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മമ  .    സസ്പീക്കര :  ചടട്ടം  288  പ്രകകാരട്ടം  ശസ്പീ.  എട്ടം.  സസ്വരകാജജ്  ഒരു  കതജ്

നല്കമയമട്ടുണജ്. അങങ്ങേക്കജ് വമശദസ്പീകരമക്കകാവുന്നതകാണജ്.

വവ്യകമപരമകായ വമശദസ്പീകരണട്ടം

ബബബെെബെെമളമബലെ പരകാമരശട്ടം സട്ടംബെെനമചജ്

ശസ്പീ  .    എട്ടം  .    സസ്വരകാജജ്:  സര,  ബെെഹുമകാനബപ്പെട  സസ്പീക്കര,  ബെെഡ്ജറജ്  ചരചയുബട

ഭകാഗമകായമ ഇവമബട ഞകാന് നടതമയ ബബബെെബെെമളമബലെ ഒരു പരകാമരശട്ടം സഭക്കകതട്ടം

പുറതട്ടം  വമവകാദമകായമരമക്കുകയകാണജ്.  യഥകാരത്ഥതമല്  ബതറമദകാരണയമല്

നമന്നുണകായ  വമവകാദമകാണജ്.   ശൂനവ്യതയമല്  നമന്നുണകായ  ബെെഹളബമന്നുട്ടംമറട്ടം

ങഷേകജ്പമയറട്ടം  മറട്ടം  പരകാമരശമചതമനജ്  തുലെവ്യമകാണതജ്.  ബബബെെബെെമളമബന്റെ  ഭകാഷേയുട്ടം

പ്രങയകാഗങ്ങേളട്ടം  സകാഹമതവ്യവുട്ടം  വളബര  സവമങശമകായമട്ടുളളതകാണജ്.  സവമങശഷേമകായ

ഭകാഷേ, പ്രതസ്പീകകാത്മകമകായ പ്രങയകാഗങ്ങേള, അതുലെവ്യമകായ സകാഹമതവ്യഭകാവട്ടം ഇതുബകകാണജ്

സമ്പന്നമകാണജ് ബബബെെബെെമള.  ഇതജ് ഒറ വകായനയമല് മനസമലെകായമബക്കകാളളണബമന്നമല.

മതകായമയുബട  സുവമങശഷേതമല്  യഥകാരത്ഥതമല്  പറയുന്നതജ്  പന്നമകബളയുട്ടം

നകായ്ക്കബളയുക്കുറമബചകാന്നുമല.   ഒറ  വകായനയമല്  അങ്ങേബന  ബതറദരമക്കകാനമടയുണജ്.

അമൂലെവ്യമകായതജ്  അനരഹമകായവരക്കജ്  അരഹമക്കുന്ന  ഗഗൗരവങതകാബട

സമസ്പീപമക്കകാനകാവമബലന്ന സങന്ദേശട്ടം മകാത്രമകാണജ് അതമല് പറയുന്നതജ്.  അതമനുപകരട്ടം



Uncorrected/Not for publication
2

ബതറകായ നമലെയമലെകാണജ്  പലെരക്കുട്ടം അതജ്  മനസമലെകാക്കകാന് കഴമഞ്ഞതജ്.  ബബബെെബെെമള

ആഴതമല്  പഠമക്കകാതതുബകകാണട്ടം  ബബബെെബെെമളമബന്റെ  ഹൃദയബത

സരശമക്കകാതതുബകകാണമകാണജ്.  പത്രങ്ങേളമലട്ടം  മറട്ടം  വന്ന  വകാരതകളകായമരമക്കുട്ടം

ഒരുപങക്ഷേ  ചമലെബര  അങ്ങേബന  വഴമബതറമചമട്ടുണകാകുക  എന്നജ്  ഞകാന്  കരുതുന്നു.

ഏബതങമലട്ടം  അട്ടംഗങ്ങേബളങയകാ  അട്ടംഗബതങയകാ  ആങക്ഷേപമക്കുവകാന്

ഉങദ്ദേശമച്ചുബകകാണല മതകായമ അതജ് എഴുതമയതുട്ടം ഞകാന് അതജ് ഇവമബട പറഞ്ഞതുട്ടം.

സതവ്യതമല്  മതകായമ  ഒരു  കുഴപ്പെക്കകാരങനയലകാബയന്നജ്  ഇഗൗ  സഭയുബട  മുമ്പകാബക

ആവരതമചജ് വവ്യകമകാക്കകാന് ഞകാന് ഉങദ്ദേശമക്കുകയകാണജ്.

ശസ്പീ  .   വമ  .   ഡമ  .   സതസ്പീശന് : സര, ഇക്കകാരവ്യതമല് ......

ശസ്പീ  .    എട്ടം  .    സസ്വരകാജജ് :  സര,  ങപകായമന്റെജ്  ഓഫജ്  ഓരഡര.   റൂള  288  പ്രകകാരട്ടം

വവ്യകമപരമകായ  വമശദസ്പീകരണതമനജ്  ചരച  പകാടമലകാതതകാണജ്.  പമബന്ന  എങ്ങേബന

ചരച ബചയട്ടം. 

മമ  .   സസ്പീക്കര :  ഇവമബട ചരചബയകാന്നുമമല.

ശസ്പീ  .    വമ  .    ഡമ  .    സതസ്പീശന് :  ഞകാന്  അതല  പറഞ്ഞതജ്.  ഞകാന്  എനകാണജ്

പറയകാന് ങപകാകുന്നബതന്നജ് ഇങദ്ദേഹട്ടം എങ്ങേബനയകാണജ് മുന്കൂടമ അറമയുന്നതജ്.  ഞകാന്

പറഞ്ഞതജ്, കഴമഞ്ഞ ദമവസബത പ്രസട്ടംഗതമല്.... ഇതുമകായമ ബെെനബപ്പെടല.
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മമ  .    സസ്പീക്കര :  ഏതജ് ചടപ്രകകാരമകാണജ് പറയുന്നതജ്.  എങപ്പെകാഴുട്ടം ചടട്ടം ഉദരമക്കുന്ന

ആളങല അങ്ങേജ്.  ഏതജ് ചടപ്രകകാരമകാണജ് അങ്ങേജ് സട്ടംസകാരമക്കുന്നതജ്.

ശസ്പീ  .    വമ  .    ഡമ  .    സതസ്പീശന് :   സര,  ഞകാന് റൂള  303  അനുസരമചജ്  ക്രമപ്രശട്ടം

ഉന്നയമക്കുകയകാണജ്.  കഴമഞ്ഞ  ദമവസബത  അങദ്ദേഹതമബന്റെ  പ്രസട്ടംഗതമല്  ഇഗൗ

ഭകാഗമല,  ഇഗൗ ഭകാഗമകാബണങമലെങല ങപഴ്സണല് എകപ്ലങനഷേനമല് വരമകയുളള.  ഇഗൗ

ഭകാഗമല, അങദ്ദേഹട്ടം അലകാബത പറഞ. പ്രതമപക്ഷേതജ്, പ്രതമപക്ഷേ ങനതകാവജ് ഒഴമച്ചുളള

ഒരകാളട്ടം  പുസ്തകട്ടം  വകായമക്കുന്ന  ആളകളല,  പുസ്തകട്ടം  കതമച്ചുകളയുന്ന

ആളകളകാബണന്നുളള  പരകാമരശട്ടം  നടതമ.  അങദ്ദേഹട്ടം  അന്നജ്  പരകാമരശട്ടം

നടതമയങപ്പെകാള  ഞങ്ങേള  ഇടബപടകാതമരുന്നതജ്  ഇഗൗ  സഭയമബലെ  കസ്പീഴ്വവഴക്കട്ടം

അനുസരമചജ്  ഒരകാളബട  ആദവ്യബത  പ്രസട്ടംഗതമല്  ഇടബപടകാന്

പകാടമലകാബയന്നുള്ളതുബകകാണകാണജ്.   ശസ്പീ.  വമ.  ടമ.  ബെെല്റകാട്ടം  പറഞ്ഞ

വമഷേയബതപ്പെറമയുട്ടം  പറഞ.   കുറപത്രമകാബണന്നജ്  ബബവറജ്  ങപപ്പെറമബനക്കുറമചജ്

പറഞ.  സകാമ്പതമക കുറവകാളമകള അബതകാരു കുറപത്രമകാങയ കകാണുന്നുള്ളു എന്നജ്

പറഞ.  ശസ്പീ. വമ. ടമ. ബെെല്റകാട്ടം ഏതജ് സകാമ്പതമക കുറമകാണജ് ബചയമട്ടുളളതജ്. ഇതമല്

അങദ്ദേഹട്ടം  പറഞ്ഞതജ്  ഞങ്ങേള  ബബബെെബെെമള  വകായമക്കകാതവരുട്ടം   ഇതുമകായമ

ബെെനമമലകാതവരുട്ടം  ബബബെെബെെമളമബന്റെ  ഹൃദയട്ടം  സരശമക്കകാത
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ആളകളമകാബണന്നുബമകാബക്കയകാണജ്.  അങ്ങേബന ഇഗൗ സഭയമല് പരകാമരശട്ടം നടതന്നതജ്

ഓരഡറമലെകാങണകാ?

മമ  .    സസ്പീക്കര :  ചടട്ടം  288  പ്രകകാരട്ടം ചരചയമല.  ശസ്പീ.  വമ.  ഡമ.  സതസ്പീശനുട്ടം ശസ്പീ.

എട്ടം. സസ്വരകാജട്ടം ഇരമക്കണട്ടം. അങദ്ദേഹട്ടം ആബരയുട്ടം അപമകാനമക്കകാന് ഉങദ്ദേശമചമടമബലന്നജ്

വവ്യകമകായമ  പറഞകഴമഞ.  വസ്പീണട്ടം  അതജ്  ഉയരതമബക്കകാണവങരണ യകാബതകാരു

ആവശവ്യവുമമല. പ്രധകാനബപ്പെട കകാരവ്യങ്ങേളമങലെക്കജ് സഭ കടങക്കണതുണജ്.


