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മുല്ല 
കേരളത്തില് സര്വസധാധരമാധിി േ്ടുവവരടുവ്ന 
പൂച്ചെടിിധണ് ാടുവല്ല. ശരിക്ടുവുംഇവ 
വള്ളിച്ചെടിേളധണ്.എ്നധല് വധമിജ്യധടിസ്ഥധനത്തില് 
ഇകപധള് േടുവറ്റിച്ചെടിേളധയ് 
നട്ടുവളര്ത്തടുവ്നടുവ.പരിശടുവദ്ധിിടുവച്ചട ച്ചവണ്മിടുവും 
ച്ചസൌരഭ്യവടുവും ഒത്തടുവകേര്്ന സടുവരിപരിപവാണവധണ് 
ാടുവല്ലപവാണ.നമ്മടുവച്ചട ആക ധഷകവളേച്ചള അല്ങ്കരിക്ധന് 
ാടുവല്ലപവാണക്ള് ാധരധളാധിി ഉപകിധഗിെ് വരടുവ്നടുവ. 

നധട്ടിന്പടുവറങ്ങളില് േധമടുവ്ന 
വള്ളിച്ചെടിേളധിിരടുവ്നടുവ ാടുവല്ലച്ചെടിേള്. ഇുംഗ്ലീഷില് 

ജ്ധസ്ാിന് (Jasmine). "ദൈവത്തിച്ചെ സമ്മധനും" എ്നര്ത്ഥാടുവള്ള ിധസിന് എ്ന 
കപര്ഷയന് വധക്ില് നി്നധണ് ജ്ധസ്ാിന് എ്ന കപരിച്ചെ ഉദ്ഭ്വും. 
േില്ിിനങ്ങള് നിത്യഹരിത് സസയങ്ങളുും ാറ്റുള്ളവ ഇല്ച്ചപധഴിിടുവും 
സസയങ്ങളുാധണ്. ച്ചവളുത്ത നിറാടുവള്ള ാടുവല്ലപവാണക്ള് വളച്ചര 
സടുവഗന്ധാടുവള്ളവിധണ്.പൂക്ള്ക്ടുവകവ്ി ഈ സസയും വളച്ചരിാിേും 
േൃഷിച്ചേയ്യച്ചപടടുവ്നടുവ. ഉൈയധനസസയാധിടുവും, വീട്ടുാടുവറ്റങ്ങളില്ടുവും ഇവ 
വളര്ത്തച്ചപടടുവ്നടുവ. േടുവടാടുവല്ല,േടുവറ്റിാടുവല്ല എ്നിങ്ങച്ചന വയത്യസ്ത് ത്രും 
ാടുവല്ലച്ചേടിേള്ാടുവല്ലപവാണാധല് അല്ങ്കധരങ്ങള്ക്ടുവപകിധഗിക്ടുവ്നടുവ. ച്ചത്ക്്-േിഴക്ന് 
ഏഷയിിച്ചല് സ്്ത്ീേള് ാടുവല്ലപവാണ ത്ല്ിില് േൂടധറടുവ്്. 

     
           

 
ദേനിില് ാടുവല്ലപവാണ േധിിില് കേര്ക്ധറടുവ്്. ജ്ധസ്ാിനും സധുംബക് എ്ന 
ഇനാധണ് േധിനിര്മ്മധമത്തിനടുവപകിധഗിക്ടുവ്നത്.ാടുവല്ലപവാണവില് നി്നടുവും 



കവര്ത്ിരിച്ചെടടുവക്ടുവ്ന സത്ത് ച്ചപര്ഫയൂും നിര്മ്മധമത്തിനടുവപകിധഗിക്ടുവ്നടുവ. 
േടുവറെ് സത്തടുവ്ധക്ധന് വളച്ചരിാിേും പൂക്ള് ആവശയാധിത്ിനധല് ഇത് 
വളച്ചര വില്പിടിപുള്ളത്ധണ്. േൂടടുവത്ല് സടുവഗന്ധാടുവള്ള സാിാധിത്ിനധല് 
രധ്ത്ിിില്ധണ് ാടുവല്ലപവാണക്ള് കശഖരിക്ടുവേ. ഇന്ത്യ, ഈജ്ിപ്റ്റ്റ്, ദേന, 

ച്ചാധറധച്ചക്ധ എ്നിവിധണ് ാടുവല്ലപവാണസത്ത് ഉദ്പധൈിപിക്ടുവ്ന ്പാധന 
രധജ്യങ്ങള്.ഫില്ിപീന്സ്, ഇകന്ത്ധകനഷയ, പധേിസ്ത്ധന് എ്നീ രധജ്യങ്ങളുച്ചട 
ഔകൈയധഗിേ പടുവഷ്പാധണ് ാടുവല്ല. സിറിിിിച്ചല് ൈാസ്കേധസ് നഗരത്തിന് 

"ാടുവല്ലേളുച്ചട നഗരും" എ്ന് വികശഷിപിക്ച്ചപടധറടുവ്്. 
 

നമ്മുടെ നാട്ടുടെെികള് 
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കനകാാംബരാം       തുമ്പ 

https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%9A%E0%B5%86%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4

%BF 

https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%9A%E0%B5%86%E0%B4%A3%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B5

%81%E0%B4%AE%E0%B4%B2%E0%B5%8D%E0%B4%B2%E0%B4%BF 

https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%9A%E0%B5%86%E0%B4%AE%E0%B5%8D%E0%B4%AA%E0%B4

%B0%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BF 

https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%A4%E0%B5%81%E0%B4%B3%E0%B4%B8%E0%B4%BF 

https://www.mathrubhumi.com/agriculture/gardening/crossandra-infundibuliformis-agriculture-

gardening-1.2093305 

https://www.google.com/search?q=%E0%B4%A4%E0%B5%81%E0%B4%AE%E0%B5%8D%E0%B4%AA%E

0%B4%9A%E0%B5%8D%E0%B4%9A%E0%B5%86%E0%B4%9F%E0%B4%BF&oq=%E0%B4%A4%E0%B5%8

1%E0%B4%AE%E0%B5%8D%E0%B4%AA%E0%B4%9A%E0%B5%8D%E0%B4%9A%E0%B5%86%E0%B4%9

F%E0%B4%BF&aqs=chrome.0.69i59.5609j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

ജ്വഹര്ല്ധല് ച്ചന്ഹടുവ (നവാംബർ 14, 1889 - മമയ് 27, 1964)  
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https://www.mathrubhumi.com/agriculture/gardening/crossandra-infundibuliformis-agriculture-gardening-1.2093305
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https://www.google.com/search?q=%E0%B4%A4%E0%B5%81%E0%B4%AE%E0%B5%8D%E0%B4%AA%E0%B4%9A%E0%B5%8D%E0%B4%9A%E0%B5%86%E0%B4%9F%E0%B4%BF&oq=%E0%B4%A4%E0%B5%81%E0%B4%AE%E0%B5%8D%E0%B4%AA%E0%B4%9A%E0%B5%8D%E0%B4%9A%E0%B5%86%E0%B4%9F%E0%B4%BF&aqs=chrome.0.69i59.5609j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%A8%E0%B4%B5%E0%B4%82%E0%B4%AC%E0%B5%BC_14
https://ml.wikipedia.org/wiki/1889
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%AE%E0%B5%87%E0%B4%AF%E0%B5%8D_27
https://ml.wikipedia.org/wiki/1964


 കാധഹന്ൈധസ് േരുംേരിപ് ഗധന്ധിിടുവച്ചട ആശിസ്സുേകളധച്ചട ഇന്ത്യന് 
സവധത്്ന്ത്യസാരത്തിച്ചെ ാടുവ്നമി കപധരധളിിധിി ാധറിി ഇകേഹും 
ഇന്ത്യക്ടുവ സവധത്്ന്ത്യും േിട്ടിി 1947 ാടുവത്ല് 1964ല് ാരിക്ടുവ്നത്ടുവ വച്ചര 
ഇന്ത്യിടുവച്ചട ്പാധനാ്ന്ത്ിിധിി കസവനാനടുവഷ്ച്ിെു. 
. കസധഷയല്ിസത്തില്ൂ്നിി ച്ചന്ഹടുവവിച്ചെ രധ്രീിൈര്ശനങ്ങളധണ് 
നധല്ടുവപത്ിറ്റധക്ധളും ഇന്ത്യച്ചി നിിെത്. അകേഹത്തിന്ച്ചറ 
ഏോേള് ഇരിപിരധ ഗധന്ധിിടുവും ച്ചേറടുവാേന് രധജ്ീവ് ഗധന്ധിിടുവും പി്നീട് 
ഇന്ത്യിടുവച്ചട ്പാധനാ്ന്ത്ിസ്ഥധനും വഹിെിട്ടു്്. 

ല്്നിച്ചല് ്പശസ്ത്ാധി കേും്ബിഡ്ജ് സര്വ്വേല്ധശധല്ിില് നി്നടുവാധണ് 
ച്ചന്ഹടുവ ബിരടുവൈും േരസ്ഥാധക്ിിത്. സര്വ്വേല്ധശധല്ിിച്ചല് ഇ്നര് 
ച്ചടുംപിളില് നി്നടുവും വക്ീല് ആേടുവവധനടുവള്ള പരിശീല്നവടുവും ച്ചന്ഹടുവ 
പൂര്ത്തിിധക്ി. വിൈയധഭ്യധസും േഴിഞ്ഞ് ഇന്ത്യിികല്ക്ടുവ ത്ിരിെു 
വ്ന ച്ചന്ഹടുവ അല്ഹബധദ് കേധടത്ിിില് അഭ്ിഭ്ധഷേനധിി ഉകൈയധഗും 
ആരുംഭ്ിെു. ഇക്ധല്ിളവില് അകേഹത്തിന് രധ്രീികത്തധടടുവും 
ത്ധല്പരയാടുവ്ധിിരടുവ്നടുവ. പത്ടുവച്ചക് അഭ്ിഭ്ധഷേകജ്ധല്ി വിട്ട് ച്ചന്ഹടുവ 
ാടുവഴടുവവന് സാി രധ്രീിത്തികല്ക്് കേകക്റി. ഇന്ത്യന് നധഷമല് 
കേധൺ്ഗസ്സിച്ചല് ഇടത്ടുവപക്ഷ േിന്ത്ധഗത്ി ച്ചവെു 
പടുവല്ര്ത്തടുവ്നവകരധച്ചടധപും നില്ക്ധനധണ് ച്ചന്ഹടുവ ത്ധല്പരയച്ചപട്ടത്. 
ത്ന്ച്ചറ ാധര്ഗ്ഗൈര്ശി േൂടിിധി കാധഹന്ൈധസ് േരുംേരിപ് 
ഗധന്ധിിടുവച്ചട അനടുവ്ഗഹകത്തധകടിടുവും, ാൌനസമ്മത്കത്തധകടിടുവും 
ച്ചന്ഹടുവ കേധൺ്ഗസ്സിച്ചെ ഏറ്റവടുവും ്പാധനച്ചപട്ട കനത്ധവധിി 
ാധറി. ്ബിട്ടനില് നി്നടുവും ഇന്ത്യക്ടുവ പൂര്ണ്ണ സവധത്്ന്ത്യും കവമച്ചാ്ന് 
ജ്വഹര്ല്ധല് ഉറച്ചക് ്പഖയധപിെു. ഇടത്ടുവപക്ഷ പരാധി 
കേധൺ്ഗസ്സിന്ച്ചറ നിങ്ങള്ക്് ആക്ും േൂട്ടുേിടുവും ച്ചേയ്ത്ടുവ. 

സവധത്്ന്ത്യത്തികല്ക്ടുവള്ള ്പിധമത്തില് 1930 േളില് ഇന്ത്യന് 
രധ്രീിച്ചത്ത ാടുവ്നില് നി്നടുവ നിിെത് കേധൺ്ഗസ്സുും അത്ിന്ച്ചറ 
ത്ല്വനധിിരടുവ്ന ജ്വഹര്ല്ധല് ച്ചന്ഹടുവവടുവാധിിരടുവ്നടുവ. 
ാത്നിരകപക്ഷാധി ഒരടുവ ഭ്ധരത്ും എ്ന ച്ചന്ഹടുവവിച്ചെ ആശിങ്ങള് 1937 
ച്ചല് ച്ച്പധവിന്ഷയല് ത്ിരച്ചഞ്ഞടടുവപ് ത്ൂത്തടുവവധരിികപധച്ചഴ ഏത്ധ്് 
ച്ചത്ളിിിക്ച്ചപ ച്ചപട്ടിരടുവ്നടുവ. ാടുവസ്ീും ല്ീഗ് ത്ിരച്ചഞ്ഞടടുവപില് അകമ്പ 
പരധജ്ിാധിിരടുവ്നടുവ. എ്നധല് 1942ച്ചല് േവിറ്റ് ഇന്ത്യധ ാടുവക്നറ്റും അകേഹത്തിന്ച്ചറ 
സവപ്റ്നങ്ങച്ചള ആച്ചേ ത്േിടും ാറിെു. ്ബിട്ടീഷടുവേധര് കേധൺ്ഗസ്സിന്ച്ചറ ഒരടുവ 
രധ്രീി സും ടന എ്ന നില്ിില് നി്ന് ത്േര്ത്തടുവേളഞ്ഞിരടുവ്നടുവ. 
കല്ധോഹധിടുവദ്ധസാിത്ത് സഖയശക്തിേച്ചള ശക്തിച്ചപടടുവത്തധനടുവകേശിെിരടുവ്ന 
ച്ചന്ഹൂ, ഗധന്ധിജ്ിിടുവച്ചട പൂര്ണ്ണസവധത്്ന്ത്യും ഉടച്ചന കവമച്ചാ്ന ആവശയും 
ാനസ്സില്ലധാനകസ്സധച്ചട ദേച്ചക്ധ്ടുവ എങ്കില്ടുവും ജ്ിില്ികല്ക്് കപധകേ് അവസ്ഥ 
വ്നടുവ. ഒരടുവ നീ് േധല്ച്ചത്ത ജ്ിില്വധസത്തിനടുവകശഷും ത്ിേെുും പടുവത്ിി 
രധ്രീി േധല്ധവസ്ഥിികല്ക്ധണ് ച്ചന്ഹടുവ ാടങ്ങി വ്നത്. ാടുവസ്ീും ല്ീഗടുവും അത്ിന്ച്ചറ 

https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%AE%E0%B5%8B%E0%B4%B9%E0%B5%BB%E0%B4%A6%E0%B4%BE%E0%B4%B8%E0%B5%8D_%E0%B4%95%E0%B4%B0%E0%B4%82%E0%B4%9A%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A6%E0%B5%8D_%E0%B4%97%E0%B4%BE%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A7%E0%B4%BF
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%87%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%AF%E0%B4%AF%E0%B5%81%E0%B4%9F%E0%B5%86_%E0%B4%B8%E0%B5%8D%E0%B4%B5%E0%B4%BE%E0%B4%A4%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B5%8D%E0%B4%AF%E0%B4%B8%E0%B4%AE%E0%B4%B0%E0%B4%82
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%87%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%AF%E0%B4%AF%E0%B5%81%E0%B4%9F%E0%B5%86_%E0%B4%B8%E0%B5%8D%E0%B4%B5%E0%B4%BE%E0%B4%A4%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B5%8D%E0%B4%AF%E0%B4%B8%E0%B4%AE%E0%B4%B0%E0%B4%82
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%B8%E0%B5%8B%E0%B4%B7%E0%B5%8D%E0%B4%AF%E0%B4%B2%E0%B4%BF%E0%B4%B8%E0%B4%82
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%87%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A6%E0%B4%BF%E0%B4%B0%E0%B4%BE_%E0%B4%97%E0%B4%BE%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A7%E0%B4%BF
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%B0%E0%B4%BE%E0%B4%9C%E0%B5%80%E0%B4%B5%E0%B5%8D%E2%80%8C_%E0%B4%97%E0%B4%BE%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A7%E0%B4%BF
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%B2%E0%B4%A3%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B5%BB
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%95%E0%B5%87%E0%B4%82%E0%B4%AC%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%BF%E0%B4%A1%E0%B5%8D%E0%B4%9C%E0%B5%8D_%E0%B4%B8%E0%B5%BC%E0%B4%B5%E0%B4%95%E0%B4%B2%E0%B4%BE%E0%B4%B6%E0%B4%BE%E0%B4%B2
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%87%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%AF%E0%B5%BB_%E0%B4%A8%E0%B4%BE%E0%B4%B7%E0%B4%A3%E0%B5%BD_%E0%B4%95%E0%B5%8B%E0%B5%BA%E0%B4%97%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%B8%E0%B5%8D%E0%B4%B8%E0%B5%8D
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%87%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%AF%E0%B5%BB_%E0%B4%A8%E0%B4%BE%E0%B4%B7%E0%B4%A3%E0%B5%BD_%E0%B4%95%E0%B5%8B%E0%B5%BA%E0%B4%97%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%B8%E0%B5%8D%E0%B4%B8%E0%B5%8D
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%AE%E0%B5%8B%E0%B4%B9%E0%B5%BB%E0%B4%A6%E0%B4%BE%E0%B4%B8%E0%B5%8D_%E0%B4%95%E0%B4%B0%E0%B4%82%E0%B4%9A%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A6%E0%B5%8D_%E0%B4%97%E0%B4%BE%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A7%E0%B4%BF
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%AE%E0%B5%8B%E0%B4%B9%E0%B5%BB%E0%B4%A6%E0%B4%BE%E0%B4%B8%E0%B5%8D_%E0%B4%95%E0%B4%B0%E0%B4%82%E0%B4%9A%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A6%E0%B5%8D_%E0%B4%97%E0%B4%BE%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A7%E0%B4%BF
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%87%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%AF%E0%B5%BB_%E0%B4%A8%E0%B4%BE%E0%B4%B7%E0%B4%A3%E0%B5%BD_%E0%B4%95%E0%B5%8B%E0%B5%BA%E0%B4%97%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%B8%E0%B5%8D%E0%B4%B8%E0%B5%8D
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%AF%E0%B5%81%E0%B4%A3%E0%B5%88%E0%B4%B1%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B4%A1%E0%B5%8D_%E0%B4%95%E0%B4%BF%E0%B4%99%E0%B5%8D%E0%B4%A1%E0%B4%82
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%87%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%AF
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B5%E0%B4%BF%E0%B4%B1%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B5%8D_%E0%B4%87%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%AF_%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%B8%E0%B5%8D%E0%B4%A5%E0%B4%BE%E0%B4%A8%E0%B4%82
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%AE%E0%B5%81%E0%B4%B8%E0%B5%8D%E0%B4%B2%E0%B4%BF%E0%B4%82_%E0%B4%B2%E0%B5%80%E0%B4%97%E0%B5%8D


കനത്ധവ് , ച്ചന്ഹടുവ ച്ചവറടുവത്തടുവ ത്ടുവടങ്ങിിിരടുവ്ന ാടുവഹമ്മൈധല്ി 
ജ്ി്നിടുവും അകപധകഴക്ടുവും വളച്ചര ്പാധനച്ചപട്ട ഒരടുവ ശക്തിിധിി ാധറി ാടുവസ്ീും 
രധ്രീിച്ചത്ത ്ഗസിെുത്ടുവടങ്ങിിിരടുവ്നടുവ. ച്ചന്ഹടുവവടുവും ജ്ി്നിടുവും ത്മ്മില് അാിേധരും 
പങ്കടുവച്ചവക്ടുവ്നത്ികനച്ചെധല്ലിിടുവള്ള ത്ര്ക്ങ്ങള് നിരധശധജ്നോധേടുവേിടുവും 1947ല് 
ഇന്ത്യച്ചി രക്തരൂക്ഷിത്ാധി പിളര്പികല്ക്ടുവ നിിക്ടുവേിടുവും ച്ചേയ്ത്ടുവ  

ഇന്ത്യിടുവച്ചട ആൈയ ്പാധനാ്ന്ത്ിിധിി ച്ചന്ഹടുവവിച്ചന കേധൺ്ഗസ് 
ത്ിരച്ചഞ്ഞടടുവത്തടുവേഴിഞ്ഞിരടുവ്നടുവ. ഗധന്ധി ത്ന്ച്ചറ രധ്രീി പിന്ഗധാിിധിി 
ച്ചന്ഹടുവവിച്ചന േ്ടുവത്ടുവടങ്ങിി 1941 കല് ത്ച്ച്ന കനത്ൃത്വത്തിച്ചെ വിഷിത്തില് 
ത്ീരടുവാധനാധിിരടുവ്നടുവ.്പാധനാ്ന്ത്ി എ്ന നില്ിില് ഭ്ധവി ഇന്ത്യച്ചിക്ടുവറിെുള്ള 
സവപ്റ്നങ്ങച്ചള ിധഥധര്ത്ഥയാധക്ി ത്ീര്ക്ധനടുവള്ള ഒരടുവ പദ്ധത്ി ച്ചന്ഹടുവ 
ആവിഷ്േരിെു. സധാൂഹിേ,സധമ്പത്തിേ, രധ്രീി രുംഗത്ത് നവീേരമപദ്ധത്ിേള് 
ച്ചന്ഹടുവ നടപില്ധക്ടുവേിടുവ്ധിി. ച്ചന്ഹടുവവിച്ചെ കനത്ൃത്വേധല്ത്ത് കേധൺ്ഗസ്സ് ഒരടുവ 
വന് രധ്രീിപധര്ട്ടിിധിി ാധറി. അകേഹത്തിച്ചെ കനത്ൃത്വത്തില് ത്ടുവടര്െിധിി 
ാൂ്നടുവ ച്ചപധത്ടുവത്ിരച്ചഞ്ഞടടുവപുേളില് കേധൺ്ഗസ്സ് വിജ്ിും ദേവരിെു. 
കല്ധകേധത്തരനില്വധരത്തില്ടുവള്ള വിൈയധഭ്യധസസ്ഥധപനങ്ങള്, ഇന്ത്യിടുവച്ചട 
ബഹിരധേധശ പദ്ധത്ി, ഇുംഗ്ലീഷ് ഭ്ധഷിടുവച്ചട വയധപോധി ്പേധരും 
എ്നിവിിച്ചല്ല്ലധും ച്ചന്ഹടുവവിച്ചെ ൈീര് വീക്ഷമങ്ങള് ്പത്യക്ഷാധിടുവും 
പകരധക്ഷാധിടുവും േധമധവടുവ്നത്ധണ്. കേധളനി വധഴ്േിില് നി്നടുവും ഇന്ത്യച്ചക്ധപും 
കാധേിത്ാധി ാറ്റു പല് രധജ്യങ്ങളുും കസവഛധാിപത്യത്തിച്ചെ 
പിടിില്ാര്്നകപധഴടുവും ഇന്ത്യിില് ജ്നധാിപത്യും േരടുവകത്തധച്ചട ത്ഴെുവളര്്നത് 
ജ്വഹര്ല്ധല് ച്ചന്ഹടുവവിച്ചെ ഏറ്റവടുവും വല്ിി കനട്ടാധിി 
േമക്ധക്ധവടുവ്നത്ധണ്. അകേഹത്തിച്ചെ ജ്ന്മൈിനാധി നവുംബര് 14 

രധജ്യും ശിശടുവൈിനാധിി ആക ധഷിക്ടുവ്നടുവ.. 
 

https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%9C%E0%B4%B5%E0%B4%B9%E0%B5%BC%E0%B4%B2%E0%B4

%BE%E0%B5%BD_%E0%B4%A8%E0%B5%86%E0%B4%B9%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B5%81#/media

/%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%AE%E0%B4%BE%E0%B4%A3%E0%B4%82:Jnehru.jpg 

 

 

 

https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%AE%E0%B5%81%E0%B4%B9%E0%B4%AE%E0%B5%8D%E0%B4%AE%E0%B4%A6%E0%B5%8D_%E0%B4%85%E0%B4%B2%E0%B4%BF_%E0%B4%9C%E0%B4%BF%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A8
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%AE%E0%B5%81%E0%B4%B9%E0%B4%AE%E0%B5%8D%E0%B4%AE%E0%B4%A6%E0%B5%8D_%E0%B4%85%E0%B4%B2%E0%B4%BF_%E0%B4%9C%E0%B4%BF%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A8
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%87%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%AF%E0%B5%BB_%E0%B4%A8%E0%B4%BE%E0%B4%B7%E0%B4%A3%E0%B5%BD_%E0%B4%95%E0%B5%8B%E0%B5%BA%E0%B4%97%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%B8%E0%B5%8D%E0%B4%B8%E0%B5%8D
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%B6%E0%B4%BF%E0%B4%B6%E0%B5%81%E0%B4%A6%E0%B4%BF%E0%B4%A8%E0%B4%82
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%9C%E0%B4%B5%E0%B4%B9%E0%B5%BC%E0%B4%B2%E0%B4%BE%E0%B5%BD_%E0%B4%A8%E0%B5%86%E0%B4%B9%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B5%81#/media/%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%AE%E0%B4%BE%E0%B4%A3%E0%B4%82:Jnehru.jpg
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 അണ്ണധറക്ണ്ണന് 

 

അണ്ണധന് േടുവടടുവുംബത്തിച്ചല് ഒരടുവ േര്ടുവത്ീനിിധണ് The Indian 

palmsquirrel എ്നടുവും three-stripedpalmsquirrel എ്നടുവുംഅറിിച്ചപടടുവ്ന   

അണ്ണാറക്കണ്ണൻ .വിന്ധയനടുവ ച്ചത്കക്ധട്ടുള്ള ഇന്ത്യിില്ടുവും ്ശീല്ങ്കിില്ടുവും േധമടുവ്നടുവ. 
പച്ചത്തധന്പത്ധും നൂറ്റധ്ിച്ചെ അവസധനകത്തധച്ചട 
ഇത്ിച്ചന ാഡഗധസ്േര്, റിിൂമിിന്, ാകിധട്ടി, ച്ചേധകാധകറധൈവീപടുവേള്, ാൌറീഷയസ്, 

ച്ചസയ്ച്ചഷല്സ്, ആസ്ക്ത്ല്ിി എ്നിവിടങ്ങളില് എത്തിക്ടുവേിടുവ്ധിി. 
അവിടങ്ങളില് എല്ലധും ഇത്ിച്ചന ഒരടുവ ച്ചേറടുവേീടും ആിിട്ടധണ് 
പരിഗമിക്ടുവ്നത്.  ഉത്തകരന്ത്യിില് േധമച്ചപടടുവ്ന ഇത്ിച്ചെ അടടുവത്ത 
ബന്ധടുവവധി പഞ്ചവരിന് അണ്ണധറക്ണ്ണച്ചെ, വധസസ്ഥല്ങ്ങള് ഇവിടുവച്ചട 
വധസസ്ഥല്വടുവാധിി ഭ്ധഗിോധിി കിധജ്ിെുേിടക്ടുവ്നടുവ. കരധാധവൃത്ാധി 
വധല്ിന് ശരീരത്തികനക്ധള് അല്പും നീളും േടുവറവധിിരിക്ടുവും3 ത്ല്ാടുവത്ല് 
വധല്ടുവവച്ചര നീളു്ന ാൂ്നടുവ ച്ചവള്ളവരേള് ശരീരത്തിനടുവകാച്ചല് േധമധും. 

വിത്തടുവേളുും പഴങ്ങളുാധണ് അണ്ണധറക്ണ്ണന്മധരടുവച്ചട ്പാധന ആഹധരും. 
ഭ്ീഷമി കത്ധ്നിിധല് േിപ്റ്, േിപ്റ്, േിപ്റ് എ്ന ശബ്ൈത്തധല് ഇവ ബഹളും 
ഉ്ധക്ധറടുവ്്. നഗരങ്ങളില്ടുവും േധമച്ചപടടുവ്ന ഇവച്ചി ാനടുവഷയരടുവച്ചട േയ്യില് 
നി്നടുവും ഭ്ക്ഷമും വധങ്ങിക്ടുവ്ന രീത്ിിില് ശീല്ിപിച്ചെടടുവക്ധന് പറ്റധറടുവ്്. 
വളച്ചര സജ്ീവാധി ഈ ജ്ീവിേള് ഇമകേരടുവ്ന േധല്ാധവടുവകമ്പധകഴക്ടുവും 
സജ്ീവത് അത്ിച്ചെ പധരായത്തില് എത്തടുവും. പക്ഷിേളില് നി്നടുവും ാറ്റു 
അണ്ണധന്മധരില് നി്നടുവും ത്ങ്ങളുച്ചട ഭ്ക്ഷമക്സധത്സ്സുേച്ചള രക്ഷിക്ധന് 
ഇവയ്ക്ടുവ ്പകത്യേ ാിടടുവക്ടുവ്്. ാറ്റു പല് അണ്ണധന് വര്ഗ്ഗങ്ങളില് നി്നടുവും 
വയത്യസ്ത്ാധിി അണ്ണധറക്ണ്ണന്മധര് ശിശിരനി്ൈ നടത്തധറില്ല. 
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അണ്ണാറക്കണ്ണനുാം തന്നാല്ായത് 

 രധകാശവരത്ത് വധനരകസനിടുവകട സഹധികത്തധച്ചട ്ശീരധാന് പധല്ും 
ഉ്ധക്ടുവ്ന സാിത്ത് ത്ച്ചെ കൈഹത്ത് ാണ്ണുപടുവര്് ാണ്ണ് ച്ചേധ്ടുവകപധിി 
പധല്ാടുവ്ധക്ടുവ്ന സാിത്ത് ത്നിക്് ആവടുവ്ന വിാത്തില് അണ്ണധറക്ണ്ണന് 
സഹധിിെുവക്ത്. അത്ില് സും്പീത്നധി ്ശീരധാന് അണ്ണധറക്ണ്ണച്ചെ 
ാടുവത്ടുവേത്ത് ത്ടവടുവേിടുവും അ്നടുവാടുവത്ല് ഇത്ിച്ചെ പടുവറത്ത് ാൂ്നടുവവരേള് 
ഉ്ധവടുവേിടുവും ച്ചേയ്ത്ടുവ എ്നധണ് േഥ. അങ്ങച്ചനിധമക്ത് അണ്ണധറക്ണ്ണനടുവും 
ത്്നധല്ധിത് എ്ന പഴച്ചഞ്ചധല്ല് ഉ്ധിത്. 
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