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ெபா�ணா"க/னி கீைர 

ம�ெப� இைல 

அேசாலா 

க2தாைல 

வாைழ �'2�, த�) 

அ'க��� 

ேம3� வ 4�) கழி�க  மா5�ெக� கழி�க  ேஹா�ட� கழி�க  ,�ைட 

ஓ)க  (,�ைடயி)� ேகாழி�� ம�)�) ேபா/றைவ:� தரலா�. 

 

அேசாலா தயா��க  ேதைவப��  ெபா��க�  

சாண�, பாைற2* , அேசாலா, த�ண 45  

உ"க���  பாைற2*  கிைட�காவி�டா� கைடகளி� கிைட���  

ரா�பா;ேப� பய/ப)2தலா�  இ� இய<ைகயான� ெபா' தா/ 

ெதா��யி� 7 ெச.மீ ,த� 10 ெச.மீ உயர� வைர த�ண 4ைர நிர�பி, ஒ' 

கிேலா சாண�, ஒ' ைக�பி� பாைற2* , ஒ' ைக�பி� அேசாலா விைத 

ஆகியவ<ைற� ேபா�)� கல�கிவிட ேவ�)�. 

இ%த பாைற2�ளிதா/, அேசாலா வள5வத<� ேதைவயான பா;பர;, 

இ'��, �2தநாகA ச2��க ... ேபா/றைவ உ ளன. அதனா�தா/, 

க�டாய� பாைற2*  ேபாட ேவ�)� எ/B ெசா�கிேறா�. சில 

ப�திகளி�, பாைறக  இ'�கா�. அ"� ஆC�ழா#� கிணB எ)��� ேபா�, 

ெவளியி� வ%த ம�ைண� பய/ப)2தி� ெகா ளலா�. 

எ�லாவ<ைற:� ,ைறயாகA ெச#தா�, அ)2த ஒேர வார2தி� ப2� 

மட"� அள��� அேசாலா ெப'கியி'���. ெதாட5%� சாண� ம<B� 

பாைற2*ைள ெதா��யி� ேபா�) வ%தாேல, ப�கி� ெப'கி வி)�. உ"க  

ப�தியி� உ ள பாைறகளி� இ'%� கிைட��� * தா/ பாைற2 * . 

 



ஒ'ேவைள உ"க  ப�தியி� கிைட��� பாைற2 *ளி� இ'��, 

ம�ன 4சிய�.... ேபா/ற ச2��க  �ைறவாக இ'%தா3�, அேசாலா 

ெப'�வத<� நா�க  பி����. இ%த� �ைறைய� ேபா�க, கைடகளி� 

வி<க�ப)� ரா�பா;ேப� *ைள ஒ' ைக�பி� அள���� ேபாடலா�. 

பாைற2 *  கிைட�காத ப�தியி� உ ளவ5க��, இ%த ரா�பா;ேப� 

*ைள� பய/ப)2தலா�. இ� இய<ைகயான� ெபா' தா/ எ/ப� 

�றி�பிட2த�க�.  

தைழAச2�, மணிAச2�, சா�ப�ச2� என ,�கியமான ச2��க  ஒ'"ேக 

அட"கிய அதிசய தாவர�தா/ இ%த அேசாலா. 

 

நா���ேகாழிக��� கைரயா! த�வன� 

CONTENTSகைரயா/ேதைவயான ெபா'�க கைரயா/ உ<ப2தி 

ெச#,ைறகைரயா/ ெசயலா<B� ,ைறந/ைமக கைரயா/ உ<ப2தி 

பய/க  

கைரயா! 

கைரயானி/ த4ைமக  �றி2ேத அறி%த பல'�� கைரயா/ த4வனமாக� 

பய/ப)� எ/றா� ஆAச�யமாக2தாேன இ'���. நா�)� ேகாழி 

வள5�பவ5க��� கைரயா/ சிற%த உணவாக பய/ப)கிற�. கைரயா/ 

உ<ப2தி ெச#� ேகாழி� �DEக���2 த4னியாக� ெகா)2தா�, கைரயா/ 

சா�பி�ட �DEக  ம<ற �DEகைளவிட இ'மட"காக வள5Aசியைட:�. 

ேதைவயான ெபா��க� 

ஒ' பைழய பாைனகிழி%த ேகாணி/சா��கா#%த சாண�க%த� �ணி, 

இ<B�ேபான க�ைட, ம�ைட, கா#%த இைல, ஓைல ேபா/ற 

நா5�ெபா'�க  

கைரயா! உ#ப$தி ெச%&ைற 

 

ேம<க�டவ<ைற பைழய பாைனயிF  திணி2� சிறி� ந45 ெதளி2� 

வ 4��<� ெவளிேய தைரயி� கவிC2� ைவ2�விட ேவ�)�. ,த� நா  



மாைல கவிC2� ைவ2தா� மBநா  காைல திற%� பா52தா� ேதைவயான 

கைரயா/ ேச5%தி'���. தா#�ேகாழி உதவி:ட/ �DEக  உடன�யாக 

எ�லா கைரயாைன:� தி/B வி)�. கைரயா/ தி/B அைர மணி 

ேநர2தி<� த�ண 45 ெகா)�க�Gடா�.ஒ' பாைனயி� ேச'� கைரயா/ 10-

15 �DEக��� ேபா�மான�. கிைட��� கைரயானி/ அள� இட2தி<� 

இட� மாBப)�. ெச�ம� ப�தியி� அதிக� கிைட���. அதிக� ேதைவ 

எ/றா� ஒ/B�� ேம� எ2தைன பாைனக  ேவ�)மானா3� கவிC2� 

ைவ�கலா�. ம�க  கைரயா/ உ<ப2திைய கால"காலமாக ேகாழி��DE2 

த4வன2தி<காக ெச#தா5க . இ2 ெதாழி� H�ப2ைத அறிவிய� ேநா�கி� 

பா5�கலா�. 

கைரயா! ெசயலா#(� &ைற 

இ"� �றி�பி)� கைரயா/ ஈர மர�கைரயானா��. (Dandy wood termites) 

ேம3� கைரயா/ ஆ),மா)கைள� ேபா� நா5� ெபா'ைள உ�) வாJ� 

KAசியினமா��. கைரயானி/ �டலி3� நா5� ெபா' கைளA ெச��க 

H�Lயி�க  உ�). கைரயா/ ச�தி�� நா5�ெபா'ைள:�, �ரத2 

ேதைவ�� மர�க�ைடயி3 ள KDச�காளாைன:� 

பய/ப)2தி�ெகா கிற�.பாைனயி3 ள ெபா'�களி� ந45 ெதளி�ப� 

கைரயா/ எளிதி� தா�க ஏ�வாக அைம:�. கைரயா/க  ெபா�வாக 

இரவி� அதிகமாக ெசய�ப)� எ/பதா� மாைலயி� பாைன 

கவிC�க�ப)கிற�. காைலயி� $�ய உதய2தி<� ,/பாக கைரயாைன 

எ)2� வி)வ� சிற%த�. எB��க  தா��த� உ ள ப�தியி� பகலி� 

அைல%� தி�:� எB��க  கைரயாைன2 தி/B வி)�.கைரயா/ ச2� 

மி�க�. அதி� �ரத� 36%, ெகாJ�� 44.4%, ெமா2த எ�ச�தி 560கேலா�/ 

100கிரா� ேபா/றைவ உ ளன.சில வைக கைரயானி� வள5Aசி ஊ�கி 20% 

உ ள�. இத/ காரணமாகேவ ேகாழி� �DEக  விைர%� வள5%� எைட 

G)கிற�. ேகாழி� �DEக��� சிற%த �ரத� ெச�%த த4வனமாக கைரயா/ 

அைம%ததா�, கால� காலமாக ெத/ தமிCநா�) ம�களா� கைரயா/ 

உ<ப2தி ெச#ய�ப�ட�. இAெசய�பா)கைள ஆ#வி�டேபா� பல G)த� 

ந/ைமக  ஏ<ப)வ� ெத�யவ%த�. 

 

ந!ைமக� 



கைரயா/ உ<ப2தி�� எ/B பாைன கவிC2�� ேபா� கைரயா/க  

வ 4)க , வ 4�)� ெபா'�க  ம<B� மர"கைள2 தா��வதி�ைல. 

பாைனயிலி'%� எJ� ஒ' வைக வாசைன கைரயா/கைள கவ5%� 

ஈ5���. ஆகேவ ம<ற இட"கைள2 தா��வதி�ைல. பாைனயி� ைவ��� 

நைன%த ெபா'�க  ம<B� சாண� கைரயா/க��� மிக பி�2� ளன. 

கைரயாைன� பி�2� அழி�பத<�� பதி� ேகாழி� �DE�� த4வனமாக� 

ெகா)2� வி)கிேறா�. 

கைரயா! உ#ப$தி பய!க� 

ெசலவ<ற ேகாழி��DE த4வன�.வ 4�)� ெபா'�க , மர"க���� 

பா�கா��.KAசி� ெகா�லி�� எ/B ெசல� கிைடயா�. KAசி� ெகா�லி 

ம'%� ேதைவயி�லாததா� நம� E<B� �றA $ழ3� பா�கா�க�ப)கிற�. 

 

இ/ேற ெசய�ப)"க , மாைல ெசய�ப�டா� மBநா  காைல உ"க  

ேகாழி� �DEக���2 ேதைவயான கைரயா/ கிைட2�வி)�. 

 

அேசாலா தயா��க  ேதைவப��  ெபா��க�  

சாண�, பாைற2* , அேசாலா, த�ண 45  

உ"க���  பாைற2*  கிைட�காவி�டா� கைடகளி� கிைட���  

ரா�பா;ேப� பய/ப)2தலா�  இ� இய<ைகயான� ெபா' தா/ 

ெதா��யி� 7 ெச.மீ ,த� 10 ெச.மீ உயர� வைர த�ண 4ைர நிர�பி, ஒ' 

கிேலா சாண�, ஒ' ைக�பி� பாைற2* , ஒ' ைக�பி� அேசாலா விைத 

ஆகியவ<ைற� ேபா�)� கல�கிவிட ேவ�)�. 

இ%த பாைற2�ளிதா/, அேசாலா வள5வத<� ேதைவயான பா;பர;, 

இ'��, �2தநாகA ச2��க ... ேபா/றைவ உ ளன. அதனா�தா/, 

க�டாய� பாைற2*  ேபாட ேவ�)� எ/B ெசா�கிேறா�. சில 

ப�திகளி�, பாைறக  இ'�கா�. அ"� ஆC�ழா#� கிணB எ)��� ேபா�, 

ெவளியி� வ%த ம�ைண� பய/ப)2தி� ெகா ளலா�. 



எ�லாவ<ைற:� ,ைறயாகA ெச#தா�, அ)2த ஒேர வார2தி� ப2� 

மட"� அள��� அேசாலா ெப'கியி'���. ெதாட5%� சாண� ம<B� 

பாைற2*ைள ெதா��யி� ேபா�) வ%தாேல, ப�கி� ெப'கி வி)�. உ"க  

ப�தியி� உ ள பாைறகளி� இ'%� கிைட��� * தா/ பாைற2 * . 

ஒ'ேவைள உ"க  ப�தியி� கிைட��� பாைற2 *ளி� இ'��, 

ம�ன 4சிய�.... ேபா/ற ச2��க  �ைறவாக இ'%தா3�, அேசாலா 

ெப'�வத<� நா�க  பி����. இ%த� �ைறைய� ேபா�க, கைடகளி� 

வி<க�ப)� ரா�பா;ேப� *ைள ஒ' ைக�பி� அள���� ேபாடலா�. 

பாைற2 *  கிைட�காத ப�தியி� உ ளவ5க��, இ%த ரா�பா;ேப� 

*ைள� பய/ப)2தலா�. இ� இய<ைகயான� ெபா' தா/ எ/ப� 

�றி�பிட2த�க�.  

தைழAச2�, மணிAச2�, சா�ப�ச2� என ,�கியமான ச2��க  ஒ'"ேக 

அட"கிய அதிசய தாவர�தா/ இ%த அேசாலா. 

 

ேகாழிகைள ெவ+ப$திலி��, காப#(வ, எ+ப.? 

ெவ�ப�! ெவயி�! ெவ�ப�! அண� கா<B! அ�னிந�ச2திர� மனித5கைள 

ம�)� வா�டவி�ைல வில"�கைள:� ேச52� வா�� ெகா��'�கிற� 

அதி� ேகாழிக  ெப'� பாதி���� உ ளாகிற�. 

அைடயி� இ'��� ேகாழிக  இற%�வி)கிற�, இற�ைகக  ெதா"கவி�) 

OAசி வா"��, க�கைள O� ெகா�) இ'���, ேசா�பலாக இ'���, 

கழிAச� இ'��� EBEB�பாக இ'�கா� எ/ன ெச#யலா�? 

த�ணி! த�ணி! ேபா�மான அள��� ேகாழிக  நிழலி� த"�� இட2தி� 

த�ணி ைவ�க ேவ�)�, த�ணி �ளி5Aசியாக இ'�க ஐ; க��கைள 

ேபா�) ைவ�கலா�, ம<B� ேசா<B�க<றாைழ GC, ,�%த அள��� 

ேமா5 ெவ"காய� கல%� தரலா�, 

அைட இ'��� இட2தி� சா��கைள ஈர� ெச#� ெதா"கவிடலா�, �� 

பாைனகளி� த�ணி ஊ<றி ெதா"கவிடலா�, அைடல இ'��� 

ேகாழிக��� ைவ��� த4வன� ஈர�பத� இ'��மாB பா52� ெகா ளலா�, 

மி/ விசிறி வசதி இ'%தா� ந/B, ேகாழிக��� ெவளியி� த�ணி 



பாைனயி� ைவ2தா� ஓரள��� �ளி5Aசியாக இ'���, ேதைவயான 

நிழ� இ'��மாB பா52� ெகா ள ேவ�)�, ,�%தா� த5Kசணி ம<B� 

ெவ ள��கா# தரலா�, இைவ எ�லா� ,�யாதவ5க  எல��ேராைல� 

தரலா� எ�லா ம'%� கைடகளி3� கிைட���. 

ந�ம வ 4��� உ ள ெபா' க  ைவ2ேத நா� எெல��ேராைல� 

தயா��கலா�. 

1 ;K/ சைமய� ேசாடா 

1 ;K/ உ�� 

1 ;K/ ச5�கைர 3.75 லி�ட5 த�ணில கல%� ைவ�கலா�.. 

 

/திதாக வா0கி வர+ப�� �1
க� அைன$,� ஒேர 3ைலயி5 

ஒ�0கினா� ேபால காண+ப�கிறேத அைத தவி��க எ!ன ெச%யலா�? 

�DEக  ஒ/ேறா) ஓ/B ஒ��னா<ேபா� ஒ/றி/ மீ� ஓ/B 

எ�ெகா �� அதனா� அ�யி� சி�கிெகா �� �DEக  உயி5 இல�க 

ேந�)� அைத தவி5�க இேதா சில அFபவமி�க வழி,ைறக  

1. எ�லா �DEகைள:� ஒேர இட2தி� ,2தமாக விட�Gடா�, 500 

�DEக  வா"கினா� 500 �DEகைள:� ஒ/றாக விட�Gடா� 

2. அவ<ைற 50 �DEக  வ 4த� 10 ப�தியாக பி��க ேவ�)� 

3. Eமா5 5 மீ�ட5 ந4ள, ள இ'�� தகர2ைத( 5 மீ�ட5 � ேம3� இ'�கலா�, 

உயர� 2 அ� ) வ�டமாக ெச#� அ%த வ�ட2தி<�  50 �DEகளாக விட�� 

அத/ �B�� வா�கி� 2 அ�ல� 3 100 வா�; pulb எ�ய விட��, த4வன2ைத 

ஒேர இட2தி� ேபாடாம� அ�யி� பிளா;�� ைப வி�2� அத/ேம� காகித 

ேப�ப5 வி�2� அத/ேம� த4னவன2ைத பரவலாக இடேவ�)�, ஒேர 

இட2தி� த4வனமி�டா� �DEகளா� ஒ/ற/ேம� ஓ/B ஏற2தா/ ெச:� 

அதனா� அ�யி� சி��� �DEக  இற�க வா#�� உ ள� 

4. இQவாறாக 500 �DE வா"கினா� �றி�� எ� 3 இ� ெசா/ன� ேபா� 50 

�DEக  வ 4த/ 10 ப�தியாக பி�2� 3 இ� ெசா/ன� ேபா� நைட,ைற 

ப)2�"க  



5. தைரயி� பிளா;�� ைப வி�2� அத/ேம� காகித ேப�ப5 வி�2� 

அத/ேம� த4னவன2ைத பரவலாக இடேவ�)�, �DEக  எAசமி)வ2தா� 

காைல, மாைல இர�) ேநர,� காகித ேப�பைர மா<ற ேவ�)� 

6. ெவ�ப� �ைறவான ேநர"களி� , மாைல , இர�, பனி ேநர"களி� 

ப�ைணைய O� ைவ�ப� சிற%த� 

7. மி/சார� வசதி இ�லாதவ5க  ஒ' பாைன இ� த4 O��(மர க� 

க�டைடகைள ெந'�பா�கி) அ�யி� ெச"க� ைவ2� அத/ ேம� 

பாைனைய �DEக��� ந)வி� ைவ2� ெவ�ப அள�ேகா� ெகா�)� 

த�ப ெவ�ப நிைலைய ச�ெச#யலா� 

8. ,த� இர�) வார2தி<� ந4ைர Eடைவ2� அைத ,Jவ�� ஆற ைவ2� 

ெகா)�க�� 

9. ,த� ஒ' வார2தி<� �DEகைள அQவ�ேபா� ஓ�� விட ேவ�)� 

அ�ேபா�தா/ அ� ஓட பழகி அதனா� த4வன,� அதிக� சா�பி)� 

10 ,த� இர�) வாரதி�� ெகா)�க�ப)� த4வன� தவ)ேபா� சிBசிB 

*ளாக இ'�க ேவ�)�, ெப'� �களாக இ'%தா� அைவ �Dசீ/ 

ெதா�ைடயி� மா�� ெகா ள ைவ�� உ ள� 

11. �DEக  ஓ/B இர�) இற%� வி�டா� அவ<ைற உடேன அ��றப)2தி 

ஈ ம<B� எB�� �காம� பா52��ெகா ள ேவ�)� 

12. ப�ைணயி/ தைரயி� ேத"கா# ��பி நா5 ( ேத"கா# மDE) ந/றாக 

உலர ைவ2� அதைன தைரயி� பர�பி அதேம� �DEகைள விட ேவ�)� 

அைத ஒ'நா  வி�) ஒ'நா  கிைள2� வி�டா� எAச"க  நா<ற� 

அ��கா�, �DEக�� ஆேரா�கியமாக இ'��� 

இ, ெகாைரசா (சளி) பிர9சைன இத#கான த��:.  *ெகாைரசா ேநா%* 

�Dைச �ளிய�ப�� க'��சாமி அவ5களி/ பதி�:- 

 

*அதிக தா��த5 இ��தா5* 



- சிறிய பிள;�� ட�பியி� வி�; அ�ல� ஜ�)பாைம உ �ற� ப�க 

வா��� தடவி, ேகாழி �DEகைள இ%தF  வி�) ேமேல அ�ைடைய 

ைவ2� O�விட��; 1 - 2 நிமிட� கழி2�, �DEகைள எ)2� ெவளியி� 

விட�� (அதிக ேநர� இதF  விடேவ�டா�) 

- இ� ேபால ஒ' நாைள�� காைல, மதிய�, மாைல ேநர� ெச#ய ேவ�)�. 

*வ'� ,/கா�க* 

- சி/ன ெவ"காய� ஒ' ைகபி� 

- இDசி ஒ' விரளி 

- K�) 4 ப� 

- மிள� 6 

- �ளசி இைல ஒ' ைகபி� 

இைவ அைன2ைத:� அைர2� சாB எ)2�,  

20 நா  �DEக���  = 4 ெசா�) 

40 நா  �DEக���  = 6-7 ெசா�) 

40 நா��� ேம� உ ள �DEக���  = 10 ெசா�) 

1கிேலா எைட உ ள �DEக��� = 15 ெசா�) வைர 

காைல = 6 மணி�� 

மதிய� = 12 மணி�� 

மாைல = 6 மணி��      

2 நா  ெகா)�க ேவ�)�. 

 

 

ேசவ5 ச;ைட:  



 (((�றி��: இQ அறிய ெச#தி2ெதா��� ந� ெபர�பS5 ேசவ� ஆ5வல5 

ஒ'வரா� நம�� தர�ப�ட�. இத/Oல� ேசவ� ச�ைடயிைன ப<றி பல 

அறிய விசய"கைள நா� ெத�%�ெகா ள ,�கிற�. இ� ேவB 

வைலதள"களி�  எ"�� கிைட�கா�. ,த� ,ைறயாக பதி� 

ெச#கி/ேறா�. ந�ப5கேள இதைன அதிகமாக பகி52� உ"க  ந�ப5க  

ம<B� உறவின5க  அைனவைர:�  ப��க ெச#:"க .))) 

 

 தமிழக மாவ�ட"களி� ெபா"க� ப��ைகையெயா��, ஜ�லி�க�), 

ேசவ� ச�ைட உ ளி�ட பார�ப�ய ேபா��க  நட2த�ப)கி/றன. ேசவ� 

ச�ைடயான�, ேசவ� க�), ேகாAைச, ெவ�ேபா5, ெவ<B�கா� ச�ைட, 

க�) ேசவ� ச�ைட,  என ெவQேவB இட2��� ஏ<ப ெவQேவB 

விதிக��� ஏ<ப ெவQேவB ெபய5களி� நட2த�ப)கிற�. 

கிராம��ற"களி� ேசவ� ச�ைட இ�லாம� காL� ெபா"க� 

நிைறவைடயா�. ஜ�லி�க�) காைளகைள எ�ப� ெபா"க� ப��ைக�� 3 

மாத"க��� ,/� இ'%� தயா5 ப)2�கிறா5கேளா அேத ேபால ச�ைட 

ேசவ�கைள:� தயா5ப)2�கி/றன5. 

 

ெபா�வாகேவ ேசவ�க��� சக ேசவ�கைள அட�கி ஆளேவ�)� எ/ற 

மனநிைல உ�). ஒேர G��� அைட�க�ப�ட ேசவ�களாக இ'%தா3� 

Gட த"க���  யா5 ெப�யவ5 எ/ற ஈேகா இ'���.  

 

அதனா� அவ<ைற  ச�ைடயிட ெச#வ� எ/ப� பயி<சியாள5க��� 

ெப�ய கTட� இ�ைல. ச�ைட பயி<சிேயா) சில க)ைமயான  

உட<பயி<சிக�� ேசவ3�� ெகா)�க�ப)கிற�. இேத ேபால இைர:� 

,�கியமானதாக க'த�ப)கிற�. வழ�கமான உணைவ விட உடைல 

வ3�ப)2�� வைகயி� க��, ேசாள�, ேகCவர�, ேகா�ைம, 

பாதா�,பி;தா, ,%தி�, ஈர�, ேவகைவ2த இைறAசி ேபா/றைவ 

ெகா)�க�ப)�. ச�ைட�� ந/� தயாராகிய ேசவ�கைள ெபா"க� 

ப��ைக�� சில தின"க��� ,/ேப ரகசியமாக ப�ைண 

ேதா�ட"களி� ைவ2� ஒ2திைக நட2�வா5க . அ�ேபா�தா/, காL� 



ெபா"க3�� எ%த இட2தி� ேபா�� நட2�வ�, எ2தைன ேசவ�க  

ப"ேக<��  எ/ப� ேபா/ற விபர"க  ேசக��க�ப)�.  

ேசவ5 ச;ைடயி5 இ�வைக உ;�  

1. ெவ�ேபா5, ெவ2த� அ�ல� ெவ<Bகா� ேசவ� ச�ைட..    

2. க2திகா�, க2தி க�) ேசவ� ச�ைட  

இQ இர�) வைக ச�ைட��� இர�) ெவQேவB வைக ேசவ�க  

பய/ப)2த�ப)கி/றன. இQ இர�) வைக ச�ைட ேசவ�க���� உ ள 

வி2தியாச� ஒ' சாமானியF�� ெத�யா� ஆனா� ேசவ� ச�ைட 

கார5க��� எளிதாகேவ ெத�%�வி)�. (பட2ைத பா5�க��) 

 

 ெவ#(கா5 ேசவ5 ச;ைட: 

 ெச/ைன, தDசாU5, ெபர�பS5, ம�ைர, தி'ெந�ேவலி, க/னியா�ம�, 

ேதனி, ���ேகா�ைட, பா��Aேச� ம<B�  

சிவக"ைக மாவ�ட"களி� ெவ<B கா� அ�ல� ெவ�ேபா5 ேசவ� ச�ைட  

நிகC2த�ப)கிற�. ேபானவ'ட� ெவளியான "ஆ)கள�" பட2தி� வ%த 

ேசவ�க  அைண2� ெவ�ேபா5 ேசவ�க  ஆ��. அ%தபட2ைத பா52தாேல 

பல விஷய"க  நம�� ��:�.  

ெவ�ேபா5 ேசவ�க  மிக�� க�) ம;தான உட�வா�ட/ இ'���. சில 

ேசவ�க  இ'�ைப ேபா/ற கJ2�ட/ இ'���. ெவ�ேபா5 ேசவ�கைள 

அசி�(Asil அ�ல� Aseel) எ/B அைலகி/றன5 காரண� "அசி�" எ/ற ெசா� 

"அச�" எ/ற ெசா�லி/ தி�ேப ஆ��. அத<�� "E2தமான" அ�ல�  

"கல�பட� இ�லாத" எ/B அ52த�. இதி� E2தமான வைகயாக இ'%தா� 

ம�)�தா/ ச�ைட ச�யாக ெச#:�.  ெவ�ேபா5 ேசவ�கைள 

ெபா'2தம��� ேவக� ம�)� அ�ல விேவக,� ,�கிய�. ெப'�பா3� 

இA ேசவ�க  பிற��� ேபாேத ச�ைடேபா)� �ணாதிசய2�ட/ 

பிற�கி/றன. இவ<றி<� ச�ைட பய<சியளி���ேபா� அ%த �ண� 

ேம3� ெம'ெக<ற�ப)கி/ற�. எ%த எதி�ைய எ�ப� அ��கேவ�)� 

எ/B அவ<றி<� ெத�:�.  இQவைக ேசவ�க��� உட�ேப ஆ:த�. 

காலி� உ ள ெநக"க� ம�)� அ�ல� க�ைட விர3�� ேம� மா�) 



ெகா�பிைன ஒ2த ேநக,� வள5கிற�. இதைன ", " எ/B GBகி/றன5. 

இ%த ", " அ�பி/  ,ைனேபா/B G5�பா�க ப)கி/ற�. சிற%த 

ேசவ�க  அ%த ,�ைல பய/ப)2தி எதி� ேசவைல ஒேர அ�யி� Gட 

வ 4C2தி விட ,�:�. அ� தைலயி� ப�டா� Oைள சிதறிவி)�. கJ2தி� 

உ ள எ3��க  Gட உைட2� ேசவ�க  இற�ப� உ�).  

ெவ�ேபா5 ேசவ�க  கJ2� ம<B� தைலயிைன ம�)ேம ெப'�பா3�  

தா���.   ம<ற இட"களி� அ�2தா� எதி�ைய ெவ�லேவா ெகா�லேவா 

,�யா�. 

ச�ைட�� பலமாத"க��� ,/னேர ேசவ�க  தயா5ெச#ய�ப)�. 

பிற%ததில இ'%ேத ேபணி பா�கா2� வள5�க�ப)கி/றன.  6 மாத2தி� 

இ'%ேத ச�ைட ஒ2திைக பா5�க�ப)�. . இைத "ட�னி" எ/B GBவ5. 

இதி� ந�ல ேசவ�கைள ம�)� வி�)வி�) ம<றவ<ைற வி<காம� 

ெகா/B வி)கி/றன5. இத<�� காரண� அவ5க  ேவ�டா� எ/B 

வி�டேசவ�களி/ அ)2த தைல,ைறயி� எதி5பா52த ப��க  வரலா�. 

அ� ப��க  எதிராளியி/ ைகக��� ேபாகGடா�  எ/B அதைன 

ெகா/Bவி)வ5.  

 

    ச�ைட�� தயா5ப)2�� வைகயி� ேசவ�க��� க��, ேகCவர�, 

ேகா�ைம, ேசாள�, நில�கடைல, ெகா�ைட�கடைல, ெகா � ேபா/ற 

தானிய"கைள அைர2� அைத Eட ைவ2� பி/ன5 பிைச%� சிB, சிB 

உ'�ைடகளாக உ'�� அத/ உ�ைமயாள5க  ெகா)�கி/றன5. இ� 

தவிர பாதா�, பி;தா, பழ"க , சார�ப'��, ,%தி�, திரா�ைச, 

ேப�Aச�பழ� ேபா/றவ<ைற:� ேசவ�க��� ெகா)�கி/றன5. 

 

ேசவ3�� ச�ைட�� 21 நா�க   ,/ சிற�� தயா5 நட���. அ�ேபா� 

மிக�� ச2தான உண�க�ட/ ந4Aச�, ஓ)த�, உயர� தா�)த� ேபா/ற 

பயி<சியளி�க�ப)கி/ற�.  பி/� ச�ைட�� கள� இற�க�ப)கி/ற�.  

 



ேபா��களி� ப"ேக<பத<காக பதி� ெச#ய�ப�ட ேசவ�க  உயர� 

,தலி� பா5�க�ப)கி/றன. உயர2தி<� ஏ<ப ேசவ�க  ச�ைட�� 

விட�ப)கி/றன. 

 

ஒ' ெவ�ேபா5  ேசவ� Eமா5  ஒ/ேற,�கா�  மணிேநர� ச�ைட ேபாடா 

ேவ�� இ'���. 15 நிமிட"க  ேபா5 ெச#தபிற� 15 நிமிட"க��� 

இைடேவைள இ'���. இவ<ைற த�ணி�� எ)�ப� எ/B GBகி/றன5. 

அ�ேபா� காய"க  ச�ெச#ய�ப�), வலி ஒ2தட� ெகா)�க�ப)கி/ற�. 

பி/ன5 ��ேகா; ேபா/றைவ தர�ப�) ச�ைட�� மீ�)� ��ேத��ட/ 

வ%� நி'த�ப)கி/ற�. 

 

ச�ைட ேநர�: 15நி(ச�ைட)+15நி(1 த�ணி)+15நி(ச�ைட)+15நி(2 

த�ணி)+15நி(ச�ைட)+15நி(3 த�ணி)+15நி(ச�ைட)= ெமா2த� 1.45  மணி 

(,J ச�ைட ேநர�)ேநர� ஒ' ச�ைட நைடெபBகி/ற�.   

 

ந�ல தரமான ேசவ� வைகக  எதி5 ேசவைல 3 நிமிட"களி� Gட 

ெகா�ல,�:�.  இ' ேசவலி� ஒ/B கள2தி� இற%�வி�டாேலா, 

கள2ைதவி�) ஓ�வி�டாேலா, கள2தி� மய"கி விJ%�வி�டாேலா எDசி 

நி<�� ேசவ� ெவ<றியைட%ததாகிற�. 

 

ேசவலி/ (அல�) O�� ம�ணி� ப�)வி�டா� எதி5 ேசவ� ேபா��யி� 

ெவ<றி ெப<றதாக அறிவி�க�ப� ப�E வழ"க�ப)�. இ�ப� ஐ%தாB 

ேபா��களி� ெவ<றி ெப<ற ேசவ�, ஒ' ல�ச� Wபா#�� �ைறயி�லாம� 

விைல ேபா��. ெவ<றி ெப<ற ேசவ�, ேபா5 வ 4ரைன� ேபா� 

ெகா�டாட�ப)�. 

 

 ெவ<றி ெப<ற ேசவ�க��� த"க நாணய�, பண�, ேகைடய�, ெமட� 

ேபா/றைவ ப�சாக வழ"க�ப)�.  

 



ஆ)கள� பட2தி<� பிற� இQவைக ேசவ�க��� ம�E G�வி�டன.  

 

இQவைக ேசவ�க  பலவைகக  உ�).. அைவ ெபா�வாக  

ேரஜா(� ளமான ேசவ�க ), க�க2தா அசி�, மதரா; அசி� எ/B 

பி��க�ப�டா3�. அைவக  அவ<றி/ சிறகி/ வன"கைள ெபாB2ேத 

அைழ�கப)கி/றன. 

 

ஜாவா -  பAைச ெவ ைள வ�ண�  ம<B� க'�� வா�. 

யா�2 - சிவ��  

பலீா - மDச   

��ம5- சா�ப�  

சீதா - வ�ண � ளிக   

Y� - ெவ ைள  

கதி5/காத5 - க'��  

 

இைவ ம�)மி/றி "ேப�ைட மாதி�(ேப�ைட ேபா/B கா�சியளி���)" 

"க�வா(தா�:ட/ இ'���)"  ஆகிய வைகக�� உ ளன. 

 

ெவ�ேபா5 ேசவ�க�ட/   க2திகா�  ேசவ�கைள ச�ைட�� விட,�யா� 

காரண� க2திகா� ேசவ�களா�  ெவ�ேபா5 ேசவ�க��� நிகராக ச�ைட 

ேபாட,�யா�. சிறி� ேநர2தி� ஒ#%� வி)�. 

 

இதி�  க2தி இ�லாம� ச�ைட நட�பதா� இதைன ஒலி�பி�ஸ விட 

ெக)பி� உ ள�. 

 



க$தி ேசவ5 ச;ைட: 

ஈேரா), தி'�K5, கW5, ேகாய��2*5 மாவ�ட"களி� ம�)� இர2த� 

ேதா#%த க2தி ச�ைட நட2த�ப)கிற�. 

ேசவலி/ வல�காலி� இத<காக சிB க2தி க�ட�ப)கிற�. பிற� 

ேசவ�கைள ஜா�கிக  பி�2��ெகா�) இ' ேசவ�கைள:� அ'ேக 

ெந'"கவி�) உE�ேப<றியபி/ (ஆ�ேராஷ� ெகா ள) ேசவ�கைள 

ேமாதவி)கி/றன5. இதி� ஆேவச� அைட:� ேசவ�க  ஆ�ேராஷமாக 

ேமா�கி/றன. ேமாதலி� காயமைட:� ேசவ�க��� ���பத<� த�ண 45 

அளி2�, த�ண 45 ெதளி�பா/ (;பிேரய5) Oல� அ�ல� ஜா�கிக  வாயி� 

த�ண 4ைர ைவ2� ேசவ� ,க2தி� ;ேரபிய5 ேபால த�ண 4ைர ஊதி:� 

அத/ ,க2தி� வாயா� ஊதி:� மீ�)� ேமாதவி)கி/றன5. ேபா��யி� 

ெவ<றிெபB� ேசவ�க  மீ�)�, மீ�)� ேமாதவிட�ப)கி/றன. 

ேதா�வியைட%த ேசவ�களி� சில பல2த காய,<B இற%� வி)வ�� 

உ�). க2தி க��<� பய/ப)� ேசவ� க�) ேசவ�க  எ/B 

அைழ�கப)கி/றன.. 

 

க2தி ேசவ�க��� வா� ந4ளமாக இ'���(பட2ைத பா5�க��). இவ<றி� 

பAைச ம<B� க'"கா� ேசவ�க  சிற%த வைககளாக க'த�ப)கி/ற�. 

நிற2ைத ெபா'2தம��� பலவைகக  உ�) அைவ...ேகாழி வ �வ5, காக 

வ �வ5, கீ� வ �வ5, Kத வ �வ5, ெபா/ற வ �வ5, ெபா/ற� காக�, 

ெச"காக�, க'"காக�, ெவ�காக�, ெச"கீ�, காக� கீ�, ெபா/ற� கீ�, 

வ �வ5� கீ�, Kதி� கீ�, காக Kதி, ெபா/ற Kதி, ெச�Kதி, ெபா/ற ெவ ைள, 

� ளி ெவ ைள, காக� க'��, ேப#�க'��, ேசவ�ேப), ேகாழி�ேப), 

க'�ேப), ெவ�ேப), ெபா/ற�ேப), Kத�ேப), காக�ேப),சி2திர�� ளி, 

Yலாவ �வ5, ஆ%ைத, மயி� ஆ��. 

 

 கJ2�  ம<B� இற�களி�, ந4�ட வ�ண� கீ<Bக  ெகா�டைவ 

வ �வ5A ேசவ� என அைழ�க�ப)கி/றன. ேகாழியி/ ேதா<ற2தி� 

இ'��� ேசவ�க  ேப)க  என�ப)கி/றன. க'ைம:� சிவ��� கல%த 

இற�கைள� ெகா�டைவ காகA ேசவ�க . க�)� க�டாக வ�ண2 

தி�)கைள உைடயன கீ�A ேசவ�க . 



 

ெவ�ணிற2ைத� பிரதானமாக� ெகா�டைவ, ெவ ைளA ேசவ�க . க'�� 

நிற2ைத� பிரதானமாக� ெகா�டைவ ேப#�க'�� என 

அைழ�க�ப)கி/றன. பJ�� நிற2ைத உைடயைவ ெபா/(நி)ற� 

எ/பனவா��. சா�ப� நிற2ைத� பிரதானமாக� ெகா�டைவ, Kதிக  என 

அைழ�க�ப)கி/றன. 

 

  ெகா�ைட அ�ல� தைலயி� இ'��� Kைவ� ெபாB2�, �'வி�KA 

ேசவ�, ம2தி�KA ேசவ�, தவ�கைள� KA ேசவ�, க2தி�KA ேசவ�, 

ஊசி�KA ேசவ� என� பல இரக�.அேதேபால� கா�கைள� ெபாB2��, பல 

வைககளாகA ேசவ�கைள இன� பி��கி/றன5. ெவ ைள�கா�, 

ேப#�க'��, ெபா/ற�, Kத�கா�, பE��கா�, காரெவ ைள, ,ைகAச�கா�, 

க'"கா� என� ப��ய� இடப)கிற�. 

 

 ேபா�� ெதாட"�வத<� ,/� இ' அணியின�� யாராவ� ஒ'வ5 

ெசQவக வ�வ கள2தி/ ைமய2தி� தம� ேசவைல� ெகா�) நிB2தி, பி/ 

ைகயி� எ)2��ெகா வ5. இத<� நட� ேபா)த� எ/B ெபய5. நட� 

ேபா)த� ெச#த பி/� எதிரணியின5 நட� ேபா�ட ேசவ3�� இைணயான, 

அேத நிற, இன, அள� ள ேசவைலA ச�ைட�� வி)வ5. இ%நிைலயி� இ' 

ேசவ3��� காலி� க2தி ைவ2�� க�ட�ப)கிற�. 

 

ேசவ� வி)பவ5க  கள2தி/ உ ேள ெச/B இ' ேசவ3��� இைடயி� 

Eமா5 10 அ� இைடெவளியி� நிB2�வ5. அ�ெபாJ� இ' ேசவ3� 

ஒ/ைறெயா/B பா5��� ப� இ'���. இத<� “,ைகய வி)த�” எ/B 

ெபய5. அ� தா/ உ/ எதி� எ/B அைடயாள� கா�)வ� ேபா� இ� 

இ'���. 

 

இ%நிைலயி� இ' ேசவ�க�� ஒ/ைறெயா/B ேநா�கி ஓ� வ%��, 

பற%�� காலி� க��: ள க2தியா� ம<றத/ உட� ப�தியி� �2தி:� 

பல காய"கைள ஏ<ப)2�கி/றன. அ�ேபா� ெதாட5%� ச�ைடயிடாம� 



ேசவ� வி)ேவா5 த�த� ேசவ�கைள� ைகயி� பி�2��ெகா வ5. அத<� 

த�ண 45 த%� கைள�ைப ந4��வ5. ஈர2�ணியா� காய"கைள2 �ைட2� 

ம'%தி)வ5. மீ�)� ேசவலி/ ,�கி� த��� ெகா)2� கள2தி� வி)வ5.  

 

க2திகா� ேசவ�க  ெப'�பா3� எதி5 ேசவலி/ ெநDEப�திைய தா���.. 

சில ேநர"களி� எதி5 ேசவலி/ �ட�  ச�%� இற��� அள��� தா��த� 

இ'���. ,தலி� ேவகமாக ெநா�ெபாJதி� எதி5 ேசவலி/ ெநDசி�  

க2திைய பா#AE�  ேசவேல ெப'�பா3� ெஜயிகி/ற�.  

 

 ேபா��)� ெகா �� இ' ேசவ�களி/ ேபா5Aெசய�,�ேவ 

இQவிைளயா��/ ெவ<றி ேதா�விைய ,�� ெச#கிற�. இ' ேசவலி� 

ஒ/B கள2தி� இற%�வி�டாேலா, கள2ைதவி�) ஓ�வி�டாேலா, 

கள2தி� மய"கி விJ%�வி�டாேலா எDசி நி<�� ேசவ� 

ெவ<றியைட%ததாகிற�. ேதா<ற ேசவ� உயி'டேனா, இற%த நிைலயிேலா 

ெவ<றியைட%த ேசவலி/ உ�ைமயாள'�� கிைட�கிற�. இத<� 

“ேகாAைச” எ/B ெபய5. 

 

ேசவ� ச�ைட ேபா��யி� ேசவ� காலி� க��ய க2தி �2தி பல5 

பலியாவ�� உ�). ஆதலா� மிக�� பா�கா��ட/ ச�ைட வி)வ� 

அவசிய�. 

--------------------------------- 

 

தி'Aசி, ேகாய��2*5 ம<B� ேசல� மாவ�ட"களி� க2திக�) ெவ�ேபா5 

இெர�)ேம நைட ெபBகி/ற�.   

 

 தி'விழா கால"களி�  அதிகமாக ச�ைடக  நைடெபBவ� உ�) . 

ெப�க  ெபா�வாக ப"� ெபBவதி�ைல இ'�பிF� விதிவில��க�� 

உ�) . 

 



 பல அ�ய இன ேசவ�க  இ%த ேசவ� ேபாராளிக  Oல� 

பா�கா�க�ப)கி/றன. இA ேசவ�கைள வள5பேத ஒ' ெப�ய கQரவமாக 

க'த�ப)கி/ற�. இ/B உலக ம�க��� �ரத ப<றா��ைறயிைன ச� 

ெச#:� "�ைரெல5 ேகாழிக " இ%த "ச�ைட ேகாழி"  இன2ைத:� "பிற 

ேகாழி" இன2ைத:� கலைவ ெச#ததா� கிைட2தன. உலகேம  

இAேசவ�கைள ஒ' அறிய ெபா�கிசமாக பா5கி/றன5. இத/ Oலமாக பல 

பயF ள  ேகாழி வைகக (ேரா� ஐல��, கா5னிT, �ைரெல5 etc) ஆரா#Aசி 

,லமாக நம�� கிைட2� ளன. 

 

"ேசவ� ச�ைட உலக� ,J�க நட�கிற�. ல2தி/ அெம��கா நா)களி� 

இ/B� ேசவ� ச�ைடைய ,J வாCநா  ெதாழிலாக 

ைவ2தி'�கிறா5க . இ%தியாவி/ ப�ேவB மாநில"களி� இ�ெபாJ�� 

ேசவ� ச�ைடக  நட�கிற�. கிராம"களி� ெபாJ� ேபா���காக இ'�கிற 

ேசவ� ச�ைட, நகர"களி� $தாக மாறி வி)கிற�. 

 

ேநாப� ப�E ெப<ற கா��ேய� கா5சியா மா5�ெவ; ேசவ� ச�ைடைய 

ைமயமாக ைவ2� நாவ� ஒ/ைற எJதி இ'�கிறா5, அதி� ேசவ� 

ச�ைடயி� ெஜயி2தவ/ ம�)ேம ஆ�ைம உ ளவ/ எ/B�, 

ேதா<றவ/ ஆ�ைமய<றவ/ எ/B� க'த�ப)வா5க  எ/B, ம�க  

நிைன�பைத ெவளி�ப)2தி இ'�கிறா5' எ/கிறா5 ேசசவ� ச�ைடக  

�றி2� ஆ#� ெச#� வ'� எJ2தாள5 எ;. ராமகி'Tண/. 

 

ேசவ� ச�ைட தமிCநா��/ தனி அைடயாள� 

 இ%த ேகாழிக  தமிழனி/  வ 4ர2ைத:�, பார�ப�ய2ைத, ெப'ைமைய:� , 

வரலா<ைற:�  பைறசா<Bகி/றன. ேசவ� ச�ைடைய  ப<றியா �றி��  

ச"க இல�கிய"களி� காண�ப)கி/ற�.  

 

தமிCநா) ேசவ� ச�ைட 2,000 ஆ�)க  பழைமயான� . மF ந4தி  

சா;திர� , கா�) ேசவ� சா;திர�, ம<B� பிற ச"க வய� இல�கிய�, 

ேபா/ற ப�ைடய இல�கிய"களி� �றி�பிட�ப�) ள�. இ� ப�ைடய 



கால2தி� மறவ5களா� ஓ#�ேநர2தி� விைளயாட�ப�ட� என 

�றி�பிட�ப)கிற�. இ� "64 கைலக� "  ஒ/B என ஒ�� 

ெகா ள�ப�) ள�. இQவள� அறிய விஷயமான  ச�ைட 

ேசவ�கைள:�, இ�கைலைய:� ேபா<றி பா�கா�ப� ஒQெவா' 

தமிCமகனி/ கடைம.  

 

&�ைட� ேகாழி�� ப1சக<யா ! “,�ைட� ேகாழிக���� ெகா)��� பDசகQயாவி� சில மா<ற"கைளA 

ெச#ய ேவ�)�” எ/ற மதியழக/, தயா��� ,ைறையA ெசா/னா5. “5 கிேலா சாண�, 3 லி�ட5 பE மா�)A சிBந45, 2 லி�ட5 பா�, 2 லி�ட5 தயி5 

ஆகியவ<ேறா), 2 லி�ட5 ந4ராகார� (பைழய ேசா<B2 த�ண 45) ேச52� 

தயா��க ேவ�)�. ஒ' ேகாழி�� 3 மி�லி எ/ற அளவி� ெகா)�க 

ேவ�)�” எ/றா5, மதியழக/. 

பயி5க����, ேகாழி�ப�ைண���!... 

பDசகQயா தயா��� ப<றி டா�ட5.நடராஜ/ ெசா/ன விஷய"க  இ"ேக... ‘‘பயி5க���� ெகா)���ேபா� 19 நா�களி� பDசகQயா தயாராகிற�. 

அதாவ� 5 கிேலா பEமா�)A சாண2�ட/ 500 கிரா� ெந#ைய கல%� 

O/Bநா�க  கழி2� பா�, தயி5, பEமா�)A சிBந45, இளந45, கனி%த 

வாைழ�பழ�, 3 லி�ட5 ச5�கைர2 த�ண 45 ஆகியவ<ைற ஊ<றி� 

கல�கிவி�), அ)2தநா  2 லி�ட5 ெத/ன"க ைள ப�ீபாயிF  உ ள 

கலைவயி� ஊ<றி, நாெளா/B�� இ'ேவைள 7 நா�க  கல�கி விட, 

பDசகQயா தயா5. பயி5க��� எ/றா�, ப2� லி�ட5 த�ண 4'�� 300 

மி�லி பDசகQயா கலைவைய� கல%� ெதளி�கலா�. இைத 

கறி�ேகாழிக��� தலா 3 மி�லி ெகா)2�வர ேகாழிக��� ேநா# எதி5��A 

ச�தி G)�. �றி�பாக கறி�ேகாழிகைள அதிக� தா��� கழிAச� ேநா# 

த)�க�ப)�.’’ 

 

 



(ெத/ன"க  கிைட�காதவ5க  ேவB ஒ' எளிய வழி Oல� க  

தயா��கலா�. 2 லி�ட5 இளந4ைர கா<B� �காம� பா��� அ�ல� ேகனி� 

ஊ<றி O� ைவ2� பிற� ஒ'வார� கழி2� திற%� பா52தா� அ� 

ெநாதி2�, க ளாக மாறியி'���. அைத பDசகQயா கைரச� தயா��க 

பய/ப)2தலா�.) 

 

http://pungaimaram.blogspot.in/2016/06/7.html?m=1 

1) வ�=( (EAGLE)  

ெபா�வாக கா3� O��� E2தமான மDச  நிற2தி� இ'%தா� வ [B 

வைக ேசவ�க   ஆனா� த<ேபா� ,Jைமயான வ [B வைக ேசவ�க  

இ'�பதி�ைல. கJ2� இற�க  ம<B� இற�ைகயி/ இற�க  ,�� 

இற�க  ஆகியைவ மDச  அ�ல� ெபா/னிற� ஆகிய நிற"களி� 

இ'%தா� அ� வ [B என அைழ�க�ப)�. ேம3� இைவ ேகாழி வ [B 

மயி� வ [B ம<B� காகவ [B என அைம:�.  

2) ஆ�ைத (OWL)  

ெபா�வாக கா3� O��� E2தமான ெவ ைள நிற2தி� இ'%தா�ஆ%ைத 

வைக ேசவ�க  ஆ��.  ஆனா� த<ேபா� ,Jைமயான ஆ%ைத வைக 

ேசவ�க  இ'�பதி�ைல.ஆ%ைத வைக ேசவ�க  கா� ெவ ைள 

நிற2தி3� உ ெபா"�க  ப'2தி�பDசி/ நிற2தி3� இ'�கலா�.  

3) ேகாழி (HEN)  

ெபா�வாக கா3� O��� E2தமான க'�� நிற2தி� இ'%தா� ேகாழி 

வைக ேசவ�க  ஆ��. ஆனா� த<ேபா� ,Jைமயான ேகாழி வைக 

ேசவ�க  இ'�பதி�ைல. ேகாழி வைக ேசவ�க  கா� க'��கா�� உ  

ெபா"� சா�ப  நிற2தி3� க� க'ைம நிற2தி3ம இ'���. அதாவ� 

க'"கா� க'"க� எ/B ெசா�ல�G�ய அைன2� ேசவ�க�� 

ேகாழி�� நி<��.   

4) காக� (CROWS)  

ெபா�வாக கா3� O��� சிவ%தி'%தா� காக� வைக ேசவ�க  ஆ��. 

ஆனா� த<ேபா� ,Jைமயான காக� வைக ேசவ�க  



இ'�பதி�ைல. காக� வைக ேசவ�க   ேம� இற� ெச�ம� நிற2தி3� 

ேசவலி/ ,�கி� உ ள உ ெபா"� எ/B ெசா�ல�G�ய ேலசா/ உ  

இற� சா�ப  நிற2தி� இ'���. 

5) மயி5 (PEACOCK)  

ெபா�வாக மயி� வைக ேசவ� எ/ப� அத/ கா3� O��� பEைம 

இ'�கேவ�)�.  (இறகி� எ�ைண க�� இ'2த�). ேம3� ேசவலி/ கா� 

நிற2ைத:�(கா� பAைச�கா� ேலசான இள� பAைசகா�). O�கி� வ/னி 

இ'2த� (O�கி/ ந)வி� சிB க'�பJ�� நிற�) ம<B� கா� நக"களி/ 

நிற2ைத:� (அைன2� நக"க�� ெவ ைள நிற�) ைவ2� 

�றி�பி)கிேறா�.  

நா��� ேகாழி த�வன கலைவ:-  

த4வன கலைவ�� (100 கிேலா கிரா�) ேதைவயான Oல�ெபா'�க�� 

அள�க�� 

1. ம�காAேசாள� 40 கிேலா 

2. ேசாள� 7 கிேலா 

3. அறிசி�'ைண 15 கிேலா 

4. ேசாயா ��ணா�� 8 கிேலா 

5. மீ/ *  8 கிேலா 

6. ேகா�ைம 5 கிேலா 

7. அ�சி2 தவி) 12.5 கிேலா 

8. தா� உ��� கலைவ 2.5 கிேலா 

9. கிளிDச� 2 கிேலா 

ெமா2த� 100 கிேலா 

 

 



�ற�கைடயி� வள5�க�ப)� நா�)� ேகாழிக��� �ரத ச2� மிக� 

�ைறவாகேவ கிைட�கிற�. இதைன ஈ)ெச#வத<� �ரதAச2� நிைற%த 

பாைன� கைரயாF�, அேசாலா�� ெகா)2� வள5��� ெபாJ� த4வன 

ெசல�ெவ�வாக �ைறய வா#�� ள�. சிB ெவ"காய� ம<B� கீைரகைள 

நB�கி நா�)� ேகாழிக��� உணவாக ெகா)�கலா�. 

 


