*ேகாழிகளுக்கான உணவுப் பட்டியல்*

*அட தவனம்*
மக்காேசாளம்
ேசாளம்
கம்பு
ேகப்ைப
ேகாதுைம
அrசி
கடைல புண்ணாக்கு
ேசாயா புண்ணாக்கு
எள்ளு புண்ணாக்கு
ேதங்காய் புண்ணாக்கு
சூrயகாந்தி புண்ணாக்கு
உப்பில்லா கருவாட்டு தூள்
அrசி தவிடு
ேகாதுைம தவிடு
*பசுந்தவனம்*
ேகா 4,5
குதிைர மசால்
ேவலிமசால்
முருங்ைக கீ ைர
அைரக்கீ ைர

ெபாண்ணாங்கன்னி கீ ைர
மல்ெபr இைல
அேசாலா
கத்தாைல
வாைழ குருத்து, தண்டு
அருகம்புல்
ேமலும் வட்டு
4
கழிவுகள் மா5க்ெகட் கழிவுகள் ேஹாட்டல் கழிவுகள் முட்ைட
ஓடுகள் (முட்ைடயிடும் ேகாழிக்கு மட்டும்) ேபான்றைவயும் தரலாம்.

அேசாலா தயாrக்க ேதைவபடும் ெபாருட்கள்
சாணம், பாைறத்தூள், அேசாலா, தண்ண54
உங்களுக்கு பாைறத்தூள் கிைடக்காவிட்டால் கைடகளில் கிைடக்கும்
ராக்பாஸ்ேபட் பயன்படுத்தலாம் இது இயற்ைகயானப் ெபாருள்தான்
ெதாட்டியில் 7 ெச.மீ முதல் 10 ெச.மீ உயரம் வைர தண்ணைர
4
நிரப்பி, ஒரு
கிேலா சாணம், ஒரு ைகப்பிடி பாைறத்தூள், ஒரு ைகப்பிடி அேசாலா விைத
ஆகியவற்ைறப் ேபாட்டுக் கலக்கிவிட ேவண்டும்.
இந்த பாைறத்துளிதான், அேசாலா வள5வதற்கு ேதைவயான பாஸ்பரஸ்,
இரும்பு, துத்தநாகச் சத்துக்கள்... ேபான்றைவ உள்ளன. அதனால்தான்,
கட்டாயம் பாைறத்தூள் ேபாட ேவண்டும் என்று ெசால்கிேறாம். சில
பகுதிகளில், பாைறகள் இருக்காது. அங்கு ஆழ்குழாய்க் கிணறு எடுக்கும் ேபாது,
ெவளியில் வந்த மண்ைணப் பயன்படுத்திக் ெகாள்ளலாம்.
எல்லாவற்ைறயும் முைறயாகச் ெசய்தால், அடுத்த ஒேர வாரத்தில் பத்து
மடங்கு அளவுக்கு அேசாலா ெபருகியிருக்கும். ெதாட5ந்து சாணம் மற்றும்
பாைறத்தூைள ெதாட்டியில் ேபாட்டு வந்தாேல, பல்கிப் ெபருகி விடும். உங்கள்
பகுதியில் உள்ள பாைறகளில் இருந்து கிைடக்கும் தூள்தான் பாைறத் தூள்.

ஒருேவைள உங்கள் பகுதியில் கிைடக்கும் பாைறத் தூளில் இரும்பு,
மக்ன 4சியம்.... ேபான்ற சத்துக்கள் குைறவாக இருந்தாலும், அேசாலா
ெபருகுவதற்கு நாட்கள் பிடிக்கும். இந்தக் குைறையப் ேபாக்க, கைடகளில்
விற்கப்படும் ராக்பாஸ்ேபட் தூைள ஒரு ைகப்பிடி அளவுக்குப் ேபாடலாம்.
பாைறத் தூள் கிைடக்காத பகுதியில் உள்ளவ5களும், இந்த ராக்பாஸ்ேபட்
தூைளப் பயன்படுத்தலாம். இது இயற்ைகயானப் ெபாருள்தான் என்பது
குறிப்பிடத்தக்கது.
தைழச்சத்து, மணிச்சத்து, சாம்பல்சத்து என முக்கியமான சத்துக்கள் ஒருங்ேக
அடங்கிய அதிசய தாவரம்தான் இந்த அேசாலா.

நாட்டுக்ேகாழிகளுக்கு கைரயான் தவனம்
CONTENTSகைரயான்ேதைவயான ெபாருட்கள்கைரயான் உற்பத்தி
ெசய்முைறகைரயான் ெசயலாற்றும் முைறநன்ைமகள்கைரயான் உற்பத்தி
பயன்கள்
கைரயான்
கைரயானின் த4ைமகள் குறித்ேத அறிந்த பலருக்கு கைரயான் த4வனமாகப்
பயன்படும் என்றால் ஆச்சrயமாகத்தாேன இருக்கும். நாட்டுக் ேகாழி
வள5ப்பவ5களுக்கு கைரயான் சிறந்த உணவாக பயன்படுகிறது. கைரயான்
உற்பத்தி ெசய்து ேகாழிக் குஞ்சுகளுக்குத் த4னியாகக் ெகாடுத்தால், கைரயான்
சாப்பிட்ட குஞ்சுகள் மற்ற குஞ்சுகைளவிட இருமடங்காக வள5ச்சியைடயும்.
ேதைவயான ெபாருட்கள்
ஒரு பைழய பாைனகிழிந்த ேகாணி/சாக்குகாய்ந்த சாணம்கந்தல் துணி,
இற்றுப்ேபான கட்ைட, மட்ைட, காய்ந்த இைல, ஓைல ேபான்ற
நா5ப்ெபாருட்கள்
கைரயான் உற்பத்தி ெசய்முைற

ேமற்கண்டவற்ைற பைழய பாைனயினுள் திணித்து சிறிது ந45 ெதளித்து
வட்டிற்கு
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ெவளிேய தைரயில் கவிழ்த்து ைவத்துவிட ேவண்டும். முதல் நாள்

மாைல கவிழ்த்து ைவத்தால் மறுநாள் காைல திறந்து பா5த்தால் ேதைவயான
கைரயான் ேச5ந்திருக்கும். தாய்க்ேகாழி உதவியுடன் குஞ்சுகள் உடனடியாக
எல்லா கைரயாைனயும் தின்று விடும். கைரயான் தின்று அைர மணி
ேநரத்திற்கு தண்ண54 ெகாடுக்கக்கூடாது.ஒரு பாைனயில் ேசரும் கைரயான் 1015 குஞ்சுகளுக்கு ேபாதுமானது. கிைடக்கும் கைரயானின் அளவு இடத்திற்கு
இடம் மாறுபடும். ெசம்மண் பகுதியில் அதிகம் கிைடக்கும். அதிகம் ேதைவ
என்றால் ஒன்றுக்கு ேமல் எத்தைன பாைனகள் ேவண்டுமானாலும் கவிழ்த்து
ைவக்கலாம். மக்கள் கைரயான் உற்பத்திைய காலங்காலமாக ேகாழிக்குஞ்சுத்
த4வனத்திற்காக ெசய்தா5கள். இத் ெதாழில் நுட்பத்ைத அறிவியல் ேநாக்கில்
பா5க்கலாம்.
கைரயான் ெசயலாற்றும் முைற
இங்கு குறிப்பிடும் கைரயான் ஈர மரக்கைரயானாகும். (Dandy wood termites)
ேமலும் கைரயான் ஆடு,மாடுகைளப் ேபால் நா5ப் ெபாருைள உண்டு வாழும்
பூச்சியினமாகும். கைரயானின் குடலிலும் நா5ப் ெபாருள்கைளச் ெசrக்க
நுண்ணுயிrகள் உண்டு. கைரயான் சக்திக்கு நா5ப்ெபாருைளயும், புரதத்
ேதைவக்கு மரக்கட்ைடயிலுள்ள பூஞ்சக்காளாைனயும்
பயன்படுத்திக்ெகாள்கிறது.பாைனயிலுள்ள ெபாருட்களில் ந45 ெதளிப்பது
கைரயான் எளிதில் தாக்க ஏதுவாக அைமயும். கைரயான்கள் ெபாதுவாக
இரவில் அதிகமாக ெசயல்படும் என்பதால் மாைலயில் பாைன
கவிழ்க்கப்படுகிறது. காைலயில் சூrய உதயத்திற்கு முன்பாக கைரயாைன
எடுத்து விடுவது சிறந்தது. எறும்புகள் தாக்குதல் உள்ள பகுதியில் பகலில்
அைலந்து திrயும் எறும்புகள் கைரயாைனத் தின்று விடும்.கைரயான் சத்து
மிக்கது. அதில் புரதம் 36%, ெகாழுப்பு 44.4%, ெமாத்த எrசக்தி 560கேலாr/
100கிராம் ேபான்றைவ உள்ளன.சில வைக கைரயானில் வள5ச்சி ஊக்கி 20%
உள்ளது. இதன் காரணமாகேவ ேகாழிக் குஞ்சுகள் விைரந்து வள5ந்து எைட
கூடுகிறது. ேகாழிக் குஞ்சுகளுக்கு சிறந்த புரதம் ெசrந்த த4வனமாக கைரயான்
அைமந்ததால், காலம் காலமாக ெதன் தமிழ்நாட்டு மக்களால் கைரயான்
உற்பத்தி ெசய்யப்பட்டது. இச்ெசயல்பாடுகைள ஆய்விட்டேபாது பல கூடுதல்
நன்ைமகள் ஏற்படுவது ெதrயவந்தது.

நன்ைமகள்

கைரயான் உற்பத்திக்கு என்று பாைன கவிழ்த்தும் ேபாது கைரயான்கள்
வடுகள்,
4
வட்டுப்
4
ெபாருட்கள் மற்றும் மரங்கைளத் தாக்குவதில்ைல.
பாைனயிலிருந்து எழும் ஒரு வைக வாசைன கைரயான்கைள கவ5ந்து
ஈ5க்கும். ஆகேவ மற்ற இடங்கைளத் தாக்குவதில்ைல. பாைனயில் ைவக்கும்
நைனந்த ெபாருட்கள் மற்றும் சாணம் கைரயான்களுக்கு மிக பிடித்துள்ளன.
கைரயாைனப் பிடித்து அழிப்பதற்குப் பதில் ேகாழிக் குஞ்சுக்கு த4வனமாகக்
ெகாடுத்து விடுகிேறாம்.
கைரயான் உற்பத்தி பயன்கள்
ெசலவற்ற ேகாழிக்குஞ்சு த4வனம்.வட்டுப்
4
ெபாருட்கள், மரங்களுக்குப்
பாதுகாப்பு.பூச்சிக் ெகால்லிக்கு என்று ெசலவு கிைடயாது. பூச்சிக் ெகால்லி
மருந்து ேதைவயில்லாததால் நமது சுற்றுப் புறச் சூழலும் பாதுகாக்கப்படுகிறது.

இன்ேற ெசயல்படுங்கள், மாைல ெசயல்பட்டால் மறுநாள் காைல உங்கள்
ேகாழிக் குஞ்சுகளுக்குத் ேதைவயான கைரயான் கிைடத்துவிடும்.

அேசாலா தயாrக்க ேதைவபடும் ெபாருட்கள்
சாணம், பாைறத்தூள், அேசாலா, தண்ண54
உங்களுக்கு பாைறத்தூள் கிைடக்காவிட்டால் கைடகளில் கிைடக்கும்
ராக்பாஸ்ேபட் பயன்படுத்தலாம் இது இயற்ைகயானப் ெபாருள்தான்
ெதாட்டியில் 7 ெச.மீ முதல் 10 ெச.மீ உயரம் வைர தண்ணைர
4
நிரப்பி, ஒரு
கிேலா சாணம், ஒரு ைகப்பிடி பாைறத்தூள், ஒரு ைகப்பிடி அேசாலா விைத
ஆகியவற்ைறப் ேபாட்டுக் கலக்கிவிட ேவண்டும்.
இந்த பாைறத்துளிதான், அேசாலா வள5வதற்கு ேதைவயான பாஸ்பரஸ்,
இரும்பு, துத்தநாகச் சத்துக்கள்... ேபான்றைவ உள்ளன. அதனால்தான்,
கட்டாயம் பாைறத்தூள் ேபாட ேவண்டும் என்று ெசால்கிேறாம். சில
பகுதிகளில், பாைறகள் இருக்காது. அங்கு ஆழ்குழாய்க் கிணறு எடுக்கும் ேபாது,
ெவளியில் வந்த மண்ைணப் பயன்படுத்திக் ெகாள்ளலாம்.

எல்லாவற்ைறயும் முைறயாகச் ெசய்தால், அடுத்த ஒேர வாரத்தில் பத்து
மடங்கு அளவுக்கு அேசாலா ெபருகியிருக்கும். ெதாட5ந்து சாணம் மற்றும்
பாைறத்தூைள ெதாட்டியில் ேபாட்டு வந்தாேல, பல்கிப் ெபருகி விடும். உங்கள்
பகுதியில் உள்ள பாைறகளில் இருந்து கிைடக்கும் தூள்தான் பாைறத் தூள்.
ஒருேவைள உங்கள் பகுதியில் கிைடக்கும் பாைறத் தூளில் இரும்பு,
மக்ன 4சியம்.... ேபான்ற சத்துக்கள் குைறவாக இருந்தாலும், அேசாலா
ெபருகுவதற்கு நாட்கள் பிடிக்கும். இந்தக் குைறையப் ேபாக்க, கைடகளில்
விற்கப்படும் ராக்பாஸ்ேபட் தூைள ஒரு ைகப்பிடி அளவுக்குப் ேபாடலாம்.
பாைறத் தூள் கிைடக்காத பகுதியில் உள்ளவ5களும், இந்த ராக்பாஸ்ேபட்
தூைளப் பயன்படுத்தலாம். இது இயற்ைகயானப் ெபாருள்தான் என்பது
குறிப்பிடத்தக்கது.
தைழச்சத்து, மணிச்சத்து, சாம்பல்சத்து என முக்கியமான சத்துக்கள் ஒருங்ேக
அடங்கிய அதிசய தாவரம்தான் இந்த அேசாலா.

ேகாழிகைள ெவப்பத்திலிருந்து காபற்றுவது எப்படி?
ெவப்பம்! ெவயில்! ெவப்பம்! அணல் காற்று! அக்னிநட்சத்திரம் மனித5கைள
மட்டும் வாட்டவில்ைல விலங்குகைளயும் ேச5த்து வாட்டி ெகாண்டிருக்கிறது
அதில் ேகாழிகள் ெபரும் பாதிப்புக்கு உள்ளாகிறது.
அைடயில் இருக்கும் ேகாழிகள் இறந்துவிடுகிறது, இறக்ைககள் ெதாங்கவிட்டு
மூச்சி வாங்கும், கண்கைள மூடி ெகாண்டு இருக்கும், ேசாம்பலாக இருக்கும்,
கழிச்சல் இருக்கும் சுறுசுறுப்பாக இருக்காது என்ன ெசய்யலாம்?
தண்ணி! தண்ணி! ேபாதுமான அளவுக்கு ேகாழிகள் நிழலில் தங்கும் இடத்தில்
தண்ணி ைவக்க ேவண்டும், தண்ணி குளி5ச்சியாக இருக்க ஐஸ் கட்டிகைள
ேபாட்டு ைவக்கலாம், மற்றும் ேசாற்றுக்கற்றாைழ கூழ், முடிந்த அளவுக்கு
ேமா5 ெவங்காயம் கலந்து தரலாம்,
அைட இருக்கும் இடத்தில் சாக்குகைள ஈரம் ெசய்து ெதாங்கவிடலாம், புது
பாைனகளில் தண்ணி ஊற்றி ெதாங்கவிடலாம், அைடல இருக்கும்
ேகாழிகளுக்கு ைவக்கும் த4வனம் ஈரப்பதம் இருக்குமாறு பா5த்து ெகாள்ளலாம்,
மின் விசிறி வசதி இருந்தால் நன்று, ேகாழிகளுக்கு ெவளியில் தண்ணி

பாைனயில் ைவத்தால் ஓரளவுக்கு குளி5ச்சியாக இருக்கும், ேதைவயான
நிழல் இருக்குமாறு பா5த்து ெகாள்ள ேவண்டும், முடிந்தால் த5பூசணி மற்றும்
ெவள்ளrக்காய் தரலாம், இைவ எல்லாம் முடியாதவ5கள் எலக்ட்ேராைலட்
தரலாம் எல்லா மருந்து கைடகளிலும் கிைடக்கும்.
நம்ம வட்டில்
4
உள்ள ெபாருள்கள் ைவத்ேத நாம் எெலக்ட்ேராைலட்
தயாrக்கலாம்.
1 ஸ்பூன் சைமயல் ேசாடா
1 ஸ்பூன் உப்பு
1 ஸ்பூன் ச5க்கைர 3.75 லிட்ட5 தண்ணில கலந்து ைவக்கலாம்..

புதிதாக வாங்கி வரப்படும் குஞ்சுகள் அைனத்தும் ஒேர மூைலயில்
ஒடுங்கினா ேபால காணப்படுகிறேத அைத தவிக்க என்ன ெசய்யலாம்?
குஞ்சுகள் ஒன்ேறாடு ஓன்று ஒட்டினாற்ேபால் ஒன்றின் மீ து ஓன்று
எrெகாள்ளும் அதனால் அடியில் சிக்கிெகாள்ளும் குஞ்சுகள் உயி5 இலக்க
ேநrடும் அைத தவி5க்க இேதா சில அனுபவமிக்க வழிமுைறகள்
1. எல்லா குஞ்சுகைளயும் ஒேர இடத்தில் முத்தமாக விடக்கூடாது, 500
குஞ்சுகள் வாங்கினால் 500 குஞ்சுகைளயும் ஒன்றாக விடக்கூடாது
2. அவற்ைற 50 குஞ்சுகள் வதம்
4
10 பகுதியாக பிrக்க ேவண்டும்
3. சுமா5 5 மீ ட்ட5 ந4ளமுள்ள இரும்பு தகரத்ைத( 5 மீ ட்ட5 கு ேமலும் இருக்கலாம்,
உயரம் 2 அடி ) வட்டமாக ெசய்து அந்த வட்டத்திற்குள் 50 குஞ்சுகளாக விடவும்
அதன் குறுக்கு வாக்கில் 2 அல்லது 3 100 வாட்ஸ் pulb எrய விடவும், த4வனத்ைத
ஒேர இடத்தில் ேபாடாமல் அடியில் பிளாஸ்டிக் ைப விrத்து அதன்ேமல் காகித
ேபப்ப5 விrத்து அதன்ேமல் த4னவனத்ைத பரவலாக இடேவண்டும், ஒேர
இடத்தில் த4வனமிட்டால் குஞ்சுகளால் ஒன்றன்ேமல் ஓன்று ஏறத்தான் ெசயும்
அதனால் அடியில் சிக்கும் குஞ்சுகள் இறக்க வாய்ப்பு உள்ளது
4. இவ்வாறாக 500 குஞ்சு வாங்கினால் குறிப்பு எண் 3 இல் ெசான்னது ேபால் 50
குஞ்சுகள் வதன்
4
10 பகுதியாக பிrத்து 3 இல் ெசான்னது ேபால் நைடமுைற
படுத்துங்கள்

5. தைரயில் பிளாஸ்டிக் ைப விrத்து அதன்ேமல் காகித ேபப்ப5 விrத்து
அதன்ேமல் த4னவனத்ைத பரவலாக இடேவண்டும், குஞ்சுகள் எச்சமிடுவத்தால்
காைல, மாைல இரண்டு ேநரமும் காகித ேபப்பைர மாற்ற ேவண்டும்
6. ெவட்பம் குைறவான ேநரங்களில் , மாைல , இரவு, பனி ேநரங்களில்
பண்ைணைய மூடி ைவப்பது சிறந்தது
7. மின்சாரம் வசதி இல்லாதவ5கள் ஒரு பாைன இல் த4 மூட்டி(மர கr
கட்டைடகைள ெநருப்பாக்கி) அடியில் ெசங்கல் ைவத்து அதன் ேமல்
பாைனைய குஞ்சுகளுக்கு நடுவில் ைவத்து ெவட்ப அளவுேகால் ெகாண்டும்
தட்ப ெவட்ப நிைலைய சrெசய்யலாம்
8. முதல் இரண்டு வாரத்திற்கு ந4ைர சுடைவத்து அைத முழுவதும் ஆற ைவத்து
ெகாடுக்கவும்
9. முதல் ஒரு வாரத்திற்கு குஞ்சுகைள அவ்வப்ேபாது ஓட்டி விட ேவண்டும்
அப்ேபாதுதான் அது ஓட பழகி அதனால் த4வனமும் அதிகம் சாப்பிடும்
10 முதல் இரண்டு வாரதிக்கு ெகாடுக்கப்படும் த4வனம் தவடுேபால் சிறுசிறு
தூளாக இருக்க ேவண்டும், ெபரும் துகளாக இருந்தால் அைவ குஞ்சீன்
ெதாண்ைடயில் மாட்டி ெகாள்ள ைவப்பு உள்ளது
11. குஞ்சுகள் ஓன்று இரண்டு இறந்து விட்டால் அவற்ைற உடேன அப்புறபடுத்தி
ஈ மற்றும் எறும்பு புகாமல் பா5த்துக்ெகாள்ள ேவண்டும்
12. பண்ைணயின் தைரயில் ேதங்காய் துப்பி நா5 ( ேதங்காய் மஞ்சு) நன்றாக
உலர ைவத்து அதைன தைரயில் பரப்பி அதேமல் குஞ்சுகைள விட ேவண்டும்
அைத ஒருநாள் விட்டு ஒருநாள் கிைளத்து விட்டால் எச்சங்கள் நாற்றம்
அடிக்காது, குஞ்சுகளும் ஆேராக்கியமாக இருக்கும்
இது ெகாைரசா (சளி) பிரச்சைன இதற்கான தவு. *ெகாைரசா ேநாய்*
புஞ்ைச புளியம்பட்டி கருப்புசாமி அவ5களின் பதிவு:-

*அதிக தாக்குதல் இருந்தால்*

- சிறிய பிளஸ்டிக் டப்பியில் விக்ஸ் அல்லது ஜண்டுபாைம உள்புறம் பக்க
வாட்டில் தடவி, ேகாழி குஞ்சுகைள இந்தனுள் விட்டு ேமேல அட்ைடைய
ைவத்து மூடிவிடவும்; 1 - 2 நிமிடம் கழித்து, குஞ்சுகைள எடுத்து ெவளியில்
விடவும் (அதிக ேநரம் இதனுள் விடேவண்டாம்)
- இது ேபால ஒரு நாைளக்கு காைல, மதியம், மாைல ேநரம் ெசய்ய ேவண்டும்.
*வரும் முன்காக்க*
- சின்ன ெவங்காயம் ஒரு ைகபிடி
- இஞ்சி ஒரு விரளி
- பூண்டு 4 பல்
- மிளகு 6
- துளசி இைல ஒரு ைகபிடி
இைவ அைனத்ைதயும் அைரத்து சாறு எடுத்து,
20 நாள் குஞ்சுகளுக்கு = 4 ெசாட்டு
40 நாள் குஞ்சுகளுக்கு = 6-7 ெசாட்டு
40 நாளுக்கு ேமல் உள்ள குஞ்சுகளுக்கு = 10 ெசாட்டு
1கிேலா எைட உள்ள குஞ்சுகளுக்கு = 15 ெசாட்டு வைர
காைல = 6 மணிக்கு
மதியம் = 12 மணிக்கு
மாைல = 6 மணிக்கு
2 நாள் ெகாடுக்க ேவண்டும்.

ேசவல் சண்ைட:

(((குறிப்பு: இவ் அறிய ெசய்தித்ெதாகுப்பு நம் ெபரம்பலூ5 ேசவல் ஆ5வல5
ஒருவரால் நமக்கு தரப்பட்டது. இதன்மூலம் ேசவல் சண்ைடயிைன பற்றி பல
அறிய விசயங்கைள நாம் ெதrந்துெகாள்ள முடிகிறது. இது ேவறு
வைலதளங்களில் எங்கும் கிைடக்காது. முதல் முைறயாக பதிவு
ெசய்கின்ேறாம். நண்ப5கேள இதைன அதிகமாக பகி5த்து உங்கள் நண்ப5கள்
மற்றும் உறவின5கள் அைனவைரயும் படிக்க ெசய்யுங்கள்.)))

தமிழக மாவட்டங்களில் ெபாங்கல் பண்டிைகையெயாட்டி, ஜல்லிக்கட்டு,
ேசவல் சண்ைட உள்ளிட்ட பாரம்பrய ேபாட்டிகள் நடத்தப்படுகின்றன. ேசவல்
சண்ைடயானது, ேசவல் கட்டு, ேகாச்ைச, ெவப்ேபா5, ெவற்றுக்கால் சண்ைட,
கட்டு ேசவல் சண்ைட, என ெவவ்ேவறு இடத்துக்கு ஏற்ப ெவவ்ேவறு
விதிகளுக்கு ஏற்ப ெவவ்ேவறு ெபய5களில் நடத்தப்படுகிறது.
கிராமப்புறங்களில் ேசவல் சண்ைட இல்லாமல் காணும் ெபாங்கல்
நிைறவைடயாது. ஜல்லிக்கட்டு காைளகைள எப்படி ெபாங்கல் பண்டிைகக்கு 3
மாதங்களுக்கு முன்பு இருந்து தயா5 படுத்துகிறா5கேளா அேத ேபால சண்ைட
ேசவல்கைளயும் தயா5படுத்துகின்றன5.

ெபாதுவாகேவ ேசவல்களுக்கு சக ேசவல்கைள அடக்கி ஆளேவண்டும் என்ற
மனநிைல உண்டு. ஒேர கூண்டில் அைடக்கப்பட்ட ேசவல்களாக இருந்தாலும்
கூட தங்களுக்குள் யா5 ெபrயவ5 என்ற ஈேகா இருக்கும்.

அதனால் அவற்ைற சண்ைடயிட ெசய்வது என்பது பயிற்சியாள5களுக்கு
ெபrய கஷ்டம் இல்ைல. சண்ைட பயிற்சிேயாடு சில கடுைமயான
உடற்பயிற்சிகளும் ேசவலுக்கு ெகாடுக்கப்படுகிறது. இேத ேபால இைரயும்
முக்கியமானதாக கருதப்படுகிறது. வழக்கமான உணைவ விட உடைல
வலுப்படுத்தும் வைகயில் கம்பு, ேசாளம், ேகழ்வரகு, ேகாதுைம,
பாதாம்,பிஸ்தா, முந்திr, ஈரல், ேவகைவத்த இைறச்சி ேபான்றைவ
ெகாடுக்கப்படும். சண்ைடக்கு நன்கு தயாராகிய ேசவல்கைள ெபாங்கல்
பண்டிைகக்கு சில தினங்களுக்கு முன்ேப ரகசியமாக பண்ைண
ேதாட்டங்களில் ைவத்து ஒத்திைக நடத்துவா5கள். அப்ேபாதுதான், காணும்

ெபாங்கலுக்கு எந்த இடத்தில் ேபாட்டி நடத்துவது, எத்தைன ேசவல்கள்
பங்ேகற்கும் என்பது ேபான்ற விபரங்கள் ேசகrக்கப்படும்.
ேசவல் சண்ைடயில் இருவைக உண்டு
1. ெவப்ேபா5, ெவத்தடி அல்லது ெவற்றுகால் ேசவல் சண்ைட..
2. கத்திகால், கத்தி கட்டு ேசவல் சண்ைட
இவ் இரண்டு வைக சண்ைடக்கும் இரண்டு ெவவ்ேவறு வைக ேசவல்கள்
பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இவ் இரண்டு வைக சண்ைட ேசவல்களுக்கும் உள்ள
வித்தியாசம் ஒரு சாமானியனுக்கு ெதrயாது ஆனால் ேசவல் சண்ைட
கார5களுக்கு எளிதாகேவ ெதrந்துவிடும். (படத்ைத பா5க்கவும்)

ெவற்றுகால் ேசவல் சண்ைட:
ெசன்ைன, தஞ்சாவூ5, ெபரம்பலூ5, மதுைர, திருெநல்ேவலி, கன்னியாகுமr,
ேதனி, புதுக்ேகாட்ைட, பாண்டிச்ேசr மற்றும்
சிவகங்ைக மாவட்டங்களில் ெவற்று கால் அல்லது ெவப்ேபா5 ேசவல் சண்ைட
நிகழ்த்தப்படுகிறது. ேபானவருடம் ெவளியான "ஆடுகளம்" படத்தில் வந்த
ேசவல்கள் அைணத்து ெவப்ேபா5 ேசவல்கள் ஆகும். அந்தபடத்ைத பா5த்தாேல
பல விஷயங்கள் நமக்கு புrயும்.
ெவப்ேபா5 ேசவல்கள் மிகவும் கட்டு மஸ்தான உடல்வாகுடன் இருக்கும். சில
ேசவல்கள் இரும்ைப ேபான்ற கழுத்துடன் இருக்கும். ெவப்ேபா5 ேசவல்கைள
அசில்(Asil அல்லது Aseel) என்று அைலகின்றன5 காரணம் "அசில்" என்ற ெசால்
"அசல்" என்ற ெசால்லின் திrேப ஆகும். அதற்க்கு "சுத்தமான" அல்லது
"கலப்படம் இல்லாத" என்று அ5த்தம். இதில் சுத்தமான வைகயாக இருந்தால்
மட்டும்தான் சண்ைட சrயாக ெசய்யும். ெவப்ேபா5 ேசவல்கைள
ெபாருத்தமட்டில் ேவகம் மட்டும் அல்ல விேவகமும் முக்கியம். ெபரும்பாலும்
இச் ேசவல்கள் பிறக்கும் ேபாேத சண்ைடேபாடும் குணாதிசயத்துடன்
பிறக்கின்றன. இவற்றிற்கு சண்ைட பயற்சியளிக்கும்ேபாது அந்த குணம்
ேமலும் ெமருெகற்றப்படுகின்றது. எந்த எதிrைய எப்படி அடிக்கேவண்டும்
என்று அவற்றிற்கு ெதrயும். இவ்வைக ேசவல்களுக்கு உடம்ேப ஆயுதம்.
காலில் உள்ள ெநகங்கல் மட்டும் அல்லது கட்ைட விரலுக்கு ேமல் மாட்டு

ெகாம்பிைன ஒத்த ேநகமும் வள5கிறது. இதைன "முள்" என்று கூறுகின்றன5.
இந்த "முள்" அம்பின் முைனேபான்று கூ5ப்பாக்க படுகின்றது. சிறந்த
ேசவல்கள் அந்த முல்ைல பயன்படுத்தி எதிr ேசவைல ஒேர அடியில் கூட
வழ்த்தி
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விட முடியும். அடி தைலயில் பட்டால் மூைள சிதறிவிடும். கழுத்தில்
உள்ள எலும்புகள் கூட உைடத்து ேசவல்கள் இறப்பது உண்டு.
ெவப்ேபா5 ேசவல்கள் கழுத்து மற்றும் தைலயிைன மட்டுேம ெபரும்பாலும்
தாக்கும். மற்ற இடங்களில் அடித்தால் எதிrைய ெவல்லேவா ெகால்லேவா
முடியாது.
சண்ைடக்கு பலமாதங்களுக்கு முன்னேர ேசவல்கள் தயா5ெசய்யப்படும்.
பிறந்ததில இருந்ேத ேபணி பாதுகாத்து வள5க்கப்படுகின்றன. 6 மாதத்தில்
இருந்ேத சண்ைட ஒத்திைக பா5க்கப்படும். . இைத "டப்னி" என்று கூறுவ5.
இதில் நல்ல ேசவல்கைள மட்டும் விட்டுவிட்டு மற்றவற்ைற விற்காமல்
ெகான்று விடுகின்றன5. இதற்க்கு காரணம் அவ5கள் ேவண்டாம் என்று
விட்டேசவல்களின் அடுத்த தைலமுைறயில் எதி5பா5த்த பண்புகள் வரலாம்.
அப் பண்புகள் எதிராளியின் ைககளுக்கு ேபாககூடாது என்று அதைன
ெகான்றுவிடுவ5.

சண்ைடக்கு தயா5படுத்தும் வைகயில் ேசவல்களுக்கு கம்பு, ேகழ்வரகு,
ேகாதுைம, ேசாளம், நிலக்கடைல, ெகாண்ைடக்கடைல, ெகாள்ளு ேபான்ற
தானியங்கைள அைரத்து அைத சுட ைவத்து பின்ன5 பிைசந்து சிறு, சிறு
உருண்ைடகளாக உருட்டி அதன் உrைமயாள5கள் ெகாடுக்கின்றன5. இது
தவிர பாதாம், பிஸ்தா, பழங்கள், சாரப்பருப்பு, முந்திr, திராட்ைச,
ேபrச்சம்பழம் ேபான்றவற்ைறயும் ேசவல்களுக்கு ெகாடுக்கின்றன5.

ேசவலுக்கு சண்ைடக்கு 21 நாட்கள் முன் சிறப்பு தயா5 நடக்கும். அப்ேபாது
மிகவும் சத்தான உணவுகளுடன் ந4ச்சல், ஓடுதல், உயரம் தாண்டுதல் ேபான்ற
பயிற்சியளிக்கப்படுகின்றது. பின்பு சண்ைடக்கு களம் இறக்கப்படுகின்றது.

ேபாட்டிகளில் பங்ேகற்பதற்காக பதிவு ெசய்யப்பட்ட ேசவல்கள் உயரம்
முதலில் பா5க்கப்படுகின்றன. உயரத்திற்கு ஏற்ப ேசவல்கள் சண்ைடக்கு
விடப்படுகின்றன.

ஒரு ெவப்ேபா5 ேசவல் சுமா5 ஒன்ேறமுக்கால் மணிேநரம் சண்ைட ேபாடா
ேவண்டி இருக்கும். 15 நிமிடங்கள் ேபா5 ெசய்தபிறகு 15 நிமிடங்களுக்கு
இைடேவைள இருக்கும். இவற்ைற தண்ணிக்கு எடுப்பது என்று கூறுகின்றன5.
அப்ேபாது காயங்கள் சrெசய்யப்பட்டு, வலி ஒத்தடம் ெகாடுக்கப்படுகின்றது.
பின்ன5 க்ளுேகாஸ் ேபான்றைவ தரப்பட்டு சண்ைடக்கு மீ ண்டும் புதுேதம்புடன்
வந்து நிருதப்படுகின்றது.

சண்ைட ேநரம்: 15நி(சண்ைட)+15நி(1 தண்ணி)+15நி(சண்ைட)+15நி(2
தண்ணி)+15நி(சண்ைட)+15நி(3 தண்ணி)+15நி(சண்ைட)= ெமாத்தம் 1.45 மணி
(முழு சண்ைட ேநரம்)ேநரம் ஒரு சண்ைட நைடெபறுகின்றது.

நல்ல தரமான ேசவல் வைககள் எதி5 ேசவைல 3 நிமிடங்களில் கூட
ெகால்லமுடியும். இரு ேசவலில் ஒன்று களத்தில் இறந்துவிட்டாேலா,
களத்ைதவிட்டு ஓடிவிட்டாேலா, களத்தில் மயங்கி விழுந்துவிட்டாேலா எஞ்சி
நிற்கும் ேசவல் ெவற்றியைடந்ததாகிறது.

ேசவலின் (அலகு) மூக்கு மண்ணில் பட்டுவிட்டால் எதி5 ேசவல் ேபாட்டியில்
ெவற்றி ெபற்றதாக அறிவிக்கப்பட் பrசு வழங்கப்படும். இப்படி ஐந்தாறு
ேபாட்டிகளில் ெவற்றி ெபற்ற ேசவல், ஒரு லட்சம் ரூபாய்க்கு குைறயில்லாமல்
விைல ேபாகும். ெவற்றி ெபற்ற ேசவல், ேபா5 வரைனப்
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ேபால்
ெகாண்டாடப்படும்.

ெவற்றி ெபற்ற ேசவல்களுக்கு தங்க நாணயம், பணம், ேகைடயம், ெமடல்
ேபான்றைவ பrசாக வழங்கப்படும்.

ஆடுகளம் படத்திற்கு பிறகு இவ்வைக ேசவல்களுக்கு மவுசு கூடிவிட்டன.

இவ்வைக ேசவல்கள் பலவைககள் உண்டு.. அைவ ெபாதுவாக
ேரஜா(குள்ளமான ேசவல்கள்), கல்கத்தா அசில், மதராஸ் அசில் என்று
பிrக்கப்பட்டாலும். அைவகள் அவற்றின் சிறகின் வனங்கைள ெபாறுத்ேத
அைழக்கபடுகின்றன.

ஜாவா - பச்ைச ெவள்ைள வண்ணம் மற்றும் கருப்பு வால்.
யாகுத் - சிவப்பு
பீலா - மஞ்சள்
தும்ம5- சாம்பல்
சீதா - வண்ண புள்ளிகள்
நூr - ெவள்ைள
கதி5/காத5 - கருப்பு

இைவ மட்டுமின்றி "ேபட்ைட மாதிr(ேபட்ைட ேபான்று காட்சியளிக்கும்)"
"கல்வா(தாடியுடன் இருக்கும்)" ஆகிய வைககளும் உள்ளன.

ெவப்ேபா5 ேசவல்களுடன் கத்திகால் ேசவல்கைள சண்ைடக்கு விடமுடியாது
காரணம் கத்திகால் ேசவல்களால் ெவப்ேபா5 ேசவல்களுக்கு நிகராக சண்ைட
ேபாடமுடியாது. சிறிது ேநரத்தில் ஒய்ந்து விடும்.

இதில் கத்தி இல்லாமல் சண்ைட நடப்பதால் இதைன ஒலிம்பிக்ஸ விட
ெகடுபிடி உள்ளது.

கத்தி ேசவல் சண்ைட:
ஈேராடு, திருப்பூ5, கரூ5, ேகாயம்புத்தூ5 மாவட்டங்களில் மட்டும் இரத்தம்
ேதாய்ந்த கத்தி சண்ைட நடத்தப்படுகிறது.
ேசவலின் வலதுகாலில் இதற்காக சிறு கத்தி கட்டப்படுகிறது. பிறகு
ேசவல்கைள ஜாக்கிகள் பிடித்துக்ெகாண்டு இரு ேசவல்கைளயும் அருேக
ெநருங்கவிட்டு உசுப்ேபற்றியபின் (ஆக்ேராஷம் ெகாள்ள) ேசவல்கைள
ேமாதவிடுகின்றன5. இதில் ஆேவசம் அைடயும் ேசவல்கள் ஆக்ேராஷமாக
ேமாதுகின்றன. ேமாதலில் காயமைடயும் ேசவல்களுக்கு குடிப்பதற்கு தண்ண54
அளித்து, தண்ண54 ெதளிப்பான் (ஸ்பிேரய5) மூலம் அல்லது ஜாக்கிகள் வாயில்
தண்ணைர
4
ைவத்து ேசவல் முகத்தில் ஸ்ேரபிய5 ேபால தண்ணைர
4
ஊதியும்
அதன் முகத்தில் வாயால் ஊதியும் மீ ண்டும் ேமாதவிடுகின்றன5. ேபாட்டியில்
ெவற்றிெபறும் ேசவல்கள் மீ ண்டும், மீ ண்டும் ேமாதவிடப்படுகின்றன.
ேதால்வியைடந்த ேசவல்களில் சில பலத்த காயமுற்று இறந்து விடுவதும்
உண்டு. கத்தி கட்டிற்கு பயன்படும் ேசவல் கட்டு ேசவல்கள் என்று
அைழக்கபடுகின்றன..

கத்தி ேசவல்களுக்கு வால் ந4ளமாக இருக்கும்(படத்ைத பா5க்கவும்). இவற்றில்
பச்ைச மற்றும் கருங்கால் ேசவல்கள் சிறந்த வைககளாக கருதப்படுகின்றது.
நிறத்ைத ெபாருத்தமட்டில் பலவைககள் உண்டு அைவ...ேகாழி வள்ளுவ5, காக
வள்ளுவ5, கீ r வள்ளுவ5, பூத வள்ளுவ5, ெபான்ற வள்ளுவ5, ெபான்றக் காகம்,
ெசங்காகம், கருங்காகம், ெவண்காகம், ெசங்கீ r, காகக் கீ r, ெபான்றக் கீ r,
வள்ளுவ5க் கீ r, பூதிக் கீ r, காக பூதி, ெபான்ற பூதி, ெசம்பூதி, ெபான்ற ெவள்ைள,
புள்ளி ெவள்ைள, காகக் கருப்பு, ேபய்க்கருப்பு, ேசவப்ேபடு, ேகாழிப்ேபடு,
கரும்ேபடு, ெவண்ேபடு, ெபான்றப்ேபடு, பூதப்ேபடு, காகப்ேபடு,சித்திரப்புள்ளி,
நூலாவள்ளுவ5, ஆந்ைத, மயில் ஆகும்.

கழுத்து மற்றும் இறகுகளில், ந4ண்ட வண்ணக் கீ ற்றுகள் ெகாண்டைவ
வள்ளுவ5ச் ேசவல் என அைழக்கப்படுகின்றன. ேகாழியின் ேதாற்றத்தில்
இருக்கும் ேசவல்கள் ேபடுகள் எனப்படுகின்றன. கருைமயும் சிவப்பும் கலந்த
இறகுகைளக் ெகாண்டைவ காகச் ேசவல்கள். கட்டுக் கட்டாக வண்ணத்
திட்டுகைள உைடயன கீ rச் ேசவல்கள்.

ெவண்ணிறத்ைதப் பிரதானமாகக் ெகாண்டைவ, ெவள்ைளச் ேசவல்கள். கருப்பு
நிறத்ைதப் பிரதானமாகக் ெகாண்டைவ ேபய்க்கருப்பு என
அைழக்கப்படுகின்றன. பழுப்பு நிறத்ைத உைடயைவ ெபான்(நி)றம்
என்பனவாகும். சாம்பல் நிறத்ைதப் பிரதானமாகக் ெகாண்டைவ, பூதிகள் என
அைழக்கப்படுகின்றன.

ெகாண்ைட அல்லது தைலயில் இருக்கும் பூைவப் ெபாறுத்து, குருவிப்பூச்
ேசவல், மத்திப்பூச் ேசவல், தவக்கைளப் பூச் ேசவல், கத்திப்பூச் ேசவல்,
ஊசிப்பூச் ேசவல் எனப் பல இரகம்.அேதேபாலக் கால்கைளப் ெபாறுத்தும், பல
வைககளாகச் ேசவல்கைள இனம் பிrக்கின்றன5. ெவள்ைளக்கால்,
ேபய்க்கருப்பு, ெபான்றம், பூதக்கால், பசுபுக்கால், காரெவள்ைள, முைகச்சக்கால்,
கருங்கால் எனப் பட்டியல் இடபடுகிறது.

ேபாட்டி ெதாடங்குவதற்கு முன்பு இரு அணியினrல் யாராவது ஒருவ5
ெசவ்வக வடிவ களத்தின் ைமயத்தில் தமது ேசவைலக் ெகாண்டு நிறுத்தி, பின்
ைகயில் எடுத்துக்ெகாள்வ5. இதற்கு நடவு ேபாடுதல் என்று ெபய5. நடவு
ேபாடுதல் ெசய்த பின்பு எதிரணியின5 நடவு ேபாட்ட ேசவலுக்கு இைணயான,
அேத நிற, இன, அளவுள்ள ேசவைலச் சண்ைடக்கு விடுவ5. இந்நிைலயில் இரு
ேசவலுக்கும் காலில் கத்தி ைவத்துக் கட்டப்படுகிறது.

ேசவல் விடுபவ5கள் களத்தின் உள்ேள ெசன்று இரு ேசவலுக்கும் இைடயில்
சுமா5 10 அடி இைடெவளியில் நிறுத்துவ5. அப்ெபாழுது இரு ேசவலும்

” என்று

ஒன்ைறெயான்று பா5க்கும் படி இருக்கும். இதற்கு “முைகய விடுதல்

ெபய5. அது தான் உன் எதிr என்று அைடயாளம் காட்டுவது ேபால் இது
இருக்கும்.

இந்நிைலயில் இரு ேசவல்களும் ஒன்ைறெயான்று ேநாக்கி ஓடி வந்தும்,
பறந்தும் காலில் கட்டியுள்ள கத்தியால் மற்றதன் உடல் பகுதியில் குத்தியும்
பல காயங்கைள ஏற்படுத்துகின்றன. அப்ேபாது ெதாட5ந்து சண்ைடயிடாமல்

ேசவல் விடுேவா5 தம்தம் ேசவல்கைளக் ைகயில் பிடித்துக்ெகாள்வ5. அதற்கு
தண்ண54 தந்து கைளப்ைப ந4க்குவ5. ஈரத்துணியால் காயங்கைளத் துைடத்து
மருந்திடுவ5. மீ ண்டும் ேசவலின் முதுகில் தட்டிக் ெகாடுத்து களத்தில் விடுவ5.

கத்திகால் ேசவல்கள் ெபரும்பாலும் எதி5 ேசவலின் ெநஞ்சுபகுதிைய தாக்கும்..
சில ேநரங்களில் எதி5 ேசவலின் குடல் சrந்து இறக்கும் அளவுக்கு தாக்குதல்
இருக்கும். முதலில் ேவகமாக ெநாடிெபாழுதில் எதி5 ேசவலின் ெநஞ்சில்
கத்திைய பாய்ச்சும் ேசவேல ெபரும்பாலும் ெஜயிகின்றது.

ேபாrட்டுக் ெகாள்ளும் இரு ேசவல்களின் ேபா5ச்ெசயல்முடிேவ
இவ்விைளயாட்டின் ெவற்றி ேதால்விைய முடிவு ெசய்கிறது. இரு ேசவலில்
ஒன்று களத்தில் இறந்துவிட்டாேலா, களத்ைதவிட்டு ஓடிவிட்டாேலா,
களத்தில் மயங்கி விழுந்துவிட்டாேலா எஞ்சி நிற்கும் ேசவல்
ெவற்றியைடந்ததாகிறது. ேதாற்ற ேசவல் உயிருடேனா, இறந்த நிைலயிேலா
ெவற்றியைடந்த ேசவலின் உrைமயாளருக்கு கிைடக்கிறது. இதற்கு

” என்று ெபய5.

“ேகாச்ைச

ேசவல் சண்ைட ேபாட்டியில் ேசவல் காலில் கட்டிய கத்தி குத்தி பல5
பலியாவதும் உண்டு. ஆதலால் மிகவும் பாதுகாப்புடன் சண்ைட விடுவது
அவசியம்.
---------------------------------

திருச்சி, ேகாயம்புத்தூ5 மற்றும் ேசலம் மாவட்டங்களில் கத்திகட்டு ெவப்ேபா5
இெரண்டுேம நைட ெபறுகின்றது.

திருவிழா காலங்களில் அதிகமாக சண்ைடகள் நைடெபறுவது உண்டு .
ெபண்கள் ெபாதுவாக பங்கு ெபறுவதில்ைல இருப்பினும் விதிவிலக்குகளும்
உண்டு .

பல அrய இன ேசவல்கள் இந்த ேசவல் ேபாராளிகள் மூலம்
பாதுகாக்கப்படுகின்றன. இச் ேசவல்கைள வள5பேத ஒரு ெபrய கவ்ரவமாக
கருதப்படுகின்றது. இன்று உலக மக்களுக்கு புரத பற்றாக்குைறயிைன சr
ெசய்யும் "ப்ைரெல5 ேகாழிகள்" இந்த "சண்ைட ேகாழி" இனத்ைதயும் "பிற
ேகாழி" இனத்ைதயும் கலைவ ெசய்ததால் கிைடத்தன. உலகேம
இச்ேசவல்கைள ஒரு அறிய ெபாக்கிசமாக பா5கின்றன5. இதன் மூலமாக பல
பயனுள்ள ேகாழி வைககள்(ேராட் ஐலண்ட், கா5னிஷ், ப்ைரெல5 etc) ஆராய்ச்சி
முலமாக நமக்கு கிைடத்துள்ளன.

"ேசவல் சண்ைட உலகம் முழுக்க நடக்கிறது. லத்தின் அெமrக்கா நாடுகளில்
இன்றும் ேசவல் சண்ைடைய முழு வாழ்நாள் ெதாழிலாக
ைவத்திருக்கிறா5கள். இந்தியாவின் பல்ேவறு மாநிலங்களில் இப்ெபாழுதும்
ேசவல் சண்ைடகள் நடக்கிறது. கிராமங்களில் ெபாழுது ேபாக்குக்காக இருக்கிற
ேசவல் சண்ைட, நகரங்களில் சூதாக மாறி விடுகிறது.

ேநாபல் பrசு ெபற்ற காப்rேயல் கா5சியா மா5க்ெவஸ் ேசவல் சண்ைடைய
ைமயமாக ைவத்து நாவல் ஒன்ைற எழுதி இருக்கிறா5, அதில் ேசவல்
சண்ைடயில் ெஜயித்தவன் மட்டுேம ஆண்ைம உள்ளவன் என்றும்,
ேதாற்றவன் ஆண்ைமயற்றவன் என்றும் கருதப்படுவா5கள் என்று, மக்கள்
நிைனப்பைத ெவளிப்படுத்தி இருக்கிறா5' என்கிறா5 ேசசவல் சண்ைடகள்
குறித்து ஆய்வு ெசய்து வரும் எழுத்தாள5 எஸ். ராமகிருஷ்ணன்.

ேசவல் சண்ைட தமிழ்நாட்டின் தனி அைடயாளம்
இந்த ேகாழிகள் தமிழனின் வரத்ைதயும்,
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பாரம்பrயத்ைத, ெபருைமையயும் ,
வரலாற்ைறயும் பைறசாற்றுகின்றன. ேசவல் சண்ைடைய பற்றியா குறிப்பு
சங்க இலக்கியங்களில் காணப்படுகின்றது.

தமிழ்நாடு ேசவல் சண்ைட 2,000 ஆண்டுகள் பழைமயானது . மனு ந4தி
சாஸ்திரம் , காட்டு ேசவல் சாஸ்திரம், மற்றும் பிற சங்க வயது இலக்கியம்,
ேபான்ற பண்ைடய இலக்கியங்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இது பண்ைடய

காலத்தில் மறவ5களால் ஓய்வுேநரத்தில் விைளயாடப்பட்டது என
குறிப்பிடப்படுகிறது. இது "64 கைலகளுள்" ஒன்று என ஒப்பு
ெகாள்ளப்பட்டுள்ளது. இவ்வளவு அறிய விஷயமான சண்ைட
ேசவல்கைளயும், இக்கைலையயும் ேபாற்றி பாதுகாப்பது ஒவ்ெவாரு
தமிழ்மகனின் கடைம.

முட்ைடக் ேகாழிக்கு பஞ்சகவ்யா !

“முட்ைடக் ேகாழிகளுக்குக் ெகாடுக்கும் பஞ்சகவ்யாவில் சில மாற்றங்கைளச்
ெசய்ய ேவண்டும்” என்ற மதியழகன், தயாrப்பு முைறையச் ெசான்னா5.
“5 கிேலா சாணம், 3 லிட்ட5 பசு மாட்டுச் சிறுந45, 2 லிட்ட5 பால், 2 லிட்ட5 தயி5
ஆகியவற்ேறாடு, 2 லிட்ட5 ந4ராகாரம் (பைழய ேசாற்றுத் தண்ண5)
4 ேச5த்து
தயாrக்க ேவண்டும். ஒரு ேகாழிக்கு 3 மில்லி என்ற அளவில் ெகாடுக்க

” என்றா5, மதியழகன்.

ேவண்டும்

பயி5களுக்கும், ேகாழிப்பண்ைணக்கும்!...
பஞ்சகவ்யா தயாrப்பு பற்றி டாக்ட5.நடராஜன் ெசான்ன விஷயங்கள் இங்ேக...

‘‘பயி5களுக்குக் ெகாடுக்கும்ேபாது 19 நாட்களில் பஞ்சகவ்யா தயாராகிறது.
அதாவது 5 கிேலா பசுமாட்டுச் சாணத்துடன் 500 கிராம் ெநய்ைய கலந்து
மூன்றுநாட்கள் கழித்து பால், தயி5, பசுமாட்டுச் சிறுந45, இளந45, கனிந்த
வாைழப்பழம், 3 லிட்ட5 ச5க்கைரத் தண்ண54 ஆகியவற்ைற ஊற்றிக்
கலக்கிவிட்டு, அடுத்தநாள் 2 லிட்ட5 ெதன்னங்கள்ைள பீப்பாயினுள் உள்ள
கலைவயில் ஊற்றி, நாெளான்றுக்கு இருேவைள 7 நாட்கள் கலக்கி விட,
பஞ்சகவ்யா தயா5. பயி5களுக்கு என்றால், பத்து லிட்ட5 தண்ணருக்கு
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மில்லி பஞ்சகவ்யா கலைவையக் கலந்து ெதளிக்கலாம். இைத
கறிக்ேகாழிகளுக்கு தலா 3 மில்லி ெகாடுத்துவர ேகாழிகளுக்கு ேநாய் எதி5ப்புச்
சக்தி கூடும். குறிப்பாக கறிக்ேகாழிகைள அதிகம் தாக்கும் கழிச்சல் ேநாய்
தடுக்கப்படும்.’’

(ெதன்னங்கள் கிைடக்காதவ5கள் ேவறு ஒரு எளிய வழி மூலம் கள்
தயாrக்கலாம். 2 லிட்ட5 இளந4ைர காற்றுப் புகாமல் பாட்டில் அல்லது ேகனில்
ஊற்றி மூடி ைவத்து பிறகு ஒருவாரம் கழித்து திறந்து பா5த்தால் அது
ெநாதித்து, கள்ளாக மாறியிருக்கும். அைத பஞ்சகவ்யா கைரசல் தயாrக்க
பயன்படுத்தலாம்.)

http://pungaimaram.blogspot.in/2016/06/7.html?m=1
1) வள்ளூறு (EAGLE)
ெபாதுவாக காலும் மூக்கும் சுத்தமான மஞ்சள் நிறத்தில் இருந்தால் வள்ளூறு
வைக ேசவல்கள் ஆனால் தற்ேபாது முழுைமயான வள்ளூறு வைக ேசவல்கள்
இருப்பதில்ைல. கழுத்து இறகுகள் மற்றும் இறக்ைகயின் இறகுகள் முதுகு
இறகுகள் ஆகியைவ மஞ்சள் அல்லது ெபான்னிறம் ஆகிய நிறங்களில்
இருந்தால் அது வள்ளூறு என அைழக்கப்படும். ேமலும் இைவ ேகாழி வள்ளூறு
மயில் வள்ளூறு மற்றும் காகவள்ளூறு என அைமயும்.
2) ஆந்ைத (OWL)
ெபாதுவாக காலும் மூக்கும் சுத்தமான ெவள்ைள நிறத்தில் இருந்தால்ஆந்ைத
வைக ேசவல்கள் ஆகும். ஆனால் தற்ேபாது முழுைமயான ஆந்ைத வைக
ேசவல்கள் இருப்பதில்ைல.ஆந்ைத வைக ேசவல்கள் கால் ெவள்ைள
நிறத்திலும் உள்ெபாங்குகள் பருத்திப்பஞ்சின் நிறத்திலும் இருக்கலாம்.
3) ேகாழி (HEN)
ெபாதுவாக காலும் மூக்கும் சுத்தமான கருப்பு நிறத்தில் இருந்தால் ேகாழி
வைக ேசவல்கள் ஆகும். ஆனால் தற்ேபாது முழுைமயான ேகாழி வைக
ேசவல்கள் இருப்பதில்ைல. ேகாழி வைக ேசவல்கள் கால் கருப்புகாவும் உள்
ெபாங்கு சாம்பள் நிறத்திலும் கண் கருைம நிறத்திலும இருக்கும். அதாவது
கருங்கால் கருங்கண் என்று ெசால்லக்கூடிய அைனத்து ேசவல்களும்
ேகாழிக்கு நிற்கும்.
4) காகம் (CROWS)
ெபாதுவாக காலும் மூக்கும் சிவந்திருந்தால் காகம் வைக ேசவல்கள் ஆகும்.
ஆனால் தற்ேபாது முழுைமயான காகம் வைக ேசவல்கள்

இருப்பதில்ைல. காகம் வைக ேசவல்கள் ேமல் இறகு ெசம்மண் நிறத்திலும்
ேசவலின் முதுகில் உள்ள உள்ெபாங்கு என்று ெசால்லக்கூடிய ேலசான் உள்
இறகு சாம்பள் நிறத்தில் இருக்கும்.
5) மயில் (PEACOCK)
ெபாதுவாக மயில் வைக ேசவல் என்பது அதன் காலும் மூக்கும் பசுைம
இருக்கேவண்டும். (இறகில் எண்ைண கப்பு இருத்தல்). ேமலும் ேசவலின் கால்
நிறத்ைதயும்(கால் பச்ைசக்கால் ேலசான இளம் பச்ைசகால்). மூக்கில் வன்னி
இருத்தல் (மூக்கின் நடுவில் சிறு கரும்பழுப்பு நிறம்) மற்றும் கால் நகங்களின்
நிறத்ைதயும் (அைனத்து நகங்களும் ெவள்ைள நிறம்) ைவத்து
குறிப்பிடுகிேறாம்.
நாட்டுக் ேகாழி தவன கலைவ:த4வன கலைவக்கு (100 கிேலா கிராம்) ேதைவயான மூலப்ெபாருட்களும்
அளவுகளும்
1. மக்காச்ேசாளம் 40 கிேலா
2. ேசாளம் 7 கிேலா
3. அறிசிகுருைண 15 கிேலா
4. ேசாயா புண்ணாக்கு 8 கிேலா
5. மீ ன் தூள் 8 கிேலா
6. ேகாதுைம 5 கிேலா
7. அrசித் தவிடு 12.5 கிேலா
8. தாது உப்புக் கலைவ 2.5 கிேலா
9. கிளிஞ்சல் 2 கிேலா
ெமாத்தம் 100 கிேலா

புறக்கைடயில் வள5க்கப்படும் நாட்டுக் ேகாழிகளுக்கு புரத சத்து மிகக்
குைறவாகேவ கிைடக்கிறது. இதைன ஈடுெசய்வதற்கு புரதச்சத்து நிைறந்த
பாைனக் கைரயானும், அேசாலாவும் ெகாடுத்து வள5க்கும் ெபாழுது த4வன
ெசலவுெவகுவாக குைறய வாய்ப்புள்ளது. சிறு ெவங்காயம் மற்றும் கீ ைரகைள
நறுக்கி நாட்டுக் ேகாழிகளுக்கு உணவாக ெகாடுக்கலாம்.

