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മമ  .   സസ്പീക്കര: ഓരഡര....... ഓരഡര ......... 

ചരമമമാേപചമാേരര

അടല് ബമഹമാേരമ വമാേജ്മപയമ  ,   മസമാേമനമാേഥഥ് ചമാേറ്റരജമ  ,   എര  .   കരുണമാേനമധമ  ,
ചചരക്കളര അബ്ദുള  ,   ടമ  .   ചക  .   ആറുമുഖന് എനമവരുചട നമരരമാേണര 

മുന് പ്രധമാേനമനമ അടല് ബമഹമാേരമ വമാേജ്മപയമ, മുന് മലമാേക ഥ്സഭമാേ സസ്പീക്കര

മസമാേമനമാേഥഥ് ചമാേറ്റരജമ, തമമഴഥ് നമാേടഥ് മുന് മുഖരമനമ  എര. കരുണമാേനമധമ, മുന്മനമ

ചചരക്കളര  അബ്ദുള,  മുന്  നമയമസഭമാേരഗര  ടമ.  ചക.  ആറുമുഖന്  എനമവര

അടുതമചട നമരരമാേതരമാേയമ.  കൂടമാേചത സരസമാേനതഥ്   അടുതകമാേലത്തുണമാേയ

പ്രളയ ദുരന്തതമല്  നമരവധമമപര മരണചപ്പെടുകയുണമാേയമ.   

അടല് ബമഹമാേരമ വമാേജ്മപയമ

മുന് ഇന്തരന് പ്രധമാേനമനമ അടല് ബമഹമാേരമ വമാേജ്മപയമ  2018  ആഗസഥ്

16-ാം തസ്പീയതമ അന്തരമച.  

 1924 ഡമസരബര 25-നഥ് മധരപ്രമദേശമചല  ഗഗമാേളമമയമാേറമല്  കൃഷ്ണബമഹമാേരമ

വമാേജ്മപയമയുചടയുര  കൃഷ്ണമദേവമയുചടയുര മകനമാേയമ അടല് ബമഹമാേരമ വമാേജ്മപയമ

ജനമച.  ഗഗമാേളമമയമാേറമചല വമമകമാേറമയ മകമാേമളജമല്നമനര ബമരുദേവര തുടരനഥ്
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കമാേണ്പൂര  സമ.എ.വമ.  മകമാേമളജമല്നമനര   രമാേഷ്ട്രതനതമല്  ബമരുദേമാേനന്തര

ബമരുദേവര   കരസമമാേക്കമയ  അമദ്ദേഹര  ആരരസമമാേജതമലൂചടയമാേണഥ്

ചപമാേതുപ്രവരതനര ആരരഭമച്ചതഥ്.   

കഗമറ്റഥ് ഇന്തരമാേ സമരതമല് പചങ്കെടുതഥ് ജയമല്വമാേസര  അനുഷമച്ച അമദ്ദേഹര

'ദേസ്പീന്ദേയമാേല്  ഉപമാേദരമാേയ'-യുചട  മനതൃതഗതമല്  1951-ല്   ഭരതസ്പീയ

ജനസരഘതമചന്റെ  രൂപസ്പീകരണതമല്  പങ്കെമാേളമയമാേയമ.  വമാേജ്മപയമ  1952-ചല

ലകഥ് നനൗ  ചസന്ട്രല് ഉപചതരചഞ്ഞെടുപ്പെമല്  മത്സരമചചവങ്കെമലര പരമാേജയചപ്പെട.

തുടരനഥ് 1959-ല് ബല്റമാേരപൂരമല്നമനര മലമാേക ഥ്സഭയമല് എതമ.  1968 മുതല്

1972 വചര ജനസരഘതമചന്റെ മദേശസ്പീയ അദരക്ഷനമാേയമ പ്രവരതമച.   1972-

ചല  ചമമാേറമാേരജമ  മദേശമാേയമ  സരക്കമാേരമല്  വമമദേശകമാേരര  മനമയമാേയ  അമദ്ദേഹര

ചഎകരരമാേഷ്ട്രസഭയമല്  ഹമനമയമല്  പ്രസരഗമച്ചഥ്  ശ്രദയമാേകരഷമക്കുകയുണമാേയമ.

മലമാേക ഥ്സഭയമമലയഥ്  9  തവണയുര  രമാേജരസഭയമമലയഥ്  2  തവണയുര

ചതരചഞ്ഞെടുക്കചപ്പെട്ട  വമാേജ്മപയമ  പ്രഗത്ഭനമാേയ  ഒരു

പമാേരലചമമന്റെറമയനമാേയമരുന. 

 1996-ല്  മദേശസ്പീയ  ജനമാേധമപതര  സഖര  സരക്കമാേര  അധമകമാേരതമല്

എതമയമപ്പെമാേള്  പ്രധമാേനമനമയമാേയ  വമാേജ്മപയമ  13  ദേമവസതമനുമശഷര
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രമാേജമവച.  തുടരനഥ്  1998-1999  കമാേലയളവമലര  1999  മുതല്  2004  വചരയുര

അമദ്ദേഹര പ്രധമാേനമനമയമാേയമരുന.  

അമദ്ദേഹര  പ്രധമാേനമനമയമാേയമരുന  കമാേലതഥ്   ഇന്തരമാേ-പമാേകഥ്  ബനര

ചമച്ചചപ്പെടുത്തുനതമനഥ്  സഗസ്പീകരമച്ച  നടപടമകള്   ശ്രമദയമമാേണഥ്.   മമകച്ച

പ്രമാേസരഗമകനുര  അറമയചപ്പെടുന   കവമയുമമാേയമരുന  വമാേജ്മപയമ  7  കവമതമാേ

സമമാേഹമാേരങ്ങളുള്ചപ്പെചട  നമാേല്പ്പെമതമാേളര പുസ്തകങ്ങളുചട രചയമതമാേവഥ് കൂടമയമാേണഥ്.

2005-ല് സജസ്പീവ രമാേഷ്ട്രസ്പീയതമല്നമനഥ് വമരമമച്ച അമദ്ദേഹര ദേസ്പീരഘനമാേളമാേയമ

മരമാേഗബമാേധമതനമാേയമരുന.   2015-ല്  രമാേഷ്ട്രര  അമദ്ദേഹതമനഥ്  'ഭമാേരതരത

പുരസമാേരര' നല്കമ ആദേരമച.

അടല്  ബമഹമാേരമ  വമാേജ്മപയമയുചട  നമരരമാേണമതമാേചട  സനൗമരതയുചട

പ്രതസ്പീകമമാേയമരുന  ഒരു  രമാേഷ്ട്രസ്പീയ  മനതമാേവമചനയുര  മമകവറ്റ  ഒരു

ഭരണമാേധമകമാേരമചയയുര  മമാേത്രമല്ല  സരഗമാേത്മകത  കമാേത്തുസൂക്ഷമച്ച  ഒരു  മഹതഥ്

വരകമതഗര കൂടമയമാേണഥ് നമുക്കഥ് നഷ്ടമമാേയമരമക്കുനതഥ്. 

മസമാേമനമാേഥഥ് ചമാേറ്റരജമ  

മുന്  മലമാേക ഥ്സഭമാേ  സസ്പീക്കറുര  ഇന്തര  കണ  എക്കമാേലമതയുര  മമകച്ച

പമാേരലചമമന്റെറമയന്മമാേരമചലമാേരമാേളുമമാേയ  മസമാേമനമാേഥഥ്  ചമാേറ്റരജമ  2018  ആഗസഥ്
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13-ാംതസ്പീയതമ നമരരമാേതനമാേയമ.  അസമമചല മതജ്പൂരമല് അഭമഭമാേഷകനമാേയമരുന

നമരമല് ചന്ദ്ര ചമാേറ്റരജമയുചടയുര  ബസ്പീണമാേപമാേണമ മദേബമയുചടയുര മകനമാേയമ 1929

ജൂചചല 25-നഥ് മസമാേമനമാേഥഥ് ചമാേറ്റരജമ ജനമച. 

ചകമാേല്ക്കതയമചല പ്രസമഡന്സമ മകമാേമളജഥ്,  മകരബമഡ്ജമചല ജസ്പീസസഥ്

മകമാേമളജഥ്  എനമവമടങ്ങളമലമാേയമരുന  വമദേരമാേഭരമാേസര.   തുടരനഥ്

ചകമാേല്ക്കതയമല് സമരതമാേമസമമാേക്കമയ അമദ്ദേഹര 1971-ല്        സമ.പമ.ചഎ

(എര)  പമന്തുണമയമാേചട  സഗതനനമാേയമ  മത്സരമച്ചഥ്  ആദേരമമാേയമ  പമാേരലചമന്റെഥ്

അരഗമമാേയമ.

 പതഥ്  തവണ മലമാേക ഥ്സഭമാേരഗമമാേയമരുന മസമാേമനമാേഥഥ് ചമാേറ്റരജമ     1989-

91,  1999-2004  കമാേലതഥ്  സമ.പമ.ചഎ.(എര)-ചന്റെ  മലമാേക ഥ്സഭമാേ

കക്ഷമമനതമാേവമാേയമ ചതരചഞ്ഞെടുക്കചപ്പെട. 

2004  മുതല്  2009  വചര  മലമാേക ഥ്സഭമാേ  സസ്പീക്കറമാേയമ  മസവനമനുഷമച.

എതമരമല്ലമാേചത  ചതരചഞ്ഞെടുക്കചപ്പെട്ട  അമദ്ദേഹര  ആ  സമാേനചതത്തുന  ആദേര

കമമ്മ്യൂണമസ്റ്റുമമാേയമരുന.  സഭ നമയനമക്കുനതമല് അദരക്ഷചനന നമലയമല്

അമദ്ദേഹര  പ്രദേരശമപ്പെമച്ച  അസമാേധമാേരണ  ചചവഭവവര  ചരമത്രപ്രധമാേനമമാേയ

റൂളമരഗുകളുര  ഇന്തരന്  പമാേരലചമന്റെറമ  ജനമാേധമപതരതമനഥ്  മമാേരഗദേസ്പീപങ്ങളമാേയമ
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നമലനമല്ക്കുന.  

ജനമാേധമപതരധഗരസനങ്ങള്ചക്കതമചര  അമദ്ദേഹര  പമാേരലചമന്റെമല്

നടതമയമടള  പ്രഭമാേഷണങ്ങള്  ശ്രമദയമമാേയമരുന.   ജനമാേധമപതര

സമൂഹതമല് നമയമനമരമമാേണ സഭകളുചട പരമമാേധമകമാേരര ഉയരതമപ്പെമടമക്കമാേന്

എക്കമാേലത്തുര അമദ്ദേഹര ബദശ്രദനമാേയമരുന. 

മലമാേക ഥ്സഭമാേ നടപടമകള് തത്സമയര വസ്പീക്ഷമക്കമാേന് ജനങ്ങള്ക്കഥ് അവസരര

നല്കമയ മലമാേക ഥ്സഭമാേ ചടലമവമഷന് അമദ്ദേഹതമചന്റെ സരഭമാേവനയമാേണഥ്. 

പമാേരലചമന്റെറമ  ജനമാേധമപതരതമചന്റെയുര  ഭരണഘടനയുചടയുര  മൂലരങ്ങള്

ജമാേഗ്രതമയമാേചട  സരരക്ഷമച്ചമരുന  പ്രതമഭമാേശമാേലമയമാേയ  ഒരു  രമാേഷ്ട്രസ്പീയ

പ്രവരതകചനയമാേണഥ്  മസമാേമനമാേഥഥ്  ചമാേറ്റരജമയുചട  മരണമതമാേചട  നമുക്കഥ്

നഷ്ടമമാേയമരമക്കുനതഥ്. 

എര. കരുണമാേനമധമ

മുന്  തമമഴഥ് നമാേടഥ്  മുഖരമനമയുര  ഡമ.എര.ചക.  അദരക്ഷനുമമാേയമരുന

മുത്തുമവല് കരുണമാേനമധമ 2018 ആഗസഥ് 7-ാം തസ്പീയതമ അന്തരമച. 

അയമാേതുചചര  മൂതമവലരുചടയുര  അഞ്ചുഗതമചന്റെയുര  മകനമാേയമ  1924

ജൂണ് 3-ാം തസ്പീയതമ നമാേഗപട്ടണര ജമല്ലയമചല തമരുക്കുവചചള ഗ്രമാേമതമല് എര.
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കരുണമാേനമധമ ജനമച.  1938-ല് ഹമനമ ഭമാേഷ അടമമച്ചല്പ്പെമക്കുനതമചനതമചര

നടന  സമരങ്ങളമല്  വമദേരമാേരതമകചള  സരഘടമപ്പെമചചകമാേണമാേണഥ്  അമദ്ദേഹര

ചപമാേതുരരഗമതയഥ്  പ്രമവശമച്ചതഥ്.   ഇനൗ  സമരചതത്തുടരനഥ്

ചചറുപ്രമാേയതമല്തചന ജയമല്വമാേസര അനുഭവമമക്കണമവന. 

ചപരമയമാേര  ഇ.  വമ.രമാേമസഗമാേമമ  നമാേയരുചട  ആത്മമാേഭമമമാേനപ്രസമാേനതമല്

ആകൃഷ്ടനമാേയ  കരുണമാേനമധമ  ആരരഭമച്ച  മമാേസമക  'മുരചശമാേലമ'-യമാേണഥ്  പമനസ്പീടഥ്

ഡമ.എര.ചക.-യുചട മുഖപത്രമമാേയമ വളരനതഥ്. 

സമ.  എന്.  അണമാേദുചചര  ദമാേവമഡ  മുമനറ്റ  കഴകര  രൂപസ്പീകരമച്ചമപ്പെമാേള്

ചപരമയമാേര രൂപസ്പീകരമച്ച ദമാേവമഡര കഴകതമല്നമനഥ് വമടമപമാേയമ കരുണമാേനമധമ

അതമചന്റെ  യുവജന  വമഭമാേഗമമാേയ  'തമമഴഥ്  മമാേനവര  മണ്റ'-തമചന്റെ  മുന്നമര

പ്രവരതകനമാേയമ.

തമമഴമചല  അറമയചപ്പെടുന  സമാേഹമതരകമാേരനമാേയമ  മപചരടുത

കരുണമാേനമധമയുചട  തൂലമകയമല്നമനഥ്  തമമഴഥ്  ജനതയുചട  ആത്മമാേഭമമമാേനര

തമളയ്ക്കുന  വമാേക്കുകള്  ഒഴുകമവന.   സമാേഹമതരകമാേരന്,  വമാേഗമ,  അഭമമനതമാേവഥ്,

തമരക്കഥമാേകൃതഥ്, ഗമാേനരചയമതമാേവഥ്, നമരമമാേതമാേവഥ് തുടങ്ങമ വമവമധ മമഖലകളമല്

തമളങ്ങമയ  അമദ്ദേഹചത  തമമഴകര  ആദേരപൂരവര  'കചചലഞ്ജര'
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എനവമളമച്ചമരുന.  

മുഖരമനമയമാേയമരുന  സമ.  എന്.  അണമാേദുചചരയുചട

നമരരമാേണചതത്തുടരനഥ്  1969-ല്  ആദേരമമാേയമ  മുഖരമനമയമാേയമ  സമാേനമമറ.

അതമനുമശഷര  1971,  1989,  1996,  2006  എനസ്പീ  വരഷങ്ങളമലര  അമദ്ദേഹര

തമമഴഥ് നമാേടമചന്റെ  മുഖരമനമയമാേയമ.   എഴുപതമ  അഞമമലചറ  തമരക്കഥകളുര

നൂറമമലചറ  പുസ്തകങ്ങളുര അമദ്ദേഹര രചമച്ചമടണഥ്.   തമമഴഥ് നമാേടഥ്  നമയമസഭയമല്

ആദേരമമാേയമ 50 വരഷര പൂരതമയമാേക്കമയ സമമാേജമകനമാേയ അമദ്ദേഹര മരണരവചര

തുടരച്ചയമാേയമ 49 വരഷക്കമാേലര ഡമ.എര.ചക. അദരക്ഷ പദേവമയമല് തുടരന. 

ദമാേവമഡ  രമാേഷ്ട്രസ്പീയതമചന്റെ  തനശമാേലമയമാേയ  ഇനൗ  അപൂരവ  മനതൃതഗര

കവമത  തുളുമ്പുന  വമാേക്മധമാേരണമയമലൂചട  തമമഴഥ്  ജനതയുചട  മനര  കവരന.

ഭരണഘടന  അനുശമാേസമക്കുന  ചഫെഡറല്  മൂലരങ്ങളുചട  കമാേവലമാേളുര

പ്രമഘമാേഷകനുമമാേയമരുന,  ദമാേവമഡ  ജനതയുചട  ആത്മവസ്പീരരര  മപ്രമാേജഗലമപ്പെമച്ച,

കലലഞ് ജര എര.  കരുണമാേനമധമയുചട വമമയമാേഗര തമമഴഥ് ജനതയുചട മനസമല്

സൃഷ്ടമച്ച ശൂനരത നസ്പീങ്ങമാേന് ഏചറക്കമാേലര മവണമവരുചമനളതഥ് തസ്പീരച്ചയമാേണഥ്.

എര.  കരുണമാേനമധമയുചട  മരണമതമാേചട  ദമാേവമഡ  പ്രസമാേനതമചന്റെ

അവസമാേനചത  ശകമമാേയ  ഒരു  കണമമയയുര  മകരളതമചന്റെ  ഒരു  നല്ല



Uncorrected/Not for Publication 
8

സുഹൃതമമനയുര  പ്രതമഭമാേശമാേലമയമാേയ  ഒരു  ഭരണമാേധമകമാേരമമയയുമമാേണഥ്  നമുക്കഥ്

നഷ്ടമമാേയമരമക്കുനതഥ്.

ചചരക്കളര അബ്ദുള

മുന് തമദ്ദേശസഗയരഭരണ വകുപ്പുമനമ ചചരക്കളര അബ്ദുള  2018

ജൂലല  27-നഥ്  അന്തരമച.  ബമാേരമക്കമാേടഥ്  മുഹമദേഥ്  ഹമാേജമയുചടയുര

അസമ്മ്യൂമയുചടയുര  മകനമാേയമ  1942  ചസപ്റ്റരബര  15-നഥ്  ചചരക്കളര  അബ്ദുള

ജനമച.

 1957-ല്  സഗതന  വമദേരമാേരതമ  സരഘടനയമലൂചട  ചപമാേതുരരഗമതയഥ്

വന.  അരനൂറ്റമാേണമമലചറയമാേയമ  ഇന്തരന്  യൂണമയന്  മുസസ്പീരലസ്പീഗഥ്

മനതൃതഗനമരയമലണമാേയമരുന.  മുസസ്പീരലസ്പീഗഥ്  മദേശസ്പീയ  നമരവമാേഹക  സമമതമ

അരഗവര സരസമാേന ഖജമാേന്ജമയുമമാേയമരമക്കമവയമാേണഥ് അമദ്ദേഹര അന്തരമച്ചതഥ്. 

1987  മുതല്  2006  വചര  തുടരച്ചയമാേയമ  4  തവണ  മമഞശഗരര

നമമയമാേജകമണ്ഡലതമല്  നമനഥ്   നമയമസഭയമല്  എതമ.  2001-2004

കമാേലയളവമല്  ശ്രസ്പീ.  എ.  ചക.  ആന്റെണമ  മനമസഭയമല്  തമദ്ദേശസഗയരഭരണ

വകുപ്പുമനമയമാേയമ  പ്രവരതമച്ച  അമദ്ദേഹര  കുടുരബശ്രസ്പീ  പദതമ

ശകമചപ്പെടുത്തുനതമനഥ് നമരണമാേയകമമാേയ  പങ്കുവഹമച. 



Uncorrected/Not for Publication 
9

2004  മുതല്  2006  വചര  മകരള  നമയമസഭയുചട  പമമനമാേക്ക

സമുദേമാേയമക്ഷമര സരബനമച്ച സമമതമയുചട അദരക്ഷനമാേയമ പ്രവരതമച. 

കമാേസരമഗമാേഡഥ്  പ്രഥമ  ജമല്ലമാേ  കനൗണ്സമല്  അരഗമമാേയുര  കമാേലമക്കറ്റഥ്

സരവകലമാേശമാേലയുചട ചസനറ്റഥ് അരഗമമാേയുര മുസസ്പീരലസ്പീഗഥ് സരസമാേന എകമകമ്മ്യൂട്ടസ്പീവഥ്

കമമറ്റമ അരഗമമാേയുര കമാേസരമഗമാേഡഥ് ജമല്ലമാേ പ്രസമഡന്റെമാേയുര പ്രവരതമച്ചമടണഥ്. 

ചചരക്കളര  അബ്ദുളയുചട  നമരരമാേണമതമാേചട  മമകച്ച  ഒരു

ചപമാേതുപ്രവരതകചനയുര   കഴമവറ്റ  ഒരു  ഭരണമാേധമകമാേരമചയയുമമാേണഥ്  നമുക്കഥ്

നഷ്ടമമാേയമരമക്കുനതഥ്. 

ടമ. ചക. ആറുമുഖന് 

 മുന് നമയമസഭമാേരഗര ടമ.  ചക.  ആറുമുഖന്  2018 ആഗസഥ്  22-ാം തസ്പീയതമ

നമരരമാേതനമാേയമ.   മമാേത്തൂര  തച്ചങ്ങമാേടഥ്  അയപ്പെന്കമാേവഥ്  വസ്പീട്ടമല്  കൂപ്പെന്-തമാേയന്

കമാേളമ ദേമ്പതമകളുചട മകനമാേയമ 1947 ആഗസഥ് 15-നഥ് ജനമച. 

1968-ല്  സമ.പമ.ഐ(എര)  അരഗമമാേയ  ടമ.  ചക.  ആറുമുഖന്

അടമയന്തരമാേവസയ്ചക്കതമരമാേയ  സമരതമല്  പചങ്കെടുക്കുകയുര

കരഷകചതമാേഴമലമാേളമ സമരതമനഥ് മനതൃതഗര നല്കുകയുര ചചയ.

1980  മുതല്  1991 വചര  6,  7,  8  നമയമസഭയമല്  കുഴല്മനര
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നമമയമാേജകമണ്ഡലചത പ്രതമനമധസ്പീകരമച. 

1980  മുതല്  2004  വചര സമ.പമ.ഐ  (എര)  ജമല്ലമാേ കമമറ്റമ അരഗമമാേയുര

പമാേലക്കമാേടഥ് ജമല്ലമാേ സഹകരണ ബമാേങ്കെഥ് ഡയറകറമാേയുര തണമരന്കമാേടഥ് സരവസ്പീസഥ്

സഹകരണ  ബമാേങ്കെഥ്  പ്രസമഡന്റെമാേയുര  മമാേത്തൂര  പഞമാേയതഥ്  ലവസഥ്

പ്രസമഡന്റെമാേയുര  ചക.എസഥ്.ചക.ടമ.യു.  സരസമാേന  കമമറ്റമ  അരഗമമാേയുര

പ്രവരതമച്ചമടണഥ്.  അക്ഷരമാേരതതമല്  ജനകസ്പീയനമാേയ  ഒരു

ചപമാേതുപ്രവരതകചനയമാേണഥ്  ശ്രസ്പീ.  ടമ.  ചക.  ആറുമുഖചന്റെ  നമരരമാേണമതമാേചട

നമുക്കഥ് നഷ്ടമമാേയമരമക്കുനതഥ്.

പ്രളയ ദുരന്തതമല് ജസ്പീവന് നഷ്ടചപ്പെട്ടവര

2018  ആഗസഥ്  മമാേസര  16 -ാം തസ്പീയതമയമലമാേണഥ് മകരളചത ഏതമാേണഥ്

സമ്പൂരണമമാേയമ  ദുരമതതമലമാേക്കമയ  പ്രളയ   ദുരന്തര  ഉണമാേയതഥ്.

94 വരഷങ്ങള്ക്കഥ് മശഷര മകരളര കണ ഏറ്റവര ഭയമാേനകമമാേയ പ്രളയതമനമാേണഥ്

തുടരനള  ദേമവസങ്ങളമല്  നമാേര  സമാേക്ഷരര  വഹമച്ചതഥ്.  സരസമാേനതഥ്

നമലവമലള  സരവമധമാേനങ്ങള്ക്കഥ്  പരമഹരമക്കമാേവനതമലമമചറ  വരമാേപമയുര

ആഴവമമറമയ ഈ മഹമാേദുരന്തതമല് മകരളതമചല  10  ജമല്ലകള് ഏകമദേശര
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പൂരണമമാേയുര  ബമാേക്കമയുളവ  ഭമാേഗമകമമാേയുര  ചകടുതമയമല്  അകചപ്പെട.

നമാേളമതുവചരയുള കണക്കുകള് പ്രകമാേരര പ്രളയചക്കടുതമയമല് ഏകമദേശര  300-

ല് പ്പെരര ജസ്പീവനുകള് നഷ്ടചപ്പെട കഴമ ഞ. ഒചതമാേരുമമചള പ്രവരതനതമലൂചട

മരണസരഖര കൂടുതല് ഉയരമാേചത മനമാേക്കമാേന് നമുക്കഥ് കഴമഞചവങ്കെമലര നഷ്ടമമാേയ

വമലചപ്പെട്ട ജസ്പീവനുകള്ക്കഥ് പകരര വയമാേന് മചറ്റമാേനമമല്ല എനതഥ് മവദേനമപ്പെമക്കുന

ഒരു യമാേഥമാേരതരമമാേണഥ്.  ചവളചപ്പെമാേക്കതമലര വരമാേപകമമാേയ ഉരുള്ചപമാേട്ടലമലര

മരമച്ചവര,  രക്ഷമാേപ്രവരതനതമനമചട  ജസ്പീവന്  ബലമചകമാേടുമക്കണമവന

തരമാേഗസനദരമാേയ സനദ പ്രവരതകര എനമവരക്കഥ്  നമുക്കഥ്  ബമാേഷമാേഞ്ജലമ

അരപ്പെമക്കമാേര. 

അന്തരമച്ച  മഹതഥ്  വരകമകമളമാേടുര  മഹമാേപ്രളയതമല്  ജസ്പീവന്

നഷ്ടചപ്പെട്ടവമരമാേടുര  ഉള  ആദേരസൂചകമമാേയമ  നമുക്കഥ്  അല്പ്പെസമയര  എഴുമനറ്റഥ്

നമല്ക്കമാേര.

(പമരതമരമാേടുള  ആദേരസൂചകമമാേയമ  സഭമാേരഗങ്ങള്  അല്പമനരര

എഴുമനറനമനഥ് മനൗനര ആചരമച.)


