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വവ്യകക്തിപരമമായ വക്തിശദദീകരണണ

ശദീ  .    പക്തി  .    ടക്തി  .    തതമാമസസ:  സര,  ഇനസ രമാവക്തിലലെ തചമാതദവ്യമാത്തരതവളയക്തില

തൃകമാകര  എണ.എല.എ.  എന  നക്തിലെയക്തില  വവ്യകക്തിപരമമായക്തി  എലന

അധക്തിതക്ഷേപക്തിക്കുന ചക്തിലെ പരമാമരശങ്ങള് ഇഇൗ സഭയക്തില ഉണമായക്തി.  അതക്തിലന

സണബനക്തിചസ റൂള് 288 അനുസരക്തിചസ ഒരു തപഴസ്ണല എകസപ്ലതനഷനുതവണക്തി

ഞമാന് എഴുതക്തി തനക്തിട്ടുണസ. ഇഇൗ സരകമാര അധക്തികമാരത്തക്തില വനതക്തിനുതശഷണ

2  വക്തിജക്തിലെന്സസ തകസുകള് എലന്റെ തപരക്തില എടുക്കുകയുണമായക്തി.  ജമാനക്തിയുണ

നദീതക്തിമമാനുമമായ  തസമാളമന്  രമാജമാവക്തിലന്റെ  അരത്ഥ  സതഹമാദരനമായ  തകരള

മുഖവ്യമനക്തി  ശദീ.  പക്തിണറമായക്തി  വക്തിജയലന്റെ  മഇൗനമാനുവമാദതത്തമാലടയമാണസ  ഇഇൗ

രണസ  തകസുകളണ  ഉണമായക്തിട്ടുള്ളതസ.  ബഹുമമാനവ്യനമായ  മുഖവ്യമനക്തി,  അങ്ങലന

ഉണമായക്തിലയനതക്തില  എനക്തികസ  വളലര  ആഹമാദമുണസ.  2006-2011 കമാലെത്തസ

അതദ്ദേഹത്തക്തിലന്റെ ശക്തിഷവ്യന് ശദീ.  തകമാടക്തിതയരക്തി  ബമാലെകൃഷ്ണന്  5  വരഷണ രണസ

വക്തിജക്തിലെന്സസ അതനന്വേഷണണ എലന്റെ തപരക്തില നടത്തക്തി. അതക്തിലന്റെ ഫയല ഞമാന്

വക്തിവരമാവകമാശണ  വഴക്തി  വമാങ്ങക്തിച.  അതക്തില  അനലത്ത  തഹമാണ  ലസക്രട്ടറക്തി

എഴുതക്തിയക്തിട്ടുണസ,  ഇതസ  അനമാവശവ്യമമായ  ഒരു  അതനന്വേഷണമമായക്തിരുന്നുലവനസ.

അതക്തില പറയലപ്പെടുന ആശയണ ഉനയക്തിച കമാരവ്യങ്ങള്കടക്തിസമാനണ ഇടപ്പെള്ളക്തി
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തപമാലെദീസസ  തസ്റ്റേഷന്  ആക്രമണ  തകസസ  കമമ്മ്യൂണക്തിസ്റ്റുകമാരുലട

തരമാമമാഞ്ചജനകമമായ  ഒരു  സന്വേമാതനവ്യ  സമരലമനമാണസ  അവര

അവകമാശലപ്പെടുനതസ.  ആ  തകസക്തിലലെ  പ്രതക്തിയമായക്തിരുന  ദക്തിതനശലന്റെ  ഇളയ

മകന് എലന്റെ ഒരു ലലഡ്രെെവര ആയക്തിരുന്നു. അതദ്ദേഹത്തക്തിനസ കുടക്തികക്തിടപ്പെവകമാശണ

കക്തിതട്ടണ സലെണ ലകമാടുകമാലത ആ സലെണ വക്തിറ്റുകഴക്തിഞ.  അവസമാനണ ഒരു

തുണ്ടുഭൂമക്തി,  3 ലസന്റെസ  സലെത്തസ  അവര  തമാമസക്തിക്കുകയമാണസ.  ആ  സലെണ

ഒഴക്തിഞലകമാടുകണലമങക്തില 80 ലെക്ഷേണ രൂപ ലകമാടുകമാലമന സലെ ഉടമയുണ

ഇവരുണ തമക്തില എഗക്തിലമന്റെസ ഉണമാകക്തി. 17 തവണ ദക്തിതനശസ മണക്തി അടകമുള്ള

സക്തി.പക്തി.ലഎ.(എണ.)  തനതമാകള്  ചരച  നടത്തക്തി  തദീരനക്തില.  ഇവര  എലന്റെ

അടുത്തസ വന്നു.  ഞമാന് അതക്തില ഇടലപട്ടു.  മുദ്രപ്പെത്രത്തക്തില കൃതവ്യമമായക്തി കരമാര

എഴുതക്തി  ബമാങസ  അകഇൗണക്തില  പണണ  നക്തിതക്ഷേപക്തികണലമന  കരമാര

അനുസരക്തിചസ  20 ആളകള്  പലങടുക്കുന  തയമാഗത്തക്തില  സക്തി.പക്തി.ലഎ.(എണ.)

ബമാഞ്ചസ ലസക്രട്ടറക്തി, ഗക്തിരദീശനടകണ തലെമാകല കഇൗണ്സക്തിലുകളണ  ലറസക്തിഡന്റെസ

അതസമാസക്തിതയഷന്  ആളകളടകണ  ഞമാന്  പലങടുത്തക്തിട്ടുണസ.  അതക്തില

തദീരുമമാനണ  ആകുന  ഘട്ടത്തക്തില  ഇഇൗ  എഗക്തിലമന്റെസ  വമായക്തിചസ  ഞമാന്

അവക്തിലടനക്തിന്നുണ  തപമാകുകയുണ  എഗക്തിലമന്റെസ  നടപ്പെമാകമാന്തവണക്തി  രണ്ടുകൂട്ടരുണ
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തദീരുമമാനക്തിച  ആളകള്  ലവണ്ണലെ  സരവദീസസ  സഹകരണ  ബമാങക്തില  ഇഇൗ

80 ലെക്ഷേണ രൂപ നക്തിതക്ഷേപക്തികമാന് തപമാകുന ഘട്ടത്തക്തില സക്തി.പക്തി.ലഎ.(എണ.)-

കമാര ഒറക്തിയതക്തിലന്റെ അടക്തിസമാനത്തക്തില ഇന്കണ ടമാകസ  ഉതദവ്യമാഗസര അവലര

പക്തിടക്തിച. അതപ്പെമാള് ഞമാന് എലന്റെ ഓഫദീസക്തിലെമാണസ.  ഞമാന് വണക്തിയക്തില കയറക്തി

തപമാരുതമമാള് ഇന്കണ ടമാകസ ഉതദവ്യമാഗസര വരുനതസ കണ്ടു.  ഞമാന് അവക്തിലട

ഉള്ളതപ്പെമാഴല അവര വനതസ. ഇഇൗ നക്തിമക്തിഷണ വലര ഇന്കണ ടമാകസ ഉതദവ്യമാഗസര

എലന്റെ  തപരക്തില  ഒരു  തകസസ  എടുത്തക്തിട്ടക്തില.  ഇനലലെ  ഇഇൗ  തചമാദവ്യണ

ഉള്ളതുലകമാണസ,  ഇനലലെ  ഒരു  ഡക്തിലലവ.എസസ.പക്തി.,  ബഹുമമാനലപ്പെട്ട

മുഖവ്യമനക്തിയുലട  വക്തിജക്തിലെന്സസ  വക്തിഭമാഗണ  ഉതദവ്യമാഗസര  ഇതക്തിലനപ്പെറക്തി

എലന്തെങക്തിലുണ  പറയമാനുതണമാ  എനസ  തചമാദക്തിച.  ആ  വദീട്ടുകമാരടകണ

വക്തിജക്തിലെന്സക്തിനസ  ലമമാഴക്തി  ലകമാടുത്തക്തിട്ടുണസ.  ഞമാന്  ബഹുമമാനലപ്പെട്ട

മുഖവ്യമനക്തിലയയുണ  ആതരമാപണണ  ഉനയക്തിചവലരയുണ  ലവല്ലുവക്തിളക്തിക്കുന്നു.  എലന്റെ

തപരക്തില ഒരു കുറണ കലണത്തക്തിയമാല ആ നക്തിമക്തിഷണ ഞമാന് ലപമാതുപ്രവരത്തനണ

അവസമാനക്തിപ്പെക്തിക്കുലമനസ  വവ്യകമമാകമാന്  ആഗഹക്തിക്കുകയമാണസ.  മലറമാന്നുകൂടക്തി

ഞമാന്  വക്തിശുദ്ധനമാകമാന്  ചമയുകയല.  ഒരു  ലപമാതുപ്രവരത്തകന്  എന

നക്തിലെയക്തില  ആ  വക്തിശുദ്ധക്തി  ഞമാന്  കമാത്തസ  സൂക്ഷേക്തിക്കുണ.  എലനങക്തിലുണ  ആ
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വക്തിശുദ്ധക്തി നഷ്ടലപ്പെട്ടമാല പക്തി. ടക്തി. തതമാമസസ ലപമാതുപ്രവരത്തനണ തുടങ്ങക്തില. ഇതസ

ആണയക്തിട്ടുപറയമാന് ഞമാന് ആഗഹക്തിക്കുന്നു.  അതുലകമാണസ  ശദീ.  പക്തിണറമായക്തി

വക്തിജയനുണ കൂട്ടരുണ ഓലെപമാമസ കമാട്ടക്തി തപടക്തിപ്പെക്തിചമാല അതക്തില തപടക്തിക്കുനയമാളല

പക്തി. ടക്തി. തതമാമസസ എനസ വവ്യകമമാക്കുന്നു. ഞമാന് ലവല്ലുവക്തിളക്തിക്കുന്നു. നക്തിങ്ങള്കസ

എലന  ഏതസ  ഏജന്സക്തിലയവചസ  അതനന്വേഷക്തിക,  നടപടക്തിലയടുക.  ഞമാന്

ലവല്ലുവക്തിളക്തിക്കുന്നു. ഒരക്തികലകടക്തി ലവല്ലുവക്തിളക്തിക്കുന്നു.


