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ബാലറാം:
ആശയഗംഭീരനായ
മാർക്സിസ്റ്റ്
‘മാനവരാശി ഇേന്നാളം ആർജി

ച്ച എല്ലാ വിജ്ഞാന സമ്പത്തിനാ
ലും മനസ്സ് ധന്യമാക്കെപ്പടുേമ്പാേഴ
നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥ കമ്യൂണിസ്റ്റുകാ
രൻ ആകുന്നുള്ളൂ’ എന്നു പറഞ്ഞതു്
െലനിനാണു്. മിക്കവാറും അസാധ്യ
മായ ഈ കാര്യം സാധ്യമാക്കാനായി വിജ്ഞാനശാ
ഖകൾക്കു മുന്നിൽ മനസ്സും ബുദ്ധിയും തുറന്നുെവച്ച ഒേട്ട
െറേപ്പെര കമ്യൂണിസ്റ്റ് ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും.
ആ നിരയിെല തിളക്കമാർന്ന ഒരു േപരാണു് എൻ. ഇ.
ബാലറാമിേന്റതു്. അസാമാന്യമായ ബുദ്ധിൈവഭവ
േത്താെട വിവിധങ്ങളായ വിജ്ഞാന ശാഖകളിൽ പടർ
ന്നുകയറാൻ കഴിഞ്ഞ വിപ്ലവകാരിയാണു് അേദ്ദഹം.
നേന്ന െചറുപ്പകാലം മുതൽ മുഴുവൻ സമയ രാഷ്ട്രീയ
പ്രവർത്തകനായി ജീവിച്ചുെകാണ്ടു് അേദ്ദഹം വായിച്ചു
കൂട്ടിയ പുസ്തകങ്ങളുെട ൈവപുല്യം ആെരയും അദ്ഭുത
െപ്പടുത്തും. ‘മലയാളം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ പുസ്തകേപ്ര
മി’െയന്നാണു് പ്രശസ്ത നിരൂപകൻ എം. കൃഷ്ണൻ നായർ
ബാലറാമിെന വിേശഷിപ്പിച്ചതു്. േലാക സാഹിത്യത്തി
െല ഏറ്റവും പുതിയ പുസ്തകെത്തക്കുറിച്ചു് േചാദിച്ചാലും
ബാലറാമിനു പറയുവാൻ കഴിയുെമന്നു് അേദ്ദഹം എഴു
തി. ഭാരതീയ തത്ത്വചിന്തെയപ്പറ്റി തനിക്കു് എെന്തങ്കി
ലും സംശയം േതാന്നിയാൽ അതു് ദൂരീകരിക്കാൻ വി
ളിക്കുന്നതു് ബാലറാമിെനയാെണന്നു പറഞ്ഞതു് സാ
ക്ഷാൽ ഇ. എം. എസ്സാണു്. അറിവിെന്റ ആകാശങ്ങ
െള ൈകെയത്തിപ്പിടിക്കാൻ സദാ െകാതിച്ച ഈ ‘െച
റിയ’ വലിയ മനുഷ്യൻ യാെതാരു പണ്ഡിത ഭാവവുമില്ലാ
െതയാണു് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ജീവിച്ചതു്. കതിർക്കനം
െകാണ്ടു് തല കുനിക്കുന്ന െനൽെച്ചടിെയേപ്പാെലയാണു്
അേദ്ദഹം. രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർക്കു് വിവരമിെല്ലന്നു്
വിചാരിക്കുന്ന ഒരുപാടു് പണ്ഡിതന്മാർ നമുക്കിടയിലുണ്ടു്.
എൻ. ഇ. ബാലറാമുമായി അല്പേനരം സംസാരിച്ചിരുെന്ന
ങ്കിൽ അവരുെട പാണ്ഡിത്യഗർവു് മുട്ടുകുത്തുന്നതു് കാണാ
മായിരുന്നു.
കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട സംസ്ഥാന െസക്രട്ടറിയായും
േദശീയ െസക്രേട്ടറിേയറ്റ് അംഗമായും എൻ. ഇ. ബാലറാം
ദീർഘകാലം പ്രവർത്തിച്ചു. എം എൽ എ ആയും മന്ത്രി
യായും എം പി-യായും അേദ്ദഹം നാടിെന േസവിച്ചു.
ൈകയിൽ എേപ്പാഴും ഒരു പുസ്തകവുമായിേട്ട ഈ കമ്മ്യൂ
ണിസ്റ്റ് േനതാവിെന കാണാൻ കഴിയുമായിരുന്നുള്ളു.
അതു് ഒരു രാഷ്ട്രീയ ഗ്രന്ഥമായിരിക്കുെമന്നു ധരിച്ചുെവ
ങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കു െതറ്റി. രാഷ്ട്രീയം േപാെലതെന്ന കഥ
യും കവിതയും േനാവലും നാടകവും ചരിത്രവും ശാസ്ത്രവും
പുരാണവുെമല്ലാം ബാലറാമിെന്റ വായനാപരിധിയിൽ
െപടുമായിരുന്നു.
ഇത്രയും േവഗത്തിൽ വായിക്കുന്ന മെറ്റാരാെള ഞാൻ
കണ്ടിട്ടില്ല. കൂലങ്കഷമായ വായനയ്ക്കിടയിൽ േപജുകൾ
മറിച്ചുമറിച്ചു തള്ളുന്ന ബാലറാമിെന േനാക്കി ഇരിക്കുന്ന
തുതെന്ന ഒരു രസമാണു്. വിദുഷിയായ തെന്റ അമ്മൂമ്മ
യിൽ നിന്നാണു് ഈ പരന്ന വായനാശീലം അേദ്ദഹം
സ്വന്തമാക്കിയതു്. ആ അമ്മ തെന്റ െചറുമകെന പുരാ
േണതിഹാസങ്ങേളാെടാപ്പം സംസ്കൃതവും സാഹിത്യവു
െമല്ലാം വായിപ്പിച്ചു. ആ വായന അേദ്ദഹെത്ത ആദ്യെമ
ത്തിച്ചതു് സന്ന്യാസ പർവ്വത്തിേലക്കാണു്. മനുഷ്യെന്റ
ധർമ്മസങ്കടങ്ങളുെട പരിഹാരം േവദാന്തമാെണന്നു വി
ശ്വസിച്ചു് യൗവ്വനാരംഭത്തിൽ അേദ്ദഹം ഒരാശ്രമത്തിൽ
അേന്തവാസിയായി. വായനയുെട പിൻബലമുള്ള ആ
യുവസന്ന്യാസി ആശ്രമജീവിതത്തിെന്റ െപാള്ളത്തരം
െപെട്ടന്നു മനസ്സിലാക്കി. ആധ്യാത്മികതേയാടു കലഹി
ച്ചു് ആശ്രമം വിട്ട ബാലറാം എത്തിേച്ചർന്നതു് ൈവരു
ദ്ധ്യാത്മകഭൗതികവാദത്തിെന്റ േലാകത്തിേലക്കാണു്.
തലേശ്ശരിയിെല എസ്. എൻ. ഡി. പി. യുെടയും ബീഡി
െത്താഴിലാളിയൂണിയെന്റയും ആദ്യകാല സംഘാടക
രിൽ ഒരാൾ ബാലറാമായിരുന്നു. പിണറായിയിെല
ആർ. സി. അമല സ്കൂളിൽ നിന്നാർജ്ജിച്ച ഔപചാരിക
വിദ്യാഭ്യാസത്തിെന്റ അടിത്തറയ്ക്കുേമൽ ബാലറാം പടുത്തു
യർത്തിയതു് വിപുലമായ വിജ്ഞാനത്തിെന്റ മഹാസൗ
ധങ്ങളായിരുന്നു. എത്തിെപ്പട്ട എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും—അതു
ജയിലാകെട്ട, പാർട്ടി ഓഫീസ് ആകെട്ട, ജനക്കൂട്ടങ്ങളാ
കെട്ട, അസംബ്ലിേയാ പാർലെമേന്റാ ആകെട്ട, എല്ലാ
സ്ഥലങ്ങളും—അേദ്ദഹത്തിനു് പാഠശാലകളായിരുന്നു.
മലയാളത്തിനു പുറേമ തമിഴ്, ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദി, ബംഗാളി,
സംസ്കൃതം, പാലി തുടങ്ങിയ ഭാഷകൾ അേദ്ദഹം പഠി
ച്ചതു് പ്രധാനമായും ജയിൽവാസ കാലത്തു് സഹതടവു
കാരായ േനതാക്കളിൽനിന്നായിരുന്നു. ഇവയ്ക്കു പുറേമ
ഫ്രഞ്ച്, റഷ്യൻ ഭാഷകളും സാമാന്യമായി പഠിക്കാൻ
ബാലറാം ശ്രമിച്ചു. പി. േഗാവിന്ദപ്പിള്ള എഴുതുന്നു: “ഒരു
വിപ്ലവ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിൽ ആവ
ശ്യത്തിേലെറ ആഴത്തിൽ ചരിത്രവും തത്ത്വശാസ്ത്രവും
രാഷ്ട്രമീമാംസയും ദർശനവും മാർക്സിസവും പഠിച്ചതിനു
പുറേമ പുരാവസ്തു വിജ്ഞാനീയം, നരവംശശാസ്ത്രം, പ്രാ
ചീനസംസ്കാരങ്ങൾ, സാഹിത്യം തുടങ്ങിയവയിലും ബാല
റാം അസൂയാർഹമായ അവഗാഹം േനടിയിരുന്നു.”
ബാലറാം പാർട്ടി െസക്രട്ടറി ആയിരിക്കുേമ്പാളാണു്
ഞങ്ങളുെട തലമുറ എ. ഐ. എസ്. എഫിലൂെട െപാതു
രാഷ്ട്രീയത്തിെന്റ വികാസഗതികെളക്കുറിച്ചു് ഗൗരവ
പൂർവ്വം ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയതു്. ബൗദ്ധികഗരിമ നിറഞ്ഞ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ സാമീപ്യം ഞങ്ങളുെടെയല്ലാം പില്ക്കാല
ചിന്താരീതികെള ഗുണപരമായി സ്വാധീനിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നു്
എേപ്പാഴും േതാന്നിയിട്ടുണ്ടു്. പതിവു് രാഷ്ട്രീയം ചുറ്റിത്തി
രിഞ്ഞ ഇത്തിരിവട്ടത്തിനു് ഒത്തിരി അപ്പുറത്തായിരുന്നു
ഞങ്ങളുെട പാർട്ടി െസക്രട്ടറിയുെട മനസ്സു് വ്യാപരിച്ച
തു്. േനരിട്ടും അല്ലാെതയും അതു് ഞങ്ങളുെട വഴികളിലും
െവളിച്ചം പകർന്നു. അംഗബലത്തിൽ െചറുതായിരുെന്ന
ങ്കിലും എ. ഐ. എസ്. എഫ്. ൈകെക്കാണ്ട നിലപാടു
കൾ വിദ്യാഭ്യാസരംഗത്തുള്ള എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചു. മല
യാളസാഹിത്യത്തിൽ ആധുനികത ചുവടുറപ്പിച്ച കാല
മായിരുന്നു അതു്. പടിഞ്ഞാറുനിന്നു വന്ന അസ്തിത്വദുഃഖ
വും ദാർശനിക വ്യഥയുമായിരുന്നു അതിെന്റ കാതൽ.
ഞങ്ങളുെടെയല്ലാം ആരാധനാപാത്രങ്ങളായ സാഹിത്യ
കാരന്മാർ പലരും അതിെന്റ വഴിക്കു് സഞ്ചരിച്ചവരായി
രുന്നു. അവരുെട രചനാൈശലിെയ ഇഷ്ടെപ്പട്ടേപ്പാഴും
ആ വീക്ഷണങ്ങേളാടു് ഞങ്ങളുെട ഇടതുപക്ഷേബാധം
െപാരുത്തെപ്പട്ടില്ല. ആ സാഹിത്യ പ്രതിഭകെളെയല്ലാം
പിന്തിരിപ്പന്മാർ എന്നു് മുദ്രകുത്തി കടമ തീർക്കുകയാണു്
അന്നെത്ത പല ഇടതുപക്ഷ ബുദ്ധിജീവികളും െചയ്തതു്.
ബാലറാമാകെട്ട മാർക്സിസ്റ്റ് സൗന്ദര്യദർശനത്തിെന്റ
അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആധുനിക സാഹിത്യത്തിെന്റ അക
വും പുറവും വ്യക്തമാക്കുന്ന വിമർശന പഠനങ്ങളാണു
നടത്തിയതു്. മാർക്സിസത്തിനുള്ള അവഗാഹതേയാെടാ
പ്പം േലാകസാഹിത്യവുമായി േനരിട്ടുള്ള ബന്ധവുമാണു്
അതിനു് അേദ്ദഹെത്ത പ്രാപ്തനാക്കിയതു്. ഇത്തരം വി
ഷയങ്ങളിൽ അേദ്ദഹം എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങളും നിരവ
ധിയായ േലഖനങ്ങളും സംവാദങ്ങളിെലല്ലാം ഞങ്ങളുെട
അഭിമാനം വളർത്തി.
േകരളത്തിെല രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരിക ആശയ മണ്ഡ
ലങ്ങളിൽ തേന്റതായ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ചതിനു േശ
ഷമാണു് ബാലറാം പാർട്ടിയുെട അഖിേലന്ത്യാ േനതൃത്വ
ത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാെനത്തിയതു്. അേദ്ദഹം പ്രവർത്തി
ക്കാെനത്തിയ ആ കാലഘട്ടം േലാകെത്തമ്പാടുമുള്ള
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാെര സംബന്ധിച്ചു് പ്രക്ഷുബ്ധത നിറഞ്ഞ
തായിരുന്നു. ആ ദിവസങ്ങളിലാണു് േസാവിയറ്റ് യൂണി
യനിെലയും കിഴക്കൻ യൂേറാപ്പിെലയും േസാഷ്യലിസ്റ്റ്
വ്യവസ്ഥ തകർന്നു വീണതു്. അടക്കാനാകാത്ത ദുഃഖ
േത്താെടയാെണങ്കിലും കമ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്കു് മുൻേപാട്ടുള്ള
വഴികൾ േതടിേയ കഴിയുമായിരുന്നുള്ളൂ. ആ കനത്ത
െവല്ലുവിളിക്കു മുൻപിൽ പല കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളും
പതറിേപ്പായേപ്പാഴും ഇന്ത്യൻ കമ്യൂണിസ്റ്റുപ്രസ്ഥാനം ആ
പ്രതിസന്ധിെയ അതിജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരു
ന്നു. വരട്ടു തത്ത്വവാദപരമായ കുറിപ്പടികൾെകാണ്ടു് േന
രിടാവുന്നതായിരുന്നില്ല ആ പ്രതിസന്ധി േസാഷ്യലിസ
ത്തിെല പ്രതിസന്ധി പുതിയ േചാദ്യങ്ങളാണു് മുേന്നാട്ടു
െവച്ചതു്. അതിനു് പുതിയ ഉത്തരങ്ങൾ േവണമായിരുന്നു.
ആ ഉത്തരങ്ങൾക്കുള്ള അേന്വഷണത്തിൽ െതറ്റുകൾ
കെണ്ടത്താനും അവ തിരുത്താനുമുള്ള സന്നദ്ധത പ്രധാ
നമായിരുന്നു. മാർക്സിസെത്ത സർഗാത്മകമായി വിക
സിപ്പിച്ചു െകാണ്ടുമാത്രം നിറേവറ്റാൻ കഴിയുന്ന കടമയാ
ണതു്. 1992-ൽ ൈഹദരാബാദിൽ േചർന്ന 15-ാം പാർട്ടി
േകാൺഗ്രസ് ചരിത്രപ്രധാനമാകുന്നതു് ഈ അേന്വഷ
ണങ്ങളുെട േപരിലാണു്.
‘േസാവിയറ്റ് യൂണിയനിെലയും കിഴക്കൻ യൂേറാപ്പിെല
യും സംഭവവികാസങ്ങെളക്കുറിച്ചു്’ എന്ന േരഖ, ഇത്ത

രെമാരു അേന്വഷണത്തിെന്റ വഴികാട്ടിയാകാൻ മാർ
ക്സിസത്തിനു് കഴിയുെമന്നു് അസന്ദിഗ്ധമായി പ്രഖ്യാപി
ച്ചു. േസാഷ്യലിസത്തിേലക്കുള്ള ഇന്ത്യയുെട പാത െവ
ട്ടിെത്തളിക്കാൻ ശ്രമിക്കുേമ്പാൾ ഏെതങ്കിലും േമാഡൽ
പിന്തുടേരണ്ടതില്ല എന്നു് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി പ്രഖ്യാപിച്ചു.
കാലം ആവശ്യെപ്പട്ട അത്തരം ഉറച്ച നിലപാടുകളിേല
ക്കു് പാർട്ടിെയ നയിച്ചവരിൽ അദ്വിതീയമായ സ്ഥാനം
ബാലറാമിനുണ്ടു്.
ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യങ്ങളിൽ മാർക്സിസം പ്രാവർത്തികമാ
േക്കണ്ടതിെന്റ ൈസദ്ധാന്തികവും പ്രാേയാഗികവുമായ
പ്രശ്നങ്ങെളക്കുറിച്ചാണു് ബാലറാം പിന്നീടു് ഏെറ ചിന്തി
ച്ചതു്. പാർട്ടി പരിപാടിയിൽ വരുേത്തണ്ടുന്ന മാറ്റങ്ങളും
പാർട്ടി സംഘടനയുെട സ്വഭാവത്തിൽ ഉണ്ടാേകണ്ട
പരിവർത്തനങ്ങളും പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ സജീവമായ ചർ
ച്ചാവിഷയമായി. ഇന്ത്യയുെട ചരിത്രവും സംസ്കാരവും
ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു മാർക്സിസ്റ്റിെന്റ ആർജ
വേത്താെട ഇത്തരം ചർച്ചകൾക്കു് ബാലറാം ധീരമായ
േനതൃത്വം നല്കി. ആ ആശയസമരത്തിെന്റ ഏടുകൾ
ഇന്ത്യൻ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട ജനാധിപത്യ സ്വഭാ
വത്തിെന്റയും പ്രത്യയ ശാസ്ത്രനിലവാരത്തിെന്റയും ഗംഭീര
മായ നിദർശനമായിരുന്നു.
ആ ഗൗരവേമറിയ, അർഥവത്തായ സംവാദങ്ങൾക്കു
നടുവിൽ െവച്ചാണു് ആ ആശയഗംഭീരൻ ജീവിതേത്താടു
യാത്രപറഞ്ഞതു്. വർഷങ്ങൾക്കു േശഷം പുതുേശ്ശരിയിൽ
നടന്ന 22-ാം േകാൺഗ്രസ്സ് അംഗീകരിച്ച പുതിയ പാർട്ടി
പരിപാടി ബാലറാം കൂടി സജീവ പങ്കുവഹിച്ച ഗഹന
മായ കാര്യവിചാരങ്ങളുെട സൃഷ്ടിയാണു്.
രണ്ടുതവണ എം എൽ എ, ഒരു െചറിയ കാലയളവിൽ
മന്ത്രി എന്നീ നിലകളിൽ ശ്രേദ്ധയമായ പ്രവർത്തനം
കാഴ്ചെവച്ച ബാലറാം േകരളത്തിൽ നിന്നുള്ള രാജ്യസ
ഭാംഗം എന്നനിലയിലും മികവുറ്റ ഇടെപടലാണു നടത്തി
യതു്. ആെരയും അതിശയിപ്പിക്കുന്ന അറിവിെന്റ ൈചത
ന്യമായിരുന്നു ബാലറാമിെന്റ മുഖമുദ്ര. അേദ്ദഹത്തിെന്റ
നിര്യാണെത്ത തുടർന്നു് ഒരു സ്മരണപുസ്തകം ഇറക്കാനു
ള്ള ശ്രമത്തിനിടയിൽ എനിക്കു് അതു േനരിട്ടു കാണാൻ
കഴിഞ്ഞു. അന്നെത്ത രാഷ്ട്രപതി ശങ്കർ ദയാൽ ശർമ്മ,
ഉപരാഷ്ട്രപതി െക. ആർ. നാരായണൻ, മുൻ പ്രധാന
മന്ത്രി വി. പി. സിങ് തുടങ്ങി എത്രെയത്ര േപരാണു് േചാ
ദിച്ചയുടൻ ആ പുസ്തകത്തിേലക്കു േലഖനം എഴുതിത്ത
ന്നതു്. മലയാളത്തിെല അറിയെപ്പടുന്ന സാഹിത്യനായ
കെരല്ലാം ബാലറാമിെനക്കുറിച്ചു് തങ്ങൾക്കുള്ള േസ്നഹാ
ദരങ്ങൾ ആ പുസ്തകത്തിൽ പങ്കുെവച്ചു. ബാലറാമിെന്റ
വലിപ്പം ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്തു് അതിെന്റ പൂർണ്ണതയിൽ
ആരും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടിെല്ലന്നു പറേയണ്ടിവരുന്നു.
ഞങ്ങെളല്ലാം മുങ്ങിനില്ക്കുന്ന ശരാശരി രാഷ്ട്രീയത്തിെന്റ
വലിയ പരിമിതിയാണതു്. ആശയവും പ്രവൃത്തിയും തമ്മി
ലുള്ള പാരസ്പര്യത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന പാളിച്ചകെളക്കുറി
ച്ചു് അതു് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. പുതിയ േലാകം പണിയാനു
ള്ള പുതിയ ചിന്തയുെട പക്ഷമായ ഇടതുപക്ഷം അേത
പ്പറ്റി ആത്മപരിേശാധന നടത്തണെമന്നു് ബാലറാം
സ്മരണ ആവശ്യെപ്പടുന്നു. ശിശുസഹജമായ പുഞ്ചിരിയും
ഋഷിതുല്യമായ മനസ്സും വിപ്ലവകരമായ ചിന്തകളുമായി
സാധാരണക്കാരനായി ജീവിച്ച അസാധാരണനായ
ആ മനുഷ്യേസ്നഹി നടന്ന വഴി അതായിരുന്നു.
വ്യക്തിപരമായ ഓർമ്മകൾ എത്രയാണു് പറയാനുള്ള
തു്! ബാലറാമിെന്റ രണ്ടാമെത്ത മകൾ ഗീത ഞങ്ങളു
െട എ. ഐ. എസ്. എഫ്. കൂട്ടായ്മയിെല അഭിമാനകര
മായ കണ്ണിയായിരുന്നു. അതുെകാണ്ടു് ആ വീടു് ഞങ്ങ
ളുെട സ്ഥിരം സേങ്കതമായിരുന്നു. ഒരിക്കൽ അവിെട
അത്താഴക്കഞ്ഞി കുടിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നേപ്പാഴാണു് അമ്മ
േയാടു് (ബാലറാമിെന്റ ഭാര്യ പങ്കജാക്ഷി. അവെര അേദ്ദ
ഹം വിളിച്ചതു് ‘സിന്റ’ എന്നായിരുന്നു.) ഞാൻ എെന്റ
കല്യാണക്കാര്യം പറഞ്ഞതു്. വാത്സല്യം നിറഞ്ഞ മന
േസ്സാെട അവർ എനിക്കു് ഒരുപാടു് ഉപേദശങ്ങൾ തന്നു.
എല്ലാ തിരക്കിനുമിടയിൽ ഭാര്യയ്ക്കുേവണ്ടി അല്പം സമയം
കെണ്ടത്തണെമന്നതായിരുന്നു അതിെന്റ സാരാംശം.
കല്യാണം കഴിഞ്ഞ അന്നു മുതൽ ബാലറാം അതിൽ
വീഴ്ചവരുത്തിെയന്ന ഒരു െചറിയ കുത്തും അതിലുണ്ടായി
രുന്നു. എല്ലാം േകട്ടുെകാണ്ടു് െതാട്ടടുത്ത കേസരയിൽ
ബാലറാം ഇരിപ്പുണ്ടു്. അമ്മ നിർത്തിയേപ്പാൾ ബാല
റാം എേന്നാടു് േചാദിച്ചു: ‘നീ ഇവൾ പറഞ്ഞെതല്ലാം
േകട്ടിേല്ല? ഒരു കാര്യം നിേന്നാടു് ഞാൻ ഇേപ്പാേഴ പറ
േഞ്ഞക്കാം. േലാകെത്ത എല്ലാ ൈവരുധ്യങ്ങളും അവ
സാനിച്ചാലും അവസാനിക്കാത്ത ൈവരുധ്യമാണിതു്.
ഭാര്യയ്ക്കു് ഭർത്താവിെനക്കുറിച്ചുള്ള കാത്തിരിപ്പു്… അതിനു്
ഒരിക്കലും അവസാനമുണ്ടാകില്ല.’ ഞങ്ങളുെട കല്യാണം
കഴിഞ്ഞ 1981 ഒേക്ടാബർ 10-നു് രാത്രി ൈഷലേയാടു്
ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നു് ഇതായിരു
ന്നു. അന്നു് ഞങ്ങൾ അതിനു് ഒരു േപരുമിട്ടു: ‘ബാലറാം
സ് തിയറി ഓഫ് മാേര്യജ്.’
ഇല്ല, ഓർമ്മകൾ മരിക്കുന്നില്ല.
□

ബിേനായ് വിശ്വം
ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട േകരള
ത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു േനതാവാണു് ബിേനാ
യ് വിശ്വം (ജനനം: 1955). 2006–2011 കാല
യളവിെല വി. എസ്. അച്യുതാനന്ദൻ മന്ത്രി
സഭയിൽ വനം വകുപ്പു് മന്ത്രിയായിരുന്നു.
2001, 2006 നിയമസഭാ െതരെഞ്ഞടുപ്പുകളിൽ േകാഴിേക്കാ
ട് ജില്ലയിെല നാദാപുരത്തു നിന്നും രണ്ടു തവണ തുടർച്ചയാ
യി മത്സരിച്ചു വിജയിച്ചു. വിദ്യാഭ്യാസ േയാഗ്യതകൾ ബി. എ,
എൽ. എൽ. ബി. എന്നിവയാണു്. 2018 ജൂണിൽ അേദ്ദഹം രാ
ജ്യസഭയിേലക്കു് എതിരില്ലാെത െതരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ടു.
(ചിത്രത്തിനും വിവരങ്ങൾക്കും വിക്കിപ്പീഡിയേയാടു് കടപ്പാടു്)

പിൻകുറിപ്പു്
◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാവുന്ന
ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ േഫാൺ
പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കുവാനായി ഒരിക്ക
ലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿേടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാ
ആവശ്യമില്ല.
◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട്
േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീ
തിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്.
േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു് മാർ
ജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.
◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗങ്ങൾ
എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാണു്. എന്നി
രിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന അേഡാബി അേക്രാബാറ്റ്
റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ ഏറ്റവും മുന്തിയതു്. അതുെകാണ്ടു്
അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും അതിൽ ഈ
േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും െചയ്യുക.
◦ സ്വതന്ത്രപ്രസാധനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന/ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന ആർ
ക്കുേവണെമങ്കിലും സായാഹ്നയിലൂെട സ്വന്തം കൃതികൾ
പ്രസാധനം െചയ്യാവുന്നതാണു്. 30 മുതൽ 60 മിനിട്ടു
കൾക്കകം വായിച്ചുതീർക്കാവുന്ന ഉള്ളടക്കം – കഥകൾ,
അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ, േലഖനങ്ങൾ, അഭിമുഖങ്ങൾ, സിനി
മാനിരൂപണങ്ങൾ, കവിതകൾ – എന്നു തുടങ്ങി എന്തുേവ
ണെമങ്കിലും അയയ്ക്കാവുന്നതാണു്. അയേയ്ക്കണ്ട വിലാസം:
<info@sayahna.org>.

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമയിലി
േലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുകളാേയാ േചർക്കുക.
നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാഴും സ്വീകാര്യമാണു്.
അവ സായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു് കൂടുതൽ ഉേത്തജനം
നൽകുന്നതാണു്.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014

