
19/01/2021
Uncorrected/Not for Publication

1

മമ  .   സസ്പീക്കര : ഒഒാരഡര....ഒഒാരഡര......

ചരമമഒാപചഒാരര 
കക  .   വമ  .   വമജയദഒാസമകന്റെ നമരരഒാണര സരബനമചച

മമ  .   സസ്പീക്കര: പതമനഒാലഒാര  മകരള  നമയമസഭയമല്  നമമഒാകടഒാപര

സജസ്പീവ സഒാനമധരമഒായമരുന മകഒാങഒാടച നമയമസഭഒാരഗര കക. വമ.  വമജയദഒാസച

വമടവഒാങമയമരമക്കുകയഒാണച.  തലമചഒാറമകല  രക്തസഒാവകത്തെത്തുടരനച

ചമകമത്സയമലഒായമരമകക്ക  ഇനകല  രഒാതമ  7.45  മണമമയഒാകട  തൃശൂര

കമഡമക്കല്  മകഒാമളജമല്വചഒായമരുന്നു  അനരര.  അസുഖബഒാധമതനഒായമ

ചമകമത്സയമലഒായമരുന  അമദ്ദേഹകത്തെ  കഴമഞ്ഞദമവസര  ശസ്ത്രകമയയച

വമമധയനഒാക്കമയമരുന്നു.

എലപ്പുളമയമല്  കക.  മവലഒായുധകന്റെയുര  എ.  തഒാത്തെയുകടയുര  മകനഒായമ

1959 മമയച  25-നഒാണച കക. വമ.  വമജയദഒാസച ജനമചതച.  മകരള മസഒാഷരലമസച

യൂത്തെച  കഫെഡമറഷനമലൂകട  രഒാഷസ്പീയരരഗപ്രമവശര  നടത്തെമയ

കക.  വമ.  വമജയദഒാസച  ഗഒാമപഞഒായത്തെച  കമമ്പകറന  നമലയമലഒാണച

കപഒാതുപ്രവരത്തെന  രരഗമത്തെയച  കടന്നുവനതച.  മമചഭൂമമ  സമരത്തെമല്
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പകങ്കെടുത്തെമട്ടുള  അമദ്ദേഹര  13  ദമവസര  ജയമല്വഒാസര  അനുഭവമചമട്ടുണച.

1977-ല്  സമ.പമ.കഎ.(എര)  സമറമ  ബഒാഞച  അരഗമഒായമ  കപഒാതുജനഒാധമപതര

പ്രസഒാനത്തെമല് പ്രവരത്തെനര ആരരഭമച അമദ്ദേഹര പമനസ്പീടച സമ.പമ.കഎ.(എര)

ചമറ്റൂര ഏരമയ കസകട്ടറമ, പഒാലക്കഒാടച ജമലഒാ കമമറമ അരഗര എനസ്പീ നമലകളമല്

പ്രവരത്തെമച. 

കരഷകരുകട പ്രശ്നങളമല് കപഒാതുമവയുര കസ്പീരകരഷകരുകട പ്രശ്നങളമല്

പ്രമതരകമചര ആഴമമറമയ  ജഒാനമുണഒായമരുന കക. വമ. വമജയദഒാസച മതനഒാരമ

കസ്പീമരഒാലഒാദക  സഹകരണ  സരഘര  സഒാപമക്കുനതമനച  മനതൃതതര  നല്കമ.

ഒരു  മമകച  സഹകഒാരമയഒായമരുന  അമദ്ദേഹര  മകരള  മസറച  മകഒാ-ഒഒാപമററസ്പീവച

ബഒാങ്കെച  ഡയറക്ടര  മബഒാരഡച  കമമ്പര,  പ്രഒാഥമമക  സഹകരണ  സരഘര

അമസഒാസമമയഷന് ജമലഒാ പ്രസമഡന്റെച,  എലപ്പുളമ സരവസ്പീസച മകഒാ-ഒഒാപമററസ്പീവച

ബഒാങ്കെച പ്രസമഡന്റെച എനസ്പീ സഒാനങളര വഹമചമരുന്നു.

മകരള കരഷക സരഘത്തെമകന്റെ സരസഒാന കമമറമ അരഗകമന നമലയമല്

കരഷകരുകട പ്രശ്നങളമല് സജസ്പീവമഒായമ ഇടകപടഒാന് അമദ്ദേഹത്തെമനച കഴമഞ.

1995-ല്  നടന  ജമലഒാ  പഞഒായത്തെച  കതരകഞ്ഞടുപമല്  വമജയമച
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കക. വമ. വമജയദഒാസച പഒാലക്കഒാടച ജമലഒാ പഞഒായത്തെമകന്റെ ആദര പ്രസമഡന്റെഒായമ.

പ്രസമഡന്റെച  എന  നമലയമല്  ഭരണപഒാടവര  കതളമയമച  അമദ്ദേഹര  നടത്തെമയ

ദസ്പീരഘവസ്പീകണമത്തെഒാകടയുള    വമകസന    പ്രവരത്തെനങളമല്  ഒനഒായ

'മസ്പീന്വലര'  ജലവവദദ്യുത  പദ്ധതമ  ഏഷരയമല്ത്തെകന  ജമലഒാ  പഞഒായത്തെച

ഏകറടുത്തെച നടത്തുന ആദര ജലവവദദ്യുത പദ്ധതമയഒായമരുന്നു. 

മകഒാങഒാടച  മണ്ഡലരൂപസ്പീകരണത്തെമനുമശഷര  2011-ല്  നടന

ആദരകതരകഞ്ഞടുപമലര  തുടരനച  2016-ലര  അമദ്ദേഹര മകഒാങഒാടച  മണ്ഡലകത്തെ

പ്രതമനമധസ്പീകരമചച  നമയമസഭയമകലത്തെമ.  പത്തെച  വരഷക്കഒാലര  മകഒാങഒാടമകന്റെ

വമകസനപനഒാവമല്  തമന്റെതഒായ  പഒാദമുദ്രകള്  പതമപമചച  മുമനറഒാന്

അമദ്ദേഹത്തെമനഒായമ.

കക. വമ. വമജയദഒാസമകന്റെ നമരരഒാണമത്തെഒാകട ഒരു മമകച സഹകഒാരമകയയുര

ലഒാളമതരര  മുഖമുദ്രയഒാക്കമയ  ജനകസ്പീയനഒായ  ഒരു  മനതഒാവമമനയുര  വമശമഷര

ഇടതുപക  പ്രസഒാനത്തെമകന്റെ  മുനണമമപഒാരഒാളമമയയുമഒാണച

നഷ്ടമഒായമരമക്കുനതച.
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മുഖരമനമ  (ശസ്പീ  .    പമണറഒായമ  വമജയന്):  സര,  നമമഒാകടഒാപര

ഉണഒാമകണമയമരുന  കക.  വമ.  വമജയദഒാസമകന്റെ  അകഒാലനമരരഒാണത്തെമല്

അങയുകട  വമകഒാരമത്തെഒാകടഒാപര   ഞഒാനുര  മചരുകയഒാണച.  അമദ്ദേഹര

മരഒാഗബഒാധമതനഒായമ  ആശുപതമയമല്  എത്തെമയമതഒാകടതകന  ദമവസര

കഴമയുരമതഒാറര  പുതമയ  ആമരഒാഗരപ്രശ്നങള്  ഉയരന്നുവരമകയഒാണച  കചയ്തതച.

മകഒാവമഡമകന്റെ  ആകമണമഒാണച  ആദരര  ഉണഒായകതങ്കെമലര  അതച  ചമകമത്സമചച

മഭദമഒാക്കഒാന്  കഴമഞ.  പമക  പമനസ്പീടച  ആമരഒാഗരനമല  വലഒാകത

വഷളഒാകുകയഒാണുണഒായതച.  ഇനകല   അമദ്ദേഹകത്തെ മരഒാഗര കസ്പീഴച കപടുത്തുകയുര

കചയ.  ഈ സഭയമല് ഒരു ദശഒാബ്ദമത്തെഒാളര ഉണഒായമരുന വമജയദഒാസച സഭഒാ

കഒാലഒാവധമ  പൂരത്തെമയഒാക്കുനതമനച  കതഒാട്ടുമുമ്പഒാണച  സഭമയഒാടുര  ഈ

മലഒാകമത്തെഒാടുര  വമടപറഞ്ഞതച.  തുടരചയഒായമ  രണഒാര  തവണയുര  മകഒാങഒാടച

മണ്ഡലത്തെമല്നമനഒാണച  വമജയദഒാസച  സഭഒാരഗമഒായതച.  അനഒാമരഒാഗരകത്തെ

തുടരനച  ആശുപതമയമല്  പ്രമവശമക്കുനതുവകര  പഒാലക്കഒാകട്ടയുര  ജന്മനഒാടഒായ

എലപ്പുളമയമമലയുര  ജനങമളഒാകടഒാപര  വമജയദഒാസുണഒായമരുന്നു.

എലഒാഘട്ടത്തെമലര  അമദ്ദേഹത്തെമകന്റെ  ഒരു  പ്രമതരകത,  ജനങളമല്  ഒരഒാളഒായമ
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എലഒാപ്രവരത്തെനങളകടയുര  മുന്പനമയമല്  നമല്ക്കഒാന്

കഴമഞകവന്നുളതഒാണച.  അങകനയഒാണച അമദ്ദേഹര കരഷക സരഘത്തെമകന്റെ

പ്രവരത്തെകനുര  മനതഒാവര  അമതഒാകടഒാപര  കമമ്മ്യൂണമസച  പഒാരട്ടമയുകട  ഏറവര

പ്രധഒാനകപട്ട  പ്രവരത്തെകനുകമഒാകക്കയഒായമ  മഒാറനതച.  പഒാടത്തെമറങമ  കൃഷമ

കചയ്യുന  കരഷകകന്റെ  അനുഭവമഒാണച  കരഷകകന്റെ  സങ്കെടങകളക്കുറമചച  ഈ

സഭയമലര  സമരവസ്പീഥമകളമലര  ഉറച  മബഒാധരമത്തെഒാകട  സരസഒാരമക്കഒാന്

വമജയദഒാസമനച കരുത്തെച പകരനതച.  കരഷകരക്കുള വഒായഒാ സഹഒായര,  കനലച

സരഭരണര,  ജലമസചനര ഇങകനയുള വമവമധ പ്രശ്നങള് ഉനയമക്കുനതമലര

പരമഹരമക്കുനതമലര  എലഒാക്കഒാലത്തുര  മുനമല്നമനച  പ്രവരത്തെമക്കഒാനുര

ജനങളകട  പ്രശ്നങള്  മനസമലഒാക്കമകക്കഒാണച  ഇടകപടഒാനുര  വമജയദഒാസമനച

കഴമഞ്ഞമരുന്നു.  അതുകകഒാണ്ടുതകന  കകമപരമഗണനകള്ക്കച

അതസ്പീതമഒായ  ജനകസ്പീയ  അരഗസ്പീകഒാരര  വമജയദഒാസമനുണഒായമരുന്നു.

സഹകഒാരമകയനനമലയമലര  ഭരണഒാധമകഒാരമകയനനമലയമലര  മഒാതൃകഒാപരമഒായ

ഇടകപടലകള്  അമദ്ദേഹത്തെമല്നമന്നുണഒായമ.  സരവസ്പീസച  സഹകരണ

ബഒാങ്കുകളമല്,  എലപ്പുളമ  സഹകരണ  ബഒാങ്കെമകന  മമകച



19/01/2021
Uncorrected/Not for Publication

6

സഒാപനമഒാക്കമയതമനുപമനമല്  വമജയദഒാസമകന്റെ  കഴമവണച.

അമതമപഒാകലതകന,  മതനഒാരമ  കസ്പീമരഒാലഒാദക  സഹകരണ  സരഘത്തെമകന്റെ

ആദര  പ്രസമഡന്റെച,  സരസഒാന  സഹകരണ  ബഒാങ്കെമകന്റെ  ഡയറക്ടര  മബഒാരഡച

അരഗര ഇങകന സഹകരണ രരഗത്തെച മമകച സരഭഒാവനയഒാണച വമജയദഒാസമകന്റെ

ഭഒാഗത്തുനമന്നുണഒായതച. 1995-ല് ജമലഒാ പഞഒായത്തെച പ്രസമഡന്റെഒായുര അമദ്ദേഹര

പ്രവരത്തെമക്കുകയുണഒായമ.  ജമലഒാപഞഒായത്തെമകന്റെ  മനതൃതതത്തെമല്  'മസ്പീന്വലര'

ജലവവദദ്യുത  പദ്ധതമ  നടപമലഒാക്കമയതച  ആ  ഘട്ടത്തെമലഒായമരുന്നു.

രഒാജരത്തെമനുതകന  മഒാതൃകയഒായ  ആ  പദ്ധതമ  യഒാഥഒാരതരമഒാക്കഒാന്  അമദ്ദേഹര

നല്കമയ  മനതൃതതപരമഒായ  സരഭഒാവന  ഒഒാരമയമകലന്നുര

തങമനമല്ക്കുനതഒാണച. സതനര മണ്ഡലത്തെമകന്റെ വമകസനപ്രശ്നങളമല് അതസ്പീവ

ശദ്ധമയഒാകടയഒാണച  വമജയദഒാസച  ഇടകപട്ടമരുനതച.  അവമകടയുള  കചറമയ

വമഷയങള്മപഒാലര  ഗഗൗരവമഒായമ  കഒാണുകയുര  ഇടകപടുകയുര  കചയ്യുന

പ്രകൃതമഒായമരുന്നു.  ചമരമക്കുന  മുഖവര  സഗൗമരതയുമഒായമ  മകഒാങഒാടമകന്റെയുര

പഒാലക്കഒാടമകന്റെയുര  കരഷകജനതയുകടയുര  ആവശരങളമഒായമ  മുനമകലത്തുന

വമജയദഒാസമകന  ഈ  സഭയമലള  എലഒാവരുര  സച മനഹമത്തെഒാകടയഒാണച
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കണമരുനതച.  നമസതഒാരതമഒായ ജനമസവനത്തെമകന്റെ  വനരരനരരമഒായമരുന

ആ  ജസ്പീവമതത്തെമനുണഒായ  ആകസച മമകമഒായ  അനരര  മകരളജനതയച

കപഒാതുവമലര  ഈ  സഭയച  പ്രമതരകമചര  വലമയ  നഷ്ടമഒാണച.  അമദ്ദേഹത്തെമകന്റെ

സച മരണയ്ക്കുമുമ്പമല് ആദരഒാഞ്ജലമകള് അരപമക്കുന്നു.  

പ്രതമപകമനതഒാവച  (ശസ്പീ  .    രമമശച  കചനമത്തെല):  സര,  അങര

ബഹുമഒാനകപട്ട  മുഖരമനമയുര  ഇവമകട  പ്രകടമപമച  വമകഒാരങമളഒാടച  ഞഒാന്

പൂരണ്ണമഒായമ മയഒാജമക്കുകയഒാണച. മകഒാവമഡച മഹഒാമഒാരമയുര അതമകനത്തുടരന്നുള

അസതസതകളര നമ്മുകട ഒരു സഭഒാരഗകത്തെക്കൂടമ തട്ടമകയടുത്തെമരമക്കുകയഒാണച.

മകഒാങഒാടച  അരഗര  കക.  വമ.  വമജയദഒാസച  ഈ  സഭയമല്  നമമഒാകടഒാപര

ഉണഒാമകണമയമരുന  ഒരഒാളഒായമരുന്നു.  എമപഒാഴര  ചമരമച  മുഖവമഒായമ

എലഒാവകരയുര  സമസ്പീപമക്കുന  മനുഷരമസ്നേഹമയഒായ  ഒരു

കപഒാതുപ്രവരത്തെകനഒായമരുന്നു  അമദ്ദേഹര.  മകഒാങഒാടച  അരഗര  വമജയദഒാസമകന്റെ

അപ്രതസ്പീകമതമഒായ  വമമയഒാഗര  നമകള  വലഒാകത  ദ:ഖമപമക്കുകയഒാണച.

അമദ്ദേഹത്തെമകന്റെ  മരണര  നമുക്കച  ഇമപഒാഴര  വമശതസമക്കഒാന്  കഴമയുനമല.

കരഷകരുകട  മനസച  കണറമഞ്ഞ,  അടമമുടമ  കരഷകനഒായ  ഒരു



19/01/2021
Uncorrected/Not for Publication

8

ജനപ്രതമനമധമയഒായമരുന്നു  കക.  വമ.  വമജയദഒാസച.  അമദ്ദേഹര,  കരഷകകന്റെ

പ്രശ്നങളഒാണച  മമക്കവഒാറര  ഈ  സഭയമല്  ഉയരത്തെമകക്കഒാണ്ടുവരഒാറളതച.

കനല്കരഷകരുകട പ്രശ്നങള്,  അവര മനരമടുന വമവമധങളഒായ പദ്ധതമകകള

സരബനമചള  വമവരണങള്  ഇകതലഒാര  അമദ്ദേഹത്തെമകന്റെ  പ്രസരഗങളമല്

നമുക്കച  എമപഒാഴര  മകള്ക്കഒാന്  കഴമയുമഒായമരുന്നു.  സഒാധഒാരണ

കരഷകകത്തെഒാഴമലഒാളമ കുടുരബത്തെമല് ജനമചച ജനങളകട പ്രശ്നങള് ഏകറടുത്തെച

അവരക്കുമവണമ  മപഒാരഒാടമയ  ജനമനതഒാവഒായമരുന്നു  അമദ്ദേഹര.  എലപ്പുളമ

ഗഒാമത്തെമല്  എലഒാവരുകടയുര  പ്രമയങ്കെരനഒായ,  സഗൗമരശസ്പീലനഒായ  ഒരു

വരക്തമയഒായമട്ടഒാണച  വമജയദഒാസമകന നമുക്കച കഒാണഒാന് കഴമയുനതച.  അമദ്ദേഹര

മമകച  ഒരു  സഹകഒാരമയഒായമരുന്നു.  പഒാലക്കഒാടച  ജമലഒാപഞഒായത്തെമകന്റെ

ആദരകത്തെ  പ്രസമഡന്റെച  എനനമലയമല്  അമദ്ദേഹര  നടത്തെമയ  പല

പ്രവരത്തെനങളര  ശമദ്ധയമഒായമരുന്നു.  രഒാഷത്തെമനുതകന  മഒാതൃകയഒായ

'മസ്പീന്വലര'  ജലവവദദ്യുത  പദ്ധതമ  അമദ്ദേഹര പ്രസമഡന്റെഒായമരമകക്കയഒാണച

പഒാലക്കഒാടച  ജമലഒാപഞഒായത്തെമകന്റെ  ആഭമമുഖരത്തെമല്  നടപമലഒാക്കമയതച.  പഴയ

ശസ്പീകൃഷ്ണപുരര  മണ്ഡലമഒായ  മകഒാങഒാടച  നമനച  2011-ലര  2016-ലര  അമദ്ദേഹര
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വമജയമചച  ഈ  സഭയമകലത്തെമ.  ഒഒാമരഒാ  കതരകഞ്ഞടുപമലര  അമദ്ദേഹത്തെമകന്റെ

ഭൂരമപകര  കൂടമയതച  അമദ്ദേഹത്തെമനുണഒായമരുന  ജനസമതമയുകട

അളവമകഒാലഒായമ  നമുക്കച  കണക്കഒാക്കഒാന്  കഴമയുനതഒാണച.  ഈ  സഭയുകട

കഒാലയളവമല് നമുക്കച ഏഴച പ്രമയകപട്ട സഹപ്രവരത്തെകകരയഒാണച നഷ്ടമഒായതച.

അതമല്  ഏഴഒാമകത്തെയഒാളഒാണച  അമദ്ദേഹര.  മനുഷരമസ്നേഹമയുര  ജനകസ്പീയനുമഒായ

ഒരു  നല  കപഒാതുപ്രവരത്തെകകനയഒാണച  ഈ  നമരരഒാണരമൂലര

നഷ്ടമഒായമരമക്കുനതച.  വമജയദഒാസമകന്റെ  ഒഒാരമകള്ക്കുമുമ്പമല്  ആദരഒാഞ്ജലമകള്

അരപമക്കുന്നു. അമദ്ദേഹത്തെമകന്റെ വമമയഒാഗരമൂലര മവദനമക്കുന കുടുരബഒാരഗങകള

എകന്റെയുര  പ്രതമപകത്തെമകന്റെയുര  ആദരഒാഞ്ജലമകളര  അനുമശഒാചനവര

അറമയമക്കുന്നു.

റവനമ്മ്യൂവര  ഭവന  നമരമഒാണവര  വകുപ്പുമനമ  (  ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രമശഖരന്  ):

സര, നമയമനമരമഒാണ മവദമകള്കക്കന്നുര കരുത്തുര ഭരഗമയുര പകരന്നുനല്കമയ

അരഗമഒായമരുന്നു കക. വമ. വമജയദഒാസച. മകഒാടസ്പീശതരന്മഒാരുര വരവസഒായ പ്രമുഖരുര

കരമയറമസച  രഒാഷസ്പീയക്കഒാരുര  ജനഒാധമപതര  മവദമകകള

കയ്യടക്കമകക്കഒാണമരമക്കുന ഇഗൗ കഒാലത്തെച,  പഒാലക്കഒാടമകന്റെയുര കരഷകരുകടയുര
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അദ്ധതഒാനത്തെമകന്റെ  തഴമ്പു  പകരന  കകകകളമഒായമ  ഇഗൗ  സഭയമമലയച

തലയുയരത്തെമ  കടന്നുവന  ജനമനതഒാവഒായമരുന്നു  സഖഒാവച  വമജയദഒാസച.

1987-ല് എലപ്പുളളമ പഞഒായത്തെമകല അരഗമഒായമ കതരകഞ്ഞടുക്കകപട്ടതുമുതല്

1995-ല് പഒാലക്കഒാടച ജമലയമകല ആദര ജമലഒാ പഞഒായത്തെച പ്രസമഡന്റെഒായമപഒാഴര

2011  മുതല്  നമയമസഭയമല്  മകഒാങഒാടച  മണ്ഡലകത്തെ  തുടരചയഒായമ

പ്രതമനമധസ്പീകരമക്കുമമ്പഒാഴര അമദ്ദേഹത്തെമകന്റെ മനസ്സുനമറകയ കൃഷമയുര കരഷകനുര

കഒാരഷമകവരവസയുമഒായമരുന്നുകവനച  നമുകക്കലഒാര  അറമയഒാവനതഒാണച.

സതനര  പ്രതമചഒായ  വളരത്തെഒാനുള  ആധുനമക  പ്രവണതകകളഒാന്നുമമലഒാത്തെ

വമജയദഒാസച,  സതഒാഭഒാവമകമഒായുര  അകതഒാകക്ക  അനരമഒായമരുന

വരക്തമയഒായമരുന്നുകവനച  നമുക്കച  കഒാണഒാന് കഴമയുര.  പ്രതരയ ശഒാസ്ത്രമബഒാധവര

അതമലര  കതളമവഒാരന വരത്തെമഒാനവമഒാണച  വമജയദഒാകസന ജനമനതഒാവമകന

നയമചമരുനതച.  യുവജന  പ്രസഒാനത്തെമലര  കരഷക  പ്രസഒാനത്തെമലര

പ്രവരത്തെമചമപഒാഴര  ജനപ്രതമനമധമയഒായമ  പ്രവരത്തെമചമപഒാഴകമഒാകക്ക

ആകരയഒാണച  തഒാന്  പ്രതമനമധസ്പീകരമക്കുനകതനച  ആരക്കുര  വരക്തമഒാകുന

നമലപഒാടുകളകട  ധസ്പീരത  അമദ്ദേഹത്തെമകന്റെ  ഓമരഒാ  വഒാക്കമലര  പ്രവൃത്തെമയമലര



19/01/2021
Uncorrected/Not for Publication

11

ദൃശരമഒായമരുന്നു.  രഒാജരമഒാകക  കരഷകരക്കുമവണമ  മപഒാരഒാടഒാകനഒാരുങന  ഇഗൗ

നമരണ്ണഒായക  ഘട്ടത്തെമല്  നമുക്കച  നഷ്ടകപടുനതച  സമഒാനതകളമലഒാത്തെ  ഒരു

യഥഒാരത കരഷക മനതഒാവമകനക്കൂടമയഒാണച.  ഇഗൗ സഭയുകട നഷ്ടമത്തെഒാകടഒാപര

ഒരു നഒാടമകന്റെ നഷ്ടര കൂടമയഒാണച സഖഒാവച വമജയദഒാസമകന്റെ അപ്രതസ്പീകമതമഒായ

വമമയഒാഗത്തെമലൂകട  ഉണഒായമരമക്കുനതച.  പ്രമയകപട്ട  വമജയദഒാസമനച

ആദരഒാഞ്ജലമകള് അരപമക്കുന്നു. 

മഡഒാ  .   എര  .   കക  .   മുനസ്പീര:  സര, അങര മുഖരമനമയുര പ്രതമപക മനതഒാവര

കകമമനതഒാവച  എന്നുള  നമലയച  ശസ്പീ.  ഇ.  ചന്ദ്രമശഖരന്  അവരകളര

പറഞ്ഞമട്ടുള  എലഒാ  കഒാരരങമളഒാടുര  ഞഒാന്  മയഒാജമക്കുകയഒാണച.  പഒാലക്കഒാടച

ജമലയമകല  സമ.പമ.കഎ(എര)-കന്റെ  മുതമരന  മനതഒാവഒായമരുന

കക.  വമ.  വമജയദഒാസച  കക.എസച.കകവ.എഫെച.-ലൂകട  കപഒാതുരരഗത്തെച

കടന്നുവരമകയുര  മമചഭൂമമ  സമരത്തെമല്  പകങ്കെടുത്തെച  ജയമല്വഒാസര

അനുഭവമക്കുകയുര  കചയ.  അമദ്ദേഹര  തഒാകഴത്തെട്ടമലള  സഒാധഒാരണ ജനങളകട

ഇടയമല് പ്രവരത്തെമചച ജനകസ്പീയ മനതഒാവഒായമ മഒാറമയ വരക്തമയഒാണച. എലപ്പുളമ

ഗഒാമപഞഒായത്തെരഗമഒായ അമദ്ദേഹര 1995-ല് പഒാലക്കഒാടച ജമലഒാ പഞഒായത്തെമകന്റെ
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പ്രഥമ  പ്രസമഡനര  2011  മുതല്  മകഒാങഒാടച  എര.എല്.എ.-യുമഒാണച.

എലപ്പുളമക്കഒാരക്കച  നഷ്ടകപട്ടമരമക്കുനതച  അവരുകട  പ്രമയകപട്ട

ദഒാമസട്ടകനയഒാണച.  കഒാരഷമക സഹകരണ മമഖലയമല് തമന്റെതഒായ വരക്തമമുദ്ര

പതമപമച  മനതഒാവഒായമരുന്നു  അമദ്ദേഹര.  അമദ്ദേഹത്തെമനച  മകഒാവമഡച  ബഒാധമചച

പമനസ്പീടച  കനഗറസ്പീവഒാകയങ്കെമലര,  മകഒാവമഡഒാനനര  പ്രശ്നങകളത്തുടരനച  കുമറ

ദമവസമഒായമ മരഒാഗശയ്യയമലഒായമരുന്നു.  സഒാധഒാരണ ജനങളകട ഇടയമല്നമന്നുര

കപഒാതുപ്രവരത്തെന രരഗമത്തെയച കടന്നുവനതുകകഒാണ്ടുതകന സഒാധഒാരണക്കഒാരുകട

പ്രശ്നങള് എന്നുര ഉയരത്തെമപമടമക്കുനതമനുര പ്രശ്നപരമഹഒാരത്തെമനുര അമദ്ദേഹര

അനഒായഒാസര  പ്രവരത്തെമക്കുകയുണഒായമ.  ഇവമകട  പ്രതമപകമനതഒാവച

പറഞ്ഞതുമപഒാകല,  അമദ്ദേഹര  കനല്  കരഷകരുകട  വമഷയങള്  സഭയമല്

എന്നുര  ഉയരത്തെമപമടമചമരുന്നു.  കഒാരഷമക  മമഖലയമല്  വരതരസ്തവര

നൂതനവമഒായ ആശയങള് നടപമല് വരുത്തുനതമനച  അമദ്ദേഹര ശമദ്ധയമഒായ

നമരമദ്ദേശങള്   നമയമസഭയമല്  സമരപമചമട്ടുണച.  വശരമഒാരന  നമഷ്കളങ്കെമഒായ

ചമരമ,  ഇനമ  ഓരമയമല്  മഒാതര  അവമശഷമക്കുകയഒാണച.  എനമക്കച

വമജയദഒാസമകന്റെ  നഷ്ടര  വരക്തമപരമഒായ  ഒരു  നഷ്ടര  കൂടമയഒാണച.  അതയുര
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വലമകയഒാരു  സഗൗഹൃദമഒാണച  അമദ്ദേഹവര  ഞഒാനുര  തമമലണഒായമരുനതച.

പലമപഒാഴര  അമദ്ദേഹര  എകന്റെ  മുറമയമല്  വരമകയുര  ധഒാരഒാളര  സമയര

സരസഒാരമചമരമക്കുകയുര  കചയ്യഒാറണഒായമരുന്നു.  അമദ്ദേഹത്തെമകന്റെ  മവരപഒാടമല്

അമദ്ദേഹത്തെമകന്റെ  കുടുരബത്തെമനുള  ദദുഃഖത്തെമല്  ഞഒാനുര  പങ്കുമചരുന്നു.

ആദരഒാഞ്ജലമകള് അരപമചകകഒാണച നമരത്തുന്നു. 

ശസ്പീ  .    സമ  .    കക  .    നഒാണു: സര,  കഒാരഷമക മമഖലയമല്നമന്നുര വളരന്നുവനച

ജമലഒാ  പഞഒായത്തെമകന്റെ  പ്രസമഡന്റെച,  പത്തെച  വരഷമത്തെഒാളര  നമയമസഭഒാരഗര

എന  നമലയമല്  നമമഒാകടഒാപര  പ്രവരത്തെമച,  കൃഷമക്കഒാരുകടയുര

പഒാലക്കഒാടമകന്റെയുര  കമഒാത്തെത്തെമലള  ആവശരത്തെമനുമവണമ  മപഒാരഒാടമയ,

അക്കഒാരരങള്  നമയമസഭയമല്  നനഒായമ  വമശദസ്പീകരമച  ബഹുമഒാനരനഒായ

സഹപ്രവരത്തെകകന്റെ  ഓരമയ്ക്കുമുമ്പമല്  പ്രണഒാമമരപമക്കുന്നു.  അമദ്ദേഹത്തെമകന്റെ

നമരരഒാണത്തെമല്  ബഹുമഒാനകപട്ട  മുഖരമനമയുര  മറര  പറഞ്ഞ  കഒാരരങമളഒാടച

മയഒാജമചകകഒാണച ആ ദദുഃഖത്തെമല് ഞഒാന് പങ്കുമചരുന്നു. 

ശസ്പീ  .    മമഒാന്സച  മജഒാസഫെച:  സര,  നമ്മുകട  പ്രമയകപട്ട  സുഹൃത്തുര

സഹപ്രവരത്തെകനുമഒായമരുന  കക.  വമ.  വമജയദഒാസമകന്റെ  നമരരഒാണത്തെമല്
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ആദരഒാഞ്ജലമകള്  അരപമക്കുന്നു.  സഒാധഒാരണക്കഒാരകന്റെയുര  പഒാവകപട്ടവകന്റെയുര

ജസ്പീവമതത്തെമല്  വമഷമങള്  അനുഭവമക്കുനവകന്റെയുര  കനഒാമ്പരങള്  തകന്റെ

ജസ്പീവമതത്തെമകന്റെ  പ്രശ്നമഒായമ  കണച  കകവകഒാരമകതമയഒാകട  നമയമസഭയമല്

അവതരമപമക്കുന ഒരു സമസ്പീപനമഒായമരുന്നു കക.  വമ.  വമജയദഒാസച  എമപഒാഴര

സതസ്പീകരമചമരുനതച. അമദ്ദേഹകത്തെക്കുറമചള ആ വമകഒാരപരമഒായ ഓരമകളഒാണച

നമ്മുകടകയലഒാര  മനസമല്  എമപഒാഴര  നമറഞ  നമല്ക്കുനതച.  കരഷകകന്റെ

ആവശരങള്  ശക്തമഒായമ  ഉനയമക്കഒാനുര  അതച  മനടമകയടുക്കഒാനുമുള

പരമശമത്തെമല്  വമജയദഒാസച  എന്നുര  ആതഒാരതതമയഒാകട  നമലകകഒാണ്ടു

എന്നുളതച  അഭമമഒാനമത്തെഒാടുകൂടമയഒാണച  നമുക്കച  പറയഒാന്  കഴമയുനതച.

അമദ്ദേഹത്തെമകന്റെ അപ്രതസ്പീകമതമഒായ മവരപഒാടച എലഒാവമരയുര മവദനമപമക്കുന്നു.

അമദ്ദേഹത്തെമകന്റെ  മവരപഒാടുമൂലര  ദദുഃഖര  അനുഭവമക്കുന  എലഒാവമരഒാടുരകൂകട  ആ

ദദുഃഖത്തെമല്  പങ്കുമചരുന്നു.  വമജയദഒാസമകന്റെ  ഓരമകള്ക്കുമുമ്പമല്  പ്രണഒാമര

അരപമക്കുന്നു. 

തുറമുഖവര  മമ്മ്യൂസമയവര  പുരഒാവസ്തു  സരരകണവര  വകപ്പുമനമ

(ശസ്പീ  .    രഒാമചന്ദ്രന്  കടനപളമ  ):  സര,  ബഹുമഒാനകപട്ട  പ്രതമപകമനതഒാവച
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ഉള്കപകട  ഇവമകട  മരഖകപടുത്തെമയ  ഹൃദയ  വമകഒാരമത്തെഒാകടഒാപര  ഞഒാനുര

പങ്കുമചരുകയഒാണച.  വസ്പീണ്ടുര  ഇഗൗ  സഭയമകല  ഒരു  സമഹഒാദരകനക്കൂടമ  നമുക്കച

നഷ്ടകപട്ടമരമക്കുകയഒാണച.  അമദ്ദേഹവമഒായമ  ബനകപട്ടവരക്കച  ഒരമക്കലര

വമസ്മരമക്കഒാന് കഴമയഒാത്തെതഒാണച  അമദ്ദേഹവമഒായുള ആതബനത്തെമകന്റെ ഓമരഒാ

പദവമനരഒാസങളര.  ലഒാളമതരവര  മസ്നേഹവരകകഒാണച  നമറഞ്ഞ  ആ

വരക്തമതതത്തെമകന്റെ  മസ്നേഹസരശര  അനുഭവമചവരഒാണച  നമകളലഒാരതകന.

അമദ്ദേഹത്തെമകന്റെ പ്രവരത്തെനങകളലഒാരതകന പഒാലക്കഒാടന് മണ്ണമകന്റെ രഒാഷസ്പീയ,

സഒാരസഒാരമക,  സഒാമൂഹമക  വമചഒാരങകളയുര  വമകഒാരങകളയുര

പ്രതമസനമപമക്കുനതഒായമരുന്നു.  വമജയദഒാസമകന്റെ  പ്രവരത്തെനങള്  പുതമയ

തലമുറയ്ക്കുതകന  മഒാതൃകഒാപരമഒാണച,  ആമവശകരമഒാണച.  ആ

സഹപ്രവരത്തെകകനക്കുറമചള  ദസ്പീപ്തമഒായ  ഓരമകള്  നമ്മുകട  സഭയമല്

നമറയുകയഒാണച.  അമദ്ദേഹത്തെമകന്റെ  മദഹവമമയഒാഗത്തെഒാല്  നമുക്കുണഒായ

അപഒാരമഒായ   ദദുഃഖത്തെമല്  പങ്കുമചരന്നുകകഒാണച  അമദ്ദേഹത്തെമനച  ഒരമക്കല്ക്കൂടമ

ആദരഒാഞ്ജലമകള് അരപമക്കുന്നു.
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ശസ്പീ  .    അനൂപച  മജക്കബച:  സര,  ഇഗൗ  സഭയമകല  ഏഴഒാമകത്തെ

സഹപ്രവരത്തെകനഒാണച  നമള്  ചരമമഒാപചഒാരര  അരപമക്കുനകതനതച  ഏകറ

മവദനമപമക്കുന ഒന്നുതകനയഒാണച. പ്രമയകപട്ട കക. വമ. വമജയദഒാസമകനക്കുറമചച

അങര,  സഭയമല്  കപഒാതുവഒായുര  പ്രകടമപമച  വമകഒാരങമളഒാകടഒാകക്ക  ഞഒാനുര

മചരുകയഒാണച.  വളകര  സഗൗമരമഒായ  കപരുമഒാറമത്തെഒാകടയുര

പുഞമരമമയഒാകടയുകമഒാകക്ക  നമകള  എന്നുര  സമസ്പീപമചമരുന  ഒരു

വരക്തമതതമഒായമരുന്നു  അമദ്ദേഹര.  ലഭമച  അവസരങള്  വളകര  നനഒായമ

വമനമമയഒാഗമക്കഒാന്  കഴമഞ്ഞമരുന  ഒരു  വരക്തമയഒായമരുന്നു  അമദ്ദേഹര.  2011

മുതല്  എര.എല്.എ.  എന  നമലയമല്  നമമയഒാജകമണ്ഡലകത്തെ

പ്രതമനമധസ്പീകരമക്കുമമ്പഒാഴര,  പഒാലക്കഒാടച  ജമലഒാ  പഞഒായത്തെച

അദ്ധരകനഒായമരമക്കുമമ്പഒാഴര  ഗഒാമപഞഒായത്തെച കമമ്പറഒായമ  വനമപഒാഴകമഒാകക്ക

അമദ്ദേഹത്തെമല് അരപമതമഒായമരമക്കുന ഉത്തെരവഒാദമതതങകള വളകര ഭരഗമയഒായമ

നമരവഹമക്കഒാന്  കഴമഞ.  അനവധമ  നൂതനമഒായ  ആശയങള്

മുമനഒാട്ടുകകഒാണ്ടുവരുവഒാന്  ജമലഒാ  പഞഒായത്തെച  അദ്ധരകനഒായമരുന

സനരഭങളമല്  അമദ്ദേഹത്തെമനച  കഴമഞകവനതച  ശമദ്ധയമഒായ
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ഒന്നുതകനയഒാണച.  തസ്പീരചയഒായുര  ഒരു  ജനപ്രതമനമധമ  വരതരസ്തനഒാകുനതച,

ലഭമക്കുന  അവസരങള്  നഒാടമനുമവണമ  എങകന

വമനമമയഒാഗമക്കുന്നുകവനതമലഒാണച.  ആ അരതത്തെമല്   കക.  വമ.  വമജയദഒാസച

വളകര  ഭരഗമയഒായമ  അമദ്ദേഹത്തെമല്  അരപമതമഒായ  കരത്തെവരങള്

നമരവഹമചഒാണച ഇഗൗ മലഒാകമത്തെഒാടച വമട പറഞ്ഞമരമക്കുനതച.  അമദ്ദേഹത്തെമകന്റെ

മവരപഒാടച തസ്പീരചയഒായുര അവമടകത്തെ ജനങകള സരബനമചച;  ആ പ്രമദശകത്തെ

സരബനമചച  ഏകറ  മവദനമപമക്കുന  ഒനഒാണച.  അമദ്ദേഹത്തെമകന്റെ

കുടുരബഒാരഗങള്ക്കുള  ദദുഃഖവര  അവരക്കുള  മവദനയുര  നഷ്ടവര

വഒാക്കുകള്ക്കതസ്പീതമഒാണച.  ആ  കുടുരബമത്തെഒാകടഒാപര  ഞഒാനുര  ദദുഃഖത്തെമല്

പങ്കുമചരുന്നു.  കക. വമ. വമജദഒാസമകന്റെ ഓരമകള്ക്കച മുമ്പമല് ആദരഒാഞ്ജലമകള്

അരപമക്കുന്നു.  

ശസ്പീ  .    മഒാണമ  സമ  .    കഒാപന്:  സര,  നമ്മുകട  സഹപ്രവരത്തെകനഒായമരുന

കക. വമ.  വമജയദഒാസമകന്റെ മവരപഒാടമല് ഞഒാനുര എകന്റെ പഒാരട്ടമയുര അഗഒാധമഒായ

ദദുഃഖര  മരഖകപടുത്തുകയഒാണച.  കനലറയുകട  കനലചനഒായമരുന്നു  വമടവഒാങമയ

എര.എല്.എ.  കക.  വമ.  വമജയദഒാസച.  കരഷകരുകട അവകഒാശങള്ക്കുമവണമ
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എന്നുര  ശബ്ദമുയരത്തെമയ  അമദ്ദേഹത്തെമകന്റെ  ഇഷ്ടവമഷയമഒായമരുന്നു  കനലച.

എര.എല്.എ.  ആയമരമക്കുമമ്പഒാഴര  സതനര  പഒാടത്തെച  കൃഷമയമറക്കമ  വമള

കകഒായ്തമരുന  തനമ  പഒാലക്കഒാടന്  കരഷകനഒായമരുന്നു  കക.  വമ.  വമജയദഒാസച.

കനല്ക്കരഷകനച കനഒാനഒാല് അമപഒാള് അമദ്ദേഹര ശബ്ദമുയരത്തുര.  ഒരു വരഷര

മുമ്പച പഒാലക്കഒാടച നടന മലയഒാള മമനഒാരമ കരഷകശസ്പീ മമളയമല് കനല് കരഷക

കസമമനഒാറമകന്റെ ഉദ്ഘഒാടകനഒായമ അമദ്ദേഹകമത്തെമ, കനലമകനക്കുറമചച വലമകയഒാരു

പ്രബനര  തകന  അവതരമപമച.  കനലമകന്റെ  പമറനഒാളഒായ  കനമമഒാസത്തെമകല

മകര നകതത്തെമല് മലയഒാള മമനഒാരമയമല് കനലമകനക്കുറമചച മലഖനവകമഴതമ.

കനല്ക്കരഷകരക്കച ഇമപഒാള് നടപഒാക്കമയ മറഒായല്റമ പദ്ധതമ അമദ്ദേഹത്തെമകന്റെ

ആശയമഒായമരുന്നു.  കൃഷമ  ഭവനുകള്  പ്രഒാമയഒാഗമക  വമവരങള്  പകരുന

മകന്ദ്രങളഒാകണകമന അമദ്ദേഹത്തെമകന്റെ നമരമദ്ദേശമഒാണച എലഒാ മബഒാക്കുകളമലര

കൃഷമവമജഒാനമകന്ദ്രങള്  തുടങഒാന്  കൃഷമ  വകുപമകന  മപ്രരമപമചതച.

പഒാലക്കഒാടമകന്റെ  ആദരകത്തെ  ജമലഒാ  പ്രസമഡന്റെഒായ  കക.  വമ.  വമജയദഒാസച

2011-ലഒാണച  ആദരമഒായമ  നമയമസഭഒാരഗമഒായതച.  തുടരനച  2016-ല്

വമജയമഒാവരത്തെമച.  1987-ല്  എലപ്പുളമ  പഞഒായത്തെരഗവമഒായമ.  ഇകതലഒാര
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കതളമയമക്കുനതച  ജനങള് കക.  വമ.  വമജയദഒാസമനച  നല്കമയ അകമഴമഞ്ഞ

പമന്തുണയഒാകണനഒാണച  ഞഒാന്  വമശതസമക്കുനതച.  എലഒാക്കഒാലത്തുര

ജനങമളഒാകടഒാപര പ്രവരത്തെമചമട്ടുള അമദ്ദേഹത്തെമകന്റെ നമരരഒാണര ഇഗൗ നഒാടമനച

തസ്പീരഒാനഷ്ടമഒാണച.  അമദ്ദേഹത്തെമകന്റെ  കുടുരബഒാരഗങളകടയുര  അമദ്ദേഹകത്തെ

മസ്നേഹമക്കുന  മുഴവന്  ആളകളകടയുര  ദദുഃഖത്തെമല്  പങ്കുമചരന്നുകകഒാണച  ഞഒാന്

എകന്റെ അനുമശഒാചനര അരപമക്കുന്നു. 

ശസ്പീ  .   ഒ  .   രഒാജമഗഒാപഒാല്: സര, പഒാലക്കഒാടച ജമല കരഷക ജമലയഒാണച.  ആ

കരഷകജമലയുകട  യഥഒാരത  പ്രതമനമധമയഒായമരുന്നു  അമദ്ദേഹര.  കവറര

കൃഷമക്കഒാരന്  മഒാതമല,  ശരമയഒായ  കൃഷമ  കചയ്യുനയഒാളഒായമരുന്നു  അമദ്ദേഹര.

അതുകകഒാണച  അവരുകട  എലഒാ  പ്രശ്നങളര  ശരമക്കുര  ഉള്കക്കഒാളഒാനുര  അതച

പ്രകടമപമക്കഒാന്  കമട്ടുന  അവസരങളമകലലഒാര  അതച  ഉനയമക്കഒാനുര

അമദ്ദേഹത്തെമനച  കഴമഞ്ഞമരുന്നു.  അങകനയുള  ഒരു  യഥഒാരത

കരഷകപ്രതമനമധമ  നഷ്ടകപട്ടമരമക്കുന്നുകവന്നുളതച  വലമയ  നഷ്ടമഒാണച.

അമദ്ദേഹത്തെമകന്റെ  മദഹവമമയഒാഗത്തെമല്  ഞഒാന്  എകന്റെ  അനുമശഒാചനര

മരഖകപടുത്തുന്നു.  അമദ്ദേഹത്തെമകന്റെ  കുടുരബഒാരഗങമളഒാടുര  ഇകതലഒാര
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അറമയമക്കഒാനഒായമട്ടുള വരവസയുണഒാകണകമനച ഞഒാന് അഭരരതമക്കുന്നു.  

ശസ്പീ  .    കക  .    ബമ  .    ഗമണഷച  കുമഒാര:  സര,  നമ്മുകട  പ്രമയകപട്ട

കക.  വമ.  വമജയദഒാസച  നമമളഒാകടഒാപര  ഇഗൗ  സഭയമലമല  എമനഒാരക്കുമമ്പഒാള്

വളകര മവദനയുണച.  ഇതമനുമുമ്പച മനതഒാക്കന്മഒാര പലരുര പറഞ്ഞതുമപഒാകല ഏഴച

പ്രമുഖ വരക്തമകള് പതമനഒാലഒാര  മകരള നമയമസഭയുകട ഇഗൗ കഒാലഘട്ടത്തെമല്

നമ്മുകട  മുനമല്നമനച  മഒാഞമപഒായമ  എന്നുളതച  ഏറവര  ദദുഃഖകരമഒായ

കഒാരരമഒാണച.  ഇഗൗ സഭയുകട അവസഒാന സമമളനകമനച നമള് കരുതുന ഇഗൗ

സമമളനത്തെമല്  നമുകക്കലഒാര  പ്രമയകപട്ട,  സഗൗമരതയുകട  പരരഒായമഒായ,

കരഷകരുകടയുര  പഒാവകപട്ടവരുകടയുര  ആശയുര  അഭമലഒാഷവമഒായമരുന

കക.  വമ.  വമജയദഒാസഒാണച  നകമ  വമട്ടുപമരമഞ്ഞതച.  കഴമഞ്ഞ  ഏതഒാനുര

ദമവസമഒായമ  കക.  വമ.  വമജയദഒാസമകന്റെ  ആമരഒാഗരനമല  വളകര  ഗുരുതരമഒായമ

മുമനഒാട്ടുമപഒാകുമമ്പഒാള്  ആശങ്കെമയഒാകടയഒാണച  നമള്  അമദ്ദേഹകത്തെക്കുറമചച

ഓരത്തെമരുനതച.  അമദ്ദേഹര  ഒരു  നല  കരഷകമനതഒാവര  ഒരു  സമരമനതഒാവര

അതമലപരമ  കരഷകകര  സഹഒായമക്കുന  ഒരു  നല  സഹകഒാരമയുമഒായമരുന്നു.

സഹകരണ  രരഗകത്തെ  പ്രവരത്തെനത്തെമല്  അമദ്ദേഹര  വളകര  മമകച
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സഹകഒാരമയഒായമ  പ്രവരത്തെമക്കുകയുര  അതമലൂകട  ഒരുപഒാടച  നല  കഒാരരങള്

പഒാലക്കഒാടച  ജമലയ്ക്കുര  മകരളത്തെമനുര  സരഭഒാവന  കചയ്യഒാനുര  കഴമഞ.

അമദ്ദേഹത്തെമകന്റെ  മവരപഒാടമല്  അതരധമകമഒായ  മവദനയുണച.  കുടുരബത്തെമകന്റെ

ദദുഃഖത്തെമല് ഞഒാനുര എകന്റെ പഒാരട്ടമയുര പങ്കുമചരുന്നു. ഇഗൗ സഭയമല് മുഖരമനമയുര

പ്രതമപക  മനതഒാവമടക്കമുള  മനതഒാക്കന്മഒാര  മരഖകപടുത്തെമയ

അഭമപ്രഒായങമളഒാടച  മയഒാജമചകകഒാണച  അമദ്ദേഹത്തെമകന്റെ  നമരരഒാണത്തെമല്

എകന്റെയുര എകന്റെ പഒാരട്ടമയുകടയുര അനുമശഒാചനര അറമയമക്കുന്നു.  

ശസ്പീ  .    പമ  .    സമ  .    മജഒാരജച:  സര,  പ്രമയങ്കെരനഒായ നമ്മുകട സഹപ്രവരത്തെകന്

കക.  വമ.  വമജയദഒാസമകന്റെ  നമരരഒാണത്തെമല്  എലഒാവരുര  പ്രകടമപമച

മവദനമയഒാടുകൂടമയുള  പ്രതമകരണമത്തെഒാടച  ഞഒാനുര  മയഒാജമക്കുകയഒാണച.

അനുകരണസ്പീയമഒായ  പ്രവരത്തെനത്തെമലൂകട  ജനഹൃദയങളമല്  സഒാനര  പമടമച

വലമയ  ജനമനതഒാവമകനയഒാണച  നമുക്കച  നഷ്ടകപട്ടമരമക്കുനതച.

കനല്ക്കരഷകരുകട   കഒാരരത്തെമല്  അമദ്ദേഹര  നടത്തെമയ  മപഒാരഒാട്ടര  വളകര

വലതഒാകണനച  നമുകക്കലഒാവരക്കുമറമയഒാര.  മകരളത്തെമകല  കനല്ക്കരഷകരുകട

പ്രതമനമധമയഒായമ  എമപഒാഴര  ഉയരത്തെമക്കഒാണഒാന്  കഴമയുന  ഒരു  വലമയ
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മനതഒാവഒാണച കക.  വമ.  വമജയദഒാസച  എന കഒാരരത്തെമല് സരശയമമല.  സതനര

കൃഷമയമടത്തെമല്  അമദ്ദേഹരതകന  കൃഷമ  കചയ്തമരുന്നു  എന്നുപറയുമമ്പഒാള്

അമദ്ദേഹത്തെമനച എതമയഒാ വലമയ കരഷക മനസഒായമരുന്നു എനച നമുക്കറമയഒാര.

രഒാഷസ്പീയക്കഒാര  കൃഷമക്കഒാരക്കുമവണമ  സരസഒാരമക്കുര,  പമക  അമദ്ദേഹര  കൃഷമ

കചയകകഒാണച കൃഷമക്കഒാരക്കുമവണമ വഒാദമക്കുകയഒായമരുന്നു.  അങകനയുള ഒരു

വലമയ  മനുഷരമസ്നേഹമകയയഒാണച  നഷ്ടകപട്ടമരമക്കുനതച.  ഒരു  വഒാക്കുമഒാതര

പറയഒാര.  അമദ്ദേഹര ഒരു നല മനുഷരനഒായമരുന്നു.   ഒരു നല മനുഷരനഒായമരുന്നു

എനതുമപഒാകലതകന  അമദ്ദേഹര  നല  കപഒാതുപ്രവരത്തെകനഒായമരുന്നു,  നല

ജനകസ്പീയ  മനതഒാവഒായമരുന്നു.  കക.  വമ.  വമജയദഒാസച  എന

സഹപ്രവരത്തെകകനപറമ  പറയുമമ്പഒാള്  അതമനച  പമറകമല്  'നല'  എകനഒാരു

വഒാക്കച മചരമത്തെ പറയഒാന് കഴമയൂ എനതഒാണച പ്രധഒാനകപട്ട കഒാരരര. ആ വലമയ

മനുഷരകന്റെ  നമരരഒാണത്തെമല്  വളകര  മവദനമയഒാടുകൂടമ  എകന്റെ  ദദുഃഖര

മരഖകപടുത്തുന്നു. 

(അനരമച  സഹപ്രവരത്തെകമനഒാടുള  ആദരസൂചകമഒായമ  സഭഒാരഗങള്

അലസമയര എഴമനറനമനച മഗൗനര ആചരമച.)
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മമ  .    സസ്പീക്കര:  ഓരഡര....  ഓരഡര....,  സഭ ഇമപഒാള് പമരമയുനതുര നഒാകള

രഒാവമകല 9.00 മണമക്കച വസ്പീണ്ടുര സമമളമക്കുനതുമഒാണച.

(2021  ജനുവരമ  20-ാം  തസ്പീയതമ  ബുധനഒാഴ്ച  രഒാവമകല  9.00  മണമക്കച

വസ്പീണ്ടുര സമമളമക്കുനതമനഒായമ സഭ രഒാവമകല 9.25-നച പമരമഞ.)

*******


