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II ചരമമമോപചമോരര

ടട  .   ശടവദമോസമമമനമോനന്റെ നടരരമോണര സരബനടചച

മട  .    സസ്പീക്കര:  മുന്മനടയര  കമമ്മ്യൂണടസച  പ്രസമോനതടനന്റെ

സമുന്നതനമോയ മനതമോവുമമോയടരുന്ന ടട. ശടവദമോസമമമനമോന് 2022 ജൂണ് 28-നച

അന്തരടച.  മണമോരക്കമോടച  നവമളമോലട  ശങ്കരന്കുടട  പണടക്കര,

കലരമോണടക്കുടടയമ  ദമ്പതടകളുനട   മകനമോയട  1932  ജൂണ്  14-നച

ടട.  ശടവദമോസമമമനമോന്  ജനടച.  അവടഭക്ത  കമമ്മ്യൂണടസച  പമോരടടയനട

നപരടന്തല്മണ തമോലൂക്കച  കകൗണ്സടല് അരഗമമോയടരുന്ന അമദ്ദേഹര പടന്നസ്പീടച

സട.പട.നഎ.(എര.)  മണമോരക്കമോടച  തമോലൂക്കച  നസക്രടറടയമോയട.  1955  മുതല്

മണമോരക്കമോടച  നക.ടട.എര.  നനഹസ്കൂളടല്  അദരമോപകനമോയര  പടന്നസ്പീടച  വളനര

നചറുപ്പതടല്,  25-ാം  വയസ്സുമുതല്  നഹഡച മമോസറമോയര  പ്രവരതടച

ശടവദമോസമമമനമോന് 1973-ല് രൂപസ്പീകൃതമമോയ സസ്വകമോരര സ്കൂള് അദരമോപകരുനട

സരഘടനയമോയ  നക.പട.ടട.യ-വടനന്റെ  സമോപക  മനതമോവമോയടരുന.

അക്കമോലത്തുനടന്ന  അദരമോപകരുനട  54  ദടവസര  നസ്പീണ്ട  പണടമുടക്കച

സമരതടനന്റെ  മുന്നടര  മനതമോവമോയടരുന്ന  അമദ്ദേഹര  അദരമോപകന്,

അദരമോപക  സരഘടനമോ  മനതമോവച,  കമോലടക്കറച  സരവ്വകലമോശമോല
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സടന്ഡടമക്കറച  അരഗര,  സട.പട.നഎ.(എര.)  പമോലക്കമോടച  ജടലമോ  നസക്രടറട,

സരസമോന  നസക്രമടറടയറച  അരഗര,  മനട  എന്നസ്പീ  നടലകളടനലലമോര

പ്രവരതടച.  മൂനതവണ  പമോലക്കമോടുനടനര  അമദ്ദേഹര  പമോരലനമന്റെടമലയച

മത്സരടചടട്ടുണ്ടച.  1987-ല്  മലമ്പുഴയടല്നടന്നച  ആദരമമോയട  8-ാം  മകരള

നടയമസഭയടല് അരഗമമോയ ശടവദമോസമമമനമോന് ആദര തവണതനന്ന രണ്ടമോര

നമോയനമോര  മനടസഭയടല്  നനവദദ്യുതട,  ഗമോമവടകസന  വകുപ്പച  മനടയമോയട.

തുടരന്നച  1991,  1996  വരഷങ്ങളടല്  9,  10  നടയമസഭകളടലര  മലമ്പുഴ

നടമയമോജക  മണ്ഡലനത  പ്രതടനടധസ്പീകരടച  അമദ്ദേഹര  മൂന്നമോര  നമോയനമോര

മനടസഭയടല്  ധനര,  എകചനനസസച  വകുപ്പുമനടയമോയര  ഭരണരരഗതച

പ്രമോഗതരര  നതളടയടച.  പ്രതടപക്ഷ  ചസ്പീഫച  വടപ്പമോയര  പ്രവരതടചടരുന.

1993-1996  കമോലയളവടല്  ഒന്പതമോര  മകരള  നടയമസഭയനട  പബടകച

അക്കകൗണ്ടചസച  കമടറടയനട  നചയരമമോനമോയര  അമദ്ദേഹര  മസവനര

അനുഷടചടരുന. ആശയ പ്രചരണ രരഗതച അമദ്ദേഹതടനന്റെ സരഭമോവനകള്

അതുലരമമോയടരുന.  ഗഹനമമോയ  കമമ്മ്യൂണടസച  ആശയങ്ങനള  സമോമമോനര

യക്തടകളമോയര ജനജസ്പീവടതതടനല അനുഭവങ്ങളുമമോയര ബനനപ്പടുതട വളനര

സരളമമോയട  അമദ്ദേഹര  ജനങ്ങമളമോടച  വടശദസ്പീകരടച.  നടയമസഭയടല്  തനന്റെ
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പക്ഷനത  സമരത്ഥമമോയട  പ്രതടമരമോധടചടരുന്ന  മപമോരമോളടയമോയടരുന

ശടവദമോസമമമനമോന്.  സഭയച  പുറതച  ജനങ്ങളുനട  മുന്നടല്നടന്നച  അവരുനട

ജസ്പീവടതമോവശരങ്ങള്ക്കമോയട  മപമോരമോടട.  മടകവുറ  വമോഗടയമോയടരുന്ന  അമദ്ദേഹര

രമോഷസ്പീയ നപമോതുമയമോഗങ്ങനള ബഹുജന വടദരമോഭരമോസ പരടപമോടടയമോക്കട മമോറട.

അടടയന്തരമോവസക്കമോലത്തുര  പ്രതടകൂല  സന്ദരഭങ്ങളടലര  ഒളടവടലര

ജയടലടലനമമോനക്ക  കഴടഞച  ഇടതുപക്ഷ  പ്രസമോനനത  ശക്തടനപ്പടുതടയ

അമദ്ദേഹര  യമോതനമോപൂരണമമോയ  സമരങ്ങളടലൂനട  അദരമോപക  പ്രസമോനനത

സുശക്തമമോയട നകടടപ്പടുക്കുന്നതടല് നടരണമോയകമമോയ പങ്കച വഹടച. 2003-ല്

മുതങ്ങയടല്  ആദടവമോസടകള്ക്കുമനനര  നടന്ന  നവടടവയ്പ്പടനനതടനര

പ്രതടമഷധതടനന്റെ അഗടജസ്വമോലമമോയട ശടവദമോസമമമനമോന് മമോറടയതുര  70-ാം

വയസടല്  നകമോടടയ  മരദ്ദേനര  ഏറ്റുവമോങ്ങടയതുര  മകരളതടനന്റെ  ഓരമയടല്

ഇനമുണ്ടച.  ഇടതുപക്ഷ  പ്രസമോനനത  ആശയതലതടലര

സരഘടനമോതലതടലര  ഒരുമപമോനല  സജ്ജമമോക്കുന്നതടല്  അവടസ്മരണസ്പീയ

സരഭമോവന  നല്കടയ  വടപ്ലവകമോരടനയയര  മടകച  ഒരു  നടയമസഭമോ

സമോമമോജടകനനയമമോണച  ടട.  ശടവദമോനമമമനമോനന്റെ  നടരരമോണതടലൂനട  നമുക്കച

നഷ്ടമമോയടരടക്കുന്നതച.
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പട  .   രമോഘവനന്റെ നടരരമോണര സരബനടചച

മുന്  എര.എല്.എ.-യര   മുതടരന്ന  നതമോഴടലമോളട  മനതമോവുമമോയടരുന്ന

പട.  രമോഘവന്  2022  ജൂനനല  5-നച  അന്തരടച.  മചവടരട  രമോമന്നമോയര,

മപറയടല്  മമോണടയമ  ദമ്പതടകളുനട  മകനമോയട  1945  ഒമകമോബര  18-നച

പട.  രമോഘവന് ജനടച.  സ്കൂള് കമോലത്തുതനന്ന സരഘടനമോ പ്രവരതനതടല്

സജസ്പീവമമോയടരുന്ന  അമദ്ദേഹര  ഗവണ്നമന്റെച  മകമോമളജടല്നടന്നച  സമോമ്പതടക

ശമോസ്ത്ര ബടരുദവുര  ഉടുപ്പട  മലമോ  മകമോമളജടല്നടന്നച  നടയമ  ബടരുദവുര  മനടട.

പഠന  കമോലതച  നക.എസച.എഫച.  അവടഭക്ത  കണ്ണൂര  ജടലമോ

പ്രസടഡന്റെമോയടരുന്ന  അമദ്ദേഹര  1964-ല്  പമോരടട  അരഗവുര  1974-ല്

കമോസരമഗമോഡച  ബമോറടല്  അഭടഭമോഷകനുമമോയട.  ഇക്കമോലതച  നതമോഴടലടലമോയ

മവതനര  ആവശരനപ്പടച  ഡട.നനവ.എഫച.നഎ.-യനട  ആദരരൂപമമോയ

നക.എസച.നനവ.എഫച.  ഡല്ഹടയടല്  നടതടയ  നതമോഴടല്  സമരതടല്

പനങ്കടുതച തസ്പീഹമോര ജയടലടലമോയട.  ബന്ദടുക്ക തലപ്പളതച ആയധ കരമോമ്പച

നടതടനയന്നമോമരമോപടചച  നകലമോയട  മുദ്രകുതട  മപമോലസ്പീസച  ദടവസങ്ങമളമോളര

മലമോക്കപ്പടലടടച മരദ്ദേടച. കമോസരമഗമോഡച ജടല രൂപസ്പീകരടചമപ്പമോള് സട.പട.നഎ.

(എര.)  ജടലമോ  കമടറടയടലര  പടന്നമോനല  നസക്രമടറടയറടലര  അരഗമമോയട.
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മമമോമടമോര  നതമോഴടലമോളടകനള  സരഘടടപ്പടചച  മട്രേഡച  യൂണടയന്  രരഗതച

സജസ്പീവമമോയ  അമദ്ദേഹര  ബസച  നതമോഴടലമോളട  നഫഡമറഷന്  സരസമോന

പ്രസടഡനര  നഫഡമറഷനന്റെ  മദശസ്പീയ  പ്രവരതക  സമടതട  അരഗവുമമോയട.

ചുമടച,  ബസ്പീഡട,  കശുവണ്ടട,  അടയ,  നകല്  ഫമോകറട  നതമോഴടലമോളടകനള

സരഘടടപ്പടച  പട.  രമോഘവന്  ഇവയനട  യൂണടയനുകള്ക്കച  മനതൃതസ്വവുര

വഹടച.  മട്രേഡച  യൂണടയന്  പ്രസമോനര  നകടടപ്പടുക്കുന്നതടല്  മുന്നടരയടല്

പ്രവരതടച  അമദ്ദേഹതടനന്റെ  അതുലരമമോയ  സരഘമോടന  മടകവടനമോല്

കമോസരമഗമോഡച  ജടലയടല് നടരവധട സഹകരണ സമോപനങ്ങള് ആരരഭടച.

മുന്നമോടച പസ്പീപ്പടള്സച സഹകരണ മകമോമളജര നചങ്കള നമോയനമോര ആശുപതടയര

സഹകരണ  വഴടയടല്  പട.  രമോഘവനന്റെ  മനതൃതസ്വതടല്  സൃഷ്ടടക്കനപ്പട

മമോതൃകകളമോണച.  ദസ്പീരഘകമോലര  സട.പട.നഎ.(എര.)  കമോസരമഗമോഡച  ജടലമോ

കമടറടയരഗര,  ജടലമോ  നസക്രമടറടയറരഗര,  എല്.ഡട.എഫച.  ജടലമോ

കണ്വസ്പീനര,  സട.നഎ.ടട.യ.  സരസമോന  നനവസച  പ്രസടഡന്റെച,  നസക്രടറട,

മദശസ്പീയ  പ്രവരതക  സമടതടയരഗര,  ദടമനശച  ബസ്പീഡട  മകന്ദ്ര  സഹകരണ

സരഘര  ഡയറകര,  സരസമോന  സഹകരണ  ബമോങ്കച  നനവസച  പ്രസടഡന്റെച

എന്നസ്പീ  നടലകളടല്  പ്രവരതടച  അമദ്ദേഹര  ഉദുമ  നടമയമോജക  മണ്ഡലനത
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പ്രതടനടധസ്പീകരടചച  ഒന്പതുര  പത്തുര  മകരള  നടയമസഭകളടല്  അരഗമമോയട.

നടയമസഭമോരഗമമോയടരടനക്ക  പട.  രമോഘവന്  അവതരടപ്പടച  ബസ്പീഡട-സടഗമോര

നതമോഴടലമോളട മക്ഷമനടധട സസ്വകമോരര ബടല് പടന്നസ്പീടച  സരക്കമോര നടയമമമോക്കട.

മട്രേഡച  യൂണടയന്  സഹകരണ  രരഗങ്ങളടല്  മമോതൃകമോപരമമോയ  പ്രവരതനര

കമോഴ്ചവച  മനുഷരമസ്നേഹടനയയര  പരടശ്രമശമോലടയമോയ  ഒരു

മനതമോവടനനയമമോണച  പട.  രമോഘവനന്റെ  നടരരമോണതടലൂനട  നമുക്കച

നഷ്ടമമോയടരടക്കുന്നതച.

പട  .   മഗമോപടനമോഥന് നമോയരുനട നടരരമോണര സരബനടചച

പ്രമുഖ  ഗമോനടയന് പട.  മഗമോപടനമോഥന് നമോയര  2022  ജൂനനല  5-നച

അന്തരടച.  ബടടസ്പീഷച  ഭമോരതതടല്  ജനടചച  മകമോളനട  വമോഴ്ചയ്നക്കതടനര

മപമോരമോടുകയര  ആ  മപമോരമോടതടനച  മനതൃതസ്വര  നല്കടയ  മഹമോതമോ

ഗമോനടനയയര  മറച  മദശസ്പീയ  മനതമോക്കനളയര  മനരടട്ടുകണ്ടച  ഊരജ്ജര

ഉള്നക്കമോള്ളുകയര  നചയ്ത  അപൂരവ്വര  മകരളസ്പീയരടല്  ഒരമോളമോയടരുന

പട.  മഗമോപടനമോഥന്  നമോയര.  എര.  പതനമോഭ  പടളയനടയര  നക.  പട.

ജമോനകടയമയനടയര  മകനമോയട  1922  ജൂനനല  7-നച  പട.  മഗമോപടനമോഥന്

നമോയര  ജനടച.  നനയമോറടന്കര  സരക്കമോര  നനഹസ്കൂള്,  തടരുവനന്തപുരര
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യൂണടമവഴടറട  മകമോമളജച  എന്നടവടടങ്ങളടല്  പഠനര  നടതടയ  അമദ്ദേഹര

വടദരമോരത്ഥട  ആയടരുന്നമപ്പമോള്തനന്ന  സസ്വമോതനര  സമരതടനന്റെ  ഭമോഗമമോയ

കസ്വടറച  ഇന്ഡര  സമരതടല്  പനങ്കടുതച  ജയടലടലമോയട.  തുടരന്നച  1946-48

കമോലതച  വടശസ്വഭമോരതട  സരവ്വകലമോശമോലയടനല  ചസ്പീനമോ  ഭവനടല്  ഗമവഷണ

വടദരമോരത്ഥടയമോയട.  1934-ല്  ഹരടജമനമോത്ഥമോരണ  ഫണ്ടച  സമമോഹരടക്കമോന്

മകരളതടനലതടയ ഗമോനടജടനയ നനയമോറടന്കരയടല്വചച 11-ാം വയസടല്

കണ്ടതച  ആമവശകരമമോയ  അനുഭവമമോയട  മമോറട.  1936-ല്

മക്ഷതപ്രമവശനമതമോടനുബനടചച  ഗമോനടജട  മകരളതടല്  വന്നമപ്പമോഴര

ശമോന്തടനടമകതന്  വടശസ്വഭമോരതട  സരവ്വകലമോശമോലയടനല  പഠന  കമോലത്തുര

ഗമോനടജടനയ  കമോണുവമോന്  അമദ്ദേഹതടനച  അവസരമുണ്ടമോയട.  1951-ല്

നക.  മകളപ്പനന്റെ അദരക്ഷതയടല് രൂപരനകമോണ്ട ഗമോനട സ്മമോരക നടധടയനട

പ്രവരതനങ്ങളടല്  ആകൃഷ്ടനമോയട  മകരളതടല്  പ്രവരതനര  ആരരഭടച

പട.  മഗമോപടനമോഥന് നമോയര പടന്നസ്പീടച  അതടനന്റെ അദരക്ഷ സമോനനതതട.

കരമ  സമടതട  അരഗമമോയര  മദശസ്പീയ  പ്രസടഡന്റെമോയര  ഗമോനടജടയനട

സരവ്വമസവമോ  സരഘനത  നയടച  മഗമോപടനമോഥന്  നമോയര  മഹമോതമോ

ഗമോനടയനട  വമോരധയടനല  മസവമോഗമോര  ആശ്രമതടല്  11  വരഷര
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പ്രസടഡന്റെമോയര  പ്രവരതടച.  ഭൂദമോന  യജ്ഞതടനച  മനതൃതസ്വര  നല്കടയ

വടമനമോഭ  ഭമോനവയനട  പദയമോതയടല്  13  വരഷവുര  മഗമോപടനമോഥന്  നമോയര

പനങ്കടുത്തു.  ഗമോനടയന്  ആദരശങ്ങളുനട  പ്രചരണതടനച  രമോജരര  മുഴവന്

സഞ്ചരടചടട്ടുള മഗമോപടനമോഥന് നമോയര സസ്വമോതനരമോനന്തരര കല്ക്കതയടല്

വരഗസ്പീയ  കലമോപര  നടന്ന  നതരുവുകളടല്  ഗമോനടജടയനട  സമമോധമോന

പ്രവരതനങ്ങളടല്  നമോലച  സഹപമോഠടകള്നക്കമോപ്പര  പനങ്കടുത്തു.

ഇന്ദടരമോഗമോനടയനട  വധനത  തുടരന്നച  പഞ്ചമോബടല്  നടന്ന  സടഖച-ഹടന

സരഘരഷ സമയതച സമോഹസടകമമോയട അവടനട എതടയതുര ഗമോനടയനട

പമോതയടമലയച ജനങ്ങനള നയടചതുര അമദ്ദേഹതടനന്റെ സമര ജസ്പീവടതതടനല

ഏടുകളമോണച.  മദരവരജ്ജനതടനമോയട  സമരര  നയടക്കുന്നതടനുര  ഗമോനടയന്

ദരശനങ്ങനള  കുറടചച  കമോസ്സുകള്  എടുക്കുന്നതടനുര  പ്രമോയര  ഒരു

തടസമമോകമോതടരുന്ന  മഗമോപടനമോഥന്  നമോയരക്കച  ഉപനടഷത്തുക്കളടലര

നനബബടളടലര  ഖുരആനടലനമലമോര  തടകഞ അറടവുണ്ടമോയടരുന.  2016-ല്

പതശ്രസ്പീ നല്കട രമോജരര അമദ്ദേഹനത ആദരടച. എനന്റെ ജസ്പീവടതമമോണച എനന്റെ

സമന്ദശര  എന്ന  മഹമോതമോ  ഗമോനടയനട  പ്രശസ്തമമോയ  വമോകരനത

അനസ്വരത്ഥമമോക്കുന്നതമോയടരുന  അമദ്ദേഹതടനന്റെ  ജസ്പീവടതര.  മദശസ്പീയ
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സസ്വമോതനര  സമരകമോലഘടനത  ഇന്നനത  കമോലഘടവുമമോയട  ബനടപ്പടചച

നടരതടയ  വടലനപ്പട  കണടയമോയ  മഗമോപടനമോഥന്  നമോയരുനട

നടരരമോണതടലൂനട  തൂനവള  ഖദര  മപമോനല  കറയടലമോത  ഒരു

ഗമോനടയനനയമോണച നമുക്കച നഷ്ടമമോയടരടക്കുന്നതച.

അന്തരടച  മഹതച  വരക്തടകമളമോടുള  ആദരസൂചകമമോയട  നമുക്കച

അല്പ്പസമയര എഴമന്നറച നടല്ക്കമോര.

(അന്തരടച  വരക്തടകമളമോടുള  ആദരസൂചകമമോയട  സഭമോരഗങ്ങള്

അല്പ്പമനരര എഴമന്നറ്റുനടന്നച മകൗനര ആചരടച.)


