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സംഭാഷണം

 ▲ പ്രഫസര് എം.എ. ഉമ്മൻ നവതിയുടെ ധന്യതയിലാണ് . കേരളത്ി ടറെ സാമ്പത്ിേ  
അവസ് ഥേടളക്ുറിചും ത ടറെ ജീവിതവഴിേടളക്ുറിചും അകദേഹം സാമ്പത്ിേ വിദഗ്ധയും അധ്യാ
്രിേയുമായ അനിതേുമാരികയാെ്  സംസാരിക്ുന്ു. കേരളത്ി ടറെ സാമ്പത്ിേ പേമവുമായും  
സര്ക്ാര്തല ആസൂപതണങ്ങളുമായും അെുത്് പ്രവര്ത്ിച ഉമ്മ ൻ ഇൗ സംഭാഷണത്ിലും  
ചില നില്രാെുേൾ സുവ്യക്തമായി അവതരിപ്ിക്ുന്ു.

ഇത്കേരളത്തിന്റെ
മുന്ഗണനേള്
നതിര്വചതികകേണ്ടസമയം
ഡോ. എം.എ. ഉമ്മൻ / അനിതകുമാരി എൽ
ചിത്രം: ഹാരിസ്  കുറ്ിപ്ുറം

സമകാലിക കകരളത്ിലല ഏറ്റ
വുരം മുതിര്ന്ന അധ്ാപകനുരം ഗകവ
ഷകനുമാണ്  പ്രഫസര് എരം.എ. ഉമ്മ
ന്. ഇരംഗ്ലീഷിലുരം മലയാളത്ിലുമാ
യി 33 പുസ്തകങ്ങളുരം 400ലധികരം പ്ര
ബന്ധങ്ങളുരം പ്രസിദ്ലീകരിച്ിട്ുണ്ട്. 
ഒകട്ലെ സ്ാരക പ്രഭാഷണങ്ങള്, ഒരു
പാടു ഗ്രന്ഥങ്ങള്കട് അവതാരികക
ള് ഒലക സമശലീര്ഷകരിലനിന്നുരം 
അകദേഹലത് വ്ത്സ് തനാകുന്നു. 

നവതിയുലട നിെവിലുരം ചിന്തയു
ലട ലതളിമയിലുരം നിലകുന്ന അകദേ
ഹത്ി ലറെ ജലീവിത അനുഭവരം, ഗകവ
ഷണരം, അധ്ാപനരം, വികസന കാ
ഴ്ചപ്ാടുകള് എന്നിവലയകുെിച്ട് ഒരു 
അകനവേഷണരം തികച്ുരം പ്രസക്തമാ
ണ്. അതികലകട് ലവളിച്രം വലീശുന്ന 
ചില കചാദ്ങ്ങളുരം മെുപടികളുമാണ്  
ചുവലട.

 ? ആദ്രം കകാട്യരം സി.എരം.എസ് 
കകാളജ്, പിന്നലീട് ആലുവ യു.സി 
കകാളജ്, ചിറ്ററൂര് ഗവണലമറെട് കകാ
ളജ്, പാലകാട് വിക്ാെിയ കകാ
ളജ് എന്നിവിടങ്ങളില കസവനമ
നുഷ്ിച്ു. പിന്നലീട് കകരള യറൂനികവ
ഴസിറ്റിയില കചര്ന്നു. കകരള യറൂനി

കവഴസിറ്റിയിലല സാമ്പത്ികവിഭാ
ഗരം തുടങ്ങിയത് സാെിലന, ലലകച
െൊയി നിയമിച്ുലകാണ്ാണ്. ആറ്  
പതിറ്റാണ്ട്  മുമ്പുള്ള ആ ഓര്മകള് 
ഒന്നട് പങ്ു ലവകാകമാ? എലന്തങ്ി
ലുരം പാഠങ്ങള്?
ഞാന് കജാലി തുടകരംകുെിച് സവേ

കാര്കകാളജുകള് എലാരംതലന്ന കപ
രുകകട്വയുരം നല പാരമ്പര്രം പുല
ര്ത്ിയവയുമായിരുന്നു. ഗവണലമ
റെട് വിക്ാെിയ കകാളജുരം പ്രസിദ്രം. 
അധ്ാപകലര കറൂവുന്ന പതിവ് ഈ 
കകാളജുകളിലുരം ഉണ്ായിരുന്നു. 
കകവലരം ‘പയ്യന്’ ആയിരുന്ന എലന്ന 
ആരുരം ഒരികലുരം കറൂവിയിട്ില. കപ
രുകകട് അധ്ാപകര് അപറൂര്വമായി
ലട്ങ്ിലുരം എലായിടത്ുരം ഉണ്ായി
രുന്നു. സി.എരം.എസ് കകാളജില ഇരം
ഗ്ലീഷ് പ്രഫസര് സുബ്രഹ്മണ് അയ്യര്, 
മലയാളരം പ്രഫസര് സി.ഐ. രാമന് 
നായര്, ആലുവയില കുറ്റിപ്ുഴ കൃഷ്ണ
പിള്ള, വിക്ാെിയ കകാളജില ബാല
കൃഷ്ണ വാരിയര് എന്നിങ്ങലന അകന
കരം കപരുകള് ഓര്മയില വരുന്നു. 
എലായിടത്ുരം അധ്ാപനരം വളലര 
ഗൗരവമായി എടുത്ിരുന്നുലവന്നട് 
തെപ്ിച്ുപെയാരം. 

ഇന്ത്യില ആസറൂത്ണരം എന്ന പു
ത്ന് പരലീക്ഷണരം തുടങ്ങിയ സന്ദ
ര്ഭരം -പല കകാളജുരം പ്ാനിങ് കഫാെ
ങ്ങള് തുടങ്ങി വിക്ാെിയ കകാളജുരം 
പ്ാനിങ് കമലീഷലറെ സഹായകത്ാ
ലട ഒരു പ്ാനിങ് കഫാെരം ആരരംഭി
ച്ു. അതി ലറെ ചുമതല എനികായി
രുന്നു. ഞാന് കുട്ികലളയുരംലകാണ്ട് 
പല ഗ്രാമങ്ങളില സാമറൂഹിക-സാമ്പ
ത്ിക കാര്ങ്ങളുലട ഡാറ്റകശഖര
ണരം നടത്ിലയന്നു മാത്മല, അതി 
ലറെ അടിസ്ാനത്ില ഒരു ലഘുഗ്ര
ന്ഥരം തലന്ന പുെത്ിെകി. ഉദാരമാ
യി പണരംതന്നട് പ്രിന്സിപ്ല സഹാ
യിച്ു. പ്ാനിങ് കഫാെത്ി ലറെ ഉദഘാ
ടനരം 1958ല മുഖ്മന്തി ഇ.എരം.എസ്. 
നമ്പറൂതിരിപ്ാടാണ് നിര്വഹിച്ത്. 
പദ്തികളുലട രറൂപവത്കരണത്ി
ലുരം നടത്ിപ്ിലുരം വിദ്ാര്്ികള്, പ്ര
ത്കിച്ുരം സാമറൂഹിക-ശാസ്ത്ര വിദ്ാ
ര്്ികള് മുന്നിരയില ഉണ്ാകണലമ
ന്നട് അകദേഹരം പെഞ്ഞത് ഓര്കുന്നു. 

അകാലലത് കപരുകകട് പബ്ി
ഷൊയിരുന്നു എസ്. വിശവേനാ്ന് 
ആന്ഡ് കമ്പനി, മദ്ാസ്. അവര് പാ
ലകാട്ട് പുതിയ സിലബസ് അനു
സരിച്ട് ഒരു പുസ്തകരം എഴുതി തരാ

ന് എലന്ന നിര്ബന്ധിച്ു. വളലര തി
ടുകത്ില ഞാന് പ്രിന്സിപ്ിള്സ് 
ഓഫ് ഇകകണാമികസ് എന്ന പു
സ്തകരം തയാൊകി. ഒരു കനാട്ുബു
കില ലവെുരം കകലയഴുത്ട് അവ
ലര ഏലപ്ിച്ു. പുസ്തകരം ചറൂടപ്രംകപാ
ലല വിറ്റഴിഞ്ഞു. അകാലത്ു അത്
രരം പഠനസഹായികള് തുകലാരം ദുര്ല
ഭമായിരുന്നു.

പാലകാട്ട് കജാലിലചയ്യുകമ്പാഴാ
ണ് കകരള യറൂനികവഴസിറ്റി ഡിപ്ാര്
ട്ലമറെുകള് തുടകമിട്ത്. ഇകകണാ
മികസില ഒരു ഒഴിവ് കണ്ട് ലലറ്റര്കപ
പ്െില അകപക്ഷ അയച്ു. ഇറെര്വ്റൂ 
കറൂടാലത നിയമനരം. യറൂനികവഴസിറ്റി 
കകാളജ് ഒരു സര്കാര് സ്ാപനമാ

യി. യറൂനികവഴസിറ്റിയിലനിന്നട് കകാ
ളജ് സര്വിസില കചര്ന്ന എ ലറെ പഴ
യ അധ്ാപകര് വിക്ാെിയ കകാളജി
ല എത്ിയിരുന്നു. സര്കാര്കജാലി 
രാജി ലവച്ട് എങ്ങുലമത്ാത് യറൂനി
കവഴസിറ്റിയില കപാകുന്നതിലന ചി
ലര് നിരുത്ാഹലപ്ടുത്ി എകന്നാ
ര്കുക. എലന്ന യറൂനികവഴസിറ്റി കകാ
ളജില പഠിപ്ിച് പി.ജി.ലക. പണിക
ര്, ഇ.ടി. മാത്ു എന്നിവര് കഡാ്കെ
റ്റട് സമ്പാദികാന് അകമരികയികലകട് 
കപായിരുന്നു.

ഞാന് നിയമന ഉത്രവുമായി രജി
സ്ട്ാര് കണ്ണന്നായലര കണ്ു. അന്നട് 
യറൂനികവഴസിറ്റി കകാളജില പ്രഫസ
െുരം പ്രിന്സിപ്ലുമായിരുന്ന പ്രഫസ

ര് വി.ആര്. പിള്ളലയ കാണാന് പെ
ഞ്ഞു. ‘‘ഉമ്മന് നിങ്ങളുലട ആസ്ാ
നരം യറൂനികവഴസിറ്റി ഓഫിസി ലറെ താ
ലഴയുള്ള സ്റാറ്റിസ്റികസ് ഡിപ്ാര്ട്ലമ
റെി ലന്െ മുകളിലാണ്. അവിലട ഒരു 
കുളത്ു അയ്യര് ഉണ്ട്. അകദേഹമാണ് 
സലീനിയര് ക്ലര്കട്. എലാ ഒത്ാശയുരം 
അയാള് ലചയ്യുരം. ഉടലന തലന്ന ലപാ
ളിറ്റികസ് ഡിപ്ാര്ട്ലമറെില കപായി 
ഇകകണാമികസ് ക്ലാസ് എടുകണരം, 
പുതിയ ഫര്ണിച്ര് വാങ്ങണരം. ചു
മതലകള് ഒലന്നാന്നായി എ ലറെ മു
ന്നിലനിരന്നു. യറൂനികവഴസിറ്റിയില 
ലപാളിറ്റികസ് എരം.എ തുടങ്ങികഴി
ഞ്ഞിരുന്നു. അന്നലത് ആദ് ബാച്ി
ലല വിദ്ാര്്ികളാണ് പിന്നലീട് ഡി.ജി.
പി ആയ കഡാ. പി.ലജ. അലകസാണ്
െുരം ജവഹര്ലാല ലനഹെു യറൂനികവ
ഴസിറ്റിയില പ്രഫസൊയ കഡാ. വി
കവകാനന്ദനുരം. ഇവര് എകന്ന െിട്യര് 
ലചലതെങ്ിലുരം ഇകപ്ാഴുരം എ ലറെ അടു
ത് ചങ്ങാതിമാരാണ്.

കഡാ. കജാണ മത്ായി ആയിരു
ന്നു കവസ് ചാന്സലര്. അകദേഹരം 
ശമ്പളരംപറ്റിയിരുന്നില. മാസത്ില 
ഒകന്നാ രകണ്ാ തവണ മാത്കമ തി
രുവനന്തപുരത്ട് എത്ിയിരുന്നു
ള്ളറൂ. പകക്ഷ കാര്ങ്ങള് കാര്ക്ഷമ
മായി നടന്നിരുന്നു. അകദേഹരം പടിക
യെുകമ്പാള് വടിയുലട ശബ് ദരം ലവ
ളിയില നിന്നാല കകള്കാരം. അത്
കുരം നിശ്ശബ് ദത. പുതിയ ഇകകണാ
മികസ് ഡിപ്ാര്ട്ലമറെട് കകരള സമ്പ
ദ വ്വസ്യില ഗകവഷണരം നടത്
ണലമന്നത് അകദേഹത്ി ലറെ നിര്ബ
ന്ധരം ആയിരുന്നു. അങ്ങലനയാണ് 
ഇന്നട് കലാകപ്രശസ്തിയാര്ജിച് കകരള 
സാമ്പത്ിക കാര്ങ്ങളുലട ഗകവഷ
ണ തുടകരം. കകാളജുകളില കകരള
ലത്കുെിച്ു അവകബാധമുണ്ാകാ
ന് യറൂനികവഴസിറ്റി മുന്കകലയടുത്ട് 
ഒരു പ്രഭാഷണ പരമ്പര തുടങ്ങാന് 
എലന്ന നികയാഗിച്ത് പ്രഫ. വി.ആര്. 
പിള്ള ആയിരുന്നു. ഇതിനിടയില ഡി
പ്ാര്ട്ലമറെട് വികസനത്ിനായി യു
.ജി.സി ഒരു ഏകാരംഗ കമലീഷലന നി
യമിച്ു. കുെകാനാവാത് എണ്ണത്ി
ല ഒരു ഡിപ്ാര്ട്ലമറെട് ഉണ്ാകാനാ
വില. അകദേഹത്ി ലറെ െികപ്ാര്ട്ില 
കാര്ങ്ങള് കവഗരംനലീങ്ങി. പി.ജി.ലക. 
പണികര്, ഇ.ടി. മാത്ു എന്ന രണ്ട് 
െലീഡെന്മാരുരം. വി.ആര്. പിള്ള പ്രഫ

● എരം.എ. ഉമ്മന്
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സെുമായി. െിസര്ച്ട് അസ്ിസ്ററൊയി 
പി.ആര്. കഗാപിനാ്ന് നായരുരം നി
യമിതനായി. 1961ല ഒരു പുതിയ ഡി
പ്ാര്ട്ലമറെട് അങ്ങലന രറൂപലമടുത്ു. 
ആദ്ലത് എരം.എ ഇകകണാമികസ് 
കകാഴസ് ആരരംഭിച്ു.

70 വര്ഷങ്ങള് പിന്നിട്ിരികുന്നു. 
ലകാകളാണിയല ഒസ്ത്ുകളില 
ഉന്നതവിദ്ാഭ്ാസരം വളലര മുകന്നാ
ട്ു കപായിട്ില. സമ്പത്ില കകരളവുരം 
ഇന്ത്യുരം വളലര വളര്ന്നു. ഉന്നത വി
ദ്ാഭ്ാസരം ഇകപ്ാഴുരം ലലകചെെുരം 
കകള്വികാരുരം തമ്മിലുള്ള ലവെുരം 
‘ശാബ് ദികബന്ധരം’ മാത്രം. ക്ിയാ
ത്മക സരംവാദങ്ങള് എവിലടയുരം കക
ള്കാനില.

 ? യറൂനികവഴസിറ്റി കകാളജിലാണ് 
എരം.എ പഠിച്ത്. തലീര്ച്യായുരം 
ചില സ്രണകള് കൗതുകകരമാ
യിരികുരം? ഒന്നട് വിശദമാകാകമാ?
യറൂനികവഴസിറ്റി കകാളജില പഠിച്

ത് 1952-1954 കാലഘട്ത്ിലായിരു
ന്നു. തിരുവിതാരംകറൂര് യറൂനികവഴസി
റ്റിയുലട കനരിട്ുള്ള ഭരണരം. കകരംബ്രി
ജ്, ഓകസ്ഫഡ് യറൂനികവഴസിറ്റികളു
ലട കലീഴിലാണ് കലാകപ്രസിദ്മായ 
ട്ിനിറ്റി കകാളജ്, ബാലിയല കകാളജ് 
ഒലക പ്രവര്ത്ിച്ത്. ഞാന് കകാള
ജില കചരുകമ്പാള് അന്നുതലന്ന കക
രളത്ില അെിയലപ്ടുന്ന അകനകരം
കപര് അവിലട വിദ്ാര്്ികളുരം അധ്ാ
പകരുമായി ഉണ്ായിരുന്നു. സുഗത
കുമാരി, ഒ.എന്.വി. കുെുപ്ട്, ലചമ്മ
നരം ചാകകാ, പന്മന രാമചന്ദ്രന്, ശാ
രദാമണി എന്നിങ്ങലന അകാലലത് 
കകാളജ് വിദ്ാര്്ികളില ഓര്മയി
ലവരുന്ന കപരുകളാണ്. ‘കള്ളിലച്
ലമ്മ’ എന്ന കനാവല എഴുതിയ ജി. 
വികവകാനന്ദനുരം ഉണ്ായിരുന്നുലവ
ന്നട് ഓര്കുന്നു. സുഗതകുമാരി ഫി
കലാസഫി വിദ്ാര്്ിനിയായിരുന്നു. 
ജനയുഗരം പത്ാധിപര് കഗാപിയുലട
ഭാര് ശാരദാമണി എ ലറെ സഹപാ
ഠിയായിരുന്നു. ശാരദാമണി, മലറ്റാരു 
സഹപാഠി രാധാകൃഷ്ണന് (ഒരുകമ്പനി 
മാകനജര് ആയിരിലക മരിച്ു), ചവെ 
ഒ.എന്. കവലുകുെുപ്ട് തുടങ്ങി വിപ്
വ ആകവശരം കലിതുള്ളി നടകുന്ന 
ഒരുപാട് എസ്.എഫ്.ഐ കനതാകള് 
കകാളജില ഉണ്ായിരുന്നു. കവലുകു
െുപ്ുരം (ത്യാക്ഷരത്ില അെിയലപ്

ടുന്നതിനുമുമ്പട്) ഞാനുരം പല ആനു
കാലിക സരംഭവങ്ങളിലലാന്നിച്ു പ്ര
ത്ക്ഷലപ്ട്ിട്ുണ്ട്.

കകാന്നിയറൂര് മലീനാക്ഷി അമ്മ, ഗു
പതന് നായര്, ആനന്ദകുട്ന്, എന്. 
കൃഷ്ണപിള്ള, ശ്ലീധരകമകനാന്, ജി. കു
മാരപിള്ള എന്നിങ്ങലന പ്രഗലഭരാ
യ അകനകരം അധ്ാപകര് കകാളജി 
ലറെ അഭിമാനമായിരുന്നു. കുമാരപി
ള്ള സാെി ലറെ അനുജന് എ ലറെ സഹ
പാഠിയുരം അടുത് സുഹൃത്ുമായിരു
ന്നു. സാെി ലറെ ‘അരളിപ്റൂകളില’ സു
ഗതകുമാരിയുലട സൗരഭ്രം തളരംലക
ട്ിനിന്നിരുലന്നന്നുരം ചിലര് പെഞ്ഞിരു
ന്നതുരം ഓര്കുന്നു. വി്ര് ഹ്റൂകഗാ
യുലട ‘പാവങ്ങള്’ അധ്ാപകരുരം വി
ദ്ാര്്ികളുരം കചര്ന്നട് അഭിനയിച്ത് 
കൗതുകകരമായിരുന്നു. ഗുപതന് നാ
യര് സാര് ബിഷപ്ിലന തനി സുെിയാ
നി ക്ിസ്ത്ാനി കവഷത്ില അവതരി
പ്ിച്തുരം, ‘കകമുത്ുന്നതുരം’ മറ്റുരം 
മെകാനാകില.

പ്രിന്സിപ്ല കഡാ. സി.എസ്. ലവ
ങ്ികടശവേരന് ആയിരുന്നു. എലാവലര
യുരം കപലരടുത്ു വിളികാനെിയാരം. 

ഒരികല കകാളജ് യറൂനിയന് ലസക്
ട്െി കൊസ് ചന്ദ്രന് ലസ്റയര്കകസി ലറെ 
അടുത്ുനിന്നട് ഒരു ലപണകുട്ിലയ 
ചുരംബിച്ുലവന്നട് (പിന്നലീട് അകദേഹ
ത്ി ലറെ ഭാര്) ആകക്ഷപരം പ്രിന്സി
പ്ലി ലറെ മുന്നില എതിരാളികള് അവ
തരിപ്ിച്ു. ‘‘ഐകകനാട്ട് അണഡു 
വാട്ട് കദ ഡിഡ്’’ -അതായിരുന്നു മെു
പടി. 

ഞാന് പാലകാട് വിക്ാെിയ കകാ
ളജില കജാലി ലചയ്യുകമ്പാഴാണ് യറൂ
നികവഴസിറ്റിയില കചരാനുള്ള ഉത്
രവ് ലഭിച്ത്. പകരരം ആള് വരുന്നതു
വലര എലന്ന വിടിലലന്നട് പ്രിന്സിപ്
ല ശാഠ്രംപിടിച്ു. അകപ്ാള് കകാള
ജികയറ്റട് ഡയെ്ര് ആയ കഡാ. ലവ
ങ്ികടശവേരന് ഞാന് എ ലറെ സങ്ടരംപ
െഞ്ഞു കമ്പിയടിച്ു. മെുപടി ഉടന്. െി
ലലീവ് ഉമ്മന് കഫാര്ത്ട് വിത്ട് കമ്പി
യുലട കകാപ്ിയുമായി പ്രിന്സിപ്
ലിലന സമലീപിച്ു. അകദേഹരം എലന്ന 
എഴുകന്നറ്റുനിന്നട് സവേലീകരിച്ു. പിന്നലീട് 
എന്.ജി യറൂനിയന് കനതാവായി ഉയ
ര്ന്ന പത്മനാഭന് ആയിരുന്നു ഓഫി
സ് സറൂപ്രണ്ട്. ഞാന് എത്ുന്നതിനു
മുകമ്പ െിലലീവിങ് ഓര്ഡര് തയാൊ
കിലവച്ിരുന്നു. ഇങ്ങലന യറൂനികവ
ഴസിറ്റി കകാളജ് പുരാണങ്ങള് ഒത്ി
രിയുണ്ട്.

 ? വാസ്തവത്ില സാെിലറെ അകാ
ദമിക സഞ്ാരരം കകരള യറൂനികവ
ഴസിറ്റിയിലാണ് തുടങ്ങുന്നത്. 
അന്നട് കകരളത്ില മറ്റട് സര്വകലാ
ശാലകള് ഇല. ഇന്നട് 15 യറൂനികവ
ഴസിറ്റികളുണ്ട്. ഈ മാറ്റലത് സാര് 
എങ്ങലന കനാകികാണുന്നു?
ഞാന് പിെകകാട്ട് കടാര്ച്ടികു

കമ്പാള് കരഖലീയമായ വളര്ച്യു
ലട ഒരു നലീണ് കണകട് ലതളിഞ്ഞട് 
കാണാരം. ഏതാനുരം കകാളജുക
ള് മാത്മായിരുന്നിടത്ട് 1991ല 172 
ആര്ട് ആന്ഡ് സയന്സ് കകാളജ്. 
ഇന്നട് കകാളജുകളുലട എണ്ണരം ആയി
രകത്ാടടുകുന്നു. എന്ജിനലീയെിങ്, 
ലമഡികല, നഴസിങ്, ഫാര്മസ്റൂട്ി
കല എന്നിങ്ങലന എലാ ബ്രാഞ്ു
കളുരം വളര്ന്നു. സര്വകലാശാലക
ള്തലന്ന ധാരാളരം. കൃഷി, മത്്വി
ജ്ാനരം, സാകങ്തികവിദ്, ഡിജിറ്റ
ല, മലയാളരം, സരംസ്കൃതരം, ആകരാഗ്രം 
എന്നിങ്ങലന കവവിധ്ത്ിനുരം കു

െവില. 2010ല തുടങ്ങിയ ആകരാഗ് 
സര്വകലാശാലകയകാള് മ കയാ ക്ലി
നികിലനകുെിച്ട് കകരളകാര്കെി
യാരം. ഏതാണ്ട് അകത അനുഭവരംത
ലന്നയാണ് മറ്റു പല സര്വകലാശാ
ലകളുലട കാര്ത്ിലുരം.

അച്ുതകമകനാന് മുഖ്മന്തിയാ
യിരുന്നകാലത്ട് അന്തര്കദശലീയ നി
ലവാരമുള്ള ഒകട്ലെ സ്ാപനങ്ങള് 
കകരളത്ില നാലമ്പടുത്ു. അവയി
ല എത്ലയണ്ണരം അനുസ്റൂതരം വളര്
ന്നട് അവയുലട പ്രശസ്തി വളര്ത്ി. 
ഇത്രരം കവജ്ാനിക സ്ാപന
ങ്ങളുരം സര്വകലാശാലകളുരം സമ
ഗ്രമായ ഒരു കാഴ്ചപ്ാടുകളുലട ഭാഗ
മായില എന്നതാണ് വസ്തുത. ഒരുപ
കക്ഷ ആതന്സ് നഗരലത് ചുറ്റിപ്
റ്റിയ കവജ്ാനിക വളര്ച്കകാ, 
ജര്മനിയുലട ഗകവഷണ കവഭവകമാ 
ഒന്നുരം കകരളത്ിന് അവകാശലപ്ടാ
നിലലങ്ിലുരം ഇന്ത്യുലട ഏതു പ്രകദ
ശകത്കാളുരം കലാകകാത്ര നില
വാരത്ികലകട് വളരാനുള്ള ഒരുപാ
ട് ഘടകങ്ങള് നമുകുണ്ായിരുന്നു
ലവന്നട് വിസ്രികാനാവില. ഭാവി രാ
ഷ്ടലീയ കനതാകലള വളര്ത്ാനുള്ള 
വളകറൂെുള്ള മണ്ണായിമാത്രം ഉന്നത 
വിദ്ാഭ്ാസ കമഖല നിലനിലകുന്നു
ലവങ്ില കകരള രാഷ്ടലീയരം ആത്മപരി
കശാധന നടകത്ണ് ചരിത്സന്ദര്ഭ
ത്ിലാലണന്നട് അവര് മനസ്ിലാകക
ണ്ിയിരികുന്നു.

സമലീപകാലത്ട് ഒരു കവസ് ചാ
ന്സലര് ഗവര്ണര്കയച് കത്ട് 
വന് വിവാദമായി. അകദേഹലത് മാ
ത്രം കുറ്റലപ്ടുത്ിയിട്ട് കാര്മില. 
രാഷ്ടലീയ അധികാരികകളാട് ഉന്നത 
വിദ്ാഭ്ാസ നിലവാരമുയര്ത്ാന് 
കവണ് നിര്കദശങ്ങളുരം സരംവാദങ്ങ
ളുരം നടത്ാന് കധര്മുള്ള എത് 
കവസ് ചാന്സലര്മാരുണ്യി. കന
രാരംവണ്ണരം ഡിഗ്രികപാലുമിലാത്വ
ര് ആ സ്ാനത്ിരുന്നതായി കകട്ി
ട്ുണ്ട്. ജാതി അടിസ്ാനത്ികലാ, 
പാര്ട്ി അടിസ്ാനത്ികലാ ആണ് 
കവസ് ചാന്സലര്മാലര നിയമികു
ന്നത്. ഇലതാരു ഘടനാപരമായ കവ
കല്മായി കാണണരം. പകക്ഷ അതി
ലനലയാലക ന്ായലീകരണ ലതാഴിലാ
ളികലള അണിനിരത്ി നലീതലീകരികു
ന്നതുരം ഭയലപ്ടുത്ുന്നതുരം നാഴികമ
ണി പിെകകാട്ുതിരികലാണ്. നാസി

ഭരണത്ില ജര്മന് ശാസ്ത്രരം മുരടിച് 
ക് കകരളരം മെകരുത്; യറൂനികവഴസി
റ്റികള് വിമര്ശനാത്മക വിചാരങ്ങളു
ലട ഈറ്റിലമായിരികണരം. തമ്മില
ടികാനുരം കറൂവികത്ാലപ്ികാനുരം 
ആരുരം കലാലയങ്ങള് സൃഷ്ികാന് 
പാടിലകലാ?

 ? കാലികറ്റട് യറൂനികവഴസിറ്റി ഇക
കണാമികസ് ഡിപ്ാര്ട്ലമറെട് തുട
ങ്ങിയകപ്ാള് സാര് അവിലട ഡി
പ്ാര്ട്ലമറെട് കമധാവിയുരം ഡലീനു
ലമാലകയായി. തൃശറൂരിലല കജാണ 
മത്ായി ലസറെെില സാര് നിരവ
ധി പാഠ്പദ്തി പരലീക്ഷണങ്ങള് 
നടത്ിയതായി കകട്ിട്ുണ്ട്. അകത
കുെിച്ു വിശദമാകാകമാ?
സര്വകലാശാല എന്ന സങ്ലപ

ത്ി ലറെ മഹത്വേവുരം പ്രകചാദനവുരം 
ഞാന് ലതാട്െിഞ്ഞത് എ ലറെ 1974-75 
വര്ഷകാലരം കയല-സര്വകലാശാല
യിലുരം മറ്റുപല ഐ.വി ലലീഗ് യറൂനികവ
ഴസിറ്റികളുരം സന്ദര്ശിച്കപ്ാഴാണ്. 
24 മണികറൂെുരം യറൂനികവഴസിറ്റി പ്രവ
ര്ത്നക്ഷമമാണ്. 1976ല ഞാന് കാ
ലികറ്റട് യറൂനികവഴസിറ്റിയുലട ഇക
കണാമികസ് വിഭാഗരം കമധാവിയാ
യി. കറൂലട അഞ്ുകപരുരം. തൃശറൂരിലു
ള്ള കഡാ. കജാണ മത്ായിയുലട കു
ടുരംബവലീടുരം, 18 ഏകര് പുരയിടവുമാ
ണ് ഞങ്ങളുലട പ്രവര്ത്നത്ിനാ
യി തുെന്നിട്ിരുന്നത്. എലാരം സരംഘ

ടിപ്ികുന്നതിലനാപ്രം പുതിയ എരം
.എ കകാഴസ് തുടങ്ങണരം. അകമരിക
യിലകണ് അകനവേഷണതവേര ഇവിലട 
പ െിച്ുനടാന് പറ്റിലലന്നട് എനികട് 
കബാധ്മായി. എങ്ിലുരം പയറ്റികനാ
കാന് ഉെച്ു.

ഇന്ത്യിലല 26 പ്രമുഖ യറൂനികവ
ഴസിറ്റികളിലല ഇകകണാമികസ് 
സിലബസ് വരുത്ി പഠിച്ു. 1976ല 
തലന്ന ഞാന് ഹിഡന് കരികുലരം 
ഇന് ദ ടലീച്ിങ് ഓഫ് ഇകകണാമി
കസ് എന്ന തലലകട്ില ഒരു പ്രബ
ന്ധരം തയാൊകി. കജാണ കൊബി
ന്സണ, ഡഡ് ലി സലീകയഴസ്, ലക.എ
ന്. രാജ്, സി.ടി. കുര്ന് എന്നലീ പ്രഫ
സര്മാര്കട് അയച്ുലകാടുത്ു. അവ
ലരലാരം അതിലന സവോഗതരം ലചതെു. 
1981ല അത് പ്രസിദ്ലീകരിച്ു. പിന്നലീ
ട് ഞാലനാരു എഡിറ്റഡ് പുസ്തകരം പ്ര
സിദ്ലീകരിച്ു. അത് വളലര പണ്ിത
ശ്ദ് ആകര്ഷിച്ു. മുതലാളിത്ത്ി
ന് മറ്റട് മാതൃകകള് ഇലലന്ന സങ്ല
പരം ലതറ്റാലണന്നട് ഞാന് വാദിച്ു. പു
തിയ എരം.എ കകാഴസില ധാരാളരം 
പുതിയ ഓപഷന്സ് ഉള്ലകാള്ളി
ച്ു  . ട്ാന്കസ്ാര്ട്ട് ഇകകണാമികസ്, 
കഫാെസ്റട് ഇകകണാമികസ്, നാഷ
നല ഇന്കരം എന്നിങ്ങലന പലതുരം. 
കമ്പലസെി കപപ്െുകളില ഇന്ത്ന് 
ഇകകണാമി ഉള്ലപ്ടുത്ി, കൃഷി, വ്
വസായരം, സഹകരണരം, ജലകസചനരം 
എന്നിങ്ങലന വിവിധ കമഖലാടിസ്ാ
നത്ിലുള്ള പഠനങ്ങള്കട് പകരരം 
സമ്പദഘടനയുലട ചലനാത്മകതകട് 
ഊന്നല നലകി. ദാരിദ്്രം, വിതരണ
ത്ിലല അസമതവേരം ഒലക കുട്ികള് 
അെികയണ് വിഷയങ്ങളാകി, അതി
ല കകരള സമ്പദഘടനയുരം ഉള്ലപ്ടു
ത്ി. പകക്ഷ ഏറ്റവുരം വലിയ പരിഷ്ാ
രരം എലാ കപപ്െിനുരം എകസര്കസ
സ് ബുകട് കവണലമന്ന നിര്ബന്ധ
മുണ്ായിരുന്നു. കമകക്ാ, മാകക്ാ 
ഇകകണാമികസില അത് അനായാ
സമാണ്. കചാദ് കപപ്െുകള് കകവലരം 
ഉപന്ാസങ്ങള് എഴുത്ായിരുന്നില. 
ഞാന് പഠിച്കാലത്ട് എലാ വിഷ
യങ്ങള്കുരം 10 കചാദ്ങ്ങള്. ഏലത
ങ്ിലുരം അലഞ്ണ്ണരം എഴുതിയാലമ
തി. സിലബസിലറെ പകുതി വിട്ാലുരം 
ജയികാരം. ഒബ്ജ്ിവ് കചാദ്ങ്ങള്, 
സങ്ലപനങ്ങലളകുെിച്ട്, വിദ്ാര്്ി
യുലട വിഷയധാരണ പരലീക്ഷികല 

സംഭാഷണം

▲ ഭാവതിരാ
ഷ്ട്രീയകനതാകേന്ള
വളര്ത്ാനുള്ള
വളകേകൂറുള്ളമണ്ാ
യതിമാഷ്തംഉന്നത
വതിദ്ാഭ്ാസകമഖല
നതിലനതില്കേുന്നുന്വങ്തി
ല്കേരളരാഷ്ട്രീയം
ആത്മപരതിക�ാധന
നടകത്ണ്ടചരതിഷ്തസ
ന്ദര്ഭത്തിലാന്ണന്ന്
അവര്മനസ്തിലാകകേ
ണ്ടതിയതിരതികേുന്നു.

● എരം.എ. ഉമ്മലറെ ആത്മക് ‘ഓര്മപ്ടി
കള്’ മാധ്മരം ആഴ്ചപ്തിപ്ട് പ്രസിദ്ലീകരി
ച്ുതുടങ്ങിയകപ്ാള് (ലകരം: 1057)
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എന്നിങ്ങലന ആഴത്ില പഠികകണ് 
തരത്ിലായിരുന്ന പരലീക്ഷാസമ്പ്രദാ
യരം നവലീകരിച്ത്.

ഇകറെണല അസലസ്റെട് വളലര കാ
ര്ക്ഷമമായിരുന്നു. എലാ വിദ്ാര്്ി
കളുരം ലസമിനാര് പ്രബന്ധരം അവത
രിപ്ികണരം. പിലന്ന എകസര്കസ
സ് ബുകട് ഇവ ഇകറെണല അസലസ്
റെിലറെ അടിസ്ാനമായിരുന്നു. അവ
സാനവര്ഷരം എലാ വിദ്ാര്്ിയുരം 
ഒരു ലപ്രാജ്ട് വര്കട് ലചയ്യണരം. എത് 
ഉത്ാഹകത്ാലടയാണ് കുട്ികള് 
അത് ലചതെലതന്നട് എനികെിയാരം. തൃ
ശറൂരിലല ഓടുവ്വസായരം, മുനിസി
പ്ാലിറ്റിയുലട ധനകാര് മാകനജ്ലമ
റെട്, വലീടുകളിലല ഇന്ധന ഉപകയാഗരം 
എന്നിങ്ങലന എത് എത് വിഷയങ്ങ
ള്. പിലന്ന ഓകരാ ലസമസ്റെിനുരം സ്റു
ഡറെട് ഇവാലുകവഷന് നടത്ി. സാെ
ന്മാര്കട് ഇത് രുചിച്ിലലങ്ിലുരം ഞാന് 
അത് നിര്ബന്ധമാകിയിരുന്നു.

1980ല ഞാന് കബാട്സ് വാന യറൂനി
കവഴസിറ്റി കമധാവിയായി കപായകപ്ാ
ള് പരലീക്ഷണങ്ങള് ലവടി ലവച്ിട്ു. ഒരു 
മുറ്റത്ട് രണ്ട് അടുപ്ു പാടിലകത്. എ 
ലറെ ജലീവിതത്ിലല ഏറ്റവുരം ക്ിയാ
ത്മകമായ  സന്ദര്ഭങ്ങളായിരുന്നു 
അത്. കഡാ. കപാള് കാഡുമാന് (കകരം
ബ്രിജ്), മത്ായി നറൂെനാള് (യു.എന്), 
കഡാ. ലസന്കുമാര് (മുന് ഡി.ജി.പി), 
കഡാ. രവിരാമന് (പ്ാനിങ് കബാര്ഡ് 
ലമരംബര്) ഇങ്ങലന നിരവധികപലര 
വളര്ത്ിലയടുകുന്നതിന് ഈ പാ
ഠ്പദ്തി, അധ്ാപനരലീതി ശാസ്ത്രവുരം 
ഒലക സഹായിച്ുലവന്നട് കരുതുന്നു. 
പരമ്പരാഗതരലീതി തുടരാന് ഞാനിഷ്
ലപ്ട്ില. ഞാന് ഐ.എരം.ജിയില പ്ര
ഫസൊയി തിരുവനന്തപുരകത്കട് 
മടങ്ങിവന്നു. പകക്ഷ അകപ്ാഴുരം എ 
ലറെ പാഠ്പദ്തി പരിഷ്രണയജ്രം 
തുടര്ന്നു. ഐ.സി.എസ്.എസ്.ആര് 
സഹായകത്ാലട കകരള-കാലികറ്റട് 
യറൂനികവഴസിറ്റിയിലല എരം.എ ഇക
കണാമികസ് കബാര്ഡ് ഓഫ് സ്റഡലീ
സ് അരംഗങ്ങള്കട് ഒരു ശിലപശാല
നടത്ി. നികയാ ക്ലാസികല ഇക
കണാമികസ് മാത്മല ബദല സിദ്ാ
ന്തങ്ങളുരം പഠനവികധയമാകണലമ
ന്നട് ഞാന് വാദിച്ു. ലക.എന്. രാജ് 
ഡലഹി യറൂനികവഴസിറ്റി എങ്ങലന
യാണ് ഇകകണാമികസ് സിലബസ് 
പരിഷ്രിച്ലതന്നട് വിശദമായി വിവരി

ച്ു. ശിലപശാല മറൂന്നട് ദിവസരം നലീണ്ു
നിന്നു. ഇതി ലറെ സരംക്ഷിപത കപ്രാ
സിഡിങ്സ് എ ലറെ ഇഷ്റൂസ് ഇന് ദ 
ടലീച്ിങ് ഓഫ് ഇകകണാമികസി ലറെ 
രണ്ാരം ഭാഗമായി കചര്ത്ിട്ുണ്ട്. പ്ര
സിദ് സാമ്പത്ിക ശാസ്ത്രജ്ര് ഈ 
പുസ്തകരം വിലമതിച്ിട്ുണ്ട്.

എ ലറെ പരലീക്ഷണങ്ങലളകുെിച്ുരം 
നി രറൂപണങ്ങലളകുെിച്ുരം അസിരം
-കപ്രരംജി-യറൂനികവഴസിറ്റി 2018ല ഒരു 
ചര്ച് നടത്ിയിരുന്നു. അതി ലറെ ഒരു 
െികപ്ാര്ട്ട് 2018, ജനുവരി 20ലല ഇക
കണാമിക ആന്ഡ് ലപാളിറ്റികല വലീ
കിലിയില കചര്ത്ിട്ുണ്ട്. എസ്. അരം
ബിരാജന്, അമിയകുമാര് ബാഗ്ചി 
തുടങ്ങി നിരവധികപര് ഈ സരംരരംഭ
ങ്ങലളകുെിച്ട് വിലയിരുത്ി എഴു
തിയിട്ുലണ്ന്നുള്ളത് ചാരിതാര്്ജ
നകമാണ്.

 ? താങ്ളുലട ധനകാര് വികകന്ദ്രലീകര
ണലത്കുെിച്ുള്ള പഠനങ്ങളുലട 
സറൂക്ഷ്മവുരം കാര്മാത് പ്രസക്തവു
മായ ഒരു കഫസ്ബുകട് കുെിപ്ട് മുന് 
ധനമന്തി കഡാ. കതാമസ് ഐസ

ക എഴുതിയത് സാെി ലറെ ശ്ദ്യി
ലലപ്ട്ു കാണുലമന്നട് വിശവേസികു
ന്നു. ലസന്കമ്മിറ്റി അരംഗരം, കകരള
ത്ിലല നാലാരം ധനകാര് കമലീഷ
ന് ലചയര്മാന്, വികകന്ദ്രലീകൃത വിക
സനസമിതി അധ്ക്ഷന് എന്നിങ്ങ
ലന വിവിധ നിലയില ഈ പ്രസ്ാ
നവുമായി ബന്ധലപ്ട്ിട്ുണ്ട്. ഇന്ന
ലത് സ്ിതിലയകുെിച്ുരം ഭാവി
ലയകുെിച്ുമുള്ള ചില വിലയിരു
ത്ലുകള് പങ് ുലവകാകമാ? 
കഡാ. കതാമസ് ഐസകി ലറെ കഫ

സ്ബുകട് കുെിപ്ട് കവകിയാലണങ്ി
ലുരം എ ലറെ ശ്ദ്യിലലപട്ിരുന്നു. 
വളലര കൃത്വുരം വസ്തുതാപരവുമാ
യ ഒരു വിലയിരുത്ല. കലാകത്ില 
മലറ്റാരു രാജ്ത്ുരം ഇലാത്വണ്ണരം 
വികകന്ദ്രലീകൃത ജനാധിപത്ത്ി ലറെ 
മര്മരം അടയാളലപ്ടുത്ുന്നതാണ് 
73/74 ഭരണഘടനാ കഭദഗതി. ഗ്രാമ
സഭ, സ്ത്രലീ പ്രാതിനിധ്രം, ചരിത്രം അരി
കുവത്കരിച്വരുലട പ്രാതിനിധ്രം, 
താലഴത്ട്ില നിന്നട് പ്രാകദശിക വിഭ
വങ്ങളുലട അടിസ്ാനത്ില ആസറൂ
ത്ണരം (ജനകലീയാസറൂത്ണരം എന്നട് 
സുന്ദരമായി കകരളരം അതിലന നാ
മകരണരം ലചതെു) എന്നിങ്ങലന സാ
ധാരണകാലരയുരം സ്ത്രലീകലളയുരം ശാ
ക്തലീകരികുന്ന ഒരു മഹാവിപ്വമാ
യി അതിലന കണ്ത് ഇ.എരം.എസുരം 
ഐസക ഉള്ലപ്ടുന്ന ഇടതുപക്ഷവു
മായിരുന്നു. പശ്ിമ ബരംഗാളുരം കര്
ണാടകവുരം ഗുജൊത്ുരം പരാജയ
ലപ്ട്ിടത്ാണ് കകരളരം ഒരു വന് കസ്ഫാ
ടന പരലീക്ഷണവുമായി മുകന്നാട്ുവ
ന്നത്. ബ്രസലീലിലല കപാര്കട്ാ അല
ലഗ്ര മുനിസിപ്ാലിറ്റിയില തുടങ്ങിയ 
പങ്ാളിത് ബജറ്റട് ഞാന് അവിലട 
കപായി ആഴത്ില പഠിച്ു. കകരള
ത്ി ലറെ ലവട്ത്ട് അത് വരില. എന്നാ
ല ജനകലീയാസറൂത്ണവുരം തകദേശലീയ 
ജനാധിപത്വുരം കബാധപറൂര്വരം വള
ര്ത്ുന്നതില ഇടതുപക്ഷരം പരാജ
യലപ്ട്ു. 2009ല ഞാന് സമര്പ്ിച് െി
കപ്ാര്ട്ട് വിമര്ശനങ്ങള് മാത്മല, നല 
കുലെ നിര്കദശങ്ങളുരം അടങ്ങിയിരു
ന്നു. ഇകപ്ാഴലത് സ്ിതിലയകുെിച്ട് 
ചില കാര്ങ്ങള്കറൂടി പെയാരം. അധി
കവുരം സാമാന്വത്കരണമാവുരം. കാ
രണരം ഞാന് ഫലീലഡില ഇല.

ജനാധിപത്രം ഒരു ഒറ്റലപ്ട് സരംഭവ
മല. സങ്ലീര്ണമായ തുടര്പ്രക്ിയയാ

ണ്. ഈ സത്രം മനസ്ിലാകുന്നതില 
കമ്റൂണിസ്റട് പാര്ട്ി വിജയിച്ില. പഴ
യ ആതന്സിലല നഗരസഭ അധികാ
രത്ില വരുകമ്പാള് ജനങ്ങളുലട മു
ന്നില ഒരു പ്രതിജ് എടുത്ിരുന്നു. 
‘‘ഞങ്ങലള ഏലപിച്തില ഭരംഗിയാ
യുരം സുന്ദരമായുരം ഞങ്ങള് ഇതിലന 
മുകന്നാട്ുലകാണ്ു കപാകുരം.’’ പഞ്ാ
യത്ുകള് അവരുലട ഗ്രാമസഭകളു
ലട മുന്നില ഇത്രരം പ്രതിജ്ലയ
ടുകണരം.

രണ്ട്, അന്ാദൃശമായ സാമറൂഹി
ക മറൂലധനമുള്ള നാടാണ്, കകരളരം. 
രണ്ു മഹാ പ്രളയങ്ങള്, കകാവിഡ് 
മഹാമാരി ഒലക കനരിടുന്നതില 
കകരളത്ി ലറെ ഈ കപതൃകരം വിളി
കച്ാതി. പകക്ഷ അത് അതികവഗരം തു
ണ്ുതുണ്ുവത്കരികലപ്ടുകയകല? 
ഞാന് കകത്ാലികന്, നലീ പുലയന്, 
മറ്റവന് മുസ് ലിരം പിലന്ന സുന്നി, ഇനി
യുലമാരാള് യറൂനിയന്കാരന് എന്നി
ങ്ങലനയുള്ള ശാഖലീകരണരം വന്നാല 
കകരളലീയനാര്. ഇന്ത്കാരന് ആര്? 
നാനാതവേത്ില ഏകതവേരം വരാനുള്ള 
പകവേത ഉണ്ാകണരം.

മറൂന്നട്, സ്ത്രലീസവോതന്ത്വുരം ശാക്തലീക
രണവുരം കവണ്വിധത്ില നടന്നില. 
54 ശതമാനരം ജനപ്രതിനിധികള് ഒരു 
ക്ിട്ികല മാസാണ്. പകക്ഷ അവര് 
മുന്നിരയിലാലണന്നട് മാത്രം പെയ
രുത്. സ്ത്രലീകളുലട കനലരയുള്ള അതി
ക്മരം ഏെുന്നു. കപാകകസാ കകസു
കള് കറൂടുന്നു. കുടുരംബശ്ലീ സവേയരം 
ശക്തി ക്ാതസ്ല. തയ്യല ലമഷലീനു
കള്, മുലയറൂട്ുന്നവര്കട് കപാഷകാ
ഹാരവുരം മറ്റുരം നലകുന്നത് സ്ത്രലീ ശാ
ക്തലീകരണമല.

നാല, അഴിമതികുരം കകകറൂലി
കുരം ഒരു കുെവുമില. എമ്പ്രാന് അല
പരം കട്ു ഭുജിച്ാല അമ്പലവാസികള് 
ഒലക കകുരം എന്നാണകലാ ആപത
വാക്രം. കകാവിഡ് കാലലത് മരുന്നു
ലകാള്ളയുരം അഴിമതിയുരം ആകരയുരം 
ലജ്ിപ്ിച്ില.

അഞ്ട്, പാര്ശവേവത്കരികലപ്ട്വ
രുലട സ്ിതിയില മാറ്റമില, അട്പ്ാടി
യില മറൂന്നു പഞ്ായത്ുകള് ഉണ്ട്. 
അവിലട ശിശുമരണരം കറൂടുന്നു. അതി
നു കാരണരം സ്ത്രലീകള്കട് കപാഷകാ
ഹാരമില എന്നതാണ്. പട്ികവര്ഗ, 
പട്ികജാതി കകമ്പാണറെട് പ്ാനുകളു
ലട തുക കവണ്വണ്ണരം ലചലവഴിക

ലപ്ടുന്നില, മാത്മല ധാരാളരം ലവട്ി
പ്ുകള്. ഇടമലകുടി പഞ്ായത്ിന് 
നാലാരം ധനകാര് കമലീഷന് ഉദാരമാ
യി ഗ്രാറെട് നലകി. പകക്ഷ അവര് ലമ
ച്ലപ്ട്ിട്ില.

ആറ്, 25 വര്ഷങ്ങള് പിന്നിലട്ങ്ി
ലുരം നാരം നാഴികമണി സവേയരം പിെ
കകാട്ു തിരികുന്നു. മിഷനുകള് ജന
കലീയാസറൂത്ണലത് മുകന്നാട്ു നയി
ച്ില. പഞ്ായത്ുകളുലട ശക്തി കു
െഞ്ഞു. പുതിയ തലമുെയിലല ലതര
ലഞ്ഞടുകലപ്ട്വര്കട് പഴയ ആകവ
ശരം ഉള്ലകാള്ളാനാവുന്നില. എന്താ
യാലുരം തകദേശ ജനാധിപത്ലത് 
പുനരുദ്രികകണ്ത് കാലത്ി ലറെ 
ആവശ്മാണ്. അതി ലറെ നിസ്ലീമസാ
ധ്തകള് കലാകത്ിനു കാട്ിലകാ
ടുകാന് കകരളത്ിനു മാത്കമ സാ
ധികറൂ.

 ? വികകന്ദ്രലീകൃത വികസനകത്ാലടാ
പ്രം പരിഗണികകണ്താണ് കകരള
ത്ിലല വികസനലത്കുെിച്ുള്ള 
വിലയിരുത്ല. ഇത് ഇന്നു വളലര 
പ്രസക്തമാണ്. ലക-ലെയില പദ്
തി ഇവിലട ലവലുവിളി കനരിടുന്നു. 
അങ്ങട് എങ്ങലനയാണ് ഈ കാര്
ങ്ങള് നിരലീക്ഷികുന്നത്?
വളലര പ്രസക്തമായ കചാദ്രം. 

അകാദമികമായുരം നയപരമായുരം 
പ്രാധാന്മുള്ള കചാദ്രം. ഈ അടു
ത്കാലത്ട് കകരളത്ിലല ആളുക
ലള വികസന വികരാധികള്, വികസ
ന അനുകറൂലികള് എന്നിങ്ങലന ഒരു 
ദവേിവിധ വര്ഗലീകരണരം ഉത്രവാദലപ്

ട്വര് തലന്ന നടത്ുകയുണ്ായി. വി
കസനലമന്ന സങ്ലപനരം തലന്ന 
ഇവിലട ചര്ച്ാവിഷയമാകകണ്തു
ണ്ട്. അതിനു മുമ്പട് വികസന വികരാ
ധികള് ആരാണ് എന്നു കനാകകണ്
തുണ്ട്. സവോര്് താലപര്ത്ിനു കവ
ണ്ി നിയമവാഴ്ചലയ ലവലുവിളികുന്ന
വര്, നികഷധികുന്നവര്, ഗുണ്കള്, 
നിയമരം തങ്ങള്കട് കവണ്ി വളലച്ാ
ടികാന് ലകലപുള്ള മാഫിയ, ഖജ
നാവ് ലകാള്ളയടികുന്നവര്, ഇങ്ങ
ലന എണ്ണമറ്റ സാമറൂഹിക വിരുദ്ര് 
തലീര്ച്യായുരം വികസന വികരാധിക
ളാണ്, സരംശയമില. പദ്തികള് തങ്ങ
ള്കട് ‘ലവട്ുകമനി’ തട്ാനുള്ളതാലണ
ന്നട് ധരിച്ട് പ്രവര്ത്ികുന്ന എന്ജി
നലീയെന്മാര്, ഉകദ്ാഗസ്ര്, രാഷ്ടലീയ
കാര് തുടങ്ങി പങ്ുപറ്റുവികസനകാ
ര് തലീര്ച്യായുരം വികസന വികരാധി
കളാണ്. എന്നാല ലക-ലെയിലിലന 
എതിര്കുന്ന ഇ. ശ്ലീധരന്, അകലാ
ക വര്മ, മധുസറൂദനന്, യശഃശരലീരനാ
യ എരം.ലക. പ്രസാദ, ലക.പി. കണ്ണന് 
എന്നിങ്ങലന എണ്ണമറ്റ വ്ക്തികലള
ലാരം ഒരര്്ത്ിലുരം വികസനലത് 
എതിര്കുന്ന കശ്മലന്മാരല.

കകരളത്ി ലറെ വികസന അനുഭവ
ങ്ങലള മുക്തകണ്രം പ്രകലീര്ത്ിച് അമ
ര്ത്ലസന് 1999ല സവോതന്ത്മാണ് 
വികസനരം എന്ന തലലകട്ില രചിച് 
പുസ്തകത്ില വികസനലത്കുെിച്ട് 
വിശദമായി ഉപന്സികുന്നു, അതി
നു 12 വര്ഷങ്ങള് മുമ്പട് ചരകുകളുരം 
പ്രാപതികളുരം എലന്നാരു പുസ്തകരം 
എഴുതി അതില ഉരുപ്ടികള് ഉലപാ
ദിപ്ികലല, മെിച്ട് സവേതന്തമായി ചി
ന്തികാനുള്ള പ്രാപതി വര്ധിപ്ിക
ലാണ് വികസനരം എന്നട് വാദിച്ിരു
ന്നു. ലനലട് ഉലപാദനമല, അത് എത് 
കണ്ട് ജനങ്ങളുലട കപാഷകാഹാര
വുരം ആകരാഗ്വുരം വര്ധിപ്ിച്ുലവന്ന
താണ് പ്രധാനരം. വ്ക്തിയുലട അസവോ
തന്ത്ങ്ങള് വര്ധിപ്ികുന്ന അജ്
ത, ദാരിദ്്രം, പട്ിണി, അനാകരാഗ്രം, 
തങ്ങളുലട വിധി നിര്ണയികുന്ന വി
കസനങ്ങളിലനിന്നട് അകറ്റി നിര്ത്
ല എന്നിങ്ങലന എണ്ണമറ്റ കപാരായ്മക
ള് ഇലാതാകുന്നതാണ് വികസനരം. 
അകതാലട സാമറൂഹികനലീതിയുരം കറൂ
ട്ികച്ര്കണരം. സാമ്പത്ിക വളര്ച് 
അതിലതലന്ന ലക്ഷ്രം അല. അതു 
മനുഷ് ലറെ പ്രാപതിയുരം സവോതന്ത്

സംഭാഷണം

▲അന്ാദൃ
�മായസാമകൂഹതിേ
മകൂലധനമുള്ളനാടാണ്
കേരളം.രണ്ടു
മഹാഷ്പളയങ്ങള്,
കോവതിഡ്മഹാമാരതി
ഒന്കേകനരതിടുന്നതതില്
കേരളത്തിന്റെ
ഈപപതൃേം
വതിളതിക്ാതതി.പകഷേ,
അത്അതതികവഗം
തുണ്ടുതുണ്ടു
വത്േരതികേന്പെ
ടുേയകലലേ?

● കജാണ മത്ായി
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വുരം വളര്ത്ാനുള്ള ഉപാധികള് മാ
ത്മാണ്. നിങ്ങളുലട സ്റൂണ സവേര്ണ
മാലണങ്ിലുരം കഞ്ഞികാണ് ആത്
ന്തികമറൂല്രം. അയ്യന്കാളി അജ്ത, 
ജന്മിത്രം, അെിവിലായ്മ, അന്ധവിശവോ
സരം, ജാതി വ്വസ് എന്നിങ്ങലനയു
ള്ള നിരവധി പരാധലീനതകള്ലകതി
ലര കപാരാടി ജനങ്ങലള സവോതന്ത്
ത്ിന് പ്രാപതരാകിയാണ് കകരള
ലത് മാതൃകയാകിയത്, നകവാത്ാ
നരം വളര്ത്ിയത്.

ലക-ലെയിലിലനകുെിച്ട് കറൂടുത
ല ഇവിലട പെയുന്നില. മറൂന്നു പ്രധാ
ന കാരണങ്ങള്ലകാണ്ാണ് ഞാന് 
അതിലന എതിര്കുന്നത്. ഒന്നട്, ലക
-ലെയില സാമ്പത്ിക ദുരന്തമായിരി
കുരം. അതി ലറെ വിശദാരംശങ്ങളികല
കട് കടകുന്നില. രണ്ട് ലക-ലെയില 
ഉണ്ാകുന്ന പാരിസ്ിതിക ആഘാ
തത്ിലനിന്നട് ഒരു തിരിച്ുവരവ് 
അസാധ്മായിരികുരം. വിശദാരംശ
ങ്ങള് വിടുകയാണ്. ഇകപ്ാള്തലന്ന 
പതിനായിരരം അരംഗലീകൃത കവോെികളുരം 
അതി ലറെ ഇരട്ി നിയമവിരുദ്മായവ
യുരം പ്രവര്ത്ികുന്നു. അകപ്ാള് 28.6 
ലക്ഷരം ഘന മലീറ്റര് കരിങ്ലുരം അതിനു 
കവണ് മണലുരം എവിലടനിന്നട് എന്ന 
കചാദ്രം ലക-ലെയില സഞ്ാരികളു
ലട വിഷയമലായിരികാരം. പുഞ്പ്ാ
ടങ്ങള്, കുട്നാട്, കവമ്പനാട്, ശാസ്താരം
കകാട് കായല, 41 നദികള് എലാറ്റി
നുമുപരി പശ്ിമഘട്രം തലന്ന വന് ഭലീ
ഷണിയിലാണ്. കകരളരം കപാലല ജലീ
വന്, സമറൂഹരം, ഭരണരം, സാമ്പത്ിക 
വികസനരം തുടങ്ങിയ എലാ കാര്
ങ്ങളുരം പരിസ്ിതിയുലട മറൂശയില 
രറൂപലപ്ടുന്ന പ്രകദശങ്ങള് ഭറൂമുഖത്ട് 
കവലെയില. നമ്മുലട സമ്പത്ട് നമ്മു
ലട സൗന്ദര്മാണ്. താെുമാൊയി കി
ടകുന്ന ജലഗതാഗതരം, പങ്ുപറ്റു വി
കസനത്ി ലറെ ശബ് ദികുന്ന സാക്ഷി
കളായ കുണ്ുകുഴികളുരം മാറ്റി കൊഡ് 
ഗതാഗതരം, ലെയില, കവ്ാമയാനരം, 
തലീരകദശ യാത്, ഒലക കചര്ത്ിണ
കിയ ഒരു സാകല് ദര്ശനരം നമ്മു
ലട കനതാകള്കട് ഇലാലത കപാകു
ന്നു. വികസനലമന്നാല അണലക
ട്ുകളുരം തുെമുഖങ്ങളുരം കഹകവക
ളുരം കഹഡ്രജന് കബാരംബ് നിര്മാ
ണവുരം വിമാനത്ാവളങ്ങളുരം പ്രകൃ
തിലയ മനുഷ്നു കവണ് അസരംസ്കൃ
ത ഭണ്ാരമാലണന്നുള്ള കാഴ്ചപ്ാടു

ലമാലക ആകിത്ലീര്ത്ിരികുന്നു. 
വാസ്തവത്ില മുമ്പട് പെഞ്ഞതുകപാ
ലല അസവോതന്ത്ങ്ങള്ലകതിലര പട
ലവട്ലുരം ജനങ്ങളുലട പ്രാപതിയുരം 
പാത്തയുരം വര്ധിപ്ികലുരം കരുത
ലുരം ഒലക അടങ്ങിയ ഒരു സാകല്
പ്രക്ിയയാണ്. മറൂന്നട് ലക-ലെയില 
ആകണാ അകതാ ആകരാഗ് ഉന്നത വി
ദ്ാഭ്ാസ കമഖലകളുലട പുനര്നിര്
മിതിയാകണാ, ലചെുകിട വ്വസായ
ങ്ങള്കട് വളര്ച് പദ്തികള് ഉണ്ാ
കുകയാകണാ, കഞ്ാവിലുരം ലഹ
രിയിലുരം ആത്മഹത് പ്രവണതയി
ലുരം അതികവഗരം അടിപതെുന്ന നമ്മു
ലട സമറൂഹലത് പിടിച്ുകയറ്റുകയാ
കണാ, ജനാധിപത്രം വളര്ത്ുകയാ
കണാ തുടങ്ങി നമ്മുലട മുന്ഗണനക
ള് എലന്തന്നട് നിര്വചികകണ് മുഹറൂ
ര്ത്മാലണന്നട് മെകരുത്.

 ? അമര്ത്ലസന്, ജലീന്ഡ്രലീസ്, ഫ്ാ
ന്ഷ് ഹുത്ാര്ട്ട്, കൊയബാള്, 
ലവലറ്റട്ലമയര് തുടങ്ങിയവരുമാ
യുള്ള ബന്ധങ്ങള് ‘ഓര്മ്മപ്ടിയി
ല’ കാണാരം. അത്രരം അകാദമി

ക ബന്ധങ്ങലളകുെിച്ട് വിശദമാ
കാകമാ?
അകാദമികതലത്ിലുള്ളതാണ് 

എ ലറെ സൗഹൃദങ്ങള്. ലസന് പലത
വണ കാര്വട്ത്ട് ഇകകണാമികസ് 
വകുപ്ട് സന്ദര്ശിച്ിട്ുണ്ട്. അന്നു മു
ത ല  അെിയാരം. ഞാന് ഒരു കലഖ
നരം  അകദേഹത്ിന് അയച്ുലകാടു
ത്കപ്ാള് അതിനു നല കമറെട് നല്ി
.1993ല ഡലഹിയില ഇന്സ്റിറ്ററ്റൂട്ട് 
ഓഫ് കസാഷ്ല സയന്സില കജാലി 
എടുത്കപ്ാള് അതിലറെ അധ്ക്ഷ
നായിരുന്ന പ്രഫസര് ലകഡവാല 
മരിച്കപ്ാള് അകദേഹത്ി ലറെ കപരി
ല ഒരു സ്ാരക പ്രഭാഷണ പരമ്പര 
ഏര്ലപ്ടുത്ി. അതി ലറെ ആദ് പ്രഭാ
ഷണത്ിന് ലസന്നിലന ക്ഷണികാ
ന് ഞാന് ഡലഹി സ്റൂളില എത്ിയ 
അകദേഹലത് കപായി കണ്ു. പഴയ 
സൗഹൃദരം പുതുകിവരാലമന്നട് സമ്മ
തിച്ു. 50,000 രറൂപ പാരികതാഷിക
മുലണ്ന്നട് പെഞ്ഞകപ്ാള് ആ തുക 
എനികട് കനരിട്ു തരണ്  ലകാലക
ത്യിലുള്ള അമ്മകട് അയകണലമ
ന്നട് എകന്നാട് പെഞ്ഞത് ഓര്കുന്നു. 
1998ല ലനാ കബല സമ്മാനരം കിട്ിയ
കശഷരം തിരുവനന്തപുരത്ട് ഇന്സ്റി
റ്ററ്റൂട്ട് സരംഘടിപ്ിച് വിദ്ാഭ്ാസ ലസ
മിനാെില പ്രസരംഗികാന് അകദേഹ
ലത് ക്ഷണിച്ുവരുത്ിയത് ഞാന് 
മുന്കകലയടുത്ിട്ായിരുന്നു അകദേ
ഹത്ിന് ഒരു ഡി.ലിറ്റട് കകരള യറൂനി
കവഴസിറ്റി ലകാടുകണലമന്നു പെയു
വാന് അന്നലത് കവസ്ചാന്സലര് 
കഡാ. ഇകബാലികനാട് അഭ്ര്്ിച്
ത് കഡാ. കജാര്ജ് മാത്ുവുരം ഞാനുരം 
കറൂടി ആയിരുന്നു. കഡാ. ആഷ്നാരാ
യന് കൊയിയുരം കഡാ. കജാര്ജ് മാത്ു
വുരം കചര്ന്നട് എഡിറ്റട് ലചതെട് എ ലറെ 
ബഹുമാനാര്്രം പ്രസിദ്ലീകരിച് പു
സ്തകത്ിലല ആദ്കലഖനരം അമര്ത്
ലസന്നുരം കജാണ ഡ്രലീസുരം കചര്ന്നട് 
എഴുതിയതാണ്.

കജാണ ഡ്രലീസിലന ഞാന് പരിച
യലപ്ടുന്നത് 1993ല ഡലഹിയില 
ലവച്ാണ്. അന്നട് പ്ാനിങ് കമലീഷന് 
അകഡവേസര് ആയിരുന്ന കഡാ. എന്.
ലജ. കുര് ലറെ വലീട്ില  ലവച്ാണ് ഡ്രലീ
സിലന ഞാന് ആദ്രം കാണുന്നത്. 
ഞങ്ങള് രണ്ുകപകരയുരം മാത്മായി 
ഒരു അത്ാഴവിരുന്നിന് കുര്ന് ക്ഷ
ണിച്ിരുന്നു. ഒരു പഴഞ്ന് കസകി

സംഭാഷണം

▲വതിേസനന്മ
ന്നാല്അണന്കേട്ുേ
ളുംതുറമുഖങ്ങളും
പഹകവേളുംപഹ
ഷ്ഡജന്ക�ാം�്
നതിര്മാണവുംവതിമാ
നത്ാവളങ്ങളുംഷ്പ
േൃതതിന്യമനുഷ്നു
കവണ്ടഅസംസ്േൃത
ഭണ്ാരമാന്ണന്നുള്ള
ോഴ്ചപൊടുന്മാന്കേ
ആകേതിത്രീര്ത്തി
രതികേുന്നു.

ളിലാണ് ഡ്രലീസ് വന്നത്. ബലജിയ
ത്ിലല ഒരു പ്രഭുകുടുരംബത്ിലായി
രുന്നു ജനനലമങ്ിലുരം ഇന്ത്ന് പൗ
രതവേരം സവേലീകരിച്ു. എ ലറെ 1993ല പ്ര
സിദ്ലീകരിച് എകസ്സ് ഓണ കകര
ള ഇകകണാമി എന്ന പുസ്തകത്ിന് 
ദലീര്ഘമായ അവതാരിക എഴുതിയി
ട്ുള്ളത് ഡ്രലീസാണ്.

ഫാ. ഹുത്ാര്ട്ട് ഒരു കാത്ലിക 
പാതിരിയാണ്. ഫിദല കാസ്കട്ായു
ലട ഉറ്റ ചങ്ങാതിയായിരുന്നു. അതു
കപാലല തലന്ന കചനലീസ് ഭരണകറൂ
ടവുമായുരം അകദേഹത്ിന് അടുത് 
ബന്ധമുണ്ട്. അകദേഹലമാരു മാര്കസി
യന് കസാകഷ്ാളജിസ്റാണ്. സമലീര് 
അമലീനുരം അകദേഹവുരം കചര്ന്നട് എഡി
റ്റട് ലചതെിട്ുള്ള കവള്ഡ് ഫ്രം ബികലാ 
എന്ന പുസ്തകത്ില എ ലറെ ഒരു കല
ഖനമുണ്ട്. പല ഭാഷകളില പ്രസ്തുത 
പുസ്തകരം വിവര്ത്നരം ലചതെിട്ുണ്ട്. 
ഞാന് അകദേഹലത് പരിചയലപ്ടു
ന്നത് ശ്ലീലങ്യിലല ലകാളരംകബായി
ല  ലവച്ാണ്. അവിലട ഒരു പ്രസിദ് 
പുകരാഗമന ചിന്തകനായ പാതിരി ടി
സ്ാ ബാലസറൂര് എ ലറെ ചിരകാല സു
ഹൃത്ാണ്. അകദേഹലത്കുെിച്ുള്ള 
ഒരു ആദരണികയില എ ലറെ കലഖന
മുണ്ട്. ആകഗാളലീകരണലത്കുെിച്ു
ള്ള പല അന്തര്കദശലീയ ലസമിനാെുക
ളുരം ഫാ. ബാലസറൂര് സരംഘടിപ്ിച്ിട്ു
ണ്ട്. അവിലട  ലവച്ാണ് ഹുത്ാര്ട്ി
ലന പരിചയലപ്ടുന്നത്. കചനലീസ് 
ഗവണലമറെട് ആകഗാളലീകരണലത്

കുെിച്ട് സരംഘടിപ്ിച് വലിയ കകാ
ണഫെന്സില ഞാന് പലങ്ടുത്
ത് ഫാ. ഹുത്ാര്ട്ി ലറെ ശിപാര്ശയി
ലായിരുന്നു. സ്ാനിഷിലുരം ഇരംഗ്ലീഷി
ലുരം ആധികാരികമായി ചര്ച് ലചയ്യാ
നുരം പ്രബന്ധങ്ങള് എഴുതാനുരം അകദേ
ഹത്ിന് അന്ാദൃശമായ കഴിവുണ്ട്. 
അകദേഹരം എലന്ന ലബലജിയത്ില 
നടന്ന അന്തര്കദശലീയ കകാണഫെ
സില പ്രബന്ധരം അവതരിപ്ികാന് 
ക്ഷണിച്ിട്ുണ്ട്. അവിലട  ലവച്ാണ് 
ഞാന് പ്രശസ്ത മാര്കസിയന് എഴു
ത്ുകാരന് പ്രഫസര് സമലീര് അമലീനു
മായി പരിചയലപ്ട്ത്. ഫാ. ഹുത്ാ
ര്ട്ിലന മാകവലികരയില പ്രവര്ത്ി
കുന്ന വിചാര കറൂട്ായ്മയുലട ആഭി
മുഖ്ത്ില ഇന്ത്യില വിളിച്ുവ
രുത്ി പ്രസരംഗിപ്ിച്ിട്ുണ്ട്. അകദേഹ
വുലമാത്ട് കുമരകത്ട് ഉലാസയാ
ത് നടത്ിയകപ്ാഴുരം ബദല അകനവേ
ഷണമായിരുന്നു ഞങ്ങളുലട ചര്ച്ാ 
വിഷയരം.

തകദേശലീയ ധനകാര്ലത് കുെിച്ട് 
അന്തര്കദശലീയ തലത്ില ഏറ്റവുരം 
മുന്പന്തിയില നിലകുന്ന ആളാണ് 
പ്രഫസര് കൊയിബാള്. ഒകട്ലെ പ്രാ
മാണിക ഗ്രന്ഥങ്ങള് അകദേഹരം രചിച്ി
ട്ുണ്ട്. 73/74 ഭരണഘടനാ കഭദഗതി 
പഞ്ായത്ുകലളയുരം മുനിസിപ്ാലി
റ്റികലളയുരം ഒരു മറൂന്നാരം തല സര്കാ
ൊയി അരംഗലീകരിച്ു. വാസ്തവത്ില 
അതിന് അര്ഹികുന്ന പ്രാധാന്രം 
ഇനിയുരം കിട്ിയിട്ില. 2003ല കലാക

ബാങ്ട് ഈ വിഷയലത് മുന്നിര്ത്ി 
ഒരു വലിയ കപ്രാജ്ട് തുടങ്ങി. കര്
ണാടകരം പഠികാന് കഗാവിന്ദൊവുവി
ലനയുരം കകരളരം പഠികാന് എലന്നയു
മാണ് ബാങ്ട് ഏലപിച്ത്. അതി ലറെ 
കമലകനാട് ചുമതല കൊയി ബാളിനാ
യിരുന്നു. അങ്ങലനയാണ് ഞങ്ങള് 
പരിചയലപ്ട്ത്. ആ പ്രഫഷനല സൗ
ഹൃദരം ഇന്നുരം പുലര്ത്ുന്നു. 2004ല 
കവള്ഡ്ബാങ്ുരം ഓകസ്ഫഡ് യറൂനികവ
ഴസിറ്റി പ്രസുരം കചര്ന്നട് തയാൊകിയ 
പുസ്തകരം, കര്ണാടകലത്യുരം കകര
ളലത്യുരം മുന്നിര്ത്ിയ ഒരു ആധി
കാരിക പഠനമാണ്.

ലഹന്ട്ി ലവലറ്റട് ലമയര് കാനഡ
യിലല ലസറെട്കമരലീസ് യറൂനികവഴസി
റ്റിയിലല കസാകഷ്ാളജി പ്രഫസര്. 
ആകഗാളലീകരണലത്കുെിച്ുരം വി
കസനലത്കുെിച്ുരം അകനകരം പു
സ്തകങ്ങളുരം പ്രബന്ധങ്ങളുരം രചിച്ി
ട്ുള്ള പ്രശസ്ത സാമറൂഹിക ശാസ്ത്രജ്
നാണ് അകദേഹരം. ക്റൂബയുരം കകരള
വുരം താരതമ്രം ലചയ്യുന്ന ഒരു പഠന
ത്ിന് ലഹന്ട്ിയുരം കജാസഫ് താര
മരംഗലവുരം കകനഡിയന് കൗണസി
ല ഓഫ് കസാഷ്ല സയന്സ് െിസ
ര്ച്ി ലറെ ഒരു കപ്രാജ്ിനു അകപക്ഷ 
സമര്പ്ിച്കപ്ാള് എകന്നയുരം കറൂട്ി. 
അങ്ങലനയാണ് ഞാന് ലഹന്ട്ിലയ 
പരിചയലപ്ട്ത്. അകദേഹരം തിരുവന
ന്തപുരരം സന്ദര്ശിച്ിട്ുണ്ട്. ഞങ്ങള് 
ഇവിലട ഒരു വര്കക്ഷാപ്ട് സരംഘടിപ്ി
ച്തില ലഹന്ട്ികയാലടാപ്രം ക്റൂബ
യിലല ചില സാമറൂഹിക ശാസ്ത്രജ്
രുരം പലങ്ടുത്ു.

 ? എകപ്ാഴുരം ഒറ്റകു നിലകുന്ന 
സാെി ലറെ കധര്രം എന്താണ്?
ദലീ ര്ഘമായി ഒന്നുരം പെയുന്നി

ല.  ഞാന് എ ലറെ നിലപാടുകളില 
എകാലവുരം ഉെച്ുനിന്നു. ഒറ്റകു നി
ലകാനുള്ള കധര്മുണ്ട്. സാധാര
ണകാരുലട പക്ഷത്ുനിന്നലാലത 
ഒന്നുരം എഴുതിയിട്ില. സരംസാരിച്ി
ട്ില. പണമുണ്ാകാനുരം കരിയെില 
ഏണിപ്ടികള് കയൊനുരം ആരുലട
യുരം പിന്നാലല കപായില എന്ന കധ
ര്വുമുണ്ട്.

l

● കഡാ. കതാമസ് ഐസക

(ഗുലാത്ി ഇന്സ്റിറ്ററ്റൂട്ട് ഓഫ് ഫിനാന്സ് ആന്
ഡ് ടാകകസഷനില അകസാസികയറ്റട് പ്രഫസ
ൊണ് അനിതകുമാരി)


