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കാർ ണിസ്റ്റ് വിജയൻ
—ഒരു ശ്നവിചാരം

“ഞാൻ എെന്ന റി ് കാര്യമായി
ഗേവഷണെമാ ം നടത്തിയിട്ടില്ല”.

—ഒ.വി.വിജയൻ

വിജയെന്റ കാർ ണുകൾ കെണ്ടടു പഠിക്കാൻ
വിഷമമാണു്. ഒറിജിനലുകേളാ പകർ കേളാ സൂ�
ക്ഷി ന്ന പതിവു് അേദ്ദഹത്തിനില്ല. ഒരുപാടിട
വരച്ചി മു ്—ശേങ്കഴ്  സ് വീക്  ലി, േപ ിയറ്റ്, ഫാർ
ഈേസ്റ്റൺ ഇക് േണാമിക് റിവ , ദി ഹി , ദി േസ്റ്റ�
റ്റ്സ് െമൻ, മാതൃഭൂമി പ ം, കലാകൗമുദി വാരിക,
ന സ് ൈടം, ഇക് േണാമിക് ആന്റ് െപാളിറ്റിക്കൽ
വീക്  ലി…

സിനിമ മുൻേപ കാർ ൺ വെന്ന കയും വളരുക�
യും െചയ്ത ഈ മഹാരാജ്യ ് കാർ ണുകൾ േശഖരി�

വയ്ക്കാൻ ഇ ം വായനശാലകേളാ പഠനേക ങ്ങ�
േളാ ഇല്ല. 1962 െതാ ‘ശേങ്കഴ്സ് വീക്  ലി’യിലും തുടർ�

‘ദ ഹി ’വിലും ‘ദ േസ്റ്ററ്റ്സ്  മനി’ലും വന്ന വിജയ�
െന്റ കാർ ണുകെള മുൻനിർത്തിയാണു് ഈ കുറി ്.
െതാട്ടെതല്ലാം െപാ ം േട്ടാണിയവുമാക്കി മാറ്റിയ
ഈ കാർ ണിസ്റ്റിെന്റ ജാതകം ഗണിക്കാൻ ഇ യും
േപാരാ. അതുെകാ ് ഇതു െവറുെമാരു ശ്നവിചാര�
മായി കാണുക.

അമ്പതിേലെറ െകാല്ലം ‘ൈടംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ’ എന്ന
ഒറ്റ പ ത്തിൽ വരച്ച ആർ.െക.ലക്ഷ്മൺേനാ ലണ്ട�
നിൽ നി തിരിെച്ചത്തിയ േശഷം ഇന്ത്യെയാ ്
എഡിഷനുകളുള്ള ‘ഇന്ത്യൻ എക്സ് സ്സിൽ’ സ്ഥിരമാ�
യി വരച്ച അബു എ ഹാമിേനാ ഉള്ളേപാെല കൂറു�
ള്ള വായനക്കാർ വിജയനില്ല. കൂടാെത, മലയാള സാ�
ഹിത്യത്തിൽ എഴു കാരനുള്ള സ്ഥാനമല്ല ഇം ീ�
ഷ് പ വായനക്കാർക്കിട ് വിജയനു്. ആസ്വാദക�
രുെട സംഖ്യാബലമല്ല, ആസ്വാദനത്തിെന്റ സ്വഭാവം
തെന്ന േവെറയാണു്.

പ ത്താളിൽ െപെട്ട കണ്ണിൽെപടുന്ന ചതുരമാ�
ണു് കാർ ൺ. എന്നി ം ഒരു വിഭാഗം വായനക്കാർ
വിജയെന പൂർണ്ണമായി അവഗണി ; ഒരുപാടുേപർ
തീ മായി ആദരി കയും െച . ഈ ര കൂട്ടരു�
െടയും രുചിേഭദങ്ങളുെട അടിസ്ഥാനം ഒ തെന്ന—
“വിജയൻ ‘െസ്പഷ്യൽ’ ആണു്; വിഭിന്നനാണു്; മുഖ്യ�
ധാരയുെട ഭാഗമല്ല”. ഇതു ശരി ം മനസ്സിലാവണെമ�
ങ്കിൽ അറുപതുകളിെല വായനാശീലങ്ങൾ ഓർെത്ത�
ടുക്കണം—ദില്ലി എന്ന തലസ്ഥാന ് ഏേകാപിച്ച
േകരളത്തിെന്റയും െകാൽക്കത്തയുെടയും പറ്റ്നയുെട�
യും മീററ്റിെന്റയും ഘരക്പൂരിെന്റയും വായനാശീല�
ങ്ങൾ.

എഴുപതുകളിൽ ‘ദി ഹി ’വിൽ വര തുട ന്നതു�
വെര വിജയെന്റ ഇം ീഷ് വായനക്കാരിലധികവും
ദില്ലിയിെല പരേദശികളാണു്—സർക്കാർ ജീവന�
ക്കാർ, േകാേളജ് അദ്ധ്യാപകർ, വിദ്യാർത്ഥികൾ,
പ വർത്തകർ, സാഹിത്യസാംസ്കാരിക കുതുകി�
കളായ ഉേദ്യാഗാർത്ഥികൾ, വിവരമുള്ള രാ ീയ �
വർത്തകർ. ഇവർ സവിേശഷമായ ഒരു െപാതു�
സ്വഭാവമു ്—സാമാന്യ ന്ഥപരിചയം, ഇം ീഷ്
പരിജ്ഞാനം, ഇടതുപക്ഷേത്താടു തട്ടിയും മുട്ടിയുമുള്ള
നി ്. മധ്യവർഗ്ഗമാവാൻ െവ ന്ന മുംൈബക്കാരാണു്
ലക്ഷമൺെന്റ പിൻബലം. വിജയെന്റ വായനക്കാർ
സാധാരണക്കാരാവാൻ വിസമ്മതി ന്നവരും.

വായനാശീലം എെന്നഴുതിയതു മനഃപൂർവ്വമാണു്.
വായി ം ചർച്ചെച ം എ ം പരിഹരിക്കാെനാ�
രുങ്ങിയവരുെട കാലമാണതു്. അത്യാവശ്യം വഴി�
നടക്കാനും വായിക്കാനും മാ മാണിവർ ക കൾ
ഉപേയാഗിച്ചതു്. െകാൽക്കത്തയിലും മുംൈബയിലും
െചൈന്നയിലുംേപാെല സിനിമയുെട സാന്നിദ്ധ്യവും
ദില്ലിയിലില്ലായിരു . കാഴ്ചയുെട േകായ്മെയാ ം
അ ് ദില്ലിക്കാരെന കീഴ്      െപ്പടുത്തിയിട്ടില്ല. വാസ�
സ്ഥല ം കാഴ്ചെയ േകാപിപ്പിക്കാൻ േത്യകി�
െച്ചാ മില്ല. ഇന്ത്യാ-പാക് വിഭജനെത്ത തുടർ
വെന്നത്തിയ അഭയാർത്ഥികൾക്കായി െകട്ടിയുണ്ടാ�
ക്കിയ പുരകൾ, കുേറ മുഗൾ സ്മാരകങ്ങൾ, കുറ പച്ച�

്, ലുട്  യൻസ് പണിതി േപായ െകാേളാണിയൽ
െകട്ടിടങ്ങൾ—അര ദിവസെത്ത ടൂറിസ്റ്റ് ദർശനത്തി�
െലാതു ന്ന ഒരു ദൃശ്യസഞ്ചയം.

ലുട്  യൻസിെന്റ അധികാരചിഹ്നങ്ങെള െകാച്ചാക്കി
കാർ ണിൽ കയ ന്ന ഒരു േവല വിജയൻ നടപ്പാക്കി�
യി ്. കാർ ണിെല പാർലെമ മന്ദിരവും സർ�
ക്കാർ, പാർട്ടി ഓഫീസുകളും ദ്ധി ക. സ്ഥാവര�
ത്തിനുേമൽ പരീക്ഷി റപ്പിച്ച ഈ നർമ്മ വാ വിദ്യ
ജംഗമങ്ങളിേല ം നീ . വിജയൻ ആവർത്തി
വരച്ച തീവണ്ടി, യുദ്ധവിമാനം, പാറ്റൺ ടാങ്ക്, കാറ്
ഇവെയാെക്ക െകാ കളിപ്പാട്ടങ്ങളായി ദില്ലി എന്ന
നയനവിരസതേയാടു തികരിച്ചേപ്പാൾ ഈ കാർ�
ണിസ്റ്റിനു കിട്ടിയതു് ഇെതാെക്കയാണു്. ആദ്യകാ�

ഴ്  ചയ്ക്ക റം ദൃശ്യവിസ്മയം തരാൻ യഥാർത്ഥ നഗര�
ത്തിേന ആവൂ. കച്ചവടവും കള്ളപ്പണവും നല്ല പണവു�
െമാെക്ക ഒരു േത്യക അളവിെലത്തിയാേല നഗരം
എെന്നാ ണ്ടാവൂ. ദില്ലിയിൽ ഇെതാെക്ക സംഭവി �
ന്നതു് എൺപതുകളിൽ ഏഷ്യാഡ് െഗയിംസിേനാട�
ടുപ്പിച്ചാണു്.

മഹാനഗരങ്ങേളാെടാപ്പം വളർ വന്നതാണു് അേമ�
രിക്കയിെല േകാമിക് ി കൾ. ഇന്ത്യയിൽ നഗര�
വർണ്ണന നട ന്നതു മുംൈബയിൽ ലക്ഷ്മൺെന്റ േപാ�
ക്കറ്റ് കാർ ണിൽ. സാമുെവലിെന്റ ‘ബാബുജി’ എന്ന
ന െട ആദ്യ േപാക്കറ്റ് കാർ ൺ പേക്ഷ, ദില്ലിയി�
ലാണുണ്ടായതു്. സർക്കാർ ഗുമസ്തെന്റ ദിനചര്യയ്ക്ക റം
െകാ കാര്യങ്ങൾ ഇവിെട ഇല്ലാത്തതുെകാണ്ടാവണം
വിജയനടക്കമുള്ള സ്ഥലെത്ത മുഖ കാർ ണി ക�
ളിൽ പലരും േപാക്കറ്റ് കാർ ൺ വരച്ചില്ല. അബുവി�
െന്റ ‘ൈ വറ്റ് വ ’ എന്ന േപാക്കറ്റ് രൂപിയിലും തല�
സ്ഥാനേമ ഉ ; നഗരമില്ല. പുതുേമാടി മാറത്ത സ്വരാ�
ജിെന്റ തലസ്ഥാനേക ിതമായ രാ ീയം വലിെയാ�
രു അരങ്ങിൽ അവതരിപ്പി ന്ന വലിയ കാർ ണുക�
ളാണു് ഇവിടുള്ളവർ വരച്ചതു്—വിജയനും (ഇന്റർെനറ്റ്
ശീലിച്ച ഇന്നെത്ത കണ്ണിനു് ഈ വലുപ്പെച്ചറുപ്പങ്ങൾ

ശനമല്ല. കംപ ട്ടർ ീനിൽ ‘ ിക്’ െച ചി ങ്ങ�
െള വലുതും െചറുതുമാക്കി കാണാമേല്ലാ).

വിജയെന്റ കാർ ണിൽ േദശമില്ല; കാലേമ ഉ —
എ ം തല പിടി ന്ന വല്ലാെത്താരു കാലം. അന്ന�

നട ന്ന എന്തിനും കല്പി െകാടുത്ത ഗരിമയാ�
ണു് ആ തലമുറ ഈ കാർ ണുകളിൽ വായിെച്ചടുത്ത�
തു്; കാഴ്ചയുെട കൗതുകങ്ങളല്ല. കാർ ണിസ്റ്റിേനാടു
കാണിച്ച ഒരനീതിയാണിതു്. നിത്യജീവിതത്തിൽ
കുസൃതിക്കാരനായ വിജയൻ വായി ന്ന അറിവാളി�
െയ ഭയ ് ഒരുപാടു രസ ടുക്കകൾ ചവ കുട്ടയിലി�
ട്ടിരി ം.

തിരി േനാ ന്നവെന്റ ദുഃസ്വാത ്യേത്താെട േവ�
ണെമങ്കിൽ ശസ്തി മുൻപു തിച്ഛായയാണു് വി�
ജയനു കിട്ടിയെത ം ദില്ലി എന്ന തിധ്വനികളുെട
അകത്തള ് വിജയൻ ഒതുങ്ങിേപ്പാെയ ം ഇതു
രചനെയ പരിമിതമാക്കിെയ ം ഉപന്യസിക്കാം.
പേക്ഷ, കൃത്യമായ അഭിരുചികളുള്ള ആസ്വാദകവൃ�
ന്ദം ഏതു കാർ ണിസ്റ്റിനും ആസ്തിയാണു്. ലക്ഷ്മൺ�
െന്റ വിജയത്തിനു പിന്നിലും ഇതു ്—മുംൈബ നഗര�
ത്തിൽ കുടിേയറിയ ലക്ഷങ്ങൾ.

വ്യത്യാസം: മുംൈബ അ ം ഇ ം ജീവനുള്ള നഗര�
മാണു്; ദില്ലി അ ് െകട്ടിയുണ്ടാക്കിയ തലസ്ഥാന
പട്ടണം മാ ം. സിക്  സ്  തും ഗുസ്തിയും പിറ്റ്മാനും
പഠി ് െതാഴിൽ േനടി എത്തിയവർക്കിട ് ലക്ഷ്മൺ
തെന്റ നിത്യനിദാന കാർ ണുകൾ പരശ്ശതം സാ�
ദാ വായനക്കാെര കെണ്ടത്തി. വിജയനു കിട്ടിയതു കു�
േറ ടി ശാഠ്യങ്ങളുള്ള വായനക്കാെരയാണു്. അവെര
അേദ്ദഹം തെന്റ ദുശ്ശാഠ്യങ്ങൾെകാ േനരിടുകയും
െച .

സ്ഥലെത്ത േസാവിയറ്റ്, മാേവായിസ്റ്റ് തിപാഠ�
കേരാടു് നിർദ്ദയമായ പരിഹാസം, വിയറ്റ്നാമിെല
അേമരിക്കയുെട രതേയാടു കടുത്ത അമർഷം, പടി�
ഞ്ഞാറൻ വിമതധാരകേളാടു് അനുഭാവം, പരിസ്ഥി�
തിേ മം എന്നിങ്ങെന അന്നെത്ത പുത്തൻ ചിന്ത�
കെളാെക്കയും കാർ ണിസ്റ്റിെന്റ സ്വതഃസിദ്ധമായ
തിടുക്കേത്താെട വിജയൻ ഉൾെക്കാ . ഇക്കാര്യങ്ങ�
ളിൽ തല്പരരായ തെന്റ നിേയാജകെര ഇണക്കിയും

േകാപിപ്പി ം കൂെട നിർ കയും െച . പല കാ�
ര്യങ്ങേളാടും പലർ ം വിേയാജി ണ്ടായിരുന്നിരി�
ക്കണം. െമാത്തത്തിൽ ഒരു െനഹ്റുവിയൻ മര്യാദയു�
െട കാലമായതുെകാ ് അവരതു സഹി . ഇന്ദിരാ�
ഗാന്ധിയുെട കൂെട നട ് വഴിെയ െതറ്റിപ്പിരിഞ്ഞ
രാജ് താപ്പറിെന്റ ആത്മകഥയിൽ എടു പറഞ്ഞ
ഏക കാർ ൺ വിജയേന്റതാണു്. “Dictatorship of
the Secretariat”.

ഇങ്ങെന പലരും അക്ഷരേ ാകങ്ങൾേപാെല ഈ
കാർ ണിസ്റ്റിെന്റ രചനകൾ ഓർ െചാല്ലാറു ്.

• ജനസംഘത്തിെന്റ തിരെഞ്ഞടു ചിഹ്നമായ വിള�
ക്കിെന റി ്: “Mein Lampf”.

• േചരി തിരി കലഹി ന്ന കമ ണിസ്റ്റ് പാർട്ടി�
കേളാടു്: “Don’t wash your dirty Lenin in Public”.

• േകാൺ സ് വി തിരി വ ് ഇന്ദിരാ, രാജീ�
വു് ബിംബങ്ങൾ മുൻപിൽ കുമ്പി നി ന്ന
എ.െക. ആന്റണി ് ഒരു അടി റിപ്പായി:
“മാതാവും പു നും പരിശുദ്ധാത്മാവും”.

• ചരൺസിംഗിെന്റ ബജറ്റിെന റി ്:
“നാട്യ കാരം നഗരം ദരി ം
ജാട്ടിൻപുറം നന്മകളാൽ സമൃദ്ധം”.

ഇങ്ങെന രാ ീയ സരമുള്ള എതിർ മു ാവാക്യ�
ങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ മെറ്റാരു കാർ ണിസ്റ്റില്ല.

1958-ൽ ശേങ്കഴ്  സ് വീൿലിയിൽ എഴുതാനും വരയ്ക്കാ�
നുമാണു് വിജയൻ ദില്ലിയിെലത്തിയതു്. തലസ്ഥാന�
െത്തത്തിയ പാലക്കാ കാരൻ ഹംഗറിയിൽനി
ലണ്ടനിെലത്തി േഡവിഡ് േലാെയ്ക്കാപ്പം ശസ്തനായ
വിക്കി എന്ന കാർ ണിസ്റ്റിൽ ഒരു സമാന്തര പയ�
ണം കെണ്ടത്തി. വിക്കിേയാടായിരു ആരാധന.
വിക്കിെയേപ്പാെല സ്വന്തം നില ് പലതരം ൈശലീ�
ൈവചി ്യങ്ങൾ വിജയൻ പരീക്ഷി േനാക്കി. ൈക�
െയാ വെര മാറ്റിെക്കാണ്ടിരു . ഈ അസ്ഥിരത ്
അറുപതുകളുെട പാരമ്പര്യ നിേഷധം ആക്കംകൂട്ടി—
അ പാരമ്പര്യം കുടിെകാണ്ടിരുന്നതു് െകാണാട്േ �
സിൽ ഒഡിയൻ ബിൽഡിങ്ങിെന്റ ഒന്നാംനിലയിെല
ഇരട്ടമുറികളിലായിരു —‘ശേങ്കഴ്  സ് വീൿലി’ ആപ്പീ�
സിൽ. എ െക ഭരി ന്ന ആഢ്യത്തേത്താെട അവി�
െട കാര്യവിചാരം െചയ്തിരുന്ന കാരണവരായിരു
ശങ്കർ.

മൂന്നാം േലാക അഷ്ടദാരി ്യത്തിനിട ് സായിപ്പി�
െന്റ ഭാഷയിൽ രാ ീയ കാർ ൺ വാരിക നടത്തിയ
അതികായേനാടു് വിജയനു മതിപ്പായിരു . അേദ്ദ�
ഹം വിദഗ്ദ്ധമായി തുടർ വന്ന േഫാേട്ടാ ാഫിക്
കാരിേക്കച്ചറിേനാടു വിേയാജി ം അനാറ്റമി, േപർ�
സ്  െപക്ടീവു് തുടങ്ങിയ സാമാന്യമര്യാദകൾ പാലി �
ന്ന, ിമാനത േദ്യാതിപ്പി ന്ന, നട ചി ണ രീതി�
കൾ മാറ്റിെവ ് വിജയൻ ദ്വിമാന ാഫിക്സിേല ം
ഡിൈസനിേല ം തിരി .

ഇക്കാല ് ഈ മുപ്പതുകാരൻ കാട്ടി ട്ടിയ സാഹ�
സങ്ങൾ കണക്കില്ല. അ ് ന െട ബാർബർഷാ�

കൾ െകാണ്ടാടിയ ‘െകന്നഡി െഹയർ ൈസ്റ്റൽ’
ഓർ ക. 1962-ൽ വിജയെന്റ േജാൺ എഫ്.െക.-
യുെട മുഖം ക ം മൂ മില്ലാത്ത െവറുെമാരു െപാ �
ടി മാ മായി. ക്യാമറാ െലൻസിേനാ ന െട ദൃഷ്ടി�
േക്കാ പിടി നിർത്താൻ വയ്യാത്ത ഒരു വിചി ത�
ലത്തിൽ ചിന്നിച്ചിതറി തല തല്ലി കിട ന്ന രൂപങ്ങ�
െള ഇണക്കിനിർത്താനുള്ള ഭാഷയും പരിഹാസവും
അേന്ന വിജയനു ്.

1965 ആവുേമ്പാേഴ ം ഈ അ മവാസനകൾ ഒെട്ടാ�
് അടങ്ങിയതായി കാണാം. ഇ ് ഒറ്റേനാട്ടത്തിൽ

നാം തിരിച്ചറിയുന്ന ‘വിജയൻ ൈശലി’ 1966-ഓെട
െതളി വ . ഇന്ത്യൻ കാർ ണിൽ അ വെര
കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ചി ണരീതിയാണതു്. ഒറ്റശ്വാ�
സത്തിൽ ഒേര താളത്തിൽ വരച്ചിട്ട രൂപങ്ങൾ. സ്പീ ്
ബലൂണിനുവെരയു ് ഈ പിരിമുറുക്കം. കാരിേക്ക�
ച്ചറുകൾ ലിപികളുെട വടിവും ഒതുക്കവുമാണു്. യൂ�

ീഡിയൻ ജ്യാമിതിയുെട പുറേത്തേതാ ശൂന്യാകാശ�
ത്തിലാണു് വിജയെന്റ കാർ ൺപാ ങ്ങളുെട നി ്.
ശൂന്യത ചിലേപ്പാൾ ശുദ്ധെവള്ളയാണു്. ഇടക്കാല�

് ീൻ ടി കൾ െവട്ടിെയാട്ടി ണ്ടാക്കിയ ചാര�
നിറേഭദങ്ങൾ കാണാം. പിന്നീടേങ്ങാ ് ഖദർ തുണി�
ക്കഷണം മഷിയിൽ മുക്കി ശൂന്യതെയ കറു മാക്കി.
വിജയഭക്തർ പറ നടക്കാൻ ഒരു തീകവു�
മായി—‘കരാള രാ ീയത്തിെന്റ തേമാധ്വനികൾ’
എ ം മ ം. അങ്ങെനെയങ്കിൽ അങ്ങെന എ ്
വിജയനും.

ഏെഴ വർഷം പണിെപ്പട്ടിട്ടാണു് വിജയൻ ഈ
ൈശലിയിെലത്തിയതു്. അ ാഫിക് േസാഫ്റ്റ്  െവയ�
റുകൾ ഉണ്ടായിരുെന്നങ്കിൽ കാർ ൺ െതാഴിലാക്കിയ
ആദ്യമാസത്തിൽതെന്ന വിജയൻ ഇതു രൂപെപ്പടു�
ത്തിേയെന. തുടർ ് വടിവിെനക്കാൾ വര ് ഊന്നൽ
െകാടു ന്ന രചനാസാദ്ധ്യതകൾ േതടിേയെന.

എൺപതുകളുെട ആദ്യം തുടക്കക്കാരായ രവിശങ്ക�
റിേന്റയും എേന്റയും മുമ്പിൽ വിജയൻ ‘ഗുരു’ കളിച്ചി�
ല്ല. അേമരിക്കൻ കാർ ണിെല അന്നെത്ത യുവതാരം

െജഫ് െമൿനല്ലി വിസ്തരി വര ന്നതു ദ്ധിക്കാ�
നായിരു ഉപേദശം. കാർ ൺ െതാഴിലാക്കിയവർ
ഇവിെട നിത്യാഭ്യാസത്തിന റം ചില സ്വയം ശി�
ക്ഷണപരിപാടികൾ ഏെറ്റടുക്കാറു ്—പുറത്തിറങ്ങി
കണ്ടെതല്ലാം വര കൂ ക; ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിെല മുഖ�
ങ്ങളുെട അപാര വംശീയ ൈവവിധ്യങ്ങൾ സാധകം
െചെയ്തടു ക തുടങ്ങി. ഇങ്ങെന ചിലതു െചയ്യാൻ
വിജയനു് അവസരം കിട്ടിയില്ല. വര തുട ന്ന കാ�
ല തെന്ന ആൾ കലാനിരൂപകനുമായി. ദൂരദർശ�
നിൽ ആധുനിക ചി കലെയ റിെച്ചാരു തുടരൻ
പരിപാടിവെര നടത്തിയതായാണു് അറിവു്.

ഈ കാർ ണിസ്റ്റിനു ബാല്യമില്ല; യുവാവായി കട �
വ നിത്യഹരിതനായി വിലസി. ഇട ് ‘ആത്മ’െന
പിടി ് ആണയി ് വേയാവൃദ്ധേവഷങ്ങൾ ആടാൻ

മിച്ച കാര്യം മറ ന്നില്ല. ീലങ്കെയ റി ള്ള
രാ ീയ കാർ ണിൽ സംഘമി ! ‘െചർ േശ്ശരി�
യിൽ ലിൻ പിയാെവാ’ എ ് വിജയൻകാർ ൺ
ഓർ െകാ ് തർ ത്തരം പറയാനാണു േതാ�

ക.

രജീന്ദർ പുരി

നമു സന്നനായ വിജയനിേല�
തിരി േപാവാം. ആ സ്വരത്തിൽ

െപാതുെവ കൂസലില്ലായ്മതെന്ന. കാരി�
േക്കച്ചറുകൾ വല്ല ചാർച്ചയുമുള്ളതു്
രജീന്ദർ പുരിേയാടാണു്. വിജയൻ�

കാർ ണുകളിൽ സ്ഥിരവാസികളായ അച്ഛനും മക�
നും ചില അകന്ന ബ ക്കളുള്ളതു് പുരി കാർ ണുക�
ളിൽ പാർക് ബഞ്ചിലും േറാഡുവക്ക ം കാണാം—
ചീകാത്ത മുടിയും കീറിപ്പറിഞ്ഞ കുപ്പായവുമായി. മല�
യാളിയിെല അപസർപ്പകൻ ഉണേരണ്ട. സംഗതി
േമാഷണമല്ല. കാർ ണി കൾക്കിട ് കളവും തട്ടി�
പ്പറിയും ഇെല്ലന്നല്ല. േയശുദാസെന്റ ഈ.എം.എസ്.
േകരളം മുഴുവനും, ലക്ഷ്  മൺെന്റ േമശയും കേസ�
രയും വെര നാെടാ ം, ഒലിഫാന്റ്, െമൿനല്ലി
എന്നീ അേമരിക്കൻ കാർ ണി കളുെട ജാരരൂപ�
ങ്ങൾ ആേഗാളതലത്തിലും െപ െപരുകി. ഇവിെട
നടന്നതതല്ല. പുരി സാബിെന്റ തെന്ന ഇന്ദിരാഗാ�
ന്ധിെയ വിജയൻ ഒടിെച്ചടുത്തതു കണ്ടാേല ഇത�
റിയൂ. മൂലരൂപം െവറും ചൂ പലക മാ ം. ഒെട്ടാ�
രു ൗഢിെയാെക്കയുള്ള െനഹ്റുപു ിയുെട െകാ�

് ഉടൽ വിജയെന്റ ൈകയിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ �
വികലമായിതീർ .

ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുെട അവസ്ഥാന്തരങ്ങൾ ഏറ്റവും നി�
ഷ്ഠേയാെട കണ്ടതു് വിജയനാണു്. അവരുെട േസാഷ്യ�
ലിസ്റ്റ് ജാഡകൾ ശുദ്ധ തട്ടിപ്പായി മാറുന്നതും അച്ഛ�
ങ്കൽ നി കിട്ടിയ ജനാധിപത്യമര്യാദകൾ അവർ
മകങ്കൽ അടിയറ െവ ന്നതും വചനത്തിെന്റ
ശക്തിേയാെട വിജയൻ വര കാണി . എഴുപതുക�
ളുെട ആദ്യം ഇന്ദിരാപക്ഷേത്ത നീങ്ങി ടങ്ങിയ
‘ദി ഹി ’ പ ത്തിലാണു് ഈ കാർ ണുകളിലധി�
കവും വന്നതു് എന്നതു് വിജയെന്റ വിപരീതേയാഗം.
േകാൺ സ് വിരുദ്ധ ഇന്ത്യൻ എക്സ് സ്സിലായിരു�
െന്നങ്കിൽ കൃത്യമായി പക്ഷം പിടിച്ച െപാ ന്ന ഒരു
കാർ ൺ ചാരണം നമു കിട്ടിേയെന—പ
വർഷങ്ങൾ േശഷം രവിശങ്കർ രാജീവ്ഗാന്ധിെക്ക�
തിെര അഴി വിട്ടതുേപാെല, ശുദ്ധാത്മാക്കൾ ധരി
െവച്ചിരി ന്നേപാെല കാർ ൺ സരസസല്ലാപത്തി�
െന്റ മാ ം മാധ്യമമല്ല. രാ ീയ പക്ഷപാതത്തിെന്റ
നീണ്ട പാരമ്പര്യം കാർ ണിനു ്. 1870-കളിൽ ന �
േയാർ ് അടക്കിവാണു് ഖജാനവു് ക മുടിച്ച വില്യം
മാർസി ട്വീഡിനു് ആെക േപടി കാർ ണിസ്റ്റ് േതാ�
മസ് നാസ്റ്റിെനയായിരു . അക്കാല ് അ ല�
ക്ഷം േഡാളർ ൈക ലിയാണു് ട്വീഡ് നാസ്റ്റിനു െവ�

നീട്ടിയതു്—കാർ ണിൽ നി ജാമ്യം േനടാൻ.
നാസ്റ്റ് പൂർവ്വാധികം ഭംഗിയായി ട്വീഡിെന വകവ�
രുത്തി. ഹിറ്റ്  ലർ ം മുേസാളിനി െമതിെര വരച്ച
േഡവിഡ് േലായും വിക്കിയും മക്  കാർതിെയ മുതൽ
നിക്  സെന വെര വരച്ച െഹർ േ ാ ം ഇത്തരം
ഇടെപടലുകൾ നടത്തിയവരാണു്.

നിത്യവും ഇന്ദിരാഗാന്ധിെക്കതിെര വര ് ഈ വഴി�
നീങ്ങാനായിെല്ലങ്കിലും വിജയൻ പുതിയ ഇട�

ങ്ങൾ കെണ്ടത്തി. വിലക്കയറ്റം, നികുതിഭാരം എന്നീ
പതിവു െവ ാളങ്ങൾക്ക റം സാമ്പത്തിക നയപരി�
പാടികൾ േനാക്കിക്കാണാൻ ഇന്ത്യൻ കാർ ണിസ്റ്റ്
മിനെക്കടാറില്ല.

രൂപാ-റൂബിൾ വിനിമയനിരക്കിെന റി വെര ഭം�
ഗിയായി വര െകാ ് വിജയനാണു് ഇതിെനാരു
മാറ്റം വരുത്തിയതു്. അക്കാല ് ‘ദി ഹി ’വിൽ ഒരു

ിക്കറ്റ് കാർ ൺേപാലും കണ്ടതായി ഓർ —
െവസ്റ്റ്ഇ ൻഡീസിെനതിെര ജയത്തിെന്റ വക്കിെല�
ത്തിയ ഇന്ത്യ േതാറ്റേപ്പാൾ. നാട്ടിനക ം പുറ മു�
ള്ള കമ ണി കാെര കളിയാ ന്ന പതിവുപരിപാടി
വിജയൻ തുടരുകയും െച .

വിജയെന്റ കാർ ണുകൾ ഏറ്റവും നന്നായി അച്ചടി�
ച്ചതു് ‘ദി ഹി ’വിലാണു്. േകാളം ഒപ്പിക്കാെത 2 1/2
േകാളമായി ചുരുക്കി 3 േകാളത്തിലും 3 3/4 േകാളം
വലുപ്പത്തിൽ 4 േകാളത്തിലും േവലിെക്കട്ടില്ലാെത
അച്ചടിപ്പരപ്പിെന്റ ചാരനിറത്തിനിട ് ചി ം എടു�
േപ്പാെട നി . കാർ ൺരചനയിൽ വിജയെന്റ ദ്ധ
ഏറ്റവും ഉറ നിന്നതും ഇക്കാലത്താവാം. ആഴ്ചയിൽ
മൂേന്നാ നാേലാ കാർ ണുകൾ െച ് വായനക്കാരുമാ�
യി, വിജയൻൈശലിയിൽ പറഞ്ഞാൽ, ‘പാരസ്പര്യം’
ഉണ്ടായി. ദില്ലി പുറ ് വിജയനു് ഏറ്റവും വായ�
നക്കാരുണ്ടായതും അന്നാണു്. ദില്ലി കല്പി െകാടുത്ത

േത്യക പദവി േചരാത്ത േമയൈവവിധ്യം
കാർ ണുകൾ ണ്ടായതും എഴുപതുകളിൽ തെന്ന.
ഇതിെന്റ സുഖം കാർ ണി ം വായനക്കാരും ശരി�
െക്കാന്നറി തുട ന്നതിനുമുൻപു് അടിയന്തരാവ�
സ്ഥ വെന്നത്തി—1975-ൽ. വിജയൻ വാർത്താകാർ �
ണുകൾ നിർത്തി.

പിെന്ന നാം വിജയെന കാണുന്നതു് ‘കലാകൗമു�
ദി’യിൽ ‘ഇത്തിരി േനരേമ്പാ ് ഇത്തിരി ദർശനം’
എന്ന കാർ ൺ പരമ്പരയിൽ. ‘ഖസാക്കി’ൽ കുടി�
േയറിയ ഒരുപറ്റം മലയാളിവായനക്കാർ ് ഏറ്റവും
രുചിച്ച കാർ ണുകളാണിവ. വാർത്തകളുെട വിശദാം�
ശങ്ങൾ പുറ യുദ്ധം, സമാധാനം, ചരി ം, ശാ�
ന്തി, പരിസ്ഥിതി എന്നിങ്ങെന ഒരു കൂട്ടം വൻകാര്യ�
ങ്ങൾ ഗുളിക ായത്തിൽ ഇവർ കിട്ടി. ഈ വർഗ്ഗ�
െത്ത സൂക്ഷിക്കണം. അലസസംേവദനമാണു് ഇവരു�
െട മാർഗ്ഗം. സാഹിത്യം, കഷ്ടി സിനിമ അേതാെട
തീർ ഇവരുെട താത്പര്യങ്ങൾ. എന്നാൽ എന്തി�
െന റി ം സാഹിതീയമായ അഭി ായം ഇവർ �

്. സിനിമെയ റി ം പലേപ്പാഴും ഇ െയാെക്ക�
േയ ഉ . േകരളത്തിെല സാംസ്കാരിക കൂ കച്ചവട�
ത്തിനക ് ഉത്തമ കാർ ണിെന റി ് ഏറ്റവും
വികലമായ ധാരണകൾ പര ന്നതിവരാണു്. ഇവ�
രുെട കണ്ണിൽ ഇത്തിരി േനരേമ്പാ ് ഒത്തിരി ദർ�
ശനമായി—സ്ഥലകാലങ്ങേളാടു പുലബന്ധമില്ലാത്ത
േകവല കാർ ൺ മാതൃകയുമായി.

അടിയന്തരാവസ്ഥകാല ് േനരി പറയാൻ വയ്യാ�
ത്ത കാര്യങ്ങളുെട സരസമായ സൂചനകളാണു് ഈ
പരമ്പരയിൽ. വാർത്തകളില്ലാത്ത അ ് അ േയ
െചയ്യാനാവൂ. രാ ീയതർക്കങ്ങളുെട തുറന്നടിച്ച സജീ�
വമായ അന്തരീക്ഷത്തിലാണു് വിജയെനേപ്പാെലാരു
കാർ ണിസ്റ്റിെന്റ നിലനി ്. കമ ണിസ്റ്റാധിപത്യ�
കാല ് ഹംഗറിയിലും േപാളണ്ടിലും കണ്ടേപാെല
വാ കൾ കുറ ം വരെകാ ധ്വനിപ്പി ം േഗാപ്യ�
മായി കാർ ൺ െചയ്യാൻ വിജയൻ മിച്ചതായി
അറിവില്ല. അങ്ങെന ഒരു പാരമ്പര്യം നമുക്കില്ല. വ്യ�
വസ്ഥാപിതമായ ജനാധിപത്യരാ മായ ിട്ടനിൽ�
നിന്നാണു് നമുക്കീ മാധ്യമരൂപം കിട്ടിയതു്. അവിട�
െത്തേപ്പാെല വിവാദങ്ങളും വാചകമടിയും െകാ
നട ന്ന അേമരിക്കയിൽനി ള്ള എഡിേറ്റാറിയൽ
കാർ ണുകളാണു് 1960-കൾ െതാ നെമ്മ സ്വാധീനി�

ന്നതും. വാർത്തേയാടു േചർ നി േമ്പാൾ കി �
ന്ന ക്ഷണികേശാഭേയ എഡിേറ്റാറിയൽ കാർ ണിനു
പറഞ്ഞി . അനിത്യതയും ൈകവല്യവും ഈ മാ�
ധ്യമധർമ്മത്തിൽ െപടില്ല.

അജ്ഞാതവാസം കഴിഞ്ഞി ം ബൃഹന്ദളയായി തു�
ടരാെനാ ം വിജയെനാരുങ്ങിയില്ല. അടിയന്തരാ�
വസ്ഥ കഴിഞ്ഞപാെട ‘ദി േസ്റ്ററ്റ്സ്  മൻ’ പ ത്തിൽ
വര തുടങ്ങി. തിരി കിട്ടിയ സ്വാത ്യം ശരി പ�
േയാഗി കയും െച . കാൽ നൂറ്റാ കാലം സംസ്ക�
രിെച്ചടുത്ത മാധ്യമേബാധം േവേരാടിയ േ ഷ്ഠമായ
ഒരു കാർ ൺനിരതെന്ന നമു കിട്ടി. രാജീവ്ഗാ�
ന്ധിയുെട മതിമറപ്പിച്ച തിരെഞ്ഞടു വിജയെത്ത �
റി ം അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിേല ് ടാ കൾ ഉരുട്ടിയ
േമാേസ്കാെയ റി െമാെക്ക അക്കാല കണ്ട ഏറ്റ�
വും സൂക്ഷ്മവും ശക്തവുമായ നിരീക്ഷണങ്ങൾ. തെന്റ
അവസാനെത്ത വൻ േമയമായ േസാവിയറ്റ് യൂണി�
യൻ തകർന്നേതാെട വിജയൻ വര നിർത്തി.

പ വർഷങ്ങൾ േശഷം ഇ ് ആദ്ധ്യാത്മിക
സാഹിതീയ മഹാവ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നല്കി ഈ കാർ�
ണിസ്റ്റിെന നിലനിർേത്തണ്ടതില്ല. ഇതിനു് ഒരു�

െമ്പട്ടിരി ന്ന സദ്സംഘെത്ത നിരാശെപ്പടുത്തി�
െക്കാ ് വിജയൻ തിരി വരുക േനർവഴിക്കായി�
രി ം.

ഇന്റർെനറ്റിെല കാർ ണിേന്റതുേപാെല രാ ീയ �
േമയങ്ങളുെടയും വലുപ്പെച്ചറുപ്പങ്ങൾ ഇ ് അ സക്ത�
മാണു്. എ ം ആെരയും എവിെടയും എങ്ങെനയും
എേപ്പാഴും ബാധിക്കാെമന്നായി ്. ഇവിടെത്ത പു�
ത്തൻ തലമുറയും ഈ ചരരാശിയിലാണു്. ഇന്റർെന�
ം ടി.വി.-യും മുെമ്പന്നെത്തക്കാേളെറ ഇം ീഷ് ഭാ�

ഷയും ഇവർ വശമാ ്. വിജയൻ അർഹി �
ന്ന വായനക്കാർ നാട്യങ്ങളില്ലാത്ത ഇവർക്കിടയിലാ�
വാം. ‘കാൽവിൻ ആന്റ് േഹാബ്സ്,’ ‘ഡിൽേബർട്’
തുടങ്ങിയ േകാമിക് ി കൾ രസി ന്ന ഇവർ ്
ഇന്ത്യൻ കാർ ണിെല ഇന്നെത്ത െപാട്ടൻകളി മടു�

തുടങ്ങിയിരിക്കണം.

ഉ േപാെല അലി േചർന്ന ഒ ം കടമല്ലാത്ത
ഒരുതരം ധിക്കാരം ഇവരിലു ്. ഇതിൽ ‘ ിക്’ െച�

് ഇവർ വിജയനിെലത്തിേയക്കാം—സന്ദർഭെത്ത�
റി സൂചനകൾ നല്കി കാർ ൺ പുസ്തകങ്ങളും െവ�

ബ്  ൈസ ം ഇറക്കിയാൽ.

വിജയെന്റ ചി ണരീതി കംപ ട്ടർ െകാ േപായി;
വൻ േമയങ്ങൾ കാലവും. കടത്തിെക്കാ േപാവാ�
നാവാത്ത ഒ ് വിജയനിൽ—ഭാഷയും പരിഹാ�
സവും േചർന്ന തിരുവാതിര ഞാ േവല.

കടപ്പാടു്: അകവൂർ നാരായണൻ, എം.മുകുന്ദൻ, സി. രാധാ�
കൃഷ്ണൻ, സുധാകരൻ, എസ്.ശിവദാസ്

□
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E. P. Unny

E. P. Unny or Ekanath Padmanabhan
Unny, is a political cartoonist in India. He
is a science graduate, has studied physics
at the University in the Indian state of
Kerala. He hails from the Ekanath Family

of Elapully, Palakkad.

His first cartoon was published in Shankar’s Weekly in
1973. He became a professional cartoonist in 1977 with
The Hindu. E. P. Unny has worked with the Sunday Mail,
The Economic Times and is now the Chief Political Car-
toonist with The Indian Express Group.

He has drawn and written graphic novels in Malayalam
and a travel book on Kerala—Spices and Souls: A doodler’s
journey through Kerala. He has been doing graphic shorts
in Malayalam literary journals as early as the 1990s. He
has also written Santa and the Scribes: The Making of Fort
Kochi, which was published in 2014. Business as Usual is
another book which is a collection of his cartoons.

(The bio and picture of Unny, courtsey Wikipedia.)



പിൻകുറി ്

◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായി തീർക്കാ�
വുന്ന ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറ ന്ന ഈ
േഫാൺ പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായി �
വാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ ട്ടേറാ െഡസ്ൿേടാപ്
ആ ിേക്കഷനുകെളാ ആവശ്യമില്ല.

◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർ�
ട്ട് േഫാണുകളുെട ീനിൽ തെന്ന വായി വാൻ തക്ക
രീതിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരി �
ന്നതു്. േഫാണിെന്റ വീതി നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയി�
ലാണു് മാർജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരി ന്നതു്.

◦ പിഡിഎഫ് മാണങ്ങൾ വായി വാനുള്ള േയാഗ�
ങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇ ലഭ്യമാ�
ണു്. എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കി ന്ന അേഡാബി
അേ ാബാറ്റ് റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ ഏറ്റവും മുന്തി�
യതു്. അതുെകാ ് അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ
െച കയും അതിൽ ഈ േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ
വായി കയും െച ക.

◦ സ്വത സാധനം ആ ഹി ന്ന/ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന ആർ�
േവണെമങ്കിലും സായാഹ്നയിലൂെട സ്വന്തം കൃതികൾ
സാധനം െചയ്യാവുന്നതാണു്. 30 മുതൽ 60 മിനി �

കൾക്കകം വായി തീർക്കാവുന്ന ഉള്ളടക്കം – കഥകൾ,
അനുഭവ റി കൾ, േലഖനങ്ങൾ, അഭിമുഖങ്ങൾ, സി�
നിമാനിരൂപണങ്ങൾ, കവിതകൾ – എ തുടങ്ങി
എ േവണെമങ്കിലും അയയ്ക്കാവുന്നതാണു്. അയേയ്ക്കണ്ട
വിലാസം: <info@sayahna.org>.

◦ തികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമ�
യിലിേലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മ കളാേയാ
േചർ ക. നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാ�
ഴും സ്വീകാര്യമാണു്. അവ സായാഹ്ന വർത്തകർ ്
കൂടുതൽ ഉേത്തജനം നൽകുന്നതാണു്.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014
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