
                                                              

ாம் க ாமிக்கும் சந்த நபம் யர்ப்ன யியசானம்! 

எரு சந்த நபத்திிருந்து சுநார் 40  ிலா யரப  ட்ரை ள்  ிரைக்கும். இந்த நபம் 

ஆபம்த்திலலன  ாப்டீு கசய்னப்டு ிது. சந்த நபம் ந்து டி ிரி னதல் ம்து 

டி ிரி கசல்ரினஸ் யரபனிலும் உள் கயப்ிரனில் யபக்கூடினதாகும். 

ம் ாட்டில் உள் யியசானி ள் தங் து யியசான ரைனர ர நாற்ி 
யரு ின்ர். இி யரும்  ாங் ில் யியசானத்தின் அரைனாலந னழுரநனா  

நாியிடும் ன்ல லதான்று ிது. குஜபாத் நற்றும் ஞ்சாப் குதி ரச் லசர்ந்த 

யியசானி ள் சந்த நப யர்ப்ில் ஈடுைத் துயங் ினேள்ர். இதன் னெம் எரு 

யியசானி 10 நில்ினன் ரூாய் யரப யருயாய் ஈட்டினேள்ார். 

 

 

தற்லாது யியசானி ள் ாபம்ரின யியசான னரரன ின்ற்ி யருயாய் ஈட்டி 
யரு ின்ர். குஜபாத்ரதப் லான்ல ஞ்சாிலும் ச ந்த நபம் சாகுடி 
கசய்னப்டுயரத ஊக்குயிக்கும் னனற்சினில் லயாண் துர ஈடுட்டுள்து . 
அங்குள் யியசானி லம் சந்தத்ரத னிரிட்டு யரு ின்ர் . 
சந்த நபம் அதி ட்சநா  னப்து ஆண்டு ள் ிரத்திருக்கும் ன்து 
குிப்ிைத்தக் து. இந்த நபத்தின் யாசர நிகுந்த தண்டு  குதினாது சுநார் 
ழு னதல் ட்டு ஆண்டு ில் உருயா த் துயங்கு ிது . னென்று னதல் 
ான் ாண்டு லக்குப் ிகு இந்த நபங் ர கயட்டி யிற்ர கசய்னாம் . 
இதற்கு அதி  அய ாசம் லதரயப்ட்ைலாதும் இதன் னெம்  ிரைக் க்கூடின 
யருயாய் நி வும் அதி நாதாகும். 
இந்த நபம்  ிலா என்ிற்கு 12,000 ரூாய் யரப யிற்ர கசய்னப்டு ிது. 

சர்யலதச சந்ரதனில் இதன் யிர  ிலாயிற்கு னென்ானிபத்து நூறு ரூாய் னதல் 

த்தானிபம் ரூாய் யரப யிற்ரனா ிது. 



 
எரு சந்த நபத்திிருந்து சுநார் 40  ிலா யரப  ட்ரை ள்  ிரைக்கும். இந்த நபம் 

ஆபம்த்திலலன  ாப்டீு கசய்னப்டு ிது. சந்த நபம் ந்து டி ிரி னதல் ம்து 

டி ிரி கசல்ரினஸ் யரபனிலும் உள் கயப்ிரனில் யபக்கூடினதாகும். 

இத்தர ன சூமில் குஜபாத்ரதப் லான்ல ஞ்சாப் நண்ணும் யாிரனேம் சந்த 

நபம் யர்யதற்கு உ ந்ததா லய  ாணப்டு ிது. 

 

சி ஆண்டு லக்கு னன்ன குஜபாத்தின் ரூச் ன் ி குதினின் அல்யா ன் ி 

 ிபாநத்ரதச் லசர்ந்த யியசானினா அல்லஷ் னதல் னரனா  சந்த நபத்ரத 

யர்க் த் தீர்நாித்தார். இந்த  ிபாநம் சூபத்திிருந்து சுநார் ழுது  ிலாநீட்ைர் 

கதாரயில் அரநந்துள்து. அல்லஷ் எரு நில்ினன் ரூாய் நதிப்னரைன தது 

ித்ரத அைநாம் ரயத்து சந்த நப யர்ப்ில் ஈடுட்ைார். சந்த நபங் ர 

திரந்து ஆண்டு ில் யிற்ர கசய்தால் ம்து நைங்கு அதி  யருயாய் 

 ிரைக்கும் ன்ரத அயர் அிந்திருந்தார். இருப்ினும் அரத்தும் ிதா  

இருந்துயிையில்ர. 

அந்த சநனத்தில் குஜபாத் அபசாங் ம் சந்தத்ரத னிர் கசய்யதற் ா அனுநதிரன 

யமங் ியிட்ைது. இருப்ினும் னதின யாிரனிலும் னதின சூமிலும் சந்த 

நபத்ரத யர்க்கும் ஆத்தா னனற்சிரன  யியசானி ள் ற்றுக்க ாள் 

னன்யபயில்ர. ஆால் அல்லஷ் இரத துணிந்து ற்றுக்க ாண்டு தது ந்து 

க் ர் ித்தில் ஆனிபம் சந்த நபங் ர ட்ைார். 

ஆபம்த்தில் னிர் ஷ்ைத்ரத சந்தித்தது. அதன் ிகு நாித்தின் லயாண் 

ஆபாய்ச்சி  ம ம் னெம் சந்த நபம் யர்ப்ன குித்து அதி ம் கதரிந்துக ாண்டு 

அனுயம் கற்ார். ீண்ை  ாம்  ாத்திருக் லயண்டின ிர இருக்கும் ன்ரத 

உணர்ந்தாலும் நற் யியசானி ள் லான்று இயர் ம்ிக்ர ரன 

இமந்துயிையில்ர. சந்த நபம் யர்ப்ரத் கதாைர்யது ன்று தீர்நாித்தார். 

குஜபாத் அபசாங் ம் சந்த நபம் யர்ப்ர ஊக்குயிப்லதாடு நட்டுநல்ாது அதன் 

யிற்ரனிலும் ற்றுநதினிலும் யியசானி லக்கு உதயிக் பம் ீட்டினது.  

அல்லஷ் தது நபங் ர யிற்ர கசய்து 1.5 ல ாடி ரூாய் ஈட்டிார். 
அல்லரின் இந்த னனற்சிரன நாி அபசாங் ம் ாபாட்டி க ௌபயித்தது. 

ஞ்சாின் நண்ணும் யாிரனேம் சந்த நபம் யர்ப்தற்கு உ ந்ததா லய 

 ாணப்டு ிது. லய இங்குள் யத்துர சந்த நபங் ள் அதி  

ண்ணிக்ர னில் யர்க் ப்டுயதற் ா திட்ைங் ர உருயாக் த் துயங் ினது. 

அத்துைன் லபாப்ர், லூதினாா, ல ாரினானர், ாதிண்ைா ஆ ின குதி ிலும் 

நபங் ள் ைப்ட்ைது.  லூடினில் ைப்ட்ை சந்த நபங் ள் இருது ஆண்டு ள் 

ரமனாது. 



யத்துர இந்த நபங் ர கயட்டி யிற்ர கசய்னேம். யியசானி ள் சந்த 

நபங் ள் யர்ப்ில் ஈடுை ஊக்குயிப்தற் ா வும் நபங் ள் ைப்ட்ைதா  துர 

அதி ாரி ள் கதரியிக் ின்ர். ஞ்சாின் லசாநாபா குதிக்கு அரு ில் சந்த 

நபத்ரத யர்த்து யரும் அருண் குர்நி  ர்ாை ாயில் உள் Institute of Wood Science and 

Technology னெநா  சந்த நபம் யர்ப்ன சார்ந்த னிற்சி கற்தா  குிப்ிடு ிார். 

இயர்  ைந்த ஆண்டு சந்த நபங் லக் ா ர்சரிரனத் துயங் ினேள்ார். தற்லாது 

யியசானி ள் னிர் கசய்யதற் ா  சந்த நபக் ன்று ள் யமங் ப்டு ிது. 

சந்த நபத்ரத யர்ப்தன் னெம் குரந்த னதலீட்டில் அதி  ாம் கனடினேம். 

இது ீண்ை  ா னதலீைாகும். சந்த நபம் யிற்ரக்கு தனாபாதும் சிப்ா  

ாம் தருயதால் யியசானி ள்  தரனர ள் தற்சார்னைன் இருக் னடினேம். 

அபசாங் ம் நற்றும் தினார் ிறுய திட்ைங் ில் னதலீடு கசய்யரதக்  ாட்டிலும் 

அதி  ாம் தபக்கூடினதாகும். 

சந்த நபம் யர்ப்ில் எரு ட்சம் னதலீடு கசய்தால் என்ரப ல ாடி ரூாய் 

யருயாய் ஈட்ைப்டும். சந்த நபக் ட்ரை ஆானிபம் னதல் த்தானிபம் ரூாய் யரப 

யிற்ர கசய்னப்டு ிது. ர்சரினில் இருந்து சந்த நபக் ன்று ர யாங் ிலனா 

அல்து யிரத ர யிரதத்லதா சந்த நபம் யர்க் ாம். சந்த நபம் 

கசம்நண்ணில் ன்ா  யரும். இந்த நபம் ாரனா குதி ள், சுண்ணாம்ன  ந்த 

நண் லான்யற்ிலும் தாக்குப்ிடிக் க்கூடினதாகும். 

 

ப்பல் நற்றும் லந நாதம் ிம் னிரிை தனார்டுத்தப்டு ிது. அதற்கு னன்ன ிம் 

இபண்டு அல்து னென்று னர உமப்டும். எவ்கயாரு நபக் ன்று யரிரசக்கும் 

இரைலன னப்து னதல் ாற்து கச.நீ இரைகயி யிைலயண்டும். 

ருயநரமக் ாத்தில் இரய லய நா  யரும். ஆால் ல ாரைக் ாத்தில் 

ீர்ாசம் அயசினம். தண்ணரீப லசநிக்  கசாட்டு ீர் ாச னர ின்ற்ப்டும். 

எரு க் ர் ித்தில் சபாசரினா  ானூறு நபங் ள் ைாம். 

 

சந்த நபக் ன்று ாற்து னதல் ம்து ரூாய்க்கு  ிரைக் ிது. இந்த 

நபக் ன்று ர ட்ை ிகு அயற்ர ாது ாக்  லயி அரநக் லயண்டினது 

அயசினம். இதற்கு சுநார் ம்தானிபம் ரூாய் கசயிை லரும். லநலும் இரய திருடு 

லாகும் அானம் இருப்தால்  ாப்டீு கசய்னப்டுயதும் அயசினநா ிது. 

 

Source:https://yourstory.com/tamil/lucrative-sandalwood-farming-indian-

farmers?fbclid=IwAR1vdBkabYckY5WhFHYVqlbWE7H0ViCsU4kTncz49MNLj

QCXT0Myir4JhWA 

https://yourstory.com/tamil/lucrative-sandalwood-farming-indian-farmers?fbclid=IwAR1vdBkabYckY5WhFHYVqlbWE7H0ViCsU4kTncz49MNLjQCXT0Myir4JhWA
https://yourstory.com/tamil/lucrative-sandalwood-farming-indian-farmers?fbclid=IwAR1vdBkabYckY5WhFHYVqlbWE7H0ViCsU4kTncz49MNLjQCXT0Myir4JhWA
https://yourstory.com/tamil/lucrative-sandalwood-farming-indian-farmers?fbclid=IwAR1vdBkabYckY5WhFHYVqlbWE7H0ViCsU4kTncz49MNLjQCXT0Myir4JhWA

