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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
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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

ഉള്ളടക്കം
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2
ജനകീയത ആസൂത്രണം െചയ്ത ജീവിതം
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.
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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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െ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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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
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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
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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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അദ്ധ്യായം 2. ജനകീയത ആസൂത്രണം െചയ്ത ജീവിതം

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
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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
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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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െ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

െവളിച്ചത്തിേലക്കു നടത്തുന്നവർ—ദീപ്തസംഭാഷണങ്ങൾ
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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

െവളിച്ചത്തിേലക്കു നടത്തുന്നവർ—ദീപ്തസംഭാഷണങ്ങൾ
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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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