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ആമുഖം
കൗതുകക്കലവറയുെട താേക്കാൽ
പലതരത്തിൽ സവിേശഷതകളുള്ള ആറ് അഭിമുഖങ്ങളാണ് ഈ പുസ്തകം. ചില
തു ജീവിതംെകാണ്ട്, ചിലതു ജീവിതദർശനംെകാണ്ട്, ചിലതു കർമ്മമണ്ഡലത്തിെന്റ
വ്യത്യസ്തതെകാണ്ട്. ദൃശ്യ-അച്ചടിമാദ്ധ്യമങ്ങൾക്കായി െചയ്തിട്ടുള്ള ധാരാളം അഭിമുഖ
ങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൗതുകവും പ്രേചാദനവും പകരുന്നവയും കൂടുതൽേപർ വായിക്ക
ണം എന്നു േതാന്നുന്നവയും െതരെഞ്ഞടുക്കുകയാണു െചയ്തത്. ഓേരാ േചാേദ്യാ
ത്തരത്തിലും വായനക്കാർക്കു കൗതുകം േതാന്നുന്ന എെന്തങ്കിലും ഉണ്ട് എന്നു േതാ
ന്നിയ അഭിമുഖങ്ങൾ മാത്രമാണ് എടുത്തത്. ആറുേപരും ആറു വ്യത്യസ്തേമഖലക
ളിൽ ഉള്ളവർ. ആദ്യം അവെര ഒന്നു പരിചയെപ്പടുത്താം.
ഡച്ച് റാണി ൈനറ്റ്ഹുഡ് പദവി നല്കി ആദരിച്ച, 30 വർഷത്തിനിെട ഏറ്റവും
സ്വാധീനിച്ച 15 േപരിൽ ഒരാളായി ൈചനാഭരണകൂടം പ്രഖ്യാപിച്ച, െനാെബയ്ൽ
സമ്മാനത്തിനു നാമനിർേദ്ദശം െചയ്യെപ്പട്ട, അന്ധയായ ജർമ്മൻ വനിത തിരുവന
ന്തപുരെത്ത െവള്ളായണിയിൽ വലിെയാരു സ്ഥാപനം പണിതു േലാകമാെകയു
ള്ള ദുരിതബാധിതസമൂഹങ്ങൾക്കായി സാമൂഹികസംരംഭങ്ങൾ പടുത്തുയർത്താൻ
കഠിനാദ്ധ്വാനം െചയ്യുന്നത് എത്രേപർക്കറിയാം! കണ്ണിൽ പതിയുന്ന തരത്തിൽ
മാത്രം േലാകം കാണാൻ വിധിക്കെപ്പട്ട നിങ്ങെളക്കാൾ എത്രേയാ ഉയെരയാണു
മനക്കണ്ണിൽ അനന്തൈവവിദ്ധ്യങ്ങേളാെട േലാകം കാണാൻ കഴിയുന്ന ഞാൻ
എന്നു േചാദിച്ചു നെമ്മ സ്തബ്ധയാക്കുന്ന അവർ അന്ധതെയ െവന്നു നീന്തലും കുതി
രസവാരിയും വെര അഭ്യസിച്ചതടക്കമുള്ള ആ ത്രസിപ്പിക്കുന്ന കഥ ആെരയാണു
വിസ്മയിപ്പിക്കാത്തത്! െസബ്രിെയ െടൻേബർെക്കൻ എന്ന ഈ മഹതി നടത്തുന്ന
സ്ഥാപനത്തിനും അവിെട ആേണ്ടാടാണ്ടു പരിശീലനത്തിെനത്തുന്ന പരേദശികൾ
ക്കും അവെര െതരെഞ്ഞടുക്കുകയും പരിശീലിപ്പിക്കുകയും െചയ്യുന്ന രീതികൾക്കും
േപാലുമുണ്ട് കൗതുകെപ്പാലിമ.
സ്റ്റീഫൻ േഹാക്കിങ്ങിനു വന്ന േമാേട്ടാർ ന്യൂേറാൺ േരാഗം ബാധിച്ചു പാതിശ
രീരം തളർന്ന, 70-കളിെലേന്നാ മരിച്ചുേപാകുെമന്ന് ദില്ലി ഓൾ ഇൻഡ്യാ ഇൻസ്റ്റി
റ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് െമഡിക്കൽ സയൻസ് വിധിെയഴുതിയ, സി.വി.ആർ. എന്ന സി.വി. രാ
ധാകൃഷ്ണനാണ് േലാകെത്ത നൂറിൽപ്പരം സമുന്നതമായ ശാസ്ത്ര, ഗണിത േജർണലു
കൾ തിരുവനന്തപുരെത്ത മലയിൻകീഴിലിരുന്നു രൂപകല്പന െചയ്യുന്നത് എന്നതും
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ആ ഗ്രാമത്തിൽേപ്പാലും പലർക്കും അറിയാത്ത കാര്യമാണ്. നൂറിേലെറ ഡിൈസ
നർമാെര െടൿ എന്ന സവിേശഷ ഡിൈസൻ േസാഫ്റ്റ്െവയർ പഠിപ്പിച്ചു െതാഴിൽ
നല്കി സി.വി.ആർ. നടത്തുന്ന ‘റിവർ വാലി’ എന്ന വലിയ സ്ഥാപനംേപാലും കൗതു
കങ്ങളുെട കലവറയാണ്—അതിെന്റ നിർമ്മാണം മുതൽ പ്രവർത്തനൈശലിവെര.
േലാകത്തിനുതെന്ന പകർത്താവുന്ന പലതുമുണ്ടവിെട.
ഇൻഡ്യയിൽ സ്വതന്ത്രേസാഫ്റ്റ്െവയർ പ്രസ്ഥാനത്തിനു തുടക്കമിട്ട, അതി
െന്റ പ്രചാരണത്തിനും െടക്കിെന്റ വികാസത്തിനും അമൂല്യസംഭാവനകൾ നല്കിയ,
ഓൺൈലൻ മലയാളപ്രസാധനത്തിൽ പുതിയ വഴി തുറന്ന ‘സായാഹ്ന ഫൗ
േണ്ടഷ’െന്റ പ്രേണതാവായ ഈ നിശബ്ദവിപ്ലവകാരിയുെട ജീവിതവും പ്രവർത്ത
നങ്ങളും സ്വാതന്ത്ര്യദർശനങ്ങളും വിശാലമാെയാരു പാഠപുസ്തകംതെന്നയാണ്.
ശാസ്ത്രീയമായ വിവരസഞ്ചയനത്തിനും മലയാളം ഭാഷാക്കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിനും പ്രസാധ
നത്തിനും മാർഗ്ഗദർശകമാകുന്ന ധാരാളം അറിവുകൾ സുദീർഘമായ അഭിമുഖത്തി
ലൂെട അേദ്ദഹം പങ്കുവച്ചത് എനിക്കുതെന്ന വലിയ െവളിച്ചമാണു പകർന്നത്.
സമരം െചയ്യാനും പഠിേക്കണ്ടതുെണ്ടന്നും കഴിഞ്ഞ മുക്കാൽ നൂറ്റാണ്ടിനിെട
േലാകെത്ത മാറ്റിമറിച്ച സമരങ്ങൾ മിക്കതും ഇങ്ങെന ശാസ്ത്രീയപരിശീലനം േനടി
സംഘടിപ്പിച്ചതാെണന്നുമുള്ള അറിവ് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ എെന്ന വിസ്മയിപ്പിച്ചു.
മാർട്ടിൻ ലൂഥർ കിങ് ജൂനിയറിെന്റ േനതൃത്വത്തിൽ അേമരിക്കയിൽ നടന്ന പൗരാവ
കാശപ്രേക്ഷാഭം (Civil Rights Movement) അവർ സംഘടിപ്പിച്ചത് പലസംഘങ്ങ
ളായി ഇൻഡ്യയിൽ വന്നു ഗാന്ധിജിയുെട അഹിംസാത്മകസമരരീതികൾ പഠിച്ചു
െകാണ്ടുേപായി പകർത്തിയാെണന്ന് അതിൽ പങ്കാളിയായ െപ്രാഫ: േമരി എലി
സെബത്ത് കിങ് അഭിമുഖത്തിൽ വിവരിക്കുന്നു. ആ അറിവാണു ലാറ്റിനേമരിക്കയി
െല േപാരാട്ടങ്ങൾക്കു പാഠമായത്. ജർമ്മനിയുെട ഏകീകരണവും േസാവ്യറ്റ് യൂ
ണിയനിൽനിന്നുള്ള അംഗരാജ്യങ്ങളുെട വിേമാചനവും ഫലസ്തീനിെല അനന്തമാ
യിനീളുന്ന വിേമാചനേപ്പാരാട്ടവും മുതൽ അേമരിക്കയിെല ഒക്കുൈപ്പ സമരവും മു
ല്ലപ്പൂവിപ്ലവവും ദശാബ്ദങ്ങളായി േവരുറച്ചിരുന്ന ഏകാധിപത്യങ്ങെള തകർെത്തറി
ഞ്ഞ മറ്റു സമീപകാലപ്രേക്ഷാഭങ്ങളുംവെര സംഘടിപ്പിക്കെപ്പട്ടത് ഗാന്ധിയൻ സമ
രരീതികൾ പുസ്തകം വച്ചു പഠിച്ചും ക്ലാസും ശില്പശാലയും നടത്തിയും സമാനസമരങ്ങ
ളിൽ പെങ്കടുത്തും പരിശീലിച്ചാെണന്നതും നമ്മിൽ ഒട്ടുമിക്കവർക്കും പുതിയ അറിവാ
കാനാണു സാദ്ധ്യത.
ഗാന്ധിയൻ സമാധാനസമരങ്ങൾക്ക് ആറുതരം പരിസമാപ്തികൾ ഉണ്ടാകാ
െമന്നാണ് സമരം െചയ്യാൻ പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും െചയ്യുന്നവർ വിലയിരു
ത്തിയിട്ടുള്ളത്. അതിൽ മനഃപരിവർത്തനം (conversion) എന്ന അന്ത്യം ഗാന്ധി
ജിക്കുേശഷം നടന്ന സമരങ്ങളിൽ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. ഗാന്ധിജി പങ്കു വഹിച്ച സമ
രങ്ങളിൽത്തെന്ന അതു സംഭവിച്ചതായി േരഖകൾ പറയുന്നതു ൈവക്കം സത്യഗ്ര
ഹത്തിൽ മാത്രം. അവിെട യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതു സംഭവിേച്ചാ എന്നു പരിേശാധി
ക്കാനായിമാത്രം 15 െകാല്ലം േകരളത്തിൽ ഗേവഷണം നടത്തീ ഈ അേമരിക്കൻ
െപ്രാഫസർ! അതിെന്റ കെണ്ടത്തലുകൾ ഗേവഷണഗ്രന്ഥമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.
അത്രമാത്രം പ്രാധാന്യമുണ്ട് നാെമാെക്ക പരണത്തുവച്ച ആ സമരത്തിന്! അത്രമാ
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ത്രം അക്കാദമികമായി പഠനഗേവഷണങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് ഗാന്ധിയൻ സമര
ത്തിെന്റ േമഖലയിൽ.
ൈവക്കം സത്യഗ്രഹത്തിെന്റ ആ പുനർസന്ദർശനത്തിെനാപ്പം ഗാന്ധിവഴി
യിൽ അേമരിക്കയിൽ നടത്തിയ ‘നിസ്സഹകരണപ്രസ്ഥാന’ത്തിെന്റയും ‘നിവർ
ത്തനപ്രേക്ഷാഭ’ത്തിെന്റയും ‘കുത്തിയിരിപ്പുസത്യഗ്രഹ’ത്തിെന്റയുെമാെക്ക കഥകൾ
േമരി കിങ് പങ്കുവയ്ക്കുന്നതും കൗതുകകരമാണ്—വിേശഷിച്ചും അവയിൽ പെങ്കടുക്കു
കയും േനതൃദൗത്യം നിർവ്വഹിക്കുകയും െചയ്ത അനുഭവതീക്ഷ്ണതേയാെട. 1966-ൽ
െഫമിനിസത്തിെന്റ രണ്ടാം തരംഗത്തിനു തെന്റ ചിന്തകൾ തിരിെകാളുത്തിയ കഥ
യും മാർട്ടിൻ ലൂഥർ കിങ്ങ് ജൂനിയറിെന്റ ശിഷ്യയും സഹപ്രവർത്തകയും അേമ
രിക്കൻ പ്രസിഡന്റായിരുന്ന ജിമ്മി കാർട്ടറുെട സുഹൃത്തും സഹപ്രവർത്തകയും
ഉപേദഷ്ടാവും ഒെക്കയായ ഈ പ്രമുഖരാഷ്ട്രീയശാസ്ത്രജ്ഞ പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഐക്യ
രാഷ്ട്രസഭയ്ക്കു കീഴിൽ േകാസ്റ്റാ റിക്കയിലുള്ള യൂനിേവഴ്സിറ്റി േഫാർ പീസിെല പീസ്
ആൻഡ് േകാൺഫ്ലിക്റ്റ്സ് വിഭാഗം െപ്രാെഫസ്സറായ േലാകപ്രശസ്തസമാധാനപ്ര
വർത്തക സ്വയംതെന്ന ഒരു വിസ്മയമാണ്.
നാെമല്ലാം നന്നായി അറിയുന്ന, രണ്ടുവട്ടം േകരളത്തിെന്റ ധനമന്ത്രിയായ,
േതാമസ് ഐസക്കിെന്റ ജീവിതകഥ പെക്ഷ, നമ്മിൽ എത്രേപർക്കറിയാം? അതു
േകൾക്കാൻ താത്പര്യമില്ലാത്ത ഏെതങ്കിലും േകരളീയർ ഉണ്ടാകുേമാ? പുേരാഹി
തനും േട്രഡ് യൂണിയൻ േനതാവുെമാെക്ക ആകാൻേപായയാൾ അക്കാദമീഷ്യനും
വികസനവിദഗ്ദ്ധനും മന്ത്രിയുെമാെക്കയായ സംഭവബഹുലമായ ആ കഥ ആദ്യമാ
യി വിശദമാക്കെപ്പട്ടത് എെന്റ അഭിമുഖത്തിലാണ്. സ്വന്തം അപ്പച്ചെന്റ െതാണ്ടുത
ല്ലുമില്ലിെല സമരം ഉദ്ഘാടനം െചയ്തത്, തെന്ന െകാല്ലാൻ വന്ന ഗൂണ്ടകളാെണന്ന
റിയാെത അവർ വന്ന കാറിൽ തലയിട്ടു േനാക്കിയത്, ആെള തിരിച്ചറിേഞ്ഞക്കും
എന്നു േതാന്നിയേപ്പാൾ നടത്തിയ ഓട്ടമത്സരം, തെന്ന കിട്ടാെത ആ സംഘം
മെറ്റാരാെള വധിച്ചത്, െമഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റ് ആശുപത്രിയുെട മതിൽ ചാടിക്കടന്നത്,
സി.എൻ. ശ്രീകണ്ഠൻ നായർ കിടന്ന ഐ.സി.യു.വിെല കക്കൂസിൽ ഒളിച്ചത്, അടി
യന്തരാവസ്ഥക്കാലത്ത് അല്പം േവഷെമാെക്ക മാറി നാട്ടിൽ നടക്കുന്നതിനിെട
അബദ്ധത്തിൽ അറസ്റ്റിലായത്, കയ്യാമം വച്ചു പരസ്യമായി നടത്തിയത്, െപാലീ
സ്മർദ്ദനം, ജയിൽവാസം, ജീവിതം വഴിമാറ്റിയ ബസ്സപകടവും ഉറ്റമിത്രത്തിെന്റ
മരണവും…
ഈ കൗതുകങ്ങൾക്കപ്പുറം ജനകീയാസൂത്രണകാലത്തും പിെന്ന മന്ത്രിയായ
േപ്പാൾ േലാട്ടറിയുമായി ബന്ധെപ്പട്ടും ഒെക്കയുണ്ടായ വിവാദങ്ങൾ, സി.പി.ഐ.(എം.)-ൽ ഉണ്ടായ വിഭാഗീയതയും െതറ്റായ പ്രവണതകളും െതറ്റുതിരുത്തലും,
ഇ.എം.എസ്. അടക്കം പാർട്ടിയിെലയും മറ്റുരംഗങ്ങളിെലയും പ്രമുഖരുമായുള്ള
ബന്ധം, സംസ്ഥാനെത്ത ധനകാര്യം എന്നിങ്ങെന െപാതുതാത്പര്യമുള്ള ഒട്ടനവ
ധി കാര്യങ്ങളും അഭിമുഖത്തിൽ സവിസ്തരം ചർച്ച െചയ്യുന്നുണ്ട്. ആേരാഗ്യംേപാലും
േനാക്കാെത ഊണും ഉറക്കവും ഉേപക്ഷിച്ചു നാടിനുേവണ്ടി കഷ്ടെപ്പട്ട നാളുകളിൽ
അേമരിക്കൻ ചാരെനന്നുവെര വിളിക്കെപ്പട്ടേപ്പാഴുണ്ടായ േവദനയും ശിഥിലമായ
കുടുംബബന്ധവും പണമില്ലാത്തതിനാൽ മക്കളുെട പഠനത്തിൽ സഹായിക്കാനാ
കാെതേപായ നിസ്സഹായതയുെമാെക്ക സഭാഷണത്തിൽ കടന്നുവരുന്നുണ്ട്.
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ആമുഖം

മെറ്റാരു അഭിമുഖം േകരളസമൂഹെത്തപ്പറ്റിയുള്ള വ്യത്യസ്തമായ നിരീക്ഷണങ്ങ
ളും നിലപാടുകളും അടങ്ങുന്നതാണ്. സാമൂഹികശാസ്ത്രജ്ഞനും വിദ്യാഭ്യാസചിന്ത
കനും ശസ്ത്രസാഹിത്യകാരനും എൻജിനീയറിങ് അദ്ധ്യാപകനും േകരള ശാസ്ത്രസാ
ഹിത്യപരിഷത്തിെന്റ മുൻപ്രസിഡന്റും ഒെക്കയായ േഡാ: ആർ.വി.ജി. േമേനാനാ
ണു േകരളം എന്തുെകാണ്ട് ഇങ്ങെനെയാെക്ക ആയിേപ്പാകുന്നു എന്നു പരിേശാധി
ക്കുന്നത്. വിശ്വാസം, ൈദവം, ജാതീയത, മതാത്മകത, യുക്തിചിന്ത, ശാസ്ത്രേബാ
ധം, പരിസ്ഥിതിേബാധം, ശാസ്ത്രവിദ്യാഭ്യാസം, ഗേവഷണമടക്കമുള്ള ഉന്നതവിദ്യാ
ഭ്യാസം, സ്വാശ്രയക്കച്ചവടം, ഒെക്ക പരിേശാധനാവിഷയമാകുന്നു.
േകരളത്തിെല സാംസ്കാരിക-നേവാത്ഥാനപ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കു സംഭവിച്ച വി
പര്യയം, രാഷ്ട്രീയപ്രസ്ഥാനങ്ങൾ െതരെഞ്ഞടുപ്പുരാഷ്ട്രീയത്തിെന്റ സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്കു
വശംവദരാകുന്നതിെന്റ അപകടങ്ങൾ, േകരളീയരുെട േസാഷ്യലിസ്റ്റ് സങ്കല്പത്തി
െല ഗുണേദാഷങ്ങൾ, സമഗ്രസമീപനമില്ലാത്ത ഏകവിഷയപ്രസ്ഥാനങ്ങൾ, േകര
ളീയർ നിലപാടുകളും സമീപനങ്ങളും രൂപെപ്പടുത്തുന്നതിെല ശാേസ്ത്രതരരീതി, ശാ
സ്ത്രസാഹിത്യപരിഷത്തും യുക്തിവാദവും, സയൻസും ൈദവവും, ആർ.വി.ജി.യുെട
വിശ്വാസം, പുതുക്കാലപ്രസ്ഥാനങ്ങൾ എന്നിങ്ങെനയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ രസകരവും
ഗൗരവതരവുമായ നിരീക്ഷണങ്ങളാണ് ആർ.വി.ജി.യുേടത്.
പ്രമുഖ നാടകപ്രവർത്തകനായ പ്രശാന്ത് നാരായണെന്റ ജീവിതനാടകവും
നാടകജീവിതവും ഒരുേപാെല കൗതുകകരമാണ്. പെത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ
ഉത്തരാർദ്ധത്തിൽ ഭ്രഷ്ടു കല്പിക്കെപ്പട്ടു നിലമ്പൂരിൽനിന്നു വർക്കലയിെലത്തിയ
കഥകളിേവഷക്കാരൻ രാഘവപ്പിഷാരടിയുെട മൂന്നാം തലമുറക്കാരനായ, തിരു
വിതാംകൂർ സർവ്വകലാശാലയിൽ സാംസ്ക്കാരികവിഭാഗം ഡീനും കഥകളി എന്ന
ബൃഹദ്ഗ്രന്ഥത്തിെന്റയും സ്യമന്തകം ആട്ടക്കഥയുെടയും 32 േനാവലുകളുെടയും കർ
ത്താവുമായ ജി. രാമകൃഷ്ണപിള്ളയുെട െചറുമകനും 14 ആട്ടക്കഥ എഴുതിയ, കഥക
ളിസാഹിത്യകാരനും നിരൂപകനും ആയിരുന്ന െവള്ളായണി നാരായണൻ നാ
യരുെട മകനുമായ പ്രശാന്തിെന്റ രൂപെപ്പടൽതെന്ന സവിേശഷതകളുള്ളതാണ്.
െതക്കൻ, വടക്കൻ ചിട്ടകളിൽ രണ്ടിലും കളിക്കുന്ന ‘ഭാരതാന്തം’ എന്ന ആട്ടക്കഥ
പതിേനഴാം വയസിൽ എഴുതിയ ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ 29 നാടകങ്ങളിൽ ഒന്നായ ഛാ
യാമുഖി യിലാണ് േമാഹൻലാലും മുേകഷും അഭിനയിച്ചത്. േമാഹൻലാലിെന്റ േസ്ന
ഹാദരങ്ങൾ കാവലായിട്ടും ചില സിനിമക്കാരിൽനിന്നുണ്ടായ തിക്തമായ അനുഭ
വങ്ങൾ പ്രശാന്ത് ഇതിൽ തുറന്നുപറയുന്നു.
അമിതമദ്യപാനവും അരാജകത്വവും തകർത്ത ജീവിതവും ആസന്നമരണ
നായി േമാഹൻലാലിെന്റ കാറിൽ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിയതും ഓർമ്മയില്ലാ
െത ദിവസങ്ങൾ അവിെട കിടന്നതും അതിൽനിന്നുണ്ടായ രണ്ടാം ജന്മവും കർമ്മ
കാണ്ഡത്തിെന്റ വീെണ്ടടുപ്പുെമാെക്ക ഇഴേചരുന്ന ആ സംഘർഷാത്മകനാടകം
ആദ്യമായി തുറെന്നഴുതെപ്പട്ടത് ഈ അഭിമുഖത്തിലാണ്. ഗുരുകുലരീതിയിലുള്ള
കഥകളിപഠനത്തിെന്റ തീവ്രാനുഭവങ്ങളും സഹപാഠികളുെടയും ചില ഗുരുനാഥ
രുെടയും ഈേഗായ്ക്കിരയായി പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാെതേപായ സ്കൂൾ ഓഫ്
ഡ്രാമാ അനുഭവവും ചിതറിെത്തറിച്ച് ഒരുതുണ്ട് സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമയിലും വീഴെട്ട
എന്നു കല്പിച്ചു െറയിൽപ്പാളത്തിലൂെട നടന്നതും നാടകരംഗത്തു പിന്നിൽനിേന്നറ്റ

ix

കുത്തുകളുെമാെക്ക െവളിവാക്കുന്നത് കലാരംഗെത്തയും നാടകപഠനേമഖലയിെല
യും ദുഷ്പ്രവണതകൾകൂടിയാണ്. സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമ, സംഗീത നാടക അക്കാദമി
തുടങ്ങിയവെയാെക്ക അവശ്യം ഉടച്ചുവാർേക്കണ്ടതിെന്റ ആവശ്യകതയും വിസ്തരിച്ചു
തെന്ന ചർച്ചയാകുന്നുണ്ട് അഭിമുഖത്തിൽ. മലയാളനാടകം ഊർജ്ജം കേണ്ടത്ത
ണ്ടതു നാട്യശാസ്ത്രത്തിലും കഥകളിയിലുമാെണന്ന് ആധികാരികതെയാെട വ്യക്ത
മാക്കുന്ന അഭിമുഖം ഛായാമുഖി, മകരദ്ധ്വജൻ, കറ, മഹാസാഗരം തുടങ്ങിയ പ്രശാന്തി
െന്റ പ്രധാനനാടകങ്ങെളയും നിരൂപണം െചയ്യുന്നു.
ആമുഖെമന്നനിലയിൽ ഒരുകാര്യം പ്രേത്യകം പറേയണ്ടതുണ്ട്. സ്വന്തമായി
നിലപാടുകൾ ഉള്ള ആെളന്ന നിലയിൽ അത് അനിവാര്യവുമാണ്. അഭിമുഖങ്ങ
ളിൽ ഉള്ള നിലപാടുകൾ സ്വാഭാവികമായും അഭിമുഖം െചയ്യെപ്പട്ടവരുേടതാണ്, െച
യ്തയാളിേന്റതല്ല. ഉത്തരപക്ഷത്തിെന്റ നിലപാടുകേളാടു േയാജിപ്പുേണ്ടാ ഇല്ലേയാ
എന്നതു പരിഗണിക്കാെത അങ്ങെനതെന്ന പകർത്തുന്ന െപ്രാഫഷണൽസത്യസ
ന്ധത പാലിക്കാൻ നിഷ്ഠ പുലർത്തിയിട്ടുണ്ട്. േമരി ഇ. കിങ്ങിെന്റ അഭിമുഖത്തിെലാ
െക്കയുള്ള പലഭാഗങ്ങളും ഇപ്രകാരമുള്ളവയാണ്. ഒരു െപ്രാഫഷണൽ പത്രപ്രവർ
ത്തകൻ എന്നനിലയിൽ പാലിേക്കണ്ട നിർമ്മമത്വേത്താടും സത്യസന്ധതേയാടും
വസ്തുനിഷ്ഠതേയാടും ആ ചുമതല നിർവ്വഹിക്കുകമാത്രമാണു െചയ്തിട്ടുള്ളത്.
ചില അഭിമുഖങ്ങൾ േനരേത്ത െചയ്തവയാെണങ്കിലും അഭിമുഖം നല്കിയവരുമാ
യി ഇേപ്പാൾ വീണ്ടും സംസാരിച്ചു കാലികമാേക്കണ്ടവ കാലികമാക്കിയും സംഗത
മായ പുതിയകാര്യങ്ങൾ കൂട്ടിേച്ചർത്തും 2021-െല അഭിമുഖങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ
ആക്കിയാണ് ഇേപ്പാൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ പുതിയവയായിത്ത
െന്ന വായിക്കാം.
ഇവെരക്കുറിച്ച് എഴുതണം എന്ന കടുത്തേപ്രരണയാൽ എഴുതിയവയാണ്
ഈ പുസ്തകത്തിെല ആറ് അഭിമുഖങ്ങളിൽ നാലും. കാരണം, അത്രമാത്രം ആളു
കൾ അറിേയണ്ടവരാണവർ. അത്രമാത്രം വായനെപ്പാലിമ ഉള്ളവയാണ് ആ
ജീവിതങ്ങൾ. ചിലതിനാകെട്ട അതിേലെറ രാഷ്ട്രീയ, സാമൂഹിക, ൈവജ്ഞാനിക
മാനങ്ങളും. സാമൂഹികസംരംഭകത്വം എന്ന ആശയം ശക്തമായി സമൂഹത്തിൽ
ഉയർേത്തണ്ടതാണ്. സ്വതന്ത്രേസാഫ്റ്റ്െവയറിെന്റ പ്രേയാഗവ്യാപനവും ശാസ്ത്രീയ
മായ വിജ്ഞാനസഞ്ചയനപരിപാലനങ്ങളും മലയാളത്തിൽ പ്രതിസന്ധി േനരി
ടുന്ന ഭാഷാസാേങ്കതികവിദ്യയും വിപുലമായ ചർച്ചയ്ക്കു പാത്രീഭൂതമാേകണ്ടതുണ്ട്.
വിപ്ലവസ്വപ്നങ്ങൾ േട്രാളുകൾ ആക്കെപ്പടുന്ന ഇൻഡ്യൻ സാഹചര്യത്തിൽേപ്പാലും
വിപ്ലവപ്രതീക്ഷയുണർത്തുന്ന ഗാന്ധിയൻ സമരരീതികളുെട ആേഗാളപരീക്ഷണ
വിജയങ്ങൾ രാജ്യത്തിെന്റ ഭാവിെയപ്പറ്റി സ്വപ്നങ്ങൾ ഉള്ളവരിേലെക്കല്ലാം എത്തി
േക്കണ്ടതുെണ്ടന്ന തീവ്രപ്രേചാദനവും അഭിമുഖത്തിന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.
േകരളീയർക്കു സുപരിചിതരായ േതാമസ് ഐസക്കിെന്റയും ആർ.വി.ജി. േമ
േനാെന്റയും അഭിമുഖങ്ങൾ ധാരാളമായി വരാറുള്ളതിനാൽ അത്തരത്തിെലാരു
ചിന്ത അവരുെട കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായില്ല. എന്നാൽ മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പി െന്റ
പത്രാധിപരായിരുന്ന മുൻസഹപ്രവർത്തകൻ കമൽ റാം സജീവ് ആവശ്യെപ്പടു
കയും രണ്ടിനും കൗതുകകരമായ ആംഗിളുകൾ നിർേദ്ദശിക്കുകയും െചയ്തേപ്പാൾ
അവയിലും സമാനമായ ആഭിമുഖ്യം ഉണ്ടാകുകയായിരുന്നു. 80-കളുെട പകുതിമു
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ആമുഖം

തൽ ഐസക്കിെനയും ആർ.വി.ജി.െയയും േനരിട്ടറിയുകയും പിന്നീട് ഏെറ അടു
ക്കുകയും െചയ്ത ആെളന്നനിലയിൽ എെന്ന ഈ ദൗത്യങ്ങൾക്കു െതരെഞ്ഞടുത്ത
സജീവിെന്റ ഉചിതജ്ഞതയും ആ അഭിമുഖങ്ങൾക്ക് ആഴം പകരാൻ േപ്രരണയാ
യി. എഴുതിവന്നേപ്പാൾ രണ്ടും എഴുേതണ്ടവതെന്ന ആയിരുന്നു എന്ന േതാന്നൽ
ഉണ്ടാകുകയും െചയ്തു. ഇതിനു നിമിത്തമായ കമൽ റാം സജീവിനും മാതൃഭൂമി ആഴ്ച
പ്പതിപ്പി ൽ പത്രാധിപസമിതിയംഗമായിരുന്ന മുൻസഹപ്രവർത്തക മനില സി.
േമാഹനും പ്രേത്യകനന്ദി േരഖെപ്പടുത്തുന്നു.
അഭിമുഖങ്ങൾക്കു സഹകരിച്ച ആറു മഹാവ്യക്തികൾക്കും അഭിമുഖങ്ങൾ പ്ര
സിദ്ധീകരിച്ച മറ്റ് ആനുകാലികങ്ങളുെട പത്രാധിപർമാരായ എെന്റ മുൻപത്രാധി
പർകൂടിയായ എസ്. ജയച്ചന്ദ്രൻ നായർ, ഷാജി രാമചന്ദ്രൻ, ആർ.എസ്. ബാബു,
െക.െക. ൈശലജട്ടീച്ചർ എന്നിവർക്കും േസ്നഹാദരങ്ങേളാെട നന്ദി കുറിക്കെട്ട.
ഈ പുസ്തകത്തിനു തിളക്കവും സുഗന്ധവും ചാർത്തി തിലകക്കുറിേപാെല
പ്രേശാഭിക്കുന്ന ചില നിരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയ അക്ഷരേലാകെത്ത പ്രാമാണി
കേരാടാണ് വലിയ കടപ്പാടുള്ളത്. പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തുമ്മുമ്പ് ഈ പുസ്തകം വായി
ച്ചുേനാക്കി അഭിപ്രായങ്ങൾ േരഖെപ്പടുത്തിയ െപ്രാഫ: െക. സച്ചിദാനന്ദൻ, ശ്രീ.
സക്കറിയ, െപ്രാഫ: എസ്. ശാരദക്കുട്ടി, േഡാ: സുനിൽ പി. ഇളയിടം, ശ്രീമതി ഇന്ദു
േമേനാൻ എന്നീ േസ്നഹധനരായ പണ്ഡിതമിത്രങ്ങൾക്കും ഹൃദയപൂർവ്വം േസ്നഹവും
കടപ്പാടും കുറിക്കുന്നു.
പ്രേത്യകനന്ദി പറേയണ്ട മെറ്റാരാൾ സി.വി.ആറാണ്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ
സായാഹ്ന യാണ് ഇതിെന്റ ഇ-പതിപ്പു പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്. സായാഹ്ന യുെട
ഓൺൈലൻ പ്ലാറ്റ്േഫാമിൽ (http://www.sayahna.org/) സ്വതന്ത്രപകർപ്പവകാ
ശനിയമമായ ക്രിേയറ്റീവ് േകാമൺസ് ൈലസൻസിലാണിതു പ്രസിദ്ധീകരിക്കു
ന്നത്. അതിനുപുറെമ, ഈ പുസ്തകത്തിെന്റ ഉൾത്താളുകൾ രൂപകല്പന െചയ്ത
തും സി.വി.ആർ. ആണ്. േലാേകാത്തരേജർണലുകൾ അണിയിെച്ചാരുക്കുന്ന
അേദ്ദഹം അേത പ്രൗഢഭംഗിേയാെട ഇതും വാർെത്തടുത്തിരിക്കുന്നു. രൂപകല്പ
നയുെട അച്ചടക്കവും ഭംഗിയും പരമാവധി ആവഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന െടൿ േസാ
ഫ്റ്റ്െവയറിലാണു സി.വി.ആർ. ഇതു െചയ്തത്. മുമ്പു ഞാൻ സംസ്ഥാനസർക്കാരി
നായി െചയ്ത രണ്ടുപുസ്തകങ്ങൾക്കു സൗജന്യമായി െടൿ േലഔട്ട് െചയ്തുതന്നതുകൂടി
അനുസ്മരിച്ചുെകാണ്ട് സി.വി.ആറിേനാടുള്ള പ്രേത്യക നന്ദിയും േസ്നഹവും േരഖെപ്പടു
ത്തുന്നു. സി.വി.ആറിെന്റ നിർേദ്ദശാനുസരണം ഉള്ളടക്കത്തിെന്റ കമ്പയിേലഷനും
പ്രാഥമിക േല-ഔട്ടും നിർവ്വഹിച്ച അനൂപ ആൻ േജാസഫിനും െജ. എൻ. യമുന
യ്ക്കും േസ്നഹപൂർണ്ണമായ നന്ദി.
ഈ പുസ്തകത്തിന് ഉള്ളടക്കത്തിെന്റ അന്തഃസത്ത പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന മേനാ
ഹരവും പ്രൗഢവുമായ മുഖപ്രസാദം ഒരുക്കിയത് മലയാളം കലിഗ്രാഫിെയ േലാക
േത്താളം ഉയർത്തിയ ഭട്ടതിരിയാണ്. എനിക്കു കുടുംബസുഹൃത്തും മുൻസഹപ്രവർ
ത്തകനും ഒേട്ടെറ സംരംഭങ്ങളിെല രൂപകല്പനാപങ്കാളിയുമാണ് ഭട്ടതിരി. സേഹാ
ദരതുല്യനായ ഭട്ടതിരിേയാടും ഹൃദയത്തിെന്റ ഭാഷയിൽ കടപ്പാടറിയിക്കുന്നു.
കഴിഞ്ഞ കുേറക്കാലമായി ഞാൻ എന്ത് എഴുതുേമ്പാഴും അതു കാണിച്ച് അഭി
പ്രായം േതടാറുള്ള, എെന്റ എഴുത്തിെന്റ ഒന്നാന്തരം നിരൂപകയായ, ജീവിതപങ്കാ
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ളി േഡാ: പി.ആർ. സബിത, എഴുത്തിനുേവണ്ട പിന്തുണയും അന്തരീക്ഷവും ഒത്താശ
കളും െചയ്തുതരുന്ന മകൻ അമൻ എം.എസ്. എന്നിവർക്കും എഴുത്തിെന്റ രംഗേത്ത
ക്ക് എനിക്കു വഴിെയാരുക്കിയ അച്ഛനമ്മമാർ, സേഹാദരങ്ങൾ, എഴുത്തിൽ വഴികാ
ട്ടിയ ഗുരുനാഥർ തുടങ്ങിവർക്കും എെന്റ േസ്നഹാർച്ചനകൾ.
വായിപ്പിക്കുക—അതാണ് എഴുതുന്നയാളുെട അടിസ്ഥാനലക്ഷ്യം. വായി
ക്കാൻ താത്പര്യെപ്പടുന്ന വിഷയങ്ങൾ കെണ്ടത്തുക, വായിക്കാൻ േപ്രരിപ്പിക്കു
മാറു ലഭ്യമാക്കുക, വായിച്ചുതുടങ്ങാനും തുടർന്നു വായിക്കാനും േതാന്നുന്നേപാെല
എഴുതുക, വായിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ഒരു േകാപ്പി വാങ്ങണം എന്ന േതാന്നൽ ജനിപ്പി
ക്കുക—ഇതാണു വായനാസാമഗ്രികളുെട മഹാപ്രളയകാലത്ത് ഒരു െപ്രാഫഷണ
ലിനു െചയ്യാനാവുക. അതു മനസിൽ വച്ചുെകാണ്ട് അക്കാര്യത്തിൽ എത്രമാത്രം
വിജയേമാ പരാജയേമാ ആെണന്ന സ്വയംപരിേശാധനകൂടിയാണിത്. വിധികർ
ത്താക്കൾ നിങ്ങളാണ്. വായിച്ച് ഇഷ്ടെപ്പടുന്നവർക്കും ഓൺൈലൻ, ഡിജിറ്റൽ
വായനകളിൽ താത്പര്യം ഇല്ലാത്തവർക്കും ആവശ്യെപ്പട്ടാൽ അച്ചടിച്ച പുസ്തകം
വീട്ടിെലത്തിക്കാം. അതാണു വായനക്കാരിൽനിന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന േപ്രാത്സാഹ
നം. നിങ്ങളിൽനിന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സഹായസഹകരണങ്ങൾക്കും പിന്തുണയ്ക്കുമു
ള്ള കൃതജ്ഞത മുൻകൂട്ടിത്തെന്ന കുറിക്കെട്ട!
േസ്നഹാഭിവാദനേത്താെട,
തിരുവനന്തപുരം
2021 ജൂൈല 4

(ഒപ്പു്)

മേനാജ് െക. പുതിയവിള

അവതാരികാബിന്ദുക്കൾ
നിരൂപണാത്മകമായ ദീർഘാവതാരിക ആവശ്യമുള്ള സർഗ്ഗരചന അല്ലാത്തതിനാൽ ആ
പതിവ് ഒഴിവാക്കുകയാണ്. പകരം, എഴുത്തിെന്റ ആത്മാവു കെണ്ടത്തിയ ചില പ്രാമാണി
കർ പ്രസാധനത്തിനുമുമ്പു പുസ്തകം വായിച്ചു നടത്തിയ ലഘുനിരീക്ഷണങ്ങൾ േചർക്കുന്നു:

ഉൾക്കാഴ്ചകളുെട പുസ്തകം
നല്ല അഭിമുഖങ്ങൾ ജീവിതങ്ങളുെട ആഴങ്ങളിേലയ്ക്കു തുറന്നിട്ട
വാതായനങ്ങളാണ്. വിഭിന്നമണ്ഡലങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന
സമർപ്പിതേചതസ്സുകളായ ആറു മനീഷികളുെട ബാഹ്യേലാക
േത്തയ്ക്കും അന്തർേലാകേത്തയ്ക്കുമുള്ള വാതിലുകളാണ് മേനാജ്
െക. പുതിയവിള ഇവിെട തുറക്കുന്നത്. േക്ലശരഹിതമായ വായ
നയിലൂെട വലിയ ഉൾക്കാഴ്ചകൾ സാദ്ധ്യമാക്കുന്ന പുസ്തകം.
—സച്ചിദാനന്ദൻ

അറിവുകളും തിരിച്ചറിവുകളും
ജീവിതം തെന്നയാണ് ഏറ്റവും പിടിച്ചിരുത്തുന്ന കഥ എന്നു
മേനാജ് പുതിയവിള നടത്തിയ ഈ അഭിമുഖസംഭാഷണങ്ങൾ
െതളിയിക്കുന്നു. മലയാളികളും അല്ലാത്തവരുമായ ആറു പ്രശ
സ്തവ്യക്തികളാണ് അവരുെട ജീവിതപ്പാതകളുെട കഥ ഈ സം
ഭാഷണങ്ങളിൽ വിവരിക്കുന്നത്. അവർ അനുഗമിച്ച ആദർശ
ങ്ങളുെടയും േനരിട്ട െവല്ലുവിളികളുെടയും അതിജീവിച്ച പ്രതിസന്ധികളുെടയും അനു
ഭേവാഷ്മളമായ ചരിത്രം വായനക്കാർക്കു സമ്മാനിക്കുന്നത് വിലേയറിയ അറിവുക
ളും തിരിച്ചറിവുകളുമാണ്. മലയാളത്തിെല ജീവിതാനുഭവസാഹിത്യത്തിെന്റ ഒന്നാം
നിരയിലാണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ സ്ഥാനം.
—സക്കറിയ

ഏറ്റവും നല്ല സുഹൃത്ത്
ഈ പുസ്തകത്തിൽ സമാഹരിച്ചിട്ടുള്ള, മേനാജ് െക. പുതിയവിള
നടത്തിയ, അഭിമുഖങ്ങളിൽ വിഭിന്നമായതും വിശാലവീക്ഷണമു
ള്ളതുമായ ഒരുസംഘം വിശിഷ്ടവ്യക്തിത്വങ്ങളാണ്. എന്നാൽ
എല്ലാവരും തമ്മിലുള്ള ൈവജാത്യങ്ങളും പ്രകടമാണ്. അവരു
െട പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്, എന്തുതെന്ന സംഭവിച്ചാലും കർമ്മനി
രതരായിരിക്കുന്നവർ എന്നതാണ്, അവെര ഒന്നിച്ചു നിർത്തുന്ന ഘടകം. ‘അവെര
ങ്ങെന പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതു നിരീക്ഷിേക്കണ്ട ഒന്നല്ല’ എന്ന് അവെരല്ലാംത
െന്ന പറയുമായിരിക്കും. പെക്ഷ വരാനിരിക്കുന്ന തലമുറയ്ക്കും ഇേപ്പാൾ കർമ്മപഥങ്ങ
ളിൽ സജീവമായിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നവർക്കും തങ്ങളുെട ജീവിതത്തിെന്റ ഗൂഢമായ
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ഏകാന്തതയിൽ ഈ അഭിമുഖങ്ങൾ ഒരു െവളിച്ചമായിരിക്കും. ഇതിലുംനെല്ലാരു
സുഹൃത്തില്ല എന്ന് ഈ പുസ്തകം േതാന്നിപ്പിക്കും. ബുദ്ധിയുെടയും പ്രതിഭയുെടയും
പ്രവർത്തനങ്ങളുെടയും ൈവഭവവും വിലാസവും ഇവരിലുണ്ട്. അത് പുറത്തുെകാണ്ടു
വരാൻ അഭിമുഖകാരനു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
—എസ്. ശാരദക്കുട്ടി

ഈ യാത്ര ൈവജ്ഞാനികം, ൈവകാരികം
ജീവിതം തെന്നയാണ് ഏറ്റവും പിടിച്ചിരുത്തുന്ന ജീവിതത്തിെന്റ
അനന്തമായ ൈവവിദ്ധ്യങ്ങളിേലക്കും ൈവരുദ്ധ്യങ്ങളിേലക്കുമു
ള്ള നടപ്പാതകൾ കൂടിയാണ് ഈ അഭിമുഖങ്ങൾ. ധനതത്ത്വ
വിചാരവും ശാസ്ത്രഗേവഷണവും മുതൽ രംഗേവദിയുെട സൗന്ദര്യ
ശാസ്ത്രം വെരയുള്ള വിഭിന്നേലാകങ്ങളുെട സൂക്ഷ്മസ്വരൂപം ഈ
അഭിമുഖങ്ങളിൽ വായനക്കാർക്കുമുന്നിൽ അനാവൃതമാകുന്നു. ഒേരസമയം ൈവ
ജ്ഞാനികവും ൈവകാരികവുമായ ഒരു യാത്രയിേലക്കാണ് ഈ അഭിമുഖങ്ങൾ
നെമ്മ ൈകപിടിച്ചു നയിക്കുന്നത്.
—സുനിൽ പി. ഇളയിടം

ജീവത്പ്രകാശങ്ങൾ
കറുത്തകാലത്തു ജീവിക്കുന്ന നമുക്കു പ്രത്യാശയ്ക്കും പ്രതീക്ഷയ്ക്കും
െവളിച്ചമല്ലാെത ഒരു വഴിയുമില്ല. െവളിച്ചെമന്നാൽ സൂര്യെവ
ളിച്ചേമാ ചാന്ദ്രെവളിച്ചേമാ അല്ല, മനുഷ്യരുെട ആത്മാവു സ്ഫുടം
െകാണ്ടു തിളങ്ങുന്ന ആ െപാൻെവളിച്ചമാണ്. ആയിരം മനു
ഷ്യർ സൂക്ഷിച്ചുെവച്ച െവറുപ്പിെന്റയും വിേദ്വഷത്തിെന്റയും പകയു
െടയും ഇരുട്ടിെന ഒരു നിമിഷംെകാണ്ട് ഇല്ലാതാക്കുന്ന മഹാെവളിച്ചം.
അത്തരം െവളിച്ചം പ്രവൃത്തിയിലൂെട സാദ്ധ്യമാക്കിയവർ—അവർ ആറുേപർ,
ജീവിതംെകാണ്ടു െതളിയിച്ചുകാട്ടിയവർ, ജീവിച്ചുകാട്ടി പ്രതിസന്ധികെള മറികടന്ന
വർ-അങ്ങനെത്ത ആറുേപരിേലക്കുള്ള യാത്രയാണു ‘െവളിച്ചത്തിേലക്കു നടത്തുന്ന
വർ’. അെത, ആറു വ്യത്യസ്തമനുഷ്യർ… വ്യത്യസ്തദിശകൾ… വ്യത്യസ്തേമഖലകൾ…
വ്യത്യസ്തഭൂമികകൾ…
മേനാജ് െക. പുതിയവിള ആറുതരം ജീവത്പ്രകാശങ്ങെള മനുഷ്യേസ്നഹം
എന്ന ഒറ്റ നൂലിൽ േകാർത്ത് ഒറ്റപ്പുസ്തകത്തിൽ ആവഹിക്കുന്നു. ദീർഘാഭിമുഖങ്ങ
െളന്നു േപരിട്ടുപറയുന്നുെവങ്കിലും ഇവ ജീവചരിത്രത്തിെന്റയും ആത്മഭാഷണത്തി
െന്റയും സ്വഭാവം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. ജീവിതത്തിേലെക്കാരു െവളിച്ചമാകുന്ന ഗ്രന്ഥം.
—ഇന്ദു േമേനാൻ
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ഇരുട്ടിെനെന്താരു
െവളിച്ചം!

1
ഇരുട്ടിെനെന്താരു െവളിച്ചം!
പ്രേവശിക

േലാകത്തിനു കണ്ണായ്
അന്ധയായ െസബ്രിെയ െടൻേബർെക്കൻ ജർമ്മനിയിൽനിന്നു തിരുവനന്തപുര
ത്തു വന്നു താമസിക്കുന്നത് േലാകമാെകയുള്ള ഒരുപാടു ജീവിതങ്ങൾക്കു െവളിച്ചം
പകരാനാണ്. അന്ധതയാണു തെന്റ മികെവന്നു വിശ്വസിക്കുന്ന ഈ ൈചതന്യ
േസ്രാതസ്സ്, സമൂഹം കുറവുകൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടി തെന്നേപ്പാെല പര്യമ്പുറങ്ങളിേല
ക്കു തള്ളുന്നവെര കെണ്ടത്തി സംരംഭകരാക്കി വളർത്തുന്നു; അവരിലൂെട അങ്ങെന
യുള്ള േവെറയും നൂറുകണക്കിനുേപർക്കു ജീവിതം സമ്മാനിക്കുന്നു. ജന്മസാഫല്യ
ത്തിനുള്ള ഈ ദൗത്യത്തിന് ആരൂഢമായി അവർ േകരളെത്ത െതരെഞ്ഞടുത്തതു
േപാെലതെന്ന ഇവിെട സ്ഥാപിച്ച േകന്ദ്രവും അവിെട നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളും
അവിേടക്കു പഠിതാക്കെള െതരെഞ്ഞടുക്കുന്ന രീതിയും മാനദണ്ഡങ്ങളും അവരുെട
ജീവിതംതെന്നയും കൗതുകകരമാണ്. ആ രാജ്യാന്തരസ്ഥാപനത്തിന് അവർ െകാ
ടുത്ത േപരുതെന്ന േനാക്കൂ: ‘കാന്താരി’! െനാേബൽ സമ്മാനത്തിനു ശുപാർശ
െചയ്യെപ്പട്ട, ൈനറ്റ് പദവി നല്കി ഡച്ച് റാണി ആദരിച്ച, ൈചനാഭരണകൂടം 30
വർഷത്തിനിെട ഏറ്റവും സ്വാധീനിച്ച 15 േപരിൽ ഒരാളായി പ്രഖ്യാപിച്ച െസബ്രി
െയെയയും അവരുെട കാഴ്ചപ്പാടുകെളയും മഹാദൗത്യെത്തയും പറ്റിയുള്ള അറിവ്
ഏെറ പ്രേചാദകമാണ്. അവർെക്കാപ്പം, സവിേശഷകാഴ്ചപ്പാടും പ്രവർത്തനങ്ങ
ളുമുള്ള ഡച്ചുകാരനായ കൂട്ടുകാരൻ േപാൾ േക്രാനൻെബർഗുമുണ്ട്. െസബ്രിെയയും
േപാളുമായി നടത്തിയ സംഭാഷണം ആധാരമാക്കി എഴുതിയ രണ്ട് അഭിമുഖങ്ങൾ
സമന്വയിപ്പിച്ച് പുതിയ വിവരങ്ങൾകൂടി േചർത്ത് ആനുകാലികമാക്കി അവതരിപ്പി
ക്കുകയാണിവിെട. ‘കാന്താരി’യിെല കാഴ്ചകളും മറ്റും േചർേക്കണ്ടതിനാൽ ഫീച്ചർ
സ്വഭാവംകൂടി വരുത്തിയാണ് ഇത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്.
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ഇരുട്ടിെനെന്താരു െവളിച്ചം
— െസബ്രിെയ െടൻേബർെക്കൻ

“നിറമുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ കാണൂ, വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണൂ.” െസബ്രിെയ െടൻേബർ
െക്കൻ പറയുന്നു, അന്ധത ഇരുട്ടാെണന്നു കരുതുന്ന സമൂഹത്തിെന്റ മനസിെല
ഇരുട്ടിെന ഇച്ഛാശക്തിയുെട കണ്ണാൽ േനാക്കി പുഞ്ചിരിച്ചുെകാണ്ട്. ഇതാണ് ഇവ
രുെട സേന്ദശം. തിരുവനന്തപുരം നഗരപ്രാന്തത്തിലുള്ള െവള്ളായണിക്കായലി

െന്റ കരയിൽ പ്രകൃതിയുെട തണുപ്പും മിനുപ്പും തനിമയുമുള്ള സാമഗ്രികൾെകാണ്ടു
പടുത്തുയർത്തിയ, മനസും ശരീരവും കുളുർപ്പിക്കുന്ന, ഹൃദ്യസൗധത്തിലിരുന്നു വലിയ
സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് അവർ നിറവും മിഴിവും മൂർത്തതയും പകരുന്നു. അതു നിരവധി രാജ്യ
ങ്ങളിെല അരക്ഷിതർക്ക് അത്താണിയാകുന്നു.
ഇത് സാമൂഹികസംരംഭകത്വത്തിനായുള്ള രാജ്യാന്തരസ്ഥാപനം. ഇേപ്പാൾ
േപര് ‘കാന്താരി’ (https://www.kanthari.org/). ആദ്യെത്ത േപര് ‘ഇന്റർനാഷ
ണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് േഫാർ േസാഷ്യൽ ഓന്റ്രെപ്രണർഷിപ്’ (IISE).
ഇവിെട സംരംഭകത്വത്തിന് ഒേട്ടെറ പുതിയ മാനങ്ങൾ; രൂപങ്ങൾ; ഭാവങ്ങൾ.
ലാഭമുണ്ടാക്കാനുള്ള ഏർപ്പാടല്ല ഇവിെട സംരംഭകത്വം. വലിയ സാമൂഹികധർമ്മ
ങ്ങളാണ് ഇവർ ഈ വാക്കിൽ സന്നിേവശിപ്പിക്കുന്നത്. മാറ്റത്തിെന്റ മന്ത്രമാണത്.

ഇരകളും െമരുങ്ങാക്കൂട്ടരും
നാട്ടുകാർ ൈബ്ലൻഡ് സ്കൂൾ എന്നു വിളിക്കുന്ന കാന്താരിയിൽ അന്ധർ മാത്രമല്ല പരി
ശീലിക്കുന്നത്. പലതരം ഭിന്നേശഷിക്കാർ, പല കാരണങ്ങളാൽ സമൂഹം മാറ്റിനിർ
ത്തുന്നവർ, യുദ്ധങ്ങളുെട ഇരകൾ, എഛ്.ഐ.വി. ഇരകൾ, ജാതിയുെടയും വർണ്ണവി
േവചനത്തിെന്റയും ഇരകൾ, പഠിത്തം ഉേപക്ഷിച്ചവർ, തടവുകാരുെട മക്കൾ ഒെക്ക
യുണ്ട്.
ഇവിെട േചരാൻ വിദ്യാഭ്യാസം േവണെമേന്ന ഇല്ല. േവണ്ടത് സമൂഹത്തിനു
േവണ്ടി നല്ലതു െചയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹം; പുതിയ ആശയങ്ങൾ രൂപെപ്പടുത്താനുള്ള
സ്വപ്നത്വം; പിെന്ന, ഇംഗ്ലിഷ് എഴുതാനും പറയാനുമുള്ള കഴിവും അത്യാവശ്യം ആശ
യവിനിമയത്തിനുേവണ്ട കമ്പ്യൂട്ടർച്ചങ്ങാത്തവും.
കഴിവുകെളപ്പറ്റിയുള്ള ഇവരുെട കാഴ്ചപ്പാടുകൾതെന്ന സവിേശഷമാണ്. “പഠി
ത്തത്തിൽ െകാഴിഞ്ഞുേപാകുന്നവർ വാസ്തവത്തിൽ കഴിവു കുറഞ്ഞവേരാ മണ്ടേരാ
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അദ്ധ്യായം 1. ഇരുട്ടിെനെന്താരു െവളിച്ചം!

അല്ല”, െസബ്രിെയ പറയുന്നു. “അവർ സാമ്പ്രദായികക്ലാസുമുറികളുെട ചട്ടക്കൂടിൽ
ഒതുങ്ങാൻ കഴിയാത്ത വിേശഷവ്യക്തിത്വം ഉള്ളവരാകും. അദ്ധ്യാപകരുെടയും
രക്ഷിതാക്കളുെടയും സമൂഹത്തിെന്റതെന്നയും സമ്മർദ്ദങ്ങെള അതിജീവിക്കാൻ
പ്രാപ്തിയുള്ളവർ. അവർക്കാണു പാരമ്പര്യവഴി വിട്ട, നൂതനമായ, ആശയങ്ങൾ
വികസിപ്പിക്കാനാവുക; കാര്യങ്ങൾ െചയ്യാനാവുക, സമൂഹെത്ത മാറ്റാനാവുക.
അതുെകാണ്ട്, പിഎച്ഛ്.ഡി.ക്കാെരക്കാൾ പിഎച്ഛ്.ഡി. പാതിവഴിയിൽ ഇട്ടുേപാന്ന
വെരയാണു ഞങ്ങൾ പരിഗണിക്കുക.”
അങ്ങെനയുള്ളവെര കെണ്ടത്തി മികച്ച സാമൂഹികസംരംഭകർ ആക്കുകയാ
ണു െസബ്രിെയയും കൂട്ടുകാരനായ ഡച്ചുകാരൻ േപാൾ േക്രാനൻെബർഗും. അരാ
ജകത്വത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സൃഷ്ട്യുന്മുഖതയുെട സംരംഭാത്മകമായ പുതിയ
ആവിഷ്കാരം.
ഇവരുെട കഥ അറിഞ്ഞാേല ഇത്തരെമാരു വിേശഷാൽ കാഴ്ചപ്പാടിെന്റ െപാ
രുൾ മനസിലാകൂ.

അതിരുകളില്ലാത്ത െബ്രയിൽ
പന്ത്രണ്ടാം വയസിലാണു െസബ്രിെയയ്ക്കു കാഴ്ച നഷ്ടെപ്പടുന്നത്. ഇതു സത്യത്തിൽ
തെന്റ േലാകം കൂടുതൽ വർണ്ണാഭമാക്കുകയാണു െചയ്തെതന്ന് ഇവർ പറയുന്നു.
“േനാവൽ വായിച്ചിട്ട് അതിെന്റ സിനിമ കാണുന്നതുേപാെലയാണത്. വായിക്കു
േമ്പാൾ നമുക്കു യേഥഷ്ടം അെതല്ലാം ഭാവനയിൽ കാണാം. അതു സിനിമയാക്കി
കാണുേമ്പാൾ സംവിധായകെന്റയും സാേങ്കതികവിദ്യയുെടയും ഒെക്ക പരിമിതി
െവള്ളായണി കായലിെന്റ തീരത്തുള്ള ‘കാന്താരി’യുെട ഓഫീസ് കാമ്പസ്.

െവളിച്ചത്തിേലക്കു നടത്തുന്നവർ—ദീപ്തസംഭാഷണങ്ങൾ
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അതിനു വരും. യഥാർത്ഥേലാകത്തിെന്റേപാലും പരിമിതികൾ എെന്റ േലാക
ത്തിനില്ല.” ആ ആശയം എെന്റ കണ്ണിൽ തിളങ്ങുന്നതു ഭാവനയിൽ കണ്ട് അവർ
മധുരമായി ചിരിക്കുന്നു.
അന്ധയായേതാെട കൂട്ടുകാർ ഉേപക്ഷിച്ചു; അദ്ധ്യാപകർ അവഗണിച്ചു. അങ്ങ
െന പ്രേത്യകസ്കൂളിെലത്തി. അവിെട കയാക്കിങ് (തുഴയൽ), സ്കീയിങ്, കുതിരസവാ
രി ഒെക്ക പഠിച്ചു! കാഴ്ചയുള്ളവെരക്കാൾ മിടുക്കിയായി. ആത്മവിശ്വാസമായി. േലാ
കം ചുറ്റാനും ഭാഷകൾ പഠിക്കാനും ഒെക്ക േമാഹമായി. അല്പം സാഹസികമായി
ത്തെന്ന ആകെട്ട എന്നു കരുതി ആദ്യയാത്ര തിബറ്റിേലക്കാക്കി. അതിനു മുേന്നാടി
യായി അവിടുെത്ത ഭാഷ പഠിച്ചു. അേപ്പാഴാണ് അറിയുന്നത് അന്ധർക്കുള്ള ലിപി
യായ െബ്രയിൽ ആ ഭാഷയ്ക്ക് ഇെല്ലന്ന്. ആദ്യംതെന്ന അതു വികസിപ്പിച്ചു. അങ്ങ
െനയായിരുന്നുതുടക്കം.
െസബ്രിെയ 1997-ൽ തിബറ്റിെലത്തി. തിബറ്റ് ഓർമ്മയിൽ ഉണർന്നേപ്പാൾ
അവരുെട മുഖത്തു സമ്മിശ്രഭാവങ്ങൾ പടർന്നു: “അന്ധത കൂടുതലുള്ള തിബറ്റിൽ
അന്ധതെയ പാപത്തിെന്റ ശിക്ഷയായാണു കണ്ടിരുന്നത്. കണ്ണുള്ളവരുെട മനസി
െന്റ ആന്ധ്യം! അവിെട അന്ധെര പിറവി മുതൽ ആജീവനാന്തം വീട്ടിനുള്ളിൽ ഒളി
പ്പിച്ചുവയ്ക്കുകയും കട്ടിലിൽ െകട്ടിയിടുകയും ഒെക്കയായിരുന്നു പതിവ്. െകാല്ലുന്നതി
ലും വലിയ ക്രൂരത!”
ഈ ദുരവസ്ഥ കണ്ടു മനം െനാന്തു ജർമ്മനിയിേലക്കു മടങ്ങിയ െസബ്രിെയ സു
മനസുകളിൽനിന്നു കുെറ പണം സ്വരൂപിച്ചു. പങ്കാളിയായി േപാൾ േക്രാനൻെബർ
ഗിെനയും കിട്ടി. ഇരുവരും േചർന്നു ‘െബ്രയിൽ വിത്തൗട്ട് േബാർേഡഴ്സ്’ എന്ന
സന്നദ്ധസംഘടനയ്ക്കു രൂപം നല്കി.
അതിലൂെട തിബറ്റിൽ വലിയ മാറ്റം െസബ്രിെയ ഉണ്ടാക്കി. “നാട്ടുകാെര േബാ
ധവത്ക്കരിച്ചു; കുട്ടികെള െബ്രയിൽ പഠിപ്പിച്ചു; അതിനായി സ്കൂൾ തുടങ്ങി; അവെര
സ്വയംപര്യാപ്തരാക്കി; കണ്ണുള്ളവെരക്കൂടി േപാറ്റാൻ അവെര പ്രാപ്തരാക്കി; അന്ധത
കുറവല്ല, കരുത്താെണന്നു മനസിലാക്കിെക്കാടുത്തു. അവെരെയാെക്ക നാടിെന്റ
ആവശ്യങ്ങൾ നിറേവറ്റുന്ന സംരംഭകരാക്കി. ഒരു അന്ധയുവാവിേനാട് ഒരിക്കൽ
േചാദിച്ചു എന്താണ് ആഗ്രഹെമന്ന്. ടാക്സി ൈഡ്രവർ ആകണെമന്നായിരുന്നു മറുപ
ടി. ഒരു ടാക്സിയുെട ൈഡ്രവർ ആകുന്നതിനുപകരം കുേറ ടാക്സികളുെട ഉടമയാക്കാം
എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു. അയാൾക്കു സമ്മതമായി. അയാെള ടാക്സിക്കമ്പനിയുടമയാ
ക്കി. അങ്ങെന എത്രെയത്ര അനുഭവങ്ങൾ!”
“അന്ധർക്ക് ഇരുട്ടിൽേപ്പാലും എഴുതാം, വായിക്കാം. കണ്ണുള്ളവർേക്കാ?”
െസബ്രിെയ േചാദിക്കുന്നു.
അന്ധെര അതിജീവനസജ്ജരാക്കാൻ സ്കൂൾ തുടങ്ങുകയും എഴുപേതാളംേപർ
ക്കു െതാഴിൽ ഉണ്ടാക്കുകയും െചയ്ത അന്ധയായ െസബ്രിെയ തിബറ്റുകാരുെട പ്രി
യങ്കരിയായി. ൈചനാഭരണകൂടം 30 വർഷത്തിനിെട ഏറ്റവും സ്വാധീനിച്ച 15 േപ
രിൽ ഒരാളായി ഇവെര പ്രഖ്യാപിച്ചു. അന്നിവർക്കു നാല്പതു വയസുേപാലും ആയിട്ടി
ല്ല. െസബ്രിെയ-േപാൾ ദമ്പതിമാെര ഡച്ച് റാണി 2003-ൽ ൈനറ്റ് പദവി (പ്രഭുത്വം)
നല്കി ആദരിച്ചു. 2005-ൽ െസബ്രിെയ െനാെബയ്ൽ സമ്മാനത്തിനു നാമനിർേദ്ദശം
െചയ്യെപ്പടുകയും ഉണ്ടായി.

ഇടത്തുനിന്നു്: ൈവദ്യുതിക്കായുള്ള ഒട്ടനവധി േസാളാർ പാനലുകളിെലാന്നു്; ശ്യാമിെന്റ
സുരക്ഷിതമായ സൗേരാർജ്ജ വിേനാദേബാട്ട്.

അതിരുകളില്ലാത്ത സ്വപ്നം
“ഞാൻ ഈ സംരംഭവുമായി നിന്നാൽ ഈ ഒരു ജനതയ്ക്കു സഹായം െചയ്യാനാകും.
പെക്ഷ, ഇങ്ങെന പരിത്യക്തരായ എത്രേയാ സമൂഹങ്ങളുണ്ടു േലാകത്ത്! ഒരു നൂറു
സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞിരുെന്നങ്കിൽ…” അതായി പിെന്ന െസബ്രിെയയു
െട ചിന്ത.
“ഇേത ലക്ഷ്യവുമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന നൂറ് അംബാസഡർമാെര
നിേയാഗിക്കാനായാൽ… നൂറു സമൂഹങ്ങളിൽ മാറ്റം സൃഷ്ടിക്കാം. വർഷം ഇരുപ

േതാ മുപ്പേതാ അംബാസഡർമാെരവീതം വാർെത്തടുത്താൽ പത്തിരുപതുവർഷം
കഴിയുേമ്പാേഴക്ക് അഞ്ഞൂേറാ അറുനൂേറാ സാമൂഹികസംരംഭങ്ങൾ! അതാണു പരി
ഹാരം.”
അങ്ങെന ഒരു പദ്ധതിക്കു െസബ്രിെയയും േപാളും രൂപം െകാടുത്തു. േലാകെമ
ങ്ങും നല്ല സാമൂഹികസംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ കഴിയുന്ന ആളുകെള കെണ്ടത്തി പരി
ശീലിപ്പിച്ച് േപ്രാത്സാഹനവും സഹായങ്ങളും നല്കി ദൗത്യവാഹകരായി അയയ്ക്കുക.
അതിനായി ഒരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങണം. െസബ്രിെയയുെട ഭാഷയിൽ ‘സ്വപ്നങ്ങൾ
ഉത്പ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഡ്രീം ഫാക്ടറി’.
“അതിനു പറ്റിയ സ്ഥലം കെണ്ടത്താനായി പിെന്ന ശ്രമം. ഓേസ്റ്റ്രലിയ
യിൽവച്ച് ഇേതപ്പറ്റി നടന്ന ഒരു സംഭാഷണത്തിൽ ഒരു സുഹൃത്താണു േകരളം
നിർേദ്ദശിച്ചത്. അങ്ങെനയാണു ഞങ്ങൾ ൈദവത്തിെന്റ സ്വന്തം നാട്ടിൽ എത്തി
യത്.” അങ്ങെന 2009-ൽ ഇന്റർനാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് േഫാർ േസാഷ്യൽ ഓന്റ്ര
െപ്രണർഷിപ് െവള്ളായണിയിൽ ഉയർന്നു.
“നല്ല പ്രകൃതി, കാലാവസ്ഥ, മനുഷ്യർ, സർേവ്വാപരി ശാന്തത, അടുത്തു വിമാന
ത്താവളം, റയിൽ-േറാഡ് സൗകര്യം, വാർത്താവിനിമയബന്ധം,… എല്ലാംെകാണ്ടും
േയാഗ്യം.” േപാൾ പറയുന്നു, നിറഞ്ഞ ആേവശേത്താെട.

കായേലാരെത്ത കാഴ്ചെപ്പാലിമ
അവിടുേത്തതെന്ന മണ്ണും െചളിയും എല്ലാം ഉപേയാഗിച്ചു പ്രകൃതിയുമായി സമരസ
െപ്പടുന്ന മൂന്നു െകട്ടിടങ്ങൾ േബക്കർ സായ്പിെന്റ ൈശലിയിൽ നിർമ്മിച്ചു. െസബ്രി
െയയുെട അകക്കണ്ണും േപാളിെന്റ എഞ്ചിനീയറിങ് ൈവദഗ്ദ്ധ്യവും േകാസ്റ്റ്േഫാർഡിെല
സാജെന്റ വാസ്തുശില്പമികവും സമന്വയിച്ച ഈ െകട്ടിടങ്ങളിൽ ഫാേന േവണ്ട.
പകൽ ൈലറ്റും േവണ്ട.

െവളിച്ചത്തിേലക്കു നടത്തുന്നവർ—ദീപ്തസംഭാഷണങ്ങൾ
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ഏതാണ്ടു പൂർണ്ണമായും സൗേരാർജ്ജത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇവിടുെത്ത പ്ര
ധാന െകട്ടിടത്തിൽ ൈവദ്യുതിേബാർഡിെന്റ ൈലനിെല ൈവദ്യുതി േവണ്ടിവരുന്ന
തു െവയിൽ കുറഞ്ഞ അപൂർവ്വദിവസങ്ങളിൽ മാത്രം. ൈലെറ്റല്ലാം 2009-ൽത്തെന്ന
എൽ.ഇ.ഡി. ആണ്. ആളിറങ്ങിയാൽ തനിെയ െകടും. ഹരിേതാർജ്ജത്തിനു
േവണ്ടി ജീവിതം ഉഴിഞ്ഞുവച്ച ശ്യാംകുമാർ എന്ന യുവമലയാളീശാസ്ത്രജ്ഞെന ഇവി
െട െകട്ടഴിച്ചു വിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അേദ്ദഹം കണ്ടുപിടിത്തങ്ങളുെട െപരുമഴ
െപയ്യിച്ച് ഇവിടം പരിസ്ഥിതിമിത്രസാേങ്കതികവിദ്യകളുെട വസേന്താദ്യാനമാക്കി!
എവിെടയും മലിനീകരണമില്ല, യന്ത്രങ്ങളുെട ഒച്ചയും അനക്കവുമില്ല.
എ.സി.ക്കുപകരം കായലിെന്റ അടിത്തട്ടിെല തണുപ്പു കുഴൽവഴി ആവഹിച്ചു മു
റികൾ തണുപ്പിക്കുക, കാറ്റാടി വച്ചു ൈവദ്യുതി ഉണ്ടാക്കുക, പമ്പു പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക,
ക്യാപ്പില്ലറി ൈറസ് വഴി െതങ്ങിൻമുകളിൽ െവള്ളം കയറ്റി ഗുരുത്വാകർഷണം വഴി
കരയിെല ടാങ്കിൽ എത്തിക്കുക, വ്യായാമം െചയ്യാനുള്ള ൈസക്കിൾ വഴി ആ െവ
ള്ളം െകട്ടിടത്തിനുമുകളിെല ടാങ്കിൽ കയറ്റുകയും അന്നന്നേത്തക്കുേവണ്ട അരി
അരയ്ക്കുകയുെമാെക്ക െചയ്യുക, പ്ലാസ്റ്റിക് കാലിക്കുപ്പികൾെകാണ്ടുള്ള േബാട്ട് െജ
ട്ടി, ചങ്ങാടം, സൗേരാർജ്ജം െകാണ്ടുള്ള േബാട്ട്, വിേനാദത്തിനായുള്ള രാജ്യെത്ത
ആദ്യെത്ത െബാംബാർഡിങ് േബാട്ടുകൾ, ഒറ്റ യൂണിറ്റ് ആയുള്ള സൗരെതരുവു
വിളക്ക്,… ഈ അഭിനവഎഡിസെന്റ ശാസ്ത്രകുതൂഹലങ്ങൾക്കും െസബ്രിെയയുെട
അകക്കാഴ്ചതെന്ന ആയിരുന്നു കരുത്ത്.
ജർമ്മനിയിൽനിന്നു െകാണ്ടുവന്ന ഇേക്കാസാൻ കക്കൂസുകൾ ഖര-ദ്രവമാലി
ന്യങ്ങൾ േവർതിരിക്കുന്നു. ഖരമാലിന്യം പൂർണ്ണമായും പാചകവാതകമാക്കി മാറ്റും.
ശരാശരി 50 േപർ വീതം മൂന്നുേനരവും ആഹാരം കഴിക്കുന്ന ഇവിെട ഇതിനുപുറെമ
േവണ്ടിവരുന്നത് ആഴ്ചയിൽ ഒറ്റക്കുറ്റി ഗ്യാസുമാത്രം!
േവർതിരിക്കെപ്പടുന്ന െവള്ളമാകെട്ട, പലതരം അരിപ്പകളുള്ള സംസ്കരണസം
വിധാനത്തിലൂെട െചടി നനയ്ക്കാൻ േപാകുന്നു. ഇതുപേയാഗിച്ച് പച്ചക്കറിേത്താട്ടവും
വളർത്തുന്നു.
കൂടാെത, മഴെക്കായ്ത്തിനുമുണ്ട് വലിയ സന്നാഹം. വർഷം മുഴുവൻ ഉപേയാഗി
ക്കാനുള്ള െവള്ളം സംഭരിക്കാൻ ദശലക്ഷക്കണക്കിനു ലീറ്റർ േശഷിയുള്ള ഭൂഗർഭ
ട്ടാങ്കുണ്ട്. ഈ ടാങ്ക് പണിതതുമായി ബന്ധെപ്പട്ട ഒരു ‘േകരളീയ േമാറൽ െപാലീസ്
തമാശ’കൂടി േകട്ടു.
മണ്ണിനടിയിൽ ടാങ്കു പണിയുന്നതിന് ഒറ്റ ആവശ്യമേല്ല നമ്മൾക്കറിയൂ—വ്യാജമദ്യം
സംഭരിക്കൽ. ഇവിെടയും ടാങ്കുപണി തുടങ്ങിയേതാെട ചിലർക്കു സംശയമായി,
ഇതു ‘മേറ്റതി’നാേണാ? ആളുകൾ സംഘടിച്ചു, പണി തടഞ്ഞു. “ഒടുവിൽ െപാലീസ്
വന്നു പരിേശാധിച്ച് അനുമതി നല്കിയേശഷമാണു മഴെവള്ളസംഭരണി പണിയാ
നായത്!” ശ്യാം ഓർക്കുന്നു.
വലിയ സാമൂഹികപ്രസക്തിയുള്ള അൻപേതാ അറുപേതാ െചറുകണ്ടുപി
ടിത്തങ്ങൾ മനസിലുെണ്ടന്നു പറഞ്ഞ ശ്യാമിെന്റ വാക്കുകളിെല ആേവശം ആ
അന്തരീക്ഷത്തിലാെകയുള്ള ആേവശത്തിെന്റ അനുരണനമായിരുന്നു. ഇവയിൽ
ചിലെതല്ലാം കാന്താരിയിൽത്തെന്ന സാക്ഷാത്ക്കരിച്ചേശഷം അവിെടനിന്നു പിരി
ഞ്ഞ ശ്യാം ഇേപ്പാൾ തെന്റ പുതുപുതുസ്വപ്നങ്ങൾക്കു ചിറേകകാനും േകരളത്തിെല
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അദ്ധ്യായം 1. ഇരുട്ടിെനെന്താരു െവളിച്ചം!

സ്വപ്നം കാണാൻ േശഷിയുള്ളവെര പ്രേചാദിപ്പിച്ചു നവീനാശയങ്ങളുെട പൂക്കാലം
തീർക്കാനുമുള്ള പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുകയാണ്. കാന്താരിയുെട പ്രേചാദനമാകാം
ഇതിെന്റയും ഊർജ്ജം.

കാണാെപ്പാന്നു കാണുന്നവർ
ഇങ്ങെനെയല്ലാം ഒരുങ്ങിയ ഐ.ഐ.എസ്.ഇ. 2009-ൽ 20 േപരുള്ള ആദ്യബാച്ചി
െന വരേവറ്റു. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നുള്ളവർ. എല്ലാവരും പതിെനാന്നു മാസ
െത്ത പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കി അതതു നാടുകളിേലക്കു മടങ്ങി സാമൂഹികസം
രംഭങ്ങൾ വിജയകരമായി തുടങ്ങി. തുടർന്നുള്ള ഓേരാ വർഷവും പുതിയ ബാച്ചുകൾ
വന്നുേപാകുന്നു.
കൂടുതൽേപെര പരിശീലിപ്പിക്കാനും അടുത്തടുത്ത ബാച്ചുകളിലുള്ളവർക്ക് ഇട
പഴകാൻ അവസരം നല്കാനും ഉേദ്ദശിച്ചു 2012 മുതൽ ഭാഗികമായി സമാന്തരമായ
രണ്ടു ബാച്ചുകൾ വർഷത്തിെന്റ രണ്ടു ഘട്ടങ്ങളിലായി തുടങ്ങി; ജനുവരിയിലും ജൂ
ൈലയിലും.
അന്ധരും ശാരീരികൈവകല്യങ്ങൾ ഉള്ളവരും വിവിധ സാമൂഹികതിന്മകളുെട
യും ദുരന്തങ്ങളുെടയും ഇരകളും ഒെക്കയായ ഇവരുെട പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതീവകൗ
തുകകരമായ കാഴ്ചയാണ്. കായലിറമ്പിെല രണ്ടു െതങ്ങുകളിൽ രണ്ടാൾെപ്പാക്ക
ത്തിൽ വലിച്ചുെകട്ടിയ കമ്പിയിലൂെട, അതിൽ പിടിപ്പിച്ച കപ്പിയിൽ തൂങ്ങി, േറാപ്പ്
േവ സഞ്ചാരം ആയിരുന്നു എെന്റ സന്ദർശനദിവസെത്ത അവരുെട അപരാഹ്നപ
രിപാടി. എല്ലാ പരിമിതികളും മറന്ന്, ലവേലശം േപടിയില്ലാെത ഓേരാരുത്തരും
െസബ്രിെയയും കൂട്ടുകാരനായ േപാൾ േക്രാനൻെബർഗും വിദ്ദ്യാർത്ഥികേളാെടാപ്പം.

െവളിച്ചത്തിേലക്കു നടത്തുന്നവർ—ദീപ്തസംഭാഷണങ്ങൾ
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ഫാന്റെത്തേപ്പാെല സാഹസികമായി പറന്നിറങ്ങുന്നു. ചിലർ പാതിവഴിക്കു ൈക
വിട്ടു ചാടുന്നു. ചിലർ വീഴുന്നു. എല്ലാവരുംേചർന്നു പിടിെച്ചഴുേന്നല്പിക്കുന്നു. കയ്യടിച്ചു
േപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. പരിസരം മറന്നു കൂക്കിവിളിക്കുന്നു. സർവ്വത്ര െപാടിപൂരം!
ഒളിപ്പിച്ചുവച്ച കാണാെപ്പാന്ന് പലയിടങ്ങളിലായി ഒളിപ്പിച്ചുവച്ച പലപല സൂച
നകളിലൂെട േതടിപ്പിടിക്കുന്ന കളി ആയിരുന്നേത്ര തേലന്ന്. അകക്കണ്ണിെന്റ െതളി
ച്ചത്തിൽ അവർ ആ നിധിേവട്ട വിജയപൂർവ്വം പൂർത്തീകരിച്ചത് െസബ്രിെയ വിവരി
ച്ചത് വിസ്മയേത്താെട േകട്ടു.
… എല്ലാവരും എല്ലാം കാണുന്നു! േകൾക്കുന്നു! കൂട്ടായി എല്ലാം െചയ്യുന്നു! കു
റവുകൾ ഇല്ലാത്തവർ എന്നു കരുതുന്നവരുെട േലാകെത്തക്കാൾ എല്ലാം സമ്പൂർ
ണ്ണം!

കണ്ണിെലാതുങ്ങാത്ത ദർശനം
“എല്ലാം പക്കാ ആയിരുന്നാൽ നമുക്കു പ്രശ്നങ്ങളില്ല. പരിഹാരങ്ങൾ േവണ്ടാ. തല
േച്ചാർ ഓഫ് െചയ്തു വയ്ക്കാം. എന്നാൽ പക്കാ അെല്ലങ്കിേലാ?” അന്ധെയന്നുതെന്ന

തെന്ന വിേശഷിപ്പിക്കണം എന്നു നിഷ്ക്കർഷിക്കുന്ന െസബ്രിെയ െടൻേബർെക്കൻ
തെന്റ േവറിട്ട തത്വശാസ്ത്രം അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്.
“നിങ്ങൾ ഇംെപർെഫക്റ്റ് ആെണങ്കിൽ പരിഹാരങ്ങൾ അനിവാര്യമാക്കും.
അതു പുതിയ േശഷികൾ വികസിപ്പിക്കും. കയ്യില്ലാത്തയാളുെട ശരീരത്തിന് ആ
പരിമിതി മറികടക്കാനുള്ള േശഷികൾ വളർേത്തണ്ടിവരുമേല്ലാ, അതുേപാെല.”
“ഞാൻ അന്ധയാണ്; പെക്ഷ, കാഴ്ചാൈവകല്യം ഉള്ളവൾ (visually impaired)
അല്ല.”—അങ്ങെന തെന്നപ്പറ്റി പറയുന്നവേരാടായി െസബ്രിെയ പറയും. ഉള്ളിലുള്ള
െവളിച്ചം മറ്റുള്ളവർക്കുകൂടി കാണിച്ചുെകാടുക്കുന്ന ഈ മഹതിേയ്ക്കാ കാഴ്ചാൈവക
ല്യം!
“കാണുന്നില്ല എന്നെതാഴിച്ചാൽ എനിക്ക് എന്താണു തകരാറ് ?”
“അന്ധത ൈവകല്യമാണ്, കുറവാണ്, ഇരുട്ടാണ്, ദുരിതമാണ്, അതുള്ളവർ
മറ്റുള്ളവെരക്കൾ താണവരാണ്, സഹതാപം േവണ്ടവരാണ്,… അവർ എെന്തങ്കി
ലും കഴിവു പ്രകടിപ്പിച്ചാൽ അത് അത്ഭുതമാണ്. അന്ധ പാടുന്നു! അന്ധ ബുദ്ധിമതി
യാണ്! അവൾ അതു െചയ്യുന്നു! ഇതു െചയ്യുന്നു! … എേന്ത? അന്ധർക്ക് ഇെതാന്നും
ആയിക്കൂെട?
“അന്ധത തുറക്കുന്ന മഹത്തായ സാദ്ധ്യതകൾ അറിയാത്തതുെകാണ്ടാണ
ത്. േഹാളീവുഡിനും േകാളീവുഡിനുെമാന്നും ഞങ്ങെള തളച്ചിടാനും നശിപ്പിക്കാനും
ആകില്ല എന്നതുതെന്ന വലിയ സാദ്ധ്യതയേല്ല? കണ്ണുണ്ടായിേപ്പായവരുെട ഒരു
ആനുകാലികദുരന്തം!” െസബ്രിെയയുെട ചിരിക്കും ഒരു ദാർശനികഭാവം.
“കാഴ്ചയുള്ളവരുെട, േപാരടിക്കുന്നവരുെട, ഈ േലാകത്ത് നിമിഷംപ്രതി കുറ
വുകെള അതിജീവിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്കു പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനുള്ള മഹത്തായ സിദ്ധി
കളിേല്ല, േശഷികളിേല്ല? ആശയവിനിമയത്തിനുള്ള വ്യത്യസ്തമികവുകളിേല്ല? ഈ
േലാകെത്തയാെക സങ്കല്പത്തിൽ കാണാനുള്ള അപാരസാദ്ധ്യത ഞങ്ങൾക്കിേല്ല?
സങ്കല്പവും ദർശനവും യാഥാസ്ഥിതികത്വത്തിെനതിെര നീങ്ങാൻ പ്രാപ്തി നല്കുന്നു.
എെന്തന്തു സാദ്ധ്യതകളാണ് ഇവെയല്ലാം അന്ധർക്കു പകരുന്നത്!”

ഇടത്തുനിന്നു്: പാഴായ പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികൾെകാണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ, ചങ്ങാടമായും ഉപേയാഗി
ക്കാവുന്ന േബാട്ട് െജട്ടി; ൈവദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ ശ്യാം നിർമ്മിച്ച കാറ്റാടിയന്ത്രം.

തിളയ്ക്കുന്ന ആേവശം അവെര വാചാലയാക്കുന്നു. “ഇത്തരം േശഷിക്കുറവുകൾ
മറികടക്കാനുള്ള പുതിയ വഴികൾ—െപാരുത്തെപ്പടാനുള്ള മികവ്—വികസിപ്പി
ക്കാനുള്ള കഴിവു ശരീരത്തിനുണ്ട്. ഇല്ലായ്മകൾക്കിടയിൽനിന്നു പ്രവർത്തിച്ചു േനട്ട
മുണ്ടാക്കാനുള്ള കഴിവാണു മികച്ച സംഘാടകർക്കു േവണ്ടത്. അതാണു േനതൃഗു
ണം.” ഇങ്ങെനെയല്ലാം ഉള്ളവർക്കാണു പ്രസാദാത്മകമായി ചിന്തിക്കാനും സ്വപ്നം
കാണാനും കഴിയുക എന്ന് ഇവർ പറയുന്നു.
“അങ്ങെനയുള്ളവെരയാണു ഞങ്ങൾക്കു േവണ്ടത്.” െസബ്രിെയ കൂട്ടിേച്ചർക്കു
ന്നു. “വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ, നിറെപ്പാലിമയാർന്ന സ്വപ്നങ്ങൾ, കാണാൻ കഴിയുന്ന
ആർക്കും സ്വാഗതം!”

വിമാനക്കൂലിയും പരീക്ഷ
അങ്ങെനയുള്ളവെരയാണു ‘കാന്താരി’ െതരെഞ്ഞടുക്കുന്നത്. അതിനു കൃത്യമായ
മാർഗ്ഗങ്ങളും മാനദണ്ഡങ്ങളുമുണ്ട്.
“അവർ എന്തിെന്റ ഇരയാണ്? എത്ര വലിയതാണ് അവരുെട ദുരന്തം? അതി
െന എങ്ങെന അതിജീവിച്ചു? അവരുെട േശഷികൾ എെന്താെക്ക? കൂട്ടത്തിലുള്ള
വരുമായി അവർ എങ്ങെന സംവദിക്കുന്നു? ഇടപാടുകൾ നടത്താനും പ്രശ്നങ്ങൾ
പരിഹരിക്കാനും കഴിവ് എങ്ങെന? നൂതനാശയങ്ങൾക്കു രൂപം െകാടുക്കാനുള്ള
മിടുക്ക്? മാറ്റത്തിനുള്ള അഭിവാഞ്ഛ?… ഇങ്ങെനയുള്ള ഒരുപിടി കാര്യങ്ങൾ വിലയി
രുത്തിയാണു െതെരെഞ്ഞടുക്കൽ.
“ഔപചാരികവിദ്യാഭ്യാസേയാഗ്യത മാനദണ്ഡേമ അല്ല. വായിക്കാനും എഴു
താനും അറിയണം. അടിസ്ഥാനഗണിതവും അറിയണം. ഇംഗ്ലിഷിലുള്ള അേപ
ക്ഷാേഫാം പൂരിപ്പിച്ച് ഇ-െമയിൽ അയയ്ക്കാനുള്ള ആശയവിനിമയേശഷി ഉണ്ടായി
രിക്കണം. അത്രമാത്രം.” െസബ്രിെയ വിശദീകരിക്കുന്നു.
“പരിശീലനം കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണു നിങ്ങൾ േനടാൻ ഉേദ്ദശിക്കുന്ന ഏറ്റവും
വലിയ ലക്ഷ്യം?—അതാണു േചാദ്യം. അതാണ് അടിസ്ഥാനമാനദണ്ഡം. കാരണം,
പ്രേചാദിതയായ ഒരാെള പഠിപ്പിെച്ചടുക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. മറിച്ച്, വിദ്യാഭ്യാസം േന
ടിയ ഒരാെള പ്രേചാദിപ്പിക്കുക എളുപ്പമല്ല.” െസബ്രിെയ അതിെന്റ യുക്തി വ്യക്തമാ
ക്കി.
എന്നുവച്ചാൽ, തനി കാന്താരികെളയാണു േവണ്ടത്. ഒന്നാന്തരം എരിവൻ കാ
ന്താരികെള. കാന്താരിക്ക് ആ േപരുവന്നത് അതു മുളകിെന്റ വന്യസ്വഭാവം പുലർ

െവളിച്ചത്തിേലക്കു നടത്തുന്നവർ—ദീപ്തസംഭാഷണങ്ങൾ
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ത്തുന്നതുെകാണ്ടാകാം. കാന്താരം എന്നാൽ വനം ആണേല്ലാ. കാന്താരി വനത്തി
ലുള്ളവളും. മുളകിെന്റ കാടൻവർഗ്ഗം. നാഗരികസംസ്കാരത്തിെന്റ അയവുകളും വി
ട്ടുവീഴ്ചകളും മയെപ്പടലുകളും നാട്യങ്ങളും ജാടകളും കാപട്യങ്ങളും പ്രകടനപരതയും
ഒന്നുമില്ലാത്ത തനി കാടൻതനിമ. അവർക്കാണു മാറ്റങ്ങൾക്കുള്ള വീറുണ്ടാവുക.
ഇത്തരക്കാെര കിട്ടാനുള്ള െതരെഞ്ഞടുക്കലിെന്റ രീതിയും െസബ്രിെയ പറ
ഞ്ഞുതന്നു: “ഞങ്ങൾ അവർക്കുമുന്നിൽ ചില േചാദ്യങ്ങൾ വയ്ക്കും. ഇേപ്പാൾ നിങ്ങൾ
എന്തുെകാണ്ടു വരുന്നു? എന്താണു നിങ്ങളുെട പദ്ധതി? ആ പദ്ധതിക്കു സുസ്ഥിരവ
ളർച്ച എങ്ങെന സാദ്ധ്യമാക്കും? പണം എങ്ങെന കെണ്ടത്തും?
“ഇതിെനാപ്പം ഒരു േകസ് സ്റ്റഡി കൂടിയുണ്ട്, ഒരു പ്രശ്നം എങ്ങെന േനരി
ടും എന്നതിന്. വിമാനട്ടിക്കറ്റിനുള്ള പണം സ്വയം കെണ്ടത്തുക എന്നതാണത്.
കെണ്ടത്തൽേശഷി ഇതിലൂെട അറിയാം. ഒപ്പം, എത്ര അഭിനിേവശം ഉണ്ട് എന്ന
തും. അവർ എത്തിയാലുടൻ ഈ പണം മടക്കിനല്കും എന്നതു േവെറ കാര്യം.
“ഇവിടുെത്ത പരിശീലനവും പലതരത്തിൽ വ്യത്യസ്തമാണ്. എല്ലാം എല്ലാ
വരും സ്വയം പഠിക്കുന്നു. ഒെക്ക പരീക്ഷിച്ചുേനാക്കി പിശകുകൾ തിരുത്താനും
ആത്മവിശ്വാസം േനടാനുെമല്ലാം അവസരം നല്കുന്നതാണ് ഈ പരിശീലനം.
പഠിപ്പിക്കാൻ പെക്ഷ, ഇവിെട അദ്ധ്യാപകരില്ല; വിദ്യാർത്ഥികളും. പങ്കാളികളും
ഉൽേപ്രരകരും (catalysts) മാത്രം. സിലബെസന്നും മറ്റുമുള്ള സാേങ്കതികപദാവ
ലികൾേപാലും പടിക്കു പുറത്ത്.” ഇവിടുെത്ത സമ്പ്രദായങ്ങൾ ഇങ്ങെനെയാെക്ക
ആയതിനു കാരണം ഇതു നടത്തുന്നയാളിെന്റ പ്രേത്യകതതെന്ന.

സംരംഭകത്വത്തിെന്റ സാമൂഹികമുഖം
സംരംഭകത്വം എന്നാൽ പണമുണ്ടാക്കാനുള്ള ഏർപ്പാട് എന്നാണു പലരുെടയും
ധാരണ. സമൂഹത്തിെന്റ ആവശ്യങ്ങൾ കണ്ടറിഞ്ഞ് അവ നിറേവറ്റാനുള്ള സാ
ധനങ്ങേളാ േസവനങ്ങേളാ ആവിഷ്ക്കരിച്ച് ആവശ്യക്കാർക്കു സ്വീകാര്യമായ വില
യ്ക്കു ലഭ്യമാക്കുക എന്നതാണു സാധാരണസംരംഭകത്വം. എെന്തങ്കിലുെമാെക്ക
കണ്ടുപിടിച്ച് അതിന് ആവശ്യം കൃത്രിമമായി സൃഷ്ടിച്ചു മനുഷ്യെര അതിൽ വീഴ്ത്തി
കച്ചവടമടിക്കുന്നത് േകാർപ്പേററ്റ് സംരംഭകത്വവും. എന്നാൽ ഇവിെട അതും മാറു
ന്നു. ഇവരുെട കാഴ്ചപ്പാടിൽ അതിനപ്പുറം വലിെയാരു സാമൂഹികധർമ്മം അതിനു
ണ്ട്. അത്തരെമാരു സവിേശഷധർമ്മം നിർവ്വഹിക്കുന്ന സാമൂഹികസംരംഭകത്വം
(Social Entrepreneurship) എന്ന ആശയം നെമ്മ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് െസബ്രിെയ
െടൻേബർെക്കനും േപാൾ േക്രാനൻെബർഗും കാന്താരിയും.
“അന്ധർ ഊന്നിനടക്കുന്ന പ്രേത്യകതരം വടിക്ക് 120 യൂേറായാണ് (അഭിമുഖം
നടത്തിയ 2011-ൽ) യൂേറാപ്പിൽ വില. അത് ഇറക്കുമതിെചയ്ത് ഉപേയാഗിക്കാൻ
എത്ര അന്ധർക്ക് ആകും? ഒരുലക്ഷം രൂപ െകാടുത്ത് അന്ധർക്കുള്ള വീൽെചയർ
വാങ്ങാൻ എത്രേപർക്കു കഴിയും? ഇവെയാെക്ക കുറഞ്ഞ െചലവിൽ നിർമ്മിക്കാൻ
കഴിഞ്ഞാേലാ? നിരവധിേപ്പർക്ക് അനുഗ്രഹമാകും. വൻേതാതിൽ വില്പനസാദ്ധ്യ
തയും ഉണ്ട്. ഇവിെട സംരംഭകത്വം സാമൂഹികമാനം ൈകവരിക്കുന്നു.”
സംരംഭകരംഗെത്ത േവറിട്ട വഴിയാണു േപാൾ തുറന്നുകാട്ടുന്നത്. േമല്പറഞ്ഞ
ഉപകരണങ്ങൾ തുച്ഛമായവിലയ്ക്കു ലഭ്യമാക്കാവുന്ന നിർമ്മാണവിദ്യയും രൂപകല്പന
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അദ്ധ്യായം 1. ഇരുട്ടിെനെന്താരു െവളിച്ചം!

യും നിർവ്വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് േപാൾ. ൈവകല്യങ്ങൾ ഉള്ളവർക്കുേവണ്ടി മാത്രമല്ല, ഒറ്റെപ്പ
ട്ടവർ, ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നവർ, ദുരന്തങ്ങളുെടയും മഹാേരാഗങ്ങളുെടയും ഇരകൾ
എന്നിവർെക്കാെക്ക േവണ്ടിയും മറ്റു വിവിധ സാമൂഹികപ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാ
രങ്ങളായും സാമൂഹികസംരംഭങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാനാകും. ആ മഹാലക്ഷ്യമാണു
കാന്താരിയുെട ജീവധാര.

െനബുലായിെല വിേശഷങ്ങൾ
“ഈ െകാടി കണ്ടിട്ടുേണ്ടാ? ഏതു രാജ്യത്തിെന്റ ആെണന്ന് അറിയാേമാ?” ചുവ
രിൽ ഒട്ടിച്ച ഒരു പതാക കാട്ടി േപാൾ േചാദിച്ചു.
ഉത്തരം പറയാനാകാെത ഞാൻ കുഴങ്ങുേമ്പാൾ േപാൾതെന്ന പറഞ്ഞുതന്നു:
“െനബുലായ്.”

അങ്ങെന ഒരു രാജ്യം േകട്ടിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ അല്പെമാരു ജാള ്യേത്താെട തല
കുലുക്കി. വിഷമം മനസിലാക്കി േപാൾ ചിരിച്ചു. എന്നിട്ടു പറഞ്ഞു: “വിഷമിേക്കണ്ടാ.
അങ്ങെനെയാരു രാജ്യം ഭൂമിയിലില്ല. ഇത് ഒരു സാങ്കല്പികരാജ്യമാണ്. ഈ രാജ്യ
െത്ത സാങ്കല്പികപ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചുെകാണ്ടാണു ഞങ്ങൾ സാമൂഹികസംരംഭക
ത്വത്തിനു തുടക്കം കുറിക്കുന്നത്.
അതിെന്റ കഥ െസബ്രിെയ വിവരിച്ചു: “ഈ േപരും െകാടിയുെമാെക്ക പുതിയ
ബാച്ചുകാർ നിശ്ചയിച്ചതാണ്. റ്റാൻസേലഷ്യ എന്നായിരുന്നു 2009-െല ബാച്ചുകാരു
െട സങ്കല്പരാജ്യത്തിെന്റ േപര്. ആ പ്രവർത്തനം കഴിഞ്ഞ് ആ ബാച്ചുകാെര 2010ൽ മൈലക്കാദ്വീപിൽ െകാണ്ടുേപായി. സാങ്കല്പികദ്വീപിെന്റ തനിപ്പകർപ്പ്! അവർ
പരിഹരിച്ച അേതതരം പ്രശ്നങ്ങൾ!
“ഓേരാ ബാച്ചും ഇങ്ങെന ഓേരാ രാജ്യം ഉണ്ടാക്കും. അതിെന്റ സ്ഥാനം, ഭൂപ്ര
കൃതി, പരിസ്ഥിതി, ജനവിഭാഗങ്ങൾ, വിഭവങ്ങൾ, പരിമിതികൾ, പ്രശ്നങ്ങൾ, അനു
കൂലഘടകങ്ങൾ, അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങൾ ഒെക്ക അവർ നിശ്ചയിക്കും. അതിെന്റ
അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓേരാ ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിഞ്ഞ് ഓേരാ വിഭാഗങ്ങളുെട പ്രശ്നങ്ങൾ
വിശദമായി പഠിച്ചു പരിഹാരമാർഗ്ഗങ്ങൾ കെണ്ടത്തുന്നു.
“ഓേരാ ടീമും 10 ആഴ്ചെത്ത േകസ് സ്റ്റഡി നടത്തിയാണു െപ്രാജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കു
ന്നത്. െപ്രാജക്റ്റ് എന്നാൽ സമ്പൂർണ്ണെപ്രാജക്റ്റ്. പദ്ധതിയുെട സാമ്പത്തികവശം,
അതിനുള്ള േസ്രാതസുകൾ, മറ്റു സഹായങ്ങൾ ലഭിക്കാവുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളും സം
ഘടനകളും, നടത്തിപ്പുസംവിധാനം, പ്രവർത്തനരീതി, ലക്ഷ്യവും സാക്ഷാത്ക്കാര
വും എല്ലാമുള്ള എഴുതിത്തയാറാക്കിയ സമഗ്രമായ േപ്രാജക്റ്റ്. ഇതാണ് ഇവിടുെത്ത
പരിശീലനനാടകത്തിെന്റ ഒന്നാമങ്കം.”
െസബ്രിെയ വീണ്ടും ആ വർഷെത്ത ബാച്ചിെന്റ കാര്യത്തിേലക്കു വന്നു: “െന
ബുലായിൽ നാലു ജില്ലകൾ. നിശബ്ദസുന്ദരമായ പ്രകൃതി. ധാരാളം വിേനാദസഞ്ചാ
രികൾ വരും. പെക്ഷ അതുെകാണ്ടുതെന്ന രണ്ടു ഗുരുതരപ്രശ്നങ്ങൾ െനബുലാെയ
ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു. എച്ഛ്.ഐ.വി.യും ബാലൈലംഗികപീഡനവും. െപറുവിൽനിന്നു
വന്ന ബിയാട്രീസ് ഏെറ്റടുത്തത് കുട്ടികളുെട കാര്യമാണ്. ‘ബാലപീഡനം േവണ്ടാ’
(SAY NO TO CHILD ABUSE) എന്ന േപരിൽ ഒരു െപ്രാജക്റ്റ് അവളുെട സംഘം തയാ
റാക്കി. ‘അവെര ബാല്യം ആസ്വദിക്കാൻ വിടൂ’ എന്നതാണു സേന്ദശം.

െവളിച്ചത്തിേലക്കു നടത്തുന്നവർ—ദീപ്തസംഭാഷണങ്ങൾ
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“സിംബാേവകാരൻ റ്റാവൻഡാ െതരുവുകുട്ടികൾക്കായി മെറ്റാരു െപ്രാജക്റ്റ്
ഉണ്ടാക്കി. എയിഡ്സ് ബാധിച്ചവരുെട അനാഥരും എച്ഛ്.ഐ.വി. ബാധിതരു
മായ കുട്ടികൾക്കായി മെറ്റാന്ന്. ഇനിെയാന്ന് ൈലംഗികെത്താഴിലിേലക്ക് ആളു
കൾ േപാകുന്നതു തടയാനും ഉപജീവനവും സ്വയംപര്യാപ്തിയും പ്രദാനം െചയ്യാനു
മുള്ള ൈജവകൃഷിപ്പരിപാടി. ഇതിെനാെക്ക പുറെമ, െനബുലായിെല ‘േലാർഡ്
ബബൂ’ തടാകക്കരയിൽ ആ രാജ്യത്തിെന്റ ആണ്ടുേതാറുമുള്ള സാംസ്കാരിേകാത്സ
വവും ഇവർ സംഘടിപ്പിച്ചു! െവള്ളായണിക്കായൽ ഇവർക്കു ബബൂ തടാകമായി!
അതിരുകളില്ലാത്ത സങ്കല്പം‼
“ഇെതാെക്ക വളെര ഗൗരവേത്താെടയാണു നടത്തുന്നത്. പ്രശ്നങ്ങൾ സംബ
ന്ധിച്ച പഠനം നടത്തുന്നെതാെക്ക േകരളത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലുമാണ്. എല്ലാത്തി
നും നിരന്തരപരിേശാധനയും തിരുത്തലും ഒെക്കയുണ്ട്. സർക്കാരിെല പ്രമുഖരും
സാമൂഹികസംരംഭകരും പ്രാേദശികകമ്പനികളുെട സി.ഇ.ഒ.മാരും വ്യവസായിക
ളും ഒെക്കയുള്ള ജൂറിയാണു െപ്രാജക്റ്റ് വിലയിരുത്തുന്നത്.
“എല്ലാം കഴിയുേമ്പാേഴക്കും ഓേരാരുത്തരും ഒന്നാന്തരം െപ്രാജെക്റ്റഴുത്തുകാർ
ആയിട്ടുണ്ടാകും. പിെന്ന അടുത്ത അങ്കമാണ്; യാഥാർത്ഥ്യത്തിെന്റ സാക്ഷാൽ
അങ്കത്തട്ടിൽ.”

സംരംഭം ഇവിെട സംസ്കാരം
“നമ്മുെട വിപണിയിൽ നിറച്ചും െവളുക്കാനുള്ള ക്രീമുകളാണ്.” െസബ്രിെയ പറ

യാൻ േപാകുന്നത് എന്താെണന്നു മനസിലാകുമ്മുമ്പ് എെന്റ മനസിലൂെട ഇങ്ങ
െനെയാരു ചിന്ത കടന്നുേപായി. േവണ്ടത്ര സൂര്യെവളിച്ചം ഏൽക്കാത്തവരാണു
െവളുത്തിരിക്കുന്നത്. ഭൂമദ്ധ്യേരഖാപ്രേദശത്തുള്ളവർ കറുത്തിരിക്കും. ഇതു പ്രകൃതി
യുെട സവിേശഷതയാണ്. െവയിലിെന്റ കുറവു നികത്താൻ സൺ ബാത്ത് എന്ന
േപരിൽ െവയിൽ െകാള്ളുന്നവരാണു െവളുത്തവർഗ്ഗക്കാർ. അേപ്പാഴാണു മിേതാ
ഷ്ണേമഖലയ്ക്കിണങ്ങുന്ന നിറമുള്ള ഇന്ത്യക്കാർ െവളുക്കാൻ േതക്കുന്നത്!
െസബ്രിെയ പറയാൻ ഉേദ്ദശിച്ചതും ഇതുതെന്ന. “ഓേരാ സമൂഹത്തിനും
ഓേരാ സൗന്ദര്യസങ്കല്പമുണ്ട്, അതതുസംസ്കാരവുമായി ബന്ധെപ്പട്ടത്. അതിെന്റ
നിേഷധമാണു നിറംകൂട്ടൽഭ്രമം. സ്വന്തം വംശെത്തപ്പറ്റിയുള്ള ഒരുതരം അധമേബാ
ധം.” കറുപ്പിേനഴഴകാെണന്ന പഴെമാഴി ഓർത്തു.
ഇതായിരുന്നേത്ര കാന്താരിയിെല ഒരു ബാച്ചിെല ഒരു ടീമിെന ചിന്തിപ്പിച്ച വി
ഷയം. “അവർ ഒരു ക്രീം വികസിപ്പിച്ചു. േപര് ‘െഫയർ ഇനഫ്’. ഈ ഉത്പന്നം േക
വലം ഒരു വില്പനവസ്തുവല്ല; ഒരു സംസ്ക്കാരം, ഒരു ആശയം, പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള ഉപാ
ധിയണ്. സൗന്ദര്യത്തിെന്റ േപരിൽ നടക്കുന്ന ഒരു വലിയ ചൂഷണത്തിന് എതി
രായ പ്രവർത്തനമാണ്. ‘െഫയർ ഇനഫ്’ വിപണിയിൽ ഇറക്കി. േവണ്ടത്ര ആവ
ശ്യക്കാരും ഉണ്ടായി.” പരിശീലനത്തിെന്റ ഉത്പന്നങ്ങളിൽ ഒന്നിെന്റ കഥയാണി
ത്.
പരിശീലനത്തിലൂെട ആർജ്ജിച്ച ൈവഭവങ്ങളും സമ്പ്രദായങ്ങളും പ്രേയാഗിച്ചു
തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ഓേരാ െപ്രാജക്റ്റ് ഇവർ ആവിഷ്ക്കരിച്ചു നടപ്പിലാക്കും.
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അദ്ധ്യായം 1. ഇരുട്ടിെനെന്താരു െവളിച്ചം!

അവയുെട സ്വഭാവവും െസബ്രിെയ പറഞ്ഞുതന്നു: “അന്ധർക്കായുള്ള ഒരു സ്കൂൾ, ഭി
ന്നേശഷികളുള്ളവരുെട സഹായത്തിനുള്ള ഉപകരണങ്ങളും േസാഫ്റ്റ്െവയറുകളും
കുറഞ്ഞ െചലവിലും ഉയർന്ന ഗുണനിലവാരത്തിലും വികസിപ്പിക്കാനും നിർമ്മിക്കാ
നുമുള്ള െസന്റർ ഓഫ് േസാഷ്യൽ ഇന്നേവഷൻ എന്ന സ്ഥാപനം, െവളളായണി
യിലും ചുറ്റുപാടും ഉള്ളവരുെട ആവശ്യങ്ങളായ, സംസാരത്തിനുള്ള ഇംഗ്ലിഷും കായി
കവിേനാദങ്ങളും കുട്ടികെള പരിശീലിപ്പിക്കൽ, പാഴ്വസ്തുപരിപാലനത്തിലും പാരി
സ്ഥിതികപരിരക്ഷയിലും േശഷി വളർത്തൽ എന്നിവ ഇത്തരത്തിൽ നടപ്പാക്കിയ
പദ്ധതികളാണ്.
“ഈ കർമ്മപരിപാടികളും പുറത്തുനിന്നുളള ഒരു ജൂറി വിലയിരുത്തും. പുറത്തു
ള്ള ഒരു േകന്ദ്രത്തിൽ ഇവർ ഇതു സംബന്ധിച്ച അവതരണവും നടത്തണം. മറ്റു
ള്ളവർക്കുമുന്നിൽ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാനും ഫലപ്രദമായി ആശയവിനിമയം
നടത്താനും ഉള്ള േശഷിയും ഇതിലൂെട ഇവർ ൈകവരിക്കുന്നു.”
“ഇന്ത്യയിെലേയാ േനപ്പാളിെലേയാ പ്രമുഖ സർക്കാരിതരസംഘടനകളിേലാ
േകാർപ്പേററ്റ് സ്ഥാപനത്തിേലാ ആണു നാലാമങ്കം. ഇയാൾക്കു രണ്ടുമാസംെകാ
ണ്ട് നടപ്പാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു െപ്രാജക്റ്റ് ആ സ്ഥാപനം നിർേദ്ദശിക്കണം. അത്
േബാധവത്ക്കരണപരിപാടിേയാ ഒരു പരിപാടിയും കരിക്കുലവും വികസിപ്പിക്ക
േലാ ആവശ്യങ്ങൾ കെണ്ടത്താനുള്ള പഠനേമാ ധനം കെണ്ടത്തേലാ അടക്കം
സംരംഭനടത്തിപ്പുമായി ബന്ധെപ്പട്ട എന്തുമാകാം.”
“അപരിചിതമായ ചുറ്റുപാടിൽ സ്വന്തം സ്ഥാനം കെണ്ടത്തുക, സ്വന്തം കരു
ത്തും പരിമിതികളും െമച്ചെപ്പേടണ്ട േമഖലകളും തിരിച്ചറിയുക, ഒരു പദ്ധതി യാ
ഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നതിെന്റ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വം പരിചയിക്കുക എന്നിവയാണ്
ഈ അങ്കത്തിെന്റ ഉേദ്ദശ്യങ്ങൾ.”

സാക്ഷാൽ അങ്കം
െവള്ളത്തിൽ കിടന്നുതെന്ന നീന്തൽ പഠിച്ച ഇവെര ഇനി ഏതു കടലിലും െകാണ്ടി
ടാം. നീന്തി കരപിടിേച്ചാളും. സ്വന്തം സ്വപ്നപദ്ധതിക്ക് ഇനി അന്തിമരൂപം െകാടു
ക്കാം. അനുഭവത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പുതിയ പദ്ധതി ആവിഷ്ക്കരിക്കാം. അതി
നുള്ള ഘട്ടമാണ് അടുത്തത്. കഴിയുെമങ്കിൽ സ്ഥാപനം രജിസ്റ്റർ െചയ്യുകയുമാകാം.
ഇടത്തുനിന്നു്: കാന്താരിയിെല വിദ്യാർത്ഥികളും ജീവനക്കാരും മറ്റും; 2009-10 കാലെത്ത
കാന്താരിയിെല ഒരു ബാച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾ.

െവളിച്ചത്തിേലക്കു നടത്തുന്നവർ—ദീപ്തസംഭാഷണങ്ങൾ
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സാമ്പത്തികമാേയാ നിയമപരമാേയാ തങ്ങെള സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്നവെരയും
ഈ ഘട്ടത്തിൽ കെണ്ടത്തണം. ഒപ്പം ഒരു നല്ല ടീമിെനയും.
െസബ്രിെയ തുടരുന്നു: “ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഒരു രാജ്യാന്തരജൂറിതെന്ന എത്തും
ഇവരുെട പദ്ധതികൾ വിലയിരുത്താൻ. ഓേരാരുത്തരും 15 മിനുട്ടുവീതം എടുത്ത്
ഇവർക്കുമുമ്പിൽ ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായി പദ്ധതി അവതരിപ്പിക്കണം. ഏറ്റവും മിക
ച്ച െപ്രാജക്ടുകൾക്കു രണ്ടു ഗ്രാന്റുകൾ ലഭിക്കും. ഇവരുെട വിലയിരുത്തൽ മറ്റു ധന
സഹായങ്ങൾക്കും ആധാരമാകും.”
“ഇവർെക്കല്ലാം േകന്ദ്രീകൃതമായി ധനസഹായം ലഭ്യമാക്കാനുള്ള സംവിധാന
വും ഞങ്ങൾ ആവിഷ്ക്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. െക.പി.എം.ജി.യും േലായ്ഡ്സും േപാലുള്ള അന്താ
രാഷ്ട്രേയജൻസികൾ ഇവരുെട െപ്രാജക്ടുകൾ പരിേശാധിച്ച് അംഗീകാരം നല്കുക
യും അതനുസരിച്ചു വിവിധ ധനകാര്യേയജൻസികളും സാമൂഹിേകാത്തരവാദിത്വപ
രിപാടികൾ (CSR) നടപ്പാക്കുന്ന േകാർപ്പേററ്റുകളും ഇവരുെട പദ്ധതികൾക്കു ധന
സഹായം നല്കുകയും െചയ്യും.”
“നിങ്ങൾ ൈനജീരിയയിലാെണങ്കിൽ ഞങ്ങളുെടേയാ ഈ സ്ഥാപനങ്ങളുെട
േയാ പ്രതിനിധി നിങ്ങെള വന്നുകാണും.” െസബ്രിെയ വിശദീകരിച്ചു. “തുടക്കത്തിൽ
മുടക്കാനുള്ള പണത്തിനാണേല്ലാ എല്ലാവരും ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത്. ആ പ്രശ്നം ഞങ്ങൾ
പരിഹരിക്കുന്നു. ഓേരാരുത്തെരയും ഓേരാ സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചുെകാടു
ക്കും. അെല്ലങ്കിൽ സംബാെവ േപാെല ആളുകൾ പട്ടിണിെകാണ്ടു മരിക്കുന്ന രാജ്യ
ങ്ങളിെലാന്നും സംരംഭം തുടങ്ങാനാവില്ല. അവിെട സംരംഭകരുെട താത്പര്യവും
വിശ്വാസ്യതയും മാത്രേമ േനാക്കാറുള്ളൂ.
“ഇവയുെട ഓഡിറ്റിനും സംവിധാനമുണ്ട്. എല്ലാം തികഞ്ഞ യാഥാർത്ഥ്യേബാ
ധേത്താെട മാത്രം. മൂന്നു മാസം കഴിയുേമ്പാൾ സമ്പൂർണ്ണ ഓഡിറ്റിങ് നടത്തും, തി
കച്ചും െപ്രാഫഷണലായി. കുറവുകൾ പരിഹരിച്ചു െമച്ചെപ്പടുത്താനാണിത്. അല്ലാ
െത കുറ്റം കണ്ടുപിടിച്ചു ശിക്ഷിക്കാനല്ല.” എല്ലാം നമുക്കു മാതൃകയാക്കാവുന്ന പാഠ
ങ്ങൾ.
അങ്ങെന സുവ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാടും ശാസ്ത്രീയമായ പരിശീലനവും ഫലപ്രദ
മായ തുടർപ്രവർത്തനവും എല്ലാമായി കാന്താരി വാർെത്തടുക്കുന്ന വ്യത്യസ്തരായ
സാമൂഹികസംരംഭകർ േലാകമാെക പുതിെയാരു സംരംഭമാതൃകയുെട ശൃംഖല
തീർത്തുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു. മാറ്റത്തിെന്റ ശൃംഖലാപ്രതിപ്രവർത്തനത്തിെന്റ തുടക്ക
മായി ഇങ്ങു േകരളത്തിൽ ഒരു മാതൃകാസ്ഥാപനം നാെള േലാകത്തിെന്റ ശ്രദ്ധാേക
ന്ദ്രമാകാൻ െവമ്പൽെകാള്ളുന്നു. മലയാളിയുെട സംരംഭകത്വത്തിനും ഇവിെടനിന്ന്
ഒരുപാട് ഊർജ്ജം േനടാനുണ്ട്.

സ്വപ്നങ്ങളുെട വിതഭൂമി
ഇതിെനല്ലാം തയ്യാറായി സ്വയംപ്രേചാദിതരായി വന്ന അന്നെത്ത കൂട്ടെരയും (2011
ബാച്ച്) പരിചയെപ്പട്ടു. എല്ലുകൾക്കു സാരമായ േരാഗം ബാധിച്ച ൈചനക്കാരി
േഡ്രാൾമ ലാേസാൺ, െസബ്രിെയയുെട രാജ്യക്കാരിയും അന്ധയുമായ ആൻജപ
വാൻ െസല്ലർ, ഭാഗികാന്ധത ബാധിച്ച സാംബിയ സ്വേദശി അലായ് ജയിത്ത്,
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അദ്ധ്യായം 1. ഇരുട്ടിെനെന്താരു െവളിച്ചം!

കണ്ണിനു ൈവകല്യമുള്ള ലിത്വാനിയക്കാരൻ റുക്സ്റ്റാർ, തളർവാതം ബാധിച്ച തമിഴ്
യുവാവ് രാജ,… 13 രാജ്യക്കാരായ 17 േപർ.
അന്ധെര ഫാഷൻ ഡിൈസനിങ് പരിശീലിപ്പിക്കാനാണ് ഫലസ്തീൻകാരി
യായ അന്ധയുവതി തഹീർ അൽ ബത്രാൻ ഒരുങ്ങുന്നത്! ഇതിനുള്ള പരിശീലന
േകന്ദ്രം ജന്മനാട്ടിൽ തുടങ്ങണം. ലിബിയയിൽ മടങ്ങിെയത്തിയാൽ സാമൂഹിക
ലക്ഷ്യേത്താെട ഒരു േറഡിേയാ നിലയം തുടങ്ങുകയാണു െനൽസൺ കാർേഡാ
വിെന്റ ലക്ഷ്യം. െപറു സ്വേദശി ബിയാട്രിക് ക്വിസ്പ് കരാൻസയുെട സ്വപ്നമാകെട്ട,
സഞ്ചരിക്കുന്ന അന്ധവിദ്യാലയമാണ്. ഘാനയിെല തടവുകാെര വിവിധ ൈവദ
ഗ്ദ്ധ്യങ്ങളുള്ളവാരാക്കി മികവിെന്റ അംബാസഡർമാർ ആക്കുന്നതടക്കം അങ്ങെന
യങ്ങെന ൈവവിദ്ധ്യമാർന്ന സംരംഭാശയങ്ങൾ.
െസബ്രിെയ അഭിമാനപൂർവ്വം പറയുന്നു: “പരിശീലനം കഴിഞ്ഞു േപാകുന്ന
വെരാെക്ക ഇങ്ങെനയുള്ള സംരംഭങ്ങൾ േലാകത്തിെന്റ ഓേരാ േകാണിലും സം
ഘടിപ്പിക്കുകയാണ്. ൈവകല്യങ്ങളുള്ള കുട്ടികൾക്കും വൃദ്ധർക്കുംേവണ്ടി േമഘാല
യത്തിൽ ഒരു സ്ഥാപനം ഒരുക്കുകയാണു പിൻേഹാ. െതാലിപ്പുറം െവളുക്കുന്ന
അൽബിേനാ എന്ന േരാഗം ബാധിച്ചവർ മാന്ത്രികശക്തിയുള്ളവരാെണന്നും ഇങ്ങ
െന ജനിക്കുന്നവർ ദുരന്തം െകാണ്ടുവരുന്നവരാെണന്നും വിശ്വസിച്ച് അത്തരക്കാ
െര െകാെന്നാടുക്കുന്ന െകനിയയിലും ടാൻസാനിയയിലും കിഴക്കനാഫ്രിക്കയിലും
അതിെനതിരായ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുകയാണു െകനിയക്കാരൻ ജാെന. സിയറാ
ലിേയാണിൽ വിമതേപാരാളികൾ പിടിച്ചു പടയാളികളാക്കുന്ന കുട്ടികെള േമാചി
പ്പിച്ചു ബന്ധുക്കെള ഏല്പിക്കുന്ന ദൗത്യത്തിലാണു സഹ്ർ. ധാരാളം േപെര ഈ
പ്രസ്ഥാനം ഇതിനകം കുടുംബങ്ങളിൽ എത്തിച്ചുകഴിഞ്ഞു.”
… ഇങ്ങെന എത്രെയത്ര കഥ പറയാനുണ്ട് െസബ്രിെയയ്ക്കും േപാളിനും!
കാന്താരിയിൽനിന്ന് 2020 േമയ് വെര 11 ബാച്ച് വിരിഞ്ഞിറങ്ങി 48 രാജ്യ
ങ്ങളിേലക്കു പറന്നുകഴിഞ്ഞു. ആെക 226 േപർ. ഇവരുെട 135-ൽപ്പരം സാമൂ
ഹികസംരംഭങ്ങൾ ആ രാജ്യങ്ങളിൽ ജനതയ്ക്കു താങ്ങും തണലുമായി വളരുന്നു.
50,000-േലെറേപ്പർ ഇതിനകം ഇവയുെട ഗുണേഭാക്താക്കൾ ആയിട്ടുണ്ട്. െസ
ബ്രിെയയ്ക്കും േപാളിനും അഭിമാനം പകരുന്ന ആ കൗതുകക്കഥകളിൽ ചിലത്
ഇടത്തുനിന്നു്: എൻജിനീയർ ശ്യാം ൈവദ്യുതി അരിയാട്ടുയന്ത്രത്തിൽ വ്യായാമം െചയ്യുന്നു;
ൈവദ്യുതി േവണ്ടാത്ത ജലധാര – ശ്യാമിെന്റ മെറ്റാരു ഉപജ്ഞാനം.

െവളിച്ചത്തിേലക്കു നടത്തുന്നവർ—ദീപ്തസംഭാഷണങ്ങൾ
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ഈ േകാവിഡ് അടച്ചിടൽക്കാലത്ത് അവർ തുടങ്ങിയ ‘െകാേറാണ േബ്ലാഗി’ൽ
(https://www.kanthari.org/coronablog/) കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങെന അടച്ചിടൽക്കാ
ലവും േലാകേത്തക്കുള്ള തുറപ്പാക്കിമാറ്റീ അവർ. േലാകമാെകയുള്ള മാനസസ
ന്തതികളുെട േകാവിഡ്ക്കാലെത്ത അവസ്ഥ ഓേരാരുത്തെരയും വിളിച്ച് അേന്വഷി
ച്ചാണ് ഹൃദ്യമായ കുറിപ്പുകൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഓേരാന്നിലുമുണ്ട് പ്രത്യാശയുെട
കഥകൾ.
നാൾ കഴിയുേന്താറും കഥകൾ സരിത്തും സാഗരവുമായി വളരും. േലാകെമാട്ടു
ക്കും സാമൂഹികസംരംഭങ്ങളുെട േശ്രണി. മാറ്റത്തിെന്റ മുറിയാച്ചങ്ങല. ഒരു പുതിയ
സംരംഭസംസ്കാരം. ഗുണേഭാക്താക്കളായി അവശതയും ദുരിതവും പീഡനവും അനു
ഭവിക്കുന്ന ആയിരങ്ങൾ… എല്ലാറ്റിെന്റയും ഇേങ്ങത്തലയ്ക്കൽ മനക്കണ്ണിൽ എല്ലാം
കണ്ടു കൃതാർത്ഥയായി ദിവ്യമായ കാഴ്ചയും കഴ്ചപ്പാടുമായി െസബ്രിെയ െടൻേബർ
െക്കൻ. സഹായിയായി േപാൾ േക്രാനൻബർഗ്ഗും. എല്ലാത്തിനും ഈറ്റില്ലമാകാൻ
കഴിഞ്ഞ േകരളവും മേനാഹരമായ െവള്ളായണിക്കായേലാരവും.
കാന്താരിയുെട വിലാസം: കാന്താരി, വിേവകാനന്ദ നഗർ, മുകളൂർമൂല, െവള്ളായണി, േനമം
പി.ഒ., തിരുവനന്തപുരം 695020
േഫാൺ: +91-471-2395677, +91-471-2391977
െവബ്ൈസറ്റ്: https://www.kanthari.org/
ഇ െമയിൽ (ഓഫീസ്): office(at)kanthari.org
മൂലരൂപം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്:
1. ‘ഇരുട്ടിെനെന്താരു െവളിച്ചം’, സമകാലികമലയാളം വാരിക, 2011 ഡിസംബർ 30.
2. ‘സംരംഭകത്വത്തിെന്റ സാമൂഹികമുഖം’, വ്യവസായേകരളം മാസിക, 2011 നവംബർ 2.
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പ്രേവശിക

ഐസക്ക് ആസ്വദിച്ച അഭിമുഖം
ധനമന്ത്രിയും സി.പി.ഐ. (എം) േകന്ദ്രക്കമ്മിറ്റിയംഗവുമായ േഡാ: റ്റി.എം. േതാമസ്
ഐസക്ക് എത്രേയാകാലമായി നമുെക്കല്ലാം പരിചിതനാണ്. പലരും അേദ്ദഹ
വുമായി അഭിമുഖം നടത്തിയിട്ടുമുണ്ട്. എങ്കിലും അേദ്ദഹത്തിെന്റ വ്യക്തിജീവിതവും
കുടുംബജീവിതവും സൗഹൃദങ്ങളും സ്വകാര്യദുഃഖങ്ങളുെമാന്നും നാം അറിഞ്ഞിരുന്നി
ല്ല. ഇവിെട അതിേലെക്കല്ലാം മനസു തുറക്കുകയാണ് അേദ്ദഹം. സമരവും മർദ്ദ
നവും ജയിൽവാസവും വധശ്രമവും ഒെക്ക ഉൾെപ്പട്ട സംഭവബഹുലമായ വിദ്യാർ
ത്ഥിജീവിതത്തിൽ തുടങ്ങി പുേരാഹിതനാകാനും പിെന്ന േട്രഡ് യൂണിയനിസ്റ്റാ
കാനും പുറെപ്പട്ട് അക്കാദമീഷ്യനും ആസൂത്രണവിദഗ്ദ്ധനും അവിെടനിന്നു മന്ത്രിയും
ഒെക്കയായ ജീവിതത്തിെല നാടകീയമായ വഴിത്തിരിവുകളും അതിനു നിദാനമായ
ഉറ്റേസ്നഹിതെന്റ അപകടമരണവും കുടുംബകാര്യങ്ങളും സമ്പാദ്യത്തിെന്റ കണക്കു
െമാെക്ക അേദ്ദഹം െവളിെപ്പടുത്തുന്നു. ചാരെനന്നുവെര വിളിക്കെപ്പട്ട അപവാദവി
വാദങ്ങളും േകരളവികസനചരിത്രത്തിെല നാഴികക്കല്ലായ ജനകീയാസൂത്രണവും
ഇ.എം.എസ്. അടക്കമുള്ള പ്രമുഖരുമായുള്ള ബന്ധവും പാർട്ടിയിൽ ഇടക്കാലത്തു
നിലനിന്ന വിഭാഗീയതയും സ്വന്തം വിപ്ലവസങ്കല്പവുെമാെക്ക സംഭാഷണത്തിൽ
കടന്നുവരുന്നു; ഒപ്പം േകരളസമൂഹത്തിെന്റ വിവിധ പ്രശ്നങ്ങെളപ്പറ്റിയുള്ള നിലപാ
ടുകളും. േഡാ: ഐസക്കുതെന്ന സ്വയം ആസ്വദിച്ചു പങ്കുേചർന്നതാണ് പലദിവ
സങ്ങളിലായി നടത്തിയ ഈ അഭിമുഖം. വാർത്തയ്ക്കുേവണ്ടി ൈകരളിക്കാലെത്താ
െക്ക ഐസക്കിെന പലകുറി ഇന്റർവ്യൂ െചയ്തിട്ടുെണ്ടങ്കിലും അവിസ്മരണീയമായത്
മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പി നുേവണ്ടി നടത്തിയ രണ്ട് അഭിമുഖങ്ങളാണ്. അവ സമന്വ
യിപ്പിച്ചതാണിത്. അഭിമുഖങ്ങൾക്കുേശഷം മാറ്റംവന്ന കാര്യങ്ങൾ അേദ്ദഹേത്താടു
സംസാരിച്ചുതെന്ന മാറ്റി ആനുകാലികമാക്കിയാണ് ഇവിെട പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്.
അതിനാൽ 2021-െല അഭിമുഖമായിത്തെന്ന ഇതു വായിക്കാം.

19

ജനകീയത ആസൂത്രണം െചയ്ത
ജീവിതം
— േഡാ: റ്റി.എം. േതാമസ് ഐസക്ക്

‘ആലപ്പുഴയിെല വർഗ്ഗസമരങ്ങൾ’ എന്ന മൂന്നു വാള ്യമുള്ള ബൃഹദ്ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ രച
നയിലായിരുന്നു ആദ്യാഭിമുഖത്തിെന്റ േവളയിൽ േഡാ: റ്റി.എം. േതാമസ് ഐസ
ക്ക്. അതിനായി േശഖരിച്ചുവച്ച പുസ്തകങ്ങളുെടയും േരഖകളുെടയും കൂമ്പാരങ്ങൾ
ക്കും വലിച്ചുവാരിയിട്ട നൂറായിരം മറ്റു കടലാസുകൾക്കും സി.പി.ഐ. (എം.) േകന്ദ്ര
ക്കമ്മിറ്റിയംഗത്തിെന്റ ൈവവിദ്ധ്യമാർന്ന േജാലിത്തിരക്കുകൾക്കും നടുവിലിരുന്ന്
അേദ്ദഹം ദീർഘമായി സംസാരിച്ചു, മനസു തുറന്നുതെന്ന.

മേനാജ് െക. പുതിയവിള: അറിയെപ്പടുന്ന രാഷ്ട്രീയേനതാവ്, അക്കാദമികപണ്ഡി
തൻ, സാമ്പത്തികശാസ്ത്രജ്ഞൻ, ആസൂത്രണവിദഗ്ദ്ധൻ, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചിന്ത
കൻ, ഗ്രന്ഥകർത്താവ്, അദ്ധ്യാപകൻ, ജനപ്രതിനിധി, ആക്ടിവിസ്റ്റ്, പരിസ്ഥി
തിവാദി, ഗ്രാമതല ആസൂത്രകൻ, വിവാദപുരുഷൻ,… േഡാ. റ്റി.എം. േതാമസ്
ഐസക്ക് എന്ന താങ്കൾ പലർക്കും പലതാണ്. അടിസ്ഥാനപരമായി താ
ങ്കൾ ആരാണ്?
േഡാ: റ്റി.എം. േതാമസ് ഐസക്ക്: ഇെതല്ലാം േചർന്നതാണു ഞാൻ.
മേനാജ്: എങ്കിലും ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന അംശം? പ്രതിച്ഛായ?
ഐസക്ക്: ഇക്കെര നിൽക്കുേമ്പാൾ അക്കെരപ്പച്ച എന്നതുേപാെലയാണത്. പ്രാ
േയാഗികപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പൂർണ്ണമായി മുഴുകുേമ്പാൾ വായിക്കാനും പഠി
ക്കാനും േനരം കിട്ടാത്തതിൽ സങ്കടം േതാന്നും. പഠിക്കുന്ന കാലത്തു മുഴുവൻ
സമയരാഷ്ട്രീയത്തിൽ മുഴുകാൻ കഴിയാത്തതിൽ ആയിരുന്നു സങ്കടം. ഈ
സംഘർഷവും അസ്വസ്ഥതയും െപാതുേവ ഉണ്ട്. എല്ലാത്തിലും ൈക വച്ച്
ഒന്നിലും ആഴത്തിൽ കടക്കാൻ കഴിയാെത േപാകുന്നുേണ്ടാ എന്ന ആശങ്കയും
ഉണ്ട്. അതുെകാണ്ട്, സമയമിെല്ലങ്കിലും നിർബ്ബന്ധപൂർവ്വം വർഷത്തിൽ ഒരു
അക്കാദമിക് പ്രബന്ധെമങ്കിലും എഴുതാൻ ഇേപ്പാഴും ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. ‘ആലപ്പു
ഴയിെല വർഗ്ഗസമരങ്ങൾ’ എന്ന പുതിയ ഗ്രന്ഥത്തിന് ഇംഗ്ലിഷ് അക്കാദമിക്
പതിപ്പു തയാറാക്കണം.

െവളിച്ചത്തിേലക്കു നടത്തുന്നവർ—ദീപ്തസംഭാഷണങ്ങൾ
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മേനാജ്: താങ്കൾക്കു ധാരാളം സുഹൃത്തുക്കൾ ഉെണ്ടങ്കിലും വിട്ടുപിരിയാത്ത സുഹൃ
ത്ത് വിവാദം ആെണന്നു േതാന്നുന്നു. ഇതാകെട്ട, അക്കാദമികപ്രവർത്തനങ്ങ
ളും പഠനവും ഒെക്കയായി നടക്കുന്ന താങ്കളുെട പ്രകൃതത്തിനു തീെര ഇണങ്ങു
ന്നുമില്ല. എന്നിട്ടും ഇത് എങ്ങെന സംഭവിക്കുന്നു?
ഐസക്ക്: വിവാദങ്ങെളാന്നും ഞാൻ ക്ഷണിച്ചുവരുത്തിയതല്ല. ചിലർ േബാധപൂർ
വ്വം ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. പരിചിതമായതിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തമായ ൈശലി, രീ
തി ഒെക്ക കാണുേമ്പാൾ ഈ േനതാെവന്താ ഇങ്ങെന എന്നു ജനങ്ങൾ ചി
ലേപ്പാൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാകും. ഇതു വിവാദങ്ങൾ എളുപ്പമാക്കും. ചാഞ്ഞുകിട
ക്കുന്ന മരത്തിൽ ഓടിക്കയറാൻ എളുപ്പമാണേല്ലാ. ഇത്തരം വിവാദങ്ങൾ പ്ര
ത്യാഘാതെമാന്നും ഉണ്ടാക്കാറിെല്ലങ്കിലും അേലാസരെപ്പടുത്തും. താത്ക്കാലി
കവിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. എങ്കിലും ഞാൻ ഇങ്ങെന സമാധാനിക്കും: ഞാൻ
പറയുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും മാമൂൽ വിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആയതുെകാണ്ടാ
ണേല്ലാ വിവാദം. പെക്ഷ, അതാണേല്ലാ മാറ്റത്തിനു േവണ്ടത്.

അറിയെപ്പടാത്ത ഐസക്ക്
മേനാജ്: താങ്കൾ ഗേവഷണപഠനവുമായി െസന്റർ േഫാർ ഡവലപ്െമന്റ് സ്റ്റ
ഡീസിൽ (സി.ഡി.എസ്.) േചർന്നതുമുതൽ അവിടെത്ത അദ്ധ്യാപനകാലം
അടക്കമുള്ള അക്കാദമിക് കാലം പാർട്ടിക്കു പുറത്തുള്ള െപാതുസമൂഹത്തിന്
ഏതാണ്ട് അജ്ഞാതമാണ്. ഇതാകുേമാ താങ്കെളപ്പറ്റിയുള്ള ആേക്ഷപങ്ങൾ
ചിലരിെലങ്കിലും ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നത്?
ഐസക്ക്: അത് അജ്ഞാതവാസകാലെമാന്നും ആയിരുന്നില്ല. സി.ഡി.എസിൽ
പിഎച്ഛ്.ഡി. െചയ്യുേമ്പാഴാണു ഞാൻ എസ്.എഫ്.ഐ. സംസ്ഥാനപ്രസിഡ
ന്റ് ആകുന്നത്, 82 – 83 കാലത്ത്.
സി.ഡി.എസിെല പഠന, അദ്ധ്യാപന കാലഘട്ടത്തിൽ അക്കാദമികപ്ര
വർത്തനങ്ങളിലാണു കൂടുതൽ േകന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്നത് എന്നതു ശരിയാണ്. ആ
ഗേവഷണപഠനങ്ങൾക്കു രാഷ്ട്രീയമാനമുണ്ടായിരുന്നു. േകരള സമ്പദ്ഘടന
ഇടത്തുനിന്നു്: ജനകീയാസൂത്രണത്തിെന്റ അവസാനഘട്ടത്തിൽ വിേകന്ദ്രീകൃതാസൂത്ര
ണെത്തപ്പറ്റി നടത്തിയ രാജ്യാന്തരെസമിനാറിൽ സംസാരിക്കുന്ന േതാമസ് ഐസക്ക്;
ജി. എസ്. റ്റി. സംബന്ധിച്ച േദശീയ എംപേവഡ് കമ്മിറ്റിേയാഗത്തിൽ പെങ്കടുക്കുന്ന േതാമ
സ് ഐസക്ക്.
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അദ്ധ്യായം 2. ജനകീയത ആസൂത്രണം െചയ്ത ജീവിതം

െയക്കുറിച്ചുളള പഠനങ്ങൾക്കാണ് ഊന്നൽ നല്കിയത്. ഇതിെന്റ പശ്ചാത്ത
ലത്തിലായിരുന്നു ബദലുകൾക്കായുളള അേന്വഷണം. ദിേനശ് ബീഡി േപാ
ലുളള സഹകരണസംഘങ്ങൾ, കയർേപാലുളള പരമ്പരാഗതവ്യവസായങ്ങ
ളുെട പുനഃസംഘാടനം, ഗ്രാമതലവികസനാസൂത്രണം, ആലപ്പുഴയിെല േട്രഡ്
യൂണിയൻ പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ ചരിത്രം തുടങ്ങിയവെയ്ക്കല്ലാം രാഷ്ട്രീയമായ സാം
ഗത്യമുണ്ടായിരുന്നു.
എസ്.എഫ്.ഐ. പ്രസിഡന്റുപദം ഒഴിഞ്ഞേശഷം എ.െക.ജി. പഠനഗ
േവഷണേകന്ദ്രത്തിെല പ്രവർത്തനങ്ങളും പാർട്ടിവിദ്യാഭ്യാസവും മാത്രമായി
രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തനം ഒതുങ്ങി. വായനയ്ക്കും പഠനത്തിനും ആയി പ്രാധാന്യം.
ഞാൻ പാർട്ടി സംസ്ഥാനക്കമ്മിറ്റിയംഗം ആയേപ്പാൾേപ്പാലും അക്കാദമിക
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ േകന്ദ്രീകരിക്കാനാണു പാർട്ടി നിർേദ്ദശിച്ചത്.
എെന്ന സംസ്ഥാനക്കമ്മിറ്റിയിേലക്കു െതരെഞ്ഞടുക്കുന്നത് 91-െല േകാ
ഴിേക്കാട് പാർട്ടിസേമ്മളനമാണ്. തിരുവനന്തപുരത്തു തിരിെച്ചത്തിയ ഞാൻ
ഇ.എം.എസിെന കാണാൻ േപായി. സി.ഡി.എസിെല േജാലി ഉേപക്ഷിച്ചു മു
ഴുവൻസമയപാർട്ടിപ്രവർത്തകൻ ആകണേമാ എന്ന് അേദ്ദഹേത്താടു േചാദി
ച്ചു. ഒരു നിമിഷം ആേലാചിച്ചിട്ട് അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ അവിെട തുടരുന്ന
താകും പാർട്ടിക്കു ഗുണം എന്ന്. അങ്ങെന ഞാൻ പൂർണ്ണസമയപ്രവർത്തകര
ല്ലാത്ത അപൂർവ്വം സംസ്ഥാനക്കമ്മിറ്റിയംഗങ്ങളിൽ ഒരാൾ ആയിത്തീർന്നു.
മേനാജ്: എങ്കിലും ആസൂത്രണേബാർഡ് അംഗമായി സംസ്ഥാനം മുഴുവൻ ഓടിപ്പാ
ഞ്ഞു നടക്കാൻ തുടങ്ങിയതു മുതലാണേല്ലാ താങ്കൾ െപാതുസമൂഹത്തിൽ കൂടു
തൽ ശ്രദ്ധിക്കെപ്പടുന്നത്. അതിനുമുമ്പുള്ള വ്യക്തിജീവിതത്തിലൂെട ഒരു ഓട്ട
പ്രദക്ഷിണം ഉചിതമായിരിക്കും. എേപ്പാഴാണ്, എങ്ങെനയാണ് താങ്കൾ കമ്യൂ
ണിസ്റ്റ് ആശയത്തിേലക്കു വരുന്നത്?
ഐസക്ക്: മഹാരാജാസ് േകാെളജിൽ ബിഎയ്ക്കു പഠിക്കുേമ്പാൾ. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കുടും
ബം ആയിരുന്നില്ല എേന്റത്. അപ്പച്ചൻ ഖദറിടുന്ന േകാൺഗ്രസുകാരൻ ആയി
രുന്നു.

പള്ളിവഴി കമ്മ്യൂണിസത്തിേലക്ക്
ഐസക്ക്: ഞാൻ കമ്മ്യൂണിസത്തിേലക്കു വന്നതു പള്ളിവഴി ആെണന്നു പറഞ്ഞാൽ
പലരും അത്ഭുതെപ്പേട്ടക്കാം. സത്യം അതാണ്. 1971 അവസാനമാണു
ഞാൻ എൻ.െക. വാസുേദവനിൽനിന്ന് എസ്.എഫ്.ഐ. അംഗത്വം എടു
ക്കുന്നത്. അേപ്പാൾേപ്പാലും ഞാൻ ഫാദർ കാപ്പൻ, വട്ടമറ്റം, േതാമസ് തുടങ്ങി
ഒരുകൂട്ടം ജസ്യൂട്ട് അച്ചന്മാർ അടങ്ങുന്ന വിേമാചനൈദവശാസ്ത്രക്കൂട്ടായ്മയിൽ
സജീവപ്രവർത്തകൻ ആയിരുന്നു. കളമേശ്ശരിയിൽ എച്ഛ്.എം.റ്റി. ജങ്ഷനു
സമീപമുള്ള നീണ്ട ഒരു െഷഡ്ഡായിരുന്നു താവളം. ഫാദർ കാപ്പെന്റ ‘വിശ്വാ
സത്തിൽനിന്നു വിപ്ലവത്തിേലക്ക്’ എന്ന ഗ്രന്ഥം അക്കാലത്ത് ഉത്പതിഷ്ണുക്ക
ളായ എയ്ക്കഫ് (ഓൾ ഇൻഡ്യ കാത്തലിൿ യൂനിേവഴ്സിറ്റി െഫഡേറഷൻ)
പ്രവർത്തകർക്ക് ഒരു പാഠപുസ്തകംേപാെല ആയിരുന്നു. ഫാദർ കാപ്പനാ
ണു ‘കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിെഫേസ്റ്റാ’ ആദ്യമായി വായിക്കാൻ തരുന്നത്. ഗ്ലാസ്

ഇടത്തുനിന്നു്: ഐസക്കിെന്റ വിദ്യാർത്ഥികാലെത്ത ചിത്രം; മക്കളായ േസറയും േഡാറയും;
ഐസക്കിെന്റ വിദ്യാർത്ഥികാലെത്ത മെറ്റാരു ചിത്രം.

ഫാക്ടറി േകാളനിയും മറ്റുമായി ബന്ധെപ്പട്ടു നടന്നുവന്ന പേരാപകാരപ്രവർ
ത്തനങ്ങൾ േപാരാ, സാമൂഹികമാറ്റത്തിനു രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തനംതെന്ന േവ
ണം എന്ന േബാദ്ധ്യത്തിേലക്കു ക്രേമണ ഞാൻ എത്തി. അങ്ങെനയാണ്
എസ്.എഫ്.ഐ.യിൽ അംഗത്വം എടുക്കുന്നത്.
പിേറ്റവർഷം എസ്.എഫ്.ഐ.യുെട യൂണിറ്റ് െസക്രട്ടറിയും ജില്ലാ ൈവ
സ് പ്രസിഡന്റും ആയി. ഒരു വർഷംെകാണ്ടു മഹാരാജാസ് േകാെളജ് ക്യാമ്പ
സ് ഞങ്ങൾ ഇളക്കിമറിച്ചു. 1973-ൽ വമ്പിച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ എസ്.എഫ്.ഐ.
േകാെളജ് യൂണിയൻ പിടിച്ചു. വളെര തീവ്രമായ രാഷ്ട്രീയപഠനത്തിെന്റയും
സമരത്തിെന്റയും കാലമായിരുന്നു അത്. മാർക്സ്, ഏംഗത്സ്, െലനിൻ, മാേവാ
എന്നിവരുെടെയാെക്ക െതരെഞ്ഞടുത്ത കൃതികെളല്ലാം പഠിച്ചു എന്നുതെന്ന
പറയാം. അേതാെടാപ്പം നഗരത്തിെല ഏതാെണ്ടല്ലാ സമരങ്ങളിലും ഞങ്ങൾ
ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തനത്തിെന്റ ഭാഗമായാണു കലാസാം
സ്കാരികപ്രവർത്തനങ്ങളിെലല്ലാം ഏർെപ്പട്ടിരുന്നത്.
മേനാജ്: അന്നു മഹാരാജാസിൽ അദ്ധ്യാപകനായിരുന്ന െപ്രാഫ. എം.െക. സാ
നു അടുത്തിെട താങ്കളുെട ഒരു പുസ്തകപ്രകാശനേവളയിൽ ആ കാലഘട്ടം വി
കാരവാേയ്പാെട വിവരിക്കുന്നതു േകട്ടു. താങ്കെളേത്തടി ഓേരാതവണ െപാലീ
സ്വാഹനം വരുേമ്പാഴും അദ്ധ്യാപകർ ആശങ്കാകുലരാകുന്നതും താങ്കെള പി
ടികിട്ടരുേത എന്നു മറുപക്ഷരാഷ്ട്രീയമുള്ള അദ്ധ്യാപകർേപാലും പ്രാർത്ഥിക്കു
ന്നതും വാടകഗുണ്ടകൾ താങ്കെള െകാല്ലാൻ വന്നതും അവർക്ക് ആളുെതറ്റി
മെറ്റാരു യുവാവു െകാല്ലെപ്പട്ടതുെമാെക്ക. ആ കാലഘട്ടം ഇേപ്പാൾ എങ്ങെന
യാണ് ഓർക്കുന്നത്?
ഐസക്ക്: സാനുമാഷ് പറഞ്ഞത് അടിയന്തരാവസ്ഥക്കാലെത്ത കുറിച്ചാണ്. അറ
സ്റ്റ് വാറണ്ട് ഉണ്ടായിരുെന്നങ്കിലും ഞാൻ പതിവായി േകാെളജിൽ േപാ
കുമായിരുന്നു, മീശയും വടിച്ച്, കണ്ണടയും ഊരിയിട്ട്. അടിയന്തരാവസ്ഥയു
െട സ്വഭാവെത്തക്കുറിച്ചു െതറ്റായ രാഷ്ട്രീയനിലപാടാണു മഹാരാജാസിെല
എസ്.എഫ്.ഐ. യൂണിറ്റ് എടുത്തത്. ജനാധിപത്യം ഇനി തിരിച്ചുവരില്ല, ഒളി
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അദ്ധ്യായം 2. ജനകീയത ആസൂത്രണം െചയ്ത ജീവിതം

പ്രവർത്തനവും ഏറ്റുമുട്ടലുമാണു മാർഗ്ഗം എന്ന നിഗമനത്തിലാണു ഞങ്ങൾ
എത്തിയത്. ഒട്ടനവധി സഖാക്കൾ മൃഗീയമർദ്ദനത്തിന് ഇരയായി. ഇവർക്കു
േവണ്ടി എം.എം. േതാമസുംമറ്റും േചർന്ന് ഒരു ചികിത്സാക്യാമ്പുതെന്ന പ്രേത്യ
കം നടേത്തണ്ടിവന്നു. സഖാവ് പാട്യം േഗാപാലനാണു ഞങ്ങളുെട രാഷ്ട്രീയാ
ബദ്ധം േബാദ്ധ്യെപ്പടുത്തിയത്. പാട്യവുമായി ഉണ്ടായ സംവാദത്തിൽനിന്ന്,
ഞങ്ങൾക്കു മനസിലാകാത്ത എേന്താ ചില അന്തർനാടകങ്ങൾ നടക്കുന്ന
തായി േതാന്നിയിരുന്നു. സഖാവ് സുന്ദരയ്യ അക്കാലത്തു സ്വീകരിച്ചിരുന്ന
രാഷ്ട്രീയസമീപനത്തിെന്റ സ്വാധീനം ഞങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുേന്നാ എന്നാകും,
ഒരുപെക്ഷ, സഖാവു മനസിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്.

വധശ്രമവും ഐ.സി.യു. കക്കൂസിെല ഒളിവും
മേനാജ്: സാനുമാഷ് പറഞ്ഞ െകാലപാതകശ്രമം?
ഐസക്ക്: സമരങ്ങളിലുള്ള ഉശിരൻ പങ്കാളിത്തം ഞങ്ങെള പലേപ്പാഴും സംഘട്ടന
ങ്ങളിലും എത്തിച്ചു. രഹസ്യമായി കായികപരിശീലനത്തിലും ഏർെപ്പട്ടിരുന്നു.
ഇതു വലിെയാരു തേന്റടം നല്കി. ഈ സംഘർഷങ്ങൾ െകാച്ചി തുറമുഖേമഖ
ലയിെല ഗുണ്ടാസംഘവുമായുള്ള ഏതാണ്ടു കുടിപ്പകയായി മാറി. സഖാക്കെള
മർദ്ദിച്ച ഒരു കുപ്രസിദ്ധഗുണ്ടെയ േപാളിേയാ ബാധിച്ചു വികലാംഗനായ ഒരു
സഖാവ് െകാച്ചിയിൽ ഒരു േവാളീബാൾ ടൂർണെമന്റ് സ്ഥലത്തു െചന്നു കടന്നാ
ക്രമിച്ചു. ഗുണ്ട േപടിച്ചരേണ്ടാടി! േപാളിേയാ മൂലം സഖാവിന് ഓടാനും വയ്യ.
കത്തിയുമായി അങ്ങെന ടൂർണെമന്റിെന്റ നിറഞ്ഞ ഗ്യാലറിക്കു നടുവിൽ നില്ക്കു
കയാണ്! ആരും അടുക്കാൻ ൈധര്യെപ്പട്ടില്ല. േപാലീസ് അറസ്റ്റു െചയ്തു നീക്കു
കയായിരുന്നു. ഗുണ്ടെയ വിരട്ടിയതിൽ െപാലീസിനും സേന്താഷം! പിേറ്റന്ന്
സഖാവിെന ഹാജരാക്കിയ േകാടതിപരിസരം ഗുണ്ടകൾ വളഞ്ഞു. െപാലീസി
നും ആശങ്കയായി. മഹാരാജാസിൽനിന്നു ഞങ്ങൾ ഒരു സംഘം േബാട്ടിൽ
േപായി മട്ടാേഞ്ചരിയിെല സഖാക്കളുെട സഹായേത്താെട ഗുണ്ടകൾക്കു നടു
വിലൂെട ആ സഖാവിെന സുരക്ഷിതനായി േകാടതിയിൽനിന്ന് ഇറക്കി കായ
േലാരംവെര നടത്തി േബാട്ടിൽ േഹാസ്റ്റലിൽ എത്തിച്ചു!
തുടർന്നാണ് എെന്ന വധിക്കാൻ ശ്രമം നടന്നത്. അെന്നാരു ദിവസം
േഹാസ്റ്റൽ െടറസിൽ ഗാർഡ് ചുമതല എെന്റ ഗ്രൂപ്പിനായിരുന്നു. രാത്രി കണ്ണട
ഒടിഞ്ഞുേപായി. കാലത്തുതെന്ന അതു നന്നാക്കാൻ കട അേന്വഷിച്ചു േപാ
കുകയായിരുന്നു. ജനറൽ േഹാസ്പിറ്റലിന് അടുത്തുവച്ച് ഒരു കാർ എെന്റയടു
ത്തു േബ്രക്കിട്ടുനിർത്തി. കണ്ണട ഇല്ലാത്തതിനാൽ ആരാെണന്നു വ്യക്തമല്ല.
അതുെകാണ്ടു കാറിനുള്ളിേലക്കു തലയിട്ടു േനാക്കി. ഊരിയ വടിവാളുകളും
മറ്റ് ആയുധങ്ങളുമായി തിങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഗുണ്ടാസംഘം! കണ്ണട ഇല്ലാത്തതി
നാൽ ഞാൻ തെന്നേയാ എന്ന് അവർക്കു സംശയം. ഓടുന്നതിനു പകരം
അകേത്തക്കു തലയിട്ടു േനാക്കുന്നതു കണ്ടേപ്പാൾ ഞാനല്ല എന്ന നിഗമന
ത്തിൽ അവർ എത്തിയിട്ടുമുണ്ടാകാം. ഭാവേഭദം കൂടാെത ഞാൻ സാവധാനം
നടന്നകന്നു. പിെന്ന ഒരു ഓട്ടമത്സരം ആയിരുന്നു. ജനറൽ ആശുപത്രിയുെട

െവളിച്ചത്തിേലക്കു നടത്തുന്നവർ—ദീപ്തസംഭാഷണങ്ങൾ
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മതിൽ എങ്ങെന ചാടിക്കടന്നു എന്ന് ഇന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല! ഇര ൈക
വിട്ടുേപായ േദഷ്യത്തിൽ േഹാസ്റ്റലിേലക്കു നീങ്ങിയ ഗുണ്ടാസംഘം ആദ്യം
കണ്ടവെര കുത്തിവീഴ്ത്തി. എസ്.എഫ്.ഐ.ക്കാർ അല്ലാത്തവെരല്ലാം േഹാസ്റ്റ
ലിൽനിന്നു വിട്ടുേപായിരുന്നു. ഇതറിയാെത ബന്ധുവിെന അേന്വഷിച്ചു വന്ന
ലക്ഷദ്വീപുകാരൻ മുത്തുേക്കായയാണ് െകാലക്കത്തിക്ക് ഇരയായത്.
മേനാജ്: നാടകകൃത്തായിരുന്ന സി.എൻ. ശ്രീകണ്ഠൻ നായർ കിടന്ന െമഡിക്കൽ
ട്രസ്റ്റ് ആശുപത്രിയിെല ഐ.സി.യു.വിൽ അഭയം േതടിയ ഒരു കഥ മുെമ്പാരി
ക്കൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടേല്ലാ.
ഐസക്ക്: അെതാരു ബന്ദുദിവസം ആയിരുന്നു. നഗരത്തിൽ ചില്ലറ അനിഷ്ടങ്ങ
െളാെക്ക അന്നു പതിവായിരുന്നു. ഞങ്ങെള സി.ആർ.പി.ക്കാർ ഓടിച്ചു. ഓടു
േമ്പാൾ എതിെര മെറ്റാരു സി.ആർ.പി. സംഘം. േനെര ഓടി ആശുപത്രിയിൽ
കയറി. സി.എൻ. അവിെട കിടക്കുന്ന കാര്യം അറിയാം. അേദ്ദഹത്തിെന്റ
െകാച്ചിയിെല പ്രസിെല സ്ഥിരം സന്ദർശകരായിരുന്നു ഞങ്ങൾ. േനെര അേദ്ദ
ഹത്തിെന്റ ഐ.സി.യു.വിൽ കടന്ന് കക്കൂസിൽ കയറി ഇരിപ്പായി. രംഗം ശാ
ന്തമായേശഷമാണു പുറത്തിറങ്ങിയത്. സി.എന്ന് കാര്യങ്ങെളല്ലാം മനസിലാ
യി. കുറച്ചുേനരംകൂടി ഇരുേന്നാളൂ എന്നും പറഞ്ഞു.

അടിയന്തരാവസ്ഥയിെല ജയിൽവാസം
മേനാജ്: താങ്കളുെട രാഷ്ട്രീയവ്യക്തിജീവിതത്തിെല സുപ്രധാനമായ ഒരു സംഭവ
മുണ്ടേല്ലാ-70കളിെല എസ്.എഫ്.ഐ.ക്കാർക്ക് അല്ലാെത അധികമാർക്കും
അറിയാത്ത രണ്ടുമാസെത്ത ജയിൽവാസം? (ഈ േചാദ്യവും ഉത്തരവും ‘മാ
തൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പി’ൽ വന്ന അഭിമുഖത്തിൽ േചർക്കാൻ വിട്ടുേപായിരുന്നു.)
ഐസക്ക്: അടിയന്തരാവസ്ഥക്കാലത്താണത്. അന്നു മഹാരാജാസ് േകാെള
ജിൽ എസ്.എഫ്.ഐ. യൂണിറ്റ് െസക്രട്ടറി ആയിരുന്ന എെന്ന െകാടുങ്ങല്ലൂ
രിൽ ജന്മനാടായ േകാട്ടപ്പുറെത്ത ചന്തയിെല ഒരു െപട്ടിക്കടയ്ക്കു മുന്നിൽനി
ന്നാണു െപാലീസ് അറസ്റ്റ് െചയ്യുന്നത്. താടിയും കണ്ണടയും ഒഴിവാക്കി േവഷം
മാറി ഒളിച്ചുനടക്കുകയായിരുന്നു അന്ന്. കടയിേലക്കു തിരിഞ്ഞു നില്ക്കുകയായി
രുന്ന എെന്റ പിന്നിൽ വന്നുനിന്ന് ഒരാൾ പരിചയഭാവത്തിൽ ‘ഐസക്കേല്ല’
എന്നു േചാദിച്ചു. അത് െപാലീസുകാരനാെണന്നു മനസിലാക്കാെത ‘അെത’
എന്നു പറഞ്ഞുേപായി. േതാളിൽ പിടിവീണേപ്പാേഴ അബദ്ധം മനസിലായു
ള്ളൂ. അന്നു രാത്രി െകാടുങ്ങല്ലൂർ സബ് ജയിലിലിട്ട് അവെരെന്ന നന്നായി
തല്ലി. അതിലുംവലിയ ക്രൂരത പിേറ്റന്നാണു കാട്ടിയത്. എറണാകുളേത്തക്കു
െകാണ്ടുേപായ എെന്ന നാട്ടുകാരുെടയും അപ്പച്ചെന്റയും മുന്നിലൂെട േചരമാൻ
പറമ്പു മുതൽ മൂത്തകുന്നം െഫറിവെര കയ്യാമം വച്ചു നടത്തി! അതായിരുന്നു
ആദ്യെത്ത അറസ്റ്റും ജയിൽവാസവും.
മേനാജ്: ഇതിെനല്ലാം ഇടയിലും പഠനത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ച െചയ്തില്ല. റാങ്കു വാങ്ങിത്ത
െന്ന പരീക്ഷകൾ വിജയിച്ചു. അേപ്പാെഴല്ലാം മറ്റു കുട്ടികൾെക്കാപ്പം എല്ലാ തമാ
ശകൾക്കും കൂടാറുള്ള സാധാരണ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു താങ്കൾ. റ്റി.ഡി.എം. േഹാളിൽ ആരാെന്റ കല്യാണത്തിനു വിളിക്കാെത ഉണ്ണാൻ േപാകുന്ന
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അദ്ധ്യായം 2. ജനകീയത ആസൂത്രണം െചയ്ത ജീവിതം

തരം കൗതുകങ്ങൾവെര. മഹാരാജാസിനുേശഷം േനെര സി.ഡി.എസിേലയ്ക്ക്
ആയിരുേന്നാ?
ഐസക്ക്: യഥാർത്ഥത്തിൽ എം.എ.യ്ക്കു പഠിക്കുേമ്പാൾ സി.ഡി.എേസാ ഉന്നതപ
ഠനേമാ അജൻഡയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആലുവ േമഖലയിൽ േട്രഡ് യൂണി
യൻ പ്രവർത്തനത്തിന് ഇറങ്ങാനാണു ചിന്തിച്ചിരുന്നത്.
മേനാജ്: േട്രഡ് യൂണിയൻ പ്രവർത്തനത്തിെന്റ ഒരു കഥ േകട്ടിട്ടുണ്ട്. സ്വന്തം അപ്പ
െന്റ ഫാക്ടറിയിെല െതാഴിലാളിസമരം ഉദ്ഘാടനം െചയ്ത കഥ. അെതാരു
െതാണ്ടുതല്ലൽ മില്ലായിരുന്നു, അേല്ല?
ഐസക്ക്: (ചിരി)
മേനാജ്: ആലപ്പുഴയിെല കയർെത്താഴിലാളികളുെട 2001-െല സമരത്തിലും െപാ
തുേമഖലാസ്ഥാപനങ്ങെള രക്ഷിക്കാൻ േട്രഡ് യൂണിയനുകളുമായി േചർന്നു
പദ്ധതികൾ ആവിഷ്ക്കരിച്ചതിലും കുടുംബശ്രീക്കാരുെട ആഴ്ചകൾ നീണ്ട സമ
രത്തിലുെമാെക്ക താങ്കളിെല ഒരു നല്ല േട്രഡ് യൂണിയനിസ്റ്റിെന കാണാൻ
കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടും േട്രഡ് യൂണിയൻ പരീക്ഷണം ഉേപക്ഷിച്ചത്?

ജീവിതം വഴിമാറ്റിയ ബസപകടം
ഐസക്ക്: ആ തീരുമാനം തിരുത്തിച്ചത് നീലുവാണ്. എ.ഡി. നീലകണ്ഠൻ. ശാസ്ത്ര
ജ്ഞനായ എ.ഡി. ദാേമാദരെന്റ ഏറ്റവും ഇളയ അനുജൻ. ദില്ലി െജ.എൻ.യു.വിെല ആദ്യ എസ്.എഫ്.ഐ. െസക്രട്ടറി. നീലു സി.ഡി.എസിലാണു പി
എച്ഛ്.ഡി.ക്കു േചർന്നത്. അേദ്ദഹം എെന്നയും െക.എൻ. ഗേണശിേനയും
അവിെട േചരാൻ നിർബ്ബന്ധിച്ചു. ഏതാനും വർഷം ചിട്ടയായ അക്കാദമികപ
ഠനം വലിയ ഗുണം െചയ്യും എന്നായിരുന്നു അേദ്ദഹത്തിെന്റ പക്ഷം. അേദ്ദ
ഹംതെന്ന ഞങ്ങെള എറണാകുളത്തുനിന്നു കൂട്ടിെക്കാണ്ടുവരികയായിരുന്നു.
ഹരിപ്പാടിനടുത്തുവച്ച് ബസ് അപകടത്തിൽെപ്പട്ട് നീലു മരിച്ചു. അപകടത്തിനു
െതാട്ടുമുമ്പ് മഴെവള്ളം വീഴുകയായിരുന്ന ൈസഡ് സീറ്റിൽനിന്ന് എെന്ന മാ
റ്റി ആ സീറ്റിേലക്കു നീലകണ്ഠൻ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. ആ സംഭവം എെന്ന
വല്ലാെത ഉലച്ചു. അേദ്ദഹം ആഗ്രഹിച്ചതുേപാെല സി.ഡി.എസിൽ ഉന്നതപഠ
ഇടത്തുനിന്നു്: സംസ്ഥാന ആസൂത്രണേബാർഡ് ൈവസ് െചയർമാൻ, മറ്റ് അംഗങ്ങൾ
എന്നിവർെക്കാപ്പം; രണ്ടാംവട്ടം ധനമന്ത്രിയായിരിെക്ക ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കാൻ വിഴിഞ്ഞം
ഇൻെസ്പക്ഷൻ ബംഗ്ലാവിൽ.

െവളിച്ചത്തിേലക്കു നടത്തുന്നവർ—ദീപ്തസംഭാഷണങ്ങൾ
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നത്തിനു േപാേകണ്ടത് ഒരു ധാർമ്മികകടമയായി എനിക്കു േതാന്നി. അങ്ങ
െനയാണ് 1977-ൽ സി.ഡി.എസിൽ എത്തുന്നത്.
മേനാജ്: പബ്ലിക് ഫിനാൻസിൽ ആേണാ െസ്പഷ്യൈലേസഷൻ?
ഐസക്ക്: അല്ല.
മേനാജ്: പിെന്നങ്ങെനയാണ് ധനകാര്യം ഇത്ര ശാസ്ത്രീയതേയാെട ൈകകാര്യം
െചയ്യുന്നത്?
ഐസക്ക്: സിഡിഎസിൽ ഞാൻ പബ്ലിക് ഫിനാൻസ് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു. അങ്ങെന
പഠിച്ചു. ഗുലാത്തിയായിരുന്നു പ്രധാനഗുരു.
മേനാജ്: െപ്രാഫ: ഐ.എസ്. ഗുലാത്തി, േഡാ. െക.എൻ. രാജ് തുടങ്ങിയവരുമാ
െയാെക്ക ഉണ്ടായിരുന്ന ബന്ധം എങ്ങെനയാണ്? അവരുെടെയാെക്ക സ്വാ
ധീനം ഏതുതരത്തിലാണു താങ്കളിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്?
ഐസക്ക്: ഗുലാത്തിെയ ആദ്യമായി കാണുന്നത് ആലപ്പുഴ വലിയചുടുകാട്ടിൽ
വച്ചാണ്. നീലകണ്ഠെന്റ സംസ്ക്കാരത്തിനു സി.ഡി.എസിൽനിന്നു േഡാ: രാ
ജും ഗുലാത്തിയും അടക്കമുള്ള െപ്രാഫസർമാർ ആലപ്പുഴയിൽ എത്തിയി
രുന്നു. അവിെടവച്ച് േഡാ: രാജും ഗുലാത്തിയും നിർബ്ബന്ധപൂർവ്വം എെന്ന
സി.ഡി.എസിേലക്കു ക്ഷണിച്ചു. ഞാനതു സ്വീകരിച്ചു. അത് എെന്റ ജീവിത
ത്തിെല വലിയ വഴിത്തിരിവായിരുന്നു.
േഡാ: രാജിെന്റ ക്ലാസുകൾ വലിയ അനുഭവമായിരുന്നു. സാമ്പത്തിക
ശാസ്ത്രത്തിെന്റ ഹരത്തിേലക്കും ഇൻഡ്യയുെട സാമ്പത്തികയാഥാർത്ഥ്യങ്ങളു
െട ഉള്ളറകളിേലക്കും ആ പ്രഭാഷണങ്ങൾ ഞങ്ങെള െകാണ്ടുേപായി. അതി
ഗഹനമായ കാര്യങ്ങൾ ലളിതമായി വിശദീകരിക്കാൻ പ്രേത്യകകഴിവ് അേദ്ദ
ഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. േഡാ: രാജിെന്റ എം.ഫിൽ. ക്ലസുകൾ േകൾക്കാൻ നല്ല
പങ്ക് ആളുകളും മറ്റ് ഫാക്കൽറ്റികളും വരിക പതിവായിരുന്നു എന്ന് ഓർക്കുന്നു.
ഐ.എസ്. ഗുലാത്തി മിതഭാഷിയാണ്. സ്വരം ഉയരാറില്ല. പേക്ഷ, പറ
യാനുള്ളതു തുറന്നുപറയും. നാഷണൽ ഇൻകം അക്കൗണ്ടിങ്ങിെനപ്പറ്റിയുള്ള
എെന്റ ആദ്യെത്ത േടം േപപ്പറിനു മുകളിൽ ഗുലാത്തി വലിയ അക്ഷരത്തിൽ
എഴുതി: “മുദ്രാവാക്യം വിളി അവസാനിപ്പിക്കൂ; കാര്യങ്ങൾ വിശകലനം െച
യ്യാൻ പഠിക്കൂ!” എെന്റ േപപ്പറിെന്റ ഓേരാ േപജിെല മാർജിനിലും േപാരായ്മ
കൾ എണ്ണിെയണ്ണി എഴുതിയിരുന്നു. എെന്റ േഗ്രഡ് ബി പ്ലസ്! വലിയ സങ്കടം
േതാന്നി. പേക്ഷ, ഞാൻ പാഠംപഠിച്ചു. പിന്നീടുള്ള എല്ലാ േപപ്പറിലും എ പ്ലസ്
ആണ്. എെന്റ ഓവേറാൾ എ പ്ലസ് ആയിരുന്നു അടുത്തകാലം വെര സിഡി
എസിെല എംഫിൽ െറേക്കാഡ്!

പുസ്തകെമഴുത്തിെല മന്ത്രിതന്ത്രം
മേനാജ്: സിഡിഎസിെല ചിട്ടയായ പഠനപരിശീലനമാകും പുസ്തകരചനയിെല
താങ്കളുെട കരുത്ത്. ധനമന്ത്രിയുെട ആദ്യ ഊഴത്തിൽ മന്ത്രിപ്പണിയുെട തി
രക്കിനിടയിലും പത്തു പുസ്തകം എഴുതി; അതും നല്ല പഠനം ആവശ്യമായവ!
ഇതിനുേവണ്ടി പഠനവും എഴുത്തും നടത്താൻ എടുത്ത സമയം കൂട്ടിേനാക്കി
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അദ്ധ്യായം 2. ജനകീയത ആസൂത്രണം െചയ്ത ജീവിതം

യാൽ ആറുമാസെമങ്കിലും വരിേല്ല? ഭരണകാലത്തിെന്റ പത്തിെലാന്നും ഇത്ര
േയെറ മുൻഗണനയും ഇതിനു നേല്കണ്ടിയിരുേന്നാ?
ഐസക്ക്: പുസ്തകം എഴിതിയതുെകാണ്ടു മന്ത്രിപ്പണിക്കു േമാശെമാന്നും സംഭവിച്ചി
ട്ടില്ല. മറിച്ച്, െമച്ചേമ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. മന്ത്രി എന്നനിലയിൽ െചേയ്യണ്ടെതല്ലാം
െചയ്തിട്ടുണ്ട്. േവെണ്ടന്നു വേയ്ക്കണ്ടിവന്നത് ഉല്ലാസ, സൗഹൃദ േവളകളാണ്.
മുൻഗണനയിൽനിെന്നന്നല്ല, കാര്യവിവരപ്പട്ടികയിൽനിന്നുതെന്ന അവെയാ
െക്ക നീേക്കണ്ടിവന്നു. സഞ്ചാരസമയവും രാത്രികളുെട നല്ലപങ്കും വായനയ്ക്കും
എഴുത്തിനും നീക്കിവയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞു.
ഈ പുസ്തകങ്ങളിൽ മിക്കതും കൃത്യമായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉള്ളവ ആയിരുന്നു;
ഭരണപരവും രാഷ്ട്രീയവുമായ പ്രവർത്തനത്തിെന്റ ഭാഗമായിരുന്നു. രണ്ടു പുസ്ത
കങ്ങൾ മാത്രം എടുക്കാം. ‘സാമ്പത്തികബന്ധങ്ങൾ: േകന്ദ്രവും േകരളവും’,
‘ആേഗാളമാന്ദ്യവും ആേഗാളവത്ക്കരണവും’. ബജറ്റിെന്റ തിരക്കുകൾക്കിടയി
ലാണ് ഇവ പൂർത്തീകരിച്ചത്. എല്ലാ ബജറ്റ് പ്രസംഗത്തിലും ഞാൻ േകന്ദ്രസംസ്ഥാനധനകാര്യബന്ധങ്ങൾ വിമർശനവിേധയം ആക്കിയിരുന്നു. അതു
കുറച്ചുകൂടി ആഴത്തിൽ വിശദീകരിക്കാനാണ് ആദ്യഗ്രന്ഥം രചിച്ചത്.
ആേഗാളമാന്ദ്യം െപാട്ടിപ്പുറെപ്പട്ട് ഏതാനും മാസത്തിനുള്ളിൽ രണ്ടാമ
െത്ത ഗ്രന്ഥവും ഇറങ്ങി. മാന്ദ്യത്തിെന്റ പശ്ചാത്തലത്തിൽ േകരളത്തിെന്റ
ധനകാര്യനയത്തിൽ അടിസ്ഥാനപരമായ മാറ്റം വരുത്താൻ ഉറച്ചിരുന്നു. മൂല
ധനെച്ചലവിനു േവണ്ടത്ര വിഭവം ഉണ്ട് എന്നു േകന്ദ്ര ആസൂത്രണക്കമ്മിഷെന
േബാദ്ധ്യെപ്പടുത്താെത പദ്ധതിയിൽ വർദ്ധന അസാദ്ധ്യമാണ്. പിെന്നയുള്ള
മാർഗ്ഗം പദ്ധതിക്കുപുറത്തു പ്രേത്യക ഉേത്തജകപായ്േക്കജ് പ്രഖ്യാപിക്കുക
യാണ്. ബജറ്റ് പ്രസംഗത്തിൽ ഇരുനൂേറാ മുന്നൂേറാ േകാടിയുെട അധികപ്ര
ഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്താൻ സ്വാതന്ത്ര്യം എടുക്കാെമന്നല്ലാെത 5,000 േകാടി രൂപ
യുെട പ്രഖ്യാപനം സാധരണനിലയിൽ ചിന്തിക്കാൻേപാലും ആകില്ല. അത്
ഒരു ധനെസക്രട്ടറിയും അംഗീകരിക്കാറില്ല. ഈ പാേയ്ക്കജിനു പശ്ചാത്തലം
ഒരുക്കലായിരുന്നു ആേഗാളമാന്ദ്യെത്തക്കുറിച്ചു നടത്തിയ പ്രഭാഷണങ്ങളും
എഴുത്തുകളും പ്രചാരണങ്ങളും ഒെക്ക.
ൈകരളി റ്റി.വി.യിൽ അന്നന്നെത്ത സംഭവവികാസങ്ങൾ വിശദീകരി
ക്കാനും സമയം കെണ്ടത്തി. ഇതിെന്റെയാെക്ക തുടർച്ചയായിരുന്നു ആ പുസ്ത
കം. ലക്ഷ്യം േനടി. ഒരു പ്രതിബന്ധവും കൂടാെത ഉേത്തജകപാേയ്ക്കജ് ബജറ്റ്
പ്രസംഗത്തിൽ ഉൾെപ്പടുത്തി പാസാക്കി! ഇതുേപാെലതെന്ന േലാട്ടറി, ഭൂപ
രിഷ്ക്കരണം, വിേമാചനസമരം, മാദ്ധ്യമവിമർശം തുടങ്ങിയവെയപ്പറ്റി എഴുതിയ
മറ്റു പുസ്തകങ്ങളും സമകാലികപ്രശ്നങ്ങേളാടു പ്രതികരിച്ചുെകാണ്ടുള്ള നയവാദ
സമർത്ഥന (േപാളിമിക്) രചനകളാണ്.
മേനാജ്: താങ്കൾ വീണ്ടും വിസ്മയിപ്പിച്ചു. ശ്വാസം വിടാൻ സമയം കിട്ടാത്ത െതര
െഞ്ഞടുപ്പുപ്രചാരണത്തിനിടയിലും 2011-ൽ ഒന്നല്ല, രണ്ടു പുസ്തകങ്ങളാണു താ
ങ്കൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്! ഇത് എങ്ങെന സാധിക്കുന്നു?
ഐസക്ക്: ഈ േചാദ്യം കുറച്ചുെകാല്ലം മുമ്പ് എേന്നാടു കുട്ടികൾ േചാദിച്ചിരുന്നു, ഒരു
വായനാവാരത്തിെന്റ േവളയിൽ. െപെട്ടെന്നാരു ഉത്തരം പറയാൻ കഴിയി

െവളിച്ചത്തിേലക്കു നടത്തുന്നവർ—ദീപ്തസംഭാഷണങ്ങൾ
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ല്ല. കുട്ടികേളാടു ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതാണ്: “നിങ്ങളുെട പ്രായത്തിൽ ഞാൻ
നന്നായി വായിക്കുമായിരുന്നു. േകാെളജിൽ പഠിക്കുേമ്പാഴും അതിനുേശഷവും
ഒെക്ക. അത് ഫിക്സഡ് െഡേപ്പാസിറ്റായി കിടക്കുന്നു. അതിെന്റ പലിശയാണ്
ഈ പുസ്തകങ്ങൾ.”
എങ്കിലും, സി.ഡി.എസ്.കാലെത്ത പരിശീലനവും പരിചയവുമാണ് ഈ
എഴുത്തിനു നിർണ്ണായക പിൻബലമായത്. ഇന്ത്യയിേലതെന്ന ഏറ്റവും നല്ല
സാമൂഹികശാസ്ത്രൈലബ്രറിയാണ് അവിടുേത്തത്. വിവിധതരക്കാരായ ഒേട്ട
െറ പണ്ഡിതരുമായി ഇടപഴകാനുള്ള മികച്ച അവസരവും. േദശീയ, േകരള
സമ്പദ്ഘടനെയപ്പറ്റി എന്തു വിവരം എവിെട അേന്വഷിക്കണെമന്നത് അവി
െട പഠനം പൂർത്തിയാക്കുന്ന ഏതു കുട്ടിക്കും അറിയാം. ഇത് അേന്വഷണം
എളുപ്പമാക്കും. പിെന്ന എനിക്കു േതാന്നുന്നു, ഏതു പ്രാേയാഗികപ്രവത്തന
ത്തിൽ ഏർെപ്പടുേമ്പാഴും ഒരു അക്കാദമിക് കണ്ണ് ഉണ്ടാകും. ധാരാളം നല്ല
സുഹൃത്തുക്കളുെട സഹായവും ഇക്കാര്യത്തിൽ എനിക്കു കിട്ടാറുണ്ട്.
ജനകീയാസൂത്രണം നടപ്പാക്കുേമ്പാൾ അതുസംബന്ധിച്ച വിശകലനാ
ത്മകഗ്രന്ഥം എഴുതണെമന്നു തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ഇതുേപാെല ഒെട്ടല്ലാ പ്രാ
േയാഗികപ്രവർത്തനെത്തയും കുറെച്ചാെക്ക ൈസദ്ധാന്തികമായും സാമാന്യ
വത്ക്കരിച്ചും വിലയിരുത്താൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. എഴുതാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ
പ്രവർത്തനങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചും ഉറക്കമിളച്ചുെമാെക്ക അത് എങ്ങെനയും തീർ
ക്കും.
മേനാജ്: രണ്ടാംതവണ മന്ത്രിയായേപ്പാഴും പുസ്തകെമഴുത്തു തുടർന്നേല്ലാ?
ഐസക്ക്: ഊരാളുങ്കൽ േലബർ േകാൺട്രാക്റ്റ് െസാൈസറ്റിെയപ്പറ്റി ദക്ഷിണാ
ഫ്രിക്കയിെല മീേഷൽ വില്യംസുമായി േചർെന്നഴുതിയ ഗ്രന്ഥം ഈ േടമിെന്റ
തുടക്കത്തിൽത്തെന്ന പ്രസിദ്ധീകരണേയാഗ്യമാക്കി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. അതി
െന്റ മലയാളപരിഭാഷയും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ജനകീയാസൂത്രണെത്തപ്പറ്റി േന
രേത്ത രചിച്ച ‘േലാക്കൽ െഡേമാക്രസി ആൻഡ് െഡവലപ്െമന്റ്’ എന്ന
പുസ്തകം പരിഷ്ക്കരിച്ച് ‘പീപ്പിൾസ് പ്ലാനിങ്: േകരള, േലാക്കൽ െഡേമാക്രസി
ആൻഡ് െഡവലപ്െമന്റ്’ എന്ന േപരിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് രണ്ടാം േടമിെന്റ
അവസാനനാളുകളിലാണ്.
മേനാജ്: ‘ചാലഞ്ചസ് ഓഫ് ഇൻഡ്യൻ ഫിസ്കൽ െഫഡറലിസം’ രണ്ടാം പതിപ്പ്,
2020 േമയിൽ, ഇറങ്ങിയേല്ലാ?
ഐസക്ക്: അെത. പതിനഞ്ചാം ധനകാര്യകമ്മിഷൻ േകരളത്തിന് 15,000 േകാടി
രൂപ റവന്യൂ െഡഫിസിറ്റ് ഗ്രാന്റായി അനുവദിച്ചതിെന്റ പിന്നിൽ നടന്ന സുദീർ
ഘമായ േപാരാട്ടത്തിെല സുപ്രധാന പ്രചാരണായുധമായിരുന്നു ആർ. േമാഹ
നും േലഖ ചക്രബർത്തിയും ഞാനും േചർന്ന് എഴുതിയ ഈ ഗ്രന്ഥം.
തുടക്കം തിരുവനന്തപുരത്തു നടന്ന ദക്ഷിേണൻഡ്യൻധനമന്ത്രിമാരുെട
സേമ്മളനമായിരുന്നു. ഇതിെന്റ മെറ്റാരു വിപുലീകൃതേയാഗം വിജയവാഡ
യിൽ നടന്നു. ഇതിനുേശഷമാണ് ഡൽഹിയിൽ ഏഴു ധനമന്ത്രിമാർ സംയുക്ത
മായി പ്രസിഡന്റിനു െമേമ്മാറാണ്ടം നല്കിയത്. ഈ ചർച്ചകളിൽനിന്നാണ്
ഈ ഗ്രന്ഥം രൂപംെകാണ്ടത്.
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ഡൽഹിയിൽ ഈ ഗ്രന്ഥെത്ത ആസ്പദമാക്കി െസമിനാർ നടന്നു. അവി
െടവച്ചു മുൻപ്രധാനമന്ത്രി േഡാ. മൻേമാഹൻ സിങ്ങാണു പ്രകാശനം െചയ്ത
ത്. തുടർന്നു പുതുേശ്ശരിയിൽ േകന്ദ്ര-സംസ്ഥാനധനകാര്യബന്ധങ്ങെളക്കുറിച്ചു
െസമിനാർ നടത്തി. പഞ്ചാബിൽ അടുത്ത െസമിനാർ പ്ലാൻ െചയ്തുെകാണ്ടി
രിക്കുേമ്പാഴാണു േലാക്ഡൗൺ വന്നത്. അതുെകാണ്ടു െസമിനാർ രണ്ടുദിവ
സെത്ത െവബിനാറാക്കി മാറ്റി.
ഞങ്ങൾ കൂട്ടായി ഉന്നയിച്ച പലകാര്യങ്ങളും ധനകാര്യക്കമ്മിഷൻ പരി
ഗണിച്ചു. ജനസംഖ്യാടിസ്ഥാനവർഷം 1971-ൽനിന്നു 2011-േലക്കു മാറ്റുന്നതു
തിരുത്താൻ കഴിഞ്ഞിെല്ലങ്കിലും ജനസംഖ്യാനിയന്ത്രണം ഫലപ്രദമാക്കിയ
സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കു പ്രേത്യക പരിഗണന േഫാർമുലയായി െകാണ്ടുവരാൻ
കമ്മിഷൻ തയ്യാറായി. റവന്യുക്കമ്മി ഗ്രാന്റ് തുടേരണ്ടതിെല്ലന്നാണു ധനക്കമ്മി
ഷനുള്ള പരിഗണനാവിഷയങ്ങളിൽ േകന്ദ്രസർക്കാർ സൂചിപ്പിച്ചത്. ഇതിെന
ശക്തമായി ഞങ്ങൾ എതിർത്തു. ഇേപ്പാൾ ഈ ഇനത്തിലാണ് േകരളത്തിന്
ഏറ്റവും വലിയ േനട്ടമുണ്ടായിട്ടുള്ളത്.
മേനാജ്: അടുത്ത പുസ്തകെത്തപ്പറ്റി ആേലാചന തുടങ്ങിയിട്ടുേണ്ടാ? ആേലാചിച്ചിട്ട്
എഴുതാൻ കഴിയാെത മനസിൽ കിടക്കുന്ന ആശയങ്ങൾ? അങ്ങെന വല്ലതും?
ഐസക്ക്: ആലപ്പുഴയിെല ആദ്യ മിഷനറിയായ േതാമസ് േനാർട്ടെനപ്പറ്റി ൈമ
ക്കിൾ തരകനുമായി േചർന്ന് എഴുതുന്ന ഗ്രന്ഥം പാതിവഴിയിൽ കിടപ്പുണ്ട്.
ആലപ്പുഴയുെട ചരിത്രെത്തപ്പറ്റി ഒരു ബൃഹദ്ഗ്രന്ഥം കുറച്ചുനാളായി സ്വപ്നമാ
ണ്. ആർൈക്കവ്െസല്ലാം അരിച്ചുെപറുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഓലയിലുള്ള േരഖകൾകൂ
ടി പരിേശാധിച്ചുതീർക്കണം. മൂന്നു വാള ്യം വരുന്ന ഈ ഗ്രന്ഥം തയ്യാറാക്കാൻ
മന്ത്രിപ്പണിക്കിടയിൽ പ്രയാസമായിരുന്നു. വിേമാചനസമരെത്തപ്പറ്റിയുള്ള
പുസ്തകത്തിെന്റ ഇംഗ്ലിഷ് പതിപ്പ് ഇറക്കുന്നതിനു തടസം കൻസാസ് സി
റ്റിയിെല ഐസേനാവർ ആർൈക്കവ്സിൽ േപാകാൻ കഴിയാത്തതാണ്.
ഇെതാെക്കയാണ് എെന്ന ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്ന രചനകൾ.
ആദ്യവട്ടം മന്ത്രിയായേപ്പാൾ (2006-11) ലക്ഷ്യമിട്ടെതാെക്ക എഴുതിത്തീർ
ത്തു. ഇക്കുറിയും കുെറേയെറ എഴുതിെയങ്കിലും ഇനിയും പലതും ബാക്കിയുണ്ട്,
മനസിലുണ്ട്. മന്ത്രിപ്പണി കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ അതിനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്.

ഇ.എം.എസുമായുള്ള ബന്ധം
മേനാജ്: ഏെതങ്കിലും വിഷയത്തിൽ വിവാദേമാ ആശയക്കുഴപ്പേമാ ഉണ്ടായാലു
ടൻ അേതപ്പറ്റി പുസ്തകം എഴുതുന്ന രീതി ഇ.എം.എസിൽനിന്നു കിട്ടിയതാ
േണാ? ഇ.എം.എസുമായുള്ള ബന്ധം എങ്ങിെന ആയിരുന്നു? താങ്കേളാട് ഒരു
പ്രേത്യക ഇഷ്ടം ഉള്ളതായി പലേപ്പാഴും േതാന്നിയിട്ടുണ്ട്.
ഐസക്ക്: ഇ.എമ്മുമായി കൂടുതൽ അടുത്ത് ഇടപഴകി പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയ
ത് അേദ്ദഹം പാർട്ടി ജനറൽ െസക്രട്ടറിസ്ഥാനത്തുനിന്നു വിരമിച്ചു തിരുവന
ന്തപുരത്തു സ്ഥിരതാമസം ആക്കിയതുമുതലാണ്. പലേപ്പാഴും രാഷ്ട്രീയകാര്യ
ങ്ങൾ അേദ്ദഹേത്താടു ചർച്ച െചയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു. ചിലേപ്പാെഴങ്കിലും സാമ്പ

ഇ. എം. എസിേനാെടാപ്പം — രണ്ടു കാലഘട്ടങ്ങൾ.

ത്തികകാര്യങ്ങളിൽ എന്നിൽനിന്ന് അേദ്ദഹം വിശദീകരണങ്ങൾ േതടിയിട്ടുമു
ണ്ട്. ഇ.എമ്മിെന്റ മത്തായി മാഞ്ഞൂരാൻ സ്മാരകപ്രഭാഷണം തയ്യാറാക്കുന്ന
തിൽ െചറുതല്ലാെത്താരു പങ്ക് ഞാൻ വഹിക്കുകയുണ്ടായി. അക്കാലത്താണ്
െപ്രാഫ: റ്റി.എൻ. കൃഷ്ണൻ പരസ്പരബന്ധിതെതാഴിൽക്കേമ്പാളെത്തയും േവത
നഘടനെയയും സംബന്ധിച്ച പ്രബന്ധം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. നീെണ്ടാരു സം
വാദത്തിനുേശഷം ഈ പ്രബന്ധത്തിെല ചില ഉൾക്കാഴ്ചകൾ ഇ.എം.എസ്.
പ്രഭാഷണത്തിൽ ഉൾെപ്പടുത്തി.
സംസ്ഥാന പാർട്ടിസ്കൂളിനു രൂപം നല്കുന്നതിൽ ഇ.എം.എസിെന്റ സഹാ
യികളായിരുന്നു ഞാനും ഇ.എം. ശ്രീധരനും. രണ്ടാഴ്ചേയാളം നീളുന്ന സ്കൂളുക
ളായിരുന്നു അത്. ക്ലാസിെല വിഷയങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല, അദ്ധ്യയനരീതിയിലും
സമൂലമാറ്റം വരുത്താൻ ഇ.എം.എസ് കൂെടനിന്നു. രസകരമായ ഒരു ഉദാഹ
രണം പറയാം. ജൻഡറിെനക്കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുന്നതുതെന്ന ഓേരാ
പഠിതാവും പൂരിപ്പിച്ചു നേല്കണ്ട ആത്മവിമർശനപരമായ ഒരു േചാദ്യാവലി
യിൽനിന്നാണ്. ചിലർെക്കങ്കിലും ഇത് അേരാചകമായി. ഇ.എം.എസിെന്റ
സാന്നിദ്ധ്യം ഒന്നു മാത്രമാണ് ഇത്തരം പുതിയ അദ്ധ്യയനരീതികൾ അവ
ലംബിക്കാൻ കരുത്തു തന്നത്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ മരണേശഷം നടന്ന ജന
കീയാസൂത്രണവിവാദത്തിൽ ഈ േചാദ്യാവലിയും ഒരു വിഷയമായിരുന്നു.
ഡച്ചുകാർക്കുേവണ്ടി പാർട്ടിേനതാക്കെളപ്പറ്റിയുള്ള വിവരം േശഖരിക്കാനുള്ള
ചാരപ്പണിയാെണന്നാണു ചിലർ ആേരാപിച്ചത്! ഇ.എം.എസ്. ഉണ്ടായിരു
െന്നങ്കിൽ എന്ന് അെന്നാെക്ക ആശിച്ചുേപായിട്ടുണ്ട്.
ഇ.എം.എസുമായി സഹകരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ഏറ്റവും ബൃ
ഹത്തായ പ്രവർത്തനം േകരളവികസനപഠനേകാൺഗ്രസ് ആയിരുന്നു.
ഇ.എമ്മിനു മാത്രേമ ഇത്തരെമാരു ഇടെപടലിെന്റ പ്രാധാന്യം ഉൾെക്കാ
ള്ളാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നുള്ളു. ഒരു വികസനെസമിനാർ എന്നതിൽനിന്ന് ഒരു
വർഷംെകാണ്ട് അനുക്രമമായി രണ്ടായിരത്തിലധികം ആളുകൾ പെങ്കടുക്കു
ന്ന, എഴുപതിൽപ്പരം സേമ്മളനങ്ങൾ നടക്കുന്ന, േകാൺഗ്രസായി അതു രൂപ
െപ്പടുകയായിരുന്നു. ആയിരത്തിൽപ്പരം കത്തുകളാണ് ഇ.എം.എസ്.തെന്ന
ഒപ്പിട്ട് അയച്ചത്. ഈ മഹാസേമ്മളനത്തിെന്റ ഓേരാ ഘട്ടത്തിലും അേദ്ദഹം
സജീവപങ്കാളി ആയിരുന്നു. തെന്റ തലമുറയുെട കാലെത്ത വികസനപ്രശ്നങ്ങ
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ളല്ല േകരളം അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത്, പുതിെയാരു വികസനയജൻഡയ്ക്കു രൂപം
െകാടുേക്കണ്ടതുണ്ട് എന്നതായിരുന്നു അേദ്ദഹത്തിെന്റ കാഴ്ചപ്പാട്.
പഠനേകാൺഗ്രസിനുേശഷം ഇ.എം.എസ്. മുഖ്യപത്രാധിപരും ഇ.എം.
ശ്രീധരനും ഞാനും എഡിേറ്റാറിയൽ അംഗങ്ങളുമായി ‘മാർക്സിസ്റ്റ് സംവാദം’
പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിച്ചു. ശ്രീധരനും ഞാനുംകൂടി േകരളവികസനം സംബ
ന്ധിച്ചു തയാറാക്കിയ പ്രബന്ധത്തിൽ േകരളവികസനമാതൃകെയ പ്രകീർത്തി
ച്ചു. ഇ.എം.എസിനാകെട്ട വികസനമാതൃക എന്ന ആ സങ്കല്പേത്താടുതെന്ന
നിശിതമായ വിമർശനം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒേട്ടെറ തർക്കം നടന്നു. അവസാനം
‘മാർക്സിസ്റ്റ് സംവാദ’ത്തിെന്റ ഒരു ലക്കത്തിൽ ഞങ്ങളുെട പ്രബന്ധം പ്രസിദ്ധീ
കരിച്ചു. ഒപ്പം അേദ്ദഹത്തിെന്റ വിമർശനങ്ങൾ എഡിേറ്റാറിയൽ കുറിപ്പായും
ഉൾെക്കാള്ളിച്ചു. ഞങ്ങളുെട പ്രബന്ധെത്തപ്പറ്റിയുള്ള വിദഗ്ദ്ധരുെട ഒരു വട്ട
േമശചർച്ചയും ‘സംവാദ’ത്തിൽ വന്നിരുന്നു. ഞങ്ങേളാടു വിേയാജിച്ചുെകാണ്ടു
െക. വിജയചന്ദ്രൻ തന്ന േലഖനേത്താട് ഇ.എം.എസ്. പൂർണ്ണമായി േയാജിച്ചി
രുന്നിെല്ലങ്കിലും അതും ‘സംവാദ’ത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ൈസദ്ധാന്തികവും
അക്കാദമികവുമായ ചർച്ചകളിൽ തെന്റ നിലപാടുകളിൽ ഉറച്ചുനില്ക്കുേമ്പാഴും
തുറന്ന ജനാധിപത്യമനസ് അേദ്ദഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു.
മേനാജ്: ജനകീയാസൂത്രണം അടക്കമുള്ള പരിപാടികൾ സുഗമമായി മുേന്നാട്ടു
െകാണ്ടുേപാകാനും പ്രതിസന്ധികളിൽ താങ്കൾക്കു കരുത്തു പകരാനും പല
േപ്പാഴും ഇ.എം.എസിെന്റ ഇടെപടലുകൾ സഹായകമായിട്ടുണ്ടേല്ലാ.
ഐസക്ക്: ഇ.എം.എസുമായുള്ള സഹകരണബന്ധത്തിെന്റ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പട
വായിരുന്നു ജനകീയാസൂത്രണം. ജനകീയാസൂത്രണെത്തപ്പറ്റി ഇ.എം. ആദ്യ
മായി ചർച്ച െചയ്യുന്നത് എേന്നാടും ഇ.എം. ശ്രീധരേനാടും ആണ്. 96-ൽ
വന്ന എൽ.ഡി.എഫ്. സർക്കാരിെന്റ ഏറ്റവും പ്രധാന അജൻഡ അധികാ
രവിേകന്ദ്രീകരണം ആയിരിക്കണം എന്നായിരുന്നു അേദ്ദഹത്തിെന്റ അഭി
പ്രായം. ഇതിനു സഹായകമായി െപ്രാഫ: ഐ.എസ്. ഗുലാത്തിെയ ആസൂ
ത്രണേബാർഡ് ഉപാദ്ധ്യക്ഷനായി നിയമിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഇത്തരം ബൃഹ
ത്താെയാരു അധികാരവിേകന്ദ്രീകരണപ്രവർത്തനത്തിനു പ്രാേയാഗികമായി
േനതൃത്വം നല്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു േബാർഡായിരുന്നു ലക്ഷ്യം.
ഗുലാത്തിയുെട നിർേദ്ദശമായിരുന്നു െസൻ കമ്മിറ്റി. അതിെന്റ നിർേദ്ദശ
ങ്ങൾ വരുേമ്പാേഴക്കും അധികാരവിേകന്ദ്രീകരണത്തിനായി ബഹുജനങ്ങെള
കക്ഷിരാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായി അണിനിരത്തുക എന്നത് ഇ.എം.എസിെന്റ
അഭിപ്രായം ആയിരുന്നു. ഇതിന് ആസൂത്രണപ്രക്രിയെയ എങ്ങെന ഉപേയാ
ഗെപ്പടുത്താം എന്നതിനു രൂപേരഖ തയ്യാറാക്കിയതു ഞാനും ഇ.എം. ശ്രീധ
രനും േചർന്നാണ്. ആ കുറിപ്പ് ഇ.എം.എസ് വിശദമായി പഠിച്ചു ചില േഭദഗ
തികൾ വരുത്തി അേദ്ദഹംതെന്ന മുൻൈക എടുത്തു രാഷ്ട്രീയതീരുമാനമാക്കി
മാറ്റി. പുതിയ പ്രസ്ഥാനെത്തപ്പറ്റി പാർട്ടിയിൽ റിേപ്പാർട്ടു െചയ്യാൻ വിളിച്ച
മൂന്നു േമഖലാേയാഗത്തിലും ഞാനും ശ്രീധരനും ഇ.എമ്മിേനാെടാപ്പം ഉണ്ടാ
യിരുന്നു. െചറിെയാരു ആമുഖത്തിനു േശഷം ഞങ്ങെളെക്കാണ്ടാണ് അേദ്ദഹം
റിേപ്പാർട്ട് െചയ്യിച്ചിരുന്നത്. ജനകീയാസൂത്രണത്തിെന്റ മുേന്നാട്ടുള്ള ഓേരാ
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ചുവടിലും അേദ്ദഹത്തിെന്റ കെയ്യാപ്പുണ്ട്. ‘ഇ.എം.എസും ജനകീയാസൂത്രണ
വും’ എന്ന േപരിൽ ശ്രീധരനും ഞാനും േചർന്നു നീണ്ട ഒരു പ്രബന്ധംതെന്ന
പിന്നീട് എഴുതുകയുണ്ടായി.
ഈ ജനകീയാസൂത്രണപദ്ധതിക്ക് എതിരായിട്ടാണു സാമ്രാജ്യത്വഗൂഢാ
േലാചനാവാദെമല്ലാമായി ഇ.എം.എസിെന്റ മരണേശഷം ചിലർ രംഗത്തിറ
ങ്ങയത്! ഒരുപെക്ഷ, പുതിയ വികസനനയവും അതിെന അടിസ്ഥാനമാക്കി
യുള്ള ജനകീയാസൂത്രണവും ഇ.എം.എസ്. ഉണ്ടായിരുന്നേപ്പാൾ എല്ലാവരും
അംഗീകരിച്ചിരുെന്നങ്കിലും േവണ്ടത്ര ദഹിച്ചിരുന്നില്ല എന്നുേവണം കരുതാൻ.
ഇതു മനസിലാക്കിയിരുന്ന ചിലർ പാർട്ടിയിെല വിഭാഗീയപ്രവർത്തനത്തിന്
ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രമറയായി ജനകീയാസൂത്രണെത്ത ഉപേയാഗിക്കുക ആയി
രുന്നു.

നാലാംേലാകവാദവും ജനകീയാസൂത്രണവും
മേനാജ്: നാലാംേലാകവാദമാണു ജനകീയാസൂത്രണത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനം
എന്ന് ആയിരുന്നേല്ലാ വിമർശം. നാലാംേലാകവാദെത്തക്കുറിച്ചുള്ള വിമർശ
ങ്ങൾ ശരിയായിരുന്നിേല്ല? നാലാംേലാകവാദത്തിെന്റ പരീക്ഷണം ആയിരു
ന്നു അെതന്നു താങ്കളുെട സുഹൃത്തും ശാസ്ത്രസാഹിത്യപരിഷത്തിൽ ഏതാണ്ട്
ആചാര്യസ്ഥാനീയനുമായ എം.പി. പരേമശ്വരൻതെന്ന അവകാശെപ്പട്ടിട്ടുണ്ട
േല്ലാ?
ഐസക്ക്: ഉണ്ട്. പെക്ഷ, ആ വാദങ്ങേളാടു പാർട്ടിക്കു േയാജിപ്പില്ല. അതുെകാ
ണ്ടാണ് അേദ്ദഹത്തിനതിെര അച്ചടക്കനടപടി എടുത്തത്. അേദ്ദഹെത്ത
സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം ജനകീയാസൂത്രണം അങ്ങെന ആയിരുന്നിരിക്കാം.
ജനകീയാസൂത്രണത്തിൽ പെങ്കടുത്ത പലർക്കും വ്യത്യസ്തധാരണകൾ ഉണ്ടാ
യിരുന്നിരിക്കാം. േകാൺഗ്രസുകാരും ലീഗുകാരും ഒെക്കയായ പഞ്ചായത്തം
ഗങ്ങൾ സി.പി.ഐ.എമ്മിെന്റ രാഷ്ട്രീയവീക്ഷണേത്താെടയാണു ജനകീയാ
സൂത്രണത്തിൽ പെങ്കടുത്തെതന്ന് ആരും പറയില്ലേല്ലാ. പലരും അതിേല
ക്ക് എത്തിേച്ചർന്നതു വ്യത്യസ്തൈകവഴികളിലൂെടയാണ്. ഇ.എം.എസിനും
സി.പി.ഐ.എമ്മിനും സ്വന്തമായ പാതയും യുക്തിയും ഉണ്ട്. അതാകെട്ട,
1957-ൽ െവട്ടിെത്തളിക്കാൻ തുടങ്ങിയ ഒന്നായിരുന്നു. അതിെന്റ കാഴ്ചപ്പാടാ
കെട്ട, മാർക്സിസത്തിേന്റതും ആയിരുന്നു.
പരിഷത്തിൽ ജനകീയാസൂത്രണം സംബന്ധിച്ച് എം.പി.യുെട ചിന്താ
ഗതി ഒരു പ്രേത്യക ധാര ആയിരുന്നു. അതിേനാട് എെന്നേപ്പാെലയുള്ളവർ
ഒരിക്കലും േയാജിച്ചിട്ടില്ല. എെന്റ നാലാംേലാകവാദബന്ധത്തിനു െതളിവായി
പലരും ചിത്രീകരിച്ചത് ജനകീയാസൂത്രണെത്തപ്പറ്റി ഞാൻ എഴുതിയ ഒരു
ഗ്രന്ഥമാണേല്ലാ. അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ജനകീയാസൂത്രണചരിത്രം സംബ
ന്ധിച്ച േഡാ: എം.പി. പരേമശ്വരെന്റ ഗ്രന്ഥത്തിനുള്ള മറുപടി ആയിരുന്നു. ഈ
വിമർശെമാെക്ക പറയുേമ്പാഴും, േകരളത്തിെലയും ഇന്ത്യയിെലയും ജനകീയ
ശാസ്ത്രപ്രസ്ഥാനത്തിനും പാർട്ടിസാഹിത്യത്തിെന്റ പുേരാഗതിക്കും എം.പി.
നല്കിയ സംഭാവനകെള വിലമതിക്കുന്ന ഒരാളാണു ഞാൻ. ആശയപരമായ

ഇടത്തുനിന്നു്: റിച്ചാർഡ് ഫ്രാങ്കിയുെമാത്തു് ജനകീയാസൂത്രണെത്തപ്പറ്റി രചിച്ച പുസ്തകം;
ഒരു ൈചനീസ് പ്രതിനിധിയുെമാന്നിച്ചു് പാർട്ടിസേമ്മളനത്തിൽ.

വിേയാജിപ്പുള്ളേപ്പാഴും, അേദ്ദഹവുമായി ഇേപ്പാഴും നല്ല സൗഹൃദം തുടരുന്നുമു
ണ്ട്.

റിച്ചാർഡ് ഫ്രാങ്കി എന്ന ‘സി.ഐ.എ. ചാരൻ’
മേനാജ്: ജനകീയാസൂത്രണവിവാദത്തിൽ താങ്കൾക്കു ഗണ്യമായി പരിേക്കല്പിച്ച
ഒരു േപരാണു റിച്ചാർഡ് ഫ്രാങ്കി. വാസ്തവത്തിൽ ആരാണ് അേദ്ദഹം? അേദ്ദ
ഹെത്ത എങ്ങെനയാണു പരിചയെപ്പടുന്നത്? ആ അടുപ്പത്തിന് എത്ര ആഴം
ഉണ്ട്? ആ ബന്ധം എത്രമാത്രം ഗുണം െചയ്തു? എത്ര േദാഷം െചയ്തു?
ഐസക്ക്: കിഴക്കൻ ടിേമാറിൽ അേമരിക്ക രഹസ്യയുദ്ധം നടത്തുന്നുെവന്നു െവളി
െപ്പടുത്തുന്ന ‘ഈസ്റ്റ് ടിേമാർ: ദ് ഹിഡൻ വാർ’ എന്ന ഗ്രന്ഥം രചിച്ചയാളാ
ണു ഫ്രാങ്കി. ആഫ്രിക്കയിെല ക്ഷാമെത്തപ്പറ്റി അേദ്ദഹം എഴുതിയ ‘സീഡ്സ്
ഓഫ് ഫാമിൻ’ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ സാമ്രാജ്യത്വ, വാണിജ്യവത്ക്കരണ നയ
ങ്ങളാണു പാരിസ്ഥിതിക, കാർഷികത്തകർച്ചയ്ക്കും ക്ഷാമത്തിനും കാരണെമ
ന്നു സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. സാേഹലിെല ക്ഷാമം പ്രകൃതിദുരന്തമല്ല, സാമ്രാജ്യ
ത്വസൃഷ്ടിയാണ് എന്നു വാദിക്കുന്നയാളാണ്. േകരളത്തിെല വികസനാനുഭവ
െത്ത സാർവ്വേദശീയമായി പരിചയെപ്പടുത്താൻ ഏെറ സഹായിച്ച ‘േകരള:
റാഡിക്കൽ റീേഫാംസ് ആസ് ഡവലപ്െമന്റ് ഇൻ ആൻ ഇൻഡ്യൻ േസ്റ്ററ്റ്’
എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഇവിടുെത്ത ജീവിതനിലവാരം ഉയർത്തിയ സാമൂഹികയി

െവളിച്ചത്തിേലക്കു നടത്തുന്നവർ—ദീപ്തസംഭാഷണങ്ങൾ
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ടെപടലുകളുെട േകന്ദ്രബിന്ദുവായി സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നതു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാ
നെത്തയാണ്. േകരളത്തിെന്റ പുേരാഗമനേനട്ടത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാ
നത്തിന് അതിരുകവിഞ്ഞ പ്രാധാന്യം നല്കുന്നുെവന്നതിെന്റ േപരിൽ അക്കാദ
മിക് േമഖലയിൽ വിമർശവും അേദ്ദഹത്തിനു േനരിേടണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്.
ഫ്രാങ്കിെയക്കുറിച്ചും അേദ്ദഹവുമായുളള എെന്റ ബന്ധെത്തക്കുറിച്ചും ഇന്നു
വായിച്ചാൽ ചിരി വരുന്ന ‘െവളിെപ്പടുത്തലുക’ളുെടയും ‘കെണ്ടത്തലുക’ളുെടയും
പരമ്പരതെന്ന മാദ്ധ്യമങ്ങളിൽ ഉണ്ടായി. പലരിലും ഇത് ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാ
ക്കി എെന്നനിക്കറിയാം. പേക്ഷ, ഒരിക്കൽേപ്പാലും സംശയത്തിെന്റ ലാഞ്ഛന
കാണിക്കാത്ത ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു: പാർട്ടിെസക്രട്ടറി പിണറായി വിജയൻ.
വിവാദം തുടങ്ങി ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുളളിൽ ഇവെയെയാെക്ക തളളിപ്പ
റഞ്ഞുെകാണ്ട് സ്വന്തം േപരിൽ പാർട്ടിപ്പത്രത്തിൽ അേദ്ദഹം േലഖനെമഴുതി.
അവസാനം െപാളിറ്റ് ബ്യൂേറാതെന്നയും ഇടെപട്ടു.
െപാളിറ്റ് ബ്യൂേറാ നടത്തിയ അേന്വഷണത്തിെല നിഗമനം ഫ്രാങ്കിയും ഭാ
ര്യ ബാർബറ േചസിനും അേമരിക്കയിൽ പുേരാഗമനവാദികളായും ഇടതുപ
ക്ഷസഹയാത്രികരായും അറിയെപ്പടുന്നവരാണ് എന്നാണ്. വാസ്തവത്തിൽ,
ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ബന്ധത്തിെന്റ േപരിൽ അേമരിക്കൻ രഹസ്യാേന്വഷണേയ
ജൻസിയായ എഫ്.ബി.ഐ.യുെട രഹസ്യനിരീക്ഷത്തിലുള്ള ആളാണ് ഫ്രാ
ങ്കി.
മേനാജ്: അെത. അക്കാര്യം േരഖകൾ സഹിതം ഞാൻ ൈകരളി റ്റിവിയിൽ റി
േപ്പാർട്ട് െചയ്തിരുന്നു.
ഐസക്ക്: അെത. ഇെതാന്നും അറിയുകയും വായിക്കുകയും െചയ്യാത്ത ചിലരാണ്
ആ പണ്ഡിതെന സി.ഐ.എ. ചാരനാക്കിയത്. അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ആടി
െന പട്ടിയാക്കി, േപപ്പട്ടിയാക്കി, അതിെന്റ കൂെട നടന്നവൻ എന്നു പറഞ്ഞ്
എെന്ന ഹിംസിക്കാനുള്ള നീക്കം.
മെറ്റാരാേരാപണം, അേദ്ദഹം പഠിപ്പിക്കുന്ന േമാണ്ട് െക്ലയർ സർവ്വകലാ
ശാല സി.ഐ.എ.യുെട സ്ഥാപനമാണ് എന്നതായിരുന്നു. ഇതും നുണയാ
െണന്നും െതാഴിലാളിക്കുട്ടികൾക്കുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റി േകാെളജായി തുടങ്ങിയ
ഈ സർവ്വകലാശാല സി.ഐ.എ.യ്ക്കു താത്പര്യം ഉണ്ടാകാവുന്നതരം സ്ഥാപ
നമെല്ലന്നും പി.ബി. അേനഷണറിേപ്പാർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഫ്രാങ്കി ഇേന്താേനഷ്യയിൽ െചന്ന േശഷമാണ് അവിെട കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്
കൂട്ടക്കുരുതി നടന്നെതന്നായിരുന്നു വിമർശകരുെട മെറ്റാരു കണ്ടുപിടിത്തം.
1960-കളുെട നടുവിൽ കൂട്ടക്കുരുതി നടക്കുേമ്പാൾ അേമരിക്കയിെല ഹാർവാർ
ഡിൽ ബിരുദവിദ്യാർത്ഥി മാത്രമായിരുന്നു അേദ്ദഹം. കൂട്ടക്കുരുതിക്കുേശഷം
’69-ലാണ് അേദ്ദഹം ആദ്യമായി അവിെട എത്തുന്നത്.
സത്യത്തിൽ ഇേന്താേനഷ്യയിെല രാഷ്ട്രീയത്തടവുകാെര സ്വതന്ത്രരാ
ക്കാൻ അേമരിക്കയിൽ ഉണ്ടായ പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ സജീവപ്രവർത്തകൻ
ആയിരുന്നു ഫ്രാങ്കി. അതിെന്റ േപരിൽ സുഹാർേത്താ ഭരണകൂടം അേദ്ദഹ
ത്തിനു പിന്നീട് ഇൻേഡാേനഷ്യയിേലക്കു വീസാേപാലും നല്കിയിട്ടില്ല. ഫ്രാങ്കി
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അദ്ധ്യായം 2. ജനകീയത ആസൂത്രണം െചയ്ത ജീവിതം

നരവംശശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് എന്നതാണ് സി.ഐ.എ.ബന്ധത്തിനു വിമർശ
കർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ മെറ്റാരു െതളിവ്! ഇതിെനാെക്ക എന്തു മറുപടി പറയാൻ!
മേനാജ്: ഫ്രാങ്കിയുമായുള്ള അടുപ്പെത്തപ്പറ്റി പറഞ്ഞില്ല?
ഐസക്ക്: 1980-കളിലാണു ഗേവഷണാർത്ഥം ഫ്രാങ്കി സി.ഡി.എസിൽ എത്തു
ന്നത്. അന്നുമുതൽ പരിചയമുണ്ട്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ കാഴ്ചപ്പാടും ഇടതുപക്ഷാ
ഭിമുഖ്യവുെമാെക്ക എെന്ന അേദ്ദഹവുമായി അടുപ്പിച്ചു. േകരളെത്തക്കുറിച്ചുള്ള
പല റഫറൻസുകൾക്കും എെന്ന സമീപിക്കാറുണ്ടായിരുന്ന ഫ്രാങ്കി എനിക്കു
നല്ല കുടുംബസുഹൃത്തായിരുന്നു. 91-െല െതരെഞ്ഞടുപ്പുപരാജയെത്തപ്പറ്റി
‘ഇക്കേണാമിക് ആൻഡ് െപാളിറ്റിക്കൽ വീക്ക്ലി’യിൽ ഞാൻ എഴുതിയ വി
ശകലനത്തിൽ സമ്പൂർണ്ണസാക്ഷരത, വിഭവഭൂപടനിർമ്മാണം, ഗ്രൂപ്പ് ഫാമിങ്,
ദക്ഷത കൂടിയ അടുപ്പിെന്റ വ്യാപനം തുടങ്ങിയവെയയും മറ്റു ചില മുൻകാലവി
കസനാനുഭവങ്ങെളയുംപറ്റി പറഞ്ഞത് ഫ്രാങ്കിെയ ആകർഷിച്ചു. ഇവെയപ്പറ്റി
കൂടുതൽ പഠനത്തിനു ഫ്രാങ്കി സഹകരണം ആവശ്യെപ്പട്ടു. 93-ൽ തുടങ്ങിയ
ആ ഗ്രന്ഥത്തിെല ഒരു അദ്ധ്യായമായി പരിഗണിച്ചിരുന്ന ദിേനശ് ബീഡി സം
ഘത്തിെന്റ പ്രവർത്തനാനുഭവം ഒരു പുസ്തകമായി വളർന്നു 98-ൽ േകാർണൽ
സർവ്വകലാശാലവഴി പുറത്തുവന്നു.
ഇത് അടിസ്ഥാനപുസ്തകത്തിെന്റ പണി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനു കാ
ലതാമസം വരുത്തി. അേപ്പാേഴക്കും ജനകീയാസൂത്രണത്തിെന്റ തിരക്കിൽ
ഞാൻ പൂർണ്ണമായും വീണിരുന്നു. ആ സാഹചര്യത്തിൽ ആദ്യപുസ്തകം അസാ
ദ്ധ്യമായി. പകരം േകരളത്തിെന്റ സമ്പന്ന ജനാധിപത്യ വികസന പരീക്ഷ
ണങ്ങളും വികസനരാഷ്ട്രീയവും പശ്ചാത്തലമാക്കി ജനകീയാസൂത്രണെത്തപ്പ
റ്റിയുള്ള അനുഭവപഠനമായി അതു മാറി. പാർട്ടിയുമായി ബന്ധെപ്പട്ട െലഫ്റ്റ്
േവഡ് എന്ന പ്രസാധകരാണു ‘േലാക്കൽ െഡേമാക്രസി ആൻഡ് െഡവല
പ്െമന്റ്’ എന്ന ഈ ഗ്രന്ഥം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. എെന്റ ഏറ്റവും അറിയെപ്പടുന്ന
ഗ്രന്ഥം ഇതാണ്. ഇതിനു ലാറ്റിൻ അേമരിക്കയിൽ സ്പാനിഷ്, േപാർച്ചുഗീസ്
എഡിഷനുകളും പ്രേത്യക അേമരിക്കൻ എഡിഷനും ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.
ഞങ്ങൾ ഇേപ്പാഴും നല്ല സുഹൃത്തുക്കളും അക്കാദമികസഹകാരികളുമാ
യി തുടരുന്നു. ഞാൻ ഇങ്ങെനെയാെക്ക വിമർശം ഏേല്ക്കണ്ടിവന്നതിൽ അവ
രിരുവരും വലിയ ദുഃഖം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. േമാണ്ട്ക്ലയറിെല അവരുെട വീട്
ഏെതാരു മലയാളിക്കും കടന്നുെചല്ലാവുന്ന ഇടമായിരുന്നു. വിരമിച്ചേശഷം
േമാണ്ട്ക്ലയറിൽനിന്നു മാറി ഒരു പരിസ്ഥിതിഗ്രൂപ്പിെന്റ ഹരിതഗ്രാമത്തിലാണു
താമസം.

‘വലതുപക്ഷപരിഷ്ക്കരണവാദി’പ്പട്ടം
മേനാജ്: ധനമന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ േനടിയ അംഗീകാരവും േക്ഷമബജറ്റുകളും
സി.പി.ഐ. (എം) േകന്ദ്രക്കമ്മിറ്റിയംഗത്വവും ഒെക്കക്കൂടി താങ്കളുെട പ്രതിച്ഛാ
യയിൽ കാര്യമായ മാറ്റം വരുത്തി. പഴയ ആേരാപണങ്ങളും ഒടുങ്ങി. എങ്കി
ലും, താങ്കൾ നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതികളിലും നിലപാടുകളിലുെമാെക്ക ഇങ്ങെന
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സാമ്രാജ്യത്വ, വലതുപക്ഷ, നവലിബറൽ പക്ഷപാതങ്ങൾ ആേരാപിക്കെപ്പ
ടുന്നത് എന്തുെകാണ്ടാണ്? പാർട്ടിയിെല ആശയസമരത്തിൽ ഇരയാക്ക
െപ്പടുന്നതു മാത്രമാേണാ? യഥാർത്ഥത്തിൽ താങ്കളുെട നിലപാടുകൾക്ക്
എെന്തങ്കിലും സവിേശഷതയുേണ്ടാ? വിവാദങ്ങെളല്ലാം അടിസ്ഥാനരഹിത
വും ഗൂഢാേലാചനകളും ആയിരുന്നു എന്നാേണാ?
ഐസക്ക്: വിവാദങ്ങെളല്ലാം ഗൂഢാേലാചനയായി ഞാൻ കാണുന്നില്ല. ചില തർ
ക്കപ്രശ്നങ്ങളുമുണ്ട്. ഞാൻ എടുത്തുേപാരുന്ന നിലപാടുകളിൽ വലതുപക്ഷപ
രിഷ്ക്കരണവാദം ചിലർ കെണ്ടത്തിെയങ്കിൽ ഞാൻ അവെര വിമർശിക്കില്ല.
കാരണം, മുമ്പു സ്വീകരിച്ചിരുന്ന നിലപാടുകളിൽനിന്നു വഴിമാറിനടക്കലുകൾ
ഉണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, ജനകീയാസൂത്രണം സംബന്ധിച്ചു ഞാൻ എഴുതിയ
വിവാദഗ്രന്ഥംതെന്ന എടുക്കുക. അതിൽ ആമുഖാദ്ധ്യായത്തിൽ ജനകീയാ
സൂത്രണം േപാലുള്ള പരിപാടികൾ ഏെറ്റടുക്കുന്നതിനു പിന്നിലുള്ള രാഷ്ട്രീയം
ചർച്ചെചയ്യുന്നുണ്ട്. അത് എഴുതുന്ന കാലത്ത് സംസ്ഥാനസർക്കാരുകളുെട പ്ര
വർത്തനത്തിനു മാർഗ്ഗദർശനം ആയിരുന്നത് 1967-ൽ പാർട്ടിേകന്ദ്രക്കമ്മിറ്റി
അംഗീകരിച്ച ‘പുതിയ പരിതസ്ഥിതിയും പുതിയ കടമകളും’ എന്ന േരഖയാണ്.
എന്നാൽ, മാറിയ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ നിലപാട് അപ്രസക്തമാെണന്നും
പുതിെയാരു സമീപനം േവണെമന്നും എെന്റ ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ ആമുഖത്തിൽ
വാദിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് ഒരു ദശാബ്ദത്തിനുേശഷമാണ് 67-െല േരഖയ്ക്കു പകരം
മെറ്റാരു സമീപനം ഔപചാരികമായി പാർട്ടിേക്കാൺഗ്രസ് ൈകെക്കാള്ളു
ന്നത്. വിപ്ലവമുേന്നറ്റത്തിെന്റ കാലമായിരുന്ന 67-ൽ താത്ക്കാലികപ്രതി
ഭാസമാേയ സർക്കാരിെല ഭരണപങ്കാളിത്തെത്ത പാർട്ടി കണ്ടിരുന്നുള്ളു.
അതുെകാണ്ടു സർക്കാരിെന സമാശ്വാസത്തിനും സമരത്തിനും േവണ്ടിയുള്ള
ഉപകരണമായാണ് അന്നു കണ്ടത്. അതിനപ്പുറം ദീർഘകാലവികസനകാഴ്ച
പ്പാടിന് ഒട്ടും പ്രാധാന്യം നല്കിയിരുന്നില്ല. എന്നാൽ, മാറിയ ആേഗാള, േദശീയ
സാഹചാര്യങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തസമീപനം േവണെമന്നാണു ഞാൻ വാദിച്ചത്.
പഴയ നിലപാടിൽത്തെന്ന നിന്നവർക്ക് ഇെതാരു വലതുപക്ഷവ്യതിയാന
മായി ന്യായമായും േതാന്നും. രൂക്ഷമായ ഉൾപ്പാർട്ടിച്ചർച്ച അനിവാര്യമാകും.
അതിൽ എനിക്കു പരിഭവവും ഇല്ല. ഏതായാലും ഇേപ്പാൾ പാർട്ടിേക്കാൺഗ്ര
സ് ഇക്കാര്യത്തിൽ തീർപ്പു കല്പിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ.
മേനാജ്: ഇെതാെക്ക എന്തുെകാണ്ടാണു വിവാദങ്ങളാകുന്നത്?
ഐസക്ക്: ആശയസംവാദത്തിനു പകരം പ്രത്യയശാസ്ത്രചർച്ചകെള സ്ഥാനമാന
ങ്ങൾ േനടാനുളള വിഭാഗീയതയ്ക്ക് ഉപാധികളാക്കിയതാണു കാരണം. പാർ
ട്ടിക്ക് അംഗീകരിക്കാവുന്ന രീതി ആയിരുന്നില്ല ഇത്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാ
നത്തിൽ രൂക്ഷമായ ഉൾപ്പാർട്ടിസമരങ്ങൾ എക്കാലത്തും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.
ഒരിക്കൽ പി. കൃഷ്ണപിളള പാർട്ടിസംസ്ഥാനക്കമ്മിറ്റിതെന്ന പിരിച്ചുവിടുന്ന
സന്ദർഭം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇ.എം.എസ്. പലതവണ ഇതു പരാമർശിക്കുന്നു
ണ്ട്. പേക്ഷ, എന്താണു പാർട്ടിക്കുളളിൽ നടന്നെതന്ന് ഇന്നും പുറത്താർക്കും
അറിയില്ല. ഭിന്നിപ്പിനുേശഷം ഇരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളും ഇേത അച്ചടക്ക
ൈശലിതെന്നയാണു തുടർന്നുവന്നത്. നിയസഭാസാമാജികരായിരുന്ന ചില
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അദ്ധ്യായം 2. ജനകീയത ആസൂത്രണം െചയ്ത ജീവിതം

മുതിർന്ന േനതാക്കൾ അടുത്ത െതരെഞ്ഞടുപ്പിൽ മത്സരിേക്കണ്ടതിെല്ലന്നു
സംസ്ഥാനക്കമ്മിറ്റി തീരുമാനിക്കുകയും എന്നാൽ, അവരില്ലാെത ഒരു െത
രെഞ്ഞടുപ്പിേലക്കു േപാകുന്നതു വിജയസാദ്ധ്യതയ്ക്കു മങ്ങേലല്പിക്കും എന്നുളള
നിശിതമായ വിമർശം പല ജില്ലാക്കമ്മിറ്റികളും ഉയർത്തിയതിെന തുടർന്ന്
ആ തീരുമാനം തിരുത്തി അവെര മത്സരിപ്പിക്കുകയും െചയ്ത സംഭവം മുമ്പും
ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അത് എന്നാെണേന്നാ ഏതു േനതാക്കളുെട കാര്യത്തിലായി
രുെന്നേന്നാ ഇന്നും പാർട്ടിക്കുപുറത്ത് ആർെക്കങ്കിലും അറിയാേമാ?
അന്നും വിഭാഗീയതക്കാലവും തമ്മിലുളള വ്യത്യാസം ഇതാണ്. ഉൾപ്പാർ
ട്ടിച്ചർച്ചകെളല്ലാം മാദ്ധ്യമചർച്ചകളും വിവാദങ്ങളുമായി മാറി. ഇതു യാദൃച്ഛി
കമായി സംഭവിച്ചതല്ല. ഈെയാരു പരിണാമം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട
ൈശലിയിൽ വരുത്തിയതു മലപ്പുറം സേമ്മളനമാണ്. വാർത്താച്ചാനലുകളു
െട മത്സരത്തിനു പാർട്ടി ഇരയാക്കെപ്പട്ടു. വിഭാഗീയതയുെട അന്തരീക്ഷം ഒരു
ക്കിെക്കാടുത്ത സൗകര്യം അവർ നന്നായി പ്രേയാജനെപ്പടുത്തി. അതിെന്റ
ദൂരവ്യാപകമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഇന്നും തുടരുന്നു. ഉൾപ്പാർട്ടിക്കാര്യങ്ങൾ
മാദ്ധ്യമങ്ങേളാടു പങ്കുെവക്കുന്നതിൽ െതറ്റു കാണാത്തവരാണ് ഇന്നു പല
സഖാക്കളും. തിരുേത്തണ്ട െതറ്റുകളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനെപ്പട്ട ഒന്ന് ഇതായി
ട്ടാണു ഞാൻ കരുതുന്നത്.

വിേദശനിേക്ഷപവും പാർട്ടിനിലപാടും
മേനാജ്: വിവാദങ്ങൾ ഈ ൈശലിയുെട പ്രശ്നം മാത്രമാേണാ?
ഐസക്ക്: ജീവനുളള പാർട്ടിയിൽ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാകും. കഴിഞ്ഞ
മൂന്നു പതിറ്റാണ്ടുകളിൽ േലാകം എത്രമാത്രം മാറിയിരിക്കുന്നു. അതനുസരി
ച്ചു പ്രത്യയശാസ്ത്രനിലപാടുകളിലും രാഷ്ട്രീയകാഴ്ചപ്പാടുകളിലും അടവുകളിലും
എെന്തല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണം എന്നതു സംബന്ധിച്ച് അഭിപ്രായവ്യത്യാ
സങ്ങൾ സ്വാഭാവികമാണ്. അവെയല്ലാം ഉൾപ്പാർട്ടിച്ചർച്ചകളിലൂെടയും േവ
ണ്ടിവന്നാൽ പാർട്ടിത്തീരുമാനത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ െപാതുചർച്ച വഴി
യും പരിഹരിക്കെപ്പേടണ്ടതാണ്. ദൗർഭാഗ്യവശാൽ ഉണ്ടായത് ആേരാഗ്യകര
ഇടത്തുനിന്നു്: ജനകീയാസൂത്രണകാലത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി ഇ. െക. നായനാർെക്കാപ്പം. െപ്രാഫ:
ഐ. എസ്. ഗുലാത്തി സമീപം; അന്ന് സഹകരണ, ൈവദ്യുതി മന്ത്രി ആയിരുന്ന പിണറാ
യി വിജയെനാപ്പം െസക്രേട്ടറിയറ്റിൽ േയാഗത്തിൽ.

െവളിച്ചത്തിേലക്കു നടത്തുന്നവർ—ദീപ്തസംഭാഷണങ്ങൾ

39

മായ ചർച്ചയ്ക്കുപകരം വ്യക്തിഹത്യകളാണ്. പലർക്കും വളെര േഡാഗ്മാറ്റിക്കും
വാർപ്പുമാതൃകയിൽ ഉള്ളതുമായ ചിന്താഗതികളാണ് ഉള്ളത്. ഉള്ളടക്കെത്ത
ക്കുറിച്ചല്ല, രൂപെത്തക്കുറിച്ചാണു േവലലാതി. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വികസനപ്ര
വർത്തനെത്ത തികച്ചും പരിഷ്ക്കരണപരമായ ഒരു നടപടിയായി ചുരുക്കാം.
എന്നാൽ, രാഷ്ട്രീേയച്ഛ ഉെണ്ടങ്കിൽ അേത പ്രവർത്തനംതെന്ന രാഷ്ട്രീേയടെപ
ടലിനുള്ള ശക്തമായ ഉപാധിയാക്കിയും മാറ്റാം. അധികാരവിേകന്ദ്രീകരണ
ത്തിെന്റ കാര്യത്തിൽ ഇതു വളെരേയെറ പ്രസക്തമാണ്.
നവലിബറൽ എെന്നാെക്ക ചിലർ ആേക്ഷപിക്കുേമ്പാൾ എനിക്കു തമാശ
േതാന്നാറുണ്ട്. നവലിബറൽ ചിന്താഗതിെക്കതിെര േകരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂ
ടുതൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളവരിൽ ഒരാൾ ഞാനാണ്. ‘കീഴടങ്ങലിെന്റ അർത്ഥശാ
സ്ത്രം’, ‘േലാകബാങ്കും നാണയനിധിയും’, ‘ആേഗാളമാന്ദ്യവും ആേഗാളവത്ക്ക
രണവും’, ‘അർത്ഥശാസ്ത്രപ്രേവശിക’, ‘സാമ്പത്തികബന്ധങ്ങൾ: േകന്ദ്രവും
േകരളവും’ എന്നിങ്ങെന പുസ്തകങ്ങൾതെന്നയുണ്ട്; നിരവധി േലഖനങ്ങളും.
മേനാജ്: ഇങ്ങെനെയാെക്കയുള്ള താങ്കൾ അേമരിക്കൻ എംബസിയുെട പ്രതിനി
ധികളുമായി ചർച്ച നടത്താൻ േപായത്?
ഐസക്ക്: അേമരിക്കൻ എംബസിയുെട പ്രതിനിധികൾ മാത്രമല്ല, ഏതാണ്ട് ഒരു
ഡസൻ വിേദശരാജ്യപ്രതിനിധികൾ മന്ത്രിെയന്ന നിലയിൽ എെന്ന കണ്ടിട്ടു
ണ്ട്. അവെര കാേണണ്ടത് എെന്റ ചുമതലയുമാണ്. പാർട്ടിയുെട രാഷ്ട്രീയ
കാഴ്ചപ്പാട് എെന്തന്ന് അറിയാത്തവരാണ് ‘വിക്കി ലീക്സ് ’ പുറത്തുവിട്ട, ഞങ്ങൾ
പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എേന്താ വലിയ െഞട്ടിപ്പിക്കുന്ന സംഭവമാെണന്നു കരുതു
ന്നത്. അവരുെട മനസിലിരിക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാനല്ല, ഞങ്ങളുെട
പാർട്ടിയുെട അഭിപ്രായം പറയാനാണു രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തനം നടത്തുന്നത്.
വിേദശമൂലധനേത്താടുളള നിലപാട് പാർട്ടിപ്പരിപാടിയിൽ കൃത്യമായി
വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാമ്രാജ്യത്വത്തിനുംകൂടി എതിരായുളള ഒരു വിപ്ലവമാണ്
ഇന്ത്യയിൽ നടേക്കണ്ടത്. തന്ത്രപരമായ േമഖലകളിൽ, ധനകാര്യേമഖല
യിൽ, ചില്ലറവ്യാപാരേമഖലയിൽ എന്നിങ്ങെനയുളള ഇടങ്ങളിെലല്ലാം വി
േദശമൂലധനം കടന്നുവരുന്നതിെന ഞങ്ങൾ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാെത എതിർക്കും.
എന്നാൽ അേതസമയം വിേദശമൂലധനേമ പാടില്ല എന്ന നിലപാടു പാർ
ട്ടിക്കില്ല. ജനകീയജനാധിപത്യവിപ്ലവം കഴിഞ്ഞാൽേപ്പാലും ഇതായിരിക്കും
സമീപനം. ഇേതപ്പറ്റി പാർട്ടിപ്പരിപാടിയിൽ പറയുന്നത് ഇതാണ്: ‘ഉത്പാദ
നേശഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ആധുനികസാേങ്കതികവിദ്യ േനടാനും െതരെഞ്ഞ
ടുത്ത േമഖലകളിൽ േനരിട്ടുളള വിേദശനിേക്ഷപം അനുവദിക്കും. െമാത്തം
സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുെട താത്പര്യം അനുസരിച്ച് അന്താരാഷ്ട്രമൂലധനത്തിെന്റ
ഒഴുക്കു നിയന്ത്രിക്കും’. അന്നു മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്ന സഖാവ് വി.എസും പി
ണറായി വിജയനും േതാമസ് ഐസക്കും എം.എ. േബബിയുെമല്ലാം ഈ
പാർട്ടിനിലപാടാണ് ആവർത്തിച്ചത്. പാർട്ടിപ്പരിപാടി അറിയാത്ത ചില
ചാനൽച്ചർച്ചാജീവികളുെടയും യുേട്ടാപ്യൻ തീവ്രപക്ഷക്കാരുെടയും അഭിപ്രാ
യങ്ങൾ ഏറ്റുപറയാൻ ഞങ്ങെള കിട്ടില്ല.
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അദ്ധ്യായം 2. ജനകീയത ആസൂത്രണം െചയ്ത ജീവിതം

മേനാജ്: പാർട്ടിസേമ്മളനങ്ങളിൽ വിക്കി ലീക്സ് അജൻഡ ആകുെമെന്നാെക്ക പല
രും പ്രചരിപ്പിച്ചിരുെന്നങ്കിലും അതു വിവാദമാകാതിരുന്നത് അതുെകാണ്ടാ
േണാ?
ഐസക്ക്: എന്തു വിവാദം? സഖാവ് നായനാരും സഖാവ് സുശീലാ േഗാപാലനും
അേമരിക്കയിൽ േപായി വിേദശനിേക്ഷപം ആകർഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും പാർ
ട്ടിയിൽ വിവാദമായിട്ടില്ല. പിെന്നയാണ്, അേമരിക്കക്കാർ ഇവിെട വന്നു സം
സാരിച്ചാൽ വിവാദമാകുന്നത്. പാർട്ടിസേമ്മളനം അടുത്ത േവളയിൽ ചില
വിവാദങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ പഴയ അനുഭവം െവച്ചു ശ്രമിച്ചുേനാക്കിയതാണ്.
അെതാന്നും വിലേപ്പായില്ല.

പ്രഭാത് പട്നായിക്കുമായുള്ള ബന്ധം
മേനാജ്: രാഷ്ട്രീയസമീപനങ്ങളിൽ പാർട്ടിബുദ്ധിജീവിയും ആസൂത്രണേബാർഡ്
മുൻ അംഗവുമായ െപ്രാഫ: പ്രഭാത് പട്നായിക്കുമായി അഭിപ്രായവ്യത്യാസ
ങ്ങൾ ഉള്ളതായി മാദ്ധ്യമങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടേല്ലാ. പാർട്ടിയിെല വിഭാഗീയ
തയുമായി േചർത്തുള്ള ഇത്തരം വിവാദങ്ങൾക്ക് എന്താണു വിശദീകരണം?
എങ്ങെനയാണ് അേദ്ദഹവുമായുള്ള ബന്ധം?
ഐസക്ക്: പ്രഭാത് പട്നായിക്ക് ഇന്ത്യയിെല ഏറ്റവുംപ്രമുഖ മാർക്സിസ്റ്റ് അർത്ഥശാ
സ്ത്ര പണ്ഡിതനാണ്. അർത്ഥശാസ്ത്രത്തിൽ മൗലികമായ സംഭാവനകൾ നല്കി
യിട്ടുള്ള ആൾ. മൂന്നുദശാബ്ദം നീണ്ട അടുത്ത സൗഹൃദവും അേദ്ദഹവുമായുണ്ട്.
ൈസദ്ധാന്തികവും ആനുകാലികവും ഒെക്കയായ കാര്യങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടു
േപരും ധാരാളം എഴുതുകയും പ്രസംഗിക്കുകയും െചയ്യുന്നവരാണ്. അേപ്പാൾ
എെന്തങ്കിലും ചില കാര്യങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്താഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ചു എന്നു
വരുന്നതു തികച്ചും സ്വാഭാവികമാണ്. ചില കാര്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമായിത്തെന്ന
വ്യത്യസ്തനിലപാടുകൾ ഉണ്ടുതാനും. അവ ഞങ്ങൾ പരസ്പരം ചർച്ചെചയ്യാറുമു
ണ്ട്. അക്കാദമികചർച്ചകൾ തികച്ചും അപരിചിതമായ േകരളത്തിൽ എന്തും
വിവാദമാകാം എന്നുള്ളതുെകാണ്ട് ഇവ തുറന്നു ചർച്ചെചയ്യാറില്ല എന്നുമാത്രം.
ഇതിെനാെക്ക വിഭാഗീയതയുമായി എന്തു ബന്ധം? ൈകകാര്യംെചയ്യുന്ന വി
ഷയത്തിൽ, ഞങ്ങളുെട പാർട്ടിയുെട രീതികളിൽ, മാദ്ധ്യമപ്രവർത്തകർക്കു േവ
ണ്ടത്ര അറിവില്ലാെതവരുന്നതിെന്റ പ്രശ്നം മാത്രമാണിത്.
ആസൂത്രണേബാർഡ് അംഗം എന്നനിലയിലും മന്ത്രിെയന്ന നിലയിലു
െമാെക്ക െപാതുരംഗെത്ത അഴിമതി തടയുന്നതിൽ ക്രിയാത്മകമായി ഇടെപ
ടാൻകഴിഞ്ഞ ആളാണു താങ്കൾ; പലതും പിന്നീട് അട്ടിമറിക്കെപ്പെട്ടങ്കിലും.
ഗ്രാമസഭയിലൂെട ഗുണേഭാക്താക്കെള െതരെഞ്ഞടുക്കുന്നത്, നിർമ്മാണപ്രവൃ
ത്തികൾ ഗുണേഭാക്തൃസമിതികെള ഏല്പിച്ചത്, സർക്കാർവകുപ്പുകളും തേദ്ദശ
ഭരണസ്ഥാപനങ്ങളും പൗരാവകാശേരഖ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്, അവയുെട
സാമൂഹിക ഓഡിറ്റ്, ഭരണനടപടിക്രമം ലഘൂകരിക്കൽ, അഴിമതിരഹിതെച
ക്േപാസ്റ്റുകൾ,… പലതും താങ്കളുെട മുൻകയ്യിേലാ സ്വന്തം വകുപ്പിേലാ തുട
ങ്ങിവച്ച പരിഷ്ക്കാരങ്ങളാണ്. അഴിമതിയുെട േകാട്ടയായ മരാമത്തുവകുപ്പിെന്റ
ചുമതല വി.എസ്. മന്ത്രിസഭയുെട ഒരുഘട്ടത്തിൽ താങ്കൾക്കു ലഭിച്ചിരുന്നേല്ലാ.

െവളിച്ചത്തിേലക്കു നടത്തുന്നവർ—ദീപ്തസംഭാഷണങ്ങൾ
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അന്ന് പി.ഡബ്ലിയു.ഡി. മാനുവൽ പരിഷ്ക്കരിക്കുന്നതടക്കമുള്ള നടപടികളിലൂെട
അഴിമതിപ്പഴുതുകളിൽ ൈകവയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുേമ്പാഴാണു വ്യക്തിപരമായി ഉന്നം
വച്ചു േലാട്ടറിവിവാദം െപാട്ടിപ്പുറെപ്പടുന്നത്. സാന്റിയാേഗാ മാർട്ടിനിൽനിന്നു
‘േദശാഭിമാനി’ േബാൺഡു വാങ്ങിയതുെകാണ്ടു േലാട്ടറിക്കാര്യത്തിൽ കടുത്ത
നിലപാെടടുക്കാതിരിക്കാൻ എെന്തങ്കിലും സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടായിരുേന്നാ?

േലാട്ടറിവിവാദം
ഐസക്ക്: എന്തിെന്റ േപരിലായാലും ആ പണം വാങ്ങിയത് െതറ്റായിേപ്പായി.
അതു വളെര അപമാനകരമായ സ്ഥിതിവിേശഷം സൃഷ്ടിച്ചു. പാർട്ടിതെന്ന സ്വ
യംവിമർശനപരമായി ഇത് അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. പെക്ഷ, േലാട്ടറി സം
ബന്ധിച്ച നയെത്ത ഇേതാ േലാട്ടറിക്കാർ നല്കുന്ന പരസ്യങ്ങേളാ െതല്ലുേപാ
ലും സ്വാധീനിച്ചിട്ടില്ല. അഞ്ചുവർഷം മന്ത്രിയായിരിെക്ക േലാട്ടറിരാജാക്കന്മാർ
േപാകെട്ട, അവരുെട ഒരു ഏജന്റിനുേപാലും എെന്ന കാണാൻ അനുവാദം
നല്കിയിട്ടില്ല. േലാട്ടറിപ്രശ്നത്തിൽ ഞാൻ എടുത്ത നിലപാടുകെള ഏെതങ്കി
ലും തരത്തിൽ സ്വാധീനിക്കാൻ പാർട്ടിയിൽനിന്ന് ഒരാളും പ്രത്യക്ഷമാേയാ
പേരാക്ഷമാേയാ ശ്രമിച്ചിട്ടുമില്ല. പെക്ഷ, േദശാഭിമാനി എടുത്ത കടം േലാട്ട
റിവിവാദത്തിൽ വലിയ ആേരാപണമായി ഉയർന്നു. എെന്ന ഏറ്റവും പ്രതി
േരാധത്തിൽ ആഴ്ത്തിയത് ഈ തുകെയ േലാട്ടറിനയവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാൻ
പ്രതിപക്ഷം നടത്തിയ ശ്രമമാണ്. പേക്ഷ, ഒരു കാര്യംകൂടി പറേഞ്ഞാെട്ട.
േദശാഭിമാനി സാന്റിയാേഗാ മാർട്ടിെന്റ ൈകയിൽനിന്നു മുൻകൂറായി പരസ്യ
ത്തിെന്റ രണ്ടുേകാടിരൂപ വാങ്ങിയതിെനക്കുറിച്ച് ഇത്രേയെറ വാചാലരാകു
ന്ന േകരളത്തിെല മറ്റു മാദ്ധ്യമങ്ങൾ അവർക്കു േലാട്ടറിപ്പരസ്യംവഴി കിട്ടിയ
തുക എത്രെയന്നു തുറന്നു പറയാൻ തയ്യാറാകുേമാ? പരസ്യപ്പണം അവരുെട
എഡിേറ്റാറിയൽ നയെത്ത സ്വാധീനിേച്ചാ എന്നും വ്യക്തമാക്കെട്ട.
മേനാജ്: താങ്കൾ അന്നു നാലരെക്കാല്ലം േലാട്ടറിവകുപ്പു ൈകകാര്യം െചയ്തിട്ടും
തടയാൻ കഴിയാതിരുന്ന അന്യസംസ്ഥാനേലാട്ടറിവില്പന, േലാട്ടറിപ്രശ്നം
വി.എസ്. ഏെറ്റടുത്തയുടൻ തടയാൻ കഴിഞ്ഞത് എങ്ങെന എന്ന േചാദ്യം
പ്രസക്തമേല്ല?
ഐസക്ക്: എേന്നാടു പലരും േചാദിച്ചിട്ടുള്ള േചാദ്യമാണിത്. അന്യസംസ്ഥാന
േലാട്ടറിക്കാരുെട അനധികൃതടിക്കറ്റ് വാളയാറിൽ എെന്റ വകുപ്പു പിടികൂടി
യത് പ്രതിപക്ഷേമാ മാദ്ധ്യമങ്ങേളാ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടല്ല. ആ സംഭവെത്ത
തുടർന്നുണ്ടായ നിയമനടപടികളാണു വില്പന തടസെപ്പടാൻ ഇടയാക്കിയ
ത്. േലാട്ടറിവിവാദം തുടങ്ങിയേശഷം സർക്കാർ എടുത്ത നടപടികെളല്ലാം
അതിനുമുമ്പും സ്വീകരിച്ചിരുന്നവയാണ്: വിജിലൻസ് അേന്വഷണത്തിെന്റ
അടിസ്ഥാനത്തിൽ രജിേസ്ട്രഷൻ റദ്ദാക്കാൻ ഉത്തരവു നല്കി, നികുതി േമടിക്കാ
തിരുന്നു, അനധികൃതമായി കടത്തിയ േലാട്ടറി പിടിച്ചുവച്ചു. പെക്ഷ, അന്നും
പിന്നീടും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടായി. ഇത്തരം ഓേരാ േകസിലും ൈഹ
േക്കാടതി സിംഗിൾ ബഞ്ചും ഡിവിഷൻ ബഞ്ചും സുപ്രീം േകാടതിവെരയും േലാ
ട്ടറിക്കാർക്ക് അനുകൂലമായാണു വിധിച്ചത്. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ, േകാടതിയിൽ
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അദ്ധ്യായം 2. ജനകീയത ആസൂത്രണം െചയ്ത ജീവിതം

െകട്ടിവച്ച പണം നികുതിയായി കരുതി േലാട്ടറി നടത്താൻ അനുവാദംേപാ
ലും ൈഹേക്കാടതി നല്കി. സംസ്ഥനസർക്കാരിനു നികുതി പിരിക്കാനല്ലാെത
േലാട്ടറിെയ നിയന്ത്രിക്കാൻ അധികാരമില്ല എന്നായിരുന്നു േകാടതികളുെട
നിലപാട്. നിയമലംഘനം നടത്തിയാലും ക്രിമിനൽനടപടി എടുക്കില്ല എന്നു
മുൻ യു.ഡി.എഫ്. സർക്കാർ സത്യവാങ്മൂലം നല്കിയിരുന്നതിനാൽ അത്ത
രം നടപടികളും സാദ്ധ്യമായിരുന്നില്ല. ഈ സത്യവാങ്മൂലം പിൻവലിക്കാൻ
അനുവദിക്കണെമന്നു സുപ്രീം േകാടതിേയാടു നിരന്തരം ഞങ്ങൾ ആവശ്യെപ്പ
ട്ടതിെന്റ ഫലമായാണ്, ഉപാധികേളാെട ചില നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനുളള
അനുവാദം ലഭിച്ചത്. ഇെതാെക്ക നടക്കുേമ്പാഴും അതിനു േശഷവും ഞാൻത
െന്ന ആയിരുന്നു േലാട്ടറിവകുപ്പിെന്റ മന്ത്രി.
ഭരണത്തിെന്റ അവസാനവർഷം ഉയർന്നുവന്ന രൂക്ഷമായ വിവാദവും
േലാട്ടറിമാഫിയയുെട െവട്ടിപ്പു സംബന്ധിച്ചു ജനങ്ങളിൽ തിളച്ചുെപാന്തിയ
വികാരവും േകാടതിെയയും സ്വാധീനിച്ചു എന്നുേവണം കരുതാൻ. ഇതാണ്
ഉണ്ടായ മാറ്റം. മുൻകാലങ്ങളിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തമായി, േകസുകൾ അതിേവഗം
തീർപ്പാക്കുന്നതിനുപകരം വിശദമായ അേന്വഷണം നടത്തി റിേപ്പാർട്ടു സമർ
പ്പിക്കാൻ സർക്കാരിനു സമയം അനുവദിച്ചു. ഏെറത്തവണ േകസ് തുടർ
വാദത്തിനുേവണ്ടി നീട്ടിെവച്ചു. ഇതിെന്റെയാെക്ക ഫലമായി അന്യസംസ്ഥാ
നേലാട്ടറിവില്പന പ്രാേയാഗികമായി തടസെപ്പട്ടു. അേപ്പാഴും ഓർേക്കണ്ട
കാര്യം, വിവാദം തുടങ്ങിയേശഷമുളള േകസുകളിലും സംസ്ഥാനസർക്കാരിനു
നിയന്ത്രണാധികാരമുണ്ട് എന്ന് ഒരു േകാടതിയും വിധിച്ചിട്ടില്ല എന്നതാണ്.
അങ്ങെനതെന്നയാണ് ഇതുവെര വന്നിരിക്കുന്ന വിധികെളല്ലാം.
മേനാജ്: മാർട്ടിെന്റ സാമ്രാജ്യം 2011-ഓെട അസ്തമിച്ചുതുടങ്ങിയിരുന്നേല്ലാ. അതു
പൂർത്തിയായി. േലാട്ടറിവിവാദത്തിന് അന്ത്യമായി എന്നു കരുതാേമാ?
ഐസക്ക്: മാർട്ടിെന അറസ്റ്റു െചയ്തതു തമിഴ്നാടു െപാലീസാണ്, ഭൂമിതട്ടിപ്പി
ന്. സാന്റിയാേഗാ മാർട്ടിനടക്കം േകരളത്തിൽ വന്നു െതളിവു നല്കിയേല്ലാ.
യു.ഡി.എഫ്. സർക്കാരിന് അറസ്റ്റു െചയ്യാൻ പറ്റിേയാ? ഞാൻ ആ സർക്കാ
രിെന കുറ്റം പറയില്ല. നിലവിലുള്ള േകാടതിവിധിയുെട അടിസ്ഥാനത്തിൽ
സർക്കാരിന് അത് ആവില്ലായിരുന്നു. ഭാഗ്യവശാൽ ഭൂട്ടാൻ േലാട്ടറിനടത്തിപ്പു
നിർത്തിവച്ചു. േകരളത്തിെല വിവാദങ്ങളുെട പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഭൂട്ടാൻപത്ര
ങ്ങൾ നടത്തിയ പ്രചാരണത്തിെന്റ ഫലം. തത്ക്കാലം പ്രശ്നം തീർന്നു.
പെക്ഷ, ഇതിനിടയിൽ ചില അപകടങ്ങൾ പതിയിരിക്കുന്നുണ്ട്. വടക്കു
കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇേപ്പാഴും േലാട്ടറി നടത്തുന്നുണ്ട്. മാർട്ടിൻ ഇെല്ല
ങ്കിൽ മേറ്റെതങ്കിലും ഏജന്റു വരും. 2001 – 2006-െല യു.ഡി.എഫ്. സർക്കാർ
േകാടതിയിൽ െകാടുത്ത സത്യവാങ്മൂലം അതിനിടയിൽ പിൻവലിച്ച് അനു
കൂലവിധി േനടിയിെല്ലങ്കിൽ േലാട്ടറിമാഫിയ വീണ്ടും േകരളത്തിേലക്കു വരാം.
കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും പഴയപടി ആകാം. മെറ്റാരപകടം, ഓൺൈലൻ േലാട്ടറി
െയ േലാട്ടറിയായി അംഗീകരിച്ചുെകാണ്ടുള്ള യു.പി.എ.സർക്കാർ െകാണ്ടുവന്ന
േകന്ദ്രചട്ടമാണ്. അതിെന്റ മറവിൽ ഓൺൈലൻ േലാട്ടറിക്കാരും വന്നുകൂടാ

ഇടത്തുനിന്നു്: മന്ത്രി പാേലാളി മുഹമ്മദുകുട്ടി, പി. േഗാവിന്ദപ്പിള്ള, ജ: വി. ആർ. കൃഷ്ണയ്യർ,
എൽ. ഡി. എഫ്. കൺവീനറും ജനകീയാസൂത്രണ ഉന്നതതലമാർഗ്ഗനിർേദ്ദശകസമിതി
അദ്ധ്യക്ഷനുമായിരുന്ന വി. എസ്. അചുതാനന്ദൻ എന്നിവരുമായി സംഭാഷണത്തിൽ; ജന
കീയാസൂത്രണപ്രവർത്തനങ്ങൾ കാണാൻ ഉൾനാടൻ ഗ്രാമങ്ങളും ആദിവാസിേമഖലകളും
വി. എസ്. അചുതാനന്ദൻ സന്ദർശിച്ചേപ്പാൾ.

യ്കയില്ല. ഇതിെനല്ലാം എതിെര കക്ഷിേഭദെമേന്യ എല്ലാവരും ജാഗ്രത പുലർ
േത്തണ്ടതുണ്ട്.
മേനാജ്: േലാട്ടറിവിവാദം വ്യക്തിപരമായി എങ്ങെന ബാധിച്ചു?
ഐസക്ക്: ഒരുപാടു സമയം വൃഥാ െചലവായി. ട്രഷറിയിലും മറ്റും ലക്ഷ്യമിട്ട ചില
കാര്യങ്ങൾ തന്മൂലം െചയ്തുതീർക്കാൻ സമയം കിട്ടാെതേപായി. വ്യക്തിപര
മായി എെന്തങ്കിലും അഴിമതി െചയ്തിട്ടുെണ്ടന്നു രാഷ്ട്രീേയതിരാളികൾേപാലും
പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പെക്ഷ, ആേറഴുമാസക്കാലം നീണ്ടുനിന്ന വിവാദങ്ങൾ, അതിൽ
ത്തെന്ന പലതും േകസും സങ്കീർണ്ണതകളും നിറഞ്ഞവ, സംശയത്തിെന്റ െപാ
ടിപടലം സൃഷ്ടിച്ചു. അഴിമതിെയാന്നും ഇെല്ലങ്കിലും േകസുനടത്തിപ്പിലും മറ്റും
വീഴ്ച വന്നിട്ടുേണ്ടാ എന്നു ചിലർ ന്യായമായും സംശയിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. േകസു
നടത്തുന്നേതാ െപാലീസ്നടപടി സ്വീകരിേക്കണ്ടേതാ ധനമന്ത്രിയല്ല എന്നതു
േപാലും പലരും മറന്നുേപായി.
ഇതിെലാന്നും ദുഃഖം ഇല്ലാതില്ല. ഏതായാലും നെല്ലാരു കാര്യം, ഇനി ഒരു
വിധെപ്പട്ട ഏതു വിവാദം വന്നാലും എെന്ന ഏശാനിടയില്ല എന്നതാണ്. അത്ര
യ്ക്കു കരുത്തു കിട്ടി. ജനകീയാസൂത്രണ, േലാട്ടറി വിവാദങ്ങെളക്കാൾ വലിയവ
ഇനി ഉണ്ടാകാൻ ഇടയില്ലേല്ലാ!

വടേക്കയറ്റെത്താരു സഹപാഠിമന്ത്രി!
മേനാജ്: സംസ്ഥാനം സ്വന്തമായി ബാങ്ക് തുടങ്ങുക എന്ന ആശയം ആദ്യം മന്ത്രി
യായിരുന്നേപ്പാൾ മുേന്നാട്ടുവയ്ക്കുകയുണ്ടായേല്ലാ? ഇന്നതു യാഥാർത്ഥ്യമായി.
എങ്ങെനയാണാ ആേലാചന സംഭവിച്ചത്?
ഐസക്ക്: വി.എസ്. മന്ത്രിസഭയുെട കാലത്തുതെന്ന ഞങ്ങൾ ആേലാചിച്ചതാണ്
സ്വന്തമായി ഒരു ബാങ്ക്. അതു നടന്നില്ല. 2016-െല െതരെഞ്ഞടുപ്പിന് ഒരുങ്ങു
േമ്പാഴും ആ ആേലാചന സജീവമായി. പുതിെയാരു ബാങ്കിെനക്കാൾ എളു
പ്പം ത്രിതലസഹകരണസംവിധാനെത്ത ദ്വിതലസംവിധാനമായി രൂപെപ്പ
ടുത്തൽ ആെണന്ന നിർേദ്ദശം േകരള പഠനേകാൺഗ്രസ്സിൽ സഖാവ് പിണ
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അദ്ധ്യായം 2. ജനകീയത ആസൂത്രണം െചയ്ത ജീവിതം

റായി മുേന്നാട്ടുവച്ചു. സംസ്ഥാന-ജില്ലാ സഹകരണബാങ്കുകളുെട സംേയാജ
നത്തിലൂെട രൂപംെകാള്ളുന്ന അെപ്പക്സ് ബാങ്ക് േകരളത്തിെല ഏറ്റവും വലിയ
ബാങ്ക് ആയിരിക്കും എന്നു കണ്ടു. നവേകരളസൃഷ്ടിയിൽ നിർണ്ണായകസ്ഥാനം
ഇതിനു വഹിക്കാനുമാകും.
മേനാജ്: മേറ്റെതങ്കിലും സംസ്ഥാനത്ത് സ്വന്തം ബാങ്ക് ഉേണ്ടാ? റിസർവ്വ് ബാങ്ക്
അനുമതി സംബന്ധിെച്ചാെക്ക ആശങ്കകൾ ഉണ്ടായിരുന്നേല്ലാ?
ഐസക്ക്: ജമ്മു-കശ്മീർ സംസ്ഥാനത്തിെന്റ സ്വന്തം ബാങ്കായിരുന്നു െജ. ആൻഡ്
െക. ബാങ്ക്. സംസ്ഥാനസർക്കാരിെന്റ ഉടമസ്ഥതയിലായിരുന്ന ബാങ്കിെന്റ
സ്ഥിതി ആ സംസ്ഥാനംതെന്ന ഇല്ലാതായതിെനത്തുടർന്ന് എന്താകും എന്ന്
അറിയില്ല. ഇേപ്പാൾ ഏതായാലും പ്രവർത്തനം തുടരുന്നുണ്ട്. െജ. ആൻ
ഡ് െക. ബാങ്ക് സംസ്ഥാേനാടമസ്ഥതയിൽ ആയിരുെന്നങ്കിലും അത്തരം
പുതിയ ബാങ്കുകൾ റിസർവ് ബാങ്കിനു സമ്മതമല്ലായിരുന്നു. പിെന്ന നയം
മാറ്റി. അങ്ങെനയാണ് േകരളത്തിനും പുതിയ ബാങ്ക് എന്ന ആശയം ഉയ
ർന്നുവന്നത്.
കഴിഞ്ഞതവണ ഞാൻ മന്ത്രി ആയിരിക്കുേമ്പാൾ ബാങ്കിെന്റ നടത്തിപ്പു
പഠിക്കാൻ കശ്മീരിൽ േപായിരുന്നു. അന്ന് ആ ബാങ്കിെന്റ പുതിയ േലാേഗായു
െട പ്രകാശനത്തിൽ മുഖ്യാതിഥി ഞാനായിരുന്നു.
അതിൽ ഒരു പഴയ സൗഹൃദത്തിെന്റ കഥകൂടിയുണ്ട്. അന്ന് ആ ബാ
ങ്കിെന്റ െചയർമാൻ ആയിരുന്നത് എെന്റ പഴയ സുഹൃത്ത് ഹസീബ് ഡ്രാബു
ആണ്. സി.ഡി.എസിൽ 1980 – 92-കാലത്ത് ഞാൻ പിഎച്ഛ്.ഡി. െചയ്യു
േമ്പാൾ ഹസീബ് ഡ്രാബു അവിെട ഉണ്ടായിരുന്നു, എം.ഫിൽ. വിദ്യാർത്ഥി
യായി. ആ എം.ഫിൽ. ബാച്ചിെല ഏറ്റവും സമർത്ഥനായ വിദ്യാർഥി ആയി
രുന്നു ഹസീബ്. സി.ഡി.എസിൽനിന്നു േനെര ബിസിനസ് സ്റ്റാൻേഡഡ്
പത്രത്തിൽ േചർന്നു. പിെന്ന പത്താം ധനക്കമ്മിഷനിൽ ഇക്കേണാമിസ്റ്റാ
യി. ആസൂത്രണക്കമ്മിഷൻ ഉപേദശകനായി. പല പ്രശസ്തകമ്പനികളുെടയും
ഡയറക്ടറായി. ഒടുവിൽ ജമ്മു-കശ്മീർ ധനമന്ത്രിയുമായി.
മേനാജ്: െതേക്കയറ്റെത്തയും വടേക്കയറ്റെത്തയും സംസ്ഥാനങ്ങളുെട ധനമന്ത്രി
മാർ പഴയ വിദ്യാർത്ഥിസുഹൃത്തുക്കളായിരിക്കുക! പത്രങ്ങൾക്ക് ഒരു േബാക്സ്
വാർത്തയാകുമായിരുന്നു.
ഐസക്ക്: അെത. കിഴേക്കയറ്റെത്ത സംസ്ഥാനത്തുനിന്നുള്ള ധനമന്ത്രിക്കുമുണ്ട്
അല്പം േകരളബന്ധം. പശ്ചിമബംഗാൾ ധനമന്ത്രി അമിത് മിത്രയുെട ഭാര്യ
േകാഴിേക്കാട്ടുകാരിയാണ്-േഡാ: െക.എൻ. രാജിെന്റ അനന്തരവൾ. അഞ്ചു
വർഷെത്ത ഇടേവളയ്ക്കുേശഷം ധനമന്ത്രിമാരുെട എംപേവർഡ് കമ്മിറ്റിയു
െട േയാഗത്തിനു േകാൽക്കത്തയിൽ എത്തിയേപ്പാൾ ഇവെരെയല്ലാം കാ
ണാൻ അവസരം ഉണ്ടായി. അമിത് മിത്രയാണ് ഇേപ്പാൾ കമ്മിറ്റിയുെട
അദ്ധ്യക്ഷൻ. ആൾ തൃണമൂൽ മന്ത്രിയാണ്. കഴിഞ്ഞവട്ടം ഞാൻ മന്ത്രിയാ
യിരുന്നേപ്പാഴും പശ്ചിമബംഗാൾ ധനമന്ത്രിതെന്ന ആയിരുന്നു െചയർമാൻസി.പി.ഐ. (എം)െല അസിം ദാസ് ഗുപ്ത. അമിത് മിത്ര രൂപത്തിലും ഭാവ
ത്തിലും ഒരു െപ്രാഫസർ തെന്ന. ദില്ലി സ്കൂളിൽ േഡാ. െക.എൻ. രാജിെന്റ

െവളിച്ചത്തിേലക്കു നടത്തുന്നവർ—ദീപ്തസംഭാഷണങ്ങൾ
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വിദ്യാർത്ഥി ആയിരുന്നു. അതുെകാണ്ട് െസന്റർ േഫാർ ഡവലപ്െമന്റ് സ്റ്റഡീ
സിെന അറിയാം. അങ്ങിെന എെന്നയും.
ഇന്നെത്ത ജി.എസ്.റ്റി. നിയമത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കു കൂടുതൽ
പരിഗണന േവണെമന്ന് ജി.എസ്.റ്റി. കൗൺസിൽ േയാഗത്തിൽ ഹസീബ്
ഡ്രാബു വാദിക്കുകയുണ്ടായി. പുതിയ ജി.എസ്.റ്റി. ഭരണഘടനാേഭദഗതി
യിൽ കശ്മീരിെന്റ പ്രേത്യകപദവിക്കു സ്ഥാനം നല്കണെമന്നും അേദ്ദഹം ആവ
ശ്യെപ്പട്ടു. ഭരണഘടന നല്കുന്ന പ്രേത്യകാവകാശം സംരക്ഷിച്ചുെകാണ്ടുള്ള
ജി.എസ്.റ്റി. നിയമേമ തങ്ങൾ പാസ്സാക്കൂ എന്ന് ഹസീബ് അസന്നിഗ്ദ്ധമാ
യി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ബിെജപിയുമായി സഖ്യത്തിൽ ജമ്മു-കശ്മീർ ഭരിക്കുകയാ
യിരുന്ന ഈ ധനമന്ത്രിയുെട നിലപാട് എനിക്കു കൗതുകകരമായി േതാന്നി.
ധനമന്ത്രിമാരുെട േയാഗത്തിൽ സംസ്ഥാനാവകാശങ്ങൾക്കുേവണ്ടി വാദി
ക്കാൻ ഒരു കൂട്ടായിരുന്നു. എന്തുെചയ്യാം! മന്ത്രിസഭെയല്ലാം പിരിച്ചുവിട്ട് ജമ്മുകശ്മീരിെനത്തെന്ന വിഭജിച്ചിേല്ല!

തലകീഴ് മറിച്ച ധനനയം
മേനാജ്: സാധാരണ ധനമന്ത്രിമാർ എല്ലാ വകുപ്പിെന്റയും ധനാവശ്യങ്ങൾ നിേഷ
ധിച്ചു ജനകീയരല്ലാതായി മാറുന്നതാണു സാധാരണ കാണാറ്. ആ നിേഷധാ
ത്മകകാഴ്ചപ്പാടുതെന്ന താങ്കൾ തിരുത്തുകയുണ്ടായേല്ലാ. ആദ്യമന്ത്രിപദത്തി
െന്റ അഞ്ചുവർഷവും പണമിെല്ലന്ന് ഒരിക്കലും പറഞ്ഞില്ല. താങ്കൾ ആ പദവി
െയ ഗ്ലാമറസ് ആക്കിമാറ്റി! ഓേരാ ബജറ്റും ഓേരാ ആേഘാഷം ആയിരുന്നു.
ജനകീയനായ ധനമന്ത്രി എന്ന അംഗീകാരം േനടി. എന്തായിരുന്നു അതിെന്റ
ജാലവിദ്യ?
ഐസക്ക്: ഇല്ല എന്നു പറയുന്ന പതിവ് ആദ്യ ഊഴത്തിെല മൂന്നാം വർഷേത്താെട
പൂർണ്ണമായി അവസാനിപ്പിച്ചു. ഉള്ള വിഭവംവച്ചു കാര്യം നടത്തലല്ല, ആവശ്യ
ത്തിനനുസരിച്ചു വിഭവം കെണ്ടത്തി നല്കുകയാണു ധനവകുപ്പിെന്റ ദൗത്യെമന്നു
പുനർനിർവ്വചിച്ചു. ജീവനക്കാെര അത്തരത്തിൽ പാകെപ്പടുത്തി. പണം െച
ലവാക്കൽ സംബന്ധിച്ച യാഥാസ്ഥിതികധാരണകൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. എല്ലാ
ഫയലും ധനവകുപ്പിൽ വരണെമന്ന മാമൂലുതെന്ന നിർത്തി. മന്ത്രിമാർ ഇേങ്ങാ
ട്ടു വരാൻ കാത്തുനില്ക്കാെത അേങ്ങാട്ടു െചന്നു നമുക്കു െചേയ്യണ്ട കാര്യങ്ങൾ
നിർേദ്ദശിക്കുന്നതിേലക്കു കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങി. 2006 – 11 കാലത്ത് ധനസ്ഥി
തി െമച്ചെപ്പട്ട മൂന്നാം വർഷം മുതലുള്ള ബജറ്റുകൾ സംസ്ഥാനത്തിനു പുതിയ
ദിശാേബാധം നല്കാൻ ലക്ഷ്യംവച്ചവ ആയിരുന്നു. താങ്കൾ പറഞ്ഞതു ശരി
യാണ്, ഒേരാ ബജറ്റും ഓേരാ ആേഘാഷംതെന്ന ആയിരുന്നു. അങ്ങിെന
ആക്കിയതാണ്. സമ്പദ്ഘടന, ധനകാര്യം, വികസനം ഇവെയക്കുറിച്ചുള്ള
വലിയ അനൗപചാരികവിദ്യാഭ്യാസപരിപാടികൾ ആയിരുന്നു അവ. സാധാ
രണക്കാർേപാലും ഇെതാെക്ക അറിയണം. ഇടെപടാനും േചാദ്യം െചയ്യാനും
അവർക്കു കഴിയണം.
സാധരണ ബജറ്റ്പ്രസംഗങ്ങൾ െസക്രട്ടറിമാർ ഇംഗ്ലിഷിൽ എഴുതിയു
ണ്ടാക്കി മലയാളത്തിൽ ആക്കാറാണ്. എന്നാൽ എെന്റ പ്രസംഗങ്ങെളല്ലാം
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അദ്ധ്യായം 2. ജനകീയത ആസൂത്രണം െചയ്ത ജീവിതം

ഞാൻതെന്ന മലയാളത്തിൽ എഴുതുകയായിരുന്നു. എഴുതിത്തീരുേമ്പാേഴക്കും
ബജറ്റിെന്റ ഘടനതെന്ന മാറും. കണക്കിൽ േചർക്കാൻ കഴിയാെതേപായ
പലതും പ്രസംഗത്തിൽ ഉൾെപ്പടുത്താനുള്ള അധികാരം ഞാൻ ഫലപ്രദമായി
ഉപേയാഗിച്ചു. ഇവ പിന്നീടു സപ്ലിെമന്ററിയിലൂെട ബജറ്റിൽ െകാണ്ടുവരുന്ന
രീതി സ്വീകരിച്ചു. മാമൂൽധാരണക്കാരുെട പതിവുനിയന്ത്രണങ്ങളും പരിമിതി
കളും മറികടക്കാനാണ് ഈ രീതി അവലംബിച്ചത്. ഇത് അറിയാെതയാണു
പ്രതിപക്ഷം പലേപ്പാഴും കണക്കിലില്ല, പ്രസംഗത്തിേലയുള്ളൂ എന്നു വിമർശി
ച്ചത്.
മേനാജ്: കണെക്കഴുത്തിനപ്പുറം ബജറ്റിെന സർഗ്ഗാത്മകവികസനദർശനം ആക്കു
ന്നതിൽ അക്കാദമികസുഹൃത്തുക്കളുെട സഹായം കാര്യമായി കിട്ടിയിരുന്നു,
അേല്ല?
ഐസക്ക്: നിശ്ചയമായും. ഓേരാ വിഷയത്തിലും പ്രാവീണ്യം ഉള്ളവെര േനരിട്ടു
ബന്ധെപ്പട്ടു വിളിക്കാൻ എനിക്കു കഴിയുമായിരുന്നു. േപെരടുത്തു പറേയണ്ട
എെന്റ രണ്ടു വിദ്യാർത്ഥികളാണു ദില്ലി നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പബ്ലി
ക് ഫിനാൻസ് ആൻഡ് േപാളിസീസിൽ െപ്രാഫസറായ പിനാകി ചക്രവർ
ത്തിയും റ്റാറ്റ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് േസാഷ്യൽ സയൻസസിൽ അദ്ധ്യാപകനായ
േഡാ: രാം കുമാറും. ഇവർ പലേപ്പാഴും ഇവിെട വന്നിട്ടുണ്ട്. ദില്ലിയിലും മുംൈബ
യിലും േപാകുേമ്പാഴും ഇവെര കാണുമായിരുന്നു. െജ.എൻ.യു.വിെല സി.പി.
ചന്ദ്രേശഖർ, ജയതി േഘാഷ്, േകാൽക്കത്തയിെല സുശീൽ ഖന്ന, െചൈന്ന
യിെല െവങ്കിേടഷ് ആേത്രയ, സി.ഡി.എസിെല മുൻ സഹപ്രവർത്തകർ, തുട
ങ്ങി പലരും ഏെറ സഹായം നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സഹകരണം പല പ്രവർത്ത
നങ്ങൾക്കും അക്കാദമികമാനം നല്കാൻ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനധനകാ
ര്യെത്തപ്പറ്റി ശ്രേദ്ധയമായ പ്രബന്ധങ്ങളും പിനാകിയും രാംകുമാറും ഒെക്കയാ
യി േചർന്ന് ഇക്കാലയളവിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കടെക്കണിേപ്പടിയും ‘നല്ലനാെള’യും
മേനാജ്: വായ്പക്കാര്യത്തിലും മറ്റുമുള്ള താങ്കളുെട നിലപാടുകൾ േകവലം ധനതത്വ
ശാസ്ത്രപരം മാത്രമേല്ല? കടെമടുക്കാൻ സംസ്ഥാനത്തിനു താത്വികമായി േശ
ഷിയുെണ്ടന്നുകരുതി വൻേതാതിൽ കടബാദ്ധ്യത ഉണ്ടാക്കിവയ്ക്കുന്നതു സാമാ
ന്യജനങ്ങളുെട യുക്തിക്കു േബാദ്ധ്യെപ്പടുേമാ? ആേളാഹരി കടബാദ്ധ്യതയുെട
കണക്കും കടെക്കണി എന്ന ആശങ്കയുെമാെക്ക േകട്ടു ജനം ഭയക്കിേല്ല?
ഐസക്ക്: നമ്മുെട നാട്ടിൽ വായ്പ എടുത്തു കാര്യങ്ങൾ നടത്താത്തവർ എത്രേപ
രുണ്ട്? ഓേരാരുത്തരും അവരവർക്കു താങ്ങാവുന്ന കടമാണ് എടുക്കുന്നത്.
കൂടുതൽ േശഷിയുള്ളവർ കൂടുതൽ എടുക്കും. ഇവിെടയും േശഷിയാണ് ഒരു
ഘടകം. ഏതാനും കിേലാ ഭാരം മാത്രം എടുക്കാൻ കഴിയുന്ന െകാച്ചു കുട്ടി
വളർന്നു കരുത്തനായ യുവാവായി മാറുേമ്പാൾ ഒരു ക്വിന്റൽച്ചാക്കുതെന്ന
എടുക്കാനാകും. അതുേപാെല, സമ്പദ്ഘടന കരുത്തു േനടുേമ്പാൾ കൂടുതൽ
കടം എടുക്കാം. േകരളസമ്പദ്ഘടനയുെട ആേരാഗ്യം നാൾക്കുനാൾ െമച്ച
െപ്പടുകയായിരുന്നു. അതു 12 – 14 ശതമാനം േവഗത്തിൽ വളരുകയായിരു
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ന്നു; യു.ഡി.എഫ്. ഭരിക്കുന്ന വർഷങ്ങളിലും. അതുെകാണ്ട്, കടത്തിെന്റ തുക
കൂടിയാലും ആഭ്യന്തരവരുമാനത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കടഭാരം കൂടില്ല,
കുറയുകയാണു െചയ്യുക. േകവലമായ തുക കണ്ട് ആരും പരിഭ്രമിേക്കണ്ടതില്ല.
ക്വിന്റൽ ചാക്ക് എടുക്കാെമങ്കിലും അത്രെയാന്നും നാം എടുക്കുന്നുമില്ല.
മെറ്റാരു ഘടകം, പരിധിയാണ്. ഒരാൾ വായ്പയ്ക്കു നമ്മുെട ഈടിെന്റ അടി
സ്ഥാനത്തിൽ നിശ്ചിത തുകയ്ക്ക് അപ്പുറം തരിെല്ലന്നു ബാങ്കുകാർ പറയിേല്ല?
ഇവിെടയും പരിധിയുണ്ട്. നിങ്ങൾ എത്ര ശ്രമിച്ചാലും സംസ്ഥാനവരുമാനത്തി
െന്റ മൂന്നു ശതമാനത്തിനപ്പുറം വായ്പ എടുക്കാൻ നിയമം അനുവദിക്കില്ല. അതു
െകാണ്ട്, ഇഷ്ടംേപാെല, അപകടകരമായ േതാതിൽ, വായ്പെയടുക്കാൻ കഴി
യുെമന്ന് ആരും െതറ്റിദ്ധരിക്കണ്ടാ.
പിെന്ന, താങ്ങാവുന്നത്രയും വായ്പ എടുത്താൽ അത്രയും േറാഡും പാലവു
െമല്ലാം പണിയാം. േവെണ്ടന്നു വച്ചാൽ ഇവെയാെക്ക ‘നല്ല നാെള’ ഉണ്ടാകു
ന്ന കാലേത്തക്കു മാറ്റിവയ്ക്കണം.
മേനാജ്: ഉയർത്തെപ്പടുന്ന േവവലാതി അടിസ്ഥാനരഹിതം ആെണന്നാേണാ?
ഐസക്ക്: ആെണന്നാണ് എെന്റ പക്ഷം. പെക്ഷ, തിരുേത്തണ്ട ഒരു ദൗർബല്യ
മുെണ്ടന്നു ഞാനും അംഗീകരിക്കുന്നു. നാം എടുക്കുന്ന വായ്പയുെട നല്ലപങ്കും
നിത്യനിദാന (റവന്യൂ) െച്ചലവിനാണ് ഉപേയാഗിച്ചുവന്നത്. അേപ്പാൾ േറഷൻ
വാങ്ങാൻ എല്ലാ ആഴ്ചയും കടം വാങ്ങിയാൽ സംഭവിക്കുന്നതു സർക്കാരിനും
സംഭവിക്കും. എന്നാൽ ഇന്നു കടെമടുത്തു നിത്യനിദാനം നടത്താൻ നിയമം
അനുവദിക്കില്ല. അതുെകാണ്ട് ആ പഴയ േവവലാതിക്ക് ഇന്നു ന്യായമില്ല.
പ്രത്യുത്പാദനകരമായി െചലവഴിക്കുേമ്പാൾ തിരിച്ചടയ്ക്കാനുള്ള വരുമാനം
അതിൽനിന്നുതെന്ന ഉണ്ടാകും. നിങ്ങൾ വായ്പെയടുത്തു വ്യവസായം നടത്തു
ന്നതുേപാെലേയ ഉള്ളൂ ഇത്.

മാണി Vs. ഐസക്ക്
മേനാജ്: േകരളത്തിെന്റ ധനസ്ഥിതിയുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് എന്തിനായിരുന്നു ഉമ്മൻ
ചാണ്ടിമന്ത്രിസഭയുെട ആദ്യഘട്ടത്തിൽ െക.എം. മാണിയുമായി നടന്ന രൂക്ഷ
മായ ഏറ്റുമുട്ടൽ?
ഐസക്ക്: അതു ഞാനല്ലേല്ലാ തുടങ്ങിവച്ചത്. മറ്റു മന്ത്രിമാരിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തനാ
യി അേദ്ദഹമേല്ല തനിക്കു മുമ്പുള്ള അഞ്ചുവർഷം മുഴുവൻ ധനകാര്യെകടുകാര്യ
സ്ഥത ആയിരുന്നു എന്നു സത്യപ്രതിജ്ഞയുെട അന്നു മുതൽ ആേരാപിച്ചുനട
ന്നത്. അതു േകട്ടിെല്ലന്നു നടിച്ചു േപാകാനാകുമായിരുേന്നാ?
മേനാജ്: എങ്കിലും ‘കള്ളം, പച്ചക്കള്ളം, പിെന്ന െക.എം. മാണിയുെട കണക്കുക
ളും’ എന്നു ബദൽ ധവളപത്രത്തിനു േപരിടണമായിരുേന്നാ? ഒരാെള കള്ള
െനന്നു വിളിച്ച് ആേക്ഷപിച്ചാൽ അേദ്ദഹവുമായി സംവാദം എങ്ങെന നടക്കും?
പ്രകാശനേവളയിൽത്തെന്ന ജി. വിജയരാഘവൻ ഇതിെന വിമർശിച്ചിേല്ല?
ഐസക്ക്: പിെന്ന െക.എം. മാണി പറഞ്ഞതു മുഴുവൻ േനരായിരുേന്നാ? ധനകാ
ര്യരംഗത്തു െകടുകാര്യസ്ഥത ആയിരുേന്നാ ഇവിെട? മാത്രമല്ല, അേദ്ദഹെത്ത
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അദ്ധ്യായം 2. ജനകീയത ആസൂത്രണം െചയ്ത ജീവിതം

കള്ളെനന്നു വിളിക്കുക ആയിരുന്നില്ലേല്ലാ. സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പഠിപ്പിക്കുേമ്പാൾ സാ
ധാരണ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു െചാല്ലാണ്, ‘ൈലസ്, ഡാം ൈലസ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റി
സ്റ്റിക്സ് ’ (കള്ളം, പച്ചക്കള്ളം, പിെന്ന സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കും) എന്നത്. ഇതി
െന്റ ഒരു ഹാസ്യാനുകരണം മാത്രമാണാ പുസ്തകേപ്പര്. ധവളപത്രം തയ്യാറാ
ക്കിയ വ്യക്തിെയയല്ല, അേദ്ദഹം ഇറക്കിയ േരഖെയയാണ് ആ േപരിലൂെട തുറ
ന്നുകാട്ടിയത്. എെന്റ സുഹൃത്തു വിജയരാഘവനുേപാലും ഇതു മനസിലായില്ല
എന്നു േതാന്നുന്നു.
പിെന്ന, െക.എം. മാണിയുെട ധവളപത്രം കള്ളക്കണക്കുകൾ, തമസ്ക്കരി
ക്കെപ്പട്ട കണക്കുകൾ, കണക്കുെകാണ്ടുള്ള കസർത്തുകൾ എന്നിവയുെട ഒരു
േരഖയാണ്. ഓേരാന്നും എണ്ണിെയണ്ണി അതിൽ ഞാൻ െപാളിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ഒന്നി
നു േപാലും അേദ്ദഹത്തിനു മറുപടി ഉണ്ടായില്ലേല്ലാ.
കഴിഞ്ഞ യു.ഡി.എഫ്. സർക്കാരും ധവളപത്രം ഇറക്കിയിരുന്നേല്ലാ.
അതിെന ആരും കള്ളക്കണെക്കന്നു വിേശഷിപ്പിച്ചില്ലേല്ലാ. എന്നാൽ െക.എം.
മാണിയുെട ധവളപത്രം അതല്ല. ധവളപത്രം എന്ന സങ്കല്പത്തിന് ഒരു ആധി
കാരികതയുണ്ട്. എെന്തല്ലാം വ്യാഖ്യാനേഭദം ഉണ്ടാകാെമങ്കിലും സമഗ്രവും
വസ്തുനിഷ്ഠവുമായ കണക്കുകൾ അതിലുണ്ടാകും. എന്നാൽ െക.എം. മാണി
വിവരങ്ങെള െബടക്കാക്കി വിതണ്ഡവാദം തീർക്കുക (ഫഡ്ജിങ്) ആയിരുന്നു
എന്നു ഞാൻ പറയും. േവെറാന്നുമിെല്ലങ്കിലും സർക്കാരിെന്റ േപരിൽ നിയമ
സഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ച േരഖയേല്ല?
മേനാജ്: ഏറ്റവുമധികം കാലം ധനമന്ത്രി ആയിരുന്ന ആളേല്ല മാണി. ആ പരിചയ
സമ്പത്തിെന അംഗീകരിേക്കേണ്ട?
ഐസക്ക്: അനുഭവസമ്പത്തിെനപ്പറ്റി എനിക്കു തർക്കമില്ല. ആ സ്ഥിേരാത്സാഹ
വും എെന്ന അസൂയെപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പെക്ഷ, ആ പരിചയസമ്പത്തു തികച്ചും
വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ധനകാര്യകാലഘട്ടത്തിേലതായിരുന്നു. പുതിയ സാഹച
ര്യെത്ത ഉൾെക്കാള്ളാൻ അേദ്ദഹത്തിന് ആയിരുന്നില്ല.
മേനാജ്: േകരളത്തിെല മുൻധനമന്ത്രിമാരിൽ ആേരാടാണ് ഏറ്റവും ബഹുമാനം?
ഐസക്ക്: ഏറ്റവും ബഹുമാനം സി. അച്യുതേമേനാേനാട്. ഒന്നാം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്
മന്ത്രിസഭയിെല ധനമന്ത്രി അേദ്ദഹമായിരുന്നു. ഞാൻ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ബജ
റ്റ് പ്രസംഗങ്ങൾ വിശദമായി പഠിക്കുകയുണ്ടായി. വലിയ ബഹുമാനം േതാന്നി.
ഞാൻ അതിെന ആസ്പദമാക്കി ചിന്തയിൽ സുദീർഘമായ േലഖനം എഴുതുക
യും െചയ്തു.
ആദ്യബജറ്റ് തയ്യാറാക്കാൻ രണ്ടു പ്രഗത്ഭരുെട പിന്തുണ അേദ്ദഹത്തിനു
ണ്ടായിരുന്നു. അേശാക് മിത്രയും ഐ.എസ്. ഗുലാത്തിയും. ഇരുവരും ആദ്യമാ
യി േകരളത്തിൽ വന്നത് ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കാനായിരുന്നു. ഈ വരവിെനപ്പറ്റി
ഐ.എസ്. ഗുലാത്തി രസകരമായ ഒരു കഥ പറയുകയുണ്ടായി.
രാജിേനാട് ഇ.എം.എസ്. സഹായം ആവശ്യെപ്പട്ടു, മിടുക്കരായ രണ്ടു
േപെര േവണെമന്ന്. അങ്ങെന േഡാ: രാജിെന്റ നിർേദ്ദശപ്രകാരമാണ്
ഇവെര േകരളത്തിേലക്കു േപാകാൻ പാർട്ടി നിർേദ്ദശിച്ചത്. രണ്ടു െചറുപ്പ
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ക്കാർ. ഒരാൾ ദില്ലിയിൽനിന്നും മെറ്റയാൾ േകാൽക്കത്തയിൽനിന്നും പുറ
െപ്പട്ടു. വലിയ പരസ്യെമാന്നും െകാടുക്കാെത േവണം സന്ദർശനം എന്നു
നിർേദ്ദശിച്ചിരുന്നു. അന്ന് ഇൻഡ്യൻ എയർൈലൻസ് വിമാനെമല്ലാം നാ
ഗ്പൂരിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടാണു മറ്റിടങ്ങളിേലക്കു േപായിരുന്നത്. അതായിരുന്നു
ഹബ്ബ്. നാഗ്പൂരിൽ ഗുലാത്തിയും മിത്രയും കണ്ടു. പല കാര്യങ്ങെളപ്പറ്റിയും ചർ
ച്ചെയാെക്ക നടത്തി. പേക്ഷ, േകരളത്തിേലക്കാണു യാത്രെയന്നതു പരസ്പരം
മറച്ചുവച്ചു. ഒടുവിൽ തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്തിൽ കയറിയേപ്പാൾ രണ്ടുേപർ
ക്കും കിട്ടിയത് അടുത്തടുത്ത സീറ്റ്! പിന്നെത്ത തമാശ പറേയണ്ടേല്ലാ.
അക്കാലത്തുതെന്ന ഗുലാത്തി േകരള ബജറ്റ് അനുഭവെത്തപ്പറ്റി ഇക്ക
േണാമിക് ആൻഡ് െപാളിറ്റിക്കൽ വീക്ക്ലിയിൽ ‘ബാംബൂ കർട്ടനു പിന്നിൽ’
എന്ന തലെക്കട്ടിൽ രണ്ടു േലഖനങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയുണ്ടായി.

ജനകീയാസൂത്രണത്തിെല ‘സഞ്ചാരീ’ഭാവം
മേനാജ്: ഗുലാത്തിയുെട േപരു വീണ്ടും ജനകീയസൂത്രണത്തിേലക്കു ശ്രദ്ധ തിരിക്കു
ന്നു. ജനകീയാസൂത്രണകാലെത്ത യാത്രകൾ എനിക്കറിയാം. ഇന്നു കണ്ണൂർ,
നാെള ഇടുക്കി, മെറ്റന്നാൾ വയനാട്, പിേറ്റന്നു െകാല്ലം, അടുത്ത ദിവസം കാ
സർേഗാട്, ഇങ്ങെന. രാത്രി ഉറങ്ങാെത എഴുത്തും ആസൂത്രണവും. മന്ത്രിയായി
രിക്കുേമ്പാഴും പുലർെച്ച മൂന്നുമണിവെര ഇരുന്ന് എഴുതിയിട്ടു നാലിേനാ അഞ്ചി
േനാ യാത്ര, ദില്ലിേക്കാ വാളയാറിേനാ ആലപ്പുഴേയ്ക്കാ. ഇെതങ്ങെന സാധിക്കു
ന്നു? ഒരു തവണ ഹൃേദ്രാഗബാധ ഉണ്ടായിട്ടും വകവയ്ക്കാെത…
ഐസക്ക്: ജീവിതത്തിെല ഉത്സാഹഭരിതവും സർഗ്ഗാത്മകവും ആയ കാലം ഏെത
ന്നു േചാദിച്ചാൽ നിസ്സംശയം പറയും ജനകീയാസൂത്രണത്തിെന്റ അഞ്ചു വർ
ഷങ്ങൾ ആയിരുെന്നന്ന്. മുൻപരിചയം ഇല്ലാത്ത ഒരു പുതിയ സംവിധാന
െത്ത ഒട്ടനവധി ആളുകൾ കൂട്ടമായി കരുപ്പിടിപ്പിക്കുക! അതും എെന്തല്ലാം
തരം ആളുകൾ! ആ വർഷങ്ങളിൽ ദിവസം ശരാശരി നാലഞ്ചു മണിക്കൂറിൽ
കൂടുതൽ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല. ജനകീയാസൂത്രണവുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് ആസൂത്രണ
േബാർഡു മാത്രം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ൈകപ്പുസ്തകങ്ങൾ, ൈഗഡുകൾ എല്ലാംകൂടി
അയ്യായിരത്തിലധികം േപജ് വരും! േപരു വയ്ക്കാത്തവ മിക്കതും ഞാൻതെന്ന
എഴുതിയതാണ്. പലതും കാറിലിരുന്നു ഡിേക്റ്റഷൻ നല്കിയത്. മറ്റുള്ളവർ എഴു
തുന്നതു പരിേശാധിക്കുന്നതും യാത്രകളിൽത്തെന്ന ആയിരുന്നു. ഞാൻ പറ
യുന്നതു പകർത്തിെയഴുതാൻ വിദഗ്ദ്ധരായ മൂന്നുനാലുേപർ ജനകീയാസൂത്രണ
െസല്ലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. എത്ര കഷ്ടെപ്പടാനും മടിയില്ലാത്ത, സമൂഹബദ്ധത
യുള്ള, ഹരം പിടിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാന്തരം ടീം! ആ ബന്ധങ്ങൾ മിക്കവാറും ഇന്നും
തുടരുന്നു.
(ആ ടീമിൽ മീഡിയ േകാർഡിേനറ്റർ എന്നനിലയിൽ ഉണ്ടാകാൻ കഴിഞ്ഞതിെന്റ
സേന്താഷം ഞാനും പങ്കുവയ്ക്കെട്ട!)

മേനാജ്: എങ്കിലും, അന്ന് ഉേദ്ദശിച്ചതുേപാെല കാര്യങ്ങൾ പിന്നീടു നടേന്നാ?
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അദ്ധ്യായം 2. ജനകീയത ആസൂത്രണം െചയ്ത ജീവിതം

ഐസക്ക്: ഇല്ല. ജനകീയാസൂത്രണവിവാദം അപരിഹാര്യമായ പരിേക്കല്പിച്ചു.
2001-െല ഭരണമാറ്റം ജനകീയാസൂത്രണെത്ത അട്ടിമറിച്ചിെല്ലങ്കിലും മുേന്നാ
ട്ടുേപാക്കിനു വലിയ വിഘാതം സൃഷ്ടിച്ചു. േലാകം മുഴുവൻ പ്രശംസിച്ച ആ
പരീക്ഷണം നിലനിർത്തിയതിൽ എ.െക. ആന്റണിയുെട വിശാലകാഴ്ചപ്പാട്
ഒരു പങ്കു വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ 2011 – 16 കാലെത്ത ഭരണക്കാർ േനേര
തിരിച്ചായിരുന്നു. ആ ഭരണം സൃഷ്ടിച്ച ആഘാതത്തിൽനിന്നു ജനകീയാസൂ
ത്രണെത്തയും കുടുംബശ്രീെയയും ഒെക്ക രക്ഷിക്കാനാകുേമാ എന്നു ഞാൻ
ഉത്ക്കണ്ഠെപ്പട്ടിരുന്നു. അങ്ങിെന വരാതിരിക്കെട്ട എന്ന് ആശിക്കുകയും െച
യ്തു. അക്കൂട്ടത്തിൽ എം.െക. മുനീറിനു മാത്രേമ അതുവെര െചയ്തുവന്നതിെന്റ
സ്പിരിറ്റ് കുെറെയങ്കിലും ഉൾെക്കാള്ളാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നുള്ളൂ.
പ്രതീക്ഷിച്ചതുേപാെല കാര്യങ്ങൾ നടന്നിെല്ലങ്കിലും ബാക്കി ഇന്ത്യയിെല
സ്ഥിതി പരിേശാധിക്കുേമ്പാൾ ഇവിെട നടന്നതു വലിയ കാര്യങ്ങൾതെന്ന
ആണ്. ദൂരദർശെന്റ ‘ഗ്രീൻ േകരളാ എക്സ്പ്രസ് ’ എന്ന പരിപാടിയിൽ പെങ്ക
ടുത്ത പഞ്ചായത്തുകൾ ഭാവിെയക്കുറിച്ചു വലിയ ആത്മവിശ്വാസമാണു നല്കിയ
ത്.
മേനാജ്: ജനകീയാസൂത്രണം വിജയിച്ചിട്ടും തുടർന്നു നടന്ന 2001-െല െതരെഞ്ഞടു
പ്പിൽ എൽ.ഡി.എഫ്. എന്തുെകാണ്ടു േതാറ്റു?
ഐസക്ക്: േകരളത്തിൽ അധികാരവിേകന്ദ്രീകരണം മാത്രമല്ലേല്ലാ നടന്നുെകാ
ണ്ടിരുന്നത്. അതിെന്റ േനട്ടങ്ങെളല്ലാം തകർക്കുന്ന തരത്തിൽ ആയിരുന്നിേല്ല
അക്കാലത്ത് ആേഗാളീകരണവുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് ഉണ്ടായ കാർഷികത്തകർ
ച്ച? സംസ്ഥാനസർക്കാരിെന്റ ധനപ്രതിസന്ധിയും ഗൗരവമായ പ്രശ്നങ്ങൾ
സൃഷ്ടിച്ചു. തേദ്ദശസ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഗുണേഭാക്തൃെതരെഞ്ഞടുപ്പിൽ സുതാര്യത
യും മാനദണ്ഡവും പാലിക്കാത്തിടെത്തല്ലാം പ്രതിേഷധങ്ങൾ ഉണ്ടായതും ഒരു
കാരണമാണ്. സ്വന്തം പാർട്ടിക്കാർക്കും േവണ്ടെപ്പട്ടവർക്കും ആനുകൂല്യങ്ങൾ
െകാടുത്തുവന്ന ശീലം മറ്റാൻ പലർക്കും വിഷമമായിരുന്നു; എല്ലാ പാർട്ടിയി
ലും. ഇങ്ങെന പല ഘടകങ്ങളുമുണ്ട്. 2006 – 11-െല എൽ.ഡി.എഫ്.ഭരണം
ഇത്തരം പിഴവുകെളാെക്ക തിരുത്തിയിേല്ല?
മേനാജ്: ‘പാലു പിരിഞ്ഞുേപായി, ഇനി അതു തിരിെക പാൽ ആകാൻ അത്ഭുതം
സംഭവിക്കണം’ എന്ന മട്ടിൽ ജനകീയാസൂത്രണെത്തപ്പറ്റി താങ്കൾ ഒരു പ്ര
സ്താവന നടത്തുകയുണ്ടായേല്ലാ. എന്താണ് അതിനു േപ്രരിപ്പിച്ചത്?
ഐസക്ക്: ആ പ്രസ്താവം എെന്റ ഒേട്ടെറ ജനകീയാസൂത്രണസഹപ്രവർത്തകർ
ക്കു വിഷമമുണ്ടാക്കി. എങ്കിലും, പറയാൻ കാരണമുണ്ട്. ഒന്ന്, പഴയേപാെല
സന്നദ്ധപ്രവർത്തകെര ആേവശംെകാള്ളിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. െപാതുവിൽ
ഒരു അശുഭചിന്ത (സിനിസിസം) വളർന്നുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. പഴയ ജനകീയാ
സൂത്രണസ്പിരിറ്റു വീെണ്ടടുക്കാൻ െപാതുവിൽ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നു സമ്മതിക്കു
കതെന്ന േവണം. അതുെകാണ്ടു കുടുംബശ്രീയിലാണു കൂടുതൽ ഊന്നിയത്.
പഞ്ചായത്തിെല ജനപങ്കാളിത്തം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കുടുംബശ്രീെയ ഉപാധി
യാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. കുറെച്ചാെക്ക വിജയിക്കുകയും െചയ്തു.

െവളിച്ചത്തിേലക്കു നടത്തുന്നവർ—ദീപ്തസംഭാഷണങ്ങൾ
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കുടുംബശ്രീെയ ഇനിയും ഗ്രാമസഭകളുെട ഉപഘടകങ്ങളാക്കാൻ കഴി
ഞ്ഞിട്ടില്ല. അങ്ങെന മാത്രേമ േകരളത്തിെന്റ വാർഡുകളുെട വലിപ്പത്തിെന്റ
യും മാറിമാറിവരുന്ന അതിർത്തികളുെടയും മറ്റും പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഗ്രാമസ
ഭാസംവാദങ്ങെള അർത്ഥവത്താക്കാൻ കഴിയൂ. അഴിമതിെക്കതിെര കൂടുതൽ
ശക്തമായ നടപടികൾ േവണ്ടതുണ്ട്. ഓംബുഡ്സ്മാൻ മാത്രംെകാണ്ടു പ്ര
ശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ജൻേലാക്പാൽ ഒറ്റമൂലിക്കാരും
ഓർക്കുന്നതു നന്ന്. പൗരാവകാശേരഖയും േസാഷ്യൽ ഓഡിറ്റും ഫലപ്രദമാ
ക്കുകയും അക്കൗണ്ടിങ് രീതികളിലും മറ്റും പരിഷ്കാരം െകാണ്ടുവരികയുമാണു
േവണ്ടത്.
2006 – 11 കാലെത്ത ഏറ്റവും പ്രധാനെപ്പട്ട േനട്ടം ജനകീയാസൂത്രണം
വ്യവസ്ഥാപിതമാക്കാൻ എടുത്ത നടപടികളാണ്. ഇതിൽ ഏറ്റവും വിജയപ്ര
ദമായത് ഗ്രാമവികസനവകുപ്പിെന തേദ്ദശഭരണവകുപ്പിൽ ലയിപ്പിച്ചതാണ്.
‘ഒരു മന്ത്രി, ഒരു പ്രിൻസിപ്പൽ െസക്രട്ടറി, ഒരു േകഡർ’ എന്നാക്കി. 2011െല യു.ഡി.എഫ്.ഭരണം ഇെതാെക്ക അട്ടിമറിച്ചു. ഇന്ത്യയിലാെക വലിയ
താത്പര്യമുണർത്തിയ അഞ്ചുവർഷക്കാലെത്ത പ്രയത്നത്തിെന്റ േനട്ടം ഇല്ലാ
താക്കാൻ യു.ഡി.എഫിന് ഏതാനും ദിവസേമ േവണ്ടിവന്നുളളൂ. അധികാര
വിേകന്ദ്രീകരണത്തിേനറ്റ ഏറ്റവും വലിയ തിരിച്ചടിയാണിത്. മെറ്റാന്നുമല്ല,
പങ്കുെവപ്പുരാഷ്ട്രീയത്തിെന്റയും േകന്ദ്രാവിഷ്കൃതപദ്ധതികൾ ൈകയിൽ െവക്കാ
നുളള ആർത്തിയുെടയും ദുരന്തഫലമാണത്.

ആസൂത്രണം പിഴച്ച കുടുംബജീവിതം
മേനാജ്: ഈ തിരക്കുകൾെക്കല്ലാം ഇടയിൽെപ്പട്ടു നഷ്ടമായ ഒന്നുണ്ടേല്ലാ. കുടും
ബം. അതിെനപ്പറ്റി? നട ദുവ്വൂരിയുമായി ഉണ്ടായ അടുപ്പം, വിവാഹം?
ഐസക്ക്: െപ്രാഫ: കൃഷ്ണാജി ആയിരുന്നു എെന്റ പിഎച്ഛ്.ഡി. സൂപ്പർൈവസർ.
കൃഷ്ണാജിയുെട വിദ്യാർത്ഥികൾ ആയിരുന്നു 2009 – 14-കാലത്ത് ആസൂത്ര
ണക്കമ്മിഷൻ അംഗമായിരുന്ന മിഹിർ ഷായും എക്കേണാമിക് ആൻഡ്
െപാളിറ്റിക്കൽ വീക്ക്ലി എഡിറ്ററായ റാം മേനാഹർ െറഡ്ഡിയും െടൿസാസി
െല ൈറസ് സർവ്വകലാശാലയിൽനിന്നു ബിരുദെമടുത്തിട്ടു പിഎച്ച്.ഡി.യ്ക്കു
സി.ഡി.എസിൽ വന്ന നട ദുവ്വൂരിയും പിെന്ന ഞാനും. കൃഷ്ണാജിയുെട വീടു
ഞങ്ങൾെക്കല്ലാം സ്വന്തം വീടുേപാെല ആയിരുന്നു. അങ്ങിെനയാണ് നട
യുെടയും എെന്റയും വിവാഹം നടന്നത്. ഞങ്ങൾക്കു രണ്ടു മക്കളുണ്ട് േസര
ഡുവിസാക്കും േഡാറ ഡുവിസാക്കും.
മേനാജ്: ഡുവിസാക്ക്?
ഐസക്ക്: ദുവ്വൂരിയുെട ആദ്യഭാഗവും എെന്റ േപരിെന്റ അവസാനഭാഗവും. പിന്നീ
ടു ഞങ്ങൾ പിരിഞ്ഞു. പതിനഞ്ചു വർഷം കഴിഞ്ഞു ഔപചാരികമായി ബന്ധം
േവർെപടുത്തിയിട്ട്. നട കുട്ടികളുമായി അേമരിക്കയിേലക്കു േപായിട്ട് 25 വർഷ
വും. നട ഇേപ്പാൾ അയർലൻഡിൽ സർവ്വകലാശാലയിൽ െപ്രാഫസറാണ്.
കുട്ടികൾ രണ്ടു വർഷത്തിൽ ഒരിക്കെലങ്കിലും വരും. ചിലേപ്പാൾ ഞാൻ
വിേദശത്തു േപാകുേമ്പാൾ അവെരയും കാണും. േസരയ്ക്ക് ഇക്കേണാമിക്സും
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അദ്ധ്യായം 2. ജനകീയത ആസൂത്രണം െചയ്ത ജീവിതം

േസാേഷ്യാളജിയുമാണ് ഇഷ്ടവിഷയങ്ങൾ. േഡാറയ്ക്കു തത്വശാസ്ത്രവും േമാ
േഡൺ ബാെലയും.
മേനാജ്: ഒന്നുരണ്ടുവർഷം കൂടുേമ്പാെഴങ്കിലും മക്കൾ കാണാൻ വരാറുണ്ടേല്ലാ. ആ
സമയം അവർ വളെര ആസ്വദിക്കുന്നതായി േതാന്നിയിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും അവർ
ക്കു േവണ്ട പരിഗണനയും സമയവും ഒെക്ക നല്കാൻ താങ്കൾക്കു കഴിയാറു
േണ്ടാ?
ഐസക്ക്: ഇല്ല. അവർ അർഹിക്കുന്ന ഒരു പരിഗണനയും ഞാൻ നല്കിയിട്ടില്ല.
അതിൽ കുറ്റേബാധവും ഉണ്ട്. എങ്കിലും, എല്ലാത്തവണയും അവർ നാട്ടിൽ
വരുേമ്പാൾ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് എവിെടെയങ്കിലും േപാകാറുണ്ട്. ഒരിക്കൽ
േപായതു ഹിമാലയത്തിേലക്കാണ്. ഗംഗയുെട തീരത്തുകൂടിയുള്ള മലകയറ്റം
അവിസ്മരണീയമായ അനുഭവമായിരുന്നു. േഹമകുണ്ഡ് വെര േപായി. ഒരു
രാത്രി പൂക്കളുെട താഴ്വരയിൽ തങ്ങി. ഇന്ത്യയിെല ഏറ്റവും സുന്ദരമായ സ്ഥ
ലം ഇതാെണന്ന് എനിക്കു േതാന്നുന്നു. പ്രകൃതി വിതച്ച പലയിനം പൂക്കളുെട
േമടുകൾ. സീസൺ മാറുന്നത് അനുസരിച്ചു പുതിയയിനം പൂക്കൾ വിരിയും. താ
ഴ്വരയുെട നിറവും മാറും! ഇനിയും ഹിമാലയത്തിേലക്കുതെന്ന േപാകാനാണ്
ആഗ്രഹം. അതിനുമുമ്പു േപായ രാജസ്ഥാൻ മരുഭൂമിയിൽനിന്ന് എത്ര വ്യത്യ
സ്തം! ഇന്ത്യയുെട ൈവവിദ്ധ്യങ്ങൾ എെന്നങ്കിലും കണ്ടനുഭവിച്ചുതീർക്കാനാകു
േമാ! എത്ര ആനന്ദകരമാണത്! മക്കളുെമാത്ത് ആകുേമ്പാൾ ആ ആനന്ദം
അളവില്ലാെത വളരുന്നു.
ഇെതാെക്കയാെണങ്കിലും, വിേദശത്തു ജീവിക്കുന്ന, ആണ്ടിെലാരിക്കൽ
മാത്രം േനരിട്ടു കാണുന്ന, കുട്ടികേളാട് ഇടപഴകുന്നതിനു പരിമിതികളുണ്ട്. ഇരു
വരും പഠിക്കാൻ മിടുക്കരായിരുന്നു. േസര േബാസ്റ്റണിന് അടുത്തുള്ള േലാകപ്ര
ശസ്തമായ ഫിലിപ്സ് അക്കാദമിയിലാണു സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയ
ത്. ന്യൂേയാർക്കിൽനിന്നു ബിരുദപഠനം തീർത്തു. ഇക്കേണാമിക്സ് - മാത്സ്
ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ ൈററ്റ്സിലാണു ബി.എ.. േസാേഷ്യാളജിയിലാണു േഡാക്റ്റ
േററ്റ്. വിഷയം ഇൻഡ്യയിെല െതാഴിൽ അരക്ഷിതത്ത്വവും െതാഴിലാളിസം
ഘാടനവും െതാഴിലവകാശങ്ങളും. ഇതിനായി പല സ്ഥലങ്ങളിലുമുള്ള നഴ്സുമാ
െരയും േസാഫ്റ്റ്െവയർ എൻജിനീയർമാെരയും ഓേട്ടാെമാൈബൽ െതാഴിലാ
ളികെളയുെമാെക്ക വിശദമായി അഭിമുഖം െചയ്തിരുന്നു. ദാരിദ്ര്യത്തിെന്റ അനീ
തി ആേഗാളമായി അവസാനിപ്പിക്കാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 20 ജീവകാരുണ്യ
സംഘടനകളുെട േകാൺെഫഡേറഷനായ ഓക്സ്ഫാം ഇന്റർനാഷണലിെന്റ
അേമരിക്കൻ ഘടകത്തിൽ േജാബ് റിസർച്ചർ ആൻഡ് േപാളിസി അൈഡ്വ
സർ ആയും അേമരിക്കൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് േലണഡ് െസാൈസറ്റീസിൽ
പബ്ലിക് െഫേലാ ആയും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. േഡാറയാണ് എെന്ന അത്ഭുത
െപ്പടുത്തിയത്. തത്വശാസ്ത്രവും ഡാൻസുമാണ് അവളുെട പഠനവിഷയം! ഈ
വിഷയങ്ങളിൽ െജയിംസ് മാഡിസൺ യൂണിേവഴ്സിറ്റിയിൽനിന്നു ബി.എ. എടു
ത്തു. എം.എ. കെണ്ടമ്പററി ആർട്ട് തിയറിയിൽ, േഗാൾഡ്സ്മിത്ത് യൂണിേവഴ്സി
റ്റിയിൽനിന്ന്. ഇേപ്പാൾ വാഷിങ്ടൺ ഡിസിയിൽ സ്കൂളിൽ എലിെമന്ററി വിഭാ
ഗത്തിൽ ടീച്ചിങ് അസിസ്റ്റന്റായി േജാലിെചയ്യുന്നു.

െവളിച്ചത്തിേലക്കു നടത്തുന്നവർ—ദീപ്തസംഭാഷണങ്ങൾ
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എെന്റ മൂത്തേജ്യഷ്ഠനും മക്കളും ലൻഡനിലാണ്. ഇരുവരും അവരുമായി
നല്ല കൂട്ടാണ്. ദുബായിലുംമറ്റും േപാകുേമ്പാൾ അവിെടയുള്ള െചറിയച്ഛന്മാേരാ
െടാപ്പമാണു താമസിക്കുക. അങ്ങെന കുടംബവുമായുള്ള ബന്ധം സജീവമായി
നിലനിർത്തുന്നു.
മേനാജ്: വിേദശെത്ത പഠനം ആകുേമ്പാൾ െചലവുകെളപ്പറ്റിയും മറ്റും പ്രതിേയാഗി
കൾ ആേരാപണം ഉയർത്തുന്നതാണേല്ലാ നാട്ടുനടപ്പ്. അെതാെക്ക ജനങ്ങൾ
അറിയുന്നതേല്ല നല്ലത്. താങ്കൾക്ക് അക്കാര്യത്തിൽ പണേമാ സ്വാധീനേമാ
ഉപേയാഗിേക്കണ്ടി വന്നിട്ടുേണ്ടാ?
ഐസക്ക്: വിേദശെത്ത വിദ്യാഭ്യാസം വളെര െചലേവറിയതായിരുന്നു. പെക്ഷ,
അതിേലക്ക് ഒരു സംഭാവനയും ഞാൻ നല്കിയിട്ടില്ല. േവണ്ടിവന്നില്ല എന്നല്ല,
കഴിവില്ല എന്നതാണു സത്യം. േസരയ്ക്കു ഫിലിപ്സ് അക്കാദമിയിൽ പൂർണ്ണേസ്കാ
ളർഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇരുവരും വായ്പ എടുത്താണു പഠിച്ചത്. േസര ഡി
ഗ്രി എടുത്തിട്ടു രണ്ടു വർഷം പഠിക്കാെത നിേല്ക്കണ്ടിവന്നു. വായ്പയുെട ഒരു ഭാ
ഗെമങ്കിലും തിരിച്ചടച്ചിട്ടുേവണമായിരുന്നു പിഎച്ച്.ഡി.ക്കു േപാകാൻ. അതി
നായി ന്യൂേയാർക്കിൽ േജാലിെയടുത്തൂ അവൾ. പണമില്ലാത്തതുെകാണ്ടു പഠി
ത്തം ൈവകുന്നതിൽ എനിക്കു സങ്കടമുണ്ടായിരുന്നു. ഒന്നും െചയ്യാൻ കഴിയാ
ത്തതിൽ കുറ്റേബാധവും. ഏതായാലും അടുത്തവർഷം പി.എച്ച്.ഡി.ക്കു േചർ
ന്നു. പഠനെമാെക്ക പൂർത്തിയാക്കി ഇേപ്പാൾ ഇരുവരും കർമ്മേമഖലയിേല
ക്കു കടന്നിരിക്കുന്നു.

ധനമന്ത്രിയുെട ധനസ്ഥിതി
മേനാജ്: ധനമന്ത്രിെയാെക്കയായ ആളുെട കയ്യിൽ അതിനുേപാലും ധനമിേല്ല?
താങ്കൾെക്കതിെര സാമ്പത്തികാേരാപണം ആരും ഉന്നയിച്ചിട്ടിെല്ലങ്കിലും
േചാദിക്കെട്ട, ധനവിദഗ്ദ്ധനായ താങ്കൾക്കു സ്വന്തമായി എത്ര ധനമുണ്ട്?
ഐസക്ക്: എനിക്കു സ്വന്തമായി ഒരു ഭൂസ്വത്തും ഇല്ല. ൈകരളിയിേലത് ഒഴിെക
ഒരു കമ്പനിയിലും െഷയറില്ല. ഇൻഷൂറൻസ് േപാളിസി േപാലും ഇല്ല. മന്ത്രി
യായിരിെക്ക എെന്റ വകുപ്പിെല സ്ഥാപനമായ െക.എസ്.എഫ്.ഇ.യിൽ ഒരു
ചിട്ടിക്കു േചർന്നിരുന്നു. അതും അവെര ഒന്നു പ്രേചാദിപ്പിക്കാൻ. അതിെന്റ
നറുക്കു വീണ തുക ഫിക്സഡ് െഡേപ്പാസിറ്റായി കിടപ്പുണ്ട്. ഭരണാവസാനം
െമാത്തമായി കിട്ടിയ ടി.എ. കുടിശിക േസവിങ്സ് അക്കൗണ്ടിലുണ്ടായിരുന്നു.
മന്ത്രിപ്പണി കഴിഞ്ഞ് പ്രതിപക്ഷ എം.എൽ.എ. ആയേപ്പാൾ യാത്ര െചയ്യാൻ
എസ്.ബി.റ്റി.യിൽനിന്നു വായ്പെയടുത്ത് ഒരു കാറു വാങ്ങി; മാരുതിയുെട സ്വി
ഫ്റ്റ് ഡിസയർ. കാലിെന്റ പ്രശ്നവുംമറ്റും കാരണം അതിെല യാത്ര ദുഷ്ക്കരമായ
േപ്പാൾ അതു വിറ്റ് അനുജൻകൂടി സഹായിച്ച് ഒരു ഇേന്നാവ വാങ്ങി. വീണ്ടും
മന്ത്രിയായേപ്പാൾ താമസവും വാഹനവുെമാെക്ക സർക്കാർ തന്നു. മന്ത്രിപദം
ഒഴിഞ്ഞേതാെട എല്ലാം പഴയപടിയിേലക്ക്. അത്രതെന്ന.
സി.ഡി.എസിൽനിന്നു ലഭിച്ച െപ്രാവിഡന്റ് ഫണ്ടും ഗ്രാറ്റ്വിറ്റിയും എല്ലാമാ
യി 15 ലക്ഷം രൂപ മാരാരിക്കുളം വികസനപരിപാടിയിൽ െപാടിച്ചു! ഞങ്ങൾ

ഇടത്തുനിന്നു്: ഓേരാ ദൗത്യത്തിനും ഐസക്കിന് ഒരു ടീം ഉണ്ടാകും. ജനകീയാസൂത്രണകാ
ലെത്ത പ്രവർത്തകരിൽ ചിലർെക്കാപ്പം; േതാമസ് ഐസക്കും ജീവിതപങ്കാളി ആയിരുന്ന
നട ദുവ്വൂരിയും.

എട്ടുപത്തുേപർ ഏതാണ്ടു മുഴുവൻസമയപ്രവർത്തകർ ആയിരുന്നേല്ലാ. ഒരു
പെക്ഷ, ഇത്തരത്തിൽ സ്വന്തം പണെമടുത്തു െചലവാക്കും എന്നു കരുതാൻ
കഴിയാത്തതിനാലാകും ചിലർ എെന്റ വിേദശഫണ്ടിങ്ങും മറ്റും അേന്വഷി
ച്ചു േപായത് (ചിരി). ആേരാപണം മാത്രമല്ല, ഒരു വിദ്വാൻ എെന്റ ‘കള്ള
പ്പണ’െത്തപ്പറ്റി ൈഹേക്കാടതിയിൽ േകസും െകാടുത്തിരുന്നു—അറിയാമേല്ലാ,
ൈക്രം നന്ദകുമാർ. അന്നു ഞാൻ പ്രഖ്യാപിച്ചതാണ്, എെന്റ പുസ്തകങ്ങളും
അല്ലറചില്ലറ വീട്ടുസാമഗ്രികളും അല്ലാെത എെന്തങ്കിലും ജംഗമസ്വത്തുകൾ
എനിക്കുെണ്ടന്നു കെണ്ടത്തിയാൽ അത് അവർക്കു വിട്ടുനല്കാം എന്ന്. ആരും
ഇതുവെര മുേന്നാട്ടു വന്നിട്ടില്ല.
മേനാജ്: അമ്മച്ചി, സേഹാദരങ്ങൾ?
ഐസക്ക്: ഇേപ്പാൾ െകാടുങ്ങല്ലൂരുള്ള സേഹാദരനും ആലപ്പുഴയിലും ഇടുക്കിയിൽ
തൂക്കുപാലത്തുമുള്ള സേഹാദരിമാർക്കും പുറെമ ഏഴുേപരും വിേദശത്താണ്.
േചട്ടൻ ലൻഡനിൽ. ഒരനിയൻ കാനഡയിൽ. മറ്റുള്ളവർ ദുബായിൽ. എല്ലാ
വരും വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ േജാലി െചയ്യുകയാണ്. അവരിൽനിന്നു വല്ല
തും ഇേങ്ങാട്ടു വരുന്നതല്ലാെത, അേങ്ങാട്ട് ഒന്നും െകാടുത്തിട്ടില്ല. ആദ്യം മന്ത്രി
യായിരുന്നേപ്പാൾ അമ്മച്ചി എേന്നാെടാപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. പിെന്ന ആല
പ്പുഴയിൽ സേഹാദരിയുെട വീട്ടിേലക്കുേപായി. രണ്ടാമതു മന്ത്രിയായേപ്പാൾ
വീണ്ടും വന്നു. അതു കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ പിെന്നയും മടങ്ങിേപ്പായി. മന്ത്രിയല്ലാ
ത്തേപ്പാൾ തനിച്ചുള്ള താമസത്തിനും യാത്രകൾക്കുമിടയിൽ അമ്മച്ചിെയ
േനാക്കാൻ കഴിയില്ലേല്ലാ.

സൗഹൃദങ്ങളുെട ഖജനാവ്
മേനാജ്: ഒറ്റയ്ക്കുള്ള ജീവിതം താങ്കെള വ്യക്തിപരമായി എങ്ങെന ബാധിച്ചു? താങ്ക
ളിെല െപാതുപ്രവർത്തകെന എങ്ങെന ബാധിച്ചു?
ഐസക്ക്: ഒറ്റേയ്ക്കാ! എന്ന്? ഞാൻ എേപ്പാഴും എെന്റ കൂട്ടുകാേരാെടാപ്പമാണ്.
ജനകീയാസൂത്രണകാലത്ത് ഒരു വലിയ സംഘംതെന്ന ഉണ്ടായിരുന്നു. അവ
രിൽ പലരും എെന്റ വീട്ടിൽത്തെന്ന ആയിരുന്നു താമസം. മാരാരിക്കുളത്ത്
എം.എൽ.എ. ആയേപ്പാൾ അവരിൽ പ്രധനെപ്പട്ടവെരല്ലാം, ചിലർ സ്ഥി

െവളിച്ചത്തിേലക്കു നടത്തുന്നവർ—ദീപ്തസംഭാഷണങ്ങൾ
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രമായും മറ്റുള്ളവർ ഭാഗികമായും, മാരാരിക്കുളേത്തക്കു വന്നു. മന്ത്രിയായ
േപ്പാൾ അവരിൽ ഒരു വിഭാഗം േപഴ്സണൽ സ്റ്റാഫിലും വന്നു. അതുകഴിഞ്ഞ്
എം.എൽ.എ. ആയി. തിരെക്കാഴിഞ്ഞില്ല. അതിനിെട കുറച്ചുനാൾ മാത്ര
മാണു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കായത്. മണ്ഡലത്തിലും നാട്ടിലും മറ്റുമ
ല്ല, തിരുവനന്തപുരെത്ത ഫ്ലാറ്റിൽ ഞാനും എെന്റ പുസ്തകങ്ങളും മാത്രമായി.
പെക്ഷ, അേപ്പാഴും ഫ്ലാറ്റിലിരിക്കാൻ എവിെടയായിരുന്നു േനരം? മിക്കദിവ
സവും മണ്ഡലത്തിലാണ്. ആഴ്ചയിൽ ഒേന്നാ രേണ്ടാ ദിവസെമങ്കിലും ഫ്ലാ
റ്റിൽ ഒതുങ്ങാൻ ശ്രമിച്ചു. മെറ്റാന്നിനുമല്ല, ‘ആലപ്പുഴയിെല വർഗ്ഗസമരങ്ങൾ’
എന്ന മൂന്നു വാള ്യമുള്ള ബൃഹദ്ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ രചനയ്ക്കായി; ആർൈക്കവൽ
േശഖരണവും മറ്റും ഏതാണ്ടു തീർത്ത്, ‘ഇനി ഇരുന്ന് എഴുതണം’ എന്ന ചിന്ത
യിൽ. പിെന്ന ഇന്ത്യെയക്കുറിച്ച്, വിവിധ പ്രശ്നങ്ങെള ആധാരമാക്കി, പത്തു
പുസ്തകങ്ങളുെട പരമ്പരയും മനസിലുണ്ട്. പെക്ഷ, അതിനിടയിലും മുൻകൂട്ടി
തീരുമാനിക്കാത്ത മറ്റു പല എഴുത്തും കടന്നുവന്നു. പിെന്നയും മന്ത്രിയായി.
അേപ്പാഴും സുഹൃത്തുക്കൾെക്കാപ്പം. അതു കഴിഞ്ഞും ജനകീയാസൂത്രണവും
മറ്റുെമാെക്കയായി സുഹൃത്തുക്കേളാെടാപ്പം ജനങ്ങൾെക്കാപ്പംതെന്ന.
മേനാജ്: താങ്കളുെട പ്രധാനസമ്പാദ്യം അസൂയ േതാന്നുന്ന തരത്തിലുള്ള സൗഹൃദ
ങ്ങളാണ്. ഈ തിരക്കിട്ട ജീവിതത്തിലും ഇത്ര വിപുലമായ, നാനാേമഖലക
ളിലായി പരന്നുകിടക്കുന്ന, ഈ സൗഹൃദങ്ങൾ എങ്ങെനയാണു പരിപാലിക്കു
ന്നത്?
ഐസക്ക്: എെന്നക്കുറിച്ചു സുഹൃത്തുക്കൾക്കുള്ള പ്രധാന വിമർശം സൗഹൃദങ്ങൾ
പരിപാലിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ്. ഞാൻ എേപ്പാഴും എെന്തങ്കി
ലുെമാന്നിൽ മുഴുകി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളാണ്. അതുമായി ബന്ധെപ്പട്ട വലി
െയാരു സൗഹൃദശൃംഖല എേപ്പാഴും ഉണ്ടാകും. കൂട്ടായല്ലാെത ഒറ്റയ്ക്കു പ്രവർത്തി
ക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. പ്രവർത്തനേമഖല മാറുേമ്പാൾ കൂട്ടുകാരും മാറും. മുമ്പ്
ഉണ്ടായിരുന്നവരിൽ ചിലെരങ്കിലും പരിഭവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സി.ഡി.എസിൽ
പഠിപ്പിച്ചിരുന്നേപ്പാൾ എെന്റ വീട് ഒരു കമ്മ്യൂൺേപാെല ആയിരുന്നു. ആർ
ക്കും വരാം, താമസിക്കാം. എേപ്പാഴും വിദ്യാർത്ഥികൾ കൂട്ടുണ്ടാകുമായിരുന്നു.
എെന്റ ഭൂരിപക്ഷം അക്കാദമിക് പ്രബന്ധങ്ങളും ആെരങ്കിലുമായി കൂട്ടുേചർന്ന്
എഴുതിയവയാണ്. അങ്ങെന പ്രവർത്തിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം. ഇേപ്പാൾ ആ സ്വ
ഭാവത്തിൽ സ്വല്പം മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്.
മേനാജ്: രാഷ്ട്രീേയതിരാളികളിൽേപ്പാലും താങ്കൾക്കു ധാരാളം ആരാധകരും സുഹൃ
ത്തുക്കളും ഉണ്ടേല്ലാ. ഏറ്റവും കൗതുകമായി േതാന്നുന്നത് മണിശങ്കരയ്യരുമായു
ള്ള പ്രേത്യക അടുപ്പമാണ്.
ഐസക്ക്: അയ്യരുമായുള്ള ബന്ധം തികച്ചും ആകസ്മികമായി ഉണ്ടായതാണ്.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ മകൾ ലൻഡൻ സ്കൂളിേലാമേറ്റാ പഠിക്കുകയായിരുന്നു. അധി
കാരവിേകന്ദ്രീകരണം സംബന്ധിച്ച അവളുെട പഠനത്തിന് എെന്റ ഗ്രന്ഥം വള
െര സഹായകരമായി. അങ്ങെനയാണു മണിശങ്കരയ്യർ ഞാനുമായി ആദ്യം
ബന്ധെപ്പടുന്നത്. അേദ്ദഹം ജനകീയാസൂത്രണം മനസിലാക്കാൻ പലത
വണ േകരളത്തിൽ വന്നു; ഒരുതവണ മാരാരിക്കുളത്തും. ഈ സന്ദർശനങ്ങൾ
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അദ്ധ്യായം 2. ജനകീയത ആസൂത്രണം െചയ്ത ജീവിതം

േകരളത്തിെല അധികാരവിേകന്ദ്രീകരണപരീക്ഷണങ്ങെളപ്പറ്റി വലിയ മതി
പ്പ് അേദ്ദഹത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി.
പിന്നീട് അേദ്ദഹം മന്ത്രിയായേപ്പാൾ പന്ത്രണ്ടാം ധനകാര്യക്കമ്മിഷനു
െമേമ്മാറാൻഡം നല്കാൻ പഞ്ചായത്തുമന്ത്രിമാരുെട സമിതി ഉണ്ടാക്കി. വിസ്മ
യകരെമന്നു പറയെട്ട, പഞ്ചായത്തുമന്ത്രി അല്ലാത്ത, ധനമന്ത്രിയായ, എെന്ന
യാണ് അദ്ധ്യക്ഷനായി നിയമിച്ചത്! േകന്ദ്രമന്ത്രിയായ അയ്യർ അതിൽ െവ
റും അംഗവും! ഈ സ്ഥിതിവിേശഷം േപ്രാേട്ടാേക്കാളുകാർെക്കല്ലാം വലിയ
തലേവദന ആയിരുന്നിരിക്കണം. തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു സേമ്മളനത്തിൽ
പെങ്കടുത്തേശഷമാണ് അേദ്ദഹം ഇതു പ്രഖ്യാപിച്ചത്. രാഷ്ട്രീയമായി േകാൺ
ഗ്രസിൽനിന്നും അേദ്ദഹം ഇതിനു വിമർശനം ഏറ്റു. പെക്ഷ, അെതാന്നും
അേദ്ദഹം കൂസാക്കിയില്ല. പാർലെമന്റിൽത്തെന്ന അേദ്ദഹം ഇതിെന പര
സ്യമായി ന്യായീകരിച്ചു! േകാൺഗ്രസ് േനതാവാെണങ്കിലും മദിരാശിയിെല
വിദ്യാർത്ഥിജീവിതകാലത്ത് ഒരു തീവ്ര ഇടതുപക്ഷക്കാരനായിരുന്നു അേദ്ദ
ഹം. മന്ത്രിയായേപ്പാഴും പല കാര്യത്തിലും അേമരിക്കൻവിരുദ്ധനിലപാട്
അേദ്ദഹം സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. ഇതും ഒരുപെക്ഷ, സൗഹൃദം കൂടുതൽ ദൃഢമാ
കാൻ ഉപകരിച്ചിരിക്കാം.

േകരളത്തിെന്റ അക്കാദമികനിലവാരം
മേനാജ്: വ്യക്തിപരമായ ചില നിരീക്ഷണങ്ങൾകൂടി േചാദിക്കെട്ട. സുഹൃത്തുക്ക
ളിൽ നല്ലപങ്ക് അക്കാദമികരംഗത്തുള്ളവരാണേല്ലാ. എങ്കിലും, വസ്തുനിഷ്ഠമായ
അഭിപ്രായം പ്രതീക്ഷിച്ചുെകാണ്ടു േചാദിക്കെട്ട, േകരളത്തിെല അക്കാദമിക്സി
െനപ്പറ്റി എന്താണ് വിലയിരുത്തൽ?
ഐസക്ക്: േകരളം അക്കാദമികമായി വളെര പിന്നിൽ നില്ക്കുന്ന സംസ്ഥാനമാ
ണ്. പ്രകൃതിശാസ്ത്രങ്ങെളപ്പറ്റി എനിക്ക് ആധികാരികമായി പറയാനാവി
ല്ല. എന്നാൽ സാമൂഹികശാസ്ത്രം സംബന്ധിച്ചു തിട്ടമായിത്തെന്ന പറയാം,
സാർവ്വേദശീയം േപായിട്ട്, േദശീയനിലവാരംേപാലും പുലർത്തുന്ന അപൂർവ്വം
പ്രബന്ധങ്ങേള േകരളത്തിെല സർവ്വകലാശാലകളിൽനിന്നും വിദ്യാപീഠങ്ങ
ളിൽനിന്നും പുറത്തുവരുന്നുള്ളൂ. മുമ്പ് േകാഴിേക്കാട് സർവ്വകലാശാലയിെല
ചരിത്രവിഭാഗത്തിലും േകരളയിെല എക്കേണാമിക്സ് വിഭാഗത്തിലും നല്ല പഠ
നങ്ങൾ നടന്നിരുന്നു. ഇേപ്പാൾ സി.ഡി.എസ്. ഒഴിെക ഏെതങ്കിലും ഒരു
േകന്ദ്രെത്തക്കുറിച്ച് ഇങ്ങെന പറയാനാവില്ല. സി.ഡി.എസ്. േപാലും ഒേട്ടെറ
താേഴക്കു േപായിട്ടുെണ്ടന്നാണു െപാതുെവയുള്ള വിലയിരുത്തൽ. എങ്കിലും
ശ്രേദ്ധയമായ ധാരാളം പഠനങ്ങൾ അവിെടനിന്നു പുറത്തുവരുന്നുണ്ട്. ഒന്ന്
ആേലാചിച്ചുേനാക്കൂ, റഫറീഡ് ആയ ഒരു അക്കാദമിക് േസാഷ്യൽ സയൻസ്
േജണൽ േപാലും േകരളത്തിൽനിന്നു പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നില്ല. യു.ജി.സി. െസ്ക
യിലും മറ്റും ഉെണ്ടങ്കിലും പഠിക്കാനും പഠിപ്പിക്കാനും താത്പര്യമുള്ള അദ്ധ്യാപ
കെര നമ്മുെട ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് േകാെളജുകളിൽ കെണ്ടത്താൻ
പ്രയാസെപ്പടും. പലരും നന്നായി പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടാകാം. പെക്ഷ, സ്വയംപ
ഠനം തീെര ഇല്ല. ഒരു േലാ െലവൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണു േകരളത്തിെല

െവളിച്ചത്തിേലക്കു നടത്തുന്നവർ—ദീപ്തസംഭാഷണങ്ങൾ
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അക്കാദമികരംഗം. എങ്ങെന രക്ഷെപ്പടുത്താൻ പറ്റും എന്ന ആേലാചന പല
തലത്തിലും നടക്കുകയാണ്.
സർവ്വകലാശാലാതലത്തിൽ അക്കാദമികപരിഗണനകൾക്കു രണ്ടാം
സ്ഥനേമ ഉള്ളൂ. സർക്കാരാെണങ്കിൽ െചലവു ചുരുക്കാനുള്ള ഏറ്റവും എളു
പ്പമാർഗ്ഗമായി പലേപ്പാഴും കെണ്ടത്തുന്നത് ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസേമഖലെയ
ആണ്. 2001 – 06-െല യു.ഡി.എഫ്. ഭരണകാലത്ത് 730 – 780 േകാടി രൂപവീ
തം മാത്രമാണു പ്രതിവർഷം ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി െചലവഴിച്ചിരുന്ന
ത്. നമ്മുെട ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസെത്ത തകർത്തതിൽ ഈ െചലവുചുരുക്കൽ
നിർണ്ണായക പങ്കു വഹിച്ചു. ഞാൻ ആദ്യം മന്ത്രിയായിരുന്ന 2006 – 11-ൽ
അഞ്ചുെകാല്ലംെകാണ്ട് ഇത് 3200-ൽപ്പരം േകാടി രൂപയായി ഉയർത്തി.
പെക്ഷ, പണം െകാടുത്താലും വിനിേയാഗിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ
സർവ്വകലാശാലകളിൽ ദുർബ്ബലമാണ്. ൈലബ്രറിവികസനത്തിനു വൻേതാ
തിൽ പണം മുടക്കണെമന്ന് എനിക്കു താത്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആദ്യബ
ജറ്റിൽത്തെന്ന മൂന്നുേകാടി രൂപ ഇതിനായി േകരളയ്ക്കു നല്കി. ഇതു െചലവാ
ക്കിയാൽ കൂടുതൽ നല്കാെമന്നും പറഞ്ഞു. പെക്ഷ, സർവ്വകലാശാലയിൽനി
ന്നു പണം ൈലബ്രറിയിൽ എത്താൻതെന്ന ഒേന്നാ രേണ്ടാ വർഷം എടുത്തു.
എന്തു െചയ്യണെമന്നു തീരുമാനിക്കാൻ ൈലബ്രറിയും എടുത്തൂ പിെന്നയും കു
േറക്കാലം. അഞ്ചാംവർഷം മന്ത്രിസ്ഥാനം ഒഴിയുന്നതിനുമുമ്പു നവീകരണം ഭാ
ഗികമായി പൂർത്തീകരിച്ച് ഉദ്ഘാടനം െചയ്യാേന കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. ആെരയും കുറ്റം
പറയാൻ പറയുന്നതല്ല. െമാത്തം സംവിധാനങ്ങളുെട കിടപ്പ് അങ്ങെനയാ
ണ്.
എന്നാൽ, 2016-21 കാലത്ത് ഈ രംഗത്തു വരുേത്തണ്ട മാറ്റങ്ങെളപ്പറ്റി
വലിയ ആേലാചനയുണ്ടായി. മാറ്റത്തിനു തുടക്കമിടാനും കഴിഞ്ഞു. ആേഗാ
ളനിലവാരത്തിേലക്ക് ഉയർത്താനുള്ള പദ്ധതിയാണ് ഇനി നടപ്പാേക്കണ്ടത്.
അതിനുള്ള ആേലാചനകൾ കാര്യമായിത്തെന്ന നടക്കുകയാണ്.

വിദ്യാർത്ഥിരാഷ്ട്രീയത്തിൽ വന്ന മാറ്റം
മേനാജ്: ഒരു പഴയ വിദ്യാർത്ഥിരാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തകൻ എന്നനിലയിൽ അന്നെത്ത
യും ഇന്നെത്തയും വിദ്യാർത്ഥിപ്രസ്ഥാനങ്ങെള എങ്ങെന താരതമ്യം െചയ്യും?
ഐസക്ക്: ഇന്ന് എല്ലാം േമാശം, പണ്ട് എല്ലാം നന്ന് എെന്നാരു നിലപാട് എനി
ക്കില്ല. അന്നെത്തേപ്പാെല ഇന്നും മർദ്ദനവും ത്യാഗവും സഹിക്കാൻ വിദ്യാർ
ത്ഥിപ്രവർത്തകർ മുന്നിലുണ്ട്. അതിെനാന്നും ഒരു കുറവും ഉള്ളതായി േതാന്നു
ന്നില്ല. പെക്ഷ, രണ്ടു മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുെണ്ടന്നു േതാന്നുന്നു.
ഒന്ന്, രാഷ്ട്രീയപഠനത്തിൽ പണ്ടെത്ത താത്പര്യം ഇന്നില്ല. മഹാരാജാ
സിെല എസ്.എഫ്.ഐ. പ്രവർത്തകരായിരുന്ന ഞങ്ങൾ ക്ലാസിൽ മാത്രമ
ല്ല പുറത്തും ഏറ്റവും നല്ല വിദ്യാർത്ഥികൾ ആയിരുന്നു. അവിെട ഞങ്ങളുെട
എസ്.എഫ്.ഐ. യൂണിറ്റ് തയാറാക്കിയ രാഷ്ട്രീയപഠനത്തിനുള്ള സിലബസ്
ആയിരുന്നു പിന്നീട് ‘െറഡ് സ്റ്റാർ പഠനേകാഴ്സ്’ ആയി ഞാൻ പ്രസിഡന്റായ
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അദ്ധ്യായം 2. ജനകീയത ആസൂത്രണം െചയ്ത ജീവിതം

േപ്പാൾ സംസ്ഥാനതലത്തിൽ നടപ്പാക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. മാർക്സിയൻ ക്ലാസിക്കു
കളും മറ്റും കുത്തിയിരുന്നു പഠിക്കുന്ന കുട്ടികെള ഇെന്നനിക്കു കാണാൻ കഴിയു
ന്നില്ല.
രണ്ട്, ക്യാമ്പസുകളിൽ പടർന്നുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന അരാഷ്ട്രീയേബാധമാ
ണ്. എസ്.എഫ്.ഐ.ക്കു േവാട്ടുെചേയ്തക്കാം. പെക്ഷ, ഭൂരിപക്ഷം കുട്ടികൾ
ക്കും രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സജീവതാത്പര്യം ഇല്ല. പണ്ടെത്തക്കാളും കരിയർ
ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട് പഠനവും േകാഴ്സുകളും. േകാെളജുകളുെട മാത്രമല്ല,
ഉന്നതവിദ്യാപീഠങ്ങളുെട ഒെക്ക സ്ഥിതി ഇതാണ്.
ഞാൻ സി.ഡി.എസിൽ പഠിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ഞങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥി
കെളല്ലാം ഏെതങ്കിലും മാർക്സിസ്റ്റ് ചിന്താപദ്ധതികളുെട വക്താക്കൾ ആയി
രുന്നു. എല്ലാ വർഷവും േകന്ദ്ര-േകരള േകഡറുകളിൽനിന്ന് ഒേന്നാ രേണ്ടാ
ഐ.എ.എസുകാർ എം.ഫിലിനു വരും. അവിെട വന്നാൽ ഏെതങ്കിലും തര
ത്തിലുള്ള മാർക്സിസ്റ്റ് പരിേവഷം അണിയും. എന്നാൽ പിന്നീട്, കഴിഞ്ഞത
വണ മന്ത്രിയായിരുന്നേപ്പാൾ, ഒരു േകാഴ്സ് പഠിപ്പിച്ചാൽ എെന്തന്ന ചിന്ത
ഉണ്ടായി. പെക്ഷ, സിലബസ് ഒരുവട്ടം േനാക്കിയേപ്പാേഴ ആ അഭ്യാസം
േവെണ്ടന്നുവച്ചു! ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയെപ്പട്ടതായിരുന്ന, ഇന്ത്യൻ ഉത്പാ
ദനവ്യവസ്ഥയുെട സ്വഭാവം േപാലുള്ള, െപാളിറ്റിക്കൽ ഇേക്കാണമി േകാ
ഴ്സുകെളല്ലാം ഏതാണ്ട് അപ്രത്യക്ഷമായിരിക്കുന്നു. ഏറ്റവും ആധുനികമായ
സേങ്കതങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിൽ മാത്രമാണു കുട്ടികൾക്കും താത്പര്യം. ആേഗാ
ളീകരണം െകാണ്ടുവന്ന മാറ്റമാണിത്. എന്തിന്, ഇക്കേണാമിക് ആൻഡ്
െപാളിറ്റിക്കൽ വീക്ക്ലി േപാലും കുറച്ചുനാൾ വലതുപക്ഷത്തിെന്റ കയ്യിേലക്കു
മാറി. ഇെതാെക്ക വിദ്യാർത്ഥിപ്രസ്ഥാനത്തിനു വലിയ െവല്ലുവിളികളാണ്.

ഇടതുഭരണവും മുതലാളിത്തവികസനവും
മേനാജ്: മുതലാളിത്തം വികസിക്കുമ്മുേമ്പ കമ്മ്യൂണിസം ഇവിേടക്ക് എത്തിയതുമൂ
ലം ജനങ്ങൾ മുതലാളിമാരായി കണ്ടത് നാട്ടിെല െചറിയ പലചരക്കുകടക്കാ
െര ആെണന്നും വിതരണംേപാെല ഉത്പാദനവളർച്ചയും പ്രധാനമാെണന്നു
മനസിലാക്കാൻ ഈ അന്ധമായ മുതലാളിത്തവിേരാധം ഇടയാക്കിയിട്ടുെണ്ട
ന്നും ചിലർ വിലയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാേണാ ഇവിെട ഉത്പാദനവളർച്ച
തടഞ്ഞ ഘടകങ്ങളിൽ ഒന്ന്? ഈ കാഴ്ചപ്പാടിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ പലർക്കും
കഴിയാത്തത് പാർട്ടിയിെല അഭിപ്രായഭിന്നതയുെട ഒരു കാരണമാേണാ?
മുതലാളിത്തരീതിയിലുള്ള ഉത്പാദനവളർച്ചയാേണാ ഈ ഘട്ടത്തിൽ പാർട്ടി
ലക്ഷ്യംവയ്ക്കുന്നത്?
ഐസക്ക്: മുതലാളിത്തം വികസിക്കുമ്മുേമ്പ കമ്മ്യൂണിസം എത്തിയതു ചരിത്രാനി
വാര്യതയാണ്. ഇവിെട മുതലാളിത്തം വികസിക്കുമ്മുേമ്പ കുത്തകകൾ രൂ
പംെകാണ്ടുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. ആേഗാളമുതലാളിത്തവികാസത്തിെന്റ ചരിത്രപ
ശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇത്തരം സംഭവവികാസങ്ങൾ വിലയിരുത്താൻ കഴിയണം.
അന്ധമായ മുതലാളിത്തവിേരാധെത്തപ്പറ്റിയുള്ള പരാമർശം എനിക്കു മനസി
ലാകുേന്നയില്ല. 60 വർഷം മുമ്പുള്ള േകരളത്തിൽ കൃഷിക്കാരുെട, കീഴ്ജാതി
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ക്കാരുെട, അസംഘടിതെതാഴിലാളികളുെട, ഒെക്ക സ്ഥിതി എന്തായിരുന്നു?
ഇതിേനാെടാെക്കയാണു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം പ്രതികരിച്ചത്. അടിച്ചമർ
ത്തൽ തീക്ഷ്ണമായിരുന്നതുെകാണ്ടു പ്രതികരണവും രൂക്ഷമായിരുന്നു. പന്തു
താേഴക്ക് എത്ര ആഞ്ഞടിക്കുേന്നാ അത്രയും ഉയരും.
െചറിയ പലചരക്കുകടക്കാരെന എതിരാളിയായിക്കണ്ടു എന്ന പരാമർ
ശം എെന്റതെന്ന ഒരു പണ്ഡിതസുഹൃത്ത് ഈയിെട നടത്തിയതു കണ്ടിരുന്നു
(ഈ പുസ്തകത്തിൽത്തെന്ന ഉൾെപ്പട്ട േഡാ: ആർ.വി.ജി. േമേനാെന്റ അഭിമുഖ
ത്തിെല അഭിപ്രായെത്തപ്പറ്റിയാണീ പരാമർശം). യാഥാർത്ഥ്യവുമായി െപാ
രുത്തെപ്പടുന്ന പ്രസ്താവനയല്ല ഇത്. േകരളത്തിെല തീക്ഷ്ണമായ ഏറ്റുമുട്ടലുകളാ
ണു മുതലാളിത്തവളർച്ചയ്ക്കു തടസമായത് എന്നു വാദിക്കുന്നവർ മുംൈബയുെട
യും മറ്റും ചരിത്രം പരിേശാധിക്കണം. അത്തരം ഉജ്ജ്വലമായ േട്രഡ് യൂണിയൻ
സമരങ്ങൾ േവെറ എവിെട നടന്നിട്ടുണ്ട്! പെക്ഷ, അെതാന്നും അവിടുെത്ത
വ്യവസായവളർച്ചയ്ക്കു തടസമായില്ല. േകരളം വ്യവസായവളർച്ചയിൽ പിേന്നാ
ട്ടു േപായി എന്നതിനു ചരിത്രപരമായ കാരണങ്ങളുണ്ട്. േകരളത്തിെല മുത
ലാളിമാരുെട സ്വഭാവവും വിലയിരുത്തണം. ഞാനും ൈമക്കിൾ തരകനുംകൂടി
സി.ഡി.എസിൽ ഇതു സംബന്ധിച്ച പ്രബന്ധം തയാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഇൻഡ്യൻ ഭരണഘടനയ്ക്കുള്ളിൽ ഒരു സംസ്ഥാനത്തു ഭരണത്തിൽ ഇരി
ക്കുേമ്പാൾ മുതലാളിത്തവളർച്ച അല്ലാെത മെറ്റാരു പാത സ്വീകരികാനാവില്ല.
േകരളത്തിൽ എന്നേപാെല ഇന്ത്യയിൽ െപാതുവിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിന് അനു
കൂലമായ രാഷ്ട്രീയബലാബലമാെണങ്കിൽ വ്യത്യസ്തസമീപനം സ്വീകരിക്കാമാ
യിരുന്നു. േകരളത്തിൽ മാത്രമായി അതു കഴിയില്ല. ഇവിെട െചയ്യാൻ കഴി
യുന്നത് ഈ മുതലാളിത്തവികസനപാതയിൽ കൂടുതൽ നീതിപൂർവ്വകമായ
വിഹിതം പാവങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പു വരുത്തുകയും അവരുെട ജനാധിപത്യാവകാ
ശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുകയുമാണ്. ഇതിനുള്ള ബദൽ നയങ്ങളാണ് അേന്വഷി
േക്കണ്ടത്.
മേനാജ്: അതിെനാെക്ക പ്രാപ്തരായ ൈസദ്ധാന്തികരും സാമ്പത്തികവിദഗ്ദ്ധരു
ഇടത്തുനിന്നു്: ശബാന ആസ്മിയും േതാമസ് ഐസക്കും മാനവീയം സാംസ്ക്കാരികമിഷെന്റ
േവദിയിൽ; ജനകീയാസൂത്രണത്തിെന്റ ഭാഗമായി നടന്ന മാദ്ധ്യമശില്പശാലയിൽ പാേലാളി
മുഹമ്മദുകുട്ടി വയലാർ രവി, േതാമസ് ഐസക്ക്, ബി. ഇക്ബാൽ.
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അദ്ധ്യായം 2. ജനകീയത ആസൂത്രണം െചയ്ത ജീവിതം

െമാെക്കയുണ്ടായിട്ടും ബംഗാളിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് എന്താണു സംഭവി
ച്ചത്?
ഐസക്ക്: ബംഗാളിൽ തിരിച്ചടി ഉണ്ടായതല്ല എെന്ന അത്ഭുതെപ്പടുത്തുന്നത്. തു
ടർച്ചയായി 34 വർഷം എങ്ങെന ഭരണത്തിൽ ഇരുന്നു എന്നതാണ്. ജന്മിബൂർഷ്വാവ്യവസ്ഥയ്ക്കുള്ളിൽ െചയ്യാൻ പറ്റുന്നതിനു പരിമിതികളുണ്ട്. ജനങ്ങ
ളിൽ അത് അസംതൃപ്തി ഉണ്ടാക്കും. മറിെച്ചാരു പരീക്ഷണം ഫലം നല്കുേമാ
എന്നു ചിന്തിക്കുകയും െചയ്യും. ബംഗാളിൽ ഭൂപരിഷ്ക്കരണത്തിനു േശഷം വ്യവ
സായവത്ക്കരണത്തിേലക്കുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ ൈവകി. ൈവ
കിയുള്ള എടുത്തുചാട്ടം പിഴയ്ക്കുകയും െചയ്തു. മാദ്ധ്യമങ്ങളും മറ്റും ഉപേയാഗിച്ചു
കൃഷിക്കാരിൽ ഗണ്യമാെയാരു വിഭാഗെത്ത പാർട്ടിെക്കതിെര തിരിച്ചുവിടാൻ
ഇതു വഴിെയാരുക്കി.
ജനങ്ങെള എതിരാക്കാൻ സഹായിച്ച മെറ്റാരു ദൗർബ്ബല്യംകൂടി ഉണ്ട്.
നാട്ടുമ്പുറെത്ത വിദ്യാഭ്യാസം, ആേരാഗ്യം തുടങ്ങിയ േമഖലകളിൽ േവണ്ടത്ര
ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. ബംഗാളും േകരളവും തമ്മിലുള്ള താരതമ്യത്തിൽ ഇതു വളെര
പ്രകടമാണേല്ലാ. ശ്രമിക്കായ്കയല്ല, അവിടുെത്ത സർക്കാരിെന്റ സാമ്പത്തിക
പ്രതിസന്ധിമൂലം കഴിയാഞ്ഞതാണ്. േവണ്ടത്ര നികുതി പിരിക്കാത്തതാണ്
ഈ പ്രതിസന്ധിക്കു കാരണം. േകരളത്തിെന്റ ആഭ്യന്തരവരുമാനത്തിെന്റ
ഒമ്പതു ശതമാനം നികുതിയായി പിരിക്കുേമ്പാൾ ബംഗാളിൽ ഇത് ഏതാണ്ട്
ആറു ശതമാനം മാത്രമാണ്. തികച്ചും േപാപ്പുലിസ്റ്റായ സമീപനം. അതുമൂലം
ഇവിടുെത്തേപ്പാെല സാമൂഹികേക്ഷമത്തിനു പണം ഇല്ലാതായി.
തുടർച്ചയായി ഭരണത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പുഴുക്കുത്തുകളും
മൂല്യച്യുതിയും ഏെറയുണ്ട്. േകരളത്തിൽ അഞ്ചുവർഷം ഭരണത്തിൽ ഇരിക്കു
േമ്പാൾത്തെന്ന എെന്തല്ലാം െചറുതും വലുതുമായ ആേക്ഷപങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു!
അേപ്പാൾ മൂന്നരപ്പതിറ്റാണ്ടു തുടർച്ചയായി ഇരുന്നാലുള്ള സ്ഥിതി ആേലാചിച്ചു
േനാക്കൂ.
തിരിച്ചടി ഉണ്ടാെയങ്കിലും െതറ്റുകെളാെക്ക തിരുത്തെപ്പടും. അതിനുള്ള
കരുത്തു ബംഗാളിെല പാർട്ടിക്കുണ്ട്. സിദ്ധാർത്ഥ ശങ്കർ േറയുെട അടിച്ചമർ
ത്തലിെന അതിജീവിച്ച പാർട്ടിയാണ്. ബഹുജനാടിത്തറ തകർന്നിട്ടില്ല. ദൗർ
ബ്ബല്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കും. ഇന്ത്യയിെല ഇടതുപക്ഷമുേന്നറ്റത്തിെന്റ മുന്നിൽ
ബംഗാൾ ഉണ്ടാകും.

വിഭാഗീയതയുെട േപാസ്റ്റ്േമാർട്ടം
മേനാജ്: േകരളത്തിൽ ഇടക്കാലത്തു പാർട്ടിക്ക് എന്താണു സംഭവിച്ചുെകാണ്ടിരുന്ന
ത്? വിഭാഗീയത വളർന്നത് എങ്ങെനയാണ്?
ഐസക്ക്: േകരളത്തിൽ പാർട്ടിേനതൃത്വത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വിഭാഗീയത വലിയ
പരിക്കാണ് ഏല്പിച്ചത്. പാർട്ടിയുെട ബന്ധുക്കളും സാധാരണപ്രവർത്തകരും
പാർലെമന്ററി അവസരവാദെത്ത അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഈ വിഭാഗീയപ്ര
വണതയിൽ വളെരേയെറ മനം െനാന്തിരുന്നു. േലാക്സഭാ, തേദ്ദശഭരണ
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സ്ഥാപന െതരെഞ്ഞടുപ്പുകളിൽ അക്കാലത്തുണ്ടായ തിരിച്ചടി, വലിെയാരളവു
വെര, പാർട്ടിയിെല അൈനക്യത്തിനു ജനങ്ങൾ നല്കിയ ശിക്ഷയാണ്. വിചാ
രിച്ച േവഗത്തിൽ അെല്ലങ്കിൽേപ്പാലും വിഭാഗീയേചരിതിരിവിൽനിന്നു പാർട്ടി
വിമുക്തമായി.
പാർട്ടിസംസ്ഥാനക്കമ്മിറ്റി വളെര വിശദമായ ഒരു െതറ്റുതിരുത്തൽ േരഖ
അംഗീകരിച്ചത് അറിയാമേല്ലാ. അടിയന്തരമായി തിരുേത്തണ്ട ഒേട്ടെറ ൈവ
കല്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്ന് ഇതിൽ തുറന്നു സമ്മതിച്ചിരുന്നു. സ്ഥാനമാ
നങ്ങൾക്കുള്ള ആർത്തി, രാഷ്ട്രീയപഠനത്തിലുള്ള അലംഭാവം, ബ്യൂേറാക്രാറ്റിക്
സമീപനങ്ങൾ, അഴിമതിയും മറ്റു ദുഷിപ്പുകളും എന്നിവെയാെക്ക എണ്ണിെയണ്ണി
പറഞ്ഞു. െതരെഞ്ഞടുപ്പിെന്റ തിരക്കുകൾക്കിടയിലും ഏറ്റവും ഉന്നതേനതൃത്വം
മുതൽ ഏരിയാ നിലവാരം വെര ഓേരാ പ്രവർത്തകരും ഇത്തരം ദൂഷ്യങ്ങൾ
ക്ക് എത്രമാത്രം വശംവദരായിട്ടുെണ്ടന്നു വ്യക്തിപരമായി പരിേശാധിക്കുകയും
പാർട്ടിഘടകത്തിൽ തുറന്നുപറയുകയും െചയ്തു. പേക്ഷ, ഒരു ഏറ്റുപറച്ചിലിൽ
തീരാവുന്നതല്ല പ്രശ്നം. െതറ്റുതിരുത്തൽ കാമ്പയിൻ തുടർന്നുെകാണ്ടുേപാകാ
നാണു തീരുമാനിച്ചത്. പിന്നീടു വന്ന പാർട്ടിസേമ്മളനം ഇത് അവേലാകനം
െചയ്തു. ഇേപ്പാൾ ഗുണഫലങ്ങൾ പ്രകടമാണ്.
മേനാജ്: അന്ന് എന്തുെകാണ്ട് ഇങ്ങെന അധഃപതനം ഉണ്ടായി?
ഐസക്ക്: പറയാം. ഒരു പ്രധാനകാരണം, േകരളത്തിെല പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ
വളർച്ചയിൽ വന്നുെകാണ്ടിരുന്ന മാന്ദ്യമാണ്. അന്ന് മൂന്നു പതിറ്റാണ്ടായി
ഏതാണ്ടു 45 ശതമാനം േവാട്ടുപിന്തുണയിൽ കുരുങ്ങിക്കിടക്കുകയായിരുന്നു.
മുേന്നാട്ടു കുതിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ബഹുഭൂരിപക്ഷത്തിെന്റ പാർട്ടിയായി
മാറാനാകുന്നില്ല. അന്നെത്ത ആ വളർച്ചാമുരടിപ്പിെന്റ പശ്ചാത്തലത്തിലാണു
വിഭാഗീയപ്രവണതകെള കാേണണ്ടത്.
എന്തുെകാണ്ടു മുേന്നറാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നത് ഒേട്ടെറ ഉൾപ്പാർട്ടിച്ചർ
ച്ചകൾക്കു വിഷയമായ കാര്യമാണ്. രണ്ടു കാരണങ്ങളാണു മുഖ്യമായും പല
േപ്പാഴും ഉയർന്നുവന്നിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന്, മതന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇടതുപ
ക്ഷസ്വാധീനം കുറവാണ് എന്നതാണ്. വിേമാചനസമരം സൃഷ്ടിച്ച പ്രതിബന്ധ
ങ്ങെള ഇന്നും മറികടക്കാൻ ആയിട്ടില്ല. സാമൂഹികനേവാത്ഥാനപ്രസ്ഥാനം
ഉഴുതുമറിച്ച മണ്ണിലാണേല്ലാ കമ്യൂണിസം വളർന്നത്. മതന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കി
ടയിൽ ശ്രേദ്ധയരായ നേവാത്ഥാനനായകർ ഉണ്ടായിരുെന്നങ്കിലും െപാതു
വിൽ ഇത്തരം നവീനസ്വാധീനങ്ങൾ ദുർബ്ബലമായിരുന്നു. വ്യവസ്ഥാപിതമായ
മതസമുദായങ്ങൾക്കുള്ളിെല സവിേശഷമായ മതാന്തരീക്ഷെത്ത കമ്മ്യൂണി
സ്റ്റ് പാർട്ടിക്കു േവണ്ടത്ര മനസിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുേണ്ടാ എന്ന കാര്യത്തി
ലും സംശയമുണ്ട്. മതന്യൂനപക്ഷപ്രശ്നെത്ത എങ്ങെന ൈകകാര്യം െചയ്യാം
എന്നതു സംബന്ധിച്ച അടവുനയെത്തപ്പറ്റി ഒേട്ടെറ തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടു
ണ്ട്. അവയിേലക്കു കടക്കുന്നില്ല. ന്യൂനപക്ഷാവകാശസംരക്ഷണം, മതവി
ശ്വാസികേളാടു തുറന്ന സമീപനം, ബഹുജനങ്ങളുെട ആവശ്യങ്ങൾക്കുേവണ്ടി
യുള്ള പ്രേക്ഷാഭസമരങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയിെലല്ലാം ഊന്നൽ നല്കിയുള്ള ഒരു
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അദ്ധ്യായം 2. ജനകീയത ആസൂത്രണം െചയ്ത ജീവിതം

സമീപനമാണ് ഇേപ്പാൾ ൈകെക്കാള്ളുന്നത്. ഇതിൽ എടുത്തുപറയാവുന്ന
പുേരാഗതി ൈകവരിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്.
രണ്ടാമെത്ത പ്രശ്നം, േകരളത്തിെല സവിേശഷവും സങ്കീർണ്ണവുമായ വർ
ഗ്ഗബന്ധങ്ങളാണ്. കൂലിേവലക്കാെര നിർത്തി പണിെയടുപ്പിക്കുന്ന െചറുകിട
ഭൂവുടമസ്ഥർക്കും ൈകെത്താഴിലുകാർക്കുമാണു പ്രാമുഖ്യം. ഇതു െചറുകിടയു
ത്പാദകരുെടയും കൂലിേവലക്കാരുെടയും ഐക്യം വളർത്തിെയടുക്കാൻ തട
സമാണ്. ഈ ഐക്യം വളർത്തുന്നതിൽ ഉത്പാദനക്ഷമതാവർദ്ധന ഒരു പ്ര
ധാന ഘടകമാെണന്ന് ഇന്ന് അംഗീകരിക്കെപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്.
മൂന്നാമെത്ത സവിേശഷപ്രശ്നം, ഇടത്തരം വിഭാഗക്കാരുെട അഭൂതപൂർ
വ്വമായ വളർച്ചയാണ്. ഉള്ളവനും ഇല്ലാത്തവനുമായി രണ്ടു പാളയങ്ങളിലായി
േവർതിരിയുന്നതല്ല, ഇടത്തരക്കാരുെട എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നതാണ് ഇന്നെത്ത
പ്രവണത. ഇവരുെട ആഗ്രഹാഭിലാഷങ്ങെള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട പര
മ്പരാഗതാടിത്തറയായ കർഷകെത്താഴിലാളികൾ, പരമ്പരാഗതവ്യവസാ
യെത്താഴിലാളികൾ, നാട്ടുമ്പുറെത്ത പാവങ്ങൾ എന്നിവരുെട താത്പര്യങ്ങ
ളുമായി എങ്ങെന സംേയാജിപ്പിക്കാം എന്നത് ഒരു പ്രശ്നമാണ്. 2011-െല
നിയമസഭാെതരെഞ്ഞടുപ്പിൽ ഈ പരമ്പരാഗതാടിത്തറെയ ഏതാണ്ടു പൂർ
ണ്ണമായി അണിനിരത്താൻ കഴിഞ്ഞതുെകാണ്ടാണ്, പരാജയെപ്പെട്ടങ്കിലും വി
ജയേത്താട് അടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. അന്നും ഇടത്തരക്കാരുെട പിന്തുണ േവ
ണ്ടത്ര ആർജ്ജിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്നാണ് എെന്റ വിലയിരുത്തൽ.
എന്നാൽ, ഇന്ന് ഈ നില മാറിവരുന്നുണ്ട്.
േകരളത്തിെല പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ േവാട്ടുപിന്തുണ വർദ്ധിക്കാത്തതിനു മറ്റു
പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ടാകാം. അവെയാെക്ക ചർച്ച െചേയ്യണ്ട കാര്യങ്ങളാ
ണ്.

പാർട്ടിയും ജനങ്ങളും തമ്മിൽ അകലുന്നുേണ്ടാ?
മേനാജ്: വളർച്ചാമുരടിപ്പിനുപുറമ, പാർട്ടി ജനങ്ങളിൽനിന്ന് അകലുന്ന, അെല്ല
ങ്കിൽ, ജനങ്ങൾ പാർട്ടിയിൽനിന്ന് അകലുന്ന സ്ഥിതി ഉണ്ടായിരുേന്നാ?
ഇടത്തുനിന്നു്: േതാമസ് ഐസക്ക്, േഡാ. ബി. ഇക്ബാലിനും എം. എ. േബബിക്കും ഒപ്പം;
സത്യാഗ്രഹം കിടന്ന് അവശനിലയിലായ ഐസക്കിെന പിണറായി വിജയനും വി. എസ്.
അച്യുതാനന്ദനും സന്ദർശിച്ചേപ്പാൾ.

െവളിച്ചത്തിേലക്കു നടത്തുന്നവർ—ദീപ്തസംഭാഷണങ്ങൾ
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ഐസക്ക്: രണ്ടും സംഭവിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണു െതറ്റുതിരുത്തൽ േരഖ
യിൽ ഞങ്ങൾ വിലയിരുത്തിയത്. മുമ്പു പാർട്ടിയുെടയും വർഗ്ഗബഹുജനസം
ഘടനകളുെടയും ഓേരാ ഘടകവും ജനങ്ങളുെട പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിരന്തരവും സർ
ഗ്ഗാത്മകവുമായി ഇടെപട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ഇടക്കാലത്ത് മുകളിൽനിന്നുള്ള
നിർേദ്ദശങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നതിേലക്കു പ്രവർത്തനം ചുരുങ്ങി. പാർട്ടിപ്രവർ
ത്തനം കൂടുതൽ കൂടുതൽ രാഷ്ട്രീയകാര്യങ്ങളിേലക്കു ചുരുങ്ങുന്ന സ്ഥിതിയുമു
ണ്ടായി. മുമ്പ് അങ്ങെനയല്ല. നാട്ടുകാരുെട ജനന, മരണ, വിവാഹാദി അടി
യന്തിരങ്ങളിെലല്ലാം പർട്ടിയുെട സജീവസാന്നിദ്ധ്യം വളെരക്കൂടുതൽ ആയി
രുന്നു. പിന്നീട് സമുദായസംഘടനകളുംമറ്റും ഈ േമഖല കയ്യടക്കി. ഇത്തരം
േപാരായ്മകൾ േബാദ്ധ്യെപ്പട്ടതുതെന്ന പരിഹാരത്തിനുള്ള വഴി പാതി തുറന്നു.
വിഭാഗീയത അവസാനിപ്പിച്ച് പാർട്ടി കരുേത്താെട, േയാജിേപ്പാെട മു
േന്നാട്ടു േപാകണം എന്ന വികാരം പാർട്ടിയിലും അനുഭാവീസമൂഹത്തിലും
വ്യാപകമായും ശക്തമായും ഉണ്ടായിരുന്നു. പാർട്ടിക്കുള്ളിെല വിഭാഗീയത
അവസാനിപ്പിച്ച് ഒരുമിച്ചു നില്ക്കാനായിെല്ലങ്കിൽ ജനങ്ങൾ മാപ്പു നല്കില്ല എന്ന്
എല്ലാവരും തിരിച്ചറിഞ്ഞു. പ്രശ്നങ്ങൾ അവസാനിക്കും എന്ന പ്രതീക്ഷയല്ല,
ഉറപ്പാണ് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നത്.
പല കാരണങ്ങൾെകാണ്ടു നടപടിക്കു വിേധയരായവെര അവരുെട െപ
രുമാറ്റം വിലയിരുത്തി വീണ്ടും വലിെയാരളവ് ഉൾെക്കാള്ളിച്ചു. ഒപ്പം, ഓേരാ
പ്രശ്നത്തിലും അതതിെന്റ െമറിറ്റ് അനുസരിച്ചു തീരുമനവും നടപടിയും എടുക്കു
ന്ന പ്രവണത ശക്തിെപ്പട്ടു. ഇതും ഏെറ ഗുണം െചയ്തു.
മേനാജ്: അണികെള ശരിയായി രാഷ്ട്രീയവത്ക്കരിക്കാൻ ഇന്നു കഴിയുന്നുേണ്ടാ?
ആേഗാളീകരണത്തിെന്റ കുെത്താഴുക്കിൽ പാർട്ടിയുെട താത്വികാടിത്തറയ്ക്കും
സ്വാഭാവികമായി േനർമ്മ സംഭവിക്കുന്നിേല്ല? അതുകൂടിയേല്ല ഇത്തരം അവ
സ്ഥകൾക്കു കാരണം?
ഐസക്ക്: രാഷ്ട്രീയപഠനത്തിന് ഇേപ്പാൾ ഏതു കാലെത്തക്കാളും പരിഗണന
നല്കുന്നുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയപഠനം എന്നു പറയുേമ്പാൾ പഠനസ്കൂേളാ ക്ലാസുകേളാ
മാത്രമല്ല. ബഹുജനങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതു ക്ലാസുമുറികളിലല്ല. അവരുെട സമരപ്രവർത്തനേമഖലകളിൽവച്ചാണ്. അവിടങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സംഭവവികാ
സങ്ങളിൽ രാഷ്ട്രീയമായി ഇടെപടാൻ േകഡറുകൾക്കു കഴിയണം. ഇതു നല്കു
ന്നതിന് ആവശ്യമായ പഠനേകന്ദ്രങ്ങൾ ഇന്ന് എല്ലാ ജില്ലയിലും സജീവമായി
പ്രവർത്തിക്കുന്നു. എെന്റ സമയത്തിൽ നെല്ലാരു പങ്ക് ഇത്തരം പ്രവർത്തന
ങ്ങൾക്കാണു നീക്കിവയ്ക്കുന്നത്.
ആേഗാളീകരണം നിശ്ചയമായും ആശയപരമായ കനത്ത െവല്ലുവിളി
കൾ ഉയർത്തുന്നുണ്ട്. മുമ്പ് അവിതർക്കിതമായി എല്ലാവരും അംഗീകരിച്ചിരു
ന്ന പല തത്ത്വങ്ങൾക്കും അനുഭവത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്നു സാധുത
ഇല്ല. േസാവ്യറ്റ് യൂണിയെന്റ തകർച്ചയ്ക്കു േശഷമുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ എങ്ങ
െനയാവും േലാകവിപ്ലവപ്രക്രിയ മുേന്നറുക എന്നു തിട്ടമായി പറയാനാവില്ല.
എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ഇേപ്പാൾ ഉറപ്പിച്ചു പറയാനാകും. മുതലാളിത്തത്തിെന്റ
ൈവരുദ്ധ്യങ്ങെള േസാവ്യറ്റ് യൂണിയെന്റ തകർച്ചേയാ ആേഗാളീകരണേമാ
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അദ്ധ്യായം 2. ജനകീയത ആസൂത്രണം െചയ്ത ജീവിതം

ഇല്ലാതാക്കിയിട്ടില്ല. ആേഗാളസാമ്പത്തികമാന്ദ്യവും ആേഗാളപാരിസ്ഥിതിക
ക്കുഴപ്പവും ഇതിേലക്കാണു വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്. ഈ ൈവരുദ്ധ്യങ്ങൾ കൂടുതൽ
മൂർച്ഛിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നത് ഇവ പരിഹരിക്കാനുള്ള ചരിത്രശക്തികൾ ഉയർന്നു
വരും എന്നതിെന്റ ഉറപ്പായാണു ഞാൻ കാണുന്നത്.
ലളിതമായ ഉത്തരങ്ങൾ ഇല്ല. പെക്ഷ, ഉത്തരങ്ങൾ ഉണ്ട്. ആേഗാളീക
രണപശ്ചാത്തലത്തിൽ മദിരാശി േകാൺഗ്രസ് ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രേരഖ അം
ഗീകരിച്ചിരുന്നു. ചില കാര്യങ്ങളിൽ തീർപ്പ് ഉണ്ടാെയങ്കിലും ഒേട്ടെറക്കാര്യങ്ങ
ളിൽ േചാദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തിെക്കാണ്ടാണ് ഈ പ്രേമയം അവസാനിച്ചത്. രണ്ടു
പാർട്ടി േകാൺഗ്രസുകളുെട കാലതാമസം വെന്നങ്കിലും 20-ാം പാർട്ടി േകാൺ
ഗ്രസ് ഇവയിൽ പലതിനും ചർച്ചകളിലൂെട ഉത്തരം േതടി. ഇെതാരു തുടർപ്ര
ക്രിയയാണ്.
ഇേപ്പാൾ രാജ്യെത്ത രാഷ്ട്രീയസാഹചര്യം സാരമായി മാറിയിരിക്കുന്നു.
വർഗ്ഗീയതയുെട വിപത്ത് ബീഭത്സത കാട്ടുന്നു. അതിതീവ്ര ഉദാരീകരണവും
െപാതുവിഭവങ്ങളുെട െകാള്ളയും െപാതുേമഖലയുെട വിെറ്റാഴിക്കലും നടപ്പാ
ക്കുന്നു. രാജ്യം വലിയ സാമ്പത്തികത്തകർച്ചയിൽ വീണിരിക്കുന്നു. ഇതി
െനെയല്ലാം േനരിടാനുള്ള ആേലാചനകളും പഠനപ്രവർത്തനങ്ങളും പാർട്ടി
നടത്തുന്നുണ്ട്.

സ്വപ്നം യുഗപരിണാമമാകുന്ന വിപ്ലവം
മേനാജ്: എന്താണു താങ്കളുെട വിപ്ലവപ്രതീക്ഷ?
ഐസക്ക്: ഞാൻ സാമൂഹികവിപ്ലവെത്ത ഒരു യുഗപരിണാമത്തിെന്റ വീക്ഷണ
ത്തിലാണു കാണുന്നത്. അങ്ങെന േനാക്കുേമ്പാൾ ഇന്നുണ്ടായിരിക്കുന്ന തിരി
ച്ചടികൾ താത്ക്കാലികം മാത്രമാണ്. മാർക്സും ഏംഗത്സും േനരിട്ടു പെങ്കടുത്ത
പാരീസ് കമ്മ്യൂൺ 70 ദിവസേമ നീണ്ടുനിന്നുള്ളൂ. ഈ വിപ്ലവപരാജയത്തി
െന്റ കാരണങ്ങൾ ‘ഭരണകൂടവും വിപ്ലവവും’ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ െലനിൻ
വിശകലനം െചയ്യുന്നു. അേദ്ദഹം ആ ഗ്രന്ഥം പെക്ഷ പൂർത്തിയാക്കിയില്ല.
‘വിപ്ലവെത്തക്കുറിച്ച് എഴുതുന്നതിെനക്കാൾ എത്രേയാ ആഹ്ലാദകരമാണു
വിപ്ലവം നടത്തുക’ എന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചുെകാണ്ടു പുസ്തകം പാതിവഴി നിർത്തി
റഷ്യൻ വിപ്ലവം സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിൽ മുഴുകുകയായിരുന്നു അേദ്ദഹം. പാരീ
സ് കമ്മ്യൂൺ നിലനിന്നത് 70 ദിവസമാെണങ്കിൽ െലനിെന്റ േസാവ്യറ്റ് വിപ്ലവം
70 സംവത്സരത്തിേലെറ നീണ്ടുനിന്നു. അതിനുണ്ടായ തകർച്ചയുെട പാഠങ്ങൾ
ഉൾെക്കാണ്ടു േലാകവിപ്ലവപ്രക്രിയ മുേന്നാട്ടുേപാകും. അതാണു സാമൂഹിക
വിപ്ലവെത്ത ഒരു യുഗപരിണാമത്തിെന്റ ദീർഘവീക്ഷണത്തിലാണു ഞാൻ
വിലയിരുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നു പറഞ്ഞതിെന്റ അർത്ഥം.
മൂലരൂപം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്:
1. ‘ജനം മാപ്പുനല്കില്ല, വിഭാഗീയത അവസാനിപ്പിക്കാെത’, മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പ്, 2011 െസപ്റ്റം
ബർ 25.
2. ‘പ്രതിസന്ധി ഗുരുതരം, പെക്ഷ പരിഭ്രമമില്ല’, മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പ്, 2016 ജൂൈല 10.
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വിപ്ലവവഴിയിെല ഗാന്ധിത്വപ്രേയാഗപാഠങ്ങൾ
ഗാന്ധിജിയുെട പല നിലപാടുകേളാടും വിമർശം ഉള്ളയാളാണു ഞാൻ. എന്നാൽ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ സമരമാർഗ്ഗങ്ങൾ ഇേന്നാളം േലാകചരിത്രത്തിൽ െചലുത്തിയ
സ്വാധീനം േകട്ട ഞാൻ അവസരം കിട്ടുന്നിടെത്തല്ലാം അേതപ്പറ്റി പറയുന്ന ആളാ
യി മാറി! ഇക്കഴിഞ്ഞ ദശകങ്ങളിൽ േലാകത്തു നടന്നതും തുടരുന്നതുമായ ഒെട്ടല്ലാ
സ്വാതന്ത്ര്യ, മനുഷ്യാവകാശ, സ്വയംനിർണ്ണയാവകാശ, വിേമാചന േപാരാട്ടങ്ങളും
ഗാന്ധിയൻ േപാരാട്ടവഴികൾ പഠിച്ചും പകർത്തിയുമാണു നടക്കുന്നത് എന്നത്
എെന്ന അത്ഭുതെപ്പടുത്തി. നമ്മുെട സ്വാതന്ത്ര്യസമരകാലത്ത് അേമരിക്കൻ േപാ
രാളികൾ സംഘങ്ങളായി ഇവിെട പലവുരു വന്നു പഠിച്ചുെകാണ്ടുേപായ സമരരീതി
കൾ—സാക്ഷാൽ ഗാന്ധിയൻ സമരമാർഗ്ഗം! അവിെടനിന്നു േലാകമാെക പടർന്ന
ആ സമരയാത്രയുെട കഥ നിങ്ങെളയും അത്ഭുതെപ്പടുത്താതിരിക്കില്ല. ഈ സമര
ങ്ങൾെക്കല്ലാം േനതൃത്വം നല്കുന്നവർ സമരംെചയ്യാൻ പഠിക്കുന്നതിെന്റ രീതികൾ
േകട്ടേപ്പാൾ ഗാന്ധിജിയുെട സ്വന്തം നാട്ടിെല ‘വല്യ’ സമരക്കാരായ നാം ൈകവിട്ടു
കളഞ്ഞ മഹാനിധിേയാർത്ത് ഉണ്ടായ അസ്വസ്ഥത ഇേപാഴും നീറിനില്ക്കുന്നു. ഒപ്പം
ഈ വഴി തുറക്കുന്ന വിപ്ലവപ്രതീക്ഷയും.
മാർട്ടിൻ ലൂഥർ കിങ് ജൂനിയറിെനാപ്പം അേമരിക്കൻ പൗരാവകാശേപ്പാരാട്ട
ത്തിൽ പെങ്കടുത്ത കൗമാരത്തിൽ തുടങ്ങി, വർണ്ണവിേവചനത്തിെനതിരായ േപാ
രാട്ടത്തിലൂെട, െഫമിനിസത്തിെന്റ രണ്ടാം തരംഗത്തിെന്റ പ്രാരംഭകരിെലാരാളായി
വളർന്ന േമരി കിങ് മാർട്ടിൻ ലൂഥറിലൂെടയാണു മഹാത്മാഗാന്ധിെയ കെണ്ടത്തുന്ന
ത്.
ഇവർ േകരളത്തിൽ വന്നത് ൈവക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിെന്റ പരിസമാപ്തി ചരി
ത്രേരഖകളിൽ കണ്ടതുേപാെല ഇണ്ടംതുരുത്തിമനയിെല നമ്പൂതിരിമാർക്കു മനഃ
പരിവർത്തനം (conversion) വന്നു വഴിനടക്കാൻ അനുവദിച്ചതിലൂെടത്തെന്നയാ
േണാ എന്നു പരിേശാധിക്കാനാണ്. േലാകത്ത് മെറ്റാരു സമരത്തിനും ‘കൺേവർ
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ഷൻ’ എന്ന പരിസമാപ്തി ൈകവരിക്കാനാകുന്നില്ല എന്നതാണ് ഇതിനു നിർബ്ബന്ധി
ച്ചത്. െപാടിപിടിച്ച കടലാസുേശഖരങ്ങളിൽ പതിനഞ്ചുെകാല്ലം അവർ ഇതിനായി
െകട്ടിമറിഞ്ഞു! ഒടുവിൽ ൈവക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിെന്റ സത്യം കെണ്ടത്തി. ബൃഹ
ത്താെയാരു പുസ്തകവുമാക്കി—േലാകേപാരാളികൾക്കു പഠിക്കാൻ! ഗാന്ധിജിെയ
മഹാത്മാവാക്കി മൂലയ്ക്കുവച്ച നമുക്കു മനസിലാക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള പലതുമാണ്
േമരി ഇ. കിങ് പറയുന്നത്; ഗാന്ധിസെത്തപറ്റി, ൈവക്കം സത്യഗ്രഹെത്തപ്പറ്റി,
അേമരിക്കൻ പൗരാവകാശേപാരാട്ടെത്തപ്പറ്റി, െഫമിനിസെത്തപ്പറ്റി, ഒക്കുൈപ്പ
സമരവും മുല്ലപ്പൂവിപ്ലവവും വെരയുള്ള േലാകേപാരാട്ടങ്ങെളപ്പറ്റി…
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ഗാന്ധിവഴിയിെല രണ്ടാം ‘കിങ് ’
(േമരി ഇ. കിങ്ങിെന്റ ജീവിതം)

മാർട്ടിൻ ലൂഥർ കിങ് ജൂനിയറിെന്റ േനതൃത്വത്തിൽ അേമരിക്കയിൽ നടന്ന പൗരാ
വകാശപ്രേക്ഷാഭത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥിവിഭാഗത്തിെന്റയും പിന്നീടു മാദ്ധ്യമവിഭാഗത്തി
െന്റയും ചുമതലക്കാരിയായി പ്രവർത്തിച്ച േമരി കിങ് േപരിൽ കിങ് ഉെണ്ടങ്കിലും
മാർട്ടിൻ ലൂഥർ കിങ്ങിെന്റ ബന്ധുെവാന്നുമല്ല. കറുത്തവരുെട അവകാശസമര
ത്തിൽ അണിേചർന്ന നിരവധി െവളുത്തവരിൽ ഒരാളാണ്. മാർട്ടിൻ ലൂഥറിെന
ഗാന്ധിയൻ സമരം പരിശീലിപ്പിച്ച അേത വിദഗ്ദ്ധരിൽനിന്നു പരിശീലനം േനടാൻ
അവസരം ലഭിച്ച ഗാന്ധിശിഷ്യ. സമാധാനപ്രവർത്തനങ്ങളിെല ഇവരുെട മികവും
ആഴത്തിലുള്ള പാണ്ഡിത്യവും മനസിലാക്കിയ അടുത്ത സുഹൃത്തായ ജിമ്മി കാർ
ട്ടർ അേമരിക്കൻ പ്രസിഡന്റായേപ്പാൾ സമാധാനകാര്യത്തിെല ഉപേദശകയായി
നിയമിച്ചത് േമരിെയയാണ്. അക്കാലെത്ത 120-ൽപ്പരം േലാകരാഷ്ടത്തലവരുമാ
യി അടുത്ത സമ്പർക്കം പുലർത്താനും വിവിധ സമാധാനമുൻൈകകളിൽ കാര്യ
മായ സംഭാവന നൽകാനും ഇവർക്ക് അവസരമുണ്ടായി. അന്ന് അേമരിക്കയുെട
പീസ് േകാർ, നാഷണൽ വളന്റിയർ സർവ്വീസ് േകാർ തുടങ്ങിയവയുെട ആേഗാ
ളചുമതലയും േമരിക്കായിരുന്നു. ഇന്നും കാർട്ടറുെട ഉപേദശകയാണ്. അവരുെട
സൂക്ഷ്മഗ്രഹണേശഷിയും ൈധര്യവും അഗ്രഗണ്യമാെണന്നാണ് കാർട്ടർ വിലയിരു
ത്തിയിട്ടുള്ളത്.
ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയ്ക്കു കീഴിൽ സമാധാനപഠനങ്ങൾക്കായി േകാസ്റ്റാ റിക്കയിൽ
സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള സർവ്വകലാശാലയായ യൂണിേവഴ്സിറ്റി േഫാർ പീസിെല പീസ് ആൻ
ഡ് േകാൺഫ്ലിക്റ്റ്സ് സ്റ്റഡീസിെല െപ്രാഫസറും ഇംഗ്ലണ്ടിെല ഓക്സ്ഫഡിലുള്ള േറാ
ഥർമിയർ അേമരിക്കൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിെല െഫേലായും വാഷിങ്ടൺ ഡിസിയിലുള്ള
അേമരിക്കൻ യൂണിേവഴ്സിറ്റി െസന്റർ േഫാർ േഗ്ലാബൽ പീസിൽ േസ്കാളറും രാജ്യാ
ന്തര രാഷ്ട്രീയശാസ്ത്രജ്ഞയും ഒെക്കയായ അവർ നിരവധി സുപ്രധാനഗ്രന്ഥങ്ങളുെട
രചയിതാവും ഗാന്ധിയൻസമാധാനസിദ്ധാന്തങ്ങളുെട ആേഗാള അംബാസഡറുമാ
ണ്.
ഗാന്ധിയൻമൂല്യങ്ങളുെട പ്രചാരണത്തിനു നല്കുന്ന ജംനലാൽ ബജാജ് രാജ്യാ
ന്തരപുരസ്ക്കാരം, പശ്ചിേമഷ്യയിൽ സാമൂഹികനീതിക്കും സമാധാനവിദ്യാഭ്യാസത്തി
നും നല്കിയ സംഭാവനകൾക്ക് എൽ-ഹിബ്രി പീസ് എജ്യൂേക്കഷൻ ൈപ്രസ്, െജയിം
സ് എം. േലാസൺ േനാൺവയലന്റ് അച്ചീവ്െമന്റ് അവാർഡ്, ഒഹാേയാ െവസ്ലി
യൻ സർവ്വകലാശാലയുെട േഡാക്ടർ ഓഫ് േലാ എന്നിങ്ങെന പല പുരസ്ക്കാരങ്ങളും
ബഹുമതികളും േമരി കിങ്ങിെന േതടിെയത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആബറിസ്റ്റ്വിത്ത് സർവ്വകലാ
ശാലയിൽനിന്ന് രാജ്യാന്തരരാഷ്ട്രീയത്തിൽ േഡാക്ടേററ്റ് കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുമുണ്ട്.
െഫമിനിസത്തിെന്റ രണ്ടാം തരംഗത്തിനു തുടക്കം കുറിച്ചത് 1966-ൽ േമരി എഴു
തിയ ‘െസക്സ് ആൻഡ് കാസ്റ്റ് ’ എന്ന േലഖനമാണ്.
ഫിദൽ കാേസ്റ്റ്രായുെടയും ജിമ്മി കാർട്ടറുെടയും ജീവചരിത്രങ്ങൾ രചിച്ച േലാ
കെത്ത ശ്രേദ്ധയരായ അക്കാദമീഷ്യരിൽ ഒരാളും നരവംശശാസ്ത്രജ്ഞനും ഭിഷഗ്വ
രനും എഴുത്തുകാരനുെമാെക്കയായ േഡാ: പീറ്റർ ജി. േബാൺ ആണു ഭർത്താവ്.
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െച ഗുേവരയുമായുംമറ്റും അടുപ്പം പുലർത്തിയിരുന്ന അേദ്ദഹവും ഇൻഡ്യൻപര്യടന
ത്തിൽ േമരിയ്ക്കു സഹായിയായി ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു.

േമരി ഇ. കിങ്ങിെന്റ പ്രധാനകൃതികൾ
േലാകസമാധാനവും അഹിംസാസമരവും സംബന്ധിച്ച് ഒേട്ടെറ പഠനങ്ങൾ നട
ത്തിയിട്ടുള്ള േമരി ഇ. കിങ് ഈ വിഷയങ്ങളിൽ രചിച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അഹിംസാ
സമരഭൂമിയിലുള്ളവരുെട വിലെപ്പട്ട പാഠപുസ്തകങ്ങളാണ്. അഴിയാക്കുരുക്കായി
ചരിത്രെത്ത പല്ലിളിച്ചുകാട്ടി നില്ക്കുന്ന ഫലസ്തീൻപ്രശ്നെത്തപ്പറ്റി രചിച്ച ‘ഫസ്റ്റ് ഫല
സ്റ്റീനിയൻ ഇന്റിഫാഡ ആൻഡ് േനാൺവയലന്റ് െറസിസ്റ്റൻസ് ’ എന്ന പുസ്തകം
ഏെറ ചർച്ച െചയ്തതാണ്. സംഘർഷഭരിതമായ ഫലസ്തീൻ-ഇസ്രായീൽ പ്രശ്ന
ത്തിൽേപ്പാലും 1987 – 90 കാലത്ത് അക്രമരാഹിത്യത്തിെന്റ പാത സ്വീകരിച്ചു നട
ത്തിയ ‘ഇന്റിഫാഡ’ എന്ന സമരങ്ങളാണ് ഇസ്താക് റബീെന സമാധാനചർച്ചയ്ക്കും
ഉടമ്പടിക്കും നിർബ്ബന്ധിച്ചെതന്ന് ഈ ഗ്രന്ഥം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. കിഴേക്കയൂേറാപ്പി
ലടക്കം പല രാജ്യത്തും സംഭവിച്ച സമാധാനപരമായ പരിവർത്തനെത്തപ്പറ്റിയും
േമരി കിങ് ഗ്രന്ഥം രചിച്ചിട്ടുണ്ട്—‘ദ് ന്യൂേയാർക് ൈടംസ് ഓൺ എേമർജിങ് െഡ
േമാക്രസീസ് ഇൻ ഈേസ്റ്റൺ യൂേറാപ് ’, ‘മഹാത്മാഗാന്ധി ആൻഡ് മാർട്ടിൻ
ലൂഥർ കിങ് ജൂനിയർ’, ‘ദ് പവർ ഓഫ് േനാൺ വയലന്റ് ആൿഷൻ’, അേമരിക്കൻ
പൗരാവകാശപ്രേക്ഷാഭത്തിെല അനുഭവങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്ന ‘എ േപഴ്സണൽ
േസ്റ്റാറി ഓഫ് ദ് 1960സ് സിവിൽ ൈററ്റ്സ് മൂവ്െമന്റ് ’, ‘ഫ്രീഡം േസാങ് ’, സബ്സഹാറൻ ആഫ്രിക്കയിെല സമാധാനപൂർണ്ണമായ സ്വാതന്ത്ര്യപ്രസ്ഥാനങ്ങെളപ്പറ്റി
യുള്ള ‘ൈബറ്റ് േനാട്ട് വൺ അനദർ’, അക്രമരഹിതസമരങ്ങളുെട സംഘാടനം സം
ബന്ധിച്ച പരിശീലനപുസ്തകങ്ങൾ തുടങ്ങി ശ്രേദ്ധയമായ പല ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഇവർ
േലാകസമാധാനത്തിനു സംഭാവന െചയ്തിട്ടുണ്ട്. െഫമിനിസത്തിെന്റ രണ്ടാംതരം
ഗത്തിനു തുടക്കം കുറിച്ചത് േമരിയാണ് എന്നതും ചരിത്രം േരഖെപ്പടുത്തുന്നു. േകസീ
െഹയ്ഡനുമായി (Casey Hayden) േചർന്ന് 1966-ൽ എഴുതിയ ‘െസക്സ് ആൻഡ്
കാസ്റ്റ് ’ എന്ന േലഖനമാണ് അതിെന്റ വഴിമരുന്ന്. േമരിയുെട പുതിയ രചനയാണ്
‘ഗാന്ധിയൻ േനാൺവയലന്റ് സ്റ്റ്രഗ്ൾ ആൻഡ് അൺടച്ചബിലിറ്റി ഇൻ സൗത്ത്
ഇൻഡ്യ’.

ഗാന്ധിസമരത്തിെന്റ േലാകായനം
— െപ്രാഫ: േമരി എലിസെബത് കിങ്

സായുധകലാപത്തിലൂെട വിപ്ലവം സംഘടിപ്പിക്കാെമന്നു വ്യാേമാഹിച്ചു മാേവായി
സ്റ്റുകൾ ഇങ്ങ് ഇടേത്തയറ്റത്ത്. ഭീകരപ്രവർത്തനത്തിലൂെട മതെത്തയും ൈദവ
െത്തയും സംരക്ഷിക്കാെമന്നു വ്യാേമാഹിച്ചു മതതീവ്രവാദികൾ അങ്ങു വലേത്തയറ്റ
ത്ത്. ഇരുകൂട്ടരും ഈയാമ്പാറ്റകെളേപ്പാെല സ്വയം േഹാമിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരുെട
ജീവിതങ്ങൾ തല്ലിെക്കടുത്തുകയും െചയ്തു ചരിത്രത്തിെല കറുത്തഫലിതങ്ങളാകുന്നു.
പുേരാഗമനചിന്തകളുെട െനഞ്ചിൽ നിറെയാഴിച്ചു ചരിത്രെത്ത ഇരുളിേലക്കു തിരി
ച്ചാനയിക്കാെമന്ന വ്യാേമാഹം വർണ്ണെവറിപൂണ്ട സവർണ്ണഫാസിസത്തിെന്റ നി
രർത്ഥകഹുങ്കായി ഭീതി പരത്തുന്നു. ഈ ഇരുളുകൾെക്കല്ലാം നടുവിൽ േലാകെത്ത
വിജയിച്ച േപാരാട്ടങ്ങളുെട പട്ടികനിരത്തി േമരി പറയുന്നു, അഹിംസയാണു നാ
െളയുെട വഴിെയന്ന്. ൈസനികബജറ്റിെന്റ െപരുക്കങ്ങൾക്കിടയിെലേങ്ങാ നാം
മറന്നുവച്ച, മഹാത്മാെവന്നു വിളിച്ചാദരിച്ചു സൗകര്യപൂർവ്വം മൂലയ്ക്കിരുത്തിയ അർ
ദ്ധനഗ്നനായ ഫക്കീറിെന്റ ആശയങ്ങളിൽ ഒന്നിെന്റ പരമാർത്ഥം േതടിയാണവർ
വന്നത്. നമുക്കു േവണ്ടാത്ത ൈവക്കം സത്യഗ്രഹത്തിെന്റ നാൾവഴി േതടി. പതിന
ഞ്ചുെകാല്ലം നമ്മുെട പുരാേരഖകൾ െതരഞ്ഞ് അതിെന്റ പരമാർത്ഥം കെണ്ടത്തി,
േലാകെമങ്ങും അഹിംസാത്മകസമരങ്ങളിൽ പെങ്കടുത്തുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന ജനല
ക്ഷങ്ങൾക്കുള്ള പാഠപുസ്തകമായി ആ നാൾവഴി സമർപ്പിച്ച അേമരിക്കൻ രാഷ്ട്രമീ
മാംസാശാസ്ത്രജ്ഞ െപ്രാഫ: േമരി എലിസെബത്ത് കിങ്.
വർണ്ണവിേവചനം ചവിട്ടിെത്തറിപ്പിച്ച രണ്ടു മുൻവരിപ്പല്ലുകൾ ഈടുവയ്പാക്കി
യാണ് അേമരിക്കയിലും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലും അേത ദുഷ്ടസത്വെത്ത ചരിത്രത്തി
െന്റ ഓടച്ചാലിേലക്കു തൂെത്തറിഞ്ഞെതന്ന് ആ േപാരാട്ടങ്ങളിെലാന്നിൽ സജീവപ
ങ്കാളിയായിരുന്ന ഇവർ പറയുേമ്പാൾ നാം ചൂളിേപ്പാകുന്നു, സർവ്വകലാശാലകൾ
സ്ഥാപിച്ചു ഗാന്ധിമാർഗ്ഗം പഠിക്കുകയും അതു പരിശീലിച്ചു വൻ പ്രേക്ഷാഭങ്ങൾ നയി
ക്കുകയും െചയ്യുന്ന േലാകെത്ത പരിഷ്കൃതസമൂഹങ്ങൾക്കു മുന്നിൽ—ഗാന്ധിജിയുെട
രക്തസാക്ഷിദിനെത്ത ഹിംസയുെട ശൗര്യദിനമാക്കി പുനരാവിഷ്ക്കരിച്ചു ഹിംസെയ
പുനരാനയിക്കുന്ന ഒരു ഭരണത്തിെല പ്രജെയന്ന്.
അഹിംസാസമരസേങ്കതങ്ങളായി ഗേവഷകരും േപാരാളികളും വ്യവഹരി
ക്കുന്ന ഒേട്ടെറ പദങ്ങളുണ്ട്, കംപൽഷൻ, െപഴ്സുേവഷൻ, കൺേവർഷൻ, െകാ
േയർഷൻ, പബ്ലിക് ഒപ്പിനിയൻ, സിവിൽ ഡിെസാബീഡിയൻസ് എന്നിങ്ങെന.
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ഈഷൽേഭദങ്ങൾ മാത്രമുള്ള ഇവയിൽ പലതിനും മലയാളത്തിലുള്ള പദങ്ങൾ
ഇവെയ കൃത്യമായി വിേവചിക്കാൻ പര്യാപ്തമല്ല. അർത്ഥങ്ങൾ പരസ്പരം കടന്നു
കയറിേപ്പായിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ, ഇവേയാേരാന്നിേനയും നിർവ്വചിച്ചുവച്ചുെകാേണ്ട
ഈ വിഷയം ചർച്ചെചയ്യാനാവൂ. ഗഹനവും സങ്കീർണ്ണവുമായ ആ ദൗത്യം പിന്ന
േത്തക്കു മാറ്റിവച്ചും അവയുെട സാേങ്കതികവിശകലനത്തിേലക്കു േപാകാെതയും
നമുക്കു കാര്യങ്ങൾ തത്ക്കാലം ചർച്ച െചയ്യാം.

ൈവക്കം സത്യഗ്രഹത്തിെല ‘കൺേവർഷൻ’
ഇവയിൽ ‘കൺേവർഷൻ’ എന്ന മനഃപരിവർത്തനം സമരക്കാരുെട സഹനത്തി
ലൂെട പ്രതിേയാഗിയിൽ സൃഷ്ടിക്കാനാകുെമന്ന ഗാന്ധിജിയുെട താത്വികനിലപാട്
പിൽക്കാലസമരങ്ങളിൽ പ്രാേയാഗികവിജയം േനടിയതായി കാണാതിരിക്കുക
യും അഹിംസാസമരങ്ങൾ ആസൂത്രണം െചയ്യുന്നതിൽ ഈ സാദ്ധ്യത ഇേപ്പാഴും
പലരും പരിഗണിച്ചു സമരങ്ങൾ കുഴപ്പത്തിേലക്കു േപാകുകയും െചയ്യുന്ന സാഹച
ര്യത്തിൽ, ആ നിലപാടിെന്റ സാധുത ൈവക്കം സത്യാഗ്രഹാനുഭവത്തിെന്റ വിശ
കലനത്തിലൂെട പരിേശാധിക്കുക എന്നതായിരുന്നു േമരിയുെട അക്കാദമികമായ
ആവശ്യം. ഗാന്ധിജിക്കുമാത്രം, അതും അത്യപൂർവ്വമായി, സാദ്ധ്യമായിട്ടുള്ള ഈ േന
ട്ടത്തിെന്റ ഉദാഹരണങ്ങളിൽ ഒന്നായാണ് ൈവക്കം സത്യഗ്രഹെത്ത ബാഹ്യേലാ
കം അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ൈവക്കെത്ത സത്യഗ്രഹികളുെട സഹനം കണ്ട് അന്നെത്ത
ജാതിേക്കാമരങ്ങളായിരുന്ന നമ്പൂതിരിസമൂഹത്തിെന്റ മനസ്സലിെഞ്ഞന്നും അങ്ങ
െനയാണ് ൈവക്കെത്ത േക്ഷത്രനിരത്തുകൾ അവർണ്ണർക്കായി തുറന്നെതന്നുമുള്ള
പാഠമാണ് ഇതുസംബന്ധിച്ച അടിസ്ഥാനരചനകളിെലല്ലാം കാണുന്നത് എന്നത്
ഈ രംഗത്തുള്ള അക്കാദമികവിദഗ്ദ്ധെര ഏെറക്കാലമായി ആശയക്കുഴപ്പത്തിൽ
ആക്കിയിരുന്നു. “We cannot any longer resist the prayers that have been made
േമരി ഇ. കിങ്ങും േലഖകനും.
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to us, and we are ready to receive the untouchables” എന്ന പ്രഖ്യാപനേത്താെട
പാതകൾ തുറന്നു എന്നാണ് പുറംനാടുകളിൽ ലഭ്യമായ ഗ്രന്ഥങ്ങളിെലല്ലാം ഉള്ളത്.
ഒന്നരപ്പതിറ്റാണ്ടിെല ഗഹനമായ ഗേവഷണം പേക്ഷ, ഈ പ്രസ്താവത്തിെന്റ
ഒരു ആധാരേരഖയും െവളിെപ്പടുത്തിയില്ല! എന്നു മാത്രമല്ല, അത്തരെമാരു മനഃപ

രിവർത്തനം സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്നതിെന്റ വ്യക്തമായ െതളിവുകൾ ലഭിക്കുകയും െച
യ്തു. വാസ്തവത്തിൽ ആ സമരം പ്രഖ്യാപിതലക്ഷ്യം കാണാെത അവസാനിപ്പിക്കുക
യായിരുന്നു എന്നാണു വ്യക്തമായത്. ആരാധനാസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും അയിേത്താ
ച്ചാടനത്തിനുമായി നടത്തിയ സമരം േക്ഷത്രത്തിനുമുന്നിെല െപാതുവഴിയിെലയും
േക്ഷത്രത്തിെലയും പ്രേവശനം നിേഷധിച്ചുെകാണ്ടും മൂന്നുവശെത്ത വഴികൾ മാത്രം
തുറന്നുെകാണ്ടും അവസാനിപ്പിേക്കണ്ടിവന്നു. ആ അർത്ഥത്തിൽ സമരം പരാജയ
മായിരുെന്നന്നു പഠനം സമർത്ഥിക്കുന്നു. െപാതുസമൂഹം ഏെറ്റടുേക്കണ്ടിയിരുന്ന
സമരെത്ത ഹിന്ദുമതത്തിെല മാത്രം സമരമാക്കി പരിമിതെപ്പടുത്താനും അന്യമത
സ്ഥെര അതിൽനിന്നു മാറ്റിനിർത്താനും ഗാന്ധിജി ശ്രമിച്ചത് സമരതന്ത്രത്തിെല പി
ഴവായിരുെന്നന്നും ഇവർ വിലയിരുത്തുന്നു.
നമ്മെളേപ്പാെല ഫ്യൂഡലിസത്തിെന്റ ബാക്കിയായ വ്യക്ത്യാരാധനെയാന്നും
ഇല്ലാത്ത ഭാരതീേയതരർക്ക് ഇത് അക്കാദമികതാത്പര്യമുള്ള കെണ്ടത്തലുകൾ
മാത്രമാകുേമ്പാൾ, ഗാന്ധിജിയുെട ആദർശങ്ങെള തിരിഞ്ഞുേപാലും േനാക്കാത്ത
നമ്മൾക്കു കപടമായ ധർമ്മേരാഷെമാന്നും േതാേന്നണ്ട കാര്യമിെല്ലങ്കിലും ഗാന്ധി
ഭക്തർക്ക് ഒരു മുതെലടുപ്പുവിവാദത്തിനു േസ്കാപ്പുള്ളതാണീ പഠനം; ഗാന്ധിഘാ
തകർക്ക് അേദ്ദഹത്തിെന്റ മഹത്വം കുറച്ചുകാണിക്കാനുള്ള മെറ്റാരു ൈവേക്കാൽ
ത്തുരുമ്പും. എന്നാൽ, ഈ പഠനം ൈവക്കം സത്യഗ്രഹത്തിെന്റേയാ ഗാന്ധിജിയു
െടേയാ പ്രസക്തി െതല്ലും കുറയ്ക്കുകയെല്ലന്നും മറിച്ച് അവയുെട േലാകമാെകയുള്ള
പുനർവായനയ്ക്കും ഗാന്ധിയൻ സമരങ്ങളുെട ശാസ്ത്രീയമായ ആസൂത്രണാത്തിനും
ഉപാധിയാകുകയാെണന്നും േമരി കിങ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
ഗാന്ധിജി നയിച്ച ഏക പൗരാവകാശസമരവും ഗാന്ധിയൻ സമരരീതിയു
െട ആദ്യപരീക്ഷണവുമായിരുന്നു ൈവക്കേത്തെതന്ന് അവർ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ പങ്കാളിത്തം ഇല്ലായിരുെന്നങ്കിൽ ആ സമരം ഇന്നെത്തേപ്പാെല
ആേഗാളശ്രദ്ധേനടിയ സമരമാകുമായിരുന്നിെല്ലന്നും അവർ സാക്ഷ്യെപ്പടുത്തുന്നു.
സർേവ്വാപരി, ഗാന്ധിജി ഏറ്റവുമധികം എഴുതുകയും ചിന്തിക്കുകയും െചയ്ത അയി
ത്തം എന്ന പ്രശ്നത്തിേലക്ക് അേദ്ദഹെത്ത വലിച്ചിട്ടത് ൈവക്കം സത്യഗ്രഹവും
റ്റി.െക. മാധവനും ആെണന്നും ഇെതല്ലാം ൈവക്കം സത്യഗ്രഹത്തിെന്റ എക്കാല
െത്തയും പ്രസക്തിയാെണന്നും ഗാന്ധിജിയുെട യഥാർത്ഥ പിന്തുടർച്ചക്കാരിയായ
േമരി കരുതുന്നു.

ൈവക്കം സത്യഗ്രഹം എന്ന പാഠപുസ്തകം
ൈവക്കം സത്യഗ്രഹെത്തപ്പറ്റി േമരി രചിച്ച ഗ്രന്ഥം േലാകമാെക ഇതിനകം ചർച്ച
യായിക്കഴിഞ്ഞു; ൈവക്കം സത്യഗ്രഹവും. ഓക്സ്െഫഡ് യൂനിേവഴ്സിറ്റി പ്രസ് പ്രസി
ദ്ധീകരിച്ച ഈ പുസ്തകത്തിെന്റ േപര് ‘ഗാന്ധിയൻ േനാൺവയലന്റ് സ്റ്റ്രഗ്ൾ ആൻഡ്
അൺടച്ചബിലിറ്റി ഇൻ സൗത്ത് ഇൻഡ്യ: ദ് 1924 – 25 ൈവക്കം സത്യഗ്രഹ ആൻഡ്

ൈവക്കം സത്യാഗ്രഹം സംബന്ധിച്ച േമരി ഇ. കിങ്ങിെന്റ പുസ്തകത്തിെന്റ പ്രകാശനം തിരു
വനന്തപുരത്തു നടന്നേപ്പാൾ.

ദ് െമക്കാനിസം ഓഫ് െചയ്ഞ്ജ്’ എന്നാണ്. അക്കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നതും പിന്നീ
ടു നിന്നുേപായതുമായ പത്രങ്ങളുെടയും ആനുകാലികങ്ങളുെടയും പ്രതികൾവെര
േതടിപ്പിടിച്ചും െകാേളാണിയൽക്കാലെത്ത ഔേദ്യാഗികേരഖകളും തിരുവിതാംകൂർ
െകാട്ടാരത്തിേലതടക്കമുള്ള പുരാേരഖകളും പരിേശാധിച്ചും സമരസ്മരണകളുള്ള
അവേശഷിക്കുന്ന ആളുകളുമായും നിരവധി ചരിത്രപണ്ഡിതരുമായുെമല്ലാം സം
സാരിച്ചുമാണ് സമരത്തിെന്റ വസ്തുനിഷ്ഠമായ നാൾവഴി അവർ പുനഃസൃഷ്ടിച്ചത്.
അക്കാലെത്ത ബ്രാഹ്മണേമധാവിത്വത്തിെന്റയും അവർണ്ണരുെടയും സാമൂഹികാ
വസ്ഥയുെടയുെമാെക്ക സുസൂക്ഷ്മമായ വിശകലനം നമുക്ക് അറിയാതിരുന്ന പല
വിവരങ്ങളും മാനങ്ങളും െവളിെപ്പടുത്തുന്നു. ഗാന്ധിജിെയത്തെന്ന പുതിയ സാഹ
ചര്യത്തിൽ പുനർവായിക്കാൻ േവണ്ട കരുക്കളും ഇതിൽ നിരവധിയാണ്. അറു
ന്നൂറ്റിനാലുദിവസെത്ത ൈവക്കം സത്യഗ്രഹം അവസാനിപ്പിച്ചതിെന്റ െതാണ്ണൂറാം
വാർഷികം 2015 നവംബർ 23-നു ആചരിക്കെപ്പട്ട േവളയിലാണ് ഈ പുസ്തകം
പുറത്തിറങ്ങിയത് എന്ന പ്രാധാന്യവുമുണ്ട്.
ഇൻഡ്യയിൽവച്ചു തെന്റ പുസ്തകത്തിെന്റ പ്രകാശനം നടത്തണെമന്ന ആഗ്ര
ഹം നിറേവറ്റാൻ െസപ്റ്റംബർ മദ്ധ്യത്തിൽ ഇവർ വീണ്ടും ഇവിേടക്കു വന്നു. േകര
ളത്തിൽ ൈവക്കത്തും തിരുവനന്തപുരത്തും പ്രകാശനച്ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കുെകാണ്ടു.
െകാല്ലത്ത് െപ്രാഫ: ശ്രീനിവാസൻസ്മാരക പ്രഭാഷണവും െചയ്തു. പുസ്തകപ്രകാ
ശനത്തിനായി തിരുവനന്തപുരെത്തത്തിയേപ്പാഴാണ് ഗാന്ധിജിയ്ക്ക് ആേഗാളതല
ത്തിൽ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന പ്രസക്തിയുെട വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ
അവസരമുണ്ടായത്. കഥയടുേക്കാെട കാര്യങ്ങളറിയാൻ ൈവക്കത്തുനിന്നുതെന്ന
സംഭാഷണം തുടങ്ങി.
മേനാജ് െക. പുതിയവിള: എന്തുെകാണ്ടാണ് ൈവക്കം സത്യഗ്രഹം െതരെഞ്ഞടു
ത്തത്?

74

അദ്ധ്യായം 3. ഗാന്ധിസമരത്തിെന്റ േലാകായനം

െപ്രാഫ: േമരി എലിസെബത് കിങ്: ഞാൻ ൈവക്കം െതരെഞ്ഞടുക്കുക ആയിരു
ന്നില്ല, ൈവക്കം എെന്ന െതരെഞ്ഞടുക്കുകയായിരുന്നു. ൈവക്കം സത്യഗ്ര
ഹെത്തപ്പറ്റി എഴുതിയിട്ടുള്ള േഡാ: ജീൻ ഷാർപ് (Gene Sharp) 15 െകാല്ലം
മുമ്പ് എേന്നാടു പറഞ്ഞു, നിലവിലുള്ള രചനകളിെലാന്നും ൈവക്കം സത്യാ
ഗ്രഹെത്തപ്പറ്റി പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശരിയാകാൻ ഇടയില്ല; അവി
െട േപായി അേതപ്പറ്റി സമഗ്രമായി പഠിേക്കണ്ടതുണ്ട് എന്ന്. ഞാൻ അത്
ഏെറ്റടുത്തു. സത്യഗ്രഹെത്തപ്പറ്റി മറ്റുള്ളവർ എഴുതിയ (െസക്കൻഡറി) പുസ്ത
കങ്ങൾ പരിേശാധിച്ചു. പ്രശ്നത്തിെല സങ്കീർണ്ണത കൂടുതൽ േബാദ്ധ്യെപ്പട്ടു.
‘െതാട്ടുകൂടാത്തവരും തീണ്ടിക്കൂടാത്തവരും കണ്ണിൽെപ്പടാൻകൂടി പാടില്ലാത്ത
വരു’മായ ജനതയുെട മഹാദുരിതം, അവഗണിക്കലിെന്റയും വിേവചനത്തി
െന്റയും ചൂഷണത്തിെന്റയും സങ്കീർണ്ണവും സുഘടിതവുമായ അവസ്ഥ, എെന്ന
അത്ഭുതെപ്പടുത്തി. വിേവചനം എെന്ന സംബന്ധിച്ച് അപരിചിതമല്ല. കുട്ടി
ക്കാലത്ത് ജന്മനാടായ വിർജീനിയയിൽ േറാഡിലൂെട വരുന്ന ആഫ്രിക്കൻ
വംശജർ െവളുത്തവർഗ്ഗമായ എെന്റ അച്ഛെന കാണുേമ്പാൾ പിന്നാക്കം മാറി
േറാഡിൽനിന്ന് ഇറങ്ങിനിൽക്കുന്നതു ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അവേഹളനയുെട
പല രൂപങ്ങൾ. പേക്ഷ, േകരളത്തിേലതു വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. വ്യവസ്ഥെപ്പടു
ത്തിയ വിേവചനം!
ഞങ്ങൾക്കു ലഭ്യമായിരുന്ന വിവരങ്ങൾ പരിേശാധിച്ചേപ്പാൾ ഞാൻ
കണ്ടത് എഴുതെപ്പട്ടവെയല്ലാം സത്യഗ്രഹം വിജയമായിരുന്നു എന്ന ഊതി
െപ്പരുപ്പിച്ച, മഹത്വവത്ക്കരിച്ച, റിേപ്പാർട്ടുകളാെണന്നാണ്. സമരക്കാരുെട
സഹനം കണ്ടു മനസലിഞ്ഞ ബ്രാഹ്മണർ േറാഡു തുറന്നുെകാടുക്കുകയായിരു
ന്നു എന്നു പ്രസ്താവിക്കുന്ന ഒെരാറ്റ ഉദ്ധരണി അരഡസൻ പാശ്ചാത്യപണ്ഡി
തരുെട പുസ്തകങ്ങളിൽ കണ്ടു. എന്നാൽ ആ ഉദ്ധരണിയുെട ആധികാരികത
െതളിയിക്കുന്ന ഒരു േരഖയും എവിെടയും കെണ്ടത്താനായില്ല! കിഴക്കൻേലാ
കത്തുവന്ന് ആഴത്തിൽ പഠിച്ചേപ്പാൾ മനസിലായി അെതാരു ഒത്തുതീർപ്പാ
യിരുന്നു എന്ന്. പ്രശ്നപരിഹാരം (resolution of conflict) ആയിരുന്നില്ല, പ്രശ്നം
ഒതുക്കൽ (management of conflict) മാത്രമായിരുന്നു. ആഴത്തിലുള്ള പരിവർ
ത്തനം ഉണ്ടായില്ല. സംഗതി വളെര കുഴക്കുന്നതും നിഗൂഢവുമായി േതാന്നി.
േകരളീയരും മറ്റ് ഇൻഡ്യക്കാരും പാശ്ചാത്യരുമായ പണ്ഡിതരുേടതായി
ഓക്സ്ഫഡിെല ഇൻഡ്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലുള്ള അതിവിപുലമായ േശഖരമത്രയും
പരിേശാധിച്ചു. അവിെട സ്ഥലം േപാരാഞ്ഞിട്ട് ഒരു െവയർഹൗസിൽ സൂക്ഷി
ച്ചിരിക്കുകയാണു പുസ്തകങ്ങൾ. അത്രയ്ക്കുണ്ടത്! അവ പരിേശാധിച്ചേപ്പാൾ
േഡാ: ഷാർപ് പറഞ്ഞതിൽ കാര്യമുെണ്ടന്നു മനസിലായി.
ഓക്സ്ഫഡിെല എെന്റ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് (Rothermere American Institute)
ഇൻഡ്യയിൽ വന്നു പഠിക്കാൻ ഒരു ഗ്രാന്റ് തന്നു. പഠനം ഏകപക്ഷീയമാക
രുെതന്ന കരുതേലാെട ദില്ലിക്കു പറന്നു. തിരുവനന്തപുരെത്ത സംസ്ഥാന
ആർൈക്കവിെല േരഖകൾ േഡാ: ഷാർപ്പിെന്റ നിരീക്ഷണം ശരിയാെണ
ന്നു കൂടുതൽ േബാദ്ധ്യെപ്പടുത്തി; വിശദീകരിക്കെപ്പടാത്ത പലതും ഉെണ്ടന്നും.
ഗാന്ധി ൈവക്കം സത്യഗ്രഹെത്ത ഒരു സാമൂഹികപ്രശ്നമായി കാണാെത ഹി

െവളിച്ചത്തിേലക്കു നടത്തുന്നവർ—ദീപ്തസംഭാഷണങ്ങൾ
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ന്ദുമതത്തിെല ആഭ്യന്തരപ്രശ്നമായി കണ്ടതു സമരത്തിെന്റ സാദ്ധ്യതകളിലും
പരിസമാപ്തിയിലും സൃഷ്ടിച്ച പരിമിതികളും ശ്രദ്ധയിൽെപ്പട്ടു. വിട്ടുേപാകലുകൾ
കെണ്ടത്തിയും അതിഭാവുകാഖ്യാനങ്ങൾ വസ്തുതകളുെട അടിസ്ഥാനത്തിൽ
തിരുത്തിയും ൈവക്കം സത്യഗ്രഹത്തിെന്റ പരമാവധി സമ്പൂർണ്ണമായ ഒരു
നാൾവഴി സൃഷ്ടിേക്കണ്ടതിെന്റ അനിവാര്യതയാണ് ഈ പഠനം എെന്റ ഉത്ത
രവാദിത്തമാക്കി മാറ്റിയത്.

ഭാവിസമരങ്ങൾക്കു കൺെതളിയാൻ
മേനാജ്: ൈവക്കം സത്യഗ്രഹെത്തപ്പറ്റിയുള്ള േമരിയുെട ഈ പഠനവും കെണ്ടത്ത
ലുകളും ഇേപ്പാൾ നടക്കുന്നതും നടക്കാൻ േപാകുന്നതുമായ സമരങ്ങെള എങ്ങ
െനയാണു സ്വാധീനിക്കാൻ, സഹായിക്കാൻ േപാകുന്നത് ?
േമ. കി.: ഞാൻ േനരേത്ത സൂചിപ്പിച്ച, ഗാന്ധി ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ ആയിരിെക്ക
1905-ൽ േനടിയ ഉൾക്കാഴ്ച, “എത്ര കരുത്തുറ്റ ഭരണാധികാരിക്കും പ്രജകളു
െട സഹകരണമില്ലാെത ഭരിക്കാനാവില്ല”—അെതാരു അടിസ്ഥാനപരമായ
കെണ്ടത്തലാണ്. നിങ്ങളുെട കാര്യംതെന്ന ആദ്യം എടുക്കാം. ഇൻഡ്യക്കാ
െര സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം ആഴത്തിൽ പതിഞ്ഞ ഈ േബാധം െപാടിതട്ടി
െയടുക്കുന്നത് നീതിക്കും മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾക്കും ലിംഗസമത്വത്തിനും പരി
സ്ഥിതിക്കും ഒെക്കേവണ്ടി തുടരുന്ന േപരാട്ടങ്ങൾക്ക് ഏെറ ഗുണം െചയ്യും.
എന്നിട്ടും ഇൻഡ്യൻ ബുദ്ധിജീവികൾ ഈ ദർശനത്തിൽ ദൂരവ്യാപകഫലങ്ങ
ളുള്ള എെന്തങ്കിലും സംഭാവന ഇന്നെത്ത േലാകത്തിനുേവണ്ടി നല്കുന്നതായി
കാണുന്നില്ല!
അഹിംസാസമരങ്ങളിലൂെട ചരിത്രേനട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ സമൂഹങ്ങൾ
ആ പ്രേക്ഷാഭങ്ങൾ േരഖെപ്പടുത്തിവയ്ക്കുന്നതിൽ സ്വാഭാവികമായും പരാജയ
െപ്പട്ടു. അങ്ങെന ഈ േലാകദർശനം ആഴത്തിൽ കുഴിച്ചുമൂടെപ്പട്ടു. അതിനു
േമൽ അക്രമത്തിെന്റ സായുധശക്തികൾക്കും സായുധേപാരാട്ടങ്ങൾക്കും സമൂ
ഹം ഇല്ലാത്ത പ്രാധാന്യം കല്പിക്കുകയും അതാണ് ഏറ്റവും കരുത്തുറ്റ ശക്തി
എന്നു ധരിക്കുകയും െചയ്തു. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും മറ്റനവധി ആവശ്യങ്ങൾക്കു
മായി നടന്ന എണ്ണമറ്റ അഹിംസാസമരങ്ങെളാെക്ക ഏെറ നിശ്ചയദാർഢ്യ
മുള്ളവ ആയിരുന്നിട്ടും നാം കുറച്ചുകണ്ടു, മറന്നു, അവഗണിച്ചു, അെല്ലങ്കിൽ
ചുരണ്ടിമായ്ക്കെപ്പട്ടു.
എെന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ ഗാന്ധിയാണ് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിെല ഏറ്റ
വും മഹാനായ േനതാവ്; േലാകം മുഴുവൻ ഉറ്റുേനാക്കിയ ആദ്യെത്ത പാശ്ചാ
േത്യതരവ്യക്തിയും. ഗാന്ധി സ്വാംശീകരിക്കാനും വ്യവസ്ഥെപ്പടുത്താനും കാ
ര്യമായി പ്രയത്നിച്ച സമൂഹശക്തി ഉപേയാഗിച്ചുള്ള അഹിംസാപ്രസ്ഥാനങ്ങൾ
ഇന്ന് എല്ലാ ഭൂഖണ്ഡത്തിലും നമുക്കുണ്ട്. ഉേദ്യാഗസ്ഥരും പടയാളികളും നിസ്സ
ഹകരിച്ചാൽ സായുധ, സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളും േസനകളും േപാലും പ്രവർ
ത്തിക്കാതാകും.
മേനാജ്: എന്തുെകാണ്ടാകാം ഗാന്ധിയൻ സമരസമീപനത്തിന് ഇത്തരെമാരു വി
പര്യയം സംഭവിച്ചത് ?
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അദ്ധ്യായം 3. ഗാന്ധിസമരത്തിെന്റ േലാകായനം

േമ. കി.: പറയാം. ഉപ്പുസത്യഗ്രഹത്തിെന്റ വിവരണപാഠം മിത്താക്കി മാറ്റാനാണ്
ഇൻഡ്യാചരിത്രം പ്രേലാഭിതമായത്. അേതസമയം, മെറ്റാരു ചിന്താധാര
ക്കാർ യുദ്ധസന്നാഹങ്ങൾക്കായുള്ള അേന്വഷണങ്ങൾക്കു പിന്നാെലയുള്ള
പരക്കംപാച്ചിലിൽ അതിെന തള്ളിക്കളയുകയും തരംതാഴ്ത്തുകയും െചയ്യുന്നു.
ഇന്നെത്ത ഇൻഡ്യ എന്ന രാഷ്ട്രം (nation state) ൈസനികശക്തിക്കു പണം
െചലവഴിക്കുന്നത് എനിക്കറിയാം. ൈസനികശക്തിക്കു ഭീമമായി െചലവാ
ക്കുന്ന ഒരു രാജ്യെത്ത പൗരി എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് ജനങ്ങളുെട കാഴ്ചപ്പാ
ടുകെള തകർക്കാനുള്ള അതിെന്റ സ്വാധീനശക്തിയും അറിയാം. ഇന്നെത്ത
ഇൻഡ്യ ൈസനികശക്തി വിപുലീകരിക്കുന്നതിെന ന്യായീകരിക്കാൻ താല്പ
ര്യെപ്പടുകയും അേതസമയം ഗാന്ധിെയ ബ്രിട്ടിഷുകാേരാടുള്ള േപാരാട്ടത്തിെല
ആദർശവാദിയായി ചിത്രീകരിക്കുകയും െചയ്യുകയാണ്. സ്വാതന്ത്ര്യസമര
ത്തിൽ അഹിംസാത്മകപ്രതിേരാധം പ്രേയാഗിച്ചിരുന്നു എന്നതു മറന്നിട്ടിെല്ല
ങ്കിലും അതിെന സാമ്രാജ്യത്വവിരുദ്ധസമരത്തിനു മാത്രമുള്ള ഏർപ്പാടായാണു
മിക്കവാറും കാണുന്നത്.
ഇൻഡ്യാചരിത്രത്തിൽ സാമൂഹികശക്തിയ്ക്കുള്ള പ്രാധാന്യത്തിെന്റ ചരി
ത്രം യു.എസിെലന്നേപാെല അവഗണിക്കെപ്പട്ടുകൂട; അതു പലേപ്പാഴും എഴു
തെപ്പട്ടിട്ടുെണ്ടന്നിരിക്കിലും. ഉപ്പുസത്യഗ്രഹം ഒഴിെകയുള്ള സമരങ്ങെളാന്നും
ആഴത്തിൽ വിശകലനം െചയ്തിട്ടുമില്ല. അഹിംസാസമരത്തിെന്റ സേങ്കത
ങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച പഠനത്തിൽ ഇൻഡ്യൻ പണ്ഡിതർ േപെരടുത്തിട്ടില്ല.
ഗാന്ധിയും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നവരും അഹിംസാസമരരൂപങ്ങൾ പ്രാേയാഗി
കമായി പ്രേയാഗിച്ചവരാണ്. എന്നിട്ടും ഈ തലം േകവലം അേദ്ദഹത്തി
െന്റ ആദർശത്തിെന്റ ഭാഗം മാത്രമായും ഇന്നു പ്രസക്തമല്ലാത്ത ഒന്നായും
തരംതാഴ്ത്തെപ്പടുന്നു. ഉപ്പുസത്യഗ്രഹം ഒഴിെകയുള്ള സമരങ്ങെള വിശകല
നം െചയ്യുന്നതിനു ഗൗരവതരമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ തടസമായി എന്നതാണു
കാര്യം. ൈവക്കം സത്യഗ്രഹം തെന്ന ഉദാഹരണം. യഥാർത്ഥത്തിൽ സം
ഭവിച്ചതിെന്റ െതറ്റായ വ്യാഖ്യാനമാണു ഞങ്ങൾെക്കല്ലാം കിട്ടിയത്. അതു
തിരുത്തുന്നതിനാണ് എെന്റ പുസ്തകം. ഗാന്ധിയുെട പ്രവർത്തനങ്ങളുെട വി
വിധവശങ്ങൾ ആേഗാളതലത്തിൽ ഒരു നൂറ്റാേണ്ടാളം വികലമായാണു മന
ഇടത്തുനിന്നു്: ൈവക്കം സത്യാഗ്രഹം സംബന്ധിച്ച പുസ്തകത്തിെന്റ പ്രകാശനേവദിയിൽ
േതാമസ് േജക്കബ്, എം എ. േബബി, പ്രഭാവർമ്മ എന്നിവർെക്കാപ്പം േമരി ഇ. കിങ്; എം.
എ. േബബിയും േമരി ഇ. കിങ്ങും പുസ്തകപ്രകാശനേവദിയിൽ.

െവളിച്ചത്തിേലക്കു നടത്തുന്നവർ—ദീപ്തസംഭാഷണങ്ങൾ
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സിലാക്കെപ്പട്ടത് എന്നർത്ഥം. അഹിംസാസമരം എങ്ങെന പ്രവർത്തിക്കുന്നു
എന്നതുസംബന്ധിച്ച ആേഗാളധാരണ അതുകാരണം വളെച്ചാടിക്കെപ്പട്ടു.
ദൗർഭാഗ്യവശാൽ അതിെന്റ സിദ്ധാന്തവും പ്രേയാഗവും വികലമായി ആവിഷ്ക്ക
രിക്കെപ്പടാൻ ഇത് ഇടയാക്കി. പല േമഖലയിലും അഹിംസാസമരം അത്
അർഹിക്കുന്ന ഗൗരവത്തിൽ പരിഗണിക്കെപ്പടാെതയും േപായി.
എെന്റ പുസ്തകത്തിൽ പരിേശാധിക്കെപ്പടുന്ന നാൾവഴിയുെട ഭാഗങ്ങൾ
വിസ്മൃതിയിൽ ആണ്ടുേപായവയാണ്. ഗാന്ധിയുെട നിർേദ്ദശപ്രകാരം സംഘ
ടിപ്പിക്കെപ്പട്ട സവർണ്ണജാഥ, ബ്രാഹ്മണരും നായന്മാരും അടങ്ങുന്ന സവർ
ണ്ണർ മഴനനഞ്ഞ് ൈവക്കത്തുനിന്നു തിരുവനന്തപുരേത്തക്കു 124 ൈമൽ നട
ന്നത്, 1924 നവംബർ 12-ന് അവർ തിരുവിതാംകൂർ മഹാറാണിക്കു നല്കിയ
25,000 േപർ ഒപ്പിട്ട ഭീമഹർജി - ഇത് 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിെല അഹിംസാസമരപ്പ
ട്ടികയിെല യശഃസ്തംഭമേല്ല?

ഗാന്ധിജിക്കു പറ്റിയ പിഴവ്
മേനാജ്: പിെന്ന എവിെടയാണു ഗാന്ധിജിക്കു െതറ്റിയത് ?
േമ. കി.: ഗാന്ധി ആഗ്രഹിച്ച ഹൃദയങ്ങളുെടയും മനസുകളുെടയും പരിവർത്തനം
ൈവക്കത്തു സംഭവിച്ചില്ല. േചാദ്യം െചയ്യെപ്പടാവുന്ന ഒരു ‘പ്രശ്നം തീർക്കൽ’
ഗാന്ധിയും ബ്രിട്ടിഷുകാരനായ െപാലീസ് കമ്മിഷണറുംകൂടി തട്ടിക്കൂട്ടുകയായി
രുന്നു. പെക്ഷ, അതു ദളിതെര 604 ദിവസത്തിനു മുമ്പെത്ത അേത അവസ്ഥ
യിൽ അവേശഷിപ്പിച്ചു! ഗാന്ധിയുെട േനതൃത്വത്തിെന്റ അന്നെത്ത പരിമിതി
പ്രതിഫലിക്കുന്ന ഇത് ‘മനഃപരിവർത്തനം’, ‘സ്വയം സഹനം’ തുടങ്ങിയവ
സംബന്ധിച്ച ചില െതറ്റായ തത്വങ്ങളുെട അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംഭവിച്ചതാ
ണ്. അേദ്ദഹം ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കാവുന്ന മനഃപരിവർത്തനത്തിൽനിന്നു വളെര
അകെല നില്ക്കുന്ന, സംശയാസ്പദമായ ധാരണയുെട അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള
ഒരു തീർക്കലായിരുന്നു അത്. പ്രശ്നം തീർക്കലല്ല, പ്രശ്നം മാേനജ് െചയ്യൽ.
സത്യഗ്രഹം കഴിഞ്ഞു 12 െകാല്ലത്തിനുേശഷം എല്ലാ േക്ഷത്രങ്ങളും േക്ഷത്ര
പാതകളും എല്ലാവർക്കുമായി രാജവിളംബരത്തിലൂെട തുറന്നുെകാടുക്കുന്നതു
വെര സമരം പരാജയമായിരുെന്നന്നു വസ്തുനിഷ്ഠമായും പറയാൻ കഴിയും,
സുദീർഘവും പേരാക്ഷവുമായ അർത്ഥത്തിൽ അതിെന േനാക്കിക്കാണാത്ത
ഏതാൾക്കും.
പഠനത്തിനായുള്ള അേന്വഷണം ഇവിടയാണു തുടങ്ങുന്നത്. ഇന്നും നാം
പണിക്കുറ്റം തീർത്തുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന സമരസേങ്കതങ്ങളുെട ആദ്യപരീക്ഷണ
ശാല ആയിരുന്നു ൈവക്കം. സ്വന്തം െതറ്റുകെള വിമർശിക്കാൻ ഗാന്ധി ഭയ
െപ്പട്ടിരുന്നില്ല. നമ്മളും വിമർശിക്കാൻ ഭയക്കരുത്. കാരണം അവിെടയാണു
പഠനം.
മേനാജ്: ഈ കെണ്ടത്തലും വിമർശനപഠനവും മറ്റു സമരങ്ങൾക്ക് എങ്ങെനയാ
ണു പ്രേയാജനെപ്പടുക?
േമ. കി.: െസ്പഷ്യലിസ്റ്റ് ചരിത്രകാരരുെട, േവണ്ടത്ര ശ്രദ്ധകിട്ടാെതേപായ, പഠനങ്ങ
ളിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തമായി, വിവാദ ഒത്തുതീർപ്പടക്കം സമരത്തിെന്റ ഭാഗമായി
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അദ്ധ്യായം 3. ഗാന്ധിസമരത്തിെന്റ േലാകായനം

ഇണ്ടംതുരുത്തിമനയിൽ ഗാന്ധിജിക്ക് അയിത്താചരണപ്രകാരം ഒരുക്കിയ സ്വീകരണം:
ൈവക്കം സത്യാഗ്രഹം സംബന്ധിച്ച േമരി ഇ. കിങ്ങിെന്റ പുസ്തകത്തിന് ആർട്ടിസ്റ്റ് മദനൻ
വരച്ച ചിത്രം.

നടന്ന സംഭവങ്ങളുെട മുഴുവൻ വിവരണം, െതളിവുകേളാെട, അതും പരിേശാ
ധിച്ചുേബാദ്ധ്യെപ്പടാവുന്ന േരഖകൾ സഹിതം, ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു—അതാണീ പു
സ്തകത്തിനുള്ള പ്രാധാന്യം. ഈ പുസ്തകം ഗാന്ധിയുെട പിഴവുകൾ പരിേശാധി
ക്കുകയും ഒപ്പം 1925-ൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ സംസാരം എങ്ങിെന മാറുന്നു എന്ന്
അവേലാകനം െചയ്യുകയും െചയ്യുന്നുണ്ട്. Compel, compulsion, pressure,
public opinion തുടങ്ങിയ പദങ്ങൾ അേദ്ദഹം ഉപേയാഗിച്ചുതുടങ്ങിയതായി
കാണുന്നത് അേപ്പാഴാണ്. സിവിൽ നിയമലംഘനം (civil disobedience)
േപാെല പലപദങ്ങളുംതെന്ന ഇംഗ്ലിഷിനു ഗാന്ധിയുെട സംഭാവനയാണ്.
നിലനിന്നുേപാരുന്ന തടസങ്ങളുെടേയാ അടിച്ചമർത്തലുകളുെടേയാ
അവസ്ഥയിൽ സാമൂഹികമാറ്റത്തിന് എങ്ങെനെയാെക്ക സമ്മർദ്ദം െചലു
ത്താെമന്ന് അേദ്ദഹം അതിഗഹനമായി ചിന്തിച്ചത് എപ്രകാരെമന്ന് ഗാന്ധി
യുെട വാക്യങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ വിശകലനം െചയ്യുന്ന ഒരാൾക്കു മനസിലാ
കും. േപ്രരിപ്പിക്കലിെനപ്പറ്റി (persuasion) എഴുതിയിട്ടുള്ളത്ര അേദ്ദഹം ബലാൽ
ക്കാരമാേയാ തടയുകേയാ അനുസരിപ്പിക്കുകേയാ ഭീഷണി പ്രേയാഗിക്കുക
േയാ (coercion) െചയ്യുന്ന രീതിെയപ്പറ്റി എഴുതിയിട്ടില്ല. ഇതു െതറ്റിദ്ധാരണ
വളർത്തിയിട്ടുണ്ട്. അക്രമരഹിതജനമുേന്നറ്റത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ശക്തി
െയപ്പറ്റി ആഴത്തിൽ അറിയാമായിരുന്ന, ആ ശക്തിയും പ്രേയാഗവുമായി
വർഷങ്ങേളാളം മല്പിടിത്തം നടത്തിയ അേദ്ദഹം അതിെന്റ പരിമിതിെയപ്പ
റ്റി അധികം ഉത്ക്കണ്ഠെപ്പട്ടില്ല. േപ്രരണയിലും മനഃപരിവർത്തനത്തിലുമുള്ള
വർദ്ധിച്ച ഊന്നൽ ചിലേപ്പാൾ ഹാനികരമാകാം എന്നതാണു വസ്തുത. പ്ര

െവളിച്ചത്തിേലക്കു നടത്തുന്നവർ—ദീപ്തസംഭാഷണങ്ങൾ
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തിേയാഗിക്കു പരിവർത്തനം സംഭവിക്കാതിരുന്നാൽ അത് അസഹ്യമായ
അടിച്ചമർത്തൽ അംഗീകരിക്കുന്നതിേലക്കു നയിക്കാം.
ഗാന്ധിയുെട സ്വന്തം പഠനപാത പിന്തുടർന്ന് ആ ജ്ഞാനം സ്വാംശീക
രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിലൂെട അേദ്ദഹത്തിെന്റ ശരിയായ, ഇന്നും തുടരുന്ന, പ്ര
സക്തിയാണു നാം പ്രത്യക്ഷീകരിക്കുന്നത്. ൈവക്കം സത്യഗ്രഹത്തിൽനിന്നു
ഗാന്ധിെയ മാറ്റിനിർത്താനും ആവില്ല. അയിത്തത്തിെനതിെര സമീപനാടുക
ളിൽ നടന്ന സമാനസമരങ്ങൾ പരാജയെപ്പടുകയും ചരിത്രത്തിൽ ഇടം േന
ടാെത േപാകുകയും െചയ്തത് അവയിൽ ഗാന്ധി ഇല്ലാതിരുന്നതുെകാണ്ടാണ്.
ഗാന്ധി മേറ്റതു വിഷയെത്തക്കാളും കൂടുതൽ എഴുതിയത് അയിത്തെത്തപ്പറ്റി
യാെണന്നു ഞാൻ കരുതുന്നു. ഇൻഡ്യ മുഴുവൻ ൈവക്കെത്തപ്പറ്റിയുള്ള വാർ
ത്തകെള പിന്തുടരുകയായിരുന്നു. ബൃഹത്തായ ഒരു സാമൂഹികസാംസ്ക്കാരിക
പ്രശ്നത്തിേലക്കുള്ള ആഴ്ന്നിറങ്ങലായിരുന്നു ൈവക്കം സത്യഗ്രഹത്തിെന്റ ഫലം.
നമ്മുെട േലാകം ഇന്നും വിേവചനത്തിെന്റയും മുൻവിധികളുെടയും െകാടിയ ദു
രിതങ്ങൾ േനരിടുകയാണ്. അവെയ്ക്കല്ലാം ൈവക്കെത്ത കഥയിൽ ഒരുപാടു
പാഠങ്ങളുണ്ട്.

മനഃപരിവർത്തനത്തിെന്റ സാദ്ധ്യത
േമ. കി.: ഞാൻ മുേന്നാട്ടുവയ്ക്കുന്നത് ഇതാണ്: മനഃപരിവർത്തനെത്ത (conversion)
നമുക്ക് തത്വത്തിൽ അംഗീകരിക്കാം, എന്നാൽ അതിെന ഒരു സാധാരണ പ്ര
തിഭാസെമന്നു പ്രതീക്ഷിക്കാനാവില്ല. മനസുകെള മാറ്റാൻ ഗാന്ധിക്കു സാധി

മന്നത്തിെന്റ സവർണ്ണജാഥ: ൈവക്കം സത്യാഗ്രഹം സംബന്ധിച്ച േമരി ഇ. കിങ്ങിെന്റ
പുസ്തകത്തിന് ആർട്ടിസ്റ്റ് മദനൻ വരച്ച ചിത്രം
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അദ്ധ്യായം 3. ഗാന്ധിസമരത്തിെന്റ േലാകായനം

ച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നത് അപൂർവ്വതയാണ്. േകാൽക്കത്തയിെല വർഗ്ഗീയകലാപഭൂ
മിയിൽ കലാപത്തിനു പിന്നിെല വില്ലൻ എന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടെപ്പട്ട മുസ്ലിമായ
ബംഗാൾ പ്രവിശ്യാ പ്രധാനമന്ത്രിെയ ആത്മാർത്ഥമായി പശ്ചാത്തപിപ്പിച്ചതും
കലാപത്തിനിരയായ ഒരു വീട്ടിൽ തേന്നാെടാപ്പം ഒരാഴ്ച തമസിക്കാൻ ഗാന്ധി
േപ്രരിപ്പിച്ചതും അതു കലാപം െകട്ടടങ്ങുന്നതിേലക്കു നയിച്ചതും ഉദാഹരണമാ
ണ്. സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിെലതെന്ന വഴിത്തിരിവായിരുന്നു അത്.
സാമൂഹികമാറ്റം സാദ്ധ്യമാകുെമന്ന് അേദ്ദഹം പ്രതീക്ഷിക്കുകയും, ഒരുപ
േക്ഷ, നിർബ്ബന്ധം പിടിക്കുകയും െചയ്ത രീതിയാണു സ്വയംസഹനത്തിലൂെട
മറ്റുള്ളവരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മനഃപരിവർത്തനം. എന്നാൽ, െപാതുവിൽ പറയു
േമ്പാൾ, അതു കാലത്തിെന്റ പരീക്ഷണങ്ങെള അതിജീവിച്ചിട്ടില്ല. സത്യത്തിൽ
ഇത് അപകടകരമായ ഒരു നിഗമനം ആയിരിക്കാം. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ചിന്ത
യിെല അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു പിഴവ്, അഹിംസാസമരം ഒരിക്കലും പരാ
ജയെപ്പടിെല്ലന്നും അത് ഏതു കഠിനഹൃദയെത്തയും അലിയിക്കുെമന്നും ഉള്ള
അചഞ്ചലവിശ്വാസേത്താെടയുള്ള സഹനം സംബന്ധിച്ച മുൻവിധിയാണ്.
ഇതു വിനാശകരവും അത്രതെന്ന അപര്യാപ്തവുമാണ്.
സാമൂഹികശക്തി സംബന്ധിച്ച അതിഭൗതിക ആത്മീയവത്ക്കരണം
ചരിത്രം, രാജ്യാന്തരബന്ധങ്ങൾ, രാഷ്ട്രമീമാംസ, രാഷ്ട്രീയസിദ്ധാന്തം, സാമൂഹി
കശാസ്ത്രം, സാമൂഹിക-ജനമുേന്നറ്റസിദ്ധാന്തം തുടങ്ങിയ േമഖലകൾ അഹിം
സാസമരത്തിനു നല്കുന്ന ഗൗരവെത്ത പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. എെന്റ
പ്രതീക്ഷ, ഇൻഡ്യൻ വിദ്യാർത്ഥികളും അദ്ധ്യാപകരും പണ്ഡിതരും പത്രപ്ര
വർത്തകരും ഗേവഷകരും സാമൂഹികശാസ്ത്രജ്ഞരും ചരിത്രകാരരുെമാെക്ക
ഈ പഠനത്തിൽനിന്നു പ്രേചാദനം ഉൾെക്കാള്ളുെമന്നും ഒരു രണ്ടാം പരി
േശാധന ആവശ്യമുള്ള ഗാന്ധിയൻസമരങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച തീവ്രവും കരുത്തു
റ്റതുമായ പഠനങ്ങൾ േലാകത്തിനാെക ഗുണം െചയ്യുെമന്നു തിരിച്ചറിയുെമന്നും
ആണ്.
മേനാജ്: ഇെതാെക്കയാെണങ്കിലും ൈവക്കം സത്യഗ്രഹം പരിപൂർണ്ണവിജയം
ആകാെതേപായി എന്നാണേല്ലാ പുസ്തകത്തിൽ നിരീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇനി ചരി
ത്രം ൈവക്കം സത്യഗ്രഹെത്ത അങ്ങെനയാകുേമാ വായിക്കുക?
േമ. കി.: ഹ്രസ്വകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ പരിേശാധിച്ചാൽ, സമരം പരാജയമായിരു
െന്നന്നും ഗാന്ധിയുെട നയങ്ങളും വഴങ്ങാനുള്ള സവർണ്ണരുെട വിമുഖതയും
അതിനു കാരണമായി എന്നും ഒരാൾക്കു പറയാം. എന്നാൽ, ഗാന്ധി മേറ്റ
തു വിഷയെത്തക്കാളുേമെറ എഴുതിയതും പറഞ്ഞതും െതാട്ടുകൂടായ്മെയപ്പറ്റി
ആയിരുന്നു. ഗാന്ധിെയ ആ വിഷയത്തിേലക്കു െകാണ്ടുവന്നത് ഈ സമര
മാണ്. ഗാന്ധിയുെട സാന്നിദ്ധ്യമാണ് ആ സമരത്തിനു സാർവ്വലൗകികമാനം
നല്കിയത്. ഇൻഡ്യ മുഴുവൻ ൈവക്കത്തുനിന്നുള്ള വാർത്തകെള പിന്തുടരുക
യായിരുന്നു. ഏഷ്യ മുഴുവൻ അതു പടർന്നു. അതിബൃഹത്തായ ഒരു സാമൂഹിക
സാംസ്ക്കാരികസമസ്യയിേലക്കു ശക്തമായി ആഴ്ന്നിറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നതാ
ണ് അതിെന്റ ഫലം. േലാകമാെകയുള്ള അഹിംസാപ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കു ജീവ
വായുവായിരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയദർശനത്തിെന്റയും ഉൾക്കാഴ്ചയുെടയും അടിസ്ഥാ

ഇടത്തുനിന്നു്: ഒരു ആേഗാളീകരണവിരുദ്ധസമരത്തിെല അഹിംസാസമരക്കാർ; വാൾ
സ്റ്റ്രീറ്റ് സമരത്തിനു പിന്തുണയുമായി എത്തിയ മുതിർന്ന അേമരിക്കൻ കലാകാരർ വില്ലി
െനൽസൺ, പീറ്റ് സീഗർ, ആർേലാ ഗുത്രീ.

നപരമായ ആവിഷ്ക്കാരത്തിന് അേദ്ദഹം നല്കിയ സംഭാവനകെളയും അതിെന്റ
സമഗ്രതെയയും നാം കാണണം. പന്ത്രണ്ടുവർഷത്തിനു േശഷമാെണങ്കിലും
േക്ഷത്രപ്രേവശനവിളംബരത്തിനു േപ്രരണയാകാനും സവർണ്ണെരക്കൂടി ഈ
ആവശ്യത്തിനായി അണിനിരത്താനും കഴിഞ്ഞതും നിസ്സാരമല്ല.

ഗേവഷണത്തിെന്റ രീതിശാസ്ത്രം
മേനാജ്: ഇന്നെത്തക്കാലത്തു മാദ്ധ്യമങ്ങൾ താന്താങ്ങളുെട താത്പര്യത്തിനനു
സരിച്ചു വാർത്തകൾ വളെച്ചാടിക്കുന്നതു വ്യാപകമാണേല്ലാ. ‘മാതൃഭൂമി’െയ
ആണേല്ലാ ഈ പഠനത്തിൽ കാര്യമായി ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ‘മാതൃഭൂമി’
ൈവക്കം സത്യഗ്രഹത്തിെന്റ ഭാഗമായിരുന്നു. അതിെന്റ മാേനജിങ് എഡിറ്റ
റായിരുന്നു സത്യഗ്രഹക്കൺവീനർ. അേപ്പാൾ, ആ പത്രത്തിെല റിേപ്പാർട്ടു
കെള ഒരു ചരിത്രഗേവഷണത്തിൽ എങ്ങെനയാണ് അടിസ്ഥാനേരഖയായി
കണക്കാക്കാൻ കഴിയുക?
േമ. കി.: 1924 – 25-െല ൈവക്കം സത്യഗ്രഹം സംബന്ധിച്ച ദിനസരി ഞാൻ തയ്യാ
റാക്കിയത് മുഖ്യമായും പ്രാഥമികേസ്രാതസുകളായ കത്തുകൾ, മറ്റ് ആശയ
വിനിമയങ്ങൾ, റിേപ്പാർട്ടുകൾ, േയാഗതീരുമാനങ്ങൾ, ൈകെകാെണ്ടഴുതിയ
കുറിപ്പുകൾ തുടങ്ങിയവയുെട ഒറിജിനലുകൾ ആധാരമാക്കിയാണ്. രണ്ടാമത്
ആശ്രയിച്ചത് പത്രപുരാേരഖകെളയും. ഒറിജിനലുകൾ അല്ലാത്തതും ചിലേപ്പാ
െഴാെക്ക വിദഗ്ദ്ധരുെട ചരിത്രവിശകലനങ്ങൾ അടങ്ങുന്നതുമായ ദ്വിതീയേസ്രാ
തസുകൾ വായിച്ചുമനസിലാക്കുകയാണു പിെന്ന െചയ്തത്. ഇൻഡ്യയിെലയും
വിശിഷ്യാ േകരളത്തിെലയും ചരിത്രകാരർ, പണ്ഡിതർ, മാദ്ധ്യമപ്രവർത്തകർ
തുടങ്ങിയവരുമായി നടത്തിയ അഭിമുഖങ്ങളായിരുന്നു നാലാമെത്ത േസ്രാത
സ്. ഇവയിൽ ഏെതങ്കിലും മൂന്നു വ്യത്യസ്തയിനം േസ്രാതസുകളുമാെയങ്കിലും
ഓേരാ സംഭവവും വ്യാഖ്യാനവും പറഞ്ഞുപതിഞ്ഞ വിവരവും െപാരുത്തെപ്പടു
ന്നു എന്ന് ഉറപ്പാക്കിമാത്രം സ്ഥിരീകരിക്കുക എന്ന രീതിസമ്പ്രദായമാണ് രാ
ഷ്ട്രീയശാസ്ത്രകാരി എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ പ്രേയാഗിച്ചത്. ‘ട്രയാംഗുേലഷൻ’
എന്നാണ് ഈ രീതിക്കു േപര്.
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അദ്ധ്യായം 3. ഗാന്ധിസമരത്തിെന്റ േലാകായനം

സംഭവം കഴിഞ്ഞു നിരവധിവർഷം കഴിഞ്ഞുള്ള പഠനമാകയാൽ എല്ലാ
ക്കാര്യത്തിലും ഇവെയല്ലാം പരിേശാധിക്കാൻ ലഭ്യമായിരുന്നില്ല. ചരിത്രവ്യാ
ഖ്യാനങ്ങളും പുരാേരഖകളും തമ്മിലുള്ള അന്തരം െവളിവാക്കുന്ന വസ്തുതകൾ
പലതും കണ്ടു. സത്യഗ്രഹികൾതെന്ന എഴുതിയ പ്രാഥമികവിവരങ്ങളുെട
അഭാവം എെന്ന നിരാശയാക്കി. ഒരുപേക്ഷ, അവെയ്ക്കാെക്ക പലവിധ വി
ശദീകരണങ്ങളുണ്ടാകാം. വിട്ടുേപാകലിെന്റ ഈ തലം പുസ്തകത്തിൽ ഞാൻ
പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പേക്ഷ, ഈ പ്രതിഭാസെത്തപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു പഠനം എെന്റ
പരിഗണനാവിഷയത്തിനു പുറത്തായിരുന്നു.
‘മാതൃഭൂമി’ റിേപ്പാർട്ടുകളുെട െമച്ചം, 604 ദിസെത്ത സമരകാലത്തുടനീളം
ആഴ്ചയിൽ മൂന്നു റിേപ്പാർട്ടുകൾ വീതം അയയ്ക്കുന്ന ഒരു േലഖകൻ സ്ഥിരമായി
അവിെട ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതാണ്. ഒരു സംഭവത്തിെന്റ നാൾക്രമം തയ്യാറാ
ക്കുന്നതിൽ ഒരു പത്രത്തിെന്റ റിേപ്പാർട്ടിങ്ങിെല ഇത്തരം ൈസ്ഥര്യം അപൂർവ്വ
മാണ്. ഈ സ്ഥിരത ഒരു വസ്തുതയുെട സ്ഥിരീകരണത്തിന് ഒരു ഗേവഷകയ്ക്ക്
അമൂല്യമാണ്. വർഷങ്ങെളടുത്ത് ഇവെയ സനിഷ്ക്കർഷം പരിേശാധിച്ച േകാഴി
േക്കാട് പി.എസ്.എം.ഒ. േകാെളജിെല െപ്രാഫ: വാസു തിേല്ലരിയുെട സംഭാ
വനകളും ശരിയായ നിഗമനങ്ങളിൽ എത്താൻ എെന്ന സഹായിച്ചു. കൂടാെത
ഇവയുെട സ്ഥിരീകരണത്തിനു പുരാേരഖകെളയും മറ്റു പത്രങ്ങെളയും ഉപേയാ
ഗിക്കുകയും െചയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവയിലുപരി ‘മാതൃഭൂമി’ പല ലക്കത്തിലും സത്യഗ്ര
ഹെത്തപ്പറ്റി പത്രാധിപക്കുറിപ്പുകൾ എഴുതുകയും മറ്റു പത്രങ്ങളിൽ വന്ന മുഖ
പ്രസംഗങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും െചയ്തിരുന്നു. സത്യഗ്രഹത്തിൽ പെങ്കടു
ക്കുന്നവരുെട അഭിപ്രായങ്ങൾ േലഖകൻ റിേപ്പാർട്ടുകളിൽ േചർത്തതും സം
ഭവങ്ങളുെട നാൾവഴി തയ്യാറാക്കാനും സംഭവങ്ങേളാടു കൂടുതൽ അടുക്കാനും
ഏെറ സഹായകമായി.
ചരിത്രകാരനായ െക.െക. കുസുമൻ എേന്നാടു പറഞ്ഞതുേപാെല ‘പൂർ
ണ്ണവിജയമല്ലാത്ത, ഒത്തുതീർപ്പായ’, ഭിന്നാഭിപ്രായം ഉണ്ടാകാവുന്ന അന്ത്യ
ത്തിേലക്കു നീങ്ങുേമ്പാൾ ‘മാതൃഭൂമി’േലഖകെന്റ റിേപ്പാർട്ടുകളിൽ സംഭവങ്ങ
െളയും നടപടിക്രമങ്ങെളയും പറ്റി ഒരു ഉറപ്പുകുറവു ദൃശ്യമാണ്. എന്നാൽ,
ഞാൻ േരഖെപ്പടുത്തിയ എല്ലാ അന്തർനാടകങ്ങളുെടയും െമാത്തം സന്ദർഭ
ത്തിേലക്കു േനാക്കുേമ്പാൾ ഈ അവ്യക്തത എനിക്കു മനസിലായി. എെന്റ
അറിവിൽെപ്പട്ടിടേത്താളം, എട്ടു പതിറ്റാണ്ടിനുേശഷമാെണങ്കിലും, ഈ സംഭ
വത്തിെല ഓേരാ വസ്തുതെയയും മൂന്നു േസ്രാതസുകളിെല വിവരങ്ങളുെട പിന്തു
ണേയാെട സ്ഥിരീകരിച്ചു തയ്യാറാക്കിയ ആദ്യനാൾവഴിവിവരണം ആണിത്.
അതുെകാണ്ട്, ചിലേപ്പാെഴല്ലാം പേരാക്ഷമായ സ്ഥിരീകരണങ്ങൾക്ക് ഉതകി
യിട്ടുെണ്ടങ്കിലും എഡിേറ്റാറിയലുകൾ ഏെറ താല്പര്യം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല.
ഇംഗ്ലിഷിലും മലയാളത്തിലുമായി ഇരുപേതാളം പത്രങ്ങൾ 1905 ആകു
േമ്പാേഴക്കും തിരുവിതാംകൂറിൽ ഉണ്ടായതിെനപ്പറ്റിയും അവയുെട െമാത്തം
വരിക്കാെരക്കാൾ വിപുലമായ െപാതുസമൂഹത്തിേലക്ക് എത്തിയിരുന്നതി
െനപ്പറ്റിയും െപ്രാഫ: േഗാപാലൻകുട്ടി നൽകിയ വിവരണം കാര്യമായ മതിപ്പ്
എന്നിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. അതിനു കാരണം അന്നെത്ത അസാധാരണ
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മായ ഉയർന്ന സാക്ഷരതയും െപാതുക്കാര്യങ്ങളിൽ വളർന്നിരുന്ന താത്പ
ര്യവും ആയിരുന്നുെവന്ന് എനിക്കു മനസിലായി. രാജഭരണപ്രേദശമായ
തിരുവിതാംകൂറിെല പ്രശ്നങ്ങെള ആനിലയിൽ കണ്ട് ഇടെപടാനും അവിട
െത്ത ഒരുപിടി െചറിയ േദശീയവാദി, പരിഷ്ക്കരണവാദി പത്രങ്ങൾക്കിടയിൽ
ഇടം കെണ്ടത്താനും ൈവക്കംസംഗതികളിൽ സൃഷ്ടിപരമായ പങ്കുവഹിക്കാ
നും ‘മാതൃഭൂമി’െയന്ന േബ്രാഡ്ഷീറ്റ് പത്രെത്ത അതിെന്റ പ്രവർത്തകർ ഉപ
േയാഗെപ്പടുത്തിയതിെനപ്പറ്റി ഞാൻ എെന്റ പുസ്തകത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.
ഭൂവുടമാവർഗ്ഗത്തിെന്റ പത്രങ്ങൾ എതിർേചരിയിൽ ആയിരുന്നു. നാൾവഴി
തയ്യാറാക്കാൻ ഉതകുമാറ് മറ്റുള്ളവെയ അേപക്ഷിച്ച് ‘മാതൃഭൂമി’ പുലർത്തിയ
ൈനരന്തര്യെത്ത ഞാൻ സ്വാഗതം െചയ്യുകയും മറ്റു പത്രങ്ങളിൽ പരന്നുകിട
ക്കുന്ന വിവരങ്ങളിൽ പരതാനുള്ള സൂചനകൾക്ക് അടിസ്ഥാനമായി അതിെന
ആദരിക്കുകയും െചയ്തിട്ടുണ്ട്.

ഗാന്ധിയൻ സമരത്തിെന്റ അേമരിക്കൻ ‘രാജ’പാത
മേനാജ്: ഗാന്ധിജിെയയും അനുയായികെളയും കാണാനും അേദ്ദഹത്തിെന്റ സമ
രരീതി മനസിലാക്കാനുമായി അേമരിക്കയിെല ആഫ്രിക്കൻ വംശജർ 1920കൾക്കും 1950-കൾക്കും ഇടയിൽ നിരവധിതവണ ഇവിെട വന്നുേപായിരുന്നു
എന്നതും ഗാന്ധിജിയുെട സഹനസമരത്തിെന്റ വിജയം അേമരിക്കയിൽ വ്യാ
പകമായ പ്രചാരം േനടിയിരുന്നു എന്നതും േമരിയുെട പുസ്തകത്തിൽനിന്നാണ്
അറിഞ്ഞത്. ഇവിെട പലർക്കും അതു കൗതുകകരമായ അറിവാണ്. അേമ
രിക്കൻ പൗരാവകാശപ്രേക്ഷാഭത്തിൽ പെങ്കടുത്തവർക്ക് അക്രമരഹിതസമ
രമാർഗ്ഗത്തിൽ പ്രേത്യക പരിശീലനം വിദഗ്ദ്ധെര ഉപേയാഗിച്ചു നല്കിയിരുന്നു
എന്നതും ഇവിെട പലർക്കും അറിയില്ല. മാർട്ടിൻ ലൂഥർ കിങ് ജൂനിയർ േപാ
ലും ഈ പരിശീലനം േനടിയിരുന്നു. അേദ്ദഹെത്ത പരിശീലിപ്പിച്ച അേത
വിദഗ്ദ്ധരിൽനിന്നു പരിശീലനം േനടാൻ അവസരം ലഭിച്ച ആളാണു താങ്കളും.
എങ്ങെനയാണതു സംഭവിച്ചത്?
േമ. കി.: 1920-കളിൽ അയിത്തത്തിെനതിെര ഇവിെട നടന്നിരുന്ന സഹനസമര
െത്ത പ്രത്യാശേയാെട േനാക്കിക്കാണുന്ന ഒരു സമൂഹം ഭൂേഗാളത്തിെന്റ മറുപു
ഇടത്തുനിന്നു്: അഹിംസാസമരത്തിെന്റ കലാത്മകമുഖം; വാൾ സ്റ്റ്രീറ്റ് സമരത്തിനു പിന്തുണ
യുമായി എത്തിയ മുതിർന്ന അേമരിക്കൻ ഗായകൻ പീറ്റ് സീഗറും മറ്റു കലാകാരരും.
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റത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു—അേമരിക്കയുെട െതക്കൻപ്രവിശ്യകളിെല ആഫ്രിക്കൻ
അേമരിക്കക്കാർ. അയിത്തത്തിെന്റ ഇരകൾ എന്നനിലയിൽ തുല്യദുഃഖിതർ.
മാർട്ടിൻ ലൂഥർ കിങ് ജൂനിയർ േനതൃത്വത്തിേലക്ക് ഉയരുന്നതിനു മുമ്പുതെന്ന
പത്രങ്ങളിലൂെട ഗാന്ധിയൻ സമരെത്തപ്പറ്റി അറിഞ്ഞ പ്രത്യുത്പന്നമതികൾ
പലരും ഇൻഡ്യയിേലക്കു കപ്പൽ കയറി. കലാശാലകളിെലയും െസമിനാ
രികളിെലയും വകുപ്പുതലവർ, പുേരാഹിതർ, മറ്റ് ഉന്നതപദവികളിൽ ഉള്ളവർ
ഒെക്ക. അവർ സമരേവദികൾ സന്ദർശിച്ചു, അനുഭവസ്ഥരിൽനിന്നു പലതും
പഠിച്ചു, ഇവിെടയുള്ളവരുമായി ആശയശൃംഖല ഉണ്ടാക്കി, വാർത്തകൾ കി
ട്ടാൻ ഏർപ്പാടുണ്ടാക്കി. മടങ്ങിെയത്തിയവർ അേമരിക്കയിൽ േലഖനങ്ങൾ
എഴുതി, പ്രഭാഷണങ്ങളും ക്ലാസുകളും സംവാദങ്ങളും നടത്തി. അവിെട കറു
ത്തവർ നടത്തിയിരുന്ന വിവിധ പത്രങ്ങളിൽ ൈവക്കം അടക്കമുള്ള സമര
ങ്ങളുെട വാർത്തകൾ പ്രാധാന്യേത്താെട നിരന്തരം വന്നുെകാണ്ടിരുന്നു. പല
ഇൻഡ്യൻേനതാക്കളും അേമരിക്കയിെലത്തി അവിടെത്ത പൗരാവകാശപ്ര
സ്ഥാനവുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചു.
അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഗാന്ധിജിയിൽനിന്നു പഠിച്ചാണ് അേമരിക്കയി
െല വർണ്ണവിേവചനത്തിെനതിെര തുടങ്ങി പിന്നീടു പുതിയ േമഖലകളിേലക്കു
വളർന്ന പൗരാവകാശപ്രസ്ഥാനത്തിനു മാർട്ടിൻ ലൂഥർ കിങ് ജൂനിയർ രൂപം
നല്കിയത്. ആഫ്രിക്കനേമരിക്കൻേനതാക്കൾ 1919-മുതൽ രണ്ടാം േലാകമ
ഹായുദ്ധം െപാട്ടിപ്പുറെപ്പടുന്നതുവെര സ്റ്റീമർക്കപ്പലുകളിൽ ഇൻഡ്യയിേലക്കു
വന്നുെകാേണ്ടയിരുന്നു, ഗാന്ധിയിലും ഇൻഡ്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിലുംനി
ന്ന് അഹിംസാസമരം പഠിക്കാൻ. അവർ തിരിെക വന്നും ഇൻഡ്യയിൽനിന്നു
പരിചയസമ്പന്നെര അേമരിക്കയിൽ െകാണ്ടുവന്നും വിപുലമായ പരിശീലന
ങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചു. ഗാന്ധിയൻസമരെത്തപ്പറ്റി പുസ്തകങ്ങൾ ലഭ്യമായിത്തുട
ങ്ങിയേതാെട അവ ൈകമറിഞ്ഞുൈകമറിഞ്ഞു വായിക്കെപ്പട്ടു. ഇൻഡ്യൻപ്ര
േക്ഷാഭകരുമായി വലിയേതാതിലുള്ള ആശയവിനിമയമാണ് അന്നു നടന്നത്.
െതേക്കയേമരിക്കയുെട ഉള്ളറകളിെല ജനസമൂഹങ്ങൾ േപാലും അഹിം
സാസമരത്തിെന്റ ആശയങ്ങെളപ്പറ്റി വിപുലമായ അറിവുള്ളവരായി! ഇന്നും
ആ ആശയം പരസ്പരം ൈകമാറുന്നു എന്നതാണു സത്യം. ചരിത്രകാരനായ
സുദർശൻ കപൂർ ഇേതക്കുറിച്ചു വിശദമായി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ‘െറയ്സിങ് അപ്
എ േപ്രാെഫറ്റ് ’ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ അേദ്ദഹം വിവരിക്കുന്ന, അേമരിക്കയി
െല കറുത്തവരുെട േനതാക്കളും ഗാന്ധിയൻപ്രവർത്തകരും തമ്മിൽ നടന്ന
വലിയ ആശയവിനിമയമാണ് അക്രമരഹിതസമരം സംബന്ധിച്ച് കറുത്തവർ
ക്കിടയിൽ ഏകാഭിപ്രായം ഊട്ടിയുറപ്പിച്ചത്. ഈ അറിവു കിഴക്കുനിന്നു പടി
ഞ്ഞാേറക്കു വന്നതിെനപ്പറ്റി ‘മഹാത്മ ഗാന്ധി ആൻഡ് മാർട്ടിൻ ലൂഥർ കിങ് ’
എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഞാനും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്.
1936-ൽ വാർധയിൽ വന്നു ഗാന്ധിെയ കണ്ട ബൻജമിൻ േമയ്സ് പത്തു
െകാല്ലത്തിനുേശഷം അറ്റ്ലാന്റയിെല േമാർ ഹൗസ് േകാെളജിൽ നടത്തിയ
പതിവു ചാപ്പൽപ്രഭാഷണം മാർട്ടിൻ ലൂഥർ കിങ് ജൂനിയർ എന്ന പതിേനഴു
കാരെന്റ കണ്ണു തുറപ്പിച്ചു. അങ്ങെനയാണ് ആ ‘പ്രവാചകെന്റ ഉദയം’ ഉണ്ടായ

ഇടത്തുനിന്നു്: മാർട്ടിൻ ലൂഥർ കിങ് ജൂനിയർ വിഖ്യാതമായ ‘ഐ ഹാവ് എ ഡ്രീം’ പ്രസംഗം
െചയ്യുന്നു; ഫ്ലിന്റ് സത്യാഗ്രഹം.

ത്. കിങ് തെന്ന പിന്നീട്, 1959-ൽ, ഇൻഡ്യയിെലത്തി ഗാന്ധിയുമായി ബന്ധ
െപ്പട്ട വിവിധ േകന്ദ്രങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുകയുണ്ടായി. ഇവിെടയും (തിരുവനന്ത
പുരത്തും) വന്നിരുന്നു. ഗാന്ധിയൻ സമരങ്ങെളപ്പറ്റി കൃഷ്ണലാൽ ശ്രീധരണി
രചിച്ച ‘വാർ വിത്തൗട്ട് വയലൻസ് ’ എന്ന ഗ്രന്ഥെത്ത അടിസ്ഥാനമാക്കി കിങ്
നടത്തിയ വിമർശനാത്മകപഠനമാണ് ജനകീയപ്രതിേരാധത്തിെന്റ സേങ്ക
തങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച ഇൻഡ്യൻപാഠങ്ങൾ അേമരിക്കൻജനതയ്ക്കു ശരിയായി
പകർന്നുനല്കിയത്. ഗാന്ധിജിയുെട പൗരപ്രതിേരാധം (civil resistance) അട
ക്കമുള്ള സമരപരീക്ഷണങ്ങെള വ്യാപകമായി പ്രേയാഗിക്കാൻ പാകത്തിൽ
വ്യവസ്ഥെപ്പടുത്തിയത് കിങ് ആണ്.
കിങ്ങിെന്റ മരണേശഷം അേദ്ദഹത്തിെന്റ രചനകൾ ലാറ്റിനേമരിക്കയി
െല അഹിംസാസമരത്തിനു കരുത്തായി. ഇൻഡ്യയിൽനിന്നു വന്ന ആ ആശ
യം ഭൂഖണ്ഡാന്തരങ്ങളിേലക്കു പിെന്നയും പരന്നു. ‘വാർ വിത്തൗട്ട് വയലൻസ് ’
ആണ് ഗാന്ധിജിയുെട രചനകൾെക്കാപ്പം ലാറ്റിനേമരിക്കയടക്കം പലരാജ്യ
െത്തയും പ്രേക്ഷാഭകർക്കു പാഠപുസ്തകം ആയത്. അഹിംസാസമരങ്ങളുെട
സംഘാടനത്തിൽ മിക്കെപ്പാഴും ൈവദഗ്ദ്ധ്യത്തിെന്റയും അനുഭവത്തിെന്റയും
പങ്കിടൽ അടക്കമുള്ള ആഴമുള്ള േവരുകൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഗാന്ധിജിക്കു
പ്രേചാദനമായത് അേമരിക്കയിെല പഴയ ‘അേബാളിഷനിസ്റ്റ് ’ പ്രസ്ഥാന
മായിരുെന്നന്ന് അേമരിക്കൻ ഗേവഷകയായ ഇറ േചണസ് (Ira Chernus)
‘അേമരിക്കൻ േനാൺവയലൻസ്: ദ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ആൻ ഐഡിയ’ എന്ന
ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽനിന്നാണ് ഗന്ധിജിയും പലതും പഠിച്ചത്.
(കിങ്ങിനു പരിശീലനം നൽകിയ അേത വിദഗ്ദ്ധരിൽനിന്നു തെന്നയാണ് േമരി
ക്കും പരിശീലനം ലഭിച്ചത്. കിങ്ങിെനാപ്പം പൗരാവകാശപ്രേക്ഷാഭത്തിൽ വി
ദ്യാർത്ഥിവിഭാഗത്തിെന്റ മുന്നണിയിലും മാദ്ധ്യമേയേകാപനച്ചുമതലയിലും പ്ര
വർത്തിച്ച േമരിയുെട േപരിലും കിങ് ഉെണ്ടങ്കിലും െവളുത്ത വർഗ്ഗക്കാരിയായ
ഇവർക്ക് മാർട്ടിൻ ലൂഥർ കുടുംബവുമായി ബന്ധെമാന്നും ഇല്ല.)
മേനാജ്: ഗാന്ധിയൻ സമരരീതി അേമരിക്കയിൽ എങ്ങെനയാണു പരീക്ഷിച്ചത്?
േമ. കി.: അക്കാലത്ത് അവിടങ്ങളിൽ വിേവചനം പലരൂപങ്ങളിലാണു നിലനിന്ന
ത്. െവളുത്തവർ കയറുന്ന ബസിൽ കറുത്തവെര കയറ്റില്ല. അവർക്കു പ്രേത്യ
കം ബസാണ്. െവളുത്തവർക്കുള്ള ഭക്ഷണശാലകളിൽ കറുത്തവർക്കു പ്രേവ
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ശനമില്ല. െപാതുസ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഇരുവിഭാഗത്തിനും പ്രേത്യകം കൗണ്ടറുക
ളായിരുന്നു. ഇതിെനാെക്ക എതിെര സമരങ്ങളുണ്ടായി. ൈവക്കം സത്യഗ്രഹം
കഴിഞ്ഞു മൂന്നു പതിറ്റാണ്ടാകുേമ്പാൾ അലബാമയിെല െമാണ്ട്േഗാമറി പട്ടണ
ത്തിെല ബസ്സുകളിെല വിേവചനം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ‘നിവർത്തനപ്രേക്ഷാ
ഭം’ ആരംഭിച്ചു. ബസ് ബഹിഷ്ക്കരിക്കൽ സമരം. മാർട്ടിൻ ലുഥർ കിങ്ങ് ജൂനിയർ
ആയിരുന്നു േനതാവ്. കറുത്തവർഗ്ഗക്കാരിൽ 90 ശതമാനം േപരും ബസ്യാത്ര
ബഹിഷ്ക്കരിച്ചതായി മാദ്ധ്യമങ്ങൾ എഴുതി. അതിലും കൂടുതലായിരുന്നു സമര
പങ്കാളിത്തം. അവേരാട് അനുഭാവം പ്രകടിപ്പിച്ച് െവളുത്തവരും ബസ് യാത്ര
ഉേപക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങി. സമരം 381 ദിവസം നീണ്ടു. ബസുടമകൾക്കു മുട്ടുമ
ടേക്കണ്ടിവന്നു. വിേവചനം പാടിെല്ലന്നു പ്രാേദശികേക്കാടതി വിധിക്കുകയും
സുപ്രിം േകാടതി അതു ശരിവയ്ക്കുകയും െചയ്തു.
അതിേവഗം പടർന്നുപിടിച്ച ഒരു സമരമായിരുന്നു ഭക്ഷണക്കൗണ്ടറിെല
വിേവചനത്തിെനതിെര വിദ്യാർത്ഥികൾ നടത്തിയത്. വടേക്കകേരാലിനയി
െല ഗ്രീൻസ് െബാെറായിൽ നാലു േകാെളജ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ‘െവളുത്തവർക്കു
മാത്രം’ ഉള്ള ഒരു ഭക്ഷണക്കൗണ്ടറിൽ േപായി െകാക്കേക്കാള ആവശ്യെപ്പട്ടു.
െകാടുത്തില്ല. തരുന്നതുവെര മാറില്ല എന്നു പറഞ്ഞ് അവർ അവിെട ഇരിപ്പു
റപ്പിച്ചു. കുത്തിയിരിപ്പുസത്യഗ്രഹം എന്നാണു തങ്ങളുെട സമരത്തിെന്റ േപെര
െന്നാന്നും അറിയാെത തുടങ്ങിയ ‘കുത്തിയിരിപ്പുസത്യഗ്രഹം’! 1960 െഫബ്രു
വരി ഒന്നിനാണത്. രണ്ടുമാസത്തിനകം ആ സമരം നാഷ്വിൽ, െടെന്നസി
തുടങ്ങി 75-ൽപ്പരം പട്ടണങ്ങളിേലക്കും വർഷാവസാനേത്താെട നൂറു പട്ടണ
ങ്ങളിേലക്കും പടർന്നു. െതക്കൻസംസ്ഥാനങ്ങളിെലല്ലാം സമരം. എല്ലായിട
ത്തുംകൂടി 70,000 േപർ കുത്തിയിരിപ്പിൽ! ഇവർെക്കാപ്പം ഇരിക്കാൻ െവളുത്ത
വരും തയ്യാറായി. അവരുെട എണ്ണവും കൂടിവന്നു. ഇതിൽ 3,600 കുട്ടികൾ ജയി
ലിലായി. എങ്കിലും ‘െവളുത്തവർക്കുമാത്രം’ എന്ന വർണ്ണവിേവചനേബാർഡു
കൾ േവഗത്തിൽ, എന്നാൽ നിശ്ശബ്ദം, അപ്രത്യക്ഷമാകാൻ തുടങ്ങി.

അക്രമങ്ങെള അതിജീവിച്ച സഹനസമരങ്ങൾ
മേനാജ്: ഇവെയല്ലാം പൂർണ്ണമായും അക്രമരഹിതം ആയിരുേന്നാ? തടസ്സെപ്പ
ടുത്തൽശ്രമങ്ങൾ ഒന്നും ഉണ്ടായിേല്ല? െവളുത്തവരുെട ഭരണകൂടത്തിെന്റ
സമീപനം എന്തായിരുന്നു?
േമ. കി.: മേനാജ്, േബാർഡുകൾ അപ്രത്യക്ഷമായതു ‘നിശ്ശബ്ദം’ ആെണന്നു ഞാൻ
പറഞ്ഞിേല്ല. പ്രഖ്യാപനങ്ങേളാ പത്രസേമ്മളനേമാ ഒെക്ക ഒഴിവാക്കാൻ
തന്ത്രശാലികളായ വർണ്ണവിേവചനക്കാർ ശ്രദ്ധിച്ചു. െവളുത്തവർ മാത്രമട
ങ്ങുന്ന െപാലീസ് സംവിധാനം 3,600 കുട്ടികെള തുറുങ്കിലടച്ചത് പ്രശ്നത്തിൽ
കടന്നുകയറാനും സമരക്കാെര പ്രേകാപിപ്പിച്ച് അക്രമത്തിനു േപ്രരിപ്പിക്കാ
നും അറസ്റ്റുകെള നീതിമത്ക്കരിക്കാനും കൂടുതൽ അറസ്റ്റുകൾ നടത്താനും
ഭയം വളർത്താനും േനതാക്കെള തടവിലാക്കാനും ഒെക്ക ഉേദ്ദശിച്ചായിരുന്നു.
എന്നാൽ, സമരം െചയ്ത 70,000 േപരിൽ ഒരാെളങ്കിലും സമാധാനപാത ൈക
വിട്ടതായി എവിെടയും േകട്ടില്ല.

െവളിച്ചത്തിേലക്കു നടത്തുന്നവർ—ദീപ്തസംഭാഷണങ്ങൾ
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െമാണ്ട്േഗാമറി ബസ് ബഹിഷ്ക്കരണം ഒരു സ്ഥലത്തു നിലനിന്ന ഒരു
സമ്പ്രദായം ഒരു പ്രേത്യകസമരമാർഗ്ഗത്തിലൂെട അവസാനിപ്പിക്കുകയായി
രുെന്നങ്കിൽ നൂറിടത്ത് ഒേരസമയം െവേവ്വെറ സംഘടിപ്പിക്കെപ്പട്ട വിദ്യാർ
ത്ഥിസമരം ഞങ്ങൾക്ക് എന്താണു പ്രാേദശികബഹുജനമുേന്നറ്റമാകുക എന്ന
ദിശാേബാധം നല്കി. അങ്ങെന ഞങ്ങൾെക്കാരു ‘പൗരാവകാശപ്രസ്ഥാനം’
ഉണ്ടായി. ആ ഏപ്രിലിൽ ‘സ്റ്റുഡന്റ് േനാൺവയലന്റ് േകാർഡിേനറ്റിങ് കമ്മി
റ്റി’ (SNCC) എന്ന വിദ്യാർത്ഥിക്കൂട്ടായ്മ നിലവിൽവന്നു. അവർ ഏേകാപനം
മാത്രേമ നടത്തിയുള്ളൂ. പ്രാേദശികസമരങ്ങൾ ഒരു േദശീയപ്രതിഭാസമായി
കണ്ണിേചർന്നു. അങ്ങെന പ്രസ്ഥാനങ്ങളുെട ഒരു പ്രസ്ഥാനമായി പൗരാവകാ
ശപ്രസ്ഥാനം ദൃഢെപ്പടുകയായിരുന്നു.

രണ്ടാം െഫമിനിസ്റ്റ് തരംഗത്തിെന്റ തീെപ്പാരി
മേനാജ്: ആ പ്രസ്ഥാനത്തിലൂെടയേല്ല േമരി പ്രേക്ഷാഭരംഗെത്തത്തുന്നത്?
േമ. കി.: അെത. രണ്ടുവർഷത്തിനുേശഷം, 22-ാം വയസിൽ െറ്റലിവിഷൻവാർത്ത
യിൽ പ്രേക്ഷാഭെത്തപ്പറ്റി കണ്ടറിഞ്ഞ ആേവശത്തിൽ ഇറങ്ങിപ്പുറെപ്പടുകയാ
യിരുന്നു. േകാെളജ് വിദ്യാർത്ഥിനിയായിരുന്നു അന്നു ഞാൻ. പിന്നീെടാരു തി
രിച്ചുേപാക്ക് ഉണ്ടായില്ല. അറ്റ്ലാന്റയിൽ എസ്.എൻ.സി.സി. ഭാരവാഹികെള
കണ്ട നിമിഷത്തിൽ എനിക്കു മനസിലായി, ഈ പ്രസ്ഥാനമാണ് എെന്റ ഇട
െമന്ന്. ഏതുനിമിഷവും ജീവൻ അപകടത്തിലാകാവുന്ന സാഹചര്യത്തിലായി
രുന്നു പ്രവർത്തനം. സഹപ്രവർത്തകർ െകാല്ലെപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. പത്രങ്ങൾ അവ
റിേപ്പാർട്ടു െചയ്യുക േപാലുമില്ല.
അേപ്പാഴും പ്രസ്ഥാനത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്കു രണ്ടാംകിടസ്ഥാനേമ ഉണ്ടായി
രുന്നുള്ളൂ. സഹപ്രവർത്തകയായിരുന്ന െകയ്സി െഹയ്ഡനുമായി ഏെറ
രാത്രികളിൽ ചർച്ചെചയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ വിഷയം. 1964-ൽ എല്ലാ മുഴുവൻസമയ
പ്രവർത്തകേരാടും ഓേരാ െപാസിഷൻ േപപ്പർ എഴുതാൻ നിർേദ്ദശം വന്ന
േപ്പാൾ െകയ്സിയും ഞാനും േചർന്ന് എഴുതിയത് ഈ പ്രശ്നമാണ്.
ഇടത്തുനിന്നു്: േതാക്കു േതാല്ക്കുന്ന അഹിംസാസമരം: വിയറ്റ്നാം യുദ്ധമുഖം; അഹിംസാസമ
രത്തിെന്റ പരീക്ഷണങ്ങൾ.
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അതുപേക്ഷ, എങ്ങെന സ്വീകരിക്കെപ്പടുെമന്ന് ഉത്ക്കണ്ഠ ഉണ്ടായിരുന്നു.
അതുെകാണ്ട് േപരുേപാലും വച്ചില്ല. എന്നിട്ടും ആ കുറിപ്പു പരിഹാസവിഷയമാ
യി. ഒരുവർഷം ആയേപ്പാേഴക്കു വിഷയം അത്രയ്ക്കു വികാരപരം അല്ലാതായി.
ഞങ്ങൾ മെറ്റാരു േരഖ തയ്യാറാക്കി, 1965 നവംബർ 18-ന്. ‘െസക്സ് ആൻ
ഡ് കാസ്റ്റ്: എ ൈകൻഡ് ഓഫ് െമേമ്മാ’ (Sex and Caste: A KIND OF
MEMO) എന്നായിരുന്നു തലെക്കട്ട്. ൈധര്യമായി േപരുവച്ച് ഒപ്പിട്ടു. വിവിധ
സമാധാന, പൗരാവകാശ സംഘടനകളിെലയും വടക്കൻസംസ്ഥാനങ്ങളി
െല വിദ്യാർത്ഥിപ്രസ്ഥാനത്തിെലയും സ്റ്റുെഡന്റ്സ് േഫാർ െഡേമാക്രാറ്റിക്
െസാൈസറ്റിയിെലയും 40 സ്ത്രീസംഘാടകർക്ക് അയച്ചു.
ഇക്കുറി അത് എസ്.എൻ.സി.സി.യുെട മാത്രം പ്രശ്നമായല്ല സമൂഹത്തി
െന്റയാെക പ്രശ്നമായാണ് അവതരിപ്പിക്കെപ്പട്ടത്. വലിയസമൂഹത്തിൽ ജാ
തിവ്യവസ്ഥേപാെല നിലനില്ക്കുന്ന െപാതുനിയമെത്തപ്പറ്റി, സ്ത്രീ താണജാതി
ക്കാരിയായി കണക്കാക്കെപ്പടുന്നതിെനപ്പറ്റി, തങ്ങൾക്ക് ഇടമില്ലാത്ത അധി
കാരഘടനയ്ക്കു പുറത്തും ചുറ്റിലുമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ സ്ത്രീെയ നിർബ്ബന്ധിക്കുന്ന
ശീലെത്തപ്പറ്റി ഒെക്കയാണു ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. പല പുരുഷന്മാരും ഞങ്ങ
ളുെട ചർച്ചയിൽ പങ്കുെകാള്ളാൻ തയ്യാറായേപ്പാൾ പലർക്കും പ്രതിേരാധ
സ്വഭാവത്തിലല്ലാത പ്രതികരിക്കാൻ ആവില്ലായിരുന്നു. ഒരു സമൂഹത്തിൽ
തുല്യരായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൽ സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും ഉള്ള പ്രശ്നം മനുഷ്യർ
അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപ്രശ്നമാെണന്നു ഞങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു.
ഇന്നു സ്വകാര്യബുദ്ധിമുട്ടുകളായി കാണുന്ന അടിസ്ഥാന മാനവികപ്രശ്നങ്ങെള
െപാതുപ്രശ്നങ്ങളായി കാണുന്നതും അധികാരമുള്ളവരുെട ആവശ്യത്തിനനു
സരിച്ചു ജനങ്ങെള പരുവെപ്പടുത്തുന്നതിനു പകരം മനുഷ്യരുെട ആവശ്യങ്ങൾ
നിറേവറ്റാൻ പാകത്തിൽ സ്ഥാപനങ്ങെള രൂപെപ്പടുത്തുന്നതുമായ ഒരു സമൂ
ഹം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിെനപ്പറ്റിയാണു ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചത്.
വലിയ ആേവശേത്താെടയാണ് അതു പലരും സ്വീകരിച്ചത്. ആധുനി
കസ്ത്രീപ്രസ്ഥാനത്തിനുള്ള തീെപ്പാരിയായിരുന്നു അത്. െഫമിനിസത്തിെന്റ
രണ്ടാം തരംഗം എന്നു വിളിക്കെപ്പടുന്ന മുേന്നറ്റത്തിനു തിരി െകാളുത്തിയ തീ
െപ്പാരി.

വംശീയഭീകരതയും അരുനിന്ന െപാലീസും
മേനാജ്: സമരങ്ങൾ അടിച്ചമർത്താൻ ഭരണകൂടം എങ്ങെനെയാെക്കയാണു ശ്രമി
ച്ചത്?
േമ. കി.: ഒരിടെത്തയും ഭരണകൂടങ്ങൾ സമരങ്ങളിൽ ഇടെപട്ടില്ല. കാരണം അേമ
രിക്കയിെല െഫഡറൽ ഭരണതത്ത്വം അനുസരിച്ച് അതതു മുനിസിപ്പാലിറ്റി
കൾേക്ക അതിന് അവകാശമുള്ളൂ. െപാലീസും അതതു പ്രാേദശികഭരണകൂട
ങ്ങളുേടതാണ്.
മേനാജ്: ഫാഷിസ്റ്റ് സ്വഭാവമുള്ള സംഘടനകൾ എേപ്പാഴും ഉപരിവർഗ്ഗ (ജാതി)
ത്തിെനാപ്പം ആണേല്ലാ നില്ക്കാറ്. അത്തരം സംഘങ്ങൾ ഈ സമരങ്ങേളാട്
എന്തു സമീപനമാണ് എടുത്തത്? അടിച്ചമർത്തൽശ്രമങ്ങൾ നടത്തിേയാ?

ഇടത്തുനിന്നു്: 1913 മാർച്ച് 3-നു വാഷിങ്ടൻ ഡി.സി.യിൽ നാഷണൽ അേമരിക്കൻ
വിെമൻ സേഫ്രജ് അേസാസിേയഷൻ പേരഡിൽ ഇെനസ് മിൽേഹാളൻഡ് െബാ
യ്െസേവയ്ൻ ; ഗാന്ധിജിയുെട േനതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ദണ്ഡി യാത്ര.

േമ. കി.: ഫാഷിസം എന്നത് നിർവ്വചനപ്രകാരം ഏകാധിപതിക്കുകീഴിൽ അധി
കാരം േകന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ഭരണകൂടത്തിെന്റ സ്വഭാവമാണ്. അേമരിക്കെയസം
ബന്ധിച്ച് ആ അവസ്ഥ ഇല്ല. ബ്രിട്ടെന്റ േകാളനിവാഴ്ചയിൽനിന്നു സ്വാതന്ത്ര്യ
ത്തിനു ശ്രമിക്കുേമ്പാൾമുതേല അധികാരേകന്ദ്രീകരണത്തിനു വഴിവയ്ക്കാത്ത
ഭരണസംവിധാനം േവണം ആവിഷ്ക്കരിക്കാൻ എന്ന നിഷ്ക്കർഷ പുലർത്തിയി
രുന്നു. അതുെകാണ്ട് ഏെറ വിേകന്ദ്രീകൃതമാണ് അേമരിക്കയിെല ഭരണം.
ഫാഷിസ്റ്റ് ഭരണം അവിെട അസംഭവ്യമാണ്.
മേനാജ്: ഭരണകൂടത്തിെന്റ കാര്യമല്ല, അത്തരം സ്വഭാവമുള്ള സംഘടനകെളയാ
ണ് ഉേദ്ദശിച്ചത്.
േമ. കി.: പ്രാേദശികതലത്തിലും സംസ്ഥാനത്തും നിക്ഷിപ്തതാത്പര്യക്കാരായ ചില
േമലാളർ അധികാരം കയ്യാളുകയും അടക്കിബ്ഭരിക്കുകയും െചയ്യുന്ന ഭരണകൂട
ങ്ങൾ (oligarchies) ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ ഞങ്ങെള എതിർത്തിരുന്നു. പ്രഖ്യാ
പിതവംശീയവാദികളായ അവർ വിഭാഗീയതെയ അരക്കിട്ടുറപ്പിക്കുന്ന വ്യവ
സ്ഥകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ആരാലും േചാദ്യംെചയ്യെപ്പടാെത ഭരിക്കുകയും െചയ്യു
ന്നവരായിരുന്നു. രഹസ്യധാരണയുെട അടിസ്ഥാനത്തിൽ വടക്കൻ സംസ്ഥാ
നങ്ങളുെട മൗനാനുമതിയും ഇവർക്കുണ്ടായിരുന്നു.
െതക്കൻ ഐക്യനാടുകളിൽ മിസിസിപ്പി ആയിരുന്നു ഏറ്റവും കുഴപ്പം.
ഭീകരപ്രവർത്തനവും നിയമം കയ്യിെലടുത്തു പ്രതികാരം െചയ്യുന്നതുെമാന്നും
അവിെട ശിക്ഷാർഹമായിരുന്നില്ല. പൗരാവകാശപ്രസ്ഥാനകാലത്ത്, 1964
– 65-ൽ അവിടമായിരുന്നു എെന്റ പ്രവർത്തനേമഖല. ഞാൻ േപാന്നേശഷം
ഒരു പത്രപ്രവർത്തകൻ കെണ്ടത്തിയത് അക്കാലത്ത് അവിടെത്ത നിയമ
പാലകരിൽ പകുതിേയാളംേപരും ‘കു ക്ലക്സ് ക്ലാൻ’ (Ku Klux Klan) എന്ന
ഭീകരസംഘത്തിെല അംഗങ്ങേളാ അതുമായി ബന്ധമുള്ളവേരാ ആയിരുെന്ന
ന്നാണ്. കറുത്തവരായാലും െവളുത്തവരായാലും വർണ്ണവിേവചനത്തിെന്റ
വ്യവസ്ഥകൾ െതറ്റിക്കാൻ ൈധര്യെപ്പടാത്തവിധം ഭീകരത ഇവർ സൃഷ്ടിച്ചി
രുന്നു. െപാതുവിൽത്തെന്ന െതക്കൻേദശങ്ങളിൽ നിയമപാലകർ ഏറിയും
കുറഞ്ഞും സമരങ്ങളിൽ കടന്നുകയറാനും തടസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനും അക്രമം
കാട്ടാനും പ്രേകാപിപ്പിക്കാനും ശ്രമിക്കുകയും സമരെത്ത എതിർക്കുന്നവരുെട
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അദ്ധ്യായം 3. ഗാന്ധിസമരത്തിെന്റ േലാകായനം

അതിക്രമങ്ങൾക്കും അധിേക്ഷപങ്ങൾക്കും േനെര കണ്ണടയ്ക്കുകയും െചയ്തിരുന്നു.
പ്രേക്ഷാഭങ്ങളിലൂെട വിേവചനം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതുവെര അതു നിയമവി
േധയമായിരുന്നു എന്ന് ഓർക്കണം. അതിെന്റ ആനുകൂല്യവും പ്രതിേയാഗി
കൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു.
മിസിസിപ്പിയിൽ എെന്റ മൂന്നു സഹപ്രവർത്തകെര 1964-ൽ നിയമപാ
ലകർ വധിച്ചിരുന്നു. െപാലീസും ഭീകരരും തമ്മിലുള്ള അവിശുദ്ധകൂട്ടുെകട്ടുകാ
രണം ദശാബ്ദങ്ങേളാളം ഇവരുെടേമൽ കുറ്റം ചുമത്തുകേപാലും ഉണ്ടായില്ല.
അെക്കാല്ലം കറുത്തവെര േവാട്ടർപ്പട്ടികയിൽ േചർക്കാൻ നടത്തിയ ‘ഫ്രീഡം
സമ്മർ’ പരിപാടിയുെട ഒരു േപരുേചർക്കൽ േകന്ദ്രമായിരുന്ന പള്ളിയിൽ
ആേരാ േബാംബ് േസ്ഫാടനം നടത്തി. ഇതറിഞ്ഞു കാര്യം അേന്വഷിച്ചു േപായ
മൂന്നുേപെരയും അവിെടനിന്നു കാണാതാകുകയായിരുന്നു. ഇതിൽ ദുരൂഹത
യുെണ്ടന്നു മരിച്ച യുവാക്കളുെട കുടുംബങ്ങെള േബാദ്ധ്യെപ്പടുേത്തണ്ടത് എെന്റ
ഉത്തരവാദിത്തമായിരുന്നു.
(ഇേപ്പാൾ ഇതു പുസ്തകമാക്കാനായി പുനഃപരിേശാധിക്കുേമ്പാൾ, ഇെതാെക്കത്ത
െന്നയാണേല്ലാ പിെന്നയും അരനൂറ്റാണ്ടിനിപ്പുറവും ‘ജനാധിപത്യയിൻഡ്യ’യിൽ
സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് ഓർത്തുേപായി.)

മേനാജ്: ഇേപ്പാഴും കറുത്തവർക്കുേനെര െപാലീസിെന്റയടക്കം അതിക്രമങ്ങൾ
അേമരിക്കയിൽനിന്നു റിേപ്പാർട്ട് െചയ്യെപ്പടുന്നേല്ലാ. ഭരണഘടനയും നിയമ
വും ജനാധിപത്യവുെമാെക്ക ഉണ്ടായിട്ടും എന്തുെകാണ്ടിത്?
േമ. കി.: നിയമനിർമ്മാണ—പരിപാലന—ഭരണസ്ഥാപനങ്ങൾ താന്താങ്ങളുെട
അധികാരാവകാശങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കാനുള്ള മാത്സര്യബന്ധം നിലനിർത്തുന്നു.
ഈ മൂന്നു േമഖലയിലും േദശീയ-സംസ്ഥാന-തേദ്ദശ തലങ്ങളിൽ സമാനമായ
കീഴ്-േമൽബന്ധവുമുണ്ട്. അതുെകാണ്ട്, േദശീയഭരണകൂടത്തിെന്റ ഇടെപടൽ
ഉണ്ടാവില്ല എന്ന ആനുകൂല്യം വർണ്ണവിേവചനം സംരക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹി
ച്ചവർക്കു ലഭിച്ചു. അതുെകാണ്ട്, ഞങ്ങൾ പൗരാവകാശപ്രസ്ഥാനത്തിലൂെട
ശ്രമിച്ചത് ഈ വിേവചനം അവസാനിപ്പിക്കാൻ േദശീയതലത്തിൽ ഇച്ഛാശ
ക്തി വളർത്തിെയടുക്കുക എന്നതാണ്. ആ പ്രസ്ഥാനത്തിലൂെട വംശീയത
യുെട കാര്യത്തിൽ വിപുലവും വിജയകരവുമായ പരിവർത്തനം സൃഷ്ടിക്കാൻ
കഴിഞ്ഞു. ഗുണപരമായ പല മാറ്റവും ഉണ്ടായി. ഏറ്റവും കുഴപ്പം പിടിച്ച സ്ഥല
മായിരുന്ന മിസിസിപ്പിയാണ് ഇേപ്പാൾ ഏറ്റവുമധികം കറുത്തവെര ജനപ്രതി
നിധികളായി െതരെഞ്ഞടുക്കുന്നത്.
വംശീയത മാറാേരാഗംേപാെല ആെണന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം േഡാ: എം.
ശ്രീനിവാസൻ സ്മാരകപ്രഭാഷണത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. അത് ഒറ്റ ഇട
െപടലിലൂെട തുടച്ചുമാറ്റാനാവില്ല. ഒരു േകാടതിവിധിേയാ നിയമനിർമ്മാണ
േമാ മതിയാവില്ല. ലക്ഷ്യം പൂർത്തിയാകുന്നതുവെര നിരന്തരം ആത്മാർത്ഥ
മായി പ്രയത്നിക്കുകയും വംശീയത അവസാനിപ്പിക്കുെമന്ന നിശ്ചയദാർഢ്യം
ഓേരാദിവസവും ഓേരാ മണിക്കൂറിലും നിലനിർത്തുകയും േവണം. എെന്റ
അഭിപ്രായത്തിൽ, അടിമത്തകാലം െതാേട്ട വംശീയതയും അക്രമവും തമ്മിൽ

െവളിച്ചത്തിേലക്കു നടത്തുന്നവർ—ദീപ്തസംഭാഷണങ്ങൾ
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നിലനില്ക്കുന്ന ബന്ധത്തിെന്റ േവരറക്കുന്നതിനുള്ള ഇച്ഛാശക്തിയിേലാ ഉേദ്ദശ്യ
ത്തിേലാ പ്രവർത്തനത്തിേലാ അേമരിക്കയ്ക്ക് ഇേപ്പാഴും മതിയായ ഊന്നലില്ല.
മേനാജ്: സമാധാനപൂർണ്ണമായ സഹനസമരങ്ങളുെട വലിയ ൈപതൃകമുള്ള അേമ
രിക്കയുെട പില്ക്കാലമനസ് യുദ്ധാഭിമുഖ്യമുള്ളതായി മാറാൻ കാരണം?
േമ. കി.: ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കലിെല പിഴവുതെന്ന. സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിെല ഒരു
ഘട്ടം മാത്രമാണ് 1776-ൽ തുടങ്ങിയ സ്വാതന്ത്ര്യ‘യുദ്ധം’ (War of Independence). അതു മാത്രമാണ് ആെകയുണ്ടായ അക്രമസമരം. പേക്ഷ, കടവും മുരടി
പ്പും ദുരിതവും സംഭാവനെചയ്ത ഈ യുദ്ധം കൂടാെതയും സ്വാതന്ത്ര്യം േനടാമായി
രുന്നു. അതിന് ഒരു െകാല്ലം മുമ്പുതെന്ന അേമരിക്കയിെല 13 േകാളനികളിൽ
മൂന്നിൽരണ്ടും—ഒമ്പെതണ്ണം—അഹിംസാത്മകനിസ്സഹകരണത്തിലൂെട സ്വാ
തന്ത്ര്യം േനടിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്നതാണു വസ്തുത. ഇേതപ്പറ്റി യൂേറാപ്പിെല
യും അേമരിക്കയിെലയും ഒരുകൂട്ടം രാഷ്ട്രീയശാസ്ത്രജ്ഞർ 1986-ൽ നടത്തിയ
പഠനം, ‘േകാളനികെളല്ലാംതെന്ന രാജ്ഞിയുെട ഉത്തരവുകളിൽനിന്നു സ്വത
ന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കാനും ബ്രിട്ടിഷ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്നു േവറിട്ടു സ്വയം
സൃഷ്ടിച്ച സ്ഥാപനങ്ങളിലൂെട േസവനങ്ങൾ പ്രദാനം െചയ്യാനും സജ്ജമായി
രുന്നു’ എന്നു വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
എന്നാൽ ഇതിനുപകരം അേമരിക്കൻകുട്ടികെള പഠിപ്പിക്കുന്നത് സ്വാ
തന്ത്ര്യ‘യുദ്ധ’െത്തപ്പറ്റിയാണ്. േബാസ്റ്റൺ റ്റീപ്പാർട്ടിയും വാർത്താപത്രങ്ങ
ളുെട സ്റ്റാമ്പ് ആക്റ്റ് പ്രതിേഷധവുെമാെക്ക കൂട്ടത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നുെണ്ടന്നു
മാത്രം. പേക്ഷ, സായുധവീര്യത്താൽ ഉദാത്തീകൃതമായ ഈ ചരിത്രേബാധ
നരീതി േചാദ്യം െചയ്യെപ്പടാെത േപാകുന്നു. എെന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ എട്ടു
വർഷം നീണ്ട ഈ സ്വാതന്ത്ര്യയുദ്ധമാണ് ആേഗാളസായുധേമധാവിത്വത്തിനു
ള്ള അേമരിക്കയുെട ത്വരയ്ക്കു കാരണം. അക്രമസമരങ്ങെളയും യുദ്ധങ്ങെളയും
യുദ്ധത്തിൽ മരിക്കുന്ന ൈസനികെരയും ഉദാത്തീകരിച്ചു ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കു
ന്നതും മാദ്ധ്യമങ്ങൾ എഴുതുന്നതുെമാെക്ക ഓേരാ സമൂഹത്തിെന്റയും അഹിം
സാമനസിെന ക്രേമണ അക്രേമാത്സുകമാക്കുകയും സിവിൽ സമൂഹെമന്ന
നിലയിലുള്ള നിലനില്പ് അപകടത്തിലാക്കുകയും െചയ്യും.
ഇടത്തുനിന്നു്: പൂവിെന്റയും പുഞ്ചിരിയുെടയും പ്രതിേരാധം; േമരി ഇ. കിങ് മാർട്ടിൻ ലൂഥർ
കിങ് സ്മാരകപ്രഭാഷണം നടത്തുന്നു.
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അദ്ധ്യായം 3. ഗാന്ധിസമരത്തിെന്റ േലാകായനം

അേമരിക്കയിെല 500-ൽപ്പരം തേദ്ദശീയവിഭാഗങ്ങളിൽ പാരമ്പര്യമായി
ത്തെന്ന അഹിംസാത്മകത നിലനിന്നിരുന്നതായി ചരിത്രം പറയുന്നു. ഇവ
മിക്കതും ഇന്നും തുടരുകേയാ വീെണ്ടടുക്കെപ്പടുകേയാ െചയ്യുന്നു. ആധുനിക
കാലത്തും തേദ്ദശീയജനതയാണ് സമാധാനപ്രസ്ഥാനങ്ങളുെട വക്താക്കൾ.
ഇവെയ്ക്കല്ലാത്തിനും സുവ്യക്തമായ ബൗദ്ധികാടിത്തറയും ഉണ്ടായിരുന്നു. മഹാ
ത്മാ ഗാന്ധിക്കുേശഷം അത് ഗാന്ധിയൻ ചിന്തകളിൽ അധിഷ്ഠിതമായി മാറി.

സമരത്തിെന്റ രീതിശാസ്തം
മേനാജ്: ഗാന്ധിയൻ സമരരീതി ചരിത്രത്തിെന്റ ഒരു സന്ധിയിൽ വിജയകരമാ
യി പ്രേയാഗിക്കെപ്പട്ടു എന്നല്ലാെത അതിെന്റ പ്രസക്തി സാർവ്വകാലികമാ
േണാ? ഭരണകൂടങ്ങളുെട സ്വഭാവവും അടിച്ചമർത്തലുപാധികളും മാറി. ജനാ
ധിപത്യം എന്ന സങ്കല്പം േകാർപ്പേററ്റാധിപത്യത്തിനു വഴിമാറി. സാമൂഹിക
ബന്ധങ്ങൾ മാറി. ഈ പുതിയ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഗാന്ധിയൻസമരമുറകൾ
എങ്ങെനയാണു പ്രാേയാഗികമാകുന്നത്?
േമ. കി.: സാമൂഹികസാഹചര്യങ്ങളാണ് സംഘർഷത്തിനു കാരണമാകുന്നെത
ങ്കിലും ആ സംഘർഷം പരിഹരിക്കാനുള്ള പ്രേക്ഷാഭം വിജയിക്കുന്നത് ആ
കാരണങ്ങളുെട സവിേശഷതെകാണ്ടല്ല, സമൂഹത്തിെല ബലതന്ത്രങ്ങളും
അവയുെട അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആവിഷ്ക്കരിക്കുന്ന സമരതന്ത്രങ്ങളും സമീപന
രീതികളും െകാണ്ടാണ്. ഇത്തരം സാമൂഹികബലങ്ങൾ വാസ്തവത്തിൽ ഇന്നു
മുമ്പെത്തക്കാൾ വികസിച്ചിട്ടാണുള്ളത്. െപാതുവിൽ പറഞ്ഞാൽ, ഒരു വലിയ
ജനമുേന്നറ്റ അഹിംസാപ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ വിജയത്തിൽ ഭൗതികസാഹചര്യ
ങ്ങളുെട കാഠിന്യേമാ കഷ്ടപ്പാടുകേളാ ഭരണകൂടരീതികേളാ അല്ല, മുെന്നാരു
ക്കങ്ങളാണു താരതേമ്യന കൂടുതൽ പ്രധാനം. ഇതു വിശദീകരിക്കുേമ്പാൾ
ഉത്തരം കൂടുതൽ വ്യക്തമാകും.
അറബ്ജനത 2011-ൽ ൈകക്കുമ്പിളിൽ ചരിത്രെത്ത േകാരിെയടുക്കു
േമ്പാൾ എന്താണു സംഭവിക്കുന്നത് എന്നതിെനപ്പറ്റി മിക്ക വിദഗ്ദ്ധർക്കും സൂ
ചനേപാലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ദാരിദ്ര്യം, അഴിമതി, വിലക്കയറ്റം, മനുഷ്യാവ
കാശധ്വംസനം, അവേഹളനം, െതാഴിലില്ലായ്മ, രാഷ്ട്രീയപങ്കാളിത്തം ഇല്ലായ്മ,
അടിച്ചമർത്തൽ, പീഡനം തുടങ്ങിയ ഭൗതികകാര്യങ്ങളാണു കാരണമായി റി
േപ്പാർട്ടുെചയ്യെപ്പട്ടത്. െകാടിയ ദുരിതങ്ങൾ ഉെണ്ടന്നതു തീർച്ച. പേക്ഷ, അവ
മാത്രം മതിയാവില്ല ഇത്തരെമാരു ഉണർവ്വു വിശദീകരിക്കാൻ.
രാഷ്ട്രീയചിന്തയുെട ചരിത്രത്തിൽ അഹിംസാസമരങ്ങെള അടിവരയിടു
ന്ന ഒരു അടിസ്ഥാനകാര്യം, ഏത് അടിച്ചമർത്തൽഭരണകൂടത്തിനും സംവി
ധാനത്തിനും അടിച്ചമർത്തെപ്പടുന്നവരുെട ചില പിന്തുണകൾ ആവശ്യമാണ്
എന്നതാണ്. ഇതു സിദ്ധാന്തത്തിൽ അതീവ ലളിതവത്ക്കൃതവും പ്രേയാഗ
ത്തിൽ സങ്കീർണ്ണവുമാെണങ്കിലും ഇതാണ് നിസ്സഹകരണരീതികളുെട കാ
തൽ—ജനശക്തിയുെട സ്വയംപ്രകടീകരണരീതി.
എെന്റ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നതുേപാെലയും േകരളത്തിെല പ്രസംഗങ്ങ
ളിൽ പറഞ്ഞതുേപാെലയും, 1905-ഓെട ഗാന്ധി ഇന്നെത്ത അഹിംസാത്മക

േമരി ഇ. കിങ് അേമരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ജിമ്മി കാർട്ടറുെട സത്യപ്രതിജ്ഞാച്ചടങ്ങിൽ.

സാമൂഹികപ്രസ്ഥാനങ്ങെള ചലിപ്പിക്കുന്ന ശക്തമായ ഈ ഉൾക്കാഴ്ച സ്വാംശീ
കരിക്കുകയുണ്ടായി: “എത്ര കരുത്തനായാലും പ്രജകളുെട സഹകരണമില്ലാ
െത ഭരിക്കാനാവില്ല”—1905-ൽ “റഷ്യ ആൻഡ് ഇൻഡ്യ” എന്ന േലഖനത്തി
ലാണ് അേദ്ദഹം ഇെതഴുതിയത്.
നിരവധി വർഷങ്ങളിെല പഠനങ്ങളിലൂെട ഞാൻ മനസിലാക്കിയിട്ടുള്ള
ത്, ഒരു അഹിംസാപ്രസ്ഥാനം ഉരുവം െകാള്ളുന്നതിൽ ഭൗതികഘടകങ്ങൾ,
മുൻസാഹചര്യങ്ങൾ, കഷ്ടപ്പാടുകളുെട കാഠിന്യം, രാഷ്ട്രീയസംസ്ക്കാരം എന്നിവ
െയക്കാൾ പ്രധാനം മറ്റുചില ബലങ്ങളാെണന്നാണ്. പ്രധാനെപ്പട്ടവ രണ്ടാ
ണ്. സമരം സുസ്ഥിരമായി തുടരാനുള്ള പൗരസമൂഹത്തിെന്റ േശഷിയാണ്
ഒന്ന്. മെറ്റാരുതരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, സ്വതന്ത്രേനതൃത്വങ്ങേളാടുകൂടിയ, വ്യാ
പകവും പടരുന്നതുമായ ശക്തിേകന്ദ്രങ്ങൾ. പ്രാഥമികപ്രതിസന്ധിക്കു േശഷ
വും പ്രതിേരാധം തുടരാനുള്ള പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ കഴിവിെന ഇതു ശക്തിെപ്പടു
ത്തുകയും പിൻവാങ്ങലുകൾ േവണ്ടിവന്നാലും പൂർവ്വാധികം ശക്തമായി മടങ്ങി
െയത്താനുള്ള േശഷി പകരുകയും െചയ്യും. രണ്ടാമെത്ത പ്രധാനഘടകം, മറ്റു
പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്നു പാഠങ്ങളുെടയും അറിവുകളുെടയും നിരന്തരപങ്കിടലും
ബുദ്ധിജീവികളായ മുതിർന്ന പ്രവർത്തകരിൽനിന്നു ചരിത്രപരമായ ഉൾക്കാഴ്ച
കൾ ആർജ്ജിക്കലുമാണ്. രാഷ്ട്രീയചിന്തയ്ക്ക് തന്ത്രാവിഷ്ക്കരണെത്ത സ്വാധീനി
ക്കാനാവും. ഇവരണ്ടും ഒറ്റയ്ക്കും കൂട്ടായും ഉള്ള മനുഷ്യപ്രയത്നം ഉൾെപ്പട്ടതാണ്.
പുതിയകാലത്ത് ഇവ മുമ്പെത്തക്കാൾ െമച്ചെപ്പട്ട നിലയിലാണ്.
മേനാജ്: സമഗ്രാധിപത്യേത്താടു െപാരുതാനും ഗാന്ധിയൻ സമരരീതി മതിയാകു
േമാ?
േമ. കി.: ൈസദ്ധാന്തികമായി പറഞ്ഞാൽ കഴിയണം. പേക്ഷ, അതിെന്റ ഫലപ്രാ
പ്തി ഒേട്ടെറ ഘടകങ്ങെള ആശ്രയിച്ചിരിക്കും; സമാനമായ സാംസ്ക്കാരികസാഹ
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അദ്ധ്യായം 3. ഗാന്ധിസമരത്തിെന്റ േലാകായനം

ചര്യത്തിൽ മുമ്പ് എന്താണു പ്രവർത്തിച്ചത്, തയ്യാെറടുപ്പ്, ആസൂത്രണം, വിഭവ
േശഷി, ആ സമൂഹത്തിെന്റ ചരിത്രം, അസംതൃപ്തിയുെടയും ഭഗ്നപ്രതീക്ഷയുെട
യും േതാത്, പിന്തുണ കിട്ടാവുന്ന വിഭാഗങ്ങൾ, തുടങ്ങി പലതിെനയും.
കിഴക്കൻയൂേറാപ്പിെന്റ ഉദാഹരണങ്ങൾ േനാക്കാം. േസാവ്യറ്റ് യൂണിയ
നിെല വിദൂരപ്രവിശ്യകളിെല ജനങ്ങൾ സമഗ്രാധിപത്യത്തിെനതിെര 1980കളിൽ അഹിംസാസമരം െതരെഞ്ഞടുത്തതിെല യുക്തി നേന്ന പ്രാേയാഗി
കമായിരുന്നു. കിഴക്കൻജർമ്മനിയിലും ഹംഗറിയിലും െചേക്കാേസ്ലാവാക്യയി
ലുെമാെക്ക 50-കളിലും 60-കളിലുമായി ഉണ്ടായതുേപാലുള്ള രക്തെച്ചാരിച്ചിൽ
ഒഴിവാക്കാൻ അവർ ആഗ്രഹിച്ചു. ഭരണകൂടത്തിെന്റ നിരീക്ഷണസംവിധാ
നങ്ങൾക്കുകീെഴ ആയിരക്കണക്കിനു െചറുകമ്മിറ്റികളായി അവിടങ്ങളിെല
ബുദ്ധിജീവികളായ ആക്റ്റിവിസ്റ്റുകൾ—അക്കാദമികവിദഗ്ദ്ധർ, അദ്ധ്യാപകർ,
േപാളൻഡിെല േറാമൻ കേത്താലിക്കാ പുേരാഹിതർ, കിഴക്കൻജർമ്മനിയി
െല െപ്രാട്ടസ്റ്റന്റ് പാസ്റ്റർമാർ ഒെക്ക—പ്രവർത്തിച്ചു. പ്രകടനങ്ങൾ, പണി
മുടക്കങ്ങൾ, രഹസ്യസംഘടനകൾ, രഹസ്യപാഠശാലകളായ ൈഫ്ലയിങ്
യൂണിേവഴ്സിറ്റികൾ, അനധികൃതപ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ, ജയിലിലായവരുെട
കുടുംബങ്ങെള സഹായിക്കൽ, അനാഥസംരക്ഷണം തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തന
ങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു രീതി.
കിഴക്കൻജർമ്മനിയിെല കാര്യം ന്യൂേയാർക് ൈടംസു മായിേച്ചർന്നു 2009ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 89-െല ശരത്ക്കാലം
മുതൽ 90 വെര തുടർച്ചയായ 13 തിങ്കളാഴ്ചകളിൽ ൈലപ്സിഷിെല (Leipzig)
നിേക്കാളാസ് പള്ളിയിലും മറ്റനവധി പള്ളികളിലുംനിന്നു ജനങ്ങൾ െതരുവി
േലക്ക് ഒഴുകുമായിരുന്നു; പലേപാഴും ഒരുലക്ഷംേപർ വെര. പാേസ്റ്റഴ്സ് മൂവ്െമ
ന്റ് എന്നു വിളിക്കെപ്പട്ട ഇതിനു േനതാവില്ലായിരുന്നു. ഒറ്റ േനതൃത്വം: പള്ളി
യിെല ൈവകുേന്നരെത്ത തിങ്കളാഴ്ചക്കൂട്ടം. ആർക്കും േചരാം. കുെറ ആയേപ്പാ
േഴക്ക് െപാലീസുകാരും അധികാരികളുെമാെക്ക ഈ െമഴുകുതിരിപ്രകടനങ്ങ
ളിൽ പങ്കുെകാള്ളാൻ തുടങ്ങി. െമാത്തം 50 ലക്ഷംേപർ പെങ്കടുത്തു എന്നാണ്
ഒടുവിലെത്ത കണക്ക്. 1989 അവസാനമായേപ്പാേഴക്കും അധികൃതർ ജനഹി
തത്തിനു വഴങ്ങുകയും െബർലിൻ മതിൽ തുറക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ആയി
രുന്നു. ആദ്യപ്രകടനം 1982-ൽ ആയിരുന്നു. 90-െല വസന്തത്തിൽ ഇരുജർമ്മ
നിയും വീണ്ടും ഒന്നായി.
കിഴേക്കയൂേറാപ്പിെല ഈ അഹിംസാത്മകപരിവർത്തനം കാഴ്ചപ്പാടിൽ
പ്രാേയാഗികം ആയിരുന്നു എന്നതിെനാപ്പം, അവരുെട ഗൂഢസാഹിത്യങ്ങൾ
െവളിെപ്പടുത്തുന്നത്, സമിസ്ദാറ്റുകളിലൂെടയും (samizdat-സ്വയംപ്രസാധന
ത്തിനുള്ള റഷ്യൻ പദം) എഴുത്തുകളിലൂെടയും കിഴേക്കയൂേറാപ്യൻ മതപണ്ഡി
തർ, ചരിത്രകാരർ, തത്വചിന്തകർ, നാടകകൃത്തുക്കൾ, പത്രാധിപർമാർ എന്നി
വെര പങ്കാളികളാക്കിയും മൂല്യാധിഷ്ഠിതഫലങ്ങൾകൂടി േനടാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരു
ന്നു എന്നാണ്. റ്റാങ്കുകളും ഫയറിങ് സ്ക്വാഡുകളുെമാെക്ക ഇറങ്ങിയ െറാേമനി
യെയ മാറ്റിനിർത്തിയാൽ, കിഴേക്കയൂേറാപ്പിെല രാഷ്ട്രീയ-സാമ്പത്തികപരി
വർത്തനം സാദ്ധ്യമായത് പരിപൂർണ്ണമായും അക്രമത്തിെന്റ സ്പർശമില്ലാെത

െവളിച്ചത്തിേലക്കു നടത്തുന്നവർ—ദീപ്തസംഭാഷണങ്ങൾ
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യാണ്. 1990-കളിൽ കിഴക്കൻ േബ്ലാക്ക് മുഴുവൻ അക്രമരഹിതേദശീയവിപ്ലവ
ത്തിലൂെട ജനാധിപത്യത്തിേലക്കു പരിവർത്തിതമായി.
മേനാജ്: ഇസ്ലാമിക് േസ്റ്ററ്റിെന്റയും മറ്റും കാട്ടാളരീതികേളാട് ഗാന്ധിയൻ സമരരീതി
പ്രാേയാഗികമാേണാ?
േമ. കി.: ആവിെല്ലന്നു വാദിച്ച് റബ്ബി എ. െജയിംസ് റൂഡിൻ എഴുതിയ േലഖനെത്ത
ഖണ്ഡിച്ച് ഞാൻ േലഖനം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. (http://maryking.info/?p=1158)
അവിെടേപ്പാലും അഹിംസാസമരം പ്രാേയാഗികമാെണന്നു താത്വികമായി
ഞാൻ അതിൽ സമർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്.

ഫലപ്രാപ്തിയും സ്ഥായിത്വവും
മേനാജ്: വംശീയവിേവചനം കുർദുകളും ഷിയാകളും തമ്മിൽ നടക്കുന്നതുേപാെല
യും െസർബിയയിൽ സംഭവിക്കുന്നതുേപാെലയും ശ്രീലങ്കയിൽ നടന്നതുേപാ
െലയുെമാെക്ക രക്തരൂഷിതമായ േപാരാട്ടങ്ങളിലൂെടയാണേല്ലാ പലേപ്പാഴും
പരിഹാരം േതടാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇത്തരം സംഘർഷങ്ങെളത്തുടർന്ന് സിറി
യയിലും മ്യാൻമറിലും നിെന്നന്നേപാെല സാധാരണജനങ്ങൾ അഭയാർത്ഥി
കളായി ഒഴുകുകയാണ്. ഇങ്ങെന േപാരാടുന്ന സമൂഹങ്ങളിൽ എങ്ങെനയാ
ണ് അഹിംസാമാർഗ്ഗം പ്രാേയാഗികമാകുന്നത്?
േമ. കി.: അക്രമരഹിതസമരങ്ങൾ ഗറില്ലായുദ്ധെത്തയും സായുധേപാരാട്ടെത്തയും
കാൾ ഇരട്ടി ഫലം െചയ്യുെമന്നതിനു നിരവധി െതളിവുകൾ രാഷ്ട്രീയശാസ്ത്രജ്ഞ
രായ എറികാ െചേനാെവത്തും (Erica Chenoweth) മരിയ െസ്റ്റഫാനും (Maria
J. Stephan) നമുക്കു തരുന്നു. അവർ 1900-നും 2006-നും ഇടയിൽ നടന്ന 323
അക്രമ-അഹിംസാസമരങ്ങൾ പരിേശാധിച്ചതിൽ, പ്രഖ്യാപിതലക്ഷ്യം േനടു
ഇടത്തു് നിന്നു്: േമരി ഇ. കിങ് – ഒരു പഴയ ചിത്രം; ൈവക്കം സത്യാഗ്രഹം സംബന്ധിച്ച
ഗേവഷണത്തിനിെട േമരി ഇ. കിങ്ങും െപ്രാഫ: വാസു തിേല്ലരിയും.
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ന്നതിൽ അഹിംസാപ്രതിേരാധങ്ങളാണ് ഇരട്ടിയിേലെറ വിജയിച്ചത് എന്നു
കണ്ടു. സമരം െചയ്യുന്ന സമൂഹത്തിെല 3.5 ശതമാനം േപർ സജീവമായി
പെങ്കടുത്ത സമരങ്ങളുെട വിജയം നാലിരട്ടിയാെണന്നും സ്ഥാപിക്കെപ്പട്ടി
രിക്കുന്നു! മാത്രമല്ല, അഹിംസാസമരങ്ങളിൽ ജീവൻ ബലിനേല്കണ്ടിവന്നത്
നേന്ന തുച്ഛം, അർത്ഥവത്തായ ജനാധിപത്യത്തിേലക്കു വികസിക്കാനുള്ള
സാദ്ധ്യത വളെരേയെറ, ആഭ്യന്തരയുദ്ധത്തിേലക്കു വഴുതാനുള്ള സാദ്ധ്യത
വിരളം. ‘സിവിൽ െറസിസ്റ്റൻസ് വർക്സ്: ദ് സ്റ്റ്രാറ്റജിക് േലാജിക് ഓഫ് േനാൺ
വയലന്റ് േകാൺഫ്ലിക്റ്റ് ’ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഇവർ നല്കുന്ന കണക്കുകൾ പറ
യുന്നത് അഹിംസാസമരങ്ങളുെട വിജയശതമാനം 53-ഉം അക്രമസമരങ്ങ
ളുേടത് 26-ഉം ആെണന്നാണ്. ഇതിൽത്തെന്ന സ്ത്രീപങ്കാളിത്തെത്തപ്പറ്റിയും
പ്രേത്യകം വിശകലനം നടന്നിട്ടുണ്ട്. അക്രേമതരസമരങ്ങളിലാണു സ്ത്രീകൾ
പെങ്കടുക്കാൻ താല്പര്യെപ്പടുന്നത് എന്നും അത്തരം സമരങ്ങളിെല സ്ത്രീകളു
െട പങ്കാളിത്തം വർദ്ധിച്ചേതാതിലും കൂടുതൽ സജീവവും അർത്ഥപൂർണ്ണവും
ആെണന്നും പഠനം കാട്ടിത്തരുന്നു. അവിെട േനതൃത്വത്തിേലക്ക് ഉയരാനും
സ്ത്രീകൾക്ക് അവസരം കൂടുതലാണ്.
മേനാജ്: അെത, അടുത്തകാലെത്ത സമരങ്ങളിൽ പലതിലും സ്ത്രീകളുെട വൻമുേന്ന
റ്റംതെന്നയാണേല്ലാ കാണാൻകഴിഞ്ഞത്.
േമ. കി.: സ്ത്രീപ്രസ്ഥാനങ്ങൾ പുതിയ കാര്യമല്ല. ചരിത്രത്തിൽ അവ ശരിയായി
േരഖെപ്പടുത്തെപ്പട്ടിട്ടില്ല. അതുെകാണ്ടു വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല എന്നുമാത്രം.
ഏെറപ്പണ്ടുമുതേല േലാകത്തിെന്റ പല േകാണിലും ഉണ്ടായ സമാധാനപ
രമായ സാമൂഹികമാറ്റങ്ങളിൽ സ്ത്രീ മുഖ്യഘടകം ആയിരുന്നു. ന്യൂസിലൻഡ്
ആണ് സ്ത്രീ ആദ്യമായി േവാട്ടവകാശം േനടിയ രാജ്യം. 1893-ലാണത്. ദശാ
ബ്ദങ്ങൾ നീണ്ട സംഘാടനത്തിലൂെടയാണതു േനടിയത്. ൈചന, ഇറാൻ,
ൈവകിയാെണങ്കിലും അേമരിക്ക, ഇംഗ്ലൻഡ് എന്നിവിടങ്ങളിെലാെക്ക ഇത്
ആവർത്തിച്ചു. ജപ്പാനിൽ സ്ത്രീയ്ക്ക് 1946-വെര േവാട്ടവകാശം ഇല്ലായിരുന്നേപ്പാ
ഴാണിെതന്ന് ഓർക്കണം. േവാട്ടിനായുള്ള ഈ പ്രസ്ഥാനമായിരുന്നു ആധു
നികകാലെത്ത ഏറ്റവും ശ്രേദ്ധയമായ പരിവർത്തനപ്രസ്ഥാനെമന്ന് പ്രമുഖ
രാജ്യാന്തരകാര്യവിദഗ്ദ്ധൻ െഫ്രഡ് ഹാല്ലിേഡ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മാനവചരിത്ര
ത്തിെലതെന്ന ഏറ്റവും ബൃഹത്തായെതന്നു ഞാൻ പറയും. രാഷ്ട്രിയമാറ്റങ്ങൾ
െകാണ്ടുവരാൻ ഇന്നെത്തക്കാൾ എത്ര എളുപ്പമായിരുന്നു അന്ന് എന്നതിേല
ക്കുകൂടി ഇതു െവളിച്ചം വീശുന്നു.
നമ്മൾ ഒരു അത്ഭുതമരുന്നിെനപ്പറ്റിയല്ല സംസാരിക്കുന്നത്. സത്യ
ത്തിൽ അഹിംസാസമരങ്ങെള മഹത്വവത്ക്കരിച്ചും െപരുപ്പിച്ചുകാണിച്ചും
അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കുറെച്ചാന്നുമല്ല േദാഷം െചയ്തിട്ടുള്ളത്. എെന്റ ൈവ
ക്കംപുസ്തകത്തിെന്റ പ്രധാനവിഷയംതെന്ന ഇതാണ്. അഹിംസാസമരത്തി
നുള്ള തന്ത്രം വികസിപ്പിക്കുന്നത് സായുധതന്ത്രം ഉണ്ടാക്കുന്നതിെനക്കാൾ
വളെര സങ്കീർണ്ണമാണ്. വളെര ശ്രദ്ധ േവണ്ടതാണ്. സാമ്പ്രദായികരാഷ്ട്രീ
യസ്ഥാപനങ്ങൾ പരാജയെപ്പടുകേയാ പങ്കിലമാകുകേയാ ഉത്തരവാദിത്തം
ഏല്ക്കാൻ വിമുഖമാകുകേയാ െചയ്യുന്ന സാഹചര്യങ്ങെളയാണു തിരുത്തുന്ന

ഇടത്തുനിന്നു്: ഗാന്ധിജയന്തിദിനം േലാക അഹിംസാദിനമാണ്; ആേഗാളസമരമുഖെത്ത
ഗാന്ധിമുഖം.

െതന്നും അതിനുള്ള സേങ്കതമാണു നാം വികസിപ്പിക്കുന്നെതന്നും പ്രേത്യകം
ഓർക്കണം.

സമീപകാലെത്ത ഗാന്ധിസമരങ്ങൾ
മേനാജ്: േലാകത്തു സമീപകാലത്തുണ്ടായതും ഇേപ്പാൾ നടക്കുന്നതുമായ പ്രധാന
അഹിംസാത്മകപ്രേക്ഷാഭങ്ങൾ ഏെതാെക്കയാണ്? ഇവയിൽ ഇതിെന്റ
സേങ്കതങ്ങൾ പ്രേയാഗിച്ചത് ഏതു രീതിയിെലാെക്കയാണ്?
േമ. കി.: ഫിലിപ്പീൻസിെല ഏകാധിപതിയായിരുന്ന െഫർഡിനന്റ് മാർേക്കാസി
െന താെഴയിറക്കിയ, നിരവധി ജനങ്ങൾ പെങ്കടുത്ത, 1986-െല പ്രേക്ഷാ
ഭം അതിെല അഹിംസാരീതികൾെകാണ്ടുതെന്ന പീപ്പിൾ പവർ (ജനശക്തി)
എന്നു േപർ േനടിയിരുന്നു. പണിമുടക്കങ്ങളും കൂറ്റൻ പ്രകടനങ്ങളും സത്യഗ്ര
ഹം േപാെലയുള്ള കേയ്യറിയിരിക്കലുകളും (occupy) ജാഗ്രതാപ്രസ്ഥാനവും
അടക്കമുള്ള അക്രമരഹിത ഉപേരാധങ്ങൾ സ്ഥായിയായി ഉപേയാഗിച്ച ചില
ആനുകാലികപ്രേക്ഷാഭങ്ങൾ ഇവയാണ്: ലാറ്റിനേമരിക്കയിൽ ചിലിയിെല
യും െബാളീവിയയിെലയും ഭരണകൂടങ്ങെള മാറ്റിയത്; ഏഷ്യയിൽ കിഴക്കൻ
തിമൂർ 1995-ൽ 25 വർഷെത്ത അധിനിേവശത്തിൽനിന്നു േമാചനം േനടിയത്,
േനപ്പാളിൽ ഭരണഘടനാവകാശങ്ങൾ സ്ഥാപിതമായത്, മംേഗാളിയയിെല
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകുത്തകഭരണം അവസാനിച്ചത്; ആഫ്രിക്കയിൽ െമഡഗാസ്ക
റിലും െബനിനിലും ഏകാധിപത്യങ്ങൾ അവസാനിച്ചത്; മാലി, ഇൻേഡാേന
ഷ്യ, മാലിദ്വീപ് എന്നീ മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളിേലതടക്കം ഒരുഡസൻ രാജ്യങ്ങളിെല
അടിച്ചമർത്തൽ ഭരണകൂടങ്ങളുെട പതനം; െലബനനിൽ 2005-ൽ സിറിയ
നാധിപത്യത്തിന് അന്ത്യം കുറിച്ചത്.
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ഈ സമരങ്ങൾ ചില രാജ്യങ്ങളിൽ േമാശം രീതിയിലാണു നടന്നിട്ടുള്ള
ത്. എന്നാലും ഇസ്ലാമികപുനരുജ്ജീവനവാദികളുെട പങ്കാളിത്തേത്താെട നട
ന്നവയടക്കം എല്ലാംതെന്ന ഇേപ്പാൾ ജനാധിപത്യത്തിേലക്കുള്ള പരിവർത്ത
നത്തിലാണ്. ഇേപ്പാൾ ജനാധിപത്യത്തിേലക്കു പുേരാഗമിക്കുന്ന ടുണീഷ്യയി
െല അറബ് ഉയിർപ്പ് വിജയമായിരുെന്നങ്കിലും ഈജിപ്റ്റിൽ അതു തടയെപ്പ
ട്ടു.
2011-െല അറബ് വിപ്ലവത്തിെല പ്രധാന ആവശ്യങ്ങളിെലാന്ന് ഒരു
ഏകാധിപതിയുെട മകൻ രാജ്യാധികാരത്തിെന്റ അനന്തരാവകാശിയാകുന്ന
ത് അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നതാണ്. അറബ് േലാകത്തും മറ്റിടങ്ങളിലും േഗാ
ത്രവർഗ്ഗങ്ങളുെടയും പിതൃദായസമൂഹങ്ങളുെടയും രീതിയാണത്. നരവംശശാ
സ്ത്രജ്ഞൻ േജാൺ േബാർണിമാൻ (John Borneman) ‘ഈഡിപ്പൽ റൂട്ട്സ് ഓഫ്
റിേവാൾട്ട് ഇൻ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ’ എന്ന േലഖനത്തിൽ പറയുന്നത്, “അച്ഛെന്റ
അധികാരം കാലേശഷം തനിക്കാെണന്ന മകെന്റ അവകാശവാദത്തിെന്റ
പരസ്യമായ നിേഷധം, േഗാത്രഭരണാധികാരികൾക്കിടയിൽ രാഷ്ട്രീയസമ
ഗ്രാധിപത്യത്തിനു നിദാനമായി നിന്നിരുന്ന പിന്തുടർച്ചയുെട സവിേശഷമായ
അറബ് മാതൃകയ്ക്ക് നിശ്ചയമായും അന്ത്യം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ് ” എന്നാണ്.
ഇടത്തുനിന്നു്: അേമരിക്കയിെല ഒക്കുൈപ്പ സമരങ്ങളിെല മുഖ്യപ്രതീകങ്ങളിെലാന്ന് ഗാ
ന്ധിയായിരുന്നു; പുസ്തകത്തിെന്റ മുഖത്താൾ.
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ടുണീഷ്യ മുതൽ ഈജിപ്റ്റ് വെരയും ലിബിയയിലും െയമനിലും സിറിയ
യിലും (ഇവെയല്ലാെമാന്നും വിജയമായിരുന്നില്ല) ഈ പ്രസ്ഥാനങ്ങെളല്ലാം
ആവശ്യെപ്പട്ടത് അധികാരത്തിെല ഈ പിതൃ-പുത്രബന്ധം അവസാനിപ്പി
ക്കലാണ്. ലിബിയയിൽ തുടങ്ങിയത് അഹിംസാരീതിയിൽ ആെണങ്കിലും
അതിെന ആ ഗണത്തിൽ െപടുത്താനാവില്ല. എന്നാലും ഒേക്റ്റാബർ 19-നു
മുവമ്മർ ഗദ്ദാഫിക്കും മൂന്നുമക്കൾക്കും ഉണ്ടായ രക്തപങ്കിലമായ അന്ത്യവും
െവളിവാക്കുന്നത് ഈ അധികാരദായക്രമം തകർത്തതിെന്റ േകന്ദ്രപ്രാധാന്യ
മാണ്.
ടുണീഷ്യയിൽ തുടങ്ങിയ അഹിംസാസമരം അറബ് േലാകത്തു മാത്രമല്ല,
അെക്കാല്ലം മാർച്ചിൽ വിേസ്കാൺസിനിേലക്കും േമയിൽ മാഡ്രിഡിേലക്കും
െസപ്റ്റംബറിൽ േവാൾ സ്റ്റ്രീറ്റിേലക്കും പടർന്നു േലാകമാെക വ്യാപിക്കുകയാ
യിരുന്നു.
ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ ഒടുവിൽ കിഴേക്കയൂേറാപ്പിൽ ഉണ്ടായ ഭരണമാ
റ്റങ്ങൾ ഞാൻ േനരേത്ത സൂചിപ്പിച്ചേല്ലാ. േപാളണ്ട്, ഹംഗറി, ജർമ്മനി, െച
േക്കാേസ്ലാവാക്യ, േസാവ്യറ്റ് യൂണിയെന്റ തകർച്ചയ്കുേശഷമുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റന
ന്തര െസർബിയ, േജാർജ്ജിയ, യുെക്രയിൻ, ബാൾട്ടിക് രാജ്യങ്ങൾ ഒെക്കയു
ണ്ടു കൂട്ടത്തിൽ.
മേനാജ്: അറബ് മുേന്നറ്റങ്ങൾക്കു പിന്നിലും ഈ പരിശീലനവും ആശയവിനിമയ
വും ഒെക്ക ഉെണ്ടന്നാേണാ?
േമ. കി.: തീർച്ചയായും. അവിെടയുണ്ടായത് വിശാലമായ ജനാധിപത്യവത്ക്കര
ണത്തിെന്റ നാന്ദിയാെണന്നാണു ഞാൻ കരുതുന്നത്. അച്ഛനുേശഷം മകൻ
എന്ന േഗാത്രരീതിയാണ് അവിെട േചാദ്യംെചയ്യെപ്പട്ടത്. തഹ്രീർ ചത്വരത്തി
െല വിപ്ലവത്തിനുമുമ്പ് ഈജിപ്റ്റിൽ അതിവിപുലമായ പഠനവും തയ്യാെറടു
പ്പുകളും നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പത്തുപതിനഞ്ചുെകാല്ലം മുമ്പുമുതേല ശില്പശാ
ലകൾ നടത്തിവരികയായിരുന്നു. വനിതാേബ്ലാഗർമാർ അവിെട നടക്കുന്ന
മർദ്ദനങ്ങളും പീഡനങ്ങളും നിരീക്ഷിക്കുകയും പുറത്തുനിന്നുള്ള വാർത്തകൾ
ജനങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുകയും െചയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു വനിതാേബ്ലാഗർ
ആേഗാളസമരമുഖെത്ത ഗാന്ധിമുഖം.

ആേഗാളസമരമുഖെത്ത ഗാന്ധിമുഖം.

മാർട്ടിൻ ലൂഥറിെനപ്പറ്റിയുള്ള ചിത്രകഥ അറബിയിൽ പരിഭാഷെപ്പടുത്തുകയും
െകയ്േറാ മുഴുവൻ വിതരണം െചയ്യുകയും െചയ്തു.
െതാഴിലാളിസംഘടനകളും വളെര സജീവമായിരുന്നു. ചരിത്രകാരൻ
േജായൽ െബയ്നിൻ (Joel Beinin) എഴുതിയിട്ടുള്ളത് 1998-നും 2010-നും
ഇടയിൽ നടന്ന 3500 – 4000 പണിമുടക്കങ്ങളിലും സത്യഗ്രഹങ്ങളിലും പ്രക
ടനങ്ങളിലും 30 ലക്ഷം െതാഴിലാളികൾ പെങ്കടുത്തുെവന്നാണ്. ജനങ്ങെള
സമരങ്ങളിൽ അണിനിരത്താൻ കഴിയുന്നത് അത്ര ശക്തമായ േബാധവ
ത്ക്കരണം നടത്തിയതുെകാണ്ടാണ്. ആണ്ടിൽ 600 സംഘടിതെതാഴിലാ
ളിപ്രേക്ഷാഭങ്ങൾവീതം 2007-ലും 08-ലും നടന്നിട്ടുണ്ട്. തഹ്രീർ ചത്വരത്തിൽ
ജനം ഒഴുകിക്കൂടിയതിനു െതാട്ടുമുമ്പുള്ള െകാല്ലങ്ങളിൽ ഇവ നിത്യസംഭവങ്ങൾ
ആയി.
സാധാരണജനങ്ങൾക്ക് എെന്തല്ലാം െചയ്യാൻ കഴിയും എന്നതുസംബ
ന്ധിച്ച ആശയങ്ങൾ മുപ്പതുകാരനായ വാേയൽ േഗാനിം എന്ന ഗൂഗിൾ ഉേദ്യാ
ഗസ്ഥൻ േഫസ്ബുക്ക് േപജും ഗൂഗിൾ സാേങ്കതികവിദ്യയും ഉപേയാഗിച്ചു പങ്കു
വച്ചു. ‘ഏപ്രിൽ 6 യൂത്ത് മൂവ്െമന്റ് ’ എന്ന േപരിൽ 2008-ൽ ബൃഹത്തായ പണി
മുടക്കത്തിനായി രൂപംെകാണ്ട സംഘടന, െസർബിയയിൽ മിെലെസാവിച്ചി
െന്റ അധികാരം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിേലക്കു നയിച്ച ‘ഓട്ട്േപാർ’ (Otpor!)
പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ സമരരീതി പഠിക്കാൻ 2009-ൽ ഒരു പ്രതിനിധിെയ െബൽ
േഗ്രഡിേലക്ക് അയയ്ക്കുകയുണ്ടായി. അയാൾ െകയ്േറായിൽ തിരിെച്ചത്തിയത്
പഠനസാമഗ്രികളും സിനിമകളും അഹിംസാസമരങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച മറ്റു പാ
ഠങ്ങളും ശില്പശാലകൾക്കുള്ള സാമഗ്രികളും ഒെക്കയായാണ്.
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സമരപരിശീലനത്തിെന്റ ൈവപുല്യം
മേനാജ്: അഹിംസാസമരമാർഗ്ഗങ്ങളുെട പ്രചാരണവും പരിശീലനവും അത്ര വിപു
ലമായ േമഖലയാേണാ?
േമ. കി.: ഈ രംഗെത്ത പ്രമുഖനായ ജീൻ ഷാർപ് 1973-ൽ എഴുതിയ മൂന്നു വാ
ള ്യമുള്ള ‘ദ് െപാളിറ്റിക്സ് ഓഫ് േനാൺവയലന്റ് ആൿഷൻ’ എന്ന പുസ്തകം
40-ൽപ്പരം ഭാഷകളിേലക്കു വിവർത്തനം െചയ്യെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു! ഒരുഡസൻ
പണ്ഡിതരുെടെയങ്കിലും രചനകൾ ഇത്തരത്തിൽ എടുത്തുപറയാനുണ്ട്. ഈ
േമഖലയിൽ മികവുറ്റ 200 പണ്ഡിത ആക്റ്റിവിസ്റ്റുകെളങ്കിലും ഇന്നു സജീവമാ
യി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇന്റർനാഷണൽ െസന്റർ േഫാർ േനാൺവയലന്റ്
േകാൺഫ്ലിക്റ്റ് കുറഞ്ഞ കാലത്തിനിെട 139 രാജ്യങ്ങളിലായി 400 െസമിനാറു
കൾ സംഘടിപ്പിച്ചു. ഇവർ നിർമ്മിച്ച ‘ബ്രിങ്ങിങ് ഡൗൺ എ ഡിേക്റ്ററ്റർ’ േപാ
ലുള്ള മൂന്നു പ്രമുഖ സിനിമകൾ 20 ഭാഷകളിേലക്കു പകർത്തെപ്പടുകയും രണ്ടു
േകാടി ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും െചയ്തിട്ടുണ്ട്. സ്വാർത്ത്േമാർ
േകാെളജിെല വിപുലമായ വിരസഞ്ചയവും േജാർജ്ജ് െലയ്ക്കീസ് െട്രയിനിങ്
േഫാർ െചയ്ഞ്ജ് നടത്തുന്ന വിവരവിനിമയവും വിസ്മയകരമാണ്. ഇെതല്ലാം
തുടരുകയാണ്. ഇവയ്ക്കു പുറെമയാണ് േലാകമാെക നടക്കുന്ന എണ്ണമറ്റ െസ
മിനാറുകളും പരിശീലനങ്ങളും പുസ്തകപ്രചാരണവുെമാെക്ക.
േനരേത്ത സൂചിപ്പിച്ച െസർബിയയിെല ഓട്ട്േപാർ പ്രസ്ഥാനം അവരു
െട പ്രേക്ഷാഭത്തിനുേശഷം അതിനു േനതൃത്വം നല്കിയ പ്രമുഖെരയും െതേക്ക
യാഫ്രിക്ക, ഫിലിപ്പീൻസ്, െലബേനാൻ, േജാർജിയ, യുെക്രയിൻ എന്നിവി
ടങ്ങളിെല പൗരപ്രതിേരാധപ്രവർത്തകെരയും ഉൾെപ്പടുത്തി ആക്റ്റിവിസ്റ്റുക
ളുെട ഒരു ശൃംഖല രൂപെപ്പടുത്തി ശക്തമായി പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നു. പിെന്ന,
മതിയാേവാളം വിവരങ്ങളും സാമഗ്രികളും ഇന്റർെനറ്റിലും ലഭ്യമാണ്.
ആർെക്കതിെരയാണു സമരം െചയ്യുന്നത്, ആ സ്ഥാപനത്തിെന്റ സ്വ
ഭാവവിേശഷങ്ങൾ, സമരത്തിൽ പെങ്കടുേക്കണ്ടവരുെട സാമൂഹികവും സാ
മ്പത്തികവും രാഷ്ട്രീയവും ഒെക്കയായ പശ്ചാത്തലം, അതതു സമൂഹത്തിൽ
നിലനില്ക്കുന്ന വിശ്വാസങ്ങൾ, ചിന്താഗതികൾ, മേനാഭാവങ്ങൾ, അവെരെയ
ല്ലാം സമരത്തിനു സജ്ജരാക്കാൻ െചേയ്യണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ, എന്നുതുടങ്ങി
ആേഗാളസമരമുഖെത്ത ഗാന്ധിമുഖം.
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ഒരായിരം ഘടകങ്ങൾ പരിേശാധിച്ചിട്ടാണ് ഇവെരല്ലാം സമരങ്ങൾ ആസൂത്ര
ണം െചയ്യുന്നത്. അല്ലാെത മുെമ്പാരിക്കൽ ഏേതാ ആവശ്യത്തിന് ഏേതാ
സംവിധാനത്തിെനതിെര ഏേതാവിഭാഗം ജനങ്ങൾ പ്രേയാഗിച്ച സമരമുറ
കൾ അേത ചിട്ടയിൽ പിന്തുടരുകയല്ല.
മേനാജ്: എന്താണിതിെന്റ രസതന്ത്രം? ഭാവിസാദ്ധ്യതകൾ?
േമ. കി.: ഇന്ന് ഭൂരാഷ്ട്രതന്ത്രെത്ത വിശകലനം െചയ്യാൻ, സ്വന്തം ഭാഗേധയം പിടി
ക്കാേനാ തിരിച്ചുപിടിക്കാേനാ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്കിടയിെല വിജ്ഞാ
നവ്യാപനം കണക്കിെലടുക്കാെത ആവില്ല.
അഴിമതി കാരണം മാലിന്യനിർമ്മാർജ്ജനം അവതാളത്തിലായ െല
ബനനിെല (2015 – 16) ‘യൂ സ്റ്റിങ്ക് ’ െറവല്യൂഷൻ (You Stink Revolution),
സാർവ്വത്രികേവാട്ടവകാശത്തിനും മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾക്കുമായി േഹാേങ്കാ
ങ്ങിൽ നടക്കുന്ന ‘അംബർല പ്രസ്ഥാനം’ എന്നുതുടങ്ങി ഇന്ന് എവിെടയും
എണ്ണാവുന്നതിേലെറ അക്രമരഹിതപ്രസ്ഥാനങ്ങളും പ്രചാരണങ്ങളും നടന്നു
െകാണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാറ്റിെന്റയും തൽസ്ഥിതി വിവരിക്കുക പ്രയാസമാ
ണ്.

േവണ്ടതു സമാധാനപാലനമല്ല, സ്ഥാപനം
മേനാജ്: ഭരിക്കുന്നവരും ഭരിക്കെപ്പടുന്നവരും തമ്മിലല്ലാത്ത സംഘർഷങ്ങളും
ഇന്നു ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണേല്ലാ. ‘സമാധാനത്തിനുേവണ്ടിയുള്ള യുദ്ധം’
എന്ന ആശയെത്ത േമരി എങ്ങെന കാണുന്നു? ആ േലബലിൽ മനുഷ്യെരയും
െപാതുസംവിധാനങ്ങെളയും നഗരങ്ങെളയും സംസ്ക്കാരങ്ങെളയും മുച്ചൂടും നശി
പ്പിക്കുന്നത് ഇന്ന് ആചാരമായിട്ടുണ്ട്. ശാന്തിേസനകൾ തങ്ങൾക്കു വാണിജ്യ
പരവും തന്ത്രപരവുമായ താത്പര്യങ്ങളുള്ള േമഖലകളിൽ പ്രച്ഛന്നേവഷരായ
അധിനിേവശക്കാരായി മാറുന്നു. നശീകരണംതെന്ന പുനർനിർമ്മാണെമന്ന
േപരിൽ നിർമ്മാണക്കമ്പനികൾക്കു ബിസിനസിനുള്ള മുന്നുപാധിയാണ്. ഈ
‘സമാധാനമുൻൈകക’ളുെട യഥാർത്ഥരാഷ്ട്രീയം എന്താണ് ? എന്തുെകാണ്ട്
ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ഇതിെനെയാെക്ക പിൻതാങ്ങാൻ നിർബ്ബന്ധിതരാകുന്നു?
േമ. കി.: മേനാജ് ഒരുപാടു േചാദ്യങ്ങൾ േചാദിക്കുകയാണ്. േനാക്കൂ, മനുഷ്യർക്കു
മാത്രേമ യുദ്ധമുള്ളൂ. മറ്റു ജീവികൾ ഇരേയ്ക്കാ ഇണേയ്ക്കാ േമൈല്ക്കേക്കാ േവണ്ടി
ഏറ്റുമുട്ടിേയക്കാം. പെക്ഷ, യുദ്ധം െചയ്യാറില്ല.
യുദ്ധം െചയ്യാൻ സമാധാനത്തിെന്റ േപരു പറയുന്നതു പുതിയകാര്യമല്ല.
ഒരുപേക്ഷ, എല്ലാ യുദ്ധവും സമാധാനത്തിെന്റ േപരു പറഞ്ഞാണു നടത്തിയി
ട്ടുള്ളെതന്നുേപാലും പറയാൻ ഞാൻ ൈധര്യെപ്പടും.
വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായത്തിൽ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ കാലംേപാെക
സമാധാനവും സംഘർഷവും സംബന്ധിച്ച പഠനത്തിെന്റ ഇരുപതാം നൂ
റ്റാണ്ടിെല വളർച്ചയുമായി ബന്ധെപ്പട്ട താരതേമ്യന ലളിതമായ േമഖലക
ളിേലക്കു വലിച്ചിടെപ്പടുകയായിരുന്നു. സമാധാന-സംഘർഷപഠനം ഏെറ
മുേന്നാട്ടുേപായി. പെക്ഷ, യു.എന്നിെന്റ ഇടെപടൽ അനായാസം ലഭ്യമായ
േതാ ‘എെന്തങ്കിലും െചയ്യണം’ എന്ന ആഗ്രഹെത്ത ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ളേതാ ആയ

െവളിച്ചത്തിേലക്കു നടത്തുന്നവർ—ദീപ്തസംഭാഷണങ്ങൾ
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െടാപ്പം.

കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. േനട്ടേകാട്ടങ്ങളുെട പഠനെത്ത ആധാര
മാക്കിയല്ല നയപരമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത്. കുറവുകൾ ആഴത്തിൽ
പരിഗണിക്കെപ്പടാറുമില്ല. സമാധാനപാലനത്തിനു (peace keeping) കാര്യ
മായ വിജ്ഞാനം ആവശ്യമില്ല. അതു െവറും ഇടെപടലും ഏറ്റവും സൗകര്യ
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പ്രദമായതുമാണ്. അതിെന്റ പ്രത്യാഘാതമാണ് അത്തരം ഇടെപടലുകൾ
മനുഷ്യെന്റ ഏറ്റവും േമാശം ദൗർബ്ബല്യങ്ങളാൽ ദുരിതപൂർണ്ണമാകുന്നതു നാം
കാണുന്നത്; വിേശഷിച്ചും, സമാധാനേസന കാര്യമായ േവതനം നല്കാത്ത
തും േവതനംതെന്ന ഇല്ലാത്തതുമായ രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നു െകാണ്ടുവന്നവരാകു
േമ്പാൾ.
എന്നാൽ, സമാധാനം നിർമ്മിക്കൽ (peace building) കൂടുതൽ സങ്കീർ
ണ്ണവും ഉയർന്ന വാഗ്ദാനം നല്കുന്നതുമാണ്. ഇത് മുൻ യു.എൻ. െസക്രട്ടറി ജന
റൽ ബുേട്രാസ് ബുേട്രാസ് ഘാലിയുെട കാഴ്ചപ്പാടിൽ 1978-ൽ നമീബിയയിൽ
തുടക്കം കുറിച്ചതാണ്. ഇതു സമാധാനപാലനംേപാെല ക്വിക് ഫിക്സ് പരിപാ
ടിയല്ല; വലിയ, ദീർഘകാല സാദ്ധ്യതയുള്ളതാണ്. ആഭ്യന്തരയുദ്ധം മുതൽ പ്ര
ശ്നപരിഹാരം വെര നീളുന്ന ഒരു പാലേത്താട് ഇതിെന ഉപമിക്കാം. ഇതു േകൾ
ക്കുേമ്പാൾ നിങ്ങളുെട വായനക്കാർ േചാദിക്കും സംഘർഷങ്ങൾ എെന്നങ്കിലും
പരിഹരിക്കെപ്പടുന്നുേണ്ടാ എന്ന്. അതു ശരിയുമാണ്. സംഘർഷങ്ങൾ െപാതു
വിൽ ലഘൂകരിക്കെപ്പടുകയാണ്, മാേനജ് െചയ്യെപ്പടുകയാണ്; പൂർണ്ണമായി
പരിഹരിക്കെപ്പടുകയല്ല. എന്നാൽ, സംഘർഷങ്ങൾ എെതങ്കിലും തരത്തിൽ
പരിഹരിക്കാനാകും എന്ന ആശയവാദപരമായ സങ്കല്പമാണു ഗാന്ധി പുലർ
ത്തിയിരുന്നത്.
ദുരിതത്തിലായ ഒരു രാജ്യത്തിന് എെന്താെക്ക ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന
താണു സമാധാനനിർമ്മാണത്തിനായി േചാദിേക്കണ്ടത്. വികസനസഹാ
യം, മനുഷ്യാവകാശം, കാർഷികാശയങ്ങൾ, വ്യാപാരപിന്തുണ തുടങ്ങി ഒരു
വലിയ പട്ടികയിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങെളല്ലാം ഉറപ്പാക്കി ൈവവിദ്ധ്യമാർന്നതും
സമഗ്രവും വിപുലവുമായ ഇടെപടലുകൾ നടത്തുകയും അതു സുസ്ഥിരമായി
നിലനിർത്തുകയും േവണം. ഈ തിരിച്ചറിവിലാണ് സമാധാനത്തിനായുള്ള
മനുഷ്യെന്റ അടങ്ങാത്ത അഭിനിേവശത്തിെന്റ സാക്ഷാത്ക്കാരം കുടിെകാള്ളു
ന്നത്. ബാഹ്യമായ പരിഹാരങ്ങൾ അടിേച്ചല്പിക്കുന്നത് താത്ക്കാലികാശ്വാ
സേമ നല്കൂ. കക്ഷികൾ സ്വയം ആവിഷ്ക്കരിച്ചു നടപ്പാക്കുന്ന ദീർഘകാലപരി
പാടികളാണു േവണ്ടത്. സംഘർഷങ്ങൾ വീണ്ടും ആഭ്യന്തരയുദ്ധങ്ങളിേലക്കു
വഴുതിേപ്പാകാതിരിക്കാൻ അക്രമരഹിതസമരമാർഗ്ഗങ്ങൾ ആ സമൂഹങ്ങെള
പഠിപ്പിേക്കണ്ടതും സുപ്രധാനമാണ്.
മേനാജ്: ഈ നിലയിേലക്കുള്ള മാറ്റം, സമാധാനപൂർണ്ണമായ േലാകം ഇെതാെക്ക
എത്രമാത്രം സാദ്ധ്യമാണ്?
േമ. കി.: വലിയയളവ്. ഏതായാലും രാഷ്ട്രീയ, സാമ്പത്തിക, സാമൂഹിക സംഘർ
ഷങ്ങൾ എെന്നങ്കിലും ഇല്ലാതാകുേമാ എന്നത് അേങ്ങയറ്റം സംശയമുള്ള കാ
ര്യമാണ്. എന്നാൽ ൈവരുദ്ധ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ മനുഷ്യർ എങ്ങെന പരസ്പരം
ഇടെപടുന്നു എന്നതിൽ മാറ്റമുണ്ടാകാം. പേക്ഷ, ആ ഇടെപടൽ സാദ്ധ്യമാ
ണ്. അതാണു ഭാവിയിലും അഹിംസാത്മക സംഘർഷലഘൂകരണത്തിെന്റ
പ്രാേയാഗികതയ്ക്കുള്ള അടിസ്ഥാനസാദ്ധ്യത.
ഇക്കാര്യത്തിൽ േമരി പുലർത്തുന്ന ശുഭാപ്തിവിശ്വാസം േകവലം വിശ്വാസപരമല്ല,
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അനുഭവങ്ങളുെടയും വിപുലമായ പഠനത്തിെന്റയും അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളതാണ്.
വരുംകാലങ്ങൾ സാമൂഹികമാറ്റങ്ങൾക്കായുള്ള പൗരപ്രതിേരാധപ്രസ്ഥാനങ്ങളുേട
തായിരിക്കും എന്ന പ്രതീക്ഷാദായകമായ സൂചനയാണു േമരി നല്കുന്നത്. ഇവയ്ക്കു
ശരിയായ രാഷ്ട്രീയദിശാേബാധം ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നതു പ്രധാനമാണ്. അത്ത
രം കാഴ്ചപ്പാടുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഈ ശൃംഖലകളിൽ കണ്ണിേചർന്നു ശക്തമായ
ഇടെപടൽ നടേത്തണ്ടതിെന്റ അനിവാര്യതയാണ് ഇത് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്; ഒപ്പം
ഈ അക്കാദമികേമഖലേയാടു പുറംതിരിഞ്ഞു നില്ക്കുന്ന ഇൻഡ്യയിെല പ്രസ്ഥാന
ങ്ങൾ ഈ ശൃംഖലയിൽനിന്നു സമരങ്ങളുെട സംഘാടനശാസ്ത്രവും അതിെല പുതിയ
അറിവുകളും മുേന്നറ്റങ്ങളും പകർെന്നടുേക്കണ്ടതിെന്റ ആവശ്യകതയും. ഗാന്ധിസമ
രങ്ങളാണു നാെളയുെട മാർഗ്ഗെമന്ന് ഉറെക്ക പറയുേമ്പാൾത്തെന്ന, ഗാന്ധിജിയുെട
മനഃപരിവർത്തനസിദ്ധാന്തത്തിെല അപ്രാേയാഗികതെയപ്പറ്റിയുള്ള പുതിയ േബാ
ദ്ധ്യവും ഉണ്ടാകണം. ഇക്കാര്യം പഠനത്തിലൂെട സ്ഥാപിക്കാൻ ഇത്രേയെറ അദ്ധ്വാ
നിച്ച ഇവരുെട ആവശ്യേബാധം ഈ വിഷയത്തിന് ആേഗാളതലത്തിൽ ൈക
വന്നുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന വലിയ പ്രാധാന്യത്തിെന്റ സാക്ഷ്യമായി നാം കാണണം.
ആ പ്രാധാന്യം കാണാൻ അവർക്കു കഴിയുന്നതും നമ്മുെട നാട്ടിെല സാധാരണ
സംഘർഷങ്ങളിൽേപ്പാലും നാം ഗാന്ധിജിയുെട സാദ്ധ്യത കാണാെതേപാകുന്നതും
ഗാന്ധിജിെയ അവർ പഠിച്ചതിെന്റയും നാം പഠിക്കാതിരിക്കുന്നതിെന്റയും പ്രശ്നം
മാത്രമാണ്. പെക്ഷ, ആ പഠനം നാെമല്ലാം ആഗ്രഹിക്കുന്ന സാമൂഹികമാറ്റത്തിന്
എത്ര അനിവാര്യമാണ് എന്നതാണു േമരി എലിസെബത്ത് കിങ് നെമ്മ േബാദ്ധ്യ
െപ്പടുത്തുന്നത്.
മൂലരൂപം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്:
1. ‘ൈവക്കത്തുനിന്നു പുറെപ്പട്ട് േലാകമാെക പടർന്ന അഹിംസ’, മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പ്, 2015 ഒേക്റ്റാ
ബർ 11-17.
2. ‘സമരം െചയ്യാനും പഠിേക്കണ്ടതുണ്ട്’, സ്ത്രീശബ്ദം മാസിക, 2015 നവംബർ.
3. ‘അേമരിക്കയുെട ശാന്തമുഖം’, സമകാലികജനപഥം, 2015 ഒേക്റ്റാബർ.
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പ്രേവശിക

സ്വാതന്ത്ര്യചക്രവാളത്തിൽ ഓടുന്ന യന്ത്രക്കേസര
സ്റ്റീഫൻ േഹാക്കിങ്ങിെന്റ േരാഗവുമായി, പ്രവചിക്കെപ്പട്ട മരണെത്ത 43 െകാല്ലമാ
യി ചിരിപ്പാടകെല നിർത്തി കർമ്മയുദ്ധം നടത്തുന്ന സി. വി. ആർ. എന്ന സി. വി.
രാധാകൃഷ്ണൻ പലനിലകളിലും ഒരു ജീനിയസാണ്. തെന്റ അവിശ്വസനീയമായ
ജീവിതം പറയുന്നേതാെടാപ്പം, മലയാളി പിൻതള്ളെപ്പടുന്ന പല ൈവജ്ഞാനിക
സാേങ്കതികവിദ്യാേമഖലകെളപ്പറ്റിയുള്ള വിലെപ്പട്ട അറിവുകളും ചിന്തകളും പങ്കുവ
യ്ക്കുന്നു. നൂറിൽപ്പരം േലാേകാത്തരേജർണലുകളുെട രൂപകല്പനാേകന്ദ്രമാക്കി തിരു
വനന്തപുരെത്ത മാറ്റിയ ഈ അത്ഭുതമനുഷ്യൻ പറയുന്ന പലതും നെമ്മ ആകുല
രാക്കും; ചിലതു വിസ്മയിപ്പിക്കും. വിവരസഞ്ചയങ്ങളുെട പരിപാലനം, സംസ്ക്കരണം,
സ്വതന്ത്രവിതരണം, സ്വതന്ത്രപകർപ്പവകാശനിയമങ്ങൾ, പ്രസാധനം, സാേങ്ക
തികവിദ്യകൾ, ഭാഷാേസവനം, കമ്മ്യൂൺ ജീവിതം,… വിപുലവും വിചിത്രവുമാണു
സി.വി.ആറിെന്റ കർമ്മേമഖലകളും ചിന്തകളും.
ഇൻഡ്യൻ സ്വതന്ത്രേസാഫ്റ്റ്െവയർ പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ സ്ഥാപകരിെലാരാ
ളായ സി.വി.ആറിെന്റ വീടാണ് ആ പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ തലെതാട്ടപ്പനായ റിച്ചാർഡ്
േസ്റ്റാൾമാൻ തിരുവനന്തപുരത്തു വന്നാൽ ഇഷ്ടവാസസ്ഥാനം. ഗണിതം, സംഗീ
തം, ശാസ്ത്രം തുടങ്ങിയ ചിഹ്നവ്യവഹാരങ്ങളുള്ള വിഷയങ്ങളിലുള്ള പുസ്തകങ്ങളും
േജർണലുകളും രൂപകല്പന െചയ്യാൻ കഴിയുന്ന സവിേശഷേസാഫ്റ്റ്െവയറാണു
സി.വി.ആറിെന്റ കളിത്തട്ട്. കീഴ്പകുതിയുെട ചലനേശഷി നഷ്ടമായി േഹാക്കിങ്ങി
െന അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന യന്ത്രക്കേസരയിൽ മലയിൻകീഴിെല റിവർ വാലി െട
േക്നാളജീസിെന്റ സുദീർഘമായ റാമ്പിലൂെട പാറിനടക്കുന്ന സി.വി.ആറിെനാപ്പം
എത്താൻ മലയാളപ്രസാധനരംഗം ഏെറ ഓേടണ്ടിവരും.
വിവരസംരക്ഷണത്തിലും ശാസ്ത്രീയമായ പരിപാലനത്തിലുെമാെക്ക േകരള
സമൂഹം കാട്ടുന്ന ഗുരുതരമായ, അക്ഷന്തവ്യമായ അലംഭാവെത്തപ്പറ്റിെയാെക്ക
ഈ ഭാഷാേസ്നഹി പറയുേമ്പാൾ നാം പുതിയ തിരിച്ചറിവുകളാൽ അസ്വസ്ഥരാ
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കും. ഇന്നു വിപണിയിൽ ലഭ്യമല്ലാത്ത ഐതിഹ്യമാലയും ശബ്ദതാരവലിയും േക
രളപാണിനീയവും ഇന്ദുേലഖയും മാർത്താണ്ഡവർമ്മയും മുതൽ ഒരുപിടി അമൂല്യ
ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അവയ്ക്കിണങ്ങുന്ന സവിേശഷരൂപകല്പനേയാെട സൗജന്യവായനയ്ക്ക്
ഒരുക്കിത്തന്ന് അതുല്യമായ ഭാഷാേസവനവും നിർവ്വഹിക്കുന്ന സി.വി.ആറിെന്റ
സുദീർഘാഭിമുഖം മൂന്നു ഭാഗമായാണു തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്—ജീവിതം, സാേങ്ക
തികവിദ്യ, നിലപാട് എന്നിങ്ങെന.

േലാേകാത്തരേജർണലുകളുെട
രൂപശില്പി
— സി. വി. രാധാകൃഷ്ണൻ

സി.വി.ആർ. ജീവിതം പറയുന്നു
േലാകെത്ത ഏറ്റവും മികച്ച നൂറിൽപ്പരം ശാസ്ത്ര-ഗണിത-സാേങ്കതികവിദ്യാ േജർ
ണലുകൾ അണിെഞ്ഞാരുങ്ങുന്നതു േകരളത്തിലാെണന്നും അതു െചയ്യുന്നത് ഒരു
മലയാളിയാെണന്നും േകട്ടേപ്പാൾ ആദ്യം വിശ്വാസമായില്ല. പിെന്ന അറിഞ്ഞു സ്വ
തന്ത്രേസാഫ്റ്റ്െവയർ പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ സ്ഥാപകൻ റിച്ചാഡ് േസ്റ്റാൾമാൻ തിരുവ
നന്തപുരത്തു വന്നാൽ താമസിക്കുന്നത് ഇൻഡ്യയിെല സ്വതന്ത്രേസാഫ്റ്റ്െവയർ പ്ര
സ്ഥാനത്തിെന്റ സ്ഥാപകരിൽ ഒരാൾകൂടിയായ ഈ ആത്മമിത്രത്തിെന്റ വീട്ടിലാ
െണന്ന്.
അക്കാദമികേലഖനങ്ങൾ തയ്യാറാക്കാൻ സർേവ്വാത്തമമായതിനാൽ േലാക
െമമ്പാടുമുള്ള സർവ്വകലാശാലകളും മറ്റ് അക്കാദമികസ്ഥാപനങ്ങളും അക്കാദമിക
പ്രസാധകരും ൈടപ്പിങ്ങിനും െടക്സ്റ്റ് എഡിറ്റിങ്ങിനും ഡിൈസനിങ്ങിനും ആശ്രയി
ക്കുന്ന െടക് (TEX) എന്ന േസാഫ്റ്റ്െവയറിെന്റ േലാകേത്തതെന്ന പ്രാമാണികരിൽ
ഒരാൾ. ഡിജിറ്റൽ ആർൈക്കവിങ്ങിെന്റ കാര്യത്തിലും പ്രാമാണികൻ ആെണന്നുകൂ
ടി അറിഞ്ഞേപ്പാൾ ആെള േനരിട്ടു കാണണെമന്ന താല്പര്യം കലശലായി. അങ്ങ
െനയാണ് സി.വി.ആർ. എന്ന് എല്ലാവരും വിളിക്കുന്ന സി.വി. രാധാകൃഷ്ണെന കാ
ണാൻ ആസൂത്രണേബാർഡ് അംഗം േഡാ: ബി. ഇക്ബാൽ, ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
ഡയറക്റ്റർ െപ്രാഫ: വി. കാർത്തിേകയൻ നായർ, ചിന്ത പബ്ലിേഷഴ്സ് ജനറൽ മാ
േനജർ െക. ശിവകുമാർ, ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിെല സി. അേശാകൻ, ഷിബു ശ്രീധർ
എന്നിവെരയുംകൂട്ടി തലസ്ഥാനനഗരപ്രാന്തത്തിെല മലയിൻകീഴിലുള്ള റിവർ വാ
ലി െടേക്നാളജീസിൽ എത്തുന്നത്. സർക്കാരിലും വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഇേദ്ദഹ
ത്തിെന്റ ൈവദഗ്ദ്ധ്യം എങ്ങെന പ്രേയാജനെപ്പടുത്താം എന്ന് ആേലാചിക്കാൻകൂടി
ആയിരുന്നു ആ കൂടിക്കാഴ്ച.
ചില്ലറ ഇലേക്ട്രാണിക് നിയന്ത്രണസംവിധാനങ്ങളുള്ള യന്ത്രക്കേസരയിൽ
ഉരുണ്ടുവന്ന് നിറചിരിേയാെട വരേവറ്റ ഈ പ്രതിഭാശാലിെയ കണ്ടേപ്പാൾ ആദ്യം

110

അദ്ധ്യായം 4. േലാേകാത്തരേജർണലുകളുെട രൂപശില്പി

ഇടത്തുനിന്നു്: േലഖകൻ, ജനപഥം എഡിറ്റർ നാഫി മുഹമ്മദ്, സിവിആർ; സഹപ്രവർത്ത
കയായ രശ്മിയുമായി ചർച്ചയിേലർെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന സിവിആർ.

ഓർമ്മവന്നത് സ്റ്റീഫൻ േഹാക്കിങ്ങിെന. യന്ത്രക്കേസരയിെല ഇരിപ്പു മാത്രമല്ല സ്റ്റീ
ഫൻ േഹാക്കിങ്ങുമായി സി.വി. രാധാകൃഷ്ണനുള്ള സാമ്യം. രണ്ടുേപർക്കും ബാധിച്ചത്
ഒേര േരാഗമാണ്. രണ്ടുേപരും ശിഷ്ടജീവിതത്തിന് ആധാരമാക്കിയത് ഇലേക്ട്രാണി
ക് വീൽ െചയറാണ്. ഇരുവരും പ്രവചിക്കെപ്പട്ട ‘ആസന്നമരണ’വുമായി അവിശ്ര
മം സ്വന്തം കർമ്മരംഗത്തു േനട്ടങ്ങൾ വിളയിച്ചു നെമ്മ അത്ഭുതെപ്പടുത്തിയവർ.
നാേലക്കറിൽ േബക്കർ മാതൃകയിൽ പ്രകൃതിക്കിണങ്ങുമാറു നിർമ്മിച്ച െക
ട്ടിടസമുച്ചയത്തിെന്റ ഒന്നാംനിലെപ്പാക്കത്തിെല റാമ്പിലൂെട ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽനി
ന്ന് ഓഫീസിേലക്കും േകാൺഫറൻസ് മുറിയിേലക്കും ക്യാന്റീനിേലക്കുെമാെക്ക
സി.വി.ആർ. ഉത്സാഹേയാട്ടം നടത്തുേമ്പാൾ, അഞ്ചുെകാല്ലത്തിനകം സംഭവിക്കു
െമന്ന് 1977-ൽ ദില്ലി എയിംസിെല േഡാക്റ്റർമാർ പ്രവചിച്ച മരണെത്ത കർമ്മേച
തനെകാണ്ട് അകറ്റിനിർത്തിയതിെല അത്ഭുതം മാത്രമല്ല, ‘ആസന്നമരണനിമിഷ
ങ്ങ’ളിൽ ജീവിച്ചുെകാണ്ട് േലാകെത്ത ഏറ്റവും പ്രമുഖങ്ങളായ നൂറിൽപ്പരം ശാസ്ത്ര
േജർണലുകളുെട രൂപകല്പനാേകന്ദ്രമായി േകരളതലസ്ഥാനെത്ത അടയാളെപ്പടു
ത്തിെയടുത്തതിെല വിസ്മയംകൂടിയാണു മനസിൽ നിറയുന്നത്.
എൽസ്വീയർ, േനച്ചർ, ഐഒപി പബ്ലിഷിങ് തുടങ്ങിയ േലാകെത്ത േകമരായ
അക്കാദമിക് പ്രസാധകരുെട ശാസ്ത്ര-ഗണിതേജർണലുകൾ മിക്കതും രൂപകല്പന
െചയ്യുന്നതു േകരളത്തിലാെണന്ന കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളവെരല്ലാം അവിശ്വസ
നീയതേയാെടയാണു േകട്ടിട്ടുള്ളത്. സി.വി.ആറിെന്റ േമൽേനാട്ടത്തിൽ അവ എത്ര
േയാ വർഷമായി േലാേകാത്തരനിലവാരേത്താെട കുറ്റമറ്റതായി ഇറങ്ങിെക്കാണ്ടി
രിക്കുന്നു!
സി.വി.ആറിെന പിെന്നയും പലകുറി കണ്ടു. സംസാരിച്ചു. എഴുതാൻേവണ്ടി
ത്തെന്നയും സുദീർഘം സംസാരിച്ചു. സി.വി.ആർ. വിവരവിദ്യയിേലക്കു കടക്കുന്ന
തും റിവർ വാലി െടേക്നാളജീസ് എന്ന സ്ഥാപനം തുടങ്ങുന്നതും ഇന്നെത്ത േനട്ട
ങ്ങൾ ൈകവരിക്കുന്നതുെമല്ലാം േഡാക്റ്റർമാർ ‘മരണമണി’ മുഴക്കിയേശഷമാണ്.
അെതാരു േപാരാട്ടമായിരുന്നു. അവിെട ജീവിതവും സംരംഭകത്വവും വിവരവിദ്യ
യുെമല്ലാം കൂടിക്കുഴഞ്ഞുകിടക്കുന്നു. നിസ്സംഗതേയാെട ജീവിതെത്ത കാണാനാവു
ന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഒരു അവിശ്വാസി തപെസ്സാത്ത ജീവിതത്തിലൂെട േനടിയ
അറിവും വികസിപ്പിച്ച കാഴ്ചപ്പാടുകളും പങ്കുവയ്ക്കുേമ്പാൾ ഈ സാേങ്കതികവിദ്യായുഗ
ത്തിൽ നാം അറിേയണ്ട പലതും, നമ്മുെട ധാരണ തിരുത്തുന്ന പലതും, ഉത്തരവാ
ദെപ്പട്ടവർ സ്വീകരിേക്കണ്ട പലതും അതിലുണ്ട്.

െവളിച്ചത്തിേലക്കു നടത്തുന്നവർ—ദീപ്തസംഭാഷണങ്ങൾ

111

താമ്രപർണ്ണിയിൽ നീന്തിത്തുടിച്ച ബാല്യം
മേനാജ് െക. പുതിയവിള: ‘റിവർ വാലി’. ഒരു സാേങ്കതികവിദ്യാസ്ഥാപനത്തിന്
ഇങ്ങെനെയാരു േപരു സാധാരണം അല്ലേല്ലാ?
സി.വി.ആർ.: ഇൻേഫാ, െടക്, സിസ് തുടങ്ങിയ വാക്കുകെളാന്നും ഉപേയാഗിച്ചു
േപരുണ്ടാക്കാൻ താത്പര്യമില്ലായിരുന്നു. നദീതടങ്ങളാണേല്ലാ മാനവസം
സ്ക്കാരത്തിെന്റതെന്ന ഈറ്റില്ലം. ഞാൻ ജനിച്ചുവളർന്നതും ഒരു നദീതീരത്താ
ണ്—താമ്രപർണിയുെട അടുത്ത്, േകരളത്തിെന്റ െതേക്കയതിരായ കുഴിത്തുറ
യിൽ. മഴക്കാലങ്ങളിൽ നദി നീന്തിക്കടന്നാണു ഞങ്ങൾ സ്കൂളിൽ േപായിരുന്ന
ത്. ഉടുപ്പും നിക്കറും പുസ്തകവുെമല്ലാം കൂട്ടിെക്കട്ടി ഒരുകയ്യിൽ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു
നഗ്നരായി മറുൈകെകാണ്ടു തുഴഞ്ഞ്. വഞ്ചിയിൽ േപാകാൻ കഴിവുള്ള കുടുംബ
ങ്ങളിെല െപൺകുട്ടികെള അച്ഛനമ്മമാരാെരങ്കിലും വഞ്ചിയിൽ െകാണ്ടാക്കും.
നഗ്നരായി നീന്തുന്ന ഞങ്ങെള േനാക്കി ചില കുസൃതിക്കാരികൾ കൂകും.
(ശരീരത്തിെന്റ താേഴപ്പകുതിയുെട ചലനമറ്റു വീൽ െചയറിൽ ജീവിക്കുന്ന
സി.വി.ആറിെന്റ കണ്ണുകളിൽ ബാല്യത്തിെന്റ ചുറുചുറുക്കു പൂത്തിരി കത്തിക്കുന്നു.)

മേനാജ്: ദരിദ്രകുടുംബത്തിലായിരുേന്നാ ജനനം?
സി.വി.ആർ.: അല്ല. നൂറുനൂറ്റിയിരുപത് ഏക്കർ ഭൂമി ഉണ്ടായിരുന്നു. പേക്ഷ,
ഞങ്ങൾ കുട്ടികൾക്കിടയിൽ അത്തരം േവർതിരിെവാന്നും ഇല്ലായിരുന്നു.
പണമുള്ളവരും നീന്താൻ കൂടും. അെതാരു ഒരുമെപ്പടലാണ്. എട്ടാം വയ
സ്സിെലാന്നും ജാതിെയപ്പറ്റിേപ്പാലും ഒന്നും േതാന്നിയിട്ടില്ല.
മേനാജ്: ജാതിവിേവചനം കാര്യമായി ഇല്ലായിരുന്നു എന്നാേണാ?
സി.വി.ആർ.: അല്ല. കുഴിത്തുറ പുത്തൻ ചന്തയ്ക്കു സമീപമായിരുന്നു വീട്. േറാഡിന്

റിവർ വാലിയുെട മലയിൻകീഴ് കാമ്പസിൽ പ്രേവശിക്കുേമ്പാൾ. (കടപ്പാടു്: ഇ. പി. ഉണ്ണി)
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ഒരുവശം വലിയ ഭൂസ്വത്തുള്ള നായർ ജന്മിമാർ. മാടമ്പിത്തരെമാെക്ക ഉണ്ടാ
യിരുന്നവർ. ഞാൻ ജന്മംെകാണ്ട് ഈഴവനായിരുന്നു.
മേനാജ്: ജന്മംെകാണ്ട്?
സി.വി.ആർ.: അെത. ഇന്നു കർമ്മംെകാണ്ടു ജാതിയും മതവും ഇല്ല.
മേനാജ്: ജന്മംെകാണ്ടും ജാതിവിേവചനം അനുഭവിച്ചില്ല?
സി.വി.ആർ.: അത് അല്പം വിശദീകരിേക്കണ്ടിവരും. ഞങ്ങളുേടതു കൂട്ടുകുടുംബം
ആയിരുന്നു. മൂത്ത അപ്പൂപ്പൻ കർഷകൻ. രണ്ടാമെത്തയാൾ ൈവദ്യൻ. മൂന്നാ
മെത്ത അപ്പൂപ്പൻ ജ്യൗതിഷിയും. ഭൂസ്വത്തും അപ്പൂപ്പന്മാരുെട പാണ്ഡിത്യവും
കാരണമാകാം, ജാതിേഭദവും അവഗണനയും കുട്ടിക്കാലത്തു േതാന്നിയിട്ടില്ല.
ജന്മിത്തവും അയിത്താചരണവുെമാെക്ക അേപ്പാേഴക്കു നിയമംമൂലം അവ
സാനിപ്പിച്ചിരുന്നേല്ലാ. എസ്.എസ്.എൽ.സി. കഴിഞ്ഞാണു ‘താഴ്ന്നജാതി’
ആെണന്നു മനസിലാകുന്നത്.
മേനാജ്: ശരിയാണ്. ഇത്തരം ചില ഘടകങ്ങൾ ചിലർക്കു കവചം തീർത്തിരുന്നു.
പുതിയതലമുറയ്ക്ക് അപരിചിതമായ ആ കാലം ഓർത്തുപറയുന്നതിന് ആ നില
യിൽ സാംഗത്യമുണ്ടേല്ലാ. കൂട്ടുകുടുംബം ആയിരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു?
സി.വി.ആർ.: അച്ഛെന്റ ആറു സേഹാദരങ്ങളും അമ്മച്ചിയും ഒന്നിച്ചായിരുന്നു. 1953
ജനുവരി 20-നാണു ഞാൻ ജനിക്കുന്നത്. അച്ഛെന്റ േപരു വാസുേദവൻ. അമ്മ
വിശാലാക്ഷി. എനിക്ക് ഏെഴട്ടു വയസുള്ളേപ്പാൾ കുടുംബം പിരിഞ്ഞു. ഒന്നായി
ക്കിടന്ന ഭൂമി വീതംവയ്ക്കുക ആയിരുന്നതിനാൽ എല്ലാവരും ചുറ്റുവട്ടത്തുതെന്ന
ആയിരുന്നു.
ഞങ്ങളുേടെതാഴിെക എല്ലാം വിഭജിക്കെപ്പട്ടു. ഞങ്ങൾ നാല് ആണുങ്ങ
ളാണ്. നാലുേപർക്കുംകൂടി മൂന്നു കുട്ടികൾ. ഏറ്റവും ഇളയ അനുജൻ രാജാറാമി
നുമുണ്ട് അല്പം ആേരാഗ്യപ്രശ്നം. െമനൈഞ്ചറ്റിസ് വന്നതിെനത്തുടർന്ന് ഇേപ്പാ
ഴും അതിെന്റ ആസ്കിതകളിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു. 2009-ൽ അമ്മയും 2010-ൽ അച്ഛ
നും മരിച്ചു. വസ്തുവകകൾ അങ്ങെന കിടക്കുന്നു.
അന്നവിടം കുഗ്രാമമായിരുന്നു. േപാസ്റ്റ് ഓഫീസും െപാലീസ് േസ്റ്റഷനും
ഇടത്തുനിന്നു്: കാമ്പസിെല സമൃദ്ധമായ വാഴക്കൃഷി. ഗ്രാഫിൿസ് വിഭാഗത്തിെന്റ ചുമതല
വഹിക്കുന്ന രാേജഷ് (ഇടത്തു്) ആണു് കാമ്പസിെല ഹരിതവിപ്ലവത്തിെന്റയും പരിസ്ഥിതി
സംരക്ഷണത്തിനു്് സംസ്ഥാന സർക്കാരിെന്റ ബേയാൈഡേവഴ്സിറ്റി അവാർഡ് േനടാനും
കാരണക്കാരൻ; കാമ്പസിെല പച്ചക്കറിക്കൃഷി.

െവളിച്ചത്തിേലക്കു നടത്തുന്നവർ—ദീപ്തസംഭാഷണങ്ങൾ
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സിനിമ തീയറ്ററും ഒന്നുമില്ല. പേക്ഷ, എല്ലാവരും വിദ്യാസമ്പന്നർ, ഉയർന്ന
ഉേദ്യാഗസ്ഥർ. വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു നല്ല പ്രാധാന്യമുള്ള നാട്.
മേനാജ്: അെതങ്ങെന?
സി.വി.ആർ.: നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന യൂണിയൻ ൈലബ്രറിയാണ് എെന്ന വാർത്തത്.
േകരളത്തിെന്റ ചരിത്രെമാെക്ക വായിച്ചത് അവിടുന്നാണ്. േലാകസാഹിത്യം,
സംസ്കൃതകൃതികൾ ഒെക്ക. സ്കൂളിെനക്കാൾ കൂടുതൽ വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടിയത്
അവിെടനിന്നാണ്. അദ്ധ്യാപകരുമായി നല്ല ബന്ധമായിരുന്നു. ഒന്നിച്ചു സ്കൂ
ളിൽ േപാകും, വരും. ഈ നടപ്പിൽ അദ്ധ്യാപകരാണു വായനയ്ക്കു േപ്രരിപ്പിച്ച
ത്. ഇെല്ലങ്കിൽ ഇങ്ങെന ആകുമായിരുന്നില്ല. ‘േഡാൺ ശാന്തമായി ഒഴുകുന്നു’
േപാലുള്ള ക്ലാസിക്കുകെളാെക്ക സ്കൂൾക്കാലത്തുതെന്ന വായിച്ചു.
അെതാന്നും മതിയാകാഞ്ഞ് ഞാനും സുഹൃത്തുക്കളായ ബാലചന്ദ്രനും
െക. വിജയകുമാരനും കൂടി ‘കൾട്ട്’ എെന്നാരു കടലാസുസംഘടന ഉണ്ടാക്കി.
അേമരിക്കൻ ൈലബ്രറിയിൽ അംഗമാകാനായിരുന്നു അത്. അംഗമാകുന്ന
സാംസ്ക്കാരികസംഘടനകൾക്ക് 50 പുസ്തകവും 50 മാസികകളുെട മുൻലക്കങ്ങ
ളും അവരുെട െചലവിൽ അയച്ചുതരും. തിരിെക അയയ്ക്കുന്നതും അവരുെട െച
ലവിൽ. ആ വഴിക്കും ധാരാളം വായിച്ചു. േകാൺക്രീറ്റ് കവിതകൾ, അസ്തിത്വ
വാദം, ആധുനികസാഹിത്യം ഒെക്ക പരിചയെപ്പട്ടു. േലാകസാഹിത്യത്തിെല
ധാരാളം എഴുത്തുകാെര അറിഞ്ഞു. പേക്ഷ, അടിയന്തരാവസ്ഥേയാെട ഇത്
അവസാനിച്ചു. ഇന്ദിര ഗാന്ധി ആവശ്യെപ്പട്ടപ്രകാരം അേമരിക്കൻ ൈലബ്രറി
യുെട ബന്ധം യൂണിേവഴ്സിറ്റി ഡിപ്പാർട്ടുെമന്റുകളിേലക്കായി ചുരുക്കി. പിെന്ന,
മാതൃഭൂമി സ്റ്റഡി സർക്കിൾ, ‘സംഗം’ ൈകെയഴുത്തുമാസിക ഒെക്കയായി ഒരു
കാലം…
മേനാജ്: േകാെളജ് ജീവിതം?
സി.വി.ആർ.: േകാെളജിലും അദ്ധ്യാപകരുമായി നിരന്തരചർച്ച ആയിരുന്നു. മാർ
ത്താണ്ഡം ക്രിസ്ത്യൻ േകാെളജിൽ. അവിെട വിദ്യാർത്ഥിപ്രതിേരാധങ്ങളിൽ
പെങ്കടുത്തതിന് അധികൃതരുെട കണ്ണിൽ കരടായി. ഒടുവിൽ അവർ നല്കിയ
സ്വഭാവസർട്ടിഫിക്കറ്റിൽേപ്പാലും എഴുതിയത് ‘ചീത്ത’ (bad) എന്ന്! സഭയുെട
ഭദ്രാസനത്തിൽ പരാതി നല്കി. പ്രീഡിഗ്രി പ്രേവശനാഴിമതി, വളം വാങ്ങൽ
തുടങ്ങി പല ആേരാപണങ്ങളും േചർത്ത് അവർ അേന്വഷണം നടത്തി ആ
പ്രിൻസിപ്പലിെന പിരിച്ചുവിട്ടു. ആ വിേരാധത്തിന് അവർ എെന്റ അനുജനു പ്ര
േവശം നല്കിയില്ല.
പഠിച്ചതു രസതന്ത്രമാണ്. എം.എസ്.സി.ക്കു േചർന്നത് െകാല്ലം എസ്.എൻ. േകാെളജിൽ. യൂണിേവഴ്സിറ്റി േകാെളജായിരുന്നു ഇഷ്ടം. പിന്നീട് അവി
െട കിട്ടി. പെക്ഷ, അച്ഛൻ സമ്മതിച്ചില്ല. അങ്ങെന 1973-ൽ പഠനം നിർത്തി.
അെക്കാല്ലംതെന്ന െടലിേകാം വകുപ്പിൽ ക്ലർക്കായി കിട്ടി. ആറുമാസം
േജാലി െചയ്തു. അതിനിെട 1973 ഓഗസ്റ്റിൽ യു.പി.എസ്.സി. വഴി ഷിപ്പിങ്
മന്ത്രാലയത്തിൽ അസിസ്റ്റന്റു നിയമനം. നല്ല ശമ്പളം. സുഖം. ദില്ലിയിൽ
ശാന്തജീവിതം. അടിയന്തരാവസ്ഥ തീരുംവെര അവിെടയായിരുന്നു. അക്കാ
ലത്താണു േരാഗം പിടികൂടുന്നത്. കാലിനു ബലക്കുറവുേതാന്നി ആശുപത്രി
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അദ്ധ്യായം 4. േലാേകാത്തരേജർണലുകളുെട രൂപശില്പി

ഇടത്തുനിന്നു്: എങ്ങും പടികളില്ലാത്ത പാതകളും മുളയ്ക്കു മുൻതൂക്കം നല്കിയുള്ള പരിസ്ഥിതി
സൗഹൃദമായ നിർമ്മാണരീതിയുമാണു് കാമ്പസ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതു്; കാമ്പസിെല കൂത്തമ്പ
ലത്തിൽ ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞരായ േഡാ. കൃഷ്ണൻ (ഇടതു്) െപ്രാഫ. െക.എസ്.എസ്. നമ്പൂരി
പ്പാടു് എന്നിവേരാെടാപ്പം സിവിആർ.

യിൽ േപാകുകയായിരുന്നു. 1975-ഓെട േരാഗം നിർണ്ണയിച്ചു—െപരനിയൽ
മസ്കുലാർ ഡിേസ്റ്റ്രാഫി (Peroneal Muscular Dystrophy) എന്ന േമാേട്ടാർ ന്യൂ
േറാൺ േരാഗം. അന്നു വയസ് 25.

മനെസാരുക്കിയ നാളുകൾ
മേനാജ്: ഓൾ ഇൻഡ്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് െമഡിക്കൽ സയൻസസിലേല്ല േരാഗം
നിർണ്ണയിച്ചത്? അവിെട ചികിത്സെയാന്നും െചയ്തിേല്ല?
സി.വി.ആർ.: ഇല്ല. ഇതിനു ചികിത്സെയാന്നും ഇെല്ലന്നും അഞ്ചുെകാല്ലത്തിലധികം
ജീവിക്കിെല്ലന്നുമായിരുന്നു വിധി. 1977-ൽ േജാലി രാജിവച്ചു നാട്ടിൽ വന്നു.
േജാലി രാജിവച്ചത് അച്ഛന് ഇഷ്ടമായില്ല. വഴക്കായി. േരാഗെമാന്നും അച്ഛൻ
അംഗീകരിച്ചില്ല. അങ്ങെന നാടുവിട്ടു.
മേനാജ്: അച്ഛൻ യാഥാസ്ഥികസമീപനം ഉള്ള ആളായിരുേന്നാ?
സി.വി.ആർ.: അേയ്യാ, അല്ല. തീവ്രയിടതുപക്ഷനിലപാടായിരുന്നു. അനുഭാവം മാ
ത്രം. അന്നു നാട്ടിൽ നക്സൈലറ്റായ ഒരു തങ്കപ്പൻ നായർ സാർ ഉണ്ടായിരു
ന്നു. െപാളിെടൿനിൿ അദ്ധ്യാപകൻ. കന്യാകുമാരി ജില്ലയിൽ ഉണ്ടായ ഒരു
േകസിൽ നാടുവിട്ടു. േപരു മാറ്റി ബനാറസ് യൂനിേവഴ്സിറ്റിയിൽ േഫാർമാനായി
േജാലിെചയ്തു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ അമ്മ മരിക്കാൻ കിടന്നേപ്പാൾ നാട്ടിൽ വന്നു.
അറസ്റ്റിലായി. അന്നു ജാമ്യത്തിനു േപായത് അച്ഛനാണ്. അതിന് അച്ഛെന
പലരും വിമർശിച്ചു. അങ്ങെനെയാെക്കയാെണങ്കിലും എെന്റ േരാഗക്കാര്യം
അച്ഛനു േബാദ്ധ്യെപ്പട്ടില്ല.
മേനാജ്: അന്നെത്ത കാലവും ചിന്താഗതികളുെമാെക്കയേല്ല. അതിരിക്കെട്ട, നാടു
വിട്ടിട്ട്?
സി.വി.ആർ.: െചൈന്നയിെലത്തി. േഹാട്ടൽ േബായ്, ഹിഗിൻ േബാതംസിൽ െസ
യിൽസ് േബായ്, പരസ്യക്കമ്പനിയിൽ കേമഴ്സ്യൽ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഒെക്കയായി
േജാലിെചയ്തു. ഒടുവിൽ ബാത്തിൿ ആർട്ടിസ്റ്റുമായി.
മേനാജ്: അെതാരു ഗംഭീര ട്വിസ്റ്റ് ആണേല്ലാ.
സി.വി.ആർ.: അച്ഛനമ്മമാേരാടു േദഷ്യെപ്പട്ട് എടുത്തുചാടി േപായതാണേല്ലാ. മദ്രാ
സിൽ െചന്നുേചർന്നേപ്പാൾ േപാക്കറ്റ് കാലിയായിരുന്നു. ചില സുഹൃത്തുക്ക
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േളാെടാപ്പം കൂടി. സഹായങ്ങേളാെടാപ്പം ഊഹിക്കാവുന്ന ദുരിതങ്ങളുമുണ്ടാ
യി. അർദ്ധപ്പട്ടിണിയും നിരാശതയും െചയ്തെതാെക്ക ശരിയാേണാ എന്ന
ചിന്തയും പരാജയേബാധവും ആത്മനിന്ദയും. ഒന്നും െചയ്യാനില്ലാത്തവർക്ക്
അഭയേകന്ദ്രമായിരുന്ന മറീനയിൽ ഞാനും കാലംേപാക്കി. എെന്നേപ്പാെല
തെന്ന വീടുവിട്ടിറങ്ങിയ ക്വാഫ എെന്നാരു ബർമ്മാക്കാരെന ഒരിക്കൽ അവി
െട കണ്ടുമുട്ടി. ബാത്തിൿ ആർട്ടിസ്റ്റായ ക്വാഫ േചാളമണ്ഡലത്തിൽ അതിഥി
യായി കഴിയുകയാണു്. ക്വാഫയാണ് എെന്ന േചാളമണ്ഡലിൽ എത്തിക്കുന്ന
തും മറ്റു െപയിന്റർമാെര പരിചയെപ്പടുത്തുന്നതും. െപാന്നാനിക്കാരൻ േഗാപി
നാഥ്, െചൈന്നയിൽ ധാരാളം മ്യൂറലുകൾ െചയ്തിട്ടുള്ള വാസുേദവ് എന്നിവെര
െയാെക്ക പരിചയെപ്പട്ടു. സഞ്ചിയിലുണ്ടായിരുന്ന ‘സംഗം’ എന്ന എെന്റ വി
ദ്യാർത്ഥികാലെത്ത ൈകെയഴുത്തുമാസിക കണ്ട ക്വാഫ എെന്ന ഒരു പരസ്യ
ക്കമ്പനിയുമായി ബന്ധെപ്പടുത്തി. ഷാവാലസ്സിെന്റെയാെക്ക കാമ്പയിനിൽ
അങ്ങെന പങ്കാളിയായി. കുേറക്കാലം അവിെട പണിെയടുത്തു.
അതിനിടയിൽ അസുഖം കുഴപ്പത്തിേലക്കു നീങ്ങുകയാേണാ എന്നു
സംശയം േതാന്നി. അങ്ങെന േകരളസർവ്വകലാശാല, േകരള, തമിഴ്നാട്
അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറൽ ഓഫീസുകൾ എന്നിവയിൽ െടസ്റ്റ് എഴുതി. മൂന്നും
കിട്ടി. സർവ്വകലാശാലയിൽ േചർന്നു—കാര്യവട്ടത്ത്. ബേയാെകമിസ്റ്റ്രിയിൽ
അസിസ്റ്റന്റായി. 1978-ലാണത്. ഡിപ്പാർട്ട്െമന്റ് െടസ്റ്റിേനാടുള്ള വിേരാധം
കാരണം 16 െകാല്ലം അത് എഴുതിയില്ല. അതു തട്ടിപ്പാെണന്നു കാണിച്ചു
മൂന്നുവട്ടം മുഖ്യമന്ത്രിക്കു കത്തും എഴുതി. അങ്ങെന ഒേരശമ്പളത്തിൽ അവസാ
നംവെര േജാലി െചയ്തു. വായ്പെയടുത്തു നാട്ടിൽ വീടുവച്ചു. തിരിച്ചടവ് 1,100
രൂപ. ശമ്പളം 2,000 രൂപയും. േറഷനും കഴിഞ്ഞാൽ പിെന്ന ബീഡിക്കു തിക
യില്ല!
മേനാജ്: മരണം പ്രവചിക്കെപ്പട്ടിട്ടും വീെടാെക്ക വയ്ക്കാൻ മുതിർന്നത് ജീവിക്കാനുള്ള
അഭിവാഞ്ഛെകാണ്ടാേണാ?
സി.വി.ആർ.: അഞ്ചുെകാല്ലം ആണേല്ലാ ൈവദ്യവിധി. േതാല്ക്കുന്ന യുദ്ധമാെണങ്കിലും
അന്തസ്സുള്ള ഒരു േപാരാട്ടം കൂടാെത വിട്ടുെകാടുേക്കെണ്ടന്നു തീരുമാനിച്ചിരു
ന്നു. ഉണർന്ന മനസും പ്രതികരിക്കാത്ത ശരീരവുമായാകും അവസാനകാലം
എന്ന േഡാക്റ്റർമാരുെട മുന്നറിയിപ്പ് എേപ്പാഴും മനസിലുണ്ടായിരുന്നു. അതി
നും തയ്യാറായിരിക്കണമേല്ലാ. ബന്ധുക്കൾെക്കാന്നും എെന്ന ശുശ്രൂഷിച്ചിരി
ക്കാൻ േനരേമാ മനേസാ ഉണ്ടാകണെമന്നില്ലേല്ലാ. ഏകാന്തമായ അന്ത്യ
നാളുകളുെട ചിന്ത േവട്ടയാടി. എന്തിെലങ്കിലും ഏർെപ്പട്ടിരിക്കാനാകണം.
അങ്ങെനയാണു കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന ആശയം ഉദിക്കുന്നത്. സംവദിക്കാവുന്ന ഒരു
യന്ത്രമാണേല്ലാ. അതാകുേമ്പാൾ അനിഷ്ടവും മടുപ്പുെമാന്നും കാട്ടുകയുമില്ല.
േപഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടർ വിപണിയിൽ വന്നുതുടങ്ങുന്ന കാലം. ഒെരണ്ണം ഒരുവി
ധത്തിൽ സ്വന്തമാക്കി—ഒരു എക്സ്റ്റി മഷീൻ. ഇന്നെത്ത കളിപ്പാട്ടങ്ങൾക്കുണ്ട്
അതിലും േശഷി. അതിൽ േഡാസ്, േവഡ്സ്റ്റാർ, േലാട്ടസ് 123 ഒെക്ക പഠിച്ചു.
അക്കാലെത്ത സൗഭാഗ്യമായിരുന്ന രണ്ട് എംബി റാമും 20 എംബി ഹാർഡ്
ഡിസ്കുമുള്ള ഒരു പിസി ക്രേമണ ഞാൻ സംഘടിപ്പിച്ചു.
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അദ്ധ്യായം 4. േലാേകാത്തരേജർണലുകളുെട രൂപശില്പി

ആർ എം എസ് എന്ന ചുരുക്കേപ്പരിൽ അറി
യെപ്പടുന്ന റിച്ചാർഡ് മാത്യു സ്റ്റാൾമാൻ (ജന
നം 1953). എം ഐ റ്റിയിെല നിർമ്മിതബുദ്ധി
പരീക്ഷണേകന്ദ്രത്തിൽ േജാലിെചയ്യേവ േസാ
ഫ്റ്റ്േവർ ൈലസൻസിെനക്കുറിച്ചുള്ള ആശയ
വിേയാജിപ്പുമൂലം 1984-ൽ േജാലി രാജിെവയ്ക്കു
കയും ഫ്രീ േസാഫ്റ്റ്േവർ ഫൗേണ്ടഷനു രൂപം
െകാടുക്കയും െചയ്തു. അന്നുമുതൽ സ്വതന്ത്രേസാ
ഫ്റ്റ്േവറിെന്റ വ്യാപനത്തിനും സ്വകാര്യതാസംര
ക്ഷണത്തിനും പടെപാരുതുന്നു. ഗ്നു/ലിനക്സിെല
േകർണെലാഴിെകയുള്ള അനുബന്ധ േസാ
ഫ്റ്റ്േവർ ഘടകങ്ങൾ, ഈമാൿസ് എന്ന െറ്റൿ
സ്റ്റ് എഡിറ്റർ, ജിസിസി എന്ന സി കൈമ്പലർ
എന്നിവ രചിച്ചു.

ജീവിതം വഴിമാറ്റിയ െടക്ക്
മേനാജ്: എങ്ങെനയാണു െടക് േസാഫ്റ്റ്െവയറിേലക്ക് എത്തുന്നത്?
സി.വി.ആർ.: യൂണിേവഴ്സിറ്റിയിെല േജാലിയും കമ്പ്യൂട്ടർ സല്ലാപവുമായി കഴിയു
േമ്പാഴാണു മാത്തമാറ്റിക്സ് ഡിപാർട്ട്െമന്റിെല നമ്പൂരിസാറിെന (െപ്രാഫ:
െക.എസ്.എസ്. നമ്പൂരിപ്പാട്) പരിചയെപ്പടുന്നത്. അഞ്ചുെകാല്ലത്തിനകം
മരിക്കും എന്ന വിവരം േകട്ട അേദ്ദഹമാണ് െടക് പഠിക്കാൻ ഉപേദശിച്ചത്.
പുസ്തകവും േസാഫ്റ്റ്െവയറും തന്നു. 14 േഫ്ലാപ്പി ഡിസ്കുകൾ. അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു.
“സങ്കീർണ്ണമാണ്, പഠിക്കാൻ നേന്ന സമയെമടുക്കും.” എനിക്കാെണങ്കിൽ
ധാരാളമുള്ളതും അതാണ്. ബാഡ്മിന്റൻ കളി കഴിഞ്ഞ് അേദ്ദഹം േഹാസ്റ്റ
ലിൽ വരും. നാലുെകാല്ലെമടുത്തു ലാെടക്കിൽ ഒരുവിധം നന്നായി പാേക്കജും
മാേക്രാസും എഴുതാൻ.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ വിദ്യാർത്ഥികളുെട ഗേവഷണപ്രബന്ധങ്ങളും സാറിെന്റ
തെന്ന പുസ്തകങ്ങളുെമാെക്ക െചയ്തു. വരുമാനമായി. പലേരാടും ൈപസ വാ
ങ്ങില്ല. എന്തുെകാണ്ടു ൈപസ വാങ്ങിക്കൂടാ എന്നു സുഹൃത്തുക്കളായ റിസർച്ച്
േസ്കാളർമാർ േചാദിക്കും. എനിക്ക് അന്ന് ഒരുമാസം 1500 രൂപയുെട ആവശ്യ
േമ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതു കിട്ടിയാൽ ബാക്കി െചയ്യുന്നതു ഫ്രീ. അങ്ങെന ധാ
രാളം വർക്കായി. സൂേവാളജി വകുപ്പ് അവരുെട ‘എെന്റാേമാൺ’ (Entomon)
എന്ന േജർണലിെന്റ ൈടപ് െസറ്റിങ് േജാലി എെന്ന ഏല്പിച്ചു. അന്നെത്ത
മാേനജിങ് എഡിറ്ററായ േഡാ: മുരളീധരൻ സ്ഥാനം ഒഴിയുന്നതുവെര (1995 –
2011) കടപ്പാെടന്ന നിലയിൽ ഞാനതു െചയ്തുെകാടുത്തിരുന്നു. ചുരുക്കത്തിൽ
എെന്റ നിലനില്പിെന്റ ആധാരമായി െടക് മാറി. നിങ്ങൾക്കു സങ്കല്പിക്കാനാവാ
ത്ത നിലയിലുള്ള മേനാവ്യഥയിലും നിരാശതയിലുംനിന്ന് അെതെന്ന വീെണ്ട
ടുത്തു.
മേനാജ്: അേപ്പാെഴാെക്ക േരാഗാവസ്ഥ എങ്ങെന ആയിരുന്നു?
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സി.വി.ആർ.: കാര്യവട്ടെത്ത താമസക്കാലം (1988 – 94) മുഴുവൻ വ്യായാമെമന്ന നി
ലയിലും കാലുകളിൽ ഉള്ള ശക്തി നിലനിറുത്താനുമായി എന്നും ശ്രീകാര്യംവ
െരയും തിരിച്ചും ൈസക്കിൾ ചവിട്ടുമായിരുന്നു.
മേനാജ്: താങ്കൾ സർവ്വകലാശാലയിൽ എത്തിയ 78 – 79 കാലെമെന്നാെക്ക പറ
യുേമ്പാൾ, ഒരുപെക്ഷ, േകരളത്തിൽ ആദ്യം കമ്പ്യൂട്ടർ ൈകകാര്യം െചയ്യാൻ
അവസരം ലഭിച്ച അപൂർവ്വം ആളുകളിൽ ഒരാളായിരിക്കും, അെല്ല?
സി.വി.ആർ.: ശരിയാണ്. കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപേയാഗിക്കാൻ കഴിഞ്ഞവർതെന്നയും അതി
െന ഒരു ആധുനിക ൈടപ് ൈററ്ററായിമാത്രം കണ്ടിരുന്ന കാലമാണ്. പേക്ഷ,
ഞാൻ അതിെന്റ സാദ്ധ്യതകെളല്ലാം എക്സ്േപ്ലാർ െചയ്തു എന്നുതെന്ന പറയാം.
അക്കാലത്ത് എനിക്ക് ഒബ്സർേവറ്ററിയിേലക്കു സ്ഥലംമാറ്റം കിട്ടി.
പത്തുമിനുട്ട് െചയ്യാനുള്ള േജാലിേയ അവിെട ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതുെകാണ്ട്
ധാരാളം വായിച്ചു. അവിടെത്ത കമ്പ്യൂട്ടറിെല ഓപ്പേററ്റിങ് സിസ്റ്റം േസാളാരി
സ് ആയിരുന്നു. അതും പരിചയിച്ചു. സർവ്വകലാശാലയിെല ഊർജ്ജതന്ത്ര
വിഭാഗം േമധാവി ആയിരുന്ന േഡാ: പ്രഭാകരൻ നായർ സറിനായിരുന്നു
ഒബ്സർേവറ്ററിയുെട ചുമതല. ഞാൻ 92 വെരയാണ് അവിെട ഉണ്ടായിരു
ന്നത്.

റിവർ വാലിയുെട കഥ; ഒരു ചതിയുെടയും
മേനാജ്: അതിനുേശഷമാേണാ സംരംഭകനായി പരിണമിക്കുന്നത്?
സി.വി.ആർ.: അെത. േജാലി കൂടിയേപ്പാൾ എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്കു െചയ്യാൻ കഴിയാതായി.
അന്നാണു തിരുവനന്തപുരത്ത് റിസർവ്വ് ബാങ്കിനടുത്തായി േസാഫ്റ്റ്െവയർ െട
േക്നാളജി പാർക്ക് (STP) വരുന്നത്. 1994-ൽ അവിെട 200 ച. അടി സ്ഥലെമ
ടുത്ത്, രണ്ട് അനിയന്മാെരയും—രാേജന്ദ്രെനയും രാജേഗാപാലിെനയും—കൂട്ടി
ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ് സംരംഭം തുടങ്ങി. അെന്നാെക്ക എനിക്കു നടക്കാൻ കഴിയുന്ന
കാലമായിരുന്നു.
ഇക്കാലത്താണ് ഇൻഡ്യൻ െടക് യൂേസഴ്സ് ഗ്രൂപ് തുടങ്ങുന്നത്. െസബാ
സ്റ്റ്യൻ റാത്സ് ആയിരുന്നു ഉദ്ഘാടകൻ. അേദ്ദഹെത്തപ്പറ്റി പറഞ്ഞാൽ,
െടൿ ൈലവ് എന്ന ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷെന്റ എഡിറ്ററും CTAN എന്ന െടൿ േസാ
ഫ്റ്റ്േവറിെന്റ റിേപ്പാസിറ്ററിയുെട സ്ഥാപകരിെലാരാളും െടക്സ്റ്റ് എൻേകാഡിങ്
ഇനീഷിേയറ്റീവിെന്റ (Text Encoding Initiative—TEI) പ്രധാനപ്രവർത്തകനും
ഓക്സ്ഫഡ് സർവ്വകലാശാലയുെട കമ്പ്യൂട്ടിങ് സർവ്വീസസിലും ഐറ്റി സർവ്വീ
സസിലുെമാെക്ക ചുമതലക്കാരനും പിന്നീട് ചീഫ് േഡറ്റ ആർക്കിെടക്റ്റും ആയ
ആൾ. എക്സ്എംഎലിെന്റ പ്രാധാന്യത്തിനുേവണ്ടി വാദിക്കുകയും ആ ആശയം
പ്രചരിപ്പിക്കുകയും െചയ്ത ഇവരാണ് യൂേറാപ്പിെല ആർൈക്കവ് െചേയ്യണ്ട പു
സ്തകങ്ങൾ മുഴുവൻ ആർൈക്കവ് െചയ്തത്. നമ്മുെട സർവ്വകലാശാലകൾക്കും
ഇതിനുള്ള സാേങ്കതികസഹായം സൗജന്യമായി നല്കാെമന്ന് ഇവർ വാഗ്ദാനം
നല്കി. എന്നാൽ നാം അതിേനാടു പ്രതികരിച്ചില്ല!
മേനാജ്: ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ബിസിനസിെന ബാധിച്ചിേല്ല?
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അദ്ധ്യായം 4. േലാേകാത്തരേജർണലുകളുെട രൂപശില്പി

റിവർ വാലിയുെട മലയിൻകീഴ് കാമ്പസിെല െകട്ടിടസമുച്ചയം. (കടപ്പാടു്: ഇ. പി. ഉണ്ണി)

സി.വി.ആർ.: ഇല്ല. ഇെതാെക്ക റിവർ വാലിയുെട പ്രവർത്തനത്തിന് അനുഗുണ
മായ കാര്യങ്ങളാണ്. സ്ഥാപനം എസ്.റ്റി.പി.യിൽ രജിസ്റ്റർ െചയ്തതുകാ
രണം അഞ്ചുലക്ഷം േഡാളറിെന്റ കയറ്റുമതി െചയ്യണം എന്ന നിബന്ധന
ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനു വഴികാണാെത ഇരുന്നേപ്പാഴാണ് ഇൻഡ്യയിൽ ഒരു
ബിസിനസ് പങ്കാളിെയ േതടുകയായിരുന്ന കാേവ ബസർഗൻ എന്ന ഇറാൻ
വംശജനായ ബ്രിട്ടിഷ് പൗരെന്റ വരവ്. എെന്നപ്പറ്റി അറിയാമായിരുന്ന െസ
ബാസ്റ്റ്യൻ റാത്സ് വന്നത് ഇേദ്ദഹെത്തയും കൂട്ടിയാണ്. ഔട്ട്േസാഴ്സിങ്ങിനു
ഞങ്ങൾ കരാർ വച്ചു. അക്കാലത്ത് വഴുതക്കാട്ടുള്ള െസന്റ് േജാസഫ്സ് പ്ര
സിെന്റ മുകളിേലക്ക് സ്ഥാപനം മാറ്റി. അവിെട ആയിരുന്നു 2008 വെര റിവർ
വാലി.
2008-ഒെക്ക ആയേപ്പാേഴക്കു േരാഗം േമാശമായി ഞാൻ വീണുതുടങ്ങിയി
രുന്നു. 2009-ലാണു വീൽ െചയറിേലക്കു മാറുന്നത്. അതിനിെട ഇവിെട (മല
യിൻകീഴിനു സമീപം റിവർ വാലി െടേക്നാളജീസ് ഇേപ്പാൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന
സ്ഥലം) െസന്റിനു 18,000 രൂപ നിരക്കിൽ നാേലക്കർ സ്ഥലം വാങ്ങി. െകട്ടി
ടം പണിെയാെക്ക വന്നേപ്പാൾ 40 ശതമാനം ഓഹരി കാേവയ്ക്കു നല്കി പങ്കാളി
യാക്കി.
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മേനാജ്: അങ്ങെനയാേണാ ലൻഡനിൽ റിവർ വാലി തുടങ്ങുന്നത്? അതിെന്റ
െവബ്ൈസറ്റിൽ പറയുന്നത് േഡാ: ബസർഗൻ 1988-ൽ റിവർ വാലി തുടങ്ങി
എന്നാണേല്ലാ.
സി.വി.ആർ.: അതു ശരിയല്ല. ആ കമ്പനിക്കു നമ്മുെട റിവർ വാലിയുമായി ഒരു
ബന്ധവുമില്ല. അെതാരു ചതിയുെട കഥയാണ്.
മേനാജ്: ചതിേയാ?
സി.വി.ആർ.: അെത. ബസർഗെന്റ കമ്പനിയുെട േപര് േഫാക്കൽ ഇേമജ് എന്നാ
യിരുന്നു. ഏേതാ മാർക്കറ്റിങ് വിദഗ്ദ്ധരുെട ഉപേദശപ്രകാരം വാണിജ്യാവശ്യ
ത്തിനുേവണ്ടി റിവർ വാലിയുെട േപര് ഉപേയാഗിക്കാൻ അേദ്ദഹം അനുവാദം
േതടി. ഞാൻ ലൻഡനിൽ ഉള്ളേപ്പാഴായിരുന്നു. നമ്മുെട കമ്പനിബ്രാൻഡ്
ആേഗാളമായി അറിയുമേല്ലാ എന്നു കരുതി ഞാൻ അനുവാദം നല്കി. നമ്മുെട
കമ്പനി വന്ന് പത്തുെകാല്ലം കഴിഞ്ഞാണത്—2004-ൽ. അേദ്ദഹം പിന്നീട്
താൻ മാത്രം ഉടമയായി റിവർ വാലി എന്ന േപരിൽ ഇംഗ്ലൻഡിൽ കമ്പനിയും
േട്രഡ് മാർക്കും രജിസ്റ്റർ െചയ്തു. ബസർഗൻ 2009-ൽ കമ്പനി സേഹാദരി മറി
യത്തിെന്റ േപരിലാക്കി. ഇെതാെക്ക ഞാൻ അറിയുന്നതു് 2011-ലാണു്. 2013
ഡിസംബറിൽ ഞാനും കാേവയും തമ്മിലുള്ള വാണിജ്യബന്ധം പരിപൂർണ്ണ
മായും വിേച്ഛദിക്കെപ്പട്ടേപ്പാൾ ‘റിവർ വാലി’യുെട േട്രഡ്മാർക്കിനായി ഞാൻ
അേപക്ഷിച്ചു.
മേനാജ്: ബന്ധം വിേച്ഛദിക്കാൻ കാരണം?
സി.വി.ആർ.: വിേദശനാണ്യനിയന്ത്രണത്തിനായി ഇൻഡ്യാസർക്കാർ ‘ട്രാൻസ്ഫർ
ൈപ്രസിങ്’ എന്ന നിയമം െകാണ്ടുവന്നേപ്പാഴാണു വാണിജ്യബന്ധത്തിൽ
വിള്ളലുണ്ടാവുന്നത്. 25%-ൽ കൂടുതൽ ഓഹരിയുള്ള ഒരു വിേദശസ്ഥാപന
േമാ വ്യക്തിേയാ വഴിയുള്ള ബിസിനസിൽ സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ച നിരക്കിേല
നമുക്കു ബിൽ െചയ്യാനാവൂ. അേപ്പാൾ നമുക്കു കൂടുതൽ തുകയ്ക്കു ബിൽ െചേയ്യ
ണ്ടിവന്നു. സാമ്പത്തികക്കുറ്റം െചയ്യാൻ ഞാൻ ഒട്ടും തയ്യാറല്ലാത്തതുെകാണ്ടു
വളെരേവഗം ഞങ്ങളുെട വാണിജ്യബന്ധം ഉലഞ്ഞു. എല്ലാ േകാൺട്രാക്റ്റും
ഇടത്തുനിന്നു്: ഉച്ചചക്ഷണത്തിനു് േശഷം അലസചർച്ചയിൽ. ഇടത്തുനിന്നു്: സി.വി. രാജ
േഗാപാൽ, േഡാ. രാധാകൃഷ്ണൻ െചട്ടിയാർ, േഡാ. ഇ. കൃഷ്ണൻ, െപ്രാഫ. നമ്പൂരിപ്പാടു്, പ്രിയ
ദത്ത (ശ്രീമതി നമ്പൂരിപ്പാടു്), സിവിആർ; സിവിആർ ജീവിതപങ്കാളിയായ വിദ്യേയാെടാപ്പം
തമിഴ്നാട്ടിെല ഒരു ഉൾനാടൻ ഗ്രാമത്തിൽ.
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അദ്ധ്യായം 4. േലാേകാത്തരേജർണലുകളുെട രൂപശില്പി

പിൻവലിച്ചു കാേവ േവെറാരു കമ്പനി തിരുവനന്തപുരത്ത് തുടങ്ങി, െടേക്നാ
പാർക്കിൽ. പെത്താൻപതു ജീവെനക്കാെര അടർത്തിെയടുത്തു പൂർണ്ണമായും
അന്യനായി മാറി.
അന്നുവെര നമ്മുെട കമ്പനിയുെട ഔേദ്യാഗികനാമം ‘േഫാക്കൽ ഇേമജ്
ഇന്ത്യ’ എന്നായിരുന്നു. ബന്ധമുലഞ്ഞേപ്പാൾ ‘എസ്.ടി.എം. േഡാക്കുെമന്റ്
എൻജിനീയറിങ്’ എന്നു മാറ്റി. ‘റിവർ വാലി‘ നമ്മുെട ബ്രാൻഡ് െനയിമാണ്.
ആ േപരിലാണ് അറിയെപ്പടുന്നത്, അന്നും ഇന്നും
ഇൻഡ്യൻ കമ്പനിനിയമപ്രകാരം രജിസ്റ്റർ െചയ്ത സ്വതന്ത്രസ്ഥാപനം
ആയതിനാൽ നമ്മുെട പ്രവർത്തനം തടയാൻ പറ്റില്ല. അതിനാൽ നമ്മുെട
ഇടപാടുകാെര ചാക്കിടാൻ ശ്രമം നടത്തി. റിവർ വാലിക്കുേവണ്ടി അേദ്ദ
ഹമാണു കരാറുകൾ ഒപ്പിട്ടിരുന്നത്. അതിെന്റ ബലത്തിൽ മുഴുവൻ കരാറും
അേദ്ദഹം തുടങ്ങിയ കമ്പനിയിേലക്കു മാറ്റി. 2013-ഓെട ഞങ്ങളുെട എല്ലാ ബി
സിനസും േപായി. ആർക്കും ശമ്പളമില്ല. എല്ലാവേരാടും അയാളുെട കമ്പനി
യിൽ േചരാൻ പറഞ്ഞു. ആരും േപായില്ല. 2200 അക്കാദമിക് േജർണലുകൾ
പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന എൽസ്വിയറും നമുെക്കാപ്പം നിന്നു. നമ്മുെട േസവന
ത്തിെന്റയും സാേങ്കതികഗുണേമന്മയുെടയും മികവ് അംഗീകരിച്ച് ആയിരുന്നു
ഇത്. ഇെതല്ലാം െടക് സമൂഹത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാം.
മേനാജ്: ഞാൻ ഇടയ്ക്കു വരുേമ്പാൾ ചിലേപ്പാെഴാെക്ക സി.വി.ആർ. ലൻഡനിെല
േകസിെന്റ ഭാഗമായ ബദ്ധപ്പാടുകളിൽ ആയിരുന്നേല്ലാ. അത് ഈ കമ്പനിയു
െടയും േട്രഡ് മാർക്കിെന്റയും ഉടമാവകാശം സംബന്ധിച്ച് ആയിരുേന്നാ?
സി.വി.ആർ.: അല്ല. അതു മെറ്റാരു വിഷയമാണു്. ബസർഗൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു
േകാൺെസപ്റ്റ് ൈകമാറ്റം െചയ്തിരുെന്നന്നും അതിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലാ
ണു ഞങ്ങൾ വികസനം നടത്തിയെതന്നും അതുെകാണ്ട് നമ്മുെട വരുമാന
ത്തിൽ ഒരു വിഹിതം കിട്ടണെമന്നും ആവശ്യെപ്പട്ട് ബ്രിട്ടിഷ് േകാടതിയിൽ
അേദ്ദഹം േകസു െകാടുത്തു. നമുെക്കതിെര േകസുെകാടുക്കാൻ ഇവിെട വര
ണമേല്ലാ. എന്നാൽ, നമ്മൾ അവിെട െചല്ലാൻ ഇടയായാൽ േകാടതിയുെട
േനാട്ടീസ് നമുക്കു നല്കാൻ ബ്രിട്ടിഷ് നിയമപ്രകാരം അവർക്കു കഴിയും. അങ്ങ
െനവന്നാൽ, നാം പിെന്ന േകസു നടത്തണം. റിവർ വാലിയിെല രണ്ടുേപർ
ലൻഡൻ ബുക് െഫയറിനു െചന്നേപ്പാൾ വക്കീലിെനെക്കാണ്ട് േനാട്ടീസ് െകാ
ടുപ്പിച്ചു.
ഭീമമായ െചലവുവരും എന്നതിനാൽ അവിെട േകസു നടത്താെനാന്നും
നാം മുതിരിെല്ലന്നും അങ്ങെന കമ്പനി പിടിെച്ചടുക്കാെമന്നും ഉള്ള ചിന്തയി
ലായിരുന്നു നീക്കം. എന്നാൽ, അവിെട വക്കീലിെനെയാെക്ക ഏർപ്പാടാക്കി
േകസ് വാദിക്കാൻ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു. വിദഗ്ദ്ധർ വന്നു പരിേശാധിച്ചേപ്പാൾ
ബസർഗെന്റ ആേരാപണം ശരിയെല്ലന്നു െതളിഞ്ഞു. േകസ് െതറ്റാെണന്നു
വന്നാൽ നമുക്കു 15 േകാടി രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം തേരണ്ടിവരും. വിസ്താരം
തുടങ്ങുന്നതിനു മുമ്പാെണങ്കിൽ മൂന്നുേകാടി തന്നാൽ മതി. സുഖമില്ലാത്ത ഈ
ഞാൻ വിസ്താരത്തിനായി േപാകാൻ തയ്യാെറടുക്കുകയായിരുന്നു.

െവളിച്ചത്തിേലക്കു നടത്തുന്നവർ—ദീപ്തസംഭാഷണങ്ങൾ
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മേനാജ്: അതിെന്റ ബുദ്ധിമുട്ടുകെളപ്പറ്റിയുള്ള വ്യാകുലതയിൽ കഴിയുേമ്പാഴാണേല്ലാ
ഞാൻ ഒടുവിൽ വന്നത്.
സി.വി.ആർ.: അെത. േപാേകണ്ടിവന്നില്ല. വിസ്താരം തുടങ്ങുന്നതിനു മുമ്പ് അേദ്ദഹം
േകസ് പിൻവലിച്ചു. നഷ്ടപരിഹാരം തരാെമന്നും സമ്മതിച്ചു.
ഒരു കാര്യവുമില്ലാത്ത േകസിനായി കുെറ പണം പാഴാെയങ്കിലും േകസ് പിൻവ
ലിക്കെപ്പട്ടതിെന്റ വലിയ സമാശ്വാസത്തിലാണു സിവിആർ. പ്രതീക്ഷയും പ്രേചാ
ദനവും പ്രസരിക്കുന്ന ആ ചിരിക്ക് ഇേപ്പാൾ കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസത്തിെന്റയും
മനഃസമാധാനത്തിെന്റയും സൂര്യകാന്തി. സിവിആറിെന്റ റിവർ വാലിയും ‘സായാ
ഹ്ന’യുെമാെക്ക നിറെയ കൗതുകങ്ങളാണ്; സാേങ്കതികവിദ്യയും മലയാളഭാഷയു
െമാെക്കയായി ബന്ധെപ്പട്ട അേദ്ദഹത്തിെന്റ കാഴ്ചപ്പാടുകളിൽ നമ്മുെട കണ്ണുതുറ
പ്പിക്കുന്ന ഒേട്ടെറ ആേഗാളദർശനങ്ങളും. മാദ്ധ്യമപ്രവർത്തനത്തിനും വിവരസം
ബന്ധിയായ എല്ലാ ആധുനികപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും മുതൽക്കൂട്ടാകുന്നതാണ് ആ
അറിവുകൾ.

സിവിആർ സാേങ്കതികവിദ്യ പറയുന്നു
േകരളം ഇങ്ങെനെയാന്നും േപാെരന്നാണു സി.വി.ആറിെന്റ അഭിപ്രായം. നിലവാ
രമുള്ള സമ്പൂർണ്ണസാക്ഷരതയും േലാകെത്തങ്ങുമില്ലാത്തത്ര മാദ്ധ്യമബഹുലതയും
വായനയും ജനസംഖ്യെയക്കാൾ മൂന്നിെലാന്നിലധികം കൂടുതൽ െസൽ േഫാൺ
കണൿഷനും അതിെനാത്ത എണ്ണം സ്മാർട്ട് േഫാണും ഇന്റർെനറ്റ് കണക്റ്റിവിറ്റിയും
മുക്കിനുമുക്കിന് എൻജിനീയറിങ് േകാെളജുെമല്ലാമുള്ള േകരളം അതിെന്റ െപാതു
ജീവിതത്തിൽ വിവരസാേങ്കതികവിദ്യയുെടയും ഇന്റർെനറ്റിെന്റയും സാദ്ധ്യതകൾ
സാദ്ധ്യമായതിെന്റ െചറിയയംശംേപാലും ഉപേയാഗിക്കുന്നില്ല എന്നത് ഒരു സമ
സ്യയാണേല്ലാ. ഉപേയാഗിക്കുന്നതാകെട്ട, കഴിയുന്നത്ര േമാശെപ്പട്ട നിലയിലും.
അെല്ലങ്കിൽ നമ്മുെട കുട്ടികൾ ഇത്രയും ഭാരം ചുമന്നു സ്കൂളിൽ േപാകേണാ? പാഠപു
സ്തകെമല്ലാം ഇ-ബുക്കാക്കിയാൽ ഒരു ടാബുമായി േപായാൽേപ്പാെര? േനാട്ടുകളും
ടാബിൽ എഴുതാം. മറ്റു പഠനസാമഗ്രികളായ പടവും വീഡിേയായും ആനിേമഷ
നും പസിലും െഗയിമുെമല്ലാം അതിൽ കാണാം. അേപ്പാഴേല്ല ക്ലാസുമുറിേപാെല
കുട്ടികളും സ്മാർട്ടാകൂ. ലക്ഷക്കണക്കിനു പുസ്തകങ്ങൾ അച്ചടിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാം.
അത്യദ്ധ്വാനം നിറഞ്ഞ പുസ്തകവിതരണം ഒഴിവാക്കാം. സമയത്തു പുസ്തകം കി
ട്ടാത്ത സ്ഥിതി വരില്ല. പുസ്തകവും ബുക്കുെമല്ലാം ഉണ്ടാക്കാൻ െവട്ടിനശിപ്പിക്കുന്ന
മരങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാം. മാത്രവുമല്ല, അദ്ധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും രക്ഷിതാക്ക
ളുമായുള്ള ആശയവിനിമയങ്ങളും കൂടും. അങ്ങെന എെന്തല്ലാം െമച്ചങ്ങൾ!
ഇെതാെക്ക എത്രേയാ വർഷം മുേമ്പ നമുക്കു സാധിക്കാമായിരുന്നു. ഇേപ്പാൾ
േപ്പാലും നമുക്കെതാന്നും സാധിക്കുന്നില്ല. ആേലാചനയിൽേപ്പാലും വരുന്നില്ല.
(ഈ അഭിമുഖം നടന്ന 2017-െല സ്ഥിതിയാണ്. 2019—20-ഓെട പാഠപുസ്തക
ങ്ങൾക്ക് ഇ-ബുക് പതിപ്പ് ഉണ്ടായി.) പാഠപുസ്തകം ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രമാണ്.
ഒെട്ടല്ലാ രംഗത്തും ഇതുതെന്നയാണു സ്ഥിതി. എവിെടയാണു േകരളീയർക്ക് ഈ
േബ്ലാക്ക്?
സി.വി.ആറിേനാടുതെന്ന േചാദിച്ചു.
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ഇടത്തുനിന്നു്: ആർട്ടിസ്റ്റ് വാസുേദവൻ നമ്പൂതിരി കാമ്പസ് സന്ദർശിച്ചേപ്പാൾ; റിവർ വാലി
കാമ്പസിെല മഴെവള്ള സംഭരണി.

മേനാജ്: എവിെടയാണു േബ്ലാക്ക്?
സി.വി.ആർ.: അതു സാമൂഹികശാസ്ത്രജ്ഞർ കണ്ടുപിടിേക്കണ്ടതാണ്. പ്രധാനപ്ര
ശ്നം സാേങ്കതികവിദ്യയുെട സാദ്ധ്യതകൾ മനസിലാക്കി പ്രേയാജനെപ്പടുത്താ
നുള്ള വിമുഖതയാണ് എന്നു േതാന്നുന്നു. പാഠപുസ്തകത്തിെന്റ കാര്യം എടു
ക്കാം. മലയാളം യൂണിേക്കാഡു നിലവിൽവന്ന് ഒന്നരപ്പതിറ്റാണ്ടായിട്ടും പുസ്ത
കരൂപകല്പന യൂണിേക്കാഡിലായില്ല. യൂണിേക്കാഡിൽ രൂപകല്പന െചയ്താ
േല ഇ-ബുക്ക് ആക്കാൻ പറ്റൂ. ഇ-ബുക്കാക്കിയാൽ കാഴ്ചയില്ലാത്തവർക്കു ശബ്ദ
മായി േകട്ടുപഠിക്കാം. കാഴ്ചയും േകഴ്വിയുമില്ലാത്തവർക്കു െബ്രയിലാക്കി നല്കാം.
വിേശഷിെച്ചാരു പണെച്ചലവുമില്ലാത്ത, ധനലാഭം മാത്രമുള്ള ഈ കാര്യത്തി
നു തടസം നിന്നത് േപജ്േമക്കർ എന്ന കാലഹരണെപ്പട്ട ഡിൈസനിങ്
േസാഫ്റ്റ്െവയറിൽനിന്നു മാറാൻ തയ്യാറല്ലാത്ത എസ്.സി.ഇ.ആർ.റ്റി.യിെല
ഏതാനും ഡിൈസനർമാരും ഏതു േഫാണ്ടു േവണെമന്ന കാര്യം തീരുമാനി
ക്കുന്നതിൽ ഒരു േറാളും ഇല്ലാത്ത അദ്ധ്യാപകസംഘടനകളുമാെണന്നാണു
ഞാൻ മനസിലാക്കുന്നത്. പിെന്ന, അധികൃതരുെട ഇച്ഛാശക്തിയില്ലായ്മയും.
ഇതിലുണ്ട് ആ േചാദ്യത്തിെന്റ ഉത്തരം. ഇത്തരം കുെറ ദുഷ്പ്രവണതകളാണു
േകരളത്തിെന്റ േബ്ലാക്ക്.
മേനാജ്: പുസ്തകരൂപകല്പനയ്ക്ക് ഉപേയാഗിച്ചുവന്ന േസാഫ്റ്റ്െവയറായ േപജ്േമക്ക
റിൽ യൂണിേക്കാഡ് സാദ്ധ്യമായിരുന്നില്ലേല്ലാ.
സി.വി.ആർ.: ഇല്ല. പേക്ഷ കമ്പനിതെന്ന വർഷങ്ങൾക്കുമുേമ്പ ആ ഉത്പന്നം പിൻ
വലിച്ചു പുതിയ ഉത്പന്നം ഇറക്കി. അത് യ്യൂണിേക്കാഡ് കമ്പാറ്റിബിൾ ആണ്.
അതും െപ്രാൈപ്രറ്ററി േസാഫ്റ്റ്െവയറാണ്. ശാസ്ത്ര, ഗണിതപുസ്തകങ്ങളടക്കം
എല്ലാം മേനാഹരമായി െചയ്യാവുന്ന സ്വതന്ത്രേസാഫ്റ്റ്െവയർ ഉള്ളേപ്പാൾ
സർക്കാർ എന്തിനു െപ്രാൈപ്രറ്ററി േസാഫ്റ്റ്െവയറിനു പിറെക േപാകണം?
സർക്കാർതെന്ന പിന്തുടരുന്നതു് സ്വതന്ത്രേസാഫ്റ്റ്െവയർ നയമേല്ല? ചില
സന്നദ്ധപ്രവർത്തകർ ആേറഴുെകാല്ലം മുമ്പ് പാഠപുസ്തകങ്ങൾ െടൿ എന്ന
സ്വതന്ത്രേസാഫ്റ്റ്െവയർ ഉപേയാഗിച്ചു യൂണിേക്കാഡിൽ െചയ്തു നല്കിയിരുന്നു.
എന്നിട്ടും അതു വീണ്ടും ആസ്കി േഫാണ്ടിേലക്കും േപജ്േമക്കറിേലക്കും മാറ്റി. െട
ക്കിൽ കമാൻഡുകളിലൂെട ഇട്ടിരുന്ന ചിഹ്നങ്ങളും അതിെന്റയടിസ്ഥാനത്തിൽ
ക്രമീകരിച്ചിരുന്ന അക്ഷരങ്ങളും അക്കങ്ങളും അേതാെട സ്ഥാനം െതറ്റി. പു

െവളിച്ചത്തിേലക്കു നടത്തുന്നവർ—ദീപ്തസംഭാഷണങ്ങൾ
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സ്തകങ്ങൾ ആ െതറ്റുകേളാെട അച്ചടിെച്ചന്നു ചരിത്രം. വളെര വിചിത്രമാണു
നമ്മുെട കാര്യങ്ങൾ.
മേനാജ്: ആ സംഭവത്തിൽ എനിക്കും ഇടെപേടണ്ടിവന്നിരുന്നു. പഴയലിപി േവ
േണാ പുതിയലിപി േവേണാ എന്ന തർക്കമാണ് അന്ന് ആ പരിശ്രമം അട്ടി
മറിക്കാൻ ചിലർ ഉപേയാഗിച്ചത്. യൂണിേക്കാഡിലും പഴയലിപി േഫാണ്ട്
ഉണ്ടായിരുെന്നങ്കിലും അവ ഭംഗിയുള്ള േലഔട്ടിനു േയാഗ്യമായി അതു െച
യ്തവർക്കു േതാന്നാഞ്ഞതിനാൽ പഴയലിപിയിലാണു പുസ്തകങ്ങൾ െചയ്തത്.
ഇതു ചിലർക്കു സ്വീകാര്യമാകാഞ്ഞതാണ് അന്ന് അത് ഉേപക്ഷിക്കാൻ കാര
ണെമന്നാണു ഞാൻ മനസിലാക്കിയത്. പണ്ട് മലയാളം അക്ഷരങ്ങെളല്ലാം
ൈടപ് ൈററ്ററിെന്റയും േഫാേട്ടാ കേമ്പാസിങ് മഷീെന്റയും കീേബാർഡിൽ
ഒതുക്കാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥിതി ഉണ്ടായേപ്പാൾ അക്ഷരങ്ങൾ മുറിച്ചും സ്വരച്ചി
ഹ്നങ്ങൾ േവർെപടുത്തിയും ലിപിപരിഷ്ക്കരണം നടത്തിയ ഉത്തരവ് ആ പ്രതി
സന്ധിഘട്ടെമല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടും, എല്ലാ അക്ഷരവും ൈടപ് െചയ്യാവുന്ന നില
വന്നിട്ടും, പിൻവലിച്ചിട്ടില്ലേല്ലാ. അതിെന്റ ബലത്തിലായിരുന്നു അത്. അക്ഷ
രബാഹുല്യം ഭാഷാപഠനത്തിനു തടസമാെണന്നതാണ് പരിഷ്ക്കരിച്ച ലിപിക്കു
േവണ്ടി ഉയർത്തിയ വാദം. ഐറ്റി@സ്കൂളിൽ പഠിച്ചുവന്ന ലക്ഷക്കണക്കായ
കുട്ടികൾ പഴയലിപി എഴുതിപ്പഠിക്കാൻ താത്പര്യെമടുക്കുന്നു എന്നെതാന്നും
പരിഗണിച്ചില്ല.
സി.വി.ആർ.: അെത. ഒരുകൂട്ടം ഭാഷാസാേങ്കതികവിദഗ്ദ്ധർ ദിവസങ്ങൾ െമനെക്ക
ട്ടാണു പുസ്തകങ്ങൾ യൂണിേക്കാഡിൽ തയ്യാറാക്കിയത്. യൂണിേവഴ്സിറ്റി േകാെള
ജിൽനിന്നു വിരമിച്ച േഡാ: കൃഷ്ണനാണു ഗണിതപുസ്തകം അതീവസൂക്ഷ്മതേയാ
െട െടക്കിൽ േലഔട്ട് െചയ്തത്. അെതല്ലാം പ്രസുകാർ മാറ്റി. അവസാനനിമി
ഷം നടത്തിയ േഫാണ്ടുമാറ്റവും േസാഫ്റ്റ്െവയർമാറ്റവും മൂലം വന്ന െതറ്റുകേളാ
െട അച്ചടിച്ച ലക്ഷക്കണക്കിനു പുസ്തകങ്ങൾ പാഴാകുകയും െചയ്തതായാണ്
അറിഞ്ഞത്.

െടക്കും ലാെടക്കും
മേനാജ്: ഇപ്പറഞ്ഞ െടക്കിലേല്ല സി.വി.ആർ. ശാസ്ത്രേജർണലുകൾ െചയ്യുന്നത് ?
െടക്കിെനപ്പറ്റി ഒന്നു ചുരുക്കി പറയാേമാ?
സി.വി.ആർ.: െടൿ ഒരു ൈടപ്പ് െസറ്റിങ് സംവിധാനമാണ്. െടക്കിൽ എഴുതിയ
‘േഡാക്യുെമന്റ് മാർക്കപ് ലാങ്േഗ്വജാ’ണ് ലാെടൿ. െടൿ എന്ന് ഉച്ചരിക്കുെമ
ങ്കിലും െസ്പല്ലിങ് TEX എന്നാണ്. ഇത് എഴുേതണ്ടത് ഇങ്ങെനയല്ല. E അല്പം
താഴ്ന്നു നില്ക്കണം—TEX—ഇങ്ങെന. ലാെടൿ എന്ന് എഴുതുന്നതും ഇതുേപാെല
യാണ്. A അല്പം െചറുതായി L-െന്റ മടിയിൽ കയറി ഇരിക്കും. പുതിയ േവർ
ഷെന്റ േപരായ LATEX2ε -ൽ ഇറ്റാലിക്സിൽ ഒരു എപ്സിേലാണും ഉണ്ട്. ഇങ്ങെന
െയാെക്ക അനായാസം ൈടപ്പ് െസറ്റ് െചയ്യാൻ െടക്കിൽ കഴിയും എന്നു കാ
ണിക്കാൻതെന്നയാണ് ഇത്തരത്തിൽ എഴുതുന്നത്. കാരണം അതാണ് െട
ക്കിെന്റ പ്രേത്യകതയും ഉപേയാഗവും.

124

അദ്ധ്യായം 4. േലാേകാത്തരേജർണലുകളുെട രൂപശില്പി

ശാസ്ത്ര-ഗണിതചിഹ്നങ്ങൾ, സങ്കീർണ്ണമായ സമവാക്യങ്ങൾ, മ്യൂസിക്
േസ്കാറുകൾ, െചസ് നീക്കങ്ങൾ എന്നിങ്ങെന സാധാരണ േവഡ് േപ്രാസസറു
കളിേലാ െടൿസ്റ്റ് എഡിറ്ററുകളിേലാ െചയ്യാൻ കഴിയാത്തതും േപജിേനഷൻ,
ഡിൈസൻ േസാഫ്റ്റ്െവയറുകളിൾ പണിെപ്പട്ടുമാത്രം െചയ്യാവുന്നതുമായ കാ
ര്യങ്ങൾ കീേബാർഡ് കമാൻഡുകളിലൂെട അനായാസം ൈടപ്െസറ്റ് െചയ്യാം
എന്നതാണ് ഇതിെന്റ ഒരു പ്രേത്യകത. േഫാണ്ട്, വലിപ്പം, ൈസ്റ്റൽ, േസ്പസി
ങ്, േകണിങ്, ലിേഗച്ചർ, ഊന്നൽ, ൈടറ്റിലിങ്, ഉപൈടറ്റിലിങ്, പട്ടികകൾ,
േഡറ്റയിൽനിന്നു രൂപെപ്പടുത്തുന്ന ഡയഗ്രങ്ങൾ, ബിബ്ലിേയാഗ്രഫി, ഇൻെഡ
ക്സ്, വരിയും േപജും മുറിക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച നിർേദ്ദശങ്ങൾ എന്നിവെയാെക്ക
യും ൈടപ്പ് െചയ്യുന്ന േവളയിൽത്തെന്ന കമാൻഡായി ൈടപ്പ് െചയ്തു േപാകാം.
ൈടപ് െചയ്തിട്ട് ഇവേയാേരാന്നും െതരെഞ്ഞടുത്ത് പ്രേത്യകമായി േഫാർമാറ്റ്
നല്കാൻ ഓേരാതവണയും കമാൻഡ് വിൻേഡായിേലക്കും തിരിെക െടൿസ്റ്റി
േലക്കും വേരണ്ട. അതുെകാണ്ടുതെന്ന അക്കാദമികപ്രബന്ധങ്ങൾ, േജണ
ലുകൾ, പുസ്തകങ്ങൾ, ഓൺൈലൻ വായനസാമഗ്രികൾ എന്നിവെയല്ലാം
തയ്യാറാക്കാൻ ഇതാണ് ഏറ്റവും അനുേയാജ്യം.

ഇടത്തു്: െപ്രാഫ. െഡാണാൾഡ് ഇർവിൻ ക്നുത് (1938-ൽ ജനനം), സ്റ്റാൻേഫാർഡ് യൂ
ണിേവഴ്സിറ്റി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് അദ്ധ്യാപകൻ, ഗണിതശാസ്തജ്ഞൻ. “ആർട്ട് ഓഫ്
കമ്പ്യൂട്ടർ േപ്രാഗ്രാമിങ്” എന്ന ബൃഹദ്ഗ്രന്ഥ പരമ്പര ൈടപ്െസറ്റ് െചയ്യുവാനായി എഴു
പതുകളിൽ െടൿ എന്ന പാഠവിന്യാസക്രമം വികസിപ്പിച്ചു. അന്നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന
േസാഫ്റ്റ്േവറുകൾ ഗണിതസമവാക്യങ്ങളും സംജ്ഞകളും വിന്യസിക്കാൻ അപര്യാപ്തമായി
രുന്നു. വലത്തു്: െസബാസ്ത്യൻ റാറ്റ്സ് (1955–2016). ഓക്െഫഡ് യൂണിേവഴ്സിറ്റി കമ്പ്യൂ
ട്ടിങ് െസർവീസസിൽ ചീഫ് ഡാറ്റാ ആർക്കിെടക്ടായിരിെക്ക ദിവംഗതനായി. നിരവധി
െടൿ ൈലബ്രറികളുെട കർത്താവു്, െടൿ ഡിസ്റ്റ്രിബ്യൂഷൻ എഡിറ്റർ, സിറ്റാൻ സ്ഥാപകൻ,
റ്റിഇഐ എക്സ്എംഎൽ, ഓക്സ്േഫാർഡ് െറ്റൿസ്റ്റ് ആർൈക്കവ് എന്നീ സംരഭങ്ങളിെല
സജീവപ്രവർത്തകൻ, ഇന്ത്യൻ െടൿ യൂേസഴ്സ് ഗ്രൂപ്പിെന്റ ഉദ്ഘാടകൻ.
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ഇടത്തുനിന്നു്: പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകയായ കാതറീൻ ലീ കാമ്പസ് സന്ദർശിച്ചേപ്പാൾ; റി
വർ വാലിയിൽ ഇടയ്ക്കിെട എൽേസവിയർ നടത്തുന്ന െടൿേനാളജി ഓഡിറ്റുകളിൽ ഒന്നു്.

ഇടയ്ക്കു വായനക്കാേരാടു പറയെട്ട, ഞാനും െടക്കിെന്റ ഒരു ഗുണേഭാക്താവായി.
പബ്ലിക് റിേലഷൻസ് വകുപ്പിനുേവണ്ടി ‘സർക്കാർധനസഹായപദ്ധതികൾ’ എന്ന
പുസ്തകം തയ്യാറാക്കിയത് െടക്കിലാണ്. സി.വി.ആർ. അതു സൗജന്യമായി െചയ്തുത
രികയായിരുന്നു. ആ പുസ്തകത്തിെന്റ ക്ലാസിക്കൽ െകട്ടും മട്ടും മാത്രമല്ല, ആദ്യന്തം
പുലർത്താൻ കഴിഞ്ഞ ഏകതാനതയും എെന്ന അത്ഭുതെപ്പടുത്തി. ഉള്ളടക്കത്തിൽ
നിന്നു ജനേററ്റ് െചയ്ത അകാരാദിക്രമത്തിലുള്ള പദസൂചിക (index) വിസ്മയിപ്പിച്ചു
കളഞ്ഞു. പുസ്തകത്തിൽ ഉൾെപ്പട്ട മുഴുവൻ പദ്ധതികളുെടയും േപര് അകാരാദിക്ര
മത്തിൽ െടക്കുതെന്ന അടുക്കി േപജുനമ്പരും േചർത്തു തന്നു. ഇത് ഉപേഭാക്താ
ക്കൾക്കു വലിയ സഹായമായി. പുസ്തകെത്ത കൂടുതൽ ഉപേഭാക്തൃസൗഹൃദമാക്കി.
സി.വി.ആർ.: ഇൻഡിൈസൻ ഒെക്ക േപാലുള്ള േപജിേനഷൻ േസാഫ്റ്റ്െവയറുക
ളിൽ പദസൂചിക തയ്യാറാക്കുന്ന പണി നമ്മൾ െചയ്യണം. േവണ്ട ഓേരാ
പദത്തിനും നമ്പരിട്ടു േപാകണം. ഇവ ഓേരാന്നും അക്ഷരക്രമത്തിൽ പട്ടിക
യാക്കണം. േല ഔട്ട് കഴിഞ്ഞ് അവ ഓേരാന്നും ഉള്ള േപജുകൾ കണ്ടുപിടിച്ച്
ആ നമ്പരുകൾ േചർത്ത് ൈടപ്പ് െചയ്ത് പദസൂചിക തയ്യാറാക്കണം. ഇത്രയു
െമാെക്ക കഴിഞ്ഞ് ആദ്യഭാഗെത്ത കുെറ ഖണ്ഡികകൾ ഒഴിവാേക്കണ്ടിവന്നാ
േലാ? ആ ഖണ്ഡികകളിൽനിന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന വാക്കുകൾ പദസൂചികയിൽ
നിന്ന് ഒഴിവാക്കണം. ആദ്യം കുേറ ഭാഗം േപാകുേമ്പാൾ പദസൂചികയിെല
പദങ്ങളുെടെയല്ലാം ക്രമനമ്പരുകളും േപജുനമ്പരുകളും മാറുമേല്ലാ. അവയും
ആദിമുതൽ വീണ്ടും േനാക്കി കണ്ടുപിടിക്കണം. പദസൂചികയിൽ അവ മുഴുവൻ
തിരുത്തണം. ഒഴിവായപദങ്ങൾ സൂചികയിൽ കണ്ടുപിടിച്ചു നീക്കണം. ഫുട്
േനാട്ടുകളുെടയുംമറ്റും ക്രമനമ്പരും േപജും മാറും. അവ മുഴുവൻ അതതു േപജിൽ
േപ്പായി തിരുത്തണം. എെന്താരു അദ്ധ്വാനമാെണന്നു േനാക്കൂ. എന്നാൽ,
െടക്കിലാെണങ്കിൽ എത്ര ഭാഗം എടുത്തുകളഞ്ഞാലും കൂട്ടിേച്ചർത്താലും െഞാ
ടിയിടയിൽ അതു സ്വയം എല്ലാം ശരിയാക്കിത്തരും.
ഗഹനമായ അക്കാദമികപ്രബന്ധങ്ങെളാെക്ക എഴുതുേമ്പാൾ ഖണ്ഡിക
കളും പട്ടികകളും പടങ്ങളുംമറ്റും ഒഴിവാക്കുകേയാ കൂട്ടിേച്ചർക്കുകേയാ സ്ഥാനം
മാറ്റുകേയാ ഒെക്ക െചേയ്യണ്ടിവരുമേല്ലാ. അേപ്പാൾ, ഇൻഡക്സും ഫൂട്ട് േനാട്ടും
അദ്ധ്യായം, പട്ടിക, ചിത്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയുെടെയാെക്ക നമ്പരുകളുെമല്ലാം
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അദ്ധ്യായം 4. േലാേകാത്തരേജർണലുകളുെട രൂപശില്പി

മാറും. െടക്കിലല്ല െചയ്യുന്നെതങ്കിൽ ഇെതാെക്ക ശരിെപ്പടുത്താനും േഫാർ
മാറ്റിങ്ങിനുമായി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കു ശ്രദ്ധ മാേറ്റണ്ടിവരുന്നത് എഴുത്തിെന്റ ഒഴുക്കിെന
ബാധിക്കുന്നു എന്നു കണ്ടു. ഇതുമൂലം നമ്മുെട സാദ്ധ്യതകൾ പരിമിതെപ്പടു
െന്നന്നും ഗുണനിലവാരം താഴുെന്നന്നും അേമരിക്കൻ നാഷണൽ സയൻസ്
ഫൗേണ്ടഷൻ കെണ്ടത്തി. അവർ വലിെയാരു െപ്രാജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി. പ്രബന്ധ
ങ്ങൾ െടക്കിൽ നല്കണം എന്നു നിഷ്ക്കർഷിച്ചു. ഗേവഷകർ സ്വയമാണു ൈടപ്പി
ങ്. ഒരു പ്രേത്യക േഫാണ്ട് തെന്റ പ്രബന്ധത്തിന് ആവശ്യമാെണന്നുവന്നാൽ
അയാൾക്കുതെന്ന െടക്കിൽ അതു തയ്യാറാക്കാം. ഇെതാെക്കെക്കാണ്ട് അേമ
രിക്കയിലും മറ്റുമുള്ള സർവ്വകലാശാലകൾ ഗേവഷണം തുടങ്ങും മുമ്പു ഗേവ
ഷകർ െടൿ പഠിച്ചിരിക്കണം എന്നതു നിർബ്ബന്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒരുപേക്ഷ,
നമ്മുെട നാട്ടിൽ മാത്രേമ ഇെതാന്നും ഇല്ലാെതയുണ്ടാകൂ എന്നു േതാന്നുന്നു.
ഇവിെട പ്രബന്ധങ്ങൾ യൂണിേക്കാഡിലും െടൿസ്റ്റ് േഫാർമാറ്റിലും െവബ്ബിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻതെന്ന സർവ്വകലാശാലകൾക്കു ൈവമുഖ്യമേല്ല! ഗേവഷ
ണങ്ങളുെട നിലവാരവും ആ നിലേയ്ക്ക ഉള്ളേല്ലാ.

െടൿസ്റ്റിെന്റ ൈജത്രയാത്ര
മേനാജ്: െടക്കും മറ്റു െടൿസ്റ്റ് എഡിറ്ററുകളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്?

കാമ്പസിെല കാലിെത്താഴുത്തു്, മുകളിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ച. (കടപ്പാടു്: ഇ. പി. ഉണ്ണി)
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താത്വികനായ പി േഗാവിന്ദപ്പിള്ള കാമ്പസ് സന്ദർശിച്ചേപ്പാൾ.

സി.വി.ആർ.: ഇതു മനസിലാകണെമങ്കിൽ െടൿസ്റ്റിെന്റ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രേയാഗങ്ങൾ
പറയണം. ൈടപ്പ് ൈററ്ററിൽനിന്നുള്ള പുേരാഗതി ആയിരുന്നു േവഡ് േപ്രാ
സസറുകൾ. ൈടപ്പ് ൈററ്റർ േപാെല േവഡ് േപ്രാസസറുകളും ൈവകാെത
കാലഹരണെപ്പടും. അവയിൽ െചയ്തുവച്ചിട്ടുള്ള സകല ആർൈക്കവും നഷ്ടമാ
കും.
മേനാജ്: അല്പംകൂടി വിശദീകരിക്കാേമാ?
സി.വി.ആർ.: ആസ്കി േഫാണ്ടിലുള്ള മലയാളം െടൿസ്റ്റ് േനാട്ട് പാഡിൽ വായി
ക്കാൻ പറ്റുേമാ? ഇല്ല. അേതസമയം യൂണിേക്കാഡ് േഫാണ്ട് വായിക്കാം.
േനാട്ട് പാഡിൽ a b c എന്ന് അടിച്ചാൽ ഏതു കമ്പ്യൂട്ടറിലും a b c എന്നു കാ
ണാം. അതിനപ്പുറം ഇറ്റാലിക്സും േബാൾഡും ഒന്നുമായി കാണില്ല. േവഡ് േപ്രാ
സസർ വന്നേപ്പാൾ ഇെതാെക്ക സാദ്ധ്യമായി. േഫാണ്ടുകൾ യേഥഷ്ടം മാറ്റാം.
ഈ ഓേരാ മാറ്റത്തിനും ഓേരാ കമാൻഡുണ്ട്. മാറ്റം വരുത്തിയ ഭാഗത്തിനു
മുന്നിലും പിന്നിലും കമാൻഡ് ഉണ്ട്. ഇത് ഓേരാ േവഡ് േപ്രാസസറിനും അതി
െന്റതെന്ന ഓേരാ പതിപ്പിനും വ്യത്യസ്തമാകും. അതു ൈബനറി ആയി മാറും.
അതിനാൽ നമുക്കതു ദൃശ്യമാവുകയുമില്ല.
ഇങ്ങെന േപ്രാസസ് െചയ്ത ഡാറ്റ എേപ്പാൾ േവണെമങ്കിലും എടുത്ത്
അേതരൂപത്തിൽ ഉപേയാഗിക്കാം എന്ന അബദ്ധധാരണയാണു പലർക്കും
ഉള്ളത്. േസാളാരിസ്, െമയിൻ െഫ്രയിം തുടങ്ങിയവയിേലെക്കാെക്ക മാറ്റി
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യാൽ േഫാർമാറ്റിെങ്ങാന്നും കിട്ടില്ല. േലാകെത്ത കമ്പ്യൂട്ടറുകളിെലല്ലാം വിൻ
േഡാസ് ആെണന്ന ധാരണയിൽനിന്നാണു മുഴുവൻ കുഴപ്പവും ഉണ്ടായത്.
േവഡിെല െടൿസ്റ്റ് ഇന്റർെനറ്റിേലക്കു പകർത്തിേനാക്കൂ. േനാട്ട് പാഡിെല
േപ്പാെലേയ വരൂ. െനറ്റിലും മറ്റു സിസ്റ്റങ്ങളിലും സംരക്ഷിക്കുന്ന േശഖരങ്ങളി
ലുെമാെക്ക ഇതാണു സംഭവിക്കുന്നത്. ഇതു തിരിെക േവഡിേലക്കു വീണ്ടും
പകർത്തിയാേലാ? േവഡിൽ ആദ്യം െചയ്തിരുന്ന േഫാർമാറ്റിെങ്ങാന്നും ഉണ്ടാ
വില്ല. െടൿസ്റ്റ് എഡിറ്ററിെന്റ ൈബനറിയിലുള്ള േഫാർമാറ്റിങ് കമാൻഡുകൾ
നഷ്ടമായി അസംസ്കൃതമായ െടൿസ്റ്റ് മാത്രം േശഷിക്കും.
േസാഫ്റ്റ്െവയറുകൾ മാറുന്നു, േവഡ് േപ്രാസസറുകൾ മാറുന്നു, പുതിയ
പതിപ്പുകൾ വരുന്നു, അവയുെട പല സ്വഭാവവിേശഷവും േപാകുന്നു, ചിലതു
മാറുന്നു… അതിെന്റ കുഴപ്പം നാം മനസിലാക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ പത്തുപന്ത്ര
ണ്ടുെകാല്ലത്തിനിെടയാണ്. വികസിതരാജ്യങ്ങൾ േനരേത്ത മനസിലാക്കി.
അവിടങ്ങളിൽ മാനകീകരണത്തിനു ശ്രമം നടക്കുകയാണ്. േഡറ്റാ എന്ററി
ങ്ങിനും സംസ്കരണത്തിനും െവേവ്വെറ പ്രക്രിയ ആേക്കണ്ടിവന്നു.
െടൿസ്റ്റ് എങ്ങെന ദൃശ്യമാകണെമന്ന നിർേദ്ദശം അസംസ്കൃതമായ െടൿ
സ്റ്റ് തെന്നയായി േചർക്കുകയാണ് ഇതിനുള്ള പരിഹാരം. ഇതിനു മാർക്
അപ് എന്നു പറയും. കാേണണ്ടരൂപത്തിൽ ദൃശ്യമാക്കുേമ്പാൾ മാത്രം ഇതു
മറയും. മാർക്കപ്പിനുപകരം അതുെകാണ്ട് ഉേദ്ദശിച്ച രൂപമാറ്റം ദൃശ്യമാകും.
മാർക്കപ്പിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന നിർേദ്ദശമനുസരിച്ചു് പാഠെത്ത ദൃശ്യവത്ക്ക
രിക്കാനുള്ള േസാഫ്റ്റ്േവർകൂടി ഈ രീതിയുെട ഭാഗമായതിനാലാണ് ഇതു
സാധിക്കുന്നത്.
ഈ േഡറ്റ എത്രകാലം കഴിഞ്ഞാലും നാം നല്കിയ രൂപഘടനയിൽ കാ
ണാം, ഉപേയാഗിക്കാം. േകാഡുകൾകൂടി മാനകീകരിച്ചാൽ േലാകത്ത് എവി
െടയും ഏതു സിസ്റ്റത്തിലും ഏതു േസാഫ്റ്റ്െവയറിലും സംസ്കരിച്ച രൂപത്തിൽ
ത്തെന്ന അതു കാണാം. അങ്ങെനയാണ് SGML-ഉം XML-ഉം ഉണ്ടായത്.
ചുരുക്കത്തിൽ, ഇവിെട പാഠനിേവശനവും പാഠത്തിെന്റ ദൃശ്യവത്ക്കരണവും
രണ്ടു വ്യത്യസ്ത പ്രക്രിയകളായി േവർതിരിച്ചിരിക്കുന്നു.
ഇതിന് ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമാണു് െവബ്ൈസറ്റുകളിൽ നമ്മൾ
ഉപേയാഗിക്കുന്ന HTML രൂപത്തിലുള്ള പ്രമാണങ്ങൾ. മാനകീകരിച്ച മാർ
ക്കപ് േകാഡുകളാണു് HTML പാഠത്തിനായി ഉപേയാഗിക്കുന്നതു്. േലാകത്ത്
ഏവർക്കും ആ േകാഡുകൾ മാത്രേമ ഉപേയാഗിക്കാനാവുകയുള്ളു. എന്നിട്ടും
എല്ലാ െവബ്േപജുകളും കാഴ്ചയ്ക്കു വ്യത്യസ്തമാണു്. എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ, ഈ
മാർക്കപ് ഉപേയാഗിച്ചു പാഠെത്ത ബ്രൗസറിൽ എങ്ങിെന ദൃശ്യവത്ക്കരി
ക്കണെമന്നു തീരുമാനിക്കുന്നതു് CSS (Cascading Style Sheet) എന്ന േസാ
ഫ്റ്റ്േവറാണു്. അേപ്പാൾ ഈ CSS-െന േവെറാരു ൈശലിയിൽ എഴുതിയാൽ
അേത െവബ്േപജിെന (പാഠെത്ത) പുതിയ രീതിയിൽ ദൃശ്യവത്ക്കരിക്കാൻ
കഴിയും.
മേനാജ്: വീണ്ടും വിശദീകരണം േവണ്ടിവരുന്നു. SGML, XML ഒെക്ക?

െവളിച്ചത്തിേലക്കു നടത്തുന്നവർ—ദീപ്തസംഭാഷണങ്ങൾ
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ഇടത്തു്: േഡാ. ചാൾസ് േഗാൾഡ്ഫാർബ്, ഐബിഎമ്മിെന്റ അൽമാേദൻ ഗേവഷണ
േകന്ദ്രത്തിൽ ശാസ്ത്രജ്ഞനായി പ്രവർത്തിക്കുേമ്പാൾ 1969-ൽ െജനറൈലസ്ഡ് മാർക്ക
പ് ലാംേഗ്വജ് (GML) എന്ന രീതിക്കു് രൂപം നല്കി. 1979-ൽ അേദ്ദഹം തെന്ന േനതൃത്വം
െകാടുത്ത ഐഎസ്ഓ വർക്കിങ് ഗ്രൂപ് ജിഎംഎലിെന സ്റ്റാന്റാർഡ് ജനറൈലസ്ഡ്
മാർക്കപ് ലാംേഗ്വജ് (SGML) എന്ന േപരിൽ മാനകീകരിച്ചു. ഇന്നു് െവബിെന ഭരിക്കുന്ന
എച്റ്റിഎംഎൽ (HTML) എന്ന മാർക്കപ് സമ്പ്രദായം എസ്ജിഎംഎലിെന്റ ഏറ്റവും വിജ
യിച്ച പ്രേയാഗങ്ങളിൽ ഒന്നാണു്. വലത്തു്: െപ്രാഫ. െക. എസ്. എസ്. നമ്പൂരിപ്പാടു് (1935–
2020), േലാകം ആരരിക്കുന്ന േകരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞൻ, േകരള സർവ്വ
കലാശാല ഗണിതവിഭാഗം േമധാവിയായി വിരമിച്ചു. െസമിഗ്രൂപ്പ് സിദ്ധാന്തത്തിലൂന്നിയ
ൈബഓർഡ്ഡ് െസറ്റ് എന്ന സരണിയുെട ഉപജ്ഞാതാവു്. സ്വതന്ത്രേസാഫ്റ്റ്േവറിെന്റയും
െടക്കിെന്റയും വ്യാപനത്തിനായി അനവരതം പ്രയത്നിച്ചു. ഇന്ത്യൻ െടൿ യൂേസഴ്സ് ഗ്രൂപ്പി
െന്റ സ്ഥാപകപ്രസിഡന്റ്.

സി.വി.ആർ.: പറയാം. അല്പം പഴയകാര്യം പറേയണ്ടിവരും. ഐ.ബി.എമ്മിെന്റ
െമയിൻ െഫ്രയിം കമ്പ്യൂട്ടറിെന്റ സാേങ്കതികേരഖകൾ (technical documentation) പത്തുലക്ഷം േപജായിരുന്നു! കമ്പ്യൂട്ടർ വില്ക്കുേമ്പാൾ ഈ േരഖയും
നല്കും. േസാഫ്റ്റ്െവയറിൽ നവീകരണം വരുേമ്പാെഴല്ലാം ഈ േരഖയുെട പു
തിയ പതിപ്പു നല്കണം. വളെര േവഗം കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നവീകരണം നടക്കുന്ന
തിനാൽ വീണ്ടും വീണ്ടും പുതിയ പതിപ്പ് അച്ചടിച്ചു വിതരണം െചയ്യുന്നതിെല
ബുദ്ധിമുട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ കെണ്ടത്തിയ മാർഗ്ഗമാണ് ഈ േരഖകൾ ഒരു േക
ന്ദ്രെസർവ്വറിൽ ഇട്ട് െനറ്റ്വർക്കുവഴി ലഭ്യമാക്കുക എന്നത്. ചാൾസ് േഗാൾ
ഡ്ഫാർബ് (Charles Goldfarb) ഇതിന് ഒരു രീതി ഉണ്ടാക്കി. ഈ വിവരങ്ങൾ
കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങുന്നവർക്കു കാണാം. മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുേമ്പാൾ അപ്പേപ്പാൾ
എടുക്കുകയും െചയ്യാം.
എഴുത്തും മാർക്കപ്പും െവേവ്വെറ ആക്കിയ ഈ രീതി വന്നേതാെട, ഏറ്റ
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വും വിപുലമായ േഡറ്റ ൈകവശമുള്ള അേമരിക്കൻ അേസാസിേയഷൻ ഓഫ്
പബ്ലിേഷഴ്സ് ചാടിവീണു. ഐബിഎമ്മിൽനിന്ന് ആ മാർക്കപ് ലാങ്േഗ്വജ്
(IML) വാങ്ങി ജനറിൿ മാർക്കപ് ലാങ്േഗ്വജ് (GML) അവർ ഉണ്ടാക്കി. േഗാൾ
ഡ്ഫാർബ് നല്കിയ േപരാണത്. ൈവകാെത പലതരം ജിഎംഎലുകളായി.
ഒന്നും പരസ്പരം െപാരുത്തെപ്പടില്ല. അങ്ങെനയാണു മാനകീകരണം (standardisation) േവണ്ടിവന്നത്. ഐഎസ്ഒയ്ക്കു െപ്രാേപ്പാസൽ നല്കി. 1979-ൽ കമ്മി
റ്റിയായി. േഗാൾഡ്ഫാർബ് തെന്ന ആയിരുന്നു അദ്ധ്യക്ഷൻ. എല്ലാ രാജ്യ
െത്തയും പ്രസാധകരുെട പ്രതിനിധികൾ അംഗങ്ങളും. അങ്ങെന ആദ്യമായി
സ്റ്റാൻേഡഡ് ജനറൈലസ്ഡ് മാർക്കപ് ലാങ്േഗ്വജ് (SGML) ഉണ്ടായി.
ഞങ്ങൾ തുടങ്ങുേമ്പാൾ എസ്ജിഎംഎേല ഉള്ളൂ. എക്സ്എംഎൽ വന്നിട്ടി
ല്ല. എസ്ജിഎംഎൽ വളെര കർക്കശവും സങ്കീർണ്ണവും ആളുകെള പിന്തിരി
പ്പിക്കുന്നതും ആയിരുന്നു. െതാണ്ണൂറു ശതമാനം സങ്കീർണ്ണതയും മാറ്റി വികസി
പ്പിച്ചതാണ് എക്സ്െറ്റൻസിബിൾ മാർക്കപ് ലാങ്േഗ്വജ് എന്ന എക്സ്എംഎൽ.
2000-േത്താെടയാണ് പ്രസാധകർ എക്സ്എംഎലിേലക്കു വരുന്നത്. േക
രളത്തിൽ ഇേപ്പാഴും നാം ഇേതപ്പറ്റിെയാന്നും ആേലാചിക്കുന്നതായിേപ്പാലും
അറിയില്ല. ഡി.സി. ബുക്സ് ഇേപ്പാൾ ഈ സമ്പ്രദായം സ്വീകരിച്ചതായി അറിയു
ന്നു. പാഠപുസ്തകം അടക്കമുള്ള എല്ലാ പുസ്തകവും ഈ രൂപത്തിൽ തയ്യാറാക്കു
ന്നതാണു നാം ആേലാചിേക്കണ്ടത്.

േഡറ്റ എന്നാൽ എക്സ്എംഎൽ
മേനാജ്: േവഡ് േപ്രാസസറിൽനിന്ന് ഇതിനുള്ള െമച്ചം എന്താണ്?
സി.വി.ആർ.: െവബ്ബിെല എച്ഛ്റ്റിഎംഎൽ ഒെക്ക എസ്ജിഎംഎലി(SGML)ൽനിന്നു
രൂപെപ്പടുത്തിയതാണ്. െവബ്േപജുകൾ ഒേരരീതിയിൽ േലാകം മുഴുവൻ കാ
ണാൻ പറ്റുന്നത് ഇതുെകാണ്ടാെണന്നു പറഞ്ഞേല്ലാ. ഇതുേപാെലതെന്ന
എക്സ്എംഎലിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന ഫയലുകൾ എവിെടയും ഏതുകാലത്തും ഒേര
േപാെല കാണാം. ഇപ്രകാരം സൂക്ഷിച്ചാൽ ഒരിക്കൽ അച്ചടിക്കു തയ്യാറാ
ക്കിയ പുസ്തകം അേത രൂപത്തിൽ വീണ്ടും അച്ചടിക്കാൻ കഴിയും. മാർക്കപ്
നിർേദ്ദശങ്ങൾ മാറ്റിയാൽ േപജുകളും പുസ്തകവും പുതിയ വ്യക്തിത്വത്തിൽ
ആക്കാനും കഴിയും. േസാഫ്റ്റ്െവയർ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് കാലഹരണെപ്പടി
ല്ല. കാരണം, േവഡ് േപ്രാസസറുകളിെലേപ്പാെല ൈബനറിയായല്ല ഇതിൽ
േകാഡുകൾ ഇരിക്കുന്നത്; ആസ്കി (ASCII) ആയാണ്. െടൿസ്റ്റിേലക്ക് ഉരുകി
േച്ചരാെത േകാഡ് സ്വതന്ത്രമായി നില്ക്കുന്നു. നിർേദ്ദശേക്കാഡുകൾ മാറ്റി െവറും
െടൿസ്റ്റായും ഇത് ഉപേയാഗിക്കാം.
ആേറഴുെകാല്ലത്തിനിെട േവഡ് േപ്രാസസറും ൈബനറിയിൽനിന്നു മാർ
ക്കപ്പിേലക്കു മാറി. േകാഡ് നമുക്കു കാണാൻപറ്റില്ല എന്നുമാത്രം.
മേനാജ്: േവഡ് െപ്രാസസറും എക്സ്എംഎൽ രീതിയിലാെയങ്കിൽ പിെന്ന എന്തിനു
നാം അതിൽനിന്നു മാറണം?
സി.വി.ആർ.: ഈ മാറ്റം വന്നത് .docx-ലാണ്. ഇതിെല x എക്സ്എംഎലിെന്റ സൂച
കമാണ്. പേക്ഷ, ഇതിൽ സംഭവിക്കുന്നത് െറൻഡറിങ് മാത്രമാണ്. അതിലു
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പരി ഘടനെപ്പടുത്തൽകൂടിയാണു നാം ലക്ഷ്യംവച്ചത്. െടൿസ്റ്റിെന അവാന്ത
രവിഭാഗങ്ങളായി െചറുെചറുതലങ്ങളിേലക്കു തിരിക്കാം. േലാജിക്കൽ സ്റ്റ്രൿച
റിങ് എന്നു പറയാം. ഇത് േവഡിനു വിഷയമല്ല. എക്സ്എംഎലിൽ പറ്റുന്നതു
േപാെലാന്നും അതിൽ പറ്റില്ല. ഏെറക്കാലേത്തക്കു സൂക്ഷിക്കാനും ആവില്ല.
ഗസറ്റിെന്റ കാര്യം എടുക്കാം. പൂർണ്ണമായും ഘടനെപ്പടുത്തി എടുക്കാം. െറൻ
ഡറിങ്ങിനു മാത്രമുള്ള േസാഫ്റ്റ്െവയറിൽ െചയ്താൽ പലതരം സൂക്ഷിക്കൽ, വീ
െണ്ടടുക്കൽ സാദ്ധ്യതകൾ ഇല്ലാതാകും. അേപ്പാഴെത്ത ആവശ്യം നടക്കും.
പേക്ഷ, വിവരത്തിെന്റ ഉടമകൾക്ക് അതിെന്റ സംരക്ഷണവും പരിപാലനവും
അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടേല്ലാ.
മേനാജ്: അങ്ങെനെയങ്കിൽ നമ്മുെട ഭാഷയിൽ ഇേപ്പാഴുള്ള അതിവിപുലമായ വി
വരേശഖരങ്ങൾ എങ്ങെന എക്സ്എംഎലിേലക്കു മാറ്റും? അെതാരു ഭഗീരഥപ്ര
യത്നം ആകുമേല്ലാ!
സി.വി.ആർ.: മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാരിന് ഈ ആവശ്യേബാധം ഉണ്ടായേപ്പാൾ അവർ
ഐഐറ്റിേയാടു േചാദിച്ച േചാദ്യമാണിത്. അവർ അതിനുത്തരം േതടുകയാ
ണ്. െസക്രേട്ടറിയറ്റ്, േകാടതികൾ, നിയമസഭ, മറ്റനവധി സ്ഥാപനങ്ങൾ
എന്നിവെയാെക്ക ഈ െവല്ലുവിളി േനരിടാൻേപാകുകയാണ്. കമ്മിറ്റികൾ,
േകാഴിേക്കാടു് സർവ്വകലാശാല സംഘടിപ്പിച്ച പ്രബന്ധരചനയുെട സാേങ്കതികതെയക്കുറി
ച്ചുള്ള ശില്പശാലയിൽ ശാസ്ത്രജ്ഞനായ േഡാ. താണു പത്മനാഭേനാെടാപ്പം സിവിആർ.
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അദ്ധ്യായം 4. േലാേകാത്തരേജർണലുകളുെട രൂപശില്പി

േയാഗതീരുമാനങ്ങൾ, റിേപ്പാർട്ടുകൾ, അവേലാകനം, നിരീക്ഷണം, കുറിപ്പു
കൾ, ഡ്രാഫ്റ്റിങ് തുടങ്ങിയവെയ്ക്കല്ലാം പറ്റുന്ന ഒരു േസാഫ്റ്റ്െവയർ വികസി
പ്പിക്കുകയാണു പരിഹാരം; േവണ്ട ഘടനയിൽ (structure) ആക്കിക്കിട്ടുന്ന
െടംേപ്ലറ്റിങ് രീതി ഉള്ളത്. ബ്രൗസറധിഷ്ഠിതമായ സിസ്റ്റത്തിൽ ഈ െടംേപ്ലറ്റ്
വന്നു നില്ക്കും. അതിൽ െടൿസ്റ്റ് ഇടണം. എേപ്പാൾ േവണെമങ്കിലും കാണാം.
കാേണണ്ടവർക്കു മാത്രം കാണാവുന്ന രീതിയിലും െചയ്യാം. സർക്കാരുകളി
െല ഫയൽപരിപാലനസംവിധാനെമാെക്ക ഈ രീതിയിലാണ്.
സൂക്ഷിേക്കണ്ട േരഖകൾക്ക് ഇത് ആവശ്യമാണ്. കാരണം, ഇന്നെത്ത
കമ്പ്യൂട്ടറുപകരണങ്ങേളാ േസാഫ്റ്റ്െവയറുകേളാ ഒന്നും കുറച്ചുനാൾ കഴിഞ്ഞാൽ
ഉണ്ടാകണെമന്നില്ല.
മേനാജ്: പ്രസാധകർക്ക് ഇത് എങ്ങെനയാണു ബാധകമാകുക?
സി.വി.ആർ.: അവർക്ക് ഏറ്റവും പ്രസക്തമായ കാര്യമാണിത്. ‘എക്സ്എംഎൽഫസ്റ്റ്-വർക്ക്േഫ്ലാ’ (XML-first-workflow) എന്നാണ് എക്സ്എംഎലിെന പറ
യുന്നതുതെന്ന. എന്തും എക്സ്എംഎൽ തയ്യാറാക്കി അതിൽനിേന്ന മറ്റു പ്രക്രി
യകളും െറൻഡറിങ്ങുെമല്ലാം െചയ്യാവൂ. എന്നിട്ട് ഹൗസ് ൈസ്റ്റൽ അനുസരിച്ചു
പിഡിഎഫിേലക്കു മാറ്റാം. ഏത് ഓപ്പേററ്റിങ് സിസ്റ്റം വന്നാലും ഉപകരണം
വന്നാലും ഈ എക്സ്എംഎൽ ഉപേയാഗെപ്പടുത്താം. േഡറ്റ എന്നാൽ ഇന്ന്
എക്സ്എംഎൽ എന്ന് ആയിക്കഴിഞ്ഞു.
മേനാജ്: േസാഫ്റ്റ് രൂപത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ലാത്തവയും േപജിേനഷൻ േസാഫ്റ്റ്െവ
യറിനു മുമ്പ് ഉണ്ടാക്കിയവയുമായ പുസ്തകങ്ങളുെട കാര്യത്തിേലാ? അെതാരു
വലിയ പ്രശ്നമേല്ല?
സി.വി.ആർ.: വൻകിടപ്രസാധകെരല്ലാം പഴയ പുസ്തകങ്ങൾ സ്കാൻ െചയ്തുവച്ച
തിൽനിന്ന് എക്സ്എംഎൽ ആക്കുന്ന പണി വ്യാപകമായി െചയ്യുകയാണ്.
ഇംഗ്ലണ്ടിെല െടയ്ലർ ഫ്രാൻസിസ്, ആർ.െക.പി. തുടങ്ങിയവെരാെക്ക ഇൻ
ഡ്യയിലും പലേരാടും ആവശ്യെപ്പട്ടു. ഞങ്ങേളാടുെമാെക്ക േചാദിച്ചു. പലരും
െചയ്യുന്നു.
ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂെട്ടാെക്ക െചേയ്യണ്ടത് അതാണ്. ൈടപ്പ് െസറ്റിങ്ങി
നു െകാടുത്താൽ എക്സ്എംഎലും പിഡിഎഫും ആവശ്യെപ്പടുക. രണ്ടിനും
മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കണം. അേപ്പാൾ വരാവുന്ന അധികെച്ചലവ് അച്ച
ടിയും കടലാസുവിലയും കടത്തുകൂലിയും വില്പനെച്ചലവുെമാെക്കയായി േനാക്കു
േമ്പാൾ എത്രേയാ തുച്ഛമാണ്. രണ്ടാം എഡിഷൻ മുതൽ ഡിൈസൻെചലവ്
ഇല്ലതാനും.
മേനാജ്: എക്സ്എംഎലിൽനിന്നു മറ്റു േസാഫ്റ്റ്െവയറുകളിേലക്കു മാറ്റണെമങ്കിേലാ?
സി.വി.ആർ.: ഇതിന് എക്സ്എസ്എൽറ്റി (XSLT) എെന്നാരു ലാങ്േഗ്വജ് ഉണ്ട്. ഇതു
പേയാഗിച്ചു് എക്സ്എഎലിെന്റ മറ്റു ഡി.റ്റി.ഡി.-കളിേലയ്യ് മാറ്റാം. എക്സ്എസ്എൽ
ഫ്േളാ ഓബ്ജക്റ്റ് എന്ന േഫാർമറ്റിങ് രൂപത്തിേലയ്ക്കു് മാറ്റാം. േഫാർമാറ്റിങ്
നിർേദ്ദശങ്ങൾക്കു േഷാർട്ട് കട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കാം. െമാത്തത്തിൽ 1200-ഓളം
േകാഡുകളുണ്ട്. എലെമന്റുകൾ എന്നാണ് ഇവയ്ക്കു പറയുന്നത്. ഏെറ പ്രചാ

െവളിച്ചത്തിേലക്കു നടത്തുന്നവർ—ദീപ്തസംഭാഷണങ്ങൾ
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രമുള്ള ഡി.റ്റി.ഡി.കൾ ഇതുപേയാഗിച്ചാണു പാഠെത്ത സൂക്ഷ്മമായരീതിയിൽ
സ്ട്രൿചർ െചയ്യുന്നത്.
മേനാജ്: ഡി.റ്റി.ഡി.കൾ? അെതന്താണ്?
സി.വി.ആർ.: േഡാക്യുെമന്റ് ൈടപ്പ് െഡഫനിഷൻ എന്നതിെന്റ ചുരുക്കമാണ്.
മേനാജ്: വ്യക്തതയ്ക്കുേവണ്ടി ചില പ്രധാന ഡി.റ്റി.ഡി.കൾ പരിചയെപ്പടുത്താേമാ?
സി.വി.ആർ.: പല േമഖലയ്ക്കും പല ഡിറ്റിഡികളാണുള്ളത്. അേമരിക്കയിെല നാഷ
ണൽ ൈലബ്രറി ഓഫ് െമഡിസിെന്റ എൻഎൽഎം ആണ് ഒന്ന്. ഓക്സ്ഫഡ്
സർവ്വകലാശാല ആസ്ഥാനമായി െപാതുവുടമസ്ഥതയിലുള്ള കൺേസാർ
ഷ്യമായ െടൿസ്റ്റ് എൻേകാഡിങ് ഇനീഷിേയറ്റീവ് (TEI) ആണു മെറ്റാന്ന്.
സാേങ്കതികവിഷയങ്ങൾക്കുള്ളതാണു േഡാക് ബുക്. പലതരം കൺേവർ
ഷനുകൾ പറ്റുന്ന ഇതാണ് ലിനക്സിെലാെക്ക ഉപേയാഗിക്കുന്നത്. അക്കാദ
മികേജർണലുകൾക്ക് ഏറ്റവും അനുേയാജ്യമായ ഡി.റ്റി.ഡി. എൽസ്വിയർ
(Elsevier) ആണ്. േജർണൽ പ്രബന്ധങ്ങൾക്കും പുസ്തകങ്ങൾക്കും പറ്റുന്ന
ഇത് സൗജന്യമായ ഉടമാേസാഫ്റ്റ്െവയറാണ്.
ഇവെയല്ലാം സാർവ്വലൗകികമായതിനാൽ ഇവയിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന
സാമഗ്രികൾ ആർക്കും അയയ്ക്കാം. അതുെകാണ്ട്, ഇത്തരം ഡി.റ്റി.ഡി.കൾ
പഠിക്കുന്നത് േകാഴ്സുകളുെട ഭാഗമാക്കണം. ഐറ്റി അറ്റ് സ്കൂൾ വിചാരിച്ചാൽ
ഹയർെസക്കൻഡറി തലത്തിൽ പഠിപ്പിക്കാം.

വിവരസംസ്കരണവും പരിപാലനവും
മേനാജ്: സർക്കാരുത്തരവുകെളാെക്ക െവബ്ൈസറ്റിൽ ഇടുന്നത് പിഡിഎഫായാ
ണ്. അവെയാെക്ക എഡിറ്റുെചയ്യാവുന്ന േഫാർമാറ്റുകളിൽ ഇടുന്നതു ദുരുപ
േയാഗത്തിനു കാരണമാവിേല്ല?
(സിവിആർ െപാട്ടിച്ചിരിച്ചു.)
സി.വി.ആർ.: പിഡിഎഫിൽ ഇട്ടാലും ഒരാൾക്ക് അേത േഫാണ്ടിലും വലിപ്പത്തിലും
ഡിൈസനിലും അതു ൈടപ്പ് െചയ്ത് ഉണ്ടാക്കിക്കൂെട? ഇന്നു പിഡിഎഫുകൾ
േപാലും എഡിറ്റ് െചയ്യാമേല്ലാ. അെതാെക്ക ഇേപ്പാഴും പറ്റും. പെക്ഷ, നിങ്ങ
ളുെട ൈസറ്റിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഉള്ളടക്കം മെറ്റാരാൾക്കു തിരുത്താനാവില്ലേല്ലാ.
സാേങ്കതികവിദ്യെയപ്പറ്റി അറിവില്ലാത്തതുെകാണ്ട് ഉേദ്യാഗസ്ഥർക്കുള്ള െതറ്റു
ധാരണകളാണ് അെതാെക്ക.
വാസ്തവത്തിൽ, കാലാകാലം േഭദഗതി െചയ്യെപ്പടുന്ന നിയമങ്ങൾ, മാർ
ഗ്ഗേരഖകൾ, ഉത്തരവുകൾ തുടങ്ങിയവെയാെക്ക ആർൈക്കവ് െചയ്യുന്നതിന്
എക്സ്എംഎലാണ് ഏറ്റവും അനുേയാജ്യം. ഇന്നു നാം ആദ്യനിയമം (Bare act)
അച്ചടിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നു. െവബ്ബിൽ ഉള്ളതു പിഡിഎഫും. േഭദഗതികെളാെക്ക
കണ്ടാൽ ഒരു എത്തുംപിടിയും കിട്ടില്ല. ആ വാക്കിനു പകരം ഈ വാക്കാക്കി;
ആ വാക്യത്തിെല ഇന്ന ഭാഗം ഇങ്ങെന മാറ്റി എെന്നാെക്കേയ േഭദഗതിയിൽ
പറയൂ. േഭദഗതികൾ ഉൾെപ്പടുത്തി പരിഷ്ക്കരിച്ച രൂപവും െവബ്ബിൽ വരും. നാം
ഡൗൺേലാഡ് െചയ്തതാേണാ അവസാനേഭദഗതിേയാടുകൂടിയത് എന്നറി
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അദ്ധ്യായം 4. േലാേകാത്തരേജർണലുകളുെട രൂപശില്പി

യാൻ നിയമേഭദഗതികെളപ്പറ്റിെയല്ലാം നന്നായി അറിയുന്നവർക്കല്ലാെത
സാധാരണക്കാർക്ക് ഇന്നു മാർഗ്ഗമില്ല.
അേതസമയം എക്സ്എംഎലിൽ ഇട്ടാൽ െബയർ ആക്റ്റും എല്ലാ േഭദഗ
തികളും ഓേരാ േഭദഗതിക്കും മുമ്പുള്ളതും േശഷമുള്ളതുെമാെക്ക ഒറ്റ േഡാക്യു
െമന്റിൽ കാണാം. ഒരു നിയമത്തിെന്റ വികാസപരിണാമചരിത്രെമാെക്ക
അതിൽനിന്നു മനസിലാക്കാം. ബ്രിട്ടിഷ് സർക്കാർ ഇതു ഭംഗിയായി െചയ്യു
ന്നുണ്ട്. നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പബ്ലിൿ േപാളിസി ആൻഡ് പ്ലാനിങ്ങി
െല അജയ് ഷായാണ് ഇക്കാര്യം എെന്റ ശ്രദ്ധയിൽ െപടുത്തിയത്. േകന്ദ്രം
ഇതിേലക്കു മാറാൻ ശ്രമിച്ച 2010 – 11 കാലത്ത് പാർലെമന്റിൽ അവത
രിപ്പിേക്കണ്ട ബില്ലുകൾ എക്സ്എംഎലാക്കി രൂപെപ്പടുത്താൻ അവർ എെന്റ
ഉപേദശവും സഹായവും േതടിയിട്ടുണ്ട്. നിയമം ഘടനെപ്പടുത്തൽ വളെര
സങ്കീർണ്ണമാണ്. അണുവിട മാറ്റാനാവാത്ത ഘടനയാണ്. നമ്പരിടലിൽ
ആദ്യം േറാമൻ, പിെന്ന ആൽഫ എന്നിങ്ങെനെയാെക്കയാണ്. അതുമായി
േനാക്കുേമ്പാൾ ഗണിതെമാെക്ക എത്രേയാ എളുപ്പം! ഇേപ്പാൾ അവിെട
എല്ലാവർക്കും നന്നായി െടൿ ഉപേയാഗിക്കാൻ അറിയാം. ഏെതാെക്ക തല
ത്തിെല ഉേദ്യാഗസ്ഥർ ഓേരാന്നും കാണണം എെന്നാെക്ക തീരുമാനിക്കാം.
ഡിജിറ്റൽ സിേഗ്നച്ചെറാെക്ക സുരക്ഷിതമായി വയ്ക്കാം. എല്ലാത്തരത്തിലും
നല്ലത്.
മേനാജ്: പത്രങ്ങൾക്കും ആനുകാലികങ്ങൾക്കുെമാെക്ക ഇത് എങ്ങെനയാണു പ്ര
േയാജനെപ്പടുക?
സി.വി.ആർ.: ‘ദ് ഹിന്ദു’ പത്രവും മറ്റും ബായ്ക്ക് എൻഡ് എക്സ്എംഎലിലാണു െചയൂ
ന്നത്. അതുെകാണ്ടാണ് ഇ-േപപ്പർ നന്നായിരിക്കുന്നത്. മാഗസീനുകളും
എക്സ്എംഎലായി സൂക്ഷിക്കുന്നു. േഫാേട്ടാകൾ ലിേങ്കാടുകൂടി പ്രേത്യകം കി
ടക്കും. ഹൗസ് ൈസ്റ്റൽ കൃത്യമായി പാലിക്കുന്ന ‘ദ് എക്കേണാമിസ്റ്റ്’ േപാ
ലുള്ള പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾക്ക് ഒരു േപജിൽ ഇത്ര വാക്ക് എന്നുവെര ഉണ്ട്.
അവർക്കു പടവും െടൿസ്റ്റുെമല്ലാം േപജതിരിനുള്ളിൽ നിർത്തണം. ഒെക്ക
സാദ്ധ്യമാണ്.
ഗണിതേജർണലുകൾ സമവാക്യങ്ങെളാെക്ക േകാഡ് െചയ്യുന്നത് ‘മാ
ത്ത് എംഎൽ’ (MathML)-ൽ ആണ്. ഇെതാെക്ക ഒരുേപാെല െറൻഡർ
െചയ്യാൻ കഴിവില്ലാത്ത ബ്രൗസറുകൾക്കുേവണ്ടി സമവാക്യങ്ങൾ ബാഹ്യലി
ങ്കുകളിൽ ചിത്രങ്ങളാക്കിക്കൂടി സൂക്ഷിക്കും. ശാസ്ത്രപ്രസാധകെരല്ലാം ഇതാണു
െചയ്യുന്നത്.
മേനാജ്: മുെമ്പാെക്ക രൂപകല്പന കഴിഞ്ഞാൽ പിഡിഎഫാക്കി നല്കുകയായിരുന്ന
േല്ലാ. േകരളത്തിൽ ആ നിലയ്ക്കു െപാതുവിൽ മാറ്റെമാന്നും വന്നിട്ടിെല്ലങ്കിലും
അച്ചടി അല്ലാെതയുള്ള ആധുനികാവശ്യങ്ങൾക്കു പല െഡറിേവറ്റീവുകൾ േവ
ണമേല്ലാ. വിേദശേജർണലുകൾക്ക് എെന്താെക്കയാണു റിവർ വാലി നല്കുന്ന
ത്?
സി.വി.ആർ.: ഇേപ്പാൾ എക്സ്എംഎൽ, െവബ്ബിനും അച്ചടിക്കുമുള്ള പിഡിഎഫുകൾ,
െജെപേഗ്ഗാ ജിേഫാ ആയ ഇേമജ് എന്നിവയാണു നേല്കണ്ടത്. ചിലർക്ക് പട്ടി
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കകളുെട ഇേമജ് ഫയലും േവണം. പത്തും ഇരുപതുെമാെക്ക േപജു വരുന്ന
പട്ടികകൾ വെര ഉണ്ടാകും. പതിനായിരം ഇേമജുകൾ വെരയുള്ള േലഖന
ങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ഒെക്ക ഞങ്ങൾ െചയ്യുന്നുണ്ട്. മുമ്പ് 21 ദിവസംവെര ഒരു
േജണലിനു തരുമായിരുന്നത് ഇേപ്പാൾ അഞ്ചു ദിവസമായി കുറച്ചു! സാേങ്കതി
കവിദ്യയിെല മാറ്റമാണു സമയം കുറച്ചത്.
ഏതു വിദ്യാഭ്യാസ-ഗേവഷണപ്രസിദ്ധീകരണവും കണ്ണുകാണാത്തവർ
ക്കു േകൾക്കാൻ പറ്റണം എന്നാണു വികസിതേലാകത്തു നിയമം. ഗണിത
െത്ത ശബ്ദമാക്കാനുള്ള േസാഫ്റ്റ്െവയർ ആയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ അതിനുമാ
ത്രം ഇളവുണ്ട്. ഇതും ൈവകാെത വരും. വിദ്യാഭ്യാസവിഷയമല്ലാത്ത വിഭാഗം
പുസ്തകങ്ങൾക്കും ഇതു നിർബ്ബന്ധമാക്കും. ഇൻഡ്യയിലും ൈവകാെത ഇെതാ
െക്ക നടപ്പാകും. അതിെനാെക്ക ഒത്തവണ്ണം മാറാൻ േകരളീയപ്രസാധനരം
ഗവും നിർബ്ബന്ധിതമാകും.
പുസ്തകങ്ങൾക്കുംമറ്റും ഇന്നു ഞങ്ങൾ സ്മാർട്ട് േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനുകളു
െട വലിപ്പത്തിലുള്ള പിഡിഎഫുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാെത ഇ-ബുക്കുകളും
തയ്യാറാക്കുന്നു. ‘ഇ.പബ്’ എന്നതരം ഫയലാണ് ഇ-ബുക്ക്. മുെമ്പാെക്ക നമ്മു
െട പത്രങ്ങളും പ്രസാധകരുംമറ്റും ഇ-േപപ്പർ, ഇ-ബുക്ക് എെന്നല്ലാം പറഞ്ഞു
നല്കിയിരുന്നത് പിഡിഎഫുകൾ ആയിരുന്നു.
ഇന്നു പിഡിഎഫിന് ഐഎസ്ഒ സ്റ്റാൻഡാർഡ് ഉണ്ട്—X1, X2, X3, X4,
X5 എന്നിങ്ങെന. ഇന്നു പിഡിഎഫ് തുറന്ന് എഡിറ്റ് െചയ്യാം. മാർക്കും കമന്റും
ൈഹൈലറ്റും ഒെക്ക െചയ്യാം. ൈഹപ്പർ ലിങ്കുകൾ പ്രവർത്തിക്കും. ഇന്ററാക്റ്റി
വാണത്. അച്ചടിക്കു െകാടുക്കുന്ന പിഡിഎഫുകൾ പ്രസുകാർ തുറന്ന് എഡിറ്റ്
െചയ്യാത്ത തരത്തിൽ േലാക്ക് െചയ്തുേവണം െകാടുക്കാൻ. തിരുത്തുെണ്ടങ്കിൽ
നാംതെന്ന െചയ്തു െകാടുക്കണം. അതാണു നല്ല രീതി.
മേനാജ്: പ്രസാധനരംഗത്തു വളെരെപ്പെട്ടന്നാണു മാറ്റങ്ങൾ വന്നത്. 90-കളുെട
പകുതിവെരെയാെക്ക ഞങ്ങൾ പത്രപ്രവർത്തകർ വാർത്ത േപനെകാണ്ട്
എഴുതി നല്കുകയായിരുന്നു. ഡിറ്റിപിെയാെക്ക പ്രേത്യക വിഭാഗമാണ്. കമ്പ്യൂട്ട
റിൽ ഡിൈസൻ െചയ്യെലാന്നും ഇല്ല. ൈടപ്പ് െസറ്റ് െചയ്തു പ്രിന്റൗട്ട് എടുത്തു
െവട്ടിെയാട്ടിച്ചാണു േപജു തയ്യാറാക്കിയിരുന്നത്.
സി.വി.ആർ.: അെത. 93-ൽ ഞാൻ ബിസിനസ് തുടങ്ങുേമ്പാൾ പിഡിഎെഫാന്നും
പ്രചാരത്തിൽ ആയിട്ടില്ല. അന്ന് കെയ്യഴുത്തായാണു മാറ്റർ കിട്ടുക. അതു ൈട
പ്പ് െചയ്യും. പ്രൂഫ് തിരുത്തും. എന്നിട്ടു േഫാർമാറ്റ് െചയ്ത് േപാസ്റ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റായാ
ണു നല്കിയിരുന്നത്. പിെന്ന പിഡിഎഫായി. പിന്നീടു രണ്ടുതരം പിഡിഎഫ്
രണ്ടാവശ്യത്തിനു നല്കണം എന്നായി—അച്ചടിക്കും െവബ്ബിനും. അച്ചടിക്കുള്ള
തിൽ ചിത്രവും ഗ്രാഫിക്സുെമല്ലാം ഉയർന്ന െറസല്യൂഷനിൽ േവണം. ലിങ്കുകൾ
േവണ്ടാ, ൈഹപ്പർ ലിങ്കു േവണ്ടാ…
2000-ൽ എത്തുന്നേതാെട എസ്ജിഎംഎൽ വന്നു. േജർണൽ മുഴുവൻ
പിഡിഎഫിൽ േവണം. പെക്ഷ, തുടക്കഭാഗവും ബിബ്ലിേയാഗ്രഫിയും മറ്റും അട
ങ്ങുന്ന അവസാനഭാഗവും മാത്രം എസ്ജിഎംഎലിൽ േവണം. പിെന്നപ്പിെന്ന
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അദ്ധ്യായം 4. േലാേകാത്തരേജർണലുകളുെട രൂപശില്പി

കാമ്പസിൽ പാലിനുേവണ്ടി വളർത്തുന്ന പശുക്കൾ. (കടപ്പാടു്: ഇ. പി. ഉണ്ണി)

മറ്റു ഭാഗങ്ങളും എസ്ജിഎംഎൽ ആയി. 2004 ആയേപ്പാൾ മിക്ക പ്രസിദ്ധീ
കരണങ്ങളും എക്സ്എംഎലിേലക്കു വന്നു. മാത്തമാറ്റിക്കൽ മാർക്കപ്പും ഈ
സമയത്ത് ഉപേയാഗിച്ചുതുടങ്ങി. മാത്ത് എംഎൽ 1999-ൽ തുടങ്ങിെയങ്കിലും
അതിെന്റ െസ്പസിഫിേക്കഷൻസ് ഇറങ്ങുന്നത് 2000-ൽ ആണ്. 2004-ൽ വ്യാ
പകമായി. ഇേപ്പാൾ എല്ലാവരും അതിേലക്കു വന്നു. ഞങ്ങളുെട അന്താരാഷ്ട്ര
ഉപേയാക്താക്കൾക്ക് ആവശ്യമാകുന്നമുറയ്ക്ക് ഓേരാ പുതിയ രീതിയും ഞങ്ങൾ
നടപ്പാക്കിവരികയാണ്.
മേനാജ്: എക്സ്എംഎൽ, എസ്റ്റിഎംഎൽ, മാത്ത് എംഎൽ എെന്നാെക്ക പറഞ്ഞ
േല്ലാ. ഇെതല്ലാം ആരാണു വികസിപ്പിക്കുന്നത്?
സി.വി.ആർ.: ഈ മൂന്നു മാർക്കപ്പുകളുെടയും െസ്പസിഫിേക്കഷനുകൾ എഴുതുന്നതും
പരിപാലിക്കുന്നതും പരിഷ്ക്കരിക്കുന്നതുെമല്ലാം േവൾഡ് ൈവഡ് െവബ് കൺ
േസാർഷ്യം (WWWC) ആണ്. െവബ്ബുംമറ്റുെമല്ലാം ആവിഷ്ക്കരിച്ചത് ഗണിതജ്ഞ
രാെണങ്കിലും ഗണിതം െവബ്ബിൽ വന്നത് അവസാനമാണ്!
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െടൿ സംഘകാലവും മലയാളിപ്പുലികളും
മേനാജ്: െടൿസ്റ്റിെന്റ കഥ അവിെട നില്ക്കെട്ട. നമുക്കു െടക്കിേലക്കു മടങ്ങിവരാം.
െടൿ എങ്ങെനയാ, പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാേണാ?
സി.വി.ആർ.: ഒറ്റ ഉദാഹരണം പറയാം. പാലായിൽ ഒരു െചറുകിടപ്രസാധകനു
ണ്ട്—േറായി. അേദ്ദഹത്തിനു െടക്കിേലക്കു മാറണെമന്നു വലിയ ആഗ്രഹ
മായിരുന്നു. അതിനായി, അേദ്ദഹം പന്ത്രണ്ടാംക്ലാസിൽ പഠിക്കുന്ന മകൻ
അരവിന്ദുമായാണു് വന്നത്. ഒരുനാൾെകാണ്ടു് അരവിന്ദ് േറായ് സാമാന്യം
നന്നായി െടൿ സ്വയം ഉപേയാഗിക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള പ്രാവീണ്യം േനടി
മടങ്ങിേപ്പായി. ‘ഇതൾ’ ആണു് അരവിന്ദ് പഠിക്കാൻ ഉപേയാഗിച്ചത്. അര
വിന്ദ് ഇേപ്പാൾ നന്നായി േജാലി െചയ്യുന്നുണ്ട്. ഇേത്ര ഉള്ളൂ. േപാണ്ടിേച്ചരി
സർവ്വകലാശാലയിെല െപ്രാഫസർ മേഹഷ് മംഗലാട്ട് അടുത്തിെട വന്ന്
ഒരാഴ്ച താമസിച്ച് നന്നായിത്തെന്ന പഠിച്ചു േപായി. പരിശീലനം നല്കിയാൽ
നല്ല െതാഴിൽവിഭവം വികസിപ്പിക്കാനാകും.
മേനാജ്: അരവിന്ദ് പഠിച്ചത് ഇതൾ ഉപേയാഗിച്ചാെണന്നു പറഞ്ഞേല്ലാ. എന്താ
ണ് ഇതൾ?
സി.വി.ആർ.: െടൿ പഠിക്കാനും െടക്കിൽ േപജുകൾ രൂപകല്പന െചയ്യാനും സഹാ
യിക്കാനായി ഞങ്ങളുെട സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള െവബ്ബധി
ഷ്ഠിതസൗകര്യമാണ് ഇതൾ. കമ്പ്യൂട്ടറിൽ െടൿ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യാെതതെന്ന
മലയാളപുസ്തകങ്ങൾ ഇതിൽ അനായാസം ൈടപ്പ്െസറ്റ് െചയ്യാം. ഇതുപ
േയാഗിച്ച് ആർക്കും െടക്കിൽ ഡിൈസൻ നടത്താം.
മേനാജ്: പിെന്ന എന്താണിെതാെക്ക നമ്മുെട നാട്ടിൽ പ്രചാരം േനടാത്തത്?
സി.വി.ആർ.: ആരും മുൻൈക എടുക്കാത്തതുെകാണ്ടു മാത്രമാണ്. െടക്കിെനപ്പറ്റി
മനസിലാക്കുന്നവർ മാറാൻ തയ്യാറാകുന്നുണ്ട്. േകാഴിേക്കാട് േപരാമ്പ്രയിൽ
ഡി.റ്റി.പി. നടത്തുന്ന സുഗീഷാണു നല്ല ഉദാഹരണം. ഇേദ്ദഹം നിർബ്ബന്ധപൂർ
വ്വം െടക്കിേലക്കു മാറി. പ്രമുഖ ഡിൈസനറായ ഭട്ടതിരി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫുട്
േനാെട്ടാെക്ക െചയ്യാൻ ഇൻഡിൈസനിൽ വലിയ പ്രയാസമാെണന്ന്. െട
ക്കിൽ ലളിതമാണ്. േകരളപാണിനീയം െചയ്തേപ്പാൾ രണ്ടുേപജിെലാെക്ക
വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന ഫൂട് േനാട്ടുവെര അനായാസം വന്നു.
ഇന്നു ‘െടൿ സ്റ്റുഡിേയാ’ ഒെക്ക ലഭ്യമാണ്. അതിൽ രണ്ടു ജാലകം ഉള്ള
തിൽ ഒന്നിൽ േകാഡുനല്കി േഡറ്റ ഇൻപുട്ട് െചയ്താൽ അച്ചടിയിൽ വരുന്ന രൂ
പം മേറ്റ വിൻേഡായിൽ കാണാം. ഇതിന് WYSWYG എന്നു പറയും. What
You See is What You Get എന്നതിെന്റ ചുരുക്കമാണത്. െമയിൻ െഫ്രയി
മും ആൻേഡ്രായിഡും അടക്കം എല്ലാ ഓപ്പേററ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിലും െടൿ ഉണ്ട്.
എല്ലായിടത്തും പ്രവർത്തിക്കും. അത്ര ശക്തമാണത്.
tug.org എന്ന ൈസറ്റിൽ െടൿ പഠിക്കാനുള്ള ട്യൂേട്ടാറിയലുണ്ട്. െടൿ
ഡൗൺേലാഡ് െചയ്ത് ഉപേയാഗിക്കുകയും െചയ്യാം. അതു സ്വതന്ത്രവും സൗജ
ന്യവുമാണ്. െടൿ പാഠപുസ്തകത്തിെന്റ പിഡിഎഫും കിട്ടും. കൂടാെത േകാംപ്രി
െഹൻസീവ് െടൿ ആർൈക്കവ് െനറ്റ്വർക്ക് എന്ന CTAN-ൽ info എന്ന
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േപജിൽ ലക്ഷക്കണക്കിനു േപജുകളുണ്ട്. െടക്കിെന്റ അടിസ്ഥാനകാര്യ
ങ്ങൾ എങ്ങെന പഠിക്കണം എന്നുതുടങ്ങി ഏറ്റവും സങ്കീർണ്ണമായ പ്രേയാ
ഗങ്ങൾവെര ഇതിലുണ്ട്.
പഠിേക്കണ്ടവർക്ക് ആവശ്യംേപാെല ലാെടൿ പുസ്തകങ്ങൾ വിക്കി ബു
ക്സിൽ ഉണ്ട്. ഇവയിൽ പുതിയ കാര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച െടൿ പാഠപുസ്തകത്തി
െന്റ പതിപ്പ് മലയാളിയായ കൃഷ്ണൻ മാഷ് തയ്യാറാക്കിയതാണ്.
മേനാജ്: മലയാളികളാേണാ െടക്കിെല പുലികൾ?
സി.വി.ആർ.: മറ്റിടങ്ങളിെലേപ്പാെല ഇൻഡ്യയിലും െടക്കിനു ഉപേയാക്തൃഗ്രൂപ്പുണ്ട്.
1997-ൽ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. പത്തിരുനൂറുേപരുള്ള ഒരു െടൿ ഡിവിഷനിൽ
നിന്നാണു തുടക്കം. വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്നു നൂറുേപേരാളം വന്നു.
ഒബ്സർേവറ്ററിയിലാണു കൂടിയത്. പ്രാഥമികതലത്തിലുള്ള േരഖ േവണെമ
ന്ന ആവശ്യം വന്നു. ആദ്യം ഓൺൈലനായാണു തയ്യാറാക്കിയത്, ആഴ്ചയിൽ
ഒരദ്ധ്യായംവീതം. അങ്ങെന യൂസർ ഗ്രൂപ്പിൽ ആേറഴായിരം അംഗങ്ങളായി.
പ്രധാന ഗേവഷണസ്ഥാപനങ്ങളിലും ഡിൈസനിങ് സ്ഥാപനങ്ങളിലും മാത്ര
മുള്ളവർ. എണ്ണായിരം അംഗങ്ങളുള്ള ജർമ്മൻ ഗ്രൂപ്പു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളാണു
രണ്ടാമത്. നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയതാണു മാനുവൽ. ആവശ്യം ഉയർന്നേപ്പാൾ
പുസ്തകമാക്കി. വിേദശസർവ്വകലാശാലകൾ ഇതു പാഠപുസ്തകമായി ഉപേയാ
ഗിക്കുന്നു. വിക്കി ബുക്സിലും ഫ്രീ േസാഫ്റ്റ്െവയർ ഫൗേണ്ടഷനിലുെമാെക്ക ഇത്
എടുത്തു.
കൃഷ്ണൻമാഷിെന്റ മെറ്റാരു സംഭാവനയാണു പിഎസ് ട്രിക്സ് എന്ന േപാ
സ്റ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റ് സൂത്രങ്ങൾ. േപജിെല മഷിയുെട വിതരണം സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റ
വും ഫലപ്രദമായ േസാഫ്റ്റ്െവയറാണു െടൿ. അതിെന്റ പ്രേയാജനം ഉപേയാ
ഗിക്കാൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണു പിഎസ് ട്രിക്സ്. നാലുലക്ഷം ഡൗൺേലാഡാണ്
ഇതിനുണ്ടായത്! കൃഷ്ണൻമാഷിെന്റ ഭാഷയുെടയും സമർപ്പണത്തിെന്റയും വിജ
യം!
മേനാജ്: അെന്നല്ലാം സി.വി.ആർ. വളെര സജീവമായിരുന്നു, അെല്ല?
സി.വി.ആർ.: അെത, 1997 – 2000 കാലത്തു വളെര സജീവമായിരുന്നു.
മേനാജ്: അന്നെല്ല സ്വതന്ത്രേസാഫ്റ്റ്െവയർ രംഗെത്താെക്ക ഇടെപട്ടതും സ്വതന്ത്ര
േസാഫ്റ്റ്െവയർ പ്രസ്ഥാനത്തിനു തുടക്കം കുറിച്ചതുെമാെക്ക?
സി.വി.ആർ.: അെത. അെന്നാെക്ക ആ േമഖലകളിൽ ഇടെപടാൻ വലിയ ആേവ
ശമായിരുന്നു, എനിക്കു മാത്രമല്ല, ഇെതാെക്ക തലയ്ക്കു പിടിച്ച എല്ലാവർക്കും.
വീൽ െചയറിലാെണങ്കിലും ആേവശത്തിെനാന്നും ഒരു കുറവുമില്ല. ചിലെതാെക്ക
മറ്റുള്ളവെര ഏല്പിച്ചു വഴിമാറിയ സി.വി.ആർ. ഇേപ്പാൾ സ്വതന്ത്രപ്രസാധനത്തിനു
േവണ്ടിയും േപാരാട്ടം തുടരുകയാണ്, സ്വകർമ്മത്തിലൂെട. വിവരത്തിെന്റയും അതു
ൈകകാര്യം െചയ്യാനുള്ള ഉപാധികളുെടയും െപാതുവുടമാവകാശെത്തപ്പറ്റിയുള്ള
നിലപാടുകളും ആ േമഖലകളിൽ സി.വി.ആർ. നിറഞ്ഞാടിയ കാലവും േരഖെപ്പടു
ത്തെപ്പേടണ്ടതും നാം അറിേയണ്ടതുമാണ്.

െവളിച്ചത്തിേലക്കു നടത്തുന്നവർ—ദീപ്തസംഭാഷണങ്ങൾ
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സിവിആർ നിലപാടു പറയുന്നു
ചരിത്രം തന്നിഷ്ടപ്രകാരം മാറ്റിമറിക്കുന്ന ഇക്കാലത്ത് വിവരങ്ങൾ എക്കാലേത്ത
ക്കും സംരക്ഷിേക്കണ്ടതിെന്റ പ്രാധാന്യം ഊന്നിപ്പറയുന്ന സി.വി. രാധാകൃഷ്ണെന്റ വാ
ക്കുകൾക്കു പ്രസക്തി ഏെറയാണ്. സംരക്ഷിക്കൽ മാത്രമല്ല അത് എല്ലാവർക്കും
എേപ്പാഴും നിയന്ത്രണങ്ങളില്ലാെത ലഭ്യമാക്കുക എന്നതും പ്രധാനമാെണന്നു സിവി
ആർ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. അതിനായുള്ള സന്നദ്ധപരിശ്രമത്തിനാണു മുഴുവൻ ഒഴിവു
സമയവും ഈ കർമ്മേയാഗി വിനിേയാഗിക്കുന്നത്.
ഇതിനായി തുടങ്ങിയ സന്നദ്ധസ്ഥാപനമാണു ‘സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ’.
കഴിയുന്നത്ര മലയാളപുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിൈറ്റസ് െചയ്തു വായനക്കാർക്കു സൗജന്യ
മായി ലഭ്യമാക്കുക എന്നതാണു സായാഹ്ന യുെട ലക്ഷ്യം. ഇതിനായി സായാഹ്ന യ്ക്കു
െവബ്ൈസറ്റുണ്ട്: www.sayahna.org. അതു തുറന്നാൽ േകരളസാഹിത്യചരിത്രം,
േകരളപാണിനീയം, ഐതിഹ്യമാല, വൃത്തമഞ്ജരി, സി.വി. രാമൻ പിള്ളയുെട കൃതി
കൾ (മാർത്താണ്ഡവർമ്മ, ധർമ്മരാജ, രാമരാജാ ബഹദൂർ ), എം. കൃഷ്ണൻ നായരുെട
സാഹിത്യവാരഫലം, റിൽെക്കയുെട െതരെഞ്ഞടുത്ത കവിതകളു െട പരിഭാഷ, എം.പി.
േപാളിെന്റ സൗന്ദര്യദർശനം, ഫ്രഞ്ചു പ്രണയഗീതങ്ങൾ, െക. േവണുവിെന്റ പ്രപഞ്ച

റിവർ വാലിയുെട മലയിൻകീഴ് കാമ്പസിെല െകട്ടിടസമുച്ചയത്തിെന്റ മെറ്റാരു കാഴ്ച. (കട
പ്പാടു്: ഇ. പി. ഉണ്ണി)
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വും മനുഷ്യനും, വി.വി.െക. വാലത്ത്—കവിയും ചരിത്രകാരനും എന്നുതുടങ്ങി ഇന്നു പു
സ്തകശാലകളിൽ കിട്ടാത്ത ഒരുപിടി പുസ്തകങ്ങൾ കാണാം. ൈവവിദ്ധ്യമാർന്ന
േമഖലകളിലുള്ളവ. ശബ്ദതാരാവലിയും പൂർണ്ണരൂപത്തിലുള്ള ഇന്ദുേലഖ യും ഉടൻ
എത്തും. എല്ലാം സൗജന്യമായി വായിക്കാം; ഡൗൺേലാഡ് െചയ്യാം. ഒരു പകർ
പ്പവകാശപ്രശ്നവുമില്ല. നല്ല വായനക്കാരനും ഭാഷാേസ്നഹിയുമായ സിവിആറിെന്റ
കൗതുകകരമായ ഈ പ്രവർത്തനത്തിേലക്കു സംഭാഷണം വഴിതിരിഞ്ഞു.

സായാഹ്ന എന്ന പുതുപുലരി
മേനാജ്: ഇങ്ങെനെയാരു പരിശ്രമത്തിെന്റ േപ്രരണ?
സി.വി.ആർ.: മലയാളത്തിൽ ഡിജിറ്റൽ ഉള്ളടക്കം നേന്ന കുറവായിരുന്ന േവള
യിൽ അതിെനാരു മാറ്റം വരുത്താൻ ഒരു മാതൃക എന്നനിലയിലാണതു
തുടങ്ങുന്നത്. അതായിരുന്നു േപ്രരണ. ഒബ്രി േമനെന്റ പരിഭാഷെയാെക്ക
െചയ്തിട്ടുള്ള സുന്ദർ ആയിരുന്നു പ്രധാനവക്താവ്. കമ്പനിയിെല ചില ജീവ
നക്കാരും സന്നദ്ധേസവനം െചയ്തു. െസർവ്വർ േസ്പസ് എടുത്ത് ൈടപ്െസറ്റ്
െചയ്ത് ഇടുക, അതിനു പ്രചാരം െകാടുക്കുക. ഇതായിരുന്നു രീതി. ‘മീഡിയ
വിക്കി’യുെട മാതൃകയിൽ അനായാസം െതരയാനും വായിക്കാനുമുള്ള സൗ
കര്യേത്താെടയാണു സായാഹ്ന യുെട ൈസറ്റ് തയ്യാറാക്കിയത്.
സ്വതന്ത്രപകർപ്പവകാശേത്താെട സ്വന്തം കൃതികൾ ഓൺൈലനിൽ പ്ര
സിദ്ധീകരിക്കാൻ സന്നദ്ധരാകുന്നവരുെട രചനകളും പകർപ്പവകാശകാലാവ
ധി കഴിഞ്ഞ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളുമാണ് ഡിജിൈറ്റസ് െചയ്തത്. ഡിജിൈറ്റ
സ് െചയ്യുക എന്നാൽ സ്കാൻ െചയ്തു പിഡിഎഫ് ആക്കലല്ല, യൂണിേക്കാഡിൽ
ൈടപ്പ് െചയ്തു േചർക്കുകതെന്നയാണ്.
ടാബിനും ഐപാഡിനും പറ്റുന്ന പതിപ്പുകൾ, അഞ്ചിഞ്ചു േഫാണിനും 16:9
സ്ക്രീനളവുള്ള േഫാണിനും പ്രേത്യകം പ്രേത്യകം പതിപ്പുകൾ, കിന്റിൽ പതിപ്പ്,
ഇ-പബ്, വിക്കി പതിപ്പ് എന്നീ രൂപങ്ങളിൽ ഓേരാ പുസ്തകവും രൂപകല്പന െച
യ്യും. അവെയാെക്ക ആർക്കും യേഥഷ്ടം ഡൗൺേലാഡ് െചയ്തു വായിക്കാം; പ്ര
ചരിപ്പിക്കാം.
േകരളപാണിനീയ വും വൃത്തമഞ്ജരി യുെമാെക്ക അതിെല പ്രേത്യകചിഹ്ന
ങ്ങളും ഫൂട് േനാട്ടുകളും പദസൂചികയും കാരികസൂചികയും േപജ് നമ്പരും സൂ
ചനനമ്പരും ഒെക്കയായി െടക്കിൽ െചയ്യുന്നതുേപാെല മെറ്റാന്നിലും പറ്റില്ല.
ൈടപ് െചയ്യുേമ്പാൾ മാർക് െചയ്തു േപായാൽ ഇെതല്ലാം തനിെയ തയ്യാ
റാകും. രണ്ടുേപജിേലക്കു വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന ഫൂട്േനാെട്ടാെക്ക െടക്ക് സ്വയം
ക്രമീകരിച്ചുെകാള്ളും. മൂേന്നാ നാേലാ തരം ഇൻഡക്സ് ഒേരസമയം ഉണ്ടാക്കാം.
അച്ചടിക്കു െതാട്ടുമുമ്പ് വ്യാപകമായ മാറ്റിമറിച്ചിലുകൾ നടത്തിയാലും ഇവെയ
ല്ലാം െനാടിയിടയിൽ തയ്യാറാകും. കുറഞ്ഞപക്ഷം ഹൃേദ്രാഗം വരാതിരിക്കും.
വ്യാകരണപുസ്തകമായിട്ടും േകരളപാണിനീയ െമാന്നും ആരും ഇതുേപാെല
ഇേപ്പാൾ അച്ചടിക്കുന്നില്ല. െടക്കിൽ െചയ്ത പുസ്തകങ്ങൾക്കു ഭംഗി ഒന്നു േവെറ
തെന്നയാണ്.

െവളിച്ചത്തിേലക്കു നടത്തുന്നവർ—ദീപ്തസംഭാഷണങ്ങൾ
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മേനാജ്: അെത. ഐതിഹ്യമാല കണ്ടു. മറ്റ് ആര് ഇറക്കിയതിലും മേനാഹരം!
ഒന്നാന്തരം ചിത്രങ്ങളും!
സി.വി.ആർ.: പാലക്കാട് പാടൂർസ്വേദശി അഭിജിത് എന്ന 16-കാരൻ വിദ്യാർത്ഥി
വരച്ചതാണു ചിത്രങ്ങൾ. 126 കഥകൾക്കുംകൂടി 270 ചിത്രം! ഇേപ്പാൾ ഇന്ദു
േലഖ യ്ക്കു ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നു. െടൿ പഠിക്കാൻ വന്നതാണ്. േനരേത്ത േഫ
സ്ബുക്കിെല അറിയിപ്പു കണ്ട് ശബ്ദതാരാവലി 50 േപജ് എന്റർ െചയ്തു തന്നി
രുന്നു. അഭിജിത്തിെന്റ േജ്യഷ്ഠൻ 19-കാരൻ ഗൗതം െഫാേട്ടാഗ്രാഫറാണ്.
ജാതിയും മതവും ൈദവവുെമാന്നും ഇല്ലാത്ത കുടുംബമാണ്. ഇടെയ്ക്കാെക്ക
വരും.
മേനാജ്: പകർപ്പവകാശം ഉേപക്ഷിച്ച് ഓൺൈലനിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാെനാ
െക്ക നമ്മുെട എഴുത്തുകാർ തയ്യാറാകുന്നുേണ്ടാ? അത്തരത്തിൽ പുസ്തകങ്ങൾ
കിട്ടുന്നുേണ്ടാ?
സി.വി.ആർ.: അതിെന്റ സാദ്ധ്യത മനസിലാക്കുന്നവർ തരുന്നുണ്ട്. സച്ചിദാനന്ദ
െന്റ രണ്ടു പുസ്തകങ്ങളുണ്ട്—ഗാന്ധി യും െതരെഞ്ഞടുത്ത കവിതകളും. ആനന്ദ്,
സി.വി. ബാലകൃഷ്ണൻ, ഇ. സേന്താഷ് കുമാർ, തുടങ്ങി പലരുെടയും രചനകളു
ണ്ട്. സച്ചിദാനന്ദനും എസ്. എസ്. മാധവനും സുനിൽ പി. ഇളയിടവും േപാ
ലുള്ളവർ പൂർണ്ണമായി സ്വതന്ത്രപ്രസാധനത്തിേലക്കു വരണം. മറ്റു വരുമാനം
ഇല്ലാത്തവർ അതിെന്റ െമച്ചം േബാദ്ധ്യെപ്പടുന്നതുവെര തത്ക്കാലം െചയ്യ
ണ്ടാ.
പകർപ്പവകാശം േവണെമന്നുള്ളവർക്ക് ഓൺൈലനിെല സ്വതന്ത്രപ്ര
സാധനത്തിലും പകർപ്പവകാശത്തിനുള്ള വകുപ്പുകളുണ്ട്. ഓൺൈലനിെല
പകർപ്പവകാശനിയമങ്ങളായ ക്രിേയറ്റീവ് േകാമൺസിന് ആറുതരം ൈല
സൻസുകളുണ്ട്. ഇതിൽ മൂെന്നണ്ണമാണു വാണിേജ്യതരം. ഒരാൾ എഴുതിയാൽ
അേത ൈലസൻസിൽ ആർക്കും പുനഃപ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ അവസരം നല്കുന്ന
താണ് ആദ്യേത്തത്. പെക്ഷ, ഈ അനുവാദം െപ്രാൈപ്രറ്ററി താല്പര്യം ഉള്ള
വർക്കല്ല. എല്ലാ അനുമതിയും നല്കി െപാതുമണ്ഡലത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന
ഈ ൈലസൻസ് വീെണ്ടടുക്കാവുന്നതല്ല. ഇതുമുതൽ നിയന്ത്രണങ്ങളുള്ളവവ
െര ഉണ്ട് ക്രിേയറ്റീവ് േകാമൺസിൽ. ആറാമേത്തതിൽ ഡൗൺേലാഡ് െചയ്തു
വായിക്കാൻ മാത്രമാണ് അവകാശം. ലംഘിച്ചാൽ ഇടെപടാെനാെക്ക സം
വിധാനമുണ്ട്. വാണിജ്യതാത്പര്യത്തിൽ ആരും പ്രസിദ്ധീകരിക്കരുത് എന്ന
വ്യവസ്ഥേയാെടയാണ് ഇ. ഹരികുമാറിെന്റ 27 പുസ്തകവും െവബ്ൈസറ്റിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്.

വില്പന കൂട്ടുന്ന സ്വതന്ത്രൻ!
മേനാജ്: പകർപ്പവകാശം സംരക്ഷിച്ചാലും ഓൺൈലനിൽ സ്വതന്ത്രമായി പ്രസി
ദ്ധീകരിച്ചാൽ ആളുകൾ സൗജന്യമായി വായിക്കിേല്ല, അേപ്പാൾ എഴുത്തുകാർ
ക്ക് എന്താണു വരുമാനം?
സി.വി.ആർ.: ഈ സംശയം സാമാന്യബുദ്ധിയിൽ േതാന്നാം. എന്നാൽ അനുഭവം
മറിച്ചാണ്. അടുത്തിെട അന്തരിച്ച പ്രമുഖകഥാകൃത്ത് ഇ. ഹരികുമാറിെന്റ 27
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അദ്ധ്യായം 4. േലാേകാത്തരേജർണലുകളുെട രൂപശില്പി

പിന്നിൽ ഇടത്തുനിന്നു്: ജനയുഗം പത്രാധിപർ രാജാജി മാത്യു േതാമസ്, സ്വതന്ത്രേസാ
ഫ്േവർ പ്രവർത്തകൻ െക.വി. രജീഷ്, രചന തുടങ്ങിയ സ്വതന്ത്രേഫാണ്ടുകളുെട രചയിതാ
വായ െക.എച്. ഹുൈസൻ, ൈസ്ക്രബസ് സ്വതന്ത്രേസാഫ്റ്റ്േവർ േപ്രാജക്ടിെല പ്രധാന േപ്രാ
ഗ്രാമറായ ഫഹദ് അൽ ൈസദി (മുന്നിൽ വലത്തു്) എന്നിവേരാെടാപ്പം സിവിആർ.

പുസ്തകങ്ങൾ ഇങ്ങെനയാണു പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്—സായാഹ്ന യിലും ഹരികുമാ
രിെന്റ െവബ്ൈസറ്റിലും. ഒടുവിൽ അവെയല്ലാം സമാഹരിച്ച് ‘ഹരികുമാറിെന്റ
സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ’ എന്ന േപരിൽ 12 വാള ്യമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. 3200 രൂപ
വില. വമ്പിച്ച വില്പനയാണുണ്ടായെതന്ന് ഹരികുമാർ പറഞ്ഞിരുന്നു. അേദ്ദ
ഹം േഫസ്ബുക്കിൽ ഇത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്.
െജ. േദവികയുെട ‘കുലസ്ത്രീയും ചന്തെപ്പണ്ണും’ ആദ്യം അച്ചടിച്ചിറക്കിയ
േപ്പാൾ സാധാരണ വില്പനേയ ഉണ്ടായുള്ളൂ. എന്നാൽ, അത് വിക്കി ഗ്രന്ഥ
ശാലയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു സമൂഹമാദ്ധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചേതാെട പുസ്ത
കത്തിെന്റ വില്പന ഗണ്യമായി ഉയർന്നു. അതിേവഗം മൂന്ന് എഡിഷൻ ഇറ
േക്കണ്ടിവന്നു. അത്ഭുതകരമാണ് ഈ പ്രവണത.
ഞങ്ങൾ ഐതിഹ്യമാല പ്രസിദ്ധീകരിച്ചേപ്പാൾ മൂന്നുദിവസത്തിനിെട
ഉണ്ടായത് 14,000 ഡൗൺേലാഡാണ്! രഞ്ജിത് കണ്ണൻകാട്ടിലിെന്റ ‘കിൻസു
കി-ഹൃദയം പുണരുന്ന മുറിവുകൾ ’ എന്ന കവിതാസമാഹാരത്തിനു രണ്ടുദിവ
സംെകാണ്ടുണ്ടായത് മൂവായിരം ഡൗൺേലാഡ്. മൂവായിരം ഡൗൺേലാഡ്
എന്നാൽ ആറായിരം േപെരങ്കിലും അറിയും. അതിന് ആനുപാതികമായി
അച്ചടിച്ച പുസ്തകത്തിനു ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാകും. ഡിജിറ്റലായി പ്രസിദ്ധീകരി
ച്ചിട്ടു പുസ്തകം ആക്കുന്നു എന്ന് അറിയിച്ചാൽ മതി. ധാരാളം ഓർഡർ വരും.
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കാമ്പസിെല ആൽവൃക്ഷം. (കടപ്പാടു്: ഇ. പി. ഉണ്ണി)

സാധാരണ രീതിയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചാൽ 50 േകാപ്പി വില്ക്കുേമാ ഒരുദിവസം?
പ്രചാരണത്തിൽ സമൂഹമാദ്ധ്യമം വലിയ സാദ്ധ്യതയാണ്.
മേനാജ്: അതു കൗതുകകരമാണേല്ലാ. പെക്ഷ, എഴുതിയയാൾ മരിച്ച് 60 െകാല്ലം
കഴിഞ്ഞാലേല്ല പകർപ്പവകാശം ഇല്ലാതാകൂ? ഇത്തരം പഴയ പുസ്തകങ്ങൾ
ക്കു കാലം െചല്ലുേമ്പാൾ ലഭ്യതയും ആവശ്യവും കുറയുന്നതാണേല്ലാ അനുഭവം.
സി.വി.ആർ.: അെത. അതാണു പ്രശ്നം. പഴയ രചനകളിൽ പകർപ്പവകാശക്കാലം
കഴിഞ്ഞവേയ എടുക്കാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ. പകർപ്പവകാശം ൈകവശമുള്ള പ്ര
സാധകർ പുസ്തകത്തിന് ആവശ്യം കുറയുേമ്പാൾ അവ അച്ചടിക്കാൻ മടിക്കും.
അങ്ങെന മികച്ച പല രചനകളും വിസ്മൃതിയിേലക്കു േപാകുന്നുണ്ട്. അേതസമ
യം, ഓൺൈലനിൽ സ്വതന്ത്രമായി ലഭ്യമാകുേമ്പാൾ അവയ്ക്കു വലിയ സ്വീകാ
രം വരികയും െചയ്യുന്നു. അതിനർത്ഥം ആ പുസ്തകത്തിന് ആവശ്യക്കാർ ഇല്ലാ
തായിട്ടില്ല എന്നാണ്. ദൃശ്യത ഇല്ലാത്തതിനാൽ വിസ്മൃതിയിൽ ആകുന്നതാണ്.
അത് പകർപ്പവകാശത്തിെന്റ അപകടമാണ്. ഇന്നു പകർപ്പവകാശേത്താെട
ഇറക്കുന്ന പല പുസ്തകത്തിനും ആ ഗതി വരാം. അറുപതുെകാല്ലെമാെക്ക കഴി
ഞ്ഞ് ആെരങ്കിലും ഓർെത്തടുത്ത് ഓൺൈലനിൽ ആക്കിയാൽ മാത്രമാകും
പുനർജന്മം. ഇനി അഥവാ അധികം ആവശ്യക്കാർ ഇെല്ലങ്കിലും, ഓർഡറനു
സരിച്ച് 50 – 100 േകാപ്പിെയാെക്ക അച്ചടിച്ചുെകാടുക്കാവുന്ന പ്രിന്റ് ഓൺ ഡി
മാൻഡ് സമ്പ്രദായം ഉള്ളതിനാൽ അച്ചടിച്ചുവച്ചു നഷ്ടം വരുെമന്ന ആശങ്കയും
േവണ്ട.
മേനാജ്: കുറച്ചു േകാപ്പി അച്ചടിക്കുന്നതു നഷ്ടമാെണന്നാണേല്ലാ പറയാറ്?
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അദ്ധ്യായം 4. േലാേകാത്തരേജർണലുകളുെട രൂപശില്പി

സി.വി.ആർ.: ആയിരുന്നു മുമ്പ്. പുതിയതരം പ്രസ് വന്നേപ്പാഴാണു പ്രിന്റ് ഓൺ
ഡിമാൻഡ് സമ്പ്രദായം വന്നത്. ഇത്തരം പ്രസിൽ അച്ചടിക്കൂലി കുറവുമാ
ണ്. ഇരുനൂറിൽത്താെഴ േകാപ്പിേയ അടിക്കുന്നുെള്ളങ്കിൽ കവറിെന്റ െചലവ്
അധികമായി വഹിേക്കണ്ടിവരും.
അതുെകാണ്ടു ഞങ്ങൾ പരമാവധി വില കുറച്ചാണു പുസ്തകം വില്ക്കുന്നത്.
ആ വിലതെന്ന ഞങ്ങൾ എടുക്കുകയല്ല. അതിൽ അച്ചടി, തപാൽ െചലവു
കഴിഞ്ഞുള്ള തുകയുെട അഞ്ചു ശതമാനം വീതം സ്വതന്ത്രേസാഫ്റ്റ്െവയർ ഫൗ
േണ്ടഷൻ, െടക് യൂസർ ഗ്രൂപ്പ്, സ്വതന്ത്രമലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ്, പുസ്തകത്തിൽ ഉപ
േയാഗിച്ച േഫാണ്ട് രൂപകല്പന െചയ്ത ആൾ, ചിത്രങ്ങൾക്കും മുഖച്ചിത്രത്തിനും
മറ്റും ആശ്രയിക്കുന്ന വിക്കി േകാമൺസ് എന്നിവയ്ക്കു നല്കും. പത്തുശതമാനം
എഡിറ്റർക്കും. രചിതാവുള്ള പുസ്തകമാെണങ്കിൽ 20 ശതമാനം ആ ആൾക്കും
നല്കും. ഇെതല്ലാം േചർത്താണു വിലയിടുക. രചിതാവ് ഇെല്ലങ്കിൽ അതു വില
യിൽ കുറയ്ക്കും. േകരളപാണിനീയ െമാെക്ക വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഡിസ്കൗണ്ടിലാ
ണു നല്കാറ്.
മേനാജ്: എങ്ങെനയാണ് ഇതിെന്റ വിപണനസമ്പ്രദായം?
സി.വി.ആർ.: അച്ചടി ഏല്പിക്കുന്ന കമ്പനിക്കു പിഡിഎഫ് നല്കും. പുസ്തകം ആവശ്യ
െപ്പടാനുള്ള േഫാം െവബ്ൈസറ്റിൽ ഇടും. അതു പൂരിപ്പിച്ചു ക്ലിൿ െചയ്താൽ
അച്ചടി ഏല്പിച്ച കമ്പനിയിേലക്ക് ഓർഡർ േപാകും. അവർ അച്ചടിച്ച് എത്തി
ച്ചുെകാള്ളും. അേമരിക്കയിലും മറ്റും ഇതാണിേപ്പാൾ രീതി.
മേനാജ്: സ്വതന്ത്രപ്രസാധനം പരമ്പരാഗതപ്രസാധനെത്ത ബാധിക്കിെല്ല?
സി.വി.ആർ.: അെതാരു അബദ്ധധാരണയാണ്.
മേനാജ്: ഇ-ബുക്ക് വന്നിട്ടും അച്ചടിപ്പുസ്തകവിപണി വളരുകയാണേല്ലാ. അച്ചടിപ്പു
സ്തകത്തിനു പ്രിയം കൂടുകയാേണാ? അെതന്താണങ്ങെന?
സി.വി.ആർ.: അെത, ആവശ്യം കൂടുന്നതായാണു കാണുന്നത്. ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പു
സൗജന്യമായതിനാൽ ഉള്ളടക്കം േനാക്കിയിട്ടു വാങ്ങിയാൽ മതി. വിപുല
മായ െതരെഞ്ഞടുക്കൽ സാദ്ധ്യതയാണു മെറ്റാന്ന്. ഞങ്ങളുെട പുസ്തകങ്ങളു
െട വിലക്കുറവും അതു െപെട്ടന്നു കിട്ടുന്നു എന്നതും ആകർഷണീയതയാണ്.
സർേവ്വാപരി ഒേട്ടെറ കമ്മ്യൂണിറ്റികെള സഹായിക്കുന്ന സംരംഭമാണു സായാ
ഹ്ന എന്ന പരിഗണനയും ഉണ്ടാകാം.

സ്വതന്ത്രതയുെട ആരാധകൻ
മേനാജ്: പ്രസാധനത്തിെന്റയും േസാഫ്റ്റ്െവയറിെന്റയും കാര്യത്തിെലന്നേപാെല
വിവരങ്ങളുെടയും അറിവുകളുെടയും കാര്യത്തിലും താങ്കൾ സ്വാതന്ത്ര്യവാദി
ആണേല്ലാ. സ്വതന്ത്രേസാഫ്റ്റ്െവയറുകളുെട ആദ്യകാലപ്രേയാക്താക്കളിലും
പ്രചാരകരിലും ഒരാളായ താങ്കൾ ഇൻഡ്യയിെല സ്വതന്ത്രേസാഫ്റ്റ്െവയർ
പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ സ്ഥാപകരിൽ ഒരാൾകൂടി ആെണന്ന് അറിയാം. േലാക
േത്തതെന്ന ഒരു പ്രധാനപ്രചാരകൻ എന്നാണു വിക്കിപീഡിയ പറയുന്നത്.
റിച്ചാർഡ് േസ്റ്റാൾമാൻ േകരളത്തിൽ വന്നാൽ തങ്ങാറുള്ളത് താങ്കേളാെടാ
പ്പമാെണന്നും േകട്ടിട്ടുണ്ട്. സ്വതന്ത്രേസാഫ്റ്റ്െവയർ പ്രസ്ഥാനവുമായുള്ള ഈ

െവളിച്ചത്തിേലക്കു നടത്തുന്നവർ—ദീപ്തസംഭാഷണങ്ങൾ

145

ബന്ധമാേണാ വിവരങ്ങളുെട സ്വതന്ത്രാവകാശം സംബന്ധിച്ച ചിന്തയ്ക്കു േപ്രര
കം?
സി.വി.ആർ.: അറിവിെന്റേമൽ കുത്തകാവകാശം എന്നത് യുക്തിരഹിതമാണ്.
പുതിയകാലത്തു വികസിച്ചുവരുന്ന ദർശനമാണിത്. പ്രസാധനവ്യവസായം
വരുന്നതിനുമുമ്പും അതങ്ങെന ആയിരുന്നു. എഴുത്തച്ഛനും പൂന്താനവുെമാെക്ക
എഴുതിയതു േപരിനും പണത്തിനുമാേണാ? അവരുെടെയാെക്ക േപരുേപാ
ലും നമുക്കറിയില്ല.
സർക്കാരിെന്റ വിവരങ്ങളടക്കം െപാതുവായ വിവരങ്ങെളല്ലാം െപാതു
മണ്ഡലത്തിൽ സ്വതന്ത്രമായി ലഭ്യമാക്കുകതെന്ന േവണം. സർക്കാരിെന്റ
എല്ലാ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും സ്വതന്ത്രൈലസൻസിങ്ങിൽ ആകണം. പാഠപു
സ്തകങ്ങെളാെക്ക ഇങ്ങെനയാകണം. അതിൽ സർഗ്ഗാത്മകരചനകേളാമേറ്റാ
ഉണ്ടായാൽത്തെന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരു ലഘുരചനയുെട അവകാശമേല്ല േപാകൂ?
കർത്തൃത്വം േപാകുന്നുമില്ല. അതുെകാണ്ട് അവർക്ക് എന്തുണ്ടാകാൻ! കൂടുതൽ
േപരിൽ എത്തുന്നിടത്തേല്ല രചനയുെട വിജയം. കവിക്കു വീണ്ടും പ്രസിദ്ധീക
രിക്കുകയും െചയ്യാം. പ്രധാനേചാദ്യം ഇതാണ്. കവിേയാ ജനേമാ വലുത്?
കവിെയങ്കിൽ േവെറ കവിെയ േനാക്കുക, അത്രതെന്ന. പകർപ്പവകാശവാദം
ഉയർത്തിയതുമുതൽ ഇളയരാജയുെട സംഗീതം േകൾക്കുന്നതു ഞാൻ നിർ
ത്തി; മറ്റു പലരും.
െടക്കിനുേവണ്ടി ഞാൻ വികസിപ്പിച്ച ഇരുപേതാളം േസാഫ്റ്റ്െവയറുണ്ട്.
എല്ലാം CTAN-ൽ സൗജന്യമായാണു പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തിയത്. എനിക്കു ബി
സിനസ് കൂടുകയാണുണ്ടായത്. നമുക്കുള്ള അംഗീകാരം കൂടും. സ്വതന്ത്രേസാ
ഫ്റ്റ്െവയറിെന്റ സേന്ദശമാണത്. േവദം േകട്ടാൽ െചവിയിൽ ഈയം ഉരു
ക്കിെയാഴിക്കുമായിരുന്നതുെകാണ്ടാണു േവദങ്ങൾ പിേന്നാട്ടുേപായത്. ശൂദ്രർ
മുതൽ ദളിതരടക്കമുള്ളവർക്ക് അക്ഷരം വിലക്കി വിജ്ഞാനവികസനത്തിൽ
സംഭാവന െചയ്യാനുള്ള അവസരം ആ മഹാഭൂരിപക്ഷത്തിനു നൂറ്റാണ്ടുകേളാ
ളം നിേഷധിച്ചതാണേല്ലാ ഇൻഡ്യെയ പിേന്നാട്ടടിച്ചത്. ഇന്നു േകാൺഫറൻ
സുകൾ നടത്തി േപപ്പറുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ പുതിയ
ആശയങ്ങൾ വളരുന്നു. അതാണു വ്യത്യാസം.
സ്വതന്ത്രേസാഫ്റ്റ്െവയർ ഡിറ്റിപിക്കാെരയടക്കം വ്യാപകമായി പഠിപ്പി
ക്കാനുള്ള പരിശ്രമം േവണം. ഇതിനായി ക്രാഷ് േകാഴ്സ് നടത്തണം.

ഡി.റ്റി.പി. രംഗെത്ത പ്രതിസന്ധിയും പരിഹാരവും
മേനാജ്: ഡിറ്റിപികെളല്ലാംതെന്ന െപ്രാൈപ്രറ്ററി േസാഫ്റ്റ്െവയറിലാണു പ്രവർ
ത്തിക്കുന്നത്.
സി.വി.ആർ.: അതു മാറ്റാൻ എളുപ്പമാണ്. കാരണം, ഇന്ന് അവർ െചയ്യുന്ന എല്ലാ
േജാലിക്കും പറ്റുന്ന സ്വതന്ത്രേസാഫ്റ്റ്െവയറുകളുണ്ട്. ഓപ്പൺ ഓഫീസിലാ
െണങ്കിൽ മറ്റുള്ളവയിെലേപാെല േഫാണ്ട് പ്രശ്നെമാന്നും ഇല്ല. മലയാളം യൂ
ണിേക്കാഡിൽ ൈടപ് െചയ്യാൻ പഴയ ആസ്കി േഫാണ്ടിൽ ൈടപ് െചയ്യാൻ
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ഉപേയാഗിച്ച ഐ.എസ്.എം. േപാലുള്ള ഇടനിലേസാഫ്റ്റ്െവയറും ആവശ്യമി
ല്ല. ഇേപ്പാൾ ൈടപ് െചയ്യുന്ന അേത രീതിയിൽ ൈടപ് െചയ്താൽ മതിതാനും.
ഇൻസ്ക്രിപ്റ്റ്, െഫാെണറ്റിൿ, െറമിങ്ടൺ എന്നീ കീേബാർഡുകെളല്ലാം അതി
ലും പറ്റും. എല്ലാനിലയിലും എളുപ്പവും സൗകര്യവും സ്വതന്ത്രേസാഫ്റ്റ്െവയറും
യൂണിേക്കാഡ് േഫാണ്ടുമാണ്. ജി-മാർട്ടിെലാെക്ക െചയ്യുന്നതുേപാെലെയ
ല്ലാം ലിനക്സിലും പറ്റും. വിൻേഡാസിലും മാക്കി(Mac)ലും പറ്റണം. വിൻേഡാ
സിെല േനാട്ട് പാഡ് േപാെല ലിനക്സിൽ ജിഎഡിറ്റ് ഉണ്ട്. േവെറയും ഉെണ്ട
ങ്കിലും മലയാളത്തിനു കൂടുതൽ നല്ലത് ജിഎഡിറ്റാണ്. യൂണിേക്കാഡിലാകു
േമ്പാൾ ഇംഗ്ലിഷും മലയാളവും ഹിന്ദിയുെമല്ലാം തുടർച്ചയായി ൈടപ് െചയ്തു
േപാകാം. േഫാണ്ടു മാറ്റിയാലും അതതു ഭാഷകൾ അങ്ങെനതെന്ന നില്ക്കും.
ഇെതാന്നും മേറ്റതിൽ പറ്റില്ല.
ഡിറ്റിപിക്കാെരല്ലാം ഉപേയാഗിച്ചുവന്ന െപ്രാൈപ്രറ്ററി േസാഫ്റ്റ്െവയർ
അതിെന്റ നിർമ്മാതാക്കൾ 2007-ൽത്തെന്ന ഉേപക്ഷിച്ചതാണ്. അവർ ഇറ
ക്കിയ പുതിയ േസാഫ്റ്റ്െവയറിനു വലിയ വിലയാണ്. മാത്രവുമല്ല, േസാ
ഫ്റ്റ്െവയറുകൾ ഉത്പന്നം എന്നതു മാറ്റി േസവനം ആക്കുകയാണ്. ഒപ്പം
വലിയ വിലയും ഈടാക്കുന്നു. ഓൺൈലൻ പതിപ്പാണ് അവർ വ്യാപകമാ
യി േപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത്. ക്ലൗഡിെല േസ്പസടക്കം നല്കി, വിവിധ േസാ
ഫ്റ്റ്െവയറുകൾ പാേയ്ക്കജാക്കി പ്രേത്യക സ്വീറ്റ് എന്ന നിലയിൽ. പാേയ്ക്കജിെല
ചില ഘടകങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലാത്തവർക്കും എല്ലാംകൂടിേയ വാങ്ങാൻ പറ്റൂ.
പഴയ േസാഫ്റ്റ്െവയറും പുതിയതിെന്റ വ്യാജപതിപ്പും ഉപേയാഗിക്കുന്നതു
വ്യാപകമായി പരിേശാധന നടത്തി കെണ്ടത്തി പിഴ ഈടാക്കാനും തുട
ങ്ങിയിരിക്കുന്നു. െപാതുവിൽ ഡി.റ്റി.പി. രംഗം വലിയ പ്രതിസന്ധിയിേലക്കു
വീഴുകയാണ്.
മേനാജ്: എന്നിട്ടും എന്താണ് അവർ ഓപ്പൺ േസാഫ്റ്റ്െവയറിേലക്കു മാറാത്തത്?
സി.വി.ആർ.: മാറാനുള്ള മനഃപ്രയാസവും നല്ല ഡിൈസൻ േസാഫ്റ്റ്െവയർ ഇല്ലാ
ത്തതുമാണ് അവെര നിരുത്സാഹരാക്കുന്നത്. ശീലിച്ചതിെന്റ സുഖത്തിലാണ
വർ. പലതിനും െടംേപ്ലറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കിവച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതിൽ ൈടപ്
െചയ്താൽ മതി. സംഗതി എളുപ്പം. ഇന്നെത്ത അവസ്ഥ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടിെല്ല?
െപാതുജനമാെക ഉപേയാഗിക്കുന്നത് യൂണിേക്കാഡ്, ഡി.റ്റി.പി.ക്കാർമാത്രം
ആസ്കിയിൽ!
മേനാജ്: അടുത്തിെട ൈസ്ക്രബസ് എന്ന സ്വതന്ത്ര ഡിൈസൻ േസാഫ്റ്റ്െവയർ മല
യാളത്തിനു പാകത്തിൽ വികസിപ്പിക്കെപ്പട്ടേല്ലാ. ഓേരാരുത്തരും ശീലിച്ച
െപ്രാൈപ്രറ്ററി േസാഫ്റ്റ്െവയറിെന്റ അേത രീതിയിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനുള്ള
കസ്റ്റൈമേസഷൻ ഇതിൽ െചയ്യാനാകുെമന്നും അതു രൂപെപ്പടുത്തിയവർ
പറഞ്ഞു. ഇനി എന്താണു േവണ്ടത്?
സി.വി.ആർ.: ഇന്നുള്ള മലയാളം പ്രസിദ്ധീകരണെമല്ലാം ൈസ്ക്രബസിൽ രൂപക
ല്പന െചയ്യാം. പ്രേത്യക ചിഹ്നങ്ങളും മറ്റും േവണ്ട സംഗീതചന്ദ്രിക, േകരളപാ
ണിനീയം, ഗണിതപുസ്തകങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ െടക്കിലും െചയ്യാം. അവ അവർ
ശീലിച്ച െപ്രാൈപ്രറ്ററി േസാഫ്റ്റ്െവയറിൽ െചയ്യുക ഇേപ്പാഴും ദുഃസാദ്ധ്യമാണ്.

െവളിച്ചത്തിേലക്കു നടത്തുന്നവർ—ദീപ്തസംഭാഷണങ്ങൾ
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ജീവനക്കാരുെട ശിശുക്കൾക്കായി പണിത െക്രഷ്. (കടപ്പാടു്: ഇ. പി. ഉണ്ണി)

പെക്ഷ, ഇതിന് അവെര മുഴുവൻ ൈസ്ക്രബസും െടക്കും പഠിപ്പിക്കാൻ
ക്രാഷ് േകാഴ്സ് നടത്തണം. െതാഴിൽവകുപ്പ് ക്യാമ്പയിനായി ഇതു െചയ്യണം.
എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിേക്കഷൻ േകാഴ്സിലും ഇവ നിർബ്ബന്ധമാക്കണം. സർ
ക്കാരിൽ ഇവേയ പാടുള്ളൂ എന്നു നിഷ്ക്കർഷിക്കണം. സർക്കാേരാഫീസുകളും
ഐറ്റി@സ്കൂളിെന്റ ശിക്ഷണം കിട്ടുന്ന മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികളും സ്വതന്ത്രേസാ
ഫ്റ്റ്െവയർ ഉപേയാഗിക്കുന്നവരായിട്ടും മറ്റ് ഉപേയാക്താക്കൾ അതിേലക്കു
േവണ്ടത്ര വരാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ സർക്കാരും െപ്രാഫഷണൽ പ്രസ്ഥാന
ങ്ങളും പ്രേത്യകതാത്പര്യംതെന്ന ഇതിന് എടുേക്കണ്ടതുണ്ട്.

സ്വാതന്ത്ര്യം നട്ടുനനച്ച്
മേനാജ്: സ്വതന്ത്രേസാഫ്റ്റ്െവയർ പ്രസ്ഥാനെമാെക്ക ഉണ്ടായിട്ടും ഇതാണു സ്ഥിതി
എന്നത് ചിന്തിേക്കണ്ട വിഷയമാണ്. ആ പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ ഇൻഡ്യയിെല
ഒരു തുടക്കക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ അതിനായി െചയ്ത കാര്യങ്ങൾ ചുരുക്കി
പറയാേമാ?
സി.വി.ആർ.: ഞാൻ അതിൽ സജീവമായിരുന്നത് 1997 – 2005 കാലത്താണ്.
അന്ന് സ്വതന്ത്രേസാഫ്റ്റ്െവയറുകളും അതിെന്റ ട്യൂേട്ടാറിയലുകളും മറ്റു സഹാ
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ഇടത്തുനിന്നു്: െക എച് ഹുൈസൻ, സി വി രാജേഗാപാൽ; ഭിന്നേശഷി സൗഹൃദമായ കാ
മ്പസിെലവിെടയും വീൽെചയറിൽ ചുറ്റിക്കറങ്ങാം.

യേസവനങ്ങളുെമാെക്ക വിതരണത്തിനായി േഹാസ്റ്റ് െചയ്യാൻ sarovar.org
എെന്നാരു െവബ് േപാർട്ടൽ ഞാൻ തുടങ്ങി. അനിൽ കുമാർ, രാജ്കുമാർ
തുടങ്ങിയവരും സഹായത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. പരസ്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത േപാർ
ട്ടൽ. േസാഫ്റ്റ്െവയർ വികസനം അടക്കമുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് എത്ര േസ്പസ്
േവണെമങ്കിലും തരും. ധാരാളം മിറർ െസർവ്വറുകളും ഇതിനുണ്ടായിരുന്നു.
എേപ്പാഴും അപ്േഡറ്റിങ്. ആർക്കും എവിെടയും എേപ്പാഴും ഡൗൺേലാഡ്
െചയ്യാം. അന്ന് ഒരുലക്ഷം ഉപേയാക്താക്കളും മുപ്പതിനായിരം െപ്രാജക്റ്റുകളും
ഒെക്ക ഉണ്ടായിരുന്ന ഇതിലൂെട ധാരാളം െടൿ ഉത്പന്നങ്ങൾ വികസിപ്പിക്ക
െപ്പട്ടു. സ്വതന്ത്ര മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ് (SMC) ഒെക്ക ഉണ്ടായത് ഇതിലായിരു
ന്നു. െസാളാരീസിെന്റ ഓപ്പൺ െസാളാരീസ് േപാലും സേരാവറിൽ ആയി
രുന്നു. സവാനയും (Savannah) ജർമ്മനിയുെട െബർലിേയാസും (Berlios)
കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാമതു സേരാവർ ആയിരുന്നു.
മേനാജ്: എന്നിട്ട്? ഇേപ്പാൾ അതിേല്ല?
സി.വി.ആർ.: ഇല്ല. പരിപാലനം നിർവ്വഹിച്ചുവന്ന ഗ്രൂപ്പ് തിരക്കുമൂലം സമയത്തു െച
യ്യാതായി. എസ്.എം.സി. സവാനയിേലക്കു മാറി. േഡറ്റാ െസർവ്വർ വാടകത
െന്ന മാസം 12,000 രൂപ ആയിരുന്നു. അതിനിെട ആപ്പിളിനു സമാനമായ ഒരു
സ്വതന്ത്രേസാഫ്റ്റ്െവയർ േഹാസ്റ്റ് െചയ്തതിനു വക്കീൽേനാട്ടീസ് വന്നു. പിൻ
വലിേച്ച പറ്റൂ എന്ന സ്ഥിതി. കാലിേഫാർണിയ െടൿേനാളജീസിെല ആന
ന്ദ് ബാബു ബംഗളൂരുവിലുള്ള സ്വന്തം െസർവ്വറിൽ േഹാസ്റ്റ് െചയ്തു. ഒന്നും െച
യ്യാൻ പറ്റിയില്ല. സ്വതന്ത്രേസാഫ്റ്റ്െവയർ ഫൗേണ്ടഷനും സഹായിച്ചില്ല.
മേനാജ്: അെന്നല്ലാം താങ്കൾതെന്ന ആയിരുന്നിേല്ല ഫൗേണ്ടഷെന്റ ഇവിടുെത്ത
ഭാരവാഹി?
സി.വി.ആർ.: അല്ല. മലയാളിയായ എം. അരുൺ, േബാംേബയിൽനിന്നു നാഗാർ
ജ്ജുന, ബംഗളൂരുവിൽനിന്നു േഗാപിനാഥ്, തുടങ്ങി ആറുേപരായിരുന്നു അന്ന
െത്ത ഫൗേണ്ടഷെന്റ സാരഥികൾ. ഞാൻ ഇൻഡ്യൻ െടക് യൂേസഴ്സ് ഗ്രൂപ്പിലാ
ണു പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതു്. െക.എസ്.എസ്. നമ്പൂതിരി പ്രസിഡന്റും ഞാൻ െസ
ക്രട്ടറിയും (1997 മുതൽ). ഭാരവാഹികളിൽ േകന്ദ്രധനമന്ത്രാലയത്തിൽനിന്നു
ള്ള രണ്ടുേപെരാെക്ക ഉണ്ടായിരുന്നു. പാർലെമന്റിൽ സ്വതന്ത്രേസാഫ്റ്റ്െവറ്റർ
വന്നത് അങ്ങെനയാണ്. 2002-ൽ രാജ്യാന്തരഗ്രൂപ്പ് അവരുെട േയാഗം തിരു
വനന്തപുരം െടൿേനാപാർക്കിൽ നടത്താൻ തയ്യാറായി. ആ സമയത്താണു
െസക്രട്ടറിപദം സതീഷ് ബാബുവിെന ഏല്പിച്ചു ഞാൻ പിന്മാറുന്നത്.

െവളിച്ചത്തിേലക്കു നടത്തുന്നവർ—ദീപ്തസംഭാഷണങ്ങൾ
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മേനാജ്: ലിനക്സ് ഗ്രൂപ്പിലും സജീവമായിരുന്നിേല്ല? അത് എന്നാണ്?
സി.വി.ആർ.: ഏതാണ്ട് ഇേതകാലത്തു ലിനക്സ് ഗ്രൂപ്പും തുടങ്ങി. ദില്ലി, ബംഗളൂരു േക
ന്ദ്രങ്ങൾ ശക്തമായിരുന്നു. െപ്രാൈപ്രറ്ററി കമ്പനികളിൽനിന്നു വലിയ പ്രതി
േരാധം ഉണ്ടായി. അവെയ അതിജീവിച്ചു പ്രാേദശിക യൂസർ ഗ്രൂപ്പുകൾ തിരുവ
നന്തപുരത്തും ഉണ്ടായി.
ലിനക്സിെന്റ ഇൻസ്റ്റേലഷെനാന്നും ഇന്നെത്തേപ്പാെല ലളിതമായിരുന്നി
ല്ല. അതുെകാണ്ട് എല്ലാവർക്കും എല്ലാം അറിയാമായിരുന്നു. 2000 ആയേപ്പാ
േഴക്കു ഗ്രൂപ്പു വളെര ശക്തമായി. അെന്നാന്നും നല്ല ബ്രൗസറില്ല, േവഡ് േപ്രാ
സസറില്ല, െസ്പ്രഡ് ഷീറ്റില്ല, ഓഫീസ് സ്വീറ്റില്ല. 2005-ഓെട ഇെതല്ലാം ഉണ്ടാ
യി. സ്വീകാരം കൂടി. അവെയാന്നും േവണ്ടാത്ത താടിക്കാർ മാത്രമായിരുന്നു
അന്നെത്ത ഉപേയാക്താക്കൾ. ഇന്ന് ആൻേഡ്രായിഡുകൂടി വന്നേതാെട ലി
നക്സ് ഒഴിവാക്കാനാവാത്തതായി.
ലിനക്സ് എങ്ങെന ഇങ്ങെനയായി എന്നത് അത്ഭുതമാണ്. അേമരിക്കയി
ലും മറ്റും െഡൽ ഒെക്ക ലിനക്സ് പ്രീേലാഡ് െചയ്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇറക്കുന്നു. ഇനി
പ്രതിേരാധിക്കാനാവില്ല.
മേനാജ്: ഇവിെട ഇേപ്പാഴും എല്ലാം െപ്രാൈപ്രറ്ററി ഓപ്പേററ്റിങ് സിസ്റ്റവുമായാണ
േല്ലാ കിട്ടുന്നത്?
സി.വി.ആർ.: അെത. ഇവിെട എല്ലാ സിസ്റ്റവും വരുന്നത് ൈമേക്രാേസാഫ്റ്റ് വിൻ
േഡാസ് പ്രീേലാഡ് െചയ്താണ്. അവർ തമ്മിൽ ഉടമ്പടിയാണ്. അതു േവണ്ടാ
എന്നു ശക്തമായി വാദിച്ചേപ്പാൾ ഓപ്പേററ്റിങ് സിസ്റ്റം ഇല്ലാെത തരാൻ പറ്റി
െല്ലന്ന ന്യായം പറഞ്ഞ് ബൂട്ട് െചയ്യാൻ മാത്രമുള്ള േഡാസിെന്റ (DOS) ഓപ്പേറ
റ്റിങ് സിസ്റ്റം മാത്രം ഇട്ടുതന്നു. േസവനത്തിനും പരിപാലനത്തിനും സംവിധാ
നം ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഇവർ മറ്റുള്ളവർക്കു തരില്ല.
മേനാജ്: അേപ്പാൾപ്പിെന്ന വ്യാപിപ്പിക്കാൻ എന്തു െചയ്യണം?
സി.വി.ആർ.: ചില സമീപനങ്ങളാണു പ്രശ്നം. ഉദാഹരണത്തിന്, ഐറ്റി@സ്കൂളിൽ
ആധാരം സ്വതന്ത്രേസാഫ്റ്റ്െവയർ ആെണങ്കിലും അതിെന്റ സിലബസിൽ C,
C++ എന്നിവ പഠിപ്പിക്കുേമ്പാൾ ൈമേക്രാേസാഫ്റ്റിെന്റ സി-കമ്പയിലറാണ്
ഉപേയാഗിക്കുന്നത്. അതുകാരണം, ലിനക്സ് പഠിക്കുേമ്പാൾ C, C++ പഠി
ക്കാൻ കുട്ടികൾക്കു വിൻേഡാസിേലക്കു കടേക്കണ്ടിവരും. അതിെല ഗ്രാഫി
ക്കൽ ലാളിത്യം അവരുെട പഠനെത്ത േദാഷമായി ബാധിക്കും. ഇത് ഉടൻ
മാറ്റണം.
മേനാജ്: പകരം?

ലിനക്സ് വളർന്ന വഴി
സി.വി.ആർ.: ഫ്രീ േസാഫ്റ്റ്െവയർ ഫൗേണ്ടഷെന്റ കമ്പയിലറുണ്ട്. ലിനക്സിെന്റ
ജി.സി.സി. (Gnu Compiler Collection) ആണു ഏറ്റവും മികച്ചെതന്നു േലാ
കം അംഗീകരിച്ചത്. അതിനാൽ കുട്ടികൾ ഇതു പഠിക്കാനുള്ള സാദ്ധ്യത
സൃഷ്ടിക്കുകയാണു് േവണ്ടതു്. ഉണ്ടാക്കുന്ന േപ്രാഗ്രാം പരീക്ഷിക്കാനും െമച്ച
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അദ്ധ്യായം 4. േലാേകാത്തരേജർണലുകളുെട രൂപശില്പി

െപ്പടുത്താനുെമല്ലാം ഉള്ള എക്സർൈസസുകൾ െചയ്യാൻ നല്ലത് ജി.സി.സി.
ആണ്.
ഇത്തരം പല കുരുക്കുകൾ പലയിടത്തും കിടക്കുന്നു. ഇെതാെക്ക കെണ്ട
ത്തി പരിഹരിച്ചാൽ പ്രേയാഗം വ്യാപിപ്പിക്കാം. പതിനഞ്ചു വയസിൽ പുറത്തി
റങ്ങുന്ന കുട്ടികെള ശരിയാക്കിയാൽ വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടാകും.
വ്യാപാരികൾക്ക് കണക്കുസൂക്ഷിപ്പിനും ഇൻെവന്ററിക്കും േസാഫ്റ്റ്െവയർ
േവണം. ഇത്തരം േമഖലകൾ കെണ്ടത്തി എന്തുെകാണ്ടു സ്വതന്ത്രേസാ
ഫ്റ്റ്െവയറിൽ ഉണ്ടാക്കിെക്കാടുത്തുകൂടാ? അെതാെക്ക െചയ്യണം. ഐ.സി.
േഫാസ് ആണു െചേയ്യണ്ടത്. പെക്ഷ, െചയ്യുന്നില്ല. ചാല മുതൽ പാളയം വെര
എത്ര വ്യാപാരികളുണ്ട്? െപ്രാൈപ്രറ്ററി േസാഫ്റ്റ്െവയറിനു രണ്ടുലക്ഷം രൂപ
െകാടുക്കണം. എത്ര പണമാണു നാടിനു നഷ്ടമാകുന്നത്! നമുക്ക് ഓറക്കിെളാ
ന്നും േവണ്ടാ. ലളിതമായ ബില്ലിങ് േസാഫ്റ്റ്െവയർ മതി. നികുതി റിേട്ടണുകൾ
ഫയൽ െചയ്യാനുള്ള സഹാേയാപാധികൾ അടക്കം ഇതുണ്ടാക്കാൻ നികു
തിവകുപ്പു മുൻൈക എടുക്കണം. ധാരാളം തട്ടിപ്പുകൾ ഒഴിവാക്കാം. പ്ലസ് ടൂ
കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങുന്നവെരെക്കാണ്ടു െചയ്യിക്കാവുന്നേതയുള്ളൂ. ഐറ്റി@സ്കൂളിെന്റ
ഇടത്തുനിന്നു്: യാൻ വാെനൿ (െചൿ റിപ്പബ്ലിക്കിൽ നിന്നുള്ള േപ്രാഗ്രാമർ), ഹാൻ െത താൻ
(പിഡിഎഫ് െടൿ (pdfTEX) എന്ന സ്വതന്ത്രേസാഫ്റ്റ്േവറിെന്റ രചയിതാവു്) കാമ്പസ് സന്ദർ
ശിച്ചേപ്പാൾ. ഇവർ സായാഹ്നയുെട സാേങ്കതികറ്റീമിെന്റ ഭാഗമാണു്.
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അനുബന്ധസംരംഭമായി ഇതു വികസിപ്പിക്കാം. സർവ്വീസ് നല്കൽ വഴി ധാരാ
ളം െതാഴിലവസരവും ഉണ്ടാക്കാം.
മേനാജ്: ശരിയാണ്. ഞാനും പലേപ്പാഴും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്, പലനിലയ്ക്കും െമച്ചമായ
സ്വതന്ത്രേസാഫ്റ്റ്െവയറുകൾ േകരളം േപാെലാരു പുേരാഗമനരാഷ്ട്രീയസമൂഹ
ത്തിൽേപ്പാലും അതിനനുസരിച്ചു വ്യാപകമാകാത്തെതെന്തന്ന്.
സി.വി.ആർ.: എന്തല്ലാം െമച്ചങ്ങൾ! ഹാക്കിങ്ങിനു സാദ്ധ്യത കുറവാണ്. ഒരു
സ്ഥാപനം അല്ലേല്ലാ, േലാകമാെക വ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സമൂഹം തെന്നയേല്ല
ഇവയുെട പരിപാലകർ. അതുെകാണ്ട്, ഒരുവിഭാഗം ഹാക്കിങ്ങിനു ശ്രമിച്ചാൽ
എതിർവിഭാഗം ശക്തമായി പ്രതിേരാധിക്കും, െമച്ചെപ്പടുത്തും. േസാഴ്സ് േകാഡു
കൾ കണ്ടാൽ കുഴപ്പങ്ങൾ േവഗം ചൂണ്ടിക്കാട്ടാൻ പറ്റും.
വൻകിട ജർമ്മൻ ബാങ്കായ േഡാഷ് ബാങ്ക് (Deutche Bank) ബാങ്കിങ്
േസാഫ്റ്റ്െവയർ ഓപ്പൺ ആക്കി. നമ്മുെട പണം ൈകകാര്യം െചയ്യുന്നതേല്ല.
അതു സുതാര്യമാകേണ്ട? േബാദ്ധ്യെപ്പടുത്താൻ കഴിയേണ്ട? െപാതുപരിേശാ
ധന േവേണ്ട? പരിഷ്കൃതസമൂഹം അങ്ങെനെയാെക്കയാണു ചിന്തിക്കുന്നത്.
േഡാഷ് ബാങ്ക് െചറിയ കൂട്ടെരാന്നുമല്ലേല്ലാ. നാമും അനുകരിക്കണം. ബാങ്കി
ങ് േസാഫ്റ്റ്െവയർ ആൻേഡ്രായിഡിൽ ആണേല്ലാ. േവാെട്ടടുപ്പിനുള്ള േസാ
ഫ്റ്റ്െവയെറാെക്ക ഇങ്ങെന ഓഡിറ്റബിൾ ആകണം. എല്ലാറ്റിനും തടസം
മേനാഭാവമാണ്. അതു മാറണം.

സ്വാതന്ത്ര്യത്തിെന്റ ആരൂഢം
മേനാജ്: ഈ സ്വാതന്ത്ര്യമേനാഭാവം റിവർ വാലിയുെട ഈ ക്യാമ്പസിലും ജഗതി
യിെല വീട്ടിലുെമാെക്ക കാണാനും അനുഭവിക്കാനും പറ്റുന്നുണ്ട്. നഗരപ്രാന്ത
ത്തിൽ ഇത്രയും വിശാലവും പ്രശാന്തവുമായ ക്യാമ്പസ് ശരിക്കും അത്ഭുതമാ
ണ്. വലിെയാരു കുളവും െചറുകുളങ്ങളും അരുവിയുെമാെക്ക കണ്ടു. എെന്താ
െക്കയാണ് ഇവിെടയുള്ളത്?
സി.വി.ആർ.: നാല് ഏക്കറുണ്ട് ആെക. വലിയ കുളത്തിനു നൂറുമീറ്റർ നീളവും 20 മീ
റ്റർ വീതിയും നൂറടി ആഴവുമുണ്ട്. വിവിധ ഇനത്തിൽെപ്പട്ട ഒരുലക്ഷേത്താളം
മീനുകളുണ്ട് അതിൽ. കരിമീനും െകാഞ്ചുെമാെക്കയുണ്ട് െചറിയ കുളങ്ങളിൽ.
അതതു ഭാഗെത്ത ജലേസചനത്തിനുള്ളതാണു െചറുകുളങ്ങൾ. മുഴുവൻ മഴയും
ഇവയിൽ സംഭരിച്ച് ഉപേയാഗിക്കും. വർഷം മുഴുവൻ കുടിക്കാനും കുളിക്കാനും
ക്യാമ്പസിൽ െവള്ളമുണ്ടാകും. 200 േകാഴിയും 50 താറാവും ഉണ്ട്. പത്തു് പശു
ക്കളുണ്ടു്. അൻപതിനം വാഴ, കാരറ്റ്, മുട്ടേക്കാസ് (കാേബജ്),… ഏതാെണ്ടല്ലാ
പച്ചക്കറിയും ഉണ്ട്. ധാരാളം ഔഷധസസ്യങ്ങളൂം ക്യാമ്പസിലുണ്ട്. അരിമാ
ത്രം വാങ്ങും. കുറച്ച് വയൽ ഒരാേളാടു േചാദിച്ചിരുന്നു. തന്നില്ല. ഇേപ്പാൾ തരാ
െമന്നു പറയുന്നു.
മേനാജ്: അരിയും പാലുെമാഴിെക സ്വയംപര്യാപ്തമാണ്?
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അദ്ധ്യായം 4. േലാേകാത്തരേജർണലുകളുെട രൂപശില്പി

സി.വി.ആർ.: ജീവനക്കാരിൽ 40 േപർ ക്യാന്റീൻ ഉപേയാഗിക്കുന്നുണ്ട്. ക്യാന്റീനിൽ
ഉപേയാഗിക്കുന്നതു മുഴുവൻ ക്യാമ്പസ് ഉത്പന്നങ്ങളാണ്. പാലും മുട്ടയും പച്ച
ക്കറിയും മീനുെമാെക്ക ജീവനക്കാർക്കും െകാടുക്കും. ബാക്കിവരുന്നതു വില്ക്കും.
മേനാജ്: കൃഷി ഏതുരീതിയിലാണ്?
സി.വി.ആർ.: പൂർണ്ണമായും ൈജവകൃഷിയാണ്. പച്ചക്കറി വളർത്താൻ േപാളിഹൗ
സ് ഉണ്ട്. ഫംഗസ് ബാധ ഒഴിവാകും. കാരറ്റിന് അൾട്രാവയലറ്റ് പാടില്ല. അതു
തടയാൻ േപാളിമർ ഫിൽറ്ററുണ്ട്. കീടനാശിനി ഇല്ല. ൈജവനിയന്ത്രണമാ
ണ്. ഇര-ഇരപിടിയർ ബാലൻസ് ഇേപ്പാൾ കൃത്യമാണ്. പത്തുശതമാനെമാ
െക്കേയ കീടം കയറി േപാകാറുള്ളൂ.
മേനാജ്: ധാരാളം മയിലുകെള കണ്ടേല്ലാ. ഇടയ്ക്കിെട കൂവലും േകൾക്കാം. വളർത്തു
ന്നതാേണാ?
സി.വി.ആർ.: അല്ല. ക്യാമ്പസിൽ ധാരാളം പാമ്പുണ്ട്. അതാണേല്ലാ ഇഷ്ടഭക്ഷണം.
അതുെകാണ്ടു പാർപ്പുറപ്പിച്ചവരാ.
പരിസ്ഥിതിയ്ക്കിണങ്ങുന്ന െകട്ടിടങ്ങളാണ് എല്ലാം. നല്ല വായൂസഞ്ചാരമാണ്. ഫാ
നുകൾ പിടിപ്പിച്ചിട്ടുെണ്ടങ്കിലും പ്രവർത്തിപ്പിേക്കണ്ടിവരുന്നില്ല. ധാരാളം െവളിച്ചം

കാമ്പസിെല പ്രധാനജലസംഭരണി. (കടപ്പാടു്: ഇ. പി. ഉണ്ണി)
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കടന്നുവരുന്നതിനാൽ പകൽ ൈലറ്റ് ഇേടണ്ടിവരാറില്ല. എൽ.ഇ.ഡി. ൈലറ്റുകളാ
ണ് എല്ലാം. അവതെന്ന െവളിച്ചം കുറയുന്നതിനനുസരിച്ചു െതളിഞ്ഞുവരുന്ന, െസൻ
സിറ്റിവിറ്റി വഴി നിയന്ത്രിക്കുന്ന, തരമാണ്. ൈവദ്യുതിക്കു പകരം സൗേരാർജ്ജം
ആക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണിേപ്പാൾ.
മുള കാര്യമായി ഉപേയാഗിച്ചുള്ളതാണു നിർമ്മാണം. നാല്പതുെകാല്ലമാണ്
അതിെന്റ ആയുസ്സ്; സ്റ്റീലിേനാളം. സ്റ്റീൽ ൈകവരികൾ കിളിക്കാട്ടം വീണുംമറ്റും
ദ്രവിച്ചിട്ടും മുള കുഴപ്പമില്ലാെത നില്ക്കുന്നു!
ഭിന്നേശഷീസൗഹൃദമാണു നിർമ്മാണം. ഒരുനിലെപ്പാക്കത്തിലാണു റാമ്പ്.
ഒരറ്റെത്ത ക്വാർേട്ടഴ്സിൽനിന്നു മേറ്റയറ്റെത്ത കുളത്തിൽവെര വീൽ െചയറിൽ േപാ
കാം. എല്ലാ െകട്ടിടത്തിൽനിന്നും പടി കയറാെത പ്രധാനേഗറ്റുവെരയും വഴിയുണ്ട്.
മൂന്നുഭാഗമായി അഞ്ചു േബ്ലാക്കുകളാണ് ആെക െകട്ടിടങ്ങൾ. പ്രധാനെകട്ടിട
ത്തിന് അഞ്ചു നിലയുണ്ട്. അതിൽ ലിഫ്റ്റുണ്ട്. പ്രധാനെകട്ടിടത്തിെല ഒന്നും രണ്ടും
നിലകളിലായി 250 േപർക്കു േജാലിെചയ്യാം. മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലിഷിലുമുള്ള ധാ
രാളം പുസ്തകമുള്ള നെല്ലാരു ൈലബ്രറിയുമുണ്ട്. അവിടെത്ത വായനക്കാർ കൂടുതലും
താണതലത്തിലുള്ള േജാലികൾ െചയ്യുന്നവരാെണന്നു സി.വി.ആർ പറഞ്ഞു.
മെറ്റാരുഭാഗത്ത് രണ്ടു ദമ്പതിമാർക്കുവീതം താമസിക്കാവുന്ന നാലു ഗസ്റ്റ് ഹൗ
സുണ്ട്. െകയർ േടക്കർക്കുള്ള പാർപ്പിടവും അവിെടയാണ്. സിവിആർ ചിലേപ്പാ
െഴാെക്ക അവിടയാണു തങ്ങിയിരുന്നത്. ഇേപ്പാൾ ആേരാഗ്യം വീണ്ടുെമാന്നു പിണ
ങ്ങിയേപ്പാൾ അവിെടയായി സ്ഥിരതാമസം.
ഈ രണ്ടു ഭാഗങ്ങൾക്കും നടുവിലാണു ഭക്ഷണശാല. വിശാലമായ അടുക്കള.
രണ്ടു നിലകളിലായി രണ്ടു ഭക്ഷണശാലകളിൽ 250 േപർക്കു ഭക്ഷണം കഴിക്കാം.
മേനാജ്: ക്യാന്റീനും പൂർണ്ണമായും ൈജവമാേണാ?
സി.വി.ആർ.: അെത. വറുത്ത ഭക്ഷണം കഴിവതും ഒഴിവാക്കും. ആഴ്ചയിൽ ഒരുദി
വസം വടേയാ വാഴയ്ക്കാപ്പേമാ ഉണ്ടാകും. അവൽ, െതരളി, അവേലാസുെപാ
ടി, െകാഴുക്കട്ട, അട തുടങ്ങിയവെയാെക്കയാണു സാധാരണ. കൃസ്ത്യൻവിഭവ
മായ ‘ഇൻറിയപ്പ’വും ഉണ്ടാക്കും. നാടൻ േകാഴിയിറച്ചിെയാെക്കയുണ്ട് െമനു
വിൽ. ആഴ്ചയിൽ മൂന്നുദിവസം മീനുണ്ട്. ഒരുദിവസം വറുത്തതാണ്. െവള്ളി
യാഴ്ചകളിൽ പരിപ്പും പപ്പടവും പായസവും ഒരുക്കും. തീയൽ േപാലുള്ള വിഭ
വങ്ങെളാെക്ക ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. െവണ്ടയ്ക്കാേത്താരൻ ബഹുവിേശഷമാണ്. സാ
യിപ്പന്മാർെക്കാെക്ക വലിയ ഇഷ്ടം. ധാരാളം കൂട്ടുകാർ വരും. ജർമ്മനിയിൽ
നിന്നും മറ്റുമുള്ള െടൿ െഡവലപ്പർമാരും വരും. േകരളീയഭക്ഷണെത്തപ്പറ്റി
വലിയ മതിപ്പാണ് അവർെക്കല്ലാം.
മാസത്തിൽ ഒരുദിവസം സദ്യയുണ്ട്. 90-95 േപർ കഴിക്കും. ഭക്ഷണെമ
ല്ലാം 65 ശതമാനം സബ്സിഡി കുറച്ചാണു നല്കുന്നത്. ആവശ്യക്കാർക്കു സ്വ
ന്തം കമ്പ്യൂട്ടറിൽനിന്ന് ഓർഡർ നല്കാം. മാസാവസാനം ബില്ലും കമ്പ്യൂട്ടറിൽ
വരും.

െതാഴിലാളീസൗഹൃദവും
മേനാജ്: ക്യാന്റീൻ നടത്തിപ്പ്?
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വർൿ േസ്റ്റഷനുകളും ജീവനക്കാരും പ്രവർത്തനസ്ഥലവും.

(കടപ്പാടു്: ഇ. പി. ഉണ്ണി)

സി.വി.ആർ.: െതാഴിൽക്കരാറാണ്. പാത്രവും ഇന്ധനവും മറ്റു സൗകര്യവുെമല്ലാം
നമ്മൾ നല്ക്കും. സ്ത്രീകളുെട െതാഴിൽപ്രസ്ഥാനമായ േസവയ്ക്കാണു കരാർ. ഏഴു
ജീവനക്കാരുണ്ട്. അവർക്കും െപ്രാവിഡന്റ് ഫെണ്ടാെക്ക നല്കും. ശമ്പളത്തിനു
പുറെമ വിലയുെട പത്തു ശതമാനം അവർക്കു നല്കും. അവധിദിവസവും ശമ്പ
ളം നല്കും. ബന്ദുദിവസം വരണ്ടാ. അവെരല്ലാം ഹാപ്പിയാണ്. മൂന്നുെകാല്ലം
കൂടുേമ്പാൾ അവർക്കു േസവയുെട മറ്റു കരാർസ്ഥലങ്ങളിേലക്കു സ്ഥലംമാറ്റം
ഉെണ്ടങ്കിലും അവർക്ക് ഇവിടമാണിഷ്ടം.
മേനാജ്: റിവർ വാലിയിെല ജീവനക്കാേരാടും ഇതുതെന്നയാകും സമീപനം, അേല്ല?
സി.വി.ആർ.: അെത. പിരിഞ്ഞുേപാകാൻ േതാന്നാത്ത ശമ്പളമാണു നല്കുന്നത്.
അതുെകാണ്ട് ആരും അധികേജാലി ഏെറ്റടുക്കാറില്ല. അല്ലാെതതെന്ന എല്ലാ
വർക്കും കുട്ടികെള നല്ല വിദ്യാലയത്തിൽ പഠിപ്പിക്കാനും വണ്ടി, വീട് ഒെക്ക
പരിപാലിക്കാനും കഴിയും.
ഓേരാദിവസെത്തയും േജാലി കണക്കാക്കി അവധിദിവസം േജാലി െച
യ്യേണാ എന്നത് േവാട്ടിനിടും. ഭൂരിപക്ഷവും അനുകൂലിച്ചാൽമാത്രം െചയ്യും.
അതിന് ഇരട്ടി േവതനവും ഒരു ദിവസെത്ത പകരം അവധിയും നല്കും. ചുരുക്ക
ത്തിൽ ഒരു അവധിദിനേജാലിക്കു മൂന്നുദിവസെത്ത ശമ്പളം. ബന്ദിനു പകരം
മെറ്റാരു അവധിദിനം പ്രവൃത്തിദിനമാക്കും. അവധിദിനപ്രവൃത്തികൾ െതാ
ഴിൽവകുപ്പിെന അറിയിക്കും. ഒരു െതാഴിൽനിയമവും ലംഘിക്കില്ല. പണി

െവളിച്ചത്തിേലക്കു നടത്തുന്നവർ—ദീപ്തസംഭാഷണങ്ങൾ
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തീർന്നാൽ ആഴ്ചക്കണക്കിൽ േനരേത്ത േപാകാം. ചിലർ നാലുമണിക്കൂറിൽ
ത്താെഴേയ െചയ്യാറുള്ളൂ. േജാലി നിരീക്ഷിക്കാൻ സംവിധാനമുണ്ട്. പെക്ഷ,
ബിഗ് ബ്രദർ ആകരുെതന്നുണ്ട്. അതിനാൽ അത് അത്രയ്ക്കു േനാക്കാറില്ല.
വീട്ടിലിരുന്നു േജാലി െചയ്യാനുള്ള അനുമതി പേണ്ട ഉണ്ട്. മിക്കവർക്കും
ലാപ്േടാപ് ഉണ്ട്. േകാവിഡ് 19 അടച്ചിടൽക്കാലത്ത് ഇതാണു തുണയായത്.
ലാപ്േടാപ് ഇല്ലാത്തവർക്കുകൂടി അതു നല്കാനും അത് അവസരമായി.
നാലുലക്ഷം രൂപയുെട െമഡിക്കൽ ഫണ്ടുണ്ട്. ജീവനക്കാർക്ക് അവകാ
ശേബാധം േതാന്നാൻേവണ്ടിമാത്രം േബാണസിെല ഒരു സംഭാവന ഇതിൽ
ഇടുവിക്കും. ജീവകാരുണ്യം േപാലുള്ള ഫ്യൂഡൽ മാടമ്പിത്തമാെണന്ന് ആർ
ക്കും േതാേന്നണ്ടേല്ലാ. ബാക്കി കമ്പനി ഇടുന്നതാണ്. ഇതിൽനിന്ന് അടിയ
ന്തരസഹായം നല്കും. ഇ.എസ്.ഐ. കിട്ടുേമ്പാൾ തിരിച്ചടച്ചാൽ മതി. അതി
നായി കാത്തു വിഷമിേക്കണ്ട എന്നതാണു െമച്ചം. എല്ലാവർക്കും ആേരാഗ്യ
ഇൻഷ്വറൻസും ഉണ്ട്.
മേനാജ്: ഇേപ്പാൾ എത്രേപർ േജാലിെചയ്യുന്നുണ്ട്?
സി.വി.ആർ.: ഒടുവിൽ 134 േപർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിൽ 85 ശതമാനം സ്ത്രീകളാണ്.
50 – 50 അനുപാതത്തിൽ തുടങ്ങിയതാണ്. സ്ഥാപനത്തിൽ സ്ത്രീസുരക്ഷ ഉറ
പ്പാക്കിയിട്ടുമുണ്ട്.
മേനാജ്: റിവർ വാലിക്കു േവെറയും േകന്ദ്രങ്ങൾ ഇേല്ല?

റിവർ വാലിയിെല ജീവനക്കാർ പ്രവർത്തനനിരതരായി. (കടപ്പാടു്: ഇ. പി. ഉണ്ണി)
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സി.വി.ആർ.: ഉണ്ട്. നാലു േകന്ദ്രങ്ങൾ. െചറിയ സംവിധാനങ്ങളാണ്. തൃശ്ശിനാപ്പ
ള്ളിയിൽമാത്രം 30 േപർ. െകാച്ചിയിൽ അഞ്ചുേപരും േകാഴിേക്കാട്ടു് 18 േപരും
കണ്ണൂരിൽ നാലു േപരും. ഒരു കരുതൽ സംവിധാനം കൂടിയാണത്. പ്രളയ
േമാ ഭൂമികുലുക്കേമാ േപാെല എെന്തങ്കിലും ഉണ്ടായാലും കണക്റ്റിവിറ്റി േപാ
യാലും മറ്റു േകന്ദ്രങ്ങളിൽനിന്നു പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനാകും. രാജ്യാന്തരനിലവാര
മുള്ള സ്ഥാപനങ്ങെളാെക്ക ഇേപ്പാൾ ഇങ്ങെന പല േകന്ദ്രങ്ങൾ ഒരുക്കാറുണ്ട്.
െസർവ്വറുകെളാെക്ക അങ്ങെനയാണേല്ലാ. മിറർ െസർവ്വറുകൾ േവെറ ഭൂഭാഗ
ങ്ങളിൽ വയ്ക്കും. ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിെന്റെയാെക്ക ഗുണം അതാണ്. ഞങ്ങളുെട
േഡറ്റ എല്ലാം ക്ലൗഡിലാണ്. ഇവിെട സാധാരണ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾതെന്ന ഇല്ല.
മേനാജ്: അെത. അതു ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു. േചാദിക്കണെമന്നു കരുതിയതുമാണ്.
എന്താണാ സംവിധാനം?
സി.വി.ആർ.: െഡസ്ക്േടാപ്പിനു പകരം 3500 രൂപ മാത്രം വിലയുള്ള റാസ്പ്െബറി
(Raspberry) ആണ് എല്ലാ േടബിളിലും. 750 വാട്ട്സ് ൈവദ്യുതിയുെട സ്ഥാന
ത്ത് അഞ്ചുവാട്ട്സ് മതി. അതിെല ബാറ്ററിയിൽ 23 മണിക്കൂർ പ്രവർത്തിപ്പി
ക്കാം. ഒരു കീേബാർഡും എൽസിഡി േമാനിറ്ററും മാത്രം മതി. ആവശ്യെമ
ങ്കിൽ പ്രിന്ററും ബന്ധിപ്പിക്കാം. േസവ് െചയ്യുന്നെതല്ലാം ക്ലൗഡ് െസർവ്വറിൽ
ആയതിനാൽ പാസ്േവഡുള്ള ആർക്കും എവിെടയിരുന്നും എേപ്പാഴും അത്
എടുത്ത് ഉപേയാഗിക്കാൻ കഴിയും. മൂലധനെച്ചലവു നേന്ന കുറച്ചുമതി.

സ്വാതന്ത്ര്യത്തിെന്റ കമ്മ്യൂൺ
മേനാജ്: മെറ്റാരു പ്രധാനകാര്യം—ഒരുപെക്ഷ, ഏറ്റവും കൗതുകകരവും—േചാദി
ക്കാനുള്ളത് താങ്കളുെട കമ്മ്യൂൺ പരീക്ഷണെത്തപ്പറ്റിയാണ്.
(സി.വി.ആർ. ആർത്താർത്തു ചിരിച്ചു. ശരീരത്തിെല ആേവശം മുഴുവൻ
മുഖേത്തക്ക്. െപാടുന്നെന അേദ്ദഹം കൂടുതൽ വാചാലനായി.)
മേനാജ്: എന്തായിരുന്നു പ്രേചാദനം?
സി.വി.ആർ.: കൂട്ടുകുടുംബം ആയിരുന്ന എെന്റ കുടുംബംതെന്നയാണു േപ്രരണ. കൂട്ടു
കുടുംബത്തിനു േകാട്ടങ്ങൾേപാെലതെന്ന ചില േനട്ടങ്ങളുമുണ്ട്. ഒരു കുട്ടിക്കു സു
ഖമില്ലാതായാൽ അച്ഛനമ്മമാർ േബജാറാേകണ്ട കാര്യമില്ല. ഇേന്നാ? അതു
േപാെലതെന്ന പ്രായമായവരുെട കാര്യവും. എെന്റ അച്ഛനമ്മമാെര ഞാൻ
നിർബ്ബന്ധിച്ചു െകാണ്ടുവേരണ്ടിവന്നു, സംരക്ഷിക്കാൻ. താത്പര്യമില്ലാത്തത്
സമപ്രായക്കാർ ഇല്ലാത്തതുെകാണ്ട്. മുത്തശ്ശന്മാരും മുത്തശ്ശിമാരും കുട്ടികളു
മായുമുള്ള ബന്ധവുമില്ല. പരസ്പരമുള്ള കരുതലില്ലായ്മ. അേതാെടാപ്പം സാം
സ്കാരികപാരമ്പര്യവും നഷ്ടമാകുന്നു. ആർദ്രത, സഹാനുഭൂതി ഒെക്ക അങ്ങെന
പകർന്നുകിേട്ടണ്ടവയാണ്. പഞ്ചതന്ത്രം കഥെയാെക്ക എത്ര തലമുറ പറഞ്ഞ
താണ്. അവ നഷ്ടമായേപ്പാൾ കുട്ടികൾ വിേനാദത്തിനു യന്ത്രങ്ങളിേലക്കു തി
രിയുന്നു. അവർക്കു വിേവചനമില്ല.
അതുേപാെലയാണു വാർദ്ധക്യത്തിൽ എത്തിയവരുെട കാര്യവും. അവ
രുെട ആവശ്യം അനായാേസനയുള്ള മരണമാണ്. അതിൽ എത്രമാത്രം

െവളിച്ചത്തിേലക്കു നടത്തുന്നവർ—ദീപ്തസംഭാഷണങ്ങൾ
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സഹായിക്കാനാകും? അവരവരുെട വാർദ്ധക്യം അവരവർ ആസൂത്രണം
െചയ്തു കൃത്യതേയാെട നടപ്പാക്കുക എന്നതു സാദ്ധ്യമാകണം. നല്ല വിദ്യാഭ്യാ
സം കിട്ടിയാൽ കിട്ടുന്ന േജാലികൾ നഗരങ്ങളിൽ ആകയാൽ കുട്ടികൾക്കും
അച്ഛനമ്മമാർക്കും ഒപ്പം ജീവിക്കാൻ സാദ്ധ്യത കുറയും. നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം
കിട്ടാത്തവർക്കാകെട്ട, അതിനുള്ള േശഷി ഉണ്ടാകുകയുമില്ല. ചിലേപ്പാൾ മന
സും. ചിലർ അക്രമികളാെയാെക്ക മാറാം. അങ്ങെനെയാെക്കയാണേല്ലാ
കാണുന്നത്.
ഓർമ്മയും ബുദ്ധിയും ക്ഷയിക്കുന്നതും ചലനേശഷി കുറയുന്നതുമാണ് വാർ
ദ്ധക്യത്തിെല പ്രശ്നങ്ങൾ. രണ്ടിനും ഇന്നു ശാസ്ത്രീയപരിഹാരങ്ങളുണ്ട്. പേക്ഷ,
അവ വ്യക്തിപരമയി േനടാൻ പറ്റില്ല. ഉദാഹരണത്തിനു കക്കൂസിൽ േപാകാ
നുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്. പരിഹാരം ഉണ്ട്. പേക്ഷ, ഒരാൾക്കായി ആ െചലവു താങ്ങാ
നാവില്ല. ഒരു സമൂഹമായി വാങ്ങിയാൽ എല്ലാവർക്കും ഉപേയാഗിക്കാം. ‘ഗു
സാരിസ്’ (Guzaarish) എന്ന സിനിമയിൽ ഈ ഉപകരണങ്ങളുണ്ട്. എട്ടുപ
ത്തുലക്ഷം രൂപയുണ്ട് ഒരു ഉപകരണത്തിന്. അെതാരു ‘പ്ലഷറാ’ണ്.
അതുേപാെല, െപാതു അടുക്കള, ജലസംഭരണി, ഇന്റർെനറ്റ് കേഫ, കളി
സ്ഥലം, വേയാജനങ്ങൾക്കു ശമ്പളത്തിൽ നഴ്സുമാർ തുടങ്ങി എല്ലാ െപാതുസൗ
കര്യവുമുള്ള, പരിസ്ഥിതിസൗഹൃദമായ, അത്തരം അവേബാധങ്ങളുള്ള ഒരു കൂ
ട്ടുജീവിതമാണ് ഞാൻ വിഭാവനം െചയ്തത്.
മേനാജ്: പെക്ഷ, കൂട്ടുകുടുംബം പലനിലയ്ക്കും ആേരാഗ്യകരം ആയിരുന്നിെല്ലന്നാണ
േല്ലാ ചരിത്രവിശകലനങ്ങളും എം.റ്റി.െയേപ്പാലുള്ളവരുെട രചനകളും വ്യക്ത
മാക്കിയിട്ടുള്ളത്?
സി.വി.ആർ.: അെത. അത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവെയാെക്ക ഒഴിവാ
ക്കിയ, ആധുനികകാഴ്ചപ്പാടുകൾക്ക് അനുസൃതവും ജനാധിപത്യപൂർണ്ണവുമായ
ഒരു പ്രാേദശിക സ്വാശ്രിതസമൂഹമായാണ് ഞാൻ അതിെന വിഭാവനം െച
യ്തത്. ഓേരാരുത്തർക്കും അവകാശങ്ങൾ ഉണ്ട്. അവ സംരക്ഷിക്കണം. താ
ത്പര്യങ്ങൾ എങ്ങെന ൈകകാര്യം െചയ്യും എന്ന പ്രശ്നമുണ്ട്. അതു ചർച്ച െച
യ്യണം. കുട്ടികളുെട കാര്യത്തിൽ തല്ല്, ശാസന, ഭീഷണിെപ്പടുത്തൽ തുടങ്ങിയ
വിഷയങ്ങളുണ്ട്. കുട്ടികളുെട പ്രണയെത്ത എങ്ങെന സമീപിക്കണം? അവർ
ൈലംഗികമാെയാെക്ക ഇടെപടാം. അെതാെക്ക എങ്ങെന േസ്നഹപൂർവ്വം,
യാഥാർത്ഥ്യേബാധേത്താെട ൈകകാര്യം െചയ്യാം? ജാതിേക്കാമരങ്ങളുെട
സ്വാധീനത്തിൽനിന്നു സംവിധാനെത്ത എങ്ങെന മുക്തമാക്കാം. ഇങ്ങെന
വിപുലമാണു േമഖലകൾ.
(സി.വി.ആറിെന്റ കമ്മ്യൂൺ സങ്കല്പം അേദ്ദഹത്തിെന്റ േബ്ലാഗിൽ അവതരിപ്പി
ച്ചിട്ടുണ്ട്. സുസ്ഥിരസമൂഹം (Sustainable Community) എന്നാണ് അതിനു നല്കിയി
ട്ടുള്ള േപര്. (http://cvr.cc/?p=35) അതിേന്മൽ കാര്യമായ ചർച്ച നടന്നിട്ടുമുണ്ട്.)

മേനാജ്: പാരീസ് കമ്മ്യൂണാേണാ പ്രേചാദനം?
സി.വി.ആർ.: തീർച്ചയായും അതുണ്ട്. പെക്ഷ, അതിനു പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്ന
േല്ലാ. ഇസ്രായീലിെല കിബ്ബുത്സ് (Kibbutz) േപാെല ഒന്നാണ് എെന്റ സങ്ക
ല്പത്തിെല കമ്മ്യൂൺ.
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അദ്ധ്യായം 4. േലാേകാത്തരേജർണലുകളുെട രൂപശില്പി

മേനാജ്: ആ വഴിക്കു ചില പരിശ്രമങ്ങളും നടത്തിയേല്ലാ. എെന്താെക്ക ആയിരുന്നു
അത്?
സി.വി.ആർ.: ഇതിൽ താത്പര്യമുള്ള കുടുംബങ്ങെള കെണ്ടത്തുക, കമ്മ്യൂൺ സ്ഥാ
പിക്കാൻ സ്ഥലം വാങ്ങുക, അവിെട െപാതുസൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുക, പരിപാ
ലനസംവിധാനം ഉണ്ടാക്കുക എന്നിങ്ങെന പലതും േവണ്ടിയിരുന്നു. കിള്ളി
എന്ന സ്ഥലത്ത് 14 ഏക്കർ സ്ഥലം കെണ്ടത്തി. കമ്പനിയിലുള്ളവർക്കു വീ
ട്ടിലിരുന്നു േജാലി െചയ്യാനുള്ള സാദ്ധ്യത പരിേശാധിച്ചു. ഇഷ്ടമുള്ളേപ്പാൾ
ഓഫീസിൽ വരിക. സ്വസ്ഥമായി ഇരിക്കാൻ േതാന്നുേമ്പാൾ അതു കഴിയ
ണം. പഴയ കൃഷിപ്പണിേപാെല. കമ്പനിയിൽ ആയിരിക്കുേമ്പാൾ ഉണ്ടാകുന്ന
കുടുംബാസൗകര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം. കുട്ടികെള േനാക്കൽ, അച്ഛനമ്മമാ
െര െകാണ്ടുവരൽ, അവരുെട കാര്യങ്ങൾ േനാക്കൽ ഒെക്ക മനഃേക്ലശമില്ലാ
െത നടക്കണം. േവർപിരിയൽ പരമാവധി കുറയ്ക്കാൻ വിവാഹപൂർവ്വ-കുടുംബ
കൗൺെസലിങ് ഒെക്ക ആേലാചിച്ചു.
പെക്ഷ, വസ്തുവിെന്റ ഉടമകൾ തമ്മിലുള്ള ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളും ബ്രിട്ടിഷ്
പങ്കാളിയുെട കുത്തിത്തിരിപ്പും ഒെക്ക കാരണം അന്നതു നടന്നില്ല. പിന്നീട് സ്വ
ന്തം സേഹാദരങ്ങെളയും കുടുംബങ്ങെളയും േചർത്തു ലഘുമാതൃകയും ആേലാ
ചിച്ചു. എങ്കിലും നമ്മുെട പാരമ്പര്യത്തിെല ‘ഫ്യൂഡലും ൈട്രബലുമായ’ സ്വഭാ
വവിേശഷങ്ങൾ തുടക്കത്തിേല അതും തല്ലിെക്കടുത്തി. എന്നാലും ആ സ്വപ്നം
ആർെക്കങ്കിലും പ്രേചാദനമാകുെന്നങ്കിൽ, ആെരങ്കിലും നടപ്പാക്കാൻ മുതിരു
െന്നങ്കിൽ, ആകെട്ട എന്നു കരുതിയാണ് അതു േബ്ലാഗിൽ വിശദമായിത്തെന്ന
ഇട്ടത്.
സി.വി.ആർ. തെന്റ www.cvr.cc എന്ന േബ്ലാഗിൽ http://cvr.cc/?p=60 എന്ന താ
ളിൽ ‘എെന്റ സ്വപ്നങ്ങൾ’ (My Dreams) എന്ന ശീർഷകത്തിൽ രണ്ടു സ്വപ്നങ്ങളിൽ
ഒന്നാമേത്തതായി പറയുന്നത് കമ്മ്യൂൺ സ്ഥാപനമാണ്. 1973 മുതൽ ഇേദ്ദഹം
ഇതിനായി സംസാരിക്കുന്നു. യുേട്ടാപ്യൻ എന്ന് ഒരുേവള േതാന്നിയ ഈ സ്വപ്ന
ത്തിെന്റ കാര്യത്തിൽ സി.വി.ആർ. ഇേപ്പാൾ വീണ്ടും പ്രതീക്ഷ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു.
സ്വാതന്ത്ര്യത്തിെന്റ, ആധുനികമാനവികമൂല്യങ്ങളുെട, വക്താവും പ്രേയാക്താ
വുമായ സി.വി.ആർ. തെന്റ ആശയങ്ങൾ കഴിയുന്നത്ര സ്വന്തം ജീവിതത്തിലും സമൂ
ഹത്തിലും നടപ്പാക്കുകയും സമൂഹത്തിൽ സ്വാധീനം െചലുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയും
െചയ്യുന്ന അപൂർവ്വമാതൃകയാണ്. സി.വി.ആറിെന്റ പ്രവൃത്തികളും മാതൃകകളാണ്.
നെല്ലാരു നാേളയ്ക്കുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തിെന്റ മാതൃകകൾ. ശാരീരികമായ പരിമിതി
യാൽ മുച്ചക്രക്കേസരയിൽ തളയ്ക്കെപ്പട്ട ശരീരത്തിൽ ആ വിശ്വമനസ് ചക്രവാള
ങ്ങളില്ലാത്ത സ്വാതന്ത്ര്യസ്വപ്നങ്ങൾ കാണുന്നു; അവയുെട സാക്ഷാത്ക്കാരത്തിെന്റ
സാദ്ധ്യതകൾ േതടുന്നു. ആ വഴിയിൽ നമ്മളാലാവുന്നതു െചയ്യുക എന്നതാണ് ഈ
മനുഷ്യേസ്നഹിക്കുള്ള സമർപ്പണം.
മൂലരൂപം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്:
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1. ‘േലാേകാത്തരേജർണലുകളുെട രൂപശില്പി സി.വി.ആർ. ജീവിതം പറയുന്നു’, മീഡിയ മാസിക,
2019 ഒേക്റ്റാബർ.
2. ‘െടക്കിെന്റ ൈജത്രയാത്രയും പുറംതിരിഞ്ഞു നാമും’, മീഡിയ മാസിക, 2019 നവംബർ – ഡിസം
ബർ.
3. ‘അറിവുസ്വാതന്ത്ര്യത്തിെന്റ ആേഘാഷം’, പ്രസാധകൻ മാസിക 2020 ജൂൺ.

പതിെനട്ടാമെത്ത
ആനയുെട യുക്തി

5
പതിെനട്ടാമെത്ത ആനയുെട യുക്തി
പ്രേവശിക

േകരളം: വിശ്വാസം, യുക്തിേബാധം, വിദ്യാഭ്യാസം
സാമൂഹികശാസ്ത്രജ്ഞനും വിദ്യാഭ്യാസചിന്തകനും ശാസ്ത്രസാഹിത്യകാരനും എൻജി
നീയറിങ് അദ്ധ്യാപകനും േകരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യപരിഷത്തിെന്റ മുൻപ്രസിഡന്റും
ഒെക്കയായ േഡാ: ആർ.വി.ജി. േമേനാൻ േകരളസമൂഹത്തിെന്റ സവിേശഷതകൾ
വിശകലനം െചയ്യുകയും നാം ഇന്നു േനരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാരങ്ങൾ നിർ
േദ്ദശിക്കുകയും െചയ്യുകയാണ്. ഒന്നിേനാെടാന്നു േചർന്നുേപാകുന്ന രണ്ട് അഭിമുഖ
ങ്ങളാണിത്. ഒന്ന് അവസാനിക്കുന്നത് ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസരംഗത്ത് അഴിച്ചുപണി
േവണം എന്ന നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. രണ്ടാംഭാഗമാകെട്ട ആ രംഗെത്ത പ്രശ്നങ്ങ
െളയും പരിഹാരങ്ങെളയും പറ്റിയും.
േകരളസമൂഹത്തിൽ വിശ്വാസത്തിനുള്ള സ്ഥാനം, യുക്തിചിന്തയുെടയും ശാ
സ്ത്രേബാധത്തിെന്റയും സ്വാധീനം, േകരളത്തിെല സാംസ്കാരിക-നേവാത്ഥാനപ്ര
സ്ഥാനങ്ങൾക്കു സംഭവിച്ച വിപര്യയം, രാഷ്ട്രീയപ്രസ്ഥാനങ്ങൾ െതരെഞ്ഞടുപ്പു
രാഷ്ട്രീയത്തിെന്റ സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്കു വശംവദരാകുന്നതിെന്റ അപകടങ്ങൾ, സമഗ്ര
സമീപനമില്ലാത്ത ഏകവിഷയപ്രസ്ഥാനങ്ങൾ, േകരളീയർ നിലപാടുകളും സമീ
പനങ്ങളും രൂപെപ്പടുത്തുന്നതിെല ശാേസ്ത്രതരരീതി, ശാസ്ത്രസാഹിത്യപരിഷത്തും
യുക്തിവാദവും, സയൻസും ൈദവവും, ആർ.വി.ജി.യുെട വിശ്വാസം, പുതുക് കാല
പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ, വിദ്യാസക്കച്ചവടം, ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസത്തിെന്റ ഉള്ളടക്കത്തിലും
സമീപനത്തിലും വേരണ്ട മാറ്റം എന്നുതുടങ്ങി ഒേട്ടെറ വിഷയങ്ങളിൽ ചിന്തനീയ
മായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ആർ.വി.ജി. ഇതിലൂെട മുേന്നാട്ടുവയ്ക്കുന്നു. അഭിമുഖം 2011-ൽ
നടത്തിയതാകയാൽ ഉമ്മൻ ചാണ്ടി, പിണറായി സർക്കാരുകളുെട വിദ്യാഭ്യാസന
യസമീപനങ്ങളും ശബരിമലയുവതീപ്രേവശനവിവാദവും പരിേശാധിക്കെപ്പട്ടിട്ടില്ല.
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പതിെനട്ടാമെത്ത ആനയുെട യുക്തി
— േഡാ. ആർ.വി.ജി. േമേനാൻ

മകരേജ്യാതി കാണാൻ 2010-െല മകരവിളക്കുദിവസം ഭക്തർ തടിച്ചുകൂടിയ പുൽ
േമട്ടിലുണ്ടായ ദുരന്തം ഒേട്ടെറ േചാദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തിവിട്ടിരുന്നേല്ലാ. അവയിൽ
ഒന്നാണ് േകരളസമൂഹത്തിെന്റ യുക്തിേബാധനിലവാരം. യുക്തിചിന്തയുെട അടി
ത്തറയും യുക്തിേബാധത്തിെന്റ കരുത്തും നമുക്കു ൈകേമാശം വരികയാേണാ?
യുക്തിരാഹിത്യവും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും വളരുകയാേണാ? ശാസ്ത്രീയസമീപനങ്ങ
ളിൽനിന്ന് അശാസ്ത്രീയതകളിേലക്കും മതനിരേപക്ഷമൂല്യങ്ങളിൽനിന്ന് അസഹിഷ്ണു
തയിേലക്കും ആഴേമറിയ വിശകലനേബാധത്തിൽനിന്ന് ഉപരിപ്ലവനിഗമനങ്ങളി
േലക്കുെമല്ലാം േകരളം അധഃപതിക്കുകയാേണാ? പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ഭരണകൂടവുെമ
ല്ലാം ഈ പതനത്തിൽ േനാക്കുകുത്തികേളാ ഉൽേപ്രരകങ്ങേളാ ആകുകയാേണാ?
േചാദ്യങ്ങൾ ഏെറയാണ്. എന്നാൽ, േകരളസമൂഹം െമാത്തത്തിൽ ഒരുകാലത്തും
ഇതിെനക്കാെളാന്നും യുക്തിഭദ്രം ആയിരുന്നിെല്ലന്നും പുതിയകാലത്തും നാം േനേട
ണ്ട നിലവാരം ൈകവരിച്ചിട്ടിെല്ലന്നും ശാസ്ത്രജ്ഞനും സാമൂഹിക നിരീക്ഷകനുമായ
േഡാ. ആർ.വി.ജി. േമേനാൻ വിലയിരുത്തുന്നു. ശാസ്ത്രേബാധവും ശാസ്ത്രീയസമീപ
നവും വളർത്താൻ യത്നിക്കുന്ന ഇേദ്ദഹം സമൂഹത്തിന് ഉയർന്ന യുക്തിേബാധം
േനടാൻ കഴിയാെത േപായതിന് ഉത്തരവാദിയായി വിധിക്കുന്നത് നമ്മുെട വിദ്യാ
ഭ്യാസസമ്പ്രദായെത്തയാണ്. ഗഹനമായ കാര്യങ്ങൾേപാലും ലളിതമായി അേദ്ദ
ഹം വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു:

‘അന്ധയുക്തിവാദം’ സ്വീകാര്യമല്ല!
ആർ.വി.ജി.: ആദ്യംതെന്ന പറയെട്ട, യുക്തിവാദം എന്ന് ഇന്നു വ്യവഹരിക്കുന്ന മൗ
ലികയുക്തിവാദം അഥവാ അന്ധയുക്തിവാദം അെല്ലങ്കിൽ േകവലയുക്തിവാ
ദം—അതിേനാട് എനിക്കു േയാജിപ്പില്ല. യാഥാർത്ഥ്യേബാധമുള്ളതും പ്രാേയാ
ഗികവുമായ യുക്തിേബാധമാണു േവണ്ടത്. വിശ്വാസങ്ങെള െവറുെത എതിർ
ക്കുകയല്ല, അവ ഉണ്ടായതും നിലനില്ക്കുന്നതുമായ സാഹചര്യങ്ങെളയും അവയ്ക്കു
സ്വീകാര്യത നല്കുന്ന ഘടകങ്ങെളയും വിശകലനം െചയ്തുെകാണ്ടുേവണം അതി
െന സമീപിക്കാൻ.
സമൂഹത്തിെല ദുഃഖങ്ങളിലും ദുരിതങ്ങളിലും യാതനകളിലുംനിന്ന് ആശ്വാ
സം േതടുന്നതിൽ വിശ്വാസത്തിനു വലിയ േറാളുണ്ട്. സമൂഹപരിണാമത്തിലും
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വിശ്വാസം പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുള്ളതായി നരവംശശാസ്ത്രജ്ഞർ വിലയിരുത്തിയിട്ടു
ണ്ട്.
യുക്തിചിന്തേയാടുകൂടിയ ജന്തുവാണു മനുഷ്യർ എന്നു പറയുെമങ്കിലും
അപൂർണമായ വിവരങ്ങളുെട അടിസ്ഥാനത്തിൽ പലേപ്പാഴും തീരുമാനങ്ങൾ
എടുേക്കണ്ടിവരാറുണ്ട്. മുെമ്പല്ലാം ചില ഉള്ളറിവുകേളാ ഉൾവിളികേളാ േചർ
ത്ത് േനതാവായിരിക്കും ഇത്തരം ഉടൻതീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത്. ജനമന
സ്സിൽ അയാളിൽ സൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ള വിശ്വാസദാർഢ്യമാണ് അയാെള േന
താവാക്കുന്നതും ഇത്തരം തീരുമാനങ്ങൾക്കു സ്വീകാര്യത നല്കുന്നതും. ഇത്തരം
വിശ്വാസം പിൻതുടർന്നിരുന്ന സമൂഹങ്ങൾക്ക് അതിജീവനസാദ്ധ്യത കൂടുത
ലായിരുന്നു എന്നു ചില നരവംശശാസ്ത്രജ്ഞർ അഭിപ്രായെപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്.
േഗാത്രയുദ്ധങ്ങളിൽ വിജയം േനടിെക്കാടുത്തത് പലേപ്പാഴും ഇത്തരം വി
ശ്വാസങ്ങളാണ്. യുദ്ധത്തിൽ ജയിച്ചാൽ ഭൂമിയുെട അധികാരവും മരിച്ചാൽ
സ്വർഗവും. ഇന്നു മതഭീകരതാപ്രസ്ഥാനങ്ങളും ഇേത വിശ്വാസമാണ് ഉപേയാ
ഗെപ്പടുത്തുന്നത്. ഭഗവദ്ഗീതയിലും ഇതുകാണാം.
“ഹേതാ വാ പ്രാപ്സ്യസി സ്വർഗ്ഗം
ജിത്വാ വാ േഭാക്ഷ്യേസ മഹിം”

രണ്ടുംകല്പിച്ചു യുദ്ധം െചയ്യുന്നവർ ജയിക്കും. വളെര യുക്തിപൂർവം ചിന്തിച്ചു
േപാകുന്നവർ യുദ്ധത്തിേന േപാകില്ല.
‘ൈനനം ഛിന്ദന്തി ശസ്ത്രാണി’ എന്ന േശ്ലാകത്തിലൂെട ആത്മാവിനു നാ
േഡാ: ആർ. വി. ജി. േമേനാൻ രചിച്ച ‘ശാസ്ത്രസാേങ്കതികവിദ്യകളുെട ചരിത്രം’ എന്ന ഗ്രന്ഥം
വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി സി. രവീന്ദ്രനാഥ് െപ്രാഫ: പി. എസ്. േമാഹനചന്ദ്രനു നല്കി പ്രകാശനം
െചയ്തേപ്പാൾ. സി. ജി. രാമചന്ദ്രൻ നായർ സമീപം.

164

അദ്ധ്യായം 5. പതിെനട്ടാമെത്ത ആനയുെട യുക്തി

ശമിെല്ലന്നു പറഞ്ഞ് യുദ്ധത്തിൽ െകാല്ലുന്നതിെന ഗീത യുക്തിഭദ്രമാക്കുന്നു.
വിശ്വരൂപം കാട്ടിെക്കാടുത്തിട്ട്, ‘ഇെതല്ലാം ഞാൻ സംഭവിപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞിരിക്കു
ന്നു, ഇേപ്പാൾ നീ െചയ്യുന്നതു േകവലനിർവ്വഹണവും നീ അതിെന്റ ഉപകരണ
വും മാത്രം’ എന്നു വിശ്വസിപ്പിക്കുന്നു. എന്നിട്ടും േപാരാഞ്ഞാണു കൃഷ്ണൻ ഈ
വാദം മുേന്നാട്ടു െവക്കുന്നത്.
മേനാജ്: പേക്ഷ, ശാസ്ത്രേബാധത്തിെന്റ ആധുനികകാലത്ത് അയുക്തികതയുെട
ഇത്തരം വിശ്വാസങ്ങളിൽനിന്നു സമൂഹം മുക്തമാേകണ്ടതേല്ല? അതിനുള്ള
ശ്രമം പ്രസക്തമേല്ല?
ആർ.വി.ജി.: തിരുവനന്തപുരം െചഷയർ േഹാമിെല അേന്തവാസിയായ സരസുവി
െന അറിയുമായിരിക്കും.
മേനാജ്: അറിയും. വിമലേച്ചച്ചിെയ (ആർ.വി.ജി.യുെട സേഹാദരി വിമല േമേനാൻ
െചഷയർ േഹാമിെന്റ ചുമതലക്കാരി ആയിരുന്നു) കാണാൻ അവിെട േപാകു
േമ്പാൾ കാണാറുണ്ട്; സംസാരിച്ചിട്ടുമുണ്ട്.
ആർ.വി.ജി.: േദഹം തളർന്നിട്ടും ജീവിതെത്ത പുഞ്ചിരിേയാെട േനരിടുന്ന അവൾ
ആത്മകഥയിൽ എഴുതുന്നു അവൾക്കു ജീവിക്കാൻ ൈധര്യം നല്കുന്നത് േയശു
വിലുള്ള വിശ്വാസമാെണന്ന്. േയശു െവറും സാധാരണമനുഷ്യൻ മാത്രമാണ്
എന്ന് ആ കുട്ടിേയാടു പറയാൻ എനിക്ക് എന്താണ് അധികാരം? പ്രതീക്ഷ—
അതു നല്കുന്ന മാറ്റം വലുതാണ്.
കുട്ടികേളാടു പറയാറുള്ള ‘പതിെനട്ടാമെത്ത ആന’ എന്ന കഥ വിശ്വാസം
െചയ്യുന്ന ധർമ്മം ഉദാഹരിക്കാൻ ഉതകും. ഒരു രാജാവ്. അേദ്ദഹം തനിക്കു
ള്ള 17 ആനകെള മൂന്നു മക്കൾക്കായി വീതിച്ചുനല്കാൻ എഴുതിെവച്ചാണു മരിച്ച
ത്. മൂത്തയാൾക്കു പകുതി, രണ്ടാമനു മൂന്നിെലാന്ന്, മൂന്നാമന് ഒമ്പതിൽ ഒന്ന്.
പേക്ഷ, 17 ആനകെള ഈ മൂന്നു രീതിയിലും പകുക്കാനാവില്ലേല്ലാ. അവർ
തമ്മിൽ വഴക്കായി. അേപ്പാൾ ഒരു സന്ന്യാസി ആനപ്പുറത്തുകയറി അവിെട
വന്നു. പ്രശ്നം മനസ്സിലാക്കിയ അേദ്ദഹം തെന്റ ആനെയക്കൂടി രാജാവിെന്റ
ആനകൾെക്കാപ്പം നിർത്തി. 18 ആനകെള ഒസ്യത്തുപ്രകാരം പകുത്തു. മൂന്നു
മക്കൾക്കും അർഹമായ പങ്കുകിട്ടി. സന്ന്യാസിയുെട ആന മിച്ചംവന്നു. സന്ന്യാ
സി അതുമായി യാത്ര തുടരുകയും െചയ്തു.
ആ പതിെനട്ടാമെത്ത ആനകൂടി ഉെണ്ടങ്കിേല സമവാക്യം ശരിയാകൂ.
പേക്ഷ, ആന യഥാർഥത്തിൽ ഉണ്ടാകണെമന്നില്ല. ആ വിശ്വാസം മാത്രം
മതി. ഇതാണു വിശ്വാസികളിൽ ൈദവസങ്കല്പം നിർവ്വഹിക്കുന്ന ധർമ്മം.
പീഡിപ്പിക്കെപ്പടുന്നവർക്ക് ആശ്വാസമാണത്. ൈദവസങ്കല്പം അതിനായു
ള്ള നിർമ്മിതി ആണ്. അതുകൂടി വരുേമ്പാൾ ൈധര്യവും ആത്മവിശ്വാസവും
ഒെക്കയാകും. അതാണു വിശ്വാസത്തിെന്റ േറാൾ. അതുെകാണ്ടുപേക്ഷ, പതി
െനട്ടാമെത്ത ആന ഉണ്ടാകണെമന്നില്ല.
ശാസ്ത്രത്തിന് ഈ സമാശ്വാസദൗത്യം നിർവ്വഹിക്കാനാവില്ല. സരസുവി
േനാടു ശാസ്ത്രം പറഞ്ഞിട്ടുകാര്യമില്ല. അേതസമയം സമ്പത്തിനും അധികാര
ത്തിനുമായി ഇതിെന ദുരുപേയാഗെപ്പടുത്തുന്ന, ചൂഷണം െചയ്യുന്ന, ഒരു വിഭാ
ഗം എന്നും ഉണ്ട്. സമ്പത്തിെന്റ ശക്തി, അധികാരത്തിെന്റ ശക്തി എല്ലാം

െവളിച്ചത്തിേലക്കു നടത്തുന്നവർ—ദീപ്തസംഭാഷണങ്ങൾ
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േചർത്തു വിശ്വാസെത്ത അവർ ഉപേയാഗിക്കുന്നു. ഇതിെന എതിർക്കണം.
ഇതിെന എതിർക്കാൻ വിശ്വാസത്തിെന്റ ശാസ്ത്രീയത മാത്രം പരിേശാധിച്ചു
െകാണ്ടാവില്ല, അതു നിർവ്വഹിക്കുന്ന സാമൂഹികധർമ്മംകൂടി തിരിച്ചറിഞ്ഞും
അംഗീകരിച്ചുംെകാേണ്ട കഴിയൂ. യുക്തിവാദിപ്രസ്ഥാനം അത്തരം ധർമ്മമല്ല
നിർവ്വഹിക്കുന്നത്.
മേനാജ്: യുക്തിവാദികളുെട പ്രവർത്തനം ശരിയായ ഫലം നല്കുന്നില്ല എന്നാ
േണാ?
ആർ.വി.ജി.: േനാക്കൂ, ശബരിമല േക്ഷത്രത്തിൽ പണ്ടു തീപിടിത്തം ഉണ്ടായേപ്പാൾ
സി. േകശവൻ പറഞ്ഞു, ഒരമ്പലം നശിച്ചാൽ അത്രയും അന്ധവിശ്വാസം
കുറയുെമന്ന്. അത്തരം അഭിപ്രായവും നിലപാടും വിശ്വാസപക്ഷെത്ത കൂടു
തൽ സംഘടിതരാക്കുകയാണു െചയ്യുക. ശബരിമലയുെട തനിമ, അനന്യത,
ആത്മാർഥമായി വ്രതെമടുത്ത് അവിെട േപാകുന്നവർക്ക് അനുഭവിക്കാവുന്ന
അനുഭൂതി—ഇെതല്ലാം വസ്തുതകളാണ്. പേക്ഷ, െപാന്നമ്പലേമട്ടിെല േജ്യാതി
കത്തിക്കലും ടിവിക്കാരുെട നുണപ്രചാരണവും ഒെക്ക ശുദ്ധ അസംബന്ധ
മാണ്. പണം പിടുങ്ങാനുള്ള പുതിയ കഥകൾ, ചടങ്ങുകൾ, അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ
ഒെക്ക തുറന്നുകാട്ടണം. ഒപ്പം മതവും മതപ്രസ്ഥാനങ്ങളും നിർവ്വഹിക്കുന്ന
സാമൂഹികധർമം അംഗീകരിക്കുകയും േവണം. അേത പറ്റൂ.
മേനാജ്: മകരേജ്യാതി ൈദവികേമാ അത്ഭുതേമാ അല്ല, മനുഷ്യൻ കത്തിക്കുന്നതാ
ണ് എന്ന അറിവ് മലയാളികൾക്കുള്ളത് േകരളസമൂഹത്തിെന്റ ഉയർന്ന യു
ക്തിേബാധം െകാണ്ടേല്ല? 1999-ലും 2010-ലുമായി മകരവിളക്കുദിവസം മരി
ച്ച 154 തീർഥാടകരിൽ െവറും നാലുേപരേല്ല മലയാളികൾ ഉള്ളൂ. അപകട
ങ്ങൾ നടന്നത് േകരളത്തിലായിട്ടും ഇങ്ങെന സംഭവിച്ചത് യുക്തിവാദികൾ നട
ത്തിയ പ്രചാരണം െകാണ്ടുകൂടിയേല്ല?
ആർ.വി.ജി.: ഏതു പ്രവർത്തനത്തിനും അതിേന്റതായ ഫലമുണ്ടാകും. യുക്തിവാദി
കളുെട പ്രവർത്തനത്തിനു ഫലമിെല്ലന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്; വിശ്വാസചൂഷ
ണം അവസാനിപ്പിക്കാൻ അവരുെട സമീപനമല്ല ശാസ്ത്രീയം എന്നാണ്; വി
ശ്വാസങ്ങൾ നിലനില്ക്കുന്ന സമൂഹെത്ത മാറ്റിത്തീർക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനമാണ്
ആവശ്യെമന്നാണ്.

പരിഷത്തും യുക്തിവാദവും
മേനാജ്: താങ്കൾ പ്രതിനിധാനം െചയ്യുന്ന ശാസ്ത്രസാഹിത്യപരിഷത്തിെന്റ കാര്യം
എന്താണ്? ഞാെനാെക്ക യുക്തിവാദി സംഘത്തിൽനിന്നു കുേറക്കൂടി ശാസ്ത്രീ
യവും ഫലപ്രദവുമായി യുക്തിചിന്ത വളർത്താൻ കഴിയുന്ന േവദി എന്ന ധാര
ണേയാെട പരിഷത്തിേലക്കു വന്നവരാണ്. പ്രപേഞ്ചാത്പത്തിെയയും മറ്റും
പറ്റി ശാസ്ത്രീയമായി പഠിപ്പിക്കുകവഴി സ്രഷ്ടാവും നിയന്താവുമായ ൈദവത്തി
െന്റ പ്രസക്തി േചാദ്യംെചയ്യെപ്പടും എന്ന കാഴ്ചപ്പാടിൽ.
ആർ.വി.ജി.: ഈ രണ്ടു ൈലനിലുള്ളവരും പരിഷത്തിലുണ്ട്. യുക്തിവാദംവഴി വന്ന
വരും ശാസ്ത്രത്തിലൂെട വന്നവരും. യുക്തിചിന്ത അടിേച്ചല്പിക്കുന്നതിനുപക
രം വിമർശനാത്മകസമീപനം വളർത്തുകയാണു േവണ്ടത് എന്നതാണ് ഒരു
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അദ്ധ്യായം 5. പതിെനട്ടാമെത്ത ആനയുെട യുക്തി

പക്ഷം. വിശ്വാസംെകാണ്ട് അർഥമാക്കുന്നതിെന എതിർക്കുകയല്ല, ചൂഷണ
െത്ത എതിർക്കുകയാണു േവണ്ടത്. എം.പി. പരേമശ്വരനും മറ്റും ഈ പക്ഷ
ക്കാരാണ്. അന്ധവിശ്വാസെത്ത സന്ധിയില്ലാെത എതിർക്കുക എന്നതാണു
ശാസ്ത്രേബാധം എന്നതാണു മെറ്റാരു പക്ഷം.
ശാസ്ത്രേലാകത്തുമുണ്ട് ഈ രണ്ടുപക്ഷം. െനാേബൽ േജതാക്കളിൽ
േപ്പാലും ൈദവവിശ്വാസികൾ ഏെറയുണ്ട്. ചിലർ അന്ധവിശ്വാസികൾേപാ
ലും ആയിരുന്നു. ന്യൂട്ടൻതെന്ന ഒടുവിൽ ആൽെക്കമി, ഒകൾട്ടിസം (രാസമാന്ത്രികവിദ്യകൾ) എന്നിവയിലാണ് അഭിരമിച്ചത്. അതുെകാണ്ട് ന്യൂട്ടനു ശാ
സ്ത്രേബാധം ഇല്ലായിരുന്നു എന്നു പറയാനാവില്ല. അേദ്ദഹം അവയ്ക്കു െതളിവു
കെണ്ടത്താൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു എന്നു േവണെമങ്കിൽ പറയാം.
ശാസ്ത്രീയമായി െതളിയിച്ചാേല വിശ്വസിക്കൂ എന്ന നിലപാട് എല്ലാ കാ
ര്യത്തിലും ശരിയല്ല. പിതൃത്വം നല്ല ഉദാഹരണമേല്ല? ഇന്നു ജീൻമാപ്പിങ് വഴി
പിതൃത്വം െതളിയിക്കാനാകും. പേക്ഷ, അങ്ങെന െതളിയിച്ചാേല വിശ്വസിക്കൂ
എന്ന നിലപാടു ശരിയല്ലേല്ലാ. അതുേപാെലതെന്നയാണു േസ്നഹം, കരുണ
തുടങ്ങി മറ്റേനകം മാനവികനിലപാടുകളും.
ശാസ്ത്രീയമായി െതളിയിക്കെപ്പട്ടതിെന അംഗീകരിേച്ചതീരൂ എന്ന നില
പാടു ശരി. പേക്ഷ, എല്ലാം അങ്ങെനേയ ആകാവൂ എന്നില്ല. ആദ്യം ആകാശം,
പിെന്ന ഭൂമി, ആദ്യം പുരുഷൻ, പിെന്ന സ്ത്രീ… എന്നിങ്ങെനയാണു പ്രപഞ്ചസൃ
ഷ്ടി എന്നും മറ്റുമുള്ള വാദങ്ങൾ ഇതുെകാണ്ടുതെന്ന അംഗീകരിക്കാനാവില്ല.
പ്രപഞ്ചപരിണാമവും അതിെന്റ കാലഗണനയും കുെറെയല്ലാം നാം
കെണ്ടത്തിക്കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇെതല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു ശക്തി ഉേണ്ടാ?
ഉണ്ട് എന്നു പറയാനുള്ള ശാസ്ത്രീയെതളിവില്ല. അതിനർഥം അങ്ങെനെയാന്ന്
ഇല്ല എന്നല്ല. അങ്ങെനെയാരു ശക്തിെയ അംഗീകരിക്കാെത പ്രപഞ്ചെത്ത
പ്പറ്റി അേന്വഷിക്കുകയാണു ശാസ്ത്രത്തിെന്റ മാർഗ്ഗം.
ഒരു സംഭവകഥയിലൂെട ഇതു വ്യക്തമാക്കാം. വിഖ്യാതശാസ്ത്രജ്ഞനായ
ലാപ്ലാസിെന്റ കഥയാണ്. അക്കാലത്തു വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള അപൂർവം യൂേറാ
പ്യൻ ഭരണാധികാരികളിൽ ഒരാളായിരുന്ന െനേപ്പാളിയെന്റ ഗുരുവായിരുന്നു
ലാപ്ലാസ്. ലാപ്ലാസിെന അേദ്ദഹം ഉപേദഷ്ടാവാക്കി. ‘െനബുലാർ ൈഹേപ്പാ
െത്തസിസ്’ എന്ന സിദ്ധാന്തം അവതരിപ്പിക്കുന്ന ‘െസലസ്റ്റിയൽ െമക്കാനി
ക്’ എന്ന ഗ്രന്ഥം ലാപ്ലാസ് െനേപ്പാളിയനു സമർപ്പിച്ചു.
ഈ പുസ്തകത്തിൽ ൈദവെത്തപ്പറ്റി ഒന്നും പറയുന്നില്ല. അന്നുവെരയുള്ള
എല്ലാ പ്രപഞ്ചസിദ്ധാന്തത്തിലും ആകാശേഗാളങ്ങെളെയല്ലാം ചലിപ്പിക്കുന്ന
ഒരു ൈദവം ഉണ്ടായിരുന്നു. ന്യൂട്ടെന്റ പുസ്തകത്തിലും പ്രപഞ്ചചലനത്തിെല പി
ശകുകൾ അപ്പേപ്പാൾ ശരിയാക്കി നടത്തുന്നതു ൈദവമാണ്. ഇതിൽ എന്താ
ണു ൈദവെത്തക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശം ഇല്ലാത്തത് എന്ന് െനേപ്പാളിയൻ ലാ
പ്ലാസിേനാടു േചാദിച്ചു. ‘Sir, I didn’t need that hypothesis’ എന്നായിരുന്നു
മറുപടി.
നമ്മുെട അജ്ഞതയുെട തകരാറുകൾ പരിഹരിക്കാനാണ് ൈദവെത്ത
െകാണ്ടുവരുന്നത്. എനിക്ക് അത്തരം പ്രശ്നം വന്നില്ല എന്നാണു ലാപ്ലാസ് പറ
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ഞ്ഞത്. പ്രപഞ്ചവിജ്ഞാനം വളരുേന്താറും അതിെല ൈദവത്തിെന്റ േറാൾ കു
റഞ്ഞുവരും.

സയൻസും ൈദവവും
മേനാജ്: അേപ്പാൾ ൈദവവിശ്വാസത്തിന് എതിരാണു ശാസ്ത്രം?
ആർ.വി.ജി.: സയൻസ് ൈദവം ഉേണ്ടാ ഇല്ലേയാ എന്നു പറയുന്നില്ല. രണ്ടും രണ്ടു
തരം അേന്വഷണമാണ്. വിശ്വാസത്തിനു ശാസ്ത്രീയത പകരുന്ന, െതളിവു നി
രത്തുന്ന ശ്രമം കപടശാസ്ത്രമാണ്. െതെറ്റന്നു െതളിയിക്കെപ്പട്ടാൽ അതു തള്ള
ണം. അല്ലാത്തിടേത്താളം, നിരുപദ്രവെമങ്കിൽ അതു നിലനില്ക്കെട്ട എന്നു കരു
തുന്നതിൽ െതറ്റില്ല.
മേനാജ്: യുക്തിവാദം, േകവലനിരീശ്വരവാദം എന്നിവ മാറ്റിനിർത്തിയാൽത്തെന്ന,
േകരളീയർ ഇന്ത്യയിെല ഇതരസമൂഹങ്ങെളക്കാൾ ഉയർന്ന യുക്തിേബാധം പു
ലർത്തുന്ന ഒരു സമൂഹമേല്ല? േലാകെത്ത നാനാവിഭാഗങ്ങളുമായി ചരിത്രാ
തീതകാലം മുതേല സമ്പർക്കം പുലർത്താൻ അവസരം കിട്ടിയ ഒരു സമൂഹം
എന്ന െമച്ചം നമുക്കിേല്ല? നമ്മുെട ‘മാേവലിനാട്’ ഐതിഹ്യം േപാലും സമ
ത്വാധിഷ്ഠിതവും അതുെകാണ്ടുതെന്ന ചൂഷണരഹിതവുമായ ഒരു സമൂഹസങ്കല്പ
ത്തിെന്റ യുക്തിപരതയേല്ല െവളിവാക്കുന്നത്?
ആർ.വി.ജി.: യുേട്ടാപ്യൻ േസാഷ്യലിസം എന്ന സങ്കല്പം േലാകത്തു പലയിടത്തും
ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിെന്റ േകവലം കാല്പനികമായ ഒരു പകർപ്പു മാത്രമാണു
മാേവലിനാട്. മലയാളിയുെട ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഈ കാല്പനി
കാധിക്യം തെന്നയാണ്. എല്ലാവരും നല്ലവരായാൽ േലാകം നന്നാകും എന്ന
കാവ്യകല്പന. ഇന്നെത്ത ദൂഷ്യെമല്ലാം അന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതിെന്റ
െവളിെപ്പടുത്തലാണു മാേവലിപ്പാട്ടിെല പരാമർശങ്ങൾ. ഇവെയ എങ്ങെന
െമരുക്കാം? അതു ഭരണസംവിധാനം െചയ്യണം. ലളിതമായ പരിഹാരം!
മെറ്റാന്നു സ്വാർത്ഥേപ്രരണയാണു പ്രശ്നെമന്നു സമ്മതിക്കലാണ്. യഥാർഥ
ത്തിൽ ഉത്പാദനബന്ധമാണ് ഈ സ്വാർത്ഥതയ്ക്കു വളം െവക്കുന്നത്.
ഇക്കാര്യത്തിൽ വളെര യുക്ത്യധിഷ്ഠിതമായ രചന കൗടില്യെന്റ അർത്ഥ
ശാസ്ത്രമാണ്. രാജാധിപത്യത്തിെല ഉത്പാദനബന്ധം അംഗീകരിച്ചുെകാണ്ടു
ള്ള വിശകലനമാണത്. അന്നെത്ത മൂല്യേബാധത്തിെന്റ ആവിഷ്കാരം.
മുതലാളിത്തത്തിെന്റ അവസ്ഥയിൽ നല്ല ഭരണം എങ്ങെന എന്നു ചി
ന്തിക്കുേമ്പാൾ അതിൽനിന്നു വന്നതാണ് സമത്വേബാധവും ജനാധിപത്യവും.
ഗ്രീസിൽ പേണ്ട ജനാധിപത്യം ഉണ്ടായിരുന്നുെവന്നു പറയുെമങ്കിലും അതു
യഥാർത്ഥ ജനാധിപത്യം ആയിരുന്നില്ല. അടിമകൾക്കും സ്ത്രീകൾക്കും അവി
െട സമത്വം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എല്ലാവർക്കും സമത്വം, സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന
ആശയം വളെര ൈവകിയാണു വന്നത്. മാർക്സിനു േശഷം. അതു മലയാളിെയ
വളെര സ്വാധീനിച്ചു. ഇതും മാേവലിസങ്കല്പവും േചർന്ന കാല്പനികസങ്കരമാണു
നമ്മുെട േസാഷ്യലിസ്റ്റ് സങ്കല്പം.
ഈ കാല്പനികത ശാസ്ത്രീയത കുറയ്ക്കും. മലയാളിയുെട സമീപനങ്ങളിെല
ല്ലാം കാണാം ഈ തകരാറ്. ആ നിലയ്ക്ക് ഒരു യുക്ത്യധിഷ്ഠിതസമൂഹമല്ല നാം.
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അദ്ധ്യായം 5. പതിെനട്ടാമെത്ത ആനയുെട യുക്തി

മേനാജ്: പുതിയ സഹസ്രാബ്ദത്തിലും ഇതാേണാ സ്ഥിതി? ഇതു നമ്മെള ഏെത
ല്ലാം തരത്തിൽ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്?
ആർ.വി.ജി.: ചരിത്രകാരരുെട നിസ്സംഗതേയാെട, വസ്തുനിഷ്ഠതേയാെട നാം പഠിക്കു
ന്നില്ല. യുക്തിപരമായ സമീപനത്തിെന്റ കുറവ് ഏെറയാണ്. സർവ്വകലാശാ
ലാതലത്തിെലങ്കിലും ഇതിനു നാം ശ്രമിക്കണം.
സമൂഹം കാര്യങ്ങെള ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ൈവറ്റ് ആയി കാണുന്നു. ഒന്നു
കിൽ നമ്മുെടയാൾ, അെല്ലങ്കിൽ ശത്രു എന്ന കാഴ്ചപ്പാട്. അഭിപ്രായങ്ങെള കാ
ണുന്നത് അങ്ങെനയാണ്. ശരിേയത് എന്നതല്ല. അടുത്തിെട ഉണ്ടായ ജനി
തകവ്യതിയാനത്തർക്കം, കീടനാശിനിത്തർക്കം എന്നിവയിെലല്ലാം ഇതു കാ
ണാം. താൻ പറയുന്നതിേനാടു േയാജിക്കുന്നിെല്ലങ്കിൽ സാമ്രാജ്യത്വവക്താവാ
ക്കും. അെല്ലങ്കിൽ പണം വാങ്ങി അഭിപ്രായം പറയുന്നു, പ്രീണിപ്പിക്കാൻ പറ
യുന്നു, പാർട്ടിേനാക്കി അഭിപ്രായം പറയുന്നു എെന്നാെക്കയാണ് ആേരാപണ
ങ്ങൾ. അതു ശാസ്ത്രത്തിെന്റ രീതിയല്ല.
അതുെകാെണ്ടന്താ, ശാസ്ത്രത്തിെന്റ കാര്യങ്ങളിൽേപ്പാലും ശാസ്ത്രജ്ഞൻ
അഭിപ്രായം പറയാൻ മടിക്കുന്നു. തിരുവനന്തപുരത്തു നടന്ന ശാസ്ത്രേകാൺ
ഗ്രസിൽ ഇതു ചർച്ചാവിഷയമായി. ഇന്ന് ഏതുകാര്യത്തിലും സാഹിത്യകാര
രാണ് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്നത്. അതും പക്ഷം േചർന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ.
ഇതു നന്നല്ല. ചില കാര്യങ്ങളിൽ ഖണ്ഡിതമായി അഭിപ്രായം പറയാനുള്ള
വിവരങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. എല്ലാം പരിഗണിച്ചു വിേവചനപൂർവം കാര്യങ്ങൾ
കാണാനുള്ള അറിവിെന്റ തലത്തിേലക്കു ജനങ്ങൾ എത്തുന്നില്ല. വാർത്ത വാ
യിക്കാെത തലെക്കട്ടുമാത്രം വായിച്ച് അഭിപ്രായരൂപവത്കരണം നടത്തുന്നു.
നമ്മുെട മുൻവിധികൾ േചർത്താണിതു െചയ്യുന്നത്. തലെക്കട്ടുേപാലും െതറ്റാ
യി വായിേച്ചക്കാം. തലെക്കട്ടുതെന്ന െതറ്റാകാം. അേപ്പാൾ അഭിപ്രായങ്ങൾ
എങ്ങെന വസ്തുനിഷ്ഠമാകും? പത്രങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങെനയായാൽ
ജനലക്ഷങ്ങളുെട അറിവുനില എങ്ങെനയിരിക്കും? ഇതു യുക്തിപൂർവ്വകസമൂ
ഹത്തിനു േചർന്നതല്ല.
ഇന്നെത്ത മലയാളിയുെട മെറ്റാരു കുഴപ്പം ഏതു പ്രശ്നത്തിനും ഉടൻ
ഖണ്ഡിതമായ അഭിപ്രായം കിട്ടണം എന്ന നിർബ്ബന്ധമാണ്. ചുവന്ന മഴ
ഒരു ഉദാഹരണം. ടി.വി. ചാനലുകൾ ഉടൻ ശാസ്ത്രജ്ഞെര വിളിക്കുകയായി.
ഉടൻ മറുപടി പറേഞ്ഞാളണം. പറഞ്ഞിെല്ലങ്കിൽ വിവരങ്ങൾ മറച്ചുെവക്കു
ന്നു എന്ന ആേക്ഷപമാകും. വിവരങ്ങൾ േശഖരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞാൽ
സ്വീകാര്യമാവില്ല.
അേതസമയം, ചില കാര്യങ്ങളിൽ പൂർണമായ വിവരങ്ങൾ ഇെല്ലങ്കി
ലും നയപരമായ തീരുമാനം എടുേക്കണ്ടിവരും. എൻേഡാസൾഫാൻ പ്രശ്നം
അത്തരത്തിൽ ഒന്നാണ്. ആദ്യമായി ഈ പ്രശ്നം ഉയർന്നേപ്പാൾ എൻേഡാ
സൾഫാൻ െകാണ്ടാേണാ എന്നു കെണ്ടത്താൻ പഠനം നടത്തണമായിരുന്നു.
അതിനു സമയെമടുക്കും. അതുെകാണ്ട്, ആെണേന്നാ അെല്ലേന്നാ അറിയാ
ത്തതിനാൽ തീരുമാനം എടുക്കാതിരിക്കുകയല്ല, മരുന്നുതളി ഉടൻ നിർത്തി
െവയ്ക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണു േവണ്ടത്. തീരുമാനം െതറ്റായാൽ പിെന്ന

െവളിച്ചത്തിേലക്കു നടത്തുന്നവർ—ദീപ്തസംഭാഷണങ്ങൾ
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സമരമുഖത്തും സജീവം. കുടിെവള്ളം വില്ക്കാൻ അനുവദിച്ചതിെനതിെര നടന്ന സമരം ഉദ്ഘാ
ടനം െചയ്യുന്ന ആർ. വി. ജി. േമേനാൻ.

മാറ്റാമേല്ലാ. ഇതു പൂർണ്ണമായി ശാസ്ത്രീയമല്ല, പേക്ഷ, പ്രാേയാഗികമായത്
അതാണ്.
ൈവകാരികമായി തീരുമാനങ്ങളിേലക്ക് എത്തുന്ന ഒരു സമൂഹമാണു
നമ്മുേടത്. ഇതിെന്റ ഉത്തവാദിത്വം വിദ്യാഭ്യാസത്തിനാണ്. വിമർശനാത്മക
േബാധനശാസ്ത്രത്തിന് ഒരിക്കലും നാം ഊന്നൽ നല്കിയില്ല. വ്യവസ്ഥിതിക്ക്
ഇഷ്ടെപ്പട്ട അഭിപ്രായങ്ങൾ മാത്രം സ്വീകരിക്കുക, വിഴുങ്ങുക—ഇതാണു രീതി.
ഇതു മാറാെത സമൂഹത്തിെന്റ യുക്തിരാഹിത്യവും ൈവകാരികനിലപാടും
മാറില്ല.
മേനാജ്: വിദ്യാഭ്യാസത്തിെന്റ കാര്യം പ്രേത്യകമായി ചർച്ച െചയ്യാം. ഇതിെന്റ തുടർ
ച്ചയായി േചാദിക്കെട്ട, ചരിത്രം പരിേശാധിച്ചാൽ േകരളീയർ എന്നും ഇങ്ങെന
ആയിരുേന്നാ?
ആർ.വി.ജി.: അേതപ്പറ്റി ആധികാരികമായി പറയാനുള്ള അറിവ് എനിക്കില്ല.
ഞാൻ ചരിത്രകാരനല്ല. സാമാന്യധാരണെവച്ചുള്ള എെന്റ നിരീക്ഷണങ്ങ
ളാണു പറയുന്നത്.

ശാസ്ത്രവും യുക്തിചിന്തയും േകരളത്തിൽ
മേനാജ്: ശാസ്ത്രം, ദർശനം, കല തുടങ്ങിയ രംഗങ്ങളിെലല്ലാം ആേഗാളപ്രതിഭകെള
സംഭാവന െചയ്ത മണ്ണാണു േകരളം എന്ന് അഭിമാനിക്കാറുണ്ടേല്ലാ. ആര്യഭ
ടൻ േകരളീയനായിരുന്നു, ഭാസൻ േകരളത്തിൽ ജീവിച്ചയാളാണ് എെന്നാ
െക്ക പറയാറുണ്ട്. താത്ത്വികനായിരുന്ന ശങ്കരാചാര്യരുണ്ട്. ഉയർന്ന യു
ക്തിേബാധം ഇല്ലാത്ത ഒരു സമൂഹത്തിന് ഇങ്ങെനയുള്ളവെര സൃഷ്ടിക്കാൻ
കഴിയുേമാ?
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അദ്ധ്യായം 5. പതിെനട്ടാമെത്ത ആനയുെട യുക്തി

ആർ.വി.ജി.: ഈ േചാദ്യത്തിൽത്തെന്നയുണ്ട് ഒരു പ്രശ്നം. ആര്യഭടനും ഭാസനും േക
രളത്തിൽ ജീവിച്ചവരാെണന്ന വാദം ബന്ധെപ്പട്ടവർ യുക്തിഭദ്രമാക്കിയിട്ടില്ല.
അവരുെട ഏെതങ്കിലും രചനയുെട പ്രതിേയാ ഭാഗങ്ങേളാ ഇവിെടനിന്നു കിട്ടി
എന്നതുെകാണ്ടുമാത്രം അവർ ഇവിടുത്തുകാരായിരുന്നു എന്നു പറയാനാകില്ല.
വസ്തുനിഷ്ഠെതളിവുകൾ കെണ്ടത്തി ഇതു സ്ഥാപിക്കാൻ ഇന്നും ശ്രമമില്ല—ഇത്
ഒരുവശം.
മറുവശം, ശാസ്ത്രകാര്യങ്ങളിൽ നമുക്കുള്ള െതളിേവാടുകൂടിയ വലിയ ൈപ
തൃകം നാം മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്നതാണ്. േലാകനിലവാരമുള്ള ഒരു ഗണി
തശാസ്ത്രപാരമ്പര്യം 14 മുതൽ 19 വെര നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ഇവിെട ഉണ്ടായിരു
ന്നു. ലിബ്നിട്സും ഗ്രിഗറിയും ന്യൂട്ടനുെമാെക്ക നടത്തിയ ചില സുപ്രധാന
കെണ്ടത്തലുകൾ അതിന് 150-ഉം 200-ഉം െകാല്ലം മുമ്പു കെണ്ടത്തിയ ഗണി
തജ്ഞരുെട പരമ്പര! ഇതു നമുക്കു പറഞ്ഞുതരാനും സായ്പു വേരണ്ടിവരുന്നു.
(ആർ.വി.ജി. േമേനാെന്റ ‘ശാസ്ത്രസാേങ്കതികവിദ്യകളുെട ചരിത്രം’ എന്ന ഗ്രന്ഥ
ത്തിൽ വിശദാംശങ്ങളുണ്ട്. ശാസ്ത്രസാഹിത്യപരിഷത്തിെന്റ പ്രസിദ്ധീകരണ
മാണിത്. കൂടാെത, ഇേതപ്പറ്റി പഠനം നടത്തിയ േജാർജ്ജ് ഗീവർഗ്ഗീസ് േജാ
സഫ് (George Ghevarghese Joseph) രചിച്ച ‘The Crest of the Peacock—NonEuropean Roots of Mathematics’ എന്ന ഗ്രന്ഥവുമുണ്ട്. ഇതിെന്റ പരിഭാഷ
‘മയൂരശിഖ’ എന്ന േപരിൽ േകരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.)
ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞെരല്ലാം നമ്പൂതിരിമാരായിരുന്നു. അബ്രാഹ്മണർക്ക് അറി
വു നിേഷധിക്കുന്ന കാടത്തം നിറഞ്ഞ ജാതീയതയുെട കൂത്തരങ്ങായിരുന്നു
അന്ന് ഇവിടം. ഈ വിജ്ഞാനേലാകം േകരളീയർക്കു മുഴുവൻ അവർ തുറ
ന്നുെകാടുത്തിരുെന്നങ്കിൽ അത് എത്രേയാ വികസിക്കുമായിരുന്നു. കുറ്റിയറ്റു
േപാകുമായിരുന്നുമില്ല.
ശാസ്ത്രം പഠിക്കുന്നവരും അതിെന്റ പ്രാേയാഗമായ െതാഴിൽ െചയ്യുന്ന
വരും രണ്ടു വിഭാഗമായി. വിദ്യ ആഢ്യവും അതു െചയ്യുന്നവർ ‘അധമ’രും
ആക്കെപ്പട്ടു. പാരസ്പര്യം നഷ്ടെപ്പട്ട് രണ്ടും അധഃപതിച്ചു. േലാഹവിദ്യയും
രാസവിദ്യയും ശാസ്ത്രത്തിെന്റ പിൻബലമില്ലാെത വികാസം നഷ്ടെപ്പട്ടു കുല
െത്താഴിലായി. േജ്യാതിശാസ്ത്രം േജ്യാതിഷമായി വയറ്റുപ്പിഴപ്പായി. ഇന്നും
നമ്മുെട വിദ്യാഭ്യാസം െതാഴിലിലും ജീവിതത്തിലുംനിന്ന് അയിത്തേത്താെട
അകന്നുനില്ക്കുന്നു. െപാതുസമൂഹത്തിെന്റ മെറ്റാരു വലിയ അയുക്തികതയുെട
ദുരന്തം!
മേനാജ്: അേപ്പാൾപ്പിെന്ന യുക്തിചിന്ത ഒരു പ്രസ്ഥാനെമന്നനിലയിൽ ആധുനി
കകാലത്തു കടന്നുവന്നേപ്പാഴാേണാ സമൂഹത്തിൽ സമഭാവനയുെടയും മറ്റും
യുക്തി വ്യാപിക്കുന്നത്? ബർട്രന്റ് റസ്സലിെന്റയും കാൾമാർക്സിെന്റയും ഏം
ഗൽസിെന്റയും ഒെക്ക യുക്തിപരമായ വിശകലനങ്ങളും തത്ത്വദർശനങ്ങളുമാ
േണാ ഇവിെട സ്വീകരിക്കെപ്പട്ടത്? ഇത്തരം ആേഗാള നവീന ചിന്തകളുെട
സ്വാധീനം ശ്രീനാരായണഗുരുവിെന്റ ജാതിേഭദവിരുദ്ധചിന്തകളിലും കാണാ
നാകുേമാ?

െവളിച്ചത്തിേലക്കു നടത്തുന്നവർ—ദീപ്തസംഭാഷണങ്ങൾ
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ആർ.വി.ജി.: ശ്രീനാരായണഗുരു തനതാണ്. തനി േകരളീയം. ൈജവികമായ
വളർച്ചയാണത്. ശങ്കരനും യുക്ത്യധിഷ്ഠിതമായ ദർശനമാണ് അവതരിപ്പിച്ച
ത്. മണ്ഡനമിശ്രനും മറ്റും പ്രതിനിധാനംെചയ്ത യജ്ഞ-യാഗസംസ്കൃതിേയാടുള്ള
വിമർശനമായിരുന്നു അത്. അന്ന് അേദ്ദഹെത്ത യാഥാസ്ഥിതികർ നിേഷധി
യായി കണ്ടു. അതുെകാണ്ടാണ് പ്രച്ഛന്നബുദ്ധൻ എന്നു വിളിച്ച് ആേക്ഷപിച്ചത്.
ശങ്കരദർശനം ആത്യന്തികമായി ബുദ്ധദർശനംേപാെല ശുന്യവാദത്തിേലക്കു
േപാകുമായിരുന്നു.
ബുദ്ധമതത്തിൽ മഹായാനവും മറ്റും രൂപെപ്പട്ട് അതിെന അനുഷ്ഠാനങ്ങ
ളിേലക്കു താഴ്ത്തിയതുേപാെല, ഇന്നു ശങ്കരെന്റ േപരിൽ ബ്രാഹ്മണർ യാഗം നട
ത്തുന്നു! അവർ ശങ്കരെന ൈകയടക്കുകയാണ്. ശ്രീനാരായണഗുരുവും ശങ്ക
രേന്റതിനു സമാനമായ ദർശനപാതയിേലക്കാണു വികസിച്ചത്. കണ്ണാടി പ്ര
തിഷ്ഠിച്ചതും മറ്റും അതിെന്റ സാക്ഷ്യമാണ്. അമ്പലമല്ല, വിദ്യാലയവും ഫാക്ടറി
കളുെമാെക്കയാണ് ഇനി നമുക്കു േവണ്ടത് എന്നിങ്ങെനയുള്ള ആഹ്വാനങ്ങൾ
സമൂഹവികസനത്തിനുള്ള ആഹ്വാനങ്ങളായിരുന്നു.
മേനാജ്: യുക്തിവാദത്തിെന്റ തുടക്കം േകരളത്തിൽ ശ്രീനാരായണഗുരുവിൽ കെണ്ട
ത്താനാവിേല്ല?
ആർ.വി.ജി.: വിശ്വാസം, ധർമ്മം എന്നിവെയ നിേഷധിക്കാെത അവെയ അംഗീ
കരിച്ചുെകാണ്ടുള്ള പരിഷ്കരണമാണ് അേദ്ദഹം ലക്ഷ്യമിട്ടത്. ചൂഷണം, അയി
ത്തം, അനാചാരങ്ങൾ, അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ തുടങ്ങിയ െതറ്റായ കാര്യങ്ങെള
നിേഷധിച്ചുെകാണ്ടുള്ള പരിഷ്കരണമായിരുന്നു അത്. ആ സമീപനം പേക്ഷ,
പിൻഗാമികൾക്കു മുേന്നാട്ടു െകാണ്ടുേപാകാനായില്ല.
‘നമുക്കു ജാതിയും മതവും ഇല്ല’ എന്നു വിളംബരം െചയ്യുന്നിടേത്തക്കു ഗുരു
പിെന്നയും ഔന്നത്യം േനടിയേല്ലാ.
മേനാജ്: ‘ഒരു ജാതി, ഒരുമതം, ഒരു ൈദവം മനുഷ്യന്’ എന്ന ഗുരുദർശനത്തിൽനി
ന്ന് ഒരുപടികൂടി മുേന്നാട്ടുേപായ യുക്തിചിന്തയേല്ല ‘ജാതി േവണ്ട, മതം േവണ്ട,
ൈദവം േവണ്ട മനുഷ്യന്’ എന്ന തത്ത്വശാസ്ത്രത്തിലൂെട ശിഷ്യനായ സേഹാദ
രൻ അയ്യപ്പൻ പ്രഖ്യാപിച്ചത്? സേഹാദരപ്രസ്ഥാനവും പന്തിേഭാജനവുെമാ
െക്ക അക്കാലത്ത് അംഗീകാരം േനടിയിേല്ല?
ആർ.വി.ജി.: ഒരു എക്സ്ട്രീമിൽ നില്ക്കുേമ്പാൾ മേറ്റ എക്സ്ട്രീമിൽ പിടിച്ചാേല നിവരൂ.
അന്നെത്ത സാഹചര്യത്തിൽ അങ്ങെന പറഞ്ഞുേപാകും. ഗുരു പേക്ഷ, അതി
െന പിന്തുണച്ചില്ല എേന്നാർക്കണം. അനുകൂലിച്ചുേപാലുമില്ല. പില്ക്കാലയുക്തി
വാദികൾ യാന്ത്രികനിലപാടിേലക്കു വരികയും എല്ലാറ്റിെനയും തള്ളിപ്പറയുക
യും െചയ്തു.
വിഷമങ്ങളിൽ യുക്തിവാദം സഹായിക്കില്ല എന്ന അവസ്ഥയിൽ മനു
ഷ്യൻ മേറ്റ എക്സ്ട്രീമിേലക്കു േപാകും. ഊന്നുവടി ആവശ്യമുള്ളവർ െകാണ്ടുന
ടക്കെട്ട. അതു േവണ്ട എന്നു പറയണ്ടാ. അംഗൈവകല്യമില്ലാത്തവർ അതു
െകാണ്ടുനടക്കുകയും അലങ്കാരമാക്കുകയും െചയ്യുന്നതാണു െതറ്റ്.
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അദ്ധ്യായം 5. പതിെനട്ടാമെത്ത ആനയുെട യുക്തി

ആർ.വി.ജി.യുെട വിശ്വാസം
മേനാജ്: താങ്കൾ ൈദവവിശ്വാസിയാേണാ?
ആർ.വി.ജി.: അല്ല. അടുത്തകാലം വെര ഞാൻ അതു പച്ചയായി പറയാെത ഒഴി
ഞ്ഞുമാറി നടക്കുകയായിരുന്നു. കുറച്ചുനാൾക്കുമുമ്പ് ഒരു െടലിവിഷൻ അഭിമുഖ
ത്തിൽ സുഗതകുമാരി ടീച്ചർ എെന്നെക്കാണ്ട് അതു െവളിെപ്പടുത്തിച്ചുകളഞ്ഞു.
ടീച്ചർതെന്ന െഞട്ടിേപ്പായി എന്നു േതാന്നുന്നു. തുടർന്ന്, ഐൻൈസ്റ്റൻ പറയു
ന്നതുേപാെല ‘ജഗന്നിയന്താവായ ഒരു ശക്തിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നിേല്ല’ എന്നു
േചാദിച്ച് ടീച്ചർ എനിെക്കാരു വഴി തുറന്നുതന്നു. പേക്ഷ, ‘അതിൽ വിശ്വസി
ക്കാനും െതളിെവാന്നും കാണുന്നില്ല’ എേന്ന എനിക്കു സത്യസന്ധമായി പറ
യാൻ കഴിയുമായിരുന്നുള്ളൂ.
േനരേത്ത പറഞ്ഞ കഥയിെല 18-ാമെത്ത ആനയുെട പ്രശ്നം അടിസ്ഥാന
പരമായി സമവാക്യത്തിെലതെന്ന പിശകാണ്. ആ െതറ്റാണു ൈദവസങ്കല്പ
ത്തിേലക്കു നയിക്കുന്നത്. പ്രകൃതിയിൽ മനുഷ്യനു വിേശഷിച്ചു പ്രാധാന്യം ഒന്നു
മില്ല. ഇത് അംഗീകരിച്ചാൽ 18-ാമെത്ത ആനേവണ്ട.
എന്താണിതിെന്റെയാെക്ക അർഥം, എന്തുെകാണ്ട് ഇങ്ങെന സംഭവി
ക്കുന്നു എന്നെതാന്നും പ്രകൃതിയുെട പ്രശ്നമല്ല. കുറച്ചു യുേറനിയം അണുക്കൾ
എടുത്തുെവച്ചാൽ അതിെലാന്നു ചിലേപ്പാൾ ഇേപ്പാൾ വിഘടിേച്ചക്കാം. ചില
േപ്പാൾ അത് ഒരുലക്ഷം വർഷം കഴിഞ്ഞാവും വിഘടിക്കുക. ഇതു യാദൃച്ഛിക
തയാണ്. ഇതിെനാെക്ക ലക്ഷ്യം േവണം, ഉേദ്ദശ്യം േവണം എന്നു ശഠിച്ചാൽ
എന്തുെചയ്യും? പ്രകൃതിക്ക് ഇവെയാന്നുമില്ല.
ആയിരത്താണ്ടുകൾക്കു മുമ്പുതെന്ന യവനശാസ്ത്രജ്ഞൻ എംപിേഡാക്ലി
സ് ഇതു വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കുപ്പി താെഴയിട്ടാൽ െപാട്ടും. അതിനുള്ളത്
ഭൗതികകാരണങ്ങളാണ്. അല്ലാെത കുപ്പിയുെട വിധിയല്ല. എഫിഷ്യന്റ് േകാ
സ് എന്നു ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയും. വണ്ടിയിടിച്ചു മരിക്കുന്നതും ഇങ്ങെനതെന്ന.
അരിേസ്റ്റാട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അൾട്ടിേമറ്റ് േകാസ് (പരമമായ കാരണം) പ്രകൃ
തിയിൽ ഇല്ല. പ്രകൃതിയിൽ ഉേദ്ദശ്യം എെന്നാന്നില്ല.
മനുഷ്യെന്റ കൂട്ടായ്മേപാെല േതനീച്ചയ്ക്കും ഉറുമ്പിനും ഒെക്ക കൂട്ടായ്മയുണ്ട്.
പേക്ഷ, അവർക്കാർക്കും അനീതിേബാധം ഇല്ല. അവിെട പണിെയടുക്കാത്ത
മടിയരുണ്ട്, റാണിമാരുണ്ട്. പണിെയടുക്കുന്ന—േതൻ േശഖരിക്കുന്ന, കൂെടാരു
ക്കുന്ന—അദ്ധ്വാനവർഗ്ഗമുണ്ട്. പേക്ഷ, അതിൽ അവ അനീതി കാണുന്നില്ല.
വിേശഷബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യന് ഒന്നിച്ചു പ്രവർത്തിക്കണെമങ്കിൽ നീതി
േബാധം േവണം. എനിക്കു നീതി കിട്ടണം. പ്രകൃതിയിൽ നീതിയില്ല. സമൂഹ
ബന്ധത്തിലും ഇല്ല. ഈ ൈവരുദ്ധ്യം പരിഹരിക്കാനുള്ള കുറുക്കുവഴിയാണു
പൂർവ്വജന്മവിശ്വാസം. അന്തിമവിധിനിർണയത്തിലൂെട എല്ലാത്തിനും കണക്കു
പറയും എന്നും ജീവിതദുരിതങ്ങൾ പരീക്ഷണങ്ങൾ ആെണന്നും ജൂഡായിക്
മതങ്ങളിൽ പറയുന്നു. അതാണ് അനീതിക്കുള്ള മറുപടി. പ്രകൃതിയിൽ പേക്ഷ
ഇതില്ല. മനുഷ്യെന്റ രചനയാണത്—വിധികർത്താവായ ദയാമയനായ ൈദ
വം.

െവളിച്ചത്തിേലക്കു നടത്തുന്നവർ—ദീപ്തസംഭാഷണങ്ങൾ
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ഈ കൺസ്റ്റ്രക്റ്റ് ഇല്ലാെത ജീവിതത്തിെന്റ അർത്ഥം കെണ്ടത്താനാക
ണം. സമൂഹത്തിനായി നമുക്ക് എന്തു െചയ്യാനാകും എന്നു േനാക്കുക. അതി
നുള്ള േശഷിയും അറിവും ആർജ്ജിക്കുക. അേപ്പാൾ സേന്താഷത്തിനായി
അടുത്ത ജന്മേമാ അന്തിമവിധിേയാവെര കാേക്കണ്ടാ. അർഹിക്കാത്തതു പി
ടിെച്ചടുക്കുേമ്പാൾ കിട്ടുന്ന സേന്താഷം കുറ്റേബാധത്തിനു വഴിമാറും. േവെണ്ട
ന്നു െവക്കുേമ്പാൾ കിട്ടുന്ന സേന്താഷം കൂടുതൽ സ്ഥായിയായിരിക്കും. അതാ
ണ് അഭികാമ്യം. ‘േതന ത്യേക്തന ഭൂഞ്ജീഥാ’ എന്ന ഉപനിഷദ്വാക്യംതെന്ന
പരമപ്രമാണം.

പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കു സംഭവിക്കുന്നത്
മേനാജ്: ശ്രീനാരായണഗുരുവിെന്റ പ്രസ്ഥാനം ഇന്ന് അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആശയ
ങ്ങൾക്കു കടകവിരുദ്ധമായാണു നീങ്ങുന്നെതന്ന് അതിെന്റ േനതൃത്വം ഒഴിെക
എല്ലാവരും സമ്മതിക്കും. ഗുരു എടുത്തു കുളത്തിൽ കളഞ്ഞ വിഗ്രഹങ്ങൾ
അനുയായികൾ മുങ്ങിെയടുത്തു ഗുരു പ്രതിഷ്ഠിച്ച കണ്ണാടികൾക്കു മുന്നിൽ പ്രതി
ഷ്ഠിച്ചു. വിഗ്രഹാരാധനെയ്ക്കതിെര കണ്ണാടി പ്രതിഷ്ഠിച്ച് അവനവനാണു ൈദവം
എന്ന അൈദ്വതം പഠിപ്പിച്ച ഗുരുവിെനത്തെന്ന വിഗ്രഹമായി നാടാെക പ്രതി
ഷ്ഠിക്കുന്നു. ജാതി േചാദിക്കുന്നു, പറയുന്നു, ചിന്തിക്കുന്നു. മതാടിസ്ഥാനത്തിൽ
സംഘടിക്കാൻ ആഹ്വാനം െചയ്യുന്നു. െചത്തുന്നു, വാറ്റുന്നു, വില്ക്കുന്നു, കുടിക്കു
ന്നു. എങ്ങെന വിലയിരുത്തുന്നു ഈ പ്രതിഭാസെത്ത?
ആർ.വി.ജി.: വ്യക്തിനിഷ്ഠപ്രസ്ഥാനങ്ങൾെക്കല്ലാം ഇതു സംഭവിക്കാം. ബുദ്ധനും ക്രി
സ്തുവിനും മുഹമ്മദിനും ഒെക്ക ഇതുണ്ടായിേല്ല? ഇവിെടയാണു രാഷ്ട്രീയപ്രസ്ഥാ
നങ്ങളുെട പ്രസക്തി.
ഏതാനും വ്യക്തികൾ നന്നായാൽ സമൂഹം നന്നാകും; ഒരാൾ ആഹ്വാനം
െചയ്താൽ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കും എന്നതാണു വ്യക്ത്യധിഷ്ഠിതപ്രസ്ഥാനങ്ങ
ളുെട അടിസ്ഥാനം. ഗാന്ധിജിക്കു ജീവിച്ചിരുന്നേപ്പാൾ കുെറെയല്ലം ഇതു കഴി
ഞ്ഞു. പേക്ഷ, ഇത്തരം മാറ്റം ശാശ്വതമല്ല. അതാണു നാം ഇന്നു കാണുന്നത്.
കാലം െചല്ലുേന്താറും വ്യക്തികളുെട പ്രഭാവം കുറയും. ക്രേമണ, കൂെടനിന്നവ
രുെടയും. തങ്ങളുെട േനട്ടത്തിൽ മാത്രമാകും പിെന്നപ്പിെന്ന അനുയായികളുെട
ശ്രദ്ധ. ഇതു സാർവ്വലൗകികമാണ്.
ആന്തരികൈജവികത ഗുരുവിനുേശഷം ഈ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കു നഷ്ടമാ
യി. താത്ത്വികതലത്തിൽ ആദ്ധ്യാത്മികതയുെട കാമ്പു നഷ്ടമായി. അതിെന
ഭൗതികതലവുമായി ബന്ധെപ്പടുത്തി സാമൂഹികമായി അവതരിപ്പിക്കുകയാ
യിരുന്നു ഗുരു; സമൂഹെത്ത ആധുനികീകരിക്കുകയായിരുന്നു. ഉത്പാദനപ്രക്രി
യയുമായും അേദ്ദഹം അതിെന ബന്ധിപ്പിച്ചു.
ഇന്ന് സ്കൂളും േകാെളജും നടത്തുന്നതല്ലാെത ഉത്പാദനരംഗത്ത് എസ്
എൻഡിപി ഒന്നും െചയ്യുന്നില്ല. െചറുകിട ഉത്പാദനരംഗത്തു സംഘടിതപ്ര
വർത്തനത്തിനുള്ള ഇടെപടൽ ഉണ്ടായില്ല. ആദ്ധ്യാത്മികതയുെട രംഗം മു
േന്നാട്ടു െകാണ്ടുേപാകാൻ എസ്.എൻ. ട്രസ്റ്റിനും കഴിഞ്ഞില്ല. ഒരു യുഗത്തിൽ
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അദ്ധ്യായം 5. പതിെനട്ടാമെത്ത ആനയുെട യുക്തി

ഒരു ഗുരുേവ ഉണ്ടാകൂ. ബാക്കിെയല്ലാം അതിെന്റ പ്രതിഫലനങ്ങൾ. ചില
ശ്രേദ്ധയരാകെട്ട, സ്വന്തം വഴിക്കു േപാകാനും നിർബ്ബന്ധിതരായി.
ഈ പ്രവണതയിൽനിന്നു േവറിട്ടു കാണുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനം മിഷനറി
സ്വഭാവമുള്ള ശ്രീരാമകൃഷ്ണമിഷനാണ്. ഇെതാന്നും േപാര. നമുക്കു േവണ്ടത്
അടിസ്ഥാനപരവും ശാശ്വതവുമായ മാറ്റമാണ്. അതിനു വ്യവസ്ഥിതി മാറണം.
എങ്കിേല മാറ്റം സ്ഥായിയാകൂ.
മുതലു കുന്നുകൂട്ടാനുള്ള പ്രവണതയാണ് ഇന്ന് അടിസ്ഥാനം. അതിനായി
ട്ടാണു ബാക്കിെയല്ലാം. മാർക്സിസത്തിെന്റ പ്രസക്തി അവിെടയാണ്.
മേനാജ്: ആ രംഗത്തും പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കു വിപര്യയം സംഭവിക്കുന്നുണ്ടേല്ലാ?
ആർ.വി.ജി.: ഉണ്ട്. വ്യക്തികളുെട താത്പര്യങ്ങൾക്കായി തിരുത്തുന്നു. പേക്ഷ, പ്ര
സ്ഥാനത്തിലാണു മാറ്റത്തിനുള്ള സംവിധാനം. േവെറയുമുണ്ടു പ്രശ്നം. േസാഷ്യ
ലിസ്റ്റ് ആശയം ഇവിേടെക്കത്തുംമുൻേപ നമുക്കു നെല്ലാരു മുതലാളിത്തം ഉണ്ടാ
യില്ല.
ഇവിെട േതങ്ങാെവട്ടുകാരനും പീടികക്കാരനുമായിരുന്നു നാട്ടുമ്പുറങ്ങ
ളിൽ മുതലാളിമാർ! പിെന്ന കങ്കാണിമാർ മാത്രമായ കുെറ കയർ, കശുവണ്ടി
മുതലാളിമാരും. ചുരുക്കത്തിൽ, മുതലാളിത്തം വരുമ്മുേമ്പ ഇവിെട മുതലാളി
ത്തവിരുദ്ധത വന്നു. മുതലാളിത്തം വികസിച്ചില്ല. അതുെകാണ്ടാണു േസാഷ്യ
ലിസവും വരാത്തത്. നമുക്ക് അതിെന്റ േക്ഷമവശം മാത്രമാണുള്ളത്.
ഉത്പാദനമാണു േസാഷ്യലിസത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനം. ഉത്പാദനശ
ക്തികളുെട വികാസം, അതിൽ സാേങ്കതികവിദ്യ വഹിക്കുന്ന പങ്ക് തുടങ്ങിയവ
കാണാെത മുതലാളിത്തത്തിെന്റ അപകടങ്ങൾ പറഞ്ഞുേകട്ട അറിവിലൂെട
നാം കണ്ടു. സാമ്പത്തികരംഗത്തിെന്റ ൈജവികവളർച്ച ഇവിെടയുണ്ടായില്ല.
അത് അനുഭവിച്ചു തിരുത്തൽശക്തിയായി വരുന്നതിനു പകരം േകട്ടറിവുെവ
ച്ചുള്ള മുൻവിധിേയാടുകൂടിയ ഇടെപടലാണു നാം നടത്തിയത്. അതുെകാണ്ട്,
ഉത്പാദനവളർച്ച േനടാനുള്ള പ്രവർത്തനം ഇന്നു മുഖ്യദൗത്യമായി മാറിയിരി
ക്കുന്നു.

മൂക്കാെത വിളഞ്ഞ േസാഷ്യലിസ്റ്റുചിന്ത
മേനാജ്: പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കു മാത്രമല്ല സമൂഹത്തിനാെക യുക്തിഭദ്രത നഷ്ടെപ്പടുന്ന
തരം അസഹിഷ്ണുതയും മറ്റുമാണേല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം ഇവിെട വളർന്നുവ
രുന്നത്. ജനാധിപത്യസമൂഹം നിലവിൽ വന്നേശഷം ഇങ്ങെന സംഭവിക്കാ
േമാ? ‘ക്രിസ്തുവിെന്റ ആറാം തിരുമുറിവും’ ‘ഭഗവാൻ കാലുമാറുന്നു’വുംേപാലുള്ള
നാടകങ്ങൾ അരേങ്ങറാനാവാത്ത അവസ്ഥ! മതവികാരം െപെട്ടന്നു വ്രണ
മാകുന്ന അവസ്ഥ!
ആർ.വി.ജി.: ഭൂ-സാമൂഹികബന്ധങ്ങളിൽ വലിയ മാറ്റം വന്ന കാലമാണിത്. പ്ര
േത്യകം പഠിക്കെപ്പേടണ്ട വിഷയമാണിത്. ഭൂബന്ധങ്ങളിൽ മാറ്റം വന്നേപ്പാൾ
കീഴാള-േമലാളവ്യവസ്ഥ അങ്ങെന തുടരാനാവില്ല എന്നു വന്നു. േതങ്ങയ്ക്കു വില
യിടിയുന്നു, പണെഞരുക്കം വരുന്നു, കുടുംബങ്ങൾ തകരുന്നു, ക്രിസ്ത്യാനികൾ
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സംഘടിക്കുന്നു, അദ്ധ്വാനിക്കുന്നു, പണക്കാരാകുന്നു, അവർ െചറിയ വ്യവ
സായങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നു, ഇങ്ങെന പലതും സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു അന്ന്.
വില്ക്കുന്നവർ പഴയ ജന്മിമാരും വാങ്ങുന്നവർ പുതിയ വിഭാഗവും. അതിെന്റ
അസഹിഷ്ണുത സമൂഹത്തിലുണ്ടായി. പുത്തൻ പണക്കാർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന അഭി
മാനേബാധവും പഴയ അപകർഷേബാധത്തിൽനിന്നുള്ള അഹങ്കാരവും മറുവ
ശത്ത്. ഇെതാെക്ക സംഘർഷാത്മകത സൃഷ്ടിച്ചു.
േനരെത്ത േസാഷ്യലിസ്റ്റ് ആശയങ്ങളും ശ്രീനാരായണാശയങ്ങളും വന്ന
േപ്പാൾ അത് ഏറ്റവും സ്വാധീനിച്ചത് ഹിന്ദുസവർണെരയാണ്. കൂടുതൽ വാ
യിച്ചിരുന്നവെര എന്നു പറയാം. അതുെകാണ്ട്, ജനാധിപത്യവ്യവസ്ഥയിൽ
ജന്മിത്തവ്യവസ്ഥ നീതിയധിഷ്ഠിതമല്ല, നിലനില്ക്കില്ല, മാറ്റം അനിവാര്യമാണ്,
ആേരാഗ്യകരമാണ് എെന്നല്ലാമുള്ള േതാന്നലുണ്ടായി. ജന്മിമാർക്കു ഗുണ്ടകൾ
ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ഭൂപരിഷ്കരണം സമാധാനപരമായി നടന്നത് അങ്ങെനയാ
ണ്. ഇന്ന് അത് ഒരിഞ്ചു മുേന്നാട്ടു െകാണ്ടുേപാകാൻ ആകുന്നില്ല.
മേനാജ്: അന്നു പ്രകടമായത് ഒരു യുക്തിചിന്തയേല്ല?
ആർ.വി.ജി.: യുക്തിചിന്തെയക്കാൾ അനിവാര്യതാേബാധമായിരുന്നു എന്നു പറ
യാം. പേക്ഷ, അടുത്ത തലമുറ ആയേപ്പാേഴക്ക് എതിർപ്രതികരണങ്ങൾ
വന്നു. ജാതിസംവരണത്തിന് എതിരായ വികാരം ഇതിെന്റ ഉദാഹരണമാ
ണ്. ‘ഇവർ പീഡിതരായിരുന്നു, ഞങ്ങളാണതിെന്റ ഉത്തരവാദികൾ’ എന്ന
കുറ്റേബാധം അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് അതില്ല. എെന്റ തലമുറ ജന്മിമാരുെട
മർദ്ദനം േനരിട്ടുകണ്ടവരാണ്. ഇന്നുള്ളവർക്ക് ആ അനുഭവമില്ല. ഒരുപേക്ഷ,
പറഞ്ഞുേകട്ട അറിവുേപാലും പലർക്കുമില്ല.
പട്ടികവിഭാഗസംവരണം േപാെലയല്ല മറ്റു പിന്നാക്കവിഭാഗസംവരണ
പരിസ്ഥിതിദിനപ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന ആർ. വി. ജി. േമേനാൻ. ജി. സുേരഷും െപ്രാഫ. െക.
പാപ്പൂട്ടിയും സമീപം.
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അദ്ധ്യായം 5. പതിെനട്ടാമെത്ത ആനയുെട യുക്തി

െത്ത കാണുന്നത്; മുസ്ലിം സംവരണെത്ത കാണുന്നത്. തിരുവിതാംകൂറി
െലയും മലബാറിെലയും സാഹചര്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒരു കാര
ണമാണ്. ആ വിഭാഗങ്ങൾ സംഘടിതരായി ആനുകൂല്യങ്ങൾ പിടിച്ചുപറ്റുന്നു
എന്ന േതാന്നലുമുണ്ട്. ഹിന്ദുക്കൾ എല്ലാം സഹിക്കുന്നവർ ആയതുെകാണ്ടാ
ണ് ഇെതല്ലാം എന്ന ആർ.എസ്.എസ്. ൈലനിനു ചില വിഭാഗങ്ങളുെടയിട
യിൽ സ്വീകാര്യത കിട്ടുന്നു.
മനസ്സിൽ വിേദ്വഷെമാന്നുമില്ലാെത ഇരിക്കുന്നവെര സ്വാധീനിക്കാനാണ്
അവരുെട ശ്രമം. േഗാവധനിേരാധനെമാന്നും ഇവിെട ഏശിയില്ല. തളിേക്ഷ
ത്രം, നിലയ്ക്കൽ, വിേവകാനന്ദപ്പാറ തുടങ്ങിയ സംഭവങ്ങൾ കിട്ടിയേപ്പാഴാണു
ക്ലച്ചുപിടിച്ചത്. വിശാലത, തുറന്ന സമീപനം, എല്ലാറ്റിെനയും ഉൾെക്കാള്ളൽ
തുടങ്ങിയവയാണു ദൗർബല്യം എന്ന പ്രചാരണം നന്നായി ഏശി.
സമാന്തരമായി മറ്റു മതങ്ങളും ആക്രമേണാത്സുകമായി സംഘടിച്ചു. അങ്ങ
െനയാണ് ‘ഭഗവാൻ കാലുമാറുന്നു’വും ‘ക്രിസ്തുവിെന്റ തിരുമുറിവു’െമാന്നും നട
ത്താൻ പറ്റാതായത്. ൈകെവട്ടുന്നിടേത്തക്കു കാര്യങ്ങൾ എത്തിയത്. നിർ
മ്മാല്യംേപാെലാരു സിനിമ ഇന്ന് എടുക്കാനാകുേമാ?

നല്കാഞ്ഞ ചരിത്രേബാധവും വളർന്ന മതേബാധവും
മേനാജ്: കഴിഞ്ഞ തലമുറെയ മാറ്റങ്ങൾക്കു പാകമാക്കിയേപാലുള്ള േബാധവത്ക
രണം ഇന്ന് ഇല്ലാത്തതേല്ല ഇത്തരെമാരു തിരിച്ചുേപാക്കിനു കാരണം?
ആർ.വി.ജി.: ചരിത്രേബാധമില്ലായ്മയാണു പ്രശ്നം. ചരിത്രപഠനത്തിലൂെടയാണതു
വളേരണ്ടത്. പ്രസ്ഥാനങ്ങളുെട േബാധവത്കരണം അന്നന്നെത്ത വിഷയ
ങ്ങളിലാണ്. അന്ന് ആ വിഷയങ്ങളായിരുന്നു സമകാലികം. കുടികിടപ്പുകാർ
അനുഭവിക്കുന്ന മർദ്ദനം, ചൂഷണം ഒെക്ക േനരിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരുന്നു
താനും. ചരിത്രപഠനത്തിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങെളാന്നും േവണ്ട, പാടില്ല, എന്ന
േതാന്നലാണ് ഇവിെട നിലനില്ക്കുന്നത്. ഇതുമാറണം. ഇെതാെക്ക ഔപചാ
രികവിദ്യാഭ്യാസത്തിെന്റ ഭാഗമായിത്തെന്ന വരണം. ഉേദ്യാഗസ്ഥസംവരണ
മാണു സവർണ്ണെര വളെര പ്രതിേലാമമായി ചിന്തിപ്പിക്കുന്നത്. ആ ചിന്ത
തിരുത്താനുള്ള ചരിത്രേബാധം നല്കാൻ ഇതുവെര വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ആയി
ല്ല. വീടുകളിൽനിന്ന് അതു കിട്ടില്ല. പക്ഷപാതപൂർണ്ണമാണ് അവിെട കിട്ടുന്ന
ചരിത്രേബാധം.
മേനാജ്: മതങ്ങെള ആദ്ധ്യാത്മികതയുെട തലത്തിൽ ഒതുക്കിനിർത്താൻ കഴി
യാെത വന്നതേല്ല യഥാർത്ഥപ്രശ്നം? േവാട്ടിനായി രാഷ്ട്രീയപ്രസ്ഥാനങ്ങളും
അവർ നയിക്കുന്ന ഭരണകൂടങ്ങളും നടത്തുന്ന മതപ്രീണനം ഈ സ്ഥിതി കൂടു
തൽ േമാശമാക്കുന്നിേല്ല?
ആർ.വി.ജി.: തീർച്ചയായും ഉണ്ട്. ആദ്യകാലത്തു തത്ത്വാധിഷ്ഠിതനിലപാടായിരുന്നു
രാഷ്ട്രീയപ്പാർട്ടികൾക്ക്. വ്യക്തിനിയമപരിഷ്കരണം, ഭൂപരിഷ്കരണം തുടങ്ങിയ
വയിൽ േകാൺഗ്രസുകാർേപാലും ശരിയായ നിലപാെടടുത്തു. മുന്നണിഭരണ
വും മറ്റും വന്നേതാെട ആെരയും പിണക്കണ്ടാ എന്ന നിലപാടായി. ഇടെയ്ക്ക
ല്ലാം തത്ത്വാധിഷ്ഠിതരാഷ്ട്രീയം പറയുെമങ്കിലും എതിർപ്പുവരുേമ്പാൾ പിേന്നാട്ടു
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േപാകുന്ന പ്രവണതയാണിന്ന്. ഇത് മത-ജാതിപ്രസ്ഥാനങ്ങളുെട ദുഃസ്വാ
ധീനം ശക്തിെപ്പടുത്തുന്നു. മുസ്ലിങ്ങളുെട പ്രശ്നം പറേയണ്ടതു മുസ്ലിം ലീഗല്ല,
േകാൺഗ്രസിെല േദശീയമുസ്ലീങ്ങളാണ് എന്ന ആശയം സ്വാതന്ത്ര്യപ്രസ്ഥാന
ത്തിെന്റ കാലത്തു േകാൺഗ്രസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇെതാരു കടുംപിടിത്തം
േപാലും ആയിരുന്നു. ക്രിസ്ത്യാനികളുെട കാര്യത്തിലും ഇതായിരുന്നു സ്ഥിതി.
േകരള േകാൺഗ്രസുകൾ വന്നേതാെട, അവരും ലീഗും മുന്നണികളിൽ
പങ്കാളികളായേതാെട ആണു സ്ഥിതി മാറിയത്. സമുദായപിന്തുണ ഉണ്ടായാ
േല നിലനില്പുള്ളൂ എന്ന സ്ഥിതിയിേലക്കു കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങി. ജാതിയും മതവും
േനാക്കി സ്ഥാനാർഥിെയ നിർത്തുന്ന രീതിയും ജാതിക്കും മതത്തിനും കണക്കു
േനാക്കുന്ന രീതിയുെമാന്നും ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇന്നത് ഏതാണ്ടു നിയ
മവിേധയമായതുേപാെലയാണ്! പത്രമാദ്ധ്യമങ്ങൾേപാലും വളെര സ്വാഭാവി
കെമന്ന നിലയിൽ ഇത്തരത്തിൽ വിശകലനങ്ങൾ നടത്തുന്നു! െമാത്തത്തിലു
ള്ള സിനിസിസം അവിേടക്കും വന്നു. പാർട്ടികളും അതിനനുസരിച്ചു മാറുന്നു—
ജാതിമതപരിഗണനകളാണു ജനം േനാക്കുന്നത് എന്ന മട്ടിൽ. കാര്യങ്ങൾ കു
െറെയല്ലാം അങ്ങെന ആകുകയാണ്.
മേനാജ്: അേതസമയം, േലാകത്താെക മനുഷ്യരുെട മതാഭിമുഖ്യം കുറയുന്നതായും
റിേപ്പാർട്ടുകൾ വരുന്നു. ആെള സംഘടിപ്പിക്കാൻ മതമൗലികതാവാദികൾ
നടത്തുന്ന ശ്രമം മാദ്ധ്യമങ്ങളിലും െപാതുവിലും പ്രാധാന്യം േനടുന്നുെണ്ടങ്കിലും
മറിെച്ചാരു മാറ്റം പരെക്ക സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെത്ര. യൂേറാപ്പിലും അേമരിക്ക
യിലുെമാെക്ക പുേരാഹിതരാകാൻ ആെള കിട്ടാെത പള്ളികളും മറ്റും പൂട്ടുന്നു.
ഇവിെടയും ആനുപാതികമായി ഈ മാറ്റം കാണാനുണ്ട്. ജന്മിത്തയുഗത്തി
െന്റ സംഭാവനയായ പൗേരാഹിത്യമതം മുതലാളിത്തത്തിെന്റ വളർച്ചയിൽ
കാലഹരണെപ്പടുകയാേണാ? വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ആദ്ധ്യാത്മിക
തയും അതിെന്റ ഉത്പന്നങ്ങളും ആ ഇടം ൈകയടക്കുകയാേണാ?
ആർ.വി.ജി.: മതാഭിമുഖ്യം എന്താണ്? ആദ്ധ്യാത്മികത കുറയുന്നു. ആചാരപരത
കുറയുന്നില്ല; കൂടുന്നു. ബ്രഹ്മചര്യം പാലിക്കണം, ഭൗതികസമ്പത്ത് ഉേപക്ഷി
ക്കണം എെന്നാെക്ക പറഞ്ഞാൽ ഇക്കാലത്ത് ആെള കിട്ടില്ല, വിേശഷിച്ചും
അണുകുടുംബങ്ങളിെല കുട്ടികെള. പൗേരാഹിത്യം നല്ല കരിയറാണ് എന്നു
പറഞ്ഞാൽ ആെള കിട്ടും. യൂേറാപ്പിൽ നല്ല കരിയറുകൾ േവെറയും ധാരാളം
ഉള്ളതിനാൽ അങ്ങെനയും കിട്ടില്ല. വ്യക്തിപരമായി നല്ലെതന്നു കരുതുന്ന
ദുർഗ്ഗുണങ്ങൾ—െപാങ്ങച്ചം, അസൂയ തുടങ്ങിയവ—ആണ് ഇന്നു മതപരത.
െകാടിമരത്തിെന്റ െപാക്കം, ആരാധനാലയത്തിെന്റ വലുപ്പം, സ്വർണ്ണം പൂ
ശൽ ഒെക്കയാണു കാര്യം. െവറും പ്രകടനപരത. മെറ്റാന്ന്, ധനസമ്പാദന
ത്തിലൂെട മാത്രം കിട്ടാത്ത അംഗീകാരത്തിനു ജാതിമതസ്ഥാപനങ്ങെളയും
പ്രസ്ഥാനങ്ങെളയും ഉപേയാഗിക്കുകയാണ്. വലിയ സംഭാവനകൾ നല്കുക,
സ്ഥാനങ്ങൾ േനടുക ഒെക്ക. മതത്തിനുേവണ്ടി കാര്യങ്ങൾ െചയ്യുന്നതിലൂെട
കിട്ടുന്ന പ്രമാണിത്തമാണു ലക്ഷ്യം.
വളെര േവഗം മാറുന്ന സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അരക്ഷിതേബാധമാണു
മതാചാരങ്ങെളയും ധ്യാനേകന്ദ്രങ്ങെളയും ആശ്രയിക്കുന്നവരുെട എണ്ണം കൂട്ടു
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അദ്ധ്യായം 5. പതിെനട്ടാമെത്ത ആനയുെട യുക്തി

ന്ന മെറ്റാരുഘടകം. പണം ഉണ്ടാകുേമ്പാഴാണു പണംെകാണ്ട് എല്ലാം ആകു
ന്നില്ല എന്ന േതാന്നൽ. ഒരു ഓഹരി ഗുരുവായൂരപ്പനും ഇടാം എന്ന ചിന്ത. ഗു
രുവായൂരപ്പൻ സ്വന്തം േനട്ടത്തിനായി അേദ്ദഹത്തിനുകൂടി ഓഹരിപങ്കാളിത്ത
മുള്ള തെന്റ കമ്പനിെയ ലാഭത്തിലാക്കിത്തരുമേല്ലാ എന്ന മുതലാളിത്തവ്യാ
േമാഹം. ഇങ്ങെന പലതരത്തിലാണ്.
‘ആർേത്താ ജിജ്ഞാസുരർത്ഥാർത്ഥീ ജ്ഞാനീ’ എന്നിങ്ങെന ചതുർവിധ
മുള്ള മനുഷ്യരാണു ൈദവെത്ത ഭജിക്കുന്നത് എന്നു ഭഗവദ്ഗീതയിൽത്തെന്ന
പറയുന്നുണ്ട്. ദുഃഖിതരും ജിജ്ഞാസയുള്ളവരും ധനേമാഹമുള്ളവരും ജ്ഞാനി
കളുമാണെത്ര ഇവർ. ഒന്നും പുതിയതല്ല. അേന്ന ഇങ്ങെനെയാെക്കത്തെന്ന
യാണു ഭക്തി! മാർക്സ് പറഞ്ഞതുേപാെല ആർത്തരാണു പ്രധാനം.

വിശ്വാസമല്ല, ആചാരപരത
മേനാജ്: മതത്തിെന്റ കാര്യത്തിലും ഏതാണ്ടിങ്ങെനതെന്ന ആെണന്നു േതാന്നുന്നു.
ബഹുഭൂരിപക്ഷവും മതവിശ്വാസികളാെണങ്കിലും അവർക്കതു വിശ്വാസം മാത്ര
മാണ്. മതത്തിെന്റ േപരിൽ ആളാകാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരാണ് അതിെന്റ വക്താ
ക്കൾ ചമഞ്ഞു പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. മതങ്ങളുെട സ്വീകാര്യത കുറയുന്നു,
നിലനില്പു ക്രേമണ പരുങ്ങലിലാകും എെന്നല്ലാമുള്ള ഒരുതരം ആത്മവിശ്വാസ
ക്കുറവാേണാ ഇത്തരക്കാെര കൂടുതൽ അസഹിഷ്ണുക്കളാക്കുന്നത്?
ആർ.വി.ജി.: അസഹിഷ്ണുത ആത്മവിശ്വാസം നഷ്ടെപ്പടുന്നതിെന്റ ഫലമാണ്. വളരു
കയും പുഷ്ടിെപ്പടുകയും െചയ്യുേമ്പാൾ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ വളെര സഹിഷ്ണുത കാട്ടും.
ആഭ്യന്തരേമാ ബാഹ്യേമാ ആയ ഭീഷണികൾ വരുേമ്പാൾ േതാടിനുള്ളിേലക്കു
ചുരുങ്ങും. സ്വയം രക്ഷിക്കണം എന്ന ചിന്തയാണ്. അർേനാൾഡ് േടായൻബി
ഇതു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
ഈ മാനസികാവസ്ഥയാണു ഹിന്ദുത്വവാദികൾ മുേന്നാട്ടു െവക്കുന്നത്.
ജനസംഖ്യയിെല മാറ്റത്തിെന്റ കണക്കിലൂെട മാത്രമാണ് അവർ പ്രശ്നം അവ
തരിപ്പിക്കുന്നത്.
കുട്ടികളുെട എണ്ണം കൂട്ടണെമന്നതു േറാമൻ കേത്താലിക്കാ സഭയും മറ്റും
എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. പേക്ഷ, ആരും ഒരിക്കലും ഗൗരവമായി എടുത്തി
ട്ടില്ല. സവർണഹിന്ദു, ക്രിസ്ത്യൻ കുടുംബങ്ങളുെട വലുപ്പം സമാനമാണ്. ദരിദ്ര
രിലാണു കുടുംബത്തിെന്റ വലുപ്പം കൂടുന്നത്. മുസ്ലിങ്ങളിലും കുടുംബം െപാതുെവ
വലുതാണ്. സാമ്പത്തികഘടകമാണു കാര്യം.
അടുത്തിെട ശാസ്ത്രസാഹിത്യപരിഷത്ത് നടത്തിയ പഠനത്തിൽ, മുസ്ലിം
സമൂഹത്തിെന്റ ശരാശരി സാമ്പത്തികനില താെഴയാെണന്നു കണ്ടു. പാവ
െപ്പട്ടവർ കൂടുതലാണ് അവർക്കിടയിൽ. ഈ അവസ്ഥ മാറുേമ്പാൾ, വിദ്യാഭ്യാ
സം കൂടുേമ്പാൾ, കുടുംബവലുപ്പം കുറയും.
േകരളത്തിൽ 35 ശതമാനം ദരിദ്രരും 15 ശതമാനം പരമദരിദ്രരും 40 ശത
മാനം താഴ്ന്നയിടത്തരക്കാരും ആെണന്നാണു കണ്ടത്. ഉയർന്നയിടത്തരക്കാ
രും ധനികരുംകൂടി പത്തു ശതമാനേമ ഉള്ളൂ. ഈ പത്തു ശതമാനത്തിേലക്കാ

െവളിച്ചത്തിേലക്കു നടത്തുന്നവർ—ദീപ്തസംഭാഷണങ്ങൾ
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ണു സമ്പത്ത് ഒഴുകുന്നത്. ആസ്തിയുെട അടിസ്ഥാനത്തിൽ േനാക്കുേമ്പാൾ മു
സ്ലിംവിഭാഗം പിന്നിലാണ്.
ജനസംഖ്യയിെല മാറ്റത്തിൽ ഉത്കണ്ഠയുള്ളവർ െചേയ്യണ്ടതു വർഗ്ഗീയവി
കാരം വളർത്തുകയല്ല, മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിൽ വിദ്യാഭ്യാസം െകാണ്ടുവരികയാ
ണ്. അതാണു പ്രധാനം. മുസ്ലിംെപൺകുട്ടികൾ ഇന്നു ധാരാളം വിദ്യാഭ്യാസം
െചയ്യുന്നു. ഇതു മാറ്റമുണ്ടാക്കും. ഹിന്ദുത്വവാദികൾക്കുള്ള മറുപടിയും ഇതാണ്.
രാഷ്ട്രീയപ്പാർട്ടികൾ ഈ മതങ്ങളിെല പുേരാഗമനവിഭാഗങ്ങൾെക്കാപ്പം
നില്ക്കണം. എന്നാൽ, േവാട്ടുബാങ്ക് േനാക്കിയുള്ള പ്രീണനം ഇതിെനതിരാണ്.
ദൗർഭാഗ്യവശാൽ രാഷ്ട്രീയപ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഇതാണു െചയ്യുന്നത്.
മേനാജ്: താങ്കൾ പറയുന്നതിെന്റ ആെകത്തുക, യുക്തിേബാധം ഏെറെയാന്നും
ഇല്ലാത്ത, അതിേലെറ കാല്പനികതയും ൈവകാരികതയും നയിക്കുന്ന, ഉൾ
ക്കാമ്പു കുറഞ്ഞ ഒരു സമൂഹമാണു േകരളം എന്നാണ്. യുക്തിേബാധവും
ശാസ്ത്രീയസമീപനവും ഈ സമൂഹത്തിൽ വളർത്തിെയടുക്കാൻ എന്താണുവ
ഴി?
ആർ.വി.ജി.: ഇതിൽ പ്രധാനപങ്ക് വിദ്യാഭ്യാസം, മാദ്ധ്യമങ്ങൾ, പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ
എന്നിവയ്ക്കാണ്.
വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ, സ്കൂൾതലത്തിെലങ്കിലും, േബാധപൂർവ്വമായ ഇടെപ
ടൽ ഇേപ്പാൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. വിമർശനാത്മകേബാധനമാണ് എക്കാലത്തും
േവണ്ടത്. എന്നാൽ, ഇതിനുള്ള ശ്രമം എതിർപ്പു വിളിച്ചുവരുത്തുന്നു. കാണാ
പ്പാഠം പഠിക്കലും വിവരം േനടലും മാത്രമാണു വിദ്യാഭ്യാസം എന്നാണു െപാതു
ധാരണ. അതു തിരുത്തെപ്പടുകയാണ്. പുതിയ പാഠ്യപദ്ധതി ഈ മാറ്റം കുേറ
മുേന്നാട്ടുെകാണ്ടുേപായി. ഇനിയും ഏെറ േപാകാനുണ്ട്. കലാശാലാ, ഉന്നത
വിദ്യാഭ്യാസങ്ങളിേലക്കും ഈ മാറ്റം വ്യാപിപ്പിക്കുകയും േവണം.
മാദ്ധ്യമങ്ങളുെടയും പ്രസ്ഥാനങ്ങളുെടയും കാര്യമാണ് ഏെറ ഗുരുതരം.
തങ്ങൾക്കു വരുമാനം േനടാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ജനപ്രിയം എന്നു പ്ര
ഖ്യാപിച്ച് അതു നല്കുകയാണു മാദ്ധ്യമരീതി. വിമർശനംേപാലും െസൻേസഷ
നാക്കുന്നു. കാര്യകാരണവിശകലനത്തിനപ്പുറം ഇംപാക്ടിലാകുന്നു ഊന്നൽ.
ഇതുമാറ്റി ആേരാഗ്യകരമായ മാദ്ധ്യമസംസ്കാരം വളർത്തണം. മാദ്ധ്യമവിമർ
ശനത്തിനു വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്.
െസൻേസഷണലായവ അേപ്പാേഴക്കു മാത്രം ഉള്ളതാണ്. അടുത്ത
െസൻേസഷൻ വരുേമ്പാൾ വിടും. ഇതിനുപകരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഏെറ്റടുത്തു തു
ടർന്നുെകാണ്ടുേപായി ന്യായമായ ഒരു തീർപ്പിൽ എത്തിക്കണം. അതിനു
േബാധപൂർവം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒന്നാം േപജിലെല്ലങ്കിലും, തുടർച്ചയായി ഓർമ്മി
പ്പിക്കൽ, എന്തായി എന്ന അേന്വഷണം, േവണം.
ആധുനികപരിവർത്തനകാലത്തു മാദ്ധ്യമങ്ങൾ ഇതു നിർവ്വഹിച്ചു. അന്നു
ലാഭം ആയിരുന്നില്ല ലക്ഷ്യം. ജാതിമതാടിസ്ഥാനത്തിൽ മാദ്ധ്യമങ്ങൾ ഉണ്ടാ
യിരുെന്നങ്കിലും പത്രപ്രവർത്തനം ഒരു ധർമ്മേസവനം ആയിരുന്നു. വ്യവസാ
യസ്ഥാപനങ്ങൾ മാദ്ധ്യമങ്ങെള ഭരിച്ചിരുന്നില്ല. സമൂഹപരിഷ്കരണം ആയിരു
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അദ്ധ്യായം 5. പതിെനട്ടാമെത്ത ആനയുെട യുക്തി

ന്നു ലക്ഷ്യം. അവ യുക്തിചിന്ത വളർത്തിയിരുന്നു. വലിയ പങ്കാണു മാദ്ധ്യമ
ങ്ങൾ അന്നു വഹിച്ചത്.

പുതുക്കാലപ്രസ്ഥാനങ്ങളും യുക്തിനിലയും
മേനാജ്: പ്രസ്ഥാനങ്ങളുെട കാര്യം േനരേത്ത പറഞ്ഞേല്ലാ. പുതിയ പ്രസ്ഥാനങ്ങ
ളുെട യുക്തിനില എങ്ങെനയാണ്? േസാളിഡാരിറ്റിയും മറ്റും േപാലുള്ളവ?
ആർ.വി.ജി.: േസാളിഡാരിറ്റി േപാലുള്ളവയ്ക്കു പ്രേത്യക അജൻഡയുണ്ട്. സ്വത്വരാഷ്ട്രീ
യാജൻഡയാണ് അവർക്കു പ്രധാനം. പുേരാഗമനം മുഖംമൂടിയാണ്. വികാര
പരമായി ജനങ്ങെള സ്വാധീനിക്കാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ബുദ്ധിപരമായി തിരിെഞ്ഞ
ടുത്ത് അവർ ഉപേയാഗെപ്പടുത്തുകയാെണന്നു േതാന്നുന്നു.
േദശീയപാതയുെട ബി.ഒ.റ്റി.-വത്കരണം, ബഹുരാഷ്ട്രക്കുത്തകയുത്പന്ന
ങ്ങളുെട ബഹിഷ്കരണം, എൻേഡാസൾഫാൻ പ്രശ്നം തുടങ്ങിയവയിെലാെക്ക
അവയിെല രാഷ്ട്രീയത്തിനപ്പുറമുള്ള ൈവകാരികതയാണു പുതിയ പ്രസ്ഥാന
ങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നത്. അതിനാൽ അവയ്ക്കു യുക്ത്യധിഷ്ഠാനം ഇല്ലാെത
േപാകുന്നു.
ഭൂമി നഷ്ടെപ്പടുന്നവർക്കു ന്യായമായ നഷ്ടപരിഹാരം നല്കി പുനരധിവസി
പ്പിച്ചുെകാണ്ടു സർക്കാർതെന്ന േനരിട്ടു േറാഡുവികസനേമാ വ്യവസായവത്ക
രണേമാ നടത്തുന്നതിെന എതിർക്കുന്നതു യുക്തിയല്ല. അതു നാടിെന്റ വളർ
ച്ചയ്ക്ക് എതിരാണ്. മറിച്ച്, ബി.ഒ.റ്റി.-വത്കരണത്തിെന്റ അപകടം തുറന്നുകാട്ടി
അതിെനയാണ് എതിർേക്കണ്ടത്. വീതി കൂട്ടാേന പാടില്ല, വികസനേമ പാടി
ല്ല എന്നതു മൗലികതാവാദമാണ്.
ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിെലാെക്ക ശാസ്ത്രീയസമീപനം ഉരുത്തിരിഞ്ഞുവരുന്ന
തിന് ഇന്നെത്ത ഏകവിഷയപ്രസ്ഥാനങ്ങളുെട ഇടെപടൽ തടസ്സമാകുന്നുണ്ട്.
മുഖ്യധാരാപ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങെള േവണ്ട ഗൗരവത്തിൽ കാണാ
ത്തതാണ് ഇവർക്ക് ഇടം നല്കുന്നത്.
മേനാജ്: ആേഗാളീകരണത്തിെന്റയും വിവരവിനിമയ-വിതരണവിപ്ലവത്തിെന്റയും
വിേനാദമാദ്ധ്യമപ്രളയത്തിെന്റയും പുതിയകാലത്ത് യുക്തിേബാധത്തിെന്റ
നില എന്താണ്? െപാതുവായ ഇടങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ നഷ്ടമാകുന്നു. കൂട്ടായ്മ
കൾ ഇല്ലാതാകുന്നു. െപാതുപ്രവർത്തനം നടത്താനും പെങ്കടുക്കാനും ആെള
കിട്ടാതാകുന്നു. അേതസമയം ഇന്റർെനറ്റുകൂട്ടായ്മകൾ വളരുന്നു. േബ്ലാഗുക
ളും മറ്റുമായി പ്രതികരണത്തിെന്റ പുതിയ േമഖലകൾ വികസിക്കുന്നു. ഈ
മാറ്റം എങ്ങെന കാണുന്നു? ‘േവർച്വൽക്കൂട്ടായ്മകൾ’ക്കു മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ
കഴിയുേമാ?
ആർ.വി.ജി.: നല്ല ആശയങ്ങൾ ഏതു നിലയ്ക്കും പ്രചരിക്കുന്നതു നല്ലതുതെന്ന. പേക്ഷ,
മാറ്റത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കാൻ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾേക്ക കഴിയൂ. ഇന്റർെനറ്റിെന്റ
യും മറ്റും സാദ്ധ്യതകൾ ഇത്തരം പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഫലപ്രദമായി ഉപേയാഗ
െപ്പടുത്തുകയാണു േവണ്ടത്.
െപാതുവിടങ്ങൾ കുറഞ്ഞുവരുന്നു എന്നതു ഗൗരവമുള്ള പ്രശ്നം തെന്നയാ
ണ്. അേതസമയം ധനികരും ദരിദ്രരും തമ്മിൽ വളർന്നുവരുന്ന അന്തരം—

െവളിച്ചത്തിേലക്കു നടത്തുന്നവർ—ദീപ്തസംഭാഷണങ്ങൾ
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സർവ്വവിജ്ഞാനേകാശം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിെന്റ വാർഷികവിജ്ഞാനേകാശം ഒ. എൻ. വി. കുറു
പ്പിൽനിന്ന് േഡാ: ആർ. വി. ജി. േമേനാൻ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു. കാട്ടൂർ നാരായണപിള്ള, അടൂർ
േഗാപാലകൃഷ്ണൻ, െക. പാപ്പൂട്ടി തുടങ്ങിയവർ േവദിയിൽ.

െപാതുപാപ്പരീകരണം—സൃഷ്ടിക്കുന്ന അനിവാര്യമായ സംഘർഷം പ്രസ്ഥാന
ങ്ങളുെട പ്രസക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും അതിെന അനിവാര്യമാക്കുകയും െച
യ്യും. ഈജിപ്തിൽ െതരുവിലിറങ്ങിയ ജനമഹാസമുദ്രംതെന്ന പ്രസ്ഥാനങ്ങ
ളുെടയും സംഘടിക്കലിെന്റയും പ്രേക്ഷാഭങ്ങളുെടയും പ്രസക്തിയുെട ഏറ്റവും
പുതിയ സാക്ഷ്യമാണ്.

പാളിേപ്പായ വിദ്യാഭ്യാസം
ആർ.വി.ജി.: രണ്ടുതരം ആശങ്കയാണ് എനിക്കു ഭാവിെയപ്പറ്റിയുള്ളത്. ഇടക്കാല
ത്തു ശക്തിെപ്പട്ട, ഇേപ്പാഴും കുെറെയല്ലാം തുടരുന്ന, അപക്വവും അപൂർണവു
മായ വിദ്യാഭ്യാസപരിഷ്കാരമാണ് ഒന്ന്. ഉപകരണാത്മകമായാണു േകരളം
വിദ്യാഭ്യാസെത്ത പരിഗണിച്ചത്. ഉേദ്യാഗസമ്പാദനത്തിനായാണ്, അല്ലാെത
മനഃസംസ്കരണത്തിനുള്ള ഉപാധിയായല്ല കണ്ടത്. അതിെന്റ ഒരുപാടു ദുഷ്ഫല
ങ്ങൾ നാം അനുഭവിക്കുകയാണ്.
സർക്കാരുേദ്യാഗത്തിനുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റു േനടാനുള്ള ഉപകരണമാണു
നമുക്കു വിദ്യാഭ്യാസം. ഇംഗ്ലിഷ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിേലക്കു കുട്ടികെള നയിക്കുക
യായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. സമുദായങ്ങൾ മത്സരിച്ചു സ്കൂളുകൾ തുടങ്ങി. നാം സ്ഥാ
പനങ്ങെള കാണുന്നതും അങ്ങെനതെന്ന. ഒന്നാമത്, രാഷ്ട്രീയക്കാർക്കു സ്വന്ത
ക്കാെര കുടിയിരുത്താനുള്ള താവളങ്ങൾ; രണ്ടാമത്, സമുദായത്തിൽെപ്പട്ടവർ
ക്കു രക്ഷകരാകാനും രക്ഷിക്കാനുമുള്ള സംവിധാനം. സ്വാധീനവും െതാഴിലവ
സരവുമായി സമൂഹത്തിെന്റ വിദ്യാഭ്യാസകാഴ്ചപ്പാടു മാറി. രക്ഷിതാക്കൾക്കാക
െട്ട കുട്ടികൾക്കു നല്ല െതാഴിലിനുള്ള വഴിയും.
കുട്ടികൾക്കു പാണ്ഡിത്യവും ൈവദഗ്ദ്ധ്യവും മനഃസംസ്കരണവും ലഭിക്കുന്നി
ല്ല എന്ന പരാതി ഒരിക്കലും ഉയർന്നില്ല! ഇത്തരം ദൗത്യങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കെപ്പ
ടുന്നുമില്ല, സമൂഹം ആവശ്യെപ്പടുന്നുമില്ല. അതുെകാണ്ടാണ് അവനവനിസം
വളർന്നത്.
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അദ്ധ്യായം 5. പതിെനട്ടാമെത്ത ആനയുെട യുക്തി

ഇന്റർെനറ്റ്സമൂഹത്തിെല സമ്പന്നസന്തതികൾ പലരും ഓേരാ പ്രശ്നവും
തങ്ങെള എങ്ങെന ബാധിക്കും എന്നതിനപ്പുറം കാര്യങ്ങെള കാണുന്നില്ല. വള
െര ഉപരിപ്ലവമാണവ. വളെരേയെറ വ്യക്തിേകന്ദ്രിതം.
ഇതിെനാരു മറുഭാഗംകൂടി ഉണ്ട്. പുേരാഗമനപ്രസ്ഥാനങ്ങളുമായി ബന്ധ
െപ്പട്ട കാല്പനികതത്ത്വചിന്തകർ എന്ന പരിേവഷത്തിലൂെട വളർന്നുവന്നവർ
നടത്തുന്ന വിമർശനങ്ങളാണത്. രാഷ്ട്രീയപ്രസ്ഥാനങ്ങൾ കടമ നിർവ്വഹിക്കു
ന്നില്ല, അവർക്കു രാഷ്ട്രീയവും വിപ്ലവവും േപാരാ എന്നു കുറ്റംപറഞ്ഞു സ്വന്തം
വിപ്ലവേബാധെത്ത തൃപ്തിെപ്പടുത്തുകയാണവർ. കട്ടിൽേനതാക്കൾ, ചാരുക
േസരരാഷ്ട്രീയം എെന്നല്ലാം പറയുന്നതിെന്റ പുതിയ പതിപ്പ്.
കുറച്ചുനാൾ മുമ്പ് ബ്രസീലിൽ േപായേപ്പാൾ ലാറ്റിനേമരിക്കയിൽ ലൂലെയ്ക്ക
തിരായും മറ്റുമുള്ള വിമർശനങ്ങൾ േകൾക്കുകയുണ്ടായി. സാഹചര്യങ്ങൾക്കനു
സരിച്ചു വിട്ടുവീഴ്ചകൾ െചേയ്യണ്ടിവേന്നക്കാം. എങ്കിലും ദീർഘവീക്ഷണപൂർവ്വ
മായ കാഴ്ചപ്പാടും സമീപനവും ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നതാണു പ്രധാനം.
പേക്ഷ, നാം േസാഷ്യലിസ്റ്റുസമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു എന്ന ധാരണയി
ലാണു വിമർശനങ്ങൾ. േകരള സർവ്വകലാശാലയുെട രാജ്യാന്തരബന്ധം,
എ.ഡി.ബി.-വായ്പ തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങളിെല ചിലരുെട സമീപനങ്ങളിൽ ഇതാ
ണു കണ്ടത്. ഒന്നാംമന്ത്രിസഭയുെട കാലത്ത് ഇ.എം.എസ്. പറഞ്ഞതുേപാ
െല, േസാഷ്യലിസം നടപ്പാക്കാനുള്ള അവസരം ഈ സംവിധാനത്തിലില്ല.
േകാൺഗ്രസുകാർ െചയ്യും എന്നു പറഞ്ഞതും െചയ്യാത്തതുമായ കാര്യങ്ങൾ
െതാഴിലാളികൾക്കും പാവങ്ങൾക്കും കൂടുതൽ പ്രേയാജനം കിട്ടുന്ന തരത്തിൽ
ഫലപ്രദമായി െചയ്യുക, അങ്ങെന െചയ്യിക്കുക. അേത കഴിയൂ.
മാറ്റത്തിനുള്ള യഥാർത്ഥ കർമ്മപദ്ധതിയും തന്ത്രവും ആവിഷ്കരിക്കാനും
നടപ്പാക്കാനുമുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ഏെറ്റടുക്കാെത, വിപ്ലവേബാധവും വീര്യവും
ഇല്ല എന്ന കുറ്റെപ്പടുത്തൽ നടത്തുന്നവർ സ്വയംവിമർശനമാണു നടേത്തണ്ട
ത്. േവണ്ടത്ര ചരിത്രേബാധമില്ലാത്തതുെകാണ്ടാണ് ഇത്. േനരേത്ത പറ
ഞ്ഞ വ്യക്തിേകന്ദ്രിതമായ പ്രതികരണങ്ങളുെട കാരണവും ഇതുതെന്ന. മാറ്റം
ഉണ്ടാേകണ്ടതു വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂെടത്തെന്നയാണ്. വിമർശനാത്മകേബാ
ധനം നടപ്പാേയ തീരൂ. ശാസ്ത്രേബാധവും ശാസ്ത്രീയസമീപനവും വളർത്തിേയ
തീരൂ.
ഇന്നു സ്കൂൾതലത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിവരുന്ന ഈ മാറ്റം ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാ
സത്തിേലക്കും സംക്രമിപ്പിക്കുക. അതാണു പ്രധാനം. സ്കൂൾതലത്തിൽ നല്ലമാ
റ്റം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികൾ അർഹിക്കുന്ന അദ്ധ്യാപകെര അവർക്കു കിട്ടുന്നില്ല
എന്ന വലിയ സത്യമാണ് ഇന്നു േബാദ്ധ്യെപ്പടുന്നത്. അതുേപാെലതെന്ന കുട്ടി
കൾ അർഹിക്കുന്ന ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസവും നല്കാനാകണം. എങ്കിേല സമൂഹം
മാറൂ. എങ്കിൽ സമൂഹം മാറും. അതു സംഭവിക്കുകതെന്ന െചയ്യും. അല്ലാെത
പറ്റില്ലേല്ലാ. എനിക്കു ശുഭപ്രതീക്ഷയുണ്ട്.
മേനാജ്: പേക്ഷ ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസരംഗത്തു േകരളത്തിെന്റ നില എത്രേയാ കാല
മായി പരിതാപകരമായി തുടരുകയാണേല്ലാ?

െവളിച്ചത്തിേലക്കു നടത്തുന്നവർ—ദീപ്തസംഭാഷണങ്ങൾ
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ആർ.വി.ജി.: അെത. പത്താംക്ലാസ്സ് ജയിക്കുന്നവരിൽ േകവലം പത്തു ശതമാനം—
അതായത് 50,000-ൽത്താെഴ േപർ—മാത്രമാണു െപ്രാഫഷണൽ വിദ്യാഭ്യാ
സത്തിനു േപാകുന്നത്. ബാക്കി 90 ശതമാനം കുട്ടികളും ഏെതങ്കിലുെമാെക്ക
െതാഴിലധിഷ്ഠിതേകാഴ്സുകൾേക്കാ ബിരുദപഠനത്തിേനാ ആണു േപാകുന്നത്.
ഇവർ പഠിക്കുന്ന േകാഴ്സുകളുെട നിലവാരെത്തപ്പറ്റി സമൂഹത്തിന് എെന്തങ്കി
ലും വ്യാകുലതയുേണ്ടാ? ഇവ എങ്ങെന െമച്ചെപ്പടുത്താം എന്നതിെനപ്പറ്റി വല്ല
ചർച്ചയും നടക്കാറുേണ്ടാ? ഈ േകാഴ്സുകൾ ജയിച്ചുവരുന്ന മിക്കവരും െതാഴി
ലിനു നിേയാഗിക്കാൻ പ്രാപ്തർ (employable) അല്ല. ഇതാണു പ്രധാനപ്രശ്നം.
അവർക്ക് അതിന് അർഹമായ വിദ്യാഭ്യാസം നല്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു ഒച്ചയും
േകൾക്കുന്നില്ല. 21 പി.ജി. െമഡിക്കൽ സീറ്റാണ് ഇവിടുെത്ത ഏറ്റവും വലിയ
പ്രശ്നം!
എല്ലാവരും ഉത്ക്കണ്ഠെപ്പടുന്ന ഈ െപ്രാഫഷണൽ വിദ്യാലയങ്ങളിെല
അക്കാദമികനിലവാരം എന്താെണന്നറിയുേമാ? വിജയശതമാനം എത്രയാ
െണന്നറിയുേമാ?
എൻജിനീയറിങ് േകാെളജുകളിൽ േചരുന്നവരിൽ 40 ശതമാനം േപർ
മാത്രമാണു ജയിക്കുന്നത്. ബാക്കി 60 ശതമാനവും േതാല്ക്കുകയാണ്. പല േകാ
െളജുകളിലും അഞ്ചും പത്തുെമാെക്കയാണു വിജയശതമാനം.
ചില െസമിനാറുകളിലും മറ്റുെമാെക്ക ഞാൻ ഇക്കാര്യം പറയുേമ്പാൾ
മിക്കവരും വിശ്വാസം വരാെത എടുത്തു േചാദിക്കാറുണ്ട്. ജനങ്ങളിൽനിന്ന്
എല്ലാവരുംേചർന്നു േബാധപൂർവ്വം മറച്ചുവയ്ക്കുന്ന വിവരമാണത്. എൻജിനീ
യറിങ് കഴിഞ്ഞ ആർെക്കങ്കിലും അമ്പതിനായിരേമാ ഒരു ലക്ഷേമാ ശമ്പള
ത്തിൽ േജാലി കിട്ടിയാൽ അതു വലിയ വാർത്തയാക്കുന്ന മാദ്ധ്യമങ്ങളും ഇതു
മിണ്ടാറില്ല.
എൻജിനീയറിങ് എൻട്രൻസ് പരീക്ഷയിൽ കണക്കിനു പത്തു ശതമാ
നം മാർെക്കങ്കിലും പ്രേവശനത്തിനു നിർബന്ധം ആക്കണം എന്നായിരുന്നു
ഞങ്ങളുെടെയാെക്ക ശുപാർശ. സർക്കാർ അന്നതു പത്തുമാർക്ക് എന്നാക്കി.
480-ൽ പത്തു മാർക്ക്! ഇതുേപാലും േനടാൻ കഴിയാത്തവരാണ് എൻട്രൻ
സ് ലിസ്റ്റിനു പുറത്താകുന്നത്. കഴിഞ്ഞ എൻട്രൻസിൽ 60,000-ത്തിൽപ്പരം
േപരാണ് ഇങ്ങെന അേയാഗ്യരായത്. ഇവെരക്കൂടി പ്രേവശിപ്പിക്കാനാണു
മാേനജ്െമന്റുകൾ സ്വന്തം പരീക്ഷയ്ക്ക് അവകാശം േചാദിക്കുന്നത്!
മേനാജ്: ഇത്തരം അേയാഗ്യെര പണം വാങ്ങി പ്രേവശിപ്പിക്കുന്നതുെകാണ്ടാണ്
ശരാശരി 60 ശതമാനവും ചിലയിടത്തു 90-ഉം 95-ഉം ശതമാനവും വെര എൻ
ജിനീയറിങ്ങിൽ േതാല്ക്കുന്നത് എന്നർത്ഥം. ഇവരാണ് നമ്മുെട വീടും ഫ്ലാറ്റും
പാലവും േസ്റ്റഡിയവുെമാെക്ക നിർമ്മിേക്കണ്ടത്; ശരീരം കീറിമുറിച്ചും മരുന്നു
കൾ കുത്തിെവച്ചും കഴിപ്പിച്ചുെമാെക്ക നെമ്മ ജീവേനാടും ആേരാഗ്യേത്താടും
സംരക്ഷിേക്കണ്ടത് എേന്നാർക്കുേമ്പാൾ ഭീകരമായ ഉത്കണ്ഠയാണു േതാന്നാ
റ്.
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അദ്ധ്യായം 5. പതിെനട്ടാമെത്ത ആനയുെട യുക്തി

വിചിത്രം, അശ്ലീലം െപ്രാഫഷണൽ പഠനം
ആർ.വി.ജി.: തീർച്ചയായും ഉത്ക്കണ്ഠാജനകമാണു സ്ഥിതി. കയറിക്കൂടിയാൽ ഒരു
പരീക്ഷയും ജയിക്കാെത നാലുെകാല്ലം പഠിക്കാം. മാേനജ്െമന്റിനും ഇതുത
െന്ന തരം. ഫീസ് മുഴുവൻ കിട്ടുമേല്ലാ.
ഇേപ്പാൾ ധർമ്മസ്ഥാപനങ്ങളല്ല േകാെളജുകൾ തുടങ്ങുന്നത്. ബിസിന
സ്സിനു പണം മുടക്കുന്നതുേപാെല വായ്പെയടുത്തു ബിസിനസ്സായി തുടങ്ങുന്ന
വർ, ചിട്ടിയും മദ്യക്കച്ചവടവും നടത്തി ഉണ്ടാക്കിയ പണം മുടക്കി മെറ്റാരു നല്ല
ലാഭവ്യവസായം എന്ന നിലയിൽ തുടങ്ങുന്നവർ, ഗൾഫുപണം മുടക്കി മറ്റു
സംരംഭം േപാെല േകാെളജു തുടങ്ങുന്നവർ ഒെക്കയാണ് ഇന്നുള്ളത്. മികച്ച
കുട്ടികെള കിട്ടണെമന്ന് അവർക്കില്ല. സാമൂഹികനീതി ഉറപ്പു വരുത്തണെമ
ന്നില്ല. അേപ്പാൾ അതിെനാെക്ക നിയമപരമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ േവണം.
അതാണു നാം ഈ രംഗത്ത് അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിെന്റ പ്രേത്യ
കത.
മേനാജ്: പെക്ഷ, േസവനം എന്നതു വ്യവസായവും സംരംഭവും ഒെക്കയായി പുനർ
നിർവ്വചിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന പുതിയ മുതലാളിത്തത്തിെന്റ കാലത്ത് ഇത്തരം
സാമൂഹികനിയന്ത്രണം എത്രമാത്രം സാദ്ധ്യമാകും? നിയമനിർമ്മാണത്തിനു
നാം നടത്തിയ ശ്രമങ്ങൾേപാലും േകാടതിയിൽ പരാജയെപ്പട്ടിേല്ല? ഈ
രംഗെത്താരു മാറ്റം പ്രാേയാഗികമാേണാ?
ആർ.വി.ജി.: തീർച്ചയായും ആണ്. ആകണം. ആേയ തീരൂ. നിലവിലുള്ള സു
പ്രീം േകാടതി വിധികൾ ആധാരമാക്കിത്തെന്ന ഇതു സാദ്ധ്യമാണ്. പ്രേവ
ശനം മുഴുവൻ െമറിറ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആക്കാൻ കഴിയും. സാമ്പത്തിക
വും സാമൂഹികവുമായി പിന്നാക്കം നില്ക്കുന്നവർക്കു േസ്കാളർഷിപ്പും നല്കാനാ
കും. പെക്ഷ, നമ്മുെട ഭരണകൂടങ്ങളും പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ‘ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി’ എന്ന
‘അശ്ലീല’ത്തിെന്റ എഴുന്നള്ളത്തുകാരാകുകയാണ്.
മേനാജ്: എന്താണ് അതിെല അശ്ലീലം?
ആർ.വി.ജി.: പകുതി സീറ്റ് കുറഞ്ഞ ഫീസിൽ സർക്കാരിനു നല്കണം. അതിനായുള്ള
വിലേപശലാണ് നടക്കുന്നത്. എല്ലാവർഷവും ഇത് ആവർത്തിക്കും. ഇതാണ്
എല്ലാ കുഴപ്പത്തിനും കാരണം.
സുപ്രീംേകാടതിവിധി പ്രകാരം മുഴുവൻ സീറ്റും മാേനജ്െമന്റിന് അവകാ
ശെപ്പട്ടതാണ്. ഇതിൽ പകുതിക്കായി നടത്തുന്ന വിലേപശലിൽ പകരം വാ
ഗ്ദാനം നല്കാൻ സർക്കാരിനുള്ളത് എന്താണ്? ബാക്കി പകുതിയിൽ നിങ്ങൾ
എന്തു െചയ്യുന്നു എന്നു ഞങ്ങൾ അേന്വഷിക്കില്ല എന്ന ഉറപ്പ്! നിേരാധിക്കെപ്പ
ട്ട തലവരിപ്പണം അടക്കം എന്തും വാങ്ങാം.
എൻ.ആർ.ഐ. ക്വാട്ടയാണ് ഏറ്റവും വലിയ കച്ചവടം. ഇതു സുപ്രീം
േകാടതിതെന്ന അംഗീകരിച്ചതാണ് എന്നാണു വാദം. സ്വാശ്രയവിദ്യാഭ്യാസം
സംബന്ധിച്ച ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ േകസിൽ വിധി വന്നേപ്പാേഴ റ്റി.എം.എ. ൈപ
ഫൗേണ്ടഷനും മറ്റും ആവശ്യെപ്പട്ടതാണിത്. തങ്ങൾ വാക്കുെകാടുത്തു േപാ
യി എന്നതായിരുന്നു വാദം. സൂപ്രീംേകാടതി അന്ന് 15 ശതമാനം േപെമ

െവളിച്ചത്തിേലക്കു നടത്തുന്നവർ—ദീപ്തസംഭാഷണങ്ങൾ
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ന്റ് സീറ്റിൽ രാജ്യാന്തരവിദ്യാർത്ഥികെള പ്രേവശിപ്പിക്കാം എന്നു സമ്മതിച്ചു.
ഇതാണ് എൻ.ആർ.ഐ. ക്വാട്ട ആയത്. വിേദശത്ത് ഏെതങ്കിലും ബന്ധു
ഉണ്ടായാൽ മതി ഏതു പണക്കാരെന്റ കുട്ടിക്കും പ്രേവശനം കിട്ടും.
മേനാജ്: പകുതി സീെറ്റങ്കിലും സാധാരണവിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി വിട്ടുകിട്ടാൻ സർ
ക്കാർ ഇങ്ങെന വിട്ടുവീഴ്ച െചയ്യുന്നത് അശ്ലീലമാകന്നത് എങ്ങെനെയന്ന് വിശ
ദീകരിക്കാേമാ?
ആർ.വി.ജി.: അതിന് അല്പം ചരിത്രം പറേയണ്ടിവരും.
മേനാജ്: പറേഞ്ഞാളൂ. ഇക്കാര്യങ്ങൾ പലതും ബഹുഭൂരിപക്ഷം േപർക്കും വ്യക്തമ
ല്ല.
ആർ.വി.ജി.: േകാെളജിെന്റ മുതൽമുടക്കു സംരംഭകൻ തെന്നയാണു െചേയ്യണ്ടത്.
ആ മൂലധനവും അതിനാെയടുത്ത ബാങ്കുവായ്പയെട പലിശയുെമാന്നും പിേള്ള
രുെട പക്കൽനിന്നു പിരിെച്ചടുക്കാൻ ഒരു സുപ്രീംേകാടതിവിധിയും അനുവദി
ച്ചിട്ടില്ല. േകാെളജും െകട്ടിടവും സംവിധാനങ്ങളുെമല്ലാം സംരംഭകെന്റ സ്വകാ
ര്യസ്വത്തായി മാറുകയേല്ല? അതിെന്റ ഭാരം എങ്ങെന വിദ്യാർത്ഥികളുെട തല
യിലാകും?
െമഡിക്കൽ േകാെളജുകളുെട കാര്യത്തിലാകെട്ട, േഡാക്ടർമാരുെട ശമ്പ
ളമടക്കമുള്ള ആശുപത്രിനടത്തിപ്പുെചലവു മുഴുവൻ—ലാഭം സഹിതം—േരാഗി
കളിൽനിന്നു പിരിെച്ചടുക്കുന്നുണ്ട്. അതു കഴിച്ചാൽ, െമഡിക്കൽ േകാെളജ്
നടത്തുന്നതിനുള്ള െചലവ് എൻജിനീയറിങ് േകാെളജ് നടത്തുന്നതിന് ഉള്ള
തിേനക്കാൾ ഒട്ടും കൂടുതലല്ല എന്നു േകാഴിേക്കാട് െമഡിക്കൽ േകാെളജി
െല േഡാ. എൻ.സി. െചറിയാൻ നടത്തിയ പഠനത്തിൽ കെണ്ടത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഇതുപ്രകാരം നല്ല നിലയിൽ നടക്കുന്ന ഏതു മൾട്ടിെസ്പഷ്യാലിറ്റി ആശുപ
ത്രിെക്കാപ്പവും ചുരുങ്ങിയ െചലവിൽ െമഡിക്കൽ േകാെളജ് നടത്താനാകും.
സത്യത്തിൽ ഓേരാ ജില്ലാ ആശുപത്രിക്കുെമാപ്പം െമഡിക്കൽ, െഡന്റൽ,
പാരാെമഡിക്കൽ, നഴ്സിങ് േകാെളജുകൾ തുടങ്ങിെക്കാണ്ടാണു സർക്കാർ
ഇതിെന േനരിേടണ്ടത് എന്നു േതാന്നിേപ്പാകാറുണ്ട്.
നടത്തിപ്പുെചലവു സമഗ്രമായി പഠിച്ച് ഉന്നതാധികാരസമിതിയായിരു
ന്ന ജ: െക.റ്റി. േതാമസ് നിശ്ചയിച്ച ഫീസ് എൻജിനീയറിങ്ങിന് 38,700 രൂപ
യും എംബിബിഎസിന് 1,15,000 രൂപയും ആയിരുന്നു എന്നു കൂടി ഓർക്കണം.
മേനാജ്: ഇതു ഫീസിെന്റ കാര്യം. പ്രേവശനത്തിെന്റ കാര്യത്തിൽ താങ്കൾ കാണു
ന്ന പ്രശ്നങ്ങൾകൂടി?
ആർ.വി.ജി.: പറയാം. മുഴുവൻ സീറ്റിെലയും പ്രേവശനം േയാഗ്യതയുെട അടിസ്ഥാ
നത്തിൽ ആയിരിക്കണം എന്നാണു വിവിധ സുപ്രീംേകാടതിവിധികൾേപാ
ലും അനുശാസിക്കുന്നത്. സുതാര്യവും നീതിപൂർവ്വകവും ചൂഷണരഹിതവും
(transparent, fair and nonexploitative) ആയിരിക്കണം പ്രേവശനം എന്നു
സുപ്രീംേകാടതി വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
ഇത് ഉറപ്പാക്കുകയും ജ: െക.റ്റി. േതാമസ് കമ്മിറ്റി നിശ്ചയിച്ചേപാെലയു
ള്ള ഫീസുനിരക്കു മുഴുവൻസീറ്റിലും ബാധകമാക്കുകയും െചയ്യുകയാണു വാസ്ത
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അദ്ധ്യായം 5. പതിെനട്ടാമെത്ത ആനയുെട യുക്തി

വത്തിൽ േവണ്ടിയിരുന്നത്. എന്നിട്ടു സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവുമായി പി
ന്നാക്കം നില്ക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു സർക്കാർ േസ്കാളർഷിപ്പ് നല്കണം. അതി
നു ധനം കെണ്ടത്തുക പ്രയാസമുള്ള കാര്യവുമല്ല. ഇതാണു സാമൂഹികനീതി
ഉറപ്പുവരുത്താനുള്ള ശരിയായ മാർഗ്ഗം.

നിയമത്തിൽ കുരുങ്ങിയ ഫിഫ്റ്റി-ഫിഫ്റ്റി ഡീൽ
മേനാജ്: പെക്ഷ, േകാടതിവിധികളുെട നൂലാമാലകളിേല്ല ഇതിെനല്ലാം. ഉണ്ണിക്കൃ
ഷ്ണൻ േകസ്, റ്റി.എം.എ. ൈപ േകസ് എെന്നല്ലാം ചർച്ചകളിലും വാർത്തകളി
ലും കാണുന്നതല്ലാെത സമഗ്രമായ ഒരു ചിത്രം ജനങ്ങളിൽ പലർക്കും ഇല്ല.
ഇതു മുതലാക്കി േകസുകളുെട േപരു പറഞ്ഞു ചർച്ചകളിൽ ജനെത്ത േപടിപ്പി
ക്കുകയേല്ല പലരും െചയ്യുന്നത്?
ആർ.വി.ജി.: േകസും വിധിയും മുഴുവൻ എല്ലാവരും പഠിക്കണെമന്നില്ല. അതിെന്റ
അന്തഃസത്തയും സാമൂഹികനീതിയുമായി ബന്ധെപ്പട്ടവശവും ആണു പ്രധാ
നം. അത് അത്ര ഗഹനവുമല്ല.
വാസ്തവത്തിൽ ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ േകസിെല വിധിയിൽ നിന്നാണു ഫിഫ്റ്റിഫിഫ്റ്റി പദ്ധതിയുെട തുടക്കം.
മേനാജ്: പെക്ഷ, രണ്ടു സ്വാശ്രയേകാെളജ് സമം ഒരു സർക്കാർേക്കാെളജ് എന്ന
സമവാക്യവുമായി എ.െക. ആന്റണിയാണ് ഈ സ്വാശ്രയഭൂതെത്ത കുട
ത്തിൽനിന്നു തുറന്നുവിട്ടത് എന്നാണേല്ലാ പരെക്കയുള്ള ആേക്ഷപം. അേദ്ദ
ഹം അതിനു വ്യക്തമായ കരാർ വയ്ക്കാതിരുന്നതാണ് മാേനജ്െമന്റുകെള െകാ
ള്ളയ്ക്കു സഹായിച്ചത് എന്നും പല ചർച്ചയിലും േകൾക്കാറുണ്ടേല്ലാ.
ആർ.വി.ജി.: േകരളത്തിെല ഇതിെന്റ കർത്തൃത്ത്വം അേദ്ദഹത്തിെന്റ തലയിൽ െക
ട്ടിേയല്പിച്ചിരിക്കുന്നു എേന്നയുള്ളൂ.
ശാസ്ത്രസാഹിത്യപരിഷത്തിെന്റ സേമ്മളനത്തിൽ പ്രസംഗിക്കുന്ന േഡാ: ആർ. വി. ജി. േമ
േനാൻ. കാവുമ്പായി ബാലകൃഷ്ണൻ, െക. റ്റി. രാധാകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ േവദിയിൽ.

െവളിച്ചത്തിേലക്കു നടത്തുന്നവർ—ദീപ്തസംഭാഷണങ്ങൾ
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കുട്ടികളിൽനിന്നു പിരിക്കുന്ന പണംെകാണ്ടു മാത്രം െചലവു നടത്തുക
എന്ന െസൽഫ് ഫിനാൻസിങ് സങ്കല്പത്തിനു നിയമസാധുത നല്കിയത് 1993െല ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ േകസിെല വിധിയാണ്. എന്നാൽ ഇതു കുട്ടികളുെട പഠി
ക്കാനുള്ള അവകാശം പരിമിതെപ്പടുത്തും എന്നു േകാടതി മനസ്സിലാക്കി. ഈ
ൈവരുദ്ധ്യം പരിഹരിക്കാനുള്ള ശ്രമമായിരുന്നു ‘ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ സ്കീം’. അതിലാ
ണു ‘പാതി ഫ്രീ സീറ്റ്, പാതി േപെമന്റ് സീറ്റ്’ എന്ന സമവാക്യം ആദ്യമായി
കടന്നുവരുന്നത്. ഇതുരണ്ടിലും നൂറുശതമാനവും െമറിറ്റ് സീറ്റ് ആയിരിക്കണ
െമന്നും ഇതിനായി െപാതുപ്രേവശനപ്പരീക്ഷ േവണെമന്നും േലലേമ പാടില്ല
എന്നും ഈ വിധി വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
എന്നാൽ ഈ വിധി അല്പായുസ്സായിരുന്നു. ഈ വിധിയിലൂെട വന്ന അടു
ക്കും ചിട്ടയും മാേനജുെമന്റുകെള അസ്വസ്ഥരാക്കി. ന്യൂനപക്ഷാവകാശം എന്ന
വാദം ഉയർത്തി അവർ സംഘംേചർന്ന് അപ്പീൽ േപായി. സകലമാന സ്വാ
ശ്രയമുതലാളിമാരും അതിൽ പങ്കുേചർന്നു. ഇതാണു റ്റി.എം.എ. ൈപ േകസ്.
2002 ഒക്േടാബർ 31-നാണ് ഇതിൽ വിധി വന്നത്.
ഏഴംഗഭരണഘടനാബഞ്ചിെന്റ ഫിഫ്റ്റി–ഫിഫ്റ്റി സമവാക്യം പതിെനാ
ന്നംഗഭരണഘടനാബഞ്ച് ഭരണഘടനാവിരുദ്ധമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. നൂറുശത
മാനം സീറ്റിലും മാേനജ്െമന്റിനു പൂർണ്ണസ്വാതന്ത്ര്യം േകാടതി അംഗീകരിച്ചു.
ഇേതാെടയാണ്, േനരേത്ത ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ േകസിൽ യാഥാർത്ഥ്യമായിവന്ന
എ.െക. ആന്റണിയുെട രണ്ടു സ്വാശ്രയേകാെളജ് സമം ഒരു സർക്കാർേക്കാ
െളജ് എന്ന സമവാക്യം മാറുന്നത്. ആന്റണി കരാർ ഒപ്പിട്ടിരുെന്നങ്കിലും നില
നില്ക്കില്ലായിരുന്നു എന്നർത്ഥം.
സമുദായം, നാട്, ഭാഷ തുടങ്ങിയ പരിഗണനകളിൽ ചില ക്വാട്ടകൾ
വയ്ക്കാൻ സർക്കാരിന് അധികാരം നല്കിയിരുന്നു. അതിലടക്കം 100 ശതമാനം
സീറ്റിലും േയാഗ്യതാടിസ്ഥാനത്തിേല പ്രേവശനം പാടുള്ളൂ. പണാടിസ്ഥാന
ത്തിലുള്ള വിേവചനം പാടില്ല.
ഇക്കാര്യവും എല്ലാ സ്വാശ്രയചർച്ചകളിലും േബാധപൂർവ്വം മറച്ചുവയ്ക്കുന്നു;
എല്ലാവരും. ഇതാണു യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം.
യഥാർത്ഥത്തിൽ എയ്ഡഡ് േകാെളജുകളുെട കാര്യത്തിൽേപ്പാലും മാ
േനജ്െമന്റ് ക്വാട്ടാ െമരിറ്റിേല പാടുള്ളൂ എന്നു സുപ്രീം േകാടതി വിധിയുണ്ട്.
ഇെതാന്നും ആരും മിണ്ടുന്നുേപാലുമില്ല.
വിദ്യാഭ്യാസക്കച്ചവടക്കാരും അധികാരികളും മാത്രമല്ല മദ്ധ്യവർഗ്ഗത്തി
െന്റയാെക—ഒരു പെക്ഷ, േകരളത്തിെന്റയാെക—െപാതുേബാധം ഈ വിേവ
ചനെത്ത അംഗീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പണം െകാടുേത്താ ശുപാർശ പറ
യിേച്ചാ ജാതിവഴിേയാ നമുക്കും അതിൽ പങ്കാളിത്തം കിട്ടണം എേന്നയുള്ളൂ.
ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വിേവചനപരമായ ഈ ക്വാട്ട (discretionary quota)
േവണം എന്ന ഒരു മേനാഭാവംതെന്ന ഉറച്ചുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു!
മേനാജ്: ദശാബ്ദങ്ങളായി നാട്ടുനടപ്പായിക്കഴിഞ്ഞ കാര്യമേല്ല അത്?
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അദ്ധ്യായം 5. പതിെനട്ടാമെത്ത ആനയുെട യുക്തി

അഴിമതി നമുക്കു െപാതുേബാധം
ആർ.വി.ജി.: ഒരനുഭവം പറയാം. ന്യൂനപക്ഷപദവി അംഗീകരിച്ച സമയത്തു ചില
േകാെളജുകൾ സ്വയം ആ പദവി പ്രഖ്യാപിച്ചേപ്പാൾ അതിെനതിെര സർ
ക്കാർ േകാടതിയിൽ േപായിരുന്നു. അന്നു സുപ്രീംേകാടതി വിധി പ്രഖ്യാപിച്ച
േപ്പാൾ ഞങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരം എൻജിനീയറിങ് േകാെളജിെല സ്വതന്ത്ര
അദ്ധ്യാപകസംഘടന ഒരു േനാട്ടീസ് ഇറക്കി. ‘എയിഡഡ് േകാെളജുകളിൽ
അേപക്ഷിക്കുേമ്പാൾ മാേനജ്െമന്റ് ക്വാട്ടയിൽ പ്രേവശനം േവണം എന്ന്
അേപക്ഷയിൽ എഴുതുക. നിങ്ങൾക്കു െമറിറ്റിൽ പ്രേവശനം കിട്ടാൻ അർ
ഹതയുണ്ട്. നിേഷധിക്കെപ്പട്ടാൽ േകാടതിയിൽ േപാകാം’. ഇതായിരുന്നു
സേന്ദശം. എന്നിട്ടും േനാട്ടീസ് വായിച്ച പലരും േചാദിച്ചു, ‘ആെര കാണണം?
എത്ര െകാടുക്കണം?’ എന്ന്!
ആരും ഇത് ആവശ്യെപ്പടുന്നില്ല. മാേനജ്െമന്റ് സീറ്റ് േകാഴ െകാടുത്തു
വാേങ്ങണ്ടതാെണന്ന െപാതുേബാധമാണ്. ഇതിെന്റ തുടർച്ചയാണു ഫിഫ്റ്റിഫിഫ്റ്റി എന്ന രഞ്ജിപ്പ് അഥവാ കീഴടങ്ങൽ.
മേനാജ്: ഈ െപാതുേബാധംെകാണ്ടു മാത്രമാേണാ സുപ്രീംേകാടതി അംഗീകരിച്ച
സാമൂഹികനീതിക്കായുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ േപാലും േവെണ്ടന്നുവച്ചത്?
ആർ.വി.ജി.: സാമൂഹികനീതിയുെട കാര്യത്തിൽ സുപ്രീംേകാടതിവിധികൾ ആകുല
മല്ല. േനരെത്ത പറഞ്ഞ േയാഗ്യത, സുതാര്യത, ചൂഷണരാഹിത്യം എന്നീ തത്വ
ങ്ങളാണ് അവർ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചത്. സർക്കാർക്ക്വാട്ടയ്ക്ക് അനുവാദം നല്കിയ
റ്റി.എം.എ. ൈപ വിധി മുൻനിർത്തി പല സംസ്ഥാനങ്ങളും 50-ഉം അതിലധിക
വും ശതമാനം ക്വാട്ട നിശ്ചയിച്ചു. അതിൽ സംവരണവും നടപ്പാക്കി. ഇതിെന
മാേനജ്െമന്റുകൾ എതിർത്തു. ഈ തർക്കം തീർക്കാൻ ഇസ്ലാമിൿ അക്കാദമി
േകസിൽ സുപ്രീം േകാടിതി വീണ്ടുെമാരു അഞ്ചംഗ ഭരണഘടനാബഞ്ച് ഉണ്ടാ
ക്കി. ഈ ബഞ്ചാണു നീതിപൂർവ്വവും സുതാര്യവുമായ വിദ്യാർത്ഥിപ്രേവശനവും
െകാള്ളലാഭം എടുക്കാെതയുള്ള ഫീസുപിരിവും ഉറപ്പാക്കാൻ സംസ്ഥാനത
ലത്തിൽ ഉന്നതാധികാരസമിതികൾ രൂപവത്ക്കരിക്കാൻ നിർേദ്ദശിച്ചത്.
അങ്ങിെനയാണ് അന്നു ജ: െക.റ്റി. േതാമസ് കമ്മിറ്റിയും പിന്നീടു ജ: പി.എ.
മുഹമ്മദ് കമ്മിറ്റിയുെമാെക്ക ഉണ്ടായത്.
പകുതിസീറ്റിൽ െപാതുപ്രേവശനപ്പരീക്ഷയിൽനിന്നും ബാക്കി പകുതി
യിൽ മാേനജ്െമന്റ് നടത്തുന്ന പ്രേവശനപ്പരീക്ഷയിൽനിന്നും പ്രേവശനം.
അേപക്ഷ ക്ഷണിക്കൽ മുതൽ മാേനജ്െമന്റിെന്റ പ്രേവശനപ്പരീക്ഷയടക്കം
മുഴുവൻ നടപടികളും കുറ്റമറ്റരീതിയിലും സുതാര്യമായും നടക്കാൻ േവണ്ട വ്യ
ക്തമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ ജ: െക.റ്റി. േതാമസ് കമ്മിറ്റി ആവിഷ്ക്കരിച്ചതാണ്.
സ്ഥാപനങ്ങളുെട നടത്തിപ്പുെചലവു സമഗ്രമായി പഠിച്ചു േനരേത്ത പറഞ്ഞ
ഫീസുകളും നിശ്ചയിച്ചു. എല്ലാ സീറ്റിലും ഒേര ഫീസ്.
ഇതു നിലനില്ക്കുേമ്പാഴാണ് 2005-ൽ ഒന്നാം ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാർ സ്വാ
ശ്രയനിയമം െകാണ്ടുവരുന്നത്. അതനുസരിച്ചാണ് 50 ശതമാനം സീറ്റു കുറ
ഞ്ഞ നിരക്കിൽ സർക്കാരിനു മാേനജ്െമന്റുകൾ നല്കിയത്. ബാക്കി പകുതി
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സീറ്റിൽ മാേനജുെമന്റുകൾക്കു സ്വയം പ്രേവശനം നടത്താെമന്നായി. ഇേതാ
െട ജ: െക.റ്റി. േതാമസ് കമ്മിറ്റി അപ്രസക്തമായി.
2005-ൽത്തെന്ന ഇനാംദാർ േകസിെല വിധിയും വന്നു. നൂറുശതമാനവും
മാേനജ്െമന്റ് ക്വാട്ട എന്നതു വിധി ഉറപ്പിച്ചു. ഗവൺെമന്റിനു ക്വാട്ടേയ ഇല്ല.
പെക്ഷ, അതിലും ‘െഫയർ, ട്രാൻെസ്പരന്റ് ആൻഡ് േനാൺഎക്സ്േപ്ലായി
േറ്ററ്റീവ്’ ആയിരിക്കണം പ്രേവശനം എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു. ഉന്നതാധികാര
സമിതിയുെട േറാളും അംഗീകരിച്ചു. ഒരുപടികൂടി കടന്ന്, ഒേര വിഷയം പഠിപ്പി
ക്കുന്ന േകാെളജുകളിേലക്ക് ഒന്നിച്ചു പ്രേവശനം നടത്തണെമന്നും പ്രേത്യകം
പ്രേത്യകം പാടില്ല എന്നുംകൂടി വിധിച്ചു.
എന്നാൽ എല്ലാ വിധികളിലും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കെപ്പട്ട ഈ ഭാഗം എല്ലാ
വരും ഒരുേപാെല അവഗണിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതു സത്യത്തിൽ അത്ഭുതക
രമാണ്.
മേനാജ്: ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ െപാതുസമൂഹം കാട്ടുന്ന താത്പര്യമില്ലായ്മയും താങ്കൾ
േനരേത്ത പറഞ്ഞ പ്രതിേലാമകരമായ െപാതുേബാധവുമേല്ല ഇന്റർ ചർച്ച്
കൗൺസിലിനും പുഷ്പഗിരി മാേനജ്െമന്റിനുെമാെക്ക സർക്കാരിെനയും സമൂ
ഹെത്തയും െവല്ലുവിളിക്കാൻ തേന്റടം നല്കിയത്?
ആർ.വി.ജി.: പാതിരാജ്യത്തിൽ തൃപ്തരാകാെതയാണു പുഷ്പഗിരിക്കാർ േകസിനു
േപായത്. പുഷ്പഗിരി മാേനജ്െമന്റിനു 100 ശതമാനം സീറ്റിലും പ്രേവശനം
നല്കാനുള്ള അവകാശം േകാടതി അംഗീകരിച്ചു.
എന്നാൽ ഈ േകസിൽ ജ: െക.റ്റി. േതാമസ് കമ്മിറ്റി നല്കിയ സത്യവാ
ങ്മൂലത്തിൽ പുഷ്പഗിരി േകാെളജ് 25 ലക്ഷം രൂപ തലവരി പിരിച്ച കാര്യം പറ
ഞ്ഞിരുന്നു. അതു േകാടതിവിധിയിൽ വിമർശിക്കെപ്പടുകയും െചയ്തു. സുപ്രീം
േകാടതി വിധിയിലും ഇതു പരാമർശിക്കെപ്പട്ടു. എന്നിട്ടും ഒരു നടപടിയും ഇതി
േന്മൽ സർക്കാർ എടുത്തില്ല.
മേനാജ്: അന്നു യു.ഡി.എഫ്. സർക്കാർ ആയിരുന്നിേല്ല?
ആർ.വി.ജി.: അെത. ൈവകാെത എൽ.ഡി.എഫ്. സർക്കാരും വന്നു. വി.എസ്.
മന്ത്രിസഭ. അവരും ഒരു നടപടിയും എടുത്തില്ല. അവർ ഈ വിധിെയ െഡ
േമാക്ലീസിെന്റ വാളാക്കി 50 ശതമാനം സീറ്റിനായി സമ്മർദ്ദം െചലുത്തുകയാ
ണു െചയ്തത്.
മേനാജ്: 2006-ൽ എൽ.ഡി.എഫ് സർക്കാർ െകാണ്ടുവന്ന സ്വാശ്രയനിയമം േകാ
ടതി റദ്ദാക്കാതിരുന്നാൽ ഇവെര നിലയ്ക്കു നിർത്താൻ കഴിയുമായിരുന്നിേല്ല?
ആർ.വി.ജി.: ഈ നിയമം നിർമ്മിച്ചതു സുപ്രീംേകാടതിവിധിയുെട ചുവടുപിടിച്ചാെണ
ങ്കിലും െമറിറ്റിൽത്തെന്ന ഓപ്പൺെമറിറ്റും സംവരണവും ഒെക്കയുള്ള ഒരു പ്ര
േവശനഘടന ആയിരുന്നു. വ്യത്യസ്ത ഫീസ്ഘടനയും പറഞ്ഞിരുന്നു.
ഇവ കൂടാെത പ്രധാനമായി െചയ്ത ഒരു കാര്യം ‘ന്യൂനപക്ഷസമുദായ’െത്ത
നിർവ്വചിച്ചതാണ്. എണ്ണത്തിൽ ന്യൂനപക്ഷമായാൽ മാത്രം േപാരാ, സാമൂ
ഹികവും സാമ്പത്തികവുമായിക്കൂടി പിന്നാക്കം ആയിരിക്കണം, എന്നാേല
ന്യൂനപക്ഷപദവിക്ക് അർഹമാകൂ എന്നുകൂടി ഉൾെപ്പടുത്തി. ഇവിടുെത്ത ഒട്ടുമി
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അദ്ധ്യായം 5. പതിെനട്ടാമെത്ത ആനയുെട യുക്തി

ക്കവിദ്യാലയങ്ങളും ന്യൂനപക്ഷസമൂദായക്കാരുെട ഉടമസ്ഥതയിൽ ഉള്ളതായ
തിനാൽ എല്ലാവരും ന്യൂനപക്ഷപദവി അവകാശെപ്പട്ടാൽ സംവരണമാെക
അട്ടിമറിക്കെപ്പടും.
ന്യൂനപക്ഷപദവിയുെട മാനദണ്ഡം സംബന്ധിച്ചു ഭരണഘടനാബഞ്ചു
കൾേപാലും ഖണ്ഡിതമായി അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ൈഹ
േക്കാടതി അത് അംഗീകരിച്ചില്ല.
െപാതുപ്രേവശനപ്പരീക്ഷ സർക്കാർ നടത്തുെമന്നും നിയമത്തിൽ പറ
ഞ്ഞു. മാേനജ്െമന്റിെന്റ പരീക്ഷയിൽ അപാകം കണ്ടാൽ സർക്കാരിന് ആ
ചുമതല ഏെറ്റടുക്കാം എന്നു സുപ്രീം േകാടതിവിധിയിൽ പരാമർശം ഉണ്ടായി
രുന്നേല്ലാ. പുഷ്പഗിരി േകാെളജ് ക്രമേക്കട് നടത്തിയത് ജ: െക.റ്റി. േതാമസ്
കമ്മിറ്റി കെണ്ടത്തുകയും െചയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ, ഈ വകുപ്പും ൈഹേക്കാടതി
തള്ളി.
(2016-ൽ വന്ന എൽ.ഡി.എഫ്. സർക്കാർ കർക്കശനിലപാെടടുത്തേതാെട അതുവ
െര ആേണ്ടാടാണ്ടു െകേങ്കമമായി നടന്നുവന്ന ആ വിവാദം ഇേപ്പാൾ ഏതായാലും േകൾ
ക്കാനില്ല.)

പ്രാേയാഗികബദലുകൾ
മേനാജ്: പ്രേവശനം നീതിയുക്തം ആയാൽത്തെന്ന അത്രേത്താളം സാമൂഹികനീ
തി ൈകവരിേല്ല?
ആർ.വി.ജി.: എൻജിനീയറിങ്ങിനു മുപ്പതിനായിരേത്താളം സീറ്റുള്ളതുെകാണ്ട് പ്ര
േവശനം ‘സുതാര്യവും നീതിയുക്തവും ചൂഷണരഹിതവും’ ആയാൽ കുെറെയാ
െക്ക ൈകവരും. ഇേപ്പാൾ കാശുെകാടുക്കാവുന്നവർെക്കല്ലാം പ്രേവശനം
എന്ന നീതിയേല്ല. പിെന്ന, പട്ടികവിഭാഗക്കാെരെയല്ലാം പ്രേവശിപ്പിക്കും.
അവരുെട ഫീസ് സർക്കാർ നല്കുന്നതിനാൽ റിസ്കില്ലേല്ലാ.
യഥാർത്ഥ സാമൂഹികനീതിയുെട പ്രശ്നം സർക്കാർ േകാെളജിേലാ എയ്
ഡഡ് േകാെളജിേലാ പ്രേവശനം കിട്ടാത്ത പിന്നാക്കക്കാരും ദരിദ്രരുമായ കു
ട്ടികളുെട കാര്യത്തിലാണ്. അവർക്കു േഹാസ്റ്റലിൽ താമസിച്ചു പഠിക്കാൻ േശ
ഷിയില്ല. േസ്കാളർഷിപ്പും പണവായ്പയും അവർക്കാണാവശ്യം.
അതുെകാണ്ടു വാസ്തവത്തിൽ േവണ്ടതു ന്യൂനപേക്ഷതരേകാെളജുകളിൽ
നൂറുശതമാനം സീറ്റിലും െമറിറ്റും സംവരണവും അനുസരിച്ചു പ്രേവശനം നട
ത്തുക, സാമ്പത്തികപിന്നാക്കാവസ്ഥ ഉള്ളവർക്കു ഫീസ് േസ്കാളർഷിപ്പാേയാ
പലിശരഹിതവായ്പയാേയാ നല്കുക എന്നതാണ്.
അതിനുള്ള ഫണ്ട് 2006-െല നിയമത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതിെനാരു തു
ടക്കവും ഉണ്ടായി. മൻേമാഹൻസിങ് വന്ന് ഉദ്ഘാടനം െചയ്തുേപായ ആ പദ്ധ
തിക്കു കാര്യമായ പുേരാഗതി പെക്ഷ, ഉണ്ടായില്ല.
ഇേത രീതിയിൽ ൈവദ്യവിദ്യാഭ്യാസത്തിനും ഇടത്തരക്കാർക്കു പലിശര
ഹിതവായ്പ ലഭ്യമാക്കണം.
മേനാജ്: ഇതിനു ഭീമമായ തുക കെണ്ടേത്തണ്ടി വരിേല്ല?
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ആർ.വി.ജി.: സർക്കാരിന് ഇച്ഛാശക്തിയുെണ്ടങ്കിൽ ഫണ്ട് ബജറ്റുവഴി െകാണ്ടുവ
രാം. അെല്ലങ്കിൽ, വിദ്യാഭ്യാസെസസ് ഏർെപ്പടുത്തി ഫണ്ട് സ്വരൂപിക്കാം.
പൂർവ്വവിദ്യാർത്ഥികളിലും ധർമ്മസ്ഥാപനങ്ങളിലും (charitable organisations)
വ്യവസായികളിലും പ്രവാസികളിലും സി.എസ്.ആർ. ഫണ്ടുകളിലും ഒെക്കനി
ന്നു സഹായങ്ങൾ സമാഹരിക്കുകയുമാകാം.
തിരുവനന്തപുരം എൻജിനീയറിങ് േകാെളജിൽ ഇങ്ങെന പൂർവ്വവിദ്യാർ
ത്ഥികൾ പത്തുേകാടി രൂപയുെട ഫണ്ട് ഒറ്റവർഷംെകാണ്ടു പിരിച്ചുണ്ടാക്കിയിട്ടു
ണ്ട്. വിേദശങ്ങളിൽ പലയിടത്തും ഇത്തരം ഫണ്ടുകൾ രൂപവത്കരിച്ചു വിദ്യാർ
ത്ഥികൾക്കു േസ്കാളർഷിപ്പുകൾ നല്കുന്നുണ്ട്.
മേനാജ്: വിദ്യാഭ്യാസരംഗെത്ത സർക്കാർനിേക്ഷപം കുറയുകയും െചലവ് ഏറുകയു
മാണേല്ലാ. ഇെതന്നും ഒരു സമസ്യയാവിേല്ല?
ആർ.വി.ജി.: ഗുണേമന്മയുള്ള ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസം െചലേവറിയതാണ്. ആെരങ്കി
ലും പണം മുടക്കിേയ തീരൂ. വ്യക്തികളാണു ഗുണേഭാക്താക്കൾ, അതുെകാ
ണ്ട് അവർ പണം മുടക്കണം എന്നതു നവലിബറൽ സമീപനമാണ്. മുതലാ
ളിത്തരാജ്യങ്ങൾേപാലും ഈ സമീപനം സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. സാമൂഹികമായ ഒരു
പ്രക്രിയയായി വിദ്യാഭ്യാസെത്ത അവർേപാലും കാണുന്നു.
േലാേകാത്തരമായ 50 സർവ്വകലാശാലകളിൽ 28-ഉം അേമരിക്കയിലാ
ണ്. ഇതിൽ ഹാർവാർഡ് അടക്കം പലതും സ്വകാര്യസർവ്വകലാശാലകളാ
ണ്. ഇവെരല്ലാം െമാത്തം െചലവിെന്റ 25 – 30 ശതമാനം മാത്രേമ കുട്ടിക
ളിൽനിന്നു ഫീസായി ഈടാക്കുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി എൻേഡാവ്െമന്റുകളും സർ
ക്കാർപ്പണവും ഒെക്കയാണ്.
നമ്മുെട മിടുക്കരായ വിദ്യാർത്ഥികൾെക്കല്ലാം അവിടങ്ങളിൽ േസ്കാളർ
ഷിപ്പു കിട്ടുന്നു എന്നതാണു ശ്രേദ്ധയമായ കാര്യം. േലാകെത്ത മികച്ച വി
ദ്യാർത്ഥികെളയും അദ്ധ്യാപകെരയും േനടുക എന്നതാണ് അവരുെട നയം.
അതാണ് ഈ സർവ്വകലാശാലകളുെട വിജയവും. നമ്മൾ േനേരമറിച്ചാണ്.
ഇവിടുെത്ത വിദ്യാഭ്യാസക്കച്ചവടം േലാകത്താെകയുള്ള രീതിയാണ്
എന്നതു വ്യാജപ്രചാരണമാണ്. നമ്മുേടത് 1950-കളിെല മണിപ്പാൽ മാതൃ
കയാണ്.
വിദ്യാഭ്യാസം സാമൂഹികസംരംഭമാെണങ്കിൽ അതിെന്റ െചലവു വഹി
േക്കണ്ടതു സമൂഹമാണ്. സ്വകാര്യസംരംഭകരുെട ഉത്തരവാദിത്തം അതു
നന്നായി നടത്തുക എന്നതാണ്.
ഇവിെടയാകെട്ട, ചിട്ടി നടത്തുന്നതുേപാെലയാണ്. ആദ്യചിട്ടി തലയാളി
ന് എന്നു പറയുന്നതുേപാെല ആദ്യൈകക്കൂലി അധികൃതർക്ക്. ആെക മുതൽ
മുടക്ക് ഇതാണ്. നടത്തിപ്പുമുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികളുെട െചലവിലാണ്. ഇതിന്
അംഗീകാരം െകാടുക്കുന്നു എന്നതാണു ഫിഫ്റ്റി-ഫിഫ്റ്റിയിെല അശ്ലീലം.
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അദ്ധ്യായം 5. പതിെനട്ടാമെത്ത ആനയുെട യുക്തി

േദശീയശാസ്ത്രദിനപരിപാടിയിൽ ഐ. എസ്. ആർ. ഒ. െചയർമാൻ െക. രാധാകൃഷ്ണേനാ
െടാപ്പം.

ശ്രദ്ധേവണ്ടത് ഗുണനിലവാരത്തിൽ
മേനാജ്: താങ്കൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞേല്ലാ, മഹാഭൂരിപക്ഷം കുട്ടികളും പഠിക്കുന്ന
േകാഴ്സുകളുെട ഗുണനിലവാരെത്തപ്പറ്റിയാണു വാസ്തവത്തിൽ നാം ഗൗരവപൂർ
വ്വം ചിന്തിേക്കണ്ടെതന്ന്. നമുക്ക് അതിേലക്കു വന്നാേലാ?
ആർ.വി.ജി.: വളെര േവണ്ടെപ്പട്ട കുട്ടികൾ മാനവീയവിഷയങ്ങേളാ ശാസ്ത്രേമാ പഠി
ക്കാൻ എവിെട േചരണെമന്നു േചാദിച്ചു വന്നാൽ, അവർ ശരിക്കും അതിൽ
താത്പര്യമുള്ളവരാെണങ്കിൽ, േകരളത്തിനു പുറത്തു േപായി പഠിക്കാനാണു
ഞങ്ങൾ പലരും ഉപേദശിക്കാറ്.
ഇവിെട നല്ല സിലബസ് അല്ല. അക്കാദമികാന്തരീക്ഷമില്ല. അക്കാദ
മികാന്തരീക്ഷം എന്നതിൽ അച്ചടക്കവും െപടും. പെക്ഷ, അച്ചടക്കെത്തപ്പറ്റി
നമ്മുെട ‘നല്ല’ േകാെളജുകളുെട സങ്കല്പം ശരിയല്ല. സ്വതന്ത്രമായ അക്കാദമിക
പ്രവർത്തനമാണ് അച്ചടക്കം. അല്ലാെത യൂണിേഫാമും മിണ്ടാതിരുന്നു േനാട്ട്
എഴുതിെയടുക്കലുമല്ല.
മേനാജ്: എന്താണു ‘പ്രബുദ്ധ’മായ േകരളത്തിൽ മാത്രം ഈ ദുരവസ്ഥ?
ആർ.വി.ജി.: ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസം സമൂഹത്തിൽ നിർവ്വഹിേക്കണ്ട ധർമ്മം നാം തി
രിച്ചറിഞ്ഞില്ല. ഉേദ്യാഗത്തിനുള്ള സാക്ഷ്യപത്രം മാത്രമാണു നമുക്കു വിദ്യാഭ്യാ
സം.
എൻജിനീയറിങ്ങും െമഡിസിനും ജയിച്ചവർ ആ േജാലി െചയ്യാൻ അറി
യണം എന്നു നമുക്കു നിർബന്ധമുണ്ട്. അവെയാഴിെക ഒരു േകാഴ്സും വിദ്യ
(competency) നല്കുന്നതാകണം എന്ന് ആരും പറയുന്നില്ല. േജാലി കിട്ടാൻ
സഹായിക്കുന്ന ഉപാധിമാത്രമാണു സർട്ടിഫിക്കറ്റ്.

െവളിച്ചത്തിേലക്കു നടത്തുന്നവർ—ദീപ്തസംഭാഷണങ്ങൾ
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ഒരാൾ വ്യാജസർട്ടിഫിക്കറ്റും ഉണ്ടാക്കി ഗൾഫിൽ എയർ കണ്ടീഷനി
ങ് േജാലിക്കു േപായ കഥ േകട്ടിട്ടുണ്ട്. അവിെടെച്ചന്നു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കാ
ണിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. അവരതു വാങ്ങി ദൂെരെയറിഞ്ഞിട്ട് േകടായ ഒരു എ.സി.
നന്നാക്കാൻ ആവശ്യെപ്പട്ടു. നിന്നു വിയർത്ത പാവത്തിനു വീശാൻ േപാലും
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉപേയാഗെപ്പട്ടില്ലെത്ര! അയാൾക്കും ഇവിെട േജാലി കിട്ടും.
ഒരു കടലാസു മതി.

െതാഴിലിനു പറ്റാത്ത ‘െതാഴിലധിഷ്ഠിതം’
മേനാജ്: െതാഴിലധിഷ്ഠിതേകാഴ്സുകളും േഹാപ്െലസ് ആെണന്നാേണാ?
ആർ.വി.ജി.: ഇന്നു മര്യാദയ്ക്കു നടക്കുന്നത് ഐ.റ്റി.ഐ.കൾ മാത്രമാണ്. സ്വകാര്യ
സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഐ.റ്റി.സി.കൾ. അവയും തട്ടിപ്പാണ്.
ഇതിെന്റ െമച്ചെപ്പട്ട രൂപമായാണു വി.എച്ച്.എസ്.ഇ. െകാണ്ടുവന്നത്.
പെക്ഷ, ഇതിെനയും അടിസ്ഥാനലക്ഷ്യം മറന്നു ഡിഗ്രി പ്രേവശനത്തിനുള്ള
േയാഗ്യതാേകാഴ്സാക്കി—പ്ലസ് റ്റുവിനു തുല്യമാക്കി—മാറ്റുകയാണു േകരളത്തിൽ
െചയ്തത്; േകരളത്തിൽ മാത്രം. ഇവിെട ഈ േകാഴ്സിെല വിഷയങ്ങൾെക്കാപ്പം
സയൻസും ഇംഗ്ലീഷും കൂടി എഴുതിെയടുത്താൽ ഡിഗ്രിക്കു േപാകാം.
പ്ലസ് റ്റൂവിനു പ്രേവശനം കിട്ടാത്തവർ ഡിഗ്രിയിേലക്കുള്ള കുറുക്കുവഴിയാ
യി ഇതിെന ഉപേയാഗിക്കുകയാണിന്ന്. അവർ ഇതു പഠിച്ചു ‘കൂടുതൽ േയാ
ഗ്യ’രായി േകാെളജിൽ േപാകുന്നു. പെക്ഷ ഈ േകാഴ്സിെന േകരളത്തിനു പുറ
ത്തുള്ള സർവ്വകലാശാലകൾ ഡിഗ്രിപ്രേവശനേയാഗ്യതയായി അംഗീകരിച്ചി
ട്ടില്ല. േകന്ദ്രസർക്കാർ ഇതിെന ഒരു െടർമിനൽ എഡ്യുേക്കഷനായാണു നിർ
വ്വചിച്ചിട്ടുള്ളത്.
മേനാജ്: എന്താണു േകരളത്തിൽ മാത്രം ഈ രൂപപരിണാമം?
ആർ.വി.ജി.: േകരളത്തിൽ െവാേക്കഷണൽ േകാഴ്സിനു ഡിമാൻഡ് ഇെല്ലന്നാണു
നമ്മുെട വ്യാഖ്യാനം. അത് ഒരു മദ്ധ്യവർഗ്ഗചിന്തയാണ്. അവർക്കുേവണ്ടിയാ
ണു നാം വിദ്യാഭ്യാസം ആസൂത്രണം െചയ്യുന്നത്. പണ്ട് എസ്.എസ്.എൽ.സി.ക്കു നാം േതാല്പിച്ചുമാറ്റിയിരുന്ന ഒരു വലിയവിഭാഗം കുട്ടികൾ ഇന്നു ഹയർ
െസക്കൻഡറിയിൽ എത്തുന്നുണ്ട്. അവരിൽ പലരും എെന്തങ്കിലും െതാ
ഴിൽ പഠിക്കാൻ തയാറാണ്. അവർക്കുേവണ്ടിയാണു നാം െവാേക്കഷണൽ
ഹയർ െസക്കൻഡറി ഒരുേക്കണ്ടത്. അല്ലാെത, പ്ലസ് ടുവിനു പ്രേവശനം കി
ട്ടാെത എെന്തങ്കിലും പഠിക്കാൻ വരുന്നവർക്കുേവണ്ടി അല്ല. അവരാണു പിൻ
വാതിലിൽക്കൂടി വീണ്ടും േകാെളജിൽ കയറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അവെര
ആകർഷിക്കാൻേവണ്ടിയാണ് നാം വി.എഛ്.എസ്.ഇ.യ്ക്ക് അധികവിഷയമാ
യി സയൻസ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. എങ്കിേല അദ്ധ്യാപകരുെട േജാലി സംരക്ഷി
ക്കാൻ കഴിയൂ എന്നാണു വ്യാഖ്യാനം.
മേനാജ്: അദ്ധ്യാപകർക്കു േജാലി െകാടുക്കാനുള്ള സംവിധാനമായാണേല്ലാ അദ്ധ്യാ
പകസംഘടനകൾ മിക്കവയും വിദ്യാഭ്യാസപ്രക്രിയെയ കാണുന്നത്. െതാഴി
ലധിഷ്ഠിതവിദ്യാഭ്യാസം എന്ന അടിസ്ഥാനസങ്കല്പം അട്ടിമറിക്കെപ്പടുകയേല്ല
ഇതിലൂെട?

194

അദ്ധ്യായം 5. പതിെനട്ടാമെത്ത ആനയുെട യുക്തി

ആർ.വി.ജി.: സർവ്വശിക്ഷാ അഭിയാൻ എന്ന പരിപാടിയുെട തത്വംതെന്ന എല്ലാവ
രും 12 വർഷം പഠിച്ചവരാകണം എന്നതാണ്. അതു പഠിച്ചവർ പെക്ഷ അവി
െട പഠിച്ച പണി െചയ്യുന്നുേണ്ടാ?
വിറകുെവട്ടലും െവള്ളം േകാരലും എന്നും ആവശ്യമാണ്. വിദ്യാഭ്യാസം
കിട്ടുന്നവർ അേത േജാലി സാേങ്കതികവിദ്യകൾ ഉപേയാഗിച്ചു െചയ്യുന്നു.
ഉത്പാദനക്ഷമത കൂടുന്നു. മണ്ണുകിളയ്ക്കുന്നയാൾ െജ.സി.ബി. ഓപ്പേററ്റർ ആകു
ന്നു; െവള്ളം േകാരുന്നയാൾ പമ്പ് ഓപ്പേററ്ററും മാലിന്യം നീക്കുന്നയാൾ സാ
നിട്ടറി എൻജിനീയറും െനല്ലുകുത്തുകയും തടിയറുക്കുകയും െചയ്യുന്നവർ മിൽ
ഓപ്പേററ്റർമാരും ആകുന്നു; വയർമാനും പ്ലമറും െമക്കാനിക്കും ഉണ്ടാകുന്നു.
ഇതാണു മാറ്റം.
െതാഴിൽരംഗത്തിെന്റ നവീകരണവും െതാഴിൽസാഹചര്യം െമച്ചെപ്പടു
ത്തലുമാണ് ആവശ്യം. അേപ്പാൾ യുവാക്കൾ ആകർഷിക്കെപ്പടും. ഉത്പാദ
നക്ഷമത ഉയരുേമ്പാൾ െമച്ചപ്പട്ട േവതനം ഉണ്ടാകും.
എന്നാൽ െമച്ചെപ്പട്ട േവതനം നാം േനടിെയടുത്തതു വിലേപശലിലൂെട
യാണ്. 50 വർഷം മുമ്പു െചയ്തതിലും േമാശമായി പറമ്പു കിളയ്ക്കുന്നയാൾക്ക് 50
ഇരട്ടി കൂലി െകാടുക്കുകയാണു നാം ഇന്ന്. അതാണു സമൂഹത്തിൽ സംഘർ
ഷവും ഒേര വർഗ്ഗത്തിനുള്ളിൽ ഭിന്നിപ്പും ഉണ്ടാക്കുന്നത്. വിദ്യാഭ്യാസത്തിെന്റ
പരാജയമാണത്.
ൈഡ്രക്ലീനിങ്ങും യന്ത്രേലാൺഡ്രിയും ബ്യൂട്ടിക്ലിനിക്കും ഫാഷൻ െഹയർ
െഡ്രസ്സിങ്ങും ഒെക്ക വന്നേപ്പാൾ അലക്കും മുടിെവട്ടലും ഇന്ന് ആർക്കും നട
ത്താം. ഒരു മടിയുമില്ല. േസവനസാഹചര്യം െമച്ചെപ്പട്ടു. ഈ മാറ്റം മറ്റു രംഗ
ങ്ങളിൽ വരുന്നില്ല. സാമ്പ്രദായികവിദ്യാഭ്യാസത്തിൽനിന്ന് ഇതു കിട്ടുന്നില്ല;
നാം നല്കുന്നില്ല.
ഇെതാെക്ക അവർ ഇന്നു പുറത്തുനിന്നു പഠിക്കണം. വർക്േഷാപ്പുകളിൽ
നിന്നും ‘െഹഡ് േമസ്തിരി’ക്കു ചായ വാങ്ങിെക്കാടുത്തുെമാെക്ക ഇതു പഠിെച്ച
ടുക്കുന്നവരാണ് ഇന്നു സമൂഹത്തിെന്റ ഇത്തരം ആവശ്യങ്ങൾ നിറേവറ്റുന്നത്.
ഇത്തരം ആവശ്യകതകൾക്കനുസരിച്ചു പരിശീലനം നല്കി സൗകര്യങ്ങളും സാ
േങ്കതികവിദ്യകളും ലഭ്യമാക്കുക എന്നതാണു വികസനത്തിനും െതാഴിൽസൃ
ഷ്ടിക്കും െചേയ്യണ്ടത്.

സാമൂഹികാവശ്യത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാകണം
മേനാജ്: ഇങ്ങെന പഠിച്ചുവരുന്നവർക്ക് അനുഭവത്തിെന്റ കരുത്തുണ്ടാകുെമങ്കിലും
അടിസ്ഥാനപരവും ശാസ്ത്രീയവുമായ ശിക്ഷണത്തിെന്റ അഭാവം പ്രവൃത്തിയു
െട ഗുണേമന്മെയ ബാധിക്കിേല്ല?
ആർ.വി.ജി.: എസ്.എസ്.എൽ.സി. കഴിഞ്ഞു വരുന്ന അഞ്ചുലക്ഷേത്താളംേപരിൽ
മൂന്നുനാലു ലക്ഷം േപർ ഇത്തരം െതാഴിലുകളിേലക്കു തിരിേയണ്ടവരാണ്.
ഇന്ന് അവരും േകാെളജിൽ േചരാനാണു െവമ്പുന്നത്. അവർക്കു കാര്യക്ഷമ
മായ െതാഴിൽവിദ്യാഭ്യാസം നല്കി അതതു െതാഴിൽരംഗേത്തക്ക് ആകർഷി
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ക്കുകയാണു േവണ്ടത്. യഥാർത്ഥ ഉത്പാദനപ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന വിദഗ്ദ്ധ
െതാഴിലാളികെളയാണു വാർെത്തടുേക്കണ്ടത്. അല്ലാെത സൂപ്പർ ൈവസർ
ആകാനല്ല െതാഴിലധിഷ്ഠിതവിദ്യാഭ്യാസം.
ഫിഷറീസ് പഠിച്ച വ്യക്തിക്കു മീൻ പിടിക്കാൻ അറിയാേമാ? അഗ്രികൾ
ച്ചർ പഠിച്ചയാൾക്കു െതങ്ങിൽ കയറാൻ അറിയാേമാ? ഒരിക്കൽ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ
വിൽ ഒരാേളാടു ഞാൻ ഇതു േചാദിച്ചു. അപമാനിച്ചതുേപാെലയാണ് അയാൾ
ക്കു േതാന്നിയത്!
െതാഴിലധിഷ്ഠിതവിദ്യാഭ്യാസത്തിേലക്കു വലിെയാരു വിഭാഗം തിരിയുക
യും തുടർന്നും അേഞ്ചാ ആേറാ വർഷം ഇതു പഠിക്കണം എന്നു േതാന്നുേമ്പാൾ
ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസത്തിേലക്കു വരികയുമാണു േവണ്ടത്.
മാന്യമായ േജാലിയും വരുമാനവും ഉണ്ടാകുേമ്പാൾ ഇനി എന്തിനു പഠി
ക്കണം എന്ന് അവർക്കു േതാന്നണം. അങ്ങെനയുള്ളവെര ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാ
സത്തിേലക്ക് ആകർഷിേക്കണ്ടിവരും. അതിനാണ് േസ്കാളർഷിപ്പ് നേല്കണ്ട
ത്. അതാണ് വിേദശങ്ങളിൽ നടക്കുന്നത്. ഒപ്പം േകാഴ്സുകളും മാറണം.
മേനാജ്: അേപ്പാൾ നമ്മുെട ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസെത്ത പാെട പുനർനിർവ്വചിേക്കണ്ടി
യിരിക്കുന്നു, അേല്ല?
ആർ.വി.ജി.: അെത. െതാഴിലുകളുെട നവീകരണത്തിനുേവണ്ട പുതിയ സാേങ്കതി
കവിദ്യകൾ, അതിെന നിലനിർത്താൻ േവണ്ട ശാസ്ത്രപുേരാഗതി, അതിെന
സ്ഥായിയാക്കാനുള്ള ശാസ്ത്രവിദ്യാഭ്യാസം, അടിക്കടി മാറുന്ന സമൂഹം േനരി
ടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളായ പരിസ്ഥിതിത്തകർച്ച, േരാഗാതുരത, സ്ത്രീപീഡനം, മൗലി
കവാദങ്ങൾ തുടങ്ങിയവെയാെക്ക േനരിടാൻ േവണ്ട സവിേശഷവിജ്ഞാനം
സൃഷ്ടിക്കുക—ഇതിെനാെക്കയാണു സർവ്വകലാശാലകൾ എന്നു േകരളസമൂ
ഹം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല. സാമൂഹിേകാത്തരവാദിത്വെത്തപ്പറ്റിയും (social
accountability) േബാദ്ധ്യമില്ല.
േസാഷ്യൽ ഓഡിറ്റും ഉത്തരവാദിത്വവും (accountability) ഉണ്ടായാേല
ആണേവാർജ്ജം സംബന്ധിച്ച െസമിനാറിൽ വി. എസ്. അചുതാനന്ദേനാെടാപ്പം. പ്രഫുൽ
ബിദ്വായ്, അഡ്മിറൽ രാംദാസ് എന്നിവർ സമീപം.
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ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസം രക്ഷെപ്പടൂ. സമൂഹത്തിെന്റ വികസനാവശ്യങ്ങൾ നിറേവ
റ്റാനാണത് എന്ന തിരിച്ചറിവുണ്ടാകണം.
നമുക്ക് ഇത്രേയയുള്ളൂ: സമൂഹമാകുേമ്പാൾ സർവ്വകലാശാലയും സിൻ
ഡിേക്കറ്റും ഒെക്ക േവണം, അവർക്കു െചലവിനു െകാടുക്കണം, അവിെടാെക്ക
നമ്മുെട ആളുകൾക്കു സ്ഥാനങ്ങളും നല്കണം.
മേനാജ്: ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസകൗൺസിൽ ഈ രംഗത്തു മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനുള്ള
ഉപാധിയാകുേമാ?
ആർ.വി.ജി.: ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസകൗൺസിൽവഴി െകാണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നതു
നല്ല മാറ്റങ്ങളാണ്.
ഈ രംഗത്തു നിലനില്ക്കുന്ന അയവില്ലായ്മ മാറ്റി െഫ്ലക്സിബിലിറ്റി െകാണ്ടുവ
രികയാണു പ്രധാന ആവശ്യം.
ഇന്നവിഷയം െമയിൻ, ഇന്നിന്ന സബ്സിഡിയറികൾ എന്നതിനു പക
രം ഓേരാ ഡിഗ്രിക്കും നിശ്ചിത െക്രഡിറ്റ് (എണ്ണം വിഷയങ്ങൾ); ഇതിൽ നിർ
ബന്ധമായും പഠിേക്കണ്ടവ ഉണ്ടാകും; ബാക്കി ആ വിദ്യാർത്ഥിക്കു സ്വതന്ത്രമാ
യി തിരെഞ്ഞടുക്കാം എന്ന രീതി വരണം. അവരവരുെട ഭിന്നാഭിരുചികൾകൂടി
പരിേപാഷിപ്പിക്കാൻ ഇതിലൂെട സാധിക്കും. ഗണിതവും ഭൗതികവും പഠിക്കു
ന്ന ഒരാൾക്കു സംഗീതത്തിൽ താത്പര്യമുെണ്ടങ്കിൽ അതുംകൂടി പഠിക്കാം.
ഇതിനു വലിയ മുെന്നാരുക്കം ആവശ്യമാണ്. അദ്ധ്യാപകരുെട മേനാഭാ
വം മാറണം. ആേരാ ഒരാൾ േചാദ്യമുണ്ടാക്കി, േവെറ ആേരാ മാർക്കിട്ട്, മറ്റാ
േരാ റിസൾട്ടിടുന്ന രീതി മാറണം. സ്വയംഭരണം വരണം.
സ്വയംഭരണം എന്നു േകട്ടാൽ ആദ്യം വിറളിെയടുക്കുന്നതു സ്വകാര്യേകാ
െളജ് അദ്ധ്യാപകരാണ്. സ്വയംഭരണം എന്നാൽ മാേനജർമാരുെട േതാന്ന്യാ
സം എന്നാണ് അവരുെട ചിന്ത. മാേനജർമാരുെട താത്പര്യവും അതാണ്.
രണ്ടും മാറണം.
ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസരംഗെത്ത മാേനജ്െമന്റ് രീതിതെന്ന മാറണം. ഫാ
ക്കാൽറ്റിക്കാണു സ്വയംഭരണാവകാശം നേല്കണ്ടത്. കരിക്കുലം പരിഷ്കരണം,
സിലബസ് നവീകരണം, എന്നുതുടങ്ങി പുതിയ അദ്ധ്യാപകെര െതരെഞ്ഞ
ടുക്കൽ വെരയുള്ള അധികാരങ്ങൾ ഇവർക്കാകണം. അത്തരം സംവിധാന
ങ്ങളാണു െകാണ്ടുവേരണ്ടത്. അഫിലിേയറ്റിങ് സമ്പ്രദായം ഉള്ളിടേത്താളം
ഇെതല്ലാം നടക്കുന്നുെവന്ന് ഉറപ്പുവരുേത്തണ്ട സംവിധാനമായി സർവ്വകലാ
ശാല നിലനിന്നാൽമതി.
കാലക്രമത്തിൽ സ്വന്തം പ്രകടനത്തിെന്റ േപരിൽ േകാെളജിന് അംഗീ
കാരം വളരും. ദൂെരനിന്നു കുട്ടികൾ ആ േകാെളജിെന േതടിവരുന്ന അവസ്ഥ
ഉണ്ടാകണം. ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ പഠിച്ച േകാെളജിെന്റ േപരുകൂടി വര
ണം എന്ന ശുപാർശയുണ്ട്. അേപ്പാൾ അതിനു േപ്രരണ വരും.

െവളിച്ചത്തിേലക്കു നടത്തുന്നവർ—ദീപ്തസംഭാഷണങ്ങൾ
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വിഭവത്തിെന്റ വഴി
മേനാജ്: ഉദാത്തമായ ആശയമാണ്. പേക്ഷ, നാലു പുത്തനുണ്ടാക്കാൻ മുതലും
മുടക്കി ഇരിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസക്കച്ചവടക്കാർ തുരങ്കം വയ്ക്കിെല്ല? മാത്രവുമല്ല,
ഇത്തരം മാറ്റങ്ങൾക്കു പണം ഇറക്കുകയും െചേയ്യണ്ടി വരുമേല്ലാ?
ആർ.വി.ജി.: െചലവു വലിയ പ്രശ്നമാണ്, ഇവിെട മാത്രമല്ല, േലാകമാെക. നവലി
ബറൽ പരിഷ്കാരങ്ങളുെട ഫലമായി ഇവയ്ക്കുള്ള ധനസഹായങ്ങൾ കുറഞ്ഞും
വരുന്നു. അതിനനുസരിച്ചു സ്വയം വിഭവസമാഹരണം നടത്താൻ സ്ഥാപന
ങ്ങൾ നിർബന്ധിതരാകുന്നു. േലാകെത്തല്ലാം ഫീസ് വർദ്ധിക്കുന്നു. സാധാര
ണക്കാർക്കു താങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ല.
ഈയിെട പത്രത്തിൽ വായിച്ചതാണ്, ഇല്ലിേനായി സർവ്വകലാശാല
യിൽ 30 േകാടി േഡാളറിെന്റ േസ്കാളർഷിപ്പിനുള്ള ഫണ്ട് സമാഹരിക്കുന്നു,
െപാതുജനത്തിൽനിന്ന്. വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂെട െമച്ചെപ്പട്ട അവസരങ്ങൾ
കിട്ടിയവർക്ക് അതു തിരിച്ചു നല്കാനുള്ള അവസരമായാണ് അവിടത്തുകാർ
ഇതിെന കാണുന്നത്. ഇതു നടക്കണെമങ്കിൽ ‘സമൂഹത്തിന് എന്തു തിരിച്ചു
നല്കും’ എന്ന ചിന്ത ഉണ്ടാകണം. ഒപ്പം, സർക്കാർ ഗ്രാന്റ് വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള
സമരങ്ങളും േവണം.
െമാത്തം ആഭ്യന്തേരാത്പാദനത്തിെന്റ ആറു ശതമാനം വിദ്യാഭ്യാസത്തി
നു നീക്കിവയ്ക്കുെമന്ന് ഒന്നാം യു.പി.എ. സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചതാണ്. എന്നാൽ
നടന്നില്ല. നാലു ശതമാനം വെരേയ ആയുള്ളൂ.
(അഭിമുഖം നടന്നേശഷം ബി.െജ.പി.സർക്കാർ വന്നേതാെട ഗേവഷണസഹായ

ങ്ങളടക്കം എല്ലാം െവട്ടിക്കുറയ്ക്കുകേയാ നിർത്തലാക്കുകേയാ ആണ്.)

അദ്ധ്യാപകരും മാറണം
മേനാജ്: എത്ര പണം മുടക്കിയാലും എത്ര പരിഷ്കാരം വരുത്തിയാലും അദ്ധ്യാപകർ
ആണേല്ലാ ഏതു മാറ്റവും പ്രാവർത്തികമാേക്കണ്ടത്. അതിനു പ്രാപ്തരാേണാ
നമ്മുെട അദ്ധ്യാപകർ?
ആർ.വി.ജി.: അദ്ധ്യാപകരുെട ഉത്തരവാദിത്വം എങ്ങെന ഉറപ്പാക്കാം എന്നതു േലാ
കെത്തവിെടയും ഉള്ള പ്രശ്നമാണ്. ഇന്ന് ഇവിെട ഏറ്റവും സുഖകരമായ േജാ
ലിയാണ് അദ്ധ്യാപനം. മുഴുവൻേപരും േതാറ്റാലും അദ്ധ്യാപകേരാട് ആരും
ഒന്നും േചാദിക്കില്ല. അദ്ധ്യാപകരുെട േശഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുക, പണിെയടുപ്പി
ക്കുക, പണിെയടുക്കാത്തവെര ഒഴിവാക്കുക—ഇതിനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാ
േയതീരൂ.
ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ െപാതുേവ അദ്ധ്യാപകരുെട േശഷി വിലയിരു
ത്തുന്നതു മൂന്നു തരത്തിലാണ്.
ഒന്ന്: അദ്ധ്യാപനമികവ്. ഇതു കുട്ടികൾ തീരുമാനിക്കണം. എൻജിനീയറിങ്
േകാെളജുകളിൽ ഇതു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ശാസ്ത്രീയമായി ഇതു െചയ്യാനാകും.
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അദ്ധ്യായം 5. പതിെനട്ടാമെത്ത ആനയുെട യുക്തി

രണ്ട്: ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസം ആയതുെകാണ്ടു പുതിയ അറിവിെന്റ ഉത്പാദനം
േവണം. ഇതു പീയർ അസസ്െമന്റ് വഴി സാധിക്കും. േപറ്റന്റുകൾ, പ്രസിദ്ധീ
കരണങ്ങൾ തുടങ്ങിയ പലതും മുൻനിർത്തി ഇതു കഴിയും.
മൂന്നാമേത്തതു െപാതുേസവനം. േകാെളജ്, സർവ്വകലാശാലാതലത്തിൽ
ക്യാമ്പസ്സിലുള്ള േസവനം (ൈലേബ്രറിയൻ, വാർഡൻ, േകാെളജ് യൂണിയൻ,
കൗൺെസലിങ്, വിദ്യാർത്ഥിേക്ഷമം തുടങ്ങിയവ), സമൂഹത്തിെല േസവനം
(പഞ്ചായത്തിനുേവണ്ട സാേങ്കതികസഹായം, സർക്കാരിെന്റ കമ്മിറ്റികളിൽ
പ്രവർത്തിക്കുക, സമൂഹത്തിനുേവണ്ട ൈവദഗ്ദ്ധ്യം പകരുക എന്നിങ്ങെന)
തുടങ്ങിയവ ഇതിനു പരിഗണിക്കാം.
എല്ലാവർക്കും ഇവെയല്ലാം കഴിഞ്ഞിെല്ലങ്കിലും ചിലെതല്ലാം കഴിയും.
അവ വിലയിരുത്തണം. അതിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലാകണം െപ്രാേമാഷനു
കളും മറ്റും.
െപ്രാെഫസ്സർ, അസി: െപ്രാെഫസ്സർ തുടങ്ങി ഓേരാ ഘട്ടത്തിലും െപാതു
െതരെഞ്ഞടുക്കൽ (ഓപ്പൺ െസലൿഷൻ) േവണം. ഇവിെട ഇന്ന് ഏറ്റവും
താെഴത്തലത്തിേല കയറാനാവൂ. വിവിധ ൈവദഗ്ദ്ധ്യങ്ങൾ ആർജിച്ചവർക്ക്
അദ്ധ്യാപനത്തിൽ താത്പര്യം ഉണ്ടാകുെമങ്കിലും കീഴ്തസ്തികയിലൂെട അവർ
ക്കു വരാൻ കഴിയില്ല. എൻജിനീയറിങ് ൈവദഗ്ദ്ധ്യം, ഗേവഷണമികവ് ഒെക്ക
യുള്ളവെര അദ്ധ്യാപനരംഗത്ത് ആവശ്യമുണ്ടേല്ലാ.
മേനാജ്: സിലബസ് പഠിപ്പിച്ചുതീർക്കുന്നതിനപ്പുറമുള്ള മുൻൈകകൾ അദ്ധ്യാപക
രുെട ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നുേണ്ടാ?
ആർ.വി.ജി.: എങ്ങെന ഉണ്ടാകാനാണ്? ഒരു േകാെളജിൽ േജാലി െചയ്യുേമ്പാൾ
ഞാൻ ഒരു വികസനേപ്രാജക്ട് തയ്യാറാക്കി അേപക്ഷിച്ചാൽ, അത് അനുവദി
ച്ചുവരുേമ്പാേഴക്ക് എെന്ന സ്ഥലം മാറ്റിയിരിക്കും. അതുെകാണ്ട് ആരും ദീർഘ
കാലേപ്രാജക്ടുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നില്ല.
ഞാൻ േകാട്ടയം എൻജിനീയറിങ് േകാെളജിൽ വകുപ്പുതലവനായിരിക്കു
േമ്പാൾ അവസാനവർഷവിദ്യാർഥികെള വിളിച്ചുകൂട്ടി ചില പരിപാടികൾ ചർ
ച്ചെചയ്തു. ഒടുവിൽ, ‘നിങ്ങൾക്കിനി എെന്തങ്കിലും േചാദിക്കാനുേണ്ടാ’ എന്നു
േചാദിച്ചു. ‘സർ എത്രനാൾ ഇവിെട ഉണ്ടാകും’ എന്നായിരുന്നു ഒരു കുട്ടിയുെട
േചാദ്യം. ‘ഞാൻ സ്ഥലം മാറ്റത്തിന് അേപക്ഷിക്കില്ല’ എന്ന മറുപടിേയ നല്കാ
നായുള്ളൂ.
വടക്കൻേകരളത്തിൽ പല േകാെളജിലും ഫാക്കൽറ്റിയിൽ ഒഴിവുകിട
ക്കുക പതിവാണ്. െതക്കുനിന്നുള്ളവർ സ്ഥലംമാറ്റം വാങ്ങി േപാകും. ചാർജ്
ൈകമാറാൻ േപാലും ആളില്ലാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.
അതുെകാണ്ട് ഓേരാ േകാെളജിേലക്കു മാത്രമായി (െഡഡിേക്കറ്റഡ്)
ഫാക്കൽറ്റി ഉണ്ടാകണം. െപാതുേകഡർ ആയിേക്കാെട്ട. പെക്ഷ, കണ്ണൂർ
എൻജിനീയറിങ് േകാെളജിനു മാത്രമായി അേപക്ഷ ക്ഷണിച്ചു നിയമനം നട
ത്തുക. സ്ഥലമാറ്റം പാടില്ല. ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് േകാെളജിലും ഇത്
ആവശ്യമാണ്. വർഷങ്ങേളാളം തിരുവനന്തപുരത്തിരുന്ന ആെള ചിറ്റൂർ േകാ
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െളജിേലക്കു മാറ്റിയാൽ അതു നാടുകടത്തലായാണു കാണുന്നെതങ്കിൽ നാടും
പിേള്ളരും എങ്ങെന രക്ഷെപ്പടും?

േബാധനരീതിയും പഴഞ്ചൻ
മേനാജ്: ഇവയ്െക്കല്ലാം ഒപ്പം േകാെളജുതലത്തിെല േബാധനരീതികൂടി മാേറണ്ട
തിേല്ല? അടുത്തിെട ‘മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പി’ൽ വന്ന ഒരു േലഖനത്തിൽ, സ്കൂൾ
തലത്തിൽ പുതിയ േബാധനരീതിയിലൂെട പഠിച്ചും പ്രവർത്തിച്ചും വരുന്ന കുട്ടി
കൾ േകാെളജുതലത്തിൽ എത്തുേമ്പാൾ അതിെനക്കാളും താണ നിലവാരം
കാരണം നിരാശരാകുന്നുെവന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു.
ആർ.വി.ജി.: േകാെളജിെല േബാധനരീതിയിൽ 50 വർഷമായി ഒരു മാറ്റവുമില്ല. േമാ
ശമാെയങ്കിേലയുള്ളൂ. േലാകമാെക േനാക്കിയാൽ അടിമുടി മാറിയതായി കാ
ണാം. ലക്ചർ െകാടുത്തു േനാട്സ് എഴുതിച്ചു കാണാപ്പാഠം പഠിപ്പിക്കൽ രീ
തിയാണ് ഇന്നും ഇവിെട. േപ്രാജക്ട്, ഇന്ററാൿഷൻ, ആക്റ്റിവിറ്റി േമാഡുകളി
ലാണു പുറെത്തല്ലാം അദ്ധ്യാപനം.
ശാസ്ത്രസാേങ്കതികവിദ്യയുെട ചരിത്രം പഠിച്ചേപ്പാൾ അേമരിക്കയിെല
േകാെളജുകളിെല രീതി ഞാൻ അേന്വഷിച്ചു. ഇന്റർെനറ്റിലൂെടയും അവിടുെത്ത
അദ്ധ്യാപകസുഹൃത്തുക്കളിൽനിന്നും ഒെക്ക വിവരങ്ങൾ േശഖരിച്ചു.
ഒരു വിഷയത്തിനു 45-50 ലക്ചർ കിട്ടുെമങ്കിൽ ഓേരാ ദിവസെത്തയും
പ്രേത്യകവിഷയം (topic) നിശ്ചയിച്ച് അതിനു വായിേക്കണ്ട സാമഗ്രികളുെട
പട്ടിക നല്കും. ഓേരാ വിഷയത്തിനും േബ്ലാഗുണ്ട്. അതിൽ ഇതു െഷയർ െച
യ്യും.
ഒരു വിദ്യാർത്ഥി വിഷയം അവതരിപ്പിക്കണം. മറ്റുള്ളവർ പ്രതികരിക്ക
ണം. അദ്ധ്യാപകർ ഇടെപടൽ, നിരീക്ഷണം, മാർഗ്ഗദർശനം, വിട്ടുേപായകാ
ര്യം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കൽ, കൂടുതൽ സമഗ്രമാക്കൽ ഒെക്ക നടത്തും. ഓേരാ കുട്ടി
യുെടയും അവതരണവും പ്രതികരണവും േനാക്കി േഗ്രഡു നല്കും. ഇതു തുടർമൂല്യ
നിർണയമാണ്. ഓേരാ ക്ലാസും ഇപ്രകാരം സർഗാത്മകവും സംവാദത്മകവും
ആകും.
ഇേതാെടാപ്പം വ്യക്തിഗതപഠനപ്രവർത്തനങ്ങളും (assignments) പുസ്ത
കം േനാക്കി എഴുതാവുന്ന പരീക്ഷകളും ഉണ്ടാകും. കാണാപ്പാഠം പരീക്ഷ
ഇന്നില്ല. െസമസ്റ്ററിെനാടുവിലും മൂല്യനിർണയം നടത്തും.
നമ്മുെട അദ്ധ്യാപകർ വിചാരിക്കും സംഗതി എളുപ്പമായേല്ലാ എന്ന്.
എന്നാൽ യാഥാർത്ഥ്യം മറിച്ചാണ്. ഈ രീതിക്കു ധാരാളം അദ്ധ്വാനവും മു
െന്നാരുക്കവും േവണം.
ജ്ഞാനനിർമ്മിതി യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നത് ഇവിെടയാണ്. െപ്രാജക്ടറും
മറ്റും ഉപേയാഗിച്ചതുെകാണ്ടു കാര്യെമാന്നുമില്ല. രസകരമായി ക്ലാസ് എടുക്ക
ലുമല്ല കാര്യം. പഠിക്കുന്ന രീതിയാണു മാേറണ്ടത്. സ്കൂളിൽ ഇത് ഒരു പരിധി
വെരെയങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിെന്റ ഉദാത്തമായ തുടർച്ച േകാെളജിൽ പ്ര
തീക്ഷിക്കുന്നവർക്കു നിരാശത സ്വാഭാവികം മാത്രം.
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അദ്ധ്യായം 5. പതിെനട്ടാമെത്ത ആനയുെട യുക്തി

േഡാ: ആർ. വി. ജി. േമേനാൻ രചിച്ച ‘ശാസ്ത്രസാേങ്കതികവിദ്യകളുെട ചരിത്രം’ എന്ന
ഗ്രന്ഥം

കുട്ടികെളപ്പറ്റിയുള്ള പരാതിക്കും കാരണം ഈ അദ്ധ്യാപനരീതിയാണ്.
‘ഏല്പിച്ചാൽ െചയ്യും, സ്വയം മുൻൈക എടുത്തു െചയ്യുന്നില്ല’ എന്നതാണു പല
കുട്ടികെളയുംപറ്റി കുറ്റമായി പറയാറ്. അത്, പഠിപ്പിക്കാത്തതുെകാണ്ടാണ്.
അച്ചടക്കവും അനുസരണയുമാണു നാം കാണുന്ന വിദ്യാർത്ഥിഗുണം; അല്ലാ
െത, സർഗ്ഗാത്മകതയല്ല!

േകാഴ്സിനും സീറ്റിനും േവണം മാനദണ്ഡം
മേനാജ്: െതാഴിൽരംഗെത്ത ആവശ്യകത പരിഗണിക്കാെതയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസമ്പ്ര
ദായവും വിദ്യാർഥിക്കും വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും ലക്ഷ്യമില്ലാതാക്കുന്നിേല്ല?
ആർ.വി.ജി.: േദശീയതലത്തിലുള്ള ആവശ്യം തിട്ടെപ്പടുത്തിേവണം ഇതു െചയ്യാൻ.
പിെന്ന കുേറേപ്പർ പുറേത്തക്കും േപാകുന്നുണ്ടേല്ലാ. ഇേതപ്പറ്റി പഠിച്ച യു.ആർ.
റാവു കമ്മിറ്റി ശുപാർശ െചയ്തതു രാജ്യത്തു മൂന്നുലക്ഷം എൻജിനീയറിങ് സീറ്റു
കൾ ആകാം, േകരളത്തിൽ അതിെന്റ നാലു ശതമാനം, അതായത് 12,000 സീ
റ്റ് എന്നാണ്. വിജയശതമാനം നാല്പതിൽ നില്ക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ കൂടുതൽ
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സീറ്റുണ്ടാക്കുന്നതിൽ കാര്യമില്ല. കൂടുതൽ േപർ ജയിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യമാ
ണ് ആദ്യം േവണ്ടത്.
വികസിതേലാകത്ത് ഒരുലക്ഷം േപർക്കു 300 േഡാക്ടർ എന്നാണ് അനു
പാതം. അേപ്പാൾ നമുക്കു 90,000-േത്താളം േഡാക്ടർമാർ േവണം. നാല്പതുവർ
ഷം േസവനകാലാവധി എെന്നടുത്താൽ ആണ്ടിൽ 2500 വെര റാങ്കുള്ളവർക്കു
െമഡിസിനു േസ്കാളർഷിപ്പു നല്കണം. എൻജിനീയറിങ്ങിനു 12,000 വെര വരു
ന്നവർക്കും. പാരാെമഡിക്കൽ, െവാേക്കഷണൽ രംഗങ്ങളിെലാെക്ക ഇത്ത
രം ആസൂത്രണം േവണം.
മേനാജ്: പുതിയ േമഖലകൾ േലാകത്തു വികസിക്കുന്നതിെനാത്തു പുതിയ േകാഴ്സു
കളും കൂട്ടിേച്ചർേക്കേണ്ട? എൻജിനീയറിങ്ങിെന്റ കാര്യത്തിൽ നാം കുെറെയ
ങ്കിലും േഫാക്കസ്ഡ് അേല്ല? ആധുനികപാഠ്യശാഖകളും മറ്റും വരുന്നിേല്ല?
ആർ.വി.ജി.: എൻജിനീയറിങ് കഴിയുന്നവർക്കു േജാലി കിട്ടുന്നു, രക്ഷെപ്പടുന്നു എന്ന
ത് ഒരുവശം. അേതസമയം, ലക്ഷങ്ങൾ പണിെയടുക്കുന്ന പരമ്പരാഗതവ്യവ
സായങ്ങളുെട നവീകരണത്തിേനാ അതു ലാഭകരം ആക്കാേനാ േവണ്ട ഒരു
സംഗതിയും ഈ കുട്ടികെള പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഈ േമഖലകളുമായി എൻജിനീ
യറിങ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഒരു ബന്ധവുമില്ല. തൃശൂർ ഗവൺെമന്റ് എൻജിനീയ
റിങ് േകാെളജിെല േഡാ: എം.ആർ. ശ്രീധരൻ നായെരേപ്പാെല ചിലർ സ്വന്തം
നിലയ്ക്കു ചിലെതാെക്ക െചയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലാെത ഈ സംവിധാനത്തിൽനിന്ന്
ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കണ്ടാ. പകരം, േലാകെത്തവിെടെയങ്കിലും േപായി സ്വയം
രക്ഷെപ്പടാനുള്ള ഒരു മാർഗം മാത്രമാണത്.
മേനാജ്: േഡാ. എ.പി.െജ. അബ്ദുൾ കലാമും മറ്റും ശാസ്ത്രവിദ്യാഭ്യാസത്തിേലക്കു
വിദ്യാർത്ഥികൾ കൂടുതലായി കടന്നുവരണെമന്നു പറയാറുണ്ടേല്ലാ. ആ രംഗ
െത്ത നിലവാരം എന്താണ്?
ആർ.വി.ജി.: ശാസ്ത്രവിദ്യാഭ്യാസം എന്തിനാെണന്നുേപാലും നാം ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല. എം.
എസ്. സിയും എം.എ.യും കഴിഞ്ഞവർ കണ്ടക്ടർമാരും മറ്റും ആകുകയാണിന്ന്.
ബാങ്കിൽ േജാലി കിട്ടിയാൽ ഏറ്റവും സേന്താഷം.
അദ്ധ്യാപനരംഗത്ത് ഇവെര േവണെമന്നതു സ്വയംസിദ്ധമാണ്. സിലബ
െസാെക്ക ഇത്രേയാെറ പരിഷ്ക്കരിച്ചിട്ടും പി.ജി.ക്കാർ േവണം ൈഹസ്കൂൾ ക്ലാസു
കളിൽ പഠിപ്പിക്കാെനന്ന് ആവശ്യെപ്പടാൻേപാലും േകരളം തയ്യാറാകുന്നില്ല.
ശാസ്ത്രം പഠിക്കാൻ കുട്ടികെള വിടുന്നില്ല എന്നു മാത്രമല്ല, ശാസ്ത്രം പഠിപ്പിക്കുന്ന
വർ സയൻസ് ബിരുദധാരികൾ ആയിരിക്കണം എന്നുേപാലും നാം ആവശ്യ
െപ്പടുന്നില്ല!
സി.ബി.എസ്.ഇ. സിലബസ് നടപ്പാക്കും എന്ന് അന്നെത്ത മുഖ്യമന്ത്രി
പറയുകയുണ്ടായി. െപാതുവിദ്യാഭ്യാസം നന്നാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലാെണ
ന്നാണ് അേദ്ദഹം പറഞ്ഞത്. പെക്ഷ, ഈ സിലബസല്ല അവരുെട ബലം.
ൈഹസ്കൂൾ ക്ലാസിൽ പി.ജി.ക്കാർ പഠിപ്പിക്കുന്നു; 220 അദ്ധ്യയനദിവസം കി
ട്ടും; രണ്ടു ഭാഷേയ പഠിപ്പിക്കാനുള്ളൂ, ബാക്കി സമയം മുഴുവൻ മറ്റു വിഷയങ്ങൾ
പഠിപ്പിക്കാം—ഈ അന്തരീക്ഷം നമ്മുെട സ്കൂളുകളിൽ സൃഷ്ടിക്കുകയാകണം
ലക്ഷ്യം.
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അദ്ധ്യായം 5. പതിെനട്ടാമെത്ത ആനയുെട യുക്തി

മാനവീയവിഷയങ്ങളിലും േസ്കാളർഷിപ്പു നല്കി കുട്ടികെള ആകർഷിക്ക
ണം. ശരിക്കും േവണ്ടതു െതാഴിലുറേപ്പാടുകൂടിയുള്ള േസ്കാളർഷിപ്പാണ്. െതാ
ഴിലു െകാടുക്കാൻ ആയിെല്ലങ്കിൽ ജീവിക്കാൻ േവണ്ട പണം നല്കുന്ന സാമൂഹി
കസുരക്ഷാസംവിധാനം ഇന്നു പല വികസിതരാജ്യങ്ങളിലുമുണ്ട്.
മേനാജ്: പുതിയ സ്കൂളുകൾക്ക് അനുമതി നല്കാൻ 2001-2006-കാലെത്ത യു.ഡി.എഫ്. സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചതു വിവാദമായിരുന്നേല്ലാ. ഇനിയും സ്കൂൾ ആവ
ശ്യമുേണ്ടാ?
ആർ.വി.ജി.: എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും നടന്നുേപാകാവുന്ന ദൂരത്തിൽ ൈപ്രമറി സ്കൂളും ബു
ദ്ധിമുട്ടില്ലാെത എത്താവുന്നിടത്തു ൈഹസ്കൂളുമുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പു
തിയ സ്കൂളുകൾ സംസ്ഥാനത്ത് ആവശ്യമില്ല. ദുർഗ്ഗമവനങ്ങളിേലാ ഒറ്റെപ്പട്ട
സ്ഥലങ്ങളിേലാ സ്കൂൾ തീെര കുറവുള്ളിടേത്താ തുടങ്ങുന്നതിൽ െതറ്റില്ല. നില
വിൽ സ്കൂൾ ഉള്ളിടത്തു പുതിയവ അനുവദിക്കുന്നത് ഉള്ളവെയ അപ്രസക്തമാ
ക്കും.
നിലവിലുള്ള െപാതുവിദ്യാഭ്യാസസംവിധാനം കൂടുതൽ െമച്ചെപ്പടുത്തുക
യാണു പ്രധാനം. മറിച്ചായാൽ അവ ദുർബലമാകുകയും അതിെന ആശ്രയി
ക്കുന്നവർ വഴിയാധാരം ആകുകയും ആകും ഫലം. െപാതുവിദ്യാഭ്യാസസംവി
ധാനം സൗകര്യങ്ങളും േബാധനസമ്പ്രദായവും ഒെക്കെക്കാണ്ടു ഗണ്യമായി െമ
ച്ചെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതുകൂടി കാണണം. അതിൽ കൂടുതൽ ഊന്നുക എന്നതാ
ണു സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്തം.
(2016-െല എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ നടപ്പാക്കിയ െപാതുവിദ്യാഭ്യാസസംരക്ഷണയ
ജ്ഞത്തിന് അഞ്ചുെകാല്ലംമുമ്പു പറഞ്ഞത്.)

ചരിത്രത്തിേല പിഴച്ച കാഴ്ചപ്പാട്
മേനാജ്: എന്താണു വിദ്യാഭ്യാസേത്താടുള്ള മലയാളികളുെട കാഴ്ചപ്പാട് ഇങ്ങെന
െയാെക്ക ആയിേപ്പായത്?
ആർ.വി.ജി.: തിരുവിതാംകൂറിെന്റ വിദ്യാഭ്യാസചരിത്രത്തിൽ കാണുന്ന കൗതുകകര
മായ ഒരു കാര്യമുണ്ട്: ഇവിെട ആധുനികവിദ്യാഭ്യാസം ഏർെപ്പടുത്തിയേപ്പാൾ
ആളുകൾ അതിൽ താത്പര്യെമടുത്തില്ല. അേപ്പാൾ, ഇംഗ്ലിഷ് വിദ്യാഭ്യാസം
ഉള്ളവർേക്ക സർക്കാർ േജാലിയുള്ളൂ എന്നു ദിവാൻ കല്പന പുറെപ്പടുവിച്ചു.
അേതാെട െവള്ളെപ്പാക്കമായി! മറ്റു െതാഴിെലടുത്തു ജീവിച്ചിരുന്ന സമൂഹ
ത്തിെന്റ ആത്യന്തികലക്ഷ്യം സർക്കാർ േജാലിയായി.
തിരുവിതാംകൂറിൽ രണ്ടു വിദ്യാഭ്യാസക്കമ്മിറ്റികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 1933ൽ വിദ്യാഭ്യാസപരിഷ്ക്കരണക്കമ്മിറ്റിയും (ERC) 1915-ൽ സ്റ്റതാം (Statham)
കമ്മിറ്റി എന്നറിയെപ്പടുന്ന വിദ്യാഭ്യാസപുനഃസംഘാടന കമ്മിറ്റിയും (EROC).
ഇവ രണ്ടും വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, സ്കൂൾവിദ്യാഭ്യാസം േകാെളജ് വിദ്യാ
ഭ്യാസത്തിനുള്ള തയ്യാെറടുപ്പല്ല എന്ന്. അതു സ്വയംപൂർണം ആയിരിക്കണം,
ജീവിതത്തിേലക്കു പ്രേവശിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടാക്കുന്നതാകണം, എന്നുതുട
ങ്ങി പലതും ഇവർ നിർേദ്ദശിച്ചു.

െവളിച്ചത്തിേലക്കു നടത്തുന്നവർ—ദീപ്തസംഭാഷണങ്ങൾ
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പെക്ഷ, ഒന്നും നടന്നില്ല. കാരണം, മുൻകാലങ്ങളിൽ വിദ്യാഭ്യാസനയം
രൂപവത്ക്കരിച്ചവരുെടെയല്ലാം ലക്ഷ്യം തങ്ങളുെട കുട്ടികൾക്കു സർക്കാരു
േദ്യാഗം കിട്ടണം എന്നതായിരുന്നു.
ഇന്ത്യയിൽ മറ്റിടങ്ങളിലും ഇത് ഇങ്ങെനതെന്നയാെണങ്കിലും െതാഴില
ധിഷ്ഠിതപരിശീലനം ഫലപ്രദമാണ്. അവിടങ്ങളിൽ വ്യവസായവത്ക്കരണം
വന്നതുെകാണ്ട് ആവശ്യേബാധം ഉണ്ടായി. ഇവിെട അതും ഉണ്ടായില്ല.
േഡാ. ആർ.വി.ജി. േമേനാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തുേമ്പാൾ മനസ്സിൽ േതാന്നിയത് ഇതാണ്:
ചുരുക്കത്തിൽ, ‘പ്രബുദ്ധ’േകരളത്തിന് അല്പം ലജ്ജിക്കാൻ വകുപ്പുണ്ട്; അല്ല, ലജ്ജി
ക്കാേന വകുപ്പുള്ളൂ. സാമൂഹികലക്ഷ്യങ്ങെളാെക്ക അട്ടിമറിച്ചും സ്വാർത്ഥത സംരക്ഷിക്കുന്ന
ഉത്തരവാദിത്വശൂന്യരുെട ഒരു സമൂഹം; േലാകെത്ത മാറ്റങ്ങെളാന്നും കാണാെത മലയ്ക്കും
കടലിനുമിടയിൽ കുണ്ടുകിണറു തീർത്ത് ഉത്കണ്ഠകളില്ലാെത സസുഖം വാഴുന്ന ഒരു മണ്ഡൂ
കസമൂഹം; ഒന്നും ഉത്പാദിപ്പിക്കാെത അർഹമല്ലാത്തതു മറ്റുള്ളവരിൽനിന്നു കുതന്ത്രങ്ങളി
ലൂെട തട്ടിെയടുത്തുമാത്രം നിലനില്ക്കുന്ന ഇടനിലക്കാരുെട, ഇപാടുകാരുെട സമൂഹം…
അസഹ്യമായ പാപേബാധേത്താെട പരശുരാമൻ വലിെച്ചറിഞ്ഞുകളഞ്ഞ പാപപ
ങ്കിലമായ മഴു വീണുണ്ടായ നാെടന്നേല്ല ഐതിഹ്യം! തലമുറകളായി േപറുന്ന വിനാശ
ത്തിെന്റ േകാടാലികൾ മലയാളി എന്നാണു വലിെച്ചറിഞ്ഞുകളയുക! പുതിയതലമുറ ഇന്ന്
ആർജ്ജിക്കുന്ന ആേഗാളാനുഭവങ്ങളും മാതൃകകളും എല്ലാറ്റിെനയും മാറ്റിപ്പണിയുമായിരി
ക്കാം. നവേകരളസങ്കല്പനങ്ങളും മാറ്റങ്ങൾ െകാണ്ടുവേന്നക്കാം. ആ ശുഭവിശ്വാസേത്താ
െടയാകെട്ട ഉപസംഹാരം.
മൂലരൂപം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്:
1. ‘പതിെനട്ടാമെത്ത ആനയുെട യുക്തി’, മാതൃഭൂമി വാർഷികപ്പതിപ്പ്, 2011.
2. ‘സ്വാശ്രയം: വിവാദം നൂറുേമനി, ഗുണേമന്മ വട്ടപ്പൂജ്യം’, മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പ്, 2011 ജൂൈല 31.
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പ്രശാന്തിെന്റ നാടകജീവിതം
േമാഹൻലാലും മുേകഷും അഭിനയിച്ച ‘ഛായാമുഖി’ എന്ന നാടകം എഴുതി സം
വിധാനം െചയ്ത ആൾ എന്ന നിലയിലാണ് പലരും പ്രശാന്തിെന അറിയുന്നത്.
എന്നാൽ മറ്റു പലരുെടയും നാടകങ്ങൾ കളിച്ചുകണ്ടിട്ടും അവയെയല്ലാം തഴഞ്ഞ്
േമാഹൻലാൽ ‘ഛായാമുഖി’െയ െതരെഞ്ഞടുക്കാൻ കാരണമായ മികവ് അതിനു
മുമ്പുതെന്ന അരങ്ങിൽ ഇേദ്ദഹം േനടിയിരുന്നു; െതളിയിച്ചിരുന്നു. സിനിമാനടന്മാർ
അഭിനയിച്ചു മാദ്ധ്യമശ്രദ്ധ േനടുമ്മുേമ്പ ‘ഛായാമുഖി’ നാഷണൻ സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാ
മയുെട അന്താരാഷ്ട്രനാടേകാത്സവമായ ഭാരത് രംഗ് മേഹാത്സവത്തിൽ കളിച്ചിട്ടു
ണ്ട്—2005-ൽത്തെന്ന. 2016-െല ‘അബുദാബി ശക്തി അവാർഡ്’ ‘ഛായാമുഖി’ക്ക്
ആയിരുന്നു. 2014-െല എ.പി. കളയ്ക്കാട് പുരസ്ക്കാരവും 2003-െല മികച്ച രചനയ്ക്കുള്ള
േകരള സംഗീത നാടക അക്കാദമിയുെട അവാർഡും ഈ കൃതി േനടിയിട്ടുണ്ട്. േകര
ളത്തിെല മുഖ്യധാരാപ്രസാധകർ 30 െകാല്ലത്തിനുേശഷം ആദ്യമായി ഒരു നാടകം
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതും ‘ഛായാമുഖി’യാണ്. രണ്ടുവർഷം തികയുമ്മുമ്പ് രണ്ടാം പതിപ്പും
ഇറങ്ങി.
അടുത്തകാലത്ത് ഏേറ ശ്രദ്ധേനടിയ നാടകങ്ങളാണു ‘കറ’യും ‘മകരദ്ധ്വജ’നും. ധാർവാട് രംഗായണയ്ക്കുേവണ്ടി കന്നടത്തിൽ സംവിധാനം െചയ്ത ഭാസനാടകം
‘സ്വപ്നവാസവദത്തം’ അവരുെട അഞ്ചു േമഖലാനാടേകാത്സവങ്ങളിലും ഉദ്ഘാടന
നാടകം ആയിരുന്നു. ബഹുരൂപി െഫസ്റ്റിവലും േകരളസർക്കാരിെന്റ േദശീയ നാ
ടേകാത്സവവും അടക്കം രാജ്യെത്ത ധാരാളം അരങ്ങുകളിൽ ഇതു കളിച്ചു. എം.റ്റി.
വാസുേദവൻ നായരുെട രചനകെള ആസ്പദമാക്കി അവതരിപ്പിച്ച ‘മഹാസാഗരം’
അടുത്തകാലത്ത് ഒേട്ടെറ ചർച്ചെചയ്യെപ്പട്ടു. പന്ത്രണ്ടു നാടകസേങ്കതങ്ങൾ പ്രേയാ
ഗിച്ചിട്ടുള്ള ഈ നാടകശില്പം ൈമസൂറിൽ നടന്ന ഭാരത് രംഗ് മേഹാത്സവത്തിെന്റ
ഉദ്ഘാടനനാടകമായിരുന്നു. ഒ.പി. സുേരഷിെന്റ ‘താജ് മഹൽ’ എന്ന കവിതയുെട
നാടകാവിഷ്ക്കാരമാണ് ഒടുവിലെത്ത സൃഷ്ടി.
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ഇവയടക്കം ഇരുപെത്തട്ടു നാടകങ്ങളും െതക്കൻ വടക്കൻ ചിട്ടകളിൽ രണ്ടി
ലും കളിക്കുന്ന ‘ഭാരതാന്തം’ എന്ന ആട്ടക്കഥയും രചിച്ച കൃതഹസ്തനായ പ്രശാന്ത്
പത്രപ്രവർത്തകനും നല്ല വാഗ്മിയും ശ്രേദ്ധയനായ േകാളംനിസ്റ്റും ആണ്. ‘കളം’
എന്ന ‘സമസ്തരംഗകലകളുെടയും പഠന, പരിശീലന, ആസ്വാദന, ഗേവഷണ
സഹായയിടം’ ആണ് ഇേപ്പാൾ പ്രവർത്തനേകന്ദ്രം. മൃഗസംരക്ഷണവകുപ്പിൽ
ഉേദ്യാഗസ്ഥനാണ്.
ഈ നാടകകാരെന്റ ജീവിതം ദുരന്തങ്ങളുെടയും പീഡനങ്ങളുെടയും കുെത്താ
ഴുക്കാണ്, ബാല്യകൗമാരങ്ങൾ മുതൽതെന്ന. ആ ജീവിതം പറയുകയാണിവിെട,
ഒപ്പം നാടകവും. ജീവിതനാടകവും നാടകജീവിതവും ഇവിെട രണ്ടല്ല.

േനരിൻചില്ലിെല ഛായാമുഖം
— പ്രശാന്ത് നാരായണൻ

“അണിയറയിെല ഒരുക്കെമല്ലാം പൂർത്തിയായി. നാടകം തുടങ്ങുകയാണ്. േമാ
ഹൻലാൽ എെന്ന അടുേത്തക്കു വിളിച്ചു. ഞാൻ തീെര പ്രതീക്ഷിക്കാത്തതാണു
സംഭവിച്ചത്. ആ മഹാനടൻ ഏെറ പ്രായം കുറവുള്ള എെന്റ കാൽ െതാട്ടു വന്ദി
ച്ചു! ഒരുനിമിഷം എന്തുെചയ്യണെമന്നറിയാെത പകച്ച ഞാൻ അടുത്തനിമിഷം
അേദ്ദഹെത്ത സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിച്ചു. എഴുേന്നറ്റേപ്പാൾ ഒരു ക്രാന്തദർശിെയേപ്പാ
െല അേദ്ദഹം എെന്റ െചവിയിൽ െമെല്ല പറഞ്ഞു: ‘അേങ്ങയ്ക്ക് ഉറപ്പായും ഒരുപാടു
കേണ്ണറു കിട്ടും, സൂക്ഷിക്കണം. അവതരണം കഴിഞ്ഞാലുടൻ ഒരു േതങ്ങ തല
യ്ക്കുഴിഞ്ഞ് അടിേച്ചക്കണം.’ അതിൽ വിശ്വാസമിെല്ലങ്കിലും അനുസരണേക്കടു േവ
െണ്ടന്നുകരുതി ഒരാെള വിട്ട് അേപ്പാൾത്തെന്ന ഒരു േതങ്ങ വാങ്ങി വച്ചു. പേക്ഷ,
നാടകം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ േതങ്ങ കാണാനില്ല! ആേരാ അടിച്ചുമാറ്റി! ഇവനു കേണ്ണറു

കിട്ടുെന്നങ്കിൽ കിട്ടി തുലഞ്ഞുേപാെട്ട എന്ന് ആെരങ്കിലും കരുതിയതാേണാ എന്ന
റിയില്ല. ഏതായാലും, കേണ്ണറെല്ലങ്കിലും പിന്നിൽനിന്നു ധാരാളം കുത്തുകിട്ടിയ
കാലഘട്ടമായിരുന്നു പിന്നേത്തത്. േപരുകൾ പറഞ്ഞു മുഷിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്ര
ഹിക്കാത്ത പ്രമുഖർ മുതൽ എെന്റ സംവിധാനസഹായി ആയിരുന്നവർ വെര…”
നാടകകാരൻ പ്രശാന്ത് നാരായണൻ നാടകെത്തക്കാൾ സംഭവബഹുലവും
സംഘർഷഭരിതവുമായ ജീവിതം പറയുകയാണ്.

ഛായാമുഖിയുെട യാത്രാവഴികൾ
മേനാജ് െക. പുതിയവിള: ‘ഛായാമുഖി’ ആണേല്ലാ പ്രശാന്തിെന്റ നാടകജീവിത
ത്തിൽ വഴിത്തിരിവായത്. നാടകം സഹൃദയേലാകം കണ്ടു. താരങ്ങൾ
അഭിനയിച്ച നാടകമാകുേമ്പാൾ അതിെന്റ അണിയറക്കഥകൾ അറിയാനും
ആസ്വാദകർക്കു കൗതുകമുണ്ടാകും. എങ്ങെനയാണ് താരനാടകത്തിേലക്ക്
എത്തിയത്? അതിെന്റ പിന്നാമ്പുറം വിേശഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാേമാ?
പ്രശാന്ത് നാരായണൻ: ആകാം. പിന്നാമ്പുറം മാത്രമല്ല പറയാൻമാത്രമുള്ള മുന്നാ
മ്പുറവുമുണ്ട് അതിന്. അവഗണനകൾക്കിടയിലും ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു
എന്നതിെന്റ അടയാളെപ്പടുത്തലായിരുന്നു എനിക്ക് അന്നു ‘ഛായാമുഖി’.
അതു പിറക്കുേമ്പാൾ ഒരു പ്രതീക്ഷയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നിരാശതാേബാധം,
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ഇടത്തുനിന്നു്: മഹാസാഗരം നാടകത്തിെല രംഗം. അരങ്ങിൽ സുരഭി; അരങ്ങിെല എം. റ്റി.
െയ കണ്ട് സേന്താഷം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന എം. റ്റി. വാസുേദവൻ നായർ. മഹാസാഗരത്തിെന്റ
ആദ്യാവതരണം േകാഴിേക്കാട്ടു നടന്നേപ്പാൾ.

അമിതമദ്യപാനം, ആെരയും ചീത്തവിളിക്കുന്ന സ്വഭാവം… െകാല്ലം നീരാവിൽ
പ്രകാശ് കലാേകന്ദ്രമാണ് അന്ന് എെന്ന ഉൾെക്കാള്ളാൻ മനസുകാണിച്ചത്.
െതന്മലയിൽ സംസ്ഥാന ഹയർ െസക്കൻഡറി യുവജേനാത്സവം നടക്കു
ന്നതിനിെട ഒരു െതരുവുവിളക്കിനുകീെഴ പിടിച്ചിരുത്തി കലാേകന്ദ്രത്തിെല
പി.െജ. ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണെന നാടകം വായിച്ചുേകൾപ്പിച്ചു. എെന്റ ‘ജനാലയ്ക്കപ്പു
റം’ അവിെട കളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. െപാതുസ്ഥലത്തു സിഗരറ്റു വലിച്ചതിന്
അന്നുരാത്രി െപാലീസ് പിടിച്ചു.
പ്രകാശ് കലാേകന്ദ്രത്തിൽ ആദ്യെമത്തുേമ്പാൾ ‘ഛായാമുഖി’യുെട പകു
തി, കീചകെന്റ രംഗപ്രേവശം വെര, മാത്രേമ എഴുതിയിരുന്നുള്ളൂ. നാടകം മന
സിലുണ്ടായിരുന്നു. ആറുമാസം ദിവസവും തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്നു െകാല്ല
േത്തക്കും തിരിച്ചും ൈബേക്കാടിച്ചു. ഒരുദിവസം ആറ്റിങ്ങലിൽ ഫുട്പാത്തിൽ
കിടന്ന് ഉറങ്ങിേപ്പായി!
ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണനായിരുന്നു ആദ്യം കീചകൻ. െക.പി.എ.സി.യിൽനിന്നുള്ള
ക്ഷണപ്രകാരം അേദ്ദഹം േപായി. പകരം ശ്രീജിത്ത് രമണൻ വന്നു. ‘നി
ങ്ങെളെന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാക്കി’യിൽ പിന്നീടു നായകനായി അഭിനയിക്കുന്ന
െക.പി.എ.സി. അജിത്തായിരുന്നു ഭീമൻ. നാടകം വലിയ ചർച്ചയായി. േദ
ശീയനാടേകാത്സവമായ ‘ഭാരത് രംഗ് മേഹാത്സവ് 2005’-ൽ ക്ഷണം കിട്ടി.
കനെപ്പട്ട 14 േവദികളിൽ പ്രകാശ് കലാേകന്ദ്രം ഛായാമുഖി കളിച്ചു. ഒരി
ക്കൽ എെന്ന ഇറക്കിവിട്ട സ്ക്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമയിലും കളിച്ചു. അവിെട എനിക്കു
സ്വീകരണവും തന്നു.
മേനാജ്: സ്ക്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമ പ്രശാന്തിെന്റ ജീവിതത്തിെല ഒരു ഏടുതെന്നയാണ
േല്ലാ. അതു പ്രേത്യകം പറയാം. ‘ഛായാമുഖി’യുെട ഈ വിജയത്തിെനല്ലാം
േശഷമാേണാ േമാഹൻലാലും മുേകഷും രംഗത്തുവരുന്നത്?
പ്രശാന്ത്: അെത. പ്രകാശ് കലാേകന്ദ്രത്തിെന്റ ‘ഛായാമുഖി’ക്കു ലാളിത്യമുണ്ടാ
യിരുന്നു. സംഗീതെമാെക്ക തനിമയുള്ളതായിരുന്നു. ജനം പാട്ടുകൾ ഏറ്റു
പാടുമായിരുന്നു. അതു സത്യസന്ധമായിരുന്നു. ഏെറക്കുെറ കൂലിപ്പണിക്കാ
രായ ഒരുകൂട്ടം പച്ചമനുഷ്യർ. കണിശതയുള്ള ആസ്വാദകെര ആഗ്രഹിക്കുന്ന
കലാകാരർ. അവരുെട അർപ്പണമായിരുന്നു ആ നാടകം. ഞാൻ അവെര
ഒരുപാടു പീഡിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഥകളിപരീശീലനത്തിെന്റ ഗുരുകുലച്ചിട്ടയിലാണു

െവളിച്ചത്തിേലക്കു നടത്തുന്നവർ—ദീപ്തസംഭാഷണങ്ങൾ
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ഞാൻ അന്നു നാടകം െചയ്യിക്കുന്നത്. റിേഹഴ്സലിനു ൈവകിെയത്തുന്നവെര
നീളത്തിൽ നിരത്തിയ പ്ലാസ്റ്റിക് കേസരകൾക്കു കീഴിലൂെട മുട്ടുകാലിൽ ഇഴ
യിച്ചിട്ടുവെരയുണ്ട്! അവർ അെതല്ലാം ഒരു നീരസവും കൂടാെത ഏറ്റുവാങ്ങി!
‘ഛായാമുഖി’ മികച്ച രചനയ്ക്കുള്ള 2003-െല അവാർഡു േനടി; അവതരണ
ത്തിനു ജൂറിയുെട പ്രേത്യക പരാമർശവും. പാഞ്ചാലിയായി അഭിനയിച്ച സ്മിത
എം. ബാബുവിനു മികച്ച നടിയ്ക്കുള്ള സംസ്ഥാന അവാർഡു പ്രതീക്ഷിച്ചു. അസാ
മാന്യപ്രതിഭയാണ്. വാക്കാൽ പൂരിപ്പിക്കാനവാത്ത അനുഭവതലം പകരാൻ
കഴിവുള്ള നടി. പെക്ഷ, എന്തുെകാേണ്ടാ അവർക്ക് അർഹമായ അംഗീകാരം
കിട്ടിയില്ല. െക.പി.എ.സി. അജിത്തും അദ്ധ്വാനത്തിനനുസരിച്ചു ശ്രദ്ധിക്കെപ്പ
ടാെതേപായി. സത്യം പറയാമേല്ലാ, സംവിധാനത്തിനും അവാർഡു കിട്ടുെമ
ന്നു പലരും പ്രതീക്ഷിച്ചു.
മേനാജ്: േമാഹൻ ലാലിനും മുേകഷിനും േവണ്ടി നാടകത്തിൽ കാര്യമായ മാറ്റ
ങ്ങൾ വരുത്തിേയാ?
പ്രശാന്ത്: സർഗ്ഗസൃഷ്ടിയിൽ ആർക്കുേവണ്ടിയും വിട്ടുവീഴ്ചകൾ ഞാൻ െചയ്യാറില്ല.
നാടകം െമച്ചെപ്പടാനുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഏതുഘട്ടത്തിലും െചയ്യുകയും െചയ്യും. േമാ
ഹൻ ലാലിനുേവണ്ടി, അല്ല, ഭീമനുേവണ്ടി രണ്ടു േമാേണാേലാഗുകൾ േചർത്തു.
മുേകഷിെന്റ കീചകന് ഒരു പാഞ്ചാലീവർണ്ണന എഴുതിെയങ്കിലും അരങ്ങിൽ
ഞാൻ ഒഴിവാക്കി. സംഗീതെമാെക്ക െറേക്കാഡ് െചയ്തു. െസറ്റും ചമയവും
േകാപ്പുകളുെമല്ലാം മികച്ചതാക്കി. ഡിൈസൻ െകാടുത്തു െപ്രാഫഷണലുക
െളെക്കാണ്ടു െചയ്യിച്ചു. തൃശൂരിെല ആദ്യാവതരണം മാദ്ധ്യമങ്ങളിൽ ആേഘാ
ഷമായി. അവിെടത്തുടങ്ങിയതാണു വഞ്ചനയുെടയും കുതികാൽെവട്ടിെന്റയും
പരമ്പര.

െമഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റിെല രണ്ടാംജന്മം
മേനാജ്: വിവാദമാകാവുന്ന െവളിെപ്പടുത്തലുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ആ ഭാഗേത്തക്കു
വരുന്നതിനുമുമ്പ് റിേഹഴ്സൽ അനുഭവങ്ങൾ ഒന്നു പങ്കുവച്ചാേലാ? ‘ഛായാമുഖി’
ഇടത്തുനിന്നു്: ഛായാമുഖി രണ്ടാം പതിപ്പിെന്റ പ്രകാശനത്തിനുേശഷം മന്ത്രി റ്റി. എം. േതാ
മസ് ഐസക്കിെനാപ്പം; ഛായാമുഖിയുെട രണ്ടാം പതിപ്പ് കവി. എൻ. പ്രഭാവർമ്മയ്ക്കു നല്കി
മന്ത്രി േഡാ: റ്റി. എം. േതാമസ് ഐസക്ക് പ്രകാശനം െചയ്യുന്നു. േഡാ: രാജശ്രീ വാര്യർ, ഡി.
രഘൂത്തമൻ എന്നിവർ േവദിയിൽ.
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അദ്ധ്യായം 6. േനരിൻചില്ലിെല ഛായാമുഖം

പുസ്തകരൂപത്തിൽ ഡി.സി. ബുക്സ് പ്രകാശനം െചയ്ത ചടങ്ങിൽ ഞാനും ഉണ്ടാ
യിരുന്നു. മൂന്നു പതിറ്റാണ്ടിനുേശഷം ആദ്യമായാണ് ഒരു നാടകം അറിയെപ്പ
ടുന്ന ഏെതങ്കിലും പ്രസാധകർ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് എന്ന് അവിെട ആേരാ
പ്രസംഗിച്ചേപ്പാൾ മാത്രമാണ് നാടകങ്ങൾ മുമ്പെത്തേപ്പാെല അച്ചടിക്കെപ്പടു
ന്നില്ലേല്ലാ എന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. ആ േയാഗത്തിൽ ആശംസ േനർന്ന
കഥാകൃത്ത് തനൂജ ഭട്ടതിരി പറഞ്ഞ സംഭവം ഇവിെട ഉദ്ധരിക്കുന്നതിൽ വി
േരാധമില്ലേല്ലാ?
പ്രശാന്ത്: എന്തിനു വിേരാധം! സത്യങ്ങൾ എല്ലാവരും അറിയെട്ട!
സംഭവം ഇങ്ങെന: എറണാകുളം െമഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റ് അശുപത്രിയിൽ പി.ആർ.ഒ.
ആണു തനൂജ. ഒരുദിവസം തനൂജയ്ക്ക് ഒരു േഫാൺ വന്നു. മറുതലയ്ക്കൽ േകട്ടുപ
ഴകിയ ശബ്ദം. “ഞാൻ േമാഹൻലാലാണ്. എനിക്കു വളെര േവണ്ടെപ്പട്ട ഒരാെള
അവിേടക്കു െകാണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. േപരു പ്രശാന്ത് നാരായണൻ. ഗുരുതരാവസ്ഥ
യിലാണ്. കുേറേയെറ രക്തം ഛർദ്ദിച്ചു. അടിയന്തരമായി േവണ്ടതു െചയ്യണം.”
‘വി.ഐ.പി.േരാഗി’െയ സ്വീകരിക്കാൻ അതിേവഗം ഒരുക്കങ്ങൾ നടന്നു. േമാഹൻ
ലാലിെന്റതെന്ന കാറിൽ അത്യാസന്നനിലയിലാണു േരാഗി എത്തിയത്. കൃത്യസമ
യത്ത് എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതുെകാണ്ടു രക്ഷിക്കാനായി! ദിവസങ്ങേളാളം ആശു
പത്രിയിൽ കഴിേയണ്ടിവന്നു. െചലവുമുഴുവൻ േമാഹൻലാലാണു വഹിച്ചത്.
മേനാജ്: മദ്യത്തിനു നിേശ്ശഷം അടിമയായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്ന പ്രശാന്തിെന അതിൽ
നിന്നു പൂർണ്ണമായി േമാചിപ്പിച്ചു പുതിെയാരു മനുഷ്യനാക്കുന്നതിൽ തനൂജയട
ക്കം പല നല്ല കൂട്ടുകാരും കാര്യമായ പങ്കു വഹിച്ചിട്ടുെണ്ടന്ന് അറിയാം. എന്താ
യിരുന്നു അന്നെത്ത അവസ്ഥ? ആ അവസ്ഥയിൽ റിേഹഴ്സൽ ക്യാെമ്പാെക്ക
എങ്ങിെനയാണു നടന്നത്?
പ്രശാന്ത്: ഇന്ന് ഓർക്കാൻ ഭയക്കുന്ന ഒരു ഏടാണത്. ‘ഛായാമുഖി’യുെട അവതര
ണത്തിനു മൂന്നാഴ്ച മാത്രം ഉള്ളേപ്പാഴാണത്. കളിെയാരുക്കം മുഴുവൻ പൂർത്തി
യായി. റൺ ത്രൂ കഴിഞ്ഞു. ചമയങ്ങളിെല അവസാനമിനുക്കൽ നടക്കുന്നു.
മ്യൂസിക്കിെന്റ ൈഫനൽ േടപ്പു േകൾക്കാൻ വിസ്മയ മാക്സിൽ ഇരിക്കുകയാണു
ഞാനും േമാഹൻലാലും മുേകഷും േമാഹൻ സിതാരയും.
അന്നു രാവിേലമുതൽ ഞാൻ സമ്മർദ്ദത്തിലായിരുന്നു. എെന്റ അമ്മായി
യുെട മകനും െതക്കൻ േകരളത്തിെല പ്രമുഖ കഥകളിേവഷക്കാരനുമായ ഗൗ
രീശപട്ടം ഗിരീശൻ മരിച്ചു എന്ന വാർത്ത അറിഞ്ഞു. േപാകാൻ കഴിയാത്ത
തിെന്റ വിഷമം. നൂറുകൂട്ടം കാര്യങ്ങൾക്കിടയിൽ പി.എം. ബിനുകുമാർ ഇന്റർ
വ്യൂ െചയ്യാൻ വരും. ഇതിെനല്ലാം പുറേമ എെന്ന മദ്യപിക്കാൻ വിടരുെതന്ന
േമാഹൻലാലിെന്റ ശക്തമായ നിർേദ്ദശവും. ഞാനാെണങ്കിൽ അന്നു തുള്ളി
കുടിച്ചിട്ടില്ല. തലേച്ചാർ മദ്യം ആവശ്യെപ്പടുന്നു. ആെക അസ്വസ്ഥത. ഇടയ്ക്കു
തന്ത്രപരമായി മുങ്ങിയ എെന്ന ബാറിെന്റ മുന്നിൽനിന്നു പിടിച്ചുെകാണ്ടുവന്ന്
ഇരുത്തിയിരിക്കുകയാണ്.
േമാഹൻലാലിെന്റ േമാേണാേലാഗ് േകട്ട് നിങ്ങെളാരു സംഭവം തെന്ന
എന്നു മഹാനടെന േനാക്കി കണ്ണുകാണിച്ചു. കീചകെന െകാന്നത് എന്തിെന
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ന്ന ഭീമെന്റ ധർമ്മസങ്കടം. ഹിഡുംബിയും ഭീമനുമായുള്ള ഗതകാലപ്രണയരം
ഗം ഓർക്കുന്നഭാഗം.
“യൗവ്വനം പൂവിട്ടുണരുന്ന പൂവനി കേണ്ടാ?

സന്ധ്യകൾ ചായം പുരട്ടുന്ന പൂവള്ളി കേണ്ടാ?
കുഞ്ഞിളം കന്യക കാന്തെന കാത്തിരിക്കുേന്ന…
െനഞ്ചിെലപ്പാട്ടിലലിഞ്ഞിതാ കാന്തൻ വരുേന്ന…”

അവിടം മുതൽ കണ്ണടച്ചാണു ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത്. അടുത്ത തീം േസാങ്ങ്
േകട്ടു. …പിെന്ന ഞാനങ്ങ് ഇല്ലാതായി! കണ്ണിൽ കറുത്ത ഒരു ഫലകം മാത്രം.
ചിന്തകേള ഇല്ല.
കണ്ണു തുറക്കുേമ്പാൾ ആശുപത്രിയിൽ. ചുറ്റും പതിേനഴു പതിെനട്ടു േഡാ
ക്ടർമാർ. എത്രദിവസം കിടെന്നന്ന് അറിയില്ല. പിെന്ന അത് അേന്വഷിച്ചുമി
ല്ല. മരണം എന്ന അവസ്ഥയാണു ഞാൻ തരണം െചയ്തെതന്നു സങ്കല്പിക്കുന്നു;
ആ ശുദ്ധശൂന്യത.
തിരിച്ചുവന്നത് കൗമാരത്തിനും യൗവ്വനത്തിനും ഇടയിലുള്ള ഒരു പ്രശാ
ന്തായാണ്. കല മാത്രം ലഹരിയായി ആസ്വദിക്കുന്ന പ്രശാന്ത്. ആ സംഭവ
മാണ് എെന്ന വീെണ്ടടുത്തുതന്നത്. പിെന്ന മദ്യം െതാട്ടിട്ടില്ല. ഇേപ്പാൾ ഒരു
വ്യാഴവട്ടം കഴിഞ്ഞു.
പേക്ഷ, ആ മദ്യകാലത്തിെന്റ േപ്രതം ഇേപ്പാഴും എെന്ന േവട്ടയാടുന്നു.
ഞാൻ മഹാമദ്യപനാെണന്നു പറഞ്ഞ് എെന്ന േമാശക്കാരനാക്കാനും എെന്റ
അവസരങ്ങൾ തട്ടിപ്പറിക്കാനുമുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഇേപ്പാൾേപ്പാലും നടക്കുന്നു.
അടുത്തിെട ഗൾഫിൽ ഒരു നാടകം െചയ്യാനുള്ള ചർച്ചകൾ നടന്നു. എല്ലാം
തീരുമാനമാകുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ആേരാ അവെര വിളിച്ചു പറഞ്ഞേത്ര, കണ്ണൂരി
െലാെക്ക കള്ളടിച്ചു േറാഡിൽ കിടപ്പാണു ഞാൻ, എെന്ന ഏല്പിച്ചാൽ പണി
കിട്ടുേമ എന്ന്!

ഇടത്തുനിന്നു്: മകരദ്ധ്വജനിൽ ഹനുമാെന്റ വിശ്വരൂപപ്രദർശനം — അജിത് സിങ് പലാവ
ത്ത്; മകരദ്ധ്വജനിൽ അജിത് സിങ് പലാവത്ത് ഹനുമാനായി അരങ്ങിൽ.
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അദ്ധ്യായം 6. േനരിൻചില്ലിെല ഛായാമുഖം

ധാർവാഡ് രംഗായണയ്ക്കുേവണ്ടി കന്നടഭാഷയിൽ ആശയാവിഷ്ക്കാരം നല്കി പ്രശാന്ത് നാരായ
ണൻ സംവിധാനം െചയ്ത സ്വപ്നവാസവദത്തത്തിെല രണ്ടു രംഗങ്ങൾ.

ഛായാമുഖിയുെട അണിയറക്കഥകൾ
മേനാജ്: േമാഹൻലാലിെന്റ സജീവപിന്തുണ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും മറ്റുള്ളവർക്കു പ്രശാ
ന്തിെന വഞ്ചിക്കാൻ എങ്ങെന കഴിഞ്ഞു? െപ്രാഡൿഷനിൽ േമാഹൻലാലിെന്റ
േറാൾ എന്തായിരുന്നു?
പ്രശാന്ത്: അേദ്ദഹം എേന്നാടു കാട്ടിയ സൗഹൃദംേപാലും എനിക്കു വിനയായി
എന്നു പറയുന്നതാകും ശരി. േമാഹൻലാലിേനാട് അടുത്തിടെപടുന്നതു പലർ
ക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നതായി േതാന്നി. ഒരിക്കൽ എെന്ന വണ്ടിയിൽക്കയറ്റി
അേദ്ദഹം ഒരു സർക്കീട്ടു നടത്തി വന്നേപ്പാൾ പലരുെടയും ശരീരഭാഷ മാറി
യതും ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു.
േമാഹൻലാലും മുേകഷും േചർന്നുണ്ടാക്കിയ, രണ്ടുേപരുെടയും സ്ഥാപന
ങ്ങളുെട േപരുകൾ േചർത്ത, ‘കാളിദാസ വിഷ്വൽ മാജിക്’ ആണ് നിർമ്മാതാ
ക്കെളങ്കിലും െപ്രാഡൿഷെന്റ നിവ്വഹണം മുേകഷ് ആയിരുന്നു. ആദ്യാവതര
ണത്തിനുേശഷം പ്രതിഫലം വിതരണം െചയ്തെതാെക്ക അേദ്ദഹമാണ്. പ്ര
തിഫലത്തുക പലരുെടയും പരിഭവത്തിനു കാരണമായേപ്പാൾ നടത്തിപ്പുചുമ
തലയിൽ ഇടേവളബാബു വന്നു. പ്രതിഫലം അഞ്ചിരട്ടിയായി.
ആദ്യാവതരണത്തിെന്റ േവളയിൽത്തെന്ന രചനയും സാക്ഷാത്ക്കാ
രവും നടത്തുന്ന എെന്ന ഒഴിവാക്കി താരമൂല്യമുള്ള ആരുെടേയാ േപര് ആ
സ്ഥാനത്തു പ്രതിഷ്ഠിക്കാൻ നടത്തിപ്പുകാർക്കു താത്പര്യമുള്ളതായി േതാന്നി
യിരുന്നു. തനിക്കു േപരു േവേണാ കാശു േവേണാ എന്ന േചാദ്യം വെര നട
ത്തിപ്പുചുമതലക്കാരനിൽനിന്ന് ഉണ്ടായി. േനരേത്തതെന്ന പൂർണ്ണമായി രൂപ
കല്പനെചയ്തു നിരവധി അരങ്ങിൽ കളിച്ച ‘ഛായാമുഖി ’ താനാണു െചയ്തെതന്ന്
അവകാശെപ്പട്ട എട്ടുകാലികൾവെര ഉണ്ടായി! േഫാേട്ടാ െസഷനിൽ ഞാൻ
നില്ക്കുന്നതുേപാലും ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമം നടന്നു. ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുേപാകുെന്നങ്കിൽ
േപാകെട്ട എന്നു കരുതിയാകണം, ൈക്ലമാക്സ് മാറ്റണെമെന്നാെക്ക വാശിപി
ടിച്ചു. കീചകെന െകാല്ലുേമ്പാൾ േപ്രക്ഷകർ ചിരിക്കണം എെന്നാെക്കേപ്പാലും
നടെന്റ നിർേദ്ദശമുണ്ടായി! ഞാൻ കലഹിച്ചുനിന്നു.
‘ഛായാമുഖി ’ തിരുവനന്തപുരത്തു കളിച്ചേപ്പാൾ വ്യാപകമായി േപാസ്റ്റർ
പ്രചരിപ്പിച്ചു. നാടകം എഴുതുകയും സംവിധാനം െചയ്യുകയും െചയ്ത എെന്റ േപ
രില്ല! ദുബായിൽ കളിക്കാൻ ആേലാചിച്ചേപ്പാഴും വലിയ പ്രചാരണമായിരു

െവളിച്ചത്തിേലക്കു നടത്തുന്നവർ—ദീപ്തസംഭാഷണങ്ങൾ

213

ന്നു. ബാനറുകെളാെക്ക വ്യാപകമായിരുന്നു. അവയിലും പേക്ഷ, എെന്റ േപ
രില്ല! ബഗളൂരുവിലടക്കം പിെന്ന കളിച്ച എല്ലായിടത്തും ഇത് ആവർത്തിച്ചു.
ബംഗളൂരുവിേലക്കു സംഘം പുറെപ്പടുന്നതിെന്റ തേലന്നു മുറിേവറ്റ മനസുമായി
ഞാൻ മടങ്ങി. ആ കളിയിൽനിന്നു വിട്ടുനിൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഡിപ്രഷൻ
ബാധിച്ച അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഞാൻ. ആേരാടും സംസാരിക്കാൻ വയ്യാത്ത
മേനാനില. േജാലിയിൽനിന്ന് അവധിെയടുത്തു മാസങ്ങൾ നാടകത്തിനായി
നീക്കിവച്ച എനിക്കു കിട്ടിയിരുന്ന പ്രതിഫലം ആ നഷ്ടത്തിന് ആനുപാതികം
ആയിരുന്നില്ല. എനിക്കു േകാടികൾ കിട്ടി എെന്നാെക്കയാണു ചിലർ പറഞ്ഞു
നടന്നത്! േമാഹൻലാൽ െകാച്ചിയിൽ ഫ്ലാറ്റു വാങ്ങിത്തന്നു എന്നുവെര കഥയു
ണ്ടായി.
നാടകാവതരണെമല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നാടകത്തിെന്റ ശബ്ദേരഖ സിഡി
ആയി ഇറക്കി. നല്ലതുക ലാഭം കിട്ടിെയന്നറിഞ്ഞു. കാൽക്കാശു തന്നില്ല.
മുേകേഷട്ടാ, എനിെക്കാന്നും ഇേല്ല എന്നു ഗതിേകടുെകാണ്ടു േചാദിക്കുകേപാ
ലും െചയ്തു.

പിന്നിൽനിേന്നറ്റ കുത്തുകൾ
മേനാജ്: സാമ്പത്തികേനട്ടം മാത്രമായിരുേന്നാ ഒഴിവാക്കലിനു പിന്നിൽ?
പ്രശാന്ത്: അറിയില്ല. ‘ഛായാമുഖി’ക്കാലത്തിനു േശഷവും പ്രതികാരം േപാെല െപ
രുമാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ എൽ.ഡി.എഫ്. സർക്കാരിെന്റ കാലത്ത് സം
ഗീതനാടക അക്കാദമി െസക്രട്ടറിസ്ഥാനേത്തക്ക് എെന്റ േപര് ഒ.എൻ.വി.
ഇടത്തുനിന്നു്: മകരദ്ധ്വജനിൽ ഹനുമാനായി അജിത് സിങ് പലാവത്തും മകരദ്ധ്വജനായി
അനൂപ് എസ്.െക.എമ്മും; മകരിയായി പാർവ്വതി നമ്പ്യാരും.
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ഇടത്തുനിന്നു്: പ്രശാന്ത് നാരായണൻ; പ്രശാന്ത് നാരായണെന്റ അച്ഛൻ െവള്ളായണി നാ
രായണൻ നായർ.

സാർ സാംസ്ക്കാരികമന്ത്രിയായ എം.എ. േബബിേയാടു നിർേദ്ദശിച്ചു. സ: േബ
ബി എെന്ന വിളിപ്പിച്ചു. ഔേദ്യാഗികവസതിയിൽ െചന്നു കാണുകയും െചയ്തു.
പെക്ഷ, മുേകഷ് െചയർമാനായി അക്കാദമി പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചേപ്പാൾ ഞാൻ
ഒഴിവാക്കെപ്പട്ടു. എങ്ങെനയാണ്, എന്താണ് സംഭവിച്ചെതെന്നാന്നും അറിയി
ല്ല. പിന്നീട് യു.ഡി.എഫ്. സർക്കാർ വന്നേപ്പാൾ, എനിക്കു താത്പര്യമിെല്ലന്നു
പറഞ്ഞിട്ടും, കാവാലം സാറും ശുപാർശ െചയ്തു. പെക്ഷ, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റേല്ല എന്നു
മന്ത്രിേയാഫീസ് േചാദിച്ചു.
മേനാജ്: േവെറ ആെരല്ലാമാണു പിന്നിൽനിന്നു കുത്തിയവർ?
പ്രശാന്ത്: േമാഹൻലാലിനും മുേകഷിനും മുന്നിൽ നാടകം കളിച്ചു കാണിച്ച പലരും
ഉണ്ടായിരുന്നു. എെന്റ നാടകം െതരെഞ്ഞടുത്തതു ചിലെരെയല്ലാം അസ്വസ്ഥ
രാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇവരിൽത്തെന്ന ചിലർ താരങ്ങെള വച്ചു നാടകം െചയ്യുന്ന
തിെനതിെര പിെന്ന രംഗത്തുവന്നു എന്നതാണു കൗതുകം. എെന്റ സംവിധാ
നസഹായി ആയിരുന്നയാൾ തിരുവനന്തപുരെത്ത നാടകാവതരണത്തിെന്റ
രാത്രി ഉന്മത്തനായി എെന്ന വിളിച്ചു. തനിക്കു നാടകം സംവിധാനം െചയ്യാൻ
അറിയാേമാേട എന്നായിരുന്നു േചാദ്യം! സംസ്കൃതസർവ്വകലാശാലയിെല ഇട
വഴികളിൽ അലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞുനടന്ന അയാൾ താണുവീണേപക്ഷിച്ചിട്ടാണു ടീ
മിൽ ഉൾെപ്പടുത്തിയത്.
േമാഹൻലാലിെന െതാടാനും കൂെട അഭിനയിക്കാനും ഒെക്ക ആഗ്രഹവു
മായി ഒരുപാടുേപർ വന്നു. കഴിവതും ഉൾെപ്പടുത്താേന ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഇതി
നിെട അഭിനയിക്കാൻ വന്ന ഒരാളിൽനിന്നു ഞാൻ കാശു വാങ്ങി എന്നുവെര
പ്രചാരണം ഉണ്ടായി. മദ്യനീരാെട്ടാരുക്കിയ ചിലർ എെന്റ േപരിൽ െപൺ

െവളിച്ചത്തിേലക്കു നടത്തുന്നവർ—ദീപ്തസംഭാഷണങ്ങൾ
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കഥകൾ ചമയ്ക്കുകയും അേബാധത്തിെന്റ ന്യായീകരണം പറഞ്ഞ് എെന്ന ഒതു
ക്കി വിേധയനാക്കുകയും വെര ഉണ്ടായി. ഒ.എൻ.വി.യുെട ‘ഉജ്ജയിനി ’യിൽ
കാളിദാസെന കുടുക്കാൻ അഭിസാരികെയ അയച്ച വിക്രമാദിത്യെന്റ കൗശ
ലം േപാലും പ്രേയാഗിക്കെപ്പട്ടു. അപമാനവും അധമേബാധവും നിരാശതയും
എല്ലാം േചർന്ന് എെന്ന എനിക്കു നഷ്ടെപ്പട്ട നാളുകളായിരുന്നു അത്. ‘ഛാ
യാമുഖി ’യുെട അവതരണം തുടരുകയായിരുന്നു. ഞാൻ എല്ലാറ്റിലുംനിന്നു വി
ട്ടുനിന്നു. മനസു ൈകവിട്ടു. ചികിത്സയ്ക്കായി ആശുപത്രിയിലായി. ഇതിനിടയി
ലായിരുന്നു ബംഗളൂരുവിെല ഞാൻ വിട്ടുനിന്ന അവതരണം. നീണ്ട ചികിത്സ
കഴിഞ്ഞു പുറത്തുവന്നേപ്പാൾ േകൾക്കുന്നത് ബംഗളൂരുവിൽ കളിക്കു േപായ വാ
ഹനം അപകടത്തിൽെപ്പട്ട വാർത്തയാണ്. മൻസൂറിെന്റ കാലു മുറിച്ചതാണ്
ആദ്യം അറിയുന്നത്. രഞ്ജിത്തിെന്റ മരണം—അതു വിശ്വസിക്കാൻതെന്ന കഴി
ഞ്ഞില്ല. ഛായാമുഖി യുെട അവതരണം ഇേതാെട അവസാനിച്ചുെവന്നു പല
രും സേന്താഷിച്ചു. ചിലർ അതിക്രൂരമായ േഫാൺവിളിേപാലും നടത്തി േവദ
നിപ്പിച്ചു. പെക്ഷ, നാടകം പിെന്നയും കളിച്ചു.

സൗഹൃദം ആദരിക്കുന്ന േമാഹൻലാൽ
മേനാജ്: േമാഹൻലാലുമായുള്ള ബന്ധം? അതിനു േകാട്ടെമാന്നും വന്നില്ലേല്ലാ?
അേദ്ദഹവുമായി േചർന്നുള്ള െപ്രാജക്റ്റുകെളാന്നും പിെന്ന ആേലാചിച്ചിേല്ല?
പ്രശാന്ത്: അേദ്ദഹവുമായി നല്ല ബന്ധമാണ്. എെന്റ ഏതു കാര്യത്തിനും എേപ്പാഴും
അേദ്ദഹെത്ത െചന്നു കാണാം. ഞാെനാരു സിനിമ എഴുതിയാൽ അേദ്ദഹം
െപ്രാഡ്യൂസ് െചയ്ത് അഭിനയിക്കാെമന്നുവെര പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മറ്റാർക്കുംേവണ്ടി
സിനിമാശുപാർശയുമായി െചല്ലരുെതന്നു മാത്രം. 2017 ഓഗസ്റ്റിൽ േമാഹൻ
ലാലിെന ആദരിക്കാൻ മേനാരമ െകാച്ചിയിൽ സംഘടിപിച്ച ചടങ്ങിേലക്ക്
അേദ്ദഹവുമായി അടുത്തബന്ധമുള്ള 15 േപർെക്കാപ്പം എെന്നയും ക്ഷണിച്ചി
രുന്നു.
ഒ.എൻ.വിയുെട ‘ഉജ്ജയിനി ’ നാടകമാക്കുന്നത് േമാഹൻലാൽ ആവ
ശ്യെപ്പട്ടിട്ടാണ്. ‘ഛായാമുഖി ’യുെട രണ്ടാം അവതരണത്തിനു തയ്യാെറടുക്കു
ഛായാമുഖിയുെട റിേഹഴ്സലിനിെട മല്ലയുദ്ധരംഗം പരിശീലിക്കുന്ന േമാഹൻലാലും പ്രശാന്ത്
നാരായണനും. പിന്നിൻ അന്തരിച്ച നടൻ മൻസൂർ.
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പ്രശാന്ത് നാരായണെന്റ സംവിധാനത്തിൽ കർണ്ണാടകത്തിെല രംഗായണ അവതരിപ്പിച്ച
സ്വപ്നവാസവദത്തം നാടകത്തിെല രംഗങ്ങൾ.

േമ്പാൾ 2007-ൽ ഒരുദിവസം േമാഹൻലാൽ ആ പുസ്തകം കയ്യിൽ തന്നിട്ടു
പറഞ്ഞു, പ്രശാേന്ത, ഇതു പ്രശാെന്താരു സ്ക്രിപ്റ്റാക്കിത്തരണം. അേദ്ദഹം
ഉേദ്ദശിച്ചതു സിനിമയാേണാ നാടകമാേണാ എന്ന് എനിക്കിേപ്പാഴും അറിയി
ല്ല. എേന്നാടു പറഞ്ഞതുെകാണ്ട് നാടകമാക്കാനാണ് ഉേദ്ദശിച്ചെതന്നാണു
േതാന്നിയത്.
‘ഉജ്ജയിനി ’ വലിയ െവല്ലുവിളി ആയിരുന്നു. ഒ.എൻ.വി.െയ കണ്ടു. കളി
ദാസെനയും കൃതികെളയും പറ്റി അപാരമായി പഠിച്ച ഒ.എൻ.വി.യുെട കൃതി
നാടകമാക്കാൻ ഞാൻ ആദ്യം പഠിേക്കണ്ടതു കാളിദാസെനയാെണന്നു മന
സിലായി. കിട്ടാവുന്ന കാളിദാസകൃതികൾ മുഴുവൻ വായിച്ചു. സുധാംശു ചതുർ
േവ്വദിയുെട ‘കാളിദാസനാടകസർവ്വസ്വം ’ വാങ്ങി പഠിച്ചു. േമാഹൻ രാേകഷിെന്റ
‘ആഷാഠ് കീ ഏക് ദിൻ ’ വീണ്ടും വായിച്ചു. പല സംസ്ക്കൃതപണ്ഡിതരുമായും സം
സാരിച്ചു. ഒ.എൻ.വി.യുമായി പലവട്ടം വിശദചർച്ച നടത്തി—അേദ്ദഹം കാ
ളിദാസനിേലക്ക് എത്തിയത്, കൃതികളിലൂെട അേദ്ദഹത്തിെന്റ വ്യക്തിജീവി
തം കരുപ്പിടിപ്പിച്ചത് ഒെക്ക. അേദ്ദഹം കാവ്യാത്മകമായാണു കാളിദാസെന
സമീപിച്ചത്. എനിക്കു േവണ്ടതു ദൃശ്യവ്യാഖ്യാനവും. ‘ഉജ്ജയിനി ’െയ ആധാ
രമാക്കി 15 ദിവസെത്ത ശില്പശാല േവണെമന്ന് ഒ.എൻ.വി.േയാടു പറഞ്ഞു.
നാടകം അതിൽനിന്നു രൂപെപ്പട്ടുവരണം. ഇതിൽ ഭാഗഭാക്കാകുന്നവെരല്ലാം
ഒ.എൻ.വി.യുെട ‘ഉജ്ജയിനി ’ പഠിച്ചിരിക്കണം. വർക്കല ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലി
രുന്നു. െസറ്റിെന്റ മാതൃക ഉണ്ടാക്കി. നാടകം എഴുതിത്തീർക്കുകയും െചയ്തു.
ധാരാളം പണം െചലവായതല്ലാെത നാടകം അവതരിപ്പിക്കാനായില്ല. േമാ
ഹൻലാലിെന്റ തിരക്കായിരുന്നു കാരണം. വർഷങ്ങളായി. ഒരു ൈപസ
ആരും തന്നിട്ടില്ല. ആരാണു പണം മുടക്കുന്നെതന്നറിയില്ല. പണെത്തപ്പറ്റി
ആരും ചർച്ച െചയ്യുന്നില്ല.
കുറച്ചുനാൾ മുമ്പ് േമാഹൻലാൽ േകാവളം ടാജ് േഹാട്ടലിേലക്കു വിളിപ്പി
ച്ചു. മഞ്ജു വാര്യെര ഉൾെപ്പടുത്തി ഒരു െപ്രാജക്റ്റ് െചയ്യണം എന്നു പറഞ്ഞു.
ഞാൻ ‘ചിത്രേലഖ ’ എഴുതുന്ന സമയം ആയിരുന്നു. അതുേപാെല അമിതാ
ഭ് ബച്ചൻ-മഞ്ജു വാര്യർ ടീമിനായി ഒരു നാടകം െചയ്യണെമന്ന ആവശ്യവും
വന്നിരുന്നു. ഹരിവംശ റായി ബച്ചെന്റ ‘മധുശാല ’ അവർ നിർേദ്ദശിക്കുകയും
െചയ്തു. പിന്നീട് സത്യൻ അന്തിക്കാടിെന്റ ‘എന്നും എേപ്പാഴു ’മിെന്റ െസറ്റിൽ
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വച്ച് ലാൽ പറഞ്ഞു, ‘ഛായാമുഖി ’ വീണ്ടും കളിക്കണെമന്നുെണ്ടന്ന്. പെക്ഷ,
സംഘടിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ ആെള കാണുന്നില്ലേത്ര. ആശയങ്ങൾ പലതുമുണ്ട്.
ഒന്നും മുേന്നാട്ടു േപാകുന്നില്ല.
മേനാജ്: േകരളത്തിൽ ഗൗരവവും കലാമൂല്യവുമുള്ള നാടകങ്ങൾക്കു േപ്രക്ഷകർ കുറ
വാണ്. അത്തരെമാരു ആസ്വാദനസംസ്ക്കാരം നമുക്ക് അന്യമാണ്. അതുെകാ
ണ്ടുതെന്ന നല്ല തീയറ്റർ സംഘാടകരും ഇല്ല. കാര്യമായി പണം മുടക്കി നാട
കം െചയ്യാൻ കഴിയുന്ന സംഘങ്ങളും ഇല്ല. നാടകസംഘം നടത്തി പരിചയമു
ള്ള സിനിമക്കാർ മുേകഷിെനേപ്പാെല അധികമില്ലേല്ലാ. പിെന്നയുള്ളത് ജഗ
തി ശ്രീകുമാറാണ്. അേദ്ദഹം കുറച്ചുനാൾ ‘കലാനിലയം സ്ഥിരം നാടകേവദി ’
എടുത്തു നടത്തിയിരുന്നേല്ലാ. അേദ്ദഹമാകെട്ട വയ്യാെതയുമായി.
പ്രശാന്ത്: അെത. ജഗതി ശ്രീകുമാർ മൗലികമായ താത്പര്യമുള്ള ആളാണ്. ‘ഛാ
യാമുഖി ’യുെട േകാഴിേക്കാെട്ട അവതരണത്തിനു 30 ലക്ഷം രൂപ മുടക്കിയ
ആളുണ്ട്—േകാഴിേക്കാട് ഉണ്ണി എന്നറിയെപ്പടുന്ന ഉണ്ണി േപരടി. അേദ്ദഹവുമാ
യി േചർന്ന് എെന്റ നാടകം െചയ്യാൻ ജഗതി തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. അേദ്ദഹംത
െന്ന െപ്രാഡ്യൂസറും നായകനും.
ജഗതി െപ്രാഡ്യൂസ് െചയ്ത് അഭിനയിച്ച, ഏഷ്യാെനറ്റ് സംേപ്രഷണം െച
യ്ത ‘എല്ലാം മായാജാല ’ത്തിൽ ഞാനും അഭിനയിച്ചിരുന്നു. അേന്ന എെന്ന
ഇഷ്ടമാണ്. േകാഴിേക്കാട്ട് ‘ഛായാമുഖി ’ കണ്ടേശഷം അേദ്ദഹം േസ്റ്റജിൽ
വന്നു സംസാരിച്ചു. േമാഹൻലാലിെന്റ ഭീമെനപ്പറ്റിയും മുേകഷിെന്റ നാടകപാ
രമ്പര്യെത്തപ്പറ്റിയുെമല്ലാം പ്രശംസിച്ചേശഷം അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു: “ഇവരുെട
പ്രഭാവലയത്തിൽ മങ്ങിേപ്പായ ഒരാളുണ്ട്—പ്രശാന്ത് നാരായണൻ. പ്രശാ
ന്ത് േസ്റ്റജിേലക്കു വരണം. ആരും ഇേദ്ദഹെത്തപ്പറ്റി പറഞ്ഞുേകൾക്കുന്നില്ല.
പ്രശാന്തിെന പ്രശംസിക്കാെത േപാകുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഇതിെന്റ ഉദ്ഘാടനച്ച
ടങ്ങുമുതൽ േകരളം കണ്ടുെകാണ്ടിരിക്കുന്നത്.”

ഇടത്തുനിന്നു്: ഛായാമുഖിയുെട റിേഹഴ്സലിനിെട േമാഹൻലാലും പ്രശാന്ത് നാരായണനും
ചർച്ചയിൽ; പ്രശാന്ത് നാരായണൻ.
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ഇടത്തുനിന്നു്: ഛായാമുഖിയിൽ ഹിഡുംബിയായി േസ്നഹ ശ്രീകുമാറും ഭീമനായി േമാഹ
ൻലാലും; ഛായാമുഖിയുെട ഒന്നാം പതിപ്പിെന്റ മുഖച്ചിത്രം.

സിനിമക്കാർ േതടിവന്ന നാളുകൾ
പ്രശാന്ത്: അതിനുേശഷമാണ് അേദ്ദഹം എെന്ന വിളിച്ച് അേദ്ദഹത്തിന് അഭിന
യിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നാടകം െചയ്യണെമന്ന് ആവശ്യെപ്പടുന്നത്. ‘േദവ
യാന ’ത്തിെന്റ കഥ പറഞ്ഞുേകൾപ്പിച്ചു. അേദ്ദഹത്തിന് ഇഷ്ടമായി. സ്ക്രിപ്റ്റ്
വായിക്കുേമ്പാൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ കണ്ണിൽ രണ്ടു നക്ഷത്രങ്ങൾ തിളങ്ങുന്നതു
ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു. േമാഹൻലാലിെന്റ കണ്ണിൽ മാത്രേമ ആ തിളക്കം ഞാൻ
കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. ഒരുതരം ട്രാൻേസ്ഫാർേമഷൻ.
ആശാെന്റയും ശുക്രാചാര്യരുെടയും േവഷം െചയ്യാൻ ആേവശപൂർവ്വം
തയ്യാറായി. ഡയേലാഗു മുഴുവൻ അേദ്ദഹം കാണാപ്പാഠം പഠിച്ചു! വടേശ്ശരി
വാസു എന്ന കഥാപാത്രമായി ഇന്ദ്രൻസിെന കാസ്റ്റ് െചയ്തു. ആദ്യഘട്ടമായി
പട്ടം സ്ക്കൂളിൽ 15 ദിവസം ക്യാമ്പു നടത്തി. ജഗതിക്കു വരാൻ പറ്റാഞ്ഞതിനാൽ
ക്യാമ്പു െകാച്ചിക്കു മാറ്റാൻ പറഞ്ഞു. റിേഹഴ്സലിനു തൃപ്പൂണിത്തുറയിൽ ഒരു വീടു
വാടകെയ്ക്കടുത്തു. മുറ്റം െമഴുകി േമൽക്കൂരയിട്ടു. റിേഹഴ്സൽ തുടങ്ങി. ജഗതിക്കു
ഡമ്മിെയയിട്ട് എല്ലാ സീനും ചിട്ടയാക്കി. നാടകത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായ 19 െസ
റ്റുകളാണ്! രേണ്ടകാൽ മാസെത്ത അദ്ധ്വാനഫലമായി എല്ലാം െറഡിയായി.
യൂേറാപ്പിലും മറ്റും കളിക്കാവുന്ന വിധത്തിൽ നാടകം ചാർട്ട് െചയ്തു.
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അവസാനവട്ട ആേലാചനയ്ക്കായി േകാഴിേക്കാട്ടു മീറ്റിങ് വച്ചു. രതീഷിെന്റ
കാറിൽ അവിേടയ്ക്കു േപാകെവ, തൃശൂെരത്തിയേപ്പാൾ ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണെന്റ വിളി:
“അമ്പിളിേച്ചട്ടൻ അപകടത്തിൽെപ്പട്ടു. ഗുരുതരാവസ്ഥയിലാണ്!” ഒന്നരല
ക്ഷം രൂപ മുടക്കിയിരുന്നു. രേണ്ടകാൽ ലക്ഷംകൂടി തരാനിരിെക്കയാണ് ആ
മഹാദുരന്തം സംഭവിച്ചത്. അപകടത്തിനു െതാട്ടുമുമ്പു സംസാരിക്കുേമ്പാഴും
പറഞ്ഞിരുന്നു: “പലരും പാരവയ്ക്കും. പേക്ഷ, െകാക്കിനു ശ്വാസമുെണ്ടങ്കിൽ
ഇതു നടന്നിരിക്കും.” നടന്നിരുെന്നങ്കിൽ അെതാരു ചരിത്രമാകുമായിരുന്നു.
അനന്തസാദ്ധ്യതകളുള്ള ഒരു ദൃശ്യസിംഫണി ആയിരുന്നു േദവയാനം.
ഗുരുവിെന്റയും ശുക്രാചാര്യരുെടയും േവഷം ജഗതി െചയ്യാനായിരുന്നു തീ
രുമാനം. ‘ദാ, ഞാൻ വരുന്നതിങ്ങനാടാ’ എന്നുപറഞ്ഞ് ൈകവണ്ടിയിൽ ആട്ട
െപ്പട്ടിക്കുമുകളിൽ ഇരുന്നുള്ള ആശാെന്റ വരെവാെക്ക ജഗതി ആേവശപൂർവ്വം
അവതരിപ്പിച്ചുകാട്ടിയതാണ്. എന്തുെചയ്യാം…! (നിരാശതയുെട ദീർഘനിശ്വാ
സം)
മേനാജ്: േവെറ സിനിമക്കാരാരും നാടകം െചയ്യാൻ സന്നദ്ധരായി വന്നിേല്ല?
പ്രശാന്ത്: ഉവ്വ്. 2016-ൽ അഭിജ്ഞാനശാകുന്തളം അവതരിപ്പിച്ചേശഷം ഒരു വർഷ
േത്തക്കുള്ള ഒരു െപ്രാഡൿഷൻ എന്ന നിലയിൽ ഒരു നാടകം െചയ്യണം
എന്ന താത്പര്യവുമായി മഞ്ജു വാര്യർ ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു. അതു വളെര
ഉത്സാഹമുണ്ടാക്കി. സമകാലികവും സ്ത്രീപക്ഷസമീപനം ഉള്ളതുമായ ഒരു നാ
ടകമാണ് െചയ്യാൻ ആേലാചിച്ചത്. എന്നാൽ, എെന്റ നാടകസങ്കല്പത്തിനു
നിരക്കാത്ത ചില നിർേദ്ദശങ്ങൾക്കായി നടത്തിപ്പുകാർ നിർബ്ബന്ധം പിടിച്ച
േപ്പാൾ ഞാൻ പിന്മാറി.
അതിനുമുമ്പ് ഒരു പരീക്ഷണവുംകൂടി നടന്നിരുന്നു, 2012 – 13 സമയത്ത്.
സരയു, ഇന്ദ്രൻസ്, നിഷാന്ത് സാഗർ, സുധീഷ് എന്നിവർ േചർന്നു വജ്രമുഖൻ
െചയ്യാനുള്ള ഒരു പദ്ധതി വന്നു. മഞ്ഞുേപാെലാരു െപൺകുട്ടി യിെല നായക
ഇടത്തുനിന്നു്: മകരദ്ധ്വജനിൽ ഹനുമാെന്റ വിശ്വരൂപപ്രദർശനം; പ്രശാന്ത് നാരായണെന്റ
സംവിധാനത്തിൽ കർണ്ണാടകത്തിെല രംഗായണ അവതരിപ്പിച്ച സ്വപ്നവാസവദത്തം നാട
കത്തിെല രംഗം.
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നായിരുന്ന ജയകൃഷ്ണൻ, വിനീത് കുമാർ തുടങ്ങിയ സിനിമാനടന്മാരും കടന്നു
വന്നു. േഗാകുലം േഗാപാലൻ െപ്രാഡ്യൂസ് െചയ്യാൻ തയ്യാറായി. പന്ത്രണ്ടുല
ക്ഷത്തിെന്റ െപ്രാജക്റ്റ് തയ്യാറാക്കി. സുധീഷിെന്റ നിർേദ്ദശപ്രകാരം അത് 20
ലക്ഷത്തിേന്റതാക്കി. പേക്ഷ, ബജെറ്റാന്നും എനിക്കു കാണണ്ടാ, ഛായാമുഖി
ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു എന്നായിരുന്നു േഗാകുലം േഗാപാലെന്റ പ്രതികരണം. നാ
ടകം നിർമ്മിക്കാൻ അേദ്ദഹം സമ്മതിച്ചു.
ഒരു കുറവും െസലിബ്രിറ്റികൾക്കു വരാെത േനാക്കി. േഹാട്ടൽ ൈവറ്റ്
േഫാർട്ടിൽ മുറികെളടുത്തു താമസിപ്പിച്ചു. തൃപ്പൂണിത്തുറയിൽ ക്യാമ്പ്. നാ
ലുമാസേത്താളം റിേഹഴ്സൽ നടന്നു. ഞാൻ കടം വാങ്ങിയാണു കാര്യങ്ങൾ
നടത്തിയത്. തൃശൂർ ലുലു ഇന്റർനാഷണൽ ഓഡിേറ്റാറിയെമാെക്ക ബുക്കു
െചയ്തു. ആദ്യരണ്ടു ഗഡുവായി രണ്ടുലക്ഷം രൂപ െപ്രാഡ്യൂസർ തന്നു. അതു
നാടകത്തിെന്റ അതുവെരയുള്ള കടം വീട്ടാൻ ഉപേയാഗിക്കാെത മണ്ടനായ
ഞാൻ നാടകത്തിെന്റ തുടർക്കാര്യങ്ങൾക്കായി െചലവഴിച്ചു.
ഇതിനിെട ‘അമ്മ’യുെട ഒരു േയാഗം നടന്നു. അതുകഴിഞ്ഞു ക്യാമ്പു തുട
ങ്ങിയേപ്പാൾ ചില രംഗങ്ങൾ എങ്ങെന െചയ്യും എെന്നാെക്കയുള്ള അനാവശ്യ
സേന്ദഹങ്ങൾ ചില നടന്മാർ ഉയർത്തിത്തുടങ്ങി. പല പ്രധാനികളിലും വലിയ
മാറ്റം പ്രകടമായി. ചിലർ കാശു േചാദിച്ചുതുടങ്ങി. കാര്യങ്ങൾ മുേന്നാട്ടുേപാകാ
ത്ത അവസ്ഥയായി. ആ ഘട്ടത്തിൽ സുധീഷ് െപെട്ടന്ന് എത്രരൂപ ബാക്കിയു
െണ്ടന്നു േചാദിച്ചു. 76,000 എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു. അതിങ്ങു െചെക്കഴുതിത്താ
എന്നായി. അത് എഴുതിെക്കാടുത്തു പിരിയാം എന്നു തീരുമാനിച്ചു. ആഘട്ട
ത്തിൽ േവെറ വഴി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
െപാടുന്നെന എന്താണു സംഭവിച്ചെതന്ന് ഇേപ്പാഴും അറിയില്ല; ആരാണു
കളിച്ചെതന്നും. തിരുവനന്തപുരത്തു മടങ്ങിെയത്തിയേശഷം താത്പര്യമുള്ളവ
കാവാലം നാരായണപ്പണിക്കേരാെടാപ്പം പ്രശാന്ത് നാരായണൻ.

െവളിച്ചത്തിേലക്കു നടത്തുന്നവർ—ദീപ്തസംഭാഷണങ്ങൾ
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െര േചർത്തു മുേന്നാട്ടുേപാകാൻ ശ്രമിച്ചു. സരയു അടക്കം മിക്കവരും േഫാെണ
ടുത്തില്ല. നടൻ മുകുന്ദൻ ഉൾെപ്പെട ചിലർ താത്പര്യപൂർവ്വം കാെറടുത്തു വന്നു
ചർച്ച നടത്തിെയങ്കിലും െപ്രാജക്റ്റ് നടപ്പായില്ല. െട്രൻഡ് െസറ്റർ ആകുമായി
രുന്ന െപ്രാജക്റ്റ്. ഏതായാലും ഞാൻ മൂേന്നകാൽ ലക്ഷം രൂപയുെട കടക്കാ
രനായി; മുട്ടത്തറയിൽനിന്നു േബ്ലഡുപലിശെയ്ക്കടുത്ത ഒേന്നകാൽ ലക്ഷം അട
ക്കം. ഇനിയും െകാടുത്തുതീർക്കാത്ത കടങ്ങളുണ്ട്. അെതാന്നുമായിരുന്നില്ല
ദുഃഖം, െവറുേത േപായ അദ്ധ്വാനവും സമയവും! അതിേലെറ, നാടകക്കാരുെട
ജീവിതനിലവാരം ഉയരാൻ കളെമാരുങ്ങുമായിരുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷവും അതു
വഴി നാടകരംഗത്തിനാെക ഉണ്ടാകുമായിരുന്ന പുതിയ മാനവും.

സിനിമക്കാരുെട നാടകംകളി
മേനാജ്: പുതിയ െപ്രാജക്റ്റുകൾ?
പ്രശാന്ത്: ഗൗരവമുള്ള ഒന്നുരണ്ടു െപ്രാജക്റ്റുകൾ ആേലാചനയിലുണ്ട്.
മേനാജ്: സിനിമക്കാരുെട?
പ്രശാന്ത്: അല്ല. കുേറനാളായി മനസിൽ പരുവെപ്പട്ടുവരുന്നവയാണ്. സിനിമ
ക്കാർ സന്നദ്ധരായി വന്നാൽ സ്വാഭാവികമായും സ്വാഗതം െചയ്യും.
മേനാജ്: സിനിമാതാരങ്ങൾ നാടകം െചയ്യാൻ വരുന്നതിെനപ്പറ്റി നാടകപ്രവർത്ത
കർക്കു ഭിന്നാഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടേല്ലാ. അതുെകാണ്ട് നാടകത്തിന് എന്താണു
ഗുണം എന്നതാണു പ്രധാന േചാദ്യം. നാടകപ്രവർത്തകർക്ക് അത്രകണ്ട്
അവസരം നഷ്ടെപ്പടുകയേല്ല? താരങ്ങെള വച്ചു നാടകം െചയ്ത ആൾ എന്ന
നിലയിൽ പ്രശാന്ത് ഇതിെന എങ്ങെനയാണു കാണുന്നത്?
പ്രശാന്ത്: താരെപ്പാലിമയും അതിേനാടുള്ള നമ്മുെട മേനാഭാവവും നമ്മിൽ ഇനിയും
മാറാെത കൂടിയിരിക്കുന്ന ഫ്യൂഡലിസത്തിേന്റതാണ്. ഞാൻ താരങ്ങെള വച്ചല്ല
നാടകം െചയ്യുന്നത്, അവരിെല അഭിനയമികവിെന വച്ചാണ്. സർഗ്ഗാത്മക
മായ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും ഞാൻ തയ്യാറാവില്ല. കാവാലവും ഇവെരെയാെക്ക വച്ചു
നാടകം കളിച്ചുവേല്ലാ. പരീക്ഷണങ്ങെളന്ന േപരിൽ ദുർഗ്രഹതയും കൃത്രിമത്വ
വുെമാെക്ക െകാണ്ടുവന്ന് ജനങ്ങൾ നാടകത്തിൽനിന്ന് അകന്നുേപായ ഒരു
ഘട്ടത്തിൽ ഇത്തരം മുൻൈകകൾ അവരുെട താരമൂല്യം െകാണ്ടുതെന്ന നാ
ടകെത്ത ജനശ്രദ്ധയിേലക്കു െകാണ്ടുവരികയാണു െചയ്തത്. േപ്രക്ഷകരുെട
എണ്ണം കൂടി. നാടകപ്രവർത്തകർക്കു ഗൗരവം വന്നു. ‘ഛായാമുഖി ’ െപ്രാജ
ക്റ്റിൽ പ്രവർത്തിച്ച കലാകാരർക്കും സാേങ്കതികപ്രവർത്തകർക്കും മികച്ച പ്ര
തിഫലം ലഭിക്കാൻ അവസരമുണ്ടായി. കലാമൂല്യമുള്ള ഒരു രചനയിൽ െസ
ലിബ്രിറ്റിമൂല്യംകൂടി േചരുേമ്പാൾ മികവും മിഴിവും കൂടുകയാണു െചയ്യുക. മാദ്ധ്യ
മങ്ങളും ആ നാടകങ്ങൾക്കു കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകും. അതും െപാതുവിൽ
നാടകത്തിനാണേല്ലാ ഗുണം െചയ്യുക. എനിക്ക് ഒറ്റ താത്പര്യേമയുള്ളൂ. നാ
ടകം പരമാവധിേപർ ടിക്കെറ്റടുത്തുതെന്ന കാണണം. എെന്റ പിൻമുറക്കാർ
ക്ക് മറ്റ് ഏതു െപ്രാഫഷണലിെനയുംേപാെല നാടകം മാത്രം െചയ്തു സമൃദ്ധമാ
യി ജീവിക്കാൻ സാധിക്കണം. അതിനു താരസാന്നിദ്ധ്യം പ്രേയാജനെപ്പടും
എന്നുതെന്നയാണു ഞാൻ കാണുന്നത്.
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ഛായാമുഖിയിൽ ഭീമനായി േവഷമിട്ട േമാഹൻലാലും പാഞ്ചാലിയായ അപർണ്ണ നായരും.

22 വയസിെല വജ്രമുഖൻ
മേനാജ്: സുധീഷുംമറ്റും ഉൾെപ്പട്ട െപ്രാജക്റ്റിൽ പറഞ്ഞ ‘വജ്രമുഖൻ’ ഒരിക്കൽ കളി
ച്ച നാടകമേല്ല?
പ്രശാന്ത്: അെത. 1994 ഓഗസ്റ്റ് 17-ന്. തിരുവനന്തപുരം കാർത്തികതിരുനാൾ
തീയറ്ററിൽ. നിറഞ്ഞുകവിഞ്ഞ സദസ്സായിരുന്നു. എണ്ണൂേറാളം േപർ ഒേന്നമു
ക്കാൽ മണിക്കൂർ നിശ്ശബ്ദം കണ്ടിരുന്നു. െതരുവിൽ നാടകം കളിച്ചുനടക്കുന്ന
ഒരു തമിഴ് സംഘത്തിെന്റ കഥയായിരുന്നു. ഓേരാ നാട്ടിൽ അവർ ഓേരാ കഥ
പറയും. അന്ന് അവർ കളിക്കുന്നത് പാണ്ഡവരുെട കഥയാണ്. നാടകം മുഴു
വനും തമിഴ്. അന്തർനാടകം മുഴുവൻ മണിപ്രവാളം. മണ്ടൻ കുഞ്ചു െഫയിം
അനൂപ് എസ്.െക.എം. ആയിരുന്നു തമിഴൻ. ഇന്നെത്ത മറിമായം ശ്രീകുമാർ
േകാതണ്ടൻ എന്ന ശിഷ്യൻ. നിസ്താർ അഹമ്മദ് േസഠാണു കർണ്ണനായത്.
സി.പി. പ്രകാശ് ശല്യർ. ബ്രാഹ്മണനായി ഞാൻതെന്ന േവഷമിട്ടു.
പരശുരാമാശ്രമത്തിെല വണ്ട് കർണ്ണെന്റ ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം ഉണ്ടാ
യിരുന്നു. ഒരുഘട്ടത്തിൽ േകാതണ്ടൻതെന്ന വണ്ടാകും. കുന്തി കുഞ്ഞിെന
ആറ്റിൽ ഒഴുക്കുന്നില്ല. കുന്തിയുെട ൈകയിൽ വണ്ടു തട്ടി കുഞ്ഞ് ആറ്റിൽ വീഴും.
ഒരുസംഘം ഭടന്മാർ വണ്ടിനു പിന്നാെല. മെറ്റാരു സംഘം കുഞ്ഞിനു പി
ന്നാെലയും. പുരാണവും ആധുനികകാലവും ഇടകലരുന്ന അവതരണമാണ്
അതിേന്റത്.
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സ്ക്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമയിൽ െപ്രാജക്റ്റ് വർക്കായി െചയ്യാനിരുന്നതാണ്.
അവിെട െചയ്തിരുെന്നങ്കിൽ ഈ അംഗീകാരം കിട്ടുമായിരുന്നില്ല. അവിെടനി
ന്നു പുറത്താക്കെപ്പട്ടതു നന്നായി എന്നു േതാന്നുന്ന നിരവധി സന്ദർഭങ്ങളിൽ
ഒന്നായിരുന്നു അത്. ഒരു മുഴുനീളനാടകം െചയ്യാെമന്ന ആത്മവിശ്വാസം േന
ടിത്തന്നത് ആ അനുഭവമാണ്. അന്ന് എനിക്ക് 22 വയസ്.
ഗൗരവമുള്ള നാടകകാരനിേലക്കുള്ള പരിണാമം വജ്രമുഖ നിലൂെട ആയി
രുന്നു. കാവാലം നാരായണപ്പണിക്കർ എെന്ന ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അേപ്പാഴാണ്.
അഞ്ചുമിനുട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ േപാകും എന്നു പറഞ്ഞു വന്ന അേദ്ദഹം നാടകം മുഴു
വനും കണ്ടു. നാഷണൽ സ്ക്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമ െചയർമാെനാെക്ക ആയ രത്തൻ
തിയ്യം എന്ന മണിപ്പൂരി നാടകകാരെന്റ അടുക്കും ചിട്ടയും ഉെണ്ടന്ന് അേദ്ദഹം
പറഞ്ഞു. ഞാൻ െകാടുത്ത ദക്ഷിണ തിരിച്ചുതന്നൂ അേദ്ദഹം! എെന്ന സ്വന്തം
ഗ്രൂപ്പിേലക്കു വിളിക്കുകയും െചയ്തു.
കാവാലം സാറിെനാപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന കാലഘട്ടം വലിയ അനുഭവമാ
യിരുന്നു; പല വിേദശരാജ്യെത്തയും തീയറ്ററിെന അറിയാനുള്ള അവസരവും.
96-ൽ ബംഗ്ലാേദശ്-ഇൻഡ്യ െഫസ്റ്റിവൽ, ഉജ്ജയിൻ െഫസ്റ്റ്, കാരന്തും ഹബീ
ബ് തൻവീറും അടക്കമുള്ള പ്രഗത്ഭരുെട അവതരണങ്ങൾ, ആദിവാസീസം
സ്ക്കാരത്തിൽനിന്ന് ഉരുവംെകാണ്ട ചരൺ ദാസ് േചാർ, അങ്ങെന പലതും.

പ്രസക്തിേയറുന്ന ‘സായിപ്പിെന്റ പൂച്ച’
മേനാജ്: പ്രകാശ് കലാേകന്ദ്രവുമായുള്ള ബന്ധം? അവരും പ്രശാന്തിെന കെയ്യാഴി
േഞ്ഞാ?
പ്രശാന്ത്: എനിക്ക് ഏറ്റവും കടപ്പാടുള്ള ഒരു കൂട്ടരാണവർ. പിണങ്ങാൻ കഴിയിെല്ല
ന്നു കരുതിയിരുന്ന ആ സംഘവുമായും അകലാൻ ഇടയായി. ആ സംഘെത്ത
പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കി പുതിയ ആളുകെള വച്ചു ഛായാമുഖി കളിച്ചത് ധാർമ്മി
കതയായിെല്ലന്നു പിെന്ന പലേപ്പാഴും േതാന്നി. പ്രകാശ് കലാേകന്ദ്രത്തിെല
കലാകാരെരക്കൂടി ഉൾെപ്പടുത്തി േമാഹൻലാൽ-മുേകഷ് െപ്രാജക്റ്റ് െചയ്തിരു
െന്നങ്കിൽ 2005-ൽത്തെന്ന അത് അരങ്ങിെലത്തുമായിരുന്നു. എെന്റ നാടക
െത്ത െനേഞ്ചാടു േചർത്ത അവരിൽ ചിലർ എെന്ന െകാല്ലുെമന്നും കലാജീ
വിതം തകർക്കുെമന്നുെമാെക്ക പ്രഖ്യാപിച്ചുകളഞ്ഞു! ആരുെട സമ്മർദ്ദമായി
രുന്നു അവെര ഒഴിവാക്കിയതിനു കാരണെമന്ന് അവേരാടു െവളിെപ്പടുത്താൻ
എനിക്ക് ആവുമായിരുന്നില്ലേല്ലാ.
ആദ്യം കളിച്ചകാലെത്ത ഇളംമുറയാണ് ഇേപ്പാൾ സാരഥ്യത്തിൽ. അടു
ത്തിെട അവിെടനിന്ന് അപ്രതീക്ഷിതമായി ഒരു േഫാൺ. ഛായാമുഖി ഒന്നുകൂ
ടി െചയ്താേലാ എന്ന്. പല നാടകവും കളിെച്ചങ്കിലും ഒരു ‘ഇത്’ ഇല്ലേത്ര! ഛാ
യാമുഖി കാണണം എന്നു പറഞ്ഞു വിേദശങ്ങളിൽനിന്നുേപാലും ചിലർ വിളി
ക്കാറുെണ്ടന്ന്. ഇനി കളിേക്കണ്ടത് സായിപ്പിെന്റ പൂച്ച യാെണന്നാണ് എെന്റ
പക്ഷം എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു. രണ്ടു സാദ്ധ്യതകളും അവരുെട ആേലാചനയ്ക്കു
വിട്ടു. സായിപ്പിെന്റ പൂച്ച േയാ അതിേലെറ ഭാരതസമൂഹം െഞട്ടുന്ന ഒരു വലിയ
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നിഗൂഢത െവളിെപ്പടുത്തുന്ന ചിത്രേലഖ േയാ ആണ് ആനുകാലികരാഷ്ട്രീയസാ
ഹചര്യത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രസക്തം.
മേനാജ്: എന്താണ് ‘ചിത്രേലഖ’ െവളിെപ്പടുത്താനിരിക്കുന്ന വലിയ നിഗൂഢത?
പ്രശാന്ത്: അതു തത്ക്കാലം െവളിെപ്പടുത്തുന്നില്ല. ദയവായി നിർബ്ബന്ധിക്കരുത്.
മേനാജ്: ശരി. എന്താണ് ‘സായിപ്പിെന്റ പൂച്ച ’ ചർച്ച െചയ്യുന്ന വിഷയം?
പ്രശാന്ത്: ബ്രിട്ടിഷുകാർ ഇവിെട ഉേപക്ഷിച്ചുേപായ ഒരു പൂച്ച വളർന്നു ഭീകരനായ
പുലിയായി രാജ്യെത്ത വിഴുങ്ങുന്നതാണു കഥ. ജനങ്ങളിൽനിന്ന് അന്യമായ
നിയമവും നീതിന്യായവും ഭരണക്രമവും പുതിയകാലത്തു സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രതിസ
ന്ധികളും അപകടങ്ങളും ചർച്ചെചയ്യുന്നു. ഒരു ആേഗാളാനുഭവമാണു സൃഷ്ടി
േക്കണ്ടത്. നിയതമായ നാടകസേങ്കതങ്ങൾ ഉപേയാഗിച്ചു പറ്റില്ല. കാർഷി
കസംസ്കൃതി ആവിഷ്ക്കരിക്കാൻ വലിയ വയെലാെക്ക അരങ്ങിൽ ഒരുക്കണം!
അത്യാധുനികസേങ്കതങ്ങൾ പ്രേയാഗിക്കണം. െചലേവറും. വാസ്തവത്തിൽ
പ്രകാശ് കലാേകന്ദ്രത്തിനായി എഴുതിയതാണു സായിപ്പിെന്റ പൂച്ച.
മേനാജ്: പ്രശാന്ത് ഇേപ്പാൾ ശക്തമായ ഒരു തിരിച്ചുവരവിെന്റ ഘട്ടത്തിലാണേല്ലാ.
‘കറ’യും ‘മകരദ്ധ്വജ’നും ‘മഹാസാഗര’വും നല്ല അഭിപ്രായം േനടുകയുമുണ്ടാ
യി. പുസ്തകമായി ഇറങ്ങിയ ‘ഛായാമുഖി’ 2015-െല േകരള സാഹിത്യ അക്കാ
ഛായാമുഖിയിൽ മുേകഷ് കീചകനായും േമാഹൻലാൽ ഭീമനായും അരങ്ങിൽ.
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ഛായാമുഖിയിൽ മുേകഷ് കീചകനായും േമാഹൻലാൽ ഭീമനായും േവഷമിട്ടേപ്പാൾ.

ദമി പുരസ്ക്കാരത്തിനു പരിഗണിക്കെപ്പട്ടതായും പറഞ്ഞുേകട്ടിരുന്നു. അതു കിട്ടാ
ഞ്ഞതിൽ സങ്കടമുേണ്ടാ?
പ്രശാന്ത്: സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്ക്കാരം കിട്ടാഞ്ഞത് സങ്കടെപ്പടാൻ തക്ക കാര്യ
െമാന്നുമല്ല. അേപക്ഷിക്കുകയും കാക്കപിടിക്കുകയും േവണ്ടാത്ത, മറ്റു സ്വാധീ
നങ്ങൾക്കു വഴിെപ്പടാത്ത, പുരസ്ക്കാരെമന്ന നിലയിലും തായാട്ട് ശങ്കരെനേപ്പാ
െലാരു ജനപക്ഷസാംസ്ക്കാരികനായകെന്റ േപരിലുള്ള പുരസ്ക്കാരെമന്ന നിലയി
ലും അബുദാബി ശക്തി അവാർഡിെന സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡിെന
ക്കാൾ ഞാൻ വിലമതിക്കുന്നു.
സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡിെന്റ പ്രഖ്യാപനത്തിനുേശഷം, അെതാ
െക്കയായി ബന്ധമുണ്ടായിരുന്ന, ഒരു എഴുത്തുകാരൻസുഹൃത്തു പറഞ്ഞ വാച
കമാണ് ഏെറ രസിപ്പിച്ചത്. “പ്രശാന്തിെന അവാർഡിനു പരിഗണിച്ചിരുന്ന
കാര്യം അറിയാേമാ? ഞാൻ പിന്നീടാണ് അറിഞ്ഞത്. ഒരു വാക്ക് എേന്നാടു
പറേയണ്ടായിരുേന്നാ? നമുക്കു ശരിയാക്കാമായിരുന്നു. പ്രശാേന്ത, ഒരു കാ
ര്യം മനസിലാക്കണം. മൂന്നു േപരിരിക്കുന്ന ഒരു ജഡ്ജിങ് പാനലിൽ നാലാ
മെതാരാൾ പുറത്തുനിന്നു പറയണം. എന്നാേല അവാർഡു കിട്ടൂ. മണ്ടത്തരം
ആയിേപ്പായി.”
പ്രശാന്ത് ചിരി തുടങ്ങിയിട്ടു നിർത്തുന്നില്ല! ഒടുവിൽ വിശദീകരണം വന്നു:
അന്നു തുടങ്ങിയ ചിരിയാ. ഇേപ്പാൾ ഇതു പറയുേമ്പാഴും അടക്കാനാവു
ന്നില്ല. ഏതായാലും നാലാം ബലപ്രേയാഗത്തിെന്റ ഈ രീതിെയാെക്ക െകാ
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ള്ളാവുന്ന സർക്കാരും അക്കാദമി ഭരണസമിതിയുെമാെക്ക വരുന്നകാലത്തു
മാറുമായിരിക്കും.

ഉയിർപ്പായ ‘മകരദ്ധ്വജൻ’
മേനാജ്: േനരേത്ത വിവരിച്ച പരാജയങ്ങളിൽനിന്ന് എങ്ങെനയാണു രണ്ടാംവരവു
വിജയകരമായി നടത്തിയത്? വീഴ്ചകളിൽനിന്നു പാഠം പഠിേച്ചാ?
പ്രശാന്ത്: വീഴ്ചകൾ എേപ്പാഴും പാഠങ്ങൾ തെന്നയാണ്. വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പുള്ള
നാടകാവേബാധംതെന്ന മാറി. പ്രതിസന്ധികൾ തരണം െചയ്യാനുള്ള കരു
ത്ത് എനിക്കിന്നുണ്ട്. അതിനു തക്ക കൂട്ടായ്മകളും. മുമ്പു മദ്യത്തിെന്റ വഴി
യിൽ എെന്ന നയിച്ചവെര എെന്റ ബുദ്ധിയുെട പരിസരത്തുേപാലും ഞാനി
ന്ന് അടുപ്പിക്കുന്നില്ല. ക്രിയാത്മകതയാൽ ഊർജ്ജസ്വലനാണിന്ന്. െവറും
ആറുമാസത്തിെന്റ ഇടേവളയിലാണു ഗൗരവമുള്ള രണ്ടു നാടകങ്ങൾ-കറ യും
മകരദ്ധ്വജ നും-െചയ്തത്. മകരദ്ധ്വജ നു േകന്ദ്രസാംസ്ക്കാരികവകുപ്പിെന്റ ഫണ്ടു
വാങ്ങിെയടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. പേക്ഷ, അഭിേനതാക്കെള പുലർത്താൻ കഴിയാ
ത്തവിധം െചലവ് അധികമായി.
സഹായിക്കാെമന്ന് ഏറ്റിരുന്ന കലാേസ്നഹിയായ ഒരു ചിരകാലസുഹൃ
ത്തിെന്റ ബാർ കൂട്ടപ്പൂട്ടലിൽ പൂട്ടിേപ്പായതിനാൽ അതു കിട്ടാെതവന്നു. നാടക
സംഘത്തിനായി ബസ് വാങ്ങാൻ േപാലും ആേലാചിച്ചു നീങ്ങുേമ്പാഴാണിത്.
െപ്രാഡൿഷൻ നിലച്ചു. നടക്കിെല്ലന്ന ഘട്ടം.
ആ സമയത്താണു സുഹൃത്തായ െറജി ൈസൻ സഹായഹസ്തം നീട്ടുന്ന
ത്. പിേറ്റന്നുതെന്ന അജീത് സിങ് പലാവത്തിെന വിളിച്ച് ഏർപ്പാടാക്കി. കാ
ര്യങ്ങൾ നീങ്ങി. ഇൻക്രിേയഷൻ െറേപ്പർട്ടറി എന്ന കമ്പനി രൂപവത്ക്കരിച്ചു.
അതിെന്റ ബാനറിലാണു െപ്രാഡൿഷൻ നടന്നത്. അതിെന്റ വിജയം അനുഭ
വങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച പാഠങ്ങളുേടതുതെന്നയാണ്.
മേനാജ്: ‘മകരദ്ധ്വജൻ’ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു. അധികെമങ്ങും േകട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു
കഥയാണേല്ലാ അത്. നിത്യബ്രഹ്മചാരിയായ ഹനുമാന് ഒരു മകൻ! അച്ഛെന
കാണാനാഗ്രഹിച്ചു വീർപ്പുമുട്ടുന്ന മകെന്റ മുന്നിൽ നിസ്സഹായയായി ഉഴലുന്ന
അമ്മ. പാതാളരാവണൻ ഒളിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന രാമലക്ഷ്മണന്മാെര േമാചിപ്പി
ക്കാൻ വരുന്ന അച്ഛനും തടയാൻ പാതാളരാവണെന്റ കാവൽക്കാരനായ
മകനും. പരസ്പരം തിരിച്ചറിയാെത അവർ തമ്മിൽ ഒരു ഏറ്റുമുട്ടൽ. എക്കാല
െത്തയും മനുഷ്യാവസ്ഥകളായ മാതൃഭാവങ്ങൾ, സ്വത്വപ്രശ്നം, വ്യത്യസ്തകർമ്മ
ങ്ങൾ ദൗത്യങ്ങളാക്കിയവർ തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം, അച്ഛനാെരന്നറിയാെത
കഴിയാൻ വിധിക്കെപ്പടുന്ന—ൈവകാരികതയില്ലാത്ത ബന്ധങ്ങളിൽ പിറക്കു
ന്ന—കുട്ടികളുെട അവസ്ഥ ഒെക്ക കടന്നുവരുന്ന ആ കഥ എങ്ങെനയാണു
കെണ്ടത്തിയത്?
പ്രശാന്ത്: കവിളത്ത് ആെഞ്ഞാരു അടി കിട്ടിയതുേപാെലയാണ് ആ വിഷയം കിട്ടു
ന്നത്. സദാ മദ്യപിച്ചുനടക്കുന്ന ഒരു അയൽക്കാരൻ െവല്ലുവിളിേപാെല ഒരു
േചാദ്യം ഉയർത്തുകയായിരുന്നു: “വലിയ പുരാണക്കാരനാണേല്ലാ. ഞാെനാ

െവളിച്ചത്തിേലക്കു നടത്തുന്നവർ—ദീപ്തസംഭാഷണങ്ങൾ
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രു േചാദ്യം േചാദിക്കാം. പറയാേമാ. ഹനുമാെന്റ മകൻ ആര്?” സമസ്ത അഹ
ങ്കാരവും അടങ്ങി. അയാൾ ഇത്രകൂടി പറഞ്ഞു: “കണ്ടുപിടിക്കാെമങ്കിൽ കണ്ടു
പിടിേച്ചാ. കടലിെല ഒരു ജീവിയാണ് അവെന്റ അമ്മ.”
പലേരാടും ആരാഞ്ഞു. മകരേകതു എന്നു കഥകളിക്കാരിൽനിന്നു കിട്ടി.
അതുവച്ചു ഗൂഗിളിൽ ആദ്യം തപ്പി. കമ്പരാമായണ ത്തിെല ഒരു ഉപാഖ്യാനമ
ണ്. സമുദ്രലംഘനേവളയിൽ ഹനുമാനിൽനിന്ന് ഇറ്റുവീണ വിയർപ്പുതുള്ളി
വിഴുങ്ങാനിടയായ കടൽജീവിയിൽ പിറന്ന കുട്ടിയാണു മകരദ്ധ്വജൻ. ഒന്നര
െക്കാല്ലെമടുത്തൂ കഥ കിട്ടാൻ. വീണ്ടുെമാരു മൂന്നരെക്കാല്ലം അതുമായി, അതി
െന്റ പിന്നാെല നടന്നു. കടൽജീവിെയ മകരി എന്ന മത്സ്യമാക്കി. അവളിൽ
സ്ത്രീത്വത്തിെന്റ ഭാവങ്ങൾ പകർന്നു.
സിേനാപ്സിസ് േകന്ദ്ര സാംസ്ക്കാരികവകുപ്പിന് അയച്ചു. അനുമതി കിട്ടിയി
െല്ലങ്കിൽ നാടകം എഴുതിവയ്ക്കും, അനുമതി കിട്ടിയാൽ ആദ്യം ക്രിയാംശം ഉണ്ടാ
ക്കും എന്നു തീരുമാനിച്ചു.
മകരദ്ധ്വജൻ വെര എല്ലാം രചനാപാഠം അടിസ്ഥാനമാക്കി രംഗപാഠം
തയ്യാറാക്കുകയായിരുന്നു രീതി. ഇക്കുറി അതു മാറി. മനസിൽ നാടകം രൂ
പെപ്പടുത്തുകയായിരുന്നു. ക്രിയാംശത്തിലൂെട ഉണ്ടാകുന്ന േപ്രരണകൾ കഥാ
പാത്രത്തിെന്റ ചിന്തകളുമായി വിളക്കിേച്ചർക്കും. കഥാപാത്രങ്ങൾക്കു സംസാ
രിക്കാൻ മൂഡ് ഉെണ്ടങ്കിൽ മാത്രം സംസാരിക്കും. ദൃശ്യത്തിനു വഴങ്ങാത്ത സം
േവദനഭാഗങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ മാത്രം സംഭാഷണം. ദശരൂപകങ്ങളിൽ
ഒന്നായ വ്യാേയാഗത്തിെന്റ ലക്ഷണമാണ് ഈ നാടകത്തിന്—ബന്ധുക്കൾ
തമ്മിൽ തിരിച്ചറിയാെതയുള്ള യുദ്ധം. ആധുനികമനസ് എങ്ങെന അതിെന
കാണുന്നു എന്നതാണു പ്രധാനം. കണ്ടുമറക്കുന്ന നാടകം അല്ലാെത െകാണ്ടു
നടക്കുന്ന നാടകം ഉണ്ടാകാൻ അത് ആവശ്യമാണ്.
മേനാജ്: കടലിന്നടിയിെല രംഗങ്ങെളാെക്ക വിസ്മയകരം ആയിരുന്നു. കടൽ, പാ
താളം, കടൽത്തീരം, കരഭൂമി—ഈ ൈവരുദ്ധ്യങ്ങെളാെക്ക എത്ര ലളിതമായാ
ണ് ഒരുക്കിയത്!
പ്രശാന്ത്: കടലിെന്റ അടിത്തട്ടിെനപ്പറ്റി സങ്കല്പങ്ങൾ മാത്രം. അതിെന്റ മർദ്ദം, നി
റം, കടലിനടിയിെല ചുളിവുകൾ,… ആ െസറ്റാണ് ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയത്. ഒേര
ക്ലസ്റ്ററുകൾ കടൽസസ്യങ്ങളും ഹനുമാെന്റ പ്രേവശനത്തിനുള്ള വാഴേത്താട്ടവു
മായി. ഹനുമാെന്റ ചുരുട്ടിവച്ച വാൽക്കൂടാരം പിെന്നയാണു മനസിൽ കടന്നു
വന്നത്. ഹനുമാെന്റ ൈദവത്വം കളയാൻ ഒരു േഘാഷയാത്ര ആസൂത്രണം
െചയ്തു. ദൃശ്യപാഠം പൂർണ്ണമായി മനസിലുണ്ടാക്കിയാണു ക്യാമ്പിൽ െചല്ലുന്നത്.
പേക്ഷ, ഹനുമാെന്റ സംഭാഷണം എഴുതാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഹനുമാൻ എേന്നാടു
മിണ്ടുന്നില്ല. തപം. മഹാമൗനം. അതിനിടയിെല േനാട്ടവും പ്രകൃതവും മാത്രം.
ആെക സംസാരിക്കുന്നതു കുട്ടിത്തം േപാെല മകരദ്ധ്വജേനാടു മാത്രം. അതും
അഭിനയം മാത്രം. ഹനുമാനു പരിചയമുള്ള ഹനുമാൻ മൗനിയാണ്. ഒടുവിൽ
മകനുമായുള്ള യുദ്ധേവളയിലാണ്,
“പറയരുേതാ ബാലാ, പിതൃനാമം?
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അദ്ധ്യായം 6. േനരിൻചില്ലിെല ഛായാമുഖം

പലവുരു കാംക്ഷിച്ചാനാമം
അരുതരുതിനിേമൽ, മതിയുദ്ധം
പറയുക ബാലാ, പറയുക നീ”
എന്നു പറയുന്നത്. ഹനുമാനാണ് അച്ഛെനന്നു മകൻ പറയുന്നു. ഒരു ടീം
പിൻപാട്ടു പാടുന്നു:
“തിരയുെട മുകളിൽ തീയിന്നുള്ളിൽ

തിറമായ് െപാങ്ങിയ രൂപെമേതാ?
നക്ഷത്രക്കനി നുള്ളിെയടുത്തതു
കാതിലണിെഞ്ഞാരു രൂപെമേതാ?
ഒറ്റക്കുതിയാൽ സാഗരമക്കെരെയത്തിത്തീത്തിര കത്തിേച്ചാൻ
യുദ്ധക്കളമതിലരികുലെമാെക്കയും
നഷ്ടം െചെയ്താരു മാരുതിേയാ…”

അജിത് സിങ് പലാവത്തിെനേപ്പാെലാരു നടെനക്കൂടി കിട്ടിയേപ്പാൾ
സംഗതി ഗംഭീരമായി. മണ്ടൻ കുഞ്ചു െഫയിം അനൂപിെന്റ മകരദ്ധ്വജെനപ്പറ്റി
പറയാനില്ല! മകരിെയേത്തടി േകരളം മുഴുവൻ നടന്നു. മത്സ്യകന്യകെയേപ്പാ
െലാരു െപൺകുട്ടിെയ എങ്ങെനേയാ കിട്ടി-പാർവ്വതി നമ്പ്യാർ. കടുത്ത പരി
ചിത്രേലഖ നാടകം എഴുത്തുേവളയിൽ രാവണെന്റ ചിത്രീകരണസാധ്യതകൾ മനസിലാ
ക്കാൻ ശില്പി വർഗ്ഗീസിെനെക്കാണ്ടു തയ്യാറാക്കിച്ച രാവണരൂപവുമായി പ്രശാന്ത് നാരായ
ണൻ.
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ശീലനത്തിലൂെടയാെണങ്കിലും മത്സ്യത്തിെന്റ ചലനങ്ങൾ അത്ഭുതകരമായി
അവർ പകർത്തി.
മേനാജ്: ആദ്യാവതരണത്തിനുേശഷം മകരിയായത് ഇപ്ഷിത ചക്രബർത്തി സി
ങ് ആണേല്ലാ. എങ്ങെനയാണ് അന്യഭാഷക്കാരായ അഭിേനതാക്കളിേലക്ക്
എത്തിയത്?
പ്രശാന്ത്: ഇപ്ഷിതയും അജീത് സിങ്ങും നാഷണൽ സ്ക്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമ (എൻ.എസ്.ഡി.)യിൽനിന്ന് ഉള്ളവരാണ്. ഞാൻ കാവാലംസാറിേനാെടാപ്പം അവിെട നാടക
ശില്പശാല നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ശാകുന്തള മാണു െചയ്തത്. അന്നു ശില്പശാലയിൽ
ഇവർ ഉണ്ടായിരുന്നു. പരിപാടി കഴിഞ്ഞു വിമാനത്താവളത്തിേലക്ക് അനുയാ
ത്ര െചയ്യേവ എെന്റ ഒരു നാടകത്തിൽ അഭിനയിക്കാൻ ആഗ്രഹമുെണ്ടന്നും
പുതിയ െപ്രാജക്റ്റ് വരുേമ്പാൾ പരിഗണിക്കേണ എന്നും ഇവർ പറഞ്ഞിരുന്നു.
അങ്ങെനയാണ് അവർ എത്തുന്നത്.
മേനാജ്: മികച്ച പ്രതിഭകളാണ് ഇരുവരും. അനൂപും അേത നിലവാരമുള്ള നടനാ
ണ്.
പ്രശാന്ത്: അെത. മലയാളെമാെക്ക അതിേവഗം പഠിച്ച് അർത്ഥമറിഞ്ഞ് അനായാ
സം അഭിനയിക്കുന്നു. അരങ്ങിൽനിന്നു മൂന്നരയടിയാണ് ഒറ്റക്കുതിപ്പിന് അജീ
ത്തും അനൂപും ഉയർന്നത്! ഒടുവിലെത്ത പീഠത്തിന് ഉയരം അഞ്ചടിയാണ്.
ഞാനല്ല ചാടിയെതന്നാണു നടന്മാർ പറഞ്ഞത്. റിേഹഴ്സലിൽ അതവർക്കു മി
ക്കെപ്പാഴും പറ്റിയിരുന്നില്ല. അരങ്ങിൽ അവർ പറന്നുകയറി. അത്ര ഉൾെക്കാ
ണ്ടാണ് ഓേരാരുത്തരും െചയ്തത്.
പ്രശാന്തിെന്റ നിഷ്ക്കരുണമായ പരിശീലനത്തിെന്റ ഫലം! (പ്രശാന്ത് ചിരിച്ചു,
ആേലാചനാമധുരമായി.)

പുരാണവും മിത്തും ഉപാധിമാത്രം
മേനാജ്: ഒരു സംശയം േചാദിക്കെട്ട. ഛായാമുഖി, മകരദ്ധ്വജൻ, േദവയാനം, വജ്ര
മുഖൻ, ൈഭരവിേക്കാലം, ഉജ്ജയിനി, ചിത്രേലഖ, മണികർണ്ണിക, സൂര്യരാശി
പുരം,… മിക്കവയും പുരാണേമാ പഴയകാലത്തുനിന്നുള്ളവേയാ ആണേല്ലാ.
ഇടത്തുനിന്നു്: മഹാസാഗരത്തിെന്റ അവതരണത്തിനുേശഷം പ്രശാന്തിെന അഭിനന്ദി
ക്കാൻ എം. റ്റി. വാസുേദവൻ നായർ അരങ്ങിൽ എത്തിയേപ്പാൾ. രംഗപാഠം രചിച്ച കഥാകൃ
ത്ത് വി. ആർ. സുധീഷ് സമീപം; പ്രശാന്ത് നാരായണൻ.
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ഇടത്തുനിന്നു്: പ്രശാന്ത് നാരായണൻ; ഛായാമുഖിയുെട പ്രകാശനത്തിെന്റ സദസ്സ്.
‘കറ’യാെണങ്കിലും തേദ്ദശീയമായ മിത്താണ്. ഇടതുപക്ഷനിലപാടുകാരനാ
യിട്ടും എന്താണ് ആധുനികസാമൂഹികവിഷയങ്ങൾ ഏെറ്റടുക്കാത്തത്?
പ്രശാന്ത്: േപരുകൾ ഇങ്ങെനയാെണങ്കിലും സാമൂഹികവിഷയങ്ങളുെട ശക്തമായ
ഒരു തലം എെന്റ നാടകങ്ങൾക്കുണ്ട്. അത്തരം വിഷയങ്ങൾ പച്ചയായി അവ
തരിപ്പിക്കുന്ന ഒരുപാടുേപരിേല്ല? ഞാനും അതുതെന്ന െചയ്യുന്നതിൽ എന്താ
ണർത്ഥം? കാവാലത്തിനു രാജ്യാന്തരശ്രദ്ധ കിട്ടിയത് അതിെല പൗരാണിക
തയും പൗരസ്ത്യസംസ്കൃതിയും െകാണ്ടുകൂടിയാണ്. പുരാണപശ്ചാത്തലത്തിൽ
നാടകം രചിക്കുന്നവർ കുറവാണ്. പുരാണങ്ങളുെട നാടകകൃത്ത് എന്നു വിളി
േപ്പര് എനിക്ക് ഇതിനകം പതിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു. യഥാർത്ഥത്തിൽ, ഞാൻ എഴു
തിയ 29 നാടകങ്ങളിൽ നാെലണ്ണം മാത്രമാണ് പൂർണ്ണമായും പുരാണം എന്നു
പറയാവുന്നത്. കഥയുെടേയാ കഥാപാത്രങ്ങളുെടേയാ പൗരാണികതയല്ല
വിഷയം; അതിനു നല്കുന്ന പരിചരണമാണ്. മനുഷ്യാവസ്ഥകളും ഭാവങ്ങളും
എക്കാലേത്തതുമാണ്. അത്തരം വിഷയങ്ങൾ ൈകകാര്യം െചയ്തിട്ടുള്ള നാട
കങ്ങെളല്ലാം കാലാതിവർത്തിയാണ്. അവെയാെക്ക ഇനിെയാരുകാലത്ത്
ആവിഷ്ക്കരിക്കുേമ്പാഴും ആ കാലത്തിെന്റ സാമൂഹിക, രാഷ്ട്രീയ സമസ്യകളുെട
തലം സ്വാഭാവികമായും അതിന് ഉണ്ടായിവരും. കൂടാെത, സാമൂഹിക, രാ
ഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങളും ഞാൻ ൈകകാര്യം െചയ്യുന്നുണ്ട്. കറ ഒരു നാേടാടിക്കഥ
ആസ്പദമാക്കിയുള്ള നാടകമാെണങ്കിലും അതിശക്തമായി ആനുകാലികസ്ത്രീ
പ്രശ്നങ്ങൾ ൈകകാര്യം െചയ്യുന്ന ഒന്നാണ്. ‘ഒട്ടും ശരിയല്ല ’ എന്ന നാടകത്തി
െന്റ വിഷയവും സ്ത്രീപ്രശ്നമാണ്. മെറ്റാരു സ്ത്രീപക്ഷരചനയാണു കാമനീയകം.
അധികം ശ്രദ്ധിക്കെപ്പട്ടിെല്ലങ്കിലും ‘കാഞ്ചനക്കൂട് ’ കൂട്ടിലടച്ച ബാല്യങ്ങളുെട
ജീവിതമാണ്.
ഒരു മണിക്കൂർ മാത്രം സൂര്യനുദിക്കുന്ന നാടിെന്റ കഥ പറയുന്ന ‘സൂര്യരാ
ശിപുരം ’ ആവിഷ്ക്കരിക്കുന്നത് ഒരുരൂപത്തുട്ടുെകാണ്ടു മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സൂര്യൻ,
അതുമൂലം െവളിച്ചം നഷ്ടെപ്പട്ടുേപായ നാട്, ആണ്. മുതലാളിത്തത്തിെന്റ
ദുരബാധിച്ച നമ്മുെട നാടിെന്റ ചിത്രമാണത്. ആനുകാലികഭാരതത്തിെന്റ
അവസ്ഥ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന നാടകമാണ് ‘സായിപ്പിെന്റ പൂച്ച ’. ബ്രിട്ടിഷുകാർ
അവേശഷിപ്പിച്ചുേപായ ഭരണ-നിയമസംവിധാനങ്ങളാകുന്ന പൂച്ച ക്രേമണ
വളർന്നു പുലിയായി പരിണമിച്ചു ജനതെയയാെക വിഴുങ്ങുന്ന സാഹചര്യ
െത്തപ്പറ്റിയുള്ള ആശങ്കയാണതിൽ. യുവജേനാത്സവങ്ങളിൽ കളിക്കുന്ന ‘ഭഗ
ത് സിങ്ങി’െന തട്ടിെയടുക്കുന്ന, അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആദർശങ്ങൾക്കു വിരുദ്ധ
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രായ രാഷ്ട്രീയകക്ഷികൾക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പാണ്. സ്ക്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത്
എഴുതി കളിച്ച ‘കുഞ്ഞനു ഭ്രാന്താണ് ’ മുതൽ മിക്കവയും സാമൂഹികവിഷയ
ങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നവയാണ്. ‘െതാപ്പിക്കാരെന്റ കഥ’ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്
അധികാരെത്താപ്പിയാണ്. ധാരാളം സമ്മാനങ്ങൾ േനടിയ ഈ നാടകം
ഈർക്കിൽപ്പാർട്ടിരാഷ്ട്രീയം ചർച്ചെചയ്യുന്നു. അധികാരിയുെട അപ്രാേയാ
ഗികജ്ഞാനം അപകടത്തിൽ എത്തിക്കുന്നതാണ് ‘അരചചരിത ’ത്തിെന്റ
സേന്ദശം.
ആറ്റിങ്ങൽ േദശാഭിമാനി തീയേറ്റഴ്സിനുേവണ്ടി എഴുതിയ ‘മണികർണ്ണിക’യു
െട പ്രേമയം രണ്ടായിരം വയസുള്ള ഒരാളുെട ചരിത്രേബാധമാണ്. വാണിജ്യ
നാടകത്തിെന്റ സംവിധാനച്ചട്ടക്കൂട്ടിൽ െചയ്തതു ബുദ്ധിേമാശമായി എന്നു പി
ന്നീടു േതാന്നിയ ഒന്നാണത്. ‘മദർ േബാർഡ്’, ‘പ്രാവുകൾ’, ‘ജനാലയ്ക്കപ്പുറം’,
‘ബലൂണുകൾ’ ഒെക്ക സാമൂഹികവിഷയങ്ങൾ തെന്നയാണു പറയുന്നത്.
‘ജനാലയ്ക്കപ്പുറം ’ എൺപതിൽപ്പരം േസ്റ്റജുകളിൽ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരുെകാ
ല്ലം െമഡിേക്കാസ് േമളയിലും ഒന്നാം സമ്മാനം കിട്ടി. ആനുകാലികമായ കാ
ഴ്ചകളുെട തീവ്രമായ, പച്ചയായ ആവിഷ്ക്കാരമാണത്. ഒരു ആശുപത്രിമുറിയിൽ
തളർവാതമായി കിടക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അയാളുെട ആവശ്യപ്രകാരം ജനാലയ്ക്ക
പ്പുറെത്ത കാഴ്ചകൾ മെറ്റാരു േരാഗി പറഞ്ഞുെകാടുക്കുകയാണ്. ശുദ്ധ ഫാന്റ
സി. നീലത്തടാകം, കളിക്കളം, തലപ്പന്തു തട്ടുന്ന പട്ടാളക്കാർ, ഒെക്കയാണു
കാഴ്ചകൾ. കാഴ്ചകൾ പറയുന്ന േരാഗി ഒരുദിവസം ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കു േപായി. അന്നു
പുറെത്ത വിേശഷങ്ങൾ അയാൾ ക്ലീനേറാടാണു േചാദിക്കുന്നത്. അവർ ജനാ
ലയ്ക്കൽ െചന്നു േനാക്കി. “നിരേത്താ⁉ നീലത്തടാകേമാ⁉ അതു െവറും വഴി
യാണ്. ആശുപത്രിക്കുള്ളിെല ഇടനാഴി. േമാർച്ചറിയിേലക്കുള്ള വഴി എെന്നഴു
തിയ അസ്ത്രം വച്ചിരിക്കുന്നു”. നാടകത്തിൽ ഉടനീളമുള്ള ക്ലീനർ എന്ന കഥാ
പാത്രത്തിെന്റ ഏക സംഭാഷണമാണത്. സംഭാഷണങ്ങേള ഇല്ലാത്ത ആ
കഥാപാത്രെത്ത അവതരിപ്പിക്കുന്നവർക്കായിരുന്നു മിക്ക മത്സരത്തിലും നല്ല
നടനുള്ള സമ്മാനം. എഴുതിവന്നേപ്പാൾ സറിയലിസ്റ്റിക്കായി. ഇന്റർെനറ്റിൽ
അജ്ഞാതേന്റതായി വന്ന ഒരു കഥയായിരുന്നു പ്രേചാദനം. ആർട്ടിസ്റ്റ് വാസു
േദവഭട്ടതിരിയാണ് അത് എനിക്കു തരുന്നത്.

നാടകകാരൻ പിറന്ന വഴി
മേനാജ്: പുരാണങ്ങളുെട നാടകകാരൻ എന്ന േപരു പതിയുമാറ് പുരാണങ്ങളുെട
സ്വാധീനം പ്രശാന്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് കഥകളിയുമായുള്ള ബന്ധവും അതി
േലെറ സമ്പന്നമായ കുടുംബൈപതൃകവും െകാണ്ടാണ് എന്നു വിലയിരുത്തി
യാൽ െതറ്റാകുേമാ? പതിേനഴാം വയസിൽ കഥകളി രചിച്ചതും അതു െത
ക്കൻ ചിട്ടയിലും വടക്കൻ ചിട്ടയിലും ധാരാളം േവദികളിൽ കളിച്ചതും ഇേപ്പാഴും
കളിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നതും മറ്റാർക്കും അവകാശെപ്പടാനാകാത്ത, അസാധാ
രണമായ േനട്ടമാണ്. മറ്റുപലരും കഴിഞ്ഞകാലങ്ങളിൽ എഴുതിയ ആട്ടക്ക
ഥകൾ അരേങ്ങറ്റേത്താെട അവസാനിക്കുകേയാ എഴുതിയവരുെട ഉത്സാഹ
ത്തിൽ ഏതാനും േവദികളിൽക്കൂടി കളിച്ച് അരെങ്ങാഴിയുകേയാ െചയ്യുന്ന
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അനുഭവങ്ങൾക്കിെട ഇതു വലിയ അഭിമാനമാണ്. നമുക്കു ബാല്യത്തിേലക്കും
പാരമ്പര്യത്തിേലക്കും ഒന്നു േപായിവന്നാേലാ?
പ്രശാന്ത്: പെത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ ഉത്തരാർദ്ധത്തിൽ നിലമ്പൂരിൽ ഭ്രഷ്ടു കല്പി
ക്കെപ്പട്ട കഥകളിേവഷക്കാരൻ രാഘവപ്പിഷാരടി പിന്നീടു വർക്കലയിലാണു
വന്നു താമസമായത്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ മകനാണ് ജി. രാമകൃഷ്ണപിള്ള (1890 –
1959). കണ്ടുെകട്ടുതഹസീൽദാർ ആയിരുന്ന അേദ്ദഹം വിരമിച്ചേശഷം തിരു
വിതാംകൂർ സർവ്വകലാശാലയിൽ സാംസ്ക്കാരികവിഭാഗം ഡീൻ ആയി നിയമി
ക്കെപ്പട്ടു. കഥകളി എന്ന ബൃഹദ്ഗ്രന്ഥവും സ്യമന്തകം ആട്ടക്കഥയും 32 േനാവ
ലുകളും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം മഹാരാജാസ് േകാെളജിൽ (ഇന്ന
െത്ത യൂണിേവഴ്സിറ്റി േകാെളജ്) എം.എ. സംസ്കൃതത്തിനു പഠിക്കുേമ്പാൾ ചങ്ങ
മ്പുഴ സമകാലീനനായിരുന്നു.
ജി. രാമകൃഷ്ണപിള്ളയുെട ആറുമക്കളിൽ ഒരാളായിരുന്നു എെന്റ അച്ഛൻ
െവള്ളായണി നാരായണൻ നായർ. കഥകളിസാഹിത്യകാരനും നിരൂപക
നും ആയിരുന്ന അച്ഛൻ 14 ആട്ടക്കഥ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അെഞ്ചണ്ണം പ്രസിദ്ധീക
രിച്ചു. അയ്യപ്പചരിതം ഇേപ്പാഴും കളിക്കുന്നു. ജാതിവ്യവസ്ഥയുെട നിരർത്ഥകത
വിളിേച്ചാതുന്ന നന്ദനാർ ചരിതം, സീതാഹരണം, സീതാേന്വഷണം, ഭക്തമാർക്ക
േണ്ഡയൻ, ആറ്റുകാൽ േദവി, സാമ്പ്രദായികതയിൽനിന്നു വ്യതിചലിച്ചുള്ള രചന
യായ ശ്രീേയശുജനനം തുടങ്ങിയവയാണു മുഖ്യം.
െവള്ളായണിയിെല വീട് കഥകളിക്കാരുെട താവളമായിരുന്നു. അക്ഷ
രാർത്ഥത്തിൽ കഥകളിക്കളരിയിലായിരുന്നു എെന്റ ജനനം എന്നു പറയാം.
നീ എെന്റ രണ്ടാം ഭാര്യയാെണന്ന് അച്ഛൻ അമ്മേയാടു പറയുമായിരുന്നു. കഥ
കളിയായിരുന്നു ഒന്നാം ഭാര്യ. മാസേന്താറും കഥകളി നടത്തിവന്നു. ആയി
രം രൂപയാണ് അന്നു െചലവ്. ഏതാണ്ടു മലയിൻകീഴ് പഞ്ചായത്തു മുഴുവൻ
കുടുംബസ്വത്തായിരുന്നു. അതുമുഴുവൻ കഥകളിക്കായി വിറ്റുവിറ്റുതീർന്നു. കാർ
ഷികസർവ്വകലാശാലയിൽ ൈലവ് േസ്റ്റാക് അസിസ്റ്റന്റ് ആയിരുന്നു അച്ഛൻ.
തനിയാവർത്തനം േപാെല ഞാനും ൈലവ് േസ്റ്റാക് ഇൻെസ്പക്ടറായി, സർ
ക്കാരിലാെണന്ന വ്യത്യാസം മാത്രം. അച്ഛൻ അവസാനം വാങ്ങിയ ശമ്പളം
ഞാൻ ആദ്യം വാങ്ങി! മൂന്നുമക്കളിൽ മൂന്നാമനാണു ഞാൻ. തിരുവനന്തപുരം
ധാർവാഡ് രംഗായണയ്ക്കുേവണ്ടി കന്നടഭാഷയിൽ ആശയാവിഷ്ക്കാരം നല്കി പ്രശാന്ത് നാരായ
ണൻ സംവിധാനം െചയ്ത സ്വപ്നവാസവദത്തത്തിെല രംഗങ്ങൾ.

െവളിച്ചത്തിേലക്കു നടത്തുന്നവർ—ദീപ്തസംഭാഷണങ്ങൾ
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ധാർവാഡ് രംഗായണയ്ക്കുേവണ്ടി കന്നടഭാഷയിൽ ആശയാവിഷ്ക്കാരം നല്കി പ്രശാന്ത് നാരായ
ണൻ സംവിധാനം െചയ്ത സ്വപ്നവാസവദത്തത്തിെല ഒരു രംഗം.

െതാട്ടു െഷാർണ്ണൂർ വെര കഥകളിയുള്ളിടെത്തല്ലാം എെന്നയും െകാണ്ടുേപാകു
മായിരുന്നു.
അഞ്ചു വയസുവെര ഓേരാ രാത്രിയും െനഞ്ചിൽ കിടത്തി ഓേരാ പുരാണ
കഥ പറഞ്ഞുതരുമായിരുന്നു. പിെന്ന രഘുവംശവും കുമാരസംഭവവും െതാട്ട്
ഋതുസംഹാരം വെര െചാല്ലി വിഗ്രഹിച്ച് അർത്ഥം പറഞ്ഞുതന്നു. വൃത്തജ്ഞാ
നമുണ്ടാക്കിത്തന്നു. ആറാം വയസിൽ ഗുരു-ലഘു തിരിച്ചു വൃത്തം പറയുമായി
രുന്നു ഞാൻ. 1860-കളിൽ അച്ചടിക്കെപ്പട്ട മലയാണ്മ നിഘണ്ടു പരിചയെപ്പ
ടുത്തി. ഭാഷ, സംഗീതം, നാടകീയത, പാത്രേബാധം, കലാേബാധം എന്നു
േവണ്ടാ, േസ്റ്റജ് ക്രാഫ്റ്റ് വെര എല്ലാം ഇണങ്ങുന്നതാണു കഥകളി കാണൽ.
ജ്ഞാനത്തിെന്റ ഘടകങ്ങളിേലക്കു നയിക്കുന്നെതാെക്കയുണ്ട് അതിൽ. നള
ചരിതം, ദക്ഷയാഗം, ഉത്തരാസ്വയംവരം, കീചകവധം, തുടങ്ങി പരെക്ക കളിക്കു
ന്നതും കളിക്കാത്തതുമായ പല ആട്ടക്കഥകളുെടയും പദങ്ങൾ എനിക്കു കാ
ണാപ്പാഠമാണ്.
സ്ക്കൂളിെല പഠിത്തം േവെറ, ഇവിടെത്ത പഠിത്തം േവെറ എന്നതായിരുന്നു
അച്ഛെന്റ സമീപനം. ഭാഷ എേപ്പാഴും പടുത്വമുള്ളതാകണെമന്ന് അച്ഛനു വാ
ശിയുണ്ടായിരുന്നു. അച്ഛൻ പറയുമായിരുന്നു, “നിെന്റ കാലെത്ത ഒരു എഴുത്തു
കാെരയും നീ വായിേക്കണ്ടതില്ല. പകരം നൂറുെകാല്ലം മുമ്പുമുതലുള്ള പുസ്തക
ങ്ങൾ, ഏതു ഭാഷയിലുള്ളതും, വായിക്കുക! വായിച്ചതു മറന്നിേട്ട എന്തും െചയ്യാ
വൂ. എങ്കിേല നമുക്കു വല്ലതും സ്വന്തമായി ഉണ്ടാകൂ.” ആ അപഠനം പ്രധാനമാ
ണ്. സമ്പത്തല്ല കാര്യം എന്നതായിരുന്നു അച്ഛൻ പഠിപ്പിച്ച ദർശനം. ഇന്നു
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പേക്ഷ, ഞാൻ മറിച്ചാണു മനസിലാക്കുന്നത്; പണത്തിനു മൂല്യമുണ്ട്, പണ
ത്തിെന്റ മൂല്യം മാത്രം! പതിനഞ്ചു വയസുവെരേയ അച്ഛൻ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു
ള്ളൂ.

മൂശയായ കളരിക്കാലം
മേനാജ്: അപഠനം എന്നതു പഠിച്ചുമറക്കലാെണന്നും അെതെന്തന്നു കലാകരർ
അറിയണെമന്നും പ്രശാന്തിന് അതു കഴിഞ്ഞിട്ടുെണ്ടന്നും ‘ഛായാമുഖി’യുെട
പ്രകാശനേവളയിൽ കാവാലം പറഞ്ഞതു ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. അച്ഛൻതെന്ന
യാേണാ കഥകളി അഭ്യസിക്കാൻ േപ്രരിപ്പിച്ചത്? ആരായിരുന്നു ഗുരു?
പ്രശാന്ത്: തീർച്ചയായും േപ്രരണ അച്ഛൻതെന്ന ആയിരുന്നു. ചന്ദ്രമന േഗാവിന്ദൻ
നമ്പൂതിരിയാണു കഥകളിയിെല ഗുരു. െപരുമ്പാവൂർ പുന്നയെത്ത അേദ്ദഹ
ത്തിെന്റ ഇല്ലത്തു ഗുരുകുലരീതിയിൽ ആയിരുന്നു അഭ്യസനം. ആറുവയസിൽ
പഠനം തുടങ്ങി. അവധിക്കാലം മുഴുവൻ അവിെട. ആശാൻ തിരുവനന്തപു
രത്തു വന്നാൽ വീട്ടിലാണു താമസം. സീസണുകളിൽ കുേറദിവസം ഉണ്ടാ
കും. അേപ്പാഴും പഠനം തുടരും. യുവജേനാത്സവത്തിനായുള്ള പഠനത്തിന്
അച്ഛൻ എതിരായിരുന്നു. ഏഴാം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുേമ്പാൾ െവള്ളായണി
അമ്പലത്തിലായിരുന്നു അരേങ്ങറ്റം—സന്താനേഗാപാലത്തിെല കൃഷ്ണൻ. നാ
നൂേറാളം േവദികളിൽ ഞാൻ േവഷം െകട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അതും കുലപതികളുെട
കൂെട! മാങ്കുളം വിഷ്ണുനമ്പൂതിരി, ഹരിപ്പാട്ടു രാമകൃഷ്ണപിള്ള, െചന്നിത്തല െചല്ല
പ്പൻപിള്ള, കലാമണ്ഡലം രാമൻകുട്ടിനായർ, കലാമണ്ഡലം കൃഷ്ണൻ നായർ,
കലാമണ്ഡലം േഗാപി, മടവൂർ വാസുേദവൻ നായർ, ൈവക്കം കരുണാകരൻ
നായർ, സദനം കൃഷ്ണൻകുട്ടി തുടങ്ങി മിക്കവരുെടയും കൂെട. ആദ്യെമാെക്ക
കുട്ടിത്തരം േവഷങ്ങൾ ആയിരുന്നു. കുട്ടിഭീമൻ, ദക്ഷയാഗ ത്തിെല ഇന്ദ്രൻ,
നളചരിത ത്തിെല ഇന്ദ്രൻ, നിഴൽക്കുത്തി െലയും ഉത്തരാസ്വയംവര ത്തിെലയും
ദൂതന്മാർ, കുട്ടിത്തരം സ്ത്രീേവഷങ്ങൾ… ഒരു പൂർണ്ണകഥാപാത്രത്തിേലക്കുള്ള
എല്ലാ േചരുവയും. ബാലിവിജയ ത്തിെല രാവണൻ, കിരാത ത്തിെല അർജ്ജു
നൻ ഒെക്കേപ്പാെലയുള്ള ആദ്യവസാനേവഷങ്ങളും െകട്ടിയാേടണ്ടി വന്നിട്ടു
ണ്ട്.
േനരേത്ത പറഞ്ഞ മഹാരഥന്മാെരാെക്ക വീട്ടിൽ വരും. ആ കൂട്ടായ്മകൾ
വലിയ പണ്ഡിതസദസ്സുകൾ ആയിരുന്നു. ഗംഭീരമാംവിധം സർഗ്ഗാത്മകം!
കളിെയപ്പറ്റി, സന്ദർഭങ്ങെളപ്പറ്റി, അവതരണെത്തപ്പറ്റി, േവണ്ട പരിഷ്ക്കരണ
ങ്ങെളപ്പറ്റി ഒെക്ക ചർച്ച നടക്കും. അെതാരു വലിയ അനുഭവമായിരുന്നു. ഒരു
ഉദാഹരണം പറയാം. “ഹസിച്ചു പാർഷതി സഭാതേല…” എന്ന പദം ഇന്ദ്ര
പ്രസ്ഥത്തിെലത്തി സ്ഥലജലഭ്രമമുണ്ടായി വസ്ത്രമുയർത്തിനടക്കുന്ന കൗരവ
പ്രമാണിമാെരക്കണ്ടു പാഞ്ചാലി ചിരിക്കുന്നതിെനപ്പറ്റിയുള്ളതാണ്. അവിെട,
പാഞ്ചാലി ൈകെകാട്ടിച്ചിരിക്കുന്നതായാണു കളിക്കാറ്. അത് അത്യുക്തിയാ
െണന്നായി ഓയൂർ രാമചന്ദ്രൻ. ഹസിച്ചു എേന്ന കവി പറയുന്നുള്ളൂ. മഹാ
ഭാരതത്തിൽ ൈകെകാട്ടിച്ചിരിച്ചതായി പറയുന്നുെണ്ടന്നായി മറ്റ് ആശാന്മാർ.

െവളിച്ചത്തിേലക്കു നടത്തുന്നവർ—ദീപ്തസംഭാഷണങ്ങൾ
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ഇടത്തുനിന്നു്: ധാർവാഡ് രംഗായണയ്ക്കുേവണ്ടി കന്നടഭാഷയിൽ ആശയാവിഷ്ക്കാരം നല്കിയ
സ്വപ്നവാസവദത്തത്തിെന്റ തിരുവനന്തപുരെത്ത അവതരണത്തിനുേശഷം േദശീയനാട
േകാത്സവം സംഘടിപ്പിച്ച സംസ്ഥാനസർക്കാരിനുേവണ്ടി പ്രഭാവർമ്മ സംവിധായകൻ പ്ര
ശാന്ത് നാരായണന് ഉപഹാരം നല്കുന്നു; പ്രശാന്ത് നാരായണൻ.

അേപ്പാൾ തർക്കം നടെന്റ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധത കവിേയാേടാ പുരാണേത്താ
േടാ എന്നായി. ഭാരതയുദ്ധത്തിനു കാരണമായ ആ ഒറ്റച്ചിരി ഓേരാ നടനും
ഇങ്ങെനെയാെക്ക വിശകലനം െചയ്തുേവേണ്ട അവതരിപ്പിക്കാൻ? നാടക
ത്തിെല ഓേരാ അംഗചലനം നിശ്ചയിക്കുേമ്പാഴും ഇെതല്ലാം എെന്റ മനസിൽ
െതളിയും.
കൂടുതൽ ഗൗരവപൂർണ്ണമായ കഥകളിപഠനം നടന്നതു സ്ക്കൂൾവിദ്യാഭ്യാസ
ത്തിനു േശഷമാണ്. അതിനായി ആശാെന്റ നാടായ െപരുമ്പാവൂരിെല ഇരി
േങ്ങാൾ ഗവെണ്മന്റ് െവാേക്കഷണൽ ഹയർ െസക്കൻഡറി സ്ക്കൂളിൽ േചർ
ന്നു. ചന്ദ്രമനയിൽ കലെയാഴിെഞ്ഞാരു നിമിഷമില്ല. സമ്പൂർണ്ണകലയിേലക്കു
നയിച്ച കാലം. സംഗീതജ്ഞൻ ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരി അന്നു കളിക്കൂട്ടുകാരനാ
യി അയൽപ്പക്കത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു. ചന്ദ്രമനയിെല ഏറ്റവും ഇളയയാളായ
ഉണ്ണിയപ്പൻ ചന്ദ്രമന തീർക്കുന്ന കാവ്യേലാകം. ഏറ്റവും മൂത്തയാളായ ചന്ദ്ര
മന ശ്രീധരൻ നമ്പൂതിരി ആട്ടക്കഥെയാെക്ക എഴുതിയിട്ടുള്ളയാളാണ്. എല്ലാ
േവഷവും െചയ്യും. “പച്ച, കത്തി, താടി, മിനുക്ക്, െമച്ചെമാേട കരിേവഷമണി
ഞ്ഞ്” എന്നേപാെല. ഇവെരക്കൂടാെത മക്കളും വീട്ടിൽത്തെന്ന താമസിക്കു
ന്ന ബന്ധുക്കളും ശിഷ്യരും എല്ലാം േചർന്ന് മെറ്റാരു 25 േപരുെട സംഘം.
ഇവരുെടെയല്ലാം െചലവു കെണ്ടത്തുന്നതുതെന്ന വളെര കഠിനമായിരുന്നു.
ആശാനാെണങ്കിൽ അഞ്ചു മക്കെള വിദ്യാഭ്യാസം െചയ്യിക്കുകയും േവണം.
വിശ്വാസമില്ലായിരുന്നിട്ടും ചിലേപ്പാെഴല്ലാം അേദ്ദഹം മന്ത്രവാദത്തിനുവെര
േപാകുമായിരുന്നു.
ഗുരുകുലത്തിൽ പ്രാതലിന് അണ്ടാവിലാണു മാവ്! അതുെകാണ്ടുണ്ടാക്കു
ന്ന സാധനത്തിനു ഞങ്ങൾ െദാഡ്ഡലി എന്നാണു േപരിട്ടിരുന്നത്. ചുവന്ന മുള
കു വറുത്തതും അല്പം എണ്ണയും ഉപ്പും ഇലത്തുമ്പിൽ. ഉച്ചയ്ക്കു കൂമ്പാരേച്ചാറിനുമീ
െത കാളൻ! സീസണിൽ േചമ്പിൻതണ്ടിട്ട നീളൻ കറിയും. ഞാനാെണങ്കിൽ
പരമ േനാൺെവജിേറ്ററിയൻ. എെന്റ ദയനീയാവസ്ഥ മനസിലാക്കി ഗുരുത
െന്ന രഹസ്യമായി ചിക്കനും ബീഫുെമാെക്ക വാങ്ങിെക്കാണ്ടുത്തരുമായിരുന്നു;
വല്ലേപ്പാഴുെമാെക്ക മദ്യവും. ചാരായനിേരാധനെമാെക്ക വരുന്നതിനു മുമ്പുള്ള
കാലമാണ്.
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പറമ്പിൽ രാവിെല നടക്കുേമ്പാഴും േചമ്പിൻതണ്ട് അരിയുേമ്പാഴുെമല്ലാം
തിത്തത്തത്തി തിത്തത്തത്താ. അതു ഗുരുകുലസമ്പ്രദായത്തിെന്റ മാത്രം പ്ര
േത്യകതയാണ്. ആ രീതി േപായേതാെട വിദ്യാഭ്യാസത്തിെന്റ മാനവികത
ലങ്ങൾ പലതും നഷ്ടമായി. കലാമണ്ഡലത്തിൽ പഠിക്കണെമന്ന ആഗ്രഹം
ആശാനാണു നിരുത്സാഹെപ്പടുത്തിയത്.
മേനാജ്: പേക്ഷ, പഴയരീതിയിലുള്ള കഥകളിപരിശീലനം കഠിനവും ശിക്ഷകളും
മറ്റും അല്പം ക്രൂരവും ആയിരുന്നിേല്ല?
പ്രശാന്ത്: ആണ്. പേക്ഷ, അത്രയും തീവ്രമായ പരിശീലനവും സമർപ്പണവുംെകാ
േണ്ട ആ കലയിൽ പ്രാവീണ്യം േനടാനാവൂ. ശിക്ഷയ്ക്കു പുറേമ മറ്റുതരം പീഡ
നങ്ങളും അനുഭവിേക്കണ്ടിവന്നിട്ടുണ്ട്. മുതിർന്ന ചില കലാകാരരുെട ൈലംഗി
കൈവകൃതങ്ങൾക്ക് ഇരയാകാൻ ഇടയായത് മനസിൽ എന്നും ജുഗുപ്സ േതാ
ന്നിക്കുന്ന അനുഭവമാണ്. അതുപേക്ഷ, കഥകളിയുെടേയാ ഗുരുകുലരീതിയുെട
േയാ കുറ്റമല്ല. അതിലും ജുഗുപ്സാവഹമായ അനുഭവങ്ങളാണു സ്ക്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാ
മയിൽവച്ച് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. സൂപ്പർ സീനിേയഴ്സിെന്റ െപരുമാറ്റം അതിലുെമ
ത്രേയാ കഠിനവും ക്രൂരവും ആയിരുന്നു! സ്ത്രീയുെട നഗ്നചിത്രം നിലത്തു വരച്ചു
രമിക്കാൻ ആവശ്യെപ്പടുകേപാലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

നാടകപഠനത്തിനു മുമ്പെത്ത നാടകങ്ങൾ
മേനാജ്: സ്ക്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമ പ്രശാന്തിെന്റ ജീവിതത്തിെല വലിയ തിക്താനുഭവ
ങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുെന്നന്ന് അറിയാം. പ്രേവശനപ്പരീഷയിൽ ഒന്നാം റാങ്കു
േനടിയ ആളായിട്ടും േകാഴ്സു പൂർത്തിയാക്കാെത അവിടം വിേടണ്ടിവന്നതായും
അറിയാം. ഇന്നു നാടക, സിനിമാ രംഗങ്ങളിലുള്ള പലരുെടയും മുഖമ്മൂടി െപാ
ളിക്കുന്ന ചില കഥകൾ സ്വകാര്യസംഭാഷണങ്ങളിൽ താങ്കൾ പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട
േല്ലാ. സ്ക്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമ ആേണാ നാടകത്തിേലക്കുള്ള വഴിത്തിരിവായത്?
പ്രശാന്ത്: അല്ല. നാടകങ്ങൾ സ്വന്തമായി എഴുതി കളിച്ചുതുടങ്ങുന്നത് തിരുവനന്തപു
രം െസന്റ് േജാസഫ്സ് ൈഹസ്ക്കൂളിൽ പഠിക്കുേമ്പാഴാണ്. അവിെട െഹഡ് മാ
സ്റ്റർ ആയിരുന്ന ഫാ: എേഫ്രാം േതാമസ് എസ്.െജ. ആണ് എന്നിെല കലാ
കാരെന ആദ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞു േപ്രാത്സാഹിപ്പിച്ചത്. അദ്ധ്യാപകനായ േടാമി
ആന്റണി തന്ന േപ്രാത്സാഹനവും െചറുതല്ല. അയ്യപ്പപ്പണിക്കരുെട തങ്കച്ചൻ
എന്ന കവിതയുെട െചാൽക്കാഴ്ച ആയിരുന്നു ആദ്യേത്തത്. “തങ്കച്ചൻ ജനിച്ച
േപ്പാൾ ജനനെത്ത േപടിച്ചു” എന്നുതുടങ്ങി “തങ്കച്ചൻ മരിച്ചേപ്പാൾ മരണെത്ത
േപടിച്ചു” എന്ന് അവസാനിക്കുന്ന രസകരമായ കവിത. അെന്നാെക്ക പാട്ടുക
വിതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നേല്ലാ. പാട്ടിൽനിന്നു നാട്യം ഉണ്ടാകുന്ന സമ്പ്രദായം.
കഥകളിയിലും അതാണേല്ലാ. അവിെട പേക്ഷ, വ്യക്തമായ പരിശീലനം േവ
ണം. ‘കുഞ്ഞനു ഭ്രാന്താണ് ’ അടക്കം പല നാടകങ്ങൾ അന്ന് എഴുതിക്കളിച്ചു.
അവയിൽ ചിലത് ഇേപ്പാൾ ൈകവശമില്ല!
പുന്നയെത്ത ഗുരുകുലപഠനകാലത്താണു നാടകത്തിേലക്കു ഗൗരവമാ
യി തിരിയുന്നത്. പുന്നയത്ത് കലാേവദി നാടകസംഘം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു.

െവളിച്ചത്തിേലക്കു നടത്തുന്നവർ—ദീപ്തസംഭാഷണങ്ങൾ
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ഗുരുവായ ചന്ദ്രമന നമ്പൂതിരിയുെട മക്കെളാെക്ക ഉണ്ടായിരുന്നു. െപ്രാഫ: ജി.
ശങ്കരപ്പിള്ളയുെട നാടകങ്ങളാണു മുഖ്യമായും കളിച്ചത്. ‘പ്രിയജനേമ’, ‘അമ്പ
ലം’, ‘സേസമിര’, ‘ഇലെപാഴിയുംകാലെത്താരു പുലർകാലേവള’, ‘ശുഭാന്തം’,
ഒെക്ക. ‘മൂന്നു പണ്ഡിതന്മാരും പേരതനായ സിംഹവും ’ 200 േസ്റ്റജുകളിൽ കളിച്ചു.
അേപ്പാേഴക്കും വി.എച്ഛ്.എസ്.ഇ. േകാഴ്സു കഴിഞ്ഞു.
തുടർന്നു യൂണിേവഴ്സിറ്റി േകാെളജിൽ മലയാളം ബി.എ.യ്ക്കു േചർന്നു. അന്നാ
ണു സർവ്വകലാശാലായുവജേനാത്സവത്തിൽ കാവ്യാലാപനത്തിൽ അവത
രിപ്പിച്ചതു സ്വന്തം കവിതയാെണന്നു പറഞ്ഞ് അേയാഗ്യത പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
കുരീപ്പുഴ ശ്രീകുമാർ അംഗമായിരുന്ന ഒരു ജൂറി എങ്ങെന അങ്ങെനാരു തീ
രുമാനം എടുത്തു എന്നത് ഇേപ്പാഴും എെന്ന അത്ഭുതെപ്പടുത്തുന്നു. അന്നതു
പത്രങ്ങളിെലാെക്ക കാര്യമായി വന്നിരുന്നു. അതിെല വരികൾ ചിലത് ‘ഛാ
യാമുഖി ’ പുസ്തകത്തിൽ ഒരു േലഖനത്തിൽ ഉപേയാഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.
“ആേരാ തറയിെലറിഞ്ഞുതകർെത്താരു

േനരിൻ ചില്ലാണീ േലാകം
േതരുകൾ നീങ്ങിയ വീഥിയിെലൻ സ്മൃതി
േകറിയുടഞ്ഞ പുരാണച്ചില്ലിൽ
മുഖവും േനാക്കി ഇരിപ്പൂ േനരുകൾ
നരകത്തിെന്റ നശിക്കാേവരുകൾ”.

േകാെളജിൽ േചർന്ന് ഒമ്പതു മാസത്തിനകമാണു സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമ
യിൽ പ്രേവശനം കിട്ടുന്നത്. എെന്റ ഭാരതാന്തം കഥകളിയുെട അരേങ്ങറ്റത്തി
െന്റ സായാഹ്നത്തിലാണ് അവിെട േചരാനുള്ള അേപക്ഷ ഇന്നെത്ത പ്രമുഖ
നാടകപ്രവർത്തകനായ രഘൂത്തമൻ െകാണ്ടുവരുന്നത്.

17- ാം വയസിെല ആട്ടക്കഥെയഴുത്ത്
മേനാജ്: പതിേനഴാമെത്ത വയസിൽ എഴുതിയ ‘ഭാരതാന്തം ’ കഥകളിെയപ്പറ്റിക്കൂ
ടി പറഞ്ഞിട്ടു സ്ക്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമക്കാലേത്തക്കു േപായാൽേപ്പാെര?
പ്രശാന്ത്: മതി. അച്ഛനാണ് അതിനു നിമിത്തമായത്. അച്ഛെന്റ രണ്ടാം ചരമവാർ
ഷികത്തിൽ കളിക്കാനായാണ് അത് എഴുതുന്നത്. ഒന്നാം വാർഷികത്തിന്
അച്ഛെന്റതെന്ന ‘മാർക്കേണ്ഡയചരിതം ’ കളിച്ചു. അടുത്തവർഷം ഏതു കഥ കളി
ക്കും എന്ന ആേലാചന വന്നേപ്പാഴാണ് ഞാൻതെന്ന ഒന്ന് എഴുതിയാേലാ
എന്ന ചിന്ത വരുന്നത്. അച്ഛെന നഷ്ടെപ്പട്ടതിെന്റ ദുഃഖം ഏറ്റവുമധികം അനു
ഭവിച്ച കഥാപാത്രമായ അശ്വത്ഥാമാവ് കടന്നുവന്നു. അേദ്ദഹെത്ത നായക
നാക്കി ഒരു കഥ. അങ്ങെനയാണത് എഴുതിത്തുടങ്ങുന്നത്. ആദ്യകുേറഭാഗം
എഴുതിക്കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ആത്മവിശ്വാസത്തിനായി ഗുരുവിെന െകാണ്ടുേപായി
കാണിച്ചു. കഥാസന്ദർഭം കഴിഞ്ഞുള്ള ആദ്യെത്ത അഭിനയേശ്ലാകം വായിച്ചൂ:
‘രാവിൽത്താേനയിരുന്നും വ്യഥയതുമതിയിൽേച്ചർത്തുമദ്രൗണിേയവം

വായ്ക്കും േകാപം ജ്വലിച്ചും വിധിയുെട െനടുതാം േപാക്കിലൂനം നിനച്ചും
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േപർത്തും ചിന്തിച്ചുമാഹാ! ഹതിയതുചതിയിൽെച്ചയ്ത കൗേന്തയജാതിേക്കറ്റം സന്താപേമകാൻ വഴിയതു വഴിേപാൽ േതടിയാർത്തൻ പറഞ്ഞാൻ’
അതു േകട്ടേപ്പാൾത്തെന്ന ആശാൻ പറഞ്ഞു, “എടാ, ഇെതങ്ങെന കളി
ക്കാതിരിക്കും! നീ എഴുത്! ഞാൻ തെന്ന അശ്വത്ഥാമാവ്.”
ഇരുപത്തിനാലു ദിവസെമടുത്തു എഴുതിത്തീർക്കാൻ. അയലെത്ത ആറാം
ക്ലാസുകാരൻ രാമകൃഷ്ണൻ ദിവസവും വരും, എത്ര എഴുതി എന്നു കാണാൻ.
ഗാന്ധാരി കൃഷ്ണെന ശപിക്കുന്ന രംഗം എത്തിയേപ്പാൾ എഴുത്തു നിന്നു. യഥാർ
ത്ഥശാപം എഴുതിയേപ്പാൾ െവറും പ്രസ്താവനയായിേപ്പായി. സാഹിത്യമില്ല.
“ഭാഷാസഹിേതാ സാഹിത്യം” എന്ന് അച്ഛൻ എേപ്പാഴും പറയും. “അവന
വൻ ആസ്വദിച്ച് എഴുതണം. പറ്റാത്തത് എഴുതരുത്.” ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ
പാഴായി. പിന്നീട് ആേരാ കാതിൽ മൂളുന്നതുേപാെല േതാന്നി, എഴുതി. (മുെമ്പ
ല്ലാം മുല ചുരന്ന് ഈറനായിരുന്ന, ഇേപ്പാൾ പുത്രദുഃഖത്താൽ കണ്ണീർ വീണ്
ഈറനായ ഈ)
“മാറിലീറൻവസ്ത്രത്തിെലൻ കണ്ണുനീരിൽ ൈകവച്ചു
മാധവാ! െമാഴിഞ്ഞിടുേന്നൻ നിൻ കുലനാശം.”

സമാനമായ അനുഭവം അശ്വത്ഥാമാവു പടകുടീരം ദഹിപ്പിക്കാൻ പുറെപ്പ
ടുന്ന രംഗം എഴുതുേമ്പാഴും ഉണ്ടായി. ഒടുവിൽ അെതാരു അർദ്ധാഭിനയദണ്ഡ
കമായി പിറന്നു:
“പ്രതികാരദാഹിയവനതിയായ േകാപെമാടു
കരവാളുേമന്തി നടെകാണ്ടു,
താതെന നമിച്ചു,
താന്തതെയാഴിച്ചു,
കൃതവർമ്മ, കൃപരിരുവർ മരുവുന്ന ശിബിരമതിെലത്തിയവനാശയമുരച്ചു…”

ഇടത്തുനിന്നു്: വജ്രമുഖൻ നാടകത്തിൽ തമിഴെന്റ േവഷത്തിൽ ഇന്ദ്രൻസും േകാതണ്ടനായി
ജയകൃഷ്ണനും പരിശീനത്തിൽ; പ്രശാന്ത് നാരായണെന്റ സംവിധാനത്തിൽ കർണ്ണാടകത്തി
െല രംഗായണ അവതരിപ്പിച്ച സ്വപ്നവാസവദത്തം നാടകത്തിെല രംഗം.
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ഈ ദണ്ഡകത്തിെല ചില വാക്കുകൾ അർത്ഥമറിയാെതതെന്ന എഴുതി
േപ്പാകുകയായിരുന്നു.
“ഇത്ഥം വദിച്ചു പരിപന്ഥീം വധിപ്പതിനു

കല്പിച്ചു ഗുരുസുതനുമേപ്പാൾ
നികൃതികൾ തിരിച്ചു, വികൃതികളുരച്ചു”

എന്നതിെല പരിപന്ഥിയും നികൃതിയുെമാെക്ക ഇത്തരത്തിൽ എഴുതി
േപ്പായതാണ്. പിന്നീട് അർത്ഥം േനാക്കിയേപ്പാൾ കൃത്യം!
കവിത എഴുതുേമ്പാൾ പനിക്കുെമന്നു ബാലചന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാടും മറ്റു പല
രും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സുഗതകുമാരിയുെട ഒരു കവിത ഗസലായി ഈണമി
ടുേമ്പാൾ പനിച്ചതായി ഷഹബാസ് അമൻ അടുത്തിെട പറഞ്ഞതും േകട്ടു.
സർഗ്ഗരചനയുെട സവിേശഷമായ അവസ്ഥയിൽ സംഭവിക്കുന്ന പ്രതിഭാസ
മാകാം ഇെതാെക്ക.

സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമയുെട നിലവാരത്തകർച്ച
മേനാജ്: ‘ഭാരതാന്ത’ത്തിെന്റ അരേങ്ങറ്റദിവസം സ്ക്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമയിേലക്കുള്ള
അേപക്ഷ കയ്യിൽക്കിട്ടിയേപ്പാൾ അെതാരു ദുരന്തമാകുെമന്ന് അല്പെമങ്കിലും
േതാന്നിയിരുേന്നാ? അവിെട വാസ്തവത്തിൽ എന്താണു സംഭവിച്ചത്?
ഛായാമുഖിയുെട പ്രകാശനേവദിയിൽ േഡാ: രാജശ്രീ വാര്യർക്കും എൻ. പ്രഭാവർമ്മയ്ക്കും
ഒപ്പം.
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അദ്ധ്യായം 6. േനരിൻചില്ലിെല ഛായാമുഖം

പ്രശാന്ത്: നടൻ മുകുന്ദെന്റ നിർേദ്ദശപ്രകാരമാണു രഘൂത്തമൻ പ്രേവശനേഫാറം
െകാണ്ടുവന്നത്. ആേവശപൂർവ്വം പ്രേവശനപ്പരീക്ഷ എഴുതി. ഒന്നാം റാങ്കിൽ
ജയിച്ചു. പ്രേമാദ് പയ്യന്നൂരിനായിരുന്നു രണ്ടാം റാങ്ക്. യൂണിേവഴ്സിറ്റി േകാെള
ജിെല ബിഎ പഠനം ഉേപക്ഷിച്ചു പ്രേവശനം േനടി. ശങ്കരപ്പിള്ളസാറിെന്റ
പ്രഭാവെമാഴിഞ്ഞ കാലം. അേദ്ദഹത്തിെന്റ കേസര ഭരതഭാവത്തിൽ ആരാ
ധനേയാെട നീക്കിവച്ച് സ്റ്റൂളിൽ ഇരുന്നു വയലാ വാസുേദവൻ പിള്ള സ്ക്കൂൾ
ഓഫ് ഡ്രാമ ഭരിക്കുന്നു. ശങ്കരപ്പിള്ളസ്സാറിെന്റ ടീമായിരുന്ന െക.പി. നാരാ
യണപ്പിഷാരടിെയയും ശിവൻ നമ്പൂതിരിെയയും േഡാ: എ.െക. നമ്പ്യാെരയും
രാമചന്ദ്രൻ െമാേകരിെയയും നരിപ്പറ്റ നാരായണൻ നമ്പൂതിരിെയയും ജയസൂ
ര്യമാഷിെനയും േപാലുള്ള അദ്ധ്യാപകർ. നാട്യശാസ്ത്രം ഇങ്ങെന പറയുന്ന,
അേതപ്പറ്റി ഇത്ര ഗഹനമായി ചിന്തിക്കുന്ന, നാരായണപ്പിഷാരടിെയേപ്പാെല
ഒരാെള കണ്ടിട്ടില്ല. ശാകുന്തളം നാടകം നാലാമങ്കം പഠിപ്പിച്ചത് ഇേപ്പാഴും
ഓർമ്മയുണ്ട്. “നാട്ടിൽെപ്പട്ട ഗൃഹസ്ഥെനത്രയുളവാം പുത്രീവിേയാഗവ്യഥ”
എന്ന ഭാഗം സാരസ്യം വിശദീകരിച്ചേപ്പാൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ കണ്ണുകൾ നി
റെഞ്ഞാഴുകി! ആ ഓർമ്മയിൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ വീടിെന്റ േപരാണ് ഞാൻ
എെന്റ വീടിനിട്ടത്—നാരായണീയം. എെന്റ അച്ഛെന്റ േപരും നാരായണൻ
നായർ എന്നാണേല്ലാ.
പഠിപ്പിക്കാൻ അതിഥികളാെയത്തുന്നവരും നിസ്സാരരല്ല. ബി.വി. കാ
റന്ത്, അടുത്തിെട അന്തരിച്ച രാമാനുജം, െക.ജി. കൃഷ്ണമൂർത്തി, അർജ്ജുൻ
െറയ്ന, െബറ്റി െബർണാഡ്, സ്റ്റൂ െവസ്റ്റൺ… എക്സലന്റ് എെന്നാന്നും പറ
ഞ്ഞാൽ മതിയാവില്ല സ്റ്റൂ െവസ്റ്റെന്റ ഒെക്ക ക്ലാസുകൾ. ടാേഗാറിെന്റ ‘മു
ക്തധാര’ വി.ബി. കാരന്ത് െചയ്തത് അസാമാന്യാനുഭവം ആയിരുന്നു. ഒരു
നാടകം എങ്ങെന രൂപെപ്പട്ടു വികസിച്ചുവരുന്നു എന്നത് അനുഭവിപ്പിച്ചുതരി
കയായിരുന്നു. ചിരിക്കാത്ത മുഖം. നാടകെമല്ലാം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ചുണ്ടിെന്റ
േകാണുെകാെണ്ടാരു ചിരി, അത്രതെന്ന. പ്രാക്റ്റിക്കൽ തീയറ്ററിെന്റ ക്ലാസിൽ
രാമാനുജംസാർ ‘സാേകത’വും ‘ഭഗ്നഭവന’വും കുട്ടികളുെട ഒരു നാടകവും
െചയ്യിച്ചെതാെക്ക എങ്ങെന മറക്കാൻ! ആദ്യെസമസ്റ്റർ തികച്ചും ആസ്വാദ്യ
മായിരുന്നു.
അവരുെടെയല്ലാം സ്ഥാനത്ത് ഇന്നുള്ളവർ ‘സർട്ടിഫിക്കറ്റുകാർ’! ശങ്കര
പ്പിള്ളസാറിെന്റ കേസരയിൽ ഇരിക്കുന്നത് ജാടക്കാർ! രാമാനുജം സാറിെന്റ
എൻൈലറ്റൻെമന്റിെന്റ സ്പർശംേപാലും ഇല്ലാത്തവർ! കഴിവിനു പകരം കൗ
ശലമുള്ളവർ. േഡാക്ടേററ്റ് ഇല്ലാത്തവർ ഡയറക്ടർമാർ ആകരുെതന്നാക്കി.
സ്ക്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമയിൽ ബി.റ്റി.എ. പഠിച്ചവർ െപ്രാഫസർമാരായി വരാതിരി
ക്കാനുള്ള ഓപ്പേറഷനുകൾ. അവെര െടക്നീഷ്യന്മാരാക്കി. ലിഖിതസാഹിത്യം
എങ്ങെന പ്രാവർത്തികമാക്കാം എന്നു പഠിപ്പിക്കുന്നതിനു പകരം “എഴുതി
െയടുക്ക്”, “വൃത്തേമത്”, “രാഗത്തിൽ കരയുക” എെന്നല്ലാമുള്ള മട്ടിലായി.
െപായറ്റിക്കൽ ഇേമജിെന തീയട്രിക്കൽ ഇേമജ് ആക്കലാണു കാര്യം. വൃത്തം
പരിേശാധിക്കലല്ല. ദൗർഭാഗ്യവശാൽ വയലാ വാസുേദവൻ പിള്ളെയാെക്ക
ഇതാണു െചയ്തുവന്നത്. ബ്രഹ്റ്റ്, അർത്താഡ്, േഷക്സ്പിയർ, ത്രീ ഡയെമൻ
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ഷൻ, എലീേനഷൻ എഫക്റ്റ്, ക്യാരക്ടർ എെന്നാെക്ക പറയും. ഈ ൈവേദശി
കരുെട ഒരു നാടകം േപാലും അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങെന എന്നു കാണാ
ത്തവർ. നടക്കുന്നതു വിവരം പകരൽ മാത്രമാണ്; വിജ്ഞാനം ജനിപ്പിക്കല
ല്ല. സമ്പൂർണ്ണ ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കലാണ് ഓേരാരുത്തരുെടയും ലക്ഷ്യം.
മറിച്ചാകണെമങ്കിൽ അവർക്കുതെന്ന വ്യക്തത േവണമേല്ലാ. ഇെതാെക്ക
െക്കാണ്ടാണു മലയാളനാടകേവദി േകവലം ഇന്റലക്ച്വൽ തീയറ്റർ ആയി
േപ്പായത്. സമാന്തരനാടകേവദിക്കാർ മുഴുവൻ െചയ്തത് േകരളീയൈപതൃക
കലകളുെട െകട്ടിക്കാഴ്ചകൾ മാത്രം എടുക്കുകയാണ്. പൂവിെന്റ ഇതളുകൾ
എടുത്തു; ആധാരമായ േകസരനാളം എടുത്തില്ല. വിേദശങ്ങളിെല നാടക
കലാശാലകളിൽേപ്പാലും പഠിപ്പിക്കുന്ന നാട്യശാസ്ത്രം ഇവിെട പേക്ഷ, പഠി
പ്പിക്കില്ല! നാഷണൽ സ്ക്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമയിൽേപ്പാലും പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഒറ്റ
സർവ്വകലാശാലയിലും ഇല്ല. പേക്ഷ, പുരാതനംതെന്നയായ അരിേസ്റ്റാട്ടിലി
െന്റ ‘െപായറ്റിക്സ്’ പഠിപ്പിക്കും! ഇവിെട അന്ധമായ പാശ്ചാത്യപ്രണയമാണ്.
അനാവശ്യമായ അബ്േസഡിറ്റിയും സേങ്കതങ്ങളും െകട്ടിെയഴുന്നള്ളിക്കുന്നു.
ഇന്നെത്ത ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ െവറുപ്പിക്കൽസ്. സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമയിൽ
സംസ്കൃതനാടകെസമസ്റ്റർ എടുത്തുകളഞ്ഞു. എന്തിനുേവണ്ട്⁉ പൗരാണികരം
ഗകലാപദ്ധതി െചറുതാെയങ്കിലും പരിചയെപ്പടുത്തുന്ന ഒന്നായിരുന്നു അത്.
കഥകളി പരിചയെപ്പടുത്തൽ ചുട്ടികുത്തിക്കലിൽ ഒതുങ്ങുന്നു.

സ്കൂൾ ഓഫ് െവറുപ്പിക്കൽസ്
മേനാജ്: ഈ വിമർശങ്ങൾ ചർച്ചെചേയ്യണ്ടവയാണ്. സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമയിെല പ്ര
ശാന്തിെന്റ തുടർപഠനത്തിന് എന്താണു സംഭവിച്ചത്?
പ്രശാന്ത്: ഒരു ഒേക്ടാബറിലാണു ഞാൻ അവിെട േചരുന്നത്. അതിനുമുമ്പുതെന്ന
എെന്റ ആട്ടക്കഥ അവതരിപ്പിക്കെപ്പട്ടിരുന്നേല്ലാ. അേപക്ഷയിൽ അതും
ഞാൻ കാണിച്ചിരുന്നു. സ്ക്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമയിെല എെന്റ ആദ്യാനുഭവം ഒരു
റാഗിങ് ആയിരുന്നു. അതിെന റാഗിങ് എന്നു വിളിക്കാേമാ എന്നുതെന്ന
എനിക്കറിയില്ല. േകാഴ്സ് കഴിഞ്ഞു േപായ രണ്ടുേപർ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരു
ന്നു. മദ്യപിച്ചു െലക്കുെകട്ടു വന്ന അവരിെലാരാൾ ‘കഥകളിക്കാരൻ ആരാടാ’
എന്നു േചാദിച്ചു. ഞാനാെണന്നു പറഞ്ഞേപ്പാൾ കരണത്ത് ആഞ്ഞടിച്ചു.
കണ്ണിൽനിന്നു െപാന്നീച്ച പറന്നു. ഒപ്പം ആേക്രാശിച്ചു: “കഥകളിയെല്ലടാ
*#@@#**#@@ നാടകം”.
ആദ്യക്ലാസിൽ വയലാ വാസുേദവൻ പിള്ള പറഞ്ഞിരുന്നു, ക്ലാസിക്കൽ
തീയറ്ററിെനപ്പറ്റി എന്തു സംശയവും േചാദിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു പയ്യൻ നിങ്ങ
ളുെട ക്ലാസിലുെണ്ടന്ന്. അേപ്പാൾ േതാന്നിയ അഭിമാനം മാത്രമല്ല, കഥകളി
യിലൂെട േനടിയതത്രയുമാണ് ഒറ്റ കരണത്തടിയിലൂെട തവിടുെപാടിയായത്.
കഥകളിക്കായി സഹിച്ച കഷ്ടപ്പാടുകൾ അവർക്കറിയില്ലേല്ലാ.
ക്ലാസിക്കൽ കലെയപ്പറ്റി പറയും. പേക്ഷ അതിേനാടു പുച്ഛം. രാവിെല
ആറിനു കഥകളി പഠിപ്പിക്കാൻ ആശാൻ വരും. േയാഗയ്ക്കും കളരിക്കും ഓേരാ
രുത്തർ വരും. പേക്ഷ, അെതല്ലാം എന്തിനാെണേന്നാ ശരീരവും മനസും
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വജ്രമുഖൻ നാടകത്തിൽ തമിഴെന്റ േവഷത്തിൽ ഇന്ദ്രൻസും േകാതണ്ടനായി ജയകൃഷ്ണനും
പരിശീനത്തിൽ.

ശാസ്ത്രവും തമ്മിെലല്ലാമുള്ള ബന്ധെമെന്തേന്നാ മനസിലാക്കിെക്കാടുക്കാൻ
കഴിവുള്ളവർ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ആരും ആ ക്ലാസുകളിൽ വരാതായി. ഫല
േമാ, ചവിട്ടിക്കൂട്ട് എന്തിനാെണന്നറിയാെത കഥകളിച്ചുട്ടി നാടകത്തിൽ േവ
ഷമാക്കുന്നു. കൂടിയാട്ടത്തിെന്റയും പടയണിയുെടയും െതയ്യത്തിെന്റയും ബാ
ഹ്യത്തിൽ കിടക്കുന്നൂ നമ്മുെട നാടകം. േകരളീയനാടകത്തിെന്റ ആത്മാവി
ല്ലാത്ത ജഡമാത്രരൂപം. ഓണാേഘാഷത്തിെന്റ െകട്ടുകാഴ്ചയിെല േവഷങ്ങൾ
േപാെല. കാവാലവും അരവിന്ദനുെമാെക്ക ഇവയിെല അംശങ്ങൾ സ്വീകരി
ക്കുേമ്പാൾ പുലർത്തുന്ന കൃത്യമായ കാഴപ്പാട് മറ്റുള്ളവർ കണ്ടില്ല.
ശങ്കരപ്പിള്ളസാറിെന്റ ഏേതാ ചിറകടിെയാച്ചകെളാെക്ക െചയ്യിച്ചേപ്പാൾ
വർത്തമാനം പറയൽ അല്ലാെത എെന്തങ്കിലും ‘െചയ്യുന്ന’ വയലാസാറിെന
കണ്ടില്ല.
മേനാജ്: ഞാൻ േചാദിച്ചത് ഇെതാെക്ക പ്രശാന്തിെനമാത്രം വ്യക്തിപരമായി
എങ്ങെന ബാധിച്ചു എന്നാണ്. ഇെതാെക്കക്കണ്ടു മനം മടുത്തു പഠനം മതി
യാക്കുകയായിരുേന്നാ?
പ്രശാന്ത്: അല്ല. പറയാം. നമ്മുെട നാടകപഠനത്തിെന്റ അവസ്ഥ ഓർത്തേപ്പാൾ
കാടുകയറിേപ്പായതാണ്. സർഗ്ഗാത്മകമായ സംവാദങ്ങേളാ വിമർശങ്ങേളാ
വസ്തുനിഷ്ഠമായ അഭിപ്രായങ്ങേളാ ഉൾെക്കാള്ളാനുള്ള സഹിഷ്ണുതയില്ലായ്മയു

െവളിച്ചത്തിേലക്കു നടത്തുന്നവർ—ദീപ്തസംഭാഷണങ്ങൾ
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െട ഇരയാകുകയായിരുന്നു ഞാൻ. കുേചലഗാഥ നാടകം നാടകവിശകലന
ത്തിനു കിട്ടി. വയലാസാറിെന്റ നാടകമാണ്. അതിൽ കൃഷ്ണൻ കുേചലപ
ത്നിയിൽ കുട്ടിെയ ഉണ്ടാക്കിയതാെയാെക്ക പറയുന്നുണ്ട്. എക്കാലെത്തയും
ആത്മാർത്ഥമായ സതീർത്ഥ്യബന്ധത്തിെന്റ അന്ധമായ നിരാസം. നഖശി
ഖാന്തം വിമർശിച്ചു. അത് അേദ്ദഹത്തിന് ഇഷ്ടമായില്ല എന്നു േതാന്നി. ആട്ട
ക്കഥ എഴുതിയതിനു കലാമണ്ഡലത്തിൽ എനിക്കു സ്വീകരണം തന്നേപ്പാൾ
െമമേന്റാ തരാൻ സംഘാടകർ വയലാസാറിെനയാണു ക്ഷണിച്ചത്. അേദ്ദ
ഹം വിസമ്മതിച്ചു. മറ്റു കുട്ടികൾക്ക് അതു സങ്കടമാവിേല്ല എന്നതാണു ന്യായം
പറഞ്ഞത്! ഒരുദിവസം ദൂതഘേടാൽക്കചം നാടകം െചയ്യുേമ്പാൾ കൃതാന്തൻ
എന്ന പദം കൃതയുഗത്തിെന്റ അവസാനം എന്നു വ്യാഖ്യാനിച്ചേപ്പാഴും എനിക്കു
തിരുേത്തണ്ടിവന്നു. കാലൻ എന്നാണ് ആ പദത്തിെന്റ അർത്ഥം.
പിന്നീെടാരിക്കൽ േചലക്കര വായനശാലയുെട ഉദ്ഘാടനേവളയിൽ
ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും പ്രസംഗകരായിരുന്നു. അമ്മെയ വിവാഹം കഴിക്കുകയും
അതിൽ കുട്ടിയുണ്ടാകുകയും െചയ്യുന്നതരം കഥാസന്ദർഭം ഈഡിപ്പസ് നാ
ടകത്തിേലതുേപാെല നമ്മുെട സാഹിത്യത്തിൽ ഇല്ല എന്ന് അേദ്ദഹം പറ
ഞ്ഞതിെന ഞാൻ ഖണ്ഡിച്ചു. ഉയർന്ന സംസ്ക്കാരമുള്ള ഭാരതീയന് അങ്ങെന
അവതരിപ്പിക്കാൻ ആവില്ലേല്ലാ. അേതസമയം ബന്ധങ്ങളിെല സങ്കീർണ്ണത
ഇവിെടയും ധാരാളമാണ്. കുന്തിയിൽ സൂര്യനു പുത്രനുണ്ട്. സൂര്യെന്റ മകനാ
ണു യമൻ. ആ യമനും കുന്തിയിൽ പുത്രനുണ്ടായി. മുറപ്രകാരം അമ്മയുെട
സ്ഥാനമാണു കുന്തിക്ക്. അന്ന് അവിെട പറഞ്ഞിെല്ലങ്കിലും, ഇന്ദ്രപത്നിയായ
ഉർവ്വശി ഇന്ദ്രപുത്രനായ അർജ്ജുനനിൽ അനുരക്തയാകുന്നുണ്ട്. ഇല്ല എന്നു
പറയാെത ഉേണ്ടാ എന്ന് അേന്വഷിക്കുകയാണു േവണ്ടെതന്നും ഞാൻ പറ
ഞ്ഞു.
അവിെട പഠിക്കുേമ്പാൾ വീട്ടിൽനിന്നു തന്നിരുന്നത് 250 രൂപയാണ്.
അമ്മയ്ക്ക് അതിേന മാർഗ്ഗമുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. േഹാസ്റ്റൽ വാടക 100 രൂപ. ബാ
ക്കിെകാണ്ടു ജീവിക്കണം. അതിനാൽ പുറത്തു നാടകം െചയ്യാൻ േപാകുമായി
രുന്നു. അദ്ധ്യാപകർതെന്ന ചില ശില്പശാലെയ്ക്കാെക്ക വിടും. അതിെനാെക്ക
േപായിവരുേമ്പാൾ പരിഹാസമാണു സഹപാഠികളിൽനിന്ന്. ‘കാവാലത്തി
നുേശഷം ഇനി ആര്’ എെന്നല്ലാം പറഞ്ഞു കളിയാക്കും. നടനകേലാദയ
ത്തിൽ ഭാരതാന്തം ചിട്ടെപ്പടുത്താൻ േപായിട്ടുവന്നേപ്പാൾ ചിലർ പ്രഖ്യാപിച്ച
ത്, ‘ഞങ്ങൾ നിെന്നക്കാൾ 15 ദിവസം സീനിയറാെണടാ’ എന്നാണ്! മെറ്റാ
രിക്കൽ ഒരു നാടകം െചയ്യാൻ േപായി മടങ്ങിെയത്തുേമ്പാൾ സഹപാഠികൾ
െകാടികുത്തി സമരം, “പ്രശാന്ത് നാരായണെന പുറത്താക്കണം”. മതിയായ
ഹാജരില്ലേത്ര! മുെമ്പാരിക്കലും ഇല്ലാതിരുന്ന ഹാജർ വയ്പും ഇതിനിെട വയ
ലാസാർ ഏർെപ്പടുത്തി. വയലാസാറിെന സമീപിച്ചേപ്പാൾ അേദ്ദഹവും ൈക
മലർത്തി, “കുട്ടികെളല്ലാം തനിെക്കതിരാണ്. പ്രേവശിപ്പിക്കാനാവില്ല.” സർ
വ്വകലാശാലയിൽ േപായി െസ്പഷ്യൽ ഓർഡർ െകാണ്ടുവന്നാൽ പ്രേവശിപ്പി
ക്കാമേത്ര.
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സർവ്വകലാശാലാ ആസ്ഥാനമായ േതഞ്ഞിപ്പലത്തു േപായി. തിരിെക
വരാൻ കയ്യിൽ കാശില്ല. മാതൃഭൂമി യിെല ശ്രീകുമാർ 30 രൂപ തന്നു. അതിനു
കള്ളുകുടിച്ചു. െക.എസ്.ആർ.റ്റി.സി. ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ േപായി നാടകം കളി
ച്ചു. 130 രൂപ കിട്ടി. കുറച്ചു ൈപസയ്ക്കു വീണ്ടും കള്ളടിച്ചു. േനേര വീട്ടിേലക്കു
മടങ്ങി.
പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ േചട്ടെന സ്ക്കൂളിേലക്കു വിളിച്ചുെകാണ്ടുേപായി.
അേദ്ദഹം അവിെടെച്ചന്ന് എെന്ന കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടു േപാന്നു, “ഇവനു െമേമ്മാ
അടിച്ചുെകാടുക്കാത്തെതന്ത്?” േദഷ്യവും സങ്കടവും ഒെക്കയായി പടിയിറങ്ങി.
ഒരു പത്തൽ പിഴുെതടുത്ത് മതിലിൽ “വയലാ നാറി” എന്ന് എഴുതിയിട്ടു നട
ന്നു, തൃശൂർ ഭാഗേത്തക്ക്. ഗുരുനിന്ദയാെണന്ന േതാന്നൽ ഇേപ്പാഴുമില്ല. അസ
ഹിഷ്ണുതേയാെട സ്വന്തം വിദ്യാർത്ഥിയുെട ഭാവി ഇല്ലാതാക്കാൻ കരുനീക്കുന്ന
മനസിൽ ഗുരുവിെന കാണാനാവില്ല.

റയിലിൽ ചിതറിെത്തറിക്കാൻ േപായ യാത്ര
പ്രശാന്ത്: തൃശൂർക്കുള്ള വഴിയിൽ പരിചയക്കാരനായ ഒരു കൃഷിേയാഫീസർ ബാ
ബുസാറുണ്ട്. അേദ്ദഹെത്ത കണ്ടു. ഒന്നിച്ചു ശ്രീകൃഷ്ണപുരത്തുേപായി കഥകളി
വജ്രമുഖൻ നാടകത്തിൽ തമിഴെന്റ േവഷത്തിൽ ഇന്ദ്രൻസും േകാതണ്ടനായി ജയകൃഷ്ണനും
പരിശീനത്തിൽ.

െവളിച്ചത്തിേലക്കു നടത്തുന്നവർ—ദീപ്തസംഭാഷണങ്ങൾ
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കണ്ടു. മുന്നൂറു രൂപയും വാങ്ങി വീണ്ടും നടന്നു. ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടു കാര്യമിെല്ല
ന്നു േതാന്നി. ജീവിച്ചതിെന്റ േരഖേപാലും പാടില്ല. കുടിച്ചു േബാധം നശിച്ചു
റയിൽേവ ട്രാക്കിൽ കിടക്കുക. അതു തൃശൂരിൽത്തെന്ന ആവണം. ചിതറി
േപ്പാകുന്ന കഷണങ്ങൾ സ്ക്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമയിൽത്തെന്ന എത്തണം. െഷാറ
ണ്ണൂരിൽനിന്ന് ഒരു ൈപന്റു വാങ്ങി കുടിച്ച് ആത്മഹത്യയ്ക്കായി േനേര തൃശൂരിെല
ത്തി. െപെട്ടന്നു ബാബുസാർ ഒരു ജീപ്പിൽ മുന്നിൽ. വിളിച്ചുകയറ്റി മണ്ണുത്തി
ക്യാമ്പസിൽ െകാണ്ടുേപായി. അന്ന് ആത്മഹത്യയിൽനിന്നു രക്ഷിച്ചത് അേദ്ദ
ഹമാണ്. അെതാരു ഏപ്രിൽഫൂൾത്തേലന്ന് ആയിരുന്നു. കാർഷികസർവ്വക
ലാശാലാേഹാസ്റ്റലിൽ നല്ല രസമായിരുന്നു പിേറ്റന്ന്. അതുെകാണ്ടാണു ദിവ
സം ഓർമ്മ.
മേനാജ്: അന്ന് അങ്ങെനെയാരാൾ രക്ഷിച്ചില്ലായിരുെന്നങ്കിൽ ഇന്നു പ്രശാന്ത്
ഉണ്ടാകില്ലായിരുന്നു എന്നാേണാ?
പ്രശാന്ത്: തീർച്ചയായും. അന്നു ഞാൻ നിശ്ചയിച്ചുറച്ചുതെന്ന ആയിരുന്നു.
മേനാജ്: അതിൽനിന്നുള്ള മടക്കം നല്ലതിേലക്കായിരുേന്നാ?
പ്രശാന്ത്: അല്ല. പിെന്ന നാട്ടിെലത്തുേമ്പാൾ രണ്ടാമെത്ത േജ്യഷ്ടെന്റ കുട്ടി മരിച്ച്
12 ദിവസം കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഒന്നും ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല. എെന്റ ‘കുഞ്ഞിരാമ
ത്തം’! വീട്ടിൽ ആെക പ്രശ്നം. സർട്ടിഫിക്കറ്റില്ലാെത തിരിെക വന്നതിനു േജ്യ
ഷ്ഠൻ േറാഡിലിട്ടു പുളിങ്കമ്പുെകാണ്ടു തല്ലിത്തകർത്തു. 22 വയസുള്ള ഒരാെളയാ
െണന്ന് ഓർക്കണം! ഒടുവിൽ വീട്ടിൽനിന്ന് ഇറക്കിവിട്ടു. പിെന്ന അലച്ചിലാ
യിരുന്നു. ഒരു സഞ്ചി, ഒരു ൈപജാമ, ഒരു കുർത്ത. പരിചയക്കാരുെടെയാ
െക്ക വീട്ടിൽ കയറിയിറങ്ങി. കുളിക്കും, വസ്ത്രം കഴുകും. െപരുമ്പാവൂെരാെക്ക
ധാരാളം കൂട്ടുകാർ ഉണ്ട്; പ്രേത്യകിച്ചും എെന്റ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാടു ഘട്ടങ്ങ
ളിൽ താങ്ങായിരുന്ന േവണു പാങ്കുളെത്തേപ്പാെല. അങ്ങെന കാസർേകാട്ടുവ
െര നടന്നു. മഹാകവി പി.യുെട െചറുമകൻ കലാമണ്ഡലം േഗാപാലകൃഷ്ണൻ
അന്നാണു കാഞ്ഞങ്ങാട് െനഹ്രു സർഗ്ഗേവദിയിൽ വിളിച്ചു ടാേഗാറിെന്റ ‘തപാ
ലാപ്പീസ് ’ െചയ്യിക്കുന്നത്. വടെക്കാെക്ക കുേറ കളിച്ചു.
മേനാജ്: വളെര സർഗ്ഗാത്മകമാേകണ്ടിയിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം സ്ക്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമ
നശിപ്പിച്ചുകളഞ്ഞു എന്നു പറയാേമാ?
പ്രശാന്ത്: അതുതെന്നയാണു സംഭവിച്ചത്. അതുവെര ചിട്ടയായി ജീവിച്ച എന്നി
േലക്ക് അരാജകവാദം സംക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. ജീവിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന
സ്ക്കൂളല്ല അത് അന്നും ഇന്നും. പടിഞ്ഞാറൻരാജ്യങ്ങളിെലാെക്ക തീയറ്റർ സ്ക്കൂളു
കൾ വ്യക്തിത്വവികസനത്തിനു ശ്രമിക്കുേമ്പാൾ മാനസികൈവകൃതവും മദ്യമയക്കുമരുന്ന് അടിമത്തവും അരാജകത്വവും ഒെക്കയാണ് ഇവിടം സമ്മാനി
ക്കുന്നത്. സമൂഹത്തിനുമുന്നിൽ ഉയർത്തിക്കാണിക്കാവുന്ന മനുഷ്യേസ്നഹിക
ളായ നാടകക്കാെര ഉണ്ടാക്കുന്നതിനു പകരം ഇങ്ങെന കുേറേപ്പെരയാണു സൃ
ഷ്ടിക്കുന്നത്. ഒരു പരിധിവെര എെന്നയും അതു ബാധിച്ചു.
ക്ലാസിൽ വരികേയ െചയ്യാത്തവർക്കുേപാലും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്കിയിട്ടു
ണ്ട്. എനിക്കുമാത്രം തന്നില്ല. പിെന്നാരിക്കൽ, കനൽ പുരസ്കാരം എനിക്കു
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കിട്ടിയേപ്പാൾ അതു തരാൻ ക്ഷണിക്കെപട്ടതു വയലാസാറാണ്. അന്ന് അേദ്ദ
ഹം പറഞ്ഞു, ‘ഔേദ്യാഗികമായ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ മൂലം ചില നടപടികൾ
പ്രശാന്തിെനതിെര എടുേക്കണ്ടിവന്നു’ എന്ന്. മറുപടിപ്രസംഗത്തിൽ ഞാൻ
പറഞ്ഞു, ‘നന്നായി സർ, ഇെല്ലങ്കിൽ ഞാനും സർട്ടിഫിക്കറ്റുകാെരേപ്പാെല
മണ്ടയടച്ചു നടേന്നെന’.
ഒരു സംഭവം പറയാം. ഞാൻ സ്ക്കൂൾ യുവജേനാത്സവത്തിനു ജഡ്ജ്
ആയി േകാഴിേക്കാട്ടു േപായതാണ്. റയിൽേവ േസ്റ്റഷനിൽനിന്ന് ഓേട്ടാ റി
ക്ഷാ പിടിച്ചു. നാടകത്തിെന്റ സംസ്ഥാനജഡ്ജ് ആെണന്നു പറഞ്ഞേപ്പാൾ
ൈഡ്രവർ േചാദിച്ചു, എവിെടയാ പഠിച്ചെതന്ന്. സ്ക്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമ എന്നു
പറഞ്ഞു. അയാൾ ൈപസ വാങ്ങിയില്ല. േപാകുേമ്പാൾ അയാൾ പറഞ്ഞു,
“നിെന്റ സീനിയറായി പഠിച്ചവനാടാ ഞാൻ”. സ്തംഭിച്ചുേപായി! ഇത് ഒരാളുെട
മാത്രം കഥയല്ല. അവിെട പഠിച്ചിറങ്ങിയ നിരവധി പ്രതിഭാധനർ ആത്മഹത്യ
െചയ്തിട്ടുണ്ട്. പലരും ഇന്നും പട്ടിണി കിടക്കുന്നു. അവിെട പഠിച്ചിറങ്ങി നാടകം
െകാണ്ടു മാത്രം കഴിയുന്ന ഒരാെള പറയാേമാ? നാടകംെകാണ്ടു ബിരിയാണി
തിന്നാൻ കഴിയണം. ഛായാമുഖി െകാണ്ടു സംഭവിച്ചത് അതാണ്.

പ്രതിഭാശൂന്യരിൽനിന്നു നാടകെത്ത രക്ഷിക്കണം
മേനാജ്: നാടകരംഗം ജനങ്ങളിൽനിന്ന് അകന്നിരിക്കുന്നത് സ്ക്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമയു
െട കുറ്റമാെണന്നു പറയാേമാ? നാടകേത്താടുള്ള േകരളീയസമൂഹത്തിെന്റ
ആഭിമുഖ്യമില്ലായ്മെകാണ്ടേല്ല അതു വരുമാനമുള്ള െതാഴിലായി മാറാത്തത്?
പ്രശാന്ത്: നല്ല നാടകം ഉണ്ടായാൽ നല്ല നാടകസംസ്ക്കാരം ഉണ്ടാകും. കാണാൻ
ആളുണ്ടാകും. സംഘടിപ്പിക്കാൻ ആളുണ്ടാകും. ഭരതനാട്യവും കുച്ചിപ്പുടിയും ശാ
സ്ത്രീയസംഗീതവുെമാെക്ക നിരന്തരം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ൈഫൻ ആട്സ് െസാ
ൈസറ്റികൾ എന്തുെകാണ്ടാണു നാടകങ്ങൾ പരിഗണിക്കാത്തത്? പുറത്തുനി
ന്നുള്ള നല്ല നാടകങ്ങൾ കളിക്കുന്ന േമളകളിൽ േപ്രക്ഷകർ ഉണ്ടേല്ലാ. സം
ഗീത നാടക അക്കാദമി നടത്തുന്ന നാടകമത്സരത്തിെല നാടകം കാണാൻ
എത്രേപർ േപാകുന്നു? േപാകുന്നവർ പത്തു മിനുട്ടു തികച്ച് ഇരിക്കുന്നുേണ്ടാ?
നാടകത്തിനായി ജീവന്മരണേപാരാട്ടം നടത്തുന്നവെര അറിയുന്നില്ല. േവണ്ട
െപ്പട്ടവെര െകട്ടിെയഴുന്നള്ളിക്കലാണു നടക്കുന്നത്. സംഗീത നാടക അക്കാ
ദമിയുെട പ്രവർത്തനം ഇങ്ങെനെയാെക്ക മതിേയാ? ഫ്ലക്സും ഫലകവും വച്ചു
സർക്കാരിെന്റ ഭരണേനട്ടം പ്രചരിപ്പിച്ചതുവെര നാം കണ്ടിേല്ല? അതിെനാ
െക്കയാേണാ ആ സംവിധാനം? നാടേകാത്സവം നടത്തി േലാകനാടകം പരി
ചയെപ്പടുത്തിയാൽ മാത്രം നാടകമുണ്ടാകുേമാ? നാടകം ഉണ്ടാകാൻ മുടക്കുമു
തൽ േവണം. സിനിമാസബ്സിഡി േപാെലയുള്ള സഹായെമാന്നുമില്ല നാട
കത്തിന്. ആണിവാങ്ങാൻ കാശില്ലാെത നാടകം െചയ്യുന്നവരാണു പലരും.
ൈകത്താങ്ങു കിട്ടാത്തവർ. സ്ക്രീനിങ് നടത്തി രണ്ടുമൂന്നു േപർെക്കങ്കിലും െകാ
ല്ലേന്താറും ഗ്രാന്റ് നല്കെട്ട എന്നു മുമ്പു ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നിേല്ല? സാംസ്ക്കാരി
കരംഗത്തിന് ഊന്നൽ നല്കുെമന്നു പ്രഖ്യാപിച്ച ധനമന്ത്രി േതാമസ് ഐസക്ക്
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മുൻബജറ്റുകളിൽ നാടകത്തിനുേവണ്ടി പലതും പ്രഖ്യാപിെച്ചങ്കിലും െചേയ്യണ്ട
വർ ഒന്നും െചയ്തില്ല. ഇെക്കാല്ലം 20 നാടകങ്ങൾക്ക് അഞ്ചുലക്ഷം രൂപവീതം
ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചത് വലിയ പ്രത്യാശ പകരുന്നു. ഇതിെനല്ലാം പുറെമ
നാടകസാക്ഷരതയ്ക്ക് അക്കാദമി പരിപാടിയുണ്ടാക്കണം.
പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണു െപ്രാഫഷണലുകൾ. ഞങ്ങൾ െപ്രാഫഷണലു
കളാണ്. ഗൗരവമാർന്ന നാടകപ്രവർത്തകർ, െപ്രാെഫഷണൽ കലാകാരർ,
നാടകസാേങ്കതികവിദ്യാവിദഗ്ദ്ധർ, സംഗീതക്കാർ, ഗായകർ, തുടങ്ങി എല്ലാ
േമഖലയിലുമുള്ളവെര േഗ്രഡ് െചയ്യണം. അവെര തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുമാറു
രജിസ്റ്റർ െചയ്യണം. നാടകവുമായി ബന്ധെപ്പട്ട ഒരു േഡറ്റാ ബാെങ്കങ്കിലുമു
േണ്ടാ നമുക്ക്? മുഴുവൻ േപരുെടയും വിവരം േശഖരിച്ച് പരിപാടികൾെക്കാ
െക്ക അവെരെയല്ലാം ക്ഷണിക്കണം. നാടകങ്ങൾ നടത്താൻ െതരെഞ്ഞ
ടുക്കുന്നതിനു സ്ക്രീനിങ് കമ്മിറ്റി േപാലും ഇല്ല. ആരും തീയറ്റർ മാേനജ്െമ
ന്റിെനപ്പറ്റി പറയുന്നില്ല. കണ്ടുമറക്കുന്നതല്ലാെത െകാണ്ടുനടക്കുന്ന നാടകം
ഉണ്ടാകാൻ അതാണ് ആവശ്യം.
മേനാജ്: അതു ശരിയാണ്. എങ്കിലും സ്ക്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമയുെട സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടാ
െതേപായതിൽ എേപ്പാെഴങ്കിലും നഷ്ടേബാധം േതാന്നിയിട്ടുേണ്ടാ?
പ്രശാന്ത്: ഇേല്ലയില്ല. അെതങ്ങാനും കിട്ടിേപ്പായിരുെന്നങ്കിൽ, അത്രയും കാലം
ഞാനവിെട െപട്ടുേപായിരുെന്നങ്കിൽ, ഞാനും ഇല്ലാതായിേപ്പാേയെന. സർ
ട്ടിഫിക്കറ്റുെകാണ്ട് ആെരങ്കിലും നാടകക്കാേരാ സിനിമാക്കാേരാ ആകുേമാ?
ശ്യാമപ്രസാദിെനേയാ രഞ്ജിത്തിെനേയാ േപാെല സിനിമയിൽ ചിലർ പ്രസ
ക്തി േനടിയിട്ടുണ്ട്. അതുേപാെല ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റും വാങ്ങി സിനിമയിേലാ
റ്റി.വി.യിേലാ കയറിപ്പറ്റാം എന്ന വ്യാേമാഹേത്താെട വരുന്നവരാണ് ഇന്നു
പലരും. അവെര േപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. നാടകത്തിനായി വരുന്നവെര നി
രുത്സാഹെപ്പടുത്തുന്നു. വരുേമ്പാൾ മുഖത്തു നല്ല േതജെസാെക്ക ഉണ്ടാകും.
ഒറ്റെക്കാല്ലം കഴിയുേമ്പാേഴക്ക് എേന്താ നഷ്ടെപ്പട്ട ഭാവമാകും. ൈലബ്രറി
നല്ല ചിട്ടയാണ്. പേക്ഷ, ഒറ്റയാളും പുസ്തകം എടുക്കുന്നില്ല. അല്പെമങ്കിലും
വായിക്കുന്നേതാ, തിരക്കഥകൾ!
ഇടെപടൽരീതി തുടക്കത്തിേല െതറ്റി. നടക്കുന്നത് ഇസങ്ങൾ പരിചയ
െപ്പടുത്തലാണ്. ഇേമാഷൻ െമമ്മറി എങ്ങെന പുറെത്തടുക്കാെമന്ന് അറിയി
ല്ല. പകരം അതിെന്റ സിദ്ധാന്തം പറയും. കാണാെത പഠിപ്പിക്കൽ. പി.ജി.
എടുക്കാൻ തുണ്ടു വച്ചു പരീക്ഷ എഴുതി പിടിക്കെപ്പടുന്ന സ്ഥിതി വരുന്നത് ഇതു
െകാണ്ടാണ്. പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന കലാകാരർ ക്രിേയറ്റീവാകാെത എന്തിേനാേവ
ണ്ടി മത്സരിക്കുന്നവരാകുന്നു. ഓൻെസംബിൾ ആർട്ടാണു നാടകെമന്നു പറയു
കയും വിഘടിച്ചു ജീവിക്കുകയും െചയ്യുന്നവർ. പഠിപ്പിക്കുന്നവർ തമ്മിൽേപ്പാലും
നല്ല ബന്ധമില്ല. േമാഹൻലാലിെന വച്ചു നാടകം െചയ്യുന്നു എന്ന് അനൗൺ
സ് െചയ്തേപ്പാൾ മുതൽ േഫാണിലൂെട െതറിവിളിയായിരുന്നു. മിക്കതും സ്ക്കൂൾ
ഓഫ് ഡ്രാമക്കാർ. അതാണ് ഈ രംഗെത്ത സൗഹൃദം!
അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കലിലാണു പഠിച്ചിറങ്ങുന്നവർക്കു ശ്ര
ദ്ധ. ഒരു നാടകത്തിനു േവണ്ട കാശിനു രെണ്ടണ്ണം െചയ്യുക. മിച്ചംെകാണ്ടു
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അദ്ധ്യായം 6. േനരിൻചില്ലിെല ഛായാമുഖം

ധാർവാഡ് രംഗായണയ്ക്കുേവണ്ടി കന്നടഭാഷയിൽ ആശയാവിഷ്ക്കാരം നല്കി പ്രശാന്ത് നാരായ
ണൻ സംവിധാനം െചയ്ത സ്വപ്നവാസവദത്തത്തിെല ഒരു രംഗം.

കുെറ ൈലറ്റു വാങ്ങുക. ഇെതാെക്കയാണു രീതി. മനുഷ്യെന്റ ആവശ്യങ്ങേളാടു
സംവദിക്കാത്ത കല നിലനില്ക്കുേമാ? ഇവിെട കാവാലെത്ത പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല.
എൻ.എൻ. പിള്ളെയയും േതാപ്പിൽ ഭാസിെയയും പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. റഷ്യൻ
വിപ്ലവത്തിനു വഴിവച്ച നാടകം പഠിപ്പിക്കാൻ 15 മണിക്കൂർ െചലവഴിക്കും.
െക.പി.എ.സി.െയ അംഗീകരിക്കില്ല. ലങ്കാലക്ഷ്മി ഇൻഡ്യയിൽ ഒരിടത്തും
നന്നായി അവതരിപ്പിക്കെപ്പട്ടിട്ടില്ല. ശ്രമം േപാലും ഇല്ല. ഉെണ്ടങ്കിൽത്തെന്ന
െപാതുസമൂഹം അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഭാഷാസാഹിത്യം വായിച്ചുരസിക്കാം. പേക്ഷ,
സമൂഹെത്ത വിസ്മരിച്ചാേലാ? സാമൂഹികനാടകെത്ത േപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കാൻ
സ്ക്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമ എന്തു െചയ്തിട്ടുണ്ട്?
മലയാളനാടകേവദിയുെട മൂട്ടിൽ ഇറക്കുമതി െചയ്ത രാസവളമേല്ല ഇട്ടിരി
ക്കുന്നത്? കൃഷിയുള്ളിടേത്ത കലയുള്ളൂ; രാഷ്ട്രീയവും. സ്ക്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമയിൽ
കൃഷി പഠിപ്പിക്കണെമന്നു ഞാൻ പറയും.
വിേദശെത്ത നാടകാവതണരീതികൾ അനുകരിക്കുകയല്ല, അവർ അവ
രുെട സംസ്ക്കാരെത്ത എങ്ങെന എൻഹാൻസ് െചയ്യുന്നു എന്നതാണു പഠിേക്ക
ണ്ടത്. ശങ്കരപ്പിള്ളസാർ നടത്തിയതുേപാെല പരീക്ഷണാത്മകമായ ഘടനാ
േന്വഷണം േവണം. ഇേന്നാ? എല്ലാം ഭാവനാസമ്പന്നരല്ലാത്ത സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
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േഹാൾേഡഴ്സ്. അതുെകാണ്ടാണു ഭരത് േഗാപി പറഞ്ഞത്, സ്ക്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമ
പിരിച്ചുവിടണെമന്ന്. ഞാനും അതുതെന്ന പറയുന്നു. തലപ്പത്ത് ഒരു നല്ല തല
വന്നിെല്ലങ്കിൽ നശിച്ചുെകാേണ്ടയിരിക്കും. സമഗ്രപരിഷ്ക്കരണം േവണം. കരി
ക്കുലം മാറ്റണം. സമയബന്ധിതമായി േകാഴ്സുകൾ തീർത്തു സർട്ടിഫിക്കറ്റു നല്കു
ന്ന രീതിയാണ് അടിസ്ഥാനപരമായി െതറ്റ്. കഴിവു െതളിയിക്കുന്നവർക്കാ
ണു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേല്കണ്ടത്. പകരം, രണ്ടു െപ്രാഡൿഷൻ ഒഴിെച്ചല്ലാം എഴു
ത്തുപരീക്ഷ! സമൂഹത്തിേലക്കിറങ്ങി പഠിക്കാൻ അവസരമുണ്ടാകണം. ഗ്രാ
മങ്ങളിൽേപ്പായി കലാരൂപങ്ങൾ അറിയണം. കലാകാരരിൽനിന്നു പഠിക്ക
ണം. സർവ്വകലാശാലയുെട ചിട്ടയിൽനിന്നും നിയന്ത്രണത്തിൽനിന്നും മാറ്റ
ണം. ഒരിക്കൽ ഒ.എൻ.വി. എേന്നാടു സങ്കടേത്താെട പറഞ്ഞത് ഓർക്കുന്നു:
“കലാമണ്ഡലം സർവ്വകലാശാല ആക്കാനുള്ള ശുപാർശ ഞാനാണ് ഒപ്പിട്ടത്.
ഇന്നതിൽ ദുഃഖിക്കുന്നു”.

മടങ്ങിവരവ്—ജീവിതത്തിേലക്കും നാടകത്തിേലക്കും
മേനാജ്: പ്രശാന്ത് ഇേപ്പാൾ സ്ക്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമയിൽ ക്ലാെസടുക്കാൻ ക്ഷണിക്കെപ്പ
ടാറുണ്ടേല്ലാ, അേല്ല? ചരിത്രത്തിെന്റ കാവ്യനീതി േപാെല?
പ്രശാന്ത്: ഉണ്ട്. ‘ഛയാമുഖി’ക്കു 2003-െല മികച്ച രചനയ്ക്കുള്ള സംസ്ഥാന അവാർ
ഡും വാങ്ങി േനേര േപായത് അവിേടക്കാണ്. എെന്ന ഇറക്കിവിട്ട സ്ക്കൂൾ ഓഫ്
ഡ്രാമയിൽ സ്വീകരണവും ഒരുക്കിയിരുന്നു, അതും വയലാസാറുതെന്ന. അന്നു
ഞാെനാരു പ്രസംഗം നടത്തി. എെന്റ മധുരപ്രതികാരം പൂർത്തിയായതിെന
സൂചിപ്പിച്ച് “പൂവൻപഴംെകാണ്ടു കഴുത്തുമുറിക്കൽ” എെന്നാരു പ്രേയാഗവും പ്ര
സംഗത്തിൽ അന്നു ഞാൻ നടത്തി. ഒരു ദിവസം ഇതിനകത്തു ക്ലാെസടുക്ക
ണം എന്നുകൂടി ആഗ്രഹമുെണ്ടന്നും പറഞ്ഞു. അതും നടന്നു. പേക്ഷ, വയലാ
സാറിനു േശഷമാെണന്നുമാത്രം. നാഷണൽ സ്ക്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമ െറപ്പർട്ടറി
കമ്പനിയിലും ഒരിക്കൽ ഞാൻ വർൿേഷാപ് െചയ്തിട്ടുണ്ട്. സംസ്കൃതസർവ്വക
ലാശാലയിലും എെന്ന ഓേരാ വർഷവും വിളിച്ചു ക്ലാെസടുപ്പിക്കുന്നു. അഞ്ചുദിവ
സെത്ത എെന്റമാത്രം ശില്പശാലെയാെക്ക നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതാണു ഞാൻ
പറഞ്ഞത് സർട്ടിഫിക്കറ്റല്ല കല എന്ന്.
മേനാജ്: അന്നെത്ത അനിശ്ചിതത്വത്തിൽനിന്ന് എേപ്പാഴാണു വീണ്ടും കലാരംഗ
ത്തു സജീവമാകുന്നത്?
പ്രശാന്ത്: കാഞ്ഞങ്ങാെട്ട ‘തപാലാപ്പീസി ’െന്റ അവതരണത്തിനുേശഷം ൈവകാ
െത നടൻ മുകുന്ദൻ എറണാകുളെത്ത ഒരു സ്വകാര്യ സിനിമാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിെല
േജാലി വച്ചുമാറി. േറാഷൻ ആൻഡ്രൂസും മറ്റും അവിെട ഒരുവർഷം എെന്റ പ്രി
യെപ്പട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾ ആയിരുന്നു. മേനഷ് മല്ലപ്പള്ളി, ക്യാമറാമാൻ ഹരി
ഒെക്ക അന്നവിെട ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവരും മുറിയിൽ കൂടും. ഞാൻ മാ
ത്രം കുടിക്കും. നിങ്ങൾ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടു കുടിേച്ചാളൂ എന്നതായിരുന്നു
നിലപാട്. േറാഷെന വച്ചു ‘ദശഗ്രീവാങ്കം ’ എന്ന േപരിൽ ഒറ്റയാൾനാടകം െച
യ്തു. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്കുമ്മുമ്പു വിദ്യാർത്ഥിെയ പുറത്തുെകാണ്ടുേപായി നാടകം
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അദ്ധ്യായം 6. േനരിൻചില്ലിെല ഛായാമുഖം

കളിപ്പിച്ചു എന്നുപറഞ്ഞു മാേനജ്െമന്റ് പ്രശ്നമാക്കിയേപ്പാൾ രാജിക്കത്തു െകാ
ടുത്തു. അതു സ്വീകരിക്കാെത എെന്ന തിരുവനന്തപുരേത്തക്കു മാറ്റിത്തന്നു.
േറാഷനാണ് എെന്റ ഒഴിവിൽ അവിെട അദ്ധ്യാപകനായത്. പിെന്നാരിക്കൽ
കണ്ടേപ്പാൾ േറാഷൻ പറഞ്ഞു, “മാേഷ, നിങ്ങെട േനാട്ട്സ് വച്ച് ഏഷ്യാെന
റ്റിൽനിന്നു കാശുവാരുന്നുണ്ട്”. സ്റ്റാർ ഹണ്ട് എന്ന പരിപാടിയാണു േറാഷൻ
ഉേദ്ദശിച്ചത്. തിരുവനന്തപുരേത്തക്കുള്ള മാറ്റമാണ് സ്ക്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമക്കാല
ത്തു മനസിൽ കിടന്ന വജ്രമുഖൻ െചയ്യാൻ അവസരെമാരുക്കിയത്. പിെന്ന
ഏെറക്കുെറ സജീവമായിരുന്നു.
ഇടതുസുഹൃത്തുക്കൾ തെന്നയാണ് അെന്നല്ലാം തുണയായത്. െകാല്ലം
േസാപാനവുമായുള്ള ബന്ധം അങ്ങെനയാണു തുടങ്ങുന്നത്. അച്ചാണി രവി
േസാപാനത്തിൽ തുടങ്ങിയ ‘െസന്റർ േഫാർ െപർേഫാമിങ് ആർട്സ് സ്ക്കൂൾ
ഓഫ് ഡ്രാമ’യിൽ ക്ലാെസടുക്കാൻ േചർന്നു. കനെപ്പട്ട രണ്ടു നാടകങ്ങൾ
അന്നു െചയ്തു: ഭാസെന്റ ‘ഊരുഭംഗ ’വും ‘ദൂതഘേടാൽക്കച ’വും. സ്ക്കൂൾ ഓഫ്
ഡ്രാമയിൽ കാണാത്ത പലതും അവിെട നടപ്പാക്കാൻ എനിക്ക് അവസരം
കിട്ടി. കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ദുർബ്ബലനായ ഒരാെള ‘ഊരുഭംഗ’ത്തിെല ദുേര്യാധന
നാക്കി. മറ്റുള്ളവർ അവേഹളിച്ചുെകാണ്ടിരുന്ന ഒരുവൻ. കഴിവു കുറഞ്ഞവെര
ധാർവാഡ് രംഗായണയ്ക്കുേവണ്ടി കന്നടഭാഷയിൽ ആശയാവിഷ്ക്കാരം നല്കി പ്രശാന്ത് നാരായ
ണൻ സംവിധാനം െചയ്ത സ്വപ്നവാസവദത്തത്തിെല ഒരു രംഗം.

െവളിച്ചത്തിേലക്കു നടത്തുന്നവർ—ദീപ്തസംഭാഷണങ്ങൾ
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ഉപഹസിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസരീതിയാണേല്ലാ നമ്മുേടത്. പക്ഷികളും മൃഗങ്ങ
ളുെമാെക്കയാകെട്ട, ഒന്നിച്ചു പിറക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ദുർബ്ബലമായ
തിെനയാണു കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. ‘മിടുക്കന്മാർ’ ഇേതാെട എെന്ന തല്ലാൻ
പദ്ധതിയിട്ടു! ഞാൻ മുേന്നാട്ടുേപായി. മൂന്നു ഗുണവുമുള്ള മൂന്നു ദുേര്യാധനന്മാർ.
മൂന്നു കഥാപാത്രങ്ങളല്ല, മൂന്നു പ്രതിച്ഛായകൾ. അങ്ങെനെയാരു പരിചരണ
മാണു നല്കിയത്. യുദ്ധത്തിെനാെക്ക പുതിയ ചാരി (choreography) പ്രേയാഗി
ച്ചു. ഇത്രെയാെക്ക പരിശീലനം േവേണാ എന്നു ചിലർ. അതാെണെന്റ രീതി.
ഇതു പൂർത്തിയാക്കി േപാകുന്നവർ, അതു നാലുേപെരങ്കിൽ നാലുേപർ, നമുക്കു
മൂല്യവത്തായിരിക്കും എന്നു ഞാൻ. അതു ഫലിച്ചു. േപ്രക്ഷകരുെട പ്രതികര
ണം കണ്ടേതാെട എല്ലാവരും അടങ്ങി. തല്ലാൻ നടന്നവരിൽ ഒരാൾ വന്നു
പറഞ്ഞു, “ക്ഷമിക്കണം, ഇങ്ങെനെയാരു നാടകമാണു മനസിൽ ഉണ്ടായിരു
ന്നെതന്ന് അറിഞ്ഞില്ല”.
‘ഊരുഭംഗ ’ത്തിനുേശഷം ഒരു സസ്ക്കൃതനാടകംകൂടി െചയ്യണം എന്നു ചർ
ച്ച വന്നേപ്പാൾ ‘ദൂതവാക്യം ’ ആേലാചിച്ചു. അതിൽ കൃഷ്ണൻ വല്ലാെത ൈദവമാ
ണ്. അതിെന നമ്മുെട മേനാധർമ്മത്തിനനുസരിച്ചു മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനാവി
ല്ല. കൃഷ്ണൻ നല്ലവൻ എന്ന വ്യാഖ്യാനമല്ല എേന്റത്. അങ്ങെനയാണു ‘ദൂതഘ
േടാൽക്കചം ’ ആേലാചിക്കുന്നത്. കറുത്ത, കരുത്തനായ, കാടിെന്റ പുത്രെന ദൂ
തനായി ധൃതരാഷ്ട്രസഭയിേലക്ക് അയയ്ക്കുന്ന കൃഷ്ണെന്റ ഗൂഢതന്ത്രം അതിൽ കാ
ണാം. ‘മഹാഭാരത’ത്തിൽനിന്നു ഭാസൻ ഏെറ വ്യതിചലിച്ചാണ് ഈ നാടകം
സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്.
മലയാളി കൃഷ്ണെന േനെര വായിച്ചിട്ടില്ല. കൃഷ്ണെനപ്പറ്റിയുള്ള േപ്രക്ഷകരു
െട മേനാഭാവം മാറ്റുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. ഭക്തിെയ കൃഷ്ണൻ ഭയെപ്പടുത്താ
നും പ്രേലാഭിപ്പിക്കാനുമുള്ള ഉപാധിയാക്കുന്നു. കൃഷ്ണനു ഭാവിെയപ്പറ്റി വ്യാകുല
തയില്ല. ൈദവികപരിേവഷം ശരിയല്ല. രാഷ്ട്രതന്ത്രജ്ഞതവെര അംഗീകരി
ക്കാം. ബേയാേഡറ്റയിൽ ‘Managed the war in a big way’ എന്നു േചർക്കാനു
ള്ള കൃഷ്ണെന്റ തന്ത്രമാണു മഹാഭാരതത്തിൽ ഉടനീളം കാണുന്നത്. ദുേര്യാധന
െന ശകുനിയും അർജ്ജുനെന കൃഷ്ണനും ചിന്തിക്കാൻ വിടുന്നില്ല. പകരം ഇവർ
ചിന്തിക്കുന്നു. ഇരുവരും ഒേര മാനസികതലത്തിൽ എത്തുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ
പലതുമുണ്ട്. അതുെകാണ്ട്, ഒേരയാെള ശകുനിയും കൃഷ്ണനുമാക്കി. ശകുനിയുെട
കയ്യിലുള്ള നീളൻ പകിട കൃഷ്ണനാകുേമ്പാൾ ഓടക്കുഴലാകുന്നു. അങ്ങെനെയാ
െക്ക ആയിരുന്നു ട്രീറ്റ്െമന്റ്.
േസാപാന മാണു െകാല്ലം നീരാവിൽ പ്രകാശ് കലാേകന്ദ്രവുമായി ബന്ധ
െപ്പടാൻ നിമിത്തമായത്. അെതാരു ഇടതുപക്ഷ കൂട്ടായ്മയാണ്. സാക്ഷരതാ
പ്രസ്ഥാനത്തിേലക്കും അതു വഴിതുറന്നു. തുടർസാക്ഷരതക്കാലത്ത് 28 നാട
കങ്ങൾ െചയ്തു. പി.െജ. ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണെന്റ ഏഴു സ്ക്രിപ്റ്റുകളടക്കം. േസാപാനത്തി
െന്റ പ്രവർത്തനത്തിലും നല്ല സ്ഥാനം തന്നത് ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണനാണ്. അതിനു നി
മിത്തമായത് മാദ്ധ്യമത്തിെല ജയപ്രകാശും. േസാപാന ത്തിനു മുകളിൽ ഒരു
മുറിയും രവി മുതലാളി തന്നു. അേദ്ദഹം ശ്വസിക്കുന്നതുതെന്ന സിനിമയും നാ
ടകവുമാണ്. ഒരുെകാല്ലം അവിെട ഉണ്ടായി. പിെന്ന 2001 അവസാനം പുളി

252

അദ്ധ്യായം 6. േനരിൻചില്ലിെല ഛായാമുഖം

മാന പരേമശ്വരൻ പിള്ളയുെട ‘സമത്വവാദി ’ െചയ്യാനുള്ള ആേലാചനയുമായി
മെറ്റാരു മൂന്നുമാസവും.
െകാല്ലെത്ത ആദ്യസംരംഭങ്ങേളാെട നിഷ്ക്രിയത്വം മാറി. ‘ഛായാമുഖി ’യുെട
പിറവി ആ േവളയിലായിരുന്നേല്ലാ. നാടകം മനസിൽ ഉണ്ടാെയങ്കിലും അന്ന്
എഴുതിയില്ല. കീചകെന്റ രംഗപ്രേവശം വെരേയ 1996-ൽ എഴുതിയുള്ളൂ. പകു
തി തീർച്ച വരുത്തുന്നത് 2000 ആദ്യമാണ്. 2003-ലാണു പൂർണ്ണമായും കടലാ
സിൽ ആകുന്നത്.

നാടകത്തിെന്റ ജന്മപർവ്വം
മേനാജ്: ഇത്ര സമയെമടുത്താേണാ നാടകം എഴുതുന്നത്? എന്താണ് എഴുത്തിെന്റ
രീതി? പല ഘട്ടത്തിലായി എഴുതുേമ്പാൾ രൂപമാറ്റം വരുേമാ?
പ്രശാന്ത്: നാടകമാണ് ആദ്യമുണ്ടാകുന്നത്. സാഹിത്യമല്ല. ക്രിയാംശം. മനസിൽ
പൂർണ്ണമായി നാടകം ഉണ്ടാകും. ഇരിക്കുേമ്പാഴും നടക്കുേമ്പാഴും ഒെക്ക അതു
വികസിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കും. സംഭാഷണെമാെക്ക റിേഹഴ്സൽ കാലത്താണ്
എഴുതുക. സംഭാഷണം പഠിപ്പിക്കില്ല. അതിേലക്ക് അവർ എത്തണം. അതി
േലക്കു െകാണ്ടുവിടലാണ് എെന്റ േജാലി. ‘മകരദ്ധ്വജൻ ’ എഴുതിയതു നാലു
െകാല്ലംെകാണ്ടാണ്. മനസിൽ എത്രേയാവട്ടം എഴുതി! മനെസത്ര പിഴി
ഞ്ഞാൽ ഒരുതുള്ളി! അതിനിെട മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകാം. അടിസ്ഥാനപരമായ
മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറില്ല. പൂർണ്ണതയിേലക്കുള്ള വികാസമാണുണ്ടാവുക. ആ
ഘട്ടമായാേല എഴുതൂ. എഴുതുന്നതു െവട്ടില്ല. ഒരുവരി െവട്ടിയാൽ അന്നു പി
െന്ന എഴുതില്ല.
മേനാജ്: സിനിമ േവണ്ടാ എന്നു തീരുമാനിച്ചതാേണാ? ആ വഴിക്കു പരീക്ഷണെമാ
ന്നും ഉണ്ടായിേല്ല?
പ്രശാന്ത്: സംവിധാനം തത്ക്കാലം ആേലാചനയിേലയില്ല. ഞാൻ എഴുതിയ
സമ്പൂർണ്ണമായ ഒരു തിരക്കഥയുമായി െചന്നാൽ നിർമ്മിക്കാെമന്നു േമാഹൻ
ലാൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നെല്ലാരു തീം മനസിലുണ്ട് - ‘ഖനി ’. വൺ ൈലൻ
ചർച്ചെചയ്തു. എഴുതൂ, നെല്ലാരു ചലച്ചിത്രസംവിധായകെനെക്കാണ്ടു െചയ്യി
ക്കാം എന്നു പറഞ്ഞു. എഴുതാൻ സമയെമടുക്കും. അതല്ലാെത, സിനിമയ്ക്കു
പിന്നാെല േപാകുന്നില്ല. സിനിമ ഇേങ്ങാട്ടു വരണം. മാന്യമായ പ്രതിഫലവും
കിട്ടണം.
ഈയിെട ഒരു ചിരപരിചിതബന്ധു സമീപിച്ചു. “ഒരു നാടകത്തിന് എത്ര
കിട്ടും?” “രണ്ടരലക്ഷം”, ഞാൻ പറഞ്ഞു. “അഞ്ചു നാടകത്തിെന്റ കാശു തരാം.
ഒരു സിനിമയ്ക്കു കഥയും തിരക്കഥയും സംഭാഷണവും എഴുതണം. പേക്ഷ,
എെന്റ േപരു വയ്ക്കും.” കുടി നിർത്തിയ എെന്റ മുന്നിൽ ഒരു ഫുൾ േബാട്ടിൽ
മുന്തിയ മദ്യം! ഞാൻ പറഞ്ഞു, “നീ ഒരുേകാടി രൂപ ബാങ്കിൽ ഇട്ടിട്ടു പറ,
ഞാൻ കുടിക്കാം. ഞാൻ ഇനി കുടി തുടങ്ങിയാൽ സകലതും ൈകവിട്ടുേപാ
കും. അതു നടക്കില്ല േമാേന!” ഇനി എനിെക്കെന്ന നഷ്ടെപ്പടുത്താനാവില്ല.
ഞാനുെണ്ടങ്കിേല എെന്റ കർമ്മമുള്ളൂ എന്നു ഞാൻ മനസിലാക്കി. എത്രകാ
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ധാർവാഡ് രംഗായണയ്ക്കുേവണ്ടി കന്നടഭാഷയിൽ ആശയാവിഷ്ക്കാരം നല്കി പ്രശാന്ത് നാരായ
ണൻ സംവിധാനം െചയ്ത സ്വപ്നവാസവദത്തത്തിെല അഭിേനതാക്കൾ.

ലം ജീവിച്ചിരിക്കുെമന്ന് അറിയില്ലേല്ലാ. അതിനിെട ചിലെതാെക്ക എഴുതിവച്ചു
േപാകണെമന്നുണ്ട്.
മേനാജ്: നാടകത്തിേലക്കു തിരിഞ്ഞേശഷം കഥകളിെയ പൂർണ്ണമായും കെയ്യാഴിയു
കയായിരുേന്നാ?
പ്രശാന്ത്: അഭിനയം തുടർന്നില്ല. ഒരു ആട്ടക്കഥകൂടി എഴുതി. ‘മീഡിയ ’. യൂറിപ്പി
ഡീസിെന്റ നാടകം. ജർമ്മൻ കലാകാരിയായ ഇസ േജേക്കാബി ആവശ്യ
െപ്പട്ടപ്രകാരം. വിവാഹാനന്തരകാലത്തായിരുന്നു അത്. പിെന്ന ഒന്നും എഴു
തിയില്ല. പേക്ഷ, കഥകളിയുെട സംസ്ക്കാരം എെന്റ ആത്മാവിലുണ്ട്. കഥക
ളിയിലാണു മലയാളനാടകത്തിെന്റ േവര്. അതിൽനിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞുവരു
ന്ന ഒന്നാകണം നാടകം. കഥകളിയുെട പരിപാലനവ്യവസ്ഥ (management
system) ഏറ്റവും ബൃഹത്തും അനുകരണീയവുമാണ്. അതിെന്റ വ്യവസ്ഥാപി
തമായ പരിശീലനരീതിയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. ഗുരുകുലരീതിയിൽത്തെന്ന
പഠിക്കണം. എെന്റ അനുഭവം അതാണ്. േലാകമാകുന്ന വലിയ വനത്തിേല
ക്ക് ഇറക്കിനടാൻ എെന്ന തയ്യാറാക്കിയ നഴ്സറിയായിരുന്നു ചന്ദ്രമന ഇല്ലെത്ത
ഗുരുകുലം. കഥകളിയാകുന്ന തായ്ത്തടിയിേലക്കു നാടകെത്ത അതു ബഡ് െചയ്തു
തന്നു.
മേനാജ്: ഇടയ്ക്കു കുറച്ചുനാൾ പത്രപ്രവർത്തകെന്റ േവഷത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്നേല്ലാ.
അന്നാണു നമ്മൾ പരിചയെപ്പടുന്നത്. അെതന്താ മതിയാക്കിയത്?
പ്രശാന്ത്: രണ്ടായിരത്തിെല വിഷു മുതൽ 2004 ജനുവരി 11 വെര മംഗളം പത്ര
ത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം ബ്യൂേറായിൽ റിേപ്പാർട്ടറായി േജാലി െചയ്തു. പി
േറ്റന്നാണു സർക്കാർസർവ്വീസിൽ േചരുന്നത്. പിെന്ന മംഗളംപത്രത്തിനു
തിരുവനന്തപുരം എഡിഷൻ വന്നേപ്പാൾ അവധിെയടുത്ത് ആറുമാസംകൂടി
േജാലിെചയ്തിട്ടുണ്ട്. പത്രപ്രവർത്തനത്തിലും പ്രധാന ബീറ്റ് കലയും സാഹിത്യ
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വും സംസ്ക്കാരവും ഒെക്കത്തെന്ന ആയിരുന്നു. നായനാർ സഖാവിെനെയാെക്ക
ഇന്റർവ്യൂ െചയ്യാൻ അവസരമുണ്ടായി. ആസ്വദിച്ചു െചയ്ത േജാലിയാണത്.
മേനാജ്: നാടകമല്ലാെതയുള്ള എഴുത്തുകൾ?
പ്രശാന്ത്: പ്രശാന്ത് െവള്ളായണി എന്ന േപരിൽ മുമ്പു കവിത എഴുതുമായിരുന്നു.
പത്തിരുപത്തെഞ്ചണ്ണം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്, മാതൃഭൂമി വാരികയിലടക്കം.
ഒരു ൈലംഗികെത്താഴിലാളിയുെട മൂന്നു ദിനങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ‘ത്രി
ദിനപുരാണം ’ ആണ് എടുത്തുപറയാൻ േതാന്നുന്ന ഒന്ന്. പിെന്ന, പത്രപ്രവർ
ത്തകൻ എന്ന നിലയിൽ എഴുതിയ കുെറ സൺേഡ ഫീച്ചറുകളും. ഇേപ്പാൾ
മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പ്, സമകാലികമലയാളം, പ്രസാധകൻ, കലാകൗമുദി തുട
ങ്ങിയ ആനുകാലികങ്ങളിൽ േലഖനങ്ങളും പംക്തികളും എഴുതുന്നുണ്ട്.

ഭാവിപരിപാടികൾ
മേനാജ്: എെന്താെക്കയാണു ഭാവിപരിപാടികൾ?
പ്രശാന്ത്: അടുത്തകാലംവെര എനിെക്കാരു തട്ടകം ഇല്ലായിരുന്നു. പിന്നീട് ‘തി
രുവരങ്ങ്’ എന്ന േപരുേകട്ട ബാനറുണ്ടായി. കാവാലംസാറിെന്റ സാക്ഷാൽ
തിരുവരങ്ങ്. അേദ്ദഹം എെന്ന വിളിച്ച് അത് ഏല്പിച്ചുതന്നത് വലിയ അംഗീകാ
രമായി ഞാൻ കാണുന്നു. അതിെന്റ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ‘കളം’ എന്ന േപരിൽ
മുതിർന്നവർക്കും കുട്ടികൾക്കും സ്ഥിരം നാടകപരിശീലനപരിപാടി ആരംഭിച്ചു.
വിദഗ്ദ്ധെര വരുത്തിയുള്ള പരിശീലനം. ഇേപ്പാൾ ‘കളം’ സ്വതന്ത്രാസ്തിത്വമായി
മാറി. അതിെന ‘സമസ്തരംഗകലകളുെടയും പഠന, പരിശീലന, ആസ്വാദന,
ഗേവഷണ സഹായയിടം’ എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിൽ എെന്റ എല്ലാ കലാസാം
സ്കാരികപ്രവർത്തനങ്ങളുെടയും ബ്രാൻഡും ബാനറുമായി പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നു.
അവിെട പ്രതിവാരകഥാവായന, അവയുെട ലഘുനാടകാവിഷ്ക്കാരം, ചർച്ച,
വർഷംേതാറുമുള്ള ‘ഭരതം’ പഠനശിബിരം, ശില്പശാലകൾ തുടങ്ങിയ പല
പരിപാടികളും നടക്കുന്നു. കളത്തിെന്റ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഒരു ൈദ്വവാരകലാ
സാംസ്കാരികപ്രസിദ്ധീകരണവും നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇേപ്പാൾ അരങ്ങുകലകൾക്കു
മുൻതൂക്കം നല്കി സാംസ്ക്കാരികവാർത്തകൾക്കും സാംസ്ക്കാരികയുള്ളടക്കങ്ങൾ
ക്കുമായി ഒരു െവബ്ൈസറ്റും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്—kalamnews.in
മേനാജ്: അേപ്പാൾ കളം േകവലെമാരു നാടകക്കളം മാത്രമേല്ല?
പ്രശാന്ത്: കളം വർഷങ്ങൾക്കുമുൻേപ ഉടെലടുത്ത ആശയമാണ്. കൃഷിയും കലയും
തമ്മിലുള്ള അേഭദ്യമായ ബന്ധത്തിൽനിന്ന് ഉടെലടുത്ത മഹാസ്വപ്നമാണത്.
െനല്ലും പതിരും പാറ്റിെക്കാഴിക്കുന്ന വിസ്തൃതമായ ഇടമാണു കളം. കവിയും നി
രൂപകയുമായ കല സാവിത്രിയും ഞാനും േചർന്ന് അേനകരുെട സഹകരണ
േത്താെട കരുപ്പിടിപ്പിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന തീയറ്ററിടമാണു കളം. ഇവിെട പരി
ശീലനം, അവതരണം, വിജ്ഞാന-വാർത്താവ്യാപനം എന്നിവെയ്ക്കല്ലാം ഇടമു
ണ്ട്.
വിശാലമായ കൃഷിയിടത്തിനുള്ളിൽ ശീതളമായ, എന്നാൽ മാനവിക
തയുമായി കിടനില്ക്കുന്ന നവനാടകങ്ങളുെട വിളെവടുേക്കണ്ട ഇടമാണു കളം
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എന്നു ഞങ്ങൾ ഉറച്ചുവിശ്വസിക്കുന്നു. വ്യക്തിയുെട പരിണാമദശകെള പാറ്റി
െയടുേക്കണ്ടയിടം.
നമ്മുെടെയാെക്ക മതിപ്പുനാടകശീലത്തിനപ്പുറം അതു വഴിനടത്തുന്ന ഒരു
ജീവിതശീലമുണ്ടാവണം. അവിെട വ്യക്തി നവീകരിക്കെപ്പടണം. ഈ േകാവി
ഡ്കാലത്തു നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന നിരവധി അനുഭവങ്ങൾ കളത്തിെന്റ ചിന്തക
ളിൽ വളെര മുമ്പുതെന്ന ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. കലയും പ്രകൃതിയും ൈകേകാർ
ത്തു നൃത്തം െചേയ്യണ്ടതിെന്റ ആവശ്യകത അതു നമ്മെള ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. കൃ
ഷിയുള്ളിടേത്ത കല വിളയൂ. സകലസ്വാതന്ത്ര്യകാംക്ഷകളും നൂതനപ്രവണത
കളും ഉൾേച്ചരുേമ്പാൾത്തെന്നയും െപ്രാഫഷണലായി രംഗാനുബന്ധികളായ
കലകളുെട പരിശീലനവും പരീക്ഷണവും ഗേവഷണവും സംരക്ഷണവും നട
ത്താൻ സഹായകമായ ഒരിടം.
കളത്തിനു സ്വന്തമായി സ്ഥലവും മറ്റു സംവിധാനങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിെയടു
ക്കാൻ പ്രയത്നം െചയ്യുകയാണിേപ്പാൾ. സർക്കാർതലത്തിൽനിന്നു തീയറ്ററി
നു ലഭിച്ചുതുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പിന്തുണയിൽ പ്രതീക്ഷയുണ്ട്.
മേനാജ്: പുതിയ െപ്രാഡൿഷനുകൾ? മറ്റു സ്വപ്നങ്ങൾ?
പ്രശാന്ത്: ഏെറക്കാലമായി െചയ്യാനാഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു മഹാദൗത്യമുണ്ട്. പുതിയ
ധാർവാഡ് രംഗായണയ്ക്കുേവണ്ടി കന്നടഭാഷയിൽ ആശയാവിഷ്ക്കാരം നല്കി പ്രശാന്ത് നാരായ
ണൻ സംവിധാനം െചയ്ത സ്വപ്നവാസവദത്തത്തിെല ഒരു രംഗം.
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അദ്ധ്യായം 6. േനരിൻചില്ലിെല ഛായാമുഖം

കാലെത്ത സൗന്ദര്യേബാധത്തിനും സാമൂഹികേബാധത്തിനും ഒെക്ക ഇണ
ങ്ങുന്നരീതിയിൽ നാട്യശാസ്ത്രത്തിന് ആധുനികമായ ക്രിയാഭാഷ്യം ചമയ്ക്കണം.
അതു കഴിയുന്നത്ര ലളിതമായും ക്രിയാംശത്തിലൂെടയും പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു
ബൃഹൽപദ്ധതി. അതിനായി ഒരു േകന്ദ്രംകൂടിയാണു കളം. അതിെന്റ ബൗദ്ധി
കമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നല്ലയളവു നടന്നുകഴിഞ്ഞു. നമ്മുെട കലാരൂപങ്ങ
ളിെലാെക്കയുള്ള നാട്യശാസ്ത്രത്തിെന്റ സവിേശഷാവിഷ്ക്കാരങ്ങൾ കെണ്ടത്തി
അവയും ഇതിൽ ഇഴേചർക്കണം. ഏറ്റവും അത്യാധുനികരായ രംഗകലാവി
ദഗ്ദ്ധർ അേന്വഷിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന എത്രേയാ പുതുമകൾ കൃഷ്ണനാട്ടത്തിൽ
ഉെണ്ടന്നറിയാേമാ? പേക്ഷ, അതാരും കാണുന്നില്ല. ദിവ്യത്വം കല്പിച്ചു ഗുരുവാ
യൂർ അമ്പലത്തിെന്റ മതിലിനുള്ളിൽ തളച്ചിരിക്കുകയാണതിെന! കലെയാ
ന്നും ആരുെടയും തറവാട്ടുസ്വത്തല്ല. സമൂഹത്തിേന്റതാണ്. ഒരു രാജ്യത്തിെന്റ
േപാലുമല്ല. കലകൾ േലാകത്തിെന്റയാെകയാണ്. മതദിവ്യത്വങ്ങളിൽനിന്ന്
അവെയ േമാചിപ്പിക്കണം. അവെയ എടുത്തു ജനത്തിനു നല്കണം. മാറ്റത്തി
നുള്ള േപാരാട്ടത്തിൽ അതും ആയുധമാക്കണം.
ഇന്നു കർണ്ണാടകസംഗീതത്തിലും ഭാരതീയനൃത്തങ്ങളിലും ഭക്തിരചനക
ളാണു മഹാഭൂരിപക്ഷവും. അവെയല്ലാം പ്രണയേമാ മറ്റു ഭാവങ്ങേളാ സാമൂഹി
കവിഷയങ്ങേളാ ൈകകാര്യം െചയ്യുന്നവ ആയിരുെന്നങ്കിൽ? അതിെന ആർ
ക്കും ഏെതങ്കിലും വിഭാഗവുമായി ബന്ധെപ്പടുത്തി കാണാൻ കഴിയുമായിരുന്നി
ല്ല. അത്തരം നൂറു രചനകൾ ഉണ്ടാകുകയും അവ വ്യാപകമായി അവതരിപ്പി
ക്കെപ്പടുകയും െചയ്താൽ പത്തുെകാല്ലംെകാണ്ട് ക്ലാസിക്കൽ കലകേളാടുള്ള
മകരധ്വജൻ െകാല്ലത്ത് അവതരിപ്പിച്ചേപ്പാൾ മകരിയായി േവഷമിട്ട ബംഗാളീനടി ഇപ്ഷിത
ചക്രവർത്തി, ഹനുമാനായി രാജസ്ഥാനീനടൻ അജിത് സിങ് പലാവത്ത്, പ്രശാന്ത് നാരാ
യണൻ എന്നിവർെക്കാപ്പം േലഖകൻ.
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സമൂഹത്തിെന്റ സമീപനം മാറിേല്ല? അതിനു പകരം അതിെന നാം ഉേപ
ക്ഷിച്ചു ദൂെര മാറ്റി നിറുത്തിയാേലാ? ചന്തവും ഗന്ധവും വരുത്താൻ എല്ലാവരും
െതാട്ടിരുന്ന ചന്ദനത്തിനും ആർക്കും ഉടുക്കാവുന്ന കാവി മുണ്ടിനും മഞ്ഞമുണ്ടി
നും പച്ച തൂവാലയ്ക്കുെമാെക്ക സംഭവിച്ചതുേപാെല സമൂഹത്തിൽനിന്ന് അന്യവ
ത്ക്കരിക്കെപ്പടും. അതു മറ്റു പലരും കയ്യടക്കും. െപാതുസമ്പത്തുകൾ എന്തി
നങ്ങെന കെയ്യാഴിയണം. മതമുക്തമായി സംസ്ക്കൃതം പഠിക്കാനും പഠിപ്പിക്കാ
നും കഴിയണം. ൈദവികത്വം കലർത്താെത മനുഷ്യരുെട കഥകളായി രാമാ
യണവും മഹാഭാരതവും എഴുതിയ കാട്ടാളനും മുക്കുവസ്ത്രീയുെട മകനും െതാട്ടു
കാളിദാസനും ഭാസനും അടക്കമുള്ളവരുെട ഉത്ക്കൃഷ്ടമായ എത്രേയാ രചന
കളാൽ സമ്പന്നമാണാ ഭാഷ. എന്തിനു നാമതു നഷ്ടെപ്പടുത്തണം? നാം എടു
ത്ത് ഉപേയാഗിച്ചിെല്ലങ്കിൽ നാട്യശാസ്ത്രംേപാലും അവർ കയ്യടക്കും. എന്നിട്ട്,
ഞങ്ങളുെട സർവ്വസ്വമപഹരിച്ചൂ എന്നു മാറത്തടിച്ചു നിലവിളിച്ചിട്ടു കാര്യമില്ല.
നാട്യശാസ്ത്രെത്തപ്പറ്റി എെന്റ സ്വപ്നത്തിലുള്ള പദ്ധതി പൂർണ്ണാർത്ഥത്തിൽ യാ
ഥാർത്ഥ്യമാകണെമങ്കിൽ പല കലകളിലുള്ള വിദഗ്ദ്ധർ പല തലമുറകൾ ഒന്നി
ച്ചു പ്രവർത്തിേക്കണ്ടതുണ്ട്. അതിെന്റ ഒരു മൂലയിെലങ്കിലും ൈകവയ്ക്കാനാക
ണം. അതാണു സ്വപ്നപദ്ധതി.
കുറച്ചു പണംകൂടി തരെപ്പട്ടാൽ കളത്തിെന്റ െപ്രാഡൿഷൻ ഹൗസ് സജീ
വമാക്കണം. അത്യാവശ്യം കുേറ സാമഗ്രികൾ ൈകവശമുണ്ട്. നല്ല െപ്രാഡ്യൂ
സർമാെര കിട്ടാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇേപ്പാഴെത്ത പ്രധാനപ്രശ്നം. അത് ഇങ്ങ
െന മറികടക്കാനായാൽ മനസിെല നാടകങ്ങൾ ഓേരാന്നായി അരങ്ങിെല
ത്തിക്കാം. ധാരാളം േവദികൾ ഇതിനകംതെന്ന പലരും വാഗ്ദാനം െചയ്തിട്ടു
ണ്ട്. ചില വിേദശപരിപാടികളും ആേലാചനയിലാണ്.
വലിയ വിവാദമാകാൻ ഇടയുള്ളതിനാൽ ഉള്ളടക്കം െവളിെപ്പടുത്തില്ല
എന്നു പറഞ്ഞ ‘ചിത്രേലഖ ’ വർഗ്ഗീയരാഷ്ട്രീയത്തിെന്റയും ഫാഷിസത്തിെന്റയും
ഇന്നെത്ത അവസ്ഥയിൽ പ്രേത്യകപ്രാധാന്യമുള്ള ഒന്നാണ്. സീത േകന്ദ്ര
കഥാപാത്രമാകുന്ന ഈ നാടകം വിശാലമായ അർത്ഥത്തിൽ സ്ത്രീെയ നിര
സിക്കുന്ന എക്കാലെത്തയും അധികാരസ്വത്വത്തിെന്റ അടിേവരു പിഴുെതടു
ക്കുന്നതാണ്. രാജ്യത്താെക അത് അവതരിപ്പിക്കണം എന്നതാണ് ഏറ്റവും
വലിയ ആഗ്രഹം. വലിയ സാമൂഹികദൗത്യമായി ഞാനതിെന കാണുന്നു.
‘മകരദ്ധ്വജൻ ’ വ്യാപകമായി കളിക്കണം. മികച്ച ഒരു നടിെയ വച്ച് ഒറ്റയാൾ
െപൺനാടകമായ ‘കറ ’ അരങ്ങിെലത്തിക്കണെമന്നും തീവ്രമായിത്തെന്ന
ആഗ്രഹിക്കുന്നു. മലയാളികളുെട െനാസ്റ്റാൾജിയയായ എം.റ്റി. വാസുേദ
വൻ നായരുെട കൃതികളും പാത്രങ്ങളും എം.റ്റി.തെന്നയും അരങ്ങിെലത്തുന്ന
‘മഹാസാഗരം ’ േകരളത്തിനുപുറത്തു മലയാളികൾ ഉള്ളിടെത്തല്ലാം കളിക്ക
ണെമന്നുണ്ട്.
പുതിയ കാലഘട്ടത്തിെല അനിവാര്യതെയന്നു പലരും അഭിപ്രായെപ്പടു
ന്ന ‘സായിപ്പിെന്റ പൂച്ച ’യാണു മുന്തിയ പരിഗണനയുള്ള മെറ്റാരു നാടകം. ‘ഛാ
യാമുഖി ’ വീണ്ടും കളിക്കണം. ഒ.എൻ.വി. ജീവിച്ചിരിക്കുേമ്പാൾത്തെന്ന ‘ഉജ്ജ
യിനി ’നാടകം െവളിച്ചം കാണണെമന്നും ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. എെന്നങ്കി
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അദ്ധ്യായം 6. േനരിൻചില്ലിെല ഛായാമുഖം

ധാർവാഡ് രംഗായണയ്ക്കുേവണ്ടി കന്നടഭാഷയിൽ ആശയാവിഷ്ക്കാരം നല്കി പ്രശാന്ത് നാരായ
ണൻ സംവിധാനം െചയ്ത സ്വപ്നവാസവദത്തത്തിെല രംഗങ്ങൾ.

ലും അതും െചയ്യണം. ജഗതി ശ്രീകുമാർ അഭിനയിക്കാനാഗ്രഹിച്ച ‘േദവയാ
നം ’, പകുതിമാത്രം എഴുതിയ ഒറ്റയാൾ നാടകമായ ‘കാശി ’, ‘മണികർണ്ണിക ’,
‘സൂര്യരാശിപുരം ’, ‘വജ്രമുഖൻ ’, ‘ജനാലയ്ക്കപ്പുറം ’, ‘തവള ’, ‘െപണ്ണുപൂക്കുന്ന മരം ’,
എല്ലാം മനസു നിറയുന്നതുവെര കളിക്കണം. പുതിയ കുേറ നാടകങ്ങളുെട
ആശയങ്ങൾ പല ഘട്ടങ്ങളിൽ എത്തിനില്ക്കുന്നു. അവ ഓേരാന്നായി െചയ്യ
ണം. അത്യാഗ്രഹമാേണാ എന്നറിയില്ല ഇെതാെക്ക. എങ്കിലും ആഗ്രഹിച്ചാല
േല്ല കുെറെയങ്കിലും നടക്കൂ.
മുൻകാലങ്ങളിൽ എെന്റ പരാജയം എെന്ന കീഴടക്കിയിരുന്ന അരാജക
ത്വമായിരുന്നു. ഇന്നു ഞാൻ പഴയ എെന്ന തിരിച്ചുപിടിച്ചിരിക്കുന്നു. പുസ്തകം

െവളിച്ചത്തിേലക്കു നടത്തുന്നവർ—ദീപ്തസംഭാഷണങ്ങൾ
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വായിച്ചു േനാെട്ടടുക്കുന്ന, അത്ര ചിട്ടയുള്ള ജീവിതം. പഴയ േരഖകളും രച
നകളുെമല്ലാം ഗേവഷകെന്റ നിഷ്ക്കർഷേയാെട േശഖരിക്കുകയാണു ഞാൻ.
എല്ലാ പരിമിതികെളയും പരാജയങ്ങെളയും ഊർജ്ജമാക്കി മാറ്റുകയാണു
ഞാൻ. നഷ്ടെപ്പട്ടെതല്ലാം തിരിച്ചുപിടിക്കാനുള്ള വാശിയാണിേപ്പാൾ എനി
ക്ക്. എെന്റ ഭീമൻ േചാദിച്ചതുേപാെല, “യാത്രയ്ക്ക് ഇനിയും എത്ര ദൂരം!” പേക്ഷ,
ആ വാക്യത്തിെന്റ രണ്ടാംഖണ്ഡത്തിെല സേന്ദഹം എനിക്കില്ല. ദൂരങ്ങൾക്ക്
അടിമയല്ല ഈ ഭീമൻ!

മൂലരൂപം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്: ‘േസ്നഹനഷ്ടങ്ങൾ പലിശകിട്ടിയ ഏകാകി’, പ്രസാധകൻ മാസിക, 2016
നവംബർ.
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