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പ്രിയപ്പെട്ടവപ്െ,
പ്�ൊട്ട� ചലച്രിത്ര ദ്വൈമൊസരി�യുപ്െ 
ജൂദല - ആഗസ്റ്റ് ലക്കത്രിൽ ദവവരിധ്യ
ങ്ങളൊയ �ുറച്്റ് ലലഖനങ്ങളൊണുള്ളത്റ്. 
പഞ്ചവെരിപെൊലം, ഗപെരി എന്നീ സരിനരിമ�പ്ള 
അെരിസ്ൊനമൊക്കരിയുള്ള ലലഖനമൊണ്റ് 
ആ്്യലത്ത്റ്. ആധുനരി�തയുപ്െ വരി�സന 
സങ്കല്പലത്യും സമ�ൊലരി� പെരിസ്രിതരി 
െൊഷ്നീയലത്യും ഈ സരിനരിമ�പ്ള മുൻ
നരിർത്രി വരിശ�ലനം പ്ചയ്ുന്ു. പ്ജ.സരി. 
ഡൊനരിലയൽ പുെസ്ൊെം ലനെരിയ പ്�.പരി. 
�ുമൊെപ്റെ 'ഗ്ൊമവൃക്ഷത്രിപ്ല �ുയരിൽ' 
എന് സരിനരിമപ്യക്കുറരിച്ുള്ള ലലഖനവും 
ഈ ലക്കത്രിലുണ്്റ്. ല്വ്റ് ഡരി, ബ്ൊക്ക്റ് 
ദരൈലഡ എന്നീ സരിനരിമ�പ്ള പ്സൻസർഷരി
പെരിപ്റെ പശ്ൊത്ലത്രിൽ പെരിലശൊധരിക്കുന് 
'മൊധ്യമവരിചൊെണയും ശരിക്ഷയും സരിനരിമ
യരിൽ', ആവൊസവ്യൂഹം എന് സരിനരിമപ്യ
ക്കുറരിച്ുള്ള പഠനം, ഇന്്യൻ സരിനരിമയരിപ്ല 
നവതെംഗ പ്വണത�ൾ, തൃശൂെും 
ആ്്യ�ൊല സൗത്്റ് ഇന്്യൻ സരിനരിമയും  
എന്രിങ്ങപ്നയുള്ള നരിെവധരി ലലഖനങ്ങളും 
ഈ ലക്കത്രിൽ ചർച്ൊ വരിഷയമൊ�ുന്ുണ്്റ്. 
�ൂെൊപ്ത പുസ്ത� പെരിചയവും തൃശൂർ 
അന്ൊെൊഷ്ട്ര ചലച്രിത്രലമളയുപ്െ റരിലപെൊർട്ടും 
ഈ ലക്കത്രിലുണ്്റ്.

ലനേഹപൂർവ്ം
എഡരിറ്റർ
ലഡൊ.െൊലജഷ്റ്.എം.ആർ
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പാലങ്ങളും മനുഷ്യരും
• യാരക്ാബ് രതാമസ്

ജനങ്ങൾ ജൊതരിസമൂഹങ്ങളൊയരി ഓലെൊ ജൊതരിക്കും നരിശ്യരിച്രിട്ടുള്ള സ്ല
ങ്ങളരിൽ �ഴരിഞ്ഞ ല�െളത്രിൽ ആധുനരി�തയരിലൂപ്െ ലറൊഡു�ളും പൊ

ലങ്ങളും സൃഷ്രിച്ലപെൊഴൊണ്റ് ഫ്യൂഡലരിസത്രിപ്റെ ലവെു�ൾ ത�ർക്കപ്പെട്ടതും 
മനുഷ്യർ ജൊതരിക്കുപെരിയൊയ പുതരിയ ബന്ധങ്ങളരിൽ പ്ലവശരിക്കുന്തരിപ്റെ അന്
െനീക്ഷം സൃഷ്രിക്കപെട്ടതും. ഇതരിപ്നയൊണ്റ് നലവൊത്ൊനപ്മന്്റ് വരിലശഷരിപെരിക്കുന്ത്റ്. 
പൊലങ്ങളും ലറൊഡു�ളും അതരിനൊൽ ല�വലം ഭൗതരി�നരിർമരിതരി�ൾ മൊത്രമല്ലൊ
യരിെുന്ു, അപെപ്െ വർജ്രിച്രിെുന് ജൊതരിയുപ്െ ലബൊധപ്ത് ഇല്ലൊതൊക്കുന് 
ആശയലലൊ�ം�ൂെരിയൊയരിെുന്ു. 41 ന്രി�ളൊലും നൂറു�ണക്കരിന്റ് ലതൊെു�ളൊ
ലും പലതൊയരി മുറരിഞ്ഞു�രിെന് ല�െളപ്ത് പെസ്പെം വരിനരിമയം സൊധ്യമൊ�ുന് 
വരിധത്രിൽ ഒന്രിപെരിച്ത്റ് ഭെണ�ൂെം ഓലെൊ�ൊലത്ും പണരിത പൊലങ്ങളും ലറൊ
ഡു�ളുമൊണ്റ്. അതരിനൊൽ പൊലങ്ങൾ ത�ർക്കപ്പെെുലമ്ൊൾ ജനങ്ങൾ തമ്മരിലുള്ള 
ബന്ധമൊണ്റ് ത�ർക്കപ്പെെുന്ത്റ്. അങ്ങപ്നയൊണ്റ് പൊലങ്ങൾ ധൊെൊളം പണരിഞ്ഞ്റ് 
പുതരിയ ലലൊ�ങ്ങളരിലലക്കു ലപൊ�ുന് പലതെം ഭൊവന�ൾ ശക്രിപ്പെട്ടത്റ്. 
എന്ൊൽ, പൊലങ്ങൾ പ്�ൊണ്ുവെുന് ആധുനരി�തപ്യ ഭയലത്ൊെു �ൊണുന് ഭൊ
വന�ളും സൃഷ്രിക്കപ്പെെു�യും മലയൊളരിയുപ്െ പ്പൊതുലബൊധമൊയരി മൊറു�യും 
പ്ചയ്തത്റ് �ുറ്റരിപെുറംപൊലം (1954) ലപൊലുള്ള �വരിത�ൾ സൊക്ഷ്യപ്പെെുത്ുന്ു. 
�ുറ്റരിപെുറം പൊലത്രിനുലശഷം പൊലപ്ത് വരിഷയമൊക്കുന് പഞ്ചവെരിപെൊലപ്മന് 
സരിനരിമ (1984) മലയൊളരിയുപ്െ പൊലങ്ങപ്ളക്കുറരിച്ുള്ള പ്പൊതുലബൊധപ്ത് മപ്റ്റൊ
െുവരിധത്രിൽ അെയൊളപ്പെെുത്ുന്ുണ്്റ്. ഈ സരിനരിമയ്ക്കുലശഷം 32 വർഷങ്ങൾ 
�ഴരിഞ്ഞരിറങ്ങരിയ ഗപെരിപ്യന് സരിനരിമ (2016) മപ്റ്റൊെു പൊലത്രിപ്റെ �ഥ പറയുന്ു. 
പൊലങ്ങൾലപൊലുള്ള ആധുനരി�നരിർമരിതരി�പ്ളയും അതരിലൂപ്െ �െന്ുവെുന് 
സൊമൂഹരി�മൊറ്റങ്ങപ്ളയും ഭയലത്ൊപ്െ �ൊണുന് ലബൊധം ഈ �ൊഴ്ച�ളരിപ്ലല്ലൊം 
�ൊണൊപ്മന്ത്റ് മലയൊളരിയുപ്െ സൊംസ്ൊെരി�ലബൊധപ്ത് ചരിട്ടപ്പെെുത്രിയ �ലൊ
ലബൊധപ്ത് വരിമർശനൊത്മ�മൊയരി വൊയരിലക്കണ്ത്റ് അനരിവൊെ്യമൊക്കുന്ു. 

തകർക്കപ്പെട്ട പഞ്ചവടിപെപാലം
ല�െളത്രിപ്ല െൊഷ്ട്രനീയക്കൊപ്െ ആലക്ഷപഹൊസ്യത്രിലൂപ്െ ലനൊക്കരിക്കൊണു
ന് �ഥയൊണ്റ് പഞ്ചവെരിപെൊലത്രിലറെത്റ്. ഐെൊവതക്കുഴരി പഞ്ചൊയത്രിപ്ല 
ഭെണസമരിതരിക്ക്റ് ലവണ്ത്ര ജനസമ്മതരിയരിപ്ല്ലന്ു ലതൊന്ുലമ്ൊൾ ജന�നീയത 

പാലങ്ങൾപപാലുള്ള 
ആധുനികനിർമിതി
കളെയും അതിലൂളെ 
കെന്നുവരുന്ന സാമൂഹിക
മാറ്റങ്ങളെയും ഭയപ്ാ
ളെകാണുന്ന പ�ാധും 
ഈ കാഴ്ചകെിളലലാും 
കാണാളമന്നത് മലയാെി
യളെ സാുംസ്ാരികപ�ാ
ധള് ചിട്ടളപെടു്ിയ 
കലാപ�ാധള് 
വിമർശനാത്മകമായി 
വായിപകേണ്ടത് അനിവാ
ര്യമാക്കുന്നു
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ലനെരിപ്യെുക്കൊൻ ഭെണസമരിതരിയരിപ്ല ശരിഖണ്രിപെരി
ള്ള മുലന്ൊട്ടുപ്വയ്ക്കുന് ആശയമൊണ്റ് നരിലവരിപ്ല 
പഞ്ചവെരിപെൊലം പ്പൊളരിച്രിട്ട്റ് പുതരിയ ഒന്്റ് പണരിയു� 
എന്ത്റ്. ജന�നീയൊസൂത്രണപ്മൊപ്ക്ക വെുന്തരിനുമു
മ്്റ് പഞ്ചൊയത്ു�ളരിൽ �ൃത്യമൊയ പ്തെപ്ഞ്ഞെുലപെൊ 
മലറ്റൊ നെക്കുന്രില്ലൊയരിെുന്ു. അതരിനൊൽ പത്ുവർ
ഷപ്മൊപ്ക്ക സ്രിെമൊയരി ഒെു ഭെണസമരിതരി ഭെരിക്കു
മൊയരിെുന്ു. അങ്ങപ്ന പഞ്ചൊയത്ുപ്സരിഡണ്ൊയരി 
്ുശ്ൊസനക്കുറുപെ്റ് പത്ുവർഷം പൂർത്രിയൊക്കരിയതരി
പ്റെ ഭൊഗമൊയരിട്ടൊണ്റ് പൊലം പ്പൊളരിച്്റ് പുതരിയ പൊലം 
അവരിപ്െത്പ്ന് പണരിയൊൻ നരിശ്യരിച്ത്റ്. ബലമുള്ള 
പൊലം പ്പൊളരിക്കൊൻ സൊധ്യമല്ലൊയരിെുന്ുപ്വങ്കരിലും 
�ൃത്രരിമമൊർഗത്രിലൂപ്െ പൊലംപ്പൊളരിച്രിട്ട്റ് പുതരിയതു 
പണരിയൊനുള്ള നനീക്കം നെത്രിയലപെൊൾ പ്തരിപക്ഷം 
എതരിർക്കു�യും പൊലം മപ്റ്റൊെരിെലത്ക്ക്റ് മൊറ്റരിപെ
ണരിയൊൻ നരിശ്യരിക്കു�യും പ്ചയ്തു. ഭെണപക്ഷവും 
പ്തരിപക്ഷവും ല�ൊഴപെണം പങ്കരിട്ട്റ് പുതരിയപൊലത്രി
നൊയരി ഒന്രിപ്ച്ങ്കരിലും പൊലം ഉ്്റ്ഘൊെനത്രിപ്റെയന്്റ് 
ത�ർന്ുവനീഴുന്ു. പ്ത്യക്ഷത്രിൽ ആലക്ഷപഹൊസ്യം 
നരിറഞ്ഞരിെരിക്കുന് ചരിത്രം െൊഷ്ട്രനീയ- ഭെണലമഖല�ളരിപ്ല 
അഴരിമതരിപ്യന് പ്ശ്നപ്ത്യൊണ്റ് അെയൊളപ്പെെുത്ു
ന്പ്തന്ു �ൊണൊം. ല�െളത്രിപ്ല നരിർമൊണലമഖല
യരിപ്ല അഴരിമതരിപ്യക്കുറരിച്ുള്ള ചർച്�ളരിൽ പഞ്ച
വെരിപെൊലപ്മന് പ്ലയൊഗം നരിെന്െം �െന്ുവെൊൻ 

ഈ ചരിത്രം ഇെയൊക്കരിയരിട്ടുണ്്റ്. അെുത്�ൊലത്്റ് 
പൊലൊെരിവട്ടംപൊലം പ്പൊളരിച്ലപെൊഴും പഞ്ചവെരിപെൊല
പ്മന്്റ് മൊധ്യമങ്ങപ്ളഴുതരിയത്റ് ഏപ്റ ചർച്പ്ചയ്പ്പെ
ട്ടരിെുന്ു. പഞ്ചവെരിപെൊലം സരിനരിമ ഇറങ്ങരിയതരിപ്റെ 
മുപെത്രിയൊറൊംവർഷത്രിലൊണ്റ് പൊലൊെരിവട്ടംപൊലം 
പ്പൊളരിച്പ്തന് പ്ലത്യ�തയും ശ്രദ്രിലക്കണ്തൊണ്റ്. 
എല്ല ലമഖലയരിലും പെെുന് അഴരിമതരിപ്യങ്ങപ്ന 
സൊമൂഹരി�വരിഭവങ്ങപ്ള ചരിലെുപ്െ ദ��ളരിപ്ലത്രി
ക്കുന്ുപ്വന് പ്ശ്നം ഈ ചരിത്രത്രിപ്റെ ഓലെൊലഷൊട്ടും 
പറയുന്ുണ്്റ്. ചരിത്രത്രിപ്ല ആലക്ഷപഹൊസ്യത്രിനു 
വരിഷയമൊ�ന് അഴരിമതരിപ്യ മൊറ്റരിനരിർത്രിയൊൽ അപ്ല്ല
ങ്കരിൽ അഴരിമതരിപ്യന് പ്ശ്നത്രിനപെുറം ചരിത്രപ്മന്ൊണ്റ് 
പറയുന്പ്തന്ും പെരിലശൊധരിലക്കണ്തുണ്്റ്. ആ പെരി
ലശൊധന ല�െളസമൂഹത്രിപ്ല ഗ്ൊമപ്മന് ആ്ർശവ
ത്റ്�െരിക്കപ്പെട്ട ആശയപ്ത്യും അതരിപ്റെ ചലനക്രമ
പ്ത്യും പ്ശ്നവത്റ്�െരിക്കുന്ുപ്വന്ു �ൊണൊം.

സൊമ്ത്രി�മൊയരി പെൊധനീനതയരിലൊണ്റ് അവരിെു
ള്ളവർ �ഴരിയുന്പ്തന് സൂചന പലത്റ് സരിനരിമയരിൽ 
�ൊണൊം. പഞ്ചൊയത്ംഗമൊയ റൊലഹലരിപ്റെ വനീട്ടരിൽ 
സൊമ്ത്രി�പ്ശ്നം െൂക്ഷമൊപ്ണന്്റ് ഭർത്ൊവ്റ് �െ
ക്കൊപ്െ ലപെരിച്്റ് �ഴരിയുന്തരിൽനരിന്്റ് വ്യക്മൊ�ുന്ു. 
ഏതു�ൊെ്യം പറഞ്ഞൊലും റൊലഹൽ അതരിൽനരി
ന്്റ് തനരിപ്ക്കന്ു�രിട്ടുപ്മന്ൊണ്റ് ലചൊ്രിക്കുന്ത്റ്. 
അവെുപ്െ ഭർത്ൊവ്റ് മറ്റുള്ളവെരിൽനരിന്്റ് പലതരിനും 
പണംപരിെുങ്ങരിയൊണ്റ് തപ്റെ നരിത്യജനീവരിതൊവശ്യങ്ങൾ 
പൂെരിപെരിക്കുന്ത്റ്. അതരിനൊയരി എതരിർപൊർട്ടരിക്കൊർക്ക്റ് 
തപ്റെ പൊർട്ടരിയരിപ്ല വരിവെങ്ങൾ ലചൊർത്രിനല്ു�വപ്െ 
പ്ചയ്ുന്ു. പൊലത്രിനെരിയരിൽ തൊമസരിക്കുന് ജഹൊം
ഗനീപ്റന് ചൊയവരില്പനക്കൊെൻ പണത്രിനൊയരി �ള്ളസൊ
ക്ഷരിവപ്െ പറയുന്ു. പൊലം അപെ�ത്രിലൊപ്ണന്ു 
വെുത്ൊൻ ഓലെൊ പണരി�ൾ പ്ചയ്ൊൻ അയൊൾ 
നരിെന്െം പരിള്ളയരിൽനരിന്്റ് പണം വൊങ്ങുന്ു. ്ുശ്ൊസ
നക്കുറുപെരിപ്റെ സൊമ്ത്രി�നരില അയൊളുപ്െ പൊെമ്
െ്യസവൈത്ൊപ്ണന്ു വ്യക്മൊണ്റ്. എന്ൊൽ ബൊക്കരിയു

ചിത്ര്ിളല ആപഷേപഹാസ്യ്ിനു 
വിഷയമാകന്ന അഴിമതിളയ മാറ്റിനിർ
്ിയാൽ അളലങ്ിൽ അഴിമതിളയന്ന 
പ്രശ്ന്ിനപ്പുറും ചിത്രളമന്ാണ് പറയന്ന
ളതന്നുും പരിപശാധിപകേണ്ടതുണ്ട്. ആ പരി
പശാധന പകരെസമൂഹ്ിളല ഗ്ാമളമന്ന 
ആദർശവത്കരികേളപെട്ട ആശയള്
യും അതിളറെ ചലനക്രമള്യും പ്രശ്നവ
ത്കരിക്കുന്നുളവന്നു കാണാും
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ള്ളവർക്ക്റ് അതരിപ്ല്ലന്ു �ൊണൊം. ്ുശ്ൊസനക്കുറുപെ്റ്, 
ഷൊപെു�ൊെൻ ല�ൊൺട്ൊ�െ്റ്ർ തുെങ്ങരിയവപ്െ ലസവ
പരിെരിച്ൊണ്റ് പലെും പണം �ണ്ത്ുന്പ്തന് സൂചന 
ല�വലം അഴരിമതരി എന് നരിലയരിൽ �ൊണുന്തരിനപെു
റത്്റ് സൊമ്ത്രി�നരില പ്മച്പ്പെെുത്ൊനുള്ള വളർച്
യരില്ലൊത് ല�െളനീയസൊമൂഹരി�തപ്യ അെയൊളപ്പെെു
ത്ു�യൊണരിപ്തന്ു വ്യക്മൊക്കുന്ു. ഗൾഫ്റ് പണം 
എത്ുന്തരിനുമുമ്ുള്ള വളർച് മുെെരിച് ല�െളനീയഗ്ൊ
മസങ്കല്പത്രിലൊണ്റ് ഐെൊവതക്കുഴരി പഞ്ചൊയത്രിപ്റെ 
അെരിത്റ നരില്കുന്ത്റ്. പ്മച്പ്പെട്ട പ്തൊഴരിൽസൊഹചെ്യ
ത്രിലൂപ്െ വെുമൊനം �ൂട്ടൊനുള്ള സൊമൂഹരി�തയരില്ലൊ
ത്തരിനൊലൊണ്റ് അഴരിമതരി �െന്ുവെുന്പ്തന്ൊണ്റ് 
ഇവരിപ്െ സൂചരിപെരിക്കുന്ത്റ്. പുതരിയ വനീെുപ്വയ്ക്കൊനും 
മക്കപ്ള ഉന്തനരിലയരിൽ പഠരിപെരിക്കൊനുമുള്ള വ്യഗ്ത
യരിൽ പണമുണ്ൊക്കൊനുള്ള തൊത്റ്പെ്യം അവരിപ്െയു
ള്ളവെരിൽ അങ്കുെരിച്രിെത്ൊണ്റ് അതുണ്ൊ�ുന്ത്റ്. ഈ 
സരിനരിമയരിപ്ല പ്ധൊനപ്ശ്നമൊയരി ഗൾഫ്റ് പണത്രിലൂ
പ്െ പെരിണമരിക്കുന് ല�െളം പ്വർത്രിക്കുന്ത്റ് ഈ 
�ൊഴ്ചയരിൽ �ൊണൊം. 

പൊലംപ്പൊളരിക്കു�പ്യന് ആശയം ശരിഖണ്രിപെരിള്ള
യരിൽ ഉണർത്ുന്ത്റ് സരിനരിമയുപ്െ ആ്്യംനെക്കുന് 
ഒെു സംഭവമൊണ്റ്. അഴരിമതരി നെത്ൊൻലവണ്രി പൊലം 
പ്പൊളരിക്കു�യൊയരിെുന്രില്ല എന്രിത്റ് വ്യക്മൊക്കുന്ു. 
പൊലത്രിലൂപ്െ നെന്ുലപൊയലപെൊൾ എതരിലെ വന് 
�ൊർ ലറൊഡരിപ്ല �ുഴരിയരിപ്ല പ്വള്ളം പരിള്ളയുപ്െ 
ല്ഹത്ു പ്തറരിപെരിച്തൊണൊ സംഭവം. പ്ചളരിപ്വള്ള
ത്രിൽ �ുളരിച് പരിള്ള ലെൊഷൊ�ുലനൊ�ുന്ുണ്്റ്. 
പരിന്നീെ്റ് പഞ്ചൊയത്ു പ്സരിഡണ്രിപ്റെ വനീട്ടരിപ്ലത്രിയ 
പരിള്ള പഞ്ചൊയത്ംഗമൊയരിട്ടും തനരിക്ക്റ് ലവണ്ത്ര 
ബഹുമൊനം �രിട്ടുന്രിപ്ല്ലന്ും ലറൊഡരിലൂപ്െ നെക്കൊൻ 
�ഴരിയുന്രിപ്ല്ലന്ു പറയുന്രിെത്്റ് ഈ സംഭവം 
അയൊളരിൽ ഏല്പരിച് ലെൊഷം വ്യക്മൊക്കുന്ു. ഈ 
സംഭവം പൊലം പ്പൊളരിച്ുപണരിയുന് ചരിന്യരിലല
ക്കു നയരിപ്ച്ങ്കരിൽ അയൊൾക്ക്റ് പൊലത്രിലനൊെും 
ലറൊഡരിലനൊെുമുള്ള സമനീപനം വ്യക്മൊ�ുന്ു. പരിള്ള 
അവതെരിപെരിക്കുന് പദ്തരിയരിലൂപ്െയൊണ്റ് പൊലം 
പ്പൊളരിക്കു�പ്യന് ആശയത്രിലലക്ക്റ് ബൊക്കരിയു
ള്ളവപ്െത്ുന്ത്റ്. പരിള്ളപ്യ ഇതരിനു ലപ്െരിപെരിച് 
സംഭവം വൊയരിക്കുലമ്ൊൾ പൊലം, ലറൊഡ്റ് തുെങ്ങരിയ 
ആധുനരി�മൊയ സൊമൂഹരി�നരിർമരിതരി�ലളൊെുള്ള പൊ
െമ്െ്യക്കൊെനൊയ ഒെൊൾക്കുണ്ൊയ പ്വറുപെൊപ്ണന്ു 
�ൊണൊം. തങ്ങൾക്ക്റ് ലതൊന്ുന് െനീതരിയരിൽ ഇറങ്ങരിന
െക്കൊനുള്ളതൊണ്റ് ലറൊഡു�പ്ളന്ും ബൊക്കരിയുള്ളവ
പ്െൊപ്ക്ക അതനുസെരിച്്റ് നെക്കണപ്മന്ും �െുതുന് 
ജൊതരിലബൊധമൊണ്റ് ഇവരിപ്െ പരിള്ള പ്�െരിപെരിക്കുന്ത്റ്. 
ജൊതരിയരിലെരിയുറച് ല�െളനീയതയരിൽ ആധുനരി�തയും 

ജൊതരിവരിെുദ്തയും �െന്ുവന്ലപെൊൾ പൊെമ്െ്യക്കൊ
െൊയ ചരിന്�െും മറ്റും അതരിപ്ന നൊെരിപ്റെ നരിലവരിപ്ല 
പവരിത്രതപ്യ ത�ർക്കുന് ശത്രുക്കളൊയരിട്ടൊണ്റ് �ണ്
പ്തന്ു �ൊണൊം. ഈ �ൊഴ്ചയുപ്െ ഉ്ൊഹെണമൊണ്റ് 
ഒെു �ുഗ്ൊമത്രിൽ ലറൊഡുപ്വട്ടുന് �ഥപറയുന് പരി. 
ല�ശവല്വരിപ്റെ പ്വളരിച്ംല�റുന്ു എന് ലനൊവൽ. 
നൊട്ടരിൽ പുതരിയ ലറൊഡുപ്വട്ടുലമ്ൊൾ, 'ലറൊഡുപ്വ

പാലുംളപാെിക്കുകളയന്ന ആശയും ശിഖ
ണ്ിപെിള്ളയിൽ ഉണർത്തുന്നത് സിനിമ
യളെ ആദ്യുംനെക്കുന്ന ഒരു സുംഭവമാണ്. 
അഴിമതി നെ്ാൻപവണ്ടി പാലും ളപാെി
ക്കുകയായിരുന്നില എന്നിത് വ്യക്തമാക്കു
ന്നു. പാല്ിലൂളെ നെന്നുപപായപപൊൾ 
എതിപര വന്ന കാർ പറാഡിളല കുഴിയിളല 
ളവള്ളും പിള്ളയളെ പദഹത്തു ളതറിപെിച്ചതാ
ണാ സുംഭവും
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ട്ടുന്ത്റ് നൊെരിന്ൊപൊത്ൊ �ുഞ്ചുപരിലള്ള' എപ്ന്ൊെു 
സവർണ്�ഥൊപൊത്രം പറയുന്ുണ്്റ്. �ുറ്റരിപെുറത്്റ് 
പൊലംവന്ലപെൊൾ അതരിൽ�യറരിയ �വരിക്ക്റ് ആ്്യം 
അഭരിമൊനം ലതൊന്രിപ്യങ്കരിലും പരിന്നീെ്റ് പൊലത്രിലൂപ്െ 
ആധുനരി�ത ശക്മൊയരി �െന്ുവെുപ്മന്ു ലതൊന്രി
യലപെൊൾ ഭയം ലതൊന്ുന്ത്റ് ഇെലശ്െരിയുപ്െ �ുറ്റരിപെു
റംപൊലം എന് �വരിതയരിൽ �ൊണൊം നൊട്ടരിലൊവശ്യ
മരില്ലൊത്പ്തന്ു �െുതുന് ഇത്െം സംഗതരി�പ്ള 
നരിസ്ൊെമൊയരിക്കൊണുന് ലബൊധത്രിപ്റെ തുെർച്യൊണ്റ് 
പരിള്ള പ്�െരിപെരിക്കുന്തും ബൊക്കരിയുള്ളവെരിൽ അെരി
ലച്ല്പരിക്കുന്തും. ്ുശ്ൊസനക്കുറുപെും മറ്റും ഇതരിപ്ന 
അംഗനീ�െരിക്കൊതരിെരിക്കുലമ്ൊൾ തന്ത്രപെമൊയരിട്ടൊണ്റ് 
അയൊൾ അതരിലലക്കവപ്െ പ്�ൊണ്ുവെുന്പ്തന്ും 
�ൊണൊം. പൊലംലപൊലുള്ളവ ജനീവരിതത്രിനൊവശ്യമരിപ്ല്ല
ന്ു �െുതുന് ആധുനരി�വരിെുദ്മൊയ പ്പൊതുലബൊ
ധത്രിപ്റെ സൃഷ്രിയൊണ്റ് ഇവരിെുപ്ത് അഴരിമതരിപ്യ 
സൊധ്യമൊക്കുന് പ്വർത്നമൊയരി മൊറുന്ത്റ്.

ഗപെി - പപാലപ്തെ ഭയന്ന മനുഷ്യർ
സൊമ്ത്രി�മൊയരി പരിന്ൊക്കം നരില്കുന് ജനങ്ങൾ തരി
ങ്ങരിപെൊർക്കുന് ഒെു തനീെല്ശഗ്ൊമത്രിപ്ല പ്റയരിൽലവ 
ലമല്പൊല നരിർമൊണത്രിപ്റെ �ഥയൊണ്റ് ഗപെരിപ്യന് 
സരിനരിമ. പൊലംപണരിയുപ്െ പദ്തരി തയൊറൊക്കൊനൊയരി 
എഞ്ചരിനനീയർ വെുന്തും അവരിെുപ്ത് ആളു�ളുമൊയരി 
പലതെത്രിലുള്ള സംഘർഷമുണ്ൊ�ുന്തുമൊണ്റ് 
ഇതരിവൃത്ം. പൊലം വന്ൊൽ നൊെരിന്റ് വലരിയ പുലെൊ
ഗതരിയുണ്ൊ�ുപ്മന്ൊണ്റ് ആളു�ളും െൊഷ്ട്രനീയക്കൊ
െും പ്പൊതുവരിൽ വരിശവൈസരിക്കുന്ത്റ്. അതരിനൊൽ 
പൊലംപണരിപ്യ വളപ്െ ആഹ്ൊ്ലത്ൊപ്െയൊണവർ 
�ൊണുന്തും. അതരിനൊയരി എത്ുന് എഞ്ചരിനനീയപ്റ 
അവർ സലന്ൊഷലത്ൊപ്െ എതരിലെല്കുന്ു. എന്ൊൽ 
എഞ്ചരിനനീയറും അവരിെുപ്ത് ഗപെരിപ്യന് വരി്്യൊർ
ഥരിയുപ്െ ലനതൃതവൈത്രിലുള്ള സംഘവും തമ്മരിൽ 
സംഘട്ടനങ്ങളുണ്ൊ�ുന്ലതൊപ്െ പല പ്ശ്നങ്ങൾ ഉെ
പ്ലെുക്കുന്ു. ഗപെരിയുപ്െ പ്തൊഴരിപ്ലന്ു പറയുന്ത്റ് 
ഗപെരി മനീനു�പ്ള വരില്കന് പെരിപൊെരിയൊണ്റ്. മനീനു�പ്ള 
ഗപെരി വളർത്ുന്ത്റ് ലറൊഡരിപ്ല ഓെയരിൽ പ്വള്ളം
പ്�ട്ടരി നരിർത്രിയൊണ്റ്. എഞ്ചരിനനീയറൊയ ലതജസ്റ് ഇത്റ് 
നശരിപെരിക്കുന്ു. പൊലംപണരിയുമൊയരി മുലന്ൊട്ടുലപൊ
�ുന് എഞ്ചനീനരിയർക്കുലനപ്െ പലതവണ വധശ്ര
മംവപ്െയുണ്ൊ�ുന്ു. ഒെുവരിൽ പൊലം പണരിയുന് 
പ്റയരിൽലവ ലക്രൊസരിംഗരിൽ ലജൊലരിപ്ചയ്ുന് പ്ൊയമു
ള്ള ഗൊർഡരിപ്റെ പ്തൊഴരിൽ ലപൊ�ുപ്മന്റരിഞ്ഞലതൊപ്െ 
പൊലംപണരി അയൊൾ ഉലപക്ഷരിക്കുന്ു. പൊലംപ
ണരിതൊൽ സൊമ്ത്രി�മൊയരി പ്മച്മുണ്ൊ�രിപ്ല്ലന്ും 
പലെുപ്െയും ലജൊലരിലപൊ�ുപ്മന്തുമൊണ്റ് അയൊൾ 

�ൊെണമൊയരി �ണ്ത്ുന്ത്റ്. 
പൊലങ്ങൾ സമൂഹപ്ത് പലതെത്രിൽ മുലന്ൊട്ടു
നയരിക്കുന് ചൊല�ശക്രിയൊപ്ണന്്റ് ചെരിത്രത്രിൽ 
�ൊണൊപ്മന്രിെരിപ്ക്ക ഇവരിെുത്ം പൊലംപണരി 
ഒെൊളുപ്െ പ്തൊഴരിൽ ലപൊ�ുപ്മന് �ൊെണത്ൊൽ 
എഞ്ചരിനനീയർ തള്ളരിക്കളയുന്ത്റ് വരി�സനപ്മന് 
�ൊഴ്ചപെൊെരിലനൊെുള്ള ല�വലമൊയ സമനീപനമൊയരിട്ടൊണ്റ് 
�ൊലണണ്ത്റ്. സൊമ്ത്രി�മൊയരി പരിന്ൊക്കംനരില്കുന് 
ഒെൊളുപ്െ പ്തൊഴരിൽ സംെക്ഷരിക്കൊനുള്ള സഹൊനു
ഭൂതരി സൊമൂഹരി�പുലെൊഗതരിപ്യ സൊധ്യമൊക്കുന് 
പ്ക്രരിയപ്യ പൊലെ നരിലഷധരിക്കുന്തൊണ്റ്. എന്ല്ല 
ആ പ്റയരിൽലവലഗറ്റരിപ്ല �ൊവൽക്കൊെന്റ് നരിലവരിപ്ല 
സൊഹചെ്യത്രിൽ ലജൊലരിപ്ചയ്ൊനുള്ള ആലെൊഗ്യം
ലപൊലുമരിപ്ല്ലന്ു �ൊണൊം. ലെൊഗരിയൊയ അയൊൾ 
തപ്റെ ലജൊലരി ലപൊ�ൊതരിെരിക്കൊനൊയരി എഞ്ചരിനനീയപ്റ 
വധരിക്കൊൻവപ്െ ശ്രമരിക്കുന്തു�ൊണൊം. എഞ്ചരിനനീയ
റുപ്െ വനീെ്റ് അഗ്രിക്കരിെയൊക്കുന്തും ജനീപെ്റ് ല�െൊക്കു
ന്തും അയൊളൊപ്ണന്ു �ൊണരിക്കുന്ുണ്്റ്. ഇക്കൊ
െ്യങ്ങപ്ളൊന്ും പ്വളരിപ്പെെുന്രിപ്ല്ലങ്കരിലും ഒെുവരിൽ 
തപ്ന് ഉപദ്രവരിച് ആളരിപ്റെ ജനീവരിതം െക്ഷരിക്കുന്തരി
നൊണ്റ് എഞ്ചരിനനീയർ ശ്രമരിക്കുന്പ്തന്ൊണ്റ് �ൊ
ലണണ്ത്റ്. എന്ൊൽ, അയൊപ്ളെുക്കുന് �ൊഴ്ചപെൊെ്റ് 
�ൊലത്രിനു ലചർന്തൊലണൊ എന് ലചൊ്്യമൊണ്റ് 
സരിനരിമ അവലശഷരിപെരിക്കുന്ത്റ്. ചെരിത്രപെമൊയരി 
ഭൗതരി�സൊഹചെ്യങ്ങളുപ്െ വരി�സനത്രിലൂപ്െയൊ
ണ്റ് സമൂഹം മുലന്ൊട്ടുലപൊ�ുന്ത്റ്. പെമ്െൊഗ
തമൊയരി പ്ചയ്ത പ്തൊഴരിലു�ൾ �ൊലംമൊറുംലതൊറും 
ഇല്ലൊതൊയരിട്ടുണ്്റ്. അതരിലൂപ്െ �ൂെുതൽ പ്മച്പ്പെട്ട 
പ്തൊഴരിലു�ൾ �ൂെുതൽലപർക്ക്റ് ലഭ്യമൊയരിട്ടുപ്ണ്
ന്ൊണ്റ് ചെരിത്രം. ആധുനരി�നീ�െണം സമൂഹത്രി
പ്റെ എല്ലൊെൂപത്രിലുമുള്ള പ്മച്പ്പെെലരിലലക്കൊണ്റ് 
സമൂഹപ്ത് നരിയച്പ്തന്്റ് വ്യക്മൊയരിക്കൊണൊം. 

ചെരിത്രപെമൊയരി ലനൊക്കരിയൊൽ വരി�സനത്രിപ്റെ 
ലപെരിൽ �ുെരിപ്യൊഴരിപെരിക്കലു�ളും പ്ൊന്വല്െണ
ങ്ങളും ധൊെൊളം നെന്രിട്ടുള്ളതും വസ്തുതയൊണ്റ്. 
വൻ�രിെവരി�സനപ്മന് ലപെരിൽ ആളു�പ്ള നഷ്പ

ചരിത്രപരമായി പനാകേിയാൽ വികസന
്ിളറെ പപരിൽ കുെിളയാഴിപെികേലുകളും 
പ്രാന്വല്കരണങ്ങളും ധാരാെും നെന്നിട്ടുള്ള
തുും വസ്തുതയാണ്. വൻകിെവികസന
ളമന്ന പപരിൽ ആളകളെ നഷ്ടപരിഹാരും 
നല്കാളത കുെിളയാഴിപെിക്കുന്നളപെടുന്നത് 
ഇന്നുും നെക്കുന്നുണ്ട്
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െരിഹൊെം നല്ൊപ്ത �ുെരിപ്യൊഴരിപെരിക്കുന്പ്പെെുന്ത്റ് 
ഇന്ും നെക്കുന്ുണ്്റ്. എന്ൊൽ, ലലൊ�മൊപ്� 
െൂപംപ്�ൊള്ളുന് പൊെരിസ്രിതരി�ലബൊധവും വരി
�സനലത്ൊെുള്ള വരിലയൊജരിപെു�ളും പുതരിയ 
വരി�സനപദ്തരി�ലളൊെുള്ള സമനീപനത്രിൽ 
മൊറ്റംവെുന്തും ്ൃശ്യമൊ�ുന്ുണ്്റ്. വരി�സനപ്മ
ന് ആശയലത്ൊെുള്ള വരിലയൊജരിപെ്റ് എല്ലൊത്െം 
പുലെൊഗതരിപ്യയും സംശയത്രിലൊക്കുന് നരിലയരി
ലലക്കു വളെുന്തൊണ്റ് �ൊണുന്ത്റ്. സരിനരിമയരിൽ 
പറയുന് പൊലംപണരി അത്െത്രിലുളള ഒന്ൊണ്റ്. 
അവരിപ്െ പൊലം വന്ൊൽ പെരിസ്രിതരിപ്ശ്നലമൊ �ു
െരിപ്യൊഴരിപെക്കലലൊ ഉണ്ൊ�ുന്രില്ല. എന്ൊലലതസമ
യം ജനങ്ങളുപ്െ യൊത്രൊവശ്യങ്ങളും മറ്റും ലവഗത്രി
ലൊക്കുന്തൊണ്റ് ആ പൊലം. �ൂെുതൽ ലവഗത്രിൽ 
യൊത്രപ്ചയ്ു�പ്യന്ത്റ് സമയം പ്ധൊനമൊ�ുന് 
�ൊലത്്റ് അനരിവൊെ്യമൊ�ുന്ു. ആ ആവശ്യപ്ത് 
സൊധ്യമൊക്കുന് പൊലമൊണ്റ് ലവപ്ണ്ന്ുപ്വയ്ക്ക
പ്പെെുന്പ്തന്ണ്റ് ശ്രദ്രിലക്കണ്ത്റ്. ഗ്ൊമങ്ങളരിൽ 
�ഴരിയുന്വർക്ക്റ് മരി�ച് പ്തൊഴരിലു�ൾ �പ്ണ്ത്ൊ
നും പുതരിയ സംെംഭങ്ങൾ സൃഷ്രിക്കൊനും ഇത്െം 
പുലെൊഗതരി ആവശ്യമൊണ്റ്. വരി്ൂെങ്ങളരിൽലപൊ
യരി പഠരിക്കൊൻ അവരിെുങ്ങളരിപ്ല വരി്്യൊർഥരി�പ്ള 
ഇത്െം പുലെൊഗതരി ലപ്െരിപെരിക്കും. അതരിലൂപ്െ 
സൊമൂഹരി�വരി�സനം �ൂെുതലൊയരി നെക്കും. 
ആമരിനമൊർക്ക്റ് പുതരിയ ലമഖല�ളരിൽ വ്യൊപെരിക്കു
വൊൻ ഇെയൊക്കുന്തൊണ്റ് ഇത്െം മൊറ്റങ്ങപ്ളന്ു 
വ്യക്ം. എന്ലരിത്െം മൊറ്റങ്ങപ്ള തെയു�യൊണ്റ് 
സരിനരിമ മുലന്ൊട്ടുപ്വയ്ക്കുന് സമനീപനം. അവരിെുള്ള
വപ്െ ഓെ�ളരിൽ മനീൻവളർത്രിമൊത്രം ജനീവരിക്കൊൻ 
ലപ്െരിപെരിക്കുന് സരിനരിമയുപ്െ �ൊഴ്ച ആധുനരി�ല�
െളത്രിപ്റെ മുലന്ൊട്ടുലപൊ�ലരിപ്ന സഹൊയരിക്കുന് 
ഒന്പ്ല്ലന്ു വ്യക്ം. 

പഞ്ചവെരിപെൊലം ത�ർക്കുന് �ഥ പറയുന് 
സരിനരിമ ഇറങ്ങരിയരിട്ട്റ് 32 വർഷങ്ങൾക്കുലശഷമൊണ്റ് 
ഗപെരി പുറത്ുവെുന്ത്റ്. ഈ നനീണ് �ൊലയളവരിൽ 
ല�െളത്രിപ്റെ സൊമൂഹരി�െംഗത്്റ് വലരിയ മൊറ്റ
ങ്ങളൊണ്റ് സംഭവരിച്രിെരിക്കുന്ത്റ്. �ൃഷരിയരിലൂപ്െ 
ജനീവരിതം പുലർത്രിയരിെുന് മലയൊളരിയരിന്്റ് ആലഗൊ
ളപ്തൊഴരിൽലശഷരിയുപ്െ ബൊഗുമൊയരി ലലൊ�മൊപ്� 
പ്വൊസജനീവരിതം നയരിക്കുന്ു. �ൃഷരിലപൊലുള്ള 
പെമ്െൊഗതലമഖലയരിൽനരിന്്റ് വരിട്ടുമൊറരി പ്െ�്റ്ജനീ
വരിതത്രിപ്റെ ഭൊഗമൊയരിെരിക്കുന്ു. അതരിലവഗം 
ജനീവരിതം മുലന്ൊട്ടുപ്�ൊണ്ുപൊ�നുള്ള സൊമൂഹരി
�തവൈെ മലയൊളരി�ളരിൽ സംജൊതമൊയരിെരിക്കുന്ു. 
ഇപ്തൊപ്ക്കയുണ്ൊയ �ൊലത്ൊണ്റ് ഗപെരി െൂപം
പ്�ൊണ്പ്തന്ൊണ്റ് ശ്രദ്രിലക്കണ്ത്റ്. 2013 ൽ സലരിം 

അഹമ്മ്്റ് പ്ചയ്ത �ുഞ്ഞനന്പ്റെ �െപ്യന് സരിനരിമ 
ല�െളത്രിപ്ല സൊമൂഹരി�പശ്ൊത്ലത്രിൽ വരി�
സനപ്ത്ക്കുറരിച്ുള്ള അനൊവശ്യഭനീതരി�പ്ള ലചൊ്്യം
പ്ചയ്ുന് ഒന്ൊയരിെുന്ു. ഇെുങ്ങരിയ ലറൊഡു�ൾ 
യൊത്ര�പ്ള എങ്ങപ്ന ബൊധരിക്കുന്ുപ്വന്ു പറഞ്ഞ 
സരിനരിമ നരിലവരിപ്ല ഭൗതരി�പുലെൊഗതരി മൊറുന് സൊ
മൂഹരി�തപ്യ ഉൾപ്ക്കൊള്ളുന്തപ്ല്ലന്ു വ്യക്മൊക്കു
ന്ു. എന്ൊലതരിനുലശഷം പുറത്രിറങ്ങുന് ഗപെരി 
ഒെു പൊലംനരിർമൊണംലപൊലും അപ�െമൊപ്ണന്ു 
ധവൈനരിപെരിച്ുപ്�ൊണ്്റ് ജനങ്ങൾ നരിലവരിൽ ജനീവരിക്കുന്
ലപൊപ്ല ജനീവരിച്ൊൽ മതരിപ്യന്ു ശൊഠ്യംപരിെരിക്കുന്ു. 
ഈ പശ്ൊത്ലത്രിൽ പഞ്ചവെരിപെൊലത്രിൽനരിന്്റ് 
ഗപെരിയരിലലക്ക്റ് പ്ത്യയശൊസ്ത്രപെമൊയ ഒെു ബന്ധ
മുപ്ണ്ന്ു �ൊണൊം. അത്റ് ല�െളത്രിൽ 1970 
�ൾക്കുലശഷം വ്യൊപ�മൊയ ല�വലമൊയ പെരിസ്രി
തരിലബൊധവും ആധുനരി�തലയൊെുള്ള ല�വലമൊയ 
വരിലയൊജരിപെു�ളും ജൊതരിലബൊധവും ലചർന്ു 
സൃഷ്രിച് സൊംസ്ൊെരി�ലബൊധമൊപ്ണന്ു�ൊണൊം. 
ല�വലവും �ൊല്പനരി�വുമൊയ സൊമൂഹരി�ലബൊധം 
സൊമൂഹരി�പെരിവർത്നങ്ങപ്ള എങ്ങപ്ന പരിലന്ൊട്ടെരി
ക്കുന്ുപ്വന്്റ് ഇത്െം �ൊഴ്ച�ൾ പറയുന്ു.
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പാടുകയാണ്, 
ഗ്ാമവൃക്ഷത്തിലല കുയതിൽ 
• ബതിനു ശാർങ്ഗധരൻ

എഴുപതു�ളരിൽ അലയെരിച്ുയർന് നവതെംഗ സരിനരിമയുപ്െ അമെക്കൊെരിൽ 
ഒെൊളൊയ "അതരിഥരി'യുപ്െ സംവരിധൊയ�ൻ പ്�.പരി.�ുമൊെൻ തപ്റെ സർ

ഗ്ൊത്മ� മൗനത്രിപ്റെ നനീണ് ഇെലവള പ്വെരിഞ്ഞ്റ് പുതരിയ ചലച്രിത്ര സൃഷ്രിയൊയ 
"ഗ്ൊമവൃക്ഷത്രിപ്ല �ുയരിലു'മൊയരി ലപ്ക്ഷ�െരിലലക്ക്റ് �െന്ുവെരി�യുണ്ൊയരി. 
ല�െളത്രിപ്ല പലഭൊഗത്ും ഇൗയരിപ്െ ഇതരിപ്റെ പ്്ർശനം നെക്കു�യുണ്ൊയരി.
ഏപ്തങ്കരിലും പുെസ്ൊെലബ്രിയുപ്െ ലലബലു�ലളൊ തൊെനരിെ�ളുപ്െ അണരിനരിെക്കലലൊ, 
ഇല്ലൊപ്ത മറ്റു വൊണരിജ്യ ലചെുവ�ലളതും ഇല്ലൊപ്ത പ്്ർശനത്രിപ്നത്രിയ "ഗ്ൊമവൃക്ഷ
ത്രിപ്ല �ുയരിൽ' "ചലച്രിത്ര�ല'പ്യ പ്ണയരിക്കുന് ല�െളത്രിപ്ല ന്യൂനപക്ഷം വെുന് 
ആസവൈൊ്�വൃന്ദം ഹൃ്യത്രിൽ ഏറ്റുവൊങ്ങരി.

1974-ൽ "അതരിഥരിയു'മൊയരി വന്ു മലയൊളസരിനരിമയരിൽ സമൊന്െ സരിനരിമയരിപ്ല പ്
മുഖവക്ൊക്കളരിപ്ലൊെൊളൊയരി മൊറൊൻ �ഴരിഞ്ഞ പ്�.പരി.�ുമൊെൻ പരിന്നീെ്റ് വഴരിമൊറരി 
സഞ്ചെരിക്കു�യുണ്ൊയരിപ്യങ്കരിലും "െുഗ്മണരിയും, ആ�ൊശലഗൊപുെം' വഴരിയും 
നമുക്ക്റ് ആ ചലച്രിത്ര�ൊെപ്ന തരിെരിച്ു�രിട്ടു�യുണ്ൊയരി. ഇലപെൊഴരിതൊ നനീണ് 
ഇെലവളയ്ക്കുലശഷം അലദേഹം ഒെുക്കൂട്ടരിയ പുതരിയ ചലച്രിത്ര സൃഷ്രി, മഹൊ�വരി 
�ുമൊെൊനൊശൊപ്റെ ജനീവരിതപ്ത് ആസ്പ്മൊക്കരി െൂപപ്പെെുത്രിപ്യെുത് "ഗ്ൊമവൃ
ക്ഷത്രിപ്ല �ുയരിൽ' അലദേഹത്രിപ്റെ ചലച്രിത്രജനീവരിതത്രിപ്ല ഏറ്റവും മരി�ച് 
�ലൊസൃഷ്രിയൊയരി മൊറു�യുണ്ൊപ്യന്്റ് പറഞ്ഞൊൽ അത്റ് ഇൗ ചലച്രിത്രപ്തരിഭ
യുപ്െ പെരിപ�വൈമൊയ സർഗ്പ്ക്രരിയയ്ക്ക്റ് പ്�ൊെുക്കുന് അംഗനീ�ൊെമൊയരി �ൊണൊം. 
മൊത്രമല്ല മലയൊളസരിനരിമയുപ്െ ചെരിത്രം പെരിലശൊധരിച്്റ് നരിഷ്പക്ഷമൊയരി വരിലയരിെുത്രി
യൊൽ മുപെതുവർഷത്രിനുള്ളരിൽ മലയൊളത്രിലുണ്ൊയ ഏറ്റവു മരി�വുറ്റ ചലച്രി
ത്ര െചന�ളരിപ്ലൊന്ൊയരി �ണക്കൊക്കൊനുമൊവും.

"�ുറച്ു ജനീവരിതം, �ുറച്ു �വരിത, �ുറച്ു ചെരിത്രം' എന് ആമുഖലത്ൊപ്െ 
ആെംഭരിക്കുന് "ഗ്ൊമവൃക്ഷത്രിപ്ല �ുയരിൽ' മഹൊ�വരി �ുമൊെൊനൊശപ്റെ ജനീവരിത
ത്രിപ്ല അവസൊന ഇെുപതുവർഷക്കൊലം ഇതൾ വരിെർത്രി വ്യത്യസ്തലമഖലയരിൽ 
ഒലെസമയം - �വരിയൊയും പത്രപ്വർത്�നൊയും സൊമൂഹ്യപെരിഷ്കർത്ൊവൊയും 
വ്യൊപെരിച് ആശൊപ്റെ അന്െംഗവും ആ �ൊലപ്ത് സൊമൂഹരി�ൊന്െനീക്ഷവും 
സത്യസന്ധമൊയരി ആവൊഹരിപ്ച്െുത്്റ് �ൊവ്യൊത്മ�മൊയരി അവതെരിപെരിച്്റ് പ്�.പരി.

ഇപപൊഴിതാ നീണ്ട ഇെ
പവെയ്ക്കുപശഷും അപദേഹും 
ഒരുക്കൂട്ടിയ പുതിയ ചല
ച്ചിത്ര സൃഷ്ടി, മഹാകവി 
കുമാരാനാശാളറെ 
ജീവിതള് ആസ്പദമാ
കേി രൂപളപെടു്ിളയടു
് 'ഗ്ാമവൃഷേ്ിളല 
കുയിൽ' അപദേഹ്ിളറെ 
ചലച്ചിത്രജീവിത്ിളല 
ഏറ്റവും മികച്ച കലാസൃ
ഷ്ടിയായി മാറുകയണ്ടാ
ളയന്ന് പറഞ്ാൽ അത് 
ഇൗ ചലച്ചിത്രപ്രതിഭയളെ 
പരിപക്വമായ സർഗ്ഗപ്ര
ക്രിയയ്ക് ളകാടുക്കുന്ന അും
ഗീകാരമായി കാണാും
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�ുമൊെൻ എന് ചലച്രിത്ര�ൊെൻ മലയൊളസരിനരിമയുപ്െ 
ചെരിത്രത്രിൽ ഒെു ഉജ്വൈല അദ്്യൊയമൊണ്റ് അെയൊള
പ്പെെുത്ുന്ത്റ്.

ല�െളത്രിപ്ല നലവൊത്ൊനത്രിന്റ് നൊന്ദരി�ുറരി
ക്കപ്പെട്ട ശ്രനീനൊെൊയണഗുെുവരിപ്റെ "അെുവരിപെുറം' 
പ്തരിഷ്ഠയരിൽ നരിന്ു തുെങ്ങരി ആശൊപ്റെ ജനീവരിതത്രി
പ്റെ അവസൊന ലബൊട്ടുയൊത്രയരിൽ സമൊപരിക്കുന് 
െണ്ുമണരിക്കൂർ നനീണ്ുനരിൽക്കുന് സരിനരിമയരിൽ ജനീവരി
തത്രിപ്റെ വ്യത്യസ്തഭൊവങ്ങളും തലങ്ങളും സൊമൂഹരി
�ൊന്െനീക്ഷത്രിപ്ല അല�ളും വരി്ഗ്റ്ധമൊയരി സന്രിലവ
ശരിക്കപ്പെെുലമ്ൊൾ സംവരിധൊയ�ൻ അസൊമൊന്യമൊയ 
ചലച്രിത്രപൊെവമൊണ്റ് �ൊഴ്ചപ്വക്കുന്ത്റ്. ഇങ്ങപ്ന 
്ൃശ്യഭൊഷ പ്�ൊണ്്റ് പ്�െമൊക്കുന് അനുഭൂതരി 
വരിലശഷം അനുഭവലവ്്യമൊക്കുന് ചലച്രിത്ര�ൊെന്ൊർ 
മലയൊളസരിനരിമയരിൽ അത്യപൂർവ്മൊണ്റ്. അത്െ
പ്മൊെു ്ൃശ്യലബൊധവും �ൊവ്യഭൊഷയും അവ�ൊശ
പ്പെെൊവുന്, സവൈൊയത്മൊക്കരിയ ഒെു ചലച്രിത്രപ്തരിഭ 
മലയൊളസരിനരിമയരിൽ മുമ്്റ് ഉണ്ൊയരിട്ടുപ്ണ്ങ്കരിൽ അത്റ് 
അെവരിന്ദൻ മൊത്രമൊണ്റ്.

ആന്ദ്ര തർലക്കൊവ്റ്ക്രിയുപ്െ ആത്മ�ഥപെമൊയ 
"മരിറർ' എന് സരിനരിമപ്യ പലെും വരിലശഷരിപെരിച്ത്റ് പ്സ
ല്ലുലലൊയ്റ്ഡരിപ്ല �വരിത എന്ൊണ്റ്.

മഹൊ�വരി �ുമൊെൊനൊശൊപ്റെ ജനീവരിതപ്ത് ആസ്പ്മൊ
ക്കരി നരിർമ്മരിച് പ്�.പരി.�ുമൊെപ്റെ "ഗ്ൊമവൃക്ഷത്രിപ്ല 
�ുയരിലരി'ലനയും പ്സല്ലുലലൊയ്റ്ഡരിപ്ല �ൊവ്യം എന് 
വരിലശഷരിപെരിക്കൊവുന്തൊണ്റ്.

ഇൗ സരിനരിമയ ആശൊപ്റെ "ബലയൊപരി�്റ് ' അപ്ല്ല
ന്്റ് സംവരിധൊയ�ൻ പ്സ്തൊവരിക്കുന്ുപ്ണ്ങ്കരിലും 
മഹൊ�വരി �െന്ുലപൊയ സഞ്ചൊെപഥങ്ങളും ജനീവരിത
ത്രിപ്റെ പ്ധൊനഘട്ടങ്ങളും അനുഭവരിലക്കണ്രിവന് 
വരിഷമസന്ധരി�ളും അഭരിമുഖനീ�െരിലക്കണ്വെുന് 
നരിർണ്ൊയ� മുഹൂർത്ങ്ങളും ചരിത്രത്രിൽ അനൊ
വൃതമൊക്കപ്പെെുന്ുപ്ണ്ന്ു തപ്ന്യല്ല അത്െം 
സന്ദർഭങ്ങളുപ്െപ്യൊപ്ക്ക സത്യസന്ധവും ഉ്ൊത്വു

മൊയ ആവരിഷ്കൊെത്രിപ്റെ പ്തരിഫലനമൊയരി ഇൗ ചരിത്രം 
പെരിണമരിക്കുന്ുമുണ്്റ്.

പ്ധൊനമൊയും ഗൊർഹരി�ൊന്െനീക്ഷപ്ത് അവലംബ
മൊക്കരിയൊണ്റ് �്യൊമറ വലംപ്വച്്റ് നനീങ്ങുന്പ്തങ്കരിലും 
ആശൊപ്റെ അന്െംഗത്രിപ്ല അഴലരിപ്റെ അല�ളും 
സൊമൂഹരി� അന്െനീക്ഷത്രിപ്ല അലയെരി�ളും �ൊല
ത്രിപ്റെ പുനർസൃഷ്രിയും ഒെുലപൊപ്ല ഇണക്കരിലച്ർ
ക്കൊനുള്ള അനരിതെസൊധൊെണമൊയ സരിദ്രിയും �ലൊ
പൊെവവും പ്�െമൊക്കുന്ുണ്്റ് സംവരിധൊയ�ൻ. എസ്റ്.
എൻ.ഡരി.പരി ഭൊെവൊഹരിതവൈം ഉലപക്ഷരിലക്കണ്രിവെുന് 
അവസ്യും മതപെരിവർത്�ൊലത്്റ് ആ പ്ചയ്തരി�ലളൊ
െുള്ള വരിലയൊജരിപെും ബുദ്മതലത്ൊെ്റ് പ്�െമൊക്കുന് 
അനു�ൂലഭൊവവും തപ്റെ സമ�ൊലരിനെും സമൊനചരി
ന്ൊഗതരിക്കൊെുമൊയ മൂർലക്കൊത്്റ് �ുമൊെനും സലഹൊ
്െൻ അയ്പെനുമൊയുള്ള സമൊഗമെംഗവുപ്മൊപ്ക്ക 
ചരിത്രത്രിപ്ല അത്െം �ൊതലൊയ ചരില െംഗങ്ങളൊണ്റ് 
- അതുലപൊപ്ല �വരിയുപ്െ അന്െംഗപ്ത് ഉണർത്ു
ന്, �ൊവ്യഭൊവനയ്ക്ക്റ് പ്ലചൊ്നലമ�ുന് പ്�ൃതരിയുപ്െ 
ഭൊവങ്ങളും ഭൊവപെരിണൊമങ്ങളും പ�ർത്ുലമ്ൊഴും 
�വരിയുപ്െ മൊറരിവെുന് മൊനസരി�ഭൊവത്രിന്റ് അനു

പ്രധാനമായും ഗാർഹികാന്രീഷേള് 
അവലും�മാകേിയാണ് ക്യാമറ വലുംളവച്ച് 
നീങ്ങുന്നളതങ്ിലുും ആശാളറെ അന്രുംഗ
്ിളല അഴലിളറെ അലകളും സാമൂഹിക 
അന്രീഷേ്ിളല അലയെികളും കാ
ല്ിളറെ പുനർസൃഷ്ടിയും ഒരുപപാളല 
ഇണകേിപച്ചർകോനുള്ള അനിതരസാധാര
ണമായ സിദ്ിയും കലാപാെവവും പ്രകെമാ
ക്കുന്നുണ്ട് സുംവിധായകൻ
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സെരിച്്റ് അനുലയൊജ്യമൊംവരിധം ചരിത്രത്രിൽ ഇെയ്ക്ക്റ് 
ഒഴു�രിവെുന് �ൊവ്യ�ലല്ലൊലരിനരിയുപ്െ ്ൃശ്യവരിന്യൊസ
ത്രിപ്റെ ചൊെുത പ�െുന് വൊങ്റ്മയങ്ങൾ പ്�ൊണ്ും 
സമ്ന്മൊണ്റ് ഇൗ സരിനരിമ, �വരിയുപ്െ അന്്യഘട്ട
ത്രിപ്ല ലബൊട്ടുയൊത്രയരിൽ, അന്െംഗത്രിൽ നരിന്ും 
ഉയെുന് ആത്മഗതത്രിൽ അവസൊനരി�ക്കുന് ചരിത്ര
ത്രിപ്ല അവസൊനെംഗം വപ്െ സംവരിധൊയ�ൻ ഇൗ 
്ൃശ്യലബൊധവും അവഗൊഹവും നരിലനരിർത്ുന്ുണ്്റ്. 
ചരിത്രത്രിൽ ഉൾലചെുന് ഇത്െം ്ൃശ്യലബൊധവും 
�ൊവ്യൊത്മ�തയും പ്വളരിവൊക്കുന് െംഗങ്ങളുപ്െ 
സമനവൈയത്രിലൂപ്െ മഹൊ�വരിയുപ്െ ജനീവരിതയൊനം 
പൂർത്നീ�െരിക്കപ്പെെുലമ്ൊൾ ഇൗ സരിനരിമ �ൊലത്രി
പ്റെ പുനർവൊയനയൊയും ല�െളനീയ സൊമൂഹരി� 
അവസ്യുപ്െ പെരിലേ്മൊയും മൊറ്റൊനും �ഴരിയു
ന്ുണ്്റ്.

ചരിത്രത്രിപ്റെ മനസ്രിപ്ന അലലൊസെപ്പെെുത്ുന് 
അവരിസ്മെണനീയ ഒെു െംഗം ഒെുക്കുന്ുണ്്റ് സംവരി
ധൊയ�ൻ പ്�.പരി.�ുമൊെൻ അത്റ് ഗൊർഹനീ�ൊന്െനീ
ക്ഷത്രിൽ നരിന്്റ് ഉയർന്ുവെുന് ഭൊെ്യ ഭൊനുമതരി
യുപ്െ ആത്മലെൊ്നത്രിപ്റെ െംഗചരിത്രനീ�െണമൊണ്റ് 
- ഒെു ഭൊഗത്്റ് �ൊവ്യലലൊ�ത്്റ് വ്യൊപെരിക്കുന് 
മനസ്ുമൊയരി നെക്കുന്, പത്രപ്വർത്നത്രിലും 
യൊത്ര�ളരിലുമൊയരി സമയം ചരിലവഴരിച്്റ് ദവ�രി 
മൊത്രം വനീട്ടരിൽ അണയുന് മഹൊ�വരി - മറുഭൊഗത്്റ് 
ഭൊവരിപ്യക്കുറരിച്്റ് ചരിന്ൊ�ുലയൊയരി ഭയച�രിതയൊ
യരി നരിലപ്�ൊള്ളുന് ഭൊനുമതരി - പൊതരിെൊലനെത്്റ് 
ഗൊഢനരിദ്രയരിൽ ആഴ്നുലപൊല�ണ് ഗർഭരിണരിയൊയ 
ഭൊനുമതരി, ഇെുട്ടരിൽ നരിർനരിദ്രയൊയരി, ചരിന്ൊ�ുല
യൊയരി, �രിെക്കുന് ഭൊനുമതരി, പപ്യ് പപ്യ് നെന്്റ്, 
ഭർത്ൊവരിപ്റെ ചൊെത്്റ് അണയുന്തും, എലങ്ങൊ
ട്ടൊണ്റ് ? "ഇൗ എഴുത്ും സഞ്ചൊെവും, എനരിക്ക്റ് 
ഭയമൊ�ുന്ു' ആ�ുലചരിത്യൊയരി വരിങ്ങരിപ്പെൊട്ടുന് 
ഭൊെ്യ ഭൊനുമതരിയുപ്െ വ്യഥരിതമുഖം മനസ്രിൽ നരിന്്റ് 
എളുപെത്രിപ്ലൊന്ും മൊഞ്ഞുലപൊ�ുന്തല്ല. ഭൊനുമ
തരിയുപ്െ അന്െംഗം പ്വളരിവൊക്കപ്പെെുന് ഇൗ െംഗം 
മനസ്രിപ്ന അസവൈസ്മൊക്കൊൻലപൊന് ചരിത്രത്രിപ്ല 
അവരിസ്മെനീണമുഹൂർത്മൊണ്റ്. ഇവെുലെയും മൊനസരി
�ൊവസ്യുപ്െ പ്തരിഫലനമൊയരിത്നീെുന്ുണ്്റ് ഇൗ 
െംഗം. 

പൊത്രസൃഷ്രിയ്ക്കൊയരി അനുലയൊജ്യമൊയവപ്െ �പ്ണ്
ത്ു� എന് ധനീെതയും പ്�.പരി.�ുമൊെൻ എന് 
സംവരിധൊയ�ൻ ഇൗ ചലച്രിത്രനരിർമ്മരിതരിയുപ്െ 
�ൊെ്യത്രിൽ പുലർത്രിയരിട്ടുള്ളതൊയരി �ൊണൊം 
- മഹൊ�വരി �ുമൊെൊനൊശൊനൊയരി ശ്രനീവത്സൻ പ്ജ.
ലമലനൊനും ഭൊെ്യ ഭൊനുമതരിയൊയരി ഗൊർഗരിയുമൊണ്റ് 
പ്ത്യക്ഷപ്പെട്ടത്റ് - സംവരിധൊയ�പ്റെ ഇൗ തരിെപ്ഞ്ഞ

െുപെ്റ് അസ്ൊനത്ൊയരിട്ടരില്ല എന്്റ് ഒൊർമ്മപ്പെെുത്ും
വരിധം �ഥൊപൊത്രങ്ങളുമൊയരി തൊ്ൊത്മ്യം പ്ൊപരിക്കുന് 
അസൊധൊെണമൊയ അഭരിനയമരി�വ്റ് ഇെുവെും �ൊഴ്ച
പ്വക്കുന്ുണ്്റ്.

ഇൗ സരിനരിമപ്യ മുൻനരിർത്രി ഉണ്ൊ�ുന് ഏ� 
ലഖ്�െമൊയ വസ്തുത - മലയൊളത്രിൽ അെുത്�ൊല
ത്്റ് ഉണ്ൊയ മരി�ച് ഒെു ചലച്രിത്രസൃഷ്രി സംസ്ൊന 
അവൊർഡു�ളുപ്െ പെരിഗണനയ്ക്ക്റ് വരിലധയമൊയരില്ല 
എന്തൊണ്റ്. പുെസ്ൊെങ്ങൾ ഒെരിക്കലും �ലൊസൃഷ്രി
പ്യ വരിലയരിെുത്ുന് മൊന്ണ്മപ്ല്ലന്രിെരിക്കലും.

1969-ൽ ആെംഭരിക്കുന് സംസ്ൊന ചലച്രിത്ര 
അവൊർഡ്റ് ചെരിത്രം പെരിലശൊധരിച്ൊൽ ഇത്െം മരി�ച് 
പല ചലച്രിത്ര സൃഷ്രി�ളും അവൊർഡ്റ് പെരിഗണന
യരിൽ നരിന്ും തള്ളരിമൊറ്റപ്പെട്ടതൊയരി �ൊണൊൻ �ഴരിയും. 
പ്ലത്യ�രിച്്റ് അെുത്�ൊലത്ൊയരി �ച്വെസരിനരിമക്കൊർ 
അവൊർഡു�ൾ �യ്െക്കുന് െനീതരി പ്ബലമൊയരിപ്ക്കൊ
ണ്രിെരിക്കു�യൊണ്റ്. നരിലനരിൽക്കുന് ഇത്െം സൊഹ
ചെ്യങ്ങൾക്കും തൊല്പെ്യങ്ങൾക്കും മുന്രിൽ "ഗ്ൊമവൃക്ഷ
ത്രിപ്ല �ുയരിൽ' "നരിറപ്യ തത്�ളുള്ള മെം' ലപൊപ്ല 
വൊണരിജ്യതൊൽപെ്യലമതുമരില്ലൊപ്ത പ്മനപ്ഞ്ഞെുത് 
മരി�ച് സൃഷ്രി�ൾ തള്ളപ്പെെുന്തരിൽ അത്ുതപ്പെലെ
ണ്തരില്ല, ആെും ആശങ്കപ്പെലെണ്തുമരില്ല.
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മാധ്യമവതിചാരണയും 
ശതിക്ഷയും സതിനതിമയതിൽ
ബ്ാക്് ഫ്രൈരഡ, ഡതി രഡ എനീ രടെ് സതിനതിമകലള
മുൻ നതിർത്തിയുള്ള അരനവേഷണം

• ഷതിബതിൻ ബതി

പ്സൻസർ ലബൊർഡ്റ് ഓഫ്റ് ഇന്്യ നൽ�ുന് സർട്ടരിഫരിക്കറ്റ്റ് പ്�ൊെ
മൊണ്റ് ഇന്്യൻ തരിലയറ്ററു�ളരിൽ സരിനരിമ റരിലനീസ്റ് ആവുന്ത്റ്. ചരില 

സരിനരിമ�ൾ ഇത്െം സർട്ടരിഫരിക്കറ്റ്റ് ലഭരിക്കൊത്തുപ്�ൊണ്്റ് പ്�ൊണ്്റ് തരിലയറ്ററരിൽ 
റരിലനീസ്റ് ആവൊറരില്ല. ചരില വ്യക്രി�ൾ നൽ�ുന് പ്പറ്റരിഷൻപ്�ൊെം റരിലനീസ്റ് 
തെയൊറുണ്്റ്. പരിന്നീെ്റ് ല�ൊെതരിവരിധരിപ്�ൊെം സരിനരിമ�ൾ പ്്ർശന അനുമതരി 
ലനെൊറുമുണ്്റ്. അത്െം ഒെു സരിനരിമയൊണ്റ് ബ്ൊ�്റ് ദരൈലഡ. അനുെൊഗ്റ് �ശ്യ
പരിപ്റെ സംവരിധൊനത്രിൽ 2017 ഇൽ ഈ സരിനരിമ പുറത്രിറങ്ങരി. മുംദബ ഭനീ�െ 
ആക്രമണം എന് വരിഷയം ആസ്റ് പ്മൊക്കരിയൊണ്റ് ബ്ൊക്ക്റ് ദരൈലഡ എന് സരിനരിമ 
നരിർമ്മരിച്രിെരിക്കുന്ത്റ്. മുംദബ ഭനീ�െ ആക്രമണം ആസൂത്രണംപ്ചയ്ത ്ൊവൂ്്റ് 
ഇബ്ൊഹരിം ഈ സരിനരിമയരിൽ ഒെു പ്ധൊന�ഥൊപൊത്രം ആണ്റ്. ഈ ല�സരിൽ 
ശരിക്ഷരിക്കപ്പെട്ട യൊക്കുബ്റ് ലമമപ്നയും �ൂട്ടൊളരി�പ്ളയും �ുറരിച്ുള്ള ലപൊലനീസ്റ് 
അലനവൈഷണം ആണ്റ് ഈ സരിനരിമയുപ്െ �ഥ.

മുംദബ ഭനീ�െ ആക്രമണം ്ൊവൂ്്റ് എന്നീ സംഗതരി�ൾ ല�ൊർത്രിണക്കരിനരിർമരി
ച്സരിനരിമയൊണ്റ് ്രി ഡരി ലഡ. ഈസരിനരിമ എതരിർപെു�ൾ ഒന്ും ഇല്ലൊപ്ത 2013ൽ 
പുറത്രിറങ്ങരി. നരിഖരിൽ അധവൈൊനനീയൊണ്റ് ഈസരിനരിമസംവരിധൊനം പ്ചയ്തത്റ്. പൊ�രി
സ്ൊനരിപ്ല ഇന്്യൻ അണ്ർ �വർ ഓഫനീസർമൊെുപ്െ �ഥ പറയുന് ഈസരിനരിമഒ
െു ത്രരില്ലർ ആണ്റ്.

ഒലെ വരിഷയം ദ��ൊെ്യം പ്ചയ്ുന് ഈ െണ്്റ് സരിനരിമ�ൾ തമ്മരിൽ ഉള്ള 
തൊെതമ്യം ആണ്റ് ഈ പ്ബന്ധം. ഒലെ പ്ലമയം സവൈനീ�െരിച് െണ്്റ് സരിനരിമ�ളരിൽ 
ഒന്്റ് സുഗമമൊയരി പുറത്രിറങ്ങരിയലപെൊൾ മപ്റ്റൊന്ു ല�ൊെതരി ഇെപ്പട്ടൊണ്റ് റരിലനീസ്റ് 
ആയത്റ് എന്ത്റ് പ്ൊധൊന്യം അർഹരിക്കുന്ു. മൊത്രമല്ല ഇവ െണ്ും ത്രരില്ലറു�ൾ 
അഥവൊ ധൊെൊളം ലപ്ക്ഷ�ർ �ൊണൊൻ ഇഷ്്റ്െപ്പെെുന് െനീതരിയരിൽ ലമക്കുപ്ചയ്തരിട്ടു
ള്ളവയൊണ്റ്.

വംശനീയതയുപ്െ ഫലമൊയൊണ്റ് ഇന്്യ വരിഭജരിക്കപ്പെട്ടത്റ്. വംശനീയതയും വർഗനീയ

മുംബ� ഭീകര ആക്രമ
ണും ദാവൂദ് എന്നീ സുംഗ
തികൾ പകാർ്ിണകേി 
നിർമിച്ച സിനിമയാണ് 
ദി ഡി പഡ. ഈ സിനിമ 
എതിർപ്പുകൾ ഒന്നുും 
ഇലാളത 2013ഇൽ 
പുറ്ിറങ്ങി.നിഖിൽ 
അധ്വാനീയാണ് ഈ 
സിനിമ സുംവിധാനും 
ളചയ്തത്. പാകിസ്ാനി
ളല ഇന്്യൻ അണ്ടർ 
കവർ ഓഫീസർമാരുളെ 
കഥ പറയന്ന ഈ സിനിമ 
ഒരു ത്രിലർ ആണ്
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തയും പല തവണ ഇന്്യയരിൽ �ൂട്ടപ്ക്കൊല�ൾക്ക്റ് 
�ൊെണം ആയരിട്ടുണ്്റ്. മത ദവെം ല�വലം ഏപ്തങ്കരി
ലും ഒെു മതത്രിൽ ഉള്ള ആളു�ൾക്കുമൊത്രം അല്ല 
നഷ്ം ഉണ്ൊക്കരിയരിട്ടുള്ളത്റ്. ഭനീ�െവൊ്മൊയും ആൾക്കൂ
ട്ട പ്�ൊലപൊത�മൊയും ഇത്റ് ആവർത്രിച്ു പ്�ൊണ്രിെരി
ക്കുന്ു.

ഭനീ�െ ആക്രമണം ഇന്്യയരിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമല്ല. 
സവൈൊതന്ത്രന്െവും നരിലവരിലും നെന്ുവെുന് ഒന്ൊണ്റ് 
ഭനീ�െ ആക്രമണം. പ്പൊതുജന ജനീവൻ അപഹെരിക്കു
ന് ഭനീ�െവൊ്ം ന്യൊയനീ�െരിക്കൊൻ �ഴരിയൊത് ഒന്ൊണ്റ്. 
എങ്കരിലും യഥൊർത്ത്രിൽ എന്ുപ്�ൊണ്്റ് ഭനീ�െ 
വൊ്ം സംഭവരിക്കുന്ു എന്്റ് ആെും അലനവൈഷരിക്കൊറരില്ല. 
പത്രത്രിൽ വെുന് പട്ടൊളക്കൊപ്െപ്റെലയൊ ഭനീ�െ വൊ്രി
യുപ്െലയൊ അപ്ല്ലങ്കരിൽ ലബൊംബരിങ്ങരിൽ മെരിച് വ്യക്രി
യുപ്െലയൊ ചെമ വൊർത്യൊണ്റ് സൊധൊെണക്കൊെന്റ് 
ഭനീ�െ വൊ്ം. നൊപ്ള നെക്കുന് വഴരിയരിൽ ഒെു ലബൊംബ്റ് 
പ്പൊട്ടും എന്്റ് പൗെൻ ചരിന്രിക്കൊറരില്ല. അതു പ്�ൊണ്്റ് 
തപ്ന് 2021ൽ നെന് ആളരില്ലൊ വരിമൊന ആക്രമണപ്ത് 
�ശ്റ് മനീറരിപ്റെ പുതരിയ നയവുമൊയരി അധരി�ം ആെും 
ലചർത്്റ് വൊയരിക്കൊറുമരില്ല. അതൊയത്റ് തനീവ്രവൊ്രിയുപ്െ
ലയൊ ഭനീ�െ വൊ്രിയുപ്െലയൊ പക്ഷം �ൂെരി അറരിയൊൻ 
ശ്രമരിക്കൊറരില്ല. മറുപക്ഷം എന്ൊണ്റ് ആഗ്ഹരിക്കുന്ത്റ് 
എന് അറരിവ്റ് ജനൊധരിപത്യത്രിപ്റെ നരിലനരിൽപെരിനു 
ആവശ്യം ആണ്റ്.

െൊഷ്ട്രനീയ ചർച്യുപ്െ പ്ൊധൊന മൊധ്യമപ്മന് 
നരിലയരിൽ സരിനരിമ ഇക്കൊെ്യങ്ങൾ എങ്ങപ്ന ചർച് 
പ്ചയ്ുന്ു എന്്റ് നരിെനീക്ഷരിലക്കണ്ത്റ് അത്യൊവശ്യമൊണ്റ്. 
തനീവ്രവൊ്ം, �ലൊപം, വർഗനീയത, വംശനീയത, പ്�ൊല
പൊത�ം മറ്റു ക്രരിമരിനൽ ല�സു�ൾ മുതലൊയ �ൊെ്യ
ങ്ങളരിൽ സരിനരിമ വരിചൊെണ�ൾ നെത്ു�യും വരിധരി 

പ്സ്ൊവരിക്കു�യും പ്ചയ്ൊറുണ്്റ്. ഇതരിനു്ൊഹെണം 
ആണ്റ് വനീെപെപ്നക്കുറരിച്ുള്ളസരിനരിമ�ൾ ഫുലൻ 
ഫുലൻ ല്വരിപ്യക്കുറരിച്ുള്ളസരിനരിമ�ൾ മുതലൊയവ 
ഈ സൊഹചെ്യത്രിൽ ലബൊംപ്ബ 1993പ്ല ഭനീ�െ 
ആക്രമണം ചർച് പ്ചയ്ുന് പ്ചയ്ുന്സരിനരിമ�ൾ - 
ലമല്പറഞ്ഞെണ്്റ്സരിനരിമ�ളും - എന്ുപറയുന്ു എന്്റ് 
അലനവൈഷരിക്കുന്ു എന്തൊണ്റ് ഈ പ്ബന്ധത്രിറെ 
പ്ൊധൊന്യം. ലബൊംപ്ബ ലബൊംബ്റ് ല്ൊെന പെമ്െ 
ല�സ്റ് നെന്ു പ്�ൊണ്രിെരിപ്ക്ക റരിലനീസരിനു ഒെുങ്ങു�
യൊയരിെുന്ു ഈസരിനരിമ. ഈ ല�സരിപ്ല പ്തരിയൊയ 
മുഷ്റ്ത്ൊക്ക്റ് തെൊനരിയുപ്െ പ്പറ്റരിഷൻ പ്�ൊെം റരിലനീസ്റ് 
നനീട്ടരി പ്വച്ു. ല�സരിപ്ന ബൊധരിക്കും എന്ൊയരിെുന്ു 
�ൊെണം �ൊണരിച്ത്റ്. ല�സരിപ്റെ വരിധരി വന് ലശഷംസരി
നരിമറരിലനീസൊയരി. ആ്്യം റരിലനീസ്റ് നരിർത്രിപ്വച്ു പരിന്നീെ്റ് 
റരിലനീസരിനു ല�ൊെതരി അനുവ്രിച്ത്റ് എന്ുപ്�ൊണ്്റ് 
എന്നീ അലനവൈഷണം ആണ്റ് ഈ പ്ബന്ധത്രിപ്റെ 
ലക്ഷ്യം. അത്റ് �പ്ണ്ത്ൊൻ ഈസരിനരിമ�പ്ള തമ്മരിൽ 
തൊെതമ്യം പ്ചയ്ുന്ു. ലമല്പറഞ്ഞ െണ്ുസരിനരിമ�ളും 
അതരിപ്ല പ്ലമയം ആയ ഭനീ�െ ആക്രമണങ്ങളും 
ആണ്റ് ഈ പ്ബന്ധത്രിപ്റെ പെരിധരി.

ഭീകര ആക്രമണും ഇന്്യയിൽ ഒറ്റളപെട്ട 
സുംഭവമല. സ്വാതന്ത്രന്രവും നിലവിലുും 
നെന്നു വരുന്ന ഒന്നാണ് ഭീകര ആക്രമ
ണും.ളപാതു ജന ജീവൻ അപഹരിക്കുന്ന 
ഭീകരവാദും ന്യായീകരികോൻ കഴിയാ് 
ഒന്നാണ്. എങ്ിലുും യഥാർത്ഥ്ിൽ 
എന്്ളകാണ്ട് ഭീകര വാദും സുംഭവിക്കുന്നു 
എന്ന് ആരുും അപന്വഷികോറില. പത്ര
്ിൽ വരുന്ന പട്ടാെകോളരളറെപയാ 
ഭീകര വാദിയളെപയാ അളലങ്ിൽ പ�ാും
�ിങ്ിൽ മരിച്ച വ്യക്തിയളെപയാ ചരമ 
വാർ്യാണ് സാധാരണകോരന് ഭീകര 
വാദും
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പരികല്പന
ല�സ്റ് നെന്ു പ്�ൊണ്രിെരിപ്ക്ക ബ്ൊ�്റ് ദരൈലഡയു
പ്െ റരിലനീസ്റ് ല�സരിപ്ന ബൊധരിക്കും എന് പെൊമർശം 
ഗൗെവം ആയരി �ൊണുന്ു. സരിനരിമയരിപ്ല ആശയങ്ങൾ 
ഏപ്റക്കുപ്റ യഥൊർത്മൊയരിെരിക്കും. സരിനരിമല�സ്റ് 
അലനവൈഷണത്രിപ്റെ �ഥ പറയുന്ു. �ൂെൊപ്ത പ്തരി�
ളുപ്െ �ുറ്റപ്ത്യും �ുറ്റം പ്ചയ്ൊനുഉള്ള സൊഹചെ്യ
പ്ത്യും സ്ൊപരിക്കുന്ു. സരിനരിമ ല�ൊെതരിക്ക്റ് സൊമൊ
ന്െമൊയരി മൊധ്യമവരിചൊെ�ണ നെത്ുന്ു. എന്ൊൽ 
ഡരി ലഡപ്യക്കുറരിച്്റ് പെൊതരി�ൾ ഉന്യരിക്കപ്പെട്ടരില്ല. 
ല�സ്റ് നെക്കുന് സമയത്ല്ല സരിനരിമ റരിലനീസ്റ് ആയത്റ് 
എന്ത്റ് മൊത്രം അല്ല �ൊെണം അതരിൽ യൊഥൊർഥ്യം 
അധരി�ം ഇല്ല എന്ത്റ് �ൂെരിയൊണ്റ്.

1993
1993 മൊർച്്റ് 12നു മുംദബ നഗെത്രിൽ 12 സ്ലങ്ങ
ളരിൽ ല്ൊെനങ്ങൾ നെന്ു. 257 ലപർ പ്�ൊല്ലപ്പെട്ടു. 713 
ലപർക്കു ഗുെുതെമൊയരി പെുലക്കറ്റു.

ഈ കകസിപ്ലപ്രതികളും കകപാടതി വിധിയും
്ൊവൂ്്റ് ഇബ്ൊഹരിം, ദെഗർ പ്മമൻ, യൊക്കൂബ്റ് പ്മമൻ 
എന്രിവർ ഈ ല്ൊെന പെമ്െയുപ്െ മുഖ്യസൂത്രധൊ
െന്ൊെൊണ്റ്. യൊക്കൂബ്റ് പ്മമൻ മൊത്രം അറസ്റരിലൊയരി. 
123 പ്തരി�ളരിൽ നൂറുലപർ �ുറ്റക്കൊെൊപ്ണന്ു െൊഡൊ 
ല�ൊെതരി 2006ൽ �പ്ണ്ത്രി. 2013 മൊർച്്റ് 21ന്റ് ഒന്ൊം 
പ്തരി യൊക്കൂബ്റ് പ്മമപ്റെ വധശരിക്ഷ സുപ്നീം ല�ൊെതരി 
ശെരിവച്ു. 10 ലപെുപ്െ വധശരിക്ഷ ജനീവപെ്യന്മൊയരി 
�ുറച്ു. 19 ലപപ്െ വരിട്ടയച് നെപെരി ല�ൊെതരി ശെരിവച്ു. 
നൊലുലപപ്െ വരിട്ടയച് െൊഡൊ ല�ൊെതരി വരിധരി സുപ്നീം 
ല�ൊെതരി റദേൊക്കരി. അവർക്കു ജനീവപെ്യന്ം വരിധരിച്ു. 
സഞ്ജയ്റ് ്ത്രിപ്റെ തെവുശരിക്ഷ ആറരിൽ നരിന്്റ് അഞ്ചു
വർഷമൊയരി �ുറച്ു. യൊക്കൂബ്റ് പ്മമപ്റെ വധശരിക്ഷ 
2015 ജൂദല 30നു നെപെൊക്കരി.

അബു സകലമിനു പ്രകത്യക വിചപാരണ
അബു സലലമരിപ്ന ലപൊർച്ുഗലരിപ്ല ലരിസ്റ്ബനരിൽ 
2002 പ്സപ്റ്റ്റംബർ 20ന്റ് ഇറെർലപൊൾ അറസ്റ്റ് പ്ചയ്തു. 
2005 നവംബർ 11ന്റ് ഇന്്യയരിൽ എത്രിച്ു പ്ലത്യ� 
വരിചൊെണ നെത്രി.

യൊ�ുബ്റ് അബ്ുൾ റസൊഖ്റ് ലമമൻ (30 ജൂദല 1962 
- 30 ജൂദല 2015) ഒെു തനീവ്രവൊ്രിയൊയരിെുന്ു. 1993 
പ്ല ലബൊംപ്ബ ലബൊംബൊക്രമണത്രിൽ പങ്കൊളരിയൊ
പ്ണന്്റ് �പ്ണ്ത്രിയ പ്ലത്യ� ല�ൊെതരിതനീവ്രവൊ്,- 
വരിനൊശ�െമൊയ പ്വർത്നങ്ങൾക്ക്റ് 1993 ജൂദല 27 
ന്റ് വരിചൊെണ നെത്രി അലദേഹപ്ത് തൂക്കരിപ്ക്കൊന്ു. 
ലബൊംബൊക്രമണത്രിപ്ല പ്ധൊന പ്തരി�ളരിപ്ലൊ

െൊളൊയ ദെഗർ ലമമപ്റെ സലഹൊ്െനൊയരിെുന്ു 
യൊ�ുബ്റ് ലമമൻ. അലദേഹത്രിപ്റെ അപെനീലു�ളും 
അലപക്ഷയും എല്ലൊം നരിെസരിക്കപ്പെട്ടു. 2015 ജൂദല 
30ന്റ് നൊഗ്റ്പൂർ ജയരിലരിൽ തൂക്കരിപ്ക്കൊന്ു. ദെഗർ 
ലമമൻ എന് വരിളരിലപെെരിൽ അറരിയപ്പെെുന് ഇബ്ൊഹരിം 
മുഷ്റ്തൊഖ്റ് അബ്ുൾ റസൊഖ്റ് ലമമൻ (ജനനം: നവംബർ 
24, 1960) ഒെു തനീവ്രവൊ്രിയൊണ്റ്, 1993 പ്ല മുംദബ 
ലബൊംബ്റ് സ്റ് ലഫൊെന ല�സരിപ്ല പ്ധൊന പ്തരി�ളരിൽ 
ഒെൊളൊയരി �ണക്കൊക്കപ്പെെുന്ു. ഇറെർലപൊളരിപ്റെയും 
പ്സൻട്ൽ ബ്യൂലറൊ ഓഫ്റ് ഇൻപ്വസ്റരിലഗഷപ്റെയും 
വൊപ്ണ്ഡ്റ് ക്രരിമരിനൽ. ്ൊവൂ്്റ് ഇബ്ൊഹരിമരിപ്റെ ലനതൃ
തവൈത്രിലുള്ള ഡരി-�മ്നരിയരിപ്ല അംഗമൊണ്റ് അലദേഹം. 
വൺലവ ലറൊഡു�ളരിൽ മണരിക്കൂറരിൽ 100   �രിലലൊമനീ
റ്ററരിൽ �ൂെുതൽ അശ്രദ്മൊയരി �ൊർ ഓെരിച്ുപ്�ൊണ്്റ് 
മുംദബ ലപൊലനീസരിപ്റെ ദക്രംബ്ൊഞ്ച്റ് ഓഫനീസർ 
മൊെുപ്െ ശ്രദ് തരിെരിച്ുപ്�ൊണ്്റ് ആയുധക്കെത്ു�ൊപ്െ
യും മയക്കുമെുന്്റ് മൊഫരിയപ്യയും സഹൊയരിച്തരിനു 
അലദേഹത്രിന്റ് ദെഗർ എന് വരിളരിലപെെ്റ് ലഭരിച്ു.

ദപാവൂദ് ഇബ്പാഹിം
1970 �ളരിൽ മുംദബയരിൽ സ്ൊപരിച് ഇന്്യൻ 
സംഘെരിത ദക്രം സരിൻഡരിലക്കറ്റ്റ് ഡരി-�മ്നരിയുപ്െ 
തലവനൊണ്റ് അലദേഹം. ഭനീ�െവൊ്ം, പ്�ൊലപൊത�ം, 
പ്�ൊള്ളയെരിക്കൽ, ലക്ഷ്യമരിട്ട പ്�ൊലപൊത�ം, മയക്കു
മെുന്്റ് �െത്്റ്, മറ്റ്റ് നരിെവധരി ല�സു�ൾ എന്രിവയരി
ലൊണ്റ് ഇബ്ൊഹരിമരിപ്ന ആ്്യം അറസ്റ്റ് പ്ചയ്ുന്ത്റ്. 
1993 പ്ല ലബൊംപ്ബ ലബൊംബൊക്രമണത്രിനു ലശഷം 
്ൊവൂ്രിപ്റെ തലക്ക്റ് 25 മരില്യൺ യുഎസ്റ് ലഡൊളർ 
ഇന്്യ പ്തരിഫലം പ്ഖ്യപരിച്ു. ഇന്്യയും അലമെരിക്ക
യും 2003 ൽ ആലഗൊള തനീവ്രവൊ്രിയൊയരി അലദേഹപ്ത് 
പ്ഖ്യപരിച്ു. പൊ�രിസ്തൊൻ സർക്കൊർ ്ൊവൂ്്റ് ഇബ്ൊഹരിം 
പൊ�രിസ്ൊനരിൽ ഉപ്ണ്ന്്റ് നരിലഷധരിക്കുന്ുപ്ണ്ങ്കരിലും 
അലദേഹം പൊ�രിസ്ൊനരിപ്ല �റൊച്രിയരിൽ തൊമസരിക്കു
ന്തൊയരി മുമ്്റ് റരിലപെൊർട്ട്റ് പ്ചയ്പ്പെട്ടരിട്ടുണ്്റ്. 2011ൽ 
അലദേഹം യു എസ്റ്  "്രി ലവൾ ഡ്റ്സ്റ് ലമൊസ്റ്റ് വൊണ്ഡ്റ് 
ഫ്യുജരിറ്റനീവ്റ്സ്റ് "ൽ മൂന്ൊം സ്ൊനപ്ത്ത്രി. പ്ഫഡറൽ 
ബ്യൂലറൊ ഓഫ്റ് ഇൻപ്വസ്റരിലഗഷനും ലഫൊർബ്റ്സും 
അലദേഹപ്ത് െണ്്റ് ലരിസ്റു�ളരിൽനരിന്ും ഒഴരിവൊക്കരിയരി
ട്ടുണ്്റ്.

2010 മുതൽ ലഫൊബ്റ് സരിപ്റെ ലലൊ�പ്ത് ഏറ്റവും 
ലമൊസ്റ്റ് വൊണ്ഡ്റ് 10 പട്ടരി�യരിൽ മൂന്ൊമനൊയരിെുന്ു 
അലദേഹം. 2011ൽ ലഹൊബ്റ്സ്റ് പട്ടരി� പ്സരിദ്നീ�െരിക്കു
ന്ത്റ് നരിർത്ു�യും ഒെു "ആലഗൊള തനീവ്രവൊ്രി" ആയരി 
ഇബ്ൊഹരിം പ്ഖ്യൊപരിക്കപ്പെട്ടു പ്ചയ്തു. ഇബ്ൊഹരിം 
ഒളരിവരിൽ ലപൊയതുമുതൽ ഇന്്യൻ െഹസ്യൊലനവൈഷണ 
ഏജൻസരി�ളൊയ റരിസർച്്റ് ആൻഡ്റ് അനൊലരിസരിസ്റ് 
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വരിംഗ്റ് ആൻഡ്റ് ഇറെലരിജൻസ്റ് ബ്യൂലറൊ (ഐബരി) 
അലദേഹപ്ത് �പ്ണ്ത്ൊൻ നരിെവധരി ശ്രമങ്ങൾ 
നെത്രിയരിട്ടുണ്്റ്. പൊ�രിസ്തൊൻ അധരി�ൃതർ നരിെന്െം 
നരിെസരിച് അവ�ൊശവൊ്മൊയ പൊക്കരിസ്ൊനരിപ്ല �റൊ
ച്രിയരിലൊണ്റ് അലദേഹത്രിപ്റെ തൊമസം. 2015 ഓഗസ്റരിൽ 
ദെംസ്റ് നൗ എന് ഇന്്യൻ പ്െലരിവരിഷൻ ചൊനൽ 
ഇബ്ൊഹരിമരിപ്റെ വനീട്ടരിലലക്ക്റ് നെത്രിയ ഒെു ലഫൊൺ 
ല�ൊളരിന്റ് മറുപെരി നൽ�രിയലപെൊൾ അലദേഹത്രിപ്റെ 
ഭൊെ്യ �റൊച്രിയരിപ്ല അവെുപ്െ സൊന്രിധ്യം സ്രിെനീ�െരി
ച്ു. ഇന്്യൻ െഹസ്യൊലനവൈഷണ ഏജൻസരി�ൾ ഉെൻ 
തപ്ന് ഇബ്ൊഹനീമരിപ്റെ ഒെു ലഡൊസരിയർ തയ്ൊറൊക്കരി. 
അതരിൽ �റൊച്രിയരിൽ അലദേഹം തൊമസരിച്രിെുന്തരിപ്റെ 
പ്തളരിവു�ളും മറ്റ്റ് പ്തളരിവു�ളും ഉൾപ്പെെുന്ു. അലത 
മൊസം ഇെു െൊജ്യങ്ങളും തമ്മരിലുള്ള ല്ശനീയ സുെക്ഷൊ 
ഏജൻസരി തലത്രിലുള്ള ചർച്�ളരിൽ ഇ�ൊെ്യം 
അവതെരിപെരിക്കപ്പെലെണ്തൊയരിെുന്ു, എന്രിെുന്ൊലും 
െൊഷ്ട്രനീയ �ൊെണങ്ങളൊൽ ലവപ്ണ്ന്ുപ്വച്ു. ലബൊംബ്റ് 
ല്ൊെന ല�സരിൽ ഇതുവപ്െ അലദേഹം അറസ്റ്റ് 
പ്ചയ്പ്പെട്ട റരിലപെൊർട്ട്റ്  ഇല്ല. മുംദബ അലധൊലലൊ� 
സംഘെരിത ക്രരിമരിനൽ സരിൻഡരിലക്കറ്റരിന്റ് ഇന്്യൻ 
മൊധ്യമങ്ങൾ നൽ�രിയ ലപെൊണ്റ് ഡരി-�മ്നരി, ഇന്്യൻ 
മൊഫരിയ ലമധൊവരിയും മയക്കുമെുന്്റ് ഇെപൊെു�ൊെനും 
തനീവ്രവൊ്രിയുമൊയ ്ൊവൂ്്റ് ഇബ്ൊഹരിം സ്ൊപരിച്തും നരി
യന്ത്രരിക്കുന്തുമൊണ്റ് ഈ സംഘം. 2011ൽ, ഇബ്ൊഹരിം 
തപ്റെ ഡരി �മ്നരിയുമൊയരി എഫ്റ്ബരിഐയുപ്െ "്രി 
ലവൾഡ്റ്സ്റ് ലമൊസ്റ്റ് വൊണ്ഡ്റ് ഫ്യൂജരിറ്റനീവ്റ്സ്റ് " പട്ടരി�
യരിൽ മൂന്ൊം സ്ൊനപ്ത്ത്രി.

ഇന്്യൊ െുലഡയ്ക്ക്റ് നൽ�രിയ അഭരിമുഖത്രിൽ, 1992ൽ 
ഇബ്ൊഹനീമരിപ്റെ മുൻ സഹൊയരിയൊയ ലേൊട്ടൊ െൊജൻ 
പറഞ്ഞു, “അലദേഹം (ഇബ്ൊഹരിം) നരിെന്െം പൊ�രി

സ്ൊനരിൽനരിന്്റ് യൊത്രപ്ചയ്ുന്ുപ്ണ്ങ്കരിലും �റൊച്രി
യൊണ്റ് അലദേഹത്രിപ്റെ തൊവളം.”

1993 മുംദബ ല്ൊെനവുമൊയരി ബന്ധപ്പെട്ട്റ് 
ആളു�പ്ള �ുറരിച്ുള്ളസരിനരിമ�ളൊണ്റ് ബ്ൊക്ക്റ് 
ദരൈലഡ യും ്രി ഡരി ലഡ യും . 2007ൽ റരിലനീസൊയ 
ബ്ൊക്ക്റ് ദരൈലഡ സത്യത്രിൽ 2005 റരിലനീസ്റ് ആലവണ്
തൊണ്റ് പ്സൻസർ ലബൊർഡ്റ് െണ്ുവർഷം ഈസരിനരിമ
തെഞ്ഞുവച്ു മുംദബ ലബൊംബ്റ് ല�സുമൊയരി ബന്ധ
പ്പെട്ട്റ് പ്തരി�ൾ ശരിക്ഷരിക്കപ്പെട്ട ലശഷമൊണ്റ് സരിനരിമ 
പുറത്രിറങ്ങരിയത്റ് ഡരി ലഡ 2013 പുറത്രിറങ്ങരി ഈസരി
നരിമയ്ക്ക്റ് തെസ്പ്മൊന്ും ലനെരിട്ടരില്ല െണ്ുസരിനരിമ�ളും 
്ൊവൂ്്റ് ഇബ്ൊഹരിമും ആയരി ബന്ധപ്പെട്ട �ഥ�ളൊണ്റ്

ദി ഡി കഡ
ഡരി ലഡ അണ്ർ �വറരിൽ �ഴരിയുന് �ുറച്്റ് ഓഫനീ
സർമൊെുപ്െ �ഥയൊണ്റ് പൊ�രിസ്തൊനരിൽ എത്രി ്ൊവൂ്്റ് 
ഇബ്ൊഹരിമരിപ്ന അറസ്റ്റ് പ്ചയ്തു ഇന്്യൻ അതരിർത്രിക്കു
ള്ളരിൽ എത്രിക്കു�യൊണ്റ് ഇവെുപ്െ ്ൗത്യം. ്ൊവൂ്്റ് 
എന് ലപെ്റ് ഈസരിനരിമയരിൽ പറയുന്രില്ല ലനപ്െമറരിച്്റ് 
�ൊഴ്ചയരിൽ ലതൊന്രിപെരിക്കുന്ു �ൂെൊപ്ത ഡരി എന് �മ്
നനീപ്യക്കുറരിച്ു സൂചരിപെരിച്ലല്ലൊ.

ലബൊംബ്റ് ല്ൊെനത്രിൽ �ുറരിച്ുള്ള പത്രവൊർത്
�ൾ െരിവരി ന്യൂസ്റ് എന്രിവപ്യല്ലൊം ലഗൊൾഡ്റ് മൊൻ 
ആെൊപ്ണന്്റ് വ്യക്മൊക്കുന്ുഇന്്യൻ െഹസ്യൊലനവൈ
ഷണ ഏജൻസരിയൊയ റരിസർച്്റ് ആൻഡ്റ് അനൊലരിസരി
സ്റ് വരിംഗ്റ് (ലറൊ) യുപ്െ ചനീഫ്റ് അശവൈരിനരി റൊവു, നരിയമരിച് 
ഏജറെ്റ് , വൊലരി ഖൊൻ, ഒൻപതു വർഷമൊയരി ഇന്്യയുപ്െ 
ലമൊസ്റ്റ് വൊണ്ഡ്റ് ഡരി-�മ്നരി ലനതൊവ്റ് ലഗൊൾഡ്ൊപ്റെ 
പ്വർത്നങ്ങളരിൽ ശ്രദ്ൊലുവൊയരിെരിക്കു�യൊണ്റ്.
അയൊൾ അണ്ർ �വർ ഓഫനീസറൊണ്റ്. അയൊൾ 
പൊ�രിസ്ൊനരിപ്ല ഉൾ നൊട്ടരിൽ ഒെു ബൊർബറൊയരി 
�ഴരിയുന്ു. ഒെു ്രിവസം പള്ളരിയരിൽപ്വച്്റ് ലഗൊൾഡ്ൊൻ 
പള്ളരിയരിപ്ല ആളു�ലളൊെ്റ് തപ്റെ മ�പ്റെ വരിവൊഹപ്ത് 
സംബന്ധരിച്്റ് സംസൊെരിക്കുന്ത്റ് അയൊൾ ശ്രദ്രിക്കു
ന്ു.ലഗൊൾഡ്ൊപ്റെ മ�ൻ വരിവൊഹരിതനൊ�ു�യും 
ലഗൊൾഡ്ൊൻ തപ്റെ സുെക്ഷൊ ലപ്ൊലട്ടൊലക്കൊൾ ലംഘരി
ക്കു�യും പ്ചയ്ും എന്്റ് വൊലരി മനസരിലൊക്കരി. ഇന്്യൻ 
ഇറെലരിജൻസുമൊയരി വൊലരിയുപ്െ ബന്ധപ്ത്ക്കുറരിച്്റ് 
സത്യം അറരിയൊപ്ത ലഗൊൾഡ്ൊപ്റെ അംഗെക്ഷ�നൊയരി 
പൊർട്ട്റ് ദെം ലജൊലരി പ്ചയ്ുന് ഒെു ഐ എസ്റ് ഐ 
ഓപെലററ്ററും ഇത്റ് സ്രിെനീ�െരിക്കുന്ു, അയൊൾ 
വൊലരിയുപ്െ അയൽവൊസരിയും സുഹൃത്ും ആണ്റ്. 
ലഗൊൾഡ്ൊപ്ന ജനീവലനൊപ്െ പരിെരി�ൂെൊനുള്ള അവസെം 
തരിെരിച്റരിയൊൻ വൊലരി ദവ�രിയരില്ല. �ൊെ്യം അശവൈരിനരിപ്യ 
അറരിയരിക്കുന്ു - മുൻ ഇന്്യൻ �െലസന ഉല്്യൊഗ
സ്നും �ൂലരിപെെയൊളരിയുമൊയ െുദ്ര പ്തൊപ്റ് സരിംഗ്റ്, 

പ�ാും�് പ്ാെന പകസിൽ ഇതുവളര 
അപദേഹും അറസ്റ് ളചയ്യളപെട്ട റിപപൊർട്ട്  
ഇലമുംബ� അപധാപലാക സുംഘെിത 
ക്രിമിനൽ സിൻഡിപകേറ്റിന് ഇന്്യൻ മാധ്യ
മങ്ങൾ നൽകിയ പപരാണ് ഡി-കമ്പനി, 
ഇന്്യൻ മാഫിയ പമധാവിയും മയക്കുമരുന്ന് 
ഇെപാടുകാരനുും തീവ്രവാദിയമായ ദാവൂദ് 
ഇബ്ാഹിും സ്ാപിച്ചതുും നിയന്ത്രിക്കുന്നതു
മാണ് ഈ സുംഘും.. 2011 ൽ, ഇബ്ാഹിും 
തളറെ ഡി കമ്പനിയമായി എഫ്�ിഐ
യളെ "ദി പവൾഡ്സ് പമാസ്റ് വാണ്ടഡ് 
ഫയൂജിറ്റീവ്സ് " പട്ടികയിൽ മൂന്നാും സ്ാന
ള്്ി
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ലറൊയുപ്െ ല്ൊെ�വസ്തു വരി്ഗ്റ്ധൻ ലസൊയ റഹ്ൊൻ, 
മുംദബ �ള്ളനും പ്�ൊലപൊത�രിയുമൊയ അസ്ം 
എന്രിവർക്കരി ്ൗത്യത്രിൽ പപ്ങ്കെുക്കുന്തരിലൂപ്െ 
ലജൊലരി അവസൊനരിപെരിക്കൊനും സവൈൊതന്ത്രർ ആവൊനും 
ഉള്ള അവസെം ലഭരിക്കുന്ു. പൊ�രിസ്തൊനരിൽ എത്രി 
െഹസ്യ തൊവളത്രിൽ നരിന്്റ് ്ൊവൂ്രിപ്ന ഈ ഓഫനീ
സർമൊർ ഇന്്യയരിൽ എത്രിക്കുന്ു ലശഷം പ്വെരിപ്വ
ച്ു പ്�ൊല്ലുന്ു ല�ൊെതരി പെരിഗണനയരിൽ നരിന്്റ് 1993 
ലബൊംബ്റ് ല�സരിൽ ്ൊവൂ്്റ് ശരിക്ഷരിക്കപ്പെട്ടരിട്ടരില്ല എന്
സരിനരിമയുപ്െ തുെക്കത്രിൽ �ൊണരിക്കുന്ുണ്്റ് ഇന്്യൻ 
ല�ൊെതരിക്കു നെപെൊക്കൊൻ �ഴരിയൊത് ശരിക്ഷ അലനവൈ
ഷണത്രിലൂപ്െയും അറസ്റരിലൂപ്െയും വരിചൊെണ 
ഇല്ലൊത് പ്�ൊലപൊത�ത്ലൂപ്െയും നെപെൊക്കു�യൊ
ണ്റ്സരിനരിമപ്ചയ്ുന്ത്റ് െൊഷ്ട്ര തൊൽപെ്യങ്ങൾ സംെക്ഷരി
ച്ുപ്�ൊണ്ുള്ളസരിനരിമയൊണരിത്റ്

ബ്പാക്ക് ഫ്രൈകഡ
അനുെൊഗ്റ് �ശ്യപരിപ്റെ നരിെൂപ� പ്ശംസ ലനെരിയ 
ബ്ൊക്ക്റ് ദരൈലഡ പ്ശ്റ് നത്രിലൊയരി, തുെക്കത്രിൽ 
നരിലെൊധരിക്കപ്പെട്ടു. 1993 ൽ മുംദബയരിൽ നെന് 
സനീെരിയൽ ലബൊംബ്റ് ല്ൊെനപ്ത് അെരിസ്ൊനമൊക്കരി
യൊണ്റ് ചരിത്രം നരിർമ്മരിച്ത്റ്. സരിനരിമയുപ്െ സ്കനീനരിംഗരിപ്റെ 
തുെക്കത്രിൽ തപ്ന് നരിർമ്മൊതൊക്കൾ ഒെു നരിെൊ�െ

ണം ഉൾപ്പെെുത്ുപ്മന് വ്യവസ്യരിൽ പ്സൻസർ
ഷരിപെ്റ് സർട്ടരിഫരിക്കറ്റ്റ് ലഭരിച്ു, അത്റ് ഒെു പുസ്ത�പ്ത് 
അെരിസ്ൊനമൊക്കരി ഉള്ളതൊപ്ണന്ുംസരിനരിമയരിൽ 
ചരിത്രനീ�െരിച്രിെരിക്കുന് ഏപ്തങ്കരിലും വ്യക്രിതവൈങ്ങളരിൽ 
നരിെപെൊധരിലയൊ �ുറ്റലബൊധലമൊ ചുമത്രിയരിട്ടരിപ്ല്ലന്ും. 
1993 പ്ല ലബൊംപ്ബ ലബൊംബൊക്രമണപ്ത്ക്കുറരിച്്റ് 
ഹുദസൻ ദസ്രിയുപ്െ പുസ്ത�ം ബ്ൊക്ക്റ് ദരൈലഡ 
- ്രി ട്ൂ ലസ്റൊറരി ഓഫ്റ് ലബൊംപ്ബ ലബൊംബ്റ് ല്ൊെന
പ്ത് അെരിസ്ൊനമൊക്കരിയൊണ്റ് �ശ്യപരിപ്റെ ചരിത്രം. 
എന്ൊൽ ഉള്ളെക്കവും പ്സൻസരിറ്റനീവ്റ് സവൈഭൊവവും 
�ൊെണം തയ്ൊറൊയ ചരിത്രംെണ്വൈർഷലത്ക്ക്റ് പ്സൻസർ 
ലബൊർഡ്റ് റരിലനീസ്റ് പ്ചയ്ൊൻ അനുവ്രിച്രില്ല. ആ്്യം 
നരിലെൊധരിച് ചരിത്രം ഒെുവരിൽ റരിലനീസ്റ് പ്ചയ്ൊൻ അനുവ
്രിച്ു.

1993 മൊർച്്റ് 9ന്റ് ഗുൽ മുഹമ്മ്്റ് എന് പ്ചറരിയ 
�ള്ളപ്ന ലബൊംപ്ബയരിപ്ല നവ പൊഡ ലപൊലനീസ്റ് 
ലസ്റഷനരിൽ അറസ്റ്റ് പ്ചയ്ുന്ു. നഗെത്രിനു ചുറ്റു
മുള്ള പ്ധൊന സ്ലങ്ങളരിൽ ലബൊംബ്റ് പ്വയ്ക്കൊനുള്ള 
ഗൂഡൊലലൊചന നെന്തൊയരി അയൊൾ സമ്മതരിക്കുന്ു. 
ഇയൊളുപ്െ �ുറ്റസമ്മതം ലപൊലനീസ്റ് തള്ളരിക്കളഞ്ഞു. 
മൂന്്റ് ്രിവസത്രിന്റ് ലശഷം നഗെത്രിൽ നരിെവധരി 
ല്ൊെനങ്ങൾ നെക്കുന്ു. 257 ലപർ മെരിക്കു�യും 
1400 ലപർക്ക്റ് പെരിലക്കൽക്കു�യും പ്ചയ്തു. �സ്റംസ്റ് 
ഉല്്യൊഗസ്െുപ്െയും അതരിർത്രി ലപൊലനീസരിപ്റെയും 
സഹൊയലത്ൊപ്െ ആർ ഡരി എക്്റ് ഉപലയൊഗരിച്്റ്നരി ർമ്മരിച് 
ലബൊംബു�ൾ നഗെത്രിലലക്ക്റ് �െത്രിയതൊയരി അലനവൈ
ഷണ ഉല്്യൊഗസ്ർ �പ്ണ്ത്രി.

ലബൊംപ്ബ �ലൊപസമയത്്റ് സവൈന്ം ഓഫനീസ്റ് �ത്രി 
നശരിച് ഒെു അലധൊലലൊ� നൊയ�നൊണ്റ് ദെഗർ 
ലമമൻ. �ലൊപത്രിൽ മുസ്റ് ലരിം ന്യൂനപക്ഷങ്ങപ്ള ഉപ
ദ്രവരിക്കുന്ത്റ് ്ുബൊയരിപ്ല അലധൊലലൊ� ലനതൊക്കളു
പ്െ ഒെു മനീറ്റരിംഗരിലലക്ക്റ് നയരിക്കുന്ു, അവർ പ്തരി�ൊെം 
ലതെരി സവൈയം ഏപ്റ്റെുക്കുന്ു. ലബൊംപ്ബപ്ക്കതരിെൊയ 
ആക്രമണം പ്തരി�ൊെത്രിപ്റെ ശക്മൊയ സലന്ദശം 
അയക്കുപ്മന്്റ് ലമമൻ അഭരിപ്ൊയപ്പെെുന്ു.

അലദേഹത്രിപ്റെ പ്സക്രട്ടറരിയൊയ അസ്റ്ഗർ മുക്കൊ്ം 
1993 മൊർച്്റ് 14ന്റ് അറസ്റരിലൊയരി. ലബൊംബ്റ് സ്റ് ലഫൊെ
നപ്ത്ക്കുറരിച്്റ് എപ്ന്ങ്കരിലും വരിവെങ്ങൾ നൽ�ു
ന്തുവപ്െ അലദേഹപ്ത് മർദേരിക്കുന്ു. ഇത്റ് ഒെു 
പൂർണ്മൊയ ലപൊലനീസ്റ് അലനവൈഷണത്രിന്റ് തുെക്കം 
�ുറരിക്കുന്ു. പ്ഡപ്യൂട്ടരി ലപൊലനീസ്റ് �മ്മനീഷണർ 
െൊല�ഷ്റ് മെരിയയൊണ്റ് ല�സരിപ്റെ ചുമതല.

ല�ൊെതരിയുപ്െ പെരിഗണനയരിലുള്ള ല�സരിപ്ല 
പ്തരി�ളുപ്െ ഭൊഗപ്ത് ന്യൊയനീ�െരിക്കുന്സരിനരിമമൊത്ര
മല്ല ബ്ൊക്ക്റ് ദരൈലഡ ബ്ൊക്ക്റ് ദരൈലഡ എന്സരിനരി
മആെംഭരിക്കുന്ത്റ് തപ്ന് മുംദബ 1993പ്ല ലബൊംബ്റ് 
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പ്പൊട്ടലരിൽ നരിന്ൊണ്റ് മുമ്്റ് സുഹൃത്രിപ്റെ ഭനീ�െത 
എത്രമൊത്രമൊപ്ണന്്റ് ആ്്യ മരിനരിറ്റരിൽ തപ്ന് വ്യക്
മൊവുന്ു ആെൊണ്റ് ഈ ലബൊംബ്റ് ല്ൊെന പുറ�രിൽ 
എന് അലനവൈഷണമൊണ്റ് സരിനരിമമുഴുപ്ക്ക നെക്കുന്ത്റ് 
ഈ അലനവൈഷണത്രിന്റ് ഓലെൊ ഘട്ടത്രിലും പരിെരിക്ക
പ്പെെുന് �ുറ്റവൊളരി�ൾ സവൈയലമവലയൊ അപ്ല്ലങ്കരിൽ 
ലഭ്്യം പ്ചയ്ലരിലൂപ്െലയൊ �ുറ്റസമ്മതം നെത്ുന്ു 
ഇത്െത്രിൽ ല�സരിപ്ന വരിവരിധഭൊഗങ്ങൾ പ്തളരിഞ്ഞു
വെുന്ു ഓലെൊതവണയും ലബൊംബ്റ് ല്ൊെനത്രിന്റ് 
ചരിത്രനീ�െണം ആവർത്രിക്കപ്പെെുന്ു അപ്ല്ലങ്കരിൽ 
ലബൊംബ്റ്ല്ൊെനം എങ്ങപ്ന നെന്ു എലപെൊൾ നെന്ു 
ഏതുതെത്രിൽ പ്ൊൻ പ്ചയ്പ്പെട്ടു തുെങ്ങരി ലബൊംബ്റ് 
ല്ൊെനം ചുറ്റരിപെറ്റരിയുള്ള �ൊെ്യങ്ങപ്ളല്ലൊം പ്തളരിഞ്ഞു
വെുന്ു ഈ പറഞ്ഞ �ൊെ്യങ്ങൾ ലപ്ക്ഷ�നരിൽ ഒെു 
അന്ധൊളരിപെും ഭയവും സൃഷ്രിക്കൊൻ ലപൊന്വയൊണ്റ് 
പെയൊളരി ലപെ്റ് �ുതരിെ ആന തുെങ്ങരി മന്ത്രരിയരിലൂപ്െ 
െൊജൊവരിൽ എത്ുന് െനീതരിയൊണ്റ് ല�സലനവൈഷണ
ത്രിൽ നെക്കുന്ത്റ് പൊ�രിസ്തൊനരിൽ നരിന്്റ് പ്ട്യരിനരി
ങ്റ് ലനെുന്തും ഇന്്യയരിൽ അവെുപ്െ സംഘെനൊ 
ശക്രിയും മറ്റു�ൊെ്യങ്ങളും എല്ലൊം വ്യക്മൊയരി ചരിത്രനീ
�െരിച്രിെരിക്കുന്ു പലക്ഷസരിനരിമഅവസൊനരിക്കുന്ത്റ് 
ഭനീ�െവൊ്ം എന് ഒെു �ൊെ്യത്രിൽ മൊത്രമല്ല ഭനീ�െവൊ്
ത്രിന്റ് �ൊെണം ആയരി മൊറരിയ വംശനീയ വരില്വൈഷത്രിലല
ക്കൊണ്റ് സരിനരിമയുപ്െ ദലൈമൊക്്റ്  എത്ുന്ത്റ് തുെർന്്റ് 
ലബൊംബ്റ് പ്പൊട്ടുന് ്ൃശ്യം വനീണ്ും �ൊണരിക്കുന്ു.

ബൊബറരി മസ്റ്ജരി്്റ് പ്ശ്നവും അതരിപ്ന തുെർന്്റ് 
അക്രമം, പ്�ൊലപൊത�ം, ബലൊത്സംഗം, തനീപ്വപെ്റ് തുെ
ങ്ങരിയ �ൊെ്യങ്ങളും സരിനരിമ ചരിത്രനീ�െരിക്കുന്ു അതരിപ്ന 
തുെർന്്റ് മുസ്നീങ്ങൾക്കരിെയരിൽ ഉണ്ൊയ വരില്വൈഷം, 

പ� എന്രിവയും ആണ്റ് ലബൊംബ്റ് ല്ൊെനത്രിന്റ് 
�ൊെണം എന്്റ് സരിനരിമ സ്ൊപരിക്കുന്ു. യഥൊർത്
ത്രിൽ ലബൊംബ്റ് ല്ൊെനത്രിനു ഉത്െവൊ്രി ബൊബറരി 
മസ്റ്ജരി്്റ് �ലൊപം ഉണ്ൊക്കരിയ ഹരിന്ദു തനീവ്ര വൊ്രി�ൾ 
ആപ്ണന്്റ് സരിനരിമപറഞ്ഞുപ്വയ്ക്കുന്ു. വംശനീയ വരില്വൈ
ഷത്രിലൂപ്െ ഉണ്ൊവുന് അക്രമത്രിനുള്ള തരിെരിച്െരി 
എന് െനീതരിയരിൽസരിനരിമയുപ്െ അവസൊനം ലബൊംബ്റ് 
പ്പൊട്ടുന്ു. അത്രലനെം ഭനീ�െവൊ്രി�ളും �ുറ്റവൊളരി�
ളും ആയരിെുന്വർ തങ്ങളുപ്െ നരിലനരിൽപെരിന്റ് ലവണ്രി 
തരിെരിച്െരിച്ു എന്ർത്ം വെുന്ു. െംഗ്റ് ല് ബസന്രി 
യരിൽ ലബൊംപ്ബറരിഞ്ഞ്റ് ലശഷം ഞങ്ങൾ തപ്ന്യൊണ്റ് 
ലബൊംബ്റ് എറരിഞ്ഞത്റ് എന്്റ് വരിളരിച്ു പറയുന് ഭഗത്്റ്  
സരിംഗ്റ് പ്ചയ്ുന് പ്വൃത്രി നരിറലവറ്റു�യൊണ്റ് ബ്ൊക്ക്റ് 
ദരൈലഡ. ഇവരിപ്െ വരിചൊെണയും �ുറ്റസമ്മതവും സരി
നരിമതപ്ന് നരിർവഹരിക്കുന്ു. ഇത്റ് ല�ൊെതരിയരിൽ ഇെരി
ക്കുന് ല�സരിപ്റെ വരിധരിപ്യ സവൈൊധനീനനീലച്ക്കൊം. പപ്ക്ഷ 
ബൊ്്റ്ഷൊ ഖൊപ്റെ �ുമ്സൊെം മനം മൊറ്റം എന്രിവയും 
അതരിനു�ൊെണങ്ങൾ ആയ സൊഹചെ്യം എന്രിവ ശ്ര
ദ്രിക്കു�. സരിനരിമപറയുന് മപ്റ്റൊെു ആശയം വർഗനീയ
തയരിപ്ലയും അക്രമങ്ങളുപ്െയും തനീവ്രവൊ്ത്രിറെയും 
അർത് ശൂന്യതപ്യക്കുറരിച്്റ് ആണ്റ്.

ലബൊംപ്ബ വരിട്ട്റ് ഒളരിവരിൽ ലപൊയ അനുയൊയരി�
ളരിപ്ലൊെൊളൊയ ബൊ്്റ്ഷൊ ഖൊപ്ന 1993 പ്മയ്റ് 10ന്റ് 
ലപൊലനീസ്റ് അറസ്റ്റ് പ്ചയ്തു. ല്ൊെനപ്ത്ത്ുെർന്്റ്, 
�ുറ്റ�ൃത്യത്രിൽ പങ്കൊളരി�ൾ ആയവർ ഒളരിവരിൽ 
�ഴരിയൊൻ നരിർബന്ധരിതെൊ�ുന്ു. സംശയം ലതൊന്രി
യവപ്െ ഓലെൊെുത്െൊയരി ലപൊലനീസ്റ് അറസ്റ്റ് പ്ചയ്ൊൻ 
തുെങ്ങുന്ു. �ൊെ്യങ്ങൾ �ൂെുതൽ വഷളൊ�ുന്ു, 
ലമമപ്റെ നരിർലദേശപ്�ൊെം അവെുപ്െ പൊസ്റ് ലപൊർട്ടു
�ൾ നശരിപെരിക്കുന്ു.

ഉറപെ്റ് നൽ�രിയരിട്ടും, ലബൊംബൊക്രമണം നെന്ു�ഴരി
ഞ്ഞൊൽ വരില്ശലത്ക്ക്റ് �െത്ൊം എന്ും എന്ുസ
ഹൊയവും പ്ചയ്ൊം എന്്റ് ദഹക്കമൊൻഡ്റ് നൽ�രിയ 
ഉറപെ്റ് നരിലഷധരിക്കുന്ു. സവൈന്ം ആളു�ൾ നരിെസരിച്
തരിൽ മെുത്ു, ഒളരിക്കൊൻ ഒെരിെമരില്ലൊപ്ത, ബൊ്്റ് ഷൊ 
ഖൊൻ തപ്റെ പ്വൃത്രി�ൾക്ക്റ് ഒെു ന്യൊയനീ�െണവു
മരിപ്ല്ലന്്റ് മനസരിലൊക്കരി ലപൊലനീസ്റ് സൊക്ഷരിയൊ�ൊൻ 
തനീെുമൊനരിക്കുന്ു.

ലപൊലനീസ്റ് ഉല്്യൊഗസ്ലനൊെ്റ്  ആ്്യം ബൊ്്റ്ഷൊ പറയു
ന്ത്റ് ദ്വം തനീെുമൊനരിച്ു ഞങ്ങൾ നെപെരിൽ വെുത്രി 
എന്ൊണ്റ്. ലപൊലനീസ്റ് ഉല്്യൊഗസ്ൻ ദ്വം ഞങ്ങൾ
ക്കു ഒപെം ആപ്ണന്്റ് പറയുന്ു. ഇപ്ല്ലങ്കരിൽ നരിങ്ങൾ 
പരിെരിക്കപ്പെു�രില്ല എന്്റ് സ്ൊപരിക്കുന്ു. മതത്രിപ്റെ 
ലപെരിൽ അന്ധർആ�പ്പെട്ട ഒെുപൊെ്റ് വരിഡ്രി�ളരിൽ 
ഒെൊളൊണ്റ് നനീ എന്്റ് ബൊ്്റ്ഷൊ ഖലനൊെ്റ് പറയുന്ു. 
നരിങ്ങൾ മൊത്രം അല്ല മതത്രിപ്റെ ലപെരിൽ തമ്മരിൽ 

�ാ�റി മസ്ജിദ് പ്രശ്നവും അതിളന തുെർ
ന്ന് അക്രമും ളകാലപാതകും �ലാത്ുംഗും 
തീളവപെ് തുെങ്ങിയ കാര്യങ്ങളുംസിനിമ
ചിത്രീകരിക്കുന്നു അതിളന തുെർന്ന് മസ്ീ
ങ്ങൾകേിെയിൽ ഉണ്ടായ വിപദ്വഷും പക 
എന്നിവയും ആണ് പ�ാും�് പ്ാെന്ി
ന് കാരണും എന്ന്സിനിമസ്ാപിക്കുന്നു. 
യഥാർത്ഥ്ിൽ പ�ാും�് പ്ാെന്ിനു 
ഉ്രവാദി �ാ�റി മസ്ജിദ് കലാപും 
ഉണ്ടാകേിയ ഹിന്ദു തീവ്ര വാദികൾ ആളണ
ന്ന്സിനിമപറഞ്ഞുളവയ്ക്കുന്നു. വുംശീയ 
വിപദ്വഷ ്ിലൂളെ ഉണ്ടാവന്ന അക്രമ്ി
നുള്ള തിരിച്ചെി എന്ന രീതിയിൽസിനിമയ
ളെ അവസാനും പ�ാും�് ളപാട്ടുന്നു.

J U L Y - A U G U S T  2 0 2 2  |  K O T T A K A  | 17



അെരിക്കുന് എല്ലൊവെും വരിഡ്രി�ൾ ആണ്റ് അത്െം 
വരിഡ്രി�ൾ ഉണ്ൊയരിപ്ക്കൊണ്്റ് തപ്ന് ഇെരിക്കും. എന്്റ് 
പറയുന്ു. ഇലത സമയം ദെഗർ ലമമനും ്ൊവൂ്്റ്ഇ 
ഇബ്ൊഹരിമും സുെക്ഷരിതർ ആണ്റ് ലമൽപറഞ്ഞ 
�ൊെ്യങ്ങൾ െണ്്റ് മതവരിഭൊഗം ആളു�ളുപ്െയും വർഗ 
വരി�ൊെത്രിനു എതരിെൊണ്റ്. ഇത്െം സനീനു�ൾ ഉള്ളത്റ് 
പ്�ൊണ്്റ് �ൂെരി ആവണം ല�ൊെതരിയരിൽ ല�സ്റ് ഫയൽ 
പ്ചയ്പ്പെട്ടത്റ്.

1993 നവംബർ 4ന്റ് 189 പ്തരി�ൾപ്ക്കതരിപ്െ 
ലപൊലനീസ്റ് �ുറ്റപത്രം സമർപെരിച്ു. പ്സൻട്ൽ ബ്യൂലറൊ 
ഓഫ്റ് ഇൻപ്വസ്റരിലഗഷൻ ല�സ്റ് ഏപ്റ്റെുത്ു. 1994 
ഓഗസ്റ്റ് 5ന്റ് ദെഗറരിപ്റെ സലഹൊ്െൻ യൊക്കൂബ്റ് ലമമൻ 
മുൻപൊപ്� മൊപെ്റ് സൊക്ഷരി ആ�ുന്ു. ല്ശനീയ പ്െലരിവരിഷ
നരിൽ നെത്രിയ ന്യൂസ്ടൊക്ക്റ് അഭരിമുഖത്രിൽ യൊക്കൂബ്റ് 
പറയുന്ത്റ്, ദെഗറും അലദേഹത്രിപ്റെ അലധൊലലൊ� 
�ൂട്ടൊളരി�ളുമൊണ്റ് ഗൂഡൊലലൊചന നെത്രിയത്റ് 
എന്ൊണ്റ്. ഇതരിപ്റെ യഥൊർത് സൂത്രധൊെൻ ്ൊവൂ്്റ് 
ഇബ്ൊഹരിം ആണ്റ് അലദേഹത്രിപ്റെ സഹൊയം അഭ്യർത്രി
ച്ത്റ് ദെഗർ ലമമനും സരിനരിമയുപ്െ അവസൊനം ്ൊവൂ്്റ് 
ഇബ്ൊഹരിമരിനു ലഭരിക്കുന് പൊർസലരിൽ പ്പൊട്ടരിത�ർന് 
�ുപെരി വള�ൾ ആണുള്ളത്റ്. തപ്റെ സ്ൊപനം �ത്ുന് 
ഇെത്ു നരിന്്റ് ദെഗർ ലമമൻ പ�െം വനീട്ടും എന്്റ് പറ
യുന്ുണ്്റ്. അലദേഹം തപ്ന്യൊണ്റ് ആ വള�ൾ അയക്കു
ന്ത്റ്. ്ൊവൂ്്റ് ശരിക്ഷരിക്കപ്പെട്ടരില്ല.

ഉപസംഹപാരം
മതതനീവ്രവൊ്വും വംശനീയ ലവറരിയും മത�ലൊപങ്ങളും 

തുല്യമൊണ്റ് ഒന്്റ് മപ്റ്റൊന്രിനു വളവുമൊണ്റ്. ഡരി പ്െ 
ഇവപ്യ ഭൊവനയുപ്െ ലലൊ�ത്ുനരിന്്റ് �ൊണുന്ു. 
ല�ൊെതരിക്ക്റ് നെത്ൊൻ ആവൊപ്ത ലപൊയ ശരിക്ഷ നരിഴൽ 
പ്�ൊണ്്റ് നെപെൊക്കരി ഭൂെരിപക്ഷത്രിപ്റെ ഇച്ഛ പൂർത്നീ�
െരിക്കുന്ു. ബ്ൊക്ക്റ് ദരൈലഡ മറുപക്ഷത്ുനരിന്്റ്�ൂെരി 
ചരിന്രിക്കു�യും മതത്രിന്ും െൊഷ്ട്രത്രിനും പ്വളരിയരിൽ 
നരിന്്റ് മൊനവരി� പക്ഷം ലചെു�യും പ്ചയ്ുന്ു.
�ണ്രിനു�ണ്്റ് എന് വരി�ല ചരിന്പ്യ ലപ്ക്ഷ�ർ
ക്ക്റ് മുൻപരിൽ എത്രിക്കുലമ്ൊഴും ചരിന്രിക്കൊൻ ഒെു 
വൊതരിൽ തുറന്രിെുന്ു. ഇത്റ് തനീവ്ര ചരിന് ലപറുന്
വർക്ക്റ് അംഗനീ�െരിച്ുപ്�ൊെുക്കൊനൊവരില്ല �ൂെൊപ്ത 
ലബൊംപ്ബ ലബൊംബ്റ് ല്ൊെനം എങ്ങപ്ന ആസൂത്രണം 
പ്ചയ്പ്പെട്ടു, എങ്ങപ്ന നെപെൊക്കരി എന്തരിപ്റെ ഏപ്റ
ക്കുപ്റ ശെരിയൊയ ആവരിഷ്കൊെം �ൂെരിയൊവണം ബ്ൊ�്റ് 
ദരൈലഡ അതുപ്�ൊണ്ൊവൊം ല�സരിപ്റെ ഗതരിപ്യ 
അത്റ് സവൈൊധനീനരിക്കും എന്്റ് ല�സ്റ് ഫയൽ പ്ചയ്ൊൻ 
�ൊെണം. ഈ ല�സരിൽ നരിലവരിലരിെുന് പ്തരി�പ്ള 
�ൂെൊപ്ത ബൊബറരി മസ്റ്ജരി്്റ് ത�ർത്വപ്െ �ൂപ്െ ഈ 
ല�സരിൽ പ്തരി�ളൊയരിസരിനരിമപ്ഖ്യപരിക്കുന്ു. ല�ൊ
െതരിക്ക്റ് പുറത്്റ് പ്പൊതു ജന മധ്യത്രിൽ നെക്കുന് 
മൊധ്യമവരിചൊെ�ണയൊണ്റ് ഈസരിനരിമ. അതരിനുളള 
ശരിക്ഷയൊയൊണ്റ് അവസൊനംലബൊംബ്റ് പ്പൊട്ടുന്ത്റ്.

ഈെണ്്റ് സരിനരിമ�ളും െണ്്റ് �ൊഴ്ച്റ്ചപൊെരിൽ പുറത്രി
റങ്ങരിയവയൊണ്റ് എന്്റ് മനസരിലൊക്കൊം. െണ്്റ് സരിനരിമ�
ളരിലും �ുറ്റവൊളരി അല്ല എന്്റ് ല�ൊെതരി �െുതന്വപ്െ
ലയൊ ശരിക്ഷരിക്കപ്പെെൊപ്ത ലപൊയവപ്െയും വരിചൊെണ 
പ്ചയ്ത്റ് സരിനരിമ ശരിക്ഷരിക്കുന്ു.
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മനുഷ്യനതിൽ നതിന്  പ്രകൃതതിലയ 
കലടെടുക്ുന ആവാസവ്യയൂഹം
• ഹരതിനാരായണൻ എസ്

�ൊൻ ചലച്രിലത്രൊത്സവത്രിൽ Un Certain Regard എന് വരിഭൊഗത്രിൽ 
എല്ലൊ വർഷവും പുെസ്ൊെങ്ങൾ നൽ�ൊറുണ്്റ്. അസൊധൊെണവരിഷ

യങ്ങൾ ദ��ൊെ്യംപ്ചയ്ുന്, നരിലവരിലുള്ള െനീതരിശൊസ്ത്രങ്ങപ്ള പൂർണമൊയും 
നരിെസരിക്കുന് ചരിത്രങ്ങളൊണ്റ്  ഈ വരിഭൊഗത്രിൽ പെരിഗണരിക്കപ്പെെൊറുള്ളത്റ്. 2021 
പ്ല മരി�ച് ചരിത്രത്രിനുള്ള സംസ്ൊന പുെസ്റ് �ൊെം ലനെരിയ ‘ആവൊസവ്യൂഹം’ 
ഓർമരിപെരിച്ത്റ് Un Certain Regard വരിഭൊഗത്രിൽ പുെസ്െരിക്കപ്പെെൊറുള്ള ചരിത്ര
ങ്ങപ്ളയൊണ്റ്. തരി�ച്ും അസൊധൊെണമൊയ ഒെു വരിഷയപ്ത് തരി�ച്ും നവനീനമൊയ 
ആഖ്യൊന സലങ്കതമുപലയൊഗരിച്ൊണ്റ് സംവരിധൊയ�ൻ �ൃഷൊന്്റ് ദ��ൊെ്യം പ്ച
യ്തരിെരിക്കുന്ത്റ്. പുതരിയ നൂറ്റൊണ്രിപ്റെ െണ്ൊംപതരിറ്റൊലണ്ൊപ്െ ്ൃശ്യമൊയ ന്യൂപ്ജൻ 
സരിനരിമയുപ്െ �ൊലത്ുനരിന്ും ‘ലപൊസ്റ്റ് ന്യൂപ്ജൻ’ �ൊലലത്ക്ക്റ് മലയൊള സരിനരിമ 
പ്ലവശരിച്ുപ്വന് തരിെരിച്റരിവും ഈ ചരിത്രം സമ്മൊനരിക്കുന്ു. 

മനുഷ്യനും പ്�ൃതരിയുമൊയുള്ള ബന്ധപ്ത് മുൻനരിർത്രി നരിെവധരി ചരിത്രങ്ങളരി
റങ്ങരിയരിട്ടുണ്്റ്. ആവൊസവ്യൂഹം ഈ ബന്ധപ്ത് തരി�ച്ും മൗലരി�മൊയ െനീതരിയരിൽ 
ലനൊക്കരിക്കൊണൊനും അപഗ്ഥരിക്കൊനും ശ്രമരിക്കു�യൊണ്റ്. ഒലെ സമയം ലഡൊ�്യു
പ്മൻററരി, ലഡൊ�്യുഫരിക്ഷൻ, അഭരിമുഖം, ഫരിക്ഷൻ തുെങ്ങരി വരിവരിധങ്ങളൊയ സലങ്ക
തങ്ങൾ മലനൊഹെമൊയരി വരിളക്കരിലച്ർത്ൊണ്റ് സംവരിധൊയ�ൻ �ൃഷൊന്്റ് ഈ ചരിത്ര
പ്മൊെുക്കരിയരിെരിക്കുന്ത്റ്. മനുഷ്യനും മറ്റു ജനീവജൊലങ്ങളുമെങ്ങരിയ പ്�ൃതരിയുപ്െ 
വലരിയ �ൊൻവൊസൊണ്റ് ഇവരിപ്െ അനൊവൃതമൊവുന്ത്റ്. ആവൊസവ്യൂഹത്രിപ്റെ 
ഘെന പ്ലത്യ�ശ്രദ്യൊ�ർഷരിക്കുന്ുണ്്റ്. ഭൂമരിയരിപ്ല വരിവരിധ ജനീവജൊലങ്ങപ്ളക്കു
റരിച്്റ്, പ്ലത്യ�രിച്ും ഉഭയജനീവരി�പ്ളക്കുറരിച്ുള്ള ഒെു ലഡൊ�്യുപ്മൻററരി ആഖ്യൊനം 
ലപൊപ്ലയൊണ്റ് ഒെു ഭൊഗം. ഇവരിപ്െ ജന്ുശൊസ്ത്ര ലമഖലയരിപ്ല വരി്ഗ്റ്ധർ ഈ ജനീവരി
�പ്ളക്കുറരിച്ും അവയുപ്െ വൊസസ്ലങ്ങപ്ളക്കുറരിച്ുപ്മല്ലൊം ആധരി�ൊെരി�മൊയരി 
സംസൊെരിക്കുന്ുണ്്റ്. മപ്റ്റൊെു ഭൊഗം ഈ ചരിത്രത്രിപ്ല �ഥൊപൊത്രങ്ങൾ അഭരിമുഖം 
നൽ�ുന് െൂപത്രിലൊണ്റ് ചരിട്ടപ്പെെുത്രിയരിട്ടുള്ളത്റ്. ഇത്റ് �ഥപ്യ മുലന്ൊട്ട്റ് നയരി
ക്കുന്തരിൽ സുപ്ധൊനമൊയ പങ്ക്റ് വഹരിക്കുന്ു. മൂന്ൊംഭൊഗമൊണ്റ് ഫരിക്ഷണൽ 
ഫനീച്ർ സരിനരിമയുപ്െ െൂപത്രിൽ ചരിത്രനീ�െരിച്രിട്ടുള്ളത്റ് . തരി�ച്ും അസൊധൊെണ
മൊയ ആഖ്യൊനദശലരിയൊയരിട്ടു ലപൊലും പ്തല്ലും സങ്കനീർണത�ളരില്ലൊപ്ത ലപ്ക്ഷ�

മനുഷ്യനുും മറ്റു ജീവ
ജാലങ്ങളമെങ്ങിയ 
പ്രകൃതിയളെ വലിയ 
കാൻവാസാണ് ഇവിളെ 
അനാവൃതമാവന്നത്. 
ആവാസവയൂഹ്ിളറെ 
ഘെന പ്രപത്യക ശ്രദ്
യാകർഷിക്കുന്നുണ്ട്. 
ഭൂമിയിളല വിവിധ 
ജീവജാലങ്ങളെക്കുറിച്ച്, 
പ്രപത്യകിച്ും ഉഭയജീവിക
ളെക്കുറിച്ള്ള ഒരു പഡാ
കയുളമൻററി ആഖ്യാനും 
പപാളലയാണ് ഒരു ഭാഗും
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ലെൊെ്റ് സംവ്രിക്കൊനൊവുന്ുപ്വന്തൊണ്റ്  ചരിത്രത്രിപ്റെ 
വരിജയം.

എവരിെുന്ു വന്ുപ്വന്്റ്  ആർക്കുമറരിയൊത് ലജൊയ്റ് 
എന് �ഥൊപൊത്രമൊണ്റ് ഈ ചരിത്രത്രിപ്റെ ല�ന്ദ്രബരി
ന്ദു. അയൊൾ ചരില സ്ലങ്ങളരിൽ എത്രിപ്പെെു�യും 
അവരിെുപ്ത് ചരില മനുഷ്യെുപ്െ ജനീവരിതങ്ങളരിൽ തപ്റെ 
സവൈൊധനീനം പ്ചലുത്ു�യുമൊണ്റ് . ഒെരിക്കൽ ലജൊയരിപ്യ 
�ൂപ്െ�ൂട്ടുന് ഒെൊൾക്കും അയൊപ്ള ഉലപക്ഷരിക്കൊ
നൊവരില്ല. ലജൊയ്റ് എന് �ഥൊപൊത്രത്രിപ്റെ മൊന്ത്രരി�
സരിദ്രി�പ്ള വർണ്രിക്കുന്രിെത്്റ് ചരിത്രം മൊജരിക്കൽ 
റരിയലരിസ്റരി�്റ് സലങ്കതങ്ങപ്ള അതരിമലനൊഹെമൊയരി 
ഉപലയൊഗരിക്കുന്ുണ്്റ്. ഒെു മുഴുനനീള ഫൊൻറസരി 
ചരിത്രമൊക്കരി മൊറ്റൊപ്തയൊണ്റ് ഇവരിപ്െ സംവരിധൊയ�ൻ 
തപ്റെ വരിഷയപ്ത് പെരിചെരിക്കുന്ത്റ്. ചരില പ്ലത്യ�ശ
ബ്ങ്ങൾ പുറപ്പെെുവരിച്്റ് മത്സ്യങ്ങപ്ളയും, ഞണ്ു�പ്ള
യുപ്മൊപ്ക്ക വരിളരിച്ു വെുത്ൊൻ �ഴരിവുള്ളയൊളൊണ്റ് 
ലജൊയ്റ്. ഇത്റ് അയൊൾ ഉപലയൊഗരിക്കുന്തൊവപ്ട്ട 
തനരിക്ക്റ് അഭയം നൽ�രിയവെുപ്െ ഇംഗരിതങ്ങൾക്ക
നുസെരിച്ും. ജർമ്മൻ തതവൈചരിന്�നൊയ പ്രൈഡറരിക്ക്റ് 
നനീലഷയുപ്െ ‘അതരിമൊനുഷൻ’ (Superman) എന് 
സങ്കൽപെപ്ത് അനുസ്മെരിപെരിക്കുന് ഒന്ൊണ്റ് ലജൊയ്റ് 
എന് പൊത്രസൃഷ്രി. അവരിശവൈസനനീയമൊയ ശക്രിക്ക്റ് 
ഉെമയൊയ അയൊൾ നന്പ്യ പ്തരിനരിധൊനം പ്ചയ്ു�
യും, പ്�ൃതരിയും മനുഷ്യനുമരിെയരിപ്ല ചങ്ങലക്കണ്രി
യൊയരി വർത്രിക്കു�യുമൊണ്റ് . ‘ദ്വം മെരിച്ു’പ്വന് 
നനീഷരിയൻ സങ്കൽപെത്രിനും ഇവരിപ്െ പ്ൊധൊന്യമുണ്്റ്. 
സർവ്ശക്നൊയ ദ്വത്രിപ്നക്കൊൾ പ്�ൃതരിപ്യ 
സൃഷ്രിയുലെയും, സംഹൊെത്രിപ്റെയും അവസൊനവൊ
ക്കൊയരി മനസ്രിലൊക്കൊവുന്തൊണ്റ് . ലജൊയ്റ് മനുഷ്യൊ
വസ്യുപ്െ ല�വലനരിർവചനങ്ങപ്ള പൂർണമൊയും 
അപനരിർമ്മരിച്ുപ്�ൊണ്്റ് പുതരിപ്യൊെു അസ്തരിതവൈം 
�പ്ണ്ത്ു�യൊണ്റ്. മനുഷ്യപ്െ ഭയച�രിതെൊക്കുന്, 
അവെുപ്െ യുക്രി�ൾക്ക്റ് വഴങ്ങൊത് െൂപവും അസ്തരി
തവൈവും ലജൊയ്ക്ക്റ് പ്�ൃതരി അനുഗ്ഹരിച്ുനൽ�ു�യൊണ്റ്. 
മനുഷ്യർ ചൂഷണംപ്ചയ്തുലപക്ഷരിക്കുന് ലജൊയരിപ്യ 
പ്�ൃതരി ഏപ്റ്റെുക്കുന്ു.

മനുഷ്യെുപ്െ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ളപ്തല്ലൊം ഈ 
ഭൂമരിയരിലുപ്ണ്ന്ും അവെുപ്െ ആർത്രി ശമരിപെരി
ക്കൊനുള്ളത്റ് ഇവരിപ്െയരിപ്ല്ലന്ുമുള്ള ഗൊന്ധരി വൊ�്യം 
നരിെന്െലമൊർമരിപെരിക്കുന്ുണ്്റ് ഈ ചരിത്രത്രിപ്ല ചരില 
�ഥൊപൊത്രങ്ങൾ. അതരിലൂപ്െ മനുഷ്യവർഗ്ം പ്�ൃ
തരിപ്യ എങ്ങപ്നപ്യല്ലൊം ചൂഷണംപ്ചയ്ുന്ുപ്വന് 
ആഴത്രിലുള്ള ചരിന്യും സംവരിധൊയ�ൻ പങ്കു 
പ്വയ്ക്കു�യൊണ്റ്. അലൊവുദേനീന്റ് അത്ുതവരിളക്കരിലൂപ്െ 
ലഭരിച് ജരിന്രിപ്നലപെൊപ്ലയൊണ്റ് ലജൊയ്റ് തപ്റെ യജമൊന
ന്ൊെുപ്െ ആജ്ഞ�ൾ നരിറലവറ്റുന്ത്റ്. ഇെപ്യ്ക്കങ്കരിലും 

തൊൻ പ്ചയ്ുന്ത്റ് ശെരിയൊലണൊപ്യന് ധൊർമരി�വ്യ
ഥപ്യ അഭരിമുഖനീ�െരിക്കുന് ലജൊയ്റ് ഒെുവരിൽ തപ്റെ 
ശെരി�പ്ളക്കൊൾ യജമൊനന്ൊെുപ്െ ശെരി�ൾക്ക്റ് �നീഴ്റ് 
പ്പെെു�യൊണ്റ് . 

അതരിജനീവനപ്മന് പ്�ൃതരിയൊഥൊർഥ്യം ലജൊയ്റ് എന് 
�ഥൊപൊത്രത്രിലൂപ്െ പുതരിയ അർഥങ്ങൾ �പ്ണ്ത്ു
ന്ുണ്്റ്. മനുഷ്യപ്റെ ്ുെയുപ്െ, പ്�ൃതരി ചൂഷണത്രി
പ്റെ തനീക്ഷ്ണമൊയ അനന്െഫലങ്ങൾക്ക്റ് അയൊൾ ഇെയൊ
വുന്ുണ്്റ്. ഇെയൊയരി ഒെുങ്ങൊപ്ത, പുതരിയ െൂപത്രിൽ 
അതരിജനീവനം �പ്ണ്ത്ുന്തരിലൂപ്െയൊണ്റ് ലജൊയ്റ് 
പ്�ൃതരിയരിലലക്ക്റ് അലരിഞ്ഞു ലചർന്തൊയരി ലപ്ക്ഷ�ർ 
തരിെരിച്റരിയുന്ത്റ്. തനീെപ്ല്ശങ്ങളരിപ്ല മരിത്ു�ളരിലും 
വൊപ്മൊഴരി�ളരിലുമുള്ള ‘�െൽമനുഷ്യൻ’ എന് സങ്ക
ൽപവും ഇവരിപ്െ പ്സക്മൊവുന്ുണ്്റ്.

Ecocritical വൊയന�ൾക്ക്റ് വലരിയ സൊധ്യത�ൾ 
തുറന്രിെുന് ഒെു ചരിത്രം�ൂെരിയൊണ്റ് ‘ആവൊസവ്യൂഹം’. 
പ്�ൃതരിലയൊെുള്ള ആധുനരി�മനുഷ്യപ്റെ സമനീപന
ങ്ങപ്ള മുൻവരിധരി�ളരില്ലൊപ്ത തപ്ന് ചരിത്രം വരിശ�ലന
വരിലധയമൊക്കുന്ു. ചരിത്രത്രിപ്ല �ൃത്യമൊയ െൊഷ്ട്രനീയ 
സൂച�ങ്ങളും ശ്രലദ്യമൊണ്റ്. ഏറണൊ�ുളം ജരില്ലയരി
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പ്ല പുതുദവപെ്റ് എന് പ്�ൃതരിലലൊല പ്ല്ശമൊണ്റ് 
ചരിത്രത്രിപ്റെ �ഥൊപെരിസെം. ഇന്്യൻ ഓയരിൽ ല�ൊ
ർപെലറഷപ്റെ പുതരിയ എൽ.പരി.ജരി. പ്െർമരിനൽ അവരിപ്െ 
സ്ൊപരിക്കുന്തരിപ്നതരിപ്െയുള്ള പ്ല്ശവൊസരി�ളുപ്െ 
സമെത്രിപ്റെ ഫൂലട്ടജു�ൾ ചരിത്രത്രിലുണ്്റ്. ലപൊലനീസ്റ് 
ക്രൂെമൊയരി അെരിച്മർത്ൊൻ ശ്രമരിച് സമെം വലരിയ 
ജനപരിന്ുണ ലനെരിയരിെുന്ു. നരിലനരിൽപരിനൊയുള്ള 
പുതുദവപെ്റ് നരിവൊസരി�ളുപ്െ സമെലത്ൊെ്റ് ഐ�്യ്ൊ
ർഡ്യം പ്ഖ്യൊപരിക്കുന്ുണ്്റ് സംവരിധൊയ�ൻ �ൃഷൊന്്റ്. 
ഫരിക്ഷനരിൽ നരിന്ും ലഡൊ�്യുഫരിഷൻ സവൈഭൊവത്രിലല
ക്ക്റ് ചരിത്രം അനൊയൊസമൊയരി െൂപംമൊറുന്തും ഇവരിപ്െ 
ശ്രലദ്യമൊണ്റ്. പൗെതവൈപ്ത് വരിലവചനത്രിനുള്ള 
ആയുധമൊക്കരി മൊറ്റുന് �ൊലത്്റ് മുഖ്യ�ഥൊപൊത്ര
മൊയ ലജൊയരിയുപ്െ ഐഡൻറരിറ്റരി ഒെുപൊെ്റ് പ്നറ്റരി�ൾ 
ചുളരിയൊൻ �ൊെണമൊവുന്ുണ്്റ്. ആധൊർ �ൊർഡരി
ലൂപ്െ മൊത്രം സവൈയം അെയൊളപ്പെലെണ് ഇന്പ്ത് 
ഇന്്യൻ പൗെെുപ്െ �ൊലത്്റ് അയൊൾ ആെൊപ്ണന്ും 
എവരിെുന്ു വന്ുപ്വന്ുമുള്ള ലചൊ്്യങ്ങൾ ഒെു 
നൊെരിപ്ന പ്മൊത്മൊയരി അലട്ടു�യൊണ്റ്. ശ്രനീലങ്കക്കൊെ
ലനൊ മൊലവൊയരിലസ്റൊ ആയരിെരിക്കൊപ്മന് ഊഹൊലപൊഹ
ങ്ങളും പറന്ുനെക്കുന്ു.

പല അദ്്യൊയങ്ങളരിലൊയരി ഒെുക്കരിയരിെരിക്കുന് ചരിത്രം, 
�ൊഴ്ചയുപ്െയും ആഖ്യൊനത്രിപ്റെയും അനരിതെസൊധൊ
െണമൊയ പുതുവഴരി�ളരിലലക്ക്റ് ലപ്ക്ഷ�പ്െ ക്ഷണരി
ക്കു�യൊണ്റ്. മലയൊളസരിനരിമയുപ്െ സൊമ്പ്ര്ൊയരി�ച
ട്ടക്കൂെു�പ്ള പൂർണ്മൊയും അവഗണരിക്കുന് ചരിത്രം 
�ൂെരിയൊയരി ആവൊസവ്യൂഹം അെയൊളപ്പെെുന്ുണ്്റ്. 
ചരിത്രം സൊലങ്കതരി�നരിലവൊെത്രിലും ഒട്ടും വരിട്ടുവനീഴ്ച 
പ്ചയ്ുന്രില്ല. ചരിത്രത്രിൽ ്ൃശ്യവും ശബ്വും അനു
ലയൊജ്യമൊയ െനീതരിയരിൽ ഉന്തനരിലവൊെത്രിൽതപ്ന് 
സന്രിലവശരിപെരിച്രിട്ടുണ്്റ്. �ൊണരി�ൾക്ക്റ് ലഭരിക്കുന് 

സരിനരിമൊനുഭവം ആ അർഥത്രിൽ ഏപ്റക്കുപ്റ പൂ
ർണമൊണ്റ്. വരിഷ്ു പ്ഭൊ�റരിപ്റെ �്യൊമറയും, അജ്റ്മൽ 
ഹസ്റ്ബുള്ളയുപ്െ സംഗനീതവും പ്ലത്യ�പെൊമർശ
മർഹരിക്കുന്ുണ്്റ്. ചരിത്രം �ണ്രിറങ്ങുന് ഏപ്തൊെൊ
ളുപ്െ മനസ്രിലും ചരിന്യരിലും നരിറഞ്ഞുനരിൽക്കുന് 
ലജൊയരിപ്യ അവതെരിപെരിച്രിെരിക്കുന്ത്റ് െൊഹുൽ െൊജ
ലഗൊപൊലൊണ്റ്. സരിനരിമയരിപ്ല പെനീക്ഷണങ്ങൾക്ക്റ്, ആ 
മനീഡരിയത്രിപ്റെ സൊധ്യത�ൾക്ക്റ് ഒെു പുതരിയ പ്ബ
ഞ്ച്റ് മൊർക്ക്റ് �ൂെരി സൃഷ്രിക്കുന്ുണ്്റ് ഈ ചരിത്രം. തപ്റെ 
മുൻചരിത്രമൊയ വൃത്ൊ�ൃതരിയരിലുള്ള ചതുെത്രിലൂപ്െ 
ശ്രലദ്യനൊയ �ൃഷൊന്്റ് ഇനരി അറരിയപ്പെെു� ഈ 
ചരിത്രത്രിപ്റെ ലപെരിലൊവും. ഈ സരിനരിമലയൊെുള്ള 
ഏ�വരിമർശനം �ഥൊപൊത്രങ്ങളുപ്െ സംസൊെദശലരി 
സൃഷ്രിക്കുന് ചരില സലന്ദഹങ്ങളൊണ്റ്. അഴനീലക്കൊെ്റ്  
തൊമസരിക്കുന്തൊയരി �ൊണരിക്കുന് ചരിലർ പ്�ൊച്രിഭൊ
ഷയരിലും മറ്റുചരിലർ തരിെുവനന്പുെം ഭൊഷയരിലും 
സംസൊെരിക്കുന്ുണ്്റ്. ഈ സരിനരിമ ലപ്ക്ഷ�ർക്ക്റ് 
ലെൊട്ടൊലരിറ്റരിയരിൽ അനുഭവലവ്്യമൊക്കുന് �ൊഴ്ചൊനുഭവം 
പെരിഗണരിക്കുലമ്ൊൾ അവഗണരിക്കൊവുന് ഒന്ുമൊ
ത്രമൊണരിത്റ്. തനീയറ്ററരിൽ തപ്ന് മലയൊളരി�ൾ �ണ്രിെരി
ലക്കണ് ചരിത്രമൊണ്റ്  ആവൊസവ്യൂഹം. IFFK പ്്ർശന
ത്രിനുലശഷമുണ്ൊയ നരിലയ്ക്കൊത് �െലഘൊഷം ഈ 
വസ്തുതപ്യ ഊട്ടരിയുറപെരിക്കുന്ു.
(�െപെൊെ്റ്: The Cue)

പല അദ്്യായങ്ങെിലായി ഒരുകേിയിരിക്കു
ന്ന ചിത്രും, കാഴ്ചയളെയും ആഖ്യാന്ിളറെ
യും അനിതരസാധാരണമായ പുതു വഴിക
െിപലകേ് പപ്രഷേകളര ഷേണിക്കുകയാണ്. 
മലയാെ സിനിമയളെ സാമ്പ്രദായിക 
ചട്ടക്കൂടുകളെ പൂർണ്ണമായും അവഗണിക്കുന്ന 
ചിത്രും കൂെിയായി ആവാസവയൂഹും അെയാ
െളപെടുന്നുണ്ട്. ചിത്രും സാപങ്തികനിലവാ
ര്ിലുും ഒട്ടുും വിട്ടുവീഴ്ച ളചയ്യുന്നില. ചിത്ര
്ിൽ ദൃശ്യവും ശബ്ദവും അനുപയാജ്യമായ 
രീതിയിൽ ഉന്നതനിലവാര്ിൽ തളന്ന 
സന്നിപവശിപെിച്ചിട്ടുണ്ട്
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നവതരംഗപ്രവണതകൾ 
ഇന്്യൻ സതിനതിമയതിൽ
• രഡാ.വതിഷ്ുരാജ് പതി.

ഇന്്യൻ സരിനരിമയുപ്െ ചെരിത്രത്രിൽ �ലൊമൂല്യമുള്ള സരിനരിമ�ൾ പലനരില�
ളരിലൊണ്റ് ഉണ്ൊയരിട്ടുള്ളത്റ്. ആ്്യ�ൊല പ്ലമയങ്ങൾ പുെൊലണതരിഹൊസങ്ങ

ളരിലൂപ്െയൊണ്റ് �െന്ുലപൊയപ്തങ്കരിലും ജനപ്രിയമൊയ ആഖ്യൊനസവൈഭൊവമൊണ്റ് 
അവലംബരിച്ത്റ്. �ച്വെതൊല്പെ്യമൊയരിെുന്ു മുഖ്യലപ്െണ. എന്ൊൽ, സമൊന്െമൊ
യരി സൊമൂഹരി�യൊഥൊർഥ്യങ്ങൾ അവതെരിപെരിക്കൊനുള്ള ശ്രമം നെക്കുന്ുണ്്റ്. വരി. 
ശൊന്ൊറൊമരിപ്റെ അത്െം സരിനരിമ�ൾ �ലൊമൂല്യത്രിപ്റെ സവൈഭൊവങ്ങൾ ഉൾപ്�ൊ
ള്ളുന്ു. 1930�ളുപ്െ അവസൊനമൊയലപെൊലഴക്കും സൊമൂഹരി�പ്സക്രിയുള്ള 
വരിഷയങ്ങൾ ധൊെൊളമൊയരി സരിനരിമ�ളരിൽ പ്ത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ശൊന്ൊറൊം എന് ചല
ച്രിത്ര�ൊെൻ �െന്ുവെവൊണ്റ് ഇതരിൽ പ്ധൊനം. വരിഷ്ുചൊന്ദ്റ് ്ൊം ലലം, പ്�.ആർ.
ധയ്റ്ബൊർ, എസ്റ്.ബരി. �ുൽക്കർണരി എന്രിവലെൊപ്െൊപെം ലചർന്്റ് ശൊന്ൊറൊം 
പ്ഭൊത്റ് ഫരിലരിം �മ്നരി (1929) ആെംഭരിക്കുന്ു. ഇത്റ് പുതുമയൊർന് സരിനരിമ�ൾ 
െൂപം പ്�ൊള്ളൊൻ �ൊെണമൊയരി. ്രിലലേയും ഫലത്ലൊലും ലചർന്്റ് സംവരിധൊനം 
നരിർവഹരിച് പ്ഭൊത്റ് �മ്നരിയുപ്െ സന്്റ് തുക്കൊറൊം(1936) പ്്ർശരിപെരിക്കു�യു
ണ്ൊയരി. ഇന്്യൻ സരിനരിമയുപ്െ ചെരിത്രത്രിപ്ല വഴരിത്രിെരിവൊയരിെുന്ു ഈ സരിനരിമ. 
അന്ൊെൊഷ്ട്രതലത്രിൽ ശ്രദ് ലനെുന് ആ്്യ ഇന്്യൻ ചരിത്രമൊണ്റ് തുക്കൊറൊം. 
ഇന്്യൻ സരിനരിമയുപ്െ ചെരിത്രത്രിൽ വരിലശഷരിച്ും സത്യജരിത്റ് റൊയ്റ് മുൻപുള്ള 
�ൊലഘട്ടത്രിൽ ഇന്്യൻ സംവരിധൊയ�െുപ്െ നരിെയരിൽ മുൻപന്രിയരിൽ തപ്ന് 
ശൊന്ൊറൊം നരിലപ്�ൊണ്ു. ഏ�ല്ശം ആറു പതരിറ്റൊണ്്റ് �ൊലം സരിനരിമൊെംഗത്്റ് 
അലദേഹം നരിറഞ്ഞുനരിന്ു. സംവരിധൊയ�നൊയും നെനൊയും നരിർമ്മൊതൊവൊയും 
എല്ലൊം സരിനരിമയുപ്െ വരിവരിധ ലമഖല�ളരിൽ ശൊന്ൊറൊം വ്യക്രിമുദ്ര പതരിപെരിച്ു. 
ല്വനീല്വന്ൊെുപ്െ സ്ൊനത്്റ് പച്മനുഷ്യപ്െ പ്തരിഷ്ഠരിക്കുവൊൻ അലദേഹത്രിന്റ് 
�ഴരിഞ്ഞുപ്വന്്റ് വരിജയ�ൃഷ്ൻ (2013:81) സൂചരിപെരിക്കുന്ുണ്്റ്.

സമൂഹരി�യൊഥൊർത്്യത്രിപ്റെ ആവരിഷ്കൊെമൊ�ണം സരിനരിമ എന് ധൊെണ 
നൊല്പതു�ലളൊപ്െ സരിനരിമയരിൽ പ്ബലമൊയരി വെുന്ുണ്്റ്. ്ൊെരിദ്ര്യവും പട്ടരിണരിയും 
ജൊതരിവരിലവചനം അെക്കമുള്ള സൊമൂഹരി�പ്ശ്നങ്ങളും ചലച്രിത്രത്രിലൂപ്െ ഉന്യരി
ക്കപ്പെട്ടു. ഇപ്റ്റ്റയുപ്െ െൂപനീ�െണവും പ്വർത്നവും ഒപ്ക്ക ഇക്കൊലയളവരിൽ 
�ലയുപ്െ സൊമൂഹരി�വത്റ്�െണപ്ത് തവൈെരിതപ്പെെുത്രി. 1930�ളരിലും 1940 

1930 കളളെ അവസാ
നമായപപൊപഴക്കുും സാ
മൂഹികപ്രസക്തിയള്ള 
വിഷയങ്ങൾ ധാരാെമാ
യി സിനിമകെിൽ പ്രത്യ
ഷേളപെട്ടു. ശാന്ാറാും 
എന്ന ചലച്ചിത്രകാരൻ 
കെന്നുവരവാണ് ഇതിൽ 
പ്രധാനും. വിഷ്ണുചാന്് ദാമ് 
പല ,ളക.ആർ.ധയ്�ാർ, 
എസ്.�ി.കുൽകേർണി 
എന്നിവ പരാളൊപെും 
പചർന്ന് ശാന്ാറാും 
പ്രഭാത് ഫിലിും കമ്പനി 
(1929) ആരുംഭിക്കുന്നു
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�ളരിലും സൊമൂഹ്യ യൊഥൊർത്്യപ്ത് െൊഷ്ട്രനീയമൊയരി 
അെയൊളപ്പെെുത്ൊൻ ജനപ്രിലയതെ സരിനരിമ�ൾ ശ്ര
മരിക്കുന്തൊയരി �ൊണൊം. �ച്വെ ലക്ഷ്യലത്ൊപ്െയുള്ള 
സരിനരിമ�ൾക്ക്റ് സമൊന്െമൊയരിട്ടൊണ്റ് ഇത്െം സരിനരിമ
�ളുപ്െ ധൊെ സജനീവമൊയത്റ്. ആഖ്യൊനത്രിലും ആവരി
ഷ്കൊെ െനീതരിയരിലും ഇവ �ലൊത്മ�മ�ത പുലർത്രി. 
ഇന്്യൻ �ലൊസരിനരിമയുപ്െ െൊഷ്ട്രനീയ ഉള്ളെക്കപ്ത് 
െൂപപ്പെെുത്ൊൻ ഇത്െം സരിനരിമ�ൾക്ക്റ് �ഴരിഞ്ഞു. 
അമ്തു�ൾക്ക്റ് ലശഷമുള്ള സരിനരിമ�ളരിൽ ഈ മൊറ്റം 
പ്ബലമൊ�ുന്ുണ്്റ്.

ഇന്്യൻ സൊമൂഹരി� ജനീവരിതത്രിപ്ല യഥൊർത്മൊയ 
ആവരിഷ്കൊെങ്ങളൊണ്റ് 1950�ൾക്ക്റ് ലശഷമുള്ള �ലൊ
ത്മ� സരിനരിമ�ൾ. യൊഥൊർത്്യപ്ത് വ്യത്യസ്തമൊയ 
െനീതരിയരിൽ ഈ �ൊലയളവരിപ്ല ചലച്രിത്ര�ൊെൻമൊർ 
സവൈനീ�െരിച്ു. ചലച്രിത്രഭൊഷയരിലും സരിനരിമയുപ്െ സൗ
ന്ദെ്യശൊസ്ത്രപെമൊയ ഘെ�ങ്ങളരിലും നെത്രിയ പെനീ
ക്ഷണങ്ങളൊയരിെുന്ു മൊറ്റപ്ത് നരിർണയരിച്ത്റ്. ശബ്ം, 
സംഗനീതം, അഭരിനയം, ആഖ്യൊനലവഗം തുെങ്ങരിയ ലമഖ
ല�പ്ള ല�ന്ദ്രനീ�െരിച്ുപ്�ൊണ്്റ് പെനീക്ഷണങ്ങൾ നെന്ു. 
1955 സത്യജരിത്്റ് റൊയരിയുപ്െ പലഥർ പൊഞ്ചൊലരിലയൊെു
�ൂെരിയൊണ്റ് വലരിയലതൊതരിൽ ഇന്്യൻസരിനരിമ പെരിവർ
ത്നം പ്ചയ്പ്പെെുന്ത്റ്. നരിെവധരി അംഗനീ�ൊെങ്ങൾ 
ലനെരിയ ഈ സരിനരിമ ഇന്്യൻ ആർട്ട്റ് സരിനരിമയുപ്െ ഭൊ
വു�തവൈപെരിണൊമത്രിന്റ് വഴരിപ്തളരിച്ു. റരിയലരിസ്റരിക്കൊയ 
ആഖ്യൊനെനീതരിപ്�ൊണ്്റ് ആലഗൊളതലത്രിൽതപ്ന് 
പലഥർപൊഞ്ചൊലരി ശ്രദ്രിക്കപ്പെട്ടു. യൊഥൊർത്്യപ്ത് 
അലതപെരി ആവരിഷ്കെരിക്കൊനുള്ള ശ്രമമൊണ്റ് ഈ ചരിത്ര
ത്രിൽ നെന്ത്റ്. ഇറ്റലരിയരിൽ െൂപംപ്�ൊണ് നരിലയൊറരി
യലരിസമൊയരിെുന്ു പൊഞ്ചൊലരിയുപ്െ സൗന്ദെ്യപദ്തരി. 
�ലൊമൂല്യത്രിൽ അധരിഷ്ഠരിതമൊയ സമനീപനെനീതരിയ്ക്ക്റ് നവനീ
നമൊയ ഒെു വഴരിതുറക്കു�യൊയരിെുന്ു ഈ ചരിത്രം.

പ്ലമയം, അവതെണം, �ഥൊപൊത്രങ്ങളുപ്െ പ്പെുമൊ
റ്റം തുെങ്ങരി സരിനരിമയുപ്െ അനുബന്ധഘെ�ങ്ങളരിപ്ല
ല്ലൊം യൊഥൊർത്്യപ്തനീതരി സൃഷ്രിക്കൊൻ റൊയ്ക്ക്റ് �ഴരിയു
ന്ുണ്്റ്. യഥൊതഥമൊയ ആവരിഷ്കൊെത്രിലൂപ്െയൊണ്റ് 
�ലൊത്മ�ത സൊധ്യമൊ�ുന്ത്റ്. സൊമൂഹരി�ജനീവരിതൊവ
സ്�ളുപ്െ െൊഷ്ട്രനീയമൊയ ലെഖപ്പെെുത്ൽ �ൂെരിയൊണരി
ത്റ്. �ച്വെ സമവൊ�്യങ്ങപ്ള മറരി�െന്ുപ്�ൊണ്ൊണ്റ് 
ഈ �ലൊത്മ�ത വ്യൊപരിക്കുന്ത്റ്. "യഥൊതഥമൊയ 
ആവരിഷ്കൊെ ദശലരിയൊണ്റ് �ലൊസരിനരിമയുപ്െ ഭൊവു�
തവൈപെമൊയ സവരിലശഷത�ളരിൽ പ്ധൊനം. സ്റുഡരിലയൊ
ചരിത്രനീ�െണം, �ഥൊപൊത്രങ്ങളുപ്െ മലനൊഭൊവത്രിപ്റെ 
ബൊഹ്യപ്�െനം, അമരിതൊഭരിനയം, നൃത് ഗൊനെംഗങ്ങ
ളുപ്െ സൊന്രിധ്യം തുെങ്ങരിയ ജനപ്രിയ സമവൊ�്യങ്ങ
ളുപ്െ ആഖ്യൊനസവൈഭൊവങ്ങപ്ള നരിെൊ�െരിച്ുപ്�ൊണ്ൊണ്റ് 
�ലൊസരിനരിമയുപ്െ സൗന്ദെ്യപദ്തരി�ൾ ഇന്്യൻ സരി

നരിമയരിൽ ആവരിർഭവരിക്കുന്പ്തന്്റ് െവരിവൊസുല്വപ്റെ 
(2010:164-186) നരിെനീക്ഷണം ശ്രലദ്യമൊണ്റ്.

ഇന്്യയരിൽ ആെംഭരിച് �ലൊസരിനരിമയുപ്െ സവൈഭൊവ
ത്രിൽ രൈൊൻസരിപ്ല നവതെംഗത്രിപ്റെയും ജർമ്മൻ 
എക്്റ്പ്ഷനരിസത്രിപ്റെയും സവൈൊധനീനം പലനരില�ളരിൽ 
്ൃശ്യമൊയരിെുന്ു. എന്ൊൽ രൈഞ്ച്റ്ചരിത്ര�ൊെന്ൊെുപ്െ 
െചനൊപെമൊയ സമ്പ്ര്ൊയമല്ല പ്ലമയത്രിന്റ് ലയൊജരിച് 
സലങ്കതം �പ്ണ്ത്ുന് പുതരിയ �ൊഴ്ചപെൊെൊയരിെുന്ു 
റൊയ്ക്ക്റ് ഉണ്ൊയരിെുന്ത്റ്. അലദേഹത്രിപ്റെ ചരിത്രങ്ങൾ 
ഇതരിന്റ് ഉ്ൊഹെണങ്ങളൊണ്റ്. ഓലെൊ പ്ലമയവും ആവ
ശ്യപ്പെെുന് സവരിലശഷസമനീപനെനീതരിയരിലൂപ്െയൊണ്റ് 
സത്യജരിത്റ് റൊയ്റ് തപ്റെ �ലൊസൃഷ്രി�പ്ള അവതെരിപെരിച്
ത്റ്. തൊൻ നവതെംഗ പ്വണത�ളുപ്െ ഭൊഗമല്ല എന് 
പ്ഖ്യൊപനം ഇതരിലനൊെു ലചർത്ു �ൊലണണ്തൊണ്റ്. 
പലഥർ പൊഞ്ചലരിക്ക്റ് ലശഷം നരിെവധരി �ഥൊചരിത്രങ്ങളും 
ലഡൊ�്യുപ്മൻററരി�ളും നരിർമ്മരിച്ുപ്�ൊണ്്റ് യഥൊതഥ
മൊയ ചലച്രിത്രഭൊവു�തവൈപ്ത് സരിനരിമയരിൽ സ്ൊപരി
പ്ച്െുക്കൊൻ റൊയരിക്ക്റ് �ഴരിഞ്ഞു.

ഇന്്യൻ ഗ്ൊമജനീവരിതം ്ൃശ്യവത്റ്�െരിക്കുന് സന്ദർഭ
ങ്ങളരിപ്ലല്ലൊം �ഥൊപൊത്രങ്ങളുപ്െ പ്പെുമൊറ്റെനീതരി�ൾ 
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�ൂെുതൽ റരിയലരിസ്റരിക്കൊയരി അനുഭവലവ്്യമൊ�ുന്ു 
റൊയരി സരിനരിമ�ളരിൽ. നൊെ�ത്രിപ്റെ അംശംലപൊലും 
അതരിലരില്ല. ഇതരിവൃത്ലമൊ ലമക്കലപെൊ ആട്ടലമൊ പൊട്ടു
�ലളൊ ഇല്ല. �ഥൊപൊത്രങ്ങളുപ്െ പ്തൊലരിക്കരിെയരിലലക്ക്റ് 
�െന്്റ് അവെുപ്െ പ്വറും ലനൊട്ടങ്ങളരിലൂപ്െ വരിെലു�
ളരിലൂപ്െ വരിറയലരിലൂപ്െ മുഖത്്റ് വനീഴുന് നരിഴലു�ളരി
ലൂപ്െ അവെുപ്െ മനസ്രിലും ഹൃ്യത്രിലും ഉള്ളത്റ് 
എന്ൊപ്ണന്്റ് പ്വളരിപ്പെെുത്ുന്ു റൊയരി " എന് ലമെരി 
ലസ്റൺ ചൂണ്രിക്കൊണരിക്കുന്ുണ്്റ് (2003: 87). ചുെുക്ക
ത്രിൽ സത്യജരിത്റ് റൊയരിയുപ്െ വെലവൊപ്െ ഇന്്യയരിൽ 
�ലൊസരിനരിമയുപ്െ ഭൊവു�തവൈം സവരിലശഷമൊയരി 
െൂപപ്പെട്ടു വെരി�യൊയരിെുന്ു. സൊമൂഹരില�ൊന്ു
മുഖതയും യൊഥൊർത്്യപ്തരിഫലനവുമൊയരിെുന്ു 
അലദേഹം മുലന്ൊട്ടുപ്വച് ദശലരിയുപ്െ പ്ലത്യ�ത. 
െൊഷ്ട്രനീയമൊയ ഉള്ളെക്കങ്ങലളൊപ്െ പരിന്നീെ്റ് ഈ െനീതരി 
ഇന്്യയരിപ്ല പല ഭൊഷ�ളരിപ്ല ചരിത്രങ്ങളരിലലക്കും 
സംക്രമരിച്ു.

സത്യജരിത്റ് റൊയരിലയൊപ്െൊപെംതപ്ന് ബംഗൊളരിസരി
നരിമയരിൽ നവനീനമൊയ ഭൊവു�തവൈം െൂപപ്പെെുത്രിയ 
ചലച്രിത്ര�ൊെനൊണ്റ് ഋതവൈരി�്റ് ഘട്ടക്ക്റ്. നൊഗെരി�്റ് 
(1952), അജൊന്ത്രരി�്റ് (1958), ലമഘ ധൊക്കതൊെ (1960) 
തുെങ്ങരിയ ശ്രലദ്യങ്ങളൊയ ചരിത്രങ്ങൾ ഘട്ടക്കരിപ്റെ 
തൊയരിട്ടുണ്്റ്. ഭൊവു�തവൈപെരിണൊമങ്ങപ്ള െൂപപ്പെെു
ത്ുന് നവസരിനരിമയുപ്െ ആശയങ്ങൾ ഉൾപ്ക്കൊണ് 
ചലച്രിത്ര�ൊെന്ൊപ്െ സൃഷ്രിക്കുന്തരിലും ഘട്ട�്റ് 
പ്ധൊനപങ്ക്റ് വഹരിച്ു. പൂപ്ന ല�ന്ദ്രമൊക്കരി ല്ശനീയ 
ചലച്രിത്ര പെരിശനീലനപദ്തരി വെുന്തും ഘെക്ക്റ് 
അതരിപ്റെ ലമധൊവരിയൊ�ുന്തും ഇന്്യൻ സമൊന്െ
സരിനരിമയുപ്െ ഉള്ളെക്കങ്ങപ്ള വലരിയ ലതൊതരിൽ സവൈൊ
ധനീനരിക്കുന്ുണ്്റ്. അലദേഹത്രിറെ ശരിക്ഷണത്രിലൂപ്െ 
വളർന് ഇൻസ്റരിറ്റ്യൂട്ടരിപ്ല പഠരിതൊക്കൾ ചലച്രിത്രെംഗ
പ്ത് �ൂെുതൽ െൊഷ്ട്രനീലയൊന്ുഖമൊക്കരിത്നീർത്ു.

റൊയരിയുലെയും ഘട്ടക്കരിപ്റെയും സമനീപനങ്ങ
ലളൊപ്െൊപെംതപ്ന് പ്സക്മൊയ സംഭൊവന�ൾ 
നൽ�രിയ ചലച്രിത്ര�ൊെനൊണ്റ് മൃണൊൾപ്സൻ. 

സൊമൂഹ്യ-െൊഷ്ട്രനീയ പശ്ൊത്ലമുള്ള ചരിത്രങ്ങളൊണ്റ് 
മൃണൊൾപ്സന്രിലറെത്റ്. അലദേഹത്രിപ്റെ ഭുവൻലഷൊം 
(1969) ലപൊപ്ലയുള്ള സരിനരിമ ഇന്്യൻ സമൊന്െസരി
നരിമയുപ്െ സൗന്ദെ്യശൊസ്ത്രപ്ത് നരിർണയരിക്കുന്ുണ്്റ്. 
ഹരിന്ദരിയരിൽ നവസരിനരിമയുപ്െ പരിറവരി നെന്ത്റ് ഭുവൻ 
ലഷൊമരിപ്റെ ആവരിർഭൊവലത്ൊപ്െയൊണ്റ്. ഭുവൻ
ലഷൊമരിപ്ല �ഥയുപ്െ തുെക്കവും ആ �ഥയുപ്െ 
പെരിണൊമവും ലപ്ക്ഷ�പ്റെ പ്തനീക്ഷ�ൾപ്ക്കൊത്്റ് 
നനീങ്ങുന് െനീതരിയരിലൊയരിെുന്രില്ല. നവനീനമൊയ ്ൃശ്യൊ
വലബൊധമൊണരിത്റ് മുലന്ൊട്ട്റ് വച്ത്റ്. ആസവൈൊ്�െുപ്െ 
ബൗദ്രി�വും മൊനസരി�വുമൊയ തലങ്ങളരിൽ ആണരി
യെരിച്ു ഉറപെരിച്്റ് വ്യവസ്ൊപരിതമൊയരി ബന്ധരിപെരിച്്റ് 
ചരില വരിശവൈൊസപ്മൊണങ്ങൾ ത�ർക്കു�യൊയരിെുന്ു 
ഈ ചരിത്രം. ഇെതുപക്ഷെൊഷ്ട്രനീയലത്ൊെും നക്ദലറ്റ്റ് 
വരി്്യൊർത്രി പ്സ്ൊനലത്ൊെുമുള്ള അനു�ൂലമലനൊ
ഭൊവം അലദേഹത്രിപ്റെ സരിനരിമ�ളരിൽ പ്�െമൊണ്റ്. 
ഗ്ൊമനീണെുപ്െ ജനീവരിതൊവസ്�ൾക്കുള്ള നൊഗെരി�വരി
�സനലത്ൊെ്റ് ലനെരിലെണ്രിവെുന് പ്ശ്നങ്ങൾ പ്സൻ 
സരിനരിമ�ളുപ്െ െൊഷ്ട്രനീയമൊയരി �ൊണൊവുന്തൊണ്റ്. 
ലലൊ�സരിനരിമയരിപ്ല നവതെംഗപ്സ്ൊനങ്ങളുപ്െ 
സവൈഭൊവങ്ങൾ സരിനരിമ�ളരിലും ്ൃശ്യമൊണ്റ്. സരിനരിമ�
ളുപ്െ അന്്യെംഗങ്ങളരിപ്ല സന്ദരിഗ്റ് ധമൊയ അവസ് 
പ്സന്രിപ്റെ സരിനരിമ�ളരിൽ �ൃത്യമൊയരി �ൊണൊൻ 
�ഴരിയുന്ുണ്്റ്. ചലച്രിത്ര�ൊെപ്റെ അെയൊളം അവലശ
ഷരിപെരിക്കുന് സമനീപനം �ൂെരിയൊണ്റ് ഇത്െം സരിനരിമ
�ളുപ്െ സൗന്ദെ്യം.

നവതെംഗപ്മന് പ്ലയൊഗം പല �ൊലങ്ങളരിൽ പല 
ല്ശങ്ങളരിൽ പല െനീതരിയരിൽ സരിനരിമ ചെരിത്രത്രിൽ 
ഇെം പരിെരിച്രിട്ടുണ്്റ്. ഇന്്യൻ സരിനരിമയരിൽ ആ്്യമൊയരി 
തെംഗസൊന്രിധ്യം ഉണ്ൊയത്റ് 1950-ലൊണ്റ്. നവതെം
ഗം എന് ലപെ്റ് ഈ സമനീപനത്രിന്റ് ഉണ്ൊയരിെുന്രില്ല. 
െൊജ്റ്�പൂർ, ബരിമൽലറൊയ്റ്, ഗുെു്ത്്റ് തുെങ്ങരിയ സം
വരിധൊയ�ർ ഈ �ൊലയളവരിപ്ല സരിനരിമപ്യ �ലൊപ
െമൊയരി െൂപപ്പെെുത്രി. എഴുപതു�ൾ ആയലപെൊലഴ
ക്കും ഉെപ്ലെുത് നവതെംഗം രൈഞ്ച്റ് സരിനരിമയരിപ്ല 
ന്യൂലവവുമൊയരി �ൂെുതൽ അെുപെം പുലർത്ുന്തൊ
യരിെുന്ു.

ഇറ്റലരിയരിലും രൈൊൻസരിലും ഒപ്ക്ക ഉണ്ൊയ നവപ്
വണത�ളുപ്െ സവൈഭൊവം പരിൻപറ്റരിയൊണ്റ് ഇന്്യയരിൽ 
നവതെംഗ സരിനരിമ�ൾ പ്പൊതുപ്വ ആവരിഷ്കെരിക്കപ്പെട്ട
ത്റ്. ഗുെു്ത്്റ്, ബരിമൽ ലറൊയ്റ്, സത്യജരിത്റ് റൊയ്റ്, ഋതവൈരി�്റ് 
ഘട്ടക്ക്റ്, മൃണൊൾ പ്സൻ തുെങ്ങരിയ ചലച്രിത്ര�ൊെൻമൊ
െുപ്െ സമനീപന െനീതരിയരിൽനരിന്ും വ്യത്യസ്തമൊയ മൊർ
ഗമൊണ്റ് എഴുപതു�ളരിപ്ല നവതെംഗസരിനരിമ�ൾക്ക്റ് 
ഉണ്ൊയരിെുന്ത്റ്. 1969 പുറത്രിറങ്ങരിയ മണരി �ൗളരിപ്റെ 
ഉസ്രിപ്റൊട്ടരിയൊണ്റ് ഈ ഭൊവു�തവൈം ആ്്യം ലെഖപ്പെെു

നവതരുംഗളമന്ന പ്രപയാഗും പല കാല
ങ്ങെിൽ പല പദശങ്ങെിൽ പല രീതിയിൽ 
സിനിമ ചരിത്ര്ിൽ ഇെും പിെിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
ഇന്്യൻ സിനിമയിൽ ആദ്യമായി തരുംഗ 
സാന്നിധ്യും ഉണ്ടായത് 1950-ലാണ് .നവ
തരുംഗും എന്ന പപര് ഈ സമീപന്ിന് 
ഉണ്ടായിരുന്നില

|   K O T T A K A   |  J U L Y - A U G U S T  2 0 2 224



ത്ുന്ത്റ്. നവതെസവൈഭൊവപ്ത് നരിർണയരിക്കുന്തരിൽ 
ഹരിന്ദരി സരിനരിമ തപ്ന്യൊണ്റ് ആധരിപത്യം പുലർത്രി
യത്റ്. (നവതെംഗത്രിപ്റെ സൂചനൊചരിത്രങ്ങളൊയരി 
പെരിഗണരിക്കപ്പെെുന് ഭുവൻലഷൊമും ഉസ്രിപ്റൊട്ടരിയും 
ഉ്ൊഹെണങ്ങളൊണ്റ്). ഹരിന്ദരിസരിനരിമയുപ്െ സവരിലശ
ഷമൊയ പഠനത്രിൽ മറ്റ്റ് ചലച്രിത്ര ഗണങ്ങപ്ള തരിന്ു
പ്�ൊഴുത്്റ് െൂപപ്മെുക്കുന് അതരിഗണമൊയരി ഹരിന്ദരി 
സരിനരിമപ്യ മൊധവ്റ് പ്സൊ്്റ് (1998:38) നരിെനീക്ഷരിക്കുന്ു
ണ്്റ്. 1970�ളരിപ്ല ഹരിന്ദരി സരിനരിമയരിൽ ശ്യൊം പ്ബനഗലരി
പ്റെ അങ്കുർ ലപൊപ്ലയുള്ള ചരിത്രങ്ങൾ, വരി.ബരി. �ൊെ
ന്രിപ്റെ ലചൊമന്ുെരി (1975), പട്ടൊഭരിെൊമ പ്റഡ്രിയുപ്െ 
സംസ്ൊെ (1970), ഗരിെനീഷ്റ് �ൊസറവള്ളരിയുപ്െ ഘെശ്രൊ
ദ് (1977) ഗരിെനീഷ്റ് �ർണൊെരിപ്റെ വംശവൃക്ഷ (1971) തു
െങ്ങരിയ പ്ൊല്ശരി�മൊയ ചലച്രിത്ര വൊഖ്യൊനങ്ങളരിലൂപ്െ 
ഇന്്യയരിൽ നവതെംഗം വ്യവസ്ൊപരിതമൊ�ുന്ു.

നവസരിനരിമയുപ്െ ഉപലയൊക്ൊക്കളരിൽ പ്മുഖനൊയ 
പ്�.പരി.�ുമൊെൻ (1973:29) നവതെംഗം എന് ആശയ
പ്ത്ക്കുറരിച്്റ് ഇങ്ങപ്ന എഴുതുന്ു. മൃണൊൾ പ്സന്രി
പ്റെ ഭുവൻലഷൊമരിൽ തുെങ്ങരി ബൊബു നന്ൻല�ൊെരിപ്റെ 
്ൊഹംവപ്െയുള്ള ചരിത്രങ്ങൾ ന്യൂലവവരിപ്റെ ഭൊഗമൊയരി 
വ്യവഹൊെരിക്കപ്പെെൊറുണ്്റ്. ഫരിലരിം ഇൻസ്റരിറ്റ്യൂട്ട്റ് ബരിെു
്ധൊെരി�ളുപ്െ സൃഷ്രിയൊയ ല്ൊെഹൊ ന്യൂലവവരിപ്റെ 

മരി�ച് ഉ്ൊഹെണമൊയരി മറ്റുചരിലർ �െുതുന്ു. �ന്ഡ 
സൊഹരിത്യത്രിപ്ല പ്മുഖെൊയ ഗരിെനീഷ്റ് �ർണൊെരിപ്റെ
യും �ൂട്ടെുപ്െയും ഒറ്റപ്പെട്ട ശ്രമങ്ങളൊയ സംസ്ൊെയും 
വംശവൃക്ഷയും ന്യൂലവവരിപ്റെ ഭൊഗമൊയരി �ൊണരിക്കൊ
നുള്ള ശ്രമവും നെക്കുന്ുണ്്റ്. ഈ വൊ്ങ്ങപ്ളല്ലൊം 
തരിെസ്െരിച്ുപ്�ൊണ്്റ് ന്യൂലവവരിപ്റെ മുഴുവൻ പരിതൃതവൈം 
ഫരിലരിം ഇൻസ്റരിറ്റ്യൂട്ടും ഫരിലരിം ഫരിനൊൻസ്റ് ല�ൊർപെലറ
ഷൻ അവ�ൊശപ്പെട്ടതൊപ്ണന്്റ് മറ്റു ചരിലർ �െുതു
ന്ു. ഈ നരിെനീക്ഷണത്രിൽ നവസരിനരിമയുപ്െ ദവവരി
ധ്യമൊർന് ചെരിത്രധൊെ�പ്ള ലനൊക്കരിക്കൊണു�യൊണ്റ് 
പ്ചയ്ുന്ത്റ്.

പ്ൊല്ശരി�ഭൊഷൊചരിത്രങ്ങളരിൽ പല നരില�ളരിൽ 
നവസരിനരിമപ്വണത�ൾ വരിപുലമൊക്കുന്ു. പെമ്
െൊഗതമൊയ ചലചരിത്രധൊെണ�പ്ള പ്വല്ലുവരിളരിച്ു
പ്�ൊണ്്റ് ക്രരിയൊത്മ�പെനീക്ഷണങ്ങളുമൊയരി മുലന്ൊട്ട്റ് 
വന് പട്ടൊഭരിെൊമ പ്റഡ്രി, ഗരിെനീഷ്റ് �ർണൊെ്റ്, വരി.ബരി. 
�ൊെന്്റ്, ലലങ്കഷ്റ്, ഗരിെനീഷ്റ് �ൊസറവള്ളരി തുെങ്ങരിയവർ 
�ന്ഡ സരിനരിമയ്ക്ക്റ് പുതരിയമുഖം നൽ�രി. അെൂർ 
ലഗൊപൊല�ൃഷ്ൻ, അെവരിന്ദൻ, ലജൊൺ ഏബ്ഹൊം 
തുെങ്ങരിയ ചരിത്ര�ൊെന്ൊർ മലയൊളസരിനരിമപ്യ 
നവനീനമൊയ പൊതയരിലലക്ക്റ് നയരിച്ു. ഇന്്യൻ സരിനരിമ
യുപ്െ �ലൊസൗന്ദെ്യപദ്തരി െൂപപ്പെെുത്ുന്തരിൽ 
ലമൽപെറഞ്ഞ ചലച്രിത്ര�ൊെന്ൊർ നരിർണൊയ�മൊയ 
പങ്കുവഹരിച്രിെുന്ു. ജൊതരിപ്ശ്നങ്ങളും അനൊചൊെങ്ങ
ളും ഒപ്ക്ക നരിലനരിന് സൊമൂഹരി�സ്രിതരിപ്യ വരിമർ
ശരിച്ുപ്�ൊണ്ൊണ്റ് നവതെംഗപ്വണത സരിനരിമയരിൽ 
വ്യൊപ�മൊയത്റ്. ഹരിന്ദരി സരിനരിമയ്ക്കപെുറം പ്ൊല്ശരി�ഭൊ
ഷ�ളരിൽ പ്ലത്യ�രിച്ും �ന്ഡയരിലും മലയൊളത്രി
ലും ബംഗൊളരിയരിലും നരിർമ്മരിക്കപ്പെെുന് ചരിത്രങ്ങളരി
ലൂപ്െയൊണ്റ് നവതെംഗം വ്യൊപരിച്പ്തന് ധൊെണയും 
പ്ബലമൊണ്റ്. ചുെുക്കത്രിൽ പ്ൊല്ശരി�വും 
സമൊന്െവുമൊയ ചലച്രിത്രസംസ്ൊെലത്ൊെഭരിമുഖ്യം 
പുലർത്രിയൊണ്റ് നവതെംഗം ഇന്്യൻ സരിനരിമയരിൽ 
നരിലപ്�ൊള്ളുന്ത്റ്.
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Challenging the Consensus’ and re-discovery of forgotten 
histories - The need to make accessible online ‘out-of-copyright’ 
documents of British India, to further research in South Indian 
Silent cinema, and it’s small connection to Trichur 
- Sugeeth Krishnamoorthy

Presented at the IFFT 16th Edition Seminar, held at St.Thomas College, Trichur

'South Indian Silent Cinema Research, 
Access to Public Domain documents'

AND THE TRICHUR 
CONNECTION
• Sugeeth Krishnamoorthy

A few years ago, George Kalandia, Director of the Art Palace of 
Georgia, discovered a very interesting pamphlet of a Silent Era 

Film, in the London Museum. This discovery has a significance to 
three aspects which, we shall discuss in this seminar -
1. Public Domain and Open Access.
2. Study and Research of ‘South Indian Silent Cinema’.
3. It’s connection to ‘Madras’ and ‘Trichur’.

Copyright and Open Access – ‘Copyright’ is a globally accepted 
practice of providing a right and is a source of financial 
encouragement to a creator of any art form (or) a literary work. 
This could include Sound Recordings, Movies, Literary texts, Derived 
works ( Translations), Text Lyrics, Musical compositions etc. During 
the period, in which copyright continues to exist for the created 
work, the original author/ creator has the right to allow commerical 
exploitation (or) assign the rights of the work to a publisher, who 
may do the same, by paying the author, a certain license fee (or) 
royalties, or both.

Traditionally Copyright works geographically. Each country or 
region may have its own set of copyright laws, and the publishing/
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exploitation of these art works, may vary 
depending on the local set of copyright laws, 
specific to a particular region.

In the older analog era, this could create 
a situation, where a larger creator and his 
publisher, may find it commercially unviable 
to publish/display their created work, in a 
specific region, because of the commercial 
unviability of the product. This may be either 
due to reasons of Geography ( poor logistics/
poor exhibition infrastructure) or may even 
be due to political reasons ( some countries 
may not be in a calm political situation, to 
facilitate distribution of a completed art 
form).

Under such circumstances, an individual who 
may have been interested in viewing/reading/
accessing a particular literary work/art form, 

could very much be denied Access, under the 
old Copyright system.
Public Domain – Once the ‘copyright’ period 
of a work expires, the work automatically 
transitions into the Open Domain. From this 
point, neither the author/creator nor his 
heirs, past publisher or previous publishers 
have any rights to prevent sharing of this 
work (or) prevent creation of derived works 
( translations), subject to the clearance of 
‘copyright’ as per a country’s Copyright laws.

In India, the copyright of film for example 
is 60 years. 60 Years after a films release, the 
film automatically lapses into the ‘public 
space’. For eg a Film which was produced 
and released in 1950, automatically lapses 
its copyright and enters the public domain 
in 2010. At this point, anyone in the public 
have the right to share the film, and anyone 
can access the film. Technically, neither the 
producer or the rights holder have a right to 
interfere, in this process1.

How Does ‘Public Domain and Open Access’ 
benefit Silent Cinema Research:-
The period of South Indian Silent cinema, 
is between 1915 and 1935. All of mainstream 
Silent cinema which happened in South India, 
took place between this period, beginning 
with Nataraja Mudaliar’s Keechaka Vatham 
(Indian Cinema Film Company) and ending 
with C.V.Raman’s Vishnu Leela (National 
Theatres Limited, Madras). Close to 100 years 
have lapsed, in the time period of our interest.

While the copyright of these Silent films 
have invariably expired, the Copyright of 
the created works and contemporary literary 
works, too should more or less be in a similar 
situation. More over, the publications which 
carried and published these works, have more 
or less ceased to exist. Barring Aurora Film 
Corporation, Calcutta, there is no longer any 
formal organization which was involved in 
the promotion of the Silent cinemas (Film 
Production/Film Magazines/Pamphlets 
creation etc), which continues to exist today. 

Madras state directory 1931, Page 340
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So, a lot of these works do not raise any 
monetary benefit, anylonger to the original 
copyright holder (or) their heirs, even it was 
still in copyright.

In such circumstances, considering that most 
of these film reels are lost, and the chances 
of finding and restoring them continue to 
wane – the aligned media i,e Periodicals, 
Newspapers, Pamphlets,

 
1. There have been some cases, where rights 

holders have interfered with this process, 
and the matter was taken up in the court. 
The restoration of the film Kalpana(1948) 
and the legal proceedings which followed 
is one example.

2. Published Books and any supporting 
print (or) media, can and should be 
shared online, for the benefit of students 
and researchers, who are interested 
in challenging established consensus 
around Silent Cinema studies and also 
re-discovering any forgotten information, 
around this period. This should be made 
online, and creating any interested 
individual – equal opportunities of ‘access’ 
and ‘contribution’. The Digital World and 
the ‘Internet’, make this perfectly possible.

Challenging the Consensus - ‘Marthanda 
Varma’ ( P.V.Rao) was not censored -
‘Marthanda Varma’ is a film, which was 
directed by P.V.Rao, for Rajeswari films, 
Nagercoil, in the early 1930s. The film was 
based on a novel written by C.V.Raman Pillai, 
and at the time of making of the film, the 
rights to the literary work, were being held 
by Kamalalaya Book depot. The producer of 
the film Sundara Raj, had failed to take the 
rights from the publisher before making the 
film (based on the novel), and at the time of 
the film’s release, the book publishers filed 
an injunction, preventing the film’s release. 
The court ordered the seizing of the film’s 
reels, and the reels continued to languish in 
Kamalalaya Book depot’s office, until it was 

rescued several decades later by P.K.Nair, 
Adoor Gopalakrishnan in the early 1970s, 
when the print was brought to N.F.A.I, Pune, 
repaired, restored and is now digitized. The 
digitized version of the film (now in public 
domain) is available online. Most of this story 
is already established in the public space

‘Mathanda Varma was not censored’ - 
Several pioneers (film archivists, film makers, 
historians) etc have argued in favour that, 
Marthanda Varma was not censored.

‘Late’ P.K.Nair, the man who was responsible 
for saving the print of Marthanda Varma goes 
on record and says - ‘We checked up the censor 
records and found that this film (Marthanda 
Varma) was not in the censor records. That 
means, that the film was not even censored2’

Several important personalities, like Ashish 
Rajadhyaksha, Virchand Dharamsey and 
Suresh Chabria, who have made immense 
contributions to research and findings around 
Indian cinema, in their book - ‘Light of Asia’ 
claim - ‘And had it (Marthanda Varma) been 
submitted for censorship, some of the titles 
with their indirect reference to the national 
movement would probably have led to 
difficulties, as well3’.

Film Historian S.Theodore Baskaran 
connected this author to a senior Malayalam 
film maker, who too was involved with the 
resurrection of the print of Marthanda Varma 

Film Historian S.Theodore Baskaran 
connected this author to a senior 
Malayalam film maker, who too was 
involved with the resurrection of 
the print of Marthanda Varma in the 
1970s. The Film maker expressed 
similar views, citing that Travancore 
state did not have a censor board 
around the point of the film’s 
release, and there fore, there was 
no possibility of the film Marthanda 
Varma, having been censored.
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in the 1970s. The Film maker expressed similar 
views, citing that Travancore state did not 
have a censor board around the point of the 
film’s release, and there fore, there was no 
possibility of the film Marthanda Varma, 
having been censored.

To a large extent, there exists a consensus, 
around ‘Marthanda Varma’ not being 
censored.
3. Celluloid Man’ – A film on P.K.Nair, made 

by Shivendra Singh Dungarpur.
4. ‘Light of Asia’ - Indian Silent Cinema 1912 – 

1934, edited by Suresh Chabria.

Challenging a consensus
A consensus around film history can be 
challenged under the following circumstances, 
if answers to the following questions are 
available.

Can a popularly acception notion with 
regard to film history, for several decades, be 
challenged?
1. What is the contrary claim?
2. What is the evidence to substantiate the 

claim?
3. Is the evidence reliable?
4. Is the evidence available in ‘the open 

space’ for it to be cross examined by other 
individuals/ researchers, and therefore 
emerge at a common consensus, in re-
writing portions of film history

The role and contribution of Film Historians 
and Activists like P.K.Nair, Suresh Chabria, 
Ashish Rajadhyaksha, Virchand Dharamsey, 
S.Theodore Baskaran, S.Krishnaswamy etc 
are immense. Their narratives should be 

treated correctly, up and until newer forms 
of concrete evidence emerge, that can contest 
some of these narratives, atleast as far as 
‘Study around Silent cinema’ goes.

The words of R.Balakrishnan, archaoelogist, 
Keezhadi excavations are particularly 
important in this context - ‘History should 
be re-written, based on emerging newer 
evidences and imporantly, it should be 
contested and challenged, and when a new 
consensus, emerges, then, subsequent portions 
of the history, should be re-written, and the 
process should continue’

Marthanda Varma was censored, twice
By the late 1920s, a large number of films 
were being produced and exhibited in Madras 
Presidency, Bombay Presidency, Calcutta 
etc. This made a lot of sense of the local 
governments to have a dedicated Censor Board 
and a formal censoring process.

However, the Travancore state being a much 
smaller one, did not have the bandwidth 
to have a dedicated board, for this process. 
However, this does not imply that Travancore 
did not censor films, which were being 
screened. This was the job, which was assigned 
to the Police Department of Travancore.
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Each film which was exhibited in 
Travancore had to be submitted to the local 
police, along with an reference certificate of 
censorship, which was cleared by other Boards. 
The police would examine the film, and issue 
a new Travancore certicate, along with a 
dedicated Travancore certified number.

The details of the newly issued censor 
certificate, would then be published by 
the Travancore Police department in the 
government gazette. Depending on the 
emergence of the next film for censorship ( 
which could possibly take weeks), the process 
would be repeated, and the censor details of 
the next film, permitted to be screened in 
Travancore, would be published in subsequent 
gazette editions.

The first film censored in Travancore 
was a film titled ‘Speed King’. The film 
was 5000 feet in length, and was originally 
censored in Bombay. The censor certificate 
issued by Travancore Police was Certificate 
number 1. The Censor Certificate issued to 
Vikathakumaran by Travancore Censor Board 
( Travancore National Pictures) was number 
63.

Some of these certifcates bear Malayalam 
dates. For instance, certicate number 97 and 
98, were issued to Sundara Raj of Rajeswari 
Films, Nagercoil, for the film ‘Marthanda 
Varma’ and the ‘Birthday Procession of the 
King’. The film’s length was 12,000 feet and 
1000 feet respectively. The issue of these 
certicate, is dated based on the Malayalam 
calendar. (2nd Edavom 1108, approximately 
translates to May, 1933. )

Around October 1933, the Police Department 
published a consolidated list of 130 films

( Travancore Censor Certificate 1 to 130). 
VikathaKumaran at 7000 feet, is originally 
Censored at Travancore was issued censor 

Certificate number 63, and Marthanda 
Varma ( and the Birthday Procession) whose 
censor certificate had been issued a censor 
certificate a few months prior, retain the 
original censor certificate numbers 97 and 98.

The Second consolidated Censor Certificate List
Around November 1935, the Police Department 
issued another consolidated list of censored 
films, in Travancore. This list contains the 
details of around 191 films. The original 
details are retained, but the Certificate 
numbering system is altered slightly. 
Vikathakumaran is issued new certificate 
number 63/08 ( original certificate number 
63), Marthanda Varma is issued Certificate 
number 97/08 ( original 97) and the Birthday 
Procession is issued Certificate 98/08(Original 
98).There are certificate details of other films, 
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issued with denominators /09 and /10 and /11, 
as well, possibly referring to the Malayalam 
year, on which the original certificate had 
been issued.

The presence of these documents in the 
Travancore gazette, create an opportunity 
for us, to challenge the notion, that the film 
Marthanda Varma, was not censored. These 
documents can be re- accessed by experts and 
a discussion around the censoring process of 
Travancore state in the 1930s, will help us 
establish the actual facts of the case.

A Forgotten film pioneer
Most of the documented histories of the 
Silent period of South Indian films, mention 
some very popular names, which include 
Raghupathi Venkiah, Raghupathi Prakasa, 
Swamikannu Vincent, P.K.Raja Sandow, J.C. 
Daniel, Y.V.Rao, Jithen Bannerjee, K.T.Rukmini 
etc. However, there are individuals who are 
sparsely recalled like ‘Thomas Huffton’ of 
Peninsular Film Services, or individuals like 
T.G.Lalvani and K.A.Davies, whose roles in the 
Silent film period, have totally been forgotten.

Most historians who have spoken of the 
history of the Associated Films (Silent Film 
Production company/Madras) place as default, 
P.K.Raja Sandow as the director of all the 
films produced by the company. This is 
factually untrue. While it is indeed true that 
Raja Sandow was involved in the early films 
made by the company ( Rajeswari, Orphan Girl 
etc), Sandow left the company mid-way on the 
arrival of the talkies. His replacement was one 
T.G.Lalvani, who had returned from London, 
after a training course in film making. 
T.G.Lalvani and P.V.Rao ( of Marthanda 
Varma fame) were involved in the remaining 
period of the company, post Raja Sandow’s 
leaving, and were involved in the creation and 
direction of several other films (including the 
last film BhakthaVatsala4(1931)).

A similar forgotten individual who has been 
forgotten from the annals of South Indian 
Silent cinema is a financier/banker, who 

financed the ‘General Pictures Corporation’. 
Kunhappu Anthony Davies and his elder 
brother Kunhappu Anthony Francis come 
from a wealthy Syrian Christian family in 
Trichur. A lawyer by profession in Madras, 
Davies left Madras to travel back to his home 
town Trichur, to continue practicing his legal 
profession. It is in the mid 1920s, that the 
Kunhappu brothers, set up a touring cinema 
that travelled around Cochin and Travancore 
states. Davies seems to have been connected 
with multiple film production/distribution 
companies around India, from where, he 
sourced film prints, for exhibition in his 
theatre.

With growing wealth, Davies, in conjunction 
with several other well to do individuals of 

It is around this time, that Aurora 
Film corporation decides to film 
the Congress session to be held in 
Madras. Aurora gets in touch with 
A.Narayanan (who had started his 
career under K.D.Bros and Co, and 
had dabbled in multiple roles as a 
cinema exhibitor, distributor, etc), who 
was then running a small distribution 
firm called Narayanan&Co. Aurora 
sends Jithen Bannerjee as a part of 
the entourage to film the session, and 
the filming is done successfully
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Trichur, start investing in a series of chit 
funds and banking institutions of Trichur, 
some institutions, which remain to this day.

It is around this time, that Aurora Film 
corporation decides to film the Congress 
session to be held in Madras. Aurora gets in 
touch with A.Narayanan (who had started his 
career under K.D.Bros and Co, and had dabbled 
in multiple roles as a cinema exhibitor, 
distributor, etc), who was then running a 
small distribution firm called Narayanan&Co. 
Aurora sends Jithen Bannerjee as a part of 
the entourage to film the session, and the 
filming is done successfully. The speed of 
filming and post- processing was such that in 
about a week, the completed footage of the 
event pictured in Madras, was censored in 
Calcutta5.
5. Virchand Dharamsey mentions P.K.Raja 

Sandow as the Director of the film 
Bhakthavatsala. This is untrue. There is 
enough primary documentation of the 
1930s, to prove that T.G.Lalvani made the 
film. During this time, Raja Sandow was in 
Bombay, making Hindi Talkie films for the 
Imperial Film Company.

6. The 42nd Session of Indian National 
Congress and the All-India Agricultural, 
Industrial and Khaddi exhibition, Madras 
– Applicant – Aurora Cinema Co – 2900 feet 
– Calcutta Censor Certificate Date 9-1-28. 
Certificate Number 9140.
A popular thread that has been documented 

in A.Narayanan’s life is that, he was the first 
individual to take a print of an Indian film 
( Anarkali) abroad to expand the financial 
scope of exhibiting Indian films, globally. 
Narayanan returned from the U.S to found 
‘General Pictures Corporation’ and its 
distribution arm - ‘Exhibitors Film Service’. 
This has been well documented, off course.

But what has been forgotten is that the 
capital required for the firm was provided 
by the ‘Kunhappu Brothers’. They were the 
sole proprietors of ‘Exhibitors Film Service’, 
while A.Narayanan was the General 

Manager of the firm. Along with a couple of 
other individuals, the ‘Kunhappu’ brothers 
Francis and Davies, feature on the board of 
the ‘General Pictures Corporation’ as well.

Image Credit: internetarchive.org 
K.A.Davies – Image Credit – Cheriyan Joseph 
Kanchiraparampan.

Post the dissolution of the General Pictures 
Corporation, there are possiblities that the 
lives of A.Narayanan and K.A.Davies may 
still have been in touch, when A.Narayanan 
made his early Talkie film ‘Sakkubai’ in 
Calcutta, at Aurora film corporation. The 
scope of these communications needs to be 
researched further.

Later K.A.Davies and his brother 
K.A.Francis were involved in a series 
of welfare institutions, which included 
the founding of a printing press called 
Kshemodayam Press ( Welfare Press). 
Kshemodayam Press was involved in the 
publication of vernacular magazines titled 
‘Sadhu’ and ‘Sudinam’. Much of what 
happened in Davies’s later, as far as the 
film world goes, remains unclear. Davies 
passed away in the year 1957.

The availability of documents through 
online sources like ‘The National Archives 
of India’, ‘The Singapore Library Board’, 
‘internetarchive.org’ has helped us discover 
details of a forgotten film pioneer – 
Kunhappu Davies, whose role is immense. It 
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is very much possible that if the ‘Kunhappu 
Brothers’ had not invested Capital in 
‘General Pictures Corporation’, the company 
may never have formed in the first place, 
and therefore, the role of such individuals, 
needs to be mentioned in the history 
of South Indian Silent cinema. In sheer 
volume of films produced, GPC (General 
Pictures Corporation) is the second largest 
film studio, after Surya Film Company, 
Bangalore. GPC produced close to 20 films, in 
its life span of around 3 years.

Connection to the Pamphlet
General Pictures Corporation was 
very successful in its first year of 
incorporation. It continued to make 
films, at an average of a film per month. 
However, time was running out. It is an 
irony that while South Indian Silent 
cinema was peaking at around 1930/31 in 
the volume of Silent films being produced, 
the North had moved on. The production 
of silents dropped drastically, post the 
release of Alam-Ara, but the South 
continued to make Silent films.

A successful venture up and until 
this point, A.Narayanan and his team, 
set out to make a film version of 
the popular novel ‘Leila-The Star of 
Mingrelia’, which had been published 
in London, in the 1850s. The film was 
a mega budget film, and was shot and 
censored in 2 parts, totalling 20,000 feet. 
By any means, it was the largest Silent 
film, made in India. For a perspective, 
Vikathakumaran, measured only 7000 
feet, in length.

Contrary to popular opinion, Leila 
was a financial disaster, which broke 
the company’s back. It turned out to be 
the last film, produced by the company, 
following which, the company faced 
liquidation.

Conclusion and Connection to the 
Pamphlet: Years later, George Kalandia, 

professor of the Georgian art Museum, 
discovered a film pamphlet in London. It 
was one of ‘Leila-The Star of Mingrelia’, a 
story written by a Briton G.W.M.Reynolds, 
with the story setting in Georgia, a film 
version which was made in Madras , and 
financed by individuals from Trichur.

George Kalandia was kind enough to reply 
to this author’s email, but inspite of several 
communication attempts made to London 
enquiring about the pamphlet, remain 
unanswered.

Additional information - A well to do 
researcher/collector has confessed to this 
author, that he is in possession of 400 
pamphlets of the Silent film era, ‘Leila-
The Star of Mingrelia’ included. But he 
informs that he wishes to write a 4 
volume book, on the Silent film era, 
at an estimated budget of Rs.80 lakhs. 
Whether the author completes his mega 
budgeted project remains to be seen, 
but what won’t be seen for sure by the 
public, is the pamphlet in his collection.

The same collector also concedes that 
rare Silent era film pamphlets like 
these continue to remain and be traded 
in private hands at exhorbitant prices 
of 30,000-40,000 Rupees each. These 
collectors continue to hoard such 
material,  and will likely not allow 
the digitization and sharing of such 
material,  as they believe, it could 
diminish the commercial value of such 
material.

So, the onus lies on institutions 
which are in possession of such 
material to digitize and bring not 
just pamphlets, but newspapers, books 
and other film media, to the online 
space. This will not only facilitate the 
challenging of incorrect information, 
the discovery of forgotten information, 
but will also allow smoother debates and 
critical thinking, and enable re-writing 
the history of our own past.
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ബാലപാഠങ്ങൾ - പതി. 
ബാലചന്ദ്രലറെ ചലച്തിത്രജീവതിതം
• രഡാ. േതിവ്യ ധർമ്മേത്ൻ

നൊെ�സംവരിധൊയ�ൻ, നൊെ��ൃത്്റ്, ചലച്രിത്രസംവരിധൊയ�ൻ, തരിെക്ക
ഥൊ�ൃത്്റ്, നെൻ എന്രിങ്ങപ്ന പല െംഗങ്ങളരിൽ വ്യക്രിമുദ്ര പതരിപെരിച് 

ശ്രനീ. പരി. ബൊലചന്ദ്രപ്റെ സർഗ്ൊത്മ�സംഭൊവന�പ്ള വ്യത്യസ്തപെരിലപ്ക്ഷ്യങ്ങളരിൽ 
വരിലയരിെുത്ുന് ഗ്ന്ഥമൊണ്റ് 'ബൊലപൊഠങ്ങൾ - പരി.ബൊലചന്ദ്രപ്റെ ചലച്രിത്രജനീ
വരിതം. ല�െള സംസ്ൊന ചലച്രിത്ര അക്കൊ്മരിയുപ്െ ശ്രദ്ൊഞ്ജലരി പെമ്െയരിൽ 
ഉൾപ്പെട്ട ഈ പുസ്ത�ം എഡരിറ്റ്റ് പ്ചയ്തരിെരിക്കുന്ത്റ് പ്മുഖ ചലച്രിത്ര നരിെൂപ�
നും, പരി.ബൊലചന്ദ്രപ്റെ ശരിഷ്യനും �ൂെരിയൊയ ലഡൊ. പ്�.പരി. ജയ�ുമൊറൊണ്റ്. 
ചലച്രിത്ര സംഭൊവന�ൾ ഈമൊത്രമല്ല ബൊലചന്ദ്രപ്റെ പ്ധൊനപ്പെട്ട നൊെ�സം
ഭൊവന�പ്ള �ൂെരി ഈ പുസ്ത�ം സൊമൊന്യമൊയരി വരിലയരിെുത്ുന്ുണ്്റ്. �ൂെൊപ്ത 
അലദേഹത്രിപ്റെ സുഹൃത്ുക്കളുപ്െയും, വരി്്യൊർത്രി�ളുപ്െയും ഏതൊനും 
ഓർമ്മക്കുറരിപെു�ൾ�ൂെരി ഈ പുസ്ത�ത്രിലുണ്്റ്. പുസ്ത�പ്ത് മൂന്ൊയരി തരിെരി
ച്രിെരിക്കുന്തരിൽ ആ്്യ ഭൊഗമൊയ സരിനരിമയരിൽ നൊല്റ് പഠനങ്ങളും, െണ്ൊംഭൊഗ
മൊയ ഓർമ്മയരിൽ നൊല്റ് ഓർമ്മക്കുറരിപെു�ളും, അവസൊന ഭൊഗമൊയ അെങ്ങരിൽ 
ആറ്റ് പഠനങ്ങളും ഉൾപ്ക്കൊള്ളരിച്രിെരിക്കുന്ു. പുസ്ത�ത്രിപ്റെ അവസൊനം പരി. 
ബൊലചന്ദ്രനുമൊയരി പ്�.എം. ലവണുലഗൊപൊൽ നെത്രിയ അഭരിമുഖവും ലചർ
ത്രിെരിക്കുന്ു.
പുസ്ത�ത്രിപ്റെ ആമുഖമൊയ 'ബൊലലട്ടൻ എന് പലമ'യരിൽ പ്�.പരി. ജയ�ുമൊർ 
പരി. ബൊലചന്ദ്രൻ എന് ബഹുമുഖപ്തരിഭപ്യ �ുറരിച്ൊണ്റ് പറയുന്ത്റ്. "പല വ്യ
ക്രിതവൈങ്ങൾ ലചർന് സംഗലമശവൈെനൊണയൊൾ" എന്്റ് പരി.പരി. െവനീന്ദ്രൻ നരിെനീക്ഷരി
ക്കുന്ത്റ് വളപ്െ അർത്പൂർണമൊണ്റ്. ആ്്യഭൊഗമൊയ സരിനരിമയരിപ്ല ആ്്യലലഖ
നം അജു. പ്�. നൊെൊയണൻ എഴുതരിയ 'ഇവൻ ലമഘെൂപൻ; അഥവൊ പ്തൊട്ടു… 
പ്തൊട്ടരില്ല… പ്തൊട്ടു" എന് പഠനമൊണ്റ്. പരി.ബൊലചന്ദ്രൻ സംവരിധൊനംപ്ചയ്ത 
'ഇവൻ ലമഘെൂപൻ' എന് സരിനരിമപ്യ ബലയൊപരി�്റ് സരിനരിമ�ളുപ്െ സവരിലശഷ
ത�ൾ മുൻനരിർത്രി പഠരിക്കുന് പ്ബന്ധമൊണരിത്റ്. ഈ സരിനരിമയരിപ്ല ആഖ്യൊ
നത്രിൽ സംവരിധൊയ�ൻ അവലംബരിച്രിെരിക്കുന് �ളരിമട്ട്റ് [ Playfulness] ഈ 
സരിനരിമയുപ്െ ലൊവണ്യശൊസ്ത്രം തപ്ന്യൊപ്ണന്്റ് ലലഖ�ൻ �പ്ണ്ത്ുന്ു. 
പ്ലമയപ്ത്ക്കൊൾ ചലച്രിത്രത്രിപ്റെ ആഖ്യൊനപെമൊയ �ൊെ്യങ്ങൾക്ക്റ് മുൻതൂ

പകരെ സുംസ്ാന 
ചലച്ചിത്ര അകോദമിയളെ 
ശ്രദ്ാഞ്ജലി പരമ്പ
രയിൽ ഉൾളപെട്ട ഈ 
പുസ്തകും എഡിറ്റ് ളചയ്തിരി
ക്കുന്നത് പ്രമഖ ചലച്ചിത്ര 
നിരൂപകനുും, പി.�ാ
ലചന്ദ്രളറെ ശിഷ്യനുും 
കൂെിയായ പഡാ. ളക.പി.
ജയകുമാറാണ് . ചലച്ചിത്ര 
സുംഭാവനകൾ ഈമാ
ത്രമല �ാലചന്ദ്രളറെ 
പ്രധാനളപെട്ട നാെക 
സുംഭാവനകളെ കൂെി ഈ 
പുസ്തകും സാമാന്യമായി 
വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട്
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ക്കം നൽ�രിയരിട്ടുള്ള മരി�പ്ച്ൊെു പ്ബന്ധമൊണരിത്റ്. 
ഹെരിനൊെൊയണൻ എസരിപ്റെ 'ഉള്ളെക്കം - മനസ്രിപ്റെ 
ഒളരിച്ു�ളരി�ൾ എന് ലലഖനത്രിൽ മന:ശൊസ്ത്രജ്ഞൊ
നം ഉള്ളെക്കം എന് സരിനരിമയുപ്െ തരിെക്കഥയരിൽ 
എങ്ങപ്ന സൂക്ഷ്മമൊയരി പ്വർത്രിക്കുന്ു എന്്റ് 
വരിശ�ലനം പ്ചയ്ുന്ു. "വരിധരിയുപ്െ ഇെപ്പെലൊൽ 
ഒെു മനുഷ്യൻ �െന്ുലപൊലവണ്രിവെുന് ്ുർഘെ
പൊത�ൾ നരിെന്െമൊയ എപ്ന്ല്ലൊം പെനീക്ഷണങ്ങൾ 
അവലനൊ/ അവൾലക്കൊ ആയരി �െുതരി വച്രിെരിക്കൊപ്മ
ന് തത്വൈശൊസ്ത്രപെമൊയ അലനവൈഷണങ്ങളും ഇവരിപ്െ
യുണ്്റ്. "വരിധരി പ്തളരിക്കുന് വഴരിലയ സഞ്ചെരിക്കൊൻ 
നരിർബന്ധരിതനൊവുന് ഉള്ളെക്കത്രിപ്ല നൊയ��ഥൊ
പൊത്രപ്ത് ഒെു ലഷക്്റ്പനീെരിയൻ ്ുെന്�ഥൊപൊത്ര
ലത്ൊെൊണ്റ് ഹെരിനൊെൊയണൻ തുലനംപ്ചയ്ുന്ത്റ്.

'ഭൊവങ്ങളുപ്െ െൊഷ്ട്രനീയവും, ശെനീെഭൊഷയും എന് 
ലലഖനത്രിൽ സരിബു ലമൊെയരിലും, ആൽവരിൻ 
അലക്ൊണ്റും പരി.ബൊലചന്ദ്രൻ എന് നെൻ എങ്ങ
പ്നയൊണ്റ് അഭരിനയത്രിൽ ശെനീെഭൊഷ ഉപലയൊ
ഗരിച്പ്തന്്റ് പെരിലശൊധരിക്കുന്ു. പ്ധൊനമൊയും 

ട്രിവൊൻഡ്ം ലലൊഡ്റ്ജ്റ്, �െൽ �െപ്ന്ൊെു മൊത്ു
ക്കുട്ടരി, ലമൊസയരിപ്ല �ുതരിെമനീനു�ൾ, ചൊർലരി എന്നീ 
സരിനരിമ�ളരിൽ അലദേഹം അവതെരിപെരിച് �ഥൊപൊത്ര
ങ്ങപ്ളയൊണ്റ് ലലഖ�ർ വരിശ�ലനത്രിന്റ് ഉപലയൊ
ഗരിച്രിെരിക്കുന്ത്റ്, ശെനീെപ്ത് പൂർണമൊയരി അഭരിന
യത്രിൽ ഉപലയൊഗരിച് നെനൊയരി പരി. ബൊലചന്ദ്രപ്ന 
ഈ ലലഖനത്രിൽ വരിലയരിെുത്ുന്ു. ഷനീബ. എം. 
�ുെ്യപ്റെ �ുെുംബം, സമൂഹം, �ർത്ൃതവൈം : പരി. 
ബൊലചന്ദ്രപ്റെ തരിെക്കഥ�ൾ എന് പ്ബന്ധത്രിൽ 
തരിെക്കഥൊ�ൃത്ൊയ ബൊലചന്ദ്രപ്ന �ുറരിച്ുള്ള വരില
യരിെുത്ലു�ൾ �ൊണൊം. പരിതൃല�ന്ദ്രരിത വ്യവസ്യു
പ്െ സൂക്ഷ്മതലങ്ങളരിലലക്ക്റ് �െന്ു പ്ചയ്ുന് സരിനരിമ
യൊണ്റ് 'പവരിത്രം' എന്ും അതരിൽനരിന്്റ് വ്യത്യസ്തമൊയരി 
സൊമൂഹരി��ർത്ൃതവൈത്രിപ്റെ ഇെപ്പെലു�ളൊണ്റ്.

�മ്മട്ടരിപെൊട്ടം, എെക്കൊെ്റ് ബറ്റൊലരിയൻ എന്നീ സരിനരിമ
�ൾക്കുള്ളപ്തന്ും ഷനീബ �ുെ്യൻ വരിലയരിെുത്ുന്ു. 
ബൊലചന്ദ്രപ്റെ ആ്്യ�ൊലതരിെക്കഥ�ൾ വ്യക്രി�
ളുപ്െ അന്ർസംഘർഷങ്ങൾക്ക്റ് പ്ൊധൊന്യം പ്�ൊ
െുത്ലപെൊൾ �മ്മട്ടരിപെൊട്ടം, എെക്കൊെ്റ് ബറ്റൊലരിയൻ 
ലപൊലുള്ള സരിനരിമ�ൾ വ്യക്രിയുപ്െ സൊമൂഹരി��ർ
ത്ൃതവൈത്രിപ്റെ സൊംസ്ൊെരി�പ്തരിനരിധൊനങ്ങളൊയരി 
മൊറരി എന്്റ് ലലഖരി� നരിെനീക്ഷരിക്കുന്ു.

പുസ്ത�ത്രിപ്റെ െണ്ൊംഭൊഗമൊയ ഓർമ്മയരിൽ 
പരി.ബൊലചന്ദ്രപ്റെ സുഹൃത്ുക്കളുപ്െയും, സഹ
പ്വർത്�െുപ്െയും, വരി്്യൊർത്രി�ളുപ്െയും നൊല്റ് 
ഓർമ്മക്കുറരിപെു�ളൊണ്റ് സമൊഹെരിച്രിെരിക്കുന്ത്റ്. 
നൊെ�സംവരിധൊയ�ൻ ്നീപൻ ശരിവെൊമൻ സ്ൂൾ 
ഓഫ്റ് പ്ലലറ്റഴ്രിപ്ല തപ്റെ പഠന�ൊലത്്റ് ബൊലച
ന്ദ്രൻസൊറുപ്മൊത്്റ് ഇയൊലഗൊ, പ്ഷ�വൈൊനരിപ്ല നല്ല സ്ത്രനീ 
എന്നീ നൊെ�ങ്ങൾ പ്ചയ്ത അനുഭവങ്ങപ്ള �ുറരിച്ും 
പരിൽക്കൊലത്്റ് ലഡൊ. ബരിജുവരിപ്റെ ഓറഞ്ച്റ് മെങ്ങ
ളുപ്െ വനീെ്റ് എന് സരിനരിമ പ്ചയ്തതരിപ്നക്കുറരിച്ുമൊണ്റ് 

കമ്മട്ടിപൊട്ടും, എെകോെ് �റ്റാലിയൻ 
എന്നീ സിനിമകൾക്കുള്ളളതന്നുും ഷീ� 
കുര്യൻ വിലയിരുത്തുന്നു. �ാലചന്ദ്രളറെ 
ആദ്യകാല തിരകേഥകൾ വ്യക്തികളളെ 
അന്ർ സുംഘർഷങ്ങൾകേ് പ്രാധാന്യും 
ളകാടു്പപൊൾ കമ്മട്ടിപൊട്ടും, എെകോെ് 
�റ്റാലിയൻ പപാലുള്ള സിനിമകൾ 
വ്യക്തിയളെ സാമൂഹിക കർത്തൃത്വ്ിളറെ 
സാുംസ്ാരിക പ്രതിനിധാനങ്ങൊയി മാറി 
എന്ന് പലഖിക നിരീഷേിക്കുന്നു
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അനുസ്മെരിക്കുന്ത്റ്. സുഹൃത്ും സഹപ്വർത്
�നുമൊയരിെുന് ഉമർ തറലമലരിപ്റെ ഓർമ്മ�ളരിൽ 
നരിറഞ്ഞുനരിൽക്കുന്ത്റ് സ്ൂൾ ഓഫ്റ് പ്ലലറ്റഴ്റ് സരിൽ 
പരി. ബൊലചന്ദ്രനും, വരി.സരി. ഹൊെരിസും �ൂെരി നെത്രിയ 
നൊെ�ൊവതെണങ്ങളൊണ്റ്. ഈ നൊെ�ൊവതെണ
ങ്ങൾ പലതും വ്യത്യസ്തമൊർന് െംഗ പെനീക്ഷണങ്ങൾ 
തപ്ന്യൊയരിെുപ്ന്ന്ൊണ്റ് ഈ ഓർമ്മക്കുറരിപെരിൽ 
വരിലയരിെുത്ുന്ത്റ്. പരി.ബൊലചന്ദ്രപ്ന �ുറരിച്ുള്ള ലഡൊ
�്യുപ്മറെറരി സംവരിധൊനംപ്ചയ്ത സജരിൻ പരി.പ്ജയുപ്െ 
ഓർമ്മക്കുറരിപെരിൽ പ്ലലറ്റഴ്രിപ്ല വരി്്യൊർത്രിയൊയരിെുന്
ലപെൊൾ തനരിക്ക്റ് ബൊലലട്ടനുമൊയുണ്ൊയരിെുന് ആത്മബ

 പി.�ാലചന്ദ്രളറെ നാെക സുംഭാവന
കൊണ് പുസ്തക്ിളറെ അവസാന 
ഭാഗത്തുള്ളത്. പി.പി.രവീന്ദ്രളറെ 'ഇവൻ 
സുംഗപമശ്വരൻ ' എന്ന പലഖന്ിൽ 
�ാലചന്ദ്രളറെ നാെക സുംഭാവനകളെ 
സാമാന്യമായി വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട്. വി.സി. 
ഹാരിസിളറെ പാഠാന്രങ്ങളളെ നാെകും 
എന്ന പലഖന്ിൽ പി, �ാലചന്ദ്രൻ 
സുംവിധാനും ളചയ്ത ഒരു മദ്്യ പവനൽ 
പ്രണയരാവ് എന്ന നാെകള് കുറിച്ചാണ് 
പ്രതിപാദിക്കുന്നത്.

ന്ധപ്ത് �ുറരിച്ും പറയുന്ുണ്്റ്.
 പരി. ബൊലചന്ദ്രപ്റെ നൊെ�സംഭൊവന�ളൊണ്റ് പുസ്ത

�ത്രിപ്റെ അവസൊനഭൊഗത്ുള്ളത്റ്. പരി.പരി. െവനീന്ദ്രപ്റെ 
'ഇവൻ സംഗലമശവൈെൻ' എന് ലലഖനത്രിൽ ബൊലചന്ദ്ര
പ്റെ നൊെ�സംഭൊവന�പ്ള സൊമൊന്യമൊയരി വരിലയരിെുത്ു
ന്ുണ്്റ്. വരി.സരി. ഹൊെരിസരിപ്റെ പൊഠൊന്െങ്ങളുപ്െ നൊെ�ം 
എന് ലലഖനത്രിൽ പരി. ബൊലചന്ദ്രൻ സംവരിധൊനംപ്ചയ്ത 
ഒെു മദ്്യലവനൽ പ്ണയെൊവ്റ് എന് നൊെ�പ്ത് 
�ുറരിച്ൊണ്റ് പ്തരിപൊ്രിക്കുന്ത്റ്. പരി.എസ്റ്. െൊധൊ�ൃഷ്റ്ന്റ് 
ലലഖനത്രിൽ മൊറൊമറയൊട്ടം ലനെംലപൊക്ക്റ് എന് നൊെ
�പ്ത് �ുറരിച്ും എം.ബരി. മലനൊജരിപ്റെ ലലഖനത്രിൽ 
മ�ുെരി എന് നൊെ�പ്ത്ക്കുറരിച്ും വരിശ് പഠനം നെ
ത്രിയരിെരിക്കുന്ു. ലഷക്്റ്പരിയർ നൊെ�മൊയ മദ്്യലവനൽ 
പ്ണയെൊവരിപ്ന പരി. ബൊലചന്ദ്രൻ എങ്ങപ്ന അപനരിർ
മ്മരിച്രിെരിക്കുന്ു എന്ൊണ്റ് പ്�.പരി.ജയ�ുമൊർ പെരിലശൊ
ധരിക്കുന്ത്റ്. ഇപ്�ൊെം പുസ്ത�ത്രിപ്റെ അവസൊനഭൊഗ
ങ്ങൾ നൊെ�പഠനങ്ങൾ പ്�ൊണ്്റ് സമ്ന്മൊണ്റ്.

മലയൊള നൊെ�ലവ്രിയരിലും, സരിനരിമൊലവ്രിയരിലും 
അതുല്യസംഭൊവന�ൾ നൽ�രിയരിട്ടുള്ള വ്യക്രിയൊണ്റ് 
പരി. ബൊലചന്ദ്രൻ. അലദേഹത്രിപ്റെ സംഭൊവന�പ്ള 
ക്കുറരിച്്റ് �ൊെ്യമൊയ പഠനങ്ങൾ ഒന്ും ഇത്റ് വപ്െ പു
സ്ത�മൊയരിട്ടരില്ല. അതരിനൊൽ ശ്രദ്ൊഞ്ജലരി പെമ്െയരിൽ 
പ്സരിദ്നീ�െരിച് ഈ പുസ്ത�ത്രിന്റ് വളപ്െ പ്സക്രി
യുണ്്റ്. ഭൊവരിയരിൽ ഉണ്ൊ�ൊൻ സൊധ്യതയുള്ള പഠന
ങ്ങൾക്കുള്ള ഒെു മൊർഗ്്ർശരിയൊണ്റ് ബൊലപൊഠങ്ങൾ 
എന് ഈ പുസ്ത�ം.
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വതിമർശനകലയതിലല 
സൗരഭരരണുക്ൾ
• രഡാ. ശരത് മണ്യൂർ

രാരകഷ്നാഥ്  രചതിച്് ഉണ്മ പബ്തിരക്ഷൻസ് പുറത്തിറക്തിയ
 'മാധവതിക്ുട്തിയുലട ചലച്തിത്രരലാകം' എന പഠനഗ്ന്ം

മലയൊളത്രിപ്ല വൊയനക്കൊപ്െ എഴുത്ുപ്�ൊണ്ും ജനീവരിതംപ്�ൊണ്ും ഏപ്റ 
വരിസ്മയരിപെരിച് �ഥൊ�ൊെരിയൊണ്റ് മൊധവരിക്കുട്ടരി. ജനീവരിതത്രിപ്റെ ആ�സ്മരി�ത

�പ്ള വൊെരിപെുണെൊൻ പ്വമ്ൽപ്�ൊണ് അവർ അവപ്യ തനീക്ഷ്ണമൊയ അക്ഷെങ്ങ
ളരിലൂപ്െ തപ്റെ െചന�ളരിൽ പ�ുത്ുപ്വച്ു. ബഹുമുഖപ്തരിഭയൊയരിെുന് ഈ 
എഴുത്ു�ൊെരി പുെുഷല�ന്ദ്രനീ�ൃതസമൂഹത്രിൽ മൊനസരി�വും ശൊെനീെരി�വും 
ബൗദ്രി�വും ദലംഗരി�വുമൊയരി ഒറ്റപ്പെട്ടുലപൊ�ുന് ദസ്ത്രണദ്ന്യങ്ങപ്ള ഹൃ്
യൊവർജ്�മൊയരി ചരിത്രനീ�െരിച്ു. 

മൊധവരിക്കുട്ടരിയുപ്െ െചന�ളരിൽ ഒളരിമരിന്ുന് സവരിലശഷമൊയ ജനീവരിത്ർശനം 
ചർച്പ്ചയ്ുന് ഒലട്ടപ്റ പുസ്ത�ങ്ങൾ പഠനങ്ങളൊയും വരിമർശങ്ങളൊയും ആസവൈൊ
്നങ്ങളൊയും അക്കൊ്മരി�ലമഖല�ളരിപ്ല ഗലവഷണപ്ബന്ധങ്ങളൊയും നമ്മുപ്െ 
മുന്രിപ്ലത്രിയരിട്ടുണ്്റ്. അവലയൊപ്െൊപെം ലചർത്ു പ്വയ്ക്കൊവുന് ഒന്ൊണ്റ് െൊ
ല�ഷ്റ്നൊഥ്റ്  െചരിച്്റ് ഉണ് പുബ്രിലക്കഷൻസ്റ് പുറത്രിറക്കരിയ 'മൊധവരിക്കുട്ടരിയുപ്െ 
ചലച്രിത്രലലൊ�ം' എന് പഠന ഗ്ന്ഥം. 

മൊധവരിക്കുട്ടരിയുപ്െ �ഥപ്യ അധരി�െരിച്ു നരിർമരിക്കപ്പെട്ട െുഗ്മരിണരി, �ൊളരി, മഴ, 
എപ്റെ �ഥ, െൊമെൊവണൻ തുെങ്ങരിയ ചലച്രിത്രങ്ങപ്ളയൊണ്റ് ഈ പുസ്ത�ത്രിൽ 
െൊല�ഷ്റ് നൊഥ്റ്  വരിശ�ലനം പ്ചയ്ുന്ത്റ്. അവയരിൽ പ്വളരിപ്പെെുന് ജനീവരിത മു
ഹൂർത്ങ്ങപ്ള സ്ത്രനീപക്ഷപെരിലപ്ക്ഷ്യങ്ങളുപ്െ പ്വളരിച്ത്രിൽ നരിെനീക്ഷരിക്കുന്ലതൊ
പ്െൊപെം മൂല�ഥയരിൽനരിന്ും ചലച്രിത്രഭൊഷ്യത്രിലലക്കുള്ള പെരിവർത്നത്രിപ്റെ 
പൊതയരിപ്ല ചലനലവഗങ്ങപ്ള അവധൊനതലയൊപ്െ അലദേഹം പരിന്ുെെു�യും 
പ്ചയ്ുന്ു. സമൂഹവുമൊയുള്ള ബന്ധത്രിൽ സ്ത്രനീതവൈത്രിപ്റെ സ്ൊനപ്മപ്ന്ന്്റ് 
അലനവൈഷരിക്കുന് സരിനരിമപ്യന്ൊണ്റ് 'െുഗ്മരിണരി'പ്യ ലലഖ�ൻ വരിലശഷരിപെരിക്കുന്ത്റ്. 
സ്ത്രനീശെനീെപ്ത് �ച്വെവത്റ്�െരിക്കുന് സൊഹചെ്യങ്ങപ്ള നരിെനീക്ഷരിക്കുവൊനും പു
െുഷൊധരിപത്യപ്ത് തച്ുെയ്ക്കൊനും ഈ ചരിത്രത്രിന്റ് �ഴരിയുന്ുപ്ണ്ന്്റ് അലദേഹം 
പറയുന്ു. 'മഴ' എന് സരിനരിമപ്യ വരിലയരിെുത്ുലമ്ൊൾ, പ്ണയം ഒെരിക്കലും ഒെു 
വ്യവസ്രിതരിക്കും അനു�ൂലമൊയരി നരിലനരിൽക്കുന്രിപ്ല്ലന്ും വ്യക്രിബന്ധങ്ങ

സമൂഹവമായള്ള �ന്ധ
്ിൽ സ്സ്തീത്വ്ിളറെ 
സ്ാനളമളന്ന്ന് അപന്വ
ഷിക്കുന്ന സിനിമളയ
ന്നാണ് 'രുഗ്ിണി 'ളയ 
പലഖകൻ വിപശഷിപെിക്കു
ന്നത്. സ്സ്തീശരീരള് 
കച്ചവെവത്കരിക്കുന്ന 
സാഹചര്യങ്ങളെ നിരീ
ഷേിക്കുവാനുും പുരുഷാധി
പത്യള് തച്െയ്കാനുും 
ഈ ചിത്ര്ിന് കഴി
യന്നുളണ്ടന്ന് അപദേഹും 
പറയന്നു
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ളരിൽനരിന്ുലപൊലും ചരിലലപെൊഴത്റ് വ്യക്രി�പ്ള സവൈൊ
തന്ത്രെൊക്കുന്ുപ്വന്ും ലലഖ�ൻ നരിെനീക്ഷരിക്കുന്ു. 
സ്ത്രനീക്ക്റ് ശെനീെം മൊത്രമല്ല മനസ്ുമുപ്ണ്ന് ലബൊധ്യമൊ
ണ്റ് '�ൊളരി'യും വരിളരിച്ുപറയുന്ത്റ്. 'മലനൊമരി' എന് 
�ഥയുപ്െ ചലച്രിത്രൊവരിഷ്കൊെമൊയ 'െൊമെൊവണൻ', 
ശെനീെം ഒെു സ്ത്രനീപ്യ സംബന്ധരിച്്റ് ആത്മനീയപെമൊയരി വ്യ
ഞ്ജരിപെരിക്കുന് ഒെു ഇെം �ൂെരിയൊപ്ണന് ലബൊധ്യത്രി
ലലക്ക്റ് ലപ്ക്ഷ�പ്െ നയരിക്കുന് സൃഷ്രിയൊപ്ണന്ൊണ്റ് 
നരിെനീക്ഷരിക്കപ്പെെുന്ത്റ്. പുതരിയതെം ഉെപ്ലെുപെു�ൾ
ക്ക്റ് സൊക്ഷ്യംവഹരിക്കുന് അനുഷ്ഠൊനങ്ങപ്ളന്ു മൊധവരി
ക്കുട്ടരിയുപ്െ െചന�പ്ള വരിലശഷരിപെരിക്കുന് ലലഖ�ൻ, 
അവയരിപ്ല �ൊമു�നീ�ൊമു� സങ്കല്പം ദലംഗരി�ത
യരിൽ ഒതുങ്ങരിനരിൽക്കൊപ്ത ആത്മനീയസൗെഭം ലപറുന് 
ലനേഹത്രിപ്റെ മൂർത്ഭൊവത്രിലലക്ക്റ് ലപൊ�ുന്ുപ്വ
ന്ും അഭരിപ്ൊയപ്പെെുന്ു. 

പുസ്ത�ത്രിപ്റെ അവസൊനഭൊഗത്്റ് എഴുത്ു�ൊെരി
യുപ്െ ജനീവരിതപ്ത് അധരി�െരിച്ു �മൽ സംവരിധൊനം 
പ്ചയ്ത 'ആമരി'യുപ്െ വരിശ�ലനം ഉൾപ്പെെുത്രിയതും 
ഉചരിതമൊയരി. ഈ ചരിത്രത്രിപ്റെ ലമന്�പ്ള മൊത്രമല്ല 
പൊളരിച്�ലളയും ഓലെൊന്ൊയരി ഇവരിപ്െ എെുത്ു�ൊ
ണരിക്കുന്ു എന്ത്റ് ശ്രലദ്യമൊണ്റ്. മഞ്ജുവൊെരിയർ 
എന് അഭരിലനത്രരിയരിൽ ആമരി നൂറുശതമൊനം സു
െക്ഷരിതയൊയരില്ല എന്ു ചൂണ്രിക്കൊണരിക്കുലമ്ൊൾ 

ത്പ്ന് ആമരിയുപ്െ �ൗമൊെം അഭരിനയരിച് നനീലൊ
ഞ്ജനയരിൽ ആ �ഥൊപൊത്രം ഭദ്രമൊയരി എന്ു പ്സ്തൊ
വരിക്കുവൊനും ലലഖ�ൻ മെരിക്കുന്രില്ല. െൊല�ഷ്റ്നൊ
ഥരിപ്റെ സൂക്ഷ്മമൊയ ചലച്രിത്രൊവലലൊ�നത്രിപ്റെ 
വസ്തുനരിഷ്ഠമൊയ പ്�ൊശനമൊണ്റ് 'ആമരി: ജനീവരിതചരി
ത്രങ്ങളരിൽ ഒെു നനീലക്കെമ്്റ് ' എന് ഈ അധ്യൊയം. 
എഴുത്ു�ൊെരിയുപ്െ ചലച്രിത്രങ്ങപ്ളക്കുറരിച്ുള്ള 
സംക്ഷരിപ്ത വരിവെണവും ചലച്രിത്രസംബന്ധരിയൊയ 
ചരില ലഫൊലട്ടൊ�ളും, ഒപെം നൂറനൊെ്റ് ലമൊഹപ്റെ ഹൃ
്്യമൊയ പ്സൊധ�ക്കുറരിപെും ഈ പുസ്ത�ത്രിപ്റെ 
ആസവൈൊ്്യത വർധരിപെരിക്കുന് ലചെുവ�ളൊണ്റ്. 

മൊധവരിക്കുട്ടരിയുപ്െ ചലച്രിത്രലലൊ�പ്ത്ക്കുറരി
ച്ുള്ള ഈ പഠനം െൊല�ഷ്റ് നൊഥരിപ്റെ സൂക്ഷ്മമൊയ 
നരിെനീക്ഷണങ്ങളുലെയും വരിശ�ലനങ്ങളുലെയും 
ആപ്�ത്ു�യൊപ്ണന്്റ് പറയൊം. ലളരിതമൊയ 
ഭൊഷയും വളച്ുപ്�ട്ടരില്ലൊത് ആഖ്യൊനെനീതരിയും ശ്ര
ദ്രിക്കപ്പെലെണ്തൊണ്റ്. അലതൊപ്െൊപെം നരിലപൊെു�
ളരിൽ ലലഖ�ൻ പുലർത്ുന് വ്യക്തയും സത്യസ
ന്ധതയും ഈ പുസ്ത�ത്രിപ്റെ വൊയനയരിലുെനനീളം 
ആസവൈൊ്്യ�െമൊയ സൗെഭം പെത്ുന്ുമുണ്്റ്. തനീർച്
യൊയും നമ്മുപ്െ വൊയനൊലലൊ�ത്രിന്റ് 'ഉണ്'യരിൽനരി
ന്ും ലഭരിച് സവരിലശഷമൊയ ഒെക്ഷലെൊപഹൊെംതപ്ന് 
ഈ ഗ്ന്ഥം. 

|   K O T T A K A   |  J U L Y - A U G U S T  2 0 2 238



17പാമത് തൃശ്ൂർ അന്പാരപാഷ്ട്ര ചലച്ിക്പാത്സവം

ആശയ പ്രകാശനങ്ങളുലട 
ആര�ാഷം
• ആൽവതിൽ ലജയ്ക്കബ്് തട്തിൽ

അതരിസംലവ്നത്രിപ്റെയും വരിവെൊധരി�്യത്രിപ്റെയും ഒെു �ൊലഘട്ടത്രി
ലൊണ്റ് നൊം ഇന്്റ് ജനീവരിക്കുന്ത്റ്. സത്യൊനന്െ �ൊലഘട്ടത്രിലലയ്ക്ക്റ് 

നയരിച് സൊലങ്കതരി� വരി�ൊസത്രിപ്റെ ഫലമൊണ്റ് ഈ പൊെരിസ്രിതരി�ൊവസ്. 
വരിപണരി നരിയമങ്ങൾക്കനുസൃതമൊയൊണ്റ് ചലച്രിത്രലമഖലയെക്കമുള്ള മൊധ്യലമ
ഖല പ്വർത്രിക്കുന്ത്റ്. വരിപണരിയുപ്െ പ്ലലൊഭനങ്ങൾക്കെരിമപ്പെെൊത് ചരിന്�
ൾക്കും ലചൊ്ന�ൾക്കും ആശയപ്�ൊശനൊവരിഷ്കൊെ സവൈൊതന്ത്ര്യം സമസ്ത മൊധ്യമ 
ലമഖല�ളരിലും �ുറഞ്ഞുവെുന്തൊയൊണ്റ് �ണ്ുവെുന്ത്റ്. 

ഈ പ്തരിസന്ധരി�ൾക്കുള്ള പെരിഹൊെങ്ങളൊണ്റ് ചലച്രിലത്രൊത്സവങ്ങളും സമൊ
ന്െ ചലച്രിത്ര ലപ്ൊത്സൊഹന പദ്തരി�ളും. ലഗൊവ അന്ൊെൊഷ്ട്ര ചലച്രിലത്രൊത്സവ
വും ഐ. എഫ്റ്. എഫ്റ്. പ്�യും, തൃശ്ൂർ അന്ൊെൊഷ്ട്ര ചലച്രിലത്രൊത്സവുപ്മല്ലൊം 
ഇങ്ങപ്ന ഈ സമൊന്െ മൊധ്യമ പ്വർത്നത്രിപ്റെ െംഗപെം പ്മനയു�യൊണ്റ്. 
സത്യൊനന്െ �ൊലത്്റ് സത്യലനവൈഷണം നെത്ുന്വർ എന്ും ഇത്െം സംെംഭ
ങ്ങപ്ള നമുക്ക്റ് വരിലശഷരിപെരിക്കൊം. 

2004-ൽ ലപ്ൊ്്റ്ഘൊെനം പ്ചയ്പ്പെട്ട തൃശ്ൂർ അന്ൊെൊഷ്ട്ര ചലച്രിത്രലമള �ൊലക്ര
മത്രിൽ ജരില്ല മുഴുവൻ വ്യൊപരിക്കുന്തെത്രിൽ ഒെു ജന�നീയ ചലച്രിലത്രൊത്സവമൊ
യരി മൊറരി. 

2022 മൊർച്്റ് 25 മുതൽ ഏപ്രിൽ 7 വപ്െ (െണ്ൊഴ്ച) തൃശ്ൂർ അന്ൊെൊഷ്ട്ര ചലച്രി
ത്രലമള തൃശ്ൂർ ശ്രനീ തരിയ്റ്റർ, പ്സൻറ്റ് ലതൊമസ്റ് ല�ൊലളജ്റ്, ബൊനർജരി പ്മലമ്മൊ
റരിയൽ ലൈബ്്റ്, ഇെരിങ്ങൊലക്കുെ മൊസ്റ് മുവനീസ്റ് എന്രിവരിെങ്ങളരിലൊയരി നെന്ു. ഈ 
വർഷപ്ത് അന്ൊെൊഷ്ട്ര ചലച്രിത്രലമള വ്യതരിെരിക് ആശയപ്�ൊശനങ്ങളുലെയും, 
സംവൊ്ങ്ങളുലെയും ചലച്രിത്ര സംക്ൊെ സംലവ്നത്രിപ്റെ െംഗലവ്രിയൊയരി മൊറരി. 

മുഖ്യധൊെ ചലച്രിത്ര വ്യവസൊയം ഒട്ടും ഇെം നൽ�ൊത് �ലൊചലച്രിത്ര സംവരി
ധൊയ�െുലെയും, ചലച്രിത്ര ചെരിത്ര പന്ഥൊവരിപ്ല നവൊതരിഥരി�ളൊയ പുതുമുഖ സം
വരിധൊയ�െുലെയും ചലച്രിത്രങ്ങൾക്ക്റ് ശ്രലദ്യമൊയ ഒെരിെം ഐ. എഫ്റ്. എഫ്റ്. െരി 
ഒെുക്കരി എന്ത്റ് ശ്രലദ്യമൊയ �ൊെ്യമൊണ്റ്. തുെർന്ുള്ള വർഷങ്ങളരിൽ നവൊഗത 
സംവരിധൊയ� ലപ്ൊത്സൊഹനൊർത്ം അവർക്ക്റ് പ്ലത്യ� പുെസ്ൊെം ഏർപ്പെെു
ത്ുപ്മന്്റ് റവന്യുമന്ത്രരി പ്�. െൊജൻ ഉറപെുനൽ�രിയത്റ് സ്മെണനീയമൊയ �ൊെ്യമൊണ്റ്. 

ഈ വർഷപ്ത് 3-മത്റ് FSSI - വരിജയമുപ്ല ദലഫ്റ് ദെം അച്നീവ്റ്പ്മൻറ്റ് പുെ

മഖ്യധാര ചലച്ചിത്ര വ്യവ
സായും ഒട്ടുും ഇെും നൽകാ
് കലാചലച്ചിത്ര 
സുംവിധായകരുപെയും, 
ചലച്ചിത്ര ചരിത്ര പന്ാ
വിളല നവാതിഥികൊയ 
പുതുമഖ സുംവിധായകരു
പെയും ചലച്ചിത്രങ്ങൾകേ് 
ശ്രപദ്യമായ ഒരിെും 
ഐ. എഫ്. എഫ്. െി 
ഒരുകേി എന്നത് ശ്രപദ്
യമായ കാര്യമാണ്
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സ്ൊെത്രിന്റ് അർഹനൊയത്റ് പ്ശസ്ത ഫരിലരിം �്യലററ്ററും, 
ചലച്രിത്ര നരിെൂപ�നും, ചലച്രിത്രൊദ്്യൊപ�നുമൊയ 
അമൃത്റ് ഗൊംഗർ ആണ്റ്. ശരില്പവും സമ്മൊനതു�യൊയരി 
50,000െൂപയുമൊണ്റ് പുെസ്ൊെം. മുൻവർഷങ്ങളരിൽ 
പ്ചലവൂർ ലവണു, അെുണ വൊസുല്വ്റ് എന്രിവെൊണ്റ് 
പുെസ്ൊെത്രിനർഹെൊയത്റ്. 

7 വരിഭൊഗങ്ങളരിലൊയരി 70 ഓളം ചലച്രിത്രങ്ങളൊണ്റ് 
ലമളയരിൽ പ്്ർശരിപെരിച്ത്റ്. പ്�.ഡബ്ു. ലജൊസഫ്റ് പുെ
സ്ൊെത്രിനൊയരി ലമളയരിൽ 10 ചലച്രിത്രങ്ങൾ മൊറ്റുെച്ു. 
ഗൗെവ്റ് മ്ൻ സംവരിധൊനം പ്ചയ്ത ഹരിന്ദരി ചലച്രിത്രമൊയ 
“ബൊെഹ്റ് ദബ ബൊെഹ്റ്” പ്�. ഡബ്ു. ലജൊസഫ്റ് 
പുെസ്ൊെത്രിന്റ് അർഹമൊയരി പ്തെപ്ഞ്ഞെുക്കപ്പെട്ടു. 
ശരില്പവും ഒെു ലക്ഷം െൂപയുമൊയരിെുന്ു അവൊർഡ്റ്.

പുണ്യപുെൊതന തൊതവൈരി�നഗെമൊയ �ൊശരി, അത്യൊ
ധുനരി� സുഖസൗ�െ്യ വരി�സന ഫലമൊയരി, അതരിപ്റെ 
ഭൂമരിശൊസ്ത്രവും ചെരിത്രസൊംസ്ൊെരി� അവലശഷരിപെു�
ളും, വരിലവചന ബുദ്രിയരില്ലൊപ്ത നഷ്പ്പെെുത്ുന് 
�ഥയൊണ്റ് ഈ ചലച്രിത്രം പറയുന്ത്റ്. ഒെു ലഫൊലട്ടൊ
ഗ്ൊഫറുപ്െ ജനീവരിതത്രിലൂപ്െ ഇതരിവൃത്ം വരി�സരിക്കു
ന്ു. 

പ്ഭൊഷ്റ് ചന്ദ്ര സംവരിധൊനം പ്ചയ്ത ഹരിന്ദരി-�ൊശ്നീെരി 
ചലച്രിത്രം ഹരിന്ദരി-�ൊശ്നീെരി ചലച്രിത്രം “ഐ ആം ലനൊട്ട്റ് 
്രി റരിവർ ത്സലം” ജൂറരിയുപ്െ പ്ലത്യ� പെൊമർശത്രിന്റ് 
അർഹമൊയരി. ജമ്മു�ൊശ്നീെരിന്റ് പ്ലത്യ� പ്വരി നൽ�ു
ന് ഭെണഘെന ആർട്ടരിക്കരിൾ 370, പൊർട്ട്റ് 21 റദേൊക്കരിയരി
ട്ടരി ഇലപെൊൾ 3-4 വർഷങ്ങളൊയരി. 

ജമ്മു�ൊശ്നീെരിപ്റെ സൊമൂഹരി� െൊഷ്ട്രനീയ സൊംസ്ൊെരി� 
�ൊലൊവസ്�ൾ മൊറ്റരി മറരിച് ഇന്്യൻ ഭെണ�ൂെത്രി
പ്റെ തനീെുമൊനമൊയരിെുന്ു അത്റ്. ആ സൊമൂഹരി�ൊവ
സ്, വ്യത്യസ്ത�ഥൊപൊത്രങ്ങളരിലൂപ്െ ഒെു �ഥൊബനീജ
ത്രിലൂപ്െ വരി�സരിപെരിച്്റ് ഒെു ചലച്രിത്ര�ൊവ്യമൊക്കരി ഐ 
ആം ലനൊട്ട്റ് റരിവർ ഝലം പ്�ൊശരിപെരിക്കുന്ു. 

പ്�. ഡബ്ു ലജൊസഫ്റ് പുെസ്ൊെത്രിന്റ് മത്സെരിച് 
ചലച്രിത്രങ്ങളരിൽ ഇന്്യൻ പ്നീമരിയമൊയരി ലസൊൾ ഓഫ്റ് 
ദസലൻസും, �ുെുങ്ങരി നുൻചരി- ഹുവരിൽ മൊെരി 
ലതൊമസ്റ് എന്നീ ചലച്രിത്രങ്ങൾ ഉണ്ൊയരിെുന്ു. 

ലസൊൾ ഓഫ്റ് ദസലൻസ്റ് 3 ലഘുചലച്രിത്രങ്ങൾ 
�ൂെരിലച്ർന് ഒെു ചലച്രിത്രമൊണ്റ്. ്ൻജരിത്്റ് ്ൊസ്റ് 
സംവരിധൊനം പ്ചയ്ത ഈ ആസ്ൊമനീസ്റ് ചരിത്രം നരിശബ്
തയുപ്െ വ്യത്യസ്ത മൊനങ്ങൾ അനൊവെണം പ്ചയ്ു
ന്ു. അൽപെ ഭൊഷരിണരിയൊയ �ുെുംബരിനരിയുപ്െയും, 
അവളുപ്െ മ്്യപനും വരിഷയലമ്െനുമൊയ ഭർത്ൊ
വരിപ്റെ �ഥയൊണ്റ് ആ്്യ ലഘു ചലച്രിത്രം. െണ്ൊം 
ലഘു ചലച്രിത്രം ബധരിെനൊയ ഒെു �ൂലരിക്കൊെപ്റെ 
�ഥയൊണ്റ്. ബധരിെനൊയ തവളയുപ്െ �ഥപ്യലപൊപ്ല, 
ബധരിെത ചരിലലപെൊൾ ഒെു അനുഗ്ഹമൊ�ും എന് 

വ്യത്യസ്ത വനീക്ഷണം ഈ ചലച്രിത്രം പങ്കു പ്വയ്ക്കുന്ു. 
ഒെുവരിൽ തപ്റെ ല�ൾവരിശക്രി സഹൊയ� ഉപ�െണം 
പ്ചവരിട്ടരിൽ നരിന്്റ് പറരിപ്ച്െുത്്റ് വലരിപ്ച്റരിയുന്രിെത്ൊ
ണ്റ് ഈ ലഘു ചലച്രിത്രം സമൊപരിക്കുന്ത്റ്. ഈ ലഘു
ചലച്രിത്ര പെമ്െയരിപ്ല 3-ൊം ലഘുചരിത്രം അെരിസ്ൊന 
വർഗ് �ൂലരി പ്തൊഴരിലൊളരി�ളുപ്െ ശരിശു പെരിചെണം 
പ്ശ്നവത്റ്�െരിക്കുന്ു. അച്ഛനും അമ്മയും പണരിക്ക്റ് 
ലപൊ�ുന് നഗെവത്റ്�ൃത �ൂലരി പ്തൊഴരിലൊളരി�ളുപ്െ 
പരിഞ്ചു �ുഞ്ഞുങ്ങളുപ്െ സംെക്ഷണം, ഇന്ും െൊഷ്ട്രനീയ 
സൊമൂഹരി� പ്ശ്നങ്ങളുപ്െ മുൻനരിെയരിലലപ്ക്കത്രിയരിട്ടരി
ല്ല. ചരില ല്ശനീയ ്രിനപത്രങ്ങളരിപ്ല വരിെലരിപ്ലണ്ൊവുന് 
ലലഖനങ്ങലളൊ മുഖപ്സംഗങ്ങലളൊ ഒഴരിച്ൊൽ, ഈ 
പ്ശ്നത്രിന്റ് സതവൈെമൊയ മൊധ്യമ പെരിഗണനയുമരില്ല. 
ഈ പ്ശ്നമൊണ്റ് മൂന്ൊം ലഘു ചലച്രിത്രം ചർച് പ്ചയ്ു
ന്ത്റ്. ഇത്െത്രിൽ ലസൊൾ ഓഫ്റ് ദസലൻസ്റ് ലപെ്റ് 
സൂചരിപെരിക്കുന്തുലപൊപ്ല നരിശബ്തയുപ്െ അന്െൊ
ത്മൊവരിലലക്കുള്ള ധ്യൊനൊത്മ�മൊയ ഒെു പ്യൊണമൊയരി 
മൊറുന്ു. 

ഫരിപ്സരി ഇന്്യൊ അവൊർഡരിനൊയരി 7 ചലച്രിത്രങ്ങ
ളൊണ്റ് മത്സെത്രിനൊയരി ഉണ്ൊയരിെുന്ത്റ്. ഇതരിൽ 
സരിനലവക്രിയ സംവരിധൊനം പ്ചയ്ത ചരിത്രം 'ആരൈരിക്ക', 
മസൂ്്റ് അഹമ്മ്രി സംവരിധൊനം പ്ചയ്ത ഇറൊനരിയൻ 
ചരിത്രം 'ദമഗ്ൻറസ്റ് ', അ�രിെ�നീവ്റ് സംവരിധൊനം പ്ചയ്ത 
�രിർഗരിസ്ൊൻ ചലച്രിത്രം '്രി ലറൊഡു െു ഏ്ൻ', ചരിത്ര 
വനീെമൊൻ സംവരിധൊനം പ്ചയ്ത ശ്രനീലങ്കൻ ചലച്രിത്രം 
'ആയു', ഫരിപ്സരി അവൊർഡു ലനെരിയ അയരിസഹൊ
ൻ �ശ്യൊമ്രി�്റ് സംവരിധൊനം പ്ചയ്ത �സൊഖരിസ്ൊൻ 
ചലച്രിത്രം ഫയർ എന്രിവയൊണ്റ് ഇന്്യൻ പ്നീമരിയർ 
ചലച്രിത്രങ്ങൾ. 

ഹലയൊബൊം പമ്ൻ �ുമൊറരിപ്റെ മണരിപെൂെരി ചല
ച്രിത്രം ദനൻ ഹരിൽസ്റ് വൺ വൊലരി ല�െള പ്നീമരിയർ 
ചലച്രിത്രമൊയരിെുന്ു. 

അസഹൊൻ �സൊമ്രിക്കരിപ്റെ �സൊഖരിസ്ൊൻ 
ചലച്രിത്രം, ഫരിപ്സരി അവൊർഡ്റ് ലനെരിയ 'ഫയർ' സൊ
ർവ്ലൗ�രി�മൊയ ഒെു പ്ലമയ സവൈനീ�െണം പ്�ൊണ്ും 
യഥൊർത്മൊയ അവതെണദശലരി പ്�ൊണ്ും ശ്ര

മികച്ച സിനിമക്കുള്ള ഫിപ്രസി - ഇന്ത്യ പകുരസ് കാരം 
ലഭിച്ച ഫയർ സിനിമയിലല രംഗം
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ലദ്യമൊയരി. ലെൊലരി�്റ് എന് �സൊഖരിസ്ൊനരിപ്ല ഒെു 
ബ്ഡ്റ് വരിതെണക്കൊെപ്റെ ജരിവരിതത്രിപ്ല സൊമ്ത്രി
�വും വ്യക്രിപെവുമൊയ സംഘർഷങ്ങൾ ചലച്രിത്രം 
്ൃശ്യവത്റ്�െരിക്കുന്ു. അതരി്ൊെരിദ്രത്രിപ്റെ ഹൊസ്യൊത്മ
�വും ്ുെന്ൊത്മ�വുമൊയ വ്യത്യസ്തമുഖങ്ങൾ ചലച്രി
ത്രം പ്ത്യക്ഷനീഭവരിപെരിക്കുന്ു. ഒെു ബ്ഡ്റ് ഫൊക്ടറരിയുപ്െ 
പശ്ൊതലത്രിൽ വർദ്മൊനമൊയരിപ്�ൊണ്രിെരിക്കുന് 
ധനരി�-്െരിദ്ര അന്െം അഥവൊ സൊമ്ത്രി� അസമ
തവൈം ചലച്രിത്രത്രിൽ അഭരിനന്ദനനീയ�െമൊയ തെത്രിൽ 
്ൃശ്യവത്റ്�െരിച്രിെരിക്കുന്ു. എന്ുപ്�ൊണ്ും ശ്രലദ്യ
മൊയ ചലച്രിത്രം. 

മസൂ്്റ് അഹമ്മ്രിയുപ്െ നരിശബ് ഇറൊനരിയൻ ചലച്രി
ത്രമൊണ്റ് 'ദമഗ്ൻറസ്റ് '. തരിെശ്നീനമൊയ �ഥൊഘെനലയ
ക്കൊൾ ധ്യൊനൊത്മ�വും പ്തനീ�ൊത്മ�വുമൊയ ചലച്രി
ത്രദശലരിയൊണ്റ് ഈ ചലച്രിത്രത്രിപ്റെ സവരിലശഷത. 
ലലൊ�പ്മങ്ങുമുള്ള അഭയൊർഥരി�ളുപ്െ വരിലൊപങ്ങൾ 
അലത ഗൊഢതലയൊപ്െയും പെലപെൊപ്െയും സംഗനീതൊ
ത്മ�മൊയരി ആവരിഷ്കെരിക്കുന്ു. 

ഫരിപ്സ്റ് ഇന്്യയരിൽ പ്നീമരിയറൊയരി �ളരിച് ചലച്രിത്ര
മൊണ്റ് റഷ്യയരിൽ നരിന്ുള്ള ഡെരിയ പ്ബലനവസ്ൊയുപ്െ 
ആരൈരിക്ക. 1943 ൽ െണ്ൊം ലലൊ� മഹൊയുദ്�ൊലത്്റ് 
പ്ലനരിൻഗ്ൊഡ്റ് ഉപലെൊധരിക്കപ്പെട്ടു. ഭക്ഷണമരില്ലൊപ്ത 
ജനങ്ങൾ വലഞ്ഞു. 3 �ുട്ടരി�ൾ വനീെരിന്റ് പുറത്്റ് 
എപ്ന്ങ്കരിലും ലഭരിക്കുലമൊ എന്്റ് അലനവൈഷരിച്്റ് ഇറങ്ങരി. 
അവർ അർദ്പ്ൊണനൊയ ഒെു നൊയക്കുട്ടരിപ്യ 
�ൊണുന്ു. ഇപ്തൊെു ഭൗതരി� തരിെപ്ഞ്ഞെുപെരിപ്റെ 
സമയമൊണ്റ്, സർവ്ചെൊചെ ലപ്മത്രിൽ ലയരിച്്റ് 
നൊയ�ുട്ടരിയുപ്െ ജനീവൻ െക്ഷരിക്കലണൊ, അലതൊ സവൈന്ം 
വരിശപെെക്കലണൊ? അപെരിചരിതമൊയ ഇതരി�ർത്വ്യമൂ
ഢെൊക്കുന് ഈ പ്തരിസന്ധരിയൊണ്റ് ചലച്രിത്രത്രിപ്റെ 
ല�ന്ദ്രബരിന്ദു. െസ�െമൊയ ഈ ഇതരിവൃത്ം, ഡെരിയ
പ്ബനവസ്ൊ �യ്െക്കലത്ൊപ്െ ആവരിഷ്കെരിക്കു�യും 
പ്ചയ്ുന്ു. 

അക്രരില�ൊവ്റ് ല�ൊച്രിപ്റെ �രിർഗരിസ്ൊൻ ചലച്രിത്ര
മൊയ '്രി ലറൊഡ്റ് െു ഏ്ൻ' ആയരിെുന്ു ഫരിപ്സരി- 
ഇന്്യൊ അവൊർഡരിപ്ല മപ്റ്റൊെു ഇന്്യൻ പ്നീമരിയർ 
ചലച്രിത്രം. ലസൊവരിയറ്റ്റ് യൂണരിയപ്റെ പതനലശഷം 
സവൈ�ൊെ്യ സവൈത്രിന്റ് ഏപ്റ പ്ൊധൊന്യം �ല്പരിക്കുന് 
സമൂഹമൊയരി �രിർഗരിസ്ൊൻ മൊറരി. �ുബത്റ് അയരിലലവ്റ് 
പലക്ഷ ഇത്െത്രിലുള്ള മനുഷ്യനല്ല. ഒെു വരിെമരിച് 
എഴുത്ു�ൊെനൊയ അലദേഹം വരിഭൊെ്യനുമൊണ്റ്. തപ്റെ 
െൊഷ്ട്രത്രിപ്ന െൊഷ്ട്രനീയമൊയും സൊംസ്ൊെരി�മൊയും 
പ്ബുദ്െൊക്കുന് സൊഹരിത്യെചനയൊണ്റ് അലദേഹത്രി
പ്റെ അെരിസ്ൊന ലചൊ്ന. വരിെമരിച് എഴുത്ു�ൊെനൊയ 
അലദേഹം സ്പൊർസരിൽ തപ്റെ പരിൻഗൊമരിപ്യ �പ്ണ്ത്ു
ന്ു. പലക്ഷ, സ്പൊർസ്റ് മൊെ�ലെൊഗത്രിന്റ് അെരിമപ്പെട്ട 

�രിെപെുലെൊഗരിയൊണ്റ്. ചരി�രിത്സക്കൊയരി ധൊെൊളം ധനം 
ആവശ്യമുണ്്റ്. ഇതരിനൊയരി �ുബത്റ് അയരിലലവ്റ് തപ്റെ 
ഭവനം വരിൽക്കൊൻ തനീെുമൊനരിക്കുന്ു. പലക്ഷ തപ്റെ 
സലഹൊ്െപ്ന അയൊൾ �െം വൊങ്ങരിയ പണമരിെപൊെു
�ൊർ ധനം തരിെരിപ്� നൽ�ൊത്തരിനൊൽ തല്ലരിപ്ക്കൊന്ു 
എന് വൊർത് അലദേഹപ്ത് പ്ഞട്ടരിക്കുന്ു. തപ്റെ �ു
െുംബത്രിന്റ് നന്പ്ചയ്ൊത് തപ്റെ ജനീവരിതം വ്യർത്മൊ
പ്ണന്്റ് അയൊൾ ചരിന്രിക്കുന്ു. ഒപെം െൊജ്യ തൊൽപെ്യ
വും അലദേഹപ്ത് സമർദേപ്പെെുത്ുന്ു. ഈ വരിഭരിന് 
വരി�ർഷണ ശക്രി�ളുപ്െ സമ്മർദേം സഹരിക്കൊനൊവൊ
പ്ത ചരിന്്യൊധരി�്യത്ൊൽ അലദേഹം മെണത്രിന്റ് �നീഴെ
ങ്ങുന്ു. �ുംെുംബപെവും സമൂഹപെവുമൊയ വരിെു
ദ്ധ്ുവ �ർത്വ്യങ്ങളുപ്െ സമ്മർദേലശഷരി ഇത്രയും 
സമർത്മൊയരി അവതെരിപെരിച്രിെരിക്കുന് ചലച്രിത്രങ്ങൾ 
�ുറവൊണ്റ്. ബ്ൊക്ക്റ് & ദവറ്റ്റ് വർണ്ത്രിൽ മൃ്ുവൊയ 
പരിയൊലനൊ വൊ്നത്ൊൽ മുഖെരിതമൊയ ചലച്രിത്രത്രി
പ്റെ സൗന്ദെ്യ്ർശനവും വ്യത്യസ്ത പുലർത്ുന്ു. 

ശ്രീലങ്യിൽ നിന്നുള്ള ഛാത്രവീരമാൻ 
സുംവിധാനും ളചയ്ത 'ആയ'. ഒരു കാറപ
കെ്ിൽ തളറെ കുടുും�ും നഷ്ടമാകുന്ന 
ഒരുയവ വനിതാ പഡാക്ടർ, ഒരു �ീച്ച 
പ�ായമായള്ള �ന്ധ്ിലൂളെ ജീവിത
്ിളറെ അർത്ഥും കളണ്ടത്തുന്ന ചലച്ചത്ര
മാണിത്

8-മത് KW ജ�ാസഫ് പകുരസ് കാരം ലഭിച്ച 
‘ബാരഹ് ബബ ബാരഹ് ’ സിനിമയിലല രംഗം
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3-മത് FFSI - fipresci പകുരസ്ാരം ശ്രീ അമൃത് ഗംഗറിന് തൃശൂർ ജകാർപജറഷൻ ജമയർ എം.ലക. വർഗ്രീസ് സമർ
പ്ിക്കുന്കു. റവനത്യൂ മന്തി ലക. രാ�ൻ, എം.എൽ.എ പി. ബാലചന്ദ്രൻ, ലഫസ്റിവൽ ഡയറക്ടർ 
ജപ്രജമന്ദ്ര മഞകുംദർതകുടങ്ിയർ സമരീപം

പ്രകാശ് ശ്രീധർ
ചലച്രിത്രഅക്കൊ്മരി അംഗം

പ്രിയനന്ദനൻ പി. ബാലചന്ദ്രൻ 
എം.എൽ.എ

അമൃത് ഗംഗർ എ. രാധാകൃഷണൻ

ശ്രനീലങ്കയരിൽ നരിന്ുള്ള േൊത്രവനീെമൊൻ സംവരിധൊനം 
പ്ചയ്ത 'ആയു'. ഒെു �ൊറപ�െത്രിൽ തപ്റെ �ുെുംബം 
നഷ്മൊ�ുന് ഒെുയുവ വനരിതൊ ലഡൊക്ടർ, ഒെു ബനീച് 
ലബൊയുമൊയുള്ള ബന്ധത്രിലൂപ്െ ജനീവരിതത്രിപ്റെ 
അർത്ം �പ്ണ്ത്ുന് ചലച്ത്രമൊണരിത്റ്. �ുെുംബജനീ
വരിതത്രിനപെുറമുളള ചരില ബന്ധങ്ങപ്ള ഇത്റ് വരിഷയനീയ
ഭവരിപെരിക്കുന്ു. 

'ദനൻ ഹരിൽസ്റ് വൺ വൊലരി' പബൻ �ുമൊർ 
സംവരിധൊനം പ്ചയ്ത ഈ മണരിപെൂെരി ചലച്രിത്രം അഹം 
എന് ആ്രിവൊസരി ഡൽഹരിയരിൽ ലജൊലരിക്കൊയരി ലപൊയ 
തപ്റെ മ�പ്ള �ൊണൊൻ മണരിപെൂെരിൽ നരിന്്റ് നെത്ുന് 
യൊത്രപ്യ ചുറ്റരിപെറ്റരിയൊണ്റ്. അഹം തപ്റെ യൊത്രയരിൽവരി
വരിധതെത്രിലുള്ള വംശനീയ �ലൊപങ്ങളുപ്െ �ഥ�ൾ 
ല�ൾക്കുന്ു. ഇത്െത്രിലുള്ള 19 �ഥ�ളൊയരി ചലച്രി
ത്രം അണരിയരിപ്ച്ൊെുക്കുന്ു. 

അെുത്തൊയരി ്ക്ഷരിലണഷ്യൻന്റ് ചലച്രിത്ര വരിഭൊ
ഗത്രിൽ 8 ചലച്രിത്രങ്ങളൊണ്റ് ഉണ്ൊയരിെുന്ത്റ്. ല�
െളപ്നീമരിയറൊയരി ലഡൊ. ബരിജു ്ൊലമൊ്െപ്റെ മലയൊള 

ചലച്രിത്രം ്രി ലപൊർലട്യരിറ്റ്റ്സ്റ് ബംഗ്ൊല്ശരിൽ നരിന്ുള്ള 
ഷബ്ം ഫരിർ്ൗസരിയുപ്െ ചലച്രിത്രം 'ലസൊങ്റ് ഓഫ്റ് ് 
ലസൊൾ', ബംഗ്ൊല്ശരിൽ നരിന്്റ് തപ്ന്യുള്ള നുറൂൽ 
ആലം അറ്റനീക്കൂവരിപ്റെ 'ലൊൽ പ്മൊലറൊപ്ഗർ ജൂട്ടരി', 
ശ്രനീലങ്കയരിൽ നരിന്ുള്ള 'ഗുഡ്റ് ദനറ്റ്റ് പ്�ൊളൊംലബൊ', 
�ന്െ ഭൊഷയരിൽ അഭരിലൊഷ്റ് പ്ഷട്ടരി സംവരിധൊനം പ്ചയ്ത 
'ല�ൊലരിതൊൽ' (ചരിക്കൻ�റരി) എന്രിവയും ഇന്്യൻ 
പ്നീമരിയറൊയരി ബംഗ്ൊല്ശരിൽ നരിന്ുള്ള റഷനീ്്റ് ചൗധെരി 
സംവരിധൊനം പ്ചയ്ത േത്രബതരി �ഥയും അെബരിലന്ദൊ 
ബൊലറൊ സംവരിധൊനം പ്ചയ്ത ആസ്ൊമനീസ്റ് ചരിത്രം പൊനരി
ലസൊ�രിെരിയും ഉണ്ൊയരിെുന്ു. 

ലഡൊ. ബരിജുവരിപ്റെ '്രി ലപൊർട്ടലററ്റ്റ്സ്റ് ' ഫൊസരിസ്റ്റ് 
ഭെണ�ൂെങ്ങൾ ജനങ്ങപ്ള അെരിച്ർത്ുന് 6 വ്യത്യ
സ്ത �ഥ�ളുപ്െ ലപൊർട്ടലററ്റ്റ്സ്റ് ആപ്ണന്്റ് പറയൊം. 
നരിർമ്മരിതബുദ്രി ഗലവഷണഫലമൊയരി ഉയെുന് യന്ത്ര
വത്റ്�െണം മൂലം പ്തൊഴരിൽെഹരിതമൊ�ുന് വരിപണരി 
വ്യവസ്യുപ്െയും ആ വ്യവസ്യരിൽ സമെങ്ങൾക്കു 
ലവണ്രി ശ്രമരിക്കൊപ്ത �ുത്� മുതലൊളരിതവൈത്രിപ്റെ 

|   K O T T A K A   |  J U L Y - A U G U S T  2 0 2 242



തരിട്ടൂെങ്ങൾ സഹർഷം സവൈനീ�െരിക്കുന് പ്തൊഴരിലൊളരി 
സംഘെന�ലളയും ഒെു �ഥയരിൽ വരിഷയനീഭവരിപെരിക്കു
ലമ്ൊൾ നരിളൊന്രിക്ക്റ് സമൊനമൊയ മണൽ മൊഫരിയ�
ളൊൽ അസ്തരിതവൈം നഷ്മൊ�ുന് ആലപെൊെ്റ് ഗ്ൊമത്രിപ്റെ 
ലെൊ്നങ്ങൾ മപ്റ്റൊെു �ഥ വരിഷയനീഭവരിപെരിക്കുന്ു. 
മപ്റ്റൊെു �ഥയരിൽ അെരിച്മർത്പ്പെെന് ആ്രിവൊസരി
�ൾക്കു ലവണ്രിയും മറ്റും നരിലപ്�ൊള്ളുന് വരിപ്വ�ൊ
െരി�ൾപ്ക്കതരിപ്െയുള്ള പ്സരിദ്മൊയ ലപൊലനീസരിപ്റെ 
മൊലവൊയരിസ്റ്റ് - നക്ദലറ്റ്റ് ലവട്ട�പ്ളയും മറ്റും പ്തരി
ഫലരിപെരിക്കുന്ു, മപ്റ്റൊെു �ഥയരിൽ സൊമൂഹരി�മൊയും 
െൊഷ്ട്രനീവും സൊമൂഹരി�വുമൊയരി ഉത്െവൊ്രിതവൈമുള്ള 
ഒെു ചരിത്ര�ൊെപ്റെ ചരിത്രെചനപ്യ വരിഷയനീഭവരിപെരിക്കു
ന്ു. ഇങ്ങപ്ന ഭൊെതതതവൈചരിന്യരിപ്ല ഷഡ്റ്്ർശനങ്ങ
പ്ള ലപൊപ്ല 6 െൂക്ഷമൊയ സൊമൂഹരി� പ്ശ്നങ്ങൾ ലഡൊ. 
ബരിജു ശ്രലദ്യമൊയരി അവതെരിപെരിക്കുന്ു. 

ശ്രനീലങ്കൻ ചലച്രിത്രമൊയ ഗുഡ്റ് ദനറ്റ്റ് പ്�ൊളംലബൊ 
ല�ൊവരിഡ്റ് മഹൊമൊെരി �ൊലപ്ത് 9 ശ്രനീലങ്കൻ ജനീവരിത
�ഥ�ൾ അെുക്കരി വച് ചലച്രിത്രമൊണ്റ്. മെണമെഞ്ഞു 
എന്്റ് വരിശവൈസരിക്കുന് വ്യക്രി ആശുപത്രരിയരിൽ നരിന്്റ് 
മെങ്ങരി വെരി� , െൂക്ഷമൊയ പ്തൊഴരിലരില്ലൊയ്മ മൂലം അഭരി
സൊെരി� വൃത്രി സവൈനീ�െരിലക്കണ്രി വെരി�, െൂക്ഷമൊയ 
ലലൊക്ക്റ്ഡൗണരിൽ ചരില സ്ലങ്ങളരിൽ അ�പ്പെട്ടു 
ലപൊ�ുന് വ്യക്രി�ളുപ്െ ലെൊ്നം, സ്റുഡരിലയൊ�ൾ 
മുതൽ ജനീവരിതത്രിപ്റെ ഉപജനീവന മൊർഗ്ങ്ങപ്ളല്ലൊം 
അെയുലമ്ൊഴും ആ പ്തൊഴരിലരിെങ്ങളരിൽ പഴയ ഓർമ്മ
�ളും തപ്റെ �ലൊസൃഷ്രി�ളും അയവരിറക്കരിയരിെരി
ക്കുന് വ്യക്രി�ൾ ഇങ്ങപ്ന വ്യത്യസ്തമൊയ ശ്രനീലങ്കൻ 
ല�ൊവരിഡ്റ് ജനീവരിതപ്ത് ചലച്രിത്രം ആവരിഷ്കെരിക്കുന്ു. 
വരില്ശ�െത്ൊലും െൂക്ഷമൊയ സൊമ്ത്രി� പ്തരിസ
ന്ധരിയൊലും ഈയരിപ്െ �ൂെുതൽ പെുങ്ങലരിലൊയ സമ
�ൊലനീന ശ്രനീലങ്കൻ ജനീവരിതത്രിപ്റെ ഇഴയെുപെങ്ങൾ ഒെു 
പ്വൊച� ്ൃഷ്രിലയൊപ്െ ഇതരിൽ ആവരിഷ്കൃതമൊ�ുന്ത്റ് 

സൂക്ഷ്മ നരിെനീക്ഷണത്രിൽ നമ്മുക്ക്റ് �പ്ണ്ത്ൊം. 
്ക്ഷരിലണന്്യൻ സരിനരിമൊ വരിഭൊഗത്രിൽ ല�െള 

പ്നീമരിയറൊയരി എത്രിയ മപ്റ്റൊെു ചലച്രിത്രം ബംഗ്ൊ
ല്ശരിൽ നരിന്ുള്ള ഷബ്ം ഫർ്ൗസരി സംവരിധൊനം 
പ്ചയ്ത ലസൊങ്റ് ഓഫ്റ് ലസൊൾ (അലജൊബ്റ് �ർഖൊന)
യൊണ്റ്. ഒെു ലറൊക്ക്റ് സംഗനീത�ലച്െരിക്കരിപ്െ ഗ്ൊമനീണ
നൊയ ഒെു നൊലെൊെരി ഗൊയ�പ്ന �ണ്ുമുട്ടുന് െജനീബ്റ് 
ഹസൻ എന് ലറൊക്ക്റ് സ്റൊറരിപ്റെ �ഥയൊണ്റ് അലജൊബ്റ് 
�ർഖൊന. സംഗനീതത്രിപ്റെ പൊശ്ൊത്യവത്റ്�െണം വൊ
ണരിജ്യവത്റ്�െണം എന്നീ ആശയങ്ങൾ ഈ ചലച്രിത്രം 
ചർച് പ്ചയ്ുന്ു. 

ബംഗ്ൊല്ശരിൽ നരിന്ുള്ള മപ്റ്റൊെു ചലച്രിത്രമൊണ്റ് 
നുറൂൽ ആലം ആറ്റരിക്ക്റ് സംവരിധൊനം പ്ചയ്ത ലൊൽ 
മുറുഗർ ജൂട്ടരി. ഇത്റ് ബംഗ്ൊല്ശരിപ്റെ സവൈൊതന്ത്രസമെ വരി
ജയത്രിപ്റെ 50-ൊം വർഷമൊണ്റ്. �രിഴക്കൻ പൊ�രിസ്ൊൻ 
എന് പെരിഞ്ഞൊറൻ പൊ�രിസ്ൊപ്റെ അധനീശ െൊജ്യമൊ
യരിെുന് ബംഗ്ൊല്ശ്റ്, മുജനീബ്റ് റഹ്ൊപ്റെ ശ്രലദ്യമൊയ 
ലനതൃതവൈത്രിലൂപ്െയും ഇന്്യയുപ്െ പരിന്ുണയരിലൂപ്െ
യും ബംഗ്ൊല്ശ്റ് എന് െൊജ്യമൊയരി മൊറരി. ആ സവൈൊതന്ത്ര
സമെത്മപ്റെ ഒെു ഓർമ്മപ്പെെുത്ലൊണ്റ് ചലച്രിത്രം. 
മർദേ� ഭെണ�ൂെത്രിപ്റെ സനീമൊതനീതമൊയ മർ്നഭെണ
വും അതരിപ്നതരിപ്െ ഉയർന്ു വെുന് പ്തരിലെൊധവും 
ചലച്രിത്രം ്ൃശ്യവത്റ്�െരിച്രിെരിക്കുന്ു. 

തനീർത്ും െസ�െമൊയ �ർണൊെ�ൻ പശ്രിമഘട്ട 
ഗ്ൊമങ്ങളരിപ്ല ഒെു സംഭവമൊണ്റ് ഇതരിപ്ല ഇതരിവൃത്ം. 
വരി്ൂെ ല്ശത്്റ് നരിന്്റ് അവധക്കൊലമൊലഘൊഷരിക്കൊ
നൊയരി, വൃദ്്മ്തരി�ളുപ്െ യുവൊവൊയ ലപെ�രിെൊവ്റ് 
നൊട്ടരിപ്ലത്ുന്ു. വൃദ്്മ്തരി�ൾ അവലനറ്റവും 
ഇഷ്മുള്ള ല�ൊഴരി�റരി പ്വയ്ക്കൊൻ തനീെുമൊനരിക്കുന്ു. 
്ൗർഭൊഗ്യ�െമൊയരി പ്�ൊല്ലണം എന്്റ് ഉലദേശരിച് ല�ൊഴരി 
ലമൊഷണം ലപൊ�ുന്ു. തുെർന്ുള്ള ല�ൊഴരിക്ക്റ് ലവണ്രി 
ഗ്ൊമനീണെനീതരിയരിലുളള അലനവൈഷണംപുലെൊഗരിക്കുന്ു. 

ലക.ഡബ്കു.ജ�ാസഫ്  ഫിലിം അവാർഡ്  'ബാരഹ്  x ബാരഹ് ’ എന് ഹിന്ദി ചിത്രത്ിൻലറ സംവിധായകൻ ഗൗരവ്  
മദൻ  മന്തി ലക. രാ�നിൽ നിന്്  ഏറ്കുവാങ്കുന്കു
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നർമ്മ സമ്ുഷ്മൊയ ഒട്ടനവധരി മുഹൂർത്ങ്ങൾ 
ഇവരിപ്െ ഒെുക്കപ്പെെുന്ു. ലളരിതമൊയ �ഥ, ലളരിതമൊയ 
െനീതരിയരിൽ തപ്ന് അഭരിലലഷ്റ് പ്ഷട്ടരി അവതെരിപെരിക്കു
ന്ു. പശ്ൊത്ല സംഗനീതത്രിപ്റെ ലനർത് ആശ്രയം 
ലപൊലും ആ ചലച്രിത്രത്രിനുണ്ൊയരിട്ടരില്ല എന്ത്റ് 
ശ്രലദ്യമൊയ �ൊെ്യമൊണ്റ്. 

പൊനരി ലസൊല�ൊെരി (ഇൻ ് സവൈരിറരിലസ്റ്) എന് ആസ്ൊ
മനീസ്റ് ചലച്രിത്രം യുവസംവരിധൊയ�നൊയ അെരിന്ദൊം 
ലബൊലറൊയുലെതൊണ്റ്. ഇന്്യൻ പ്നീമരിയറൊയരി �ളരിച് ഈ 
ചലച്രിത്രം ഒെു ആസ്ൊം ഗ്ൊമപ്ല്ശത്്റ് ദസക്കരിൾ 
ല�െൊവുന് ഒെു വ്യക്രിയുപ്െ ജനീവരിതൊവസ്�പ്ള 
േൊയൊഗ്ഹനീ�െരിക്കുന്ു. ദസക്കരിൾ ല�െൊയതുമൂ
ലം അയൊളുപ്െ ലജൊലരി നഷ്മൊവുന്ു. അയൊളുപ്െ 
ക്ൂൾ വരി്്യൊർത്രിയൊയ മ�പ്ള വനീട്ടുലവലയ്ക്ക്റ് വരിെൊൻ 
നരിർബന്ധരിതനൊ�ുന്ു, അയൊളുപ്െ മ�ന്റ് പനരി പരിെരി
ക്കു�യും അത്റ് സുഖപ്പെെുത്ൊനൊയരി നൊട്ടു ദവ
്്യപ്റെയെുപ്ത്ത്രിയ അയൊപ്ള വൃക്ഷദ്വപ്ത് 
അശുദ്മൊക്കരി എന്്റ് പറഞ്ഞ്റ് ജൊതനീയ ഗുണ്ൊസംഘം 
മർദേരിപ്ച്ൊതുക്കുക്കു�യും പ്ചയ്ുന്ു. ആസ്ൊമനീസ്റ് 
ഗ്ൊമനീണജനീവരിതത്രിപ്റെ ഒെു പെരിലേ്മൊണ്റ് ചലച്രി
ത്രം. മതൊചൊെങ്ങളുപ്െ യഥൊതഥവും നനീണ്തുമൊയ 
ചരിത്രനീ�െണം അവയുപ്െ യൊഥൊസ്രിതരി�പ്യ �ൊണരിച്്റ് 
തെുന്ു. സ്ത്രനീ വരി്്യൊഭ്യൊസപ്ശ്നങ്ങളും ചലച്രിത്രം പ്ശ്നവ
ത്റ്�െരിക്കുന്ുണ്്റ്. ഉത്ലെന്്യയരിൽ അലങ്ങൊളമരിലങ്ങൊ
ളമുള്ള സവർണ് ജൊതരിഗുണ്ൊസംഘങ്ങളുപ്െ അഴരി
ഞ്ഞൊട്ടവും ചലച്രിത്രം ഒപെരിപ്യെുക്കുന്ു. അെവരിന്ദപ്റെ 
ലപൊക്കുപ്വയരിലരിപ്ന അനുസ്മെരിപെരിക്കുന് ്ൃശ്യങ്ങളു
പ്െ അതരിമന്ദഗതരിയരിലുള്ള പതരിഞ്ഞ തൊളഘെന ഈ 
ചലച്രിത്രത്രിപ്റെ മപ്റ്റൊെു പ്ലത്യ�തയൊണ്റ്. 

്ക്ഷരിലണഷ്യൻ ചലച്രിത്രവരിഭൊഗത്രിപ്ല മപ്റ്റൊെു 
ഇന്്യൻ പ്നീമരിയർ ചലച്രിത്രം ബംഗ്ൊല്ശരിൽ നരിന്ു

ള്ള റഷനീ്്റ് ചൗധെരി സംവരിധൊനം പ്ചയ്ത ചന്ദ്രബതരി 
�ഥയൊണ്റ്. 16-ൊം നൂറ്റൊണ്രിപ്ല �രിഴക്കൻ ബംഗൊളരിൽ 
ജനീവരിച്രിെുന് ബംഗൊളരി ഭൊഷയരിപ്ല ആ്്യ സ്ത്രനീപക്ഷ 
�വരിയത്രരിയൊയ ചന്ദ്രബതരിയുപ്െ ജനീവചെരിത്രമൊണ്റ് 
ഈ ചലച്രിത്രം. ഈ �വരിയത്രരി, പ്സരിദ്ബംഗൊളരി 
�വരിയൊയ ്രിജബൻഗരിഷരി ്ൊസരിപ്റെ പുത്രരിയൊണ്റ്. 
മപ്റ്റൊെു യുവ�വരിയൊയ ജയൊനന്ദനുമൊയരി ചന്ദ്രബതരി 
പ്ണയത്രിലൊവുന്ു. പലക്ഷ ജയൊനന്ദൻ പ്പൊെുന്
പ്ന മപ്റ്റൊെു മുസ്നീം സ്ത്രനീയുമൊയരി പ്ണയത്രിലൊവുന്ു. 
നരിനക്ക്റ് മപ്റ്റൊെൊപ്ള വെനൊയരി തെൊം എന് പരിതൊവരി
പ്റെ വൊക്ക്റ് നരിെസരിച്്റ് ചന്ദ്രബതരി ഞൊൻ ഇനരി ജനീവരിത
�ൊലം മുഴുവൻ ശരിവഭക്യൊയരി ജനീവരിച്ു പ്�ൊള്ളൊം 
എന്്റ് പ്തരിജ്ഞപ്യെുത്്റ് സന്യൊസരിനരിയൊ�ുന്ു. 
െൊമൊയണം സ്ത്രനീപക്ഷെനീതരിയരിൽ, സനീതയുപ്െ വനീക്ഷണ
ല�ൊണരിൽ ചന്ദ്രബതരി മൊറ്റരി എഴുതുന്ു. ബംഗൊളരിൽ 
ആ്്യ�വരിയത്രരിയൊയ ഈ മഹരിളൊസൊഹരിത്യെത്നത്രി
പ്റെ ജനീവരിതം തനീർത്ും തന്യനീഭൊവലത്ൊപ്െ റഷനീ്്റ് 
ചൗധെരി ഒപെരിപ്യെുത്രിെരിക്കുന്ു. തപ്റെ ജനീവരിതത്രിപ്ല 
ഒെു ്ുെന്ം മഹത്െമൊയ ഒെു സൊഹരിത്യസൃഷ്രി
യുപ്െ ജനനത്രിന്റ് വരിഷയനീഭവരിപെരിച് ഈ മഹതരിപ്യ 
തനീർത്ും സമ�ൊലനീന യുവമനസ്രിൽ പ്തരിഷ്ഠൊപനം 
പ്ചയ്ൊവുന് തെത്രിലൊണ്റ് റഷനീ്്റ് ചൗധെരി ചരിത്രനീ�െരി
ച്രിെരിക്കുന്ത്റ്. ശൃംഗൊെെസം ശമത്രിലലക്കും അതരി
ൽനരിന്ും അതരിപ്റെ മൂർത്നീമ്്റ്ഭൊവമൊയ നരിർലവ്ത്രി
ലും സംലയനം പ്ൊപരിക്കുന്ത്റ് ്രിൽറുബ ഹുദസൻ 
ലഡൊയൽ തന്യനീഭൊവലത്ൊപ്െ ചന്ദ്രബതരിയൊയരി 
പ�ർന്ൊട്ടം നെത്രിയരിെരിക്കുന്ു. 

മലയൊളം സരിനരിമ ഇന്്റ് എന് വരിഭൊഗത്രിൽ പ്
ധൊനമൊയും 10 ചലച്രിത്രങ്ങളൊണ്റ് ഉണ്ൊയരിെുന്ത്റ്. 
ബൊബുലസനൻ സലഹൊ്െൻമൊെുപ്െ 'ഓൺ ലഡറ്റരിങ്ങ്റ് 
ആൻറ്റ് എ ല്ൊഗ്റ് ', പരി. അഭരിജരിത്രിപ്റെ 'അന്െം', മരിനരി 

ജപ്രജമന്ദ്ര മഞകുംദർ ഗിരരീഷ് കാസറവള്ളി �ി.പി. രാമചന്ദ്രൻ ഐ. ഷൺമകുഖദാസ്
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ഐജരിയുപ്െ 'ദഡലവഴ്്റ് ', അമൽ നൗഷൊ്രിപ്റെ 'പു
ല്ലു-ദറസരിങ്റ് ', പ്തൊപ്റ് ലജൊസഫരിപ്റെ '�െൽ മുനമ്്റ് ', 
സജനീവ്റ് അന്രിക്കൊെരിപ്റെ 'ലെൊൾ രൈനീ 160060060', ഹെരി
�ുമൊറരിപ്റെ 'ജവൈൊലൊമുഖരി', എന്രിവപ്യല്ലൊം മലയൊളം 
സരിനരിമ ഇന്്റ് എന് വരിഭൊഗത്രിപ്ല ല�െള പ്നീമരിയറു�
ളൊയരിെുന്ു. 

ഇന്്യൻ പലനൊെമ വരിഭൊഗത്രിൽ 11 ചലച്രിത്രങ്ങളൊ
ണ്റ് പ്്ർശരിപെരിച്ത്റ്. സൊഗർ പുെൊണരി�്റ് സംവരിധൊനം 
പ്ചയ്ത �ന്െ ചലച്രിത്രം 'പ്ഡൊല്ലു', യ്ു വരിജയ�ൃഷ്ൻ 
സംവരിധൊനം പ്ചയ്ത സംസ്ൃതചലച്രിത്രം 'ഭഗവ്്റ്ജ്ു
ഗം', നനീെജ്റ് ഗവൈൊൽ സംവരിധൊനം പ്ചയ്തഹരിന്ദരി ചലച്രിത്രം 
'4സം', െൊപ്മൻ ലബൊറ സംവരിധൊനം പ്ചയ്ത ആസ്ൊമനീസ്റ് 
ചലച്രിത്രം 'ചബ്രിവൊല ്രി �രിസ്മത്്റ് ' എന്രിവ ഈ വരിഭൊ
ഗത്രിൽ പ്്ർശരിപെരിക്കപ്പെട്ട ല�െള പ്നീമരിയർ ചലച്രിത്ര
ങ്ങളൊയരിെുന്ു. 

ലലൊ�സരിനരിമ വരിഭൊഗത്രിൽ 18ചലച്രിത്രങ്ങളൊണ്റ് 
പ്്ർശരിപെരിച്ത്റ്. ലപൊർച്ുഗലരിൽ നരിന്ുള്ള ലറൊഡ്രിലഗൊ 
അെനീയ്റ്സ്റ് സംവരിധൊനം പ്ചയ്ത 'സർദഡൻ' ഇന്്യൻ 
പ്നീമരിയർ ചലച്രിത്രമൊയരിെുന്ു. മെരിപ്ച്ന്ു തൊൻ 
�െുതരിയ ഭൊെ്യപ്യ നഗെത്രിൽ പ്വച്്റ് �ഥൊനൊയ�ൻ 
�ണ്ുമുട്ടുന്ു. അയൊൾ ആശയ�ുഴപെത്രിലൊ�ുന്ു. 
അലദേഹത്രിപ്റെ സുഹൃത്ുക്കൾ അവർ വനീണ്ും ലചെ
ണപ്മന്ും, �ഴരിയുപ്മങ്കരിൽ പുനർവരിവൊഹം പ്ചയ്ണ
പ്മന്ും ആവശ്യപ്പെെുന്ു. ലപൊളണ്്റ്, ജർമ്മനരി, ഇറ്റലരി 
തുെങ്ങരി, ലപൊർച്ുഗൽ അെക്കമുള്ള യൂലറൊപ്യൻ 
െൊജ്യങ്ങളരിൽ ജനന നരിെക്കരിലുണ്ൊ�ുന് അഭൂതമൊയ 
�ുറവും, ഉയർന് ആയുർദ്ർഘ്യവും മൂലംവൃദ്
ജനങ്ങളുപ്െ എണ്ം വർദ്മൊനമൊയരിപ്�ൊണ്രിെരിക്കു
�യൊണ്റ്. ശെനീെം ്ുർബലപ്പെെുന് ജനീവരിതത്രിപ്റെ 
സൊയംസന്ധ്യയരിൽ അവെരിൽ പലെും ഏ�ൊന്തയു
പ്െ തെവു�ൊെൊയരി മൊറുന്ു. ഇത്െത്രിലും സൊമൂ
ഹരി�ൊവസ്യും ദവയക്രി�ദവതെണരി�ളുമൊണ്റ് 

ഈ ചലച്രിത്രം ചർച് പ്ചയ്ുന്ത്റ്. 
അെുത് ശ്രലദ്യമൊയ വരിഭൊഗം മൊലസ്റഴ്്റ് & ലൈൊസ്രി

ക്ക്റ്സ്റ് ആണ്റ്. മൊലസ്റഴ്്റ് ലൈൊസ്രിക്കരിപ്ല ആ്്യ ചലച്രിത്രം 
'ഷൊലഡൊസ്റ് ഓഫ്റ് ലഫൊർലഗൊട്ടൻ ആൻസലസ്റഴ്്റ് ' എന് 
പ്സർഗരി പെഞ്ജലനൊവരിപ്റെ എക്കൊലലത്യും മരി�ച് 
ലസൊവരിയറ്റ്റ് ചലച്രിത്രപ്ണയ�ൊവ്യമൊണ്റ്. െണ്ൊം 
ലലൊ�മഹൊയുദ്ത്രിപ്റെ പശ്ൊത്ലത്രിൽ ഉദക്ര
യരിനരിപ്റെ (അഥവൊ ലസൊവരിലയററ്റ് യൂണരിയപ്റെ) ഒലെ 
ഒെു പ്ഗത് വനരിത സംവരിധൊയരി� ലൊെരിഷ പ്ഷപ്പറ്റരി
ല�ൊ ഒെുക്കരിയ '്രി അസറെ്റ്  ' ആണ്റ് മപ്റ്റൊെു ചലച്രിത്രം. 
യൂലരിയ ലസൊൾറെ്റ്ലസവ മൊയരി� ചലച്രിത്രമൊയ '്രി 
എൻചൊപ്റെഡ്റ് പ്ഡനേ'യും ഇവരിപ്െ പ്്ർശരിപെരിച്ു. 
സ്ൊവരി�്റ് നൊലെൊെരി �ഥപ്യ ആധൊെമൊക്കരി യുറരിൽ 
ഇലരിലങ്കൊ 1968 ൽ സംവരിധൊനം പ്ചയ്ത ്രി “ഈവ്റ് ഓഫ്റ് 
ഇവൊൻ �ലപെൊപ്ളൊ” �ുലൊക്ക്റ് നശനീ�െണത്രിപ്റെയും 
ആധുനരി� യന്ത്രവത്റ്�ൃത �ൂട്ടു�ൃഷരി െനീതരിയുപ്െയും, 
്ൊെരിദ്രത്രിൽ നരിന്്റ് സമ്്്റ്സമൃദ്രിയരിലലക്കുമുള്ള 
ലസൊവരിയറ്റ്റ് പെരിവർത്നത്രിപ്റെയും �ഥ പറയുന് 
'്രി എർത്്റ് ' എന്രിവയൊയരിെുന്ു മറ്റു ചരിത്രങ്ങൾ. 

ലഹൊലമജ്റ് വരിഭൊഗത്രിൽ �ുട്ടനൊട്ടരിപ്ല �ർഷ� 
പ്തൊഴലൊളരി പ്സ്ൊനത്രിൻറപശ്ൊത്ലത്രിൽ പ്ച
ല്ലപെൻ എന് പ്തൊഴരിലൊളരി ലനതൊവരിപ്റെ �ഥ പറയുന് 
പ്�. എസ്റ്. ലസതുമൊധവപ്റെ 'അനുഭവങ്ങൾ പൊളരി
ച്�ൾ' പ്്ർശരിപെരിച്ു. പ്നെുമുെരിലവണു അഭരിനയരിച് 
'ആെവ'മൊയരിെുന്ു ലഹൊലമജ്റ് വരിഭൊഗത്രിൽ മപ്റ്റൊെു 
ചലച്രിത്രം. ഒെു ഗ്ൊമനീണ പശ്ൊത്ലത്രിൽ ഒെു 
സർക്കസ്്റ് �ൂെൊെം, ഒെു ഗ്ൊമനീണ �ൊമു�രി, �ൊമു�
ന്ൊെരിൽ വെുത്ുന് മൊറ്റത്രിപ്റെ �ഥപറഞ്ഞ്റ്, ഭെതൻ 
െചനയും സംവരിധൊനവും നരിർവഹരിച് ചലച്രിത്രമൊണ്റ് 
ആെവം. 

ഈ വർഷം ബംഗ്ൊല്ശ്റ് സവൈൊതന്ത്രത്രിപ്റെ സുവ
ർണ് ജൂബരിലരി വർഷമൊണ്റ്. ഇതരിപ്റെ ഭൊഗമൊയരി 5 ബം

തൃശൂർ അന്ാരാഷ്ട്ര ചലച്ചിജത്രാത്സവത്ിൻലറ സമാപന ജയാഗം മന്തി ലക. രാ�ൻ ഉദ് ഘാടനം ലചയ്കുന്കു
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ഗ്ൊല്ശ്റ് ചലച്രിത്രങ്ങൾ ബംഗ്ൊല്ശ്റ് @ 50 വരിഭൊഗത്രിൽ 
പ്്ർശരിപെരിച്ു. 

ഷബ്ം ഫർ്ൗസരിയുപ്െ ബംഗ്ൊല്ശരിൽ നരിന്ുളള 
'ലസൊങ്റ് ഓഫ്റ് ലസൊൾ', നുറൂൽ അലം അറ്റരിക്കരിപ്റെ 
'ലൊൽ ലമൊർഗർ ജൂട്ടരി', '�വൈരിയറ്റ്റ് ല്ൊസ്റ് ്രി റരിവർ റുപ്സ' 
എന് തൻവനീർ മുഖൊമ്മൽ സംവരിധൊനം പ്ചയ്ത ചലച്രി
ത്രവും പ്്ർശരിപെരിച്ു. റഷനീ്്റ് ചൗധെരിയുപ്െ “ചന്ദ്രബതരി 
�ഥ”, “ലനൊ ഗ്ൗണ്്റ് ബരിനനീത്്റ് ് ഫനീറ്റ്റ്” എന് മുഹമ്മദേ്റ് 
റൊബരി മൃ്യുപ്െ ചരിത്രം എന്രിവയൊണ്റ് ബംഗ്ൊല്ശ്റ് സവൈൊ
തന്ത്രത്രിപ്റെ സുവർണ്ജൂബരിലരി ആലഘൊഷത്രിപ്റെ 
ഭൊഗമൊയരി പ്്ർശരിപെരിച് മറ്റ്റ് ചലച്രിത്രങ്ങൾ. 

തൻവനീർ മുഖൊമ്മലരിപ്റെ �വൈരിയറ്റ്റ് ല്ൊസ്റ് ്രി റരിവർ 
റുപ്സ ഇതരിൽ ഏറ്റവും ശ്രലദ്യമൊയ ചലച്രിത്രമൊണ്റ്. 
ഗ്നീക്ക്റ് ്ുെന് നൊെ�ത്രിപ്ല �ഥൊപൊത്രങ്ങപ്ള ഓർമ്മരി
പെരിക്കുന് ഒെു ഇെതുപക്ഷ പ്വർത്�പ്റെ ജനീവരിതം 
പറഞ്ഞ്റ് തുെങ്ങുന് ചലച്രിത്രം ബ്രിട്ടനീഷ്റ് വരിെുദ് 
സവൈല്ശരി പ്സ്ൊനത്രിപ്റെ ചെരിത്രമൊയും, 1947 പ്ല 
ഇന്്യൊ പൊ�്റ് വരിഭജനത്രിലൂപ്െയും, പുതരിയ പൊ�രി
സ്ൊപ്റെ െൂപനീ�െണവും േൊയൊഗ്ഹനീ�െരിക്കുന്ു. 
തുെർന്്റ് ബംഗ്ൊല്ശ്റ് സവൈതന്ത്ര്യ ലപൊെൊട്ടങ്ങളുപ്െ 
�ഥ ചലച്രിത്രം പറയുന്ു. െൊജഷൊയരി ജയരിലരിപ്ല 
െൊഷ്ട്രനീയ തെവു�ൊെുപ്െ �ൂട്ട�ുെുതരിയും, ഒെുവരിൽ 
ബംഗ്ൊല്ശരിപ്റെ വരിലമൊചനവും ചലച്രിത്രം ലചലതൊഹ
െമൊയരി ്ൃശ്യവത്റ്�െരിച്രിെരിക്കുന്ു. ബംഗ്ൊല്ശരിപ്റെ 
സവൈൊതന്ത്ര്യ സുവർണ്ജൂബരിലരിയരിൽ ആ െൊഷ്ട്രത്രിപ്റെ 
ചെരിത്രവും െൊഷ്ട്രനീയപ്ൊധൊന്യവും ഈ ചലച്രിത്രം 
യഥൊർത്ത്രിൽ ഒപെരിപ്യെുക്കുന്ു. തനീർത്ും ശ്ര
ലദ്യമൊയ ചലച്രിത്രമൊണ്റ് “�വൈരിയറ്റ്റ് ല്ൊസ്റ് ്രി റരിവർ 
റുപ്സ്റ് ”.

മപ്റ്റൊെു ശ്രലദ്യമൊയ ബംഗ്ൊല്ശരി ചലച്രിത്രം 
മുഹമ്മദേ്റ് റൊബരി മൃ്യുപ്െ “ലനൊ ഗ്ൗണ്്റ് ബരിനനീത്്റ് 
്രി ഫനീറ്റ്റ് ” ആണ്റ്. ബഹുഭൊെ്യതവൈത്രിപ്റെയും, �ൊലൊവ
സ്ൊവ്യതരിയൊനത്രിപ്റെയും, ്ൊെരിദ്രത്രിപ്റെയും പ്
ശ്നങ്ങൾ ഒലെ സമയം ചർച് പ്ചയ്ുന് ചലച്രിത്രമൊണ്റ് 
“ലനൊ ഗ്ൗണ്്റ് ബരിനനീത്്റ് ്രി ഫനീറ്റ്റ് ”. ഈ മൂന്്റ് പ്ശ്നങ്ങ
ളുപ്െയും �ൊളരിന്ദരിയൊ�ുന് ത്രരിലവണരി സംഗമത്രിൽ 
പ്സയ്റ്ഫുൾ എന് സൊധൊെണ ഒെു ആംബുലൻസ്റ് 
ദഡ്വറുപ്െ ജരിവരിതം നെ�തുല്യമൊ�ുന്തൊണ്റ് 
ചലച്രിത്രത്രിപ്റെ പ്ലമയം. 

െണ്ൊഴ്ച നനീണ്ുനരിന് തൃശ്ൂർ അന്ൊെൊഷ്ട്ര ചലച്രിത്ര
ലമള അങ്ങപ്ന ഏപ്രിൽ 7ന്റ് സമൊപരിച്ു. ഏപ്രിൽ 6ന്റ് 
നെന് സമൊപന സലമ്മളനത്രിൽ ഗരിെനീഷ്റ് �ൊസറവ
ള്ളരി അദ്്യക്ഷത വഹരിച്ു. റവന്യൂ മന്ത്രരി പ്�. െൊജൻ 
സമൊപനലയൊഗം ഉ്്റ്ഘൊെനം പ്ചത്റ് സമ്മൊന്ൊനം 
നരിർവഹരിച്ു. ജൂറരി �മ്മരിറ്റരി റരിലപെൊർട്ട്റ്, ജൂറരി പ്ചയ
ർമൊൻ ജരി.പരി. െൊമചന്ദ്രൻ അവതെരിപെരിച്ു. 29 ഓളം 

ചലച്രിത്ര സംവരിധൊയ�െും പ്ശസ്ത ചലച്രിത്ര പ്വ
ർത്�െും 24ചലച്രിത്ര അഭരിലനതൊക്കളും ചലച്രിത്ര
ലമളയരിൽ പപ്ങ്കെുത്ത്റ് ലമളയ്ക്ക്റ് പ്�ൊഴുലപെ�രി. 

�ൃലഷ്ന്ദു �ലലഷ്റ് (ഹൊക്ക്റ്സ്റ് മൊഫരിൻ), ഗൗെവ്റ് 
മ്ൊൻ (ബൊെഹ്റ് ദബ ബൊെഹ്റ് ), ഭൊെത്റ് മരിർപ്ല (്രി 
ലറൊഡ്റ് െു �ുത്രരിയൊർ), വരിലനേഷ്റ് പരി. ശശരിധെൻ 
(ഉദ്െണരി), പ്ഭൊഷ്റ് ചന്ദ്ര (ഐ ആം ലനൊട്ട്റ് ്രി റരിവർ 
ഝലം), അഭരിലൊഷ്റ് പ്ഷട്ടരി (ല�ൊലരി തൊൽ), നനീെജ്റ് 
ഗവൈൊൽ (ലഫൊർ സം), െൊജൊലഘൊഷ്റ് (ചബ്രിവൊല), 
അെരിന്ദം ലബൊപ്റൊ (പൊൻ ലസൊ�െരി (ഇൻ ് സവൈരിറരി
ൽസ്റ് ), പരി. അഭരിജരിത്്റ്(അന്െം), പ്ഷെനീഫ്റ് ഈസ 
(ആണ്ൊൾ), ഇർഷൊ്്റ് (നെൻ, ആണ്ൊൾ ചലച്രിത്ര
ത്രിപ്ല നൊയ�ൻ , സഹനരിർമ്മൊതൊവ്റ് ), പ്തൊപ്റ് 
ലജൊസഫ്റ് (�െൽ മുനമ്്റ് ), യ്ു വരിജയ�ൃഷ്ൻ, 
സജൊസ്റ് റഹരിമൊൻ (ചവരിട്ട്റ് ), അമൽ നൗഷ്്റ് (പുല്ലു 
് ദറസരിങ്റ് ), ശ്രനീറൊം (നെൻ), സജനീവൻ അന്രിക്കൊെ്റ് 
(ലെൊൾ രൈനീ 160060060), ഹെരി�ുമൊർ (ജവൈൊലമുഖരി), 
സുെഭരി ലക്ഷ്മരി (നെരി, ജവൈൊലമുഖരിയരിപ്ല നൊയരി�), പരി. 
എൻ. ലഗൊപരി�ൃഷ്ൻ (ജവൈൊലമുഖരിയുപ്െ തരിെക്കഥൊ
�ൃത്്റ്, �വരി), സുർജരിത്്റ് (നെൻ), സെരിത(വസ്ത്രൊ
ലങ്കൊെരി�), ലഡൊ. ബരിജു ്ൊലമൊ്െൻ(്രി ലപൊർട്ടലറ
റ്റ്റ്സ്റ് ), മധു അമ്ൊട്ട്റ്(ജവൈൊലമുഖരി േൊയൊഗ്ൊഹ�ൻ, 
ല്ശനീയ അവൊർഡ്റ് ലജതൊവ്റ് ), െരി.വരി. ചന്ദ്രൻ (പ്ശസ്ത 
മലയൊളം സംവരിധൊയ�ൻ), ലപ്ലമന്ദ്ര മഞ്ജു ്ൊർ 
എന്രിങ്ങപ്ന നരിെവധരി ചലച്രിത്ര സംവരിധൊയ�െും, 
ചലച്രിത്ര പ്വർത്�െും ലമളയരിൽ പപ്ങ്കെുത്ു. 

തൃശ്ൂെരിപ്ല സമൊന്െ ചലച്രിത്ര സംസ്ൊെപ്ത് 
ലപ്ൊലജ്ൊൽപെരിക്കുന്തരിനൊയരി 2004-ൽ പ്ൊെംഭം�ുറരി
ച് തൃശ്ൂർ അന്ൊെൊഷ്ട്ര ചലച്രിത്രലമള, അങ്ങപ്ന 17-ൊം 
വർഷവും അഭംഗുെം ശുഭ�െമൊയരി പെ്യവസൊനരിച്ു. 
വരിപണരിയുപ്െ ജൊസ്റ് നൊ്ങ്ങൾപ്ക്കൊപെം തൊളം പരിെരി
ക്കൊത് ചലച്രിത്ര സംസ്ൊെത്രിപ്റെ ഈ അനുസ്യൂത 
പ്വൊഹം �ൂെുതൽ പ്ചറുപട്ടണങ്ങളരിലലയ്ക്കും, ഗ്ൊമ
ങ്ങളരിലലയ്ക്കും പ്�ൊശ �രിെണങ്ങൾ ലപൊപ്ല ബഹുവരിധ 
മൊർഗ്ങ്ങളരിൽ അതരിശനീഘ്രലവഗത്രിൽ വ്യൊപരിക്കൊൻ 
പ്ൊപ്തമൊ�പ്ട്ട എന്്റ് നമുക്ക്റ് പ്ത്യൊശരിക്കൊം.

മളറ്റാരു ശ്രപദ്യമായ �ുംഗ്ാപദശി ചലച്ചി
ത്രും മഹമ്മദേ് റാ�ി മൃദയളെ “പനാ ഗ്ൗണ്ട് 
�ിനീ്് ദി ഫീറ്റ് ” ആണ്. �ഹുഭാര്യത്വ
്ിളറെയും, കാലാവസ്ാവ്യതിയാന്ി
ളറെയും, ദാരിദ്ര്ിളറെയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഒപര 
സമയും ചർച്ച ളചയ്യുന്ന ചലച്ചിത്രമാണ് “പനാ 
ഗ്ൗണ്ട് �ിനീ്് ദി ഫീറ്റ് ”
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17-മത് IFFT ഫിലിം ലഫസ്റിവൽ ടരീം
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അഭിലാഷ് ലഷട്ി

ജഡാ. എ.എ. അബ്കുള്ള ലഷരരീഫ് ഈസ ടി. കൃഷ്ണനകുണ്ി രാ�ാജഘാഷ്
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