
മരമഞ്ഞളിനെ അറിയ ാം 

മഞ്ഞവള്ളി, മരമഞ്ഞൾ എന്നീ പേരുകളിൽ പകരളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന 

പകോസിനിയം പ്പെനിസ്പ്പരടറ്റം (Coscinium fenestratum) പ്പമനിസ്പ്പേർപ്പമസിപ്പയ 

Menispermaceae) എന്ന സസയ കുടുംബത്തിപ്പെ അംഗമോണ്. മരങ്ങളിൽ േടർന്നു 
കയറുന്ന കട്ടിയുള്ള വള്ളികപളോടുകൂടിയ പ്പെടിയുപ്പട പവരുകള ം കനമുള്ള 

തണ്ടുകള ം മുറിച്ച  പനോക്കിയോൽ മഞ്ഞളിsâ  നിറം ഉള്ളതുപ്പകോണ്ടോണ് ഇതിപ്പന 

മരമഞ്ഞൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സംസ്കൃതത്തിൽ ഈ സസയം ദോരുഹരിരദ, 

േിതെന്ദന, കോെിയോക തുടങ്ങിയ പേരുകളിെും ഹിന്ദിയിൽ ദോരു ഹൽദി എന്നും 

ഇംഗ്ലീഷിൽ രടീ ടർപ്പമറിക് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു.  

ഇന്ത്യയോണ് ഈ സസയത്തിന്പ്പറ ജന്മപദശം.  രേധോനമോയും നിതയഹരിത 
വനങ്ങളിെോണ് മരമഞ്ഞൾ സമൃദ്ധിയോയി വളരുന്നത്. പകരളത്തിൽ പ്പതന്മെ 
ഭോഗത്തോണ് കൂടുതൽ പ്പെടികൾ കോണുന്നത്. വയനോട്, തൃശൂർ, ഇടുക്കി 
എന്നിവിടങ്ങളിൽ വളപ്പര കുറച്ച പ്പെടികൾ വീതം കോണപ്പെടുന്നു.  സമുരദ 
നിരെിൽ നിന്നും ഏകപദശം 1000  മീറ്റർ ഉയരത്തിെോണ് മരമഞ്ഞൾ 
കണ്ടുവരുന്നത്. ഉയർന്ന ആപേക്ഷിക സോരന്ദത, 15-20oC  ഊഷ്മോവും 
തണെും വളർച്ചക്ക് അനുപയോജയമോയ ഘടകങ്ങളോണ്. കൂടുതെോയും വെിയ 
മരങ്ങളിൽ േറ്റിേിടിച്ച  വളരുന്നതോയോണ് കോണപ്പെടോറ്. അമ്ലത കുറഞ്ഞ 
വളക്കൂറുകൂടിയ മണ്ണോണ് വളരോൻ അനുപയോജയം 

ഔഷധ ഗുണങ്ങൾ  

ഈ പ്പെടിയുപ്പട പവര് തണ്ട്  മുതെോയ ഭോഗങ്ങൾ ആയുർപവദ, സിദ്ധ, 
യുനോനി, േോരമ്പരയ നോട്ട വവദയം എന്നിവയിൽ  ഔഷധമോയി 
ഉേപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. തണ്ട് രേപമഹം, മഞ്ഞേിത്തം തവക്ക് പരോഗങ്ങൾ 
േെവിധത്തിെുള്ള സൂക്ഷ്മ പരോഗോണുക്കൾ പ്പകോണ്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾ േനി, 
മുറിവുകൾ  എന്നിവക്ക് എതിപ്പര ഉേപയോഗിക്കുന്നു. പവരുകൾ മുറിവ്, 
അൾസർ, വയറുപവദന, എന്നിവപ്പക്കതിപ്പര ഉേപയോഗിക്കുന്നു. 
തണ്ടുപ്പകോണ്ടുള്ള കഷോയം േോമ്പ് വിഷത്തിപ്പനതിപ്പരയുള്ള ഒറ്റമൂെിയോണ്. 
മഞ്ഞ നിറത്തിെുള്ള തണ്ടുകള പ്പട കഷണങ്ങളോണ് സോധോരണയോയി 
മോർക്കറ്റിൽ കോണോറുള്ളത്. തണ്ടുകളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പ്പബർപ്പബറിൻ 
എന്ന രോസ വസ്തുവോണ് മഞ്ഞ നിറത്തിനു കോരണം. പ്പബർപ്പബറിൻ 

തപ്പന്നയോണ് ഔഷധഗുണത്തിsâ രേധോന കോരണവും. ഇത് പ്പെടിയുപ്പട എെലോ 
ഭോഗങ്ങളിെും കോണോപ്പമങ്കിെും രേോയം കൂടിയ പവരിെും തണ്ടിെുമോണ് 
കൂടുതെോയുള്ളത്. ആൺ പ്പെടികള പ്പട തണ്ടിൽ 1.16  ശതമോനവും  പവരിൽ 



0.95 ശതമോനവും പ്പബർപ്പബറിൻ കോണപ്പെടുന്നു. അപത സമയം പ്പേൺ 
പ്പെടികളിൽ ഇത് യഥോരകമം 1.17 ശതമോനവും  0.82 ശതമോനവുമോണ്.    

അശവഗന്ധോരിഷ്ടം, ഖദിരോരിഷ്ടം, അണുവതെം, കടകഖദിരോദി കഷോയം, 
ഇളനീർകുഴമ്പ്്, മഹോേഞ്ചഗവയം മുതെോയ ആയുർപവദ ഔഷധങ്ങളിപ്പെ 
പെരുവയോണ് മരമഞ്ഞൾ. ആപരോഗയ സംരക്ഷണ മരുന്നുകൾ കൂടോപ്പത 
ഇപെോൾ വിേണിയിൽ െഭയമോയ േെ തരം സൗന്ദരയ സംരക്ഷക 
വസ്തുക്കളിെും മരമഞ്ഞൾ ഉള്ളതോയി അവകോശപ്പേടുന്നുണ്ട്. 

വളപ്പര ഉയർന്ന പതോതിൽ വയോേോരം നടക്കുന്ന (>100 MT/year) ഉഷ്ണപമഖെോ 
വനരേപദശങ്ങളിൽ നിന്ന് പശഖരിക്കുന്ന ഔഷധ സസയങ്ങള പ്പട കൂട്ടത്തിെോണ് 

നോഷണൽ പ്പമഡിസിനൽ ¹mâv പബോർഡ് ഈ സസയപ്പത്ത 

ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട ള്ളത്.  

ആൺ പ്പെടികള ം പ്പേൺ പ്പെടികള ം രേപതയകമോയി കോണപ്പെടുന്ന 
മരമഞ്ഞൾ േുഷ്േിക്കുന്നതിനും കോയ േിടിക്കുന്നതിനും ഏകപദശം 15  
വർഷപ്പമങ്കിെും എടുക്കും. വിേണിയിൽ  ആവശയം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച  
േൂക്കുന്നതിനു  മുൻപ് തപ്പന്ന തണ്ടുകള ം പവരും വിളപ്പവടുക്കുന്നത് ഈ 
സസയത്തിന്പ്പറ നിെനിൽെിപ്പന തപ്പന്ന ബോധിച്ചിട്ട ണ്ട്.  പകരള, കർണോടക, 
തമിഴ്നോട് എന്നീ സംസ്ഥോനങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ 30 വർഷത്തിനിടയിൽ 80  
ശതമോനപത്തോളം കുറവ് ഈ സസയത്തിന്പ്പറ എണ്ണത്തിൽ വന്നിട്ട ള്ളതോയോണ് 
സർപേ െെങ്ങൾ കോണിക്കുന്നത്. മോർക്കറ്റിൽ നിന്ന് െഭിക്കുന്ന മരമഞ്ഞൾ 
തണ്ടുകൾ അധികവും മഞ്ഞ നിറം നൽകിയ മപറ്റപതോ തണ്ടുകളോണ് 
എന്നോണ് േഠനങ്ങൾ കോണിക്കുന്നത്. ഇത് ആയുർപേദം പേോപ്പെയുള്ള 
േോരമ്പരയ െികിത്സോ രീതികള പ്പട വിശവോസം പെോദയം പ്പെയ്യപ്പെടോനും 
കോരണമോകുന്നുണ്ട്. വംശ നോശ ഭീഷണി പനരിട്ട സസയങ്ങള പ്പട കൂട്ടത്തിെോണ് 
ഇന്ന് ഈ പ്പെടിയുപ്പട സ്ഥോനം. അതുപ്പകോണ്ടുതപ്പന്ന ഈ അമൂെയ ഔഷധ 
സസയപ്പത്ത സംരക്ഷിച്ച മതിയോകൂ. 

മരമഞ്ഞളിsâ രേോധോനയം മനസ്സിെോക്കിപ്പകോണ്ട് അവപ്പയ വംശനോശ 
ഭീഷണിയിൽനിന്ന് സംരക്ഷിക്കോൻ പകരള കോർഷിക സർവകെോശോെ പകരന്ദ 
േദ്ധതിയോയ DBT യുപ്പട സോമ്പത്തിക സഹോയപത്തോപ്പട ഗപവഷണം 

ഏപ്പറ്റടുത്തു നടത്തുകയുണ്ടോയി. മരമഞ്ഞളിsâ േൂവിടൽ, കോയ്കള പ്പട 
ഉത്േോദനം, വിത്തുകള പ്പട അങ്കുരണ പശഷി, സുഷ്േിതോവസ്ഥ എന്നിവ 
േഠന വിപധയമോക്കി.   

 



പഠെ ഫലങ്ങൾ  

വിത്തുൽപ്പ ദൊം   

സോധോരണയോയി വിത്തുകൾ തോപ്പഴ വീണു മുളപച്ചോ പവരിൽ നിന്നും 
പ്പേോട്ടിമുളച്ച ണ്ടോകുന്ന തെെ കൾ വഴിപയോ ആണ് മരമഞ്ഞളിൽ രേജനനം 
നടക്കുന്നത്. രേകൃതയോയുള്ള ഇത്തരം രേജനനം വളപ്പര കുറവും ദീർഘകോെം 
എടുക്കുന്നവയുമോണ്. വോയവ േതിപ്പവക്കൽ (Air layering) എന്ന രേജനന 
രീതി മൂെവും ഈയിപ്പടയോയി വതകൾ ഉത്െോദിെിച്ച  നല്കുന്നുണ്ട്. 
എന്നോൽ വിജയ ശതമോനം തുപെോം കുറവോണ്.  

ആൺ പ്പേൺ േൂക്കള പ്പട രൂേീകരണ സമയത്തിെുള്ള മോറ്റം പ്പകോണ്ടോണ് 
കോയ്കൾ ഉണ്ടോകോൻ ബുദ്ധിമുട്ട ള്ളത് ആൺ മരങ്ങളോണ് ആദയം 
േൂവിടുന്നത്. കോെോവസ്ഥയിെുണ്ടോകുന്ന മോറ്റത്തിനനുസരിച്ച  േൂവിടുന്ന 
സമയത്തിെും മോറ്റങ്ങൾ കണ്ടുവരുന്നു. േൂവിടുന്നതിനു മുപന്നോടിയോയി 
തളിരിടുകയും, തുടർന്ന് ആഗസ്ത് േകുതിപയോടുകൂടി േൂപ്പമോട്ട കൾ 
ഉണ്ടോകുകയും പ്പെയ്യ ം. ഏതോണ്ട് ആഗസ്ത് അവസോനപത്തോടുകൂടി േൂക്കൾ 
വിരിയോൻ തുടങ്ങും. ഡിസംബർ അവസോനപത്തോടുകൂടി രണ്ടോമതും 
തളിരിടുകയും േൂവിടുകയും പ്പെയ്യ ന്നുണ്ട്. ഡിസംബർ ജനുവരി 
ആകുന്നപതോടുകൂടി 50 ശതമോനം  േൂക്കള ം വിരിഞ്ഞു കഴിയും. അപത 
സമയം ഏകപദശം രണ്ടു മോസം കഴിഞ്ഞോണ് പ്പേൺ പ്പെടികൾ 
തളിർക്കുകയും േൂക്കുകയും  പ്പെയ്യ ന്നത്. ആൺ പ്പെടികളിപ്പെ ഏതോണ്ട് 50 
ശതമോനം േൂക്കൾ വിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതിനു പശഷം ആണ് പ്പേൺ 
പ്പെടികളിപ്പെ േൂക്കൾ വിരിയോൻ തുടങ്ങുന്നത്. അതുപ്പകോണ്ടുതപ്പന്ന ആദയം 
ഉണ്ടോകുന്ന പ്പേൺ േൂക്കൾ മോരതപമ േരോഗണം നടന്ന് കോയകൾ ആയി 
രൂേോന്ത്രം രേോേിക്കുന്നുള്ളൂ.  

ദീർഘകോെ േഠനത്തിsâ െെമോയി പഹോർപമോൺ ഉേപയോഗിച്ച  ആൺ പ്പേൺ 
പ്പെടികളിപ്പെ േൂവിടൽ സമയം രകമീകരിച്ച   കൂടുതൽ വിത്ത്് 
ഉത്േോദിെിക്കുന്നതിനുള്ള സോപങ്കതിക വിദയ വികസിെിപ്പച്ചടുക്കോൻ 
കോർഷിക സർവകെോശോെക്ക് സോധിച്ചിട്ട ണ്ട്. അങ്ങപ്പന െഭയമോകുന്ന  
വിത്തുകൾ ശരിയോയ രീതിയിൽ വളർച്ച എത്തിയതും അങ്കുരണ പശഷി 
ഉള്ളതുമോണ് എന്നും കപ്പണ്ടത്തിയിട്ട ണ്ട്. 

 

 



വിത്ത് മുളപ്പിക്കൽ  

കോയ മൂെത്തികഴിഞ്ഞോൽ പ്പകോഴിഞ്ഞു വീഴുന്നതോണ് േതിവ്. ഇത്തരത്തിൽ 
വീഴുന്ന കോയകളിപ്പെ വിത്തുകൾ സോധോരണയോയി മുളക്കോൻ ബുദ്ധിമുട്ടോണ്. 

േുറം പതോടിsâ കട്ടി കൂടുതൽ കോരണവും പ്പതോെിയിെുള്ള െിെ രോസ 
വസ്തുക്കള പ്പട സോമീേയവും മൂെം െുരുക്കം െിെ വിത്തുകൾ മോരതപമ 
മുളക്കോറുള്ളൂ. ഇതിനുതപ്പന്ന കോെതോമസപ്പമടുക്കും. എന്നോൽ 21  
ദിവസത്തിനകം 90  ശതമോനം വിത്തുകള ം മുളക്കുന്നതിനുള്ള പഹോർപമോൺ 
രേപയോഗ രീതി ഈ േദ്ധതിയുപ്പട െെമോയി വികസിെിപ്പച്ചടുക്കോനോയിട്ട ണ്ട്. 

വിത്തിsâ േുറപ്പമയുള്ള പതോടും മറ്റ ം നീക്കം പ്പെയ്ത് പഹോർപമോണിൽ 
ഇടോപ്പത മുളെിക്കോൻ വയ്ക്കുകയോപ്പണങ്കിൽ 180  മുതൽ 200  ദിവസം   
വപ്പരയുള്ള ഇടപവളകളിൽ വളപ്പര കുറച്ച  വിത്തുകൾ മോരതപമ 
മുളക്കുകയുള്ളൂ.   

െടീൽ രീതി 

തുടക്കത്തിൽ വളപ്പര േതുപ്പക്ക മോരതപമ ഇത് വളരുകയുള്ളൂ. ഒരു വർഷം   
രേോയമോയ വതകൾ പനടുന്നതോണ് ഉത്തമം. വളരുപമ്പോൾ  വതകൾക്ക് 
തോങ്ങു മരങ്ങളിൽ േടരുന്നതിനുള്ള സൗകരയം കൂടി േരിഗണിച്ച  പവണം 
നപടണ്ടത്. തോങ്ങു മരങ്ങളിൽ നിന്ന് 1.0 മുതൽ 1.5 മീറ്റർ അകെത്തിെോണ് 
നപടണ്ടത്. പ്പെടി ഒന്നിന് 10 മുതൽ 15 kg വപ്പര ഉണങ്ങിയ െോണക 
പ്പേോടിപയോ കപമ്പോപറോ അടിവളമോയി നൽകോം. പവനൽ േരിെരണം വളപ്പര 
രേധോന പ്പേട്ടതോണ്. പ്പെടിയുപ്പട  െുവട്ടിൽ േുതയിടുകയും മണ്ണിൽ നെല 
ജെോംശം നിെനിർത്തുകയും പവണം. 

വിളനവടുപ്പപാം സാംസ്കരണവുാം  

പവരുകള ം തണ്ടുമോണ് ഉേപയോഗപയോഗയ ഭോഗം. വയോസം കൂടിയ തണ്ടുകൾ 
െുവട്ടിൽ നിന്ന് 50 cm മുകളിൽ വച്ച  മുറിച്ച  മോറ്റ ന്നു.  ഇത്തരത്തിൽ 
മൂന്നു വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ മുറിക്കുന്നതോണ് ഉത്തമം. തണ്ടിന് േുറത്തുള്ള 
പ്പതോെി നീക്കം പ്പെയ്തോണ് ഉണക്കുന്നത്.  പ്പതോെി പ്പെറിയ കഷണങ്ങളോയി 
മുറിച്ച  പ്പവള്ളത്തിൽ മുക്കി വച്ചതിനുപശഷം േിഴിപ്പഞ്ഞടുക്കുന്ന െോയനി 
തനിപച്ചോ, മഞ്ഞള മോയി പെർപത്തോ രേകൃതിദത്ത െോയമോയി 
ഉേപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്.   

വളപ്പരയധികം ഔഷധ ഗുണങ്ങള ള്ള മരമഞ്ഞൾ ഇന്ന് അപങ്ങയറ്റം 
വംശനോശ ഭീഷണി പനരിട്ട പ്പകോണ്ടിരിക്കുകയോണ്. അതുപ്പകോണ്ട് തപ്പന്ന 
ഇതിപ്പന വംശനോശ ഭീഷണി പനരിടുന്ന സസയങ്ങള പ്പട െിറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 



കയറ്റ മതി നിപരോധിച്ചിരിക്കുകയോണ്. ഈ പ്പെടിയിൽ നിന്നും 
പവർതിരിപ്പച്ചടുക്കുന്ന പ്പബർപ്പബറിനു അന്ത്ോരോരഷ്ട വിേണിയിൽ 
ആവശയക്കോപരപ്പറയോണ്.  

മഴക്കോടുകളിൽ വളരുന്ന മരമഞ്ഞളിപ്പന നമ്മുക്ക് നമ്മുപ്പട കൃഷിയിടങ്ങളിെും 

വളർത്തോനോകും. സോമൂഹിക വനവത്കരണത്തിsâ ഭോഗമോയി നടുന്ന 
വൃക്ഷങ്ങളിൽ മരമഞ്ഞൾ േടർത്തോവുന്നതോണ്. അതുകൂടോപ്പത ഔഷധ 
പതോട്ടങ്ങൾ, ഉദയോനങ്ങൾ േുരയിട കൃഷിയിെുള്ള വിവിധ മരങ്ങൾ 
എന്നിവയിപ്പെോപ്പക്ക മരമഞ്ഞൾ വളർത്തുകയോപ്പണങ്കിൽ ഭോവിയിൽ ഒരു 
വരുമോന മോർഗവും വംശനോശ ഭീഷണി പനരിടുന്ന അമൂെയ സസയപ്പത്ത 
സംരക്ഷിക്കെുമോകും. 

മരമഞ്ഞളിsâ ഒരു വർഷം  രേോയമോയ കൂടവത്തകൾ ഈ വർഷം മുതൽ 
കോർഷിക സർവകെോശോെയിൽ നിന്നും െഭയമോക്കുന്നതിനുള്ള നടേടികൾ 
ആരംഭിച്ചിട്ട ണ്ട്. ഏകപദശം ആയിരപത്തോളം വതകൾ ഇപെോൾ െഭയമോണ്. 
വത ഒന്നിന് 500 രൂേ വിെ വരും. ആവശയമുള്ളവർ തോപ്പഴ േറയുന്ന 
നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പേടുക 

0487 - 2438451 


