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പ്രിയപ്പെട്ടവപ്െ,

ഡരിജരിറ്റൽ ദ്വൈമാസരിക െൂപത്രിലേക്ക് 
പ്കാട്ടക വന്രിട്ടക് ഒെു വർഷമായരിെരിക്ുന്ു. 
ഈ നവംബർ - ഡരിസംബർ േക്ത്രിൽ 
ബലയാപരികക് സരിനരിമകപ്െക്ുറരിച്ുള്ള അനരിറ്റ 
ഷാജരിയുപ്െ ലേഖനവും സരിനരിമയരിപ്േ 
മലേേെേവൈം, ജനാധരിപേ്ം എന്രിവ ചർച് 
പ്ചയ്ുന് സന്ദീപക് ശെവണപ്റെ ലേഖനവും 
സമകാേരിക ഇന്്ൻ സരിനരിമകെരിപ്േ പ്േ്യ
ശാസ്ത്രങ്ങപ്െ വരിശകേനം പ്ചയ്ുന്വയാണക്.
അവെുപ്െ ൊവുകൾ എന് സരിനരിമപ്യ 
മുൻനരിറുത്രി ആധുനരികേയരിപ്േ കുെുംബം, 
സ്ാചാെം, ദേംഗരികേ എന്രിവപ്യ പ്ശ്നവ
േക്കെരിക്ുകയാണക് ഷദീന. ജരി യുപ്െ ലേഖനം. 
എഴുപേുകെരിപ്േ പ്�ാറർ സരിനരിമയായ 
'് ഒമൻ' ്ൃശ്വേക്കെരിക്ുന് ക്ൂെേപ്യ, 
ഭദീേരിപ്യ, നരിഗൂഢേകപ്െ വരിശകേനം 
പ്ചയ്ുകയാണക് ൊലകഷക് പ്ചറുലകാെരിപ്റെ 
ലേഖനം. കാൽകക്ക് എന് ബംഗാെരി സരിനരി
മപ്യക്ുറരിച്ുള്ള ആസവൈാ്നമാണക് ശങ്കെനാ
ൊയണൻ എം.എ എഴുേരിയ കുറരിപെക്. ഫ്രഞ്ക് 
നവേെംഗ സരിനരിമകെുപ്െ മാസ്റ്ററായ ഴാകക് 
േൂകക് പ്ഗാ്ാർ്രിപ്റെ ചേച്രിത്രങ്ങപ്െക്ുറരിച്ു
ള്ള അനുസ്മെണമാണക് വരിഷ്ുൊജക് പരി യുപ്െ 
ലേഖനം. ല�ാക്സക് സരിനരിമാപഠനങ്ങൾ, 
ഒെു �രിേരിം പ്സാദസറ്റരിയുപ്െ സാംസ്ാെരിക 
ജദീവരിേം എന്ദീ പുസ്തകങ്ങപ്െ പെരിചയപ്പെെു
ത്ുകയാണക് പ്സാ്ക് ്ാലമാധെൻ, ൊലജഷക് 
എം ആർ എന്രിവർ. ഈ േക്ത്രിലേക്ക് 
വായനക്ാപ്െ ലനേ�പൂർവ്ം സവൈാഗേം 
പ്ചയ്ു പ്കാണ്ക്

എഡരിറ്റർ
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-പ്സാ്ക് ്ാലമാധെൻ
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ജദീവചെരിത്രസരിനരിമകൾക്ക് (Biopic) സവൈദീകാെ്
േലയറരി വെുന് പ്വണേ സമദീപകാേത്ക് 

സജദീവമാണക്. ഒലെ സമയം ലപ്ക്കസവൈദീകാെ്േയും 
വരിപണരിവരിജയവും നരിെൂപകശ്രദ്ധയും േഭരിക്ുന് 
സരിനരിമാഗണം എന് നരിേയരിോണക് ആലഗാെേേ
ത്രിൽത്പ്ന് ജദീവചെരിത്രസരിനരിമകൾ േുെർച്യായരി 
െൂപപ്പെെുന്േക്. പ്കെമായ ൊഷ്ടദീയ േക്്ങ്ങലൊപ്െ 
നരിർമരിേമാകുന് ചരിത്രങ്ങെും കുറവല്ല. കോെംഗത്ക് 
സംഭാവനകൾ നൽകരിയരിട്ടുള്ളവെുപ്െ ജദീവരിേങ്ങപ്െ 
അെരിസ്ാനമാക്രി െൂപംപ്കാണ് ചരിത്രങ്ങൾ ഈ 
സരിനരിമാഗണത്രിപ്റെ ഒെു ഉപവരിഭാഗമായരി പെരിഗ
ണരിക്ാവുന്ോണക്. കമൽ സംവരിധാനം പ്ചയ് ആമരി 
(2018) എന് മേയാെ ചരിത്രം ഉ്ാ�െണമാകുന്ു. 
സരിനരിമാചെരിത്രത്രിപ്റെ ഭാഗമായരിത്ദീർന്വപ്െ 
ആവരിഷ്കെരിക്ുന് നരിെവധരി ചരിത്രങ്ങെും പുറത്ു
വന്രിട്ടുണ്ക്. കമേരിപ്റെ േപ്ന് സംവരിധാനത്രിൽ 
പുറത്രിറങ്ങരിയ പ്സല്ലുലോയക്ഡക് (2013) പ്ജ.സരി. 
ഡാനരിലയേരിപ്റെ ജദീവരിേപ്ത്യും ചേച്രിത്ര സംെംഭ
ങ്ങപ്െയും അെയാെപ്പെെുത്രിയ സരിനരിമയായരിെുന്ു. 
വാണരിജ്ചരിത്രങ്ങെുപ്െ നരിർണായക ഘെകമായരിെു
ന്വെും ജദീവരിച്രിെുന് കാേത്ക് ലവണ്ത്ര അംഗദീകാെ

ആസക്തിയുടെ ദൃശ്യപാഠങ്ങൾ
ജഡരാ. അനിറ്റ ഷരാേി

സിനിമ എന്ന 
മാധ്യമത്തെയും 
ജനപ്ിയതയുത്െ 
നിയാമകങ്ങത്െ
യും വിമര്ശനാത്മ
കമായി സമീപിക്ു
വാനുള്ള ശ്രമങ്ങള് 
അതത മാധ്യമതെി
നുള്ളില്തെത്ന്ന 
സംഭവിക്ുന്നതി
ത്റെ മാതൃകത്യന്ന 
നിലയില് ഇതെരം 
ചിത്രങ്ങത്െ പ്ാഥമി
കമായി വിലയിരു
തെുവാനാകും

ങ്ങൾ േഭരിക്ാപ്േ ലപായവെുമായ 
ചേച്രിത്ര ോെങ്ങെുപ്െ ജദീവരിേ
പ്ത് പ്കെമായരി ഉപജദീവരിക്ുന് 
സരിനരിമകെുപ്െ കൂട്ടത്രിോണക് ് 
ലഡർട്ടരി പരികക്ചർ (2011), മ�ാനെരി 
(2018) േുെങ്ങരിയ ചരിത്രങ്ങൾ 
ഉൾപ്പെെുന്േക്. സരിനരിമ എന് 
മാധ്മപ്ത്യും ജനപ്രിയേയുപ്െ 
നരിയാമകങ്ങപ്െയും വരിമർശനാ
ത്മകമായരി സമദീപരിക്ുവാനുള്ള 
ശ്രമങ്ങൾ അലേ മാധ്മത്രിനു
ള്ളരിൽത്പ്ന് സംഭവരിക്ുന്േരി
പ്റെ മാേൃകപ്യന് നരിേയരിൽ 
ഇത്െം ചരിത്രങ്ങപ്െ പ്ാഥമരിക
മായരി വരിേയരിെുത്ുവാനാകും. 
പുെുഷോെങ്ങപ്െ അലപക്രിച്ക് 
വനരിോ ോെങ്ങെുപ്െ ജദീവരിേ
മാണക് കൂെുേോയരി ചേച്രിത്ര
വേക്കെരിക്പ്പെട്ടരിട്ടുള്ളപ്േന്ും 
കാണാവുന്ോണക്. സവരിലശഷ 
ചേച്രിത്രകാേത്രിൽ മുദ്രിേമാ
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യരിട്ടുള്ള ോെങ്ങപ്െ പരിൽക്ാേത്ക് 
ആവരിഷ്കെരിക്ുല്ാൾ കാേങ്ങൊയരി 
സരിനരിമാവ്വസായവും ലപ്ക്ക
സമൂ�വും പ്സ്തുേ ോെപ്ത് 
ഉൾപ്ക്ാണ് വരിധംകൂെരിയാണക് അെ
യാെപ്പെെുന്േക്. പ്മർേരിൻ മണലറാ
യുപ്െ ജദീവരിേപ്ത് അെരിസ്ാനമാക്രി 
നരിർമരിച് അലമെരിക്ൻ ചരിത്രമായ 
ല്ാണ്ക് (2022) അപഗ്രഥരിക്ുല്ാൾ 
കല്ാെവും ോെവും േമ്മരിേുള്ള 
അവരിശുദ്ധബന്ം ആവർത്രിക്പ്പെ
െുന്േക് പ്കെമാണക്.

ആൻഡ്ൂ ലഡാമരിനരികക് സംവരിധാനം 
പ്ചയ് ല്ാണ്ക് എന് ചരിത്രം പ്മർേരിൻ 
മണലറായുപ്െ ജദീവരിേപ്ത് ലനെരിട്ടക് 
അെയാെപ്പെെുത്ുന്േല്ല. അലേ 
ലപെരിൽ ലജായക്സക് കലൊൾ ഓെക്സക് 
െചരിച് ലനാവേരിപ്നയാണക് പ്സ്തുേ 
ചരിത്രം ആശ്രയരിക്ുന്േക്. ഭാവനാത്മ
കമായ പൂെണങ്ങെരിേൂപ്െ പ്മർേരിൻ 
മണലറാപ്യ ആവരിഷ്കെരിച് ലനാവേരിപ്ന 
അെരിസ്ാനമാക്രിയ ചരിത്രം എന്േരിൽ 
നരിന്ുേപ്ന് സരിനരിമയരിൽ സവൈദീകെരി
ച്രിട്ടുള്ള സമദീപനം വ്ക്തമാകുന്ു. 
വസ്തുോപെമായ അലനവൈഷണങ്ങലെ
ക്ാൾ സാങ്കൽപരികേയ്ക്കും പ്ചാെം 
േഭരിച് പ്കട്ടുകഥകൾക്ും ചരിത്രത്രിൽ 
പ്ാധാന്ം നൽകരിയരിട്ടുണ്ക്. ലനാർമ 
ജദീൻ ലമാർപ്ട്ടൻസണ (പ്മർേരിൻ 
മണലറായുപ്െ യഥാർത്ഥ നാമം) 
എന് പ്പണകുട്ടരിയുപ്െ ബാേ്കാേ
ത്രിോെംഭരിച്ക് അവെുപ്െ മെണത്രിൽ 
പെ്വസാനരിക്ുന്േും കാേത്രിപ്റെ 
േേത്രിൽ ലെഖദീയേ പുേർത്ുന്േു
മാണക് ല്ാണ്രിപ്റെ ആവരിഷ്കെണെദീേരി. 
പ്മർേരിപ്റെ ജദീവരിേത്രിപ്േ വ്ക്തരിക
ൾക്ും സംഭവങ്ങൾക്ും ഊന്ൽ 
നൽകുന് വരിധത്രിോണക് ചരിത്രം 
സംവരിധാനം പ്ചയ്രിട്ടുള്ളേക്. സാ്ത്രി
കമായ അെക്രിോവസ്കൾക്ുള്ളരി
ൽ ഭാഗരികമായ അനാഥേവൈം അനുഭ
വരിക്ുന് ബാേ്കാേമാണക് ലനാർമയ്ക്കക് 
ഉണ്ായരിെുന്േക്. ശരിഥരിേമായ കു
െുംബപശ്ാത്േവും മാനസരിക 
ബുദ്ധരിമുട്ടുകൾ അനുഭവരിക്ുന് 
അമ്മയുപ്െ വരിഭ്ാന്രികെും അവെുപ്െ 
േുെർജദീവരിേം സങ്കദീർണമാക്ുന്ു. 
സംെക്ണം കരിലട്ടണ് ഇെങ്ങെരിപ്േല്ലാം 
ശാെദീെരികമായരി ആക്മരിക്പ്പെെുന് 
ലനാർമപ്യയാണക് േഭ്മായ ചെരിത്രസൂ
ചനകെും ലനാവേും സരിനരിമയും അെ
യാെപ്പെെുത്രിയരിട്ടുള്ളേക്. ക്ലമണ, 
പ്മർേരിൻ മണലറാ എന് ോെമായരി െൂ
പാന്െപ്പെെുല്ാഴും സങ്കദീർണമായ 
മാനസരിക ഘെനയാണക് അവർക്ക് 

ഉണ്ായരിെുന്േക്. ജദീവരിേകാേത്ുെനദീ
െം പരിേൃേവൈപ്ത് സംബന്രിച് ധാെണ 
അവർക്ുണ്ായരിെുന്രില്ല. പരിോവരിപ്റെ 
ലനേ�വും പെരിഗണനയും അമരിേ
മായരി ആഗ്ര�രിച്രിെുന് വ്ക്തരിയാ
യരിെുന്ു അവപ്െന് വരിധത്രിേുള്ള 
ആഖ്ാനമാണക് ല്ാണ്രിൽ ക്മദീകെരിച്രി
ട്ടുള്ളേക്. പരിോവരിൽ നരിന്ക് േഭരിക്ാപ്േ 
ലപായ ലനേ�ം പുെുഷന്ാെുപ്െ സംെ
ക്ണത്രിനുലവണ്രിയുള്ള ്ാ�മായരി 
അവെരിൽ പെരിവർത്രിച്രിെുന്ുപ്വന് 
ഭാഷ്ത്രിനും ല്ാണ്ക് എന് ചരിത്രം 
മുേരിെുന്ു. വാണരിജ്സരിനരിമയുപ്െ 
ചെരിത്രത്രിൽ പ്മർേരിപ്ന നരിർണായക
മാക്രിയ കഥാപാത്രങ്ങെും ചേച്രിത്ര 
സന്ർഭങ്ങെും ഈ ചരിത്രത്രിൽ പുനെ
വേെരിപെരിക്പ്പെട്ടരിട്ടുണ്ക്. മാത്രവുമല്ല, 
പ്മർേരിലനാപ്ൊപെം ചെരിക്ുന്േും 
അവെുപ്െ മാനസരികാവസ് പ്വെരി
പ്പെെുത്ുന്േുമായ പെരിചെണെദീേരി 
സവൈദീകെരിക്ുന്േരിേൂപ്െ സ്ത്രദീപക്പ
െമായരി ചേച്രിത്ര വ്വസായപ്ത് 
സമദീപരിക്ുന് ചരിത്രം എന് ധാെണ 
നരിർമരിക്ുന്േരിേും ല്ാണ്ക് ഭാഗരിക
മായരി വരിജയരിക്ുന്ു.

അലമെരിക്യരിൽ പ്്ർശരിപെരിക്ുന് 
ചരിത്രങ്ങൾക്ക് ലമാഷൻ പരികക്ചർ 
അലസാസരിലയഷൻ (MPA) ഏർപ്പെ
െുത്രിയരിട്ടുള്ള സർട്ടരി�രിലക്ഷനരി
ൽ എൻ.സരി. 17 (No One 17 and 
Under Admitted) വരിഭാഗത്രി
ോണക് ല്ാണ്ക് ഉൾപ്പെട്ടരിട്ടുള്ളേക്. 
ദേംഗരികാേരിപ്സെ െംഗങ്ങെുപ്െ 
ആധരിക്മാണക് പ്സ്തുേ ചരിത്രപ്ത് 
ഇത്െത്രിേുള്ള സ്ാനപ്പെെുത്േരി

നക് അർ�മാക്രിയേക്. കൗമാെത്രിേും 
അഭരിനയെംഗലത്ക്ക് പ്ലവശരിക്ുന് 
ഘട്ടത്രിേും േുെർന്ും പ്മർേരിൻ 
അനുഭവരിലക്ണ്രി വെുന് ശാെദീെരിക 
പദീഡനങ്ങൾ അേരിപ്റെ െൂക്േയരിോ
ണക് ല്ാണ്രിൽ ചരിത്രദീകെരിച്രിെരിക്ുന്
േക്. പ്മർേരിൻ മണലറാ എന് നെരിപ്യ 
വാണരിജ്സരിനരിമ പെരിചെരിച് വരിധം 
അേരിപ്റെ പെുഷേയരിൽ ചരിത്രദീകെരിക്ു
വാനുള്ള ശ്രമം എന് നരിേയരിൽ ഈ 
്ൃശ്പെരിചെണെദീേരിപ്യ ഒെു പലക് 
ന്ായദീകെരിക്ുവാൻ കഴരിലഞേക്ും. 
എന്രിെുന്ാേും, ഇത്െം ചരിത്രദീക
െണങ്ങൾ പൂർണമായും ഇെലയാെക് 
ോ്ാത്മ്പ്പെെുന്േരിനുള്ള അവസെം 
നരിർമരിക്ുകയാലണാ പ്ചയ്ുന്പ്േന് 
ലചാ്്ം പ്സക്തമാണക്. ഇേരിനുള്ള 
ഉത്െം, ഏേക് വരിധത്രിേുള്ള നെരികെു
പ്െ ചേച്രിത്രജദീവരിേങ്ങൊണക് കൂെുേ
ോയരി പുനൊവരിഷ്കെരിക്പ്പെട്ടരിട്ടുള്ളേക് 
എന്േുമായരി ബന്പ്പെട്ടരിെരിക്ുന്ു. 
ോെപ്വരിയരിൽ അലനക കാേം 
നരിേനരിന് നായരികമാപ്െ അലപക്രിച്ക് 
സരിൽക്ക് സ്മരിേ, സാവരിത്രരി, പ്മർേരിൻ 
മണലറാ േുെങ്ങരിയവെുപ്െ ജദീവരിേ
ങ്ങൾക്ക് ചേച്രിത്രവേക്കെണ ലോേക് 
കൂെുേോപ്ണന്േക് അവെുപ്െ ജദീവരി
േങ്ങപ്െ അെരിസ്ാനമാക്രി വ്േ്സ്ത 
ചേച്രിത്രവ്വസായങ്ങെരിേുണ്ായ 
സരിനരിമകൾ പ്േെരിയരിക്ുന്ു. 

് ലഡർട്ടരി പരികക്ചർ, മ�ാനെരി, 
ല്ാണ്ക് എന്ദീ ചരിത്രങ്ങെരിപ്േ സമദീപ
നെദീേരികെുപ്െ ോെേമ്ാത്മക വരിശക
േനത്രിേൂപ്െ ചേച്രിത്ര വരിപണരിയരിൽ 
സാർവേൗകരികമായരി നരിേനരിൽക്ുന് 
ചരിേ പ്വണേകൾ വ്ക്തമാകുന്
ോണക്.

പിതാവില് നിന്നന് ലഭിക്ാത്ത 
തപായ തനേഹം പുരുഷന്ാരു
ത്െ സംരക്ഷണതെിനുതവണ്ി
യുള്ള ദാഹമായി അവരില് 
പരിവര്തെിച്ിരുന്നുത്വന്ന 
ഭാഷ്യതെിനും ത്ലാണ്ന് എന്ന 
ചിത്രം മുതിരുന്നു. വാണിജ്യ
സിനിമയുത്െ ചരിത്രതെില് 
ത്മര്ലിത്ന നിര്ണായകമാ
ക്ിയ കഥാപാത്രങ്ങെും 
ചലച്ിത്ര സന്ദര്ഭങ്ങെും ഈ 
ചിത്രതെില് പുനരവതരിപ്ിക്
ത്പ്ട്ിട്ുണ്ന്.
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സരിനരിമാവ്വസായത്രിൽ സജദീവ
മായരി നരിേനരിന്രിെുന് കാേയെവരിൽ 
ലമാ�രിപെരിക്ുന് വരിധത്രിേുള്ള 
ലവഷങ്ങൾ അവേെരിപെരിച് ോെങ്ങ
പ്െന് നരിേയരിൽ പ്മർേരിൻ മണലറാ, 
സരിൽക്ക് സ്മരിേ എന്രിവർക്ക് േഭരിച് 
സവൈദീകാെ്േയരിൽ ചരിേ സമാനേകെു
ണ്ക്. ഇെുവെുപ്െയും വ്ക്തരിജദീവരിേ
വും ചേച്രിത്രജദീവരിേവും േമ്മരിേും 
സാമ്ങ്ങൾ പ്കെമാണക്. ോെപ്ഭ
യരിൽ നരിൽക്ുല്ാൾ േപ്ന്യാണക് 
ഇെുവെും ജദീവരിേത്രിൽനരിന്ക് 
പരിന്രിെരിയുന്േും. സാവരിത്രരി എന് 
ോെത്രിപ്റെ ചെരിത്രവും ഏപ്റക്ുപ്റ 

സമാനപ്മന്ക് പറയാവുന് വരിധത്രിൽ 
്ുെന്പൂർണമാപ്ണന്ക് കാണാവുന്
ോണക്. മാത്രവുമല്ല, ഇവെുപ്െ വ്ക്തരി
ജദീവരിേപ്ത്ക്ുറരിച്ക് യാഥാർത്ഥ്പ്ത് 
അപ്സക്തമാക്ുന് വരിധത്രിേുള്ള 
കഥകെും ലഗാസരിപെുകെും പ്ചാെം 
ലനെുകയും പ്ചയ്രിെുന്ു. ഇത്െ
ത്രിൽ, ലപ്ക്കഭൂെരിപക്പ്ത് 
സംബന്രിച്രിെലത്ാെം വരിവൃേമായരി 
കാണണപ്മന്ക് അഭരിേഷരിക്ാനരിെ
യുള്ളത്ര െ�സ്ാത്മകേ ഇവെുപ്െ 
ജദീവരിേങ്ങൾക്ക് മാധ്മങ്ങെരിേൂപ്െ 
നരിർമരിക്പ്പെട്ടരിട്ടുണ്ക്. കൗേുകവും 
സ�ാനുഭൂേരിയും ഒലെ സമയം 

ജനരിപെരിക്ുന്േും ഒെരിഞേുലനാട്ട 
മലനാഭാവപ്ത് േൃപ്രിപ്പെെുത്ുന്േു
മാണക് ഇപ്കാെം െൂപംപ്കാണ്രിട്ടുള്ള 
ചരിത്രങ്ങപ്െന്േും ശ്രദ്ധരിലക്ണ്േുണ്ക്. 
്ൃശ്പെരിചെണെദീേരിയും പ്ലമയപെരി
സെവും സന്രിലവശരിപെരിച്രിട്ടുള്ളേും 
ഇേരിനക് സ�ായകെമായ വരിധത്രി
ോണക്. ഭൗേരിക സൗന്െ്ത്രിനും 
ശെദീെപ്്ർശന സാധ്േകൾക്ും 
അവസെം നൽകുന് സന്ർഭങ്ങെു
പ്െ ധാൊെരിത്ം ല്ാണ്ക്, ് ലഡർട്ടരി 
പരികക്ചർ എന്രിവയരിൽ ആവർത്രി
ക്ുന്ു. സരിൽക്ക് സ്മരിേയും പ്മർേരിൻ 
മണലറായും അഭരിനയരിച് സരിനരിമകെരി
പ്േ സന്ർഭങ്ങൾ അവെുപ്െ വ്ക്തരിജദീ
വരിോനുഭവങ്ങെുപ്െ പശ്ാത്േത്രി
ൽ ഇെകേർത്ുന്േരിേൂപ്െയാണക് 
ശെദീെപ്്ർശനങ്ങൾ ജദീവചെരിത്രസരി
നരിമകെരിൽ പ്ധാനമായും അവേെരി
പെരിക്ുന്േക്. സ�ോെങ്ങെുമായും 
ഇേെ പുെുഷന്ാെുമായും നെരികൾ 
പുേർത്രിയരിെുന്ുപ്വന്ക് പറയപ്പെെു
ന് ബന്ങ്ങൾക്ക് കെുത് ചായങ്ങൾ 
നൽകുന് െദീേരിയും സമാന്െമായരി 
ആവർത്രിക്ുന്ു.

അമരിേ ദവകാെരികേയുെവാക്ു
ന്േരിപ്റെ ഭാഗമായരി ലകന്ദ്രകഥാപാ
ത്രം അഭരിമുഖദീകെരിലക്ണ്രി വെുന് 
പദീഡനങ്ങെുപ്െ വരിശ്ാംശങ്ങെരിേൂപ്െ
യുള്ള ചരിത്രദീകെണ െദീേരി നാെകദീയവും 
പ്ചെരിപെരിക്ുന്േുമായ േേത്രിലേക്ക് 
ല്ാണ്രിൽ പെ്വസാനരിച്രിട്ടുണ്ക്. 
പ്മർേരിൻ മണലറാ അഭരിനയ െംഗ
ലത്ക്ക് കെക്ുന് ആ്്ഘട്ടത്രിൽ 
അവർക്ക് അനുഭവരിലക്ണ്രി വന് 
ക്ൂെമായ പദീഡനം പേരിഞേ ലവഗ
ത്രിൽ ചരിത്രദീകെരിക്ുന്േക് ഇേരിനക് 
ഉ്ാ�െണമായരി ചൂണ്രിക്ാണരിക്ു
വാനാകും. അലമെരിക്ൻ പ്സരിഡൻറക് 
ലജാണ എ�ക് പ്കന്ഡരി, ോെമായരി 
െൂപാന്െപ്പെട്ടു കഴരിഞേ പ്മർേരിപ്ന 
ജുഗുപ്ക്സാവ�മായരി ഉപലയാഗരിക്ു
ന് െംഗങ്ങെും പ്േദീകാത്മകമായല്ല 
ല്ാണ്രിൽ അവേെരിപെരിച്രിട്ടുള്ളേക്. 
ഇപ്കാെം, പ്മർേരിൻ മണലറാപ്യ 
ചേച്രിത്ര വ്വസായവും ചൂഷകെും 
എപ്കാെം ഉപലഭാഗം പ്ചയ്ുപ്വന്ക് 
സംവ്രിക്ുന്േരിനക് ചൂഷണത്രിപ്റെ 
ക്ാമറാക്ാഴ്ചകൾ ഉപലയാഗരിപ്പെെു
ത്രിയേരിനക് ല്ാണ്ക് എന് ചരിത്രം 
പ്േെരിവാകുന്ു. പ്മർേരിപ്റെ പക്ം 
പരിെരിക്ുന്ുപ്വന് ലോന്ൽ പ്ാഥമരി
കമായരി ഉെവാക്ുല്ാഴും അവെുപ്െ 
ശെദീെപ്ത് മാധ്മങ്ങെും പ്പാേുസമൂ
�വും ഏേക് വരിധത്രിൽ ഉപലഭാഗരിച്ു
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ലവാ അലേ മാേൃക പ്സ്തുേ ചരിത്രവും 
അവേംബരിക്ുന്ു. പ്മർേരിൻ മണലറാ
യുപ്െ ശെദീെത്രിപ്റെ അഴകെവുകപ്െ 
കാഴ്ചയരിേൂപ്െ ആവർത്രിച്ക് ചൂഷണം 
പ്ചയ്ുവാനും അപ്കാെം കാമനകപ്െ 
േൃപ്രിപ്പെെുത്ുവാനുമാണക് ല്ാണ്ക് 
അവസെം നൽകുന്േക്. ദേംഗരികബ
ന്ങ്ങെുപ്െയും ഗർഭച്രിദ്ങ്ങെുപ്െയും 
േുെർച്യായുള്ള ചരിത്രദീകെണം പ്മ
ർേരിലനാെക് ോ്ാത്മ്പ്പെെുന്േരിനുള്ള 
സാധ്േകൊണക് ഒെുക്ുന്പ്േന്ക് 
പറയാനാവരില്ല. 

അവെുപ്െ ശെദീെപ്ത് അേരിപ്റെ 
എല്ലാ പെരിധരികെരിേും ഉത്സവമാക്ു
ന്േരിേുള്ള അേരിെുകെന് ഒെരിഞേു
ലനാട്ടത്രിപ്റെ പ്വെരിപ്പെെോണക് 
പ്സ്തുേ ചരിത്രത്രിപ്റെ കാഴ്ച ലപ്ക്
കെരിൽ സൃഷ്രിക്ുന്േക്. പ്മർേരിപ്റെ 
മെണവുമായരി ബന്പ്പെട്ടക് െൂപംപ്കാ
ണ് ്ുെൂ�േകെരിലേക്ക് പ്വെരിച്ം 
വദീശുന്േരിലനാ അവെുപ്െ അന്സ

ത് പ്വെരിപ്പെെുത്ുന്േരിലനാ ചരിത്രം 
ശ്രമരിക്ുന്രില്ല. പ്മർേരിപ്ന സംബ
ന്രിച്രിെലത്ാെം മെണം ചൂഷകെരിൽ 
നരിന്ുള്ള ലമാചനമായരിെുന്ുപ്വന് 
നരിഗമനത്രിനക് പേരിറ്റാണ്ുകൾക്ക് 
ലശഷമുണ്ായ ല്ാണ്ക് എന് 
ചരിത്രത്രിപ്റെ പെരിചെണെദീേരിയും 
ഊന്ൽ നൽകുകയാണക്. ബോ
ത്സംഗത്രിനക് ഇെയാലകണ്രി വന് 

പ്പണകുട്ടരിലയാെക് ോ്ാത്മ്പ്പെെുക, 
അവൾക്ക് ലവണ്രി നരിേപ്കാള്ളുക 
എന്ദീ ഉലദേശങ്ങെരിൽ പ്ലമയം സവൈദീക
െരിച്രിട്ടുള്ള സരിനരിമ, ബോത്സംഗപ്ത് 
വരിശ്ാംശങ്ങെരിേൂപ്െയും ശെദീെ
പ്ത് പെമാവധരി വരിവൃേമാക്രിയും 
ചരിത്രദീകെരിക്ുല്ാൾ അേരിേൂപ്െ 
സംവ്രിക്ാനരിെയുള്ള അർത്ഥം 
എന്ായരിെരിക്ും? പ്മർേരിൻ മണലറാ 
എന് ോെപ്ത് ഉപലഭാഗത്രിപ്റെ 
ധാൊെരിത്മുള്ള െംഗങ്ങെരിേൂപ്െ 
ല്ാണ്ക് എന് ചരിത്രത്രിൽ അവേ
െരിപെരിക്ുല്ാൾ കല്ാെത്രിപ്റെ 
പുെുഷലകന്ദ്രരിേ യുക്തരികൾക്ക് 
അേദീേമായവ പ്േദീക്രിക്ാനാവരില്ല. 
സരിൽക്ക് സ്മരിേപ്യ സമാനമായരി 
ചരിത്രദീകെരിച് ് ലഡർട്ടരി പരികക്ചറും 
വ്േ്സ്തമല്ല. കാേ-ല്ശലഭ്ങ്ങെരില്ലാ
പ്േ ആവർത്രിക്ുന് ചൂഷണത്രി
പ്റെ ്ൃശ്പ്ത്െരിവുകൾ ഇപ്കാെം 
േുെർന്ുപ്കാണ്രിെരിക്ും.

മര്ലിന് മണതായുത്െ ശരീ
രതെിത്റെ അഴകെവുകത്െ 
കാഴ്ചയിലൂത്െ ആവര്തെിച്ന് 
ചൂഷണം ത്ചയ്ുവാനും അപ്
കാരം കാമനകത്െ തൃപ്ിത്പ്
െുതെുവാനുമാണന് ത്ലാണ്ന് 
അവസരം നല്കുന്നതന്
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ഏേക് സമൂ�ത്രിേും 
ഒെുകാേത്ും അംഗദീകെരി

ക്ാനാവാത് വ്വസ്രിേരിയാണക് 
മേം. മേങ്ങൾ അകാെണമായരി 
മനുഷ്പ്ന ലവർേരിെരിയ്ക്കുന്ു.മേ
ങ്ങൾ പ്കാണ്ക് ചരിേലപൊപ്ഴാപ്ക് 
മാനവരിക മൂേ്മായ ലനേ�ത്രിനക് 
ലപാേും വരിള്ളലേൽക്ുന്ു. 
മേങ്ങെുപ്െ പ്കട്ടുപാെുകൾ 
ലഭ്രിയ്ക്കലവ മനുഷ്ൻ േപ്റെ 
അനന്മായ സവൈേന്ത്രവരി�ായ
സ്രിൽ അനുസ്ൂേം ചരിറകെരിച്ു 
പറക്ുന്ു.വർഷങ്ങൾക്ക് 
മുൻപാണക് മേങ്ങൾ ഭൂമരിയരിൽ 
ഉണ്ായരിട്ടുള്ളേക്. ഓലൊ മേങ്ങ
െും അേരിപ്റെ പ്ചാെകപ്െന് 
നരിേയരിൽ േങ്ങെുപ്െ ദ്വങ്ങപ്െ 
ബരിംബവേക്കെരിയ്ക്കുകയും പ്േരിഷ്രി
ക്ുകയും പ്ചയ്ുന്ു. ദ്വങ്ങൾ 
ഉണ്ായേക് മനുഷ്പ്റെ അകാെ
ണമായ ഭയം പ്കാണ്ാണക്. ഭയം 
മനുഷ്നക് അപായസൂചനകൾ 
നൽകപ്വ അേരിമാനുഷരികശ
ക്തരിയുള്ള ദ്വങ്ങൾ േങ്ങപ്െ 
െക്രിച്ുലപാെുപ്മന്ക് മനുഷ്ൻ 
വരിശവൈസരിച്ു. 

ഒന്രിേധരികം മേങ്ങൾ സമൂ�
ത്രിൽ ലവെുറച്ലപൊൾ മനുഷ്ർ 
അവെവെുപ്െ മേങ്ങെും ദ്വ
ങ്ങെും മാത്രമാണക് വേുപ്േന്ക് 
വരിശവൈസരിച്ക് മറ്റക് മേങ്ങെരിപ്േ മനു
ഷ്പ്െ ആക്മരിയ്ക്കാനും േെം ോഴ്തു
വാനും േുെങ്ങരി.എല്ലാ മേങ്ങെരി
േും ദ്വങ്ങൊണക് മനുഷ്പ്ന 
സൃഷ്രിച്പ്േന് ഒഴുക്ൻ സരിദ്ധാ
ന്ം നരിേനരിന്രിെുന്ു. ഇേരിപ്ന 
ഊട്ടരിനരിർത്ുവാനായരി മേപുസ്ത
കങ്ങെും അവപ്യ പ്കാട്ടരിലഘാഷരി
ക്ുവാനായരി മേപുലൊ�രിേെും 
െംഗത്ക് വന്ു. അങ്ങപ്ന ദ്വം 
കല്ാെവരിപണരിയരിപ്േ വരിെറരിയ 
ഒെു വസ്തുമാത്രമായരി േദീർന്ു.

ശാസ്ത്രത്രിപ്റെ കെന്ു 
വെലവാപ്െ ദ്വങ്ങൊണക് 
മനുഷ്പ്ന സൃഷ്രിച്പ്േന് കപ
െവാ്ം പ്പാെരിഞേു. ഡാർവരിൻ 
മനുഷ്പ്റെ പെരിണാമ സരിദ്ധാന്ം 
അവേെരിപെരിച്ലപൊൾ അേരിപ്നേരി
പ്െ ഏറ്റവും മുറവരിെരി കൂട്ടരിയേക് 
മേപുലൊ�രിേെും വരിശവൈാസരിക
െും ആയരിെുന്ു.നലവാത്ഥാനത്രി
പ്റെ പ്ാെംഭലത്ാപ്െ മേങ്ങെുപ്െ 
അസ്തമയം പേരിപ്യ പേരിപ്യ 
േുെങ്ങരി.മനഃശാസ്ത്രത്രിപ്റെയും 
േേവൈചരിന്കെുപ്െയും ഇെുപോം 

അഭ്രപാളതിയതിൽ 
മതങ്ങൾ 
ടപാളതിയുന്ു
സന്ീപബ് ശരവണൻ
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നൂറ്റാണ്രിപ്േ വരിപ്ലവകെമായ കപ്ണ്
ത്േുകൾ മേങ്ങപ്െ പ്വല്ലുവരിെരി
യ്ക്കുവാൻ േുെങ്ങരി.നദീലഷയുപ്െയും 
മാർക്രിലറെയുപ്മാപ്ക് മൂർച്ലയറരിയ 
ചരിന്കൾ പെ്ൊഗേ മേ-സാമൂ
�രിക വ്വസ്പ്യ പ്പാെരിപ്ച്ഴുേരി. 
കേയും സാ�രിേ്വും മേങ്ങൾപ്ക്
േരിപ്െ േരിെരിഞേു. 

നലവാത്ഥാന കാേഘട്ടത്രിൽ 
റാല�േും ദമക്ോഞ്ലോയും 
അെക്മുള്ള ചരിത്രകാെന്ാർ ദ്വദീക 
െൂപങ്ങപ്െ ഉെച്ുവാർത്ു.ലകാപെർനരി
ക്സ്ക്, ലസാക്ട്ടദീസക്, അെരിലസ്റ്റാട്ടരിൽ, 
�ലപെഷ് േുെങ്ങരിയ ധാൊെം ചരിന്
കർ മേപുലൊ�രിേൊൽ ആൾക്ൂട്ട 
വരിചാെണപ്ചയ്പ്പെെുകയും അവെരിൽ 
ചരിേപ്െല്ലാം െക്തസാക്രികൊവുക
യും പ്ചയ്ു. പുലൊഗമന സമൂ�
ത്രിൽ മേങ്ങൾ ലകവേം വരി്ൂെ സങ്ക
ല്ം മാത്രമായരി മാറരിത്ുെങ്ങരിയരിട്ടുണ്ക് 
എങ്കരിേും ഇന്ും ചരിേയരിെപ്ത്ല്ലാം 
മേ മൗേദീകവാ്രികൾ ഭദീകെേ സൃഷ്രി
ക്ുകയും ആെുകപ്െ പ്കാപ്ന്ാെു
ക്ുകയും പ്ചയ്ുന്ു. 

ഇന്്ൻ ഭെണഘെനയുപ്െ 
ആത്മാവക് മലേേെേവൈമാണക്. മലേേെ
േവൈമാണക് ഭാെേദീയ സമൂ�പ്ത് മറ്റക് 
ലോകൊഷ്ടങ്ങെരിൽ നരിന്ും ലവർ
േരിെരിക്ുന്േക്. ഭാെേം ബ�ുവരിധ 
മേങ്ങൊൽ സ്ന്മാപ്ണങ്കരിേും 
ഏേക് മനുഷ്നും അയാൾക്ക് ഇഷ്
മുള്ള മേത്രിൽ േുെൊനും എല്ലാ 
മേങ്ങെും സമെസമായരി മുലന്ാട്ടക് 
ലപാവാനും ഭാെേത്രിപ്റെ ഉ്ാത്
മായ ഭെണഘെന അേരിപ്റെ പൗെന്ാ
പ്െ ഉ്ക്ലബാധരിപെരിയ്ക്കുന്ുണ്ക്.ഇന്്ൻ 
മലേേെേവൈപ്ത് ഏറ്റവും സമ്മൂേമാ
യരി ജനങ്ങെരിലേപ്ക്ത്രിച്േക് ഇന്്ൻ 
കോെൂപങ്ങൊണക്. കേകെരിേൂപ്െ 
സമൂ�ം പുലൊഗമനത്രിപ്റെ പ്കാ
ശലഗാപുെങ്ങൾ പരിന്രിട്ടു. ബ�ുവരിധ 
സംസ്ാെങ്ങെും െദീേരികെും നരിേവരിേു
ള്ള ഇന്്യരിൽ ഒട്ടലനകം അന്വരിശവൈാ
സങ്ങെും അനാചാെങ്ങെും നരിേനരി
ന്രിെുന്ു. സേരി, ദശശവ വരിവാ�ം, 
ഭ്ഷ്ക് േുെങ്ങരി നദീചവും ക്ൂെവുമായ 
ഒട്ടലനകം മനുഷ്േവൈ�ദീനമായ 
അന്വരിശവൈാസങ്ങൾ ഉറഞേുേുള്ളരിയ 
ഭാെേത്രിൽ മാനവരികേയുപ്െ പ്വന്രി
പ്ക്ാെരി പാറരിച്േക് കോെൂപങ്ങൊണക്. 

ശ്രദീനാൊയണഗുെു, ലപ്ം ചന്ക്, 
കബദീർ ്ാസക്  േുെങ്ങരി ഒട്ടലനകം മ�ാ
െഥന്ാർ േങ്ങെുപ്െ ചരിന്കപ്െയും 
ദധഷണരികേേങ്ങപ്െയും മലേേെ 
ലബാധത്രിപ്റെ ഉഴവുനരിേങ്ങൊക്രി 

സാ�രിേ് െചനകെരിേൂപ്െ സമൂ�
ത്രിലേപ്ക്ത്രിച്ു.

ഇവെുപ്െപ്യല്ലാം ഒട്ടാപ്കയുള്ള സം
ഭാവനകൾ പ്കാണ്ക് സമൂ�ത്രിപ്റെ 
നലവാത്ഥാനൊഷ്ടദീയത്രിൽ േപ്ന് മാ
റ്റങ്ങെുണ്ായരി. മലേേെത്വൈത്രിപ്റെ വരി
�ായസ്ുകൾ ജനങ്ങൾക്ക് മുൻപരിൽ 
നരിർലോഭം േുറന്ു.മനുഷ്നാണക് 
മനുഷ്പ്ന േരിെരിച്റരിലയണ്പ്േന്ും 
അന്വരിശവൈാസങ്ങെും അനാചാെങ്ങ
െും പ്കെുേരികൾ മാത്രലമ ജനങ്ങൾക്ക് 
നൽകൂ എന്ും പരിന്ദീെക് ജനങ്ങൾ 
മനസ്രിോക്രി. 

മലേേെത്വൈത്രിപ്റെ അനന് സാധ്
േകൾ കേകെരിൽ പരിന്ദീെക് പ്േരിഷ്രിയ്ക്ക
പ്പെട്ടേക് ്ൃശ്കോെൂപങ്ങെുപ്െ കെന്ക് 
വെലവാപ്െയാണക്. ഇവയരിൽ േപ്ന് 
നാെകങ്ങൾക്ക് വേരിപ്യാെു പ്ാധാന്ം 
ഉണ്ക്.ഭാെേദീയ നാെകങ്ങെുപ്െ ചെരിത്രം 
പെരിലശാധരിച്ാൽ മനസ്രിോക്ാവുന് 
ഒെു കാെ്ം, എല്ലാ കോെൂപങ്ങെരിേു
പ്മന് ലപാപ്േ ഇന്്ൻ നാെകങ്ങെും 
ലകവേം ലക്ത്രകേകൊയരി എവരി
പ്െപ്യാപ്ക്ലയാ ആ്്കാേങ്ങെരിൽ 
ഒേുങ്ങരിലപൊയരിട്ടുണ്ക് എന്ാണക്. 
ബ്ാഹ്മണരിക്ോയ മരിത്ുകെുപ്െയും, 
ജാേരിവ്വസ്യുപ്െയും, ലവേരിപ്ക്
ട്ടുകൾക്ുള്ളരിൽ പ്പട്ടുഴേുകയാ
യരിെുന്ു കാെരി്ാസനും ഭാസനും 
ലപാേുള്ള നാെക ആചാെ്ന്ാർ. 

ൊജാക്ന്ാെുപ്െയും, ദ്വങ്ങെു
പ്െയും,ഗംഭദീെവും ഐേദീ�ാസ്രികവു
മായ കഥാെദീേരികൾ നാെകങ്ങെരിൽ 
നരിന്ക് വരിെുേൽ ലനെരിയേക് പരിന്ദീെക് 
കുലറകാേം കഴരിഞോയരിെുന്ു. 

        നാെകങ്ങൾ ജനകദീയമായേക് 
അേരിനുള്ളരിൽ മലേേെ ബരിംബങ്ങൾ 
കെന്ക് വന്രിെുന് കാേഘട്ടത്രിോണക്. 
ഗരിെദീഷക് കർണാെക്, മ�ാലശവൈോ ല്വരി 
േുെങ്ങരി അറരിയപ്പെെുന് നാെകെ
ചയരിോക്ൾ ആധുനരിക ഭാെേദീയ 
നാെകങ്ങെരിൽ മലേേെേവൈത്രിപ്റെയും, 
മാനവരികേയുപ്െയും പ്പാെരിപ്ച്
ഴുത്ുകൾ പ്കാണ്ക് വന്ു.ഇന്്ൻ 
മലേേെേവൈപ്ത് ഏറ്റവും സമ്മൂേമാ
യരി ജനങ്ങെരിലേപ്ക്ത്രിച്േക് ഇന്്ൻ 
കോെൂപങ്ങൊണക്. കേകെരിേൂപ്െ 
സമൂ�ം പുലൊഗമനത്രിപ്റെ പ്കാ
ശലഗാപുെങ്ങൾ പരിന്രിട്ടു. ബ�ുവരിധ 
സംസ്ാെങ്ങെും െദീേരികെും നരിേവരിേു
ള്ള ഇന്്യരിൽ ഒട്ടലനകം അന്വരിശവൈാ
സങ്ങെും അനാചാെങ്ങെും നരിേനരി
ന്രിെുന്ു. സേരി, ദശശവ വരിവാ�ം, 
ഭ്ഷ്ക് േുെങ്ങരി നദീചവും ക്ൂെവുമായ 
ഒട്ടലനകം മനുഷ്േവൈ�ദീനമായ 
അന്വരിശവൈാസങ്ങൾ ഉറഞേുേുള്ളരിയ 
ഭാെേത്രിൽ മാനവരികേയുപ്െ പ്വന്രി
പ്ക്ാെരി പാറരിച്േക് കോെൂപങ്ങൊണക്. 

ഗരിെദീഷക് കർണാെരിപ്റെ നാെകങ്ങൾ 
ഇവയ്ക്കുള്ള ഏറ്റവും വേരിയ ഉ്ാ�െ
ണങ്ങൊണക്. അലദേ�ത്രിപ്റെ ‘�യവ
്ന’, ‘േുഗ്ലക്ക് ’ ലപാേുള്ള നാെകങ്ങൾ 
ലഷക്ക്പദീെരിയൻ നലവാത്ഥാന നാെക
ങ്ങൾക്ക് സമാനമായ നാെകങ്ങൊയരി
െുന്ു. ഇവയരിപ്േല്ലാം േപ്ന് സവൈേവൈ
പ്ത് ലേെരിയുള്ള അലനവൈഷണവും, 
അവനവനരിലേക്ുള്ള േരിെരിഞേുലനാ
ട്ടവും,ബ്രിട്ടദീഷക് ലകാെനരിവേക്ക്െണ

ഇന്്യന് ഭരണഘെനയുത്െ 
ആത്മാവന് മതതതരത്വമാണന്. 
മതതതരത്വമാണന് ഭാരതീയ 
സമൂഹത്തെ മറ്ന് തലാകരാഷ്ട്ര
ങ്ങെില് നിന്നും തവര്തിരി
ക്ുന്നതന്. ഭാരതം ്ഹുവിധ 
മതങ്ങൊല് സമ്പന്നമാത്ണങ്ി
ലും ഏതന് മനുഷ്യനും അയാള്
ക്ന് ഇഷ്ടമുള്ള മതതെില് 
തുെരാനും എലലാ മതങ്ങെും 
സമരസമായി മുതന്നാട്ന് 
തപാവാനും ഭാരതതെിത്റെ 
ഉദാതെമായ ഭരണഘെന 
അതിത്റെ പൗരന്ാത്ര ഉദന്ത്ാ
ധിപ്ിയ്കുന്നുണ്ന്.
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കാേത്രിനക് ലശഷമുള്ള ആശങ്കകെും, 
ഉ്ാത്മായ സവൈാേന്ത്ര്ലബാധവുപ്മ
ല്ലാം നരിേപ്കാണ്രിെുന്ു. 

കർണാെക് മേങ്ങപ്െ പ്പാെരിപ്ച്ഴു
േരിയേക് മേങ്ങെരിേൂപ്െ േപ്ന്യായരി
െുന്ു എന്ോണക് മപ്റ്റാെു കാെ്ം. 
ഇേരിനക് ലവണ്രി അലദേ�ം ഇേരി�ാ
സങ്ങൾ, പുൊണങ്ങൾ എന്രിവപ്യ
ല്ലാം ഉപകെണങ്ങൊക്രിപ്യെുത്ു.      
അവയ്ക്കുള്ളരിൽ േപ്ന് ഉൾപ്ക്ാണ്രിെു
ന് സംശയം നരിറഞേ പേവസ്തുേക
പ്െയും ഒെു ലചാ്്പ്മന് െദീേരിയരിൽ 
േപ്റെ നാെകങ്ങെരിേൂപ്െ കർണാെക് 
പറഞേു. പ്ചറുകഥകെും ലനാവേു
കെും മപ്റ്റാന്ായരിെുന്രില്ല പ്ചയ്േക്. 
ലകാെനരിവേക്ക്െണത്രിനക് ലശഷമുള്ള 
സാ�രിേ്െൂപങ്ങെരിൽ മേലബാധത്രി

പ്നേരിൊയരി അനരിലഷധ്മായ പ്േരിലഷ
ധങ്ങൾ ഇെ്രി.

യു. ആർ. അനന്മൂർത്രിയുപ്െ 
‘സംസ്ാെ’, സൽമാൻ റുഷക് ് രിയുപ്െ 
‘പാേരിൊസന്േരികൾ’ എന്ദീ ലനാവ
േുകെരിേും, മ�ാലശവൈോ ല്വരിയുപ്െ 
‘ബാലയൻ’, സാ്ത്ക് �സ്ൻ മാലന്ാ
യുപ്െ ‘ലഖാൽപ്്ാ’ എന്രിവ പ്ചറുക
ഥകെരിേും മലേേെലബാധത്രിപ്റെ 
കാേോയ വായനാനുഭവങ്ങെുണ്ാ
ക്രി. 

്ൃശ്കേകൊയരിെുന്ു മലേേെ 
സങ്കൽപെങ്ങൾക്ക് മാറ്റക്കൂട്ടരിയപ്േന്ക് 
പറഞേലല്ലാ. നാെകങ്ങെുപ്െ ജദീർണേ
യ്ക്കക് ലശഷം ഏപ്റക്ാേം ഭാെേത്രിൽ 
ഒെു ഇെുണ്കാേഘട്ടം ഉണ്ായരി. 
എന്ാൽ ഇവ പരിന്ദീെക് പ്േെരിഞേു 

വന്േക് സരിനരിമകെുപ്െ കെന്ക് വെലവാ
പ്െയായരിെുന്ു.

 1913 ൽ അഭ്പാെരിയരിൽ ആ്്മായരി 
്ാ്ാ സാല�ബക് �ാൽപ്ക് ‘ൊജാ 
�െരിശ്ന്ദ്ര ‘എന് നരിശബ്ദ്ൃശ്കാ
വ്ം ചമച്ു. 1931ൽ �രിന്രിയരിപ്േ 
ആ്് ശബ്ദചരിത്രമായ ‘ആേം ആൊ’ 
ഉെപ്േെുത്ു. െണ്ാം ലോക മ�ാ
യുദ്ധത്രിപ്േ സാ്ത്രിക േകർ
ച്യുപ്െയും സവൈാേന്ത്ര്ത്രിപ്റെയും 
വരിഭജനത്രിപ്റെയും ഉള്ളരിൽ പ്പട്ടക് 
ഏപ്റ നാൾ സരിനരിമാപ്കാട്ടകകൾക്ക് 
പ്േരിസന്രി ലനെരിലെണ്രി വന്രിെുപ്ന്
ങ്കരിേും പരിന്ദീെക് സരിനരിമകൾ വദീണ്ും 
ഉെപ്േെുത്ലപൊൾ പ്സല്ലുലോയരി
ഡരിൽ അത്ുേങ്ങൾ ഉെപ്േെുത്ു.
സരിനരിമകെരിേും ബ്ാഹ്മണരിക്ോയ 
ഒെു കഥാസമ്പ്ര്ായമായരിെുന്ു ഉണ്ാ
യരിെുന്േക്. പരിൽക്ാേത്ക് ബംഗാെരി 
സരിനരിമകെുപ്െ കെന്ക് വെലവാപ്െ 
ഇന്്ൻ സരിനരിമയരിൽ ആധുനരികേയു
പ്െ മരിന്ോട്ടങ്ങൾ ഉണ്ായരി.

 ബംഗാെരി സരിനരിമകെുപ്െ സുവർണ 
കാേഘട്ടത്രിൽ മറന്ക് ലപാവാൻ പാ
െരില്ലാത് പ്േരിഭയാണക് സേ്ജരിത്ക് ലറ. 
അലദേ�ത്രിപ്റെ എക്ാേപ്ത്യും 
പ്സരിദ്ധമായ ്ൃശ്ാനുഭവം ‘പലഥർ 
പാഞ്ാേരി ‘ 1955 ൽ പുറത്രിറങ്ങരി. 
ഭാെേദീയ സരിനരിമകെുപ്െ ആധുനരിക 
കാേഘട്ടത്രിപ്േ ഒെു നാഴരികക്ല്ലാ
ണക് ലറയുപ്െ പലഥർപാഞ്ാേരി. മേ
ങ്ങൾക്ുള്ളരിൽ ലവെുറച്ക് നരിേനരിന്രിെു
ന് സരിനരിമയുപ്െ പെ്ൊഗേെദീേരിപ്യ 
‘പലഥർ പാഞ്ാേരി’ പ്പാെരിച്ു മാറ്റരി. 
ൊജാക്ന്ാർക്ക് പകെം സാധാെണ 
മനുഷ്െുപ്െ ജദീവരിേങ്ങെും വരികാെ
ങ്ങെും ഭാെേദീയർ പ്കാട്ടകകെരിപ്േ 
ബാൽക്ണരിയരിേരിെുന്ക് കാണുവാൻ 
േുെങ്ങരിയേക് പലഥർ പാഞ്ാേരി മുേൽ
ക്ായരിെുന്ു. ചരിത്രത്രിനക് പരിൽക്ാേ
ത്ക് മരികച് �്ൂമൻ ലഡാക്ുപ്മറെരിനു
ള്ള കാൻസക് പുെസക് കാെം േഭരിച്ു. 

ഇറ്റാേരിയൻ നവക്ാസരിക്ക് ദശേരി 
ആയരിെുന്ു ലറ േപ്റെ സരിനരിമകെരി
േൂപ്െ പുനൊവരിഷക് ക്െരിച്രിെുന്േക്. 
ലകവേം ഏകപക്ദീയമായ സവൈേവൈങ്ങ
െരിൽ നരിന്ക് ലവറരിട്ടക് ഒെു പ്ല്ശപ്ത് 
എല്ലാ മനുഷ്പ്െയും േരിെശദീേയരിൽ 
കഥാപാത്രങ്ങൊയരി പ്കാണ്ക് വൊൻ 
ലറ ഇേരിപ്റെ ഭാഗമായരി ശ്രമരിച്രിെുന്ു. 
ഇേക് ഒെു േെം മലേേെ ലബാധ
ത്രിപ്റെ വരിെരിച്ു പറയോപ്ണന്ക് 
കെുോം. ബംഗാെരി സരിനരിമകെരിൽ 
േപ്ന് പരിൽക്ാേത്ക് ഒട്ടലനകം 
മ�ാെഥന്ാെുണ്ായരി. ഇവെരിൽ 
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ചരിേൊണക് മൃണാൾ പ്സൻ, ഋേവൈരിക്ക് 
ഘട്ടക്ക് േുെങ്ങരിയവർ.ഘട്ടക്രിപ്റെ 
‘ലമലഘ ധാക്ാ ോൊ’, ‘നാഗെരികക് ‘ 
േുെങ്ങരിയവ മലേേെത്വൈത്രിനപെുറം 
മനുഷ്മൂേ്ങ്ങപ്െ ജവൈേരിപെരിച് ചേചരി
ത്ര സൃഷ്രികൊയരിെുന്ു. 

മൃണാൾ പ്സന്രിപ്റെ ‘ഇറെർവ്ൂ ‘, 
‘മൃഗയ ‘ ലപാേുള്ള ഭാെേദീയ സരിനരിമാ 
വരിസ്മയങ്ങൾ മലേേെലബാധപ്ത് 
സ്ന്മാക്രി.സരിനരിമ ജനകദീയവും 
നവദീനവുമായ ഒെു കോസൃഷ്രിയാ
ണക്. അേക് പ്കാണ്ക് േപ്ന് മനുഷ്പ്റെ 
ലബാധേേത്രിൽ പ്ാചദീനേയരിൽ 
നരിന്ും പുലൊഗമനത്രിലേക്ുള്ള 
അ്ൃശ്സവൈാധദീനങ്ങൾ സരിനരിമകൾ 
എല്ലാ കാേവും േദീർത്രിട്ടുണ്ക്. സരിനരി
മകെുപ്െ കെന്ക് വെലവാപ്െ ഒേുങ്ങരി 
നരിന്രിെുന് പേ കോെൂപങ്ങെും ബൃ
�ത്ായ േേങ്ങെരിൽ ജനങ്ങെരിലേക്ക് 
ഇെരിച്ു കുത്രി പ്പയ്രിട്ടുണ്ക്. സംഗദീേം, 
നാെകം, ഛായാഗ്ര�ണം, നൃത്ം 
േുെങ്ങരി ഒട്ടലനകം കോെൂപങ്ങെുപ്െ 
ഒന്രിച്ുള്ള സലമ്മെനമാണക് എല്ലാ സരി
നരിമകെും എന്ക് പ്ലേ്കം പൊമർശരി
ലക്ണ്േരില്ലലല്ലാ. ആയേരിനാൽ േപ്ന് 
ദജവരികമായ മലേേെ ലവേരികൾ 
എല്ലാ കാേവും സരിനരിമകൾ പ്പാെരിച്ു 
ലപാന്രിട്ടുണ്ക്.

 മേങ്ങെും അവയുപ്െ സംഘർഷ
ങ്ങെും മനുഷ്നുള്ളരിെലത്ാെം കാേം 
നരിേ നരിൽക്ും.കാേം ഇത്രലയപ്റ 
പുലൊഗമരിച്രിട്ടും ഇന്ും ഇന്്യരിൽ 
പേയരിെത്ും നരിേനരിൽക്ുന്ുണ്ക്. 
ഉത്ലെന്്യരിേും ്ക്രിലണന്്യരിൽ 
ചരിേയരിെത്ും ഇന്ും മേപ്വറരി 
നരിേനരിൽക്ുന്ു. മനുഷ്പ്റെ ക്ൂെ
മായ ഉപലബാധമനസ്രിൽ നരിഴേരിച് 
പ്നറരിപ്കട്ട മേലബാധം മനുഷ്പ്റെ 
േപ്ന് മാംസത്രിലേയ്ക്കക് േുെച്ു കയറരി 
ലചാെ ചരിന്ുന്ു. ദ്വങ്ങൾ മുൻപക് 
പറഞേേക് ലപാപ്േ മൂകൊയരി ശ്രദീലകാ
വരിേുകെരിേും അൾത്ാെകെരിേും 
മരിനാെങ്ങെരിേും ശരിോ�േകങ്ങൊയരി 
മാത്രമരിെരിയ്ക്കുന്ു. 

മേത്രിനുള്ളരിൽ േപ്ന് ജാേരിയും 
വെുന്ുണ്ക്. ജാേരികൾ പേോകലവ 
ജാേരിപ്വറരിയും മേങ്ങൾക്ുള്ളരിൽ 
േപ്ന്യുണ്ാവുന്ു. ഇത്െം 
ജാേരി പ്വറരിപ്യ എലപൊഴും േുറന്ക് 
കാണരിക്ുന്ോണക് സരിനരിമകൾ. 
േമരിഴക് നാട്ടരിപ്േ ഉൾഗ്രാമങ്ങെരിപ്േ 
ജാേരിപ്കാേകപ്െ സംലബാധന പ്ചയ്ക് 
ഈയെുത് കാേത്ക് ഒട്ടലനകം ക്ാ
സരിക്ുകൾ ഉണ്ായരിട്ടുണ്ക്. അമദീറരിപ്റെ 
‘പെുത്രി വദീെൻ’, ശശരി കുമാറരിപ്റെ 

‘സുബ്ഹ്മണ്പുെം ‘ പാ െഞ്രിത്രിപ്റെ 
‘പെരിലയറും പ്പെുമാൾ ‘ പ്വട്രിമാെപ്റെ 
‘അസുെൻ ‘ എന്രിവ ഇത്െം ജാേരി
പ്കാേകൾപ്ക്േരിപ്െയുള്ള സരിനരിമക
ൊയരിെുന്ു.

 ജാേരിപ്വറരിക്ുള്ളരിൽ േപ്ന് 
ഏറ്റവും ദപശാചരികവും പ്ാചദീന
വുമായ സാമൂ�രിക വരിപത്ാണക് 
്ുെഭരിമാനപ്ക്ാേ. ോഴ്ന്ന ജാേരിയരിൽ 
പ്പട്ട ഒെുവലനാലൊ ഒെുവലൊലൊ 
ഉന്േജാേരിയരിൽ പ്പട്ട ഒെുവനക് ലോ
ന്രിലയക്ാവുന് ഈ പ്വറരി ആത്മ
ബന്ങ്ങൾ അെക്ം പേേരിപ്നയും 
ഇല്ലാോക്ുന്േക് അേരിപ്റെ ആഴ
ത്രിൽ നമുക്ക് കാണരിച്ു േന്രിട്ടുള്ള
േക് സരിനരിമകൊണക്. േമരിഴരിൽ മാത്രമല്ല 
മറാഠരിയരിേും, പ്േേുങ്കരിേും എല്ലാം 
േപ്ന് ജാേരിപ്വറരിയക് പ്ക്േരിൊയ 
ചേച്രിത്രങ്ങൾ ഉണ്ായരിട്ടുണ്ക്.2013 ൽ 
പുറത്രിറങ്ങരിയ നാഗൊജക് മഞ്ുപ്െ 
സംവരിധാനം പ്ചയ് ‘�ാൻട്രി ‘ മ�ാ
ൊഷ്ടയരിപ്േ അഹ്മ്ക് നഗറരിനെുത്ുള്ള 
ഒെു ഗ്രാമത്രിപ്േ യുവാവരിപ്റെയും 
അവപ്റെ പ്ണയശരിഥരിേേയുപ്െയും 
കഥ ജാേരിപ്വറരിയുപ്െ മൂർച്യരിൽ 
മുദ്ാവാക്ം കണക്ക് േരിെശ്ദീേയരിൽ 
പകർത്രിയരിട്ടുണ്ക്.

 മേങ്ങെുപ്െ കാെ്ങ്ങെരിലേപ്ക്
ത്ലവ ഒഴരിച്ുകൂൊനാവാത് 
ഒന്ാണക് പെ്ൊഗേ സരിനരിമകെരിൽ 
നരിേനരിന്രിെുന് ഇസാംവരിെുദ്ധേ. 
സരിനരിമകെരിൽ ഇസാം സവൈേവൈങ്ങപ്െ 
പ്േരിനരിധാനം പ്ചയ്ലവ മുസദീങ്ങപ്െ 
ഒട്ടാപ്ക മണ്ന്ാൊയും േദീവ്രവാ്രിക

െും ൊജ്ലദ്ാ�രികെും ഒപ്ക്യായരി 
വൻലോേരിൽ അവേെരിപെരിച്രിെുന്ു. 
ഇേരിപ്നേരിപ്െ േുെപ്െ േുെപ്െ 
സരിനരിമകൾ ഉെപ്േെുത്രിട്ടുണ്ക്. 
േമരിഴക് സരിനരിമകെരിൽ കമൽ �ാസൻ 
സരിനരിമകെരിൽ പേലപൊഴും ഇസാം 
സവൈേവൈത്രിപ്ന മ�േവൈവേക്കെരിക്ുക
യും അവലൊെുള്ള കൂറും കാണാം. 
വരിശവൈെൂപം, ്ശാവോെം ലപാേുള്ള 
സരിനരിമകൾ ഇേരിനു്ാ�െണമാണക്. 
മേയാെത്രിൽ മേപെുറം സരിനരിമകപ്െ 
ഒെുകാേത്ക് വെപ്െ ്യനദീയമായ 
െദീേരിയരിോണക് അവേെരിപെരിച്ു ലപാന്രി
െുന്േക്. പപ്ക് മു�ക്സരിൻ പൊെരിയു
പ്െ കെന്ക് വെലവാെു കൂെരി മേപെുറം 
പ്ാല്ശരികേ ലകവേം ആലക്പ 
�ാസ്ത്രിനുള്ള ഇെം മാത്രമല്ല 
പകെം അവരിപ്െയുള്ള മനുഷ് ജദീവരിേ
ങ്ങൾക്ും എപ്ന്ങ്കരിേും ഒെു കഥയു
ണ്ാവും എന്േക് നമുക്ക് കാണുവാൻ 
കഴരിഞേേക്. മുസദീം സമൂ�ലത്ാെുള്ള 
മമേ നമുക്വരിപ്െ പ്േെരിഞേു കാണാ
വുന്ോണക്. പൊെരിയുപ്െ ‘സുഡാനരി 
ഫ്രം ദനജദീെരിയ’ അത്െം ഒെു സരിനരി
മയാണക്. മുസദീങ്ങൾ ഇന്്യരിപ്േ മറ്റക് 
മേങ്ങൾക്രിെയരിൽ സല�ാ്െേുേ്ൊ
പ്ണന്ക് പ്േെരിയരിച് മപ്റ്റാെു സരിനരിമയാ
ണക് �രിന്രിയരിപ്േ ‘ദമ പ്നയരിം ഈസക്  
ഖാൻ ‘.ഒൊെുപ്െ ലപെരിലനാെുലപാേും 
മേപ്വറരിയുള്ള നാെരിപ്റെ ഭദീകെേ 
നമുക്ക് ദമ പ്നയരിം ഈസക്  ഖാനരിൽ 
കാണാൻ സാധരിക്ും.

�രിന്രിയരിൽ പണ്ും ഇത്െം 
മലേേെ സരിനരിമകൾ വാണരിജ് 
വരിമർശക വരിജയം ലനെരിയരിട്ടുണ്ക്. 
അമരിോബക് ബച്ൻ അഭരിനയരിച് ‘അമർ 
അകക്ബർ ആറെണരി’ അേരിപ്നാെു 
ഉ്ാ�െണമാണക് .ൊജക് കുമാർ �രിറാനരി 
സംവരിധാനം പ്ചയ് ഏറ്റവും മരികച് 
സരിനരിമയായ ‘പരി പ്ക’ സമകാേരിക 
മലേേെസരിനരിമകെരിപ്േ ഒെു ഇേരി
�ാസമാണക്. മേങ്ങൾ ലചാ്് ചരിഹ്ന
ങ്ങൊയരി മാറുന്വരിധം ലപ്ക്കനക് 
ആലക്പ �ാസ്ത്രിേൂപ്െ മാനവരിക 
മൂേ്പ്ത് ഒെു അന്ഗ്ര� ജദീവരിയുപ്െ 
ജദീവരിേയാത്രകെരിേൂപ്െ വെച്ു കാട്ടരി 
പരി പ്ക. 

േരിലജാ ലജാസക് പ്പല്ലരിലശെരിയുപ്െ 
ഭൂെരിഭാഗം സരിനരിമകെരിേും ലകെെത്രി
പ്േ ക്രിസ്ത്ൻ വരിഭാഗങ്ങെരിപ്േ കപെ
മേവാ്പ്ത് പ്പാെരിപ്ച്ഴുേരിയുള്ള 
അേരിഗറരികൾ കാണാം. ‘അങ്കമാേരി 
ഡയറദീസക് ‘ൽ വരിൻസറെക്  പ്പപ്പെയു
പ്െ നായക പ്ലവശം അത്െപ്മാെു 
ഉ്ാ�െണമാണക്. മേങ്ങൾ അവയുപ്െ 

 ജാതിത്വിക്ുള്ളില് തത്ന്ന 
ഏറ്വും പപശാചികവും 
പ്ാചീനവുമായ സാമൂഹിക 
വിപതൊണന് ദുരഭിമാന
ത്ക്ാല. താഴ്ന്ന ജാതിയില് 
ത്പട് ഒരുവതനാതൊ ഒരുവതൊ
തൊ ഉന്നതജാതിയില് ത്പട് 
ഒരുവനന് തതാന്നിതയക്ാവുന്ന 
ഈ ത്വി ആത്മ്ന്ധങ്ങള് 
അെക്ം പലതിത്നയും 
ഇലലാതാക്ുന്നതന് അതിത്റെ 
ആഴതെില് നമുക്ന് കാണിച്ു 
തന്നിട്ുള്ളതന് സിനിമകൊണന്
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ആസുെ സവൈഭാവത്രിൽ സമൂ�
ത്രിൽ നരികത്ാനാവാത് പ്ശ്നങ്ങൾ 
സൃഷ്രിച്ു ലപാെുന് സാ�ചെ്ത്രിൽ 
സരിനരിമകൾ മേങ്ങെുപ്െ ്ൂഷ്വശങ്ങ
പ്െപെറ്റരിയും മലേേെലബാധത്രിപ്റെ 
പ്ാധാന്പ്ത് പറ്റരിയും മനുഷ്ലൊെക് 
പറഞേു പ്കാെുക്ുന്ു. മേങ്ങൾക്ക് 
ഇത്രമാത്രം സവൈാേന്ത്ര്മുള്ള നമ്മുപ്െ 
ൊജ്ത്ക് ഇത്രലയപ്റ കോപങ്ങെും 
ൊഷ്ടദീയ അൊജകേവൈവും ഉപ്ണ്ന്േക് 
നമുക്ക് മനസ്രിോവുന്േക് സമകാ
േദീക സരിനരിമകെരിേൂപ്െയാണക്. മലേ
േെേവൈം ലകവേം ഭെണഘെനയരിൽ 
മാത്രം ഒേുലങ്ങണ് ഒന്പ്ല്ലന്ും അേക് 
മനുഷ് മനസ്രിൽ ചരിെകാേം നരിേനരി
ന്ു ലപാലെണ് ഒെു സങ്കൽപെമാപ്ണ
ന്ും സരിനരിമകൾ നലമ്മാെക് പറയുന്ു.

 ഇന്്ൻ സരിനരിമയരിപ്േ മലേേെ
ലബാധം മനഃശാസ്ത്രപെമായരി വരിശകേ
നം പ്ചയക് ോൽ ഒെു പ്പാള്ളവാ്മായരി 
ഇെയ്ക്കക് ലോന്ാപ്മങ്കരിേും അത്െം 
കപെമലേേെവാ്പ്ത് പ്പാെരിപ്ച്ഴു
േരിയേും സരിനരിമകൊയരിെുന്ു. 

വാണരിജ് സരിനരിമകെരിൽ മാത്രമല്ല. 
പാെേൽ സരിനരിമകെരിേും ഈ കപെ 
മലേേെവാ്പ്ത് സംവരിധായകർ 
പ്പാെരിപ്ച്ഴുേുന്േക് കാണാം. 
ആനന്ക് പെക് വർദ്ധപ്റെ ലഡാക്ുപ്മ
റെറരികൾ അേരിപ്റെ ഏറ്റവും വേരിയ 
ഉ്ാ�െണമാണക് .മേങ്ങൾ മനുഷ്പ്ന 
ഒട്ടാപ്ക ഇെുട്ടരിോഴ്തപ്വ, 

മലേേെലബാധം നരിസാെമായ 
ഒെു കാെ്മല്ല എന്ക് നമുക്ക് സരി
നരിമകെരിേൂപ്െ മനസ്രിോവുന്ു. 
കാേ�െണപ്പെട്ടു ലപായ മേ 
സങ്കുചരിേവൈത്രിപ്റെ ഉൾലബാധങ്ങെരിൽ 
നരിന്ും മനുഷ്നക് വരിെുേൽ നൽകരിയ 
കേകെരിൽ ഏറ്റവും പ്സക്തവുമാണക് 
സരിനരിമകൾ. മലേേെ സരിനരിമകൾ 
മാനവരിക നന്കെുപ്െ കോപെമായ 
ഇന്നങ്ങൾ കൂെരിയാണക്. അവ ഒെു 
സമൂ�ത്രിപ്റെ പുലൊഗമന ഭൂപെം 
വെയ്ക്കുന്േരിൽ ബൃ�ത്ായ ഒെു പങ്കക് 
വ�രിക്ുന്ു. മലേേെ സരിനരിമകെും 
അവ മനുഷ്നക് പകർന്ക് നൽകരിയ 
ഊർജസവൈേവും യുക്തരിേദീക്ഷ്ണവുമായ 
സലന്ശങ്ങെും ഇല്ലായരിെുന്ുപ്വങ്കരിൽ 
ഇന്് ഒെു മലേേെൊഷ്ടപ്മന്േക് കെ
ോസരിൽ മാത്രം ഒേുങ്ങരിലപൊലവണ് 
ഒന്ായരി മാറരിലയപ്ന. ചെരിത്രത്രിപ്റെ 
പഴകരിയ അേമാെകെരിൽ കരിെന്ക് ചരിേ
േുകൾ േരിന്ുേദീർക്ുന് വരിസക് മൃേരി
യുപ്െ കെോഴങ്ങെരിലേക്ക് ഇന്്യുപ്െ 
മലേേെലബാധം ആഴ്ന്നുലപാലയപ്ന. 
അേക് പ്കാണ്ക് േപ്ന് പറയപ്ട്ട മേ

ങ്ങെും അവയുപ്െ പ്കട്ടുകാഴ്ചകെുപ്െ 
പ്പാള്ളവാ്വും പ്പാെരിപ്ച്ഴുേരിയ 
സരിനരിമകൾ ഇല്ലായരിെുന്ുപ്വങ്കരിൽ 
മനുഷ്ർ എലന് പെസ്പെം ലപാെെരി
ച്ു മെരിച്ു ലപാലയപ്ന.സരിനരിമകൾ 
ഇല്ലായരിെുന്ുപ്വങ്കരിൽ ഉത്ൊധു
നരിക സേ്ാനന്െ സമൂ�ത്രിൽ 
മലേേെം ലകവേവാ്ഗേരിയരിൽ 
മാത്രം ഒേുങ്ങരിലപൊവുമായരിെു
ലന്പ്ന. പശുവരിറച്രി കഴരിച്േരിപ്റെ 

ലപെരിൽ ആെുകൾ പ്കാല്ലപ്പെെുന് 
ഇന്്യരിൽ, ്െരിേപ്െ പ്േെുവരിൽ ചു
ട്ടുപ്കാല്ലുന് ഇന്്യരിൽ, സരിനരിമകൾ 
മുലന്ാട്ടക് വയ്ക്കുന് 

മലേേെവാ്ം ഇേക് പ്കാപ്ണ്ല്ലാം 
േപ്ന് പ്സക്തമാവുകയാണക്. 
ഇനരിയും അത്െം സരിനരിമകൾ 
കാണാൻ കോസവൈാ്കപ്നന് 
നരിേയരിേുപെരി പൗെപ്നന് നരിേയരിൽ 
ലപാേും നാം ബാധ്സ്െുമാണക്. 
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1978 ൽ ഐ വരി ശശരിയുപ്െ സംവരിധാന
ത്രിൽ പുറത്രിറങ്ങരിയ മേയാെചേ

ച്രിത്രമാണക് അവെുപ്െ ൊവുകൾ. ഒെു ദേംഗരി
കപ്ോഴരിോെരിയുപ്െ ജദീവരിേവും സമൂ�ത്രിൽ 
അവൾ ലനെരിലെണ്രി വെുന് പ്ശക് നങ്ങെുമാണക് 
ഇേരിവൃത്ം. നരിൊേംബയായ ഒെു സ്ത്രദീ ശാെദീെദീ
കമായും മാനസരികമായും സാ്ത്രികമായും 
ചൂഷണം പ്ചയ്പ്പെെുന്പ്േങ്ങപ്നപ്യന് ജദീവരിേ
ചരിത്രമാണക് സരിനരിമയുപ്െ ഉള്ളെക്ം. ദേംഗരികേ 
പ്ധാന കഥാേന്ുവായരി ആ്്ാവസാനം വപ്െ 
കെന്ുവെുന്ുണ്ക്. ദേംഗരികേ മുഖ്വരിഷമമായരി 
കെന്ു വെുല്ാഴും പ്ണയവും ദേംഗരികേ
യും െണ്ക് േേത്രിോണക് അവേെരിപെരിക്പ്പെെു
ന്േക്. പ്ണയം വരിശുദ്ധരിയുപ്െ പ്വരിയരിലേക്ക് 
ഉയർത്പ്പെെുന്ു. ദേംഗരികേ അേരിജദീവന 
ഉപാധരിയായും അവേെരിപെരിക്പ്പെെുന്ു. സമൂ�
ത്രിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടവെുപ്െ, ോലഴത്ട്ടരിേുള്ളവെുപ്െ 
കഥ പറയാൻ ശ്രമരിക്ുല്ാഴും സംവരിധായകൻ 
പ്കാണ്ുവെുന് മൂേ്സങ്കല്ം സവർണേയുപ്െ, 
ഉപെരിവർഗ്ഗത്രിപ്റെ ആണധരികാെത്രിപ്റെ മുേ്സ

അവളുടെ രാവുകളതിടെ, 
അവളുടെ ഇെങ്ങൾ
ഷീന േി

നിരാലം്യായ 
ഒരു സ്തീ ശാരീരീ
കമായും മാനസിക
മായും സാമ്പതെി
കമായും ചൂഷണം 
ത്ചയ്ത്പ്െുന്ന
ത്തങ്ങത്നത്യന്ന 
ജീവിതചിത്രമാണന് 
സിനിമയുത്െ ഉള്ള
െക്ം. പലംഗികത 
പ്ധാന കഥാതന്ു
വായി ആദ്യാവസാ
നം വത്ര കെന്നുവ
രുന്നുണ്ന്

ങ്കല്മാണക്. 
പ്േെുവരിൽ ജദീവരിക്ുന് ഒെു 

പ്പണകുട്ടരിയും അവെുപ്െ അനു
ജനുമാണക് മുഖ് കഥാപാത്രങ്ങൾ. 
കുെുംബപ്മന് ചരിട്ടയാർന് വ്വസ്
യരിൽ കുട്ടരിക്ാേം ചരിേവഴരിച്വൊണക് 
നായരിക. അച്നമ്മമാപ്െ നഷ്പ്പെെുക
യും പ്േെുവരിലേക്രിറങ്ങാൻ വരിധരിക്
പ്പെട്ടവെുമായ ്ുെന്കഥാപാത്രം. 
ഒപെം അനുജപ്റെ ഉത്െവാ്രിത്വും 
ഏപ്റ്റെുലക്ണ്രി വെുന്ുണ്ക്. ഒലെ 
സമയം ഉത്െവാ്രിത്വും ആശവൈാ
സവുമാണക് അവൾക്ക് അനുജൻ. 
േപ്റെ ജദീവരിേ േക്്ത്രിൽ നരിന്ക് 
വരിധരി വശാൽ വഴരിമാറരി നെലക്ണ്രി 
വന് പ്പണകുട്ടരിയാണക് കഥാനാ
യരിക. പഠനവും അേുവഴരി ഉയർന് 
സാമൂ�രിക മാനങ്ങെും ദകവെ
ണപ്മന് കുട്ടരിക്ാേപ്ത് സവൈപ്ം 
ജദീവരിേ്ുെന്ത്രിേും അവൾ (ൊജരി) 
ഓർമ്മരിക്ുന്ുണ്ക്.

 അധരികാെത്രിപ്റെ വരിവരിധ േേങ്ങെരി
േുള്ളവെുമായരി പ്പാെുേരി നരിൽക്ുന് 
കഥാപാത്രമാണക് നെരി സദീമ അവേെരി
പെരിക്ുന് ൊജരിപ്യന് കഥാപാത്രം. 
ആണധരികാെത്രിലനാെും ഉപെരിവർഗ്ഗ 
ജദീവരിേവദീക്ണങ്ങലൊെും പ്പാെുേരി 
ജദീവരിേം മുലന്ാട്ടക് പ്കാണ്ു ലപാകുന് 
പ്പണകുട്ടരി. അവൾക്ക് സംെക്ണം 
നൽകുന്ു എന് ഭാവത്രിൽ കെന്ു 
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വെുന് ഏേക് കഥാപാത്രവും ചൂഷണ
ബുദ്ധരിലയാപ്െ ചരിന്രിക്ുന്വൊണക്. 
ജദീവരിേച്രിേവരിനുള്ള േുക പേവരിധ 
ആവശ്ങ്ങൾ പറഞേക് േട്ടരിപ്യെു
ക്ുന് വദീട്ടുെമസ്യായ മറരിയലച്
ട്ടത്രിയരിേും റരിക്ാവാേയരിേും 
ഇേു കാണാൻ സാധരിക്ും. േപ്ന് 
സംെക്രിക്ുന്വർ എന് വ്ാജഭാവം 
സൃഷ്രിപ്ച്െുക്ുകയും അേരിൽ നരിന്ക് 
ഒെു േുക സവൈായത്മാക്ുകയും 
പ്ചയ്ുന് പ്േെുവരിപ്േ ചൂഷണത്രി
പ്റെ മപ്റ്റാെു വശം. ഓലൊ ൊത്രരിയ്ക്കു 
ലശഷവും അവൾ ലനെുന് സ്ാ്്ം 
ജദീവരിേവൃത്രിയ്ക്കു ലപാേും േരികയ്ക്കാൻ 
അനുവ്രിക്ാപ്േ 

കൂെുേൽ ചൂഷണത്രിനരിെയാ
വുന്ു. അവെുപ്െ ശെദീെം എപ്റെ 
അന്ം, അവൾപ്ക്ാെു മാർക്റ്റുള്ള 
സമയമായരിെുന്ു.. ഇത്െം ചരിന്ാഗ
േരി റരിക്ാവാേ ്ാമുവരിപ്റെ ഭാഗത്ു 
നരിന്ുണ്ാകുന്ുണ്ക്.

പ്േെുവരിലേപ്ക്ത്ുന് മധ്വർഗ്ഗ
ജദീവരിേ നരിേവാെത്രിേുള്ള അദ്ധ്ാ
പകൻ അവെുപ്െ ജദീവരിേം കൂെുേൽ 
്ൂസ്�മാക്ുന്ോയരി കാണാം. 
ൊജരിയുപ്െ അനുജനരിൽ ലമാഷണ
ക്ുറ്റം ആലൊപരിക്പ്പെെുന്േും 
ലപാേദീസക് മർദേനത്രിൽ അവൻ പ്കാ
ല്ലപ്പെെുന്േും അവെുപ്െ ജദീവരിേം 
കൂെുേൽ ്ുെരിേപൂർണ്ണമാക്ുന്ു. 
െണ്ുേെം ആശയസംഘട്ടനമാണക് 
ഈ െംഗങ്ങെരിൽ കെന്ു വെുന്േക്. 
ജദീവരിേപ്മന് വരിശാേമായ വദീക്
ണവും മാനുഷരികേയും ഇല്ലാത് 
ഒൊൾ എങ്ങപ്നയാണക് അയാെുപ്െ 
പ്ോഴരിേരിൽ പൂർണ്ണേ ലനെുന്പ്േന് 
ലചാ്്വും ഉത്െവും ഈ െംഗങ്ങെരി
ൽ കെന്ുവെുന്ു. ജദീവരിോനുഭവവും 
മാനുഷരികേയുലമറരിയ ദേംഗരിക
പ്ോഴരിോെരി പ്പണകുട്ടരിയരിൽ നരിന്ക് 
അയാൾ ജദീവരിേപ്ത് കൂെുേൽ 
ആഴത്രിൽ മനസ്രിോക്ുന്ു. സ�
ജദീവരികപ്െ സക് ലന�രിക്ാത് ഒെറരിവും 
പൂർണ്ണമപ്ല്ലന്ും മാനുഷരികേയാണക് 
മനുഷ്നക് ലവണ് പെമപ്ധാനമായ 
ഗുണപ്മന്ും അദ്ധ്ാപകൻ േരിെരി
ച്റരിയുന്ു, അേരിപ്നാപെം അയാൾ 
പ്േറ്റുകലൊർത്ക് പശ്ാത്പരിക്ു
ന്ു. നലവാത്ഥാന ലകെെം വരി്്ാഭ്ാ
സത്രിനു നൽകുന് പ്ാധാന്വും 
അന്പ്റെ ്ുഖങ്ങെരിൽ സ�േപരി
ക്ാത് അഭ്സ്തവരി്്െുപ്െ പുത്ൻ 
സാമൂ�രികക്മങ്ങൾക്ു ലനപ്െയുള്ള 
വരിെൽചൂണ്ോയും ഈ കഥാസന്
ർഭപ്ത് മനസ്രിോക്ാം. ആധുനരിക

വരി്്ാഭ്ാസത്രിപ്റെ യുക്തരിലബാധ
വും സാമൂ�രികേയും േമ്മരിേുള്ള 
എേരിെരിെേുകൊയരി ഈ െംഗപ്ത് 
കണക്ാക്ാം. 

ശെദീെം അവൾക്ക് പ്േരിലഷധത്രി
പ്റെ ഭാഷയായരിത്ദീെുന്ു.േപ്റെ 
അനുജപ്റെ മെണത്രിനക് കാെണക്ാ
െനായ അദ്ധ്ാപകപ്റെ കാമനകപ്െ 
നരിലഷധരിച്ു പ്കാണ്ു പ്േരിലഷധരിക്ു
കയും പെരി�സരിക്ുകയും പ്ചയ്ുന്ു. 
പ്പണ്ണുെേരിപ്റെ വരിവരിധ േേങ്ങൊണക് 
ഈ െംഗങ്ങെരിൽ അവേെരിപെരിക്പ്പെെു
ന്േക്. ആലൊപണം, ശരിക്ണം, പ്േരി

ലഷധം, കാമന, പെരി�ാസം ഇത്െം 
വരിവരിധ േേങ്ങെരിേൂപ്െ സ്ത്രദീശെദീെം േരിെ
ശ്ദീേയരിൽ കെന്ു ലപാകുന്ു. അദ്ധ്ാ
പകനായ ചന്ദ്രനരിപ്േ കുറ്റലബാധം 
അവപ്െ വരിേപ്ക്െുക്ാനുള്ള മാർഗ്ഗ
ങ്ങെരിലേക്ക് നയരിക്ുന്ു. സാെരിയുപ്െ 
െൂപത്രിേും പണമായും അയാെരിപ്േ 
പശ്ാത്ാപം ലമാചനം ലേെുന്ു. മു
റരിലവറ്റ പ്പണ്ണരിപ്ന ആസ്പത്രരിയരിപ്േത്രി
ക്ുന്േു വപ്െ അേരിനുള്ള സാധ്േ
കൾ ലേെുകയും ഒെുവരിൽ അവെരിൽ 
നരിന്ക് മാപെക് ലനെരിപ്യെുക്ുന്േു വപ്െ 
പശ്ാത്ാപം പ്ചപ്ന്ത്രി നരിൽക്ു
ന്ു. കുെുംബജദീവരിേപ്മന് മ�േവൈവ
ൽക്െണത്രിപ്റെ സാധ്േ അവൾ 
അയാെരിൽ ലേെുകയും അത്െം 
അനുഭൂേരികൾക്ായരി സവൈയം ചമയുക
യും പ്ചയ്ുന്ു. 

സാെരി കുെുംബ ബന്ത്രിപ്റെ 
സൂചകമായും വച്ു വരിെ്ുന് 
ഭക്ണം ഭാെ്യുപ്െ അവകാശമായും 
അവെരിപ്േ സങ്കല്ങ്ങൾ മാറുന്ു. 
ഭർത്ാവരിപ്റെ എച്രിേരിേ എെുലക്ണ് 
്ൗേ്ം സ്ത്രദീയുലെപ്േന്ും െംഗഭാഷ 
പറഞേു വയ്ക്കുന്ു. ആധുനരിക ലകെ
െത്രിൽ കുെുംബ ഘെന എങ്ങപ്ന
യാവണപ്മന് ചരിന് അദ്ധ്ാപകനും 
പ്പണകുട്ടരിയും േമ്മരിേുള്ള സംഭാഷ
ണ്ൃശ്ങ്ങെരിൽ നരിന്ക് വ്ക്തമാണക്. 
വസ്ത്രധാെണം മുേൽ ഭക്ണത്രിേും 
ദേംഗരികേയരിേും വപ്െ കുെുംബബ
ന്ത്രിപ്റെ ആ്ർശാത്മകേ കെന്ു 
വെുന്ു. എല്ലാത്രിനുമുപെരിയായരി 
ഭാെ്യുപ്െ പെരിശുദ്ധരിയാണേരിൽ 
പ്ധാനം. 

സ്ത്രദീശെദീെവുമായരി ബന്പ്പെട്ടക് നല്ലേക്,
ചദീത് എന് ്വൈന്വൈം ഈ സരിനരിമയരിൽ 
ആ്്ാവസാനം വപ്െ കെന്ു വെുന്ു. 
എന്ാൽ നെൻ സുകുമാെൻ അഭരിന
യരിക്ുന് കഥാപാത്രത്രിനക് ഇത്െം 
ലചാ്്ങ്ങപ്െ അഭരിമുഖദീകെരിലക്ണ്രി 
വെുന്രില്ല. ലകാലെജക് വരി്്ാർത്ഥരിയും 
സ്ന്നനുമായ ഈ കഥാപാത്രം 
ൊവും പകേും മ്്ത്രിനക് അെരിമപ്പെ
ട്ടും സ്ത്രദീവരിഷയങ്ങെരിൽ ആനന്ം കപ്ണ്
ത്ുന്വനുമാണക്. ൊജരി വരിശപെരിനു 
ലവണ്രിപ്യങ്കരിൽ അയാൾ ജദീവരിേ്ു;
ഖങ്ങെരിൽ നരിന്ും അനാഥേവൈത്രിൽ 
നരിന്ും ഒെരിലച്ാട്ടമായരി മ്്ത്രിേും 
സ്ത്രരിയരിേും അഭയം കപ്ണ്ത്ുന്ു. സ്ത്രദീ 
സമൂ�ത്രിൽ ലചാ്്പ്ചയ്പ്പെെുക
യും പുെുഷ കഥാപാത്രം ലഭാഗേയു
മായരി ബന്പ്പെട്ടും നരിേപ്കാള്ളുന്ു. 
'നരിപ്റെ മനസ്ക് നല്ലോണക് നരിപ്റെ 
ശെദീെം ചദീത്യാണക്, കാമുകപ്ന ചദീ

സ്തീശരീരവുമായി ്ന്ധത്പ്
ട്ന് നലലതന്,ചീതെ എന്ന ദ്വന്ദ്വം 
ഈ സിനിമയില് ആദ്യാവ
സാനം വത്ര കെന്നു വരുന്നു. 
എന്നാല് നെന് സുകുമാരന് 
അഭിനയിക്ുന്ന കഥാപാത്ര
തെിനന് ഇതെരം തചാദ്യങ്ങത്െ 
അഭിമുഖീകരിതക്ണ്ി വരുന്നി
ലല. തകാതെജന് വിദ്യാര്തിയും 
സമ്പന്നനനുമായ ഈ കഥാപാ
ത്രം രാവും പകലും മദ്യതെിനന് 
അെിമത്പ്ട്ും സ്തീവിഷയങ്ങ
െില് ആനന്ദം കത്ണ്തെുന്നവ
നുമാണന്.
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ത്യാക്രിയരിട്ടരില്ല' ചദീത് എന് വാക്ക് 
ദേംഗരികേയുമായരി ബന്പ്പെട്ടക് 
നരിേപ്കാള്ളുന്ു. പാപലബാധവുമാ
യും ശെദീെസങ്കല്വുമായരി ബന്പ്പെ
ട്ടാണക് കെന്ുവെുന്േക്. അേുേപ്ന് 
സ്ത്രദീയരിൽ ആലൊപണവരിലധയമായരി
ത്ദീെുന്ു. പുെുഷപ്ന വഴരിപ്േറ്റരിക്ു
ന്വൾ എന് േേത്രിോണക് സമൂ�ം 
ചദീത്എന് വാക്ക് ചർച്പ്ചയ്ുന്േക്. 
ഇത്െം ആലൊപണങ്ങപ്െല്ലാം 
േപ്ന് ൊജരിപ്യന് പ്പണകുട്ടരി നരി
ലഷധരിക്ുന്േുമരില്ല. അവൾ സമൂ�ം 
വരിധരിക്ുന് നദീേരിലബാധവുമായരി 
മുലന്ാട്ടക് ലപാകാനാണക് ശ്രമരിക്ുന്േക്. 
പ്ണയവും സൗ�ൃ്വും അവെരിപ്േ 
വരിലധയേയാണക് ഇഷ്പ്പെെുന്േക്. 
ൊത്രരി അഭയം ലേെരിപ്യത്രിയ േപ്ന് 
ലപാേദീസരിലേൽപെരിക്ുന് പ്ണയനാ
യകനായ ബാബുവരിലനാെക് അവൾ 
ക്മരിക്ുന്ു. സ�നം, ക്മ, േ്ാഗം 
ഇത്െം ഗുണങ്ങെരിേൂപ്െ നല്ലവൾ 
എന് പെരിലവഷം അവൾക്ക് ചാർത്രി
കരിട്ടുന്ു. ഒെു സ്ത്രദീയ്ക്കു ലവണ് അേ്ാ
വശ് ഗുണങ്ങെരിപ്ോന്ായരി സ�നം 
േരിെശ്ദീേയരിൽ ചരിത്രദീകെരിക്പ്പെെുന്ു. 
ബാബു ഇറങ്ങരിലപൊകാൻ പറഞേ 
പ്പണ്ണരിനക്/ ൊജരിയ്ക്കക് അയാെരിൽ ഇെം 
ലനൊൻ സ�നത്രിേൂപ്െ സാധരിക്ു
ന്ു. സ�നമാണക് പ്പണ്ണരിനക് പ്ണയ
ത്രിൽ ഇെം ലനൊനുള്ള വഴരിപ്യന്ു 
സരിനരിമയുപ്െ ൊഷ്ടദീയം പറഞേു 
വയ്ക്കുന്ു.

ആധുനരികേയ്ക്കക് ലശഷമുള്ള മേ
യാെരിയുപ്െ കുെുംബ സങ്കല്മാണക് 
സരിനരിമയരിൽ പ്കെമാകുന്േക്. കൃഷരി 
ഉപജദീവനമാർഗ്ഗമായ േറവാെരിത് 

സംസക് കാെത്രിൽ നരിന്ക് വ്ക്തരിയുപ്െ 
ഉയർച്യും വെർച്യും കുെുംബ
ത്രിപ്റെ സൽലപെെരിപ്ന ബാധരിക്ുന് 
േേത്രിലേക്ുള്ള മാറ്റം കാണാൻ 
സാധരിക്ും. വരിവാ�ത്രിനക് മുൻപക് 
ബാബുവരിപ്റെ അച്നക് അത്െം 
ബന്ങ്ങെുണ്ായരിെുന്ുപ്വന്ക് 
അച്നമ്മമാെുപ്െ സംഭാഷണത്രിൽ 
നരിന്ക് വ്ക്തമാണക്. അമ്മ അേു ലനെം 
ലപാപ്ക്ന് മട്ടരിോണക് ഉൾപ്ക്ാ
ള്ളുന്േക്. എന്ാൽ മകലനാപ്ൊപെം 
ഒെു പ്പണകുട്ടരിപ്യ കാണുന്േക് 
അയാെരിൽ അസ�്േ സൃഷ്രിക്ു
ന്ു. ആധുനരികേ െൂപപ്പെെുത്രിയ 
കുെുംബബന്സങ്കല്ങ്ങൊണക് ഈ 
അസവൈസ്േയ്ക്കക് കാെണം. മകപ്റെ 
വരി്്ാഭ്ാസം, അേുകഴരിഞേ ലശഷം 
സു�ൃത്രിപ്റെ മകെുമായരി വരിവാ�ം, 
ഈ വരിധത്രിൽ മകപ്റെ ജദീവരിേ
പ്ത്ക്ുറരിച്ക് അയാൾ കൃേ്മായരി 
ചരിട്ടപ്പെെുത്ുകയും അേരിനക് ഇെക്ം 
േട്ടുല്ാെുണ്ാകുന് അസവൈസ്േക
െുമാണക് െംഗങ്ങെരിൽ പ്കെമാകുന്േക്. 

േറവാെരിത് സംസക് കാെത്രിൽ നരിന്ക് 
വ്ക്തരിലകന്ദ്രദീകൃേസംസക് കാെത്രി
ലേക്ക് മാറുന് സമൂ�പ്ത് സരിനരിമ 
അെയാെപ്പെെുത്ുന്ു. വരി്്ാഭ്ാസം
,ലജാേരി, വരിവാ�ം ഇപ്േല്ലാം കുെും
ബത്രിപ്റെ സൽലപെെക് നരിേനരിർത്ുന് 
ഘെകങ്ങൊയരി മാറുന്ു.

  ആധുനരിക കാേഘട്ടത്രിപ്േ 
സരിനരിമയും സാ�രിേ്വും ദേംഗരിക 
സ്ാചാെ സങ്കല്ത്രിൽ ലഭ്രിക്ുന് 
ഇെപ്പെേുകൾ നെത്ുന്ോയരി 
കാണാം. വ്വസ്കപ്െ ലഭ്രിക്ുന്
േും നൂേനചരിന്ാപദ്ധേരി ആവരിഷക് ക
െരിക്ുന്േുമായ ലബാധപൂർവ്മായ 
ഇെപ്പെേുകൊയരിെുന്ു ഇവ. 
ൊജരിപ്യന് ദേംഗരികപ്ോഴരിോെരിപ്യ 
കുെരിേരിൽ നരിന്ക് കുെുംബത്രിപ്േ
ത്രിക്ുന്േും ആധുനരികേയുപ്െ 
ഭാഗമാണക്. എന്ാൽ സ്ാചാെം,സ
ൽലപെെക് േുെങ്ങരിയ ഘെകങ്ങൾ നരിേ
നരിർത്ുന് കുെുംബവ്വസ്യരിൽ 
ൊജരിപ്യന് പ്പണകുട്ടരി എന്ലന്യ്ക്കു
മുള്ള ലചാ്്മായരി അവലശഷരിക്ുന്ു. 
െണ്ക് വ്ക്തരികൾ ഒന്ക് ലചെുല്ാൾ 
ഇന്പ്േകെരില്ലാത് ഒന്ുലചെോണക് 
ഉണ്ാലവണ്പ്േന് സങ്കല്ം പ്എവരി 
ശശരിയുപ്െ സരിനരിമകെരിൽ പരിപ്ന്യും 
ആവർത്രിക്ുന്ോയരി കാണാം. 
വർഷങ്ങൾക്ക് ലശഷം സംവരിധാനം 
പ്ചയ് വർണ്ണപെകരിട്ടരിൽ ബരിസരിനസ്ക് 
െ�സ്ങ്ങൾ ദകമാറുന് നഗെെേരി
യും പ്പണ്ണുെേുമാണക് മുഖ്പ്ലമയം. 
വരിവാ�പ്മന് കർമ്മം പുനർജ്ജനരി
യരിലേക്ക് പ്കാണ്ുലപാകുപ്മന്ും 
അവപ്െ പവരിത്രേയരിലേക്ക് നയരിക്ു
പ്മന്ും നായകകഥാപാത്രത്രിപ്റെ 
അമ്മ പറയുന് ഭാഗമുണ്ക്. നരിപ്റെ 
മരിന്ു പ്കട്ടരിയ നാൾ മുേൽ ഇവൾ 
വരിശുദ്ധയാപ്ണന്ു ചുെുക്ം. 

 ആെുപ്െപ്യാപ്ക്ലയാ കാഴ്ചപൊ
െുകൾക്നുസെരിച്ക് ചരിട്ടപ്പെെുന് 
ജദീവരിേമായരി ഈ െണ്ു നായരികമാെും 
പെരിവർത്നപ്പെെുന്ു. കുെുംബം/
േറവാെക് വ്വസ്യ്ക്കകത്ക് എത്രിപ്പെ
െുന്ു. നർത്കരിയായ ഭാനുമേരിയും( 
ല്വാസുെം) അന്പെുെവ്വസ്യ്ക്കക
ത്ക് അകപ്പെട്ടേു ഇത്െം വദീക്ണ
ത്രിപ്റെ ഭാഗമാണക്. േപ്റെ നായരികമാ
െുപ്െ സർഗ്ഗാത്മകേലയാ വ്ക്തരിേവൈലമാ 
വെർത്ുന് വരിധം ഐവരി ശശരി 
സംവരിധാനേേം വരികസരിപെരിച്രിട്ടരില്ല 
എന്ു േപ്ന് പറയാം. അന്പെുെ
നായരികമാൊയും ഔ്ാെ്ത്രിപ്റെ 
പ്േരിെൂപങ്ങൊയും നരിേനരിർത്ുക 
മാത്രലമ പ്ചയ്രിട്ടുള്ളൂ.

വിവാഹതെിനന് മുന്പന് ്ാ
്ുവിത്റെ അച്ഛനന് അതെരം 
്ന്ധങ്ങെുണ്ായിരുന്നുത്വ
ന്നന് അച്ഛനമ്മമാരുത്െ സംഭാഷ
ണതെില് നിന്നന് വ്യക്തമാണന്. 
അമ്മ അതു തനരം തപാത്ക്
ന്ന മട്ിലാണന് ഉള്ത്ക്ാള്ളുന്ന
തന്.
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�ൃ്യം നരിേ
ച്ുലപാകു

ന്ോയും ബുദ്ധരി 
മെവരിക്ുന്ോയും 
നാഡരി ക്യരിച്ുലപാകു
ന്ോയും ലോന്ുന് 
ചരിേ ്ൃശ്ങ്ങൾ േമ്മരിേു
ള്ള സംഘർഷമാണക് ‘് 

ഒമാൻ‘. ഒെു നരിമരിഷപ്മങ്കരിേും ചരിന്കപ്െ വഴരിപ്േ
റ്റരിക്ുന്ലോ വരികാെങ്ങപ്െ നരിശ്േമാക്ുന്ലോ 
ആയ ്ൃശ്ങ്ങൾ ഭയലത്ക്ാെുപെരി ചരിന്രിപെരിക്ു
ന്ോണക്. പള്ളരിയുപ്െ മുന്രിൽ കുന്ത്രിൽ േറച്ക് 
മെരിച്ക് നരിൽക്ുന് �ാ്റരിപ്റെ ്ൃശ്ം, ചരിേലപൊൾ 
നരിശ്ബ്ദമായും, മറ്റു ചരിേലപൊൾ കുെച്ക് പ്കാണ്ക് 
ചാെരി ആക്മരിക്ുകയും പ്ചയ്ുന് കറുത് 
നായകൾ, ല�ാലട്ടാഗ്രാ�റായ കദീത്ക് എെുക്ുന് 
ചരിേ ല�ാലട്ടാകെരിപ്േ കറുത്വെകൾ, വണ്രിയരി
പ്േ ഗ്ലാസക് ലപ്ലറ്റക് ഇെരിച്ക് േേപ്േറരിച്ുലപാകുന് 
കദീത്ക്, ദക്മാകക് സരിപ്േ നരിഗൂഢവും ക്ൂെവുമായ 
ഡാമരിയപ്റെ ചരിെരി േുെങ്ങരിയ ്ൃശ്ബരിംബങ്ങപ്െല്ലാം 
ഒറ്റ വഴരിയരിേൂപ്െ സഞ്െരിച്ക് ഒറ്റയായ അർത്ഥങ്ങ
പ്െ ഉേക്പാ്രിപെരിക്ുന്വയല്ല. പേ വഴരികെരിേൂപ്െ 
സഞ്െരിച്ക് പേേെം അർത്ഥങ്ങപ്െ ഉേക്പാ്രിപെരി
ക്ുകയാണക്. ഈ അർത്ഥങ്ങൊകപ്ട്ട മരിണ്ാപ്േ 
അെങ്ങരിപ്യാേുങ്ങരി ഇെരിക്ുന്രിപ്ല്ലന്ക് മാത്രമല്ല 
പെസ്പെം സ്ാ േല്ലക് കൂെുകയും പ്ചയ്ുന്ുണ്ക്. 
എന്ാൽ കഥയുപ്െയും ്ൃശ്ബരിംബങ്ങെുപ്െയും 
മാന്ത്രരികമായ ഒഴുക്ക് കാെണം ഇത്െം സംഘർഷ
ങ്ങെരിലേക്ക് എത്ാേരിെരിക്ുകയും കഥലയാപ്ൊപെം 
സഞ്െരിച്ക് അേരിപ്റെ അനുഭൂേരി പെ്െയരിലേക്ക് 
േയരിച്ക് ലചെുകയും പ്ചയ്ുന് അവസ്യുണ്ാക്ു
ന്േരിനുള്ള ലശഷരിയും ഈ സരിനരിമയരിപ്േ ്ൃശ്
പെ്െകൾക്ുണ്ക്. അേുപ്കാണ്ാവണം ‘ഒമനക് ’ 
അപനരിർമ്മാണാത്മകമായ കാഴ്ചകൾ കൂെുേൽ 
ഉണ്ാകാേരിെരിക്ുന്േരിനക് കാെണം.

കാെടതെ മാറ്തിവരയ്കുന്
കറുതെവരകൾ
ജഡരാ.രരാജകഷബ് ടെറുജകരാെബ്

ഒമൻ സരിനരിമ കാണുന്വെുപ്െ 
കാഴ്ചകപ്െല്ലാം േപ്ന് ആറെരിദക്
സ്റ്റായരി അവേെരിപെരിക്ുന് ഡാമരിയ
പ്നേരിൊയാണക് സഞ്െരിക്ുന്േക്. 
അേക് കുഞോപ്ണലന്ാ അവൻ 
എങ്ങപ്നയാണക് ആറെരിദക്സ്റ്റായരി 
മാറരിയപ്േലന്ാ അറരിയാപ്േ േപ്ന് 
കാഴ്ചക്ാർ അവപ്നേരിപ്െ േരിെരിയുന്ു. 
മാസ്മെരിക ്ൃശ്ങ്ങെും ചെുേമായ 
ശബ്ദവരിന്ാസവും ചേനാത്മകമായ 
സംഭാഷണങ്ങെും ലചർന്ക് നരിർമ്മരിക്ു
ന് ചേച്രിത്ര ബരിംബങ്ങൾ കാഴ്ചക്ാ
െുപ്െ അനുഭൂേരികപ്െ േന്രിലേക്ക് 
വേരിക്ുന്ു. ്ൃശ്ബരിംബങ്ങപ്െ ലകാ
ർപ്ത്െുക്ുന് െദീേരിശാസ്ത്രമാണക് ഈ 
ചേച്രിത്രത്രിപ്റെ അനുഭൂേരിഘെനപ്യ 
നരിർമ്മരിക്ുന്േക്. കുഞേക് മെരിച്ുലപാ
യരി എന്റരിയുന് ബ്രിട്ടനരിപ്േ അലമ
െരിക്ൻ അംബാസഡറായ ലറാബർട്ടക് 
ലോണരിനക് ഭാെ്പ്യ വരിഷമരിപെരിക്ാേരിെരി
ക്ാൻ കെരിലക്ണ്രി വന് ഒെു നാെക
മാണക് മറ്റക് പ്ശക് നങ്ങെരിലേക്ക് നദീങ്ങു
ന്േക്. മെരിച്ുലപായ കുഞേരിനക് പകെം 
ഭാെ്യറരിയാപ്േ മപ്റ്റാെു ്പ്ത്െുത് 
(ലെഖകെരില്ലാപ്േ) കുഞേരിപ്ന പ്കാ
ണ്ുവെരികയും അവൻ സൃഷ്രിക്ുന് 
്ദീർഘമായ പ്േരിസന്രികെുമാണക് 
വരിഷയം. ശ്രലദ്ധയമായ കാെ്ം ഈ 
ഓലൊ പ്േരിസന്രികൾക്ക് മുന്രിേും 
അപ്േദീക്രിേമായരി ചരിേ ചരിഹ്നങ്ങൾ 
പ്േ്ക്പ്പെെുന്ുപ്വന്ോണക്. ഈ 
ചരിഹ്നങ്ങപ്െല്ലാം വൊൻലപാകുന് പ്
േരിസന്രികപ്െ പ്വചനാത്മകമാക്രി 
അെയാെപ്പെെുത്ുന്ു. മരിക്വാറും 
ഘട്ടങ്ങെരിൽ പുലൊ�രിേന്ാെുപ്െ 

ദൃശ്യ്ിം്ങ്ങത്െ 
തകാര്ത്തെെു
ക്ുന്ന രീതിശാ
സ്തമാണന് ഈ 
ചലച്ിത്രതെിത്റെ 
അനുഭൂതിഘെന
ത്യ നിര്മ്മിക്ു
ന്നതന്. കുഞ്ന് 
മരിച്ുതപായി 
എന്നിയുന്ന ബ്ിട്
നിത്ല അതമരിക്ന് 
അം്ാസഡായ 
താ്ര്ട്ന് തതാണിനന് 
ഭാര്യത്യ വിഷമി
പ്ിക്ാതിരിക്ാന് 
കെിതക്ണ്ി വന്ന 
ഒരു നാെകമാണന് മറ്ന് 
പ്ശന് നങ്ങെിതലക്ന് 
നീങ്ങുന്നതന്.
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വാക്ുകലൊ ല�ാലട്ടാഗ്രാ�റുപ്െ 
ല�ാലട്ടായരിൽ പേരിയുന് കറുത് 
വെകലൊ കറുത് പട്ടരികലൊ ആണക് 
വൊൻലപാകുന് ്ുെന്സൂചകങ്ങെു
മായരി കാഴ്ചയരിലേക്ക് കയറരിവെുന്േക്. 
അേുപ്കാണ്ു േപ്ന് വൊൻലപാകു
ന് ്ുെന്പ്ത് കാണരി പ്േദീക്രിക്ു
ന്ുപ്ണ്ങ്കരിേും ്ുെന്ം സംഭവരിക്ുന് 
െദീേരി വ്േ്സ്തമാകുന്േു പ്കാണ്ക് 
േപ്ന് പാൊയണസാധ്േ കൂെുന്ു
ണ്ക്. േുെർന്ക് പുലൊ�രിേന്ാെുപ്െയും 
പ്വാചകന്ാെുപ്െയും ഉപല്ശനരിർലദേ
ശങ്ങെനുസെരിച്ക് ലറാബർട്ടക് ലോണ 
മകപ്ന പ്കാല്ലാപ്നാെുങ്ങുന്ു. 
േപ്റെ ഭാെ്യുപ്െ ഗർഭഛരിദ്ത്രിനും 
ഭാെ്യുപ്െ പ്കാേയ്ക്കും ല�ാലട്ടാഗ്രാ
�റായ കദീത്രിപ്റെ മെണത്രിനും 
പ്വാചകനായരി പ്േ്ക്പ്പെെുന് 
�ാ്റരിപ്റെ ഭദീേരിജനകമായ അന്്
ത്രിനും കാെണം ോൻ ്പ്ത്െുത് 
കുഞോയ ഡാമരിയൻ (ആറെരി ദക്
സ്റ്റക്) ആപ്ണന്റരിയുന്ലോപ്െയാണക് 
ബുഗൻല�ഗൻ എപ്ന്ാെു ഭൂലോ
ച്ാെകപ്റെ നരിർലദേശപ്കാെം പേേെം 
കത്രികെുപലയാഗരിച്ക് അവപ്ന അവ
സാനരിപെരിക്ാൻ ലറാബർട്ടക് ലോണ 
േദീെുമാനരിക്ുന്ു. എന്ാൽ മകപ്ന 
പ്കാല്ലാപ്നാെുങ്ങുന് ലോണരിപ്ന 
ലപാേദീസുകാർ പ്വെരിവച്ക് പ്കാല്ലുന്ു. 
േുെർന്ക് കാണുന്േക് ഒെു പെരിപാ
െരിയരിൽ വച്ക് േരികച്ും അപ്േദീക്രി
േമായരി ഡാമരിയൻ ക്ാമറയരിലേക്ക് 
ലനാക്രി നരിഗൂഢമായരി ചരിെരിക്ുന്
ലോപ്െയാണക് ചേച്രിത്രം അവസാനരി
ക്ുന്േക്. ക്ാമറയുപ്െ സക് ക്ദീൻ േപ്ന് 
മുറരിഞേക് ലപാകുപ്മന്ക് ലോന്രിക്ുന് 
േെത്രിേുള്ള േദീക്ഷ്ണവും ആഴമുള്ള
േുമായ ചരിെരിയരിൽ നരിന്ുലവണം 
ചേച്രിത്രത്രിപ്േ മറ്റക് ്ൃശ്ബന്
ങ്ങെരിലേക്ക് കെക്ാൻ. ആറെരിദക്
സ്റ്റായ ഡാമരിയപ്ന ഭൂലോച്ാെകെും 
പ്വാചകെും ല�ാലട്ടാഗ്രാ�റും 
ലോണുപ്മല്ലാം ലചർന്ക് േെയ്ക്കാൻ 
ശ്രമരിക്ുന് കഥയായരി വ്ാഖ്ാനരിക്ാ
ൻ ശ്രമരിക്ുന് കാഴ്ചകെും പാൊയ
ണങ്ങെുമാണക് കൂെുേേും. എന്ാൽ 
മറുവശത്ക് നരിന്ക് വരിപെദീേ ്രിശയരിൽ 
ലനാക്രിയാൽ ഈ ്ൃശ്ബരിംബങ്ങൾ 
േേകദീഴായരി മറരിയുന്േും കാണാൻ 
പറ്റും. അങ്ങപ്ന ചേച്രിത്രബരിംബങ്ങ
െുപ്െ മറുവശം അറരിയണപ്മങ്കരിൽ 
പ്നഗറ്റദീവക് ലഷഡരിൽ ചേച്രിത്ര്ൃശ്
ങ്ങൾ വെയ്ക്കാൻ ശ്രമരിക്ുന് കഥാപാ
ത്രങ്ങെരിേൂപ്െ സഞ്െരിലക്ണ്േുണ്ക്. 
ഈ നരിേയരിൽ ഡാമരിയൻ, ആയമാർ, 

കറുത് നായകൾ േുെങ്ങരിയവെുപ്െ 
കണ്ണുകെരിേൂപ്െ കാഴ്ചകൾ കണ്ാൽ 
ഒെു അപെലോകം അ്ൃശ്മായരി 
േങ്ങെുപ്െ ചരിഹ്നങ്ങൾ വഴരി േങ്ങെുപ്െ 
സാന്രിധ്ം ഉറപെരിക്ാൻ ശ്രമരിക്ുകയാ
പ്ണന്ക് േരിെരിച്റരിയാൻ സാധരിക്ും. 

തവദനത്യ ആവാഹിക്ുന്ന 
ഭയതെിത്റെ ്ിം്ങ്ങള്
പ്പാേുപ്വ ലപ്േസരിനരിമകൾ 
ഭയപ്ത് ്ൃശ്ങ്ങെരിലേക്ക് ആവാ�രി
ക്ുന് മന്ത്രവാ്മാണക് നെത്ുന്േക്. 
സാധാെണ നരിേയരിൽ സാധാെണ 

സംഭാഷണങ്ങെും സാധാെണ 
്ൃശ്ങ്ങെുമായരി സഞ്െരിച്ക് േുെങ്ങു
ന് ലപ്േസരിനരിമകൾ പ്പപ്ട്ടന്ാണക് 
അപ്േദീക്രിേമായരി ലപ്േസാന്രി
ധ്പ്ത് പ്േ്ക്പ്പെെുത്ുന്േക്. 
ലപ്േത്രിപ്റെ ്ൃശ്ലമാ അ്ൃശ്ലമാ 
ആയ സാന്രിധ്ം എത്രമാത്രം അപ്
േദീക്രിേമായരിെരിക്ുലമാ അത്രമാത്രം 
ഭദീേരിജനകമായരിെരിക്ും. മറ്റക് ്ൃശ്ങ്ങ
െും മറ്റക് കഥാപാത്രങ്ങെുപ്െ കാഴ്ചകെും 
േെരിച്ക് നരിൽക്ുന് ഈ നരിമരിഷമാണക് 
ഇത്െം ചേച്രിത്രങ്ങെരിപ്േ ോലക്ാൽ 
നരിമരിഷം (Key second). ഈ 
ോലക്ാൽ നരിമരിഷത്രിൽത്പ്ന് ഈ 
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ലപ്േത്രിപ്റെ ഭൂേകാേപ്ത് സംബ
ന്രിച് സൂചനകൾ പ്േദീകാത്മകമായരി 
മരിത്ുകെരിേൂപ്െ കെന്ുവെുന്ു. ഭൂേ
കാേമാണക് മരിക് ഭൂേങ്ങെും ഉേക്പാ്രി
പെരിക്ുന് ഭദീേരിക്ക് ആധാെം. എന്ാൽ 
ഇത്െം ഒെു ഭദീേരിയുപ്െ ഉേക്പാ്
നത്രിലേക്ക് ‘ഒമൻ‘ ലനെരിട്ടക് കെക്ു
ന്രില്ല. ്ൃശ്ങ്ങൾ കണ്ണഞ്രിപെരിക്ുന് 
ലവഗത്രിൽ മാറരിമറരിയുന്രില്ല. ലനാക്രി 
നരിൽക്ുല്ാൾ േപ്ന് ബരിംബങ്ങ
ൾക്ക് ്രിശമാറ്റം സംഭവരിക്ുന്രില്ല. 
പകെം വെപ്െ പേരിഞേ ോെത്രിൽ 
സവൈാഭാവരികമായ െദീേരിയരിൽ ്ൃശ്ങ്ങ
പ്െ ‘ഒമൻ‘ ലകാർപ്ത്െുത്രിെരിക്ുന്ു. 
ഈ ്ൃശ്ങ്ങപ്ൊന്ും േപ്ന് ഭദീേരിപ്യ 
ശക്തമായരി ഉേക്പാ്രിപെരിക്ുന്രില്ല. 
പകെം ലവ്നപ്യയാണക് ഉദേദീപരിപെരിക്ു
ന്േക്. ‘കുഞേക് മെരിച്ുലപായരി’ എന് 
ആ്്വാചകം മുേൽ ലവ്നകപ്െ 
കണ്ണരിലചർപ്ത്െുക്ാനുള്ള ശ്രമമാണക് 
ഓലൊ ്ൃശ്ങ്ങെും നെത്ുന്േക്.

സാധാെണ ലപ്േസരിനരിമകൾ 
ഭദീേരിപ്യ ലകാർപ്ത്െുക്ാൻ ശ്രമരി
ക്ുല്ാൾ ‘ഒമൻ‘ ലവ്നപ്യയാണക് 
ലകാർപ്ത്െുക്ുന്േക്. ഡാമരിയപ്റെ 
ആ്് ആയയുപ്െ ആത്മ�േ്യും 
ഗർഭരിണരിയായ അമ്മപ്യ ോലഴക്ക് 
േള്ളരിയരിെുന് ഡാമരിയനും ഇേക് വഴരി 
അവൾക്ക് സംഭവരിക്ുന് അലബാർഷ
നും കുന്ത്രിൽ കുത്രിനരിൽക്ുന് 
�ാ്റും േേപ്േറരിച്ക് ഇല്ലാോകുന് 
കദീത്ുപ്മല്ലാം ലവ്നയുപ്െ ചരിഹ്നങ്ങ
പ്െയാണക് ലകാർപ്ത്െുക്ുന്േക്. �ാ
്റരിപ്റെ പ്വചനപ്കാെമുള്ള ലവ്ന 
എലപൊൾ സംഭവരിക്ുപ്മന് ആശങ്ക
യും ഭദീേരിയും നരിേനരിൽക്ുന്ുപ്ണ്
ങ്കരിേും മരിക്വാറും സന്ർഭങ്ങെരിൽ 
ലവ്ന ഭദീേരിപ്യ കാർന്ുേരിന്ുണ്ക്. 
അേരിനക് മപ്റ്റാെു സവരിലശഷകാെണം 
കൂെരിയുണ്ക്. ലനെരിപ്ട്ടാെു ലപ്േസാ
ന്രിധ്ം ചേച്രിത്രത്രിപ്ോെരിെത്ും 
കാണുന്രില്ല എന്ോണേക്. അസാ
ധാെണമായരി അപ്േദീക്രിേ ബരിന്ു
വരിലേക്ക് കെന്ക് വന്ക് ഭദീമാകാെമായരി 
വെർന്ക് അത്ുേപ്വർത്രികൾ 
പ്ചയ്ുപ്ന്ാെു ലപ്േലമാ/ഭൂേലമാ 
ഈ കഥയരിേരില്ല. അലപൊൾ എങ്ങപ്ന 
ആശങ്ക/ഭദീേരി (ലവ്നയരിേൂപ്െയാപ്ണ
ങ്കരിേും) എങ്ങപ്നയുണ്ാകുന്ുപ്വന്
ോണക് പ്ധാന ലചാ്്ം. ഇേരിനുള്ള 
ഉത്െം ലേെരിപെുറപ്പെട്ടാൽ ചേച്രിത്ര
ത്രിപ്േ ്ൃശ്ബന്ങ്ങെുപ്െ മാന്ത്രരിക
േയരിലേക്ായരിെരിക്ും എത്രിലച്െുക. 
സാധാെണ ലപ്േസരിനരിമകൾ ലപ്ോ
നുഭവപ്ത് മാന്ത്രരികമായരി (Magical) 

ഉയർത്രിപ്ക്ാണ്ുവെുല്ാൾ ‘ഒമൻ‘ 
ലപ്േങ്ങെുപ്െ പ്േ്ക്പ്പെെുത്േരി
ല്ലാപ്േ മാന്ത്രരികാനുഭവമുണ്ാക്ുന്ു. 
കാെണം ‘ഒമനരി’പ്േ പേ ്ൃശ്ബരിംബ
ങ്ങെും കൂർത്മുനയുള്ളേുലപാപ്േ
യാണക് കാണരികൾക്ക് അനുഭവപ്പെ
െുക. ലനർത് ഗ്ലാസക് കഴുത്രിേരിെരിച്ക് 
േേയറ്റുലപാകുന് കദീത്ും പ്നഞ്രിൽ 
കുന്ം കയറ്റരി മെരിച്ുനരിൽക്ുന് 
�ാ്റും ചരിേ ഉ്ാ�െണങ്ങൾ മാത്രം. 
ഇങ്ങപ്ന കുറ്റലബാധവും ലവ്നയും 
ഭദീേരിയും കേർത്രി മൂർച് കൂട്ടരിയ 
്ൃശ്ബരിംബങ്ങൾ സക് ക്ദീനരിലേക്രിറങ്ങരി 
കെരിക്ുല്ാൾ മറുവശങ്ങൾ പേലപൊ
ഴും മറഞേുലപാകുന്ു. എന്ുപ്കാ
ണ്ക് ഒെു കുഞേക് ആറെരി ദക്സ്റ്റായരി 
മാറ്റപ്പെട്ടു? ആയമാെും കറുത് 
പട്ടരികെും എന്ുപ്കാണ്ക് ഇവപ്റെ 
ലോഴൊയരി മാറ്റപ്പെട്ടു? ഇത്െം 
ലചാ്്ങ്ങെരിലേക്ക് ലപാകാൻ സാധരി
ക്ാത് നരിേയരിൽ കുന്മുനയുള്ള 
്ൃശ്ങ്ങൾ േങ്ങെുപ്െ വേക്ണ്ണരികൾ 
പ്നയക് പ്േെുത്രിെരിക്ുന്ു. ്ുർമെണ
ങ്ങൾ നരിെന്െമായരി സക് ക്ദീനരിലേക്ക് 
ലവ്നയായരി ആഞേക് കയറുല്ാൾ 
ഇേരിനുള്ള കാെണമായരി ഡാമരിയപ്റെ 
ലനാട്ടപ്ത് പ്േരിസ്ാനലത്ക്ക് നരിഗൂ
ഢമായരി പ്കാണ്ുവെുന്ു. അമ്മപ്യ 
ോലഴക്ക് േള്ളരിയരിെുന് സദീപ്നാഴരിച്ാ
ൽ മപ്റ്റാെരിെത്ും ഡാമരിയൻ ലനെരിട്ടക് 
എത്ുന്രില്ല. എന്ാൽ ആറെരിദക്
സ്റ്റായ ഡാമരിയപ്റെ ലനാട്ടം ചരിെരി നരിശ്
ബ്ദേ എന്രിവപ്യല്ലാം ൊകരിമരിനുക്രി 
മൂർച്യുള്ളോക്ാൻ സരിനരിമാ്ൃശ്
ങ്ങൾക്ക് സാധരിച്രിെരിക്ുന്ു. ഡാമരി
യപ്റെ മൂർച്യുള്ള ലനാട്ടങ്ങൊണക് 
്ുെന്ങ്ങൾക്ക് കാെണപ്മന് േേത്രി
ലേക്ക് ്ൃശ്ബന്ങ്ങൾ കാണരികപ്െ 
എത്രിക്ുന്ു. എന്ുപ്കാണ്ാണക് 
കുഞോയ ഡാമരിയനും അവപ്റെ 
ആയമാെും കറുത് നായകെും പ്േരി
നായക സ്ാനത്ക് പ്േ്ക്പ്പെെുന്ു 
എന് ലചാ്്ത്രിലേക്ാണക് േുെർന്ക് 
സഞ്െരിലക്ണ്േക്.

ഡാമിയന് എന്ന 
തപ്താതരാപിതന്
സൂക്ഷ്മമായരി ലനാക്രിയാൽ ചേച്രിത്ര
ത്രിപ്േ ഓലൊ ്ുെന്്ൃശ്വും 
അേരിപ്റെ കാെണക്ാെനായ 
ഡാമരിയപ്ന പ്േരിസ്ാനലത്ക്ക് 
പ്കാണ്ുവെുന്ു. ഒെു കുഞേരിനക് 
ഇത്െം വേരിയ ്ുെന്ങ്ങൾക്ക് 
കാെണമാകാൻ സാധരിക്ുലമാ എന് 

ലചാ്്ത്രിനുള്ള വരി്ൂെസാധ്േകപ്െ
ലപൊേും മറരികെക്ുന് േെത്രിപ്ോെു 
മാന്ത്രരികേ ഓലൊ ്ൃശ്പ്ത്യും 
വേയം പ്ചയ്ക് കറങ്ങുന്ുണ്ക്. അേു
പ്കാണ്ാണക് ഒെു അത്ുേവും 
സൃഷ്രിക്ാത് ഡാമരിയൻ എന് 
കുഞേക് നാനാേെം ഭദീേരികെുപ്െയും 
കുെരിേേകെുപ്െയും ഉത്വസ്ാനമാ
യരിത്ദീെുന്േക്. ഇേക് േരികച്ും നരിഷക് ക
െങ്കമാപ്യാെു ഉത്വസ്ാനമല്ല. അേക് 
പ്േ്യശാസ്ത്രപെവും മരിത്രിക്േുമാ
പ്യാെു ചുഴരിയാണക്. �ാ്ർ ബ്ണ്ണപ്റെ 
പ്വാചകസവൈെങ്ങൾക്രിെയരിൽ േപ്ന് 
ഈ ചുഴരിയുണ്ക്. ഈ സവൈെങ്ങപ്െ 
ആഴത്രിൽ ലകട്ടാൽ ഈ ചുഴരിയുപ്െ 
ആഴങ്ങൾ ്ൃശ്ബരിംബങ്ങൊയരി േപ്ന് 
േുറന്ുവെും. ‘’സാത്ാപ്റെ 
സന്ാനം ഉ്രിക്ുക ൊഷ്ടദീയത്രിപ്റെ 
ലോകത്ക് നരിന്ാവും’’ എന് �ാ്ർ 
ബ്ണ്ണപ്റെ വാക്ുകൾ ്ൃശ്ബന്ങ്ങ
പ്െ വേയം പ്ചയ്രിെരിക്ുന് ്ുെന്ത്രി
പ്റെ കാെണങ്ങെരിലേക്ക് േുറക്ുന് 
ഒെു വാേരിോണക്. ലകാോ�േവും 
വരിപ്ലവവും മൂേം സ്ാ കേുഷരിേമായ 
കെേരിപ്നക്ുറരിച്ും �ാ്ർ വാചാേ
നാകുന്ുണ്ക്. വരിശുദ്ധമായേരിനക് 
ബ്ോയരി എപ്ന്ങ്കരിേും അശുദ്ധമായ
േും ഉണ്ാകും. പ്ലോഭനങ്ങെുപ്െ 
സാെവും അേക് േപ്ന് എന്ും 
അയാൾ പറയുന്ുണ്ക്. ൊഷ്ടദീയം 
വരിപ്ലവം സംഘർഷങ്ങെുപ്െ കെൽ 
അശുദ്ധേ എന്രിവയരിേൂപ്െ �ാ്ർ 
ഏലോ പെസ്പെബന്രിേമല്ലാത് 
ഭാവനകപ്െ ലകാർപ്ത്െുത്ക് 
ഭദീേരിയുണ്ാക്ാൻ 
ശ്രമരിക്ുകയാപ്ണന്ക് ലോന്ാം. 
എന്ാൽ അങ്ങപ്നയല്ല. ലോകത്രിൽ 
നെക്ുന് സൂക്ഷ്മചേനങ്ങപ്െ 
ആഴത്രിൽ മനസ്രിോക്രി ഈ 
മാറ്റങ്ങപ്െ കറുത് ലഷഡരിേൂപ്െ 
േേകദീഴാക്രി കാണരിക്ാനാണക് 
ഇേരിപ്േ ്ൃശ്ബന്ങ്ങൾ 
ശ്രമരിക്ുന്േക്. നവലോകക്മത്രിപ്റെ 
ഭാഗമായരി ഉയർന്ുവെുന് വരിപ്ലവ
പ്ത്യും ൊഷ്ടദീയബരിംബങ്ങപ്െ 
‘അവരിശുദ്ധ’മായരി വെയ്ക്കുന്േരിനക് 
ലവണ്രിയാണക് ്ുെന്ങ്ങപ്െ ്ൃശ്ങ്ങൾ 
ആഗദീെണം പ്ചയ്ുന്േക് (absorbtion 
of Tragedy). ഈ ്ൃശ്ബരിംബങ്ങൾ 
പ്വാചക (�ാ്ർ ബ്ണ്ണൻ) സവൈെത്രി
നക് പരിന്ാപ്േ പായുല്ാൾ ൊഷ്ടദീയ 
ചരിഹ്നങ്ങൾ ഏപ്ോപ്ക്ലയാ 
നരിേയരിൽ െ�സ്മായരി കുെുക്രിോ
ക്ുന്ു. മാറരിവെുന് ൊഷ്ടദീയ സമവാ
ക്ങ്ങൾ ്ുെന്സവൈെൂപങ്ങൊപ്ണന്ക് 
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ഓർമ്മരിപെരിക്ുന് ഒെു െ�സ്സമവാ
ക്ം അലബാധമായരി പകർന്ുപ്കാെു
ക്ുന്േരിൽ ്ൃശ്ങ്ങൾ മരിെുക്ക് 
കാട്ടുന്ുണ്ക്. ഇേക് എന്ുപ്കാണ്ക് 
സംഭവരിക്ുന്ുപ്വന്ക് അറരിയണപ്മങ്കരി
ൽ 1960 കൾക്ക് ലശഷമുള്ള ൊ
ഷ്ടദീയ-മേ ബന്രിേങ്ങെരിേുണ്ായ ചരിേ 
സംഘർഷങ്ങൾ മനസ്രിോലക്ണ്േു
ണ്ക്.’’ 1960 കെരിപ്േ മേസംഘർഷങ്ങൾ 
എന് പുസ്തകത്രിൽ (The Religious 
crisis of 1960’s  Hugh method) 
�ഗക് മകക് േരിലയാഡക് 1960-70 കെരിൽ 
മേജദീവരിേത്രിനക് യൂലറാപെരിേും 
അലമെരിക്യരിേും ലനെരിട്ട സംഘർഷ
സ്ാനങ്ങപ്െ അക്മരിട്ടക് നരിെത്ുന്ു
ണ്ക്. ്ദീർഘമായ അറുപേുകൾ (Long 
1960)പ് എന് നരിേയരിൽ 1958 മുേൽ 
1974 വപ്െയുള്ള പാശ്ാേ്ലോകത്ക് 
മേജദീവരിേത്രിൽ ആഴലമറരിയ 
സംഘർഷങ്ങൾ നെന്ോയും 
പള്ളരികെരിൽ ലപാകുന് കുെുംബങ്ങ
െും മാലമാ്ദീസയ്ക്കക് വരിലധയൊകുന് 
കുഞേുങ്ങെും പള്ളരിയരിപ്േ വരിവാ�
ങ്ങെും കുറഞേുവെുന്ോയരി 
�ഗ്മകക് േരിലയാഡക് (2007:1-4) ലെഖപ്പെെു
ത്ുന്ുണ്ക്. ഇേരിനക് അഞ്ക് കാെണങ്ങ
െും ഇലദേ�ം പറയുന്ുണ്ക്. വ്േ്സ്ത 
വരിശവൈാസങ്ങെുപ്െ വെർച്, ബ�ുസവൈെ
േയുപ്െയും ക്രിസ്തുമോന്െ അവസ്
പ്യലന്ാ മലേേെ (Secular) വരിെരിക്ാ
വുന് സങ്കല്ങ്ങെുപ്െ വരികാസം, 
മോത്മക വരിശവൈാസങ്ങെരിൽ നരിന്ക് മാറരി 
നെക്ാൻ ശ്രമരിക്ുന് കുെുംബങ്ങൾ, 
യാഥാസ്രിേരികെും (conservative)പ്, 
മരിേവാ്രികെും (Moderate)പ് ഉ്ാെ
വാ്രികെും (Liberal) േദീവ്ര പുലൊഗ
മന വാ്രികെുപ്മല്ലാം നെന് സംഘ
ർഷങ്ങപ്െയും ഇേരിനക് കാെണമായരി 
മകക് േരിലയാഡക് (2007:1-4) ലെഖപ്പെെു
ത്ുന്േക്. എഴുപേുകെരിപ്േ യു.എ
സരിപ്ന നരിർമ്മരിച് പന്ത്രണ്ക് പ്വണേക
ൾ (12 Trends that shaped U.S. 
Religion Since the 70’s)പ്എന് 
ലേഖനത്രിൽ �രിേരിപെക് പ്ജങ്കരിസും 
(2017) ഇലേ നരിേയരിൽ കാെ്ങ്ങൾ 
അവേെരിപെരിക്ുന്ുണ്ക്. േരിംഗപ്വരിയരി
േുണ്ായ വരിപ്ലവകെമായ മാറ്റങ്ങൾ 
(Gender revolution) ദേംഗരികസവൈ
േവൈത്രിൽ വന് പെരിവർത്നങ്ങൾ, 
മലേേെ നരിയമങ്ങെും, യാഥാസ്രി
േരിക ചരിന്കെും േമ്മരിേുള്ള സംഘ
ർഷങ്ങൾ, കുെുംബഘെനയരിേുണ്ായ 
വ്േരിയാനങ്ങൾ, ക്രിസ്തുമേത്രിൽ 
േപ്ന്യുണ്ായ സംവരിധാനങ്ങൾ 
എന്രിവ എഴുപേുകെരിപ്േ അലമെരിക്

ൻ മേജദീവരിേപ്ത് നരിർമ്മരിച് ഘെകങ്ങ
ൊയരിെുന്ുപ്വന്ക് പ്ജങ്കരിസക് വ്ക്തമാ
ക്ുന്ു (2017). ഇേരിൽത്പ്ന് 
േരിംഗപ്വരിയരിേുണ്ായ ജനകദീയമായ 
മാറ്റങ്ങെും സാമ്പ്ര്ായരിക കുെുംബഘ
െനയരിേുണ്ായ മുറരിവുകെും പുേരിയ 
േേമുറയ്ക്കക്/കുട്ടരികൾക്ക് േഭരിച് ചരിേ 
സവൈാേന്ത്ര്ങ്ങെും െ�സ്മായരി ഈ 
ചേച്രിത്ര്ൃശ്ങ്ങെരിൽ ഇെപ്പെുന്ു
ണ്ക്. ഈ ഇെപ്പെേുകപ്െയാണക് 
ലപ്േഭാവനയായരി ചേച്രിത്ര്ൃശ്ങ്ങ
ൾ അെയാെപ്പെെുത്ുന്േക്. കൃേ്മാ
യരി പറഞോൽ ഇത്െം മാറ്റങ്ങൾ/
മുലന്റ്റങ്ങപ്െ പ്േരിലോമകെമായരി 
ലെഖപ്പെെുത്രിയേരിനു ലശഷം 
സാമ്പ്ര്ായരിക മേെൂപകങ്ങൾ സവൈയം 
െക്കെൂപങ്ങൊയരി അെങ്ങക് വാഴാൻ 
ശ്രമരിക്ുന് മായാജാേകമായരി ‘ഒമൻ‘ 
മാറാൻ ശ്രമരിക്ുകയാണക്. എന്ുപ്കാ
ണ്ക് കുഞോയ ഡാമരിയൻ ആറെരിദക്
സ്റ്റായരി മാറരിപ്യന്േരിനുള്ള ഉത്െവും 
ലമൽപെറഞേ ചെരിത്രപാഠങ്ങൾ 
നൽകുന്ുണ്ക്. കുഞേുങ്ങൾ പുേരിയ 
േേമുറയുപ്െയും മാറരിയ കാേത്രി
പ്റെയും മക്ൊണക്. ഈ കുഞേുങ്ങ
ൊണക് ഈ മാറരിയ കാേവുമായരി 
സഞ്െരിലക്ണ്േക്. ഇങ്ങപ്ന സഞ്െരി
ക്ുന് കാേപ്ത്ലയാ അപ്ല്ലങ്കരിൽ 
എത്രിലച്െുന് ഇെപ്ത്ലയാ ്ുെന്
സ്ാനങ്ങൊയരി അവേെരിപെരിക്ുന്േക് 
ഒെു സാധാെണ െദീേരിയരിേുള്ള 
ആഖ്ാനമാണക്. എന്ാൽ പുേരിയ 
കാേപ്ത് േേയരിലേറ്റരി വെുന് 
പുേരിയ േേമുറയുപ്െ ബരിംബങ്ങപ്െ 
ഭദീേരിജനകമായരി അവേെരിപെരിച്ക് 
ആറെരിദക്സ്റ്റായരി വരിവർത്നം 
പ്ചയ്ുല്ാൾ കാേം േേകദീഴായരി 
മാറുന്ു. ഈ െ�സ്പ്വർത്നം 
മാജരിക്ൽ ബരിംബങ്ങെരിേൂപ്െ പക
ർന്ാെുല്ാൾ ചെരിത്രസൂചകങ്ങൾ 
മാഞേക് ലപാകുന്ു. എന്ാൽ പ്വാച
കെൂപത്രിൽ പ്േ്ക്പ്പെെുന് 
�ാ്റരിപ്റെ വാക്ുകെരിപ്േ ചരിേ 
കുെുക്പ്െ അഴരിപ്ച്െുത്ാൽ 
്ൃശ്ങ്ങൾ ഒെുക്ുന് ചരിേ ചുഴരികപ്െ 
കാണാൻ സാധരിക്ും. സംഘഷങ്ങെരി
േൂപ്െ ഒഴുകുന് വരിപ്ലവകെമായ 
ലോകസാ�ചെ്പ്ത് മറരികെക്ാൻ 
മോത്മകമായ ഭദീേരിയും ലവ്നയും 
കേർത്രി സൃഷ്രിക്ുന് ബരിംബങ്ങപ്െ
യാണക് പ്വചനെൂപത്രിൽ 
ആലേഖനം പ്ചയ്ുന്േക്. സാത്ാൻ 
ഉ്രിക്ുക ൊഷ്ടദീയ െൂപത്രിോയരിെരി
ക്ുപ്മന് �ാ്റരിപ്റെ പ്വചനം 
ഇേരിനക് സാക്്ം പറയുന്ു. 

അോയേക് ചെരിത്രത്രിപ്റെ ചേനങ്ങപ്െ 
ലപറുന് പുേരിയ േേമുറയുപ്െ 
പ്േദീകമായ ഡാമരിയപ്ന സാത്ാനാ
ക്രി വരിവർത്നം പ്ചയ്രിെരിക്ുന്ു. 
ഇപ്ോെു പ്ാനുപ്വരിവർത്നലമാ 
ആശയാനുവാ്ലമാ അല്ല. നരിേവരിേു
ള്ള സാമ്പ്ര്ായരിക വ്വസ്യുപ്െ 
ധർമ്മസങ്കെങ്ങപ്െ ബരിംബാനുഭൂേരിയാ
യരി വരിവർത്നം പ്ചയ്ുന് മായാജാേ
മാണരിേക്. ്പ്ത്െുക്പ്പെട്ട കുഞോയ 
ഡാമരിയൻ പെ്ൊഗേമായ സന്േരി
പെ്െകപ്െ െ�സ്മായരി പ്േരിലൊ
ധരിക്ുന്ു. ഡാമരിയനരിേൂപ്െ പെ്ൊ
ഗേ യാഥാസ്രിേരിക 
കുെുംബബന്ങ്ങൾ മുറരിഞേുലപാകു
കയാണക്. പരിേൃെൂപലത്ാെും 
മാേൃെൂപലത്ാെും വ്േ്സ്ത നരിേകെരി
ോണക് ഡാമരിയൻ സംഘർഷത്രിോ
കുന്േക്. മാോവരിലനാെുള്ള 
സംഘർഷം സാമ്പ്ര്ായരിക കുെുംബ
ഘെനലയാെുള്ള പുേരിയ കാേത്രിപ്റെ 
എേരിർപെുകെരിൽ നരിന്ാണക് ഉണ്ാകു
ന്േക്. കുെുംബങ്ങൾ മോത്മകേയരിൽ 
നരിന്ും പള്ളരിപ്യന് അധരികാെസ്ാന
ത്രിൽ നരിന്ും മറരികെക്ാൻ േുെ
ങ്ങരിയ കാേമായരിെുന്ലല്ലാ അേക്. 
േപ്ന് സംശയലത്ാപ്െ ലനാക്ുക
യും ഭദീേരിലയാപ്െ മാറരിനരിൽക്ുകയും 
പ്ചയ്ുന് അമ്മലയാെുള്ള ഡാമരിയപ്റെ 
കേ�ം സാമ്പ്ര്ായരിക മോത്മക 
കുെുംബെൂപങ്ങൾപ്ക്േരിപ്െയുള്ളോ
ണക്. ദസക്രിെരിെരിച്ക് അമ്മപ്യ 
മുകെരിൽ നരിന്ക് ോലഴക്രിട്ടക് ഗർഭം 
അേസരിപെരിക്ുന് ഡാമരിയൻ ക്ൂെേ
യുപ്െ പെ്ായമായാണക് കാണരികൾക്ക് 
ലോന്ുക. എന്ാൽ േേകദീഴായരി 
ലനാക്രിയാൽ വ്വസ്യുപ്െ 
ഭാഗമായ ഇത്െം സദീനുകെുപ്െ 
േനരിസവൈെൂപം കാണാനാകും. 
പെ്ൊഗേമായ ആശയം ലപറുന് 
കുെുംബസവൈെൂപത്രിപ്റെ പ്േദീകമായരി 
അമ്മപ്യ ഭാവന പ്ചയ്ാൽ വായന 
മറ്റു വഴരികെരിേൂപ്െ സഞ്െരിക്ും. 
അങ്ങപ്നയാപ്ണങ്കരിൽ അമ്മയുപ്െ 
ഗർഭം പെ്ൊഗേചരിഹ്നങ്ങെുപ്െ 
ജനനത്രിനുള്ള ശ്രമമായരി കാണണം. 
ഡാമരിയൻ എന് ്ത്ുപുത്രൻ 
ൊഷ്ടദീയലോകത്രിപ്റെ സന്ാനമാ
പ്ണന്ക് പ്വാചകൻ േപ്ന് പറയുന്ു
ണ്ലല്ലാ. അങ്ങപ്നയാപ്ണങ്കരിൽ 
അമ്മയുപ്െ ഗർഭത്രിൽ വച്ക് േപ്ന് 
ഡാമരിയൻ നശരിപെരിക്ുന് കുഞേക് 
പെ്ൊഗേചരിഹ്നങ്ങെുപ്െ പ്േദീകമാ
ണക്. ഈ െണ്ക് പ്േദീകസ്ാനങ്ങൾ 
േമ്മരിേുള്ള സംഘർഷം അക്ാേപ്ത് 
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ചെരിത്രയാഥാർത്ഥ്മായരിെുന്ു. 
കുെുംബങ്ങൾ പെ്ൊഗേ വരിശവൈാസ
ങ്ങെരിൽ നരിന്ക് പുറത്ക് വെരികയും 
ൊഷ്ടദീയം മലേേെമാകാനും 
ശ്രമരിക്ുന്േരിപ്റെ േക്ണങ്ങൊണക് 
ചേച്രിത്രത്രിൽ കാണുന്േക്. ഈ 
േക്ണങ്ങലൊെുള്ള 
പ്േരിപ്വർത്നബരിംബങ്ങൊണക് 
ചേച്രിത്രത്രിലേപ്റയും കെന്ുവെുന്
േക്. ഡാമരിയപ്റെ വ്വ�ാെങ്ങൾ 
സൂക്ഷ്മമായരി ലനാക്രിയാൽ അവൻ 
ഈ േക്ണങ്ങൾക്നുകൂേമായരിട്ടാ
ണക് സഞ്െരിക്ുന്പ്േന്ക് കാണാം. 
പള്ളരിപ്യന് സ്ാപനം ലകന്ദ്രസ്ാന

മായരിെുന് അവസ് എഴുപേുകെരിൽ 
മാറരിപ്യന്ക് �ഗ്മകക് േരിലയാഡക് 
പറയുന്ുണ്ക്. പള്ളരിയരിപ്േ വരിവാ�ം 
(couple marriage in church), 
പള്ളരിയരിലേക്ുള്ള ലപാക്ക് (drop in 
church going), മാലമാ്ദീസ 
(bapitzam)എന്രിവ വെപ്െ കുറഞേു
വെുന്ോയും (1958-74 കാേത്ക്) 
മലേേെബന്ങ്ങൾ കൂെുന്ോയും 
ഇലദേ�ം ലെഖപ്പെെുത്ുന്ുണ്ക്. 
ഇത്െപ്മാെു മാറരിവെുന് ൊഷ്ടശെദീെ
ത്രിലേക്ാണക് ഡാമരിയൻ വന്ക് 
ജനരിക്ുന്േക്. ജനനത്രിൽ േപ്ന് 
പ്േരിസന്രികെുണ്ാക്ുന് ഡാമരിയൻ 

പെ്ൊഗേ ചരിന്യുപ്െ നൂേുകൊ
ണക് പ്പാട്ടരിക്ുന്േക്. ്പ്ത്െുത് 
മകൻ പെ്െയായരി േുെർന്ുവെുന് 
സാമ്പ്ര്ായരിക നദീേരിന്ായെൂപങ്ങപ്െ 
പ്േദീകാത്മകമായരി േപ്ന് പ്േരിലൊധരി
ക്ുന്ുപ്വന്േക് വ്ക്തമാണക്. 
ഡാമരിയൻ പള്ളരിയരിലേക്ക് എത്ുല്ാ
ൾ അവൻ ശക്തമായരി അസവൈസ്േ 
പുേർത്ുന്പ്േന്ുപ്കാണ്ാണക്? 
സാത്ാൻ അഥവാ ആറെരിദക്സ്റ്റായ
േുപ്കാണ്ാണക് ഡാമരിയൻ പള്ളരിയരിലേ
ക്ക് എത്ുന്േരിനക് മുൻപക് ശക്തമായരി 
അസവൈസ്േ 
പ്കെരിപെരിക്ുന്ുപ്വന്ോണക് 
ചേച്രിത്രാഖ്ാനം. എന്ാേരിേക് 
ചെരിത്രാഖ്ാനത്രിപ്റെ മറുപുറമാണക്. 
മേവരിശവൈാസത്രിൽ നരിന്ക് മാറരിനെക്ാ
ൻ ശ്രമരിക്ുന് അവസ്പ്യ മേത്രി
പ്റെ േപ്ന് കാഴ്ചയരിേൂപ്െ 
ഭ്മാത്മകമായരി അവേെരിപെരിക്ാൻ 
ശ്രമരിച്ലപൊഴാണക് ഡാമരിയൻ ജനരിച്േക്. 
മേെ�രിേെുപ്െയും വരിമർശകെുപ്െ
യും മനസ്രിൽ ഒെു ഡാമരിയൻ 
െ�സ്മായരി ജനരിച്ുപ്കാണ്രിെരിക്ു
ന്ു എന് അലബാധമാണക് പേലപൊ
ഴും ചേച്രിത്രസൂചനകൾ നൽകുന്
േക്. യഥാർത്ഥത്രിൽ പള്ളരിയരിലേക്ക് 
കാറരിലേക്ക് അച്നും അമ്മയും 
മകനുമായരി ലപാകുന് സദീനരിൽ 
ഡാമരിയനല്ല അസവൈസ്നും അക്മകാ
െരിയും. പകെം േന്രിലേക്ക് അെുക്ാ
ത് പുേരിയ േേമുറയരിലേക്ക് 
സാത്ാൻ ചരിഹ്നങ്ങൾ ആലൊപരിക്ു
ന് സ്ാപനവേക്ക്െരിച് മേജദീവരിേമാ
ണക് ഈ സദീനരിൽ ഇെപ്പെുന്േക്. 
ഡാമരിയനക് അമ്മലയാെുള്ള 
വരിലൊധവും ഇേുമായരി ലചർത്ക് 
േപ്ന് വായരിക്ാവുന്ോണക്. 
ഡാമരിയപ്ന പള്ളരിയരിലേക്ക് പ്കാണ്ു
ലപാകാൻ ശ്രമരിക്ുന്േും അമ്മ 
േപ്ന്യാണക്. അവൾ സവൈന്ം 
കുഞേരിനക് ജന്ം പ്കാെുക്ുന്േും 
പ്േദീകാത്മകമായരി പെ്ൊഗേ 
ചരിഹ്നങ്ങപ്െ ജനരിപെരിക്ാനുള്ള 
സാമ്പ്ര്ായരിക കുെുംബഘെനയുപ്െ 
േൃഷ്യായരി കാണാവുന്ോണക്. 
അേുപ്കാണ്ാണക് ഡാമരിയൻ 
അേരിലനാെു കേ�സന്ദ്ധേ 
പ്കെരിപെരിക്ുന്േക്. എന്ാൽ 
ഡാമരിയൻ അച്ലനാെക് പുേർത്ുന്േക് 
മപ്റ്റാെു സമദീപനമാണക്. അമ്മലയാെു
ള്ള വരിലൊധം അച്ലനാെക് അവൻ 
കാണരിക്ുന്രില്ല. കാെണം അച്ൻ 
ഇവരിപ്െപ്യാെു പരിേൃെൂപമായരി 
മാറുന്രില്ല. ശാസനകൾലക്ാ നരിബ
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ന്നകൾലക്ാ അയാൾ േയ്ാറാകു
ന്രില്ല. മാത്രമല്ല ഭെണാധരികാെരിപ്യന് 
നരിേയരിൽ മലേേെ ജനകദീയമുഖവും 
അയാൾക്ുണ്ക്. അേുപ്കാണ്ാണക് 
പ്വാചകസവൈെങ്ങൾക്ക് അയാപ്ൊെു 
പ്ാധാന്വും പ്കാെുക്ാേരിെുന്േക്. 
ഒെു ഘട്ടത്രിൽ പ്വാചകപ്ന േപ്റെ 
ഓ�ദീസക് റൂമരിൽ നരിന്ക് പുറത്ക് 
ലപാകാൻ ആവശ്പ്പെെുകയും 
പ്ചയ്രിെുന്ു. ഡാമരിയൻ ആറെരിദക്
സ്റ്റാപ്ണന് പ്വാചകപ്റെ പ്വെരിപ്പെെു

ത്േരിലനാെും അയാൾ െൂക്മായരി 
പ്േരികെരിക്ുന്ു. േുെർന്ക് ചേച്രിത്ര
്ൃശ്ങ്ങൾ നരിർമ്മരിച് ഓലൊ ബരിംബങ്ങ
െും ഇയാെുപ്െ കാഴ്ചപ്യ മറയ്ക്കുന്േരിനക് 
ലവണ്രിയുള്ളവയായരിെുന്ു. േുെർന്ക് 
വെുന് ്ുെന്്ൃശ്ങ്ങലൊലൊന്ും 
ഇയാെുപ്െ കാഴ്ചകപ്െ 
പ്വാചകചരിഹ്നങ്ങലൊെക് കണക്ക് 
പ്ചയ്രിെുന്ു. പ്വാചകനായ �ാ്റരി
പ്റെ ഓലൊ ശബ്ദങ്ങപ്െയും ശെരിവയ്ക്കു
ന്ോയരിെുന്ു േുെർന്ുള്ള ഓലൊ 

ചേനങ്ങെും. ഈ ചേനങ്ങലൊലൊ
ന്ും ്ുെന്്ൃശ്ങ്ങൊയരി മാറുന്
ലോപ്െ ലറാബർട്ടക് ലോണരി (ഡാമരിയ
പ്റെ അച്ൻ)നക് അേരിനക് പുറലക 
പാലയണ്രിവെുന്ു. ശാസ്ത്രദീയമായ 
സംശയങ്ങലൊ മലേേെ ആശങ്കകലൊ 
ലോന്ുന് സന്ർഭങ്ങെരിപ്േല്ലാം 
ലോണരിനക് മുന്രിലേക്ക് ്ുെന്്ൃശ്ങ്ങ
ൾ പ്വാചകൻ പറഞേ െൂപത്രിൽ 
പ്േ്ക്പ്പെെുന്ു. േുെർന്ക് 
ലോണരിനക് ഡാമരിയൻ ആറെരിദക്സ്റ്റാ
പ്ണന് ഉറപെരിലക്ണ്രിവെരികയും 
അവപ്ന പ്കാല്ലാപ്നാെുങ്ങുല്ാൾ 
ലപാേദീസുകാർ ലോണരിപ്ന പ്വെരിവച്ക് 
പ്കാല്ലുകയും പ്ചയ്ുന്ു. ലോണരിപ്റെ 
മുന്രിലേക്ക് നരിെന്െമായരി ്ുെന്്ൃ
ശ്ങ്ങൾ ഉപഗ്ര�ങ്ങൾ ലപാപ്േ 
വട്ടമരിട്ടു കറങ്ങുന്പ്േന്ുപ്കാണ്ാ
ണക്? ലോണരിപ്റെ ചേനങ്ങപ്െ 
നരിയന്ത്രരിക്ുകപ്യന്ോണക് ഈ 
്ുെന്്ൃശ്ങ്ങെുപ്െ േക്്ം. കാെണം 
ലോണ ഒെു പെരിധരിവപ്െ പുേരിയ 
കാേത്രിപ്റെ മലേേെ ചേനങ്ങലൊ
പ്ൊപെം സഞ്െരിക്ാൻ 
ശ്രമരിക്ുന്യാൊണക്. അേുപ്കാണ്ാ
ണക് ഡാമരിയൻ പരിോവരിപ്നപ്യാെു 
പ്േരിസന്രിയായരി കാണാേരിെുന്േക്. 
മാത്രമല്ല ലോണരിനക് നരിർണായകമായ 
ദക്മാകക് സരിൽ മകപ്ന പ്കാല്ലാനും 
(പ്കാല്ലാൻ സാധരിക്ുമായരിെുപ്ന്ങ്കരി
േും മനസ്ക് പ്കാണ്ക് അവപ്ന 
പ്കാല്ലാൻ അയാൾക്ക് സാധരിക്ുന്രി
ല്ല) സാധരിക്ുന്രില്ല. ചുെുക്ത്രിൽ 
ഡാമരിയപ്ന ആറെരിദക്സ്റ്റായരി വെച്ക് 
അേരിേൂപ്െ പ്േ്ക്പ്പെെുത്ുന് 
്ുെന്ബരിംബങ്ങെും ഇെയ്ക്കരിപ്െ 
അവേെരിപെരിക്ുന് 
പ്വാചകശബ്ദങ്ങെും ലോണരിനക് 
ചുറ്റുമാണക് വട്ടമരിട്ടക് പറക്ുന്േക്. 
എന്ാൽ ഡാമരിയപ്ന ചെരിത്രത്രിപ്േ 
സംഘർഷങ്ങെുപ്െ മധ്സ്ാനത്ക് 
നരിർത്രിയാൽ ഈ വട്ടമരിട്ടക് പറക്ുന് 
ബരിംബങ്ങൾ മരിത്ുകൊയരി പറന്ു
ലപാകുന്േക് കാണാം. അോയേക് 
ഡാമരിയൻ പൂർണ്ണമായ അർത്ഥത്രിൽ 
േപ്ന് ഒെു ആലൊപരിേ ലപ്േമാണക്. 
പുേരിയ കാേത്രിപ്റെ മാറുന് 
ചരിഹ്നങ്ങപ്െ ്ുെന്സൂചനകൊക്രി 
വരിവർത്നം പ്ചയ്ുന്േരിനക് ലവണ്രിയാ
ണക് ഡാമരിയൻ എന് മാധ്മപ്ത് 
നരിർമ്മരിച്രിെരിക്ുന്േക്. 

ആയമാരുത്െ ജീവിതം

എന്ുപ്കാണ്ാണക് അമ്മലയാലൊ 
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അച്ലനാലൊ മറ്റു കൂട്ടുകാലൊലൊ 
അെുപെമരില്ലാേരിെുന് ഡാമരിയനക് 
ആയമാലൊെക് ആഴത്രിേുള്ള ബന്ം 
സ്ാപരിക്ുന്േക്? കാെണം ഡാമരിയൻ 
ജനരിച്ുവദീഴുന്േക് പെ്ൊഗേകുെും
ബഘെനയരിലേക്ല്ല. പകെം യൂലറാ
പെരിപ്േയും അലമെരിക്യരിപ്േയും മറ്റും 
മാറരിയ ൊഷ്ടദീയജദീവരിേത്രിലേക്ാണക് 
ഡാമരിയൻ ജനരിച്ുവദീഴുന്േക്. ഈ 
മാറരിയ ൊഷ്ടദീയജദീവരിേത്രിനക് മലേേെം 
എന് അവസ്യക് പ്ക്ാപെം േപ്ന് 
ജനകദീയം എപ്ന്ാെു അവസ്കൂെരി 
പേരിപ്യ പരിറന്ുവന്ുപ്കാണ്രിെുന്ു. 
അെരിച്മർത്പ്പെട്ടവെുപ്െ ചരിഹ്നങ്ങ
ൾ കൂെരി ലചർന്ക് ഉത്ൊധുനരിക 
ചരിന്കെുമായരി ലചൊൻ േുെങ്ങരിയ 
കാേവും ഇേക് േപ്ന്യായരിെുന്ു. 
അെരിച്മർത്പ്പെട്ടവർ േങ്ങെനുഭവരി
ക്ുന് സവരിലശഷ പ്േരിസന്രികപ്െ 
ഉയർത്രിപ്ക്ാണ്ുവന് കാേം 
കൂെരിയായരിെുന്ു ഇേക്. ഈപ്യാെു 
സൂക്ഷ്മമായ ചേനപ്ത് ചേച്രിത്രം 
ആഗരിെണം പ്ചയ്ക് ്ൃശ്ങ്ങെരിോ
ക്രി പ്േരിസ്ാനലത്ക്ക് ലചർത്ക് 
വയ്ക്കുന്ു. നൂറ്റാണ്ുകൊയരി അനുഭ
വരിച്ുപ്കാണ്രിെുന് പ്േരിസന്രികപ്െ 
പ്േരിലൊധസ്ാനത്ക് എത്രിക്ാനു
ള്ള അെരിച്മർത്പ്പെട്ട വരിഭാഗങ്ങെുപ്െ 
പ്േരിലഷധങ്ങപ്െ പ്േരിസ്ാനലത്ക്ക് 
എത്രിക്ാനുള്ള മാജരിക്ൽ വരി്് 
ചേച്രിത്രബരിംബങ്ങൾ പ്കെരിപെരിക്ാൻ 
ശ്രമരിക്ുന്ുണ്ക്. ഡാമരിയപ്റെ ഏറ്റവും 
ലവണ്പ്പെട്ടവൊയരി അവപ്റെ ആയ 
മാറുന്േക് അേുപ്കാണ്ാണക്. ‘’എല്ലാം 
നരിനക്ക് ലവണ്രിയാണക് ഡാമരിയൻ‘’ 
എന്ക് പറഞേ പെസ്മായരി ആത്മ�
േ് പ്ചയ്ുന്േും ഒെു ആയേപ്ന്യാ
ണക്. ഇങ്ങപ്ന ആയമാെരിേൂപ്െയാണക് 
ഡാമരിയൻ വെെുന്േക്. ആയമാർ 
ലോഴൊയരി ഡാമരിയനക് ലോന്ുന്േക് 
എന്ുപ്കാണ്ാണക്? അവരിപ്െയാണക് 
ഡാമരിയപ്റെ പ്േദീകാത്മകമായ ൊഷ്ടദീ
യവ്ക്തരിേവൈം (Symbolic Political 
identtiy) കാണാൻ സാധരിക്ുന്േക്. 
ഒറ്റ ലനാട്ടംപ്കാണ്ാണക് ആയ ഡാ
മരിയപ്റെ മനം കവർപ്ന്െുക്ുന്േക്. 
അവെുപ്െ പെരിചെണത്രിൽ അവൻ 
സവൈസ്നും സലന്ാഷവാനുമാണക്. 
മാത്രമല്ല അവെുപ്െ ലനാട്ടത്രിപ്റെ 
ഗേരിക്നുസെരിച്ക് ദസക്രിൾ ചവരിട്ടരി 
അമ്മപ്യ ോപ്ഴപ്ത് നരിേയരിലേക്ക് 
േള്ളരിയരിട്ടക് കുഞേരിപ്ന അലബാർട്ടക് 
പ്ചയ്രിക്ുകയും പ്ചയ്ുന്ു. ഡാമരിയ
പ്നയും ആയപ്യയും ക്ൂെേയുപ്െ 
ലകന്ദ്രസ്ാനലത്ക്ക് ലചർക്ുന് ഒെു 

സദീനാണരിേക്. ഈ സദീനരിപ്േ പ്േദീ
കങ്ങപ്െ ഇെക്രിപ്യെുത്ക് മപ്റ്റാെു 
െൂപത്രിൽ ലകാർപ്ത്െുത്ാൻ 
മപ്റ്റാെു ്ൃശ്മായരിെരിക്ും േഭരിക്ുക. 
അെരിച്മർത്പ്പെട്ട പ്േദീകങ്ങെുമായരി 
(ആയമാർ) ഉയർന്ക് വെുന് ്ത്ക് 
പുത്രനായ ഡാമരിയൻ പെ്ൊഗേ 
വരിശവൈാസരിയും കുെുംബസവൈെൂപമായ 
അമ്മയക് പ്ക്േരിപ്െ നെത്ുന് പ്േദീകാ
ത്മക സംഘർഷ (Symbolic conflic) 
ഇേരിപ്ന വായരിച്ാൽ കരിട്ടുന് അർത്ഥ
വും കാണുന് കാഴ്ചകെും വ്േ്സ്തമാ
യരിെരിക്ും. അവസാനം ആയ േപ്ന് 
അമ്മപ്യ പ്കാേപ്പെെുത്ുകയും 
പ്ചയ്ുന്ു. അെരിച്മർത്പ്പെട്ടവെുപ്െ 
പെ്ൊഗേഘെനലയാെുള്ള പ്വല്ലു
വരിെരിപ്യ ഇവരിപ്െ പ്േരിസ്ാനമാക്രി 
വെയ്ക്കാൻ ്ൃശ്ങ്ങൾക്ക് സാധരിക്ുന്ു
ണ്ക്. മാത്രമല്ല ്ത്ുപുത്രൻ എന്േക് 
വെപ്െ സൂക്ഷ്മമായ പ്േ്യശാസ്ത്രസം
ഘർഷത്രിനക് സാക്്ം പറയുന്ുമു
ണ്ക്. പുറത്ക് നരിന്ക് വെുന് പ്നഗറ്റദീവക് 
ബരിംബങ്ങൾ കുെുംബത്രിലേക്ക് 
കയറരി അേരിപ്റെ മോത്മകഘെനപ്യ 
പ്പാെരിക്ുന്ു എപ്ന്ാെർത്ഥത്രി
ലേക്ക് ്ത്രിപ്ന ഇവരിപ്െ വായരിക്ാം. 
മാത്രമല്ല ്ത്ുപുത്രനായ ഡാമരിയൻ 
സവൈാഭാവരികമായരി ജനരിക്ാൻ 
ലപാകുന് കുഞേരിപ്ന പ്കാല്ലുകയും 
പ്ചയ്ുന്ു. ക്ൂെേയുപ്െ മായാവേ 
മുറരിച്ക് അകലത്ക്ക് കെന്ാൽ പാെ
്െ്ങ്ങെും നവദീനചരിന്കെും േമ്മരിൽ 
സാംസക് കാെരിക മൂേധനത്രിനക് ലവണ്രി 
നെത്ുന് സംഘർഷപ്ത് ഇവരിപ്െ 
കാണാനാകും.

കാലത്തെ വരയ്കുന്ന 
കുതെ പട്ികള്
‘ഒമൻ' എന് ചേച്രിത്രത്രിപ്റെ ലപാസ്റ്റ

ർ അസാധാെണമായ നരിേയരിൽ ചരിഹ്ന
ങ്ങപ്െ വരിന്സരിച്രിെരിക്ുന് ഒന്ാണക്.

പ്ധാനമായും മൂന്ക് ോലക്ാൽ്ൃ
ശ്ങ്ങൊണക് (Key visual)പ് ഈ ചരിത്ര
പ്ത് അർത്ഥപൂർണ്ണമാക്ുന്േക്. (1) 
സവൈന്മായരി നരിഴേരില്ലാത് ഡാമരിയൻ 
(2) ഒെു പട്ടരി ഡാമരിയപ്റെ നരിഴോയരി 
നരിൽക്ുന് അഥവാ ഡാമരിയപ്റെ 
നരിഴോയരി ഒെു നായ മാറുന്ു. (3) 
ചേച്രിത്രത്രിേുെനദീെം പ്വെുത് നരിറ
മായരിെരിക്ുന് ഡാമരിയൻ ലപാസ്റ്ററരിൽ 
കറുത് നരിറത്രിൽ അവേെരിപെരിക്ു
ന്ു. അച്നമ്മമാൊകപ്ട്ട പ്വെുത് 
നരിറത്രിേും. 

ഈ മൂന്ക് ോലക്ാൽ ്ൃശ്ങ്ങ
ൾക്ും ചേച്രിത്രത്രിപ്േ നരിർണായക 
സന്ർഭങ്ങെരിൽ പ്േ്ക്പ്പെെുന് 
നായകെുമായരി ഗാഢബന്മുണ്ക്. 
ചരിേ സന്ർഭങ്ങൾ നായകൾ പ്േ്ക്
പ്പെെുന്േുപ്കാണ്ക് മാത്രം നരിർണാ
യകവുമാകുന്ുണ്ക്. ‘’നരിഴോയരി 
കൂപ്െയുണ്ാകു’’പ്മന് മേയാെത്രി
പ്േ പ്ലയാഗം ‘നരിഴൽലപാപ്േ’ എന് 
അർത്ഥമാണക് മുലന്ാട്ടുവയ്ക്കുന്േക്. 
എന്ാൽ ഈ ലപാസ്റ്ററരിപ്റെ നരിഴൽ 
കൂെുേൽ സങ്കദീർണ്ണമായ ഉൾക്ാഴ്ച
കൊണക് പങ്കുവയ്ക്കുന്േക്. കാെണം 
ലപാസ്റ്ററരിപ്േ നരിഴൽ-ഡാമരിയൻ 
സംയുക്തത്രിൽ ‘ഡാമരിയനക് നരിഴൽ 
ലപാപ്േ നായയുണ്ക് ’ എന് േെരിേ 
സമവാക്മുപലയാഗരിച്ക് ഉത്െം 
കപ്ണ്ത്ാൻ സാധരിക്രില്ല. കാെണം 
ലപാസ്റ്ററരിൽ ഡാമരിയനക് നരിഴേരില്ല 
എന്ക് മാത്രമല്ല അലേ സ്ാനലത്ക്ക് 
നായപ്യ അെയാെപ്പെെുത്രിയരിെരിക്ു
കയും പ്ചയ്ുന്ു. ഇവരിപ്െ ഉയെുന് 
സങ്കദീർണ്ണ പ്േരിസന്രികൾ െണ്ാണക്. 
ഒന്ക് ഡാമരിയപ്റെ നരിഴപ്േവരിപ്െ? െണ്ക്, 
നായയുപ്െ സവൈെൂപം എവരിപ്െയാണക്? 
ഈ പ്ശക് നങ്ങെരിലേക്ക് കെക്ന്േരിനക് 
മു്ക് ചേച്രിത്രസന്ർഭങ്ങെരിലേക്ക് 
നായ കയറുല്ാഴുണ്ാകുന് ്ൃശ്
വ്േരിയാനങ്ങപ്െക്ുറരിച്ക് അലനവൈഷരി
ലക്ണ്േുണ്ക്.

ചേച്രിത്രത്രിൽ പ്ധാനമായും 
മൂന്ക് സ്േങ്ങെരിോണക് നായ(കൾ) 
കെന്ുവെുന്േക്. െണ്ക് സ്േങ്ങെരി
ൽ ഒറ്റയായും മൂന്ാമപ്ത്യരിെത്ക് 
കൂട്ടമായുമാണക് നായ കെന്ുവെുന്
േക്. ഡാമരിയനക് ലവണ്രി നാട്ടുകാെുപ്െ 
മുന്രിൽവച്ക് ആത്മ�േ്പ്ചയ്ുന് 
ആയയുപ്െ ്ുെന്്ൃശ്ത്രിലേക്ക് േു
റരിച്ുലനാക്രിപ്ക്ാണ്ാണക് ആ്്മായരി 
ഒെു കറുത് നായ കെന്ുവെുന്േക്. 
ഒെു കുഞേരിനക് ലവണ്രി ഒെു ആയ നാ

അെിച്മര്തെത്പ്ട്വരുത്െ 
പരമ്പരാഗതഘെനതയാെു
ള്ള ത്വലലുവിെിത്യ ഇവിത്െ 
പ്തിസ്ാനമാക്ി വരയ്കാന് 
ദൃശ്യങ്ങള്ക്ന് സാധിക്ുന്നു
ണ്ന്. മാത്രമലല ദതെുപുത്രന് 
എന്നതന് വെത്ര സൂക്ഷ്മമായ പ്
ത്യയശാസ്തസംഘര്ഷതെിനന് 
സാക്ഷ്യം പയുന്നുമുണ്ന്.
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ട്ടുകാെുപ്െ മുന്രിൽ േൂങ്ങരിനരിൽക്ുന് 
കാഴ്ച ചരിേ സലന്ശങ്ങൾ നൽകുന്ു
ണ്ക്. മർദേരിേെുപ്െ വരിലമാചനചരിഹ്നമായരി 
ഡാമരിയപ്ന കണ്ാൽ ആയയുപ്െ 
േ്ാഗത്രിനും കറുത് നായയുപ്െ 
ലനാട്ടത്രിനും ചരിേ പ്േദീകാർത്ഥങ്ങൾ 
കരിട്ടുന്ുണ്ക്. േുെർന്ുവെുന് മപ്റ്റാെു 
ആയയും നായകെുപ്മല്ലാം ഡാമരിയനക് 
ലവണ്രി മെരിക്ാനും പ്കാല്ലാനും 
േയ്ാറുള്ളവൊണക്. ഈ നരിേയരിൽ 
മർദേരിേജനേയുപ്െ മുലന്ാട്ടക് വെവും 
വരിലമാചനത്രിനായുള്ള േ്ാഗസന്ദ്ധ
േയുമാണക് ഈ ചരിഹ്നങ്ങൾ പ്േദീകവ
േക്ക്െരിക്ുന്േക്. ഈ പ്േദീകങ്ങപ്െ 
്ുെന്്ൃശ്ങ്ങൊക്രി വരിവർത്നം 
ഭദീേരിയരിലേക്ക് മാറ്റരിവെച്ക് ലപ്േസാന്രി
ധ്പ്ത് ഉണ്ാക്ുന് മാസ്മെരികവരി്്
യാണക് ചേച്രിത്രത്രിൽ അ്ൃശ്മായരി 
കെന്ുവെുന്േക്. ചേച്രിത്രാന്െദീക്
ത്രിൽ കാർലമഘം ലപാപ്േ നരിറഞേക് 
വെുന് ലവ്നയുപ്െയും അശാന്രിയു
പ്െയും മൂെുപെം വരിലമാചന ചരിഹ്ന
ങ്ങപ്െ ്ുെന്മാക്രി മാറ്റുന്േരിനുള്ള 
േന്ത്രത്രിപ്റെ ഭാഗമാണക്. മോധരികാെ
ചരിഹ്നങ്ങെുപ്െ കാഴ്ചാലകാണുകൊൽ 
നരിർമ്മരിക്പ്പെട്ട ഈ അന്െദീക്ത്രി
േൂപ്െ വരിലമാചന ചരിഹ്നങ്ങപ്െ ലപ്
ോവരിലശേൊയരി പ്നഗറ്റദീവക് ലഷഡരിൽ 
മുദ്വയ്ക്കുന്ലോപ്െ വരിലമാചനബരിംബ
ങ്ങൾ പ്േരിസ്ാനത്ാകുന്ു. ഈ 
നരിേയരിൽ പ്േരിലൊധസ്ാനലത്ക്ക് 
എലത്ണ് കറുത്നായകൾ പ്േരി
നായക സവൈെൂപത്രിലേക്ക് കേെു
കയാണക്. അോയേക് ഡാമരിയനും 
നായകെുമായുള്ള ബന്ം െൂപകാ
ത്മകമാണക്. ഡാമരിയൻ േപ്ന്യാണക് 
നായ. അഥവാ മർദേരിേർ നെത്ുന് 
സംഘർഷത്രിപ്റെ ഭാഗമായരി ഉണ
ർന്ുവെുന് ചരിന്യായരി ഡാമരിയപ്ന 
കാണാം. േങ്ങൾ ജനരിപെരിച് ചരിന്യ്ക്കക് 
കാവൽ നരിൽലക്ണ്േക് മർദേരിേെുപ്െ 
ആവശ്ം േപ്ന്യാണക്. നായയുപ്െ 
കാവൽ േങ്ങെുപ്െ ആശയമായ 
ഡാമരിയനക് ലവണ്രിയാണക്. അഥവാ 
മർദേരിേെുപ്െ പ്േരിെൂപമായരി വായരി
ക്ാവുന് കറുത് നായകൾ േങ്ങ
െുപ്െ സവൈേവൈപ്ത് ഡാമരിയൻ എന് 
ആശയത്രിലേക്ക് കേർത്ുകയാണക്. 
ചേച്രിത്രബരിംബങ്ങൾ ഈപ്യാെു കേ
ർപെരിപ്ന ഭദീേരിയായും ലവ്നയായും 
ബരിംബങ്ങെരിേൂപ്െ പകൊനാണക് ശ്രമരി
ക്ുന്േക്. കാെണം മർദേരിേശക്തരികൾ 
േങ്ങെുപ്െ ബരിംബങ്ങപ്െ പേോയരി 
ലകാർപ്ത്െുത്ക് (നായയായും 
ആയമാെുമാപ്യല്ലാം) ഒെു പുേരിയ 

ആശയപ്ത് പാെ്െ്ത്രിനക് പുറത്ക് 
നരിന്ക് ജനരിപെരിക്ാൻ (ഡാമരിയൻ എന് 
്ത്ുപുത്രപ്ന ഓർക്ുക) ശ്രമരിക്ു
ല്ാൾ ലമൽലക്ായ്ാ ബരിംബങ്ങൾക്ു
ണ്ാകുന് അസവൈസ്േയാണക് ഓലൊ 
്ൃശ്ങ്ങെരിേുമുണ്ാകുന് സംഘർഷ
ത്രിനക് കാെണം.

െണ്ാമോയരി നായ ബരിംബം 
പ്േ്ക്പ്പെെുന്േക് ലോണരിപ്റെ വദീട്ടരി
നുള്ളരിോണക്. അപ്േദീക്രിേമായരി പ്
േ്ക്പ്പെെുന് ഈ നായയുപ്െ സാ
ന്രിധ്ം ലോണരിപ്നയും ഭാെ്പ്യയും 
അസവൈസ്ൊക്ുന്ുണ്ക്. എന്ാൽ 
ഡാമരിയലനാ അവപ്റെ ആയയക് ലക്ാ 
ഇേക് പ്ശക് നലമ ആകുന്രിപ്ല്ലന്ക് മാത്ര
മല്ല അവർക്ക് നായയുപ്െ സാന്രിധ്ം 
ആശവൈാസം പകെുന്ുമുണ്ക്. ഇവരിപ്െ 
നായ പ്േദീകം അേരിപ്റെ െണ്ാം ഘട്ട
ത്രിലേക്ക് എത്രിയരിെരിക്ുകയാണക്. 
ഇവരിപ്െ കാവൽ എന് സങ്കല്ത്രിേു
പെരി വ്വസ്യരിലേക്ക് അേരിക്മരിച്ക് 
കയറുകയാണക് നായ. നരിേവരിപ്േ 
മോത്മകസവൈഭാവമുള്ള കുെുംബഘ
െനയരിലേക്ാണക് നായ അേരിക്മരിച് 
കെക്ുന്േക്. േങ്ങൾ സംെക്രിച്ുലപാ
ന്രിെുന് ആശയത്രിനക് (ഡാമരിയൻ) 
നരിേവരിപ്േ പെ്ൊഗേ ഘെനയരിൽ 
നരിേയുറപെക് കരിട്ടാത്േരിനാോണക് 
നായകൾ അേരിനുള്ളരിലേക്ക് കയ
റുന്േക്. നായകൾ കയറുന്ലോപ്െ 

ആയയ്ക്കും ഡാമരിയനും കൂെുേൽ 
സവൈാേന്ത്ര്ം േഭരിക്ുകയും മറുവശ
ത്ക് (ലോണരിനും കുെുംബത്രിനും) 
േകർച്കൾ ആെംഭരിക്ുകയും പ്ചയ്ു
ന്ു. നായകപ്െയും ഡാമരിയപ്നയും 
ആയമാപ്െയുപ്മല്ലാം ആറെരിദക്സ്റ്റക് 
ചരിഹ്നങ്ങൊയരി വെയ്ക്കുല്ാൾ മറുവശ
ത്ുള്ള പെ്ൊഗേ കുെുംബഘെ
നയും മോധരികാെവും വരിശുദ്ധദീകെരി
ക്പ്പെെുന്ു. അങ്ങപ്ന ‘ശുദ്ധേ’പ്യ 
ഭദീേരിപ്പെെുത്ുന് ആറെരിദക്സ്റ്റക് 
ക്ൂെേകൊയരി വരിലമാചന ചരിഹ്നങ്ങപ്െ 
വരിവർത്നം പ്ചയ്പ്പെെുന്ു. 

മൂന്ാമോയരി ആക്മണകാെരിക
ൊയ നായകെുപ്െ ഒെു കൂട്ടമാണക് 
പ്േ്ക്പ്പെെുന്േക്. ്ുൊത്മാക്െു
പ്െ മൃേല്�ം അെക്ം പ്ചയ്ുന് 
കല്ലറകൾക്െരികരിോയാണക് ഇവർ 
പ്േ്ക്പ്പെെുന്േക്. ഡാമരിയപ്റെ 
ഉത്വവും ചെരിത്രവും അലനവൈഷരിച്ു
ലപായ ലോണരിനും ക്ാമറാമാനും 
ലനർക്ാണക് ഈ കറുത്നായകൾ 
കുെച്ുപ്കാണ്ക് കെന്ക് കയറുന്േക്. 
ഡാമരിയപ്ന ്ത്ക് നൽകരിയ �ാ്ർ 
വഴരി അവപ്റെ അമ്മയരിലേപ്ക്ത്രി 
ഇവപ്റെ ഉത്വപ്ത്ക്ുറരിച്ക് മന
സ്രിോക്ുകയായരിെുന്ു ലറാബർട്ടക് 
ലോണരിപ്റെ േക്്ം. ഒെു കല്ലറയരിൽ 
ഒെു നായയുപ്െയും മപ്റ്റാെു കല്ലറയരി
ൽ ഒെു കുഞേരിപ്റെയും അസ്രികൂെ
മാണക് കാണുന്േക്. ഈപ്യാെു കാഴ്ച 
നായകെും ഡാമരിയനും േമ്മരിേുള്ള 
ആത്മബന്ത്രിപ്റെ അെയാെമാണക്. 
ലപാസ്റ്ററരിൽ കാണുന്േുലപാപ്േ 
നായ, ഡാമരിയപ്റെ നരിഴോയരി മാ
റരിയേരിപ്റെ കാെണങ്ങൾ ഈ സദീ
നരിേുണ്ക്. അോയേക് ഡാമരിയനും 
നായയുപ്മല്ലാം ഏലോ മനുഷ്െുപ്െ 
ശെദീെത്രിലേക്ക് കയറരി കഴരിയുന് 
ലപ്േെൂപങ്ങൾ അപ്ല്ലന്ും അവർ 
ശെരിക്ും ആറെരിദക്സ്റ്റുകൾ േപ്ന്
പ്യന്ുമാണക് ഈ ചരിത്രങ്ങൾ പ്േെരിയരി
ക്ുന്േക്. അസ്രികൂെത്രിനക് കാവൽ 
നരിൽക്ുന് നായകൾ കുെച്ുപ്കാണ്ക് 
ലോണരിനും ക്ാമറാമാനും ലനർക്ക് 
ചാെരിക്യറുകയും ക്ൂെമായരി ആക്
മരിക്ുകയും പ്ചയ്ുന്ു. പ്േദീകാത്മക 
സവൈഭാവമുള്ള ഈ സദീൻ മർദേരിേെുപ്െ 
പ്േരിലഷധെൂപങ്ങപ്െ നരിഗൂഢമായരി 
വേയം പ്ചയ്ുന്ു. അസ്രികൂെം 
ലോണ്രി അവെുപ്െ ഓർമ്മകപ്െ ഉന്ൂ
േനം പ്ചയ്ാനാണക് ലോണും കൂട്ടെും 
ശ്രമരിക്ുന്േക്. ഇേരിപ്നേരിപ്െ മർദേരിേ 
പ്േരിെൂപങ്ങൊയ നായകൾ േങ്ങെു
പ്െ ചെരിത്രത്രിനും ഓർമ്മകൾക്ും 

രണ്ാമതായി നായ ്ിം്ം 
പ്ത്യക്ഷത്പ്െുന്നതന് 
തതാണിത്റെ വീട്ിനുള്ളിലാണന്. 
അപ്തീക്ഷിതമായി പ്ത്യ
ക്ഷത്പ്െുന്ന ഈ നായയുത്െ 
സാന്നിധ്യം തതാണിത്നയും 
ഭാര്യത്യയും അസ്വസ്രാക്ു
ന്നുണ്ന്. എന്നാല് ഡാമിയതനാ 
അവത്റെ ആയയന് തക്ാ ഇതന് 
പ്ശന് നതമ ആകുന്നിത്ലലന്നന് 
മാത്രമലല അവര്ക്ന് നായയുത്െ 
സാന്നിധ്യം ആശ്വാസം പക
രുന്നുമുണ്ന്. ഇവിത്െ നായ 
പ്തീകം അതിത്റെ രണ്ാം 
ഘട്തെിതലക്ന് എതെിയിരി
ക്ുകയാണന്. 
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ഭൂമരിശാസ്ത്രത്രിനുമാണക് കാവൽ 
നരിൽക്ുന്േക്. ഈ ഭൂമരിശാസ്ത്രപ്ത് 
്ുർമെണങ്ങെുപ്െ ോഴക് വെയായും 
ആറെരിദക്സ്റ്റരിപ്റെ സവൈന്ം ല്ശമായും 
വെയ്ക്കുല്ാൾ ചേച്രിത്രബരിംബങ്ങൾ 
മോധരികാെ ജ്ാനവ്ൂ�ത്രിപ്റെ 
ഭഗമാകുകയാണക്.

ത�ാതട്ാത്യെുപ്ന് എന്ന 
സത്യാനന്ര കല
ക്ാമറയരിൽ പേരിയുന്േും അച്െരി
മഷരി പുെെുന്േുമായ ചരിഹ്നങ്ങൾ 
സേ്മായരി മാറുകയാപ്ണന്േക് ഒെു 
സേ്ാനന്െസവരിലശഷേയാണക്. 
എന്ാൽ കാഴ്ചയുപ്െ ലകാണുകൾക്
നുസെരിച്ും ല�ാക്സരിപ്റെ വ്േ്ാസ
മനുസെരിച്ുപ്മല്ലാം മാറുന് ഒന്ാണക് 
്ൃശ്പ്മന് അെരിസ്ാനലബാധപ്ത് 
‘ഒമൻ‘ മാജരിക്ോയരി അട്ടരിമറരിക്ുന്ു. 
്ൃശ്ങ്ങപ്െ മാജരിക്ൽ അനുഭവമാ
ക്രിയും ക്ാമറാമാലന സേ്ത്രിപ്റെ 
‘കണ്ണു’കൊക്രി മാറ്റുകയുമാണക് 
‘ഒമൻ‘ സേ്ാനന്െകാേ ഭാവനയരിലേ
ക്ക് കയറുന്േക്. കാെണം ‘ഒമനരി’ൽ 
െണ്ക് സേ്സ്ാനങ്ങൊണുള്ളേക്. 
ഒന്ക് �ാ്ർ നെത്ുന് പ്വചനങ്ങൾ. 
െണ്ക് ക്ാമറയരിൽ പേരിയുന് കറുത് 
വെകൾ. �ാ്റരിപ്റെ പ്വചനങ്ങൾക്
നുസെരിച്ക് ്ുെന്ങ്ങലൊലൊന്ായരി 
നെന്ുപ്കാണ്രിെരിക്ുല്ാൾ ഇേരിപ്റെ 
മുദ്കൾ വെപ്െ വ്ക്തമായരി കദീ
ത്രിപ്റെ ക്ാമറയരിേും പേരിയുന്ു. 
പ്കാല്ലപ്പെെുന്വെുപ്െ ചരിത്രത്രിനക് 
ലമൽ പേരിയുന് കറുത് വെകെരിേൂ
പ്െയാണക് കദീത്ക് ആറെരി ദക്സ്റ്റരിനക് 
പരിന്ാപ്േ സഞ്െരിച്ക് േുെങ്ങുന്േക്. 
വെപ്െ യാ്ൃച്രികമായരി പേരിയുന് 
സവൈന്ം ല�ാലട്ടായരിേും അയാൾ 
കറുത് വെകൾ കാണുകയും ആറെരി
ദക്സ്റ്റരിനായുള്ള അലനവൈഷണം ആെം
ഭരിക്ുകയും പ്ചയ്ുന്ു. ഇവരിപ്െ സേ്
ത്രിപ്റെ വഴരികാട്ടരിയും ലകന്ദ്രവുമായരി 
ക്ാമറക്ണ്ണുകൾ പ്പെുമാറുന്ു. 
ചെരിത്രത്രിപ്റെയും സമൂ�ത്രിപ്റെ 
ചരിഹ്നങ്ങപ്െ അഴരിച്ക് പെരിലശാധരിച്ാൽ 
കദീത്രിപ്റെ ക്ാമറയരിപ്േ വെകൾ സാ
മൂ�്മാറ്റത്രിപ്റെോണക്. മർദേരിേെുപ്െ 
വരിലമാചനസവൈപ്ങ്ങെും സാമ്പ്ര്ായരിക 
കുെുംബഘെനയുപ്െയും പെ്ൊ
ഗേ മേചരിഹ്നങ്ങെുപ്െയും േകർച്യാ
ണക് കറുത് വെകൊയരി ക്ാമറയരിൽ 
പേരിയുന്േക്. അഥവാ അധരികാെലക
ന്ദ്രങ്ങൾ േങ്ങൾപ്ക്േരിപ്െ വെുന് 
സംഘർഷസ്ാനങ്ങപ്െ ഭദീേരിയായരി 

വെച്രിെുകയാണക് ഈ കറുത് വെകെരി
േൂപ്െ. എന്ാൽ കദീത്ും ലോണും 
ഈ കറുത് വെകെരിേൂപ്െ സഞ്െരിച്ക് 
മർദേരിേെുപ്െ ചെരിത്രവും ഭൂമരിശാസ്ത്രവും 
ലേെരി അവപ്െ ഉന്ൂേനം പ്ചയ്ാൻ ശ്ര
മരിക്ുന്ു. ല�ാലട്ടാപ്യെുപെക് എന്േക് 
ഇവരിപ്െ സേ്ാനന്െകാേപ്ത് മന്ത്ര
വാ്മായരി മാറുകയാണക്. കദീത്രിപ്റെ 
ക്ാമറയരിൽ പേരിയുന് കറുത് വെക
ൾക്നുസെരിച്ക് ആൾക്ാർ പ്കാല്ലപ്പെ
െുന്ോയരി കാണരിക്ുന്ു. അങ്ങപ്ന 
ഈ കറുത് വെകൾക്ക് സേ്പ്വരി 
ദകവെരിക്ുകയും അേനുസെരിച്ക് 
കാണരി കാഴ്ചകൾ കാണുകയും പ്ചയ്ു
ന്ു. ഈ കാഴ്ച അവരിെം പ്കാണ്ക് അവ
സാനരിക്ുന്രില്ലലല്ലാ. ഈ കറുത് 
വെകെുപ്െ കഥയും അേുമൂേമുണ്ാ
കുന് മെണവും വരിശവൈസരിച്ാൽ അേക് 
സൃഷ്രിക്ുന്വൊയ (എന്ക് ചേച്രി
ത്ര്ൃശ്ങ്ങൾ പറയുന്) ആറെരിദക്
സ്റ്റരിപ്നയും വരിശവൈസരിലക്ണ്രിവെും. 
അങ്ങപ്ന വരിശവൈസരിക്ുല്ാൾ ചെരി
ത്രത്രിപ്േ പുലൊഗമനചേനങ്ങെും 
മർദേരിേെുപ്െ വരിലമാചനസവൈപ്ങ്ങെും 
ോെം പ്േറ്റുന്ു.

ത്കാലലുന്ന ചിരി

ഡാമരിയൻ-നായ-ആയ ത്രരിേവൈത് 
്ുെന്െൂപങ്ങൊയരി മാസ്മെരികമായരി 

്ൃശ്വേക്കെരിക്ുല്ാൾ മറുവശത്ക് 
നരിൽക്ുന് �ാ്റരിപ്റെ പ്വചന
ങ്ങെും കദീത്രിപ്റെ ക്ാമറയും ബു
�ൻല�ഗപ്റെ ്ർശനങ്ങെുപ്മല്ലാം 
വരിശുദ്ധദീകെരിക്പ്പെെുന്ു. ഇങ്ങപ്ന
യുള്ള വരിശുദ്ധവരിശുദ്ധ ്വൈന്വൈങ്ങപ്െ 
മറരികെക്ാനുേകുന് േെത്രിേുള്ള 
മാജരിക്ൽ ഭാവനയും അേരിേൂപ്െയു
ള്ള ്ുെന്ാവരിഷക് കാെങ്ങെുമാണക് ചേ
ച്രിത്രത്രിപ്േ അചെരിത്രചരിഹ്നങ്ങൾക്ക് 
കാെണം. അെരിച്മർത്പ്പെട്ടവെരിേൂപ്െ 
കെന്ുവെുന് സാമൂ�്സമ്മർദേങ്ങ
പ്െ പ്േരിലൊധരിക്ാൻ അവപ്യ ്ുെ
ന്സവൈെൂപങ്ങൊയരി ഭാവന പ്ചയ്ുന്ു. 
മെം കത്ുന്േും കത്രിയരിൽ കുത്രി 
നരിൽക്ുന് �ാ്റും േേയറ്റുലപാ
കുന് കദീത്ുപ്മല്ലാം ഇേരിനക് ഉ്ാ�െ
ണമാണക്. ഇങ്ങപ്ന ്ുെന്്ൃശ്ങ്ങൾ 
മറരികെക്ാൻ കദീത്രിപ്റെ ക്ാമറവഴരി 
എത്രിലച്െുന് സ്േത്ുള്ള ആറെരി
ദക്സ്റ്റരിപ്ന അവസാനരിപെരിക്ാൻ ശ്ര
മരിക്ുല്ാഴാണക് കാെ്ങ്ങൾ േേകദീപ്ഴ 
മറരിയുന്േക്. ബു�ൻല�ഗൻ പറ
യുന് വരി്്യനുസെരിച്ക് ഡാമരിയപ്ന 
പ്കാല്ലാൻ ലറാബർട്ടക് ലോണരിനക് 
സാധരിച്രില്ല. ലറാബർട്ടക് ലോണ ഡാമരി
യപ്റെ വെർത്ച്ൻ മാത്രമല്ല അധരി
കാെെൂപം കൂെരിയാണക്. പെ്ൊഗേ 
ചരിഹ്നങ്ങൾലക്ാ പരിേൃെൂപങ്ങൾലക്ാ 
അധരികാെവ്വസ്യക് ലക്ാ കത്രികെു
പലയാഗരിച്ക് പ്കാല്ലാൻ സാധരിക്ാത് 
േെത്രിൽ മർദേരിേർ ഉയർത്ുന് 
സംഘർഷം വെർന്ുകഴരിഞേു 
എന്ാണക് ഈ സദീനരിൽനരിന്ക് മനസ്രി
ോലക്ണ്േക്. അവസാന സദീനരിപ്േ 
ഡാമരിയപ്റെ േദീക്ഷ്ണവും മുറരിലവൽപെരി
ക്ുന്േുമായ ചരിെരി അേക് േപ്ന്യാ
ണക് പ്േെരിയരിക്ുന്േക്. സമകാേമാ
നമായ അധദീശാനുഭൂേരികപ്െയും 
അവർ മന്ത്രേന്ത്രങ്ങൊൽ സൃഷ്രിക്ു
ന് മായാലോകപ്ത്യും മുറരിച്ക് കെ
ക്ാൻ ഒറ്റപ്യാെു ചരിെരി മേരിപ്യന്ാണക് 
ഡാമരിയൻ പ്േെരിയരിക്ുന്േക്.
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ഡാമിയന്-നായ-ആയ ത്രി
ത്വതെ ദുരന്രൂപങ്ങൊയി 
മാസ്മരികമായി ദൃശ്യവതന്ക
രിക്ുതമ്പാള് മുവശതെന് 
നില്ക്ുന്ന �ാദിത്റെ 
പ്വചനങ്ങെും കീതെിത്റെ 
ക്യാമയും ്ുഹന്തഹഗത്റെ 
ദര്ശനങ്ങെുത്മലലാം വിശുദ്ീ
കരിക്ത്പ്െുന്നു. ഇങ്ങത്ന
യുള്ള വിശുദ്വിശുദ് ദ്വന്ദ്വ
ങ്ങത്െ മികെക്ാനുതകുന്ന 
തരതെിലുള്ള മാജിക്ല് 
ഭാവനയും അതിലൂത്െയുള്ള 
ദുരന്ാവിഷന് കാരങ്ങെുമാണന് 
ചലച്ിത്രതെിത്ല അചരിത്രചി
ഹ്നങ്ങള്ക്ന് കാരണം
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നരിയേമായ െൂപമരില്ലാപ്േ 
പാറരി നെക്ുന് അല്ം 

ലമഘശകേങ്ങൾ കരിട്ടരിയാൽ ഒെു 
സൗധം നരിർമ്മരിക്ാനാകുലമാ ? 
അപ്ല്ലങ്കരിൽ ഒെു ശരില്ം ?പ്േരി
ഭാശാേരിയായ ഒെു കോകാെൻ 
അേക് പ്ചയ്ു കാണരിപ്ച്ന്ു വെും. 
അഥവാ അയാൾക്ു മാത്രലമ 
അേു സാധരിക്ൂ. അമൂർത്മായ 
ഒന്രിപ്ന മൂർത്മാക്രി കാണരിച്ു 
േെുകയാണക് ഒെു പ്േരിഭാശാേരി 
പ്ചലയ്ണ്പ്േങ്കരിൽ അോണക് 
ശർമ്മരിഷ്ാ ദമേരിയും ൊജക്്ദീപക് 
ലപാെും ലചർന്ക് സംവരിധാനം 
നരിർവ്�രിച് കാൽകക്ക് 
(KALKOKKHO - HOUSE OF 
TIME)എന് ബംഗാെരി സരിനരിമ. 
േൃശൂെരിൽ നെന് ബംഗാെരി 
പ്�സ്റ്റരിവേരിപ്റെ ആറാം ്രിവസ
മായരിെുന്ു അപൂർവ്മായ ഈ 
്ൃശ്ാനുഭവം.

മനുഷ്വംശം ഒന്ാപ്ക ലനെരിട്ട 
, ഏറ്റവും വേുേും നദീണ്േുമായ 
ലകാവരിഡക് മ�ാമാെരിക്ാേപ്ത് 
പദീഢാനുഭവപ്ത്യാണക് സരിനരിമ 
പരിൻപറ്റുന്േക്. വരിെസേയും 
ഏകാന്േയും ഒറ്റപ്പെെേും 
ഭദീേരിയുമല്ലാപ്േ എന്ാണക് ആ 
കാേപ്ത് പറ്റരി പകർത്ാനാ
വുക ? മനുഷ്ൻ ആർജ്ജരിച് 
സ�വർത്രിത്ത്രിലറെയും 
പാെസ്പെ്ത്രിലറെയും ലോകം ആ 
കാേത്ക് കദീലമേൽമറരിഞേു ലപായരി
െുന്ലല്ലാ. ആലലേഷങ്ങൾ,എന്രിനക് 
�സ്ത്ാനങ്ങൾ ലപാേും നരിഷരിദ്ധ
മായരിെുന് ഒെു കാേം.

 അെച്രിട്ട മുറരിയരിൽ നാേു 
മനുഷ്ർ. ബന്നസ്നായ 
ഒെു ലഡാക്ർ. ഒെു മദ്ധ്വയസ് 
.ഒെു യുവേരി . ഒെു പ്പണകുട്ടരി. 
നാലേ നാേു കഥാപാത്രങ്ങൾ. 
ഒലെപ്യാെു പ്ോലക്ഷൻ. ആവർ
ത്നങ്ങെുപ്െ ലഘാഷയാത്രയാ
ണക്. സാനരിദറ്റസർ, മുഖാവെണം 
, ദകകഴുകൽ ... ആഭരിചാെക്രിയ 
ലപാപ്േ നെത്ുന് കരിണ്ണം 
പ്കാട്ടൽ...അേരിനരിെയരിൽ കവരിേ 
ഉറപ്ക് പ്ചാല്ലരിപഠരിക്ുന് കുട്ടരി
യുപ്െ കാവ്ാോപനം. എത്രലയാ 
വട്ടം ആവർത്രിക്ുന് കവരിേ 
പ്ചാല്ലൽ . കവരിേ പ്ചാല്ലുന് 
പ്കാച്ുകുട്ടരികൾ പ്ചയ്ാറുള്ള
േു ലപാപ്േ ചരിേ വാക്ുകെരിൽ 
ഊന്ുന്േും പ്കാഞ്രിപ്ക്ാ
ണ്ുള്ള അേരിപ്റെ ഈണവും 

കാൽകക്ഷ് - കകാവതിഡഷ് 
മഹാമാരതി കാെടതെ 
പീഢാനുഭവ ദൃശ്യങ്ങൾ
ശങ്കരനരാരരായണൻ.എം.എ
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കുലറ കഴരിയുല്ാൾ നമ്മപ്െ ആകർ
ഷരിക്ും. വരിെസമായ ഈ അന്െദീ
ക്ത്രിേും അേരിപ്ോെു പുേുമ 
നമ്മൾ കപ്ണ്ത്ും. അേു ലപാപ്േ 
ആവർത്രിക്ുന് പേ ഭാഗങ്ങെരിൽ 
നരിന്ും ഏലോ ചരിേ സ്ുെണങ്ങൾ 
നപ്മ്മ ലേെരി വെും. അേരിനു ലവണ്രി 
, അേരിനു ലവണ്രി മാത്രം ലപ്ക്കൻ 
ആ വരിെസേയരിൽ അമർന്രിെരിക്ും ! 
ഏേു ലപാപ്േപ്യന്ാൽ,മ�ാമാെരി
ക്ാേം നാം അനുഭവരിച്േു ലപാപ്േ
ത്പ്ന്.

ൊത്രരിയരിൽ, നെുക്െേരിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു 
ലപായ യാത്രരികൻ, നക്ത്രങ്ങെുപ്െ 
പ്കാശത്രിനായരി പ്േദീക്ലയാപ്െ 
മരിഴരി കൂർപെരിക്ുന് ലപാപ്േയാണക് 
നമ്മൾ േരിയ്റ്ററരിൽ ഇെരിക്ുന്ു
ണ്ാവുക. േരിെയരിൽ പ്പട്ടക് നമ്മുപ്െ 
യാനം ഉേയുന്ുണ്ാകും. ലകാവരിഡക് 
കാേലത്യും ഒന്ാം േരിെ െണ്ാം 
േരിെ എന്രിങ്ങപ്ന പറയുന്േരിപ്റെ 
അർത്ഥം അലപൊൾ നമുക്ക് മനസ്രിോ
കാൻ േുെങ്ങും !

നായകപ്റെ കുട്ടരിക്ാേപ്ത് ഏകാ
ന്േ അനന്െത്രിൽ അെൂർ ലഗാപാ
േകൃഷ്ൻ ഭംഗരിയായരി കാണരിച്രിട്ടുണ്ക്. 
ചുമെരിൽ േൂങ്ങരിക്രിെക്ുന് ഭദീമാ
കാെനായ ലക്ാക്രിപ്റെ സൂചരിപ്ക്ാ
പെം വട്ടംചുറ്റരി േേകറങ്ങരി വദീഴുന് 
കുട്ടരിയുപ്െ കാഴ്ച ആ സരിനരിമ കണ്വർ 
മറക്ാനരിെയരില്ല.േെവുപുള്ളരിയുപ്െ 
വരിെസേ, മേരിേുകെരിൽ കാണരിക്ു
ന്ുണ്ക്. േെവുകാൊയ സവൈാേന്ത്ര് 
സമെലസനാനരികൾ കൂട്ടലത്ാപ്െ 
കൂർക്ംവേരിച്ുറങ്ങുന് മുറരിക്ു 
പുറപ്ത് വൊന്യരിേൂപ്െ ബഷദീർ 
അലങ്ങാട്ടും ഇലങ്ങാട്ടും നെക്ുന് 
്ദീർഘ്ൃശ്മുണ്ക്. വരിെസേയുപ്െ 
സംഗദീേം പശ്ാത്േത്രിൽ അേയ
െരിക്ുന്ു. സംഗദീേം ഉച്സ്ായരിയരിലേ
ക്ക് ക്ലമണ മൂർച്രിക്ുല്ാൾ ഏകാ
ന്േയുപ്െ കാഠരിന്ം നമ്മൾ ലനെരിട്ടക് 
അനുഭവരിക്ും. ആ ്ൃശ്ത്രിൽ 
ഏകാന്േയുപ്െ മെുപെക് ലപ്ക്കനരിൽ 
സൗന്െ്ാനുഭൂേരിയായരി നരിറയും 
!അെൂർ അനന്െത്രിേും മേരിേുക
െരിേും പ്ചയ്േുലപാപ്േ, അത്രയും 
സൗന്െ്ാത്മകമായരി മ�ാമാെരിക്ാേ
പ്ത് അന്െദീക്പ്ത് ആവരിഷ്ക്കെരിക്ാ
നാകുലമാ ?അേരിനുള്ള ഉത്െമാണക് 
കാൽകക്ക്.

മേരിേുകൾ കണ്രിട്ടക് , അേരിപ്ന 
േഴഞേു പ്കാണ്ക് അന്പ്ത് ല്ശദീയ 
ജൂറരി അദ്ധ്ക്നായരിെുന് എം.എസക്.
സേ്ു പറഞേേക് ഇേക് വരിശവൈസരി

ക്ാൻ പറ്റുന്രില്ല എന്ാണക്. ഇേരിപ്േ 
നായകൻ, ജയരിൽ ഒെു െൂറരിസ്റ്റക്ലപ്ലസക് 
ലപാപ്േ ഉപലയാഗരിക്ുന്ു എന്ും 
അവരിപ്െപ്യാപ്ക് പൂക്ൾ നട്ടു
പരിെരിപെരിക്ുന്ു എന്ുമായരിെുന്ു 
സേ്ുവരിപ്റെ പൊേരി. പ്േരികൂേ 
സാ�ചെ്ങ്ങപ്െ സർഗ്ഗാത്മേയുള്ള 
ഒെു മനസ്ക് എങ്ങരിപ്ന മാറ്റരിത്ദീർ
ക്ുന്ു എന്ോണക് മേരിേുകെരിപ്േ 
പ്ലമയം. നായകൻ,ജയരിേരിൽ പൂക്ൾ 
നട്ടുപരിെരിപെരിക്ുകയും മെണശരിക്ക്ക് 
വരിധരിക്പ്പെട്ടയാൾക്ക് ചായ ഉണ്ാക്രി
പ്ക്ാെുക്ുകയും മെണത്രിനക് കാവ
േരിെരിക്ുകയുംസ�േെവുകാെുലെയും 
അധരികാെരികെുലെയും ലനേ�രിേനാ
വുകയും മാത്രമല്ലാ, അവരിപ്െ പ്ണ

യത്രിൽ ഏർപ്പെെുകയും പ്ചയ്ുന്ു. 
നെകത്രിൽ ഇട്ടരിെുപ്ന്ങ്കരിൽ ബഷദീർ 

ഒെു പൂങ്കാവനം സൃഷ്രിച്ക് നെക
പ്ത് സവൈർഗ്ഗലത്ക്ാൾ സുന്െമാക്ു
മായരിെുന്ു. ദ്വം ലപാേും , സർഗ്ഗ
ദവഭവമുള്ള കോകാെപ്റെ മുന്രിൽ 
ലോറ്റു ലപാകും എന് സേ്മാണക് 
സേ്ുവരിനക് മനസ്രിോകാപ്േ ലപായ
േക്.”കാൽ കക്രി “ നും “മേരിേുകെു”
പ്െ ്ുർവ്രിധരി വൊൻ സാദ്ധ്േയുണ്ക്. 
“ കാൽ കക്രി “പ്ന േഴഞേുപ്കാണ്ക് 
ഇേരിൽ ആവർത്നങ്ങെുപ്െ വരിെസ
േയല്ലാപ്േ എന്ുണ്ക് എന്ക് സേ്ു
വരിപ്ന ലപാേുള്ളവെുപ്െ ജൂറരി ഒെു 
പലക് ലചാ്രിലച്ക്ാൻ ഇെയുണ്ക്.
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സരിനരിമയുപ്െ ചെരിത്രത്രിപ്േ പെരിണാമങ്ങൾ 
പേ നരിേകെരിോണക് െൂപപ്പെെുന്േക്.

പ്സ്ാനസവൈാഭാവപ്ത് പരിൻപറ്റരി ഉെപ്േെുക്ുന് 
ചരിത്രങ്ങൾ, പെദീക്ണ സവൈഭാവമുള്ള സരിനരിമകൾ 
,ഒറ്റപ്യാറ്റ ചരിത്രങ്ങൾ, ജനപ്രിയേക്ക് ഊന്ൽ 
നൽകുന് സരിനരിമകൾ, ൊഷ്ടദീയ പശ്ാത്േത്രിൽ 
ഉെുവം പ്കാള്ളുന്വ എന്രിങ്ങപ്ന സമദീപനങ്ങെരിപ്േ 
വ്േരിെരിക്തേകൾ നദീെുന്ു. ഓലൊ ഭാവുകേവൈത്രി
നും സവരിലശഷമായ പ്ലയാക്താക്ലൊ ്ർശനലമാ 
ഉണ്ാകും. എന്ാൽ ഇത്െം കംപാർെക്പ്മറെുക
െരിപ്ോന്ും മാർക്ക് പ്ചയ്ാൻ പറ്റാത് ലമല്റഞേ 
പദ്ധേരികപ്െ ഗാഢമായരി ഉൾപ്കാണ്ും പ്ലേ്ക 
േെത്രിൽ നരിൊകെരിച്ും സരിനരിമയരിൽ കോദവ
ഭവം പ്കെരിപെരിച് ചേച്രിത്രകാെനാണക് ഴാങക് േൂകക് 
പ്ഗാ്ാർ്ക്. ഒെു മരിനരിറ്റക് മുേൽ 4 മണരിക്ൂർ 27 മരിനരിറ്റക് 
വപ്െ ദ്ർഘ്മുള്ള നൂലറാെം ചരിത്രങ്ങൊണക് പ്ഗാ

അട്തിമറതികളുടെ അഭതിമുഖങ്ങൾ
ജഡരാ.വിഷ്ുരരാേബ് പി

്ാർദേരിപ്റെ സാക്ാേക്കാെത്രിേൂ
പ്െ സരിനരിമാ ലോകത്രിനക് േഭരി
ച്രിട്ടുള്ളേക്. ല�ാെരിവുഡക് 2010ൽ 
പ്ഖ്ാപരിച് ഓണററരി ഓസ്ാർ 
പുെസ്ാെം നരിൊകെരിച്ു പ്കാണ്ക് 
‘’it means nothing to me” 
എന്ക് പ്േരിവചരിച് കോകർേൃ
േവൈമാണക് അലദേ�ത്രിലറെേക്. ഒെു 
ചേച്രിത്രകാെൻ എന് പ്ത്രി
പ്റെ മുഴുവൻ അർത്ഥപ്ത്യും 
അലദേ�ത്രിൻ പ്വർത്രികൾ 
അഭരിസംലബാധന പ്ചയ്രിെുന്ു. 

സരിനരിമചരിന്കൻ, നരിെൂപകൻ, 
സംവരിധായകൻ േുെങ്ങരി ചേച്രി
ത്രത്രിപ്റെ സമഗ്രമായ ്രിശാലബാ
ധപ്ത് നരിർണയരിച്ു പ്കാണ്ാണക് 

തഹാെിവുഡന് 2010ല് 
പ്ഖ്യാപിച് ഓണി 
ഓസ്ാര് പുരസ്ാ
രം നിരാകരിച്ു 
ത്കാണ്ന് ‘’it means 
nothing to me” 
എന്നന് പ്തിവചിച് 
കലാകര്തൃത്വമാണന് 
അതദേഹതെിതറെതന്. 
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പ്ഗാ്ാർ്ക് സവൈയം അെയാെപ്പെെുത്ു
ന്േക്. സരിനരിമപ്യ സംബന്രിച്ുള്ള 
എഴുത്ുകെരിേൂപ്െയാണക് അലദേ�ം 
ഇെപ്പെേുകൾ േുെങ്ങുന്േക്. 
പ്ഗാ്ാർ്രിപ്ന സംബന്രിച്രിെലത്ാെം 
സരിനരിമപ്യഴുത്രിൽ ബസദീനുമായുള്ള 
ആശയപെമായ സംവാ്ങ്ങൾ പ്ധാ
നമായരിെുന്ു. യാഥാർത്ഥ്ത്രിപ്റെ 
ലനർചരിത്രം എന് ബസദീപ്റെ സരിനരിമ 
വ്ാഖ്ാനപ്ത് പ്ഗാ്ാർ്ക് വരിമർശനാ
ത്മകമായരി േപ്ന് ലനെരിട്ടു. േുെർച്ക
പ്െ റദേക് പ്ചയ്ുന് ആവരിഷ്കാെം എന് 
നരിേയരിൽ സരിനരിമയുപ്െ േേവൈചരിന്പ്യ 
പ്ഗാ്ാർ്ക് പുേുക്രി. യാഥാർത്ഥ്
ത്രിപ്റെ പ്േരിനരിധാനം അല്ല; പ്േരി
നരിധാനത്രിപ്റെ യാഥാർത്ഥ്മാണക് 
സരിനരിമയരിൽ അവേെരിപെരിക്ുന്േക് 
എന്ായരിെുന്ു പ്ഗാ്ാർദേരിപ്റെ പ്ഖ്ാ
പനം. യാഥാർത്ഥ്പ്ത് പുനൊവരി
ഷ്കെരിക്ുക എന് കേയുപ്െ ആധാെ 
ധാെണകപ്െ അപനരിർമരിക്ാനുള്ള പ്
വണേയാണരിവരിപ്െ പ്വെരിപ്പെെുന്േക്. 
ഇേക് പ്ഗാ്ാർ്രിയൻ ചരിത്രങ്ങെുപ്െ ഒെു 
സരിലനേച്റാണക്. സരിനരിമകെരിൽ േപ്ന് 
പേ ലസ്പസുകെരിേും സരിനരിമയാണരിേക് 
എന് സൂചന കെത്രിവരിെുന്േക് വഴരി 
അലദേ�ം കോപെമായരി േപ്ന് നെപെക് 
െദീേരികപ്െ മാറ്റരിമറരിക്ാൻ ശ്രമരിക്ുന്ു
ണ്ക്. മാർക്ും ലഫ്രായരിഡും പ്്റരി്യും 
പ്േവരിനാസും അെക്ം പേ ്ാർശ
നരികെുപ്െയും സാന്രിധ്ം പ്ഗാ്ാർ്ക് 
ചരിത്രങ്ങെരിൽ ഉണ്ക്. കേയും സാ�രി
േ്വും മാത്രമല്ല ൊഷ്ടദീയ സംഭവവരികാ
സങ്ങെും സാംസ്ാെരിക സൂചനകെും 
എല്ലാം കേർന്ുകരിെക്ുന് ആഖ്ാന
ഭൂമരികയാണക് അലദേ�ത്രിൻക്ലറേക്. 

പ്ഗാ്ാർ്രിപ്റെ ചേച്രിത്രജദീവരിേ
പ്ത്ക്ുറരിച്ക് ആലോചരിക്ുല്ാൾ 
ഫ്രാൻസരിപ്േ സരിനരിമയുപ്െ ചെരിത്ര
പ്ത്യും ഭാവുകേവൈപ്ത്യും െൂപപ്പെ
െുത്രിയ സന്ർഭങ്ങെരിേൂപ്െ കെന്ു 
ലപാലകണ്രിയരിെരിക്ുന്ു. ഈ ചെരിത്ര 
സാ�ചെ്ങ്ങൾ ലോകസരിനരിമപ്യയും 
പേെദീേരിയരിൽ സവൈാധദീനരിക്ുകയും 
മാറ്റരി േദീർക്ുകയും പ്ചയ്ുന്ുണ്ക്. 
എന്ാണക് സരിനരിമ എന്േരിനപെുറം 
എന്ായരിെരിക്ണം ഒെു സരിനരിമ എന് 
ആശയത്രിനക് പുേരിയ ഉത്െങ്ങൾ 
കപ്ണ്ത്ാനുള്ള ശ്രമങ്ങൊയരിെുന്ു 
പ്ഗാ്ാർ്ക് അെക്മുള്ള ഫ്രഞ്ക് നവേ
െംഗ ചേച്രിത്രകാെന്ാെുപ്െ ്ൗേ്ം. 
അോയേക് ഒെു കൂട്ടം ചേച്രിത്ര 
പ്വർത്കെുപ്െ സരിനരിമപ്യ കുറരിച്ു
ള്ള ചരിന് പുേരിയ ചേച്രിത്രഭാവുകേവൈ
പ്ത് സൃഷ്രിക്ുകയാണക് ഉണ്ായേക്. 

ഈ ഭാവുകേവൈം ലോകസരിനരിമയുപ്െ 
ചെരിത്രപ്ത് േപ്ന് മാറ്റരിപെണരിയുന്ു
ണ്ക്. സരിനരിമാ സംബന്മായ പ്ഭാ
ഷണങ്ങെും ചർച്കെും െചനകെും 
നെത്രി കോത്മകമായരി ചേച്രിത്ര
പ്ത് പെരിഷ്കെരിക്ുകയും സാമൂ�രിക
മായ ഇെപ്പെൽ ലശഷരിയ്ക്കക് സരിനരിമപ്യ 
സജ്ജമാക്ാൻ വരിധം കെപ്മാെുക്ു
കയും പ്ചയ്ു. സാ�രിേ്വും ചരിത്രകേ
യും അെക്മുള്ള കേയുപ്െ സമദീപ
നങ്ങെരിൽ മുൻപന്രിയരിൽ സരിനരിമപ്യ 
കൂെരി എത്രിക്ുക എന് േക്്വും 
ഫ്രഞ്ക് നവേെംഗത്രിൽ പ്ധാനമായരി 
നരിന്ു.

സരിനരിമപ്യ കൂെുേൽ ൊഷ്ടദീയപ
െവും സൗന്െ്ശാസ്ത്രപെവുമായരി 
പുേുക്രി എെുക്ാൻ ഉള്ള ശ്രമങ്ങൊ
ണക് പ്ഗാ്ാർ്ക് അെക്മുള്ള നവേെംഗ 
ചേച്രിത്രകാെന്ാർ നെത്രിയേക്. ഒെു 
നല്ല സരിനരിമ ഒലെസമയം ലോകപ്ത്
ക്ുറരിച്ക് ഒെു സങ്കല്ം എന്േുലപാപ്േ 
സരിനരിമപ്യ കുറരിച്ക് ഒെു സങ്കല്വും 
അവേെരിപെരിക്ണം എന് ട്ൂല�ായു
പ്െ നരിർലദേശപ്ത് ഉൾപ്ക്ാണ്ുള്ള 
സമദീപനയുക്തരി പ്ഗാ്ാർ്ക് ചരിത്രങ്ങ
െരിൽ േദീനമാണക്. സരിനരിമയുപ്െ ചെരിത്രം 
േപ്ന് വരിഷയമാക്ുന്േക് ശ്രദ്ധരി
ക്ുക. സരിനരിമയുമായരി ബന്പ്പെട്ട 
സംവരിധായകർ, ഛായാഗ്രാ�കർ, 
അഭരിലനോക്ൾ, ചരിത്രസന്ർഭങ്ങൾ 
എന്രിങ്ങപ്ന കാഴ്ചയുപ്െ സ്മെണകപ്െ 

സവരിലശഷമായരി േപ്റെ സരിനരിമയരി
ലേക്ക് കെത്രിപ്യെുത്ക് പെദീക്രിച്ു 
പ്കാണ്ാണക് അലദേ�ം മുലന്റരിയേക്. 
ഇത്െം കൂട്ടരിലച്ർക്േുകൾ സരിനരി
മയുപ്െ സവൈഭാവപ്ത് ഒലെസമയം 
ഭാവനാത്മകവും യാഥാർത്ഥ്ഭെരി
േവുമാക്രി േദീർക്ുന്ുണ്ക്. ഈ 
റ�റൻസുകെരിൽ ചെരിത്രപെമായരി 
നരിേപ്കാള്ളുന് ചരിത്രങ്ങൾ മാത്രമല്ല 
സമകാേരികമായരി പ്േരിനരിധാനം പ്ചയ്
പ്പെെുന് സരിനരിമകെുപ്െ സൂചനകെും 
ഉൾപ്പെെുത്ുന്ുണ്ക്. 

 വദീപ്ക്ൻഡക് എന് ചരിത്രത്രിൽ 
കഥാപാത്രങ്ങൾ പെസ്പെം വരിനരിമയം 
പ്ചയ്ുന്േക് സരിനരിമകെുപ്െ ലപെുകൾ 
െ�സ്ലക്ാഡുകൊയരി ഉപലയാഗരി
ച്ുപ്കാണ്ാണക്. ലജാണരി ഗരിറ്റാർ, ലപാ 
പ്െംക്രിൻ എന്ദീ െണ്ക് ലകാഡുകൾ 
നരിലക്ാൊസക് പ്റാ സർജരി ഐസൻ
സ്റ്റരിൻ എന്രിവലൊെുള്ള ആ്െവരിപ്റെ 
ആവരിഷ്കാെമാണക്. ഐറരിസക് ഇൻ, 
ഐറരിസക് ഔട്ടക് േുെങ്ങരിയ സമകാേദീന 
സരിനരിമയരിൽ നരിന്ുമുള്ള സ്മെണകൾ 
അന്വൽക്െണത്രിപ്റെ അവലബാ
ധപ്ത് സൃഷ്രിക്ാൻ ഉപലയാഗരി
ച്രിട്ടുണ്ക്. ഫ്രഞ്ക് സംവരിധായക ഒെു 
ലനാവേരിസ്റ്റായരി ബ്ത്ക് േസരിൽ 
പ്േ്ക്പ്പെെുന്ു. ചരിത്രത്രിപ്േ 
നായകൻ ആവപ്ട്ട പ്ശസ്ത നെനായ 
�ംഫ്രരിപ്യയാണക് അനുകെരിക്ാൻ 
ശ്രമരിക്ുന്േക്. പരിപ്മാ�ുവരിൽ 
സരിനരിമയുപ്െ നരിർവചനവുമായരി 
കെന്ുവെുന്േക് സാം �ുള്ളർ എന് 
ല�ാെരിവുഡക് സംവരിധായകനാണക്. ോ 
പ്പറ്റരിറ്റക് ലസാൾഡാറ്റരിയരിപ്േ നായക
നായ ബ്ൂലണാറൗൽ, ലകാോർഡക് 
േപ്റെ സു�ൃത്ാപ്ണന്ക് അവകാശ
പ്പെെുന്ു. പ്ഗാ്ാർ്രിപ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട 
ക്ാമറമാനാണക് ലകാോർഡക് ഇങ്ങപ്ന 
നരിെവധരി ലക്ാസക് റ�റൻസുകൾ സരി
നരിമയ്ക്കുള്ളരിൽ േപ്ന് അെക്ം പ്ചയ്ു 
വച്ുപ്കാണ്ാണക് പ്ഗാ്ാർ്ക് കോ
സൃഷ്രി നെത്ുന്േക്. ഈ ഒെുക്രി 
എെുക്ൽ യാഥാർത്ഥ്ത്രിപ്റെയും 
ഭാവനയുപ്െയും കേർത്രിപ്യെു
ക്ൽ കൂെരിയാണക്. വുമണ ഈസക് എ 
വുമണ എന് ചരിത്രത്രിപ്റെ േുെക്
ത്രിൽ േപ്ന് പ്ക്ഡരിറ്റക് ദെറ്റരിേുകൾ 
പ്േ്ക്പ്പെെുന്േരിനരിെയ്ക്കക് പ്പപ്ട്ടന്ക് 
സരിനരിമ എന്ക് എഴുേരി വെുന്ുണ്ക്. 
സരിനരിമയുപ്െ േുെക്ത്രിൽ മാത്രമല്ല 
ആകാംക്ാഭെരിേപ്മന്ക് കണക്ാ
ക്ുന് പേ സന്ർഭങ്ങെരിേും ഇത്
െത്രിേുള്ള ചരിേ ഇെപ്പെേുകൾ 
അലദേ�ം നെത്ാറുണ്ക്. കേയുപ്െ 

സിനിമത്യ കൂെുതല് രാ
ഷ്ട്രീയപരവും സൗന്ദര്യശാ
സ്തപരവുമായി പുതുക്ി 
എെുക്ാന് ഉള്ള ശ്രമങ്ങൊ
ണന് ത്ഗാദാര്ദന് അെക്മുള്ള 
നവതരംഗ ചലച്ിത്രകാരന്ാര് 
നെതെിയതന്. ഒരു നലല സിനിമ 
ഒതരസമയം തലാകത്തെക്ുി
ച്ന് ഒരു സങ്ല്ം എന്നതുതപാ
ത്ല സിനിമത്യ കുിച്ന് ഒരു 
സങ്ല്വും അവതരിപ്ിക്ണം 
എന്ന ട്ൂത�ായുത്െ നിര്തദേശ
ത്തെ ഉള്ത്ക്ാണ്ുള്ള സമീപ
നയുക്തി ത്ഗാദാര്ദന് ചിത്രങ്ങ
െില് ലീനമാണന്.
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ആവരിഷ്കാെ സന്ർഭത്രിപ്േ പ്ധാന 
നരിമരിഷത്രിപ്േ അനുഭൂേരിപാഠപ്ത് 
അട്ടരിമറരിക്ുന് കാെ്ം കൂെരിയാണരിേക്. 
ഈ പ്ക്രിയയരിേൂപ്െ സരിനരിമയുപ്െ 
കമ്മ്ൂണരിലക്ഷൻ മപ്റ്റാെു െദീേരിയരി
ലേക്ക് മാറുന്ു. ഒലെസമയം ദധഷ
ണരികവും േെരിേവുമായ ദശേരികൾ 
പ്കാണ്ാണക് പ്ഗാ്ാർ്ക് സരിനരിമകപ്െ 
െൂപപ്പെെുത്രിയരിെുന്േക്.

സാലങ്കേരികമായരി പേേെം പെദീക്
ണങ്ങൾ പ്ഗാ്ാർ്ക് ഓലൊ കാേത്ും 
നെത്രിയരിെുന്ു. കട്ടുകെും നരിെന്
െമുള്ള ്ൃശ്വരിലച്്ങ്ങെും ഉപലയാ
ഗരിച്ലപൊൾ �രിസ്റ്ററരി ്ു സരിനരിമയരിൽ 
ഒെു ഇലമജരിനു മുകെരിൽ പേ 
ഇലമജുകൾ ലചർത്ുവച്ുപ്കാണ്ക് 
സ്േകാേ ലബാധങ്ങപ്െ അട്ടരിമറരിയ്ക്കു
ന്ുണ്ക്. ഗുഡക് ദബ റ്റു ോംലഗവൈജരിൽ 
ത്രദീഡരി സാലങ്കേരികവരി്് ഉപലയാ
ഗരിച്ുപ്കാണ്ക് അലദേ�ം കൂെുേൽ 
കൂെുേൽ പെദീക്ണ കുേുകരിയായരി 
മാറുന്ുണ്ക്. ബർത്ക് പ്േസക് മുേൽ 
വദീപ്ക്ൻഡക് വപ്െയുള്ള സരിനരിമകൾ
ക്ക് ലശഷമാണക് െചയരിോവക്(auteur) 
എന് പെരിലവഷപ്ത് മാറ്റരിപ്വച്ുപ്കാ
ണ്ക് സരിനരിമപ്യ ൊഷ്ടദീയ ഉപാധരിയാക്രി 
മാറ്റരി േുെങ്ങരിയേക്. െണ്ാം ഘട്ടപ്മന്ക് 
വരിലശഷരിപെരിക്ാവുന് വദീപ്ക്ൻഡരിനക് 
ലശഷമുള്ള ചരിത്രങ്ങെരിൽ പ്പാേുലവ 
പ്ബന്സമാനമായ ട്ദീറ്റക്പ്മൻറാണക് 
അലദേ�ം പെദീക്രിച്രിെരിക്ുന്േക്. ല�ാ
ലട്ടാഗ്രാ�ുകൾ, ചുവപ്െഴുത്ുകൾ 
,വാ�നങ്ങൾ ,സരിഗെറ്റക്, അജ്ാേ 
മുഖങ്ങൾ, പ്െേരിവരിഷൻ സ്കദീനരിപ്േ െം
ഗങ്ങൾ, പത്രക്െോസുകെരിപ്േ വാർ
ത്കൾ, സരിനരിമ ്ൃശ്ങ്ങൾ എന്രി
ങ്ങപ്ന പേ െൂപങ്ങെുപ്െ പ്കാൊഷക് 
സൃഷ്രിച്ുപ്കാണ്ാണക് പ്ഗാ്ാർ്ക് പ്
ലമയപെമായ സമഗ്രേയ്ക്കുലവണ്രി ശ്രമരി
ക്ുന്േക്. എട്ടു ഭാഗങ്ങെുള്ള സരിനരിമ 
ചെരിത്രപ്ത് കുറരിച്ുള്ള അലദേ�ത്രി
പ്റെ വദീഡരിലയാ പെ്െ സരിനരിമപ്യ 
മുൻനരിർത്രിപ്ക്ാണ്ക് ചെരിത്രപ്ത് 
കുറരിച്ുള്ള വരിമർശനാത്മകമായ 
സമദീപനമാണക്. ഈ സമദീപനത്രിൽ 
കേയും മനുഷ്െും ചുറ്റുപാെുകെും 
എല്ലാം പ്ശ്നവൽക്െരിക്ുന്ു. അലദേ
�ത്രിപ്റെ ചരിത്രങ്ങെരിപ്േ പ്ണയെം
ഗങ്ങൾ അനുഭൂേരിപെമായരി ദേം
ഗരികസവൈഭാവം ഉള്ളേല്ല. എന്ാൽ 
അേരിൽ െേരിയും അനുബന്വരിവ
�ാെങ്ങെും കാണാൻ കഴരിയുന്ുണ്ക്. 
െേരിമൂർച്യുപ്െ നരിമരിഷങ്ങെരിൽ 
സ്ത്രദീയും പുെുഷനും ഒെുമരിച്ാെുക
യും പാെുകയും പ്ചയ്ുന് മട്ടരിോണക് 
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ആവരിഷ്കെരിക്ുന്േക്. കാഴ്ചക്ാെനരിൽ 
െേരിഭാവം ഉണർത്ുക എന്േല്ല 
ഇവരിപ്െ സംവരിോയകപ്റെ പ്വർത്രി. 
മറരിച്ക് പ്സക്രിപ്ന വരിധരിയുക്തമായരി 
ആവരിഷ്കെരിക്ാൻ ഉള്ള ോല്െ്മാണക് 
പ്കെമാകുന്േക്. അലേലപാപ്േ 
പ്കാേകൾ �ാസ് െസം ലചർത്ു
പ്കാണ്ാണക് ോ കെദീബരിനരിലയഴ്രിൽ 
അവേെരിപെരിക്ുന്േക്. പട്ടാെക്ാെുപ്െ 
മൃഗയാവരിലനാ്പ്മന് മട്ടരിോണരിേക് 
ഉള്ളേക്. യുദ്ധവരിെുദ്ധ ചരിത്രത്രിപ്റെ 
മപ്റ്റാെു മുഖമാണരിേക്.

 “ഒെു വരിമർശകനായരിെുന് 
കാേത്ക് ഞാപ്നാെു ചേചരിത്രകാെ
നാപ്ണന്ാണക് ഞാൻ വരിചാെരിച്രിെു
ന്േക്. ഇലപൊൾ, ചേച്രിത്രകാെനായരി 
കഴരിഞേലപൊൾ ഞാൻ ഒെു വരിമർ
ശകനാപ്ണന്ക് എനരിക്ുറപൊയരി. 
എല്ലാ അർത്ഥത്രിേും. വരിമർശനം 
എഴുേുന്േരിനക് പകെം, വരിമർശനം 
ഉൾപ്പെെുത്രി സരിനരിമ എെുക്ുകയാ
ണക് ഞാൻ പ്ചയ്ുന്േക്. എപ്ന് ഒെു 
ഉപന്ാസകാെനായരിട്ടാണക് ഞാൻ 
വരിേയരിെുത്ുന്േക്. ലനാവേരിപ്റെ 
െൂപത്രിൽ ഉപന്ാസങ്ങൾ എഴു
േുകയും ഉപന്ാസത്രിപ്റെ െൂപ
ത്രിൽ ലനാവേുകൾ എഴുേുകയും 
പ്ചയ്ുന്േരിനക് പകെം സരിനരിമയുപ്െ 
െൂപത്രിൽ എഴുേുകയാണക് ഞാൻ 
പ്ചയ്ുന്േക്. സരിനരിമ എന് ആഖ്ാന 
െൂപം അപ്േ്ക്മായാൽ ഉെപ്ന 
േപ്ന് ഞാൻ പ്െേരിവരിഷനരിലേക്ക് 
മാറും. പ്െേരിവരിഷനും അപ്േ്ക്മാ
യാൽ പരിപ്ന് പ്പൻസരിേും കെോസരി
ലേക്ും േരിെരിച്ുവെും. എല്ലാം േമ്മരിൽ 
എലപൊഴും േുെർച്യുപ്ണ്ന്ോണക് 
യാഥാർത്ഥ്ം” എന് പ്ഗാ്ാർ്രിപ്റെ 
കാഴ്ചപൊെക് ജരി.പരി. ൊമചന്ദ്രൻ (2021:22) 
ചൂണ്രിക്ാണരിക്ുന്ുണ്ക്.

ലോകപ്ത് കമ്മ്ൂണരിസത്രിൽ 
നരിന്ക് െക്രിക്ുവാനായരി അലമെരിക് 
വരിയറ്റക്നാമരിൽ ദസനരികമായരി ഇെപ്പ
ട്ടലപൊൾ േപ്റെ എല്ലാ സരിനരിമകെരിേും 
വരിയറ്റക്നാം പൊമർശരിക്പ്പെെും എന്ക് 
പ്ഗാ്ാർ്ക് ഉറപെരിച്രിെുന്ു. അലമെരി
ക്ൻ ഇന്്ക്ാർക്ക് അനുകൂേമാ
യും ഇലേ നരിേപാെക് സരിനരിമകെരിൽ 
അലദേ�ം സവൈദീകെരിക്ുകയുണ്ായരി.
ൊഷ്ടദീയപെമായരി സാമ്ാജ്േവൈവരിെുദ്ധ 
നരിേപാെരിനക് അലദേ�ം ഊന്ൽ നൽ
കരിയരിെുന്ു. ല�ാെരിവുഡക് സരിനരിമകൾ
ക്ക് അപെമായരി ഫ്രാൻസരിപ്േ ചെരിത്ര
പ്ത് െൂപപ്പെുത്രിയേരിനക് പരിന്രിപ്േ 
പ്േ്യശാസ്ത്രവും മപ്റ്റാന്ല്ല. 

അലമെരിക്ൻ സരിനരിമയുപ്െ അപ്മാ

്രിേവൈപ്ത് േുറന്ക് കാട്ടരിപ്കാണ്ുള്ള 
നരിേപാെുകെുമായരി സരിനരിമ പ്സരി
ദ്ധദീകെണങ്ങെരിേൂപ്െ നവസരിനരിമ
യുപ്െ ആശയലോകം ഒെു ഭാഗത്ക് 
വരിപുേമാകുന്ു. കലയ ്ു സരിനരിമാ 
വരിമർശനങ്ങെരിേൂപ്െ �രിച്ക്ലകാക്ക് 
ഉൾപ്പെപ്െയുള്ള സംവരിധാ യകപ്െ 
പ്ഗാ്ാർ്ക് പുനർവായരിക്ുന്ുണ്ക്. 
പ്ഗാ്ാർ്ക് എഴുേരിയ ചേച്രിത്ര സംബ
ന്മായ ലേഖനങ്ങെരിേൂപ്െ ലജാണ 
ലഫ്രാഡക്, ല�ാവാർഡക് ല�ാക്ൻസക് 
േുെങ്ങരിയ ല�ാെരിവുഡക് സംവരിധാ
യകർ കൂെുേൽ ശ്രദ്ധരിക്പ്പെൊൻ 
കാെണമായരിട്ടുണ്ക്. ചേച്രിത്ര മാസരിക
കെരിേൂപ്െ വരികസരിച് സരിനരിമ ചർച്
കൾ പ്ഗാ്ാർ്ക് അെക്മുള്ള സരിനരിമാ
ക്ാെുപ്െ വ്ാപനലശഷരി വർദ്ധരിപെരിച്ു. 

ല�ാെരിവുഡക് സംവരിധായകെുപ്െ 
േരിെക്ഥയരിൽ കോപെമായ നരിലക്പ
ങ്ങെുപ്െ അഭാവം ഉണ്ക് എന്ോയരിെു
ന്ു ബ്രിട്ടദീഷക് ലജണോയ സദീകവൈൻസക്, 
ലപാസരിറ്റദീവക്, മൂവരി, േുെങ്ങരിയ ചേച്രി
ത്ര ലജണേുകെരിപ്േ അവലോകന
ങ്ങെുപ്െ പ്ധാന വാ്ഗേരി. കോസൃ
ഷ്രിയുപ്െ ചട്ടക്ൂെക്, പ്ലമയം, െദീേരി 
മാേൃകകൾ, ആഖ്ാനെദീേരികൾ എന് 
ഘെകങ്ങെുപ്െ വരിശ്ദീകെണത്രിേൂ
പ്െയാണക് അവെരിേക് സ്ാപരിക്ുന്േക്. 
സരിനരിമയുപ്െ ഗാഢപാൊയണത്രിൽ 
മൂവരി നരിെൂപകർ ശ്രദ്ധ പ്ചേുത്രി. 
പ്വെരിച് ക്മദീകെണങ്ങൾ, ക്ാമറചരി
ത്രദീകെണം, സാമൂ�രികേ, അഭരിനയം 
േുെങ്ങരിയ പേ അനുബന് ഘെകങ്ങ
െും വരിശകേനത്രിനായരി നരിെൂപകർ 
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ഉപലയാഗരിച്ുപ്കാണ്ാണക് സരിനരിമപ്യ 
അവലോകനം പ്ചയ്േേക്. അോയേക്, 
ഒെു സംവരിധായകൻ പുേരിയ േെ
ത്രിൽ ഒെു സരിനരിമ ഉണ്ാക്ുക 
എന്േരിൽ ഉപെരിയായരി സരിനരിമപ്യ 
എല്ലാ അർത്ഥത്രിേും മാറ്റരി േദീർക്ാ
നായരിെുന്ു ശ്രമരിച്േക്. സാലങ്കേരിക
വും സൗന്െ്ശാസ്ത്രപെവും അനുഭൂ
േരിപെവുമായ എല്ലാ ഘെകങ്ങപ്െയും 
അപനരിർമ്മരിക്ുക വഴരിയാണക് ഇേക് 
പ്ഗാ്ാർ്ക് സാധ്മാക്രിയേക്. േൂലഫ്രാ, 
പ്ഗാ്ാർ്ക്, ചലബ്ാൾ, റരിപ്വപ്റ്റ,ലറാമർ 
േുെങ്ങരിയവൊയരിെുന്ു ഫ്രാൻസരിപ്േ 
ചേച്രിത്ര സംസ്ാെത്രിപ്േ വഴരിത്രിെരി

വരിപ്റെ മുഖ്പ്ലയാക്താക്ൾ.
നവേെംഗ പ്സ്ാനത്രിപ്റെ വക്താ

ക്ൊയ സംവരിധായകർ അനുകല്ന 
സരിനരിമകൾ നരിർമ്മരിച്രിട്ടുപ്ണ്ങ്കരിേും 
സാ�രിേ് കൃേരികലൊെുള്ള വരിലധയ
േവൈപ്ത്ക്ാൾ ഉപെരി ചേച്രിത്രഭാഷ
ലയാെുള്ള വരിശവൈസ്തേയാണക് അവപ്െ 
നയരിച്േക്. ആലന്ദ്ര ബാസദീപ്റെ ചേച്രിത്ര 
പഠനങ്ങെും കലയ് ്ു സരിനരിമയുപ്െ 
വരിവരിധ പദ്ധേരികെുമാണക് നവേെംഗ 
പ്സ്ാനപ്ത് നയരിച്േക്. ദമക്ൽ 
മാെരി (2003:44) ഫ്രഞ്ക് നവേെംഗപ്ത് 
കുറരിച്ുള്ള പഠനത്രിൽ നവസരിനരി
മയുപ്െ സവരിലശഷേകൾ അക്മരിട്ടക് 

പറയുന്േക് ഇങ്ങപ്നയാണക്.”ചേച്രിത്ര 
കർത്ാവായ സംവരിധായകൻ േപ്ന്
യാവണം േരിെക്ഥയും േയ്ാറാലകണ്
േക്. പ്ചറരിയ മുേൽ മുെക്രിൽ സർഗാ
ത്മസൃഷ്രിക്ുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നെത്ുക. 
െംഗചരിത്രദീകെണങ്ങെരിേും സംഭാഷ
ണങ്ങെരിേും അഭരിനയത്രിേുപ്മല്ലാം 
മുൻകൂട്ടരി േയ്ാറാക്രിയ േരിെക്ഥ 
അലേലപാപ്േ അനുസെരിക്ുകയ
ല്ല സംവരിധായകനും പ്ചലയ്ണ്േക്. 
ഇവപ്യല്ലാം നരിെന്െം പെരിഷ്ക്കെരിച്ു 
പ്കാണ്ാവണം ചരിത്ര നരിർമ്മാണം. 
ചരിത്രദീകെണം സ്റ്റുഡരിലയാകെരിപ്േ 
കൃത്രരിമപ്സറ്റുകെരിൽ നരിന്ും വാ
േരിൽപെുറം പശ്ാത്േങ്ങെരിലേക്ക് 
മാറ്റണം. ശബ്ദങ്ങൾ ചരിത്രദീകെണ സമ
യത്ക് േപ്ന് ലനെരിട്ടക് പ്റലക്ാർഡക് 
പ്ചയ്ുന് െദീേരി അനുവർത്രിക്ുന്ു. 
അഭരിലനോക്പ്െ േരിെപ്ഞേെുക്ു
ല്ാൾ പെരിചയസ്ന്ൊയവപ്െ 
പെമാവധരി ഒഴരിവാക്ണം“ എന്രിങ്ങ
പ്ന വരിവരിധ ആശയങ്ങൾ നവേെംഗ
ത്രിൽ പ്ബേമായരിട്ടുണ്ക്. പ്ഗാ്ാർ
്രിപ്ന സംബന്രിച്രിെലത്ാെം ഈ 
ആശയങ്ങൾ എല്ലാം അനുവർത്രിച്ു 
പ്കാണ്ല്ല സംവരിധാനത്രിലേക്ക് 
കെന്േക്. മറരിച്ക് നവേെംഗത്രിപ്േ 
പെരികല്നകപ്െ ഉൾപ്ക്ാണ്ും ചരിേ 
സന്ർഭങ്ങെരിൽ നരിൊകെരിച്ും വരിലച്്രി
ച്ും സരിനരിമകൾ അലദേ�ം ഉണ്ാക്രി
യേക്. ചുെുക്ത്രിൽ, ലോകത്രിപ്േ 
വരിവരിധഭാഷകെരിപ്േ സംവരിധായകപ്െ 
പ്ലകാപരിപെരിച്ും ്രിശാലബാധം നൽ
കരിയുമാണക് പ്ഗാ്ാർ്ക് േപ്റെ കോ
ജദീവരിേം സ�േമാക്രിയേക്. ഇന്്ൻ 
സരിനരിമയരിേും പെർന് നവേെംഗ
ത്രിപ്റെ അേകെരിൽ പ്ഗാ്ാർ്രിയൻ 
കാഴ്ചപൊെുകൾ ഏറരിയും കുറഞേും 
്ൃശ്മാണക്. അേക് സരിനരിമ യരിലേക്ക് 
ആഞേെരിക്ുന് െൂപത്രിൽ മാത്രമല്ല; 
ചേച്രിത്രത്രിപ്റെ ൊഷ്ടദീയസവൈെൂപപ്ത് 
നരിർണയരിക്ുന് േെത്രിൽ കൂെരിയാ
പ്ണന്ക് ഇന്ക് ചെരിത്രത്രിലേക്ക് ലനാ
ക്ുല്ാൾ േരിെരിച്റരിയാൻ കഴരിയുന്ു. 
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പ്ഗാ്ാർ്ക് ലകാെക്ും മാർക്രിനും 
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സരിനരിമ എന് ്ൃശ്കേ ഉണ്ായ 
കാേം മുേൽ അേരിപ്റെ വെർ

ച്പ്യ്ക്കാപെം സമൂ�ത്രിൽ അേരിപ്റെ 
സവൈാധദീനവും വെർന്ുപ്കാണ്ു േപ്ന്
യരിെരിക്ുന്ു.

സരിനരിമ ഒെു കേയാണക് അേരിേുപ
െരി അേക് ശാസസാലങ്കേരികേയുപ്െ 
ഭാഗവുമാണക്. സാലങ്കേരികേയുപ്െ 
പുലൊഗേരിയനുസെരിച്ക് സരിനരിമ എന് 
കേയും ഊർജ്ജരിേമായ മാറ്റങ്ങൊൽ 
വരികസനം പ്ാപരിച്ു പ്കാലണ്യരിെരി
ക്ുന്ു. ചെരിത്ര സാമൂ�രിക സാംസ്ാ
െരികേയുപ്െ ഭാഗപ്മന്രിെരിക്രിേും ഒെു 
വരിലനാ്ാപാധരി എന് നരിേയരിേുള്ള 
സരിനരിമയുപ്െ ജനപ്രിയേയും അേക് 
സമൂ�ത്രിേുണ്ാക്ുന് സവൈാധദീന
വും വ്രിച് മുേൽ മുെക്ും സരിനരി
മപ്യന് കോെൂപപ്ത് വേരിപ്യാെു 
കച്വെ ചെക്ാക്രി മാറ്റുന്ു. ഇങ്ങപ്ന 
ഒെു നരിശ്രിേ പ്േ്യ ശാസ്ത്രത്രിൽ 
ഒേുങ്ങാത് സരിനരിമ എന് കോെൂ
പത്രിപ്റെ അേരിപ്ധാനമായ ഭാഗ
ങ്ങെരിലേക്ക് ല�ാക്സക് പ്ചയ്ുകയും 
അേരിൽ ഒെരിഞേരിെരിക്ുന് അന്ർധാ
െകപ്െ സൂക്ഷ്മമായും വരിമർശനാത്മക
മായും വരിശകേനം പ്ചയ്ുന് ഗ്രന്ഥമാ
ണക് “ല�ാക്സക് സരിനരിമാ പഠനങ്ങൾ” 
എന് കൃേരി. ലകെെ സർവ്കോശാേ 
മേയാെം അദ്ധ്ാപരികയായ ലഡാ: 
ഷദീബ എം കുെ്ൻ േപ്റെ അക്ാ്മരികക് 
നരിെദീക്ണങ്ങൊൽ മരികച്ോക്രിയ 
പഠനങ്ങൊണക് കൃേരിയുപ്െ ഉള്ളെ
ക്ം. സരിനരിമയുപ്െ വരിപണരിമൂേ്ം, 
ആലഗാെദീകെണകാേപ്ത് ഗൃ�ാേു
െേവൈ കച്വെം, പ്ഫ്രയരിം വരിശകേനം, 
അനുവർത്ന പഠനം, സ്ത്രദീ സരിനരിമാ 
സരിദ്ധാന്ങ്ങൾ, സ്ത്രദീ നരിർമ്മരിേരിയുപ്െ 
്ൃശ് പാഠങ്ങൾ എന്രിങ്ങപ്ന പത്ക് 
ലേഖനങ്ങെെങ്ങരിയോണക് ഈ ഗ്രന്ഥം.

സരിനരിമ ഒെു കോെൂപപ്മന് 
നരിേയരിൽ കേയുപ്െ ധാർമ്മരികേ
യരിേൂപ്െയും കച്വെ ഉൽപാ്ന 

ചെക്ക് എന് നരിേയരിൽ അധാർമ്മരിക 
നരിേപാെുകെരിേൂപ്െയും സഞ്െരിക്ു
ന്ു. ഇത്െത്രിേുള്ള സരിനരിമയുപ്െ 
വരിനരിമയ സഞ്ാെങ്ങെരിൽ സമൂ�
ത്രിൽ പ്ചേുത്ുന് സാംസ്ാെരിക 
അന്ർധാെകപ്െ വരിമർശന സവൈഭാ
വലത്ാപ്െ ഉ്ാ�െണ സ�രിേം 
നരിെദീക്ണ വരിലധയമാക്ുകയാണക് 
എഴുത്ുകാെരി. സരിനരിമയുപ്െ ഉൽഭവ
വും ഇന്്യരിൽ അേരിപ്റെ േുെക്വും 
വെർച്യും വ്ക്തമായരി േുെക്ത്രിൽ 

ഗ്രന്ഥം വരിശകേനം പ്ചയ്ുന്ു. 
അലോപ്ൊപെം വരിവരിധ ഇന്്ൻ 
ഭാഷകെരിൽ നരിന്ായരി ക്ാസരികക് എന് 
വരിലശഷണത്രിനർ�മായ നാേു 
വരിലശഷ സരിനരിമകപ്െ വരിശ്മായരി പെരി
ചയപ്പെെുത്ുന്ു. അേരിർവെ്ുകൾ 
േംഘരിച് ലനേ�ത്രിപ്റെ കഥപറഞേ 
കാബൂെരിവാേ - (�രിന്രി-1961), ബ്ാ
ഹ്മണ യുവാവക് പ്ണയരിച് കദീഴക്ജാേരി
യരിൽപ്പെട്ട യുവേരിയുപ്െയും ലമൽജാ
േരിക്ാെുപ്െ സാമൂ�്ാന്െദീക്ത്രിൽ 
അവൾ അനുഭവരിക്ുന് പ്ശ്നങ്ങ
പ്െയും ്ൃശ്വൽക്െരിച് സുജാേ 
- (1959) വലെണ്വർഗ്ഗത്രിലറെോയ 
സംസ്െമാണക് ഉയർന് സംസ്ാെപ്മന് 
പ്പാേു ധാെണപ്യ ലചാ്്ം പ്ചയ്ും 
ോഴ്ന്ന ജാേരിക്ാെുപ്െ സംസ്ാെവും 
ഉന്േമാപ്ണന്ക് പ്സ്താവരിച് ചരിത്രം 
സംസ്ാെ (1970 - കന്ഡ) അെൂെരിനക് 
ലശഷം ലോകസരിനരിമാ ലമഖേയരിൽ 
നരിെവധരി പുെസ്ാെം ലനെരിയ പരിറവരി 
േുെങ്ങരിയ സരിനരിമകപ്െയും സരിനരിമാ 
ലമഖേയരിൽ അവയുണ്ാക്രിയ പുലൊ
ഗമനാശയങ്ങപ്െയും വരിശകേനം പ്ച
യ്ുകയാണക് ആ്് അദ്ധ്ായത്രിൽ .

 പുൊണ കഥകപ്െ ആസ്പ്മാക്രി
യുള്ള സരിനരിമകെുപ്െ ആധരിപേ്ം 
നരിേനരിന്രിെുന് േുെക്കാേത്ക് 
സാമൂ�രിക ൊഷ്ടദീയ പ്സക്തരിയുള്ള 
സരിനരിമകൊയരിെുന്ു അവ എന്ു 
മാത്രമല്ല അന്പ്ത് സാമൂ�രിക 
അൊജകേവൈങ്ങപ്െ ലചാ്്ം പ്ചയ്വ 
കൂെരിയായരിെുന്ു.

 സരിനരിമ (കച്വെ സരിനരിമ ) യരിൽ 
ഒെരിച്ുകെത്പ്പെെുന് ഘെകങ്ങൾ, 
അോയേക് ആലഗാെവൽക്െണത്രി
പ്റെയും പരിൽക്ാേ മുേോെരിത്ത്രി
പ്റെയും സാംസ്ാെരിക യുക്തരികൾ 
സരിനരിമ ലപാേുള്ള സാംസ്ാെരിക കോ
െൂപത്രിൽ പ്വർത്രിക്ുന്േരിപ്റെ 
െദീേരികൾ വെപ്െ ഗൗെവപൂർണ്ണമായരി 
വരിശകേനം പ്ചയ്ുകയാണക് േുെർന്ു

ക�ാക്കസഷ് സതിനതിമാ 
പഠനങ്ങൾ
പ്രസരാേബ് േരാജമരാധരൻ

പുസ്തക
പരിചയം
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ള്ള അദ്ധ്ായങ്ങെരിൽ.
ഗൃ�ാേുെേവൈ പെമായ പ്ലമയം 

എങ്ങപ്ന വരിജയ സരിനരിമയുപ്െ 
ഭാഗമായരി പ്വർത്രിക്ുന്ു എന്ുള്ള 
ദ്ർഘ്ലമറരിയ പഠനമാണക് ആലഗാ
െദീകെണകാേപ്ത് ഗൃ�ാേുെ സരിനരി
മകൾ എന് അദ്ധ്ായം. പ്�ഡറരികക് 
പ്ജയരിംസപ്റെ ആലഗാെവൽക്െണ
ത്രിപ്റെയും പരിൽക്ാേ മുേോെരിത്
ത്രിപ്റെയും ചരിന്കപ്െ പ്ധാനമായും 
ആധാെമാക്രി പ്സ്തുേ വരിഷയപ്ത് 
മുൻനരിർത്രി ആറാം േ്ുൊൻ എന് 
സരിനരിമപ്യ ശാസ്ത്രദീയമായരി ഇഴകദീറരി 
പെരിലശാധരിക്ുകയാണക് ഗ്രന്ഥകാെരി. 

ഉപലഭാഗ സംസ്ാെത്രിപ്റെയും 
സ്ത്രിപ്റെയും ലപാപെുേർ കൾ
ച്റരിപ്റെ ഭാഗമായ സരിനരിമപ്യയും 
ലോകം മുഴുവൻ കയറ്റരി അയച്േക് 
ആലഗാെദീകെണമാണക്. ഉപലഭാഗ 
സംസ്ാെം സാമൂ�രിക ജദീവരിേത്രിപ്റെ 
ഊെുംപാവുമാണക്. ആകാശത്രിനക് 
കദീഴരിൽ പണം പ്കാണ്ക് കരിട്ടുന്പ്േ
ന്ും ഞാൻ നരിനക്ക് വാങ്ങരിത്െും 
എന്ോണക് നന്പ്റെ വാഗ്ാനം. ലകാ
െരികെുപ്െ ോഭത്രിോണക് അയാെുപ്െ 
ആഹ്ാ്ം ലോകപ്ത്വരിപ്െയും 
ലപാകാം എന്ും േരിന്ാം കുെരിക്ാം 
െസരിക്ാം എല്ലാം ഉപലഭാഗ സാമഗ്രരി
കൾ മാത്രം. (Page 39) എന്ാണക് ഈ 
ഗൃ�ാേുെേവൈം എന്േരിനക് സരിനരി
മയരിപ്േ േപ്ന് ഒെു സംഭാഷണം 
ഉ്ാ�െണമായരി നൽകരിയരിെരിക്ുന്േക് 
കാണാം.എന്ാണദീ പഴഞ്ൻ ലകാവരി
േകലത്ാെുെെ ബന്ം എന് നന്പ്റെ 
ലചാ്്ത്രിനക് ഒെു ലമാ�ം, കരിറുക്ക്, 
അപ്ല്ലങ്കരിൽ പുൊവസ്തുക്ലൊെുള്ള 
ലപായ കാേലത്ാെുള്ള അ�ക്ൻ, 
ലക്സക് എന്ും വരിെരിക്ാം ( Page-43) 
ലോകം മുഴുവൻ ചുറ്റരിനെന്വർക്ക് 
സ്ന്േയുപ്െ മെരിത്ട്ടരിൽ ജദീവരിക്ു
ന്വർക്ക് വയറു നരിറച്ക് ഭക്ണം കഴരി
ച്വർക്ക് ലോന്ുന് ലമാ�ം അഥവാ 
നഷ്ലബാധം അവപ്െ ആ കാേത്രിലേ
ക്ക് ലപാകാൻ ലപ്െരിപെരിക്ുന്ു.

 എഴുപേുകെരിോെംഭരിച്ക് പ്ോ
ണ്ണൂറുകെരിൽ ശക്തമായ ആലഗാ
െദീകെണ കാേം േപ്ന്യാണക് 
മേയാെരികെുപ്െ പ്വാസകാേവും 
േുെങ്ങുന്േക്. ഗൾ�രിേും മദ്ാസരി
േും ലബാംദബയരിേും ബാംഗ്ലൂെും  
ലോകത്ാകമാനം പ്വാസ കുെരി
ലയറ്റത്രിപ്റെ കാൽപൊെുകൾ പേരി
ഞേകാേം. സരിനരിമ ആലഗാെവൽ
ക്െണത്രിപ്റെ ഭാഗമാകുല്ാൾ 
ഇത്െപ്മാെു വേരിയ സമൂ�ത്രിപ്റെ 

ഗൃ�ാേുെ വരികാെങ്ങെുപ്െ വരിനരിമയ 
സാധ്േയാണക് ഇവരിപ്െ േുറക്ു
ന്പ്േന്ക് ആധരികാെരിക പൂർവ്ം 
പ്സ്ാവരിക്ുകയാണരിവരിപ്െ.1985 ൽ 
പ്ക.ജരി ലജാർജ്ജരിപ്റെ സംവരിധാനത്രി 
പുറത്രിറങ്ങരിയ സരിനരിമയായ ഇെകെരി
പ്േ വരിലശഷമായ ആഖ്ാനേന്ത്രപ്ത് 
വെപ്െ സൂക്ഷ്മേലയാപ്െ വരിശകേനം 
പ്ചയ്ുന് ലേഖനമാണക് “ഇെകെരിപ്േ 
ആഖ്ാനത്രിപ്റെ അെെുകൾ “ എന് 
അദ്ധ്ായം. പ്കാേയാെരിയുപ്െയും 
പ്കാേപാേകങ്ങെുപ്െയും കഥകൾ 
ലോകപ്മ്ാെുമുള്ള നരിെവധരി വരിജയ 
സരിനരിമകൾക്ക് മുഖ് പ്ലമയമായരി
ട്ടുണ്ക്. ഒെു കഥ ്ൃശ്ഭാഷയരിേൂപ്െ 
എങ്ങപ്ന പറയപ്പെെുന്ു എന്േക് 
വെപ്െ പ്ധാനപ്പെട്ട ഒന്ാണക്. ്ൃശ്
ഭാഷയരിൽ പുേുമയുപ്െ ആഖ്ാന 
േന്ത്രം പ്കാണ്ുവന് ചരിത്രമാണക് 
ഇെകൾ . കുെരിലയറ്റ ക്രിസ്ത്ൻ മുേോ
െരിത് കുെുംബ പശ്ാത്ത്രിൽ ഒെു 
ദസലക്ാ കരില്ലറുപ്െ കഥപറഞേ സരി
നരിമയരിൽ പ്കൃേരി ്ൃശ്ങ്ങെും കഥാ
പാത്രത്രിപ്റെ ചേനങ്ങെും ഇെുെും 
പ്വെരിച്വും ആവർത്ന സവൈഭാവമുള്ള 
പശ്ാത്േസംഗദീേവും പെമാവധരി 
ഉപലയാഗപ്പെെുത്രി ഭയത്രിൽ 
നരിന്ും ദവകാെരികേയരിലേക്ക് ലപ്
ക്കപ്െ എത്രിക്ുന് പ്ഫ്രയരിമുകൾ 
ചരിത്രത്രിൽ �േപ്്മായരി ഉപലയാഗരി
ച്രിെുന്ു. ഇർവരിംഗക് ലഗാഫ്ാൻ അവേ
െരിപെരിച് പ്ഫ്രയരിമരിംഗക് സരിദ്ധാന്ങ്ങെരിപ്േ 
ആശയങ്ങപ്െ അെരിസ്ാനമാക്രി ഒെു 
കുെുംബത്രിൽ നെക്ാനരിെയുള്ള 

ദസലക്ാ പ്ശ്നങ്ങെും കുറ്റകൃേ്
ങ്ങെും പ്ക ജരി ലജാർജ്ജക് എങ്ങപ്ന 
വരിജയകെമായരി അവേെരിപെരിച്ു എന്ക് 
വരിശകേനം പ്ചയ്ുകയാണരിവരിപ്െ. 

1997 ൽ പ്േനരിൻ ൊലജന്ദ്രപ്റെ 
സംവരിധാനത്രിൽ പുറത്രിറങ്ങരിയ 
കുേം എന് സരിനരിമയുപ്െ അനുവർ
ത്നത്രിപ്റെ ആഖ്ാന ദശേരിപ്യ 
നരിെദീക്ണ വരിലധയമാക്ുകയാണക് 
“അനുവർത്നത്രിപ്റെ കുേമ�രിമ
കൾ “ എന് ഭാഗം. മേയാെരികൾക്ക് 
ഏപ്റ സുപെരിചരിേമായ സരി.വരി ൊമൻ 
പരിള്ളയുപ്െ മാർത്ാണ്ഡ വർമ്മ എന് 
ലനാവേുേപ്ന്യാണക് സരിനരിമയ്ക്കാ
ധാെം. ലനാവേരിൽ മൂന്ു കഥാസെരി
ത്ുകെരിൽ ഒന്ുമാത്രമാണക് സുഭദ്. 
ആ സുഭദ് എന് കഥാപാത്രപ്ത് 
ലനാവേരിൽ നരിന്ക് അെർത്രിപ്യെുത്ക് 
അേരിനക് മപ്റ്റാെു പെരിലവഷം നൽകരി 
വരികസരിപെരിക്ുകയാണക് പ്േനരിൻ. േരിെു
വരിോംകൂർ ചെരിത്ര പശ്ാത്േത്രിൽ 
പ്േനരിൻ ൊലജന്ദ്രൻ േപ്ന് സവൈാേരി
േരിെുനാൾ എന് ചരിത്രം സംവരിധാനം 
പ്ചയ്രിെുന്ു. നൂറ്റാണ്ുകൾ പഴക്മു
ള്ള ഒെു ൊജ്ത്രിപ്റെ ചെരിത്രത്രിേൂെ 
കെന്ുലപായ സാ�രിേ്ാ്രി കേകൾ, 
സംസ്ാെം, ശരിൽപകേ ചരിത്രകേ, 
വാപ്മാഴരി കഥ, വാസ്തു നരിർമ്മരിേരി, 
േുെങ്ങരി നരിെവധരി സാംസ്ാെരിക 
െൂപങ്ങപ്െ സരിനരിമയുപ്െ പ്ഫ്രയരിമുക
െരിേൂപ്െ അവേെരിപെരിച്രിെരിക്ുന് െദീേരി 
പ്ലേ്കം വരിശകേനം പ്ചയ്ുന്ു.
െൂപം, പ്വെരിച്ം, വർണ്ണം, േുെങ്ങരിയ
വയുപ്െ ലബാധപൂർവ്മായ വരിന്ാസ 
ക്മങ്ങൾ പ്കാണ്ക് ഭാവവും വരികാെവും 
നരിർമ്മരിക്ുന്േരിനക് കുേത്രിപ്േ ഓലൊ 
ഫ്രയരിമുകപ്െയും അെരിസ്ാനപ്പെെു
ത്രിയുള്ള സൂക്ഷ്മമായ വരിവെണങ്ങൾ 
ഈ അദ്ധ്ായത്രിൽ കാണാം. 

കഥപറച്രിേരിപ്റെ മപ്റ്റാെു വ്േ്സ്ത 
അനുഭവമായരി ഇംേ്സക് അേരിയുപ്െ 
സരിനരിമകെുപ്െ പ്ലേ്ക പഠനം നൽ
കരിയരിെരിക്ുന്ു.

ജനപ്രിയ സരിനരിമ വ�രിക്ുന് സമൂ
�ത്രിപ്േ ചരിേ പരിേൃലകന്ദ്രദീകൃേമായ 
ആശയങ്ങൾ ്ുെന് നാെകത്രിപ്റെ 
യുക്തരി ഭദ്േലയാപ്െ പവരിത്രം (ൊജദീവക് 
കുമാർ 1994), ഉള്ളെക്ം (കമൽ 1991)
എന്ദീ സരിനരിമകൾ എങ്ങപ്ന അവേ
െരിപെരിക്ുന്ു എന് അലനവൈഷമാണക് 
ൊഗല്വൈഷങ്ങെുപ്െ അേരിർവെ്ുകൾ 
എന് ലേഖനത്രിൽ. ഒെു യാഥാ
സ്രിക മേയാെരി സമൂ�ത്രിപ്റെ 
ചരിന്ാഗേരിയരിൽ കുെുംബം എന് 
വ്വ�ാെം സരിനരിമയുപ്െ സങ്കദീർണ്ണ
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മായ കഥാഘെനയരിൽ വരിനരിമയം 
പ്ചയ്പ്പെൊൻ പാകത്രിൽ എങ്ങപ്ന 
അവേെരിപെരിക്പ്പെെുന്ു എന്ുള്ളേരി
നക് ഉ്ാ�െണ സ�രിേമുള്ള മരികച് 
പഠനം േപ്ന്യാണക് ഈ ലേഖനം.

1960 കെരിൽ സജദീവമായ സ്ത്രദീവാ
്ം അേരിപ്റെ വരികസന പാേയരിൽ 
സമകാേരിക ജ്ാന മണ്ഡേങ്ങപ്െ 
വരികസരിപെരിച്ു പ്കാണ്ക് വെർന്ു വന് 
അലനവൈഷണങ്ങെരിൽ പ്ധാനപ്പെട്ടോ
ണക് സ്ത്രദീവാ് സരിനരിമാ സൗന്െ്ശാസ്ത്രം. 
പാശ്ാേ് സ്ത്രദീ സരിനരിമാ സരിദ്ധാന്
കെുപ്െ വാ്മുഖങ്ങപ്െ വരിശകേനം 
പ്ചയ്ക് പെരിലശാധരിക്ുകയാണക് “സ്ത്രദീ 
സരിനരിമ സരിദ്ധാന്ം “ എന് അദ്ധ്ായം. 
“പ്േരിനരിധാനവും(Representation) 
േരിംഗപ്വരിയുമായരി (Gender) 
ബന്പ്പെട്ട പ്ശ്നങ്ങൾ നരിെന്െം 
ഉയർത്രിപ്ക്ാണ്ാണക് സ്ത്രദീവാ്സരിനരി
മാസരിദ്ധാന്ങ്ങൾ െംഗത്ുവന്േക്. 
മലനാവരിലലേഷണ സരിദ്ധാന്ങ്ങെുപ്െ 
സവൈാധദീനം സ്ത്രദീവാ്സരിനരിമാ പഠന
ങ്ങൾക്ക് പുത്ൻ ഉണർവക് നൽകരി. 
യൂലറാപെരിൽ സ്ത്രദീകെുപ്െ സരിനരിമയും 
പ്മലോഡ്ാമയും പുേരിയ േേത്രിൽ 
പഠനവരിലധയമായരി. പുെുഷനാൽ 
നരിർവ്ചരിക്പ്പെട്ട പ്ശ്നങ്ങെുപ്െ ആധരി
പേ്മാണക് സരിനരിമാഖ്ാനത്രിേുള്ളേക്. 
പുെുഷപ്റെ പ്വർത്നത്രിനും 
ഇഷ്ത്രിനുമനുസെരിച്ുള്ള സൃഷ്രിമാ
ത്രമാണക് സ്ത്രദീയുപ്െേക്. പുെുഷകർേൃ
ത്വൈപ്ത്യും ആശദീർവാ്പ്ത്യും മറ
യ്ക്കാപ്േ ആവരിഷ്കെരിക്ുന് മുഖ്ധാൊ 
സരിനരിമയരിപ്േ േരിംഗവ്േ്ാസത്രിപ്റെ 
സാമൂ�രികവ്വസ്പ്യ വരിശകേനം 
പ്ചയ്ുന്േരിൽ, നരിേവരിേരിെരിക്ുന് 
നരിേപാെുകൾപ്ക്േരിപ്െയുള്ള 
വായനയും സ്ത്രദീവാ് സരിനരിമാപാഠാപ
ഗ്രഥനം േക്്ം പ്വയ്ക്കുന്ു “. (Page : 
97) അൽത്ൂസറരിപ്റെയും, സൂസൻ 
േൂറരിയുപ്െയും േക്ാലറെയും ലമാഡക് 
പ്േസ്രിയുപ്െയും റൂബരി റരിച്രിപ്റെയും 
േുെങ്ങരി നരിെവധരി പാശ്ാേ് ചരിന്ക
െുപ്െ ഉത്ൊധുനരിക ഘെനാ/നന്െ 
വാ്ങ്ങപ്െയും എേരിർവാ്ങ്ങപ്െയും 
സ്ത്രദീവാ് സരിനരിമകൾ ഓലൊ ൊജ്
ത്ും ദക പ്കാണ് വഴരികപ്െയും 
സമദീപനങ്ങപ്െയും അേക് സമൂ�
ത്രിൽ പ്ചേുത്രിയ സവൈാധദീനപ്ത്
യും സമഗ്രമായരി വരിശകേനം പ്ചയ്ു 
പ്കാണ്ക് ലേഖനം മേയാെ സരിനരിമാ 
ലോകപ്ത് സ്ത്രദീ നരിർമ്മരിേരി സരിനരിമക
പ്െയും ജനപ്രിയ സരിനരിമകെരിപ്േ സ്ത്രദീ 
സാമദീപ്ങ്ങപ്െയും േുെർന്ക് അലനവൈ
ഷണ വരിലധയമാക്ുന്ു. “ഭൗേരിക 

ഘെനകൊൽ നരിർമ്മരിക്പ്പെട്ടരിെരിക്ുന് 
ലപ്ക്കെുപ്െ കർേൃേവൈം സരിനരിമ കാ
ണുല്ാൾ നരിർമ്മരിേ െൂപത്രിോണക് 
(constituted subject) അോയേക് 
സാമൂ�രിക, സാംസ്ാെരിക, ൊഷ്ടദീയ 
ചെരിത്രേേങ്ങെുപ്െ പ്പാേുലബാധം 
അയാെരിൽ മുന്സ്തരിേവൈമായരി നരിേപ്കാ
ള്ളുന്ുണ്ക്. ഈ നരിേയരിൽ നരിന്ാണക് 
സരിനരിമാ ചരിഹ്നങ്ങൾ അർത്ഥ നരിർണ്ണ
യനം സധ്മാക്ുന്േക്.ചരിഹ്നം എന് 
നരിേയരിൽ സ്ത്രദീബരിംബപ്ത് വായരിക്ു
ല്ാൾ ആഖ്ാനത്രിപ്റെ മനഃശാസ്ത്രേ
േത്രിനും സരിനരിമ എന് അനുഭവത്രി
പ്റെ േുെർച്യരിൽ സ്ത്രദീ പ്േരിനരിധാനം 
വ�രിക്ുന് പങ്കരിനും പ്ാധാന്മുണ്ക് 
“ (Page : 109)സരിനരിമാറ്റരികക് ഉപക
െണങ്ങെരിേൂപ്െ സ്ത്രദീ കാഴ്ചകൾ ഒെു 
കാണരിയുപ്െ ഉൾക്ാഴ്ചയരിപ്േ സ്ത്രദീ 
കാഴ്ചലയാെക് ോോത്മ്ം പ്ാപരിക്ുന്ു 
എന്േക് പ്േ്യശാസ്ത്ര ബന്രിയായരി 
വരിശകേനം പ്ചയ്ുന്ലോപ്ൊപെം 
മുഖ്ധാൊ മേയാെ സരിനരിമയരിപ്േ സ്ത്രദീ 
ബരിംബവൽക്െണപ്ത് ഉ്ാ�െണ 
സ�രിേം വരിശ്ദീകെരിക്ുന്ു.

മേയാെ സരിനരിമ പ്േരിനരിധാനം 
പ്ചയ്ുന് ലകെെദീയ കുെുംബപ്ത്യും 
കുെുംബത്രിപ്േ സ്ത്രദീ ആവരിഷ്കാെങ്ങ
െരിലേക്ുള്ള അലനവൈഷണങ്ങെരിലേക്ക് 
പരിന്ദീെക് കെന്ു പ്ചല്ലുന്ു. സരിനരിമ
പ്യന് സാംസ്ാെരിക വരിനരിമയത്രിപ്േ 
കുെുബപ്മന് വ്വസ്യരിൽ സ്ത്രദീ 
നരിർമ്മരിേരികൾ പുെുഷപ്റെ സങ്കൽപെ
ത്രിപ്നാത്ക് വർത്രിക്ുന്ു. അെു
ക്െയരിൽ നരിന്ക് അെങ്ങലത്ക്ക് സ്ത്രദീ 
പുലൊഗമനമായരി മുലന്റരിപ്യങ്കരിേും 
അെങ്ങരിനപെുറപ്ത് സരിനരിമാകാഴ്ചക
െരിൽ സ്ത്രദീ കുെുംബത്രിപ്േ അെുക്

െയുപ്െ പ്േരിനരിധാനമായരി േപ്ന് 
ഒേുങ്ങുന്േക് കാണാം. പാെ്െ് 
സരിനരിമകെരിൽ സ്ത്രദീ പ്േരിനരിധാനങ്ങൾ 
ഭൂെരിഭാഗവും കാഴ്ചയ്ക്കക് ആനന്ത്രിനും 
കാമറയുപ്െ പ്ലേ്ക ആംഗരിെരിൽ ചരി
ത്രദീകെരിക്ുന് ലനാട്ടവും ആസക്തരിയു
െവാക്ുന് സ്ത്രദീശെദീെത്രിപ്റെ ആണ 
കാഴ്ചകെരിേും ഒേുങ്ങരിയരിെുന്ു.

ലകെെത്രിപ്േ പുേുേേമുറയരിപ്േ 
ആണ സംവരിധായകെുപ്െ പുേരിയ 
സരിനരിമകെരിപ്േ പുത്ൻ ആശയങ്ങ
െും പാെ്െ് സ്ത്രദീ കാഴ്ചപൊെുകപ്െ 
അവഗണരിച്ുള്ള മരികച് സരിനരിമക
പ്െയും ഇവരിപ്െ വരിേയരിെുത്ുന്ു. 
മേയാെത്രിപ്േ സ്ത്രദീപക് സരിനരിമകപ്െ
യും ൊജദീവക് കുമാറരിപ്റെ സ്ത്രദീ പ്ധാന 
കഥാപാത്രമായരി വെുന് കപ്ണ്ണഴുേരി
പ്പൊട്ടുംപ്ോട്ടക് എന് സരിനരിമയരിപ്േ ഭദ് 
എന് കഥാപാത്രപ്ത്യും അവസാന 
ഭാഗത്ക് പഠനവരിലധയമാക്ുന്ു. 
സരിനരിമ ഉൾപ്ക്ാള്ളുന് സാമൂ�് 
സാംസ്ാെരിക ശാസ്ത്ര സാലങ്കേരിക 
പെമായ വേരിയ ഒെു ഭൂമരികയരിൽ 
നരിന്ക് കൃേ്മായരി പ്ധാനപ്പെട്ട വരിഷ
യങ്ങെരിലേക്ക് അേദീവ ഗൗെവപെമായരി 
നെത്രിയ പഠനങ്ങൾ േപ്ന്യാണക് 
ഈ ഗ്രന്ഥം. ഓലൊ അധ്ായത്രിേും 
ദകകാെ്ം പ്ചയ് ഓലൊ വരിഷയപ്ത്
യും പ്േ്യശാസ്ത്രപെമായരി വരിശ്ദീ
കെണം നൽകുന്േരിനാൽ ഓലൊ 
ലേഖനവും ആധരികാെരിേ നൽകുന്ു. 
2021 പ്േ മരികച് ചേച്രിത്ര നരിെൂപണ
ത്രിനുള്ള പുെസ്ാെം ലനെരിയ ഈ 
പുസ്തകം ബ�ുമുഖ വായന നൽകു
ന് കൃേരി എന്േരിനപെുറം സാംസ്ാ
െരിക ചേച്രിത്ര ഗലവഷകർക്ക് മരികച് 
മുേൽക്ൂട്ടാണക്.
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ഇ. പ്ജ ലജാസ�ക് എഴുേരിയ ഒെു 
�രിേരിം പ്സാദസറ്റരിയുപ്െ 

സാംസ്ാെരിക ജദീവരിേം എന് പുസ്തകം 
ലോക്ൽ ചെരിത്രപ്ത്യും സാംസ്ാ
െരിക ഓർമ്മകപ്െയും ലെഖപ്പെെുത്ു
ന്ോണക്. ഇെുക്രി ജരില്ലയരിപ്േ �രിേരിം 
പ്സാദസറ്റരി പ്സ്ാനത്രിപ്റെയും 
നാെക അവേെണ ത്രിപ്റെയും ഒെു 
കാേം ഇേരിൽ നമുക്ക് കാണാം. 
ചേച്രിത്ര കേലയാെുള്ള അെങ്ങാത് 
പ്ണയത്രിൽ നരിന്ും ക്ാസരികക് സരി
നരിമകലൊെുള്ള അഭരിനരിലവശത്രിൽ 
നരിന്ുമാണക് �രിേരിം പ്സാദസറ്റരികൾ 
െൂപംപ്കാള്ളുന്േക്. അത്െം ോൽപ
െ്ങ്ങൾ ഉള്ള ഒെു കൂട്ടം പ്ചറുപെക്ാ
ൊണക് ഇെുക്രി ദ�ലറഞ്ക് ല്ശപ്ത് 
�രിേരിം പ്സാദസറ്റരി ചെരിത്രത്രിൽ 
മുഖ് പങ്കുവ�രിച്േക്. ആ കാേഘട്ട
പ്ത് ഓർപ്ത്െുക്ുകയാണക് ഒെു 
�രിേരിം പ്സാദസറ്റരിയുപ്െ സാംസ്ാ
െരിക ജദീവരിേം എന് പുസ്തകത്രിേൂപ്െ 
ഇ. പ്ജ ലജാസ�ക്. കട്ടപെനയരിപ്േ 
്ർശന �രിേരിം പ്സാദസറ്റരിയാണക് 
ഈ പുസ്തകത്രിപ്റെ പ്സാധകർ.

ആനലകറാമേലമൽ 
ആെുലകറാമേലമൽ
ആയരിെം കാന്ാെരി
പൂത്രിറങ്ങരിയേുലപാപ്േയായരി

െുന്ു ്ർശനയുപ്െ പ്വർത്നം. 
അസാദ്ധ്പ്മന്ക് കെുേരിയരിെത്ക് 
വരിെർത്രിയ അത്ുേം എന്ാണക് പ്
ശസ്ത കവരിയായ കുെദീപെുഴ ശ്രദീകുമാർ 
അഭരിപ്ായപ്പെെുന്േക്.

ഒെു സാ�രിേ്കാെപ്റെ അെന്ു
േൂക്രിയ വാക്ുകെരിേല്ല ലജാസ�ക് 
എഴുേുന്േക്, ഒെു സംഘെനാ 
പ്വർത്കപ്റെ �ൃ്യഭാഷയരിോണക്. 

പുസ്തക
പരിചയം

ഒരു �തിെതിം ടസാസസറ്തിയുടെ 
സാംസ്ാരതിക ജീവതിതം
രരാജേഷബ് എം ആർ
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ലകെെത്രിപ്േ �രിേരിം പ്സാദസറ്റരി 
പ്സ്ാനത്രിപ്റെ ദകവഴരികപ്െപെറ്റരി
യുള്ള ആധരികാെരിക ലെഖകൾ നലന് 
അപൂർവ്മാണക്. അക്ൂട്ടത്രിപ്ോന്ാ
ണക് ഒെു �രിേരിം പ്സാദസറ്റരിയുപ്െ 
സാംസ്ാെരിക ജദീവരിേം എന് ഇ.പ്ജ. 
ലജാസ�രിപ്റെ പുസ്തകപ്മന്ക് ചേച്രി
ത്ര നരിെൂപകനായ വരിജയകൃഷ്ൻ 
നരിെദീക്രിക്ുന്ു.�രിേരിം പ്സാദസറ്റരി 
പ്വർത്നത്രിനക് അനരിവാെ്മായ 
ഭൗേരികസാ�ചെ്ങ്ങൾ ഒന്ുമരില്ലാത് 
ഇെുക്രി ദ�ലറഞ്രിൽ അെങ്ങാത് 
ചേച്രിത്ര ്ാ�വുമായരി ്ുർഘെ 
പാേകൾ മുറരിച്ുകെക്ാൻ ്ർശ
നപ്യലപൊേുള്ള പ്സാദസറ്റരികൾ 
സ�രിച് ലക്ശം ഇന്ക് സങ്കൽപെരിക്ു
ന്േരിേപെുറമാണക്. ആ അേരിജദീവന
യാത്രയുപ്െ ലെഖപ്പെെുത്ോണക് ഈ 
പുസ്തകം. അലോപ്ൊപെം ലകെെത്രി
പ്േ �രിേരിം പ്സാദസറ്റരി പ്സ്ാ
നത്രിപ്റെ ചെരിത്രം കൂെരി ഇേരിൽ 
കാണാം, കൂൊപ്േ ദ�ലറഞ്രിപ്േ 
സാംസ്ാെരിക ചെരിത്രവും.

കരിഴക്ുലപായവർ എന് ആ്് 
ഭാഗത്ക് ഇെുക്രി ദ�ലറഞ്രിപ്േ 
പഴയകാേ അനുഭവങ്ങപ്െ ഇങ്ങപ്ന 
എഴുേുന്ുണ്ക്. “പഠരിക്ാൻ ഏോനും 
സ്ൂെുകൾ മാത്രം. സ്ൂെരിപ്േത്ാൻ 
എലട്ടാ, പലത്ാ കരിലോമദീറ്റർ നെപെക്. 
പത്ാം ക്ാസക് കഴരിഞോൽ പഠനമ
വസാനരിക്ുന്ു. േൂ്യുപ്മെുത്ക് 
പറ്രിലേക്രിറങ്ങുന്ു. നെരിയ്ാറ 
കുന്രിൻ മുകെരിപ്േ ല്വസവൈം 
ലബാർഡക് ലകാെജക് ചരിേപ്െ പ്ദീഡരിഗ്രരി 
വപ്െ പഠരിപെരിച്ു. അപൂർവ്ം ഭാഗ്
വാൻമാർക്ക് പഠരിപെരിച്ു. അപൂർവ്ം 
കാഞേരിെപെള്ളരിയരിലോ, ലകാട്ടയലത്ാ 
ലപായരി പ്ദീഡരിഗ്രരിക്ക് ലശഷവും 
പഠരിക്ാൻ കഴരിഞേു. അവരിെവരിപ്െ
യുണ്ായരിെുന് ഏോനും ഗ്രാമദീണ 
വായനശാേകൊയരിെുന്ു ഏകാശ്ര
യം. മരിക് പുസ്തകങ്ങൾക്ും ആ്രിയും 
അന്വുമുണ്ായരിെുന്രില്ല. എങ്കരിേും 
ആ പുസ്തകങ്ങൾ ഭക്രിച്ു. ചരിേെുപ്െ 
മനസ്രിൽ എഴുത്ു മുെപ്പാട്ടരി. 
ഒറ്റവെബുക്രിപ്റെ ോെുകദീറരി അവർ 
ലോന്രിയേക് കുത്രിക്ുറരിച്ു. വായ
നശാേയരിൽ കണ് നാെകപുസ്തകം 
പഠരിച്ക് വല്ലലപൊഴും നാെകം കെരിച്ു. 
ചരിേപ്ൊപ്ക് സവൈന്മായരി നാെകപ്മഴു
േരി കെരിക്ാനും ദധെ്ം കാണരിച്ു. 
ഓണത്രിലനാ, ഉത്സവത്രിലനാ ചരി
േർപ്ക്ാപ്ക് സരിനരിമ കാണാനുള്ള 
ഭാഗ്മുണ്ായരി. നല്ല കാപ്ശാള്ളവർക്ക് 
വല്ലലപൊഴും ധനലശഖെണാർത്ഥം 

നെത്രിയരിെുന് പ്�ഷണൽ നാെ
കങ്ങൾ കാണാൻ കഴരിഞേു. എൻ 
എൻ പരിള്ളയും ലോപെരിൽ ഭാസരിയും 
ആൊധ് പുെുഷന്ാൊയരി. പു. ക. 
സയും ശാസ്ത്ര സാ�രിേ് പെരിഷത്ും 
വല്ലലപൊഴും സാംസ്ാെരിക ജാേക
ത്രിൽ എത്രിലനാക്രി.

നഗെങ്ങെരിൽ �രിേരിം പ്സാദസറ്റരി
കൾ ഉണ്ാകുന് വാർത്വായരിച്ും 
�രിേരിം മാഗസരിനുകെരിൽ വന്രിെുന് 
സരിനരിമ വാർത്കൾ കണ്ും ആലവശം 
പ്കാണ്ക് അപൂർവ്ം ലപർ നല്ല സരിനരി
മകൾ കാണണപ്മങ്കരിൽ ഇവരിപ്െയും 
�രിേരിം പ്സാദസറ്റരി ഉണ്ാലയ പറ്റൂ 
എന്ക് േരിെരിച്റരിഞേു. �രിേരിം പ്സാ
ദസറ്റരിയുപ്െ െൂപപ്പെെേരിലേക്ക് 
നയരിച്േക് ഇത്െം അനുഭവങ്ങൊണക്.

1978 ഒലക്ാബറരിോണക് കുമെരിയരിൽ 
ആ്്പ്ത് �രിേരിം പ്സാദസറ്റരി, 
ദചേന് ഉണ്ാകുന്േക്. കട്ടപെന 
കൾച്റൽ ക്ബ്ക് എന് ലപെരിൽ ഒെു 
കൂട്ടായ് കട്ടപെനയരിൽ ഉണ്ായരിെുന്ു. 
കൾച്റൽ ക്ബക് ചർച്കൾ വെണ്ു 
േുെങ്ങരിയലപൊഴാണക് അേരിൽ നരിന്ക് 
െക്പ്പെൊൻ �രിേരിം പ്സാദസറ്റരിപ്യ 
ക്ുറരിച്ക് ഞങ്ങൾ ആലോചരിച്േക്.1980 
ോണക് ്ർശന �രിേരിം പ്സാദസറ്റരി 
െൂപം പ്കാള്ളുന്േക്. അകരിെ കുറ
ലസാവയുപ്െ ്ർസു ഉസാേ എന് 
സരിനരിമ പ്്ർശരിപെരിക്ുന്േുമായരി 
ബന്പ്പെട്ടുള്ള കാെ്ങ്ങൾ അെക്ം 
ഇവരിപ്െ പ്േരിപാ്രിക്ുന്ുണ്ക്. അഗ്ര
�ാെത്രിപ്േ കഴുദേ ലകെെപ്മാട്ടു
ക്ക് പ്്ർശരിപെരിക്ുന് കാേമായരിെുന്ു 
അേക്. ജനശക്തരി ആണക് അേരിപ്റെ 

വരിേെണം നെത്ുന്േക്. അഗ്ര�ാെ
ത്രിപ്േ കഴുദേ എന് സരിനരിമയുപ്െ 
പ്്ർശനത്രിനു ലശഷം ലചാമന 
േുെരി പ്്ർശരിപെരിച്ു. 1981 മാർച്ുവപ്െ 
13 മാസം 13 സരിനരിമകൾ ഞങ്ങൾ 
പ്്ർശരിപെരിച്രിെുന്ു. 

�രിേരിം പ്സാദസറ്റരി പ്വർത്ക
നായ വർഗദീസരിപ്റെ അജ്ാേമായ 
ആലൊഗ്പ്ശ്നങ്ങൾ ഞങ്ങെുപ്െ 
�രിേരിം പ്സാദസറ്റരി പ്വർത്ന
പ്ത് സാെമായരി ബാധരിച്രിെുന്ു. 
1981 മധ്ലത്ാപ്െ നരിശബ്ദേയരിൽ 
ആയ ്ർശന പ്വർത്നം വദീണ്ും 
ഞങ്ങൾ പച് പരിെരിപെരിച്ു. എേരിപെത്ാ
യം, ലപാക്ുപ്വയരിൽ,ഒെരിെപ്ത്ാെു 
�യൽമാൻ, ലേഖയുപ്െ മെണം ഒെു 
ഫ്ാഷക് ബാക്ക്, പ്ചറരിയച്ൻ ക്ൂെകൃ
േ്ങ്ങൾ അങ്ങപ്ന മരികച് സരിനരിമകൾ 
ഞങ്ങെുപ്െ പ്്ർശരിപെരിച്ു. കുമെരിയരിൽ 
ദചേന് നന്ായരി പ്വർത്രിക്ു
ന് സമയത്ക് അവരിപ്െ ചേച്രിത്ര 
പ്സമരിനാറരിൽ വരിജയകൃഷ്ൻ വന്ു. 
അലദേ�ത്രിപ്റെ ചേച്രിത്രസമദീക് 
എന് കൃേരിക്ക് മരികച് ചേച്രിത്ര 
ഗ്രന്ഥത്രിനുള്ള ല്ശദീയ അവാർഡക് 
ലനെരി പ്േെരിഞേുനരിൽക്ുന് സമയ
മായരിെുന്ു അേക്. അേരിപ്റെ ആലവശ
ത്രിൽ ഇെുക്രി ജരില്ലയരിപ്േ ആ്്പ്ത് 
�രിേരിംപ്�സ്റ്റരിവൽ പ്ലാൻ പ്ചയ്ു 1984 
ജനുവെരിയരിപ്േ 5 ഞായറാഴ്ചകെരിൽ 
ഞങ്ങൾ സരിനരിമ പ്്ർശനം നെത്രി.

ഇെുവട്ടം മണവാട്ടരി, പ്പാറനാെരി, 
�യവ്ന [നാെകം], സുകുമാർ അഴരി
ലക്ാെരിപ്റെ പ്ഭാഷണം, കുെദീപെുഴ 
ശ്രദീകുമാറരിപ്റെ പ്ഭാഷണം എന്രിവ
പ്യാപ്ക് ഇേരിൽ വരിവെരിക്ുന്ുണ്ക്. 
പ്ചറരിയാൻ ലജാസ�ക്, പ്കാശക് 
ശ്രദീധർ, പരി.സരി ലജാസക്, എൻ.െവദീ
ന്ദ്രൻ, മഞ്ു�ാസൻ എന്രിങ്ങപ്ന
യുള്ള നരിെവധരി �രിേരിം പ്സാദസറ്റരി 
പ്വർത്കർ ഇെുക്രിയരിപ്േ �രിേരിം 
പ്സാദസറ്റരി പ്വർത്നത്രിപ്റെ 
നാൽപെോം വർഷംആലഘാഷരിക്ുന്
േരിൽ പപ്ങ്കെുത്രിെുന്ു. ്ർശനയും 
ദചേന്യും ലചർന്ു നെത്രിയ 
ഇത്െം പ്വർത്നങ്ങൊണക് ഇെുക്രി
യരിപ്േ സാംസ്ാെരിക ജദീവരിേത്രിപ്ന 
മുലന്ാട്ടു പ്കാണ്ു ലപായേക്.ഇ.പ്ജ 
ലജാസ�രിപ്റെ ഒെു �രിേരിം പ്സാദസ
റ്റരിയുപ്െ സാംസ്ാെരിക ജദീവരിേം എന് 
ഈ ഗ്രന്ഥം വൊനരിെരിക്ുന് ഒെു പാെക് 
�രിേരിം പ്സാദസറ്റരി പ്സ്ാനങ്ങെു
പ്െ ചെരിത്രത്രിപ്റെ മുലന്ാെരിയാപ്ണ
ന്ു പറയാം.
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വംഗനാെതിടറെ പുതെൻ ദൃശ്യാവതിഷ്ാരമായതി 
ബംഗാളതി ചെച്തിക്ാത്സവം
ആൽവിൻ ജേക്കബ്ബ് തട്ിൽ

േൃശ്ൂർ ജനസംസ്ാെ ചേച്രി
ത്രലകന്ദ്രവും, പ്�ഡലറഷൻ 

ഒാ�ക് �രിേരിം പ്സാദസറ്റരി ഒാ�ക് 
ഇന്്യും േൃശ്ൂർ ലകാർപലറഷപ്റെ
യും സാംസ്ാെരിക വകുപെരിപ്റെയും പരി
ന്ുണലയാപ്െ സംഘെരിപെരിച് ബംഗാെരി 
ചേച്രിലത്രാത്സവം വംഗനാെരിപ്റെ 
പുത്ൻ ്ൃശ്വരിെുന്ായരി. പത്ു്രിവ
സം നദീണ് ബംഗാെരി ചേച്രിലത്രാത്സവം 
ശ്രദീ. പരി. ബാേചന്ദ്രൻ എം.എൽഎ 
ഉ്ക്ഘാെനം പ്ചയ്ു. പ്ഡപ്ൂട്ടരി 
ലമയർ ൊജശ്രദീ ലഗാപൻ അദ്ധ്ക്
പ്ം അേങ്കെരിച്ു. ലകെെ സാ�രിേ് 
അക്ാ്മരിപുെസ്ാെ ലജോവക് ശ്രദീ 
സുനരിൽ ഞാെരിയത്ക് മുഖ്ാേരിഥരിയാ
യരിെുന്ു. പേവട്ടം ശബ്ദലേഖനത്രി
നുള്ള ല്ശദീയ ചേച്രിത്ര പുെസ്ാെം 
ലനെരിയ െരി. കൃഷ്നുണ്ണരി, ചേച്രിത്ര ലമെ 
ഗ്രന്ഥം, സരിനരിമ പ്കാട്ടക, ലകാർഡരി
ലനറ്റർ ലജാസക് പുേുക്ാെരിനക് നൽകരി 
പ്കാശനം പ്ചയ്ു കവരി പരി. എൻ. 
ലഗാപരികൃഷ്ൻ, എപ്.എ�ക്.എ�ക്.െരി 
ഡയറക്ർ നരിലവ്രിേ കെെരിക്ൽ, എ. 
ൊധാകൃഷ്ൻ, പ്ചറരിയാൻ ലജാസ�ക്, 
ആൽവരിൻ പ്ജയ്ക്കബക് േട്ടരിൽ എന്രിവർ 
സ്സ്രിപ്ന അേങ്കെരിച്ു.

ബംഗാെരി ചേച്രിത്രലമെയുപ്െ 
ഉ്ക്ഘാെന ചേച്രിത്രം, അെമരിച്മർത്
പ്പെട്ട ജനേയുപ്െ അഭരിമാനം ഉയർ
ത്രിപെരിെരിക്ാൻ ആ�വൈാനം പ്ചയ്ുന് 
ൊഷ്ടദീയ സരിനരിമ സൗെരിഷക് ല്യുപ്െ 
“ബാഗക് ്രി ദെഗർ’’ ആയരിെുന്ു. 
വരിവാല�േെ ദേംഗദീക ബന്ങ്ങെു
പ്െ കഥ പറയുന് സുബ്ലോപ്സൻ 
സംവരിധാനം നരിർവ്�രിച് “പ്ോലബാ 
നന്രിനരി’’ യായരിെുന്ു ചേച്രിത്രലമെ
യരിൽ െണ്ാം ്രിവസം പ്്ർശരിപെരിച് 
ചേച്രിത്രം. മൂന്ാം ്രിവസം ഒന്ുമരി
ല്ലാത്വനായ ഒെു കഥാപാത്രപ്ത് 
മുൻനരിർത്രി ജദീവരിേത്രിപ്റെ പ്പാെുൾ 
ലേെുന് സൗലമന്ു ഭട്ടാചാെ്യുപ്െ 

“ലന മുലഷർ കരിസ്’’ പ്്ർശരിപെരിക്
പ്പെട്ടു.

േുെർന്ുള്ള ്രിവസം ഒെു മ്ൂസരിയ
പ്ത് ആധാെമാക്രി അവരിപ്െ വെുന് 
സന്ർശകെുപ്െ സവൈേവൈ ലബാധത്രി
േൂപ്െയും, ൊഷ്ടദീയ പ്േ്യശാസ്ത്ര പ്
ലേ്കേകെരിേൂപ്െയും വരികസരിക്ുന് 
ബരിപ്ലബക് ബലന്ാപദ്ധ്ായ സംവരിധാനം 
പ്ചയ് “്ുല്ലു ബാേരി കഥ - ്രി മ്ൂസരിയം 
ഒാ�ക് റരിലേഷൻഷരിപെക് ’’ പ്്ർപെരിച്ു. 
മപ്റ്റാെു ്രിവസം പ്കാൽക്ത് നഗെ
ത്രിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട ജദീവരിേം നയരിക്ുന് 
െണ്ുലപർക്രിെയരിൽ ഉെപ്േെുക്ുന് 
സൗ�ൃ്വും അേരിപ്റെ പെരിണരിേരിയും 
പശ്ാത്േമാക്രി അമരിോഭക് ചാറ്റർ
ജരി സംവരിധാനം പ്ചയ് “മലനാ�ർ 
ആൻഡക് എപ്’’ പ്്ർശരിപെരിച്ു.

ജ്ാനപദീഠം ലജോവായ 
ബംഗാെരി സാ�രിേ്കാെരി മല�ലശവൈേ 
ല്വരിയുപ്െ എപ്േരി�ാസരിക ജദീവരി
േകഥ പറയുന്, അെരിന്ം സരിൽ 
സംവരിധാനം പ്ചയ് “മ�ാനന്’’ യാ
യരിെുന്ു അെുത് ്രിവസപ്ത് ചരിത്രം. 
അേക് കഴരിഞേ ്രിവസം ലകാവരിഡക് 
മ�ാമാെരി ലോകക്ഡൗണ കാേത്ക് 
േട്ടരിപ്കാണ്ു ലപാകപ്പെട്ട ഒെു ലഡാ
ക്റുപ്െ കഥ പറഞേ “കൽകക്ക്’’ 
പ്്ർശരിപെരിച്ു. ഇെട്ട സംവരിധായക
ൊയ െജക്്ദീപൊൽ, ശർമരിഷ് ദമേരി 
എന്രിവൊയരിെുന്ു ചേച്രിത്രത്രിപ്റെ 
സംവരിധാനം.

പ്സപക്റ്റംബർ 23-ാം േരിയ്േരിയരിപ്േ 
ചേച്രിത്രം �ർത്ാൽ മൂേം 27-ാം േരി
യ്േരിയാണക് പ്്ർശരിപെരിക്പ്പെട്ടേക്. ഒെു 
വരിലനാ്യാത്രയുപ്െ കഥപറയുന് 
“അബ്ർ കാഞ്ൻജംഗ’’ സംവരിധാനം 
പ്ചയ്േക് ൊജശ്രദീ ലഡയായരിെുന്ു 
ഛായഗ്ര�ണ സൗന്െ്ം പ്കാണ്ക് ഇൗ 
ചേച്രിത്രം ശ്രദ്ധരിക്പ്പെട്ടു.

േുെർന്ുള്ള ്രിവസം സേ്ജരിത്ക് 
റായരിയുപ്െ ജദീവരിേകഥപറയുന് 
“അപൊജരിലോ-്രി അണഡരി�ദീറ്റ
ഡക് ’’ പ്്ർശരിപെരിച്ു. അനരികക്്ത് 

സംവരിധാനം പ്ചയ് ഇൗ ചരിത്രമാണക് 
ചേച്രിത്രലമെയരിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധരിക്
പ്പെട്ടേക്.

സമാപന ്രിവസമായ 26നക് 
ഇന്ദ്രാണരി ലറായക് ചൗധെരിയുപ്െ 
മണരികക് ബലന്ാപദ്ധ്ായയുപ്െ 2 
പ്ചറുകഥകപ്െ ആസ്പ്മാക്രിയുള്ള 
“ലമയർ ലജാൻജൽ-പ്ഡബ്രിസക് ഒാ�ക് 
ഡരിസയറും’’, ബംഗ്ലാല്ശരിൽ നരിന്ുള്ള 
ആലന്ാെജരി ചേച്രിത്രം “സരിൻസരിലയർ
േരി യുലവഴ്ക് ധാക്’’ എന്ദീ ചേച്രിത്ര
ങ്ങെും പ്്ർശരിപെരിക്പ്പെട്ടു.

സമാപന സലമ്മെനത്രിൽ വനമരിത്ര 
പുെസ്ാെ ലജോവക് ശ്രദീ. വരി. പ്ക. ശ്രദീധ
െൻ അദ്ധ്ക്േ വ�രിച്ു. ഉ്ക്ഘാെനം 
േൃശ്ൂർ ജരില്ലാ പഞ്ായത്ക് പ്സരി
ഡറെക്  ശ്രദീ. പരി. പ്ക. ലഡവരിഡ്ാസ്റ്റർ 
നരിർവ�രിച്ു. എപ്. ഷണമുഖ്ാസക്, 
ലകാർഡരിലനറ്റർ ലജാസക് പുേുക്ാെൻ, 
പ്ചറരിയാൻ ലജാസ�ക്, െരി. പ്ക നാൊയ
ണൻ േുെങ്ങരിയവർ സംസാെരിച്ു.

അങ്ങപ്ന പ്സപക്റ്റംബർ മാസം 
െണ്ാം പാ്ത്രിൽ േുെങ്ങരി 10 ്രിവസം 
നദീണ് ബംഗാെരി ചേച്രിത്ര ലമെ സമാ
പരിച്ു. വംഗനാെരിപ്റെ ചേച്രിത്രങ്ങൾക്ക് 
മാത്രമായുള്ള േൃശ്ൂെരിപ്റെ ആ്് 
സമകാേരിക ചേച്രിത്രലമെയായരിെുന്ു 
ഇേക്. േൃശ്ൂെരിപ്റെ ചേച്രിത്ര ചെരിത്രോ
െുകെരിൽ ഇൗ ചേച്രിത്രലമെ േങ്കേരി
പരികെരിൽ എഴുേപ്പെെുപ്മന് കാെ്ം 
നരിസ്തർക്മായ വസ്തുേയാണക്.

ബംഗാളതി �തിെതിം ട�സ്റതിവൽ
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സമകാലിക ബംഗാളി സിനിമ
പ്രത്്യയേക പ്യിപ്പ്

• ആൽവിൻ ജെയ്ക്കബ്ബ് തട്ിൽ  • ലതിക പഡ്ബ്്ഗഗോോങ്കർ  • അഭി്ഗേകബ് തലുകബ്ദർ  • ്ഗഡ്ോ. സംഗോീത ്ഗേനംപുല്ി
• ഹരിനോരോയണൻ എസബ്.  • രോ്ഗകേബ് നോഥബ്  • ്ഗഡ്ോ.വിഷ്ുരോെബ് പി.  • ്ഗഡ്ോ. േീബ എം. കുര്യൻ  • ്ഗദവനോരോയണൻ എം.

• സന്ീപബ് ശരവണൻ • എഡ്ിറ്റർ രോ്ഗെേബ് എം.ആർ.

ഡതിജതിറ്ൽ സ്വൈമാസതിക രൂപതെതികെക്കഷ്  
ടകാട്ക വന്തിട്ഷ് ഒരു വർഷം

ജനുവരതി - ട�ബ്ുവരതി െക്കതെതികെക്കുള്ള
സതിനതിമ കെഖനങ്ങൾ ക്ണതിക്കുന്ു
• ചേച്രിത്ര പ്വർത്കെുമായുള്ള അഭരിമുഖങ്ങൾ
• ക്ാസരികക് സരിനരിമകൾ, സമകാേരിക വരില്ശ സരിനരിമകൾ എന്രിവപ്യക്ുറരിച്ുള്ള ലേഖനങ്ങൾ
• സമകാേരിന ഇന്്ൻ സരിനരിമ, മേയാെ സരിനരിമ പഠനങ്ങൾ
• സരിനരിമയുപ്െ ആഖ്ാന, സാലങ്കേരിക സൗന്െ്ശാസ്ത്രപ്ത്ക്ുറരിച്ുള്ള വരിശകേനങ്ങൾ

സൃഷ്ടികള് ഡിസം്ര് 15 നുള്ളില് ഇത്മയില് ത്ചയ്ുക - kottakaifft@gmail.com
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2 0 2 3  M A R C H  0 3 - 1 2 Thrissur, Ravikrishna Theatre
18TH IFFT@KERALA 

FIPRESCI Award 
for International

 Debut Films

KW JOSEPH
 Film Award for

Indian Debut
Films

 Film Award
for Malayalam 

Debut

FFSI - 
VIJAYAMULAY 

Lifetime 
Achievment 

Award

WORLD Contemporary Cinema

Indian Panorama Malayalam Cinema now

6TH IFFF 2023@INDIA -KERALA
International Folklore Film Festival - 6th edition

72 Countries 225+ Movies Indian Panorama

Short -Docu & Feature

MASTERS &CLASSICS

Country Focus:BRAZIL-TURKEY

Seminar- Talk 
Performances 
Festival Book 
IFFT Newsletter 
Kottaka Special
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Organized by In association with THRISSUR 
CORPORATION

3 VENUES INAUGURAL - CLOSING FUNCTIONS
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