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പ്രിയപ്പെട്ടവപ്െ,
പ്�ൊട്ട�യുപ്െ ജനുവെരി- പ്രെബുവെരി ലക്കം 
ഫോ�ൊ�് ഫോലൊർ പതരിപെൊണ്. ചലച്രിത്ര ഫോ�ന്ദകം 
നെത്ുന്ന ഇന്റർനൊഷണൽ ഫോ�ൊ�് ഫോലൊർ 
പ്�സ്റരിവൽ ജനുവെരി 1 മുതൽ 5 വപ്െ തൃശൂർ 
പ്െൻറ് ഫോതൊമെ് ഫോ�ൊഫോേജരിൽ നെത്ുന്നു.
ഇറൊനരിയൻ, ബ്രെീലരിയൻ ഫോ�ൊ�് �രിലരികംെ്, 
അനരിഫോമഷൻ ഫോ�ൊ�് �രിലരികംെ് എന്നരിവപ്യ
ക്ുറരിച്ുള്ള ഫോലഖനങ്ങൾ യഥൊക്രമകം ആൽവരിൻ 
പ്ജയ്ക്കബ് തട്ടരിൽ, ആന്റണരി, ഫോ�ൊ.ശീതൾ 
വരി.എെ്, െന്ീപ് ശെവണൻ എന്നരിവെൊണ് 
എഴുതരിയരിെരിക്ുന്നത്. പ്രിയനന്നപ്ന്റ ധബൊെരി 
�്യുെുവരി എന്ന െരിനരിമപ്യക്ുറരിച്് െൊഫോജഷ് 
എകം ആർ എഴുതരിയരിെരിക്ുന്നു. ഇെുേഭൊഷയരിൽ 
ചരിത്രീ�െരിച് പ്രിയനന്നൻ െകംവരിധൊനകം ചരിത്രകം 
'ധബൊെരി �്യുെുവരി' ഫോ�ൊത്രവരിഭൊ�ത്രിൽനരിന്നു
ള്ള �ലൊ�ൊപ്െ മൊത്രകം അഭരിഫോനതൊക്േൊയരി ഉൾ
പ്പെെുത്രിപ്�ൊണ്് പുറത്ുവന്ന ഇന്ത്യയരിപ്ല 
ആദ്്യ ചലച്രിത്രമൊണ്. പൂെകം എന്ന െരിനരിമപ്യ 
വർത്മൊന പെരിെെത്ു നരിന്നു പ്�ൊണ്് വൊ
യരിക്ുവൊനുള്ള ശ്രമമൊണ് െൊഫോ�ഷ് നൊഥരിപ്ന്റ 
ഫോലഖനകം. അപെൊജരിഫോതൊ എന്ന ബകം�ൊേരി െരിനരി
മയുപ്െ ൌന്െ്യൊെ്വൊദ്നമൊണ് ഫോജൊൺ ഫോതൊ
മെരിഫോന്റത്. നൊെദ്ൻ, ന്നൊ തൊൻ ഫോ�െ് പ്�ൊെ് 
എന്നീ െരിനരിമ�േരിപ്ല ഫോ�ൊെതരി വ്യവഹൊെങ്ങപ്േ 
മുൻനരിറുത്രിയുള്ള ഫോലഖനമൊണ് ബരിനുെൊജ് 
എഴുതരിയരിെരിക്ുന്നത്. ഹെരി നൊെൊയണൻ 
എഴുതരിയരിെരിക്ുന്നത് ശ്രീലങ്കൻ-രെഞ്് െരിനരിമ
യൊയ 'ദ്ീപപ്ന'ക്ുറരിച്ുള്ള ഒെു ഫോലഖനമൊണ്. 
വെക്ൻപൊട്ടു െരിനരിമ�ൾ എന്ന പുസ്ത�പ്ത് 
പെരിചയപ്പെെുത്രിയരിെരിക്ുന്നത് പ്െൊദ്് ദ്ൊഫോമൊ
ധെനൊണ്.ഈ ലക്ത്രിഫോലക്് വൊയനക്ൊപ്െ 
ഫോനേഹപൂർവ്കം െ്വൊ�തകം പ്ചയ്ു പ്�ൊണ്്
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പ്ൊചീനമൊയ െകംസ്ൊെങ്ങേുപ്െ 
ഒെു �ലവറയൊണ് 

ബ്രെീൽ.  ഭൂമരിയുപ്െ 
ശ്വൊെഫോ�ൊശമൊയ ആമഫോെൊൺ 
മഴക്ൊെു�ൾ  ഉൾപ്ക്ൊള്ളുന്ന 
വരിസ്തൃതയുകം മഫോനൊഹെവുമൊയ 
ഭൂപ്ഫോദ്ശകം. അതുഫോപൊപ്ല തപ്ന്ന  
�ലൊെൊകംസ്ൊെരി� വവവരിധ്യവുകം 
ബ്രെീലരിയൻ ജനതപ്യ മറ്റു 
ജനെകംസ്ൊെങ്ങേരിൽ നരിന്നുകം 
വ്യത്യസ്തമൊക്ുന്നു. ആമഫോെൊൺ 
മഴക്ൊെു�േരിപ്ല ഫോ�ൊത്ര 
വർഗ്ഗക്ൊെുപ്െ ജീവരിതവുകം 
െകംസ്ൊെവുകം �ല�േുകം എല്ലൊകം 
ഉൾപ്ക്ൊള്ളുന്ന വയൊണ് 
ബ്രെീലരിയൻ ഫോ�ൊ�്യുപ്മന്ററരി�ൾ. 
വ്യത്യസ്ത ജനവരിഭൊ�ങ്ങേുപ്െ 
ആചൊെങ്ങൾ, വരിശ്വൊെങ്ങൾ, 
അനുഷ്ൊനങ്ങൾ , �ൊെരിസ്റ് 
ഭെണത്രിപ്നതരിപ്െ ജനങ്ങൾ 
നെത്ുന്ന പ്തരിഫോെൊധങ്ങൾ 
എല്ലൊകം ഇവരിപ്െ വരിഷയമൊ�ുന്നു. 

ബ്രെീലരിയൻ ജനതയുപ്െ ജീവരിതവുകം 
െകംസ്ൊെവുകം പ്�ൃതരിയുമൊയരി 
എങ്ങപ്ന അഫോഭദ്്യമൊകം വരിധത്രിൽ 
ഇഴഫോചർന്നരിെരിക്ുന്നു എന്ന് 
വ്യക്തമൊക്ുന്നവയൊണ് Brazil fo-
cus ൽ പ്പെുന്ന ചരിത്രങ്ങൾ.

1. Patua

 പെമ്പെൊ�തമൊയ നരിെവധരി ആചൊെ
ങ്ങേുകം വരിശ്വൊെങ്ങേുകം പരിന്തുെെുന്ന
വെൊണ് ഫോയൊെുബ മത വരിശ്വൊെരി�ൾ 
(Yoruba Religion). അത്െത്രിലു
ള്ള ഒെു വരിശ്വൊെത്രിപ്ന്റ, ആചൊെത്രി
പ്ന്റ  �ഥ പറയുന്ന ഫോ�ൊ�്യുപ്മൻററരി
യൊണ് Patuá

മൊയ എന്ന യുവതരി ശൊപഗ്രസ്തയൊ
ണ് . ആ ശൊെീെരി�, മൊനെരി�ൊവസ്ഥ 
മറരി�െക്ൊൻ അവൾ Ayo  എന്ന 
ആത്ൊവരിപ്ന്റ െൊന്നരിധ്യത്രിൽ ഒെു 
മൊന്തരി�ൊചൊെത്രിന് വരിഫോധയയൊ�ു
ന്നു.  ഫോയൊെുബ വരിശ്വൊെമനുെെരിച്് 

അവർ അവെുപ്െ പൂർവപരിതൊക്ന്ൊ
െുപ്െ െഹൊയഫോത്ൊപ്െ െ്വർ�ത്രി
പ്ല  അവെുപ്െ  ഭെണൊധരി�ൊെരിപ്യ 
�ൊണുന്നു. അതീത ശക്തരി�േരിൽ 
നരിന്നുകം െക്ഷ ഫോനെൊനൊയരി ഒെു 
Patuá - നരിർമരിച്് ധെരിക്ൊൻ അവർ 
ആവശ്യപ്പെെുന്നു. അത് മൊയപ്യ 
അവേുപ്െ പൂർവ പ്ണയകം ത�ർത് 
അവേുപ്െ ഹൃദ്യത്രിന് ആശ്വൊെകം 
പ�െു�യുകം ജീവരിതകം തുെെൊൻ 
അനുവദ്രിക്ു�യുകം പ്ചയ്ുന്നു. 
എന്നൊൽ മെണത്രിപ്ന്റ ഫോലൊ�ഫോത്
ക്ുള്ള യൊത്ര അവെൊനരിപെരിക്ൊൻ 
Ayo തീെുമൊനരിക്ുന്നു. ആത്ൊക്ൾ 
ജീവരിച്രിെരിക്ുന്ന മനുഷ്യപ്െ എങ്ങപ്ന 
െ്വൊധീനരിക്ുന്നുപ്വന്നുകം മനുഷ്യജീ
വരിതത്രിൽ അവെുപ്െ ഇെപ്പെലു�ൾ 
എങ്ങപ്നപ്യന്നുകം �ൊണരിച്ുതെുന്ന 
ചരിത്രമൊണരിത്. പൂർവരി�െുമൊയരി 
ബന്കം സ്ഥൊപരിക്ു�യുകം അവെുമൊ
യരി െകംവൊദ്കം നെത്ു�യുകം പ്ചയ്ു� 
എന്നത്  ഫോ�ൊ�് ഫോലൊർ െകംസ്ൊെ

ബ്രസീലിയൻ ഫോ�ോക്  സിനിമ - 
സോംസ്ോരിക വൈൈിധ്്യങ്ങളുടെ ദൃശ്്യോൈിഷ്ോരങ്ങൾ
ശീതൾ
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ത്രിൽ വേപ്െ പ്ൊധൊന്യമർഹരിക്ുന്ന 
ചെങ്ങു�േൊണ്.

2. Good bye, dear Mandi

ആമഫോെൊൺ മഴക്ൊെു�േുപ്െ ഹൃദ്
യഭൊ�ത്് സ്ഥരിതരി പ്ചയ്ുന്ന പ്ഫോദ്ശ
മൊണ് Manaus . ഫോ�ൊത്ര വരിഭൊ�മൊയ 
ഫോ�ൊത്ര ജനതയൊയ Manaós ൽ 
നരിന്നൊണ് ഈ പ്ഫോദ്ശത്രിന് Manaus 
എന്ന ഫോപെു വന്നത്. വെക്ുപെരിഞ്ൊ
റൻ പ്ഫോദ്ശത്് സ്ഥരിതരി പ്ചയ്ുന്ന 
ഈ പ്ഫോദ്ശകം ഇന്ന് പ്ധൊനപ്പെട്ട ഒെു 
ഉൾനൊെൻ തുറമുഖമൊണ്. വ്യത്യസ്ത 
വരിഭൊ�ത്രിൽപ്പെട്ട ഫോ�ൊത്രവർ� 
ജനതയുപ്െ വരിഹൊെഫോ�ന്ദമൊണ് 
ആമഫോെൊൺ മഴക്ൊെു�ൾ. മൊഫോനൊെ് 
നദ്രിയരിലൂപ്െ വെ്വെമൊയരി െഞ്െരിച്രി
െുന്ന ഫോ�ൊത്ര ജനതയുപ്െ ജീവരിതവുകം 
െകംസ്ൊെവുകം മൊറ്റരി മറരിച്ു പ്�ൊണ്് 
അപ്തൊെു നദ്ീതീെ തുറമുഖമൊയരി വേ
െുന്നതുകം ഫോ�ൊത്ര ജനതയുപ്െ െ്വൊഭൊ
വരി� ജീവരിതകം ത�െുന്നതുമൊണ് ഈ 

ചരിത്രത്രിപ്ന്റ പ്ഫോമയകം. ഫോ�ൊത്ര ജനത 
ഓഫോെൊ ജീവരി��േുപ്െയുകം വരി�ൊെങ്ങ
പ്േ തരിെരിച്റരിയുഫോമ്പൊൾ ന�െവൊെരി
യൊയ ആധുനരി� മനുഷ്യന് തങ്ങേുപ്െ 
െഫോഹൊദ്െങ്ങേൊയ ഫോ�ൊത്ര വരിഭൊ�പ്ത് 
ഫോപൊലുകം മനസ്രിലൊക്ൊൻ െൊധരിക്ു
ന്നരില്ല എന്ന യൊഥൊർത്ഥ്യവുകം നദ്രിയരിൽ 
നരിർമ്മരിക്ുന്ന തെയണ�ൾ അതരിപ്ന 
ആശ്രയരിച്ു ജീവരിക്ുന്ന മനുഷ്യപ്െയുകം 
ജീവജൊലങ്ങപ്േയുകം എങ്ങപ്നപ്യൊപ്ക് 
മൊറ്റരിക്േയുന്നു എന്ന വസ്തുതയുപ്മൊ
പ്ക്യൊണ് ഇതരിപ്ല പ്ഫോമയകം. ഫോലൊ�
ത്ൊ�മൊനമുേേ ഫോ�ൊത്രവർഗ്ഗ െമൂഹകം 
ഫോനെരിെുന്ന പ്വല്ലുവരിേരി�ൾ ഏ�ഫോദ്ശകം 
െമൊനമൊണ്. �ൊെു�േരിഫോലക്ുള്ള 
�െന്നു�യറ്റകം ഫോ�ൊത്ര ജനതയുപ്െ 
മൊത്രമല്ല എല്ലൊ ജീവജൊലങ്ങഫോേയുകം 
ബൊധരിക്ുന്നു. ഈ വസ്തുതയൊണ് ഈ 
ആനരിഫോമഷൻ ചരിത്രകം വ്യക്തമൊക്ുന്നത്.

3. ഇറ െങ്് (Era Punk) 

ബ്രെീൽ പ്െരി�ന്റ്  ജർ പ്ബൊൽെ

നൊഫോെൊയുപ്െ �ൊെരിസ്റ് നെപെരി�ൾ
പ്ക്തരിപ്െ ജനങ്ങൾ പ്ഫോക്ഷൊഭവുമൊ
യരി പ്തെുവരിലരിറങ്ങുന്നതൊണ് ഇറ 
പങ്കരിപ്ല പ്ഫോമയകം. വർഗ്ഗവരിഫോവചനകം 
നെത്ുന്ന വകംശഹത്യ നെത്ുന്ന 
പ്െരി�ന്റരിപ്ന ഞങ്ങൾ തൊപ്ഴയരി
റക്ുപ്മന്ന് പ്ഖ്യൊപരിച്ു പ്�ൊണ്് 
സ്തീ�േെക്കം പ്തെുവരിലരിറങ്ങരി പ്തരിഫോഷ
ധരിക്ുന്നു.

ജനങ്ങൾക്് പരിന്തുണയുമൊയരി 
പൊട്ടുെകംഘങ്ങേുകം തങ്ങേുപ്െ വൊ
ഫോദ്്യൊപ�െണങ്ങേുമൊയരി പ്തെുവരിലറ
ങ്ങുന്നു. പൊട്ട്  പ്തരിഫോെൊധമൊപ്ണന്ന് 
തരിെരിച്റരിഞ്വെൊണ് ബ്രെീലരിയൻ 
ഫോ�ൊത്രവർഗ്ഗക്ൊർ. നീതരിക്ൊയരി വൊ
ദ്രിക്ുന്ന െൊഷ്ടീയക്ൊെുകം തങ്ങേുപ്െ 
പെമ്പെൊ�ത ഭൂമരിക്ൊയരി �ൊവലരിെരി
ക്ുന്ന ഫോ�ൊത്ര ജനതയുകം പ്�ൊല പ്ച
യ്പ്പെെുന്നു. ഇതരിപ്നതരിപ്െ നെക്ുന്ന 
പ്ഫോക്ഷൊഭങ്ങേുകം പ്ഫോക്ഷൊഭ�ൊെരി�പ്േ 
അെരിച്മർത്ുന്ന അധരി�ൊെരി വർഗ്ഗവുകം 
തമ്മരിലുള്ള െകംഘട്ടനങ്ങേുപ്െ ഫോനർ
ക്ൊഴ്ച�േൊണ് ഇതരിൽ. 

4. കോഫോബോഫോകോലിടനോ
(Cabocolino)
ചരിത്രത്രിപ്ല �ഥൊപൊത്രമൊയ seu 
João എഴുപപ്ത്ട്ടു വയസ്ുള്ള 
ഒെു വൃദ്ധനൊണ്. �ഫോബൊ ഫോ�ൊലരിപ്നൊ 
പെമ്പെൊ�തമൊയരി ഫോ�ൊത്രവർ�ക്ൊർ 
ഉപഫോയൊ�രിക്ുന്ന ഒെു െുഷരിെവൊദ്്യ
മൊണ് (flute 1). ഈ വരിശരിഷ്ടമൊയ 
വൊദ്്യകം വൊയരിച്ുപ്�ൊണ്് പ്�ൊഫോബൊപ്�ൊ 
(Coboco) എപ്ന്നൊെു നൊെൻ 
നൃത്വുകം ഇതരിഫോനൊപ്െൊപെകം അെഫോങ്ങ
റു� പതരിവൊയരിെുന്നു. എന്നൊൽ ഇന്ന് 
ഇപ്തൊപ്ക് അന്യമൊയരി ഫോപൊയതരിപ്ന്റ 
ദ്ുഃഖത്രിലൊണ് seu João എന്ന 
വൃദ്ധൻ. അഫോദേഹകം ഒെു അറരിയപ്പെ
െുന്ന ഒെു �ലൊ�ൊെപ്നൊന്നുമല്ല. 
വരിശ്രമജീവരിതകം നയരിക്ുന്ന �ർഷ�
നൊണ്. തപ്ന്റ പൂർവരി�ർ തുെങ്ങരിവച് 
പെമ്പെൊ�തമൊയ �ഫോബൊഫോ�ൊലരിപ്നൊ 
െകം�ീതവുകം �ഫോബൊഫോക്ൊ എന്ന 
നൃത്വുകം �ൊർണരിവലരിൽ അവതെരി
പെരിക്ുന്നത്  െ്വപ്കം �ണ്ു പ്�ൊണ്് 
�ഴരിയു�യൊണ് അയൊൾ. അതു 
�ൂെൊപ്ത തപ്ന്റ പൂർവരി�െുപ്െ മണ്രി
ലുണ്ൊയ മെത്രിപ്ന്റ വരിത്ു�േുമൊയരി 
അയൊൾ യൊത്ര പ്ചയ്ുന്നു , അത് 
തപ്ന്റ �െമയൊണ്  തൊപ്നൊെു മൊധ്യമകം 
മൊത്രമൊണ് എന്ന് വരിശ്വെരിച്ുപ്�ൊണ്് . 
വെുകം തലമുറയ്ക്കു ഫോവണ്രിയുള്ള നരിഷ്കേ
ങ്കമൊയ �െുതൽ െരിനരിമയരിപ്ല വൃദ്ധ 
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�ഥൊപൊത്രപ്ത് മരിഴരിവുറ്റ തൊക്ുന്നു.

5. Okatá Ió - portraits of 
Ancestry
റരിഫോയൊ �രി പ്ജനീറരിഫോയൊയരിപ്ല 
തുറമുഖ പ്ഫോദ്ശപ്ത് ജനജീവരിതവുകം 
െകംസ്ൊെവുമൊയരി ബന്പ്പെട്ട ഒെു 
എത്ഫോനൊ ഗ്രൊ�രി�് ചരിത്രമൊണരിത്. 
തുറമുഖ പ്ഫോദ്ശമൊയതുപ്�ൊണ്ു 
തപ്ന്ന ജലവുമൊയരി ബന്പ്പെട്ടവരി
ശ്വൊെങ്ങേുകം മറ്റുകം ഇതരിൽ �ൊണൊകം. 
.പ്ൊചീനമൊയ നരിെവധരി ആചൊെങ്ങേുകം 
വരിശ്വൊെങ്ങേുകം ഇപ്പെൊഴുകം പുലർത്രി 
ഫോപൊെുന്ന ഒെു ജനതയൊണ് ബ്രെീലരി
ലുള്ളത്. ആരെരിക്ൻ ഫോവെു�േുള്ള 
ഫോ�ൊത്ര ജനവരിഭൊ�ങ്ങൾ ഫോനെരിഫോെണ്രി 
വെുന്ന വരിഫോവചനവുകം മറ്റ് മതവരിഭൊ
�ങ്ങൾ ഫോനെരിഫോെണ്രി വെുന്ന വരിഫോവച
നവുപ്മൊപ്ക് ഇവരിപ്െ വരിഷയമൊ�ു
ന്നുണ്്.  തങ്ങൾ അധരിവെരിക്ുന്ന 
പ്ഫോദ്ശത്രിപ്ന്റ ഭൂമരി ശൊസ്തപെമൊയ 
പ്ഫോത്യ�തയനുെെരിച്് ആചൊെങ്ങ
േുകം നൃത്െൂപങ്ങേുകം അതുമൊയരി 
ബന്പ്പെട്ടരിെരിക്ുന്നു. ബ്രെീലരിപ്ന്റ 
പ്ഫോദ്ശരി� പ്ഫോദ്ശങ്ങേരിപ്ല വ്യത്യസ്ത
വുകം വവവരിധ്യവുമൊയ െകംസ്ൊെങ്ങൾ 
പെരിചയപ്പെെൊൻ െഹൊയരിക്ുന്നുപ്വ
ന്നതൊണ് ഈ ചരിത്രത്രിപ്ന്റ പ്ഫോത്യ
�ത.

6. Barreiras Invisible 

ശമന മന്തവൊദ്ത്രിലൂപ്െ 
(Shannanic ritual) ഒെു സ്തീ തപ്ന്റ 
െ്വത്വകം തരിെരിച്റരിയു�യുകം അതരിൽ 
നരിന്ന് പുറത്ു �െക്ു�യുകം 
പ്ചയ്ുന്നതൊണ് ഇതരിപ്ല പ്ഫോമയകം. 
നൃത്പ്ത് ഒെു മൊധ്യമമൊക്രിപ്ക്ൊ
ണ്്, ശെീെത്രിപ്ന്റ ചലന െൊധ്യത�ൾ 
പ്ഫോയൊജനപ്പെെുത്രിയ ഒെു ഫോ�ൊ�് 
പ്മന്ററരിയൊണ് Barreirെ invisible. 
സ്തീ�ൾ അെ്വൊതന്ത്യങ്ങേരിൽനരിന്ന് 
െ്വൊതന്ത്യത്രിഫോലക്് ചുവെു പ്വഫോയ്ക്ക
ണ്തുണ്് എന്ന് ഓർമപ്പെെുത്ു�യൊ
ണ്.

7. Rio By Unique Sights

റഫോ�ൽ �്വൊർഫോെ എന്ന ഫോ�ൊഫോട്ടൊഗ്രൊ
�ർ  തൊൻ ജനരിച്ു വേർന്ന റരിഫോയൊ 
�രി ജനീഫോറൊയുപ്െ  ചരിത്രങ്ങൾ �്യൊമറ
യരിൽ പ�ർത്ുന്നു.  ജനരിച്ു വേർന്ന 
ന�െത്രിപ്ന്റ വ്യത്യസ്തവുകം മഫോനൊഹ
െവുമൊയ ഭൂമരി ശൊസ്ത പ്ഫോത്യ�ത�ൾ 

അഫോദേഹപ്ത് അത്ുതപ്പെെുത്ുന്നു. 
�െലുകം മഞ്ുമല�േുകം പച്പെുകം പൊറ
ക്ുന്നു�േുകം മണൽക്ൊെുകം അങ്ങപ്ന
യങ്ങപ്ന റരിഫോയൊയുപ്െ ഓഫോെൊ പ്ഫോദ്ശ
ങ്ങേുകം വ്യത്യസ്തമൊപ്ണന്ന് അഫോദേഹകം 
മനസ്രിലൊക്ുന്നു. റരിഫോയൊ �രി ജനീ
ഫോറൊയുപ്െ പ്�ൃതരി മഫോനൊഹെമൊയ 
�ൊഴ്ച�േരിലൂപ്െ �്യൊമറ ചലരിക്ുന്നത് 
മഫോനൊഹെമൊയ ഒെു അനുഭവമൊയരി 
മൊറുന്നു. അധരിവെരിക്ുന്ന ന�െത്രി
പ്ല പ്�ൃതരി തങ്ങപ്േ എന്തുമൊത്രകം 
െ്വൊധീനരിക്ുന്നുപ്വന്നു പ്�ൃതരിയു
മൊയരി  എങ്ങപ്നപ്യല്ലൊകം ബന്പ്പെട്ടരി
െരിക്ുന്നുപ്വന്നുകം ജനങ്ങൾ തരിെരിച്
റരിയുന്നു. �്യൊമറക്ണ്ു�േരിലൂപ്െ 
�ൊണുന്ന ബ്രെീലരിയൻ �ൊഴ്ച�ൾ 
മഫോനൊഹെമൊപ്ണന്ന് െകംവരിധൊയ�ൻ 
ഫോെഖപ്പെെുത്ുന്നു.

8. ജമരി ( Jamary)

ആൻ എന്നുകം അവേുപ്െ �ൂട്ടു�ൊ
ഫോെൊപ്െൊപെകം �ൊട്ടരിനെുത്് �േരിക്ൊൻ 
ഫോപൊ�ുകം. അവെുപ്െ നൊെരിപ്ന്റയുകം 
�ൊെരിപ്ന്റയുകം െകംെക്ഷ�നൊയരി അവരിപ്െ 
Anhangá എപ്ന്നൊെു ആത്ൊവ് 
അവരിപ്െ െദ്ൊ െമയവുകം ഉണ്ൊ�ുകം. 
ഒെു ദ്രിവെകം ആൻ അൻഹൊകം�പ്യ 
�ണ്് ഭയപ്പെെുന്നു. പഫോക്ഷ ആ 
ആത്ൊവ് അവപ്േ ഭയപ്പെെുത്ൊപ്ത 
അവരിപ്െ നരിന്നുകം മൊറരി ഫോപൊ�ുന്നു.’ 
എന്നൊൽ പരിന്നീെൊണ് ആൻ യഥൊർത്ഥ 
ദ്ുെൊത്ൊക്പ്േ �ൊണുന്നത് - �ൊെു 
തീയരിട്ട് നശരിപെരിക്ൊപ്നത്രിയ ഏതൊനുകം 
മനുഷ്യപ്െ! െ്വരിറ്ററരിലൂപ്െ 2019 ൽ എല്ലൊവ
െുകം �ണ് ആമഫോെൊൺ �ത്രിയമെുന്ന  
വീ�രിഫോയൊ ആയരിെുന്നു അത് . മനുഷ്യ
നരിർമരിതമൊയരിെുന്നു ആ �ൊട്ടു തീ എന്ന് 
�ൊണരിച്ു തെരി�യൊണ Jamary എന്ന 
ഫോ�ൊ�്യുപ്മന്ററരി.

9. വമനർ ഓ�് മിന 
(Miner from Mina)
Josué ഒെു െ്വർണ പെരിഫോശൊധ�നൊ
യരിെുന്നു. അനൊഥ പ്പൺ�ുട്ടരിയൊയ 
ഫോജൊെ�രിനയുമൊയരി അയൊൾ പ്ണ
യത്രിലൊെുന്നു.തൊൻ ഭൊ�്യവൊനൊപ്ണ
ന്നുകം തപ്ന്റ �ുെുകംബത്രിപ്ന്റ െ്വപ്കം 
നരിറഫോവറ്റൊൻ തനരിക്ു െൊധരിക്ുപ്മ
ന്നുകം അഫോദേഹകം വരിശ്വെരിച്ു. ചെരിത്ര 
പ്ൊധൊന്യമുള്ള മൊെരിയൊന ന�െപ്ത് 
ചരിത്രീ�െരിക്ുന്നഫോതൊപ്െൊപെകം ആഫോരെൊ 
ജനവരിഭൊ�ത്രിപ്ന്റ ഓർമ്മ�ൾ 
ചരിത്രത്രിൽ എെുത്ു �ൊണരിക്ുന്നു 

. വമനരിങ്ങുമൊയരി അഫോഭദ്്യമൊയരി ബന്
പ്പെെുത്രിപ്ക്ൊണ്ൊണ് ഈ ചരിത്രീ�െ
ണകം നെത്രിയരിെരിക്ുന്നത്. 

ബ്രെീലരിയൻ െകം�ീതജ്ഞനൊയ 
Helder da Paixão യുകം  �ലൊധ്യൊപ
�നൊയ Pipa Nagô യുകം അവെുപ്െ 
നരിെന്തെമൊയ പഠനങ്ങേരിലൂപ്െയുകം 
�ഫോവഷണങ്ങേരിലൂപ്െയുകം  ആരെരിക്
യുപ്െ തനതൊയ തൊേവുകം െകം�ീതവുകം 
ചരിട്ടപ്പെെുത്രിപ്യെുക്ുന്നു . ബ്രെീ
ലരിയൻ െകംസ്ൊെവുകം െകം�ീതവുകം 
െമന്വയരിക്ുന്ന ഒെു ഒെു ഫോ�ൊ�്യു 
�രിക്ഷനൊണ് Minar from Mina. 
ആ ഫോരെൊ- ബ്രെീലരിയൻ പ്ഫോദ്ശരി� 
തൊേങ്ങൾ ഇതരിൽ െമന്വയരിക്ുന്നു. 
പൊൻ�മരി�് �ൊലത്് ഈ െകം�ീത 
ഗ്രൂപെ് െകം�ീത നരിർമ്മൊണത്രിൽ 
ശ്രദ്ധ ഫോ�ന്ദീ�െരിക്ു�യുകം ആ െകം�ീ
തപ്ത് ഉൾപ്പെെുത്രിപ്ക്ൊണ് Minar 
from Mina എന്ന ഈ ഹ്രെ്വ ചരിത്രകം 
നരിർമരിക്ു�യുകം പ്ചയ്ു. 

10. ക്വീൻ ( Queen)

ബ്രെീലരിപ്ല വവവരിധ്യമൊർന്ന ഫോ�ൊ�് 
ഫോലൊർ െകംസ്ൊെപ്ത് പെരിചയപ്പെെു
ത്ുന്ന ഫോ�ൊ�്യുപ്മന്ററരിയൊണ് �്വീൻ. 
ഫോല�രി പ്റൊെൊെരിപ്യ ആദ്െരിക്ുന്ന 
ചെങ്ങൊണ് ഇതരിപ്ല പ്ഫോത്യ�ത. 
“Reinado” എന്നൊണ് ആ ചെങ്ങ് 
അറരിയപ്പെെുന്നത്. ബ്രെീലരിയൻ 
െകംസ്ഥൊനമൊയ മരിനൊെ് പ്ജപ്റെരിപ്ല 
പെമ്പെൊ�തവുകം ഭക്തരിനരിർഭെവുമൊയ 
ഒന്നൊണ് ഈ വരിശരിഷ്ടമൊയ ചെങ്ങ്.

“ Reinado” എന്ന ഈ പ്ഫോത്യ�
മൊയ ചെങ്ങരിൽ നരിന്നുകം �ൊത്ലരി�് 
ആരെരിക്ൻ െകംസ്ൊെകം നമുക്് 
വൊയരിപ്ച്െുക്ൊകം. നരിെവധരി മനുഷ്യർ 
െൊജൊവരിപ്ന ഫോപൊപ്ലയുകം െൊജ്ഞരിപ്യ
ഫോപെൊപ്ലയുകം ഫോവഷമരിെുന്നു. എങ്ങ
പ്നയൊണ് Sãozinha െൊജ്ഞരിയൊയരി 
മൊറുന്നത് എന്ന �ഥയുകം ഈ ഫോ�ൊ
�്യുപ്മന്ററരി പറഞ്ു വയ്ക്കുന്നു.

11. ഫ്ൂട്്സ് (Fruits)

ഫോബൊ�രി പ്പൊേരിറ്റരിക്രിലൂപ്െ  ട്ൊൻ
െ്പ്ജഫോന്റഴ്രിപ്ന്റ മൊനെരി� ശൊെീ�ൊവ
സ്ഥ�േുകം െമൂഹകം അവപ്െ എങ്ങപ്ന 
ഫോനൊക്രിക്ൊണുന്നു എന്നതുമൊണ് 
ഈ ചരിത്രത്രിലൂപ്െ  െകംവരിധൊയ�ൻ 
അവതെരിപെരിക്ുന്നത്. രെൂട്ട് ഒെു പ്തീ
�മൊണ് . ശെീെപ്ത് ഒെു പ്തരിഫോെൊധ 
മൊധ്യമമൊയുകം ചരിത്രത്രിൽ അവതെരിപെരി
ക്ുന്നു.
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ഫോലൊ� െമൊന്തെ ചലച
ചരിത്രങ്ങേുപ്െ തല

സ്ഥൊനമൊയരി പൊ�പ്പെട്ടുപ്�ൊണ്രിെരി
ക്ുന്ന െൊജ്യമൊണ് ഇറൊൻ. ജൊ�ർ 
പനൊഹരിയുകം പ്മഹ് നൊെ് മുഹമ്മദ്രിയരി
ലുകം തുെങ്ങരി എണ്മറ്റ �ലൊ െരിനരിമ 
െകംവരിധൊയ�ർ, െുശക്ത മുറരിച്ുമൊ
റ്റൊൽ (Censorship) നരിയന്തങ്ങേുപ്െ 
�െമ്പ�ൾ ചൊെരി�െന്ന്, െുന്െമൊയ 
�ലൊെരിനരിമ�ൾ അവരിപ്െ നരിന്ന് െൂപ
പ്പെെുത്ുന്നു. �ഴരിഞ് നൂറ്റൊണ്രിൽ 
ഫോെൊവരിയറ്റ് യൂണരിയൻ ഫോനതൃത്വകം 
നൽ�രിയരിെുന്ന െമൊന്തെ ചലച്രിത്ര െകം
�ത്രിപ്ന്റ ഫോനതൃത്വകം ഒെു പെരിധരിവപ്െ 

ഇന്ന് ഇറൊന് അവ�ൊശപ്പെെൊകം.
ഇത്െത്രിൽ ആയരിെത്ു നരിന്നുേേ 

നഫോെൊെരി വരിജ്ഞൊനീയ ചലച്രിത്രങ്ങപ്േ 
�ൂെരി പെരിചയപ്പെെുന്നത് ഫോപ്ക്ഷ�പ്ന്റ 
വധഷണരി� ഫോശഷരിയുപ്െ വരി�ൊെ
ത്രിന് ഉഫോപൊൽബല�മൊ�ുകം. തൃശ്ൂ
െരിൽ നെത്പ്പെെുന്ന അന്തൊെൊഷ്ട 
ഫോ�ൊ�് ഫോലൊർ �രിലരികം പ്�െരിറ്റവലൽ 
ഇറൊനരിൽ നരിന്ന് ഫോ�ൊ�്യൂപ്മന്ററരി�
േുകം, �രിക്ഷൻ (ആഖ്യൊയരി�)�േുകം, 
ഫോ�ൊ�്യൂ-�രി�് ഷനുകം,  ആനരിഫോമഷൻ 
വരിഭൊ�ങ്ങേരിലുമൊയരി എണ്കം പറഞ് 
ചലച്രിത്രങ്ങേുണ്്. 

ഒമരി�് ബ�ീെരി െകംവരിധൊനകം പ്ചയ് 

ദ്്വജ് ( choose) ആണ് അതരിപ്ല ഒെു 
ചലച്രിത്രകം. �ൃഷരിയരിെത്രിപ്ല തർക്
ത്രിൽ ഒെു മനുഷ്യൻ പ്�ൊല്ലപ്പെെു
ന്നു. ഇറൊനരിൽ പ്�ൊലപൊത� �ുറ്റങ്ങ
ൾക്് െണ്് െൊധ്യത�േൊണ് ഉള്ളത്. 
ഒന്നു�രിൽ, ഇെയുപ്െ ബന്ുക്ൾക്് 
പ്തരി�ൊെകം പ്ചയ്ൊകം. അല്ലങ്കരിൽ പ്�ൊല
പൊത�രിഫോയൊെ് അവർക്് പ്പൊറുക്ൊകം. 
ചലച്രിത്രത്രിൽ ഇബ്രൊഹരിമരിന് തപ്ന്റ 
അച്ഛപ്ന്റ ഘൊത�പ്നതരിപ്െ ഇത്െ
ത്രിലുള്ള ദ്്വരിമുഖ െൊധ്യതയരിൽ നരിന്ന് 
തരിെപ്ഞ്െുപെ് നെഫോത്ണ്രി വെുന്നു. 
വരി.ഖുറൊനുകം, �ഠൊെയുകം, ഇവരിപ്െ 
ബരികംബ െൂചന�േൊയരി ചലച്രിത്രത്രി
ൽ പ്ത്യക്ഷപ്പെെുത്രി. ഈ വരിെുദ്ധ 
ദ്്വന്ങ്ങേരിൽ ഏത് തരിെപ്ഞ്െുക്ുകം 
ഇതൊണ് ചലച്രിത്രത്രിപ്ല ഫോ�ന്ദ 
െകംഘർഷകം. പ്�ൊലപെുള്ളരിയുപ്െ 
അച്ഛൻ, ഇെയുപ്െ വീട്ടരിൽ പ്ചന്ന് 
പറഞ് അഫോപക്ഷ�േരിൽ, അവർ 
അനുഭൊവപൂർണ്മൊയ മറുപെരി�േല്ല 
പ്�ൊെുത്ത്. പഫോക്ഷ അവെൊന 
നരിമരിഷകം, ഇബ്രൊഹരികം പ്തരിഫോയൊെ് 
ക്ഷമരിച്് വരിശ്വെഫോഹൊദ്െ്യത്രിപ്ന്റ 
വീെ�ൊഥയൊക്രി ചലച്രിത്രപ്ത് മൊറ്റരി 
തീർക്ുന്നു.

ഇറോനിയൻ സമകോലിക
നോഫോെോെി ൈിജ്ോനീയ 
ചലച്ിത്രങ്ങൾക്് ഒരു പ്ോരംഭ ഫോരഖ
ആൽവിൻ ദേക്കബ് തട്ിൽ  
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വധശരിക്ഷ നരിഫോെൊധരിക്ഫോണൊ 
ഫോവണ്ഫോയൊ എന്ന വനതരി� പ്ശ് നകം 
ഭൊെത്രിലുകം മറ്റ് വരി�െ്വെ െൊജ്യങ്ങേരി
ലുകം ഉയർന്ന് വന്ന് പ്�ൊണ്രിെരിക്ുന്ന 
അവെെത്രിൽ ആ പ്ശ് നത്രിപ്ന്റ 
നരിർദ്ധൊെണത്രിഫോലക്് പ്വേരിച്ുകം 
വീശുന്ന ഒെു ചലച്രിത്രമൊയരി ഈ 
ചലച്രിത്രപ്ത് ഫോവണപ്മങ്കരിൽ വൊയരി
പ്ച്െുക്ൊകം. 

ഷൊഹരിർ ജലൊലരി െൊക്ഷൊത്�ൊെകം 
നരിർവ്ഹരിച് മപ്റ്റൊെു ചലച്രിത്രമൊ
ണ് ‘cloudy man’. വ�വരിെലരിൽ 
(Termoring) ബൊധരിച് ഒെു വൃദ്ധ
നൊയ തൊഫോക്ൊൽ നരിർമ്മൊതൊവരിപ്ന്റ 
�ഥയൊണ്  ‘ക്ൗ�രിമൊൻ‘. ഫോെൊ�കം 
അയൊപ്േ തൊഫോക്ൊൽ നരിർമ്മൊണ
ത്രിന് അശക്തനൊക്ുന്നു. ഒെു 
ഉപഫോഭൊക്തൊവ്, അയൊപ്േ ഫോതഫോജൊവധകം 
പ്ചയ്ു�യുകം അയൊൾ നരിർമ്മരിച് 
തൊഫോക്ൊൽ തരിെരിഫോച്ൽപെരിക്ു�യുകം 
പ്ചയ്ുന്നു. ചൊയ �െയരിൽ ഫോപൊലുകം 
അയൊൾ ഫോെൊ�കം മൂലകം അപമൊനരിത
നൊ�ുന്നു. ഫോ�ൊക്ടപ്റ തപ്ന്റ ഫോെൊ�
ൌഖ്യത്രിനൊയരി െമീപരിച്ഫോപെൊഴുകം 
തൃപ്രി�െമൊയ മറുപെരിയല്ല ലഭ്യമൊ
യത്. ഫോ�ൊക്ര് പറയുന്നു ‘നരിങ്ങേുപ്െ 
ഫോെൊ�ത്രിന് ചരി�രിത്സയരില്ല. നരിങ്ങേുപ്െ  
�ഠരിനമൊ ഫോജൊലരി നരിങ്ങൾ ഉഫോപക്ഷരി
ക്ൂ.’ ഹതൊശനൊയ അയൊൾ തന്നരിൽ 
െുഷുപ്രിയരിലൊണ് മഫോനൊവീെ്യപ്ത് 
തട്ടരിയുണർത്രി, തപ്ന്ന ഫോതഫോജൊവധകം 
പ്ചയ്് തരിെരിഫോച്ൽപെരിച് തൊഫോക്ൊൾ 
നന്നൊക്രി, അതരിപ്ന്റ ഉെമസ്ഥപ്ന്റ 
വീട്ടരിപ്ലത്ുന്നു. വീെ് തുറക്ൊത്തരി
നൊൽ, അൽപെകം ഔചരിത്യെഹരിതമൊയരി 
അത് തുറന്ന് ഉള്ളരിൽ �െന്ന, �ഥൊനൊ
യ�ൻ �ൊണുന്നത് നരിഫോചേഷ്ടനൊയരി 
നരിെ്യൊതനൊയരി �രിെക്ുന്ന തൊഫോക്ൊൽ 
ഉെമപ്യയൊണ്. 

ജീവരിതൊവസ്ഥ�േുപ്െ അസ്ഥരിെത 
പ്ഫോഘൊഷരിക്ുന്ന ചലച്രിത്രമൊണ് 
ക്ൗ�രിമൊൻ. �ഥൊനൊയ�പ്ന്റ ആദ്്യ 
െന്ർശനത്രിൽ െമ്പൂർണ് ആഫോെൊ
�്യവൊനുകം, വൃദ്ധനൊയ തൊഫോക്ൊൽ 
നരിർമ്മൊതൊവൊയ നൊയ�പ്ന്റ വ�വരി
റയലരിപ്ന തപ്ന്റ മൂത്ച്ഛപ്ന്റ വ�വരി
റയരിലുമൊയരി തൊെതമ്യകം പ്ചയ്ു�യുകം 
പു�വലരിക്ു�യുകം പ്ചയ് ആഫോെൊ�്യ 
ദ്ൃഢ�ൊത്രനൊയ യുവൊവരിപ്ന െണ്ൊകം 
െന്ർശനത്രിൽ �ൊണുന്നത് 
നരിഫോചേഷ്ടനുകം നരിെ്യൊതനുമൊയരിട്ടൊണ്. 
ഓ�് െരിജൻ െരിലണ്ർ ഫോപൊലുകം ആ 
മുറരിക്�ത്് �ൊണപ്പെെുന്നു. ഇതരി
നർത്ഥകം, മൊെ�മൊയ ഒെു അെുഖകം, 
ഒന്ന് െണ്് ആഴ്ചക്രിെയരിൽ അയൊപ്േ പരി

െരിക്ൂെരി എന്നതൊണ്. ചലച്രിത്രത്രിപ്ല 
ഫോറ�രിഫോയൊ െഫോന്ശത്രിൽ പറയുന്ന 
‘ഫോലൊ�കം നശ്വെമൊണ’് എന്നത് ഈ 
ചലച്രിത്രത്രിപ്ന്റ തപ്ന്ന മൂലെഫോന്ശ
മൊയരി ഭവരിക്ുന്നു. 

മപ്റ്റൊെു ശ്രഫോദ്ധയമൊയ ഉപ�ഥ യു
വൊവരിപ്ന്റ വീട്ടരിൽ �ൊണുന്ന �ൂട്ടരിലെച് 
ഒെു ഇണക്ുെുവരിയുപ്െ �ഥയൊണ്. 
വൃദ്ധനൊയ തൊഫോക്ൊൽ നരിർമ്മൊതൊവ് 
ഫോചൊദ്രിക്ുന്നു. ‘നരിങ്ങേരിതപ്ന്റ �ൂെ് 
തുറക്ൊറുഫോണ്ൊ?’് യുവൊവ് ഇങ്ങപ്ന 
പ്ത്യുത്െരിക്ുന്നു. അത് �ുറച്് 
ബുദ്ധരിമുട്ടുള്ള �ൊെ്യമൊണ്, ഞൊനതരിന് 
ശ്രമരിക്ൊറരില്ല.’് യുവൊവരിപ്ന്റ മെണഫോശ
ഷകം ഒെു തുറസ്ൊയ സ്ഥലപ്ത്ത്രി 
ഇണക്ുെുവരിപ്യ �ഥൊനൊയ�ൻ 
െ്വതന്തമൊക്ുന്നു. യഥൊർത്ഥത്രിൽ 

ഇവരിപ്െ െ്വതന്തമൊക്പ്പെെുന്നത്, 
�ഥൊനൊയ�പ്ന്റ തപ്ന്ന അപ�ർഷ
ഫോബൊധപ്ത്യുകം ജീവരിത വനെൊ
ശ്യപ്ത്യുകം തപ്ന്നയഫോല്ല, എന്നത് 
ചരിഹ്നശൊസ്ത (semotics) പെമൊയ 
അഫോന്വഷണങ്ങൾക്് വരിഷയീഭവരിക്ു
ന്ന �ൊെ്യമൊണ്. 

ഇത്െത്രിൽ ധ്വനരി പ്ധൊനമൊയ 
ലഘു ചലച്രിത്രമൊയതുപ്�ൊണ്ൊവൊകം 
പ്െഹ് റൊൻ അന്തെൊഷ്ട ഹ്രെ്വ ചലച്രി
ത്രഫോമേയരിലൂകം ഗ്രൊന്റ്  ഒ എ�് എ�് 
െ്വതന്ത ചലച്രിത്രഫോമേയരിലുകം, പൊപ്മ 
അന്തൊെൊഷ്ട ചലച്രിഫോത്രൊത്സവത്രിലുകം, 
ഇറൊനരിയൻ ഹ്രെ്വ ചലച്രിത്ര അക്ൊ
ദ്മരി അവൊർ�രിലുകം തുെങ്ങരി, 12 ഓേകം 
ചലച്രിഫോത്രൊത്സവങ്ങേരിൽ ഈ ചലച്രി
ത്രകം പ്തെപ്ഞ്െുക്പ്പെട്ടത്. 
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ശബ്ദപഥത്രിപ്ല നവീനതയൊണ് 
ഈ ഘഘു ചലച്രിത്രത്രിപ്ന്റ മപ്റ്റൊെു 
െവരിഫോശഷത. അപൂർവ്മൊയ ചരില 
പ്ചറരിയ െകംഭൊഷണ ശ�ലങ്ങേുകം 
ലഘുവൊയ ഉപ�െണ െകം�ീതവുകം 
ഒഴരിച്ു നരിർത്രിയൊൽ, ഈ മന്മൊെുത 
ശബ്ദത്ൊൽ മുഖെരിതമൊണ് ശബ്ദപൊ
ഠകം. �ഥൊനൊയ�പ്ന്റ വ�വരിറയുപ്െ  
(Termoring) ശബ്ദൊനുബന്മൊയരി 
ഈ ശബ്ദപഥകം െൂപൊന്തെപ്പെുന്നു. 
തീർത്ുകം ശ്രഫോദ്ധയവുകം , നവീനത്വ
വുമുള്ള ഇറൊനരിൻ ചലച്രിത്രമൊണ് 
‘ക്ൗ�രിമൊൻ‘ എന്നത്  നരിെകംശയകം 
പ്സ്തൊവരിക്ൊവുന്ന വസ്തുതയൊണ്.

തൊജരിക്രിപ്ന്റ ‘Days of Ignorance’ 
ആണ്. തഫോദേശീയമൊയ പെമ്പെൊ�ത 
െൊഫോങ്കതരി� വരിദ്്യ ഉപഫോയൊ�രിച്് പ്തൊ
പെരിയുണ്ൊക്ുന്ന പ്നയ് െഹബൂറരിപ്ല 
അവെൊന �െ�ൗശല  വരിദ്ഗ്ദനൊയ 
അലരി മുഹമ്മദ്രിപ്ന്റ ജീവരിത�ഥയുപ്െ 
ഫോ�ൊ�്യുപ്മന്ററരിയൊണ് ഈ ചലച്രിത്രകം. 
യന്തവത്�െണത്രിപ്ന്റയുകം നരിർമ്മരിത 
ബുദ്ധരിയുഫോെയുകം �െന്നുവെഫോവൊപ്െ വരി
സ്ൃതരിയരിലൊ�ുന്ന നമ്മുപ്െ തഫോദേശീയ 
െൊകംെ് �ൊെരി� വ്യവെൊയരി� നരിർമ്മരി
തരി�േുപ്െ ഒെു ഓർമ്മപ്പെെുത്ൽ 
ഈ ഫോ�ൊ�്യൂപ്മന്ററരി വരിഷയീഭവരിപെരി
ക്ുന്നു. 

ഒപെകം വഫോയൊജന പെരിപൊലന 
െകം�ത്്, ഇറൊനരിലുകം ഫോലൊ�മൊപ്�യുകം 
നരിലവരിലരിെരിക്ുന്ന �ൊെുണ്യെഹരിത
മൊയ ജീവരിതൊവസ്ഥ�േുപ്െ ചരിത്രീ�െ
ണവുകം, ഈ ചലച്രിത്രകം നെത്ുന്നു.

ജീവരിത െൊയൊഹ്നത്രിൽ വരിശ്രമജീ
വരിതകം നയരിഫോക്ണ് െമയത്് തപ്ന്റ 
ജീവരിതൊഫോയൊധനത്രിൽ ഏ�നൊയരി 
ഏർപ്പെട്ടരിെരിക്ുന്ന അലരി മുഹമ്മദ്് 
എന്ന ഈ �ർമ്മഫോയൊ�രി. പൊർശ്വവ
ത്�െരിക്പ്പെട്ട ജീവരിതങ്ങേുപ്െ ഒെു 
പ്തരിനരിധരി തപ്ന്ന.  

പതരിഞ് തൊേത്രിലുള്ള പചേൊ
ത്ല െകം�ീതവുകം, അലരി മുഹമ്മ
ദ്രിപ്ന്റ ദ്രിനക്രമത്രിപ്ന്റ യഥൊതഥ 
(Realistic) ചരിത്രീ�െണവുകം ഈ 
ഫോ�ൊ�്യുപ്മന്ററരിയുപ്െ നരിലവൊെകം 
ഉന്നത വരിതൊനത്രിഫോലക്ുയർത്ുന്നു.

മഹദ്രിഫോയഷ് ഷൊജെരിയൊൻ 
െകംവരിധൊനകം നരിർവ്ഹരിച് മപ്റ്റൊെു ചല
ച്രിത്രമൊണ് ‘Dehbara Ftab village 
‘ ഇറൊനരിപ്ല അനധരി�ൃത മൃ�ഫോവട്ട
ക്ൊെുപ്െ വരിഫോവചനഫോശഷരിയരില്ലൊത് 
പ്പെുമൊറ്റത്രിന് ഇെയൊഫോ�ണ്രിവെുന്ന 
െൊധൊെണക്ൊെുപ്െ �ഥ പറയുന്ന 
ചലച്രിത്രമൊണരിത്. ഒെു വരിവൊഹഫോഘൊ
ഷയൊത്ര ഒെു വയലരിൽ എത്രിപ്പെെു

ന്നു. അനധരി�ൃത മൃ�ഫോവട്ടക്ൊെൻ 
വേപ്െ ദ്ൂപ്െ നരിന്ന് െർപെ െൊന്നരിദ്ധ്യകം 
ഊഹരിച്് അതരിപ്ന്റ മൊകംെത്രിനൊയരി 
പ്വെരിപ്വയ്ക്കുന്നു. നരിർഭൊ�്യവശൊൽ 
ഇത് പ്ചന്ന് പ്�ൊള്ളുന്നത് വെപ്ന്റ 
ശെീെത്രിലുകം വെൻ തൽക്ഷണകം 
ചെമമെയുന്നു. ഇതൊണ് ചലച്രിത്ര 
�ഥൊെൊെകം.

ഈ ചലച്രിത്രത്രിപ്ന്റ ദ്ൃശ്യപഥകം 

ഏപ്റ വ്യത്യസ്തവുകം, പുതുമയുള്ള
തുമൊണ്. ദ്ൃശ്യങ്ങേരിൽ ഗ്രയരിൻെ് 
�ലർത്രി അവ്യക്തത വെുത്രിയരിെരി
ക്ുന്നു. വരിവൊഹഫോഘൊഷ യൊത്രയുകം, 
വെപ്ന്റ ബൊല്യ�ൊലവുപ്മല്ലൊകം ആനരി
ഫോമഷൻ ചലച്രിത്രത്രിപ്ന്റ ദ്ൃശ്യമൊർഗ്ഗകം 
െ്വീ�െരിച്രിെരിക്ുന്നു.

നൊഫോെൊെരി വരിജ്ഞൊനശൊഖപ്യ 
ചരിത്രീ�െരിക്ൊൻ ഏറ്റവുകം ഉത്മ
മൊയ മൊർഗ്ഗകം, ആനരിഫോമഷനൊപ്ണന്ന് 
പലഫോപെൊഴുകം ഫോ�ൾക്ൊറുണ്്. പഫോക്ഷ 
ഇവരിപ്െ അവ്യക്ത ദ്ൃശ്യപഥത്രിപ്ന്റ
യുകം ആനരിഫോമഷപ്ന്റയുകം െകംയുക്ത 
െൂപകം ആവരിഷ് �ൃതമൊ�ുന്നു. ഫോതങ്ങ
ലു�േുകം, വരിലൊപങ്ങേുകം ചരിത്രീ�െരിക്ു
ഫോമ്പൊഴൊണ് ഈ അവ്യക്ത ദ്ൃശ്യപഥകം 
എന്നത് ഏപ്റ ശ്രദ്ധരിഫോക്ണ് �ൊെ്യമൊ
ണ്. ദ്ുെന്തങ്ങപ്േ ആഫോഘൊഷങ്ങേൊക്രി 
മൊറ്റുന്ന ബഹുജന മൊധ്യമ െകംെ് �ൊ
െത്രിന് അപവൊദ്മൊണ് ഇത്െപ്മൊെു 
ദ്ൃശ്യഘെന തരിെപ്ഞ്െുപെ്. 

എന്തൊയൊലുകം ഈ ഫോ�ൊ�്യുപ്മ
ന്ററരി ചലച്രിത്രകം ശരില്പഘെന (craft) 
യുപ്െ വവചരിത്രകം പ്�ൊണ്ുകം നവീനത 
പ്�ൊണ്ുകം തപ്ന്റ �പ്യ്ൊപെ് ചൊർത്ു
ന്നു.

അർഷരിയ പ്െയരിനലരി ഒെുക്രിയ 
ചലച്രിത്രമൊണ് ‘How should one 
wait for godot’ 20-ൊകം നൂറ്റൊണ്രിപ്ല 
ആ�ഫോലയ നൊെ�െൊഹരിത്യത്രിപ്ല 
ഏറ്റവുകം െുപ്ധൊന �ൃതരിയൊയ 
‘ഫോ�ൊദ്പ്യ �ൊത്്’  എന്ന െൊമുവൽ 
ബക്രിപ്ന്റ നൊെ�ത്രിപ്ന്റയുകം, അഫോദേ
ഹത്രിപ്ന്റ മപ്റ്റൊെു �ൃതരിയൊയ ‘ദ്രി 
എൻ�് പ്ഹയരിമരി’ പ്ന്റയുകം �ൊഫോലൊചരി
തമൊയ ചലച്രിത്ര വരിവർത്നമൊണ്. 
‘ഹൗ ഷു�് ഐ പ്വയരിറ്റരിങ് ഫോപൊർ 
ഫോ�ൊഫോദ്ൊ’ , ഫോ�ൊഫോദ്ൊപ്യ �ൊത്് വരിവരിധ 
ഇെങ്ങേരിൽ െണ്ുഫോപെുപ്െ ഇെരിപെുകം, 
ഒെു െഫോന്ശവൊഹ�ൻ വന്ന് ഫോ�ൊപ്ദ് 
ഇന്ന് വെരില്ല എന്ന് അറരിയരിക്ുന്നതുമൊ
ണ.് ആദ്്യ അഞ്് ചലച്രിത്ര ഖണ്ഡങ്ങേു
ഫോെയുകം ഉള്ളെക്കം അവെൊന ഖണ്ഡ
ത്രിൽ ഫോ�ൊദ്പ്യ ഞൊൻ ഫോമൽപെരിയരിൽ 
പ്വച്് �പ്ണ്ന്ന് ഫോതൊന്നുന്നു എന് 
പറയു�യുകം, ഒെു മെകം വേെുന്നതുവ
പ്െ ഫോ�ൊദ്പ്യ �ൊത്രിെരിക്ൊൻ അവർ 
തീെുമൊനപ്മെുക്ുന്നരിെത്് ചലച്രിത്രകം 
െമൊപ്മൊ�ു�യുകം പ്ചയ്ുന്നു. 

യഥൊർത്ഥത്രിൽ ആെൊണ് ഈ 
ഫോ�ൊപ്ദ്? അയൊപ്േ എന്തരിനൊണ് 
�ൊത്രിെരിക്ുന്നത്? ചലച്രിത്രകം 
�ണ്രിറങ്ങുഫോമ്പൊൾ ഒെു െഫോന്ഹകം 
മനസ്രിലുണ്ൊവുകം. ധ്വനരി പ്ധൊനമൊ
യുകം ചരിഹ്നശൊസ്തപെമൊയുകം �ൊെ്യങ്ങൾ 

മഹദിഫോയഷ് ഷോജരിയോൻ 
സംൈിധ്ോനം നിർവ്വഹിച് 
മടറ്ോരു ചലച്ിത്രമോണ് 
‘Dehbara Ftab village ‘ 
ഇറോനിടല അനധ്ികൃത മൃഗ
ഫോൈട്ക്ോരുടെ ൈിഫോൈചനഫോശ്
ഷിയില്ലോത്ത ടെരുമോറ്ത്തിന് 
ഇരയോഫോകണ്ിൈരുന്ന സോധ്ോ
രണക്ോരുടെ കഥ െറയുന്ന 
ചലച്ിത്രമോണിത്. 
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പറയുന്ന ചലച്രിത്രങ്ങേുപ്െ െെൊ
നൂഭൂതരിക്് ഇത്െകം ഫോചൊദ്്യങ്ങൾക്് 
ഉത്െകം �പ്ണ്ത്രിയൊപ്ല ചലച്രിത്രകം 
ആെ്വൊദ്�െമൊവൂ.

െകംവരിധൊയ�ൻ അർഷരി 
പ്െയരിനലരി, ചലച്രിത്രപ്ത് �ുറരിച്് 
പെൊമർശരിക്ുഫോമ്പൊൾ അത് െമ�ൊ
ലരി� ഫോലൊ�ത്രിപ്ന്റ ഒെു പ്തീ�മൊ
യൊണ് ആവരിഷ് �ൃതമൊയരിെരിക്ുന്നത് 
എന്ന് പറയുന്നുണ്്. ഫോലൊ�കം ഇന്ന് 
പഥ്യമരില്ലൊത് ഒെു െ്വതന്തപതനൊ
വസ്ഥയരിലൊണ്.  ഉത്െൊധുനരി� 
മനുഷ്യൻ ഉപഫോഭൊ� െകംെ് �ൊെത്രിന് 
അെരിമപ്പെട്ടരിെരിക്ുന്നു. ദ്ുെ മൂത് 
അവർ, തങ്ങേുപ്െ അന്മൊയ നയ
പെരിപൊെരി�േരിലൂപ്െയുകം വ്യവെൊയ 
നരിഫോക്ഷപത്രിലൂപ്െയുകം ഭൂമരിയരിപ്ല 
മറ്റ് െഫോചതന ജീവെൂപങ്ങപ്േപ്യല്ലൊകം 
വകംശനൊശത്രിഫോലക്് നയരിക്ുന്നു. 
ചുെുങ്ങരിയ െമയത്രിനുള്ളരിൽ മനു
ശ്യവകംശകം, ഇതരിൽ നരിപ്ന്നൊെു വരിവഫോമൊ
ചനമൊർഗ്ഗകം �പ്ണ്ത്രിയരിപ്ല്ലങ്കരിൽ, 
അതരിപ്ന െക്ഷരിക്ൊൻ മപ്റ്റൊെു െക്ഷ
�നുകം ഉദ്യകം പ്ചയ്ു�യരില്ല. യവന 
പുെൊണങ്ങേരിപ്ല െീെരി�െരിപ്ന 
ഫോപൊപ്ല, മനുഷ്യവകംശകം അന്തമരില്ലൊപ്ത 
�ൊത്രിെരിക്ുന്നത് അർത്ഥശൂന്യമൊ
ണ്. നമ്മൾ അവെൊന െകം�ത്രിൽ 
പ്വർത്ഫോനൊൻമുഖെൊഫോ�ണ് െമയകം 
വന്നരിെരിക്ുന്നു. ഈപ്യൊെു ചെരിത്ര
െന്രിയുപ്െ പ്ൊധൊന്യകം ഫോവണ്വരിധകം 
മനസ്രിലൊക്രിയൊപ്ല ചരിത്രകം ആെ്വൊദ്്യ
�െമൊ�ൂ. 

ആദ്്യകം അദ്ധ്യൊയമൊയ ‘മത്സ്യങ്ങേരിൽ‘ 
�ുേത്രിൽ ചൂണ്യരിെുന്ന ഒെു  വൃദ്ധ 
�ഥൊപൊത്രവുകം ‘How should I wait 
for godot’ എന്ന ഘനഭീമ പുസ്ത�കം 
വൊയരിച്ുപ്�ൊണ്രിെരിക്ുന്ന ബക്റ്റ് 
എന്ന പെു വൃദ്ധനുകം പ്ത്യക്ഷപ്പെെു
ന്നു. ‘നരിങ്ങൾക്് ഇവരിപ്െ നരിന്ന് മത്സ്യ
ങ്ങൾ ലഭരിക്രില്ല’ എന്ന പെു വൃദ്ധൻ 
പറയുന്നരിെപ്ത് ധ്വനരി എന്തൊണ് ? 
മത്സ്യങ്ങേുപ്െയുകം ജല ജീവരി�പ്േയുകം 
വകംശനൊശത്രിഫോലക്് തള്ളരി വരിെുന്ന 
വരിഭവ ചൂഷണത്രിപ്ന്റ െൂക്ഷമ 
വരിമർശനമഫോല്ല അവരിപ്െ പ്തേരിയുന്നത് 
എന്നത് ചരിഫോന്തൊദേീപ�മൊണ്. 

ഇവരിപ്െ പ്ത്യക്ഷപ്പെെുന്ന ബക്റ്റ് 
എന്ന ഗ്രന്ഥപൊെൊയണ �ുതു�രിയൊയ  
പെുവൃദ്ധൻ ശൊസ്ത ബുദ്ധരിജീവരി വർഗ്ഗ
ത്രിപ്ന്റ പ്തരിനരിധയൊപ്ണന്ന് നമുക്് 
ഊഹരിക്ൊകം. അലെനൊയ വൃദ്ധഫോനൊ 
െൊമൊന്യ ജനത്രിപ്ന്റ പ്തരിനരിധരിയുകം, 
ഇെുവെുകം മൊറ്റത്രിനുപയുക്തമൊയ 
െീതരിയരിലുള്ള പ്വർത്നങ്ങേരിൽ 

ഏർപ്പെെുന്നരില്ല. പ്�ട്ടു�ൊഴ്ച�േൊയരി 
മൊറുന്ന �ൊലൊവസ്ഥ ഉച്ഫോ�ൊെരി�ൾ, 
�ൊെ്യമൊയ തീെുമൊനങ്ങേരില്ലൊപ്ത 
പെരിെമൊപ്മൊ�ുന്നതരിനു പരിന്നരിൽ, 
വധഷണരി� ഫോലൊ�ത്രിപ്ന്റയുകം, 
െൊമൊന്യ ജനത്രിപ്ന്റയുകം ഇതരി�ർത്
വ്യമൂഢത്വമല്ലൊപ്ത മപ്റ്റൊെു �ൊെണകം 
�പ്ണ്ത്ൊൻ എേുപെമല്ലഫോല്ലൊ. 

െണ്ൊകം അദ്ധ്യൊയമൊയ ‘മെങ്ങേരിൽ‘ 
�െപുഴയരിയ മെങ്ങൾ ഏപ്റയുള്ള 
ഒെു നദ്രിയരിലൊണ് ഇെുവെുകം ഫോ�ൊദ്പ്യ 
�ൊത്രിെരിക്ുന്നത്. വനനശീ�െണ
ത്രിപ്ന്റ െുചരിത ചരിഹ്നമൊയ, വൃക്ഷ
ക്ുറ്റരി�ൾ ഇവരിപ്െ ചലച്രിത്രത്രിൽ 
പ്തേരിയുന്നു. ഇവരിപ്െ െഫോന്ശവൊഹ
�പ്നത്ുന്നത്, ഫോ�ൊവരി�് �ൊലപ്ത് 

ഫോെൊ�രി പെരിചൊെ�െുപ്െ വസ്തത്രിന് 
െമമൊയ വസ്തമരിട്ടൊണ്. അതരിെു�െന്ന 
പൊെരിസ്ഥരിതരി� ആക്രമഫോണൊത്സു�ത
യൊണ് പല പ�ർച്വ്യൊധരി�ൾക്ുകം 
�ൊെണപ്മന്ന് പെരിസ്ഥരിതരി ശൊസ്തജ്ഞ
ൻ ഫോ�ൊവരി�് മഹൊമൊെരി പ്പൊട്ടരിപുറ
പ്പെട്ടഫോപെൊൾ പറയു�യുണ്ൊയഫോല്ലൊ. 
െ്വയകം െക്ഷയ്ക്ക് അെരിവൊേുകം ചുറ്റരി�യുകം 
�യ്രിൽ �െുതുന്ന, �ുെരിശരിന് െമൊന
മൊയ െൂപകം �ഴുതയുപ്െ സ്െണയ്ക്കൊയരി 
പ്�ട്ടരിയുണ്ൊക്ുന്ന വൃദ്ധ �ഥൊപൊത്രകം 
�െന്നുഫോപൊയ െഹസ്ൊബ്ദങ്ങേരിപ്ല 
വരിഫോമൊചന െ്വപ്ങ്ങപ്േ �ൂചരിതമൊക്ു
ന്നു. 

അെുത് അദ്ധ്യൊയകം ‘ധ്ുവ 
�െെരി’യുപ്െതൊണ്. പ്ൊസ്റരി�് മൊലരി
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ന്യങ്ങേെക്മുള്ള അവജവ മൊലരി
ന്യങ്ങേുകം വജവ മൊലരിന്യങ്ങേുകം 
�ൂെരി�ുഴഞ്് ദ്ുർ�ന്മയമൊയ 
ഒെു സ്ഥലത്ൊണ് അെുത്തൊയരി 
ഇെുവെുകം �ൊത്രിെരിക്ുന്നത്. ഇത് 
അശൊസ്തീയ മൊലരിന്യ െകംെ് �െണ പ്
ക്രരിയപ്യ ഉദ്്ഭൂതമൊക്ുന്നു.  അവരിപ്െ 
െഫോന്ശവൊഹ�ൻ എത്ുന്നത്, 
പെൊദ് ജീവരി�പ്േ അ�റ്റൊനുള്ള പു� 
പ്�ണരിയുമൊയൊണ്. മൊലരിന്യങ്ങേുപ്െ 
െുസ്ഥരിെ െകംെ് �െണത്രിന് പ�െകം 
തൊൽക്ൊലരി� പെരിഹൊെങ്ങേരിലൊണ് 
മനുഷ്യവകംശത്രിപ്ന്റ ശ്രദ്ധ എന്ന് ഈ 
െകം�കം ചൂണ്രി�ൊട്ടുന്നു. 

നൊലൊകം അദ്ധ്യൊമൊയ ‘എണ്’യരിൽ 

ഒെു പ്റയരിൽഫോവ പണരിശൊല എന്ന് 
ഫോതൊന്നരിപെരിക്ുന്ന പ്ഫോദ്ശത്്, ഒെു 
തീവണ്രി പൊേത്രിൽ 2 വൃദ്ധെുകം 
�ൊത്രിെരിക്ുന്നു. ഇവരിപ്െ തീവണ്രി 
ഒെു ബരികംബമൊയരി മൊറുന്നു. പ്ജയരികംെ് 
വൊട്ടരിപ്ന്റ ആവരിയന്തമൊണഫോല്ലൊ പെരി
ഷ് �െരിച്് തീവണ്രിയൊയരി മൊറുന്നത്. 
�ൊർബൺ ഉത്സർജനത്രിൽ തന്ത 
പ്ധൊനമൊയ പങ്ക് �ൽക്െരി ഉൾപ്പെ
പ്െയുള്ള ഖനരിജ ഇന്ങ്ങൾക്ുണ്്. 
ഇവരിപ്െ തീയ്ക്കൊയരി �ൂട്ടരിയരിട്ടരിട്ടുകം അത് 
�ത്രിക്ൊതരിെരിക്ുന്ന �ഥൊപൊത്രകം 
െമീപഭൊവരിയരിൽ നെപെരിലൊഫോക്ണ് 
�ൊർബൺെഹരിത െമ്പദ്് വ്യവസ്ഥപ്യ 
ഫോദ്്യൊതരിപെരിക്ുന്നു.

അഞ്ൊമദ്ധ്യൊയമൊയ ‘തരിമരികം�ലങ്ങ
ൾ‘ നെക്ുന്നത് ഒെു �െൽ�െയരിലൊ
ണ്. ആഴ �െലരിൽ �ൊണുന്ന തരിമരികം
�ലങ്ങപ്േ പുറങ്കെലരിൽ �ൊണുന്ന 
െീതരിയരിഫോലയ്ക്കു െമുദ്ര പൊെരിസ്ഥരിതരി�ൊ
വസ്ഥ മൊറരിയ ഒെു ഭൊവരി �ൊലത്രിലൊ
ണ് �ഥ നെക്ുന്നത്. തരിമരികം�ലങ്ങപ്േ 
�ണ്് ഞൊനത് പർവ്തങ്ങേൊണ് എന്ന് 
�െുതരി എന്ന് പറയുന്ന വൃദ്ധൻ 
ഫോദ്്യൊതരിപെരിക്ുന്നതുകം െമുദ്രനരിെപെുയ
ർത്ുന്ന അെൊധൊെണ പ്ശ് നങ്ങൾ 
തപ്ന്ന.  

അവെൊന അദ്ധ്യൊയമൊയ 
‘എൻ�് പ്�യരിമരിൽ‘ വൃദ്ധ ഫോ�ന്ദ
പൊത്രകം, പുസ്ത� ഫോപ്മരിയൊയ പെു 
വൃദ്ധഫോനൊെ് ഇങ്ങപ്ന പറയുന്നു. 
‘െക്ഷ�നൊയ ഫോ�ൊപ്ദ്യ �ൊത്് 
ഞൊൻ മുെത്ു �ഴുമെത്രിൽ 
എപ്ന്ന തൊങ്കൾ അനു�മരിക്ണകം.’ 
ഞൊൻ  ഫോ�ൊഫോദ്ൊപ്യ ഫോ�ൊണരിപെരിക്് 
മു�േരിൽ പ്വച്് �പ്ണ്ന്ന് ഫോതൊന്നു
ന്നു എന്നുകം, നമുക്ീ മെകം വേെുന്ന
തുവപ്െ അവനൊയരി �ൊത്രിെരിക്ൊകം 
എന്നുകം പുസ്ത� ഫോപ്മരി പറയുന്നരിെത്് 
അതരിന്ദീയവുകം, അതരിഭൗതരി�വുമൊയ 
ശക്തരി�േുപ്െ പ്വർത്നഫോത്യുകം 
അണയൊത് പ്തരിക്ഷഫോയയുകം അത് 
വരിഷയീഭവരിപെരിക്ുന്നു.

െൊമുവൽ ബക്റ്റരിപ്ന്റ 2 നൊെ�ങ്ങ
ഫോേയുകം �ൊലൊനുെൃതമൊയരി പുതുക്രി 
പണരിതതുപ്�ൊണ്ൊ�ൊകം, പ്െഹ് നൻ 
അന്തൊെൊഷ്ട ചലച്രിത്രഫോമേയരിലുകം, 
ഫോമൊെ് ഫോ�ൊ ഫോഷൊട്ട് െ് ഫോമേയരിലുകം , 
ഐ.എെ്.എ�്.എ. അവൊർ�രിലുപ്മ
ല്ലൊകം ഈ ചലച്രിത്രകം ശ്രദ്ധരിക്പ്പെട്ടത്. 

ഹുവെൻ പ്മൊറ�രിെഫോ�ഹ് 
െൊക്ഷത്�ൊെകം നരിർവ്ഹരിച് ചലച്രിത്ര
മൊണ്. ‘Gilgamesh ‘ മനുഷവകംശത്രി
പ്ന്റ ഏറ്റവുകം പുെൊതമൊയ ഇതരിഹൊെ 
�ൊവ്യമൊണ് ഇറൊനരിയൻ ഇതരിഹൊെ
�ൊവ്യമൊയ ‘�രിൽ�ഫോമഷ്.’ 2700BC 
യരിൽ എഴുതപ്പെട്ട ഈ ഇതരിഹൊെ
ത്രിപ്ന്റ െൊെ െകംഗ്രഹകം 11 പട്ടരി� 
(table) േരിലൊയരി ആനരിഫോമഷൻ െൂപ
ത്രിൽ ഈ ചലച്രിത്രത്രിൽ വരിെചരി
തമൊക്ുന്നു. അമെത്വപ്ത് ഫോതെുന്ന 
മനുഷ്യവരിധയരിയുപ്െ ഒെു വീെ�ൊഥയൊ
ണ് �രിൽ�ഫോമഷ്. ഉറൂഖ് ന�െത്രിപ്ന്റ 
പ്െരിദ്ധനൊയ നൊയ�നൊണ് �രിൽ�ഫോമ
ഷ്. ഉറൂഖ് ന�െകം െുഫോമറരിയക്ൊെുപ്െ 
പ്മെപ്പഫോട്ടൊമരിയ പ്ഫോദ്ശത്് പ്പെുന്ന 
ന�െമൊണ്. �രിൽ�ഫോമഷ്, അർദ്ധ-ദ്രിവ്യ, 
അർദ്ധ-മനുഷ്യ�ഥൊപൊത്രമൊണ്. 
അഫോദേഹകം അമെത്വത്രിന് ഫോവണ്രി 
ജീവരിത�ൊലകം മുഴുവൻ ശ്രമരിക്ുന്നു. 
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പഫോക്ഷ പലതവണ പെൊജയപ്പെെുന്നു. 
പഫോക്ഷ ക്രഫോമണ അമെത്വ  ലബ്രിയുള്ള 
ഒെു പ്ചെരി അയൊൾ �പ്ണ്ത്ുന്നു. 
പഫോക്ഷ ഒെു െർപെകം അത് അയൊേരിൽ 
നരിന്ന് തട്ടരിപ്യെുക്ുന്നു.

െകംഭവബഹുലമൊയ ഈ �ഥപ്യ 
10 മരിനരിറ്റ് മൊത്രമുള്ള ഒെു അനരിഫോമ
ഷൻ ചലച്രിത്രമൊക്ൊൻ �ൊട്ടരിയ ഈ 
ധീെതയൊയരിെരിക്ുകം ഈ ചലച്രിത്രകം 
ഇന്തയരിപ്ല െൊകംെ് �ൊെരി� ചലച്രി
ഫോത്രൊത്സവത്രിൽ െൊന്നരിദ്ധ്യമറരിയരി
ക്ൊൻ ഇെയൊക്രിയത്. അവരിപ്െ മരി�ച് 
മരിഫോത്ൊേജരിക്ൽ ചലച്രിത്രത്രിനുള്ള 
പുെെ് �ൊെകം �രിൽ�ഫോമഷ് െ്വന്തമൊ
ക്ു�യുകം പ്ചയ്ു. 

�െൊെ യെൊദ്രിനരി, ഫോ�ൊർലഖ് 
ഫോഹമട്ടരി എന്നരിവർ അണരിയരിപ്ച്ൊെു
ക്രിയ 2 മരിനരിറ്റ് മൊത്രകം വദ്ർഘ്യമുള്ള 
ഒെു ചലച്രിത്രമൊണ് ‘Ruined Arbor’. 
ഇതരിപ്ല െകം�ീതത്രിൽ �ഷ്ടൊവസ്ഥ
യരിലൊയ ഒെു ഫോമൽക്ുെയ്ക്ക് തൊപ്ഴയരി
െുന്ന് ഒെു പ്പൺ�ുട്ടരി പെവതൊനരി 
പ്നയ്ുന്നതരിപ്ന �ുറരിച്ുള്ള ഒെു 
പുെൊതന ഇറൊനരിയൻ �വരിത ഉപ
ഫോയൊ�രിച്രിെരിക്ുന്നു. ചലച്രിത്രത്രിൽ 
പ�ർത്പ്പെട്ടരിെരിക്ുന്ന പെവതൊ
നരി�േുപ്െ ചരിത്രങ്ങൾ വകംശീയമൊയ 
ഇറൊനരിയൻ പെവതൊനരി�േുഫോെതൊണ്, 
ചലച്രിത്രത്രിൽ പെവതൊനരി�ൾ 
പ്ത്യക്ഷപ്പെെുന്നത് അനുെ്യുതമൊയ 
െമമരിതരി (Symmetrical) െൂപത്രി
ലൊണ് .

ന്യൂട്ടപ്ന്റ വർണപമ്പെപ്ത് അനു
സ്െരിപെരിക്ുന്ന തെത്രിൽ അഗ്രൊഹ്യ
മൊയ ഒെു ഭൗതരി�ബന്കം പെവതൊനരി 
ചരിത്രങ്ങൾ തമ്മരിൽ �പ്ണ്ത്ൊകം.

മുഹമ്മദ്് റൗെൽ ജ�ൊെരി 
െകംവരിധൊനകം പ്ചയ് ചലച്രിത്രമൊണ് 
‘Routine’ അതരിതീവ്രമൊയ സ്തീമർദേ� 
െ്വഭൊവഫോത്ൊെു �ൂെരിയ ഒെു ഭെണ
�ൂെമൊണ് ഇറൊനരിൽ നരിലവരിലരിെരിക്ു
ന്നപ്തന്ന് അവരിപ്െ നരിന്ന് ലഭരിക്ുന്ന 
വൊർത്�േരിൽ നരിന്ന് െുവരിദ്രിതമൊയ 
�ൊെ്യമൊണഫോല്ലൊ. ഈ ഭെണ�ൂെകം മർദേ
നത്രിന് എതരിപ്െയുള്ള പ്തരിഫോഷധെ്വ
െമൊണ് ‘Routine’ എന്ന ചലച്രിത്രകം.

ഒെു വമമരിപ്ന്റ ആഖ്യൊനഭൊഷയൊണ് 
ഈ ചലച്രിത്രകം െ്വീ�െരിച്രിെരിക്ുന്നത്. 
പ്െവഫോവദ്നയുപ്െ പ്തീ�ൊത്� ചരി
ത്രീ�െണഫോത്ൊപ്െ തുെങ്ങുന്ന വമകം 
അവതെണകം പലവരിധ മർദേ� ദ്ൃശ്യങ്ങ
ൾ അവതെരിപെരിച് ഫോശഷകം, നു�വൊഹ�
െൊഫോ�ണ്രി വെുന്ന സ്തീ�േുപ്െ െകം�
പ്മത്ുഫോമ്പൊൾ ചലച്രിത്രത്രിപ്ന്റയുകം 
വമമരിപ്ന്റയുകം െകംഘർഷകം അതരിപ്ന്റ 

പെമൊവധരിയരിൽ എത്ുന്നു. 
നു�കം വഹരിക്ൊൻ �ഴരിയൊപ്ത 

തേർന്ന് വീഴുന്ന സ്തീ�ൾ, ഫോദ്്യൊതരി
പെരിക്ുന്നത്, ഭെണ�ൂെത്രിപ്ന്റ 
െൊകംെ് �ൊെരി� നയമൊ�ുന്ന നു�കം 
വഹരിക്ൊനൊ�ൊപ്ത തേർന്നു വീഴുന്ന 
ഇറൊനരിയൻ സ്തീ െമൂഹപ്ത്യഫോല്ല 
എന്നത് ചരിന്തരിപെരിക്ുന്നത വസ്തുതൊയ
വഫോശഷരിക്ുന്നു.

ഒെുവരിൽ വൊഹ� നു�കം തപ്ന്ന 
പ്പൊട്ടരിതു�ു�യുകം, വൊഹ�വസ്തു 
നരിലത്െരിച്ു വീഴു�യുകം പ്ചയ്ുന്ന 
ഘട്ടപ്മത്ുഫോമ്പൊൾ വമകം പെരിെമൊപ്രി
യരിൽ എത്ുന്നു. 

അഫോപെൊഴൊണ് ഛൊയൊഗ്രൊഹരിണരി 
വമകം വീക്ഷരിക്ുന്ന ഫോപ്ക്ഷ�െരിഫോല
ക്് തരിെരിക്ുന്നത്. അവരിപ്െ അത് 
�ൊണൊൻ ഒെു ഏ�ൊങ്ക അന്ഫോപ്
ക്ഷ�പ്ന ഉള്ളൂ. ഇറൊനരിയൻ പുെു
ഷവർഗ്ഗത്രിപ്ന്റയുകം ഇറൊനരിയൻ 
�ലൊെ്വൊദ്ഫോ�െുഫോെയുകം, ഒെു പ്തരിനരി
ധരിയൊണ് ഇവരിപ്െ അന്ഫോപ്ക്ഷ�ൻ. 
�ലൊ�ൊെൻമൊെുകം െൊകംെ് �ൊെരി� 
പ്വർത്�െുകം ഉയർത്ുന്ന സ്തീമ
ർദേനത്രിപ്നതരിപ്െയുള്ള തങ്ങേുപ്െ 
�ലൊവരിഷ് �ൊെങ്ങൾ, അവർ വീക്ഷരി
ക്ുന്നുപ്ണ്ങ്കരിലുകം അത് ഇറൊനരിയൻ 
െൊകംെ് �ൊെരി� ജീവരിതത്രിൽ ഒെു മൊ
റ്റവുണ്ൊക്ൊപ്ത മുഫോന്നൊട്ട് ഫോപൊ�ുന്നു. 
ഈപ്യൊെു െത്യകം ധ്വനരിപൂർണ്മൊയരി 
അവതെരിപെരിക്ുന്നതരിൽ െകംവരിധൊയ
�ൻ വരിജയരിച്രിെരിക്ുന്നു.ഇറൊനരിയൻ 
സ്തീവർഗ്ഗ വരിഫോമൊചന െ്വപ്ങ്ങേുപ്െ 
ഉത്മ പ്ഫോക്ഷപരിണരിയൊയരി യുവ 
െകംവരിധൊയ�നൊയ റൗെൽ ജ�ൊ
െരിയുപ്െ ‘Routine’ എന്ന ചലച്രിത്രകം 
മൊറുന്നു.

അ�്ബർ ഷൊഹബൊെരി 
െകംവരിധൊനകം പ്ചയ് ഒെു �ൊെുണ്യവധ
ത്രിപ്ന്റയഫോയൊ, പ്�ൊലപൊത�ത്രിഫോന്റ
ഫോയൊ �ഥയൊണ് ‘പ്��് െൊൻ‘ പറയു
ന്നത്. ഒെു തീവ്ര വശത്യ പ്ഫോദ്ശത്് 
ചുമട്ട് പ്തൊഴരിൽ പ്ചയ്ുന്ന ഇതരിപ്ല 
ഫോ�ന്ദ �ഥൊപൊത്രമൊണ് ‘പ്��് െൊൻ‘. 
അവെുപ്െ ഭർത്ൊവ് റഹ് മൊൻ അന
ധരി�ൃതമൊയരി െൊജ്യൊതരിർത്രി �െക്ു
ഫോമ്പൊൾ അെപ്ക്ട്ടരിൽ വെന്യത്രിപ്ന്റ 
പ്വെരിയുണ്ഫോയറ്റ് �രിെപെരിലൊ�ുന്നു. 
�ുെുകംബത്രിപ്ന്റ ഭൊെകം പ്��് െൊൻ 
എന്ന അയൊേുപ്െ ഭൊെ്യയരിൽ നരിക്ഷരി
പ്മൊവുന്നു. റഹ് മൊപ്ന്റ �ുെുകംബ 
െ്വത്ൊയ ശീതരി�െണരി തപ്ന്റ െ്വന്തകം 
വീട്ടരിൽ എത്രിക്ുന്ന പ്��് െൊപ്ന 
ഫോതെരി, റഹ് മൊപ്ന്റ പരിതൊവ് എത്ു
ന്നു. ശീതരി�െണരി ( Refrigerator 
) തരിെരിപ്� ആവശ്യപ്പെെുന്നു. യഥൊ
ർത്ഥത്രിൽ റഹ് മൊപ്ന പട്ടൊേത്രിന് 
ഒറ്റുപ്�ൊെുത്, ജൊബറരിനു ഫോവണ്രി
യൊണ് പരിതൊവ് ഇത് ആവശ്യപ്പെ
െുന്നത്. റഹ് മൊപ്ന്റ ഔഷധങ്ങൾ 
െൂക്ഷരിക്ൊൻ അത്യൊവശ്യമൊയ ഒെു 
അെരിസ്ഥൊന ൌ�െ്യകം ഫോപൊലുകം 
തരിെരിപ്� ആവശ്യപ്പെെുന്ന റഹ് മൊപ്ന്റ 
പരിതൊവരിപ്ന്റ �ൊെുണ്യെൊഹരിത്യകം 

ഹുവസൻ ടമോറഡിസഫോഡഹ് 
സോക്ഷത്കോരം നിർവ്വഹിച് 
ചലച്ിത്രമോണ്. ‘Gilgamesh ‘ 
മനുഷൈംശ്ത്തിടറെ ഏറ്ൈും 
െുരോതമോയ ഇതിഹോസ കോ
ൈ്യമോണ് ഇറോനിയൻ ഇതിഹോ
സകോൈ്യമോയ ‘ഗില്ഗഫോമഷ്.’ 
2700BC യില് എഴുതടപെട് 
ഈ ഇതിഹോസത്തിടറെ സോര 
സംഗ്രഹം 11 െട്ിക (table) 
ളിലോയി ആനിഫോമഷൻ രൂെ
ത്തില് ഈ ചലച്ിത്രത്തില് 
ൈിരചിതമോക്ുന്നു. അമരത്വ
ടത്ത ഫോതെുന്ന മനുഷ്യൈിധ്
യിയുടെ ഒരു ൈീരഗോഥയോണ് 
ഗില്ഗഫോമഷ്. ഉറൂഖ് നഗരത്തി
ടറെ പ്സിദ്ധനോയ നോയകനോ
ണ് ഗില്ഗഫോമഷ്.

N O V E M B E R - D E C E M B E R  2 0 2 2  |  K O T T A K A 11



പ്��് െൊപ്ന വരിറേരിപരിെരിപെരിക്ുന്നു. 
പഫോക്ഷ റഹ് മൊപ്ന്റ തപ്ന്ന െഹെ്യമൊയരി 
പരിതൊവരിഫോനൊെ്, പ്�ൊല്ലൊൻ ആവശ്യ
പ്പെെുന്നു. അതയൊൾ നരിർവ്ഹരിക്ു
�യുകം ശീതരി�െണരി തരിെരിപ്�പ്�ൊണ്ു 
ഫോപൊ�ു�യുകം പ്ചയ്ുന്നരിെത്് ചലച്രി
ത്രകം പെരിെമൊപ്മൊക്ുന്നു. ഭർത്ൊവ് 
�രിെപെരിലൊ�ു�ഫോയൊ, പ്തൊഴരിൽ െഹരി
തെൊ�ു�ഫോയൊ പ്ചയ്ുന്ന അഫോന�കം 
�ുർദ്രിഷ് യുവതരി�ൾ ഇറൊനരിലുണ്്. 
അവെുപ്െ ജീവരിതവ്യഥ�ൾ ചരിത്രീ�െരി
ക്ുന്നഫോതൊപ്െൊപെകം, �ൊെുണ്യവധത്രി
പ്ന്റ ശെരി, പ്തറ്റു�ൾ ഈ ചലച്രിത്രകം 
ചർച്ൊവരിയമൊ�ുന്നു.

അെുത്രിപ്െ െുപ്െരിദ്ധ ചലച്രി
ത്ര െകംവരിധൊയ�നൊയ ഫോ�ൊദ്ൊർദ്് 
ഫോപൊലുകം െ്വരിറ്റ് െർലന്റരിപ്ല പ്ഫോത്യ� 
നരിയമത്രിപ്ന്റ പെരിെക്ഷയരിൽ �ൊെു
ണ്യവധകം െ്വയകം വെരിക്ു�യൊണ് 
ഉണ്ൊയത്. തൊൻ ഒെു ഉപഫോയൊ�ശൂന്യ 
വ്യക്തരിയൊപ്ണന്ന്, ഒെു �രിെപെുഫോെൊ
�രിക്് ഫോതൊന്നുന്നരിെത്് അയൊേുപ്െ 
ജീവൻ അവെൊനരിപെരിക്ൊൻ നൊകം 
അനുവദ്രിക്ഫോണൊ എന്ന ഈ ചലച്രി
ത്രകം ഫോചൊദ്രിക്ുന്നു.ഒപെകം പ്��് െൊപ്ന 
ഫോപൊപ്ല ഭർത്ൊവ് ശയ്ൊവലകംബരി
യൊയ സ്തീ�ൾക്് െൊമൂഹരി�മൊയ 
�െുതലുകം െൊമ്പത്രി� െുസ്ഥരി
തരിയുകം ഇറൊനരിലുകം ഫോലൊ�പ്മങ്ങുകം 
ഉറപെൊഫോക്ണ്തരിപ്ന്റ ആവശ്യ�തയുകം 
ഈ ചലച്രിത്രകം ഉദ്് ഫോഘൊഷരിക്ുന്നു.

ചലച്രിത്രകം ബൊല്യവരിഹൊഹഫോത്യുകം 
പ്ശ് നവത്�െരിക്ുന്നുണ്്. ശീതരി�െ
ണരി ജൊബറരിന് സ്തീധനമൊയരി �രിട്ടരിയതൊ
പ്ണന്ന് അതുപ്�ൊണ്് അത് തരിെരിപ്� 
പ്�ൊെുക്ണകം എന്ന് പറയുന്നരിെത്്, 
റഹ് മൊപ്ന്റ മറുഫോചൊദ്്യകം, ആ വരിവൊഹരിത 
വധുവപ്ന്റ പ്ൊയകം 9 വയസ്പ്ല്ല 
എന്നൊണ്. പല വരി�െ്വെ, അവരി�
െരിത െൊജ്യങ്ങേരിലുകം മതത്രിപ്ന്റ 
തൂലരി�ൊനൊമത്രിൽ നെത്പ്പെെുന്ന 
ഈ െൊമൂഹരി� തരിന്പ്ക്തരിപ്െയുള്ള 
റഹ് മൊപ്ന്റ മറു ഫോചൊദ്്യകം ചലച്രിത്ര�ൊെ
പ്ന്റ ഫോചൊദ്്യകം തപ്ന്നയൊണ്. 

പ്പൊതുപ്വ മതൊധരിപത്യകം പു
ഷ് �ലമൊയ ഇറൊനരിൽ ഇത്രയുകം 
പെുക്നൊയ െൊമൂഹരി� വരിമർശന 
ചലച്രിത്രകം �ലൊപെമൊയരി അവതെരിപെരി
ക്ുന്നതരിൽ െകംവരിധൊയ�ൻ അ�്ബർ 
ഷഹബൊെരി വരിജയരിച്രിെരിക്ുന്നു. 

പരിന്നീെ് ഹൊനരി നജരികം എന്ന െർവ
�ലൊശൊല അദ്ധ്യൊപ�നൊയ ചരിത്ര
�ൊെപ്ന �ുറരിച്ുള്ള ഫോ�ൊ�്യുപ്മന്ററരി 
ചലച്രിത്രമൊണ് മഹദ്ീഷ് ഷൊജെരിയൊൻ 
െകംവരിധൊനകം പ്ചയ് ‘Life Regained’ 

പ്ചറരിയ പ്പട്ടരി പൊത്രങ്ങേരിൽ തുെങ്ങു
ന്ന അഫോദേഹത്രിപ്ന്റ ചരിത്രെചനൊവതെ
ണകം തുെർന്ന് ചുമർ ചരിത്രങ്ങേരിഫോലക്് 
വരി�െരിക്ുന്നു. ഇറൊനരിയൻ യുവ 
ഫോദ്ശീഫോയൊത്സവത്രിൽ പുെെ് �ൊെ 
ഫോവദ്രിയരിപ്ല െകം�ങ്ങൾ തുെർന്ന് അവ
തെരിപെരിക്ുന്നു. 

പരിന്നീെ് ഹൊനരി നജരികം വെച് �ൊെരി
ഫോക്ച്റു�ൾ അവതെരിപെരിക്ുന്നു. 
ഇതരിനുഫോശഷകം തരിെഫോക്റരിയ ബെരിപ്ന 
ചരിത്രീ�െരിക്ുന്ന അഫോദേഹത്രിപ്ന്റ 
ഏറ്റവുകം പ്ശസ്തനുമൊയ ചരിത്രപ്ത് 

�ുറരിച്ുകം, അതരിപ്ന്റ പ്ൊധൊന്യപ്ത് 
�ുറരിച്ുകം ഫോ�ൊ�്യുപ്മന്ററരി ഉദ്് ഫോബൊധരി
പെരിക്ുന്നു.

അഫോദേഹത്രിപ്ന്റ ചൊയബൊ�് ചരിത്ര
ങ്ങേുകം, പൊഴ് െരി�രി ചരിത്രങ്ങേുകം ദ്ൃഷ്യ 
വരിസ്യങ്ങേൊയരി ഫോ�ൊ�്യുപ്മന്ററരിയരിൽ 
പ്തേരിയുന്നു. �്വൊജർ െൊജവകംശത്രി
പ്ന്റ ചെരിത്രവുകം ഈ െൊജവകംശത്രിപ്ല  
മരിർെ അബ്ദുൾ �ൊ�ർ എന്ന ഫോജ്യൊ
തരിശൊസ്തജ്ഞനുകം, ജ്യൊമതീയ വരിദ്്�ദ്
നുകം, ഭൂപെനരിർമൊതൊവുമൊയരി ഹൊനരി 
നജരിമരിനുള്ള പൊെമ്പെ്യ ബന്വുകം, 
ഹൊനരിനജരിമരിപ്ന്റ പൊെമ്പെ്യ വപതൃ� 
പഠനത്രിനുള്ള അെകംെ് �ൃത വസ്തു
വൊയരി ഫോ�ൊ�്യുപ്മന്ററരിയരിൽ പ്�ൊശരി
പെരിക്ുന്നു. 

പൊഴ് വസ്തുക്ൾ ഉപഫോയൊ�രിച്ുള്ള 
�ലൊെൃഷ്ടരിയൊണ്, അെുത്തൊയരി ചരി
ത്രീ�െരിക്പ്പെെുന്നത്. ഫോപന�ൾ, �ു
പെരി�ൾ, �െലൊെ് �ുപെരി�ൾ, എന്നരി
ങ്ങപ്നയുള്ളവയരിപ്ലല്ലൊകം െമമരിതരി 
(Symmessy) ഫോയൊപ്െ െകംവരിധൊനകം 
പ്ചയ് െൂപങ്ങൾ ഉണ്ൊക്ു�ഫോയൊ, 
അവയരിൽ തപ്ന്റ െ്വതെരിദ്ധമൊയ ചരി
ത്രെചനയ്ക്ക് �ൊൻവൊെു�േൊക്ു�ഫോയൊ 
ഹൊനരി നജരികം പ്ചയ്ുന്നു. 

തുെർന്ന് ഇറൊപ്ന്റ ഖെ മൊലരിന്യ 
പ്ശ് നത്രിഫോലക്് ഫോ�ൊ�്യുപ്മന്ററരി 
�ർത്ൊവ് വരിെൽ ചൂണ്ുന്നു. ഫോലൊ�
ത്രിപ്ല ഏറ്റവുകം വലരിയ അഞ്ൊമപ്ത് 
പ്ൊസ്റരി�് ഉപഫോഭൊക്തവൊണ് ഇറൊൻ. 
2500 െൺ പ്ൊസ്റരി�്, ഇറൊനരിൽ നരിർമ്മരി
ക്പ്പെെുന്നു. ന�െ മൊലരിന്യങ്ങേുപ്െ 
10% ഫോത്ൊേകം പ്ൊസ്റരി�് മൊലരിന്യങ്ങേൊ
ണ്.

ഇത് പറയുന്ന െമയത്ുള്ള ദ്ൃശ്യ
ങ്ങൾ പ്ഫോത്യ�കം ശ്രദ്ധരിഫോക്ണ്തൊണ്. 
ഖെ മൊലരിന്യങ്ങേൊൽ അവ്യക്തമൊയ 
പ്�ൊച്െുവരിയുഫോെയുകം, വേപ്െ ൌന്െീ
�ൃതമൊയ ഒെു ഉദ്്യൊനത്രിൽ പ്ൊസ്റരി�് 
മൊലരിന്യങ്ങൾ ഫോശഖെരിക്ുന്ന ഒെു 
യുവതരിയുഫോെയുകം , പ്ൊസ്റരി�് ബൊ�് 
നരിർമ്മൊണ �ൊക്ടറരിയുഫോെയുകം ദ്ൃശ്യങ്ങ
ൾ ഇവരിപ്െ െൊൻവരിച്് മൊതൃ�യരിൽ 
ഫോചർത്രിെരിക്ുന്നു.

യഥൊർത്ഥത്രിൽ ഹൊനരി നജരികം പൊഴ് 
വസ്തുക്ൾ ഉപഫോയൊ�രിച്് പ്ചയ്ുന്ന 
ബദ്ൽ പ്വർത്നങ്ങൾ ഒെു �ലൊ
െൃഷ്ടരിക്പെുറകം, ഒെു െൊമൂഹരി� 
പ്വർത്നമൊണ് എന്ന് നൊകം മന
സ്രിലൊക്ുന്നത് ഈ ദ്ൃശ്യങ്ങേുപ്െ 
െഹൊയഫോത്ൊപ്െയൊണ്. 

അവെൊനമൊയരി െബ് ഫോവ പൊഴ് 
െരിക്റ്റു�േരിൽ അഫോദേഹകം വെച് �ൊെരി
ഫോക്ച്റു�ൾ ഛൊയൊഗ്രഹീ�െരിക്ുന്നു. 

മരിയോമ് ഫോൈസ് ടമോറോദിയും, 
ഈദ് അബൂെോല്ബിയും 
ഫോചർന്ന് ,സംൈിധ്ോനം ടചയ്ത 
ചലച്ിത്രമോണ് ‘Loulian’. 
ഈ ചലച്ിത്രം ഒരു നൃത്ത 
സംഗീത ശ്ില്പമോണ്. 
റൂമിയുടെ പ്ശ്് സതമോയ 
‘ജിെ് സി ‘ കൈിതടയ സ്വത
ന്ത്രമോയി ഉത്തരോധ്ുനിക 
കോലടത്ത സോമൂഹിക 
രോഷ്ടീയ െശ്ോതലത്തില് 
െുനരോൈിഷ് കരിക്ുന്ന 
ചലച്ിത്രമോണ Loulian’. 
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വരിശൊലമൊയ �്യൊൻവൊെു�േുകം ചൊ
യ�ൂട്ടു�േുപ്മൊന്നുകം ചരിത്രെചനയ്ക്കൊവ
ശ്യമരില്ല എന്ന് ഈ ചരിത്രങ്ങൾ നപ്മ്മ 
െൊക്ഷ്യപ്പെെുത്ുന്നു.

ഒെുവരിലൊയരി തൊൻ ഏപ്റ അവ�
ണരിക്പ്പെട്ട �ഥ പറയുന്ന അഫോദേഹകം 
തപ്ന്റ പൊതയരിൽ തൊൻ ഉറച്ുനരി
ന്നഫോപെൊൾ പതരിപ്യ വരിജയകം തപ്ന്ന 
ഫോതെരിപ്യത്രിയതൊയുകം വരിവെരിക്ുന്നു. 
ഇത് ഫോ�ൾക്ുന്ന ഫോപ്ക്ഷ�ഹൃദ്യവുകം 
ആനന്ൊശ്രുക്ൾ പ്പൊഴരിക്ൊതരിെരിക്രി
ല്ല.

ഈ ഫോ�ൊ�്യുപ്മന്ററരി ചലച്രിത്രപ്ത് 
െകംഗ്രഹീ�ൃതമൊയരി പ്സ്തൊവരിച്ൊൽ, 
അത് ഹൊനരി നജരികം എന്ന ചരിത്രക്ൊെ
പ്ന്റ ജീവരിതഫോത്യുകം അഫോദേഹത്രിപ്ന്റ 
ചരിത്ര�ലൊ പ്വർത്നങ്ങഫോേയുകം 
െമഗ്രമൊയരി ഒപെരിപ്യെുക്ു�യുകം, 
അത് ഫോപ്ക്ഷ�െരിഫോലക്് െകംഫോവദ്രിപെരി
ക്ു�യുകം പ്ചയ്ുന്നു. 

മെരിയൊമ് ഫോവെ് പ്മൊറൊദ്രിയുകം, 
ഈദ്് അബൂെൊൽബരിയുകം ഫോചർന്ന് 
,െകംവരിധൊനകം പ്ചയ് ചലച്രിത്രമൊണ് 
‘Loulian’. ഈ ചലച്രിത്രകം ഒെു നൃത് 
െകം�ീത ശരില്പമൊണ്. റൂമരിയുപ്െ പ്
ശ് െതമൊയ ‘ജരിപ് െരി ‘ �വരിതപ്യ െ്വ
തന്തമൊയരി ഉത്െൊധുനരി� �ൊലപ്ത് 
െൊമൂഹരി� െൊഷ്ടീയ പചേൊതലത്രിൽ 
പുനെൊവരിഷ് �െരിക്ുന്ന ചലച്രിത്ര
മൊണ Loulian’. 

പ്വൊെകം, �ുെരിഫോയറ്റകം, മസ്തരിഷ് �
ഫോശൊഷണകം എപ്ന്നല്ലൊകം നൊകം ഓമന
ഫോപെരിട്ട് വരിേരിക്ുന്ന പൗെസ്ത്യ െൊജ്യ
ങ്ങേരിൽ നരിന്ന് പ്തൊഴരിലുകം ജീവരിതവുകം 
ഫോതെരി പൊചേത്യ െൊജ്യങ്ങേരിഫോലക്് 
പൊലൊയനകം പ്ചയ്ുന്ന മനുഷ്യെുപ്െ 
ഹൃദ്യവ്യഥ�ൾ ചലച്രിത്രത്രിൽ നൃ
ത്ചുവെു�േുപ്െ െഹൊയഫോത്ൊപ്െ 
െകം�ീതൊന്�മൊയരി ആവരിഷ് �െക്
പ്പെെുന്നു. പൊെ് ഫോപൊട്ടുകം, െഞ്ൊെബൊ
�ുമൊയരി നൃത്കം പ്ചയ്ുന്ന നൊയരി�, 
ഒെു ഭ്ൊന്തരിയുപ്െ  പ്പെുമൊറ്റവശലരി 
പ്�െരിപെരിക്ുന്നു.

പൊചേൊത്യ ആശയങ്ങേുപ്െ വൊഹ
�ർക്് ഇറൊൻ ഫോപൊപ്ലയുള്ള ഇസ്ൊ
മരി� െൊജ്യങ്ങേരിൽ ജീവരിതൊഫോയൊധനകം 
നരിർവഹരിക്ൊൻ എലരിെബത്് ഫോനൊേ 
ന്യൂമൊപ്ന്റ ‘െ് വപറൽ ഓ�് വെല
ൻെരിൽ ‘വ്യക്തമൊക്ുന്നതുഫോപൊപ്ല  
പ്യൊെ�െമൊണഫോല്ലൊ. നരിശബ്െൊ
ക്പ്പെെുന്ന ഇവർ, ഉന്നത വരിദ്്യൊ
ഭ്യൊെത്രിനുകം അതരിപ്ന തുെർന്ന് 
പ്തൊഴരിലരിനുകം മറ്റുമൊയരി യൂഫോറൊപെരിൻ 
െൊജ്യങ്ങേരിൽ അഭയകം പ്ൊപരിക്ുന്നു.

യഥൊർത്ഥത്രിൽ വരിെുദ്ധൊശയക്ൊർ 

എന്ന് മുദ്ര�ുത്പ്പെെുന്ന ഇവെുപ്െ 
ആത്െകംഘർഷകം, ഭ്ൊഫോന്തൊേകം എത്ു
ന്ന മൊനെരി� െകംഘർത്രിന് തപ്ന്ന 
�ൊെണമൊഫോയക്ൊകം. നൃത്ത്രിപ്ന്റ 
മദ്ധ്യപൊതത്രിൽ പ്വച്് നൃത്നൊയരി� 
ഹരിജൊബ് ഊെരിപ്യറരിയുന്നു. വേപ്െയ
ധരി�കം െൊഷ്ടീയ വ്യൊഖ്യൊനങ്ങൾക്് ഇെകം 
നൽ�ുന്ന ഒെു െകം�മൊണത്. തുെർന്ന്  
അന്ത്യപൊദ്ത്രിൽ പ്പട്ടരി തുറന്ന് 
അതരിപ്ല വസ്തങ്ങപ്േല്ലൊകം വലരിപ്ച്റരി
ഞ്്, അതരിനുള്ളരിൽ അഭയകം പ്ൊപരി
ക്ുന്നു. പ്പട്ടരി തുറന്ന് വലരിപ്ച്റരിയു
ന്ന വസ്തങ്ങൾ, പ്വറുകം വസ്തങ്ങേല്ല, 
അത് തഫോദേശീയമൊയ െൊകംെ് �ൊെരി� 
െമ്പത്ൊണ്. ആഫോ�ൊേീ�െണത്രിപ്ന്റ  
അന്ത്യഘട്ടത്രിൽ െൂപീ�ൃതമൊഫോയ
ക്ൊവുന്ന ഏ�ഫോലൊ� ഭൊഷ നശരിപെരി
ക്ുന്നത്, അനന്ത വവചരിത്യമൊർന്ന 
െൊകംെ് �ൊെരി� നരിർമ്മരിതരി�പ്േയൊണ് 
എന്ന �ൊെ്യത്രിൽ െഫോന്ഹത്രിനരിെ
യരില്ലഫോല്ലൊ. 

ഒെു പ്പട്ടരിക്ുള്ളരിൽ അവെൊനകം 
അഭയകം പ്ൊപരിക്ുന്ന നർത്�രി, 
�ഫോമ്പൊേീ�ൃതമൊയ ഉത്പൊദ്ന 
വ്യവസ്ഥയരിലുകം െൊകംെ് �ൊെരി� 
പെരിതൊവസ്ഥയരിലുകം തപ്ന്റ ജീവരിതകം 
െമർപെരിക്ുന്ന നരിെഹൊയെൊയ പൗ
െസ്ത്യ �ുെരിഫോയറ്റക്ൊെുപ്െ െൊമൂഹരി� 
െൊകംെ് �ൊെരി�ൊവസ്ഥ ഫോദ്്യൊതരിപെരിക്ു
ന്നു.

അെരിമുെരി ധ്വനരി പ്ൊധൊനമൊയ ഈ 
ചലച്രിത്രകം, നൃത്കം െകം�ീതകം ശരില്പമൊ
യരി അതെരിപെരിച്ഫോപെൊൾ, അത് അപെരിചരി
തമൊയ ഒെു ദ്ൃശ്യൊനുഭവമൊയരി മൊറരി.

പ്പർവീെ് ഫോറൊസ്ീമരി െകംവരിധൊനകം 
പ്ചയ് ചലച്രിത്രമൊണ് ‘Seven 
Symphonies Zagros’ ഈ ഫോ�ൊ�്യു
പ്മന്ററരിയരിൽ െൊകംഫോഗ്രൊെ് ജനതയുപ്െ 
ഏറ്റവുകം പഴക്കം പ്ചന്ന െുഷരിെവൊദ്്യ
മൊയ ശകംശൊലരിപ്ന്റ െവരിഫോശഷത�ൾ,  
65 വയസ്ൊയ ഒെു ശകംശൊൽ �ലൊ
�ൊെപ്ന്റ ആത്ഭൊഷണത്രിലൂപ്െ 
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അവതെരിപെരിക്ുന്നു. ഭൊെതീയ െുഷരി
െവൊദ്്യമൊയ ഓെ�ുഴലരിഫോനൊെ് തുലനകം 
പ്ചയ്ൊവുന്ന ഒെു െകം�ീഫോതൊപ�െണ
മൊണ് ശകംശൊൽ. 

ശകംശൊലു�ൾ എണ്രിപ്യെുക്ുന്ന 
ഫോ�ന്ദ �ഥൊപൊത്രപ്ത് അവതെരി
പെരിച്് പ്�ൊണ്് പ്ൊെകംഭകം �ുറരിക്ുന്ന 
ഫോ�ൊ�്യുപ്മന്റരി, ശകംശൊലരിപ്ന്റ അെകം
െ് �ൃത വസ്തുവൊയ പ്ചറരിയ മുേങ്കമ്പു
�ൾ ഫോശഖെരിക്ുന്നതുകം, ചൂേയരിപ്ല 
�മ്പരി ഉപഫോയൊ�രിച്് െുഷരിെങ്ങൾ 
ഇെുന്നതുമൊയ ശകംശൊലരിപ്ന്റ നരി
ർമ്മൊണ പ്ക്രരിയ തുെർന്ന് ചരിത്രീ�െരി
ക്ുന്നു. വൊസ്തവത്രിൽ ഈ ചലച്രിത്രകം 
ശകംശൊൽ എന്ന വൊഫോദ്്യൊപ�െണപ്ത് 
അധരി�െരിച്ുള്ള െൊകംഫോഗ്രൊെ് ജനതയു
പ്െ 7 െകം�ീത ആത്ീയ തലങ്ങേുപ്െ 
തത്വശൊസ്തകം ഛൊയൊഗ്രഹീ�െരിക്ുന്നു.

തുെർന്ന് ഫോ�ൊ�്യുപ്മന്ററരിയരിപ്ല 
ആദ്്യ അദ്ധ്യൊയമൊയ ‘Shar mode’ 

അഥവ പ്ഭൊതത്രിൽ െകംഭവരിക്ുന്ന
ത് ’ എന്ന് ഖണ്ഡകം തുെങ്ങുന്നു. തഫോദേശീ
യമൊയ പെമ്പെൊ�ത െൊഫോങ്കതരി� 
വരിദ്്യ ഉപഫോയൊ�രിച്് അതൊയത് നമ്മുപ്െ 
അമ്മരി�ല്ല്, ആട്ടു�ല്ല്, അെ�ല്ല് എന്നരി
വയ്ക്ക് െമൊനമൊയ ഉപ�െണങ്ങൾ 
ഉപഫോയൊ�രിച്് ധൊന്യകം പ്പൊെരിക്ു�യുകം 
പ്മതരിക്ു�യുകം പ്ചയ്ുന്ന സ്തീ�പ്േ
യുകം, ഭീമൊ�െമൊയ ചപെൊത്രി ചുെുന്ന 
സ്തീ�പ്േയുകം ഇതരിൽ ചീത്രീ�െരിക്ു
ന്നു. െൊകംഫോഗ്രൊെ് ജനതയുപ്െ പ്ഭൊത 
ജീവരിതത്രിപ്ന്റയുകം അവെുപ്െ ആഹൊ
െശീലങ്ങേുഫോെയുകം വരിവെഫോെഖയൊയരി 
ഈ അദ്ധ്യൊയകം മൊറുന്നു. 

തുെർന്നുള്ള അദ്ധ്യൊയമൊയ ഹൊെല്ല 
പ്െർദ്ഫോമൊ�് അഥവൊ ‘മഞ് പൂപ്മൊ
ട്ടു�ൾ‘ എന്നതരിൽ മൊതൊേനൊെങ്ങ 
ഫോതൊട്ടങ്ങപ്േയുകം അവരിെങ്ങേരിപ്ല 
�ൃഷരി െീതരിപ്യയുകം ചരിത്രീ�െരിക്ുന്നു. 
പൊചേൊത്ലമൊയരി ശകംശൊൽ െുഷരി

െവൊദ്്യ വൊയനയുകം ഇവരിപ്െ മുഴുങ്ങു
ന്നു. െൊകംഫോഗ്രൊെ് ജനതയുപ്െ ഒെു 
പ്തൊഴരിലൊേരിെഫോത്യുകം അവരിെപ്ത് 
തനത് െൊകംെ് �ൊെരി� പ്ഫോത്യ�ത�
പ്േയുകം ഇവരിപ്െ വരിഷയീഭവരിപെരിക്ുന്നു.

നൊലൊകം അദ്ധ്യൊയകം ‘് ഇഷ് �് 
ഫോമൊ�് ’അഥവൊ  ‘്പ്ണയകം’ ആണ്, 
പെസ്പെകം പ്ണയകം വ�മൊറുന്ന 
െണ്ു�മരിതൊക്പ്േയുകം െൊകംഫോഗ്രൊെ് 
ജനതയുപ്െ ഒെു വരിവൊഹഫോഘൊഷയൊ
ത്രപ്യയുകം ഈ ഖണ്ഡകം ഛൊയൊഗ്രഹീ
�െരിക്ുന്നു. വരിവൊഹഫോഘൊഷങ്ങൾ 
നൃത്ഫോത്ൊെുകം മറ്റ് വൊദ്്യങ്ങഫോേൊ
െുകം,�ൊനൊലൊപഫോത്ൊെുപ്മൊപെമുള്ള 
ശകംശൊൽ വൊയന, അനരിർവ്ചനീ
യമൊയ  ഒെു അനുഭൂതരി മനസ്രിൽ 
നരിറയ്ക്കുന്നു.

അഞ്ൊമദ്ധ്യൊയമൊയ ‘Typhoid’ 
അഥവൊ  ‘ഹെബ ഫോമൊ�രിൽ‘ 
വെഫോ�ൊയരി�് പനരി ബൊധരിച് ഫോബൊ
ധെഹരിതയൊയരി �രിെപെരിലൊയ ഒെു 
യുവതരിയുപ്െ ചൊെത്രിെുന്ന് ശകംശൊൽ 
വൊയരിക്ുന്നത് ചരിത്രീ�െരിക്ുന്നു. 
അൽപെകം െമയത്രിനുഫോശഷകം യുവതരി
ക്് ഫോബൊധകം പ്തേരിയുഫോമ്പൊൾ ശകംശൊലരി
പ്ന്റ ഫോെൊ�ൌഖ്യകം െരിദ്ധരിപ്യ �ുറരിച്് 
നൊകം അത്ുതകം �ൂറുകം. തഫോദേശീയമൊയ 
ഫോെൊ� ചരി�രിത്സൊെമ്പ്രദ്ൊയങ്ങേുപ്െ 
പ്ൊധൊന്യപ്ത്യുകം, അത് െകംെ
ക്ഷരിഫോക്ണ്തരിപ്ന്റ ആവശ്യ�തപ്യ 
�ുറരിച്ുകം, ഈ അദ്ധ്യൊയകം നമ്മുക്് 
ഫോബൊധ്യമൊക്രി തെുന്നു.

ആറൊമദ്ധ്യൊയമൊയ ‘െെയരിഫോമൊ�് 
് ‘അഥവൊ ‘െൂ�രിെ’ത്രിൽ, ഒെു 
െൂ�രി നൃത്ശരില്പകം ചരിത്രീ�െരിക്പ്പെ
െുന്നു. നമ്മുപ്െ മുെരിഫോയറ്റരിന് െമൊന
മൊയ ഒെു അനുഷ്ൊന �ലൊെൂപമൊ
യൊണ് ഇത് ചരിത്രീ�െരിക്പെെുന്നത്. 
മുെരിഫോയറ്റരിൽ സ്തീ�േൊണ് മുെരിയഴരിച്് 
ആെുന്നപ്തങ്കരിൽ ഇവരിപ്െ വരിവരിധ പ്ൊ
യ�ൊെൊയ പുെുഷന്ൊെൊണ് മുെരിയഴരി
ച്് ആെുന്നത്. �ൊല ഫോദ്ശങ്ങൾക്പെുറ
മുള്ള െൊകംെ് �ൊെരി� അന്തർധൊെ�ൾ 
ഏപ്റ വവവരിധ്യപൂർണ്വുകം വവചരി
ത്രപൂർണ്വുമൊപ്ണന്ന് ചരിന്തരിക്ുഫോമ്പൊ
ൾ നൊകം ആനന്പുേ�രിതെൊ�ുകം. 

അവെൊനഫോത്തുകം ഏഴൊമഫോത്
തുമൊയ അദ്ധ്യൊയകം  ‘ചമെരി ഫോമൊ�് 
‘  അഥവൊ ‘Death ‘ ആണ്. ഒെു 
ശവെകംെ് �ൊെ ശുശ്രൂഷയൊണ് ഈ 
അദ്ധ്യൊയത്രിൽ ചരിത്രീ�െരിക്പ്പെെുന്ന
ത്. ശകംശൊലരിപ്ന്റ ശ്രുതരിമധുെമൊയ െകം
�ീതഫോത്ൊപ്െൊപെകം തപെു�േുകം ഇവരിപ്െ 
ഉപഫോയൊ�രിക്പ്പെെുന്നു. പ്ഭൊതകം 
മുതൽ പ്ഫോദ്ൊഷകം വപ്െ ജനനകം മുതൽ 
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മെണകം വപ്െ െൊകംഫോഗ്രൊെ് ജനതയുപ്െ 
ജീവരിതകം ശകംശൊൽ എന്ന െുഷരിെവൊ
ഫോദ്്യൊപ�െണമൊയരി ചുറ്റരിപരിണഞ്ു 
�രിെക്ുന്നു എന്ന് ഈ അദ്ധ്യൊയകം 
പ്തേരിയരിക്ുന്നു.

അങ്ങപ്ന െൊകംഫോഗ്രൊെ് ജനതയുപ്െ 
ശകംശൊൽ എന്ന വൊഫോദ്്യൊപ�െണപ്ത് 
അധരി�െരിച്ുള്ള െപ്െകം�ീത ആത്ീ
യതലങ്ങേൂപ്െയുള്ള യൊത്ര ഇവരിപ്െ 
പെരിെൊമപ്മൊക്പ്പെെുന്നു.

ഈ െകം�ീതകം ആത്ീയ യൊത്രപ്യ 
ഫോചൊഫോതൊഹെമൊയരി ആവരിഷ് �െരിച്തു
പ്�ൊണ്ൊ�ൊകം പ്െഹ് റൊൻ അന്തെൊഷ്ട 
ചലച്രിഫോത്രൊത്സവത്രിലുകം, ഫോനൊർവീ
ജരിയൻ ലഘു ചലച്രിത്രഫോമേയരിലുകം, 
പ്െഹ് റൊനരിൽ നെന്ന ദ്ൃശ്യചലച്രിത്രഫോമ
േയരിലുകം ഈ ചലച്രിത്രകം െൊന്നരിദ്ധ്യമ
റരിയരിച്ത്. 

ബരിജൊൽ നജൊദ്രിയുപ്െ  ‘ഈർപെമു
ള്ള വ്യൊഴൊഴ്ച’  എന്ന് �ഥപ്യ ആസ്പദ്മൊ
ക്രി ലരി�െഫോ��രി െൊക്ഷൊത്�െരിച് 
ലഘു �ഥൊ ചലച്രിത്രമൊണ്. ‘Shadow 
in the Fog’. െ്വതന്ത ചരിന്തൊ�തരി 
പ്വച്ു പുലർത്രിയതരിനൊൽ ഭെണ�ൂ
െകം തുറങ്കരിലെച് ഒെു പരിതൊവരിപ്ന്റയുകം 
അയൊപ്േ െന്ർശരിക്ൊപ്നത്ുന്ന 
മ�േുഫോെയുകം �ഥയൊണ്  ‘Shadow 
in the Fog’. ജയരിലഴരിക്ുള്ളരിൽ 
അവേുപ്െ നെത്കം ഓട്ടമൊയരി മൊറുന്ന
ത് പൊദ്ചലനങ്ങേുപ്െ ഫോവ�തയരിൽ 
നരിന്ന് നൊകം മനസ്രിലൊക്ുന്നു. 20 
വർഷമൊയരി ഭെണക്ൂെകം തുറങ്കരിലരിട്ട 
ഈ െൊഹരിത്യ�ൊെനുകം മൊലരി എന്ന 
മ�േുകം തമ്മരിലുലേ ആത്ബന്കം, 
മ�േുപ്െ ഓർമ്മ�േുപ്െ ചർവണത്രി
ലൂപ്െ നപ്മ്മ െകംവരിധൊയ�ൻ ദ്ൃഷ്ടരി 
ഫോ�ൊചെമൊക്ുന്നു. 20 വർഷമൊയരി 
തപ്ന്റ പരിതൊവ് എവരിെയൊപ്ണന്ന് 
ഫോപൊലുകം മ�ൾക്് അറരിയുമൊയരിെുന്നരി
ല്ല എന്നത മലരിഹ എന്ന ഈ മ�േുകം, 
മുത്ച്ഛനുകം തമ്മരിലുള്ള െകംഭൊഷണ
ത്രിലൂപ്െ ഗ്രഹീ�ൃതമൊ�ുന്നു. 

ആവരിഷ് �ൊെ െ്വൊതന്ത്യകം മതപൗ
ഫോെൊഹരിത്യ നൃശകംെതയുപ്െ �ലമൊയരി 
െൊമൂഹരി� പ്ശ് നമൊയരിമൊറുന്നത് 
ഇറൊനരിയൻ െൊകംെ് �ൊെരി� ജീവരിത
ത്രിൽ നൊകം �ണ്ുപ്�ൊണ്രിെരിക്ുന്ന 
�ൊെ്യമൊണഫോല്ലൊ. 

എഴുത്ു�ൊെപ്ന തരിെരിച്് െ്വീ�
െരിക്ൊൻ ഇഷ്ടപ്പെെൊത് അമ്മൊയരി 
അച്ഛൻ യൊഥൊസ്ഥതരി� മൂല്യങ്ങേുപ്െ 
വക്തവൊയരി ചലച്രിത്രത്രിൽ പ്തേരിയു
ന്നു, ഇതരിപ്നതരിപ്െയുള്ള പുഫോെൊ�മന 
ചരിന്തൊ വക്തൊവൊയരി യുവതരിയൊയ 
മലരിഹയുകം �േകം നരിറയ്ക്കുന്നു. ആശയ 

െകംഘട്ടനത്രിപ്ന്റ െകം�ഫോവദ്രിയൊയരി, 
ചലച്രിത്രകം െൂപൊന്തെകം  പ്ൊപരിക്ു�
യുകം പ്ചയ്ുന്നു.

മരിത്ര റൂഹരി മഫോനഷ്  െകംവരിധൊനകം 
പ്ചയ് ചലച്രിത്രമൊണ് ‘The story less 
land ‘ വവദ്്യുതരിഫോയൊ, വരിദ്്യൊലയഫോമൊ 
ആഫോെൊ�്യ െക്ഷൊ ഫോ�ന്ദങ്ങഫോേൊ, �ുേരിമു
റരി�ഫോേൊ എന്നരിങ്ങപ്ന യൊപ്തൊെുവരിധ 
അെരിസ്ഥൊന ൌ�െ്യങ്ങപ്േൊന്നുമരി
ല്ലൊത് അകം�ങ്ങേരിൽ പ�ുതരി ഫോപെുകം 
മഫോനൊഫോെൊ�രി�ഫോേൊ, ഭരിന്നഫോശഷരിക്ൊ
ഫോെൊ ആയ, �ഥ�പ്േൊന്നുകം പറയൊ
നരില്ലൊത് 700 വർഷകം പഴക്ുമുള്ള 
ഇറൊനരിപ്ല ഒെു �ുഗ്രൊമമൊണ്  ഹൊജരി
യബൊദ്്. ഈ ഗ്രൊമത്രിപ്ന്റ �ഥയൊണ് 
‘ദ്രി ഫോസ്റൊറരി പ്ലെ് ലൊൻ�്.’ഫോ�ൊൽമ 
എന്ന 98 വയസ്ൊയ വൃദ്ധപ്യ ചുറ്റരിപ
റ്റരിയൊണ്, ഈ ഫോ�ൊ�്യുപ്മന്ററരി ഹൊജരി
യബൊദ്രിപ്ന്റ �ഥ അവതെരിപെരിക്ുന്നത്. 

ഹൊജരിയബൊദ്രിൽ നരിന്ന് ജനങ്ങപ്േ 
�ുെരിപ്യൊഴരിപെരിച് 50 മീറ്റർ അ�പ്ല
യുള്ള ഫോറൊബർ എന്ന ഒെു �ുന്നരിൻ 

പുറത്് ഗ്രൊമത്രിപ്ല ജനങ്ങപ്േ പുന
െധരിവെരിപെരിക്ൊപ്നെുക്ുന്ന ഭെണ�ൂ
െകം തീെുമൊനകം ഫോ�ൊ�്യുപ്മന്ററരിയരിൽ 
ആദ്്യകം െൊമൂഹരി� െകംഘർഷമൊയരി 
മൊറുന്നു. പുെനധരിവെരിപെരിക്ൊൻ 
വെുന്ന ഭെണ�ൂെകം അധരി�ൊെരി�ഫോേൊെ് 
തട്ടരി�യറുന്ന പ്മഹൊദ്രിയുപ്െ വരി�ൊെകം 
ഗ്രൊമത്രിപ്ന്റ പ്പൊതുവൊയ വരി�ൊെമൊ
ണന്ന് ചലച്രിത്ര വരി�ൊെത്രിൽ നൊകം 
മനസ്രിലൊക്ുന്നു. 

പഫോക്ഷ ഇറൊനരിയൻ ഭെണ�ൂെ
ത്രിപ്ന്റ ശക്തമൊയ ഇച്ഛൊശക്തരിക്് 
മുമ്പരിൽ ഗ്രൊമത്രിന് �ീഴെഫോങ്ങണ്രി 
വെുന്നു. പുതരിയ സ്ഥലത്ുകം അവപ്െ 
�ൊത്രിെരിക്ുന്നത് ദ്ുെരിതങ്ങൾ 
തപ്ന്നയൊയരിെുന്നു. ജലപ്തരിെന്രി 
െൂക്ഷമൊയ ഒെു സ്ഥലത്ൊണ് അവപ്െ 
പുനെധരിവെരിപെരിച്ത.് ഇത്െത്രിൽ 
നെ�യൊതന�േുമൊയരി അവർ തുെ
ർന്നുകം ജീവരിക്ുന്നു.

ഗ്രൊമത്രിപ്ല ചരില വരിവൊഹൊഫോലൊച
ന�േുകം, ഗ്രൊമത്രിപ്ല അകം�ങ്ങേുപ്െ 
ജീവരിത�ഥ�േുകം ഈ ചരിത്രത്രിൽ 
ചരിത്രീ�െരിക്ുന്നുണ്്. വരി�ലൊകം�നൊ
യതരിനൊൽ, വരിവൊഹവുകം ഫോജൊലരിയുകം 
നഷ്ടമൊക്പ്പെട്ട �ഥ�േൊണവ.

എന്തുപ്�ൊണ്ുകം ഭൂമരിയരിപ്ല നെ�
മൊയരി ഹൊജരിയബൊദ്് മൊറുന്നു എന്ന 
ഫോചൊദ്്യകം നെവകംശശൊസ്തജ്ഞർക്ുകം, 
െൊമൂഹ ശൊെത്രജ്ഞർക്കം പറ്റരിയ 
�ഫോവഷണ വരിഷയവുകം, െഹൃദ്യ
പ്െ അനു�മ്പ�ുലെൊക്ുന്ന ഒെു 
വവ�ൊെരി� പ്തരിെന്രിയുമൊയരി ഈ 
ഫോ�ൊ�്യുപ്മന്ററരി ചലച്രിത്രൊന്ത്യത്രിൽ 
െൂപപ്പെെുത്ുന്നു.

െയ്രിദ്് ഫോമൊർട്ടെ െബഫോെഹബ 
െകംവരിധൊനകം പ്ചയ് ചലച്രിത്രമൊണ് 
‘they’ യുദ്ധ െമൊപനഘട്ടത്രിൽ 
ഒെു െകംഘകം യുദ്ധകം മൂലകം തങ്ങൾ 
ഉഫോപക്ഷരിച് പ്�െ് ഫോ�ൊലരിൻ ന�െ
ത്രിഫോലക്് മെക്യൊത്ര പ്ചയ്ുന്നു. 
അനുനരിമരിഷകം ഉഫോദ്്യൊ�ജന�മൊണ് 
ഈ ചലച്രിത്രകം. ഫോപൊർ വരിമൊനങ്ങൾ 
ഇെു തവണ അവപ്െ �ണ്ു�ണ്രി
ല്ല  എന്ന മട്ടരിൽ പറന്നുഫോപൊ�ുന്നു. 
ഇറൊപ്ന്റ ഔഫോദ്്യൊ�രി� ഫോറ�രിഫോയൊയരിൽ 
നരിന്ന് അപ�െ െഫോന്ശകം ലഭരിക്ുന്നു
പ്ണ്ങ്കരിലുകം അവർക്് ഒേരിക്ൊനൊയരി 
സ്ഥലകം ലഭരിക്ുന്നരില്ല. ഒെുവരിൽ അവർ 
െുെക്ഷരിത ഇെകം �പ്ണ്ത്ു�യുകം, 
ഇറൊപ്ന്റ ഫോറ�രിഫോയൊ ഫോശ്വത െൂചന 
നൽ�രി, െ്വതന്തമൊയരി പുറത്രിറങ്ങൊകം 
എന്ന് അറരിയരിക്ു�യുകം പ്ചയ്ുന്നു. 
അവർ െുെക്ഷരിതമൊയരി തേർന്നുറ
ങ്ങുഫോമ്പൊൾ മന്മൊെുതന്നൽ ഉഫോത്ജരി

മിത്ര റൂഹി മഫോനഷ്  
സംൈിധ്ോനം ടചയ്ത ചലച്ി
ത്രമോണ് ‘The story less land 
‘ വൈദ്യുതിഫോയോ, ൈിദ്യോല
യഫോമോ ആഫോരോഗ്യ രക്ഷോ 
ഫോകന്ദ്രങ്ങഫോളോ, കുളിമുറികഫോളോ 
എന്നിങ്ങടന യോടതോരുൈിധ് 
അെിസ്ോന സൗകര്യങ്ങടളോ
ന്നുമില്ലോത്ത അംഗങ്ങളില് 
െകുതി ഫോെരും മഫോനോഫോരോ
ഗികഫോളോ, ഭിന്നഫോശ്ഷിക്ോ
ഫോരോ ആയ, കഥകടളോന്നും 
െറയോനില്ലോത്ത 700 ൈർഷം 
െഴക്ുമുള് ഇറോനിടല 
ഒരു കുഗ്രോമമോണ്  ഹോജി
യബോദ്. ഈ ഗ്രോമത്തിടറെ 
കഥയോണ് ‘ദി ഫോറ്ോറി ടലസ് 
ലോൻഡ്.’ഫോഗോല്മ എന്ന 98 
ൈയസ്ോയ വൃദ്ധടയ ചുറ്ിെറ്ി
യോണ്, ഈ ഫോഡോക്യുടമറെറി 
ഹോജിയബോദിടറെ കഥ അൈ
തരിപെിക്ുന്നത്. 
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തനൊയരി തനരിപ്യ �റങ്ങുന്ന സ്റൊന്റ് 
�ൊനരിപ്ന്റ ദ്ൃശ്യത്രിൽ ചലച്രിത്രകം 
െമൊപരിക്ു�യുകം പ്ചയ്ുന്നു. 

തീർത്ുകം ലഘുവൊയ ഈ ചലച്രി
ത്രകം യുവക്രനരിൽ ഉൾപെപ്െ ഇന്നുകം 
യുദ്ധകം മൂലകം അഭയൊർത്ഥരി�േൊഫോ�
ണ്രി വെുന്ന മനുഷ്യയൊതന�േുപ്െ 
െൊക്ഷ്യപത്രമൊണ്. പലെുഫോെയുകം 
ഉറ്റബന്ുക്ൾ പ്�ൊലപ്ച്യപെെു�
യുകം ചരിലർ അകം�വരിഹീനെൊക്ു�യുകം 
പ്ചയ്ുന്ന. യുദ്ധത്രിപ്ന്റ ക്രൂെമുഖ
പ്ത് �ുറരിച്് ചലച്രിത്രത്രിൽ െൂച
ന�േുണ്്. ദ്ു:ഖകം അണപ്പൊട്ടരിപ്യൊഴു
�ുഫോമ്പൊൾ പലെുകം വരിലപരിക്ു�യുകം 
പ്ചയ്ുന്നു. ഇതരിൽ ഏറ്റവുകം ആശങ്ക 
നരിഴലരിക്ുന്നത് യുവൊക്േുപ്െ മുഖ
ത്ൊണ്. 

ഏറ്റവുകം ഒെുവരിപ്ല െമൊധൊന 
ഫോറ�രിഫോയൊ െഫോന്ശവുകം, മന്മൊെുത
നൊൽ ഉഫോത്ജരിതമൊയരി �റങ്ങുന്ന 
�ൊനുകം നൽ�ുന്ന െൂചന മപ്റ്റൊന്നൊ
ണ്.

യുദ്ധങ്ങൾക്പെുറകം െമൊധൊനപൂ
ർണ്ൊയ ഒെു ഭൊവരി മനുഷ്യവകംശപ്ത് 
�ൊത്രിെരിക്ുപ്ന്നന്നുകം, അവരിപ്െ 
ജീവരിതചക്രകം ഒെു അല്ലലുമരില്ലൊപ്ത 
മന്മൊെുതനൊൽ ഉഫോത്ജരിതമൊയരി ഭ്മകം 
പ്ചയ്ുപ്മന്നുമുള്ള െശുഭ െഫോന്ശ
മൊണത്. യുദ്ധങ്ങൾപ്ക്ന്നഫോപൊപ്ല 
മൊെ�മൊയ പ്തരിെന്രി�പ്േ വ്യത്യസ്ത
മൊയ ഒെു വീക്ഷണഫോക്ൊണരിലൂപ്െ ചല
ച്രിത്ര�ൊെൻ െമീപരിക്ുന്നു. അവരിപ്െ 
നരിെൊശയുഫോെയുകം ഹൃദ്യഭൊെത്രിപ്ന്റ
യുകം നു�ങ്ങൾ െ്വതന്തമൊവു�യുകം 
നവജീവരിപ്ത് �ുറരിച്ുള്ള െ്വപ്ങ്ങൾ 
ഇതൾ വരിെർത്ു�യുകം പ്ചയ്ുന്നു. 

�ൊെരിദ്് മരിർഖൊനരി െകംവരിധൊനകം 
പ്ചയ് ‘Till the wet pulse of 
morning’ ഫോ�ൊ�്യുപ്മന്ററരിയുഫോെഫോയൊ 
ആഖ്യൊയരി�യുപ്െഫോയൊ (Fiction) 
ചലച്രിത്രത്രിപ്ന്റഫോയൊ �േങ്ങേരിൽ 
പൂർണ്മൊയരി �േകം തരിെരിക്ൊവുന്ന 
ചലച്രിത്രമല്ല. ഒെു യുവതരി പൂർണ് 
അഫോബൊധവസ്ഥ (coma) യരിലൊയ 
തപ്ന്റ െഫോഹൊദ്െപ്ന െക്ഷരിക്ുന്നതരി
ന് ഫോ�ൊക്ടർമൊർ പറഞ് അവെൊന 
െക്ഷൊമൊർഗ്ഗമൊയ നവീയ (navie)
െകം�ീതകം ഫോ�ൾപെരിക്ൊനൊയരി 
അവെുപ്െ ജന്ന�െമൊയ പ്െഹ് റൊനരി
ൽ നരിന്ന് 1200 �രി,മീറ്റർ അ�പ്ലയുള്ള 
ഖൊ�് എന്ന ഗ്രൊമത്രിൽ എത്ുന്നു. 
അവരിപ്െയുള്ള ഊത്്മൊൻ എന്ന് 
പ്�ത് നൊഫോെൊെരി െകം�ീതജ്ഞപ്ന 
െമീപെരിച്് ഫോ�ൊറ്റൊൽ എന്ന െകം�ീത 
ഉപ�െണത്രിൽ ‘നവീയ’ എന്ന 

�ൊനകം  മീട്ടൊനൊയരി ആവ്യപ്പെെുന്നു. 
പ്നഹ് മൊൻ എന്ന മപ്റ്റൊെു യുവ 
�ലൊ�ൊെപ്ന ഉപഫോയൊ�രിച്് അവ 
മീട്ടുന്നുപ്ണ്ങ്കരിലുകം ഊത്്മൊൻ അത് 
മീട്ടുന്നരില്ല. ഒെുവരിൽ നരിെൊശയൊയരി 
തപ്ന്റ െഫോഹൊദ്െപ്ന്റ അതരിദ്ൊെുണ 
അവസ്ഥ വരിവെരിച് ദ്ൗത്യമുഫോപക്ഷരിച്് 
മെങ്ങുഫോമ്പൊൾ ഊത്്മൊൻ അത് മീട്ടു
ന്നു. ഇതൊണ് ചലച്രിത്ര ആഖ്യൊയരി� 
(Fiction) ഭൊ�കം

എന്നൊൽ ഇതരിപ്നൊെു ഫോ�ൊ�്യുപ്മ
ന്ററരിതലകം �ൂെരിയൊണ്. പ്നഹ് മൊപ്ന 
�ൊണൊനൊയരി പുറപ്പെെുഫോമ്പൊൾ 
അഫോദേഹപ്ത് �പ്ണ്ത്ുന്നത് 
ഫോ�ൊൽ�േരിക്് െമൊനമൊയ വൊൾ 
നൃത്ത്രിലൊണ്. 23 തെകം നൊഫോെൊെരി 
നൃത്ങ്ങപ്േ �ുറരിച്് ഇവരിപ്െ പെൊമ
ർശമുണ്്. പ്നഹ് മൊൻ െകം�ീതമൊലപരി
ക്ുന്നതരിന് മുമ്പൊയരി ഫോ�ൊറ്റൊർ എന്ന് 
െകം�ീത ഉപ�െണത്രിപ്ന്റ ചെരിത്രവുകം 
െകം�ീതശൊസ്തവുകം ഊത്്മൊൻ വരിവ
െരിക്ുന്നുണ്്. പ്നഹ് മൊപ്ന്റ ഫോ�ൊറ്റൊർ 
മീട്ടലുകം, ഊത്്മൊപ്ന്റ അന്ത്യത്രി
ലുള്ള ‘നവീയ’ െകം�ീത വൊയനവുകം 
ആഴത്രിലുള്ള നൊഫോെൊെരി െകം�ീത 
അനുഭവമൊണ്. ‘മുഖൊകം’ െകം�ീതകം 

മദ്ധ്യപൂർഫോവ്ഷ്യയരിപ്ലയുകം മഫോദ്ധ്യഷ്യയ
പ്ലയുകം തനതൊയ നൊഫോെൊെരി െകം�ീത
ശൊഖയൊണ്. 2003ൽ ഐ�്യെൊഷ്ടെഭ 
മുഖൊകം െകം�ീതപ്ത് മനുഷ്യപ്ന 
ആത്ീയ വപതൃ�ങ്ങേുപ്െ ഒെു 
ഉത്മ ശബ്ദെൂപമൊയരി തരിെപ്ഞ്െു
ത്ു. ‘ഫോവൊയരി�ർ-1’ എന്ന ബഹരിെൊ
�ൊശഫോപെ�കം മുഖൊകം െകം�ീതത്രിപ്ന്റ 
തരിെപ്ഞ്െുത് ഭൊ�ങ്ങൾ ബഹരിെൊ
�ൊശത്് നരിന്ന് പ്ഫോക്ഷപണകം പ്ചയ്ു. 
യുപ്ണെ് ഫോ�ൊ മുഖൊകം െകം�ീതപ്ത് 
ഇറൊപ്ന്റ ഖൊെൻ ഭൊ�ത്ുനരിന്നുള്ള 
ഫോലൊ� പ്റഫോക്ൊർ�രിൽപ്പെെുത്രി. 
ഇത്െത്രിലുള്ള മുഖൊകം െകം�ീതത്രി
പ്ന്റ മഹത്വപൂർണ്ത ഗ്രഹരിക്ുഫോമ്പൊൾ 
ചലച്രിത്രത്രിപ്ന്റ ആെ്വൊദ്നതലവുകം 
അപെരിചരിത തലങ്ങേരിഫോലക്് ഉയെു
ന്നു. തീർത്ുകം പുതുമയൊർന്ന ഒെു 
ഫോ�ൊ�്യു-�രിക്ഷൻ ചലച്രിത്രമൊയരി 
‘Till the wet pulse of morning’ 
വരിെൊജരിക്ുന്നു.

ഇറൊനരിയൻ ഫോ�ൊ�് ഫോലൊർ ചലച്രിത്ര
ങ്ങേരിലൂപ്െയുള്ള ഒെു ലഘുയൊനമൊ
ണ് ഇവരിപ്െ നെത്പ്പെട്ടത്. അവരിപ്െ 
നരിന്നുള്ള ചലച്രിത്രങ്ങൾ ആ യൊഥൊ
സ്ഥതരി� മൂല്യങ്ങേുപ്െ പ്ഫോഘൊഷ
�ർ എന്ന െീതരിയരിലല്ല, പുഫോെൊ�മന 
മൂല്യങ്ങേുപ്െ പ്ഫോഘൊഷ�ർ എന്ന 
െീതരിയരിലൊണ് ആഫോഘൊഷരിക്പ്പെെു
ന്നത്. ഫോലൊ� െരിനരിമ ചെരിത്രത്രിൽ 
തപ്ന്ന ഇത് പുതുമയുള്ള വസ്തുത
യൊണ്. െരിനരിമ ചെരിത്രത്രിൽ ചരില 
അപവൊദ്ങ്ങൾ ഒഴരിച്ു നരിർത്രിയൊൽ, 
ഭെണ�ൂെത്രിപ്ന്റ െൊഷ്ടീയ മൂല്യങ്ങ
േുപ്െ പ്ഫോഘൊഷണമൊയരിെുന്നു ഓഫോെൊ 
െൊജ്യത്ു നരിന്നുമുള്ള ചലച്രിത്രങ്ങൾ. 
വരിപ്വൊനന്തെകം ഫോെൊവരിയറ്റ് യൂണരിയ
നരിൽ 1920 �േരിൽ അത് െകംഭവരിച്ു
പ്വങ്കരിൽ നൊെരി�േുപ്െ ജർമ്മരിനരിയരിൽ 
1930 �േരിൽ  അത് െകംഭവരിച്ു.

എന്നൊൽ ഇവരിപ്െ ഇറൊൻ ഒറ്റപ്പെട്ട 
തെുത്ൊയരി പ്തരി�ൂലെൊഹചെ്യങ്ങ
പ്േ തൃണവൽ�ണരിച്ുപ്�ൊണ്് തപ്ന്റ 
ചലച്രിഫോത്രൊപൊെന തുെെുന്നു. ഇറൊ
നരിയൻ ഫോ�ൊ�് ഫോലൊർ ചലച്രിത്രങ്ങൾ 
നരിെീക്ഷരിച്ൊൽ അവയുകം ഈ �ുണ
െവരിഫോശഷത�ൾ പ്�െരിപെരിക്ുന്നു 
എന്ന് ഗ്രഹഹരിക്ൊനൊ�ുകം.

നവീനമൊയ ദ്ൃശ്യൊനുഭവങ്ങൾപ്�ൊ
ണ്ുകം അപ്ൊപ്യമൊയ �ലൊചൊതുെരി
പ്�ൊണ്ുകം െമ്പന്നമൊയ ഇറൊനരിൽ 
നരിന്ന് ചലച്രിത്രെകം�ത്ുകം, ഫോ�ൊ�് 
ഫോലൊർ ചലച്രിത്ര ഫോമഖലയരിലുകം ഉത്മ 
െകംഭവൊന�ൾ ഇനരിയുകം െൃഷ്ടരിക്പ്പെ
െപ്ട്ട എന്ന് നമുക്് പ്തീക്ഷരിക്ൊകം.

�ോരിദ് മിർഖോനി 
സംൈിധ്ോനം ടചയ്ത ‘Till the 
wet pulse of morning’ ഫോഡോ
ക്യുടമറെറിയുഫോെഫോയോ ആഖ്യോ
യികയുടെഫോയോ (Fiction) 
ചലച്ിത്രത്തിടറെഫോയോ കളങ്ങ
ളില് െൂർണ്ണമോയി കളം തിരി
ക്ോൈുന്ന ചലച്ിത്രമല്ല. ഒരു 
യുൈതി െൂർണ്ണ അഫോബോധ്ൈ
സ് (coma) യിലോയ തടറെ 
സഫോഹോദരടന രക്ഷിക്ുന്ന
തിന് ഫോഡോക്ടർമോർ െറഞ്ഞ 
അൈസോന രക്ഷോമോർഗ്ഗമോയ 
നൈീയ (navie)സംഗീതം 
ഫോകൾപെിക്ോനോയി അൈരുടെ 
ജന്മനഗരമോയ ടെഹ് റോനില് 
നിന്ന് 1200 കി,മീറ്ർ അകടല
യുള് ഖോ�് എന്ന ഗ്രോമത്തി
ല് എത്തുന്നു.
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ഫോ�ോക് അനിഫോമഷൻ ഫോഷോർെ് �ിലിംസ്
സന്ീപ് ശരവണൻ

1. Change The Narrative 
(Albenia)
UNDP അൽഫോബനരിയ 9 �ഥ�ൾ 
ഉൾപ്ക്ൊള്ളുന്ന “അവർ ആഗ്രഹരിച്
തുഫോപൊപ്ല ജീവരിച്ു, െഫോന്തൊഷഫോത്ൊ
പ്െ എഫോന്നക്ുകം” എന്ന ഫോപെരിൽ ഒെു 
പുസ്ത�കം പ്െരിദ്ധീ�െരിച്ു.  അവയരിൽ 
ചരിലത്  പ്െരിദ്ധമൊയ അൽഫോബനരി
യൻ ഇതരിഹൊെങ്ങേുകം പ്ജൻ�ർ 
പ്ലൻെരിലൂപ്െ വീണ്ുകം എഴുതരിയ 
യക്ഷരിക്ഥ�േുകം മറ്റു ചരിലത് പുതരിയ 
�ഥ�േുമൊണ്.അവപ്യല്ലൊകം പ്പൊ
തുെമൂഹത്രിന് പുതരിയ �ൊഴ്ചപെൊെ് 
നൽ�ുന്നു.ഇവ ലരികം� സ്റീെരിഫോയൊവെ
പെു�പ്േ പ്വല്ലുവരിേരിക്ുന്നു, �ൂെൊപ്ത  
പുെുഷൊധരിപത്യപ്ത് ത�ർക്ു�യുകം 
പ്ചയ്ുന്നു.  പുസ്ത�ത്രിൽ, പ്പൺ
�ുട്ടരി�േുകം  സ്തീ�േുകം െമൂഹത്രിപ്ന്റ 
നൊനൊതുറ�േരിൽ നരിന്നുള്ളവെൊണ്.  
അവർ െ്വതന്തെൊണ്.പ്ചറുപെക്ൊപ്െ
യുകം മുതരിർന്നവപ്െയുകം അവർ  പ്
ഫോചൊദ്രിപെരിക്ുന്നു.   അവർ ആഖ്യൊനകം 
മൊറ്റു�യൊണ്. പുസ്ത�ത്രിപ്ന്റ ഈ 

ആനരിഫോമറ്റ�് വീ�രിഫോയൊ പതരിപെരിൽ, 
പ്�മരിനരിസ്റ് �ഥ�േരിപ്ല പ്പൺ
�ുട്ടരി�േുകം സ്തീ�േുകം Change The 
Narrative �ൊപ്മ്പയ് നരിപ്ന്റ ഏറ്റവുകം 
പ്ധൊനപ്പെട്ട െഫോന്ശങ്ങൾ നൽ�ു
ന്നു.ഈ ആനരിഫോമറ്റ�് െരിനരിമയുപ്െ 
തരിെക്ഥപ്യ അെരിസ്ഥൊനമൊക്രിയു
ള്ള ഈ പുസ്ത�ത്രിപ്ന്റ �ഥ�േുകം 
ചരിത്രീ�െണങ്ങേുകം ആനരിഫോമഷനുകം 
െൃഷ്ടരിച്രിെരിക്ുന്നത് 12-18 വയെ് 
പ്ൊയമുള്ള �ുട്ടരി�േുകം പ്ചറുപെക്ൊെുകം 
ഫോചർന്നൊണ്.

Direction - Jendiyan Minga

 പ്ജന്റരിയന് മീ�രിയയരിൽ 18 വർ
ഷപ്ത് പെരിചയമുണ്്, �ൂെൊപ്ത 
അൽഫോബനരിയയരിപ്ല െരിറൊന െർവ
�ലൊശൊലയരിൽ നരിന്ന് ഫോജണലരിെകം 
ബരിെുദ്വുകം ഫോനെരി. അഫോദേഹകം ദ്ൃശ്യ
മൊധ്യമ ഫോമഖലയരിലുകം അച്െരി മൊധ്യമ 
ഫോമഖലയരിലുകം ഫോജൊലരി പ്ചയ്രിട്ടുണ്്. 
പ്ൊെകംഭ ഘട്ടത്രിൽ അഫോദേഹത്രിപ്ന്റ 
പ്വർത്നകം ഫോഷൊ ബരിെരിനസ്്, ജീവരി

തവശലരി, വരിഫോനൊദ്കം എന്നരിവയരിൽ 
ശ്രദ്ധ ഫോ�ന്ദീ�െരിച്രിെുന്നുപ്വങ്കരിലുകം, 
ദ്ുർബലെൊയ െൊമൂഹരി� വരിഭൊ�ങ്ങൾ
ക്് ശബ്ദകം നൽ�ുന്നതരിന് വരിഫോനൊദ് വ്യ
വെൊയവുകം അതരിപ്ന്റ ജനപ്ീതരിയുകം 
ഉപഫോയൊ�രിച്് അഫോദേഹകം െൊമൂഹരി� 
വരിഷയങ്ങേരിൽ ശക്തമൊയ അഭരിനരിഫോവ
ശവുകം തൊൽപെെ്യവുകം പ്�െരിപെരിച്ു.െൊ
മൂഹരി�വുകം മനുഷ്യൊവ�ൊശവുമൊയ 
ആവശ്യങ്ങൾക്ൊയരി വരിഫോനൊദ് വ്യവ
െൊയകം ഉപഫോയൊ�രിക്ുന്ന പല മൊധ്യമ 
വരിദ്�്ധെുകം ഇല്ല.െൊമൂഹരി�വുകം മനു
ഷ്യൊവ�ൊശവുമൊയ �ൊെണങ്ങൾക്ുകം 
�ൊപ്മ്പയ് നു�ൾക്ുകം ശബ്ദകം നൽ�ു
ന്നതരിന് വരിഫോനൊദ്കം, ഫോഷൊ ബരിെരിനസ്്, 
വല�് െ് വറ്റൽ മീ�രിയ എന്നരിവപ്യ 
അഫോദേഹകം പ്ഫോയൊജനപ്പെെുത്രി.

2. Belarus (Russia)

 ആധുനരി� �ൊലപ്ത് െൊഹരിത്യ 
ഭൊഷയുപ്െ പ്�വലപെർമൊെരിൽ 
ഒെൊേൊയ, �വരി, �ദ്്യ എഴുത്ു�ൊെൻ, 
വരിവർത്�ൻ മൊക്രികം ഫോബൊഗ്ദൊഫോനൊവരിച്് 
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എന്നരിവെരിൽ ഒെൊേൊയ പ്ബലൊറഷ്യൻ 
െൊഹരിത്യത്രിപ്ന്റ ക്ൊെരിക്രിനൊയരി 
ഈ ചരിത്രകംെമർപെരിക്ുന്നു.  2021-ൽ, 
പ്ബലൊറെ് മുഴുവൻ അഫോദേഹത്രിപ്ന്റ 
130-ൊകം ജന്വൊർഷരി�കം ആഫോഘൊഷരിക്ു
ന്നു.”പ്ബലൊറഷ്യൻ െൊഹരിത്യത്രിപ്ന്റ 
ഹകംെകം” -മൊക്രികം ബഹ്ദ്ഫോനൊവരിച്്.  
ജീവരിതവുകം െൃഷ്ടരിപെമൊയ വരിധരിയുകം 
ഒെു ഫോശൊഭയുള്ള ഇതരിഹൊെകം 
ഫോപൊപ്ലയൊണ് ...

  “ശുദ്ധമൊയ പ്ൌന്െ്യത്രിപ്ന്റ 
�ൊയ�ൻ”

  1891 �രിെകംബർ 9-ന് മരിൻെ് �രി
ലൊണ് അഫോദേഹകം ജനരിച്ത്. എകം 
ബഹ്ദ്ഫോനൊവരിച്രിപ്ന്റ ജീവരിത�ൊലത്് 
അഫോദേഹത്രിപ്ന്റ ഒഫോെപ്യൊെു  �വരി
തൊെമൊഹൊെമൊയ ‘wreath’മൊത്രഫോമ 
പ്െരിദ്ധീ�െരിച്രിെുന്നുള്ളു.

 ഈ െമൊഹൊെകം പ്ബലൊറൂെരിയൻ 
െൊഹരിത്യത്രിപ്ല പ്തരിഭൊെ െമൊന
മൊയ �ൃതരിയൊയരി പരിൽക്ൊലത്് മൊറരി.

 വരിമർശ�യൊയ എ. ഫോലൊയരിക് 
“Wreath “പ്ന പ്ശകംെരിച്രിട്ടുണ്്.

Direction - Elena Petekevich 

 എലീന പ്പറ്റീപ്�വരിച്് 1951 ജൂവല 
19 ന് റഷ്യയരിപ്ല ഓറലരിൽ ജനരിച്ു.
ആനരിഫോമഷൻ െകംവരിധൊയ�ൻ, തരിെ
ക്ഥൊ�ൃത്്, �ലൊെകംവരിധൊയ�ൻ, 
ആനരിഫോമറ്റർ എന്നീ ഫോമഖല�േരിൽ 
അവർ മരി�വ് പ്തേരിയരിച്രിട്ടുണ്്.
ഫോെൊവരിയറ്റ് യൂണരിയനരിൽ ആദ്്യമൊയരി 
െങ്കീർണ്മൊയ െൊൻ�് ആനരിഫോമഷൻ 
പ്െക്രി�് ഉപഫോയൊ�രിച് ഇതരിഹൊെ 
ആനരിഫോമറ്റർ എന്നൊണ് എലീന അറരിയ
പ്പെെുന്നത്.

3. Good Bye Dear Mandi. 
(Brazil)
 “�ു�് വബ, �രിയർ മൊണ്ഡരി” എന്ന
പ്തൊെു ഹ്രെ്വ ആനരിഫോമഷൻ ചരിത്രമൊ
ണ്.അത് അപെർ നീഫോഗ്രൊ നദ്രിയുപ്െ 
ഫോ�ൊെ് ഫോമൊേജരിയരിൽ നരിന്നുള്ള 
�ഥ�േുകം അറരിയപ്പെെുന്ന ജൊപെനീെ് 
മരിത്ു�േുകം �ൂട്ടരിഫോയൊജരിപെരിച്് നരിർമരിച് 
ഹ്രെ്വചരിത്രമൊണ്.

അതരിപ്ശസ്തമൊയ ജൊപെനീെ് 
ഐതരിഹ്യമൊയ ഉറൊഷരിമ െൊഫോെൊ യുപ്െ 
�ഥ പറയുന്ന പ്ചറു െരിനരിമയൊണരിത്.

1723-ൽ മനൊഫോവൊെ് യുദ്ധത്രിപ്ന്റ 
മൂർദ്ധന്യത്രിൽ മനൗെരിൽ തൊമെരി
ച്രിെുന്ന മനൊഫോവൊെ് ജനതയുപ്െ 
മത്സ്യപ്ത്ൊഴരിലൊേരിയൊയ മണ്രിയരിൽ 

നരിന്നൊണ് ഈ ഫോപ്ൊട്ട് വെുന്നത്.  
െൊഫോവൊ ഫോജൊെ് �ൊ ബൊെ ഫോ�ൊ റരിഫോയൊ 
നീഫോഗ്രൊ ഫോ�ൊട്ടയരിപ്ല പട്ടൊേക്ൊർ 
അവെുപ്െ �ൃഷരിയരിെത്രിപ്ന്റ ഒെു 
ഭൊ�കം െൂക്ഷരിക്ു�യുകം മത്സ്യബ
ന്നകം നെത്ു�യുകം പ്ചയ്ുന്നത് 
മൊണ്ഡരിപ്യയുകം �ുെുകംബപ്ത്യുകം 
ചൂഷണകം പ്ചയ്ുന്നു.  ഒെു ദ്രിവെകം, 
തപ്ന്റ മത്സ്യബന്ന പ്�ണരി�േരിപ്ലൊ
ന്നരിൽ �ുെുങ്ങരിഫോപെൊയ ഒെു വലരിയ 
ആമപ്യ മൊണ്ഡരി െക്ഷരിക്ുന്നു.  നന്രി
ഫോയൊപ്െ, നീഫോഗ്രൊ നദ്രിയുപ്െ അണ്ർ
വൊട്ടർ ഫോലൊ�ത്് നെക്ുന്ന തവേ 
പൊർട്ടരിയരിഫോലക്് അവൾ മൊൻ�രിപ്യ 
ക്ഷണരിക്ുന്നു. ഈ ചരിത്രകം  പൂർണ്മൊ
യുകം ബനരിവ ഭൊഷയരിൽ പ്റഫോക്ൊർ�് 
പ്ചയ്പ്പെട്ടരിെരിക്ുന്നു. “�ു�് വബ, 
�രിയർ മൊണ്ഡരി” െകംവരിധൊനകം പ്ചയ്ത് 
ബ്രൂഫോണൊ വരിപ്ല്ലലയൊണ്, ഓ�രിഫോയൊ
വരിഷ്വൽ നരിർമ്മരിച്ത് റരിഫോെൊമയൊണ് , 
�ൊകംബെൊ �രിലരികംെൊണ് െഹനരിർമ്മൊ

ണകം, വലറ്റ് സ്റൊർ സ്റു�രിഫോയൊെൊണ്  
ആനരിഫോമഷൻ പ്ചയ്ത്

Direction - Bruno Villela

 ബ്രൂഫോണൊ വരിഫോല്ലല പ്ശസ്തനൊയ 
െരിനരിമൊ െകംവരിധൊയ�നുകം തരിെക്
ഥൊ�ൃത്ുമൊണ്. ആമഫോെൊണരിൽ 
െകംഫോപ്ഷണകം പ്ചയ് ചരില ഫോ�ൊ�്യു
പ്മന്ററരിചരിത്രങ്ങൾക്് ഫോവണ്രി ഇഫോദേഹകം 
െകംവരിധൊനവുകം തരിെക്ഥയുകം നരിർവ
ഹരിച്രിട്ടുണ്്.നരിർമ്മൊണകം, �ഫോവഷണകം, 
ജന�ീയ വരിദ്്യൊഭ്യൊെകം എന്നരിവ
യ് ക്രിെയരിലുള്ള ഇന്റർഫോ�െു�േരിൽ 
ഓ�രിഫോയൊവരിഷ്വൽ ഉൾപ്പെെുന്ന 
ഫോപ്ൊജക്റു�േരിൽ 10 വർഷത്രിഫോലപ്റ
യൊയരി അഫോദേഹകം പ്വർത്രിക്ുന്നു.  
ഫോ�ൊ�്യുപ്മന്ററരി�േുപ്െ നരിർമ്മൊണ
ത്രിന് ഊന്നൽനൽ�രി പ്ക്ൊണ്ൊണ് 
അഫോദേഹകം ഓ�രിഫോയൊവരിഷ്വൽ ഫോമഖല
യരിൽ �ഫോവഷണകം നെത്രിയത്.  ഫോസ്ററ്റ് 
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യൂണരിഫോവഴ്രിറ്റരി ഓ�് ആമഫോെൊണ
െരിപ്ല (UEA) വരിെരിറ്റരികം�് പ്പ്ൊ�െ
റൊയരി ഇഫോദേഹകം ഫോജൊലരി ഫോനൊക്ുന്നു.  
ആമഫോെൊൺ �രിലരികം പ്പ്ൊ�ക്ഷൻ 
�മ്പനരിയൊയ �ൊകംബെൊ �രിലരികംെരിപ്ന്റ 
പങ്കൊേരി �ൂെരിയൊണരിഫോദേഹകം.

4. Miner From Mina

20-ആകം നൂറ്റൊണ്രിപ്ന്റ ആെകംഭകം മുതൽ 
െ്വർണഖനരിയരിൽ പ്തൊഴരിലൊേരിയൊയരി
െുന്ന ഫോയൊെു, പെമ്പെൊ�തമൊയരി 
െൊഫോവൊ പ്ബന�രിഫോറ്റൊയുപ്െയുകം 
ഫോ�ൊകം��ീഫോറൊയുപ്െയുകം �െുത് 
ഭക്തനൊയരിെുന്നു.  പ്�ൊേീജരിഫോയൊ 
പ്പ്ൊവരി�ൻഷ്യയരിപ്ല അനൊഥ 
വരിദ്്യൊർത്ഥരി�േരിൽ ഒെൊേൊയ ഫോജൊപ്െ
�രിനയുമൊയരി ഫോയൊെു  പ്ണയത്രി
ലൊ�ുന്നു. വരിശ്വൊെപൂർവകം അയൊൾ 
നരിെന്തെകം  ഭൊ�്യപെീക്ഷണങ്ങൾ 
നെത്ു�യുകം  തപ്ന്റ �ുെുകംബെ്വപ്കം 

െൊക്ഷൊത്�െരിക്ൊൻ ഫോവണ്രി യത്രിക്ു
�യുകം പ്ചയ്ുന്നു.ചെരിത്ര ന�െമൊയ 
മെരിയൊനപ്യ ചരിത്രീ�െരിക്ുന്നതരിലൂപ്െ, 
ഖനനവുമൊയരി അഫോഭദ്്യമൊയരി ബന്പ്പെ
ട്ടരിെരിക്ുന്ന തപ്ന്റ ആഫോരെൊ െമൂഹ
ത്രിപ്ന്റ �ൂട്ടൊയ ഓർമ്മപ്യ അഫോദേഹകം 
വരിേരിഫോച്ൊതുന്നു.

Direction - Helder Da Pykso 

പ്ഹൽ�ർ �ൊ വപഫോക്ൊ  ബ്രെീലരി
യൻ  െകം�ീതജ്ഞനുകം �ലൊ അധ്യൊ
പ�നുകം ആണ്.ദ്ശൊബ്ദങ്ങേൊയരി 
അഫോദേഹകം  ആരെരിക്ൻ വകംശജെുപ്െ 
െകം�ീതപ്ത്യുകം തൊേപ്ത്യുകം �ു
റരിച്ുള്ള �ഫോവഷണത്രിപ്ന്റ പഠനത്രി
ലുകം വരി�െനത്രിലുകം ഏർപ്പെട്ടരിെരിക്ു
ന്നു.  അഫോദേഹകം 5 വർഷകം ഇറ്റലരിയരിൽ 
തൊമെരിച്ു,ഫോശഷകം  അവരിപ്െ അഫോദേഹകം 
ബ്രെീലരിയൻ െകംസ്ൊെത്രിലുകം െകം�ീ
തത്രിലുകം ശ്രദ്ധ ഫോ�ന്ദീ�െരിച്് െകം�ീത 

വീ�രിഫോയൊ ആർട്ട് ഫോപ്ൊജക്ടു�ൾ 
വരി�െരിപെരിപ്ച്െുത്ു.2017-ൽ,ബ്രെീ
ലരിഫോലക്് മെങ്ങരിയ ഫോശഷകം, അഫോദേഹകം 
ആഫോരെൊ-ബ്രെീലരിയൻ പ്ൊഫോദ്ശരി� 
തൊേങ്ങേരിൽ ശ്രദ്ധ ഫോ�ന്ദീ�െരിച് ഒെു 
�ഫോവഷണ ഗ്രൂപെൊയ ഗ്രുഫോപെൊ �രി പ്പർ
�്യൂഷൻ പ്ബൻെ വൊലന്റരികം സ്ഥൊപരി
ച്ു, പ�ർച്വ്യൊധരിയുപ്െ െമയത്് 
ഗ്രൂപെരിപ്ന്റ പ്വർത്നങ്ങേരിൽ  ശ്രദ്ധ 
ഫോ�ന്ദീ�െരിച്ു.

5. എ�ിറ്ോ
ടക്ോടറ-ടദ-ഫോറോസോ
Direction - Mon De Anjo
പുതരിയ ഫോദ്ശങ്ങൾ �പ്ണ്ത്ുന്ന 
�ൊലത്്, ലരി റൗ മൗ-മൗ എന്ന 
പൂച് നമ്മുപ്െ വരിജനമൊയ ദ്്വീപരിപ്ന 
ഭെരിക്ുന്നത് െണ്് ആഗ്രഹങ്ങഫോേൊ
പ്െയൊണ്: അവേുപ്െ െൊമ്ൊജ്യകം 
പങ്കരിെൊനുകം വർണ്ൊഭമൊയ പ്ൊവരിപ്ന 
ഫോവട്ടയൊെൊനുമുള്ള ഇഷ്ടകം.ഇഫോപെൊൾ 
അവൻ തപ്ന്റ െണ്ൊമപ്ത് ആഗ്രഹകം 
നരിറഫോവറ്റരി, പഫോക്ഷ അവപ്ന വരിഴുങ്ങു
ന്നതരിന് മുമ്പ്, അവപ്ന വരിട്ടയച്ൊൽ 
ഫോനേഹരിക്ൊൻ ഒെു ഇണയുമൊയരി 
മെങ്ങരിവെുപ്മന്ന് പ്ൊവ് വൊഗ്ദൊനകം 
പ്ചയ്ുന്നു.  �ർമ്മകം പ്ചയ്ു, പ്ൊവ് 
�ുറച്് െമയത്രിന് ഫോശഷകം തരിെരിപ്� 
വെുന്നു - വൊഗ്ദൊനകം പ്ചയ്തുഫോപൊപ്ല 
- പഫോക്ഷ അവെൊനകം അവൾ പ്തീക്ഷരി
ക്ൊത്ത് അവൻ അവൾക്് പ്�ൊണ്ു
വെുന്നു.

6. Arknights: Never Give Up

ഈ �ഥ തൊഫോവൊയരിെത്രിപ്ന്റയുകം 
പ്െന്നരിപ്ന്റയുകം തത്്വചരിന്തപ്യ െമ
ന്വയരിപെരിക്ുന്നു.  ഈ ആനരിഫോമഷനരി
ലുള്ള ചരില ചരിഹ്നങ്ങൾ  െരിനരിമയരിൽ 
ഉപഫോയൊ�രിച്രിട്ടുണ്്,അതൊയത് പ്വള്ള
ത്രിപ്ല ചന്ദൻ, ഫോബൊട്ട്, മറ്റ് തീെകം, മല, 
ചൊയ തുെങ്ങരിയവ.

 അെൊജ�ത്വകം നരിറഞ് ഒെു �രി
ഫോസ്റൊപെരിയൻ ഫോലൊ�ത്ൊണ് ആർ
ക്്വനറ്റ്െരിപ്ന്റ �ഥ നെക്ുന്നത്.  
പ്പയരിന്റരികം�് ഫോലൊ�ത്് െകംഭവരിക്ു
ന്ന അെൊധൊെണമൊയ �ൊെ്യങ്ങൾ 
യഥൊർത്ഥത്രിൽ പ്പയരിന്റരികം�രിപ്ന്റ 
ബൊഹ്യമൊയ പ്ത്യൊഘൊതങ്ങേൊ
ണ്.  അഫോപെൊൾ, അവർ �ൊണുന്നത് 
യഥൊർത്ഥ യൊഥൊർത്ഥ്യമൊഫോണൊ അഫോതൊ 
പ്വള്ളത്രിപ്ല ചന്ദപ്ന്റ പ്തരി�ലനകം 
മൊത്രമൊഫോണൊ?  വദ്്വതതയരില്ലൊയ്മ 
എന്ന ആശയകം ഇത് പ്�െമൊക്ുന്നു: 
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ചൊയയുകം പ്െനുകം ഒെു െുചരിയൊണ്, 
ആ ജ്ഞൊനകം െൊധൊെണ ജീവരിത
ത്രിൽ �ൊണപ്പെെുന്നു, ഒെരിക്ലുകം 
ഫോവർപ്പെുത്രിയരിട്ടരില്ല.  �ൊെ്യങ്ങൾ 
ശൂന്യമൊയതരിനൊൽ, എല്ലൊകം മൊറൊനു
ള്ള െൊധ്യതയുപ്ണ്ന്ന് ഇതരിനർത്ഥകം.  
നമുക്് ഫോലൊ�പ്ത് മൊറ്റൊൻ �ഴരിയരില്ല, 
പഫോക്ഷ ഈ �ഥ മൊറ്റുന്നത് തൊഫോവൊയരി
െത്രിപ്ന്റയുകം പ്െന്നരിപ്ന്റയുകം തത്്വ
ചരിന്തപ്യ െമന്വയരിപെരിക്ുന്നു.  ഈ 
ആനരിഫോമഷനരിലുള്ള ചരില ചരിഹ്നങ്ങൾ 
െരിനരിമയരിൽ ഉപഫോയൊ�രിച്രിെരിക്ുന്നു.

അതൊയത് പ്വള്ളത്രിപ്ല ചന്ദൻ, 
ഫോബൊട്ട്, മറ്റ് തീെകം, മല, ചൊയ തുെങ്ങരി
യവ.

 അെൊജ�ത്വകം നരിറഞ് ഒെു �രി

ഫോസ്റൊപെരിയൻ ഫോലൊ�ത്ൊണ് ആർ
ക്്വനറ്റ്െരിപ്ന്റ �ഥ നെക്ുന്നത്.  
പ്പയരിന്റരികം�് ഫോലൊ�ത്് െകംഭവരിക്ു
ന്ന അെൊധൊെണമൊയ �ൊെ്യങ്ങൾ 
യഥൊർത്ഥത്രിൽ പ്പയരിന്റരികം�രിപ്ന്റ 
ബൊഹ്യമൊയ പ്ത്യൊഘൊതങ്ങേൊ
ണ്.  അഫോപെൊൾ, അവർ �ൊണുന്നത് 
യഥൊർത്ഥ യൊഥൊർത്ഥ്യമൊഫോണൊ അഫോതൊ 
പ്വള്ളത്രിപ്ല ചന്ദപ്ന്റ പ്തരി�ലനകം 
മൊത്രമൊഫോണൊ?  വദ്്വതതയരില്ലൊയ്മ 
എന്ന ആശയകം ഇത് പ്�െമൊക്ുന്നു: 
ചൊയയുകം പ്െനുകം ഒെു െുചരിയൊണ്, 
ആ ജ്ഞൊനകം െൊധൊെണ ജീവരിത
ത്രിൽ �ൊണപ്പെെുന്നു, ഒെരിക്ലുകം 
ഫോവർപ്പെുത്രിയരിട്ടരില്ല.  �ൊെ്യങ്ങൾ 
ശൂന്യമൊയതരിനൊൽ, എല്ലൊകം മൊറൊനു

ള്ള െൊധ്യതയുപ്ണ്ന്ന് ഇതരിനർത്ഥകം.  
നമുക്് ഫോലൊ�പ്ത് മൊറ്റൊൻ �ഴരിയരില്ല, 
പഫോക്ഷ നമുക്് മൊറ്റൊൻ �ഴരിയുകം

Director - Sihan Lin

വചനയരിൽ ജനരിച് ഒെു െ്വതന്ത 
ആനരിഫോമഷൻ �യറക്ടറുകം വൊൻ�ൂവർ 
ആസ്ഥൊനമൊയുള്ള ചരിത്ര�ൊെനു
മൊണ് െരിഹൊൻ ലരിൻ.  അമൂർത് 
ഫോബൊധത്രിപ്ന്റ ദ്ൃശ്യവൽക്െണവുകം 
�രിഴക്ൻ മൂല�ങ്ങേുപ്െ ആധുനരി� 
ആവരിഷ്കൊെവുകം പെ്യഫോവക്ഷണകം 
പ്ചയ്ുന്ന, വ�പ്�ൊണ്് വെച് 
മൊധ്യമങ്ങേുപ്െയുകം പ്െക്്ചറരിപ്ന്റയുകം 
ഉപഫോയൊ�ത്രിൽ അവൾ വവദ്ഗ്ദ്യകം 
ഫോനെരിയരിട്ടുണ്്.  ഒട്ടൊവ ഇന്റർനൊഷ
ണൽ ആനരിഫോമഷൻ പ്�സ്റരിവൽ, അനരി
പ്മക്് ഇന്റർനൊഷണൽ പ്�സ്റരിവൽ 
ഓ�് ആനരിഫോമഷൻ, 3x3 ഇല്ലഫോ്രേഷൻ 
അവൊർ�് ലഭരിച്രിട്ടുണ്്.

7. NANGULVI  (ECUADOR)

ഇൻെൊ�്-ഇ�്വഫോ�ൊർ തൊഴ് വെയരിപ്ല 
ഖനനത്രിപ്നതരിപ്െ ഫോപൊെൊെൊൻ 
െഹൊയരിക്ുന്ന മൊന്തരി� �ഥൊപൊത്ര
ങ്ങപ്േ �പ്ണ്ത്ൊനുള്ള ഒെു യൊത്ര
യരിലൊണ് ഒെു ആൻ�രിയൻ �െെരിയുകം 
ഫോ�ൊഫോട്ടൊബരിഫോറ്റൊ എന്ന ആഫോരെൊ-ഇ�്വ
ഫോ�ൊറരിയൻ െകം�ീതജ്ഞനുകം.

Director - Segundo Fuerez

ഫോസ്റൊപെ് ഫോമൊഷൻ, 2�രി, ഫോമൊഷൻ ഗ്രൊ
�രി�് െ് ആനരിഫോമഷൻ എന്നരിവയരിൽ 
വവദ്ഗ്ദ്യകം ഫോനെരിയ ഒെു െമർ
പെരിത രെീലൊൻെ് ആനരിഫോമറ്ററൊണ് 
പ്െ�ുഫോണ്ൊ, പത്് വർഷത്രിഫോലപ്റ
യൊയരി വ്യവെൊയത്രിൽ പ്പ്ൊ�ഷണ
ലൊയരി പ്വർത്രിക്ുന്നു.

8. Over the Wall (Ghana)
Director -David Saah.

ഒെു ഫോബൊൾ ഖനരിയരിൽ നരിന്ന് പുറ
ത്ു�െക്ണകം, അത് ഖനരിയരിലൂപ്െ 
�െന്നുഫോപൊ�ുഫോമ്പൊൾ, അത് ഒെു 
ഫോബൊക്രിൽ വെുന്നു, അത് ഇഷ്ടപ്പെെൊ
തരിെരിക്ൊൻ തുെങ്ങുന്നു.  ഫോബൊ�് െരിൽ 
നരിന്ന് ഓെരിഫോപെൊ�ുഫോമ്പൊൾ, പന്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് 
മറരി�െക്ൊൻ �ഴരിയൊത് ഒെു തെസ്കം 
ഫോനെരിെുന്നു.  പുറത്ു�െക്ൊനുള്ള 
ഏ� മൊർ�കം അത് ഇഷ്ടപ്പെെൊത് 
ഒെു ഫോബൊക്ുമൊയരി െഹ�െരിക്ു� 
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എന്നതൊണ്

9. The step of the Breeze 
(Georgia)
Direction: Nazibrola Barbare Qortua.
�ൗതു�മുള്ള ആൺ�ുട്ടരിയുപ്െ ചുവ
െു�ൾ ക്രഫോമണ വധെ്യകം ഫോനെു�യുകം 
�ൊറ്റ് ഒെു ചുഴലരിക്ൊറ്റൊയരി മൊറു�യുകം 
പ്ചയ്ുന്നു.

10. The Square City (Hongkong)

Director -Ruth Lam, On Wa Chow, Ka 

Luk Liu

എല്ലൊത്െകം നരിയന്തണങ്ങേുമുള്ള 
ഇെുങ്ങരിയ അന്തെീക്ഷകം ഫോഹൊഫോങ്കൊ
ങ്ങരിപ്ന ഒെു ചതുെൊ�ൃതരിയരിലുള്ള 

ന�െമൊക്രി മൊറ്റുന്നു.  ഒെുപഫോക്ഷ 
ജീവരിതകം ദ്ൊെരിദ്ര്യവുകം അെരിച്മർത്ലുകം 
ആയരിെരിക്ൊകം, യൊഥൊർത്ഥ്യകം മൊറ്റൊൻ പ്
യൊെമൊണ്.  എന്നരിട്ടുകം, ആ�ൊശത്് 
ഉയെത്രിൽ പറക്ുന്ന പക്ഷരി�പ്േക്ു
റരിച്ുള്ള ഭൊവന ഫോബൊങ്ങരിന് നഷ്ടപ്പെ
ട്ടരിട്ടരില്ല, മൊത്രമല്ല അതരിശയ�െമൊയ 
�ൊെ്യങ്ങൾക്ൊയുള്ള തപ്ന്റ ആഗ്രഹകം 
ഇഫോപെൊഴുകം നരിലനരിർത്രിയരിട്ടുണ്്.

11. The Fisherman (Greece
Director - Valasia Dodulu.

അഴുക്ുചൊലരിനുള്ളരിൽ മത്സ്യബന്
നകം നെത്ുന്ന ഒെു മത്സ്യപ്ത്ൊഴരിലൊ
േരിയുപ്െ �ഥ

12. Water (India)

ജന്കം പ്�ൊണ്് അെുെനൊയ നീർഭുഖരി 
മനുഷ്യപ്നഫോപെൊപ്ല ജീവരിക്ൊൻ 
ആഗ്രഹരിക്ുന്നു.  എന്നൊൽ നീർഭുഖരി 
�ൊെണകം തങ്ങേുപ്െ ഗ്രൊമമൊയ ബൊപ്െ
ഷയർ ജലക്ഷൊമത്ൊൽ ശപരിക്പ്പെ
പ്ട്ടന്നുകം അവപ്േ പുറത്ൊക്രിപ്യന്നുകം 
ഗ്രൊമവൊെരി�ൾ വരിശ്വെരിക്ുന്നു.  
അവെുമൊയരി ൌഹൃദ്കം സ്ഥൊപരി
ക്ൊൻ അവൾ െങ്കെഫോത്ൊപ്െ ആഗ്ര
ഹരിക്ുഫോമ്പൊൾ, ഒെു ത്യൊ�പെമൊയ 
ആചൊെത്രിപ്ന്റ ഭൊ�മൊയരി അവേുപ്െ 
ഫോ�ൊലകം �ത്രിച്തരിന് അവൾ െൊക്ഷ്യകം 
വഹരിക്ുന്നു.അത്െപ്മൊെു ആചൊ
െത്രിൽ, ഗ്രൊമവൊെരി�ൾ പ്വള്ളത്രി
നൊയരി പ്ൊർത്ഥരിക്ുഫോമ്പൊൾ, ഇെുട്ടരിൽ 
നരിന്ന് ഒെു യക്ഷരി പ്ത്യക്ഷപ്പെെുന്നു.  
അവൾ പുല്ലൊങ്കുഴൽ വൊയരിക്ു�യുകം 
അവേുപ്െ പ്�യറരി മൊസ്് അഴരിഞ്ു
വീഴു�യുകം ഫോവഷകംമൊറരിയ നീർഭുഖരി 
പ്വേരിപ്പെെുന്നതുവപ്െ �ൊെരിപ്ന 
മുഴുവൻ തപ്ന്റ ശ്രുതരിമധുെമൊയ 
െകം�ീതത്ൊൽ ആ�ർഷരിക്ു�യുകം 
പ്ചയ്ുന്നു.

 ഫോവട്ടയൊെപ്പെെു�യുകം അപമൊ
നരിക്പ്പെെു�യുകം പ്ചയ് നീർഭുഖരി 
വെണ്തുകം ഉഫോപക്ഷരിക്പ്പെട്ടതുമൊയ 
ഒെു �രിണറ്റരിൽ ഒേരിക്ുന്നു, അവരിപ്െ 
അവൾ �െയുന്നു.  അവേുപ്െ �ണ്ു
നീർ �രിണറ്റരിൽ ഒഴു�ുന്നു, നദ്രി�േരിൽ 
ഒഴു�ുന്ന പ്വള്ളച്ൊട്ടങ്ങേരിഫോലക്് 
ഒഴു�ുന്നു.

 അന്നുമുതൽ ഗ്രൊമകം ജലത്ൊൽ 
അനുഗ്രഹരിക്പ്പെട്ടരിെുന്നു, അഫോതെമ
യകം �രിണറ്റരിനുള്ളരിൽ ഭൂതകം �െയുന്നു
പ്ണ്ന്ന് വരിശ്വെരിക്പ്പെെുന്നു.

Director - Triparna Maiti

െത്യജരിത് ഫോറ �രിലരികം ആൻ�് 
പ്െലരിവരിഷൻ ഇൻസ്റരിറ്റ്യൂട്ടരിൽ നരിന്ന് 
പുതുതൊയരി പൊെൊയ ഒെു ചലച്രിത്ര 
നരിർമ്മൊതൊവൊണ് ത്രരിപർണ വമതരി 
(ബരി 1993).  ആനരിഫോമഷനരിലുകം ചരി
ത്രീ�െണത്രിലുകം തൊൽപെെ്യമുണ്്.  
ഒെു രെീലൊൻെ് വരിഷ്വൽ ആർട്ടരിസ്റ് 
ആയതരിനൊൽ ഫോഷൊർട്ട് �രിലരിമു�േരി
ലുകം െരിവരിെരി പെെ്യങ്ങേരിലുകം െണ്് 
വർഷമൊയരി ഫോസ്റൊറരിഫോബൊർ�് ആർട്ടരി
ലുകം �ലൊെകംവരിധൊനത്രിലുകം പെരിച
യമുണ്്.

13. Gilgamesh (Iran)

ഫോലൊ�ത്രിപ്ല ഏറ്റവുകം പഴക്കം പ്ചന്ന 
ഇതരിഹൊെവുകം െൊഹരിത്യ�ൃതരിയുമൊ
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ണ് �രിൽ�പ്മഷ്.  ഇതരിപ്ല ഏറ്റവുകം 
പഴയ ലരിഖരിത ഭൊ�കം ബരിെരി െണ്ൊകം 
െഹസ്ൊബ്ദത്രിഫോലതൊണ്, എന്നൊൽ 
അതരിപ്ന്റ ചെരിത്രകം ബരിെരി മൂവൊയരിെകം 
വർഷകം പഴക്മുള്ളതൊണ്.  �രിൽ�പ്മ
ഷ് െൊ� അമർത്യത ഫോതെരിയുള്ള മനു
ഷ്യപ്ന്റ വരിധരിപ്യ ഏറ്റവുകം നന്നൊയരി 
വരിവെരിക്ുന്നു.

 അർദ്ധ-വദ്വരി�-അർദ്ധ-മനുഷ്യ 
െ്വഭൊവമുള്ള പ്മപ്െൊപ്പെൊഫോട്ടമരിയ
യരിപ്ല െുഫോമറരിയക്ൊെുപ്െ നൊട്ടരിപ്ല 
ഉറുക്രിപ്ല പ്ശസ്തനൊയ നൊയ�നൊയ 
�രിൽ�പ്മഷ്, ജീവരിത�ൊലകം മുഴുവൻ 
അമർത്യതയ്ക്കൊയരി പെരിശ്രമരിക്ു�യുകം 
പലതവണ പെൊജയപ്പെെു�യുകം 
പ്ചയ്ുന്നു, പഫോക്ഷ ഒെുവരിൽ അവപ്ന 
അനശ്വെനൊക്ുന്ന ഒെു പ്ചെരി �പ്ണ്
ത്ുന്നു.എന്നൊൽ പൊമ്പ് അവനരിൽ 
നരിന്ന് പ്ചെരി ഫോമൊഷ്ടരിക്ുന്നു.

Director - Hossein Moradizadeh

1970 ൽ ജനരിച്ു. ചരിത്ര�ൊെൻ, ഫോ�ൊ
ഫോട്ടൊഗ്രൊ�ർ, െകംവരിധൊയ�ൻ, എന്നീ 
നരില�േരിൽ പ്�ത്ൻ. യൂണരിഫോവഴ്്റ്റരിറ്റരി 
ഓ�് ഫോറ�രിഫോയൊ ആൻ�് പ്െലരിവരി
ഷനരിൽ നരിന്ന് 1992 ൽ ആനരിഫോമഷൻ 
െകംവരിധൊനത്രിൽ ബരിെുദ്കം ഫോനെരി.

14. Ruined Arbor (Mohsen 
Namjoo)
Director - Kasra Yazdani, Golrokh 

Hemmat

 ത�ർന്ന ഫോമൽക്ൂെയരിൽ പെവതൊനരി 
പ്നയ്ുന്ന പ്പൺ�ുട്ടരിപ്യക്ുറരിച്ുള്ള 
ഒെു പഴയ ഇറൊനരിയൻ �വരിതപ്യ 
അെരിസ്ഥൊനമൊക്രിയുള്ളതൊണ് 
െകം�ീതകം.  ഇറൊനരിയൻ വകംശജെുപ്െ 
വരിവരിധ പെവതൊനരി�േരിൽ നരിന്ന് ചരിത്ര
ങ്ങൾ പ�ർത്രിയരിട്ടുണ്്.

15. Spydog (Ireland)
Director - Lisa Kearney

ഐറരിഷ് െമൂഹത്രിപ്ല െ് �ൊ�ൻ
രെൂ�രിപ്നക്ുറരിച്ുള്ള ഒെു ആനരിഫോമ
റ്റ�് ഫോഷൊർട്ട് ആണ് െ് വപഫോ�ൊ�്.  
മറ്റുള്ളവർക്് ദ്ുെരിതകം തീർക്ുന്ന 
വസ്പഫോ�ൊ�് എന്ന പ്ചറരിയ, �ള്ളനരി
ലൂപ്െയൊണ്  �ഥ പറയുന്നത്.  ഈ 
നരിെൊശൊജന�മൊയ വരിഷയകം മയപ്പെെു
ത്ൊൻ നർമ്മകം ഉപഫോയൊ�രിക്ുന്നു.

16. The Mist (Korea)
Director -Ying Wu
െൊത്രരിയരിൽ ഒെു യുവതരിപ്യ �ൊട്ടരിൽ 
�ൊണൊതൊയരി.  െൊക്ഷെൻ നരിങ്ങപ്േ 
പരിന്നരിൽ നരിന്ന് പരിന്തുെെുന്നതൊയരി 
ഫോതൊന്നുന്നു.  ആ പ്�ൊച്ുസ്തീ ഭയന്ന് 
പലൊയനകം തുെർന്നു.  പ്പൺ�ുട്ടരി 
പഴയ വീെ് �പ്ണ്ത്രി ഒേരിവരിൽ 
ഫോപൊയരി.  �ൊബരിനറ്റരിനുള്ളരിൽ (�ൊ
ബരിനറ്റ് ) �ുട്ടരി ഒേരിച്ു.  െൊക്ഷെൻ 
�ുട്ടരിപ്യ ക്രഫോമണ െമീപരിക്ു�യുകം 
അവപ്േ �പ്ണ്ത്ു�യുകം പ്ചയ്ുന്നു.  
അവൻ ഒെു െൊക്ഷെനൊയരിെുന്നരില്ല, 
മറരിച്് ഒെു �ുട്ടനൊയ നൊയ്ക്കുട്ടരിയൊയരിെു
ന്നു.ആ പ്�ൊച്ു പ്പൺ�ുട്ടരി ഒെുവരിൽ 
ആശ്വൊെഫോത്ൊപ്െ അവപ്ന പ്തൊെൊൻ 
ശ്രമരിച്ു.ഭകം�രിയുള്ള നൊയ്ക്കുട്ടരി ഭയന്നു
വരിറച്് �ുട്ടരിപ്യ �െരിച്ു.  ഒെുവരിൽ വീെ് 
അപ്ത്യക്ഷമൊയരി, �ഥ �ഴരിഞ്ു.

17. GIRASOL (Venezuela)

ഫോലൊ�ത്രിപ്ല ആദ്്യ െൂെ്യ�ൊന്തരി
പെൂവൊയ �ൊെണ്ൊയരിപ്യ പറ്റരിയുള്ള 
�ഥയൊണ് ‘Girasol. ‘

Director -Maria Victoria Sanchez Lara

മെരിയ വരിഫോക്ടൊറരിയ െൊഞ്െ് ജനരിച്
തുകം വേർന്നതുകം പ്വനഫോെ്വലയരിപ്ല 
മറൊവ�ഫോബൊയരിലൊണ്, യൂഫോറൊപെരിൽ 
തൊമെരിക്ൊനുകം പഠരിക്ൊനുകം അവൾ
ക്് അവെെകം ലഭരിച്ു, െ് പ്പയരിനരിപ്ല 
ബൊഴ് െഫോലൊണയരിപ്ല ഫോപൊകംപ്യൂ 
�ൊബ്ര െർവ�ലൊശൊലയരിൽ മൊസ്റർ 
ഇൻ ആനരിഫോമഷൻ പദ്വരി ഫോനെരി.  
യൂഫോറൊപെരിൽ എട്ട് വർഷത്രിന് ഫോശഷകം, 
ആനരിഫോമഷൻ പഠരിപെരിക്ൊൻ അവൾ 
പ്വനഫോെ്വലയരിഫോലക്് മെങ്ങുന്നു.  
പെമ്പെൊ�ത �ഥ�ഫോേൊെുകം തഫോദേശീയ 
�ല�ഫോേൊെുകം ആനരിഫോമഷഫോനൊെുകം ഉള്ള 
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അവേുപ്െ ഇഷ്ടകം, Wayuú െകംസ്ൊെ
ത്രിപ്ന്റ ൌന്െ്യൊത്�തയുമൊയരി ഒെു 
Mapuche മരിത്് െൂപപ്പെെുത്ൊൻ 
അവപ്േ ഫോപ്െരിപെരിച്ു.  അവേുപ്െ 
ആദ്്യപ്ത് പ്പ്ൊ�ഷണൽ ആഖ്യൊന 
�ൃതരിയൊണ് �രിെൊഫോെൊൾ

18. How to Save the Fireflies 
(Singapore)
ഓഫോട്ടൊവപലറ്റ് ജീവരിതവശലരി നയരി
ക്ുന്ന ആൻഡ്രിയ എന്ന സ്തീയുപ്െ 
�ഥയൊണ് ചരിത്രകം പറയുന്നത്.  അഫോത 
ലൗ�രി� ദ്രിനചെ്യയരിൽ നരിന്ന് െക്ഷപ്പെ
െൊൻ അവൾ പ്�ൊതരിക്ുന്നു, പഫോക്ഷ 
അവേുപ്െ പ്ചറരിയ പ്പട്ടരിയരിൽ തൊമെരി
ക്ുന്നത് വേപ്െ െുഖ�െമൊ�ുന്നതരി
നൊൽ മൊറ്റപ്ത് അവൾ ഭയപ്പെെുന്നു.  
പ്പപ്ട്ടന്ന്, ആൻഡ്രിയപ്യ ഒെു ഇതെ 
ഫോലൊ�ഫോത്ക്് പ്�ൊണ്ുഫോപൊ�ുന്ന 
അെയൊേങ്ങൾ ലഭരിക്ൊൻ തുെങ്ങുന്നു, 
അവരിപ്െ അവൾ ഒെു വ്യക്തരിപ്യന്ന 
നരിലയരിൽ എങ്ങപ്നയൊയരിെുന്നുപ്വ
ന്നുകം െഫോന്തൊഷവുകം െ്വൊതന്ത്യവുകം 
തരിെപ്ഞ്െുക്ുന്നത് എങ്ങപ്നയൊ
യരിെരിക്ുപ്മന്നുകം ഓർമ്മരിപെരിക്ുന്നു.  
ഒെുവപ്ന്റ തീപ്പെൊെരിപ്യയുകം െ്വൊതന്ത്യ
പ്ത്യുകം പ്തീ�പ്പെെുത്ൊൻ ഈ 
െരിനരിമ �യർവലൈെ് എന്ന ആശയകം 
ഉപഫോയൊ�രിക്ുന്നു, ഈ െരിനരിമയരിൽ, 
അഗ്രിജ്വൊല അവൾക്് മൊറൊനുള്ള 
അെയൊേങ്ങൾ നൽ�ൊൻ ശ്രമരിക്ു�
യുകം അവേുപ്െ െ്വന്തകം ദ്ുെരിതത്രിൽ 
നരിന്ന് അവപ്േ നയരിക്ു�യുകം പ്ചയ്ു
ന്നു.

Director - Zaldua Janne Yelona Llagas

ആേു�ൾ പലഫോപെൊഴുകം അവെുപ്െ 
തരിെഫോക്റരിയ ജീവരിതത്രിലൂപ്െ 
�െന്നുഫോപൊ�ുന്നു, അറരിയൊപ്ത ഒെു 
ഓഫോട്ടൊവപലറ്റ് ജീവരിതവശലരി നയരി
ക്ുന്നു.  പ�െമൊയരി, ഇത് അവെുപ്െ 
ദ്രിനചെ്യയരിൽ �ുെുങ്ങരിയതൊയരി ഫോതൊ
ന്നു�യുകം ജീവരിതത്രിൽ അെന്തുഷ്ടരി 
ഉണ്ൊക്ു�യുകം പ്ചയ്ുന്നു, അവർക്് 
മൊറ്റൊനുള്ള ശക്തരിയുപ്ണ്ന്ന് അവർ 
മറക്ുന്നു.�യർവലൈെ് എങ്ങപ്ന 
െകംെക്ഷരിക്ൊകം, ഓഫോട്ടൊവപലറ്റ് ജീവരിത
വശലരി നയരിക്ുന്ന ആൻഡ്രിയ എന്ന 
സ്തീപ്യക്ുറരിച്ൊണ്, അഫോത ദ്രിനചെ്യ
യരിൽ നരിന്ന് െ്വയകം പുറത്ു �െക്ൊൻ 
ആഗ്രഹരിക്ുന്നു.  എന്നരിെുന്നൊലുകം, 
അവൾ മൊറ്റപ്ത് ഭയപ്പെട്ടു, അവേുപ്െ 
പ്ചറരിയ പ്പട്ടരിയരിൽ തൊമെരിക്ൊൻ 

െുഖമൊയരി.  ഒെുവപ്ന്റ തീപ്പെൊെരിപ്യ
യുകം െ്വൊതന്ത്യപ്ത്യുകം പ്തീ�പ്പെെു
ത്ൊൻ �യർവലൈെ് എന്ന ആശയകം 
െരിനരിമ ഉപഫോയൊ�രിക്ുന്നു. വ്യക്തരിപ
െമൊയ അനുഭവത്രിൽ നരിന്നുകം ഒഫോെ 
ധൊെണ പങ്കരിട്ട െുഹൃത്ുക്േരിൽ 
നരിന്നുകം �ുെുകംബൊകം�ങ്ങേരിൽ നരിന്നുമൊ
ണ് പ്ഫോചൊദ്നകം.  �ഥൊപൊത്രത്രിപ്ന്റ 
അഫോത വരി�ൊെങ്ങൾ അനുഭവരിക്ുന്ന 
ആേു�േുമൊയരി െഹൊനുഭൂതരി �ൊ
ണരിക്ൊൻ െീകം പ്തീക്ഷരിക്ുന്നു, ഒപെകം 
ജീവരിതത്രിൽ അവെുപ്െ തീപ്പെൊെരി 
തരിെരിപ്� പ്�ൊണ്ുവെൊൻ അവപ്െ പ്

ഫോചൊദ്രിപെരിക്ുപ്മന്ന് പ്തീക്ഷരിക്ുന്നു.

19. Ek Doni Teeni

അങ്കരിൾ ഫോക്രൊ െരിസ്റർ സ്പൊഫോെൊയുപ്െ 
വീട്ടരിൽ അഭയകം പ്ൊപരിക്ുന്ന ദ്ക്ഷരി
ഫോണന്ത്യയരിൽ നരിന്നുള്ള പ്�ൊങ്കണരി 
നൊഫോെൊെരി �ഥയുപ്െ പതരിപെു�േരിപ്ലൊ
ന്ന്.

Director - Srinivas Bhakta

വരിഷ്വൽ �മ്മ്യൂണരിഫോക്ഷനുകം 
ഗ്രൊ�രി�് �രിവെനുകം ആനരിഫോമഷൻ 
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�രിവെനരിൽ പ്സ്പഷ്യവലഫോെഷനു
മൊയരി അഹമ്മദ്ൊബൊദ്രിപ്ല നൊഷണൽ 
ഇൻസ്റരിറ്റ്യൂട്ട് ഓ�് �രിവെനരിൽ 
ബരിെുദ്കം ഫോനെരിയ പ്തരിഭയൊണ് ശ്രീനരി
വൊെ് ഭക്ത.  നരിലവരിൽ െരികം�പെൂെരിപ്ല 
നന്യൊങ് ഫോപൊേരിപ്െക്രിക്രിപ്ല സ്ൂൾ 
ഓ�് ഇന്ററൊക്ടീവ് & �രിജരിറ്റൽ മീ�രിയ
യരിൽ െീനരിയർ ല�്ചററൊയരി ഇഫോദേഹകം 
ഫോജൊലരി പ്ചയ്ുന്നു.  ആനരിഫോമഷനുകം 
�രിവെനുമൊയരി ബന്പ്പെട്ട വരിഷ
യങ്ങേുകം പഠരിപെരിക്ുന്നതരിനുപുറപ്മ, 
ആൻെരി, ഹരിഫോെൊഷരിമ, അനരിമ മുണ്രി 
തുെങ്ങരിയ അന്തർഫോദ്ശീയ ചലച്രിത്രഫോമ
േ�േരിൽ പ്ദ്ർശരിപെരിച് നരിെവധരി ഹ്രെ്വ 
ആനരിഫോമഷൻ ചരിത്രങ്ങൾ അഫോദേഹകം 
െൃഷ്ടരിച്രിട്ടുണ്്.

 െരികം�പെൂർ ഇന്റർനൊഷണൽ പ്�
സ്റരിവൽ െരിൽവർ െ് ക്രീൻ അവൊർ
�ു�േരിൽ ‘എലരി�ന്റ് : ഓപ്�’ എന്ന 
ചരിത്രകം ‘പ്സ്പഷ്യൽ ജൂറരി വപ്െ്’ 
ഉൾപ്പെപ്െ 3 അവൊർ�ു�ൾ ഫോനെരിയരി
ട്ടുണ്്.

20. Wetsitales: How the Moon 
and the stars came to be 
(Philippines)
 ഒെു സ്തീക്് അവേുപ്െ ഏറ്റവുകം മരി�ച് 
ആഭെണങ്ങൾ നഷ് െമൊയത് െൊത്രരി 
ആ�ൊശത്് അത് �പ്ണ്ത്ൊനൊയരി.

�രിലരിപെീൻെരിൽ നരിന്നുള്ള ഒെു 
ബുക്രി�് ഫോനൊൺ നൊഫോെൊെരി �ഥ.

 Director -Jade Dandan Evangelista.

ഫോജ�് ദ്ണ്ഡൻ ഇവൊഞ്ലരിസ്റ
 പ്ജയ് �് ദ്ണ്ഡൻ ഇവൊഞ്ലരിസ്റ 

അഥവൊ പ്വറ്റ് െരിഫോപൊൻ ചരിത്രെചന
യരിലുകം ക്രരിഫോയറ്റീനരിലുകം ഇഷ്ടമുള്ള ഒെു 
െൊധൊെണ �ുട്ടരിയൊണ്. ഈ �ുട്ടരി 
ഒെു �രിജരിറ്റൽ ഫോനറ്റീവ് ആർട്ടരിസ്റൊണ്, 
തൊെതഫോമ്യന   പ്പൻെരിൽ �ഴരിവു�ൾ 
തൊെതഫോമ്യന വവ�രിയൊണ് ആെകംഭരിച്
ത്, പഫോക്ഷ ചരിത്രങ്ങൾ െൂപപ്പെട്ടഫോപെൊൾ 
അവൾ ഒെരിക്ലുകം നരിർത്രിയരില്ല.  
െകം�ീതകം, ഫോ�ൊ�രികം�്, �േരിമൺ 
ശരിൽപകം, ഫോഡ്ൊയരികം�്, വീ�രിഫോയൊ, 
ആനരിഫോമഷൻ എന്നരിവയരിൽ െ്വയകം 
�ഴരിവ് പ്തേരിയരിച്ു പ്�ൊഫോണ്യരിെരിക്ു
ന്നു.

21. Wetsitales: Apolibolinayen 
and the Sun. 
Director - Jade Dandan Evangelista. 
ആെൂത്രണകം പ്ചയ്ൊപ്ത െ്വർ�

ത്രിഫോലക്ുള്ള ഒെു യൊത്രയ് ക്് 
ഫോപൊ�ു�യുകം തപ്ന്റ ജീവരിതത്രിപ്ല 
മനുഷ്യനൊയ ഇനരി-ഇനരിറ്റരിപ്ന �ണ്ു
മുട്ടു�യുകം പ്ചയ് ഒെു െുന്െരിയൊയ 
�ന്യ�യൊണ് അഫോപെൊണരിഫോബൊേരിന
പ്യൻ.  െരികം�ുവൻ ഫോ�ൊത്രത്രിപ്ന്റ 
െകംസ്ൊെവുകം പൊെമ്പെ്യവുകം ഇെ�
ലർന്ന ഒെു െൊഹെരി� �ഥയൊണ് 
ഇത്.  �രിലരിവപെൻ നൊഫോെൊെരി �ഥപ്യ 
അെരിസ്ഥൊനമൊക്രി.

22. Wawel Dragon (UK)

 ത�ർപെൻ െരിനരിമൊറ്റരി�് പ്ലൻെുകം 
അതരിശയരിപെരിക്ുന്ന ആനരിഫോമഷൻ 
പൊവ�േരിയുകം ഉപഫോയൊ�രിച്് ചെരിത്രവുകം 
െകംെ് �ൊെവുകം മൊജരിക്ുകം പ്�ൊണ്് 
െമ്പന്നമൊയ, ഒെു ക്ൊെരി�് ഫോപൊേരിഷ് 
നൊഫോെൊെരിക്ഥയുപ്െ അവൊർ�് ഫോനെരിയ 
അ�ൊപ്ഫോറ്റഷൻ!

Director - Cameron Carr

യൂണരിഫോവഴ്രിറ്റരി ആനരിഫോമഷൻ ബരിെുദ്കം 
പൂർത്രിയൊക്രിയ ഒെു അവൊർ�് 
ഫോനെരിയ ആനരിഫോമറ്ററൊണ് �ൊമറൂൺ 
�ൊർ.  അഫോദേഹകം അെുത്രിപ്െ പ്ജയ്ൻ 
ഓസ്റൻ ഹൗെ് മ്യൂെരിയത്രിൽ ഒെു 
�ലൊ�ൊെനൊയരി ഫോജൊലരി പ്ചയ്രിട്ടു
ണ്്.  നരിലവരിൽ എകംഎ �യറ�് െരികം�് 
ആനരിഫോമഷനൊയരി എൻഎ�് െരിഎെരിൽ 
പഠരിക്ുന്ന ഒെു ഓട്ടരിസ്റരി�് �ലൊ�ൊെ
നൊണ് �ൊമറൂൺ �ൊർ.

 “പൊൻപ്�മരി�് �ൊെണകം സ്റു�രി
ഫോയൊ�ൾ അെച്ു, നരിെവധരി വരിദ്്യൊർ
ത്ഥരി�പ്േ ഒന്നു�രിൽ തെകംതൊഴ്തൊഫോനൊ 
അവെുപ്െ യഥൊർത്ഥ ആശയങ്ങൾ 

മൊറ്റൊഫോനൊ അപ്ല്ലങ്കരിൽ ചരില െന്ർഭങ്ങ
േരിൽ പെൊജയപ്പെെൊഫോനൊ ഇെയൊക്രി. 
എപ്ന്റ �രിെപെുമുറരിയരിൽ ഒെു ആനരിഫോമ
ഷൻ സ്റു�രിഫോയൊ നരിർമ്മരിച്ുപ്�ൊണ്് 
ഞൊൻ മപ്റ്റൊെു പൊത പരിന്തുെെൊൻ 
തീെുമൊനരിച്ു!”- എന്ന് �ൊമറൂൺ �ൊർ 
ഈ െരിനരിമയുപ്െ െകംഫോപ്ഷണൊനന്ത
െകം പ്സ്ഥൊവരിക്ു�യുണ്ൊയരി.

23. Outlaw Song (HUNGARY)

�വർ ഫോെൊകം�് െൃഷ് െരിക്ുഫോമ്പൊൾ, മു
െ് െരി�ൊെ് െകംഘത്രിപ്ന്റ യഥൊർത്ഥ 
‘പ്ബറ്റരിയൊർഫോനൊട്ട’ (ഇകംഗ്ീഷ്: ഔട്ട് ഫോലൊ 
ഫോെൊകം�് ) ഈ െരിനരിമയരിൽ വേപ്െ  
ബഹുമൊനഫോത്ൊപ്െ വ��ൊെ്യകം 
പ്ചയ്രിട്ടുണ്്.  പപ്ത്ൊൻപതൊകം നൂ
റ്റൊണ്രിപ്ല നരിയമവരിെുദ്ധെുപ്െ ഫോലൊ
�ഫോത്ക്് നപ്മ്മ തരിെരിപ്� പ്�ൊണ്ു
ഫോപൊ�ുന്ന - �ൊനത്രിപ്ന്റ പ്െക്തരി 
- യഥൊർത്ഥത്രിൽ ശൊശ്വതമൊപ്ണന്ന് 
അറരിയരിക്ൊനൊണ് �വർ ഫോെൊങ്ങുകം 
വീ�രിഫോയൊ ക്രിപെുകം.  അെരിച്മർത്പ്പെ
െുന്നവെുകം അെരിച്മർത്പ്പെട്ടവെുകം 
നരിലനരിൽക്ുന്നരിെഫോത്ൊേകം �ൊലകം, 
അത് വർഷത്രിപ്ന്റ വ്യത്യൊെമരില്ലൊപ്ത 
എല്ലൊ �ൊലത്ുകം വ്യവസ്ഥയുപ്െ ഒെു 
�ണ്ൊെരി പരിെരിക്ുന്നു.

Director -Daniel Csordas.

ഫോ�ൊമരി�് ബുക്് ആർട്ടരിസ്റ്, ചരിത്ര
�ൊെൻ, ഫോസ്റൊറരിഫോബൊർ�് ആർട്ടരിസ്റ് 
എന്നീ നരില�േരിൽ പ്മുഖൻ. ഇഫോദേഹകം 
ഹകം�റരിയരിപ്ല ബു�ൊപ്പസ്റരിൽ തൊമ
െരിക്ുന്നു.  പെെ്യ ഏജൻെരി�ൾ, 
പുസ്ത� പ്െൊധ�ർ, ആനരിഫോമഷൻ 
െരിനരിമൊ നരിർമ്മൊതൊക്ൾ എന്നരിവെുൾ
പ്പെപ്െ നരിെവധരി ക്യന്റു�ൾപ്ക്ൊപെകം 
അഫോദേഹകം ഒെു രെീലൊൻെർ ആയരി 
പ്വർത്രിക്ുന്നു.  തപ്ന്റ ആത്
�ഥൊപെമൊയ ഫോ�ൊമരി�് ഫോ്ലൊ�രിന് 
അഞ്് തവണ ഹകംഫോ�റരിയൻ ഫോ�ൊമരിക്് 
അഫോെൊെരിഫോയഷപ്ന്റ െമ്മൊനകം ഫോനെരി.  
ഇഫോപെൊൾ അഫോദേഹകം ബീസ്റരി ഫോബൊയ്െ് 
ഫോ�ൊമരി�് ജീവചെരിത്രത്രിലുകം തരിെ
പ്ഞ്െുത് ഹകംഫോ�റരിയൻ �വരിത�
േുപ്െ ഒെു ഫോ�ൊമരി�് പുസ്ത�ത്രിലുകം 
പ്വർത്രിക്ുന്നു.  ഒെു വെ�് 
ഫോപ്ൊജക്റ് എന്ന നരിലയരിൽ അഫോദേഹ
ത്രിന് ഒെു െ്വപ് �യറരി ഉണ്്, ഇൻ
സ്റൊഗ്രൊമരിൽ തപ്ന്റ െ്വപ്ങ്ങൾ വെച്ു.  
ബു�ൊപ്പസ്റ് പ്മഫോട്ൊപ്പൊേരിറ്റൻ 
യൂണരിഫോവഴ്രിറ്റരിയരിൽ ഫോ�ൊമരി�് ബുക്് 
ആർട്ട് പഠരിപെരിക്ുന്നു.
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ധ്ബോരിക്യുരുൈി 
ടെണ്മയുടെ അതിജീൈനം
രരാദേഷ് എം ആർ

ഇെുേഭൊഷയരിൽ ചരിത്രീ�െരിച് 
പ്രിയനന്നൻ െകംവരിധൊനകം 

ചരിത്രകം ‘ധബൊെരി �്യുെുവരി’ ഫോ�ൊത്ര
വരിഭൊ�ത്രിൽനരിന്നുള്ള �ലൊ�ൊപ്െ 
മൊത്രകം അഭരിഫോനതൊക്േൊയരി ഉൾപ്പെ
െുത്രിപ്�ൊണ്് പുറത്ുവന്ന ഇന്ത്യ
യരിപ്ല ആദ്്യ ചലച്രിത്രമൊണ്. 2022 ൽ 
ഫോ�ൊവയരിൽ നെന്ന അന്തൊെൊഷ്ട ചല
ച്രിഫോത്രൊത്സവത്രിലുകം ഫോ�െേത്രിപ്ല 

അന്തൊെൊഷ്ട �രിലരികം പ്�സ്റരിവലരിലുകം 
ഈ ചരിത്രകം പ്ദ്ർശരിപെരിച്രിെുന്നു.ഫോ�ൊ
ത്രെമൂഹകം ഫോനെരിെുന്ന �ൗെവഫോമറരിയ 
പ്ശ്നങ്ങൾ െകംെൊെരിക്ുന്ന ‘ധബൊെരി 
�്യുെുവരി’യരിൽ തപ്ന്റ െ്വൊതന്ത്യത്രി
നൊയരി ശബ്ദമുയർത്ുന്ന പ്പൺ�ു
ട്ടരിയൊയ പൊപെൊത്രിയൊണ് മുഖ്യ�
ഥൊപൊത്രകം. നരിഷ്കേങ്കത ഫോചൊെൊത്, 
എന്നൊൽ വേപ്െ ശക്തയൊയ ആ 

�ഥൊപൊത്രമുൾപ്പെപ്െ െരിനരിമയരിപ്ല 
നരിെവധരി �ഥൊപൊത്രങ്ങൾ െമ�ൊലരി� 
ഫോ�െേത്രിൽ ചർച് പ്ചയ്പ്പെഫോെണ്തൊ
ണ്.ഇെുേർക്രിെയരിൽ െകംെൊെരിക്ുന്ന 
ഇെുേ ഭൊഷ തമരിഴരിഫോനൊെുകം മലയൊേ
ഫോത്ൊെുകം ബന്മുള്ള ഒെു ദ്രൊവരി� 
ഭൊഷയൊണ്.

2011 പ്ല പ്െൻെെ് പ്�ൊെകം 
ഇന്ത്യൻ ജനെകംഖ്യയുപ്െ ഏഴു 
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ശതമൊനകം ആദ്രിവൊെരി�േൊണ്.
അതൊയത് ഫോ�െേ ജനെകംഖ്യയുപ്െ 
1.18 ശതമൊനകം.പൊലക്ൊട്ടു ജരില്ലയരിപ്ല 
അട്ടപെൊെരിയരിലുകം വൊേയൊറരിലുമൊണ് 
ഇെുേപ്െ �ൂെുതലൊയരി �ൊണപ്പെെു
ന്നത്. 2011 പ്ല പ്െൻെെ് പ്�ൊെകം 
23731 ഫോപെൊണ് ഇെുേ െമുദ്ൊയത്രി
ലുള്ളത്.�ൃഷരി ഉപജീവനമൊർ�മൊയരി 
െ്വീ�െരിച് ഇവർ വരിദ്്യൊഭ്യൊെപെമൊയരി 
പരിഫോന്നൊക്മൊപ്ണങ്കരിലുകം പുതരിയ 
തലമുറപ്യ വരിദ്്യൊഭ്യൊെകം പ്ചയ്രിപെരിക്ു
ന്നുണ്്. 

ചരിത്രത്രിൽ അഭരിനയരിച്വർ െരിനരിമ
യുമൊയരി വരിദ്ൂെബന്കം ഫോപൊലുകം ഇല്ലൊ
ത്വെൊപ്ണന്നുകം പലെുകം ഇതുവപ്െ 
ഒെു െരിനരിമ ഫോപൊലുകം �ണ്രിട്ടരിപ്ല്ല
ന്നുകം പ്രിയനന്നൻ പറയുന്നു. ഫോമേ 
ഫോവദ്രിയരിൽ പ്രിയനന്നൻ   മൊതൃഭൂമരി 
ഫോ�ൊട്ട് ഫോ�ൊമരിഫോനൊെ് െരിനരിമയുപ്െ 
‘ധബൊെരി �്യുെുവരി’യുപ്െ ചരിത്രീ�െ
ണപ്ത്�ുറരിച്് വരിശദ്മൊക്ുന്നത് 
ഇങ്ങപ്നയൊണ്.

“അട്ടപെൊെരിയരിലൊണ് െരിനരിമ ചരിത്രീ�
െരിച്ത്. അഭരിഫോനതൊക്ൾ എല്ലൊവെുകം 
ഇെുേ ഫോ�ൊത്രെമൂഹത്രിൽനരിന്നുള്ള
വെൊണ്. െരിനരിമയരിൽ �ഥൊപൊത്രങ്ങൾ 
അവെുപ്െ പ്ശ്നങ്ങൾ പറയുന്നത് 
അവെുപ്െതപ്ന്ന ഭൊഷയൊയ ഇെുേഭൊ
ഷയരിലൊണ്. ഈ െരിനരിമക്് ഫോവണ്രി 
�ഥൊപൊത്രങ്ങപ്േ തരിെയുഫോമ്പൊൾ 
എത്രമൊത്രകം �ലൊ�ൊെന്ൊെൊണ് ഫോ�ൊ
ത്രെമൂഹങ്ങേരിലുള്ളപ്തന്ന് മനസ്രി
ലൊക്ൊൻ �ഴരിഞ്രിട്ടുള്ള �ൊെ്യമൊണ്. 
അധ്വൊനരിക്ുന്നവെൊണവർ. െൊധൊ
െണക്ൊർ. വലരിയ തൊേഫോബൊധമുള്ള 
ആേു�േൊണ് അട്ടപെൊെരിയരിഫോലത്. 
ഒെുപൊെ് �ഴരിവു�േുള്ളവെൊണവർ.
ജീവരിതത്രിൽ ഒെരിക്ൽഫോപൊലുകം 
െരിനരിമ �ണ്രിട്ടരില്ലൊത്വർ ചരിത്രത്രിൽ 
അഭരിനയരിച്രിട്ടുണ്്. അഭരിഫോനതൊക്േരിൽ 
പ്തൊഴരിലുറപെ് പണരിക്് ഫോപൊ�ുന്ന, 
�ൂലരിപെണരി പ്ചയ്ുന്ന സ്തീ�േുണ്്. 
അവപ്െല്ലൊകം �ലൊപെമൊയുകം �ഴരിവു
�ൾ ഉള്ളവെൊണ്. അതൊണ് സ്കീനരിൽ 
�ണ്ത്. �ൊസ്റരിങ് �യറക്ടർ അബുവരി
പ്ന്റ െഹൊയഫോത്ൊപ്െയൊണ് അഭരിഫോന
തൊക്പ്േ തരിെപ്ഞ്െുത്ത്. പരിന്നീെ് 
അവർക്് അഞ്ു ദ്രിവെപ്ത് പെരിശീ
ലന ക്ൊസ്ുകം നൽ�രിയൊണ് അവപ്െ 
�്യൊമറയ്ക്ക് മുന്നരിപ്ലത്രിച്ത്.”

നരിസ്ഹൊയത�േരിൽനരിന്നുകം ഉെപ്ല
െുക്ുന്ന ഏത് ഫോപൊെൊട്ടത്രിനുകം നൊഫോെൊ 
ഊഫോെൊ, പ്ചറുഫോതൊ വലുഫോതൊ എന്ന 
വ്യത്യൊെങ്ങേരിലരില്ല. ശെീെത്രിഫോന്ലു
ള്ള െ്വൊതന്ത്യവുകം പ്പൺ�ുട്ടരി�േുപ്െ 

അവ�ൊശങ്ങേുപ്മല്ലൊകം പറയുന്ന 
ചരിത്രമൊണ് പ്രിയനന്നപ്ന്റ ‘ധബൊെരി 
�്യുെുവരി’. ഭൊഷയുകം ഊെുകം െകംസ്ൊെ
വുപ്മല്ലൊകം ചരിത്രത്രിന് നൽ�ുന്നത് 
പ്ഫോത്യ� ൌന്െ്യകം തപ്ന്നയൊണ്. 
തപ്ന്റ െ്വൊതന്ത്യത്രിനൊയരി ശബ്ദമു
യർത്രി െകംെൊെരിക്ുന്ന  പൊപെൊത്രി  
ജീവരിതത്രിപ്ല പ്തരിെന്രി�പ്േ 
തെണകം പ്ചയ്ു പ്�ൊണ്്  മുഫോന്നൊട്ടു 

ഫോപൊ�ുന്നവേൊണ്. �ൂട്ടു�ൊെരിയൊയ 
റൊമരി മൊത്രമൊണ് അവേുപ്െ െ്വപ്
ങ്ങൾക്് പരിന്തുണയുമൊപ്യത്ുന്നത്. 
ഇെുവെുകം തമ്മരിലുള്ള െകംഭൊഷണ
ങ്ങേരിലൂപ്െയൊണ് െരിനരിമ മുഫോന്നൊട്ടു 
നീങ്ങുന്നത്.

ഫോ�ൊത്രഭൊഷയരിൽ ധബൊെരി �്യുെുവരി
പ്യന്നൊൽ അച്ഛനൊപ്െന്ന് അറരിയൊത് 
പക്ഷരിപ്യന്നൊണ് അർത്ഥകം. ഫോ�ൊത്ര 
വർ�ക്ൊർക്രിെയരിപ്ല മരിത്രിപ്ല 
പക്ഷരിയൊണരിത്. അവരിവൊഹരിതെൊയ 
അമ്മമൊെുകം സ്തീ�േുമുള്ള അട്ടപെൊെരി
യരിപ്ല ഫോ�ൊത്രവർഗ്ഗക്ൊെുപ്െ ആചൊെ
ങ്ങേുപ്െ പചേൊത്ലത്രിലൊണ് മൂന്ന് 
പ്പൺ�ുട്ടരി�േുപ്െ �ഥ പറയുന്നത്. 
ദ്ൊെരിദ്ര്യകം, നരിെക്ഷെത, അെക്ഷരിത 
െൊമൂഹരി� െൊഹചെ്യകം തുെങ്ങരിയ
വയൊൽ അട്ടപെൊെരി, വയനൊെ് എന്നരി
വരിെങ്ങേരിപ്ല ഫോ�ൊത്ര െമൂഹത്രിൽ 
അവരിവൊഹരിത അമ്മമൊെുപ്െ എണ്കം 
�ൂെു�യൊണ്. 2010പ്ല വനരിതൊ 
�മ്മരിഷൻ െർഫോവ പ്�ൊെകം അട്ടപെൊെരി
യരിൽ മൊത്രകം 14നുകം 20നുമരിെയരിലുള്ള 
അവരിവൊഹരിത അമ്മമൊെുപ്െ എണ്കം 
2000ൽ അധരി�മൊണ്. 

അട്ടപെൊെരിയരിപ്ല ആദ്രിവൊെരി�േുപ്െ 
ആഫോെൊ�്യ സ്ഥരിതരി അതീവ ദ്യനീയമൊ
ണ്. ക്ഷെൊർത്ഥത്രിൽ �ർഭരിണരി�ൾ, 
മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മമൊർ എന്നരിവെരിൽ 
�ുെുതെമൊയ ഫോപൊഷണവവ�ല്യവുകം 
�ൊണൊൻ �ഴരിയുപ്മന്ന് നരിെവധരി 
പഠനങ്ങൾവ്യക്തമൊക്രിയരിട്ടുണ്്.  
മരിക് സ്തീ�േുകം ഒന്നരിലധരി�കം തവണ 
�ർഭകം അലെരിഫോപൊയവെൊണ്. �ൊലകം 
തരി�യൊത് പ്െവകം, തൂക്കം �ുറഞ് 
നവജൊത ശരിശുക്ൾതുെങ്ങരിയ 
�ൊെണങ്ങൾമൂലമൊണ് ശരിശുമെണകം 
�ൂെുതലൊയരി െകംഭവരിക്ുന്നത്.  
നവജൊത ശരിശുക്േരിൽ മരിക്വെുഫോെ
യുകം തൂക്കം 600 മുതൽ 800 ഗ്രൊകം വപ്െ 
മൊത്രമൊണുള്ളത്. �ർഭരിണരി�ൾഎതൊ
പ്ണ്ല്ലൊവെുകം വരിേർച് ബൊധരിച്വെൊയ
തുപ്ക്ൊണ്് �ർഭ�ൊലത്ുതപ്ന്ന �ർ
ഭസ്ഥ ശരിശുക്ൾവേർച് മുെെരിപെരിപ്ന 
ഫോനെരിഫോെണ്രിവെുന്നു.[ ലൂക്.ഫോ�ൊ.ഇൻ 
,2014, അട്ടപെൊെരി ഉയർത്ുന്ന ഫോചൊദ്്യ
ങ്ങൾ ] �ർഭരിണരിയൊ�ുന്നഫോതൊെു�ൂെരി 
അവേുപ്െ വരിദ്്യൊഭ്യൊെകം മുെങ്ങു�യുകം 
ജീവരിതകം നരിെവധരി പ്തരിെന്രി�േരി
ഫോലക്് അ�പ്പെെു�യുകം പ്ചയ്ുന്നു. 
അട്ടപെൊെരിയരിൽ ഇത്െത്രിൽ സ്തീ�ൾ 
അനുഭവരിക്ുന്ന യൊതന�ൾ അതരിതീ
വ്രമൊണ്.

അട്ടപെൊെരിയരിൽ പ്െവഫോവദ്ന 
വന്ന യുവതരിപ്യ ആകംബുലൻെരിൽ 

അട്പെോെിയിടല ആദിൈോസി
കളുടെ ആഫോരോഗ്യ സ്ിതി 
അതീൈ ദയനീയമോണ്. ക്ഷ
രോർത്ഥത്തില് ഗർഭിണികൾ, 
മുലയൂട്ുന്ന അമ്മമോർ എന്നി
ൈരില് ഗുരുതരമോയ ഫോെോഷ
ണവൈകല്യൈും കോണോൻ 
കഴിയുടമന്ന് നിരൈധ്ി െഠന
ങ്ങൾൈ്യക്തമോക്ിയിട്ുണ്്.  
മിക് സ്തീകളും ഒന്നിലധ്ി
കം തൈണ ഗർഭം അലസിഫോെോ
യൈരോണ്. കോലം തികയോത്ത 
പ്സൈം, തൂക്ം കുറഞ്ഞ 
നൈജോത ശ്ിശ്ുക്ൾതുെ
ങ്ങിയ കോരണങ്ങൾമൂലമോണ് 
ശ്ിശ്ുമരണം കൂെുതലോയി 
സംഭൈിക്ുന്നത്.  
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�യറ്റൊൻ മൂന്നെ �രിഫോലൊമീറ്റഫോറൊേകം 
ദ്ൂെകം തുണരിയരിൽ പ്�ട്ടരി ചുമന്നതൊയരി 
�ുറച്ു നൊൾ മുമ്പ് മൊധ്യമങ്ങേരിൽ 
വൊർത് വന്നരിെുന്നു.അട്ടപെൊെരിയരി
ലുള്ളവർ അനുഭവരിക്ുന്ന ഏറ്റവുകം 
വലരിയ പ്ശ്നകം യൊത്ര ൌ�െ്യങ്ങൾ 
തപ്ന്നയൊണ്. �ൊെരിപ്ന്റ നെുവരിലൊണ് 
അവർ വീെ് വയ്ക്കു�. പ്മയരിൻ ഫോറൊ
�രിഫോലക്് എത്ു� എന്നത് വേപ്െ 
ദ്ൂഷ�െമൊണ്. ചരില വഴരി�േരിലൂപ്െ 
െഞ്െരിക്ുഫോമ്പൊൾ തുണരി പ്�ട്ടരി 
തപ്ന്ന ഫോപൊ�ണകം. ഇപ്തൊപ്ക് ഈ 
െരിനരിമയരിൽ ചരിത്രീ�െരിക്പ്പെെുന്നു
ണ്്.വരി�െനകം എന്ന് വരിേരിക്ുഫോമ്പൊൾ 
�ൊെരിപ്ന്റ മക്പ്േ പ്�ൊണ്ുവന്ന് ന�
െത്രിൽ തൊമെരിപെരിക്ു�യല്ല, അത് 

നമ്മൾ പ്ചയ്ുന്ന ഏറ്റവുകം വലരിയ 
പ്തറ്റൊണ്. നമ്മുപ്െ ശീലങ്ങൾ വച്് 
ഫോ�ൊൺഗ്രീറ്റ് പ്�ട്ടരിെങ്ങൾ ഉണ്ൊക്രിയരി
ട്ട് അവരിപ്െ അവഫോെൊെ് തൊമെരിക്ൊൻ 
പറയുന്നതല്ല ശെരിയൊയ െീതരി. അവർ 
ഏത് െീതരിക്ൊണ് തൊമെരിക്ുന്നത് 

ആ െീതരിയരിൽ ൌ�െ്യങ്ങൾ ഉണ്ൊക്രി
പ്�ൊെുക്ു� എന്നുള്ളതൊണ്.ആദ്രി
വൊെരിെകംസ്ൊെപ്ത് അറരിയൊപ്ത, 
അപ്ല്ലങ്കരിൽ അതുമൊയരി ബന്പ്പെട്ട 
�ൊെ്യങ്ങൾ അറരിയൊപ്ത ഫോപൊ�ുന്നു 
എന്നത് തപ്ന്നയൊണ് യഥൊർത്ഥ പ്ശ്ന
ങ്ങൾക്് �ൊെണകം.വരി�െനകം എന്നു 
പറയുന്നത് െമൂഹത്രിപ്ന്റ തൊപ്ഴത്
ട്ടരിലുള്ളവർക്് പുഫോെൊ�തരിയുണ്ൊഫോയൊ 
സ്തീ�ൾക്് പുഫോെൊ�തരിയുണ്ൊഫോയൊ 
എന്നതരിപ്ന്റ അെരിസ്ഥൊനത്രിലൊയരിെരി
ക്ണകം.

�ൗമൊെത്രിഫോല വരിവൊഹരിതെൊ�ൊൻ 
നരിർബന്രിക്പ്പെെുന്ന ഫോ�ൊത്രവരിഭൊ
�ത്രിപ്ല പ്പൺ�ുട്ടരി�േുപ്െ അവ
സ്ഥപ്യക്ുറരിച്ൊണ് െരിനരിമ െകംെൊ
െരിക്ുന്നത്. ഊെരിന�ത്ുനരിന്നുകം 
പുറത്ുനരിന്നുമുള്ളവെൊൽ ചൂഷണകം 
പ്ചയ്പ്പെെുന്ന സ്തീെമൂഹപ്ത്യുകം 
�ഥൊപൊത്രങ്ങൾ പ്തരിനരിധീ�െരിക്ു
ന്നു. പൊപെൊത്രിയരിലൂപ്െയൊണ് െരിനരിമ 
െഞ്െരിക്ുന്നപ്തങ്കരിലുകം ഫോ�ൊത്ര 
ജനതയുപ്െ ജീവരിതകം, ആഫോെൊ�്യകം, 
വരിദ്്യൊഭ്യൊെകം, ആചൊെകം, ആഫോഘൊഷകം, 
�ൊഴ്ചപെൊെു�ൾ എന്നരിവപ്യല്ലൊകം 
‘ധബൊെരി �്യുെുവരി’യരിൽ ആവരിഷ്ക്കെരിക്
പ്പെെുന്നുണ്്.ഫോ�ൊത്ര െമൂഹത്രിപ്ല 
�ലൊ�ൊെന്ൊപ്െ മൊത്രകം ഉൾപ്പെെുത്രി 
ഒെു െരിനരിമ വെുന്നത് ചെരിത്രത്രിൽ 
ഇതൊദ്്യമൊയൊണ്. 104 മരിനരിറ്റുള്ള 
ചരിത്രത്രിപ്ല �ൊനങ്ങൾ, പചേൊത്ല 
െകം�ീതകം, ദ്ൃശ്യഭകം�രി എല്ലൊകം എെുത്ു
പറഫോയണ്വയൊണ്.

പൊപെൊത്രി തപ്ന്റ �ർഭപ്ത് വവദ്്യ
െുപ്െ െഹൊയഫോത്ൊപ്െ �േയൊൻ ശ്ര
മരിക്ു�യുകം അവെൊനകം ആചൊെൊനു
ഷ്ൊനങ്ങഫോേൊപ്െ പ്ക്രരിയ�േൊൽ അത് 
ഫോപൊ�ു�യുകം പ്ചയ്ുന്നു.വരിദ്്യൊഭ്യൊെകം 
ഫോനെരി പുതരിപ്യൊെു ജീവരിതകം ഫോതെുവൊനൊ
ണ് പൊപെൊത്രി ഇവരിപ്െ ശ്രമരിക്ുന്നത്. 
അവെൊന ദ്ൃശ്യത്രിൽ പൊറമലയുപ്െ 
ഫോമപ്ല നരിൽക്ുന്ന പൊപെൊത്രിയരിലൂപ്െ 
അവേുപ്െ ഉയെൊനുള്ള ആഗ്രഹ
പ്ത്യൊണ് െരിനരിമ �ൊണരിക്ുന്നത്. 
െ്വന്തകം െ്വപ്ത്രിപ്ന്റ ചരിറ�രിൽ െ്വയകം 
ആ�ൊശകം ഫോതെുന്നവെുമൊയ ഫോ�ൊത്ര
ജീവരിത പ്പണ്യുപ്െ വ്യത്യസ്തങ്ങേൊയ 
ജീവരിത �ൊഴ്ച�േൊണ് ധബൊെരി �്യുെുവരി
യരിൽ �ൊണുന്നത്. ഇത്െത്രിൽ അെ
ക്ഷരിത ഫോ�ൊത്ര െമൂഹ ജീവരിതത്രിപ്ന്റ  
ഇെയൊയ പ്പൺ�ുട്ടരിയുകം, അതരിജീ
വരിച് പ്പൺ�ുട്ടരിയുകം അഭരിമുഖമൊയരി 
നരിൽക്ുന്ന ധബൊെരി�്യുെുവരിയരിൽ 
പ്പണ്യുപ്െ അതരിജീവന െഫോന്ശമൊ
ണ് �ൊണുന്നത്.

ൈികസനം എന്ന് ൈിളിക്ു
ഫോ്പോൾ കോെിടറെ മക്ടള 
ടകോണ്ുൈന്ന് നഗരത്തില് 
തോമസിപെിക്ുകയല്ല, അത് 
നമ്മൾ ടചയ്ുന്ന ഏറ്ൈും 
ൈലിയ ടതറ്ോണ്. 
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ഒെു െരിനരിമ െകംവരിധൊനകം പ്ചയ്
ഫോപെൊൾത്പ്ന്ന ‘പൂെകം’ ഒെു �ൊല

ഘട്ടത്രിപ്ന്റ, തപ്ന്റ തപ്ന്ന ജീവരിതഫോെ
ഖയൊയ ഒെു �ലൊെകംെ് �ൃതരിയുപ്െ 
അനുഭവെചനയുപ്െ ആവരിഷ് �ൊെമൊ
യരി മൊറ്റു�യൊയരിെുന്നു പ്നെുമുെരിഫോവ
ണു. ഒെർത്ഥത്രിൽ ജീവചെരിത്രത്രി
ൽനരിന്നുകം ഒെധ്യൊയകം എപ്ന്നൊപ്ക് 
വരിഫോശഷരിപെരിക്ൊവുന്ന ഒന്നു �ൂെരി
യൊയരിെുന്നു പൂെകം െരിനരിമയുപ്െ 
ഇതരിവൃത്ഭൂമരി�. ആ �ൊലഘട്ടവുകം 
ആ �ൊലജീവരിതവുകം പ്നെുമുെരിഫോവണു 
അത്രഫോത്ൊേകം െ്വൊധീനരിച്രിെരിക്ണകം. 
നൊെ�ജീവരിതത്രിഫോന്റതൊയ അനുഭവ 
ഫോലൊ�മൊണ് ‘പൂെകം’ പ്ദ്രിപൊതരിച്ത്. 
പ്നെുമുെരി ഫോവണുവരിപ്ന്റ �ലൊെഞ്ൊ
െത്രിൽ നൊെ��ല മൊത്രമൊയരിെുന്നരില്ല 
ഉണ്ൊയരിെുന്നതുകം എന്നതുകം ഓർഫോക്
ണ്തൊണ്.

‘പൂെകം’ എന്നെരിനരിമയുപ്െ തലപ്ക്
ട്ടരിൽത്പ്ന്ന �ലയുഫോെയുകം ജീവരിത
ത്രിഫോന്റയുകം െകംെ് �ൊെത്രിഫോന്റയുകം, 
പ്പൊലരിമയുള്ള ഒെു െകം�മവൊക്രി
പ്ന്റ എല്ലൊ അർത്ഥങ്ങേുകം �ൊണൊകം.  
‘പൂെ’ത്രിൽ എല്ലൊമുണ്്. ഏ�ൊന്തത

യുണ്്, �ൂട്ടൊയ്മയുണ്്, വൊണരിജ്യമുണ്്, 
�ലയുണ്്, ഭക്ഷണമുണ്്, �ൊഴ്ചയുണ്്, 
അനുഷ്ൊനങ്ങേുണ്്, െകം�ീതമുണ്് 
- തുെങ്ങരി ജീവരിതത്രിപ്ന്റ െമസ്തഭൊ
വങ്ങേുമുണ്് അതരിൽ. പൂെകം എന്ന 
െരിനരിമയുപ്െ പരിന്നരിൽ പ്വർത്രിച്വ
െുപ്െ ലരിസ്റ് തപ്ന്ന പെരിഫോശൊധരിച്ൊൽ 
നൊകം അത്ുതപ്പെട്ടുഫോപൊ�ുകം. അത്ര
ഫോത്ൊേകം �ലൊെമ്പന്നമൊയ ഒന്ന്.

െൂരം -സിനിമ

പൂജ/െ്വരിച്് ഓൺ - മൊണരിമൊധവ 
ചൊ�്യൊർ,�ലൊെകംവരിധൊനകം - പരി. �ൃഷ്
മൂർത്രി, �ൊനെചന - �ൊവൊലകം നൊ
െൊയണപെണരിക്ർ,െകം�ീതകം - എകം.ജരി. 
െൊധൊ�ൃഷ്ൻ,പചേൊത്ലെകം�ീതകം 
- ഫോജൊൺെൺ,ഛൊയൊഗ്രഹണകം - 
ഷൊജരി.എൻ.�െുൺ, െണ്രി ഫോജൊെ�്, 
െഹൊയരി - എകം.പ്ജ. െൊധൊ�ൃഷ്ൻ,നരി
ർമ്മൊണകം - ഫോ�വരി�് �ൊച്പെരിള്ളരി,അ
വതെണകം - �ു�് വനറ്റ് ഫോമൊഹൻ,എ
�രിറ്റരികം�് - െവരി,ചമയകം - പൂജപെുെ 
െൊമു,നൃത്കം - നട്ടുവർ പെമശരിവകം,ശ
ബ്ദഫോലഖനകം - ഫോദ്വദ്ൊെ്,പെെ്യ�ല - 

�ൊയത്രരി,തൊെങ്ങൾ - വരിഷ്ു, തരില�ൻ, 
മുെേരി, ശ്രീനരിവൊെൻ, ഫോെൊമൻ, െരി.ജരി. 
െവരി, ജ�ദ്ീഷ്, ശരിവജരി, പൂജപെുെ െവരി, 
ഒെുവരിൽ, ഫോബൊബരി, ജ�ന്നൊഥൻ, �ൃ
ഷ്ൻ�ുട്ടരിനൊയർ, ശങ്കെൊെരി, എകം.എെ്. 
തൃപെൂണരിത്ുറ, പ്�ൊട്ടറ ഫോ�ൊപൊല�ൃ
ഷ്ൻ, വ�തപ്കം, ഇന്നപ്െന്റ് , പവരിത്ര
ൻ തുെങ്ങരിയ ഒെു വലരിയ നരിെ തപ്ന്ന 
ചരിത്രത്രിപ്ന്റ അണരിയറയരിൽത്പ്ന്ന 
െഹ�െരിച്തൊയരി �ൊണൊകം.

നൊെ�ഗ്രൂപെുകം െകം�ീതനൊെ�ട്ൂ
പെു�േുപ്മൊപ്ക് വേപ്െ െജീവമൊ
യരിെുന്ന ഒെു �ൊലഘട്ടത്രിലൂപ്െ 
�െന്നുഫോപൊയരിട്ടുള്ള നെൻ �ൂെരിയൊണ് 
പ്നെുമുെരിഫോവണു. അഫോപെൊൾ അഭരിനയ 
ജീവരിതത്രിനു പരിന്നരിലുള്ള അണരി
യറക്ഥ�േുകം പച്യൊയ ജീവരിതൊവരി
ഷ് �ൊെങ്ങേുകം, പ്നെുമുെരിഫോവണുവരിപ്ന 
െ്വൊധീനരിച്രിെരിക്ണകം. ഈ െ്വൊധീന
ങ്ങൾ തപ്ന്നയൊവണകം ‘പൂെകം’ എന്ന 
െരിനരിമയുപ്െ ‘�ഥ’യരിഫോലക്് പ്നെു
മുെരിഫോവണു പ്ഫോവശരിക്ൊൻ �ൊെണകം. 
�ഥയുകം തരിെക്ഥയുകം എഴുതരിയരിെരി
ക്ുന്നതുകം പ്നെുമുെരി ഫോവണുതപ്ന്ന
യൊണ്. ഈ ചരിത്രത്രിപ്ന്റ തരിെക്ഥയരി

െൂരം സംൈിധ്ോയകടറെ കല
രരാദകഷ്നരാഥ്
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ൽത്പ്ന്ന നൊെ� �ലൊ�ൊെൻമൊെുപ്െ 
ജീവരിതെീതരിയുകം ജീവരിതത്രിപ്ന്റ 
ചലനെീതരി�േുകം ഒപ്ക്യൊണ് ചരിത്രീ�
െരിച്രിെരിക്ുന്നത്.

തരിെക്ഥയരിൽ മൊത്രമല്ല ചരിത്രകം 
ഫോ�ൊക്െ് പ്ചയ്ുന്നത് െകംഭൊഷണ
ത്രിലുമൊണ്. വേപ്െ െൊധൊെണത്വ
വുകം, പുലർത്ുന്ന െകംഭൊഷണങ്ങൾ 
ആണ് െരിനരിമയരിലുള്ളത്. െൊത്രരിയരിൽ 
നൊെ�കം അവതെരിപെരിക്ുഫോമ്പൊൾ 
�ഥൊപൊത്രങ്ങൾ എല്ലൊകം അച്െരിഭൊഷ 
െകംെൊെരിക്ുഫോമ്പൊൾ, പ�ലരിലൊവപ്ട്ട 
െൊധൊെണ മനുഷ്യെുഫോെതൊയ നൊെൻ 
ഭൊഷ�േരിഫോലക്് �െക്ുന്നു. ഈ െണ്് 
വ്യത്യസ്തത�ൾ വ്യക്തമൊക്രി ചരിത്രത്രി
ൽ ഫോബൊധമൊക്രിത്െുന്നുണ്് െകംവരി
ധൊയ�ൻ. ഓഫോെൊ വ്യക്തരി�േുകം, ഓഫോെൊ 
�ഥൊപൊത്രങ്ങേുകം, ഓഫോെൊ നെൻമൊെുകം, 
എത്രപ്യത്ര വ്യത്യസ്തധൊെ�േരിൽപ്പെട്ട
തൊപ്ണന്നുകം പല പല െീനു�േരിലൊ
യരി െകംവരിധൊയ�ൻ പ്വേരിപ്പെെുത്രി

ത്െുന്നുണ്്. നൊയ�നുകം നൊയരി�യുകം 
ചരിത്രത്രിൽ െൊധൊെണക്ൊെൊണ്. 
ഉപ�ഥൊപൊത്രങ്ങേുപ്െ െഹൊയരിയൊ
യരിട്ടൊണ് നൊയ�പ്ന്റ �ഥൊപൊത്രവുകം 
ഫോജൊലരിയുകം. �ഥൊനൊയരി�യൊവപ്ട്ട 
നൊെ�ട്ൂപെു തമ്പെരിച് സ്ഥലത്രിനെ
ത്ുള്ള ഒെു പൊൽക്ൊെരിയുകം. അത്
െത്രിൽ നൊയരി�ൊനൊയ�ൻമൊെുപ്െ 
പ്തൊഴരിലരിെ പെരിെെങ്ങേരിൽ ആദ്്യമധ്യൊ
ന്തകം വ്യത്യസ്തത പുലർത്രിയ ചരിത്രമൊ
യുകം പൂെപ്ത് ഫോനൊക്രിക്ൊണൊപ്മന്നു 
ഫോതൊന്നുന്നു.

ജന�ീയ �ല എന്ന നരിലയരിൽ 
ബൊപ്ല�ൾ, െൊമൂഹ്യ - പുെൊണ നൊ
െ�ങ്ങൾ, ഇപ്തൊപ്ക് അവതെരിപെരിച്ു 
ജീവരിച്ുഫോപൊന്ന നൊെ�െകംഘങ്ങേുഫോെ
യുകം ബൊഫോലട്ൂപെു�േുഫോെയുപ്മൊപ്ക് 
യഥൊർത്ഥചരിത്രകം പ്വേരിവൊക്ുവൊൻ 
‘പൂെകം’ െരിനരിമ ഉദ്്യമരിക്ുന്നു. ഈ ഉദ്്യ
മത്രിൽ പൂർണമൊയുകം െകംവരിധൊയ�
ൻ വരിജയരിക്ു�യുകം പ്ചയ്രിെരിക്ുന്നു. 

മറ്റു െവരിഫോശഷമൊയ വൊദ്ങ്ങൾ�ൂെരി 
ഫോചർക്ുന്നു.
1. നൊെ� �ലൊ�ൊെൻമൊർ അവെുപ്െ 

ജീവരിതത്രിപ്ല അെ്വസ്ഥത�േുകം, 
ജീവരിത പ്ശ് നങ്ങേുകം, പൂെത്രിൽ 
പ്�ൊണ്ുവെുവൊൻ ശ്രമരിക്ുന്നു.

2. സ്തീ-പുെുഷ ബന്ങ്ങേരിപ്ല 
പതർച്�ൾ, തുെർച്�ൾ, അനു
ഭവങ്ങൾ ഇപ്തല്ലൊകം െൊമൂഹരി� 
ശൊസ്തഘെനക്നുെൃതമൊയ ഒെു 
ഉൾപ്ക്ൊള്ളൽ ആപ്ണന്ന് പൂെ
ത്രിപ്ല �ഥൊപൊത്രങ്ങൾ പ്�ൊണ്ു 
തപ്ന്ന തരിെക്ഥൊ�ൃത്ുകം െകംവരി
ധൊയ�നുമൊയ പ്നെുമുെരിഫോവണു 
വൊദ്രിക്ുന്നുണ്്.

3. ഘെനൊപെമൊയുകം െൊമ്പത്രി�പെ
മൊയുകം ഒപ്ക് നൊെ� െകംഘങ്ങൾ, 
നൊെ� �മ്മരിറ്റരി�ൾ, നൊെ� ആെ്വൊ
ദ്നകം ഇപ്തൊപ്ക് എങ്ങപ്ന മുഫോന്ന
റരിപ്യന്ന് �ൂെരി ചരിന്തരിപെരിക്ുന്ന 
ഒെു �ലൊ െകംെ് �ൊെ പഠനത്രിന് 
പൂെകം െരിനരിമ ഇെമുണ്ൊക്ുന്നു. 
അപ്തൊെു പ്ചറരിയ �ൊെ്യമല്ല.

4. ജീവരിഫോതൊപൊധരി എന്ന നരിലയരിൽ 
നൊെ� െകംഘപ്ത് ചുറ്റരിപെറ്റരി ജീ
വരിക്ുന്ന മറ്റു പ്തൊഴരിലരിെങ്ങൾ (മൊ
മുഫോക്ൊയയുപ്െ പൊച�ക്ൊെപ്ന്റ 
ഫോവഷകം ഉദ്ൊഹെണകം) �ൂെരി വരിശ�ല
നത്രിന് വരിഫോധയമൊക്ുന്നു.

5. നൊെ� െകംെ് �ൊെകം നരിലനരിർത്ൊ
ൻ പൊെുപ്പെുന്ന െകംഘൊെ�െുപ്െ 
ബുദ്ധരിമുട്ടു�ൾ ഫോനെരിട്ട് അനൊവെ
ണകം പ്ചയ്ുന്നുണ്്. (ഉദ്ൊഹെണകം 
തരില�ൻ അവതെരിപെരിക്ുന്ന നൊെ�
ട്ൂപെ് മുതലൊേരി എന്ന �ഥൊപൊത്രകം)

6. തലമുറ�േുപ്െ മൊറ്റങ്ങേുകം 
ഭൂതഭൊവരി വർത്മൊന�ൊലങ്ങ
േുകം നൊെ�െകംഘങ്ങൾക്ു വന്ന 
മൊറ്റവുകം െരിനരിമയരിൽ നന്നൊയരി 
അപഗ്രഥരിക്ുന്നുണ്്. 

7. പ്െൊദ്പൂർണവുമൊയ ഗ്രൊമീണ 
നൻമ�ൾ ചരിത്രത്രിപ്ന്റ പ്തീക്ഷ
യുകം ശുഭൊപ്രി വരിശ്വൊെവുമൊണ്. 
അതരിലുപെരി നൊട്ടുനൻമയുപ്െ 
െത്യകം ഫോപൊപ്ല വരിശുദ്ധരിയൊർന്ന 
െ് ഫോനഹവുകം, ഇവരിപ്െ ഈ െരിനരിമ
യരിൽ ആർജരിതെ്വത്ൊയരി മൊറുന്നു.

8. പുഴ/തുണരിയലക്്/സ്തീ ശെീെങ്ങ
ൾ/മദ്്യപൊനകം/പെദ്ൂഷണകം/ഉദ്ൊെീ
�െണകം/ഉപഫോഭൊ� െകംെ് �ൊെകം/
ഇപ്തല്ലൊകം പൂെകം ചരിത്രത്രിപ്ന്റ 
െകംവൊദ്കം പ്ചയ്പ്പെെുന്ന ഇനരിയുകം 
�ൗെവമൊയരി പ്ചയ്പ്പെെുന്ന, ഘെ�
ങ്ങൾ ആണ്.

9. ജീവരിതത്രിപ്ന്റതൊയ ദ്ൊെരിദ്ര്യകം ചരിത്ര
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ത്രിലൂപ്െ മറുവഴരിയരിലൂപ്െ തുറന്നു 
�ൊണരിക്ൊൻ ഇഷ്ടപ്പെെുന്നു. ഏ�ൊ
ന്തതയുഫോെയുകം �ൂെരിഫോച്െലരിഫോന്റയുകം 
എല്ലൊ അവസ്ഥ�േുകം പുതുമഫോയൊ
പ്െ പല �ഥൊപൊത്രങ്ങേരിലുകം, പ്നെു
മുെരിഫോവണു ഉൾപ്ക്ൊള്ളരിച്രിട്ടുണ്്.

10. നൊെ� �ലൊ�ൊെൻമൊർ ഒെു 
�ൊലഘട്ടത്രിൽ െൊമൂഹ്യപെമൊയ 
�ലൊെകംെ് �ൃതരിയുപ്െ ഭൊ�മൊയരി 
മൊറരിപ്യപ്ന്നൊപ്ക് വൊയരിപ്ച്െുക്ു
ഫോമ്പൊൾ ഫോപൊലുകം, നൊെ��ലൊ�ൊ
െൻമൊർ നൊെ�പ്ത്ൊഴരിലൊേരി�ൾ 
എന്ന െീതരിയരിൽ മൊറ്റരി വൊയരിക്ൊ
നുകം ഫോപ്െരിപെരിക്ത്ക് െൊഷ്ടീയപ
െമൊയ യൊഥൊർത്ഥ്യകം പ്നെുമുെരിഫോവ
ണു പൂെത്രിലൂപ്െ വൊദ്രിക്ുന്നു.

11.  നവെൊഫോങ്കതരി� വരിദ്്യ നൊെ�ങ്ങപ്േ 
ബന്പ്പെെുത്ുന്നതരിപ്ന്റ ആവ
ശ്യ�തയുകം, ആവശ്യമരില്ലൊയ്മയുകം, 
നൊെ�െകംെ് �ൊെവുമൊയരി ബന്
പ്പെട്ടരിെരിക്ുന്നത് എങ്ങപ്നയുപ്ണ്
ന്നുകം, പൂെകം ചരിത്രകം അവലകംബരിച്് 
ചരിന്തരിഫോക്ണ്തൊണ്.

12. നൊെ��ലൊ�ൊെന്ൊെരിലുണ്ൊയരി
െുന്ന പുെുഷ വീക്ഷണങ്ങൾ, സ്തീ 
വീക്ഷണങ്ങൾ, പ്പൊതു വീക്ഷണ
ങ്ങൾ ഇവ തുറന്നു പറഞ്്/ആവരി
ഷ് �െരിക്ുവൊനുകം െകംവരിധൊയ�ൻ 
മെരി �ൊണരിച്രിട്ടരില്ല. ഒെു പഫോക്ഷ 
അതരിപ്ലൊെു വരിവൊദ് െീതരിഫോയൊ, 
വരിഷയ പ്ൊമുഖ്യഫോമൊ വെൊതരിെരി
ക്ുന്നതരിപ്ന്റ ഒെു �ൊെണകം അത് 
പറഞ് െീതരി ഹൊെ്യ�ഥൊഖ്യൊനകം 
എന്ന മട്ടരിലൊണ്.

13. അമ്പലത്രിൽ പ്തൊഴൊൻ വെുന്ന 
നൊെ�നെരി�ൾ പൂജൊെരി�ൾ ആെൊ 
എന്നു ഫോചൊദ്രിക്ുഫോമ്പൊൾ പ്നഴ് െു
മൊെൊയരി അെുത് ആശുപത്രരിയരിൽ 
വന്നവെൊപ്ണന്നു പറയുന്നു. 
എന്നൊൽ മുതലൊേരിപ്യ ഇന്നപ്െ
ന്റരിപ്ന്റ �ഥൊപൊത്രകം അമ്പലത്രിൽ 
വെുഫോമ്പൊൾ പൂജൊെരിഫോയൊെ്, ആ 
ഫോപൊ�ുന്ന നെരിമൊപ്െ മൂന്നുമൊെ
ത്രിന് വൊെ�ക്് എെുത്രിെരിക്ു�
യൊ എന്നു പറയുന്നുണ്്. സ്തീ�പ്േ/
നെരി�പ്േ/പ്പ്ൊ�്യൂഫോെഴ് െ് 
�ൊണുന്ന െീതരി അഥവൊ അത്െകം 
ചട്ടക്ൂെു�േരിൽ നരിന്നുള്ള ഒെു 
തെകം െകംെ് �ൊെവൊയന ഈ 
െകം�ത്ു നരിന്നു �ൊണൊകം.

14. പ്നെുമുെരിഫോവണു അവതെരിപെരി
ക്ുന്ന �ഥൊപൊത്രകം െൊത്രരിയരിൽ 
�ലൊ�ൊെൻമൊഫോെൊപ്െൊപെകം മദ്്യപരിച്് 
വർത്മൊനകം പറഞ്രിെരിക്ുന്ന 
െകം�കം. അമരിത മദ്്യപൊനരിയൊയ 

അയൊൾ സ്തീപ്യ/അവെെകം 
ഫോചൊദ്രിച് സ്തീ�പ്േപെറ്റരി വലകം�രി�വ
സ്തു എന്ന െീതരിയരിൽ ഫോനൊക്രിക്ൊ
ണു�യുകം െകംഘകം മുഴുവൻ അത് 
ഫോ�ട്ട് ചരിെരിക്ു�യുകം പ്ചയ്ുന്നു.

15. തരില�ൻ പ്നെുമുെരിഫോവണുവരിപ്ന്റ 
�ഥൊപൊത്രപ്ത് ട്ൂപെരിൽ നരിന്നുകം 
പുറത്രിറഫോക്ണ് ഒെു െൊഹചെ്യകം 
�ൂെരി പെരിഫോശൊധരിക്ൊവുന്നതൊണ്.

16. �ഥൊവ്യവഹൊെകം, �ഥൊഖ്യൊനകം 
എന്നീ നരില�േരിപ്ലല്ലൊകം െകംവരി
ധൊയ�ൻ പുലർത്രിയരിെരിക്ുന്ന, 
അവരിതർക്രിതമൊയ ഒെനുെഞ്ജനകം 
‘പൂെകം’ െരിനരിമയരിലുണ്്. ‘പൂെകം’ െരി
നരിമയരിലുള്ള ജീവരിതെൊഷ്ടീയപ്ത് 
പുറത്് �ൊണരിക്ൊപ്ത അ�കം 
�ൊഴ്ച�ൾ എന്ന നരിലയരിലൊണ് 

പ്നെുമുെരിഫോവണു �ൊണരിച്രിട്ടുള്ളത്. 
ബൊഹ്യെൂപത്രിൽ ‘പൂെകം’ ഒെു 
എന്റർപ്െയരിൻപ്മന്റ്  ഫോ�ൊർമൊറ്റൊണ് 
പരിന്തുെെുന്നത്. അെവരിന്പ്ന്റ തമ്പ്, 
ഹെരിഹെപ്ന്റ വേർത്ുമൃ�ങ്ങൾ, 
ഫോലൊഹരിതദ്ൊെരിപ്ന്റ ഫോജൊക്ർ, �മ
ലരിപ്ന്റ നെൻ, പ്�.ജരി. ഫോജൊർജരിപ്ന്റ 
യവനരി�, ഇപ്തല്ലൊകം �ഥയരിലൂപ്െ 
മറ്റ് �ലൊെൂപത്രിപ്ന്റ �ഥ�ൂെരി പറ
യുന്ന െരിനരിമ�േൊണ്. എന്നൊൽ 
അവയരിപ്ലൊപ്ക്യുകം ദ്ർശനപ്ത് 
ബൊഹ്യമൊയരി �ൊണരിക്ുന്നുണ്്. 
പൂെത്രിൽ അത്െത്രിലുള്ള 
ബൊഹ്യപ്െെണകം �ൊണു�യരില്ല. 
െകംവരിധൊയ�നൊയ പ്നെുമുെരിഫോവ
ണുവരിപ്ന്റ മന:ശൊസ്തകം അത്െത്രി
ലൊണ് ഉപയുക്തമൊയരിെരിക്ുന്നത്.

17. നെരിമൊർ ദ്ുഷ്യന്തനൊയരി അവതെരി
പെരിക്ുന്ന പ്നെുമുെരിഫോവണുവരിപ്ന്റ 
നൊയ�ഫോനൊെ്, നൊെ�കം വെുഫോമ്പൊൾ 
ബഹുമൊനകം തെൊകം അപ്ല്ലങ്കരി
ൽ ഇെുഫോന്നെത്് ഇെുന്നൊൽ 
മതരിപ്യന്ന് �േരിയൊക്ുന്നുണ്്. 
പുെുഷൊഹങ്കൊെത്രിപ്ന്റ പ്തരിെൂ
പമൊയ പ്നെുമുെരിഫോവണുവരിപ്ന്റ 
�ഥൊപൊത്രകം ഒപ്െൊറ്റെീനരിൽ, 
നെരിമൊഫോെൊെുകം, മുെരിപ്വട്ടൊൻ വന്ന 
ബൊർബറരിഫോനൊെുകം, ഒെുവരിൽ തപ്ന്റ 
മുന്നരിലൂപ്െ നെന്നു ഫോപൊവുന്ന 
തുണരിയലക്ു�ൊെഫോനൊെുകം, ഫോദ്ഷ്യ
പ്പെെു�യുകം പെരിഹെരിക്ു�യുകം 
പ്ചയ്ുന്നതു�ൊണൊകം. ജൊകംബവൊ
പ്ന്റ �ൊലത്ുള്ളതൊ എന്നു പറയു
ന്നരിെത്് നൊെ�മുതലൊേരിപ്യയുകം 
പ്ചറുതൊക്ുന്ന െകംെൊെകം �െന്നു 
വെുന്നു. പുെുഷവീക്ഷണകം/െൂ
പെർതൊെകം/നൊയ� �ഥൊപൊത്രകം 
പ്ചയ്ു വെുന്നവെുപ്െ മന:ശൊസ്തകം 
ഈ �ഥൊപൊത്രത്രിൽ �െന്നുവ
െുന്നതൊയരി �ൊണൊകം. ശക്തമൊയ 
പെരിഹൊെവുകം അഹങ്കൊെഫോബൊധ
വുകം െൊമ്പ്രദ്ൊയരി�മൊയ െൊമൂഹ്യൊ
വസ്ഥഫോപൊപ്ല അയൊേരിൽ/നെനരിൽ 
പെെുന്നത് ‘പൂെ’ത്രിപ്ന്റ �ഥൊപൊ
ത്ര ഘെനയരിൽ ഏപ്റ വ്യത്യസ്തത 
പുലർത്രി വെുന്നതൊയരി �ൊണൊകം. 
മപ്റ്റൊെുദ്ൊഹെണകം. പശുവുമൊയരി 
പൊൽക്ൊെരി പുല്ലു തീറ്റരിക്ൊനൊയരി 
പുഴക്പ്െയരിലൂപ്െ നെന്നു ഫോപൊ
വുഫോമ്പൊൾ ബൊക്രി നൊെ�ട്ൂപെരിപ്ല 
പുെുഷൻമൊർ പുഴയരിൽ �ുേരി
ക്ുന്നെകം�കം. �ുേരിക്ുഫോമ്പൊഴുള്ള 
പുെുഷൻമൊെുപ്െപ്യല്ലൊകം �മന്റു
�ൾ, െകംഭൊഷണങ്ങൾ, ഹൊെ്യകം 
ഇപ്തല്ലൊകം നരിെീക്ഷരിഫോക്ണ്തൊണ്. 

നോെകഗ്രൂപെും സംഗീത
നോെകട്ൂപെുകളുടമോടക് 
ൈളടര സജീൈമോയിരുന്ന 
ഒരു കോലഘട്ത്തിലൂടെ 
കെന്നുഫോെോയിട്ുള് നെൻ 
കൂെിയോണ് ടനെുമുെിഫോൈണു. 
അഫോപെോൾ അഭിനയ ജീൈിത
ത്തിനു െിന്നിലുള് അണി
യറക്ഥകളും െച്യോയ 
ജീൈിതോൈിഷ് കോരങ്ങളും, 
ടനെുമുെിഫോൈണുൈിടന സ്വോ
ധ്ീനിച്ിരിക്ണം. ഈ സ്വോ
ധ്ീനങ്ങൾ തടന്നയോൈണം 
‘െൂരം’ എന്ന സിനിമയുടെ 
‘കഥ’യിഫോലക്് ടനെുമുെിഫോൈ
ണു പ്ഫോൈശ്ിക്ോൻ കോരണം. 
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മപ്റ്റൊന്ന് നൊെ�ട്ൂപെരിപ്ല ഓണർക്് 
നൊെ��ലൊ�ൊെൻമൊപ്െ ഫോപൊറ്റരി 
വേർത്ുന്നതരിലുള്ള ബുദ്ധരിമുട്ടു�
േുകം മറ്റുകം, തുറന്ന് �ൊണരിച്രിട്ടുണ്്. 
മദ്്യപരിച്ു ലക്ുപ്�ട്ട �ഥൊപൊത്രമൊ
യരി പ്നെുമുെരിഫോവണുവരിപ്ന്റ ദ്ുഷ്യന്ത
ൻ നൊെ�കം �േരിക്ൊനൊയരി ഒെുങ്ങു
ന്നതുകം അഭരിനയരിക്ൊനൊവൊപ്ത 
വീഴുന്നതുമൊയ െകം�കം. ഓണറൊയ 
തരില�പ്ന്റ മുഖഭൊവങ്ങേരിലൂപ്െ 
ഇത്െകം ബുദ്ധരിമുട്ടു�ൾ നന്നൊയരി 
പ്തരി�ലരിച്രിെരിക്ുന്നു. ഫോവഷകം 
പ്�ട്ടരിവന്ന് െഹൊയരിഫോയൊെ് �ഥൊപൊ
ത്രകം/പ്നെുമുെരി ഫോവണു ഫോചൊദ്രിക്ു
ന്ന ഫോചൊദ്്യമുണ്്. ‘ഇപ്തന്തൊ എപ്ന്റ 
ഫോവഷകം’ അത്രഫോത്ൊേകം ഫോബൊധകം 
ഫോപൊയ അവസ്ഥ െകംവരിധൊയ�ൻ 
�ൗതു�കം ഫോപൊപ്ല �ൊണരിക്ു
ന്നു. മദ്്യപൊനകം �ലൊ�ൊെൻമൊപ്െ 
ബൊധരിക്ുന്നപ്തങ്ങപ്നപ്യന്ന് ഈ 
നൊെ�പചേൊത്ലത്രിലൂപ്െ െകം
വരിധൊയ�ൻ പറഞ്ു പ്വക്ുന്നു. 
മദ്്യവുകം െർ�ൊത്�തയുകം തമ്മരി
ലുള്ള ബന്ങ്ങപ്േപെറ്റരി നരിെവധരി 
പഠനങ്ങൾ മലയൊേത്രിൽത്പ്ന്ന 
പുറത്രിറങ്ങരിയരിട്ടുണ്്. അതുപ്�ൊ
ണ്ു തപ്ന്ന, െരിനരിമയരിൽ അത്െകം 
വരിഷയങ്ങൾ �ലയുകം മദ്്യവുകം 
തമ്മരിൽ ബന്പ്പെെുത്രി ചർച് 
പ്ചയ്പ്പെട്ട, ഉദ്ൊഹെണകം വേപ്െ 
�ുറവൊണ്. െഞ്ജരിത് െകംവരിധൊനകം 
പ്ചയ് സ്പരിെരിറ്റ് (2012), ഐ.വരി.
ശശരിയുപ്െ അക്ഷെങ്ങൾ (1984), 
ഹെരിഹെപ്ന്റ ഫോപ്കംപൂജൊെരി (1998), 
പെരിണയകം (1994) തുെങ്ങരിയ വരിെലരി
പ്ലണ്ൊവുന്ന െരിനരിമ�ൾ മൊത്രകം. 
പൂെകം (1989) ആ ഒെു പൊഫോറ്റണരിൽ 
വരിഷയകം ചർച്പ്ചയ്പ്പെെുന്നരില്ല 
എന്നു മൊത്രകം. എന്നൊലത് ഉള്ളെ
ക് ഭദ്രതപ്യ തെകംതൊഴ്തുന്നുമരില്ല. 
പ്നെുമുെരിഫോവണു അഭരിനയരിക്ുന്ന 
�ഥൊപൊത്രകം തപ്ന്ന മദ്്യപൊന 
ശീലകം �ൂെരിയൊയതുപ്�ൊണ്ൊണ് 
നൊെ�ത്രിൽ നരിന്നുകം പുറത്ൊ�ു
ന്നത്. ഉപജീവനമൊർഗ്ഗകം ഇല്ലൊപ്ത 
ഫോപൊ�ുന്നുണ്് ഈ �ഥൊപൊത്രത്രി
ന്. ഇതുഫോപൊപ്ല നൂറു�ണക്രിന് 
�ലൊ�ൊെൻമൊർ മദ്്യപൊനശീലകം 
�ലയരിൽ നരിന്ന് പുറത്ൊയരിട്ടുണ്് 
എന്ന് നമ്മുപ്െ �ലൊഫോലൊ�കം പെരി
ഫോശൊധരിച്ൊൽത്പ്ന്ന മനെരിലൊ�ുകം.

18. ‘പൂെകം’ െരിനരിമയരിലൂപ്െ 
പ്തൊഴരിലൊേരി പ്ശ് നങ്ങൾ, �ലൊ�ൊ
െൻമൊെുപ്െ െൊമ്പത്രി� പ്ശ് നങ്ങ
ൾ, ജീവരിത െകംെ് �ൊെകം ഇപ്തല്ലൊകം 

�ൂെരി ചർച് പ്ചയ്പ്പെെുന്നുണ്്. 
വ്യവസ്ഥൊപരിതമൊയ വൊർപെുമൊ
തൃ�യരിലുള്ള മലയൊേരി�േുപ്െ 
െ്വഭൊവങ്ങേുകം പ്പെുമൊറ്റങ്ങേുകം 
ഈ െരിനരിമയരിപ്ല �ഥൊപൊത്രങ്ങ
ൾക്രിെയരിൽ �ൊണൊൻ െൊധരിക്രില്ല. 
തുറന്ന ജീവരിതത്രിപ്ന്റ തുറന്ന 
ദ്ൃശ്യശ്രവ്യ �ല�ൾ തപ്ന്നയൊണ് 
ഇതരിൽ ആവരിഷ് �െരിച്രിട്ടുള്ളത്. 
അതുപ്�ൊണ്ുതപ്ന്ന െൊധൊെണ
ക്ൊെൊയ നെീനെൻമൊർ ചീത്വരിേരി/
അശ്ീലപദ്കം/ഫോപൊലുകം അഫോങ്ങൊട്ടുമരി
ഫോങ്ങൊട്ടുകം പറയുന്നതൊയരി �ൊണൊകം. 
മപ്റ്റൊെൊപ്േ �ൊണരിക്ൊനുള്ള 
നൊെ�മല്ല യഥൊർത്ഥ നൊെ�കം 
എപ്ന്നൊെു വരിശ്വൊെകം ഈ െരിനരിമ
യരിപ്ല �ഥൊപൊത്രങ്ങൾ പ്�െരിപെരി
ക്ുന്നു.

19. നൊെ�ട്ൂപെു�േരിപ്ല നെീനെ
ൻമൊപ്െൊപ്െൊപെകം തപ്ന്ന മറ്റു 
വരിഭൊ�ങ്ങേരിൽ ഫോജൊലരി പ്ചയ്ുന്ന 
പ്തൊഴരിലൊേരി�ൾ �ൂെരി ഈ െരി
നരിമയരിൽ ഉപ�ഥൊപൊത്രങ്ങേൊയരി 
�െന്നുവെുന്നുണ്്. നൊെ�കം അവ
തെരിപെരിക്ൊനൊയരി ഫോപൊ�ുന്ന ഓഫോെൊ 
സ്ഥലഫോത്യുകം, ആേു�േുമൊയരി 

ഇത്െകം വരിഭൊ�ത്രിപ്ല പ്തൊഴരിലൊ
േരി�ൾ ബന്കം സ്ഥൊപരിക്ുന്നതുകം, 
അവരിപ്െ മറ്റ് മുതപ്ലെുപെു�ൾ 
നെത്ുന്നപ്തങ്ങപ്നപ്യന്നുകം, 
ചൂഷണകം പ്ചയ്പ്പെെുന്നതുകം, 
പ്ചയ്ുന്നതുകം എങ്ങപ്നപ്യന്നുപ്മൊ
പ്ക് െകംവരിധൊയ�ൻ പ്നെുമുെരിഫോവ
ണു െൂക്ഷ്മമൊയരി അവതെരിപെരിച്രി
ട്ടുണ്്.

20. (മുെേരി അഭരിനയരിക്ുന്ന �ഥൊപൊത്ര
വുകം െകംഘവുകം പ്നെുമുെരിഫോവണു
വരിപ്ന്റ �ഥൊപൊത്രപ്ത് പ്വള്ള
മെരിപെരിക്ുന്ന െൊത്രരിയരിപ്ല െകം�കം 
ഉദ്ൊഹെണകം.

21. ഇന്നപ്െന്റരിപ്ന്റ മുതലൊേരി �ഥൊ
പൊത്രകം പന്തൽ പ്�ട്ടുഫോമ്പൊൾ 
ഓലപ്യെുത്ു പ്�ൊെുക്ുന്ന െകം�കം 
മപ്റ്റൊെുദ്ൊഹെണകം.

22. ശ്രീനരിവൊെപ്ന്റ �ഥൊപൊത്രകം ട്ൂപെരി
ന് പുറത്ു നരിന്നു വന്ന ട്ൂപെരിൽ 
�യറരി െൊത്രരി നൊെ�െകംഘഫോത്ൊ
പ്െൊപെകം മദ്്യപരിച്് �ലൊപെരിപൊെരി�ൾ 
അവതെരിപെരിക്ുന്നത്).

23. പ്തൊഴരിലൊേരി�േുപ്െ ഫോജൊലരിസ്ഥല
ങ്ങേരിപ്ല ജീവരിതകം, െ്വഭൊവശുദ്ധരി, 
ശീലങ്ങൾ, ദ്ു:ശീലങ്ങൾ, ഫോപ്മബ
ന്ങ്ങൾ, വെുമൊനകം, െകംഘർഷങ്ങ
ൾ, തുെങ്ങരി ജീവരിതത്രിപ്ല ശമ്പേകം 
വപ്െ നീണ്ുനരിൽക്ുന്ന ഘെ�
ങ്ങൾ എല്ലൊകം, അവെെെമത്വകം 
എന്ന െീതരിയരിൽത്പ്ന്ന ‘പൂെകം’ 
െരിനരിമയരിലൂപ്െ െകംവരിധൊയ�ൻ 
ആവരിഷ് �െരിക്ുന്നുണ്്. അത് 
�ൂെുതലൊയരി വരിശദ്ീ�െണത്രിന് 
വരിഫോധയമൊക്ുന്നരില്ല എന്നു െൊെകം. 
ലരികം�വരിഫോവചനകം, ജൊതരിവരിഫോവചനകം, 
അെരിമത്പെമൊയ ബന്ങ്ങേുപ്െ 
വരിഫോവചനകം, ഭക്ഷ്യ-ഫോപൊഷ�ൊ
ഹൊെ-പ്ശ് നങ്ങൾ, സ്തീ-പുെുഷ 
ബന്ങ്ങേരിപ്ല പ്ശ് നങ്ങൾ, വരി
ദ്്യൊഭ്യൊെ-ആഫോെൊ�്യപെരിെക്ഷ�ൾ, 
ഇപ്തല്ലൊകം പ്പൊതുയുക്തരിെഹത
യുപ്െ ഭൊ�മൊയരിട്ടൊണ് പ്നെുമുെരി
ഫോവണു പൂെത്രിൽ അവതെരിപെരിച്രി
ട്ടുള്ളത്. ചരിത്രത്രിപ്ന്റ തരിെക്ഥയുകം 
പ്നെുമുെരിഫോവണു തപ്ന്നയൊണ് 
നരിർവഹരിച്രിട്ടുള്ളത്.

ഇത്െത്രിൽ നരിെവധരി െവരിഫോശഷ
ത�ൾ ‘പൂെ’ത്രിന് അവ�ൊശപ്പെെൊ
വുന്നതൊണ്. അതരിലുപെരി ഛൊയൊഗ്ര
ഹണത്രിൽത്പ്ന്ന 360 �രിഗ്രരിയരിൽ 
ഒെു ഫോഷൊഫോട്ടൊെു �ൂെരിയൊണ് െരിനരിമ 
അവെൊനരിക്ുന്നത്. നൊെ�ഫോവദ്രിയുകം 
തമ്പുകം എല്ലൊകം അഴരിച്ുഫോപൊയതരിനു
ഫോശഷകം അവശരിഷ്ടങ്ങൾ �ൊണരിക്ു

കോൈോലം, എം.ജി. രോധ്ോ
കൃഷ്ണൻ, കോൈോലം ശ്ീകു
മോർ, ഷോജി.എൻ.കരുണ്, 
ഫോദൈദോസ്, തുെങ്ങിയൈടര
ല്ലോം ൈർഷങ്ങൾക്ുഫോശ്ഷം 
തയ്ോറോയ ‘െൂരം’ സിനിമയി
ലും പ്ൈർത്തിച്ു എന്നതോ
ണ് മടറ്ോരു പ്ഫോത്യകത.
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ന്നു. അഫോതൊപ്െൊപെകം �്യൊമറ ഭൊെത
പെുഴയരിഫോലക്് നീേുന്നു. നൊയ�ൻ 
ഒറ്റയ്ക്കൊക്രിയ നൊയരി�യരില് ആണ് ആ 
�്യൊമറൊദ്ൃശ്യകം അവെൊനരിക്ുന്നത്. 
െണ്രി ഫോജൊെ�ൊണ് ഛൊയൊഗ്രഹണകം. 
െണ്രി ഫോജൊെ�രിപ്ന്റ ഛൊയൊഗ്രഹണ 
ജീവരിതത്രിപ്ല മരി�ച് ഫോഷൊട്ടു�േരിപ്ലൊ
ന്നൊണരിത്. ഫോദ്ൊവദ്ൊെരിപ്ന്റ ശബ്ദഫോലഖ
നത്രിലുകം വ്യത്യസ്തത�ൾ പുലർത്രി
യരിട്ടുണ്്. െൊത്രരി�ൊല ശബ്ദവീചരി�ൾ 
പ്ഫോത്യ�രിച്ുകം വേപ്െ ചൊെുതഫോയൊപ്െ 
ആവരിഷ് �െരിച്രിട്ടുണ്്. നൊെ�കം അവ
തെരിപെരിക്ുന്ന െൊത്രരിയരിപ്ല ശബ്ദകം, 
അതു�ഴരിഞ്് നൊയ�ൻ പുല്ലൊങ്കുഴ
ൽ വൊയരിക്ുഫോമ്പൊഴുള്ള െൊത്രരിയരിപ്ല 
ശബ്ദകം, നൊയരി� ഉറങ്ങുന്നതുകം നൊെ�കം 
�ൊണൊനൊയരി െൊത്രരിയരിലരിറങ്ങുഫോമ്പൊഴു
ള്ള െൊത്രരിയുപ്െ ശബ്ദവുകം ശ്രദ്ധരിഫോക്
ണ്തൊണ്. െൊത്രരിയരിൽത്പ്ന്ന പലപല 
ശബ്ദങ്ങൾ �ൂെരിഫോച്െുന്ന അനുഭവകം 
‘പൂെ’ത്രിൽ ഉണ്്. ഫോദ്വദ്ൊെൊണ് 
മുഖ്യ ശബ്ദഫോലഖ�ൻ. പ്നെുമുെരിഫോവ
ണുവരിപ്ന്റ ആദ്്യ െരിനരിമയരിപ്ല (തമ്പ്) 
ശബ്ദ ഫോലഖ�നുകം ഫോദ്വദ്ൊെൊയരിെുന്നു. 
ആദ്്യ െരിനരിമയൊയ ‘തമ്പരി’ൽ പ്വ
ർത്രിച് ഒട്ടുമരിക് �ലൊ�ൊെൻമൊപ്െ
ല്ലൊകം ‘പൂെ’ത്രിലുകം, െഹ�െരിച്രിട്ടുണ്്. 
�ൊവൊലകം, എകം.ജരി. െൊധൊ�ൃഷ്ൻ, 
�ൊവൊലകം ശ്രീ�ുമൊർ, ഷൊജരി.എൻ.
�െുൺ, ഫോദ്വദ്ൊെ്, തുെങ്ങരിയവപ്െ
ല്ലൊകം വർഷങ്ങൾക്ുഫോശഷകം തയ്ൊറൊയ 
‘പൂെകം’ െരിനരിമയരിലുകം പ്വർത്രിച്ു 
എന്നതൊണ് മപ്റ്റൊെു പ്ഫോത്യ�ത.
െകം�ീതത്രിപ്ന്റ ആവരിഷ് �ൊെ �ൊെ്യ
ത്രിലുകം പ്നെുമുെരിഫോവണു പൂെത്രിൽ 
തനതൊയ െകം�ീത െൂപങ്ങൾ തപ്ന്ന 
ഉപഫോയൊ�രിച്ു. ഇതരിവൃത്മൊയ 
ബൊപ്ല, നൊെ�കം, തുെങ്ങരിയവയരിൽ 
ഉപഫോയൊ�രിക്ുന്ന തെകം പൊട്ടു�ൾ 
തപ്ന്നയൊണ് ഉപഫോയൊ�രിച്ത്. ‘ചരിന്തൊ
മണരി’ എന്ന �ീർത്ന െ്വഭൊവത്രി
ലുള്ള എകം.ജരി. ശ്രീ�ുമൊർ പൊെരിയ 
പൊട്ടുകം, �ണ്ീർക്രിേരി ചരിലച്ു എന്ന 
അെുന്തരി ആലപരിച് പൊട്ടുമൊണ് 
വ്യത്യസ്തമൊയരി നരിൽക്ുന്ന െണ്് 
�ൊനങ്ങൾ. ബൊക്രി �ൊനങ്ങപ്േല്ലൊകം 
െരിനരിമയ്ക്കുള്ളരിപ്ല അവതെരിപെരിക്പ്പെ
െുന്ന നൊെ�ത്രിനുള്ളരിപ്ല പൊട്ടു�ൾ 
തപ്ന്നയൊണ്. ക്ൊെരിക്ൽ െകം�ീത
ത്രിലധരിഷ്രിതമൊയ ചരിട്ടഫോയൊപ്െ ഒെു
ക്രിയതൊപ്ണങ്കരിലുകം, ജന�ീയമൊയ 
ഒെു നരിർമ്മൊണെീതരി ആ പൊട്ടു�േുപ്െ 
ഫോ�ൊഫോമ്പൊെരിഷനരിൽ �ൊണൊകം. ഏത് 
െൊധൊെണക്ൊെനുകം എേുപെകം പൊെൊ
വുന്ന െീതരിയരിലുള്ള ഒെു ചരിട്ട പൊട്ടരിലു

ണ്്. �ൊവൊലകം നൊെൊയണപെണരിക്ർ 
-എകം.ജരി. െൊധൊ�ൃഷ്ൻ �ൂട്ടുപ്�ട്ടരിൽ 
ക്ൊെരിക്ൽ/�ർണ്ൊെരി�് െകം�ീത 
ചരിട്ടവട്ടങ്ങൾ ഉപഫോയൊ�രിക്ുഫോമ്പൊൾ 
ഫോപൊലുകം പലഫോപെൊഴുകം, നൊെൻ പൊട്ടരി
പ്ന്റതൊയ ഒെു ഫോചെുവ �ൂെരിഫോചർത്ു 
�ൊണൊറുണ്്. െകംവരിധൊയ�നൊയ 
പ്നെുമുെരിഫോവണുവരിൽ െകം�ീതപ്ത്
ക്ുറരിച്ുകം, ഇത്െപ്മൊെു വരിഷയപ്ത്
ക്ുറരിച്ുകം, വലരിയ അ�ൊധപൊണ്ഡരിത്യകം 
ഉണ്ൊയരിെുന്നു എന്നു�ൂെരി ഈ ചരിത്രകം 
പ്തേരിയരിക്ുന്നു.

െൂരം എന്ന പ്തിനിധ്ോനം

െർ�ൊത്�മൊയരി ചരില പ്വല്ലുവരിേരി�

ൾ ‘പൂെകം’ ഫോപെരിലുണ്്. ‘ഉത്സവങ്ങൾ‘ 
എന്നർത്ഥത്രിൽ. അത്െത്രിലുള്ള 
ഒെു തൃശൂർപൂെകം പ്നെുമുെരിഫോവണു
വരിപ്ന്റ - ‘പൂെ’ത്രിൽ �ൊണുന്നരില്ലൊയരി
െരിക്ുകം. പഫോക്ഷ പൂെകം ഇവരിപ്െ ആ ഒെു 
അലങ്കൊെപെരിഫോപ്ക്ഷ്യത്രിലല്ല ഉള്ളത്. 
മറരിച്്, വവയക്തരി�മൊയ, മനുഷ്യ ജീ
വരിതത്രിനുള്ളരിപ്ല ആവരിർഭൊവകം എന്ന 
നരിലക്ൊണ് ‘പൂെകം’ എന്ന ശീർഷ�
പ്ത് െകംവരിധൊയ�ൻ പ്നെുമുെരിഫോവ
ണു ഉപഫോയൊ�രിച്രിട്ടുള്ളത്. എന്നൊൽ 
‘പൂെകം’ ഇവരിപ്െ ജീവരിഫോതൊപൊധരിയൊ
ക്രിയ �ലൊ�ൂട്ടൊയ്മയുപ്െ ആഖ്യൊന 
പചേൊത്ലമൊ�ുന്നുണ്്. നൊെ�കം, 
നൊെ�കം െരിക്റ്റ് പ്വച്ു നെക്ുന്ന െീതരി, 
ആെ്വൊദ്�ർ, �ൊണരി�ൾ, നൊട്ടു�ൊർ, 
�ലൊ�ൊെൻമൊർ, ഇത്രയുമൊണ് പൂെ
ത്രിപ്ല ക്രരിയൊത്�മൊയ, ബഹുെ്വെ
മൊയ, ആഖ്യൊനെ്വെൂപങ്ങൾ. മപ്റ്റൊന്ന് 
ആഖ്യൊനത്രിലുപഫോയൊ�രിച് അയഞ് 
തെകം ഘെനയൊണ്. പൂെത്രിഫോന്റതൊയ 
ബഹുെ്വെമൊയ ആഖ്യൊന ജീവരിതത്രി
ൽ ഈപ്യൊെു അയഞ് ഘെന പൂെകം 
െരിനരിമയരിലുകം ഒെു മന:സ്ഥരിതരി െൂപമൊ
റ്റമൊയരി െകംവരിധൊയ�നൊയ പ്നെുമുെരി
ഫോവണു ഉപഫോയൊ�രിച്രിട്ടുണ്്.

ശ്രീനരിവൊെൻ െകംവരിധൊനഫോമൊ തരിെ
ക്ഥഫോയൊ എഴുതരിയ ചരിത്രങ്ങേരിൽ പല
ഫോപെൊഴുകം ശ്രീനരിവൊെൻ അഭരിനയരിക്ു
ന്ന �ഥൊപൊത്രകം പലഫോപെൊഴുകം, വീെത്വകം 
ഇല്ലൊത് ഒെു െ്വഭൊവ/അനുഭവെീതരി 
െ്വീ�െരിച്ു �ൊണൊറുണ്്. മലയൊേത്രി
ൽ മറ്റൊെുകം ആ ഒെു െീതരി െ്വീ�െരിച്ു 
�ൊണൊറരില്ല എന്നുകം ഫോതൊന്നരിയരിട്ടുണ്്. 
ശ്രീനരിവൊെനുഫോശഷകം െകംവരിധൊയ�
നൊയ പ്നെുമുെരിഫോവണുവരിപ്ന്റ പൂെ
ത്രിലൊണ് ആ ഒെു �ഥൊപൊത്രെീതരി 
�ണ്ത്. 

ചരിത്രത്രിൽ പെരിഹൊെപൊത്രമൊയ 
�ഥൊപൊത്രമൊണ് പ്നെുമുെരിഫോവ
ണുവരിപ്ന്റ ആശൊൻ �ഥൊപൊത്രകം 
അവതെരിപെരിച്രിട്ടുള്ളത്. നൊയ�െ്വെൂ
പങ്ങേരിൽ തരിെക്ഥൊ�ൃത്ുക്േൊയ 
ശ്രീനരിവൊെനുകം, പ്നെുമുെരിഫോവണുവുകം 
ഒെു പെരിധരിയരിൽ �വരിഞ്് വരിശ്വെരി
ക്ുന്നരില്ല എന്നു ഫോതൊന്നൊകം. വെക്ു 
ഫോനൊക്രിയന്തത്രിൽ ദ്രിഫോനശൻ നൊയ
�നൊപ്ണങ്കരിലുകം നൊയ�ഫോബൊധപ്ത് 
പുെുഷഫോലൊ�കം െ്വീ�െരിക്ുന്നരില്ല. 
‘പൂെ’ത്രിപ്ല അപെു എന്ന പ്ചറുപെ
ക്ൊെപ്ന്റ നൊയ�ഫോബൊധവുകം മപ്റ്റൊന്ന
ല്ല. പ്ൊഫോയൊ�രി� പ്ണയതലങ്ങേരിൽ 
അപെു ഒേരിഫോച്ൊെരിഫോപെൊവു�യൊണ്. 
നൊെ�ത്രിപ്ല ദ്ുഷ്യന്തപ്നഫോപെൊപ്ല
ത്പ്ന്ന, അതുമപ്ല്ലങ്കരിൽ നൊെ�കം 

ശ്ീനിൈോസൻ സംൈിധ്ോനഫോമോ 
തിരക്ഥഫോയോ എഴുതിയ 
ചിത്രങ്ങളില് െലഫോപെോഴും 
ശ്ീനിൈോസൻ അഭിനയി
ക്ുന്ന കഥോെോത്രം െല
ഫോപെോഴും, ൈീരത്വം ഇല്ലോത്ത 
ഒരു സ്വഭോൈ/അനുഭൈരീതി 
സ്വീകരിച്ു കോണോറുണ്്. 
മലയോളത്തില് മറ്ോരും ആ 
ഒരു രീതി സ്വീകരിച്ു കോണോ
റില്ല എന്നും ഫോതോന്നിയിട്ുണ്്. 
ശ്ീനിൈോസനുഫോശ്ഷം സംൈി
ധ്ോയകനോയ ടനെുമുെിഫോൈ
ണുൈിടറെ െൂരത്തിലോണ് ആ 
ഒരു കഥോെോത്രരീതി കണ്ത്. 
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അഭരിനയരിച്ു �ഴരിഞ് ഒെു നെപ്നഫോപെൊ
പ്ല. എന്നൊൽ പൂെത്രിപ്ന്റ ക്രൊഫ്റരിൽ 
പ്നെുമുെരിഫോവണു ഒെു പെീക്ഷണകം പ്ച
യ്രിട്ടുണ്്. െരിനരിമയരിലുെനീേകം ഇല്ലൊത് 
ഘെനൊപെമൊയ െമീപനകം ചരിത്രത്രി
പ്ന്റ പെരിെമൊപ്രിയരിൽ �ൊണരിച്രിട്ടുണ്്. 
ആഖ്യൊനൊന്ത്യങ്ങേരിൽ പൂെത്രിൽ 
അതുവപ്െയുണ്ൊയരിെുന്ന ബഹുമു
ഖത്വപ്ത് ഉഫോപക്ഷരിക്ുന്നു. പ�െകം 
ആഖ്യൊനൊന്ത്യങ്ങേരിൽ (Narrative 
closure) ജനപ്രിയത/�ൊമകം/നൊയ
�ത്വകം/തുെങ്ങരിയ വരിശ്വൊെ ദ്ർശനകം 
�ൊണരിക്ുന്നു. ‘ആർട്ട് ’െരിനരിമപ്യന്ന് 
മുദ്ര�ുത്പ്പെട്ട മലയൊേ െരിനരിമ�േരി
ലുള്ള ഒെു പ്പൊതു െൂപഭൊവകം ‘പൂെകം’ 
എന്ന െരിനരിമയരിൽ ലവഫോലശമരില്ല. 
പൊട്ട്, നൃത്കം, െകംഘെനകം, തമൊശ, 
തുെങ്ങരിയ മുഖ്യധൊെ ഫോ�ൊർമുല�ൾ 
‘പൂെ’ത്രിൽ �െന്നുവന്നരിട്ടുണ്്. മുഖ്യ
ധൊെൊ ഫോ�ൊർമുല�േുപ്െ യുക്തരിയരിൽ 
‘പൂെകം’ ഒെു െ്വൊധീനവുകം പ്ചലുത്ു
ന്നുമരില്ല എന്നു �ൊണൊകം.

വീക്ഷണത്രിലുകം നരിലപൊെു�േരിലുകം, 
പ്ഫോമയത്രിലുപ്മല്ലൊകം ഒെുതെകം, ആത്
തത്്വത്രിപ്ന്റ ബൊഹ്യവ്യവഹൊെങ്ങൾ 
എന്ന നരിലക്ൊണ് പ്നെുമുെരിഫോവണുവരി
പ്ല െകംവരിധൊയ�ൻ ‘പൂെകം’ എന്ന െരി
നരിമെൃഷ്ടരിപ്യ െമീപരിച്രിെരിക്ുന്നത്. 
പൂെകം െരിനരിമയരിൽ/െരിനരിമയ്ക്കുള്ളരിൽ 
ജനൊധരിപത്യ മെ്യൊദ്�ൾ �ൊണൊകം. ഒെു 
പഫോക്ഷ െരിനരിമയരിപ്ല ഫോ�ന്ദ �ഥൊപൊ
ത്രകം എന്ന നരിലപൊെരിപ്ന മൊറ്റു�യുകം 
പ�െകം െകംഘകം/െമൂഹകം/ആൾക്ൂട്ടകം 

എന്ന ബരികംബപ്ത് സ്ഥൊപരിക്ുന്നു
മുണ്്.. അയൊൾ ആ ഒെു പ്പൊതു
മണ്ഡലകം �ൂെരി പൂെകം െരിനരിമയരിൽ 
നൊകം ഫോചർത്ു വൊയരിഫോക്ണ്തുണ്്. 
അെവരിന്പ്ന്റ ഒെരിെത്്, ‘പൂെകം’ ഉൾപ്പെ
െുപ്ന്നങ്കരിലുകം, അവരിപ്െ ‘ഗ്രൊമകം’ എന്ന 
ഘെ�മൊണ് പ്ധൊനകം. ഇവരിപ്െപ്നെു
മുെരി ഫോവണുവരിപ്ന്റ ചരിത്രത്രിൽ ‘പൂെകം’ 
ഗ്രൊമപ്ത് വീക്ഷരിക്ുന്നു. അവതെരിപെരി
ക്പ്പെെുന്നു.

പൂെകം െരിനരിമയരിലുള്ള മപ്റ്റൊെു 
പ്ധൊന ഘെ�കം, െൊമൂഹ്യപെമൊയ, 
�ല�േലുള്ള പ്ഫോത്യ�രിച്ുകം നൊെ�
െകംഘങ്ങൾക്് െജീവമൊയ �ൊല
ഘട്ടപ്ത് പ്വർത്നങ്ങപ്േപ്യല്ലൊകം 
െൊധൂ�െരിക്ുന്നു എന്നതൊണ്. ഫോ�െ
േത്രിപ്ന്റതൊയ നൊെ�ൊെ്വൊദ്നത്രിഫോന്റ
തൊയ/ ഉത്സവപെറമ്പു�േരിലുണ്ൊയ/
നൊെ�ട്ൂപെു�േുപ്െ വേർച്യുകം തേ
ർച്യുകം ‘പൂെകം’ െരിനരിമയരിൽ നന്നൊയരി 
പ്തരി�ലരിക്ുന്നു. പ്ചൊെവുകം 
അപചയവുകം ഒഫോെയേവരിൽ ‘പൂെകം’ 
െരിനരിമയരിൽ െകംബന്രിക്ുന്നു എന്നു 
െൊെകം. വീക്ഷണങ്ങേരിൽ പലഫോപെൊഴുകം 
അതരിൽ നരിന്നുകം വ്യതരിചലരിച്രിട്ടുള്ള 
െകംവരിധൊനെീതരി പല െീനു�േരിലുകം 
�ൊണൊപ്മങ്കരിലുകം പ്മൊത്ത്രിലുള്ള 
വശലീവത്�െണകം എന്നു പറയു
ന്നത് പ്െ�് ഫോനൊേജരി ബൊധരിക്ൊത് 
നൊെ�ൊവതെണത്രിപ്ന്റ പ്പൊതുെമ്മ
തരിയുകം, വേർച്യുകം, ‘പൂെകം’ െരിനരിമയരി
ൽ പ്ഫോവശരിക്പ്പെെുന്നുണ്്. എന്നൊല
പ്തൊെു മൊതൃ�ൊപെമൊയ വ്യവഹൊെകം 

എന്ന നരിലക്് �െന്നുവെുന്നുമരില്ല. 
‘പുഴ’ ഫോപൊപ്ല  ഒഴു�രിഫോപെൊവു�യൊ
ണ് ഈ അനുഭവഭൊഷണകം എന്നുകം 
പറയൊകം. പ്പൊതുജീവരിത െൊഹചെ്യ
ത്രിലുകം നൊെ�െകംഘങ്ങേരിലൂപ്െ, നൊ
െ��ലയരിലൂപ്െ, ജീവരിതകം ഉേവൊക്രിയ 
മനുഷ്യപ്െല്ലൊകം (പ്പ്ൊ�ഷണലു�േുകം 
അഫോമ്വച്വറു�േുകം എല്ലൊകം ഉൾപ്പെട്ട) 
ഇവരിപ്െ �ലൊവ്യവെൊയത്രിപ്ന്റ 
വേർച്യുപ്െ പ്തരിനരിധരി�േൊവു�യൊ
ണ്. ലഹെരിയുഫോെയുകം വരിശപെരിഫോന്റയുകം 
അതരിജീവനത്രിഫോന്റയുമരിെയരിലൂപ്െ 
നൊെ�െകംഘകം അസ്തരിത്വകം ഫോതെുന്നുണ്്. 
അെവരിന്പ്ന്റ തമ്പ് (1978) െരിനരിമയരിൽ 
െർക്െ് ആണ് െകം�പ്മങ്കരിൽ പൂെ 
(1989) ത്രിലൊ�പ്ട്ട അത് നൊെ�ട്ൂപെു
�േൊണ്. പൂെകം െരിനരിമയുപ്െ പെരിെ
മൊപ്രിയരിൽ, നൊെ�െകംഘകം ബെരിൽ 
യൊത്രയൊവുഫോമ്പൊൾ നൊയ�ൻ അപെു 
ഓെരിക്യറരി വണ്രി അപ്ത്യക്ഷമൊവു
�യൊണ്. അെവരിന്പ്ന്റ തമ്പരിലുകം, 
പ്നെുമുെരിഫോവണു അവതെരിപെരിക്ുന്ന 
പ്ചറുപെക്ൊെൻ െർക്െ് വണ്രിക്ൊ
ഫോെൊപ്െൊപെകം ഫോലൊറരിയരിൽ �യറരി അപ്
ത്യക്ഷമൊവുന്നു. െണ്് ചരിത്രങ്ങേരിലുള്ള 
ദ്ൃശ്യൊഖ്യൊന അനുഭവകം പ്നെുമുെരി
ഫോവണുവരിപ്ല �ലയുകം മന:ശൊസ്തവുകം 
തമ്മരിലുള്ള ആഖ്യൊന�ൊത്രത്രിപ്ല 
ഒത്ുഫോചെലരിൽ നരിന്നുകം ഉെപ്ലെുത്
തു തപ്ന്നയൊണ്. െണ്് െരിനരിമയരിലുകം, 
മന:ശൊസ്തപെമൊയ ഒെു െകംവരിധൊയ�
�ർതൃത്വകം ആെ്വൊദ്�നരിൽ പെർന്നു 
പരിെരിക്ു�യുകം ഒെുതെകം നവതെകം�കം 
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െൃഷ്ടരിക്ു�യുകം പ്ചയ്ുന്നുണ്്.

മുതലോളിത്തം

മുതലൊേരിത്കം എന്ന നരിയന്തണെ്വെൂ
പകം പൂെത്രിൽ ആവർത്രിക്പ്പെെുന്ന 
ഒന്നൊയരി �ൊണൊകം. �ഥൊപൊത്രങ്ങേൊയ 
അഭരിഫോനതൊക്ൾ എല്ലൊകം ‘തരില�ൻ‘ 
എന്ന ട്ൂപെുമുതലൊേരിയുപ്െ ആജ്ഞൊ
നുെൊെരി�േൊയരി മരിക് െകം�ങ്ങേരിലുകം 
പ്പെുമൊറുന്നതൊയരി �ൊണൊകം. തരിയറ്റർ 
മുതലൊേരി എന്ന നരിലയരിൽ മുെേരി 
െരിക്റ്റ് പരിെരിക്ൊൻ വെുന്നത്, മദ്്യപൊ
നെകംഘകം ഒത്ു ഫോചർന്ന് നെപെൊക്ു
ന്നത്, ഇങ്ങപ്നപ്യല്ലൊകം അത് നീണ്ു 
ഫോപൊ�ുന്നു. നൊയരി�പ്യ ഉഫോപക്ഷരിച്് 
നൊെ�ൻ ഓെരിക്യറുന്നതുകം മുതലൊ
േരിയുപ്െ �ീഴരിൽ അഭയകം പൊർക്ൊൻ 
തപ്ന്നയൊണ്. ട്ൂപെരിൽ നരിന്നരിറക്രിവരിട്ട 
പ്നെുമുെരിയുപ്െ �ഥൊപൊത്രവുകം 
ഫോപൊ�ുന്നതുകം ഫോപൊഫോ�ണ്തുകം 
മപ്റ്റൊെു നൊെ� മുതലൊേരിപ്യഫോത്െരി
ത്പ്ന്നയൊണ്. ഗ്രൊമത്രിപ്ല നൊെ�കം 
ബുക്് പ്ചയ് മൊഫോനജറൊയരി വെുന്ന 
ഇന്നപ്െന്റരിപ്ന്റ �ഥൊപൊത്രത്രിലുകം 
ഈപ്യൊെു മുതലൊേരിത്കം പ്�ൊശരി
ക്ുന്നത് �ൊണൊകം. നൊയരി�യുപ്െ 
പരിതൊവൊയ െരി.ജരി. െവരി അഭരിനയരിച് 
�ഥൊപൊത്രകം മ�ഫോേൊെ് പ്പെുമൊറുന്ന 
െീതരിയരിലുകം, പണകം പ്�ൊെുക്ുന്ന 
മുതലൊേരിയുപ്െ ഉല്പന്നയുക്തരി 
പ്തരി�ലരിക്ുന്നതു �ൊണൊകം. ഭൊെ്യ/
അമ്മ എന്നത് ഫോെൊ�രിയൊയരി �ട്ടരിലരിൽ 
�രിെന്ന് മ�പ്േ (മൊതു അവതെരിപെരിച് 
�ഥൊപൊത്രകം) ഉപഫോദ്ശരിക്ുന്ന െൊത്രരി
യരിപ്ല െകം�കം തപ്ന്ന ഉദ്ൊഹെണകം. 
പരിന്നീെ് നൊെ�ട്ൂപെരിപ്നതരിപ്െ നൊട്ടരിപ്ല 
െൊഷ്ടീയക്ൊപ്െക്ൂട്ടരി �ൂട്ടുപരിെരിച്് 
െകംഘർഷമുണ്ൊക്ുന്ന െകം�ത്രിലുകം 
ഫോെൊമൻ അവതെരിപെരിക്ുന്ന �ഥൊപൊ
ത്രഭൊഷയരിലുകം, െ്വത്വത്രിലുപ്മല്ലൊകം, 
മുതലൊേരിത്ത്രിപ്ന്റ വവവരിധ്യവ
ത്�െണ വശലരി �െന്നു വെുന്നുണ്്. 
‘പൂെകം’ െരിനരിമയരിൽ െൊഷ്ടീയ വൊയന 
എന്ന അേവുഫോ�ൊൽ പ്വച്് ഫോനൊക്ു
�യൊപ്ണങ്കരിൽ ഈപ്യൊെു മുതലൊ
േരിത്പ്�ൊശനകം പൂെത്രിൽ ധൊെൊേ
മൊയരി െകംഭവരിക്ുന്നതൊയരി �ൊണൊൻ 
�ഴരിയുകം.

പ്ണയകം, ഫോെൊ�കം, ഭക്ഷണകം, പട്ടരിണരി, 
വസ്തകം, പ്ശസ്തരി, ഇപ്തല്ലൊകം മുതലൊേരി
ത്പ്ത് ന്യൊയീ�െരിക്ുന്ന മുഫോന്നറ്റങ്ങ
ൾ തപ്ന്നയൊപ്ണന്ന് ‘പൂെകം’ െരിനരിമ 
അെയൊേപ്പെെുത്ുന്നു.
24. നൊെ�കം/�ല/എന്നത്, പ്ദ്ർശന 

വ്യവെൊയത്രിൽ അവതെരിപെരിക്
പ്പെെുന്ന സ്ഥരിതരി ഉണ്ൊവുന്നു.

25. െൊമ്പ്രദ്ൊയരി�മൊയ ഒെു െൊമൂഹരി
�പ്ക്രരിയ എന്ന നരിലയരിലൊപ്ണങ്കരി
ലുകം, നൊ�െരി� െകംെ് �ൃതരിയുപ്െ 
ഹൊനരി�െമൊയ വ്യക്തരിഹത്യ അത് 
ലക്ഷ്യമൊക്ുന്നു.

26. നൊട്ടുനൻമ�പ്േ, ഗ്രൊമീണതപ്യ, 
അത് തുെച്ുമൊറ്റുന്നു.

27. ഉത്െവൊദ്രിത്വകം എന്നതരിപ്ന െൂപ
വത്�െണകം പ്ചയ്്, മുതലൊേരിത്
തൊത്പെ്യങ്ങേുപ്െ തൊത്പെ്യമൊക്രി 
മൊറ്റുന്നു.

28. ജീവരിതത്രിപ്ല വ്യവഹൊെങ്ങപ്േ
ല്ലൊകം, െ്വത്വൊധരിഷ്രിത പ്ശ് നമൊയരി 
മൊറുന്നു. െൊമൂഹരി�െൂപകം 
എന്നതരിപ്ന്റ പ്െക്തരി തപ്ന്ന 
ഇല്ലൊതൊ�ുന്നു. (െൊമൂഹ്യെൂപകം 
ബെരിനുള്ളരിപ്ല ട്ൂപെുമുതലൊേരി
യുപ്െ ഫോലൊ�മൊയരി മൊറുന്നു എന്നു 
െൊെകം)

29. സ്തീയുപ്െ/പുെുഷപ്ന്റ/പ്ബുദ്ധത 
ഒെു നദ്ീശെീെത്രിൽ ഉഫോപക്ഷരി
ക്പ്പെെുന്നഫോതൊ ഒെു ഫോമൊതരിെമരിട്ട് 
ഓർക്ൊനൊയരി മൊത്രകം വരിധരിക്
പ്പെെുന്നഫോതൊ, ഒന്നൊയ അപഭ്കംശ 
�ൽപെനയൊയരി മൊത്രകം മൊറ്റുന്നു. 
(ഈ അപഭ്ശകം എന്നത് മുഖ്യധൊെൊ 
െരിനരിമയുപ്െ ആവർത്രിക്പ്പെെു

ന്ന �ച്വെ െൂപ�കം എന്ന നരിലക്ൊ
ണ്.)

30. ‘പൂെകം’ െരിനരിമയരിൽ, വ്യൊവഹൊ
െരി�പെമൊയ ഒെു െൊഷ്ടീയ പ്
ഫോയൊ�ത്രിനുഫോപൊലുകം െൊധ്യത 
�ൽപെരിക്ൊപ്ത ദ്ുർബലപ്പെെുത്ു
ന്നതൊയരി ഫോതൊന്നൊകം. െൊമൊന്യഫോബൊ
ധകം എന്ന നരിലക്്, ഒെു നൊയരി�/
നൊയ�ൻ/മൊതൃ� െകംവരിധൊയ�ൻ 
അവെൊന ഭൊ�ത്് പ്�ൊണ്ുവ
ന്നത് എന്തരിനൊണ് എന്നുകം ഫോചൊദ്രി
ഫോക്ണ്രിയരിെരിക്ുന്നു. പ്തൊഴരിലൊേരി 
- മുതലൊേരി വരിഷയങ്ങേരിലുള്ള 
മൊതൃ��ൾ ചർച് പ്ചയ് മുഖ്യധൊ
െൊ മലയൊേ െരിനരിമ�േരിപ്ലല്ലൊകം 
(ഐ.വരി.ശശരിയുപ്െ മരിക് ചരിത്രങ്ങ
േുകം, പരി.എൻ. ഫോമഫോനൊൻ, മണരിെ
ത് നകം, പരി.ജരി. വരിശ്വകംഭെൻ, ശശരി�ു
മൊർ, എന്നരിവെുപ്െ ചരില ചരിത്രങ്ങൾ) 
വൊർപെു മൊതൃ��േുപ്െ നരിർമ്മൊ
ണമൊണുള്ളത്. പ്നെുമുെരിഫോവണു
വരിപ്ല ‘പൂെ’ത്രിൽ അപ്തൊന്നുകം 
ഇല്ല. അത്രകം ബൃഹദ്് �ൊഴ്ച�പ്േ 
െകംവരിധൊയ�ൻ ഒഴരിവൊക്ുന്നുണ്്. 
അവരിപ്െ മുഖ്യധൊെൊ �ച്വെ െരിനരി
മയുപ്െ വശലരിപ്യ പരിന്തുെെുന്നരില്ല 
എന്നു െൊെകം.  

31. പ്തൊഴരിലരിെകം എന്ന െീതരിയരിൽ 
നൊെ��ലൊ�ൊെൻമൊെുപ്െ ജീവരിത
പ്ത്യുകം അതരിപ്ന്റ തപ്ന്ന പെരിെ
െങ്ങഫോേയുകം എല്ലൊകം തപ്ന്ന ഉപഫോഭൊ
�െൂച�മൊയ െ്വഭൊവെീതരി�േൊയരി 
പ്നെുമുെരിഫോവണു ആവരിഷ് �െരി
ക്ുന്നു. അത് െരിനരിമയരിലുെനീേകം 
പ്തരിനരിധൊനകം പ്ചയ്രിട്ടുമുണ്്. ആശ
യത്രിലുകം �ഥൊെൂപീ�െണത്രി
ലുകം ആവരിഷ് �ൊെെീതരി�േരിപ്ലല്ലൊകം 
തപ്ന്ന അത്െകം പ്തരിനരിധൊനപെ
തപ്യ ഭൊവൊത്�മൊയ െീതരിയരിൽ 
നരിലനരിർത്ുവൊനുകം െകംവരിധൊ
യ�നൊയ പ്നെുമുെരിഫോവണുവരിന് 
െൊധരിച്രിട്ടുണ്്.

ചരില പ്ധൊന വരിഷയങ്ങൾ�ൂെരി പൂെ
ത്രിൽ ത്വെ�ങ്ങേൊയരി നരിൽക്ുന്നതുകം 
�ൊണൊൻ �ഴരിയുകം.    
• പുെുഷ ഫോ�ന്ദരിതഫോബൊധങ്ങൾ
• സ്തീ ശെീെ വർണ്ന
• െദ്ൊചൊെഫോബൊധകം
• ഉപഫോഭൊ�കം/ഉൽപെന്നകം/മൂലധനകം/

വരിപണരി
• അെകംഘെരിത/പ്തൊഴരിലൊേരി/ശക്തരി
• വരിഭക്തെ്വത്വകം/വീക്ഷണകം
• �ലൊെകംെ് �ൊെകം ശക്തരിപ്പെെുത്ു

ന്നു/െീതരി�ൾ
• �ലയുപ്െ പ്പൊതുമണ്ഡലകം 

മുതലോളി ൈിഷയങ്ങളിലു
ള് മോതൃകകൾ ചർച് ടചയ്ത 
മുഖ്യധ്ോരോ മലയോള സിനിമക
ളിടലല്ലോം (ഐ.ൈി.ശ്ശ്ിയുടെ 
മിക് ചിത്രങ്ങളും, െി.എൻ. 
ഫോമഫോനോൻ, മണിരത് നം, െി.ജി. 
ൈിശ്്വംഭരൻ, ശ്ശ്ികുമോർ, 
എന്നിൈരുടെ ചില ചിത്രങ്ങൾ) 
ൈോർപെു മോതൃകകളുടെ നി
ർമ്മോണമോണുള്ത്. ടനെുമു
െിഫോൈണുൈിടല ‘െൂര’ത്തില് 
അടതോന്നും ഇല്ല. അത്രം 
ബൃഹദ് കോഴ്ചകടള സംൈിധ്ോ
യകൻ ഒഴിൈോക്ുന്നുണ്്. 
അൈിടെ മുഖ്യധ്ോരോ കച്ൈെ 
സിനിമയുടെ വശ്ലിടയ 
െിന്ുെരുന്നില്ല എന്നു സോരം.  
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'അെരോജിഫോതോ'
സിനിമക്ുള്ിടല സിനിമ
ദേരാണ് ദതരാമസ്

ഇറ്റൊലരിയൻ നവറരിയലരിെത്രിൽ 
നരിന്നു പ്ഫോചൊദ്നകം ഉൾപ്ക്ൊണ്ൊ

ണ് ഇൻ�്യൻ െരിനരിമയരിപ്ല എക്ൊ
ലപ്ത്യുകം ഒന്നൊമനൊയ ‘െത്യജരിത് 
റൊയ് തപ്ന്റ പ്ഥമചരിത്രമൊയ പഫോഥർ 
പഫോദ്ൊബൊലരി’ െൂപപ്പെെുത്രിയത്. 

പ്പൊതുഫോവ എല്ലൊവെുകം െത്യജരിത് 
റൊയുപ്െ ‘മൊ�് നകം ഓപെെരിപ്ന’ പഫോഥർ 
പൊഞ്ൊലരി എന്നൊണ് പ്ഫോയൊ�രിക്ു
ന്നത്. എന്നൊൽ 2022 ൽ ബകം�ൊേരി 
െരിനരിമയരിൽ െൂപപ്പെട്ട ‘അപെൊജരിഫോതൊ 
ദ് അൺ�രി�ീറ്റ�് ’ എന്ന വരിഖ്യൊതചരി
ത്രത്രിൽ വ്യക്തമൊയരി തപ്ന്ന ‘പഫോഥർ 
പൊഞ്ൊലരി’ എന്ന നൊകം പ്പൊതുഫോവ വരി
േരിക്ുന്ന ക്ൊെരി�് ചരിത്രത്രിപ്ന്റ ഫോപെ് 
യഥൊർത്ഥത്രിൽ ‘പഫോഥർ പഫോദ്ൊബൊലരി’ 
എന്നൊണ് പ്ഫോയൊ�രിഫോക്ണ്പ്തന്നു 
വ്യക്തമൊയരി മനസ്രിലൊക്ുന്നു.

ഒന്നെലക്ഷകം െൂപയരിലൊണ് പെമൊവ

ധരി ചരിലവ് �ുറച്ു െത്യജരിത്ഫോറ തപ്ന്റ 
ക്ൊെരി�് ചരിത്രകം പൂർത്ീ�െരിച്ത്. 
അഫോമച്വർ അഭരിഫോനതൊക്പ്േയുകം പു
തുമുഖങ്ങപ്േയുകം �പ്ണ്ത്രിയൊണ് 
തപ്ന്റ െരിനരിമയ്ക്ക് ഫോവണ് �ഥൊപൊത്രങ്ങ
പ്േ െൃഷ്ടരിച്ത്.

െ്വൊതന്ത്യൊനന്തെ ഇൻ�്യയരിൽ 
ഉണ്ൊയ ചലച്രിത്രങ്ങൾക്രിെയരിൽ 
ആഫോ�ൊേ പ്ശസ്തരി ഫോനെരിയ ആദ്്യചരി
ത്രമൊണ് ‘പഫോഥർ പഫോദ്ൊബൊലരി’. 1955 
ലൊണ് ഈ ചരിത്രകം റരിലീെ് പ്ചയ്ത്. 
അഫോത വർഷകം തപ്ന്ന �ൊൻപ്�സ്റരിവ
ലരിൽ ഈ ചരിത്രപ്ത് ‘പ്ബസ്റ് ഹ്യൂമൻ 
ഫോ�ൊ�്യപ്മന്ററരി’ യൊയരി തരിെപ്ഞ്െു
ത്ു.

ബരിഭുതരിഭൂഷണൻ ബഫോന്ൊപൊദ്ധ്യയു
പ്െ ക്ൊെരി�് ഫോനൊവലരിപ്ന ഉപജീവരിച്് 
െത്യജരിത് ഫോറ തയ്ൊറൊക്രിയ തരിെക്ഥ
യരിൽ നരിന്നൊണ ‘പഫോഥർ പഫോദ്ൊബൊലരി’  

െൊക്ഷൊത്�െരിച്ത്. പചേരിമബകം�ൊൾ 
�വൺപ്മന്റരിൽ നരിന്നു ലഭരിച് െൊമ്പ
ത്രി� െഹൊയകം പ്�ൊണ്ൊണ് ചരിത്രകം 
പൂർത്ീ�െരിച്ത്.

1894 പ്െപ്കംബർ 12-നൊണ് ബരിഭുതരി
ഭൂഷൺ ബഫോന്ൊപൊദ്ധ്യൊയ ജനരിച്ത്. 
1950 നവകംബർ 1 നൊയരിെുന്നു അഫോദേഹ
ത്രിപ്ന്റ മെണകം. നരിെവധരി ഫോനൊവലു�
ൾ, പ്ചറു�ഥ�ൾ, �ൊനങ്ങൾ എന്നരിവ 
െചരിച് ഈ എഴുത്ു�ൊെപ്ന്റ മുഖ്യ 
െചന�േൊണ് പഫോഥർ പഫോദ്ൊബൊലരി  
അപെൊജരിഫോതൊ, ചന്ർപഹൊർ, 
ആെ്യൊങ്ക് ഹരിഫോെമൊണരി�്,  ‘ആദ്ർശ് 
ഹരിന്ു ഫോഹൊട്ടൽ പ്ജഫോലൊ’ തുെങ്ങരിയ 
െചന�ൾ. എന്നൊൽ ബരിഭുതരിഭൂഷൺ  
ബഫോന്ൊപൊദ്ധ്യയ്ക്ക് യശസ്് ഫോനെരിപ്ക്ൊ-
െുത്ത് ‘പഫോഥർ പഫോദ്ൊബൊലരി’’ എന്ന 
െചനയൊണ്. 

‘പഫോഥർ പഫോദ്ൊബൊലരി’’  ആെ്വ

അനിക്ദത്ത 
സംൈിധ്ോനം ടചയ്ത 
‘അെരോജിഫോതോ ദ 
അണ്ഡി�ീറ്ഡ്’ 
എന്ന ബംഗോളി ചിത്ര
ത്തിടറെ ആസ്വോദനം
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ദ്രിക്ുന്ന അഫോത അനുഭൂതരിഫോയൊെ് 
�ൂെരി എന്നല്ല; അതരിപ്നക്ൊൾ 
ആഫോവശഫോത്ൊെു�ൂെരി തപ്ന്ന ‘അപെൊ
ജരിഫോതൊ’യുകം ഏപ്തൊെു െരിനരിമ ഫോപ്മരി
ക്ുകം ആെ്വദ്രിക്ൊൻ �ഴരിയുകം. ‘പഫോഥർ 
പഫോദ്ൊബൊലരി’  എന്ന െരിനരിമപ്യക്ു
റരിച്് ചലച്രിത്ര ഫോപ്മരി�ഫോേൊെ് ഒന്നുകം 
വരിശദ്ീ�െരിഫോക്ണ്തരില്ല. െരിനരിമപ്യ 
െ് ഫോനഹരിക്ുന്നവർക്് ഒെു തെത്രി
ലുകം അവ�ണരിക്ൊൻ �ഴരിയൊത് 
െരിനരിമയൊപ്ണന്നു മൊത്രമല്ല ഫോലൊ�െരി
നരിമയുപ്െ ചെരിത്രത്രിൽ തപ്ന്ന ഒെു 
നൊഴരി�ക്ല്ലൊണ് ‘പഫോഥർ പഫോദ്ൊബൊലരി’  

തപ്ന്റ െ്വപ്പദ്ധതരിയുപ്െ പൂർത്ീ
�െണത്രിനൊയരി ഇറങ്ങരിത്രിെരിച് 
െത്യജരിത് റൊയ്ക്ക് ഫോനെരിഫോെണ്രിവന്ന െൊ
മ്പത്രി� ഫോക്ശകം പ്ചറുതൊയരിെുന്നരില്ല. 
അഫോദേഹത്രിപ്ന്റ വരിവൊഹകം �ഴരിഞ്രിട്ട് 
ഏതൊനുകം മൊെങ്ങൾ  മൊത്രഫോമ �ഴരി
ഞ്രിെുന്നുള്ളൂ.  ഭൊെ്യ ബരിമല തപ്ന്റ 
ആഭെണപ്പെട്ടരി അഫോദേഹത്രിന് മുമ്പരിൽ 
പ്വച്രിട്ട് പറഞ്ു. ‘ഇത് വരിൽക്ു�
ഫോയൊ പണയകം പ്വക്ു�ഫോയൊ പ്ചയ്രിട്ട് 
െരിനരിമ എെുക്ു�’!. െൊധൊെണ�
തരിയരിൽ ഒെു നവവധുവുകം പ്ചയ്ൊൻ 
തയ്ൊറൊ�ൊത്തൊണ് ബരിമല പ്ചയ്ത്. 
ഭൊെ്യയുപ്െ െ് ഫോനഹപൂർണ്മൊയ 
നരിർബന്ത്രിന് അഫോദേഹകം വഴങ്ങരിയരി
ല്ല. െൊമ്പത്രി� പ്തരിെന്രി മറരി�െ
ക്ൊൻ മറ്റ് മൊർഗ്ഗങ്ങൾ ആെൊയു�യൊ
ണുണ്ൊയത്. ഇതരിപ്ന തുെർന്നൊണ് 

ബകം�ൊൾ മുഖ്യമന്തരി ബരിമൽഫോറൊയരിപ്യ 
െന്രിക്ൊനുള്ള അവെെകം ഒത്ുവ
ന്നത്.

മുഖ്യമന്തരി തപ്ന്റ ഓ�ീെരിൽ 
�യൽ ഫോനൊക്ുന്നതരിനരിെയരിലൊണ് 
െത്യജരിത് റൊയ് തപ്ന്റ ചരിത്രത്രിപ്ന്റ 
�ഥ വൊയരിക്ുന്നത്. �ഥ ഫോ�ട്ട ഫോശഷകം 
അഫോദേഹകം തപ്ന്റതൊയ ചരില നരിർഫോദേശ

ങ്ങൾ നൽ�രി. ദ്ുർഗ്ഗയുപ്െ മെണഫോശ
ഷകം പ്�ൊെരിയ ദ്ൊെരിദ്ര്യത്രിൽ അ�പ്പെട്ട 
�ുെുകംബപ്ത് �ൂട്ടരി ബനൊറസ്രിഫോലക്് 
ഫോപൊ�ൊനുള്ള തീെുമൊനകം മൊറ്റു� 
ഫോശൊ�ൊ�ുലമൊയ ഈ വക്മൊ�് െ്  
ഫോവണ് പ�െകം, ഹെരിഹറരിന് ബകം�ൊൾ 
�വൺപ്മന്റ്  ഒെു ഫോലൊൺ അനുവ
ദ്രിക്ുന്നു. ആ പണകം ഉപഫോയൊ�രിച്് 
അവർക്് പ്മച്പ്പെട്ട ഒെു ജീവരിതകം 
പെുത്ുയർത്ൊനൊ�ുകം. 

മുഖ്യമന്തരിയുപ്െ നരിർഫോദേശകം ഫോ�ട്ട് 
റൊയ് വല്ലൊപ്ത അെ്വസ്ഥനൊയരി. 
അങ്ങപ്ന നമ്മുപ്െ ഇഷ്ടത്രിനു 
�ഥയരിൽ മൊറ്റകം വെുത്ൊനൊവരിപ്ല്ലന്നു 
പറയുഫോമ്പൊൾ എന്തുപ്�ൊണ്് മൊറ്റകം 
വെുത്രിക്ൂെൊ എന്നു ഫോചൊദ്രിക്ുന്നു. 
ഇത് ബരിഭൂതരിഭൂഷപ്ന്റ പ്ശസ്തമൊയ 
ഫോനൊവലൊപ്ണന്നു പറയുഫോമ്പൊൾ, 
എങ്കരിൽ അഫോദേഹഫോത്ൊെ് പറഞ്രിട്ട് 
മൊറ്റരി �ൂപ്െ... അതരിപ്ലന്തൊണ്  പ്ശ് നകം 
എന്നൊയരി മുഖ്യമന്തരി. അഫോദേഹകം അഞ്ു
വർഷങ്ങൾക്ുമുഫോമ്പ മെരിച്ു എന്നു 
പറയുഫോമ്പൊഴൊണ് മുഖ്യമന്തരിക്് �ൊെ്യകം 
ഫോബൊദ്ധ്യമൊയത്. അങ്ങപ്നയൊപ്ണങ്കരി
ൽ െൊകംെ് �ൊെരി� വ�ുപെരിൽ നരിന്നു 
െരിനരിമയ്ക്കു �ണ്് അനുവദ്രിക്ൊൻ ബു
ദ്ധരിമുട്ടൊപ്ണന്നു മുഖ്യമന്തരി പറഞ്ു. 
എന്നൊൽ അപ്തീക്ഷരിതമൊയരി ‘പഫോഥർ 
പഫോദ്ൊബൊലരി’  എന്ന പദ്ത്രിപ്ന്റ 
അർത്ഥപ്ത്ക്ുറരിച്് അഫോന്വഷണമൊ
യരി.  ‘പൊതയരിപ്ല �ൊനകം’  എന്നൊണ് 

1950 കളിടല ഇൻഡ്യൻ 
സോഹചര്യത്തില് തടറെ 
സങ്ലപ്്തിനിണങ്ങുന്ന ഒരു 
ചിത്രം ഉണ്ോക്ുക എളുപെമോ
യിരുന്നില്ല. എന്നോല് സത്യജി
ത് ഫോറോയുടെ ഇച്ോശ്ക്തിയും, 
കൃത്യമോയ ആസൂത്രണൈും 
ടകോണ്ോണ് ഈ ലക്ഷ്യം െൂ
ർണ്ണമോയത്. തടറെ ചിത്രത്തി
ടറെ നിർമ്മോണത്തിനിെയില് 
അഫോദേഹം ഫോനരിട് പ്ശ്് നങ്ങ
ടളയും പ്തിസന്ികടളയും 
ൈിജയകരമോയി തരണം 
ടചയ്ുൈോൻ അഫോദേഹത്തിന് 
സോധ്ിച്ു.
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അർത്ഥപ്മന്നു വരിശദ്ീ�െരിക്ുഫോമ്പൊൾ 
അങ്ങപ്നയൊപ്ണങ്കരിൽ പ്പൊതുമെൊ
മത്് വ�ുപെരിപ്ന്റ �ണ്രിൽ നരിന്നുകം 
തു� അനുവദ്രിക്ൊപ്മന്നു നരിർഫോദേശകം 
ഉയർന്നു. അങ്ങപ്ന ഫോറൊ�ുപണരിയു
പ്െ വ�ുപെരിൽ നരിന്നനുവദ്രിച്ു�രിട്ടരിയ 
തു� ഉപഫോയൊ�രിച്ൊണ് െരിനരിമ പൂ
ർത്ീ�െരിച്ത്. 

1950 �േരിപ്ല ഇൻ�്യൻ െൊഹചെ്യ
ത്രിൽ തപ്ന്റ െങ്കലപ്്തരിനരിണങ്ങുന്ന 
ഒെു ചരിത്രകം ഉണ്ൊക്ു� എേുപെമൊ
യരിെുന്നരില്ല. എന്നൊൽ െത്യജരിത് ഫോറൊ
യുപ്െ ഇച്ൊശക്തരിയുകം, �ൃത്യമൊയ 
ആെൂത്രണവുകം പ്�ൊണ്ൊണ് ഈ 
ലക്ഷ്യകം പൂർണ്മൊയത്. തപ്ന്റ ചരി
ത്രത്രിപ്ന്റ നരിർമ്മൊണത്രിനരിെയരിൽ 
അഫോദേഹകം ഫോനെരിട്ട പ്ശ് നങ്ങപ്േയുകം 
പ്തരിെന്രി�പ്േയുകം വരിജയ�െമൊയരി 
തെണകം പ്ചയ്ുവൊൻ അഫോദേഹത്രിന് 
െൊധരിച്ു. 

‘പഫോഥർ പഫോദ്ൊബൊലരി’ എന്ന  
ക്ൊെരി�് െരിനരിമയുപ്െ നരിർമ്മൊണകം 
�ഴരിഞ്് 67 വർഷങ്ങൾക്ുഫോശഷകം 
അതരിപ്ന അതരിജീവരിച്ുപ്�ൊണ്് 
മപ്റ്റൊെു ക്ൊെരി�് െരിനരിമ ഉണ്ൊ�ു
ന്നത് ഒെുത്ുതമൊണ്. ഈ അത്ു
തമൊണ് ‘അപെൊജരിഫോതൊ ദ് അൺ�രി
�ീറ്റ�് ’ എന്ന �ൊവ്യെുന്െമൊയ 
െരിനരിമയരിലൂപ്െ ബകം�ൊൾ ഭൊഷയരിൽ 
െകംഭവരിച്ത്.

പഫോഥർ പഫോദ്ൊബൊലരിയരിൽ  �ൊണുന്ന 
ദ്ൃശ്യവരിസ്യങ്ങൽ 67 വർഷങ്ങൾക്ു
ഫോശഷകം വീണ്ുകം ഒെുക്ു� എന്നത് 
നരിസ്ൊെമല്ല. ഞൊങ്ങണപുല്ലൂ�ൾ 
പൂത്ുനരിൽക്ുന്നതരിനരിെയരിലൂപ്െ �ു
ട്ടരി�ൾ ഒേരിച്ു�േരിക്ുന്ന െകം�കം, അതരി
നരിെയരിൽ അവർ വരിശ്രമരിക്ുന്നതരിനരി
െയരിൽ ദ്ൂപ്െ നരിന്നുകം തീവണ്രിയുപ്െ 
ഇെുമ്പൽ ഫോ�ട്ട് ഓെരിപ്യത്രി പ്ട്യരിൻ 
പൊഞ്ുഫോപൊ�ുന്നത് �ൊണുന്നത്;

മധുെപലഹൊെകം വരിൽക്ുന്ന �ച്
വെക്ൊെപ്ന്റ പരിന്നൊപ്ല ഫോപൊ�ുന്ന 
ദ്ുർഗ്ഗയുകം അപുവുകം അവപ്െ പരിന്തുെ
െുന്ന നൊയുകം, മഴയുപ്െ ആെകംഭകം �ുറരി
ച്ുപ്�ൊണ്് �ുേക്െയരിൽ ഇെരിക്ുന്ന 
ആേരിപ്ന്റ �ഷണ്രിത്ലയരിഫോലക്് 
ആദ്്യതുള്ളരി മഴ വീണു പ്പൊട്ടരിച്രിത
റുന്ന െകം�കം എന്നരിങ്ങപ്ന െത്യജരിത് 
റൊയ് അനശ്വെമൊക്രിയ െകം�ങ്ങൾ 
അഫോതപെരി പുനെൃഷ്ടരിക്ുന്നത് 
വലരിയ പ്വല്ലുവരിേരിയൊണ്. എന്നൊൽ  
യഥൊർത്ഥ ചരിത്രത്രിപ്ല െകം�ങ്ങേരിൽ 
നരിന്നു ഒട്ടുകം മരിഴരിവ് നഷ്ടപ്പെെൊപ്ത 
തപ്ന്ന അതരിപ്നപ്യല്ലൊകം പുനെൃഷ്ടരി
ക്ന്നതരിൽ ‘അപെൊജരിഫോതൊ’ യുപ്െ 

െകംവരിധൊയ�ൻ വരിജരിയരിച്രിട്ടുണ്്. 
െത്യജരിത് റൊയ് �ൂെരി ഫോനതൃത്വകം 

നൽ�രി ആെകംഭരിച് �ൽക്ത് �രി
ലരികംപ്െൊവെറ്റരിയുപ്െ ഫോനതൃത്വത്രി
ലൊണ് െരിനരിമ നരിർമ്മൊണത്രിനുള്ള 
ഒെുക്ങ്ങൾ നെന്നത്. ബരിഭൂതരിഭൂഷ
ൺ ബഫോന്ൊപൊദ്ധ്യൊയയുപ്െ’പഫോഥർ 
പഫോദ്ൊബൊലരി’  എന്ന ഫോനൊവലരിന് 
ഇല്ലെ് ഫോട്ഷൻ.തയ്ൊറൊക്ുന്നതരിനൊ
ണ് മൂല�ൃതരി െത്യജരിത് റൊയരിപ്യ 
ഏൽപെരിക്ുന്നത്. എന്നൊൽ ഫോനൊവൽ 
വൊയരിച്ു �ഴരിയുന്നഫോതൊപ്െ അതരിനു
ള്ളരിൽ ഒേരിഞ്് �രിെക്ുന്ന െരിനരിമപ്യ 
അഫോദേഹകം െ്വപ്കം �ണ്് തുെങ്ങരി.

ഫോനൊവലരിപ്ല ഓഫോെൊ ദ്ൃശ്യങ്ങേുകം 
അഫോദേഹകം െൂക്ഷമൊയരി ചരിത്രങ്ങേൊയരി 
പ�ർത്രി.

ഇൻ�്യൻ െകംവരിധൊയ�െരിൽ 
ആദ്്യമൊയരി ഒെു െരിനരിമയുപ്െ ഫോസ്റൊറരി 
ഫോബൊർ�് തയ്ൊറൊക്ുന്നത് െത്യജരിത് 
റൊയൊണ്.

അഫോദേഹകം ഫോജൊലരി പ്ചയ്ുന്ന പെെ്യ
�മ്പനരിയരിൽ നരിന്നുകം 6 മൊെഫോത്ക്് 
െത്യജരിത് റൊയരിപ്യ ലണ്നരിഫോലക്് 
അയക്ുന്നുണ്്. ഇതഫോദേഹത്രിൽ 
ഉണ്ൊക്രിയ മൊറ്റകം അത്ുത�െമൊയരി
െുന്നു. 6 മൊെപ്ത് ലണ്ൻ വൊെ

ത്രിനരിെയരിൽ 99 ൽ അധരി�കം ക്ൊെരി�് 
െരിനരിമ�ൾ �ണ്് തീർത്തൊയരി 
പറയുന്നുണ്് അഫോദേഹഫോത്ൊപ്െൊപെകം 
ഭൊെ്യയുകം ഉണ്ൊയരിെുന്നു. ലണ്ൻ 
വൊെത്രിൽ നരിന്നുണ്ൊയ അനുഭവപ
െരിചയകം തുെർന്നുള്ള അഫോദേഹത്രിപ്ന്റ 
പ്വർത്നങ്ങൾക്ു വലരിയ മുത

‘െഫോഥർ െഫോദോബോലി’ എന്ന  
ക്ലോസിക് സിനിമയുടെ 
നിർമ്മോണം കഴിഞ്ഞ് 67 
ൈർഷങ്ങൾക്ുഫോശ്ഷം 
അതിടന അതിജീൈിച്ു
ടകോണ്് മടറ്ോരു ക്ലോസിക് 
സിനിമ ഉണ്ോകുന്നത് 
ഒരുത്ുതമോണ്. ഈ അത്ു
തമോണ് ‘അെരോജിഫോതോ ദ 
അണ്ഡി�ീറ്ഡ്’ എന്ന 
കോൈ്യസുന്ദരമോയ സിനിമയി
ലൂടെ ബംഗോൾ ഭോഷയില് 
സംഭൈിച്ത്.
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ൽക്ൂട്ടൊയരിെുന്നു. അഫോദേഹകം �ണ് 
ചരിത്രങ്ങേരിൽ ഏപ്റ െ്വൊധീനരിച്ത് 
‘വബവെക്രിൾ തീവ് െ് ‘ ആയരിെു
ന്നു. തപ്ന്റ െങ്കല്പത്രിലുള്ള െരിനരിമ
യുപ്െ പൂർണ്തയൊണ് ആ ചരിത്രത്രി
ൽ അഫോദേഹകം ദ്ർശരിച്ത്.  

പഫോഥർ പഫോദ്ൊബൊലരിയുപ്െ അണരി
യറയരിൽ പ്വർത്രിച്വെൊെുകം തപ്ന്ന 
മുൻ അനുഭവങ്ങേുള്ളവെൊയരിെുന്നരില്ല. 
അഭരിഫോനതൊക്േുകം െൊഫോങ്കതരി�വരിദ്
ഗ്ദെുകം അധരി�കം ഫോപെുകം ആദ്്യമൊയരി 
ഒന്നരിക്ുന്നത് ഈ െരിനരിമയരിലൂപ്െ
യൊണ്. ഒെുപഫോക്ഷ ഈ െരിനരിമയുപ്െ 
വരിജയത്രിനു�ൊെണവുകം പൂർവ്ൊനു
ഭവങ്ങേുപ്െ ഭൊെകം ചുമക്ൊത്വെുപ്െ 
െൃഷ്ടരി ആയത് തപ്ന്നയൊ�ുകം.

െത്യജരിത് റൊയരിപ്യ �ൽക്ത് 
ഫോറൊ�രിഫോയൊ അഭരിമുഖകം നെത്ുന്ന 
വരിധത്രിലൊണ് അപെൊജരിഫോതൊ ആെകം
ഭരിക്ുന്നത്. ഇൻ�്യൻ െരിനരിമപ്യ 
ഫോലൊ�ഭൂപെത്രിൽ അെയൊേപ്പെെു
ത്രിയ റൊയരിപ്യ െമഗ്രമൊയ വരിധത്രി
ൽ തപ്ന്ന അഭരിമുഖക്ൊർ വരിശ�ലനകം 
പ്ചയ്ുന്നുണ്്. അഭരിഫോനതൊക്പ്േ 
�പ്ണ്ത്രിയതുകം, പ്െ�് നരിക്ൽ 
പങ്കൊേരി�പ്േ ഫോതെരിപെരിെരിച്തുകം, െരിനരിമ 
ഷൂട്ടരികം�രിനരിെയരിൽ ചരിത്രീ�െണത്രിപ്ന്റ 
പ്തരിെന്രിഘട്ടങ്ങേരിൽ നരിന്നുകം തപ്ന്റ 
ഭൊെ്യയുപ്െ ബുദ്ധരിപെമൊയ ഇെപ്പെ
ലു�േുകം �ൃത്യമൊയരി ഇതരിൽ അെയൊേ
പ്പെെുത്ുന്നുണ്്. 

െത്യജരിത് റൊയുപ്െ വീെരിപ്ന്റ തൊപ്ഴ
യുള്ള പ്തെുവരിൽ ബഫോയൊെ് ഫോ�ൊപെു 
�ൊണൊൻ ഒത്ു�ൂെുന്ന �ുട്ടരി�
ൾക്രിെയരിൽ നരിന്നൊണ് ഫോപ്ൊബരിൻ 
ബൊനർജരി എന്ന �ുട്ടരിപ്യ അപുവൊയരി 
�പ്ണ്ത്ുന്നത്. ആ �ുട്ടരിപ്യ ആദ്്യകം 
ശ്രദ്ധരിച്തുകം, റൊഫോയൊെ് അവപ്നക്ു
റരിച്് പറയുന്നതുകം അഫോദേഹത്രിപ്ന്റ 
ഭൊെ്യ ബരിമലയൊണ്. അതുഫോപൊപ്ല 
മരിഠൊയരിവൊലയ്ക്ക് പരിന്നൊപ്ല ഫോപൊ�ുന്ന 
ദ്ുർഗ്ഗയുകം, അപുവുകം നൊയുകം അെ
ങ്ങുന്ന െകം�പ്ത് ചരിത്രീ�െരിക്ുന്ന 
െന്ർഭത്രിൽ ഫോനെരിട്ട പ്തരിെന്രി 
പെരിഹെരിക്ുന്നതുകം ബരിമലയുപ്െ ബു
ദ്ധരിപെമൊയ ഇെപ്പെൽ മൂലമൊണ്. 

മരിഠൊയരിവൊലയ്ക്ക് പരിന്നൊപ്ല ഫോപൊ�ുന്ന 
അപുവരിപ്നയുകം ദ്ുർഗ്ഗഫോയയുകം 
പരിന്തുെെുന്ന നൊയ ഒെു െുപ്ധൊന 
�ഥൊപൊത്രമൊണ്. �ുേത്രിപ്ന്റ �െയരി
ലുള്ള ഗ്രൊമപൊതയരിലൂപ്െ വെരിയൊയരി 
നീങ്ങുന്ന ഇവെുപ്െ പ്വള്ളത്രിലുള്ള 
നരിഴലരിപ്നയൊണ് ഫോപ്ക്ഷ�ർ െരി
നരിമയരിൽ �ൊണുന്നത്. �ുട്ടരി�പ്േ 
പരിന്തുെെുവൊൻ ആദ്്യപ്മൊന്നുകം നൊയ 

തയ്ൊറൊ�ുന്നരില്ല. അഫോപെൊൾ ബരിമല
യൊണ് നൊയയ്ക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എപ്ന്തങ്കരി
ലുകം ഭക്ഷണകം �ുട്ടരി�േുപ്െ �യ്രിൽ 
പ്�ൊെുക്ൊൻ നരിർഫോദേശരിക്ുന്നത്. 
എപ്ന്തങ്കരിലുകം മധുെപലഹൊെകം �ുട്ടരി
�പ്േ ഏൽപെരിക്ൊൻ ഫോറ പറയുഫോമ്പൊൾ 
ഭൊെ്യ ബരിമല അതരിപ്ന തരിെുത്രി. നൊയ 
മധുെപലഹൊെകം �ഴരിക്രില്ല. പട്ടരിക്ു 
ഇഷ്ടപ്പെെുന്ന ബരിെ് ക്ഫോറ്റൊ മഫോറ്റൊ �ു
ട്ടരി�പ്േ ഏൽപെരിക്ു�. അതനുെെരിച്് 
പട്ടരിക്് പ്രിയപ്പെട്ട വസ്തു �ുട്ടരി�പ്േ 
ഏൽപെരിക്ുഫോമ്പൊൾ നൊയ �ൃത്യമൊയരി 
അവപ്െ പരിന്തുെെുന്നു. െത്യജരിത് ഫോറ 
ഉഫോദേശരിച് നരിലയരിൽ തപ്ന്ന ആ െകം�കം 
ചരിത്രീ�െരിക്ൊൻ �ഴരിയുന്നു. പഫോഥർ 
പഫോദ്ൊബൊലരി �ൊണുന്ന ഏതു ഫോപ്ക്ഷ
�െപ്നയുകം അത്ുതപ്പെെുത്ുന്ന 
ഒെു െകം�മൊണത്.

‘പഫോഥർ പഫോദ്ൊബൊലരി ‘  റരിലീെൊയ
ഫോപെൊഴുള്ള അനുഭവങ്ങൾ െൂക്ഷ്മമൊയരി 
അപെൊജരിഫോതൊ ചരിത്രീ�െരിക്ുന്നുണ്് 
ബകം�ൊേരി നരിെുപ�െുകം, ചലച്രിത്ര 
ആെ്വൊദ്�െുകം വേപ്െ തണുത് മട്ടരി
ലൊണ് െരിനരിമപ്യ �ണ്ത്. ജനങ്ങൾ 
െരിനരിമ �ൊണൊൻ ഫോപൊ�ുന്നത് ദ്ു:ഖകം 
മറക്ൊനുകം, �ുറച്ുഫോനെകം െമൊധൊന
മൊയരി ആഹ്ൊദ്രിക്ൊനുമൊണ്. എന്നൊൽ 
ഈ െരിനരിമ �ണ്് �ഴരിയുഫോമ്പൊൾ 
നമ്മൾ �ൂെുതൽ ഫോശൊ�ത്രിഫോലക്ൊ
ണ് ഫോപൊ�ുന്നത്. റൊയരിയുപ്െ മുമ്പരിൽ 
പ്വച്് നല്ല ചരിത്രകം എന്നു പ്ശകംെരിക്ു
ന്നവർ നെന്നുനീങ്ങുഫോമ്പൊൾ പറയു

ന്നത്  പ്വറുപ്ത െമയകം പൊഴൊക്രി 
എന്ന വരിമർശനമൊണ്. വരിഫോദ്ശരി�േുപ്െ 
മുമ്പരിൽ ഇൻ�്യയുപ്െ ദ്ൊെരിദ്ര്യപ്ത് 
തുറന്നു�ൊണരിക്ു�യൊണ് ഈ 
െരിനരിമ പ്ചയ്ുന്നപ്തന്ന് പ്പൊതുവരിമ
ർശനമൊണ് അഫോദേഹകം ഫോനെരിട്ടത്. ചുെു
ക്ത്രിൽ ബകം�ൊേരിൽ നന്നുകം പ്ശകം
െനീയമൊയ ഒെു വൊക്ുകം ഫോ�ൾക്ൊൻ 
�ഴരിഞ്രില്ല. എന്നൊൽ വരിഫോദ്ശരി�ൾക്് 
ഈ െരിനരിമയുപ്െ മഹത്വകം പൂർണ്മൊ
യുകം മനസ്രിലൊയരി.  ഇൻ�്യൻ െരിനരി
മയുപ്െ മൊന്തരി�മൊയ ൌന്െ്യമൊണ് 
‘പഫോഥർ പഫോദ്ൊബൊലരി’യരിലുള്ളപ്തന്നു 
പ്ശകംെരിച് വരിഫോദ്ശരി�േുപ്െ മുമ്പരിൽ 
അതരിപ്ന ഏറ്റ് പരിെരിക്ൊൻ ശ്രമരിച്വെു
ണ്ൊയരിെുന്നു. പ്വറുപ്ത ഈ െരിനരിമ 
�ൊണൊൻ െമയകം പൊഴൊക്രി എന്നു 
വരിമർശരിച്മൊന്യൻ പരിന്നീെ് ‘ഞങ്ങൾക്
റരിയൊമൊയരിെുന്നു ഇപ്തൊെു മഹത്ൊയ 
െരിനരിമയൊപ്ണന്ന്’ പറയൊൻ ഒെു 
മെരിയുകം �ൊണരിച്രില്ല. 

ബകം�ൊൾ മുഖ്യമന്തരി ബരിമൽ ഫോറൊ
യ് ഫോയൊപ്െൊപെകം െരിനരിമ �ണ് പ്ധൊന
മന്തരി ജവഹർലൊൽ പ്നഹ്രു, തുറന്ന 
മനഫോസ്ൊപ്െയൊണ് ചരിത്രപ്ത് പ്ശകം
െരിച്ത്. മുഖ്യമന്തരിഫോയൊെ് പ്ധൊനമന്തരി 
പറയുന്നു.

‘തൊങ്കൾ മരി�ച് ഒെു െരിനരിമക്ൊണ് 
െൊമ്പത്രി� െഹൊയകം നൽ�രി
യത് ‘എന്നൊയരിെുന്നു െത്യജരിത് 
റൊയരിഫോയൊെ് പ്നഹ്രു പറഞ്ത്;

‘മരി�ച് �ൊെ്യകം നരിങ്ങൾ പ്ചയ്രിെരി
ക്ുന്നു. പ്ചറുപെക്ൊെൊ..... നരിങ്ങപ്േ 
�ുറരിച്് എനരിക്് അഭരിമൊനമുണ്്....!’  
ഈ ചരിത്രകം �ണ്ത് അത്ുത�മൊയ 
അനുഭവമൊയരിെുന്നു’ എന്നു തുറന്നു 
പറയൊൻ പ്നഹ്രു മെരിക്ുന്നരില്ല. 

ഈ ചരിത്രകം പൂർത്ീ�െരിച്് റരിലീെ് 
പ്ചയ്ഫോപെൊൾ െത്യജരിത് റൊയരിക്ുണ്യ 
വലരിയ െങ്കെകം ഇതരിപ്ല മുത്ശ്രി
യൊയ നൊനരി ബൊലഫോദ്ബരിക്ു ചരിത്രകം 
�ൊണൊൻ ഭൊ�്യമുണ്ൊ�ൊത്തരിലൊണ്. 
ചരിത്രകം റരിലീെ് പ്ചയ്ുകം മുഫോമ്പ അവർ 
അന്തെരിച്ു. അതഫോദേഹകം തപ്ന്റ ഭൊെ്യ
ഫോയൊെ് തുറന്നുപറുന്നുണ്്.

െരിനരിമയരിൽ മുത്ശ്രി മെരിച് ഫോശഷകം 
ജ�കം ശ്മശൊനത്രിഫോലക്് പ്�ൊണ്ു
ഫോപൊ�ുന്ന െന്ർഭത്രിൽ �മ്മരിയൊണ് 
ജ�ത്രിപ്ന്റ സ്ഥൊനത്ുപഫോയൊ�രി
ക്ൊൻ തീെുമൊനരിച്രിെുന്നത്. എന്നൊൽ 
ഇതറരിയുന്ന നൊനരിബൊലഫോദ്ബരി, 
അതരിൽ തൊൻ തപ്ന്ന അഭരിനയരിക്ുകം 
എന്നു വൊശരിപരിെരിച്ു. �ുപ്റ ഫോനെകം 
�ണ്െച്് ശ്വൊെകം പരിെരിച്ു �രിെഫോക്
ണ്രിവെുകം എന്നു പറഞ്ഫോപെൊൾ ഒെു 

‘െഫോഥർ െഫോദോബോലി ‘  റിലീസോ
യഫോപെോഴുള് അനുഭൈങ്ങൾ 
സൂക്ഷ്മമോയി അെരോജി
ഫോതോ ചിത്രീകരിക്ുന്നുണ്് 
ബംഗോളി നിരുെകരും, ചല
ച്ിത്ര ആസ്വോദകരും 
ൈളടര തണുത്ത മട്ിലോണ് 
സിനിമടയ കണ്ത്. ജനങ്ങൾ 
സിനിമ കോണോൻ ഫോെോകുന്നത് 
ദു:ഖം മറക്ോനും, കുറച്ുഫോന
രം സമോധ്ോനമോയി ആഹ്ലോദി
ക്ോനുമോണ്. എന്നോല് ഈ 
സിനിമ കണ്് കഴിയുഫോ്പോൾ 
നമ്മൾ കൂെുതല് ഫോശ്ോകത്തി
ഫോലക്ോണ് ഫോെോകുന്നത്. 
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മെരിയുമരില്ലൊപ്ത അവർ അങ്ങപ്ന 
പ്ചയ്ുപ്�ൊള്ളൊകം എന്നു പറയുന്നു. 
ഒെുവരിൽ മഞ്ത്രിൽ അവപ്െ �രിെത്രി 
ഫോചർത്് പ്�ട്ടുന്നു. ആ െകം�കം ഷൂട്ട് 
പ്ചയ്ു തീെുന്നതുവപ്െ അവർ �ണ്ു 
തുറക്ൊപ്ത ഒെു മൃതഫോദ്ഹകം ഫോപൊപ്ല 
�രിെക്ു�യൊയരിെുന്നു. 

െകംവരിധൊയ�െുകം �ൂട്ടെുകം അവപ്െ 
വരിേരിക്ുഫോമ്പൊൽ ഉറക്ത്രിൽ നരിപ്ന്ന
ന്നഫോപൊപ്ല അവർ പ്ഞട്ടരിയുണർന്നു.

എഫോന്തൊ �ണ്ുതുറക്ൊപ്ത്ന്നു 
ഫോചൊദ്രിക്ുഫോമ്പൊൾ അവർ പറയുന്നു.

‘�ട്ട് ‘പറയുന്നത് ഫോ�ട്ടരില്ല എന്നു. 
ഇത്രമൊത്രകം െമർപെണഫോബൊധത്രി

ലൊണ് വഫോയൊധരി�യൊയ അവർ ഓഫോെൊ 
ഫോഷൊട്ടരിലുകം അഭരിനയരിച്ത്. ഷൂട്ടരികം�് 
പൂർത്ീ�െരിക്ുന്നതുവപ്െ െണ്് മണരി
ക്ൂറരിലധരി�മൊണ് അവർ മഞ്ഫോത്ൊെ് 
ഫോചർത്് പ്�ട്ടരി പ്വച് നരിലയരിൽ 
അനക്മറ്റ് �രിെന്നത്. ഷൂട്ടരികം�് ഉള്ള 
ദ്രിവെകം ഇെുപത് െൂപയൊണ് അവർ 
പ്തരി�ലമൊയരി ആവശ്യപ്പെട്ടത്. 
ഒെു �ൊലത്് ജൊത്രെകംഘത്രിൽ 
തരിെക്ുള്ള നെരിയൊയരിെുന്ന അവപ്െ 
ആെുകം തരിെരിഞ്ുഫോനൊക്ൊനരില്ലൊത് 
�ൊലത്ൊണ് െത്യജരിത് റൊയ് തപ്ന്റ 
െരിനരിമയരിഫോലക്ു �പ്ണ്ത്രിയത്. ഈ 
ചരിത്രത്രിപ്ല മൂത്ശ്രിഫോവഷത്രിലൂപ്െ 
അവർ അനശ്വെത ഫോനെരി. െൂചരിയരിൽ 
നൂൽഫോ�ൊർക്ൊനുള്ള മുത്ശ്രിയുപ്െ 
പെരിശ്രമകം ആെുകം അത്രഫോവ�കം മറക്രി
ല്ല. 

ദ്ുർഗ്ഗപ്യ വഷേൊക്ുന്നത് മൂത്
ശ്രിയൊപ്ണന്നൊണ് െർവ്മകം�േയുപ്െ 
പെൊതരി. അതരിൽ �ുറച്് വൊസ്തവമുണ്്. 
അെുത്പുെയരിെത്രിൽ നരിന്നുകം ഫോമൊ
ഷ്ടരിച്ുപ്�ൊണ്ുവെുന്ന �ലങ്ങേുകം �ൊ
യ്കനരി�േുകം പ്�ൊണ്് പ്�ൊെുക്ുന്നത് 
മൂത്ശ്രിക്ൊണ്. മൂത്ശ്രിയുമൊയരി ദ്ു
ർഗ്ഗക്ുള്ള ബന്കം വലുതൊണ്. അവർ 
പറയുന്ന �ഥ�ൾ ഫോ�ട്ടൊണ് ദ്ുർഗ്ഗ 
വേെുന്നത്. ഫോപ്ത�ഥ�േൊണ് അവർ 
പറഞ്ുപ്�ൊെുക്ുന്നതത്രയുകം. 
മുഖർജരിയുപ്െ ഭൊെ്യ ഇെക്രിപ്െവന്നു 
െർവ്മകം�േയുമൊയരി വഴക്രിെുന്നുണ്്, 
മ�പ്േ മെ്യൊദ്ക്് വേർത്ണപ്മന്നു 
വൊയൊെരിയൊയ ആ സ്തീ പറയുഫോമ്പൊൾ 
അവഫോെൊെ് ഒന്നുകം പറയൊൻ െർവ്മകം
�േക്് �ഴരിയുന്നരില്ല. ഇെക്രിപ്െ തപ്ന്റ 
ഭൊണ്ഡവുമൊയരി മൂത്ശ്രി വീെ് വരിട്ട് 
ഫോപൊ�ൊറുപ്ണ്ങ്കരിലുകം �ുപ്റ �ഴരിയു
ഫോമ്പൊൾ തനരിപ്യ മെങ്ങരിപ്യത്ു�
യൊണ് പതരിവ്. അപുവരിപ്ന്റ ജനനകം 
അറരിഞ്ുമെങ്ങരി എത്ുന്നത് വർദ്ധരിച് 
ഉത്സൊഹത്രിലൊണ്. �ഴരിയുഫോമ്പൊൾ 

നരിെഹൊയതയുപ്െ നെുവരിൽ പ്പട്ടു
ഴലുന്നവെൊണ് ഈ െരിനരിമയരിപ്ല 
മനുഷ്യെരിലധരി�വുകം.

മ�ൾക്് െണ്് ഫോനെപ്ത് ഭക്ഷണ

വുകം, ഉെുക്ൊൻ വസ്തവുകം നല്ല ഒെു 
വെപ്നയുകം ലഭരിച്ൊൽ മതരി എന്നു 
മൊത്രമൊണ് െർവ്മകം�േ ആഗ്രഹരിക്ു
ന്നത്. പണകം പലരിശക്ു നൽക്ുന്ന 
മുഖർജരിയുപ്െ  ഭൊെ്യ, ദ്ർഗ്ഗ ഒെു ഫോപ
െയ്ക്ക എെുത്തരിപ്ന്റ ഫോപെരിൽ ബഹേകം 
ഉണ്ൊക്ുന്നതരിലൊണ് െങ്കെകം പറയു
ന്നത്.

ബകം�ൊേരിപ്ല െൊധൊെണ മനുഷ്യെു
പ്െ ജീവരിതൊനുഭവങ്ങപ്േയുകം ഗ്രൊമീണ 
ജീവരിതപ്ത്യുമൊണ് ബരിഭൂതരിഭൂഷണ
ൻ തപ്ന്റ ഫോനൊവലരിൽ അവതെരിപെരിക്ു
ന്നത്. അതരിപ്ന്റ ആത്ൊവ് ഉൾപ്ക്ൊ
ണ്് തപ്ന്നയൊണ് െത്യജരിത് റൊയ് 
തപ്ന്റ െരിനരിമയുകം ഒെുക്രിയത്.

പഫോഥർ പഫോദ്ൊബൊലരിക്് െകം�ീതകം 
നൽ�രിയത് െരിത്ൊർ വരിദ്ഗ്ദനൊയ 
െവരിശങ്കറൊണ്. തരി�ച്ുകം ഗ്രൊമരിണമൊയ 

‘മികച് കോര്യം നിങ്ങൾ ടചയ്തി
രിക്ുന്നു. ടചറുപെക്ോരോ..... 
നിങ്ങടള കുറിച്് എനിക്് 
അഭിമോനമുണ്്....!’  ഈ 
ചിത്രം കണ്ത് അത്ുതക
മോയ അനുഭൈമോയിരുന്നു’ 
എന്നു തുറന്നു െറയോൻ 
ടനഹ്ു മെിക്ുന്നില്ല. 
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െകം�ീതമൊണ് ഇതരിനുഫോവണ്രി ഒെുക്രി
യത്. െകം�ീതഫോബൊധമുള്ള െത്യജരിത് 
റൊയരിക്് തപ്ന്റ െരിനരിമക്ൊവശ്യമൊയ 
െകം�ീതകം എപ്ന്തന്നു വ്യക്തമൊയ 
ധൊെണ ഉണ്ൊയരിെുന്നു. ഫോ�വലകം 11 
മണരിക്ൂർപ്�ൊണ്ൊണ് ഇതരിനുഫോവണ് 
,െകം�ീതകം അഫോദേഹകം ഒെുക്രിയത്. 
അനരിവൊെ്യമൊയ ഇെങ്ങേരിൽ മൊത്ര
മൊണ് െകം�ീതകം ഫോചർത്രിട്ടുള്ളത്. 
പെമൊവധരി നരിശ്ബ്ദതയുപ്െ െകം�ീതമൊ
ണ് റൊയ് ചരിത്രത്രിൽ ഉപഫോയൊ�രിച്തുകം 
പ്വറുകം 10 ദ്രിവെകം പ്�ൊണ്ൊണ്.

ഒെു ക്ൊെരിക്രിപ്ന്റ പരിറവരി െകംഭവരി
ക്ുന്നതരിന് ഒഫോട്ടപ്റ പ്തരിെന്രി�
േുപ്ണ്ന്നുകം, അതു വരിജയ�െമൊയരി 
പൂർത്ീ�െരിച്ു�ഴരിഞ്ൊൽ ആ 
�ഷ്ടപൊെു�േരിൽ മൊധുെ്യമുപ്ണ്ന്നുകം 
‘അപെൊജരിഫോതൊ’  വ്യക്തമൊക്ുന്നു.

ന്യൂഫോയൊർക്രിൽ ‘പഫോഥർ 
പഫോദ്ൊബൊലരി ‘ക്ു വലരിയ അകം�ീ�ൊ
െമൊണ് ലഭരിച്ത്. ഇതരിപ്ന്റ ഛൊയൊഗ്ര
ഹണത്രിനു പലരിയ പ്ശകംെ ലഭരിച്ു. 
ഇത് പ്ദ്ർശരിപെരിച് വരിഫോദ്ശ തരിഫോയ്റ്റ
റു�േരിപ്ലങ്ങുകം ഫോലൊകം�് സ്റൊൻ�രികം�് 
ഒഫോവഷനരിലൂപ്െയൊണ് െത്യജരിത് 
റൊയരിക്ുകം �ൂട്ടർക്ുകം ആദ്െവ് നൽ�രി
യത്.

‘പഫോഥർ പഫോദ്ൊബൊലരി’യരിപ്ല മഴ 
െകം�കം ആെകംഭരിക്ുന്നത്, ഒെു �ഷ
ണ്രിതലയരിൽ വീണു ചരിതറുന്ന ഒെു 
മഴത്ുള്ളരിയരിലൂപ്െയൊണ്. ഈ െകം�കം 
ചരിത്രീ�െരിക്ുന്നതരിനൊയരി ഒെു �ഷ
ണ്രിത്ല ഫോതെുന്ന ‘ഫോറ’ തൊൻ �ണ് 
ഒെൊപ്േക്ുറരിച്ു പറയുന്നു. എന്നൊൽ 
അഫോദേഹത്രിപ്ന്റ ഫോപെറരിയരില്ല. ആെൊണ് 
റൊയരിയുപ്െ മനസ്രിലുള്ളപ്തന്നറരിയൊ
ൻ അവർ �ഷണ്രിത്ലയുള്ള വപ്െ 

ഫോതെൊൻ തുെങ്ങരി. എന്നൊൽ ഫോറ ഉെൻ 
തപ്ന്ന ഫോപപെറരിൽ അയൊേുപ്െ ചരിത്രകം 
വെച്ു�ൊണരിക്ുഫോമ്പൊൾ അവർക്ു 
ആേരിപ്ന പരിെരിക്രിട്ടരി. ആ ഗ്രൊമത്രി
പ്ല അലക്ു�ൊെനൊണയൊൾ. ഉെൻ 
തപ്ന്ന അവർ ആേരിപ്ന പ്െറ്റരിഫോലക്ു 
�ൂട്ടരിപ്�ൊണ്ുവന്നു. അയൊേുപ്െ 
തലയുകം െരിനരിമയരിപ്ല മുഖ്യ�ഥൊപൊ
ത്രമൊയരി മൊറരി. 

�ുേത്രിനെു�രിലരിെരിക്ുന്ന �ഷ
ണ്രിത്ലയരിൽ വീണുപ്പൊട്ടരിച്രിതറുന്ന 
മഴ പരിന്നീെ് വലരിയ ഫോപമൊെരിയൊയരി 
ആഞ്െരിക്ുന്നു. ഗ്രൊമത്രിപ്ന്റ 
മുഖഛൊയ തപ്ന്ന മൊറ്റുന്ന, ദ്ുർഗ്ഗയു
പ്െ മെണത്രിഫോലപ്ക്ത്ുന്ന െകംഹൊ
െശക്തരിയരിഫോലക്ൊണ് ആ മഴത്ുള്ളരി 
വരി�െരിക്ുന്നത്. മഴയരിൽ മുങ്ങുന്ന 
ദ്ുർഗ്ഗയുകം അപുവുകം െണ്് െീതരിയരി
ലൊണ് അതരിപ്ന െ്വീ�െരിക്ുന്നത്. 
ഇെുവെുപ്െയുകം ഭൊവവ്യത്യൊെങ്ങൾ 

െകംവരിധൊയ�ൻ എെുത്ു�ൊണരിക്ു
ന്നുണ്്. ദ്ുർഗ്ഗ മഴപ്യ തന്നരിഫോലക്ൊ
വൊഹരിക്ുഫോമ്പൊൾ അപു ഭയൊശങ്ക�
ഫോേൊപ്െ, തണുത്് വരിറച്ുപ്�ൊണ്ൊണ് 
മഴപ്യ ഏറ്റുവൊങ്ങുന്നത്. അപുവരിനു 
ഭയമൊണ് മഴ പ്ധൊനകം പ്ചയ്ുന്നപ്ത
ങ്കരിൽ ആെുെമൊയ ശക്തരിവരിഫോശഷ
ഫോത്ൊപ്െ ആഞ്െരിക്ുന്ന മഴപ്യ 
മെണൊെക്തരിഫോയൊപ്െ തന്നരിഫോലക്ു 
ഏറ്റുവൊങ്ങു�യൊണ് ദ്ുർഗ്ഗ.

മെണത്രിപ്ന്റ നരി�ൂഢമൊയ നരിഴലു
�പ്േ െകംവരിധൊയ�ൻ ഈ െകം�ത്് 
വരിന്യെരിച്രിട്ടുള്ളതൊയരി �ൊണൊകം. 
ദ്ുർഗ്ഗയുപ്െ ദ്ുെന്തകം ഇവരിപ്െ ഒെു 
അനരിവൊെ്യതയൊണ്. ഈ ചരിത്രത്രിപ്ന്റ 
പൂർണ്തയ്ക്കു ആ മെണകം ഒഴരിച്ു�ൂെൊ
നൊവൊത്തൊണ്. ദ്ുർഗ്ഗ പ്�ൃതരിയൊ
ണ് അവൾ പ്�ൃതരിയരിൽ ലയരിച്ുഫോച
ഫോെണ്ത് അനരിവൊെ്യമൊണ്. 

ഒെു പഫോക്ഷ ദ്ുർഗ്ഗയരിലൂപ്െ ഫോവണകം 
ഈ ചരിത്രത്രിന് പുതരിയപൊഠങ്ങ
ൾ തയ്ൊറൊഫോക്ണ്ത്. ദ്ുർഗ്ഗയുപ്െ 
പ്വൃത്രി�ൾക്് മുമ്പരിൽ അമ്പെന്നു 
നരിൽക്ുന്നവനൊണ് അപു. അവൾ 
പ്ചയ്ുന്ന �ൊെ്യങ്ങങ്ങപ്േൊന്നുകം  
അവന് പ്ചയ്ൊൻ �ഴരിയരില്ല. ഈ പ്�ൃ
തരിയരിലുള്ളപ്തല്ലൊകം അവേുഫോെതൊണ്. 
വരിശ്വപ്�ൃതരിയുപ്െ പ്തീ�മൊണ് 
ദ്ുർഗ്ഗയരിൽ പ്തേരിയുന്നത്. 

ഫോമൊഷണത്രിപ്ന്റ ഫോപെരിൽ മൂത്
ശ്രിഫോയയുകം ദ്ുർഗ്ഗപ്യയുകം പഴരിക്ുന്ന 
െർവ്മകം�േയുകം ഒെുവരിൽ ഫോമൊഷ്ടരിക്ു
ന്നുണ്്. ദ്ൊെരിദ്ര്യമൊണ് ഏത് മനുഷ്യപ്ന
യുകം ഫോമൊഷണത്രിഫോലക്ുകം, പ്നറരിഫോ�
െു�േരിഫോലക്ുകം നയരിക്ുന്നപ്തന്ന 
െത്യകം തരിെരിച്റരിയൊൻ െർവ്മകം�േക്ു 
അധരി�കം �ൊത്രിെരിക്ണ്രിവെുന്നരില്ല. 

ബംഗോളിടല സോധ്ോരണ 
മനുഷ്യരുടെ ജീൈിതോനു
ഭൈങ്ങടളയും ഗ്രോമീണ 
ജീൈിതടത്തയുമോണ് 
ബിഭൂതിഭൂഷണൻ തടറെ 
ഫോനോൈലില് അൈതരിപെിക്ു
ന്നത്. അതിടറെ ആത്ോൈ് 
ഉൾടക്ോണ്് തടന്നയോണ് 
സത്യജിത് റോയ് തടറെ 
സിനിമയും ഒരുക്ിയത്.
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അയൽക്ൊെരിയുപ്െ പുെയരിെത്രിൽ  
വീണു�രിെക്ുന്ന ഫോതങ്ങ, െൊെരിക്ു
ള്ളരിൽ ഒേരിപെരിച്ുപ്�ൊണ്ുവെുന്നതരിന് 
അവർ മെരിക്ുന്നരില്ല. 

'അപെൊജരിഫോതൊ ദ് അൺ�രി�ീറ്റ�രി’ 
പ്ന്റ െകംവരിധൊയ�നൊയ അനരി�്ദ്
ത്യുപ്െ ചലച്രിത്രൊനുഭവങ്ങൾ 
ആെകംഭരിക്ുന്നത്, പെെ്യചരിത്രങ്ങേരിലൂ
പ്െയൊണ്. പൊചേൊത്യവീക്ഷണത്രിൽ 
�ലപ്യ െമീപരിക്ുന്ന അനരി�്ദ്
ത്യുപ്െ മഹത്ൊയ െൃഷ്ടരിയൊണ് 
‘അപെൊജരിഫോതൊ.’

ഈ ചരിത്രത്രിപ്ന്റ ഏറ്റവുകം വലരിയ 
െവരിഫോശഷത െത്യജരിത് ഫോറ മുൻ 
അനുഭവങ്ങേരില്ലൊത് അഫോമച്വർ 
ആർട്ടരിസ്റു�േരിൽ നരിന്നുകം െൊധൊെണ 
ഗ്രൊമീണെരിൽ നരിന്നുകം തപ്ന്റ �ഥൊപൊ
ത്രങ്ങപ്േ �പ്ണ്ത്രിയതുഫോപൊപ്ല 
െത്യജരിത് റൊയരിയുപ്െ ജീവനുള്ള 
�ഥൊപൊത്രങ്ങപ്േ െ്വൊകംശീ�െരിക്ൊൻ 
ഫോപൊന്ന �ഥൊപൊത്രങ്ങപ്േ ‘അപ
െൊജരിഫോതൊ’യ്ക്കുഫോവണ്രി അനരി�് ദ്ത് 
�പ്ണ്ത്രിയതരിലൊണ്.

‘അപെൊജരിഫോതൊ ദ് അൺ�രി�ീറ്റ�് ’  
എന്ന ബഫോയൊഗ്ര�രിക്ൽ െരിനരിമയുപ്െ 
വദ്ർഘ്യകം 138 മരിനരിറ്റൊണ്. 2022 ൽ 
ഇറങ്ങരിയ, ഇറങ്ങൊനുള്ള ചരിത്രങ്ങേരിൽ  
എല്ലൊ അർത്ഥത്രിലുകം മരി�ച് െൃ
ഷ്ടരിയൊയരിെരിക്ുകം ഈ െരിനരിമ എന്ന 
�ൊെ്യത്രിൽ െകംശയമരില്ല.

രെണ്് െ് �മ്മ്യുണരിഫോക്ഷൻെരിപ്ന്റ 
ബൊനറരിൽ �രിർദ്ൗെുൽ ഹെനുകം, 
ഫോപ്ഫോബൽ ഹൽദ്റുകം ഫോചർന്നൊണ് ഈ 
ചരിത്രകം നരിർമ്മരിച്രിട്ടുള്ളത്. പഴമയുപ്െ 
അന്തെീക്ഷകം നരിലനരിർത്ുന്നതരിനുകം 
ഒെു ക്ൊെരി�് അനുഭവകം പ�െുന്നതരി
നുകം ്ലൊ�് ആൻ�് വവറ്റരിലുള്ള ചരി
ത്രീ�െണകം ഏപ്റ െഹൊയരിക്ുന്നുണ്്.

ഇൻ�്യൻ െരിനരിമയരിപ്ല എക്ൊല
പ്ത്യുകം മഹൊനൊയ ചലച്രിത്ര�ൊെ
നൊയ െത്യജരിത് ഫോറയ്ക്കു നൽ�ൊവുന്ന 
െമർപെണമൊണ് ‘അപെൊജരിഫോതൊ’ 
അനശ്വെമൊയ പഫോഥർ പഫോദ്ൊബൊലരി’ 
ക്ുള്ള ഹൃദ്്യമൊയ സ്ൊെ�കം എന്നു 
തപ്ന്ന ഇതരിപ്ന വരിഫോശഷരിപെരിക്ണകം.

ജീത്ു�മൽ എന്ന നെൻ െത്യജരി
ത് ഫോറ എന്ന ഇതരിഹൊെപുെുഷനരിഫോല
ക്് വരിസ്യ�െമൊയ പെ�ൊയപ്ഫോവ
ശമൊണ് െൊധരിച്രിട്ടുള്ളത്. റരിച്ൊർ�് 
ആറ്റൻ ബഫോറൊയുപ്െ �ൊന്രിപ്യ 
െൊക്ഷൊത്�െരിച് പ്ബൻ�രികം�് െരിലരി
പ്യ ഫോപൊപ്ല െത്യജരിത് ഫോറയരിഫോലക്് 
െൂപൊന്തെപ്പെെുന്നതരിൽ ജീത്ു�മൽ 
പെരിപൂർണ്മൊയരി വരിജയരിച്ു. 

‘അപെൊജരിഫോതൊ’ യുപ്െ െൊക്ഷൊ

ത്�ൊെത്രിലുപ്െ ‘പഫോഥർ പഫോദ്ൊബൊലരി’  
�ൂെുതൽ ബഹുമൊനരിക്പ്പെെുന്നു. 
തപ്ന്റ െരിനരിമയുപ്െ നരിർമ്മൊണത്രി
നുഫോവണ്രി െത്യജരിത് ഫോറ എത്രമൊത്രകം 
�ഷ്ടപെൊെു�േുകം െമർപെണവുമൊണ് 
നരിർവ്ഹരിപ്തന്നു ഫോപ്ക്ഷ�ർക്ു 
മനസ്രിലൊക്ുന്നതരിന് ‘അപെൊജരിഫോതൊ’ 
ഏപ്െ െഹൊയരിക്ുന്നു.

ഒെു ഫോ�്യൊ�്യൂപ്മന്ററരിതലത്രിഫോലക്് 
വഴുതരിവീഴൊനരിെയുള്ള ‘അപെൊജരിഫോതൊ 
പഫോഥർ പഫോദ്ൊബൊലരി’യുപ്െ എല്ലൊ 
മഹത്വവുകം ക്ൊെരി�് െ്വഭൊവപ്ത്
യുകം പരിൻപറ്റുന്ന മപ്റ്റൊെു ക്ൊെരി�് 
െൃഷ്ടരിയൊണ്.അദ്രിഫോനതൊക്േുപ്െ 
െ്വഭൊവരി� ചലനങ്ങൾ ഛൊയൊഗ്രഹ
ണത്പ്ന്റയുകം എ�രിറ്റരികം�രിപ്ന്റയുകം 
െരിഫോശഷത, െകം�ീതത്രിപ്ന്റ മരിതത്വകം 
എന്നരിങ്ങപ്ന െമസ്തഘെ�ങ്ങേുകം 
ഫോചെുകം പെരി ഫോചെുന്നു. ഫോലൊ� െരിനരി
മയരിപ്ല ഏക്ൊലപ്ത്യുകം മൊസ്റർപീ

െൊയ’പഫോഥർ പഫോദ്ൊബൊലരി’ എന്ന 
ചരിത്രത്രിപ്ന്റ നരിർമ്മൊണതന്തങ്ങപ്േ 
പ്വേരിപ്പെെുത്ുന്ന പരിന്നൊമ്പുറ 
െഹെ്യങ്ങൾ തുറന്നു�ൊണരിക്ുന്ന 
മപ്റ്റൊെു മൊസ്റർ പീെൊണ് ‘അപെൊജരി
ഫോതൊ ദ് അൺ�രി�ീറ്റ�് ’ .

ഇനരിയുകം ‘പഫോഥർ പഫോദ്ൊബൊലരി’  
യുപ്െ ചെരിത്രകം ഫോതെുന്നവർക്് 
അപെൊജരിഫോതൊപ്യ അവ�ണരിക്ൊ
നൊവരിപ്ല്ലന്നുള്ളതൊണ് ഇതരിപ്ന്റ 
മഹത്വകം. അഥവൊ െത്യജരിത് റൊയരിപ്യ 
പഠരിക്ൊൻ ശ്രമരിക്ുന്ന ഏപ്തൊെു 
ചലച്ത്രവരിദ്്യൊർത്ഥരിക്ുകം, ആെ്വൊദ്�
നുകം, നരിെൂപ�നുകം ‘അപെൊജരിഫോതൊ’   
അവ�ണരിക്ൊനൊവരില്ല.

‘പഫോഥർ പഫോദ്ൊബൊലരി’ ചെരിത്രപ്ത് 
പുതരിയ പൊഠക്രമത്രിഫോലക്് വഴരിമൊ
റ്റരി എന്നതൊണ് ‘അപെൊജരിഫോതൊ ദ് 
അൺ�രി�ീറ്റ�് ’ െരിനരിമയരിലൂപ്െ 
അനരി�് ദ്ത് നരിർവ്ഹരിച് ദ്ൗത്യകം.
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ഗോന്ിത്തണലിടല നോയകത്വം
ബിനുരരാേ്. ആർ.എസ്

െരിനരിമയരിൽ നൊയ�പ്ന പ്തരി
ഷ്രിക്ുന്ന ഇെങ്ങൾക്് ചരില 

പ്ഫോത്യ�ത�േുണ്്. നൊയ�പ്ന്റ(നൊ
യരി�യുപ്െയുകം) പ്ൊയകം, �ുെുകംബപ
ചേൊത്ലകം, ഫോദ്ശകം, �ൊലകം എന്നരിവ
പ്യൊപ്ക് വ്യത്യസ്തമൊയരിെരിക്ുഫോമ്പൊഴുകം 
അവപ്ന്റ പ്വർത്നമണ്ഡലകം ചരില 
പ്ഫോത്യ�ത�േുള്ളതൊയരിെരിക്ുകം. 
വ്യവസ്ഥ�പ്േ ഫോചൊദ്്യകം പ്ചയ്ൊനുകം, 
പ്തരി�െരിക്ൊനുകം, അബലപ്െ പെരിെ
ക്ഷരിക്ുന്നതരിനുകം, എല്ലൊത്രിനുമുപെരി 
െ്വന്തകം തീെുമൊനങ്ങൾക്നുെെരിച്്/ 
ശെരി�ൾക്നുെെരിച്് പ്വർത്രിക്ു
ന്നതരിനുകം െൊദ്ധ്യമൊയ ഒെു പ്വർ
ത്ന ഫോമഖലയരിലൊയരിെരിക്ുകം അയൊപ്േ 
പ്തരിഷ്രിക്ു�. അയൊപ്േൊെു �േക്റ
റൊ�ൊകം, മന്തരിയൊ�ൊകം, വക്ീലൊ�ൊകം, 
വൊെ��ുണ്യൊ�ൊകം, ഫോ�ൊക്ടറൊ�ൊകം, 
പ്തൊഴരിലരില്ലൊത് വ്യക്തരിയൊ�ൊകം. 
പഫോക്ഷ, അയൊേുപ്െ പദ്വരി ക്രരിയൊത്
�തയ്ക്കുകം, െ്വതന്തവീക്ഷണങ്ങൾക്ുകം, 
പ്വൃത്രി�ൾക്ുകം ഉത�ുന്നതൊയരി
െരിക്ുകം. െ്വന്തപ്യൊെു നരിലപൊപ്െെു
ക്ൊൻ/ പക്ഷകം ഫോചെൊൻ �ഴരിയുന്ന 

തെത്രിൽ ഫോശഷരിയുണ്ൊ�ുകം അയൊ
േരിെരിക്ുന്ന സ്ഥൊനത്രിന്. �േരിഭൊഷ
യരിൽ പറഞ്ൊൽ ഫോമൽപെറഞ് ഏത് 
വരിഭൊ�ത്രിൽപ്പെെുന്നയൊേൊയൊലുകം 
‘ഇറങ്ങരിക്േരിക്ൊൻ’ �ഴരിയുന്നയൊേൊ
�ുകം നൊയ�ൻ.

ഇത്െത്രിലുള്ള െവരിഫോശഷ
ത�പ്േൊന്നുമരില്ലൊത്, പ്വർത്
നെ്വൊതന്ത്യകം തീപ്െ �ുറഞ് 
സ്ഥൊനത്രിെരിക്ുന്ന െണ്് നൊയ� 
�ഥൊപൊത്രങ്ങപ്േക്ുറരിച്ൊണ് ഇവരിപ്െ 
ചർച് പ്ചയ്ുന്നത്. 2022 ൽ പുറത്രി

റങ്ങരിയ നൊെദ്ൻ, ന്നൊ തൊൻ ഫോ�െ് 
പ്�ൊെ് എന്നീ െരിനരിമ�േരിൽ �െന്നു
വെുന്ന ജ�്ജരിമൊെൊണ് ആ �ഥൊപൊ
ത്രങ്ങൾ. ഒെു ജ�്ജരി നരിഷ്പക്ഷനൊയരി 
നരിലപ്�ൊഫോള്ളണ് സ്ഥൊനത്രിെരിക്ുന്ന
യൊേൊണ്. മറ്റ് നൊയ�ൻമൊപ്െഫോപെൊപ്ല 
ചലന െ്വൊതന്ത്യഫോമൊ പ്വർത്ന 
െ്വൊതന്ത്യഫോമൊ ആ സ്ഥൊനത്രിെരിക്ു
ന്നയൊൾക്് ഇല്ല. ഒെു �ുറ്റകം(പ്ശ്നകം), 
അത് നെന്നരിെത്് പ്വച്് പെരിഹെരിക്ൊ
ഫോനൊ അതരിന് �ണക്് തീർക്ൊഫോനൊ 
ആ �ഥൊപൊത്രത്രിനൊ�രില്ല. പ്തറ്റ് 
പ്ചയ്വനുകം പ്ചയ്പ്പെട്ടവനുകം ഫോ�ൊെതരി 
മുറരിക്ുള്ളരിഫോലപ്ക്ത്ുഫോമ്പൊൾ 
മൊത്രമൊണ് അയൊൾക്് പ്െക്തരിയു
ണ്ൊ�ുന്നത്. അഫോപെൊഴുകം പ്തറ്റ്, ശെരി/ 
നീതരി, അനീതരി എന്നരിങ്ങപ്ന െ്വയകം 
ഫോവർതരിെരിച്് തീെുമൊനപ്മെുക്ൊൻ 
അയൊൾക്് �ഴരിയരില്ല. തപ്ന്റ മുന്നരിൽ 
നരിെത്പ്പെെുന്ന പ്തേരിവു�േുപ്െയുകം 
വൊദ്ങ്ങേുപ്െയുകം അെരിസ്ഥൊനത്രിൽ 
മൊത്രകം ഒെു തീെുമൊനപ്മെുക്ൊഫോന ആ 
സ്ഥൊനത്രിന് �ഴരിയുന്നുള്ളൂ. അതരിന് 
ഫോശഷവുകം, തപ്ന്റ വരിധരി/ നരിലപൊെ് നെ

ഇത്തരത്തിലുള് സൈിഫോശ്ഷ
തകടളോന്നുമില്ലോത്ത, പ്
ൈർത്തനസ്വോതന്ത്ര്യം തീടര 
കുറഞ്ഞ സ്ോനത്തിരിക്ു
ന്ന രണ്് നോയക കഥോെോത്ര
ങ്ങടളക്ുറിച്ോണ് ഇൈിടെ 
ചർച് ടചയ്ുന്നത്. 
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പെരിൽ വെുത്ൊൻ അയൊൾക്് �ഴരിയരി
ല്ല; അതരിനുള്ള നരിർഫോദേശകം നൽ�ൊൻ 
മൊത്രകം. ഇത്െത്രിൽ, ചലനെ്വൊത
ന്ത്യകം തീപ്െയരില്ലൊത് (മരിക്വൊറുകം 
െരിനരിമ�േരിലുകം ജ�്ജരിമൊർ ഇെുന്നരിെ
ത്് നരിന്ന് എണീക്ൊറു ഫോപൊലുമരില്ല) 
സ്ഥൊനങ്ങേരിലരിെരിക്ുന്നവെൊണ് ഈ 
െണ്് െരിനരിമ�േരിപ്ലയുകം നൊയ� 
പദ്വരിയരിലുള്ളവർ.

ഇവരിപ്െ മപ്റ്റൊെു ഫോചൊദ്്യത്രിന് 
പ്െക്തരിയുണ്്- ഈ െണ്് �ഥൊപൊത്ര
ങ്ങേുകം ഫോമൽപെറഞ് െരിനരിമ�േരിപ്ല 
നൊയ�െൊഫോണൊ? ആദ്്യമൊയരി നൊെദ്ൻ 
എന്ന െരിനരിമപ്യെുക്ൊകം. ഇതരിപ്ല 
ഫോ�ന്ദ�ഥൊപൊത്രമൊയ ചന്ദപ്�ൊശ് 
(പ്െൊവരിഫോനൊ ഫോതൊമെ് ) െരിനരിമയുപ്െ 
തുെക്കം മുതഫോല തപ്ന്ന തപ്ന്റ തരിൻമ/ 
െ്വൊർത്ഥത പ്വേരിവൊക്രി പ്തരിനൊയ� 
സ്ഥൊനഫോത്ക്് വഴരി മൊറുന്നുണ്്. 
െരിനരിമയുപ്െ ആദ്്യ മരിനരിറ്റു�േരിൽ

ത്പ്ന്ന തപ്ന്റ �ൊമു�രിപ്യ അയൊൾ 
നരിർദേയകം ഉഫോപക്ഷരിച്തൊയുകം, തു
െർന്നുള്ള െകം�ങ്ങേരിൽ അയൊേുപ്െ 
അച്ഛപ്ന്റ െകംഭൊഷണത്രിൽ നരിന്നുകം 
പണത്രിന് ഫോവണ്രിയൊണ് അയൊേൊ 
ബന്കം തുെങ്ങരിയപ്തന്നുകം അത് 
ലഭരിക്ൊപ്ത വെുപ്മന്ന െൊഹചെ്യത്രി
ലൊണ് അവപ്േ ഉഫോപക്ഷരിച്പ്തന്നുകം 
മനെരിലൊ�ുന്നുണ്്. ഫോ�ന്ദ�ഥൊപൊ
ത്രമൊയരി തുെെുഫോമ്പൊഴുകം ചന്ദപ്�ൊശ് 
നൊയ�നൊ�ുന്നരില്ല. ഫോനപ്െ മറരിച്് 
�ൂെുതൽ �ുറ്റ�ൃത്യങ്ങേരിഫോലക്ൊ
ണ് അയൊൾ �െക്ുന്നത്. നൊയ
�സ്ഥൊനകം ഏപ്റ്റെുക്ൊൻ മപ്റ്റൊെു 
�ഥൊപൊത്രവുകം െരിനരിമയരിൽ പരിപ്ന്ന 
ഫോശഷരിക്ുന്നരില്ല. െരിനരിമയുപ്െ െണ്ൊകം 
പ�ുതരിയരിൽ െകം�പ്ഫോവശകം പ്ചയ്ുന്ന 
പ്�. പരി. ഫോചൊതരി എന്ന ന്യൊയൊധരിപൻ 
(ഇന്ദൻെ്) ഒഴരിഞ്ു �രിെക്ുന്ന ഈ 
നൊയ�സ്ഥൊനത്രിഫോലക്ൊണ് ഇെരിപെു

റപെരിക്ുന്നത്. ഫോ�ൊെതരി െകം�ത്രിൽ 
�ൊണരിക്ുന്നതരിന് മുഫോന്ന തപ്ന്ന 
തപ്ന്റ വീട്ടരിലരിെുന്ന് നൊെദ് ന്യൂെരിപ്ന്റ 
ഫോസ്റൊറരി അനൗൺപ്സ്ന്റ് ശ്രൊദ്ധരിക്ു
ന്നതൊയരി ഈ �ഥൊപൊത്രപ്ത് മുഫോന്ന 
തപ്ന്ന അവതെരിപെരിക്ുന്നുണ്്. (ഇതുകം 
മറ്റ് െരിനരിമ�േരിപ്ല ജ�്ജരി �ഥൊപൊ
ത്രങ്ങേരിൽ നരിന്ന് ഈ �ഥൊപൊത്ര
പ്ത് വ്യത്യസ്തനൊക്ുന്നു). മൊത്രമല്ല, 
െരിനരിമയരിപ്ല പ്തരിനൊയ�നൊയ 
ചന്ദപ്�ൊശരിപ്ന ശരിക്ഷരിക്ുന്നതരിൽ 
പ്തേരിവു�േുപ്െ പരിൻബലമരിെരിപ്ക് 
തപ്ന്ന തപ്ന്റ വ്യക്തരി തൊൽപെ്യകം �ൂെരി 
�ലർത്ുന്നുണ്് ഈ �ഥൊപൊത്രകം(
ന്യൂെ് ചൊനലരിപ്ല ചന്ദപ്�ൊശരിപ്ന്റ 
പ്�െനങ്ങപ്േയുകം, ഫോ�ൊെതരിമുറരിയരിപ്ല 
പ്പെുമൊറ്റപ്ത്യുകം വരിമർശരിക്ുന്നു; 
മെ്യൊദ് പഠരിപെരിക്ുപ്മന്ന് ഭീഷണരിപ്പെ
െുത്ുന്നു). ഇത്െത്രിൽ നൊയ�
സ്ഥൊനഫോത്ക്് പെരി�ണരിക്പ്പെെൊൻ 
ഫോചൊതരി എന്ന ന്യൊയൊധരിപൻ എന്തു
പ്�ൊണ്ുകം ഫോയൊ�്യത ഫോനെു�യൊണ്.

ഇനരി ന്നൊ തൊൻ ഫോ�െ് പ്�ൊെ് 
എന്ന െരിനരിമയരിഫോലക്് വെൊകം. ഇവരിപ്െ 
�ൊെ്യങ്ങൾ �ുറച്് വ്യത്യസ്തമൊണ്. 
നൊയ�നൊയരി പെരി�ണരിക്ൊവുന്ന 
ഒെു �ഥൊപൊത്രകം െരിനരിമയരിലുണ്്- 

സിനിമയിടല പ്തിനോയ
കനോയ ചന്ദ്രപ്കോശ്ിടന 
ശ്ിക്ഷിക്ുന്നതില് ടതളിൈു
കളുടെ െിൻബലമിരിടക് 
തടന്ന തടറെ ൈ്യക്തി തോല്
െര്യം കൂെി കലർത്തുന്നുണ്് 
ഈ കഥോെോത്രം(ന്യൂസ് 
ചോനലിടല ചന്ദ്രപ്കോശ്ിടറെ 
പ്കെനങ്ങടളയും, ഫോകോെതി
മുറിയിടല ടെരുമോറ്ടത്ത
യും ൈിമർശ്ിക്ുന്നു; മര്യോദ 
െഠിപെിക്ുടമന്ന് ഭീഷണിടപെ
െുത്തുന്നു). ഇത്തരത്തില് 
നോയകസ്ോനഫോത്തക്് 
െരിഗണിക്ടപെെോൻ ഫോചോതി 
എന്ന ന്യോയോധ്ിെൻ എന്ു
ടകോണ്ും ഫോയോഗ്യത ഫോനെുക
യോണ്.
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െൊജീവൻ(�ുഞ്ൊഫോക്ൊ ഫോബൊബൻ). 
എന്നൊൽ െരിനരിമ തുെങ്ങരി ചുെുങ്ങരിയ 
െമയത്രിനുള്ളരിൽത്പ്ന്ന നൊയ� 
�ഥൊപൊത്രത്രിപ്ന്റ പ്വർത്ന 
ഫോശഷരി/ ചലനഫോശഷരി നഷ്ടപ്പെെുന്ന
തൊയരി �ൊണൊകം. െരിനരിമയുപ്െ ആദ്്യ 
െകം�ത്രിൽ തപ്ന്ന ഫോപൊലീെരിപ്ന്റ 
ഫോനൊട്ടപെുള്ളരിയൊ�ുന്ന അയൊൾ പ്തൊ
ട്ടെുത്് തപ്ന്ന ഫോമൊഷണഫോക്െരിൽ 
�ുെുങ്ങരി പരിപ്ന്ന െരിനരിമയരിലുെനീേകം 
െകംശയദ്ൃഷ്ടരിയരിൽ ചലന െ്വൊതന്ത്യകം 
നഷ്ടപ്പെട്ട് �ഴരിയു�യൊണ്. ചന്തരിയരിൽ 
നൊയ �െരിച്ത് �ൊെണമുണ്ൊ�ുന്ന 
വലരിയ മുറരിവ് അയൊൾക്് നഷ്ടപ്പെട്ട 
ചലന, പ്വർത്ന െ്വൊതന്ത്യങ്ങേുപ്െ 
പ്�െരിതെൂപമൊയരി �ണക്ൊക്ൊവു
ന്നതൊണ്. ആ ഭൊ�കം മുതൽ (െരിനരിമ 
തുെങ്ങരി അഫോപെൊൾ ഇെുപത് മരിനരിഫോറ്റൊേ
ഫോമ ആ�ുന്നുള്ളൂ) െരിനരിമയുപ്െ ഫോ�ന്ദ 
സ്ഥൊനത്് നരിൽക്ുന്നത് (ഇെരിക്ുന്ന
ത്) ജ�്ജരിയുപ്െ �ഥൊപൊത്രമൊണ്(ന
െപ്ന്റ ഫോപെ് പരി. പരി. �ുഞ്രി�ൃഷ്ൻ). 
നൊെദ്നരിപ്ല ഫോപൊപ്ല ഇവരിപ്െയുകം 
പ്തറ്റ് പ്ചയ്വപ്െ നരിയമത്രിന് മുന്നരിൽ 
പ്�ൊണ്ുവെൊൻ വ്യക്തരിപെമൊയ 
തൊൽപെ്യകം പ്�െരിപെരിക്ുന്നുണ്് ഈ 
ജ�്ജരിയുകം. 

ഈ െരിനരിമയുപ്െ �ൊെ്യത്രിൽ 
മപ്റ്റൊെു വ്യൊഖ്യൊനത്രിന് �ൂെരി െൊ
ദ്ധ്യതയുണ്്. �ുഞ്ൊഫോക്ൊ ഫോബൊബൻ 
അവതെരിപെരിക്ുന്ന െൊജീവൻ എന്ന 
�ഥൊപൊത്രകം ഒെു �ള്ളനൊണ്. ആദ്്യ 
െകം�ത്് തപ്ന്ന അത് �ൊണൊവുന്നതൊ
ണ്. അയൊേത് െമ്മതരിക്ുന്നുമുണ്്. 
െരിനരിമ �ണ്് തീെുഫോമ്പൊൾ ഏപ്തൊെു 
ഫോപ്ക്ഷ�നുകം െതീശൻ ഫോമൊഷ്ടരിക്ൊൻ 
ഫോവണ്രി മന:പൂർവ്കം എകം.എൽ.എ.യു
പ്െ വീട്ടുമതരിൽ ചൊെരിയഫോല്ല എന്ന െ്വൊ

ഭൊവരി� െകംശയകം ഉണ്ൊ�ുകം. അങ്ങപ്ന 
ചരിന്തരിക്ൊൻ അയൊേുപ്െ ഭൂത�ൊലകം 
തപ്ന്ന ധൊെൊേമൊണ്. ഉത്സവപെറമ്പരിൽ 
നരിന്നുകം ഓെരിച്് പരിെരിക്ുന്ന �ള്ളനുമൊ
യുകം അയൊൾക്് എഫോന്തൊ ശെരിയല്ലൊത് 
ഇെപൊെുപ്ണ്ന്ന ഫോതൊന്നൽ ബൊക്രി 
നരിൽക്ുന്നു. ഇപ്തല്ലൊകം ഫോചർത്് 
പ്വച്് ഫോനൊക്ുഫോമ്പൊൾ െൊജീവഫോന്റത് 
െത്യെന്മൊയ ഫോ�െല്ല. െ്വന്തകം 
പ്തറ്റ് മറയ്ക്കൊൻ അയൊൾ മന്തരിപ്യ 
പ്തരിയൊക്രിയതൊവൊകം. െരിനരിമയുപ്െ 
ഒെുവരിൽ, െൊത്രരി ബൊ�ുമൊയരി വീട്ടരിൽ 
നരിന്നരിറങ്ങുന്ന അയൊേരിൽ അഫോപെൊഴുകം 
ഒെു ഫോമൊഷ്ടൊവ് ബൊക്രി നരിൽക്ുന്നരിഫോല്ല 
എന്ന് െകംശയരിഫോക്ണ്രിയരിെരിക്ുന്നു. 
എന്നൊൽ മന്തരിപ്ക്തരിഫോെ അയൊൾ നെ

ത്രിയ ആഫോെൊപണത്രിൽ �ഴമ്പുണ്്. 
മന്തരി നെത്രിയ അഴരിമതരി�പ്േക്ുറരി
ച്ുള്ള വരിവെണങ്ങൾ ചീ�് എൻജരിനരി
യർ അക്മരിട്ട് പറയുഫോമ്പൊൾ നമുക്ത് 
ഫോബൊദ്ധ്യമൊ�ുന്നുണ്്. അഫോപെൊൾ 
മന്തരി ശരിക്ഷരിക്പ്പെഫോെണ്വനൊ�ുന്നു
(പ്തരിനൊയ�ൻ). നൊയ�ൻ തപ്ന്റ 
�ള്ളത്െകം മറയ്ക്കൊൻ പ്തരിനൊയ�പ്ന 
ഉപഫോയൊ�രിക്ുന്നഫോതൊപ്െ നൊയ� 
�ഥൊപത്രത്രിപ്ന്റ െൊധുത �ൂെരി 
അവരിപ്െ നഷ്ടപ്പെെുന്നുണ്്. പരിപ്ന്ന പ്
തരിനൊയ�പ്ന ശരിക്ഷരിക്ൊൻ മുന്നരിട്ടരിറ
ങ്ങുന്ന (െൊജീവൻ നൽ�രിയ ഫോ�െരിപ്ന്റ 
ബലത്രിനുമപെുറകം പ്പൊതുതൊൽപെ്യകം 
പെരി�ണരിച്് ) ജ�്ജരിയൊണ് നൊയ�
സ്ഥൊനത്രിഫോലപ്ക്ത്ുന്നത്.

നെത്തി ഫോനോക്ോൈുന്നതോണ്. 
തോരമൂല്യം കൂെുതലുണ്ോ
യിരുന്ന അഭിഫോനതോക്ളോയ 
ശ്ോരദ, മധ്ു, തിലകൻ എന്നീ 
അഭിഫോനതോക്ൾ ന്യോയോധ്ിെ
ടറെ ഫോൈഷമിട് കോശ്ീരം(1994), 
ഷോർജ െു ഷോർജ(2001), 
നരസിംഹം(2000) എന്നീ 
സിനിമകടളയും ഈ രണ്് 
സിനിമകളുമോയി തോരതമ്യ
ടപെെുത്തി ഫോനോക്ോം.
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ഇവരിപ്െ മപ്റ്റൊെു തൊെതമ്യകം �ൂെരി 
നെത്രി ഫോനൊക്ൊവുന്നതൊണ്. തൊെ
മൂല്യകം �ൂെുതലുണ്ൊയരിെുന്ന അഭരി
ഫോനതൊക്േൊയ ശൊെദ്, മധു, തരില�ൻ 
എന്നീ അഭരിഫോനതൊക്ൾ ന്യൊയൊധരിപ
പ്ന്റ ഫോവഷമരിട്ട �ൊശ്മീെകം(1994), ഷൊർജ 
െു ഷൊർജ(2001), നെെരികംഹകം(2000) 
എന്നീ െരിനരിമ�പ്േയുകം ഈ െണ്് 
െരിനരിമ�േുമൊയരി തൊെതമ്യപ്പെെുത്രി 
ഫോനൊക്ൊകം. ഈ െരിനരിമ�േരിൽ പ്ധൊന 
നെീനെൻമൊർ ഈ ഫോവഷത്രിൽ 
എത്ുന്നുപ്ണ്ങ്കരിലുകം �ഥൊ�തരിയരിൽ 
പ്�െമൊയ മൊറ്റഫോമൊ, പ്തരിനൊയ�പ്ന 
പെൊജയപ്പെെുത്ുന്നതരിൽ പ്ധൊന 
പഫോങ്കൊ അവർ വഹരിക്ുന്നരില്ല. ഇവരിപ്െ 
ചർച് പ്ചയ്് വന്ന െരിനരിമ�േരിലൊപ്ണ
ങ്കരിൽ പ്സ്തുത �ഥൊപൊത്രങ്ങൾ അത് 
പൂർണ്മൊയുകം നരിർവ്ഹരിക്ുന്നുണ്്. 
അതുപ്�ൊണ്് നൊെദ്ൻ, ന്നൊ തൊൻ 
ഫോ�െ് പ്�ൊെ് എന്നീ െരിനരിമ�േരി
പ്ല ന്യൊയൊധരിപ �ഥൊപൊത്രങ്ങപ്േ 
െവരിഫോശഷ ചുറ്റുപൊെരിൽ പ്തരിഷ്രിക്
പ്പെട്ട നൊയ� �ഥൊപൊത്രങ്ങേൊയരി 
തപ്ന്ന �ണ്് ആ �ഥൊപൊത്രങ്ങേുപ്െ 
മറ്റ് െൊദ്ധ്യത�പ്േപെറ്റരി അഫോന്വഷരിക്ൊ
വുന്നതൊപ്ണന്ന് ഫോതൊന്നുന്നു.

മുൻപ് പെൊമർശരിച്തു ഫോപൊപ്ല 
“ഇറങ്ങരിക്േരിക്ുന്ന” നൊയ�ൻമൊെൊ

യരി ഈ ന്യൊയൊധരിപൻമൊപ്െ പെരി�
ണരിക്ൊപ്മങ്കരിൽ, അവർ അവെുപ്െ 
െവരിഫോശഷ െൊഹചെ്യത്രിൽ (നരിഷ്പ
ക്ഷെൊയരി വീക്ഷരിഫോക്ണ്വർ �േത്രി
ലരിറങ്ങുന്നു) ആദ്്യകം ഓർമ്മപ്പെെുത്ു
ന്നത് എൻ. എെ്. മൊധവപ്ന്റ ഹരി�്വരിറ്റ 
എന്ന �ഥയരിപ്ല �ീവർ�ീെരിപ്നയൊയരി
െരിക്ുകം. അയൊൾ ഒെു പള്ളീലച്നൊണ്. 
ഈ െണ്് ന്യൊയൊധരിപൻമൊപ്െയുകം 
ഫോപൊപ്ല അയൊൾക്ുകം പ്വർത്ന 
െ്വൊതന്ത്യകം �ുറവൊണ്. പള്ളരിക്�ത്് 
വന്ന് �ൊണുന്നവപ്െ പെരി�ണരിക്ൊൻ 
മൊത്രഫോമ അയൊൾക്് �ഴരിയൂ. എന്നൊൽ 
ഫോ�ൊൾവലയത്രിന് മുന്നരിൽ മൊത്രകം 
ഒതുങ്ങരി നരിൽക്ൊപ്ത ഇറങ്ങരിക്േരിക്ു
ന്ന ഹരി�്വരിറ്റപ്യ ഓർമ്മപ്പെെുത്രിപ്ക്ൊ
ണ്് പ്തരിനൊയ�പ്ന ശൊെീെരി�മൊയരി 

�ീഴ്്പ്പെുത്ുന്ന �ീവർ�ീെച്പ്ന 
ഓർമ്മരിപെരിക്ുന്നുണ്് ഈ ന്യൊയൊധരി
പൻമൊർ. (നൊെദ്നരിപ്ല മുൻെരി�്, 
മജരിഫോ്രേറ്റരിപ്ന്റ അധരി� ചുമതലയുപ്െ 
പവഫോറൊപ്െ ഫോ�ൊെതരിമുറരിയരിഫോലക്് �െ
ന്നുവെുഫോമ്പൊൾ ഒെു നൊയ�ന് �രിഫോട്ട
ണ് ബൊക്്ഗ്രൗണ്് ഫോസ്ൊറൊണ് നൽ�രി
യരിെരിക്ുന്നത്. “�ീവറീഫോത, �ീവറീഫോത” 
എന്ന ആർപെുവരിേരി ഫോപൊപ്ല).

എെുത്് പറഫോയണ് മപ്റ്റൊെു 
െവരിഫോശഷത ഈ െണ്് ന്യൊയൊധരി
പൻമൊെുപ്െയുകം ജൊതരി െ്വത്വമൊണ്. 
െണ്ുഫോപെുപ്െയുകം ദ്േരിത്/ അവർണ് 
െ്വത്വകം പ്�െമൊയരിത്പ്ന്ന െരിനരിമ
�േരിൽ �ൊണരിച്രിട്ടുണ്്. നൊെദ്നരിൽ 
ഫോ�ൊെതരിയരിെഫോവേയരിൽ �ൊറരിലരിെുന്ന് 
സ്പുൺ പ്�ൊണ്് പൊക്്�് �ു�് 

 ന്നോ തോൻ ഫോകസ് ടകോെ് 
എന്ന സിനിമയില് ടലജി
ഫോസ്ലറ്ീൈിഫോനോെും(മന്ത്രി) 
എക്ിക്യുട്ീൈിഫോനോെും(ചീ�് 
എൻജിനിയർ) ആടണ
ങ്ില്, നോരദനില് അത് 
അലിഖിത നോലോം ഘെക
മോയ പ്സ്ിഫോനോെോണ്. ജനോ
ധ്ിെത്യത്തിടറെ ഫോമല്ക്ൂര 
തകർന്ന് ൈീഴോതിരിക്ോൻ 
മറ്് മൂന്ന് തൂണുകഫോളോെും 
മല്ലെിക്ുന്ന/ കളത്തിലിറ
ങ്ങി കളിക്ുന്ന ജുഡീഷ്യറി 
എന്ന ടനെുംതൂണിടനയോ
ണ് ഈ രണ്് ന്യോയോധ്ിെൻ
മോരും പ്തിനിധ്ീകരിക്ു
ന്നത്.
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�ഴരിക്ുന്ന െവർണ് പ്തരിനൊയ�നുകം 
അയൊേുപ്െ െവർണ് വക്ീലരിനുകം 
െമൊന്തെമൊയരി വൊട്ടരിയ ഇലയരിൽ 
പ്പൊതരിഞ് ആഹൊെകം വ� പ്�ൊണ്് 
�ുഴച്് �ഴരിക്ുന്ന ഫോചൊതരിപ്യന്ന ന്യൊ
യൊധരിപപ്ന �ൊണരിക്ുന്നുണ്്. ജ�്ജരി
യൊപ്ണങ്കരിൽ ഫോപൊലുകം ഫോചൊതരിപ്യന്ന 
ദ്േരിതന് മുന്നരിൽ അഫോപക്ഷരിക്ൊനുള്ള 
വവമുഖ്യകം ചന്ദപ്�ൊശരിപ്ന്റ വക്ീൽ 
തുറന്ന് പറയുന്നുണ്്. ന്നൊ തൊൻ 
ഫോ�െ് പ്�ൊെ് എന്ന െരിനരിമയരിലുകം 
ഭൊഷ പ്�ൊണ്ുകം പ്പെുമൊറ്റകം പ്�ൊണ്ുകം 
തപ്ന്റ മുന്നരിൽ നരിൽക്ുന്ന വക്ീലരി
പ്ന്റ ഫോപൊലുകം വരിമർശനങ്ങൾക്ുകം 
�േരിയൊക്ലരിനുകം വരിഫോധയനൊ�ുന്നു
ണ്് ന്യൊയൊധരിപൻ. എല്ലൊകം �ണ്ുകം 
ഫോ�ട്ടുകം “എപ്ന്റ മുത്പെൊ” എന്ന് 
വരിേരിച്് ഫോപൊ�ുന്നുണ്് അയൊൾ. ഒെു 
ഘട്ടത്രിൽ തപ്ന്ന ഇകംഗ്ീഷ് പറഞ്് 
ഫോപെരിപെരിക്ഫോല്ല എന്നുകം െൂചരിപെരിക്ു
ന്നുണ്്. ദ്േരിത് െ്വത്വകം പ്�െമൊയരി 
അയൊൾക്് നൽ�ുന്നരിപ്ല്ലങ്കരിലുകം, െരി
നരിമയുപ്െ അവെൊന ഭൊ�ത്് വെുന്ന 
പുതരിയ ന്യൊയൊധരിപപ്ന്റ െീതരി�ൾക്് 
വരിെുദ്ധമൊയരി െമൂഹത്രിപ്ന്റ പ്പൊ
തുഫോബൊധത്രിലൂന്നരിയ ചരില ദ്േരിത്/
അവർണ് െവരിഫോശഷത�ൾ ഈ 
ന്യൊയൊധരിപനരിൽ ആഫോെൊപരിച്രിട്ടുള്ളതൊ
യരി �ൊണൊകം. അങ്ങപ്നയൊപ്ണങ്കരിൽ 
െമീപ�ൊല മലയൊേ െരിനരിമയരിൽ 
ദ്േരിത് �ഥൊപൊത്രങ്ങൾക്് നൽ�രി 
വെുന്ന െ്വീ�ൊെ്യത ഈ െരിനരിമ�േരിൽ 
െവരിഫോശഷമൊയ െീതരിയരിൽ ആവരി
ഷ്കെരിച്രിട്ടുള്ളതൊയരി മനെരിലൊക്ൊകം. 
ദ്േരിതപ്െ ഇെ�േൊയുകം, അക്രമരി�േൊ
യുകം, അബലെൊയുകം ചരിത്രീ�െരിക്ുന്ന 
പതരിവരിന് വരിെുദ്ധമൊയരി നീതരി നെപെൊ
ക്ുന്ന, അതരിഭൊവുത്വമരില്ലൊത് നൊയ
�ൻമൊെൊയരിട്ടൊണ് ഇവരിപ്െ ചരിത്രീ�െരി
ച്രിെരിക്ുന്നത്.

ജനൊധരിപത്യത്രിന് മൂന്ന് ഘെ�
ങ്ങൾ(estates) ഉപ്ണ്ന്നൊണഫോല്ലൊ 
ഫോെഖപ്പെെുത്രിയരിെരിക്ുന്നത്. നരിയ
മനരിർമ്മൊണ െഭ(legislative), �ൊ
െ്യനരിർവ്ഹണ വരിഭൊ�കം(executive), 
നീതരിപീഠകം(judiciary) എന്നരിവയൊ
ണവ. (ഇതരിന് പുറഫോമ അലരിഖരിതമൊയ 
നൊലൊകം ഘെ�മൊയരി മൊധ്യമങ്ങപ്േ
(press) �ണക്ൊക്ുന്നു). ഇവരിപ്െ 
ചർച് പ്ചയ്ുന്ന െരിനരിമ�ൾ െണ്രിലുകം 
മൂന്നൊകം എഫോസ്ററ്റൊയ നീതരിപീഠകം മറ്റ് 
മൂന്ന് എഫോസ്ററ്റു�ഫോേൊെുകം ഫോനർക്ു
ഫോനർ ഫോപൊെൊെുന്നത് �ൊണൊകം. ന്നൊ 
തൊൻ ഫോ�െ് പ്�ൊെ് എന്ന െരിനരിമ
യരിൽ പ്ലജരിഫോസ്റ്റീവരിഫോനൊെുകം(മന്തരി) 

എക്രി�്യുട്ടീവരിഫോനൊെുകം(ചീ�് എൻജരി
നരിയർ) ആപ്ണങ്കരിൽ, നൊെദ്നരിൽ 
അത് അലരിഖരിത നൊലൊകം ഘെ�മൊയ 
പ്സ്രിഫോനൊെൊണ്. ജനൊധരിപത്യത്രിപ്ന്റ 
ഫോമൽക്ൂെ ത�ർന്ന് വീഴൊതരിെരിക്ൊൻ 
മറ്റ് മൂന്ന് തൂണു�ഫോേൊെുകം മല്ലെരി
ക്ുന്ന/ �േത്രിലരിറങ്ങരി �േരിക്ുന്ന 
ജു�ീഷ്യറരി എന്ന പ്നെുകംതൂണരിപ്ന
യൊണ് ഈ െണ്് ന്യൊയൊധരിപൻമൊെുകം 
പ്തരിനരിധീ�െരിക്ുന്നത്. നൊയ�സ്ഥൊ
നത്് ഈ ന്യൊയൊധരിപൻമൊർ തപ്ന്ന 
പ്തരിഷ്രിക്പ്പെെുന്നതരിനൊലുകം, ഒെു 
നരിശബ്ദ നരിെീക്ഷ�ൻ മൊത്രമൊ�ൊപ്ത 
നൊയ�ഫോന്റതരിന് തുല്യമൊയ പ്വർ
ത്ന െ്വൊതന്ത്യകം ഏപ്റ്റെുക്ുന്നതരി
നൊലുകം ഈ െണ്് െരിനരിമ�േരിപ്ലയുകം 
ന്യൊയൊധരിപൻമൊപ്െ വ്യവസ്ഥപ്യ്ക്കതരി
പ്െ പ്തരി�െരിക്ുന്ന വ്യക്തരി�ൾക്് 
തുല്യെൊയരി �ണക്ൊക്ൊകം. അങ്ങപ്ന 
വെുഫോമ്പൊൾ ജനൊധരിപത്യത്രിപ്ന്റ അെരി
സ്ഥൊന ഘെ�ങ്ങപ്േ വരിമർശരിക്ുന്ന 
അവർണ് നൊയ� പദ്വരിയൊണ് ഈ 
ന്യൊയൊധരിപൻമൊർ വ�പ്ക്ൊേേുന്ന
പ്തന്ന് മനെരിലൊക്ൊകം.

ഇപ്തൊപ്ക്യൊപ്ണങ്കരിലുകം ഇത്
െത്രിപ്ലൊെു നൊയ�ത്വത്രിൽ 
പ്ശ്നവൽക്െരിക്പ്പെഫോെണ് പല 
െകം�തരി�േുമുണ്്. നീതരിപീഠകം 
പക്ഷപൊതങ്ങൾക്തീതമൊയരി പ്വർ
ത്രിഫോക്ണ്തൊപ്ണന്ന ആശയമൊണ് 
നീതരിപീഠത്രിപ്ന്റ പ്തീ�മൊയ �ണ്ു
മൂെരിയ പ്തരിമ. നീതരിപീഠത്രിലരിെരിക്ു
ന്നയൊൾ പക്ഷഫോഭദ്കം �ൊണരിക്ൊൻ 
തുെങ്ങരിയൊൽ, അത് ന്യൊയത്രിപ്ന്റ ഭൊ
�ത്രിന് ഫോവണ്രിയൊപ്ണങ്കരിൽ ഫോപൊലുകം, 
അപ്തൊെു അപ�െ�െമൊയ മൊറ്റമൊണ്. 
ഇന്ന് നീതരിയുപ്െ ഭൊ�ഫോത്ക്് ചൊഞ് 
ന്യൊയൊധരിപപ്ന്റ മനെ് നൊപ്േ അനീതരി
യുപ്െ പക്ഷകം പരിെരിഫോച്ക്ൊകം. മൊത്രമല്ല, 
ന്യൊയത്രിപ്ന്റ ഭൊ�കം എന്ന് ഒെൊൾ 
വരിലയരിെുത്ുന്ന ഭൊ�ത്് തപ്ന്നയൊ
വണപ്മന്നരില്ല എഫോപെൊഴുകം ന്യൊയവുകം 
െത്യവുകം നരിലപ്�ൊള്ളുന്നത്. പ്തറ്റുകം 
ശെരിയുകം ഒെൊൾ െ്വയകം ഫോവർതരിെരിച്് 
വരിധരി നെപെൊക്ുന്നത് അധരി�ൊെ ഫോ�
ന്ദീ�െണത്രിഫോലക്ൊവുകം നയരിക്ു�. 
അത് ന്യൊയൊധരിപനൊ�ുഫോമ്പൊൾ പ്
ഫോത്യ�രിച്ുകം. അധരി�ൊെ ഫോ�ന്ദീ�െണകം 
തീർച്യൊയുകം അധരി�ൊെ ദ്ുെുപഫോയൊ�
ത്രിലൊവുകം �ലൊശരിക്ു�.

പ്ശ്നവൽക്െരിഫോക്ണ് മപ്റ്റൊെു 
െകം�തരി ഈ െരിനരിമ�േരിപ്ല അവർ
ണ് നൊയ�ത്വത്രിപ്ന്റ മപ്റ്റൊെു 
വശമൊണ്. അക്രമരി�േുകം ഇെ�േു
പ്മൊപ്ക്യൊയരി പ്പൊതുഫോവ ചരിത്രീ�െരി

ക്പ്പെെുന്ന ദ്േരിത് െ്വത്വത്രിന് ഈ 
െരിനരിമ�േരിൽ നൽ�രിയരിെരിക്ുന്ന 
സ്ഥൊനത്രിപ്ന്റ/പദ്വരിയുപ്െ െുെക്ഷരി
തത്വകം ചരിന്തരിക്പ്പെഫോെണ് ആശയമൊ
ണ്. െണ്് െരിനരിമ�േരിലുകം അവർണ്/
ദ്േരിത് നൊയ�ൻമൊർ (തൽക്ൊലഫോത്
പ്ക്ങ്കരിലുകം) ആെൊലുകം വരിമർശരിക്പ്പെ
െൊൻ �ഴരിയൊത് സ്ഥൊനങ്ങേരിലൊണ് 
പ്തരിഷ്രിക്പ്പെട്ടരിട്ടുള്ളത്. മുൻെരി�് 
മൊത്രമൊയ ഫോചൊതരിപ്യ �ൂെുതൽ 
�െുത്നൊക്ൊൻ മജരിഫോ്രേറ്റരിപ്ന്റ 
അധരി� പദ്വരി �ൂെരി നൽ�ുന്നുണ്് 
നൊെദ്നരിൽ. ദ്േരിതന് പ്വർത്ന െ്വൊ
തന്ത്യവുകം നൊയ�ത്വവുകം ലഭരിക്ുന്നത് 
അത്ര ഫോവ�കം ഫോചൊദ്്യകം പ്ചയ്പ്പെെൊത് 
അധരി�ൊെ സ്ഥൊനത്് മൊത്രമൊഫോണൊ 
എപ്ന്നൊെു ഫോചൊദ്്യകം ഇവരിപ്െ ഉയർന്നു
വെുന്നുണ്്. നൊെദ്നരിൽ ചന്ദപ്�ൊശരി
പ്ന്റ െമയത്രിന് ഫോ�െ് വരിേരിക്ൊൻ 
അഫോപക്ഷയുമൊയരി െീനരിയർ വക്ീൽ 
വരിെുന്നത് െവർണ്നല്ലൊത് ജൂനരിയർ 
വക്ീലരിപ്നയൊണ്. ആദ്്യകം ഫോ�െ് വൊദ്രി
ക്ൊപ്നത്ുന്നത് ആ ജൂനരിയർ വക്ീ
ലൊപ്ണങ്കരിലുകം വരിശദ്മൊയ വൊദ്ത്രിപ്ന്റ 
ഘട്ടപ്മത്ുഫോമ്പൊഫോഴക്ുകം അയൊൾക്് 
ശബ്ദകം നഷ്ടപ്പെെു�യൊണ്. െവർണ്
നൊയ െീനരിയർ വക്ീലൊണ് പരിപ്ന്ന 
ജ�്ജരിഫോയൊെ് ഫോനർക്ുഫോനർ നരിൽക്ു
ന്നത്. ന്യൊയൊധരിപപ്ന്റ പദ്വരിപ്യ/ 
�ഫോെെപ്യ മൊത്രമൊണ് അയൊൾ 
വ�പ്വയ്ക്കുന്നത്. ന്നൊ തൊൻ ഫോ�െ് 
പ്�ൊെ് എന്ന െരിനരിമയരിലുകം ഇഫോത 
അവസ്ഥ തപ്ന്നയൊണ്. ന്യൊയൊധരിപ
പ്ന്റ പല പെൊമർശങ്ങപ്േയുകം ഫോനെരിട്ട് 
വരിമർശരിക്ൊൻ പ്ധൊന വക്ീൽ 
തയ്ൊറൊ�ുന്നുണ്്. “ഇയൊൾക്് 
ഫോമപ്ല ഫോവപ്റ ഫോ�ൊെതരിയരിഫോല്ല?” എന്ന 
ഫോചൊദ്്യവുകം വക്ീൽ ഫോചൊദ്രിക്ുന്നുണ്്. 
“അവരിപ്െയുകം നീ തപ്ന്നയഫോല്ല വൊദ്രി
ക്ുന്നത്” എന്ന പെരിഹൊെപെമൊയ 
മറുഫോചൊദ്്യകം ഫോചൊദ്രിക്ൊൻ അഫോപെൊൾ 
ജ�്ജരിക്് �ഴരിയുന്നത് അയൊേരിെരിക്ു
ന്ന സ്ഥൊനത്രിപ്ന്റ ബലത്രിലൊണ്. 
ഇവരിപ്െപ്യല്ലൊകം ഫോമൽ ഉന്നയരിച് ഫോചൊദ്്യ
ത്രിപ്ന്റ പ്െക്തരി �ൂെുതൽ ഉയർന്നു 
വെുന്നുണ്്. ഫോ�ൊെതരി മുറരിക്ുള്ളരിപ്ല 
�ൊന്രിച്രിത്രത്രിന് തൊപ്ഴയുള്ള 
�ഫോെെയരിൽ മൊത്രമൊഫോണൊ ദ്േരിതന്/
അവർണ്ന് നൊയ�ത്വകം ലഭരിക്ുന്നത്? 
വരിദ്്യൊഭ്യൊെകം, പണകം, ഫോചൊദ്്യകം പ്ചയ്
പ്പെെൊത് സ്ഥൊനകം എന്നരിവ ഫോനെരിയ 
ദ്േരിതന് മൊത്രഫോമ മറ്റ് പൗെൻമൊെു
മൊയരി/ നൊയ�ൻമൊെുമൊയരി തുല്യത 
പങ്കരിെൊൻ �ഴരിയു�യുഫോള്ളൊ എന്ന 
ഫോചൊദ്്യവുകം ബൊക്രിയൊ�ുന്നു.
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കുെിഫോയറ്ം  
പ്ശ്്നൈല്ക്രിക്ടപെെുഫോ്പോൾ
ഹരിനരാരരായണൻ.എസ്

ഇെുപപ്ത്ൊന്നൊകം നൂറ്റൊണ്രിപ്ല 
ഫോലൊ�ക്രമപ്ത് ഏറ്റവുമധരി�കം 

ഫോനെരിട്ട് ബൊധരിക്ുന്ന െുപ്ധൊന 
െൊഷ്ടീയ-െൊമൂഹരി�-െൊകംസ്ൊെരി� 
വരിഷയമൊണ്  �ുെരിഫോയറ്റകം. ആഫോ�ൊ
േീ�െണകം വരിവരിധ െൊജ്യങ്ങേരിപ്ല 
ജനങ്ങപ്േ വരിപണരിക്ു ഫോവണ്രി ഒെു 
�ുെക്ീഴരിഫോലപ്ക്ത്രിപ്ച്ങ്കരിലുകം, 
ഒന്നൊകം ഫോലൊ� െൊജ്യങ്ങേുകം നൊലൊകം 
ഫോലൊ� െൊജ്യങ്ങേുകം തമ്മരിലുള്ള െൊമ്പ
ത്രി� അെമത്വകം ഓഫോെൊ ദ്രിവെവുകം 
�ൂെുതൽ പ്�െമൊയരിപ്ക്ൊണ്രിെരി
ക്ു�ു�യൊണ്. ഫോഭദ്പ്പെട്ട ജീവരിത 
െൊഹചെ്യങ്ങൾ ഫോതെരി വരി�െരിത 
െൊജ്യങ്ങേരിഫോലക്് �ുെരിഫോയറുന്ന 
മനുഷ്യെുപ്െ �ൊഴ്ച തരി�ച്ുകം െ്വൊഭൊവരി
�മൊയരി മൊറരിയരിെരിക്ുന്നു. എൺപതു
�േരിലുകം, പ്തൊണ്ൂറു�േരിലുകം ഫോ�െേകം 
ഫോപൊപ്ലൊെു പ്ചറരിയ െകംസ്ഥൊനത്രി

ൻപ്റ െൊമ്പത്രി� െകം�പ്ത് പരിെരിച്ു 
നരിർത്ുന്നതരിൽ, ഭൊ�്യൊഫോന്വഷരി�പ്േ
ന്ന് �േരിയൊക്രി പറയൊറുള്ള പ്വൊെരി
�േുപ്െ െകംഭൊവന പ്തല്ലുകം �ുറച്ു 
�ൊണൊനൊവരില്ല. മരി�ച് ജീവരിതകം 
ഫോതെരിയുള്ള �ുെരിഫോയറ്റപ്ത്ക്ൊൾ 
ഇന്നപ്ത് ഫോലൊ�ത്് ചർച്യൊവുന്ന
ത് നരിർബന്രിത �ുെരിഫോയറ്റങ്ങേൊണ്. 
െ്വന്തകം െൊജ്യത്് ജീവരിക്ൊനുള്ള 
അവെൊന വഴരിയുകം അെയുഫോമ്പൊൾ 
അഭയൊർഥരി�േൊയരി അതരിർത്രി�ൾ 
തൊണ്ുന്ന നരിസ്ഹൊയെൊയ മനുഷ്യെു
പ്െ ചരിത്രങ്ങേൊണ്  പുതരിയ �ൊലത്രി
ൻപ്റ യൊഥൊർത്ഥ്യങ്ങപ്േ അെയൊേപ്പെ
െുത്ുന്നത്. യുദ്ധവുകം പട്ടരിണരിയുകം 
ആഭ്യന്തെ െകംഘർഷങ്ങേുകം നരിെവധരി 
െൊജ്യങ്ങേരിപ്ല െൊധൊെണക്ൊെൊയ 
ജനങ്ങപ്േ അവെുപ്െ ഫോവെു�േരിൽ 
നരിന്നുകം അെർത്രി മൊറ്റു�യൊണ്. ഈ 

സ്ഥരിതരിവരിഫോശഷപ്ത് െൊഹരിത്യവുകം 
ജന�ീയ �ലപ്യന്ന് അറരിയപ്പെെു
ന്ന െരിനരിമയുകം െമീപരിച് െീതരി�ൾ 
വ്യത്യസ്തമൊണ്. െൊഹരിത്യകം ആഴത്രിൽ 
തപ്ന്ന ഈ വരിഷയത്രിൻപ്റ അന്തസ്
ത്പ്യ ഉൾപ്ക്ൊണ്ഫോപെൊൾ, െരിനരിമ 
അതരിൻപ്റ �ച്വെ െമവൊ�്യങ്ങേു
പ്െ ൌ�െ്യൊർത്ഥകം മരിക്ഫോപെൊഴുകം 
ഒത്ുതീർപെു�ൾക്ു വഴങ്ങു�യുമൊ
യരിെുന്നു. എന്നൊൽ ചരില ചരിത്രങ്ങൾ 
അവയുപ്െ പെമ്പെൊ�തമൊയ ചട്ടക്ൂ
െു�ൾ പ്പൊേരിച്ു പ്�ൊണ്് ജീവരിത 
യൊഥൊർത്ഥ്യങ്ങേരിഫോലക്് െത്യെന്മൊ
യരി ചൂഴ്നു ഫോനൊക്ുന്നുണ്്. അഭയൊർഥരി 
പ്ശ്നപ്ത് �ൗെവതെമൊയരി അവത
െരിപെരിച് ‘ദ്ീപൻ’ രെഞ്് ചരിത്രകം ഈ 
വരിഷയപ്ത് ഏറ്റവുകം ആർജവഫോത്ൊ
പ്െ വ��ൊെ്യകം പ്ചയ് ചുെുക്കം ചരില 
െരിനരിമ�േരിപ്ലൊന്നൊണ്. 
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െ്വന്തകം െൊജ്യപ്ത് െൊഷ്ടീയ പ്ശ്ന
ങ്ങൾ �ൊെണകം നൊെുവരിട്ട് പലൊയനകം 
പ്ചഫോയ്ണ്രി വെുന്ന വലരിപ്യൊെു ജനവരി
ഭൊ�ത്രിന് 

എത്രിപ്പെെുന്ന പുതരിയ െൊജ്യത്് 
െണ്ൊകം �രിെ പൗെന്ൊെൊയരി ജീവരിഫോക്
ണ് െൊഹചെ്യമുണ്ൊവു�യൊണ്.. 
ഖൊലരിദ്്  ഫോഹൊപ്െയ്രിയുപ്െ The Kite 
Runner എന്ന ഫോനൊവൽ വെച്ു �ൊട്ടു
ന്ന ജീവരിത െത്യങ്ങൾ അധരിനരിഫോവശ
ത്രിൻപ്റ ഭീ�െചരിത്രകം വ്യക്തമൊന്നുണ്്. 
അ�്ഘൊനരിസ്ഥൊനരിപ്ല ഫോെൊവരിയറ്റ് 
അധരിനരിഫോവശവുകം തുെർന്ന്  അഫോമെരി
ക്യുപ്െ െഹൊയഫോത്ൊപ്െ മതമൗ
ലരി�വൊദ്രി�ൾ െൃഷ്ടരിച് യൊഥൊസ്ഥരി
തരി� ഭെണ�ൂെവുകം ആ െൊജ്യത്ു 
നരിന്നുള്ള �ൂട്ടപെലൊയനങ്ങൾക്് 
�ൊെണമൊവു�യൊയരിെുന്നു. ഫോവെ
റുത്ു മൊറ്റപ്പെട്ട ലക്ഷക്ണക്രിന്  
ജനങ്ങൾക്് ഒെു �ൊലത്ുകം തങ്ങപ്േ 
അഭയൊർഥരി�േൊക്രിയ െൊഷ്ടീയക്േരിനരി
യമങ്ങൾ മനസ്രിലൊവൊറരില്ല.    

 2015 പ്ല �ൊൻെ് ചലച്രിഫോത്രൊത്സവ
ത്രിൽ ഏറ്റവുകംമരി�ച് ചരിത്രത്രിനുള്ള 
‘പൊകം ദ്രിഫോയൊർ’ പുെസ്ൊെകം ഫോനെരിയ 
‘ദ്ീപൻ’, ഉന്നയരിക്ുന്ന വരിഷയത്രി
ൻപ്റ തീവ്രതയൊൽ ഫോലൊ�പ്മമ്പൊെുകം 
ചലച്രിത്ര ഫോപ്മരി�ൾക്രിെയരിൽ വലരിയ 
ചർച്�ൾക്ു വഴരിവച്രിെുന്നു. ഷൊക്് 
ഓ�രിയൊർ�് െകംവരിധൊനകം പ്ചയ് 
‘ദ്ീപൻ’ ശ്രീലങ്കൻ ആഭ്യന്തെ യുദ്ധ
പ്ത്ത്ുെർന്ന് പലൊയനകം പ്ചഫോയ്
ണ്രി വെുന്ന ശരിവദ്ൊെൻ, യൊലരിനരി, 
ഇേയൽ എന്നരിവെുപ്െ �ഥയൊണ് 
പറയുന്നത്. എൽ.െരി.െരി.ഇ പ്വർത്�
നൊയരിെുന്ന ശരിവദ്ൊെൻ ദ്ീപൻ എന്ന 
ഫോപെരിലുള്ള വ്യൊജ പൊഫോസ്പൊർട്ടരിൽ 
രെൊൻെരിപ്ലത്ു�യൊണ്. ഭൊെ്യയുകം 
മ�േുപ്മന്ന വ്യൊഫോജന യൊലരിനരിയുകം, 
ഇേയലുകം, അയൊഫോേൊപ്െൊപെമുണ്്. 
�തരിഫോ�െ് പ്�ൊണ്് െ്വീ�െരിഫോക്ണ്രി 
വെുന്ന പുതരിയ ഫോപെരിലുള്ള ജീവരിതമൊ
ണ് രെൊൻെരിൽ അയൊൾക്് ജീവരി
ഫോക്ണ്രി വെുന്നത്. ഏതു നരിമരിഷവുകം 
ഫോപൊലീെ് പരിെരിയരിലൊപ്യക്ൊപ്മന്ന 
യൊഥൊർഥ്യകം പ്�ഫോമൊക്െരിൻപ്റ 
വൊൾ �ണപ്ക് തലയ്ക്ക് മു�േരിൽ 
തൂങ്ങുഫോമ്പൊഴുകം, പ്തീക്ഷ�േുപ്െ ഒെു 
പുതരിയ പുലെരി വന്നണയുപ്മന്ന ശു
ഭൊപ്രിവരിശ്വൊെഫോത്ൊപ്െ അവർ മൂവെുകം 
ജീവരിതപ്ത് ഫോനെരിെു�യൊണ്. ഫോലൊ
�പ്മമ്പൊെുമുള്ള അഭയൊർഥരി�േുപ്െ 
വ്യഥപ്യയുകം ജീവരിതൊവസ്ഥ�ഫോേയുകം 
പ്തരിനരിധൊനകം പ്ചയ്ൊൻ ഈ ചരിത്ര
ത്രിന് �ഴരിയുന്നുണ്്. പൂർണ്മൊയുകം 

ഒറ്റപ്പെെുന്ന, ഏറ്റവുകം ഭയൊന�മൊയ 
െൊഹചെ്യങ്ങേരിലൂപ്െ �െന്നുഫോപൊ
വുന്ന മനുഷ്യർ, ഒെു �ച്രിത്ുെുമ്പ് 
�ണപ്ക് പ്തീക്ഷപ്യ അള്ളരിപെരിെരിച്് 
ജീവരിക്ുന്ന അവസ്ഥൊവരിഫോശഷങ്ങേു
ണ്്. ‘ദ്ീപൻ’ അത്െകം ലക്ഷക്ണക്രി
ന്  മനുഷ്യെുപ്െ ജീവരിതപ്ത് പുനെൊ
ഖ്യൊനകം പ്ചയ്ു�യൊണ്.  

 അഫോമെരിക്യരിലുകം യൂഫോറൊപെരിലുകം 
�ുെരിഫോയറ്റ വരിെുദ്ധ നരിലപൊെു�ൾ 
ഉയർത്രിപെരിെരിക്ുന്ന വലതുപക്ഷ 
െൊഷ്ടീയശക്തരി�ൾ വമ്പരിച് ജനപരിന്തു
ണയൊണ് തങ്ങേുപ്െ െൊജ്യങ്ങേരിൽ ഫോന
െരിപ്യെുക്ുന്നത്. െൊമ്പത്രി�-െൊമൂ
ഹരി� �ൊഴ്ചപെൊെു�േരിപ്ല അപെ്യൊപ്ത 
ഇത്െകം 

െൊഷ്ടീയപെൊർട്ടരി�ൾ മറരി�െക്ു
ന്നത് അഭയൊർഥരി�ൾപ്ക്തരിെൊയ 
തീവ്രവരി�ൊെകം തഫോദേശീയെരിൽ ഉണ
ർത്രിപ്ക്ൊണ്ുകം, �ുെരിഫോയറരി വന്നവർ 
തങ്ങേുപ്െ െൊജ്യത്രിൻപ്റ വരിഭവ
ങ്ങൾ �വെുന്നതൊയരി ചരിത്രീ�െരിച്ു 

 2015 ടല കോൻസ് ചലച്ിഫോത്രോ
ത്സൈത്തില് ഏറ്ൈുംമികച് 
ചിത്രത്തിനുള് ‘െോം ദിഫോയോർ’ 
െുരസ്ോരം ഫോനെിയ ‘ദീെൻ’, 
ഉന്നയിക്ുന്ന ൈിഷയത്തിൻടറ 
തീവ്രതയോല് ഫോലോകടമ്പോെും 
ചലച്ിത്ര ഫോപ്മികൾക്ിെയില് 
ൈലിയ ചർച്കൾക്ു ൈഴിൈച്ി
രുന്നു. ഷോക്് ഓഡിയോർഡ് 
സംൈിധ്ോനം ടചയ്ത ‘ദീെൻ’ 
ശ്ീലങ്ൻ ആഭ്യന്ര യുദ്ധ
ടത്തത്തുെർന്ന് െലോയനം 
ടചഫോയ്ണ്ി ൈരുന്ന ശ്ിൈദോസ
ൻ, യോലിനി, ഇളയല് എന്നിൈ
രുടെ കഥയോണ് െറയുന്നത്. 
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പ്�ൊണ്ുമൊണ്. അഫോമെരിക്യരിൽ 
െൊക്ഷൊൽ ഫോ�ൊണൊൾ�് ട്മ്പരിൻപ്റ 
സ്ഥൊനൊഫോെൊഹണഫോത്ൊപ്െ �െുത് 
�ുെരിഫോയറ്റ വരിെുദ്ധ നരിലപൊെു�േുമൊ
യരി വരിവരിധ െൊജ്യങ്ങേരിൽ ഫോനതൊക്ൾ 
ഉയെുന്നതൊണ് ഇന്നപ്ത് ഫോലൊ�ത്് 
�ൊണൊൻ െൊധരിക്ുന്നത്. ജർമ്മനരി
യുകം, രെൊൻെുകം, സ്ൊൻ�രിപ്നവരിയൻ 
െൊജ്യങ്ങേുകം ഈ വഴരി പരിന്തുെെൊൻ 
നരിർബന്രിതെൊയരി. പ്ബ്രക്രിറ്റരിപ്ലക്് 
നീങ്ങൊൻ ബ്രരിട്ടൻ നരിർബന്രിതെൊയതരി
ൻപ്റ പരിന്നരിലുകം �ുെരിഫോയറ്റത്രിൻപ്റ 
െൊഷ്ടീയമൊനങ്ങൾ പ്�െമൊയരിെുന്നു. 
ബ്രെീലരിൽ ട്മ്പരിൻപ്റ ആെൊധ�നൊയ 
വജർ പ്ബൊൽപ്െൊനൊഫോെൊ അധരി
�ൊെത്രിപ്ലത്ു�യുകം പെെ്യമൊയരി 
അഭയൊർഥരി�ൾപ്ക്തരിെൊയ നരിലപൊ
പ്െെുക്ു�യുകം പ്ചയ്ു. പ്പൊതുഫോവ 
�ുെരിഫോയറ്റങ്ങഫോേൊെ് അനുഭൊവപൂർണ
മൊയ നരിലപൊപ്െെുക്ൊറുള്ള ഇന്ത്യ, 
ഫോെൊഹരികം�്യ വരിഷയത്രിൽ തരി�ച്ുകം 
പ്തരിഫോലൊമ�െമൊയരി പ്തരി�െരിച്
തുകം, NRC(National Register of 
Citizens) യുപ്െ ഫോപെരിൽ ആയരിെക്
ണക്രിന് ഇന്ത്യക്ൊപ്െ തപ്ന്ന െകംശയ
ത്രിൻപ്റ നരിഴലരിലൊക്രിയതുകം വലതു
െൊഷ്ടീയകം പ്പൊതുവൊയരി �ുെരിഫോയറ്റപ്ത് 
വരിഭജനത്രിനൊയരി ഉപഫോയൊ�രിക്ുന്ന 
ഫോലൊ�വശലരിയുപ്െ പരിൻപറ്റലൊയരി 
വൊഖ്യൊനരിക്ൊവുന്നതൊണ്.  

െക്തെൂക്ഷരിതമൊയ ശ്രീലങ്കൻ 
ആഭ്യന്തെ യുദ്ധത്രിൻപ്റ ബലരിയൊെു
�േൊണ് ‘ദ്ീപനരി’പ്ല �ഥൊപൊത്രങ്ങൾ. 
ഭെണ�ൂെഭീ�െതയുപ്െ പ്ഞട്ടരിക്ുന്ന 
ചരില വർഷങ്ങേരിലൂപ്െയൊണ് ഇക്ൊ
ലയേവരിൽ ശ്രീലങ്ക �െന്നു ഫോപൊയത്.
ഏതു നരിമരിഷവുകം തങ്ങേുപ്െഫോമൽ 
പതരിഫോച്ക്ൊവുന്ന ഒെു ഫോബൊകംബരിപ്ന 
ഭയന്ന് ജീവരിഫോക്ണ്രി വെുന്ന നരിസ്ഹൊ
യെൊയ ജനത. ഒെർത്ഥത്രിൽ െ്വന്തകം 
നൊട്ടരിൽ ഫോപൊലുകം അഭയൊർഥരി�േൊയരി 
ജീവരിക്ു�യൊയരിെുന്നു ലങ്കയരിപ്ല 
തമരിഴ് വകംശജർ. ആയുധങ്ങൾ 
പ്�ൊണ്ുള്ള തരിെരിച്െരിച്രിെുന്ന തമരിഴ് 
പുലരി�ഫോേൊെുള്ള പ� ഭെണ�ൂെകം 
വീട്ടരിയരിെുന്നത് തരി�ച്ുകം െൊധൊെ
ണക്ൊെൊയ മനുഷ്യഫോെൊെൊയരിെുന്നു. 
ചരിത്രത്രിപ്ല ഒെു െകം�ത്രിൽ യൊലരിനരി, 
ഭെണ�ൂെത്രിൻപ്റയുകം പുലരി�േു
പ്െയുകം ഇെയരിൽപ്പെട്ടുഫോപൊയ തങ്ങ
േെക്മുള്ള െൊധൊെണക്ൊെുപ്െ 
ജീവരിതപ്ത്ക്ുറരിച്് ശരിവദ്ൊെപ്നന്ന 
ദ്ീപഫോനൊെ് ചരില മൂർച്യുള്ള ഫോചൊദ്്യങ്ങ
ൾ ഫോചൊദ്രിക്ുന്നുണ്്. ഒെരിക്ൽ െ്വപ്കം 
�ണ് െ്വതന്ത്യകം പ്വറുകം മരിഥ്യയൊപ്ണ

ന്ന് ഫോബൊധ്യപ്പെെുന്ന ശപരിക്പ്പെട്ട 
അവസ്ഥയരിലൂപ്െയൊണ്  അയൊൾ �െ
ന്നുഫോപൊവുനത്. ഫോചൊദ്്യങ്ങൾപ്ക്ൊന്നുകം 
ഉത്െമരില്ലൊത് ഒെു �ൂട്ടകം മനുഷ്യെു
പ്െ പ്തരിനരിധരി �ൂെരിയൊണ് ദ്ീപൻ. 

�െൽത്ീെത്് �രിെക്ുന്ന ഐലൻ 
�ുർദ്രിയുപ്െ ശെീെകം ഫോലൊ�മനെൊ
ക്ഷരിപ്യ പ്ഞട്ടരിച്രിെുന്നു. ആ ദ്ുെന്ത
ദ്ൃശ്യത്രിൻപ്റ ഓർമ്മ�േരിൽ നരിന്ന് 
മുക്തെൊവുകം മുൻപൊണ് എൽ െൊ
ൽവഫോദ്ൊർ  െ്വഫോദ്ശരി�േൊയ അച്ഛനുകം 
മ�േുകം അഫോമെരിക്ൻ അതരിർത്രിയരിൽ 
മെരിച്ു �രിെക്ുന്ന ചരിത്രകം നമ്മുപ്െ മു
ന്നരിഫോലക്് വീണ്ുകം ഒെു പരിെരി ഫോചൊദ്്യങ്ങ
േുയർത്ുന്നത്. ഈ ഫോലൊ�കം ആെു
പ്െതൊണ്,ആെുഫോെതല്ല എന്നതൊണ് 
അന്തെീക്ഷത്രിൽ മുഴങ്ങരിഫോക്ൾക്ു
ന്ന ഫോചൊദ്്യകം. എല്ലൊക്ൊലവുകം ചരിലർ 
മുഖ്യധൊെയ്ക്ക് പുറത്ൊവു�യുകം എല്ലൊ 
�ള്ളരി�േരിൽ നരിന്നുകം പുറത്ൊക്പ്പെ
െു�യുകം പ്ചയ്ുന്ന സ്ഥരിതരിവരിഫോശഷമൊ
ണരിത്. രെൊൻെരിൽ ജീവരിതകം �െുപെരിെരി
പെരിക്ൊൻ �ഷ്ടപ്പെെുന്ന ദ്ീപഫോനയുകം, 
യൊലരിനരിപ്യയുകം ചരിത്രത്രിൽ �ൊണൊകം. 
ക്രരിമരിനൽ പ്വർത്നങ്ങേരിഫോലർപ്പെ
െുന്നവർ തൊമെരിക്ുന്ന ഒെു പ്ചറരിയ 
പ്ഫോദ്ശത്ൊണ് അവർക്് വീെ് ലഭരിക്ു

ന്നത്. അെരി�ു�േരിലൊണ് ആ ജീവരിത
ങ്ങൾ. അെരി�ു�േരിൽ തപ്ന്ന ഒെുങ്ങു
ന്നതൊണ് അവെുപ്െ െ്വപ്ങ്ങേുകം. 

     അനധരി�ൃത �ുെരിഫോയറ്റകം 
നെത്ൊൻ നരിർബന്രിതെൊവുന്നവ
ർക്് പലഫോപെൊഴുകം ഒെരിെത്ുകം ഉറച്ു 
നരിൽക്ൊനുള്ള െൊഹചെ്യമുണ്ൊവൊ
റരില്ല. നരിെവധരി ബൊഹ്യെമർദേങ്ങേുപ്െ 
ഫോപ്െണയൊൽ അവർ ഫോവെുറയ്ക്കുകം 
മുൻഫോപ പരിഴുതു മൊറ്റപ്പെെു�യൊ
ണ്. ‘ദ്ീപനീ’ലുകം ഇഫോത അവസ്ഥ 
ആവർത്രിക്ുന്നുണ്്. രെൊൻെരിൽ 
ജീവരിക്ൊനൊവൊത് െൊഹചെ്യത്രിൽ 
അവർ മൂന്നുഫോപെുകം ഇകംഗ്ണ്രിഫോലക്് 
�ുെരിഫോയറുന്നു. പുതരിയ നൊട്ടരിൽ 
പുതരിയ ജീവരിതകം യൊഥൊർത്ഥ്യമൊവു
പ്മന്ന ശുഭപ്തീക്ഷയരിലൊണ് ചരിത്രകം 
അവെൊനരിക്ുന്നത്. ഈ ഫോലൊ�കം 
എല്ലൊവർക്ുമൊയുള്ളതൊപ്ണന്നുകം, 
അതരിർത്രി�ൾ െൃഷ്ടരിച്് മനുഷ്യർ 
െ്വയകം ചുെുങ്ങുന്നത് അപഹൊെ്യമൊ
പ്ണന്നുകം ‘ദ്ീപൻ’ ചൂണ്രിക്ൊട്ടുന്നുണ്്. 
അഭരിനവ ട്മ്പുമൊർ വൊഴുന്ന, മനു
ഷ്യത്വകം ഒട്ടുകം ദ്ൃശ്യമൊവൊത് പുതരിയ 
ഫോലൊ�ത്്, ഇത്െകം ചരിത്രങ്ങേരിലൂപ്െ 
�ല അതരിൻപ്റ െൊമൂഹരി�ദ്ൗത്യകം 
�ൂെരിയൊണ് നരിറഫോവറ്റുന്നത്.   
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ഉെുത്രിെരിഞ്ു വന്ന തമരിഴ് 
ഭൊഷയരിൽ നരിന്നുകം െമ്പർക് 

ഭൊഷയൊയ െകംസ്ൃതത്രിൽ നരിന്നുകം 
ഭരിന്നമൊയരി മലയൊേ ഭൊഷയുപ്െ െ്വത്വ
പ്ത് അെയൊേപ്പെെുത്ുന്ന വൊപ്മൊഴരി 
പൊട്ടു�ൊവ്യങ്ങേൊണ് വെക്ൻ പൊട്ടു
�ൾ . വെക്ൻ പൊട്ടു�ൾ പ്തക്ൻ പൊ
ട്ടു�ൾ എന്നരിങ്ങപ്ന ഈ ശൊഖയരിൽ 
െണ്് വരിഭൊ�ങ്ങേുപ്ണ്ങ്കരിലുകം ഫോ�െേ
ത്രിൽ അഫോങ്ങൊേമരിഫോങ്ങൊേകം പ്ചൊെ
ത്രിൽ മുൻപന്തരിയരിൽ നരിൽക്ുന്നത് 
വെക്ൻ പൊട്ടു�ൾ തപ്ന്നയൊണ്.

ഫോ�െേത്രിപ്ല വെഫോക് മലബൊറരിപ്ല 
പഴയ�ൊല െൊമൂഹരി� ജീവരിതവുമൊ
യരി ബന്പ്പെട്ടു �രിെക്ുന്നവയൊണ് 
വെക്ൻ പൊട്ടു�ൾ . പ്ധൊനമൊയുകം 
പുത്ൂെകം പൊട്ടു�ൾ, തഫോച്ൊേരിപെൊ
ട്ടു�ൾ, ഒറ്റപെൊട്ടു�ൾ എന്നരിങ്ങപ്ന 
മൂന്നൊയരി �ണക്ൊക്ുന്നുപ്ണ്ങ്കരിലുകം 
വയഫോലല�േരിൽ നൊട്ടരിപെൊട്ടൊയുകം ഭൊെകം 
വലരിക്ുന്നവർക്് ഫോതൊെകം പൊട്ടൊയുകം 
�ല്യൊണെദ്്യ ഒെുക്ുന്നവർക്് അെ
വുപൊട്ടൊയുകം നരിെവധരി വ�ഫോഭദ്ങ്ങൾ 
ഇവയ്ക്കുണ്്. 

െമൂഹത്രിപ്ല നരിെവധരി െകം�ത്് 
വെക്ൻ പൊട്ടരിപ്ന്റ െ്വൊധീനകം �ൊണൊകം. 
ജീവരിതത്രിപ്ന്റ െത്യൊവരിഷ്കൊെങ്ങൾ 
എന്ന് വെക്ൻ പൊട്ടു�പ്േ നരിെൂപരിച് 
ഫോലൊ� പ്ശസ്ത പണ്ഡരിതനൊയ െരി.എകം.
ബൗറ “Heroic Poetry “ എന്ന് 
വെക്ൻ പൊട്ടു�പ്േ നൊമ�െണകം 
പ്ചയ്രിെരിക്ുന്നു.

വീെൊെൊധനയരിൽ ജനങ്ങൾക്ുള്ള 
അഭരിനരിഫോവശമൊണ് ഈ വൊപ്മൊഴരി
പെൊട്ടു�േുപ്െ പ്ചുെ പ്ചൊെത്രിന് 
പ്ധൊന �ൊെണകം.ആഫോെൊമൽ ഫോച�വർ 
, �ണ്പെ ഫോച�വർ , ഉണ്രിയൊർച് , 
തൂഫോമ്പൊലൊർച്, പൊലൊട്ട് ഫോ�ൊമൻ, 

പൊലൊട്ട് �ുഞ്രിക്ണ്ൻ, പൂമൊവത 
പ്പൊന്നമ്മ , ചന്തു , തഫോച്ൊേരി അമ്പു... 
തുെങ്ങരി പൊട്ടു�േരിപ്ല �ഥൊ പൊത്രങ്ങ
പ്േല്ലൊകം ജനമനസ്ു�േരിൽ പതരിഞ്വ
യൊയരിെുന്നു. നൊെ�ീയതയുകം വവ
�ൊെരി�തയുകം �ൊമവുകം �േെരിപയറ്റുകം 
യുദ്ധമുറ�േുകം തുെങ്ങരി െരിനരിമയ്ക്ക് 
ഏപ്റ  അനുഫോയൊജ്യമൊയ ഈ പൊട്ടു�
ഥ�േരിൽ നരിന്ന് നരിെവധരി െരിനരിമ�ൾ 
മലയൊേത്രിലുണ്ൊയരി. അത്െ
ത്രിൽ ഉണ്ൊയ െരിനരിമ�ഫോേയുകം 
െരിനരിമയുണ്ൊയ �ൊലപ്ത് െൊഷ്ടീയ 
െൊഹചെ്യപ്ത്യുകം അധരിനരിഫോവശ 
വ്യവഹൊെങ്ങപ്േയുകം െൂക്ഷ്മമൊയരി നരി
െീക്ഷരിക്ു�യുകം വരിലയരിെുത്ു�യുകം 
പ്ചയ്ുന്ന �ഫോവഷണ പഠനങ്ങേൊണ് 
ഫോ�ൊക്ടർ പരി.എസ്്. െൊധൊ�ൃഷ്ൻ 
െചരിച് “വെക്ൻ പൊട്ടു െരിനരിമ�ൾ “ 

ചെരിത്രകം, െകംസ്ൊെകം, െൊഷ്ടീയകം എന്ന 
ഗ്രന്ഥകം.

ഫോ�െേ ചലച്രിത്ര അക്ൊദ്മരി പ്െരി
ദ്ധീ�െരിച്രിെരിക്ുന്ന ഈ �ൃതരിയരിൽ 
പ്ധൊനമൊയുകം
1. വെക്ൻ പൊട്ടു�ൾ ചെരിത്രവുകം 

ഭൊവനയുകം,.
2. പ്ൊഫോദ്ശരി�തയുകം ചലച്രിത്രൊത്� 

ഫോ�ൊഫോക്ൊറുകം. 
3. പുത്ൂെകം പൊട്ടു�ൾ: പ്വള്ളരിത്രിെ

വൊണ ഫോച�വെുകം വീെൊകം�ന�േുകം.  
4. തഫോച്ൊേരിപെൊട്ടു�ൾ: �ൊലത്രിലൂപ്െ 

വീപ്ണ്െുത് വീെ�ൊഥ�ൾ തുെങ്ങരി 
നൊല് അദ്ധ്യൊയങ്ങേൊണ് ഉേേത്.

പൗെൊണരി�വുകം െൊമൂഹരി�വുമൊയ 
�ഥൊബീജകം ഉൾപ്ക്ൊണ് െരിനരിമ�ൾ 
അെങ്ങ് വൊണരിെുന്ന അറുപത്�േുപ്െ 
തുെക്ത്രിലൊണ് വെക്ൻ പൊട്ടു 
െരിനരിമ�േുകം തരിഫോയറ്ററു�േരിഫോലപ്ക്
ത്ുന്നത്.

അന്നപ്ത് ഫോ�െേ െൊഷ്ടീയ 
െൊമൂഹരി� പെരിെെങ്ങപ്േക്ൂെരി 
ഉൾപ്ക്ൊള്ളരിച്ു പ്�ൊണ്ൊണ് ഫോ�ൊ: 
െൊധൊ�ൃഷ്ൻ തപ്ന്റ പഠനകം മുഫോന്നൊട്ട് 
പ്�ൊണ്് ഫോപൊ�ുന്നത്.

“1956 ൽ നരിന്നുകം 1961 ൽ എത്ു
ഫോമ്പൊഫോഴക്ുകം ജനതയുപ്െ അവഫോബൊധ
ത്രിൽ െമൂല മൊറ്റങ്ങേുണ്ൊപ്യന്നു 
�െുതൊനൊവരില്ല. ഐ�്യ ഫോ�െേത്രിപ്ല 
ആദ്്യ െർക്ൊെരിപ്ന്റ പതനവുകം തുെർ
ന്നുണ്ൊയ െൊഷ്ടീയ നീക്ങ്ങേുപ്മല്ലൊകം 
ജനൊധരിപത്യ വ്യവസ്ഥപ്യക്ുറരിച്് 
വീണ്ുവരിചൊെത്രിന് ഫോപ്െരിപെരിക്ുന്ന
തൊയരിെുന്നു...... ചുെുക്ത്രിൽ അറു
പതു�േരിപ്ല െൊഷ്ടീയൊനരിചേരിതത്വകം പ്
ത്യൊശൊ െഹരിതമൊയ �ൊലപ്ത്യൊണ് 
െൊക്ഷ്യപ്പെെുത്രിയത്. ഇത്െപ്മൊെു 
െൊകംസ്ൊെരി� െൊഷ്ടീയ െൊഹചെ്യത്രി
ലൊണ് ഉണരിയൊർച്യുകം ആഫോെൊമൽ 
ഫോച�വെുകം തഫോച്ൊേരി ഒഫോതനനുകം 
പൊലൊട്ട് ഫോ�ൊമനുപ്മൊപ്ക് െുസ്ഥരിെത
യുപ്െ പ്തീ�മൊയരി പ്വള്ളരിത്രിെയരിൽ 
നരിറഞ്ൊെരിയത്. െൊഷ്ടീയ മണ്ഡല
ത്രിപ്ല ഫോമൊഹഭകം�ങ്ങൾക്് െമൊ
ന്തെമൊയരി വെക്ൻ പൊട്ടു ചരിത്രങ്ങൾ 
മുഫോന്നൊട്ടു പ്വച്ത് ഫോദ്ശപെഴമയുപ്െ 
പൊെമ്പെ്യവുകം �ൊൽപനരി�ൊനുഭവങ്ങ
േുമൊയരിെുന്നു.”  (ഫോപജ്. 78)

പൊചേൊത്യ ചരിത്രങ്ങേരിപ്ല നൊഫോെൊ
െരിക്ഥ�പ്േയുകം നൊട്ടറരിവു �ഥൊ�ഥ
നങ്ങേുപ്െ ചലച്രിത്രഭൊഷ്യങ്ങപ്േയുകം 
പ്ധൊനപ്പെട്ട ഫോലൊ� പ്ശസ്ത ക്ൊെരി�് 
െരിനരിമ�പ്േ പഠന വരിഫോധയമൊക്ുന്നു
ണ്്.

"െൊകംസ്ൊെരി� ഫോദ്ശീയതയരിപ്ല വരിഭരി

ൈെക്ൻ െോട്ു സിനിമകൾ
-ചരിത്രം, സംസ്ോരം, രോഷ്ടീയം
പ്രസരാേ് േരാദമരാധരൻ

െുസ്തക െരിചയം
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ന്നത�േൊണ് ഫോ�ൊ�് ഫോലൊറു�േുപ്െ 
ചലച്രിത്രഭൊഷ്യങ്ങപ്േ വരിഭരിന്നത�േൊ
ക്ുന്നത്. മൊർവൽ ഫോ�ൊമരിക്ു�േരിപ്ല 
നൊയരിയൊ- നൊയ�ൻമൊർ ത�ർത്ൊ
െുഫോമ്പൊഴൊണ് വചനീെ് ചരിത്രങ്ങൾ 
പൊെമ്പെ്യദ്ത്മൊയ ആഫോയൊധന�ല�
േുപ്െ പ്ദ്ർശനക്േെരിയൊയരി ആഫോ�ൊേ 
വരിപണരിപ്യ അമ്പെപെരിക്ുന്നത് "

വെക്ൻ പൊട്ടരിപ്ന്റ �ൊലഘട്ടത്രിപ്ല 
െൊമൂഹരി� െൊഹചെ്യങ്ങപ്േ (ബ്രൊഹ്മ
ണ്യത്രിപ്ന്റ ഇെപ്പെലു�ൾ പൊട്ടു�
േരിലരിപ്ല്ലങ്കരിൽ തപ്ന്നയുകം) െൊമൂഹരി� 
ദ്ുെൊചൊെങ്ങൾ , ലരികം�െമത്വകം , 
അധരി�ൊെവരിഫോവചനകം തുെങ്ങരിയവപ്യ 

�ൗെവമൊയുകം വരിമർശനൊത്�മൊയുകം 
വരിലയരിെുത്ുന്നുണ്്. പൊെരിപെതരിഞ് 
വീെ �ഥൊപൊത്രങ്ങൾ െരിനരിമൊനന്തെകം 
െരിനരിമയരിപ്ല നൊയ� മുഖങ്ങേൊയരി 
പെരിണമരിക്ുന്നതരിപ്നയുകം ഇത്െകം 
െരിനരിമ�ൾ പ്തരിനരിധൊനകം പ്ചയ്ുന്ന 
അധരിനരിഫോവശ ഫോദ്ശീയ വ്യവഹൊെ
ങ്ങപ്േയുകം െൂക്ഷ്മമൊയരി നരിെീക്ഷണ 
വരിഫോധയമൊക്ുന്നു.വെക്ൻ പൊട്ടരിപ്ല 
ഓഫോെൊ �ഥൊപൊത്രങ്ങേുകം അനുവർ
ത്നത്രിലൂപ്െ �ഥൊപൊത്രമൊയരി 
മൊറുഫോമ്പൊൾ ഉണ്ൊ�ുന്ന പൊേരിച്�
പ്േയുകം െൂക്ഷ്മമൊയരി �ർശനമൊയരി 
വരിമർശരിക്ുവൊൻ ഗ്രന്ഥ�ർത്ൊവ് 
മെരിക്ുന്നരില്ല.നൊെുനീപ്േ വീെ�ഥ�േുകം 
പൊെരി നെക്ുന്ന ദ്െരിദ്രനൊയ പൊണൻ 
െരിനരിമയരിപ്ലത്രിയഫോപെൊൾ തഫോച്ൊേരി 
�ുെുകംബവുമൊയരി വേപ്െ അെുപെ
മുള്ളയൊേൊയരി മൊറുന്നു. പൊണപ്ന്റ 
പൊട്ടരിപ്ന അത്യുക്തരി�േൊയുകം മറരിമൊയ
മൊയുകം വെക്ൻ വീെ�ൊഥയരിൽ ചന്തു 
പെരിഹെരിക്ുന്നുണ്്. ദ്െരിദ്രനൊയ 
പൊണൻ അന്നത്രിനുകം പണത്രിനു
മൊയരി മറരിമൊയകം �ൊണരിക്ുന്നതരിൽ 
അതരിശഫോയൊക്തരിയരില്ലതൊനുകം. ഇങ്ങപ്ന 
പൊണപ്ന്റ പൊട്ടരിപ്ന ആപ്� പ്മൊത്കം 
നീെീക്ഷണകം പ്ചയ്് അതുവപ്െ ഫോ�ട്ടു 
പതരിഞ് വെക്ൻ പൊട്ടു െരിനരിമ�

േരിൽ നരിന്നുകം വ്യത്യസ്തമൊയരി പുറത്രി
റങ്ങരിയ എകം. െരി.യുപ്െ ഒെു വെക്ൻ 
വീെ�ൊഥപ്യക്ുറരിച്ുള്ള �ൗെവഫോമ
റരിയ പഠനകം പുസ്ത�ത്രിന് പ്െക്തരി 
�ൂട്ടുന്നു. ചട്ടമ്പരിയൊയ ഒഫോതനപ്ന നല്ല
വനൊയരി അവതെരിപെരിച് െരിനരിമഫോയൊെ് 
�യർക്ു�യുകം പരിന്നീെ് െരിനരിമഫോയൊെ് 
െമെെപ്പെെു�യുകം പ്ചയ് എഴുത്ു
�ൊെനൊയ എകം െരി പ്യയുകം നരിെീക്ഷണ 
വരിഫോധയമൊക്ുന്നുണ്്.

വെക്ൻ പൊട്ടു�പ്േയുകം അവയുപ്െ 
െൊമൂഹരി� പചേൊത്ലപ്ത്യുകം 
െ്വൊധീനപ്ത്യുകം അവയുണ്ൊക്രിയ 
െരിനരിമൊെന്ർഭങ്ങപ്േയുകം െമൂഹ
ത്രിൽ അവയുണ്ൊക്രിയ പ്തരി�ല
നങ്ങപ്േയുകം െത്യൊനന്തെ െമീപന
ങ്ങപ്േയുകം െൂക്ഷ്മമൊയരി അഫോന്വഷണ 
വരിഫോധയമൊക്ുന്ന �ൃതരിയൊണ് 
"വെക്ൻ പൊട്ടു െരിനരിമ�ൾ ".വെക്ൻ 
പൊട്ടരിപ്നക്ുറരിച്് നരിെവധരി പഠനഗ്രന്ഥ
ങ്ങൾ ഉണ്ൊയരിട്ടുപ്ണ്ങ്കരിലുകം വെക്ൻ 
പൊട്ടു െരിനരിമൊപഠനങ്ങൾ �ൊെ്യമൊയരി 
ഉണ്ൊയരിട്ടരില്ല. പ്സ്തുത വരിഷയത്രിപ്ല 
ആദ്്യ ഗ്രന്ഥപ്മന്ന നരിലയ്ക്ക് ഈ �ൃതരി
യ്ക്ക് ആധരി�ൊെരി�ത ഏറുന്നു.�ഫോവ
ഷ�ർക്് ഒഴരിച്ു�ൂെൊനൊവൊത്തുകം 
ഏവർക്ുകം ഒെുഫോപൊപ്ല വൊയരിച്ൊെ്വദ്രി
ക്ൊൻ �ഴരിയുന്ന പുസ്ത�കം.

പി.എസ്.രാധാകൃഷ്ണൻ
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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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