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മമ  .   സസ്പീക്കര:  ഓരഡര, ഓരഡര.....,

ചരമമമോപചമോരര

         ടമ  .   എസസ  .   മജമോണമനന്റെ നമരരമോണര

മുന്  നമയമസഭമോ  സസ്പീക്കര  ടമ.  എസസ.  മജമോണ്  2016  ജൂണ്  9-നസ

അന്തരമച.  

പത്തനരതമട്ട ജമല്ലയമല് കല്ലൂപമോറ നതമക്കമുറമയമല് മത്തമോയമയുനട മകനമോയമ

1939  ഒമകമോബര  21-നസ  ടമ.എസസ.  മജമോണ്  ജനമച.   ചങ്ങനമോമശ്ശേരമ  എസസ.ബമ.

മകമോമളേജസ  വമദരമോരതമയമോയമരമനക്ക  വമദരമോരതമ  പ്രസമോനത്തമല്  സജസ്പീവമമോയമ

പനങ്കെടുത്തുനകമോണസ  നപമോതുപ്രവരത്തനരരഗനത്തത്തമ.   എറണമോകുളേര  മലമോ

മകമോമളേജമല്  നമനര  നമയമബമരുദര  മനടമയ  മശേഷര  നനഹെെമക്കമോടതമ

അഭമഭമോഷകനമോയുര  പ്രവരത്തമച.   മകരളേ  മകമോണ്ഗ്രസമലൂനട

നപമോതുപ്രവരത്തനരരഗത്തസ അമദ്ദേഹെെര സജസ്പീവമമോയമ.

1970,  1977,  1982,  1996  വരഷങ്ങളേമല് യഥമോക്രമര നമോലസ,  അഞസ,  ഏഴസ,

പത്തസ  മകരളേ  നമയമസഭകളേമമലയസ  കല്ലൂപമോറ  മണ്ഡലത്തമല്  നമനസ  അമദ്ദേഹെെര

നതരനഞ്ഞെടുക്കനപട.

നമോലമോര മകരളേ നമയമസഭയുനട കമോലയളേവമല്  1976  നഫെബ്രുവരമ  17  മുതല്

1977  മമോരചസ  25  വനര  അമദ്ദേഹെെര  സസ്പീക്കര  പദവമ  വഹെെമച.   36- ാാമനത്ത
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വയസമലമോണസ ടമ.  എസസ.  മജമോണ് സസ്പീക്കറമോയനതങ്കെമലര സഭനയ കമോരരക്ഷമമമോയമ

നമയനമക്കുനതമല്  അമദ്ദേഹെെത്തമനന്റെ  നനനപുണരനത്ത  മുതമരന  അരഗങ്ങള

മപമോലര  പ്രശേരസമചമടണസ.   സഭമോനമോഥനനന  നമലയമല്  സഭയുനട  അന്തസര

യശേസര പരമപമോലമക്കുനതമല് അമദ്ദേഹെെര മമോതൃകമോപരമമോയമ പ്രവരത്തമച.  തുടരനസ

1978  ഒമകമോബര  19  മുതല്  ഒമകമോബര  27  വനരയുള്ള  കമോലയളേവമല്  എ.നക.

ആന്റെണമ  മനമസഭയമലര  1978  ഒമകമോബര  29  മുതല്  1979  ഒമകമോബര  7

വനരയുള്ള കമോലയളേവമല് പമ.നക.  വമോസുമദവന്  നമോയര  മനമസഭയമലര  ഭക്ഷര-

സമവമല് സനനപ്ലെെസസ വകുപ്പുകളുനട ചുമതലകള നമരവ്വഹെെമചമടള്ള അമദ്ദേഹെെര തനന്റെ

വകുപ്പുകളേമല്  കമോമലമോചമതമമോയ  പരമഷമോരങ്ങള  നടപമല്  വരുത്തുനതമനസ

മുന്കനയ്യെടുത്തു.   നമയമസഭയുനട  എസമമമറസസസ  കമമറമ  നചയരമമോന്  എന

നമലയമലര  സമോമമോജമകന്  എന  നമലയമലര  അമദ്ദേഹെെര  ശ്രമദ്ധേയമമോയ

പ്രവരത്തനമമോണസ  നടത്തമയതസ.   ഏതു  പദവമകള  വഹെെമക്കുമമമോഴര,

ജനങ്ങളുമമോയുള്ള  അസമോധമോരണ  ബനര  അമദ്ദേഹെെത്തമനന്റെ  സവമമശേഷ

രസ്പീതമയമോയമരുന.  ഇതസ പുതുതലമുറയമനല നപമോതുപ്രവരത്തകരക്കസ മമോതൃകയമോണസ.

മകരളേ മകമോണ്ഗ്രസസ (നജ) നനവസസ നചയരമമോന്, മകരളേ മകമോണ്ഗ്രസസ (എര)

നനവസസ നചയരമമോന്, മകരളേ മകമോണ്ഗ്രസസ (എര) ഉനതമോധമകമോര സമമതമ അരഗര,

കവമയൂര ഗ്രമോമപഞമോയത്തസ അരഗര തുടങ്ങമയ ചുമതലകളുര അമദ്ദേഹെെര വഹെെമചമടണസ.
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മകരളേ മകമോണ്ഗ്രസസ  (നസകക്യുലര)  നചയരമമോനമോയുര പ്രവരത്തമചമരുന.  നമയമ,

വമദരമോഭരമോസ മമഖലകളേമലര അമദ്ദേഹെെര സജസ്പീവമമോയമരുന.

ടമ.  എസസ.  മജമോണമനന്റെ നമരരമോണമത്തമോനട കഴമവുറ ഒരു സമോമമോജമകമനയുര,

നപമോതുപ്രവരത്തകരക്കസ  മമോതൃകയമോയ,  ആദരശേശേമോലമയമോയ  ഒരു  രമോഷസ്പീയ

പ്രവരത്തകമനയുര ഭരണമോധമകമോരമമയയുമമോണസ നമുക്കസ നഷ്ടമമോയമടള്ളതസ.

മുഖരമനമ  (ശ്രസ്പീ  .    പമണറമോയമ വമജയന്):  സര,  നമയമനമരമമോണരരഗത്തുര

ഭരണമനതൃതലത്തമലര  ഒരുമപമോനല  തമളേങ്ങമയ  ശ്രമദ്ധേയമമോയ  രമോഷസ്പീയ

വരകമതത്വത്തമനന്റെ  ഉടമയമോയമരുന  ടമ.എസസ.  മജമോണ്.   ജനകസ്പീയ  പ്രശ്നങ്ങള

നപമോതുവമലര മലമയമോര കരഷകരുനട പ്രശ്നങ്ങള പ്രമതരകമചസ  ഏനറടുക്കുനതമലര

അവയസ പരമഹെെമോരര മതടുനതമലര ടമ.  എസസ.  മജമോണ് വഹെെമച പങ്കെസ അമദ്ദേഹെെനത്ത

കരഷക ജനതയസ പ്രമതരകര പ്രമയങ്കെരനമോക്കമയമരുന.  മകരളേത്തമനന്റെ തനതമോയ

ആവശേരങ്ങള ജനശ്രദ്ധേയമലര മകന്ദ്രശ്രദ്ധേയമലര നകമോണ്ടുവരുനതമല് സവമമശേഷ

തമോല്പരരമമോണസ  എനര  ടമ.  എസസ.  മജമോണ്  കമോട്ടമയതസ.   നനല്കൃഷമക്കമോരുനടയുര

റബ്ബര  കൃഷമക്കമോരുനടയുര  തമോല്പരരങ്ങളുനട  പ്രധമോന  വകമോക്കളേമല്  ഒരമോളേമോയമരുന

ടമ.  എസസ.  മജമോണ്.   നമയമസഭമോ  പ്രവരത്തനത്തമനന്റെ  ആദരഘട്ടത്തമല്  തനന

നമയമസഭയുനട  സസ്പീക്കറമോയമ  ശ്രമദ്ധേയനമോയ  വരകമയമോണസ  അമദ്ദേഹെെര.

സഭമോരഗങ്ങളുനട  അധമകമോരമോവകമോശേങ്ങള  ഉയരത്തമപമടമക്കുനതമല്  നപമോതുനവ
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നമഷ്പക്ഷതമയമോനട  അമദ്ദേഹെെര  മമോതൃക  കമോട്ടമ.   രണമോര  ഘട്ടത്തമലമോകനട്ട,

കമോരരക്ഷമതമയമോനട വകുപസ നനകകമോരരര നചയ്യുന മമകവുറ മനമ എന നമലയമലര

അമദ്ദേഹെെര തനന്റെ വരകമമുദ്ര പതമപമച.   സഭനയ നമയനമക്കുക എന ദദൗതരര

ശ്രമദ്ധേയമമോരവമധര നമരവ്വഹെെമചസ സസ്പീക്കര സമോനത്തുള്ള തനന്റെ മമകവസ മകരളേനത്ത

മബമോധരനപടുത്തമയ മനതമോവമോണസ അമദ്ദേഹെെര.  1970-ലര 1977-ലര 1982-ലര 1996-

ലനമമോനക്ക സഭയമല് വളേനര ശ്രമദ്ധേയ സമോനമദ്ധേരമമോയമരുന ടമ.എസസ.  മജമോണമനസ

തനന്റെ  നമയമപരമജമോനവുര  അഭമഭമോഷകവൃത്തമയുര  സസ്പീക്കര  എന  നമലയ്ക്കുള്ള

പ്രവരത്തനങ്ങളക്കുര  മനമ  എന  നമലയ്ക്കുള്ള  പ്രവരത്തനങ്ങളക്കുര

പ്രമയമോജനകരമമോയമ.    ഭക്ഷര -സമവമല്  സനനപ്ലെെസസ  മനമയമോയമരമനക്ക  നരമോയ

വമലയസ  അവശേരസമോധനങ്ങള  എത്തമക്കുനതമല്  അമദ്ദേഹെെര  കമോട്ടമയ  തമോല്പരരര

നപമോതുജന ശ്രദ്ധേ പമടമചപറമയമരുന.   മമോമവലമ  മസമോര വരുരമുമസ  ടമ.  എസസ.

മജമോണ്  ഏരനപടുത്തമയ  മകരളേ  മസമോറുകള  നപമോതുവമതരണ  രരഗനത്ത

ഫെലപ്രദമമോയ ഇടനപടലമനന്റെ ഭമോഗമമോയമ വമലയമരുത്തനപട.  മനമ എന നമലയസ

ടമ.എസസ.  മജമോണ് നടത്തമയ ചമല  പ്രവരത്തനങ്ങള സഭയുനട  ആനക പ്രശേരസ

പമടമചപറമയമരുന.   നനഹെെമക്കമോടതമയമനല  സസ്പീനമയര  അഭമഭമോഷകന്,

കരഷകജനതയുനട  മനതമോവസ,   ഭരണനനനപുണരമുള്ള  മനമ,  നമയമസഭയമല്

ഇരുപക്ഷത്തമനന്റെയുര  മസ്നേഹെെമോദരങ്ങള  പമടമചപറമയ  കഴമവുറ  സസ്പീക്കര
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എനമങ്ങനന മകരളേത്തമനന്റെ നപമോതുജനമോധമപതര മണ്ഡലത്തമനസ ടമ. എസസ. മജമോണ്

നല്കമയ  സരഭമോവനകള  മകരളേ  ചരമത്രത്തമനന്റെ  ഭമോഗമമോണസ.   മകരളേ

മകമോണ്ഗ്രസമലൂനട  ശ്രമദ്ധേയമമോയ  തലങ്ങളേമമലയസ  ഉയരന  അമദ്ദേഹെെര  ഒരു

ഘട്ടത്തമല് മകരളേ മകമോണ്ഗ്രസസ (നസകക്യുലര)-നന്റെ മനതമോവമോയമ.  പല പതമറമോണസ

മകരളേത്തമനന്റെ  നപമോതുരമോഷസ്പീയത്തമനന്റെ  മുന്നമരയമലണമോയമരുന  ടമ.  എസസ.

മജമോണമനന്റെ  നമരരമോണത്തമല്  ദദുഃഖര  മരഖനപടുത്തുന.    സഭയ്ക്കുര  മകരളേത്തമനര

കനത്ത നഷ്ടമമോണസ ഇദൗ വമമയമോഗര.  ആ സ്മരണയസ മുനമല് ആദരമോജലമകള

അരപമക്കുന.

പ്രതമപക്ഷ  മനതമോവസ (ശ്രസ്പീ  .    രമമശേസ  നചനമത്തല):   സര,  മകരളേത്തമനല

കരഷകരുനട ശേബ്ദമമോയമരുന യശേദുഃശേരസ്പീരനമോയ ടമ. എസസ. മജമോണ്.  അമദ്ദേഹെെര ഇദൗ

നമയമസഭയമല്  ഗൂഡല്ലൂരമനല  കരഷകനര  കുടമയമറക്കുനതുമമോയമ  ബനനപട്ടസ

നടത്തമയ  മപമോരമോട്ടര  ശ്രമദ്ധേയമമോയ  ഒനമോയമരുന.   സഭയ്ക്കുകത്തുര  പുറത്തുര

കരഷകരുനട  അവകമോശേങ്ങളക്കസ  മവണമ  നമരന്തരമമോയ  മപമോരമോട്ടര  നടത്തമയ

സദൗമരതയുനട  പ്രതസ്പീകമമോയമ  ടമ.  എസസ.  മജമോണമനന  വമലയമരുത്തമോന്  കഴമയുര.

മകരളേ  നമയമസഭയമല്  അമദ്ദേഹെെര  അരഗമമോകുനതസ  കല്ലൂപമോറ

നമമയമോജകമണ്ഡലത്തമല്  നമനമോണസ.   ഇനസ  കല്ലൂപമോറ  നമമയമോജകമണ്ഡലമമല്ല,

ഇനസ  അതസ  തമരുവല്ല  നമമയമോജകമണ്ഡലത്തമനന്റെ  ഭമോഗമമോണസ.   1970-77
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കമോലഘട്ടത്തമല് നമയമസഭയമമലയസ വന ടമ.  എസസ.  മജമോണ് സമോധമോരണക്കമോരുര

പമോവനപട്ടവരുമമോയ  കരഷകരുനടയുര  നതമോഴമലമോളേമകളുനടയുര

അവകമോശേങ്ങളക്കുമവണമ  എനര  നമലനകമോണമരുന.   1976-ല്  നമമോയസ്പീന്കുട്ടമ

ഹെെമോജമയുനട  രമോജമനയത്തുടരനസ  36-ാാമനത്ത  വയസമല്  ഏറവുര  പ്രമോയര  കുറഞ്ഞെ

സസ്പീക്കരമമോരമല്  രണമോമനമോയമ  അമദ്ദേഹെെര  ചുമതലമയല്ക്കുകയുണമോയമ.   അഞമോര

മകരളേ നമയമസഭയമല് ടമ.  എസസ.  മജമോണ് 9 ദമവസര ഭക്ഷര-സമവമല് സനനപ്ലെെസസ

വകുപ്പുമനമയമോയമരുന.  1978-നല പമ. നക. വമ. മനമസഭയമല്  ഏകമദശേര ഒരു

വരഷക്കമോലര  വസ്പീണ്ടുര  ഭക്ഷര  വകുപ്പുമനമയമോയുര  പ്രവരത്തമചമടണസ.   സസ്പീക്കര

എനള്ള  നമലയമലര  മനമ  എനള്ള  നമലയമലര  പ്രമോഗതരര  നതളേമയമക്കമോന്

അമദ്ദേഹെെത്തമനസ  സമോധമചമരുന.   ലളേമതജസ്പീവമതര  നകമോണസ  എല്ലമോവനരയുര

ആകരഷമക്കുന ഒരു പ്രകൃതമമോയമരുന അമദ്ദേഹെെത്തമമന്റെതസ.  തനമക്കസ ശേരമനയനസ

മതമോനന  പമോതയമല്  സഞരമക്കുവമോന്  ടമ.  എസസ.  മജമോണ്  ഒരമക്കലര  മടമ

കമോട്ടമയമരുനമല്ല.   ഇദൗ  സഭയുനട  എസമമമറസസസ  കമമറമ  നചയരമമോന്  എനള്ള

നമലയമലര  1999-നല മകരളേ മകമോ-ഓപമററസ്പീവസ  നസമോനനസറമ  (മഭദഗതമ)  ബമല്

സരബനമച  നസലകസ  കമമറമ  അരഗര  എനള്ള  നമലയമലര  അമദ്ദേഹെെത്തമനന്റെ

പ്രമോഗതരര  നതളേമയമക്കുവമോന്  കഴമഞ്ഞെമടണസ  എനള്ളതസ  എടുത്തുപറമയണ

കമോരരമമോണസ.   ജനകസ്പീയ  പ്രശ്നങ്ങള  സഭയമല്  ഉനയമക്കുന  കമോരരത്തമല്  ഒരു
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നമയമസഭമോ  സമോമമോജമകന്  എനള്ള  നമലയമല്  അമദ്ദേഹെെര  നൂറുശേതമമോനര

വമജയമമോയമരുന.   മനമ  എനള്ള  നമലയമല്  ബഹ.   മുഖരമനമ  ഇവമനട

ചൂണമക്കമോണമചതുമപമോനല  അമദ്ദേഹെെര  ആരരഭമച  മകരളേ  മസമോറുകള വളേനരമയനറ

ശ്രദ്ധേ  പമടമചപറമയ  ഒനമോയമരുന.    ഭക്ഷരവകുപ്പുമനമ  എനള്ള  നമലയമല്

നപമോതുവമതരണ  മമഖലനയ  ശേകമനപടുത്തുവമോനര  അതുവഴമ  വമലക്കയറത്തമല്

നമനര ജനങ്ങനളേ രക്ഷമക്കുവമോനമുള്ള നമരവധമ കരമപരമപമോടമകളക്കസ മനതൃതത്വര

നകമോടുക്കമോനര  അമദ്ദേഹെെത്തമനസ  സമോധമചമടണസ.   മകരളേ  മകമോണ്ഗ്രസമനന്റെ

സമുനതനമോയ മനതമോവമോയമ വമവമധ തലങ്ങളേമല് പ്രവരത്തമക്കമോന് അമദ്ദേഹെെത്തമനസ

സമോധമചമടണസ.    നല്ല  മനമ,  നല്ല  സസ്പീക്കര  എനസ്പീ  നമലകളേമനലല്ലമോര

ജനങ്ങമളേമോനടമോപര ജസ്പീവമച; അവരുനട ഹൃദയത്തമല് സമോനര പമടമച സമുനതമോയ

ഒരു  മനതമോവമനനയമോണസ  ടമ.  എസസ.  മജമോണമനന്റെ  നമരരമോണര  മൂലര

നഷ്ടമമോയമരമക്കുനതസ.    ഞമോന്  അമദ്ദേഹെെത്തമനന്റെ  ഓരമകളക്കസ  മുമമല്

ആദരമോജലമകള അരപമക്കുന.

റവനന്യൂവുര ഭവനനമരമമോണവുര വകുപ്പുമനമ (ശ്രസ്പീ  .   ഇ  .   ചന്ദ്രമശേഖരന്): സര,

അങര  ബഹമമോനരരമോയ  മുഖരമനമയുര  പ്രതമപക്ഷമനതമോവുനമല്ലമോര

ചൂണമക്കമോണമചതുമപമോനല വമദരമോരതമ രമോഷസ്പീയത്തമലൂനടയമോണസ ടമ. എസസ. മജമോണ്

നപമോതുരരഗമത്തക്കസ കടനവനതസ.  നപമോതുരരഗത്തസ കടനവന അമദ്ദേഹെെര പമനസ്പീടസ
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മകരളേ നമയമസഭയമല് അരഗമമോവുകയുര നചയ. നമോലസ തവണ വമജയമചസ സഭയമല്

എത്തമയ  അമദ്ദേഹെെര  സസ്പീക്കറുര  മനമയുര  ആവുകയുര  നചയ.   അതമനലല്ലമോര

ഉപരമയമോയമ  ഏറവുര  നല്ല  കരഷക  സുഹൃനത്തന  നമലയമല്  കൃഷമക്കമോരനന്റെ

തമോല്പരരങ്ങള ഉയരത്തമപമടമക്കുനതമല് എല്ലമോ കമോലത്തുര വളേനര ശ്രദ്ധേയൂനമയ

പ്രവരത്തനര  സരഘടമപമചനകമോണമരമക്കുകയമോയമരുന  അമദ്ദേഹെെര.

നനഹെെമക്കമോടതമയമനല  പ്രമുഖനമോയ  അഭമഭമോഷകനമോയമരുന  അമദ്ദേഹെെനമനസ

നമുനക്കല്ലമോവരക്കുര  അറമയമോവുനതമോണസ.  അമതമോനടമോപര  തനന  ഏറവുര  വലമയ

വമദരമോഭരമോസ പ്രവരത്തകനമോയുര അമദ്ദേഹെെനത്ത കമോണമോന് കഴമയുര.  മല്ലപളേളേമയുനട

ശേമല്പമനയനസ അമദ്ദേഹെെനത്ത വമമശേഷമപമക്കുനതസ, ആ മമഖലയമല് നപമോതുവമോയമ

വമദരമോഭരമോസ  സമോപനങ്ങള  നകമോണ്ടുവരുനതമലര  ആ  പ്രമദശേനത്ത

മുമനമോടനയമക്കുനതമലര  അമദ്ദേഹെെര  നല്കമയമടളേളേ  വമലനപട്ട  സരഭമോവനനയ

അടമസമോനനപടുത്തമയമോണസ.  ശ്രസ്പീ.  എ.  നക.  ആന്റെണമയുനടയുര  സഖമോവസ

പമ.നക.വമ.യുനടയുര   മനമസഭയമലനമമോനക്ക   അരഗമമോയമരുന  കമോലത്തസ

അമദ്ദേഹെെത്തമനന്റെ  കഴമവുകള  നതളേമയമചതസ  സരബനമചസ  ഇവമനട

സൂചമപമക്കുകയുണമോയമ.  സഖമോവസ  സമ.  അചക്യുതമമമനമോന്  മകരളേത്തമനന്റെ

മുഖരമനമയമോയമരുന  കമോലത്തമോണസ  ടമ.  എസസ.  മജമോണ്  മകരളേ  നമയമസഭയമല്

സസ്പീക്കറമോയമരുനതസ.  1976  നഫെബ്രുവരമ  മുതല്  1977  മമോരചസ  വനരയുളേളേ  വളേനര
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ചുരുങ്ങമയ  സമയത്തുമമോത്രമമോയമരുനനവങ്കെമലര  നമയമസഭമോ  സസ്പീക്കനറന

നമലയമല്,  സഭമോനമോഥനനന  നമലയമല്  അമദ്ദേഹെെര  കമോണമചമടളേളേ  കഴമവുകള,

അമദ്ദേഹെെത്തമനന്റെ  പ്രമോഗല്ഭരര എല്ലമോര  വമോഴ്ത്തനപട്ടതമോനണനസ  ഇദൗ  സന്ദരഭത്തമല്

അനസ്മരമക്കുകയമോണസ.  വമദരമോഭരമോസ  പ്രവരത്തകനനന  നമലയമല്  അമദ്ദേഹെെര

നല്കമയമടളേളേ  സരഭമോവനകനളേക്കുറമചസ  പ്രമതരകമമോയമ  ഞമോന്  പരമോമരശേമചതസ,

കമോസരമഗമോഡസ ജമല്ലയമനല നപരളേയമല് കഴമഞ്ഞെ മൂനനമോലസ വരഷങ്ങളക്കമടയമല്

ആരരഭമചമടളേളേ എഞമനസ്പീയറമരഗസ മകമോമളേജസ മറസ പല നസല്ഫെസ നനഫെനമോന്സമരഗസ

മകമളേജുകളേമല്നമനസ വരതരസ്തമമോനണനസ മവണനമങ്കെമല് പറയമോര. അവമനട വളേനര

ഉദമോരമമോയ  സമസ്പീപനമത്തമോടുകൂടമ  വമദരമോരതമകനളേ  പ്രമവശേമപമക്കുനതമനര

വമദരമോഭരമോസ  സദൗകരരങ്ങള  നമചനപടുത്തുനതമനമുളേളേ  സദൗകരരങ്ങള  അമദ്ദേഹെെര

ഒരുക്കമയമരുനനവനളേളേതസ  മനരമട്ടസ  അനഭവമുളേളേതമോണസ.  എനമക്കസ  അമദ്ദേഹെെനത്ത

മനരനത്ത  പരമചയമമനല്ലങ്കെമലര,  ഇക്കഴമഞ്ഞെ  നമോല  വരഷക്കമോലര

കമോസരമഗമോഡുമമോയമ  ബനനപട്ടസ  പല  സന്ദരഭങ്ങളേമല്  വരുകയുര  മപമോവുകയുര

നചയ്യുമമമോള മനരമടകണ അനഭവത്തമനന്റെ അടമസമോനത്തമല് വമനയമോനത്വമതമമോയ

നപരുമമോറത്തമലൂനട  ആനരയുര  ആകരഷമക്കുന  വമശേമോലമമോയ  മനസമനന്റെ  ഒരു

പ്രകടനര അമദ്ദേഹെെവുമമോയമ ബനനപടുമമമോനഴല്ലമോര അനഭവനപട്ടമടളേളേ കമോരരമമോണസ.

തസ്പീരചയമോയുര,  ഒരു  വലമയ  കരഷക  മസ്നേഹെെമയുര  കരഷകരക്കുമവണമയുളേളേ
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മപമോരമോട്ടര  നടത്തമയ  വരകമയുര  അതുമപമോനല  തനന  വമദരമോഭരമോസ  രരഗനത്ത

പ്രവരത്തകനര  പ്രമുഖനമോയ  അഭമഭമോഷകനനമന  നമലയമനലല്ലമോര

പ്രവരത്തമക്കുകയുര  സഭയമല്  സഭമോനമോഥനമോയുര  മനമയമോയുര  കഴമവസ

നതളേമയമക്കുകയുര  നചയ  ആദരണസ്പീയനമോയ,  ബഹമമോനരനമോയമരുന  ടമ.എസസ.

മജമോണമനന്റെ  നമരരമോണത്തമല്  ഞമോന്  ദ:ഖര  മരഖനപടുത്തുന,  ആദരമോഞ്ജലമകള

അരപമക്കുന. 

ശ്രസ്പീ  .    പമ  .    നക  .    കുഞ്ഞെമോലമക്കുട്ടമ:  സര,  അങര  ബഹമമോനരനമോയ

മുഖരമനമയുര  പ്രതമപക്ഷമനതമോവുര  റവനന്യൂ  വകുപ്പുമനമയുനമമോനക്ക  പറഞ്ഞെതസ

തനനയമോണസ  ടമ.  എസസ.  മജമോണമനന്റെ  ചരമത്രര.   മകരളേനത്ത

സരബനമചമടമത്തമോളേര  ടമ.  എസസ.  മജമോണമനന  രമോഷസ്പീയ-നപമോതു  രരഗത്തുളേളേ

എല്ലമോവരക്കുര  അറമയമോര.   വളേനര  സദൗമരനര  അതുമപമോനല  തനന

അഭമഭമോഷകവൃത്തമയമല്  ഏരനപട്ടയമോളുര  കരഷക  സുഹൃത്തുനമമോനക്കയമോയ  നല്ല

മനതമോവമോയമരുന ടമ. എസസ. മജമോണ്.  ആദരഘട്ടത്തമല് ഏതസ നമയമസഭയമലമോണസ

അമദ്ദേഹെെര  അരഗമമോയമരുനനതന  കമോരരര  ഞമോന്  ഓരക്കുനമല്ല.  അമദ്ദേഹെെത്തമനന്റെ

പ്രസരഗര  എമപമോഴര  കമോരഷമക  പ്രശ്നങ്ങളേമോയമരമക്കുര.  പ്രസരഗമക്കമോന്  എഴമനറസ

നമനമോല്  ഞങ്ങനളേമോനക്ക  പറയുമമോയമരുന   അമദ്ദേഹെെര  ഇമപമോള  കമോരഷമക

പ്രശ്നങ്ങള പറഞ്ഞുതുടങര, കൃഷമക്കമോര, കൃഷമക്കമോര എനസ പറഞ്ഞുനകമോണമരമക്കുര.
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അങ്ങനന  അതമല്  വളേനരയധമകര  നനനപുണരര  കമോണമക്കുകയുര  അവരുനട

പ്രശ്നങ്ങള  സഭമോതലത്തമലര  മകരളേ  രമോഷസ്പീയ  തലത്തമലനമമോനക്ക

നകമോണ്ടുവരുനതമല് വമജയര വരമക്കുകയുര നചയ മനതമോവമോണസ അമദ്ദേഹെെര.  മകരളേ

മകമോണ്ഗ്രസകള  വളേരുകയുര  തളേരുകയുര  പമനന  പമളേരുകയുര  പമനനയുര

പമളേരുകയുനമമോനക്ക  നചയ  ആ  മപ്രമോസസമല്  ഒരുപമോടസ  വരകമപരമമോയ  നഷ്ടര

ഉണമോയ  മനതമോവമോണസ  അമദ്ദേഹെെര.  അനതമോനക്ക  എല്ലമോ  രമോഷസ്പീയത്തമലര

സമോധമോരണയമോണസ.  എനമരുനമോലര ചരമത്രത്തമല് നല്ല ഒരു സമോനമുള്ള ആളേമോണസ

അമദ്ദേഹെെര. ബഹമമോനരനമോയ സമ. അചക്യുതമമമനമോന് മുഖരമനമയുര യശേദുഃശേരസ്പീരനമോയ

ഇ.എര.എസസ.  നമ്പൂതമരമപമോടസ  പ്രതമപക്ഷ  മനതമോവുമമോയമരുന  വലമയ

സമുനതരുനട  കമോലഘട്ടത്തമലമോണസ  അമദ്ദേഹെെര  സസ്പീക്കറമോയതസ  എനളേളേതുര

ചരമത്രമമോണസ.  ആ  മഹെെമോമനതമോവമനന,  നല്ല  സുഹൃത്തമനന,  സദൗമരനമോയ,

എല്ലമോവരക്കുര  വളേനര  ഇഷ്ടനപട്ട  മനതമോവമോയമരുന  ടമ.  എസസ.  മജമോണമനന്റെ

വമമയമോഗര  തസ്പീരചയമോയുര  മകരളേ  രമോഷസ്പീയത്തമനസ  വലമയ  നഷ്ടര  തനനയമോണസ.

കൃഷമക്കമോരക്കസ  നഷ്ടമമോണസ.  നമുനക്കമോനക്ക  ഒരു  സുഹൃത്തമനന്റെ   നഷ്ടമമോണസ.

അമദ്ദേഹെെത്തമനന്റെ നമരരമോണത്തമല് ഞമോനര എനന്റെ പമോരട്ടമയുര അനമശേമോചമക്കുന.

ജലവമഭവ  വകുപ്പുമനമ  (ശ്രസ്പീ  .    മമോതക്യു  ടമ  .    മതമോമസസ):  സര,  അന്തരമച

ബഹമമോനരയമോയ  ടമ.  എസസ.  മജമോണമനന  സരബനമചസ  അങര  മുഖരമനമയുര
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പ്രതമപക്ഷമനതമോവുര  കക്ഷമമനതമോക്കളുര  നടത്തമയ  എല്ലമോ  പരമോമരശേങ്ങമളേമോടുര

ഞമോന് പരമപൂരണ്ണമമോയമ മയമോജമക്കുകയമോണസ.  1970-ല് ആദരമമോയമ നമയമസഭയമല്

എത്തുകയുര അടമയന്തരമോവസ പ്രഖരമോപനനത്തതുടരനസ അമദ്ദേഹെെത്തമനന്റെ പമോരട്ടമ

അനനത്ത  ഗവണ്നമന്റെമനസ  അനകൂലമമോയ  നമലപമോടസ  എടുത്തമപമോള  നക.

നമമോയ്ദസ്പീന്കുട്ടമ  ഹെെമോജമനയന  അനനത്ത  സസ്പീക്കര  രമോജമവചതമനനത്തുടരനസ

അമദ്ദേഹെെര  സസ്പീക്കറമോയമ  നതരനഞ്ഞെടുക്കനപടുകയുര  നചയ.  സദൗമരനമോയ  സസ്പീക്കര

എനസ ആ കമോലഘട്ടത്തമല് അമദ്ദേഹെെര അറമയനപട്ടമരുന. പമനസ്പീടസ ഭക്ഷര സമവമല്

സനനപ്ലെെസസ  വകുപമനന്റെ  ചുമതലയുളേളേ  മനമയമോയമ  പ്രവരത്തമക്കുമമമോഴര  നല്ല

മമകവുറ  ഭരണകരത്തമോവമോയമ  അമദ്ദേഹെെര  അറമയനപട.  ഇനസ  നമലവമലമല്ലമോത്ത,

ഇമപമോള എനന്റെ മണ്ഡലമമോയ തമരുവല്ലമയമോടസ മചരനസ കമടക്കുന പഴയ കല്ലൂപമോറ

മണ്ഡലനത്തയമോണസ  അമദ്ദേഹെെര  പ്രതമനമധസ്പീകരമചതസ.  അക്ഷരമോരതത്തമല്  തനന

രമോവുര പകലര അതരദ്ധേത്വമോനര നചയ്യുന ഒരു ജനപ്രതമനമധമയമോയമരുന ടമ.എസസ.

മജമോനണനസ  ആ  നമോടകമോര  നനമോയമ  ഓരമമക്കുനണസ.  ഏതസ  അരദ്ധേരമോത്രമ

സമയത്തുര  ഓടമ  നടനസ  നമോട്ടമനല  കമോരരങ്ങള,  അവമടനത്ത  വമകസന

പ്രവരത്തനങ്ങള  അതമല്  ഇടനപടമോന്  മവണമയുളേളേ  വലമയ  തമോല്പരരവുര

അതമനമവണമയുളേളേ അദ്ധേത്വമോനവുര  സമരപമച വരകമതത്വമമോയമ  ആ നമോടകമോര  ടമ.

എസസ.  മജമോണമനന ഓരമമക്കുകയമോണസ.  വരുരവരമോയ്കകള എന്തമോനണനസ ഓരത്തസ
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പരമഭ്രമമചനമല്ക്കമോനത  പുതമയ  പദ്ധേതമകള  നമോട്ടമല്  നകമോണ്ടുവരുവമോന്  മവണമ

വലമയ  ശ്രമര  നടത്തമയ  ജനപ്രതമനമധമയമോണസ  ടമ.  എസസ.  മജമോണ്.  വമകസന

പ്രവരത്തനങ്ങള  നടത്തമോന്മവണമ  പ്രവരത്തമചതമനന്റെ  മപരമല്  നമരവധമ

മകസകളേമല്, ക്രമമമനല് മകസകളേമലടക്കര അമദ്ദേഹെെര ഉളനപട്ടതസ ആ നമോടകമോരക്കസ

നനമോയമട്ടറമയമോര.  രമോഷസ്പീയമപമോരമോട്ടങ്ങളേമല്  പനങ്കെടുത്തസ  അമദ്ദേഹെെര  മകസകളേമല്

പ്രതമയമോയമടമണമോനയനസ  എനമക്കറമയമല്ല.  പമക്ഷ,  പല  കമോരരങ്ങള,  മല്ലപളേളേമ

തമോലൂക്കസ  രൂപസ്പീകരണവുമമോയമ  ബനനപട്ടസ,  നഎ.എചസ.ആര.ഡമ.  മകമോമളേജസ,

കല്ലൂപമോറ എഞമനസ്പീയറമരഗസ മകമോമളേജസ അതമനനക്കമോളുപരമ നക.എസസ.ആര.ടമ.സമ.-

യുനട  ഒരു  ഡമമപമോ  നകമോണ്ടുവരുനതമനമോയുള്ള  പ്രവരത്തനഫെലമമോയമ  നമരവധമ

മകസകളേമല്  അമദ്ദേഹെെര  ഉളനപട.  അതുനകമോണസ  വരകമപരമമോയമ   ഉണമോകുന

ബുദ്ധേമമുടകനളേമോനര  പരമഗണമക്കമോനത  അവനയല്ലമോര  ഏനറടുക്കമോനളേളേ

തയ്യെമോനറടുമപമോടുകൂടമ  വലമയ  അദ്ധേത്വമോനര  നമോടമനമവണമ  സമരപമച

നപമോതുപ്രവരത്തകനമോയമ  ടമ.  എസസ.  മജമോണ്  സ്മരമക്കനപടുര.  മകരളേനമമോട്ടമോനക

അമദ്ദേഹെെത്തമനന്റെ ഓരമ നമലനമരത്തമോന് തക്കവമധമുളേളേ  സദൗമരനമോയ സസ്പീക്കനറന

മപരസ അമദ്ദേഹെെര സമമോദമച.  വലമയ ബഹമമോനര നമോടകമോരക്കസ അമദ്ദേഹെെത്തമനമോയമ

സമരപമമക്കണതമോയമടണസ.  ആ  ബഹമമോനര  നമള  സമരപമക്കുന.

അമദ്ദേഹെെത്തമനന്റെ  നമരരമോണത്തമല്  ഞമോനര  എനന്റെ  കക്ഷമയുര  അനമശേമോചനര
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അറമയമക്കുന.

ശ്രസ്പീ  .    പമ  .    നജ  .    മജമോസഫെസ :  സര,  ടമ.  എസസ.  മജമോണമനന സരബനമചസ

ബഹമമോനനപട്ട  മുഖരമനമയുര  പ്രതമപക്ഷ  മനതമോവുര  കക്ഷമമനതമോക്കളുര

പ്രകടമപമച വമകമോരങ്ങമളേമോടസ ഞമോന് മയമോജമക്കുന. 1970-ല് ടമ.എസസ. മജമോണമനന്റെ

കമോരഷമക  മമഖലയമലളേളേ  പ്രവരത്തനങ്ങള  കണറമഞ്ഞെ  ഇ.  മജമോണ്  മജക്കബസ

തമരുവല്ലയമല്  ഞമോന്  സമോനമോരതമയമോകണനമങ്കെമല്  ടമ.  എസസ.  മജമോണ്

കല്ലൂപമോറയമല് സമോനമോരതമയമോകണനമന ശേകമമോയ നമലപമോടസ  സത്വസ്പീകരമച.  ടമ.

എസസ.  മജമോണ്  രരഗത്തസ  വനമപമോള  ഏറവുര  സജസ്പീവമമോയ

പ്രവരത്തനങ്ങളുമമോയമട്ടമോണസ  കമോരഷമക  രരഗത്തസ  അമദ്ദേഹെെര  മുമനറമയതസ.

നമഷ്പക്ഷമമോയമ എല്ലമോവനരയുര ആദരമചസ  മുമനമോടമപമോകുന സസ്പീക്കറമോയമ അമദ്ദേഹെെര

ഇദൗ  സഭയമല്  തമളേങ്ങമ.  സമ.  അചക്യുതമമമനമോന്  മുഖരമനമയുര  ബഹമമോനനപട്ട

ഇ.എര.എസസ.  പ്രതമപക്ഷ  മനതമോവുമമോയമരമക്കുമമമോള  ആ  സഭനയ

നമയനമചനകമോണ്ടുമപമോയ  കമോരരങ്ങള  ഞമോന്  ഓരക്കുകയമോണസ.  അതുമപമോനല,

സമവമല്  സനനപ്ലെെസസ  വകുപ്പുമനമനയന  നമലയമല്  നചയ  കമോരരങ്ങള  ഇവമനട

സൂചമപമച.  ഒരു  നമമയമോജകമണ്ഡലത്തമല്  മമോതൃകമോപരമമോയമ  അതരമോവശേര

സമോധനങ്ങള നരമോയവമലയസ  ലഭമക്കുന മകരളേ  മസമോറുകളക്കസ  അമദ്ദേഹെെര  തുടക്കര

കുറമച.  ആ  മമമോഡലമലമോണസ  പമനസ്പീടസ  മമോമവലമ  മസമോറുകള  ഉണമോയതസ.  ഒരു
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ജനപ്രതമനമധമനയനളേളേ  നമലയമല്  കല്ലൂപമോറ  നമമയമോജകമണ്ഡലത്തമനമവണമ

നടത്തമയ മപമോരമോട്ടര, മല്ലപളേളേമ തമോലൂക്കസ, എഞമനസ്പീയറമരഗസ മകമോമളേജസ ഇവനയല്ലമോര

അമദ്ദേഹെെത്തമനന്റെ  സരഭമോവനയമോണസ.  അവമനട  ഒരു  മമനമ  സമവമല്  മസഷന്

സമോപമക്കുനതുളനപനട   ആ  മമഖലയുനട  സരവ്വമതമോന്മുഖമമോയ

വമകസനത്തമനമവണമ  ശേകമമോയ  മപമോരമോട്ടങ്ങളേമോണസ  അമദ്ദേഹെെര  നടത്തമയതസ.

അമതമോനടമോപര   ലളേമത  ജസ്പീവമതത്തമനന്റെ  ഉടമയമോയമരുന  അമദ്ദേഹെെര.  ടമ.  എസസ.

മജമോണ്  യമോത്ര  പുറനപടുമമമോള  അമദ്ദേഹെെത്തമനന്റെ  മപമോക്കറമല്  എര.എല്.എ.

പമോസര പത്തസ  രൂപയുമമോണസ  ഉണമോകുനതസ.  അതുമമോയമട്ടമോണസ  യമോത്ര മപമോകുനതസ.

മകമോട്ടയത്തസ  വനമോല്  തമരുനക്കരയമല്  വളേനര  അറമയനപടുന  കഞ്ഞെമ  കമടന

മഹെെമോട്ടലണസ.  ഏറവുര  നചലവസ  കുറഞ്ഞെ  ഭക്ഷണര  അവമനട  നമനസ  കഴമക്കമോര.

അമദ്ദേഹെെത്തമനന്റെ ഭക്ഷണര അവമനടയമോയമരുന. ആ നമലയമല് വളേനര ലളേമതമമോയമ

സമോധമോരണക്കമോമരമോനടമോപര പ്രവരത്തമച ടമ.  എസസ.  മജമോണ് വളേനര പ്രഗല്ഭനമോയ

അഭമഭമോഷകനമോയമരുന.   ഏറവുര  ഒടുവമല്  അമദ്ദേഹെെര  അഭമഭമോഷകവൃത്തമയമല്

ഏരനപട്ടമരുനനവനളേളേതമോണസ  കമോണമോന്  കഴമയുനതസ.  മമോരകമമോയ  മരമോഗര

അമദ്ദേഹെെനത്ത  ബമോധമചനവങ്കെമലര  അനതമോനര  സമോരമമോയമ  കണക്കമോക്കമോനത

പ്രവരത്തനത്തമല്  നമരന്തരമമോയമ  ഏരനപട്ടമരുന  ടമ.  എസസ.  മജമോണ്  മകരളേ

മകമോണ്ഗ്രസസ  പമോരട്ടമക്കസ  അതമശേകമമോയ  സരഭമോവനകളേമോണസ  നല്കമയമടളേളേതസ.
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അമദ്ദേഹെെത്തമനന്റെ പമോവനസ്മരണയസ മുമമല് ആദരമോജലമകള അരപമക്കുന.

ശ്രസ്പീ  .    ഒ  .    രമോജമഗമോപമോല്  :  സര,  ആദരശേമോധമഷമത  രമോഷസ്പീയര

അനരരനമനനകമോണമരമക്കുന ഈ കമോലഘട്ടത്തമല് ഒരു ഗ്രമോമത്തമല് ജനമചസ

കമോരഷമകവൃത്തമയമമലരനപട്ടമട്ടസ  നപമോതുപ്രവരത്തനത്തമല്  വനസ

എല്ലമോവമഭമോഗര  ജനങ്ങളുനടയുര  പമന്തുണ  മനടമോന്  കഴമഞ്ഞെമടള്ള  ഒരു  നല്ല

മമോതൃകമോപരമമോയമടള്ള  നപമോതുപ്രവരത്തകനര  മനതമോവുമമോയമരുന  ടമ.  എസസ.

മജമോണ്.   അമദ്ദേഹെെത്തമനസ  പല  പമോരട്ടമകളേമനലമോനക്ക  മമോറമോന്

സമോധമചമടനണങ്കെമല്ത്തനനയുര  അമദ്ദേഹെെത്തമനന്റെ  അവസമോന  കമോലത്തസ

അമദ്ദേഹെെര എന്.ഡമ.എ.  യുമമോയമ ആഭമമുഖരര പ്രകടമപമചസ വനസരസമോരമചതസ

ഞമോന്  ഓരക്കുന.  അമദ്ദേഹെെനത്തമപമോനലയുള്ള  ആദരശേമോധമഷമതമമോയമ

പ്രവരത്തമക്കുനവനര നഷ്ടനപടമപമോകുനതസ നപമോതുപ്രവരത്തനത്തമനസ വലമയ

നഷ്ടമമോണസ.   അതസ  മകരളേത്തമനന്റെ നപമോതുരരഗനത്ത  ഒരു നഷ്ടമമോയമ  ഞമോന്

കമോണുന.   അമദ്ദേഹെെത്തമനന്റെ  സ്മരണയ്ക്കുമുമമല്  എനന്റെ  ആദരമോഞ്ജലമകള

അരപമക്കുന.

തുറമുഖവുര  മന്യൂസമയവുര  പുരമോവസ്തു  സരരക്ഷണവുര  വകുപ്പുമനമ  (ശ്രസ്പീ  .

രമോമചന്ദ്രന്  കടനപള്ളമ  ):  സര,  ഈ  സഭയുനട  സസ്പീക്കര  പദവമ
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അലങ്കെരമചമരുന  ടമ.  എസസ.  മജമോണമനന്റെ  മദഹെെവമമയമോഗര  നമ്മുനട

നപമോതുജസ്പീവമതത്തമനസ വലമയ നഷ്ടമമോണസ ഉണമോക്കമയമടള്ളതസ.  സഭയുനട എല്ലമോ

തലങ്ങളേമല്നമനര  ആദരര ഏറ്റുവമോങ്ങമോന്  അമദ്ദേഹെെത്തമനസ

പ്രയമോസമുണമോയമട്ടമല്ല.  വമദരമോരതമ  ജസ്പീവമതകമോലത്തുതനന  സരഘടനമോ

പ്രവരത്തനര  ആരരഭമചസ  പമനസ്പീടസ  മകരളേത്തമനന്റെ  രമോഷസ്പീയ  മണ്ഡലത്തമല്

നമറസമോനമദ്ധേരമമോയമരമക്കമോന്  അമദ്ദേഹെെത്തമനസ  സമോധമചതസ  അമദ്ദേഹെെത്തമനന്റെ

വലമയ  മനട്ടമമോയമ  കമോണമോവുനതമോണസ.  മകരളേ  മകമോണ്ഗ്രസമനന്റെ  ആരരഭ

കമോലരനതമോടതനന  അതമനന്റെ  മനതൃനമരയമല്  ഉണമോയമരുന  അമദ്ദേഹെെര

നപമോതുനവ  സത്വസ്പീകമോരരനമോയമരുന.   ഇവമനട  ബഹമമോനനപട്ട  മുഖരമനമയുര

പ്രതമപക്ഷ  മനതമോവുര  പറഞ്ഞെ എല്ലമോ  വമകമോരങ്ങളുര  പങ്കുവചനകമോണ്ടുതനന

അമദ്ദേഹെെത്തമനന്റെ  മനതൃസമദ്ധേമയുര  നപമോതുപ്രവരത്തകമരമോടുര  സമോമൂഹെെര

രരഗത്തുള്ള  അമദ്ദേഹെെത്തമനന്റെ  വമനമയമോനത്വമതവുര  ലളേമതവുമമോയ

സമസ്പീപനങ്ങമളേമോടുനമല്ലമോര  കക്ഷമരമോഷസ്പീയ  ബനങ്ങളക്കതസ്പീതമമോയമ

അമദ്ദേഹെെത്തമനസ  ഒരു  അരഗസ്പീകമോരര,  മകരളേത്തമനന്റെ  രമോഷസ്പീയ

ചരമത്രത്തമലണമോക്കമയമടണസ.    സസ്പീക്കര പദവമ  അലങ്കെരമചസ  ഈ സഭയുനട

തനന നമോഥനമോയമ പ്രവരത്തമച ടമ.എസസ.  മജമോണമനന്റെ മദഹെെവമമയമോഗത്തമല്
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ഞമോന് ദ:ഖര മരഖനപടുത്തുകയുര ആദരമോഞ്ജലമകള അരപമക്കുകയുര നചയ്യുന.

ശ്രസ്പീ  .    നക  .    ബമ  .    ഗമണഷസ  കുമമോര:  സര,  മകരളേ  മകമോണ്ഗ്രസമനന്റെ

സമോപക  മനതമോക്കളേമല്  ഒരമോളുര  ഈ സഭയുനട  അദ്ധേരക്ഷനമമോയമരുന  ടമ.

എസസ.  മജമോണ്സമോറമനന്റെ  നമരരമോണത്തമല്  ബഹമമോനനപട്ട  മുഖരമനമയുര

പ്രതമപക്ഷ  മനതമോവുനമമോനക്ക  പ്രകടമപമച  വമകമോരമത്തമോടസ  ഞമോനര

മയമോജമക്കുകയമോണസ.  നമോലസ  തവണ  കല്ലൂപമോറ  നമമയമോജകമണ്ഡലത്തമനന

പ്രതമനമധസ്പീകരമചസ,  ആ  മണ്ഡലത്തമനല  വമകസന  രരഗത്തസ  അമദ്ദേഹെെര

നചയമടള്ള നല്ല കമോരരങ്ങള മുന്നമരത്തമ, ആ നമോട്ടമനല ജനങ്ങളുനട മനസമല്

ഇനര  നമറഞ്ഞുനമല്ക്കുന  ഒരു  ജനകസ്പീയ  മനതമോവമോയമരുന  ടമ.  എസസ.

മജമോണ്.  ഞമോന് സ്കൂള വമദരമോരതമയമോയമരമക്കുന കമോലത്തസ അമദ്ദേഹെെര എനന്റെ

പമതമോവമമനമോനടമോപര  മകരളേ  മകമോണ്ഗ്രസസ  രമോഷസ്പീയ  പ്രസമോനത്തമല്

പ്രവരത്തമക്കുമമമോഴമോണസ ഞമോന് അമദ്ദേഹെെനത്ത കമോണുനതസ. ഞമോന് ആദരമമോയമ

ഒരു സസ്പീക്കനറ മനരമല് കമോണുനതസ അമദ്ദേഹെെനത്തയമോണസ.  എമപമോഴര ചമരമച

മുഖവുര  ചടുലമമോയ  സരഭമോഷണ  രസ്പീതമയുമമോയമ  അമദ്ദേഹെെര  എല്ലമോവമരമോടുര

സരസമമോയമ  സരസമോരമചസ  വളേനര  സദൗമരതമയമോനട  നപരുമമോറുനതമോയമോണസ

കണമടള്ളതസ.   ശ്രസ്പീ.  പമ.  നജ.  മജമോസഫെസ  സമോര  പറഞ്ഞെതുമപമോനല  വളേനര
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ലളേമതമമോയ  ജസ്പീവമതര  നയമച  ഒരു  നല്ല  മനഷരന്.   അമദ്ദേഹെെര  മകരളേ

മകമോണ്ഗ്രസമനന്റെ  വളേരചയ്ക്കുര  മകരളേത്തമനല  കരഷകരുനട  നന്മയ്ക്കുര  തനന്റെ

നമമയമോജകമണ്ഡലത്തമനന്റെ  വളേരചയ്ക്കുര  അതമലപരമ  മകരളേനമന  ഈ

നമോടമനന്റെ നന്മയ്ക്കുര മവണമ വളേനരയധമകര പരമശ്രമങ്ങള നടത്തമ.  അമദ്ദേഹെെര

ഒരു വക്കസ്പീല് എന നമലയമലര അതമലപരമ ഒരു വമദരമോഭരമോസ വമദഗ്ദ്ധന് എന

നമലയമലര,  വമദരമോഭരമോസ  രരഗത്തസ  തനന്റെ  മണ്ഡലത്തമല്ക്കൂടമ  മുമനമോടവച

വമദരമോഭരമോസ പ്രവരത്തനങ്ങളുനട തുടരചയമോയമട്ടമോയമരമക്കമോര പമോവനപട്ടവരക്കസ

പരമഗണന  നല്കുന  തരത്തമലള്ള  നല്ല  വമദരമോഭരമോസര  നല്കുക  എന

കമോഴ്ചപമോമടമോടുകൂടമ  കമോസരമഗമോഡസ  വമദരമോഭരമോസ  സമോപനങ്ങള

ആരരഭമചമടള്ളതസ.   എനര  പമോവനപട്ടവമരമോടുര   കരഷകമരമോടുനമമോപര

നമലയുറച  ഒരു നല്ല വരകമയമോയമരുന അമദ്ദേഹെെര.  സസ്പീക്കര എന നമലയമല്

നസ്പീതമപൂരവ്വവുര  സതരസനവുമമോയമ  സഭയുനടയുര  സഭമോരഗങ്ങളുനടയുര

അന്തസയരത്തമപമടമക്കുന തരത്തമലള്ള നല്ല പ്രവരത്തനങ്ങള കമോഴ്ചവചമടള്ള

ഒരു നല്ല നപമോതുപ്രവരത്തകനമോണമദ്ദേഹെെര.   അമദ്ദേഹെെത്തമനന്റെ നഷ്ടര  നമ്മുനട

നമോടമനസ  എനര  ഒരു  നഷ്ടര  തനനയമോണസ.  തനന്റെ  വരകമജസ്പീവമതത്തമനല

തമോങ്ങമോന്  കഴമയമോത്ത  സത്വകമോരര  ദ:ഖങ്ങളേമല്മപമോലര  അമദ്ദേഹെെര  അതസ
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പുറത്തുകമോണമക്കമോനത  മറ്റുള്ളവമരമോടസ  ചമരമചര  സമന്തമോഷമത്തമോനടയുര

നപരുമമോറമ  തനന്റെ  ദ:ഖങ്ങള  പുറത്തറമയമക്കമോനത  ഈ  നമോടമനമവണമ

സരസമോരമക്കുന  ഒരു  നല്ല  മനതമോവമോയമ  ജസ്പീവമചസ  നനമ  വമടപമരമഞ്ഞെ

ടമ.എസസ.  മജമോണ് സമോറമനന്റെ എല്ലമോ പ്രവരത്തനങ്ങളുര ഓരക്കുനമതമോനടമോപര

അമദ്ദേഹെെത്തമനന്റെ  ആതമോവമനസ  നമതരശേമോന്തമ  മനരുന.   അമദ്ദേഹെെത്തമനന്റെ

നമരരമോണത്തമല്  എനന്റെ  പമോരട്ടമയുനടയുര  എനന്റെയുര  ആദരമോഞ്ജലമകള

അരപമക്കുന. 

ശ്രസ്പീ  .    എന്  .    വമജയന്  പമള്ള:  സര,  ടമ.  എസസ.  മജമോണമനന

സ്മരമക്കുമമമോള നമരവധമ ഓരമകള ഈ സഭയ്ക്കുനണനറമയമോര.    നമോലമോര

നമയമസഭയമല്  1976  നഫെബ്രുവരമ  മുതല്  1977  മമോരചവനര  നമയമസഭമോ

സസ്പീക്കറമോയമ  അമദ്ദേഹെെര  പ്രവരത്തമച.   സസ്പീക്കര  പദവമമയമോടസ  നസ്പീതമ

പുലരത്തമനയനസ  പരനക്ക  അരഗസ്പീകമോരര  ടമ.  എസസ.  മജമോണമനസ  ലഭമച

എനമോണസ  ഞമോന്  മനസമലമോക്കമയമടള്ളതസ.    ഇരുപത്തമനയമോനസ

വരഷമത്തമോളേര  അമദ്ദേഹെെര  നമയമസഭമോ  സമോമമോജമകനമോയമരുന.   ഒരു

വരഷക്കമോലര ഭക്ഷര സമവമല് സപപ്ലെെസസ വകുപ്പുമനമ എന നമലയമലര ഈ

സഭയമലണമോയമരുന.   കല്ലൂപമോറ  നമമയമോജകമണ്ഡലത്തമനമവണമ  കൂടുതല്



Uncorrected/Not for publication
21

വമകസനനമത്തമക്കമോന് അമദ്ദേഹെെര കമോണമച തമോല്പരരവുര മമോതൃകയമോണസ.  മകരളേ

മകമോണ്ഗ്രസമനല ആദരകമോല മനതമോവസ  എന നമലയമല് അറമയനപടുന ടമ.

എസസ.  മജമോണ്  കമോരണവര  സമോനത്തുള്ള  മനതമോവമോണസ.   മകരളേ

മകമോണ്ഗ്രസമനല പമളേരപ്പുകളേമല് നമലപമോടുനകമോണസ അമദ്ദേഹെെര ശ്രമദ്ധേയനമോയമ.

നമയമങ്ങളേമലര  ചട്ടങ്ങളേമലര  വലമയ  അറമവുണമോയമരുന  അമദ്ദേഹെെര  പ്രമുഖ

അഭമഭമോഷകനമോയമരുന.   ടമ.  എസസ.  മജമോണമനന്റെ  നമരരമോണത്തമല്  എനന്റെ

വരകമപരമമോയ ദ:ഖവുര രമോഷസ്പീയ പ്രസമോനത്തമനന്റെ ദ:ഖവുര വരസനമത്തമോനട

മരഖനപടുത്തുന.  

ശ്രസ്പീ  .    മകമോവൂര കുഞ്ഞുമമമോന്:  സര,  ബഹമമോനരനമോയ ടമ.  എസസ.  മജമോണ്

സമോറമനന  സരബനമചസ  ബഹമമോനനപട്ട  സസ്പീക്കറുര  മുഖരമനമയുര

പ്രതമപക്ഷമനതമോവുര മറസ കക്ഷമ മനതമോക്കന്മമോരുര പറഞ്ഞെ കമോരരങ്ങമളേമോനടല്ലമോര

ഞമോന് പൂരണ്ണമമോയുര മയമോജമക്കുകയമോണസ.  കഷ്ടനപടര കഠമനമോദ്ധേത്വമോനര നചയര

നപമോതുപ്രവരത്തന രരഗത്തസ വളേനര മമോതൃകയമോയമ പ്രവരത്തമക്കമോന് ടമ.  എസസ.

മജമോണ്  സമോറമനസ  കഴമഞ്ഞെമടണസ.   വമദരമോരതമ  രമോഷസ്പീയത്തമലൂനട  രമോഷസ്പീയ

ജസ്പീവമതര  ആരരഭമചസ  കരഷകരുനടയുര  കരഷക  നതമോഴമലമോളേമകളുനടയുര

മക്ഷമത്തമനര  ഐശേത്വരരത്തമനര  പുമരമോഗതമക്കുര  മവണമ  വളേനര
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മമോതൃകമോപരമമോയ  പ്രവരത്തനമമോണസ  മജമോണ്  സമോര  കമോഴ്ചവചമടള്ളതസ.

വമദരമോഭരമോസ  രരഗത്തസ  നമരവധമ  പരമഷമോരങ്ങള  നടപമലമോക്കമോന്

അമദ്ദേഹെെത്തമനസ  സമോധമചമടണസ.   മകരളേ  മകമോണ്ഗ്രസസ  പമോരട്ടമയുനട  വളേനര

സസ്പീനമയര  മനതമോവമോയമരുന  അമദ്ദേഹെെര.    2001-ല്  ആദരമമോയമ  മകരളേ

നമയമസഭയമമലയസ  കടനവന  ഞങ്ങനളേമപമോനലയുള്ള  നചറുപക്കമോരക്കസ  ടമ.

എസസ.  മജമോണ് സമോറമനന്റെ പ്രവരത്തനര മമോതൃകയമോയമ മമോറമോന് കഴമഞ്ഞെമടണസ.

ഉച സമയത്തസ എര.എല്.എ.  മഹെെമോസലമമനമോടസ മചരനള്ള ഇന്തരന് മകമോഫെസ്പീ

ഹെെദൗസമല് ആരമോലര ശ്രദ്ധേമക്കനപടമോനത ഒരു സമോധമോരണ മനഷരനനമപമോനല

അമദ്ദേഹെെര വനസ  ഭക്ഷണര കഴമക്കുമമമോള ഒരു മുന് സസ്പീക്കറമോണസ  വനമരുനസ

ഭക്ഷണര  കഴമക്കുനനതനസ  ആരക്കുര  മനസമലമോക്കമോന്  കഴമയുമമോയമരുനമല്ല.

വസ്ത്രധമോരണര ഇമപമോഴനത്ത കമോലഘട്ടത്തമല് എല്ലമോവരക്കുര വലമയ ശ്രദ്ധേയുള്ള

കമോരരമമോണസ.  എനമോല് ടമ.  എസസ.  മജമോണ് സമോര  സമോധമോരണ കരഷകരുനട

ജസ്പീവമതര  തനനയമോണസ   നയമചമരുനതസ.     ഞങ്ങള  അമങ്ങമോട്ടസ  നചനസ

പരമചയനപട്ടസ  അമദ്ദേഹെെവുമമോയമ  സദൗഹൃദര  പങ്കെമടുകയുണമോയമ.

നപമോതുപ്രവരത്തന രരഗത്തസ സുതമോരരവുര സരശുദ്ധേവുമമോയ പ്രവരത്തനമമോണസ ടമ.

എസസ.  മജമോണ്സമോര  കമോഴ്ചവചമടള്ളതസ.   അന്തരമച  ആ  നല്ല  മനഷരനന്റെ
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ഓരമയ്ക്കുമുനമല്  ഞമോനര  എനന്റെ  പമോരട്ടമയുര  ഒരുപമടമ  രകപുഷ്പങ്ങള

സമരപമക്കുന. 

ശ്രസ്പീ  .    പമ  .    സമ  .    മജമോരജസ:  സര,   ടമ.  എസസ.  മജമോണ്  സമോറമനന

സരബനമചസ അങര ബഹമമോനരനമോയ മുഖരമനമയുര  പ്രതമപക്ഷ മനതമോവുര

കക്ഷമ മനതമോക്കന്മമോരുര പ്രകടമപമച അമത വമകമോരര മമോത്രമമോണസ  എനമക്കുര

പ്രകടമപമക്കമോനള്ളതസ.  ഈ മനതമോക്കന്മമോര അറമയമോത്ത, പറയമോത്ത ഒനരണസ

നചറമയ കമോരരങ്ങള മമോത്രമമ ഞമോന് പറയുനള.  ബഹമമോനനപട്ട പമ.  നക.

കുഞ്ഞെമോലമക്കുട്ടമ  സമോഹെെമബസ  ഇവമനട  സൂചമപമചതുമപമോനല  വളേരുമന്തമോറുര

പമളേരുകയുര  പമളേരുമന്തമോറുര  വളേരുകയുര  നചയ്യുന   മകരളേ  മകമോണ്ഗ്രസസ

പമോരട്ടമക്കസ  1964  ഒമകമോബര  9-ാം  തസ്പീയതമ  രൂപര  നകമോടുക്കുമമമോള  ആ

മയമോഗത്തമല് പനങ്കെടുത്തവരമല് ജസ്പീവമചമരമക്കുന രണ്ടുമപരമല് ഒരമോളേമോയമരുന

ടമ.  എസസ.  മജമോണ്.  മനറമോനസ   ശ്രസ്പീ.  ആര.  ബമോലകൃഷ്ണപമള്ളയമോണസ.  ബമോക്കമ

ഞങ്ങനളേമോനക്ക  പമനസ്പീടസ  വനസ  കൂടമയവര  മമോത്രമമോണസ.   അതമോണസ  സതരര.

അവസമോന  കമോലത്തസ  മകരളേ  മകമോണ്ഗ്രസസ  എന  പമോരട്ടമ  മവമണമോനയനസ

അമദ്ദേഹെെര എമനമോടസ  മചമോദമചമടണസ.   ഞമോനര അമദ്ദേഹെെവുമമോയമ ഒരു നചറമയ

തരക്കമുണമോയമ.  അമപമോള ഞമോന് നസക്കുലര പമോരട്ടമയുനട നചയരമമോനമോണസ.
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തമരുവല്ല ടമ.ബമ. യമമലയസ എനന വമളേമപമച.  ഞമോന് നചനമപമോള അമദ്ദേഹെെര

പറഞ്ഞെ എല്ലമോ നപമോതുകമോരരങ്ങളുര  ശേരമയല്ല.   ബമ.  നജ.  പമ.  യുമമോയമ  ഒരു

സഖരമുണമോക്കണനമന  ആവശേരമമോണസ  അമദ്ദേഹെെര  ഉനയമചതസ.   എനമക്കസ

അതമമനമോടസ  മയമോജമക്കമോന്  കഴമയമനല്ലനസ  ഞമോന്  അമദ്ദേഹെെനത്ത  അറമയമച.

അതമനന്റെ  അനന്തര  വശേങ്ങനളേമോനക്ക  എല്ലമോവരക്കുര  അറമയമോര.   ഞമോന്

അതമമലയ്നക്കമോനര കടക്കുനമല്ല.  പമക്ഷ ഒരു സതരമുണസ.   ഒരു മമോതൃകമോ

എര.എല്.എ.  ആയമ,  മനമയമോയമ,  സസ്പീക്കറമോയമ  എങ്ങനന

പ്രവരത്തമക്കമോനമനസ നതളേമയമച മമോനര വരകമതത്വമമോണസ അമദ്ദേഹെെര.  അമദ്ദേഹെെര

മനമ സമോനര വമടമപമോയതമനമശേഷമുള്ള ജസ്പീവമതനത്തപറമ അമനത്വഷമചമോല്

കമോരരങ്ങള  മനസമലമോകുര.   അവസമോന  കമോലത്തസ  കമോസരമഗമോഡസ

എഞമനസ്പീയറമരഗസ  മകമോമളേജസ  ആരരഭമക്കുമമമോള  നമോലസ  പ്രമോവശേരര

അമദ്ദേഹെെത്തമനന്റെ നമരബനത്തമനസ വഴങ്ങമ ഞമോനര അവമനട മപമോയമ.   അതസ

തുടങ്ങരുതസ,  സമോമത്തമകമമോയമ  ബുദ്ധേമമുടണമോകുനമനസ  വളേനര  ശേകമമോയമ

ഞമോന് പറനഞ്ഞെങ്കെമലര അമദ്ദേഹെെര സമതമചമനല്ലനമമോത്രമല്ല പലരമല്നമനര

കടര  വമോങ്ങമയമോണസ  അമദ്ദേഹെെര  ആ  സമോപനര  അവമനട  സമോപമചതസ.

അത്രമമോത്രര  വമദരമോഭരമോസ  മമഖലനയ  മസ്നേഹെെമചമരുന  വന്ദരനമോയ  ഒരു
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നപമോതുപ്രവരത്തകനമോണസ  മകരളേത്തമനസ  നഷ്ടനപട്ടമടള്ളതസ.   വന്ദരനമോയ

മനതമോവമനന്റെ  ഓരമയ്ക്കുമുമമല്  ആദരമോഞ്ജലമകള  അരപമക്കുന.

അമദ്ദേഹെെത്തമനന്റെ ആതമോവമനസ നമതരശേമോന്തമ മനരുന.  

മമ  .    സസ്പീക്കര:  അന്തരമച  മഹെെതസ  വരകമമയമോടുള്ള  ആദരസൂചകമമോയമ

നമുക്കസ അല്പസമയര എഴമനറസ നമല്ക്കമോര. 

(പമരതമനമോടുള്ള  ആദരസൂചകമമോയമ  സഭമോരഗങ്ങള  അല്പസമയര

എഴമനറ്റുനമനസ മദൗനമമോചരമച.)

ഓരഡര........  ഓരഡര........  സഭ  ഇമപമോള  പമരമയുനതുര  നമോനളേ

രമോവമനല 8.30-നസ വസ്പീണ്ടുര സമമളേമക്കുനതുമമോണസ.

(2016  ജൂണ്  28-ാം  തസ്പീയതമ  നചമോവ്വമോഴ്ച്ച  രമോവമനല  8.30-നസ  വസ്പീണ്ടുര

സമമളേമക്കുനതമനമോയമ സഭ രമോവമനല 09.33-നസ പമരമഞ്ഞു.)

******


