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മമ  .   സസ്പീക്കര:  ഓരഡര...ഓരഡര......

ചരമമമോപചമോരര

സമ  .  എഫഫ  .   മതമോമസഫ  ,   പ്രണബഫ കുമമോര മുഖരജമ എനമവരുടടെ നമരരമോണര
സരബനമചഫ

സമ  .   എഫഫ  .   മതമോമസഫ

മമ  .    സസ്പീക്കര:  പതമനമോലമോര  മകേരള  നമയമസഭമോരഗമമോയ

സമ.എഫഫ.മതമോമസഫ  2020  ടസപ്റരബര  27-നഫ  നമരരമോതനമോയമ.   ആറമോര

മകേരള നമയമസഭ മുതല് തുടെരചയമോയമ ചങ്ങനമോമശ്ശേരമ നമമയമോജകേമണ്ഡലടത

പ്രതമനമധസ്പീകേരമച്ചുവരമകേയമോയമരുന. 

സമ. ടെമ. ഫമോന്സമസഫ - അനമ്മ ദമ്പതമകേളുടടെ മകേനമോയമ 1939 ജൂലല

30-നഫ  ജനമച്ചു.  ബമ.എ ഡഫ.  ബമരുദധമോരമയമോയ  സമ.  എഫഫ.  മതമോമസഫ

വമദരമോരതമ  സരഘടെനമോപ്രവരതനതമലൂടടെയമോണഫ  ടപമോതുരരഗമതയഫ

കേടെനവനതഫ.  ആറഫ  പതമറമോണ്ടുകേമോലര  മകേരള  രമോഷസ്പീയതമടല  സജസ്പീവ

സമോനമധരമമോയമരുന സമ.എഫഫ.മതമോമസഫ.  1956-ല് മകേമോണ്ഗ്രസഫ അരഗതതര

സതസ്പീകേരമച്ചുടവങമലര  1964-ല്  മകേരള  മകേമോണ്ഗ്രസഫ  രൂപസ്പീകേരണതമല്

പങ്കുവഹമക്കുകേയര ആ പമോരടമയമല് തുടെരുകേയര ടചയ.  വരകമജസ്പീവമതതമലര

രമോഷസ്പീയതമലര  തടന്റെ  നമലപമോടുകേളമല്  ഉറച്ചുനമന  സമ.എഫഫ.  മതമോമസഫ
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മകേരള  മകേമോണ്ഗ്രസഫ  (എര)  പമോരടമയടടെ  ജനറല്  ടസക്രടറമ,  ടഡപപ്യൂടമ

ടചയരമമോന്, ടചയരമമോന് എനസ്പീ സമോനങ്ങള് വഹമച്ചു.  

1962 മുതല് 1980-ല് നമയമസഭയമമലയഫ ടതരടഞ്ഞെടുക്കടപ്പെടുനതുവടര

അദരമോപകേനമോയമരുന  കേമോലയളവമലര  അമദ്ദേഹര  രമോഷസ്പീയതമല്

സജസ്പീവമമോയമരുന.  1980 മുതല് തുടെരചയമോയ ഒന്പതഫ ടതരടഞ്ഞെടുപ്പുകേളമല്

ചങ്ങനമോമശ്ശേരമ  മണ്ഡലതമല്നമനഫ  വമജയമച്ചു.  സരശുദ  രമോഷസ്പീയ

ജസ്പീവമതതമനുടെമയമോയമരുന  സമ.എഫഫ.  2001-ടല  എ.ടകേ  ആന്റെണമ

മനമസഭയമലര  തുടെരനവന  ഉമ്മന്ചമോണമ  മനമസഭയമലര  രജമമസ്ട്രേഷന്,

ഗ്രമോമവമകേസനര,  ഖമോദമ വകുപ്പുകേളുടടെ ചുമതല വഹമച്ചു.  സസൗമരനുര എളമമയര

വമനയവര  ലകേമുതലമോക്കമയ  വരകമയമമോയ  സമ.എഫഫ.

ചങ്ങനമോമശ്ശേരമക്കമോരുടടെ  "മബബമ സമോര"  ആയമരുന.  സമോധമോരണക്കമോരുടടെ

പ്രയമോസങ്ങള്  മനസമലമോക്കുകേയര  അനുകേമ്പമയമോടടെ  അവരുടടെ  പ്രശ്നങ്ങളമല്

ഇടെടപടുകേയര ടചയമരുന അമദ്ദേഹര വരകമജസ്പീവമതതമല് വളടര മമതതതര

പമോലമചമരുന.  ഏതഫ  സമയതര  സമസ്പീപമക്കമോവന  ജനകേസ്പീയനമോയ  ഒരു

ടപമോതുപ്രവരതകേനമോയമരുന  സമ.എഫഫ.മതമോമസഫ.  നമശബ്ദവര

നമസതമോരതവമമോയ ടപമോതുപ്രവരതനതമലൂടടെ കേരമ്മനമരതനമോയ അമദ്ദേഹര
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ചങ്ങനമോമശ്ശേരമയടടെ വമകേസനതമല് നമരണമോയകേമമോയ പങമോണഫ വഹമചതഫ. 

വമനയപൂരവ്വമമോയ  ടപരുമമോറവര  ലമോളമതരമമോരന  ജസ്പീവമതവരടകേമോണഫ

ഏവരുടടെയര ഹൃദയതമല് ഇടെരപമടെമച ഒരു വരകമടയയര കേരമ്മനമരതവര

സരശുദവമമോയ  രമോഷസ്പീയ  ജസ്പീവമതതമലൂടടെ  മമോതൃകേമോപരമമോയ

ടപമോതുപ്രവരതനര  നടെതമയ  ഒരു  മനതമോവമടനയമമോണഫ  സമ.എഫഫ.

മതമോമസമടന്റെ നമരരമോണതമലൂടടെ നമുക്കഫ നഷമമോയമരമക്കുനതഫ. 

പ്രണബഫ  കുമമോര മുഖരജമ

ഭമോരതതമടന്റെ മുന്രമോഷപതമ പ്രണബഫ  കുമമോര മുഖരജമ  2020  ആഗസഫ

31-നഫ അന്തരമച്ചു. 

രമോഷതനജ്ഞനമോയര  ഭരണമോധമകേമോരമയമോയര  തമന്റെതമോയ  വരകമമുദ

പതമപ്പെമച പ്രണബഫ മുഖരജമ  1935  ഡമസരബര 11-നഫ ബരഗമോളമടല മമറമോതമ

ഗ്രമോമതമല്  ജനമച്ചു.  ടകേമോല്ക്കത  സരവ്വകേലമോശമോലയമല്നമനര  ചരമതര,

രമോഷമസ്പീമമോരസ,  നമയമര  എനസ്പീ വമഷയങ്ങളമല് ബമരുദര  മനടെമയ  അമദ്ദേഹര

തുടെക്കതമല്  മപമോസഫ  ആന്ഡഫ  ടടെലമഗ്രമോഫഫ  വകുപ്പെമടല

ഉമദരമോഗസനമോയമരുന.  പമനസ്പീടെഫ  വമദരമോനഗര  മകേമോമളജമല്

അദരമോപകേനമോയമ. രമോഷസ്പീയ പ്രമവശനതമനുമുമ്പഫ കുറച്ചുനമോള് പതപ്രവരതന
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രരഗതര പ്രവരതമചമരുന.  

ബരഗമോ  മകേമോണ്ഗ്രസമലൂടടെയമോയമരുന  പ്രണബഫ  കുമമോര  മുഖരജമയടടെ

രമോഷസ്പീയ  പ്രമവശനര.  1969-ടല  മമഡ്നമോപ്പൂര  ടതരടഞ്ഞെടുപ്പെമല്  മമകേച

സരഘടെനമോപമോടെവര  പ്രകേടെമപ്പെമച  അമദ്ദേഹടത  മുന്പ്രധമോനമനമ

ഇനമരമോഗമോനമ  മകേമോണ്ഗ്രസമമലയഫ  ക്ഷണമക്കുകേയമോണുണമോയതഫ.  1969-ല്

രമോജരസഭമോരഗമമോയമ.  1973-ല് മകേന്ദ്ര വരവസമോയ സഹമനമയമോയര പമനസ്പീടെഫ

ധനമനമയമോയര  ഇനമരമോഗമോനമ  മനമസഭയമല്  പ്രവരതമച്ചു.

ഇക്കമോലയളവമല്  കേമോരരക്ഷമമമോയ  പ്രവരതനര  കേമോഴ്ചവച  അമദ്ദേഹര

അക്കമോലതഫ  മകേമോണ്ഗ്രസമടന്റെ  രമോഷസ്പീയ  നയരൂപസ്പീകേരണതമടന്റെ

മുഖരസൂതധമോരനമോയമരുന.  മകേമോണ്ഗ്രസഫ  പമോരടമയമമോയളള

ഭമനതടയതടെരനഫ  1986-ല്  രമോഷസ്പീയ  സമമോജഫ  വമോദമ  മകേമോണ്ഗ്രസഫ  എന

പമോരടമ രൂപസ്പീകേരമടചങമലര പമനസ്പീടെഫ മകേമോണ്ഗ്രസമമലയഫ മടെങ്ങമവന.  1991

മുതല്  1996  വടര  ആസൂതണ  കേമ്മസ്പീഷന്  ഉപമോദരക്ഷനമോയമ  അമദ്ദേഹര

പ്രവരതമച്ചു.   1969  മുതല്  2004  വടരയളള കേമോലയളവമല് അഞ്ചുതവണ

രമോജരസഭമോരഗമമോയമരുന  അമദ്ദേഹര  2004-ല്  പശമമ  ബരഗമോളമടല

ജരഗമപൂരമല്നമനര  മലമോകേഫ സഭയമമലയഫ  ടതരടഞ്ഞെടുക്കടപ്പെട.  2004  മുതല്
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2012  വടരയളള  കേമോലയളവമല്  വമവമധ  മനമസഭകേളമല്  ധനകേമോരരര,

പ്രതമമരമോധര, വമമദശകേമോരരര എനസ്പീ വകുപ്പുകേള് ടടകേകേമോരരര ടചയ.  ഇന്മഡമോ

-  യ.എസഫ.  ആണവ  കേരമോര  ഒപ്പുവചതഫ  പ്രണബഫ  മുഖരജമ  വമമദശകേമോരര

മനമയമോയമരമടക്കയമോണഫ.  ടഎ.എര.എഫഫ.,  മലമോകേബമോങഫ,  എ.ഡമ.ബമ.

എനമവയടടെ ഭരണനമരവ്വഹണ സമമതമയമല് അരഗമമോയമരുനമടണഫ.  

അരനൂറമോണ്ടുകേമോലടത  ടപമോതുജസ്പീവമതതമനുടെമയമോയ  പ്രണബഫ  കുമമോര

മുഖരജമ  2012-ലമോണഫ  ഭമോരതതമടന്റെ  പതമമൂനമോമതഫ  രമോഷപതമയമോയമ

ടതരടഞ്ഞെടുക്കടപ്പെടുനതഫ.  രമോഷപതമ  സമോനമതയ്ക്കുളള  അമദ്ദേഹതമടന്റെ

സമോനമോരതമതതര കേക്ഷമ രമോഷസ്പീയ മഭദമമനര പമന്തുണയടപ്പെട. ആ പദവമയടടെ

യശസഫ  ഉയരതന  തരതമലളള  മമോതൃകേമോപരമമോയ  പ്രവരതനമമോണഫ

അമദ്ദേഹര  കേമോഴ്ചവചതഫ.  മമതഭമോഷമയമോയ  അമദ്ദേഹര  ഏതഫ  പ്രതമകൂല

സമോഹചരരങ്ങളമലര  രമോഷസ്പീയതമനതസ്പീതമമോയമ  ഭരണഘടെനമോധമഷമതമമോയ

ഉറച  തസ്പീരുമമോനങ്ങള്  ടടകേടക്കമോണഫ  മമോതൃകേ  കേമോടമയമരുന.  2008-ല്

പത്മവമഭൂഷണുര  2019-ല്  ഭമോരതരത്നവര  നല്കേമ  രമോജരര  അമദ്ദേഹടത

ആദരമച്ചു.  

രമോഷപതമയമോയമരമടക്ക  മകേരളതമടല  നമയമനമരമ്മമോണ  സഭയടടെ
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ശമതമോതര രജത ജൂബമലമ ആമഘമോഷങ്ങളുടടെ ഭമോഗമമോയമ  2012  ഒമകമോബര

30-നഫ  അമദ്ദേഹര  സഭമോരഗങ്ങടള  അഭമസരമബമോധന  ടചയ്യുകേയണമോയമ.

തുടെരനഫ,  നമയമസഭമോ സമുചയര പരമസമതമ സസൗഹൃദമമോക്കുന പരമപമോടെമക്കഫ

തുടെക്കരകുറമച്ചുടകേമോണഫ  അമദ്ദേഹര  നമയമസഭമോ  അങണതമല്  ഉസൗദഫ

വരക്ഷടടത നടുകേയര ടചയമരുന. 

അമദ്ദേഹടത സനരശമക്കമോന് ഒരു അവസരര  ലഭമചമപ്പെമോഴുണമോയ ഒരു

വരകമപരമമോയ അനുഭവരകൂടെമ ഞമോന് ഇവമടടെ പങ്കുവയ്ക്കുകേയമോണഫ.  അമദ്ദേഹര

വളടര  കേസൗതുകേമതമോടുകൂടെമ  ഞമോന്  സമ്മമോനമച  പുസ്തകേടതക്കുറമചഫ

ആരമോയകേയണമോയമ.  ആ  പുസ്തകേര  അസുരവരശടതക്കുറമച്ചുള്ള  ഒരു

പുസ്തകേമമോയമരുന.  അമദ്ദേഹര  ഒനമറമയമോതയമോടളമപ്പെമോടല  അസുര

വരശവമമോയര  ഒമോണവമമോയര  ബനടപ്പെടഫ  ചമല  മചമോദരങ്ങള്  മചമോദമച്ചു.

മചമോദരങ്ങള്ക്കഫ  ഒരു  കുടമടയമപ്പെമോടല  ഞമോന്  അമദ്ദേഹമതമോടെഫ  ഉതരര

പറഞ്ഞുടകേമോണമരുനമപ്പെമോള്  അമദ്ദേഹര  പറഞ്ഞു,  ഇനമ  നമങ്ങള്  ഇരമക,

ഞമോന്  വമശദസ്പീകേരമക്കമോര.  അസുരവരശതമടന്റെ  വമോസ്തുവമദരയമടല

ചരമതടതക്കുറമച്ചുര  ഇന്തരയമടല  ഒമരടയമോരു  സമൂഹര  മമോതമമോണഫ

അസുരവരശടത  ഒമോരമ്മമച്ചുടകേമോണഫ  ഒരു  ആമഘമോഷര
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നടെതമടകേമോണമരമക്കുനതുര  എനപറഞ്ഞുടകേമോണഫ  മകേരളര  മഹമോബലമടയ

ആദരമക്കുനതമടന്റെ  ചരമതപരവര  സമോമൂഹരപരവമമോയ  പ്രമോധമോനരര

വളടരയധമകേര  ആഴതമല്  വമശദസ്പീകേരമക്കുകേയണമോയമ.  ഏതഫ  വമഷയടത

സരബനമച്ചുര  ഒരു  സരവ്വവമജ്ഞമോനമകേമോശടതമപ്പെമോടല  അമദ്ദേഹതമനഫ

ടപരുമമോറമോന്  കേഴമയമമോയമരുനടവനതമടന്റെ  ഉതമ  ഉദമോഹരണമമോയമ

എനമക്കതഫ അനുഭവടപ്പെട.  

ഒരു  സമോധമോരണക്കമോരനമോയമ  ജനമച  പ്രണബഫ  കുമമോര  മുഖരജമ  അര

നൂറമോണ്ടുകേമോലടത സരശുദവര മമകേവറതുമമോയ രമോഷസ്പീയ പ്രവരതനതമനമടടെ

ഉനതമമോയ നമരവധമ പദവമകേള് അലങരമച്ചു. പ്രതമസനമകേള്ക്കഫ പരമഹമോരര

കേമോണുനതമലളള  അസമോമമോനരമമോയ  ടടവഭവവര  സരഘടെനമോപമോടെവവര

ഉനതമമോയ പദവമകേളമമലയ്ക്കുളള പടെവകേള് അമദ്ദേഹതമനഫ അനമോയമോസമമോക്കമ.

എഴുതക്കമോരന്,  വമോഗമ,  രമോഷതനജ്ഞന് എനസ്പീ നമലകേളമലര  പ്രമശമോഭമച

ജ്ഞമോനവൃദനമോയ  ഒരു  കേരമ്മമയമോഗമയമോയമരുന  അമദ്ദേഹര.

അന്തമോരമോഷതലതമല്  ഇന്തരയടടെ  മുഖമമോയമരുന,  ഇന്തരന്  രമോഷസ്പീയതമല്

പകേരര  വയമോനമോകേമോത  സമോനമധരമമോയമരുന,  ഇസൗ  മനസ്പീഷമയടടെ

നമരരമോണമതമോടടെ അതുലരനമോയ ഒരു മനതമോവമടനയമോണഫ നമുക്കഫ നഷമമോയതഫ.
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മുഖരമനമ (ശസ്പീ  .    പമണറമോയമ വമജയന്): സര, മകേരള മകേമോണ്ഗ്രസമടന്റെ

മുതമരന മനതമോവഫ  സമ.എഫഫ.  മതമോമസമടന്റെ മവരപമോടെഫ  മവദനമോജനകേമമോണഫ.

അമദ്ദേഹടതക്കുറമചഫ  അങ്ങഫ  പറഞ്ഞെ എലമോ  കേമോരരങ്ങമളമോടുര  മയമോജമക്കുന.

ഈ  സഭയമല്  നമമ്മമോടടെമോപ്പെര  ഉണമോയമരുന  വരകമ  ഇമപ്പെമോഴുര

ഉണമോമകേണതമോയമരുന.  നമരഭമോഗരവശമോല്  സഭയടടെ  കേമോലമോവധമ

കേഴമയനതമനുമുമ്പുതടന അമദ്ദേഹര സഭമയമോടുര മലമോകേമതമോടു തടനയര വമടെ

പറഞ്ഞു.   നമോലഫ  പതമറമോണഫ  നസ്പീണ  നമയമസഭമോ  ജസ്പീവമതതമടന്റെ

ഉടെമയമോയമരുന  അമദ്ദേഹര.  അതരപൂരവ്വര  മപരക്കുമമോതമമ  ഇടെതടെവമലമോത

വമധതമല്  ദസ്പീരഘമമോയ  ഇതരര  പമോരലടമന്റെറമ  ജസ്പീവമതര  ഉണമോയമടള.

തടന്റെ  രമോഷസ്പീയ  നമലപമോടുകേളമല്  ഉറച്ചുനമല്ക്കുമമ്പമോഴുര  നമോടെമടന്റെ  ടപമോതുവമോയ

വമകേസനതമനുമവണമ  രമോഷസ്പീയതമനതസ്പീതമമോയമ  എലമോവരുമമോയമ

മയമോജമക്കണടമന  അഭമപ്രമോയക്കമോരനമോയമരുന  അമദ്ദേഹര.

ടപമോതുപ്രവരതനതമല്  ധമോരമ്മമകേ  മൂലരങ്ങള്ക്കഫ  അമദ്ദേഹര  വലമയ  വമല

കേല്പ്പെമച്ചു.  കുറച്ചുകേമോലമമോയമ  മരമോഗബമോധമതനമോയമരുന  അമദ്ദേഹര

ആമരമോഗരപ്രശ്നങ്ങടളമപ്പെമോലര  അവഗണമചഫ  ടപമോതുപ്രവരതനര  തുടെരന.

പതമറമോണ്ടുകേളമോയമ സമ.എഫഫ.  മതമോമസുമമോയമ അടുത ബനര എനമക്കുണഫ.
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ആ നമലയഫ  വരകമപരമമോയമകൂടെമ  ഈ വമമയമോഗര  ദദുഃഖകേരമമോണഫ.   രമോഷസ്പീയ

പ്രവരതനതമടലനമപമോടല  ടപരുമമോറതമലര  അമദ്ദേഹര  അമങ്ങയറര

മമോനരത  പുലരതമ.  മലമയമോര  സമൂഹതമടന്റെ  ടപമോതുവമലര  കേരഷകേ

ജനതയടടെ  പ്രമതരകേമച്ചുര,  പ്രശ്നങ്ങള്  പഠമചഫ  സഭയമല്  ഉനയമക്കുനതമല്

പ്രമതരകേ  ശദവച  അരഗമമോയമരുന  അമദ്ദേഹര.  നമ്മുടടെ  കേമോരഷമകേ

സരസ്കൃതമയടടെ  കേമോവല്ക്കമോരന്  എനപറയമോര.  കേമോരഷമകേ  ഉല്പ്പെനങ്ങള്ക്കഫ

നരമോയവമല  കേമടനതമടന  അസമോധരമമോക്കുന  മകേന്ദ്ര  കേയറമറക്കുമതമ

നയമടെക്കമുള്ളവയ്ടക്കതമടര  അമദ്ദേഹര  നമലടകേമോണമടണഫ.

ഉദമോരവല്ക്കരമക്കടപ്പെട ഇറക്കുമതമ നയതമടന്റെ ഭമോഗമമോയമ നമ്മുടടെ നമോടമലള്ള

കേമോരഷമകേ  ഉല്പ്പെനങ്ങള്  തടന  ഇവമമടെയഫ  വമമദശതനമനഫ  ഇറക്കുമതമ

ടചയ്യുനതമല് അതമശകമമോയമ പ്രതമമഷധമചമടണഫ.   അതരര നയങ്ങളുടടെ

ദരന്തര  അനുഭവമക്കുന  കേരഷകേ  ജനതയടടെ  ശബ്ദമമോയമരുന  അമദ്ദേഹര.

മലമയമോര കേരഷകേ സമൂഹതമനഫ അരഹതടപ്പെട പടയര മനടെമടയടുക്കുനതമനഫ

അമദ്ദേഹര  സഭയമലര  പുറതര  പ്രവരതമചമടണഫ.  മനമടയന  നമലയമലര

മസവനമനുഷമച്ചു.  അടെമസമോനപരമമോയമ  അദരമോപകേനമോയമരുന  അമദ്ദേഹര

അദരമോപകേ  സഹജമമോയ  സസൗമരമമോയ  രസ്പീതമയമമല  എനര  ആമരമോടുര
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ടപരുമമോറമയമരുനള.  പല പതമറമോണ്ടുകേള് ഒമര മണ്ഡലതമല്നമനഫ ജയമചഫ

സഭയമടലതമടയനതഫ  അമദ്ദേഹതമനഫ  അവകേമോശടപ്പെട  പ്രമതരകേതയമോണഫ.

സമ.എഫഫ. മതമോമസമടന്റെ നമരരമോണര മകേരള ജനതയഫ ടപമോതുവമലര ഈ സഭയഫ

പ്രമതരകേമച്ചുര  വലമയ  നഷമമോണഫ.  അമദ്ദേഹതമടന്റെ  സ്മരണയ്ക്കുമുനമല്

ആദരമോഞ്ജലമകേള് അരപ്പെമക്കുന.    

ഇന്തരയടടെ യശ്ശേസഫ സമോരവ്വമദശസ്പീയതലതമല് ഉയരതമപ്പെമടെമക്കുനതമല്

ശമദയമമോയ  പങ്കുവഹമച  രമോഷതനജ്ഞനമോയമരുന  പ്രണബഫ  കുമമോര

മുഖരജമ.  രമോഷപതമ സമോനതമനഫ മതനമരമപക്ഷവര ജനമോധമപതരപരവമമോയ

ഉളളടെക്കര  നല്കുകേയര  അതമടന്റെ  അന്തസഫ  മദശമോന്തരതലങ്ങളമല്

ശദമക്കടപ്പെടുന  വമധതമല്  ഉയരതകേയര  ടചയ  പ്രണബഫ  മുഖരജമ.

ഭരണഘടെനമോ മൂലരങ്ങളുടടെ പരമരക്ഷണതമനുര ശമോകസ്പീകേരണതമനുരമവണമ

നമലടകേമോണ അമദ്ദേഹര മതനമരമപക്ഷതയടെക്കമുളള മൂലരങ്ങള് സമൂഹതമല്

രൂഢമൂലമമോക്കുനതമനുമവണമ  നമരന്തരര  ശമമച്ചു.  ധനകേമോരരര,  പ്രതമമരമോധര

തുടെങ്ങമയ  സുപ്രധമോന  വകുപ്പുകേള്  ടടകേകേമോരരര  ടചയമപ്പെമോടഴമോടക്ക  തടന്റെ

അനമതരസമോധമോരണമമോയ  വരകമമുദടകേമോണഫ  ശമദയമമോയ  തലതമമലയഫ

അവടയ ഉയരതമോന് അമദ്ദേഹതമനഫ കേഴമഞ്ഞെമരുന. ടനഹ്റുവമയന് രമോഷസ്പീയ
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സരസമോരതമടന്റെ മനരപമന്മുറക്കമോരനമോയമരുന പ്രണബഫ മുഖരജമ സമൂഹതമല്

ശമോസ്ത്രയകമയടടെ  ടവളമചര  പടെരതനതമലര  അനമോചമോരങ്ങള്ക്കുര

അനവമശതമോസങ്ങള്ക്കുടമതമടര  ടപമോരുതുനതമലര  മനതൃതതപരമമോയ

പങ്കുവഹമച്ചു.  അതമപ്രഗത്ഭനമോയ  പമോരലടമമന്റെറമയന്  എന  നമലയമലര

പ്രമോഗത്ഭരമുളള വമോഗമ എന നമലയമലര അമദ്ദേഹര നല്കേമയ സരഭമോവനകേള്

എനര  സ്മരമക്കടപ്പെടുര.  മകേരളവമമോയര  മലയമോളമകേളുമമോയര  ഗമോഢവര

സസൗഹൃദപൂരണവമമോയ  ബനര  അമദ്ദേഹര  സൂക്ഷമച്ചു.  മചരമമചരമോ

പ്രസമോനതമടന്റെ മൂലരങ്ങള്ക്കഫ വലമയ വമല കേല്പ്പെമചമരുന അമദ്ദേഹര പല

നമരണമോയകേ  ഘടങ്ങളമലര  സമോമമോജരതതവമരുദവര  മസമോഷരലമസഫ  മചരമക്കഫ

അനുകൂലവമമോയ  നയസമസ്പീപനങ്ങള്  ടടകേടക്കമോണമരുന.  പമോരലടമന്റെമടന്റെ

ഇരുസഭകേളമലര  ദസ്പീരഘകേമോലമുണമോയമരുന  അമദ്ദേഹര  സഭമോനടെപടെമക്രമങ്ങള്

അനനരസമോധമോരണമമോയ  വമധതമല്  കേമോണമോപമോഠരമപമോടല  മനസമല്

സൂക്ഷമച്ചു.  അതമടന്റെ  ടവളമചതമലളള  സമമയമോചമതമമോയ  ഇടെടപടെലകേള്

ഭരണപക്ഷ  ബഞ്ചുകേളമലര  പ്രതമപക്ഷ  ബഞ്ചുകേളമലര  ഒരുമപമോടല  വരതരസ്ത

ഘടങ്ങളമല് അമദ്ദേഹടത ശമദയനമോക്കമ.  സതതന ഇന്തരയമല് ഇതുവടര

ഉണമോയമടളള  എലമോ  പ്രധമോനമനമമമോമരമോടുര  രമോഷസ്പീയതലതമമലമോ
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ഭരണതലതമമലമോ  മചരനഫ  പ്രവരതമക്കമോന്  അമദ്ദേഹതമനഫ

അവസരമുണമോയമടണഫ.   ഇനമരമോഗമോനമയടടെയര  രമോജസ്പീവ്ഗമോനമയടടെയര

ശസ്പീ.  മന്മമമോഹന്  സമരഗമടന്റെയര  മനമസഭയമല്  വളടര  പ്രധമോനടപ്പെട

വകുപ്പുകേള് അമദ്ദേഹര വഹമച്ചു. അഗമോധമമോയ അറമവര അനുഭവപരമജ്ഞമോനവര

സമനതയമച  അപൂരവ്വര  രമോഷസ്പീയ  പ്രതമഭകേളമല്  ഒരമോളമോയമരുന  പ്രണബഫ

മുഖരജമ.  സഭമോനടെപടെമക്രമങ്ങളമല്  ഉനതമമോയ  ജനമോധമപതര  നമലവമോരര

പുലരണടമനഫ  അമദ്ദേഹര  എനര  ആഗ്രഹമച്ചു.  രമോഷപതമ-പ്രധമോനമനമ

ബനര  ഇസൗടുറതമോമകേണതമടന്റെ  ആവശരകേത  രമോഷര  സുശകമമോയമ

നമല്മക്കണതമടന്റെ  പശമോതലതമല്  അമദ്ദേഹര  ആവരതമചഫ

ഒമോരമ്മമപ്പെമചമരുന.  അമദ്ദേഹതമടന്റെ   ''The  Presidential  Years''  എന

ആത്മകേഥയമലര  ഇക്കമോരരര  പ്രണബഫ  മുഖരജമ  അടെമവരയമടഫ

ഓരമ്മമപ്പെമക്കുനണഫ.  മകേവലര  രമോഷസ്പീയ  വരകമതതതമല്  ഒതുങ്ങമ

നമല്ക്കുനതമോയമരുനമല  അമദ്ദേഹതമടന്റെ  പ്രതമഭ.  സമോമ്പതമകേശമോസ്ത്രര,

സമകേമോലമകേ വമഷയങ്ങള്, ചരമതര തുടെങ്ങമയ മമഖലകേളമടലമോടക്ക അമദ്ദേഹര

മസൗലമകേമമോയ ചമന്തയടടെ ടവളമചര പകേരുന കൃതമകേള് രചമചമടണഫ.  പലതുര

ഗമവഷണ  സതഭമോവമുളള  ഉളളടെക്കമതമോടുകൂടെമയതമോണഫ,  അവമയമോടെഫ
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മയമോജമക്കമോര  വമമയമോജമക്കമോര.  എനമോല്  രമോഷസ്പീയടതയര  സമോമ്പതമകേ

ശമോസ്ത്രടതയര ചരമതടതയടമമോടക്ക ഗസൗരവപൂരവ്വര വസ്പീക്ഷമക്കുന ഒരമോള്ക്കുര

അവടയ  മറമകേടെനമപമോകുകേ  സമോധരമല.  മദശസ്പീയ  സതമോതനരസമര

പ്രസമോനതമടന്റെ  മൂലരങ്ങടള  പുതമയ  കേമോലതമടന്റെ  രമോഷസ്പീയതമല്

ഇണക്കമമചരക്കണടമനഫ  ആഗ്രഹമച  രമോഷസ്പീയ  സമോനമധരമമോയമരുന

അമദ്ദേഹതമമന്റെതഫ.   ഏതഫ  വമഷയവര  അഗമോധമമോയമ  പഠമചഫ  അപഗ്രഥമചഫ

പമോരലടമന്റെമല്  അവതരമപ്പെമക്കുനതമലൂടടെ  രമോഷസ്പീയ

വരതരമോസങ്ങള്ക്കുപരമയമോയമ  എലമോവരുടടെയര  മസ്നേഹമോദരങ്ങള്  മനടുവമോന്

അമദ്ദേഹതമനഫ  സമോധമച്ചു.  പ്രണബഫ  കുമമോര  മുഖരജമയടടെ  വമമയമോഗര

രമോഷതമനുര  ജനതയ്ക്കുര  കേനത  നഷമമോണഫ.  ആ  സ്മരണയ്ക്കുമുനമല്

ആദരമോഞ്ജലമകേള് അരപ്പെമക്കുന.

പ്രതമപക്ഷമനതമോവഫ  (ശസ്പീ  .    രമമശഫ  ടചനമതല):  സര,  അങര

ബഹുമമോനടപ്പെട  മുഖരമനമയര  ഇവമടടെ  പ്രകേടെമപ്പെമച  വമകേമോരങ്ങമളമോടെഫ

പൂരണമമോയര ഞമോന് മയമോജമക്കുകേയമോണഫ. അടുതദമവസര വടര ഇസൗ സഭയമല്

നമ്മമളമോടടെമോപ്പെര ഉണമോയമരുന സമ.എഫഫ. മതമോമസഫ ഇനമല. മകേരള രമോഷസ്പീയര

കേണ ഏറവര മമോനരനുര പകേതമതമയമമോയ രമോഷസ്പീയമനതമോക്കനമോരമല് ഒരമോളമോണഫ
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സമ.  എഫഫ.  മതമോമസഫ.  രമോഷസ്പീയമമോയമ  വമമയമോജമപ്പെഫ  പ്രകേടെമപ്പെമക്കുമമ്പമോഴുര

മമോനരതയഫ  ടതലര  മപമോറമലല്ക്കമോടത  പുഞമരമമയമോടടെ  അതഫ

പ്രകേടെമപ്പെമക്കമോനുളള  അമദ്ദേഹതമടന്റെ  കേഴമവഫ  രമോഷസ്പീയ  പ്രവരതകേരക്കഫ  ഒരു

മമോതൃകേയമോണഫ.  മകേമോണ്ഗ്രസമടന്റെ  വമദരമോരതമ  പ്രസമോനതമലൂടടെയമോണഫ

അമദ്ദേഹര  രമോഷസ്പീയതമല്  തുടെക്കര  കുറമചടതങമലര  ദസ്പീരഘകേമോലര

അദരമോപകേനമോയമ  ചങ്ങനമോമശ്ശേരമയമല്  പ്രവരതമചമശഷമമോണഫ  സജസ്പീവ

രമോഷസ്പീയതമമലയഫ  കേടെനവനതഫ.  ഒരു  അദരമോപകേടന്റെ  കുലസ്പീനത  നൂറഫ

ശതമമോനര  രമോഷസ്പീയ  രരഗതര  നമലനമരതവമോന്  അമദ്ദേഹതമനഫ  കേഴമഞ്ഞു.

സമോധമോരണക്കമോരക്കുര  കേരഷകേരക്കുര  പമോവടപ്പെടവരക്കുരമവണമ  ജസ്പീവമതര

ഉഴമഞ്ഞുവച മനതമോവമോയമരുന സമ.എഫഫ. മതമോമസഫ. നമോല്പ്പെതഫ വരഷക്കമോലര

ഒരു  മണ്ഡലടത  തുടെരചയമോയമ  പ്രതമനമധസ്പീകേരമക്കമോന്  അമദ്ദേഹതമനഫ

കേഴമഞ്ഞെതഫ  ജനജസ്പീവമതവമമോയമടളള  ഇഴയടുപ്പെര  കേമോരണമമോയമരുന  എനതഫ

വസ്തുതയമോണഫ.  രമോഷസ്പീയതമല്  അല്പ്പെരമപമോലര  കേറപുരളമോത

സരശുദവരകമതതതമനഫ  ഉടെമയമോയമരുന  അമദ്ദേഹര.  ലളമത

ജസ്പീവമതമമോയമരുന  അമദ്ദേഹതമടന്റെ  മുഖമുദ.  അധമകേമോരമതമോടെഫ

ഭ്രമമമലമോതമരുന  അമദ്ദേഹര  ഒരു  തവണ മമോതമമോണഫ  മനമയമോയതഫ.  മകേരള



11/01/2021
Uncorrected/Not for publication

15

രമോഷസ്പീയതമലര  യ.ഡമ.എഫഫ.-ലര  തലടയടുമപ്പെമോടുകൂടെമ  നമന

മനതമോവമോയമരുന  സമ.  എഫഫ.  മതമോമസഫ.  ഞമോന്  ചങ്ങനമോമശ്ശേരമ

എന്.എസഫ.എസഫ. ഹമന്ദു മകേമോമളജമല് വമദരമോരതമയമോയമരമക്കുന കേമോലരമുതല്

അമദ്ദേഹവമമോയമ  എനമക്കഫ  അടുത  ബനമുണമോയമരുന.  1982-ല്  ഞമോന്

ആദരമമോയമ  നമയമസഭയമടലതമയമശഷര  ഞങ്ങള്  തമ്മമലളള  ബനര

കൂടുതല് ദൃഢമമോയമ. നമോലതവണ മകേമോടയര പമോരലടമന്റെമമലയഫ മത്സരമചമപ്പെമോഴുര

എടന്റെ വമജയതമനുമവണമ ഏറവര  കൂടുതല് അദതമോനമച മനതമോവമോയമോണഫ

സമ.എഫഫ.  മതമോമസമടന ഞമോന് കേമോണുനതഫ.  1986-ല് ടകേ.  കേരുണമോകേരന്

മനമസഭയമല് ഞമോന് ടടകേകേമോരരര ടചയ ഗ്രമോമവമകേസന വകുപ്പെമോണഫ  2001-

06-ല്  ശസ്പീ.  എ.  ടകേ.  ആന്റെണമ,  ശസ്പീ.  ഉമ്മന്ചമോണമ  ഗവണ്ടമന്റുകേളുടടെ

കേമോലഘടതമല്  അമദ്ദേഹര  ടടകേകേമോരരര  ടചയതഫ.  അമദ്ദേഹര  ഉള്ക്കമോഴ്ചയര

കേമോരരക്ഷമതയമുളള  ഭരണകേരതമോവമോയമരുന.  സമോധമോരണക്കമോരക്കുര

പമോവടപ്പെടവരക്കുരമവണമ  പദതമകേള്  നടെപ്പെമലമോക്കുന  കേമോരരതമലളള

തമോല്പ്പെരരവര അമദ്ദേഹതമടന്റെ ഭരണകേമോലതഫ ദൃശരമമോയമരുന. 1980  മുതല്

2016  വടര  ഒമ്പതഫ  തവണ  ചങ്ങനമോമശ്ശേരമ  നമമയമോജകേമണ്ഡലതമല്

നമനമോണഫ  അമദ്ദേഹര  നമയമസഭയമടലതമയതഫ.  അവമടെടത  ജനങ്ങള്ക്കഫ
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ഏറവര  പ്രമയടപ്പെട  മനതമോവമോയമരുന.  ജനങ്ങമളമോടടെമോപ്പെര  സഞരമക്കുന

സമോധമോരണക്കമോരടനമപ്പെമോടല  ഒരു  ജനപ്രതമനമധമടയ  നമുക്കഫ  കേമോണമോന്

കേഴമയനതഫ  സമ.എഫഫ.  മതമോമസമലൂടടെയമോയമരുന.  ചങ്ങനമോമശ്ശേരമയമടല

ജനങ്ങടള  കേഴമഞ്ഞുമമോതമമ  അമദ്ദേഹതമനഫ  മടറന്തുര  ഉണമോയമരുനളള.

എക്കമോലവര  യ.ഡമ.എഫഫ.-ടന്റെ  ഭമോഗമമോയമ  നമല്ക്കമോന്  ആഗ്രഹമച

ആളമോയമരുന  സമ.  എഫഫ.  മതമോമസഫ.  യ.ഡമ.എഫഫ.  മനതൃതതര  നല്കുന

മമതതര  ജനമോധമപതരമചരമ  സരസമോനതമടന്റെ  സരവ്വമതമോന്മുഖമമോയ

വളരചയഫ അനമവമോരരമമോടണനഫ അമദ്ദേഹര ഉറചഫ വമശതസമചമരുന. ശരമയടടെ

പക്ഷതഫ  അടെമയറച്ചുനമല്ക്കമോനമോണഫ  അമദ്ദേഹടമനര  ശദമചതഫ.

പ്രമലമോഭനങ്ങള്  അമദ്ദേഹടത  വഴമടതറമചമല.  അവസമോനശതമോസര  വടരയര

മകേരളതമടല ജനമോധമപതര മചരമമയമോടടെമോപ്പെര ഉറച്ചുനമല്ക്കമോന് കേഴമഞ്ഞെ സമ.

എഫഫ.  സമോറമടന  നമുടക്കമോരമക്കലര  മറക്കമോന്  കേഴമയമല.  വരകമമോയ

കേമോഴ്ചപ്പെമോമടെമോടടെ  കേരഷകേ  സമൂഹതമടന്റെ  അവകേമോശങ്ങള്ക്കുമവണമ  ഇസൗ

സഭകേളമല് അമദ്ദേഹര നടെതമയമടളള മപമോരമോടങ്ങടള ഞമോന് ഓരക്കുകേയമോണഫ.

സമ.എഫഫ. മതമോമസമടനമപ്പെമോടലയളള മനതമോവമടന്റെ നമരരമോണര മകേരളതമനുര

മകേരളതമടല  ജനങ്ങള്ക്കുര  വമശമഷര  ചങ്ങനമോമശ്ശേരമ
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നമമയമോജകേമണ്ഡലതമടല ജനങ്ങള്ക്കുര പരമഹരമക്കമോനമോകേമോത നഷമമോയമ

ഞമോന് കേരുതുകേയമോണഫ.

ഇന്ഡരന്  മദശസ്പീയ  രമോഷസ്പീയതമടല  ഒരു  ടകേടെമോവമളക്കമോയമ

ചൂണമക്കമോണമക്കമോന്  കേഴമയന  വരകമതതമമോണഫ  പ്രണബഫ  കുമമോര

മുഖരജമയമടെതഫ.  അതമകേമോയനമോയ  രമോഷസ്പീയ  മനതമോവര  അതുലര

പ്രതമഭമോശമോലമയമോയ ഭരണകേരതമോവമമോയമരുന പ്രണബഫ ദമോ എനഫ എലമോവരുര

വമളമചമരുന പ്രണബഫ കുമമോര മുഖരജമ. കേഴമഞ്ഞെ അരനൂറമോണമോയമ,  ഇന്ഡരന്

നമോഷണല് മകേമോണ്ഗ്രസഫ ടവലവമളമകേള് മനരമട കേമോലതര മമകേച മനതൃതതര

നല്കേമ പമോരടമടയ മുമനമോടടകേമോണ്ടുമപമോകേമോന് അമദ്ദേഹതമനഫ കേഴമഞ്ഞെമരുന.

മകേമോണ്ഗ്രസമടന്റെ  വമശതസ്തനമോയ  കേരമ്മഭടെന്  എനഫ  അറമയടപ്പെടെമോനമോണഫ

പ്രണബഫ ദമോ എനര ആഗ്രഹമചടതനഫ എനമക്കഫ  ഉറപ്പെമച്ചുപറയമോന് കേഴമയര.

ഞമോന്  എന്.എസഫ.യ.ടഎ.-യടടെ മദശസ്പീയ  അദരക്ഷനമോയമ  ഡല്ഹമയമല്

എതമമ്പമോള്  അമദ്ദേഹര  ഇനമരമോഗമോനമ  മനമസഭയമടല

ധനകേമോരരമനമടയന  നമലയമല്  തമളങ്ങമ  നമല്ക്കുകേയമോയമരുന.  അനഫ

തുടെങ്ങമയ  വരകമപരമമോയ  ബനമമോണഫ.  ഒരു  മണമകര  പ്രണബഫ  കുമമോര

മുഖരജമയമമോയമ  സരസമോരമചമോല്  ഒരു  പുസ്തകേര  വമോയമച  പ്രതസ്പീതമ
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ഉണമോകുമമോയമരുന.  വരകമപരമമോയമ  വളടരമയടറ  മസ്നേഹവമോല്സലരങ്ങള്

അമദ്ദേഹര  നല്കേമയതഫ  ഞമോന്  ഓരക്കുകേയമോണഫ.  ഒനര  രണ്ടുര  യ.പമ.എ.

സരക്കമോരുകേളുടടെ  ചമോലകേശകമകേളമോയമ  പ്രവരതമചതഫ  പ്രണബഫ  ദമോ

ആയമരുന.  മമകേച ഭരണതനജ്ഞനമോയമരുന പ്രണബഫ ദമോയടടെ കേഴമവകേടള

ഉപമയമോഗടപ്പെടുതമോന്  മകേമോണ്ഗ്രസഫ  അദരക്ഷയമോയ  ശസ്പീമതമ  മസമോണമയ

ഗമോനമയര  പ്രധമോനമനമയമോയമരുന മഡമോ.  മന്മമമോഹന് സമരഗര  എമപ്പെമോഴുര

ശദമചമരുന. അതുടകേമോണ്ടുതടന ഒനര രണ്ടുര യ.പമ.എ. സരക്കമോരുകേളമല്

പ്രതമമരമോധര,  വമമദശകേമോരരര,  ധനകേമോരരര തുടെങ്ങമയ സുപ്രധമോന വകുപ്പുകേളുടടെ

ചുമതലകേള്  അമദ്ദേഹതമനമോയമരുന.  കൂടെമോടത  അമദ്ദേഹര  പമോനമരഗഫ

കേമ്മസ്പീഷടന്റെ ലവസഫ ടചയരമമോനുമമോയമരുന.  അനവടര പമോനമരഗഫ കേമ്മസ്പീഷന്

ഗമോഡ്ഗമല്  മഫമോരമുലയടടെ  അടെമസമോനതമലമോയമരുന

സരസമോനങ്ങള്ക്കുള്ള നമകുതമ വമഹമതവര മറര തസ്പീരുമമോനമചമരുനടതങമല്

അതമനഫ ഒരു മമോറര വരുതമയതഫ അമദ്ദേഹമമോണഫ.  ഇന്ഡരയടടെ സമോമ്പതമകേ

ചരമതതമല്  ഏറവര  സുപ്രധമോനമമോയതമോണഫ  ഗമോഡ്ഗമല്  മഫമോരമുലയമല്

അമദ്ദേഹര  വരുതമയ  മമോറങ്ങള്.  എ.ടഎ.സമ.സമ.  സമമ്മളനങ്ങളമല്

പ്രമമയങ്ങള്  അവതരമപ്പെമക്കുന  ഘടതമല്  അവ  തയമോറമോക്കുന  ചുമതല
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പ്രണബഫ മുഖരജമക്കമോയമരുന. ഏതഫ പ്രശ്നതമനുര മറുപടെമ പറയമോന് കേഴമയന

walking  encyclopaedia  ആയമ  നമുക്കഫ  അമദ്ദേഹടത  വമമശഷമപ്പെമക്കമോന്

കേഴമയര.  ആടരയര  അത്ഭുതടപ്പെടുതന  ഓരമ്മശകമയമോയമരുന

അമദ്ദേഹതമനുണമോയമരുനതഫ.  അമദ്ദേഹതമനഫ  പരമചമതമലമോത  ഒരു

മമഖലയര  ഉണമോയമരുനമല.  പുസ്തകേങ്ങളുടടെ  നമരന്തര  മതമോഴനമോയമരുന

അമദ്ദേഹര.  ഏതഫ  രമോഷസ്പീയ  പ്രതമസനമടയയര  മറമകേടെക്കമോനുള്ള  തനങ്ങള്

രൂപടപ്പെടുതമോനുള്ള  അനുപമമമോയ  കേഴമവഫ  അമദ്ദേഹതമനുണമോയമരുന.

രമോഷസ്പീയ  പ്രതമസനമകേടള  അതമജസ്പീവമക്കമോനുള്ള  മഫമോരമുലകേള്

രൂപടപ്പെടുതമടയടുക്കുനതമനുര അതഫ  പ്രമോവരതമകേമമോക്കുനതമനുര പ്രമതരകേ

കേഴമവള്ള  ആളമോയമരുന പ്രണബഫ ദമോ. ഇന്ഡരന് രമോഷസ്പീയതമടല യഥമോരത

ട്രബമള് ഷൂടറമോയമരുന  അമദ്ദേഹര.  തുറനചമന്തയര  നയതനജ്ഞതയര

വമശമോലമമോയ  കേമോഴ്ചപ്പെമോടുര  കുശമോഗ്രബുദമയര  ഒതമചരന  ഒരു   ബഹുമുഖ

പ്രതമഭയമോയമരുന  പ്രണബഫ ദമോ.  ഭരണനമരവ്വഹണതമടല സങസ്പീരണതകേടള

ഇഴപമരമചഫ  മനസമലമോക്കമോനുര  അതനുസരമചഫ  അവ

മുമനമോടടകേമോണ്ടുമപമോകേമോനുമുള്ള  അനമതരസമോധമോരണമമോയ  കേഴമവഫ

അമദ്ദേഹതമനുണമോയമരുന.  ഏതഫ  വകുപ്പെഫ  അമദ്ദേഹര  സതസ്പീകേരമചമോലര
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അവമടടെടയലമോര  സതന്തര  വരകമമുദ  പതമപ്പെമക്കമോന്  അമദ്ദേഹതമനഫ

കേഴമയമമോയമരുന.  രമോജരതമടന്റെ  13-ാാമതഫ  രമോഷപതമടയന  നമലയമലര

അമദ്ദേഹര നല്കേമയ സരഭമോവനകേള് അമൂലരമമോണഫ. ''It is not the titles that

honour men but men that honour titles''  എന മമോകേരവലരന് വചനമമോണഫ

അമദ്ദേഹതമനഫ  ഭമോരതരത്നര  ലഭമചമപ്പെമോള്  എടന്റെ  ഓരമ്മയമല്  വനതഫ.

പദവമകേളമലൂടടെയല,  മറമചഫ  അമദ്ദേഹതമലൂടടെ  പദവമകേള്

ബഹുമമോനമക്കടപ്പെടുന എന വമോകേരര യമോഥമോരതരമമോയതഫ   പ്രണബഫ ദമോയടടെ

ജസ്പീവമതര പരമമശമോധമചമോല് നമുക്കഫ കേമോണമോന് കേഴമയന കേമോരരമമോണഫ. ബരഗമോള്

രമോഷസ്പീയര  സതമോതനരസമരകേമോലതര  സതമോതനരമോനന്തര   ഇന്ഡരയമലര

അമനകേര  കേരുതള്ള  മനതമോക്കനമോടര   ഇന്തരയഫ  സരഭമോവന  ടചയമടണഫ.

അതമല് ഏറവര പ്രമുഖനമോയ മനതമോവമോയമ പ്രണബഫ കുമമോര മുഖരജമടയ നമുക്കഫ

വമലയമരുതമോന് കേഴമയര. അതമടന്റെ മുന്നമരയമല് നമല്ക്കമോന് എന്തുടകേമോണ്ടുര

മയമോഗരനമോണഫ പ്രണബഫ കുമമോര മുഖരജമ.  ഭമോരതതമടന്റെ  മഹമോനമോയ പുതടന്റെ

ഓരമ്മകേള്ക്കുമുനമല് കൂപ്പുലകേകേമളമോടടെ ഞമോന് നമല്ക്കുന.

റവനപ്യൂവര  ഭവനനമരമ്മമോണവര  വകുപ്പുമനമ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രമശഖരന്):

സര,  അങര  ബഹുമമോനരനമോയ  മുഖരമനമയര  ബഹുമമോനടപ്പെട
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പ്രതമപക്ഷമനതമോവര  ഇസൗ  മഹതഫ വരകമകേടളക്കുറമചഫ  ഇവമടടെ  നടെതമയ

പരമോമരശങ്ങമളമോടെഫ  ഞമോന്  പൂരണമമോയമ  മയമോജമക്കുകേയമോണഫ.  സുതമോരരവര

സരശുദവമമോയ ടപമോതുജസ്പീവമതതമനഫ ഉടെമയമോയമരുന പ്രമയടപ്പെട സമ. എഫഫ.

മതമോമസഫ.   ഇക്കഴമഞ്ഞെ  ടസപ്റരബറമലമോണഫ  അമദ്ദേഹര  നടമ്മ

വമടപമരമഞ്ഞെതഫ.  മഹമോമമോരമയടടെ  കേമോലയളവമല്  മനരമടഫ  അമദ്ദേഹതമനഫ

ആദരമോഞ്ജലമകേള്  അരപ്പെമക്കമോന്മപമോലര  അമദ്ദേഹടത  മസ്നേഹമക്കുന

പലരക്കുര കേഴമയമോടത മപമോയമടണഫ.  ഇന്തരന് നമോഷണല്  മകേമോണ്ഗ്രസമടന്റെ

വമദരമോരതമ സരഘടെനമോ പ്രവരതനതമലൂടടെ രമോഷസ്പീയതമമലയഫ വനകേമോലര

മുതല് സസൗമരവര ദസ്പീപ്തവമമോയ വരകമതതരടകേമോണഫ സഹപ്രവരതകേടര എനര

തമനമോടെഫ  മചരതനമരതമോന്  സമ.  എഫഫ.  മതമോമസമനഫ  കേഴമഞ്ഞെമടണഫ.  18

വരഷക്കമോലര  ചങ്ങനമോമശ്ശേരമയമടല  അദരമോപകേനമോയമരമക്കുമമ്പമോഴുര  1980

മുതല്  തുടെരചയമോയമ  നമോലപതമറമോണമമലടറക്കമോലര  ചങ്ങനമോമശ്ശേരമയമടല

എര.എല്.എ. ആയമരമക്കുമമ്പമോഴുര മകേരള മകേമോണ്ഗ്രസഫ പമോരടമയടടെ മനതൃതതര

വഹമക്കുമമ്പമോഴുര  സരസമോന  മനമയമോയമരമക്കുമമ്പമോഴുടമലമോരതടന

മസ്നേഹമക്കുനവടരയര വമശതസമക്കുനവടരയര ടനമഞമോടെഫ മചരതനമരതമോന്

കേഴമഞ്ഞെതഫ  സമ.  എഫഫ.  മതമോമസമടന്റെ   ഏറവര  വലമയ  വമജയമമോയമടമോണഫ
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നമുക്കഫ കേമോണമോന് കേഴമയനതഫ.  സമോനമമോനങ്ങളുടടെ ലഭരതയര നഷവര ഒനര

ആ ജനകേസ്പീയ മനതൃലശലമടയ ഒടര ബമോധമചമരുനമല.  മകേരള മകേമോണ്ഗ്രസഫ

പമോരടമമയമോടുര  അതമടന്റെ  നയങ്ങമളമോടുമുള്ള  അചഞലമമോയ  കൂറഫ  തടന്റെ

സമോധമോരണക്കമോരമോയ പമോരടമ  പ്രവരതകേരക്കഫ  മമോതൃകേയമോകുരവമധര  അമദ്ദേഹര

എനര പുലരതമയമരുന.  സമ.  എഫഫ.  മതമോമസഫ  എന മനതമോവമടനക്കമോള്

എനര ജനങ്ങള്ക്കഫ പരമചയര സമ. എഫഫ. മതമോമസഫ എന മനുഷരടനയമോണഫ.

സമോനമമോനങ്ങള്ക്കുര മനതൃപദവമകേള്ക്കുര അപ്പുറര മസ്നേഹസമ്പനനമോയ ഒരു

മനുഷരന് എന കൂടുതല് വലമയ പദവമ ലകേവരമക്കമോന് കേഴമഞ്ഞെ സമ. എഫഫ.

മതമോമസഫ സമോറമനഫ എലമോവമധ ആദരമോഞ്ജലമകേളുര അരപ്പെമക്കുകേയമോണഫ.  

പ്രണബഫ  കുമമോര  മുഖരജമ  മദശസ്പീയ  പ്രസമോനതമടന്റെ  വമകേമോരര

മനസമമലറമയ ചുരുക്കര മകേമോണ്ഗ്രസഫ മനതമോക്കളമല് ഒരമോളമോയമരുന. രമോഷസ്പീയ

പ്രവരതനരരഗതഫ  സതരസനതയമല്  പ്രമുഖനമോയമരുന  ഇസൗ  പ്രഥമ

പസൗരന്.   37  വരഷര  വടര  നസ്പീണ്ടുനമന  അമദ്ദേഹതമടന്റെ  പമോരലടമന്റെറമ

ജസ്പീവമതര  34-ാം  വയസമല്  തുടെങ്ങമയതമോയമരുന.  ഇനമരമോഗമോനമയടടെ

വമശതസ്തനമോയമരുന  മനതമോവമോയമരുന  അമദ്ദേഹര.   എലമോകേമോലതര  തടന്റെ

മസമോഷരലമസഫ  ആഭമമുഖരര  കേമോതസൂക്ഷമചമരുന  മനതമോവമോയമരുന
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എനതുകൂടെമ  നമുക്കഫ  പറയമോന്  കേഴമയന  കേമോരരമമോണഫ.  പ്രധമോനമനമ  പദര

ഒഴമടകേയള്ള മമക്ക മദശസ്പീയ പദവമകേളുര  അമദ്ദേഹര വഹമചമരുന.  അമദ്ദേഹര

2012-ല്  ഇന്ഡരയടടെ  പ്രഥമ  പസൗരനമോയമ  ടതരടഞ്ഞെടുക്കടപ്പെട.

ഭരണഘടെനയടടെ കേമോവലമോളമോയമടമോണഫ അമദ്ദേഹര പ്രവരതമചടതനഫ ഇവമടടെ

എലമോവരുര ചൂണമക്കമോണമചതമടന  ഞമോന്  അനുകൂലമക്കുകേയമോണഫ. ആ വലമയ

മനുഷരടന്റെ നമരരമോണതമല് ആദരമോഞ്ജലമകേള് അരപ്പെമച്ചുടകേമോണഫ നമരതന. 

മഡമോ  .    എര  .    ടകേ  .    മുനസ്പീര:  സര,  അങര  മുഖരമനമയര

പ്രതമപക്ഷമനതമോവര   മറഫ  കേക്ഷമ  മനതമോക്കളുടമമോടക്ക  പറഞ്ഞെമടള്ള

അഭമപ്രമോയമതമോടെഫ  ഞമോനുര  മയമോജമക്കുകേയമോണഫ.                   സമ. എഫഫ.

മതമോമസഫ  സമോറമടന്റെ രണഫ പരരമോയപദര നമ്മള് തമരയകേയമോടണങമല്,  ഒനഫ

സസൗമരര, മടറമോനഫ ലളമതര എനപറയന രണ്ടു വമോക്കുകേളമോണഫ അമദ്ദേഹതമനഫ

മയമോജമചടതനഫ നമുക്കഫ തമരമചറമയമോന് സമോധമക്കുര. 40  വരഷര നമയമസഭമോ

സമോമമോജമകേനുര മനമയമമോയമരുനമടര അമദ്ദേഹര തടന്റെ ജസ്പീവമതതമല് ഉടെനസ്പീളര

കേമോതസൂക്ഷമചമടള്ളതഫ  അമദ്ദേഹതമടന്റെ  ലമോളമതരമമോണഫ.  അമദ്ദേഹര

ചമ്പക്കുളടത  ടസന്റെഫ  മമരസ്പീസഫ  സ്കൂളമല്  1962-ല്   അദരമോപകേനമോകുകേയര

അതമനമടെയമല്   ടപമോതുപ്രവരതനതമമലയഫ  വരമകേയര  ടചയ.  18
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വരഷമതമോളര  അമദ്ദേഹര   അദരമോപകേവൃതമയര  ടപമോതുപ്രവരതനവര

ഒരുമമചഫ  ടകേമോണ്ടുമപമോകുകേയണമോയമ.  ശസ്പീ.  എ.  ടകേ.  ആന്റെണമയടടെയര

ശസ്പീ.  ഉമ്മന്  ചമോണമയടടെയര   മനമസഭകേളമലമോയമ  ഗ്രമോമവമകേസനര,

രജമമസ്ട്രേഷന്  തുടെങ്ങമയ വകുപ്പുകേടളലമോര അമദ്ദേഹര ടടകേകേമോരരര ടചയമടണഫ.

ആ  സമയതര   അമദ്ദേഹതമടന്റെ  വരകമജസ്പീവമതതമല്  ഒരു

കേറമപമോലമമലമോടത,  ശുദമമോയ ടടകേകേമളമോടുകൂടെമ  ടപമോതുപ്രവരതനജസ്പീവമതര

പൂരതസ്പീകേരമക്കമോന് അമദ്ദേഹതമനഫ സമോധമച്ചു. അമദ്ദേഹതമടന്റെ ടതരടഞ്ഞെടുപ്പെഫ

പ്രചരണവമമോയമ  ബനടപ്പെടഫ  2016-ല്  ചങ്ങനമോമശ്ശേരമയമടല  നഗരസഭമോ

ഹമോളമല്  മചരന  മയമോഗതമല്  വചഫ  "ഇതഫ  എടന്റെ  അവസമോനടത

ഇലക്ഷനമോണഫ,   ഇനമ  ഞമോന് മവമോടഫ  മചമോദമചഫ  നമങ്ങളുടടെ  മുനമല്  വരമല"

എനമോണഫ  പറഞ്ഞെതഫ.  ജസ്പീവമതതമല്  മടറമോനര  ആഗ്രഹമച

വരകമയമോയമരുനമല അമദ്ദേഹര. 40 വരഷര  അവമടടെ മത്സരമചഫ ജയമചതമടന്റെ

ഫലമമോയമ  അവമടെടത  എലമോ  വസ്പീടുകേളുമമോയമ  അമദ്ദേഹതമനഫ

വരകമബനമുണമോയമരുന.   അങ്ങടന  ഏകേമദശര  നമോലഫ  തലമുറകേളുമമോയമ

അമദ്ദേഹതമനഫ  ബനര സുദൃഢമമോയമ നമലനമരതമോന് സമോധമച്ചു.   സമുദമോയ

സരഘടെനയമോയ  ടപരുന  എന്.എസഫ.എസ്സുമമോയമ  മനതഫ  പത്മമോനമോഭനുള്ള
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കേമോലരമുതലണമോയമരുന  ആത്മബനവര  ഇതരമതസരുമമോയമ

നമലനമരതമയമരുന  സസൗഹൃദവര  അമദ്ദേഹര എനര കേമോതസൂക്ഷമചമടണഫ.

മകേരള  മകേമോണ്ഗ്രസമടന്റെ  ടചയരമമോന്,  ടഡപപ്യൂടമ  ടചയരമമോന്  തുടെങ്ങമയ

പദവമകേടളലമോര  അമദ്ദേഹര  അലങരമചമരുന.   ഏതഫ  മചരമയമലള്ളവരക്കുര

വരകമപരമമോയമ  എതമരക്കമോന്  സമോധമക്കമോതവമധര  സുതമോരരമമോയ

വരകമതതമമോയമ  പരമലസമക്കമോന് അമദ്ദേഹതമനഫ  സമോധമച്ചു.  അമദ്ദേഹതമടന്റെ

വമമയമോഗതമല്  ഇസൗ  സഭയടടെ  മുഴുവന്  വമകേമോരമതമോടടെമോപ്പെര  ഞമോനുര

പങ്കുമചരുകേയമോണഫ. 

രമോഷസ്പീയ മുമനറതമല് ഉദമോതമമോയ പങഫ വഹമച വമശതപസൗരന് എനഫ

വമമശഷമപ്പെമക്കമോവന  മദശമോഭമമമോനമയര  സരഘടെനമോമശഷമയമല്

അമങ്ങയറടത  പമോടെവവര  പ്രസരഗമമകേവര  ദസ്പീരഘവസ്പീക്ഷണവര

ഒതമണങ്ങമയ വരകമതതമമോണഫ  പ്രണബഫ  കുമമോര  മുഖരജമ.  1935-ല് ജനമചഫ

2020-ല്  അമദ്ദേഹര  നടമ്മ  വമടപമരമഞ്ഞു.  രമോജരസഭയടടെയര

മലമോകേഫ സഭയടടെയര  നമോയകേനമോയമ  പ്രവരതമക്കമോന്  അമദ്ദേഹതമനഫ

അവസരര  ലഭമച്ചു.  അമദ്ദേഹര  മമകേടചമോരു  പമോരലടമമന്റെറമയനമോടണന

കേമോരരതമല് ആരക്കുര തരക്കമമല.  ഇവമടടെ എലമോവരുര സൂചമപ്പെമചതുമപമോടല,
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അമദ്ദേഹര  ഒരു  സരവ്വ  വമജ്ഞമോനമകേമോശമമോയമരുന.   ചരമതവര  നമയമവര

രമോഷതനവര  പഠമചഫ  സമോധമോരണ  ഗമസ്തനമോയമ  ഒസൗമദരമോഗമകേ  ജസ്പീവമതര

ആരരഭമച  പ്രണബഫ  കുമമോര  മുഖരജമ,  സമോധമോരണക്കമോരടന്റെ  ജസ്പീവമതര

അനുഭവമചഫ  മനസമലമോക്കമയ  വരകമ  കൂടെമയമോയമരുന.  അമദ്ദേഹതമടന്റെ

ടപമോതുജസ്പീവമതടമടുതഫ  മനമോക്കമയമോല്  50  വരഷര  നസ്പീണ്ടുനമന  ഒരു

കേമോലമമോയമരുന അതഫ. സമരതനമോയ രമോഷസ്പീയക്കമോരന്, ചതുരനമോയ മനതമോവഫ,

നമപുണനമോയ ഭരണമോധമകേമോരമ,  തനജ്ഞനമോയ പ്രശ്നപരമഹമോരമ,  വമദഗ്ദ്ധനമോയ

സമവമോയവമോദമ,  പണ്ഡമതനമോയ  പ്രമോമയമോഗമകേവമോദമ  എടനമോടക്ക

വമമശഷമപ്പെമക്കമോന്  സമോധമക്കുടനമോരു  വരകമയമോയമരുന  അമദ്ദേഹര.

വമമദശകേമോരരര,  ധനകേമോരരര,  പ്രതമമരമോധര  എനസ്പീ  വകുപ്പുകേള്  ദസ്പീരഘകേമോലര

ടടകേകേമോരരര ടചയ.  അമദ്ദേഹര  വമമദശകേമോരര വകുപ്പുമനമയമോയമരമക്കുമമ്പമോള്

വളടര  സങസ്പീരണമമോയ പല പ്രശ്നങ്ങളുര   നമ്മുടടെ  രമോജരതമനഫ  മനരമമടെണമ

വനമടണഫ.  ആ  സനരഭങ്ങളമല്  വളടര  യകമപൂരവ്വര,  അവ

പരമഹരമക്കുനതമനഫ  മവണമയള്ള  മുനണമ  മപമോരമോളമയമോയമ   അമദ്ദേഹര

പ്രവരതമച്ചു.  ഭരണഘടെനമോ  തതതങ്ങടള  മുറുടകേ  പമടെമക്കുന  പ്രഥമ

പസൗരനമോയമോണഫ   പ്രസമഡന്റെഫ  പദവമയമല്  അമദ്ദേഹര  ഇരുനതഫ.
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മമതതരതതടത  കേമോതസൂക്ഷമചമോല്  മമോതമമ  ഇന്തരക്കഫ   സമമോധമോനവര

പുമരമോഗതമയര ടടകേവരമക്കമോന് സമോധമക്കുകേയളടവനമോണഫ എലമോ സമയവര

അമദ്ദേഹര  ആവരതമച്ചുടകേമോണമരുനതഫ.  പ്രശ്നങ്ങളുണമോകുമമ്പമോള്

ഇനമരമോഗമോനമ  മുതല്  മന്മമമോഹന്  സമരഗഫ  വടരയള്ള  പ്രധമോനമനമമമോരക്കഫ

ആശയമക്കമോവന,   അവരക്കഫ  അവസമോനവമോക്കമോയ  പരമഹമോരവമമോയമ

എതമോറുള്ളതഫ   പ്രണബഫ  കുമമോര  മുഖരജമയമോണഫ.  ഞമോന്  സമോമൂഹരനസ്പീതമ

വകുപ്പുമനമയമോയമരമക്കുമമ്പമോള്   മകേരളതമല്   'ടജന്റെര  പമോരക്കഫ  '

ശമലമോസമോപനകേരമ്മര നമരവ്വഹമക്കമോടനതമയ അമദ്ദേഹടതയമോണഫ  ഞമോന്

ഓരക്കുനതഫ.  ഉമ്മന്  ചമോണമ  ഗവണ്ടമന്റെമടന്റെ  കേമോലഘടതമല്  ഞമോന്

സമോമൂഹരനസ്പീതമ  വകുപ്പുമനമയമോയമരുനമപ്പെമോള്   അമദ്ദേഹരതടനയമോണഫ

'കേമ്പമോഷമണറഫ മകേരള' എന പദതമയടടെ  ഉദ്ഘമോടെന കേരമ്മര നമരവ്വഹമചതഫ.

വരകമപരമമോയ  ആ  ബനരകൂടെമ  സ്മരമച്ചുടകേമോണഫ  ഇസൗ  രണഫ  വരകമകേളുടടെ

മുനമലര  ആദരമോജ്ഞലമകേള്  അരപ്പെമച്ചുടകേമോണഫ  എടന്റെ  വമോക്കുകേള്

അവസമോനമപ്പെമക്കുന.

       ശസ്പീ  .    മമോതത്യു ടെമ  .    മതമോമസഫ:  സര, 1980  മുതല്  40  വരഷക്കമോലര മകേരള

നമയമസഭയടടെ സസൗമരമുഖമമോയമരുന സമ.എഫഫ.  സമോറമടന്റെ നമരരമോണതമല്
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എടന്റെയര എടന്റെ പമോരടമയടടെയര ദദുഃഖര മരഖടപ്പെടുതകേയമോണഫ.  എനമക്കുമുമ്പഫ

സരസമോരമച മഡമോ.  എര.  ടകേ.  മുനസ്പീര സമ.  എഫഫ.  സമോറമടന്റെ  മപരമടനമോപ്പെര

സസൗമരര,  ലളമതര  എനസ്പീ  രണഫ  പരരമോയങ്ങള്  മചരത.   അടതമോടടെമോപ്പെര

മമോനരത  എന  മൂനമോമടതമോരു  പരരമോയരകൂടെമ  കൂടമമചരക്കമോന്  ഞമോന്

ഇഷടപ്പെടുകേയമോണഫ.  സസൗമരവര ലളമതവര മമോനരവമമോയമരുന ആ വരകമതതര

നമ്മുടടെടയലമോര ആദരവഫ പമടെമച്ചുപറമയമരുന. 1980-ലമോണഫ അമദ്ദേഹര ആദരര

മത്സരമക്കുനതഫ.  കേടുത മത്സരതമലൂടടെയമോണഫ 1980-ല് ഇടെതുപക്ഷ മുനണമ

സമോനമോരതമയമോയമ  അമദ്ദേഹര ആദരര   നമയമസഭയമല് എതമമചരുനതഫ.

ആദരടത  മത്സരര  കേടുത  മത്സരമമോയമരുടനങമല്  പമനസ്പീടുള്ള  എലമോ

മത്സരങ്ങളമലര  ജനങ്ങളുടടെ  മസ്നേഹമോദരവകേള്  പമടെമച്ചുപറമ  നല

ഭൂരമപക്ഷമതമോടടെ  വമജയമക്കമോന്  അമദ്ദേഹതമനഫ  സമോധമചമരുന.

ടപമോതുപ്രവരതകേടന്റെ  ടപമോതുജമവമതര  മമോതമല  വരകമജസ്പീവമതവര

സരശുദമമോയമരമക്കണടമന  ആശയമതമോടെഫ  സമ്പൂരണമമോയമ

നസ്പീതമപുലരതമയമോണഫ  സമ.  എഫഫ.  സമോര  പ്രവരതമചതുര  ജസ്പീവമചതുര.

അഴമമതമരഹമതമമോയമ,  ഉനതമമോയ  ധമോരമ്മമകേ  മൂലരങ്ങള്  ഉയരതമപ്പെമടെമചഫ,

കേക്ഷമമഭദമമനര  എലമോവരുടടെയര  മസ്നേഹമോദരങ്ങള്   പമടെമച്ചുപറമ  അമദ്ദേഹര



11/01/2021
Uncorrected/Not for publication

29

തടന്റെ  നമയമസഭമോ  പ്രവരതനങ്ങള്  മുമനമോടടകേമോണ്ടുമപമോയമ.  എടന്റെ

ടതമോടടുത  മണ്ഡലടതയമോണഫ  അമദ്ദേഹര  പ്രതമനമധസ്പീകേരമചമരുനതഫ.  രണഫ

നമമയമോജകേമണ്ഡലങ്ങള്ക്കുര  ഒരുമമച്ചുള്ള  കുടെമടവള്ള  പദതമകേള്,  ഗ്രമോമസ്പീണ

മറമോഡുകേളുടടെ  പുനരുദമോരണര  തുടെങ്ങമയ  കേമോരരങ്ങളമല്  ഒരുമമച്ചുനമനഫ

പ്രവരതമക്കമോന്  കേഴമഞ്ഞെതഫ  ഞമോന്  ഓരക്കുന.  എലമോ  കേമോരരങ്ങളമലര

നമോടെമടന്റെ  നന,  ഉയരച,  മനരമടന്റെ  പക്ഷര  ഇതുമമോതമമോയമരുന

അമദ്ദേഹതമടന്റെ  പരമഗണന  എനതഫ  ഞമോന്  ഇതരുണതമല്  പ്രമതരകേര

സ്മരമക്കുകേയമോണഫ.  അമദ്ദേഹതമടന്റെ  സ്മരണയ്ക്കുമുനമല് ഞമോന് ആദരമോജ്ഞലമ

സമരപ്പെമക്കുന. 

ഇന്തരയടടെ  യശ്ശേസഫ  സമോരവ്വമദശസ്പീയതലതമല്  ഉയരതനതമല്

നമരണമോയകേ  പങ്കുവഹമച  ഒരു  മനതമോവമോണഫ  പ്രണബഫ  കുമമോര  മുഖരജമ.

ടകേമോമളമോണമയല് സരസമോരതമടന്റെ ബമോക്കമപതമമോയമരുന  His Excellency

എന  വമമശഷണവര  Your  Excellency  എന  അഭമസരമബമോധനയര

രമോഷപതമ,  ഗവരണര  പദവമകേള്ക്കഫ  മവണ,  അതഫ  ഉമപക്ഷമക്കണടമനഫ

ഉതരവമറക്കമയ രമോഷപതമയമോണഫ അമദ്ദേഹര. ടപമോതുപ്രവരതകേര ജനങ്ങളുടടെ

യജമമോനനമോരടലന  ജനമോധമപതര  ആശയര  ടപമോതുസമൂഹതമല്



11/01/2021
Uncorrected/Not for publication

30

പ്രമോവരതമകേമമോക്കമോന്  ആ  നമരണമോയകേമമോയ  തസ്പീരുമമോനര

നമമമതമമോടയനമോണഫ  എടന്റെ  വമശതമോസര.  തമോന്  ഇന്തരയടടെ  ധനകേമോരര

വകുപ്പുമനമയമോയമരമക്കുമമ്പമോള്,  റമസരവഫ ബമോങമടന്റെ ഗവരണറമോയമരുനയമോള്

തടന്റെ  പ്രധമോനമനമയമോയമ  വരുമമ്പമോള്  അതഫ  സതസ്പീകേരമചഫ

സഹകേരണമതമോടുകൂടെമ   അമദ്ദേഹതമടനമോപ്പെര  പ്രവരതമച  ചമതര  നമ്മള്

കേണ്ടു.  പമനസ്പീടെഫ  ആ വരകമ പ്രധമോനമനമയമോയമരമക്കുമമ്പമോള്തടന ഇമദ്ദേഹര

രമോഷപതമയമോയമ,  അതഫ  മടറമോരു  കേമോരരര.   പല  തവണ  പ്രണബഫ  കുമമോര

മുഖരജമയടടെ  മപരഫ  പ്രധമോനമനമ  സമോനമതയഫ

പരമഗണമക്കടപ്പെടമരുനടവനഫ   നമുക്കറമയമോര.  ഏടതങമലര  ഘടതമല്

അതഫ  പ്രമോവരതമകേമമോയമരുടനങമല്  ഒരു  പമക്ഷ  ഇന്തരയടടെ  രമോഷസ്പീയ

ചരമതര  മടറമോനമോകുമമോയമരുനമമലടയനഫ  ഞമോന്  നരമോയമമോയമ

സരശയമക്കുകേയമോണഫ.  സമോധമോരണക്കമോരനമോയമ  ജനമചഫ  പണ്ഡമതനുര

സമോമ്പതമകേ  വമദഗ്ദ്ധനുര  രമോഷസ്പീയതനജ്ഞനുര  നല  സരഘമോടെകേനുര

സരമവ്വമോപരമ  ഉതമ   ജനമസവകേനുമമോയമ  മമോറമോന്   പ്രണബഫ  കുമമോര

മുഖരജമക്കഫ  കേഴമഞ്ഞു.   ഇവമടടെ  ബഹുമമോനടപ്പെട  മുഖരമനമയര  അങര

കേക്ഷമമനതമോക്കളുര   പറഞ്ഞെ  എലമോ  അഭമപ്രമോയങ്ങമളമോടുര  പൂരണമമോയമ



11/01/2021
Uncorrected/Not for publication

31

മയമോജമച്ചുടകേമോണഫ    ആ ദസ്പീപ്ത സ്മരണയ്ക്കുമുനമല്   പ്രണമോമര അരപ്പെമക്കുന. 

ശസ്പീ  .    പമ  .    ടജ  .    മജമോസഫഫ:  സര,  സമ.  എഫഫ.  മതമോമസഫ  നമുടക്കലമോര

പ്രമയങരനമോയമരുന  ഒരു  സമോമമോജമകേനമോയമരുന.  അമദ്ദേഹടതപ്പെറമ  അങര

മുഖരമനമയര  പ്രതമപക്ഷ  മനതമോവര  മറഫ  മനതമോക്കളുര  പറഞ്ഞെ  വമകേമോരങ്ങമളമോടെഫ

ഞമോന്  മയമോജമക്കുന.  മകേരള  മകേമോണ്ഗ്രസമടന്റെ  ചരമതതമല്  അമദ്ദേഹതമനഫ

വലമയ  സമോനമമോണുണമോയമരുനതഫ.  ഞമോന്  മകേരള  മകേമോണ്ഗ്രസഫ  (ടജ)  -യടടെ

ടചയരമമോനമോയമ 20 വരഷര പ്രവരതമച്ചു. ആ കേമോലയളവമല് മകേരള മകേമോണ്ഗ്രസഫ

(എര)-ടന്റെ ടചയരമമോനമോയമ സമ. എഫഫ. മതമോമസുര കുടറക്കമോലര പ്രവരതമചമരുന.

ഞങ്ങള്  വസ്പീണ്ടുര  മയമോജമചമപ്പെമോള്  ഞമോന്  വരക്കമരഗഫ  ടചയരമമോനുര

സമ.  എഫഫ.  മതമോമസഫ.  ടഡപപ്യൂടമ  ടചയരമമോനുമമോയമരുന.  മുന്  ഡമ.ജമ.പമ.

ശസ്പീ.  അലകമോണര  മജക്കബഫ,  അമദ്ദേഹര  ചങ്ങനമോമശ്ശേരമയമല്  നടെതമയ  ഒരു

പ്രസരഗടതപ്പെറമ  എമനമോടെഫ  വമളമച്ചുപറഞ്ഞെമരുന.  എലമോ  സമുദമോയങ്ങളുര

തമങ്ങമപ്പെമോരക്കുന  ഒരു സലമമോണഫ  ചങ്ങനമോമശ്ശേരമ.  സമുദമോയ  സരഘരഷതമടന്റെ

മപരമല്  ഒരു  മകേസ്സുമപമോലര  രജമസര  ടചയമോത  ഒരു  നമമയമോജകേമണ്ഡലമമോണഫ.

എലമോവമരയര  ഒരുമപമോടല  കേണഫ  പ്രവരതമക്കുവമോന്  സമ.  എഫഫ.  മതമോമസമനഫ

കേഴമഞ്ഞു.  അമദ്ദേഹര  ആ  മണ്ഡലതമടല  പല  കേമോരരങ്ങളമലര;  അവമടടെടയമോരു

ടടബപ്പെമോസഫ,   കൂടെമോടത എമപ്പെമോഴുര ആവശരടപ്പെടെമോറുള്ള ഒരു കേമോരരമമോണഫ എ.  സമ.
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കേനമോല്.  എ.  സമ.  കേനമോലമടന്റെ  പൂരതസ്പീകേരണര  ചങ്ങനമോമശ്ശേരമയടടെയര

കുടനമോടെമടന്റെയര  നമലനമല്പ്പെമനഫ  ആവശരമമോണഫ.  ഇതുവമരയര  അതഫ

പൂരതസ്പീകേരമചമടമല.  കേഴമഞ്ഞെ നമയമസഭയമല്,  കുടനമോടമല് പ്രളയമുണമോയമപ്പെമോള്

ശസ്പീ.  വമ.  എസഫ.  സുനമല്കുമമോര  അവമടടെ  സനരശമക്കുടമനഫ  പറഞ്ഞു. 'എനമക്കഫ

ആമരമോഗരപരമമോയ  കേമോരണങ്ങളമോല്  അവമമടെയഫ  യമോത  ടചയമോന്  സമോധമക്കമല'

അതുടകേമോണഫ ഒസൗമസപ്പെചന് മപമോകേണടമനഫ പറഞ്ഞു.  അങ്ങടന ഞമോന് അവമടടെ

മപമോയമരുന.  അനര  എ.സമ.  കേനമോലമടന്റെ  കേമോരരടതപ്പെറമ  പ്രമതരകേര

പറയണടമനഫ  അമദ്ദേഹര  പറയകേയണമോയമ.  അമദ്ദേഹതമനഫ  സഫലമമോക്കമോന്

കേഴമയമോത ഒരു  സതപ്നമമോയമരുന അതഫ.  അവമടടെ മനയചമറയമല് ടൂറമസതമടന്റെ

ഭമോഗമമോയമ  ആ  കേനമോലമമനമോടെനുബനമചഫ  ഒരു  പദതമ  അമദ്ദേഹര

തയമോറമോക്കമയമടണമോയമരുന,  അമദ്ദേഹര  അതമല്  ശദമോലവമോയമരുന.  ഇസൗ

നമയമസഭയ്ക്കുള്ളമല്  അനമോമരമോഗരമുള്ളമപ്പെമോള്മപ്പെമോലര  അമദ്ദേഹര

ശബ്ദഗമോരഭസ്പീരരമതമോടടെയര  സ്ഫുടെമമോയര  കേമോരരങ്ങള്  അവതരമപ്പെമക്കുമമോയമരുന.

സമ.  എഫഫ.  മതമോമസഫ  മരമചമപ്പെമോള്  അവമടെടത  ഒരു  പ്രമുഖനമോയ  ടടവദരന്

പറഞ്ഞെതഫ,  അമദ്ദേഹര  നടലമോരു  സമരമയക്കമോരനമോയമരുനടവനമോണഫ.

ടടബബമളമടല  ഏറവര  പ്രധമോനടപ്പെട  ഒരു  ഭമോഗമമോണഫ  സമരമയക്കമോരന്.

ആക്രമണതമല്ടപ്പെടഫ മൃതപ്രമോയനമോയമ കേമടെന ഒരമോളമടന്റെ അരമകേമല്കടെമ പലരുര
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കേടെനമപമോയമ.  ടടവദരരുര മറഫ  പലരുര കേടെനമപമോയമ.  ഇസൗ സമരമയക്കമോരന് ആ

ആടള  എടുതഫ  സതതമലമോക്കമ  പരമചരമച്ചു.  ഒരു  ബനവമമലമോതമരുന  ആ

പമോവടപ്പെടവടന ശുശ്രൂഷമച സമരമയക്കമോരനഫ ടടബബമളമല് വലമയ സമോനമമോണഫ.

അതുമപമോടല സമരമയക്കമോരനമോയമരുന സമ. എഫഫ. മതമോമസഫ. അമദ്ദേഹര രമോഷസ്പീയര

മനമോക്കമോടത  എലമോവമരയര  ശദമച  ഒരമോളമോയമരുന.  അമദ്ദേഹര  കൂടുതല്

സനരഭങ്ങളമലര  സമ.പമ.ടഎ.  (എര)-നഫ  എതമടരയമോയമരുന  മത്സരമചതഫ.

അമദ്ദേഹതമനഫ  സമരപ്പെമക്കമോന്  ടകേമോണ്ടുവന  ഒരു  ആദരമോഞ്ജലമ,  ഏതഫ

കേമ്മമറമയമലമോടണനഫ ഓരമ്മയമല, ചങ്ങനമോമശ്ശേരമ സമ.പമ.ടഎ.(എര) കേമ്മമറമയടടെ

അഭമവമോദനമമോയമരുന.  എലമോവമരയര  ഒരുമപമോടലയമോയമരുന   സമ.  എഫഫ.

മതമോമസഫ  കേണമരുനതഫ.  നമുടക്കലമോര  ഒരു  മമോതൃകേയമോയമരുന  അമദ്ദേഹര.

അമദ്ദേഹതമടന്റെ പമോവനസ്മരണയഫ മുമ്പമല് ആദരമോഞ്ജലമ അരപ്പെമക്കുന. 

മുന്  രമോഷപതമയമോയമരുന  പ്രണബഫ  കുമമോര  മുഖരജമ,  ഇന്തരയടടെ

അഭമമമോനമുയരതമയ  ഒരു  മനതമോവമോയമരുന.  അമദ്ദേഹര  ധനകേമോരരവകുപ്പെഫ

ടടകേകേമോരരര  ടചയമരുന.  എനമടക്കമോരു  ടചറമയ  ഒമോരമ്മയള്ളതഫ,  പ്രസ്പീ  ബഡ്ജറഫ

ചരചയമോയമ എടന ഒരമക്കല് ക്ഷണമചമരുന.  ഞമോന് മനമോക്കമയമപ്പെമോള് എനമക്കഫ

പ്രമതരകേ പദവമകേടളമോനരതടന ഇലമോയമരുന.  ഗമോനമജമ സഡമ സരക്കമളമടന്റെ

ടചയരമമോന്  കേമോരഷമകേ  വമഷയവമമോയമ  ബനടപ്പെടഫ  ചരച  ടചയമോന്  എടന
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ക്ഷണമക്കുകേയര  അങ്ങടന  അവമടടെ  ചരച  ടചയ്യുവമോന്

ഒരവസരമുണമോക്കമതരമകേയര ടചയ.  ഇന്തരയമടല എലമോ വമഭമോഗര ആളുകേടളയര

പടങടുപ്പെമച്ചുടകേമോണഫ  നടെതമയമരുന പ്രസ്പീ ബഡ്ജറഫ ഡമസഷനമല് ചരച ടചയമോന്

അമദ്ദേഹര  എടന  ക്ഷണമച്ചു.   ധനകേമോരര  വകുപ്പുമനമടയന  നമലയമല്  ഏറവര

പ്രഗത്ഭനമോയ  മനമയമോയമരുന  പ്രണബഫ  കുമമോര  മുഖരജമ.  അതഫ  തസ്പീരചയമോയര

വമമദശകേമോരരമനമ,  പ്രതമമരമോധമനമ  എനസ്പീ  നമലകേളമലര  ഇന്തരയടടെ

പ്രധമോനമനമയമോയര  ഉയരനവരമോനുള്ള  ഒരു  മപരുമമോയമരുന.  ഏതമോയമോലര

ബരഗമോളമടന്റെ ആ വസ്പീരപുതനഫ  ഞങ്ങളുടടെ  ആദരമോഞ്ജലമ  അരപ്പെമക്കുന.  ഇന്തരയഫ

അഭമമമോനര  പകേരനനല്കേമയ  മനതമോക്കളമല്  ഒരമോളമോയമരുന.  അമദ്ദേഹതമടന്റെ

പമോവന സ്മരണയഫ മുമ്പമല് ആദരമോഞ്ജലമകേള് അരപ്പെമക്കുന.  

ശസ്പീ  .    മമോണമ  .    സമ  .    കേമോപ്പെന്:  സര,  പമരതരമോയ  ഇസൗ  രണഫ  മഹതഫ

വരകമകേടളപ്പെറമ അങര ബഹുമമോനടപ്പെട മുഖരമനമയര പ്രതമപക്ഷ മനതമോവര മറഫ

കേക്ഷമ  മനതമോക്കളുര  പറഞ്ഞെ  മുഴുവന്  കേമോരരങ്ങമളമോടുര  ഞമോനുര  മയമോജമക്കുന.

പമരതനമോയ  ചങ്ങനമോമശ്ശേരമ  എര.എല്.എ.  ആയമരുന  സമ.  എഫഫ.  മതമോമസഫ

സമോറമടന്റെ നമരരമോണതമല് എമന്റെയര എടന്റെ പമോരടമയടടെയര അഗമോധമമോയ ദഖര

മരഖടപ്പെടുതന. എര.എല്.എ. ആകുനതമനുമുമ്പുതടന ടപമോതുപ്രവരതകേടനന

നമലയമല്  സമ.  എഫഫ.  മതമോമസഫ  സമോറമനഫ  നമോടമലര  സമോധമോരണ  ജനങ്ങളുടടെ
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ഇടെയമലമുണമോയമരുന  അരഗസ്പീകേമോരര  വളടര  വലതമോണഫ.  അമദ്ദേഹതമടന്റെ

വസ്പീടെനടുതമോയമരുന എടന്റെ ഭമോരരമോവസ്പീടെഫ, അതുടകേമോണഫ 1982 മുതല് അമദ്ദേഹവമമോയമ

വളടര  നല  ബനര  പുലരതമമപ്പെമോരമോന്  എനമക്കഫ  കേഴമഞ്ഞു.  എലമോക്കമോലതര

ജനങ്ങമളമോടടെമോപ്പെര പ്രവരതമച അമദ്ദേഹതമടന്റെ നമരരമോണര ഇസൗ നമോടെമനഫ  തസ്പീരമോ

നഷമമോണുണമോക്കമയമടള്ളതഫ.  മകേരള  മകേമോണ്ഗ്രസമടന്റെ  സമോപകേ  മനതമോക്കളമല്

ഒരമോളുര  ടഡപപ്യൂടമ  ടചയരമമോനുമമോയമരുന.  1980  മുതല്  തുടെരചയമോയമ

ചങ്ങനമോമശ്ശേരമയമല്നമനര നമയമസഭയമമലയഫ  ടതരടഞ്ഞെടുക്കടപ്പെട.  40  ടകേമോലര

എര.എല്.എ.-യര  2001-2006-ടല യ.ഡമ.എഫഫ.  മനമസഭയമല് ഗ്രമോമവമകേസന

മനമയമമോയമരുന.  ശസ്പീ.  എ.  ടകേ.  ആന്റെണമ  മനമസഭയമലര  അമദ്ദേഹര

അരഗമമോയമരുന.  ഇടതലമോര  സമ.  എഫഫ.  മതമോമസമനഫ  ജനങ്ങള്  നല്കേമയ

അകേമഴമഞ്ഞെ പമന്തുണയമോടണന കേമോരരതമല് സരശയമമല.  അമദ്ദേഹതമടന്റെയര

കുടുരബമോരഗങ്ങളുടടെയര  അമദ്ദേഹടത  മസ്നേഹമക്കുന  മുഴുവന്  ആളുകേളുടടെയര

ദഖതമല് പങ്കുമചരനടകേമോണഫ ഞമോന് എടന്റെ അനുമശമോചനര അറമയമക്കുന.

പമരതനമോയ മുന് രമോഷപതമ പ്രണബഫ കുമമോര മുഖരജമ,  രമോജരര ഭമോരതരത്നര

പുരസമോരര  നല്കേമ  ആദരമച  വരകമയമോയമരുന.  ഇന്തരയടടെ  13-ാം

രമോഷപതമയമോയമരുന.  ബരഗമോളമല്നമനര  രമോഷപതമയമോകുന  ആദര

വരകമയമോയമരുന.  ബരഗമോളമല്നമനര  ഇന്തരന്  ബഡ്ജറഫ  അവതരമപ്പെമച  ആദര
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ബരഗമോളമടയന അരഗസ്പീകേമോരവര പ്രണബഫ കുമമോര മുഖരജമക്കഫ സതന്തമമോണഫ. ഇന്തരമോ-

യ.  എസഫ.  ആണവക്കരമോര  നടെപ്പെമോക്കുനതമല്  മുഖര  പങഫ  വഹമചമരുനതഫ

അമദ്ദേഹമമോയമരുന.  2004-ല്  പ്രതമമരമോധ  വകുപ്പുമനമയമോയര  2006-ല്

വമമദശകേമോരര  വകുപ്പുമനമയമോയര  രണമോര  യ.പമ.എ.  സരക്കമോരമല്  ധനകേമോരര

വകുപ്പുമനമയമോയര  അമദ്ദേഹര  പ്രവരതമച്ചു.  ധനകേമോരരമനമയമോയമരമക്കുമമ്പമോള്

മദശസ്പീയ ഗ്രമോമസ്പീണ ടതമോഴമലറപ്പെഫ നമയമര,  ടപണ്കുടമകേളുടടെ സമോക്ഷരത, ആമരമോഗര

പരമരക്ഷമോ  പദതമ  തുടെങ്ങമയ  പദതമകേളമലൂടടെ  അമദ്ദേഹര  ശദമക്കടപ്പെട.

ടഎ.എര.എഫഫ.,  മലമോകേ  ബമോങഫ,  ഏഷരന്  ടഡവലപ്ടമന്റെഫ  ബമോങഫ,  ആഫമക്കന്

ടഡവലപ്ടമന്റെഫ  ബമോങഫ  എനമവയടടെ  മബമോരഡഫ  ഓഫഫ  ഗമവണന്സമല്

അരഗമമോയമരുന.  അമദ്ദേഹതമടന്റെ  നമരരമോണര  ഇസൗ  രമോജരതമനഫ  തസ്പീരമോത

നഷമമോണഫ. അമദ്ദേഹതമടന്റെയര കുടുരബമോരഗങ്ങളുടടെയര അമദ്ദേഹടത മസ്നേഹമക്കുന

മുഴുവന് ആളുകേളുമടെയര ദ:ഖതമല് പങ്കുമചരനടകേമോണഫ ഞമോനുര എടന്റെ പമോരടമയര

അനുമശമോചനര മരഖടപ്പെടുതന.

ശസ്പീ  .   അനൂപഫ മജക്കബഫ: സര, ഇവമടടെ അങര ബഹുമമോനടപ്പെട മുഖരമനമയര

പ്രതമപക്ഷ മനതമോവര കേക്ഷമ മനതമോക്കളുടമലമോര മുമനമോടവച അഭമപ്രമോയങ്ങമളമോടെഫ

മയമോജമക്കുകേയമോണഫ.  ഇസൗ രണഫ മഹതഫ വരകമകേള്,  അവരുടടെ സ്മരണയഫ മുമ്പമല്

ഞമോന്  ആദരമോഞ്ജലമ  അരപ്പെമക്കുന.  സമ.  എഫഫ.  മതമോമസഫ  സമോര,  ഇവമടടെ
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പ്രതമപമോദമചതുമപമോടലതടന ലമോളമതരതമടന്റെയര സസൗമരതയടടെയര ഒരു വലമയ

മുഖമമോയമരുന.  അമദ്ദേഹര നമോലഫ പതമറമോണ്ടുകേമളമോളര ഒരു നമമയമോജകേമണ്ഡലടത

പ്രതമനമധമോനര  ടചയമരുനടവനഫ  പറയമമ്പമോള്  അമദ്ദേഹതമല്  ജനങ്ങള്

അരപ്പെമച  വമശതമോസര,  ജനങ്ങമളമോടെഫ  മചരനനമല്ക്കുവമോന്  അമദ്ദേഹതമനഫ

കേഴമഞ്ഞുടവന യമോഥമോരതരമമോണഫ.  അതമല് എലമോ ജന വമഭമോഗങ്ങമളയര ഒരുമമചഫ

ഇണക്കമമചരതഫ മുമനമോടഫ മപമോകേമോന് കേഴമഞ്ഞെമരുനടവനതമോണഫ അമദ്ദേഹതമടന്റെ

വമജയതമടന്റെ അടെമസമോനടമനഫ നമുക്കഫ പറയമോന് കേഴമയര.  ആമരമോടുര വമമദതഷര

വച്ചുപുലരതമോടത എലമോവമരയര ഉള്ടക്കമോള്ളമോന് കേഴമയന നടലമോരു സമസ്പീപനര

അമദ്ദേഹതമടന്റെ  ഭമോഗതനമനമുണമോയമരുന.  അനമോമരമോഗരര  അലടമയമപ്പെമോള്

അമദ്ദേഹതമടന്റെ അനുഭവങ്ങള് ശസ്പീ. പമ. ടജ. മജമോസഫഫ സമോര ഇവമടടെ സൂചമപ്പെമച്ചു.

പ്രളയമുണമോയമപ്പെമോള് ഏറവര കൂടുതല് പ്രതമസനമ മനരമട ഒരു പ്രമദശമമോയമരുന

കുടനമോടെഫ,  അപ്പെരകുടനമോടെഫ  മമഖലകേടളലമോര.   അനമോമരമോഗര  കേമോരണങ്ങളമോല്

അമദ്ദേഹതമടന്റെ  സമോനമദരര  അറമയമക്കമോന്  കേഴമഞ്ഞെമടലങമല്മപ്പെമോലര

അമദ്ദേഹതമടന്റെ  ഇടെടപടെലകേള്  വളടര  ശകമമോയമരുനടവനഫ  ഞമോന്

ഓരക്കുകേയമോണഫ.  അവമടെങ്ങളമടല  കേരമോമ്പുകേളുടടെ  പ്രവരതനങ്ങളമലര

ഏമകേമോപനങ്ങളമലടമമോടക്ക   അനമോമരമോഗരര  മറനഫ  ഇടെടപടെമോന്  അമദ്ദേഹതമനഫ

കേഴമഞ്ഞെമടണഫ.   സമ.  എഫഫ.  മതമോമസഫ  സമോറമടന്റെ  സരസമോര  ശുശ്രൂഷയമല്
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പടങടുക്കമോന്  കേഴമഞ്ഞെ  ഒരു  വരകമയമോണഫ  ഞമോന്.  ടകേമോവമഡഫ-19  വരമോപനര

നടെനടകേമോണമരുന  സമയതമോയമരുന  അമദ്ദേഹതമടന്റെ  സരസമോരചടെങകേള്

നടെനതഫ.  അനഫ  ആളുകേള്  മകേമോവമഡഫ  മപ്രമോമടമോമകേമോളമലര  മലമോക്കഫ  ഡസൗണമലര

കേഴമഞ്ഞെമരുന  സമയമമോയമരുന.  അതഫ  മറനഫ  അവമമടെയഫ  കേടെനവന

ആയമരക്കണക്കമനഫ  ജനങ്ങള്  അമദ്ദേഹമതമോടുള്ള മസ്നേഹവര  തമോല്പ്പെരരവടമലമോര

പ്രകേടെമപ്പെമചതഫ ഞമോന് ഓരക്കുകേയമോണഫ.  ഗ്രമോമവമകേസന, രജമമസ്ട്രേഷന് വകുപ്പുകേളുടടെ

ചുമതലകേള്  വഹമചമരുന.   അമദ്ദേഹര  മനമടയനനമലയമലര  നമയമസഭമോ

സമോമമോജമകേന്  എന  നമലയമലടമമോടക്ക   മുമനമോടവച  ആശയങ്ങള്,  എലമോ

കേമോലതര  സ്മരമക്കടപ്പെടുടമനഫ  പറയവമോന്  ഇസൗ  അവസരര  ഞമോന്

പ്രമയമോജനടപ്പെടുതകേയമോണഫ. 

പ്രണബഫ  കുമമോര  മുഖരജമ,  രമോഷപതമ  എന  നമലയമല്  ഇന്തരകേണ

മമകേച  ഭരണമോധമകേമോരമയര  രമോഷതനജ്ഞനുര  ഭരണഘടെനമോ

വമദഗ്ദ്ധനുമമോയമരുന.  അഞഫ  പതമറമോമണമോളര  നസ്പീണ്ടുനമന

ടപമോതുജസ്പീവമതതമല്  ഏകേമദശര  38  വരഷമതമോളര  അമദ്ദേഹര  വമവമധ

പമോരലടമമന്റെറമയന്  സമോനങ്ങള്  വഹമചമരുന.  ധനകേമോരരര,  പ്രതമമരമോധര,

വമമദശകേമോരരമടെക്കര  രമോജരടത  ഏറവര  പ്രധമോനടപ്പെട  വകുപ്പുകേളുടടെ

ചുമതലയമോണഫ  അമദ്ദേഹര  വഹമചമരുനതഫ.  അമദ്ദേഹതമല്  മകേമോണ്ഗ്രസഫ
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പമോരടമ  അരപ്പെമച  വമശതമോസര  അമദ്ദേഹതമടന്റെ  രമോഷതനജ്ഞതയര

ഭരണഘടെനയമലള്ള  അഗമോധ  പമോണ്ഡമതരവമമോണഫ.  അതഫ  രമോജരതമടന്റെ

പുമരമോഗതമക്കുര  മുമനറതമനുര  ഏടറ  പ്രമയമോജനടപ്പെടമരുന  എനതഫ  ഒരു

വമോസ്തവമമോണഫ.  അമദ്ദേഹര  രമോഷപതമയമോയ  സനരഭതമല്  ഈ  സഭയമല്

വരമകേയര  നടമ്മ  അഭമസരമബമോധന  ടചയഫ  പ്രസരഗമചതുടമമോടക്ക  നമ്മുടടെ

മനസ്സുകേളമലണഫ.  ബഹുമമോനടപ്പെട  ടചയര  സൂചമപ്പെമചതുമപമോടല,  ഏതഫ

വമഷയടത  സരബനമച്ചുമുള്ള  അമദ്ദേഹതമടന്റെ  അഗമോധമമോയ  അറമവഫ

ആടരയര  അത്ഭുതടപ്പെടുതനതഫ  തടനയമോയമരുന.  അമദ്ദേഹതമടന്റെ നഷര

രമോജരതമനുണമോയ  വലമടയമോരു  നഷമമോണഫ.  ഈ  രണഫ  വരകമകേളുടടെയര

പമോവന സ്മരണയഫ മുനമല് ആദരമോഞ്ജലമകേള് അരപ്പെമക്കുകേയമോണഫ.

ശസ്പീ  .    രമോമചന്ദ്രന്  കേടെനപ്പെള്ളമ:  സര,  ബഹുമമോനടപ്പെട  അങര

ബഹുമമോനടപ്പെട  മുഖരമനമയര  ബഹുമമോനടപ്പെട  പ്രതമപക്ഷമനതമോവര

ഉള്ടപ്പെടടെയള്ള  കേക്ഷമമനതമോക്കനമോര  ഇവമടടെ  മരഖടപ്പെടുതമയ  ഹൃദയ

വമകേമോരമതമോടടെമോപ്പെര ഞമോനുര പങ്കുമചരുകേയമോണഫ.

നമമ്മമോടടെമോപ്പെര  ഈ സഭയമല് ഉണമോയമരുന സമ.   എഫഫ.  മതമോമസഫ,

ടചനമക്കര ഫമോന്സമസഫ മതമോമസഫ എന നമ്മുടടെ സുഹൃതര സമഹമോദരനുര
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സഹപ്രവരതകേനുമമോയ സമ.  എഫഫ.  മതമോമസമടന്റെ അകേമോല മദഹവമമയമോഗര

നമ്മുടടെടയലമോര  മനസമടന  ദദുഃഖനമരഭരമമോക്കുകേയമോണഫ.  അമദ്ദേഹതമടന്റെ

മസവനങ്ങടളക്കുറമടചമോടക്ക  ഇവമടടെ  പറഞ്ഞെ  വമോക്കുകേള്  ഞമോന്

ആവരതമക്കുനമല.  ഒരു  ജനപ്രതമനമധമയര  രമോഷസ്പീയ  മനതമോവര  എങ്ങടന

ആയമരമക്കണടമനതമടനക്കുറമച്ചുള്ള  ഒരു  ഗണപമോഠമമോയമരുന  സമ.എഫഫ.

മതമോമസഫ.  എതമരമോളമകേള്ക്കുമപമോലര മസ്നേഹമക്കമോനുര ആദരമക്കമോനുര കേഴമയന

സമസ്പീപനങ്ങളുര  ലമോളമതരവര  മസ്നേഹസരശവര  അമദ്ദേഹതമടന്റെ

മുഖമുദയമോയമരുന.  അമദ്ദേഹമതമോടടെമോപ്പെര ഞമോനുര ആദരമമോയമ എര.എല്.എ.

ആയമരുനമപ്പെമോള് എര.എല്.എ. മഹമോസലമല് ഞങ്ങള് മുഖമോമുഖര നമല്ക്കുന

മുറമകേളമലമോയമരുന തമോമസമചമരുനതഫ.  ഒനമചഫ  നമയമസഭയമമലയഫ വനതുര

അമദ്ദേഹതമടന്റെ  ഉപമദശ  നമരമദ്ദേശങ്ങടളമോടക്ക  മകേള്ക്കമോനുര

പരമചയടപ്പെടെമോനുര  സമോധമചതുര  ഞമോന്  ഓരമ്മമക്കുകേയമോണഫ.  രമോഷസ്പീയ

മനതമോടവന  നമലയഫ  മകേരളമോ  മകേമോണ്ഗ്രസമടന്റെ  സമമോരരഭ  കേമോലതതടന

മനതൃതതര  അലങരമടചമോരു  വരകമയമോണഫ.  വമദരമോരതമ  പ്രസമോനതമടന്റെ

പടെവകേളമലൂടടെ  കേയറമവനഫ  വമവമധതലങ്ങളമല്  അമദ്ദേഹര  ശമദയനമോയമ.

ഒന്പതഫ തവണ ഒമര നമമയമോജകേമണ്ഡലതമല്നമനര ടതരടഞ്ഞെടുക്കടപ്പെടുകേ



11/01/2021
Uncorrected/Not for publication

41

എന അപൂരവ്വമമോയ ഒരു രമോഷസ്പീയ ചരമതവര അമദ്ദേഹര സൃഷമക്കുകേയണമോയമ.

അങ്ങടന  ഒരുപമോടെഫ  വരകമതതങ്ങളുടടെ  അലങമോരങ്ങളുമമോയമ  നമ്മമളമോടടെമോപ്പെര

ജസ്പീവമചഫ,  ബനടപ്പെടവരടക്കമോനര  വമസ്മരമക്കമോന്  കേഴമയമോത  ഹൃദയബനര

സമോപമചമരുന  ഒരു  വരകമതതതമടന്റെ  നഷര  നടമ്മടയലമോരതടന  ഏടറ

ദദുഃഖമപ്പെമക്കുകേയമോണഫ. അമദ്ദേഹതമടന്റെ ദസ്പീപ്തമമോയ സ്മരണകേള്ക്കഫ മുമ്പമല് ഞമോന്

ആദരമോഞ്ജലമകേള് അരപ്പെമക്കുന.

രമോഷപതമയമോയമ  പ്രവരതമചമരുന  പ്രണബഫ  കുമമോര  മുഖരജമ,

അമദ്ദേഹടതക്കുറമച്ചുള്ള  അപദമോനങ്ങളുര  ധമോരമോളമുണഫ.  അമദ്ദേഹതമടന്റെ

പ്രവരതനങ്ങള്  വമവമധ  തലങ്ങളമല്,  വമമദശകേമോരരര,  പ്രതമമരമോധര,

ധനകേമോരരര എനസ്പീ വകുപ്പുകേളമല് ശമദയനമോയമരുന. രമോഷപതമ, ആസൂതണ

കേമ്മസ്പീഷടന്റെ  അധമകേമോരമ  തുടെങ്ങമയ  വമവമധതലങ്ങളമല്

പ്രമശമോഭമതനമോയമരുന.  ഞമോന്  ഓരമ്മമക്കുകേയമോണഫ,  മനമോരതഫ  മലബമോര

ഗ്രമോമസ്പീണ  ബമോങമനഫ  അസമവമോരമമട  സമയതഫ  അനതമടന്റെ  ഉദ്ഘമോടെനര

കേണ്ണൂര  ടെസൗണ്  ഹമോളമല്  നമരവ്വഹമക്കമോന്  എതമമചരനതഫ  മകേന്ദ്ര

മനമയമോയമരുന  പ്രണബഫ  കുമമോര  മുഖരജമയമോയമരുന.  ആദരടത  ഒരു

സരരരഭടമന നമലയഫ ബഹുമമോനടപ്പെട പ്രധമോനമനമതടന പടങടുക്കണടമനഫ
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അനടത  പ്രധമോനമനമയമോയമരുന  ഇനമരമോഗമോനമമയമോടെഫ  ഞങ്ങള്

അഭരരതമടചങമലര  പ്രണബഫ  കുമമോര  മുഖരജമടയയമോയമരുന  ആ  ചടെങ്ങഫ

നമരവ്വഹമക്കമോന് നമയകനമോക്കമയതഫ  എനഫ ഞമോമനമോരമ്മമക്കുകേയമോണഫ.  ഇനഫ

പ്രസ്തുത  ബമോങമടന്റെ  പ്രവരതനങ്ങള്  ഓരമ്മമക്കുമമ്പമോള്  അമദ്ദേഹതമടന്റെ

പ്രവരതനങ്ങളുര  സഹമോയങ്ങളുര  കൃതജ്ഞതമയമോടുകൂടെമ  ഓരമ്മമക്കമോന്

കേഴമയര.  പത്മഭൂഷണ്,  ഭമോരതരത്നര  എനസ്പീ  മദശസ്പീയ  ബഹുമതമകേള്കൂടെമ

സതസ്പീകേരമച്ചുടകേമോണഫ നമമ്മമോടടെമോപ്പെര നമ്മുടടെ രമോജരതമടന്റെ ഉനതസമോനങ്ങള്

അലങരമചമരുന ആ വരകമതതതമടന്റെ മദഹവമമയമോഗവര നമ്മുടടെ മദശസ്പീയ,

രമോഷസ്പീയ,  സമോമൂഹര  രരഗതമടന്റെ  നഷമമോണഫ.  ഈ  രണഫ  വമശമഷ

വരകമതതങ്ങളുര  നമുക്കഫ  നഷമമോയതഫ  ടകേമോവമഡഫ-19  ബമോധടയതടെരനമോണഫ

എനതഫ  ഏടറ  ദദുഃഖമപ്പെമക്കുന  കേമോരരരകൂടെമയമോണഫ.  ആധുനമകേ

ടടവദരശമോസ്ത്രതമനുര  രക്ഷമക്കമോന്  കേഴമയമോതവമധര  ടകേമോവമഡഫ-19

ബമോധമയറഫ  ഈ  രണ്ടുമപരുര  നമുക്കഫ  നഷടപ്പെടമരമക്കുന.  ആ  രണഫ

വരകമതതങ്ങളുടടെ മപ്രമോജതലമക്കുന ഓരമ്മകേള്ക്കഫ മുമ്പമല് ആദരമോഞ്ജലമകേള്

അരപ്പെമച്ചുടകേമോണഫ എടന്റെ ഹ്രസതമമോയ വമോക്കുകേള് ഉപസരഹരമക്കുന.

ശസ്പീ  .    ഒ  .    രമോജമഗമോപമോല്:  സര,  നമ്മള് ഇനമവമടടെ  സമമ്മളമചമടള്ളതഫ
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രണഫ  പ്രമുഖ  വരകമകേടള  അനുസ്മരമക്കമോന്  മവണമയമോണഫ.  അതമല്

സമ.  എഫഫ.  മതമോമസമടന  സരബനമചമടെമതമോളര  ഈ  സഭയമല്

ഉണമോയമരുനതമോയമടള്ള പങ്കുര അമദ്ദേഹതമടന്റെ പ്രവരതന മമഖല ദക്ഷമണ

മകേരളര  ആയതുടകേമോണഫ  അവമടടെയള്ള  കേമോരരങ്ങളുടമമോടക്ക  പല

സുഹൃതക്കളുര  ചൂണമക്കമോണമക്കുകേയണമോയമ.  എനമക്കതമല്  പങ്കുമചരമോനുള്ള

അവസരര ഉണമോയമരുനമല.  പമക്ഷ,  ഏറവര പ്രധമോനടപ്പെട ആള്,  പ്രണബഫ

കുമമോര  മുഖരജമ.  പ്രണബഫ  ദമോ  എനഫ  എലമോവരുര  മസ്നേഹപൂരവ്വര  വമളമക്കുന

അമദ്ദേഹര രണഫ പ്രമോവശരര, 12  വരഷര രമോജരസഭയമടല ടമമ്പര ആയമരുന

അവസരതമല് ആ കേമോലഘടതമല് മുഴുവന് അമദ്ദേഹമുണമോയമരുന.  ഞമോന്

ആദരമമോയമ  ഹസൗസമല്  മപമോകുന  ആളമോണഫ.  എനമക്കഫ  വലമയ

പരമചയമുണമോയമരുനമല.  ഈ  സമയടതമോടക്ക  ഒരു  പുതമയ  അരഗടത

സഹമോയമക്കമോനമോയമ  അമദ്ദേഹര  എമപ്പെമോഴുര  സനദനമോയമരുന.  എനമക്കഫ

എടന്തങമലര സരശയമുണമോകുമമ്പമോള് അക്കമോരരര മചമോദമചഫ മനസമലമോക്കുനതഫ

അമദ്ദേഹമതമോടെമോയമരുന.  ഞമോന്  ഓരക്കുന,  എനമക്കഫ  പമോരലടമന്റെറമ

കേമോരരതമടന്റെ ചുമതലയണമോയമരുന അവസരതമല് ഒരു ഇഷപ്യൂ സരബനമചഫ

സരശയര തസ്പീരക്കമോന് അനഫ പ്രതമപക്ഷതണമോയമരുന   ശസ്പീ.  മന്മമമോഹന്
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സമരഗമടന കേണഫ  മചമോദമചമപ്പെമോള് അമദ്ദേഹര പറഞ്ഞു  "You better  please

refer  to  Pranab  Kumar  Mukherjee.  He  will  be  able  to  give  you

better...”.  അങ്ങടന  ഞമോന്  പ്രണബഫ  കുമമോര  മുഖരജമടയ  കേണ്ടുമചമോദമച്ചു.

അമദ്ദേഹര വളടര വമശദമമോയമ തൃപ്തമകേരമമോയ രസ്പീതമയമല് പറയകേയണമോയമ. 

ഒരുകേമോരരര  വരകമമോണഫ,  അമദ്ദേഹര  ഒരു  പൂരണമമോയ  ഈശതര

വമശതമോസമയമോയമരുന.  അതഫ  ആചരമചമരുന ആളമോയമരുന.  നമതരപൂജകേളുര

മറഫ  കേമോരരങ്ങളുടമമോടക്ക  ടചയ്യുന  ആളമോയമരുന  അമദ്ദേഹര.  ഒരു  തമകേഞ്ഞെ

ഈശതര വമശതമോസമയമോയമരുനതുടകേമോണഫ  എലമോ ഈശതര വമശതമോസടതയര

ആദരമക്കമോന്  അമദ്ദേഹതമനഫ  സതമോഭമോവമകേമമോയര  കേഴമയമമോയമരുന.

അങ്ങടനയള്ള  ഒരു  വരകമയമോണഫ  നഷടപ്പെടമപമോയതഫ.  അമദ്ദേഹതമടന്റെ

നമരരമോണതമല് എലമോവരുര പ്രകേടെമപ്പെമച വമകേമോരര ഞമോനുര പ്രകേടെമപ്പെമക്കുന.

അമദ്ദേഹതമനഫ ആദരമോഞ്ജലമകേള് അരപ്പെമക്കമോന് ആഗ്രഹമക്കുന. നമസമോരര.

ശസ്പീ  .    പമ  .    സമ  .    മജമോരജഫ:  സര,  നമമ്മമോടടെമോപ്പെര  ഇനഫ  സഭയമല്

ഉണമോമകേണമയമരുന പ്രമയങരനമോയ സമ.  എഫഫ.  മതമോമസഫ  സമോര  ഇമപ്പെമോള്

നമമ്മമോടടെമോപ്പെമമല.  അമദ്ദേഹടത  സരബനമചഫ  ഈ  സഭയമടല

കേക്ഷമമനതമോക്കന്മമോരുര അങര പ്രകേടെമപ്പെമച എലമോ വമകേമോരമതമോടുര ഞമോനുര
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മയമോജമക്കുകേയമോണഫ.  വരതരസ്തമമോയമ  എനമക്കഫ  പറയവമോനുള്ളതഫ,  അമദ്ദേഹര

നടലമോരു  അദരമോപകേനമോയമരുനടവനഫ  നമുടക്കലമോമറമയമോര.  അമദ്ദേഹര

സമ.എഫഫ.  സമോര  എനമോണഫ  അറമയടപ്പെടമരുനതഫ.  അലമോടത  സമ.  എഫഫ.

മതമോമസഫ  എനഫ  ആരുര  പറയമോറമല.  രണക്ഷരതമലമോണഫ  അമദ്ദേഹര

അറമയടപ്പെടമരുനതഫ.  എനമക്കഫ  അമദ്ദേഹടതകുറമചഫ  പറയവമോനുള്ളതഫ,

അരഹതടപ്പെടതഫ  പൂരണമമോയര  അമദ്ദേഹതമനഫ  കേമടമ  എന  മതമോനല്

എനമക്കമല  എനതടനയമോണഫ.  ഞമോന്  എറണമോകുളതഫ

വമദരമോരതമയമോയമരമക്കുമമ്പമോള്,  ടകേ.എസഫ.യ.  പ്രവരതകേനമോയമരമക്കുമമ്പമോള്

ബഹുമമോനടപ്പെട  സമ.  എഫഫ.  സമോര  ചങ്ങനമോമശ്ശേരമയമല്  പമോരടമയടടെ

നമമയമോജകേമണ്ഡലര പ്രസമഡന്റെമോണഫ. അതുകേഴമഞ്ഞെഫ കേമോലര ഒതമരമ കേഴമഞ്ഞെഫ

1980-ല്  ഞമോന്  എര.എല്.എ.  സമോനമോരതമയമോയമ  മത്സരമക്കുമമ്പമോഴമോണഫ

ബഹുമമോനടപ്പെട  സമ.  എഫഫ.  സമോറമനുര  മത്സരമക്കമോന്  അവസരര  ലഭമചതഫ.

അങ്ങടനയമോണഫ  1980-ല് അമദ്ദേഹര സഭയമമലയഫ വരമോനമടെയമോയതഫ.  ഇവമടടെ

അമദ്ദേഹര  മനമയമോയമരുനടവനഫ  പറയകേയണമോയമ.  40  വരഷര

എര.എല്.എ.  ആയമരുന സമ.എഫഫ.  സമോര  ഒരു പ്രമോവശരര  മനമ ആയതഫ

എങ്ങടനയമോടണനഫ  ഞമോന്  ഓരക്കുനണഫ.  ഞമോന്  പറയമമ്പമോള്  ആരുര
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ടതറമദരമമക്കണ.  മുനണമക്കകേതഫ  മൂനഫ  മനമസമോനര  പമോരടമക്കഫ

കേമടമയമപ്പെമോള്  രണ്ടുമപടര  എടുത,  മൂനമോമടതമോരമോടള  എനഫ  ചരച

ടചയമപ്പെമോള്  എനമോ  സമ.  എഫഫ.  ഇരുമനമോടട  എനവചഫ  ടകേമോടുതതമോണഫ.

അടലങമല്  അതുര  അമദ്ദേഹതമനഫ  കേമടമലമോയമരുന.  സമ.  എഫഫ.  സമോര

മകേരളമോ  മകേമോണ്ഗ്രസലമോടത മകേമോണ്ഗ്രസമലമോണഫ  പ്രവരതമചമരുനടതങമല്

അമദ്ദേഹടത ഏടതലമോര സമോനങ്ങള് മതടെമടയതമമോയമരുനടവനഫ ഞമോന്

അമദ്ദേഹവമമോയമ സരസമോരമചമടണഫ. അമദ്ദേഹര ഈ നമോടെമമനമോടെഫ ടചയ മസ്നേഹര

അത  വലതമോണഫ.    പഠമക്കുന  കേമോലരമുതല്  എനമക്കഫ  അമദ്ദേഹവമമോയമ

ബനമുണഫ. അതുടകേമോണമോണമതഫ പറയനതഫ.

ചങ്ങനമോമശ്ശേരമയടടെ ഒരു പ്രമതരകേത, നമോയര, ടടക്രസ്തവ, മുസസ്പീര സരഗമ

മവദമയമോണഫ  ചങ്ങനമോമശ്ശേരമ.  എന്.എസഫ.എസഫ.-ടന്റെ  ആസമോനര,  ജനറല്

ടസക്രടറമ ശസ്പീ. ജമ. സുകുമമോരന് നമോയരുടടെ ആസമോനര ചങ്ങനമോമശ്ശേരമയമോണഫ.

ടടക്രസ്തവ സഭയഫ  എമപ്പെമോഴുര  മനതൃതതര  ടകേമോടുക്കുന സഭമോ മനതമോക്കന്മമോര,

പസൗവ്വതമല് പമതമോവഫ  എനമവരുടടെ  സലമമോണഫ ചങ്ങനമോമശ്ശേരമ.  ഇസമോരമത

വമശതമോസമകേടള  സരബനമചമടെമതമോളര  ഒരമക്കലര  നമരതമോത രസ്പീതമയമല്

ചനനക്കുടെര  മമഹമോത്സവര,  നമയമപരമമോയ  തരക്കങ്ങടളമോടക്ക  ഉടണങമലര
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എലമോവരുരമചരനഫ  ചനനക്കുടെര  മമഹമോത്സവര  നടെതന  മമഖലയമോണഫ

ചങ്ങനമോമശ്ശേരമ.  ആ  ചങ്ങനമോമശ്ശേരമയമല്  എര.എല്.എ.  ആയമരമക്കമോന്  40

വരഷര  സമ.എഫഫ.  സമോറമനഫ  അവസരര  ലഭമച്ചുടവനപറഞ്ഞെമോല്

അമദ്ദേഹതമടന്റെ  മമതതര  മുഖര  എത  വലതമോയമരുനടവനഫ

ചൂണമക്കമോണമക്കമോന്  നമുക്കഫ  കേഴമയര.  ഈ  സഭയമല്  വരുമമ്പമോഴുര

അമദ്ദേഹതമടന്റെ  പ്രവരതനര  അതമമോതര  മമോനരമമോയമരുന.  അതുമപമോടല

ഞമോന് കേണ മവടറമോരു പ്രമതരകേതകൂടെമ  അമദ്ദേഹടതപറമ  പറയമോന് ഞമോന്

ആഗ്രഹമക്കുന.  തമരുവനന്തപുരതള്ളമപ്പെമോള്  എലമോ  ദമവസവര  രമോവമടല

പമോളയര പള്ളമയമല്മപ്പെമോയമ അമദ്ദേഹര കുരബമോന കേമോണുമമോയമരുന. ഞമോയറമോഴ്ച

ദമവസര കുരബമോന കേമോണണര എനഫ ടടക്രസ്തവനഫ നമരബനമമോണഫ.  പമക്ഷ,

സമ.എഫഫ.  സമോര  എലമോ  ദമവസവര  പള്ളമയമല്മപമോയമ  പ്രമോരതമക്കുടമനഫ

മമോതമല  കുരബമോനയര  കേമോണുമമോയമരുന.  പമോളയര  പള്ളമയമടല  എലമോ

ദമവസടതയര  കുരബമോന  കേമോണുന  ഒരു  വരകമയമോയമരുന.  അങ്ങടന

ടടദവടത  മുറുടകേപ്പെമടെമച്ചുടകേമോണഫ  ജസ്പീവമച  ആ  വലമയ  മനുഷരന്  ഇനഫ

നമമ്മമോടടെമോപ്പെമമല.  അമദ്ദേഹതമടന്റെ  ഓരമ്മയഫ  മുമ്പമല്  ഞമോന്

ആദരമോഞ്ജലമകേള്  അരപ്പെമക്കുകേയമോണഫ.  അമദ്ദേഹതമടന്റെ
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കുടുരബമോരഗങ്ങമളമോടുര...  അമദ്ദേഹതമടന്റെ  അനുജനമോണഫ  അമദ്ദേഹതമടന്റെ

കുടുരബതമടന്റെ  നമോഥനമോയമ  ഇമപ്പെമോഴുള്ളതഫ,  സമോജന്  ഫമോന്സമസഫ.  അതുര

ഞമോന്  ഓരക്കുകേയമോണഫ.  ആ  കുടുരബമതമോടുര  എടന്റെ  ദദുഃഖര  ഞമോന്

അറമയമക്കുന. 

മുന്രമോഷപതമ  പ്രണബഫ  കുമമോര  മുഖരജമടയപ്പെറമ  സഭയമല് എലമോവരുര

സരസമോരമച്ചു.  ഇന്തരകേണ  ഏറവര  വലമയ  ശകനമോയ  ഒരു

ഭരണമോധമകേമോരമയമോയമരുന പ്രണബഫ കുമമോര മുഖരജമ എനഫ നമുടക്കലമോവരക്കുര

അറമയമോര.  ഒരു  ധനകേമോരര  മനമടയന  നമലയമല്  അമദ്ദേഹര  ശകമമോയ

ഇടെടപടെലകേള് നടെതമയതഫ ഇവമടടെ പലരുര സൂചമപ്പെമക്കുകേയണമോയമ. വമവമധ

വകുപ്പുകേള്  അമദ്ദേഹര  ടടകേകേമോരരര  ടചയമരുന.  സമോധമോരണക്കമോരുടടെയര

പമോവങ്ങളുടടെയര  സ്ത്രസ്പീ  സമൂഹതമടന്റെയര  മുഖര  കേണ്ടുടകേമോണമോണഫ

അമദ്ദേഹതമടന്റെ  തസ്പീരുമമോനങ്ങടളലമോമുണമോയതഫ  എനഫ  നമുക്കറമയമോര.  ആ

വലമയ മനുഷരനുര  ഇനഫ  ഒമരമോരമ്മയമോണഫ.  ആ വലമയ മനുഷരന്,  പ്രണവഫ

കുമമോര  മുഖരജമയടടെ  ഓരമ്മയഫ  മുമ്പമലര  ഞമോന്  ആദരമോഞ്ജലമകേള്

അരപ്പെമക്കുന.

(പമരതമരമോടുള്ള  ആദരസൂചകേമമോയമ  സഭമോരഗങ്ങള്  അല്പസമയര
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എഴുമനറനമനഫ മസൗനര ആചരമച്ചു.)

മമ  .   സസ്പീക്കര: ഓരഡര.... ഓരഡര.... സഭ ഇമപ്പെമോള് പമരമയനതുര നമോടള

രമോവമടല 9.00 മണമക്കഫ വസ്പീണ്ടുര സമമ്മളമക്കുനതുമമോണഫ.

(2021  ജനുവരമ  12-ാം  തസ്പീയതമ  ടചമോവ്വമോഴ്ച  രമോവമടല  9.00  മണമക്കഫ

വസ്പീണ്ടുര സമമ്മളമക്കുനതമനമോയമ സഭ രമോവമടല 10.02-നഫ പമരമഞ്ഞു.)

.....…


