ெசா�வைத யா�� ேக�க
மா�டா�க� ம��� எ�னிட� ம�றவ�க�� எ��� ேக�க மா�டா�க�.,

ஆனா� இ�� அ� அ�ப� இ�ைல. நா� �ைர வ��க ெச��� ேபா�
பண�கார�களிட� �ட இ�ெபா�� ேப�க�ேற�. அவ�க� ஆேரா�க�யமாக
இ��க இ�த �ைரைய எ�ப� சைம�க ேவ��� எ��
க���ெகா��க�ேற�. அதனா� அவ�க� ந�ல உட� நல��ட�
இ��க�றா�க�, ஒ� மனித��� நா� தைல வண���க�ேற� ஏெனனி�
அவ� பண�கார� ஆனா� மைற�கமாக அவ�� அவ��� ந�ல ஆேரா�க�ய�
ெகா��தத�காக என�� தைலவண��க�றா�. ம�களி� ேநா�கைள எ�
வா��ைதகளா� �ண�ப���க�ேற�. நா� இய�ைக சா��த ம���வ�
ஆனா� ��ளேமா இ�லாத ம���வ�!"

ச��தலா, 64 வய�, இ��, கரிகல�பா�க�." 

(���ேசரி, ெலனி� ெத�வ�� வ��பைனயாள� ேந�காண�, 15 ெச�ட�ப�, 2020)
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ஆ�ற� ?

அற�ேவ 

பா�வத� நடராஜ�ட�
கள�பணி, ெமாள�� க�ராம�, 



�ைர உ�ெகா��த� எ�ப�, ப�ேவ� அள�களி�, க�ராம�களி��,

தமி�நா� (பா���ேசரி உ�பட) நகர�களி�� வா�� அைன��
சாத�ய�ன� ம��� வ��ப�னரா�� உ�ண�ப�க�ற�, அ�� பல
���ப�க� த�க� ெசா�த க�ராம�த�� உற�கைள� ேபணி வ�க��றன.

கண�ெக��ப�� 35 வய� ம��� அத�� ேம�ப�ட வய�ைடய
ெப�களி�, க�ராம��ற ம��� நக���ற�களி�, பல� வார�த���
இர�� �த� ��� �ைற �ைர உ�ெகா�வதாக ெதரிவ��க��றன�.

நக���ற� ெப�களா� ஏ� �த� ப�� வைக �ைரகைள ெபயரிட ����
எ�றா��, க�ராம�களி� தானாக வள�� �ைர ேசகரி�பவ�க���
பத�ைன�� �த� இ�ப�ைத�� வைகக� வைர ெதரிக�ற�. �ைரைய
உ�ெகா�வ� ச�ம�தமான ந�ைமக� ம��� எ�த ேநர�த�� அைத
உ�ண ேவ��� எ�� அவ�க� அற��த���க�றா�க�: �ைரகைள
உ�பத� �ல� உடைல ��த�ப���த�, க���ப���த�, ��க���
ச�க��ைசயளி�த�, பா�ைவைய ேம�ப���த� ேபா�றைவ ப�ற���
அற��த���க�றா�க�. ச�ல ெப�க� ஆ�� ��வ��, எ�ெத�த �ைர
சா�ப��வ�, எ�த கால�த�� வள�� ம��� அவ�ற�� �ழ�ச� �ைற
ஆக�யவ�ைற அற��� ைவ�த���க��றன�. உண� வைககைள
ப�வைக�ப���வத� ��க�ய��வ�ைத�� ���ப உ��ப�ன�களி�
உட�ந�ைலைய�� அ�கைற எ����ெகா�வதாக அவ�க� ����
வ�வாத�க� �ல� அற���ெகா�ேடா�.

�ைரய�� ஊ�ட�ச�� ம��� ம���வ �ண�க� �ற��� ஆ�க���
ஓரள� அற�� இ��தா��, உண� தயாரி�ப�� அவ�ைற எ�ப�
ெகா��கேவ��� எ�ப� அவ�க��� அரிதாகேவ ெதரி��. இ�த
அற�� சைமய� �ைறகைள ந�� அற��த ெப�களிட� உ�ள� ம���
அவ�ைற எ�வா� ஒ��க�ைண�� உணவாக சைம�ப� எ��
அவ�க��� ெதரி��, உதாரணமாக ச�ல��� வ�லாைர �ைரய�� கச��  

அ�ல� �ளி�ச �ைரய�� �ளி�� த�ைமக�. �ைர ச�ைதகளி� அ�ல�
ெத�ேவார ெப� வ�யாபாரிகளா� வ�ைளவ��க�ப�ட �ைரைய
வ��க�ப�வைத வ�ட க�ராமவாச�க� தானாக வள�� �ைரைய அத�க�
வ����க�றா�க�. க�ராமவாச�க��� ெசா�தமான இய�ைக �ழலா�
வழ�க�ப�� அவ�ற�� உ�ைமயான �ைவ ம��� ஆேரா�க�ய
ந�ைமக��காக அவ�க� அவ�ைற மத��க�றா�க�. ம�க� வச����
ந�ல�த�� வ�ைள�� தானாக வள�� �ைரைய உ�ப� ந�ல
ஆேரா�க�ய�ைத உ�த� ெச�க�ற� (�ஜாதா, 2015), உ��� உண�கைள
சா�ப��வத�� ேநாயாளிகைள ஊ��வ��க ச��த ம���வ�க� பல�ைற
வ����த���ளன�.

அரிதாக காண�ப�� �ைரய��ைடய மத��பான� அைத ேசகரி���
ெப�களி� ச�தாய�, ெபா�ளாதார ��ந�ைல ம��� க�ராம�த��/

நகர�த�� உ�ள உறவ�ன�க� வச���� ெப�கைள ெபா��த�. ேம��
க�ராம�த��� உ�ேள�� வசத� �ைற�த ெப�க� இ�தைகய �ைரகைள
ேசகரி�� வசத���ள ெப�க��� ெகா��க��றன�. இ�தைகய
�ைரகைள ெப�வ� உய� வ��ைப சா��த ெப�க��� வசத�யான�, 
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இைத ப�ற� ேயாச���க�
 

உ�க� ���ப�த�� உணைவ� ப�ற� அத�க�
அற��தவ�க��� உரிய அ��கார� அளி�பைத ப�ற�

ச��த����களா?

 

 

அைத ப�ற� ேப��க�
 

அவ�க� சைம��� உணைவ� ப�ற�ய உைரயாட�கைள�
ெதாட���க�, ச�ல உண�கைள� ப�ற� அவ�க�

எ�வா� க���ெகா�டா�க� எ�ப� �ற��த கைதகைள�
ப�ற� ேக��க�.

 

 

 

 

 

ஏெனனி� அவ�க� தா�க� வச���� க�ராம�ைத வ��� ெவளிேய
ெச�வத��ைல. �ைரகைள ம�றவ�க��� ெகா��ப� (�ைரயாகேவா
அ�ல� சைம�ேதா) அவ�களி� உட� நல�, ேம�� அவ�க����ள
ந�ப��ைக ம��� ெதாட�ைப வ�வா��க�ற�.

யா��� �ைரைய ப�ற�ய அற��?

�ைரைய ப�ற� வயதான ெப�க��� அத�க அ�பவ� உ�ள�. இைவ
த�க�ைடய ெப�ேறா�களிடமி���� ம��� ���ேசரிைய ��ற���ள
க�ராம�த�� வச��பவ�களிடமி���� ெபற�ப�ட�. ஆ�க����
�ைரைய ப�ற�ய அற�� உ�ள�. அவ�க� ெபா�வாக கைடய�����
����� ேதைவயான கா�கற�கைள வா�க� வ�க��றன�. ேம��
���ப�ைத இவ�க� தா� ந��வாக� ெச�க��றன�. ஆனா� அவ�க�
சைம�ப� அ�ல� சைமய��� ேதைவயான உதவ� ெச�வேதா இ�ைல.

25

சைமயலைற எ�ப� ெப�களி� க���பா�, ெப�ணி� கடைமக�,

ெபா���க� ம��� ெப�களி� உண� தயாரி��� த�றைமைய
ெவளி� ெகா��வ�வதாக உ�ள�. இ�த த�றைமயான� ெப�களி�
ெபா�ளாதார ��ேன�ற� ம�ற ���ப�த�ன�ட� ச�க ப�ைண��
ஆக�யவ�ேறா� ெதாட��ைடய�. ���ப� ம��� ச�க� எ�ப�
அவ�களி� உண� பழ�க வழ�க� ம��� ஆேரா�க�ய� ஆக�யவ�ற��
ைமயமாக உ�ள�. ெப�க� தம�� க�ைட��� ச�ற�ய
அ��கார�த��காக அத�க ேநர� ம��� உைழ�ைப ெசல�
ெச�க�றா�க�. இத�� ஆ�களி� ப�� இ�ைல. இைத ெதாட��ச�யாக
ம��� ச�க� எத��பா���� கடைமகைள ெப�க� ெதாட���
ெச�க��றன�.
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இ�தய ேமரி, பா���ேசரி
�ைர ப�ற���, �ைர ைவ�� சைம��� பலவைக உண�

�ைறைய��, �ைரைய ப�ற� அவ��� ெதரி�தைத�� வ�ள�கமாக
வ�வரி�தா�. அவரி� த�ைக �ைர உணைவ பரிமா�� உணவக�ைத

நட�த� வ�தா�.

 

 

சைமயலைற எ�ப� ெப�கைள அ�ைம ப���� இடமாக உ�ள�.

(மைலயாள ச�னிமா, இ�த�ய சைமயலைற 2021, எ�த� இய�க�யவ� ேஜா.

பாப�). அ�பவ�த�� �ல� ச�தாய�, ேவைல ெச�வத�� ஆ� ெப�
ேவ��ைம. ெப�க��� உண� ம��� ஆக�யைவ கடைமயாகேவ
உ�ள�. இ�த அ�பவ� ெப�க��கான த�றைம, ெபா�ளாதார
��ேன�ற� ேம�� ம�றவ�க��� பக���தளி�ப� ஆக�யைவக�
ெப�க� ச�தாய��ட� ஒ��ைமயாக ெச�வ� ப�ற�ய த�றைமயா��.

ெப�க� ச�தாய��ட� ஒ��க�ைண�� ெச�வ� அவ�க�
சா��த����� ���ப� ம��� ச�தாய� ஆக�யவ��ட� இைண�த�.

ெபா�வாக இவ�ற�� ஆ�களி� ப�� �ைறவான�. ெப�களி�
ப�� ம��� அவ�க� ெசலவ��� ேநர� �ைறவாகேவ
மத��ப�ட�ப�க�ற�. ெப�களி� இ�தைகய கடைமக� ம���
அ�பவ�க� எ�ேபா�� ேக�வ����ளாக� வ�க�ற�. ம���
அத��ரிய மத���� தர�ப�வத��ைல. 



ேவைல ெச��� ெப��� - தாயாக ஒ� ��ற உண��ச���

இ�த�ய ச�க� பணிய�ட�த�� ெப�கைள அம���வைத ேநா�க�
நக����ள�; ஆனா� அவ�களி� ஆணாத��க ��� பா�ன
பா�பா� ��க�ற�. 

�ைர கைதய��, �ைர ம��� அத� ஆேரா�க�ய ந�ைமக� ப�ற�
அற��த அ�வலக� ெச��� ெப�க�, த�க� அற�ைவ த�க�
���ப�த��காக நைட�ைற�ப��த ��யாம� ��ற உண��ச��ட�
உண�க�றா�க�.
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தா� (க�யாணி) & மக� (ராஜேசகர�) பா���ேசரி
�ேப� ச�ைதய�� �ைர வ��பைன ெச�க�றா�க�.

 



ஒ� சா�ச�ய�

(கைலெச�வ� �பால�, 38 வய�, வ���பாைளய� க�ராம�,
ந����ப� ப�சாய��, தமி�நா�)

"நா� 10 ஆ��களாக ம���வ தாவர�கைள வ��பைன ெச�க�ேற�.

��� என� க�ராம�த�� வ�வசாய�த�� �� ேவைல ெச�ேத�. ப��ன�
என� க�ராம�த�� உ�ள �யஉதவ� ��வ�� ேச��� 30 வைகயான
ம���கைள தயாரி�பத�கான பய��ச� ெப�ேற�. இ�ேபா�, ம���வ
தாவர�கைள� ப�ற�ய என�� ெதரி�தைத ெதரியாதவ�க��� க��
ெகா��க��, பக����� ெகா�க�ேற�. ��க�யமாக உ��� ம�க���,

அவ�ற�� மத���க� ம��� ந�ைமக� ப�ற� ெதரியாதவ�களிட��
பக���� ெகா�க�ேற�. ப�ற மாவ�ட�கைள� ேச��த ச�ல ெப�க�
பய��ச� வ���கைள�� வழ��க�றா�க�, நா�க� அைத� ெச�ய ம�ற
மாவ�ட�க���� ெச�க�ேறா�. இ�வைர 1500 ��� ேம�ப�ட
ெப�க��� பய��ச� அளி���ேளா�” எ�றா�.

ேக: உ�க� அைனவ���� �ைர ப�ற� ந�ல அற�� இ��பதா�, க�ராம
ம�க��� �ைர ��க�ய� எ�� ந�ைன�க���களா? இைளய
தைல�ைறய�ன��� �ைரய�� ��க�ய��வ� ப�ற�ய அற���,

வ�ழி��ண��� இ�லாததா�, உ�க� க�ராம�த�� ந�ைல எ�ன
எ�பைத வ�ள�க ���மா?

"எ� ேபர� �ட �ைர சா�ப��டத��ைல. �ைர ஆேரா�க�ய�த��� ஏ�
��க�ய� எ�� நா� பல�ைற அவரிட� வ�ள�க�ேன�, ஆனா� அவ�
எ� ேப�ைச� ேக�கவ��ைல. க�ராம�த�� �ைர சா�ப��ேவா�.

அ��பைடய��, நகர�த�� உ�ளவ�கைள வ�ட க�ராம ம�க� அத�க �ைர
சா�ப��க�றா�க�. ந��சயமாக, அவ�ற�� ந�ைமகைள� ப�ற�
எ�க���� ெதரி��! �ைரைய வார�ேதா��, �ைற�த� 3-4

�ைறயாவ� ெவ�ேவ� �ைறகளி� சைம�� சா�ப��க�ேறா�.

அவ�ைற �ழ�பாக கைட���, ெபாற�யலாக�� சைம���
சா�ப��ேவா�. ெவளிய�� இ��� �ைர வா�க மா�ேடா�. வ�வசாய
ந�ல�களி� ஏராளமான ரக�க� உ�ளன. எனேவ ெபா�னா�க�ணி,
����, ��ைப, ப�ைண, சா�டைன, காசைர, ���ைக, அைர, ச��,

�ைல, அக�த�, பசைல, மண�த�காளி, ��த� என அைன�ைத��
ேநர�யாக� ெச�� பற����ெகா�ேவா�. ெபா��க� வா�க நகர�த���
ெச��� ேபா� அ�� வச���� ம�க� இய�ைகயாக வள��த �ைரைய
பற��� வர ெசா�வா�க�.”
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உ��� வ�யாபார�த�� �ைரய�� ெபா�ளாதார ப��, உ��� சைமயலைற
பய�பா� ம��� உலக பய�பா��� �ைரய�� ப�� எ�ன?

இத�ைடய மத��ைப எ�ப� அளவ��த�, ெபா��களி� வ�யாபாரமா�களி�
காரண�தா� ச�� தானிய� ம��� �ைரய�� ச�க ப�ைண�� �ைற��
வ�க�ற�. இைவக� ���ப உணவ����� ெவளி��ற உணவாக மா�க�ற�.

இைவக� சைமயலைற பழ�க வழ�க�களி��� மா�ப�� �ரிதமான,

எளிதான பய��ள உணவாக மா�க�ற�, இைத சா�ப��பவ�க��
உண�க�றா�க�. வ�யாபாரமா�க� காரணமாக ச��தானிய�த��� த���பா�
உ�டாக���ள�, வ�ைல ஏ�க�ற�. இதனா� �ைற�த வ�மான� உ�ள ம�க�
இ�த உணைவ ெப�வ� சா�த�யம�றதாக உ�ள�. இைவகைள ம�க�
அத�கமாக வ�ைளவ��தா� ம��ேம எளிதாக க�ைட���. இ� ேபா�ற ந�ைலைம

�ைரக�
வ��பத�கான 

(ராேஜ�வரி நைடபாைத வ�யாபாரி, �ேப� மா��ெக�, ���ேசரி)
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�ைர��� உ�டா��. இ�த உணவ�� மத��பான� ம�ற உணைவ ேபா�
இ�லாம� (ப�ச�த��கான உணவாக) க�த�ப�க�ற�.

ெபா�ளாதார�த�� ப��த�க�ய பார�பரியமாக உண� உ�ெகா���
ம�க� வச���� ெபா�வ�யா ம��� ெத� அெமரி�கா நா�களி� இ�த
உண� பழ�க வழ�க� உ�ள�.

"சாதாரண நா�களி� 300 �பா�� ��க�ய நா�களி� 500 �பா�� லாப�
க�ைட���. இ�த ெகாேரானா ைவர� ஆ� பலேபரி� ெபா�ளாதார
ந�ைல ���ைல�� வ��டதாக �ற�னா�க� ஆனா� இ�த ெதா��
ேநாயா� நா� மக���ச�யைடக�ேற�!"

ச��தலா, 60 வய�, கரிகல�பா�க�, பா���ேசரிய����� 15 க��
ெதாைலவ�� உ�ள ஒ� க�ராம�. (பா���ேசரி, ெலனி� ெத�வ�� �ைர
வ��பைன ெச�பவரிட� ேந�காண�: 15 ெச�ட�ப�, 2020).

ச�����னியா, ெட�� ம��� த�ேபாைதய ேகாவ��-19 இ�
ெதா��ேநா�க� ேபா�ற ெகா�ய ேநா�கைள அ�பவ��பத� �ல�,

உணைவ ம��தாக� ப�ற�ய வ�ழி��ண��, �ற��பாக ேநாெயத����
ம�டல�ைத வ��ப���� உண�க� ப�ற�ய வ�ழி��ண�� ெவ�வாக
அத�கரி���ள�. ஆர��, ��ணா�� ம��� ம�ச� ஆக�யைவ
ைவ�டமி� ச��� அ�றாட அ�த�யாவச�ய� ெபா��களாக மாற�ய�
ேபால, �ைரய�� இ��� தா��க� ம��� ைவ�டமி� ச� ஆக�யவ�ற��
அத�க அள� உ�ள�. �ற��பாக ���ைக�கான ச�ைத (அத�சய மர�
எ�� அைழ�க�ப�க�ற�) , ஒ� ப�ரபலமான ��ப�-ஃ�� எ�ற
ந�ெபயரி� காரணமாக அத�ேவகமாக வள��� வ�க�ற�.
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(K. மரகத�மா, �ைர வ��பவ�, பாரத�

ெத�, ���ேசரி).

 

 ��க�ட கணித�ைத பா��ேபா�:

வ���� வ�ைல=அட�க வ�ைல+லாப�
 =வ�ைல + எத��பா���� லாப� 

ேம�க�ட கண�க�� வ�மான� எ�ப� எத��பா���� லாப�. இ� அட�க
வ�ைல�ட� லாப� ேச��த� ஆ��. அட�க வ�ைலயான� உ�ப�த��கான
ெசல� அ�ல� வ��பத�காக வா�க�ய வ�ைல ேம�� எத��பா����
லாப�.

�ைர உ�ப�த� ெச�ய அ�ல� வா�க�ய வ�ைல எ�ப� ��க�டவா�
ஆ��. �ைர உ�ப�த��கான ெசல�, ேநர�, உைழ��, அ�பவ�, �ைர
ேசகரி��, �ைரைய ப�ரி�� க�� க�ைத க�� க�ராம�த����, நகர�த����
எ��� ெச��த�, �ைரைய கைடய�� வ��பத�காக ைவ���ள ேநர�.

இைத �ய�ச� ெச� :
உதாரணமாக நாைள �ைர வ��பதாக ந�ைன�� ெகா�. வ����
வ�ைலைய ��மானி�க��. மனத�� ��க� கைடய�� வ���� �ைர
��க�ட ந�ைலகைள ெகா�டதா��. இ�ேபா� வ���� வ�ைலைய

ேம�ெகா�ட கண�க�� ப� ப�ரி���ெகா�ள��.

இ�த வ�ைலைய எ�த ம�களா� ெகா��க ����?

 ��க� ெபா��கைள வா��வதாக க�பைன ெச�� ெகா�ள��. ��க�
வ���� வ�ைலய�ேலேய �ைரைய வா����களா? எ�தைன �ைற இேத
வ�ைல�� வா����க�
.



�ைர ப�ற�ய உண��க�

"�ைரக� பல இட�களி� தானாக வளர���ய தாவரமாக�� நா� எ��
ேவ��மானா�� பரி�� சைம�� உ�ணலா�, ஆனா� இ�ெபா��
ம�க� �ைரைய கா� ெகா��� வா��க��றன�. ஏ� நா�� �ட
வா��க�ேறா�. இ�� இ� ஒ� வ�யாபார� ஆக� வ�க�ற�. இைத
ந�ைன�� நா� கவைல ப�க�ேற�. என� அ�மா ��� ���ைக
�ைரைய பற��� வ�� ேக�வர� அைட ெச�� ெகா��பா� ஆனா� இ��
எ� கணவ� அ�த ���ைக இைலைய 15 �பா��� வா�க� ��
ெச�க�றா�.

இைவ அைன��� எ� �ழ�ைத� ப�வ�, எ� ெப�ேறா�, எ� சேகாதரி
ம��� மகைன� ப�ற� ச��த��க ைவ�க�ற�. நா�க� ஏைழயாக
இ��தா�� எ�களிட� பண� இ�லாவ��டா�� எேதா ஒ� வைகய��
நா�க� உணைவ சா�ப��ேடா�, "ஒ� கால�த�� த�ன�� இலவசமாக
சா�ப��ட உணைவ, அதாவ� �ைரைய இ�ெபா�� கா� ெகா��� வா�க�
உ�ன ேவ��யதாக�வ��ட�."

த��மத�.ராஜேசகர�, 45 வய�, இ��. பா���ேசரி 
(�க�ேவா� ேந�காண�: 10 நவ�ப�, 2020).
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(தமிழரச� ெத� வ�யாபாரி �ைர வ��ற�, �ேப� மா��ெக�)



ஒ� ெத� வ�யாபாரி கைத: ஒ� ஒ�ைற� ெப�ணி� பயண� 
(லத�மா, 52 வய�, இ��, பா���ேசரி)

ேகாவ�� -19 ெதா��ேநா��� ச�� ���, எ� மக�, எ� ம�மக�
ம��� ேபர��ழ�ைதக�ட� ேவைல�காக ெச�ைன�� ெச�ல ���
ெச�ேத�. பா���ேசரிய�� உ�ள ெலனி� ெத�வ�� நா�க�
அைனவ�� ��ய���த ��ைட� கா� ெச��வ���, எ�க� ெசா�த
ஊரான பா�� உ�ள என� சேகாதரிய�� ������ ெச��மா� அவ�
எ�னிட� �ற�னா�. ெச�ைனய�� த�க ேபா�� இட�த�� ேபா�மான
வசத� இ�லாததா� அ�� த�க ைவ�க ��யா�. ெச�ைனய�� வாடைக
அத�க� அதனா� பா��ய�� இ���� ������ எ�னா� வாடைக தர
��யா� எ�� �ற�வ��� ெசலவ��� 1500 �பா� ெகா��� வ���
ெச�� வ��டா�.

என�� மிக�� க�டமாக இ��த�. ப�ற� நா� பா�� உ�ள என�
த�ைக ����� ெச�� நா� உ�க�ட� தா�க��ெகா�ளலாமா எ��
ேக�ேட�. அவ� எ�ைன தா�க��ெகா�ள ச�மத��தா� ஆனா� ஒ�
வார�த��� ப�ற� எ�ைன மரியாைத �ைறவாக நட��வைத ேபா�
உண��ேத�. 10 நா�க� கழி�� எ� த�ைக ேநரி� எ�னிட� வ��
லத�மா நா� இ�ப� ெசா�க�ேற� எ�� தவறாக ந�ைன��
ெகா�ளா��க�. நா�கேள எ�க� த�னசரி உணவ��� க�ட�ப�க�ேறா�,

����� அைனவ�� த��வத�� ேபா�மான இட� இ�ைல. அதனா�
��க� ேவ� ஏதாவ� த��வத�� இட� பா��� ெகா���க� எ�றா�. 

இ�த �ைற என�� மிக�� க�டமாக இ��த�. அவ� எ�னிட�
ெசா��� ேபா� இர� 8. இ��தா�� பரவாய��ைல எ�� உடேன நா�
அ�க���� க�ள�ப�வ��ேட�. அ�த இர� ��வ�� நா� ெத� ஓரமாக
ப��த���ேத�. அ��த நா� நா� பா���ேசரி�� வ�� ஒ�
ேகாவ��� உற�க�ேன�. என� மக� ெகா��த 1500 �பாய�� கட�த 2

நா�க� ெசல� ேபாக இ�ெபா�� எ�னிட� 1150 இ��க�ற�.

��றா� நா� நா� ��க� எ��த ேபா� அ�த ேகாவ���� ப�க�த��
எ� வய� ெகா�ட ஒ� ெப� அவ� ��� பல வ�தமான �ைரக�,

வாைழ இைலக� ம��� கா�கற�கைள ைவ���ெகா��
அம��த���தா�. அைத பா���� ேபா� ஏ� நா�� �ைர வ��க �டா�
எ�� ஒ� ேயாசைன ேதா�ற�ய�. நா� அ�த ெப�ணிட� ேக�ேட�.

அவ� மிக�� ந�லவ� நா� என� ேயாசைனைய �ற�ய�� �ைர வ��க
என�� மிக�� ஊ�க� ெகா��தா�. அ��த நா� �ைர வா�க
ெச���ேபா� எ��ட� வா��க� நா� உ�க��� எ�ப� �ைர
வா�க ேவ���, வ��க ேவ��� எ�� க�� த�க�ேற� எ�றா�.
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ப��ரவரி 14 ஆ� ேதத� அத�காைல 3:30 மணி��, வ���� ��, நா�
அவ�ட� ெபரிய கைட�� ெச�ேற�. ச�� வ�யாபாரிக����,

ச��லைற வ��பைனயாள�க���� �ைர வ���� ெமா�த வ�யாபாரிக�
ந�ைறய ேப� இ��தன�. அ�� 35 க�ைதக� 5 வைகயான �ைரைய
�பா� 280 �� வா�க�ேன�. ேம�� ச�ல கா� கற�க�, வாைழ இ�ைல
ம��� வாைழ ��� �பா� 700 �� வா�க�ேன�. ெமா�த� 1000 �பா�
ஆன�. அ� தா� என� �த� �த��.

���� ேகாவ���� வ�ேதா�, அவ� எ�ைன த� அ�க�� உ�கார�
ெசா�னா�. அ��த இர�� மணி ேநர�த��, என�� அைன��
வ��பைன ��ப�கைள�� க��� ெகா��தா�. அ�� காைல 6.30

மணிய����� 12.30 மணி��� அைர நாளி� நா� அைன�� �ைர
ம��� கா�கற�கைள 1380 �பா��� வ��பைன ெச�ேத�. எ��ைடய
�த� நா� லாப� 380 �பா�. அ� என�� ைதரிய�ைத��
ந�ப��ைகைய�� அளி�த�. எ� ���ப�ைத சாராம� நா� ெசா�தமாக
வாழ ���� எ�ற உ�த�ைய�� ெகா��த�. அத� ப�ற� நா� 2500

�த� 3000 �பா� வைர எ� �த��ைட உய��த�ேன�. த�ன�� 500

�பா� �த� 600 �பா� வைர நா� லாப� ச�பாத��க ஆரமி�ேத�.

த�ன�� நா� �ைர ம��� கா�கற�கைள ேப��� ந�ைலய�த�� வா�க�
ெகா�� காைல 5 மணி �த� 7.30 வைர தாவரவ�ய� ��காவ���
அ�க�� உ�ள உழவ� ச�ைதய�� வ��பைன ெச�ேவ�. நா� வா�க�ய
பாத� ெபா��கைள அ�� வ��� வ��� �த��ள கா�கற� ம���
�ைரைய நா� ��ய���த ெலனி� �த�ய�� மத�ய� ஒ�ற����� 2

மணி வைர வ��பைன ெச�ேவ�. த�ேபா� நா� மாத� 7000 �பா�
�த� 10000 �பா� வைர ச�பாத��க�ேற�. மைழ கால� ம��� �ளி�
கால�ைத வ�ட ெவய�� கால�த�� �ைரக� அத�கமாக வ��பைனயா��.

இ�ெபா�� எ� வா��ைகய�� தனியாக ச�ேதாஷமாக இ��க�ேற�.

எ� மகனிடேமா அ�ல� எ� த�ைகய�டேமா ேப�வ� இ�ைல. எ�னிட�
ேசமி��� இ��க�ற�. இ�ெபா�� 2000 �பா� வாடைக ���� தனியாக
வச��� வ�க�ேற�.
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�ைர �.எ�.ப� (தனி�ப�ட வ��பைன� ��ளி)

பா���ேசரிய�� உ�ள ச�ல உணவக�க� �ைர�ட� ��ய உண�கைள
வழ��வத� �ல� என�� ஒ� ��க�ய இட�ைத� க�ைட���ள�. ெபரிய
ேஹா�ட�களி� ேவைல ெச�வைத வ���வ��� �ைர உண�கைள வ���� தன�
ெதாழிைல� ெதாட�க�யத�� ��சாமி அ�தைகய ஒ� உதாரண�, �ைர
உ�பதா� ஏ�ப�� ந�ைமக� ப�ற� அற��தவ�க��, ஆேரா�க�யமாக
உண�பவ�க�� எ� வா��ைகயாள�களாக உ�ளன�. த�க� ெசா�த ����
�ைர சைம�க ேநர�� வழி�� இ�லாத வா��ைகயாள�கைள எ� உணவக�
கவ���வ��ட�.

“எ� மாமா எ�க��� ஏதாவ� வ��த�யாசமான �ைறய�� �ய�ச� ெச�யலா�
எ�� ேயாசைன ெகா��தா�, பல� ���� �ைர சைம�க மா�டா�க� எ�� �ைர
உணைவ எ�க� உணவக�த�� பரிமா�ற ந�ைன�ேதா�. எ� மாமா
வ����ர�ைத� ேச��தவ�, �ைர உண� ெகா��பத� �ல� நா� ந�ல உணைவ
ெகா��� ந�ல வ�மான�� ஈ�டலா� எ�� உ�த�யளி�தா�.”

“த�ன�� மத�ய� ச�� �ைர, அைர��ைர, பசைல �ைர, ���ைக �ைர அ�ல�
கலைவ �ைரய�� �ழ�� ெகா��க�ேறா�; த�� �ைர, அக�த� �ைர அ�ல�
���ைக �ைர ெபாரிய� (கா�கற� ெபாரிய�) ம��� ேகாழி �ைர, ப��� �ைர
அ�ல� ெபா�னா�க�ணி �ைரய�� ��� (ப���ட� சைம�த ெக��யான
�ைர �ழ��). மாைலய�� �ைர வைட, �ைர அைட, ���ைக��ைர ��
ெகா��க�ேறா�. இவ�ைற சைம�க� ெதரியாதவ�க� எ�களிட� வா�க��
ெச�க��றன�. இைத தயாரி�ப� க�னேமா அ�ல� வ�ைல அத�கேமா இ�ைல,

ஆனா� அத�க லாப� ெபறலா� என உ�த�யளி�தா�.”

ஒ�ெவா� நா�� எ�த �ைர ெச�யலா� என யா� ��� ெச�வ�?

“ச�ைதய�� க�ைட��� �ைரைய� ெபா��ேத நா�க� ��� ெச�ேவா�. ச�ல
ேநர�களி� எ� மைனவ� எ�த �ைர ெச�யலா� என ேயாசைன த�வா�. நா�க�
எ�ேபா�� �ைற�த� ��� �ைரயாவ� சைம�ேபா�.”

உணவக உரிைமயாள� ேந�காண�: ���வாமி, மைனவ� பா�வத�, 100 அ� சாைல,

RTO அ�வலக� அ�க��, �த�யா�ேப�ைட, பா���ேசரி: 16 �ச�ப�, 2020).
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"நா�க� நகர�த�� வச��க�ேறா� ஆனா�� �ைரைய எ��
ேசகரி�ப� எ�ப� எ�க��� ெதரி��. நா�க� எ�ெபா���
�ைரைய பண� ெகா��� வா�க மா�ேடா�. யா����
ெசா�தமி�லாத ந�ல� ம��� �ைர ேசகரி��� இட� கா�யான
அரசா�க ந�ல�. எ�க��� ேதைவயான �ைரைய நா�க�
பற��� ெகா�ேவா�. "

(�க�ேவா� ேந�காண�, பா���ேசரி, 2020)
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ந�ல�?

யா�ைடய



இைத ப�ற� ேயாச���க�:

�ைர எ�ேக வள�க�ற�?

 

ெபா� ந�ல� ம��� தனியா� ந�ல�களி� �ைரையேத�த�.

 

வணிக�த�யான �ைர சா�ப� ம��� தானாக வள�� �ைர ேசகரி��.
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இைத ப�ற� ேப��க�:

�ைர ேசகரி�த� ம��� அைத உ��த� ஆக�யைவ ஒ�ெவா�
ச�தாய�த���� மா�ப�ட�. இத�� அைனவ�� லாப� அைடக��றன�

�ைரைய எ�லா ந�ல�பர�ப�� ெபறலா�.

நகர�த�� ம��� க�ராம�த�� �ைரைய வ��கலா�. 

 



 ��ேன�றமைட�த வ�வசாய�ய�� அ�பவ�

(பா��. ச�, வய� 51, ெர�� ச�தாய�, ��ைவய�� வச��க�றா�.

நகர�த����� 40 க�ேலா ��ட� ெதாைலவ�� ந�ல� உ�ள�.

ெப�க�ரி� ப�ற�தா�. உ��� பழ�க வழ�க ��வ�� ஈ�ப���ளா�).

ஆ�வ��ள அ�மாவாக, �ழ�ைதக��� உண� சைம�த�, பார�பரிய�
ம��� த�கால பழ�க வழ�க�த�� மக���ச�யான ஈ�பா�. ��தக�க�
ம��� ெவளி�� ெச��த�� ஈ�பா�. �� வைகயான உண�கைள
தயாரி�த� ேம�� அத�� �ைவைய ���த�. ச�தான ம��� �����ற
��ந�ைல�ேக�ற வ�வசாய� ெச�த�� ஆ�வ�ைடயவ�. இதனா� பல
ந�ல�க� ம��� கைடக��� ெச�� பா��� க���ெகா��
அ���ள ம�களி� பல ந�ைலகைள ெதரி��ெகா�� அவ�களி�
உண� கலா�சார�, ம�ைண பா�கா�த� ஆக�யவ�ற��
ஆ�வ�ைடயவ�.

நா� இ�த�யா ம��� ெவளிநா�களி� பலவ�தமான வ�வசாய
�ைறகைள க�றவ�. உதாரணமாக ப�� ேமா�ச� வ�வசாய �ைற,

இய�ைக வ�வசாய �ைற, ந�மா�வா� �ைற, �பா� பா�க� அவ�களி�
ெசலவ��லாத வ�வசாய� ம��� ேவத �ைற வ�வசாய� ஆக�யவ�ைற
அற��தவ�.

Dr. யத��ரா தா� அவ�களி� ேம�பா�ைவய�� �� ராஜபாைளய�
ப�த�ய�� ���ைக ேதா�ட�ைத பா��த ப�ற� நா�� ���ைக பய�ரிட
ஆர�ப��ேத�. எ��ைடய ஆவணி ேதா�ட� ப�த�ய�� பல வ�தமான
பய��கைள பய�ரி���ேள�. நா� இ�ெபா�� ���ைக, வாைழ,

ம�ச�, இ�ச�, ச�தன�, மைல ேவ��, ேவ�ைக, கட��, �� ம��,

ெச�மர�, ��க�� ம��� பல அற�ய மர�ககைள பய�ரி���ேள�.

���ைகைய தவ�ர ெபா�னா�க�ணி (ச�வ�� & ெவ�ைள), த��
�ைர, ��ைபேமனி, மன�த�காளி, �ட�க�தா� ம��� பல அற�ய �ைர
வைகக� தானாக வள�க��றன.

�ைரய��ைடய பய�களி� ஆ�வ�ைடய நா� க�ராம�த�� வச����
ெப�களிட� இ�த �ைரய�� ெபய�க� ம��� அவ�ைற எ�வா�
சைம�த� ம��� உ�ண���ய �ைரகைள ப�ற� அற���
ெகா�க��ேற�. இ�ெப�க� என�� �ைரய��ைடய மக��வ�ைத
�ற���ளன�. தாவர�க����, இய�ைக��� உ�ள ெந��க�ய
ெதாட�ைப பா��� வ�ய�� ேபா��ேள�.

க�ராம�� ெப�க� தா�க� ேவைல�� ெச��� ேபா� அ�� இ����
உ�ண���ய �ைர வைககைள தனியா��� ெசா�தமான
ந�ல�த����� ேசகரி�� அதைன சைம�கேவா அ�ல� வ��கேவா
ெச�க��றன�. அவ�க� தா�க� ��� ெச��� ஆ�க�, ப��க�
ஆக�யைவ �ல� இ�த �ைரகைள பாத��� ஏ�படாத வ�ண� ச�ல
க���பா�கைள ஏ�ப��த� ெகா�ள ேவ���.
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"நா�க� மக�� ம��� பராமரி�� ெச�� ெகா����க��ேறா�.

ம�ச� ந�ற��ள இைலக� ம��� க�ைளகைள ெவ�� எ��� அ�த
ந�ல�த�ேலேய ேபா���ேளா�. இ� ���ைக�� ச�ற�பான உரமா��."

(பா�� ெர��, ப�ெர�� இ������ ஏ�பா� ெச�த கா� வள���
ம��� ந����ப� (ஆேராவ�� ப��ேடச� ப�த�) க�ராம�� ெப�க�

���ற� ந��வன�ைத பா�ைவய��டன�).

நா� அவ�க��� ம���வ பய��ள ெச�க� ம��� ேதா�ட�த��
வள�� ெச�க� ஆக�யைவகைள வள��ப� ப�ற� ��ேவ�.

அவ�க��� ஏேத�� �ைரகைள ப�ற� ச�ேதக� ஏ�ப�டா� எ��ைடய
அ�பவ�ைத அவ�க��� ெசா��ேவ�."



�ைர வ�யாபார�த�� "பல ந�ைலக�" 
�ைர வ�யாபார� ெச��� ஒ� தாய�� வா��ைக �ற���.

"�ரணா���ப� (���ேசரிய����� 10 க��) க�ராம�த�� 2 அ�ல� 3

வ�வசாய�க� அைர �ைர, ச�� �ைர ம��� �ைல �ைர பய��
ெச�க��றன�. நா�க� அவ�களிட� ேநர�யாக �ைரகைள
வா��க�ேறா�. ஏெனனி� அைவக� ப� ந�ைலய�த�� அத�க வ�ைல��
வ��க�ப�க��றன. ேம�� அ� அ�ைறய �ைர வர�ைத ெபா��த�.

ேநர�யாக ந�ல�த�� வா�க�னா� ஒ� க�� �ைர 6 அ�ல� 7 �பா���
க�ைட���. இ�த �ைறவான வ�ைல�� காரண� நா� இ�த
வ�வசாய�களிடமி��� கட�த 8 ஆ��களாக �ைரைய வா��க�ேற�.

நா� ஒ� நாைள�� 200 க��க� வா��ேவ�. வ�ழா�கால�களி� 250

அ�ல� 300 க��க� வா��ேவ�. இைத நா�க� 4 ேப� ப�ரி��
ெகா�ேவா�. ம�ற வைக �ைரக� மண�த�காளி, ���ைக, கலைவ
�ைர, பசைல �ைர, �ட�க�தா�, த�� �ைர, ெபா�னா�க�ணி
ம��� பால� �ைர ஆக�யவ�ைற ப� ந�ைலய�த�� வா��ேவ�.

நா� அரியவைக �ைரகைள ேசகரி�பத��ைல ஏெனனி� என��
ேநரேமா அ�ல� வ���பேமா இ�ைல. எ��ைடய �ழ�ைதக�ட�
நா� அத�க ேநர� இ��ேப�. த�ன�� காைல 2.30 மணியளவ��
ம�றவ�க�ட� க�ள��ேவ�. காைல 4 அ�ல� 4.30 மணியளவ��
���ேசரி ப� ந�ைலய�த�� �ைரகைள வா��ேவா�. காைல 5.30 மணி
வைர ஓ�ெவ��ேபா�. ப�ற� தாவரவ�ய� ��கா அ�க�� 7 மணிவைர
�ைரகைள வ��பைன ெச�ேவா�. உழவ� ச�ைதய�� எ�கைள
அ�மத��காவ��டா� நா�க� பாரத� அ�ல� ெச�� ெத�வ�� �த��ள
�ைரகைள வ��ேபா�. 

பக� 1 மணி வைர அ�� வ��பைன ெச�ேவா�. ப�ற� மத�ய� 1.45 மணி
�த� மாைல 4.30 மணி வைர எ� ���� �ழ�ைதக�ட� இ��ேப�.

மாைல 5.15 மணி�� ெச�� ெத�வ�� உ�ள எ� கைட�� ெச�ேவ�.

மாைல 7.30 அ�ல� 8 மணி வைர எ� ெபா��க� வ���� வைர
இ��ேப�. ப��� எ� ����� 8.45 மணி�� ெச�� சைம�ேப�. ப�ற�
எ� �ழ�ைதக�ட� ேநர� ெசலவழி�� வ��� ���� அ��த நா�
காைல 2.30 மணி�� வழ�க� ேபா� எ� ேவைலேய ஆர�ப��ேப�..”

கவ�தா, வய� 36, தவள���ப� 

(ெத� வ�யாபாரி, ெச�� ெத�, 30 �ச�ப� 2020)
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ெப�க� �ய சா�பாக "த�க� கடைமகைள" ெச�வ� அவ�க�
எ�ெத�த இட�களி� தம� உரிைமகைள ந�ைல நா��வ� ஆக�யைவ
அவ�க��� ெகா��க�ப���ள உரிைமகைள ெபா��ததா��.

ெப�க� ��டைம�� அவ�க� வ�ழி��ண�� ஆக�யைவக�
இ�ெபா���ள ெபா�ளாதார ெகா�ைகக�ட� இைண�� ேம��
அத� �ல� க�ைட��� அ��கார�ைத ெபா��ததா��. ெப�களி�
இய�க�ைத ப�ற� ஆரா��ச� ெச�பவ�க� தனியா� ம��� ெபா�
இட�களி� அவ�க��� க�ைட���ள உரிைமகைள ��க��றன�.

சைமயலைற எ�ப� ெவளி உலக�த���� ���ப�த���� உ�ள
ெதாட�ைப வ��ப���க�ற�. இ� ��க�யமாக ெப�களி� சைமய�
ப�ற�ய உரிைமைய அவ�க��� அளி�க�ற�. சைமயலைற (�ைர
சைம�த�) எ�ப� ெப�க� த�க� வ���ப�ைத ெதரிவ��பதாக
உ�ள�. 
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பண�பய�� ? 

�ைர - 

(ேக. மரகத�மா, பாரத� ெத�, ���ேசரி)



சைமயலைற: ச�தாய�த�� அவ�க�ைடய ப�களி��.

நா� பா��த பல ெப�க� த�க�ைடய அைடயாள�ைத
ெதரிவ��பெத�ப� த�க��� ெகா��த ெபா��� ம��� உணைவ
பக���தளி��. ச�� ���ப�த�� சைமயலைற எ�ப� தனி�ப�ட ஒ�
இடமாகேவ இ�ெபா�� மாற� வ�க�ற�. "எ��ைடய சமயலைறய��
மாமியாைர�� ேச��� யா�� இ�த பா�த�ர� ஏ� இ�� இ��க�ற�, ஏ�
அ�� இ�ைல, ஏ� நா� இ� ேபா�� சைம�க ேவ���, அ�ேபா��
இ�ைல" என �ற ��யா�, �ற�� �டா�. "ம��, வய� 43, இ��"

ஆனா� அவ�க��� ெதரி�த எ�ண�த�� ���ப� எ�ப� ���
���ப�. இ�ெபா�� பா���ேசரிய�� பல இட�களி�
அைம�த���க�ற�. சைமயலைற எ�ப� மாமியா�க� ம���
நா�தனா�க� க�காணி�ப�� இ��த�. (அ�பா�ைர 1981).

த�கால�த�� ச�� ���ப�களி� ெபரிேயா�களா� ந��சய��க�ப�ட
த��மண�களி� மாமனா�, மாமியா� பாரா��வ� எ�ப� சாதாரண
வ�ஷய� இ�ைல. கணவ��� உண� அளி�தா� ம��� அவ�ைடய
பாரா�ைட ெப�த� எ�ப� த�பத�ய�களி� ��க�ய ப�காக உ�ள�.

த��மண �� த�பத�ய�க� தனியாக வச��தா�� அவ�க�ைடய
மாமனா�, மாமியா�, மாமா, அ�ைதக� ம��� அ�க� ப�க�த�ன� �ைர
சைம�த� ��க�யமாக �ழ�ைத ெப�� சமய� ம��� �ழ�ைத
பா�கா�ப�� �ைரய�� மக��வ�ைத ��க��றன�. ெப�க� இ�த
நைட�ைறகைள ப��ப�ற ேவ���. ச�தாய� இைத இ�த ெப�
�ழ�ைதகளி� ச�� வயத����ேத இ�த க��ைத ெசா��க��றன�.

இ�க����கைள அ�பவமி�க பல� உணைவ ெதா�� ேபா�
��க�யமாக ைகயா� ெதா�� ேபா� அ��ணவ�� ஒ� அத��வைல
சாதகமாகேவா அ�ல� பாதகமாகேவா உ�பவ�க��� ஏ�ப��. ந�ல
எ�ண�ேதா� உணைவ சைம��� ேபா� அ�த உண� ச�ற�பாக
இ����. "உண� எ�ப� அைனவரி� வய��ைற ந�ர��வ� ஆ��"

வய�� எ�ப� உட�� ஆ�ற� மி�க ைமய ப�த� ஆ��. உணைவ
ெதா�வத�� ��க�ய ேநா�கமான� மக���ச�ேயா� கல�� பலவ�தமான
உட� பா�கா�ைப உ�த� ெச�வதா��. ெபா��கைள கைடகளி� இ���
வா�க� அைவகைள ப��வ�ப��த� சைம��, பரிமாற� உ�பதா��.

இ�ெபா�� �ைரைய அத�கமாக சைம�கா வ��டா�� ���ப�த���ள
ெபரியவ�க� �ைரய��ைடய ��க�ய��வ�ைத ��க��றன�.   
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"��ைபேமனி  �ைர வார� ஒ��ைற சா�ப��� வ�தா� க��ைப வ��ெபற
உத��."

“என� கணவ� ேதா�ட�கார�, ச�ல சமய�களி� அவ� ேதா�ட�த�� இ���
�ைர ெகா�� வ�� அைத நா� சைம�ேப�. �ற��பாக ��ைபேமனி �ைர

என�� மிக�� ந�ல�, என�� ச�ல மாதவ�டா� ப�ர�சைனக�,

ெப�ணி�கான ப�ர�சைனக� ச�ல இ��பதா� இ�த �ைரைய நா�
ந�ைறய சா�ப��க�ேற�. இ�த ப�ர�சைனகைள எ�லா� �ண�ப��த

��ைபேமனி �ைர தா� ச�ற�த �ைர. ெபா�வாக, ஆ�� ��வ�� இ�த
�ைர க�ைட�கா�, நா� ச�ைத�� ெச��� ேபா� �ைர வ��பவ�களிட�
அவ�க� க�ராம�த����� �ைரைய பற��� வர ெசா�ேவ�. அவ�களி�
ெதாைலேபச� எ� எ�னிட� உ�ள�, எ� ெதாைலேபச� எ� அவ�களிட��

உ�ள�. அவ�க� �ைர பற��� வ�த�� எ�ெத�த �ைர அவ�களிட�
உ�ள� எ�� என�� ெதாைலேபச� �லமாக ெதரிவ��� வ��வா�க�"

அத����� என�� ேதைவயான �ைரைய நா� வா�க� ெகா�ேவ�.." 

(�க�ேவா� ேந�காண�: ச�கவ� w/o ராம��க�, உைடயா�ேதா��,

�ைற�க�த��� அ�க���ள ��ய����- 28/12/2020)
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நாவர�ச (நா��வ�) �ைர ேப�கால�த��
�ழ�ைத ெப�வத�� மிக�� ச�ற�த �ைர

 

“நவத�ச �ைர, தாளி �ைர, ந�ச ெகா�ைட
 �ைர: வ��� ப�ரசவ� ஆன 11� நா�

தா�மா�க��� ஒ� �ைற
ெகா��க�ப�க�ற�.

 

ெச��ைற: பா�த�ர�ைத அ��ப�� ைவ��,

அத�� 2-3 ��� ந�ெல�ெண� ஊ�ற�,
வ�வ� (ெவ�காய� ம��� ���ட�
மசாலா� ெபா��கைள� கல��), ���
�ைரைய�� ேச��� வ���, க�ச��ட�

(���க� அரிச� த���) சா�ப�ட��."

 

"இ�த ��� �ைரைய தா���
ெகா��பத�கான காரண�க� �த��

�ழ�ைத�� ெகா��க�ப�� தா��பா��
தர�ைத ேம�ப���வ�தா� (இ�

�ழ�ைதைய எளித�� பாத��க���ய ���
ேநா�களி���� பா�கா�க�ற�:

����த�ணற�, கா��ச� ம��� வய���
வ�) ம���, இர�டாவதாக, தாய�� ேநா�

எத���� ச�த� அத�கரி�க�ற�." 

 

நாக�மா, 48 வய�, இ��, பா���ேசரி 
(�க�ேவா� ேந�காண�, உைடய�ேதா��,

மா�� 1, 2021)
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�ழ�ைதைய �ளி�க ைவ�க ��ைப ேமனி �ைர த��� 

“�ழ�ைதக��� �ளி�பதா� எளித�� சளி ப����� அபாய� உ�ளதா�
இ�த� ��ைபேமனி �ைர சாைற �ழ�ைத�� ���க ெகா��க�ேற�.

 இைத தயாரி�பத��, �த�� �ைரைய ந�� ��த� ெச�ய�� ப��ன�
ஒ� ��� க� உ�ைப எ��� �ைர�ட� ந��க� சா� எ���
ெகா�ள��. ப�ற� அைத வ�க�� வ�க��, ‘ெப��காய�’ (இைர�ைப
ப�ர�சைனக���) ேச���, அ�த கலைவைய �ழ�ைத�� ெகா��க��.

 ��ைபேமனி, க��ரவ��, க�யாண ���ைக ஆக�ய ��� �ைர
கலைவைய தயாரி�கலா�. க�யாண ���ைக �ைரைய க��ப���ப�
மிக�� க�ன�. இ� உட� ெவ�பந�ைலைய �ரா��க�ற� ம��� சளி
வராம� த��க�ற�." 

நாக�மா, 48 வய�, இ��, பா���ேசரி (�க�ேவா� ேந�காண�,

உதய�ேதா��: மா�� 1, 2021)

 

“மிக�� காரமான �ைவ ெகா�ட இ�த� ��ைபேமனி, �த�தாக� ப�ற�த
�ழ�ைதக���� ெகா��க�ப�வத��ைல. 1 வய� அ�ல� அத��
ேம�ப�ட �ழ�ைதக���, த�ட உணைவ உ�ெகா�ள���ய
�ழ�ைதக��� ம��ேம இ� வழ�க�ப�க�ற�. �ழ�ைத�� ஏேத��
ேதா� ஒ�வாைம அ�ல� ��ச� க� இ��தா�, அ� ம�ச�ட� கல��
�ளிய� �ரி� ெகா��க�ப�க�ற�."

பா�வத� நாகராஜ�, 43 வய�, ��ைக ம���வ�, � ச��தா வன
��ைகக�, ஆேராவ��, தமி�நா� (மத��பா�� வ�வாத�: 16 �ச�ப�, 2021)
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"நா�க� இர� உணவ��� �ட�க�தா� �ைர ேதாைச ெச�க�ேறா�. ��த�
ெச�வத�� ந�ைறய ேநர� எ����, �மா� ��� �த� நா�� மணி ேநர�
ஆ��; ப��ன� நா�க� அைத அைர�� இ�� மா�ட� கல��, அ�த
கலைவ�ட� ேதாைச ஊ��ேவா�." 

(சாவ��த�ரி, பா���ேசரிய�� உ�ள உணவக உரிைமயாள�, �ைர
உண�களி� ந��ண��வ� ெப�றவ�, �ச�ப� 2, 2020)

ெச��ைற: ���க� அரிச�ைய �ைற�தப�ச� 2 மணி ேநர�, அத�கப�ச� 4

மணி ேநர� ஊற ைவ�க��. ப�� ��த� ெச�த �ட�க�தா� இைலக�ட�
ேச��� அைர�க��. ச�ற�� உ�� ேச���, 4 �த� 6 மணி ேநர� வைர மாைவ
ஊற ைவ��, அத� ப�ற� ேதாைசகைள ெச�யலா�. மா� மிக�� ெக��யாக
இ��தா� ச�ற�� த��ரி� கல�க��. 

(ேஷாபனா ைவ�த�யநாத�ட� ேந�காண�, 58 வய�, ெமாள�� க�ராம�, 28

நவ�ப�, 2021)
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ெதாட�க���! 

 

வ����

(ேஷாபனா.வ� ெச���
�ட�க�தா� ேதாைச)



 �தா வ�� �ைரய�� ஒ� ச�ற�ய கைத
SITA-பா���ேசரிய�� உ�ள ஒ� கலா�சார ைமய�, LFS தள�த�� �வ�ர

ப�ேக�பாள� 

ஒ�ெவா� ெவ�ளி�க�ழைம��, தள�த��, ெசய�� ப�ேக�பவ�,

ஊழிய�க� ம��� ஆச�ரிய�களி� ��வ���� வ�வான
ப�ைண��கைள உ�வா�க உத�� வ���தாக�ய மத�ய உணைவ அவ�க�
பக���� ெகா�க�றா�க�.

ச�ல ஆ��க��� ���, அைனவ�� அவ� அவ� ���� சைம��
ெகா��வ�� ஒேர இட�த�� உ��� ந�க�� ஒ�� மற�க
��யாததாக மாற�ய�, ஐ�� ேப� கல�� ெகா�டன�. அ�த ஐ�� ெப��
�ைர ச�ம�தமான உணைவேய சைம�� எ��� வ�தன�. அவ�களிட�
சாதேமா ச�பா�த�ேயா இ�ைல, அைன��� �ைர உண�க� தா�.

வரேவ�பாளரான தனல��மி, ந�ல உணைவ வ���ப�, எ�ேபா�� த�
தாய�� சைமய�� இ��� அ�பான ந�ைன�கைள� த�வா�. அவ�
ஆேரா�க�ய�த�� அத�க அ�கைற ெகா�டவ� ம��� உ��� ப�வகால
கா�கற� வைககளி� இ��� அவர� தாயா� ெச�� வ�த ந�ல பைழய
ஆேரா�க�யமான சைமய� �ற���கைள ���ப��க �ய�ச��க�றா�.

ஒ��ைற அவ� கணவ�ட� ேச��� ஒ� சவாைல ஏ���ெகா�டா�,

இர�� வார�க��� ஒ�ெவா� நா�� ெவ�ேவ� �ைர சைம�க!

ேம�� இ�த சவாைல இ�வ�� ச�ற�பாக எத��ெகா�டன�. ஒ� ����
சைம�� ெகா��வ�� ஒ� இட�த�� அைனவ�� உணைவ பக����
ெகா��� ந�க�வ�� ேபா�, ல��மி ஒ� �ைர மச�யைல� ெகா��
வ�தா�, அைத அவ� ப�ரஷ� ��கரி� ச�ல ந�மிட�களி� சைம�தா�.

ெவ�காய�, ���, ேசா�� வ�ைதக�, �� ப�ைச மிளகா� ம��� ஒ�
ச�ற�ய அளவ�லான �ளி ���க�ட� ஆைர �ைரைய ந�றாக
ந��க�யதாக அவ� �ற�னா�. அவ� இைத த��ரி� ��, ப�ைச��
ச�ற�� உ�� ம��� ெந�ய�� வ��த வடக� ஆக�யவ�ைற� ேச��தா�.
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அ�த �� ப�ரஷ� ��க� உபேயாக��ப� ப�ற�ய கல�தா�� நட�த�,

அத� ந�ைம ெசய�த�ற� ம��� ேவக� ம��� அத�க எைட ெகா�ட
�ைமக� ைவ�டமி�க� ம��� தா��களி� இழ�� ஆ��; �த�ய
கா�கற�கைள �ற��பாக �ைரகைள ஆவ�ய�� ேவகைவ��, அத�க ேநர�
சைம��� ேநர� ேதைவ�ப�� சைமய� �ற���க��� ப�ரஷ�
��கைர� பய�ப���வேத ���.

ஃ��� ெப��பா�� ஒ� ேம�க�த�ய அ�ல� ஒ� இைண�
ெச��ைற�ட� வ�க�ற�. உதாரணமாக, ஒ� ெபரிய ெகா�� ச�வ��
ெபா�னா�க�ணி �ைர, ந�ைறய ேகாழி �ைர (ேகாழி �ைர), ���,

ஆ�� எ�ெண� ம��� க��� மிள� ஆக�யவ�ைற� ெகா�� ஒ�
ப�ைச லசானியாைவ அவ� தயா� ெச�தா�. �ைரய�� ேலசான கச���,

ஆ��� பாலாைடய�� �ளி��� கல�த கலைவைய அைனவ��
ரச��தன�.

சைமய� ஆச�ரிையயான மனிஷா, ஒ�சா, நாகாலா��, வ�காள� ம���
தமி�நா� ஆக�ய மாந�ல�களி� வா��ததா�, ப�ேவ� ேம�க�த�ய
சைமய� �ற���களி� பர�த ப��னணி ெகா�டவ�. எனேவ, வட��
�த� ெத�� வைரய�லான �� க�ழ�� கட�கைர உண� கலா�சார�
அவளிடமி��� எ�த ரகச�ய�� இ�ைல. ஒ��ைற, அவ� கட�கைரய��
(ஒரிசா, வ�காள� ம��� தமி�நா�) மிக�� ெபா�வான �ய� சா� தயா�
ெச�தா�. ஒ�சாைவ� ேபாலேவ, ந��க�ட� (ச�ல சமய�களி�
இறா�) ேச��� சைம�பதா�, அ�த �ைரய�� ேலசான கச��, இறா�
அ�ல� ந��களி� உ���த�ைம�ட� ந�றாக இ����.
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�ய� சா�

 பசைல �ைர (தமி� ெபய�; தாவரவ�ய� ெபய�: பாெச�லா
 அ�பா; ஆ�க�ல ெபய�: �ப�னா� ெகாேலாகாச�யா) 

250-500 க�ரா� ந�� ெகாேலாகாச�யா 

100 க�ரா� பசைல �ைர 

400 க�ரா� உ�ைள�க�ழ�� 

50 க�ரா� ெவ�காய� 

100 க�ரா� த�காளி ச�ற�தள� 

இ�ச� ��� வ��� 2 

ெகா�தம�� வ��� 1cs 

�ரக� 1cc 

ச�வ�� மிளகா� �� 1ச�ச�
 ெகா�தம�� 1/2ச�ச� 

ஏல�கா� 2

ப�ரியாணி இைல 2

 இலவ�க�ப�ைட 2 அ��ல�.

ெச��ைற: 3 ��� க�� எ�ெண� அ�ல� �ரியகா�த� எ�ெணைய
வான�ய�� ஊ�ற��. ஏல�கா�, இலவ�க�ப�ைட, ப�ரியாணி இைல
ேச���, ப��ன� ந��க�ய ெவ�காய� ச�ற�� ேச��� ப��� ந�ற� வைர
வத�க��; இ�ச� ��� வ��� ேச��� ப�ைச வாசைன ேபா�� வைர
வத�க��. ந��க�ய த�காளி ம��� ெபா� ெச�� ைவ�த மசாலா, அைர
க� த��� ேச��க��. ப�ற� ந��/இறா� ம��� கா�கற�க�,

இ�த�யாக ெகா�தம�� ேச��� இற�க�வ�ட��.
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���ைக �ைர �� 

2 க� ���ைக �ைர, 4-5 ��� ���க�, ஒ� ேஜா� ச��ன
ெவ�காய�, ம�ச� �� ஒ� ச���ைக, மிள� �� ஒ� ேத�கர��,

ெவ�தய� ஒ� ���� 1/2 ேத�கர�� உ��.

ஒ� ப�ரஷ� ��கரி�, ேமேல உ�ள அைன�� ெபா��கைள��, 2 க�ளா�
த��ைர�� ேபா��, ஒ� வ�ச�� வ�� வைர அ��ப�� ைவ�க��.

�ராவ� ெவளிேய�� வைர கா�த����, கலைவைய அைர�� வ�க�ட��.

அ�வள�தா�, �ைவயான �ைர �� பரிமாற தயா�. (கா��த��, 38 வய�,

மர�காண�, இ��, ஈ�வர� ேகாவ�� ெத�வ�� உ�ள �ைர ச�ற��
உணவக�த�� �க�ேவா� ேந�காண�. 4 ஜனவரி, 2021)

மண�த�காளி ��� 

மண�த�காளி �ைரைய ந�றாக� க�வ��. �ைர�ட� ந��க�ய
த�காளி, �வர� ப���, ப�ைச மிளகா�, ��� ம��� த��� ேச���

கல�� அ��ப�� ைவ�க��. ��க� ப�ரஷ� ��கைர�
பய�ப��த�னா�, ��� வ�ச��க� வ�� வைர கா�த����, ப�ற�

த��ைர ேவெறா� பா�த�ர�த�� வ�க�ட��. ��க� ப�ரஷ� ��கைர�
பய�ப��தவ��ைல எ�றா�, 20 ந�மிட�க� சைம�க��. த��ைர
வ�க��ய ப�ற�, கலைவைய 70% ேப�டாக அைர�க��. ஒ� கடாய��,

எ�ெணைய �டா�க� க��, உ��த�ப��� ம��� ச�வ�� மிளகா�
ேச���, 2 ந�மிட� �ய�� ைவ��, ப��ன� �ைர ேப�ைட ேச��க��.

மண�த�காளி ��� தயா�. இைத சாத��ட� சா�ப�டலா�. 

(�க�ேவா� ேந�காண�: ��, 24 வய�- 11/11/2020)
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ஒ� ப�ெர�� சைமய�காரரி� �ைர அ�பவ�

"ப�ரா�ச�� �ைர ��னா� எ�� அைழ�க�ப�க�ற�. நா� இ�த�யா���
�த�� வ�தேபா� கற�ேவ�ப�ைல பா����ெபா�� என�� மிக��
ஆ�ச�யமாக இ��த�, அைவ மிக�� �ற��ப��ட �ைவ ெகா�டைவ. �ளி�பான
ேகா��ரா, �ளி�� �ைவ ெகா�ட�. இ� என�� �த�யதாக�� ஆ�ச�யமாக��
இ��த�. ���ைகைய� பா���� ேபா� அ� மிக�� ஆேரா�க�யமான தாவர�
எ�� ேதா�ற�ய�, லா வ��லாவ�� ���ைகைய� பய�ப��த� ஒ� �ற��ப��ட
�� ெச�ய�ப�க�ற�, ஏெனனி� அேத மர�த�� ���ைக (���ைக கா�க�)

ம��� ���ைக இைலக� உ�ளன, எனேவ இர�� ெபா��கைள��
பய�ப��த� (வ�ைதக� ம��� இைலக�) �� ெச�க�ேறா�.. நா�க� ஒ�ெவா�
வார�� எ�க� ஊழிய�க��� �ைர �� ெச�க�ேறா�. நா�க� அைர �ைர
அ�ல� ப�வ கால�களி� க�ைட��� வழ�கமான �ைரகளி� ஏேத��
ஒ�ைற� பய�ப���க�ேறா�.

ஒ� அ�பவ�ைத உ�வா�க �ைவ ம��� அைம�ைப இைண�க ஒ� �ற��ப��ட
வழி உ�ள�. எனேவ ஏதாவ� �ளி�� இ��தா�, அைத சரி ெச�ய ஏதாவ�
ெச�ய ேவ���. உதாரணமாக, ���ைக ��ப�� ஒ�வ�த கச���, இ�ச�-
��� த��ப��� இ����. எனேவ சமந�ைலைய உ�வா�க, நா�க� ஒ�
வைகயான க���, ஒ� �ரக க��� ேச��க�ேறா�, இ� �ைவைய சரியாக சம�
ெச�க�ற�.

ேம�த� இைலக� ம��� ஒ� சா� ஆக�யவ�ைற� பய�ப��த� ���� ச�ல
ெநா���� �னிகைள�� ெச�க�ேறா�. எ����கா�டாக, ஐேரா�பாவ��
உபகாேயாக���� அேத ெப�ேடா சா� ேபா�ற அேத ெதாழி� ��ப
வழி�ைறகைள இ��� கைடப���க�ேறா�, ஆனா� ேவ� உண��ெபா��கைள
பய�ப���க�ேறா� (ேவ� �ல�ெபா�ைள�) பய�ப���க�ேறா�. ேம�த�
சாஸு ஒ� �ற��ப��ட �ைவைய� த�க�ற�."

(���ேசரிய�� உ�ள ெசா�� கா�ெச�� ேஹா�டலான லாவ��லாைவ� ேச��த
ெசஃ�. க�ற���ேம� ைம�ேக�ட� ேந�காண�- 07/10/2021)
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ெசஃ� ைம�ேக�� ���ைக கா� ம��� இைல �� 

ேதைவயான ெபா��க�: 

���ைக கா�  500 க�ரா� 

���ைக இைலக� 2 

ெகா�� (400 க�ரா�) 

த�காளி 4, 

��� ம��� இ�ச� வ��� 20 க�ரா�, 

ெகா�தம�� + ெகா�தம�� ேவ�
 க��� 200 மி� + �ரக ��

கற�ேவ�ப�ைல
ெவ�காய� 250 க�ரா�+ ��� ந��க�ய� 20 க�ரா�

ஆ�� எ�ெண� 50 மி.�
உ�� + க��� மிள�

ெகா�தம�� வ�ைதக� + 1 ப�ரியாணி இைல + 2 க�ரா��.

���ைக�கா� ம��� ���ைக ��ைப� தயாரி�த�: 
ஆ�� எ�ெணய�� ந��க�ய ெவ�காய�ைத, ெபா�னிறமா�� வைர
வத�க��. உ�� ம��� மிள����, ���, ெகா�தம�� ேவ� ம���
மசாலா ேச��� 5 ந�மிட�க� சைம�க��. ப��ன� இ�ச�-��� வ���,
த�காளி (ெபரிய ���களாக ந��க�ய�), ���ைக�காைய 6 �த� 8
ெச� �ள��ள ���களாக ெவ�� 5 ந�மிட� சைம�க��. அேத அளவ��
த��ைர ஊ�ற�, ���ைக கா�க� தயாரா�� வைர சைம�க��

(உ�ேள உ�ள சைத ெம�ைமயாக��, சைத�பாக�� இ��க ேவ���). 

அவ�ைற ஒ� ப�கமாக இற�க� ைவ�� ெகா�ள��. 
���ைக இைலைய க�வ� ைவ���ெகா�ள��.

�� ெச�� ����� �ைற
���ைக வ�ைதக� ம��� சைத ப�த�ைய ப�ரி�� எ��� ெகா�ள��. 

ப��ன� வ�க��ய�� �ல� சைமய� பா�த�ர�த�� வ�க��, ���ைக
இைலகைள ேச��� ஒ� ந�மிட� சைம�க��. 

ந�றாக கல�க� இற�க�வ�ட��. �ைவயான ���ைக �� தயா�.

�ரக �ைர
க��� ேவகைவ��, �ரக� ெபா� ம��� உ�� ேச���, வா��ட� ஒ�

ைசஃேபானி� ஊ�ற��.

கற�ேவ�ப�ைல எ�ெண�
கற�ேவ�ப�ைலைய 140 �க�ரிய�� வ��க��, ப��ன� அவ�ைற ச�ற��

��த�கரி�க�ப�ட எ�ெண�ட� கல�� வ�க�ட��.

த�� அல�கரி�க��
���ைக வ�ைதக�, சைத, �த�ய த�காளி ����, �த�ய ெகா�தம��,

கற�ேவ�ப�ைல எ�ெண� ம��� �ரக �ைர ேச��க��. ப��ன�
வ���த�னரி� �� ��ைப ஊ�ற��.
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�ைர �ற���
(பாலச�த�ர� நேடச�, தாவரவ�யலாள�, �ழ�ய� �ைற, IFP;

ப�ரிஜி� ெசப��யா, மா�டவ�யலாள�, IFP )
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ஆரா �ைர (தமி� ெபய�)
மா�ச��யா �வா�ரிேபா�யா (அற�வ�ய� ெபய�) 

நா�� இைல ச��ன�, ஐேரா�ப�ய �� �ேளாவ� (ஆ�க�ல ெபய�)

ெந� வய�க�, ��ந�ைலகளி� ஓர�க� ம��� ��ைடகளி� மா���யா ஒ� கைள எ��
க�த�ப�க�ற�. இ� தமிழா� �ற�த� எ���, �� ஆரா� எ��� அைழ�க�ப�க�ற�. 

வ�ள�க�: ��ைக, ��வா� ஃெப��, 4-ஆக ப�ரி�த இைலகைள� தா�க�, ஆழமான �ரி�
மித�ப� அ�ல� ஆழம�ற �ரி� அ�ல� ந�ல�த�� ந�மி��� ந��ப�; 25 ெச� �ள��ள
இைல�கா��க�, பளபள�பான, இைல�கா��க�; பழ� (�ேபாேராகா��, வ��� தா���
உட�க�) ��வ�ட�, அட� ப���, இைல�கா��களி� அ��ப�த�ய��
இைண�க�ப���ள�.

பய�க�: இ�த�யாவ��, இைல�த��கால�த�� இ� 3000 ஆ��க���� ேமலாக
உணவாக� பய�ப��த�ப�க�ற�. இ�த தாவர� அய�, அழ�ச� எத����, ைட�ரி��,

கா��ச� ம��� �ளி��ட� எ�� �ற�ப�க�ற�. இ� பா��� க��� ச�க��ைசயளி�க�
பய�ப�க�ற� ம��� ��க���� பய�ப��த�ப�க�ற�. 

�ழ�ய�: இ� மண� ம��� களிம� ம�ைண வ����க�ற�, �� அ�ல� ப�த�
ெவய���, ஈரமான அ�ல� ஆழம�ற �ரி� ேச�� ந�ல�த�� 1 அ� ஆழ� வைர இ����.

இ�த ஃெப�னி� �ேபாேராகா��� பல தசா�த�களாக ெசயல�ற ந�ைலய�� இ��கலா�.

எ�வாறாய���, அவ�ற�� வ��த�கைள ெவளிய��வத��� ப�ரி�த�ட�, �த�ய
தாவர�களி� வள��ச� வ�ைரவாக வள��.

வாழிட�: இ� இய�ைகயாகேவ ம�த�ய ம��� ெத�� ஐேரா�பா, காகச�யா, ேம��
ைச�ரியா, ஆ�கானி�தா�, ெத�ேம�� இ�த�யா, �னா, ஜ�பா� ம��� வ�ய�நா�
இட�களி� காண�ப�க�ற�.
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அக�த� �ைர (தமி� ெபய�)
ெச�ேபனியா க�ரா��ஃ�ேளாரா (அற�வ�ய� ெபய�) 

கா�கற� ஹ�மி�ேப��, ேம�� இ�த�ய ப�டாணி (ஆ�க�ல ெபய�)

இ� ஒ� ��க�ய கால ெம�ைமயான மர�, த�ற�த க��ட� ெகா�ட தள�வான க�ைளக�
ெகா�ட மர�, 15 � உயர� ம��� 25 �த� 30 ெச� வைர அகல� ெகா�ட  இைல வள��.

அக�த� �ைரய�� ப�ற தமி� ெபய�க� அ�ைசய�, அ���க�ரா�, காய�த�, �னி�ப��,

ப�ைறமல�, உ�ப� ம��� வ��டரி 

வ�ள�க�: அக�த�யமான� கர��ரடான ம��� க�ைமயான ப�ைட ெகா�ட ேவகமாக
வள�� மர�; இைலக�, 10 �த� 20 ெச�வக வ�வ ��� ப�ர�ர�கைள� ெகா���ள�;

��க� ெவ�ைள அ�ல� ச�வ��, 2 �த� 4 ��க� ெகா�ட ெரச���; கா�க�
ெம��யைவ, �மா� 30 ெச� �ள�த�� 15 �த� 30 வ�ைதக� ெகா�டைவ. 

பய�க�: இ�த தாவர� ஆ��ேவத�, ச��த, �னானி ம��� நா����ற ம���வ
�ைறகளி� பய�ப��த�ப�க�ற�. ெபா�வாக இைலக� ம��� வ�ைதக�
பய�ப��த�ப�க��றன, ஆனா� இ�த மர� உண�, ம���க�, மர�, பைச ம���
டானி�க� ேபா�ற பரவலான பய�பா�கைள� ெகா���ள�. இ� உ���
ச�ைதகளி� கா�கற�யாக வ��க�ப�க�ற�. ெபரிய ெவ�ைள ��க� ப�ைசயாக
உ�ண�� (சால�டாக) பய�ப��த ப�க��றன, சைம�க ப�க��றன, ஆனா� ைமய�
ப�த� ெபா�வாக அத� கச�� காரணமாக அக�ற�ப��. �த���ச�ய�ற வ�ைத கா�க�
ப�க உணவாக சைம�க�ப�க��றன ம��� வ�ைதகளி� அத�க அள� �ரத� உ�ள�.

இள� இைலக� ம��� தளி�க� �ைரயாக சைம�� உ�ண�ப�க�ற�. இைல� சா�ற��
�ேனாெலனி� அமில� ம��� அ�பா��� அமில� உ�ளன, அைவ ஆ��ஜிைளேசஷ�
த�ற��� காரணமாக��றன.

�ழ�ய�: இ� வற�ட ம��� ஈரமான வா�வ�ட�களி� வள�க�ற�. இத�� ெவ�ற�ைல
ெகா�ைய படர வ��வா�க�. ேம�� இ� பல ெவ�பம�டல ப�த�களி� அத� பய��ள
ப��க��காக ம� ��� த��ட�களி� அல�கார ப�ைம உரமாக பய�ரிட�ப�க�ற�.

ெச�ட�ப�-�ச�ப� மாத�களி� ����. 

வாழிட�: இ�த�யா, மேலச�யா, இ�ேதாேனச�யா, மியா�ம� ம��� ப���ைப�� உ�ளி�ட
ெத�� ம��� ெத�க�ழ�� ஆச�ய நா�களி� ���கமாக� க�த�ப�க�ற�. இ�ேபா�
இ� ெவ�பம�டல�க� ��வ�� பய�ரிட�ப�க�ற�.
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அைர �ைர (தமி� ெபய�)
அமர�த� �ப�� (அற�வ�ய� ெபய�) 

ச�வ�� �ைர, �ன �ைர, ம��ர� அமரா�� (ஆ�க�ல ெபய�)

 

வ�ள�க�: 150 ெச� உயர� வைர வள��. இத� த�� த�மனாக�� ெம��யதாக��
இ����, க�ைளக�, �ற��பாக ��ெகா�� இ���� இட�த�� ெம��யதாக��
இ����.  இைலக� எளிய, ��ைட வ�வ��, 12 (–22) ெச� × 0.7–8 (–14) ெச.�; ம�சரி 25 ெச�
வைர �ளமான�. 

பய�க�: இ�த இைல கா�கற� நா����ற ப�த�ய�� ம��ேம பய�ப��த�ப�க�ற�.

அைவ சைம�க�ப��, அைர�க�ப�� �ழ�பாக� பய�ப��த�ப�க��றன. உ�� �ரி�
சைம�த 5-10 ந�மிட�க���� ப�ற� இைலக� ெம�ைமயாக��றன. இைலக� ஒ�
ைட�ரி�� ம��� ம�ச� காமாைல�� பய�ப��த�ப�க��றன. 

�ழ�ய�: இ� கட� ம�ட�த����� 500 � உயர� வைர ெவ�பம�டல ஈர�பதமான
தா�ந�ல�த�� அத�கமாக காண�ப�க�ற�, 2000 � உயர ப�த� வைர இ� வள��. இ�
கழி� இட�க�, சாைலேயார�க�, ெவ�ள சமெவளிக�, ஆ�ற�கைரக� ம���
அழி�க�ப�ட வன�ப�த�களி� ெபா�வாக வள�� தாவரமா��. இ��ைர பக�ேநர
ெவ�பந�ைலய�� 25°C ���, இர� ெவ�பந�ைல 15°C ��� �ைறவாக�� வள��. வற�ச�
அ��த�ைத� தவ�ர ந�ழ� பாதகமான�. இ��ைர ஒ� தள�வான அைம�ைப� ெகா�ட
வளமான, ந�� வ�க��ய ம�ைண வ�����.

வாழிட�: இ� ெவ�பம�டல அெமரி�காவ����� ெத�� ெம�ச�ேகாவ����� வட��
ெத� அெமரி�கா வைர ம��� க�ப�ய� ப�த�ய�� ெபா�வான�. பய�ரிட�ப�ட வைக
ெவ�பம�டல ஆச�யாவ�� (இ�ேதாேனச�யா, இ�த�யா) �தாைதயரிடமி���
உ�வா�க�ப����கலா� ம��� இ� பல ஆ�ப�ரி�க ம��� ம�த�ய அெமரி�க
நா�களி� காண�ப�க�ற�.
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ெகா� பசைல (தமி� ெபய�)
பாெச�லா அ�பா (அற�வ�ய� ெபய�) 

மலபா� �ைர (ஆ�க�ல ெபய�) 

ெபா�வாக இ�த தாவர� ��� ெகா�ைல��ற�களி� ைவ�� ெப��பாலான
ச�த��ப�களி� இ� அல�கார ெகா�யாக பய�ப��த�ப�க�ற�. இ� தமிழி� ச�வ��
பசல��ைர, ெவ�பச�, ெவ�பச��ெகா�, ெச�பசைல, ெப��பசைல ம���
ெப��பசைல��ைர எ��� அைழ�க�ப�க�ற�. 

வ�ள�க�: வ�றாத த��, 4 (–8) � �ள�, இைல சைத�ப�� ம��� ெம�ைமயான�,

ெம�ைமயான, ப�ைச அ�ல� ஊதா ந�றமாக வள��; இைலக� எளிய, சைத�ப���ள,

��ைட ேபா�� இதய வ�வ�லான�, 2.5-15 ெச� × 2-12.5 ெச.�., அட� ப�ைச அ�ல� ஊதா
ந�றமான�; ம�சரி ஒ� அ�� ���ைன ேபா�ற�; மல�க� ெவ�ைள, இள�ச�வ�� அ�ல�
ஊதா ந�ற�த�� இ���� 

பய�க�: இ�த தாவர� ஆ��ேவத�, ச��த, நா����ற ம��� �ன ம���வ �ைறகளி�
பய�ப��த�ப�க�ற�. இைலக� ம��� இள� தளி�க� ெபா�வாக�
பய�ப��த�ப�க��றன. ச�ேலா� �ைர ெபா�வாக அத� இள� தளி�க��காக
வள��க�ப�க�ற�, இத� த��க� �� தயாரி�க பய�ப��த�ப�க�ற�, எ�ெண�ட�
வ��� அ�ல� ச�ல ேநர�களி� ப�ைச சால�டாக�� (Salad) பய�ப��த�ப�க�ற�. இ�
இள� டா�� ம��� நா��கைள� பய�ப��த� �ைர�� மா�றாக ஆ�ப�ரி�காவ�� உ�ள
ஐேரா�ப�ய�களிைடேய ப�ரபலமான�. அத� பழ�க� அழ�சாதன� ெபா�ளாக��,

உண�கைள வ�ணமயமா�க�� பய�ப��த�ப�க��றன. பல ம���வ பய�பா�க�
பத�வாக���ளன; இைலக� மலமிள�க�யாக��, ச�வ�� பழ�சா� க� ெசா��களாக��
கா�ஜு���வ��ஸு�� ச�க��ைசயளி�க� பய�ப�க�ற�. உ�ண���ய இைலகளி�
கா�ேபாைஹ�ேர��க�, �ரத�, ெகா���, ைவ�டமி� ஏ, ச�, ஃேபாேல� ம��� மா�க��,

ைவ�டமி� ப� ம��� உண� தா��க� உ�ளன. 

�ழ�ய�: இ� ெவ�பம�டல தா�ந�ல�களி� 500 �. உயரமான ந�ல�களி� வள�க�ற�,

ஆனா� அ� மிதமான ப�த�களி� 2600 � உயர�த�� �ட வள�க�ற�. இ� கா�களி�
ஓர�க� ம��� ���த�களி� காண�ப�க�ற�, ெப��பா�� ச�� ஈரமான ப�த�களி�
காண�ப�� ஆனா� அ� உைறபனிைய ெபா����ெகா�ளா�. உக�த ெவ�பந�ைல வர��
20-35°C ஆ��. இ� ��ைமயாக ெவளி�ப�� ேபா� வ�ட ெபரிய ம��� அத�க
சைத�ப���ள இைலகைள உ�ப�த� ெச�வத� �ல� ஒளி ந�ழ��� காரணமாக�ற�. 

வாழிட�: இ� ெத�� ஆச�யாவ�� ���கமாக� க�த�ப�க�ற�, ஆனா� அத� சரியான
���க� ெதரியவ��ைல. ெவ�பம�டல�த�� பரவலாக� பய�ரிட�ப�� இய�ைகயா�க�ப��
மிதமான ம�டல�களி� �ட ஆ��ேதா�� வள��க�ப�க�ற�. இ� பல நா�களி� பத��
ெச�ய�ப���ள�, ஆனா� �� ெவ�பம�டல ஆ�ப�ரி�காவ��� ெபா�வான�.

இ�த�யாவ��, இ� ��வ�� கா�களி� ஓ�க�ற� ம��� பரவலாக பய�ரிட�ப�க�ற�.
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ேகாழி �ைர (கா�) அ�ல� ப��� �ைர (பய�ரி�த�) (தமி� ெபய�)
ேபா��லா�கா ஒலேரச�யா (அற�வ�ய� ெபய�) 

ெபா�வான ப��ேல�, வா�� கைள, ச�ற�ய ஹா��� (ஆ�க�ல ெபய�) 

இ�த சைத�ப���ள ��ைக கா� ம��� சா�ப�ய����� க�ைட�க�ற�. ம�ற தமி�
ெபய�க� கரி�கைர, ெகாளி�க�ைற, ப��� �ைர, பாசல�கைர ம��� வயைல ேகா�.

ஏற�தாழ 40 வ�வசாய�க� த�ேபா� சா�ப� ெச�க�றா�க�. ல��� ெமாழிய��
"ஒலேரச�யா" எ�ப� "கா�கற�/��ைக". 

வ�ள�க�: ெம�ைமயான ம��� ச�வ�த த��; இைலக� எளிய, ம��� அட��த�யான,

ப�ைச-ச�வ��-ப�ைச, காய�த�� ேபா� காய�த��� இைத உபேயாக��கலா�; மல�க�
ம�ச�, �ைனய�� 5 வழ�கமான பாக�க� உ�ளன, 6 மி� அகல� ெகா�ட�. ச�ற�ய
வ�ைதக� ஒ� காய�� உ�வாக��றன, அைவ வ�ைதக� �த���ச�யைட�� ேபா�
இர�டாக ப�ள�க��றன. 

பய�க�: ெபா�வாக ஆ��ேவத�, ச��த, �னானி, நா����ற ம��� �ன ம���க�
தயாரி�க பய�ப��த�ப�க�ற�. ப��ேல� பழ�கால�த����ேத நா����ற
ம���வ�த�� பய�ப��த�ப�க�ற� ம��� உலக �காதார அைம�ப�� மிக��
பரவலாக பய�ப��த�ப�� ம���வ தாவர�களி� ப��ய�� ேச��க�ப���ள�. இ�
ைட�ரி��, மய�க ம��� ம��� வ� ந�வாரணி ப��கைள� ெகா���ள�. வாத
ேநா�, கா��ச�, வய����ேபா��, ெகாலெர��, மகளி� ச�ம�த�ப�ட ேநா�க�, ச����
பாைத ேகாளா�க�, �ட� �� தா��த� ம��� கா��ேயாேடானி� ேபா�றவ����
உத�க�ற�. ேதா� ��க�, எ��மா ம��� ெட�ம��� ஆக�யவ�ற��� ச�க��ைசயளி�க
ெவளி��றமாக பய�ப��த�ப�க�ற�. ப��ேல� சா�ப� இதய ேநா�க���
ச�க��ைசயளி�க உத�க�ற�. ப��ேல� கா�நைட �வன�த�� ஆதாரமாக�� உ�ள�.

இ� ப�ேவ� உண�� கனிம�க� ம��� ைவ�டமி�கைள� ெகா���ள�. 

�ழ�ய�: ேகாழி �ைர எ�ப� வய�களி� ஒ� கைள ம��� ��க�ய பய��கைள ெச���
இட�கைள பாத����, கட� ம�ட�த����� 2400 � உயர� வைர த�ற�த ��ெவளிகளி��
�த� ந�ல�களி�� காண�ப�க�ற�. மைழைய� ெபா���, மல�க� ஆ��� எ�த
ேநர�த��� ேதா���. ��க� இைலகளி� ைமய�த�� ச�ல மணிேநர�க� ம��ேம
காைல ெவய��� த�ற�த�����. அட��த�யான சைத�ப���ள ேவ�, ச�� �ைற�த ம�
ம��� வற�ச�ைய ெபா����ெகா���. இ� வழ�கமாக 35 °C உக�த ெவ�பந�ைல�ட�
ேகாைட பய�ராக வள��க�ப�க�ற�, உ�� ம�ைண ெபா����ெகா��� ஆனா�
உைறபனிைய ெபா����ெகா�ள ��யா�. இ� பர�த அளவ�லான ம�ைண� தா���,

ஆனா� மண� அ�ல� மண� ேச��த களிம�ைண வ����க�ற�.

வாழிட�: உலெக��� பரவ���ள�, ஆனா� இ� ஒ� கவ��ச�யான கைள எ��
க�த�ப�க�ற�. இ�த தாவர� ஏ�கனேவ பழ��� அெமரி�க�களா� உ�ண�ப�டதாக
வ��ஞானிக� பரி��ைர�தன�. இ�த�யா ��வ�� இ� ேதா�ட�க� ம��� பய�ரிட�ப�ட
ந�ல�களி� ஒ� கைள.
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��ைப �ைர (தமி� ெபய�)
அமர�த� வ�ரி�� (அற�வ�ய� ெபய�) 

ெம��ய அமரா��, ப�ைச அமரா�� (ஆ�க�ல ெபய�) 

கா� ம��� கைளகளாக வள�� ��ைக, ெபா�வாக கலைவ �ைர ேபா�ற ம�ற இைல
கா�கற�க�ட� சைம�க பய�ப�க�ற�. இ�த தாவர� தமிழா� இ�வ�, ெகா�ைள �ைர,

ந��சாதா �ைர, ேப�பலா�� �ைர ம��� த���யா (சம�க��த�) எ���
அைழ�க�ப�க�ற�. 

வ�ள�க�: வ�டா�த�ர, ந�மி��த, ��ைக ெச�, 40 �த� 80 ெச� உயர�; இைலக�
பளபள�பான, ��ைட-ேரா�பா��, 2-7 x 1.5-5.5 ெச.�; மல�க� ப�ைச ந�ற�த��, 2-12 ெச�
�ள��ள ெம��ய அ��லரி �த� �ைனய ேபனி�ேல� �ைப� வைர; கா����
ச�ற�ய�, க��ட�த�ட ேகாளமான�; வ�ைதக� வ�டமான�, ச�� ���கமான�, க���
ம��� பளபள�பானைவ. 

பய�க�: இ� பார�பரிய ஆ��ேவத ம���வ�த��, த��ளியா எ�ற சம�க��த ெபயரி�
ம���வ ��ைகயாக பய�ப��த�ப�க�ற�. ச��த, நா����ற ம��� �ன
ம���களி�� பய�ப��த�ப�க�ற�. தாவர�களி� க��ட�த�ட அைன�� ப�த�களி��
உண� ம��� ம���வ மத��� உ�ள�. பளபள�பான வ�ைதக� ம��� இ�த�யாவ��
ெப��பாலான ப�த�களி� ெபா�வாக கா�கற�களாக� பய�ப��த�ப��
இைலகளி���� க�ச� தயா� ெச�ய��. இைலக� ம��� வ�ைதகளி� ைலச�� எ�ற
அ�த�யாவச�ய அமிேனா அமில� உ�ள�. 

�ழ�ய�:ெவ�பம�டல ம��� மிதெவ�ப ம�டல நா�களி� உ�ள தரி� ந�ல�,

சாைலேயார�க�, ப�தைட�த வய�க� ேபா�றவ�ற�� காண�ப�� கைள ��ைக.   

�ற��பாக மைழ��� ப�ற�, இய�ைகயாகேவ இ� வ�ைத �ல� பர�க�ற�. ெபா��தம�ற
ேநர�களி� வ�ைதக� ேம�பர�ப�� 2.5 ெச� �ேழ �ைத�க�ப�� ஒ� வ�ட� அ�ல�
அத�� ேம� ெசயல�ற ந�ைலய�� இ����. 

வாழிட�: இ� உலக�� அைன�� �டான ப�த�களி�� வள�க�ற�. இ� ெவ�பம�டல,

மிதெவ�ப ம�டல ம��� �டான மிதெவ�ப ம�டல�களி� மிக�� ெபா�வான
கைளகளி� ஒ�றா��.
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மணத�காளி �ைர (தமி� ெபய�)
ஐேரா�பாவ�� க��� ந�ழ� 

இர� க��� ந�ழ�, ப�ள�ெப�ரி இர� ந�ழ� (ஆ�க�ல வா��ைத)

இைலக�, ப��த ம��� ப��காத வ�ைதக� ெத� இ�த�ய பார�பரிய உணவாக
சைம�க�ப�க�ற�. இ�த �ைரய�� அைன�� ப�த�க�� பார�பரியமாக �ைறய��
ம��தாக�� உபேயாக��க�ப�க�ற�. இத�� 92 தமி� ெபய�க� உ�ளன. ச�ல ��க�யமான
ெபய�க� : அரிச���ட�கலளி, க�காச�, காகாமர�, க�மண�க�ளி, ம�காரா, மனித�காளி,
மிள�த�காளி, ப��ைள�த�காளி, தனல�ற�, உ�க�ர�, வ�ட�த�காளி, ெவச�,
ெவ�மிள��ட�க��, ெவ�ணலரி, ம��� யாைம

வ�ள�க�: ஒ�� அ�ல� இர�� வ�ட�களி� 0.5 - 1.0 ��ட� உயர� வள��. த�� ஏ��
அ�ல� ந�மி��த, த�� ��ைக அ�ல� �த� இைலக� ேபா�ற�, க���ைட, 2-8 ெச.�
�ள�, ம��� ெச�க��� இைடேய ெம�ைமயான-வ�ளி�ப�� இ��� ேமேலா�டமான
த�� வைர மா�ப��; ம�சரி ெச�, ேம��ற� ப�ரகாசமான ம�ச� மகர�த�க�ட�
ெவ�ைள ��க�, ெப�ரி வ�டமான�, ம�தமான க��� அ�ல� ஊதா க���.

பய�க�: இ�த தாவர� ��டகால ம���வ பய�பா��� வரலா�ைற� ெகா���ள�,

இ� க�ேர�க�த�� உ�ச�க�ட�த��� ��ைதய�. இ�த தாவர�த�� இைலக�, பழ�க�
ம��� வ�ைதக� ஆ��ேவத�, ச��த, �னானி, நா����ற, ேஹாமிேயாபத� ம��� �ன
ம���களி� பய�ப��த�ப�க�ற�. ந�ேமானியா, ப� வ�, வய��� வ�, டா�ச�����,

ச�ற� ���க�, வ�, ��க�, ேதா� ேநா�க�, ��காய�க� ம��� கா��ச�, க��, ��க�,

ம��� ெஹபா�ேராெட���, ைட�ரி��, ஆ��ப�ைர�� ஆக�யவ���� ச�க��ைசயளி�க
இ� உண� ம��� ம���வ தாவரமாக பய�ப��த�ப�க�ற�. 

வாழிட�: இ� உலக�த�� அைன�� இட�களி�� காண�ப�க�ற�. கட� ம�ட�த�����
3500� (மிதெவ�ப�, ெவ�பம�டல� ப�த�க�) வைர வள��.
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�க�ர�ைட (தமி� ெபய�)
ேபாய�ேஹவ�யா �ஃ��சா (அற�வ�ய� ெபய�) 

�ன�னவா (ஆ�க�ல ெபய�) 

வ�றாத ந�ல�பர�ப�� வள�� ��ைக ம��� ம�ெறா� ெச�ய�� �ைண�ட� வள��.

இ� 97 ��த� தமி� ெபய�கைள� ெகா���ள� ம��� ச�ல ��க�யமான ெபய�க�
கரைண ேவ�, ெசன�கா, ச�ரியா ���ர�ைட, கத�ய�ரா�ட�, க�னிகா, க���க�ர�ைட,

��க��� ேவ�,, ��னாக�, �ரி��ய�, ��பக�, ச�டரைன, த�ைசமா�, உ��த�ரணி�ெகா�
ம��� வ�ச�. 

வ�ள�க�: பட��� வள�� ��ைக, 1 � �ள� வைர வள��; த�� ��க�யமாக
அ��ப�த�ய����� க�ைள��, இளைமயாக இ����ேபா� சா���, ���� ேபா�
ந�மி��� ந����, ெப��பா�� ச�வ�� ந�ற�த�� இ����; இைலக� எளிய, எத�� எத�ராக,

சமம�ற அளவ�� அகலமாக ��வ�டமாக, 1.5-6 ெச� × 0.5-5 ெச.�. இள�ச�வ��-ஊதா ந�ற
மல�க� ெகா�ட ம�சரி �ைனய�; ஒ� ஒ��� கா���� பழ�.

�ழ�ய�: இ� க�ராம��ற�களி� ம��� சாைலேயார�களி� வள��, ெவய�� உ�ள
ப�த�கைளேய வ����க��றன, த�மனான ேவ�ட� ேவ�வ���, ம��� ேகாைட மைழ���
ப�ற� �த�ய ��க� ேதா���; கட� ம�ட�த����� 1200 � உயர� வைர வள��. இ�
ெப��பா�� பய�ரிட�ப�ட ந�ல�த�� கைளகளாக வள�க�ற�, ெபா�வாக மண�, ம���
��ெவளிக� ம��� ேம��ச� ந�ல�களி� காண�ப�க�ற�. 

பய�க�: இ�த�யாவ�� �க�ர�ைட �ைர '�ன�நவ' எ�ற ெபயரி� மிக�� ப�ரபலமான
ம���வ தாவரமா��; �ற��பாக ேவ�க�, இைலக� ம��� வ�ைதக� ஆ��ேவத�, ச��த,

�னானி, ேஹாமிேயாபத� ம��� நா����ற அைம��களி� பரவலாக�
பய�ப��த�ப�க��றன. ேவரி� ஆ�ற� இ�த�ய ம��தக�த�� ப��ய�ட�ப���ள�.

தாவர பாக�க� இர�த ேசாைக, வய��, கா��ேயா டானி�, ெஹபேடா-பா�கா��,

கா�னிய� ��க�, இர� �����த�ைம, ம�ச� காமாைல, வ�ரிவா�க�ப�ட ம��ர�,

ேகாேனாரியா, உ��ற அழ�ச�, மலமிள�க�, ைட�ரி��, ஆ�ெட�மி���, கா��ச�,

எத��பா���, ���ண��ச��� அத�க அள�களி� பய�ப��த�ப�க�ற�. வா�த���
ம��தாக�� உட� ��த�கரி�ப���� பய�ப�க�ற�.

வாழிட�: இ� உலக�த�� அைன�� இட�களி�� காண�ப�க�ற�. ேம�� இ� பைழய
உலக ெவ�பம�டல�த����� ேதா�ற�ய���கலா�. இ� ெவ�பம�டல ஆ�ப�ரி�கா
��வ�� காண�ப�க�ற�. இ�த�யாவ����, இ� 2000 ��ட� உயர� வைர கைளகளாக 

 காண�ப�க�ற�.
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�ட�க�தா� �ைர (தமி� ெபய�)
கா��ேயா�ெப�ம� ெஹ�காகப� (அற�வ�ய� ெபய�) 
ப�� ெகா�, ப�� ெச�, பஃ� ல�, இதய வ�ைத (ஆ�க�ல ெபய�) 

ஒ� ெபா�வான கைளகளாக, இ�த�யாவ�� வன�ப�த�க�, ��ெவளிக� ம��� பய�ரிட�ப�ட
ப�த�களி� பரவலாக� வள�க�ற�, ெவ�ேவ� ெபய�களி� ேசகரி�க�ப��
பய�ப��த�ப�க�ற�: எரி�ெகா�, இ�த�ரவ��, ேகார�ெகா�, ��ைப ��ைக ெகா�,
நாகன�, பத�த�ரவ��, ெபரியவ�ைள, ப�ேரா�தா ம��� த����மல�. 

வ�ள�க�: அ�வார�த�� இ��� அத�க க�ைளக� ெகா�ட ��ைக ெகா�, ெகா�க�
தைசநா�க� �ல� ஏற� 2 � உயர� வைர ம�ற தாவர�த�� �ைண�ட� வள��; இைல
கலைவ, ��ேகாண அ�ல� ேரா�ப�� ெவளி��ற�த�� இ����, ப�கவா�� ���
ப�ர�ர�க� ��ைட அ�ல� ��வ�ட வ�வ�த�� இ����; த�� ேஜா�களாக, �ழ� ����,
��க�ய அ��களி� ��வ�� (க��க�ட�ப�ட ம�சரிக�), இத����� ஒ� ம�சரி ெபா�வாக
உ�வாக�ற�. மல�க� ெவ�ைள, பழ� ஒ� கா����, ச�ற�க� ெகா�ட�. 

பய�பா�: இ� ஒ� அல�கார�த��காக�� அத� ம���வ மத����காக��
பய�ரிட�ப�க�ற� ம��� இைலக� ஆ��ேவத�, ச��த, �னானி, நா����ற, ேஹாமிேயாபத�
ம��� �ன ம���களி� பரவலாக� பய�ப��த�ப�க��றன. இ� ஒ� கா�கற�யாக
உ�ண�ப�க�ற� ம��� டயாேபாெர��, ைட�ரி��, எம��, ஆ��ப�ெர�� ம���
��த�கரி�� என க�த�ப�க�ற�. அத� ம���வ� பய�பா�கைள� தவ�ர, த��க�
�ைடகைள உ�வா�க உத�க��றன ம��� வ�ைதக� மணிகளாக�
பய�ப��த�ப�க��றன. எ�ெண� வ�ைதகளி���� ெபற�ப�க�ற�.
 
�ழ�ய�: இ� வன ந�ல�க� ம��� தரி� ந�ல�களி� ெபா�வான கைள. பர�த
�����ழ�, ஈரமான அ�ல� வற�ட காலந�ைல ம��� அமில� அ�ல� அ��பைட
ம�ணி� காண�ப�க�ற�. இ� கட�கைரய����� 1500 � உயர�த��� த�ற�த ம���
ெவய�� உ�ள இட�கைள வ����க�ற�. 

வாழிட�: இ�ெச�ய�� ���க ந�ைல மிக�� வ�வாத�த���ரிய� ம��� அத� உய�ரிய�
வரலா� ந��சயம�ற�. ஆனா� உலகளவ�� பரவ� காண�ப�க�ற� ம��� இ� பைழய
உலக�� ெவ�பம�டல�களி� உ�ள�.
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���ைக �ைர (தமி� ெபய�)
ெப� ந��, ���ைக�கா�, �த�ைர-��ள�க� மர� (ஆ�க�ல ெபய�)

இ�த�ய �ைண� க�ட�ைத ���கமாக� ெகா��, அத� இள� வ�ைத கா�க� ம���
இைலக��காக பய�ரிட�ப��, கா�கற�களாக��, ��ைக பார�பரிய
ம���வ���காக�� பய�ப��த�ப�க�ற�. ைவ�டமி� ப�, ச�, ேக, �ேராவ�டமி� ஏ,

மா�க�� ம��� �ரத�த�� �ற��ப�ட�த�க சா�த�யமான ஆதார�த��காக ெப��பாலான
ெவ�ப ம�டல நா�களி� அற��க�ப��த�ப�ட�. இ�த தாவர� அ�சா�ர�, க��சன�,

க�ளவ�, க�ர�சன�, ச����, �ளிைக ம��� த��ல� எ��� அைழ�க�ப�க�ற�.  

வ�ள�க�: ேவகமாக வள��, அத�க க�ைளக� ெகா�ட �, ெப��பா�� வள��த மர�, 10 �
உயர�, த�� 20-30 ெச� வ��ட�; ச�ல ேநர�களி� ேம��, ப�ைட கா��க�, ெவ�ைமயான
சா�ப� அ�ல� ெவளி� பஃ�, கர��ரடான நா� ம��� காய�தா� ெவ�ைள ப�ச��
ெவளிேய�� ம��� இள�ச�வ�� ந�றமாக மா��; ��ைமயான ப�ைட ெகா�ட ேவ�க�;

இள� தளி�க� ஊதா அ�ல� ெவ� ப�ைச ந�ற�த�� இ���� ேபா�, ெபா�வாக
ப�வமைட��. இைலக�, 60 ெச� �ள� வைர வள��. ��வ�ட அ�ல� ��ைட, 0.5-3 ெச� ×

0.3-2 ெச.�. பளபள�பான அ�ல� ப�வமைட��. 8-30 ெச� �ள��ள ஏராளமான ெவ�ைள
ந�ற�த�� இ��� க��மி, ந�மண��ள ��க� ெகா�ட� மல��ச�யான�.

�ழ�ய�: இ�த மர� க���பாக ெவ�பம�டல தாவரமா�� ம��� �ைற�த உயர�த��,

ஈரமான ம��� ப�வகால ந�ைலகளி� ந�றாக வள�க�ற�, ஆனா� 1300 � உயர� வைர
காண�ப�க�ற�. இ� ப�ேவ� ம�ணி� வள��க�ப�க�ற� ஆனா� வளமான, ந��
வ�க��ய மண� களிம�ணி� ச�ற�பாக வள�� 

பய�க�: இ�த தாவ�ர�த�� அைன�� ப�த�க�� உ�நா�� ம���வ �ைறகளி��
�வ�ரமாக பய�ப��த�ப�� வ�க��றன ம��� இர�த ேசாைக, ��வாத� ம��� ���
வ� (வாத ேநா�), ஆ��மா, ���ேநா�, மல�ச��க�, �ரிழி�, வய����ேபா��, வ���,

வய��� வ�, வய�� ம��� �ட� ��க�, �ட� ப����, தைலவ�, இதய ப�ர�ச�ைனக�,

உய� இர�த அ��த�, ச���ரக க�க�, மாதவ�டா� அற��ற�க�, ைதரா��
ேபா�றைவக��� அ�ம��ததா��.

வாழிட�: ���ைக ஒ� மரமா��, இ� ெபா�வாக ெப��பாலான ��களி�
ெகா�ைல��ற�களி� பராமரி�க�ப�க�ற� ம��� வட இ�த�யா ம��� பாக��தானி�
வள�க�ற�. இ� ெத�க�ழ�� ஆச�யாவ�� ஆர�ப ேதத�ய�� அற��க�ப��த�ப�ட�,

இ�ேபா� ெவ�பம�டல� ��வ�� பய�ரிட�ப�க�ற�. இ� ெப��பாலான இட�களி�
இய�ைகமயமா�க�ப�ட�.
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�ைல �ைர (தமி� ெபய�)
அமரா�த� �ைரகல� (அற�வ�ய� ெபய�) 

ப��� அமரா�� (ஆ�க�ல ெபய�) 

இ� ெத�னி�த�ய உண� வைககளி� ெபா�வாக� பய�ப��த�ப�� இைல கா�கற�களி�
ஒ�றா��, இ� சா�ப� ம��� ச�ைதய�� ஆ�� ��வ�� க�ைட���. 

வ�ள�க�: வ�டா�த�ர ம��� ந�மி��த ��ைக, ச�ற�ய� �த� உயர�, 100 ெச� உயர� வைர;

த�� எளிய க�ைளகைள ெகா�ட� பளபள�பான�, உேராம�கள�ற�. இைலக� எளிய,

�ழ�ச�ய�� அைம�க�ப�ட, ேலமினா ேகாண ��ைட, 1-10 ெச� × 0.5-6 ெச.�., ப�ைச அ�ல�
ஏற��ைறய ஊதா ந�ற�. ம�சரி ஒ� ���ைன; மல�க� ஒ�றாக ெகா�தாக உ�ளன;

பழ�க� ச�ற�ய, வ�ட வ�வ கா����க� வ�ட வ�வ வ�ைதக� ெகா�டைவ. 

பய�க�: ��க�யமாக இ� ஒ� இைல கா�கற�யாக பய�ப��த�ப�க�ற�. இைலக�
ம��� ெம�ைமயான தளி�க� சைம�க�ப�� பரிமாற�ப�க��றன; ச�ல ேநர�களி�
ஊ�கா� அ�ல� உல���வத� �ல� பா�கா�க�ப�க�ற�. ெபா�வாக இ� இள�
�ழ�ைதக�, பா���� தா�மா�க� ம��� கா��ச�, இர�த�ேபா��, இர�த ேசாைக
அ�ல� ச���ரக� �கா�க� ம��� �ைர�ர� ேகாளா�க��� எத�ரான அத� ம���வ
�ண�க��� பரி��ைர�க�ப�க�ற�. இைலக�, ��க�, ெகாத��� ம��� ��க���
ச�க��ைசயளி�க கா��ச� ம��� �சண எத�ரியாக பய�ப��த�ப�க��றன. 

�ழ�ய�: 25 �க�ரி ெச�ச�யஸு�� ேம� பக� ெவ�பந�ைலய���, 15 �க�ரி ெச�ச�யஸு���
�ைறயாத இர� ெவ�பந�ைலய��� கா�கற� அமரா��க� ந�றாக வள��. இ�த பய����
ந�ழ� இ�லாம� இ��தா� வற�ச�ய�� தா�� ப���ப� க�ன�. இ� தள�வான அைம�ைப�
ெகா�ட வளமான, ந�� வ�க��ய ம�ைண வ����க�ற�. இ� பாதகமான காலந�ைல
ம��� ம� ந�ைலைமக��� மிக�� எத����� ெதரிவ��க�ற�. 

வாழிட�: இ� ஒ� உலக� ��வ�மான கைள ஆ��, இ� ெவ�பம�டல�த�����
மிதமான ப�த�க� வைர பர�க�ற�, ச�ல ப�த�களி� இ� ��� வ�ைளவ����. இ�
அேநகமாக ம�த�ய தைர�கட� ப�த�ய����� ேதா�ற� பல ஆ�ப�ரி�க நா�களி� பத��
ெச�ய�ப���ள�. இ� ெப��பா�� ெகா�ைல��ற� ம��� ���� ேதா�ட�களி�
பா�கா�க�ப�ட கைள.
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ெபா�னா�க�ணி (தமி� ெபய�)
அ�ெட�ண�ேதர ெசச�� (அற�வ�ய� ெபய�)

��னவ�ணா, வா�ட� அமரா�� (ஆ�க�ல ெபய�)

இ� ெபா�னா�க�ணி (தமிழி�, 112 ெபய�க�� உ��), ெபா�னக�த�யா� (ெத��க��),

ெஹா�னேகா� (க�னட�த��) ம��� அ���ற�ச� (ஹ��த�ய��) �ல� அற�ய�ப��
அச�மி-��வா� தாவரமா��. ெச�ய�� ப�ற ப�ரபலமான ெபா�வான ெபய�க� ��ள ெச��
இைல, �ைம ஜா���, �ய� இைற�ச�, ச��க� பா�, �ைம அ�ேக�ட� கைள, �ைம மல�
�ேகாள அமரா��, தைரவ�ரி கைள, வாடரமர�� ம��� �ெர�ெசவெர� 

வ�ள�க�: இ� �ேரா�ேட� ம��� ஏ�வரிைசக� ெகா�ட ஒ� வ�றாத ��ைக,

ெப��பா�� �ைனகளி� ேவ�வ���. இைலக� எளிய, எத��, ��க�ய ம��� �ளமான,

அள� ம��� வ�வ�த�� மிக�� மா�ப��, 1-5 ெச.� �ள�, 0.5-3 ெச.� அகல�,

பளபள�பானைவ; இைலகளி� அ��களி� ��க�, பளபள�பான ெவ�ைள. 

பய�க�: �ைரய�� ராஜாவாக, இ� அைன�� �ற�ய�ட�ப�ட ம���வ �ைறகளி��
பய�ப��த�ப�வதா�, மக�தான ம���வ �ண�க�, டானி�, ைட�ரி��, �ளி��ட�,

மலமிள�க�ய ப��க�, ��ரியா ம��� ேஹேமா�ஹா��க��� ச�க��ைச அளி�க�ற�;

க�க� ம��� ேதா��� ந�ைம பய��� எ�� ந�ப�ப�க�ற�; ம���வ ��
எ�ெண�க� தயாரி�பத�கான ஒ� �ல�ெபா�ளாக. இத�� �ரத�, இ���, நா�, தா��க�,

பா�பர� ம��� கா�ச�ய� அத�க� உ�ள�. ஆேரா�க�ய ந�ைமக�: இரவ��
�����த�ைம, �வ�யைல ந����த�, �� வள��ச�ைய அத�கரி�த�, ம�ச� காமாைல
�ண�ப���த�, நர�� ம�டல�ைத ஒ���ப���த�, மல���த�ைமைய
�ண�ப���த�, ���ேநாைய� த��ப�, ச���� கழி��� ேபா� ஏ�ப�� எரி�சைல
சரிெச�த�, உட� எைடைய �ைற�க உத�க�ற�, உட� ெவ�ப�ைத �ைற�க�ற� ம���
ஆேரா�க�ய ந�ைலைய ேம�ப���க�ற�. ���, ெபாரிய�, ��, வைட, �ழ��, சா�பா�,

ெரா�� (அைட) என சைம�க�ப�க�ற�. 

�ழ�ய�: தாவர�க� கா�களாக வள�க��றன, ஈரமான அ�ல� ஈரமான இட�களி�
காண�ப�க��றன, அைவ ப�ேவ� வைகயான ம� வைககளி� வளர� த�கைவ��,

உண� ம��� ��ைக ம���க��காக�� பய�ரிட�ப�க��றன. ��க� ம��� பழ�க�
�ச�ப� �த� மா�� வைர இ����. 

வாழிட�: இ�த ெச� பைழய உலக�� ெவ�பம�டல ம��� மிதெவ�ப ம�டல�களி�
காண�ப�க�ற�. இ�த�யாவ�� இ� இமயமைலய��, 1200 � உயர� வைர ெவ�பமான
ப�த�க� ��வ�� காண�ப�க�ற�.
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ச�� �ைர (தமி� ெபய�)
அமர�த� ப�ளி�ட� (அற�வ�ய� ெபய�) 

�ன �ைர, ம��ர� அமரா�� (ஆ�க�ல ெபய�) 

ெபா�வாக பய�ப��த�ப�� இைல கா�கற�களி� ஒ��, இ� சா�ப�ய�� ��ட
வரலா�ைற� ெகா���ள�, �ற��பாக அத� இைலக��� வரலா� உ�ள�. இத��
ப��� க�ரா�, ெச�த� �ைர எ��� ெபயரிட�ப���ள�. 

வ�ள�க�: 80 ெச� உயர� வைர க�ைள�த த��ட� வ��வ���பாக வள��� வ��
வ�டா�த�ர ��ைக. இ� ப�ைச ம��� ச�வ�� வைககைள��, ச�ல கல�� ந�ற�கைள��
ெகா���ள�. ேரா�ப�� ��ைட இைலக�; ம�சரி ெட�மின� ேபனி�க��, ந�மி��த அ�ல�
ெதா���, க���, அட��த�யான க�ைளக�; மல�க� க���-ம�ச�; வ�ைதக� க��� ம���
ெம�ைமயானைவ. 

பய�க�: அமரா�� இைலக� ெபா�வாக ச�� �ழ�ைதக�, பா���� தா�மா�க� ம���
கா��ச�, ர�த� கச��, இர�த ேசாைக, மல�ச��க� அ�ல� ச���ரக� ப�ர�ச�ைனக� உ�ள
ேநாயாளிக��� ம���வ �ண�க�ட� ��ய ந�ல உணவாக பரி��ைர�க�ப�க�ற�.

�� ெச��� வய��� வ��� எத�ரான ம��தாக பய�ப��த�ப�க�ற�. இ�த தாவர�க�
ெபா�டா� தயாரி�க� பய�ப�க��றன. 

�ழ�ய�: இ�த ��ைக ஒ� ��க�ய வா��ைக �ழ�ச�ைய� ெகா���ள�. ஒ�ெவா�
ெச��� அத�க எ�ணி�ைகய�லான வ�ைதகைள உ�ப�த� ெச�க�ற�. வ�ைத�த 3-5

நா�க���� ப�ற� நா�� ேதா��க�ற�. 4-8 வார�க���� ப�ற� ��க� ெதாட��க�ற�,

தாவர வள��ச� ேவகமாக இ����. பைழய க�ைளக� ���� ேபா� இ�த தாவர� �த�ய
தளி�கைள உ�வா��க�ற�. இ� ெபா�வாக கழி� இட�க� அ�ல� ெதா�தர�
ெச�ய�ப�ட வா�வ�ட�களி� காண�ப�க�ற�. இ� ெவ�பம�டல�த�� ேகாைடய��
இ��� ����, ஆனா� ெவ�பம�டல ந�ைலகளி� ஆ�� ��வ�� ����. 

வாழிட�: இ� ெத� அெமரி�கா, ெம�ச�ேகா ம��� ேம�க��த�ய� ��கைள� ேச��த�;

ம�த�ய ம��� ெத�ேம�� ஆ�ப�ரி�கா, ஆச�யா (இ�த�யா, இ�ேதாேனச�யா, ேநபாள�
ம��� ைதவா�) ம��� ஓச�யானியா (ஆ�த�ேர�யா ம��� பல பச�ப�� ��க�)

ஆக�யவ�ற�� இய�ைகயாகேவ உ�ள�. ஐேரா�பாவ��, இ� ப�ரா�� ம��� ெஜ�மனிய��
ச�ல இட�களி� இ��க�ற�. இ� பல ெவ�பம�டல ம��� மிதெவ�ப ம�டல நா�களி�
பய�ரிட�ப�க�ற�.
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ச�வ�� ெபா�னா�க�ணி (தமி� ெபய�)
ஆ�ட�ெந�ெதரா ஃப�ேகா��யா (அற�வ�ய� ெபய�) (= ஏ. ெட�ேடடா) 

இர�த இைல, ெச�� இைல, ேஜ�க� ேகா� (ஆ�க�ல ெபய�) 

இ� ஒ� ெவ�பம�டல வ�றாத, ெபா�வாக வ�டா�த�ர ெச�யாக வள��க�ப�க�ற�,

வ�ணமயமான ப�ைமயாக காண�ப�க�ற� ம��� ெபா�வாக அல�கார ெச�யாக
பய�ப��த�ப�க�ற�. 

வ�ள�க�: ேவகமாக வள��� வ�� ெச���தான ம��� ஏ�� ��ைக, 45 ெச.�.,

ப�ரகாசமான ந�ற�ைடய�; இைலக� ��வ�டமாக அகலமாக க���ைடயாக இ����, பல
வ�ணமயமான பய��க� கைறக�ட� இ����; ம�சரி இைலகளி� தைலக�, தனிைம
வா��ததாக��, ெவ�ைமயாக�� இ���� 

பய�க�: இைலகைள ப�ைசயாகேவா அ�ல� சைம�ேதா சா�ப�டலா�, ச�ல ேநர�களி�
அரிச� ம��� மிள� ேச��� ேவகைவ�க�ப�க�ற�. இ� ஒ� ைவர� த��� ��ைகயாக
க�த�ப�க�ற�. தாவர�க� அத�க�ப�யான சா�ப�ய�� இ����ேபா� ப�ைமயாக
�ற��பாக கவ��ச�கரமானதாக இ����. இ� நா����ற ம���வ�த�� பய�ப�க�ற�
எ�� பத�� ெச�ய�ப���ள�. 

�����ழ�: இ� ஒ� ஆ�க�ரமி�� இனமா��, இ� ���க வா�வ�ட�ைத ச�ைத�க�ற�
ம��� பய��க� உ�பட ப�ற தாவர�கைள காய�ப���� கலைவகைள உ�ப�த� ெச�க�ற�.

இ� வளமான, ெதாட��� ஈரமான ம��� ந�� வ�க��ய ம�ைண வ����க�ற�. ��
�ரிய ஒளிய�� இ����ேபா� இ� ச�ற�த இைல ந�ற�ைத� ெகா���ள�. ப��� த��
�ைனக� ச�ற�ய �த�கைள ஊ�க�ப���க�ற�. ெபா�வாக இ� த�� ெவ��த� �ல�
பர�ப�ப�க�ற�. 

வாழிட�: இ�த தாவர� ெவ�பம�டல ம��� மிதெவ�ப ம�டல�களி� காண�ப�க�ற�.

இ� ெத�� அெமரி�காவ�� அற��க�ப��த�ப�ட�, ம�த�ய ம��� ெத� அெமரி�காவ��
அத� ேதா�ற� ச�ேதக�த��க�டமான�.
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ைத ேவைள / ந�ல ேவைள (தமி� ெபய�) 
க�ளிேயா� ைகனாத�ரா (அற�வ�ய� ெபய�)

ஆ�ப�ரி�க ��ைட�ேகா�, �ைன �ைச, ��நா�ற  கைள (ஆ�க�ல ெபய�)

ெபா�வாக ைத மாத�த�� ேவைள �ைர க�ைட�பதா� அத�� ைத ேவைள எ�� ெபய�.

இத��� ஆகா கா�த�, அப�ராமி ��, கா��கா ேவைள, கா� ேவைள, கனவ��ைல ம���
ந�ல ேவைள எ��� ெபய�.

அைம��: இ� வ�ட� அ�ல� ப�வ�கால�த���ேக�ற தாவரமா��. இைலக� ���
வ�வமாக இ����. இைலய�� ைமய� ெபரியதாக இ����. 3/7 இ�ைல ெகா��
உைடயதாக இ����. ��க� இைலய�� ��� ேபா�� காண�ப��. இைலக� ஒ�ற��
�� ஒ�றாக அ��க� இ����. ெவ�ைள ��க�, 4 இத�க�, ச�ற�ய பழ�க� ம���
�ளமான அத�க வ�ைதகைள ெகா�ட�.

பய�க�: இ� அைன�� ம���வ�த���� பய�ப��. இைலக� �வ��பாக இ����.

இைவகைள ேவகைவ�� கா� கற� ேபால உ�ணலா� அ�ல� உ�� ேபா�� ஊ�கா�
ேபால ெச�யலா�. இ�த வ�ைதக� க���� மா�றாக உபேயாக��கலா�. ேபா�� அமில�,

அ�கா�ப�� அமில�, கா�ச�ய�, ைவ�டமி� இ, இ��� ச��, ம��� ஆ�சனி� அமில�
ெகா�ட�. இத� இைலக� ��க�த��� எத�ராக��, வய��ற�� உ�டா�� வா�
ெதா�ைலைய�� �����. 

��� �ழ� ந�ைல: இ�த தாவர� சாைல ஓர�களி��, ந�ல�களி��, உயரமான
இட�களி�� வள��. கா��த இட�களி�� த��� ப�ச�ைத தா�க� ந����
இட�களி�� வள��. ஆனா� �ளி� ப�த�களி� வளரா�. 

வாழிட�: ெவ�ப ப�த�களி� காண�ப��. இ�த�யாவ�� ெவ�ப� அத�கமாக உ�ள
ப�த�களி� இ� காண�ப�க�ற�.
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த�� �ைர (தமி� ெபய�)
அமர�த� �ரா��� (அற�வ�ய� ெபய�) 

கா�கற� அமரா�� (ஆ�க�ல ெபய�) 

இ� ப�ைச ம��� ச�வ�� வ�வ�கைள� ெகா���ள�. ம�ற ப�ரபலமான ெபய�க�
ராஜக�ரி (க�னட�); �வ�தா, �மார�வா, ரஹா�ரி, ராஜக�ரி, ராஜசாக�னி (சம�க��த�);

ம��� காக�னி, ெச�� �ைல க�ரா�, �� க�ரா� (தமி�) 

வ�ள�க�: வ�டா�த�ர ந�மி��த ��ைக, 2 � உயர� வைர வள��, ெப��பா�� ச�வ�த
ந�ற�த�� இ���� த��க� த��த, க�ைள�த, ேகாண வ�வ�த�� இ����; இைலக�
எளிதாக��, ��ளாக�� அைம�க�ப�டைவ, ேலமினா அகலமான ேரா�ப��-ஓவ�, 2-18 ெச� ×

2-15 ெச.�; ம�சரி ெபரிய ம��� ச��கலான�, அ�� ம��� �ைனய� ப�தய�க� ம���
���ைனகளி�; க��� ம��� பளபள�பான வ�ைதக�.

பய�க�: பார�பரியமாக இைலக�, த�� ம��� வ�ைதக� ��க�ய உணவாக அ�ல�
�ைவ���களி� ஒ� �ல�ெபா�ளாக� பய�ப��த�ப�க��றன. இைலக� ம���
ெம�ைமயான த��கைள ெவ�� எ�ெணய�� ெபாரி��, இைற�ச� அ�ல� ��ட�
கல�க��. அமரா�� உண�க� தானிய�க� அ�ல� க�ழ��களி� ��க�ய உணேவா�
உ�ண�ப�க��றன. வற�ட ப�த�களி� பார�பரியமாக, உல��த இைல ெபா�க� உல�
ப�வ�த�� சா�களி� பய�ப��த�ப�க��றன. 

�ழ�ய�: இ��ைர பக� ெவ�பந�ைலய�� 25°C ���, இர� ெவ�ப� 15°C ��� �ைறவாக��
வள��, ேம�� 2000 � உயர� வைர வள��. இ� தள�வான அைம�ைப� ெகா�ட வளமான,

ந�� வ�க��ய ம�ைண வ����க�ற�. 

வாழிட�: �மா� 6000 ஆ��க��� ��ேப இ� ம�த�ய அெமரி�காவ�� ேபா� தானியமாக
(தானிய அமரா��) வள��க�ப�ட�. இ� அேநகமாக உலக�� ெவ�பம�டல ம��� �ைண
ெவ�பம�டல�களி� காலனி��வ கால�களி� அற��க�ப��த�ப�ட�, ேம�� அைன��
நா�களி�� பார�பரிய கா�கற�யாக பரவலாக இ��க�ற�.
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தைர பசைல (தமி� ெபய�)
ேபா��லாகா �வா�ரிஃப�டா (அற�வ�ய� ெபய�)

 கா�� ப��ேல�, ேகாழி கைள, ச�ற�ய இைல ப��ேல� (ஆ�க�ல ெபய�) 

ேகாைட கால�த�� இ� ந�ல�களி� ெவ�மேன தைரய�� காண�ப�க�ற�, ெபா�வாக
ச�ைதய�� க�ைட�க�ற� ம��� ம�க� பக� ேநர�களி� வா�க� உ�ெகா�க�றா�க�. ம�ற
தமி� ெபய�க� ச��பசைல, பாசைற �ைர ம��� ச�� ப��� �ைர. 

வ�ள�க�: ெச� இள�ச�வ��, வ�டா�த�ர ம��� அட�கமான தாவர�; த��களி� ெம��ய
ெகா�யாக ஊ��� ெச��� ம��� �ைனகளி� ேவ�வ���; இைலக� எளிைமயானைவ,

எத��; 4-8 × 2-5 மி�, இைல க�த� த�ைடயான�, ��ைட-��வ�டமான�; மல�க� தனி, தனி��
ம�ச� ந�றமாக இ����. இ��ட பளபள�பான க��� வ�ைதக� ெகா�ட ஒ� கா����
பழ�. 

பய�க�: இ�த தாவர�த�� பய�க� ஆ��ேவத�, ச��த, �னானி ம��� நா����ற
அைம��களி� பத�� ெச�ய�ப�ட�. இைலக� ம��� இள� தளி�க� கா�களி����
ேசகரி�க�ப�� ப�ைசயாக அ�ல� சைம�க�ப�ட கா�கற�யாக உ�ெகா�ள�ப��,

சால�களி� அ��க� பய�ப��த�ப�க�ற�. இ�த�யாவ�� ேவகைவ�த இைலகைள ேசா�
அ�ல� ��� த�ைன மா�ட� கல��, சைம�� உ�ணலா�. ப�ற�க�, ேகாழி ம��� ப�ற
பறைவக��� தாவர�க� ந�ல �வனமாக�� பய�ப��த�ப�க��றன. ம���வ �த�யாக
இ� ைட�ரி��, வாத ேநா� ம��� மகளி� ேநா� ேநா�க���, மய�க ம���, வ�   

ந�வாரணி ம��� கா��ேயாேடானி�, கா��ச�, ச���� பாைத ேகாளா�க�, �� ேநா�க�
ம��� டானி�காக பய�ப��த�ப�க�ற�. 

�ழ�ய�: இ� வழ�கமாக பய�ரிட�ப�ட வய�� ஒ� கைள, அரிதாக பய�ரிட�ப�� ம���
கட� ம�ட�த����� 2000 � உயர� வைர கா�� வா�வ�ட�களி� காண�ப��. இ� பர�த
அளவ�லான ம�ைண ெபா����ெகா��� ஆனா� மண� அ�ல� மண� களிம�ைண
வ����க�ற�. ச�ல ேநர�களி� இ�த தாவர�க� அரி�ைப த��க ஒ� அல�காரமாக அ�ல�
ம� அரி�ைப த��க நட�ப�க�ற�. 

வாழிட�: இ� ஆ�ப�ரி�கா ம��� ெவ�பம�டல ஆச�யாவ�� பரவலாக காண�ப�க�ற�,

ேம�� இ� அெமரி�காவ�� ெவ�பமான ப�த�களி� அற��க�ப��த�ப�ட�.
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�� வைள (தமி� ெபய�)
ேசாலன� �ைரேலாேப�ட� (அற�வ�ய� ெபய�) 

ஊதா பழ ப�டாணி ெச� (ஆ�க�ல ெபய�) 

�ளி� கால�த�� ம���வ�த��� பய�ப�� ம���வ �ண��ள ெகா�. ஏற��ைறய
அைன�� தாவர பாக�க�� ச��த, ஆ��ேவத� ம��� நா����ற ம���வ�த��
பய�ப��த�ப�க��றன. இ� ஆல�க�ேகா��, கா�ேகாலப�த�ரி, கபனசனி, ��டல�
ம��� ந��த�ரவாரி எ��� அைழ�க�ப�க�ற�. 

வ�ள�க�: இ� ஒ� ��க� ந�ைற�த, ப�ரகாசமான ப�ைச வ�றாத ��ைக, அ�வார�த��
மர�க�ைட, ேஹா��� ஆதர�ட� 2-4 � உயர� ஏ��; இைலக� எளிய மா��, ��க�
ந�ைற�த, ப�ேள� ��ைட வ�வமான�; ம�சரி ஒ� ேர�ேம; மல�க� ஊதா ம��� ெப�ரி
ச�வ�� அட� ஊதா ந�றமாக மா��. 

பய�க�: இ�த�யாவ��, இ�த �� ந�ைற�த ெகா� பார�பரியமாக ப�ேவ� ேநா�க���
ச�க��ைசயளி�க ச��த ம���வ �ைறகளி� பய�ப��த�ப�க�ற�. கச�பான ேவ�க�
ம��� இள� தளி�க� �க���காக ஒ� நா�����பாணி, ஒ� காப� த��� அ�ல� ஒ�
�� வ�வ�� ெகா��க�ப���ளன. இ�த ம��� ��க�யமாக ஆ��மா, நா�ப�ட கா��ச�
பாச�க� ம��� க�னமான ப�ரசவ�த��� பய�ப��த�ப�க�ற�. பழ� உ�ண���ய�,

ம��� இைலக� ஒ� கா�கற�யாக சைம�க�ப�� உ�ண�ப�க��றன. ச��கைர, �ரத�,

ஆ�கலா��க�, ஃப�ளாவனா��க�, சேபானி�க�, டானி�க�, கா��யா� க�ைளேகாைச�,

ெட�ெபனா��க� ம��� ��ப��க� ஆக�யவ�ற�� காரணமாக இ�த தாவர� பா��ரியா
எத����, ��ைச காளா�, ஆ��மிேடா�� ம��� ஆ���ேமா� ப��க� ெகா�ட�. 

�ழ�ய�: இ�த ம���வ தாவர� ேதா�ட�களி� கைளகளாக வள��. ேவ�க�, வய�க�,

கா��� எ�ைல, சாைலேயார�க� ம��� கழி� இட�களி� கைள. ெபா�வாக இ�
�ைற�த ம��� ந��தர உயர�களி� வற�ட ம��� ெவய�� அ�ல� ச�ற�� ந�ழ� உ�ள
இட�களி� வள�க�ற� ம��� ப�வகால ஈரமான வா�வ�ட�களி�� காண�ப�க�ற�. 

வாழிட�: இ�த இன� உலகளவ�� இ�த�ய-மேலச�யா ப�த�ய�� உ�ள� ம��� இ�த�யா
��வ�� காண�ப�க�ற�.
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வ�லாைர (தமி� ெபய�) 
ெச�ெட�லா ஆச�யா��கா (அற�வ�ய� ெபய�)
ஆச�யா��� ெப�னிஒ�� (ஆ�க�ல ெபய�)

வ�லாைர �ைர மறத�ய��ைமைய �ைற�க பய�ப�� ம���வ �ண��ள �ைர. இ� 50
வ�தமான ெபய�களி� அைழ�க�ப�க�ற�. அைவகளி� ச�ல ச�தக�, ம��கபராணி,
சர�வத�,��ைக, ப���ரி, ேயாசனவ��.

வ�ள�க�: "ெதாட��ச�யாக வளர���ய�, க�ைளகைள ��ற� வள�க�ற� (2.5 ��ட� �ள�)
ஒ�ெவா� க��களி�� ேவ�க� உ�ள�. அைன�� இட�களி�� இைலக� ச�ற�தாக
இ����. 1-7 ெச����ட� வ��ட� உைடய�. ெதாட��ச�யாக க��க� இ���� "ச�ற�ய
ெமா��, 3-7 இத�க� இ���� ம��� ஊதா ந�ற ��க� இ����. 

பய�க�: இல�ைக உ�பட அைன�� ெத� க�ழ�� ஆச�ய நா�களி�� இ�த �ைர
ம���வ�த��காக பய�ப��த�ப�க�ற�. ச�ற�ய அள� �வ��ைடய இ�த �ைரைய
சைம�ேதா அ�ல� ப�ைசயாகேவா உ�ணலா�. இத�ைடய சா� இ�ம�, ேப�ச��
�ள�ப�, �ைளைய ஒ��க�ைண�த�, ெகா�பள�கைள �ணமா��த� ம��� �ராத
ேநா�க� ேம�� ம�ச� காமாைல ேநாைய ���க வ�ல�. இத�� ைப�ேடா ெகமி�க�, �ரி�
ப�னா��, ஆச�ேயா�� ைச�, �ரேமாைச�, ஆச�யா��� அமில� ப�ராமி� அமில� ஆக�யைவ
உ�ளன.

�ழ�ய�:  இ�தாவர� �ரிய� அ�ல� ந�ழ� ப�� இட�களி� ச�தான ம� ப�த� (மண�,
ேச�), உதாரணமாக வா��கா�க� ஓர� அ�ல� நைட பாைத ஓர�, த�ற�த ��ெவளி, கட�
ம�ட�த����� 2500 ��ட� உயரமான ப�த�களி�� காண�ப�க�ற�. ��ட கால�
பய�ப��தாத ந�ல�களி� தானாக வள�� ம��� பய�ப��த�ப�� ந�ல�களி��
காண�ப��. மைழ கால�களி� ந�ல�க� ��வ�� பரவ� வள��. 

வாழிட�: ெச�ெட�லா ெத�க�ழ�� ஆச�யா ம��� ச�ல �ைண ெவ�பம�டல ப�த�களி� 
 பர�� வ�ரி���ள�.
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வாதநாராயண� �ைர (தமி� ெபய�)
ெடேலானி�� எலா�டா (அற�வ�ய� ெபய�) 

ெவ�ைள �� ெமாஹூ�, க��மி மய�� �, ம�ச� �� ேமாஹூ� (ஆ�க�ல ெபய�) 

இ�த இைல கா�கற� ெபா�வாக வாத (இைர�ைப) ப�ர�சைனக� உட�� அத�கரி���
ேபா� ம�ற சைமய� உண�க�ட� ம��தாக பய�ப��த�ப�க�ற�. ம�ற ெபய�க�
க��ப வகமர�, மய��ெகா�ைற, ெப��ெகா�டைர ம��� வட���க�. 

வ�ள�க�: ந��தர அள�, இைல�த�� மர�, சாதகமான ��ந�ைலய�� 15 � உயர�, ��றள� 2

� வைர இ����. த�� ���க�ப�ட ம��� ேம� பர�த, �ைட வ�வ க��ட�க�. ப�ைட
சா�ப� அ�ல� ப��� ந�றமான�, ெம�ைமயான� அ�ல� ச�� கர��ரடான� ம���
உரி�த� ஆ��. இைலக� மிக�ச�ற�ய கலைவ, ச�ற�ய ��� ப�ர�ர�க�ட�; ம�சரி அ��
அ�ல� �ைனய ேகாரி��; மல�க� ெவ�ைள ம�ச� ந�றமாக மா��; கா���� பழ�, வ�ட
வ�வ ப��� ம��� பளபள�பான வ�ைதக� ெகா�ட�.

பய�க�: இ�த தாவர�த�� ம���வ பய�க� பார�பரியமாக பத�� ெச�ய�ப���ளன.

ெம�ைமயான இைலக� ேசகரி�க�ப�� ப�க/��க�ய உணவாக வழ�க�ப�க��றன.

ேவகைவ�த ேவ�களி� காப� த��� ப�ேவ� உ�ெகா��� வ�ஷ�க��� ஒ� ம��தாக
பய�ப��த�ப�க�ற�; வய����ேபா���� ச�க��ைசயளி�க� பய�ப��த�ப�� ப�ைட
உ�ெச���த�; இைலக� அழ�ச� எத���� ம��� வா� ��க��கான ச�க��ைச.

�ழ�ய�: இ� ெவ�பமான, வற�ட வா�வ�ட�கைள வ����க�ற� ம��� இ� ெபா�வாக
கட�கைரய����� கட� ம�ட�த����� 1400 � உயர�த�� பாைற, ஆழம�ற, ச�வ��
ம�ணி� வள�க�ற�; சராசரி ஆ�� ெவ�பந�ைல 27 ℃ ம��� சராசரி ஆ�� மைழ 580-900

மி�. 

வாழிட�: இ�த இன� உலகளவ�� ெவ�பம�டல ஆ�ப�ரி�கா, எக���, அேரப�யா ம���
இ�த�யாவ�� காண�ப�க�ற�. இ� ெவ�பம�டல�த�� மிக�� பரவலாக நட�ப�க�ற�,

இ��ப��� ச�ப�த�ய நா�களி� இ� மிக�� அரிதாக�வ��ட�.
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ெவ�ள �ைர (தமி� ெபய�)
இ�ேபாமியா அ�வா�கா (அற�வ�ய� ெபய�) 

ச��� ந�ல மக�ைம, �� ஐேபாமியா, ச��� ��ைட�ேகா�, �� �ைர (ஆ�க�ல ெபய�)

இ� ஒ� அைர ��வா�, ெவ�பம�டல தாவரமா��, இ� இ�த�யா ��வ��
காண�ப�க�ற�, அத� ெம�ைமயான தளி�க� ம��� இைலக��� கா�கற�யாக
வள��க�ப�க�ற�. பார�பரியமாக இ� ெப��பாலான உ�நா�� ம���வ �ைறகளி�
பய�ப��த�ப�க�ற�. தமிழி� இ� அ���ெகா�, கல�ப�, வ�ைல�கைர,

வ�ணாரவ�ைள ம��� ச�கரவ��த� �ைர என�� அைழ�க�ப�க�ற�. 

வ�ள�க�: வ�றாத அ�ல� ச�ல ேநர�களி� வ�டா�த�ர தாவர�, ேவகமாக வள��, மித��
ெகா�ேட வள��, த�� ெவ�� அ�ல� ப��ேபா�ற, �ைனகளி� ேவ�வ���; இைலக�
மாற� ��ேகாண�த����� ஈ�� வ�வான�, 2.5-15 ெச.�. மல�க� தனி அ�ல� ச�ல ��க�
ெகா�ட ைச�, ெகாேராலா �ன� வ�வ, 4-7.5 ெச� �ள�, இள�ச�வ�� அ�ல� ெவளி�
இள�ச�வ��; கா���� ��ைட, 7-10 மி� �ள�; வ�ைதக� ��த�.

பய�க�: இைலக� ம��� இள� த��க� ஆ��ேவத�, ச��த, நா����ற ம��� �ன
அைம��களி� ப�ேவ� உண�க�ட� சைம�� சா�ப��வத� �ல� மலமிள�க�யாக,

டானி�, ைப��, ��க�� ர�த� வ�த�, ஆ�ெட�மி���, உய� இர�த அ��த� ம���
அப�� அ�ல� ஆ�சனி� வ�ஷ� அ�ல� ���பழ�க�த��� எத�ரான ம���.

ஆேரா�க�யம�ற ��. ெநா��க�ப�ட இைலக� ஆ��ஜேன�ற, ���ய�� எத���� ம���
���ேநா� எத���� ெசய�பா�ைட� ெகா���ளன. ��க� ம��� ெகாத���களி�
ைவ�க�ப�க��றன. இ� இர�த ச��கைரைய �ைற�க உத�க�ற�, ம��� ேவ�களி� காப�
த��� �லேநா��� எத�ராக சரி ெச�ய பய�ப�க�ற�. 

�ழ�ய�: ஈரமான, ச��� ந�ல� அ�ல� ெவ�ள� ���த ப�த�க�, ஆழம�ற �ள�க�,

ப�ள�க�, ெந� வய�க� ம��� கட� ம�ட�த����� 1000 � உயர� வைர அட��த�யாக
உ�வா��க�ற�. 

வாழிட�: இ� ெவ�பம�டல ஆச�யாவ�� ேதா�ற�ய� (ஒ�ேவைள இ�த�யா) ம��� ெத��
ம��� ெத�க�ழ�� ஆச�யா, ெவ�பம�டல ஆ�ப�ரி�கா, ெத�� ம��� ம�த�ய அெமரி�கா
ம��� ஓச�யானியாவ�� காணலா�. இ� ெத�க�ழ�� ஆச�யா, ஹா�கா�, ைதவா� ம���
ெத�� �னாவ�� �வ�ரமாக வள��� அ��க� உ�ண�ப�க�ற�.
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ெவ�ைள கரிசலா�க�ணி (தமி� ெபய�)
எ���டா �ேரா��ேர�டா (அற�வ�ய� ெபய�) 

எ���டா (ஆ�க�ல ெபய�) 

இ�த தாவர� ��க�யமாக அத� ம���வ �ண�க��� பய�ப��த�ப�க�ற� ம���
எ�ேபா�� ம�ற இைல கா�கற�க�ட� கல�க�ப�க�ற�. இத�� 174 தமி� ெபய�க� உ�ளன
ம��� ச�ல ��க�ய ெபய�க� இ�த�ரவம ெச�, இ�த�ரவம�, ைகேகச�, கரி�க� ���,

கரிசைல, கரிசலா�க�ணி, ைகயா�த கைர, மி�காய�ேகா�, ெபா�றைல, வடன���. 

வ�ள�க�: ஆ�� ��ைக, 10-80 ெச.� உயர�; த�� ந�மி���, ச�ர� தா��த�, �ழிற�க�ய, ��
�ைனகளி� ேவ�வ���, ச�வ�� ந�றமான�; இைலக� எளிைமயானைவ, எத��, ��வ�ட-ஈ��
வ�வானைவ, 2-7 ெச� × 1-2 ெச.�. ம�சரி அ�� அ�ல� �ைனய தைல, தனி அ�ல� 2-3

ஒ�றாக; ��க� ெவ�ைள. வ�ைதக� ம�ச� ந�ற ப��� ந�ற�த�� இ����. உ�ச�ய��
ேராம�க� ெகா�டைவ. 

பய�க�: க��ர� ம��� ம��ர� ப�ர�சைனக���, ேவ� அ�ல� இைலக� உ����
அ��தலா�, ��க�த��� ச�க��ைசயளி�க, ெவ�படல�த��� பய�ப��த�ப�க�ற�.

எ�ெணயாக தயாரி��� உபேயாக��க�ப�க�ற� ப�ட� ம��� ஜூ� ேபா��� தயாரி��
உபேயாக��க�ப�க�ற� ேம��  ஃைபேலரியாச��, ெகாத���, காய�, தைலவ�, ேகாளா�,

பா�ைவ �ைறபா�, அ�ரண�, க��ர� ம��� ம��ர� வ�ரிவைடத�, ம�ச� காமாைல,

அ�வய��ற�� வ�, இ�ம�, ேதா� ேநா�க�, ேதா� ேநா�க� கா��ச� ம��� ��
நைர�த�. அ��த ெச�ய����� வ�� சா� கா�ற�� ெவளி�ப�� ேபா� க��� ந�றமாக
மா�� ம��� ��ைய க��� ந�றமாக மா�ற�� அத� வள��ச�ைய ஊ��வ��க��
பய�ப�க�ற�. சா� ப�ைச ��த�� பய�ப��த�ப�க�ற�, காய�க���
பய�ப��த�ப�க�ற�, ம��� வ�-த���கைள க��பா�க அ�ல� �ல-க��� ந�ற�த��
பய�ப��த�ப�க�ற�. 

�ழ�ய�: இ� த�ற�தெவளிக� ம��� ேச�� ம�ணி� காண�ப�க�ற�. இ� அரிச�
ம��� க��� வய�க� ம��� ெத�ைன ேதா�ட�களி� மிக�� ெபா�வான கைள.

தா�ந�ல�த����� 2000 � உயர� வைர �� ப���க� ம��� சாைலேயார�களி�
ஈர�பதமான இட�களி� காண�ப�க�ற�. ந�ைலைமக� சாதகமாக இ����ேபா� அ�
ஆ�� ��வ�� ���� ம��� அ� வ�றாததாக மா��. இ� பல பய��களி� பலவைக
ம��� ெதா�தரவான கைள. 

வாழிட�: உலக� ��வ�� �ற��பாக ெவ�பம�டல ம��� �ைண ெவ�பம�டல�களி�
காண�ப�க�ற�. இ� இ�த�யாவ�� அைன�� உயர�களி�� ஈர�பதமான ��ந�ைலக�
ம��� பய��க� ந�வ�� ெபா�வான கைளகளாக பரவலாக காண�ப�க�ற�.
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வண�க�
 

��க� எ�க���� வ�க���க�?
��க� �ைர சா�ப��க���களா?

�ைர பய�ரி�க���களா?
�ைர எ�ேக வ��க���க�?

��க� எ�ன வைகயான �ைர சைம�க���க�?
��க� ெச��� �ைறைய பக���� ெகா�ள ���மா?


