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/ 0ைர
இன3 அைடயாள.
4ல உ&ைம
க6 ம78. ேவைலவா:'(
4வாக.
/ 0ைர

தழக; 16 வ ச டம ற ெபாேததைல / =  இ.ம>? @வ பழ
மக ெச:ய'படேவ>ய /Aயமான ேகா&ைகக, அடAய ேதத அ"ைகBைன தநா
ஏதா ப&ச சாபாக ெவCBA ேறா..
காD;ய ெகா,ைகBனா ெப&. ஈக'ப ட (கெப7ற மா0ட6ய ேபர"ஞ. ெவ&ய
எ6 பழBனHகான / ேன7ற. " I8.ேபா பழBன& / ேன7ற. எ ப
ககார;
/ கைள ேபா ற. அ ேவகமாகேவா, ெமவாகேவா அல J7றாம ஒேர
இட;ேலா ேதகமைடD 47க Iடா. இதைன'ேபா ற Lரான இயகேம பழக
ெபாHதமான / ேன7றமா. எ பா.
பழகC வளMNயான அ.மகC 6H'ப; அ'பைடB கலாMசார, பார.ப&ய
த ைமகைள Nைதகாத 4ைல - OஇHக ேவ>..ஆனா இ ேறா ரல7ற @வ மகC
வளMN, / ேன7ற. " இ ைறய அரJக (&தQ ைமR., ேபா;ய /Aயவ/.
அCக'பவ;ைல எ ப ெபH. ேவதைனேய.
உ>ைமB பழக, தகெக 8 Jய ஆைக, ெபாHளாதார., 4வாக., ஒ3கைம
உைடயவக,. த=த ைமRட
Nற'பான, மAவான
வாைவ JதD;ரமாக வாDதவக,.
ஆனாஇவக, அரJ க டைம'(,இைணக'ப ட T ( அவகைடய வா4ைலB
க'ெப&ய மா7றக, ஏ7ப டன. "'பாக பார.ப&ய உ&ைமக. ப"க'ப  4.ம; இழD
வாA றன.
பழBன& அதைகய NறDத வாU., ம>V&ைமR., மா>(&ைமR. பாகாக'பட
இMN"ய /ய7N ைண 47. எ 8 உ8;யாக ந.(Aேற .இேதத அ"ைக / ென'T7
ைண4 ற பழBன உ&ைமககான ெசயபா டாள அ>ண Wர'ப , காட பழ இன
தைலவ அ>ண தகசா, அHைம த.Tக, ெவகேடX, மேகD;ர Tர(, கள& கா 'ப,C
48வன . ேயாேகX கா; அவக எ மனமாDத ந "க,.
ேதாழைமRட ,
ச.தனராY,
தனராY
dhanamradhai@gmail.com
+91 9361330173
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இன
இன 3 அைடயாள.
தழக' பழக, 21-. Z7றா> இ ைற. இன 3 அைடயாள NகQ அ;க.
த6 ெகா>HAறாக,. இ ைற. ஏராளமான @வBன பழBனH உ&தான
ச[க, ெபாHளாதார, கலாMசார வா6ய த ைமகைள ெகா>HDதா\. அவக, அரசா ப ய
பழகளாக(ST) அaக&க'பட6ைல. ஆகேவ அவக, தக, வாநா, /3வ. பல
தைல/ைறகளாக பழஅைடயாள;7காக ேபாரா வHA றன. இ ைற. இய7ைகைய
வணA ெபாM ெசாதாக பா6. இ.மக, பழ உ&ைம Aைடக' ெபறாதவகளாகேவ
இH'ப /ர>.
 (ைலய, ந&றவக, எ0. வா&ேபாQ, றவக, ம78. Tற த; வா:Dத அைலகைள
ப ய பழBனராக ம;ய அரJ அ"6;ட நடவைக எக ேவ>..
 இ வைர 4\ைவB உ,ள 'பழ 4ைல அ"Dேத7( ேகா&ைககைள' உடனயாக மா4ல,
நவ> அரJக,4ைறேவ7"ட உ&ய நடவைககைள /A6ட ேவ>..
 தழக; ப ய பழBன ப யQ உ,ள 36 இன;
ெபயகைள Lரைம,
ப யைல ஒ3'ப; மா7"யைமக ேவ>.. "'பாக ஒேர ச[க. பல ெபயகC
அைழக'பவ த6க'பட ேவ>..
 ெதாபழக, ப யைல அரJ இ ைறய dழ\ ெபாHதமாக மா7" அைமக ேவ>..
"'பாக அடவன; வா3. காட, மைல மைலச, /வ, (ைலய, பCய, பழகைள
இ'ப யQ இைண;ட ேவ>..
 ச/தாய சா "த3காக பழக, O>டகால. ேபாராவைத மா7" 6>ண'Tத ஒH வார
கால;7, ச/தாய சா "த வழக'பட ேவ>..

4ல உ&ைம
 பழ மகC பார.ப&யமான உ&ைமகைள' பாகா. வன 4ல உ&ைம அaகார ச ட. 2006
/3ைமயாக தநா  4ைறேவ7"ட ேவ>.. இMச ட; [ல. வனைத சாD வா3.
பழகC BH'( மைன, 6வசாய., N8 வன மகd ேசக&. ச/தாய உ&ைமக,,
கலாMசார உ&ைமகைள அரJ க 6ைரவாக ச ட; Iற'ப ,ளப /3ைமயாக ேவ>..
 பழBன& 4லகைள பழBன அலாேதா வாவ தைட ெச:ய'பட ேவ>..
பழBன&டHD அபக&க'ப ட 4லகைள ;H.ப' ெப78 பழகC வா&Jக
;H.ப அCக'பட ேவ>.. Tற மா4லகC இH'பைத ேபா 8 பழBன 4லகைள
67பத7., வாவத7 தைட ெச:R. அரN உதரU ச டமாக'பட ேவ>..
 /3 வனைதR. ெபாM ெசாதாக கH; வாD வDத பழக, இ 8 4லம7றவகளாக
ஆக'ப H. dழQ ஒeெவாH பழக. 4ல உ&ைம ெப8வைத அரJ உ8; ெச:ய
ேவ>..
 (Qக, கா'பக ப;B வா3. மக, தக, AராமகC இய7ைக ேப&ட ஏ7ப 
பா;க'ப டா உடனயாக மா78 இடமாக அவக, 6H.(. இட; Wக ட, 6வசாய.
ெச: ெகா,ள அைன வைக உ&ைமகைளR. வழAட ேவ>..
 அைணக  ; டகளா பா;க'ப ட பழக. அவகைடய வா&Jக. அரJ
ேவைல, அல அத7 ஈடான வன 4லக, பAD அCக'பட ேவ>..
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 வன'ப;B ெபH. ேதா டக வழக'ப Hக Iய ஒ'பDத காலக, 4ைறவைடDத
T ன அD4லகைள அரJ ;H.ப' ெப78 f>. ப\B dழ 4ைறDத காகளாக மா7ற.
ெச:ய ேவ>.. ேம\. அ'ப;B உ,ள 4லம7ற பழக அD4லக,
பADதCக'பட ேவ>..
க6,
க6, ேவைல வா:'(
 வன; வா3. பழBன ழDைதக அவக,த. தா:ெமாgBேலேயெதாடக 4ைல
க6 அCக'பட ேவ>.. இ. மாணவக உய 4ைல ப'(கC\. த='பாட ; ட.
உHவாக பட ேவ>..
 பழBனHகான க6 / ேன7ற;7 ஒHAைணDத பழBன பகைலகழக.
அைமக'பட ேவ>..
 பழBன உ> உைற6ட ப,Cக 4; ஒa ைன அ;க&'பட
பழ ப?யாளகேள ப?யமத'பட ேவ>..

அ'ப,CகC 50%

 தா:ெமாg த அலாத பழBன ெமாgக, அgயாம பாகா;ட ேவ>.. "'பாக
எ3 வவ. இலாத காட, /வ, மைலமலச, இHள, H.ப, கா  நாயக, ப?ய,
ேசாளக, உ,C ட ெமாgக எ3 வவ. அCக உடனயாக 4; ஒa ெச: ப?கைள
வக ேவ>..
 வன., வன உB, dழQய சாDத க6 ம78. ேவைலவா:'(கC பழக 50 சதWத.
வா:'( அCக'பட ேவ>.. "'பாக தழக வனைறB வன பாகா'( ப?கC 50% வன.
சா பழகைள ப?யமத ேவ>..
 ஆபதான j த'( ப?க,, jத'( ேகா உHவா. ப?கC ஈப. பழக நா,
ஒ 8 8 ம? ேநர உைழ'T7 lபா: 2,000 ஊ;யமாகவழக'பட ேவ>..
 ேவ ைட த'( jத'( ப?கC த7காQகமாக ப?யா78. அைன பழBனைரR. அரJ
4ரDதர ப?யாளகளாகஅ"6க ேவ>..
4வாக.
 வன 4ல உ&ைம அaகார ச ட. 2006 மா7ற. ெச:ய ேவ>..

ப அைன வன AராமகைளR. வHவா: Aராமகளாக

 பழBன நல வா&ய., ஆ ேறா ேபரைவ, மா4ல அள6லான வன உ&ைம அ/லாக
க>கா?'( 3க, மா7" அைமக'ப  அத I ட. "'T ட கால அளU, /ைறயாக
நைடெபற ேவ>.. .
 'பழBன நல இயந' ப?Bட;7 'இD;ய வன' ப?' சாDேதாைர 4ய.
த7ேபாைதய 'எ3த'படாத நைட/ைற'ைய உடனயாக 48;6 , / ( ேபாலேவ, 'இD;ய
ஆ N' ப?' அ\வலகைளெகா>ேட 4ய. நைட/ைறைய ெகா>வரேவ>..
 ஆ; ;ரா6ட ம78. பழBன நல ைற' ெபாவாக ஒHவேர அரJ ெசயலாளராகM

ெசயலா78வத7 மாறாக ேதNய' ப ய பழ ஆைணய. வQR8;R,ளவா8 பழ நல
ைறெகன த=யாக ஓ அரJ ெசயலாள 4யக'பட ேவ>..
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 ம=த - 6ல ேமாத\ காரணமான வgதடக, ஆAர'(, வன 4லக, ஆAர'ைப
உடனயாக அக7ற ேவ>..
 வன;7,  சார ேவQ அைமத உ,C டவ7ைற தைட ெச:ய'படேவ>.. வன6லக,
தாதலா உB&ழ'பவH, தலா 10 இல ச. இழ'oடாக வழக'பட ேவ>..
உB&ழDதவகC வா&Jக, காய.ப டவக அரJ ேவைல வழக ேவ>..
 வனைத 6  வளMN ; டககாகU. வன உB&ன பாகா'T7காகU. 6ர ட'ப ட,
க டாயமாக (ல. ெபயக'ப ட மக, f>. தாக, 6H.Tய இட; வாவத7 அரJ
அ0ம;க ேவ>..
.
 பழBன 6வசாய உ7ப;, காப - N8வன மகd ெபாH கைள அரJ ேபHD; 200 A. f
வைர க டண " ஏ7" ெசல அ0ம;க ேவ>..
 பழBன மக, அரN
நல; டகைள ெபறU., வளMN ; டக, பழBன
AராமகC /ைறயாக நைடெப8வைத க>கா?க ேகரள அரைச' ேபால 12,000 பழ இனைத
ேசDத ச[க ேசவககைள மாத. 15,000 lபா: ச.பள; ப?யமத ேவ>..
இவக,
அரN7. பழக. இைண'பாக ெசயப  க6, மHவ., Jகாதார., உ,p
4வாக., Aராம சைப, ேதNய ஊரக ேவைல வா:'( ; ட. ேபா ற ெசயபாகC உத6
ெச:வாக,.
 ேதNய ஊரக ேவைலவா:'( ; ட. வன. சா பழ AராமகC க டாய.
நைட/ைற'பத'பட ேவ>.. இத [ல. காகC மர. வள'(, dழQய ேம.பா 
ப?கC [லமாக காகைள ேம ைமயான /ைறB பாகாக /R.. உ>? ெச ேபா ற
கைளM ெசக, வளவைத ெபHமளU க 'பத /R.. இதனா கா சாDத பழகC
வHவா:, வாவாதாரைதR. உ8; ெச:ய இய\..
 வன.சா பழக, வN. ப;கC அக வா, ப,CIடக,, ம78. வHவா: ைற
உ,C ட அைன ைறகC\. உ,p பழக ேவைலவா:'T /Aயவ.
அCக'பட ேவ>..
 (;ய வனMச டைத ைக6ட ேவ>..வனைறB உ,ள 4;ைய பழ மகC
/ ேன7ற;7காக பய பத ேவ>.
 பழBன Aராம; அ'பைட வச;களான சாைல,  சார., ேபHD, O, க6,
மHவ. வச;கைள உடனயாக ஏ7ப; தர ேவ>.. (Qக, கா'பக. அல dழQய,
கா0B பாகா'( எ0. ெபய& பழகC அ'பைட உ&ைமகைள ப"க'பட Iடா.
 பழBன&
6வசாய உ7ப;' ெபாH க,, ம78. ேத , AQய., ள உ,C ட
ெபாH கைள அரN 4யாய 6ைல கைடக, [லமாக 67பைன ெச:ய ேவ>..
 வன; காநைட ேம:Mச உ&ைமையR., [A ெவ  67. உ&ைமையR. தைட ெச:ய
Iடா.
 ஆ>ேதா8. சவேதச பழBன ;னைத / =  ஆ;வாNகC
மாவ ட அள6 ெகா>டாட ேவ>..

கலாMசார ;H6ழாைவ

 பழBன& கலாMசார., ெமாg, ப>பா ைட பாகா வள;ட பழBன கலாMசார
வளMN கழக. உHவாக'பட ேவ>..
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 மாவ ட. ேதா8. மாவ ட ஆ Nய அ\வலக; பழBன&
உ7ப;,
உ7ப; ைக6ைன
ெபாH கைள 67பைன ெச:ய 67பைன கைலIட. உHவாக'பட ேவ>..
ேவ>.
 வன; வா3. பழக மைழ காலகC (Jமா 6 மாதக) .ப அ ைட ஒ 8
அ&N, பH'(, சகைரRட , N8 தா
தா=யக,, / ைட, ச'ெபாH க,,
க, மCைக ெபாH க,,
எ>ெண:, ெந:, மாU ெபாH கள
களைள அ>ைட மா4லமான கநாடகாைவ ேபால
தழக;6ைலB " வழக ேவ>.
ேவ>..
 ழDைத Tற'( ம78. மக, ெதாைக எ>?ைகB க ேவகமாக அHA (ைறD) வH.
"'T ட வன.சா பழக ஏ7ப ,ள TரMசைனB j6ர த ைமைய அரJ உடனயாக
ஆ:U ெச:ய ேவ>..அவக,
அவக, வா6ய\ ெபாHதமான பார.ப&ய உணU பழகைத
f ெட, Jகாதார., ம78. மHவ வச;கC த= கவன. ெச\;,
ெச\; அe6ன மகைள
பாகாக ேவ>..
 Aராம பqசாயகC பழ மக அ"6க'ப. ; டக,,
டக, ச\ைகக, அைன.
ேபlரா N, நகரா N ப;கC வா3. பழ மக. பய ெப8A
ெப8
ற வைகB அேத
; டகைள நைட/ைறபத ேவ>.
ேவ>..

ந. ம>?

@வ மகC

உ&ைமக ைண 47ேபா..
47ேபா.

உ&ைமகைள ெவ ெற'ேபா.
ெற'ேபா.;இ'@Uலைக
இ'@Uலைக பாகா'ேபா....
பாகா'ேபா.
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