
                                                  గ ోంగూర  

                                                    -- ముత్తే వి రవోంద్రనాథ్ 98491 31029  

                          ‘గ .. గ ..గ ..గ .. గ ోంగూర..  జ ై.. జ ై.. జ ై.. జ ై.. జ ై ఆోంధ్ర ‘ అోంటూ సాగే ఓ 
జనరోంజకమ ైన పాట కీ.శే. యన్.టి.ఆర్., కృష్ణ కుమారి జోంటగా నటిోంచిన ‘దతవాోంతకుడు' చితరోం 
లోఉోంది. నా చిననతనోంలో నేను చూసిన ఆ  సోంచలనాతమక  సో షియో-పొ లిటికల్ ఫాోంటసీ 
చితరోంలో  హీర   కొతే యముడిగా నరకలోకాన్నన కొోంతకాలోంపాటు పాలిోంచి,  గ ోంగూరత్ో 
పాటు  ఆోంధ్ుర ల (త్ెలుగువాళ్ళ) పవర్ న్న సకల లోకాలకూ  చాటత్ాడు. అపపటలో  గ ోంగూరలోన్న 
పులుపే త్ెలుగువాడి ‘వాడి'కి కారణమన్న అనుకునేవారోంత్ా. విజయ వారు న్నరిమోంచిన 

‘మాయాబజార్' చితరోంలో  గ ోంగూర శాకోంబరీ దతవ పరసాద్మనీ, అది ఆోంధ్ర శాకమనీ, 

అదిలేన్నదత  పరభువులు ముద్ద యినా ముటట రనీ అోంటాడు కౌరవ పరివారోంలోన్న  శాసిే  ి అనే ఓ భటుట . 
ఎకకడో  హసిే నాపురోంలో పాలిసుే నన సుయోధ్న చకరవరిే ర జూ ఆోంధ్ర శాకమ ైన గ ోంగూర లేన్నదత 
ముద్ద యినా ఎతేడనే మాట ఏమేరకు వాసేవమనే మాట అటుోంచిత్త, ఆ సన్ననవేశోం ఆ చితర 
సోంభాష్ణల రచయిత కీ. శే. పిోంగళి నాగేోంద్ర రావు గారికి గ ోంగూరప ై  ఎోంత మకుకవో చెపపకనే 
చెపుత ోంది. పిోంగళి వారికే కాద్ు; ఆోంధ్ుర లోంద్రికీ అభిమానపాతరమ ైన ఈ గ ోంగూర రుచి ఎలా 
ఉోంటుోందో  ఉతేర భారతీయులు చాలా మోందికి త్ెలియద్ోంటే అతిశయోకిేకాద్ు. ఆోంధ్రపరదతశ్ లో తమ 
పారీట ఓటమి తరువాత 1983 లో మొద్టిసారిగా గ ోంగూర గురిోంచి వినన మాజీ పరధాన్న కీ.శే. ఇోందిరా 
గాోంధీ  గ ోంగూర౦టే ఏమిటి, దాన్నన  ఆోంగోోంలో ఏమ౦టారన్న  తన కారయద్రుులను ఆసకిేగా వాకబు 
చతశారన్న అపపటలో  పతిరకలోో  వారేలొచాాయి. యన్.టి.ఆర్. ముఖ్యమోంతిర అయాయక ఆోంధ్రపరదతశ్ భవన్ 
లోన్న ‘ఆోంధ్ర భోజనోం'లో తనక ోంత్ో పీరతిపాతరమ ైన గ ోంగూర పచాడిన్న కూడా ఓ ఐటోంగా చతరాడోం 
జరిగిోంది. ‘గ ోంగూరలో చిోంతకాయ వేసినటుో ' అనే సామ త మనోంద్రికీ త్ెలిసినదత. దీన్న 
భావమేమిటోంటే - అసలే గ ోంగూర తగన్న పులుపు;  దాన్నలో చిోంతకాయ కూడా చతరిసేే  ఇక అదెోంత 
పులోగా ఉోంటుోందో  వేరే   చెపాపలా ?-  అన్న.  ఇలా పులుపుకు పరాయయపద్ోం అనద్గిన గ ోంగూరను 
త్ెలోంగాణ పరా ోంతోంలో పుోంటి (పులోటి) కూర  అోంటారు.గ ోంగూర పపుప, గ ోంగూర పచాడి మనోంద్రోం 
ఇష్ట ోంగా తిోంటాోం.   పచిా శనగ పపుప, సొ రకాయ ముకకలు వేసి వోండత గ ోంగూర అనుకు కూర 
రుచిలో దాన్నకదత సాటి. కొోంద్రు ఇతర ఆకు కూరలత్ో కలిపి గ ోంగూరను  కలగూరగానూ 
చతసుకుోంటారు. ఇక మాోంసాహారాల విష్యాన్నకొసేే  గ ోంగూర- చిక న్, గ ోంగూర-మటన్, గ ోంగూర-
రొయయలు కూరలు ఎోంత రుచిగా ఉోంటాయో పరత్తయకోంగా చెపేప పన్నలేద్ు.  గ ోంగూరత్ో త్ాజా ర టి 



పచాడత కాద్ు; పలు రకాల న్నలవ పచాళ్ళళ ప డత్ారు. నూనెలేకుోండా వేపిన గ ోంగూరను ఉపుప వేసి 
ర టిలో త్ొకిక న్నలవ చతసాే రు. దీన్నన ఉపుప గ ోంగూర లేక బోండ గ ోంగూర అోంటారు. 
అవసరమ ైనపుపడలాో  కాసే త్ొకుకకు  సరిపడా పచిా మిరిా, ఉలోిపాయలు చతరిా ర టలో  నూరి 
తిరుగమోత వేసుకుోంటారు. ఇోంకా మిరప పళ్ళత్ో చతసుకునే గ ోంగూర , పులిహార గ ోంగూర- ఇలా 
గ ోంగూరత్ో ఎననన రకాల న్నలవ పచాళ్ళళ ప టుట కుోంటారు. త్ెలుగువార౦ద్రికీ  (పరత్తయకిోంచి మా 
గుోంటూరు జిలాో  వారికి )  ఎోంత్ో పిరయమ ైన ఈ   గ గుకూర (గ ోంగూర)ను అోంద్ుకే ‘ఆోంధ్ర మాత' అన్న 
కూడా అోంటారు. ఇపుపడిక దీన్న గాథతమిటల కొోంచెోం వివరోంగా తె్లుసుకుోందాోం.  
పేరూ...తీరూ… 

        గ ోంగూరను సోంసకృతోంలో ‘పీలు:’ అోంటారు. దీన్నన  ‘ఉష్ణ  పిరయా', ‘నాళిత' అనే పేరోత్ో 
వయవహరిోంచడమూ ఉోంది. ప ద్ద  గ గును ‘మహా పీలు:’ అోంటారు.హ ోందీలో'నాళిత’, ‘అోంబారీ' 
(అోంబాడీ) అనే పేరోత్ో దీన్నన పిలుసాే రు. తమిళ్ోంలో ‘పుళిచెైాకీకర ై’ అోంటారు. దీన్న అరథోం ‘  పులోటి 
ఆకు కూర' అన్న.  గ ోంగూరను తమిళ్, మలయాళ్  భాష్లలో ‘పుళిచి' అన్నకూడా అోంటారు. ఇోంగిోష్ 
లో గ గు మొకకను ‘క నాఫ్’(Kenaf) అనీ, ‘మ సాట  ‘ (Mesta) అనీ, గ గు నారను ‘క నాఫ్ హె౦ప్’, 

‘డెకకన్ హె౦ప్’, ‘బీమిలిపటోం జూట్'అన్న పలు పేరోత్ో పిలుసాే రు. డెకకన్ పీఠభూమిలో విసాే రోంగా 
ప రిగే గ గు మొకకలిన బ్రరటీష్  వారు మొటట మొద్ట విశాఖ్పటనోం జిలాో  భీమున్నపటనోంలో చూసిన 
కారణోంగా వారు ఇోంగిోష్ లో దాన్నకి ‘బీమిలిపటోం జూట్’  అనే పేరు ప టాట రు. మాలేవసీ ( Malvaceae) 

కుటుోంబాన్నకి చెోందిన ఈ మొకక శాసీే యి నామోం Hibiscus cannabinus.గ ోంగూర కూడా 
మోందార, బ ోండ మొద్ల ైన మొకకలలాగే మాలో (Mallow) సముదాయాన్నకి చెోందిన మొకేక. ఈ 
సముదాయాన్నకే చెోందిన కసూే రి బ ోండ ( Rose- mallow) ను  గీరకు భాష్లో’ హెబై్రసకస్’ అోంటారు. 
‘మాలో’సముదాయాన్నకి చెోందిన మొకకలన్ననోంటినీ హెైబ్రసకస్ అనే పేరుత్ోనే వయవహరిసాే రు. 
కానబ్రస్ (Cannabis) అనేది గోంజాయి మొకక పేరు. (దీనునోంచి హషీష్, మారిజువానా మొద్ల ైన 
పరమాద్కర మాద్క ద్రవాయలు తయారు చతసాే రు కనుక  గోంజాయి సాగు న్నషేధ్ోం). ఆకుల విష్యోంలో, 
నార విష్యోంలో గోంజాయి మొకకను పో లివునన కారణోంగా గ గు మొకకకు కానబ్రనస్ 
(cannabinus) అనే పేరు వచిాోంది.హెైబ్రసకస్ శాబాా రిఫాా( Hibiscus sabdariffa) అనే శాసీే యి 
నామోం కలిగిన ర జ ల్ (roselle) అనే మర  ఎరర పూలు, కాయల గ ోంగూర రకోం కూడా ఉోంది.  
               గ గు మొకకలు ఎన్నమిది నుోంచీ పనెనోండు అడుగుల  ఎత ే  వరకూ ప రుగుత్ాయి. 
కాోండోం నుననగా ఆకుపచాగా  మ రుసూే , గుచుాకుోంటూ ఉోంటుోంది. కిోంది భాగోంలోన్న ఆకులు 
హృద్యాకారోంలోనూ, ప ై ఆకులు ఐద్ు నుోంచి ఏడు  చీలికలత్ో బొ పాపయి ఆకులాో గే అర చతతిన్నపో లి 



(Palmate)  ఉోంటాయి. పరతి చీలిక పళ్ళళ కలిగి ఉోంటుోంది. పరతి కణుపు  ద్గగ ర  మూడు నుోంచి 
నాలుగు అోంగుళాల వాయసోం కలిగిన  ప ద్ద  పసుపు పచాటి పూలు పూసాే యి. పూలమధ్య  లోపలి 
భాగోం ముద్ురు రకేవరణోంలో ఉోంటుోంది.కాయలు గుోండరోంగా మొనదతలి, గరుకుగా గుచుాకుోంటూ 
ఉోంటాయి. వటిలోన్న గ ధ్ుమవనెన గిోంజలు నుననగా ఉోంటాయి.  
ఎక్కడిదీ గోగు మొక్క ? 

             గ గు మొకక జనమసథ లోం భారతదతశమేనన్న కొోంద్రు భావిోంచారు. అయిత్త గ గు జాతికి 
మూలమ ైన అటవ మొకక ఏదీ మన భారతదతశోంలో కానరావడోం లేద్ు. ఆఫ్ిరకా ఖ్ోండపు అత యష్ణ  
పరా ోంత్ాలు గ గుమొకక మొటట  మొద్టి జనమసథ లమన్న ఇోంకొోంద్రు శాసేజిుు ల వాద్న. గ గు మొకకకు 
మూలమ ైన పలు అటవ జాత లు ఆఫ్ిరకా ఖ్ోండోంలో విసాే రోంగా కన్నపిసుే నానయి. కాబటిట  గ గు మొకక 
త్ొటట త్ొలి జనమసథ లోం పశ్చామ ఆఫ్ిరకా అయివుోంటుోంద్న్న  పలువురు శాసేజిుు లు నముమత నానరు. 
ఆఫ్ిరకా ఖ్ోండోం నుోంచి అరబ్ వరేకుల దావరా  గ గు వితేనాలు భారతదతశోంలోకి పరవేశ్చోంచి ఉోంటాయన్న 
వారి నమిమక.అలా మనోం ‘ఆోంధ్ర శాక’మనీ, ‘ఆోంధ్ర మాత’ అనీ మురుసుకుోంటునన గ ోంగూర 
పశ్చామాఫ్ిరకాకు చెోందినద్ననమాట.  
గోోంగూర సాగు  
               ద్కకను పీఠభూమిలోన్న ఉష్ణ  పరా ోంత్ాలోో  గ గును నార కోసోం సాగుచతసాే రు. గ గు 
సాగుకు  ఆోంధ్రపరదతశ్ పరసిదిి గాోంచిోంది. శ్రరకాకుళ్ోం, విజయనగరోం, విశాఖ్పటనోం, కృష్ాణ , గుోంటూరు 
జిలాో లు గ గు సాగులో ముోంద్ునానయి. దతశవాళీ గ ోంగూర, పులో గ ోంగూర, కొోండ గ ోంగూర, ఎరర 
గ ోంగూర, ధ్నాసరి (ధ్నాసారి) గ ోంగూర అనే పేరోత్ో పిలిచత పలు రకాల గ ోంగూరలు మన త్ెలుగు 
పరా ోంత్ాన్నకి సుపరిచిత్ాలే. ఎరర గ ోంగూర పూలు, కాయలు ఎరరగా ఉోంటాయి. కొోండ  గ ోంగూర, ఎరర 
గ ోంగూరల మధ్య ప ద్ద గా త్తడా లేద్ు. అలాగే పులో గ ోంగూరకూ, ధ్నాసరి గ ోంగూరకూ కూడా 
వయత్ాయసోం తకుకవ. అోంద్ుకే మనోం త్ెలుగునేలప ై చూసే గ ోంగూరను దతశవాళీ గ ోంగూర, కొోండ 
గ ోంగూర, ధ్నాసరి గ ోంగూర అనే మూడు రకాలుగానే  వరీగ కరిసాే రు. ధ్నాసరి గ ోంగూరకుోండత సననటి 
ముళ్ళళ  గుచుాకుోంటాయి. కాోండోం రోంగు, మోంద్ోం, ఆకుల  తీరు, పూల  రోంగును బటిట  బీహార్ లోన్న 
పూసా లో గ ోంగూరను శాసీే యిోంగా సిోంప ో క్స్, విరిడిస్, రూబర్, పరూపూరియస్, వలాగ రిస్ అనే ఐద్ు  

రకాలుగా వరీగ కరిోంచారు. వటిలో రూబర్ (N.P.3), వలాగ రిస్ (N.P.6 ) రకాలు నారకు శేరష్ఠ మ ైనవి. 
గ గు నారను చాలా పరా ోంత్ాలోో  జనప నారకు బద్ులుగా ఉపయోగిసాే రు. గ గును జొనన, సజజ , రాగి, 
వర,ి పతేి మొద్ల ైన పోంటలత్ో కలిపి సాగుచతసాే రు. పరత్తయకిోంచి పతేి,  చెరకు త్ోటల అోంచులోో  గ గు 
సాగు చతసాే రు. సాధారణోంగా గ గును మే-జూల ై నెలల మధ్యలో విత ే కున్న అకోట బర్- నవోంబర్ నెలలోో  



కోసాే రు. బాగా ముదిరి, తయార ైన గ గు కాయల నుోంచి సాగుకు అవసరమ ైన గిోంజలు సేకరిసాే రు. 
అవి ఎన్నమిది నెలల వరకు విత ే కోడాన్నకి పన్నకొసాే యి.  నేలలో త్తమ, ఉషో్ణ గరత మీద్ ఆధారపడి, 
మూడు నుోంచి పది ర జుల లోపు వితేనాలు మొలక త ే త్ాయి. కాోండోం కుళ్ళళ, వేరు కుళ్ళళ, ఆకు 
మచా వోంటి త్ెగుళ్ళ నుోంచి ససయ రక్షణ చతసుకోవాలి. విత ే కునే ముోంద్ు వితేనాలిన బ్ర.హెచ్.సి. 
దరా వణ౦త్ో శుదిి  చతసుకుోంటే కాోండోం మీద్ బొ బబల (galls) కు కారణమ ైన ఎగిరలస్ ఎకూయటస్( 
జూయయల్ బీటిల్) వోంటి పరమాద్కరమ ైన కీటకాలను న్నవారిోంచుకోవచుా. విత ే కునన తరువాత 
మూడు నుోంచి ఐద్ు నెలలకు పోంట కోతకొసుే ోంది. నార కోసోం సాగుచతసేే , పూత ద్శలోనే కోస యాయలి. 
ఇోంకా ఆలసయోం చతసేే    నారకుోండాలి్న మ తేద్నోం, మ రుపు తగిగ పో త్ాయి. మొద్లుకోంటా కొడవలిత్ో 
కోసిన మొకకలను 30 లేక 40 చొపుపన కటట లుగా కటిట , కొదిద  ర జులు చతలోనే ఎోండన్నచిా, ఆ తరువాత 
నీటి కుోంటలో బాగా నానబ డత్ారు. కోసినపుపడత ప ైపకకన ఉోండత లేత భాగాలు కతేిరిసాే రు. 
నానబ టేట టపుపడు ముద్ురు కిోంది భాగోం నీటిలో పూరేిగా మున్నగేటుో  జాగరతేపడాలి. ఆరు నుోంచి పది 
ర జులు నాన్నన తరువాత, ప ద్ద  కొయయ సుతేిత్ో మ తేగా కొడుతూ నారను వేరు చతసాే రు. శుభరోంగా 
నీటిలో జాడిోంచి ఆ నారను ఎోండబ డత్ారు. 
గోగు ప్రయోజనాలు 
        లేత గ ోంగూర ఆకు కూరగా వాడుకుోంటారు. ఆకులు, చిగుళ్ళళ, లేత కొమమలిన పాడి పశువులు 
ఇష్ట ోంగా తిన్న పుష్కలోంగా పాలిసాే యి. గ ోంగూర ఆకులు విరేచనకారిగా పన్నచతసాే యి. గ గు పూల 
రసోంలో పోంచదార, మిరియాల పొ డి కలుపుకు త్ాగిత్త కాలేయ సోంబోంధిత వాయధ్ులు 
నయమౌత్ాయి. గ ోంగూర బలవరికోం.రకే వృదిి  చతసుే ోంది. గ గు ఆకులను ఉడికిోంచి, ఆ గుజుజ త్ో కొదిద గా 
ఆముద్ోం కలిపి,  గడాల మీద్ వేసి కటుట  కడిత్త, అవి తవరగా పకావన్నకి వచిా పగులాే యి.   
      గ గు విత ే లు పశువుల దాణాగానూ, కోళ్ళ మేతగానూ ఉపయోగిసాే రు. కొోంద్రు గ గు విత ే లిన 
వేయిోంచి,  ద్ోంచి తిోంటారు. అవి పొ టట కు బలమిసాే యి. ననటికి రుచి పుటిట సాే యి. వరయ వృదిి  చతసాే యి. 
శరీరోంలో కొవువ ప ోంచుత్ాయి. నొపుపలు, గాయాలకు గ గు విత ే లత్ో పటుట  వేసాే రు.  గ గు విత ే ల 
నుోంచి పసుపు పచాటి వాసనలేన్న నూనె తీసాే రు. దాన్నన కోందెన (lubricant) గానూ, దీపాలు 
వెలిగిోంచడాన్నకి వాడత్ారు. సబుబలు, ప యిోంటుో , వారినష్ ల తయారీలోనూ ఈ నూనెను 
ఉపయోగిసాే రు. దాన్నన శుదిి  చతసి  వోంట నూనెగానూ  వాడుకుోంటారు. ఈ విత ే ల నుోంచి నూనె తీసే 
సోంద్రభోంగా లభిోంచత చెకక (oil cake) లో నెైటలర జన్, ఫాసారస్, పొ టాషియోం ఎకుకవగా ఉననోంద్ున 
అది పోంటలకు ఎరువుగా బాగా పన్నకొసుే ోంది.   



       అోంతగా నాణయతలేన్న, ముకకల ైన  నారను  కాగితోం పరిశరమలో కాగితపు గుజుజ  (Paper Pulp) 

తయారీలో ఉపయోగిసాే రు. మోంచి గ గు నారత్ో నులక, కటుట  త్ాళ్ళళ, చతద్గా వాడత చాోంత్ాళ్ళళ, చతపల 
వలలు, గ నె సోంచులు, కాళ్ళళ త డుచుకునే పటాట లు, కురీాల వెనుక బ్రగిోంచత మ తేటి మొతేలు 
మొద్ల ైనవి తయారు చతసాే రు.నార తీసిన తరువాత మిగిలే గ గు పులోలిన వోంట చెరకుగా వాడత్ారు. 
ఈ గ గు పులోల మధ్యలో మ తేటి బ ోండు ఉోంటుోంది. అది త్ొలగిసేే  గ గు పులోలిన గొటాట లు (నాళాలు) 
గా వాడవచుా. అోంద్ుకే గ గు మొకకకు సోంసకృతోంలో ‘నాళిత’అనే పేరు కూడా వచిాోంది. 
గ గుపులోలిన అగిగ  పులోల తయారీలోనూ ఉపయోగిసాే రు.  
                     ఇద్ోండీ మన ‘ఆోంధ్ర మాత’గ ోంగూర గాథ.  
                                       
 


