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ചരമമമോപചമോരര

കക  .   കക  .   രമോമചന്ദ്രന് മമോസ്റ്റര  ,   കക  .   കജ  .   മജമോരജജ  ,   മജമോരജജ കമഴജ സസിയര  , 
പസി  .   കുമമോരന്  ,   എര  .   നമോരമോയണന്  ,   സസി  .   മമമോയസിന്കുടസി  ,   എസജ  .   ആര  .   തങ്കരമോജജ  ,
ടസി  .   ചമോത  ,   കസിടപ്പ നമോരമോയണസസമോമസി  ,   സുഗതകുമമോരസി എനസിവരുകട നസിരരമോണര

കക  .   കക  .   രമോമചന്ദ്രന് മമോസ്റ്റര

മസി  .    സസ്പീക്കര:  മുന്മനസിയര  പ്രമുഖ  മട്രേഡജ  യൂണസിയന്  മനതമോവുമമോയ

കക.  കക.  രമോമചന്ദ്രന്  മമോസ്റ്റര  2021  ജനുവരസി  7-നജ  നസിരരമോതനമോയസി.

പസി. നമോരമോയണന് നമരമോര-രുഗസിണസി അമ്മ ദമതസികളുകട മകനമോയ രമോമചന്ദ്രന്

മമോസ്റ്റര  1936  ഡസിസരബര  11-നജ  ജനസിച.   ആറജ,  ഏഴജ,  എടജ  മകരള

നസിയമസഭകളസില്  സുല്തമോന്  ബമതരസികയയര  ഒന്പതജ,  പതജ,

പതസികനമോനജ  നസിയമസഭകളസില്  കല്പ്പറ്റ  നസിമയമോജകമണ്ഡലകതയര

പ്രതസിനസിധസ്പീകരസിചസിരുന.  1995-1996  കമോലയളവസില്  ഭകരര-

കപമോതുവസിതരണര  2004-2006  കമോലയളവസില്  ആമരമോഗരര  എനസ്പീ

വകുപ്പുകളുകട  മനസിയമോയസിരുന.   അദരമോപക  മജമോലസി  രമോജസിവചജ  യൂതജ

മകമോണ്ഗ്രസജ  പ്രവരതകനമോയസി  1954-ലമോണജ  സജസ്പീവ  രമോഷസ്പീയതസിമലയജ

ചുവടുവചതജ.   മകമോഴസിമക്കമോടജ  ഡസി.സസി.സസി.  പ്രസസിഡനജ,  കക.പസി.സസി.സസി.
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ജനറല്  കസക്രടറസി, കഎ.എന്.ടസി.യ.സസി. മസ്റ്ററ്റജ കകവസജ പ്രസസിഡനജ, ഇനരന്

മകമോഫസ്പീ  മബമോരഡജ  കമമര എനസ്പീ നസിലകളസില് പ്രവരതസിചസിരുന.   മട്രേഡജ

യൂണസിയന് രരഗതജ സജസ്പീവമമോയസിരുന കക.  കക.  രമോമചന്ദ്രന് മമോസ്റ്റര,  വമോടര

അമതമോറസിറ്റസി എരമപമോയസ്പീസജ അമസമോസസിമയഷന് പ്രസസിഡനജ, മറഷന് ഡസ്പീമലഴജ

അമസമോസസിമയഷന്  പ്രസസിഡനജ  തുടങസി  നസിരവധസി  സരഘടനകളുകട

മനതൃസമോനവുര വഹസിചസിട്ടുണജ.  കരമമ്മമോല്സുകനമോയ ഒരു മട്രേഡജ യൂണസിയന്

മനതമോവസികനയര മസികവുറ്റ ഒരു സമോമമോജസികകനയമമോണജ  കക.  കക.  രമോമചന്ദ്രന്

മമോസ്റ്ററുകട നസിരരമോണതസിലൂകട നഷ്ടമമോയസിരസിക്കുനതജ.  

കക  .   കജ  .   മജമോരജജ

മുന് നസിയമസഭമോരഗവുര മസമോഷരലസിസ്റ്റജ മനതമോവുമമോയ കക.  കജ.  മജമോരജജ

2020 മമോരചജ 20-നജ നസിരരമോതനമോയസി. 1934 ഡസിസരബര 1-നജ ജനസിച.  1955-ല്

മകമോണ്ഗ്രസസിലൂകട  രമോഷസ്പീയ  ജസ്പീവസിതര  ആരരഭസിച.   1977-ല്  ജനതമോപമോരടസി

രൂപസ്പീകരസിചമപ്പമോള്  അതസിമലയജ  മമോറസിയ  കക.  കജ.  മജമോരജജ  തൃശ്ശൂര

നസിമയമോജകമണ്ഡലതസില്നസിനര  മത്സരസിക്കുകയര  അഞമോര  മകരള

നസിയമസഭയസിമലയജ  കതരകഞ്ഞെടുക്കകപ്പടുകയര  കചയ.   തുടരനജ  ഏഴജ,  എടജ

നസിയമസഭകളസിമലയജ  ചമോലക്കുടസി  മണ്ഡലതസില്നസിനര  കതരകഞ്ഞെടുക്കകപ്പട്ടു.
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തൃശ്ശൂര മുനസിസസിപ്പല് കകൗണ്സസിലര,  ജനതമോ പമോരടസി തൃശ്ശൂര ജസിലമോ പ്രസസിഡനജ

എനസ്പീ  നസിലകളസില്  പ്രവരതസിചസിട്ടുണജ.  2011-ല്  സജസ്പീവ

രമോഷസ്പീയതസില്നസിനര  വസിടവമോങസിയ  കക.  കജ.  മജമോരജജ  വസിശ്രമ  ജസ്പീവസിതര

നയസിക്കുകയമോയസിരുന.  

മസികവുറ്റ  കപമോതുപ്രവരതകകനയമോണജ  കക.  കജ.  മജമോരജസികന

നസിരരമോണതസിലൂകട നഷ്ടമമോയസിരസിക്കുനതജ. 

മജമോരജജ കമഴജ സസിയര

മുന് നസിയമസഭമോരഗര  മജമോരജജ  കമഴജ സസിയര  2020 കസപ്റ്റരബര  16-നജ

നസിരരമോതനമോയസി.   പയസജ  മമഴസിയറുകടയര  കഎറസിസജ  കമോര  മമഴസിയറുകടയര

മകനമോയസി  1952  ജൂകകല  21-നജ  ജനസിച.   കകഹമക്കമോടതസിയസികലയര

തസിരുവനനപുരര  ജസിലമോ  മകമോടതസിയസികലയര  പ്രമുഖ  അഭസിഭമോഷകനമോയസിരുന

അമദ്ദേഹര  മകമോവളര  മണ്ഡലകത  പ്രതസിനസിധസ്പീകരസിചജ  പനണമോര  മകരള

നസിയമസഭയസികലതസി.   ഇരഗസ്പീഷജ  സമോഹസിതരതസിലര  നസിയമതസിലര

ബസിരുദമോനനരബസിരുദര  മനടസിയസിട്ടുണജ.   വസിദരമോരതസിയമോയസിരസികക്ക  മകരള

ഫ്ലയസിരഗജ  കബസികന  സ്റ്റുഡനജ  കകപലറ്റജ  കകലസന്സജ  മനടസിയസിട്ടുണജ.

തസിരുവനനപുരര  യൂണസിമവഴസിറ്റസി  മകമോമളജജ  പഠനതസിനസികട  വസിദരമോരതസി
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പ്രസമോനതസിലൂകട  രമോഷസ്പീയതസിമലയജ  കടന.   തസിരുവനനപുരര  ജസിലമോ

കകൗണ്സസില് അരഗര,  കക.എസജ.യ.  സരസമോന കകവസജ പ്രസസിഡനജ,  യൂതജ

മകമോണ്ഗ്രസജ  ജനറല്  കസക്രടറസി,  ഡസി.സസി.സസി.  കകവസജ  പ്രസസിഡനജ,

കക.പസി.സസി.സസി.  എകസികക്യൂടസ്പീവജ  കമ്മസിറ്റസി  അരഗര,  മകരള  സരവ്വകലമോശമോല

കസനറ്റജ അരഗര,  ജസിലമോ സഹകരണ ബമോങ്കജ പ്രസസിഡനജ എനസ്പീ നസിലകളസിലര

പ്രവരതസിചസിട്ടുണജ.   നസിയമസഭമോരഗമമോയസിരസികക്ക  മകമോവളര

നസിമയമോജകമണ്ഡലതസികന  വസികസനതസിനുമവണസി  നസിസസമോരതമമോയ

പരസിശ്രമര നടതസി.

കരമമ്മമോല്സുകനമോയ  ഒരു  കപമോതുപ്രവരതകകനയമോണജ  മജമോരജജ

കമഴജ സസിയറുകട നസിരരമോണതസിലൂകട നമുക്കജ നഷ്ടമമോയസിരസിക്കുനതജ. 

പസി  .   കുമമോരന്

മുന്നസിയമസഭമോരഗവുര സസി.പസി.കഎ.  മനതമോവുമമോയ പസി.  കുമമോരന്  2020

ഒമകമോബര  26-നജ  നസിരരമോതനമോയസി.   പസി.  കൃഷ്ണന്-കലരമോണസി  ദമതസികളുകട

മകനമോയസി  1934  ഒമകമോബര  25-നജ  ജനസിച.   1982-ല്  മണമോരക്കമോടജ

നസിമയമോജകമണ്ഡലകത  പ്രതസിനസിധസ്പീകരസിചമോണജ  ഏഴമോര  മകരള

നസിയമസഭയസികലതസിയതജ.   കരസിമ്പുഴ  പഞമോയതജ  പ്രസസിഡനജ,
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കുലസിക്കസിലസിയമോടജ  സരവ്വസ്പീസജ  മകമോ-ഓപ്പമററ്റസ്പീവജ  ബമോങ്കജ  പ്രസസിഡനജ  എനസ്പീ

നസിലകളസില് പ്രവരതസിചസിരുന.  വസിദരമോഭരമോസര,  വരവസമോയര,  സഹകരണര

എനസ്പീ മമഖലകളസില് തമനതമോയ സരഭമോവനകള് നല്കസിയ വരകസിയമോയസിരുന

പസി.  കുമമോരന്.  മസികച ഒരു സഹകമോരസിയമോയസിരുന.  മകമോടപ്പുറതജ കഹലന്

കകലര സമോരക സ്കൂളസിനജ  മൂമനക്കര സലര സരഭമോവന കചയ്ത പസി.  കുമമോരന്

വസിദരമോഭരമോസമമഖലയകട ഉനമനതസിനുര പുതസിയ വസിദരമോഭരമോസ സമോപനങള്

ആരരഭസിക്കുനതസിനുമുള്ള  ആതമോരതമമോയ  പ്രവരതനങള്  നടതസി.

പസി.  കുമമോരന്  എര.എല്.എ.  ആയസിരസികക്കയമോണജ  കകസലനജ  വമോലസികയ

മദശസ്പീമയമോദരമോനമമോയസി  പ്രഖരമോപസിചതജ.   'ജസ്പീവസിതചസിനകള്'  എന  മപരസില്

ആതകഥ എഴുതസിയസിട്ടുണജ.

മണ്ഡലതസികല വസിവസിധ മമഖലകളസില് വസികസനതസിനജ  അടസിതറയസിട

പ്രഗത്ഭനമോയ  സമോമമോജസികകനയര  അമങയറ്റര  സമോമൂഹസികപ്രതസിബദത

പുലരതസിയ  ഒരു  കപമോതുപ്രവരതകകനയമമോണജ  പസി.  കുമമോരകന

നസിരരമോണതസിലൂകട നമുക്കജ നഷ്ടമമോയസിരസിക്കുനതജ.  

എര  .   നമോരമോയണന്
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മകരള  നസിയമസഭമോരഗമമോയസിരുന  എര.  നമോരമോയണന്  08.11.2020-നജ

നസിരരമോതനമോയസി. 9-ാം മകരള നസിയമസഭയസിലര 10-ാം മകരള നസിയമസഭയസിലര

കുഴല്മനര നസിമയമോജകമണ്ഡലകത പ്രതസിനസിധസ്പീകരസിചസിരുന.  സസി. മണപ്പുള്ളസി-

ചസിന ദമതസികളുകട  മകനമോയസി  1964  മമയജ  20-നജ  ജനസിച.   ബസിരുദപഠനര

പൂരതസിയമോക്കസിയ  അമദ്ദേഹര  എസജ.എഫജ.കഎ.-യസിലൂകടയമോണജ

കപമോതുപ്രവരതനരരഗമതയജ  ചുവടുവചതജ.   എസജ.എഫജ.കഎ.  പമോലക്കമോടജ

ജസിലമോ കസക്രടറസി,  ഡസി.കകവ.എഫജ.കഎ.  ജസിലമോ പ്രസസിഡനജ,  കരഷകസരഘര

ജസിലമോ  പ്രസസിഡനജ,  സസി.പസി.കഎ.(എര)  പമോലക്കമോടജ  ജസിലമോ  കമ്മസിറ്റസി  അരഗര

എനസ്പീ  നസിലകളസില്  പ്രവരതസിചസിട്ടുള്ള  എര.  നമോരമോയണന്  പമോലക്കമോടജ

ജസിലയസികല  വസിദരമോരതസി-യവജന  പ്രസമോനങള്  കകടസിപ്പടുക്കുനതസില്

നസിരണമോയക പങ്കുവഹസിച.  കരഷകരുകട പ്രശ്നങള് മനസസിലമോക്കുകയര അവ

ഏകറ്റടുതജ അവയജ പരസിഹമോരര കമോണുനതസിനുള്ള സമരങളുകട മുന്നസിരയസില്

പ്രവരതസിക്കുകയര  കചയ്ത  മനതമോവമോയസിരുന  എര.  നമോരമോയണന്.

നസിയമസഭമോരഗകമന  നസിലയസില്  മണ്ഡലതസികന  വസികസനതസിനുമവണസി

അകസ്പീണര  പരസിശ്രമസിച  തസികചര  ജനകസ്പീയനമോയ  ഒരു  മനതമോവമോയസിരുന

എര.  നമോരമോയണന്.   നസിലവസില്  പമോലക്കമോടജ  മകമോ-ഓപ്പമററ്റസ്പീവജ  അരബന്
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ബമോങ്കസികന കചയരമമോനമോയസി പ്രവരതസിചവരസികയമോയസിരുന.

ജനകസ്പീയനുര  കരമ്മനസിരതനുമമോയ  ഒരു  കപമോതുപ്രവരതകകനയമോണജ

എര. നമോരമോയണകന വസിമയമോഗതസിലൂകട നമുക്കജ നഷ്ടമമോയസിരസിക്കുനതജ.

സസി  .   മമമോയസിന്കുടസി

മുന്  മകരളനസിയമസഭമോരഗര  സസി.  മമമോയസിന്കുടസി  2020  നവരബര  9-നജ

നസിരരമോതനമോയസി.   പസി.  സസി.  അഹമ്മദ്കുടസി  ഹമോജസിയകടയര  കുഞ്ഞെസി

ഉമ്മചസിയകടയര  മകനമോയസി  1943  ജനുവരസി  1-നജ  ജനസിച.   മൂനജ  തവണ

നസിയമസഭമോരഗമമോയസി  കതരകഞ്ഞെടുക്കകപ്പടസിട്ടുണജ.   കകമോടുവള്ളസിയസില്നസിനജ

പതമോര  മകരള  നസിയമസഭയസിമലയര  പതസികനമോനമോമതുര  പതസിമൂനമോമതുര

മകരള  നസിയമസഭകളസില്  തസിരുവമമോടസിയസില്നസിനര  കതരകഞ്ഞെടുക്കകപ്പട്ടു.

തമോമരമശ്ശേരസി ഗ്രമോമപഞമോയതജ പ്രസസിഡനജ,  മുസസ്പീര ലസ്പീഗജ സരസമോന കകവസജ

പ്രസസിഡനജ,  മദശസ്പീയ  കകൗണ്സസില്  അരഗര  എനസ്പീ  നസിലകളസില്

പ്രവരതസിചസിരുന.  കക.എസജ.ആര.ടസി.സസി. അകകഡസസറസി മബമോരഡജ അരഗര,

സസിഡ്മകമോ  അരഗര,  വഖഫജ  മബമോരഡജ  അരഗര  എനസ്പീ  സമോനങള്

വഹസിചസിട്ടുണജ.

മലമയമോര കുടസിമയറ്റ മമഖലയകട വസികസനതസില് മമമോയസിന്കുടസി വഹസിച
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പങ്കജ  നസിസ്തുലമമോണജ.   നസിശ്ചയദമോരഢരവുര  സസിമരമോത്സമോഹവുര  ഉണമോയസിരുന

കരമ്മനസിരതനമോയ  ഇകൗ  സമോമമോജസികകന  പ്രവരതനങള്  തസിരുവമമോടസി,

കകമോടുവള്ളസി  മണ്ഡലങളുകട  വസികസനതസിനജ  ആക്കര  കൂടസിയസിരുന.

ജമോതസി-മത -രമോഷസ്പീയ  പരസിഗണനകളസിലമോകത  കപമോതുപ്രവരതനര

നടതസിയസിരുന  ഒരു  മനതമോവസികനയമോണജ  സസി.  മമമോയസിന്കുടസിയകട

നസിരരമോണതസിലൂകട നമുക്കജ നഷ്ടമമോയസിരസിക്കുനതജ.

എസജ  .   ആര  .   തങ്കരമോജജ

മുന്നസിയമസഭമോരഗവുര  മുതസിരന  അഭസിഭമോഷകനുമമോയ

എസജ. ആര. തങ്കരമോജജ 2020 ഡസിസരബര 14-നജ നസിരരമോതനമോയസി.  ഗമോനസിയന്

മസമോഷരലസിസ്റ്റുര ജനതമോദള് മനതമോവുമമോയ എസജ. ആര. തങ്കരമോജജ  7, 8 മകരള

നസിയമസഭകളസിമലയജ  കനയമോറ്റസിന്കര  മണ്ഡലതസില്നസിനര

കതരകഞ്ഞെടുക്കകപ്പട്ടു.   ജനതമോദള്  സരസമോന  ജനറല്  കസക്രടറസി,

കനയമോറ്റസിന്കര  ബമോര  അമസമോസസിമയഷന്  പ്രസസിഡനജ,  കനയമോറ്റസിന്കര

തമോലൂക്കജ അരബന് ബമോങ്കജ പ്രസസിഡനജ എനസ്പീ പദവസികള് വഹസിചസിട്ടുണജ.  1964

മുതല്  അഭസിഭമോഷകനമോയസിരുന  അമദ്ദേഹര  മരമോഗബമോധസിതനമോകുനതസിനജ

കതമോട്ടുമുമ്പുവകര പ്രസ്തുതരരഗതജ കരമ്മനസിരതനമോയസിരുന.
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സജസ്പീവരമോഷസ്പീയതസില്നസിനജ  വസിരമസിചമശഷവുര  പ്രമദശതസികന

വസികസനതസിനുമവണസിയര  ജനങളുകട  പ്രശ്നങള്ക്കജ  പരസിഹമോരര

കമോണുനതസിലര  അമദ്ദേഹര  അതസ്പീവതമോല്പരരര  പ്രകടസിപ്പസിചസിരുന.

കനയമോറ്റസിന്കര  തമോലൂക്കജ  രൂപസ്പീകരണതസിനുമവണസി  എസജ.  ആര.  തങ്കരമോജജ

നടതസിയ  പരസിശ്രമങള്  എടുതപറയതക്കതമോണജ.   സമോമമോജസികകനന

നസിലയസില്  മണ്ഡലതസികന  വസികസനകമോരരങള്  നസിയമസഭയസില്

ഉനയസിക്കുനതസിനുര  ജനങള്കക്കമോപ്പരനസിനജ  അവ  മനടസികയടുക്കുനതസിനുര

അമദ്ദേഹര   ആതമോരതമമോയ  പരസിശ്രമങള്  നടതസിയസിരുന.   മട്രേഡജ

യൂണസിയന് രരഗതര അമദ്ദേഹര തമനതമോയ വരകസിമുദ്ര പതസിപ്പസിച.

സമോധമോരണ  ജനവസിഭമോഗങമളമോടജ  മചരനനസിനജ  കപമോതുപ്രവരതനര

നടതസിയ  മസികവുറ്റ  ഒരു  മനതമോവസികനയമോണജ  എസജ.  ആര.  തങ്കരമോജസികന

നസിരരമോണതസിലൂകട നമുക്കജ നഷ്ടമമോയസിരസിക്കുനതജ.

ടസി  .   ചമോത

മുന്നസിയമസഭമോരഗവുര  മുതസിരന  സസി.പസി.കഎ.(എര)  മനതമോവുമമോയ

ടസി.ചമോത  2020  ഡസിസരബര  21-നജ  നസിരരമോതനമോയസി.   കരഷകകതമോഴസിലമോളസി

പ്രസമോനങളുകട  അമരക്കമോരനമോയസിരുന  ടസി.  ചമോത  ഒന്പതമോര  മകരള
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നസിയമസഭയസിമലയജ  കകമോലമങ്കമോടജ  മണ്ഡലതസില്  നസിനമോണജ

കതരകഞ്ഞെടുക്കകപ്പടതജ.   കരഷകകതമോഴസിലമോളസി  യൂണസിയന്  അഖസിമലനരമോ

വരക്കസിരഗജ  കമ്മസിറ്റസി  അരഗര,  സസി.പസി.കഎ.(എര)  പമോലക്കമോടജ  ജസിലമോ

കമ്മസിറ്റസിയരഗര,  ജസിലമോ  കസക്രമടറസിയറ്റജ  അരഗര  എനസ്പീ  നസിലകളസില്

പ്രവരതസിച.   1966-ല്  കക.എസജ.കക.ടസി.യ.  രൂപസ്പീകരണമവളയസില്

പമോലക്കമോടജ ജസിലയസില് അതസികന ആദര മജമോയസിനജ കസക്രടറസിയമോയസി.  പസിനസ്പീടജ

സരസമോന  മജമോയസിനജ  കസക്രടറസിയര  ആകസിരഗജ  കസക്രടറസിയമമോയസി

പ്രവരതസിച.   വസിവസിധ  കരഷകകതമോഴസിലമോളസി  വസിഭമോഗങകള

സരഘടസിപ്പസിക്കുനതസിലര  അവരുകട  അവകമോശങള്ക്കമോയസി  മപമോരമോടുനതസിലര

അമദ്ദേഹര നസിരണമോയക പങ്കുവഹസിച.  നസിരവധസി കരഷക പ്രമകമോഭങള്ക്കജ

മനതൃതസര  നല്കസിയ  ടസി.  ചമോത  മസിചഭൂമസി  സമരതസില്  പകങ്കടുക്കുകയര

ദസ്പീരഘകമോലര ജയസില് വമോസര അനുഭവസിക്കുകയര കചയ്തസിട്ടുണജ.  27 വരഷര ഓള്

ഇനര  ഫമോരമമഴജ  യൂണസിയകന  വരക്കസിരഗജ  കമ്മസിറ്റസി  അരഗമമോയസി

പ്രവരതസിചസിരുന.   കരഷകകതമോഴസിലമോളസികളുകട  അവകമോശങള്ക്കുമവണസി

നസിയമസഭയകതര  പുറതര  അമദ്ദേഹര  നടതസിയസിട്ടുള്ള  പ്രവരതനങള്

ശ്രമദയമമോയസിരുന.
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സമോധമോരണക്കമോരകക്കമോപ്പരനസിനജ  പ്രവരതസിച  നസിസസമോരതനമോയ  ഒരു

കതമോഴസിലമോളസിമനതമോവസികനയര  മസികച  ഒരു  സമോമമോജസികകനയമമോണജ

ടസി. ചമോതവസികന നസിരരമോണതസിലൂകട നമുക്കജ നഷ്ടമമോയസിരസിക്കുനതജ.  

കസിടപ്പ നമോരമോയണസസമോമസി

മുന്നസിയമസഭമോരഗര  കസിടപ്പ  നമോരമോയണസസമോമസി  2021  ജനുവരസി  1-നജ

നസിരരമോതനമോയസി.   നമോരമോയണസസമോമസി-കകപലസിമറസിയര  ദമതസികളുകട  മകനമോയസി

1938-ല്  ജനസിച.   മദവസികുളര  നസിമയമോജകമണ്ഡലതസില്നസിനര  1977-ല്

അഞമോര മകരള നസിയമസഭയസിമലയജ  കതരകഞ്ഞെടുക്കകപ്പട്ടു.   കക.പസി.സസി.സസി.

അരഗര,  ഭവനനസിരമ്മമോണമബമോരഡജ  അരഗര  എനസ്പീ  നസിലകളസില്

പ്രവരതസിചസിട്ടുണജ.  പ്രമുഖ പമോനറമോയസിരുന കസിടപ്പ നമോരമോയണസസമോമസി മട്രേഡജ

യൂണസിയന്  പ്രവരതനങളസിലര  വരമോപൃതനമോയസിരുന.   മതമോടര

കതമോഴസിലമോളസികകള  സരഘടസിപ്പസിക്കുനതസിനുര  അവരുകട

അവകമോശങള്ക്കുമവണസി  സമരര  കചയ്യുനതസിനുര  അമദ്ദേഹര  മനതൃതസര

നല്കസി.

സമോധമോരണക്കമോരമോയ  കതമോഴസിലമോളസികളുകട  അവകമോശങള്ക്കുമവണസി

നസിസസമോരതമമോയസി  പ്രവരതസിച  ഒരു  കപമോതുപ്രവരതകകനയമോണജ  കസിടപ്പ
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നമോരമോയണസസമോമസിയകട നസിരരമോണതസിലൂകട നമുക്കജ നഷ്ടമമോയസിരസിക്കുനതജ.  

സുഗതകുമമോരസി

മസി  .   സസ്പീക്കര:  പ്രശസ്ത കവയതസി സുഗതകുമമോരസി  2020 ഡസിസരബര 23-

നജ  അനരസിച.  1934  ജനുവരസി  22-നജ  പതനരതസിട  ജസിലയസികല

ആറന്മുളയസില് വമോഴുമവലസില് തറവമോടസിലമോയസിരുന സുഗതകുമമോരസിയകട ജനനര.

കവസിയര  സസമോതനരസമരമസനമോനസിയമമോയ  പസിതമോവജ  മബമോമധശസരകനയര

സരസ്കൃത  കപ്രമോഫസറമോയസിരുന  അമ്മ  കമോരതരമോയനസി  അമ്മയകടയര

ശസികണതസില്  വളരന  സുഗതകുമമോരസി  പ്രമോഥമസിക  വസിദരമോഭരമോസ

കമോലതതകന  എഴുതസികനയര  വമോയനയകടയര  മലമോകകതതസി.

തതസശമോസ്ത്രതസില് എര.എ.  ബസിരുദര മനടസിയസിട്ടുണജ.  1961-ല് പുറതസിറങസിയ

മുതചസിപ്പസി  എന  കൃതസിയസിലൂകടയമോണജ  സുഗതകുമമോരസി  കമോവരമലമോകമതയജ

ചുവടുവചതജ.  പ്രകൃതസിയര മനുഷരനുര തമ്മസിലളള അമഭദരമമോയ ബനതസികന

ഉകൗഷ്മളതയര  അതജ  ഹനസിക്കകപ്പടുമമമോള്  ഉണമോകുന  മവദനയമമോണജ

സുഗതകുമമോരസിയകട  കവസിതയകട  കമോതല്.   പ്രണയവുര  വസിരഹവുര  ഭകസിയര

കരുണയര  പ്രകൃതസിയകട  മവദനകളുര  മസികമവമോകട  സമനസയസിപ്പസിച

സുഗതകുമമോരസിയകട കൃതസികള് മലയമോള സമോഹസിതരകത സമ്പുഷ്ടമമോക്കസി.  
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മകരളതസികന  സമോമൂഹസികപ്രശ്നങളസില്  സജസ്പീവമമോയസി  ഇടകപടസിരുന

സുഗതകുമമോരസി  പ്രശസ്തയമോയ  പരസിസസിതസി  പ്രവരതകയര  കൂടസിയമോയസിരുന.

പ്രകൃതസിമയമോടുളള  മനുഷരകന  കപരുമമോറ്റതസിനജ  ചൂഷണതസികന

സസഭമോവമുണമോയമപ്പമോകഴലമോര  അതസികനതസികര  സുഗതകുമമോരസി  ശബ്ദമുയരതസി.

പരസിസസിതസി  സരരകണതസിനുമവണസിയളള  പ്രമകമോഭങളസികലലമോര

മുന്നസിരയസില്തകന  സുഗതകുമമോരസി  ഉണമോയസിരുന.

വനനശസ്പീകരണതസികനതസികര  ശബ്ദമുയരതസിയ  സുഗതകുമമോരസി  'മസവജ

കകസലനജ  വമോലസി'   പ്രതസിമഷധതസില്  പ്രധമോന  പങ്കുവഹസിച.   പ്രകൃതസി

സരരകണ സമസിതസിയകട സമോപക കസക്രടറസിയമോയസിരുന. 

നസിരമോലരബരമോയ സഹജസ്പീവസികള്ക്കജ സമോനസന സരശമമകസിയ നസിരവധസി

സരരരഭങള്  സുഗതകുമമോരസി  ആരരഭസിച.   സ്ത്രസ്പീകളുകട  ഉനമനതസിനുര

സമൂഹതസില്  അവര  മനരസിടുന  പ്രശ്നങള്  പരസിഹരസിക്കുനതസിനുര

സുഗതകുമമോരസി  അശ്രമോനപരസിശ്രമര  നടതസി.   സ്ത്രസ്പീകള്ക്കുര  കുടസികള്ക്കുര

അഭയമകന്ദ്രമമോയ  'അഭയ',  അഗതസികളമോയ  സ്ത്രസ്പീകള്ക്കുമവണസി  'അതമോണസി'

എന  ഭവനര,  മമോനസസികമരമോഗസികള്ക്കുമവണസി   പരസിചരണമോലയര

എനസിങകന  മകരളതസികന സമോമൂഹസിക രരഗതജ മഹതമോയ സരഭമോവനകള്
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സുഗതകുമമോരസി നല്കസി.  

തസിരുവനനപുരര  ജവഹര  ബമോലഭവകന  പ്രസിന്സസിപ്പല്,  തളസിരജ

മമോസസികയകട പതമോധസിപ,  സരസമോന വനസിതമോകമ്മസ്പീഷകന അദരക എനസ്പീ

സമോനങള് വഹസിച.  

2006-ല്  പതശ്രസ്പീ  നല്കസി  രമോജരര  ആദരസിച  സുഗതകുമമോരസിക്കജ

എഴുതച്ഛന് പുരസമോരര,  മകരള സമോഹസിതര  അക്കമോദമസി  പുരസമോരര,  വയലമോര

അവമോരഡജ,  ഓടക്കുഴല് പുരസമോരര,  ലളസിതമോരബസിക അനരജ്ജനര അവമോരഡജ,

വളളമതമോള് അവമോരഡജ, സരസസതസി സമ്മമോനര, മകരള സമോഹസിതര അക്കമോദമസി

കഫമലമോഷസിപ്പജ, ബമോലമോമണസിയമ്മ അവമോരഡജ  തുടങസി നസിരവധസി പുരസമോരങള്

ലഭസിച.  പരസിസസിതസി സരരകണവുമമോയസി ബനകപ്പടജ ഇനസിരമോ പ്രസിയദരശസിനസി

വൃകമസിത അവമോരഡര ലഭസിചസിട്ടുണജ.  

മലയമോളസികള്  ഹൃദയതസിമലറ്റസിയ  മപരമോണജ  സുഗതകുമമോരസിടസ്പീചറുമടതജ.

കവസിതയസിലര  പ്രകൃതസി  മസ്നേഹതസിലര  സ്ത്രസ്പീശമോകസ്പീകരണതസിലര

നസിരമോലരബമരമോടുളള അനുകമയസിലര സുഗതകുമമോരസി മകരളതസിനജ ഉകൗരജ്ജവുര

ശകസിയമമോയസിരുന.   നസിറദസ്പീപരമപമോകല  ജസലസിചനസിന  ആ  കരമ്മകമോണ്ഡര

അവസമോനസിക്കുമമമോള് അകതമോരു കമോലഘടതസികനകൂകട അനരമമോവുകയമോണജ.
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അനരസിച  മഹതജ വരകസികമളമോടുളള  ആദരസൂചകമമോയസി  നമുക്കജ

അല്പസമയര എഴുമനറ്റജ നസില്ക്കമോര.

(പമരതമരമോടുള്ള  ആദരസൂചകമമോയസി  സഭമോരഗങള്  അല്പസമയര

എഴുമനറ്റുനസിനജ മകൗനര ആചരസിച.)


