��ைக வள�
���சா�
���� ெவ��� : http://FreeTamilEbooks.com

Creative Commons AttributionNonCommercial-NoDerivs

உ�ளட�க�
��ைக வள�
அ��க�
ஆ��ய� ப��
ெபா�ளட�க�
ஆடாேதாைட
�ம�
ஜா��கா�
ஐய�பனா
��ேவைள
ப�ெசள�
�ள�
ச��கைர�ெகா��
��யாந�ைக
ந�னா�
ெச�ப���
க��ரவ��
��ைபேம�
களா
சதாேவ�
�ர�ைட
அ�மா�ப�ச��

ஊம�ைத
�ழாெந��
���
ேரா�ேம�
ெவ��ேவ�
���ைள
�ட�க�றா�
க�சலா�க��
க�வ���ழ��
அ�வதா
அ�கரகார�
ேப��ர��
க���ைளயா�
��ைப
வா��ைவ
ம�தா�
��வ�
எ��க�
கா�ேபாக��
���� ெகா�
ெகா�ைற
இ���� ெச�
�ைம அக��
ச����

ெந��
ேவ��ப���
�வர�
������ ப�ைச
���யக�யா�
��கமர�
ெதா�டா� ����
ந��யாவ�ைட
அ�வக�தா
எ�� மர�
ச��பக��
ம�������க�
க�ட�க���
அ�வா�மைன� ���
அ����
�ணா
ெகா���கா� ேவைள
க�ேவ�
ஆவாைர
ச�கைர��ள�
பாவ�ைட
ப�பா�
ெச�ப�����
�� ���

கா�டாமண��
எ��தா�� ���
ெவ��ைல
ெந����
வ�லாைர
�ரம�த��
எ���ைச���
ச�தன�
வாதநாராயண�
ம�ழமர�
�ைன�கா�
பைன
இ��
�ள�
அ�தர�தாமைர
ெச�னா
வச��
இச�ேகா�
நாவ�
ேகாட���
���ம�
ஆ�����ம��
�ரா�
எ���ைச

அ��
ந�ல ேவைள
இல�ைத
�ல�� நாயக�
லாவ�ட�
நா���
க�யாண ���ைக
க���ெகா�
���ைக
க�ேவ��
ச��ைல
FreeTamilEbooks.com - எ�கைள� ப��
உ�க� பைட��கைள ெவ��டலாேம

��ைக வள�

ஆ��ய� – ��� சா� – kuppu6@gmail.com

�ல� http://mooligaivazam-kuppusamy.blogspot.in/
�ல�க� ெப�ற� – GNUஅ�வ� –
gnukick@gmail.com
ேமல�ைட உ�வா�க�: ெல�� ��சா� guruleninn@gmail.com
���லா�க� – த.��வாச�
tshrinivasan@gmail.com
���� ெவ��� : http://FreeTamilEbooks.com
உ�ைம – ��ேய��� காம��. எ�லா��
ப��கலா�, ப�ரலா�.
உ�ைம Creative Commons AttributionNonCommercial-NoDerivs

அ��க�
பழ�கால��� �தாைதய�க� உட�
ஆேரா��ய�ைத� கா�பா�ற ��ைக
ெச�க�� இைல, ேவ�, கா�, பழ�, ப�ைட,
ம���, �ைதகைள� பய� ப���ன�.
பழ�கால��� வா��த ��த�க�, த�வ���,
�லனா�, நாக�ஜுனா, ேபா�றவ�க� அ���
�ரனா�� அ�பவ�தா�� க�ட
உ�ைமகைள பல ��ைககைள� க��
���� ஏ�க�� எ��ைவ���ளன�.
�மா� 4000 வ�ட�க��� ��ேப ��
ேவத��� ��ைக ம���வ�ைத� ப��
எ�த�ப���ள�. ம��� ஆ��
ேவதம���வ��� �.�. 600 � ��ைக �ண�
����� ேநா�க� ப�� 341 ம���� ெச�க�
ப�� எ�த�ப���ள�. த�ெபா��� இ�
நைட�ைற�� உ�ள�. ந� இ��ய நா���
�மா� 2000 �த� 7000 வைக ��ைக�
ெச��, மர�க� உ�ளன. இவ��� 700 �த�
1000 வைர ��ைக� ெச�க� நா��

ம���க� தயா����� 100 �த� 150
��ைகக� ஆ��ல ம���வ���� பய�
ப��த�ப���றன. ந��ட� ��ைக
ெச������ �ல�ெபா��கைள�
���ெத��க உக�த ேம�ப�ட ெதா��
��ப�க� இ�லாைமயா� ��ைக ம���
உ�ப���� ந� நா� 15 வ� இட�ைத
வ����ற�. நம� நா��� ����, ��ைல,
பாைல, ம�த�, ெந�த�, ேபா�ற த�ப ெவ�ப
�ல�க�� வள�� ��ைகக� உ�ளன.
அதனா�ஏ��ம�����ேன�ற�அைட���ேளா�.
��ைக வள� ெகா���� ந� நா��� �ராத
ேநா�கைள�� ப�க �ைள�க� இ��
�ண�ப��த��, ����� வாழ��
இய�ைகயான �ைற�� ப�� ெச�ய�ப�ட
தா�ய�க�, ��ைகக� வா��
உபேயா��க��, ஆ��ல ம���வ�ைத �ட
��ைக ம���வ� பண�ெசல� �ைறவாக
இ��பதா��, ேம�� ப�க �ைள�க��
இ�ைல எ�பதா�� ம�க� ஆ�வ�
கா����றன�. ஆகேவ பல வைக
��ைககைள�ப�� யாவ�� அ�ய��,
ரக�ய� எ��� மைற�காம� ெவ��ட�ப��.
க.ெபா.���சா� ேகாைவ-641 037

ஆ��ய� ப��
���சா�.

இவ� ேகாைவ, ஆைன�க�� அ�ேக
வரக�ப���� ��ைககைள�� மர�கைள��
வள���� �வசா�.
http://mooligaivazam-kuppusamy.blogspot.in/
இ�� ��ைகக� ப�� எ�� வ��றா�.
��ன�ச� – kuppu6@gmail.com
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ஆடாேதாைட

1) ேவ� ெபய�க�: ஆடாெதாைட
2) தாவர� ெபய�க�: Adatoda Vasica Nees,
���ப� – Acanthaceae
3) வள�� த�ைம: ஆடாேதாைட எ�ற
ெச�ைய� �ராம�க�� அைனவ��
அ�����பா�க�. ��ட ��ைமயான ஈ��
வ�வ இைலகைள�� ெவ�ைள �ற�
��கைள�� உைடய ���ெச�. ேவ���
ைவ�� வள��க�ப��ற�. த�� நா���
எ�லா மாவ�ட�க��� வள��ற�. இ�
கச��� �ைவ, ெவ�ப�த�ைம, கார�����
ேச��. இ� �ைத நா��, கரைண �ல�
இன�ெப��க� ெச�ய�ப��.
4) பய�ப�� உ���க�: இைல, �, ப�ைட,
ேவ� ஆ�யவ ம���வ� பய�ைடயைவ.
5) பய�க�: ஆடாேதாைட இைல�� ஐ��
���ள�� சா���டா� ஆடாத உட��
ஆ��, பாடாத �ர�� பா�� எ�ற ஒ�

பழெமா����. இதனா� காய�, ஈைள
இ�ம�, �ர�, காமாைல, இர�த� ெகா���
இைவகைள �ணமா���. கப�ைத அக���,
இ�ைவ அக���. ���ய ���கைள�
ெகா���. ���ைர� ெப����
த�ைம�ைடய�.
இைல�� ரச�ைத� ப�� �த� இ�ப�
��வைர எ���� ேத�ட� கல�� சா��ட
வா�, கப�����க�� ெப��ைக�
சம�ப�����, வாத ேதாச�க�, ப�பல
�ர�க�, ���� ேநா�, வ��� ேநா�,
ர�த� ெகா���, ர�த ��த�, இ�ம�, ேம�
இைள��, வா��, ��க�, �ைல அ�ட வா�
இைவகைள� ேபா���. பாட���ய ந�ல �ர�
த��. இைலைய உல���� ���டாக� ����
�ைக����வர இைர�� ேநா� ����.
ஆடாேதாைட இைல�ட� இைல�க��
இைல� சா�ைற� கல�� ெவ�ல� ேச���
மண�பா� ெச�� 10 �த� 20 �� அள� 2-3
�ைற ெகா��தா� இைர���ம�, வ��
உ��ச�, கப ேநா�க� �ணமைட��.

இைல�சா� 2 ேத�கர�� எ�ைம� பா��
காைல மாைல ெகா��� வர� �தேப�,
ர�தேப� �ணமைட��.
ஆடாேதாைட�� �ைவ வத�� இ�
க�க�� ��� ைவ��� க�ட க�க��
உ�டா�� ேநா� ���.
ஆடாேதாைட� ப�ைடைய ந�றாக இ����
ச��� ���� ெச�� உ�ெகா�டா��,
ப�ைடைய உல��� இ��� �ரண� ெச��
ைவ��� ெகா�� ெவ���� 2 �ரா�
சா���� வ�தா�� �ர�, இ�ம�, இைள��
ஆ�ய ேநா�க� ����.
ஆடாேதாைட ேவ�ட� க�ட�க�த� ேவ�
சமனள� ேச��� இ���� ச��� அைர
�த� ஒ� �ரா� வைர ேத�� சா���� வர
நர�� இ���, சவாச காச�, ச��, ஈைள,
இ�ம�, ச��ர�, எ�����, �ைட�ச�வ�
ஆ�யைவ �ணமா��. ஆடாேதாைட ேவ�னா�
இ�ம�, உ�ண�, ம�த�, �ய�ைவ ேநா�,

க�ன ���, க��� வ� �த�யைவ ����.
க��� ெப����� கைட� மாத���
ேவ�கசாய�ைத காைல மாைல ெகா���வைர
�க� �ரசவ� ஆ��.
ஆகேவ ஆடாேதாைட எ�ப� இ�தய�,
இைர�ைப, �ைர�ர�, இைவக��
கப��னா��, வாத��னா��, ��த��னா��
ஏ�ப�� ேகாளா�கைள� �ண�ப���� ஓ�
அ��த ��ைகயா��.
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�ம�

1. ேவ� ெபய�க�- ேசா��� க�றாைழ,
க��, தாைழ.

2. தாவர�ெபய�AloebarbadensisLinn,Liliaceae,Aloevera,Aloeferox,Aloeafrican
spicata, Aloe perji.
3. வள�� த�ைம- சைத�ப��ட� ��ய
த��பான அ��� மட� ெகா�ட ெச� வைக.
க�றாைழ மட�க� இ��ற�� ��ேபா�
ெசாரெசார�பான ஓர�கைள� ெகா������,
ப�க� க�றா� உ�ப��ைய� ெப����.
4. பய�ப�� உ����க�- இைல ம��� ேவ�,
இைல�� உ�ள சைத�ப�றான ெஜ�.
ஒ��தா� வ�� ம�ச� �ற �ரவ�க�யேபாள�.
5. பய�க�- ேதா� ���ய ேசா�ைற ஏ�
�ைற க�� கச�� ��� �ழ�பாக�
சைம���டா� தா�ெவ�� அக��
தாக�த���, மல���க� ேபா��. ேதா�

���ய ேசா� கச���லாத வைக�� உ�ள�.
ஒ� வைக இ���� �� �லேநா���
ம��தா��. க�� வ���������
இைல��சா� பய� ப��ற�. இத� ெஜ�
ேதா�� ேம� தட�னா� ெவ�ப���
த�ைமைய ேபா���. �க அழ�
சாதனமாக�பய� ப��ற�. இைல ம�ச�
�ற� �ரவ�� ேத�� கல���டா� இ�ம�
ச� ேபா��. வ���� உ�ள
நா������கைள ெவ�ேய���ற�.
எ�சாராய��ட� கல�� ����� ேபாட
��வள��, �ற� க�ைமயைட��. ெஜ�ைல�
பத�ப��� ��� பானமாக�� பய� ப��த�
ப��ற�. ேவைற ��த� ெச�� பா� ஆ���
அ��� உல���� ெபா� ெச�� 15 ���
பா�ட� ெகா��க ��� ெநா�க�
���.ஆ�ைம �����.
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ஜா��கா�

1. ேவ�ெபய�க�: �ழ����ய ஜா��கா�,
ேம����ய ஜா��கா�

2. தாவர�ெபய�: Myristica Fragran Ce,
Myristicaceae, Myristice Faeglos
3. வள�� த�ைம: ெமா��க� ���
ேதா��ய ஜா��கா� இ��யா��
அ��க�ப��த�ப�ட�. ேகரளா, த��நா�,
க�நாடகா ேபா�ற மா�ல�க�� �மா� 3000
எ�ட� பர�பள�� ப�� ெச�ய�ப��ற�.
ஆ��ேதா�� 1000 ட�க�
�ைள��க�ப��ற�. த�ழக���
க��யா�ம�, �ல��, ����க� ம���
ேசல� மாவ�ட�க�� அ�கமாக�
ப��ட�ப��ற�. இ� ெச��ைறம�,
ேதா��ம�, க�ம� கல�த ேதா��ம�
ப�� ெச�ய ஏ�ற�.
ஜா��கா� ஈர�பத� அ�க��ள ெவ�ப
ம�டல� ப��களான ெத�ேம�� மைல
ஓர�க�� கட� ம�ட������ 500 ��ட�
�த� 1000 ��ட� வைர உயர��ள
ப��க�� ப�� ெச�ய�ப��ற�. இத��
ந�ல வ�கா� வச���ள ம� உக�த�.

ம��� அ�கக� ெபா��க� அ�கமாக
இ��த� �க�� அவ�ய�. இ� அட���யாக
வளர���ய ப�ைமமாறா மர�. இைவ �மா�
10-20 ��ட� உயர� வைர வளர� ��ய
பளபள�பான இைலகைள�ைடயைவ.
இவ��� ��க� இளம�ச� �ற��� �க�
��யதாக� காண�ப��. ஜா��கா�� ஆ�
மர�, ெப�மர� என த��த�யாக�
காண�ப��. இைத 6 வ�ட�க��� அைவ
���� ேபா�தா� காண ����.

�ைதக�� �ல� இன�ெப��க�

ெச�ய�ப��ற�. �ைத �ைள�க 6 வார�
ஆ��. �� ஆ� மாத க��கைள�
ெதா��க��� மா��, ஒ� வ�ட�
���த�ட� நட���� பய�ப��தலா�.
�ைதக� �ல� உ�ப�� ெச�ய�ப�ட
ஜா��கா� மர�க� 7-8 வ�ட�க��
மக���� வ���றன 10-12 வ�ட மர�க�
ஒ� மர������ 2000-3000 கா�க�
�ைட���. ஓ��� க��க� ந�ட�� 4வ�
வ�ட������ மக���� வ���றன.
4. பய�ப�� உ���க�: ஜா��கா��
�ைதைய� ��� இ���� �க�� �றமான �
ேபா�ற ப���� ஜா��ப��� எ�� ெபய�.
இர�ைட�� த�னட����ள சைத�ப�றான
ப���� ஜா��கா� ஆ��� எ�� ெபய�.
ேம� ஓ� ெவ����, அ��� பய�ப��.
5. பய�க�: ஜா��கா����� ெபற�ப��
“ேம��” எ�ற ேவ��ெபா�� ம����
ெபா��க���, வாசைன� �ர�ய�க�,
�க����, ப�பைச ம��� வா� ெகா�ப����

ைதல�க�� பய�ப��த�ப���றன. ஜா�
எ�ெண�� அட����ள “������”
எ�ற ேவ�ய� ெபா�� பல�தமான
ேநா�கைள� �ணமா�க��, காம�
ெப���யாக�� பய�ப��த�ப���ற�.
ஜா��கா����� ���� எ��க�ப��
“ஒ�ேயாேர��” ெகா���, ெவ�ைண
ேபா�றைவ வாத� ம��� தைச ������
ம��தாக�� பா���யா ம��� கர�பா�
ெகா��யாக�� பய�ப��ற�.

“சைத த�� ப������ தாப� �ர�
ஓ���ற ��த� உய��கா� – தா�����
��டா� �ரக�ேயா ேடாத�க��ச��
ப� டா� �ைறேய பக�”அக��ய� �ணவாகட
பாட� �����வ� ேபா� ஜா��
ப���யான� தாப �ர�, ேப�, ��� க��ச�,
வாத�, தைலவ�, இ�ம�, வ���வ�, மா�த�
ேபா�றவ�ைற� �ணமா��� த�ைம�ைடய�.
ஜா��கா� ெபா�ைய அைர�ரா� அளவாக
பா�� கல�� நாைள�� 3 ேவைளயாக�

சா���� வர வ���� ேபா�� ���,
������, உட� ெவ�பக���, இைர�ைப,
ஈர� ஆ�யவ�ைற பல�ப����, மன
ம����ைய அ����. ந��க�, ப�கவாத�,
ஓ�காள� ஆ�யவ�ைற� ேபா���. ��
அள�� உ��வர� ெச�மான��ற� ����
உட� �����பைட��.
எ�ைண�� இ�� கா���
இ�ெவ�ைணைய கா��� 2 �� ��டா�
கா� ேநா�, கா� வ� ���. 10 �ரா�
ஜா��கா� ெபா��ட� ��ய ெந���கா��
சா� ஒ� ேமைஜ� கர��யள� கல��
சா���டா� அ�மற�, ��க�, ��க��ைம,
ஒ��க�ற இ�தய����� ஆ�யைவ
�ணமா��. ஜா��கா� �� �மா� 10 �ரா�
எ��� ஆ��� ரச� (அ) வாைழ�பழ��ட�
கல�� சா��ட அ�ரண�தா� ஏ�ப��
வ���� ேபா�� ���� ���.
ஜா��கா� பா�யள� உைட�� ஒ� ட�ள�
��� ேபா��� கா��� அ�� ஒ� அ���

த��� �த� கல�� ���க காலரா �த�ய
வா�� ேப� ேநா�க���� �ற�த ம��தா��.
ஜா��காைய அள��� அ�கமாக�
பய�ப���� ேபா� அைவ ேபாைதைய
உ�டா���.
ஆகேவ ஜா��கா� ெவ�ப��டா��,
அக��வா�வக��, ���ைச��டா��,
மண���, உரமா�� ேபா�ற ம���வ�
ப��கைள� ெப���ள�. இத� ைதல�
ப�வ�, வாத�, வா�, க��ச�
ேபா�றவ�ைற�� க���ப����ற�.
����: எ��ட� �ழ�பட��� உ�ளவ�
K.P.பழ�சா� B.Sc.,(Agri) ஆலா��ைற அ�ேக
உ�ளா�. அவர� ேதா�ட��� உ�ள
ஜா��கா� மர� தா� இ�. �வசாய
ஆேலாசைன அவ�ட� இலவசமாக� ெபறலா�.
ெதாைலேப�: 0422-2650403
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ஐய�பனா

1) ேவ� ெபய�க�: Apana, Ayapana, Inpana2)

தாவர� ெபய�க�: Eupatdrium Triplinerve
3) வள�� த�ைம: இ� ஒ� அ�தான
��ைக� ெச�. இ� �த��த�� ெம��ேகா
நா�ைட ���கமாக� ெகா�ட�. இ�
அ����� ம�ற நா�க���� பர�ய�. இ�
ம���வ �ண�ைடய ெச�. 30 �த� 60
ெச����ட� உயர� வைர வள��. இத�
த�� ெக��யாக�� ேவ� ���� பட��
த�ைம�� ெகா�ட�. இைலகக�
ெம�ைமயாக க���வ�� �ற��� இ����.
இைலக� எ�� வ�ைச�� 5 �த� 6
ெச����ட� �ள��� வாசைன�ட�
��ைமயான ��ைய� ெகா������. இ�
���� ேபா� 6 �த� 7 ��� ��ட�
�ள��ள �மா� 20 மல�க� �ல �ற��ட�
��ய கா��கைள� ெகா�டதாக ஐ��
இத�க�ட� ����. இத�க� ஒ�ெவா���
2 ��� ��ட� �ள� ெகா�ட�. இ�த
இைல�� 1.14 சத�த� ‘அபய�’ எ�ெண�
உ�ள�. இ� க��� �ல� இன� ெப��க�

ெச�ய�ப��ற�.
4) பய�ப�� உ���: இைலக� ம���.
5) பய�க�: இ� த��நா��� அ�கமாக�
காண�ப�வ��ைல. ஆனா� ேகரளா
மா�ல��� அ�கமாக� பய�ப����றா�க�.
ஆனா� �ல ேப� இைத ரக�யமாக ைவ���
ெகா�� �ல ேநாைய� �ண�ப��� ெபா��
ஈ���றா�க�. எ� ேகரளா ந�ப� �ல�
அ��� ெகா�ட உ�ைம எ�னெவ�றா�
�ல ேநா� உ�ளவ�க� அ�ல� ேநா� ஆர�ப
காலமாக உ�ளவ�க� �ன�� ெதாட���
அ�காைல ெவ�� வ���� இர�� ���ய
ஐய�பனா இைலகைள ப�� நா�க�
சா���டா� ��ண �ணமைட��. இத�
பய�ப�� ‘Koster’ எ�பவ� ��� ேபா�
இத� ���பான இைலைய சா���� ேபா�
��� கா��சைல� �ண�ப���வ�ட�,
வ���� ேபா�ைக�� �ண�ப����ற�
எ�றா�.

தைலவ� வ�தா� இத� இைலைய ஆமண��
�ள��� �ட�� வா�� �� ெந����
ைவ�தா� �ணமைட��. இத� ஆ�ைல
ம��தாக�� டா��காக��
பய�ப����றா�க�. இைத ���பானமாக
பய�ப����ேபா� �ட���, �தேப�,
இர�த� க���, அ�ச� ேபா�ற ேநா�க��
இதனா� �ணமைட�ற�.
Bouton எ�பவ� தன� ‘Med Plants of Mauritius’
எ�ற ��தக��� 96� ப�க��� ‘it appears to
hold a high place among the medicinal plants of
the Mauritius, being there in daily use in the form
of infusion given in dyspepsia and other affection
of the bowels and lungs’.இைத அள�ட�
அ���னா� தா����யா��, ேம�� இைத
டா��கா�� பய�ப��தலா�. அள���
அ�கமாக பய�ப���னா� �ரண ச��ைய
��� வ��ைற� கா� ெச�����. இ�த
ம���� ெச� வரக�பா��� உ�ள என�
ேதா�ட��� ப��ெச�� வ��ேற�.
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��ேவைள

1) ேவ� ெபய�க�: ��வைள, ��ள�,
��ைள
2) தாவர� ெபய�க�: Solanum Trilubatum;
Solanaceae

3) வள�� த�ைம: த�ழக� எ���
த���ைசயாக வள��ற�. ����
ேதா�ட���� வள��ப���. �றகாக
உைட�த ����ள இைலகைள��, ஊதா�ற�
��கைள��, உ��ைடயான ப�ைச �ற�
கா�க� ��ைட� கா� மா�� இ����.
�வ��� பழ�கைள�� வைள�த ��க�
�ைற�த த��ைன�� உைடய ஏ� ெகா�.
இ� �ைதக� �ல� இன�ெப��க�
ெச�ய�ப��ற�.
4) பய�ப�� உ���க�: ேவ� �த� பழ�
வைர எ�லா பாக��.
5) பய�க�: இத� பயைன வ�ளளா�
���ேபா� “அ�ைவ �ள��வத��� கவன
ச�� உ�� ப��வத��� கரண�
ஓ�வத��� கப�ைத எ��பத���
ேயா�யைத�ைடய ஒளஷ� ��ேவைள ேதக�
ெக��யா�ய அ��த� ��� ேதக�
வ���ளதாக ெந� நாைள�� இ����. ���
அைடவத��� சகாயமா�����.

மகா�க�ட��� அன�த கால�
கா����தா�� ேம����த ��ைக��
�ரேயாஜன�ைத�� உ�ைமைய��
அ�பவ�ைத�� அவ�க�
ெவ��டமா�டா�க�”.
இைல ேகாைழயக���, உட� ேத��� காம�
ெப����. � உட�ர���� காம� ெப����.
கா� ேகாைழயக��� ப�ைய� ���
மல���க� அ����. பழ� ேகாைழயக���.
��ேவைள இைலைய� ���� எ���
சா�ைற 1 அ�ல� 2 �� கா�� ��டா�
கா�வ�, கா�� �� வ�த� ஆ�யைவ
�ணமைட��.
இைலைய ெந��� வத�� �ைவயலாக
�ழ�பாக� கைட�ேதா சா��ட கப� க��
��� உட� பல�� அ��� ெத���
உ�டா��.
இைல� சா�ைற சம அள� ெந��� கா����

காைல மாைல ஒ� ேத�கர�� சா����வர
எ������ காச� மா��� ச� ����.
காைய உல���� த��, உ�� ஆ�யவ���
பத�ப��� எ�ெண�� வ��� உ��வர�
ப���ய�, இதய பல�ன�, மல���க�
ஆ�யைவ ����.
ச�ல�ைத (ேவ�, இைல, �, கா�) 50 �ரா�
அைர ��ட� ��� ேபா�� நா���
ஒ�றாக� கா��� காைல மாைல ப�� வர
இைர��, �வாச காச� ச� ஆ�யவைக ���.
ஆ��மா ���� �ணற�� பழ��ைள�
�ைக���க� ச� இள� �ண�ப��.
நா�ேதா�� 10 �ைவ� கா���� பா�,
ச��கைர� ��� ஒ� ம�டல� (45 நா�க�)
ப�க உட� பல�, �க வ�கர�, அழ��
ெபறலா�.
�தேவைள, க�ட�க���, ப�படாக�,
���கா�� வைக�� ஒ��� ஒ� ��ட�

��� ேபா�� 8-� ஒ�றா� கா���
(��ேவைள� ����) ஒ� ம��� ஒ��ைற
5 �.� �த� 10 �.� வைர ெகா��� வர�
கப வாத� �ர� (�ேமா�யா) ச�� வாத�
�ர� (ைடபா��) �ைற��.
��ேவைள இைல�� ரச� ைவ���
சா��டலா�. ��ேவைள ேதாைச
சா��டலா�. ��ேவைள கசாய� ���கலா�.
��ேவைள, க�ட�க���, ����, இ��
ேவ� ேச��� 500 �.� த��� ஊ�� 100
�.� ஆக ��ட ைவ��� சா���டா�
ஆ��மா �ணமைட��.
��ேவைள உட�வ�� ேகாளா�, �ைர�ர�
ேகாளா�கைள� �ண�ப����.
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ப�ெசள�

1) தாவர�ெபய�:- POG0STEMON CABIN,
P.PATCHOULI.
2) தாவர����ப�:-LABIATAE.
3) வள��த�ைம:- க�ம�,ெபாைறம�,
������, மைல� ப��, இத�� �ழ� ேதைவ.
ப�ெசள�ைய ெத�ைன,
ர�ப�, வாைழ ேபா�ற மைல� ேதா�ட�
ப��க�� ஊ�ப�ராக� ப�ரடலா�. ெவ���
���க� �லமாக இன� ெப��க� ெச�யலா�.
அைரஅ� �ள��ள ெவ������கைள 2
அ�ல� 3 எ�ற எ���ைக�� ேச���
மைழ�கால��� நட� ெச�யலா�.
4) பய� ப�� பாக�க� :- ப�ெசள�
ெச��� ேவ�, த��, இைல, ஆ�யவ���
எ�ெண� இ��தா�� இைலக�� தா�
அ�க எ�ெண� இ���ற�. ப��த இைலைய
�ழ�� 5 நா�க� உல��த ேவ���.
இைல�� 3 – 3.5 சத�
எ�ெண��ைட���.
���ய ேவ�ய�ெபா��க�:-

ெச��ெட���க�, ஒ�ெச��,
ெச�ெச���ளா��ல�, �ைரேகா��,
ப�ெசள� ைப���, ம���
எ���வா��ைப���, ேபா�றைவ ஆ��.
5) பய�க�- ப�ெசள� எ�ெண� �க�தர�
வா��த�.
வாசைன� �ர�ய�க�
தயா��க�பய�ப��ற�. ப�ெசள�
இைலகைள ��� இ�� ���பத� �ல�
வாதேநாைய� க��� ப��தலா�.
�னம���வ��� ஜலேதாச�, தைலவ�,வா��
ேபா�றவ�ைற� க���ப��த� பய�
ப��ற�. �க� �ைற�த அள�க��
உண��ெபா��கைள மண��ட� பய�
ப��ற�. இ� எ� வரக�பா� ேதா�ட���
உ�ள�.

7

�ள�

1) ேவ� ெபய�க�: �ழா�, ��யா, ��யா,

�ளவ�, மாலல�க�, �����யா, ���தா,
���ண�ள�, ��ள�, ராம�ள�
2) இன�க�: ந��ள�, க���ள�, ெச��ள�,
க��ள�, ���ள�, நா��ள�
(க�சா�ேகாைர, ����ழா�)
3) தாவர�ெபய�க�: Ocimum, Sanctum, Linn
Lamiaceae, Labiatae (Family)
4) வள�� த�ைம: வ�கா� வச���ள
��ம� ம��� ெச�ம�, வ�ட�ம�, க�
கல�த மண�பா�கான இ�ம�, பா�� �ல�
ேதைவ. க��ரமண� ெபா���ய
இைலகைள�� க�ராக வள��த
��ெகா��கைள�� உைடய ��ெச�.
த�ழகெம��� தாேன வள���ற�. �ள���
தாயக� இ��யா. அ�தமா� ம���
��ேகாபா� ����� பர���ள�. �ள�ைய
�ைத ம��� இள� த��� ���க� �ல�
ப�� ெப��க� ெச�யலா�. ம��� கார
அ�ல �ைல 6.5 – 7.5 வைர இ��கலா�.

ெவ�ப� 25 ��� �த� 35 ���.
5) பய� த�� பாக�க�: இைல, த��, �,
ேவ� அைன��� ப��க�� ம���வ �ண�
வா��தைவ.
6) பய�க�:- ெத��க ��ைக��, க�ப
��ைக�� ஆ��. ��� உபேயாக�, ம���,
வாச�ைடய ��� ம���க�, வாசைன�
ெபா��க�. �ள��� கசாய� இ���,
�ரண� ெச��� சா��டலா�. இ�ம�, ச�,
ஜலேதாச� ம��� ெதா�� ���, ���
நா��, ப�ேவ� �யா�கைள��,
���கைள�� க���ப���� த���� ஆ�ற�
பைட�த�. �ள� ந� உட�� ெவ�ப�ைத
உ�டா�� ேகாைழைய அக�� உட��
உ�ேள இ����ற ெவ�ப�ைத ஆ�ற���ய
த�ைம உைடய�. �ய�ைவைய அ�கமாக�
ெப��க� ��ய �ண�� இத�� உ��. இ�
�ழ�ைதக��� ஏ�ப�� ச�, இ�ம� ேபாக
�ள� சா��ட� ��� ேத� கல��
ெகா��தா� �ணமா��. உட��� ஏ�ப���ற

ெகா��ள�க��� �ள� இைலைய �����
அைர�� �� வ�தா� அைவ எ���
�ணமா��. ச�ம ேநா�க��� �ள� சா�
ஒ� �ற�த �வார�.
இைலகைள� ��ட�யலா� அ���� ����
சா� 5�.�. காைல, மாைல சா���� வர
ப�ைய அ�க����. இதய� க��ர�
ஆ�யவ�ைற பல�ப����. ச�ைய அக���,
தா�பாைல �����. இைல க��க�ட�
வா�� ���த சா� காைல மாைல 2 ��
�த� கா�� ��� வர 10 நா�க�� கா�
ம�த� ���. �ைத� �ரண� 5 அ�� எைட
தா��ல��ட� ெகா�ள தா� க���. மைழ�
கால��� �ள� இைலைய ேத�� ேபால�
கா��� ���� வ�தா� மேல�யா,
�ஷ�கா��ச� ேபா�ற ேநா�க� வரா�.
ெதா�ைட�� �� ஏ�ப��
��ப�ப��றவ�க� �ள� இைல� கசாய�ைத
���� வ�தா� ந�ல பல� �ைட���.
ேப� ெதா�ைல ��க �ள�ைய இ��� சா�

எ��� அ��ட� சமஅள� எ���ைச சா�
கல�� வார� ஒ� �ைற தைல�� ேத���
ஒ� ம� ேநர� ���� வர ேப�, ெபா��
ெதா�ைல ����.
�ள� இைலைய இ���� ���த சா��ட�
��தள� க��ர� கல�� ப� வ���ள
இட��� �� வர வ� �ைற��. ெவ���
காய�க��� �ள� இைல� சா�ைற ��
வ�தா� அைவ �ைர�� �ணமா��.
��க�� �ள� இைல� ெகா���கைள க��
ைவ�தா��, ��ைட� ��� �ள� ெச�கைள
வள��தா�� ெகா��க� வரா�.
�ள� இைல ந�ல நர�� உரமா��யாக�
ெசய�ப�வேதா�, ஞாபக ச��ைய��
வள���ற�. �ள� ம� மாைல அ�வதா�
அ����� �� அ���க� ஏ�ப�� ந�ைம
பல ேநா�க����� கா��ற�. எ�ைமயான
க��தைட� சாதனமாக� ெகா�ள�� ஏ�ற�.
�ன�� காைல�� ெவ�� வ���� 15 �ரா�
அள� ஆ�, ெப� இ�வ�� �ள�ைய�

சா���� வ�தா� ஆ� மாத����� ��
க��த��கா�.

�ணமா�� �யா�க�.
1.உ�ட �ஷ�ைத ���க.
2.�ஷஜுர��ணமாக. 3.ஜ��வாத ஜுர�
�ணமாக. 4.வ����ேபா��ட� இர�த�
ேபாவ� ��க. 5.கா� ���வ� �ணமாக.
6.கா� வ� �ணமாக. 7.தைல����ணமாக.
8.�ரசவ வ� �ைறய. 9.அ�ைம
அ�க��கா���க. 10.���ர� �வாரவ�
�ணமாக. 11.வ��க� �ணமாக. 12.வாத
ேநா��றவ�க�� வ��� வ�, வ���
உ��ச� �ணமாக. 13. எ�த �யா���
உ�டாகம���க. 14.ேதா� ச�ப�தமான
ேநா� �ணமாக. 15.��சார� தா��யவைர�
கா�பா�ற. 16.அ�ரண� �ணமாக.
17.ெக�டர�த� ��தமாக. 18.��ட ேநா�
�ணமாக. 19.��� கா�ச� �ணமாக. 20.���
ச�ப�தமான �யா�க� �ணமாக.
21.�ஷ������ �ஷ� ��க. 22.பா��
�ஷ�ைத ���� உ���ைழ�க.
23.கா�கா�வ���� �ணமாக. 24.ஜலேதாச�
�ணமாக. 25.�ரண ச�� உ�டாக.

26.தா�ைவ� க�ட. 27.ெசா�பன �க�த�
��மாக. 28.இ�தா��யாக� பய�பட
29.ேத� ெகா�� �ணமாக. 30.����
ச�ப�தமான �யா� �ணமாக. 31.க���
���த ம�,��ைய ெவ�ேய�ற.
32.வாதேராக� �ணமாக. 33.கா�ச�� ேபா�
தாக� த�ய. 34.��த� �ணமாக.
35.�ழ�ைதக� வா��ைய ���த.
36.�ழ�ைதக� வ���� ேபா�ைக ���த.
37.சகல �தமான வா��க�� �ணமாக.
38.மாைல�க� �ணமாக. 39.எ��க� �ஷ�
��க. 40. கா�ச� வ�� அ���ேதா��னா�.
41இரண��� இர�த� ஒ��னா� ���த.
42.வா��ைய ���த. 43.த��வாத� கணமாக.
44.வாத��க� �ணமாக. 45.மேல�யா�
கா��ச� �ணமாக. 46.வா��� ����
�ணமாக. 47.இ�ம� �ணமாக.
48.இ���ய�சா கா��ச� ��மாக.
49.கா��ச�� ஏ�ப�� வா��ைய ���த.
50.இைள�� �ணமாக. 51.ப��, பட�தாமைர
�ணமாக. 52.�ர�� �ணமாக. 53.ேகாைழ,
கப�க�� ��க. 54.சகல கா��ச� மா��ைர.
55.சகல �த கா��ச���� �ள� மா��ைர.
(ெந�ைல �மாரசா� ைவ��ய�-1998)

—————————————–
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ச��கைர�ெகா��

1. ேவ�ெபய�க�- �����சா�, இராம��

ஹா��, ����.
2. தாவர�ெபய�- Gymnema Sylrestre,
Asclepiadaceae.
3. வள�� த�ைம- இ� ஒ� ெகா�வைக�
ப��. எ�� அ���� அைம�த இைலகைள��
இைல�ெகாண��� அைம�த � ெகா���
கைள�� உைடய க��� ெகா�. இத�ைடய
இள�ெகா� ப�ைமயாக��, அத� ேம�
ெவ��ய ப�ைம�ட� இைலக��, ம�ச�
�ற���க�� இ����. இ�ெகா� ப�ைம
இைல� கா�க���, ப�வமைழ� கா�க���
காண�ப��. இ� க�நாடக மா�ல���
தா�வா�, மகாபேல�வ� ேபா�ற இட�க��
ேவ��ப�ராக வள�க�ப�� வ��ற�.
����த கா����� ப�� ெபா���ய
கா��� பற�க ���ய �ைதகைள உைடய�.
3 – 4 மாத நா���க� அ�ல� ���ய
���க� �ல� ப��ெப��க� ெச�யலா�.
4. பய�த�� பாக�க�- இைல, ேவ�, த���

ப��க� ம��தாக� பய� ப���ற�.
5. பய�க� – ச��கைர� ெகா�� வா��
உ�� ப��வத��� ெந��� உ�ள
ேகாைழைய ெவ�ேய�� இ�மைல� க���
ப��த��, உண�� �ழ�� ெசய��றைன�
���வத��� பய� ப��த� ப��ற�. இைல
��த� ெப����, ��ம��டா���, ந��
�����. ேவ� கா��ச� ேபா���. சைத நர��
ஆ�யவ�ைற� ���க� ெச���. இ�
ச��கைர �யா�ைய �ண�ப����
ம��தாக�� பய�ப��ற�. இத� இைலைய
ெம�� ������ ச�கைரைய வா��
ேபா�டா� இ��கா� ம� ேபா�� இ����.
50 �ரா� ெகா� இைல�ட� ��க�� (
���,�ள�, ����) வைக�� 10 �ரா�
�ைத�� அைர ��ட� ��� ேபா�� 200
�.�. யாக� கா�� வ��� 10 ��ட���� ஒ�
�ைற 10 �.�. �த� ெகா��� வர ஒேர
நா�� த�யாத தாக��ட� உ�ள �ர�
த���.

ெகா� இைல�ட� 10 �ரா� களா இைல, 20
�ரா� ைமயா� அைர��� காைல�� ெவ��
வ���� ெகா���வர� தாம��� வ��
மாத�டா�, உ�ர� ��க�, க�பாயச�
ேகாளா� ���.
இைல ஒ� ப��� 2 ப�� ெத�ன����
ைமயா� அைர�� ப�டா� அளவா�
மா��ைர ெச�� �ழ�� உல��� காைல,
மாைல ஒ� மா��ைர ெவ���� ���க
����� ச�கைர ���. ம��� சா���� வைர
ேநா� �ல� இ����.
ேவ� �ரண� ஒ� ���ைக, ��க�� �ரண�
ஒ� ���ைக ேவ���� ெகா�ள கப�
ெவ�யா� ஆ���மா, �����ணற� ���.
ந�� ந���ய ேவ� 40 �ரா� ஒ� ��ட�
��� ேபா�� 100 �.�. யாக� கா���
வ��� 30 �.�.யாக� காைல, ம�ய�, மாைல
ெகா���வர� கா��ச�, இ�ம�, காச�
ஆ�யைவ ���.
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��யாந�ைக

1. தாவர�ெபய� – ANDROGRAPHIS
PANICULATA.

2. தாவர����ப� -ACANTHACEAE.
3. வைக -ெப�யா ந�ைக எ��� உ�ள�.
4. வள�� த�ைம – ெச�ம�, க�ச�
ம�க�� ந�றாக வள��. இ� ஒ�
���ெச�. ேவ��ைல ேபா�� எ�� அ����
ெவ�� இ�லாத இைலகைள� ெகா�ட�.
இைத �ைத�� 45 நா�க� ஆன�� நா��
எ��� நடலா�. ஆ� மாத�க��� இைலக�
அ�வைட ெச�� �ழ�� 5 நா�க�
உலர��� �� ெபா� ெச�� ம��தாக
உபேயா��பா�க�. ஆ� மா���� ேம� வளர
��டா� எ� � ேபா�� ெவ�ைமயான �
���. �� 1.5 – 2 ெச.�. �ள கா�க�
���. �� கா�க� கா��த�ட� ெவ���
�ைதக� �த����. இைல ெம�� ��றா�
கச�பாக இ����.
5. ���ய ேவ�ய� ெபா��க� – ஆ��
ேரா�ரா��� ம��� ப��ெகா��
ேவ�க���, இைலக�� ��டா-ச�ேடா
��ரா�, ‘கா�ேம��’ எ�ற கச���
ெபா��� உ��.
6. பய� த��பாக�க� – இைல ம���
ேவ�� ப��க�.
7. பய�க� – இ� ஒ� ஆ��ேவத

ம��தா��. �ழ�ைதக� ம��� தயா��க
ஏ�ற�. கா��ச�, ����ெகா��, மல�
இள��, படபட��, வ���� ேபா�� ேபா�ற
வ�����, ம��ர� ச�ப�தமான ேநா����
ந�ல ம���. ���� ேநா����
��யாந�ைகைய� பய�ப��� �றா�க�.
ந��� க���� இைத� பய� ப���வா�க�.
��யாந�ைக எ�ற ��ைக ெப�
ெப�வ�ய�ைத� ெச���. ெவ�கார�ைத�
ப�பமா���. ேதக��� வன�ைப உ�டா���.
�ச����� ம���� ��� ��� ம��தாக
ெசய� ப��ற�. ெப�யா ந�ைக எ�ற ஒ�
வைக�� உ��.
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ந�னா�

ந�னா�
1. ேவ�ெபய�க� – ���ணவ��,
அ�கா���, ந��� �ல�, ந����.

2. தாவர�ெபய� – HEMIDESMUS
INDICUS.
3. ���ப� – ASCLEPIADACEAE.
4. வைக – ந�னா�, �ைமந�னா�,
ெப�ந�னா�, க�ந�னா�.
5. வள�� த�ைம – இ��யா�� எ���
வள�� ெகா� வைகைய� ேச��த�.
எ�ர���� அைம�த ��� ��ட
இைலகைள�ைடய க�� ேபா�ற ெகா��ன�.
இ�த ேவ�� ேம��ர� க�ைம �றமா��.
உ�ேள ெவ�ைம �றமாக��, ந�ல
மண�ைடய தாக��, வா����� �ைவ�க
��� கச�பாக�� இ����. �ைத நா���க�
�ல� இன�ெப��க ெச�ய�ப��ற�.
6. ���ய ேவ�ய� ெபா��க� –
இைலக����� ����, ேவ�க�����
ெஹ�ஸா�ைர அ�ேகா�ேட�, ��யா�,
ஆ�பா அம��, ��டா அம��,

இ�ேடா��ரா� ஆ�ய வ��� எ�ெண�
எ��க�ப��ற�.
7. பய�த�� பாக�க� – ேவ�, ப�ைட,
ம��� இைலக�.
8. பய�க� – ��த ம��� வ��� இத�
ேவ�க� பய� ப��த� ப��ற�. ����
ந�றாக� ��ய, �ய�ைவைய� ெப���
உட�� உ�ண�ைத� த��� உட�ைப
உரமா�க���ய த�ைம உைடய�. ஒ�ைற�
தைலவ���, ெச�மான�, நா�ப�ட வாத
ேநா�, ��த ��க�, ேமக ேநா�, பா��ைன
ேநா� ஆ�யவ���� ந�ல ம���.
ப�ைச ந�னா� ேவ� 5 �ரா� ந�� அைர��
200 �.�. பா�� சா���� வர �ல���,
ேமக அன�, ேமகேவ�ைட, ��க���, ��
����, வற�� இ�ம� ஆ�யைவ ���. ��ட
நா� சா��ட நைர மா��.
ப�ைசேவைர 20 �ரா� �ைத�� 200 �.�.

��� ஒ� நா� ஊறைவ�� வ�க�� 100
�.�. �த� காைல, மாைல ���� வர� ��த
ேநா�, �� ந��, ����, ேவ�ைட���,
�ர��., ெசா��ர��, தாக�, அ�க ப�, ேமக
ேநா� ���. ப��ய� அவ�ய�.
ேவ� 20 �ரா� அைர��ட� ��� ேபா�� 200
�.�. யா�� 100 �.�. �த� காைல, மாைல
சா���� வர நா�ப�ட வாத�, பா�சவாத�.
ெதா�ேநா�க�,
ெச�யாைம, ��த ��ம� ���.
ஆ�ைம ெப�க ந�னா� ேவ� ���ைர இழ�
�டாக அ��� வரேவ���. �ய�ைவ நா�ற�
��க �ள�. உ��. �� இைவக�ட�
ந�னா��� இைல, �, கா�, ெகா�, ேவ�
�த�யவ��ட� ெந�ேச��� வத�� 90
நா�க� உ�ெகா�ள ேவ���.
ந�னா� ேவ�� ப�ைடைய ��� ஊறைவ��
ேதைவயான அள� பா��, ச��கைர��,
கல�� �ழ�ைதக���� ெகா��க, உடைல�

ேத��வ ேதா� நா�ப�ட இ�ம��, க�ச��
����.
ந�னா�ேவைர வாைழ�ைல�� ைவ���
க�� எ��� சா�ப லா�� அத�ட�
ேதைவயான அள� �ரக��, ச��கைர��
ெபா���� கல�� அ���வர ���ரக
ெநா�க� அைன��� �ல��.
ந�னா� ேவ� ெபா��ட� சமள�
ெகா��ம��ைய� �� ெச�� ேச���
அ���வர ��த ச�ப�த மான ேகாளா�க�
����. த�ர வ��, �ட�, இைவக��
உ�டா�� ேநா�க� �ணமா��.
ந�னா� ேவ�� ெபா��ட� ேசா���
க�றாைழ ேசா� ேச��� உ�ண �ஷ�
க�களா� உ�டா�� ப�க �ைள�க�
����.
ெப� ந�னா�� �ழ�ைக ஊ�கா� ெச��
சா���� வழ�க� உ��. இ� க��ரைல�

�ண�ப����, காமாைல�� �ணமா��, �ரண
ச��ைய�� உ�டா���. உட�� ��ைட�
�ைற���, ஒ�வாைம��� �ற�த ம���.
ேவ� �ரண� அைர�ரா� காைல மாைல
ெவ�ைண�� ெகா�ள ஆர�ப ��ட� ���.
ேத�� ெகா�ள பா��, காமாைல ���.
அ�கமாக� சா���டா� ப� இ��கா�.
��தம���வ��� ந�னா� பல ைதல�க���
ேல�ய�க��� மண���� ெபா�ளாக�
ேச��க� ப��ற�.
ேமேல உ�ள �த� பட� ெப�ந�னா�
அ�ல� மாவ���ழ�� எ�� ெபய� இத�
இைலக� ெப�தாக இ����. இைவ இர���
எ� ேதா�ட��� உ�ள�.
______________________
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ெச�ப���

ெச�ப���

1)ேவ�ெபய�க�– ெச�பர�ைத, ��ளவ�,
�ன ைஹ��க�.2)தாவர�ெபய�–
HIBISCUS ROSASINENSIS.3)���ப�–
MALVACEAE.
4)வள�� த�ைம-எ�லா வைக இட�க���
ந�றாக வள��. இ� �ன நா������
வர�ெப�ற ெச� ப���. அழ��ெச� என�
பல ேதா�ட�க�� இ��யா ��வ���
ப�றட�ப��ற� இ� 5-10 அ� உயர� வைர
வளரவ�ல�. இத� இைலக�
ப�ைமயாக�� ஓர�க�� அ�வா� ேபா�ற
ப�க
�ட�� இ����. ெச�பர�ைத��
ெமா���க�
�வ�� �றமாக ��� இ����.���த��
ஐ��
இத�கைள உைடயதாக�� ந��� �ழ�
ேபா��
மகர�த தாைள�� ெகா������. இ�� பல
வைக
க� உ�ளன. ெபா�வாக� பல

அ���கைள�ைடய
அ����ெச�ப���ைய�� காணலா�.
�வ����.
பைச�� உைடய ��� த�க�ச��
உ�ள�.இைத
இன�ெப��க� ெச�ய ந�றாக �����
அைட�த
அைர அ� �ள��ள த��� ���கைள
நா�ற�
கா�� ந�� ேவ� ���க�ெச�ய ேவ���
90
நா�க�� ���க� ேவ��������.
5)வைகக� -ேகா 1, �லக� �க�� �ற���க�,
ேகா 2, ��னைக, ம�ச� �ற���க� , அ�
பாக��� �க�� �ற�ெகா�ட ம�ச� �ற�
��க�.
6)பய�த�� பாக�க� – ��க�, இைலக�,
ப�ைட
ம��� ேவ�க�.

7)பய�க� – ெச�ப����� �ைஜ��
மலராக�
பய� ப��ற�. �வ�த �ற�ைடய �ேவ
�ற�த
பல� உைடய�. இ� ெவ�� அக��� காம�
ெப���� ெச�ைக�ைடய�. ��த�
வள�����
��ைக ஷா�� தயா�ெச�ய பய�ப��ற�.
இ�
க��ைப ேகாள�க� உ�ர�ேபா�� , இ�தய
ேநா�
ர�தஅ��த ேநா� �ணமைடய� பய�ப��.
அழைல, இர�த��த�, தாக�,ேப�, வ����
க���, ���ைவ ����, ேமக�, ���
ேவ�ைட
ேபா�. ேதகவாேர��ய�, ��ெயா���
உ�டா�.
ெச�ைப�ைல�க��, ஜ��, �ன�,
�ைடவாைழ,
��ேர�ற�, �ளைவ, �நாச�க�, ���ைர,

ேமக�,
வாதகப�, �����, �ரண�, ��க�, ெவ��த
��, �ைரக�� ேபா�.
�ைவ �����கா�� வ�க���பா��
ச�கைர��
ேச��� காைல மாைல ப�க மா��வ�, இதய
பல�ன� ���. கா��, � �ைக�ைல ��க
ேவ���.
�ைவ உல���� ெபா���� சம எைட ம�த�
ப�ைட��� கல�� பா�� காைல மாைல
ப�க
இதயபல�ன� ���.
�ைவ ந�ெல�ைண�� கா�� தடவ ��
வள��.
ெச�பர�ைத ேவ��ப�ைட, இைல�ைத
மர�ப�ைட
மா�ள� ப�ைட சம அள� �ரண� ெச�� 4
���ைக காைல மாைல சா��ட ெப�� பா�
���.

ெச�பர�த� � 500 �ரா� அ���� ெந�ழ
அைர�� அ�� ஒ� �ேலா ச��கைரைய�
ேபா�ய ������ கைர�� வ�க���கல��
����� எ�����ழ��� பதமா��
(ெச�பர�ைத
ம��பா�) ைவ���ெகா�� 15 �.�.யாக�
காைல மாைல சா���� வர உ� ��,
�ெர��
ச�, உ�����க�� உ�ள ��, ஈர�
��க�, ��க�� ஆ�யைவ ���.
இ�த���� கசாய��ட� மா� ெகா��
ப�ப�
ஒ� �ரா� அள� ேச��� 10-20 நா� சா��ட
இதய����� ஒ��� ப��. படபட��
இ��கா�. ��� ��ைமயா��. ��� ���
யாக உ�ப��யா��. பா�ச வா���
�ணமா��.
இத� மகர�த� கா�� உல��ய �� 5 �ரா�
பா�� சா��ட மல� ����.
தஙக�ச�� இ���� இ��பதா�

தா�������
�க�� �ற�ததா��. நா��10 ��ைன ெம��
��� பா�அ���னா� நா�ப� நா�� தா�
���� ஏ�ப��. �����ேபான ��� ெக��
ப��, ஆ�ைம எ��� ெப��. உல���ய �
�ரண��ட� ���ைக�� அ�ல� �ைத
உல���ய ��� ேச����சா���� வ�தா�
ஆ�ைம �ைறபா� ����……………..இ�ப�
�����.——–
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க��ரவ��

க��ரவ��
1)ேவ�ெபய�க�- ஓமவ��, ஒத�ப�னா,
பாசானேப�, க��� ேபாேர�.
2)தாவர�ெபய�- COLEUS AROMATICOS.
3)���ப�-லா�ேய�ேய.
4)வள�� த�ைம-இத� தாயக� இ��யா.
இைத�ப��ய ����க� நம� ��த�க�
ஓைல��வ�க��இ��ததாக ச���ர�
சா��ய���ற�.
இ��யா��அைன���ப��க��� இ�தைகய
��ைக� ெச� ந�றாக வள��. இைத
���� உ�ள ��ய ேதா�ட��� �ட
வள��� உடன� �வாரண�����
பய�ப�����றன�. இத�� ந�ல வ�கா�
வச���ள �� ம� ம��� வ�ட�
ம�,ெச�ம�, க�கல�த மண��பா�கான
இ� ம� பா�� �ல� ஏ�ற�.6.5 – 7.5
வைர�லான கார\ அ�ல�த�ைம ஏ�ற�.த�ப
ெவ�ப� �ைற�த� 25* ெச��ய� �த�35*

ெச��ய� இ��க ேவ���. இன�ெப��க�
ெச�ய 4 இைலக�ட� ��ய �மா� 4
அ��ல��ள� ெகா�ட த��கைள ந�� ��
பா��னா�ஒ� மாத��� நா�� வள���
���. 6 மாத��� �� கா��க� உ�வா��
ேபாேத அதைன அக���டேவ���. �மா� 8
மாத��� இைலக� ���வைட��றன.
அ�ேபா�தா� ‘ெம�தா�’ சத��த�அ�கமா�க
காண�ப��.
5)பய�த�� பாக�க� – த��, இைலக�
ஆ�யைவ.
6)பய�க� – க��ரவ�� தாவர���
பாக�க�இ�ம�, ச�, ஜலேதாஷ� ேபா�ற
ேநா�க������ய ம���. �ய�ைவ
ெப���யாக��, ேகாைழயக��� கா�ச�
த���� ம��தா��.
இைல� சா�ைற ச�கைர கல��
�ழ�ைதக����ெகா��க �தள இ�ம� ���.
இைல�சா�, ந�ெல�ெண�, ச��கைர

இவ�ைற ந��கல�� ெந���� ப���
ேபாட� தைலவ� ����.��ைட� த����.
இைல, கா��கைள� ���ரா��� ெகா��க
இ�ம�,ச�� கா�ச� ேபா��.
—————————–((��ைக
ெதாட��)
வ�ளலா� �ரகாஷ� �க��� எ��ய�–
17-6-2015 அ��.
க��ரவ�� :க��ரவ�� ஒ� ��� நா��யா��.
இதனா�தா� ந� ��ேனா�க� ����
���ற� �ள��ட� க��ர வ���� ந��
வள��தன�. இர��� �ஷ� ���கைள
அ���� த�ைம ெகா�ட�. க��ரவ��ைய
ெத�ைன மர�ைத� ��� ந�� ைவ�தா�
எ�தவைகயான ���க�� ெத�ைனைய�
தா�கா�.
க�ப ��ைக�� க��ரவ���� �ற�த
இட���. இதனா�தா� இத� ெபய�� �ட
க��ர வ�� எ�� அைழ�க�ப��ற�.
�ழ�ைதக� �த� ெப�யவ�க� வைர

அைனவ���� ஏ�ற ம��தாக க��ரவ��
அைம�ற�.
இ��யா�� த�ழக� ேகரளா, க�நாடகா
ப��க�� அ�க� காண�ப��ற�. இத�
இைல வ�ட வ�வமாக ப�� ேபா��
காண�ப��. இ�� கார�த�ைம ெகா�ட
���ச�� �ைற���ள�.
க��ரவ�� இைலகைள காயைவ�� ெபா�
ெச�� அத�ட� கா��த ��வைள, �ள�
ெபா�கைள சம அள� எ��� �����
அைட�� ைவ���ெகா�� �ன�� காைல
ேவைள�� �ழ�ைதக��� 1 �� ேத�கர��
அள� ேத�� �ைழ�� ஒ� ம�டல�
அதாவ� 48 நா�க� ெகா��� வ�தா�,
�ழ�ைதக��� ஏ�ப�� இ�ம�, ஈைள
ேபா�றைவ ����. ச��� அபகார�
�ைற��.
க��ர வ�� இைலைய �ழ�� உல���
ெபா�யா�� அத�ட� கா��த ேவ��ைல,
��வ�, அ�� இைல, �ள� இைல, ��ைப
இைல, ��வைள, ஆடாேதாைட, ெந��,
�ழாெந�� இவ�ைற சம அள� எ���

அத�ட� ���, �ள�, ம�ச���, த�யா
ெபா� கல�� ஒ� பா���� அைட��
ைவ���ெகா�� �ன�� ��� ேவைள��
ேவைள�� இர�� ��� அள� எ���
��� ெகா��க ைவ�� அ��� வரேவ���.
இ�வா� அ��� வ�தா�, உட��� ேநா�
எ���� ச��ைய அ�க����. ����
�ைள��ழ�க�� ெதா��ேநா�க��
தா��த� ஏ���� பா�கா���. ������ள
�����ழ�கைள ��வைடய� ெச�� �ராக
ெசய�பட ைவ���. ஆ��மா��� இ� ந�ல
ம���.
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��ைபேம�

1) ேவ�ெபய�க� :- �ைன �ர��, இ��ய�
அ�க��பா,மரகா�தா, ���, கேஜா�.
2) தாவர�ெபய� :- ACALYPHA INDICA.
3) ���ப� :- EUPHORBIACEAE.
4) வள�� த�ைம :- இ� ேதா�ட�க���,
சாைலேயார�க���. ெபா�வாக இ��யா��
எ��� காண�ப��ற�. ��ைப ேம���
அ��� �ைன வரா�. �� ெச�யாக வள��.
இத� இைல ப�ைசபேசெலன ��ேகாண
வ�வமாக ஓர�க� அ��� அ��பாக இ����.
இைல��
ஒ� �ல இட�க�� ம�ச� �ற� ���க�
இ����. ��க� ெவ�ைமயாக, ��யதாக
இ����. கா�க� ��ேகாண வ���
�ளகள�� ப�ைசயாக� காண�ப��.
கா�கைள� ���� ப�ைச �ற��� ெச��க�
இ����. மா�ற���� அைம�த பல
அள�க�� உ�ள இைலகைள��
இைல�கா�� இ���லைம�த ��கைள�

ெகா�ட
���ெச�. இ� �மா� 50 ெச.�. உயர� வைர
வளர வ�ல�. �னா�, ��ரா�� ம���,
ைசேனாெஜ�� �ைள�ேகாைஸ� ேபா�ற
�க�� �ஷ� வா��த ேவ�� ெபா��கைள��
உைடய�. ��ைப ேம�ைய மா� ஜாலேமா��
எ�ப�.
எ����ண�ைடய�.வ�கர�ப����இயலைடய�.
மா���க ��ைகயா��. �ைத நா���க�
�ல� இன�ெப��க ெச�ய�ப��ற�.
5) பய�த�� பாக�க� :- ெச� ����
ம���வ�பய�ைடய�.
6)பய�க� :- ெந���ேகாைழைய ����.
இ�மைல�க��� ப����. �ஷ�க�,
ர�த�ல�, வாதேநா�,நம�ச�, ஆ��மா,
�ட����க�, ���வ� ம��� தைலவ�
ேபா�ற ேநா�கைள� �ண�ப��த�
பய�ப��ற�. இைல வா�� உ�டா���
ேகாைழயக��யாக��. ேவ� மல�ள��யாக��
பய�ப��ற�.

ச�ல �ரண� 1 ���ைக ெந��� காைல
மாைலஒ� ம�டல� ெகா��க 8 �த ப���ர
ேநா�����.
ேவ��ரண� 1 ��ட� ��� 1 �� ேபா�� 8
இ�ஒ�றா� கா��� ெகா��க நாடா ��,
நா����������. ேப�யா�� ��வ�க����
பா�யள�ெகா��க��.
இைலைய �ள� ெக�ெண� ��� வத��
இள����� க��வர� ப��ைக� ��க�
���.
இைல� �ரண�ைத� ெபா� ேபா� ந�ய�ட
தைல வ� ����
இைல, ��� ம�ச�, உ�� அைற��� ��
ச��ேநர� க�������க� ேதா� ேநா�
அைன������.
�லேநா� :- �லேநா� ஒ� ��கலான
ேநா�.அ�ைவ ெச�தா�� வள��. ��ைக
ம���க�ந�ல பய� த��. ஆசன�ல�, ப�க

�ல�, ����ல�, ேமக �ல�, சர�க�ட �ல�,
மாைல�ல�, ெகா��ல�, க�டமாைல என
எ�� வைக�ப��. ப�ென��வைக என��,
��வ�. அைவஇவ��� அட���. �ல�����
��ைபேம��ற�த ம��தா��. ��த
��ைபேம�ைய ேவ�ட����� �ழ��
உண��� �ரண� ெச�� இ��2 – 5 �ரா�
அள� ப�� ெந��� காைல மாைலசா���க,
48 நா� சா��ட எ�தவைக �ல�������
�ணமா��ேமா�� சா���க. ��கார�
இ�லா��� �ைர�� �ணமைட��.
நாடா����, �� – �ட�ப�வான
நாடா���, ������, ஆ�ய வ����, இத�
ேவ� 50 �ரா�200 �.�. ��� கா���
���ராக அ��த, ���க�அைன���
ெவ�ேய��.
�ட� :- ��ைபேம��சா��� ��ணா��
ம����நா�, பா��, எ�, �த�யன வ���
க� வா��தடவ �ணமைட��. ேமக�����
�ணமைட��.

ப��ைக��� :- ஆமண� ெக�ைண�� இ�த
இைலைய வத�� இழ� ���ட� ைவ���
க�ட ப��ைக� ��, ��� ��க�, வாத வ�
���.
தைலவ� :- இ�த இைல�� ெபா�ைய
����ெபா�ேபா� இ��க �� வ���
தைலவ� உடேன�ணமைட��. இதைன
ந�ய��த� எ�ப�. ெவ�நா�� க���, ��த
�ரைம�� �ணமைட��.
ெசா��ர�� :- ��ைபேம�, ம�ச�, உ��
����அைர��� �� ஒ� ம� ேநர�
ெச�� ����வர ெசா� �ர�� பைட
�ணமைட��.
�� :- எ�லாவைகயான ��க����
இத�இைல�ட� ம�ச� ைவ�� அைர���
�ச �ணமைட��, ேம� ���� எ�ேலா�
�ள���.

14

களா

களா
1) ேவ�ெபய� – �ளா.
2) தாவர�ெபய� –CARRISSA CARANDAS.
3) ���ப� — APRCYANACEAE.
4) வள�� த�ைம –ெச�ம��� ந��
வள��.மைலக�� த���ைசயாக �த� ேபா�
வள��.ஐ�� �த� ஆ� அ� உயர� வைர
வள��.��க� உ�ள ெச�, த��பான ப�ைச
இைலகைள�ைடய�. காைர�ெச�ேபா��
இ����. ெவ�ைமயான ��கைள��,�வ��
�ற�கா�கைள��, க����பழ�கைள��
ெகா�ட�.��� கா�� �����
�ைவ�ைடயைவ.�ைத�ல� இன�ெப��க�
ெச�ய�ப��.
5) பய�த�� பாக�க� –�, கா�, பழ�,
ேவ�ஆ�யைவ ம���வ� பய�ைடயைவ.
6)பய�க� — கா�, பழ�, ஆ�யைவ ப�
�����ேவ� தா��க��ெவ�� த����,
ச�யக���,மாத �ல�ைக�����.
கா�ட� இ�� ேச��� ஊ�காயா��
உண�ட�ெகா�ள, ப���ைம, �ைவ��ைம,
இர�த��த�,த�யாத தாக�, ��த��ம�ட�

ஆ�யைவ���.
ேவைர உல���� ெபா���� சம�
ச�கைர�கல�� 3 �ரா� காைல மாைல
சா���� வர���த�, �ைவ��ைம, தாக�,
அ�க�ய�ைவ,���ஷய�க� ���.
களா�பழ�ைதஉண��ட�� சா��ட உண�
�ைர�� ெச����.
��ைமயான களா��ைவ ந�ெல�ைண��
இ�� � �த��� வைர ெவ����
ைவ����� வ�க�� இர�ெடா�
��க�நா� ேதா�� க�க�� ���
வர�க�க���ெவ�படல�,க��படல�,
இர�த� படல�, சைத�படல� ஆ�யைவ���.
50 �ரா� ேவைர ந��� அைர ��ட�
����� 100 �.�.ஆக �கா�� வ�க��காைல
மாைல 50 �.� ஆக�ெகா��கமக� ேப���
ேபா� ஏ�ப�� க��ைபஅ���க�
ெவ��ப��.
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சதாேவ�

சதாேவ�
1 ேவ�ெபய�க� :-த��� ��டா� �ழ��,
�லாவைர, சதாவ�, சதா�ல�, சதாவைர,
சதா���, ��தவைர, ஆ�வா�, ச�ரா��.

2 தாவர�ெபய� :-ஆ�பராக� ர�ேமாச�.
3) தாவர����ப� :-LILLIACEAE.
4) வைகக� :– ஆ.ெர�ேமாச�,
ஆ.அ�ெசட��,ஆ. அ��னா��,
ேகாேனா�னாம�, ஆ.ஆ�பராக�.
5) வள�� த�ைம :-வள��க இ��ெபாைற
ம�, ெச�ம� �ல�க� ஏ�றைவ, வ�கா�
வச�உைடய ம� எ�� �க�� ஏ�ற�.
ஓரள� வற��ைய தா�க வ�லைவ. 1500
�த� 4000 அ� உயர��ள மைல�
�ரேதச�க�� இத� வள��� ந�றாக
இ����, 15 ��� �த� 32 ��� ெச��ய�
த�பெவ�ப� இ��ப� ந�ல�. ெம��ய
ந�மண�ைடய இ��ழ��� ெகா�க� 6 அ�
உயர� வைர வளர���ய�. த��க�� ��ய
��கைள உைடய இ�த� ெச�
ஒ�ெவா���� 15 – 20 ��ட �ழ��க�
ேதா���. இத� இைலக�� ப��த�ட�
ைடேயா�ெஜ�� எ�ற ேவ�ய�ெபா��

�ைட���. இத� பழ�க� ம��� ��க��
�ைள�ேகாைச�களான �ய�ெச�������,
ம��� ைஹ�பேராைச�, ��ேடா��ரா�,
���மா��ரா� ம��� ேவ�� �ழ��க�
�ல� ப�� ெப��க� ெச�ய�ப��ற�.
�ழ��க� ����� அைடய 12 – 14
மாத�க� ஆ��. இத� ேவ� �ழ��கைள
ந�� ெவ���� காயைவ�� இழ��டா�
இ���� ேபா� இய�ைக த�ைம மாராம�
�ழ��கைள� கா��� �கா ேகா��ைபக��
ேச���ைவ�த� ேவ���.
6) பய�த�� பாக�க� :– �ழ��க�,
ேவ�க�.
7) பய�க� :- ஒ� பழ� பாட�.
“���ைவ� ேபா�� ெந�நா� �ர�ைதெயலா
�ைர��� ேதாட ����கா� நா�யேர
ெவ��� ெர� ேசாமேநா� ேவ�ைட
யைற�ற����
த��� ��டா� �ழ��தா�’

சதாவ� �ழ�� ெவ� ���ர�, பைழய �ர�,
ேசாமேராக�, ெவ�ைள, உ���, ஆ�யவ�ைற
����.
இதனா� ��� ேநா�க�, வ���� ேபா��,
ச��கைர �யா�, �வாச ேநா� �த�யன.
உட��� ேநா� எ����� ச��ைய�
ெகா���ற�. �ழ�ைத ெப�ற
தா�மா�க���� பா� �ர�ைப அ�க��க��,
ெம��ய ேதக� உைடயவ�க� ந�ல
சைத���� �ைடயைவகளாக மாற��
பய�ப��ற�.
உல��த �ழ�ைக இ��� �ரண� ெச��
ேவைள�� 1-2 வராகெனைட ெந�, ச��கைர,
பா�, இவ�ைற இ�� �ன� 3 ேவைள
ெகா��க��. அ�ல� ப�ைச� �ழ�ைக
இ���� ���� சா��� ேவைள��1/4 –
1/2 அ��� அள� பா�, ச��கைர����
ெகா��கலா�. இதனா� ��க���, எ������,
ேமகசா�ேக, ைக,கா� எ��, ���ல�ரேமக�,
தா�பல�ன�, கர�பா� �த�ய �யா�க�

�ணமைட��. ேதக��� உ�டா��.
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�ர�ைட

�ர�ைட

�ர�ைட.

1) ேவ�ெபய�க� -: வ��ரவ��.
2) தாவர�ெபய� -: VITIS
QUADRANGULARIS.
3) தாவர����ப� – :VITACEAE.
4) வைகக� -:���ர�ைட, ச�ர��ர�ைட,

�����ர�ைட அ�ல� ேகா��ர�ைட,
உ��ைட��ர�ைட, க���ர�ைட,
����ர�ைட, ���ர�ைட.
5) வள�� த�ைம -: ெபா�வாக இ�
ெவ�பமான இட�க�� வள��ற�.
ெகா�வைகைய� சா��த�. இ��யா���,
இல�ைக��� அ�கமாக� காண�ப��ற�.
சைத�ப�றான நா�ேகாண
வ�வ�த��கைள�ைடய ஏ� ெகா�,
ப���க��க�� மடலான இைலக��
ெகா������ சா� உட�� ப�டா� நம�ச�
ஏ�ப�� �வ�� �ற உ��ைடயான
��யசைத� க��ைடய� �ைத. ெகா� �ல�
இன�ெப��க� ெச�ய�ப�ற�, இ�� ஆ�
�ர�ைட, ெப� �ர�ைட எனஇ�
வைக�ப��. ெப� �ர�ைட��க� 1 �த�
1 1\2 அ��ல�� ஆ��ர�ைட�� க�� 2
�த� 3 அ��ல�� இ����. இைலக�
��ேகாண வ��� �� இ�லாம� ெப�தாக
இ����, கார�த�ைம��. எ���� �ண��,
ைம�க�� இய���உைடய�.
6) பய�த�� பாக�க� -: ேவ� த��
ஆ��யைவ
7) பய�க� -: இ� �ல�, வ������, தா�

ந�ட�வா� அக�ற�, ப���த�, �����
ெகா��த�, இத� உ�ேப �ற�த
�ண�ைடய�.
�ர�ைட உ�� -: �ர�ைடைய உல���
எ���� சா�பலா�க ேவ���. ஒ� �ேலா
சா�பைல 3 ��ட� ��� கைர��
வ�க��அைர நா� ெத�ய ைவ�க ேவ���
ெத��த �ைர ��கா� பா��ர��� ஊ�� 8
-10 நா� ெவ�ய�� காயைவ�க�� ��
���� ��� உல��த�� ப�������
உ��ைன ேச��� ைவ�க��.
ேப�, வா�� -: �ழ�ைதக��� வ��
வா��ேப��� ஒ� �ரா� அள� பா�� இ�த
உ�ைப� கைர�� ��� ேவைள ெகா��க
�ழ�ைத வா�� ேப� �ணமா��. ெச�யாைம
�ணமைட��. ெப�யவ�க��� 2 -3 �ரா�
வ��த க����, ேமா�� ெகா��க��.
வா���� – :வா� ��, வா� நா�ற�,
உத�, நா ெவ��� ஆ�யவ���� 2 �ரா�
ெவ�ெண�� இ� ேவைழ ��� நா�
ெகா��க கணமா��.
வ������ -: �ராத வ������,
��ம�க��, வ��� வ� ஆ�யவ����
இத� உ�ைப 48 – 96 நா� இ� ேவைழ

சா��ட �ணமா��.
�ல� -:நவ �ல��, ��ர�த� வ�த�, அ���,
க���, ஆசனவா�� எ��ச� இ��தா��
இ�த உ�ைப 3 �ரா� அள� ெவ�ெண��
24 -48 நா� இ� ேவைழ ெகா��க �ணமா��.
�ர�ைட ப�ப� – : 300 �ரா�
�ர�ைட100 �ரா� உ��ட� ஆ��
அைடத��ம� ��ைவ�� ைவ���
�ைலம� ெச���ட� ேபா�� எ��க சா�ப�
ப�பமாகமா� இ���� உ�ைப� ேபாலேவ
எ�லா ேநா�க���� இ�த ப�ப�ைத�
ெகா��கலா�.
உட� ப�ம� -: �ர�ைட உ�ைப 2 – 3
�ரா� பா�� ெகா���வர இ� ��க��
உட� ப�ம� �ைற�� ���. ஊைள�
சைதகைள�� �ைற���.
ஆ��மா -: இ�த உ�ைப ெத�ன�க���
ெகா���வர ஆ��மா, எ������, ம�ேமக�,
���� �ணமைட��.
�தகவ� – : ��� ேவைழ 2 �ரா�
ெந��� ெகா��க �தகவ� �ணமைட��.
தா�ந�ட� -: �ர�ைட உ�ைப 2 �ரா�
அள� ஜா��கா�� �� 5 கரா�ட� கல��
சா���� வர தா� ந�ட� �ணமைட��.

��ய� ெப���, உட�� வ�ைம ெப��.
ெச�யாைம -: �ர�ைட இைலைய��,
த�ைட�� உல���, இ��� �ரண� ெச��
ெகா�� அதேனா� ������, �ள����
சமஅளவாக எ����ெகா�� உ�����
ெகா���வர ெச�யாைம ���. இதைன
க�க��கல�த பா�ட� உ�ெகா��வ�
உட��� வ�ைம த��.
ெந���� �ர�ைட�த�ைட வ���
�ைவயலாக அைர�� உ�� வர வ����
ெபா�ம� �� �ட� ெப��ட� �� ���
ந�ல ப�உ�டா��.
�ர�ைட� த�ைட ெந���� வ���
அைர�� ெகா�ைடப பா�கள� �த� �ன�
இ� ேவைழயாக எ�� நா�க�உ� ெகா��
வ�தா� �ல ேநா��உ�டா�� நம�ச��,
��� வ�த�� ����.
கா�வ����, கா�� ��வ�த����
�ர�ைடைய ��� வத�� சா�
����இர�� �� கா�� ��� வர �ண�
ெத���. ���� வ��� ர�த� ��கஇ�த�
சா�ைற இர�� அ�ல� ����� ����
�டலா�, இ�த� சா�ைறேய த��த அள��
உ����� ெகா��� வரெப�க���

உ�டா�� மாத�ல�� ேகாளா�க� ����.

�ர�ைட, ேப�ல�ைத,ேவ�ப ஈ���,���க�
�ைத, ஓம� இைவகைள சமள� எ���
கஷாய��� அ��� வர, வ���� உ�ள
வா� ��� வ���� உ�ள ���க�
ெவ�ேய� ந�ல ேப� ஏ�ப��.
���த எ��� �ைர�� ேச�வத��
இத�ேவைர உல���� ெபா��� 2 �ரா�
�த� உ�� வரலா� இதைன ெவ����
�ைழ�� ப����� வரலா�.

�ர�ைட� த�ைட எ��� ��ணா�� ெத�
��� ஊரைவ�� ேவைழ�� ஒ�றாக
உ�ெகா�� வ�தா� ந�ல ப� ஏ�ப��.
�ர�ைடைய இ���� ���த சா��ட�
��ைய�� உ�ைப�� ����கா��, �ழ��
பத��� இற�� ப���� வ�தா� ����,
�ேழ ���� அ�ப�த�, சைத �ர�த�,
��க�க� �ணமைட�� ந�ல பல�

�ைட���.
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அ�மா�ப�ச��

அ�மா�ப�சர�.
1) ேவ�ெபய�க� -: ���ர�பாலாைட.
2) தாவர�ெபய� -: EUPHORBIA HIRTA.
3) தாவர����ப� -: EUPHORBIACEAE.
4) வைகக� -: ெப�யமா� ப�ச��, ��ற�ம�
ப�சர�,�வ�ப�மா� ப�ச��,
ெவ�ைளய�மா� ப�ச��,வய�மா� ப�ச��.
5) வள�� த�ைம -: ஈர��ள இட�க��
தாேன வள��. �� ெச�. எ�� அ����
�����ப�க�ட� ��யஈ�� வ�வ
இைலகைள�ைடய�. பா� உ�ளைவ.
த�ழக��� எ�லா மாவ�ட�க���
வள��ற�.�வசாய �ல�க�� கைழயாக
வள��. �ைத �ல� இன�ெப��க�
அைட�ற�.
6) பய�த�� பாக�க� -: இைல, த��, பா�,
�, ஆ��யைவ.
7) பய�க� -: அ�மா� ப�ச���� எ���,
மல ப�த�, �ரேமக�க��, ச�ர�����,
நம�ச� ஆ�யைவ ேபா��.
இ�த ��ைகைய �மா� ெந���கா�
�ரமாண� ந�றா� அைர�� பா�� கல��
�ன� ஒ� ேவைழ ���நா�க� ெகா��க
அர�த ���ய�, மலப�த�,

��க���,ேதகநம�ச�, ஆ�யைவ ����. இத�
பாைல நக �����அ��க �ணமா��.
�வ�� அ�மா� ப�ச�� ��ைக�� வாத�,
�ரேமக�,ஆ�யைவ ேபா��. ���ல தா�
����யா��. இைதெவ��ப�ப� எ���
��வ�.
இைத �ழ�� உல��� இ��� �ரண�
ெச�� ைவ���ெகா�� 5 – 7 ���
எைட �த� ேமா�� ெகா��க �ழ�ைதக���
மல�ைத ேபா���, வ��� உப��ரவ�ைத��,
���� ��ட�ைத�� ஒ����. இ�த
இைலைய அைர�� �மா� 1- 1.5 கழ���கா��
�ரமாண� பா� அ�ல� ேமா�� கல���
ெப�யவ�க���� ெகா��க ேவ�ைட,
ெவ�ைள, ம���க�� உ�ண�
ஆ�யைவேபா��. அைர�� ஊற�ட�
பர���ற பைடக�����ச �ணமா��.
இ� வ������� அக��யாக��,
மல�ள��யாக��,ெவ��� த��பானாக��,
சைத நர��க�� ��க��ைற�பானாக��,
ெசய�ப��.
இைலைய சைம�� உ�ண வற�� அக��,
வா�, நா��, உத�, ஆ�யவ��� ெவ���
ரண� ���.

��ேவைள இைல�ட� �ைவய� ெச��
சா��ட�தா� உட� பல�ப��.
�ழாெந���ட� சம� அள� இைல ேச���
காைல, ம�ய�, இ� ேவைழ�� எ�ைம�
த��� உ�ணஉட�� எ��ச�, நைம�ச�,
ேமகரண�, தா� இழ�����.
��ட� 30 �ரா� அைர�� ெகா�ைட�
பா�கள� பா�� கல�� ஒ� வார�
ெகா��க� தா� பா�ெப���.
பாைல� தட� வர �க�ப�, பா�ப� மைற��.
கா� ஆ� வ� �ைற��. இைலைய
ெந���கா� அள� ந�� அைர��ப��
பா�� கல��� காைல�� ம��� ���
நா�க� ெகா��க� �� ��ட�
����ேபா��, மல�க��, ��க���, உட��
நம�ச� ஆ�யைவ ���.
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ஊம�ைத

ஊம�ைத.
1) ேவ�ெபய�க� -: ஊம�த� உ�ம�த�
என�� ப��.இ��ய� டா��ரா, ���தா,
கனகா ஆ�யைவ.
2) தாவர�ெபய� -: DATURA METEL.
3) தாவர����ப� -: SOLANACEAE.
4) வைகக� -: ெவ�ைள ஊம�ைத,
ெபா��ம�ைத,க�ஊம�ைத எ��
வைக�ப��.
5) வள�� த�ைம -: எ�லா வைக �ல�க��
ஏ�ற�.வள���ைய� தா�� வள��.ப�க��ள
அக�றஇைலகைள��, வாயக�ற ��ட
�ழ�மான �ன� வ�வ மவ�கைள��
���ைற�த காைய��உைடய ���ெச�க�.
மல�க� ெவ�ைள, ம�ச�,க���வ�� ஆ�ய
�ர�க�� இ����. இைவ�ைத �ல� இன�
ெப��க� ெச�ய�ப��ற�.ந�ட ஒ� மாத���
��க� �ட ஆர�����.
6) பய�த�� பாக�க� -: ெச���
எ�லாபாக�க�� ம���வ பய�ைடயைவ.
7) பய�க� -: ெபா�வாக
ேநா�த��பானாக��, �ற�பாக இ�� ேநா�
த��பானா�பானக�� ெசய�ப��. அ�ைவ
���ைச��� மக�ேப���மய�க ம��தாக��

பய�ப��ற�.
இைலையந�ெல�ெண�� வத��� க�ட
வாதவ�, ��� ��க�, வா��க��க�,
அ�ட வா�, தா�பா� க���ெகா��
வ��த�, ெந�க��த�, ஆ�யைவ
�ணமைட��.
இைல�சா��ட� சம� ந�ெல�ெண�
கல��கா��, இள����� 2-3 �� கா��
�ட��தள�தா� வ�த கா� வ����.
இைலைய �� �டா� அைர��
ந�ெல�ெண�� வத�� நா�க��
����க�ட ஆ��.��� ��� சா�
ெவ�ல� கல�� காைல,மாைல 3 நா� ம���
ெகா��க ந�� ���.க�� ப��ய�- பக��
த�� ேசா��இர�� பா� ேசா��
உ���லாம� சா��ட��.
இைல�சா�ைற� சமள� ேத�கா�
எ�ெண�� கா�� ��தள� ம�� ��த�
கல�� ெவ����சாக� பய�ப��த ரண�
சைதவள�� ���ைரக�, ���.
ஊம�ைத� ��ைச அவரவ� உ��
���ைமயா� அைர��� தடவ ��ெவ��
���,�� இற�� �� வள��.
இைல, �, �ைத ��ைற�� பா��

��ட�யலா� அ��� உல���, �� ெச��
(ஒ��ர�டா�) ��யா�� ெச�� �ைக�க
ஆ��மா, �����ணர� உடேன �ைற��.
ஊம�ைத மய�க�ைத உ�டா���.
�ட�த�ைம�ைடய�. இத� �ட� ��ய
தாமைர��ழ�ைக அைர�� பா�� இ�
ேவைழ ��� நா�ெகா��கலா�. இ�கா�
���, ��ய� ஆ�யவ�ைற அக���,
�����.
��த� �ரைம -: ஊம�த� �ைவ இர�
த����ேபா�� ஊறைவ�க��. ம� நா�
காைலதைல��� ேத���� ���கைவ�க��.
5-7 நா� இ�வா� ���க ைவ�தா� இ�த�
�ரைம உ�ம�த�, ைப��ய� �ணமா� ���.
அைன�� வைக� ������. –
ஊம�த�இைல�சா� 500 �,�.ேத�கா�
எ�ெண�500 �.�. கல�� ம�� ��த� 30
�ரா�ேபா�� ��ட� கா�� சா�
வ��க��.இதைன அைன�� வைகயான
��க����ேம� ��சாக இட
�ணமைட��.ேமக� ��, �������, ஆராத
�����, வள� �� �ணமைட��.
ேப��ண� – :இத� கா�,�ைத��,
ம�தா�� ���, உல���ய �� �ைக�க

ேப� �ண� �ல��.
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�ழாெந��

�ழாெந��

1) ேவ�ெபய�க� -: ��கா� ெந��, ��வா�
ெந��.கா�� ெந���கா�, ��யாமல�,
��யாபா�.
2) தாவர�ெபய� -: PHYLLANTHUS AMARUS.
3) தாவர����ப� -: EUPHORBIACEAE.
4) வள�� த�ைம -: இ� ஒ� ��� ெச�,
60-70 ெச.�.வைர உயர� வள��. மா�ற����
இ� �ரா� அைம�த�� இைலகைள உைடய�.
இைல� ெகா��� அ���ர��� �� ேநா��ய
கா�க� இ����. இைல�ெகா���
ேம��ர��� ேம� ேநா��ய கா�கைள உைடய
ேமலாெந���� உ��. ஆகேவ �ழா ெந��
தா� எ�பத��, கா�க� ��ேநா��
அ���ர��� இ���னவா என
ஊ��த�ப���ய ��ன� தா� இதைன�
பய� ப��த ேவ���.�க�� ���ய
வய�ைடய இ� இ��ய ம���வ��� அ�ய
��ைகயாக� க�த�ப��ற�. ஆ�� ����

ப��ட�ப�� இ� ேம� நா���� ஏ��ம�
ெச�ய�ப�� ப��க�� ஒ��. இ� �ைத�த
3 – 4 மாத��� அ�வைடெச�யலா�. �ைத
�ல� இன�ெப��க� ெச�ய�ப�கற�.

5) பய� த�� பாக�க� -: ெச� ����,
த��, ேவ�, ம��� இைலக�.
6) பய�க� -: ம�ச�காமாைல, ேமக�,
க�ேநா�, ��தேநா� ���� ெப���யாக��,
ெவ�� அக��யாக�� ��க�, க��,
ஆ�யவ�ைற� கைர�� நர�� சைத
ஆ�யவ�ைற� ���க� ெச��� ம��தாக��
ெசய�ப��. �ராத தைலவ�, க��ர� ப��,
இர�த ேசாைக இைவக��� ம��தா��.
�ழாெந�� ெச� 4 ஏல�கா� அ��,
க�ம�ச� �� இைவ வைக�� ஒ� கா�
எைட ேச��� ஈரெவ�காய� ஒ�� ேச���
ப��� பா� ��டைர�� அைர�த க�க�ைத
பா� ேமா� ஏேத�� ஒ� அ�பான���
கல�� காைல மாைல ெகா��க காமாைல

��சய� �ணமா��.
ந�ெல�ைண� இர�� ஆழா��
�ழாெந��ேவ�, க���ரக�, ந��ரக� இைவ
வைக��கா� பல� (9 �ரா�) ப��பா� ���
அைர��கல��� கா�� வ��� தைல ���
வரலா�இ� �ழாெந�� ைதலமா��.
�ழா ெந�� ச�ல� 4 அ�ல� 5
ெச�,����ர�� ஒ� ைக���, க�சாைல
ஒ� ைக���,�ரக�, ஏல�கா�, பற���ச�ைக
வைக�� 5 �ரா�, ஆ��� �ரா�ைச 20 �ரா�,
த��� இர�� ��ட� ��� நா��
ஒ�றாக� ���� வ�க�� ைவ��� ெகா��
ேவைள�� 60 �த� 90 ��� �ன� இ�
ேவைள சா����வர ம�ச� காமாைல
�ணமா��.
ெந�� ச�ல� 30 �ரா� 4 �ள�ட�
�ைத��2 �வைள ��� ெபா�� ஒ�
�வைளயாக�கா�� ��� ேவைளயாக�
���� வர ��,�ர�,ேதக எ��ச� ���.

இைல�� உ�� ேச��� அைர���
தட�����க� ெசா� �ர��, நம�ச� ���.
�ழாெந�� இைல, ���ர�ைட இைல,
ெபா�னா�க�� இைல, சம அள� அைர��
கழ��� காயள� ேமா�� கல�� 45 நா�க�
ெகா�ள மாைல�க�, பா�ைவ ம�க�,
ெவ�ெள��� ���.
இத� இைல� சா� ெபா�னா�க�� சா�
சம� கல�� ந�ெல�ைண�ட� கல��
கா�� தைல ��க பா�ைவ ேகாளா� ���.
�ழாெந�� ேவ�, அேசாக�ப�ைட,
அ���ப�ைட ஆ�யவ�ைற இ��� ��
ெச�� சம அள� கல�� ேவைள�� 10 �ரா�
�த� காைல மாைல ெவ���ட� 40 நா�
ெகா�ள ெப��பா�, ெவ�ைள, மாத�டா�
தாமத� உ�ர���க� ���.
�ழாெந�� இைல, க��லா�க�� இைல
��ைப�ைல சம� அைர�� ெப�ேயா���

��ைன� காயள�, இைள�ய�க����
கழ���காயள�, ��வ�க����
��ைட�காயள� பா�� ப�� நா�
ெகா���� கார� �� ���, பா� ேமா�
ேசா�� அைர உ��மாக� சா��ட காமாைல
���.
�ழாெந��சா�, உ�தாம�� சா�,
��ைபேம� சா� சம� கல��
ந�ெல�ெண�� எ��� ந�ய�ட� ��ச�,
ஓயா�தைலவ� �� வ�த� ஆ�யைவ ���.
ஓ�த� தாமைர�ட� சம� �ழாெந��
ேச��தைர�� ெந��� காயள� அ�காைல 45
நா�க� சா��ட வா�ப வேயா�க� ����.
�ழா ெந���ட� சம� க��லாக���
ேச��� அைர�� ப�� பா�ட� 45 நா�க�
சா��ட� க��ர� ப��, பா��, ேசாைக,
இர�த��ைம ���.
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���

���.
1) ேவ�ெபய�க� -: க�க�, ��க�,
�����ைர.
2) தாவர�ெபய� -: ABUTILON INDICUM.
3) தாவர����ப� -: MALVACEAE.
4) வைகக� -: ப�����, க�����,
������, ெப�����, எ��ெச����,
�ல����, ஐ�த����, ஒ������,
க������, கா������,ெகா�����,
நாட����, ப�யார����, ெபா�டக����,
பல� எ�லா� ஒ�ேற.
5) தாவர அைம�� -: இ� �ைர வைகைய�
ேச��த�. ஆனா� இதைன�
ெப��பா��எவ�� சைமய����
பய�ப���வ��ைல.ம�ற �ைரகைள�
ேபாலேவ ெபா�ய� சைமய�ெச��
சா��டலா�. இ� உட�
நல����பா�கா�பான�. இைதய வ�வ
இைலகைள��அரச இைல ேபா�� ஓர�க��
அ�வா�ேபா�� இ����. ம�ச� �ற ��
��கைள��ேதா� வ�வ� கா�கைள��
உைடய ெச�.இைல�� ெம�ைமயான
�ைவ���, உட��ப�டா� ச�ேற அ����.
த�ழக����ளஎ�லா மாவ�ட�க���,

உ�ண �ரேதச�க�� தாேன வள��ற�.
நா�ைக��த�உயர� வைர வள��.
�ைத�ல� இன�ெப��க�அைட��ற�.
6) பய� த�� பாக�க� -: இைல, �,
ேவ�,ப�ைட, ஆ�யைவ ம���வ�
பய�ைடயைவ.
7) ம���வ�பய�க� -: ���
உட���ள��கைளஆ��, மல�ைத இள��
உடைல� ேத���ற�.
��� இைலைய� ெகா��வ�� ம�
பா�ட��� ேபா�� �ள�ெக�ெண� ஊ��
ந�றாகவத�� ைக ெபா���� ���� வாைழ
இைலஅ�ல� ெப�ய ெவ��ைல�� ைவ��
ேகாவண�க��வ� ேபா�� ��ையைவ���
க���ெகா�ள ேவ���. இ� ேபா��
�னச� இர� ப��ைக�� ��ன� ெச��
வ�தா� �ல��க�, வ�, ��த�, எ��ச� ர�த
�ல�, ���ல�ஆ�யைவ ��� நல�
உ�டா��.
��� இைல ேவ� �த�யவ�ைற
�ைற�ப������� ப� ஈ�க����� ர�த�
வ�பவ�க�வா� ெகா�ப��� வர ர�த�
வ�வ� ����.
உட�� ஏ�ப�� வ�க��� ���

இைலையெகா���� ��� ேபா�� ேவக
ைவ�� அ������ைய ��� ஒ�றட���
வ�தா� வ��ணமா��.
க��ச� இ��பவ�க� ��� இைல��
சா�இ�ப��னா�� �ரா� ெந� ப��ர��
�ரா�கல�� உ�ெகா�� வ�தா� �ணமா��.
ஆசன வா�� க���, ��
�த�யவ�றா�பா��க�ப�டவ�க� ���
இைல� ����ட�பா�� ச��கைர�� கல��
உ�ெகா�� வர நல� த��. மல�ைத
இள���.
��� இைலைய ப���ட� ேச���
உ��வ�தா� �ல��� ����.
எ��� ப��காத க��க�� �� ���
இைலையஇ���� ���த சா�ைற அ��
மா�ட� கல��க�யாக���� க��க��
�� ��, க��வ�தா� அைவ எ��� ப��த
உைட��.
இர�தவா��யா� ��ப�ப�பவ�க�
�����ைவ ந�� உலரைவ�� �ரண�
ெச��ேதைவயான அள� பா��
க�க���ேச��� அ��� வ�தா� ர�த வா��
���உட� �����யா��.
ஆ�ைமைய��இ� ெப����.

���� �ைவ உல��� ெபா� ெச�� சம
அள�ச��கைர கல�� ப�� பா�ட� அ���
வ�தா��ைர�ர� கப�, இ�ம�, இைர��,
காசேநா�இர�த வா��, �த�யைவ
��மா��.
��� �ைதகைள� ெபா���
ச�கைர�ட�கல�� இ���� ஐ�ப� �.�.
�த� ஐ���.�. அள� உ�� வ�தா� ச�ம
ேநா�க�உட� ��, ெதா�ேநா�, க�ேமக�,
ெவ�ேமக�, ேமகஅன� �த�யைவ
க���ப��.
ெவ�ைளப�த� ேநா�, �ல�
உைடயவ�க�இத� �ைதைய� ���� ெச��
��ப� �த�அ�ப� �.�. அ��� வரலா�.
��� ேவ� ��ப�த��� �ரா�
�ரா�ைச�பழ� ப�ேன� �ரா� �� எ���
�.�ேச��� ந�� கா�� ��� எ�ப�
�.�ஆக வ�ற ைவ�� வ�க�� காைல
மாைலஇ� ேவைள�� ��ப� �த� அ�ப�
�.�. அ��� வ�தா� தாக�, �ரைட��,
ேமக���, �த�யைவ �ணமா��.
��� �ைதகைள� ெபா�ெச�� சம
அள�க�க��� ெபா�கல�� அைர �த� ஒ�
�ரா� இர�� ேவைள ெந��ட�

�ைழ��உ�� வ�தா� ெவ���� ேநா�
��மா��.
��� ேவைர உல��� ெபா� ெச��
����ரா� �த� ஐ�� �ரா� �த�
�ன��பா��ேச���� ���� வர �ல�
��த���.
வா� ச�ப�த� ப�ட �யா�க����
இ���வ�, பைழய மல��னா�உ�டா��
���க�ஒ�ய இ�த� �ைரைய அ��க�
கைட�ேதாெபா�ய�ெச�ேதா உண�ட�
ேச���� ெகா�� வ�தா� யா��
��மைட��.
எ��� ��� ஏ�ப�டா�, �த��
எ��ைபஒ��� ப���� க��� ெகா��
இ�த இைலைய ந�றாக அைர�� ேமேல
கனமாக��ச அத�ேம� ��ைய����
அைசயாம�ைவ����தா�ெவ� �ைர��
���தஎ��� �� �ணமா��.
��� இைலைய ந�றாக அைர��� கச��சா�
எ����ெகா�� அ�த�சா��ட�ேத�கா�
எ�ெண� ேச��� �� ����அள� ந�றாக
�கா�� வ�க��� பா����ைவ���
கர�பா� க�ட �ழ�ைதக���தட� வ�தா�
இ�ேநா� �ணமா��.

�ட���ணா� ேவதைனப���றவ�க����
கஷாய�ைத �னச� ��� ேவைளச�கைர
கல�� ���� வ�தா� �ரண �ண�ெபறலா�.
த�ர ������, ெதா�ைட
க�ம�ெசா��ர�� உ�ளவ�க�இ�த�
கஷாய�ைத����� �ணமைடயலா�
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ேரா�ேம�

ேரா�ேம�.

1) ��ைக�� ெபய� – ேரா�ேம�.
2) தாவர�ெபய� – ROSEMARINUS
OFFICINALIS.

3) தாவர����ப� – LABIATAE.
4) தாவர அைம�� – இ� ஒ� ���ெச�.
இ� �ெப�� ேபா���க�����
இ��யா��� வ�த�. �� பா�� அைம��
இர�ட��� இர�ட� இைடெவ� ���
நா���கைள ந�வா�க�. ஐ�� நா�க���
ஒ� �ைற �� பா�ச ேவ���. இத�
இைலக� எ�� அ���� ேவ��ைல ேபா��
��ைமயாக ஊ�ேபா��� இ����. ந�ட
எ�டாவ� மாத� �த� இைல த��
அ�வைட ெச�யலா�. இைலைய ஐ��
நா�க� �ழ�� உலரைவ�� �� எ�ெண�
எ��பா�க�, இைல இர�� மாத ���� ஒ�
�ைற அ�வைட ெச�வா�க�. அ�ேபா� 30
-50 ெச.�.�ள��ள ����ட� �ைவ��
ேச��� அ�வைடெச�யேவ���.
ெவ������க� �ல� இன�ெப��க�
ெச�யலா�. 8 – 10 ெச.� �ள��ள ���க�
இத�� ஏ�றைவ. ெவ��� ���க� 40
நா�க��ேவ� �����.இத� இைலக�
வாசைனயாக இ����. ேரா�ேம�
மைல�ப��க�� ந�றாக வள��. சம
ெவ��� வள�வ� எ�ெண� எ����
சத��த� �க��ைறவாகஇ����.

5) பய� த�� பாக�க� – இைல, த��, �
ஆ�யைவ.
6) ம���வ�பய�க� – ேரா�ேம� இைல
த��,�,இைவக��ல��� எ��க� ப��
வாசைன எ�ெண� ���� ெகா��யாக�
பய�ப��ற�. இைலக�� உ�ள வாசைன�
ெபா�� அழ� சாதன� ெபா��க� ெச�ய�
பய� ப��ற�. ேம�� உண�, உண��
ெபா��கைள� பத�ப��த�� பய�ப��ற�.
இ� ���� ச�ப�தமா� ேகாளா�க���
ந�ல ம��தா��. க�க��� �������ட,
��த�ப���ய ��ட� கல��� உபேயாக�
ப��த�ப��ற�. இத� இைலகைள
ப�ைசயாக��, காயைவ��� ேத��ட�
ெகா��க ைவ�� ந�� கல�� ப��னா�
�ைவயாக��, உட���� ���ண��ைய��
ஊ����ற�. இ� இர�த ஓ�ட� பாைதகைள
�ராக ைவ�க� பய�ப��ற�. உட�� ேம�
பாக��� ேத��க� ெகா��யைத�
�ண�ப���ற�. வா� நா�ற�ைத��
ேபா���, பா���ைவ� �����ற�. நர��
ச�ப�தமான ேநா�கைள� �ண�ப�����ற�.
வ��� வ�, தைல வ�கைள�
�ண�ப�����ற�. ெப�க��� ஏ�ப��

மாத�டா� �ர�சைனகைள� �ணமா���ற�.
ேரா�ேம� இைல��ெபா�ைய மா�ச�, ��
ேபா�ற உண�� ெபா�ேளா� ேச����
ேபா� �ஷ�த�ைமைய�
ேபா����ற�.ெதா�ைட� ��, ப� ஈ�
வ�, நா�ப�ட ஆறாத�� இைவகைள�
�ண�ப�����ற�. இத� எ�ெண� ஞாபக
ச��ைய அ�க����ற�. உட� அ��ைப��,
தைசநா�க�� ஏ�ப�� வ�கைள�
�ண�ப�����ற�.
(ROSEMARY (Rosmarinus officinalis) is a
stimulant of the circulatory system. It is used to
treat bites and stings externally. Internally, it is
used to treat migraines, bad breath, and to
stimulate the sexual organs. It is also used to treat
nervous disorders, upset stomachs, and is used to
regulate the menstrual cycle and ease cramps.
Mixing the crushed leaves generously into meats,
fish and potato salads prevents food poisoning
while using itin antiseptic gargles relieves sore
throat, gum problems and canker sores.The essential
oil is used in aromatherapy as an inhalant and
decongestant, and to enhance memory. Rosemary is
also used in lotions to ease arthritisand muscle

pain. )
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ெவ��ேவ�.
1) ��ைக�� ெபய� -: ெவ��ேவ�.
2) ேவ�ெபய�க� -: ��ேவ�, உ��, �ராண�.
3) தாவர�ெபய� -: CHRYSOPOGON
ZIZANIOIDES.
4) தாவர����ப� -: POACEAE.
5) தாவர அைம�� -: இ� அைன��வைக
ம���� வள��.ெவ��ேவ� �� இன�ைத�
ேச��த�. இ� ெப��பா�� மண�பா�கான
இட�க���, ஆ��� ப�ைகக��� �ற�பாக
வள��. நாண� ம��� த��ைப� ��கைள�
ேபா�வள��. இ� நா�� �த� ஐ�� அ�
உயர� வைர வள��.ேவ� ெகா��� ெகா�தாக
இ����. இத� ேவைர ெவ�� எ��த ��
��ைல�� ேவைர�� ெவ�� ந��� உ�ள
��ைட ���� ��தாக ந�� ப���வதா�
ெவ�� ேவ� என வழ�க�ப��ற�. இத�
ேவ� க��� �றமாக மண��ட� இ����.
இதைன ெப�க� மண���காக தைல���
அ�வ���. இ� உட�� ேவ�ைவ��, ��
�ைர�� ெப��� ெவ�ப�ைத அக��
உட��� உரமா��யாக�� ெசய�ப��ற�.

இைத ஒ� வ�ட��� ெவ�� எ��கலா�.ேவ�
���க� �ல� இன�ெப��க�
ெச�ய�ப���ற�.இத� � ஊதா �ற���
இ����. இத� ேவ� இர�� �த� நா��
��ட� ஆழ� வைர ெச���.இ�
ெலம��ேர�, பா�ேராஸா �� ேபா��
வள��. ெவ��ேவ�ம� அ��ைப� த����.
மா�க� இத� ��ைல� ����.
6) பய� த�� பாக� -: ேவ� ம���.
7) ம���வ� பய�க� -: ெவ�� ேவ�
�����ைய� த�வ�ட� ந�ல ந�
மண�ைத��, உ�சாக�ைத�� தர���ய�.
ெவ�� ேவ� �ற�த ம���வ� பய�ைடய�.
இ����� எ��க� ப��.ைதல�� ந� மண�
ெகா�ட�. இதைன மண���யாக
ைதல�க���. ��ய� ேசா��க���, பய�
ப���வ���. இ�த எ�ெண�ைய ைக,கா�
����க���� தட� வர ந�ல �ண�
ெத���.இ� கா��ச� ம��� வ����
ஏ�ப�� ேநா�கைள� க���ப����.
நாவற��, தாக� ���வ�ட� மன ம����
உ�டா��. வா�� ேப���� இ� ந�ல
ம��தா��.
ெவ�� ேவைர ந�� உல��� ெபா�ெச��

ெகா�� 200 �.�. �த� 400 �.�. அள�
எ��� ��� ஊற�ேபா�� அ�த ஊற� �ைர
30 �.�. �த� 65 �.�. அள� �த� அ���
வர கா�ச� ம��� வ���� ஏ�ப��
ேநா�க� க��� ப��.
ெவ�� ேவைர�ெகா�� ெச�ய�ப��.
���ைய� ெகா�� �� வர உட� எ��ச�,
நாவற�� தாக�, இைவ ����.
மன�ம������ உ�டா��.
ேகாைட கால��� ெவ�� ேவைர� ெகா��
ெச�ய�ப�� த��கைள ஜ�ன�க�� க��
வர அைற�� ெவ�ப�ைத� �ைற��
மன�ைத�� ����ைய�� த��.
ெவ��ேவைர இர���� எ��� ஒ� ம�
பா�ட���ேபா�� ந�� கா��ய �����
������ப�ைச �ைதைய�ேபா�� ைவ��
ெவ�� ேநர��� ���� வர, ���னா�
உ�டான ேதக எ��ச�, தா� ந�ட�,
க���வ�, ேகாைட�ெகா�பள�க�, ெசா���
ெசா�டாக ���� இற��த��த�ய உ�ண
�யா�க� யா�� த���. ெவ��
ேவைர�ெகா�� ���ைதல� இற�� அதைன
1 �த� 2 �� ச�கைர�� கல�� ெகா��க
வா�� ேப� ��மா��.

ேகாைடகால��� �� எ��ச�, ேதக எ��ச�,
வ���� க���, �த�ய ேநாயா� அவ��
ப�பவ�க� ெவ��ேவைர ��த� ெச��
உல���� ெபா�ெச�� ெகா��அத�ட�
ெப���ரக� ெபா� ெச��� சம அள�
எ���ெவ���� 200 �.�. அ��� வர �ண�
ெத���. ெவ��ேவைர இ��ைகக���,
����� ேபா��� பய� ப����றா�க�.
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���ைள

���ைள.
1) ��ைக�� ெபய� -: ���ைள.
2) ேவ�ெபய�க� -: ��க��ைள, க�
�ைள, க�ேப�,ெப�� �ைள எ�ற இன��
உ��.
3) தாவர�ெபய� -: AERVALANATA.
4) தாவர����ப� -: AMARANTACEAE.
5) தாவர அைம�� -: இ� �� ெச�வைகைய�
சா��த�இ��யா�� ஈர�பா�கான
இட�க�� பரவலாக வள��ற�.இத�
இைலக� ��யதாக �� வ�டவ���
இ����,ஒ�ெவா� இைல��� இைட��
��க� இ����,��க� த��ட� ஒ�� அவ�
ேபா�ற வ�வமாக இ����.
6) பய� ப�� பாக�க� -: �� �ைள��
எ�லாபாக��ம���வத��� பய�ப��த�
ப��ற�.

7) ெச�ைக -: இ� �� �ைர� ெப���,
க�கைள கைர���ெச�ைக உைடய�.
8) ம���வ� பய�க� -: ���ைள�
ெச���� ேதக� ெவ�ற�, அ���கா ேராக�,
வாத ���ர� ���சப� ��ேதாஷ�, ���ர�
��க�, அ�ம�, அ��ர ��த வா�� ேசா�த
வாத�க� ஆ�யன ேபா� எ�க.
�� க� �ைள இைலைய இ��� சா�
எ��� ப�ைன�� �.�.�த� ��� ேவைள
அ��� வர�� எ��ச�, �ரைட��,
ெப�க��� மாத�ல��� ேபா� உ�டா��
அ�கமான ர�த� ேபா�� �த�யைவ
�ணமா��.
க��த��த ெப�க��� ஏ�ப�� தள���ைய
��� உட��� வ�ைம ெகா��க இத�
ேவைர� ெகா�� ெச�ய�ப�� க�� ந�ல�.
��க� �ைள ேவ��ப�ைடைய��,
பைனெவ�ல�ைத�� சம அளவாக எ���

ந�� அைர�� இ��� �.�.ப�� பா�ட�
கல�� �ன�ேதா�� இர�� ேவைள அ���
வ�தா� �ரைட��, க�லைட��, �த�ய
ேநா�க��ணமா��.
��க� �ைள�� எ�லா பாக�கைள��,
ேபரா���ேவ�, நாக��க ேவ�,
��ெந����, இைவகைள��சம அளவாக
எ���, ேதைவயான அள� ������கா���
வ�க�� க�லைட��, �ரைட��, ம��� ��
�ரக ேநா�க���� ெகா��� வரலா�.
இதைனேய ப�கார�, ெவ����, ந���க�
இைவகைள� ெகா�� ெச�ய� ப��
ப�ப�க��� �ைண ம��தாக�� ெகா���
வரலா�.
�� �ைள ேவ�� அைர�பல� ப��ேபா�
த�� அைர�ப� ��� ேபா�� �ச� ப�யாக�
��ட� கா���வ�க�� உ���� இர��
ேவைள ெகா��க ��க�ைடஉைட���.
நாக�ைத� ��� ெச��
கடா����க�ணா� உைல�� ைவ��

ஊ�� கடாயான� ெந��ைப�ேபா� இ����
ேபா� �� �ைளைய ெபா�யாக
ெவ���ேபா��� கர���னா� �ழா��
ெகா��க� ��தப�ப மா��. ஆற���
வ��ரகாய� ெச�� 1 – 1.5��� எைட
ெந�, ெவ�ெண� �த�யவ���
�ன�இர�� ேவைள ெகா��க �� க�ைட
உைட���.ெவ�ைள, ேவ�ைட �ணமா��.
ெப�� �ைளயான� �� ேசாைம��, ைபசா�
�த�யச�ைக ேதாஷ��, க�லைட�� �த�ய
�ல ேராக�க�� ���.
இத� ேவைர�த�� அைர� பல� எைட��
ஒ� ��ைவ��ேபா�� அைர�ப� சல� ���
�ச� ப�யாக� ��டகா��� வ�க��
ேவைள��
1 – 1.5 அ��� அள� �ன� 2 -3 ேவைள
உ�ெகா�ள ��க��, க�லைட��,
சைதயைட�� ேபா�. இத� �யாழ�
பாஷாண�க�� �ைற அட���.
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�ட�க�றா�.

1) ��ைக�� ெபய� -: �ட�க�றா�.
2) ேவ�ெபய�க� -: �ட�க��தா�,
�ட���றா�, ெமாட�ெகா�தா�.

3) தாவர�ெபய� -: CARDIOSPERMUM
HALICACABUM.
4) தாவர����ப� -: SAPINDACEAE.
5) பய� த�� பாக�க� -: இைல, த��,
ேவ� �த�யன.
6) தாவர அைம�� -: �ட�க�றா�
ெகா�வைகைய� ேச��த�. இ�
இ��யா���, இல�ைக��� அ�கமாக�
காண�ப��ற�.����த ஈர�ச���ள
இட���தா� �ட�க�றா�
ப�ரா��.ேதா�ட�க�, ��� ேவ�
இைவக���ள ெப�ய ெச�க��ேம�
பட��� வள��. உ�ண �ரேதச�க��
�ட�க�றா� ெகா�ைய� பா��க��யா�.
வளமான இட�க�� இ�த� ெகா�ச��
ெப�ய இைலக�ட� ெச��பாக� பட��.
இ�த� ெகா���த��� இைல� கா���
ெம��யதாகேவ இ����. இ� ஏ�ெகா�யாக
�மா� 3.5 �. அள� பட��.

இத� த��, இைல, கா�� எ�லா� ந�ல
ப�ைச �றமாகேவ இ����. இத� �
ெவ��றமாக இ����. இத� கா� ���
��வாக� ���� உ�பலான ��� த�� த�
அைறகைள� ெகா�டதாக இ����. ஒ�ேவா�
அைற��� ஒ� �ைத �த� ஒ� கா��
��� �ைதக� இ����. காைய� ப����
ேதாைல உ��தா� உ�ேள �ளகள�, ப�ைச
�றமான �ைதக� இ����. அத� ஒ�
ப���� �லா��ைறேபா� ஒ� ெவ��ற�
�� ேதா���.
இத� கா� ���ய �� ப��� �ரமாக மா��
கா�� ���. இைத ம�ற �ைரக�ட�
ேச���� சைம��� சா��டலா�.இைத
த�யாக ம��தாக�� பய� ப��தலா�.
இத� இைல�� அட����ள ச���க� -:
ஈர�பத�-83.3, �ரத�ச��-4.7, ெகா���� ச��
0.6, மா� ச�� 9.1, தா� ச�� 2.3, ச��-6
கேலா� �த�யைவ உ�ள�. �ைத �ல�
இன�ெப��க� ெச�ய� ப��ற�.

�ட��+அ��தா�=�ட�க�றா�. இ�
����கைள �ட�� ைவ������ வாத
ேநாைய அக��வதா� �ட�க�றா�என�
ெபய� ெப�ற�.
�ழ�ைத �ரச���� ேநர��� ஒ� �ல
ெப�க� ெரா�ப க�ட� ப�வா�க� இவ�க�
ேவதைனைய� �ைற��, �கமாக�லபமாக
�ரச��க� ெச�ய இ�த �ட�க�றா� ந��
பய�ப��ற�.

�க��ரசவ� ஆக -: �ட�க�றா� இைலைய�
ேதைவயான அள�ெகா�� வ�� அைத�
கார��லாத அ���� ைவ�� ைம
ேபா�அைர��, �ரச��க� க�ட�ப��
ெப�க�� அ�வ���� கனமாக�
����டா� கா� ம� ேநர����� �க�
�ரசவ� ஏ�ப��. க�டேமா, கைள�ேபா
ேதா�றா�. ம���வமைன அ����லாத
�ராம�க�� உ�ள ம���வ� பா����
ெப�க��, பா�� மா�க�� இ�த
�ைறையேய ைகயா�� வ���றன�. இ�

ைக க�ட �ைறயா��.

மல���க�, வா�, வாத�, �ணமாக -: ���
நா�க��� ஒ��ைற �ட�க�றா� இரச�
ைவ��� சா���� வ�தா�உட���ள
வா�� கைல�� ெவ�ேய� ���. வா��,
வாத�,மல����க� ச�ப�த� ப�ட எ�லா�
ேகாளா�க�� ����.
�ட�க�றா� இரச� தயா���� �ைற -: ஒ�
ைக ��யள��ட�க�றா� இைல, கா��,
த�� இைவகைள ஒ� ச����ேபா�� ஒ�
ட�ளரள� த��� ���, ந�றாக�
ெகா��க ைவ�� இற�� அ�த �ைர ம���
வ���, சாதாரண �� இரச� ைவ�ப� ேபா�
அ�த ��� �� கைர��, �ள�, ���,�ரக�
ேச��� இரச� தயா��க ேவ���.
பா�ச வா�� �ணமாக -: ைக���யள�
�ட�க�றா� இைலைய�ெகா�� வ��
ைந�� ஒ� ச���� ேபா�� இேத அள�
ேவ��ப��� இைலைய��, �ர��

ஆவைர�ைலைய�� இ��ட� ேச���இர��
ட�ள� த��� ��� ஒ� ட�ளராக
வ�க��� காைலேவைள�� ம���
ெதாட��� ��� நா�க���� ெகா���
வ�தா�பா�ச வா�� �ணமா��.
ேதைவயானா� ��� நா�க�
இைடெவ����, ம�ப� 3 நாளாக ���
�ைற ெகா��� வ�தா�, பா�சவா��
�ரணமாக� �ணமா��.

�க ேப��� -: ஒ� ைக���யள�
�ட�க�றா� இைலைய ஒ�ச���� ேபா��,
ெவ�ைள� ��� ப�க�� ஐ��
ைந��இ�� ேபா�� அைர� ேத�கர��
அள� �ளைக ஒ��ர�டாகஉைட��
அைத�� ேச���, இர�� ட�ள� அள�
த������ அ���� ைவ�� ஒ� ட�ள�
அள��� ��ட� கா���யகஷாய�ைத
வ�க�� ��ய� காைல�� சா����
��டா� பல�ைற ேப�யா��. அ�கமான
ேப��னா� ஒ� எ�ம�ச� பழசா�
சா���டா� ேப� உடேன ��� ���.

இரச� சாத�ம��� சா��டலா�. இர�
ேதைவயான பதா��த� சா��டலா�.
�ட�க�றா� இைலகைள எ�ெண��
இ��� கா�� ��� வ�க���� ��னா�
����. இத� இைலைய இ����
����எ��த சா��ைன இர�� ��க�
கா�� ��� வர கா� வ�,கா�� இ��� ��
வ�வ� �த�யைவ ����.
�ட�க�றா� இைலைய��, ேவைர�� ��
���� ��� ேவைளயாக அ�ப� ���
�த� ெதாட��� அ���வர நா�ப�டஇ�ம�
�ணமா��.
�ல ெப�க��� மாத�ேதா�� ஒ��காக
மாத�ல�� ஏ�படா�இவ�க� �ட�க�றா�
இைலைய வத�� அ� வ���� க��வ�தா�
மாத �ல�� ஒ��காக வ��.
�ட�க�றா� இைலைய உல��� எ��த
ெபா��ட�, ���ர�ல ேவ� ப�ைட, க�ய
ேபாள� இைவகைள�� ெபா� ெச�����
��ட அள� ��� நா� அ��� வர

மாத�ல�� ஒ��காக வ��.
�ட�க�றா� ெகா� மல �ள�� ெச�ைக
உைடய�. இத� ெகா�ைய�ைற�ப�
������ அ��ட� ஆமண�� எ�ெண�
ேச���அ��த மல�ைத� க��க� ெச���.
�ட�க�றா� ேவைர உல��� ��ன� �ைற�
ப� �� �� அ���வர நா� ப�ட �ல ேநா�
�ணமா��.
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க�சலா�க��.
1) ��ைக�� ெபய� -: க�சலா�க��
2) தாவர�ெபய� -: ECLIPTA PROSTRATA
ROXB.
3) தாவர����ப� -: ASTERACEAE.
4) ேவ� ெபய�க� -: க�சாைல,
ைகயா�தகைர, க�கா, ைகேக�, ைக��,
க�யசாைல, க��பா�, ைகயா�,
ெபா�றைல�க��பா�,ெபா�ெகா�(ECLIPTA
PROCENA) எ�ற ெபய�களா��
வழ�க�ப��.
5) வைக -: ெவ�ைள�க�சலா�க��,
ம�ச�க�சலா�க��.
6) ���ய ேவ�ய�ெபா��க� -: இைலக��
���மாஸ�ரா�, ம���
ஏ-ெட�ைத�� ெம�தானா� ம���
எ�����, ��ேகா�� ஆ�கலா��க�
உ�ளன. 16 வைகயான பா�
அ��ெட���ைத
ெயா��க� எ��க� ப���ளன.
7) தாவர அைம�� -: எ�ர���� அைம�த
ெவ�ைள �ற மல�க� உைடய
�க����ெச��ன�. தைரேயா� பட����
வள�வ���. த�ழக��� எ�லா

மாவ�ட�க��� ஈரமான �ல��� தாேன
வள�வ�.
��� உேராம�க� ெகா�ட ஒ� ப�வ�ெச�
தைல ��ய� இ� இன மல�க� ெகா�ட�.
க���ள�. இைல� ேகாண�க�ேலா
உ���ேலா இ����. ெவ�வ�ட மல�க�
ெப�பாலானைவ, அைரவ�ட��� இ�
வ�ைச�����. உ�வ�ட மல�க� இ�
பாலானைவ, 4 -5 மட� ெகா�������,
வளமானைவ, �வ���த�, அ���� த��
ம�வ�வமான�. �வ���த�, இ�வ�ைச��
இ����. இைல ேபா�ற� ��தள�
த�ைடயான�. அ��க�, ெப� மல��,
ெம����, ��ைமயாகேவா, இ��ளவாகேவா
இ����. ம�ச� �றமானைவ. இ�பா�
மல��, 4 – 5 மடலா�����. மகர�த�ைப
அ� ம���ய�. �� த��� கர�க�
��கலா�� ம����� இ����. க�,
அ���க�, க��மல�க�� ��ப�ைடயா��
ெவ���� இ����. வ�ட�த�� மல��
அ��������, பா�ப� 1 – 2 ���கமான
ப�களாக� காண�ப��. இ� �ைத �ல��,
க��� �ல�� இன�ெப��க� ெச�ய�ப��.
8) பய�ப�� பாக�க� -: ெச�����

(ச�ல�)
9. ம���வ� பய�க� -: இ� இ�வைக�
��க� உைடய�
ம�ச�, ெவ�ைள. ம�ச� � ��ப� ம�ச�
காமைல��� ெவ�ைள� � ��ப� ஊ�
காமாைல��� ந�ல �ண�ைத� த���றன.
க�பக��ைக இ�வா��. இத� ெபா�வான
�ண� எ�னெவ�றா� க��ர�. ம��ர�.
�ைல�ர�, �� �ரக�, ஆ�யவ�ைற�
��ைம ெச��ற�. �ர�கைள�����ற�.
உட� தா��கைள உரமா���ற�. உடைல
ெபா�ேபா� மா���ற�. இ���, த�க�
ச���கைள உைடய�. காமாைல எ�வா���
�ணமா����ற�. ���ைவ� க���
ப�����ற�. ச�, இ�ம�, ேதா�ப��ய
ேநா�க���� ம��தா��.
ெதா�� கைரய -: இதைன� �ைரயாக�
சைம��� சா��டலா�. ெபா�ய�. ���,
கைடச� ெச�� சா��ட உட����� ெக�ட
�� ெவ�யா��. உட� ����� ெப��,
மல����க� ����, அ�� ெத����,
நா��சா���� வர உட� எைட �ைற��.
ெதா�� கைர��.
ம�ச� காமாைல -: ம�ச� ��ைடய

க�சலா�க��, ��ைப இைல, �ழாெந��
சம அள�� அைர�� ெந�� அள�
ப��பா�� காைல ெவ�� வ���� சா����
வர 7 – 10 நா�� ம�ச� காமாைல
����� �ணமா��. ஆனா� ப�, கார� ���
ப��ய� இ��கேவ���.
காமாைல ேசாைக -: இத� ம�ச� �வைடய
இைல 10,ேவ��ைல 6, �ழாெந�� இர��
இ��� �ள� 4,இைல ேச��� ந�றாக
ெம�� காைல மாைல ெவ�� வ����
சா��ட ேவ���. ேமா� அ��� க��
சா��டலா�. 10 – 20 நா�� காமாைல
ேசாைக �� �ரைவ ��க�, க�, �க�
ெவ��த� ஆ�யன �ணமா��. ஊைள� சைத
�ைற��, ����� தைட, எ��ச�, ைக,கா�,
பாத� ��க� �ணமா��.
ஆ���மா, ச� -: க�சைல� சா� + எ�
ெந� வைக��ஒ� ��ட� கல��, இ�� அ�
ம�ர�100 �ரா�, ����50 �ரா� ேபா��
சா� ��ட� கா�� வ��க��. இ�� 5 �.�,
அள� காைல மாைல சா��ட ஆ���மா,ச�,
இ�ம�, �ர�க�ம� �ணமா��. தைல���
ேத��கலா�.
க�ைம – :��ைமயான ெவ�ைள�

���� க�சைல� சா���� உல���,
அ���ைய எ���� சா�பலா�க��.
இ�சா�பைல ஆமண�� எ�ெண�� ம����
க��� ��ட க� ஒ�ெப��. �ற�த க�
ைமயா��.
�ழ�ைத இ�ம� -: இத� சா� ப���
ெசா��+ ேத� ப�� �� கல�� ெவ����
ெகா��க �ழ�ைத�� இ�ம�, ச�
�ணமா��.
கா� வ� -: இத� சா� கா�� �ட கா�வ�
���.
பா���க� -: 200 �.�. ேமா�� இத� சா�
50 �.�.கல�� ெகா��க பா��� க� �ட�
�ைற��, ����. ேத� க��� இைலைய�
��ன��. அைர��� க�வா��க�ட�� �ட�
இற���.
நா�ப�ட காமாைல -: �த� நா�காைல 10
�.�. என�ெதாட�� 20, 30, 40, என 10 நா�
��� அேத ��த�ப� 100 �.� ஆன�� 90,
80, 70 என 10 நா� �ைற�� ஆக இ�ப�
நா� சா��ட நா�ப�ட ���ய காமாைல��
���. ப��ய� இ��த� ேவ���. ��, கார�,
ஆகா�.ேமா�� சா��ட��.
��டேநா� -: ��ஆ�� ஆன ேவ�ப�

ப�ைட உல���ய �ரண�ைத ஏ� �ைற
க�சலா�க�� சா��� ஊறைவ��
உல���ய ெபா�ைய 5 �ரா� அள�
ெவ���� சா��ட 48 – 144 நா�� 18
வைக ��ட�� �ணமா��.
��வளர -: எ� ெந� அ�ல� ேத�கா�
எ�ைண�� இத� இைலைய அைர���
ேபா�� க�ெரா��� 8 நா� �ட���
வ���� தைல��� ேத��க �� வள��.
வ�ய��ைக – :
ப��� ��ற ெபா�பாைவ த�ைண ���
பாலேன ���ைறயா� ெம�ேக��

அ��� ��� “யவ�வய’ ” எ�� ���
அ�பேன க��ர� �ப� பா���
���� ��� �� த�ைன� ைக��
வா���
��த�ட� லலாட ம�� ����டா�
அ��� ��ற ச����க� வ�யமாவா�
அைனவ��தா� �� வண�� ��பா� ேகேள.
————————-அக��ய�
ப��ரண�.
க�சாைல ��ெட��த சா�ப� ைமைய
ெந���� ைவ�� க��ர �ப� கா��

“யவ�வய” ம��ர� �� ���� ெகா��தா�

அைத அ��தவ� வ�யமாவா�.
ேவ� வா����டா��யாக��, ��மல�
ேபா��யாக��பய� ப��த� ப��ற�. ேவ�,
ஆ�மா�க����டா�� �ட� �� ம���
ெவ����ைண ஆ��� ���நா��யாக��
பய�பட�த� ப��ற�. (ேசா�ரா ம��� பல�
1956,ந�க�� 1954)
இதனா� �ர���� ேநா�, �ணமைட�� �ர�
இ�ைமயா��. ப� ேநா� �ணமா��. இத�
ேவ� ெபா� ேதாைல�ப��ய �����
ெகா��கலா�.
க�சாைல சா� ந�ெல�ெண� வைக�� ஒ�
��ட� கல�� அ�� �ம��சா�,
ெந���கா�� சா� வைக�� 250
�.�.ேச���� க��� ம�ச�, சா��கா�
வைக�� 10 �ரா�பா�� ெந�ழ அைர���
கல��� பத�ற� கா���
வ���(க�சாைல�ைதல�) வார� ஒ� �ைற
தைல����� ����வர� தைலவ�, ப�த�
������, உட� ெவ�ப�, ��ச�, கா�, க�
ேநா�க� ���.
க�சாைல, ��காத ெகா�ைட� கர�ைத

ஆ�யவ���சம� �ரண� கல�� நா�
ேதா�� காைல, மாைல அைர� ேத�கர��
ேத�� சா���� வர இள வய�� ேதா���
நைர மா��.
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க�வ���ழ��

க�வ���ழ��.

1) ��ைக�� ெபய� -: க�வ���ழ��
2) தாவர�ெபய� -: GLORIOSA SUPERBA.
3) தாவர����ப� -: LLIACEAE.
4) ேவ� ெபய�க� -: கல�ைப��ழ��,
ெச�கா�த�மல�,ெவ�ேதா��� �ழ��,
கா���ைக� �ழ��, கா�த�மல��ெச�,
நா��ெகா�, ேபா�றைவ.

5) வைக -: �ேளா�ேயாசா ���ன�க�,
��கேள� எ�பன.
6) �ல�ெபா��க� -: ேகா����� (Colchicines)
ம��� ��ப��� (Superbine)
7) தாவர அைம�� -: இத�� வ�கா�
வச��ைடய ம�ஏ�ற�. ெச�ம�, ெபாைற
ம� ஏ�ற�. ம��� அ�ல�த�ைம 6.0 –
7.0 ஆக இ��த� ந�ல�. க�னமான
ம�உக�த� அ��. ��� வர��ைய�
தா���. ேவ� ஓர�க��ந�றாக வள��.
இத� �ற��ட� இ��யா. ம�ற நா�களான
ஆ�யா, ஆ����கா, இ�ேதா�னா, மடகா�க�,
இல�ைக, அம��கா ேபா�ற நா�க���
வள��� வ���ற�. ம����பய� க��
�யாபார ேநா��ட� இ��யா�� �மா� 2000
ெஹ�ட�� சா�ப�யா�ற�. த�� நா���
ேசல�, க��, ����க�, ஈேரா�, த�ைச,
நாைக ஆ�ய மாவ�ட�க�� த�சமய�
பரவலாக� ப�����றன�. �மா� 1000
ெஹ�ட�க�.ெபா�வாக இைத� கல�ைப�
�ழ�� என அைழ�ப�க�.இத� �ழ�� ‘V’
வ��� காண�ப��. �ழ�� ந�ட 180
நா�க�� பல� தர ஆர����ற�. த��
நா��� ஜூ�, ஜூைல மாத�க��

(ஆ��ப�ட�) ந�வா�க�. இ�
ெகா�வைகைய� சா��த� ஆ��. இ� ப��
வள�வத�� ஊ��ேகா� ேதைவ. ����
க�� ம��� இ���� க��கைள�ெகா�� ஒ�
��ட� அகல���� 2 ��ட� உயர����
ப�த� அைம�� அத� ேம� ெகா�ைய
படர�டேவ���. அ�ல� கா��த வலா�
மா� பய�ப��தலா�. ந�ட 30, 60, ம��� 90
நா�க�� கைள எ��த� �ற�த�. �த��
ந�ட ��� �� பா�ச ேவ���, �� 20 –
25 நா�க� இைடெவ��� பா��னா�
ேபா�மான�. ஆனா� சராச� மைழயள� 70
ெச.�. இ��தா� ேபா�மான�. ெச�ட�ப�,
அ�ேடாப� மாத�க�� ����. இத� �ழ��
ஒ�ெவா��� �மா� 100 �ரா� வைர
இ����. ேகாைட கால��� �ழ��க�
ஓ���த�ைம ெப�� மைழ� கால�க��
ம��ேம ெகா�க� ����� ���� கா����.
இத� � ப��ெச�� ஆர��, ம�ச�
வ�ண� ��கைள�ெகா�ட ெகா�யா��.
�ைள�த கா�க� ப�ைச �ற������
இள�ப�ைச அ�ல� ப��� �றமாக மா�,
கா�க�� ேதா� க�����. இ�த�ண���
கா�கைள�ப��க ேவ���. கா�க� ம����

ெப�ற �� பாசன�அவ�ய��ைல.
ஒ� ெகா��� �மா� 150 ��க� வைர
����. ��க� ����ற சமய� த� மகர�த�
ேச��ைக �க�� �ைறவாக இ��பதா� அய�
மகர�த� ேச��ைக உ�டா�க, ��க� ����
மகர�த� ெவ��ப�� சமய��� அைரய�
�ள��ள ெம��ய ��� ���� ���
ப�ைச� க��� ெகா�� ��க��
ெவ��ப��. மகர�த�ைத� ப�சா� ெதா��
ேபா� மகர�த��� ப��� �� ஒ���
ெகா���, இதைன� ெகா�க�� உ�ள ம�ற
��க�� �� ப���� �� ெதா�� அய�
மகர�த� ேச��ைக ஏ�ப��தலா�. இைத�
காைல 8 – 11 ம�வைர ெச�வதா�
உ�ப�� ெப���. நா�� மாத��� ����
ெகா� கா��� ���.அ�ேபா� கா�கைள
அ�வைட ெச�ய ேவ���. ெச� ஒ����
100 �ரா� �ைத ம��� ஒ� �ேலா �ழ��
�த� �ைட���. ஒ� ஏ�க��� 500 �ேலா
�ைட���.கா�கைள� 10 -15 நா�க���
�ழ�� உல��� ��பைன�� அ��பலா�.
�ைதகைள� கா��� �காதவா� ைபக��
ேச��� ைவ�ப� ந�ல�. �ைதக�ஒ� �ேலா
�.500-00 �� ேம� 1000 வைர �ைல

ேபா��.இ� ஒ� ���ய ஏ��ம��
ெபா�ளா��. இத� �ைதம���
�ள��க�� வா�லாக� ப��
ெச�யலா�.எ��� �ழ��க� �லேம வ�க
���� ப�� ெப��க� ெச�ய�ப��ற�.
8) பய� ப�� பாக� – �ைதக� �ழ��க�
ஆ�யைவ.
9) ம���வ� பய�க� – வாத�, ���வ�,
ெதா�ேநா��ணமா�க� பய�ப�வ�ட� ேப�,
பா��ைன ேநா�ெவ���ட�,
ஆ�யவ����� ந�லேதா� ம���.�ரசவ
வ�ைய� ���� ம��தாக��, ச��
த��டா��காக�� இ��ப�ட�, தைல��
வ�� ேப�கைள ஒ��க�� பய� ப��ற�.
�ப��� ம��� ேகா���� ஆ�ய ம����
ெபா��க� இ���ைட���றன.
�ட����க�, வ��� உபாைதக� ம���
ேத�, பா���க�க��� ந�லெதா� ம���.
இ�ெகா��ைன� கா���� �ைதக�� தா�
அ�கஅள� ேகா���� ம���
காண�ப�வதா� �ைதக����யான ஏ��ம�
ம��ைப� ெப���ளன. அ�ைம கால���
‘ேகா����’ �ல� ெபா�ைள�கா����
இர�� மட�� ��யமான

‘ேகா���ேகாைஸ�’ க�����க�ப�� ���
வ� ம���வ��� �க�� பய�ப����
ப��ற�. இ� ஐேரா��ய நா�க��
ெகௗ�எ�� ���வ� �வாரண�����
ெப��� பய�ப��ற�. �க ���ய
���ட�களாக ��� அ�ல�����க��
த��வதா� இ�த ‘ெகௗ�’ வ�வதாக��,இ�த
ம��� அ�வா� ��� அ�ல� �க ���ய
���ட�களாக த�காவ�ண� பா�கா��ற�.
இதனா�ெதாட��� ���வ� உ�டா��
வ�ட��ைன இ����� ��வதாக�
ெசா�ல�ப��ற�.
கல�ைப� �ழ�கா� பா��� �ஷ�ற���,
இ��� தைலவ�, க���வ�, ��ட�,
வ��� வ�, ச��, கர�பா� �த�யன
���� எ�க.
உபேயா���� �ைற -: இ�த� �ழ�ைக 7 �த
ந��பதா��த�க�� ஒ�றாக�
�ற�ப���ற�. இ� பா���க�,
ேத�ெகா��, ேதா� ச�ப�தமான வ�����
�ற�த�.
உல��த �ழ�ைக �ன�ேதா�� ��ய
ேகாைமய��� 3 நா� வைர�� ஊற�ேபா��
ெம��ய ��ைலகளாகஅ��� உ���ட

ேமா�� ேபா�� இர� கால���
ஊறைவ�ப�� பக�� உல���வ�மாக 7 நா�
ெச�யஅ���ள ந�� �ல��. பா��
க��தவ�க��� இ��ஒ� ��ய ��ைட
ெம�� ���� ப�யாக� ெகா��க �ஷ�
கா� அ�ல� அைர ம� ேநற�����
இற���. உ�ேத��த ப� �ண� ஏ�பட
��ைலெயன உண�� 3 ம� ேநர�����
�� ���� ஒ� �ைற �� ேபா� ெகா��க
உடேன �ண�ப��.
இ�த� �ழ�ைக ந�றா� அைர�� ஒ�
ெம��ய �ைல�� தளர��யாக �����க��
ஒ� ம�பா�ட��� ����த சல�ைத
ைவ��� ெகா�� அத�� ���ைச உ�ேள
���� �ைச�� �ைச�� சல��� கல�� வர
மாைவ� ேபா�ற ச�� ெவ�யா��. ���ைச
எ��� ���� ��� ேநர� சல�ைத� ெத�ய
ைவ�� கல�காம� ெத�� �ைர வ���
��� ���� ��� சல����� கல�� ��
ேபா� ெத�யைவ�� வ��க�� இ�ப� 7
�ைற ெச�� உல��� அைர��� �சா��
ப��ர�ப��த��. இதைன ேதக���
�பாவ���� ஏ�றவா�, 1 அ�ல� 2 பயனள�
ேராக�க�� ��ய அ�பான���

ெகா���வர� ��ட�, வ���வ�,ச��,
�ர�, வாதகப ச�ப�தமான பல ேராக�க�
�ணமா��. இ�த �ேராக��� ச�வர� �ண�
ஏ�படா ��� ��� ம��ைத அ�க� ப���க
ெகா�ள��.ஒ� சமய� ெகா��த அள��
ஏேத�� ���ண� ெச����பதாக உண��
கால தாமத� ெச�யாம� �ள� �யாழ�ைத�
ெகா��� ம���� �ைற �����ட
ேவ���.
�ரசவ ேவதைன� ப���ற ெப�க����
ந���ெகா� �� ேநா�காம� ேவதைன�
ப���ற ெப�க���� ப�ைச� �ழ�ைக
அைர��� ெதா���, அ�வ��, உ�ள�ைக,
உ�ள�கா� �த�ய �தான�க��
தட�ைவ�க உடேன ெவ�யா��. உடேன
தட� ைவ���ள பாக�ைத� சல� ெகா��
��த�ப��த��. ந���ெகா��காக� ���ைச
ெச��� ேபா� க���ரக�ைத��,
����ைய��, சமெனைடயாக� சல� ���
அைர���� ��ைட�கா� �ரமாண� ைவ�
சாராய��� கல��உ����� ெகா��தா�
சால��ற�த�.
இ�த� �ழ��ட� க���ரக�, கா�ேபாகஅ��,
கா����ரக�, க��� ம�ச�,

���ர�ப�ைட, ெகௗலா, ச�தன���
�த�யவ�ைற� சமெனைட ��ய
அளவாகசல� ��� ெந�ழ அைர��� ெசா�,
�ர��, ஊற�,பைட, �த�யவ�����
ேத��� �ரா�வர� �ணமா��.
அைர�பல� ப�ைச� �ழ�ைக� ��
���களாக அ��� 5 பல�
ேவ�ெப�ெண�� ேபா��� �� �யாக
எ���� �ழ�� ��ைலக� �த���
த�வா�� ஆர ��� வ��� �சா��
ப��ர� ப���க. இதைன� பா�சவா�,
தைலவ�, க��� நர��க�� இ��, க��
�ைல �த�யவ����� ேத��க� �ணமா��.
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அ�வதா.
1) ��ைக�� ெபய� -: அ�வதா.
2) தாவர�ெபய� -: RUTA GRAVEOLENS.
3) தாவர����ப� -: RUTACEAE.
4) ேவ� ெபய�க� -: சதா�� இைல.
5) தாவர அைம�� -: இ�ப�� மைல�

�ரேதச�க��ெச��பான கா�க��
இய�ைகயாக வள��ற�. இத� ���க�
ெத�� ஐேரா�பா, வட அம��கா���
ஐேரா�பா��� அ�கமாக� காண�ப�� இ�
வர��ைய�தா�க� ��ய�. அ�வதா
ெச�கைள எ�லா வைகயான ம����
வள��கலா� ெச�க� 2 – 3 அ� உயர�
வைர வள��. இைலக� சா�ப� �ர���
இ����. இைலக� 3 – 5 அ��ல
�ழ��ளைவ இைல �ல� கல�த ப�ைசயாக
இ����. இத� ��க� ம�ச� �ர��� அைர
அ��ல� �ள��� நா�� இத�கைள�
ெகா������. இ� ஜூ�, ஜூைல மா�த��
����. ெச�க� �ைத,ேவ� ��ட
த������க� �ல� இன� ெப��க�
ெச�ய�ப���றன. ந�ட 2 �த� 3
மாத�க�� இைலகைள அ�வைட ெச��
ேநர�யாகேவா அ�ல� பத�ப���ேயா பய�
ப��தலா�. இைத ��� அல�கார�
ெச�யாக�� வள���றா�க�.
இ�த�ெச�அ�ேக நா�, �ைன, பா��, ஈ,
�த�யன வரா�.
6) பய�ப�� பாக� -: சதா�� இைல ம���
ேவ�.

7) ம���வ� பய�க� -: இத� இைலக�
வாத� ம��� ��� வ�ைய� ேபா�க��,
�ட� ���கைள அக�ற��, பய� ப���றன.
நர��� ேகாளா�கைள �வர�� ெச�வத���,
ர�த�ேபா�ைக� �ண�ப��த��
இவ�ைற�பய� ப��தலா�. இத�
இைல����� �ைட��� எ�ெண�
க�ப�ைப ேகாளா�கைள� �ண� ப��த
உத��ற�.
சதாபைல எ��� சதா�� இைல�னா� பா�
ம�த� �த�ய வ�றா� �ைள��ற
�ர�,கைரேப�, கபவன�, �ரசவ மாத�க��
ேவதைன இைவ ����.
இ� க� வ�ைய� ேபா���, வா��ையக
�ணமா���, வ��� வ�ைய�ேபா���,
கா�� �� வ�த� கா�� �� �ணமா���,
���ர� �ழா�� ஏ�ப�� அைட���கைள
����, இ�தய��� ஏ�ப�� ����
�ணரைல� ேபா���,��� வ�, ���
வட��� ஏ�ப�� வ�ைய� ேபா���. ைக
கா� வ�க�, இைவகைள� ேபா���. �ப���
ஏ�ப�� எ��� ���கைள� ச�
ெச���,ஞாபகச��ைய� ����, மன
அ��த� �ைற���, ப� வ�ைய� ேபா���,

ப� �ல��� ேபா� எ��� ர�த� வ�வைத
�ணமா���, நா���� உண�� �ைவ அ�ய
உத��, ெதா�ைட�� ஏ�ப�� வ�ைய�
ேபா���, �க��� ஏ�ப�� ��க�, உத��
வ�, உத� �ள� இைவகைள� ேபா���,
ெப�க��கான மாத�டா� ��� ���
வ�� உ�ர� ேபா��, வ� இைவக�
�ணமா��, ெவ�ைள ப�த�, ���ர
எ��சைல� ேபா���, எ��� வ�, உட��
ஏ�ப�� �ன�, இைவகைள� ேபா���,
�ல�ைத� ேபா���, ஆ���மாைவ�
ேபா���, வா�, ெதா�ைட�� ஏ�ப�� ���
ேநாைய� �ண� ப����.
உபெயா���� �ைற -: இத� இைல�ட�
��� �ள�ேச��� ெவ�ெண� ேபா�
அைர�� ேவைள�� 2 – 3 ��� எைட
தா�� பா�� கல��� �ழ�ைதக����
ெகா��க மா��� உ�ள ேகாைழைய�
கைர���. �ர�வ� (இ��) இவ�ைற�
ேபா���. அ�ல� இத� இைல�சா��� 10
– 15 �� தா�� பா�ட� கல�� ெகா��க
�� �ற� ப�ட ��கைள� ���ப����.
இத� இைல�ட� ம�ச� ேச��தைர��
�ழ�ைதக���� ேதக��� �� �நான�

ெச���க� �தள ச�ப�தமான பல
��கைள�� வர ெவா�டாம� த����.
இ��� இதைன இதர சர��க�ட� ���
�ரணமாக��, மா��ைர களாக��
ெச�வ���, அவ��� �ல ���ய
�ைறகளாவன.
சதா��ைல� �ரண� – �ழ�� உல����
சதா�� இைல,�ரக�, அ�ம�ர�, க���ரக�,
ச�ன லவ�க�ப�ைட,சத��ைப �ைச���
பல�1 த�யா பல� 6 இவ�ைற ஒ���க
க��ர�� ேபா�� கட�பாைறயா� ந�றா�
இ���� �ரண� ெச�� ேவைள�� ��க�
�ரமாண� சமெனைட க�க�� �ரண�
ேச��� �ன� 2 – 3 ேவைள ெகா��� வர
வா�ைவ க�����. �தள�ைத �ைர��
அக��� ���க��� உ�டான
உ�ர���கைல�� வ���� ம���ப ேபான
க�ைவ�� ெவ�யா���. இ��� இத�
ெப�ைமைய� �ற�ட��� �தக ச��
வா��னா� கா���ற வ���வ�, இ��
�த�ய ேராக�க��� �ற�த அ��தமா��.
சதா��ைல மா��ைர-:ப�ைச சதா�� இைல
�ராகெனைட 8,ேகாேராசைன �ராகெனைட
1, உ��த ெவ�ைள� ����ராகெனைட 2,

இவ�ைற க�வ������ ைகேயாயாம� ஒ�
சாம� அைர�� வ�க ஒ� சமய� ெம��
பத����� ேபா�ய ஈர��லா��டா� ���
தா�� பா� ���யைர�� ப�ைச� ப��,
உ�� �ரமாண� மா��ைரகளாக� ெச��
�ழ��ல���� �சா�� ப��ர�ப���க.
இதைன ஒ� வய����ப�ட �ழ�ைதக��
ேவைள�� ஒ� மா��ைர �த� �ன� 2
ேவைள தா�� பா�� ெகா��க �ர�, வ�,
மா�த�,இ�ம� �த�ய ��க� ���.
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அ�கரகார�.
1) ��ைக�� ெபய� -: அ�கரகார�.
2) தாவர�ெபய� -: ANACYCLUS
PYRETHRUM.
3) தாவர����ப� -: COMPOSITAE.
4) ேவ� ெபய�க� -: அ�கா�கரா,

�பா��ெப��ேடா�,அ�கர� �த�யன.
5) தாவர அைம�� -: அ�கரகார� எ���
��ைக� ெச� க�ம�கல�த
ெபாைறம��� ந�� வள��. இத�
அ�ல�த�ைம 5 – 6 �ற�த�. வட
ஆ����க வரவான இ� ஐேரா�பா���
அ��க�ப��த� ப�ட ��ைகயா��. த��
நா��� 1000 �த� 1500 அ� வைர உயர�
உ�ள மைல� �ரேதச�க�� ப��டலா�.
இ��ய ம��தவ��� அ�க ம��� உைடய�.
இைலக� 15 ெச.�. �ளமானதாக��
ஆர�ப��� இள�ப�ைச �றமாக��,
����யா��ற த�ண��� ேலசான ஊதா
�ற����� மா����. ��க� ம�ச� �ற���
�வ��� ���க�ட� காண�ப��. ஒ�ெவா�
ெச���� �மா� 7-10 ��க� இ����.
ேவ�க�� ச�� ேவ�க� அ�க� காண�ப��.
ேவ�க� 5 – 10 ெச.�. �ளமானதாக
இ����.
ெஜ�ம�, எ���, கனடா, நா�க�� ப��
ெச�ய�ப��ற�. இ��யா�� கா���,
இமாசல� �ரேதச�, உ��ர� �ரேதச�
மா�ல�க�� ப�� ெச�ய�ப��ற�.
ேவ�க�� அனாைச���ெப���ேடா��,

எ�� ைர� ஆ�கஹா�,
ைஹ�ேராகேரா��,இ����, ஆ�யா��
த�ைம உ�ள எ�ெண�, ெசசாைம��I, II,
III, IV, அைம�க� ஆ�யைவ �ைற�த
அள�� ேவ�� உ�ளன. இ�� இ���
ெப���ேடா�� அ�ல� ைப�����
எ�ெண� எ��க�ப��ற�. இ� ந�ட ஆ�
மாத��� அ�வைட ெச�யலா�. ஒ� மாத
வய�ைடய நா�ைற நடேவ���. இைலக�
ப��� �றமாக மா�, ��க� கா��� ���
த�ண��� அ�வைட ெச�ய ேவ���.
ெச�கைள ேவேரா� ���� எ��க ேவ���.
ேவ�கைள ந�ல கா�ேறா�ட� உ�ள
இட�க�� பர�� ப�� நா�க� உல��த
ேவ���. இ� ப��டஏ�ற ப�வ� ஏ�ர�, ேம
மாத�களா��. அ�கரகார� �ைத �ல�
இன�ெப��க� ெச�ய�ப��ற�.
6) பய� ப�� பாக�க� -: ேவ�க� ம���.
7) ம���வ� பய�க� -: ம���� ெபா��க�
ெச�ய� ப���றன.இ��ய ம���வ���
ஆ�ப� ெம�� ம���� ெபா��
ெச�ய�பய�ப��ற�. வாதேநா�
�வாரண�����, நர���தள��� ேநாயா�
ஏ�ப�� கா�கா� வ��� ேநா���� உடன�

�வாரணமா��. �ைள�� நர�� ம�டல���
வள���ைய ஏ�ப�����ற�.

“அ�கரகார� அத�ேப� உைர�த� கா�
உ��ரகா� அ�ேதாட� ஓ��கா� –
���யமா�
ெகா�டா� சல� ஊ�� ெகா�பைனேய!
தாக�ர�

க�டா� பய�ேதா�� கா�.”
அ�கரகார�தா� பய�கரமான வாத ேதாஷ��
தாக �ர�� ����. இத� ேவ� ��ைட
வா�லட��� ெகா��� சல� ஊ��.
உபேயா���� �ைற – :இர�� பணெவைட
அ�கரகார�ைத� த�� வா���� அட���
�ர��� உ�� �ைர �ைவ�� ���க நா��
அச�, ப�வ�, உ�ணா�� வள���,
ெதா�ைட� க�ம� தாக� இைவக� ேபா�.
ஒ� பல� அ�கரகார�ைத இ���
ஒ�பா�ட��� ேபா�� அைர�ப� சல�
��� அ���ேல��� �� �யாக எ���
�ச� ப�யாக� ��ட� கா�� வ�க���
ெகா�ச� ெகா�சமாக வா�� ��� அட���
ெகா�ப��� உ�����ட��. இ�ப� �ன� 2
– 3 �ைற ��� நா�க� ெச�ய

வா���டான �ரண�, ெதா�ைட� ��,
ப� வ�, ப�லைச� �த�யைவக� ேபா�.
இதைன� த�யாக இ��ெத���
�ரண�ைதயாவ� அ�ல� ப�ெபா��காக
�ற�ப�ட இதர சர��க�ட� ���யாவ�
ப�ேற��� வர ப�கைள� ெக��� வ��
���க� சா��, ப�ெசா�ைத�� ����,
இதைன� �� ���களாக ந����
���ைதல �ைற� ப� ைதல� வா��
உணர�� �ைறவான இட�க�� ேத��க
உண��� உ�டா��. ஆ����� ேலசாக�
�ச தள��� ��� இ�ப� அ�க��க�
ெச���. அ�கரகார� �ரண���� சமெனைட
ேசா����� ���� கா���� அைர��
உ�ணா���றடவ அத� ேசா�ைவ ����.
இதைன நா��தடவ த��ைப மா���. இத�
த�� �ரண�ைத ����த ���ைச
ெத�வ�ட� ப���டைல�� �ற�க�ெச���.
இத�ட� இதர சர��கைள� ���
உபேயாக� ப��� வ���.
தளக�டா��த� -: அ�கரகார�,
அ�ம�ர�,���, ��றர�ைத,�ரா��, ����,
�����ல�, பவள�, மா�ேகா��, ஆைமஓ�
இைவகைள த��த� ச�தன� க��� ேப��

தா��பா� ��� ஒ�ெவா���� �மா� ஒ�
��ய�ெகா�ைட� �ரமாண� ச�தன�
ேபா�ைற�� ஒ� ேகா�ைப�� வ����
ேசகர� ெச�ய��. அ�பா� �� ேபா� அ�த�
ச�தன� க��� ேப��தா�� பா� ���
உ��ரா�ச�, ெபா�, ெவ��,
இைவக�ெலா� ெவா�ைற�� 30 – 40
���ைறயாக உைற�� அதனாேல�ப�ட
��ைத�� வ��� �� ��த� ப���ய
ேகா�ைப�� ேச��க��. இத��ேம� க����
ப��� ���� ம��றைக �����
க���ேத�� ேதா��� ஒ� கார� படாத
ச���� ம���� ைவ�� அ���ேல��
எ��� ந�றாக� க��ன �� அத��
அைர�ராகெனைட ���� ஒ� க�வ���
ேபா�� அ��ட� ��ேகா�ைப��
��த�ப��� ைவ���ள க�க�ைத வ����
ேபா�� அ�ப�டமான ேத� ���� �ழ���
பதமாக அைர�� வாயக�ட ேகா�ைப��
ப��ரப ப���க. ேவ��� ேபா�
�ரலாெல��� நா�� ேப�� அ��க�
தட�� ெகா�� வர �ர ேராரக��� கா��
நாவற��, ��க�, வா��, ஒ�காள�, இைவ
ேபா�. இ��� �ல ��க��

இ�சர��க�ட� ��வ� பழ��� ஓ�, �ழா�
பழ��� ஓ� இவ�ைற உைற��� ப� �ற�
ப������றன. இைவ�� ந��ண�ைத�
ெகா��க� ��யனேவ.
அ�கரகார ெம�� – :அ�கரகார கழ�� 10,
���� கழ�� 7,ேகா�ட� கழ�� 4,
��றர�ைத கழ�� 8, �ரா�� கழ�� 7,
இைவகைள� த��த� இ���� �ரண�
ெச�� க�வ����� அத�ட� ��
�ழ�ைதக�� அ��யா� (���ர�) 2 நா�ைக
������ 2 �ராகெனைட �ர�ைத� ���
ேத� ���� ைகேயாயாம� ெம��
பத��ேலேய 2 சாம� அைர�� வாயக�ட
�சா�� ப��ர� ப���க. இதைன ேவைள��
அைர அ�ல� ஒ� ��ள�கா�� �ரமாண�
�ன� இ� ேவைள ��� நா� ெகா��க
எ���ம�, வ���ம�, நா�� �ர�ர��,
ேதாஷா�,�ர�க� ���. இ�த ெம�ைக
����� ெகா��க� �டா�. ேநா��ரணமாக�
�ணமாகா��� ���� ஒ� வார� ெச�ற
��ெகா��த� ந��. ( இ�ம��ைத உ���
கால��� �� த�� இ�சா� ப��யமாக
இ��த� ேவ���.)இைடய� ேச��� ந��
வ�ளா��ரகா�-

வ�ளலா� �ரகா� ேத�கா� ஓ��� க�
ப�� ம���, அ��ரகார�,
��றர�ைத,அ�ம�ர� இவ�ைற த��த�ேய
ெபா�யா�� �ைறேய 1,2,4,8 ஆக கல��
ெகா�� ��க�ைகயள� 50��� பா��
கல�� வா�வ�யாகேவா ���� �ைழ���ள
�ழா�(ைர� ���) வ�யாகேவா ெம�ல
ெச��த �ைள�� அ�க
ேசதார��லாத(�ைர� ஹாமேர�) ேகாமா
ேநாயா�க� �ைர�� �ணமாவ�.
�ைள�சா� ஏ�ப�டவ�க���� இ��
�ய��யாக ெச�� பா��கலா�. ந��
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ேப��ர��

ேப��ர��.
1) ��ைக�� ெபய� -: ேப��ர��.
2) தாவர�ெபய� -: ANISOMELES
MALABARICA.
3) தாவர����ப� -: LAMIACEAE.
4) ேவ� ெபய�க� -: இர�ைட� �ரம�ைட,
இர�ைட ேப��ர��,எ���ைட� � நா�,
ச�� வ�டமான இைல�ைடய இன�
ஒ�ைற�ேப� �ர�� என��, ெவ��பட��
என�� அைழ�க�ப��ற�.
5) தாவர அைம�� -: இ� த�ழகெம���
தாேன வள��ற�. எ�ர���� அைம�த
ெவ��ய ெவ��ட� மண�ைடய ��ட
இைலகைள�� ெவ��ய க���வ�� மல��
ெகா��ைன��உைடய ெச�. �மா� ��ற�
உயர� வள��. வர���ைய� தா�க���ய�.
�ைத ம��� த��க� �ல� இன� ெப��க�
ெச�ய�ப��ற�.
6) பய� ப�� பாக�க� – ெச� ����.
(ச�ல�)
7) ம���வ� பய�க� -: ப� ���த�, �ட�
வா�வக�ற�,�ய�ைவ ெப���த�, கா�ச�
த��த�, சைத நர�� ஆ�யவ�ைற���க�
ெச�த�, அ�� த��த� ஆ�ய

�ண�கைள�ைடய�.
ேப� �ர���னா� கணமா�த�, ேப�,
வ��� ேநா�, கர�பா�,ேகார�ர� ேபா�.
ேப��ர��� ��டா� க��ச�, மா�த �ர�,
��க�, ேப��ர�� எ��� ப�யான �ரக
ேதாஷ� �த�யன ேபா� எ�க.
உபேயா���� �ைற -: இத� ச�ல� கச���
�ைவ��ள� இைத� �யாழ���� ெகா��க
வா�� ேப�, இ�ம�, �த�ர�ேபா�. ஒ� பல�
ச�ல�ைத� த�� ஒ� ம���ைவ�� ேபா��
அைர�ப� சல� ��� 1/8 ப�யாக� ��ட�
கா��� வ�க�� ேவைள�� அைர அ���
�த� �ன� 2 ேவைள ெகா��கலா�. அ�ல�
கா� �பா� எைட ஓம�ைத�� கா� �பா�
எைட �ளைக�� ஒ� �� ச���� ேபா��
அ���ேல�� வ���� க�யான சமய� கா�
ப� சல� ��� ஒ� பல� ேப��ர��
இைலைய� ��க வ��� ேச��� நா��
ஒ�றாக� கா��� வ�க�� ேவைள�� அைர
அ��� �த� �ன� 3 ேவைளெகா��கலா�.
இ�தைகய� �யாழ�க� �ழ�ைதக���� ப�
�ைள��� சமய� கா���ற ேப�ைய�
�ண�ப��த இ��யைமயாத தா��. இத�
�ல�ைத ஒ� ெப�ய பா�ட��� ேபா���

சல� ��� ெகா��க ைவ�� ேவ����க�
�ர�, தைலவ� �த�யன ேபா�.
இைலைய� ெகா��க ைவ�� ேவ� ���க
�டாத வாத�ர� ���.
இைல� சா�ைற 5 �� ெவ����
�ழ�ைதக���� ெகா��க ப� �ைள���
ேபா� ஏ�ப�� ேப� ���.
இைலைய ��� ெகா��க ைவ��� காைல,
மாைல ���க��த வாத�ர�, �ைற �ர�,
மல�க��ச� ���.
ஒ� �� ெந�ெபா�, 2 இைல ��� கா���
ம��� ஒ��ட��� ெகா��� வர� காலரா
���.
10 �ரா� �ளைக�� 3 �ரா� ஓம�ைத�� ��
ச������வ���� க��ய சமய� அைர
��ட� �� ேச���ெகா���� ேபா� 40 �ரா�
ேப� �ர�� இைலகைள��ைத��� ேபா��
125 �.�. யாக� கா��� 15 �.�.யாக ���
ேவைள ெகா��� வர �ழ�ைதக� ப�
�ைள��� ேபா� கா�� மா�த� �ணமா��.
இ�த இன��� இைல �ளமாக இ��பைத
இர�ைட� ைப��ர�� எ��� இைல
வ�டமாக இ��பைத ஒ�ைற� ேப� �ர��
எ��� ��வ���. இைவ �ைறேய ஆ�

ெப� என� க�த� ப���றன. ஆ�
��ைளக���� கா���ற ேநா��� ெப�
இைல�� ெப�க���� கா���ற
ேநா�க��� ஆ� இைல�� �க�ைச��
ஏ�ற� எ�ப� அ�வாள�க�� க���.
ேப��தகண ேதாஷ�க��� ேவ��ைலைய�
ெகா�� ம����� அ��பைத� ேபா� ேப�
�ர�� இைலகைள�� க�ைதயாக� க���
ெகா�� அ��ப� வழ�க� ஆைகயா� இ�
ேப� �ர�� என� �ற�ப�ட�.
ேப� �ர���� இைலயான� ெவ��பட���
எ��� ெவ��பான ேப�, �ேல�ம�ரக�,
தாப�, ��ைச,அ�� மா�த�, வாதா��க�,
உ��ர�, ர�த தா����டா��ற ம�ன�
ஆ�யவ�ைற� ேபா��� எ�க.
ேப��ர���� ப��ைலைய அக� �ள���
��யாக� ேபா�� �ள�ேக�� ைவ�தா�
ப�ைச இைல எ��ற�. உ�ைமதா�.
ச�ேதக�
உ�ேளா� ப�ேசாதைன ெச�� பா��கலா�.
(���� – �ைக�பட� என� ��ைக�
ேதா�ட��� த�சமய� எ��தைவ)
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க���ைளயா�

க���ைளயா�.
1) ��ைக�� ெபய� -: க���ைளயா�.
2) தாவர�ெபய� -: CARALLUMA
FIMBRIATUM.
3) தாவர����ப� -: ARACEAE.
4) ேவ� ெபய�க� -: க���ைடயா�.

5) தாவர அைம�� – க���ைளயா� ஒ�
�� க�� வைகைய� சா��த� க�றாைழ
ேபா� ��தாக வள�� அ�பாக�
நா�ச�ரமாக�� வளர,வளர �� �����
���� ேபா��� ேபால வள��.
சா�ப�,�வ�� �ற�கல��, ப�ைமயாக
வள�������. �மா� இர�ட� உயர�வைர
வள��. வர��ைய� தா���. �����
ப�க�க��� ��ய ��க� ����.
இய�ைகயாக �� ���க�� ஒ���
பாைறக�� ஓர�க�� அ�க�
காண�ப��.ஆ�வா�க� மைல�� நட���
ேபா� த��� தாக� ஏ�ப�டா� இத�
த�ைட� சா���வா�கள. இ� ைக��,
கா���, ���� கல�த ஒ� �ைவ இ����.
இன� ெப��க� ேவ�, ப�க�க��க� அ�ல�
த��க� �ல� நைடெப��.
6) பய�ப�� பாக�க� – : த��க� ம���
பய�ப��.
7) ம���வ� பய�க� – : க���ைளயா�
உ�� �ைர� ெப����, ப�ைய� ����,
����� உ�டா���. ெச��ைப �ைர�
ப����, உடைல உர�ெபற ைவ���. �ம�ட�
வா��ைய �����, நா�� சைவ�ண�ைவ

ஒ��� ப����, �� ேவ�ைகைய அட���.
ஒ� பாட� –
“வா���� �������� வ�ப�ைய
உ�டா���

ஏ���மட� வாத�ைத�� ஏ���த� சா����
ெத��ய இ�ப ெமா�� ெத�வ மடவனேம
க���ைளயாைன அ���� கா�”.
��த வடாக� எ�ற ��� ��ப ��
இ�வா� ����றா�.
����� �ைவ��ள க���ைளயா�
ப�ைய��டா��� வாத ம�த�ைத�� ��த
ேதாஷ�ைத�� மா��� எ�க.
உபேயா���� �ைற – இதைன� ப��
��ன வா���� ����� �ைவேயா� இதமாக
இ��ப�ட� ப�ைய��டா�� ��த�ைத�
த����.
�ைவய� – இைத �� ���களாக ந���
எ� ெந� ��� வத��, உ���, இ��,
ெகா��ம��, �ள�, �ரக�, ��, ைவ���
�ைவயலாக அைர�க��, வார� ஒ��ைற

உண�� உ�ெகா�ள ேம�க�ட பயைன�
ெபறலா�. வா��, �� ஊற� ����, உட�
ெவ�ப� �ைற��, உட� நல� ெப��.
��த ��ம�, �ட� வா���� ம���
ெச�ேவா� இதைன� ேச���� ெச�வா�க�.
ேமைல நா�க�� க���ைளயா�� ���ய
ேவ�ய� ெபா��� த�ைமைய ஆரா��
ெச�� (CALLOGENESIS &
ORGANOGENESIS) அ� உட� ப�மைன�
�ைற��� ம��� ச��கைர
ேநாைய�ணமா��� எ�� க�� ����
ேம�� ஆரா���க� ெச��
ெச��ெகா���ளா�க�. இ� த�ேபா�
த��நா��� �யாபார� ப�ராக�
ெச��றா�க�.
க���ைளயா�� ெம��� த�ைட ���
��த� ெச�� ��� அ��ல� த��க�
இர�ைட �ன� அ�காைல ெவ�� வ����
சா���� வ�தா� ச��கைர �யா�ைய�
�ண�ப���� எ�� த�ேபா�
அ����ளா�க�. இைத ஈேரா� சா�பா�
ச��க� எனபவ� ெசய�� ஈ�ப��
������ளா�. இைத ��க�� வள��கலா�.
எ� ����� உ�ள�.
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��ைப

��ைப.
1) ��ைக�� ெபய� -: ��ைப.
2) தாவர�ெபய� -: LEUCAS ASPERA.
3) தாவர����ப� -: LABIATACEAE
4) பய� த�� பாக�க� -: இைல, � ம���
ேவ��த�யன.
5) வைகக� -: ��ைப, ெப����ைப,
����ைப, க����ைப, மைல���ைப,
ேப���ைப, க�ைத���ைப, கச�����ைப,
க����ைப, ம��� ம�ச���ைப.
6) தாவர அைம�� -: ��ைப�� எ�லாவைக
ம��� ஏ�ற�. இ�த�ெச� வற�ட
�ல�க�� கட� ம�ட������ �மா�
�வா�ர� அ� உயர� வைர உ�ள
இட�க�� ந�� வள�� தாவர�. ஒ�
அ��த� ��� அ� உயர� வைர வள��.
இ�ெச��� �� ம��க� காண�ப��. எ��
அ���� அைம�த த� இைலகைள உைடய�.
க������ இ� �ைளகளாக
இைல�ேகாண��� ��������. இைலக�
�ளமாக�� இைலக��� ேம�� ���
��க�� அைம������. மல�க� �ய
ெவ�ைள �றமாக ஒேர இத���� ஒ� ��ய
ெமா�� இத�� ேநராக ����. ஐ��

இத�கைள உைடய�. அ��� இைவ
இைண�� �ழ� வ�வமா����� மகர�த
வ�ட� தா�ைழகைள உைடய� இ�� இர��
உயரமானைவ. �� த�� ��ட�. �லக
வ�ட� நா�� ��வான�. இைல���
த�வாசைன உ��. ந�ட ஆ�மாத ���
��� வ��. இைவ �ைத �ல�
இன�ெப��க� ெச�ய�ப��ற�.
7) ���ய ேவ�ய� ெபா��க� -: இர��
��ரா�க�, இர�� ஆ�கலா��க�,
காள�ேடா�, ஒ�யனா�� அ�ல�, உ�கா��
அ�ல� ம��� ��டா ��ேடா��ரா�.
8) ம���வ� பய�க� -: டா�ட�
ெபா.இரா.இரா�சா� எ�.� (��தா) அவ�
��ைற� பா��ேபா�.
(1) அ�காைல�� ��ைப� �ைவ� ப��பா�
��� அைர�� உ���க� தர ��க� ����.
(2) ��ைப இைலைய��, �ளைக�� அைற��
உ����� ெகா���, ெவ���� �ச �ச�
இற���.
(3) ��ைப இைலைய�� ேத� ெகா���
இைலைய�� அைர��� தர� ேத� க� �ச�
����.
(4) ��ைப ேவைர��, ம��காைர ேவைர��

அைர�� உட�� ��� ���க வச� இற���.
(5) ��ைப� �ைவ��, ஆ���டா� பாைல
�ைதைய�� அைர��� ெகா���� ப�� பா�
ப��வர ஆ�ைம அ�க����.
(6) ��ைப� சா�, �����ைக� சா�,
வ�லாைர� சா� இைவக�� �ரக�ைத�
த��த�ேய ஆறைவ�� உல���� �ரண�
ெச�� ெகா��� வர இதய� பல�ன�
����. �ர����� �� ஏ�ப�ட ேசா��
���. ப� அ�க����. காமாைல �ணமா��.
��த மய�க�, வா�� �ணமா��.
�ைனவா�ற� அ�க����.
(7) ��ைப� சா� 200 �.�. ெவ�காய� சா�
100 �.�. ப� ெந� 150 � �. ஆம���
ெந� 150 �.�. கல�� கா��� வ�க���
�ழ�ைதக���� கா� உ��� கர��யள�
ெகா��� வர மா�த�, கைண ���. இ�ம�,
இைள�� மா��. மல����க� ����.
வ�����ள ���க� ெவ��ப��. உட�
��த��� �ழ�ைத ஆேரா��யமா� வள��.
(8) ெப����ைப� சா� ேமா�� கல�� தர�
ெச�யாைம, க��ச�, ம�த� ����.
(9) ��ைப� �ைவ��, ஊம�த� �ைவ��
அைர��� ��� ெந��� கல�� கா���

வ���� கா���� ெசா�� ம��தாக�
பய�ப��� வர�கா�� ��, கா�� ��
வ�த�, கா� இைர�ச� ���.
(10) ��ைப� �ைவ��, ெப��காய�ைத��
அைர��� க�ெக�ெண��� கல�� கா���
வ��� ைவ�த�� ெகா�� ெசா��
ம��தாக� கா��� ��� வர� கா��
��வ�த� �ணமா��.
(11) ��ைப� சா�ைற� ேத�� கல�� �ட
ைவ��� �ழ�ைதக���� �க�ட இ��
����.
(12) ��ைப�சா� 200 �.�. க�ைத ���ர�
100 �.�. ப�ெந� 200 �.�. கல�� கா���
ெம�� பத��� வ��� உ��� கர��யள�
உ����� ெகா���, ெவ���� ��வர�
�ரா�� �� �ணமா��.
(13) ��ைப இைல�சா� 10 �.�. எ���ச�
பழ�சா� 10 �.�. ெவ�காய�சா� 5 �.�.
எ�ெண� 5 �.�. கல�� காைல�� ெவ��
வ���� ெகா��� வர� ெப��பா� ����.
(14) ��ைப இைல, உ�தாம� இைல சம
அள� எ��� அைர��� ேகா�� காயள�
ப��பா�� ெகா��� வர மாத �ல��னா�
ஏ�ப�� �ைறபா�க� ����.

(15) ��ைப� �ைவ ெவ�ளா��� பா��
கல�� காய�� வ�க��� பாைலம���
காைல ெவ�� வ���� ெதாட��� நா�ப�
நா� ெகா���வர� க��ப�ைப ச�ப�தமான
ேநா�க� �ணமா��.
(16) ��ைப� �ைவ��, ஒ��ளைக��
அைர�� ெந���� ப��� ேபாட� தைலவ�,
தைலபார�, ���ேகா�ைவ ����.
(17) ��ைப� சா�ைற��,பழ�சா�ைற�� சம
அள� எ���� கல�� ெகா��� வர ஆன�த
வா� ���.
(18) க�ைத���ைப ேவைர அைர��
உ����� ெகா���, ெவ���� �ச
அைரயா�� �ணமா��.
(19) ��ைப�சா�ைற� க�, கா�, ����
ந�யமா�� பய�ப��� உ�����
ெகா���� க�வா��� �ச� பா��� க�
ந�� ���.
(20) க����ைப� சா�ைற� ப�� பா��
கல�� தர இர�த� க��ச�, �த� க��ச�,
�ல� க��� ���.
(21) ��ைப இைலைய அைர�� உ�����
ெகா���, ெவ���� ��� ெச�யா� க�
�ணமா��. அதனா� ஏ�ப�ட த����,

அ���� மைற��.
(22) ��ைப இைல, அ�� இைல, �ள� ஆ�ய
இவ�ைற�ேச��� அைர�� உ�����
ெகா���, உட� ��வ�� ��வர எ�த�
க��ட�� மா��.
(23) ��ைப� �, ந��யாவ�ட� �, ��ய��,
��க� �, எ� �, ����, ஆ�யவ�ைற�
ேச���� க���� ைமயாக� ���வர
ெவ�ெள��� மா��. க� பா�ைவ
ெத�வைட��.
(24) ��ைப�சா� 500 �.�.
ேத�கா�எ�ெண� 500 �.�.இர�ைட��
கல�� கா��� ெவ�� �ரேயாகமாக�
பய�ப��த ெவ��� காய�, ஆறாத
இர��க� ஆ��.
(25) ��ைப ேவ�, ��ைடேவ� �ரண�,
இல�ைப� ��ணா�� ��ட சா�ப�
��ைற�� ச�னமா� ச��� எ��� ����
ெபா�யா� பய� ப��ததைலபார�, தைலவ�,
��� ��பா�த�, தைல�� உ�ள ேராக�க�
எ�லா� மா��.
(26) ��ைப, ��ைபேம�,
ைகயா�தகைரைய��ர�� ெச�� ெதாட���
க�ப �ைற�� சா����வர உட��

ஏ�ப���ற ேநா�க��, மன �கார�� ���.
ேநா� எ����� ச�� உ�டா��. ேநா���
வாழலா�. இைதேய ஔைவ,
‘வா���டா�;ந�ல மண��டா� மாமலரா�
ேநா���டா� ேம� �ட�கா�
��பா�…�� ேம� ��ைப ைகயா� �ைண’
எ�றா�.
����ைகயா� எ�� ����ைகைய�ைடய
�நாயகைர அவ� �ற��ைல. �� ேம�
எ���ற ��ைபேம���, �ேராண��ப�
எ��� ��ைப��,ைகேக� என�ப��
ைகயா�� ம��தாக� �ைணயாக இ����
ேபா� வா��� ெத���டா��. ந�ல
மன��டா��. மாமலரா� கைலமக��
கைட�க� பா�ைவ ����. அதனா� க��
அ�� உ�டா��. இ�த உட� �ட���
ேபாகா�;எ�ேபா�? ��ேம���, ��ைப��,
ைகயா��ம��தா�� �ைண ���� ேபா�
எ��றா�. இ����� ெபா�றைல�ைகயா�
எ��� ம�ச� க�சாைலைய ம��தா��
ெகா���ேபா�….
(27) ��ைப ேவ�, சாரைணேவ�, நா�ேவைள
ேவ�, ���ர �ல ேவ�, �ள�, கழ��� ப���,
க���ரக�, பற��� ப�ைட, ��� ஆ�ய

இவ�ைற ஓ� அளவா� எ���� �ர����
��ைப� சா��� பாவைன ெச�� உல����
ெபா��� ஒ� �ரா� அள� பா��
அ�பா���� தர� �ைல, வாத�, �ட��
வாத�, அ�டவாத�, வா�����, வ����
ெப�ம� ���.
(28) �ரக�, காய�, வச�� ஆ�யவ�ைற
வைக�� இ�ப� �ரா� எ���� ��ைப�
சா� ��� அைர�� �ளகள� மா��ைர
ெச�� �ழ�ைதக�� உட�வ�ைம அ���
இ��� சா�, ேத�, தா�பா� ஏதாவ�
ஒ��� உைர��� தர� �ழ�ைதக���
ஏ�ப���ற மா�த�, அதன�யா�� �ற���ற
மா�த வ���, இ��, ெபா�ம�, ெச�யா�
க��ச� ���.
(29) ��ைப� சா� 30 �.�. ��� இைல�
சா� 30 �.�. ப�� பா�� கல�� ெகா���
வர உ� �ல�, �ற �ல�, இர�த �ல� ���.
(30) ஒம�ைத அைர��� ��ைப இைல� சா�
���� தர மா�த�, மா�த� க��ச�, வ����
ெபா�ம� ���.
(31) ��ைப� சா�; ெபா�தைல� சா���
ெப��காய�ைத உர�� தர� ��மா�த�,
ேபா�மா�த� ����.

(32) ��ைப� சா�, க�ட�க���� சா�
இர�ைட�� ேத�� கல�� தர� கைண
மா�த�, ம�தார�கண� ���. இ�ம�, இ��
����.
(33) க�� ��ைப�சா�, எ�ெண�
இர�ைட�� கல�� ��� நா� தர எ��
க� ந�� ���.
(34) ��ைப ேவ�, ைதேவைள இைல, ஈர
ெவ�காய� ��ைற�� அைர�� ைவ���
க�ட� ப���ர� �ணமா��.
(35) ��ைப� �, ��ைப இைல, �����
�ரண� ஆ�ய இவ��ட� அ�கரகார� கல��
ேத�� �ைழ��� தர� ெதா�ைட� சைத
வள��� க���ப��.
(36) ��ைப, �ள�, வச��, ஆ�ய
இ���ைற�� அைர��� ����
ெபா�டல� க�� ந�ய� ெச�ய� ச�� ���.
(37) ��ைப� சா�ைற ���� ந�ய�ட�
பா��� க� ந�� ���.
(38) ��ைப� சா�ைற� ேத� கல��
உ����� தர �� ேகாைவ �ணமா��.
(39) ��ைப� �ைவ� தா� பா��
ஊறைவ��� க��� ��ய� ச�� ���.
(40) ��ைப� �ைவ� ப��பா� ��டைர��

எ�ெண��� கல�� கா���� தைல ���
வர� தைலபார�,
ஒ�ைற�தைலவ�,��கைட��, �ேர�ற�
����.
(41) ப� �ைள��� ேபா� �ழ�ைதக���
ஏ�ப�� ேப�ைய� த��க� ெப����ைப
இைல� ���ைர� �ழ�ைதக����
ெகா���வரலா�.
(42) ��ைப� சா��ட� ��� ேசா����
கல�� கைர�� ேம���� �� உலர����
����வர� சர��, ேசா�, நம�ச� ���.
(43) ��ைப� ெச�ையஅைர��� ேதம� உ�ள
இட��� ெதாட��� ��வர� ேதம�
�ணமா��.
(44) ��ைப� �� �� ெச�� தர வ���
வ�, வ���� ெபா�ம�, ம�த� ���.
(45) ��ைப� சா�ைற� க����� ெசா��
ம��தாக� பய�ப��த� க� � மா��.
(46) ��ைப இைலைய அைர��� க�பமா��
எ�ைம ேமா�� கல�� ப�� நா�
தர����லேமக� ���.
(47) ��ைப இைல, �ள� இைல, இ��
வைக��� சம எைட��, இத�� இ� மட��
���� எ��� அைர��� ��றாம���

இைல�� ைவ��� ���� ெந���� கா��
ெவ����சா� ���� ��ெடைட தர� �ற
இ�� ���.
(48) ��ைப� சா��, ெவ�காய�சா�� கல��
ஐ�� நா� தர ஆசன� �� �ணமா��.
(49) ��ைப� சா��, �ள�ெக�ெண���
கல�� தர வ���� உ�ள ���க�
ெவ��ப��.
(50) க�� ��ைப ேவ�, ந�ைத� �� ேவ�
இர�ைட�� அைர�� ெவ�ெண�� கல��
தர �ல ேநா� ���.
(51) ஆ�பைன� ���ைத� ����
சா�பலா��� பா�� கல�� தர அ�ேற
��டாவா�. அ�� இர� சா��டாம� இ���
ம�நா� காைல க����ைப� �ைவ� பா��
ேபா��� கா��� வட�� �கமா� இ���
���க மல�� த�ைம ��� ஆ��ழ�ைத
�ற���.
(52) க�� ��ைப ேவைர� �����
க����� ெந���� ��சமா� இ��க�
�ழ�ைத �ரம ��லாம� �ற���. �க
�ரசவமா��.
(53) ��ைப இைல� சா�, �ைன� கா�ெசா�
இைல� சா�� கல�� தர� பா��� க� ந��

���.
(54) க�� ��ைபைய உல���� �ரணமா���
��ைவ அ�� மா கல�� க��ப�� ேச����
�ைச�� தர ெப��பா� ���.
(55) ��ைப இைல, சாரைண இைல, ஓ����
��, வச�� ஆ�யவ�ைற� ேச��� அைர���
���� ���� நா��� ��ய� ைப��ய�
���.
(56) க����ைப ேவ�, க� ம�ச�
இர�ைட�� சம அளெவ��� அைர���
���� தட�� ��யா�� ெந����
ெகா���� �ைக� ���க� �ர� ேநா�க�
எ�லா� ���.

32

வா��ைவ

வா��ைவ.

1) ��ைக�� ெபய� -: வா��ைவ.
2) தாவர�ெபய� -: CELASTRUS
PANICULATUS.
3) தாவர����ப� -: CELASTRACEAE.
4) ேவ� ெபய�க� -: வா��ைவ அ��.
5) தாவர அைம�� -: வா��ைவ ஒ� ெகா�
வைகைய� ேச��த�. கா� மைலக�� �மா�
200 ��ட� �த� 600 ��ட� வைர கட�
ம�ட������ இய�ைகயாக வளர� ��ய�.
இத� ெகா� 25 ெச.�. ��ட����,
இைலக� 6 – 10 ெச.�. �ள����, ��க�
5 – 20 எ�. எ�. ��, பழ� 1 – 2 ெச.�.
��டமாக��, �ைத 3 – 6 ஆர��
�ர���� இ����. இ� வட அ�தமா�
ம��� ம��ய அ�தமா��� காண�ப��. இ�
மேல�யா, தா�ேல��, இ�ேதா ைசனா,
ைசனா ம��� தா�வா��� பர���ள�.
��ய ��க� ம�ச� கல�த ப�ைசயாக�
ெத�ப��. ஆ� �,ெப� � எ��� உ�ள�.
��க� த� மகர�த�ேச��ைகயா� �ைதக�
உ�ப��யா��, மர�கலராக இ����.
இ����� எ�ெண� எ��� ம���வ���

பய�ப����றா�க�. இ� கச�பாக இ����.
இ� �க��� ெந�யாக இ����. இ��
�ேரா���, கா�ேபாைஹ�ேர�, ைவ�ட��
� , ேசா�ய�, ெபா�டா�ய�, கா��ய�
ம��� இ��� ச���க� உ�ளன. வா��ைவ
க��� �ல��, �ைத�ல�� இன� ெப��க�
ெச�ய� ப��ற�. ��, ��கா�க��அழ��
ெகா�யாக�� வள���றா�க�.
6) பய� ப�� பாக�க� -: இைல ம���
�ைத ம���.
7) ம���வ� பய�க� -: வா��ைவ
எ�ெண�னா� �ழ�ைதக� �த�
ெப�யவ�க� வைற ந�ல ஞாபக ச��ைய
உ�டா�க� ��ய�. ��கைள�
�ண�ப����, �ட� �� ம��� வாத�ைத�
ேபா���. ��ட�, தைலவ�,ேதா�
�யா�ைய� �ண�ப����.
‘வ���� க���வ� மாறா� �ரா�
ப���ய� காசமல ப�த� – ச��க
ெவாணா�
��கா வாத�� ேபர�தவ� வா��ைவ �ைத�
ேகா�ைவ�த ந� ெமா�ைய ேயா�’

�ண�- :வா��ைவ அ���� வ����
���க� க��ைப�ைடய ர�தேப�, ��த�,
இ�ம�, மல�க��, அ��கர� ேபா�.
உபேயா���� �ைற -: இத� �ரண�ைத
ேவைள�� 5 – 7 ��� எைட சர�க��ட�
��� �ன� ��� ேவைள சா��ட��.
அ�ல� கா� அ�ல� அைர �ராகெனைட
அ��ைய� ப��� பா��அைர��� பா��
கல�� வ�க�� �ன� ஒ� ேவைள
சா��ட��, இ�ப�� �ல �ன� உ�ெகா�ள
இழைம� ேபா� ேம� உ�டா��.ேம� �ற�
ப�டேநா�க�� �ணமா�� வா��ைவய��,
மரம�ச�, க��ேராக�, அ��டய�,
���ர�ல ேவ�� ப�ைட, வ�������
(ெச�இைல) இவ�ைற� சமெனைடயாக
இ��� �ரண� ெச�� ேவைள��� ��க��
�ரமாண� ச�கைர ���� �ன� இர��
ேவைள சா����வர இைர�ைப���டான
பல ��க� ேபா�. இத� இைலைய
ஈரெவ�காய��ட� ேச���அைர�� ஆசன
வா�� தட�னா� �ல� �ணமா��.
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ம�தா�

ம�தா�.
1) ��ைக�� ெபய� -: ம�தா�.
2) தாவர�ெபய� -: LAWSONIA INERMIS.
3) தாவர����ப� -: LYTHRACEAE.
4) ேவ� ெபய�க� -: ம�ேதா��, அழவண�,
ஐவண� ம��� ெமக�� ஆ�யைவ.

5) தாவர அைம�� -: ம�தா� எ�லாவைக
�ல�க��� வளர���ய�. ெவ�ப�ைத�
தா�க���ய�. எ�� அ���� அைம�த ��
இைலைக� ெகா�ட�. இைலக� 2 – 4
ெச.�. �ள�ைடய�. இ� �மா� ஆ� ��ட�
உயர� வைர வளர���ய �� மர�. ��க�
ெகா�தாக வள��, ெவ�ைள, �க��, ம�ச�
ம��� ஊதா� கல�க�� வழ����� த��தா�
ேபா� இ����. வாசைன உைடய�. நா��
இத�கைள� ெகா������. இ� ஏ�ர�, ேம
மாத�க�� ���� �����. உ��ைடயான
கா�க� உ�டா��, இ�� வர�ட �� �மா�
45 �ைதக� இ����.இ� ம���வ
�ண�ைடய�. இைத அ�டக�ம ��ைக
எ��� ��வ�. இ� இ��யா�� உ��ர�
�ரேதச��� வ�க ��யாக வள��றா�க�.
�ைத����� எ�ெண� எ���றா�க�.
இைத வாசைன� ெபா�ளாக� பய�
ப����றா�க�. பா���தா�� அ�க�
உபேயா���றா�க�. இத� ���க� வட
ஆ����கா, ெத�ேம�� ஆ�யா ம���
ஆ��ேர�யா நா�க��� பர���ள�.
இத� இைலகைள 5 நா�க� �ழ��
உல���� பய�ப���வா�க�. இைத �ைத

�ல��, க��� �ல�� இன� ெப��க�
ெச�வா�க�.
6) இ�� உ�ள ���ய ேவ�ய� ெபா��க�
– :இைலக�� ���ேகாைச�, லாேசா�,
சா�ேதா�க� லா�� ேத�க� I,II, ம��� III.
இத� �ைதக�� ��டா ஐேநாேனா�
ேபா�ற ேவ��� ெபா��க� உ�ளன.
7) பய�ப�� பாக�க� -: இைல, �,
கா�,ேவ� ம��� �ைத ேபா�றைவ.
8) ம���வ� பய�க� -: ம�தா� இைல
��� நா��, க����� �ல�படாத
���கைள அ��க வ�ல�. நக��� வராம�
த����.��ைண ஆ�ற�� ந�ல ம���. ைக,
கா�, �ர� நக�க��� அைர��� ��
அழ���வா�க�. ெப�க���� ேப�
���கா�. ம�தா� ைவ��� ெகா���
வழ�க� ச�க கால��ேலேய இ��த�.
ேமகேநா� -: பா��ைன ேநாயான ேமக
ேநா��� இ� �ற�த ம���. இத� இைல 10
�ரா� அள� 6 �ள�, ஒ� �����, 5 �ரா�
ம�ச� ஆ�ய வ�ைற அைர�� நா�� ெவ��
வ���� ����� பா� அ��த��. ��,
�ைக, கார� �டா�, இதனா� ேமக ேநா�
அதனா� ஏ�ப���ர��� ��, அ��� ஆ�யன

�ணமா��. 10 – 20 நா� சா��ட ேவ���.
ேதா� ேநா� -: ேமக ேநாயா� ஏ�ப�ட ேதா�
ப��ய அ���, பைட ஆ�ய ேநா�க���,
இ�த இைலைய அ��� ேசா��ட� இர�
ஊற� ேபா�ட� காைல ெவ�� வ����
�ராகாரமாக� சா��ட ேவ���. உ���லாத
ப��ய� இ��த� ேவ���. 10 – 15 நா�
சா��ட ேவ���.
��க� – ஆறாத வா�� ��, அ�ைம� ��
ஆ�யவ���� இத� இைலைய அைர�� ���
கைர�� வ��� வா� ெகா�ப��கலா�.
அைர�� அ�ைம� ��க���� �சலா�. 3-5
நா�� �ணமா��. க��க����
அைர���ப��டலா�.
��வளர -: இத� ைதல� �� வள���� இள
நைரைய அக���.இ��� வாண���
ேத�கா� ெந� 500 �.�. ��� இத� இைல
100 �ரா� ேபா�� ெபா��� எ��க��.
இைல�� சா� எ�ெண�� ேச���
�வ�பாக மா����. ந�மண���காக 10
�ரா� ச�தன� �� ேபாடலா�. அைர���
ேபா��� கா��சலா�. இ�த ைதல�ைத நா��
தைல��� ேத��க �� வள�� நைரமா��.
உற�க��ைம -: ��க��ைம��� ��க

மா��ைர சா���த� �டா�. அ� நர���
தள���ைய உ�டா���. ைப��ய� ���க
ைவ���. ம�தா�� ��ைன ஒ� ����
���, தைலமா��� ைவ��� ப��தா�
��க� வ��. ��� மண� ��க�ைத
வரவைழ���. ஒ��ல��� இ�மண�
தைலவ�ைய உ�டா���.

ேப� �த� -: “மா���� ��ய�,

���தா�ட ேப� �த�, ேம��” எ��
அக��ய� ����றா�. இ� ச� பகவா�
��ைக எ�பதா� ேப�, �த�, ��ட
ேதவைத �ல����. இத� �ைவ��, உல��த
காைய�� �� ெச��சா�பரா��ட�
கல�� �ைக�க ேப�, �த� �ல� ஓ��.
���, ��ய� ந�ைம அ�டா�. ெவ�ள�,
��க� ��ட�� இதைன� �ைக�க ேவ���.
கர�பா� �ரக� -: பா� �� எ�ப�
க��பைட�டைன �ெரா��� ��ணா��.
இ� அ��ைப�� ெகா����. �� வ��� இட�
ப�ட இட� பைட�ட� �� உ�டா��.
இத� ேவ�ப�ைட 50 �ரா�, ���ய
ேத�கா� 100 �ரா�, ��தா���� 15 �ரா�,
அைர�� ஆம��� ெந� ��� ேம�

��சாக� பய�ப��தலா�. இதனா� சகல
கர�பா� பைட�� ���� �ணமா��.
கா� ஆ� -: இத� ேவ�� ப�ைடைய
அைர��� ப��ட கா� ஆ�, ��
�ணமா��.
பைடக�– :க��பைட, வ�ணா� பைட கா�
இ�����, இ�����, க���, ைக
இ����� வ��. இத�� ஒ� �� ம�தா�
இைல�ட� 5 �ரா� 501 பா� கத�
ேசா��ைவ�� அைர��� க��� ேபால தட�
வ�தா� க��பைட யா�� �கமைட��. 10 -15
நா� �ச ேவ���. வ�� க���� ெசா�,
�ர����� இதைன� ��� ம��தாக�
பய�ப��தலா�.
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��வ�

��வ�.
1) ��ைக�� ெபய� -: ��வ�
2) தாவர�ெபய� -: AEGLE MARMELOS.
3) தாவர����ப� -: RUTACEAE.
4) ேவ� ெபய�க� -: ��ள�, ��ைள,
�வ���ம�, ��ம�,மா�ர� ேபா�றைவ
5) பய� த�� பாக�க� -: இைல, �, ���,
கா�, பழ�, ேவ�, ப�ைட, ���. �த�யன.
6) தாவர அைம�� – ��வ� எ�லா
இட�க��� வள�� மர�. இமயமைல��
அ�வார������ �ல�, ப���தான�
��ப��வைர��� �பக�ப��� ெத���
ப����� பர�� ���� காண� ப��ற�.
இைல��� மரவைகைய� சா��த�. க�
ெதாட�வன, ��க� காண�ப�� 15 ��ட�
வைர உய��. எ�லா� �வ� ேகா��க���
இ����. இைல ���ைல ��ைல அ�ல�
ஐ�� இைல ெகா�ட� இைத மகா��வ�
எ�பா�க�. ���ைல�� ��ய இைலக�
�� வ�டமான�, ஈ�� வ�வமான�,
இைல�பர�� வழவழ�பாக ஒ��� த�ைம
உைடய�. இைலய� ஆ�ப வ�வமான�
அ�ல� உ��ைடயாக இ����. இைல
���� இைடெவ�க�� ெவ�ட�

ப������ இைல �� �������� அ�ல�
�ள��� இ����. �ல சமய� ��� அரச
இைலைய� ேபா� வள�������. ��க�
ஐ�த�க மல� வைகைய� ேச��த�.
ெத���லா� த�ைட�தக� ெகா�ட�.
மகர�த� ��க� எ�ண�றைவ க� ெப�ய
வைகைய� ேச��த�. ெக��யன ஓடாக
இ����. �ைதக� பல அகல�ைத� கா����
�ள� அ�க�. இ�த மர� ெத��க ��ைக
மர�. இ� ஒ� ���சக�. ேகா�� ேதா��
இைத ைவ����பா�க�. இத� இைல
இைறவ��� வ�பா� ெச�ய� பய� ப��.
��வமர �ழ�, கா�� இவ���� ம���வ
ச�� இ���ற�. �ப�ச� ��ைச�� ��வ
மர�. இைத �ைத �ல� இன� ெப��க�
ெச�ய� ப��ற�.
7) ம���வ� பய�க� -: ேவ� ேநா� ���
உட� ேத���, சைத நர��கைள� ���க�
ெச���. ���� க�ைவ �����. பழ�
மல�ள���. ேநா� ��� உட� ேத���. பழ
ஓ� கா�ச� ேபா���. தா� எ��ச� த����.
��� ��� ெவ���� �ைறகைள��
����. � ம�த�ைத� ேபா���.
��வ� த�ைர வத��� ���ட� க�

இைமக�� ஒ�றட� ைவ�க க� வ�, க�
�க��, அ��த� �ணமா��. இத� இைல காச
ேநாைய� த����. ெதா�� �யா�கைள
����. ெவ�ைட ேநாைய� �ணமா��.
ேவ�ைட� ��கைள ஆ���. �ஷ� பா��
ேராக�ைத �ணமா���. ��த�ைத� ேபா���.
வா��ைய �����. உட� ெவ�ப�ைத�
த����. ச�� ஜுர�கைள� ேபா���.
இத� � வா� நா�ற�ைத� ேபா���.
�ஷ�ைத �����.
பழ� �ஷ ேநா�கைள� த���� மல�க�ைட
ஒ����, நா�� ��கைள ஆ���. உட�
வ�ைவ� ெகா����. அழைக�� உட�
வ�ைமைய�� உ�� ப���.
ப�ைட வாத �ர�ைத� த����. �ைற�
கா�சைல� த����. ெந�� வ�ைய�
ேபா��� ��சைட�ைப� த����.
பா��, ேசாைக, ேமக ேநா�, வாதவ�,
ப���ைம, ைக – கா� ����, �ர��
ேநா�, ச�, த�ம�, இ�ம�, காச�, காமாைல,
��க�, உட� அச�, கா�, க�ேநா�க�,
இர�த ேப�, அ���, மா�த�, மேல�யா,
ேபா�ற எ�லா வைக ேநா�கைள��
�ணமா�க வ�ல� ��வ�.

��வ பழ��� ஓ�ைட உைட��
உ�சைத�� ச��கைர ேச��� ஒ�
ேத�கர���� ��� உ�ணலா�, �ல
நா�க� ெதாட��� சா���� வ�தா� ��த
ேநாைய� க�����.
வா���, �ட� �� ேபா�ற ேநா�கைள��
���க வ�ல� காசேநாைய �ணமா���. ச�,
த�ம�, ��கைட��, க� எ��ச� ேபா�ற
வ�ைற�� �ணமா��� ��வ� பழ�.
��வ காைய உைட�� உ�ேள உ�ள
சைதைய� க��யா� ேதா�� எ���, ��,
இ��, ெகா��ம��, �ளகா� வ�ற�, ���
ேச��� �ைவய� அைர��� சா���டா�
ேம�க�ட ேநா�கைள� �ண�ப����.
���ேநா��ர -: �� வ�ட�க��� ேம�
வயதான ��வ மர��� ெகா��ைத �ன��
சா���� வ�தா� ��� ேநா� அ�ேயா�
���� எ�� ��த�க� ���றா�க�.
��வ பழ��� சைதைய 3 ப�� �� ���
அைர�� வ�க�� அ��ட� ப���� ச��கைர
அ�ல� பன�க�க�� ேச��� ஒ� ட�ள�
�த� ஒ� நாைள�� 3 �ைற �த� ����
வ�தா� மல��� �த�, ர�த� ேபாவைத
த���, மல� ஒ��காக ெவ�ேய���. உட�

ெவ�ப�� ����. �ட� �டமைட��.
இைத �ழ�ைதக��� அ��� கண���
ெகா��கலா�. ��வ பழ��� உ� சைதைய
எ��� அத��� த�க ப� எ� எ�ெண�
ேச���, அேத அள� ப�� பா�� ேச��� பத�
வ�� வைர கா��� ஒ� ����� ைவ���
ெகா�� வார� 2 நா� ைதல� �நான�
ெச�� வ�தா� ெவ�ப அ�க��பா� ஏ�ப��
க� எ��ச�, உட� அச�, ைக கா� ��க�
��� க�க� �����யைட��. இ�ப��
����� நா�க�� பக� ��க� ஆகா�
உட�ற� �டா�.
��வ� பழ�� எ� எ�ெண�� ேச���
ைதல�ைத ��� �ள��� �டா�� கா��
��� ப�சா� அைட�க ேவ���
நாளைட�� ெச� ேநா�க� ������.
��வ� காைய ெவ���� ந��
காய�ேபா�� அைத எ���� க�யா��
இ��� ெபா�ெச�� �ன� ப� �ல��
வ�தா� ப�க�� உ�டா�� பல ேநா�க�
ேபா�.
��வ� காைய� ��� உைட�� அ���ள
சைதைய ம��� எ��� பா� ��� அைர��
தைல�� ேத���� ���� வர

க�ெண��ச�, உட� ெவ�ப� ���� ��
உ��வ� ����.
��வ�காைய உைட�� அத� சைதைய� ப��
பா� ��டைர�� ��தா�� இர�
ேநர�க�� உட�� காண� ப�� க��
���க�� தட� காைல�� �க� அல�ப
ேவ���. ஒ� மாத��� �ற� மா� மைற��
���.
��வ� காைய �டேவ���. ��டா�
ெவ����. ெவ��த கா�� உ�ேள�����
சைதைய ம��� எ��� அைர�� �டாக வ�,
��க�, க��க�� �� ப��� ேபா�டா�
நா�பட �ணமா��.
ஒ��� ��வ இைலைய ��� ��� ஊற
ைவ����� எ�� ம� ேநர� ெச��,
����ள இைலகைள எ��� ��� �ைர
ம��� அ���னா� �ராத வ��� வ� ���,
உட� நல� ெப��, ஒ� அ��� �த�
அ��� வ�தா� வாத வ�க� ேமக ேநா�
ேபா�றைவ �ணமா��.
��வ இைலைய�� ப��� ேகாைமய�ைத��
சம அள� எ��� ஊற ைவ��, இ���� சா�
���� வ�க�� �ன�� அ�காைல�� ஒ�
ட�ள� �� அ��� வ�தா� ேசாைகேநா�

மா�� பா�� �யா� பற�ேதா��.
��வ இைல, அ�� இைல, ேவ�ப இைல,
�ள� இைல இைவ நா���� 25 �ரா�
எ����ெகா�� 5 �ரா� க�ைக�� ேச���
ஒ� ம� பாைன�� ேபா�� ேவ��ய அள�
�� ���� கா��� வ�க��, காைல��
ெவ�� வ���� 50 ��� ��ட�
கஷாய�ைத�� இர� உண��� 2 ம� ேநர�
��னதாக 50 ��� ��ட� கஷாய�ைத��
���� வர 45 நா�க� ���தா� கா� ஆ�
��� ���.
��வ கா�ட� இ��, ேசா�� ந���
������ வழ�க �ல ேநா� நாளைட��
�ண�ப��.
��வ ேவைர 10 – 15 �.�. எ��� ந�றாக
இ��� 100 �.�.த���� ந�றாக�
ெகா��க ைவ�� ப�� பா�� ேச��� �ன��
காைல ேவைள�� ���� வர,
ேதைவ��லாத ��� ெவ�ேய�ற�ைத�
த���, ���ைவ� ெப����. ஆ�ைமைய
அ�க����.
��வ இைலகைள� ெகா�� வ�� அைர��
ேகா� அள� காைல�� ெவ�� வ����
��� கல��� ���� ��� ஒ� ம� ேநர�

ெச�ற �� தைல�� ஊ��� ெகா�ள
ேவ���. நாளைட�� மாத �� கால�
தவராம�� அ�வா� ஏ�ப�� வ��� வ���
ப��ப�யாக� �ைற�� �ணமா����.
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எ��க�

எ��க�.
1) ��ைக�� ெபய� -: எ��க�.
2) தாவர�ெபய� -: CALOTROPIS GIGANTEA.
3) தாவர����ப� -: ASCLEPIADACEAE.
4) ேவ� ெபய�க� -: அ��க�.ஆ��ர��
எ�பன.
5) பய� த�� பாக�க� -: இைல, கா��,
�ைள, �, ேவ�, பா� ேபா�றைவ.
6) வள�ய�� – : எ��க� ெச� வைகைய�
ேச��த�. வற�ட �ரேதச���� வள��.ஒ�
ஆ� உயர����� �ட உய��� அட���யாக
பட��� வள��. �ைறய �ைளக� ���
���� ெகா��� ெகா�தாக ெமா�� ���
மல��� கா����. அ��ைல ப��� ம�ச�
�றமாக மா� �ேழ ���� ���.எ��க�
ெச��� �� �த� அ�ேவ� வைர பா�
ேபா�� �ேரா�ட�����. எ��க� ெச���
எ�த பாக�ைத ஒ��தா�� பா� ேபா�
ெவ��ப��.�ல ��க� ெவ�வ�த�ட�
தாேன ��� ���.
இத� இைல சா�ப� �ற��� இ����. 3
ெச.�. கன�� 10 ெச.�. �ள�� �மா� 5 – 6
ெச .�. அகல�� ��ைட வ�வ��� இ����.
ெவ�ெள��கைன மா���க ச�ப�தமான

கா�ய�க���� பய�ப�����றன�
எ�லாேம ம���வ �ண� உைடயன.
ெவ�ெள��க� ேவ� அ�சயமாக �ல
�னாயக� உ���
இ��ப���.�னாயக��ைல இ�த ேவ��
ெச�� ைவ�� வ�ப�டா� �ற�த பல�
உ��.
மல� ���� ��சா�, காயா� ெகா�தாக
இ����. �மா� 7 – 9 ெச.�. �ள��ட� 3
– 4 ெச.�. கன��ளதாக இ����. ந��
���ய �� ெவ��� ப�சாக மா� கா���
பற�� ெச�� ���த இட���
இன�ெப��க� ெச�ய�ப���ற�.
த�ழக��� எ�லா� ப��க��� தாேன
வள��ற�.
7) ம���வ� பய�க�.- இத� பா� � ேபால
���. ப�ட இட� ��ணா��. ���கைள�
ெகா���. �ஷ�க�கைள �ணமா���.
ப��க��� எ��� பா�றைல� த��.இைல
ந�� ��க� வா����டா��த� ��த�
ெப���த� ��க� க��கைள� கைர��
ேவதைன �ைறத� ஆ�ய �ண�கைள
உைடய�. �, ப�ைட, ஆ�யைவ
ேகாைழயக��த� ப���டா��த�, �ைற

ேநா� ���த� ஆ�ய ப��கைள�ைடய�.
பா�� – ேத� க� -: இத� இைலைய
அைர�� 5 �ரா� அள� பா�� சா��ட��.
அைர�� க�வா�� க�ட��. �ஷ� இற���.
எ�� க���� ெகா��கலா�.
���கா� வ� – :ப��த இைலைய
���கா� ��க��� �� ைவ��, ��ட
ெச�க�ைல அத� �� ைவ��, ஒ�தட�
ெகா���வர �ணமைட��.
மல�க�� – 20 �.�. ��றாமண�க�
எ�ெண�� 3 – 5 �� எ��க� பா�
���� ெகா��க மல����க� ���.
வ���� ��� -: �� �ழ�ைதக���
வ���� ������, ெகா��� �� இ���
ெகா�� வ��� வ�ைய உ�டா���. 5
�ரா� ேத�� 3 �� இத� இைல� சா�
��� ம����� ெகா��க ���க�
ெவ�ேய��.
கா� ேநா� – : எ��க� இைல� சா� 50
�.�.கல�� ைவ�க��. இ�� வச��,
ெப��காய�, இலவ�க�, ��� வைக�� 5
�ரா� அள� ேபா�� கா��� வ���
ைவ�க��. இதைன� ெசா�� ம��தாக�கா��
�ட கா�� �� வ�த�, ��� க�த�, கா��

எ����னா� வ�� வ� ஆ�யன �ணமா��.
��டேநா� -: இத� இைல��. ேவ�
ப�ைட�� சம அள�� உல���ய ெபா� 2-3
�ரா� ஆள� ப� எ�ெண�� கல�� நா��
இ� ேவைள 48-96 நா� சா��ட ��ட ேநா�
�ணமா��, யாைன�கா� �யா���
�ணமா��. உ���லாமல ப��ய� இ��த�
ேவ���.�� கார� எ��� �டா�. த��
பா� ேமா��தா� சா��டேவ���.
இ�ெபா�ைய ேத�கா� எ�ெண�� கல��
������ தடவ �ணமைட��.
கா�ைக வ��� -: எ��க� இைல��
ெவ����� எ�ச�������. அ��ட�
இைலைய எ��� உல���ய ெபா� 30 �ரா�,
�ள���� 30 �ரா�, உ�தாம� இைல���
30 �ரா� ேச��� ைவ�க��. இ�த �ரண�ைத
���� ந�ய�ட ெபா� ேபா�வ� ேபா�
உ��ச கா�ைக வ��� வரா�.
ப�வ� -: எ��க� � 100 �ரா� , உ�� 10
�ரா� ேச��� அைர�� வைடேபா� த��
உல��� �ட��� சா�பலா�� அைர�தா�
�ற�த ப�ெபா� �ைட���. இ�� ப�
�ல��னா� ப�ெசா�ைத, ��, ப�லரைண,
ப� ��ச� யா�� �ணமைட��.

ஆ���மா -: ெவ�ெள��க� � 100 �ரா�,
�ள� 50 �ரா�, இலவ�க�, ������,
ேகாேராசைன வைக�� 10 �ரா� ேச���
அைர�� �ளகள� மா��ைரயாக� ெச��
உல��� ைவ�க��. காைல,மாைல ஒ�
மா��ைர ேத�� சா���� வ�தா� 48-96
நா�� ஆ���மா, இழ��, இைர��, இ�ம�,
காச�, ஜ�� �ணமைட��.
����ப� -: இேத மா��ைர இர�ைட��, 5
�ரா� ஜா��கா�� �ைள�� பா�� கல��
�ன�� இர�� சா���� வர ����ப�
ெப���.
வாதவ�, ��க� – : எ��க� பா�
வாத�க�கைள� கைர�பத�� வாத ேநா�,
ச��பாத� ஐவைகவ� இவ�ைற� ேபா���.
ஒ� ேத�கர�� அள� ந�ெல�ெண�� 7
�� எ��க� பாைல ��� ந�றா�� ����
நா���� 2-3 �� �ட அள� கட�த ��ம�
உ�டா��. �ர���டான �ைரெய�லா�
ெவ��ப����. கா�ைக வ���� ���ைச
ெச��� ேபா� �த�� இ����ைச
ெச�வ�னா� �ைளைய அ�ச��த �தள�ைத
அக��� அ�த� ��மைல ���த
ேவ��மா�� �க��� சல�தா� அ����

����த சல�ைத� ெகா�� நா�ைய� ��த�
ப��த ேவ��ய�.
எ��க� �வா� �ைற �ர� ,ேபாகா �� �நச�
�வாசகாச�, க��� நர��� இ�� ஆ�யைவ
����.
எ��க� ����� சமெனைட �ள� ேச���
ெம�� வ�ண� அைர�� இர�� ����
�ரமாண� மா��ைரக� ெச�� �ழ��
உல���� ெகா�� �ன� 2 ேவைள
ஒ�ெவா� மா��ைர �த� ெகா���வர
�ைர�ர� ����.
5 பல� ஆ�� ெந��� 10-12 எ��க�
�ைவ�ேபா��� கா��� வ��ெத���
ேவைள�� அைர அ�ல� ஒ� ேதாலா �த�
ெகா��க �வாச காச�, ����நச� ேபா�.
—————————–(��ைக
ெதாட��)
◌்க��ப� அவ�க� ெவ���ட�.
//
மல�க�� – 20 �.�. ��றாமண�க�
எ�ெண�� 3 – 5 �� எ��க� பா�
���� ெகா��க மல����க� ���.

வ���� ��� -: �� �ழ�ைதக���
வ���� ������, ெகா��� �� இ���
ெகா�� வ��� வ�ைய உ�டா���. 5
�ரா� ேத�� 3 �� இத� இைல� சா�
��� ம����� ெகா��க ���க�
ெவ�ேய��.
//ந�� �� க��ப� அவ�கேள.

36

கா�ேபாக��

கா�ேபாக��
1) ��ைக�� ெபய� -: கா�ேபாக��
2) தாவர�ெபய� -: PSORALEA
CORYLIFOLIA.
3) தாவர����ப� -: LEGUMINACEAE,
(PAPILLIONACEAE,
& FABACEAE)
4) ���ய ேவ�ய� ெபா��க� -:
ெசாேரா��
ம���ஐேசாெசாேரா��.(PSORALEN)
.5) பய� த�� பாக�க� -: இைல,
பழ�,�ைத,
ம��� ேவ� �த�யன.
6) வள�ய�� – : கா�ேபாக�� ஒ� ெச�
வைக
ைய� ேச��த�. ஆர�ப��� ைசனா���
இ��

யா�� அ�கமாக� காண�ப�ட� இ� �மா�
3 அ� உயர� வைர வள��. இ� ஊ�ட�ச�
��ள மண�பா�கான ம��� ந��
வள��.
இைலக� அகலமாக இ����, ெகா�தாக
இ����. ஒ� �ைள�� 8-12 ��க� ����.
அைவ காய� �ைதக� உ�டா��. �மா� 7-8
மாத�க�� ����� ���. இத�
�ைத�����
எ�ெண� எ��பா�க�(ேராக� பா��) இத�
இைல,பழ�, �ைத, ேவ� யா�� ம���வ�
பய�ைடயைவ. இைத வ�க ��யாக� ப��
ெச�வா�க�. ஒ� எ�ட��� 7 �ேலா �ைத
கைள 2 அ��� 2 அ� எ�ற இைடெவ���
ப�ப���ய �ல��� ந�வா�க�. த���
��� ப�� பா�கா��� ெச�� 7-8
மாத�க��
����த ப��த ச�� ப��ப� கல�த க��பாக
மா� ஒ� வைக வாைட க�ட ெபா��
அ�வைட
ெச�ய ேவ���. �� �ைதகைள �ழ��

உல��த ேவ���. ஒ� எ�ட��� �மா�
2000 �ேலா கா��த �ைதக� �ைட���.
இ����� எ�ெண� எ��பா�க�. வ�ட
ெசல� �.30,000 வர� �.75000 வ�மான�
45,000 �ைட���.
ம���வ� பய�க�- ஆ�கால���
ைசனா���,
இ��யா��� இத� எ�ெணைய உட�
ெவ�
பாக��� ேத��� ேதா� �யா�கைள� ேபா�
�ன� ேம�� உட���� ���ண�����ட
இைத
உபேயா��தா�க�. இத� ேவ� ப� �யா�
க���� பய� ப��. இைல அ�பாவா� வ��
வ���� ேபா�����, ��கைள ஆ�ற��
வ�ல�. இத� பழ� வா��, �ல�, இர�த
ேசாைக, �வாச ச�ப�தமான ேநா�க� �ண�
ப����. ��வளர�� பய� ப��த� ப�ட�.
வ��� வ�, ��� வ�, ���க� ச�ப�த�
ப�ட ேநா�கைள�� �ண� ப����. இ�
தா�

������டா�� உட� வ�ைம ெபற� பய�
ப��.
இத��ைத����� எ�ெண� எ��� அைத
இ�தய ச�ப�தமான
ேநா�க����,யாைன�கா�
�யா�ைய� �ண�ப��த��, இர�த ஓ�ட
ச�ப�தமான �யா�ைய �� ெச�ய��, ேதா�
�யா�கைள� �ண�ப��த��, ம��� ெவ�
��ட�, ��ட�, “AIDS” ��� ந�ல ம��தாக�
பய�ப��ற�.
கா�ேபாக��யா� க�வ�, �ரண�, பய�கர
மான ச��ப�ட தாவர �ஷ�க�, வாத�ேல�
�ம ெதா�த�, �ன�, யாைன� ெசா�, �ர��
ஆ�ய இைவக� ����. ��த� அ�க����
எ�ப�.
இத� �ரண�ைத 5 – 10 ��� எைட ச��
கைர�ட� ���� ெகா��கலா�. இ�
�ப�ைத
உ�டா���. மல�ைத� ேபா���. ேதா�

ச�ப�தமான பல �யா�கைள� �ண�
ப����.
�ேஷசமாக இ�த சர�ைக வாசைன� �ர�ய�
க��� உபேயாக� ப���வ���.
ச�தனா�� �ரண�– கா�ேபாக அ��, �ர�
���, க��� ம�ச�, ேகாைர� �ழ��
ச�தன���, அ�� க�ைட, ேதவதா�, க�
பா�, ெவ��ேவ�, ��� ேவ�, ஆக ப��
சர��கைள�� வைக��� பல� ஒ�றாக
இ���� �ரண� ெச�� ைவ��� ெகா��
�நான� ெச��� ேபா� இ��ரண�ைத ��
���� �ைழ��� ேதகெம��� ���
ேத��� 5 – 10 ��ட� வைர ஊற ����
�� ந�றா�� ேத���� ���க��. இ�ப�
ஒ� மாத� ெச�ய ெசா�, �ர��, நைம�ச�,
பைட, தவைள� ெசா�, க�ேமக�, இர�த�
ெகா��பனா��டா�� பல �ற வ��க�
யா�� ேபா�.
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���� ெகா�.
1) ��ைக�� ெபய� -: ���� ெகா�.
2) தாவர�ெபய� -: TINOSPORA
CARDIFOLIA.
3) தாவர����ப� -: MENISPERMACEAE.
4) ேவ� ெபய�க�- அ��த வ��,
ேசாமவ��, சாகா�� ச���, ஆகாசவ��
ேபா�றைவ.(GUDUCHI).
5) பய� த�� பாக�க� -: ெகா�, இைல
ம��� ேவ�.
6) வள�ய�� – : ���� ெகா� த��
நா��� எ�லா மாவ�ட�க��� வள��ற�.
வர��ைய� தா�க���ய�.உயரமான
மர�க�� கா�க�� அ�கமாக� பட�� ஏ�
ெகா�. கட� ம�ட������ ஆ�ர� அ���
வளர� ��ய�. இதய வ�வ இைலகைள��
த�ைகயான சா��ள த��கைள�� கா�த�

ேபா�ற �ற� ேதாைல�� உைடய ஏ� ெகா�.
ெகா��� தைர ெதாட�� அக�ற� ப�டா�
ெகா��� ெம��ய ���க� வள���
தைர�� ஊ�� ெகா�தைழ���. இ�
ேகாைட�� ����. � ஆ�, ெப� எ�ற
இ�வைக���. ம�ச� �ர���
இ����.ெப� � த�யாக இ����. அவைர
�ைத ேபா�� �வ�� �ற �ைதக�
உ�டா��. ���க� 30 அ� �ள��ட
வள��. �ைதைய �ட த�� க��� �ல�
இன� ெப��க� �ற�பாக இ����.
7) ம���வ�பய�க� -: ����த ெகா�ைய
ந��� இ��� ந�ல ��� கைர�� வ�க��
அைசயா� �ல ம� ேநர� ைவ����� �ைர
வ���� பா��க அ��� ெவ��றமான
மா� ப�������. ���� �� ����
கைர�� ெத�ய ைவ�� இ��� எ���
உல��� ைவ�க� ப����� ெவ��ற�
ெபா�யா�����. இ�ேவ ���� ச��கைர
என� ப��. இ� ஓ� க�ப ம��தாக�
க�த�ப��ற�. உண�� க��� பா��ட�

��ட நா� சா��ட பல ��க�� ����
எ�பதா�.
���� உட�பல�, ����, காம�, தா��பா�,
��த� ஆ�யவ�ைற� ெப����. �ைற ேநா�
ம�ச� காமாைல, வாத�, ேக�ச�, அ�ச�,
ஈர� ேநா� ஆ�யைவ �����, உட� ேத���.
���� ச��கைர, க��ர�, ம��ர�
ஆ�யைவகைள உர� ெபற� ெச���. �ற
ம���� ேச�ைக�ட� ����, காமாைல,
பா��, ேசாைக, ��க�, இ�ம�, கப�, ச�,
வா��, கா��ச�,���ைச ஆ�யவ�ைற�
���கலா�.
���� ெகா�, ெந�ெபா� வைக�� 50 �ரா�
1 ��ட� ����� 150 ���யாக வ�ற�
கா���� காைல, ம�ய�, மாைலயாக 50 �.�.
யாக� ���� வர ேமக ெவ�ப�, தாக� ���.
����த ெகா�கைள உல���� ெபா���
காைல, மாைல அைர� ேத�கர�� பா�ட�

சா���� வர உட� உர� ெப��.
பன�க�க��ட� சா��ட ம�ேமக�தா�
ேதா��� ைக, கா� அச�, ��தாக�, உட�
ெம��, �ர�க�� ��� ���ெக��
���த� ஆ�யைவ ���.
————————————————
-(��ைக ெதாட��)
வ�ளலா� �ரகா� �க��ல� ��ய�–
�ரசவ��� ேபா� சாகா�� எ�ற ����
ெகா��� �� ��ைட தா�� கா� க�ைட
�ர�� க�� ��வ�.இதனா�
�ரசவகால��� தா�, �� இ�வ�� நலமாக
�ற���றன�. �ற��� �ழ�ைத�� எ�த
ேநா� ����� தா�க�ப�வ��ைல. இ�
உ�ைம இ�� �ராம�ற�க�� இைத
ெச���றன�.அதனா� தா� இத�� சாகா
�� எ�ற ெபய� வ���ள�. ( 2-6-2015.)
4-6-2015ெப�கைள அ�கமாக தா�க���ய� மா�பக
���ேநா�. இ�த ேநா�� இ��� ெப�கைள

கா�பா��� அ�ய வைக ��ைக ெச�தா�
���� ெகா� எ�� அைழ�க�ப�� வ���
ெகா�யா��. ��த ைவ��ய��� வ���
ெகா� ���ய��வ� ெப���ள�. ����
ெகா���, வ�� மர�, ஆகாச வ��,
அ��தவ��, ேசாமவ��, சாகா �� எ��
பல ெபய�க� உ��. ெபயைர�
ேக�டாேலேய ந�ந��க ைவ��� எ���
ம��� ெவ�ைட, ேமக� ேபா�ற ெகா�ய
ேநா�கைள �ணமா��� ம��� வ���
ெகா��� உ�ள�.
உட�� ேநா� எ���� ச��ைய
உ�டா��வத�� வ��� ெகா�ைய சா��ட
ெகா��ப�� அ�த கால வழ�கமா��.
வ���ெகா� ச��கைர ேநாயா�க����,
எ��� ேநாயா�க���� ந�ல ம��� எ��
அக��ய ��வ� அ�ேற எ��
ைவ�����றா�. இ�ைறய ��ஞான ம���வ
ஆரா������ ேம�க�ட ம���வ ஆ�ற�
உ�ைமெய�� உணர�ப���ள�. மா�பக
���ேநாயா� ஏ�ப�� அைட��� காரணமாக
உ�வா�� ம�ச� காமாைல, காச ேநா�க��
இ��� ேநாயா�கைள பா�கா�க���ய
ம��� ���� ெகா��� உ�ள� எ��

����க�ப���ள�.
���� ெகா������ தயா��க�ப�� ம���,
���ரக ெசய� இழ��, ஆ�ைம�த�ைம
���த�, க��ர� ேகாளா� ஆ�ய
ேநா�க��� ெகா��க�ப��ற�. ��
உபாைதகளான மல���க�, வ����
ேகாளா�க�, நா�ப�ட கா��ச� ம���
�தேப�ைய �ணமா���. ெவ�ைட ேநாைய
�ர���. இ���ய� தானாக ெவ�ேய�வைத
த����. இ�த ெகா� கச��� �ைவ
ெகா�ட�. ஏதாவ� ஒ� மர�ைத� ப���
ெகா�� ஒ����யாக� படர���ய�.
ஆலமர�ைத� ேபாலேவ இத� �ரதான
�ைளக������ ெம��ய �ைளக�
���க� ேபால� ெதா����றன.
த��� ப���� ஆ�கா�ேக ெவ�ைம
வ�ண��� �ல ���க� ெத���றன.
ெவ��ைலைய� ேபா�ற ேதா�ற�
ெகா�டைவ இத� இைலக�. ����
ெகா��� அைன��� பாக�க�� கச���.
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ெகா�ைற.
1) ��ைக�� ெபய� -ெகா�ைற.
2) தாவர�ெபய� -: CASSIA FISTULA.
3) தாவர����ப� -: CAESALPINIACEAE.
4) வைகக� – ��நக�ெகா�ைற,
ம���ெகா�ைற, சர�ெகா�ைற,
ெச�ெகா�ைற, க��ெகா�ைற,

��ெகா�ைற, ம�தார� ெகா�ைற ம���
��ெகா�ைற,
5) ேவ� ெபய�க�ெப��ெகா�ைற,��ெகா�ைற.
6) பய� த�� பாக�க� -: ப�ைட, ேவ�, �,
ம��� கா�.
7) வள�ய�� – : ெகா�ைற த�� நா���
எ�லா மாவ�ட�க��� காண� ப�� �� மர
வைகைய� ேச��த�. பல �ைளக� ���,
ஒ�ெவா� �ைள��� பல �� �ைளக�
ேதா�� அ�� ெகா��� ெகா�தாக இைல�
ெகா���க� ேதா���, இத� இைல ெந��
இைல ேபால இ����. ஒேர கா��� பல
இைலக� ஒ���ெகா�� எ�� வ�ைசயாக�
ேதா��� ஒ�ெவா� இ��� ேச��ட����
ஒ� �� �ைள ேதா��, அ�� பல நர��க�
ேதா�� அ�த நர��க�� ெகா��� ெகா�தாக
ெமா���க� ��� �க�� �ற� ��க�
மல��. இ�த � ஆவர����
வ�வ�������.இைட�ைடேய இேலசான
ம�ச� �ற�� கல������. ��� ந���
5-6 மகர�த நர��க� ெவ�ேய �������.
��ட உ�ைளவ�வ� கா�கைள��, உைடய
இைல��� மர�. இ� �ைத �ல� இன�

ெப��க� ஆ��ற�.
ம���வ� பய�க�- மர�, ேநா���� உட�
ேத���. கா��ச� த���� மல�ள���
வா����டா��� உட� தா��கைள
அ�காம� த����. � வ��� வா�வக���
����� ெகா��� மல�ள���. கா���ள
சைத (சர�ெகா�ைற� ��) மல�ள���.
ேவ�� ப�ைட 20 �ரா� ப�� ேபா� ந��� 1
��ட� ��� இ�� கா� ��டராக� கா���
5 �ரா� ��க�� �ரண� ேச��� காைல��
பா��� மாைல�� பா��� சா��ட கா��ச�
த��� இதய ேநா� �ணமா��. ��ட நா�
சா��ட ேமக ேநா� ��க�, க���ைல
���. ஒ� �ைற மல� க��மா� அளைவ
��ட� ப���� ெகா�ள ேவ���.
10 �ைர� சர�ெகா�ைற� �ைவ அைர
��ட� ��� ேபா�� 200 �.�. ஆக� கா���
வ�க��� சா��ட வ����� ���க� க���
ேநாயக��. ����� சா�ட ம� ேமக� ���.
�ைவ வத����ைவயலா�� உண�ட�
சா��ட மல���க� அக��.
கா�� ேம��ள ஓ�ைட� ெபா����
��கம�� ச��கைர சம� கல�� ப����
அைர�� ெப�ய ப�டா� அளவா� மா��ைர

ெச�� உல���� ெகா�� மக� ேப���
ேபா� வ����� �ழ�ைத இற�த �ைல��
10 ��ட���� 1 மா��ைர ெகா��க இற�த
�ழ�ைதைய ெவ��த���.
சர�ெகா�ைற� ��ைய உண����
பய�ப���� ���ட� சம� கல�� உண��
பாக�க�� பய�ப��த மல����க� அ��.
ெகா�ைற� ��ைய ��� அைர��� ெகா��க
ைவ��� ப��� ேபாட க�� �ைல, ��க�
ஆ�யைவ ���.
சர�ெகா�ைற� �ைவ�� ெகா��ைத��
சமனள� அைர��� ெகா�ைட� பா�கள�
பா�� கல�� உ�� வ�தா� ெவ�ைட,
காமாைல, பா�� ஆ�யைவ ���.
ெகா��ைத அ���� ���த சா���
ச��கைர கல�� 200 �.�. ெகா��க
வ�����ள �����க�, ��� ���க�
அக��.
�ைவ எ���ைச�சா� ��டைர�� உட��
�� ைவ����� ���க� ெசா�, கர�பா�,
ேதம� ஆ�யைவ ���.
ெகா�ைற மர��� ேவ��ப�ைடைய�
ெகா�� வ�� க��� ��த� ெச��
ெபா�யாக ந���, ஒ� ைக ��யள� எ���

ஒ� ச���� ேபா�� ஒ� ட�ள� அள�
த��� ��� அ���� ைவ�� ந�றாகா�
ெகா��க ைவ�� இற�� வ�க��, காைல
மாைலயாக� ெகா��� வ�தா� வா�� ச�ப�த
மான வ�க�, வாத ச�ப�தமான வ�க�
உட�� ேதா��� அ���, �� �ர��க�,
ேமக �ரண� இைவக� ப��ப�யாக மைற��
���.
ெகா�ைற மர��� ப�ைடைய ந���, அ��
ஒ� ைக� ப�யள��, �� ேவைள�
ெகா��� இைல,�, கா�,ேவ� இைவக��
வைக�� 5 �ரா� �த�� எ��� அைத��
ெபா�யாக ந���, ெவ���� காயைவ��
இ��� ச��� ஒ� �சா�� ேபா��
ைவ��� ெகா��. ெமா�ைச�
ெகா�ைடயள� �ைளஎ���, ஒ� ட�ள�
கா��ய ப�� பா�� ேபா��� கல��,
காைல��� மாைல��� சா���� வ�தா�
�வாசகாச� ப��ப�யா� �ைற�� அறேவ
��� ���.
ெகா�ைற� ��க�� ைக���யள� எ���
ஒ� ச���� ேபா�� 100 �ரா�
ந�ெல�ைணைய ��� ந�றாக�
காயைவ�� ��க� �வ�� வ�� சமய�

இற��, எ�ணெண� ஆ�ய�� வ�க�� ஒ�
�சா�� ��� ைவ��� ெகா�� கா�
ச�ப�தமான ஏ�ப�� ேகாளா�க���, காைல
மாைல ஒ� கா��� இர�� �� �த� ���
ப�சைட�� வ�தா� , கா� ச�ப�தமான
ேகாளா�க� �ணமா��.இைலகைள க�
இைமக�� ேம� இர� ப����� ைவ���
க�� காைல�� அ�����ட ேவ��� இ�த
�தமாக ஐ�� நா�க� க�� வ�தா� க�
ச�ப�தமான எ�லா� ேகாளா�க��
�ணமா��.
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இ���� ெச�.

1) ��ைக�� ெபய� -: இ���� ெச�.
2) தாவர�ெபய� -: கா�ட� ��ட�
3) PLANT FAMILY: Costaceae
4) BOTANICAL NAME: Costus இ�ேநஉ�
5) பய� த�� பாக� -: இைல.
6) வள�ய�� -: இ�த� ெச� வளமான ஈர�
பத� உ�ள இட�க�� ந�� வளர� ��ய�.
இ�த� தாவர� ஈ�� ���ப�ைத� ேச��த
தாவர�. ெம��ேகா ம��� ேகா�டா�கா
நா�க�� ���ய��வ� வா��த�. இத�
தாயக� அம��கா�� �ேளா�டா மாகாண�.
இ� ப�� அ��த ஐேரா��ய�க� த�ேபா�
இத� பயைன ��ைமயாக அ�ப���
வ���றன�. ெகா����� த�ழக����
க��யா�ம� ��� இ�த தாவர���கான
ந�ச�க� உ�ளன. நா� இைத ����
ேதா�ட�க��� ெதா��க��� �ட
வள��கலா�. இ� மைல� கா�க��� ��
�ைல� ப��க��� 10 அ� உயர���� ேம�
வளர���ய�. இைத இன� ெப��க� ெச�ய

3 க��கைள உைடய ����த ���கைள
க��� ந�வ� ேபா� ந�டா� வள��� ���.
ஆர�ப��� அ��க� த��� �ட ேவ���.
இைத நா� �����, வரக�பா�
ேதா�ட���� வள���ேற�. இத� இைலக�
மா இைல ேபா�� இ����. ஆனா�
இைலக� அ��காக ��� ேபா� ����
ெகா�� ேம� ேநா�� வள��. �ைவ ���
���� கல������. ஆர�ப��� இத�
நா�ைற ேகரளா����� ��.��ெச��
அவ�க� ஒ� நா�� �.50-00 எ�� வா��
வ�� நா���க� உ�ப�� ெச��றா�.
த�ேபா�� அவ�ட� நா���க� உ�ளன.
அவர� ேபா�- 9894066303 0422-2566303.
5) ம���வ� பய�க� -: ச��கைர
ேநாயா�க��� கா�ட� ��ட� எ�ற
தாவர இைல அ�க பய�கைள� த��ற�.
ச��கைர ேநா� உ�ளவ�க� இ����
ம��� பய� ப��த ேவ��� எ�ப�
அைனவ���� ெத��தேத. �த� �ைல
ச��கைர ேநாயா�கைள த���� 2 � �ைல
ச��கைர ேநாயா�க� இ���� ஊ�
ேபா��� ெகா�வைத� த���க� ��ய
���ைலத�ேபா� ஏ�ப���ள�. கா�ட�

��ட� எ�ற இ���� தாவர��� இைல
ஒ�ைற �ன�ேதா�� காைல�� ெவ��
வ���� சா���டாேல ேபா�மான� எ��
���றா�க�. இ�த தாவர�ைத ெதாட���
சா���வதா� ஏ�பட� ��ய மா�ற�க�
���� ��ைமயாக ஆரா��� ெச�� வ��
ஐேரா��யா ம��� அெம��க ��ஞா�க�
இ���� ம��� �ல�������, ��த��
�ைற��� தா� தயா��க� ப��ற�.
ச��கைர ேநாயா�க��� இைத�ட மா��
ம��� ஏ�� இ�ைல. இ���� ம���
மா��ைர வ��ேலா, �ரவ ம��தாகேவா
இ��� க�� ���க ��ைல. ஊ�ம��ேம
ஒேர வ�யா��. ஆனா� ச��கைர ேநா�
ஆர�ப �ைல�� உ�ளவ�க���
கா�ட���ட� அ�க பல�கைள� த��ற�
என த�க� ஆ��� �������ளன�.
ஆ��� க��ைர-Pharmacology Study
தாவர��� இைலக����� ெபற� ப��
சா� இர�த��� கல���ள ச��கைர��
அளைவ� க��� ப���வேதா� இ���
சா��ட ேவ��� எ�ற ஆவைல��
ப��ப�யா�� �ைற��ற�.ANTI_Diabetic herb.

ப�லா�� ப�ரான கா�ட� ��ட�
தாவர��� இைல சா���டா� எ�தைகய ��
�ைள�க�� ஏ�ப�வ� இ�ைல எ��
ஆரா����� ����க� ப���ள�. இத�
�ல� இ���� ஊ� ேபா�வ�
க�டாய��ைல எ�ற �ைல�� ச�கைர
ேநாயா�க� பய� அைடவா�க�. பா��க
www.sidhaeureka.blogspot.com
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�ைம அக��.
1) ��ைக�� ெபய� -: �ைமஅக��.
2) தாவர�ெபய� -: CASSIA ALATA.
3) தாவர����ப� -: FABACEAE,
(CAESALPINACEAE)

4) ேவ� ெபய�க� -: ெம�கவ���
�த�ெம��வ��� �, கா��� ெச�னா,
GUAJAVA,���ம� ெம��வ��, ஏ� த�க
ெம��வ��.
5) பய�த�� பாக�க� -இைல,ப�ைட, ��க�
ம��� �ைத.
6) வள�ய�� -இ�த �ைம அக�� த��
நா��� ெத� மாவ�ட��� அ�கமாகஉ�ள�.
ம� வள�� ஈர�பத�� உ�ளஇட��� ந��
வள��. இ� ஆ���ப�ைகக�� அ�க
உயரமாக வள�ட� வள��.இ� ஆ� அ�
�த� 12 அ� வைர வளர���ய�. இ� ஒ�
�த� ேபா�ற �� மர�. ெவ�ட
ெவ�டதைழ�� வள�� இ�த� தாவர�
���க� ெம��ேகா நா�. இத� இைல எ��
அ���� அைம������. இைல 50 -80 ெச.�.
�ள� உைடய�.இ� அேமச� மைழ�
கா�க�� அ�கமாக�காண�ப�� ேம�� ெப�,
�ேர�� , �ர��கயானா, கயானா, ெவ��லா,
ெகால��யா, ஆ����கா,
ஆ��ேர�யா,அம��கா ேபா�ற நா�க��

காண�ப��. இ� அழ��
ெச�யாக��வள�க�ப��ற�. இத� ��க�
ெம��வ�� ைவ�தா� ேபா��ம�ச� �றமாக
ெகா�தாக அழகாக வள�������. இத�
இைலக� இர�� ���ெகா��� வாைக
இைலேபா��. ��க� உ���� ��ட
கா�க� இ�ப�க����அ��காக�
கா����.இத� �ைதக��� ச�ர வ���
அைம������. �ைதக� �ல�
இன�ெப��க� ெச�ய�ப��ற�.
7) ம���வ�பய�க�:�ைமஅக��� ெச���
இைலக� அ�கமாக ம���வ�����
பய�ப��ற�.ேதா� �யா�கைள�
�ண�ப�����ற�. வ��க�, பட�தாமைர,
ெசா��ற��, க�ப�ைப ேகாளா�க�
பா����,��ச�கைள� ெகா�ல��, இர�த
அ��த� �ைறவைத�
�ண�ப��த��,வ���வ�, கா��ச�,
ஆ���மா, அ�ச�, பா���க�, ����
எ�தாக�க�ய, �ைர�ர� ேநா�க�, இர�த
ேசாைக, மாத�டா� ச�ப�தமான ேநா�க�,

ேம�� ேமக ேநாயான ����
ேபா�றைவகைள�� �ண�ப����. இத�
இைல�� த��� ச�� இ��பதா�
ேசா��,ேஷ��,�க���சாக�� ���ெப����
பய�ப����றா�க�.
வ�� க�ைய� �ண�ப��த �����டஅள�
��தாக� ப�ைசயாக உ�ள இைலையப���
எ�ம�ச�சா�ட� ேச��� ந��அைர��
வ�� க��� காைல, மாைலதட�னா�
�ைர�� �ணமைட��.
இத� ம�ச� ��கைள� ப���
�ைற�ப�கசாய� ைவ��� ெகா��க �� ��
ேகாளா�க� ��� தைட��� ெவ�ேய��.
�ைமஅக�� ப�ைடைய எ��� �ைற�ப�
ஊரைவ�� கசாயமாக� கா��� வ�க���ன�
காைல, மாைல இர�� ேவைள
உ�ெகா�டா� ேமக �யா�க� �ணமைட��,
வ�ைய� ேபா���, மல� க�� இல�வாக
ெவ�ேய��.
பட� தாமைரைய� ேபா�க உடேனப��த �ைம

அக�� இைலக� அைற�� அத�� சமெனைட
ேத�கா�எ�ெண�� ேச����
�ன�ேதா��இர�� தர� அ���� ேத��க
�ணமைட��.
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ச����.
1) ��ைக�� ெபய� – ச����.
2) தாவர�ெபய� -: CLITORIA TERNATEA.
3) தாவர� ���ப� -: FABACEAE,
(PAPINONACEAE)
4) வைகக� -: �ல மல�ைடயைத� க����
கா�கர�டா� எ���, ெவ�ைள� �
உைடயைத ெவ�ைள� கா�கண� எ���
வைக�ப���வ�.
5) ேவ� ெபய�க� -: கா�கண� ெச�,
மா��, கா�க�டா� எ��� உ��.
6) பய�த�� பாக�க� -: இைல, ேவ� ம���
�ைத �த�யன.
7) வள�ய�� -: ச��� � ெகா� எ�லா
இட�க���ேவ�ேயார�க�� வளர���ய�.
இ� ெகா� வைகைய� ேச��த�. இத�
��க� �ல �ற���� ெவ�ைம �ற����
காண�ப��. இ� ���ைலகைள�ைடய ஏ�
ெகா�. ச���� ெகா�யாக
வள��.இய��ைடய�. அழ��காக
��க���வள��க� ப���ற�. த�ைடயான
கா�கைள�ைடய�. ெபா�வாக ம���வ����
ெவ��ற� �ைவ உைடய ெவ�
கா�க�டாேன பய�ப��த� ப���ற�. இ�

�ற�த ம���வ� பய� உைடய�. இத�
��க� பா��பத�� ச�� ேபா� இ��பதா�
ச��� � எ�� ெபய� வ�த�. கா�கண
�ைதக� ந� மண� உைடயதாக�� �����
�ைவ ெகா�டதாக�� இ����. இத� �ண�
���� ெப���த�, �ட� ���� ெகா��த�,
தா� ெவ�� அக��த�, ேப�, வா��, ��ம�,
உ�டா��த�.
8) ம���வ� பய�க� -: ெந��க��க�
��� இ���� ேபா�ச������
இைல�சா� ஒ� ேத�கர��, இ���சா� ஒ�
ேத�கர�� எ���� கல�� அ��� வர
�ய�ைவ ����.
ச�� ��� இைல�சா�ைற� ெகா��
�ட�டத�க� ப�பமா��.
ச������ இைலகைள ச��ய� இ��
இளவ��பாக வ��� ந�� �ரண� ெசய�
ெகா�� இ���� ஐ�ப� �.�. �த�
ஐ�� �.�. �த� அ��� வர, மல�க��
��� ந�றாக க��ச� ஏ�ப��.
கா�கர�டா� ப�ைச ேவ� 40 �ரா� �ைத��
அைர ��ட� ��� ேபா�� 200 �.�.
யாக�காய�� 1 �ட�� �த� 2 ம��� 1
தடைவ 6 �ைற சா��ட� �ர�, தைலவ�

ஆ�யைவ ���.
ேவைர� பா�� அ���, பா�� அைர��
��ைடயள� காைல மாைல பா�� சா��ட
ேமகெவ�ைள, �ரேமக�, த�� ேமக�, ����
பாைத அழ��, �� எ��ச� ஆ�யைவ ���.
ெவ�ைள� கா�கர�டா� ேவ�, க��� ெகா�
இைல, �ழாெந��� ச�ல�, ெப�ெந����
இைல, அ�க��� வைக�� 1���ட� 5,6
�ள� ேச��� ைம ேபா� அைர��
ெந���காயள� த��� ெகா�ள எ�வள�
நா�ப�ட ெவ�ைள ஒ��கா��� ���.
க��கா�கர�டா� ேவைர பாலா��� ேவக
ைவ�� உல��� பா�யள� ���ட�
ெபா��� காைல மாைல 2 ���ைக
ெவ���ட� ெகா�ள வாத ேநா�, வா�வ�,
�தள� ����. இ��ரண��� 5 அ�� எைட
�ழ�ைதக���� ெகா��க ம�த�, மல���க�
����.
ெந��� வ��� இ��த �ைத� �ரண� 5
�த� 10 அ�� எைட ெவ���ட� ெகா��க
�ைழ�ைதக��கான இழ��, ���ைச, நர��
இ��� ஆ�யைவ ���.
�ைத��� 50 �ரா�, இ���� 50 �ரா�,
������ 25 �ரா� கல�� �ன� 1 ேவைள 3

�ரா� சா���� வர மல�ேபா�� ெப��,
யாைன�கா� ��க� ெம�ல��ைற��. ேம��
இைலைய �ள�ெக�ெண�� வத��� க�ட
��க� �ைற��.
நா� ப�ட கப ேநா�க��� காக�டா�
ப�ைடைய ந�� இ���, சா� ����
இ��ப�� நா�� �ரா� அள� எ���
�����யான பா�ட� அ��� வர எ���
�ண� த��.
கா�க�டா� ேவ�� ப�ைடைய ஊற ைவ�த
ஊற� �� �ைர ��ப� �.�. �த� அ�ப�
�.�. �த� அ��� வர, �����ைப
ேநா�க�� ����� பாைத எ��ச�, வ�
�த�ய ேநா�க�� �ணமா��.
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ெந��

ெந��.
1) ��ைக�� ெபய� -: ெந��.
2) தாவர�ெபய� -: EMBILICA
OFFICINALLIS.
3) தாவர� ���ப� -: EUPHORBIACEAE.
4) வைகக� -: �.எ�.ஆ� 1, கா�ச� எ� ஏ
7���ணா ச�ைகயா, ம��� க�ெந��,
அ�ெந��எ�ற இ� இன� உ��.
5) ேவ� ெபய�க� -: அ�லா, ஆமலக�,
ேகார�க�,���பாலா.
6) பய�த�� பாக�க� -: இைல,
ப�ைட.ேவ�,கா�,பழ�,கா��த பழ�, �, ம���
ேவ�ப�ைட,�ைத �த�யன.
7) வள�ய�� -: இ��யா�� எ���
காண��ைட���. 800 ��ட� உயர� வைர
மைலக�� ந�றாக �ைள��. ம�ற
�ல�க�� �மாராக�ைள��.
ெத����யா�� அ�கமாக��ைட���.
இைல��� மர வைகைய� ேச��த�. இைலக�
�������, அகல� �ைறவான�. இள�
ம�ச� �ற�காயகைள�� உைடய மர�. கா�
இ���, ����, �வ��� �ைவக� ஒ��ேக
ெப���ள�.இைலய� ெச�� �க���யதாக
��� இ����. ��க� இைல�ேகாண�க��

ெகா�தாக இ����. ஆ� ��க��
ெப���க�� கல�� இ����. இைலக��
ேம� ப���� இ��பைவ ஆ� ��களாக��
��ப���� உ�ளைவ ெப� ��களாக��
இ����.ெப� ��க�� எ���ைக ஆ�
��க��எ���ைகைய�ட� �ைற�. �
�த�க� ஆ�.தைல�� ஈ�� வ�வமான�.
மகர�த� ேகச�க� ��� இைண������.
இைண��� ப�� ேச��� ��ைமயாக
இ����. ெச���தாக ெவ����. க� ���
வைகைய� ேச��த�.ெவ�யா�க� பல �ன�
ப�டதாக இ����. உ��ைடவ�வமான�.
சைத�ப���ள�, சா� இ����. �ைதக�
���ேகாண�க� உைடய�. �ைத�ைற�
க�னமாக இ����. ஒ���ெச�க� 3
வ�ட�க�� கா� ���, ம�றைவ 6
வ�ட�க� �ட ஆ��.இ� �ைத�ல��,
ஒ��� க�� �ல�� இன�ெப���� ெச�ய�
ப��ற�.
8)ம���வ�பய�க� -: ெந��ய� ெச�ைக,
இைல, ப�ைட, கா�த பழ� �வ���யாக�
ெசய�ப��� �������டா�� மல�ைத
இள���. பழ�� �� �ைர� ெப���,
மல�கா�யாக��, �தள கா�யாக��

ெசய�ப��.
ெந�� காயக�ப ��ைக�� ���யமான�.
இத� ெபா��ேட அ�� அ�யமா�
ஔைவ�� ெகா��� ச���ர��� சா�றாக
����றா� இத��ற�ைப �� வ�� ச���
க�� �வர� ெத������ற�.
மா�� ச��-14 �. �ரத ச��-0.4 �.
ெகா����ச��- 0.5 �, பா�பர�- 21
�.�.கா��ய�-15 �.�. இ����ச�� – 1
�.�. ைவ�ட�� �1 28 �.�. ைவ�ட�� �
720 �.�. �யா�� – 0,4 �.�. கேலா�க�
– 60
ேவ� எ�த காயக���� இ���ள
ைவ�ட�� ‘� ‘ அளைவ� ேபா� ெபற
இயலா�. ஒ� ெந��� கா�� ��ப�
ஆர��� பழ�க�� உ�ள ைவ�ட�� �
ச�� உ�ள�.
ெந���கா� சா� 15 �.�. ேத� 15
�.�.எ���ைச�சா� 15 �.�.கல�� காைல
ம��� சா���� வர ம�ேமக� �����
���.
இத� இைல�ெகா��� ஒ� ைக���
அள��� எ���, அைர�� ேமா�� கல��
�த� க��ச� உ�ளவ�க��� ெகா��கலா�.

ெந���கா�� சா�, ெபா�னா�க���
சா�, பா� வைக�� அைர ��ட�,
ெச��ள�� 2 ��ட�,
ந�ெல�ெண�ஒ�றைர ��ட� கல��
அ�ம�ர�, ஏல�, ேகா�ட�, �லா�கழ��,
க��� ம�ச�, ஜா��கா�, ஜா�ப���,
��க��, தா��� கா�, க��கா�, வைக��
15 �ரா��� ெச�� கல�� பத�ற� கா���
வ�க�� (ெந���ைதல�) வார� 2 �ைற
தைல ��� வர க�காச�, காமாைல,
மாைல�க�, ெபா��, �� உ��த� ���.
2 �ேலா வ�றைல 4 ��ட� ��� ேபா��
அைர ��டராக� கா��� இ��� அைர�
�ேலா ச�கைர ேச���� பாகா��
அ����க�� வைக�� 30 �ரா�, �ரா��,
ஏல�, ெவ�ைள� ����ய�,க��ர�, வாய�
�ள�க�, அ�ம�ர�, �ைக��, ெகா�த ம��,
�ரக�, ஓம� வைக�� 10 �ரா� ெபா����
ேபா��� �ள� அைர��ட� ெந� ேச����
காைல, மாைல கழ���கா� அள� �ைவ��
பா� அ��த ேமக��, எ��ைப� ப��ய
கா��ச�எ�����, இ�ம�, ஈைழ, காச�,
கப�,வா�, � �ச�, ெபா�ம� அைன���
���.

ெந�� இைலைய ��� இ��� கா��� வா�
ெகா�ப��க வா�� �� ���.
ேவ�� ப�ைடைய� ேத�� உைர��� தடவ
நா��� �� �ணமா��.
ெந�� வ�ற�� ப�ைச�பய�� வைக�� 20
�ரா� 1 ��ட� ����� 200
�.�.யாக�கா��� வ��� 100 �.�. யாக
காைல,மாைல சா���� வர தைல��ற�,
������ட� ��ய இர�த� ேகா��� ���.
15 �ரா� ெந��� காைய இ��� அைர
��ட� ��� இ�� 100 �.�.யாக� கா���
20 �.�.ேத� கல�� 40 �.�.யாக 3 ேவைள4
நா� சா��ட �� ��த� த���.
”��த�ர� ேதாலா� ெப�� வா����தச��
பாத�ைச ேப��கா�-ெம�தமண�நா�
மய��������ேன கா�� இ�ைம

ெயன���ம� ெந���� ேவ���”
அ� ெந��� சா�றா� ெவ�ைள ப�த�
�ணமா��. வா�� ��க� ெகா��கலா�.இத�
வடக�ைத �ைவயலாக வழ�க உட� �����
உ�டா��. க� ஒ�ெப��, காமாைல
����, ��த� ேபா��. மல�ழ��
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ேவ��ப���

ேவ��ப���.
1) ��ைக�� ெபய� -: ேவ��ப���.
2) தாவர�ெபய� -: DAEMIA EXTENSA.
3) தாவர����ப� -: ASCLEPIADACEAE
4) ேவ� ெபய�க�-: உ�தம க��ைக ம���
உ�தாம�.
5) பய� த�� பாக� -: இைல,ேவ� �த�யன.
6) வள�ய�� -: த�ழகெம��� ேவ�க��
தாேன பட��� வள��ற�. இதயவ�வ
இைலகைள மா�ற���� ெகா�� ப�ைம �ற
ெவ��ட� மண�ைடய ��ெகா��� கைள��
ெம�ைமயான ��கைள�ெகா�ட இர�ைட�
கா�கைள��, பா��ள �����பான
ஏ�ெகா�. ��ைடவ�வ �ைதக�� ப���
ேபா�ற ப��க�காண�ப��. இதைன
உ�தாம� எ��������வ���.கா�க�
கா��� ெவ���� ப��க�ட� �ைத��
ேச���� பற�� ெச�� ேவ� இட�க��

இன� ெப��க� ெச�ய�ப��ற�.
7) ம���வ�பய�க� -: இ� ெந��ேல
இ����ற ேகாைழைய அக�� வா��ைய
உ�டா��வேதா� ���கைள� ெகா���
த�ைம�ைடய�.
இத� இைலைய இ���� ���த சா�ைற ஒ�
ேத�கர�� �த� அ��� வர
ஆ���மா���� பா��� க�க���� �ண�
ஏ�ப��.
நா�ப�ட ��க��� இத� இைலைய
அைர��� க�� வ�தா� ��க� எ���
ஆ��.
ெப�க��� மாத�ல��� ேபா� உ�டா��
வ��� வ��� ேவ�� ப���
இைல�சா�ைற� ேத�ட� கல�� அ��� வர
�ண� த��.
�ழ�ைதக��� வ���� ��� ெதா�தர�
அ�கமாக இ��தா� இத� இைலைய�
������ ஒ� பாலாைட அள� ெகா��� வர
���க� ெவ�யா��.
கா� ��க�க����, உட��� அ�ப�ட

��க�க����, இத� இைல� சா�ைற��,
��ணா�ைப�� கல�� �� வர அைவ
�ணமா��.
இத� இைல�சா��ட� ேத� கல�� அ���
வர இ�ம� த���.
இத� இைலைய ந�� அைர�� எ��த
��ைத நக����, க�ட மாைல
இைவக���� ப����வர ந�ல �ண� த��.
காணா�க�, அ���, த����� இத�
இைல�சா� தடவலா�.
இைலைய வத��� ���� க�� ஒ�தட�
ெகா��க� �� வாத�, �ட�� வாத�, வாத�
கைட�ச�, இ���வ� �த�யன �ணமா��.
இைல�சா��ட� ���,
ெப��காய�,ெபா���� காய�� இள�����
ப��ட வாத வ�, ��க� �ணமா��,
யாைன�கா� ேநா�ெதாட�க �ைல��
இ��தா� 40,50 நா�க�� �ணமா�கலா�.
இத� ேவைர உல���� �� ெச�� 2 �த�
4 ���ைக வைர பா�� ெகா��க
�ழ�ைதக�� வா�� ெதா�ைலக� ����

ேப�யா��, ���, ���க� சா��.
இத� இைல�சா��� 7�ைற �ளைக
ஊறைவ�� ெவ���� உல���� ��
ெச�� 2 �த� 4 அ�� எைட பா� அ�ல�
ேத�� ெகா��க� �ழ�ைதக�� ெச�யாைம,
வா��, ம�த�, மா�த இழ��, ைக,கா�
������ ேபாத�, �ர� �த�ய சகல
�ழ�ைத �யா�க���� ெகா��கலா�.
5 �ரா� ேவைர� பா�� அைர��� கல��
வ�க��� காைல ம��� 3 நா� ெகா��க
ந��� க�, கர�பா�, �ர��, �ைல, ����,
வா� �த�யைவ ேபா��.
உ�தாம�, ெபா�தைல, �ணா,ெநா��
ஆ�யவ��� இைலகைளவைக�� 1 ��
வத��� ���த சா� 10 �.�. ெகா��க�
ச�ேயா� ��ய மா�த� ���.
த�க வயதைட��� ெப� ��வாகா��டா�
ேவ��ப��� இைலக� ஆ� எ�ண�
எ���� ��த�ப��� ��� �ள� ேச���
அ���� ைமேபா� அைர�� கழ���கா�
அள� ப�� �ன�க� ெதாட���

உடெகா�� வர ��வாகாத ெப�க� ��
ஆவா�க�.

‘ஆ�� ெத��தேநா ய�தைன�� ��ேமேவ��
ப���யத� ெம��ைலயா�ேவெலா���க����� வாத�ச�� ேதாஷ
��ேபா������ வாசைனயா ேமா�’
‘உ�தா ம��ைலயா ��வ����
��மெமா���தா� வ��� ����ேபா�ப����யத�� ெசா��ர��� ெதா��ல��
நா����ய� ��� �க�.’
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�வர�

�வர�.

1) ��ைக�� ெபய� -: �வர�.
2) தாவர�ெபய� -: THESPESIA POPULNEA.

3) தாவர����ப� -: LVACEAE.
4) வைகக� -: ெகா�ைட� �வர� சாதாரண�
�வர� என இ�வைக� ப��.
5) பய� த�� பாக�க� -: இைல, �, ப���,
கா�, ேவ� ம��� ப�ைட �த�யன.
6) வள�ய�� -: ���கரசனா�ய �வரச�
காய க�ப மரமா��.ேவ�� ேபால ��றா��
கால மர�. ம����� �க�� ஏ�ற�.
ெத����யா�� அ�கமா�
காண�ப��ற�.இத� இைல ப�ைம
�றமாக��, அரச இைலைய�ட ச��
அகலமாக�� இ����. இத� �ெமா����ய
ப�பர� ேபா� இ����.ெமா�� மல��த�ட�
�ன� வ��� ம�ச� �ற�ைடயதாக மல��.
ெகா�ைட� �வர� கா�கைள உைட�தா�
உ�ேள �ைறய �ைதக� இ����. கா�கைள
உைட�தா� �ைதக� இ�லாம� ச�ைபயான
கா�க� இ��ப� சாதாரண� �வர�. �வர�
���கைள� ெகா�� ந� உடைல�

��ைமயா�� உடைல உரமா��� த�ைம
உைடய�. �ைத ���க� �ல�
இன�ெப��க� உ�டா��.

7) ம���வ� பய�க� -: �வரச�கா�கைள
உைட�தா� ம�ச� �றமான ஒ� �ரவ�
க���. இதைன எ��� அ�ப�ட காய�க�,
�ஷ�க�க�, ச�ம ேநா�களான பட�தாமைர,
ெச��பைட, �ர�� இைவக���� தட� வர
இ��� �ண� �ைட���.
உட��� எ�ன ��� க��தெத�� ெத�யாத
காணா�க�க��� �வர� மர�ப�ைட 210
�ரா� எ��� இ��� ஒ� ச������, 1400
�.�. �� ���� கா��� ���� ஒ�றாக
வ��ய�� வ�க��, �ன�� இர�� ேவைள
அ��� வ�தா� காணா� க� �ஷ�, பா��,
ேசாைக, ெப�வ�� �த�ய ேநா�க�
�ணமா��.
�வர� ப�ைடைய எ��� பா�� அ���
உல��� அத�ட� சம அள� பற��� ப�ைட

ேச��� ந�� இ��� �ர�� ெச��
ெகா�ள ேவ���. இதைனஒ� ேத�கர��
அள� எ��� ேதைவயான அள� ப�
ெவ�ெண�� காைல,மாைல இர�� ேவைள
உ�� வ�தா� நா�ப�ட ெதா� ேநா���
ந�ைம பய���. இைத உ�ெகா��� ேபா�
உண�� உ�ைப ��க ேவ���.
�வரச�கா����� �ைற�ப� எ��க�ப��
எ�ெண� ெப�வ��, வ������
இைவக��� �ற�த ம��தா��.
�வரச� ப�ைட����� எ��க�ப��
எ�ெண�ைய ேதைவயான அள� உ�����
ெகா��தா� ெப�க��� ஏ�ப�� ெவ�ைள�
ப�த� ேநா� �ணமா��.
�� வ�டமான �வரச மர��� ேவைர ந��
உல���� ெபா� ெச�� �ைற�ப� உ��
வ�தா� ெதா�ேநா� �ணமா��.
ெவ���ட ேநாயா� உத��� ஏ�ப�ட

ெவ����கைள� ேபா�க �வர�� ����த
ப�ைடைய இ���� ���த சா��ைன
வா���� அ��க� ெகா�ப��க ேவ���.
இ� ேபா� பல �ன�க� ெகா�ப���
வரேவ���. அ�த� சா�ைற ����
��டா� வ���� ேபா�ைக ஏ�ப����.
இத� ப��� இைலைய உல���� க����
ேத�கா� எ�ெண�� கல�� ேபாட
ெசா��ர��, கர�பா�,ஊர�, அ���
�ண�ப��.
இைலகைள அைர�� வத��� க�ட ��க�
�ைற��.
100 ஆ��க� ெச�ற மர��� கா�, �,
ப�ைட ஆ�யவ�ைற� சமனள� ெபா����
காைல, மாைல 1 ேத�கர�� ��ட நா�
சா����வர� ேதா� �யா�க� அைன���
���.
�வரச� ப�ைட��� 100 �ரா�,

�ைம�கா��க�� 100 �ரா�, இ���� 100
�ரா�, ேச��� அைர�� ைவ�க��.�ழ�ைத
ேவ�டா� எ�பவ�க� க��தைட�காக
இதைன� சா��டலா�. �ல�கான நா� �த�
ஏ� நா� 10 �ரா� அள� ெவ����
���க��. ஏ� நா�� பா�, ேமா�, �ள�
ரச�, ப���� �ைவய� ம��� சா��ட��.
ந�ெல�ெண�� தைல ��க��. இதனா�
க��ைப �������.. ஒ� வ�ட� வைர க�
த��கா� ந�ல க��தைட �ைற இ�.
�வரச� ேவ��ப�ைடைய �� ���� கா���
50 �.�.�ட� 10 �.�. ஆமண�ெக�ெண�
ேச��� காைல ெவ�� வ���� ���க
ேப�யா��. ேப� ��க ேமா� ���க��.
இதனா� ெசா�, �ற��, பைட ேநா�க�
�ணமா��.
‘ �றா�� ெச�றெதா� �� �வரச� ேவ�
�றா�� ��ைட� ெதாைல���கா�-���
ப��த இைல, �ைத, �, ப�ைட இைவ
க�டா�

���த �� �ேரசன�� ேபா�.’
‘����, க�, �ைல ெகா���, �டபாக�
��ட மேகாதர��, ேசாைபெயா����ெம���
தா� கர�பா� �ர��த� ேமக� ேபா����
�வரச� கா� ப�ைட �.’
——————————————
��ப��.
‘ெப�ேறா�த�த ேராக�க� �ைழயா� ெப�ற
பா� ேநா�க�
ப��யெதா�ேநா� ���ைரக� பட�தாமைர
கர�பா�
����ப�றாேதா� வ�� �வரெச���
��ைகயா�
ச�ேற ��ைள ேப����� தா�பாளா��
�வரேச.’
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������ ப�ைச.

1. ��ைக�� ெபய� :- ������ ப�ைச.
2. தாவர� ெபய� :- OCIMUM BASILICUM.
3. தாவர� ���ப� :- LABIATAE.
4. ேவ�ெபய�க� :- உ��ர�சைட, ம���
ச�ஜா.
5. பய� த�� பாக�க� :- இைல, ேவ�
ம��� �ைத �த�யன.
6. வள�ய�� :- இ� சாதாரணமாக
இ��யா�� எ�லா இட�க��� வள��ற�.
ேம�� �ரா��, இ�ேதாேன�யா,
ெமாரா�ேகா, அம��கா, ம��� இ�தா����
ப��ட�ப��ற�. ேதா�ட�க��
வள��க�ப���ற�. இ� �� ெச� வ��ைப�
ேச��த�.
இத� இைலக� ந��� அக���,
�������, ���� இ����. ��க�
ெவ�ைமயாக க�� ேபா�� இ����.
உல��த ��ன� க��� �றமாக மா��. இ�
ந� மண� உைடய ெச�யா��. இ� �ள�
இன�ைத� சா��த�. இ� 40-50 ெச.�. உயர�
வளர���ய�.இ� �ைதக� �ல�
இன�ெப��க� ெச�ய�ப���ற�. இத�
இைல����� எ��க�ப�� எ�ெண��
அ��ரகா�, ��னா�, ைதமா�ேட��

கா�ப� ேபா�ற ேவ��ெபா��க�
அட����ளன.
7. ம���வ� பய�க� -: இத� ேவ�
ெவ�ப�ைத உ�டா�� வ�����ள
வா�ைவ அக�� �ய�ைவைய அக���
ெச�ைக உைடய�. இத� �ைத வ�வழ���
த�ைமேயா� உட���ள ெவ�ப�ைத�
�ைற��� ���ைர� ெப���� ெச�ைக
உைடய�. ��த ம���வ��� ேல�ய�க���
ைதல�க��� மண���காக இதைன�
பய�ப����றா�க�. ப�ைச இைலக�
இ�ம�, ச�, உபாைதக����
பய�ப��த�ப��ற�. சைமய���� பய�
ப��த�ப��ற�, ப�ைய����வத���
உற�க� உ�டா��வத��� உதவ�ற�. ேவ�
காய�கைள� ேபா�க� பய�ப��ற�. இத�
எ�ெண� ����ெகா��யாக�
பய�ப��ற�.
கா� வ�, கா�� �� வ�த�
�த�யேநா�க��� இத� இைலைய� ����

சா� எ��� இர�� �த� ��� ��
கா�� ��� வர கா� வ� �ைற��.
�க�ப��க� உைடயவ�க�
������ப��ைல� சா��ட� வச���
ெபா�ைய�� �ைழ�� �� வர �க�ப�
�ைர�� மைற��.
பைட �த�ய ச�ம ேநா�க��� இத�
இைல� சா�ைற ேநா�க�ட இட��� ��வர
அைவ எ��� மைற��.
நா�ப�ட வா��யா� ��ப�ப�பவ�க�
������ ப��ைல� சா��ட� ெவ���
கல�� அ��� வர வா�� �ைற��.
ேத� க��த �� உ�டா�� வ���
������ப��ைல� சா�ைற க�வா�� ��
�ச ேவ���.
������ ப��ைல� சா��ட� சம அள�
பா� கல�� காைல, மாைல என இ� ேவைள
100 �.�.�த� அ��� வ�தா� ெவ�ைட

ேநா�க�, ேமக ச�ப�தமான ேநா�க�,
��ச�, நா�ப�ட க��ச�, உ� �ல�,
���ரக ச�ப�தமான ேநா�க� �த�யைவ
�ணமா��.
இத� �ைதக� ச�ப��� ேபா�� அ����
பழ�க� உ�ள�. இைவ �ற�த
மண���யாக� ெசய�ப��ற�. இ�
ஆ�ைமைய� ெப����.
������ ப��ைலயான� �ரசவ��� ேபா�
ஏ�ப�� வ�ைய� �ைற���.
ஒ� �ல��� க� இர�ைப�� க�� ஏ�ப��
ேவதைன ெகா����. இ�த சமய�, ������
ப��ைலைய� ெகா�� வ��, ைக�னா�
கச��னா� சா� வ��. அ�த� சா�ைற
க���� ேம� கனமாக� ���ட ேவ���.
சா� கா��த �� பைழயப� அத� ேமேலேய
சா�ைற� �� வர ேவ���. இ�த �தமாக�
ெதாட��� �� வ�தா� க� க��
ெப�யதாக� �ள�பாம� அ��� ���. �ல

சமய� ெப�தா� தாேன உைட�� ���
இர�த�� ெவ�ேய வ��. ��� இர�த��
��வ�� ெவ�ேய வ�த �� ��த� ெச��
���, இ�த� சா�ைறேய ேபா�� வ�தா�
�� ஆ����.
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���யக�யா�.
1) ��ைக�� ெபய� -: ���யக�யா�.
2) தாவர� ெபய� -: CATHARANTHES
ROSEUS ,
VINCO ROSEA.
3) தாவர� ���ப� -: APOCYNACEAE.
4) ேவ� ெபய�க� -: ��கா��� �,
க�லைற� �, ெப������ ம��கைர,
ம��கல�காய �த�யன.
5) வைக -: கனக�.
6) ரக�க� -: ��ம�, தவா� எ�ற ெவ�ைள
மல� ரக�க�.
7) பய� த�� பாக�க� -: இைலக�, �,
த�� ம��� ேவ�க�.
8) வள�ய�� -: ���யக�ய��� �ற��ட�
மடகா�க�. இ� ேம�� இ�ேதா�னா,

இ�ேதாேன�யா, இ�ேர�, ���ைப���,
ெத� ஆ����கா ம��� அெம��கா��
பர���ளன. இ� மண� பா�கான
இட����, த�� �ல�க���, தானாக
ந�றாக வள��. கள�, ம��� ச����லாத
எ�லா �ல���� வள��. இ��யா��
த��நா�, க�நாடகா, ஆ��ரா, அ�ஸா�,
ம��ய��ரேதச�, ேம�� வ�காள� �ஜரா�
ஆ�ய மா�ல�க�� ப��ட�ப��ற�. த��
நா��� ��ெந�ேவ�, ������, ���
நக�, இராமநாத�ர� ம��� ெபர�ப��
மாவ�ட�க�� த�� �ல�க�� சா�ப�
ெச�ய�ப��ற�. ஐ�� இத� (1 அ��ல�
�த� 1.5 அ��ல� வைர) கைள�ைடய
ெவ�ைம அ�ல� இள��வ�� �ற
மல�கைள�� மா�ற���� அைம�த
இைலகைள�� உைடய ���ெச�யா��. இ�
2 அ�ல� 3 அ� �ட வள��.இத� இைல
கச�பாக இ��பதா� ஆ�மா�க� ��கா�.
இ� எ�லா� ப�வ�க��� ����
த�ைம�ைடய�. த�ழகெம��� தாேன

வள��ற�. அழ�� தாவரமாக ேதா�ட�க��
வள��க�ப��ற�.பல காலமாக இைத வ�க
��யாக� ப����றா�க�. மண�ட�
�ைதகைள� கல�� மானாவா�யாக��,
இறைவ சா�ப�யாக�� �ைத��றா�க�.
�ைற�ப� ெச� வள��� 6 வ�,9 வ� ம���
12 வ� மாத�க�� இைலகைள� ப���
பத�ப��� ஏ��ம� ெச��றா�க�. �� 12
வ� மாத��� தைரம�ட��� ெச�ைய
அ��� ��� ேவ�க� உ�� எ����
பத�ப��� �யாபார���� அ����றா�க�.
அெம��கா அ�ேக��� இைலகைள��, இத�
ேவ�கைள ேம�� ெஜ�ம�, இ�தா�,
ெநத�லா�� ம��� ���ட� ஆ�ய
நா�க��� எ��ம�யா�ற�.
9) ம���வ� பய�க� -: ���ய� க�யா�
நா� நைடைய� சம�ப��த��,
�����ச��கைரைய� �ைற�க�� ம��தாக�
பய�ப��தலா�. ம��� அழ� சாத�ப
ெபா��க� தயா���� பய�
ப��த�ப��ற�. இ� இர�த அ��த�,

மன��யான ேநா�கைள� �ண�ப����.
மாத�டா�� ேபா� ஏ�ப�� ேநா�க�
�ணமைட��. இ�� உ�ள 100
ஆ�கலா��க�� ஏற��ைறய ம���க�தா�.
அவ��� �������, ���ளா���
ஆ�யைவ ���ேநா��� ம��தா��. அ�ய
உ�ளட�க�க� ேம�� இ�� உ�ள
அ�மா�� �ட ���யமான�தா�. ர�ேப��
(Raubasin) ெச�ெப�ைட� (Serpentine)
�ெச�ைப� (Reserpine) இ� த�ர ம���
ெச�யான ச��பக���� உ�ப�� �ைறவாக
உ�ளதா�� அ�� இ��� �ைட�க���ய
���ய ம��� ேவ�� ெபா�� ���ய
க�யா������ �ைட�பதா�� இ�ப��
ம���வ� �ைற�� வ�க��� ���ய��வ�
அைட�ற�.
இத� ஐ�தா� �ைவ அைர ��ட� ���
ேபா��� கா��� கா� ��டரா�� 1
நாைள�� 4 ேவைள ெகா��க அ�தாக�,
அ����ர�, உட� பல�ன�, �� ப�,
ப���ைம ���.

ேவ���ரண� 1 ���ைக ெவ���� 2, 3
�ைறெகா��க� ����� ச�கைர �ைற��.
ேநா� க���ப��.
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��கமர�.
1) ��ைக�� ெபய� -: ��கமர�.
2) தாவர�ெபய� -: PONGAMIA PINNATA.
3) தாவர����ப� -: PAPILIONACEAE.
4) ேவ�ெபய�க� -: கர�ச�, கர�சக�, ���

(���)
5) பய�த�� பாக�க� -: இைல,�, �ைதக�,
ேவ� ம��� எ�ெண�.
6) வள�ய�� -: ��கமர� இ��யா��
சாதாரணமாக எ��� காண� ��ய மர�. இ�
ெப�ய மர வ��ைப� ேச��த�. �மா� 18 �.
உயர� வைர வள��. சமெவ�க��� 3000
அ� உயரமான இட�க� வைர��� வள��.
�றகைம��� ���ைலகைள��, ��ைட
வ�வ� ���ைலகைள��, கா�க� ப�ைசயாக
த�ைடயாக இ����. ந�றாக ���ய�ட�
ேலசான ம�ச� �ற�ைடய கா�க�� �ைன
வைள�� காண�ப��. இத� ��க�
இள��வ��� ெவ�ைம�� கல�த ெந�ெபா�
ேபா�� ெகா��� ெகா�தாக இ����. இ�
கட�கைரக���, ஆ�ற�கைரக��� தாேன
வள��ற�. �ராம�க�� ���� ���
ேவ�� அ�ல� ��க�மர� இ��பைத
பா��கலா�. இைவக� ெவ������
வர���ய ���கைள��, ��கைள��

வ�க�� நம�� ��தமான கா�ைற
அ�����றன. சாைலேயார�க��
�ழ��காக வள��க�ப��ற�. இன�ெப��க�
ெச�ய ந�றாக ���ய கா��த �ைதக��
க�னமான ேமேலா�ைட ��க ஊரைவ���
அத� ப��ைப �ைத���, க��� �ல��
நா�ைற உ�ப�� ெச�வா�க�.
7) ம���வ�பய�க�-: ��க� அ�கலக��
(ANTI-SEPTIC) ெச�ைக�ட� ���கைள
அக�� உடைல� ேத��� �ண� உைடய�.
��க� இைல�சா�ைற வ�� ெபா�ம����,
க��ச���� �����ட அள� உ�����
ெகா��க �ண� ெத���.
��க� இைலைய� ������ �ழ�ைதக���
ஏ�ப�� மா�த கண����� ெகா��கலா�.
��க� இைலைய ஆைர�� ர�த �ல�����
ப��டலா�.
��க� இைலைய ��� ேபா��� ெகா��க

ைவ�� அைத ���� வ�தா�� அ�ல�
ஒ�றடமாக ெகா��� வ�தா�� �� வாத
ேநா�க� க���ப��.
��க� �ைவ ேதைவயான அள�எ����
ெகா�� ��� ெந� ��� வ��� இ����
ெபா�ெச�� 500 �.�. �த� 1 �ரா� �த�
உ�� வ�தா� ெப�க��� ஏ�ப�� ேமக
ேநா�க� �ணமா�� ����, வா�
பதா��த�கைள இ�சமய� ��க ேவ���.
���� ேநா�ன��� அ�க தாக� ஏ�ப��.
இத�� ��க� �ைவ கசாய��� அ���
வரலா�.
��க� �ைத����� ���ைதல �ைற�ப�
எ��க�ப�ட எ�ெணைய �����ட அள�
உ�����, ேம�� �� வர ேமக�, பா��
�த�ய ேநா�க� �ணமா��. நைர,�ைர,���
��� இளைமேயா� ��ட கால� வாழலா�.
�� �ழ�ைதக��� உ�டா�� க��வா�

இ�ம��� ��க� �ைத� ெபா�ைய
ேத�ட� கல�� 1 �த� 5 அ�� எைட அள�
ெகா��க �ண� த��. இைதேய ேத� க�
ந����� உ�டா� அ��ஷ� ����.
������� �ைட��� பாைல ��க����
ேபா�� வ�தா� �ைர�� அைவ ஆ��.
��க� ேவ�� ப�ைடைய� ெபா� ெச�� 500
�.�. �த� ��� ேவைள உ�ெகா��
வ�தா� இ�ம�, ஈைள �த�யைவ �ணமா��.
��க� ேவைர கா��� அைர�� �ைத
��க���� ப���� வர ��க� �ைற��.
��க� ��,மா,ேவ��, க�ேவ�� ஆ�யவ���
இைல வைக�� 10 �ரா�, ���, �ள�, �ரக�,
இ���� வைக�� 3 �ரா� 1 ��ட� ���
ேபா�� அைர ��டராக� கா��� 2 �ட��
�த� ���� வர மா�த�, உ� ��, ��த �ர�
ஆ�யைவ ேபா��. �ழ�ைதக��� 30 �.�.
�த� �ன� 1 ேவைளெகா��கலா�.

�ைவ �ழ�� உல��� ெந��� வ����
ெபா� ெச�� 1 ���ைக காைல, மாைல 2
அ�ல� 3 ம�டல� ேத�� ெகா�ள ம�
ேமக� ம�ேமக ரண�க� ���. �ைக, ேபாக�,
��, �� க�வா� ��க��.
��க� �, ��ய� �, ���, �ரக�, ந�னா�
ேவ�, ெவ�பாைல அ��, வச��, வைக�� 50
�ரா� இ��� 1 ��ட� ப��பா�� அைர���
கல�� 1 ��ட� ந�ெல�ைண�� கல��
கா��� வ�க�� அைர �த� 1 ேத�கர��
வைர காைல ம��� 1 ம�டல� ெகா�ள
சகல� கர�பா��, ேதா� ேநா�� ���.
��க ேவ�, ��றாம��� ேவ�, ச�க� ேவ�
வைக�� 40 �ரா� ����சா� அைர ��ட�,
�ள�ெக�ெண� 2 ��ட� க�� ேரா�� 10
�ரா� வாதர�(வாதமட��) ேவ�� ப�ைட 20
�ரா� இ���� ேபா�� 15 நா� ெவ��
�ட� ைவ��� காைல ம��� 1 ேத�கர��
ெகா��� வர எ��த ச�ம ேராக��,
கர�பா�, ெசா�, �ர��, ��, �ைரக��

���.
த�ெபா�� ��க� எ�ெண�����
பேயா�ச� தயா� ெச�� வாகன� ம���
ஆ�� இ���க��� உபேயாக�ப���
வ��றா�க�. இ�த ஆ�ைல� ����� ேபா�
�ளச�� ம��� ெம�தனா� �ைட���ற�.
இ�த ஆ�� ேசா�� ெச�ய� பய�ப��த�
ப��ற�. அத� ��ணா�� ப��க���
இய�ைக உரமாக� பய�ப����றா�க�.
12-08-2008 அ�� ஐ.எ�.�.�.� �ல� நா��
ச�� ப�னா�ய�ம� ச�கைர ஆைல
வழாக��� அைம���ள ��க�
�ைத����� பேயா�ச� எ����
ெதா��சாைலைய� பா�ைவ��ேட�.
�ைக�பட� இைண��.
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ெதா�டா� ����.
1) ��ைக�� ெபய� -: ெதா�டா� ����.
2) தாவர�ெபய� -: MIMOSA PUDICA.
3) தாவர����ப� -: FABACEAE.
4) ேவ� ெபய�க� -: நம�கா� ம���
காமவ����. (Touch-me-not)
5) பய� த�� பாக�க� -: இைலக� ம���
ேவ�க�.
6) வள�ய�� -: ெதா�டா� ���� த��
நா��� எ�லா இட�க��� ஈர�பதமான
இட�க�� தாேன வளர� ��ய�. இ�
தைர�� பட��� 5 அ� வைர பட�� அேத
சமய� இ� 60 ெச.�. உயர�� இ����. ��
ெச� வைகைய� சா��த�. ஆ�� ஓர�க��
அ�கமாக� காண�ப��. �� ��க� இ����.
இைலக� ேஜா�யாக எ�� அ���� ��டாக
இ����. ஒ�ெவா� �ைள��� �மா� 10-25

எ�� அ��� இைலக� உ� ேநா�� இ����.
இைலக� இைட�� ஊதா �ற� ��க� ேமேல
�வ�பாக�� அ��� ஊதா �ற����
இ���� ��� ���க� ஒ� ெச.�. �ள���
������ள� ேபா� இ����. கா�க� 2.5
�.�. �ள��� இ����. ��க� கா�� �ல��
���க� �ல�� மகர�த� ேச��ைக ஏ�ப��.
இத� இைலக� மாைல�� ேம� உ�ப�கமாக
���ெகா���. ��ய உைதய��� ேபா�
ம�ப��� ெத��� ெகா���. ம�த�க�
ெதா�டா��, அ��� ஏ�ப�டா��
ெதாட���யாக இைலக� ���ெகா���.
இதைன ஆ��ல��� ‘Touch-me-not’ எ���
ெசா�வா�க�. ��ய இைலக� பக�� அைர
ம� ேநர� கட�� ���� ெகா���. இத�
���க� வட அம��கா ம��� ம��ய
அம��கா. �� இ� ெத�� ஆ�யா,
ெத��ழ�� ஆ�யா, ப��� ��க�,
ஆ��ேர�யா, ைந��யா, இ��யா ஆ�ய
நா�க��� பர�ய�. இ� �ைத �ல� இன�
ெப���� ெச�ய�ப��ற�.

7) ம���வ�பய�க�-: ‘நம�கா�’ எ�ற இ�த
��ைக கா�த ச�� உைடய�. ெத��க
��ைக�மா�. ெதா���ற ேபா� அத�ைடய
ச�� ம�த�� ��சார� ேபா� பா��. 48
நா� தவறா� ெதா�� வ�தா� உள வா�ற�
ெப�� மேனாச�� அ�கமா� ெசா�ன�
ப����. �ைன�த� நட���. மன��
உண��� ஊ�� ����ப�ைத ������.
அதனா� ‘காமவ����’ எ��� ��வ�.
மா���க� த�ைம உைடய�.
“பகரேவ இ�னெமா� ��ேக�
பா�கான ����ய�பா கா���க���கரேவ
�ைச�� ம��ர�தா� �ைனவாக
உ�தமேன �ப��� ைவ��� ெகா�ேள.”
எ�ப� ஒ� பழ� பாட�, இத� ேவைர
வ�பா� ெச�� ���� மா���க� ெச�ய�
பய�ப���வ�.
இத� இைலைய� க�ம��ட� அைர��
ப��ட வாத ���� கைர��. ��வாத�

கைர��.
இத� ேவைர�� இைலைய�� சம அள��
எ��� உல��� ���� ச��� ைவ�க��,
இ�த �ரண� 10-15 �ரா� ப��பா�� ���க
�� �� ப��ய ேநா�க�, �ல���,
ஆசன�க��� ���. ����ப� ெப���. 10-20
நா� சா��ட ேவ���.
�� ���தா� ����� தாைர எ���. இத��
இத� இைலைய அைர�� 5-6 நா� 10 �ரா�
காைல த��� சா��ட ேவ���. ஆ�ைம
ெப�க இர� பா�� 15 �ரா� கல�� சா��ட
ேவ���. ���� எ��ச� �ணமா��.
இத� இைல ஒ� �� அைர��
எ���ைசயள� ேமா�� கல�� ��� நா�
சா��ட வ���� க��� �ணமா��. உட�
�����யா�� . வ�������� ஆ��.
வ��மர� ேபா� ெத�வ ச�� உைடய
��ைக எ�பதா� �ள� ேபால ����

ைவ�கலா�. நா�� ெதாட வா��பா��. மாத
�ல�கா�� ெப�க� இ�ெச��� அ���
ெச�ல� �டா�, ெதா�த�� �டா�.
‘ேமக�ைர�த��க ேம���� ெப�வ�ய
மாக��� ன�� ம��ம��-ேதக�ைட�
க�டாக� கா����ற சாைல �ர�����
ெதா�டா� ����ய� ெசா�.’
�ண�- ெதா�டா� ���� ேமக���ர�ைத
����, ெப� வ�ய� ெச���, உட�� ஓ��
க����ற வாத� த��ைப� கைர��� எ�க.
உபேயா���� �ைற -: ஒ� பல�
ெதா�டா����� ேவைரப ப��ேபா� த��
ஒ� ம� ��ைவ�� ேபா�� கா� ப� சல�
��� அ���ேல�� �ச� ப�யாக��ட,
வ�க�� ேவைள�� கா� அ�ல� அைர
அ��� �த� �ன� 2-3 ேவைள ெகா��க��.
அ�ல� ஒ� ப�� இைல�� 10 மட��
ெகா����ற சல� ��� ஆ�ன ��
வ�க�� ேவைள�� ஒ� அ��� �த� �ன�

2-3 ேவைள ெகா��க�� . இவ�றா� ��
அைட��, ச�லைட�� ���. இத�
இைலைய�� ேவைர�� உல��� இ����
�ரண� ெச�� ைவ���ெகா��
�ராகெனைட ப��� பா�� ேபா���
ெகா���� ெகா�� வர �ல�, ப���ர�
ேபா�. இத� இைல� சா�ைற� ப���ர �ல
ரண�க��� ஆசன��� தட� வர ஆ��.
இத� இைலைய ெம�� ேபாலைர�� �ைர
வாத�, ைக,கா� ������ ��க�
இைவக�� ைவ��� க�ட �ணமா��. இத�
இைல� சா�ைற� ப��� ேதா��� ஆறாத
ரண�க��� ெச��� ைவ�க ஆ�வ��.
இத� இைலைய ஒ� ெப�ய ம�
கட���ேபா��� சல� ��� ேவக ைவ��
இ������ தா�� ப�யான ����
தாைரயாக �ட இ��� வ�, ���� கா�வ�
����.
ெப�க��� ஏ�ப�� உ�ர� ெப���
எ���ற ெப��பா� ேநா�
�ரேவ��மானா� ெதா�டா� ����

இைலைய� ப��� ��த� ெச��,
அ��ைலேயா� ேதைவயான அள��
��ெவ�காய�ைத��, �ரக�ைத�� ேச���
அைர�� ப� ேமா�� கல�� ெப�க� அ��த
ேநா� �ணமா��.
����� �ணமாக இ��ைலைய� ப���
வ�� ��த� ெச��, உ�ள�ைக��
ைவ��� கச��, அ�� இ��� வ�� சா�ைற
உட�� ஏ�ப���ள ���ப���
��வேதா� ெகா�ச� இைலைய��
அ�த����� �� கச�� ைவ��
��ைமயான ��யா� க�� வ�தா� �ல
நா�க�ேலேய ����� �ணமா��.
ேம��� ஏ�ப�� பைட, ேதம� ேபா�ற
ேநா�க� ��ட நா� இ��� ெதா�ைல
ெகா���� ேவைள�� இ��ைலைய� ப���
வ�� , அ�� சா� எ��� அைத ேநா� ��
தடவ �ைர�� �ணமா��.
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ந��யாவ�ைட.
1) ��ைக�� ெபய� -: ந��யாவ�ைட.
2) தாவர� ெபய� -: ERVATAMIA CORONRIA.
3) தாவர����ப� -: APOCYANACEAE.
4) ேவ� ெபய�க� -: Pinwheel flower, Moon
beam, East Indian roseby, & crepe jasmine.
5) பய� த�� பாக�க� -: � ம��� ேவ�.
6) வள�ய�� -: ந��யாவ�ைட ஒ�
ெச��ன�.இத� இைலக� எ�ர����
அைம���ள க��ப�ைச �றமா��. இத�
��க� ெவ��றமாக இ����. மல� பல
அ��� இத�கைள�ைடய இன��
காண�ப���றன. �ைச�� உ�ய
மல�களானதா� ���ேகா��
ந�தவன�க��� ���� ேதா�ட�க���
வள��க� ப���றன. வளமான எ�லா
இட�க��� வள����ய�. இத� �ற��ட�
வட இ��யா. இைத ேம�� ஆ����கா��
அழ�� ��ெச�யாக வள���றா�க�. இ� 3
– 5 அ� உயர��ட வள��. இ�
���யமாக க� ேநா��கான ம��தாக�
பய� ப��. இன� ெப��க� �ைதக� �ல��
க��� �ல�� ெச�ய�ப���ற�.

7) ம���வ�பய�க� -: ந��யாவ�ட ேவைர
கசாய���� ���க வ���� ேபா��,
வ���� க��� ����. இத� ��க�
வாசைன���� ெபா�ளாக� பய�
ப���ற�.இைத �ற���� பய� ப��ற�.
இ����� அ�யாத ைம தயா� ெச��றா�க�.
ந��யாவ�ட� � 50 �ரா�, களா� � 50
�ரா� 1 பா���� ேபா�� ந�ெல�ெணைய
��க ஊ�� 20 நா�க� ெவ��� ைவ��
வ�க�� ஓ�� �� காைல மாைல க���
��� வர� �, சைதவள���, பல �த க�
படல�க�, பா�ைவ ம�த� ����.

‘காச� படல� க��பாைவ� ேதாஷெமன�
ேப��� ேநா�கடைம� ேப��பத��ேயாைசத�
த��ேபா ேலெத���� சா� ம�ைட
ேநாயக��
ந��யா வ�ட� � ந��.’
ந��யாவ�ட� � வான� ேந��ரகாச�, படல�
��க நாச ேதாஷ�க�, �ர�தாப ேராக�,

ஆ�யவ�ைற� ெக����.
இ�� ஒ�ைற� � இர�ைட� � எ���ற
இர�� இன���. இர��� ஒேர
�ண�ைடயைவ. க�க�� உ�டான
ெகா����� இைத க�கைள ���ெகா��
���வாக ஒ�றட� ெகா��க� க� எ��ச�
��� �����யா�� இத� ேவைர வா����
ெம�� ��� �ட ப� வ� ����. இத�
��� ேத� ெகா���ைல�� ஓ� �ைறயாக�
கச��� க�க�� இர�ெடா� �� ����
ெகா�� வர �ல �ன��� க�க�� கா��
� எ�ப��. ச�பக�� 60, கா� எ���� 100,
ந��யாவ�ட� � 100 இவ�ைற� ��தமாக
�� ம� �த�யைவ இ�லாம� இத�கைள�
��தமான க�வ��� ேபா�� அத�ட� �ள�
ேவ�, ச��� ெபா�, ம�ைடஓ��� ெபா�
வைக��� கழ�� 1, ம�� ��தைம கழ�� 2,
���� ��ய� �� சா��� எ���ச�
பழ�சா���மாக அைட��� ப�ப� ��ைச
ேபா� �ர�� �ழ�� உல��� ைவ���
ெகா�� தா�பா��உைர��� க�க����

��� வர� க�வ�, ���த�, சைதவா��
�த�யன ேபா�.
ந��யாவ�ட�� கா�� ���ய� பல� 2, ��
களா�� பல� 2, இைவ இர�ைட�� ஒ�
��தமான ெவ�ைள� ����� ேபா��
இ�த� ��க� ��க ந�றாக� க��� ���
ெச�த எ�ைள� ெச��லா��ெய���
ந�ெல�ைண 3 ேச� ���� ��ய சைட
கா��கா� அ��தமாக அைட�� உ�ேள சல�
ெச�லாம� ெம��னா� �ைல ெச�� ம�
தைரயான ப��� ெதா�வ��� ஓர�
ஆழ��� 40 நா� �ைத�� ைவ�� எ���
ர� �க��� 21 நா�க� ைவ�த ��ன�
வ�க�� ைவ��� ெகா�க. இ�த ைதல�ைத�
க�க��� 1 – 2 �� �த� �ன� இர��
ேவைள காைல, மாைல, ���� ெகா�� வர
க�க�� உ�டா�� �, சைத வள���,
பல�த க�படல� ேராக�க���
இ��யைமயாததா��.
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அ�வக�தா.

1)��ைக�� ெபய� -: அ�வக�தா.
2)தாவர�ெபய� -: WITHANIA SOMNIFERA
DUNAL.
3) தாவர� ���ப� -: SOLANACEAE.
4) ேவ� ெபய�க� -: அ���ரா, இ���ெச�,
வராகக��, இ��ெச�.
5) வைகக� -: ஜவக� அ�கா��-20
6) பய� த�� பாக�க� -: ேவ� ம���
�ைதக�.
7)வள�ய�� -: அ�வக�தா�� �ற��ட�
வட ஆ����கா ம��� இ��யா. �� பர�ய
இட�க� ம��ய��ரேதச�, ப�சா�, ���,
ராஜ�தா� ம��� க�நாடக, த��நா�. இ�
கள�,த��, உவ� ம��� மண� சா�ப���
ஏ�ற �ல�. �ைற�த ம� வள�ைடய ���,
ம���, மனாசா ேபா�ற இட�க��� ப��
ெச�ய� ப��ற�. இ� ஒ� ���ெச� 1.5

அ� உயர� வைர ேநராக வள����ய�.
ம��ய��ரேதச��� ��ட�த�ட 4000
ெஹ�ட� பர�ள�� ப�ரட�ப�� வ��ற�.
ெத����யா�� ைம��, ேகாய����,
��ெந�ேவ�, ஆ�ய இட�க�� ப��ட�
ப��ற�. அெம��கா, இ��லா��, ெஜ�ம�
ேபா�ற நா�க���� ஏ��ம�
ெச�ய�ப��ற�. வட ஆ�ப��க
ெம��டேர�ய� ப��க��� இய�ைகயாக
வளரவ�ல இ�த ��ைக�� ம�ெறா� ரக��
உ�� அ� 2-4 அ� வைர வ�ல ���ய
சா�ப� �ற�ைடய ஒ� ��� மர�. இதைன
ப�சா�, ��� ம��� இதைன ஒ��ய �ற
மா�ல�க��� காணலா�. �ைத �ல� இன�
ெப��க� ெச�ய�ப��ற�. �ைத�த 150-170
நா�க�� ப�� அ�வைட��� தயாரா����.
���� ேவ�, த��� பாக�ைத� ���ெத��க
ேவ���. ேவ�க� உலர ைவ�� 4
ரக�களாக� ���பா�க�. ����த
கா�க����� �ைதகைள�
���ெத��பா�க�. இைவக� ம���வ

�ண�ைடயைவ.
8) ம���வ� பய�க� -: இத� ேவ�க�
���வ�, வாத�, நர��� தள���, வ����
�� இைவகைள� �ண�ப����. ேவ�, இைல,
�ைத ம��� பழெமன அைன����
ஆ�கலா��க� இ��பதா� இதைன ��தா,
�னா�, அேலாப� உ�பட ம����
ெகனபய� ப��த� ப���றன. பா�ண�ைவ
அ�க��க�பத��� பய� ப��ற�. 30
வய��� ேம�ப�டவ�க��� ஏ�ப�� உட�
பல�ன�, ைக, கா�, ேசா�� இைவகைள ���,
அ�க வ�ைமைய�� ச���ைன�� த��ற�.
‘ெகா�ச� �வ��பா� ெகா�யக� �ைலய�
���கர� பா�பா�� ெவ�பத��-���
���� ேதாட��ேபா ேமாக� அ� ��டா�
அ�வக� ��ெக�ற�.’
��� �வ����ள அ�வக��� �ழ��னா�
�ய�, வாத�ைல, வாத கர�பா�, பா��,
�ர�, ��க�, சலேதாஷ� இைவ ����,

ம��� மாத�ேம� இ�ைச��, ப���
உ�டா�� எ�� உண�க.
�ைற -: அ�வக��� �ழ�ைக ��
���களாக ந���� ப��� பா�� அ���
உல��� இ���� �ரண� ெச�� சமெனைட
ச��கைர ���� ����� ப��ர� ப���க.
ேவ��� ேபா� இ��ரண�ைத ேவைள��
ஒ� வராகெனைட �த� �ன� இர��
ேவைள ப��� பா�� கல��� ெகா��க�
ேதக வன�ைப உ�டா��வ�ட�
ேதக����ள �� ��, கப�, �ைல, கர�பா�,
பா��, ேமக அழைல, ெவ�ைட, ��க�,
க��, ��த மய�க� �த�யவ�ைற ����.
இ��� அ�வக��� �ழ��ட� ��� ேச���
அைர��� க�� ���� �த�யவ�����
ப��� ேபாட� கைர��. இைவ�ம��
இத�ட� இதர சர��கைள� ���� �ல
அ��த�க� ெச�வ���.
அ�வக��� �ரண� -: �ரா�� 1, �� நாக��
2, ஏல� 3, இலவ�க� ப�ைட 4, இலவ�க�

ப��� 5, �ரக� 6, த�யா 7, �ள� 8, ����
16, ��� 32, பா�� அ��� ��� ெச�த
அ�வக��� �ழ�� 64, ஆ�ய இவ�ைற
வராகெனைடயாக ����� ெகா��
க��ர�� இ��� கட�பாைறயா� ந��
இ��� வ��ரகாய�ெச�� இவ���
ெமா�ெதைட�� �கரான ெவ�ைள� ச��கைர
���� ����� ப��ர� ப���க. ேவ���
ேபா� ேவைள�� கா� அைர� ேதாலா �த�
�ன� இ� ேவைள 20-40 நா� ெகா��க
ேமக�, அ���ர�, அ��ெவ�ைட �வாச�,
ஈைள, பா��, ேமக ஊற� �த�யைவ
����.
அ�வக��� ைதல� -: ��� ெச�த அ�வக���
�ழ�� பல� 10, ச�றா��� ேவ� பல� 10,
இவ�ைற� �� ���களாக ந���, இ���
ஒ� பழ�ய ைதல பா�ட��� ேபா�� 12 ப�
சல� ��� அத��� 10 பல� ெகா�பர���
�ைள� தள���யாக �ைல�� ����
பா�ட��� அ� ம�ட���� ேமேல 4 �ர�
உயர��� ���� ப� ேதாலா��ரமாக�க��

அ���ேல��� �� �யாக எ��க��. இ�த
ம� பா�ட��� ��ட சலமான� ந�றா��
��� ��� ப� �தான���� வ�� சமய�
அ������� இற�� ஆற ��� ம�
பா�ட��� வ��� ைவ��� ெகா�க.
அ�பா� �� �யாழ��ட பா��ர�ைத�
��த�ப��� அத�� ந�ெல�ெண� ப� 2
த�ம�� (ப��� த�ைர� �ைல�� �����
க�� வ��ெத��த சல�) ப� 1 �� ����
ப���ய �யாழ� ��� உறவா�� ப� கல��
அ���ேல��� �� �யாக எ���� த�வா��
��றர�ைத, ந�னா�, ேதவதார�,
�லா��ழ��, ��சா��� ப�ைட, க��கா�,
தா���கா�, ெந�� வ�ற�, க�ட�����
வைக�� பல� அைர�கா� �த� இ���
வ��ரகாய� ெச�� பா� ��� அைர���
ெகா�ச� ெகா�சமாக� ேபா��� �ள��
ெகா��க��. ைதலமான� ந�றா� ெகா���
வ�ட� ெம�� பத� வ��சமய� �ேள
இற�� ஆற ��� வ��� �சா��
அைட��� தா�ய �ட� ைவ�� எ����

ெகா�க. வார� ஒ� �ைற தைல�����
���க கப ச�ப�தமான ேராக�, �ர,
�ணமா��, ேதக� இ���, க�
ெத�வைட��. இத��� ப��ய� பக�
���ைர, அைல�ச�, ேதக உைழ��� �டா�.
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எ�� மர�.
1) ��ைக�� ெபய� -: எ�� மர�.
2) தாவர�ெபய� -: STRYCHNOS NUX
VOMICA.
3) தாவர����ப� -: LOGANIACEAE.

4) ேவ� ெபய�க� -: ந��வா�கா.
5) வள�ய�� -: எ�� மர� ெத��க
��ைகக�� ஒ�றா��. எ�� மர� ஒ�
ந��தரமர�. எ�லா �ல�க��� வளர�
��ய�. இ� எ�ெபா��� ப�ைமயாக
இ����. இ� �மா� 18 அ� உயர� வைர
வள���ய�. இத� இைல ப�ைசயாக 2
அ��ல அகல��� 5 – 9 ெச.�. �ள� வைர
இ����. அத� தாயக� ெத� �ழ�� ஆ�யா.
ெத� அம��கா, ம��� ப�மா, ைசனா,
�ழ����யா, தா�லா��, வட ஆ��ேர�யா,
இல�ைக, க�ேபா�யா, �ய�னா�,
மெல�யா(மேலயா) இ��யா ேபா�ற ந�க��
பரவலாக உ�ள�. இைல ேவ� கா��,ப�ைட
�ட� த�ைம உைடய�. உ�ைர��
ெகா���. அதனா� இைத கவன��ட�
ைகயாள ேவ���. இ� �ைத�ல� இன�
ெப��க� ெச�ய�ப��ற�.
6) ம���வ� பய�க� -: இத� ெபா�வான
�ண�. ெவ�ப�ைத உ�டா���. வா�ைவ

அக���, மல�ைத உ�டா���, �� �ைர�
ெப����, நர�� ம�டல�ைத இய���,
வ���வ�, வா��, அ�வ���வ�, �ட�
எ��ச�, இ�தயவயா�, இர�த ஓ�ட�,
க��யா�, மன அ��த�, நர�� ச�ப�தமான
ேநா�க�, தைலவ�, மாத�டா�
�ர�சைனக�, �����ணர� ேபா�றவ�ைற�
�ண� ப����.
எ��மர��� வடபாக� ெச��� ேவைர
உ��த ப�ைடைய எ���ச� பழ�சா���
ஊற ைவ�� உல��� �ரண� ெச�ய��.
��ைப இைல+�வனா� ேவ�� சம அள�
கசாய��� 2 �ரா� இ�த� �ரண�ைத�
ேபா�� உ�ேள ெகா��க பா�� �தலான
�ட� ���. ேம�� 2-3 நா� ெகா��க
ேவ���. க� �ட வ�, ��க� �ணமா��.
இந� ெபா� இ� �ரா� அள� உ�படேனா,
ெவ��ைல�டேனா ��ன ேத�க� �ட�
���.

ேவ��ப�ைட 20 �ரா� 200 �ரா� �.�.���
ேபா��� காய�� �� �ராக ��� ேவைள
ெகா��க காலரா,வா��, ேப� �ணமா��
இத� �ரண�ைத ெவ���� 1-2 �ரா�
ெகா��க வாத வ�, இ�� ���.
மர�ப�ைட 10 �ரா� 100 �.�.எ� ெந���
ேபா��� காய�� ேமேல தடவ ெசா�, �ர��
ஆராத �� �ணமா��.
இத� இைலைய ெவ���� ேபா�� அ�த
��� ���க நர�� வ� ���.
இள���ைர அைர�� ெவ�ெண��
ம����� �ச க��க� கைர��.
ெவ�ப�ெகா��ள� �ணமா��.
எ��� பழ�ைத� ���� �வனா� ேவ��
��� ைதல� இற�� க�தக� ப�ப��ட�
ெகா��� வர ��ட ேநா� �ணமா��.
ேநா�உட�� எ�வள� நா� இ��த ேதா
அ�வள� நா� ெகா��க��.

எ��மர��� வட��� ப�க� ெச�ற ேவ�
மா���க� ெச�ய� பய�ப��.
எ�� இைலைய தவ�தலாக உ�டவ�க���
���� ம���� அ�த� ந�றா�. க��கா�
கசாய�, ெவ���� சா�, �ள�+ ெவ�தய�
கசாய� ஆ�யன எ���� �ட ���பா��.
எ�� �ற ம���கைள ����� �ண�ைத�
ெப�றதா��. எ�லா�ட�கைள�� ���க
எ���� ‘ந��வா�கா’ ெகா��க�ப��ற�.
எ��� ெகா�ைட -:
‘ைக�க��� ச�� க��ஷ��� �ைதவ�
ெய��கவ� தா�ந�டெமபைவேபாைம�க�ணா�
க�� கர�பா� கனமய��� ��த��
ெல��மர� ெகா�ைட�னா�’
எ��� ெகா�ைடயா� க�ேமக�, ச��,
��ட�, வதவ�, ��ந�ட�, �டக�,
கர�பா�, ���ைச, ப���ய� இைவ ேபா�.

��த� ெச�த எ�� �ைதைய� ச�தன�
க��� �� சல� ��� உைர�� வ����
��� ெவ����தைலவ���� தட�� ���
அன� கா�ட� �ணமா��.இ��� இைத�
ேகா� மல��ட� ேச��தைர�� ெவ�நாய�
க��� ேம�றடவ� �ணமா��.
எ�� ��� �ராகெனைட 1, �ள�
�ராகெனைட2, ��� �ராகெனைட 2.5, மா�
ெகா�� �ராகெனைட 1.5 இவ�ைறெய�லா�
�ர��� அ���� ைவ��� ��� சல�
��டைர�� வ��� ஒ� கர���� ���
ெந��பன�� ைவ��� ��� ெவ���
க�ேபா� ெச�� அ�வ�� ��க�, ��க��
கா�� ��க� இைவ ேம� �ச� �ணமா��.
எ��� பழ� -:
ஒ� ��தமான ம�தைர�� 1 �ைச� ��ய�
�ற�ைய� ேபா��� ெகா���� சா�பலான
சமய� அ�சா�பைல ��� ��� அ�த
�ேட�ய தைர�� 30-40 எ��� பழ�ைத�

�ைத��� ேபா�� அத� ேப�� பாத�ைத
அ��த ைவ�� எ��க��. இ�ப� இ�
பாத�கைள�� மா�� மா��� �� தா��
வைர�� ைவ�ெத��க ���கா� வாத�
�ணமா��. இ� �ேசசமாக ெப�க���
�ரச��த �� அ���� த�� இ�
பாத�க�� உைணடா�� எ��ச�, ���, வ�
�த�யவ���� �ற�த ���ைசயா��.
இைத� ப�� ��த�களான அக��ய�,
ேதைரய� ம��� ���பா� ஆ�ேயா� பல
��க�� எ����ளன�.
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ச��பக��.
1) ��ைக�� ெபய� -: ச��பக��.
2) தாவர�ெபய� -: RAUVOLFIA
SERPENTINA.
3) தாவர� ���ப� -:APOCYNACEAE.
4) ேவ� ெபய�க� -: �வ� அம� ெபா�,
பா���களா.
5) வைகக� -: ரா���யா ெச�ெப��னா.
ரா��பாயா ெட�ரா ��ல�. ஆ�.எ� 1.
6) பய� த�� பாக�க� -: ேவ�க�.
7) வள�ய�� -: ச��பக����� ெச�ம�
ம��� ெபாைறம�, அ�ல�த�ைம அ�க�
உ�ள ம� ஏ�ற�. கார�த�ைம அ�க��ள
(PH 8) ம��� வளரா�. இத�� 20 ���
ெச��ய� �த� 38 ��� ெச��ய� ெவ�ப
�ைல�� ஆ���� 75 -100 ெச.�. மைழயள�

ஏ�ற�. ச��பக�� வற��ைய� தா���. அ�க
����, அ�க மைழ�� ச��பக���� ஆகா�.
இத� ஆ�ேவ� ஆழமாக ேநராக� ெச���,
ச��ேவ�க� �ைழயாக�����. ���
ஆ��க�� ���வைட��. �� அைத
ம����காக� ேதா�� எ��பா�க�. �மா�
400 வ�ட�களாக இத� ேவைர ��ைகயாக�
பய� ப��� வ��றா�க�. இத� �ற��ட�
�ைண ஆ�யா� க�ட�. �� இ��யா,
அ�தமா�, ெத��ழ�� ஆ�யா, ப�களாேத�,
ப�மா, இ�ேதாேன�யா, ம��� �ல�கா
ஆ�ய நா�க�� பர� வள��க�ப�ட�. இத�
இன�ெப��க� �ைத� ���, ேவ� ���க�
ம��� �ைத �ல� ெச�ய�ப��ற�. வ�க
��யாக �ைத �ல� நா���க� உ�ப��
ெச�� ந�வ� ந�ல�. ஒ� எ�ட��� 8 -10
�ேலா ��ய �ைதக� ேதைவ. �ைத�த ஆ�
வார��� நா��க� தயாரா� வ��. 2 அ�
பா�� ஒ� அ� இைடெவ��� நடேவ���.
ேவ�க� 15 ெச.�. ப�மனாக இ��பத�ட�
ேவ�க�� ெவ��ேதா� ப��� �ற����,

உ��ற� ம�ச� �ற���� இ����.
ஏராளமான இள��வ�� �ற�ைடய
��ெகா���க�ட� கா�க� ஊதா கல�த
க��� �ற��ட� காண�ப��. ஒ�ெவா�
கா��� 2 – 3 �ைதக� வைர இ����.
8) ம���வ�பய�க� -: ச��பக���னா�
இர�த அ��த�, ���வா�, �ைளேகாளா�,
�ரசவ� ேகாளா� ���க உத��ற�. உ��
கா��� ம���க� தயா��க� பய�
ப���றன. இத� ம��தா� பலநர��
�யா�க�, ��� ேநா�,-(Vinblastine)
மேல�யா,-(Quinens) மனஅ��த�
(ஐ�ப�ெட�ச�)-(Raubasine) இர�த ஓ�ட�
��ப��த,(Vincanpes) மாரைட�� (Ajmaline)
இைவகைள� �ண� ப����.
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ம�������க�.
1) ��ைக�� ெபய� -: ம�������க�.
2) தாவர�ெபய� -: COLEUA FORSKOHLII
3) தாவர����ப� -: LAMIACEAE.
4) ேவ� ெபய�க� -: ���க� �ழ��,
ேகா�ய�.
5) இரக�க� -: ம�கா�ெப� (ேம��),
கா�மா� ம�கா�ெப�.
7) பய�த�� பாக�க� -: ேவ��ழ��க�
ம���.
8) ப���� �ைற -: ம�������க� ஒ� ��
ெச� வைகைய� ேச��த�. இைத சம
ெவ�க�, மைல�ச��, ம��� வற��யான
ப��க�� ப��டலா�. ெச�ம�, சாைர ம�
ஏ�ற�. க�ம� �டா�. ம� கார அ�ல
�ைல �.எ�.6.0 -7.00 ��� இ��க ேவ���.

ம�������க� ஓமவ��� ���ப�ைத�
ேச��த�. இ�த ��ைக�ெச� ெந��கமான
�ைளக�� த�னமான இைலக�ட� �மா� 2
அ� உயர� வைர வள��ற�. இ�ெச�யான�
��� ெகா��ைத� ��� ந��
வள��க�ப�வதா� ஆ�ேவ�
உ�டாவ��ைல. அ��க������ ப�க
ேவ�கேள உ�டா��றன. ப��� �ற
ேவ�க����� ஒ��யான ேகர� வ�வ���
1 அ� �ள� வைர �ழ��க� உ�வா��றன.
ஒ� ெச������ அைர��ேலா �த�
��கா� �ேலா வைர ப�ைச� �ழ��க�
�ைட���றன. ெபாலெபால�பான ���� 1
�ேலா�� �ைட���ற�.
�ல�ைத���பட உழ� ெச�ய��. நட���
ஒ� மாத கால���� ��பாகேவ ஏ�க��� 7
ட� ெதா� எ�ைவ �த� ��� உழ�
ெச�ய��. ஈரமான ம��� �����க�
எ�ைவ� ஞா�����ப��� ெப���.
அ��ல��� ப�� ந�ட�ட� ������.
��தமா� வள��.

வளமான �ல�க���� பா� 2 அ� –
ெச���� ெச� 1.5 அ�=ஏ�க��� 14500
க��க�, வள� �ைற�த �ல��� பா����
பா� 2 ெச����ெச� 1.25 = ஏ�க��� 17,000
க��க�, சரைளம���� பா����பா� 1.75
அ� – ெச����ெச�1.25 அ�= ஏ�க��
20,000 க��க�.
ம�������க�� ��� த��க�� �மா�
10 ெச.�. �ள�� 3-4க��க� இ��க
ேவ���. ��� த��கைள �� �ேளடா�
ெவ�� ேசக��க ேவ���. ���ய
ெகா��ைத �ட இழ���� �ற�த�.���ய
ெச� ேவ� ���� வள��� உ�வ���� வர
40 நா�க� ஆ��. இள�ெச�ேயா 25
நா�க�ேலேய வ�� ���. ந�� ேபா�ஒ�
தடைவ பாசன�� ந�ட 3 � நா� உ��
த��� பா�சேவ���. 40 நா�க� வைர
வார� ஒ� தடைவ பாசன�, �� 10
நா�க��� ஒ� தடைவ��, அ�வைட�� 10
நா�க� இ���� ேபாேத பாசன�ைத
���த��. ெமா�த நா�க� 180.

நட� ந�ட 15 – 20 நா�க���� �த�
கைள �ர�� �ட ேவ���. இர�டா�
கைள க�� அ�வா� ெகா�� தைரம�ட���
அ��� எ��பேத ச�யான�. இ�ேபா�தா�
ம� அைண�க ேவ���. 50 நாடக�
ஆ���டா� ம� அைண�க ேவ�டா�.
அரசாயன உர�, ����� உர�கைள 50
நா�க��� ேம� ெகா��கலா�.
ப��� பா�கா���� �����க��
தா��த���கா�ேபா�ரா� �வ ேவ���.
ேவர�க� ேநாைய� க���ப��த 250 ெதா�
உர��ட� 5 �ேலா �ைரேகாெட�மா���
உ�� �சான�ெகா�� ம���ைன
ெச�கைளஞ� ��� ஊ��� க���ப��தலா�.
பா���யாவாட� ேநா� ெத�ப�டா�
�ேடாேமானா� �ேளாரஸ�� எ�ற
பா���யா�ைன ெதா� உர��ட� இ�வதா�
ேயாைய� க���ப��தலா�.
ம�������க�� வள���� ப�வ�க� – 1
– 20 நா�க� ேவ��லாத ���

ெகா������� ேவ�க� �ைள��
ெவ�வ���றன. ஆர�ப�க�ட ேவ�க�
உ�வா� ெச�யான� ம��� �ைல
���த�ப��ற�. 21 – 40 நாடக�
ேவ�க�� எ���ைக அ�க���ற�.
ெச�க�� தைழ வள��� �ைறவாகேவ
காண�ப��. 41 – 60 ெச�க�� ��ர
வள���� ப�வ� ஆர����ற�. �ைளக��,
��ல�க�� உ�வா� ப�ரான� ப�� க�ட
ஆர����ற�. 61 – 90 தைழ வள�����
��ர�, ேவ� வள����� ��ர�. ப��
�ல�ைத அைட��� ெகா��ற�. 91 – 120
�ழ��க� உ�வா��ற த�ண�. இ�ேதா�
தைழவள��� ��� ���. 121 – 150
�ழ��க� ேகர�ைட� ேபா� ���
ப����றன. 151 – 180 நா�க�
�ழ��க���� மா� ச���, ம���� ச���
ேச��க�ப�� த�ண�. அதாவ� �ழ��க�
��� எைட ��� கால�.
இ� இ��யா, ேநபாள�,இல�ைக, ஆ�ப��கா,
ப�மா ம��� தா�லா�� ஆ�ய நா�க��

வ�க��யாக� ப��ட�ப��ற�. இ��
ேபா��ேகா�� ‘Forskoslin’ எ��
�ல�ெபா�� உ�ள�. இ��யா��
த��நா�(ேசல�) �ஜரா�, க�நாடக� ஆ�ய
மா�ல�க�� ப�� ெச�ய�ப��ற�. ப��ட
ஏ�ற ப�வ� ஜூ�, ஜூைல ம���
ெச�ட�ப�, அ�ேடாப� மாத�க�. ேவ�
�ழ��கைள 180 நா�க� ���த�ட�
ேசத��� எ��� ��ய ���களாக ந���
ெவ���� �ராக 10 நா�க� உலர ைவ�க
ேவ���. �ழ��� 8 சத� ஈர�பத� இ����
ேபா� ப��வமாக இ����.ெஹ�ட��� 15
– 20 ட� ப�ைச� �ழ��க� �ைட���.
அ�ல� 2000-2200 �ேலா உல��த �ழ��க�
�ைட���.ெஹ�ட��� 20,000 �பா� ெசல�
ெச�தா� �.60,000 வர� வர வா����ள�.
ஒ�ப�த சா�ப� ெச�ய ����ேவா�
எ�.�.�.மா�ெக��� ெச�ட�� 469,
மகால��� கா�ெள��, அ�ணா�ர�, ஐ��
ேரா�, ேசல�-4. ெதாைலேப� –
0427-2447143, ெச� – 98427 17201.

அவ�க�ட� ெதாட�� ெகா�� பய�
ெபற��.
8) ம���வ� பய�க� -: ம�������க�
�ழ������ எ��க�ப�� ேவ�ய�
ெபா�ளான ேபா��ேகா�� இர�த
அ��த�ைத �� ெச�� இதய� ப�ைவ�
�ைற��ற�. இ� ஆ��மா, ��� ேநா�,
�ளா�ேகாமா க� ேநாைய� �ண�ப����
ம��தாக� பய�ப��ற�.
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க�ட�க���.
1. ��ைக�� ெபய� -: க�ட�க���.
2. தாவர� ெபய� -: SOLANUM
SURATTENSE.
3. தாவர����ப� -: SOLANACEAE.
4. பய�த�� பாக�க� -: இைல,�, கா�,
பழ�, �ைத, ப�ைட, ேவ� �த�யன.
5. வள�ய�� -: க�ட�க��� அைன��
வைக �ல�க��� ந�� வள��. ����ள
மா�ற���� அைம�த இைலகைள�� �ல �ற
மல�கைள�� �� க����கா� வ��லான
உ��ைடயான கா�கைள��. ம�ச� �ற
பழ�கைள�� உைடய ேநராக உய���
வள�� �� ெச��ன�. த�ழக��� எ�லா
மாவ�ட�க��� த�� �ல�க�� வள��ற�.
�ல��ைன ந�� உ�� �ைத����� தயாராக
ைவ�க ேவ���. ேவ��ய ெதா� உர�

ேபாடேவ���. ேநர� �ைத���� 2.5 �ேலா
�ைதக� ேதைவ�ப��. நா�� ��� ஒ�
மாத��� 4 அ��� 4 அ� இைடெவ���
ந�� உ�� த��� பா�சேவ���. �� 15
நா�க��� ஒ� �ைற �� பாசன� ெச�தா�
ேபா��. 60 நா�க� க���� கைள எ��க
ேவ���. ஒ� வ�டகால� �ட�� ஒேர
அ�வைடயாக� ெச�யேவ���. ெச� 3750
�ேலா கா� 500 �ேலா �ைட���. ���
ேநா� கா� �� ம��� தா�கலா�. அத��
உ�ய ம��� அ��க ேவ���. ப��த
பழ�கைள 7 நா�க� காய ைவ�க ேவ���.
�� ��பைன�� அ��ப ேவ���. இத�
சா� இர�த அ��த��ைன �� ெச�ய வ�ல�.
இ�� உ�ள ஆ�கலா��க� ஆராய�� ெச��
ெகா���ளா�க�. இ�
ேகாைழயக��யாக��, ���� ெப���யாக��,
�ட� வா� அக��யாக�� ெசய�ப��. ஒ�
ஏ�க��� ஒ� வ�ட��� �.12,000-00 ெசல�
ெச�தா� 48,000-00 வ�மான� �ைட�க
வா����ள�.

6. ம���வ� பய�க� -: க�ட�க��� இர�த
அ��த��ைன �� ெச�ய உத��ற�.
ஆ��மா��� இ�ெச��ைன ெபா���
உ��வ� பழ�க��� உ�ள�.
காரண��லாத வர�� இ�ம���� இ� ந�ல
ெதா�ம���. �� வாத�, மா�ச�, �ய�ைவ
நா�ற� ஆ�யவ���� ந�ல ம���.
ேவ� 30 �ரா�, ��� 5 �ரா�, �ரக� 2
���ைக, ெகா�தம�� 1 �� ஆ�யவ�ைற 2
��ட� ��� ேபா�� அைர ��டராக� கா��
4 �த� 6 �ைற 100 �.�. �த� ���க
�தள�கா�ச�, ச��கா��ச�, �ைர�ர�
ப��ய எ�த �ர�� ���.
ச�ல� 1 ��, ஆடாெதாைட 1 ��,
���கா�� ப�படாக� இர��� 1 ��,
�ரக�, ��� வைக�� 10 �ரா� �ைத�� 2
��ட� ��� ேபா�� அைர��டரா�� 4
�த� 6 �ைற 100 �.�. �த� சா��ட ��
�ர�, �ேமா�யா �ர�, ம�ைட �� ஏ�ற�
காய�ச� �த�யன ���.(க�ட�க��� ��

��)க�ட�க��� ேவ�, ஆடாெதாைட ேவ�
வைக�� 40 �ரா� அ������ 5 �ரா�
�ைத�� 2 ��ட� ��� ேபா�� அைர
��டரா�� 100 �.�.�த� �ன� 4 ேவைள
���க இைர���ம� ( ஆ��மா ) எ�����
( �ய� ) ஈைள, இ�ம�, கப இ�ம�, ��ச�
���.
பழ�ைத உல��� ெந����� வா�� �ைக�
ப��க ப� வ�, ப� அரைண ���.
‘காச �வாச� க��த ஷய ம�த மன�
���ர� ச�� �ைனேதாஷ – மா���கா
��தைர� ��கா ெவ�கார� ேசாக�ட�
க����� டாமா�� கா�.’
ெவ�ப�� கா��� ��ள
க�ட�க����னா� காச�, �வாச�, ஷய�,
அ��� ம�த�, ���ர�, ச�� பாத� ஏ�வைக�
ேதாஷ�க�, வாத ேராக� ஆ�யைவ ேபா�.
‘ேவ�ைல� காயபழம� ���ட� ப�ைட���

�����க �ட�கன��� – �ரா�
வ���ந ச�கய�� வாச��த� காேவ
ய��க�டா� க����ளா�’
க�ட�க����� ேவ�, இைல, �, கா�,
பழ�, �ைத, ப�ைட இவ�றா� �ேர�ற�,
சல��நச�, ஈைள, �வாச� இைவ ேபா�.
க�ட�க�த��கா�‘ ஐய ம�� �பனமா மாம மல�க���
ைபய ெவ�யா���� பா����- ெச�ய
மல��
ெதா������ வா� �ழேல �மணலா
��க�ட�
க�த��கா ைய� ��� ��கா� ’
ெவ� மண���டா��ற
க�ட�க����காயா� �ேல��ம ேநா� ���.
�த� கல�த மல�� ப��� உ�டா�.
க�ட�க���� பழ�-

‘ காச� �வாச� கய��த� ப�லரைண
�� ெசா��னைவ ��ேடா��� –
ேப�டைல
��த���� �பன�ைத ��டா�� ��
க�ட�
க�த��ப ழ��ண�ைத� கா�. ’
க�ட�க���� பழ� இ�ம�, இைர��, சய�,
கப�, ப�லரைண, �ைட நைம�ச� இவ�ைற
����. பல�ைத�� ப�ைய�� உ�டா���.
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அ�வா�மைன� ���.
1. ��ைக�� ெபய� -: அ�வா�மைன�
���.
2. தாவர� ெபய� -: SIDA CAPRINIFOLOLIA.
3. தாவர����ப� -: MALVACEAE.
4. ேவ� ெபய�- BALA PHANIJIVIKA.
5. பய�த�� பாக�க� -: இைல, �ைத, ேவ�
�த�யன.
6. வள�ய�� -: அ�வா�மைன� ���
எ�லா�த ம���� வள��. ஆனா�
ெச�ம� �ல��� ந�� வள�ட� வள��.
�� ��� ப�க� ெகா�ட ஆ�� வ�வ
இைலகைள உைடய �க���� ெச��ன�.
மா�� கால��� த�ழகெம���
சாைலேயார��� தாேன வள��. ����
க�ைவ� த���� ம��தாக� ெசய�ப��. இ�
�ைத �ல� இன� ெப��க� ெச�ய�

ப��ற�.
7. ம���வ� பய�க� -: இத� ேவ� ெபா�
நர��� தள���ைய ேபா�க வ�ல�. ஞாபக�
ச��ைய ��ட வ�ல�. ஆ�,ெப� �� ��
க���� பாைதைய ��த� ப��த வ�ல�.
தகாத உட� உறவா� ஏ�ப�� ெதா��
�யா�கைள� �ண�ப����.
ஒ� ேத�கர��� ெபா�ைய �ன��
உண���� �� 2 ேவைள ெப�க�
உ�ெகா�டா� உட� பல�ன� ஆவைத�
க���ப����.
இத� ெபா� அைர� ேத�கர���ட� ேத�
ேச��� உர�த �ற�� ேப���, ேம�க�ைட
பாடலா�� ெதா�ைட�� ஏ�ப�ட வர���,
க�ம� ஆ�யவ�ைற �ணமா���.
இத� ேவ�, �ைத இைவகைள இர����
ஒ�� எ�ற ��த ��� கல�� ெபா�
ெச�� ச�கைர�ட� ேச���� �ன� 3

ேவைள சா���டா� ஒ� வார��� உட��
ஏ�ப�� எ���� �ணமா��.
இத� ேவைர எ���� ���களாக ெவ��
ஒ� ��ட� த���� கா��� ��ட ைவ��
கா� ��ட� ஆன�ட� அ�த� கசாய�ைத
சாராய� அ���� ெதா�ைட�� எ��ச�
உ�ளவ�க� �ன� இ� ேவைள 2 அ���
�த� ஒ� வார� ���தா� �ணமைடவ�.
இத� ெபா� 10 �ரா� எ��� 80 �.�. ���
ெகா��க ைவ�� 20 �.�. யாக� கா���
வ�க�� ஒ� க� காைல ம��� ���� வர
���, வா� ம��� உட�� ஏ�ப�� இர�த
ஓ�ட�ைத� க��� ப����.
அ�வா�மைன� ���� இைலைய� கச��
ெவ��� காய��� ��ய இர�த� ெப���
����.
அ�வா�மைன� ���� இைல�ட� சம
அள� ��ைப ேம� இைல, ���� ப� 2,

�ள� 3 ேச��� அைர�� ��ைன� கா�
அள� உ����� ெகா��� காய���� க�ட
ந�� ����. அ�ேபா� உ��, �� ��க
ேவ���.
‘ெவ���காய�ைத �ர� �������
��ட� க�ேவா��� ேதா���க� ெக�ட
��வா� றைலைய� �ன��� வ� ���
ம�வா� ���� ப��ைல.’
அ�வா� ���� ப��ைலயான� ஆ�த�களா�
உ�டா��ற காய�ைத� ���ர���
ஆ��வ�� த�ர மாக �ஷ�ைத�� உ�ர�
ெக��யா� �ற�த �ர�தாப ேராக�ைத��
�ல�� எ�க.
அ�வா� ���� ப��ைலைய� கார��லாத
த�ைட அ��� க��� ைவ�� ெவ�ெண�
ேபா� அைர�� ெவ��� ப�ட காய�க����
தடவ� �ைல� ெகா�� அ���� க�ட
இர�த� ெசா�த� ��� �ைர�� ஆ��.
இ�த இைல�ட� ��� �ள� ��� ���

அைர�� ேவைள�� �� ��ைட�கா�
�ரமாண� அ�� ச�� 3 நா� ெகா���� பா�
ப��ய� ைவ�க� க�ைமயான �ஷ�க�
இற��வ�ட� தைல வ��� ����.
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1. ��ைக�� ெபய� -: அ����.
2. தாவர�ெபய� -: ALANGIUM LAMARCKII,
3. தாவர����ப� -: ALANGIACEAE.
4. இன ேவ�பா� -: க���, ெவ�ைள,
�வ��� ��கைள�ைடயைவ ேவ�ப��.
5. பய� த�� பாக�க� -: ேவ��ப�ைட,
இைல, ம��� �ைத �த�யன.
6. வள�ய�� -: அ���� எ�லா �ல�க���
வள�� ��ய �� மர�. ( 15-20 அ� உயர�
)��ட இைலகைள�ைடய ����ள மர�.
ெச�ம�ச� �ற��ள பழ�கைள�ைடய�.
த�ழகெம��� �த� கா�க��� ேவ�க���,
தாேன வள��ற�. இ�� �வ��, க���,
ெவ�ைள �த�ய ��கைள�ைடய மர�க�
உ��. இவ��� �வ��� � உைடய மர�
ம���வ� பய� ��கதாக� க�த�ப��ற�.
இ� �ைத �ல� இன�ெப��க�
ெச�ய�ப��ற�.

7. ம���வ� பய�க� -: ேநா� ���, உட�
ேத��த�. வா�� உ�� ப��த�. ��த ��
�ர�ைப ���த�, வ���� ���கைள�
ெகா��த� கா��ச� அக��த� ஆ�ய
ம���வ �ண�ைடய�. அழ����
ெச�ய�ப�� ம���கைள� ெதாட���யாக 1
வார���� ேம� ெகா���� வா��, வ����
ேபா��, �ய�ைவ ஆ�யைவ உ�டா��.
����� சா��ட ேவ��மா��
இைட�ைடேய ஒ� வார� ம��ைத ����
���� சா��டலா�.
ேவ��ப�ைடைய உல���� ெபா��� 100
��� �ரா� �த� காைல மாைல 1 வார�
ெகா��� வர� க� �ஷ�க� (பா��, எ�,
ெவ�நா� ) ெதா�ேநா�, �ர��, ��,
வ���� ேபா�� ஆ�யைவ �ணமா��.
அ��� இைலைய அைர�� 1 �ரா�
அளவாக� காைல மாைல ெகா��க� �ரா�,
��ம�, கப ேநா�க� ���.

�வ�� அ���� ேவ� ப�ைட� �� 100
��� �ரா�ட� �ரா��, சா��கா�,
சா��ப��� ஆ�யைவ சம� கல�த ெபா� 200
��� �ரா� கல�� ேத�� �ைழ���
சா���� வர� ெதா�ேநா� �ணமா��.
அ���� �ைத����� எ��க� ெப��
எ�ெணைய உட��� தட� வர� ேதா�
ேநா�க� �ணமா��. ஓ�� ��களாக
உ����� ெகா��கலா�.
‘ அ���ல� மா�த�ைத ைபய�ைத� தா���
ெமா��ச�� த�ைத �ய���� –
����ழா�
��டெம� ேநாயக��� ��ம�� ெத����
��ட ெமனவ��� ேத�. ‘
அ���� மரமான� வாத ேகாப�, கப ேதாஷ�,
��வ��� ெப�ேநா� இவ�ைற ����.
ஆனா� ��த�ைத உப� ெச���.
‘ ெபா�லா �ஷ�க��� ேபாரா�� ேப�வைக

ெச�லா� �ர��ரண� ேச� ேநா�கெள�லா��
அ�ேகால� கா�� அர�ைத ெச�
ேநா�கெள�லா�
ெபா�ேகால ��ேடா�� ேபா�. ’
அ�ேகால� எ�� ெசா�ல�ப�ட அ���
கப��னா� �வ ஜ���க�� ப�க�யா�
ேந��த எ�லா �ஷ ேதாஷ�க��, ேப�,
�ர��, �ரண� ஆ�யைவ ேபா�.
அ����ேவ� ��� ேவ� இவ�ைற�
சமெனைடயாக� ெகா�� �� ��டாக
ந��� 5-6 நா� �ழ�� உல��� அ���
ெப�ய ம�கல��� ேபா�� வா� �� ஏ�
�ைல ெச�� �ைற�ப� ���ைதல�ற�க��.
இ�ைதல�ைத வ�க�� �சா�� ைவ���
ெகா�� �ைற ெகா�ட ரண��� ெச����
க��� க��� ெகா�� வர �ைர�� ஆ��.
அ��� ேவ��ப�ைட� ெபா��� கச���,
�ம�ட��, கார�� உ��. இர�த அ�கார�,

��� ேராக�, ��ட�, �ரண�, ேதா�ேராச�,
�ர�, �டா��ர�, வ��� உ��ச�, வ���
ேநா�, �ச�க� �த�யன ேபா���.
ேவ�ப�ைட �ரண� ��ட�, வாதேராக�,
ேமகவா� ����க��� ந��.
அ���� ���‘ �க��ைட ெம��யேல ��தைர��
அ���� ��த தனா� சா�பலெம�னெவ��
மைற� ம�சன� மா�� சன வ�ய�
அ� ெச��டேவ ந��.’
நாள��� கா���� எ��த அ����
���னா� அ�சன மைற�� ைம�� உலக
வ�ய�� உ�டா��.
இ�த இன��� சாதாரண அ��ச�ட� க���
அ���� எ��ற ஓ� இன���. கா� இைல
நர�� இவ��� க��� �றேமா������.
இ�ேவ �ேசஷமான�. இத� உபேயாக�ைத�

ப�� அ�பவ �����ள ெப�யா�ட����
ைக �ைறயாக ேந�� க��ணர ேவ��ய�.
இைத�ப��� ெத��� ெகா�ள அவா
இ���� ���பா� �தலான மஹ��களா�
�ற�ப���ள ஜாலகா�ட�க��
க�ட�ய��. இத� ���� ைதல�ைத� ச�ம
ேராக����� �ச ஆ��. உ����� ெகா��க
கப வாத�ைத�� ��ட�ைத�� ����.
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1. ��ைக�� ெபய� -: �ணா.
2. தாவர�ெபய� -MORINDA TINCTORIA.
3. தாவர����ப� -: RUBIACEAE.
4. ேவ� ெபய�க� -: ம�சண��, ம�ச�
�ரா�� எ�பன.
5. இன ேவ�பா� -: ெவ��ணா. MORINDA
CHITRIPOLIA
6.பய�த�� பாக�க� -: ���,இைல, ப���,
காய, ப�ைட, ேவ� ஆ�யைவ மர��வ�
பய�ைடய�.
7. வள�ய�� -: எ�லா �த �ல�க���
வள����ய ��மர�. த�ழகெம���
வள��ற�.மா இைல ேபா���, இ�ர����
அைம�த இைலகைள��, நா�ேகாண ��
�ைளகைள�� ��ய ெவ��ற மல�கைள��
���� ���சா�கா�கைள�� க��� �ற�
பழ�கைள��உைடய மர�. �மா� 15 அ�

உயர� வைர வள��. மர��� உட�ற�
ம�ச� வ�ணமா�����. அதனா�
ம�சண�� எ�றைழ�க�ப�ட�. ப�ைடக�
த��பாக இ����. �ைதக� �ல� இன�
ெப��க� ெச�ய�ப��ற�.
8. ம���வ� பய�க� -: ெவ�ப� த����.
��க� கைர���, மா�த�, க��ர�, ம��ர�
ேகாளா�கைள� �����. ப�ைய� ����.
ேதா� ேநாயகைள� �ணமா���. ��க���
�ற����.
‘ ப�ைட கர�பெனா� பார�� ேல�ம�ர
ெமா����ற ���ர�� ேயா���கா�ம�டலைர
ெய�� �ணா� �ைலமா�த� ����ந�ல
கா��த� ேமகம�� கா�. ’
�ணா� ப�ைடயான� கர�பா�,கப�ர� ��,
�ர�� இவ�ைற��, இைலயான� ம�த�
ேமக� இவ�ைற�� �ல���. ஒ�ைய� த��
எ�க.

�ைற -: இத� இைல ந�������ற
ஈ���கைள எ��� அத�ட� �ள�,
க��லா�க��, �ள�, ��� �த�யவ�ைற�
ேச���� �யாழ��� வ���� �ழ�ைதக��
வய� ேக�றப� கா� அைர ச�� அளவாக
���� ெகா�� வர மா�த ேப� ����.
இத� இைலைய அைர��� �� �ர��,
ரண� இவ���� ைவ��� க�ட ஆ��. இத�
இைலைய இ���� ���� எ���� சா�ைற
இ��� வ���� �ச ����.
�தகர�பா� ப�ைட, �வரச� ப�ைட,
இைச�ைப� க�� இவ�ைற சமெனைடயாக�
���� க�யா�� ந�ெல�ைண�� �ைழ���
கர�பா� ேம�றடவ ����. �ணா� கா�கைள
ஒ� �ைச அள���� ேசக���� ��
���களாக ந��� அத�ட� 10 பல�
ேசா����� ��� ஒ� ம�பா�ட���
ேபா�� அ��ேல��� �� �யாக எ���
வ��க��, கா�க� க�யான சமய� �ேழ
இற�� ஆற ைவ�� அைர��� �சா��
ப��ர� ப���க. இதைன� ெகா�� த�த

��� ெச�� வர� ப�லரைண, ப�லா�ட�,
ஈ�க�� இர�த� �� ெசா�த�, ப� ��ச�
�த�யன �ணமா��.
�ணா இைல�சா� ஒ� ப���, உ�தாம�,
ெநா��, ெபா�தைல ஆ�ய ���� சா��
ஒ�ப�� கல�� 3,4 ேவைள ெகா��� வர�
சகல மா�த�� ���.
ஆ� மாத�ழ�ைத�� ——————–
50 ெசா���க�
ஒ� வய� �த� இர�� வய� வைர 15
�.�.
��� வய��ற� ேம� ——————
30 �.�.
ெவ� எ�தாக� ெச��க� ��ய உண�
ெகா��க ேவ���.
�ணா�த��, இைல, ப��� சம� ேச��� 35
�ரா� கா��� �ரக��ட� ஒ� ேத�காய
அள� அைர��, ஒ� ��ட�
ந�ெல�ைண�� ெம�� பத�ற� கா���

எ�ெணைய� ���� ப��வ� ப��த��.
க�க�ைத ��ைடயள� காைல, மாைல
பா�ட� கல�� ெகா��க வ���� ேகாளா�
���. எ�ெணைய ெவ�ேமக��� தடவ 6-18
மாத�க�� �ணமா��.
�ணா�காைய��, உ�ைப�� சம� அைர��
அைட த�� உலர ைவ��� �ட���
அைர��� ப�ெபா�யாக நா�� ப� �ல��
வ�தா� ப�க� ��ைமயா�� , ப�
வ�,ப�லரைண, ��க�, ���� க�� ஆ�ய
ேநா�க� ���. �ற�த ப�ெபா�யா��.
�ணா ேவைரைய��, காஷாய���� ���க�
�க�ேப�யா��. ெக�த��லாம� மல����க�
���.
ஒ� �ேலா �ணா� ப�ைடைய இ��� நா��
ப� ��� ேபா�� அைர�ப�யாக� ��ட�
கா��ச��. இ��ட� அைர�ப� எ���ச�
பழ�சா� ேச��க��. இ�த� கலைவ�� ஒ�
��ட� எ� ெந� ேச���� ��ட� காய��

வ��� ைவ�க��. இ�த� ைதல�ைத வார�
ஒ� �ைற உட� ��வ�� ��, தைல���
ேத��� அைரம� ேநர� ெச�� ����
வர��. உட�� ேதா��� கழைல� க��க�,
அைரயா�� க��க� ேமக��� ஆ�யன
�ணமா��. �ைற�ர�, ��த��ம�, பைட
ேநா�க�� �ணமா��.
�ணா� ப�ைடய� ெகா� ��� ேபா��
ஊறைவ�தா� சாய� இற�����.
ெவ�ைமயான ��க����� கா� �ற�
ஊ�டலா�. இ�த கா� ஆைட உ� ேநாைய�
�����.
ெவ��ணா����� �ள� பான� தயா�
ெச�� ெவ�நா���� அ����றா�க�.
இைத ெச�ைன�� ஒ� ��வன� ெச��
வ��ற�. இ�த�பன� ம���வ �ண�
வா��த�.
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ெகா���கா� ேவைள.1. ��ைக�� ெபய�
-: ெகா���கா� ேவைள.
2. தாவர�ெபய� -: TEPHRUSIA PURPUREA.
3. தாவர����ப� -: FABACEAE.
4. ேவ� ெபய�க� -: �வ ச�� ��ைக. Wild
Indigo.
5. பய� த�� பாக�க� -: இைல,
ேவ�,ப�ைட, �ைத �த�யன.
6. வள��� -: ெகா���கா� ேவைள
ெகா��� வைகைய�ேச��த�. இத�
�ற��ட� ஆ��ேர�யா- மடகா�க�, ��
ஆ����கா, ஆ�யா, இ��ய� ��க�,
ஓம�,ெத� அேர�யா, ஏம� வட அம��கா
ெத� அம��கா�ல �ேர�� ேபா�ற
நா�க�� காண�ப�ட�. த�� நா���
சாைலேயார�க�� தானாக வள�� ��
ெச��ன�. ெந���� அ��ரமாக�
பய�ப��. இ� �ற�� ���ைலகைள��

உ���� ெகா�தான ெச��ல மல�கைள��,
த�ைடயான ெவ��க���ய க�கைள��
உைடய த�� �ல�க��� காண�ப�� ��
ெச�.. இ� �ற�த ம���வ �ண�ைடய�.
எ��பா�ற�� ஊ�ட�� ெகா��க���ய�.
�ைத �ல� இன� ெப��க� ெச�ய�ப��ற�.
7.ம���வ� பய�க� -: இத� ேவ�, ப�ைட,
இைல, �ைத ஆ�யைவ ம���வ�
பய�ைடய�. ேகாைழயக��த�, மல�ைத
இள���, தா� ஊ�க����, �தமக���,
���ைய ெவ�ேய���. வா�ைவ ����.
நர�� ம�டல�ைத ஊ�ட�ைடய தா���,
�ட�ைத �����, �ட� �� �ணமா��,
���� ெப����, ��க� க��கைள�
கைர���, ஆ���மாைவ� ேபா���, இர�த
�ல�யா�ைய� ேபா���, ேமக வயா�,
இ�தய ேநா�, ��ட� ஆ�ய �யா�கைள�
�ணமா�க வ�ல�.
இத� ேவைர இ���� �ரணமாக� ெச��
உ�கா அ�ல� ����� ைவ��

ெந������ �ைகைய உ���� இ��க
அ�க கப��னா��டான இ�ம�, இைர��,
ெந�சைட�� இைவ ேபா�.
இத� ேவ�ட� சம அள� ம�ச� ���
அ�� க�� எ��த சல� அ�ல� ப��� பா�
��� அைர��� க�ட மாைல�னா��டான
��க����� ேபாட� �ணமா��.
10 �ரா� ேவ�ட� 5 �ரா� �ள� �ைத��
அைர ��ட� ����� 100 ���யா�� கா��
50 �.�. அளவாக� காைல மாைல �ன� இ�
ேவைள 5 அ�ல� 7 நா� ெகா��க� ��த
ச�ப�தமான ேராக�க�, ம��ர�, க��ர�,
����கா� இவ��� உ�டான ��க�,
வ��� வ�, அ�ரண�ேப� ஆ�யைவ ேபா�.
இத� 2 �ரா� ேவைர ேமா� ��� அைர���
ெகா��க ��க�, பா��, இர�த�
ெக�த�னா��டா�� �க�ப�, க��,
இராஜ� �ளைவ �த�யன �ணமா��.

இத� ேவைர� �யாழ��� உ�����
ெகா��க ��ம�, ேபா�. இ�த �யாழ�ைத�
ெகா�� வா� ெகா�ப��� வர வா� ரண�,
ப� வ� ஆ�யைவ ���.
‘ வாத��க ெத�பா����, வா�வற��
எ�பா����
�த�த �ல ேநா� எ�பா���� – ஓத��ற
ெகா���காதார கப�ேதா��ய
ெத�பா���ெமா�
ெகா���கா� ேவைள தைன� �� ! ‘
——————————–பதா��த
�ண ��தாம�.
ெகா���கா� ேவைள�னா� வாதா��க��
நாவற����, த�த �ல ேநா��,
ெசா��வ�ய� ெச���ற கப�� ேபா�
எ�க.
இத� ேவைர 10 �ரா� ெம�� சா�ைற
���� ெவ��� அ��த எ�வைக வ���

வ��� �ணமா��. இதைன ேவ�ட� ����
உல��� இ���� ெபா� ெச�� ைவ���
ெகா�� 10 �ரா� அள� 100 �.�. ���
ேபா��� கா��� வ���, ���ராக�
பய�ப��தலா�. எ�வைக வ��� வ���
�ணமா��.
இத� ேவ� 100 �ரா�, உ�� 100 �ரா�
ேச��� அைர�� ம� ச����� கா��
�கா� ைவ�� �� எ� அ��� � ���
எ��க உ�� உ�� இ����. இைத ஆற ���
உல���� ெபா� ெச�� ைவ�க��. இ�� 2-4
�ரா� அள� ேமா�� ���க வா�, வ����
ப�ம�, ���, வ������, �த�க��,
வ��றவ� ஆ�யன �ணமா��. இத� �ைத�
ெபா�ைய கா��யாக� பய� ப��தலா�.
இத� உ����ய இைல�ெபா� 100 �ரா�,
ெபா��� கடைல� ெபா� 100 �ரா�,
�வர�ப��� வ��� 100 �ரா�, �ள� 30
�ரா�, உ�� 30 �ரா� ேச��� உண�� ெபா�
ெச�ய��. 5-10 �ரா� உண�� ேச��� எ�

ெந� ���� சா��ட வ��� வ�, வா��,
�ட� ��� ெதா�ைல �ணமா��.
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க�ேவ�.

1. ��ைக�� ெபய� -: க�ேவ�.
2. தாவர�ெபய� -: ACACIA ARABICA.
3. தாவர����ப� -: FABACEAE.
4. ேவ� ெபய�க� -: BABUL.
5. பய� த�� பாக�க� -: ெகா���, இைல,
ேவ��ப�ைட, மர�ப�ைட, ம��� ���.
6. வள�ய�� -: க�ேவ� ஒ� ெக��யான
மர�. �மா� 25 அ� �த� 30 அ� உயர�
வைர வளர���ய�. த�ழக� எ��� த��
�ல�க���, மைலக��� வளர���ய�.
வர��ைய� தா�க� ��ய�. இத� இைலக�
இர�ைட� �றகைம��� ���ைலகைள
�ைடய�. இைலக� கா� அ��ல �ள��� 10
– 12 இைலகைள�ைடய�, கா� �மா� 6
அ��ல �ள�ைடய� அ�� 8 -12
ெகா�ைடக� இ����. இ�த மர���
�ைளக�� ெவ�ைமயான ��க� இ����..
மரப�ைடக� ெவ���� க��பாக��

மர�கலராக�� இ����. மல�க� ம�ச�
�றமானைவ அைர அ��ல ��ட�ைடயைவ.
இைவ ஆக��, ெச�ட�ப� மாத�க�� ����.
கா�க� ெவ��றமான ப�ைட வ�வானைவ.
�ைதக� வ�ட வ�வமானைவ. ெவ�ளா�க�
கா�கைள ����� சா����.
7.ம���வ�பய�க� -: க�ேவல� ப�ைட
சைத நர��கைள� ���க� ெச���. ���
ச�யக�� தா��க�� எ��சச� த����,
கா�ச�, வா��, இ�தயேநா�, நம�ச�, �ல�,
வ����க���, �ைர�ர� ேநா�, ���
ச�ப�தமான ேநா�க� �ணமைட��. காம�
ெப����, ெகா��� தா��க�� எ��ச�
த��� அவ�ைறத �வள�ெச���,
ச�யக���.
இைலைய அைர��� ��க� �� ைவ���
க�ட �ைர�� ஆ��.
��� இைலகைள 5 �ரா� அள��� ம�ய
அைர�� ேமா�� கல��� காைல மாைலயாக�

���� வர� �த� க��ச� ெவ��� க����
பாஷண ம��� �� ஆ�யைவ ���.
இைலைய அைர�� இர� ேதா��
ஆசனவா�� ைவ��� க�� வர �ல�
�ணமா��.
இள� ேவ� 20 �ரா� ந�� ந��� 1 ��ட�
��� ��� 100 �.�. யாக� கா���
வ�க�� 25 �.�. யாக காைல மாைல
சா���ட� வர இர�த� க��ச�, ெவ���
க��ச�, ப���ைம ���.
ப�ைட� ���ைர� ெகா�� வா��
ெகா�ப��க வா����, ப��� அ�க�,
ப�லா�ட� ஆ�யைவ �ணமா��.
க�ேவல�ப�ைட, வ�ைம� ெகா�ைட�
ேதா�� சமனள� க���� ெபா���� ப�
ேத��� வர� ப���க�� உ�ள ��, ப�
��ச�, ப�வ�, ப�லா�ட� ஆ�யைவ ���.
யாராவ� ந�� உ�ெகா�� ��டா� அைத

���� உ���� ேமாச� ஏ�படாம� கா�க
���ய ச�� வா��த� க�ேவலமர���
ெகா��� இைல. ஒ� ைக���யள�
க�ேவல� ெகா��ைத� ெகா�� வ�� ��த�
பா���, அ���� ைவ�� த�� ��� ைம
ேபா� அைர�� ஒ� ட�ள� ப�� பா��
கல�� உடேன ெகா��� ��டா� ந��
����. ந�� உ�டவ�க� உ��
�ைழ�பா�க�.
க�ேவல� ��ைன ெந��� வ����
ெபா��� 2 �ரா� காைல மாைல சா����
வர� தா� பல�ப��. இ�ம� ���.
வ����ேபா�� ����.
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ஆவாைர.
1. ��ைக�� ெபய� -: ஆவாைர.
2. தாவர�ெபய� -: CACSIA AURICULTA.
3. தாவர����ப� -: CAESALPINIACEAE.
4. பய�த�� பாக�க� -: இைல, �, கா�,
ப�ைட, ���, ேவ� ஆ�ய அைன���
ம���வ� பய�ைடயைவ.
5. வள�ய�� -: ஆவாைர த�ழகெம���
அைன��வைக �ல�க�� ஏ�றைவ. எ�லா
இட�க��� தாேன வள��ற�. �யாபார
ேநா��ட�� ப����றா�க�. ப�����
ம�ச� �ற� ��கைள�ைடய அழ�ய
���ெச�, ெம��ய த�ைடயான
கா�கைள�ைடய�. இத� ப�ைட� ேதா�
பத�ட� பய� ப��ற�. இ� ஒ� வ�ட�
ப��. ேவ� எ��கா��டா� ஆ���கண���
உ��ட� இ����. ஆவர�ெச� ப��ட
�த�� �ல�ைத ந�றாக உ�� உர��� ��

பா��க� அைம�க ேவ���. ஆவாைர
�ைதகைள ேநர� �ைத� ெப�� 15
�ேலா��, நா�ற�கா� எ�றா� 7.5 �ேலா��
ேதைவ�ப��. 45 நா�க� வய�ைடய நா�ைற
�� பா��க�� 1.5 அ��� 1.5 அ�
இைடெவ��� நட ேவ���. ப��
த������ �� 10 நா�க��� ஒ� �ைற
த��� பாய�ச ேவ���. நா��
மாத�க��� ஒ� �ைற இைலகைள�
ப��கலா�. ஒ� வ�ட��� 2000 �ேலா
இைலக�, 250 �ேலா ��க�, ம��� 500
�ேலா கா�க� �ைட���. பத� ப��த �ழ��
5 நா�க� உலரைவ�க ேவ���
இைல����, இைல����� ேநா�க�
வராம� இ��க ம���� ெகா��ைய� பய�
ப��த ேவ���. ெசல� ஒ� வ�ட����
�பா� 12,000 வர� ஒ�வ�ட���� 60,000
ஆக வ�மான� �.48,000 இைவ
ேதாராயமானைவ.
6. ம���வ� பய�க� -: ஆவாைர சைத,
நர��, ஆ�யவ�ைற ����� த�ைம�ைடய�.

�ைத காம� ெப���யாக� ெசய� ப��.
ச�கைற ேநா��� ந�ல ம���. உட���
ச�ம �� வாைடைய� ேபா��வ�ட�
�ற����.
இத� ���ய ேவ�ய� ெபா��க� -:
ம�ப�ைட�� டா��க� உ�ளன. ��டா
���ரா� ம��� ெக��ெபரா� ��க��
உ�ளன. இைலக�� 3 வைக ��ேடா
ஆ�கஹா�க�� சாேமா���� உ�ளன. இ�
த�ர ெகாரெட���� ம��� ஆ��ளமா���
உ�ளன.
“ ெசா��த�� ம�ேடா ெதாைலயாத ேமக�
ெர�லா ெமா��� ெம�வக�� – ெம�லவச
மாவாைர� ப�பர� ேபா� லா���
ெதா�லண�ேக
யாவாைர ��ய�.”
ஆவாைர ெச�யான� ச�வ �ர ேமக ���ர
ேராக�கைள�� ஆ��� எ�வ�த�ைத��
�ணமா���.

�ைற -: அைர�பல� ஆவார� ப�ைடைய
ந�றா� இ��� ஒ� ம�கலய��� ேபா��
அைர�ப� சல� ��� அ���� ைவ�� ��க
எ��� �ச� ப�யாக� ��ட� கா���
வ�க�� �ன� இ� ேவைள 1.5 அ���
�த� ெகா���வர ம� ேமக�, ர�த ���ர�,
ெப��பா�, தாக� இைவ ேபா�. இத�ட�
இதர சர��கைள� ��� ேல�யமாக��,
�ரணமாக�� �யாழமாக�� ெகா��ப���.
���ர��ைதேயா, �ைவ� ���ரா���
பா�� கல�ேதா, இத�கைள�
க����டாகேவா நா� ேதா�� பய� ப��த
ேமக ெவ�ைட, ேதக உ���, உட� நா�ற�,
உட�� உ��� ��த� வர��, ஆயாச�
����. உட���� பல�ைத� த��, ேதக�
ெபா��றமா��.
ஆவாைர�� ப�சா�க (ேவ�, இைல, ப�ைட,
�, கா�) �ரண� 10 �ரா� �த� காைல,
ம�ய�, மாைல ெவ���ட� ெகா�ள
�ரேமக�, ம�ேமக�, ��தாக�, ��ப�, உட�

ெம��, உட� எ��ச�, உட� ����
ேவதைன, பல��ைற�, மய�க�, ����
�ணற�, ஆ�யைவ ���. 45, 90, 135 நா�க�
சா��ட ேவ���.
ஆவர� ப�ைட, க��� ம�ச�, ஒ�
�ளகா�, ��� சா�பரா�,
ந�ெல�ைண�ட� (ஆவாைர� ைதல�)
கா���, தைல ��� ம�ேமக� உைடயவ���
கா�� ேதா� ெவ���, வற�ட�, எ����
�ணமா��.
20 �ரா� ப�ைடைய� ெபா��� ஒ� ��ட�
��� இ�� 200 �.�. யாக� கா��� 50 �.�.
காைல, மாைல ���� வர ம�ேமக�,
����ட� இர�த� கல�� ேபாத�,
ெப��பா�, தாக� ஆ�யைவ ���.
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ச�கைர��ள�.
1. ��ைக�� ெபய� -: ச�கைர��ள�.
2. தாவர�ெபய� -: STEVIA REBAUDIANA.
3 . தாவர����ப� -: COMPOSITAE.
4. பய�த�� பாக�க� -: இைல ம���
த��.
5. ேவ� ெபய�க� -: “HONEY-LEAF”,
“SWEET LEAF”, “SWEET-HERB”.
ேபா�றைவ.
6. வள�ய�� -: ச�கைர��ள��� �ற��ட�
ெத� அம��கா. அ�� இய�ைக
��ஞா�யான ANTONIO BERRONI எ�பவ�
1887� இ�த ச�கைர��ள�ைய�
க�����தா�. பாரா�ேவ ம��� �ேர��
அ�கமாக வள��க�ப�ட�. �� வட அம��கா,
ெத� க��ேபா��யா ம��� ெம��ேகா��
அ�க� வள��க�ப�ட�. �� ஜ�பா��

ேகாைடகால��� 32F-35F �ேதா�ண���
வள��க�ப�ட�. �� எ�லா நா�����
பற���. இைத �ைத �ல�� க���
�ல�� இன� ெப��க� ெச�ய�ப�ட�.
����த �ைதக� க��பாக மர�கல��
இ����. இத� �ைழ��� �ற� �க��
�ைற�. ச��கைர�தள� 2 அ� �த� 3 அ�
உயர� வைர வளர���ய�. ம� பா�கா���
இத�� இய�ைக உர�, ம��ய ெதா� உர�
தா� இட ேவ��� இ� மண� கல�த
க�ம��� ந�� வளர���ய�. இராசாயன
உர� இட��டா�. இத� ஆ�ேவ� ந��
ஆளமாக� ெச���. இைலக� அ�க��க ந�ட
3-4 வார�க��� ெகா���கைள� ���
��டா� ப�க� �ைழக� அ�க��� இைலக�
அ�கமாக ���. ��கைள ெவ�ைள �ற���
இ����. த� மகர�த� ேச��ைகயா�
�ைதக� உ�டா��. இைலக� இ��பாக
இ����. கேலா� �ைடயா�. உல��த
இைலகைள� ெபா�யாக� ெச�தா� இ���
அ�கமாக இ����. �யாபார ேநா��ட�

ப��ட �ல�ைத ந�� உ�� ெதா� உர�
இ�� 3-4 அ� அகல ேம��� பா��க�
அைம�க ேவ���. உயர� 4 அ��ல� �த� 6
அ��ல உய��த ேவ��� �� 10 அ��ல�
�த� 12 அ��ல� வைர இைடெவ� ���
நா��� கைள நட ேவ���, �� த���
�டேவ���. ஈர�பத� ெதாட��� இ��க 3
அ��ல� �த� 6 அ��ல �டா�� அைம�க
ேவ���. �� 2 வார���� ஒ� �ைற
த��� �ட ேவ���. ெச�க� ந��
வள��� ���� ேபா� இைலகைள� ப��ப�
சால� �ற�த�. இைலகைள ெவ���� 8
ம� ேநர� உலர ைவ�� எ���� ப�கா�க
ேவ���. ����த இைலகைள� ேபா�யாக
அைர�� எ��� க�ணா� ��ைவக��
பா�கா�பா�க�.
7. ம���வ� பய�க� -: ச�கைர��ள���
இைலக�, த��க� ச�கைர ேபா��
இ��பாக இ����. இ�� கேலா�� எ���
�ைடயா�. அதனா� இைத ச�கைர
�யா�ைய� �ண�ப��த இைத அ�கமாக�

பய� ப����றா�க�. இ�����
மா��ைரக� ெச��ரா�க�, எ�ெண�
எ���றா�க� ெபா�யாக��, ப�ைச
இைலயாக�� ம���வ��� பய�
ப����ராக�. இத� ெபா�ைய கா�, �
ம��� ேசாடா�க�� பய� ப����றா�க�.
இ�த இைல இ���� ச�கைரைய�ட 30
மட�� அ�க�. இதனா� வ���� ேபா��
ம��� �� �யா�க� �ணமைட��றன. இ�
‘�ள� �க�,’ இர�த அ��த� �ைறவாக
இ��ப� ேபா�ற �யா�கைள�
�ண�ப����. இைதையேய ஜ�பா��
வ��� உ�ப�, ப� �யா�க���� பய�
ப����றா�க�. இ� ‘ஏ�� பா���யாவாக�’
பய� ப��ற�. இ� ச�கைர�� மா�றாக
உ�ள ஒ� ந�ல ��ைகயா��.
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பாவ�ைட

1. ��ைக�� ெபய� -: பாவ�ைட.

2. தாவர�ெபய� -: PAVETTA INDICA.
3. தாவர����ப� -: RUBIACEAE.
4. பய�த�� பாக�க� -: இைல, த��. கா�,
ேவ� �த�யன.
5. ேவ� ெபய�க� -: Bride’s bush, Christmes
bush.
6. வள�ய�� -: பாவ�ைட எ�ெபா���
ப�ைசயாக இ���� ஒ� �த�. த�ழக���
எ�லா� ப��க��� �த� கா�க���,
ெப��கா�க��� தாேன வள��ற�.
ெப��ய கா���ள இைலகைள எ�ர����
ெகா�ட ���ெச�� பத�. ெகா�தான
ெவ��ற மல�கைள உ���� ெகா�ட�.
இ� நவ�ப� �ச�ப� மாத�க�� ����. இ�
2 அ� �த� 4 அ� உயர� ஒைர
வளர���ய�. இைல 6-15 ெச.�. �ள�
இ����. இத� ெவ�ைமயான ��க�
���கைள� கவ��.. ப�ைசயான கா�க�

����� க��� �ரமாக இ��ைடயாக
இ����. இ� 6 �.�. ��ட�ைத�
ெகா�ட�. ஆ�யா, ஆ����கா ம���
ஆ��ேல�யா�� அ�கமாக� காண�ப��.
இ� �ைத �ல� இன�ெப����
ெச�ய�ப��ற�.
7. ம���வ� பய�க� -: பாவ�ைட ேவ�
அ�ல� இைல, ெகா�ைற, ��றா���,
ேவ��ப��� இவ��� ேவ�, �ள�, ஓம�
வைக��10 �ரா� இ��� 4 ��ட� �����
அைர ��டராக� காய�� வ��� ேவைள��
30 �.� யாக �ன� 3 ேவைள ெகா��� வர
வாத �ர� ேபா��.
பாவ�ைட ேவ�, �லா�� சமனள� அைர���
கனமாக� �ச அைரயா��� க��க� கைர��.
பாவ�ைட� காைய ��ைட� கா� ேபால�
�ள��க�� ேச��� உ�� வர வாத, கப
ேநா�க� �ைர�� �ணமா��.

பாவ�ைட இைலைய வத�� வாத ��க�, வ�
ஆ�யவ���� இள����� ைவ��� க�ட
அ�ேநா�க� �ணமா��.
‘ வாத �ர�த�ய� வாய�� ேய����
�த� க��பக�� ேதெமா�ேய-வாத��
��தவ� சாரெமா� ேபரா� கப�ம�
��றபா வ�ட�கா��� ’ .
பாவ�ட� கா��� வாத�ர�, அேராசக�, �த�
க���, ��தா� �ர�, �ேல�ம ேதாஷ� ����
எ�க.
இ�த காய�� ��ேதாஷ�கைள��
க�����ற �ண���, இதைன வாத
�ர�க���� ��த�ப���� ப�யான
�யாழ�க�� ��� ேச���� பாக�
ப��தலா�. இ��� ப�ைச� ��ட� காைய
எ�ப� �ழ��க�� உபேயாக�
ப����றா�கேளா அ�ப�ைய இதைன��
உபேயாக�ப����றா�க�. இதனா� கப
ச�ப�தமான ேராக�க� வாத ச�ப�தமான

ேராக�க� �ைர�� �ணமைட��.
‘ �தவா த�கள�� �பனேமாவ�டா��
வாத� க�ெமா��� வா��ழேல-ேபாதேவ
ஆவ�ட� தாக� ம��வ�� ேதாஷ� ேபா�
பாவ�ைட� ப������பா�. ’
பாவ�ைட இைலயா� �ேல�ம வாத�, வாதகப
ேதாஷ� ஆயாச� தாப�ர�, �� ேதாஷ�
ஆ�யைவ ேபா�. ப���டா� எ�க.
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ப�பா�.

1. ��ைக�� ெபய� -: ப�பா�.
2. தாவர�ெபய� -: CARICA PAPAYA.
3. தாவர����ப� -: CARUCACEAE.
4. பய�த�� பாக�க� -: இைல, கா�, பா�,
ம��� பழ�. �த�யன.
5. வள�ய�� -: ப�பா� த�ழகெம���
பரவலாக வள��க�ப��ற�. எ�லாவைக
ம�க�� ஏ�ற�. ��ட �ழ� வ�வ
கா��க�� ெப�ய அகலமான ைகவ�வ
இைலகைள உ���� ம��� ெகா�ட
ெம�ைமயான க�ைட�ைடய பா��ள மர�.
�ைளக� அ�தாக� காண� ெப��. ெப�ய
சைத� க�ைய உைடய�, பழ�
உ��ைடயாக��, ���� இ����. ஆ�
மர� ெப� மர� எ�� உ��. அய�
மகர�த� ேச��ைக�� அ�க பழ�க� ���.
ப�லா��� ப��. ஒ� ஏ�க��� 1000
நா���க� ேதைவ�ப��. இ� ந��ெபா�� 8

அ��� 8அ� இைடெவ� ��� 2 X 2 X 2
அ� ஆழ� ��க� ெவ�� உர��� நட
ேவ��� வார� ஒ� �ைற த��� பா�ச
ேவ���. 10 மத��� பல� ெகா���� இ�
700 �ேலா இைலக� 5000 �ேலா கா�க�
�ைட���. இைல���� ேநா�, இைல�
க�க� ேநா� வ�தா� ம��த��க ேவ���.
பத�ப��த �ழ�� 4 நா�க� உலர ைவ�க
ேவ���. ப�பா�� கா����� �� ���
பா� எ��� அைத� ப��வ� ப���
ம������ பய� ப��த��றா�க�. இ��
���ய ேவ�ய� ப��க� கா�ப�,
கா�ேபாைச� ம��� ப�ேப� உ�ளன. இ��
ைவ�ட�� ஏ ம��� ஈ உ�ளன. வ�ட
ெசல� �.30,000 ஒ� வ�ட���� வர�
�.70,000 ஆக வ�ட வ�மான� �.40,000.
ேகாைவ�� ெச��� ப�பாயா ��வன�
நா��� ெகா��� அத� பாைல �ைல��
எ���� ெகா��றா�க�. �வசா�க� ந�ல
பய� அைட�றா�க�.
6. ம���வ� பய�க�-: ப�பா� வ����

���ெகா��த�, தா�பா� ெப���த�,
மாத�ல�ைக� ���த�, நா� நைடைய
உய��� உட��� ெவ�ப� த�த�, மல�ைத
இள�� மல���கைல� ேபா��வ�. ����ப
ெப���வ� ெகா��ைப� கைர�� உடைல
இைள�க ைவ�ப�.
ப�பா� பாைல �ள�ெக�ைண�� கல��
ெகா��க வ���� ���க� ����.
ெப�ேயா� 30 �� �ள�ெக�ெண� + 60
��� பா�
இைளஞ� 60 �� �ள�ெக�ெண� + ���
பா�.
��ய �ழ�ைத 15 �� �ள�ெக�ெண� +
��� பா�.
வ��ைற இ���� ���� வ��ப� ��ம�
என�ப��. கா�� பாைல ேசக����
கா���னா� ெபா��� உ�பா� ���. இ�த
உ��� ஒ� �ரா� அள� ெந� கல��
சா��ட ��த ��ம�, �றவ���வ�, வா��,

வ���� �� �ணமா��.
இத� பாைல ேத�கா� ெந��� கல�� தடவ
வா���, உத����� �ணமா��.
இ�பா�ட� ெபா��த ெவ�கார� ேச����
தடவ ேவ���� �ணா��. ம�ைட�கர�பா�,
ெசா��� ப�கார��ட� இ�பாைல ம����
ேபாட �ணமைட��.
ப�பா��காைய� சைம�� வார� ��� நா�
உ�� வர� த��த உட�� �ைற��. பழ�
நா�� ஒ� ��� சா��டலா�. தா�� பா�
ெப���.
மாத �ல��� தைட இ��தா� ப�பா�� பழ�
சா���டா� ����. ஓ�� மாத�க���
கைல��. �ைதைய� �� ெச�� 5 �ரா�
ெவ�ல��� சா��ட க� கைல��. தைடப�ட
�ல�� ெவ�ைய��.
�லா� ெச�ேவா� 2-3 ��� ப�பா�காைய�
ேபா�� ேவக ைவ�தா� எ��� ேவ��.

பதமாக�� �ேவயாக�� இ����.
நா�ேதா�� 1 ��� ப�பா�� பழ�
சா���� வர க��ர�, ம��ர�, ��க�
�ைற��. ெச�பா�ற� ெப��� ��ம�, ரண�,
அழ��, வ���� ���, மல���க�,
����பாைத அழ�� ஆ�யைவ ���.
ப�லரைணயா� ��க� ஏ�ப�� வ�
இ��தா� பாைல� தடவ கைர��
�ணமடா��. பழ� அ�க அள�� சா���டா�
வ����க��� வ��.
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ெச�ப�����

ெச�ப�����.
1. ��ைக�� ெபய� -: ெச�ப�����.
2. தாவர� ெபய� -:GOSSYPIUM
INDICUM-RED FLOWER.
3. தாவர����ப� -: MALVACEAE.
4. பய�த�� பாக�க� -: �, �ைத, இைல,

��� கா� ம��� ப��, �த�யன.
5. வள�ய�� -: ெச�ப������ ெச� த��
நா��� எ�லா இட�க��� வளர���ய�.
க�ச� ம��� ந�� வள��. வர��ைய�
தா�க� ��ய�. எ�� அ���� அகலமான
இைலகைள�ைடய�. �ைழக� அ�கமாக
இ����. ப���� ெச� ேபா�� ���
கா�க� ��� ��� ெவ���� ப�� ���.
��க� அ��காக இழ��வ�� �ற���
இ����. ெச�கைள ஆர��� ேம�
வளர���ய�. ��ட கால� ெச�.. இ�
�ைத �ல� இன� ெப����
ெச�ய�ப��ற�.
6. ம���வ� பய�க� -:
‘ெச�ப���� �வழைல� �யர�த ���த �ைத
ெவ�� வ����க��ைப வ��ைவ���த�பனெச�
ேமக�ைத ெவ�டைய ��� �த� ேப�ைய��
டாக�ைத ெயா�����தா�.’

ெச�ப����� ேதக அழ��, ர�த ��த ேராக�,
உ�ர�க���, சலேமக�, ெவ�ைள, ���
�த�ய ேப�க� தாக� இவ�ைற ����.
�ைற -: ெச�ப���� ��� இதழகைள
ேவைள�� 1-1.5 ேதாலா எைட அைர���
க�கமாகவாவ� அ�ல� பா�� கல���
பானமாகவாவ� �ன� 2 ேவைள 5 நா�
ெகா��க இர�த� �ரேமக�, ெவ�ைள, இர�த
வா��, உ�ெகா��� �த�யன �ணமா��.
இத� இைலைய அைர��� �� ெகா�ைட�
பா�கள� பா�� கல�� �ன� 2 ேவைள 5
நா� ெகா��க இர�த��ரேமக�, ெவ�ைள,
இர�த வா��, உ�ெகா��� �த�யைவக�
�ணமா��.
இத� ���� காைய �� ேபா� அைர���
ெகா�ைட� பா�கள� ேமா�� கல��� �ன�
2 ேவைள 3 நா� ெகா��க� �தேப�, ர�த
ேப� �த�யன �ணமா��.

இத� ப�� ெக��யான ��க� ெச�ய
ம��ேம பய� ப��.
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�� ���

�� ���.
1. ��ைக�� ெபய� -: �� ���.
2. தாவர� ெபய� -: ASTERACANTHA
LONGIFOLIA.
3. தாவர����ப� -: ACANTHACEAE.
4. ேவ� ெபய�-��டக� என இல��ய���
அைழ�ப�.
5. பய�த�� பாக�க� -: ெச� ��ைம��
ம���வ� பய�ைடய�.
6. வள�ய�� -: �� ��� ��கலான ஈ��
வ�வ இைலகைள��, �ல க���வ�� �ற
மல�கைள��, க��க� ேதா�� ��ட
��ைமயான ��க� அ�� ப� ேபா�
ெவ�ைளயாக இ����. 60 �.எ�. உயர�
வைர வள��. த�� ச�ரமாக �� ���ட�
இ����. � ஒ� ெச.�. �ள��� இ����.
�ைதக� க�� மர�கல�� இ����. ஒ�

கா�� 8 �ைதக� இ����. �ைத��
ெபா��� த���� ேச��தா� ஒ� பைச
உ�டா��. � ெச�ட�ப� ம��� ஏ�ர�
மாத�க�� ����. இ� ஒ� ���� ெச�. ��
வள��ள இட�க�� தாேன வள��.
த�ழகெம��� காண�ப��ற�. �ைத�ல�
இன�ெப��க� ெச�ய�ப��ற�.
7. ம���வ� பய�க� -: ெபா�வான �ண�.
�� �ைர� ெப����. �ய�ைவைய
������. உடைல ஊ�ட� ெபறைவ���.
ெவ� ��ட�, ேமக��, ெசா� �ர��, ��
�� தாைர எ��ச�, தா��க� அ��
��வைத� த�����, �ைத காம�
ெப���யா��, தைலவ�, கா��ச�,
மல���க� ேபா�. ����� த��.
������ ச�ல� ந�� அல� இ��� 200
�ரா�, 2 ��ட� ��� ேபா��� ேசா��,
ெந���� �ைத, த�யா வைக�� 50 �ரா�
இ���� ேபா��, அைர ��டராக�கா���
(����� ����) ேவைள�� 125 ��� �த�

�ன� 4 ேவைள ெகா���வர ஊ�� ப��த
ச�ர� �ைற��. வாத ��க�, �� வாத�,
ந��தைலவாத�, �� வ� அைட��, �� வ�
ரண�, அழ�� 3 நா�� ���. 10, 12 நா�
ெகா��க மேகாதர� ���.
�ைதைய� ெபா��� ேவைள�� அைர �த�
1 �ரா� வைர பா�� கல�� சா���� வர
ேமக�, வ���� ேபா��, �� ேகாைவ,
இைர���ம�, ஆ�யைவ ���. ����
��ைமயைட�� �����.
ேவ� ம��� 10 ப�� ெகா� ��� ேபா�� 24
ம� ேநர� ஊற ைவ��� ெத�� �ைர 2
ம��� ஒ� �ைற 30 �.�. ெகா���வர
���ேகாைவ, மேகாதர� ���.
�� ��� �ைத 40 �ரா� , ெந���� �ைத
20 �ரா� , ெவ�ள��ைத 10 �ரா� �ைத��
1 ��ட� ��� ேபா�� 200 �.�.யாக�
கா���, பன�க�க�� கல�� 1 வார�
காைல மாைல ெகா�ள �� �� க��� . ��

எ��ச�, ேமக ��, வாத ��, உட� கா�ைக
���� ச�த�தா��க�� வ�வைட�� உட�
பல�, தா�� பல� உ�டா��.
ஒ� ��ட� க���� �� ��� உல���ய
இைல 100 �ரா�, நா��� 50 �ரா� ேபா��
இர�� நா� ஊற�ட��. இ����ைர ���
நா� இ� ேவைள 50 �.�. ெகா��க��.
இதனா� �ரைட�� க�லைட��, உட��
ஏ�ப�� எ�லா ��க�� ��� ேகா�ைவ��
�ணமா��.
�� ��� �ைத 30 �ரா� , பாதா�ப��� 10
�ரா� , கசகசா 10 �ரா� ஒ� ம� ேநர�
��� ஊறைவ��� காய�� பா�ட� ேச����
���� வர தா� ���� ஏ�ப��. ��� க��
����. கல� இ�ப� ���.
�ர�ைட உ�� தயா��ப� ேபாலேவ
இதைன�� உல���, இ���� சா�பைல�
கைர�� ெவ��� ப�றைவ�� உ�� எ��க
ேவ���. 2-3 �ரா� உ�ைப ��� கைர��

காைல, மாைல ெகா��க உட� எைட
�ைற��. ��� ேகா�ைவ, மேகாதர�, �ரைட��
�ணமா��.
“பா�� ���ைபய��, பா�� வ��ேர�ற�
மா����� ���க�� மா��கா���ெதா�
��கெம�லா� �ரா� வ�ேம �������.”
—–��ப��.
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கா�டாமண��

“ஆ��ல� ��தா�� ந� வா����க�.”
கா�டாமண��.
1. ��ைக�� ெபய� -: கா�டாமண��.
2. தாவர�ெபய� -: JATROPHA CURCAS.
3. தாவர����ப� -: EUPHORBIACEAE.
4. பய�த�� பாக�க� -: இைல,பா�, ப�ைட,
எ�ெண� ஆ�யைவ.
5. ேவ�ெபய�க� -: ஆதாைள, எ�யாமண��
ஆ�யைவ.
6. வைகக� -: ெஜ�ேராபா �ளா����டரா,
ெஜ.கா����ேடா�யா, ெஜ.ப�டா��கா
ேபா�றைவ.
7. வள�ய�� -: கா�டாமண�� �மா� 5
��ட� உயர� வைர வள����ய ��ய மர�.
இ� ெவ�ப ம�டல� ம��� �த ெவ�ப

நா�க�� ந�றாக வள����ய�. த��
நா��� ெப��பாலான �ராம�க��
ேவ��காக இ� ப�� ெச�யய�ப��ற�. இ�
30-35 வ�ட�க� வைர வள��� பய�
தர���யதா�� இ� ெத� அெம��காைவ
தாயகமாக� ெகா�� ��ன� ேபா���
��ய�களா� ஆ���கா ம��� ஆ�ய
நா�க��� ெகா�� வர�ப�டைவ.
வர��ைய� தா�� வள����ய ப�ராக
இ��பதா�� த�� �ல�க�� ப��ட� ��ய
ப�ராக� க�த�ப��ற�. இத� இைலக�
ந�� அகலமாக ���� 3-5 �ள�கைள
���� ெகா�டதாக�� ந�ல க��ப�ைச
�ற���� இ����. 8 ெச.�. �ள�� 6
ெச.�.அகல�� உைடயதாக இ����. இத�
மல�க� ெகா�தாக����� த�ைம�ைடய�.
இத� த�� ���வாக�� 6 ெச.�.�த� 23
ெச.�.வைர �ள�ைடயதா��. ��க� ம�ச�
கல�த ப�ைச �ற��� இ����. ெபா�வாக
ெவ�பமான கால�க�� ���� கா�க� க�
�ல �ற���� ெப�தாக இ����. ஒ�

ெகா��� �மா� 10 �� ேமலான கா�க�
இ����. கா�க� ப�ைச �ற������ 4
மாத�க�� ம�சளாக மா� �ைதக� ���
ெவ����. �ைத������ ெவ�ைளயான
சைத����� பேயா �ச�, எ�ெண�,
��ணா�� ��சரா� �ைட���.
8. ம���வ� பய�க� -: இைல தா�
பாைல�� உ�� �ைர�� ெப����, பா�
இர�த�க�ைவ ���த��, சைத நர��
��க�ைத� �ைற�க�� பய�ப��. இ�
ேசா��� தயா��க��, இ�� ‘ெஜ�ேராைப�’
என�ப�� ஆ��கலா�� ��� ேநா�
எ�������, ேதா� �யா�க����
கா�நைடக�� ��க���� ஈ�க�னா�
உ�டா�� ெதா�ைலக���� ம��தாக�
பய�ப��ற�. இய�ைக ����
ெகா��யாக��, உரா�� கா�� ெபா��
தயா��க��, உ�வைம�� ெச���
ெபா��க����, அழ� சாதன�
ெபா��களாக�� �� மா�� எ�ெணயாக��
��ட ெதாட� எ�சாராயமாக��, ேதா�

பத�ட��, ஒ� வைக ��� தயா��க��,
��பாைலக�� பய�ப�� எ�ெணயாக��
� த��� சாதன�களாக�� பய�ப��ற�.
ேம�� இ�த மர��� ப�ைட�����
எ��க�ப�� க��ல வ�ண� ��க����,
�� வைலக���� �ற� ெகா��பத���
பய�ப��ற�. கா�டாமண�� இைலக�
ப������க��� உணவாக�பய�ப��ற�.
இைலைய வத�� மா��� க�ட� பா� �ர���.
ஒ� ப� ��� ஒ� �� இைலைய ேபா��
ேவகைவ�� இற�� இள����� ����
ேதா��� மா��� ஒ�தட� ெகா���, ெவ�த
இைலக� ைவ��� க�ட� பா��ர��
உ�டா��.
�ள�ெக�ைண�� வத��� க�ட� க��க�
கைர�� வ� அட���.
இள����யா� ப� �ல�க� ப� வ�, ப�
ஆ�ட�, இர�த� ெசா�த� ���.

கா�டாமண�� எ�ெண�ட� ேத�கா�
எ�ெண� கல�� �ச ��, �ர�� ஆ��.
பாைல வா�� ெகா�ப��க வா��� ஆ��.
பாைல� ���� நைன�� இர�த� க���
��க�� ைவ�க இர�த� ெப��� ����.
�� �� ���காம� ஆ��.
ேவ��ப�ைடைய ெந�ழ அைர���
��ைட�காயள� பா�� ெகா��� வர�
பா��, ேசாைக, காமாைல, ��க�, வ����
க��, ெப�வ��, ��ட� ஆ�யைவ ���.
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எ��தா�� ���

எ��தா�� ���.
1. ��ைக�� ெபய� -: எ��தா�� ���.
2. தாவர� ெபய� -: PRENANTHES
SARMENTOSUS.
3. தாவர����ப� -: COMPOSITAE.
4. ேவ� ெபய� -: ��ெத��க� ெச� எ�ப�.
5. பய�த�� பாக�க� -: ெச��� இைல
ம��� ேவ�.
6. வள�ய�� -: எ��தா�� ��� ஒ�
���ெச�. ப�க��ள, ��ைட வ�வ,
கா���ள இைலகைள��, உ��ட
த��க�� (எ��தா� ேபா�ற) �ல �ற�
��கைள�� உைடய ேநராக வள�� ெச�..
எ�லா வழமான இட�க��� வள��. ந�ைச
�ல�க�� வர��க�� தாேன வள�வ�.
இத�� ��ெத��க� ெச� எ�ற ெபய�ம
உ��. மல �ள��� �ண�ைடய�. �ைதக�

�ல� இன�ெப���� ெச��ற�. த��
நா��� எ��� காண�ப��.
7. ம���வ� பய�க� -:
எ��தா��v���� இைலக�
5-10 �ரா� எ��� ந�� அைர��� ச��
தாராளமாக
மல� ேபா�� அளவாக� காைல, மாைல
ெகா���வர� �ட� ெவ�� ���� ��
ஆ��. �தேப� �ணமா��.
இத� இைல�சா��ட� சம� ந�ெல�ைண�
கல�� பத�ற� கா��� உட��� தட� வர�
ெசா�, �ர�� �த�யைவ �ணமா��.
இத� 5 �ரா� ேவைர பா�� அைர���
கல�� வ�க��� காைல, மாைல உ�� வர
மா�பக� வள������. கர�பா�, ப��,
�ளைவ ஆ�யைவ ���.
“பழமல�க� சா�� ப���ட�� த�ேபா
ெம�மல�� க�க��� ெம�-ெமா�யா�

கர�பா� ெசா��ர��� காணா தக�
�ர�பா ெம��தா�� ேகா�.”
ெபா�� -: எ��தா�� ����� பழ
மல�க��, �ட�� �தள�, �ரக�, கர�பா�,
�ைட, �ர�� ேபா� எ�க.
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ெவ��ைல

ெவ��ைல.
1. ��ைக�� ெபய� -: ெவ��ைல.
2. தாவர� ெபய� -: PIPER BETEL.
3. தாவர����ப� -: PIPER ACEAE.
4. ேவ� ெபய� -: தா��ல�, நாகவ��,
ேவ�த�, �ைரய� எ�பன.
5. வைகக�-க�மா� ெவ��ைல,
க��ரெவ��ைல ம��� சாதாரண ெவ��ைல
எ�பன.
6. பய�த�� பாக�க� -: ெகா��� இைல
ம��� ேவ�.
7. வள�ய�� -: இ� இ��யா�� ெவ�பமான
இட�க��� ச��� �ல�க���, வள��ற�.
இ� ஒ� ெகா� வைகைய� ேச��த�. இத�
இைலக� இதயவ��� ெப�தாக இ��பேதா�
�� ��ைமயாக�� இ����. வ�கா� வச�

இ��கேவ���. அக�� மர�கைள இைட��
வள��� அ�� ெகா�க� வளர வளர
க���ெகா�ேட ெச�வா�க� ����
க�கைள�� பய�ப���வா�க�. இைத
ஆ��� ப�ைகக�� �யாபார ��யாக அ�க�
ப����றா�க�. க��� �ற�ட� ந�ல
காரமாக இ��ப� க�மா� ெவ��ைல. க��ர
மண��ட� ச�� காரமாக�� இ��ப� க��ர
ெவ�றைலயா��. ெவ��ைல�� ந�ல மண��
, கார�� உ��. இ� ெகா� ப�ய� �ல�
இன�ெப��க� ெச�ய�ப��ற�.
8. ம���வ� பய�க� -: ெபா�வான �ண�.
�த� ����, ெவ�ப� த��, அ�க� அக���,
உ���� ெப����, ப� உ�டா���, பா�
�ர�க ைவ���, காம�ைத� ����. நா�
நர�ைப உரமா���, வா� நா�ற� ேபா���.
ெவ��ைல� சா� ���ைர� ெப���வத���
பய�ப��ற�. ெவ��ைல�சா��ட� ��
கல�த பாைல��, ேதைவயான அள� கல��
ப�� வர �� �� ந�� ����.

ெவ��ைலைய க�� எ�ெண�� ேபா��
ேலசாக �� ெச�� மா��� ைவ��� க��வர
���� �ணற� ம��� இ�ம��� �க� த��.
�ழ�ைதக��� வ�� �ர�, ச����,
ெவ��ைல� சா��� , க���,
ேகாேராசைன, ச��� ஆ�யவ��� ஏேத��
ஒ�ைற ம���� ேத�ட� ெகா��க
�ணமா��. ச�, இ�ம�, மா�த�, இ����
�ணமா��.
ெவ��ைலைய அன�� வா�� அத�� ஐ��
�ள� இைலைய ைவ��� கச��� ����
சா� எ��� 10 மாத �ழ�ைத�� 10 ��க�
காைல, மாைல ெகா��க ச�, இ�ம�
�ணமா��. அன�� வா��ய ெவ��ைலைய
மா���� ப�றாக� ேபாட ச� �ைற��.
�ழ�ைதக��� மல����க� ஏ�ப�டா�
ெவ��ைல� கா�ைப ஆமண�� எ�ைண��
ேதா��� ஆசன வா�� ெச��த உடன�யாக
மல� க���.

ெவ��ைலைய அைர�� ��வாத வ�க����,
�ைத�ைப�� ஏ�ப�� வ�, ��க�
�த�யைவக��� ைவ��� க�ட ந�ல பல�
த��.
க�மா� ெவ��ைல� சா� 15 �.�. அள�
ெவ���� கல�� ேகா��க வ��� உ��ச�,
ம�த�, ச��, �தளேராக�, தைலவ�, ��
ஏ�ற� வ��� வ� �ணமா��.
ெவ��ைல�� ��� ஆமண�� எ�ெண�
தட� ேலசாக வா�� க��க�� ேம�
ைவ���க�� வர க��க� உைட�� ��
ெவ��ப��. �ற�பாக இைத இர�� க��வ�
ந�ல�.
���, �ள�, ���� சம அள� கல�த ��க�க
�ரண��ட� ெவ��ைல� சா� ேத� கல��
சா��ட ஆ��மா �ணமா��. 5 �ரா�
�ரண�+10 �.�. ெவ��ைல�சா� ேத� 10
�ரா� கல�� காைல, மாைல ேநா���� த�க
வா� 48-96 நா� சா��ட ேவ���.

�ழ�ைத ெப�ற ��ன� தா��� அ�கமாக
பா� �ர�க ெவ��ைலைய ��� ஆமண��
எ�ெண� ��� வத�� மா��� ைவ���
க�� வர தா�பா� அ�கமாக��ர���.
ெவ��ைல� சா� நா�� �� கா�� �ட
எ����னா� வ�� வ� �ணமா��.
�டா� ���� ஒ��� ச����
ெவ��ைல�சா�ைற ���� �ட �ணமா��.
ஒ�சா�� �ல ப��க�� ெப�க�
�ழ�ைதக� �ற�காம� த��க 10 �ரா�
ெவ��ைல ேவைர��, �ளைக�� சம அள�
ைவ�� அைர�� 20-40 நா�க� சா����
வ��றா�க�.
ெவ��ைல�� ேவைர ��தள� எ���
வா���� ெம�� வர �ர� வள�
உ�டா��. எனேவ இைச�கைலஞ�க�
இதைன அ�க� பய�ப����றா�க�.
�ைர�ர� ச�ப�தமான ேநா�க���

ெவ��ைல�சா��, இ��� சா�� சம அள�
கல�� அ���வர ந�ைம ஏ�ம��.
��வ�க��� அ�ரண�ைத� ேபா�� ப�ைய�
��ட ெவ��ைலேயா� �ள� ேச���
கஷாய� ெச�� ெகா��� வரலா�.
“ெவ��ைல�� ��ன� ெப�� பா�ைக
வா���டா�
��ற��� உறேவா� ��ட�ேபா�ெவ��ைலைய
������ பா�க��த �த�ேவா� த�
மா���
ம���� வா�� � மா�
அைட�கா� ��ப�� ஊ��த� �� ந�சா�
அ� ��த� இர�டாவ�� �ேர
கைடய��த� ��றாவ�� �� தா�
கனம�ர நா�காவ�� ம���
மைடெயனேவ ஐ�தா�� �ர��� ஊ�
வ��� கைள� ����
தைட��� ��தெமா� ம�த ேநா��

தள�பா�� ேநா�� உ�டா� தர�
ெசா�ேனா�.”
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ெந����

1. ��ைக�� ெபய� -: ெந����.
2. தாவர� ெபய� -: TRIBULUS TERRESTRIS.
3. தாவர����ப� -: ZYGOPHYLLACEAE.
4. ேவ� ெபய� -: ��த�ட�,ேகாக�ட�,
காமர� எ�பன.
5. வைகக� -: �� ெந����, ெச��
ெந���� ெப�ெந���� (யாைன
ெந����) என 3 வைக�ப��.
6. பய�த�� பாக�க� -: ெகா��� இைல,
ேவ�,கா�, �, த��, ம��� �� என
அைன���.
7. வள�ய�� -: ெந���� மண�பா�கான
இட�க�� தைர�� பட��� காண�ப�� ��
ெச�.. இ��யா�� எ��� பரவலாக�
காண�ப��ற�. த�ழகெம���
சாைலேயார�க���, த�� �ல�க���
வள��ற�. ம�ச� �ற மல�கைள�ைடய�.

மல�க� ��ய �ைசேயா� �����
த�ைம�ைடயன. இத� கா� ����
கா�வதா� ���ட� இ����. இத� ெப�
ெந���ைல யாைனவண�� எ�ப�.
�� ெந���� ப�ைமயான �� தைரக���,
ம�ற இட�க��� தைரேயா� தைரயாக
பட��� வள��. இத�ைடய இைலக�
பா��பத�� ��ய இைலக� ேபா� இ����.
ஆனா� அவ�ைற �ட ��ய அள���,
��க� ஐ�� இத�க�ட� ம�ச� �றமாக
��யதாக�� இ����.
கா�க� கடைல அளவாக��, எ��-ப��
��ய ந�ச��ர வ�வ ��க�ட�� இ����.
ெப� ெந���� �� ெச� வ��ைப�
ேச��த�. இத� இைலக� அகலமாக��,
ெப�யதாக�� இ����. கா�க� ெப�தாக
அ�ெந���கா� அள�� இ����.
ெச�� ெந���� இைலக� �க�� ��ய�.
கா�� �ளைக �ட ��யதாக இ����. இத�

��க� ��� இத�கைள� ெகா�டதா�
�க�� �றமாக இ����. ��க� காண�படா�.
இத� இன�ெப��க� �ைத�ல�
ெச�ய�ப��ற�.
8. ம���வ� பய�க� -: இத� �ண� –
க�லைட��, �ரைட��, �� எ��ச�, ��
ேவ�ைக, ெவ�ைள ேநா�, ெவ�ப ேநா�,
ெசா�� �� �த�யவ�ைற ����
�ண�ைடய�. உட�� எ��ச�, ெவ� ���,
ேமக� �த�யவ�ைற யாைன ெந����
����� �ண�ைடய�.
ெந���� ெச� இர�� ேவ�ட� �ட��,
ஒ� �� அ�க����ட� ச���� ேபா��
ஒ� ��ட� ����� அைர ��டராக�
��ட� கா��� �� �ராக� பய�ப��தலா�.
50 �.�.அள� இ� ேவைள ��� நா�
ெவ�� வ���� ���� வர உட� ெவ�ப�
த���, க� எ����, �� வ�த�, �� ��
ெசா�டாக வ�த� �ணமா��.

�� அைட��, சைதயைட��, க�லைட��
�த�ய ேநா�க��� ந�� கச��ய
ெந���� காைய அ�ப�ெத�� �ரா� எ���
அத�ட� ெகா��ம�� �ைத எ�� �ரா� ,
�� 500 �.�. ேச��� ஒ� ச���� வா���
ந�� கா��� வ��� நா�ப� �.�. �த�
உ�ேள அ��� வர ேநா����.
நா�ப�ட ெவ�ைள ேநா�ட� ��ய ��
க����� ெந���� காைய��, ேவைர��
ஒேர அளவாக எ���� ெகா�� அத�ட�
ப�ச�� ��� க�� ைவ�� அ��� வர
�ணமா��.
ச�ல��ட� �ழாெந��� ச�ல� சம�
ேச��� ைமயா� அைர�� கழ��� காயள�
எ�ைம� த��� கல�� காைல, மாைல 1
வார� ெகா��க ���தாைரஎ��ச�, ெவ�ைள,
�ரைட��, ேமக��ர��, ஊர� ���.
ெந���� ச�ல� ப�� ப��, ���ல��
ஐ��, ஏல� நா��, க�ச�கா� நா��,

ஜா��கா� ���, இலவ�க� நா��, ��க��
ஐ��, ������ ��� இைவகைள எ���
ச������ �ைற�ப� ����ெச��
ப�ெர�� �த� ��ப�ைத�� �.�. அள�
அ��� வர, ��ைட� த��� ��
எ��சைல�� ேமக ேநா�� ெதாட�பாக
ஏ�ப�ட ஆ�ைம� �ைறைவ�� ���,
உட��� வ�ைமைய ஏ�ப����.
ேத� க��� ெந���� �ற�த மரா�தாக�
பய� ப��த�ப��ற�.
ெந��ச� ���ைன� பா�� அ���
உல��� ெபா� ெச�� ைவ��� ெகா��
காைல, மாைல ெகா��� வர� தா� க���.
இள��� சா���� வர� ����க��,
சைதயைட��, க�லைட�� ஆ�யைவ ���.
ச�ல�சா� 1 அ��� ேமா� அ�ல�
பா�ட� ெகா�ள ����ட� இர�த� ேபாத�
�ணமைட��.

��த ெவ�ைடயா� ஏ�ப�� ெவ���ட�
��ட ேநா� ேபா� க�ைமயான� அ��.
ேதா�� �ற�ைத ம��ேம ெவ�ைமயா���.
��த �� ேதா�� ப��� ேபா� ெவ�ப�ைத
ஈ��� ேதா�� �ற� மா���ற�. இத��
ந�ல ம��� இ�வா��.
ெப� ெந���� கா� 250 �ரா�, உ��� 100
�ரா�, க�ட� �ழ�� ெபா� 200 �ரா�,
வா��ைவ அ�� 50 �ரா� ேச��� அைர��
க�கமா�க��. ஒ� �ேலா ப� ெந�
வாண��� ஊ�� எ��க��. க�க�ைத
வைடயாக�த�� அ�� ேபா�� எ��க��,
ெந�ைய வ��� ைவ�க��. கா��� �ரக�,
�ள� வைக�� 100 �ரா� ேச���� �ரண�
ெச�க. காைல, மாைல 5 �.�.ெந��� 5
�ரா� �ரண� ேச��� சா��ட��. வைடைய�
பா�� அைர�� ேம� ��சாக
பய�ப��தலா�. �� 2 ம� ேநர� க���
���க��. �ைக, �லா�, ேபாக�, ��
த���க��. ெவ� ��ட� �ணமா��.
நாடப�ட�� ேம�� பரவாம� �ணமா��.

ெந���� �ைத 300 �ரா�, ேகா�ைம 500
�ரா�, ெகா�த ம�� 100 �ரா�, ��� 50
�ரா� ஏல� 10 �ரா� ேச��� இளவ��பாக
வ��� ெபா� ெச�� ைவ�க��, இ��ைள
ெகா� ��� ேபா�� கா� ேபால ச�கைர
ேச��� அ��தலா�. உட��� �ற�� ஊ�ட�
த��. ����� த��. எ���பா�ற� ெப���.
யாைன ெந��சைல� ���� ��� ஒ� ம�
ேநர� ஊற�ட��. இ�த ��� ப��, ��
��கைள ஊற ைவ�� எ��க அ���, கைற
அக��.
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வ�லாைர

வ�லாைர.
1. ��ைக�� ெபய� -: வ�லாைர.
2. தாவர� ெபய� -: CENTELLA ASIATICA
HYDROCOTOYLE ASIATICA.
3. தாவர����ப� -: APIACEAE.
4. ேவ� ெபய�க� -: ச�வ�, ச�ட�,
����, ேயாகனவ��, நயனவ��,
�ணசா�, �ள��� �ற��, ம���
அ�ரசா���.
5. வைகக� -: க�வ�லாைர மைல�பா�கான
இட��� இ��ப�.
6. பய�த�� பாக�க� -: இைல ம���.
7. வள�ய�� -: ஈரமான ப��க�� அ�கமாக�
காண�ப��. இ��யா�� எ�லா�
ப��க��� �ைட���. த�பமான, �த
த�பமான ப��க�� வள��. ஒ�

ெம�ைமயான ெகா�. த�� ��டதாக
தைர�� பட��� இ����. ெச���தான
ேவ�க�� இைல� ேகாண������ இ�த
த��க� வள��. ெம��ய த��
ெப��பா�� �வ�� �றமானதாக இ����.
ேவ����ட������ ேதா��� இைல�கா��
�க�� ��� இ����. ஒ� க������
1 �த� 3 இைல ேதா���. இைல�� வ�வ�
வ�ட வ�வமாகேவா, ெமா�ைச வ�வமாகேவா
இ����. அகல� அ�கமாக இ����. க�
வ�லாைர எ�ற ஓ�ன� மைல�பா�கான
இட�க�� வள���றன. ெகா�ம���
�ைதக�� �ல� இன� ெப��க�
ெச�ய�ப��ற�.
8. ம���வ�பய�க� -: உட� ேத��,
உரமா��, ���� ெப���, ெவ�ப��டா��,
�� உ�டா��. வாத�, வா��, அ�ட��க�,
யாைன�கா�, ��ட�, ெந�க��, க�டமாைல,
ேமக���, ைப��ய�, �த� க��,
�ைளவள������, ��������� ஏ�ற�.

���ய வ�லாைர இைலைய �ழ�� உல���
இ���� �ரண� ெச�� இ�� காைல, மாைல
5 �ரா� அள� சா���� வர ேவ���. 48-96
நா� சா��ட��. ேமேல �ற�ப�ட எ�லா
ேநா�க�� �ணமா��. உட� ேநா�
எ���பா�ற� ெப��. ஒ� வ�ச�
சா���டா� நைர, �ைர மா��.
வ�லாைர+ ���ைள இர�ைட�� சம
அள�� இ���� ���த சா�ைற 5 �.�.
சா��ட��. ேநா�� ேக�றவா� கால� ����
சா��ட சயேராக�, இ�ம� ச� �ணமா��.
இத� இைல�சா� நா�� 5 �.�.காைல
மாைல சா���� வர��. யாைன�கா�, �ைர
வாத�, அைரயா��, க�டமா� �ணமா��.
ஆமண�ெக�ைண�� இைலைய வத��
ேமேல ப��டேவ���. க��க�� கைர��.
அைர��� �ச ��க�� ஆ��.
வ�லாைர, உ�தாம�, �ள� சம� ���
அைர��� ���ம� அள� மா��ைர ெச��

காைல, மாைல 1 மா��ைர ெவ����
ெகா��க அைன�� வைகயான கா�ச��
���.
�ழாெந��, வ�லாைர சம� அைர��
��ட�காயள� காைல ம��� த���
ெகா�ள �� எ��ச� ���.
வ�லாைர சா��� 7 �ைற ஊறைவ��
உல���ய��� ���� �ைள�����பாக
இய�க��, ெதா�ைட� கரகர�� ��க��
ந�ல சா�ர� ெகா��க�� பய� ப��.
ெப�க��� உ�ர�தைட ஏ�ப��. மாத�ல��
த���ேபா��. இதனா� இ���, அ�வ��
க�ைமயாக வ����. இத��
வ�லாைர+உ�தாம� இைலைய சம அள��
அைர�� 20-30 �ரா� அள� காைல, மாைல
நா�� நா� சா��ட ேவ���. �ணமா��.
உட� வல�ேக�ப��.
வ�லாரைய �ழ�� இல��� �ரண� ெச��

ெகா�ள��. பர��� ச�ைகைய�� இேத
ேபா� �ரண� ெச��, இர�ைட�� சம
அள�� ேச��� 5-10 �ரா� காைல, மாைல
ப�� ெவ�ெண�� சா��ட ேவ���.
ேநா��ேக�ப 6-12 மாத� சா��ட ேவ���.
ேமா� பா�� தா� உண� சா��ட ேவ���.
��, கார� இ���� �டா�. �லா�, �ைக,
ம� �டா�. ��ட� �ணமா����.
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�ரம�த��

1. ��ைக�� ெபய� -: �ரம�த��.
2. தாவர� ெபய� -: ARGEMONE MEXICANA.
3. தாவர����ப� -: PAPAVERACEAE.
4. ேவ� ெபய� -: �����ெச�, ம���
�ேயா��� ���.
5. பய� த�� பாக�க� -: இைல, பா�, ேவ�,
�ைத ம��� ��க�.
6. வள�ய�� -: இ� த�ழகெம��� த��
�ல�க��, ஆ�ற�கைரக��,
சாைலேயார�க�� தாேன வள�� �� ெச�.
�மா� 2-3 அ� உயர� வைர வளர���ய�.
கா���லாம� பல மட�களான உைட�த ��ய
��க���ைலகைள��, ப����� ம�ச�
�ற� ��கைள��, கா�க���� க��
ேபா�ற �ைதகைள�� உைடய �� ெச�.
ேநராக வளர���ய�. பா� ம�ச� �றமாக
இ����. இைலக�� �� ெவ��ற� ���
(சா�ப�) காண�ப�� ெச�.

7. ம���வ�பய�க� -: இத� இைல�சா�ைற
ப�� ���யாக காைல�� ெவ�� வ����
1 மாத� ெகா��� வர� ெசா�, �ர��,
ேமகரண�க�, ��ட� ஆ�யைவ ���.
இத� இைலைய அைர��� ேத� க� வா��
ைவ��� க��னா� ேத� க� �ட� இற���.
ச�ல�சா� 30 �.�. ெகா���� க�வா��
அைர��� க�ட பா�� �ட� ���
ேப�யா��. உ���லா� ப��ய� இ��த�
ேவ���.
இைலைய அைர��� �� வர ெசா�, �ர��
�� வ���. கர�பா� பைட �ணமைட��.
உ�ள�கா�,ைக, பாத�க�� வ�� ��க�
ஆ��.
ெபா�னா�க��, ேசா��� க�றாைழ,
க�சாைல ேபால க� ேநா��� ந�ல
�ணம����. �ைவ ��� ஊறைவ�� அ�த
�ைர தைல��� ேத���� ���க 40 நா��

க� பா�ைவ ம�க�, எ��ச�, �� வ�த�
�ணமா��. இத� இைலைய ஒ��தா� பா�
வ��, இ�த பாைல க��� �ட க�வ�,
சைத வள�த�, �வ�த�, அ���, ��ச�
ஆ�யன �ணமா��.
இத� �ைதைய ெந������� �ைக�� அ�
�ைக வா�� ப�மா� ெச�தா� ெசா�ைத�ப�
�� ���. வ� ���, ெச�ைய உல���ய
�� எ���� சா�பலா��, ���� ச���
ைவ�க��. இ�ெபா��� ப� �ல�க ப�
ஆ�ட�, ெசா�ைத, �� வ�த�, ��க�
�ணமைட��. �ற�த ம��� ப�ெபா�
இ�வா��.
இத� சா�ப� ெபா� 1-2 �ரா� ேத��
சா���� வர ஆ��மா, இைர��, இ�ம�,
காச� ஆ�ய ேநா�க� �ணமா��, இ�
ேவைள 48 நா� சா��ட ேவ���.
50 �.�.ப���� ஒ� �ரா� இத� சா�பைல�
கைர�� வ��த ெத� �ைர� ெசா��

ம��தாக� பய�ப��தலா�. க� எ��ச�,
வ�, �வ�� ஆ�யவ����� ெசா��
ம��தாக� பய� ப��த �ணமா��.
இ� சா�ப� ெபா�ைய 2 �ரா� அள� ப�
ெவ�ெண�ட� ம���� காைல, மாைல
48-96 நா� சா��ட ��ட ேநா� �ணமா��.
��, �ைக, ேபாக�, �லா� ��க ேவ���.
இைல �ரண�, �ைத� �ரண� கல�� 3
அ�� எைட காைல, பாைல ேத�� ெகா�ள
�ய இ�ம�, �ைர�ர�, ச� இ�ம� ���.
இத� ேவைர அைர�� 5 �ரா� அள� 50
�.�. ெவ���� கைர��, காைல ெவ��
வ���� ெகா��க மல� �ட���, ���
���க� ெவ�ேய��.
இத� �ைதைய� ெபா��� இைல��
����� �� �ைக�ப� ேபா� �ைகைய
இ��� ெவ��� �ட� ப�வ�,
ப�ெசா�ைத, ப��� ஆ�யைவ ���.

50 �ரா� ேவைர 200 �.�. ��� ந�றாக�
ெகா��க ைவ��, வ��� ���ராக� ����
வர காச ேநா�, ேமக ேநா� �ணமைட��. ‘
�ல��� �ரம�த�� வடேவைர வண��
�ணேவ ��சமா� �க���யா� க���ட
ேதா��தாேம… ேப� ஓ��’ இ� பா��.
இத� வடப�க ேவைர வ�பா� ெச�� எ���
தாய��� ைவ��� க�ட ேப�, ஓ��.
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எ���ைச���

1. ��ைக�� ெபய� -: எ���ைச� ��.

2. தாவர� ெபய� -: CYMBOPOGAN
FLEXOSUS.
3. தாவர����ப� -: POACEAE / GRAMINAE.
4. ேவ� ெபய�க� -: வாசைன���,
மா�த���, காமா������, ெகா�� வாசைன
எ�ெண� எ�பன.
5. ரக�க� -: �ழ����ய வைக, ேம����ய
வைக, ஜ�� வைக, �ரக�, காேவ�, ���ணா
ம��� ஓட�க��19 எ�பன.
6. பய� த�� பாக�க� -: �� ம���
ேதாைகக�.
7. வள�ய�� -: எ���ச��� இ��யா, ப�மா,
�ல�கா ம��� தா�ேல�ைட� தாயகமாக�
ெகா�ட�. இ� எ�லா வைக ம�
வைகக���, ச��� �ைறவான ம�க���,
கள� ம��� உவ� ம�க��� ப�ரடலா�.
இ����� வ�� ‘��ரா�’ வாசைன
எ�ெணய எ���ச� பழ��� வாசைன

ெகா�டதா� இ�பய� ெப�ற�. கா�க���
மைலக��� தாேன வள������� . இ���
1.2 – 3.0 �. உயர� வைர வள��. இ� ஒ�
��ட கால� ப��. ேகரளா�� இ� அ�க
அள� ப��ட� ப��ற�. ெவ� நா�க���
90 -100 ெம��� ட� வைர ஏ��ம�யா�ற�.
இதனா� இ��யா��� �மா� 5 ேகா� �பா�
அ��ய� ெசலாவ�யாக� �ைட��ற�. இைத
வ�க ��யாக� ப��ட �ல�ைத ந�றாக
உ�� சம� ெச�� பா��க� அைம�க
ேவ���. அ��ரமாக ஒ� ஏ�க��� 5-7 ட�
ெதா� உர� இடேவ���. 125 �ேலா ��ப�
பா�ேப� ம��� 32 �ேலா ெபா�டா� இ��
�� பா�சேவ���. அ�ேடாப�, நவ�ப�
மாத�க�� �ைதக� ம��� ��க� �ல�
ஒ� ஏ�க��� 18000-18500 ��க� வ�ைச��
வ�ைச 2 அ���, ெச���� ெச�1.5 அ���
இைடெவ���� நடேவ���. நட� ெச�த
ஒ� மாத��� 30 �ேலா தைழ�ச�� தரவ�ல
உர�ைத இட ேவ���. ம��� 3 மாத�க��
40 �ேலா தைழ�ச�� தரவ�ல உர��ைன இட

ேவ���. ��தநாக �ைற��ள ம� எ��
25-50 �ேலா ��தநாக ச�ேப��ைன இ��
�� பா��ச ேவ���. �� 10 நா�க���
ஒ� �ைற �� பா���னா� ேபா��. கைளக�
வ�தா� 10-15 நா�க��ெகா� �ைற
எ��தா� ேபா��.
ந�ட 4 – 5 மாத�க�� ப�� அ�வைட���
தயாரா� ��� 3-4 மாத�க� எ�ற
இைடெவ��� 4 ஆ��க� வைர அ�வைட
ெச�யலா�. இ�த� �� ��� கால�க��
��க வ�ல�. அ�வைட ெச�த �� ��ைல
ந�றாக �ழ�� காயைவ��� க��களா��
க��, கா��� �காத அைறக�� ேச��க
ேவ���. ெஹ�ட��� 35-45 ட� �� மக��
�ைட���. ������� 0.2 – 0.3 சத��த�
எ�ெணய எ�ற அள�� ெஹ�ட��� 100
– 120 �ேலா எ�ெண� �ைட���.
ெஹ�ட��� �.30,000 – 50,000 வைர �கர
வ�மான� �ைட���.
8. ம���வ�பய�க� -: இ�த���������,

த��க������ எ��க�ப�� எ�ெண��
ெட��ைன� 0.50 சத�, ��டா ெட���யா�
0.40 சத�, அ�பா ெட���யா� 2.25 சத�,
�ைர�ைனய� அ�ேட� 0.90 சத�,
ேபா��யா� 1.90 சத�, ெஜரா�யா� ம���
ெநரா� 1.5 சத�, ��ரா� � 27.7 சத�,
�டரா�-ஏ 46.6 சத�, பா��ேசா� 12.8 சத�,
பா��சா� 3.00 சத� எ�� பல ேவ��
ெபா��க� உ�ளன. எ�ணெய �ல�
ேசா��க�, வாசைன� �ர�ய�க� தயா���,
��ரா� ைவ�ட�� ‘ஏ’ ேபா�ற ேவ��
ெரா��க� எ��க� பய�ப���றன. ���
நா��யாக பய�ப��ற�.
����ெகா��யாக�� பய� ப��ற�.
எ�ெண� எ��த �� எ��ய �� மா���
�வனமாக��, கா�த�க�, அ�ைட� ப��க�
தயா��க��, எ�ெபா�ளாக�� பய�
ப��ற�. இ�த� ������ ��
ெச��றா�க�, இைற��, �� வைகக��
உபேயா���ரா�க�. இ�� ேபாட�ப�� ���
ந�றாக இ����.

����எ���ைச� �� ப�� ேநா� ெச�கைள
அ���ற�.
அ��தவ� http://www.israel21c.org
/bin/en.jsp?enZone=Health&enDisplay=view&
enPage=BlankPage&enDispWhat=object&
enDispWho=Articles%5El1272
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ச�தன�

1. ��ைக�� ெபய� -: ச�தன�.

2. தாவர� ெபய� -: SANTALUM ALBUM.
3. தாவர����ப� -: SANTALACEAE.
4. ேவ� ெபய�க� -: ���ச�த� என
அைழ�ப�.
5. ரக�க� -: இ�� ெவ�ைள, ம�சைள
�வ�� என ��� வைகைக� உ�ளன. அ��
ெச�ச�தன� ம��தாக� பய�ப��ற�.
6. பய� த�� பாக�க� -: ேச��க�ைட
ம��� ேவ�.
7. வள�ய�� -: ெத� இ��யா�� இைல���
கா�க�� அ�க� காண�ப�� �� மர�.
ச�தன மர� த�ழக� கா�க�� தாேன
வளர���ய�. இ� �வ��� மண��
உைடய�. த�ழக��� த�� ெப�� மரமா��.
மா�ற���� அைம�த இைலகைள �ைடய
மர�. இைலக�� ேம� ப�� க��ப�ைச
�றமா�� அ�� ப�� ெவ���� காண�ப��.
க��ப����� ��� ப����� மல�க�

��� ம�ச�யாக காண�ப��. உல��த ந��
க�ைட தா� ந�மண� உைடய�. ம���வ�
பய�ைடய�. இைத கா��லாத ம�ற
இட�க�� வள��தா� அர� அ�ம�
ெப���தா� ெவ�ட ேவ���. இத� �ைல
�க�� அ�க�. இ� ந�� வள�வத��
ப�க��� ஒ� மர� �ைணயாக இ��க
ேவ���. 2-3 ஆ��க�� பழ�
�ட ஆர�����. இ�த� பழ�ைத� பறைவக�
உ�ெகா�� அத� எ�ச� ��� இட���
�ைத �ல� நா���க� பர��. �ைத �ல�
இன�ெப��க� ெச�ய�ப��ற�. �மா� 20
ஆ��க���� �� தா� ��� பல�
�ைட���.
8.ம���வ�பய�க� -: ச�தன� �� ��
ெப���யாக��, உட� பல� ெப���யாக��
ெசய�ப��. �ய�ைவைய ������,
ெவ���ட�, ேமக ��, ெசா�, �ர�ைக�
�ண�ப����. ���� தாைர எ��ச�
��ைட� த����, ��� ����� ேபாதைல�
ெக��� ப���� ����� த��. உட�

ெவ�ப�ைத �ைற�க��, ேதா� ேநா�கைள
��க�� ந� மண���காக�� இத�
எ�ெண� பய� ப��ற�.
�க����, ந�மண� ைதல�, ேசா���க�,
ஊ�வ��க�, அல�கார ெபா��க�,
மாைலக� என ம���வ� சாராத ப��க��
பய� ப��த�ப�டா��, ��� நா��
ெச�ைக, உட� அழ��ைய �ைற��� த�ைம
உைடய�.
க�ைடைய எ���ச� பழ�சா��� உைர���
தடவ �க�ப�, தவைள� ெசா�, ெசா�, பட�
தாமைர, ெவ���ட�, க�ேமக�
ெவ�ப�க��க�, ���� வ�கர�� அழ��
உ�டா��.
ப�� பா�� உைர��� ��ய�
ெகா�ைடயள� காைல, மாைல சா���� வர
ெவ�ைட� ��, ேமக அன�, ����� பாைத
ரண�, அழ�� ஆ�யைவ ���.

ச�தன��� 20 �ரா�, 300 �.�. ���
ேபா��� கா��� 150 �.�.யா�� வ�க�� 3
ேவைளயாக 50 �.�. ���க ��� ேகாைவ,
கா��ச�, மா��� ����, ம�த�, இதய�
படபட�� �ைற��. இதய� வ����.
ச�தன����ைள ��� ஊற ைவ�� ைமயா�
அைர�� ��ைட�காயள� பா�� கல��
இர� ம��� 20 நா� ெகா�ள பா� �ைன
ேநா�, த��ேபக�, �ரேமக�, கேனா�யா,
ெப� ேநா� எ�� பல ெபய� ெப�� இைவ
யா�� �ணமா� உட� ேத�, ேநா� ���.
ம�தா� �ைத, ச�தன��� கல��
சா��ரா�� �ைகேபா� ேபாட ேப� �சா�
�ல��.
ெந���கா��சா� 15 �����
��ைட�கா� அள� ச�தன ��ைத� கல��
40 நா� ���� வர ம�ேமக� ���.
ச�தன எ�ெண�-ைதல� -‘எச��’ 2-3 ��

பா�� கல�� ���க உட� ����� ெப��.
ெந���கா��சா�, அ�ல� கசாய� 50 �.�.
�ட� அைர�த ச�தன� 5-10 �ரா� கல�� 48
நா� காைல, மாைல ���க ���� �ணமா��.
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வாதநாராயண�

1. ��ைக�� ெபய� -: வாதநாராயண�.

2. தாவர� ெபய� -: DELONIX ELATA.
3. தாவர����ப� -: CAESAL PINIOIDEAE.
4. ேவ� ெபய�க� -: வாதர�கா��,
ஆ�நாராயண�, வாதர�, த�தாைழ வாதமட��
என�� ஆ��ல��� TIGER BEAM, WHITE
GULMOHUR எ��� அைழ�ப�.
5. பய� த�� பாக�க� -: இைல, ப�ைட,
ேவ�, ேச� மர� ஆ�யைவ.
6. வள�ய�� -: வாதநாராயண� தாயக�
கா�ேகா, எ���, ெக�யா, �ட�, உக�டா,
எ�ேதா�யா, ேபா�ற நா�க�. �� இ��யா,
�ல�கா, பா���தா�, சா��யா ஆ�ய
நா�க���� பர�ய�. மரவைகைய�
ேச��த�. ெச�ம��� ந�� வள��.
ஆ�ற�கைறக�� அ�க� காண�ப��. இ�
ப�த� �த� 45 அ� வைர வளர���ய�.
த�ழகெம��� வளர���ய�. ெவ�ப
நா�க�� ஏராளமாக� ப�ரா��. ��க���,

ேதா�ட�க���, ��கா�க��� இதைன
வள��பா�க�. இத� இைல பா�பத��
���ைலகைள� ேபா�� ��தாக இ����.
கா�நைடக��� ந�ல �வன�. இ� �றகான
�� இைலகைள�ைடய ���ைல 10-14
ஜைதகளாக�� உ���� பக�டான ெப�ய
��கைள�� த�ைடயான கா�கைள��
உைடய ெவ�� ம�ச� �வ�� �ற�ைடய
மர�. ��க� ����ெகா�ேட இ����. ேம,
ஜூ� மாத�க�� கா�க� ���. இ� �ைத
�ல��, க��� �ல�� இன�ெப��க�
ெச�ய�ப��ற�. �ைதகைள �ைத��� ���
24 ம� ேநர� ஊரைவ�க ேவ���.
7. ம���வ� பய�க� -: வாதயாராயண�
��த �� ெப���த�, நா� நைடைய ����
உட� ெவ�ப� த�த�, உட�� இ���ற
வாத� அட�� மல�ைத ெவ��ப����.
வா�ைவ� �ைற���. ��த� உ�டா���.
��க� கைர���. ��த� �ைட�ச�
�ணமா��. நா� நர��கைள� பல�ப����.
ஆடாெதாைட ேபால இ��� ச��ைய�

�ணமா���. பல ஆ��களான ேச� மர�ைத
த���� ஊர ைவ�� ெக��யா�� ேத��
மர� ேபா�� உபேயாக�ப���வா�க�.
இத� இைலைய எ� ெந��� வத��,
உ���� ப���, ���, இ��, க�ேவ��ைல,
ெகா��ம��, �ளகா�, உ��, �� ேச���
�ைவய� அைர�� வார� ஒ��ைற உண��
சா��ட ேப�யா��. வாத ேநா� ���.
இைலைய இ���� ���த சா� 500 �.�.
��றாமண�� ெந� 500 �.�. ��� 100
�ரா�, ���, �ள�, ���� வைக� 30 �ரா�,
ெவ�ைள� க�� 20 �ரா� எ�லா� ஒ�றாக�
ேச���� கா���, பத��� வ��� ைவ��,
இ�� 5 -10 ��� உ����� ெகா���
ெவ��� அ��த ேப�யா��. அைன�� வாத
ேநா�க�� �ணமா��. ேம� ��சாக �சலா�.
�� வாத�, �ட�� வாத�, நர�� தள���, ைக
கா� �ைட�ச�, ��� ��க�, இ��� வ�,
இள���ைள வாத�, இழ��, ச��,
ேமகேநா� யா�� �ணமா��. மல���க�

��வ�� �ணமா��.
ெசா� �ர���� இத� இைல�ட�
��ைபேம� இைல, ம�ச� இர�ைட��
ேச��� அைர�� ேமேல தட�, ����த ���
���� வர அைவ ����.
ேமக ேநாயா� அவ��ப�பவ�க� இத�
இைலைய ந�� உல���� ெபா� ெச��
காைல, மாைல 1 �ரா� �த� ெவ���ட�
கல�� அ��� வர �ணமா��.
இர�த �தேப��� வாதநாராயண� ேவைர
அைர�� எ�ைம� ���ட� கல�� அ��த
�ண� ெத���.
இைலைய� ேபா��� ேகா��க ைவ���
���க உட�� வ� ���.
நக����, க�ைமயான வ��ட� நக�க���
��க� வ��. இத�� �ற ம���க� எ���
ேக�ப��ைல. இத� த�ைர ைமேபா�
அைர�� ெவ�ெண�� ம���� ைவ���

க�ட இ� நா�� �ணமா��. வ� உடேன
����.
இத� இைல�சா� 1 ��ட�, ம�ச�
க�சலா�க��, ��ைப ேம�, க���
ெவ��ைல இவ��� சா� வைக��� கா�
��ட� ேவ�ெப�ெண�, �ள�ெக�ெண�,
ந�ெலெணெணய வைக�� அைர ��ட�,
���, �ள�, ����, க���ரக�, �ரக�,
ம�ச� வைக�� 20 �ரா� ெபா��� அைர��
அைர ��ட� ப�� பா�ட� கல��� பதமாக�
கா��� 21 ெவ�ெள��க� � ந���� ேபா��
ெகா��க ைவ�� வ�க�� ேம��சாக�
தட�� ���� �ட� ப�க வாத�, பா�ச
வா�, நர�� இழ�� �க இ��, �கவாத�,
க�, வா�, நா��, உத�, இழ�� ஆ�யைவ
���.
வாத ேநா� எ�ப� எ���றன�. இத�
இைல, ப�ைட, ேவ�ப�ைட ஆ�யன
�ரணமாகேவா, �� �ராகேவா, ைதலமாகேவா
சா��ட எ�லா வைகயான வாத�� ���.

இத� இைல�� �ரண�ைத 500 �ரா� அள�
ெவ���� கல�� ���ராக ���க வா���
ெதா�ைல, வ��� வ� �ணமா��.
“ேச��த ெசா� �ர��, ேச�வாத� எ�ப��
ேபா�
ஆ��ெத�மா� ��த� அ�க��த மா�தம��ஐ��� �ர�த���, ஆனத�தாைழ�ேக
ெம��� க���� ேபா���” ——-����.
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ம�ழமர�

1. ��ைக�� ெபய� -: ம�ழமர�.
2. தாவர� ெபய� -: MIMUSOPS ELENGI.
3. தாவர����ப� -: SAPOTACEAE.
4. வைகக� -: ெவ�ைள. (BULLET WOOD
TREE,)
5. பய� த�� பாக�க� -: இைல, �, கா�,
�ைத, ப�ைட, ஆ�யைவ.
6. வள�ய�� -: ம�ழமர� த�� நா���
எ�லா இட�க��� வளர���ய�. ேம���
ேதாட��� மைலக�� தாேன வள��ற�.
இத�� அ�க ஈர�பத� ேதைவ��ைல ஆனா�
த��� ேத�க� �டா�. இத� ���க� வட
ஆ�யா, ெத��ழ�� ஆ�யா, ம��� வட
ஆ��ேர�யா. இத� உயர� 20 �த� 50 அ�
உயர� வளர���ய�. அட���யான
இைலகைள�ைடய ப�ைம மர�. ந�ல �ழ�
த�� மர�. மனைத� கவ�� இ�ய
மண�ைடய ெகா�தான ெவ�ைள�

��கைள�� ம�ச� �ற சா��ட� ��ய
பழ�கைள�� உைடய மர�. ���
மண���காக நகர�க�� ��கா���
ேகா�� க���, ��க���
வள��க�ப���றன. இத� மண� மனைத
ம�ழைவ���. ம�ழமர� �ைத நா���க�
�ல� இன� ெப��க� ெச�ய�ப��ற�.
7. ம���வ� பய�க� -: ம�ழமர��� �,
தா� ெவ�� அக���, காம� ெப����. �ைத
���������. தா� பல� ெப����, ந��
����.
� 50 �ரா�, 300 ��� ேபா�� 100
���யாக� கா��� பா�� க�க��� கல��
இர� உண���� �� ����வர உட�
வ�� ���.
க�ேவல� ப�ெபா��� ப� �ல�� ம�ழ
இைல� �யழ�தா� வா� ெகா�ப��� வர ப�
ேநா� அைன��� ���.

ம�ழ� ப�ைடைய� ெகா��க ைவ���
���ரா�� வா� ெகா�ப��க வா� ��
ஆ��.
10 �ரா� ம�ழ� ப�ைடைய� ெபா��� அைர
��ட� ����� 100 �.�.யாக� கா��� வ�
க�� ேத� ேச��� 50 �.�யாக காைல,
மாைல ெதாட��� சா���� வர க��ைப
பல�ன� ���. கா��ச� த���.
ம�ழ� காைய ெம�� அட�� ைவ�����
��ப ப�லா�ட� ��� ப� உ��� ப��.
ம�ழ���� ப��ைப ேவைள�� 5 கரா�
அைர�� பா�� கல�� சா���� வர தா�
����யா��. உட� ெவ��, மல�க��, ந��
ஆ�யைவ ���.
ம�ழ� �ைவ காயைவ�� அைர���
ெபா�யா��� பா�� காைல,மாைல அ���
வர கா�ச� தைலவ�, உட� வ�, க���,
ேதா�ப�ைட வ� ேபா��. அ�� வள�����

இ� ஒ� டா��. ���ர எ��ச� �ைற��.
பழ�ைத �ட�ரா��� ���க �ழ�ைத �ற���
ேபா� எ�தாக இ����. ப�ைட�� ெபா�
��கைள ஆ�ற வ�ல�.
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�ைன�கா�

1. ��ைக�� ெபய� -: �ைன�கா�
2. தாவர� ெபய� -: MUCUNA PRURIENS.
3. தாவர����ப� -: PAPILIONACEAE.
4. வைகக� -: இ� ெகா� வைகைய�
ேச��த�, இ�� க�ைம, ெவ�ைம என இ�
வைக���. �� �ைன�கா��� உ��.
5.பய� த�� பாக�க� -: �ைத, ேவ�, �ைன
�த�யன.
6. வள�ய�� -: �ைன�கா� ெவ�பநா�க��
சாதாரணமாக வள��. இத� தாயக�
ஆ����கா�� இ��யா��. இத�� க�ச�
ம� ம��� ெச�ம��� ஏ�ற�. இ� ஆ�
மாத��� ���� கா����. கா�� �மா� ஏ�
�ைதக� இ����. கா�க�� ேம�
���வான ெவ�ெவ� ேபா�ற �ைன
இ����. இ� உட��� ப�டா� நம�ச�
ஏ�ப��. இ� �ைத �ல� இன
����ெச�ய� ப��ற�.

7. ம���வ�பய�க� -: �ைன�கா� ���
�ைத��, ேவ�� ஆ�ைமைய� ெப���,
நர��கைள உரமா���ற�.
�ைன�கா� �ைதைய ந�றாக உலர ைவ��
�ரண� ெச�� ெகா�� ஐ�� �.�ரா�
ஆ�ர� �.�ரா� அள� வைர �ண�ேதா��
காைல, மாைல இ�ேவைள பா�� அ��� வர,
ேமக ேநா�க� ���வேதா� ஆ�ைம
ெப���.
�ைன� கா� �ைத, ���, ���� �ல�,
�ரா��, க�வா�ப�ைட, ெவ� ���ர �ல�
ேவ��ப�ைட, �ைன�க� ����ய�
இைவகைள �����ட அள� எ��� �ரண�
ெச��, ேதைவயான அள� த��� ���
அைர��, �ளகள� மா��ைரகளாக உ����
காய ைவ�� எ���� ெகா�ள ேவ���
காைல, மாைல இ� ேவைள ஒ�மா��ைர
�த� உ�� வர வ������, ��ம�, ம���
வ�� ச�ப�தமான ேநா�க� அைன���
�ணமா��.

உட� வ�ைம �ைற�தவ�க� �ைன�கா�
�ைத, சா� ப���, ச���ர�ப�ைச, �ட�,
வச�� இவ�ைற �����ட அள� எ���
உலர ைவ��, �ரண� ெச�� ைவ���
ெகா��, ஐ�� �.�ரா� �த� ஒ� �ரா�
வைர கா�, மாைல இ� ேவைள பா�ட�
அ��� வர ஆ�ைம உ�டா��.
ஒ� ��ட� ப�� பா�� ��நா�� இ�ப�
�ரா� �ைன� கா� �ைதைய� ேபா��, பா�
வ��� வைர ந�� கா��ச ேவ���.
�ைதைய எ��� ந�� உலர ைவ��� ெபா�
ெச�� ெகா��, ேதைவயான அள� ெந�
��� இளவ��பாக வ���, ���பா�
இர�� ப�� கல�� ந�� �ள�
��ைட�கா� அள� உ��� ேத��
ஊறைவ�க ேவ���. காைல, மாைல இ�
ேவைள ஒ� உர�ைட �த� ெவ�ைள,
ெவ�ைட, ெப�க��� மாத �ல��� ேபா�
இர�த� அ�கமாக� ெப��த�
�த�யைவக��� ெகா��� வர, இைவ
�ணமா��.

�ைன�கா� �ைத, �� ெந���� �ைத
இவ��ட� த��� ��டா� �ழ��, ��
இல�, ெந�� இைவக�� ேவைர�� எ���,
உல���, ெபா� ெச�� ெகா�ள ேவ���.
���� ச�கைர, க�க��, ேம�க�ட ெபா�
இவ�ைற சம அள� எ���� ெகா��
ஒ�றாக �கல�� அ����� ஐ�� �.�ரா�
�த� ஒ� �ரா� �த� ெந��ட� கல��
காைல, மாைல இ�ேவைள உ�� வர
ஆ�ைம ெப���.
�ைன�கா� �ைத ���ய ஓ�ைட �ைன�ட�
ேத�� ந�றாக ஊறைவ��� ெகா�ள
ேவ���. ��ன� அைத எ��� அத�
�ைனைய ெம�வாக� �ர�� ேத�ட� ந��
�ழ�ழ�� பத� வ�� வைர க��� ெகா�ேட
இ��க ேவ���. இதைன �ன�ேதா��
காைல�� ��வ�க��� ஒ�
ேமைஜ�கர����, ெப�யவ�க��� இர��
ேமைஜ� கர���� நா�� நா�க�
ெதாட��� ெகா��� வர, க�ச� உ�டா��,
வ�����ள ���க�� சா��.�ைன�கா�

காைய இத� �ைதகைள ��� ��� ந�றாக
உல���, இ��� எ���� ெகா�ள ேவ���..
இதைன �ைற�ப� கஷாய� இ��, வ�க���
ெகா�� அ�� ��� கா�ட���� ேச���
நா�ப� நா�க� வைர ம��� �ைத��
ைவ��, த�க அள� எ��� அ��� வர,
ர�தேசாைக ேநா� �ணமா��. ைக கா�
��க�� வ���.
�ைன�கா� ேவைர �ைற�ப� கஷாய���
��ப� �.�.�த� அ�ப� �.�. �த� கல��
அ��� வர ஊ� ேநா�, �ர� �த�யைவக��
காண�ப�� வாத�, ��த�, கப ேநா� ����.
�ைன�கா� ேவைர அைர�� யாைன�கா�
ேநாயா� ஏ�ப�ட ��க����� இதர
��க�க���� ப��டலா�.
�ைன�கா� �ைத ேத� க���, �ற�த
ம��தா�� பய�ப��ற�.
��த ம���வ��� �ைன�கா�யான� பல

�ரண�க��� ேல�ய�க���
ேச��க�ப��ற�.

77

பைன

1. ��ைக�� ெபய� -: பைன.

2. தாவர� ெபய� -: BORASSUS
FLABELLIFERA.
3. தாவர����ப� -: ARECACEAE.
4. வைகக� -: இ� ��த� பைன, ம���
க��பைன என இ� வைக�ப��.
5. பய� த�� பாக�க� -: ெநா��,
பன�பழ�, பன��ழ��, பைன ஓைல, ����,
பைன க���, பைன�பா�, ���ய மர�
�த�யன.
4. வள�ய�� -: பைன க�பக மரமா��. ��த�
பைன, க��பைன�� க��பைனேய ம���வ
�ண�ைடயதா��. பைன இ��யா�� த��
நா����, ஜா�னா ம��� இல�ைக���
அ�கமாக� காண�ப��. இ� எ�லா
ம�வள���� வள����ய�. வர��ைய�
தா�� வளர���ய�. பைன ைவ�தவ���
பய� தரா� எ�ப�. இத� வள���
ஆர�ப��� ெம�வாக வள��. ��

ஆ��க� உ��ட� இ����. இ�
ெதா��� அ��� ேம� வள��. பன�ைக
ஓைல 9 -10 அ� �ள� வைர �������.
ப�கவா��� அ��க��காக பன�ைக
வள�������. இ� �ைத �ல� உ�ப��
ெச�ய�ப��ற�.
5. ம���வ� பய�க�- பைன உட���
ஊ�ட�ைத அ��ப�. ����� த�வ�.
ெவ�ப�ைத� த��ப�, �வ���� இ����
கல�த �ைவ உைடய�.
பைன மர��� பா� ெத��-ெத��
என�ப��. ��ணா�� கலவாத� க�
என�ப��. ைவகைற ��ய� இ�த� பாைல
100 -200 �.�. அ��� வ�தா� ேபா��.
உட������ ெப��. ஊ�ட� ெப��.
வ���� �� ��ைசய� ஆ����.
���ேப�ய க� மய�க� த��, அ�ைவ
மய��� ஆன� உட� நல�ைத� ெகா����.
��ணா�� ேச��த ெத�� எ�ேலா����
�ற�த �ைவயான ச�தான ���ரா��. அைத�

கா���ன� இ��பான க��ப�� �ைட���.
��� ெவ��� ெகா�ைமைய� �ைற�க
ம�த���� �ைட�த அ� ம��தா��. எ�லா
வய�ன���� ஏ�ற �ற�த ச��ணவா��.
���� �� ேவ��க����� தடவ �ணமா��.
பன�பழ� �ற�த ச��ணவா��. உ�� ச��
�ைற�த�. ��த� த�வ�. ��� சா��டலா�.
பன�ெகா�ைடைய ���வான ம� அ�ல�
ஈர மண�� �ைத�� ைவ�� இர�� ���
இைல ��ட �� ேதா�� ெகா�ைட���
�� உ�ள ��ட �ழ�ைக எ��� ேவக
ைவ��� சா���டா� �க� �ற�த ஊ�ட
உணவா��. �� �ழ�ைதக��� உடைல�
ேத���.
பைன மர��� அ� பாக��� ெகா��னா�
�� வ�� அைத க��பைட, த���, ஊர�,
ெசா� உ�ளவ�க��� அத� �� தட�னா�
�ணமைட��. ஐ�தா� �ைற தடவ ேவ���.

பைனேயாைல ேவ�த இ���ட�ஆேரா��ய
வா�ைவ� த��. ெவ�ப� அ�டா�. இ��
���, ெதா��, �ைட, ஓைல��வ� தயா�
ெச�ய� பய� ப��. ைக�ைன� ெபா��க�
ெச�யலா�. இ�ேதாேன�யா�� ஓைலைய
எ��� ேப�பராக� பய� ப���னா�க�.
அைத�ப��வ�ப��த ெகா���� ேவக ைவ��
ம�ச� ெபா� இ�� ஓர��� ஓ�ைடக�
ேபா�� ஏ��� ��தக� உ�டா��னா�க�.
க��� �� ஆனா� பைன ����
ம�ைடைய� த��� ���த சா� ��� நா�
�ட �ணமைட�� எ���� ���.
அ��பைன ெவ��ேசா� ெச�தா�க�.
பன�ைக�� �ர� ெச�தன�. க��க�
தயா� ெச�தன�. ேவ���� பய� ப���ன�.
பைன�� எ�லாபாக�� உபேயாக�
ப���னா�க�.
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இ��

1. ��ைக�� ெபய� -: இ��.
2. தாவர� ெபய� -: ACACIA CAESIA.
3. தாவர����ப� -: MIMOSACEAE.
4. பய� த�� பாக�க� -: இைல, த��,
ம��� ேவ� �த�யன.
5. வள�ய�� -: இ�� த�� நா��� ��
கா�க���, ேவ�க��� தாேன வள�வ�.
வர��ைய� தா�� வளர� ��ய�. �த�
�த�� இ�ேதா மேல�யா ம��� தா�வா��
ேதா��ய�. �றகைம��� ���ைலகைள��
வைள�த ��ய ��க� �ைற�த
ெவ�ைமயான த��ைன�� உைடய ஏ�
ெகா�. ப�வ��� காைல�� �� �� ��க�
ெவ�ைமயாக ெகா�தாக ேவ�ப� �� ேபா�
����. ப�ைடயான கா�கள�ைடய�. �ைத
�ல� இன� ெப��க� ெச�ய�ப��ற�.
6.ம���வ� பய�க� -: இ��
ேகாைழயக��த�, நா� நைட��, உட�

ெவ�ப�ைத�� அ�க��த� ஆ�ய �ண�கைள
உைடய�.
இ�ட�த�ைட ��டாக ந��� ஒ� �ற�
வா�னா� ஊத ம��ற� சா� வ��. அ�வா�
எ��த சா� 15 �.�. �� ������ ெபா�,
ெபா��த ெவ�கார� வைக�� 1 �ரா�
ேச���� காைல ம��� 3 நா� ெகா��க
ஈைள, இ�ம� �ணமா��.
ேம�க�ட ம��ைத 1 ேத�கர�� �த�
�ழ�ைதக���� ெகா��க� ச�, மா�த�
ஆ�யைவ ���.
இ�ட�ெகா�� ச�ல�, ��ேவைள,
க�ட�க��� வைக�� 1 �� ����, ���
வைக�� 5 �ரா� �ைத�� 2 ��ட� ���
ேபா�� கா� ��டராக� கா��� காைல,
மாைல 100 �.�. �த� ெகா���வர
இைர���ம� ���, �ழ�ைதக��� 25 ���.
�த� ெகா��� வர இைர���ம� ���.
�ழ�ைதக��� 25 �.�. ஆக� ெகா��கலா�.

இ�ட� ேவ� ��ேவைள ேவ� வைக�� 2
�ரா� �ைத�� 2 ��ட� ��� ேபா��� கா�
��டராக� கா��� 100 �.�. ஆக� காைல,
மாைல சா��ட இைர���ம� ���.
இ�ட� இைல, ச��ைல, ��ேவைள�ைல,
����, ��� வைக�� 20 �ரா� 1 ��ட�
��� இ�� கா� ��டராக� கா��� 100
�.�. ஆக� காைல, மாைல சா��ட இ�ம�
���.
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�ள�

1. ��ைக�� ெபய� -: �ள�.
2. தாவர� ெபய� -: PIPER NIGRUM.
3. தாவர����ப� -: PIPERACEAE.
4. வைகக� -: �ள� ம��� வா� �ள� என
இ� வைக�ப��.
5. ேவ� ெபய�க�- மைலயா�, ���ள�
ம��� ேகாளக�.
6. பய� த�� பாக�க� -: ெகா�, இைல
ம��� ேவ� �த�யன.
7.வள�ய�� -: இ��யா��� த��நா����,
ேகரளா���, �ட� மைல��� அ�கமாக�
ப�ரா�ற�. இ��யா����� ஐேரா�பா,
ைசனா, ம��ய �ழ�� நா�க� வட
ஆ����கா ���� பர���. 16�
��றா��� ஜாவா, �ம��ரா, மடகா�க�
ம��� மேல�யா���� பர���. �ள� ஒ�
ெகா�வைகைய� சா��த�. இத� இைலக�

ெவ��ைல ேபா� ெப�தாக இ����. இத�
ெகா� 10 -12 அ���ேம� ெக��யான
ப�ைட��ள மர��� ப�� வள��.
���யமாக �� ���ைக��, இ�ெகா�க�
மர�கைள� ���� �ைண�� அட���யாக
வள��. எ�ெபா��� ப�ைமயாக��,
ெகா��� க��க� ��� ெப����
காண�ப��. இத� கா�க� ஒ� சர����
20-30 �� ேம� இ����. ப�ைசயாக எ���
அத� �ற� மாராம� பத� ெச���
ைவ�பா�க�. ���ய பழ�ைத� ப���
ெவ���� ந�� காயைவ�தா� அ� க�
�ழகாக ��� ���� மா����. இ�ேவ
�ளகா��. இ� ெகா� க��� �ல� இன�
ெப��க� அ�கமாக� ெச�ய�ப��ற�.
4. ம���வ� பய�க�- “ப�� �ள�
ைக����தா� பைகவ� �����
உ�ணலா�.” எ�ப� பழேமா�. �ள�
வ�����ள வா�ைவ அக�� உட���
ெவ�ப�ைத� த�வேதா� ��க�ைத� கைர���
த�ைம�� உைடய�. த�ர, உட��

ேதா����ற வா�ைவ�� ���, உட��
உ�டா�� �ர�ைத�� ேபா��� த�ைம
உைடய�. இ� கார�� மண�� உைடய�.
உணைவ� ெச��க ைவ�ப�. உண�� உ�ள
�ட�ைத� ேபா��வ�.
��� ��� வ���ற �ைற �ர�ைத ��க
ெநா��� ெகா���, �ள� இைல, �ளகா�
இைல, �ள��ைல, இலவ�க�, இைவ
ஒ�ெவா�ைற�� சம எைடயாக எ���
அைர�� ஒ� �ரா� �த� �ன� இர��
ேவைள உ�ணேவ���.
ெபா�வாக உட�� ஏ�ப���ற வ�க�,
அ�ப�ட ��க�க�, �� வாத�
�த�யைவக��� �ள�ைல, த�தாைழ இைல,
ெநா���ைல இைவ ஒ�ெவா�ைற�� சம
அளவாக எ��� த���� இ�� அ��ேப��
ந�� கா���, அ�த �டான ��� ந�ல
��ைய நைன�� ஒ�தண�ட ந�ல பல�
�ைட���.

ெதா�ைட� க�ம�, வ���� உ�டா��
வா��� ெதா�ைலக� ��க �ளைக ந��
ெபா� ெச�� 50 �ரா� எ���� ெகா��,
அதேனா� த��� 600 �.�. ேச��� 30
��ட�க� ந�றாக� கா��� வ�க���
ெகா��, 25 �.�. அளவாக ��� ேவைள
அ��� வர ந�ல பல� த��.
�ள�, அ��, ெபா��த ெப��காய� இைவ
ஒ�ெவா�ைற�� 2 �ரா� எ��� ந��
அைர�� ப�� மா��ைரகளாக� ெச�� 1
ம� ேநர���� 1 மா��ைர �த� ெகா���
வர வா�� ேப� ����.
பா��ைன ேநா�க�� பல வைக உ��.
அ�� ஒ�� �ற������க�� ��க�
ேதா��வ�. இைத ��த ம���வ���
ெகா��� ேநா� எ�பா�க�. இ� �ணமாக
�ள���� 10 �ரா�, எ��க� ேவ� 18 கரா�
என இர�ைட�� ேபா�ய ஆள� பைன
ெவ�ல��ட� ேச��� ந�� அைர��,
க�கள� மா��ைரயாக� ெச�� காைல,

மாைல ஒ� மா��ைர �த� சா���� வர
ேவ���.
�ல��� தைல�� �� உ���� வ��ைக
ேபாலா� ���. இைத ம��� ��ெவ��
எ�பா�க�. இத�� �ள����, ெவ�காய�,
உ�� ��ைற�� அைர�� ம�� �� ெவ��
உ�ள இட��� ேத��� வர �� �ைள���.
�ள� எ�லா�த �ஷ�க���� ஒ� �ற�த
��வாக� பய� ப��ற�. ஒ� ைக���
அ�க� ��ைல��, ப�� �ளைக�� ைநய
இ��� கசாய��� அ��� வ�தா� சகல
�ச�க�க�� ����.
சாதாரண ஜலேதாச���� கா��ச���� ந��
கா���ய பா�� ஒ� ���ைக �ள��
ெபா���, ஒ� ���ைக ம�ச� ெபா���
கல�� இர�� ஒ� ேவைள அ��� வர ந�ல
பல� த��.
���� �� வாத ��க� �த�யைவக���

ஒ� ேமைஜ� கர�� �ள�� �ைள ���
ந�ெல�ெண� கல�� ந�� �ட ைவ��
அைத� ப���� வர �ண� த��.
�ள�� ��� சாதாரண உ��� ��� கல��
ப� �ல�� வர ப�வ�, ெசா�ைத� ப�,
ஈ�வ�, ஈ������ ர�த� வ�த�, வா��
��நா�ற� ஆ�யைவ �ல��.
�ளைக அைர�� ெந���� ப��ட தைலவ�
ேபா��, �ளைக� ��� அத� �ைக�ைன
இ��தா� தைலவ� ���. ச��� �ணமா��.
ெபா� ேபா� ���� உ��ச தைலவ� ���.
�ளைக��, ��ைப� �ைவ�� சம அள�
எைட�� ேச��� அைர�� �ளகள�
மா��ைரயா�� உல��த��, இ�� 2-3
சா���� ெவ��� ���க ��� கா��ச�
�ணமா��.
100 �ரா� ��வ இைல �ரண��ட� 10
�ரா� �ள�� �� ேச��� நா�� 5 �ரா�

ேத�� சா���� வர இர�� வ�ட���
ஆ��மா �ணமா��.
�� ���சா� இைல உல���ய �ரண��ட�
ப��� ஒ� ப�� வா� �ள���� ேச��� 5
�ரா� ேத�� நா�� சா��ட 6 மாத���
���� �ணமா��.
ெவ��ைல உல��த ேவைர�� �ளைக�� சம
அள� ேச���� ெபா� ெச�� இ�� 10
�ரா� அள� ெவ���� காைல மாைல ���
நா� சா��ட க�கைல��. தைடப�ட
�ல��� ெவ�ேய��.
அைர �ரா� �ள�� ெபா��ட� 1 �ரா�
ெவ�ல� கல�� காைல மாைல சா���� வர�
��ச�, தைல பார�, தைலவ� ���.
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அ�தர�தாமைர

1. ��ைக�� ெபய� -: அ�தர�தாமைர.
2. தாவர� ெபய� -: PISTIA STRATEUTES.
3. தாவர����ப� -: ARACEAE.
4. ேவ� ெபய�க� -: ஆகாய�தாமைர.
5. பய� த�� பாக�க� -: இைலக� ம���.
6.வள�ய�� -: அ�தர�தாரமைர ��� �த�க�
��ய ��ட� ��டமாக வள�� �� ெச�க�.
��தமான த���� வளர���ய�. இைலக�
�ள� �மா� 13 ெச.�. இ����. இைலக�
எ�� அ���� ேஜா�யாக இ����. இத��
கா��க� (�ெட�) �ைடயா�. �ைட வ�வ
இைல இழ�ப�ைச �றமாக இ����. அ��
ெமா��பான ��க� இ����. இ� �த�
�த�� ஆ����கா�� ‘Lake Victoria’ எ�ற
ஏ��� ேதா��யதாக� ெசா�வ�. இ�
அம��கா�� 1765 � ஆ��� ‘�ேளா�டா’
எ�ற இட��� ஏ�க�� க��
���க�ப�டதாக� ெசா�வ�. இைத

ஆ��ல��� ‘Water Cabbage’ ம��� ‘Water
Lettuce’ எ��� ��வா�க�. இத� ேவ�க�
��ச� ேபா� இ����. த�ழகெம��� �ள�
��ைடக�� வள�வ�. ��க� ெச� ந���
�க� ��தாக� ெத�ப��. இ� இன
������ தா� ெச��ட� �� ����
ெச�க� �� இைழ ேபா�� ெதாட���
ெப��� ெகா�ேட ேபா��.
+
7.ம���வ� பய�க� -: இ� ெவ�� த���
தாக� �ைற��� ம��தக�� தா��க��
எ��சைல� த��� அவ�ைற �வள�
ெச��� ம��தாக�� பய� ப��தலா�.
இைலைய அைர��� கர�பா�, ெதா�
ேநா���� ஆ�யவ��� �� ைவ��� க��
வர �ைர�� ஆ��. ஆசனவா�� ைவ���
க�� வர ெவ� �ல�, ஆசன� ��த�
ஆ�யைவ ���.
25 �.�. இைல�சா�ைற ��� ேத�ட�
காைல, மாைல 5 நா�க� ெகா��க மா����

உ�டா�� ���� ��க� ேபா��. ேம��
������, �ல�, �தேப�, இ�ம� ஆ�யைவ
���.
அ�தர�தாமைர�ைலைய ������ ெகா��க
ைவ�� அ�த ஆ�ைய 10 ��ட� ஆசன
வா�� ���� வர �ல �ைள அக��.
இத� இைல�சா� அைர ��ட�,
ந�ெல�ைண� 1 ��ட� ஆ�யவ�ைற�
கல�� �� ��� கா��� வ�ட� ெம���
பதமான �ைல�� ����� �ழ��,
ச�தன���, ெவ�� ேவ�, க��� ம�ச�
சா��ரா� வைக�� 10 �ரா� ேபா����
ேபா�� இற�� வ��� (ஆகாய�தாமைர�
ைதல�) வார� 1 �ைற தைல����� ����
வர உ���, க�ெண��ச�, �ல ேநா�
ஆ�யைவ ���.
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ெச�னா

1. ��ைக�� ெபய� :- ெச�னா.
2. தாவர�ெபய� :- CASSIA ANGUSTIFOLIA.
3. தவர����ப� :- LEGUMINOSAE.
4. பய�த�� பாக�க� :- இைல ம���
கா�க�.
5. ேவ�ெபய�க� :- அ��, �லாவாைர ம���
�லாவ�கா�.
6. வைகக� :- ேகா�யாஅ������யா,
C.acutifolia, C.obovata. C.itlica. ALFT – 2
ேசானா ஆ�யைவ.
7. வள�ய�� :- ெச�னா ெத�அேர�யாைவ�
�ற�படமாக� ெகா�ட�. இ��யா, ெத�
அேர�யா, ேயம� நா�க�� வள��ற�. இ�
ெச�ம�, க�ம�, வள� �ைற�த
மண�பா�கான �ல� ம��� கள�, உவ�, த��
�ல�க�� வள�வ�. கார�த�ைம 7-8.5 வைர
இ��கலா�. 3வ� மா������� இைல

ப��கலா� இ�வா� ��� �ைற ப��கலா�.
இ� 2 அ� உயர� வைர வளர���ய�. இ�
18 வ� ��றா��� த�� நா���� வ�த�.
இ� க�நாடகா, �ஜரா�, ராஜ�தா� ம���
ெட���� ப��ட�ப��ற�. த��நா���
��ெந�ேவ�, ம�ைர, இராமநாத�ர�, ேசல�,
����ரா�ப��, ���நக� மாவ�ட�க���
கட�பா, �ேன��� ப��ட�ப��ற�.
ஆ�யா�� ��ட�த�ட 500 ���ன�க�� 20
வைகயான ���ன�க� இ��யாைவ�
சா��தைவ. ெச��� இைலக� கா�க�
ம��� ெசேனாைச� ��� ஆ�யைவ
ெஜ�ம�, ஹா�ேக�, ஜ�பா�, ெநத�லா��,
அம��கா ம��� ��யா நா�க���
ஏ��ம�யா�ற�. �ைத �ல� இன�ெப��க�
ெச�ய�ப��ற�. �ைத�ைன �ைத���
��� 12 ம� ேநரேம�� ��� ஊரைவ�த
�� �ைத�க ேவ���. �ைத�த ஒ�
வார��� �ைதக� �ைழ���.
8. ம���வ�பய�க� -: ெச�னா இைலகைள
��வ�� ����� க��ல �ற��ள

இைலகைள�ப��க ேவ���. கா�க�
இளம�ச� �றமாக மா�� ேபா� கா�கைள
அ�வைட ெச�யலா�. ��பத�� ���
ெமா�டாக� ேதைவ�ப�� ம���வ����
ெமா��கைள�ப���� ெகா��கலா�.
ம���வ��� ெச�னா இைல,
இைல���,அத� �ைழ �� ந���க�, �ைத
ம��� ஒ�ெவா��� ெபா�க� ம��தாக��,
� தயா��க�� ெப��� பய� ப���றன.
ச�ம��� ஏ�ப�� �ர��க�, மல���க���
ந�ல ம���. மல� இள��யாக�
பய�ப�வ�ட� ந��� ெகா��யாக��
பய�ப��ற�. க�பமாக உ�ளவ�க��,
ெப�க� �ரமான ேபா�� இ�த
ம���கைள� சா��ட��டா�. 12 வய����
உ�ள �ழ�ைதக��� இ�த ம���கைள�
பய�ப��த� �டா�. இர�த� ெகா��ப��
இ� ம��தாக� பய�ப��ற�. ஒ� நைள��
இ� ேவைள ம��� 10 நா�க��� ேம�
சா��ட� �டா�. உட�� எைடைய�
�ைற�க இ�த ம��� பய�ப��ற�.

ெவ�நாடான ைசனா,ஜ�பா�, அம��கா
ேபா�ற நா�க�� இத� ‘�’ வ����
����றா�க�. ெவ�நா�����தா�
இ�த�ெச��� பாக�க� அ�கமாக
ஏ��ம�யா�ற�.
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வச��

1. ��ைக�� ெபய� :- வச��.
2. தாவர�ெபய� :- ACORUS CALAMUS.
3. தவர����ப� :- AROIDACEAE.
4. பய�த�� பாக�க� :- ேவ� ம���
இைலக�.

5. ேவ�ெபய�க� :- ேப� ெசா�லா ம���,
��ைள வள���, ம��� உைர�பா�.
6.வள�ய�� :- வச�� ஆ�,
ஏ��கைரேயார�க�� வள�� ஒ� வைக�
���. இத� �ற��ட� ெத� �ழ��
அம��கா. இ� இ��யா�� ம������,
நாகமைல��� ேகராளா��� அ�கமாக
வள��ற�. ச��� �ல�க�, க�ம� ம���
�� �����ள ப��க� �க�� ஏ�றைவ.
வச�� இ�� வைகைய� ேச��த ��ைக.
வச��� ேவ�க� பழ�கால� �த� ம���க�
தயா��பத��� பய� ப��ற�. இைலக� 2-3
அ� உயர� வைர வள��. ேவ�க� ம�ச�
�ழ�ைக�ேபா� ெந��கமான
க��கைள�ைடயைவ. இத� த�� ேவ�
ெப��ர� அள� த�ம� உைடயதாக��
த��� ேம�ப�� சா�ப� �ற��ட��
இ����. ேவ�க� ���க��� �மா� 3 அ�
�ள� வைர பட��. ேவ�க� தா� வச��
எ�ப�. ந�ட ஒ� ஆ��� ப�� �����
ம�ச� �றமாக மா�� த�ண��� அதாவ�

ஒ� ஆ��� �ழ�ைக ெவ�� எ��க
ேவ���. இ�த வச��� அசேரா�, அேகா��
ம��� ெகாலா�னா� ேபா�ற ேவ��
ெபா��க� உ�ளன. இ� ந�ல
வாசைனைய�ைடய�. இ� �ழ�� �ல�
இன�ெப��க� ெச�ய�ப����.
7.ம���வ�பய�க�-வச�� ெவ�ப�ைத
உ�டா�� ப�ைய� ��� வ���ேல
இ����ற வா�ைவ அக�ற���ய த�ைம
உைடய�. இ� வா��ைய உ�டா��வேதா�
�����கைள அ���� த�ைம உைடய�.
நா�ப�ட ��வாத ேநா�க��� வச�ைப
கா�� க���ட� ேச��� �� ��� அைர��
ப���� வர �ணமா��.
வா� �ம�டைல��, வா��ைய�� உ�டா�க
வச�ைப ந�� ெபா� ெச�� ஒ� �ரா�
அள� உ�ெகா�ள ேவ���.
வச�ைப வ���� ெபா���� கா� �ரா�

ேத�� ெகா��� வர ச�, வா� ஆ�யவ��
அக��� ப�ைய �����.
வச�ைப� ���� சா�பலா�� ேத�� �ைழ��
நா�� தடவ வா��, ஒ�காள� ���.
வச�ைப� க���� ெபா��� 100 ��� �ரா�
அளவாக� தா� பா�� கல�� ��
�ழ�ைதக���� ெகா��க வ����
ெபா�ம�, வ���� ேபா��, வ���வ�
ஆ�யைவ ���.
வச��� ��ைட வா����� �ைவ�க,
உ���� அ�க� �ர���. ெதா�ைட� க�ம�
இ�மைல அக���.
�ழ�ைதக��� உ�டா�� �ர�, இ�ம�,
வ���வ� இைவ �ணமாக வச��ட�
அ�ம�ர� ேச��� கசாய��� காைல, மாைல
இர�� ேவைள�� ெகா��க� �ணமா��.
வச�ைப �� ெச�� ேத�ட� கல��
���வா� உைடயவ�க� �ன�ேதா��

காைல�� நா�� தட� வர ேப�� �����.
ப�ைய� ��ட��, அ�ரண�ைத� ேபா��
வ���� ேச��த வா�ைவ ��க�� வச��
ஒ� ப��� ப�� ப�� ெவ���� ேச���
ஊற ைவ�� வ�க�� ப�ைன�� �.�. �த�
��ப� �.�. �த� அ��� வர ேவ���.
�ழ�ைதக��� உ�டான க��ச����,
�ைற� கா�ச���� இதைன ெகா��கலா�.
வ��� ேச��த வா�ைவ அக�ற வச�ைப
அ���� ைவ�� ���� க�யா��, அதைன
ேத�கா� எ�ைண�ட� கல�� அ�
வ���� �சேவ���.
சகல�த �ஷ�க�க���� இத� ேவைர
வா���� ெம�� வர �ஷ� ����.
வச��, ெப��காய�, ��க��,
க��கா��ேதா�, அ��டய�, க��� உ�� சம
அள� இ���� ெபா��� ஒ� ேத�கர��
காைல, மாைல ெகா���வர வ���வ�,

���ைச, கா�ச���� �� உ�டா��
பல��ைற�, ப���ய�, கா�கா�வ���
ஆ�யைவ ���.
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இச�ேகா�

1. ��ைக�� ெபய� -: இச�ேகா�.
2. தாவர� ெபய� -: PLANTAGO OVATA.
3. தாவர� ���ப� ெபய� -:
PLANTAGINACEAE.
4. ேவ� ெபய�க� -: இ�கா�, ஆ��ல�த�
‘PSYLLIUM’ எ�� ெபய�.
5. வைகக� -: �ேள�டேகா ���ய�,
�ேள�டேகா இ���லா��, �ஐ 1,
�ஐ 2, ம��� �ஹா��க� ேபா�றைவ.
6. பய�த�� பாக�க� -: �ைத, �ைத��
ேம� ேதா� �த�யன.
7. வள�ய�� -: இச�ேகா� ஒ� �� ெச�
வைகைய� ேச��த�. இ� ஒ� அ� �த� 1.5
அ� வைர உயர� வள����ய�. இத��
மண� பா�கான க�ம� �ல�க�� ப��ட
ஏ�ற�. வ�கா� வச� ேவ���. இத�� 7.2
– 7.9 கார அ�ல� த�ைம��ள �லமாக

இ��த� ேவ���. �ல�ைத� ப�ப���
உர��� பா��க� அைம�� �ல�ைத�
ப�ப��த ேவ���. இ��யா�� அ�ேடாப�
– �ச�ப� மாத�க�� நட��� ஏ�ற
ப�வ�க�. �ைதைய மண�ட� ேச���
ேமலாக வைத�� த��� பா�ச ேவ���.
ஒ� ெஹ�ட��� 7-12 �ேலா �ைத
ேதைவ�ப��. �� 15-20 நா�க���
ஒ��ைற �� பா�ச ேவ���. �மா� 7 ��
பா�ச� ேதைவ�ப��. �ைத�த 5-6 நா�க��
�ைத �ைள���. 3 வார� க��� 20 ெச.�.
X 20 ெச.� ெச�க� இ���மா� கைள
எ���, கைல���� �ட ைவ���. 2-3
�ைற கைள எ��க ேவ���. �� 3 வார�
க��� ேம�ர��� ப�� பா�கா�� ெச�ய
ேவ���. �ைத�� 2 மாத�க�� ��க
ஆர�����. ��க அர���ச�ட� �� பா�ச�
�டா�. �� 4 மாத� க��� அ�வைட
ெச�ய ேவ���. அ��ப������� ��ட
கா��க� ����. �ைதக� ெம��யதாக��,
இள��வ�� �றமாக இ����. �ைதக�

����� அைட�� ேபா� ெச�க�� அ�பாக
இைலக� ம�ச� �றமா��, பழ�க� ேலசாக
அ���னா� 2 �ைதக� ெவ�வ�� ���.
காைல 10 ம��� ேம� அ�வைட �ற�த�.
ெச�கைள ேவ�ட� ���� ெப�ய
��க�� க�� எ��� கள����� ெகா��
வ�� ����� பர��, காயைவ�க ேவ���.
2 நா�க� க��� �ரா�ட� அ�ல� மா�க�
ெகா�� தா�� அ��க ேவ���.
�ைதகைள� ���ெத��த ��� ெச�க�
மா��� �வனமாக� பய� ப��தலா�. ��
இய��ர�க� �ல� �ைத�� ேம� ேதாைல�
���ெத��க ேவ���.
இ�த� ெச��� �ைதக�� ேம� ேதா�க�
தா� ம���� �ண� அ�க�ைடய�.
�ைத�� ேம� ேதா���� �������
த�ைம உ��. இ�த �ைத�� ஒ� �த
எ�ெண� ம��� ��ய அள�� அ����
ம��� டா�� எ�ற �ேளா�ேகாைஸ�க�
உ�ள�. இத� ேதா� த��ைர உ���
த��ட��� ����� ெகா��� த�ைம

உைடய�. �ஜரா����, ராஜ�தா��
அ�கமாக �ைள�ற�. இ� இ��யா��
���ய ஏ��ம� ம���� ெபா�ளா��.
�ைதக�� �ல� இன� ெப����
ெச�ய�ப��ற�.
8. ம���வ� பய�க� -: இச�ேகா� �ைதக�
�ட���, மல���கைல ��க� பய�ப��ற�.
ேம�ேதா� வ���� ேபா��, ���ரக
ேகாளா�க� ��க� பய�ப��ற�. ெதா�ைட
ம��� �ைர�ர� ேநா�கைள� �ண�ப��த,
ேத�ட� உபேயாக�ப��த�ப��ற�.
இ���ைக� சாய�க�, அ�� ஐ���� ம���
அழ� சாதன�க� தயா��க� பய�ப��ற�.
ேதா� ��க�ப�ட �ைதக�� 17-19 சத�
வைர �ரத� ச�� உ�ளதா� கா� நைட�
�வனமாக� பய� ப��ற�.
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நாவ�

1. ��ைக�� ெபய� -: நாவ�.
2. தாவர� ெபய� -: EUGENIA JAMBOLANA.
3. தாவர� ���ப� ெபய� -: MYRTACEAE.
4. ேவ� ெபய�க� -: நாைக, ந��, ச��,
சாதவ�, ஆ�கத�, ேநேர�, ந�வ�, ேநேரட�,
சா��வல�, சா�ப�, �ர�ப��ைர �த�யன.
5. வைகக� -: ெவ�ைள நாவ�, க�நாவ�,
ெகா�நாவ�, ��நாவ�, ம��� ச�� நாவ�.
6. பய�த�� பாக�க� -: இைல, ப�ைட,
பழ� ம��� ேவ� �த�யன.
7. வள�ய�� -: நாவ� ஒ� ெப�ய
மரவைகைய� ேச��த�. இ��யா�� எ�லா�
ப��க��� வள��. இ��யா�� எ�லா�
ப��க��� வள��. �ற�பாக ஆ�ேறார�
ப�ைகக�� ம��� கட�கைறேயார�க��
ந�� வள��. ப�பா� மா�ல��� எ���
உ�ள�. ஈரமான ெத� க�நாடகா, ராய�

�ைம� ப��க��� வள��க�ப��ற�. மர�
பல� வா��ததாக இ����. இைலக� ஒேர
மா�� இ��கா�. மா�ப�� இ����. இைல
�� ��ைமயான�. அர� இைல ேபா�
இ����. இைல�பர�� வழவழ�பாக ஒ���
த�ைமயட� இ����. ஒ� ஊ����
ெச���ற ���க� �ைற�தைவ. நக�பழ�
உ��ைடயாக� ேதா���. ப�மான�க�
ஒேர மா�� இ��கா�. க��� �ற� க�
�ல�. ���த சா��ட� இ����.
உ�ண���ய பழ�. ��� �வ��பாக
இ����. 100 �ரா� பழ�க�� உ�ள
உண�� ச���க�� �வர� -: மா�� ச��
19.7 �., �ரத�ச�� 0.7 �., ெகா��� 0.1 �.,
கா��ய� 20 �.�., பா�பர� 10 �.�.,
இ��� 1 �.�., ஆ�யைவ. இ� �ைத �ல�
இன���� ெச�ய�ப��ற�.
8. ம���வ� பய�க� -; தள��� அைட�த
நா� நர��கைள ஊ�க�ப����. இத�
�வ��� ���ைய உ�டா���. க�டாக
ைவ���. ���� க�ைவ ����. தா��கைள

உரமா���. பழ� ����� த��. ���ைர�
ெப����. ெகா�ைட ���ைவ� ேபா���.
���-�ல�� த��� ேபா��, ��� க���.
நாவ� ெகா����சா� ஒ� ேத�கர��, 2
ஏல��, லவ�க�ப�ைட��� �ளகள�
ேச���� காைல, மாைல ெகா��க ெச�யாைம,
ேப�, ��� ேப� ���.
இைல, ெகா���, மா�ெகா��� சம�
அைர�� ெந���காயள� த��� கல���
ெகா��க� �தேப�, க���ட� ேபா�� ���த
ேப�, இர�த ேப�, க���ட� ேபா��
���தேப� ஆ�யைவ ���.
�ைதைய� �� ெச�� 2 �த� 4 �ரா�
அள� �ன�� உ�ெகா�ள, நாளைட��
���� ேநா�� அ� ச�கைர அள� �ைற��
வ��. �ல பாஷாண ம���க� ெச�ய��
இத� உ���க� பய�ப���றன.
நாவ�ெகா�ைட �ரண� 2 �ரா� ��ட�

காைல, மாைல ெகா��க ம�ேமக�,
அ����ர� ���.
நாவ� மர�ப�ைட� �ைள ேமா�� கல��
���க, ெப�க��� ஏ�ப�� இர�த� ேபா��
���.
இ�ப�ைடைய அைர�� அ�ப�ட காய�,
��க� �த�யவ��� ேம� ேபாட, அைவ
�ைற��.
நாவ� ப�ைட�சா� எ�� ந���� மா��
ம���, ெகா��� �வனா� ேவ�� �ழ���
ந�ைச �����. க��சைல� ேபா���.
நாவ� ெகா�ைட�ட� மா�ெகா�ைட��
ேச��� சம அள� உல���ய �ரண��� 5
��� �ரா� ேமா�� சா���� வர 3-6
நா�� �தேப� எ�ற வ���� க���,
வ��ேறா�ட� �ணமா��. �����
�ணமா��.
மா நாவ� மர�ப�ைடைய� சம அள�� ம�

ச���� ேபா��� கா���ய கசாய�ைத 30
�.�. அள� காைல, மாைல சா���டா��
�தேப�, ஆசன எ���� �ணமா��. ப�ைட
கசாய��� வா� ெகா�ப��தா� வா� ��
ஆ��.
கா��, � அ�க அள�� ���தா� அ��க�
��த வா�� வ��. இத�� நாவ�ப�ைட�
கசாய� க�க�� ேச���
3-6 ேவைள 10-20 �.� அ��த வா�� ����.
ெச�மான� ந�� நைடெப��.
நாவ�ப�ைட கசாய� 5-6 நா� 30 �.�.
���க ஆறாத �� ஆ��. ��ைண��
இதனா� க�வலா�. நாவ� ப�ைட எ��த
சா�பைல ேத�கா� எ�ெண�� ம�����
ேபாட ஆறாத ��க� ஆ��.
நாவ� த�ைர அைர�� �� �ழ�ைதக���
ேமேல �� ���பா�ட �ரகேதாச�ெவ�ப�தா��த� �ணமா��. �ள� ேச���

அைர��� ெகா��க மல�க���.
நாவ� பழ�ைத� த�யாகேவ சா��டலா�.
இதய���� ���த பல�ைத� ெகா����.
இதய� தைசக� உ���ப��. ��� ஊ��.
��� ெக���ப��. ஆசன எ���� ���.
மல�க�� ஏ�ப��. அ�க அள��
சா���டா� ஜலேதாச�, ச�� வ��.
ெதா�ைட� க��-டா��� வள��. ����.
ேபச ��யாம� ெதா�ைட க��� ெகா���.
நாவ� பழ���� ச�ப� ெச�யலா�. பழரச�
அைர ��ட� க�க�� 300 �ரா� கல��,
���ம�� 2 �ரா�, ப�ைச� க��ர� ஒ�
�ரா�, ஏல� ஒ� �ரா�, ப��� 50 �.�.
கல�� கா��� பதமாக வ��� ைவ��
உபேயா��கலா�.
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ேகாட���

. ��ைக�� ெபய� :- ேகாட���.
2. தாவர�ெபய� :- GARCINIA CUMBOGIA.
3. தாவர����ப� :- CLUSIACEAE.
4. ேவ� ெபய�க� :- ெகா��கா���, Brindal
Berry, &
Tom Rong �த�யன.
5. பய�த�� பாக� :- பழ� ம���.
6. வள�ய�� :- ேகாட��� மரவைகைய�
ேச��த�.
இத�� க�ச� ம��� ெச�ம��� ந��
வள��.
��� ஆ��க��� ேம� பல� தர
ஆர�����.
இ� இ��யா ம��� இ�ேதாேன�யாைவ�
தாயகமாக�
ெகா�ட�. இ� வட�ழ�� ஆ�யா ம��ய
ேம��
ஆ����கா��

அ�கமாக�ப��ட�ப��ர�.ேகரளா
�� அ�க� வள��க�ப��ற�. பல வ�ட�க�
பல�
த��. இத�ைடய கா� உ��ைடயாக
ஆ��� பழ�
ேபா� இ����. இத� பழ� ம�ச� �றமாக
இ����.
உ�வ����ச��கா� ேபா� இ����
���ய��
5 நா�க� �ழ��உலரைவ�க ேவ���.
�ைத�ல�
இன���� ெச�ய�ப��ற�.
7. ம���வ�பய�க� :- ேகாட��� பழ�ைத�
கா��த
�� ெபா� ெச�� சைமய����
பய�ப����றா�க�
ேம�� ம���வ����� பய�ப����றா�க�.
இ��
‘�’ ைவ�ட�� உ�ள�. இ�� Hepatotoxic
hydroxycitric acid
எ�ற அ�லச���க� உ�ள�. இ� உட��

எைடைய�
�ைற�க �க�� பய�ப��ற�. இ� இர�த
அ��த�ைத�
�ைற��ற�. இ�தய� பல� ெப��
ேநா�வராம� கா��ற�.
இ� ெதா�ைட, ���ர�பாைத ம��� க�ப�
ைபக��
ஏ�ப�� ேநா�கைள� �ண�ப����ற�.
ம���வ�
ெகா���� அளவான ெபா�கைள அ��த
ேவ���.
இ� ேதா� ெதாட�பான �யா�க�,
ெவ����க�,
உத� ெவ���, ைககா� ெவ���, �ட���
ேநா�க�,
அ�ரண����� ந�ல ம���.இ�த ம���க�
ெவ�
நா��� அ�க� பய� ப����றா�க�.

ேகாட��� �ைத�ட�.
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���ம�

87.���ம��ைல.
1. ��ைக�� ெபய� :-���ம�.
2. தாவர�ெபய� :- ABRUS PRECATORIOUS
AY-BRUS.
3. தாவர����ப�L :- FABACEAE (PEA OR
LEGUNA FAMILY)
4. வைகக� :- �க������ம� ம���
ெவ�ைள� ���ம�.��� ம�.
5. வள�ய�� :- இ� த�� நா��� எ���
வளர���ய�. இ� ெச�, �த�,
மர� இைவகைள�ப��� படர� ��ய
ெகா�வைகைய� ேச��த�. இ�
அவைர� கா� ேபா�� கா���� ���
ெவ��� �ைதக� �த����.
�ைத �ல� இன���� ெச�ய�ப��ற�.
இத� �ைத ���ம� த�க
எைட�� ஒ���வ�.

6. ���ம� �� ம���வ �ண� :ெப� ��வாக.
ஒ� �ல ெப�க� 16 �த� 20 வயதா�ய�
�ட ��
வாக மா�டா�க�. இ�தைகய ெப�க��
பல���, வா�ப�
ெப�க��� உட�� ஏ�பட���ய அ�தைன
மா�ற�க��
எ�ப������. ஆனா� ��வாக மா�டா�க�.
இ�ப��ப�ட
ெப�க� ��வாக ���ம� இைல ந��
பய� பட�
��யதாக இ���ற�.
ேதைவயான அள� ���ம� இைலைய�
ெகா��
வ�� அேத அள� ��த� ெச�த எ�ைள��,
ெவ�ல�ைத��
ேச��� உர�� ேபா�� ந�றாக இ��� ஒ�
எ���ச�பழ

அள� எ��� ஒ� நா�� எ�த ேநர��லாவ�
��ன�
ெகா��� ��டா� 24 ம� ேநர�����
��வா� ��வா�.
ஒ� �ல ெப�க��� ஆர�ப��� அ�க
இர�த� ெவ�ேய��
இ� உட� வா�ைய� ெபா��த�. அ�க
அள�� இர�த�
ெவ�ேய�னா�, வாைழ�கா�� ேதாைல ��
��� காைய
ெம�� ��ன�ெச�தா�, இ��த� ேபா��
ப��ப�யாக�
�ைற�� ���. அத� �� மாதாமாத�
ஏ�பட���ய மாத
�டா� ஒ��காக நைடெப��.
இ�த ம��ைத ஒ� �ைறதா� ெகா��க
ேவ���.
ம��ைற ெகா��க��டா�.
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ஆ�����ம��

1. ��ைக�� ெபய� :-ஆ�����ம��.
2. தாவர�ெபய� :- CITRULLUS
COLOCYNTHES.
3. தாவர����ப� :- CUCURBTACEAE.
4. வைகக� :- ெப�ய ��ம��, �� ��ம��

என இ�
வைக�ப��.
5ேவ� ெபய�க� -: ெகா�ம��, வ����ம�
ம��� ேப���ம��
‘Bitter Apple’ எ��� ெசா�வ�.
6. பய�த�� பாக�க�- இைல, கா�, ேவ�
ஆ�யைவ
ம���வ� பய�ைடயைவ.
7. வள�ய�� :- ஆ�����ம���� தாயக�
ெமட�ேர�ய� ம��� ஆ�யா. 1887 �
����,
Nubia and Jrieste � இைத�க�� ���தா�க�.
ஆ����கா, இ�ேர� பால��ன��� அ�க�
காண�ப��ற�. த�ழகெம���
மண�பா�கான
இட�க�� வள��ற�. �க�� ெவ�ட�ப�ட
இைலகைள�ைடய தைரேயா� ேவ�����
பட�� ெகா�. ப�ைச, ெவ�ைள �ள வ�கைள
�ைடய கா�கைள�ைடய�. கா�க� ��ய

ப��
ேபா� இ����. ஆர�� ம��� எ���ைச
வ�ண���� இ����. இ�� அ�ல�
த�ைம அ�ல� இ����. �ைதக� �ல�
இன�ெப��க� ெச�ய�ப��ற�.
8. ம���வ�பய�க� :- ச�ல� ����
ெகா���.
ந�� �����. கா� �� ��, மல� ெப����.
��ெவ��னா� ம�� ெகா��� இட�க��
காைய
ந���� ேத��� வர� �� ெவ�� ����.
�� வள��.
ெப����ம��, �� ��ம��, ேப��ைர, ேப�
�ட�, ேப� ���� ஆ�யவ�ைற ச�லமாக
உல���� ெபா��� சமெனைட கல�� அைர�
ேத�கர�� காைல மாைல ெவ���� ெகா�ள
அைன�� ந��க�� ����.
��ம���கா� சா��� க���ரக�ைத

அைர��
�லா�� ��னா� �ட� ���க� ெவ�ேய�
���.
ேப��ம���கா�சா�, பா�, த��ேத�கா�
பா� வைக�� 1 ��ட�, �ள�ெக�ைண�,
ெவ�காய�சா� வைக�� 3 ��ட� கல��
அவ��ட� க��, ெவ�ைள� ���, ப�சல
வண�, க��கா�, க��ேராக�, அ�ம�ர�,
��க��, ஓம�, வா��ள�க�, �ரக�,
��றர�ைத, ேகா�ட�, ��நாக��, ச�ன
லவ�க�ப�ைட வைக�� 2 �ரா� அைர���
ேபா��� பத�ற� கா��� வ���� (ஆ���
��ம�� எ�ெண�) காைல�� ம���
2,3 ேத�கர��( 4 �ைற ேப�யா�மா�)
4,5 நா�க� சா���� வர வாத��, ���க�
ஈர�க�� ��க�, ��ேகாைவ, ெப�வ��,
இ���வ�, வா�, ����ைல �த�யைவ
���.
�ம���கா�, எ���ச�பழ�, ெவ�ைள
ெவ�காய�, ெநா��, இ�� இவ���

சா�வைக�� 1 ��ட� கல�� �� ���
கா��� 1 ��டராக வ�� வ�� ேபா�
இற�� ஆறைவ��� க�வ����� ரச�
��க�, ெப��காய�, இ����, ஓம�,
ெவ�காய�, க��, ம�ச�, ெவ�தய�,
�ள�, கா�த�, ேந�வாள� வைக��
10 �ரா� ெபா���� ேச��� ெம���
பதமா� அைர�� ��ள�கா� அளவாக
ெவ�ல��� ெபா���10 நா�க� காைல
�� ம��� ெகா��� வர வ��� ேநா�க�
��ம�, வா� ���.
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�ரா�

�ரா�.

1. ��ைக�� ெபய� :- �ரா�.

2. தாவர�ெபய� :- HYMENODICTYON
EXCLSUM.
3. தாவர����ப� :- RUBIACEAE.
4. பய�த�� பாக�க�- இைல ம���
ப�ைட.
5. வள�ய�� :- �ரா� த�ழகெம��� �த�
கா�
க��வள��ற�. இ� வள���ைய� தா��
வளர�
��ய�. இைத �வசா�க� �ரா�மா�
எ��
ெசா�வ�. இ� கா���ள சாற�ற ேம�
ேநா��ய
இைலகைள�� �ற��ள �ைதகைள�� கச�
பான ப�ைட�� ெகா�ட ���ெச�.
�ைத �ல� இன�ெப��க� ெச�ய�ப��ற�.
6. ம���வ�பய�க� :- �ரா�, கா�ச�
த��த�, உட�

உரமா�க�, ��க� க��கைள� கைர�த�
சைத
நர��கைள� ���க� ெச�த� ஆ�ய
பய�கைள
�ைடய�.
20 �ரா� �ரா� இைலைய இ���� கா�
��ட�
����� ஒ� நா� ஊறைவ�� வ�க��ய��
20 ���ைய� ��� பா� கல�� சா����
வர
�ைர�ர� ேநா�க�, கண���, இ�ம�, ச�
ஆ�யைவ ���.
�ரா� இைலைய வத��� க��க� ��
கனமாக
ைவ���க�� வர� க�� அ��� ���
அ�ல�
உைட�� �ைர�� ஆ��. ��க� கைர��.
�ரா�� ப�ைடைய உல���� ெபா��� ஒ�
ேத�

கர�� ேத�� �ைழ�� உ��வர� ச�,
ச��
கா�ச�, �ைற�கா�ச�, மேல�யா �த�ய
ேநா�க� ���.
�ரா�� ப�ைடைய அைர��� ப��ட
��க�க�
�ைர�� கைர��.
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எ���ைச

1. ��ைக�� ெபய� :- எ���ைச.
2. தாவர�ெபய� :- CITRUS MEDICA.
3. தாவர����ப� :- RUTACEAE.

4. பய�த�� பாக�க� :- இைல ம��� பழ�
5. வள�ய�� :- எ���ைச ெத��ழ��
ஆ�யாைவ தாயகமாக� ெகா�ட�.
இைமயமைல அ�வார������ பர� ேம���
ெதாட��� மைல வைர கட�த�. எ���ைச
����ள �� மர வ��ைப� சா��த�. �மா�
15 அ�வைர வள��. த�க� ����
����ேதா�ட�க�� வள��க�ப��ற�.
ெச�ம��� ந�� வள��. இ��
பலவைக��� நா�� எ���ைச, ெகா�
எ���ைச மைல எ���ைச என�
பலவைக���. எ�லாவ����� �ண� ஒ��
தா�. எ�� அ���� இைலக� அைம������.
� ���� கா�க� உ��ைட ம��� ஓவ�
வ�வ���� இ����. ���னா� ம�ச�
�ற��� இ����. எ���ைசைய அரச க�
எ�ப�. இத� பய�பா� க���� ம�ச� �ற
ம�கள� க���� இ�ெபய� ைவ�தன�.
கட���� �க உக�த�. வ�பா���
வரெவ���� �த�ைம வ��ப�. �ைத�ல�
இன�ெப��க� ெச�ய�ப��ற�.

6. ம���வ�பய�க� :- ெபா��ணமாக ��த�
ேபா���, ��த� ஆ���, அ�ைவ வள����,
ம��ர� ெச�ய ���, ��ய� எ��க ேப�
�ர�ட, இைறய�� ��ட ஏ�ற�. வா��,
��க�, வ��ேறா�ட�, ஆ�யவ�ைற�
�ணமா���. ைப��ய� ெத�����. ��த
ம���க�� �ைண ம��தாக� பய�ப��. �ற
ம���க� ெகடம� பா�கா�க�
பய�ப��த�ப��. அ�கமாக�
பய�ப���னா� ��ணா��� ச�ைத�
கைர�� எ��ைப ஆ�ற� இழ�க ைவ���.
��ைத �����ேகாக ைவ���. இத� சா�
��ட� ேச��தா� த� �ைவ���.
பழ�சா�, க�சலா�க��� சா�, பா�
வைக�� அைர��ட� ஒ�றைர ��ட�
ந�ெல�ைண�� கல�� கா��� வ����
தைல����� (6 மாத�) தட� வர
நைர�காம� ��� அட��� வள��.
பழ�சா�ைற க�, கா�வ��� 2 ��க�
���வர� �ணமா��.

பழ�சா��� �ரக�ைத ஊறைவ�� ��
காயைவ��, ேதைவயான ேபா� �ைவ��
வர� ��த மய�க�, �ம�ட�, ��தவா��,
நா�� �ைவ��ைம, வ����ேபா��
ஆ�யைவ ���.
நக����� �ர�� ெச�� ைவ�க� ப���
உைட��.
வ��ேறா�ட�, வா���� எ���ச�பழ� ந�ல
ம��தா��. ச�கைரேச��� எ���ச�
பழ�சா��ட� ஒ� �ரா� அள� உ�� ேச���
இ�ேவைள ெகா��க வா��, வ��ேறா�ட�
�ணமா��. ைவர� ெதா�� இ��தா� இ�
�ணம��கா�.
�ற ேக� த�� ம���கைள�
சா���டவ�க��� 30 �.�. சா� 20 நா�
காைல�� ெகா��க �ணமைடவ�.
இத� சா� 30 �..�. இ����-15 �ரா�,
�ரக� 5 �ரா� ேச��� ��� கல�� 20 நா�

ெகா��க ��த ேநா�, வ����ேகாளா�,
ப�க �தக வாத�, கப ேநா� �ணமா��.
இத� சா�ைற வா����� �ைவ�க ��த
மய�க�, �ம�ட�, ��த வா��, ��
�ணமா��.
ப�ப� எ�ப� ��ணா�� ச��ைடயதா�.
எ���, ��ணா�� இத� சா��� கைர��,
ச��, பவள�, ��� ஆ�யன இ�சா���
ப�பமா��.
இைலைய����த ேமா�ட� ஊறைவ��
பைழய ேசா��� ஊ�� உ���� காைல��
உ��வர உட� ெவ�ப� �ைற��. ��த ��
��� த���க� �ணமா��.
பைட, க�ைமயாக� த��பாக� பட�த�,
இ�சா��� �லாவைர ேவைர இைழ���
�சேவ���. 5-6 நா� �ச �ணமா��.
ெவ�� வ���� காைல 3-4 ம�டல�
இ�சா�ைற� ேத�ட� அ��த க�ப�ண�

உ��. ��� ����, நைர, �ைர படரா�.
ஆ�� ெப���. உட� ஊ�ட� ெப��.
ஆனா� ��, கார�, �லா�, �ைக ஆகா�.
எ���ச� பழ�சா� அளேவா� ம��தாக�தா�
பய�ப��த ேவ���. நா�� தவரா�
சா���டா� உட� எ���� ச�ைத இழ��
���. ��� ���� ���. தா� ந�ட�
எ�ப��.
இ�பழ�சா�ைற� தைல��� ேத��� அைர
ம� ேநர� ெச�� ���க ேவ���.
�ரக�ைத இ�சா��� ஊறைவ�� உல���,
�ரண� ெச�� 5 �ரா� அள� ெகா��� வர
48 நா�� ைப��ய� �ணமா��. �த�ற�
மய�க� ���.
�ட���, கா�ச�, ைட�பா�� �ர�
என�ப��. இத�� எ���ச� பழ�சா���
பாைல� கல�தா� அ� ���� ���� ���.
இதைன வ�க��� ெகா��கலா�. �ற ம���,
ஊ� ேபா�டா�� இதைன �ைண ம��தாக�

ெகா��கலா�.
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அ��

1. ��ைக�� ெபய� :- அ��.
2. தாவர�ெபய� :- FICUS GLOMERATA,
FICUS AURICULATE.
3. தாவர����ப� :- MORACEAE.
4. பய�த�� பாக�க� :- இைல, ���, கா�,
பழ�, பா�, ப�ைட ஆ�யன.
5. வள�ய�� :- அ�� க�ம� �ல� ம���
ஆ���ப�ைகக�� ந�� வள��.
மா�ற���� அைம�த ��ைமயான
இைலகைள உைடய ெப� மரவைக. அ�� க�க
��ைகக�� ஒ�றா��. ெத�வ அ��

பா���� மர�� ஆ��. பா� வ�வ� சா�
உைடய�. ��ெகா�� ெவ��பைடயாக�
ெத�யா� அதனா� இைத காணாம� ��
���� க�� கா�கா����. எ�ற
��கைத��� ெசா�வ�. அ�மர���� ம���
�ைழக��� ெகா��� ெகா�தாக� கா����.
�வ���� இ���� உைடய இத� பழ� ���
������ உ��ைணயா��. த�ழக���
எ�லா மாவ�ட�க��� வள��ற�. இ��
உ�ள ���ய ேவ�ய� ெபா��க�,
ப�ைட��, ெச��ெப�ரெஹ�ேன�,
���யா�, எ-அ��� ம��� 3 இதர ����
ெபா�டக�, ��ரா� ம��� �ளானா�
பழ����, ��டா ��ஸ�ரா� இைலக���
உ��. �ைத ம��� ப�ய� �ல�
இன�ெப��க� ெச�ய�ப��ற�.
6. ம���வ�பய�க� :- அ���� ப�ைட,
���, கா� ஆ�யைவ சைத, நர��
ஆ�யவ�ைற� ���க� ெச��� ம��தாக��,
பழ� மல�ள��யாக��, ���, பழ�, பா�
ஆ�யைவ காம� ெப���யாக�� ெசய�ப��.

�த�க��ச�, வ����க���, ���� இதனா�
உ�டா�� தாக�, நாவற��, உட� ெவ�ப�,
�த�யைவ �ல���. இர�த� ��தமா��,
��� ��க�, ��வாத ேநா�க�, ����னா�
ஏ�ப�ட ��க� ேபா�றைவ ����.
அ���பா� 15 ����ட� ெவ�ெண�,
ச�கைர கல�� காைல, மாைல, ெகா��� வர
����, ��� கல�த வ���� ேபா��,
ெப��பா�, ����� ��� கல�� ேபாத�,
நர��� ����, ��த� ஆ�யைவ ���.
அ���பாைல ��� வ�க���� ப��ட
�ைர�� வ� ���.
���ைக �ைத, �ைன�கா� �ைத,
�ல�பைன� �ழ��, ��ச�கைர� �ழ��
சமனளவாக இ���� ச��த ெபா��� 5
�ரா� 5 �.� அ��� பாைல� கல�� காைல
மாைலயாக 20 நா�க� ெகா��க அள� கட�த
தா� வள���ைய� ெகா����.

அ���ப�ைட, நாவ�ப�ைட, க�ேவல�ப�ைட,
ந��ள�ப�ைட சமனள� இ��த ெபா��� 5
�ரா� 50 �.�. ெகா� ��� ஊறைவ��
வ�க�� நா�ேதா�� ��� ேவைள
ெகா��� வர ெப��பா�, �தேப�, இர�தேப�
ஆ�யைவ ���.
அ��� ���, ேகாைவ����, மா�ப�ைட,
��ெச��பைட சமனள� எ��� வாைழ���
சா��� அைர�� ��ைட�காயள�
மா��ைரகளாக உ���ைவ��� காைல மாைல
ெவ���� ெகா�ள ஆசன�க���, �லவா�,
இர�த�ல�, வ����ேபா�� ���.
அ��, அேசா�, மா ஆ�யவ���
ப�ைடகைள� ேச���� கா���ய ����காைல, மாைல ���� வர �ராத ெப��பா�
���.
அ���பழ�ைத அ�ப�ேய நா�� 10-20 எ�ற
அள�� சா��டலா�. காைல மாைல சா����
பா� அ��தலா�. பத�ப��� -5 நா�க�

�ழ�� காயைவ��-ேத�� ேபா��
சா��டலா�. உல���� ெபா� ெச��
�ரணமாக 10-15 �ரா� பா�� ேபா��
சா��டலா�. தா� ������� �ற�ததா��.
ஆ�ைம ஆ�ற� ெப��. ஆ� மல�� அக��.
அ�� மர�ைத ெவ��னா� பா� வ���. இ�
�வ��� ��கதாக இ����. அ�மர��� ��
ேவைற� ப��� ேவ�� ��ைய� ��
��டா� பா� வ���. இ�ேவ அ�� மர�
ெத�வா��. ெத�ைன, பைன, பாைள��
பா� �ர���. இத� ேவ�� பா� �ர���.
ெத��த இ�த �ைர நா�� 300-400 �.�.
ெவ�� வ���� ���� வ�தா� ேமகேநா�
ேபா��. ���� �ணமா��, ெப�க���
ெவ�ைள ஒ��� ����. உட���� �ற�த
ஊ�ட உணவா��. எ��பா�ற� ெப�� உட�
வன�� ெப��.
இத� அ�மர�ப�ைடைய இ����
சாெற��� 30-50 �.�.���� வர ெப��பா�,
���� ேபா�� �ணமா��. ேமக ேநா�, ��

�ணமா��, க��ைப ��ற� ���. ப�ைடைய�
கசாய��� அ��தலா�.
அ�� மர��� ��� ேவைர அைர�� 10
�ரா� பா�� சா��ட ��தாைர எ��ச�,
�����த� �ணமா��. உட� ெவ�ப�
�ைற��. மய�க�, வா�� �ணமா��. உல���
�ரணமாக�� சா��டலா�.
அ�����ைச ப���ட� ��டாக�ெச��
10-20 நா� சா��ட உ� �ல�, ெவ��ல�,
�ட� த�ள� ஆ�ய ேநா�க� �ணமா��.
���, �ள�, ம�ச� ���� ேச��க
ேவ���. ெபா�யலாக�� சா��டலா�.

————————————————
(ெதாட��)
கா��ேகய� �க��� ெசா��ய� –
�ன� ஒ� உல��த அ���பழ� சா���வதா�
�ைட��� ந�ைமக�!!!
ெச�மான�ைத அ�க���� :உல��த அ���பழ��� நா��ச�� அ�க�

இ���ற�. அ��� 3 ��� உல��த
அ���பழ��� ஒ� நாைள�� உட���
ேவ��ய 5 �ரா� நா��ச�� �ைற���ள�.
இதனா� மல���க� ம��� இதர ெச�மான
�ர�சைனக� ���, �ட�ய�க� �ராக
நைடெப��.
எைட �ைற� :உல��த அ���பழ��� நா��ச�� அ�க�
இ��பேதா�, கேலா�க� �க�� �ைறவாக
உ�ள�. ஒ� ��� உல��த அ���பழ���
47 கேலா�க� உ�ள�. இதனா� 0.2 �ரா�
ெகா��ைப� தா� இ�� இ��� ெபற
����. எனேவ உட� எைடைய� �ைற�க
�ைன�ேபா���, இ� �க�� �ற�பான
�நா��.
உய� இர�த அ��த� :உண�� உ�� அ�க� ேச��� வ�தா�,
உட�� ேசா�ய��� அள� அ�க����.
அ�ப� ேசா�ய��� அள� அ�க���,
ெபா�டா�ய��� அள� �ைற��தா�, அத�
காரணமாக உய� இர�த அ��த� ஏ�ப��.
ஆனா� உல��த அ���பழ��� ெபா�டா�ய�
அ�கமாக��, ேசா�ய� �ைறவாக இ��பதா�,
இதைன �ன�� உ�ெகா�� வ�தா�, உய�

இர�த அ��த�ைத� த��கலா�.
ஆ��-ஆ��ட�� �ைற�த� :உல��த அ���பழ��� ஆ��-ஆ��ட��
வளைமயாக �ைற���ள�. ேம�� ம�ற
பழ�கைள �ட, அ���பழ��� �ைற���ள
ஆ��-ஆ��ட�� �க�� தரமான� எ��
ஆ�� ஒ�� ெசா��ற�. ���பாக உல��த
அ���பழ��� ைவ�ட�� � ம��� ஈ அ�க�
�ைற���ள�.
இதய ேநாைய� த���� :ஆ��-ஆ��ட�� அ�க� இ��பதா�,
��-ரா��க�களா� உட�� இர�த நாள�க�
பா��க�ப�வ� த��க�ப��, இதய ேநா��
தா�க� த��க�ப��. ேம�� ���
�����ட� ேபா�, இ� உய� இர�த
அ��த�ைத� த��பதா�, கேரான� இதய
ேநா�� தா�க�� �ைற��. ேம�� ஆ��
ஒ��� உல��த அ���பழ�
�ைர-��சைர�க�� அளைவ� �ைற�பதா�,
இதய ேநா� வ�� வா��� �ராக �ைற��.
���ேநாைய� த���� :ஆ��-ஆ��ட�� அ�க� �ைற�த
அ���பழ�, ��-ரா��க�களா�, ெச��லா�
�.எ�.ஏ பா��க�ப�வ� த��க�ப��,

அதனா� ���ேநா� ெச�க� வள�வைத
த����.
எ���கைள வ�ைமயா��� :ஒ� உல��த அ���பழ��� 3% கா��ய�
�ைற���ள�. இ� ஒ� நாைள�� ஒ�வ���
ேவ��ய கா��ய��� அளவா��. எனேவ
�ன�� ஒ� உல��த அ���பழ�ைத சா����
வ�தா�, எ���க�� அட��� அ�க���,
எ���க� வ�ைமயா��.
������ ந�ல� :உல��த அ���பழ� �க�� இ��பாக
இ��பதா�, ���� ேநாயா�க� இைத
சா��ட ேயா��பா�க�. ஆனா� இ�� உ�ள
நா��ச��, ���� ேநாயா�க���� �க��
ந�ல� எ�பதா�, இதைன உ�ெகா��� ��
ம���வ�ட� கல�தாேலா���, எ�தைன
எ���� ெகா�வ� எ�� ேக�� ெத���
�� சா����க�.
இர�த ேசாைகைய த���� :உல��த அ���பழ��� இ����ச��� அ�க�
உ�ள�. அ��� ஒ� உல��த அ���பழ���
2% இ����ச�� �ைற���ள�. உட�
��வ�� �ேமா�ேளா�ைன எ���� ெச�ல
இ�த க�ம�ச�� �க�� இ��யைமயாத�.

எனேவ இதைன �ன�� ஒ�� உ�ெகா��
வ�தா�, உட�� �ேமா�ேளா�� அள�
அ�க���, இர�த ேசாைக வ�வ��
த��க�ப��.
இன�ெப��க ம�டல��� ஆேரா��ய� :அ���பழ� க���தைவ அ�க��க��,
பா�ண���ைய� ��ட�� ெச��ற�.
இத�� அ���பழ��� உ�ள ���, மா�க��
ம��� ம���ய�, இன�ெப��க ம�டல���
ஆேரா��ய�ைத அ�க��ப� தா� காரண�.
(29-6-2015)
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ந�ல ேவைள

1. ��ைக�� ெபய� :- ந�ல ேவைள
2. தாவர�ெபய� :- GYNANDROPSIS
PENTAPHYLLA.
3. தாவர����ப� :- CAPPARIDACEAE.
4. பய�த�� பாக�க� :- இைல, � ம���
�ைதக�.
5. ேவ� ெபய� :- ைத ேவைள.
6. வள�ய�� :- ந�ல ேவைள� ெச� மைழ
கால�க�� த�ழகெம���
சாைலேயார�க���, த�� �ல�க���
வள��ற�. ஆ����கா, கா�ேகா�� அ�க�
காண�ப��. ஒ�றாக� ���� ��தாக வள��.
��ட கா��ட� �ர�கைள� ேபால ����
மண�ைடய இைலகைள�� ெவ�ைம��
க���வ��� கல�� மல�கைள�� உைடய
���ெச�. இத� �ைதகைள� க�����
ப�லாக பய� ப����றா�க�. எ�ைண��
எ���றா�க�. �ைத �ல� இன�ெப��க�

ெச�ய�ப��ற�.
7. ம���வ� பய�க� :- இைல ��ேகாைவ
���� ம��தாக��, � ேகாைழயக���
ப���டா�க��, �ைத இ�� அக��யாக��,
வ���� ���ெகா��யாக��, �ட�
வா�வக��யாக�� பய� ப��.
ச�ல�ைத இ���� ��������
ச�ைகைய� தைல�� ைவ��� க��ெய��க
���ேகாைவ, தைல�பார�, ��ம� தைல��
��த� �ைட�ச� ஆ�யைவ ���.
இைல 1 ��, ��� 1 ���, �ள� 6, �ரக�
1 ���ைக �ைத�� அைர ��ட� ���
இ�� 200 �.�. யாக� கா���, �ன� 3
ேவைள 50 �.�. அளவா� ���� வர
வாத��ர� �தள� �ர� ஆ�யைவ ���.
ந�ல ேவைள இைல�சா� ஒ� �� கா��
��� வர ��வ�த� ����.
ந�ல ேவைள இைலைய அைர��� ப���

ேபாட� �� ����� க��க� உைட��
ஆ��.
��சா� 10 �� தா��பா�� கல�� �ற�த
�ைழ�ைதக���� ெகா��க� கப�,
கணமா�த� ச� �ைற�� �����ணற�, �ர�,
��ேகாைவ ஆ�யைவ ���.
�ைதைய ெந���� வ��� ெபா���
��வ��� அைர �ரா�, ெப�யவ��� 4 �ரா�
�த� காைல மாைலயாக ��� நா�
ெகா��� நா�கா� நா�
(�ள�ெக�ைண��) ேப���� ெகா��க�
�ட���ள த�ைட����க� க���.
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இல�ைத

1. ��ைக�� ெபய� :- இல�ைத.

2. தாவர�ெபய� :- ZIZYPHUS JUJUBA.
3. தாவர����ப� :- RHAMANACEAE.
4. பய�த�� பாக�க� :- இைல, ப�ைட.
ேவ�ப�ைட பழ�ஆ�யைவ
5. வள�ய�� :- இல�ைத�� �ற��ட�
ைசனா. 4000 ஆ��க��� ��ைதய�. இ�
�மா� 30 அ� உயர� வைர வளர���ய�.
வைள�த ��ைமயான ��க�ட� ��ைட
வ�வ ��� ��� பளபள�பான ப�ைச
இைலக�� உைடய �� மர�. த�ழக���
வற�� ப��க�� 25 F தானாகேவ
வள��ற�. உர� ேதைவ��ைல. ��� மைழ
ேபா��. ��� கால��� ��� கா�����
பழமா��. இத�� ��ய ேப��ைச, Red Date,
Chinese Date எ��� ெசா�வ�. கா��த பழ�
வ�த� எ�� ெசா�வ�. ����� �ைவ�ைடய
��ண� ��ய பழ�கைள உைடய�.
அம��கா, ��யா���� அ�க� காண�ப��.
�ைத �க�� ெக��யாக இ����. அம��கா,

ஐேரா�பா, ஆ�யா ஆ�ய நா���
�யாபாரமாக வள��க�பட��ைல. இ�� A,
B2, C, கா��ய�, பா�பர�, இ���ச��,
�தச�கைர ச�� உ�ள�. சாதாரணமாக இத�
இன���� க���, ம��� ஒ�� �ைற��
ெச�ய�ப��ற�.
ம���வ�பய�க� :- இல�ைத இைல
தைச,நர�� ஆ�யவ�ைற� ���க� ெச���
ம��தாக��. ேவ�, ப�ைட ப��
���யாக��, பழ� ச� ��க, மல�ள��,
ப���ைய ���க� ��யதாக��
பய�ப��ற�. இ� இர�த ������,
���வ�, இ�தயேநா�, ஆ���மா, க���
ேநா�, க� ெத�ய, இர�த அ��த�ைத�
�ைற�க, தைலவ�, மன உைழ�சைல� ேபா�க,
எ�த வ�ைய�� ேபா�க�� வ�ல�. இைத �
யாக ைசனா, ெகா�யா, �ய�னா�, ஐ�பா�
ஆ�ய நா�க�� பய� ப����றா�க�. இைத
ஊ�காயாக ேம�� வ�காள� ம���
ப�களாேத��� பய� ப����றா�க�. த��
நா��� இத� பழ��ட� ��, �ளகா�

வ�ற�, உ��, ெவ�ல� ஆ�யைவ ேச���
ந�� இ��� ெவ���� காயைவ��
இல�ைத வைடயாக� பய� ப����றா�க�.
இல�ைத இைல 1 ��, �ள� 6, ���� ப�
4 அைர�� மாத�ல�கான �த� 2 நா�க�
ெகா��� வர� க��ைப ��ற�க� ����
���ர பா��ய� ����.
இல�ைத� ப�ைட 40 �ரா�, மா�ள� ப�ைட
40 �ரா� �ைத��, அைர ��ட�
���ேபா��� ெகா��க ைவ�� 125 �. �.
யா�� 4 ேவைள �ன� ���� வர நா�ப�ட
ெப��பா� ����.
இல�ைத ேவ�ப�ைட �ரண� 4 ���ைக
இர�� ெவ���� ெகா�ள� ப���ைம
����.
��� இைலையயாவ� ப�ைடையயாவ� 5
�ரா� ெந�ழ அைர��� த��� காைல
மாைலயாக� ெகா��க வ���� க���,

இர�த�ேப� ���.
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�ல�� நாயக�

1. ��ைக�� ெபய� :- �ல�� நாயக�.
2. தாவர�ெபய� :- ASYSTASIA GANGETICA.
3. தாவர����ப� :- ACANTHACEAE.
4. பய�த�� பாக�க� :- இைல, �, ���
ஆ�யைவ
5. வள�ய�� :- �ல�� நாயக� த�� நா���
எ�லா இட�க��� காண�ப��. ���யமாக
சாைலேயார�க��, ஆ�ற�கைரக��,
ஈரமான க�ம� �ல�க��� அ�கமாக�
காணப��. இத� �ற��ட� இ��யா,
மேல�யா ம��� ஆ����கா. இ�
ஆ�யா����� வட ஆ����கா����
பர�ய�. ப��� ���� காண�ப��. இ�
ஒ� தைர�� படர���ய �� ெச�. எ��
அ���� அைம�த ஈ�� வ�வ ப�ைச
இைலகைள�ைடய�. இத� ��க� �ல�,
ெவ�ைள, க���வ�� �ற�கைள�
ெகா�ட�. இத� ��கைள வடநா���

Gangesprim rose எ���, Chinese violet,
Philippine violet Coromandal எ���
அைழ�பா�க�. இத� ��க��� ேத��க�
அ�கமாக வ��. இதனா� மகர�த� ேச��ைக
உ�டா��. இ�த�� ப�டா� ���கைள
இ��க� ��ய ச���ைடய�. ெவ����
�தர���ய ���ய கா�கைள�ைடய�. இத�
கா��த கா� ெவ���� ேபா� �மா� 18 அ�
�ர��� �ைதக� �த��. �ைதக�
மர�கல�� இ����. இதைன ெவ��கா�
ெச� என�� அைழ�பா�க�. க��� �ல��
�ைத �ல�� இன�ெப��க�
ெச�ய�ப��ற�.
6. ம���வ�பய�க� :- இ�ேதா��யா��
இத� இைல�சா�, எ���ச� சா� ம���
ெவ�காய� சா� சம அள� எ���� கல��
வர�� இ�ம�, ெதா�ைடவ�, ம���
இ�தய வ�க��� உபேயா��க
�ணமைடவதாக� ��வ�. ���ைப���
நா��� இத� இைல ம��� �ைவ �ட�
������ பய� ப����றா�க�.

ஆ����கா�� �ரசவ ேவதைன���, க���
வ���� இைத�பய� ப����றா�க�. ேவ��
ெபா�ைய வ��� வ���� பா���க����
�ணமா�க�
பய�ப��� �றா�க�. இத� இைலைய
ைந��யா�� ஆ���மா����
பய�ப����றா�க�.
இைலைய ���� அைர�� நக����� க��
வர உைட��, இர�த�, ��,�ைள யா��
ெவ�ேய�� �ணமா��.
இைல� சா��ட� (1 ேத�கர��) சம அள�
பா�� கல�� காைல மாைல ெவ��
வ���� சா���� வர� க��க� வரா�
த����. உ� உ���க�� உ�ள ���
ரண�க� �ணமா��. இர�த ச��கைர
�ைற��.
�, ��� ஆ�யவ�ைற� ப���� ேபா��
அ��ட� 4 அ�� எைட ெபா��த ப�கார�
கல�� 4 ம� ேநர� க��� ெத�� இ���

2 �� ஒ� நாைள�� 4 �ைற க���
�ட� க�ேகாளா�, க�வ�, பா�ைவ
ம�க�, க��வ��, ��ச� ஆ�யைவ ���.
ச�ல�சா� 60 �.�. ெகா��� இைலைய
அைர�� க�வா�� க��� க�� ப��ய���
இ��க அைன��� பா�� ந��க�� ���.

94

லாவ�ட�

. ��ைக�� ெபய� :- லாவ�ட�.
2. தாவர�ெபய� :- LAVENDULA
OFFICINALIS.
3. தாவர����ப� :- LABIATAE.
4. பய�த�� பாக�க� :- இைல ம���
��க�.
5. வள�ய�� :- அைன�� வைக வழமான
ம�க��� வள��. ஆனா� 3000 அ�

உயர���� ேம� ந�� வளமாக 3 அ� உயர�
வைர வள��. எ�� அ���� இைலக�
அைம������. ேநராக வள��. ��க� �ல
�றமாக இ����. இைலக��, ��க��
வாசைனயாக இ����. �ரா��,
ெம��டேர�ய� ேம������
இ��லா����� பர�ய�. அைத
வாசைன�காக��, ���க�� பய� ப���ன�.
பைழய �ேர�க�களா� ��யா�� இைத
NARD எ�� அைழ�தன�. இைத ���
NARDUS எ��� ேராம� ASARUM எ���
அைழ�தன�. அம��கா, ஐேரா�பா, �ரா��,
ப�ேக�யா, ���ட�, ஆ��ேர�யா ம���
ர�யா�� �ைழ��க�ப�ட�. இத� வய�
3,4 வ�ட�. �ைத����� நா�ற�கா�
அைம�� �� ெச�யாக ேவ� ��ட ��
எ��� நடலா�. ஆனா� 10 ெச.�. �ளமான
த��கைள நா�ற�கா�� ப�ைம�����
ந�� ேவ� ��ட�ட� எ��� 4 அ��� 2
அ� எ�ற இைடெவ� ��� ந��� த���
பா�ச ேவ���. இ� தா� �ற�த �ைற.

ேதைவயான ெபா�� கைள எ��க ேவ���.
ேதைவ�ேக�ற �� பா�ச ேவ���. அ�வைட
ம��� �ைள�ச� வ�ட���� 200 �ேலா
இைலக� ம��� ��க� ப��� 50 �ேலா
எ�ைண�� �ைட���. ��� ேநா�
தா��த���� ைதைவ�ேக�ப ம��த����
க���ப��த ேவ���. ��க� ம���
இைலகைள ப��த�டேன அ��ப ேவ���.
ெசல� வ�ட� �.25,000, வர� �.65,000,
வ�மான� �.40,000 �ைட���.
6. ம���வ�பய�க� :- லாவ�ட� நர��
ச�ப�தமான ம��� ெச�மான ச�ப�தமான
ேநா�க� ���. அழ� சாதன ெபா�� ம���
வாசைன� �ர�ய� தயா��க� பய�ப��ற�.
இர�டாவ� உலக�ேபா�� ேபா� காய�
ப�ட இரா�வ �ர�க��� �� ஆ�ற
லாவ�ட� எ�ெணைய� பய�
ப���னா�க�. இ��லா��� ����� ���
இத� எ�ெணைய� கல�� வாசைன�காக�
பய� ப���ன�. டா�ெல��கைள� க�வ,
�� க�வ, ��கைள�க�வ, ��காய� க�வ�

பய� ப���ன�.
லாவ�ட� எ�ெண� பய� ப���னா�
ெட�ச� �ைற��, தைலவ� ��மா��.
ஆ���மா ச�யா��, ���, இ�ம� �ைற��,
ெதா�ைடவ� �ணமா��. �ரணமாக�
பய�ப��, �ைழயா�� �ர�க���
ப����� ேபா� அ�ல� ேபா���� ேபா�
ெதாைட�� ஏ�ப�� ���ைப �ண�ப����.
ேதா� �யா�க� அைன��� �ணமா��.
���� க�யா� ஏ�ப�� அ��� இைத� தடவ
�ணமா��. ப�வ�, ����, ��க� ஆ�யைவ
இதனா� �ணமைட��. ேராமா�ய�க� இ�த
எ�ெணைய ந�ல �ைல ெகா���
வா��ன�. ெவ�நா��� லாவ�ட� ��ைன
� தயா���� பய� ப����றா�க�.
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நா���

1. ��ைக�� ெபய� :- நா���.
2. தாவர�ெபய� :- ACHYRANTHES ASPERA.
3. தாவர����ப� :- AMARANTACEAE.
4. பய�த�� பாக�க� :- எ�லா பாக��
(ச�ல�)பய�ைடயைவ.

5. ேவ� ெபய�க� :- கா�ச�, க��,மா��,
நா����, அபாமா��க� �த�யன.
6. வள�ய�� :- நா����� �ற��ட�
ைசனா. த�ழக��� எ�லா மாவ�ட�க���
தாேன வள�� ெச�. த�� �ல�க�
ேவ�ேயார�க��, கா� மைலக�� தாேன
வள��ற�. இத� இைலக� ��ைட வ�வமாக
இ����. இத� த������ க�� ேபா�
ெச���, அ�� அ�� ேபா� ��க� ஒ���
ெகா������. இத� ��க�� ப�ைச �ர��
கல�� காண�ப��. இத� கா�க�� ஐ��
�ைதக� இ����. �ைத ஒ���
த�ைம�ைடயதா� �ல��க�, ம�த�க��
��க� �� ஒ���ெகா�� ெச�� ேவ�
இட�க�� ���� �ைழ���. எ�ர����
அைம�த கா���ள ��ட க��கைள��
உைடய �� ெச�. இவ��� த���
இைல�� �வ�� காண�ப�� வைக
ெச�நா��� என�ப��. ெச�தா���ேய
அ�க ம���வ�பய� உைடய�. ��ைகக��
ெப� த�ைம��, ெத�வ�த�ைம��

இத����. �த� ��ைக எ�ப�. அ�டக�ம
��ைக எ��� ��வ�. ெச�நா���ேய
ெத��க ஆ�ற� ெப�ற�. �ைத �ல�
இன���� ெச�ய�ப��ற�.
7. ம���வ� பய�க� :- நா��� ����
ெப���த�, ேநா���� உட� ேத��த�. சைத
நர�� இவ�ைற� ���க� ெச�த� ஆ�யைவ
இத� ெபா� ம���வ கண�களா��.
நா���� ெச��� இைலைய��, காராம��
ப�ைர�� சம அள� எ��� ைமய அைர��
���க�� உ�ளவ�க�ைடேய ெதா��� ��
ப��� ேபாட �� க�� ��� �ணமா��.
நா����ெச��� இைலகைள இ���� சா�
எ��� இர�� ெசா�� கா�� ��டா�
கா�� �� வ�த� ����.
க���டாத இத� இைலைய இ���� சா�
���� சம அள�� �� கல�� கா���
நா�� ��� ேவைள 3 �.�. அள� 5-6

நா� சா���� பா� அ��த��. இதனா�
தைடப�ட ���� க���. ���ரக� ந��
ெசய�ப��. ����� தாைர எ��ச�
இ��கா�. �தக�க��-மாத�ல��
தைடப�வ� ����. ��த பா��, உட���
�� ேகா�த�, ஊ�காமாைல, ��� �ல�
ஆ�யன �ணமா��.
இத� இைலைய அைர�� ெந���கா� அள�
எ�ைம� த��� காைல ெவ�� வ����
சா���� வ�தா� இர�த�ல� �ணமா��.
ேமக ேநா�, ����� ெவ�ைள ஒ���, ேப�
�ணமா��.
ஆறாத ��-ராஜ �ளைவ, �ட�க�
ஆ�யவ���� இத� இைலைய அைர���
க�� வர �ணமா��.
இத� இைலைய� ப���ட� ேச��� சைம��
வார� இ��ைற சா���� வர �ைர�ர�
ப��ய ச�, இ�ம� �ணமா��.

������ வ�� �ர���� நா���
இைலக�ட� �ள�, ��� ேச��� அைர��
மா��ைரகளாக உ���, உல����
ெகா��க��ணமா��.
�ல ேநா��� நா��� இைல� ெகா��ைத�
ப��� அத�ட� ��� ம�ச� கல��
அைர�� �ல��� ைவ��� க�� வர இத�
த��.
இத� இைல�சா� 100 �.�.+100 �.�.எ�
ெந� ேச���� கா��� சா� ���ய�ட�
வ��� ைவ�க��. கா�� வ�, எ���, ��,
ெச�� ஆ�யன �ணமாக இதைன� ெசா��
ம��தாக இ� ேவைள கா�� �ட��. ����
ச�, ������ இ�ெசா�� ம���ைன�
பய� ப��தலா�.
இத� இைல� சா� ���� 30-50 �.�.அள�
���� 7 நா� உ���லா� ப��ய� இ��க
ெவ� நா�க�, பா���க� �ட� ���.
அைர��� க�வா�� ைவ��� க�டலா�.

இத� இைல�ட� சம அள�� �ள� ேச���
அைர�� ெந��யள� இ�ேவைள ெகா��க
வ��, �ற ����க� �ணமா��.
நா�ப�ட மல����க� உைடயவ�க� நா���
இைலகைள ������ அ��� வ�தா�
ேப�யா��.
���� �ைர வத�க�� நா��� �ைத�
�ரண� 20 �ரா� கல�� உண�� ேச���ண
�ல� அைன��� ���.
�ைதைய� ேசா� ேபா� சைம�� உ�ண�
ப� இரா�. ஒ� வார� ஆயாச���
இ��கலா�. �ள�, �ரக� வ���� ����
கா���� ���க� ப� உ�டா��.
நா��� ேவரா� ப� �ல�க� ப�
��ைமயா� �க வ�கர� உ�டா��
மேனாச�� அ�கமா��, �ைன�தைவ நட���,
ஆ�� ���, கா��, �, �ைக, �லா� �டா�.
நா���� சா�ப�, ஆ� பைன � பாைள

சா�ப� சம அள� ேச��� ந�ல �� ����
கைர�� 1 ெபா�� ஓ�வா� ைவ����க ��
ெத�������. அைத அ��ேப��� கா��ச
உ�� �ைட���. இ����� 2 அ�� எைட
ேத�, ெந�, ேமா�, ெவ�ெண� இவ���
ஏேத�� ஒ��� ெகா��க எ�����,
�ேர�ற�, ��ம�, ��த�பா��, ஆ��மா
ஆ�யைவ ���. ��ேவைள, க�ட�க���,
ஆடாெதாைட இவ��� ����கைள �ைண
ம��தாக� ெகா�ளலா�.
இத� சா�ப�ட� க�ெக�ைண�� ���
உ��� ேச���� ப� �ல��னா� ப� பல�
ெப�� வ����தா� �ைற��. இத�
சா�ப�� ெபா�டா� உ�ளதா� இைத
அ���� �� �ைவ�க� பய� ப���வ�.
இதைன எ��த சா�ப� 5 �ரா� ேத��
காைல ெகா��க மாத �ல���தைட ����
�ல�கா��.
இத� இைல�சா��� ஏ��ைற ��ைய�

ேதா��� உல��� �� ��� �ள�����யாக�
ேபா�� ெந� தட� எ��� �ைகைய அ��
ப�ய ���க��, �ைக� க�ைய ஆமண��
ெந� ��� ம���� க��� ��ட க�
பா�ைவ� ேகாளா� ���. ����� த��.
வ���வ�, அ�ரண�, ���த ஏ�ப�, உட�
��க� உைடயவ�க� நா��� ேவைர�
காசாய��� அ��� வ�வ� ந�ல�.
���� அைட�� உ�ளவ�க� நா���
ச�ல�ைத� ������ 60 �.�. �த� 120
�.�. �த� அ��� வர ���ைர� ெப����.
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க�யாண ���ைக

1. ��ைக�� ெபய� :- க�யாண ���ைக.
2. தாவர�ெபய� :- ERYTHRINA INDICA.
3. தாவர����ப� :- FABACEAE.
4. பய� த�� பாக�க� :- இைல, �, �ைத,
ப�ைட ஆ�யன.
5. வள�ய�� :- க�யாண ���ைக��
����ட� �ழ�� ஆ����கா. �� ெத�
ஆ�யா, வட ஆ��ேர�யா,
இ��யெப��கட� ��க� ம��� ���
��க�� பர���. தா�ேல��, �ய�னா�,
ப�களேத�, வட �னா ம��� இ��யா��
வள��தன�. க�யாண ���ைக த�ழெம���
ேவ�க�� ைவ�� வள���றா�க�.
�ழ��ெகா�கைள� படர�ட இைத
வள��பா�க�. கா��� ப��க��� இைட��
�ழ��காக வள�பா�க�. இ� �மா� 85 அ�
உயர� வைர வளர���ய�. இத� இைலக�
அக��� ெப�தாக�� இ����. இத�

மல�க� அ�க�வ�பாக இ����. இத�
இத�கைள ெப�க�� உத�க���
அ�கால��� உவைமயாக ஒ���வா�க�.
‘����த� �ைர�� ெச��த�’ என வ��.
உ��� �ைதகைள�� ��கைள��
ெகா�டெம�ைமயான க�ைடகைள��
உைடய மர�. �ைதக� க��பாக இ����.
���க மர� எ��� வழ�க�ெப��.
க�ைடகைள ெவ�� ஈர��� ந�டா�
உ�� ����வள��. �ைத �ல��
இன�ெப��க� ெச�ய�ப��.
ம���வ�பய�க� :- இ� �வ���� கச���
கல�த �ைவ�ைடய�. இைல ���� ெப���,
மல�ள��,
தா�பா� ெப���, வா��, வ���வ�, ��த
�ர�,
உட� ெவ�ப�, வா� ேவ�கா�, வ������,
ஆ�ய
வ�ைற ����. மாத�ல��� ��ட�
ெச�ைக��
உைடய�. � க��ைப� �ைற ���யாக��,

ப�ைட ேகாைழயக�� யாக��, �ைத
மல�ள�� �ட����� ெகா��யாக��
ெசய�ப��.
மாத�ல��� க�ைமயான வ� இ��பவ�க�
க�யாண ���ைக�� இைல�சா� 50 ���
10 நா� சா��ட வ� ���.
இத� இைல�சா� 15 �.�. ஆமண�� ெந�
15 �.�. கல�� இ� ேவைள ��� நா�
���க வ���� க��� �ணமா��.
இைல� சா� 50 �.�. ேத� 20 �.�. கல��
சா��ட மல� ���க� ெவ�ேய��.
இத� இைல�சா� நா�� 50 �.�. 40 நா�
���� வர ெப� மல� ��� க� த����.
���தாைர எ���� �ணமா��. உட��
இைள���.
இைலைய ந���, ெவ�காய� ேபா��
ேத�கா� ெந� ��� வத�� 5 �ைற சா��ட
ப�வமைட��, �ழ�ைத ெப�ற தா�மா�க���

பா� �ர���.
�வலாசகாச� எ�ப� ஆ��மா, இைல� சா�
30 �.�.�ட� ����சா� 30 �.�.ேச���
அ�� க���� கல�� 30 நா� சா��ட
ஆ��மா �ணமா��. �லா�, �ைக, ேபாக�
த���க��.
60 �.�.இைல�சா��ட� 15 �ரா� உ��
ேச��� காைல அ��த ேப�யா��. ேப���
��� ெவ�ேய��.
இைல� சா�, ேத�கா�, ம�ச� ேச���
அைர�� ேம� ��சாக� �� ���க ெசா�
�ர�� ���.
இைல�சா� 10 �.�.�ட� ெவ��� 10 �.�.
கல�� �ழ�ைத��� ெகா��க ������
ெவ�ேய��. கப�, இ�ம� ���.
வ���� க���� �ர 10 �ரா�
மர�ப�ைடைய 100 �.�. பா�� ஊறைவ��
ஒ� ம��� 20 �.�. �த� ெகா��க ��காத

வ���� க��� �ணமா��.
இைலைய வத�� இள����ட� ைவ��
நா�� க��வர அைரயா��� க��, ��க�
கைர��.
சா� 1 ேத�கர�� ேமா�� கல�� ���க
��தாைர அழ��, �� எ��ச� ���.
இைல�சா��� 5 அ�� எைட �ைத�ப���,
�ரண� ேச��� சா��ட �ட� ���க�
ெவ�ேய��.
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க���ெகா�

1. ��ைக�� ெபய� :- க���ெகா�
2. தாவர�ெபய� :- COCUTUS HIRSUTUS.
3. தாவர����ப� :- MENISPERMACEAE.
4. பய�த�� பாக�க� :- இைல ம��� ேவ�
ஆ�யன.
5. வள�ய�� :- க���ெகா� ஓ� ஏ�
ெகா��ன�. �ைன ம���ய இைலக�ட�
ேவ�க���, �த�க���, மானாவா�,
�வசாய �ல�க��� பட��� வளர���ய�.
த�ழக��� எ�லா�ப��க��� வள��ற�.
இத� தாயக� வட அம��கா, ஆ�யா, ம���
ஆ����கா ஆ��. 45 அ� �ள� வைர
படர���ய�. ���� கா�கா����. த�
மகர�த� ேச��ைகயா� பழ� ���. பழ� �ல
�றமாக 4 எ�.எ�. உ��ைடயான�. இைல�
சா�ைற ��� கல�� ைவ�க ��� ேநர���
க��யா��. இ�� �� க���ெகா�
ெப�க��� ெகா� என இ� வைக���.

இர����� ம���வ �ண� ஒ�ேற. ஒேர
க������ பல ெகா�க� உ�டா��.
ம��� ப��தா� ேவ� ��� இன
����யா��. �ைத �ல�� இன ����
ெச�ய�ப��.
6. ம���வ� பய�க� :- இ�
�������டா��யாக�� உ�����
ெப���யாக�� ெசய�ப��.
பா�கள� இைலைய ெம�� ��ன இர�த
ேப�, �தேப�, �ல�க��� எ��ச� ���.
இைல, ேவ�ப�ெகா��� சம அள� அைர���
காைல ம��� ெகா��� வர ����, கைள��,
ஆயாச�, ேதக எ��, அ�தாக�, ப� ���ர�
���. ����� ச�கைர�� ���.
�ரணமா���� சா��டலா�.
ெப��க��� ெகா� இைல அைர எ���ைச
அள� அைர�� எ�ைம� த��ட� ெகா��க
ெப��பா� ���.

இைல�ட� மா�ப���� சம� அைர�� பா�,
ச�கைர ேச��� காைல, மாைல ெகா��க ேப�
���. க�� ஆகார� ம��� ெகா��க��.
��தள� ேவ��, ஒ� ��� ���, 4
�ள�ட� கா���� ெகா��க வாதவ�, வாத
ேநா�, �� ேநா� ���.
இைல�சா�ைற ச�கைர கல�� ��� ைவ��
ைவ�க ��� ேநர��� க��யா��. இைத
அ�காைல�� சா����வர ெவ�ைள,
ெவ�ைட, �த� க��ச� ஆ�யைவ ���.
க���ெகா� ேவைர��, கழ��� ப��ைப��
இைழ�� ��தா��� கல�� அைர
ேத�கர�� ��� கல�� ெகா��க�
�ழ�ைதக���� கா�� வ���வ� ���.
ெக�யா�� இத� இைலைய வ���
வ���� பய� ப����றா�க�.
பா���தா��� இ��யா��� நர���
தழ����காக� பய� ப����றா�க�

ைசனா�� ேவைர உட� ப�மைன� �ைற�க�
பய� ப����றா�க�. ராஜ��தா��
இைலைய சைம�� மாைல�க�
உ�டாவைத� �ண�ப����றா�க�. இத�
இ� ெகா�கைள�� ���ைப��� ம���
ஆ����கா�� �ைடக� ெச�ய�� பய�
ப����றா�க�. த�� நா��� இ�த�
ெகா�ைய �ரமைண ெச�வத���, ��மா�
ெசயவத��� பய� ப����றா�க�.
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���ைக

1. ��ைக�� ெபய� :- ���ைக.
2. தாவர�ெபய� :- MORINGA OLEIFERA.
3. தாவர����ப� :- MORINGACEAE.
4. பய�த�� பாக�க� :- இைல, ஈ���, �,
���, ப�ைட ஆ�யன.
5. வள�ய�� :- ���ைக மரவைகைய�
ேச��த�. இைத �ர�ம���ச� எ�ப�. இத�
மர�க�ைட ெம�ைமயாக இ����. இத�
பய� க�� ேவ� ஓர�க��� ����
ேதா�ட�க��� த�ழகெம���
ப��ட�ப��ற�. இத� ெம�ைமயான
ஈ���க�� ���ைலகைள�� ெவ��ற
மல�கைள�� த�ைகயான ��ட கா�கைள��
�ற��ள �ைதகைள�� ெகா�ட மர�. இ�த
���ைகைய ேராமா�ய�க��, �ேர�க�க��,
எ���ய�க�� பய� ப�����ளா�க�.
இத� ஆர�ப� இைமயமைல அ�வார� ��
பா���தா�, ப�களாேத� ம���

ஆ�கா��தா� ஆ��. ���ைப������
ஆ����கா��� அ�கமாக இ����ள�. இ�
ஆ��ரா, க�நாடகா ம��� த�� நா���
அ�கமாக� ப��ட�ப��ற�. இல�ைக���
காண�ப��ற�. தா�ல��, தா�வா���
ப�ரா�ற�. இ� 30 அ� உயர� வைர
வளர���ய�. ஆனா� இைதவ�டா வ�ட� 3
அ� ��� �ைழகைள ெவ�� ��வா�க�.
இைல, �, கா� ஆ�யைவ சைமய����
பய�ப�வதா� த�ழகெம��� காண�ப��.
த�ேபா� 3 அ� �ளமான கா�க� ��� மர�
�ட உ�ப�� ெச���ளா�க�. மைலக���
கா�க��� வள�� ���ைக கச�பாக
இ��பதா� சைமய��� உதவா�. த���
அ�க� ேதைவ��ைல, ெவ�ப�ைத� தா�க�
��ய�. அ�க ���� வளரா�. ெத�
மாவ�ட�க�� ஒ� வ�ட��� பல�
தர���ய மரவைககைள வ�க ��யாக�ப��
ெச�� லாப� அைட��றன�. ���ய
ெகா��கைள 3 அ� உயர��� ெவ�� ந��
அத� ���� ப�ைச� சாண� ைவ�� உ��

�ைழ�க� ெச�வ�. �ைத �ல�� இன����
ெச�ய�ப��ற�.
6. ம���வ�பய�க� :- இைல�சா� அ�க
அள�� வா����டா���. �ல ேவைலக��
மல �ள���. இ����ச�� அ�க��ள இைல.
���ைய ��ைமயா���. ஈ��� ����
ெப����. � காம� ெப����. ��� தா�
எ��ச� ேபா��� காம� ெப����. கா�
ேகாைழயக��� காம� ெப����. ��� சைத
நர��கைள� ���க� ெச���. ����
�ைர�ெப���� ��ம� உ�டா���. காம�
ெப����. ப�ைட ேகாைழ, கா�ச� ந��
ஆ�யவ�ைற� ேபா���. �ய�ைவைய�
ெப����.�ட� வா� அக���, ப�ட இட���
அ��� உ�டா��� ெகா�ப��க� ெச��
����டா���.
���ைக� �ைரைய 40 நா�க� ெந����,
ெவ�காய� ேபா��, ெபா�ய� ெச��
ந�பக�� உண�� சா��ட ஆ�ைம
ெப���. ��� ெக��� ப��. உட�ற��

��க இ�ப� ெப�வா�க�. ��ைய� �ைற�க
ேவ���. த���க ேவ���.
ெப�க��� வ�� �தகவ��� இத�
இைல�சா� ���� 30 ��� இ� ேவைள
���க �ணமா��. அ�வ���� வ���,
�ல�� த��� ேபாவதா� ஏ�ப�� வ���
�ணமா��.
இைலைய அ��க� ெபா�ய� ெச�� சா��ட
��த மய�க�, மல���க�, க�ேநா�, கப�,
ம�த� ���. �ைர�� �ைவயான �ைர��
ச�தான �ைர�� இ�தா�.
இைலைய ஆமண�ெக�ைண�� வத��
ஒ�தட� ெகா��க வாத ���
வ�, இ��� வ�, உ�ண�தா� வ� வ���
வ� ����.
���ைக இைல, ��வைள, பசைல
அைர��ைர ஒ�� ேச��� ெவ�காய�
ேபா�� வத�� சா���� வர தா� பல�ப��.

ஆ�ைம� �ைற� ���. ��ைய உண��
��க ேவ���. எ���ச�பழ�சா� சா���த�
�டா�. ��ைத �����ேபாக ைவ���.
இத� இைல� சா�ைற� ���� ப�� �.�.
நா�� இ� ேவைள பா�� ெகா��க ஒ�
வய�, இ�வய� �ழ�ைத உட� ஊ�ட�
ெப��. �ற�த ஊ�ட ம��� இ�ேவ.
உட� தள��� அைட�தாேலா, உட� வ�
இ��தாேலா ���ைக இைல ஈ���கைள
ம��� ேபா�� �ள� ரச�
ைவ���சா���டா� உட�வ�, தள���
�ணமா��.
�ைவ� ப���ட� சைம��� சா���டா�
��த ெவ�ப� அக��. க� எ��ச�, நாகச��,
�� ஊ�த� ���. �ைவ� பா�� ேபா��
இர� கா��� ���தா� ஆ�ைம ���.
ேபாக� �����. தா���� ேல�ய�
ேதைவ��ைல.

���ைக���ைச சைம��� சா���டா�
தா� ந�ட�தா� ஏ�ப�� �ர� ���.
எ������, சய�, ச� ஆ�ய
ேநா�வா��ப�டவ��க��� இ�
�ற�த ஊ�ட� த��.
���ைக�ப�ைட� �� 10 �ரா�, ���,
�ள�, �ரக� ஆ�யவ��� ெபா� 2 �ரா�
ேபா�� ெவ���� காயா�� ��� ேவைள��
30 �.�. அள� ெகா��க �ட���,
கா��சலா�ய ைடபா�� �ணமா��. இ�ம�,
கப� ���.
���ைக� ப�ைட�� ெவ� க�ைக��
அைர��� ப��� ேபாட வாதவ� ���.
��க� �ைற��.
இத� ��ைன�ல���� ெபா� ெச�� அைர
ேத�கர�� பா�� காைல, மாைல ���க
தா� பல� உ�டா��. ���யாக� ����
க��த� ���. உட� வன�� உ�டா��.
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க�ேவ��

1. ��ைக�� ெபய� :- க�ேவ��.
2. தாவர�ெபய� :- MURRAYA KOENIGH.
3. தாவர����ப� :- RETACEAE.
4. ேவ� ெபய�க� :- க�ய�ைல,
க�ேவ��ைல ஆ�யைவ.
5. பய�த�� பாக�க� :- இைல ஈ���,
ப�ைட ம��� ேவ� ஆ�யன.
6. வள�ய�� :- க�ேவ�� ����
ெகா�ைலக��� ேதா�ட�க���
சாதாரணமாக வள��க�ப��ற�. இத�
���க� இ��யா. �� இல�ைக�� பர���.
இ� ஒ� உ�ண� �ரேதச மரமா��. இ�
ெப��ெச� வ��ைப� ேச��த�. இ� 12 அ�
�த� 18 அ� வைர வளர� ��ய�. மர���
��றள� �மா� 40 ெச.�. ெகா�ட�. ஒ�
இ���� 11 �த� 21 �� இைலக�
இ����. ேந� அ���� அைம���ள
இைலகைள� ெகா�ட�. இைல

மண�ைடய�. ெவ�ைள �ற���க�
ெகா���ெகா�தாக இ����. கா�க� ப�ைச
�றமாக உ��ைடயாக இ����. ப��த
��ன� க�ைம �றமாக மா��. �ைதக�
�ச�த�ைம�ைடய�. 100 �ரா� இைல��
ஈர�பத� 66.3% ெகா��� 1.0% �ரதச�� 6.1%
கா�ேபாைஹ�ேர��க� 16.00% நா�ச�� 6.4%
தா��ெபா�� 4.2% � ைவ�ட�� உ�பட
அட���. �ைத �ல� இன� ெப��க�
ெச�ய�ப��ற�.
7. ம���வ�பய�க� :- க�ேவ�� ம��தாக�
பய� ப���வதா� ப� ���, தா� பல�
ெப���. வ���� ெவ�ப��டா��
வா�ைவ� ெதாைல���.
க�ேவ�� இைல ��தள�, �ளகா� இவ�ைற
ெந��� வத��� பழ���, வ��த உ��
ேச��� �ைவயலா�� �த� கவள���
�ைச�� உ�ண� �ம�ட�, வா��, அ�ரண
ேப�, �தேப�, ெச�யா மா�த�, வ����
ேகாளா� ஆ�யைவ ���.

க�ேவ�� இைலகைள ந�� ��த� ெச��
�ழ�� உல��� எ���, இத�ட�
ேதைவயன அள� �ள�, உ��, �ரக�, ���
�த�யைவ எ��� ந�� ெபா� ெச��
ேச���, ேசா��ட� கல��, ��� ெந�
ேச��� உ�� வர ம�த�, ப���ைம, மா�த
ேப� �த�யைவ ���, உ�ட உணைவ ந��
�ர��க�� ெச���.
க�ேவ�� இைலைய��, �ளைக�� ெந���
வ��� ெவ��� ��� அைர�� ந�� கல��,
அ��ைர �� �ழ�ைதக��� உ�டா��
மா�த���� வய��� த�கவா� ெகா��� வர,
மா�த�ைத ��� ப�ைய� ����.
க�ேவ�� ஈ���, ேவ�� ஈ���, ���ைக
ஈ���, ெந�� ஈ��� வைக�� 1 �� ���,
�ள�, �ரக� வைக�� 20 �ரா� அைர ��ட�
��� ேபா�� கா� ��டராக� கா���
ேவைள�� 1 �ட�� �த� �ன� 4 ேவைள�
ெகா��க ச�, இ�ம�, �ர�, வாத�ர� ���.

ஒ� �� இைல�ட� ��� �ரக�, ம�ச�
ேச��� அைர�� ��ைன� காயள� ெவ�
வ���� 45 நா�க� ெகா��க� ��ட
���யா� வ�த �த�ற� ைப��ய� ���.
க�ேவ��ைல� ெபா��ட� ��� ச�கைர�
ெபா� கல�� காைல மாைல 1 ேத�கர��
சா���� வர �� ேகாைவ �தக வா�� ���.
க�ேவ��ைல ஈ���� ேம� ேதாைல தா�பா�
��� இ��� சா� ����, அத�ட�
��தள� �ரா��, ����, ெபா�ெச��
ேச���, வா�� இ���� �ழ�ைதக����
ெகா��� வரலா�. இ� �ரண ச��ைய�
����.
க�ேவ��ைல�� ேவ�ப�ைடைய ஊற
ைவ�த ஊற� ���ைர அ�ப� �.�. அள�
இர�� ேவைள அ��� வ�தா� வா��
����.
அ�ரண� க��ச�, �த�க��ச� உைடயவ�க�

க�ேவ��ைல இைலைய ஒ� ைக��� அள�
ப�ைசயா உ�� வ�வ� ந�ல�.
க�ேவ��ைலைய �ைற�ப� ���ராக�
கா��� அ��� வ�தா� இ� ெவ�பக��யாக�
ெசய�ப��, �ர�ைத� �ண�ப����.
க�ேவ��ைல இைல� சா��ட� ��தள�
எ���ைச சா�� ேதைவயான அள�
ச�கைர�� கல�� அ��� வர, அ�ரண�தா�
ஏ�ப���ற வா�� ஒ�காள�
�த�யைவக��� ந�ல �ண� த��.
க�ேவ��ைல இைல��������
எ��க�ப�ட சா��ட� ேத� கல�� அ��த
ேப�, �தேப�, �ல� இைவக��� ந�ல�.
பர�பைர�� காரணமாக ஏ�ப�ட �ர����,
உட� ப�ம� காரணமாக ஏ�ப�ட
�ர�����, �ன�� ப�� க�ேவ��ைல
இைலகைள காைல�� ம��� ���
மாத�க��� ெதாட��� அ��� வர ந�ல

பல� �ைட���.
க�ேவ��ைல இளநைரைய� த���� ஒ�
அ��தமான ம��தா��. இ�� ம��கா�கைள
வ����� ச�� இ���ற�. ேம�� இ�த
க�ேவ��ைல�� சா� க�கைள� பா�கா��
ஒ� ஊ��, க��ைர ேநா� ஏ�படாம�
த���ற�.
க�ேவ��ைல இைலைய சைமய�� அ�கமாக�
ேச��ப� ந� நா�� வழ�க�. �ழ��, ���,
�ள���, க�வைகக�, க�ேவ��ைல� ெபா�,
��ேமா�, �ைவய� �த�யைவக��
க�ேவ��ைல ேச��க�ப��ற�.
உ�மைல�ேப�ைட அ�ேக ச�ேதா� பா��
உ�ள ��.ம�ராம����ன� (ேகாைவ
மாவ�ட ��ைக வள��ேபா� ச�க
ெபா�ளாள�) தன� உர�ன� ெப����
உட��� ெவ�ைள�த���க� இ��பத��
�ன�� 10-12 க�ேவ�� இைலகைள
காைல�� ெவ�� வ���� சா���� உட�

���� ேகாைமய� �� ��� ேநர� க���
���� வ�வதா� ெவ� த���க� மைறய
ஆர���பதாக� ெசா�னா�.

————————————————
(ெதாட��)
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ச��ைல

1. ��ைக�� ெபய� :- ச��ைல.
2. .தாவர�ெபய� :- AZIMA TETRACANTHA.
3. தாவர����ப� :- SALUADORACEAE.
4. பய� த�� பாக�க� :- இைல, ேவ�, பா�,
ம��� பழ� �த�யன.
5. ேவ� ெபய�க� :- ��ச�க�ெச�, ம���
இச�� ஆ��ல��� “Needle bush.”
6. வள�ய�� :- ச��ைல மண�பா�கான
இட��� ந�� வள��. த�ழகெம��� �த�
கா�க���, மைலக���, ஆ�ற�கைர,
கட�கைரக��� வள��ற�. இத� ���க�
ெத� ஆ����கா. �� கா�ேகா,
ேசாமா�யா�� பர���, �� மடகா�க�,
இ��யா�� பர���. இ� 8 ��ட� வைர
வள��� படர���ய�. இத� இைலக�
பளபள�பானைவ. எ�� அ����

அைம������. �ைரமாயான
��கைள�ைடய�. இைலேகாண�க��
��ட நா�� ��கைள�ைடய�. ��க� 5
ெச.�. �ள�ைடய�. இத� பழ�க� ம�சளாக
இ��� �� ெவ�ைளயாக மா��.
உ�ண���ய�. ெச�ட�ப� மா���
மாத�க�� ����. �ைத�����
எ�ெண� எ��ப� அத�� ‘Fatty acid’ எ��
�. �ைத�� ‘Ricinoleic Acid 9.8 %’ ம���
‘Cyclopropenooid fatty acid 9.6 %’ உ�ள�. �ைத
�ல� இன�ெப��க� ெச�ய�ப��ற�.
7. ம���வ�பய�க� :- ச��ைல �����
ெப���யாக��, இைல உட� பல�
ெப���யாக��, ேவ� ேகாைழயக���,
இ�ம� த����, ஆ���மா, ச�கைர �யா�
ேபா��� ம��தாக�� ெசய�ப��.
ச��ைல, ��ேவைள இர��� ஒ� ��
அைர�� ெந���காயள� ப�� பா��
ெகா�ள கபேராக� ���.

ச��ைல, ேவ��ைல, சம� அைர��
ெந���காயள� கா��� ஆ�ய ��ட�
�ரசவ நா����� ெகா��� வர� க�பாயச
அ���க� ெவ�ேய�� ச��, இ���
வராம� த����.
ச��ைல, ேவ�ப�ைட சமனள� அைர��
��ைட�காயள� ெவ���� காைல, மாைல
ெகா�ள 20 நா�க�� ஆர�ப� பா�ச வாத�
வா�, �ைட�ச� ப�கவாத� ���.
ச��ைல, ேவ��, ��ைபேம�, ெநா��,
நா��� ஆ�யவ��� ேவ� ���க வாத
��க�, வ�, �� ஏ�ற� �� வா� ���.
ச�க� ேவ�ப�ைட�சா� 20 �.�. 100 �.�.
ெவ�ளா��� பா�� ���� வர ��
���தைட ����.
வர அ�� மா�ட� ஒ� க�� ச��ைல, ��
���� ெகா��க ைவ�� வ�க�� ஆ�ய ��
ஒ� ட�ள� காைல மாைல ���க இ�ம�

�ணமா��.
-(ெதாட��)

1

FreeTamilEbooks.com எ�கைள� ப��

����தக�கைள� ப��க உத�� க��க�:
����தக�கைள� ப��பத�ெக�ேற
ைக�ேலேய ைவ��� ெகா�ள���ய பல
க��க� த�ேபா� ச�ைத�� வ����டன.
Kindle, Nook, Android Tablets ேபா�றைவ
இவ��� ெப��ப�� வ����றன. இ�தைகய
க��க�� ம��� த�ேபா� 4000 �த� 6000
�பா� வைர �ைற���ளன. எனேவ
ெப��பா�ைமயான ம�க� த�ேபா� இதைன
வா�� வ���றன�.

ஆ��ல����ள ����தக�க�:
ஆ��ல��� ல�ச�கண�கான ����தக�க�
த�ேபா� �ைட�க� ெப���றன. அைவ PDF,
EPUB, MOBI, AZW3. ேபா�ற வ�வ�க��
இ��பதா�, அவ�ைற ேம���ய க��கைள�
ெகா�� நா� ப����டலா�.
த����ள ����தக�க�:
த��� ச�ப��ய ��தக�கெள�லா� நம��
����தக�களாக �ைட�க�ெப�வ��ைல.
ProjectMadurai.com எ�� �� த���
����தக�கைள ெவ���வத�கான ஒ�
உ�னத ேசைவ�� ஈ�ப���ள�. இ�த�
�� இ�வைர வழ����ள த��
����தக�க� அைன��� PublicDomain-�
உ�ளன. ஆனா� இைவ �க�� பைழய
��தக�க�.
ச�ப��ய ��தக�க� ஏ�� இ��
�ைட�க�ெப�வ��ைல.

எனேவ ஒ� த�� வாசக� ேம���ய
“����தக�கைள� ப��க உத�� க��கைள”
வா���ேபா�, அவரா� எ�த ஒ� த��
��தக�ைத�� இலவசமாக� ெபற ��யா�.
ச�ப��ய ��தக�கைள த��� ெப�வ�
எ�ப�?
ச�பகாலமாக ப�ேவ� எ��தாள�க��,
ப�வ�க��, ச�ப��ய �க��கைள� ப��ய
�வர�கைள� த��� எ�த�
ெதாட����ளன�. அைவ இல��ய�,
�ைளயா��, கலா�சார�, உண�, ��மா,
அர�ய�, �ைக�பட�கைல, வ�க� ம���
தகவ� ெதா����ப� ேபா�ற ப�ேவ�
தைல��க�� �� அைம��றன.
நா� அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� ேச���
த�� ����தக�கைள உ�வா�க உ�ேளா�.
அ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க�
Creative Commons எ�� உ�ம��� ��

ெவ��ட�ப��. இ�வா� ெவ���வத�
�ல� அ�த� ��தக�ைத எ��ய �ல
ஆ��ய��கான உ�ைமக� ச�ட��யாக�
பா�கா�க�ப���றன. அேத ேநர��� அ�த
����தக�கைள யா� ேவ��மானா��,
யா��� ேவ��மானா��, இலவசமாக
வழ�கலா�.
எனேவ த�� ப���� வாசக�க�
ஆ�ர�கண��� ச�ப��ய த��
����தக�கைள இலவசமாகேவ ெப���
ெகா�ள ����.
த������� எ�த வைல�ப������
ேவ��மானா�� ப��கைள எ��கலாமா?
�டா�.
ஒ�ெவா� வைல�ப��� அத�ெக�ேற ஒ��ல
அ�ம�கைள� ெப������. ஒ�
வைல�ப��� ஆ��ய� அவர� ப���கைள
“யா� ேவ��மானா�� பய�ப��தலா�”

எ�� ��������தா� ம��ேம அதைன
நா� பய�ப��த ����.
அதாவ� “Creative Commons” எ�� உ�ம���
�� வ�� ப���கைள ம��ேம நா�
பய�ப��த ����.
அ�ப� இ�லாம� “All Rights Reserved” எ��
உ�ம��� �� இ���� ப���கைள ந�மா�
பய�ப��த ��யா�.
ேவ��மானா� “All Rights Reserved” எ��
�ள��� வைல�ப��கைள� ெகா������
ஆ��ய��� அவர� ப���கைள “Creative
Commons” உ�ம��� �� ெவ��ட�ேகா�
நா� நம� ேவ��ேகாைள� ெத���கலா�.
ேம�� அவர� பைட��க� அைன���
அவ�ைடய ெபய�� �ேழ தா�
ெவ��ட�ப�� எ�� உ��ைய�� நா�
அ��க ேவ���.
ெபா�வாக ����� ப��கைள

உ�வா��ேவா��� அவ�கள� ப��க�
�ைறய வாசக�கைள� ெச�றைடய ேவ���
எ�ற எ�ண� இ����. நா� அவ�கள�
பைட��கைள எ��� இலவச
����தக�களாக வழ��வத�� நம��
அவ�க� அ�ம�ய��தா�, உ�ைமயாகேவ
அவ�கள� பைட��க� ெப��பா�ைமயான
ம�கைள� ெச�றைட��. வாசக�க����
�ைறய ��தக�க� ப��பத��� �ைட���
வாசக�க� ஆ��ய�க�� வைல�ப��
�கவ�க�� �ட அவ�க�ைடய பைட��கைள
ேத�� க������ ப��கலா�. ஆனா�
நா�க� வாசக�க�� �ரம�ைத� �ைற���
வ�ண� ஆ��ய�க�� �த�ய
வைல�ப��கைள ஒ�றாக இைண�� ஒ�
�� ����தக�களாக உ�வா���
ேவைலைய� ெச��ேறா�. ேம�� அ�வா�
உ�வா�க�ப�ட ��தக�கைள
“����தக�கைள� ப��க உத��
க��க�”-�� ஏ�ற வ�ண� வ�வைம���
ேவைலைய�� ெச��ேறா�.

FreeTamilEbooks.com
இ�த வைல�தள���தா� ��வ��
வ�வைம��� ����தக�க� காண�ப��.
PDF for desktop, PDF for 6” devices, EPUB,
AZW3, ODT
இ�த வைலதள������ யா�
ேவ��மானா�� ����தக�கைள
இலவசமாக� ப��ற�க�(download) ெச��
ெகா�ளலா�.
அ�வா� ப��ற�க�(download) ெச�ய�ப�ட
��தக�கைள யா��� ேவ��மானா��
இலவசமாக வழ�கலா�.
இ�� ��க� ப�க��க �������களா?
��க� ெச�யேவ��யெத�லா� த���
எ�த�ப������ வைல�ப��க�����
ப��கைள
எ���, அவ�ைற LibreOffice/MS Office ேபா�ற

wordprocessor-� ேபா�� ஓ� எ�ய
����தகமாக மா�� எ�க��� அ��ப��.
அ�வள�தா�!
ேம�� �ல ப�க���க� ��வ�மா�:
1. ஒ��ல ப�வ�க�/எ��தாள�க���
அவ�கள� பைட��கைள “Creative

Commons” உ�ம����� ெவ��ட�ேகா�
��ன�ச� அ���த�
2. த�னா�வல�களா� அ��ப�ப�ட
����தக�க�� உ�ைமகைள��
தர�ைத�� ப�ேசா��த�
3. ேசாதைனக� ���� அ�ம�
வழ�க�ப�ட தரமான ����தக�கைள
நம� வைலதள��� ப�ேவ�ற� ெச�த�

���ப��ளவ�க� freetamilebooksteam@gmail.com எ�
�கவ��� ��ன�ச� அ��ப��.
இ�த� ��ட��� �ல� பண�
ச�பா��பவ�க� யா�?

யா���ைல.
இ�த வைல�தள� ���க ���க
த�னா�வல�களா� ெசய�ப���ற ஒ�
வைல�தள� ஆ��. இத� ஒேர ேநா�க�
எ�னெவ�� த��� �ைறய
����தக�கைள உ�வா��வ��, அவ�ைற
இலவசமாக பயன�க��� வழ��வ�ேம ஆ��.
ேம�� இ�வா� உ�வா�க�ப�ட
����தக�க�, ebook reader ஏ���ெகா���
வ�வைம��� அைம��.
இ���ட�தா� ப���கைள எ���ெகா����
ஆ��ய�/ப�வ��� எ�ன லாப�?
ஆ��ய�/ப�வ�க� இ���ட��� �ல�
எ�த�தமான ெதாைக�� ெபற�ேபாவ��ைல.
ஏென��, அவ�க� ��தாக இத�ெக��
எ�தஒ� ப�ைவ�� எ���தர�ேபாவ��ைல.
ஏ�கனேவ அவ�க� எ�� ெவ��������
ப��கைள எ����தா� நா� ����தகமாக

ெவ��ட�ேபா�ேறா�.
அதாவ� அவரவ�க�� வைலதள��� இ�த�
ப��க� அைன��� இலவசமாகேவ
�ைட�க�ெப�றா��, அவ�ைறெய�லா�
ஒ�றாக� ெதா��� ebook reader ேபா�ற
க��க�� ப���� �த��� மா��� த��
ேவைலைய இ�த� ��ட� ெச��ற�.
த�ேபா� ம�க� ெப�ய அள�� tablets ம���
ebook readers ேபா�ற க��கைள நா��
ெச�வதா� அவ�கைள ெந���வத�� இ�
ஒ� ந�ல வா��பாக அைம��.
நக� எ��பைத அ�ம���� வைலதள�க�
ஏேத�� த��� உ�ளதா?
உ�ள�.
��வ�� த��� உ�ள வைலதள�க� நக�
எ��ப�ைன அ�ம����றன.
1. www.vinavu.com

2. www.badriseshadri.in
3. http://maattru.com
4. kaniyam.com
5. blog.ravidreams.net
எ�வா� ஒ� எ��தாள�ட� Creative Commons
உ�ம��� �� அவர� பைட��கைள
ெவ���மா� ��வ�?
இத�� ��வ�மா� ஒ� ��ன�சைல
அ��ப ேவ���.
<�வ�க�>
உ�கள� வைல�தள� அ�ைம [வைலதள���
ெபய�].
த�ேபா� ப��பத�� உபேயாக�ப��
க��களாக Mobiles ம��� ப�ேவ�
ைக����� க��க�� எ���ைக
அ�க��� வ���ள�.

இ��ைல��
நா�க� http://www.FreeTamilEbooks.com எ��
வைலதள���, ப�ேவ� த��
����தக�கைள ெவ�ேவ� �ைறக�� ��
ேசக��பத�கான ஒ� ��ய ��ட���
ஈ�ப���ேளா�.
இ�� ேசக��க�ப�� ����தக�க� ப�ேவ�
க��� க��களான Desktop,ebook readers like
kindl, nook, mobiles, tablets with android, iOS
ேபா�றவ��� ப���� வ�ண� அைம��.
அதாவ� இ�தைகய க��க� support ெச���
odt, pdf, ebub, azw ேபா�ற வ�வைம���
��தக�க� அைம��.
இத�காக நா�க� உ�கள�
வைலதள������ ப��கைள
ெபற �����ேறா�. இத� �ல� உ�கள�
ப��க�
உலகள�� இ���� வாசக�க�� க��கைள
ேநர�யாக� ெச�றைட��.

எனேவ உ�கள� வைலதள������
ப��கைள �ர�ெய��பத��� அவ�ைற
����தக�களாக மா��வத��� உ�கள�
அ�ம�ைய ேவ���ேறா�.
இ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க��
க���பாக ஆ��யராக உ�க�� ெபய��
ம��� உ�கள� வைலதள �கவ���
இட�ெப��. ேம�� இைவ “Creative Commons”
உ�ம��� �� ம���தா� ெவ��ட�ப��
எ�� உ��ைய�� அ���ேறா�.
http://creativecommons.org/licenses/
��க� எ�கைள ��வ�� �கவ�க��
ெதாட�� ெகா�ளலா�.
e-mail : freetamilebooksteam@gmail.com
FB : https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
G +: https://plus.google.com/communities
/108817760492177970948

ந��.
</���>
ேம���யவா� ஒ� ��ன�சைல
உ�க���� ெத��த அைன��
எ��தாள�க���� அ��� அவ�க�ட����
அ�ம�ைய� ெப��க�.
���தா� அவ�கைள�� “Creative Commons
License”-ஐ அவ�க�ைடய வைலதள���
பய�ப��த� ெசா���க�.
கைட�யாக அவ�க� உ�க��� அ�ம�
அ��� அ��������
��ன�சைலfreetamilebooksteam@gmail.com எ��
�கவ��� அ��� ைவ��க�.
ஓ� எ��தாள� உ�கள� உ�கள�
ேவ��ேகாைள ம���� ப�ச��� எ�ன
ெச�வ�?

அவ�கைள�� அவ�கள� பைட��கைள��
அ�ப�ேய ����ட ேவ���.
ஒ��ல��� அவ�க�ைடய ெசா�த
�ய���� ����தக� தயா����
எ�ண��ட இ����. ஆகேவ அவ�கைள நா�
���� ���� ெதா�தர� ெச�ய� �டா�.
அவ�கைள அ�ப�ேய ������ அ��த��த
எ��தாள�கைள ேநா�� நம� �ய��ைய�
ெதாடர ேவ���.
����தக�க� எ�வா� அைமய ேவ���?
ஒ�ெவா�வர� வைல�தள����
�ைற�தப�ச� ����கண��� ப��க�
காண�ப��. அைவ வைக�ப��த�ப�ேடா
அ�ல� வைக�ப��த� படாமேலா இ����.
நா� அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� �ர�� ஒ�
ெபா�வான தைல����� வைக�ப���
����தக�களாக� தயா��கலா�. அ�வா�
வைக�ப��த�ப�� ����தக�கைள

ப��-I ப��-II எ��� �ட த��த�ேய
����� ெகா��கலா�.
த���க ேவ��யைவக� யாைவ?
இன�, பா�ய� ம��� வ��ைற
ேபா�றவ�ைற� ���� வைகயான ப��க�
த���க�பட ேவ���.
எ�கைள� ெதாட�� ெகா�வ� எ�ப�?
��க� ��வ�� �கவ�க�� எ�கைள�
ெதாட�� ெகா�ளலா�.
email : freetamilebooksteam@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com
/FreeTamilEbooks
Google Plus: https://plus.google.com
/communities/108817760492177970948
இ���ட��� ஈ�ப���ளவ�க� யா�?
�� – http://freetamilebooks.com/meet-the-team/

Supported by
Free Software Foundation
TamilNadu, www.fsftn.org
Yavarukkum Software
Foundation http://www.yavarkkum.org/
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உ�க� பைட��கைள
ெவ��டலாேம

உ�க� பைட��கைள ���லாக இ��
ெவ��டலா�.
1. எ�க� ��ட� ப�� –
http://freetamilebooks.com/about-the-project/
த��� காெணா� – http://www.youtube.com
/watch?v=Mu_OVA4qY8I
2. பைட��கைள யாவ�� ப��� உ�ைம
த�� ��ேய��� காம�� உ�ம� ப�� –

��ேய��� காம�� உ�ைம – ஒ�
அ��க�
http://www.kaniyam.com/introduction-to-creativecommons-licenses/
http://www.wired.co.uk/news/archive/2011-12
/13/creative-commons-101
https://learn.canvas.net/courses/4/wiki/creativecommons-licenses
உ�க� ���பான ��ேய��� காம��
உ�ம�ைத இ�ேக ேத��ெத��கலா�.
http://creativecommons.org/choose/
3.
ேம�க�டவ�ைற பா��த / ப��த ��,
உ�க� பைட��கைள ���லாக மா�ற
��வ�� தகவ�கைள எ�க��� அ��ப��.
1. ��� ெபய�
2. �� அ��க உைர
3. �� ஆ��ய� அ��க உைர

4. உ�க� ���பான ��ேய��� காம��
உ�ம�
5. �� – text / html / LibreOffice odt/ MS
office doc வ�வ�க��. அ�ல�
வைல�ப�� / இைணய தள�க��
உ�ள க��ைரக�� ெதா���க� (url)
இவ�ைற freetamilebooksteam@gmail.com ��
��ன�ச� அ��ப��.
�ைர�� ���� உ�வா��
ெவ���ேவா�.

————————————————
��க�� ���� உ�வா��ட உதவலா�.
���� எ�ப� உ�வா���ேறா�? –
த��� காெணா� – https://www.youtube.com
/watch?v=bXNBwGUDhRs
இத� உைர வ�வ� ஆ��ல��� –
http://bit.ly/create-ebook

எ�க� ��ன�ச� ���� இைண��
உதவலா�.
https://groups.google.com/forum/#!forum
/freetamilebooks
ந�� !

