
പ്രിയ ോർ മോങ്ങ  ും, പ്രിയ ോരച്ചന ും 

 

യേരളീ ര ടെഇഷ്ടയ ോജനമോ മരച്ചീനി, മരവള്ളി േിഴങ്ങ് , ടേോള്ളി 

േിഴങ്ങ ്എന്നറി ടെെ ന്ന നമ്മ ടെ സ്വന്തും 

േെേിഴങ്ങ്യരോർച്ച ഗീസ്കോർ 

ഇന്തയ ിയേ ്്്ടേോണ്ട വന്ന്നട്ട രിെിെിച്്ച വളർത്തി തോടെന്ന ും, 

മോങ്ങ ഇന്തയ ിൽനിന്ന ുംയരോർച്ച ഗീസ്ിയേ്് 

ടേോണ്ട യരോ ിനട്ട വളർത്തി തോടെന്ന മ ള്ള ചരിപ്തും നോും രേ 

പ്രോവശ്യും യേൾ് േ  ും, വോ ി് േ  ും, രഠി് േ  ും 

ടചയ്തിട്ട ള്ളവരോെ്. ഇത  സ്ൂചിെി് ന്നത് ഇന്തയ ിൽ വിവിധ ിനും 

മോവ േൾ സ് േ മോ ി ഉണ്ടോ ിര ന്ന ടവന്ന ും ഇന്തയൻ രഴങ്ങളിൽ 

മോമ്പഴത്തിന് പ്രയതയേ സ്ഥോനമ ണ്ടോ ിര ന്ന ടവന്ന മോെ്. ഇന്തയ  ടെ 

വെ് േിഴ്്  ോഗങ്ങളിടേന്നയരോടേ ടത്് േിഴ്്  ോഗങ്ങളിേ ും 

ധോരോളും മോയന്തോെ േള ും വിവിധ ിനും മോങ്ങേള ും ഉടണ്ടന്ന േോരയും 

എെ ത്ത  രറയ ണ്ടി ിരി് ന്ന . 

 

 ടെങ്കനെിള്ളി, ഗ ദോദ്, നെശ്ോേ, ചപ്ര്ോരൻ, മല്ലിേ, ദസ്രി, സ്വർണ്ണ 

യരഖ, സ്ിരൂരും,ശ്ർ്ര് ട്ടി, സ് രരി, ച ങ്കിരി, അൽയ ോൻയസ്ോ, 

േവിന്റൽ മോങ്ങ, േിളിച്ച ണ്ടൻ, വട്ട മോങ്ങ, മൽയഗോവ, ടതോേി േയ്പൻ, 

മൂവോണ്ടൻ, റൂമോനി, നീേും, സ്ൂരയ, ഇമോും രസ്ന്ത്, മരമോങ്ങ, നമ്പയോർ 

മോങ്ങ, ടേോളമ്പ്, മമേോ രൂമോങ്ങ, യരര് മോങ്ങ, മമൽെീേി മോങ്ങ, 

അമരരോളി,  സ്േി, മോൻയേർഡ്, യെോുംടെ പ്ഗീൻ ,േോങ്ങ്പ്ഗ, 

യതോട്ടെ രി, റോസ്് ര രി, േക്ഷ്മൻ ോഗ്, യേസ്ർ, േോയവരി, 

യേോട്ടൂർയേോെും, ചൗസ്, െദോമി, സ്യ സ്, ഹിുംസ്ോഗർ, യ രി, 

ഗ േോെിഗോസ്്, വനരോജ്, ജഹോുംഗീർ, പ്രിയ ോർ േൂെോടത 

നോട്ട മോങ്ങേള ും, seedless , Juice േ െി ൻ മോങ്ങേള ും ഇന്ന ്വിരെി ിൽ 

നമ ്് േ യമോേ ന്ന ണ്്ട. സ്ഥേും, വയക്തിേൾ, സ്വ ോവും, ര ചി, 

ആേൃതി, തൂ്ും, നിറും എന്നിവ അെിസ്ഥോനമോ്ി ഓയരോ 

മോങ്ങ ്് ും യരര ്നല്കി ിരി് ന്ന . നോും യേട്ടത ും യേൾ്ോത്തത ും, 

ര ചിച്ചത ും ര ചി്ോത്തത മോ  അൻരതിേധിേും മോങ്ങേൾ നമ്മ ടെ 

 ോരതത്തിൽ സ് േ മോെ്. 

 

യമൽ രറഞ്ഞ മോങ്ങേളിൽ യേരള ജനത ്് ജോതിമതയ ദടമയനയ 

പ്രി ങ്കരന ും,ഒര േോേത്ത്മോങ്ങേളിൽ രോജോവ് എന്ന 

വിയശ്ഷിെി് വോൻ ത്വിധും ര ചി പ്രോധോനയമ ള്ള മോങ്ങ 'പ്രിയ ോർ 

മോങ്ങ ' തടന്ന ോ ിര ന്ന . രച്ച ്് ുംരഴ ത്ത ും ക്ഷി്ോന തേ ന്ന നല്ല 

ര ചി  ള്ള മോങ്ങ .ഇടതോര  യഗോവൻ മോങ്ങ ോടെന്നോെ് ചരിപ്തും 

രറ  ന്നത്. യേരളത്തിന  ര റത്്ത ചന്തേളിൽ ഈ മോങ്ങ ഇത വടര 

േണ്ടിട്ട മില്ല. ഉടണ്ടങ്കിൽ തടന്ന 

യഗോവ ിൽ,പ്രിയ ോർമോങ്ങട ന്നോ ിരി്ില്ല, യവടറ 

യരരിേോ ിരി് ും അറി ടെെ േ. 

 

പ്രിയ ോർ എന്ന  യേൾ് യമ്പോൾ, യേരളത്തിന്ടറ ആത്മീ  - 

സ്ോമൂഹിേ-വിദയോ യോസ്-മത സ്ൗഹോർദ്ദരരമോ  വളർച്ച ്്് ടനെ  



നോ േതവും വഹിച്ച നമ്മ ടെ  ര െയോളനോ വി.ചോവറേ രി ോയ്ോസ്് 

ഏേി ോസ്ച്ച നിയേ ്്് ദൃഷ്ടി തിരി് ന്നത് ഉചിതമോ ിരി് ും. 

 

വി .ചോവറ ച്ചൻ േൂനമ്മോവ് ആപ്ശ്മത്തിൽ ജീവിച്ചിര ന്ന േോേും. ആ 

പ്ശ്മത്തിടേ അയന്തവോസ്ിേള ും നോട്ട ്ോര ും അയദ്ദഹടത്ത ഏടറ 

െഹ മോനി് േ  ും,ആദരി് േ  ും ടചയ്തിര ന്ന . നമ്മ ടെ 

ര െയവോൻ ആ േോേങ്ങളിൽ അറി ടെട്ടിര ന്നത് ര െയോളച്ചനോ  

പ്രിയ ോരച്ചൻ എന്നോെ്. 

 

 രോറോ ി യതോമ  ും, അരെോട്ട േര തരേൻ 

മവദയര ുംചോവറരിതോവിന്ടറ ഉററ സ് ഹൃത്ത ്ളോ ിര ന്ന . 

ഒരി്ൽ രോറോ ി യതോമ പ് ോൻസ്ീസ്് യസ്വി ർ ര െയവോന്ടറ രൂജയ 

ശ്രീരും സ്രർശ്ി്ോൻ യഗോവ്് യരോ ി. േെേിേോ ിര ന്ന   ോപ്ത. 

യരോേോന ും, തിരിച്ച വരോന ും ദിവസ്ങ്ങയളോളും എെ ത്ത . രൂജയ ശ്രീരും 

സ്രർശ്ിച്ച അന  വും രങ്ക ടവ ്്ോൻ സ് ഹൃത്ത് വി.ചോവറ 

രിതോവിന്ടറ ര്ടേത്തി സ്യന്തോഷമോ ി ഒര  ടരോതി അയദ്ദഹത്തിന് 

സ്മ്മോനമോ ി ടേോെ ത്ത .ടരോതി ത റന്ന  യനോ്ി െോൾ അതിൽ 

വോെി ത ും, ച ങ്ങി ത ും, നന്നോ ി മൂത്ത  രഴ ത്തത മോ  

പ്രയതയേതരും മോങ്ങേൾ. അയചോ, ആയറോ മോങ്ങേൾ ഉണ്ടോ ിര ന്ന  

ടവന്നോെ ്ചോവറ രിതോവിന്ടറ നോളോഗമത്തിൽ (chronicle) 

എഴ തി ിരി് ന്നത്. അതിൽ നല്ല മൂത്ത  രഴ ത്ത  മോങ്ങേൾ നമ്മ ടെ 

പ്രിയ ോരച്ചൻ (ചോവറ ച്ചൻ) മോറ്റി വച്ച . മറ്റ  മോങ്ങേൾ  അെ ത്ത ള്ള 

േർമ്മേീത്ത മഠത്തിയേ്് ടേോെ ത്ത ച്ച . അതിന്ടറ േൂടെ ഒര  

േ റിെ ും എഴ തി ടവച്ച . ഹൃദ ടത്ത സ്പർശ്ി് ന്ന മരതൃേ 

സ്്യനഹവ ും , ആ മോങ്ങ രൂളി എല്ലോവടര  ും ആ ര ചി അറി ി് ന്ന 

മോതൃ സ്്യനഹവ ും ഒര മിച്്ച േൂട്ടി വോ ിയ്ണ്ട ഒര  േ റിെോ ിര ന്ന  

അത്. ത െർന്ന് മദവസ്്യനഹടത്ത േ റിച്ച ള്ള ഒര  ഉരയദശ്വ ും 

,രങ്ക ടവ ്്േിന്ടറ  ും, സ്മൂഹ േൂട്ടോയ്മ  ടെ മോധ രയടത്ത േ റിച്ച ും 

അയദ്ദഹും അവടര രഠിെി് ന്ന ണ്്ട. അയദ്ദഹത്തിന്ടറ തടന്ന 

വോ് േളിൽ: "  രരിശ് ദ്ധ മദവമോതോവിന്ടറ സ്ത തിെിനോ ിട്്ട 

ഈസ്മ്മോനുംടേോെ ത്ത  ്് ന്ന ...... ഇതിൽ ച മന്നത് രണ്ട ും 

ഇന്തയ ിൽ ഉള്ളതിൽ ഒന്നോും തരും. .......... നിങ്ങൾ  ഇതിന്ടറ 

ര ചി റിഞ്ഞ് േിളിെിച്്ച ഉണ്ടോ് വോനോ ിട്്ട ടേോെ ത്ത  ്് ന്ന . 

ടതോേി ടചത്തി േളഞ്ഞ് രൂളി എല്ലോവടര  ും ഇതിന്ടറ ര ചി 

അറി ി്െും".  രണ്ട േോേത്ത് എടന്തങ്കിേ ും വീെ േളിൽ ഉണ്ടോ ോൽ 

( ച്, മോങ്ങ, etc) അത് അ ൽ്ോർ് ും, െന്ധ ്ൾ് ും രേർന്ന  

ടേോെ ് ന്ന ശ്ീേും രോേിച്ച  യരോന്നിര ന്ന . ഇന്ന ും നമ്മ ടെ 

ആപ്ശ്മങ്ങളിേ ും, മoങ്ങളിേ ും, വീെ േളിേ ും ഈ നല്ല നെെ് ശ്ീേിച്ച  

യരോര ന്ന . 

 

മോറ്റി ടവച്ച മോങ്ങേള ടെ വിത്ത േൾ  പ്ദമോ ി രോേി 

മ ളെിച്ച .മന ഷയൻ എപ്ത െേഹീനന ും ക്ഷെിേന  മോടെന്ന ് 

ഓർ് ന്നതിന  യവണ്ടി ഓയരോ ടേോയവന്ത ിേ ും 'ദ േ്റോനൻ' 

(ഓർമ ്്്) എന്ന് യരരിട്്ട ഈ മധ ര മോവ േൾ നട്ട രിെിെി് ന്നതിന് 



മതേൾ ടേോയവന്തേളിയേ്് ടേോെ ത്ത ് േ  ും ടചയ്തിട്ട ണ്്ട. 

അന്ന  അയദ്ദഹും തോമസ്ിച്ചിര ന്ന േൂനമ്മോവ് ടേോയവന്ത മ റ്റത്ത ും 

ഒടരണ്ണും നട്ട രിെിെിച്ച . 1871-ൽ  ചോവറ ച്ചൻ സ്വർഗ്ഗ  ോപ്ത ോ ി. 

വർഷങ്ങൾ േഴിഞ്ഞ . പ്രിയ ോരച്ചൻ നട്ട മോവ ്വളർന്ന് രന്തേിച്്ച 

രൂ്ോൻ ത െങ്ങി.നിറട  മോങ്ങേള ണ്ടോ ി.ആ 

മോങ്ങേൾഅന്ന ണ്ടോ ിര ന്നടേോയവന്തേളിയേ് ും,മഠങ്ങളിയേ് ും 

,ച റ്റിേ മ ള്ള ആൾ്ോർ് ും  രങ്ക ടവച്ച  ടേോെ ത്ത . ര ചിച്ചവടരല്ലോും 

ആ യരരില്ലോത്ത യഗോവൻ മോങ്ങ ്്് 'പ്രിയ ോർ മോങ്ങ ' എന്ന  യരരിട്ട . 

ച ര ്ത്തിൽ പ്രിയ ോരച്ചൻ (ചോവറ ച്ചൻ ) നട്ട  വളർത്തി  

മോവിന്ടറ മോങ്ങ . ര ചിച്ചവടരല്ലോും രറഞ്ഞ , പ്രിയ ോർ മോങ്ങ, 

മോങ്ങേളിൽ യേമൻ തടന്ന. അങ്ങടന പ്രിയ ോർ മോങ്ങ  ടെ യമന്മ 

നോടെങ്ങ ും രരന്ന .Valentine's day St. Valentine   ും , സ്ോന്തോയലോസ്് St. 

Nichlauseടന  ുംഅന സ്മരിെി് ന്നത യെോടേ 'പ്രിയ ോർ മോങ്ങ ' വി. 

ചോവറേ രി ോയ്ോസ്്ഏേി ോസ്ച്ചയന  ും ഓർ്ോൻ 

സ്ഹോ ി് ന്ന . 

 

യേരളത്തിേ ും, യേരളത്തിന  ര റത്ത  ഒട്ട മി് 

സ്ി.എും.ഐ  ആപ്ശ്മങ്ങളിേ ും, സ്ി.എും.സ്ി മഠങ്ങളിേ ും പ്രിയ ോർ 

മോവ ് േോെോവ ന്നതോെ്.1972 ൽ ചോവറ രിതോവ ്നട്ട വളർത്തി 

വേ തോ്ി  മോവ ് േെര ഴേി വീെ . അതിന്ടറ തെി രേേേളോ്ി 

ഏതോന ും സ്ി.എും.ഐ, സ്ി.എുംസ്ി ആപ്ശ്മങ്ങളിയേ് ും, 

മഠങ്ങളിയേ് ുംടേോെ ത്ത  ്് േ  ും ചോവറ രിതോവിന്ടറ 

തിര യശ്ഷിെ് എന്ന യരോടേ ഇന്ന ും അത  സ്ൂക്ഷിച്ച  വര േ  ും 

ടചയ്യ ന്ന .േൂെോടത  േെര ഴേി വീെ മോവിന്ടറ സ്ഥോനത്ത് യവടറോര  

പ്രിയ ോർ മോവ ്നട്ട രിെിെിച്ചിട്ട മ ണ്്ട. 

 

 പ്രി ടെട്ടവടര, മോങ്ങ്ോേും ഏേയദ്ദശ്ും തീർന്ന  

ടേോണ്ടിരി് േ ോെയല്ലോ. Fruits stall േളിൽ പ്രിയ ോർ മോങ്ങ േണ്ടോൽ 

വിേ എപ്ത ോ ിര ന്നോേ ും ഒര  മോങ്ങട ങ്കിേ ും വോങ്ങിച്ച  ര ചിച്ച  

യനോ്ോൻ മറ്ര യത. ഒരി്ടേങ്കിേ ും വിശ് ദ്ധന്ടറ സ്പർശ്നയമറ്റ 

മോങ്ങ ര ചിച്ച  യനോ്യെ. മോങ്ങ  ടെ ര ചി ന െ  യമ്പോൾ പ്രിയ ോർ 

മോങ്ങ  ടെ ഉത്ഭവ്ോരനോ  വി. ചോവറ േ രി ോയ്ോസ്് 

ഏേി ോസ്ച്ചടന ഓർ് േ  ും, പ്രോർത്ഥി് േ  ും ടചയ്യയെ. 

 

 ോ. യഡവീസ്് തട്ടിൽ സ്ി.എും.ഐ. 
 


