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പ്രിയപ്പെട്ടവരേ,
പ്�ൊട്ട� ഡരിജരിറ്റൽ മൊഗസരിപ്റെ പ്സപ്തംബർ - 
ഒര്ടൊബർ ലക്തം സമ�ൊലരി� ബതംഗൊളരി സരിനരി
മപ്യക്കുറരിച്ൊണ്. സതംഗീത രേനതംപകുല്രി, ഹേരി 
നൊേൊയണൻ എസ്, ആൽവരിൻ പ്ജയ്ക്കബരിപ്റെ 
എന്രിവേകുപ്െ രലഖനവകുതം സമ�ൊലരി� ബതംഗൊളരി 
സരിനരിമപ്യക്കുറരിച്കുള്ള േണ്് രലഖനത്രിപ്റെ 
സന്ീപ് ശേവണൻ തയ്ൊറൊക്രിയ സ്വതന്ത്ര 
പേരിഭൊഷയകുതം ഇതരിലകുണ്്. �ൂെൊപ്ത ബതംഗൊളരി 
നരവൊത്ൊനസരിനരിമപ്യക്കുറരിച്കുള്ള പരി. വരിഷ്കു
േൊജരിപ്റെ രലഖനവകുതം ബകുദ്ധരേവ് േൊസ് ഗകുപ്യകു
പ്െ സരിനരിമപ്യക്കുറരിച്കുള്ള േൊര�ഷ് നൊഥരിപ്റെ 
രലഖനവകുതം ഇതരിലകുണ്്. േലച്രിത്രപഠനങ്ങപ്ളക്കു
റരിച്കുള്ള ഷീബ എതം. �കുേ്യപ്റെ രലഖനവകുതം ഈ 
ലക്ത്രിൽ �ൊണൊതം. ജനസതംസ്ൊേ േലച്രിത്ര 
ര�ന്ദ്രത്രിപ്റെ ആഭരിമകുഖ്യത്രിൽ പ്സപ്റ്റതംബർ 
17 മകുതൽ 26 വപ്േ തൃശൂർ േവരി�ൃഷ് തരിയറ്റ
റരിൽ 10 േരിവസതം നീളകുന് സമ�ൊലരി� ബതംഗൊളരി 
സരിനരിമ�ളകുപ്െ േലച്രിരത്രൊത്സവതം നെത്കുന് 
പശ്ൊത്ലത്രിലൊണ് പ്�ൊട്ട�യകുപ്െ ഈ ലക്തം 
പകുറത്രിറങ്ങകുന്ത്. ബതംഗൊളരി സരിനരിമയരിപ്ല 
പകുതരിയ സമൊന്തേസരിനരിമ�ളൊണ് (2020-2022) 
പ്േർശരിപെരിക്കു�. ആേ്യമൊയൊണ് ഇത്േപ്മൊ
േകു രമള ര�േളത്രിൽ നെക്കുന്ത്. ഭൊഗ് - േ 
ടെഗർ, പ്തൊബ്വ നന്രിനരി, രന മനകുരഷർ �രിസ്സ, 
മരനൊഹർ ആൻഡ് ഐ, മഹൊനന്, �ൊൽ �ക്്, 
അബൊർ �ൊഞ്ചൻ ജതംഗ, േകുരലൊ ബൊലരി �ഥ - േരി 
മ്യൂസരിയതം ഓഫ് റരിരലഷൻഷരിപ്്, അപേൊജരിരതൊ, 
മൊയൊർ പ്ജൊൻേൊൽ, സരിൻസരിയർലരി യകുരവഴ്് 
ധൊക് എന്ീ സരിനരിമ�ളൊണ് പ്േർശരിപെരിക്കു�. 
എല്ൊവരേയകുതം ഫരിലരിതം പ്ഫസ്റരിവലരിരലക്കുതം പ്�ൊ
ട്ട�യകുപ്െ സമ�ൊലരി� ബതംഗൊളരിസരിനരിമ പതരിപെരി
രലക്കുതം രനേഹപൂർവ്തം ക്ണരിക്കുന്കു.

-എഡരിറ്റർ േൊരജഷ് എതം.ആർ.
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ബംഗാളി ചലച്ിത്രത്ലാകത്ിന്റെ 
സമകാലികപരിത്പ്രക്യേം
• ആൽവിൻ ജെയ്ക്കബ്ബ് തട്ിൽ

ഭൊേതത്രിപ്റെ �ലൊസരിനരിമയകുപ്െ േേരിത്രതം 'പരഥർ പൊഞ്ചൊലരി'യരിൽനരിന്് 
സമൊേതംഭരിക്കുന്കു. അന്് മകുതൽ �ലൊേലച്രിത്രസതംസ്ൊേത്രിപ്റെ ഈറ്റരി

ല്വകുതം, മകുഖ്യപ്രക്പണര�ന്ദ്രവകുമൊയരി ബതംഗൊളരി േലച്രിത്രരലൊ�ത്രിന് ഉൾപേരി
വർത്നതം സതംഭവരിച്കു. തകുെർന്കുള്ള ബതംഗൊളരി േലച്രിത്രങ്ങൾ സൊതംസ്ൊേരി�മൊയകുതം, 
േൊഷ്ടീയമൊയകുതം, സൊമൂഹരി�മൊയകുതം, �ലൊപേമൊയകുതം ഔന്ത്യമകുള്ള ഉത്മ േല
ച്രിത്ര�ലൊസൃഷ്രി�ളകുപ്െ നരിർമ്മരിതരിര�ന്ദ്രങ്ങളൊയരി മൊറരി. "ബതംഗൊൾ ഇന്് േരിന്തരി
ക്കുന്ത്, നൊപ്ള ഇന്ത്യ േരിന്തരിക്കുതം" എന് പ്േൊല്് അന്വർത്മൊക്കുതംവരിധതം ഈ 
േലച്രിത്രസതംസ്ൊേ നരിര�തനത്രിൽനരിന്് പ്രേൊേനതം ഉൾപ്�ൊണ്ൊണ് ഭൊേത
ത്രിപ്ല മറ്റ് പ്ൊരേശരി�ഭൊഷ�ൾ സതംശകുദ്ധ �ലൊസരിനരിമ�ൾ അഥവൊ സമൊന്തേ 
േലച്രിത്ര�ൊവ്യങ്ങൾ സൊക്ൊത്ക്േരിച്തകുതം, �ലൊേലച്രിത്രസതംസ്കൊേതം േൂപപ്പെെകു
ത്രിപ്യെകുത്തകുതം.

ഇത്േകുണത്രിൽ സമ�ൊലരി�മൊയ ബതംഗൊളരി േലച്രിത്രരലൊ�പ്ത്, അതരിപ്റെ 
�ലൊമൂല്യവകുതം, സൊതംസ്ൊേരി�സ്വത്വരബൊധവകുതം നരിലനരിർത്രിപ്ക്ൊണ്് അതരിപ്റെ 
സൊേഥ്യതം വഹരിച്കുപ്�ൊണ്രിേരിക്കുന് അരന�തം സതംവരിധൊയ�േരിൽ േണ്് പ്മകുഖ 
സതംവരിധൊയ�േകുപ്െ �ലൊസൃഷ്രി�പ്ള അവരലൊ�നതം പ്േയ്കുന്തരിനകുള്ള ശ്രമമൊണ് 
ഈ രലഖനത്രിൽ നെക്കുന്ത്. ഒേൊൾ േൊപ്ജൊശ്രീ രഡയകുതം മപ്റ്റയൊൾ ഇന്ദ്രൊണരി 
രറൊയ് േൗധേരിയകുമൊണ്. േലച്രിത്രസങ്കല്പത്രിരലൊ, വരിഷയസ്വീ�േണത്രിരലൊ, പ്
രമയഘെനയരിരലൊ, േലച്രിത്രൊഖ്യൊനത്രിരലൊ യൊപ്തൊേകു സൊേൃശ്യവകുതം പകുലർത്ൊ
ത് സതംവരിധൊയ�േൊണ് ഇേകുവേകുതം. േൊപ്ജൊശ്രീ രഡയകുപ്െ 2021 ൽ പകുറത്രിറക്രിയ 
അബ്ർ �ൊഞ്ചൻ ജതംഗയകുതം, ഇന്ദ്രൊണരി രറൊയ് േൗധേരിയകുപ്െ 2020 ൽ പകുറത്രിറ
ങ്ങരിയ Debris of Desire അഥവൊ രമയർ രജൊൻജൽ എന്രിവയൊണൊ േരിത്രങ്ങൾ. 
വ്യതരിേരിക്തമൊയ േലച്രിത്രേർശനങ്ങപ്ള പ്രക്പണതം പ്േയ്കുന് ഈ േലച്രിത്രങ്ങ
ളകുപ്െ ലഘകുപഠനതം, ബതംഗൊളരി േലച്രിത്രരലൊ�ത്രിപ്റെ സമ�ൊലരി� പകുതകുസ്പന്ന
ങ്ങപ്ള മനസ്സരിലൊക്കുന്തരിന് സഹൊയ�മൊപ്ണന്് �േകുതകുന്കു.

"അബ്ർ �ൊഞ്ചൻ ജതംഗ" എന് േലച്രിത്ര�ൊവ്യത്രിരലയ്ക്ക് �ര്ണൊെരിക്കുര്പൊൾ 
ഒേകു പറ്റതം സ്പന്സരഹൊേേങ്ങൾ അവധരിക്ൊലതം ആരഘൊഷരിക്ൊനൊയരി തങ്ങളകു
പ്െ �കുെകുതംബങ്ങരളൊരെൊത്് തങ്ങളകുപ്െ തറവൊെകുവ� അതരിഥരിഗൃഹമകുള്ള ഡൊർജ

"ബംഗാള് ഇന്ന് ചിന്ി
ക്കുന്തന്, നാളെ ഇന്ത്യ 
ചിന്ിക്കും" എന് ളചാല്ന് 
അന്വര്ത്ഥമാക്കുംവിധം 
ഈ ചലച്ിത്രസംസ്ാര 
നികേതനത്ില്നിന്ന് പ്ര
കചാദനം ഉള്ളോണ്ാണന് 
ഭാരതത്ിളല മറ്ന് പ്രാകദ
ശിേഭാഷേള് സംശുദ്ധ 
േലാസിനിമേള് അഥവാ 
സമാന്ര ചലച്ിത്ര 
ോവത്യങ്ങള് സാക്ാതന്്ക
രിച്തും, േലാചലച്ിത്ര 
സംസ്കാരം രൂപളപെടുത്ി
ളെടുത്തും.

സമകാലിക ബംഗാളി സിനിമ
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ലരിതംങരിരലയ്ക്ക് വരിരനൊേയൊത്ര രപൊ�കുന്കു. ആരഘൊഷ
ങ്ങരളൊപ്െ തകുെങ്ങകുന് ഡൊർജലരിതംങ് ജീവരിതത്രിൽ 
പതരിപ്യ പതരിപ്യ പ്ശ്നങ്ങൾ ഉയർന്കുവേകുന്കു. ആ 
പ്ശ്നങ്ങൾ അവേകുപ്െ ആ ഒത്കുരേേലരിപ്ന തപ്ന് 
നരിേർത്�വകുതം അൽപെൊയകുസ്സകുമൊക്രി തീർക്കുന് തേ
ത്രിരലയ്ക്കകു വരി�സരിക്കുന്കു. പരക് േരില സൊർവ്ത്രരി� 
സത്യങ്ങളകുതം ആരപക്രി�സത്യങ്ങളകുതം അവർക്കുമകു
്പരിൽ അനൊവേണതം പ്േയ്പ്പെെകുന്തരിലൂപ്െ അവർക്് 
ശൊന്തരി ട�വേരി�യകുതം അവേകുപ്െ വരിരനൊേയൊത്ര 
ഒേകു സൊർവ്ത്രരി�സരഹൊേേ്യത്രിപ്റെ വീേഗൊഥയൊയരി 
പേരിസമൊപ്രിയരിൽ എത്കു�യകുതം ഒേകു മേണത്രിലൂപ്െ 
�േകുണൊേരസൊദ്ീപനതം സൊധ്യമൊക്കു�യകുതം പ്േയ്് 
വരിേൊമതം �കുറരിക്കുന്കു.

ഈ േലച്രിത്രത്രിൽ സകുമരിരത്രൊ എന് നൊയ� 
�ഥൊപൊത്രതം ഒഴരിച്കുനരിർത്രിയൊൽ മരിക്വൊറകുതം �ഥൊപൊ
ത്രങ്ങളകുതം തങ്ങളകുപ്െ അഹതംരബൊധമൊ�കുന് രസൊപെ് 
�കുമരിള�ളകുപ്െ തെവകു�ൊേൊണ്. ആ ഭൊവതം എത്ര 
ആരപക്രി�വകുതം നരിേർത്�വകുമൊപ്ണന്് അവർ മന
സ്സരിലൊക്കുന്ത് അർപെരിത േൊറ്റർജരി അവതേരിപെരിക്കുന് 
അവേകുപ്െ സരഹൊേേരിയൊയ രസൊമന്തരി എന് നൊയരി� 
�ഥൊപൊത്രതം അർബകുേത്രിപ്റെ അവസൊനഘട്ടപ്ത് 
അഭരിമകുഖീ�േരിക്കുന് ഒേകു മൊേ�രേൊഗരിയൊപ്ണന്് 
അവർ മനസ്സരിലൊക്കുര്പൊഴൊണ്.

ത്രരിരേബ് രേബരിന് വ്യൊപൊേനഷ്വകുതം മ�പ്റെ �ൊറപ�
െവകുതം വഴരിയകുള്ള ര�സ് മൂലവകുതം സതംജൊതമൊയരിേരിക്കു
ന് 20 ലക്ത്രിപ്റെ വൊയ്പ �കുെരിശരി� അെച്് തീർക്ൊൻ 
ബതംഗ്ൊവ് വരിൽക്ണതം. സകുരേബ് രേബകുതം അതരിന് 
അനകു�ൂലമൊണ്. രേരബഷ് തപ്റെ േൊഷ്ടീയപ്തരിരയൊ
ഗരിയൊയ അഭരിലൊഷരിന് സ്വന്തതം തറവൊെകുവ� ബതംഗ്ൊവ് 
വരിൽക്കുന്തരിന് അനകു�ൂലമല്. രേൊഹരിത്രിന് തപ്റെ 
സ്വന്തതം വരിവൊഹതം നെത്ൊൻരപൊലകുതം പണമരില്. 
പ്�ൊള്ള പലരിശക്ൊർ അയൊപ്ള അലട്ടകുന്കുപ്ണ്ങ്കരിലകുതം 
ബതംഗ്ൊവ് വരിറ്റ്, തപ്റെ ഭൊഗതം വൊങ്ങരി രപൊ�ൊൻ ആ 
വീെരിരനൊെകുള്ള ഗൃഹൊതകുേത്വതം അയൊപ്ള അനകുവേരിക്കു
ന്രില്. േലച്രിത്രത്രിപ്റെ ര�ന്ദ്രസതംഘർഷതം ഇതൊണ്. 
ഈ പേരിതസ്രിതരിയരിലൊണ് സ്വസ്ത േൊറ്റർജരി അവതേരി
പെരിക്കുന് സകുമരിരത്രൊ എന് നൊയ��ഥൊപൊത്രതം സന്രി
സതംഭൊഷണങ്ങൾ ആേതംഭരിക്കുന്ത്. അതരിനരിെയ്ക്കകുപ്വച്് 
റരിതകുജപ്യ തട്ടരിപ്ക്ൊണ്് രപൊ�കുന് മപ്റ്റൊേകു പ്ശ്നതം 
ഉേയതം പ്േയ്കുന്കുപ്ണ്ങ്കരിലകുതം അത് ടവ�ൊപ്ത പേരി
ഹേരിക്കു�യകുതം, രേരബഷരിപ്റെ സഹ�േണരത്ൊപ്െ 
ത്രരിരേബ് രേബരിന് ഒേകു ഉേ്യൊനതം സമ്മൊനരിക്കുന്രതൊപ്െ 
അവർക്രിെയരിലകുള്ള സൊ്പത്രി� അസ്വൊേസ്യങ്ങൾക്് 
പേരിഹൊേമൊ�കുന്കു.

രേരബഷ് സകുരേബരിരനൊെ് സകുമരിരത്രൊപ്യപെറ്റരി പറ
യകുന് ഒേകു സതംഭൊഷണതം ഈ േലച്രിത്രത്രിലകുണ്്. 

"സകുമരിരത്രൊ എല്ൊവേകുരെയകുതം ആവശ്യങ്ങൾ പേരിഗണരി
ച്്, ഏവർക്കുതം സകുസമ്മതമൊയ ഒേകു പേരിഹൊേത്രിന് 
രവണ്രി ശ്രമരിക്കുന്കു. നൊരമൊ നമ്മകുപ്െ അഹതംരബൊധ
ത്രിപ്റെ തെവകു�ൊേൊയരി �ൊലതം �ഴരിക്കുന്കു."

ഈ േലച്രിത്രത്രിപ്റെ യഥൊർത്സരന്ശമൊണരിത്. 
സ്വന്തതം അഹതംരബൊധത്രിപ്റെ തെവറയരിൽനരിന്് 

ആ പ്രശ്നങ്ങള് അവരുളെ ആ ഒത്തുകചരലി
ളന തളന് നിരര്ത്ഥേവും അല്പൊയുസ്സു
മാ്കി തീര്ക്കുന് തരത്ികലയ്ക്കു വിേസിക്കു
ന്നു. പകക് ചില സാര്വ്വത്രിേസതത്യങ്ങളും 
ആകപക്ിേസതത്യങ്ങളും അവര്ക്കുമുമ്ില് 
അനാവരണം ളചയ്യളപെടുന്തിലൂളെ അവ
ര്്കന് ശാന്ി കേവരിേയും അവരുളെ 
വികനാദൊത്ര ഒരു സാര്വ്വത്രിേസക�ാ
ദരത്യത്ിളറെ വീരഗാഥൊെി പരിസമാപ്ി
െില് എത്തുേയും ഒരു മരണത്ിലൂളെ 
േരുണാരകസാദ്ീപനം സാധത്യമാക്കുേയും 
ളചെന്തന് വിരാമം കുറിക്കുന്നു.
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വരിമകുക്തരി രനെരി, സൊർവ്ത്രരി�രനേഹത്രിനകുരവണ്രി 
നമ്മകുപ്െ പ്വർത്നങ്ങപ്ള ക്രമപ്പെെകുത്കു� എന്തൊ
ണത്. എന്തകുപ്�ൊപ്ണ്ന്ൊൽ ഈ ജീവരിതയൊത്രയരിൽ 
പലേകുതം നപ്മ്മ പരിേരിഞ്് രപൊ�ൊതം. േരിലരപെൊൾ ഇന്് 
ഒേൊൾക്് പ്േയ്് പ്�ൊെകുരക്ണ് �ൊേ്യതം നൊപ്ള നമകുക്
യൊൾക്് പ്േയ്് പ്�ൊെകുക്ൊൻ സൊധരിച്രിപ്ല്ന്കു വേൊതം.

േലച്രിത്രത്രിപ്റെ സപ്സ്പൻസ് (�ഥൊേഹസ്യതം) 
പൂർ്ണമൊയരി േകുേകുളഴരിയകുന്ത് അർപരിത േൊറ്റർജരി 
അവതേരിപെരിക്കുന് രസൊമന്തരിക്് അർബകുേമൊപ്ണന്് 
ഏവേകുതം മനസ്സരിലൊക്കുര്പൊഴൊണ്. ഈ തീവ്രേകുേന്ത 
വൊർത് ഏറ്റവകുമധരി�തം ഹൃേയൊഘൊതരമൽപെരിക്കുന്
ത് രേരബഷ് എന് വരിെനകുതം, അസന്ൊർഗ്രിയകുതം എന്് 
നൊതം ധേരിച്കുപ്വയ്ക്കകുന് േൊഷ്ടീയക്ൊേനൊയ അവളകുപ്െ 
സരഹൊേേനരിലൊണ്. �ൊലങ്ങളൊയരി രനേഹമസൃണമൊയ 
വൊരക്ൊ രനൊട്ടരമൊ പേസ്പേതം ട�മൊറൊത് അയൊളകുതം, 
അയൊളകുപ്െ ഭൊേ്യ േകുേരിറയകുതം പേസ്പേതം ആലരിതംഗനബ
ദ്ധേൊയരി പ്പൊട്ടരിക്േയകുന്കു. വരിവൊഹരമൊേനത്രിപ്റെ 
പെരിവൊതരിൽക്പ്ലത്രി നരിൽക്കുന് അവേകുപ്െ ബന്
ത്രിൽ ഈ േകുേന്തവൊർത് പകുതരിപ്യൊേകു ഊർജ്തം 
പ�േകുന്കു. േകുേരിറ അരപെൊൾ പറയകുന്കു. "നൊതം എല്ൊ 
അനൗരേ്യൊഗരി��ൊേ്യങ്ങരളയകുതം ഔരേ്യൊഗരി�മൊക്രി. 
അങ്ങപ്ന നമ്മൾ പലതരിനകുതം പരിറപ്� പൊഞ്കു. നമകുക്് 
എന്തൊണ് നഷ്പ്പെെകുന്പ്തന്് നൊതം മനസ്സരിലൊക്രിയരി
ല്." അവരിഹരിതബന്ങ്ങളരിരലയ്ക്കകുവപ്േ വഴകുതരിവീണ 
ഒേൊളകുപ്െ ഏറ്റകുപറച്രിൽ വേനങ്ങളൊണരിവ. അങ്ങപ്ന 
രേരബഷ് േലച്രിത്രത്രിനരിെയ്ക്കകുപ്വച്് പറയകുന് I need 
a miracle എന്് പറയകുന്ത് ആയൊളകുപ്െ ജീവരിതത്രി
ൽ സതംഭവരിക്കുന്കു.

േലച്രിത്രത്രിപ്റെ ശ്രരദ്ധയമൊയ മപ്റ്റൊേകു ഉപ�ഥ 
സകുരേബകുതം, വീട്ടകു�ൊേ്യസ്നൊയ ജഗേീഷ് ഷൊയകുപ്െ 
മ�ളൊയ സകുേരിതയകുതം തമ്മരിലകുള്ള പേരിണയത്രിൽ 
�ലൊശരിക്ൊപ്ത രപൊയ പ്ണയബന്മൊണ്. ആഢ്്യ
രബൊധത്രിപ്റെ ഭൊഗമൊയരി ത�ർന് ആ ബന്ത്രിൽ 

സകുേരിതയ്ക്ക് യൊപ്തൊേകു പ�രയൊ പ്വറകുരപെൊ സകുരേ
ബരിരനൊെ് ഇല് എന്ത്, ആ പ്ണയബന്പ്ത് 
അഭൗമരി�മൊയ ഒേകു വരിതൊനത്രിരലക്് ഉയർത്കുന്കു. 
"�ൊളരിേൊസൻ �ൊലത്രിപ്റെ േൊസൻ" എന് മകുണ്രശേേരി 
പറയകുതംരപൊപ്ല സകുരേബകുതം �ൊലത്രിപ്റെ േൊസനൊയരി
േകുന്കു എന്് സകുേരിത തരിേരിച്റരിഞ്തകുപ്�ൊണ്ൊണ് ഈ 
പ്ണയബന്ത്രിന് അങ്ങപ്ന ഒേകു വരിതൊനത്രിരലയ്ക്ക് 
ഉയേൊൻ �ഴരിഞ്ത്. റരിതകുജയകുപ്െ രമൊേനത്രിന് 
സഹൊയരിച്തരിലൂപ്െ ആ പേവരി ഒേകു ആേർശരലൊ�
രത്യ്ക്ക് സകുേരിത ഉയർത്കുന്കു.

ശ്രരദ്ധയമൊയ മപ്റ്റൊേകു �ഥൊപൊത്രതം റരിതകുജയൊണ്. 
വരിവൊരഹതേപ്ണയബന്ങ്ങളരിൽ വീണകുരപൊ�കു
�യകുതം അതകുവഴരി ഒേകു ഇണപ്യ �പ്ണ്ത്കുന്തരിൽ 
വരിഷമരിക്കു�യകുതം പ്േയ്കുന് ഈ പ്ജ.എൻ.യകു. ബകുദ്ധരി
ജീവരി പ്പണ്പ്�ൊെരി നമ്മകുപ്െ സൊമൂഹരി�മണ്ഡലത്രിൽ 
അധരി�മൊേകുതം ശ്രദ്ധരിക്ൊപ്ത രപൊ�കുന് ഒേകു പ്രത്യ�
തേതം പൊർശ്വവത്�ൃതവരിഭൊഗത്രിപ്റെ പ്തരിനരിധരിയൊ
ണ്. സകുമരിരത്രൊയകുമൊയകുള്ള അവളകുപ്െ രഗൊപ്യപ്ണയതം 
രപൊലകുതം സഫലീ�ൃതമൊ�ൊനകുള്ള സൊധ്യതയകുണ്ൊ
യരിട്ടകുതം സൊക്ൊത്ക്േരിക്പ്പെെകുന്രില്. LGBTQ സ്വത്വ
രബൊധത്രിനപെകുറതം േരില വസ്തകുത�ൾ ഉണ്് എന്് ഇത് 
നപ്മ്മ ഓർമ്മപ്പെെകുത്കുന്കു.

മേ്യപരിച്് വൊഹനരമൊെരിച്് അപ�െതം വേകുത്രിപ്വച്കു 
എന്് പഴരിര�ൾരക്ണ്രിവേകുന് പപെൊയരി എന് �ഥൊ
പൊത്രവകുതം, മനകുഷ്യപ്റെ മകുൻവരിധരി�ളൊ�കുന് രതരജൊ
വധത്രിപ്റെ ഒേകു േക്തസൊക്രിയൊണ്. ആറ്റരിഷയരിൽ 
േലച്രിത്രത്രിപ്റെ പകുരേൊഗമനത്രിൽ അയൊൾ ആ�ൃ
ഷ്നൊ�കുന്കുപ്ണ്ങ്കരിലകുതം ആ �ൊറപ�െവകുതം മേണപ്പെട്ട 
�ൊമകു�രിയകുതം അയൊപ്ള നരിേന്തേതം മൊനസരി�മൊയരി 
രവട്ടയൊെകുന്കു.

േരിത്രത്രിൽ പ്ൊധൊന്യമർഹരിക്കുന് �ഥൊപൊത്രമൊ
ണ് രേബ്മൊല്യയകുപ്െ ഭൊേ്യയൊയ സനന്. ഭർത്ൊവരിൽ 
നരിരന്ൊ മക്ളരിൽനരിരന്ൊ ലഭരിരക്ണ് രനേഹരമൊ 
പേരിഗണനരയൊ അവൾക്് ലഭരിക്കുന്രില്. ആറ്റരിഷ 
"നരിങ്ങപ്ളപ്റെ േണ്ൊനമ്മയൊണ്. എപ്ന് ഭേരിരക്ണ്" 
എന്് ഒേരിെത്് പറയകുര്പൊൾ, രേബ്മൊല്യ, േകുേരിറയകു
മൊയരി അവരിഹരിതബന്ത്രിൽ ഏർപ്പെെകുന്ത് അവൾ 
രനേരിട്ട് �ൊണകുന്കു. രേരബഷ് ഇത് വീക്രിക്കുന്കുപ്ണ്
ങ്കരിലകുതം രേരബഷരിന് മപ്റ്റൊേകു ജീവരിതതം േലച്രിത്രത്രിപ്റെ 
പേരിസമൊപ്രിയരിൽ പ്ൊപ്മൊ�കുന്കുണ്്. പരക് സനന്
യകുപ്െ ജീവരിതതം തകുെക്തം മകുതൽ ഒെകുക്തം വപ്േ ഒരേ 
തൊളഘെനയരിൽ പേരിക്രമണതം പ്േയ്പ്പെെകുന്കു. ബൊക്രി
പ്യല്ൊവേകുപ്െ ജീവരിതത്രിലകുതം അത്കുതങ്ങൾ ഉണ്ൊ�കു
ന്കുപ്ണ്ങ്കരിലകുതം സനന്യ്ക്കകുതം അത് സൊധ്യമൊ�കുന്രില്. 
�ൊഞ്ചൻജതംഗയരിൽനരിന്് മെങ്ങകുര്പൊഴകുതം ജീവരിതത്രിൽ 
ഒേകു േരിശൊവ്യതരിയൊനവകുതം ഇല്ൊപ്ത അവൾ അവരിപ്െനരി

ചലച്ിത്രത്ിളറെ സളപെന്സന് (േഥാ
ര�സത്യം) പൂര്ണ്ണമാെി ചുരുെഴിയുന്തന് 
അര്പിത ചാറ്ര്്ജി അവതരിപെിക്കുന് 
കസാമന്ി്കന് അര്ബുദമാളണന്ന് ഏവരും 
മനസ്ിലാക്കുകമ്ാഴാണന്. ഈ തീവ്രദുരന് 
വാര്ത് ഏറ്വുമധിേം ഹൃദൊഘാത
കമല്പെിക്കുന്തന് കദകബഷന് എന് വിെനും, 
അസന്ാര്ഗ്ിയും എന്ന് നാം ധരിച്ചുളവയ്ക്കു
ന് രാഷ്ട്ീെ്കാരനാെ അവളുളെ സക�ാ
ദരനിലാണന്.
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ന്് യൊത്രയൊ�കുന്കു.
ഇത്യൊേരി നരിേവധരി വരിേരിത്രങ്ങളകുതം വ്യത്യസ്തങ്ങളകുമൊയ 

�ഥൊപൊത്രങ്ങൾപ്�ൊണ്് സമൃദ്ധമൊണ് അബ്ർ �ൊഞ്ച
ൻജതംഗ. �ർണപീയൂഷങ്ങളൊയ നരിേവധരി ഗൊനങ്ങളകുതം, 
�ൊഞ്ചൻജതംഗയകുപ്െ നയനരമൊഹനേൂപപ്ത് ഒപെരിപ്യ
െകുക്കുന് ഛൊയൊഗ്രഹണവകുതം, മന്തൊളക്രമത്രിലകുള്ള 
േരിത്രസതംരയൊജനവകുതം, സൊഹേേ്യങ്ങൾക്നകുസൃ
തമൊയ ഭൊരവൊരത്ജനതം നൽ�കുന് പശ്ൊത്ല 
സതംഗീതവകുതം, അബ്ർ �ൊഞ്ചൻജതംഗപ്യ തീർത്കുതം 
ശ്രരദ്ധയമൊയ ഒേകു േലച്രിത്രമൊക്രി മൊറ്റകുന്കു.

ഇന്ദ്രൊണരി രറൊയ് േൗധേരിയകുപ്െ Debris of Desire 
അഥവൊ 'രമയർ രജൊൻജൽ' ആണ് പഠനവരിരധയ
മൊക്കുന് അെകുത് േലച്രിത്രതം. ബതംഗൊളരി േലച്രിത്ര 
രലൊ�ത്് ഇന്് പൊർശ്വവൽക്േരിക്പ്പെട്ടകുപ്�ൊണ്രി
േരിക്കുന് അെരിസ്ൊന പ്തൊഴരിലൊളരിവർഗ്ത്രിപ്റെ 
�ഥയൊണ് ഈ േലച്രിത്രതം സതംവേരിക്കുന്ത്. ഇന്് 
ബതംഗൊളരി േലച്രിത്രമണ്ഡലത്രിൽ ഉന്തവർഗ്, മദ്ധ്യ
വർഗ് ഇതരിവൃത്ഘെനയകുള്ള േലച്രിത്രങ്ങളൊണ് 
�ൂെകുതലൊയരി നരിർമ്മരിക്പ്പെെകുന്ത്. ഉേകുവപ്പെട്ടകുപ്�ൊ
ണ്രിേരിക്കുന് ഈ സമ�ൊലരി�പ്വണതയ്ക്ക് ഒേകു അപ
വൊേമൊണ് ഈ േലച്രിത്രതം.

മൊണരിക്് ബരന്ൊപൊദ്ധ്യൊയയകുപ്െ 1940-�ൾ 
പശ്ൊത്ലമൊയരി എഴകുതരിയ 2 �ഥ�ൾ സമ�ൊലരി� 
സൊമൂഹരി�ൊവസ്�ളകുമൊയരി ബന്പ്പെെകുത്രി േൂപപ
േരിവർത്നതം വേകുത്രി, ഒേകു ബന്വകുതം അവ�ൊശപ്പെെൊ
നൊ�ൊത് ഈ േണ്കു �ഥ�ളകുതം വരിളക്രിരച്ർത്ൊണ് 
Debris of Desireഎന് േലച്രിത്ര�ൊവ്യതം ഇന്ദ്രൊണരി 
രറൊയ് േൗധേരി സൊക്ൊത്�േരിച്രിേരിക്കുന്ത്. ബതംഗ്ൊരേ
ശരിൽനരിന്് അഭയൊർത്രിയൊയരി എത്രിയ ഭർത്ൊവരിനൊ
ൽ േതരിക്പ്പെട്ട്, അയൊൾ മറ്റകുള്ളവർക്് വരിറ്റ് ഒെകുവരിൽ 
അഭരിസൊേരി�യൊയരി ജീവരിതതം നയരിക്കുന് ബ്യൂട്ടരി എന് 
�ഥൊപൊത്രവകുതം, സത്യ എന് �കുറ്റവൊളരിയകുതം തമ്മരിലകു
ള്ള ബന്ത്രിപ്റെ �ഥയൊണ് േലച്രിത്രത്രിപ്റെ ഒേകു 
ഇതരിവൃത്തം.

ഇതരിന് സമൊന്തേമൊയരി േന്കു എന് മേ്യപൊനരിയകുതം, 
വഴക്ൊളരിയകുതം, അൽപെതം സ്തീവരിേകുദ്ധനകുതം, രരേഡ് 
യൂണരിയൻ പ്വർത്�നകുതം, അരദ്ഹത്രിപ്റെ ഭൊേ്യ 
രസൊമയകുതം തമ്മരിലകുള്ള ബന്ത്രിപ്റെ �ഥ, സമൊന്തേ 
ഇതരിവൃത്മൊയരി േലച്രിത്രത്രിൽ പകുരേൊഗമരിക്കുന്കു.

േണ്് ഇതരിവൃത്ഘെനയരിലകുതം, ഉപരഭൊഗൊസക്തരിയകു
പ്െ അവസൊേ നരിരക്പങ്ങൾ ഒേരിെത്് സ്ൂലമൊയകുതം, 
മപ്റ്റൊേരിെത്് സൂക്ഷ്മമൊയകുതം നമകുക്് �പ്ണ്ത്ൊൻ 
സൊധരിക്കുതം.

അഭരിസൊേരി�യൊയരി ജീവരിതതം നയരിക്കുന് ബ്യൂട്ടരി 
തരി�ഞ് ധനൊസക്തയൊണ്. ഒേകു േരിവസതം നൊലകുതം 
അഞ്ചകുതം രപപ്േ തപ്റെ ശേീേത്രിപ്റെ േതരിസകുഖൊനകുഭവതം 

പ്ൊപ്മൊക്ൊൻ അവൾ അനകുവേരിക്കുന്കു. �ൂെൊപ്ത 
േകുേ മൂത്് ആഭേണങ്ങളകുതം അവൾ ട�ക്ലൊക്കുന്കു.

ബ്യൂട്ടരിപ്യ വശീ�േരിച്് ഒെകുവരിൽ മയക്രി �രിെത്രി. 
ബ്യൂട്ടരിയകുപ്െ വ്പരിച് ധനവകുതം, ആഭേണനരിരക്പങ്ങ
ളകുതം, രമൊഷ്രിച്് സ്വന്തതം ഉപരഭൊഗജീവരിതതം പ്�ട്ടരിപെെകു
ക്ൊതം എന് േരിന്തരിക്കുന് സത്യയകുതം ഉപരഭൊഗജീവരിത
ത്രിപ്റെ പേമ�ൊഷ്ഠയൊയ രലൊഭത്രിപ്റെ അെരിമ തപ്ന്.

മേ്യൊസക്തനൊണ് േന്കു. അയൊൾ �ൂെകുതൽ വേകു
മൊനമകുള്ള സൂപെർമൊർക്റ്റരിപ്ല, �ച്വെസഹൊയരിയൊ
യകുള്ള രജൊലരിയരിൽനരിന്് പകുറത്കുരപൊ�ൊൻതപ്ന് 
�ൊേണതം മേ്യപൊനതം മൂലതം പ്തൊഴരിലരിെത്രിൽ അയൊൾ 
സൃഷ്രിക്കുന് വഴക്കു�ളകുതം സ്വഭൊവേൂഷ്യങ്ങളകുമൊണ്. 
ഇത്േത്രിൽ ഉപരഭൊഗൊസക്തരിയകുരെരയൊ രലൊഭത്രി
പ്റെരയൊ മൊയൊവലയങ്ങളരിൽ അ�പ്പെട്ട �ഥൊപൊത്ര
ങ്ങളൊണ് േലച്രിത്രത്രിപ്ല പ്ധൊന�ഥൊപൊത്രങ്ങൾ. 
മറ്റകുേരില വീക്ണര�ൊണരിലൂപ്െ രനൊക്കുര്പൊൾ േരില 
പ്ശ്നങ്ങൾ �പ്ണ്ത്ൊപ്മങ്കരിലകുതം, ഇതരിൽനരിന്് വ്യത്യസ്ത
മൊയരി ഒേകു �ഥൊപൊത്രതം, േന്കുവരിപ്റെ ഭൊേ്യ രസൊമയൊണ്. 
ഇത് മപ്റ്റൊേരിെത്് വരിശേമൊക്ൊതം. തപ്റെ മ�പ്റെ വരിേ്യൊ
ലയപഠനത്രിനകുതം �ലൊഭരിേകുേരി വളർത്കുന്തരിനകുമകുള്ള 
തകുച്ഛമൊയ തകു�രപൊലകുതം തപ്റെ ഭർത്ൊവരിൽനരിന്് ലഭരി
ക്രില് എന്് ഉറപെൊയരപെൊഴൊണ് അവൾ വീട്ടകുരജൊലരിക്് 
ഇറങ്ങകുന്ത്. ഭർത്ൊവ്, തപ്റെ �കുെകുതംബതം രപൊറ്റൊൻ 
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പ്ൊപ്നൊയരി എന്് തരിേരിച്റരിയകുന് അവസേത്രിൽ 
തൊൻ പ്േയ്കുന് രജൊലരിയരിൽനരിന്് വരിേമരിക്ൊൻ അവൾ 
തീേകുമൊനപ്മെകുക്കു�യകുതം പ്േയ്കുന്കു. പരക്, അവപ്ള 
�ൊത്രിേരിക്കുന്ത് മപ്റ്റൊേകു ജീവരിതമൊണ് എന്ത് 
വരിധരിടവപേീത്യതം.

േൂക്മൊയ പ്തൊഴരിലരില്ൊയ്മ, അസന്ൊർഗ്രി�പ്വർത്
നങ്ങളകുപ്െ ഉദ്ീപനതം സൊമൂഹരി�ഘെനയരിൽ ഉണ്ൊ
ക്കുതം എന്് ഈ േലച്രിത്രതം നരമ്മൊെ് പ്ഖ്യൊപരിക്കുന്കു. 
സൂപെർമൊർക്റ്റരിൽനരിന്് പകുറത്ൊക്പ്പെട്ട േന്കു 
വീണ്കുതം അവരിെപ്ത് രമലകുരേ്യൊഗസ്രയൊെ് പ്േന്് 
�േഞ്്, പരിഴരിഞ്്, തനരിക്് വീണ്കുതം രജൊലരി തേണതം 
എന്് അരപക്രിക്കുന്കുണ്്. രമലകുരേ്യൊഗസ്യകുപ്െ 
നരിഷ്കേകുണമൊയ നരിേൊ�േണതം അയൊപ്ള ലഹേരി മൊഫരി
യ�ളകുപ്െ ട��ളരിൽ എത്രിക്കുന്കു.

േന്കുവരിന് ഇതല്ൊപ്ത നരിയമൊനകുസൃതമൊയ രജൊലരി
�ളരിൽ ഏർപ്പെെൊമൊയരിേകുന്രിരല് എന്് രപ്ക്�ന് 
സതംശയതം ജനരിക്ൊതം. ഇത് മനസ്സരിലൊക്കുന്തരിന് 2010 
ന് രശഷമകുള്ള ബതംഗൊളരിപ്റെ സൊമൂഹരി� േൊഷ്ടീയ മൊറ്റ
ങ്ങൾ പേരിഗണരിരക്ണ്രിവേകുതം.

അെരിയന്തരിേൊവസ്ക്കുരശഷതം മൂന്് േശൊബ്ദത്രില
ധരി�തം അവരിപ്െ അധരി�ൊേത്രിലരിേകുന് ഇെതകുപക്തം 
ഭേണത്രിൽനരിന്കുതം പതരിപ്യ പതരിപ്യ ബതംഗൊളരി 

േൊഷ്ടീയജീവരിതത്രിൽനരിന്കുതം നരിഷ്ക്രമരിച്ത് 2010 ന് 
രശഷമൊണ്. േലച്രിത്രത്രിൽ േന്കു ഒേകു ഇെതകുപ
ക്പ്വർത്�നൊയൊണ് േരിത്രീ�േരിക്പ്പെെകുന്ത്. 
പ്പൊതകുപ്വ നരിർജ്നമൊയ ഒേകു രരേഡ് യൂണരിയൻ 
ഓഫീസരിൽ, േന്കുവകുതം, രരേഡ് യൂണരിയപ്റെ വൃദ്ധനൊയ 
ഒേകു പ്സക്രട്ടറരിയകുതം ഇേരിക്കുന്ത് തപ്ന് ആ േൊഷ്ടീയ 
സൊമൂഹരി� മൊറ്റങ്ങളകുപ്െ േരിശൊസൂേരിയൊണ്. േന്കുരപൊ
ലകുതം രരേഡ് യൂണരിയൻ വേരിസതംഖ്യ മൊസങ്ങളൊയരി അെ
യ്ക്കകുന്രില് എന്തകുതം രരേഡ് യൂണരിയൻ പ്സക്രട്ടറരിരയൊെ് 
ഭൊേ്യയകുപ്െ രജൊലരിപ്യക്കുറരിച്് �ള്ളതം പറയകുന്തകുതം 
ബതംഗൊളരിപ്ല സൊ്പത്രി� സൊതംസ്ൊേരി� അവസ്�പ്ള 
�കുറരിക്കുന്കു.

പലേേക്് വ്യൊപൊേരിരയൊെ് �െമൊയരി സൊധനങ്ങൾ 
രേൊേരിക്കുര്പൊൾ ലഭരിക്കുന് പേകുക്ൻ മറകുപെരിക്് 
േന്കു പ്ത്യകുത്േമൊയരി പറയകുന്ത് നരിങ്ങളകുപ്െ ഈ 
പീെരി� സ്രിേതം പ�രിെരിയൊയരി ലഭരിക്ൊനൊയരി ഞൊൻ 
പൊർട്ടരി പ്സക്രട്ടറരിരയൊെ് എത്ര സമ്മർദ്തം പ്േലകുത്രിപ്യ
ന്ൊണ്. അത് േന്കു ഒേകു �ൊലത്് അനകുഭവരിച്രിേകുന് 
സൊമൂഹരി� േൊഷ്ടീയ സ്ൊനങ്ങപ്ള �കുറരിക്കുന്കു. 
ഭേണയന്ത്രത്രിപ്റെ സൊേഥ്യനഷ്തം, പ്ൊരേശരി�മൊയരി 
പ്വർത്രിക്കുന് ഒേകു പൊർട്ടരി പ്വർത്�പ്റെരപൊലകുതം, 
സൊമൂഹരി�ജീവരിതതം എങ്ങപ്ന മൊറ്റരിമറരിക്പ്പെെകുന്കു 
എന്് ഇതരിരനക്ൊൾ നന്ൊയരി അവതേരിപെരിക്ൊൻ ഒേകു 
ഫ്രയരിമരിൽ ഒേകു േലച്രിത്ര�ൊേന് സൊധരിക്കുരമൊ എന്ത് 
സതംശയൊസ്പേമൊണ്.

േന്കു സഹപ്വർത്�രനൊെ് തപ്റെ ജീവരിതരത്യകുതം 
രജൊലരി അരന്വഷണങ്ങരളയകുതം�കുറരിച്് പറയകുര്പൊൾ 
സഹപ്വർത്�നൊയ സകുേക് ജീവനക്ൊേൻ ഉപ
രേശരിക്കുന് വക്രബകുദ്ധരിരയയകുതം േകുേകുപരേശരത്യകുതം 
തീർത്കുതം സതംശയരത്ൊപ്െയൊണ് അയൊൾ രനൊക്രി 
�ൊണകുന്ത്. ഈ പണരിയരിൽ �കുറച്് പ്വല്കുവരിളരി�ൾ 
ഇരല് എന്തൊണ് അരദ്ഹത്രിപ്റെ രേൊേ്യതം. രഡൊ്ട
ർമൊർക്് രപൊലകുതം ആശകുപത്രരിയരിപ്ല സ�ല സജ്ീ�
േണങ്ങൾ ഉപരയൊഗരിച്രിട്ടകുതം, ഏത് വരിഷപേൊർത്മൊണ്, 

പലചര്കന് വത്യാപാരികൊെന് േെമാെി 
സാധനങ്ങള് കചാദിക്കുകമ്ാള് ലഭിക്കുന് 
പരു്കന് മറുപെി്കന് ചന്ദു പ്രതയുത്രമാെി 
പറയുന്തന് നിങ്ങളുളെ ഈ പീെിേ സ്ിരം 
പേിെിൊെി ലഭി്കാനാെി ഞാന് പാര്ട്ി 
ളസക്രട്റികൊെന് എത്ര സമ്മര്ദ്ം ളചലു
ത്ിളെന്ാണന്. അതന് ചന്ദു ഒരു ോലത്ന് 
അനുഭവിച്ിരുന് സാമൂ�ിേ രാഷ്ട്ീെ 
സ്ാനങ്ങളെ കുറിക്കുന്നു.
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ശേീേത്രിൽ പ്വർത്രിക്കുന്ത് എന്് �പ്ണ്ത്ൊൻ 
സൊധരിക്ൊത് ഒേകു അതരിതീവ്രലഹേരി പേൊർത്ത്രിപ്റെ 
വരിതേണക്ൊേനൊ�ൊനൊണ് തൊൻ രപൊ�കുന്ത് എന്് 
േന്കു ഒേരിക്ലകുതം മനസ്സരിലൊക്രിയരിേരിക്ൊൻ സൊധ്യതയരി
ല്. അതൊണ് ആ ജീവരിതത്രിപ്റെ േകുേന്തത്രിന് �ൊേണ
മൊയതകുതം. രജൊലരി ഏപ്റ്റെകുക്കുന്തരിപ്റെ തരലന്കുേൊത്രരി, 
തപ്റെ ഭൊേ്യയകുതം മ�നകുപ്മല്ൊതം ഗൊഢ്നരിദ്രയരിലൊണ്കുറ
ങ്ങകുര്പൊഴകുതം നരിദ്രൊവരിഹീനയൊയരി ബീഡരി വലരിച്്, തപ്റെ 
ധൊർമ്മരി�രബൊധ്യങ്ങളകുരെയകുതം സൊമൂഹരി� സൊ്പ
ത്രി� വ്യക്തരിത്വ രബൊധങ്ങളകുരെയകുതം പേസ്പേ ആ�
ർഷണ വരി�ർഷണ േരിന്ത�ളൊൽ അസ്വസ്നൊക്
പ്പെട്ട് അതരിപ്നപെറ്റരി ധ്യൊനരിച്കുപ്�ൊണ്രിേരിക്കുന് േന്കു 
�ൊലത്രിപ്റെ �യ്രിപ്ല �ളരിപെൊവയല്ൊപ്ത മറ്റൊേൊണ് ?

േലച്രിത്രത്രിപ്ല മപ്റ്റൊേകു ശ്രരദ്ധയമൊയ �ഥൊപൊ
ത്രതം രസൊമ പേരിേേരിക്കുന് സകുരധൊമൊയരി എന് പെകു 
വൃദ്ധനൊണ്. തപ്റെ മകുറരിയരിൽ �രിെക്ൊൻ രസൊമ 
സന്ദ്ധയൊയരിട്ടകുതം, അതരിന് അവപ്േ �കുെകുതംബനൊഥ 
നരിർബന്രിച്രിട്ടകുതം, സകുരധൊമൊയരി രസൊമപ്യ മകുറരിയരിൽ 
�രിെക്കുന്തരിൽനരിന്് വരിലക്കുന്കു. മനകുഷ്യൊന്തസ്സരിരന
യകുതം നീതരിരബൊധരത്യകുതം ഇത്രമൊത്രതം വരിലമതരിക്കുന് 
ഒേകു �ഥൊപൊത്രതം ഈ േലച്രിത്രത്രിൽ രവപ്റ ഇല്. 
തപ്റെ ശൊേീേരി� അവശത�ൾ അവഗണരിച്കുപ്�ൊണ്് 
മേണരത്ൊെകുള്ള ആ നരിർഭയത്വതം അഭരിനന്നൊർഹമൊ
ണ്. തരി�ഞ് വരിജ്ൊന�കുതകു�രിയൊയ സകുരധൊമൊയരി, 
ഭർത്ൊവരിപ്റെ മൊനസരി�പേരിവർത്നപ്ത്ക്കുറരിച്് 
രസൊമ പ്മൊഴരിയകുര്പൊൾ, എന്തകുപ്�ൊണ്ൊണ് മനകുഷ്യർ 
ഇത്േത്രിൽ മൊറ്റത്രിന് വരിരധയേൊ�കുന്ത് തനരിക്് 
അജ്ൊതമൊപ്ണന്് അയൊൾ ഉേകുവരിെകുന്കു.

പരക് രലൊ�പ്ത്ക്കുറരിച്കുതം സമൂഹപ്ത്ക്കുറരി
ച്കുതം അയൊൾ ഒേകു നരിരഷധൊത്മ�സമീപനതം പ്വച്കു
പകുലർത്കുന്കു. അയൊൾ സ്റീഫൻ രഹൊക്രിങ്ങരിപ്ന 
ഉദ്ധേരിച്കുപ്�ൊണ്് പറയകുന്കു. "നൂറ്റൊണ്കു�ൾ �ഴരിയകു

ര്പൊരഴക്കുതം മനകുഷ്യവർഗ്തം ഈ രലൊ�ത്കുനരിന്് 
അപ്ത്യക്മൊ�കുതം." അരപെൊൾ രസൊമ പറയകുന്കു. 
"അത്േത്രിലകുള്ള വരിഡ്രിത്ങ്ങപ്ളൊന്കുതം പ്േവരിപ്�ൊ
ള്ളേകുത്." ഈ സതംഭൊഷണതം മനകുഷ്യപ്റെ അതരിജീവന
പ്ത് പറ്റരിയകുള്ള ജ്ൊനൊധരിഷ്ഠരിതവകുതം, വരിജ്ൊനൊ
ധരിഷ്ഠരിതവകുമൊയ സതംവൊേങ്ങളകുപ്െ �ൊച്രിക്കുറകുക്രിയ 
സത്യൊണ്.

വരിജ്ൊനൊധരിഷ്ഠരിതമൊയരി രനൊക്രിയൊൽ, മനകുഷ്യവതം
ശതം പ്തരിസന്രി�ളരിൽനരിന്് തീവ്രപ്തരിസന്രി�ളരിരല
യ്ക്കകുതം, അവരിപ്െനരിന്് അതരിജീവനത്രിനൊയകുള്ള രപൊേൊട്ട
ത്രിരലയ്ക്കകുമകുള്ള യൊത്രയരിലൊണ് എന്് �ൊണൊതം.

രപ്ക്�േൃഷ്രി ഉെക്കുന് ഒേകു േതംഗമൊണ് ബ്യൂട്ടരി 
എന് അഭരിസൊേരി�യ്ക്ക് സത്യ എന് �കുറ്റവൊളരി പൊനരിൽ 
�ലർത്രി മയക്കുമേകുന്് പ്�ൊെകുത്തരിനകുരശഷതം േരിത്രീ
�േരിക്പ്പെെകുന് േകുർഗൊപൂജയകുപ്െ ആരഘൊഷങ്ങൾ. 
ബ്യൂട്ടരിയകുപ്െ ശൊേീേരി� അസ്വസ്ത�ൾ �ണ്്, തൊൻ 
പ്േയ്ൊൻ രപൊ�കുന് േകുഷ്കർമ്മത്രിപ്റെ ക്രൗേ്യതം മനസ്സരി
ലൊക്രി പശ്ൊത്പരിച്് അവരിപ്െനരിന്് ആഭേണങ്ങൾ 
രമൊഷ്രിക്ൊപ്ത, ബ്യൂട്ടരിപ്യ ഒേകു സകുഹൃത്രിരനൊപ്െൊപെതം 
ആതംബകുലൻസ് വരിളരിച്് ആശകുപത്രരിയരിൽ എത്രിക്കുന് 
സത്യ എന് �കുറ്റവൊളരി അത് പ്േയ്കുന്ത് േകുർഗൊപൂജ 
േരിനത്രിലൊണ് എന്ത് ശ്രദ്ധരിരക്ണ് �ൊേ്യമൊണ്. 
ബ്യൂട്ടരിയകുപ്െ ശൊേീേരി� അസ്വസ്ത�ളകുതം, േകുർഗൊപൂജ
യകുപ്െ ആരഘൊഷങ്ങളകുമൊയകുള്ള ജ്പ് �ട്ടകു�ൾ വളപ്േ 
ശ്രദ്ധരിരക്ണ്തൊണ്. ആ പ്രത്യ�േരിനത്രിൽ തപ്റെ 
ഉള്ളരിൽ ആരവശരിച്രിേകുന് രലൊഭത്രിപ്റെ േൊേരി�പ്ന 
സത്യ വധരിച്തൊയരി നമകുക്് വ്യൊഖ്യൊനരിക്ൊതം.

ബൊർബർ ഷൊപെരിൽനരിന്് മകുെരിപ്വട്ടൊൻ ഇേകുന്രിേകുന് 
േന്കുവരിപ്ന മയക്കുമേകുന്് �െത്രി എന് �കുറ്റത്രിന് 
തെങ്കലരിലൊക്രിയരശഷതം, രസൊമയ്ക്ക് വേകുന് രഫൊണ് 
ര�ൊളകുതം അരപെൊൾ അവരിപ്െ ബഹളമയമൊയ പൊേരിസ്രി
തരി� അന്തേീക്വകുതം വ്യത്യസ്ത േലച്രിത്രവ്യൊഖ്യൊനങ്ങ
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ൾക്് ഇെതം നൽ�കുന് േൃശ്യഭൂമരി�യൊണ്. അപേപ്റെ 
ശബ്ദതം സതംഗീതതംരപൊപ്ല ശ്രകുതരി മകുധകുേമൊയരി ശ്രൊവ്യമൊ
ക്കുന് സൊമൂഹരി� അവസ്ൊവരിരശഷതം സതംജൊതമൊ
ക്കു�യൊണ് തപ്റെ ജീവരിതലക്്യപ്മന്് �മ്മ്യൂണരിസ്റ് 
തൊത്്വരി� പേമൊേൊേ്യനൊയ �ൊറൽ മൊർക്് പ്സ്തൊ
വരിച്രിട്ടകുണ്രല്ൊ. ഇവരിപ്െ ഈ രഫൊണ്ര�ൊൾ വേകു
ര്പൊൾ രസൊമ ര�ൾക്കുന്രതൊ, പ്ഭൊത േരിേരിക്ലബ് 
സതംഘൊതംഗങ്ങളകുപ്െ അട്ടഹൊസങ്ങളകുതം, എൻ.സരി.സരി. 
�ൊഡറ്റകു�ളകുപ്െ മൊർച്് പൊസ്റ് മൂലതം അസ്വൊേസ്യ�േ
മൊയ അന്തേീക്ത്രിൽ രസൊമരയൊെ് ആരേൊ എരന്തൊ 
പറയകുന്തൊണ്. ആേൊണ് രസൊമപ്യ വരിളരിച്പ്തരന്ൊ, 
എന്തൊണ് അയൊൾ പറഞ്പ്തരന്ൊ വ്യക്തമല്. രപൊ
ലീസൊപ്ണന്് നമകുക്് അനകുമൊനരിക്ൊതം എന്് മൊത്രതം.

മനകുഷ്യനരിൽ മത്സേബകുദ്ധരി വളർത്രി അവപ്ന 
ഉപരഭൊഗൊസക്തരിക്െരിമയൊക്കു�യൊണരല്ൊ മകുത
ലൊളരിത്തരിപ്റെ പ്ത്യയശൊസ്തതം. ഈപ്യൊേകു പ്ത്യയ 
ശൊസ്തത്രിപ്റെ പ്രലൊഭനത്രിന് വശതംവേയൊണ് രസൊമ 
എന്് സൂക്ഷ്മൊവരലൊ�നത്രിൽ നമകുക്് മനസ്സരിലൊ
�കുതം. മ�പ്ന ആതംഗരലയവരിേ്യൊലയത്രിൽ പഠരിപെരിക്കു
ന്തകുതം അവപ്ന സതംഗീതമഭ്യസരിപെരിക്കുന്തകുതം മറ്റകുതം 
രസൊമയകുപ്െ പൂർത്ീ�േരിക്പ്പെെൊത് രമൊഹങ്ങൾ 
മ�നരിലൂപ്െ സൊക്ൊത്�േരിക്കു�യൊണ് എന്് നമകുക്് 
രവണപ്മങ്കരിൽ വ്യൊഖ്യൊനരിക്ൊതം. ഈ ഒേകു വ്യൊഖ്യൊനതം 
േലച്രിത്രത്രിപ്ല തപ്ന് മനീഷരിയകുതം വരയൊവൃദ്ധ
നകുമൊയ പേൻ ബരന്ൊപൊദ്ധ്യൊയ അവതേരിപെരിക്കുന് 
സകുരധൊമൊയരി എന് �ഥൊപൊത്രതം രസൊമയകുമൊയകുള്ള 
സതംഭൊഷണമരദ്ധ്യ നൽ�കുന്കുണ്്.

േലച്രിത്രത്രിന് ഇന്ദ്രൊണരിരറൊയ് േൗധേരി തകുറന് ഒേകു 
സമൊപനേതംഗമൊണ് പ്�ൊെകുത്രിേരിക്കുന്ത്. േന്കുവരി
പ്ന രസൊമ നരിയമയകുദ്ധതം നെത്രി രമൊേരിപെരിക്കുരമൊ? 
തീർത്കുതം േേരിദ്രയൊയ രസൊമപ്യ അത്േപ്മൊേകു ശകുഭ
പേരിസമൊപ്രിക്് സൊമൂഹരി�ഘെന അനകുവേരിക്കുരമൊ? 
സത്യയകുപ്െ �ഥ ഇനരി എന്തൊ�കുതം? ഇത്േത്രിലകുള്ള 
നരിേവധരിയൊയ രേൊേ്യങ്ങൾക്് േലച്രിത്രത്രിൽ വ്യ
ക്തമൊയ മറകുപെരി�ളരില്. ആ വ� രേൊേ്യങ്ങൾക്കുള്ള 
ഉത്േതം രപ്ക്�പ്റെ സ്വതന്ത്രമൊയ വ്യൊഖ്യൊനത്രിന് 
ഇന്ദ്രൊണരി രറൊയ് േൗധേരി നൽ�കുന്കു. വ്യൊഖ്യൊനരിക്ൊ
നകുതം സങ്കൽപെരിക്ൊനകുതം ഒത്രിേരി അവസൊനനരിരക്പ
ങ്ങൾ ബൊക്രിപ്വച്് Degbrsi of Desire പേരിസമൊപ്മൊ
�കുന്കു.

രണ്ടു ചലച്ിത്രങ്ങളിലല സമാന, 
വൈജാത്്യമടുഖങ്ങള്

ഈ േണ്കു േലച്രിത്രങ്ങൾ എപ്ന്തങ്കരിലകുതം സമൊനത�ൾ 
ഉരണ്ൊ? എന്കു പേരിരശൊധരിച്ൊൽ സമൊനത�രളക്ൊൾ 

ടവജൊത്യങ്ങളൊണ് അധരി�തം. ഒേകു േലച്രിത്രതം സ്പന് 
മദ്ധ്യവർഗ്ത്രിപ്റെ �ഥപറയകുര്പൊൾ, മറകുപക് േലച്രി
ത്രതം അെരിസ്ൊന പ്തൊഴരിലൊളരിവർഗ്ത്രിപ്റെ �ഥ പറയകു
ന്കു. ഒേകു േലച്രിത്രതം �കുെകുതംബബന്ങ്ങളകുപ്െ ഇഴയെകു
പെങ്ങളകുതം പ്തരിസന്രി�ളകുതം േരിത്രീ�േരിക്കുര്പൊൾ, 
മറകുപക് േലച്രിത്ര�ൊവ്യതം �കുറ്റ�ൃത്യങ്ങപ്ളയകുതം 
അത് ഉേകുവതംപ്�ൊള്ളകുന് സൊഹേേ്യങ്ങപ്ളയകുതം പ്ശ്ന
വൽക്േരിക്കുന്കു. ഇത്േത്രിൽ ടവജൊത്യങ്ങളൊൽ 
സ്പകുഷ്മൊണ് ഇേകു േലച്രിത്രങ്ങളകുതം.

എങ്കരിലകുതം, ഇവയ്ക്കകുതമ്മരിൽ ഒേകു സമൊനതയകുണ്്. 
അത് അവ പേസ്പേതം പങ്കകുപ്വയ്ക്കകുന് മൃത്യകുരബൊ
ധത്രിപ്റെ സൊന്രിദ്ധ്യമൊണ്. അബ്ർ �ൊഞ്ചൻ 
ജതംഗയകുപ്െ �ഥൊേഹസ്യതംതപ്ന് രസൊമന്തരി അർബകു
േത്രിപ്റെ അവസൊനഘട്ടത്രിലൊണ് എന്തൊണ്. 
അതൊയത് �ൊലയവനരി�യരിൽ മറയപ്പെെൊൻ 
വളപ്േക്കുറച്് സമയതം ബൊക്രിയകുള്ള �ഥൊപൊത്രതം. 
സമൊനമൊയ ഒേകു �ഥൊതന്തകു Debris of Desire 
പ്റെ Climax (അന്ത്യേതംഗതം)ത്രിരനൊെനകുബന്രിച്് 
വേകുന്കുണ്്. അത് ബ്യൂട്ടരിപ്യ സത്യ േതരിപ്ച്ന്കുതം, 
പൊനരിൽ �ലർത്രി അയൊൾ മൊേ�വരിഷമൊണ് തന്
പ്തന്കുതം മനസ്സരിലൊക്കുര്പൊഴകുള്ള മേണപ്വപ്ൊള
ത്രിൽ പ്�െമൊക്കുന് മൃത്യകുരബൊധമൊണ്. ബ്യൂട്ടരി 
മേണപ്ത് �ൊത്് ജീവച്ഛവമൊയരി ആശകുപത്രരിയരിൽ 
�രിെക്കുര്പൊൾ രസൊമന്തരി �ൊലയവനരി�ക്കുള്ളരിൽ 
ആേവങ്ങൾക്് രശഷതം മറയകുന്കു. േണ്് വ്യത്യസ്ത 
മൃത്യകുരബൊധങ്ങളകുപ്െ േണ്് വ്യത്യസ്ത സൊ്പത്രി� 
സൊമൂഹരി� സൊഹേേ്യങ്ങളകുപ്െ േരിത്രീ�േണമൊണ് 
ഇേകു േലച്രിത്രങ്ങളകുതം േൃശ്യവത്�േരിച്രിേരിക്കുന്ത് 
എന് ഒേകു നരിേീക്ണതം തീർത്കുതം സൊധകുവൊയതൊ
ണ് എന്് �േകുതകുന്കു.

സത്യജരിത് രറ, മൃണൊൾപ്സൻ, തപൻ സരിൻഹ, 
ഋത്വരി�് ഘട്ടക്് എന്രിവർ സ്വൊതന്ത്ര്യൊനന്തേതം ആേ്യ 
4 പതരിറ്റൊണ്കു�ളരിൽ സകുസ്രിേമൊയ അെരിത്റ 
ഇെകു�യകുതം ഹകുർരണന്കുപത്ര, ബകുദ്ധരേവ് േൊസ് 
ഗകുപ്, ഉപൽരലന്കു േക്രവർത്രി, നരിതീഷ് മകുഖർജരി, 
ഗൗതതം േക്രവർത്രി, ഗൗതതം രബൊസ്, അപർണ 
പ്സൻ, ഋതകുപർണ രഘൊഷ് എന്രിവേകുതം മറ്റരന�തം 
സതംവരിധൊയ�േകുതം മകുരന്ൊട്ട് നയരിക്കു�യകുതം സൗന്
േ്യൊത്മ�മൊക്കു�യകുതം പ്േയ് ബതംഗൊളരി േലച്രിത്രരലൊ
�തം, ഈ മഹൊേൊേ്യന്ൊർക്് രശഷവകുതം അതരിപ്റെ 
�ലൊപേതയകുരെയകുതം, സമൊന്തേപൊതയകുരെയകുതം 
ടേതന്യതം നഷ്പ്പെെകുത്ൊപ്ത അനകുസ്യൂതതം മകു
രന്ൊട്ട് പ്വഹരിക്കുന്കു എന് വസ്തകുത Debris of 
Desire ഉതം 'അബ്ർ �ൊഞ്ചൻ ജതംഗ'യകുതം അെരിവേയരി
െകുന്കു.
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മാണിക്പ് ബാബുർ ത്മഘപ് 
(The Cloud and The Man)
• ലതിക പഡ്ബ്്ഗഗോോങ്കർ

അവൊർഡ് രജതൊവൊയ സതംവരിധൊയ�ൻ അഭരിനന്ൻ ബൊനർജരിയകുപ്െ 
മൊണരിക്് ബൊബകുർ രമഘ് നരിങ്ങപ്ള ത്രസരിപെരിക്കുന് മരിനരിമലരിസ്റ് േരിത്ര

ങ്ങളകുപ്െ പട്ടരി�യരിരലക്് രേർക്ൊതം. �ഥയകുപ്െ ലൊളരിത്യവകുതം നൊയ�പ്റെ മകുഖപ്ത് 
ഭൊവപ്�െനങ്ങളകുപ്െ അഭൊവവകുതം വരി�ൊേത്രിപ്റെയകുതം ഭൊവനയകുപ്െയകുതം സൊന്ദ്രത 
മറച്കുപ്വക്കുന്കുപ്വന്് മനസ്സരിലൊക്ൊൻ സരിനരിമ നൊതം സസൂക്് മതം �ണ്കുപ്�ൊ
രണ്യരിേരിക്ണതം. ഇതരിനരിെയരിൽ എവരിപ്െപ്യങ്കരിലകുതം രപ്ക്�പ്റെ േസച്േെ് മകുറരി
ഞ്ൊൽ സരിനരിമയകുപ്െ പ്മൊത്തം ആസ്വൊേനതലപ്ത്യകുതം അത് ബൊധരിയ്ക്കകുന്കു.

 സരിനരിമയകുപ്െ ഓപെണരിതംഗ് രഷൊട്ടകു�ൾ നമകുക്് ഒേകു നഗേത്രിപ്റെ രമൽക്ൂേയകു
പ്െ വരിശൊലേൃശ്യതം നൽ�കുന്കു. ഒേകു പ്�ട്ടരിെത്രിപ്റെ പ്െറസരിൽ ഒേൊൾ ഉറങ്ങകുന്കു. 
രനേതം പകുലേകുര്പൊൾ, അയൊൾ എഴകുരന്റ്റ് േകുറ്റകുമകുള്ള പ്േെരി�ൾ നനയ്ക്കകുന്കു, 
വസ്തങ്ങൾ മെക്കുന്കു.

രേൊഗരിയൊയ പരിതൊവ്, തളർവൊതതം ബൊധരിച്് �രിെപെരിലൊണ്. അരദ്ഹതം തൊഴപ്ത് 
നരിലയരിൽ �രിെക്കുന്കു. മധ്യവയസ് �നൊയ, പേകുക്ൻ മകുഖമകുള്ള, �്ണെ പ്വച്, മരി
തഭൊഷരിയൊയ മൊണരിക്്, തപ്റെ പരിതൊവരിപ്ന ശകുശ്രൂഷരിയ്ക്കകുന്കു, വൃത്രിയൊക്കുന്കു, 
ഭക്ണതം നൽ�കുന്കു - എല്ൊതം നരിശേബ്ദമൊയൊണ് പ്േയ്കുന്ത്. പരിന്ീെ് മൊണരിക്് 
മീൻ വൊങ്ങൊൻ മൊർക്റ്റരിരലക്് രപൊ�കുന്കു, അത് അയൊൾ അച്ഛന് പൊ�തംപ്േയ്് 
നൽ�കുതം.

ഓഫീസ് അയൊപ്ള സതംബന്രിച്രിെരത്ൊളതം മപ്റ്റൊേകു ഇെതം മൊത്രമൊണ്. അവരിപ്െ 
അയൊൾക്കുള്ളത് മെകുപെരിയ്ക്കകുന് പതരിവ് �ൊഴ്ച�ൾ മൊത്രമൊണ്. പ്വൃത്രിേരിനങ്ങൾ, 
മെകുപെരിക്കുന് ആവർത്നമൊപ്ണന്് രപ്ക്�ർ മനസ്സരിലൊക്കുന്കു. ഓഫീസ് 
ഉറക്തം പ്�െകുത്കുന്കു, വീെ് മയക്മകുണ്ൊക്കുന്കു, അച്ഛപ്ന വൃത്രിയൊക്രി ഊട്ടകു
ന്ത് ഒേകു േരിനേേ്യയൊണ്.

മൊണരിക്് ഒേകു പ്�ൊച്കു�കുട്ടരിക്് നൽ�കുന് പൊേൊയണപൊഠങ്ങളകുതം പ്െറസരിപ്ല 
സമൃദ്ധമൊയ മഴയകുതം പ്വയരിലകുതം ആഗരിേണതം പ്േയ്കുന് സസ്യജൊലങ്ങളകുതം മൊത്രമൊ
ണ് േൃശ്യങ്ങളരിൽ മെകുപെരിക്ൊത് ബരിതംബങ്ങളൊയരി നമകുക്് �ൊണൊനൊവകുന്ത്.

ഈ ബ്ൊക്് ആൻഡ് ടവറ്റ് സരിനരിമ ശബ്ദേഹരിതമൊയ പ്വറകുതം നരിശേബ്ദസരിനരിമ 
മൊത്രപ്മന്് �േകുതൊനൊവരില്. പശ്ൊത്ലത്രിൽ വൊേപ്തരിവൊേങ്ങൾ പ്പൊട്ടരിപെകു
റപ്പെെകുന്ത് നമകുക്് ര�ൾക്ൊതം. എല്ൊ േളരിയരിലകുതം എന്രപൊപ്ല വഴക്കു�ളകുതം 
പേരിഹൊസ �മറെകു�ളകുതം ഉണ്് - േരിലത് മൊണരിക്് ബൊബകുവരിപ്റെ വൊെ� ഫ്ൊറ്റരിപ്റെ 
ഉെമയരിൽ നരിന്ൊയരിേരിക്ൊതം - അവപ്റെ പരിതൊവ് മേരിച്ൊൽ അവപ്ന എങ്ങപ്ന പകുറ

സമകാലിക ബംഗാളി സിനിമ

േഥയുളെ ലാെിതത്യവും നാ
െേളറെ മുഖളത് ഭാവപ്ര
േെനങ്ങളുളെ അഭാവവും 
വിോരത്ിളറെയും 
ഭാവനയുളെയും സാന്ദ്രത 
മറച്ചുളവക്കുന്നുളവന്ന് 
മനസ്ിലാ്കാന് സിനിമ 
നാം സസൂക്ന് മം േണ്ടു
ളോകണ്െിരി്കണം. 
ഇതിനിെെില് എവിളെ
ളെങ്ിലും കപ്രക്േളറെ 
രസച്രെന് മുറിഞ്ാല് 
സിനിമയുളെ ളമാത്ം 
ആസ്വാദനതലളത്യും 
അതന് ബാധിയ്ക്കുന്നു.
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ത്ൊക്ൊൻ അയൊൾ പദ്ധതരിയരിെകുന്കു എന്തരിപ്നപെറ്റരി
യൊയരിേരിയ്ക്കൊമത്. ആന്തേരി�തീവ്രതയകുപ്െ നരിമരിഷങ്ങളരിൽ 
സരിനരിമയരിൽ േരിലരപെൊപ്ഴല്ൊതം മൊന്ത്രരി�സതംഗീതമകുണ്്.

സരിനരിമയകുപ്െ സൗമ്യമൊയ േൃശ്യൊവരിഷ്കൊേത്രിനകുതം, 
മൊണരിക്് ബൊബകുവരിപ്റെ ശൊന്തമൊയ ജീവരിതത്രിനകുതം 
അനകുസൃതമൊയരി, മേണവകുതം സൊവധൊനതം വരിരവ�രത്ൊ
പ്െ സരിനരിമയരിരലയ്ക്ക് �െന്കുവേകുന്കു. ഒേകു പ്ഭൊതത്രിൽ, 
അച്ഛൻ തപ്റെ രേൊൻസരിസ്റർ അെകുത്് വച്് മേരിക്കുന്കു. 
അരദ്ഹത്രിപ്റെ മേണതം ഒേകുപരക് മകുൻ�ൂട്ടരിക്ൊണൊൻ 
�ഴരിയകുതം, പരക് അത് മൊണരിക്രിപ്റെ മകുഖഭൊവത്രിൽ 
പ്േറരിയ മൊറ്റമകുണ്ൊക്കുന്കു. ശവസതംസ്ൊേതം �ഴരിഞ്്, 
മൊണരിക്് വീട്ടരിൽ വന്് അച്ഛപ്റെ �ട്ടരിലരിൽ ഇേരിക്കുന്കു, 
അരന്േതം മൊണരിക്് അയൊളകുപ്െ അച്ഛപ്റെ രേൊൻസരിസ്റ
റരിരലയ്ക്ക് ഉറ്റകു രനൊക്കുന്കു. പ്ത്യക്ത്രിൽ, പരിതൊവരിപ്റെ 
രവർപൊെ് അവപ്റെ ഹൃേയത്രിൽ പ്േറരിയ ഇളക്തം സൃ
ഷ്രിച്കു, പരക് മൊണരിക്രിപ്റെ പ്പേകുമൊറ്റത്രിപ്ല പതരിവ് 
അയൊളരിപ്ല മൊറ്റപ്ത് നരിേൊ�േരിക്കുന്കു.

ഏ�ൊന്തതപ്യയകുതം ഉള്ളരിപ്ല ശൂന്യതയകുപ്െ തീവ്രതപ്യ
യകുതം നരിേൊ�േരിക്കുന്കു. േന്ൻ പ്സന്രിപ്റെ ഉജ്്വലമൊയ 
േരിത്രീ�േണവകുതം അനകുപ് സരിങ്ങരിപ്റെ മരി�ച് സതംയമനതം 
പൊലരിച് �്യൊമറയകുതം പ്വളരിച്ത്രിപ്റെയകുതം തണലരിപ്റെ
യകുതം സമർത്മൊയ ഉപരയൊഗവകുതം രമല്പറഞ് മൊണരി
ക്രിപ്റെ അവസ്�പ്ള സൊധൂ�േരിയ്ക്കകു�യകുതം അവപ്യ 
മരി�വകുറ്റതൊക്കു�യകുതം പ്േയ്കുന്കു.

േയൊലകുവൊയ ഒേകു അയൽക്ൊേൻ ജനൊലയരിലൂപ്െ 
അവപ്ന വീക്രിക്കു�യകുതം അനകുരശൊേനതം അറരിയരിക്കു
�യകുതം പ്േയ്കുന്കു.

തകുെർന്് മൊണരിക്് തപ്റെ പരിതൊവരിപ്റെ സൊധനങ്ങൾ 
(രേൊൻസരിസ്റർ ഉൾപ്പെപ്െ) ഒേകു പ്പട്ടരിയരിൽ എെകുത്കു 
വച്് ഒേകു മൊലരിന്യക്ൂ്പൊേത്രിൽ പ്�ൊണ്് രപൊയരി 
തള്ളകുന്കു - അയൊൾ �്ണകുനീർ ഒഴകുക്കുന്രില്, അയൊൾ
ക്് വൊക്കു�ളരില്. ഇത് മൊണരിക്് അനകുഭവരിക്കുന് ഒേകു 
േൊർശനരി� രവർപരിേരിയലരിപ്റെ ഭൊഗമൊരണൊ, അരതൊ 
ജീവരിതത്രിപ്റെ ഉയർച്തൊഴ്ച�ളൊരണൊ എന്് രപൊലകുതം 
വ്യക്തമൊവകുന്രില്. അരദ്ഹതം ഇത് സതംവേരിയ്ക്കകുന്കുരണ്ൊ 
എന്് നരിങ്ങൾ തപ്ന് സ്വയതം അത്കുതപ്പെെകുന്കു.

 പരിന്ീെ് നൊതം �ൊണകുന്ത് വഴരിരയൊേപ്ത് ഭക്
ണശൊലയരിൽനരിന്് ഭക്ണതം �ഴരിച്് വീട്ടരിരലക്് 
മെങ്ങകുര്പൊൾ, പ്െറസരിരലക്് �യറകുര്പൊൾ മൊണരിക്് 
പ്തളരിഞ് ആ�ൊശത്് ഒേകു രമഘതം �ൊണകുന്കു.

 അത് അയൊളകുപ്െ ഭൊവനയൊവൊതം. അതകുമപ്ല്ങ്കരിൽ 
അത് അയൊളകുപ്െ ഭ്രമൊത്മ�തയൊവൊതം. എന്ത് തപ്ന്യൊ
യൊലകുതം അയൊൾ വളപ്േയധരി�തം ഭയപ്പെെകുന്കു. മറ്റൊർ
ക്കുതം അത് �ൊണൊൻ �ഴരിയകുപ്മന്് രതൊന്കുന്രില്.

അയൊൾ ക്രരമണ ഉന്ൊേരിയൊയരിത്ീേകുന്കു. അയൊൾ 
ആശ്േ്യപ്പെെകുന്കു. ഇവരിപ്െയൊണ് സരിനരിമ അരത 
അളവരിലകുള്ള നരിശേബ്ദതരയൊപ്െ സൗമ്യമൊയരി ഗതരി 
മൊറകുന്ത്.

േൊത്രരിയരിൽ രമൽക്ൂേയരിൽ പ്േന്് നരിന്് മൊണരിക്് 
ഒേകു �ൊമകു�പ്നരപെൊപ്ല രമഘരത്ൊെ് സതംവേരിയ്ക്കകുന്കു. രമ
ഘരത്ൊെ് എപ്ന്തങ്കരിലകുതം പറയൊൻ അയൊൾ പറയകുന്കു.

ഏോന്തളെയും ഉള്ിളല ശൂനത്യതയുളെ 
തീവ്രതളെയും നിരാേരിക്കുന്നു. ചന്ദന് 
ളസന്ിളറെ ഉജ്ജ്വലമാെ ചിത്രീേരണവും 
അനുപന് സിങ്ങിളറെ മിേച് സംെമനം 
പാലിച് േത്യാമറയും ളവെിച്ത്ിളറെയും 
തണലിളറെയും സമര്ത്ഥമാെ ഉപകൊഗ
വും കമല്പറഞ് മാണി്കിളറെ അവസ്േ
ളെ സാധൂേരിയ്ക്കുേയും അവളെ മിേവുറ്
താക്കുേയും ളചയ്യുന്നു.
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മൊണരിക്രിപ്റെ ഹൃേയത്രിപ്ല പ്േറരിയ േലനങ്ങളകുതം 
പ്േെരി�ൾക്് നനവകുള്ളതകുതം നരവൊരന്ഷതം നൽ�കു
ന്തകുമൊയ മഴയകുതം േണ്കുതം അയൊൾക്് ഒേകു പകുതരിയ 
ജീവരിതതം നൽ�കുന്തൊയരി രതൊന്കുന്കു. അയൊൾ 
പകുഞ്ചരിേരിയ്ക്കകുന്കു. അയൊൾ ഒേകു �ൊമകു�ൻ അയൊളകുപ്െ 
�ൊമകു�രിപ്യ �ൊട്ടരിപ്ക്ൊെകുക്കുവൊൻ പകുതകുവസ്തതം വൊ
ങ്ങകുന്രപൊപ്ല ഒേകു പകുതരിയ ഷർട്ട് വൊങ്ങകുന്കു. രമഘതം 
തപ്റെ �ൊമകു�രിപ്യന്് സങ്കൽപെരിച്് രമഘത്രിന് രനപ്േ 
ഒേകു പട്ടതം പറത്കുന്കു. അയൊൾ ആേൊധനരയൊപ്െ 
രമഘത്രിപ്റെ രഫൊരട്ടൊ എെകുക്കുന്കു. തപ്റെ വീട്ടരിൽ രമ
ഘരത്ൊപ്െൊപെതം ആയരിേരിക്ൊൻ മൊണരിക്് അതരിയൊയരി 
ആഗ്രഹരിക്കുന്കു.

പ്തളരിഞ് ആ�ൊശതം രനൊക്രി പകുല്പകുന് 
അയൊളകുപ്െ സകുഹൃത്രിന് മൊണരിക്് വരിഭ്രമൊവസ്യരി
ലൊപ്ണന്് രബൊധ്യമൊയരി! അങ്ങപ്ന, നൊതം സരിനരിമയകുപ്െ 
നരിഗൂഢ്മൊയ അന്ത്യത്രിരലക്് നീങ്ങകുന്കു.

മൊണരിക്് മപ്റ്റൊേകു ഫ് ളൊറ്റരിരലക്് മൊറൊനരിേകുപ്ന്ങ്കരി
ലകുതം ഇതകുവപ്േ മൊറരിയരിട്ടരില്. രലൊ�ത്രിപ്ല ഏറ്റവകുതം 
അെരിസ്ൊനപേമൊയ �ൊേ്യങ്ങൾ എങ്ങപ്ന പ്വർ
ത്രിക്കുന്കു എന്തരിപ്നക്കുറരിച്് അരദ്ഹത്രിന് ഒേകു 
ധൊേണയകുമരില്. ഒേകു ര്രൊക്ർ മകുരഖന േതരിക്പ്പെട്ട് 
അയൊൾ വൃത്രിയൊയരി വഞ്ചരിക്പ്പെട്ടകു. പരക്, അതരിൽ 
�ൊേ്യമരിപ്ല്ന്കു രതൊന്കുന്കു. "നീ ഇതകുവപ്േ സ്ലതം 
മൊറരിയരിരല്?" അവപ്റെ സകുഹൃത്് രേൊേരിക്കുന്കു. 

മൊണരിക്് തപ്റെ ഫ്ൊറ്റരിപ്റെ തൊരക്ൊൽ അയൊൾക്് 
ട�മൊറരി. "ഞൊൻ അവധരി എെകുക്കുന്കു," എന്് 
അവൻ പറയകുന്കു; എന്രിട്ട് മകു്പപ്ത് ഒേകു ആതംഗ്യതം 
ആവർത്രിക്കുന്കു: അവൻ തപ്റെ സൊധനങ്ങളകുപ്െ 
ഒേകു പ്പട്ടരി (അച്ഛപ്റെത് രപൊപ്ല) മൊലരിന്യക്ൂ്പൊേ
ത്രിൽ എറരിയകുന്കു. ഒേകുപരക് ജീവരിതത്രിൽ ഒേകു 
പകുതരിയ പൊത �പ്ണ്ത്കുന്കു, പഴയതരിൽനരിന്് സ്വയതം 
രവർപ്പെകുത്കുന്കു.

തപ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്േെരി�ൾ �ൊണൊൻ പ്െറസരിരലക്് 
അയൊൾ അവസൊനമൊയരി ഓെരിരപെൊവകുന്ത് നമകുക്് 
�ൊണൊതം, േകുറ്റകുതം അയൊൾ രനൊക്രി പ്�ൊണ്രിേരിയ്ക്കരവ 
ആ�ൊശത്് ഇെരിമരിന്ലകുണ്ൊവകുന്കു. അയൊൾ സരന്തൊ
ഷവൊനൊയരി പകുഞ്ചരിേരിയ്ക്കകുന്ത് നൊതം �ൊണകുന്കു. ഒപെതം 
സ് ക്രീൻ ഇേകുണ്കുരപൊ�കുന്കു.

 ലളരിതവകുതം സകുതൊേ്യവകുമൊയ േലച്രിത്രഭൊഷ രപ്ക്
�ന് �ൂെകുതൽ അനകുഭവരയൊഗ്യമൊവകുപ്മന്് മൊണരിക്് 
ബൊബകുർ രമഘ് അെരിവേയരിെകുന്കു.

ഈ േലച്രിത്രതം ബതംഗൊളരിസരിനരിമൊരലൊ�പ്ത്ന്ല് 
രലൊ�സരിനരിമയരിൽതപ്ന് അത്കുതമൊണ് . ആയതരി
നൊൽ തീർച്യൊയകുതം ഏവേകുതം �ണ്രിേരിരക്ണ് ഒേകു 

സരിനരിമ�ൂെരിയൊണരിത്.

• സ്്വതന്ത്രപരിഭാഷ - സ്ന്ദീപ് ശരവണൻ
• കടപ്ാട്: E-Cine India / Jan-Mar 2022
• IFFT 2022
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ആമി ഓ മത്�ാഹർ
• അഭി്ഗേകബ് തോലുകബ്ദർ

ആവരിഷ്കൊേലൊളരിത്യതംപ്�ൊണ്കുതം അനരിർവേനീയമൊയ ടശലീടവവരിധ്യതം 
പ്�ൊണ്കുതം ബതംഗൊളരിസരിനരിമ�ൾ രലൊ�സരിനരിമ�ളരിൽ രവറരിട്ട്  നരിൽ

ക്കുന്കു. ഇത്േതം സവരിരശഷത�പ്ളല്ൊതം അതരിപ്റെ പൂർണതലത്രിൽ സ്വീ�
േരിച്കുപ്�ൊണ്് അഭ്രപൊളരിയരിൽ വരിസ്മയതം തീർത് സതംവരിധൊയ�നൊണ് അമരിതൊഭ 
േരട്ടൊപൊദ്ധ്യൊയ. േണ്ൊയരിേത്രി പതരിപ്നട്ടരിൽ പകുറത്രിറങ്ങരിയ അരദ്ഹത്രിപ്റെ 
േലച്രിത്ര േൃശ്യ�ൊവ്യമൊണ് ആമരി ഓ മരനൊഹർ. ഏ�ൊന്തതയകുപ്െയകുതം മൊനകുഷരി�
മൊയ സ്വത്വപ്തരിസന്രി�ളകുപ്െയകുതം ഭൊവൊത്മ�മൊയ േരിത്രീ�േണമൊണ് ‘ആമരി ഓ 
മരനൊഹർ’.

ആഹ്ൊേത്രിപ്റെ നഗേമൊണ് �ൽക്ത്. തരിേരക്റരിയ പ്തേകുവകു�ൾ, ആൾക്ൂ
ട്ടങ്ങളകുപ്െ േഹസ്യങ്ങൾക്ൊയരി വരിശക്കുന് പ്�ട്ടരിെങ്ങൾ, േീർഘമൊയ രറൊഡകു�ൾ, 
അവയരിൽ അനസ്യൂതതം ഒഴകു�രിപ്ക്ൊണ്രിേരിക്കുന് വൊഹനഗതൊഗതതം എന്രിവപ്യ
ല്ൊതംപ്�ൊണ്് �ൽക്ത്ൊനഗേതം മറ്റ് ഇന്ത്യൻ നഗേങ്ങളരിൽനരിന്് വ്യത്യസ്തമൊണ്. 
ഇവരിപ്െയൊണ്  ആമരി ഓ മരനൊഹറരിപ്റെ �ൊതലൊയ �ഥൊഭൊഗതം �െന്് രപൊവകുന്ത്. 
ആയതരിനൊൽ സരിനരിമയരിപ്ല മറ്റ് �ഥൊപൊത്രങ്ങൾപ്ക്ൊപെതം �ൽക്ത്ൊനഗേവകുതം 
ഒേകു പ്ധൊന�ഥൊപൊത്രമൊയരി മൊറകുന്കു.

�ൽക്ത്ൊനഗേത്രിപ്റെ നൊഗേരി�സൗന്േ്യത്രിരലയ്ക്ക് സതംവരിധൊയ�ൻ 
നപ്മ്മ സ്വൊഗതതം പ്േയ്കുന്കു. പ്തൊഴരിലൊളരിയൊയ ഒേകു സ്തീ, തപ്റെ ഭൂത�ൊലത്രിൽ 
എരപെൊഴകുതം അഭയതം പ്ൊപരിയ്ക്കൊനൊഗ്രഹരിക്കുന് അവേകുപ്െ സരഹൊേേരി, വൊർദ്ധ�്യ
ത്രിപ്റെ പെരിവൊതരിൽക്ൽ എത്രിനരിൽക്കുന് മരനൊഹർ എന്രിവർ ആമരി ഓ 
മരനൊഹറരിപ്ല ഏപ്റ പ്ധൊനപ്പെട്ട മൂന്് �ഥൊപൊത്രങ്ങളൊണ്. ആഖ്യൊതൊവൊയ 
അമരിതൊഭ േരട്ടൊപൊദ്ധ്യൊയ ഇവർ മൂവേരിലൂപ്െയകുതം �ൽക്ത്ൊനഗേത്രിപ്റെ ഉേൊ
സീനമൊയ ടവ�ൊേരി�പ്തരിസന്രി�ൾ നമകുക്് മകുൻപരിരലക്് തകുറന്് വയ്ക്കകുന്കു.

ഈ മൂന്് രപേകുതം തരി�ച്കുതം വ്യത്യസ്ത�ഥൊപൊത്രങ്ങൾ ആപ്ണങ്കരിലകുതം ഇവപ്േ 
തമ്മരിൽ പേസ്പേതം ബന്പ്പെെകുത്കുന് പ്പൊതകുവൊയ ഘെ�തം വ്യഥയൊണ്.

 സ്തീയകുതം മരനൊഹറകുമൊണ് േരിത്രത്രിപ്ല േണ്് ര�ന്ദ്ര�ഥൊപൊത്രങ്ങൾ. �ഥൊപൊത്ര
ങ്ങളകുമൊയരി ടവ�ൊേരി�പേമൊയ രവർത്രിേരിവ് സൃഷ്രിക്ൊൻ അമരിതൊഭ ആഗ്രഹരി
ക്കുന്രില്; മറരിച്്, അവേരിേകുവേകുപ്െയകുതം വരിശൊലമൊയ ആശങ്ക�ളരിൽ ശ്രദ്ധ ര�ന്ദ്രീ
�േരിക്ൊൻ അരദ്ഹതം നപ്മ്മ നരിേന്തേതം രപ്ൊത്സൊഹരിപെരിക്കുന്കു. തൊളൊത്മ�മൊയരി 
ആേതംഭരിക്കുന് സരിനരിമ പരിന്ീെ് മൊയൊത് ഛൊയൊേരിത്രതംരപൊപ്ല സതംവരിധൊയ�ൻ 
നമകുക്് മകുൻപരിൽ വേച്കു �ൊണരിയ്ക്കകുന്കു.

 നൊയരി�യകുതം നൊയ�നകുതം രജൊലരി �ഴരിഞ്് വീട്ടരിരലക്് മെങ്ങകുന്തരിനരിെയരിൽ 
എല്ൊ േരിവസവകുതം �ണ്കുമകുട്ടകു�യകുതം അവേകുപ്െ ലൗ�രി�ജീവരിതപ്ത്ക്കുറരിച്് 
സതംസൊേരിക്കു�യകുതം പ്േയ്കുന്കു; എന്രിേകുന്ൊലകുതം, സൊവധൊനതം, അവർ പേസ്പേതം 

സമകാലിക ബംഗാളി സിനിമ

ളതാഴിലാെിൊെ ഒരു 
ഷ്ത്ീ, തളറെ ഭൂതോല
ത്ില് എകപൊഴും അഭെം 
പ്രാപിയ്കാനാഗ്ര�ിക്കുന് 
അവരുളെ സക�ാദരി, 
വാര്ദ്ധേത്യത്ിളറെ 
പെിവാതില്്കല് എത്ി 
നില്ക്കുന് മകനാ�ര് 
എന്ിവര് ആമി ഓ 
മകനാ�റിളല ഏളറ 
പ്രധാനളപെട് മൂന്ന് േഥാ
പാത്രങ്ങൊണന്.
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ഏ�ൊന്തത മറയ്ക്കൊൻ �ള്ളങ്ങൾ ട�മൊറകു�യൊപ്ണ
ന്് നൊതം മനസ്സരിലൊക്കുന്കു. സ്തീയകുപ്െ മൂത് സരഹൊേേരി 
ഒേകുമൊത്രരപൊലകുതം സരിനരിമയരിൽ പകുഞ്ചരിേരിക്രില്, തപ്റെ 
സരഹൊേേരിപ്ക്തരിപ്േ അവർ നരിേന്തേതം �ലഹരിച്കുപ്�ൊ
ണ്് നരിലനരിൽക്കുന്കു. അവേകുപ്െ ജീവരിതതം ഏ�ൊന്തത
യകുപ്െയകുതം നരിസ്സഹൊയതയകുപ്െയകുതം നരിറത്രിൽ മകുരന്ൊ
ട്ട് രപൊവകുന്കു.

 നൊയരി� നരിേന്തേതം തപ്റെ ടവ�ൊേരി�ജീവരിതത്രി
പ്റെ സൂക്ഷ്മമൊയ മൊനകുഷരി�ൊവസ്പ്യ നരിേീക്രി
ച്കുപ്�ൊണ്രിേരിക്കുന്കു. അവളകുപ്െ പേകുക്ൻ േകുറ്റകു
പൊെകു�ൾക്രിെയരിൽ തപ്റെ നരിേപേൊധരിത്വതം അവൾ 
നരിഷ്കളങ്കമൊയരി നരിലനരിർത്കുന്കു, ഒപെതം മരനൊഹറരിപ്ന 
ടവേകുദ്ധ്യങ്ങളകുപ്െ സതംരയൊജനമൊയരി രപ്ക്�ന് 
നരിർവേരിക്ൊതം.

തകുെക്ത്രിൽ അരദ്ഹതം തപ്റെ വരി�ൊേങ്ങപ്ള നരിയ
ന്ത്രരിക്കുന്, മനകുഷ്യസഹവൊസതം അത്ര ശ്രദ്ധരിക്ൊത് 
ഒേകു ഏ�ൊ�രിയൊയരി നമകുക്് രതൊന്കുന്കു. എന്ൊൽ, 
പതരിപ്യ നമ്മൾ യഥൊർത് മരനൊഹറരിപ്ന പേരിേയപ്പെ
െകുന്കു.

അരദ്ഹത്രിപ്റെ വരി�ൊേങ്ങൾ മറ്റൊപ്േയകുതംരപൊപ്ല 
േകുറ്റകുമകുള്ള ആളകു�ളകുപ്െ മൊനസരി�ൊവസ്�ളകുമൊയകുതം 
ആത്മൊക്ളകുമൊയകുതം വളപ്േയധരി�തം ബന്പ്പെട്ടരിേരിക്കു
ന്കു. മരനൊഹറരിപ്റെ പ്പപ്ട്ടന്കുള്ള വരിരയൊഗപ്ത്ക്കു
റരിച്് ആ സ്തീ അറരിഞ്രപെൊൾ, നൊയരി� ശൂന്യതയകുപ്െ 
ഒേകു �െലൊസൊയരിത്ീേകുന്കു. പ്തീക് നഷ്പ്പെട്ട 
അവൾക്്, സതംഭവത്രിപ്റെ അസതംബന്പ്ത്ക്കുറരിച്് 
രവേനൊജന�മൊയ പ്വളരിപൊെകുണ്് അവൾ േകുറ്റരിത്രിേരി
യകുന്തകുതം േകുറ്റരിക്റങ്ങകുന്തകുതം നൊതം �ൊണകുന്കു.

�ൗത�മകുണർത്കുന് വ്യത്യസ്തമൊയ പല സരിനരിമൊ
റ്റരി�് പ്െക്രിക്കു�ളകുപ്െയകുതം ഇന്ദ്രരിയപേവകുതം ടവ�ൊേരി
�വകുമൊയ േൃശ്യസതംരവേനതം ആഴത്രിൽ നമ്മരിരലക്് 
പ�േകുവൊൻ അമരിതൊഭ പേരിശ്രമരിയ്ക്കകുന്കു. ആഖ്യൊന 
സ്പേ് വ്യവസ്യകുപ്െ മൂല്യതം എത്രരത്ൊളതം ഉപ്ണ്ന്് 
മനസ്സരിലൊക്രിയ ഒേകു സമർത്നൊയ േലച്രിത്ര�ൊേപ്റെ 
സൃഷ്രിയൊണ് ഈ സരിനരിമ എന്ത് വ്യക്തമൊണ്. ആയ
തരിനൊൽ ഈ സരിനരിമ ഒേകു പ്�ട്ടകു�ഥയകുപ്െ വ്യക്തത 
�ൂെരി ട�വേരിക്കുന്കുണ്്.

 “�്യൊമറ എല്ൊവരേയകുതം മറ്റകുള്ളവേകുപ്െ യൊഥൊർത്്യ
ത്രിലകുതം ഒെകുവരിൽ സ്വന്തതം ജീവരിതത്രിലകുതം വരിരനൊേസ
ഞ്ചൊേരി�ളൊക്കുന്കു” -പ്സൊൻെൊഗ് .

ഈ സരിനരിമ പ്സൊൻെൊഗരിപ്റെ ഈ പ്സ്തൊവനപ്യ 
വീണ്കുതം ഊട്ടരിയകുറപെരിയ്ക്കകുന്കു. �ഥൊപൊത്രങ്ങളകുപ്െ 
ആഴത്രിലകുള്ള മൊനസരി�ൊവസ്�ളകുതം പ്വൃത്രി�ളകുതം 
വളപ്േ മരി�വകുറ്റ േീതരിയരിൽ അമരിതൊഭ നമകുക്് മകുന്രിരല
യ്ക്ക് തകുറന്് വയ്ക്കകുന്കുണ്്. അത് രപ്ക്�പ്ന �കുറച്കു�ൂ
െരി സരിനരിമരയൊെ് അെകുപെരിക്കുന്കു. ആ �ൊേണതംപ്�ൊണ്് 

തപ്ന് ആമരി ഓ മരനൊഹർ തീർച്യൊയകുതം �ണ്രിേരിരക്
ണ് ഒേകു േലച്രിത്രൊവരിഷ്കൊേമൊയരി മൊറകുന്കു.

 സമയതം, സ്ലതം, �ൊലതം, രബൊധതം, പ്വൃത്രി, േകു:ഖതം 
ഇവപ്യല്ൊതം തപ്ന് സരിനരിമയരിൽ ബരിതംബൊത്മ�മൊയരി 
പ്രയൊഗരിയ്ക്കപ്പെെകുന്കുണ്്.

ഏ�ൊന്തതപ്യന് തീവ്രമൊയ ടവ�ൊേരി�ൊവസ്
പ്യ തീക്നൽരപൊപ്ല രപ്ക്�ഹൃേയങ്ങളരിരലയ്ക്ക് 
എറരിഞ്കു പ്�ൊള്ളരിയ്ക്കകുവൊൻ സരിനരിമ ശ്രമരിയ്ക്കകുന്കുണ്്.

മരനൊഹേങ്ങളൊയ ടവഡ് രഷൊട്ടകു�ൾപ്ക്ൊണ്് ഒേകു 
�വരിതരപൊപ്ല േരിത്രതം നമ്മകുപ്െ രബൊധതലത്രിലൂപ്െ
പ്യൊഴകു�രി അരബൊധതലത്രിൽ ആരവശരിയ്ക്കപ്പെെകുന്കു.

സർഗ്ൊത്മ�തപ്�ൊണ്കുതം സതംഭൊഷണരമന്പ്�ൊണ്കുതം 
ഒേകു ക്രൊഫ്റൊയരി മൊറകുന് ആമരി ഓ മരനൊഹർ ഇന്ത്യൻ 
സരിനരിമയരിപ്ല തപ്ന് അത്കുതങ്ങളരിപ്ലൊന്ൊണ്.

• സ്്വതന്ത്രപരിഭാഷ - സ്ന്ദീപ് ശരവണൻ
• കടപ്ാട്: E-Cine India / Jan-Mar 2022
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സി�ിമ ന്മ�യുന്ന 
ആത്മകഥകൾ
• ്ഗഡ്ോ. സംഗോീത ്ഗേനംപുല്ി

�ൗശരി�് ഗൊതംഗകുലരി സതംവരിധൊനതം പ്േയ്് 2016ൽ പകുറത്രിറങ്ങരിയ ബതംഗൊളരി 
േരിത്രമൊയ സരിനരിമൊവൊലയരിൽ അനധരി�ൃത സരിനരിമൊപ്േർശനതം 

നെക്കുന് പ്േറരിയ ഹൊളരിപ്ല മങ്ങരിയ പ്വളരിച്ത്രിൽ പ്�ൊശ് (പേതംഭൃത േൊറ്റർജരി) 
നരിൽക്കുന് ഒേകു േതംഗമകുണ്്. ഇേകുട്ടകുമൂെരിയ മകുറരിയരിലൂപ്െ �െന്കുരപൊ�കുന് രപ്ൊ
ജക്റ്ററരിപ്റെ പ്വളരിച്പെൊതയരിരലക്് അയൊൾ തപ്റെ ട� രേർത്കുപ്വക്കുര്പൊൾ 
ഒേകു പ്ഞൊെരി അത് സ്കീനരിപ്ല േൃശ്യങ്ങപ്ള പരിെരിക്ൊനൊയകുന്കു. സരിനരിമൊതീയറ്റർ 
ഉെമസ്പ്റെ മ�നൊയരിേകുന്രിട്ടകുതം, പ്േറകുപെതം മകുതൽ സരിനരിമയകുപ്െ സൊധ്യത�ൾ 
പേരിേയരിച്രിട്ടകുതം, പരിന്ീെ് അച്ഛരനൊെ് �ലഹരിക്കുര്പൊഴകുതം സരിനരിമ എന് അത്കുതതം 
അയൊപ്ള ആശ�ളകുപ്െ േകുഴരിയരിൽപ്പെെകുത്കുന്കുപ്ണ്ന്് വ്യക്തതം. അതകുരപൊപ്ല
യൊണ് �ൗശരി�് ഗൊതംഗകുലരി എന് സതംവരിധൊയ�പ്റെ സരിനരിമൊജീവരിതവകുതം. തപ്റെ 
സരിനരിമ�ളരിലൂപ്െ അയൊൾ സരിനരിമയകുപ്െ ജീവരിത�ഥയകുപ്െ പല വ്യൊഖ്യൊനങ്ങൾ 
പ്മനഞ്കുപ്�ൊണ്രിേരിക്കുന്കു. സരിനരിമൊവൊല, ശരബ്ദൊ, അപകുർ പഞ്ചൊലരി, ആരേക്തരി 
രപ്രമർ രഗൊൽരപൊ, രജ്യരഷ്ഠൊപകുരത്രൊ തകുെങ്ങരിയ സരിനരിമ�ൾ എല്ൊതംതപ്ന് 
സരിനരിമയകുപ്െ വരിവരിധ ഘെ�ങ്ങപ്ള പശ്ൊത്ലമൊക്രിപ്ക്ൊണ്് മനകുഷ്യജീവരിത
ത്രിപ്റെ നരിസ്സഹൊയതയകുപ്െയകുതം സതംഘർഷങ്ങളകുരെയകുതം �ഥ പറയകുന്വയൊണ്. 
മൊഞ്കുരപൊ�കുന് തീരയറ്ററകു�ളകുരെയകുതം അവപ്യ ആശ്രയരിച്് ജീവരിക്കുന് മനകുഷ്യ
േകുപ്െയകുതം �ഥയൊണ് സരിനരിമൊവൊലയരിൽ എങ്കരിൽ ശബ്ദരിൽ തൊേതരമ്യന അപ്സ
ക്തമൊയരി �േകുതപ്പെെകുന് ശബ്ദസതംവരിധൊനമൊണ് പ്രമയമൊ�കുന്ത്. മറവരിയകുപ്െ 
രമഘങ്ങൾക്കുള്ളരിൽ മറഞ്കുരപൊ�കുന് തൊേങ്ങളകുപ്െ �ഥയൊണ് അപകുർ പൊഞ്ചൊ
ലരിയകുതം ആരേക്തരി രപ്രമർ രഗൊൽരപൊയകുതം പറയകുന്ത് എങ്കരിലകുതം അവ തരി�ച്കുതം 
വ്യത്യസ്തമൊയ േണ്് ജീവരിതസന്ർഭങ്ങപ്ളയൊണ് അവതേരിപെരിക്കുന്ത്. ‘തൊേമൊയ’ 
മനകുഷ്യപ്റെ വരിജയവകുതം രതൊൽവരിയകുമൊണ് രജ്യരഷ്ഠൊപകുരത്രൊ ട��ൊേ്യതം പ്േയ്കു
ന്ത്. ഇങ്ങപ്ന സരിനരിമയ്ക്കകുള്ളരിൽനരിന്കുതപ്ന് �ൗശരി�് ഗൊതംഗകുലരി സരിനരിമ�ൾ 
�പ്ണ്ത്കു�യകുതം സ്വയതംതപ്ന് അവയകുപ്െ ഭൊഗമൊവകു�യകുതം പ്േയ്കുന്കു.

കാലൈടും നീത്ിയടും ത്മ്ിലടുള്ള കലാപങ്ങള്
ഒറ്റ സ്കീൻ മൊത്രമകുള്ള പ്േറകുപട്ടണങ്ങളരിപ്ല തീരയറ്ററകു�ൾ �ല്യൊണമണ്ഡപങ്ങ
ളൊയകുതം രഷൊപെരിതംഗ് ര�ൊതംപ്ലക്കു�ളൊയകുതം േൂപതം മൊറകുന് �ൊലത്് അതരിപ്നൊപെതം 
മൊറൊൻ �ഴരിയൊപ്ത രപൊ�കുന് മനകുഷ്യേകുപ്െ ടേന്യതയൊണ് സരിനരിമൊവൊല (2016) 
പറയകുന്ത്. മത്സ്യക്ച്വെവകുതം തീരയറ്ററകുതം ഒേകുരപൊപ്ല പ്�ൊണ്കുരപൊയരിേകുന് 

സമകാലിക ബംഗാളി സിനിമ

മാഞ്ഞുകപാകുന് തീകെ
റ്റുേളുകെയും അവളെ 
ആശ്രെിച്ന് ്ജീവിക്കു
ന് മനുഷത്യരുളെയും 
േഥൊണന് സിനിമാവാല
െില് എങ്ില് ശബ്ില് 
താരതകമത്യന അപ്രസ
ക്തമാെി േരുതളപെടുന് 
ശബ്സംവിധാനമാണന് 
പ്രകമെമാകുന്തന്.
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പ്ണരബന്കു േൊസരിപ്റെ (പേണ് ബൊനർജരി) വൊർധ�്യതം 
ആ�കുര്പൊരഴക്് അരദ്ഹത്രിപ്റെ സരിനരിമൊതീരയറ്റർ 
ആപ്ളൊഴരിഞ് അവസ്യരിൽ ആയരിക്ഴരിഞ്രിട്ടകുണ്്. 
തീരയറ്റർ ആധകുനരി�ീ�േരിക്ണതം എന് മ�നൊയ 
പ്�ൊശരിപ്റെ നരിലപൊെരിപ്ന അയൊൾ എതരിർക്കുന്ത് 
അവർക്രിെയരിപ്ല ബന്ത്രിൽ വരിള്ളൽ വീഴ്തകുന്കു. 
മ�നൊ�പ്ട്ട പകുതരിയ സരിനരിമ�ളകുപ്െ വ്യൊജപതരിപെകു
�ൾ വരിറ്റൊണ് അച്ഛരനൊെ് പ്തരി�ൊേതം പ്േയ്കുന്ത്. 
അവർ തമ്മരിലകുള്ള സതംഘർഷങ്ങളകുപ്െ പേരിണൊമഗകുപ്രി 
�മൊലരിനരി എന് പ്�ൊശരിപ്റെ അമ്മയകുപ്െ രപേകുള്ള 
ആ തീരയറ്ററരിപ്റെ േഹനത്രിൽ അവസൊനരിക്കു
ന്കു. പകുതരിയ സൊരങ്കതരി�വരിേ്യയൊണ് പ്ണരബന്കു 
േൊസരിപ്റെ തീരയറ്ററരിപ്റെ വരിധരി നരിർ്ണയരിക്കുന്ത്. സൊ
രങ്കതരി� വരിേ്യയൊ�പ്ട്ട മൊറകുന് �ൊലത്രിപ്റെ പ്തീ�തം 
മൊത്രമല് അത്േതം മൊറ്റങ്ങളകുപ്െ ഉറവരിെതം �ൂെരിയൊണ്. 
ഇതരിരനൊെ് സമേസപ്പെെൊൻ �ഴരിയൊത്തകുപ്�ൊണ്ൊ
ണ് പ്ണരബന്കു േൊസരിനകുതം സഹൊയരിയൊയ ഹേരിക്കുതം 
ആത്മഹത്യ എന് തങ്ങളകുപ്െ വരിധരിയരിരലക്് നരിസ്സഹൊ
യമൊയരി നെന്കു�യരറണ്രിവേകുന്ത്. മൊറൊൻ �ഴരി
യൊത്ത് നശരിക്കു�രയ ഉള്ളൂ എന്് അവേകുരെയകുതം 
തീരയറ്ററരിപ്റെയകുതം അന്ത്യതം നരമ്മൊെ് പറയകുന്കു. അരത
സമയതം �ൊലത്രിപ്റെ മൊറ്റപ്മന്ത് മൂല്യവ്യവസ്�ൾ 
തമ്മരിലകുള്ള സതംഘർഷങ്ങപ്ളക്ൂെരി �കുറരിക്കുന്കുണ്്. 
പ്�ൊശരിന് മത്സ്യവ്യൊപൊേരി എന് രപേരിപ്നക്ൊൾ സ്വീ
�ൊേ്യതം വ്യൊജ സരിഡരി വരിൽപെനക്ൊേൻ/അനധരി�ൃത 
സരിനരിമൊപ്േർശ�ൻ എന്തൊണ്. പ്തൊഴരിൽ അധമവകുതം 
�ൊശകുണ്ൊക്ൊനകുള്ള �കുറകുക്കുവഴരി�ൾ സ്വീ�ൊേ്യവകുതം 
ആ�കുന് സമൂഹമൊണരിത്. പ്ണരബന്കു േൊസരിപ്റെ 
ഇേരിപെരിെത്രിന് പരിന്രിപ്ല േകുമേരിൽ തൂങ്ങകുന്ത് 
മൊർക്കുതം, െൊരഗൊറകുതം, ബതംഗൊളരി സരിനരിമയരിപ്ല മകുൻ�ൊല 
തൊേങ്ങളകുമൊണ്. ത�േകുന് മൂലധനത്രിപ്റെ ഗതരിര�
െകു�ൾ �ൊണകുന് മൊർക്് �ൂെരിയൊണത്. മൊർക്രിപ്റെ 
പൊേ്പേ്യതം അവ�ൊശപ്പെെകുന് പൊർട്ടരിയകുപ്െ ഇലക്
നരിൽ മത്സേരിക്ൊനകുള്ള ക്ണതം പ്ണരബന്കു േൊസ് നരി

േസരിക്കുന്ത് മൂല്യങ്ങളരിൽ പ്വള്ളതം രേർക്പ്പെെകുന്കു 
എന് സതംശയതം പ്�ൊണ്ൊണ്. വ്യൊജ സരിഡരി �ച്വെതം 
നെത്കുന് മ�പ്റെ പരിതൊവൊയ തനരിക്് അതരിന് ധൊർ
മരി�മൊയ അർഹതയരില് എന്കുതം അയൊൾ �േകുതകുന്കു. 
പണതം സ്പൊേരിക്കു�, മത്സ്യക്ച്വെക്ൊർ എന് രപേ് 
ഒഴരിവൊക്കു� എന്ീ ലക്്യങ്ങൾപ്വച്് മകുരന്റകുന് 
മ�ൻ പ്�ൊശരിപ്ന ഇത്േതം ധൊർമ്മരി�സമസ്യ�ൾ 
അലട്ടകുന്രതയരില്. േണ്് �ൊലങ്ങൾ മകുരന്ൊട്ട് പ്വക്കു
ന് േണ്് തേതം മൂല്യങ്ങളകുപ്െ ഇെയലൊണ് അച്ഛനകുതം മ�
നകുമരിെയരിൽ സതംഭവരിക്കുന്ത്. ഈ സതംഘർഷങ്ങളകുപ്െ 
ഉറവരിെമൊയ േൊഷ്ടീയസൊഹേേ്യങ്ങപ്ളയൊണ് മൊർക്രിപ്റെ 
രഫൊരട്ടൊ പ്തരിനരിധൊനതം പ്േയ്കുന്ത്. ആധകുനരി�തയകു
പ്െ മൂല്യവ്യവസ്�പ്ള ഉത്േൊധകുനരി��ൊലതം സൊരങ്ക
തരി�വരിേ്യയകുപ്െ സഹൊയരത്ൊപ്െ പരിഴകുപ്തറരിയകുന്ത് 
എങ്ങപ്ന എന് രേൊേ്യമൊയകുതം സരിനരിമപ്യ വൊയരിക്ൊതം. 
അരതസമയതം �ൊലരത്ൊെ് പ്പൊേകുത്പ്പെെൊത്തരി
പ്റെ നൊശത്രിലൊണ് സരിനരിമ അവസൊനരിക്കുന്ത്. 
അവരിരെയകുതം മൊർക്രിപ്റെ രഫൊരട്ടൊ അരദ്ഹത്രിപ്റെ 
േർശനപ്ത് പ്തരിനരിധീ�േരിക്കുന്കു. ഏതൊണ് ശേരി, 

 മാര്ക്ിളറെ പാരമ്രത്യം അവോശളപെടുന് 
പാര്ട്ിയുളെ ഇലക്നില് മത്സരി്കാനുള് 
ക്ണം പ്രണകബന്ദു ദാസന് നിരസിക്കുന്തന് 
മൂലത്യങ്ങെില് ളവള്ം കചര്്കളപെടുന്നു എന് 
സംശെംളോണ്ാണന്. വത്യാ്ജ സിഡി േച്
വെം നെത്തുന് മേളറെ പിതാവാെ തനി്കന് 
അതിനന് ധാര്മിേമാെ അര്�തെില് 
എന്നും അൊള് േരുതുന്നു.
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ഏതൊണ് പ്തറ്റ്? മൊറകുന് �ൊലത്രിൽനരിന്് മനകുഷ്യന് 
മൊറരിനരിൽക്ൊൻ എത്രരത്ൊളതം സൊധരിക്കുതം എന്ീ 
രേൊേ്യങ്ങൾ സരിനരിമൊവൊല ഉന്യരിക്കുന്കുണ്്.

അപടുൈിലറെ നഷ്ടലോലാകം
അപകുർ പഞ്ചൊലരിയരിൽ (2013) ഒേരിക്ൽ രലൊ�തം 
മകുഴകുവൻ രനേഹരിച്രിേകുന് ബൊലതൊേമൊയരിേകുന് 
സകുബീർ ബൊനർജരിയകുപ്െ അപ്ശസ്തവകുതം ഏ�ൊന്തവകു
മൊയ പരിൽക്ൊലജീവരിതത്രിരലക്് സരിനരിമ തരിേഞ്കു 
പ്േല്കു�യൊണ്. പരഥർ പഞ്ചൊലരിയരിൽ അപകുവരിപ്റെ 
�കുട്ടരിക്ൊലപ്ത് അവതേരിപെരിച് അയൊളകുപ്െ പരിൽക്ൊല 
ജീവരിതതം തരി�ച്കുതം സൊധൊേണമൊയ വഴരി�ളരിലൂപ്െ 
സഞ്ചേരിക്കു�യകുതം പരിന്ീെ് ഒറ്റപ്പെെലരിൽ തളതംപ്�ട്ടരി 
നരിൽക്കു�യകുതം പ്േയ്കുന്കു. ഒേകു പേൊജരിതപ്റെ പ്തരി
ബരിതംബത്രിലൊണ് അയൊൾ തപ്ന്ത്പ്ന് �പ്ണ്
ത്കുന്ത്. വലരിയ പ്േലവകു�പ്ള ഭയക്കുന്, നൊപ്ള 
എങ്ങപ്നയൊ�കുതം എന്ൊരലൊേരിക്കുന് അയൊളകുപ്െ 
പ്േറരിയ ജീവരിതത്രിരലക്് രലൊ�ത്രിപ്ല ഏറ്റവകുതം 
പ്സരിദ്ധനൊയ ബൊലതൊേതം എന് ബഹകുമതരിയകുതം അത് 

ട�പെറ്റൊൻ ജർമ്മനരിയരിരല
ക്് രപൊ�ൊനകുള്ള അവസ
േവകുതം വപ്ന്ത്കുന്കു. ആ 
സരന്ശവകുമൊയരി വപ്ന്
ത്കുന് അർരക്ൊ എന് 
പ്േറകുപെക്ൊേനകുതം സകുബീർ 
ബൊനർജരിയകുമൊയരി ഉെപ്ല
െകുക്കുന് പരിതൃ-പകുത്ര 
തകുല്യമൊയ ബന്വകുതം 
സരിനരിമയകുപ്െ മകുഖ്യ പ്രമ
യമൊണ്. പരഥർ പഞ്ചൊലരി 
േരിത്രീ�േരിച് നൊട്ടരിൽ അരത 

വീട്ടരിൽ വീണ്കുപ്മൊേരിക്ൽ അവർ രപൊ�കുന്കുണ്്. 
ത�ർന്കുരപൊയ വീെരിപ്റെ അവശരിഷ്ങ്ങൾക്രിെയരിൽ 
സത്യജരിത് രറ നട്ട പ്േ്പേത്രി േകുവന്കുനരിൽക്കുന്കു. 
അപകുർ പഞ്ചൊലരിയരിലകുതം �ൊലതം നരിശ്ലമല്. അത് 
പഴമയ്ക്കകുതം ഇന്രിനകുതം ഇെയരിൽ പ്പൻഡകുലതംരപൊപ്ല രേൊ
ലനതംപ്േയ്കുന്കു. സമൊന്തേമൊയരി ബതംഗൊളരിപ്ല േൊഷ്ടീയ 
മൊറ്റങ്ങൾ �െന്് വേകുന്കുമകുണ്്. �മ്യൂണരിസ്റ് പൊർട്ടരി 
പ്വർത്നങ്ങളകുപ്െ പ്ൊേതംഭ �ൊലവകുതം, ആേ്യ �മ്യൂ
ണരിസ്റ് മന്ത്രരിസഭയ്ക്ക് അഭരിവൊേ്യതം അർപെരിച്കുപ്�ൊണ്കുള്ള 
പ്�െനവകുപ്മൊപ്ക് സരിനരിമയരിൽ �ൊണൊതം. അപേൊജരി
രതൊവരിൽ അഭരിനയരിക്ൊൻ അൽപെതം മകുതരിർന് സകുബീർ 
എത്കുന്കുപ്ണ്ങ്കരിലകുതം രറയകുപ്െ മനസ്സരിപ്ല േൂപവകുമൊ
യരി പ്പൊേകുത്പ്പെെൊത്തരിനൊൽ പ്തേപ്ഞ്െകുക്പ്പെ
െകുന്രില്. എന്രിട്ടകുതം അപകുവരിപ്റെ ജീവരിതത്രിപ്ല േകുേന്ത
ങ്ങൾ സകുബീറരിൽ ആവർത്രിക്കുന്കു. അങ്ങപ്നയൊണ് 
അയൊൾ അപകുവരിപ്ന പ്വറകുക്ൊൻ തകുെങ്ങകുന്ത്. 
അപകുത്രയത്രിനകുതം സത്യജരിത് രറ എന് പ്തരിഭക്കുമകു
ള്ള പരിൽക്ൊല സരിനരിമയകുപ്െ ആേേവൊയൊണ് അപകുർ 
പഞ്ചൊലരി ആവരിഷ്കേരിക്പ്പെെകുന്ത്.

ശബ്ദമഹാസമടുദ്രങ്ങള്ക്ടുള്ളിൽ
�ൗശരി�് ഗൊതംഗകുലരി സതംവരിധൊനതം പ്േയ് േരിത്രങ്ങൾക്രിെ
യരിൽ പ്രമയപേമൊയ വ്യതരിേരിക്തത പകുലർത്കുന് േരി
ത്രമൊണ് ശരബ്ദൊ(2012). സരിനരിമയരിപ്ല ശബ്ദങ്ങൾ അത് 
വസ്തങ്ങളകുപ്െ ഉലച്രിരലൊ, �രിളരി�ളകുപ്െ േരിറ�െരിരയൊ, 
രമശപെകുറത്് പ്വക്കുന് ഒേകു േൊയക്പെ് ഉണ്ൊക്കുന് 
ശബ്ദരമൊ ഏതകുമൊവപ്ട്ട യൊഥൊതഥേൂപത്രിൽ മൊത്രമല് 
അവതേരിപെരിക്പ്പെെകുന്ത്. പ്റരക്ൊഡരിതംഗ് സമയത്് 
ഈ ശബ്ദങ്ങൾ പകുനേൊവരിഷ്കേരിക്ൊൻ ഏപ്റ ലളരിതമൊയ 
മറ്റ് മൊർഗ്ങ്ങൾ ഉപരയൊഗരിക്കുന്കു. ഉേൊഹേണത്രിന് 
പ്ൊവകു�ൾ �ൂട്ടരത്ൊപ്െ േരിറ�െരിച്കുയേകുന് ശബ്ദതം 
ഉണ്ൊക്ൊൻ ഉണങ്ങരിയ ഇല�ളകുപ്െ േണ്് പ്�ട്ടകു�ൾ 
ഉപരയൊഗരിക്കുന്തൊയരി സരിനരിമയരിൽതപ്ന് �ൊണരിക്കു
ന്കുണ്്. ഈ ശബ്ദങ്ങൾ രഫൊളരി ശബ്ദങ്ങൾ എന്ൊണ് 
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അറരിയപ്പെെകുന്ത്. ഈ േതംഗപ്ത് പ്മകുഖനൊയരിേകുന് 
ജൊക്് രഫൊളരിയകുപ്െ സ്മേണൊർത്മൊണത്. രഫൊളരി 
ആർെരിസ്റ് ആയ തൊേ�് ബൊനർജരി പതരിപ്യ പതരിപ്യ 
മനകുഷ്യശബ്ദങ്ങൾ ര�ൾക്ൊതൊ�കു�യകുതം പശ്ൊത്ല
ശബ്ദങ്ങളരിരലക്് മൊത്രതം ശ്രദ്ധയൂന്കു�യകുതം പ്േയ്കുന്കു. 
പതകുപ്ക് അയൊളകുപ്െ സൊമൂഹരി�മൊയ ബന്ങ്ങ
പ്ള എന്തരിന് �കുെകുതംബബന്ങ്ങപ്ളരപെൊലകുതം രഫൊളരി 
ശബ്ദങ്ങൾ ട�യെക്ൊൻ തകുെങ്ങകുന്കു. അയൊളകുപ്െ 
ജീവരിതതം തരിേരിച്കുപരിെരിക്ൊൻ ഭൊേ്യയകുതം രഡൊ്ടറകുതം 
രേർന്് നെത്കുന് ശ്രമങ്ങളൊണ് സരിനരിമയ്ക്ക് വരിഷയ
മൊയരിട്ടകുള്ളത്. സൂക്ഷ്മശബ്ദങ്ങൾ രതെരിരത്െരി സൊധൊേ
ണശബ്ദങ്ങൾ ര�ൾക്ൊതൊ�കുന് വരിേരിത്രമൊയ രേൊ
ഗൊവസ്. സരിനരിമ എന് പ്തൊഴരിലരിെമൊണ് അയൊൾക്് 
രേൊഗതം സമ്മൊനരിക്കുന്പ്തങ്കരിലകുതം അതകുണ്് എന്റരിയകു
ന്രതൊപ്െ അയൊൾ അവരിപ്െ നരിന്് പകുറത്ൊ�കുന്കു. 
പ്തൊഴരിലരിൽ ആണ്കു മകുഴകു�കുന്, ജീവരിതപ്ത് പ്മൊത്തം 
അതരിരലക്് അർപെരിക്കുന് എല്ൊ മനകുഷ്യർക്കുതം സതം
ഭവരിക്ൊവകുന് േകുേവസ് തപ്ന്യൊണത്. പതരിവരിൽനരി
ന്് വ്യത്യസ്തമൊയരി രേഖീയമൊയ ആഖ്യൊനടശലരിയൊണ് 
�ൗശരി�് ഗൊതംഗകുലരി ഈ േരിത്രത്രിൽ സ്വീ�േരിച്രിേരിക്കു
ന്ത്.

ലൈറടുലോത്യല്ലാത്ത ചില ലോരേമകഥകള്
പ്ണയ�ഥ�പ്ളല്ൊതംതപ്ന് പ്പൊതകുരവ ഒരേ ഘെന 
പരിൻതകുെേകുന്വയൊണ്. ആനന്വകുതം രവേനയകുതം 
ഇഴരേർത്് തകുന്രിയ ജീവരിതത്രിപ്റെ വരിശരിഷ് േരിത്ര
പെങ്ങളൊണ് ഓരേൊ പ്ണയവകുതം. സതംഘർഷങ്ങളകുതം 
അതരിപ്ന മറരി�െക്ൊനകുള്ള പരിെച്രിലകു�ളകുതം അതരിപ്റെ 
ഒഴരിവൊക്ൊനൊവൊത് അലങ്കൊേങ്ങളൊണ്. പകുേകുഷനകുതം 
സ്തീക്കുതം ഇെയരിലകുള്ള പ്ണയതംതപ്ന് പ്ണയരി�ൾ 
�കുെകുതംബവകുമൊയകുതം സമൂഹവകുമൊയകുതം നെത്കുന് 
സതംഘർഷമൊണ്. വ്യത്യസ്തമൊയ ടലതംഗരി�സ്വത്വങ്ങൾ 
പകുലർത്കുന് മനകുഷ്യേകുപ്െ പ്ണയങ്ങൾ സമൂഹത്രി
പ്റെ എല്ൊ അതംഗീ�ൊേങ്ങളരിൽനരിന്കുതം പകുറത്ൊണ്. 
അതകുപ്�ൊണ്കുതപ്ന് രപേ് സൂേരിപെരിക്കുന്രപൊപ്ല 
മപ്റ്റൊേകു സൊധൊേണ പ്ണയ�ഥയല് ആരേക്തരി 
രപ്രമർ രഗൊൽരപൊ (2010). അപകുർ പഞ്ചൊലരിരപൊ
പ്ല ഈ സരിനരിമയകുതം ഒേകു വീപ്ണ്െകുപെൊണ്. ബതംഗൊളരി 
നൊെ�േൂപമൊയ ജൊത്രയരിൽ സ്തീരവഷതം അഭരിനയരിച്് 
അക്ൊലപ്ത് തൊേമൊയരി മൊറരിയ, പരിൽക്ൊലത്് 
വരിസ്മേരിക്പ്പെട്ട േപൽ ബൊേകുേരിയകുപ്െ ജീവരിതമൊണ് 
സരിനരിമയരിൽ അവതേരിപെരിക്പ്പെെകുന്ത്. സ്വവർഗ്ടലതം
ഗരി�സ്വത്വതം പേസ്യമൊയരി പ്വളരിപ്പെട്ട ആേ്യ ബതംഗൊളരി 
നെനൊയരിേകുന്കു അരദ്ഹതം. വൊർദ്ധ�്യത്രിൽ വസൂേരി
യകുപ്െ രേവതയൊയ ശീതളയകുപ്െ രവഷതം പ്�ട്ടരിയൊണ് 
അരദ്ഹതം തപ്റെ ജീവരിതതം അേരിഷ്രിച്് തള്ളരിനീക്കുന്ത്. 

േപൽ റൊണരി എന്റരിയപ്പെട്ട അരദ്ഹത്രിപ്റെ ജീവരിതതം 
സരിനരിമയൊക്ൊൻ എത്കുന് രേൊൻസ്പ്ജറെർ സതംവരിധൊ
യ�യൊണ് അഭരിേൂപ് പ്സൻ (ഋതകുപർണ രഘൊഷ്). 
തപ്റെയകുതം അഭരി േൊ എന്കുതം പ്രിയപ്പെട്ടവനൊൽ േൂപ് 
എന്കുതം വരിളരിക്പ്പെെകുന് അഭരിേൂപരിപ്റെയകുതം തപ്റെയകുതം 
ജീവരിതതം പല തലങ്ങളരിൽ �ൂട്ടരിമകുട്ടകുന്കു എന് തരിേരിച്
റരിവരിലൊണ് സരിനരിമയ്ക്ക് േപൽ ബൊേകുേരി അനകുമതരി പ്�ൊ
െകുക്കുന്ത്. അഭരിേൂപകുതം �ൊമറമൊനൊയ ബസകുരേവകുമൊ
യരി (ഇന്ദ്രനീൽ പ്സൻഗകുപ്) പേസ്യമൊയരിത്പ്ന്യകുള്ള 
ബന്തം നരിലനരിൽക്കുന്കുണ്്. അരതസമയതം അയൊൾ 
വരിവൊഹരിതനകുമൊണ്. സമൊന്തേമൊയരി േപലരിപ്റെ ജീവരി
തത്രിൽ �െന്കുവേകുന് പ്ണയവകുമകുണ്്. അവരിരെയകുതം 
�ൊമകു�നൊയ �കുമൊർ, അയൊളകുപ്െ യഥൊർഥരപേ് 
പ്വളരിപ്പെെകുത്കുന്രില്, പ�േതം ബസകുരേവരിപ്റെ േണ്ൊതം 
രപേൊയ �കുമൊർ എന്ത് ഉപരയൊഗരിക്കുന്കു, വരിവൊഹരി
തനകുതം പരിതൊവകുമൊണ്. സരിനരിമയരിൽ പ്േറകുപെക്ൊേനൊയ 
േപലരിപ്റെയകുതം �കുമൊറരിപ്റെയകുതം രവഷതം അവതേരിപെരിക്കു
ന്ത് ഋതകുപർണ രഘൊഷകുതം ഇന്ദ്രനീൽ പ്സൻഗകുപ്യകുതം 
തപ്ന്യൊണ്. മപ്റ്റല്ൊ വരിവൊരഹതേബന്ങ്ങളരിലകുതം 
എന്രപൊപ്ല മൂന്ൊമപ്തൊേൊളൊയരി വ്യവസ്രിതരിക്് 
പകുറത്് നരിൽക്ൊൻ തപ്ന്യൊണ് ഇവരിപ്െയകുതം േപൽ/
േൂപരിപ്റെ വരിധരി. പരക് േപലരിന് പ്ണയരി എന്തരി
നപെകുറതം തൊൻ സ്വീ�േരിച് സ്വത്വത്രിപ്റെ അധരി�ഭൊേതം 
രപൊപ്ല �ൊമകു�പ്റെ വീട്ടകുരവലക്ൊേരിയകുപ്െ രറൊൾ 
�ൂെരി ട��ൊേ്യതം പ്േരയ്ണ്രി വേകുന്കു. സമൂഹത്ൊൽ 
അതംഗീ�ൃതമല്ൊത് പ്ണയതം അെരിസ്ൊനപേമൊയ 
അവ�ൊശങ്ങൾക്് രപൊലകുതം സൊധകുതയരില്ൊത്തൊണ് 
നമ്മകുപ്െ സമൂഹത്രിൽ. േൂഷണത്രിനകുള്ള സൊധ്യത 
അതകുപ്�ൊണ്കുതപ്ന് �ൂെകുതലകുമൊണ്. അനന്തേതല
മകുറപ്യ ഉത്പൊേരിപെരിക്ൊൻ �ഴരിയൊത്വർ എന് ‘പേരി
മരിതരിയകുതം’ ഇതേ ടലതംഗരി�സ്വത്വതം ട�യൊളകുന്വപ്േ 
രനേഹത്രിനൊയരിരപൊലകുതം അവ�ൊശമകുന്യരിക്ൊൻ 
ആത്മവരിശ്വൊസമരില്ൊത്വേൊക്കുന്ത് േരിത്രത്രിൽ 
�ൊണൊതം. സ്തീപകുേകുഷബന്ങ്ങളരിപ്ല അരത അധരി�ൊേ 
നരിലയൊണ് േപലരിനകുതം �കുമൊറരിനകുതം ഇെയരിലകുള്ളത്. 
േൂപരിപ്റെയകുതം ബസകുവരിപ്റെയകുതം �ൊേ്യത്രിൽ അത് 
ബൊഹ്യതലത്രിൽ ജനൊധരിപത്യപേമൊണ്. എങ്കരിലകുതം, 
അെരിത്ട്ടരിപ്ല സതംഘർഷങ്ങൾക്് വലരിയ വ്യത്യൊസതം 
ഇപ്ല്ന്് �ൊണൊതം.

രേൊൻസ്പ്ജറെർ ആയ പകുെരി/പേരി/പേരിമളകുതം (റരിഥരി 
പ്സൻ) പകുല്ൊങ്കകുഴൽ വൊയനക്ൊേനൊയ മധകുവകുതം 
തമ്മരിലകുള്ള പ്ണയമൊണ് നൊഗർ�ീർത്പ്റെ (2017) 
പ്രമയതം. േേരിദ്രമൊയ ജീവരിതസൊഹേേ്യങ്ങളരിൽനരിന്് 
വേകുന് േണ്് മനകുഷ്യർ തമ്മരിപ്ല സമൂഹത്രിപ്റെ 
�്ണരിൽ അസൊധൊേണമൊയ പ്ണയതം പ്േപ്ന്ത്കു
ന് േകുേന്തമൊണ് സരിനരിമയകുപ്െ പ്രമയതം. അവേകുപ്െ 
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പ്ണയത്രിന് സമൊന്തേമൊയരി �ൊണരിക്കുന് �ീർത്
നങ്ങൾ വഴരി, േൊധൊ�ൃഷ്പ്ണയത്രിന് തകുല്യമൊയൊണ് 
മധകുവകുതം പകുെരിയകുതം തമ്മരിലകുള്ള പ്ണയതം അവതേരിപെരി
ക്പ്പെട്ടരിേരിക്കുന്ത്. ആരേക്തരി രപ്രമർ രഗൊൽരപൊ
യരിൽ പ്മച്പ്പെട്ട ജീവരിതസൊഹേേ്യങ്ങളകുള്ള, ഉപേരി 
മദ്ധ്യവർഗ്ക്ൊേൊയ േണ്കുരപർക്രിെക്ൊണ് പ്ണയതം 
സതംഭവരിക്കുന്ത്. മൊത്രമല് �ലൊ�ൊേന്ൊർ എന് നരില
യ്ക്കകുള്ള സൊമൂഹരി�മൂലധനവകുതം അവർക്കുണ്്. അഭരിേൂ
പരിപ്റെ അമ്മ എല്ൊമറരിഞ്കുതപ്ന് അവേകുപ്െ തീേകു
മൊനപ്ത് അതംഗീ�േരിക്കു�യകുതം ബസകുവരിരനൊെ് നല് 
ബന്തം പകുലർത്കു�യകുതം പ്േയ്കുന്കു. ഇത് നല്കുന് 
പരിന്തകുണയകുതം ബലവകുതം പ്േറകുതല്. സതംഘർഷങ്ങളരിൽ
പ്പെെകുര്പൊൾ അവർ അമ്മരയൊെ് �ൊേ്യങ്ങൾ തകുറന്് 
േർച്പ്േയ്കുന്കുമകുണ്്. ഫകുഡ് പ്ഡലരിവറരിയകുതം ഇെയ്ക്ക് 
ഓെക്കുഴൽ വൊയനയകുതം ഒേകുമരിച്് പ്േയ്രിട്ടകുതം േേരിദ്രമൊയ 
ജീവരിതസൊഹേേ്യങ്ങളരിൽ ജീവരിക്കുന്യൊളൊണ് മധകു. 
വീെ് രപൊലകുതം ഉരപക്രിച് പകുെരി രേൊൻസ്പ്ജറെറകു�ളകുപ്െ 
�മ്യൂണരിൽ ജീവരിച്് ഭരിക് യൊേരിച്് ഉപജീവനതം നെ
ത്കുന്കു. ലരിതംഗമൊറ്റശസ്തക്രരിയ നെത്രി പൂർ്ണമൊയകുതം 
സ്തീ/പകുേകുഷൻ ആയരി മൊറകു� എന്തൊണ് സ്വപ്നപ്മ
ങ്കരിലകുതം പേരിമരിതമൊയ ജീവരിതസൊഹേേ്യങ്ങൾ മൂലതം 
അത് സൊധ്യമൊ�ൊത് അരന�ർ ഉണ്് എന് വസ്തകുത 
സരിനരിമ ഓർമ്മരിപെരിക്കുന്കു. വരിശ്വൊസവകുമൊയരി ബന്
പ്പെട്ട്, �ീർത്നങ്ങൾ പൊെരി ജീവരിക്കുന് മധകുവരിപ്റെ 

�കുെകുതംബത്രിന് ഒേരിക്ലകുതം അയൊളകുപ്െ വ്യവസ്ൊലതം
ഘനപ്ത് പരിന്തകുണയ്ക്കൊനൊവരില്. േണ്് സരിനരിമ�ളരിലകുതം 
സമൂഹത്രിപ്റെ ഇെപ്പെൽ ക്രൂേമൊണ്. വ്യത്യസ്തേൊയ 
വ്യക്തരി�ൾക്് ഇെമരില് എന്് സമൂഹതം തകുറന്കു പ്
ഖ്യൊപരിക്കുന്കുണ്്. സൊധൊേണക്ൊേരിയൊയ പകുെരിയകുപ്െ 
രനർക്് ഉണ്ൊ�കുന് ആക്രമണതം �ൂെകുതൽ ക്രൂേവകുതം 
സ്വൊഭരിമൊനപ്ത് പൊരെ ഇല്ൊതൊക്കുന്തകുമൊണ്. 
ബതംഗൊളരിപ്ല ആേ്യ രേൊൻസ്പ്ജറെർ പ്രിൻസരിപെൽ ആയ 
മൊനവരി ബരന്ൊപൊധ്യൊയയകുതം സരിനരിമയരിലകുണ്്. മൂത്ര
പെകുേ�ളരിൽ അെക്തം രനേരിരെണ്രി വേകുന് വരിരവേനതം 
അവർ തകുറന്കു�ൊട്ടകുന്കു. രേൊൻസ് വ്യക്തരി�ൾ രനേരിെകു
ന് ടലതംഗരി�വകുതം അല്ൊത്തകുമൊയ േൂഷണങ്ങളകുതം 
േണ്് സരിനരിമ�ളരിലകുതം �െന്കുവേകുന്കു.

േണ്് സരിനരിമ�ളരിലകുതം പകുേകുഷൻ സരന്ഹരിയകുതം 
സതംഘർഷങ്ങൾക്് അെരിമയകുമൊണ്. ഭൊേ്യയകുമൊയകുള്ള 
ബന്മൊണ് ബസകുവരിപ്ന ഭീേകുവൊക്കുന്ത്. മധകുവൊ
�പ്ട്ട തനരിക്് രതൊന്കുന് വരി�ൊേതം ശേരി തപ്ന്രയൊ 
എന് സതംഭ്രമത്രിലൊണ്. മൊത്രമല് പകുെരിപ്യ സ്തീ 
േൂപത്രിൽ മൊത്രരമ അയൊൾക്് അതംഗീ�േരിക്ൊൻ 
സൊധരിക്ൂ. സകുേക്യകുപ്െ രപേരിലൊപ്ണങ്കരിൽരപൊലകുതം 
വൊതരിൽ അെരച്ൊ എന്് വീണ്കുതം പേരിരശൊധരിക്കു
ന് സരന്ഹരിയൊണ് മധകു. അയൊപ്ള പ്ണയത്രിൽ 
ഉറപെരിച്കുനരിർത്കുന്തകുതം അതരിപ്റെ സ്വൊഭൊവരി�ത 
രബൊധ്യപ്പെെകുത്കുന്തകുതം പകുെരിയൊണ്. അനകു�്പ 
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�ൊണരിക്കുന് ധീേനൊയ പകുേകുഷൻ, അവരനൊെ് �െ
പ്പെട്ടവൾ എന് േ്വന്്വപ്ത് രഭേരിക്കുന്കു എന്തൊണ് 
ഈ സരിനരിമയകുപ്െ മരി�വ്. രേൊൻസ്പ്ജറെർ വ്യക്തരി�ളകുതം 
പ്ണയത്രിനകുതം രനേഹത്രിനകുതം സർരവൊപേരി സ്വൊഭരിമൊ
നത്രിനകുതം അർഹേൊപ്ണന്് പ്�െനപേതയരില്ൊപ്ത 
സ്വൊഭൊവരി�മൊയരിത്പ്ന് �ൊണരിക്കുന്കുണ്്. എങ്കരിലകുതം, 
ഇത്േതം പ്ണയങ്ങൾ ഇരപെൊഴപ്ത് അവസ്യരിലകുതം 
സ്വൊഭൊവരി�മൊയരിട്ടരില് എന് തരിേരിച്റരിവരിൽ തപ്ന്യൊണ് 
ഇേകു സരിനരിമ�ളകുതം അവസൊനരിക്കുന്ത്.

എെകുത്കുപറരയണ് മപ്റ്റൊന്് ആരേക്തരി രപ്രമർ 
രഗൊൽരപൊയരിൽ ഋതകുപർണ രഘൊഷ് എന് സതംവരിധൊ
യ�പ്റെ സൊന്രിധ്യവകുതം അഭരിനയവകുമൊണ്. അരദ്ഹതം 
�െന്കുരപൊയ ജീവരിതസൊഹേേ്യങ്ങരളൊെ് സമൊനമൊണ് 
സരിനരിമയരിപ്ല �ഥൊപൊത്രവകുതം രനേരിെകുന്ത്. സരിനരിമയ്ക്ക് 
രവണ്രി എെകുത് രഹൊർരമൊണ് േരി�രിത്സയൊണ് പരിന്ീെ് 
അരദ്ഹത്രിപ്റെ മേണത്രിന് �ൊേണമൊയത് എന്് 
പറയപ്പെെകുന്കു. സരിനരിമ അരദ്ഹത്രിപ്റെ അർപെണമ
രനൊഭൊവത്രിനകുള്ള സ്മൊേ�തം �ൂെരിയൊണ്.

മണ്ിലിറങ്ങടുന്ന ത്ാരം
സരിനരിമൊതൊേങ്ങൾ സൊധൊേണമനകുഷ്യർ തപ്ന്യൊണ് 
എന് �ൊേ്യത്രിൽ അധരി�മൊർക്കുതം അഭരിപ്ൊയവ്യത്യൊ
സതം ഉണ്ൊ�ൊൻ ഇെയരില്. എന്ൊൽ, പ്പൊതകുസമൂഹ
ത്രിപ്റെ ഇെപ്പെലരിന് ഏത് സമയവകുതം വരിരധയമൊണ് 
അവേകുപ്െ ജീവരിതതം. പ്പൊതകുവരിെങ്ങളരിപ്ല സ്വ�ൊേ്യത 
എന്ത് തൊേപ്ത് സതംബന്രിച്് അസൊധ്യമൊണ്. 
വീട്ടരിൽരപൊലകുതം സ്വ�ൊേ്യത അന്യമൊ�കുന് അവസ് 
വന്ൊരലൊ? �ൗശരി�് ഗൊതംഗകുലരി സതംവരിധൊനതം പ്േയ് 
രജ്യരഷ്ഠൊപകുരത്രൊ (2019) സരിനരിമൊതൊേമൊയ ഇന്ദ്രജരിത്രി
പ്റെ ജീവരിതസതംഘർഷങ്ങളൊണ് ആവരിഷ്കേരിക്കുന്ത്. 
അരദ്ഹത്രിപ്റെ പതരിവരിൽനരിന്് വ്യത്യസ്തമൊയരി ഇത് 
�രമഴ്ഷ്യൽ സ്വഭൊവതം �ൂെകുതലകുള്ള സരിനരിമയൊണ്. 
അച്ഛപ്റെ മേണപ്ത്ത്കുെർന്് തറവൊട്ടരിൽ എത്കുന് 
ഇന്ദ്രജരിത്് സ്വന്തതം �െമ�ളകുതം േകുമതല�ളകുമൊയരി 
മകുഖൊമകുഖതം വേരി�യകുതം അവ നരിർവഹരിക്കുന്തരിൽ 
തൊൻ പേൊജയപ്പെട്ടകു എന്് തരിേരിച്റരിയകു�യകുതം പ്േ
യ്കുന്കു. അനരിയനകുമൊയകുള്ള ബന്ത്രിപ്റെ അഥവൊ 
തൊേപേവരിയകുതം സൊധൊേണജീവരിതവകുതം തമ്മരിലകുള്ള, 
സതംഘർഷത്രിപ്റെ �ഥ �ൂെരിയൊണരിത്. ഉരപക്രിച്് 
രപൊയ �ൊമകു�രി, ഭ്രൊന്തരിയൊയ പ്പങ്ങൾ, ശൊേീേരി�മൊയരി 
ഉപരയൊഗരിച് സ്തീ എന്രിങ്ങപ്ന ഭൂത�ൊലതം അയൊൾക്് 
മകുന്രിൽ വസ്തകുത�ൾ നരിേത്കുന്കു. ഇവപ്യ അഭരിമകുഖീ
�േരിച്് രതൊറ്റ് മെങ്ങകു�യൊണ് അയൊൾ. അരതസമയതം 
തരന്ക്ൊൾ മരി�ച് നെനൊയ അനരിയൻ സൊധൊേണ 
നൊെ�നെനൊയരി തകുെേകുര്പൊൾ തൊൻ തൊേമൊ�കുന്ത് 
അദ്ധ്വൊനതംപ്�ൊണ്കുതം േരില ത്യൊഗങ്ങൾ പ്�ൊണ്കുമൊപ്ണ

ന്് അയൊൾ ഊന്രിപെറയകുന്കുമകുണ്്. നൊെ�തം, സരിനരിമ 
എന്രിവ തമ്മരിപ്ല തൊേതമ്യവകുതം ഏതൊണ് മരി�ച്ത് 
എന് രേൊേ്യവകുതം സതംവരിധൊയ�ൻ സ്വയതംതപ്ന് നെ
ത്കുന് വൊേപ്തരിവൊേങ്ങളൊയൊണ് അനകുഭവപ്പെെകു�.

സംഘർഷങ്ങള് പരാജയങ്ങള്
ഈ സരിനരിമ�ൾ പേരിരശൊധരിക്കുര്പൊൾ േരില പ്പൊ
തകുപ്വണത�ൾ �പ്ണ്ത്ൊനൊവകുതം. പ്തൊഴരിലരിൽ 
വരിജയരിച്വേകുതം വ്യക്തരിജീവരിതസതംഘർഷങ്ങളരിൽപ്പെട്ട് 
ഉഴലകുന്വേകുമൊണ് സരിനരിമൊവൊല, ശരബ്ദൊ, ആരേക്തരി 
രപ്രമർ രഗൊൽരപൊ, രജ്യരഷ്ഠൊപകുരത്രൊ എന്രിവയരിപ്ല 
പ്ധൊന�ഥൊപൊത്രങ്ങൾ. ജീവരിതത്രിപ്ല ഏപ്തല്ൊ
രമൊ അപൂർ്ണത�ൾ അവപ്േ േകുർബലേൊക്കുന്കുണ്്. 
അരതസമയതം ഉന്തമൊയ നീതരിരബൊധവകുതം ആന്തേരി
�മൊയ നന്യകുതം ഈ �ഥൊപൊത്രങ്ങൾ സൂക്രിക്കു
ന്കുമകുണ്്. തങ്ങളകുപ്െ പേൊജയങ്ങപ്ളപെറ്റരി അവപ്േല്ൊതം 
രബൊധവൊന്ൊേകുതം അതരിനൊൽതപ്ന് ഏ�ൊ�രി�ളകുതം 
ആന്തേരി�വരിഷൊേപ്ത് പ്�ൊണ്കുനെക്കുന്വേകുമൊണ്. 
പേൊജയങ്ങൾക്് �ൊേണതം സൊഹേേ്യങ്ങൾ �ൂെരിയൊ
പ്ണങ്കരിലകുതം സ്വന്തതം പേരിമരിതരി�ൾ തരിേരിച്റരിയകുന്തരിൽ 
അവർ പേൊജയപ്പെെകുന്രില്. വ്യക്തരി തനരിക്കുള്ളരിലകുതം 
േകുറ്റകുമകുള്ളവേകുമൊയകുതം നെത്കുന് സതംഘർഷങ്ങളരിലൊ
ണ് ഈ സരിനരിമ�ൾ രവേൂന്കുന്ത്.

�ൊലങ്ങൾ �ൂെരിക്കുഴയകുന് രനൊണ് ലീനരിയർ 
ആയ അവതേണേീതരി �ൗശരി�് ഗൊതംഗകുലരിയകുപ്െ 
ടശലരിയകുപ്െ സവരിരശഷതയൊയരി മരിക്വൊറകുതം സരിനരിമ
�ളരിൽ �ൊണൊതം. അപകുർ പഞ്ചൊലരി, നൊഗർ �ീർത്ൻ, 
ആരേക്തരി രപ്രമർ രഗൊൽരപൊ എന്ീ സരിനരിമ�ളരിൽ 
എല്ൊതം രനൊണ്-ലീനരിയർ ആഖ്യൊനത്രിപ്റെ സൊധ്യത
�പ്ള മരനൊഹേമൊയരി ഉപരയൊഗരിച്തൊയരിക്ൊണൊതം. 
�ൊലപ്ത് �കുറരിക്ൊൻ �ളർ, ബ്ൊ�് ആറെ്  ടവറ്റ് 
േൃശ്യങ്ങൾ ഇെ�ലർത്രി ഉപരയൊഗരിക്കുന്കുമകുണ്്. 
യഥൊർഥ�ഥൊപൊത്രങ്ങളകുപ്െ ജീവരിതതം അെരിസ്ൊന

ോലങ്ങള് കൂെിക്കുഴയുന് കനാൺ ലീനിെര് 
ആെ അവതരണരീതി േൗശിേന് ഗാംഗു
ലിയുളെ കശലിയുളെ സവികശഷതൊെി 
മി്കവാറും സിനിമേെില് ോണാം. അപുര് 
പഞ്ാലി, നാഗര് േീര്ത്ന്, ആകരക്തി 
കപ്രകമര് കഗാല്കപാ എന്ീ സിനിമേെില് 
എല്ാം കനാൺ-ലീനിെര് ആഖത്യാന
ത്ിളറെ സാധത്യതേളെ മകനാ�രമാെി 
ഉപകൊഗിച്താെി്കാണാം.
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മൊക്രി ഫരിക്പ്റെ സൊധ്യത�പ്ള �പ്ണ്ത്കു�യൊണ് 
അപകുർ പഞ്ചൊലരിയരിലകുതം ആരേക്തരി രപ്രമർ രഗൊൽ
രപൊയരിലകുതം ശരബ്ദൊയരിലകുപ്മല്ൊതം. നൊഗർ �ീർത്നരി
ലകുതം മൊനവരി ബരന്ൊപൊധ്യൊയ എന് യഥൊർഥ വ്യക്തരി 
�െന്കുവേകുന്കു. യഥൊർഥജീവരിതങ്ങപ്ള ഉപരയൊഗരിച്
പ്തങ്കരിലകുതം ഈ സരിനരിമ�ൾ രഡൊ�്യകുപ്മറെറരി േൂപതം 
സ്വീ�േരിക്കുന്രില്. യഥൊർഥവ്യക്തരി�ളകുപ്െ ടവ�ൊേരി� 
സതംഘർഷങ്ങളരിൽനരിന്് സൊമൂഹരി�മൊയ യൊഥൊർഥ്യ
ങ്ങളരിരലക്് �ൊഴ്ചപ്യ തരിേരിച്കുപ്വക്കു�യൊണ് ഈ 
സരിനരിമ�ൾ പ്േയ്കുന്ത്. ഇവയരിൽ മരിക്തകുതം പല 
തേത്രിൽ രതൊറ്റ മനകുഷ്യേകുപ്െ നരിശേബ്ദവരിലൊപങ്ങളൊ
ണ്. എന്ൊൽ, ഈ രതൊൽവരി�രളൊെ് അന്തരസ്സൊപ്െ 
പ്തരി�േരിച്ൊണ് �ൗശരി�് ഗൊതംഗകുലരിയകുപ്െ മനകുഷ്യർ 
�ൊഴ് ച്ക്ൊപ്േ ആ�ർഷരിക്കുന്ത്. �്വീർ േൊഷ്ടീയരത്ൊ
െകുതം മനകുഷ്യരേൊെകുതം ഐ�്യപ്പെെകുന് സമീപനതം ഇത്േതം 
വ്യവഹൊേങ്ങൾ വരിേളമൊയ 2010ൽതപ്ന് അരദ്ഹതം 
സ്വീ�േരിക്കുന്കുണ്്. ആ േൊഷ്ടീയപ്ത് സൊധൊേണ ജീവരി
തസൊഹേേ്യങ്ങളകുമൊയരി �ൂട്ടരിയരിണക്ൊൻ �ഴരിയകുന്കു 
എന്തകുതം വരിജയമൊണ്.

സ്രിേതം അഭരിരനതൊക്പ്ള ഉപരയൊഗരിച്കുപ്�ൊണ്ൊണ് 
തനരിക്് ആവശ്യമകുള്ളത് അരദ്ഹതം അഭരിരനതൊക്ളരിൽ 
നരിന്് രനെരിപ്യെകുക്കുന്ത്. ഇവേരിൽ ഏപ്റയകുതം തീ
രയറ്റർ പശ്ൊത്ലത്രിൽനരിന്് സരിനരിമയരിൽ എത്രി
യവേകുമൊണ്. നൊഗർ �ീർത്ൻ, രജ്യരഷ്ഠൊപകുരത്രൊ, 
ശരബ്ദൊ, അപകുർ പഞ്ചൊലരി, ഛൊയ ഓ േൊബരി, �ബഡരി 
�ബഡരി തകുെങ്ങരിയ സരിനരിമ�ളരിൽ ഋത്വരി�് േക്രവർത്രി 
എന് നെൻ മകുഖ്യ �ഥൊപൊത്രമൊ�കുന്കുണ്്. പേതംഭൃത 
േൊറ്റർജരി അപകുർ പഞ്ചൊലരിയരിലകുതം സരിനരിമൊവൊലയരിലകുതം 
നൊയ��ഥൊപൊത്രപ്ത് അവതേരിപെരിച്കു. �ൗശരി�് ഗൊതം

ഗകുലരിയകുപ്െ ഏതൊണ്് എല്ൊ സരിനരിമ�ളരിലകുതം േൂർണരി 
ഗൊതംഗകുലരിയകുപ്െ സൊന്രിധ്യവകുതം �ൊണൊതം. അരദ്ഹതം 
സ്വയവകുതം പല സരിനരിമ�ളരിലകുതം പ്േറരിയ �ഥൊപൊത്രങ്ങ
പ്ള അവതേരിപെരിച്രിട്ടകുണ്്.

േൃശ്യങ്ങളകുപ്െ മരനൊഹേമൊയ ഉപരയൊഗതം �ൗശരി�് 
ഗൊതംഗകുലരിയകുപ്െ മപ്റ്റൊേകു സവരിരശഷതയൊണ്. സരി
നരിമൊവൊല, അപകുർ പഞ്ചൊലരി, ആരേക്തരി രപ്രമർ 
രഗൊൽരപൊ, ശരബ്ദൊ എന്രിവപ്യൊപ്ക് േൃശ്യഭതംഗരിപ്�ൊ
ണ്് പ്രത്യ�പേൊമർശതം അർഹരിക്കുന്കുണ്്. അപകുർ 
പഞ്ചൊലരിയരിൽ സത്യജരിത് രറയകുപ്െ സീനകു�ളകുമൊയരി 
�ലർന്കുരപൊ�കുന് േൃശ്യഭൊഷയൊണ് അരദ്ഹതം ഉപ
രയൊഗരിക്കുന്ത്. ബ്ൊ�് ആറെ്  ടവറ്റരിപ്റെ സൊധ്യത�
പ്ള നന്ൊയരി ഉപരയൊഗരിക്കുന്തകുതം �ൊണൊതം. നൊെ�
ത്രിപ്റെ ശക്തരിയകുതം േൗർബല്യവകുതം പല സരിനരിമ�ളരിലകുതം 
�ൊണൊനൊവകുതം. േതംഗവരിന്യൊസത്രിൽ നൊെ�ത്രിപ്റെ 
സ്വൊധീനതം പല േതംഗങ്ങളരിലകുതം �ൂെകുതൽ മരനൊഹൊേരിത 
നല്കുന്കു. അതകുരപൊപ്ല പലയരിെങ്ങളരിലകുതം വരി�ൊേങ്ങളകു
പ്െ ആവരിഷ്കൊേത്രിലകുതം നൊെ�ത്രിപ്റെ സ്വൊധീനമകുണ്്. 
നൊെ�തം നന്ൊയൊൽ സരിനരിമൊറ്റരി�് ആയരി എന്കു പ്ശതം
സരിക്കു�യകുതം അരതസമയതം സരിനരിമ രമൊശമൊയൊൽ 
നൊെ�ീയമൊയരി എന്് പഴരിപറയകു�യകുതം പ്േയ്കുതം എന്് 
ആരദ്ഹതം സ്വന്തതം സരിനരിമയരിൽതപ്ന് പറയകുന്കുമകുണ്്.

വ്യക്തരിയകുതം മൂല്യവ്യവസ്�ളകുമൊയകുള്ള സതംഘർഷ
ങ്ങളകുപ്െ �ഥ�ൾ �ഥയകുള്ള �ൊലരത്ൊളതം അവസൊ
നരിക്കു�യരില്. അവയരിൽനരിന്് മരി�ച് സരിനരിമ�ൾ, 
അരതസമയതം സമൂരഹൊൻമകുഖതം �ൂെരിയൊയവ പ്മ
നപ്ഞ്െകുക്ൊനൊണ് പ്യൊസതം. അതരിൽ വരിജയരിച് 
സതംവരിധൊയ�ൻ എന് നരിലയ്ക്കൊവകുതം ബതംഗൊളരി സരിനരിമൊ 
േേരിത്രത്രിൽ �ൗശരി�് ഗൊതംഗകുലരി അെയൊളപ്പെെകു�.
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ഇന്തയേന് �ീ്യി�യോയവ്യേവ്സ്ഥ 
വ്ിചാരണ ന്ചയ്യന്പ്ടുത്്പാൾ
• ഹരിനോരോയണൻ എസബ്.

സ്വൊതന്ത്ര്യതം രനെരി 75 വർഷതം പൂർത്രിയൊവകുന് രവളയരിൽ ഇന്ത്യൻ നീതരി
ന്യൊയവ്യവസ്യകുപ്െ പ്വർത്നപ്ത്ക്കുറരിച്കുള്ള സരന്ഹങ്ങൾ 

വർദ്ധരിക്കുന്തൊണ് �ണ്കുന്രിപ്ല യൊഥൊർഥ്യതം. നമ്മകുപ്െ നൊട്ടരിപ്ല നീതരിപീഠത്രിന് 
സൊമൂഹ്യനീതരിപ്യ മകുനരിർത്രി, സ്വതന്ത്രവകുതം നീതരിയകുക്തവകുമൊയരി പ്വർത്രി
ക്ൊനൊവകുന്കുരണ്ൊ എന് രേൊേ്യമൊണ് ഇന്ത്യയകുപ്െ സൊമൂഹരി�ൊന്തേീക്ത്രിൽ 
മകുഴങ്ങരിരക്ൾക്കുന്ത്. ജൊതരി-മത-സൊ്പത്രി� അസമത്വങ്ങൾക്രിേ�ളൊയ 
ജനവരിഭൊഗങ്ങപ്ള ര�ൊെതരി�ൾ അേരി�കു�ളരിരലക്് ആട്ടരിയ�റ്റകുന് അവസ്ൊവരി
രശഷത്രിന് സമീപഭൊവരിയരിൽ മൊറ്റമകുണ്ൊവൊനകുള്ള സൊദ്ധ്യത�ൾ �ൊണകുന്രില്. 
ടേതന്യ തമൊപ്ന സതംവരിധൊനതം പ്േയ് ‘ര�ൊർട്ട് ’ എന് മറൊത്രി േരിത്രതം ഇന്ത്യ
ൻ ര�ൊെതരി�ളകുപ്െ ്രൊഹ്മണരി�മൊയ മകുൻവരിധരി�പ്ള തകുറന്കു �ൊട്ടരിയരിേകുന്കു. 
സമ�ൊലരി� ഇന്ത്യയരിൽ ഭരിമ പ്�ൊപ്റഗൊവ് സതംഭവപ്ത്ത്കുെർന്്  ആക്രമണങ്ങ
ൾക്രിേയൊയ േളരിതരേൊെ് ഐ�്യപ്പെട്ടതരിന് ഇന്ത്യയരിപ്ല പ്മകുഖേൊയ ബകുദ്ധരിജീവരി�
പ്ളയകുതം, ആ്ടരിവരിസ്റകു�രളയകുതം ഇന്ത്യൻ ഭേണ�ൂെതം രവട്ടയൊെരിയൊരപെൊൾ നമ്മകുപ്െ 
നീതരിപീഠതം പകുലർത്രിയ മൗനതം അ്പേപെരിക്കുന്തൊയരിേകുന്കു. സ്റൊൻ സ്വൊമരിപ്യന് 
ടവേരി�നൊയ സൊമൂഹരി�പ്വർത്�ൻ അവസൊന�ൊലത്് ജയരിലരിൽ �രിെന്്  
നേ�രിച് സമയത്കുതം ര�ൊെതരിയകുപ്െ മരനൊഭൊവത്രിന് മൊറ്റമകുണ്ൊയരില്. നരിയമ
ങ്ങളറരിയകുന്, സൊമൂഹരി�-േൊഷ്ടീയ േതംഗത്് പ്വർത്രിക്കുന്വേകുപ്െ അനകുഭവതം 
ഇതൊപ്ണങ്കരിൽ, ഇന്ത്യൻ നീതരിന്യൊയവ്യവസ്പ്യ ആശ്രയരിക്കുന് �ീഴൊളജനവരി
ഭൊഗത്രിപ്റെ അവസ് ഊഹരിക്ൊവകുന്തൊണ്. ഇന്ത്യയരിപ്ല ര�സരന്വഷണങ്ങ
ളകുതം ര�ൊെതരിവരിധരി�ളകുതം എത്രരത്ൊളതം അധരി�ൊേവർഗ്സ്വൊധീനങ്ങളരിൽനരിന്്  
മകുക്തമൊപ്ണന് അരന്വഷണതം ശകുഭൊപ്രിവരിശ്വൊസതം നൽ�കുന് ഉത്േങ്ങളരിരലക്് 
നയരിക്കുപ്മന്്  �േകുതൊവകുന് സൊഹേേ്യതം ഇന്്  നരിലവരിലരില്. സരിനരിമയരിലകുതം സൊഹരി
ത്യത്രിലകുതം ര�ൊെതരിവരിധരി�ളകുപ്െ ശേരിപ്തറ്റകു�ൾ േർച് പ്േയ്കുന് ആഖ്യൊനങ്ങൾ 
ധൊേൊളമൊയരി ഉണ്ൊവൊറകുണ്്. അേരിന്തം സരിൽ സതംവരിധൊനതംപ്േയ്്, 2017ൽ പകുറത്രിറ
ങ്ങരിയ ധനര്ജൊയ് എന് ബതംഗൊളരി േരിത്രതം ര�ൊെതരിവരിധരി�പ്ളക്കുറരിച്കുതം രപൊലീസരി
പ്റെ അരന്വഷണങ്ങളരിപ്ല നരിഷ്പക്തപ്യക്കുറരിച്കുതം ഗൗേവരമറരിയ േരിന്ത�ൾ പങ്കകു 
വയ്ക്കകുന്കുണ്്.

ഒേകു പതരിനഞ്ചകു വയസ്സകു�ൊേരിപ്യ പ്�ൊലപ്പെെകുത്രിയ ര�സരിൽ തൂക്രിരലറ്റപ്പെട്ട 
ധനര്ജൊയ് േൊറ്റർജരി എന് ബതംഗൊളരി യകുവൊവരിപ്റെ �ഥ േൊജ്യതം േർച്പ്േയ്തൊ
ണ്. േൊഷ്ടപതരിയൊയരിേകുന് എ.പരി.പ്ജ. അബ്ദകുൽ �ലൊതം േയൊഹർജരി തള്ളകു�യകുതം 

്ജാതി-മത-സാമ്ത്ിേ 
അസമത്വങ്ങള്്കിരേ
ൊെ ്ജനവിഭാഗങ്ങളെ 
കോെതിേള് അരികുേ
െികല്കന് ആട്ിെേറ്റുന് 
അവസ്ാവികശഷത്ിനന് 
സമീപഭാവിെില് മാറ്മു
ണ്ാവാനുള് സാദ്ധത്യതേ
ള് ോണുന്ില്. കചതനത്യ 
തമാളന സംവിധാനം 
ളചയ്ത ‘കോര്ട്ന് ’ എന് 
മറാത്ി ചിത്രം ഇന്ത്യന് 
കോെതിേളുളെ ബ്ാഹ്മ
ണിേമാെ മുന്വിധിേളെ 
തുറന്നു ോട്ിെിരുന്നു.

സമകാലിക ബംഗാളി സിനിമ
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അയൊപ്ള തൂക്രിരലറ്റകു�യകുമൊയരിേകുന്കു. ഈ സതംഭവ
പ്ത് അെരിസ്ൊനപ്പെെകുത്രിയകുള്ള ധനര്ജൊയ് എന് 
േരിത്രതം നീതരിന്യൊയവ്യവസ്യകുപ്െ പ്വർത്നങ്ങപ്ള 
മനസ്സരിലൊക്കുന്തരിനകുതം, ക്രരിയൊത്മ�മൊയരി വരിമർശരിക്കു
ന്തരിനകുതം സഹൊയ�േമൊവകുന് നരിേവധരി സൊധ്യത�പ്ള 
ആഖ്യൊനത്രിലകുൾപ്പെെകുത്കുന്തരിലൂപ്െ ശ്രരദ്ധയമൊയ 
ഒേകു �ലൊസൃഷ്രിയൊണ്.

േരിത്രത്രിപ്റെ �ഥ ഇപ്�ൊേമൊണ്. �കുെകുതംബരത്ൊ
പ്െൊപെതം തൊമസരിക്കുന് ഫ്ൊറ്റരിൽ ഒേകു വരിേ്യൊർഥരിനരി 
പ്�ൊല്പ്പെെകുന്കു. തകുെർന്കു നെത്കുന് അരന്വഷണ
ത്രിൽ ആ ഫ്ൊറ്റരിപ്ല ജീവനക്ൊേനൊയ ധനര്ജൊയ് 
എന് യകുവൊവരിപ്നയൊണ് രപൊലീസ് അറസ്റ് പ്േയ്ത്. 
അയൊൾപ്ക്തരിപ്േ �ൃത്രരിമമൊയരി പ്തളരിവകു�ൾ 
േമയ്ക്കപ്പെെകു�യകുതം ബലൊൽസതംഗതം, പ്�ൊലപൊത�തം 
തകുെങ്ങരിയ �കുറ്റങ്ങൾ േകുമത്പ്പെെകു�യകുമൊണ്. 
ര�ൊെതരി അയൊപ്ള തൂക്രിപ്ക്ൊല്ൊൻ വരിധരിക്കുന്കു. 
ജനരേൊഷതം ശക്തമൊയരതൊപ്െ േയൊഹർജരിരപൊലകുതം 
പേരിഗണരിക്ൊപ്ത ശരിക് നരിറരവറ്റപ്പെെകു�യൊണ്. 
വർഷങ്ങൾക്കുരശഷതം ധനര്ജൊയകുപ്െ ഭൊേ്യയരിൽ 
നരിന്്  അയൊപ്ളക്കുറരിച്റരിഞ് �ൊവ്യ സരിൻഹപ്യന് 
വക്ീൽ തപ്റെ സഹപ്വർത്�പ്റെ സഹൊയരത്ൊപ്െ 
ഈ ര�സ് പകുനേരന്വഷരിക്കുന്കു. സൊക്രിപ്മൊഴരി�ളരിലകു
ൾപെപ്െ ധൊേൊളതം ടവേകുദ്ധ്യങ്ങൾ �പ്ണ്ത്കുന് ഇവർ 
ര�ൊെതരി മകുൻപൊപ്� ഈ ര�സരിൽ നെന്രിേരിക്ൊനരിെ
യകുള്ള എല്ൊ �ള്ളക്ളരി�ളരിരലക്കുതം ശ്രദ്ധ ക്ണരിക്കു
�യൊണ്. ഭൂേരിപക് മകുഖ്യൊധൊേസമൂഹത്രിപ്റെ സമ്മ
ർേത്രിനകു വഴങ്ങരി ഒേകു നരിേപേൊധരിയകുപ്െ ജീവനൊരണൊ 
ഇന്ത്യയരിപ്ല നീതരിന്യൊയവ്യവസ് �വർപ്ന്െകുത്് 
എന് സകുപ്ധൊനമൊയ രേൊേ്യമകുയർത്രിപ്ക്ൊണ്ൊണ് 

േരിത്രതം അവസൊനരിക്കുന്ത്. സൊ്പത്രി�മൊയരി അേരി
�കുവൽക്േരിക്പ്പെട്ട മനകുഷ്യർക്് നീതരി ഒേകു മേരിേീ� 
മൊത്രമൊവകുന് ഇന്ത്യനവസ്പ്യ സതംവരിധൊയ�ൻ ഈ 
േരിത്രത്രിലൂപ്െ നരിശരിതമൊയരി വരിമർശരിക്കുന്കുണ്്.

ധനര്ജൊയ് ആേതംഭരിക്കുന്ത് Injustice anywhere 
is a threat to justice everywhere എന് മൊർട്ടരിൻ 
ലൂതർ �രിങ്ങരിപ്റെ പ്സ്തൊവനരയൊപ്െയൊണ്. നീതരിക്കുതം 
അനീതരിക്കുമരിെയരിപ്ല രനർത് അതരിർവേ്പകു�ൾ 
തരിേരിച്റരിയൊപ്ത രപൊവകുന് നീതരിന്യൊയവ്യവസ്യകുപ്െ 
അപേ്യൊപ്തപ്യ ആേ്യേതംഗതം മകുതൽ േരിത്രതം രേൊേ്യതം 
പ്േയ്കുന്കുണ്്. സൊധൊേണക്ൊർക്് ര�ൊെതരിയരിൽനരിന്്  
നീതരി ലഭരിക്കുന്കുരണ്ൊ എന് രേൊേ്യമൊണ് പ്സക്തതം. 
ഇന്ത്യൻ നരിയമവ്യവസ്യകുപ്െ ഏറ്റവകുതം വലരിയ പേരി
മരിതരിയൊയരി േൂണ്രിക്ൊട്ടപ്പെെൊറകുള്ളത് േളരിതപ്േയകുതം, 
ആേരിവൊസരി�പ്ളയകുതം, മതന്യൂനപക്ങ്ങപ്ളയകുതം 
നീതരിക്് പകുറത്കുനരിർത്കുന് സമീപനമൊണ്. ്രൊ
ഹ്മണരിക്് ഹൊങ്ങ്  ഓവറരിൽനരിന്്  മകുക്തരി രനെൊത് 
ര�ൊെതരി�ളരിൽ �ീഴൊളർക്് നീതരി അപ്ൊപ്യമൊവകുന് 
അവസ്ൊവരിരശഷതം ഇന്ത്യൻ യൊഥൊർത്്യമൊണ്. ധന
ര്ജൊയ് എന് േരിത്രത്രിപ്ല പ്ധൊന�ഥൊപൊത്രതം ്രൊ
ഹ്മണനൊപ്ണന്കു �ൊണൊതം. ഇപ്തൊേകുപപ്ക്, യഥൊർഥ 
സതംഭവത്രിപ്ല ധനര്ജൊയകുപ്െ ജീവരിതപ്ത് മൊറ്റങ്ങളരി
ല്ൊപ്ത തരിേശീലയരിൽ പ�ർത്രിയതരിപ്റെ ഭൊഗമൊവൊതം. 
ജൊതരിരയക്ൊൾ, ക്ലൊസ്സരിക്ൽ മൊർക്രിസതം ഊന്രിപെറയകു
ന്തകു രപൊപ്ല സൊ്പത്രി� അസമത്വമൊണ് ഇവരിപ്െ 
നീതരി നരിരഷധരിക്കുന്പ്തന്ത് ശ്രരദ്ധയമൊണ്. തനരി
പ്ക്തരിപ്േ �ള്ളരക്സകു�ളകുപ്െ �ൂ്പൊേമകുയർന്കു 
പ്പൊങ്ങകുര്പൊഴകുതം, നരിേപേൊധരിയൊയ ധനര്ജൊയകുപ്െ 
�കുെകുതംബതം തങ്ങളകുപ്െ സൊ്പത്രി�പേരിമരിതരി�ൾ മൂലതം 
ര�സകു നെത്ൊനൊവൊപ്ത ബകുദ്ധരിമകുട്ടകു�യൊണ്.

നരിയമവ്യവസ്യകുപ്െ േൊവണൻര�ൊട്ട�ളരിൽ �കുെകു
ങ്ങരിരപെൊവകുന് സൊധൊേണമനകുഷ്യർക്് അതരിൽനരിന്് 
േക്പ്പെെകു� അസൊധ്യമൊണ്. �ൊഫ്കയകുപ്െ The Trial 
എന് രനൊവലരിപ്ല രജൊസഫ് പ്�.പ്യ രപൊപ്ല തൊൻ 
പ്േയ് പ്തപ്റ്റപ്ന്തന്കു രപൊലകുമറരിയൊപ്ത വർഷങ്ങൾ 
നീണ്കുനരിൽക്കുന് നരിയമവ്യവഹൊേങ്ങളകുമൊയരി മല്രിട്ട് 
ജീവരിതതം പൊഴൊരക്ണ്രിവേകുന് അവസ്. ധനര്ജൊയ് 
എന് േരിത്രത്രിപ്ല േണ്ൊതംവരിേൊേണയരിൽ �ൊവ്യ 
സരിൻഹ പകുറത്കുപ്�ൊണ്കുവേകുന് ഓരേൊ പ്തളരിവകു
�ളകുതം നരിേപേൊധരിയൊയ ധനര്ജൊയ് എന് സൊധൊ
േണക്ൊേപ്നതരിപ്േ ആസൂത്രരിതമൊയരി പ്നപ്യ്െകുത് 
�ള്ളരക്സരിപ്ന അനൊവേണതം പ്േയ്കുന്കു. ഭൂേരിപക് 
പ്പൊതകുരബൊധപ്ത് തൃപ്രിപ്പെെകുത്കുന് ഒേകു �കുറ്റ
വൊളരിപ്യ സൃഷ്രിപ്ച്െകുക്കു�യൊണരിവരിപ്െ. യഥൊർഥ 
സതംഭവത്രിപ്ല ധനര്ജൊയ് േൊറ്റർജരിയകുപ്െ വധശരിക് 
നെപെരിലൊക്രിയതരിനകു പരിന്രിപ്ല േൊല�ശക്തരിയൊയരി 

ചിത്രത്ിളറെ േഥ ഇപ്രോരമാണന്. 
കുടുംബകത്ാളൊപെം താമസിക്കുന് 
ഫ്ാറ്ില് ഒരു വിദത്യാര്ഥിനി ളോല്ളപെടുന്നു. 
തുെര്ന്നു നെത്തുന് അകന്വഷണത്ില് ആ 
ഫ്ാറ്ിളല ്ജീവന്കാരനാെ ധനക്ജാെന് 
എന് യുവാവിളനൊണന് കപാലീസന് അറസ്റന് 
ളചയ്തതന്. അൊള്ള്കതിളര കൃത്രിമമാെി 
ളതെിവുേള് ചമയ്കളപെടുേയും ബലാല്സം
ഗം, ളോലപാതേം തുെങ്ങിെ കുറ്ങ്ങള് 
ചുമത്ളപെടുേയുമാണന്. കോെതി അൊളെ 
തൂ്കിള്കാല്ാന് വിധിക്കുന്നു. ്ജനകരാഷം 
ശക്തമാെകതാളെ ദൊ�ര്്ജികപാലും 
പരിഗണി്കാളത ശിക് നിറകവറ്ളപെടുേ
ൊണന്.
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പ്വർത്രിച്ത് സമൂഹത്രിൽ നരിന്കുയർന്കുവന് സമ്മ
ർേമൊയരിേകുന്കു. അന്പ്ത് ബതംഗൊൾ മകുഖ്യമന്ത്രരിയൊയരി
േകുന് ബകുദ്ധരേബ് ഭട്ടൊേൊേ്യയകുപ്െ ഭൊേ്യ മീേ ഭട്ടൊേൊേ്യ 
ധനര്ജൊയ് േൊറ്റർജരിയകുപ്െ വധശരിക്യ്ക്കകു രവണ്രിയകുള്ള 
പ്തരിരഷധങ്ങപ്ള അനകു�ൂലരിച്കു േതംഗത്കുവേരി�യകുതം 
അത് മൊധ്യമങ്ങൾ ആരഘൊഷരിക്കു�യകുതം പ്േയ്രിേകുന്കു. 
ശക്തമൊയ പ്തളരിവകു�ളകുപ്െ അഭൊവത്രിലകുതം ധനര്ജൊ
പ്യ തൂക്രിരലറ്റൊൻ നീതരിപീഠതം വരിധരിക്കുന്തരിപ്ല 
ധൊർമരി�തപ്യ േരിത്രതം രേൊേ്യതംപ്േയ്കുന്കുണ്്.

സമൂഹതം ഒേകു സമ്മർേശക്തരിയൊയൊൽ, പ്പൊതകു 
ജനങ്ങളകുപ്െ വരി�ൊേതം മകുൻനരിർത്രി ര�ൊെതരി�ൾ 
വരിധരിപറയകുന്തരിപ്ല അപ�െതം ഈ േരിത്രതം തകുറന്കു 
�ൊട്ടകുന്കുണ്്. നീതരിയരിൽനരിന്്  അനീതരിയരിപ്ലക്കുള്ള 
ര�വലമൊയ േൂേമൊണ് ഒേകു സൊധൊേണ�കുെകുതംബത്രി
പ്റെ സ്വപ്നങ്ങപ്ള തല്രിപ്ക്െകുത്രിയത്.

മകുതംടബ തീവ്രവൊേരക്സരിപ്ല പ്തരിയൊയരിേകുന് 
അജ്മൽ �സബ് ജയരിലരിൽ ബരിേരിയൊണരി ആവശ്യപ്പെ
ട്ടകുപ്വന് വൊർത് ഇന്ത്യൻ മൊധ്യമങ്ങൾ ആരഘൊഷരിച് 
ഒന്ൊണ്. �സബരിപ്നരപെൊലകുള്ള തീവ്രവൊേരി�പ്ള 
ഇന്ത്യൻ സർക്ൊർ തീറ്റരിരപെൊറ്റകു�യൊപ്ണന്ൊരേൊപരിച്് 
പ്പൊതകുസമൂഹവകുതം, പ്തരിപക്പൊർട്ടരി�ളകുതം ശക്ത
മൊയ പ്രക്ൊഭങ്ങൾ നെത്രി. ഒെകുവരിൽ �സബരിപ്ന 
തൂക്രിരലറ്റരിയതരിനകുരശഷമൊണ് പബ്രിക്് രപ്ൊസരി�്യൂ
ട്ടറൊയരിേകുന് ഉജ്വൽ നരിഗതം ഈ ബരിേരിയൊണരിക്ഥയകു
പ്െ സത്യൊവസ് പകുറത്കു പറഞ്ത്. സത്യത്രിൽ 
�സബ് ബരിേരിയൊണരി ആവശ്യപ്പെട്ടരിേകുന്രിപ്ല്ന്കുതം, 
സമൂഹത്രിൽ അയൊൾക്നകു�ൂലമൊയരി ഒേകു വരി�ൊേ
മകുണ്ൊവൊതരിേരിക്ൊനൊയരി ബരിേരിയൊണരി സതംഭവതം പ്�
ട്ടരിച്മച്തൊപ്ണന്കുമൊയരിേകുന്കു ആ തകുറന്കുപറച്രിൽ. 
സർക്ൊറരിപ്ന പ്തരിനീധരി�േരിക്കുന്വർതപ്ന് ഇത്
േത്രിൽ സമൂഹപ്ത് അതരിസമർഥമൊയരി �ബളരിപെരിച്്  
ര�ൊെതരിയരിൽനരിന്്  രവണ് വരിധരിന്യൊയങ്ങൾ രനെരിപ്യ
െകുക്കുര്പൊൾ, നീതരിപ്യന്ത് സൊധൊേണക്ൊർക്് 

സ്വപ്നതം മൊത്രമൊയരി അവരശഷരിക്കുന്കു. ഈ േരിത്രത്രി
പ്ല വരിേൊേണയകുപ്െ ഓരേൊ ഘട്ടത്രിലകുതം പ്തളരിവകു�ൾ 
സൃഷ്രിക്പ്പെെകുന്തകുതം സൊക്രി�ൾ �ള്ളതം പറയകുന്
തകുതം �ൊണൊതം. അെരിസ്ൊനപേമൊയ ശൊസ്തീയപേീക്
ണങ്ങൾരപൊലകുതം നെത്ൊപ്തയൊണ് പ്തളരിവകു�പ്ള 
ര�ൊെതരി മകുഖവരിലപ്യ്ക്കെകുത്ത്. തീവ്രമൊയ സൊമൂഹരി� 
സമ്മർേവകുതം, അധരി�ൊേര�ന്ദ്രങ്ങളകുപ്െ നരിക്രിപ് തൊ
ൽപേ്യങ്ങളകുതം ഇന്ത്യൻ ര�ൊെതരിമകുറരി�പ്ള സ്വൊധീനരിക്കു
ന് �ൊഴ്ചയരിരലക്ൊണ് സതംവരിധൊയ�ൻ രപ്ക്�േകുപ്െ 
ശ്രദ്ധ ക്ണരിക്കുന്ത്.

ര�ൊട്ടരിട്ട മൊധ്യമ ജഡ്ജരിമൊർ നമ്മകുപ്െ സ്വീ�േണമകു
റരി�ളരിലരിേകുന്്  വരിധരിപ്സ്തൊവങ്ങൾ നെത്കുന് �ൊലമൊ
ണരിത്. ഏതകു വരിഷയപ്ത്യകുതം ഭൂേരിപക് മധ്യവർഗ് 
പ്പൊതകുരബൊധത്രിപ്റെ �്ണൊെരിയരിലൂപ്െമൊത്രതം 
വരിലയരിേകുത്രി വരിധരി പറയകുന്തൊണ് മൊധ്യങ്ങളകുപ്െ 
പകുതകുശീലതം. ഇത്േതം ഏ�പക്ീയമൊയ തീർപെകു�ൾ 
ഉന്തനീതരിപീഠങ്ങപ്ളരപെൊലകുതം സ്വൊധീനരിക്കുന് സൊ
ഹേേ്യതം ഈ നൊട്ടരിൽ നരിലവരിലകുണ്്. ഇേകുപപ്ത്ൊന്ൊതം 
നൂറ്റൊണ്രിപ്ല ആേ്യ ഭേണ�ൂെ പ്�ൊലയൊയരി രേഖപ്പെ
െകുത്രിയ ധനര്ജൊയ് േൊറ്റർജരിയകുപ്െ വധശരിക്പ്യ
ത്കുെർന്്  നരിേവധരി ര�ൊണകു�ളരിൽനരിന്്  വരിമർശന
ങ്ങളകുയർന്രിേകുന്കു. വധശരിക്യരിരലക്് നയരിച്തരിൽ 
പ്പൊതകുസമൂഹതം വഹരിച് സ്വൊധീനതം മകുതൽ പ്തളരിവകു�
ളരിലകുതം സൊക്രിപ്മൊഴരി�ളരിലകുമകുള്ള പ്പൊേകുത്രക്െകു�
ൾവപ്േ േൂണ്രിക്ൊണരിച്കുപ്�ൊണ്കുള്ള വരിമർശനങ്ങൾ 
തകുെർന്കുണ്ൊയരി. രലൊ�േൊജ്യങ്ങൾ വധശരിക് ഒഴരിവൊ
ക്കുന് ഈ �ൊലത്കുതം ഇന്ത്യ ഈപ്യൊേകു അപേരിഷ്കൃ
തശരിക്ൊേീതരിപ്യ നരിലനരിർത്കുന്ത് ഗൗേവതേമൊയ 
േർച്�ൾക്് വഴരിവരയ്ക്കണ്തകുണ്്. ഒേകു യഥൊർഥ സതംഭവ
പ്ത് ആസ്പേമൊക്രിപ്യെകുത് ധനര്ജൊയ് എന് േരിത്രതം 
ഇന്ത്യൻ നീതരിന്യൊയവ്യവസ്യകുപ്െ പഴകുതകു�ളകുതം 
പകുഴകുക്കുത്കു�ളകുതം എ്ണമരിട്ട് പറയകുന്തരിലൂപ്െ ഈ 
േർച്യ്ക്ക് രവണ് അന്തേീക്പ്മൊേകുക്കുന്കു.
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യാഥാർത്ഥയേങ്ങൾ 
കവ്ി്യകളാവ്ുത്്പാൾ
• രോ്ഗകേബ് നോഥബ്

'െീവിതം നമ്ുജട നിയന്ത്രണത്ിനബ് അതീതമോണബ് .'
-ബുദ്ധ്ഗദവബ് ദോസബ് ഗോുപ്ത

�വരിയൊയകുതം രനൊവലരിസ്റകുമൊയൊണ് ബകുദ്ധരേവ് േൊസ് ഗകുപ് തപ്റെ സർഗപ്
പഞ്ചത്രിന് ആേതംഭതം �കുറരിക്കുന്ത്. ഏഴ് �വരിതൊസമൊഹൊേങ്ങളകുതം നൊലകു 

രനൊവലകു�ളകുമൊണ് ബകുദ്ധരേവ് േൊസ് ഗകുപ്യകുപ്െ സൊഹരിത്യേതംഗപ്ത് പ്ധൊന 
സതംഭൊവന�ൾ. പകുസ്ത�േൂപത്രിൽ സമൊഹേരിക്ൊത് നരിേവധരി േേന�ൾ പരിപ്ന്
യകുമകുണ്്. പന്ത്രണ്് േലച്രിത്രങ്ങളകുപ്െ സതംവരിധൊയ�ൻ, പരത്ൊളതം മരി�ച് രഡൊ�്യകു
പ്മറെറരി�ൾ, അത്രരത്ൊളതംതപ്ന് രഷൊർട്ട് ഫരിലരിതം/രനൊണ് ഫീച്ർ ഫരിലരിമകു�ൾ.

സൊ്പത്രി�ശൊസ്തത്രിൽ ബരിേകുേതം രനെരിപ്യങ്കരിലകുതം, രഡൊ�്യകുപ്മറെറരി�ളരിലകുതം 
ഫരിലരിതം പ്സൊടസറ്റരി�ളരിലകുതം ബകുദ്ധരേവ് േൊസ് ഗകുപ് വളപ്േ പ്േറകുപെതംമകുതൽ 
ആ�ൃഷ്നൊയരിേകുന്കു എന്കു പറയൊതം. തരിേക്ഥ�ൾ സ്വന്തമൊയരിത്പ്ന് േേരിക്കു
�യകുതം �്യൊമറ സ്വന്തമൊയരി പേരിശീലനതം രനെരിപ്യെകുക്കു�യകുതം പ്േയ്രിേകുന്കു. അധ്യൊ
പനരജൊലരി അതകുതം �ൽക്ത്ൊ സർവ�ലൊശൊലയരിപ്ല മരി�ച് സൊ്പത്രി� 
വേകുമൊനമൊയരിേകുന് രജൊലരി േൊജരിപ്വച്ൊണ് അനരിശ്രിതത്വതം നരിറഞ് േലച്രിത്രരലൊ
�രത്ക്് ബകുദ്ധരേവ് േൊസ് ഗകുപ് �ൊപ്ലെകുത്കുപ്വച്ത്. അത്രരത്ൊളതം സരിനരിമ 
എന് �ലൊേൂപരത്ൊെകുള്ള പ്തരിപത്രി ബകുദ്ധരേവ് േൊസ് ഗകുപ്പ്യ �ീഴെക്രി
യരിേരിക്കുന്കു എന്കു പറയൊതം. പരിതൊവ് പ്റയരിൽരവ ജീവനക്ൊേനൊയതരിനൊൽ 
പലപല സ്ലങ്ങളരിലൊണ് ബൊല്യവകുതം �ൗമൊേവകുതം വരിേ്യൊഭ്യൊസ�ൊലയളവകുപ്മല്ൊതം 
ബകുദ്ധരേവ് േൊസ് ഗകുപ് േരിലവഴരിച്ത്. ഒറീസ, മധ്യപ്രേശ്, ഉത്ർപ്രേശ്, ബതംഗൊൾ 
തകുെങ്ങരിയ സ്ലങ്ങളരിപ്ല വളർച് ബകുദ്ധരേവരിപ്ന വലരിയ േീതരിയരിൽ സ്വൊധീനരിച്കു. 
സതംസ് �ൊേങ്ങളകുതം േേരിത്രവകുതം ഭൂമരിശൊസ്തവകുപ്മല്ൊതം അതരിപ്റെ വ്യത്യസ്തേർശനങ്ങ
രളൊപ്െ യകുവൊവൊയ ബകുദ്ധരേവ് േൊസ് ഗകുപ്യരിൽ ഉേകുവതംപ്�ൊണ്കു എന്കുതപ്ന് 
പറയൊതം.

�വരിത�ളരിലൂപ്െയൊയരിേകുന്കു ബകുദ്ധരേവ് േൊസ് ഗകുപ് തപ്റെ ആന്തേരി�ജീവരിത
ത്രിപ്ല പ്തരിഫലനങ്ങപ്ള ആവരിഷ് �േരിച്ത് എന്കു രവണപ്മങ്കരിൽ പറയൊതം. �ണ്കു 
മറഞ് ജനങ്ങളകുപ്െ േേരിത്രവകുതം �ഥ�ളകുപ്മല്ൊതം ബകുദ്ധരേവ് �വരിതയരിലൂപ്െ 
പകുനേൊവരിഷ് �േരിച്കു. പതരിമൂന്ൊമപ്ത് വയസ്സരിൽ �വരിത പ്സരിദ്ധീ�േരിച്കുവന്
രതൊപ്െ സ് �ൂൾ വരിേ്യൊഭ്യൊസ�ൊലത്കുതപ്ന് ഏവേൊലകുതം ശ്രദ്ധരിക്പ്പെട്ടകു തകുെങ്ങരി. 
പതരിനൊറൊമപ്ത് വയസ്സരിൽ ആേ്യ �വരിതൊസമൊഹൊേതം പകുറത്രിറങ്ങകു�യകുതം 
പ്േയ്കു. �വരിതയരിലകുണ്ൊയ അമൂർത് സങ്കൽപെധൊേ�ളൊണ് സരിനരിമ�ളരിരലക്കുതം 
പ്രവശരിച്ത്. തരിേക്ഥ�രളക്ൊൾ സതംവരിധൊയ�നൊയ ബകുദ്ധരേവ് േൊസ് ഗകുപ്യരി
രലക്ൊണ് ആ ഒേകു ക്രൊഫ്റ് അർത്വ്യൊപ്രി രനെരിപ്യെകുത്ത് എന്കു രവണപ്മങ്കരിൽ 
പറയൊതം. അതകുപ്�ൊണ്കു തപ്ന് ബകുദ്ധരേവ് േൊസ് ഗകുപ്യകുപ്െ േലച്രിത്രങ്ങൾ 
ആവർത്നവരിേസമല്.

റരിയലരിസത്രിനൊണ് ബകുദ്ധരേവ് േൊസ് ഗകുപ് പ്ൊധൊന്യതം നൽ�കുന്ത് എങ്കരിലകുതം, 
സർറരിയലരിസ്റരിരറെതൊയ ഒേകു വഴരി ബകുദ്ധരേവ് േൊസ് തപ്റെ േലച്രിത്രവഴരി�ളരിലൂ
പ്െ േരിത്രീ�േരിക്കുന്കുമകുണ്്. ഒേകു പരക്, ഋത്വരി�് ഘട്ടക്് എന് േലച്രിത്ര�ൊേൻ 

അധത്യാപനക്ജാലി അതും 
േല്്കത്ാ സര്വേലാ
ശാലെിളല മിേച് സാമ്
ത്ിേവരുമാനമാെിരു
ന് ക്ജാലി രാ്ജിളവച്ാണന് 
അനിശ്ിതത്വം നിറഞ് 
ചലച്ിത്രകലാേകത്്കന് 
ബുദ്ധകദവന് ദാസന് ഗുപ് 
ോളലടുത്തുളവച്തന്.
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ബകുദ്ധരേവ് േൊസ് ഗകുപ്പ്യ ഏപ്റ പ്രേൊേരിപെരിച്രിട്ടകുണ്് 
എന്് മനസ്സരിലൊക്ൊതം. േൂേത്വൊ (അ�ലതം) എന് 1978ൽ 
പകുറത്രിറങ്ങരിയ ആേ്യ േലച്രിത്രതംതപ്ന് റരിയലരിസ്റരി
ക്ൊയ ഒേവതേണ േീതരിയൊണ് അവലതംബരിച്ത്. നീതം 
അന്പൂർ്ണ (1979), ഗൃഹൊജേൊ (1982) എന്ീ േല
ച്രിത്രങ്ങപ്ളൊപ്ക് േൊഷ്ടീയൊതീതമൊയ നരിലപ്�ൊള്ളകുന് 
യൊഥൊർത്്യമകുഖങ്ങപ്ള തകുറന്കു�ൊണരിച്കു. പരിന്ീെകു 
വന് അന്തരി ഗൊലരി (1984), രഫറ (1988) എന്രിവയകുതം 
യൊഥൊർത്്യപ്ത് ഉൾപ്ക്ൊണ്കുപ്വങ്കരിലകുതം, േൊഷ്ടീയത
യകുതം അേൊഷ്ടീയതയകുതം തമ്മരിലകുള്ള സൊക്ൊത്ൊവങ്ങ
ളകുതം ടവേകുദ്ധ്യങ്ങളകുമൊണ് ഏപ്റ ആവരിഷ് �േരിച്രിട്ടകുള്ള
ത്. ന�് സടലറ്റ് പ്സ്ൊനങ്ങൾ ഏപ്റ സജീവമൊയരി 
�ൽക്ത്യരിൽ വരിേ്യൊർത്രി�ൾക്രിെയരിൽ ഉണ്ൊയരി
േകുന് �ൊലത്ൊണ് ബകുദ്ധരേവ് തപ്റെ ബരിേകുേപഠനതം 
പൂർത്രിയൊക്കുന്ത്. ആ �ൊലപ്ത് അനകുഭവവരിേൊേ
ങ്ങളകുതം വീക്ണങ്ങളകുപ്മല്ൊതം ഈ േരിത്രങ്ങളരിൽ സ്വൊഭൊ
വരി�മൊയകുതം േൂപപ്പെെകു�യൊണകുണ്ൊയത്.

ഭ്രമൊത്മ�തയരിരലക്് �ൂെരി സഞ്ചേരിക്കുന് ഒേകു 
േലച്രിത്ര�ൊേപ്റെ ക്രൊഫ്റൊണ് 1989ൽ പകുറത്രിറങ്ങരിയ 
ബൊഗ് ബഹൊേൂർ എന് േലച്രിത്രത്രിലൂപ്െ വന്ത്. 
രേശീയതലത്രിലകുതം അന്തർരേശീയതലത്രിലകുപ്മല്ൊതം 
ബകുദ്ധരേവ് േൊസ് ഗകുപ്പ്യ ശ്രദ്ധരിക്പ്പെെകുവൊനകുതം 
നരിേൂപരിക്പ്പെെകുവൊനകുതം തകുെങ്ങരിയത് ഈ േലച്രിത്ര
രത്ൊപ്െയൊപ്ണന്കു പറയൊതം. അസൊധൊേണപ്മന്കു 
രതൊന്കുന് സതംഭവങ്ങൾ േലച്രിത്രത്രിലകുണ്ൊവകുന്കു 
എന്തരിനപെകുറതം മൂർത്-അമൂർത് ബരിതംബങ്ങരളയകുതം 
േൂപ�ങ്ങരളയകുപ്മൊപ്ക് ഒപ്േൊറ്റ �്യൊൻവൊസരിൽ 
പ്�ൊണ്കുവേകുന് ഒേകു പ്രത്യ� ക്രൊഫ്റ് ബകുദ്ധരേവ് 
േൊസ് ഗകുപ്യരിപ്ല സതംവരിധൊയ�ന് �ഴരിഞ്രിേകുന്കു. 
മലയൊളരിയൊയ ഛൊയൊഗ്രൊഹ�ൻ രവണകുവൊണ് ബൊഗ് 
ബഹൊേൂറരിപ്റെ (1989) �്യൊമറ നരിർവ്ഹരിച്രിേരിക്കുന്ത്. 
ഈപ്യൊേകു �ൂട്ടകുപ്�ട്ടരിൽനരിന്് അന്തർരേശീയനരിലവൊ
േത്രിരലക്് ഉയർത്പ്പെട്ട നരിേവധരി േലച്രിത്രങ്ങളകുതം 
തകുെർച്യൊയരി നരിർമ്മരിക്പ്പെട്ടകു.

ഉത്േ, ഗൃഹൊജേൊ തകുെങ്ങരിയ സരിനരിമ�ളകുപ്െ 
സതംഗീതസതംവരിധൊയ�നൊയകുതം ബകുദ്ധരേവ് േൊസ് ഗകുപ് 
തരിളങ്ങരി. സതംഗീതതം അമ്മയരിൽ നരിന്ൊണ് പഠരിച്ത് 
എന്കു പറയൊതം. പരിയൊരനൊ വൊയരിക്ൊൻ പഠരിപെരിച്ത് 
അമ്മയൊണ്. േബീന്ദ്രസതംഗീതവകുതം രഫൊ�് മ്യൂസരിക്കുതം 
ഏപ്റ ഇഷ്പ്പെെകുന് സതംവരിധൊയ�ൻ�ൂെരിയൊണ് ബകു
ദ്ധരേവ് േൊസ് ഗകുപ്. ഇല്സ് രരേറ്റർ, �വർ ഡരിടസൻ 
എന്ീ രവഷങ്ങളരിലൂപ്െ ഒേകു േരിത്ര�ൊേൻ �ൂെരിയൊണ്, 
ബകുദ്ധരേവ് േൊസ് ഗകുപ് എന്കു പറയകുന്തരിൽ പ്തറ്റരില്. 
സത്യജരിത് റൊയരിപ്യരപെൊപ്ല ഒേകു സ്പൂർ്ണ �ലൊ�ൊ
േൻ എന്കു�ൂെരി പൊശ്ൊത്യനരിേൂപ�ർ തൊേതമ്യപ്പെെകു
ത്കു�യകുതം നരിേൂപരിക്കു�യകുതം പ്േയ്രിട്ടകുണ്്. ആഖ്യൊന 

ടശലരിയരിൽ സത്യജരിത് റൊയരിയകുതം ബകുദ്ധരേവ് േൊസ് 
ഗകുപ്യകുതം വ്യത്യസ്തധ്കുവങ്ങളരിൽ നരിൽക്കുന്വേകുമൊണ്. 
എന്ൊൽ, ഋത്വരി�് ഘട്ടക്രിപ്റെ �ലൊസൗന്േ്യശൊസ്ത 
സങ്കൽപെങ്ങരളൊെൊണ്, ബകുദ്ധരേവ് േൊസ് ഗകുപ്യ്ക്ക് ഏപ്റ 
പ്രിയവകുതം. ഒേഭരിമകുഖത്രിൽത്പ്ന് ബകുദ്ധരേവ് േൊസ് 
ഗകുപ് ഇങ്ങപ്ന പറയകുന്കു: ‘ഞൊൻ ഘട്ടക്രിപ്ന വളപ്േ 
ഉയേത്രിൽ പ്തരിഷ്ഠരിക്കുന്കു. അരദ്ഹതം സത്യജരിത് 
രറയകുമൊയരി തൊേതമ്യതം പ്േയ്ൊൻ ഞൊൻ ഒേകുക്മല്. 
അതരിപ്റെ ആവശ്യമരില്. അരദ്ഹത്രിപ്റെ സകുവർണ
രേഖൊ, രമഘൊ ധൊപ്ക്തൊേൊ തകുെങ്ങരിയവപ്യൊപ്ക് 
മരി�ച് േരിത്രങ്ങളൊണ്. സകുരബൊധ് രഘൊഷരിപ്റെ ഒേകു 
പ്േറകു�ഥപ്യ ആസ്പേമൊക്രിയൊണ് ഘട്ട�് അജൊന്ത്രരി�് 
എന് േരിത്രപ്മെകുത്ത്. ഒേകു �ൊറരിപ്റെ �ഥ. �ൊറരിന് 
അമ്മരയൊ സരഹൊേേങ്ങരളൊ �മരിതൊരവൊ ഇല്. ഒേകു 
ടരൈവർ മൊത്രരമയകുള്ളൂ. എത്ര മരനൊഹേമൊയൊണ് 
അരദ്ഹതം ആ േരിത്രതം നരിർമ്മരിച്ത്. ആഖ്യൊനഘെനയകുപ്െ 
അതരിർവേ്പകു�ൾ രഭേരിച് ആേ്യപ്ത് ഇന്ത്യൻ േരിത്രമൊ
ണ് അജൊന്ത്രരി�്. ആശയപേമൊയരി വളപ്േ വ്യത്യസ്തമൊയ 
ഒേകു രലൊ�മൊണ് ഘട്ട�് ഇന്ത്യൻ സരിനരിമയ്ക്ക് തകുറന്കു
പ്�ൊെകുത്ത്. ഇന്ത്യൻ സരിനരിമ എക്ൊലവകുതം ഘട്ടക്രി
രനൊെ് �െപ്പെട്ടരിേരിക്കുന്കു.’ (അഭരിമകുഖതം - ബകുദ്ധരേവ് 
േൊസ് ഗകുപ്/വരി.രഗൊപൊൽ, മൊതൃഭൂമരി ആഴ്ചപെതരിപെ് 2005 
പ്സപ്റ്റതംബർ 18)

ഇത്േത്രിൽ ഘട്ടക്രിരനൊെകുതം ഘട്ടക്രിപ്റെ േലച്രി
ത്രടശലരിരയൊെകുപ്മല്ൊതം ബകുദ്ധരേവ് േൊസ് ഗകുപ്യ്ക്ക് 
അരബൊധപേമൊയരിത്പ്ന് വലരിപ്യൊേകു അഭരിനരിരവശതം 
ഉള്ളതൊയരി �ൊണൊതം. ഈ അഭരിനരിരവശപ്ത്യൊണ് 
ബകുദ്ധരേവ് േൊസ് ഗകുപ്യകുപ്െ േരിത്രങ്ങൾക്് പ്രത്യ
�േീതരിയരിൽ, വരിനരിമയങ്ങളരിൽ ഒേകു േൊസത്വേ�മൊയരി 
വർത്രിക്കുന്തകുതം. ഈ േൊസത്വേ�തം വൊസ്തവത്രി
ൽ ബകുദ്ധരേവ് േൊസ് ഗകുപ്യകുപ്െ േലച്രിത്ര�ലയകുപ്െ 
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സൗന്േ്യശൊസ്തത്രിരറെതൊയ ഇതേത്വങ്ങളരിപ്ലൊന്ൊയരി 
(otherness) �ണ്ൊൽ മൊത്രതം മതരി. �ൊേണതം ഓരേൊ 
േലച്രിത്രങ്ങൾ �ഴരിയകുരന്തൊറകുതം േലച്രിത്രവത്�േണത്രി
രറെതൊയ പകുതരിയ നരില�ളരിരലക്് തപ്റെ േലച്രിത്രങ്ങപ്ള 
തപ്ന് ഉയർത്രിപ്യെകുക്കുവൊൻ ബകുദ്ധരേവ് േൊസ് ഗകുപ്
യ്ക്ക് സൊധരിച്കു.

ഇരമജകു�ളകുപ്െ നരിർമ്മൊണതം, ഇരമജകു�ളകുപ്െ അർത്
ഗതരി, ഇതരിപ്ലല്ൊതം ഒേകു േലച്രിത്ര�ൊേൻ എന് നരിലയരിൽ 
ബകുദ്ധരേവ് േൊസ് ഗകുപ് വളപ്േ �ൃത്യമൊയരി മനസ്സരിലൊക്രി
യരിേകുന്കു. പ്രത്യ�രിച്കുതം ഡരിജരിറ്റൽ സരിനരിമൊനരിർമ്മൊണ
ത്രിലകുതം അവതേണത്രിലകുപ്മൊപ്ക് തപ്റെ സരിനരിമ�രള
ക്ൂെരി പേീക്ണവരിരധയമൊക്ൊനകുതം ബകുദ്ധരേവ് േൊസ് 
ഗകുപ് തൊത്പേ്യതം �ൊണരിച്കു. വരിഷയങ്ങപ്ള വ്യത്യസ്തമൊയരി 
ട��ൊേ്യതം പ്േയ്ൊൻ �ഴരിയകു� എന് നരിലപൊെ് തപ്റെ 
അവസൊനേലച്രിത്രത്രിൽവപ്േ അരദ്ഹതം പകുലർത്രിയരി
േകുന്കു. ഓരേൊ പകുതരിയ �ൊലത്രിപ്റെ പകുതരിയ പ്വണത
�പ്ളയകുതം മനസ്സരിലൊക്കുവൊനകുതം പഠരിക്കുവൊനകുതം ബകുദ്ധരേ
വ് േൊസ് ഗകുപ് തയ്ൊറൊയരിേകുന്കു.

ത്ത്തത്വചിന്ത
ജീവരിതത്രിപ്റെ േൂപഭൊവമൊറ്റങ്ങളരിപ്ല സങ്കീർ്ണത�പ്ള
യൊണ് ബകുദ്ധരേവ് േൊസ് ഗകുപ്യകുപ്െ മരിക് േലച്രിത്രങ്ങ
ളകുപ്െയകുതം ര�ന്ദ്രസ്ൊനതം. ഓരേൊ �ഥൊപൊത്രങ്ങളകുപ്െയകുതം 
അവസ്ൊന്തേങ്ങപ്ള വരിശ�ലനതം പ്േയ് പ്തെകുക്കു� 
എന് ഒേകു ലഘകുതത്്വതം �ൂെരി ബകുദ്ധരേവ് േൊസ് 
ഗകുപ്യകുപ്െ േലച്രിത്രങ്ങൾ വഹരിക്കുന്തൊയരി �ൊണൊതം. 
ബൊഗ് ബഹൊേൂർ (1989) എന് േരിത്രതം തപ്ന് പേരിശൊ
ധരിക്കു�. ‘പകുലരിക്ളരി’ എന് �ഥൊപേരിസേവകുതം �ഥൊ
വരിഷയവകുതം, പകുലരിക്ളരിക്ൊേപ്റെ മൃഗജീവരിതതം, ഒേകു 
മേണസമയതം പ്�ൊണ്് മൊറരി മറരിയകുന്കുണ്്. പകുലരിക്ൂെ്, 
പകുലരിരവഷതം, മൃഗതം, �ൊണരി�ൾ, ജീവരിതതം, മേണതം - 
തകുെങ്ങരിയ അവസ്ൊവരിരശഷങ്ങൾ �ഥയരിൽ അന്തർവ
ഹരിക്കുന്ത് േസ�േമൊയ ഒേനകുഭൂതരിയൊണ്. എന്ൊൽ, 
മറ്റ് േലച്രിത്ര�ൊേന്ൊപ്േരപെൊപ്ല േരില േൃശ്യങ്ങളരിൽ, 
േരില േരിന്ത�ളരിൽ, �ൂെകുതൽ ‘ഉയർത്ൽ‘ പ്ക്രരിയ 
�ൊണകുവൊൻ �ഴരിയകു�യരില്. ആേരിമധ്യൊന്തമകുള്ള 
�ഥയകുപ്െ ഒഴകുക്രിൽ യൊപ്തൊേകു വരിധ ഉദ്ധേണരി�രളൊ 
അെരിവേയരിെരലൊ ബകുദ്ധരേവ് േൊസ് ഗകുപ്യരിപ്ല േലച്രി
ത്ര�ൊേൻ ഇഷ്പ്പെെകുന്രില്.

ൈസ്ടുരത്ി
‘വസ്തകുേതരി’യൊണ് അെകുത്തൊയരി �ൊണപ്പെെകുന് 
ഒേകു ഘെ�തം. മരനൊവരിശ�ലന സരിദ്ധൊന്തത്രിൽ, 
ഇത്േത്രിലകുള്ള മരനൊഭൊവപ്ത് പ്രത്യ�തം മൂല്യതം 
�ണക്ൊക്പ്പെെകുന്കുമകുണ്രല്ൊ. അർത്വരിവക്യരി
ൽ ഈപ്യൊേകു േീതരി മൊത്രമൊണ് �ഥൊപൊത്രങ്ങൾക്് 

നൽ�കുന് ടഹടലറ്റ്. ബൊഗ് ബഹൊേൂറരിപ്ല ര�ന്ദ്ര
�ഥൊപൊത്രതം, രമൊരണ്ൊരമയർ ഉപഖ്യൊനരിപ്ല നൊയരി�, 
സ്വപ് രനർേരിൻ, തഹ് രേർ �ഥയരിപ്ല മരിഥകുൻ േക്രവർത്രി 
അഭരിനയരിച് �ഥൊപൊത്രതം, ഇപ്തല്ൊതം ഉേൊഹേണമൊയരി 
�ൊണൊതം.

മനകുഷ്യപ്റെ പ്പൊതകുപ്തരി�േണസ്വഭൊവങ്ങളരിൽനരിന്് 
രനേരിയ ഒേകു വ്യത്യസ്ത�ൊഴ്ച ബകുദ്ധരേവ് േൊസ് ഗകുപ്യകുപ്െ 
�ഥൊപൊത്രങ്ങൾക്് �ൊണൊതം. അത് പ്തരിനരിധൊനസ്വഭൊവ
ങ്ങളൊണ്. ഓരേൊ �ഥൊപൊത്രത്രിനകുതം േരില പ്രത്യ�തേതം 
പ്തരിനരിധൊനങ്ങൾക്് വലരിയ സ്ൊനമകുണ്് എന്് ഈ 
േലച്രിത്രങ്ങൾ സൊധൂ�േരിക്കുന്കു. �ൊേണതം ജീവരിതതം 
യൊഥൊർത്്യമൊയരിപ്ക്ൊണ്രിേരിരക് ജീവരിതതം മെകുത്രിരട്ടൊ, 
ജീവരിതതം മെകുക്ൊപ്തരയൊ, ജീവരിതപ്ത് മൊയരി�തയൊക്രി 
മൊറ്റൊൻ �ഥൊപൊത്രങ്ങൾ ശ്രമരിക്കുന്തൊയരി �ൊണൊതം. 
ഈ മൊയരി�സ്വഭൊവരമൊ, ഈ മൊയരി�വലയരമൊ, ഒേ
ർത്ത്രിൽ, േലച്രിത്ര�ൊേനരിപ്ല �ൊവ്യധൊേയകുപ്െ ഇച്ഛ 
(desire)യൊയരി �ൊണൊതം. ബകുദ്ധരേവ് േൊസ് ഗകുപ്യരിപ്ല 
�വരി േലച്രിത്രത്രിപ്റെ സ്വത്വബൊധത്രിൽ ഏപ്റ വരിലയതം 
പ്േയ്പ്പെട്ടരിേരിക്കുന്കു എന്കു മനസ്സരിലൊക്കുവൊൻ 
സൊധരിക്കുതം. ജീവരിതതം അഥവൊ യഥൊർത്ജീവരിതതം ഒേകു മൊ
യക്ൊഴ്ചയൊരണൊ എന്് ഒേരന്വഷണതം ബകുദ്ധരേവ് േൊസ് 
ഗകുപ് തകുെർച്യൊയരി നെത്കുന്കുണ്്. എന്ൊൽ മൊയക്ൊ
ഴ്ചയകുരെതൊയ േൃശ്യനരിർമ്മൊണരമൊ, അത്േതം ഉത്സവപ്
തീതരിരയൊ, തപ്റെ േരിത്രങ്ങൾക്് നൽ�കുന്രില് എന്തകുതം 
പ്രത്യ�തം ശ്രദ്ധരിരക്ണ്തൊണ്. സൊമൂഹ്യരബൊധപ്ത് 
പേരിരശൊധരിക്കുന്തരിനപെകുറതം �ർത്ൃത്വത്രിലകുള്ള ഓരേൊ 
മനകുഷ്യരറെയകുതം, വ്യവഹൊേ ബകുദ്ധരിപ്യയൊണ് ബകുദ്ധരേവ് 
േൊസ് ഗകുപ് ആത്യന്തരി�മൊയരി തപ്റെ േലച്രിത്രങ്ങളരിലൂ
പ്െപ്യല്ൊതം അരന്വഷരിച്രിേരിക്കുന്ത്. ഈ അരന്വഷണതം 
തപ്ന്യൊണ് ബകുദ്ധരേവ് േൊസ് ഗകുപ്യകുപ്െ േലച്രിത്രേ
ർശനവകുതം.

ലോൈണടുൈിലറെ ക്യാമറ
ബകുദ്ധരേവ് േൊസ് ഗകുപ്യകുപ്െ േലച്രിത്രങ്ങൾക്് ഒേകു പ്
രത്യ� മരിഴരിവകുതം േൃശ്യപേമൊയ ഒേകു ബഹരിർസ്കുേണവകുതം 
ട�വേകുന്ത് മലയൊളരിയൊയ ഛൊയൊഗ്രൊഹ�ൻ രവണകു 
ബകുദ്ധരേവ് േൊസ് ഗകുപ്യകുപ്െ ഛൊയൊഗ്രൊഹ�നൊയരതൊ
െകു�ൂെരിയൊണ് എന്കുതം പറയൊതം. ബൊഗ്ബഹൊേൂർ (1989), 
തഹ് രേർ �ഥ (1992), ലൊൽ േർജ (1997), രമൊരണ്ൊ രമയർ 
ഉപൊഖ്യൊൻ (2002), സ്വപ് രനർ േരിൻ (2004) തകുെങ്ങരിയ 
േലച്രിത്രങ്ങളകുപ്െ �്യൊമറ രവണകുവരിനൊയരിേകുന്കു. ഏറ്റവകുതം 
നല് സതംവരിധൊയ�നകുള്ള രേശീയപകുേസ് �ൊേതം രനെരിയ 
േരിത്രതം സ്വപ് രനർ േരിൻ (2004) ഈ �ൂട്ടകുപ്�ട്ടരിലൊണ് നരി
ർമ്മരിക്പ്പെട്ടത്. ബകുദ്ധരേവ് േൊസ് ഗകുപ്യരിപ്ല േലച്രിത്ര 
േർശനത്രിന് ഏറക്കുപ്റ നരിക്രിപ്മൊ�കുവൊൻ രവണകുവരി
പ്റെ �്യൊമറയ്ക്ക് സൊധരിച്കുപ്വന്കുതം �ൊണൊതം.
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ഇന്തയേന് സി�ിമയുന്ട 
�ത്വ്ാത്ഥാ�പാ്യകൾ
• ്ഗഡ്ോ. വിഷ്ുരോെബ് പി.

ഇന്ത്യൻസരിനരിമയരിപ്ല ആഖ്യൊനേൊഷ്ടീയത്രിപ്റെ സൊതംസ്ൊേരി�വരിവക്�ൾ 
ഉൾപ്ക്ൊള്ളകുന് �ലൊസൃഷ്രി�ൾ പ്ബലമൊയരി േ്യശ്യമൊ�കുന്ത് ബതംഗൊളരിസരി

നരിമയരിലൊണ്. വൊണരിരജ്യതേമൊയ തൊല്പേ്യരത്ൊപ്െ സരിനരിമപ്യ നവീ�േരിച് േൊഷ്ടീ
യസൊന്രിധ്യമൊയരി ബതംഗൊളരിസരിനരിമ േേരിത്രപേമൊയരി നരിലപ്�ൊള്ളകുന്കു. ഇന്ത്യൻ
സരിനരിമയകുപ്െ േേരിത്രത്രിൽ ബതംഗൊളരിസരിനരിമ�ൾ പ്േലകുത്രിയ സ്വൊധീനപ്ത് 
�കുറരിച്കുള്ള ഒേകു �കുറരിപെൊണ് ഇത്. സൊഹരിത്യവകുതം �ലൊപേവകുമൊയ സൃഷ്രിപേത
�ൾ പ്�ൊണ്് ബതംഗൊളരിഭൊഷയകുതം അതരിപ്റെ പ്സൻസരിബരിലരിറ്റരിയകുതം സവരിരശഷമൊയരി 
മനസ്സരിലൊക്പ്പെട്ടരിട്ടകുണ്്. ഒേകുപരക്, ഇന്ത്യൻ സരിനരിമപ്യ �കുറരിച്കുള്ള േർച്�ളരിൽ 
നരിേന്തേതം �െന്കുവേകുന് ഒേകു വരിഭൊഗമൊണ് ബതംഗൊളരിസരിനരിമ�ൾ. സത്യജരിത് റൊയരി, 
മൃണൊൾപ്സൻ, ഋതരി�് ഘട്ടക്് തകുെങ്ങരിയ മഹൊേഥന്ൊേൊയ േലച്രിത്ര�ൊേന്ൊേകു
പ്െ സൊന്രിധ്യതംപ്�ൊണ്കുതം ഫരിലരിതംപ്സൊടസറ്റരി പ്സ്ൊനത്രിപ്റെയകുതം �ലൊസൊഹരി
ത്യ �ൂട്ടൊയ്മ�ളകുപ്െയകുതം സജീവമൊയ പ്വർത്നങ്ങൾപ്�ൊണ്കുതം ബതംഗൊളരിസരിനരിമ
യരിൽ പകുതരിയ വഴരിത്ൊേ�ൾ േൂപപ്പെട്ടകു. 1960 �രളൊപ്െ സജീവമൊയ സരിനരിമയകുപ്െ 
നവധൊേയരിൽ സ്വൊധീനതം പ്േലകുത്രിയ േലച്രിത്ര�ൊേന്ൊേകുപ്െ �ലൊസൃഷ്രി�പ്ള 
സൊമൊന്യമൊയരി പേൊമർശരിച്കുപ്�ൊണ്് ഇന്ത്യൻനവതേതംഗത്രിൽ ബതംഗൊളരിസരിനരിമ 
ഇെപ്പട്ടത് എങ്ങപ്നപ്യന്് വരിശേീ�േരിക്ൊനൊണ് ഈ രലഖനതം ശ്രമരിക്കുന്ത്.

മകുതംടബ ര�ന്ദ്രീ�േരിച്കുപ്�ൊണ്് ഇന്ത്യൻസരിനരിമ വരിപകുലമൊയരിപ്ക്ൊണ്രിേകുന് 
സന്ർഭത്രിലൊണ് ഹീേൊലൊൽ പ്സന്കുതം രമൊട്ടരിലൊലകുതം രജ്യൊതരിഷ് സർക്ൊറകു
പ്മൊപ്ക് രേർന്് ബതംഗൊളരിൽ സരിനരിമയ്ക്ക് േൂപതം നൽ�രിയത്. ഹീേൊലൊൽ രറൊയൽ 
ബരയൊരസ്ൊപെ് �്പനരി ധീരേന്ദ്രനൊഥ് ഗൊതംഗകുലരിയകുപ്െ ്രരിട്ടീഷ് ഫരിലരിതം �്പനരി 
എന്രിവ ബതംഗൊളരിൽ അരങ്ങൊളമരിരങ്ങൊളതം േലനേരിത്രങ്ങൾ പ്േർശരിപെരിച്കു. 1917ൽ 
നളേമയന്തരിയകുതം 1919 ൽ ബരില്യമതംഗൽ എന് േരിത്രവകുതം നരിർമ്മരിച്രതൊപ്െ ബതംഗൊളരി 
സരിനരിമ �േകുത്ൊർജ്രിച്കു തകുെങ്ങരി. ബങ്കരിതംേന്ദ്ര േൊറ്റർജരി, േവീന്ദ്രനൊഥ െൊരഗൊർ 
തകുെങ്ങരിയ വരിശ്വസൊഹരിത്യ�ൊേന്ൊേകുപ്െ �ഥ�ൾ പ്രമയങ്ങളൊയരി സ്വീ�േരിച്കു
പ്�ൊണ്് ബതംഗൊളരിസരിനരിമ�ൾ മറ്റകു ഭൊഷൊേരിത്രങ്ങപ്ളക്ൊൾ ബഹകുേൂേതം മകുരന്റരി. 
ബങ്കരിതംഗ് േന്ദ്രേൊറ്റർജരിയകുപ്െ േകുർരഗ്ശനന്രിനരി, �ൃഷ് �ൊന്തരിപ്റെ മേണപത്ര 
തകുെങ്ങരിയ �ഥ�ളകുപ്െ അനകുേൂപണങ്ങൾ േരില ഉേൊഹേണങ്ങൾ മൊത്രതം. എതം.സരി.
േൊറ്റർജരിയകുപ്െ സരിനരിമ�ൾ പലതകുതം വരിരേശേലച്രിത്രരമള�ളരിൽ പ്േർശരിപെരിക്പ്പെ
ട്ടകു. മഹൊമൊേരി�പ്ള പ്രമയമൊക്രിപ്ക്ൊണ്് ഉള്ള േകുഷ്മനകുതം �ൊർരപപെകുതം രേൊഗഗ്രസ്ത
േൊയ മനകുഷ്യേകുപ്െ �ഥ പറയകുന്തരിലൂപ്െ ശ്രരദ്ധയമൊയ സമീപനങ്ങളൊയരിേകുന്കു. 

കലാസിനിമയടുലെ ചരിത്രൈഴികള് - 6

1960േകൊളെ സ്ജീ
വമാെ സിനിമയുളെ 
നവധാരെില് സ്വാധീനം 
ളചലുത്ിെ ചലച്ിത്ര
ോരന്ാരുളെ േലാസൃ
ട്ിേളെ സാമാനത്യമാെി 
പരാമര്ശിച്ചുളോണ്ന് 
ഇന്ത്യന്നവതരംഗ
ത്ില് ബംഗാെിസിനിമ 
ഇെളപട്തന് എങ്ങളനളെ
ന്ന് വിശദീേരി്കാനാണന് 
ഈ കലഖനം ശ്രമിക്കു
ന്തന്.
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ബരി.എൽ.പ്�തംഖയകുപ്െ സീത എന് േരിത്രതം പ്വനീസ് 
േലച്രിത്രരമളയരിൽ പ്േർശരിപെരിക്പ്പെട്ടതകുതം അക്ൊല
പ്ത് ബതംഗൊളരിസരിനരിമയകുപ്െ �ലൊമൂല്യപ്ത് എെകുത്കു 
�ൊണരിക്കുന്കു. സ്വൊതന്ത്ര്യൊനന്തേതം ബതംഗൊളരിസരിനരിമ 
�ൂെകുതൽ നവീ�േരിക്പ്പെെകു�യകുതം പകുതരിയ േലച്രിത്ര
പൊത പ്വട്ടരിത്കുറക്കു�യകുതം പ്േയ്കുന്കുണ്്.

�ൽക്ട്ട ര�ന്ദ്രീ�േരിച്് േൂപപ്പെട്ട ഫരിലരിതം പ്സൊടസ
റ്റരി�ളകുതം ഫരിലരിതം ക്ലബകു�ളകുതം സരിനരിമ ആസ്വൊേനപ്ത് 
വളർത്രിപ്യെകുക്കുന്തരിൽ മകുഖ്യ പങ്കകുവഹരിച്രിട്ടകുണ്്. 
1947 ലൊണ് �ൽക്ത് ഫരിലരിതംപ്സൊടസറ്റരി ആേതംഭരി
ക്കുന്ത്. ഇന്ത്യൻസരിനരിമയരിപ്ല ഫരിലരിതംപ്സൊടസറ്റരി 
പ്സ്ൊനത്രിപ്റെ േേരിത്രപ്ത് ആഴത്രിൽ സ്വൊധീനരിച് 
സതംേതംഭമൊയരിേകുന്കു ഇത്. സ്വൊതന്ത്ര്യൊനന്തേതം നെന് 
ഈ ഫരിലരിതംപ്സൊടസറ്റരിയകുപ്െ ആേ്യ രയൊഗത്രിൽ 
സത്യജരിത് റൊയ്, േരിേൊനന്േൊസ് ഗകുപ്, ഹരിേണ് 
സന്യൊൽ, േൊധൊ രമൊഹൻ ഭട്ടൊേൊേ്യ തകുെങ്ങരിയ 
നരിേവധരി രപർ പപ്ങ്കെകുത്കു. വൊണരിജ്യയകുക്തരിയരിൽ 
പ്വർത്രിക്കുന് സരിനരിമ�ൾക്് അതീതമൊയരി 
�ലൊേൂപതം എന് �ൊഴ്ചപെൊെരിൽ നരിലയകുറപെരിച്കു പ്�ൊ

ണ്കുള്ള സരിനരിമ�ളകുപ്െ പ്േർശനവകുതം േലച്രിത്രേർച്
�ളകുതം സരിനരിമ സതംബന്മൊയ പ്സരിദ്ധീ�േണങ്ങളകുപ്െ 
ആേതംഭവകുതം എല്ൊതം ഈ േലച്രിത്രക്ൂട്ടൊയ്മ മകുരന്ൊട്ടകുവ
ച്കു. ബതംഗൊളരിപ്ല നരവൊത്ൊനസരിനരിമയകുപ്െ സമൊേതംഭതം 
�ൂെരിയൊയരിേകുന്കു ഇത്. സത്യജരിത് റൊയരി, മൃണൊൾ 
പ്സൻ, ഋതരി�് ഘട്ട�് തകുെങ്ങരിയ േലച്രിത്ര�ൊേരിലൂപ്െ 
ബതംഗൊളരിപ്ല നവസരിനരിമ വരിഭരിന്മൊയ സൊധ്യത�ൾ 
അരന്വഷരിച്കു. രമൽസൂേരിപെരിച് ഓരേൊ േലച്രിത്ര�ൊ
േന്ൊേകുതം സവരിരശഷമൊയ സമീപനേീതരി�ൾപ്�ൊണ്് 
പേസ്പേതം ഇെഞ്കുതം ഇഴയെകുപെതം പകുലർത്രിയകുതം 
തങ്ങളകുരെതൊയ �ലൊസൃഷ്രി�ൾ നെത്രി. അതരിലൂപ്െ 
വ്യതരിേരിക്തമൊയ ആവരിഷ്കൊേേീതരി�ൾ ബതംഗൊളരിസരിനരിമ
യ്ക്ക് ലഭരിച്കു.

പരഥർ പൊഞ്ചൊലരിയരിലൂപ്െയൊണ് ഇന്ത്യൻ സരിനരിമയരിൽ 
വഴരിത്രിേരിവകു�ൾ ഉണ്ൊ�കുന്ത്. 1956 ൽ �ൊൻ ഫരിലരിതം 
പ്ഫസ്റരിവലരിൽ ‘പ്ബസ്റ ്ഹ്യൂമൻ രഡൊ�്യകുപ്മറെ ്   ' എന് 
പ്രത്യ� ബഹകുമതരിക്ർഹമൊയ ഈ േരിത്രതം റൊയരിപ്യ 
രലൊ�സരിനരിമയരിപ്ല ഏറ്റവകുതം മരി�ച് േലച്രിത്ര�ൊേ
ന്ൊേകുപ്െ നരിേയരിരലക്് ഉയർത്രി. അപേൊജരിരതൊ, 
അപകുർസൻസൊർ, േൊേകുലത,സീമൊബദ്ധ, പ്തരിധ്വനരി, 
ജനൊേണ്യ, മഹൊസൊഗർ തകുെങ്ങരിയ ധൊേൊളതം �ലൊസൃ
ഷ്രി�ളരിലൂപ്െ സ്വരേശത്കുതം വരിരേശത്കുതം അരദ്ഹതം 
ശ്രരദ്ധയനൊയരി മൊറരി. നൊഗേരി�ജീവരിതത്രിരലക്കുതം 
സമ�ൊലരി�യൊഥൊർത്്യങ്ങളരിരലക്കുതം വരിേൽേൂണ്കുന് 
അനകുപമമൊയ �ലൊസൃഷ്രി�ൾ ആയരിേകുന്കു, റൊയരിയകു
രെത്. െൊരഗൊർ, ശേത്േന്ദ്രൻ, വരിഭൂതരിഭൂഷൻ തകുെങ്ങരിയ 
ഹ്യൂമനരിസ്റകു�ളകുപ്െ സൊഹരിത്യ�ൃതരി�ൾ ഉപജീവരിച്് 
സമൊനമൊയ ഒേകു മൊനവരി�തപ്യ ഇറ്റൊലരിയൻ നരിരയൊറരി
യലരിസ്റ് േലച്രിത്രടശലരിയരിൽ ആവരിഷ്കേരിക്കു�യൊയരി
േകുന്കു അരദ്ഹതം. ഗൊന്രിയൻ ഹ്യൂമനരിസവകുതം വരിര്ടൊ
റരിയൻ ഭൊവകു�ത്വവകുതം റൊയരിയകുപ്െ �ർതൃത്്വത്രിൽ 
പ്�െമൊയരി. പ്ധൊനമന്ത്രരിയൊയരിേകുന് ജവഹർലൊൽ 
പ്നഹ് റകുവരിപ്റെ നരിർബന്പ്�ൊേതം മഹൊ�വരി േവീന്ദ്ര
നൊഥ് െൊരഗൊറരിപ്റെ ജന്ശതൊബ്ദരിരയൊെനകുബന്രിച്്, 
െൊരഗൊറരിപ്നക്കുറരിച്് റൊയരി പ്േയ് ഒേകു രഡൊ�്യകുപ്മറെറരി 
ശ്രരദ്ധയമൊയരിേകുന്കു. ഫീച്ർ സരിനരിമ�ൾ, രഡൊ�്യകു
പ്മറെറരി�ൾ, പശ്ൊത്ലസതംഗീതതം, ഛൊയൊഗ്രഹണതം, 
�ലൊസതംവരിധൊനതം, േരിത്രസതംരയൊജനതം, പേസ്യ�ല 
എന്രിങ്ങപ്ന േലച്രിത്രനരിർമ്മൊണേതംഗപ്ത് എല്ൊ 
രമഖല�ളരിലകുതം അരദ്ഹതം പ്വർത്രിച്രിട്ടകുണ്്.

അപർണപ്സൻ, ഋതകുപർണ രഘൊഷ്, ഗൗതതം 
രഘൊഷ് തകുെങ്ങരിയ ബതംഗൊളരി സതം വരിധൊയ�പ്േയകുതം, 
തൊപ്േഖ് മസൂേ്, തൻവീർ പ്മൊ�പ്മ്മൽ തകുെങ്ങരിയ 
ബതംഗ്ൊരേശ് സതം വരിധൊയ�പ്േയകുതം, അരദ്ഹത്രിപ്റെ 
േലച്രിത്രപൊേ്പേ്യതം വല്ൊപ്ത സ്വൊധീനരിച്രിേകുന്കു. 
�ൂെൊപ്ത ബകുദ്ധരേവ് േൊസ്ഗകുപ്, മൃണൊൾപ്സൻ, 
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അെൂർ രഗൊപൊല�ൃഷ്ൻ തകുെങ്ങരിയവേരിലകുതം 
റൊയരിയകുപ്െ േലച്രിത്രപൊേ്പേ്യതം വീക്രിക്ൊതം. ഇന്ത്യക്് 
പകുറത്്, മൊർട്ടരിൻ രസ്ൊർസപ്സ, പ്ജയരിതംസ് ഐവറരി, 
അബ്ൊസ് �രിയൊപ്േൊസ്തമരി, ഏലരിയൊ �സൊൻ, ഫ്രൊൻ
സ്വൊ ത്രൂരഫൊ, ഡൊനരി രബൊയൽ തകുെങ്ങരിയ വരിരേശസതം
 വരിധൊയ�േരിലകുതം റൊയരിയകുപ്െ സ്വൊധീനതം �ൊണൊപ്മന്് 
പ്പൊതകുപ്വ വരിലയരിേകുത്പ്പെട്ടരിട്ടകുണ്്. േകുേകുക്ത്രിൽ, 
റൊയരിയരിലൂപ്െ രലൊ�സരിനരിമയ്ക്ക് മകുൻപരിൽ ഭൊേതീയ
സരിനരിമയ്ക്ക് വ്യക്തമൊയ ഒേകു ഐഡറെരിറ്റരി ലഭരിക്കു�യകുതം 
�ലൊത്മ�മൊയ ഇന്ത്യൻ സരിനരിമയകുപ്െ ധൊേ സജീവമൊ
വകു�യകുതം പ്േയ്കു. ഏപ്തങ്കരിലകുതം ഒേകു പ്സ്ൊനരത്ൊെ് 
രേർന്് നരിൽക്ൊപ്ത സ്വതന്ത്ര�ലൊ�ൊേനൊയരി നരിൽ
ക്ൊനൊയരിേകുന്കു അരദ്ഹതം ശ്രമരിച്ത്. അതകുപ്�ൊണ്കു
തപ്ന് അരദ്ഹത്രിപ്റെ സൃഷ്രി�ൾ ഉള്ളെക്ത്രിനകുതം 
പ്രമയത്രിനകുതം അപെകുറതം ആവരിഷ്കൊേത്രിപ്റെ ഭതംഗരിയരിൽ 
അഭരിേമരിച്കു.

സൊമൂഹ്യയൊഥൊർത്്യങ്ങൾ പേീക്ണൊത്മ�മൊയ 
േരിത്രങ്ങളരിലൂപ്െ പ്തരിഫലരിപെരിക്ൊൻ ശ്രമരിച് �ലൊ�ൊ
േനൊയരിേകുന്കു മൃണൊൾപ്സൻ. േൊഷ്ടീരയൊൻമകുഖമൊയ 
േലച്രിത്രങ്ങൾ ബതംഗൊളരിപ്ല േൊഷ്ടീയജീവരിതത്രിപ്റെ 
രനർ�ൊഴ്ചയൊയരി മൊറരി. മൊർക്രിസത്രിപ്റെ മൊനവരി� 
രേതനയൊയരിേകുന്കു അരദ്ഹത്രിപ്റെ സരിനരിമ�ളകുപ്െ 
അെരിത്റ. സത്യജരിത് രറ ‘പരഥർ പൊഞ്ചൊലരി’ എെകുത് 
1955-ൽതപ്ന്യൊണ് മൃണൊൾപ്സൻ ആേ്യേരിത്രമൊയ 
‘േൊത് രഭൊരേ’ സതംവരിധൊനതം പ്േയ്കുന്ത്. ഇന്ത്യൻ 
സരിനരിമയരിൽ പകുതരിപ്യൊേകു പൊത പ്തളരിക്കു�യൊയരിേകു
ന്കു ഇതരിലൂപ്െ അരദ്ഹതം. ഇന്ത്യൻ യൊഥൊർത്്യങ്ങപ്ള 
അരങ്ങയറ്റതം സർഗ്ൊത്മ�മൊയരി സരിനരിമയരിൽ അരദ്ഹതം 
രേർത്കുപ്വച്കു. അെരിസ്ൊനവർഗ്, മധ്യവർഗ് 
ബതംഗൊളരി ജീവരിതത്രിപ്റെ അതരിജീവനരപെൊേൊട്ടങ്ങപ്ള 
മൃണൊൾപ്സൻ പ�േതം വയ്ക്കൊനരില്ൊത് േലച്രിത്രൊനകു
ഭവങ്ങളൊക്രി. നക്ൽബൊേരിക്് രശഷമകുള്ള ബതംഗൊളരി 
യകുവത്വത്രിപ്റെ അന്തർസതംഘർഷങ്ങൾ േരിത്രീ�േരിച് 
‘�ൽക്ട്ട 71’ എന് േരിത്രമൊണ് മൃണൊൾപ്സന്രിപ്ന 
ആരഗൊളതലത്രിൽ ആേ്യതം ശ്രരദ്ധയനൊക്രിയത്. 

തകുെർന്് സതംവരിധൊനതംപ്േ
യ് പഥൊഥരി�്, ര�ൊറസ്സ്, 
മൃഗയ എന്ീ േരിത്രങ്ങളരി
ലകുതം തീവ്ര ഇെതകുപക്ത്രി
പ്റെ േൊഷ്ടീയസമസ്യ�ൾ 
അരദ്ഹതം നരിർദ്ധൊേണതം 
പ്േയ്കു. മൊർക്രിസത്രിപ്റെ 
മൊനവരി�രേതനയൊയരിേകു
ന്കു പ്സന്രിപ്റെ സരിനരിമ
�ളകുപ്െ മകുഖേരിത്രതം. �ൊൻ, 
പ്ബ ർലരിൻ, ഷരിക്ൊരഗൊ, 

രമൊരസ്ൊ എന്രിങ്ങപ്ന പന്ത്രരണ്ൊളതം അന്തർരേശീയ 
സരിനരിമൊരമള�ൾ മൃണൊൾപ്സന്രിപ്റെ പ്തരിഭപ്യ 
ആേേരിച്കു.

സൊമൂഹ്യപ്ശ്നങ്ങരളൊെ് പ്തരി�േരിക്ൊനകുള്ള മൊധ്യ
മമൊയരി േലച്രിത്രപ്ത് �ണ് മൃണൊൾ ബതംഗൊളരിപ്ല 
സൊമൂഹ്യജീവരിതത്രിപ്റെ അനകുഭവേേരിത്രതം പ്വള്ളരിത്രി
േയരിൽ ആഖ്യൊനതം പ്േയ്കു. വരിഖ്യൊത ്രരിട്ടീഷ് നരിേൂപ
�നൊയ പ്ഡറരി�് മൊൽക്തം ‘മരറ്റത് സതംവരിധൊയ�രന
ക്ൊളകുതം ആഴത്രിൽ ഇന്ത്യയകുപ്െ സൊമൂഹരി� േൊഷ്ടീയ 
അന്തരക്ൊഭങ്ങപ്ള നരിർഭയതം ആവരിഷ്കേരിച് േലച്രിത്ര�ൊ
േൻ’ ആയരിട്ടൊണ് മൃണൊൾപ്സനരിപ്ന വരിലയരിേകുത്കുന്
ത്. 1960-70�ളരിപ്ലയകുതം റൊഡരിക്ൽ യകുവജനമകുരന്റ്റ
ങ്ങപ്ള ഏറ്റവകുതം തീവ്രമൊയരി ആവരിഷ്കേരിക്കു�യൊയരിേകുന്കു 
അരദ്ഹത്രിപ്റെ �ൽക്ട്ടത്രയതം. 1961ൽ മരി�ച് 
ബതംഗൊളരി രേർന്കുള്ള പകുേസ്ൊേതം രനെരിയ പകുനശ്യരിൽ 
ഷൊർപെ് �ട്ടരിങ് സമ്പ്രേൊയതം പ്സൻ അവതേരിപെരിക്കുന്കു
ണ്്. ഫ്രീസ് രഷൊട്ട് അെക്മകുള്ള പേീക്ണങ്ങളരിലൂപ്െ 
സൊരങ്കതരി�മൊയ പകുതകുമ�ൾ പ്�ൊണ്കുവന് േരിത്രമൊ
ണ് പ്തരിനരിധരി. ജ്പ് �ട്ട്, പ്മൊണ്ൊഷ്, ഫ്രീസ് തകുെ
ങ്ങരിയവയകുപ്െ പ്രയൊഗത്രിലൂപ്െ േലച്രിത്രഭൊഷപ്യ 
നവീ�േരിച് ത്രൂരഫൊ േലച്രിത്രഭൊഷയരിൽ പ്�ൊണ്കുവന് 
പകുതകുമ�ൾക്് സമൊനമൊയരിട്ടൊണ് പ്സൻ പേീക്ണ
ങ്ങൾ സരിനരിമയരിൽ നെത്രിയത്. നരിശ്ലേരിത്രങ്ങൾ 
അെക്തം �ൊണരിച്കുപ്�ൊണ്് രഡൊ�്യകുപ്മരറെഷപ്റെ പകു
തകുമയകുള്ള ഒേകു േീതരി മകുഖ്യധൊേ േലച്രിത്രക്ൊഴ്ച�ളരിൽ 
പ്സൻ പ്�ൊണ്കുവേകുന്കുണ്്.

1940�ളരിൽ സജീവമൊയരിേകുന് പകുരേൊഗമന �ലൊ
�ൊേന്ൊേകുപ്െ സതംഘെനയൊയ ഇന്ത്യൻ പീപെരിൾസ് 
തരിരയറ്റർ അരസൊസരിരയഷപ്റെ പ്വർത്�നൊയരി
ട്ടൊണ് നൊെ� സരിനരിമൊേതംഗരത്ക്് ഋതരി�് ഘട്ടക്് 
എത്കുന്ത്. വരിഭജനത്രിലൂപ്െ അഭയൊർത്രിത്വവകുതം 
അനൊഥത്വവകുതം രപരറണ്രിവേകുന് മനകുഷ്യസമൂഹത്രി
പ്റെ രവേന�ൾ അരദ്ഹത്രിപ്റെ �ലൊസൃഷ്രി�ളകുപ്െ 
ആധൊേശരിലയൊയരിേകുന്കു. ഡീപ് രഫൊക്സ് സരങ്ക
തത്രിലൂപ്െ തപ്റെ �ഥൊപൊത്രങ്ങപ്ള അവേകുപ്െ 
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സൊമൂഹരി� അന്തേീക്ത്രിൽ ഉറപെരിച്കുനരിർത്കുന് 
സവരിരശഷ പ്തരിപൊേനേീതരി നൊഗേരി�രിൽതപ്ന് 
േൃശ്യമൊയരിേകുന്കു. മനകുഷ്യനകുതം അരേതനവസ്തകുവൊയ 
ഒേകു രമൊരട്ടൊർ �ൊറകുതം തമ്മരിലകുള്ള അഗൊധബന്തം േരി
ത്രീ�േരിച് സരിനരിമയൊണ് അജൊന്ത്രരി�്. ര�ൊമൾഗൊന്ർ, 
സകുബർ്ണരേഖ തകുെങ്ങരിയ േരിത്രങ്ങളരിപ്ലല്ൊതം ബതംഗൊൾ 
വരിഭജനത്രിപ്റെ ആ�കുലത�ളകുതം മകുറരിവകു�ളകുതം േൃശ്യ
മൊണ്.

മൊനവരനേഹത്രിൽ അധരിഷ്ഠരിതമൊയ �ലൊസസമീ
പനമൊയരിേകുന്കു ഘട്ടക്രിരറെത്. േലച്രിത്രസതംവരിധൊയ
�ൻ എന്തരിലകുപേരിയൊയരി ഇന്ത്യയരിപ്ല പ്ഗൽഭേൊയ 
േലച്രിത്ര�ൊേന്ൊപ്േ വളർത്രിപ്യെകുക്കുന്തരിൽ 
നരിർണൊയ� പങ്കകുവഹരിച് വ്യക്തരി �ൂെരിയൊണ് ഘട്ട
ക്്. പൂപ്ന ഫരിലരിതം ഇൻസ്റരിറ്റ്യൂട്ടരിപ്ല അധ്യൊപ�നൊ
യരിേകുന് അരദ്ഹതം നരിേവധരി േലച്രിത്ര�ൊേന്ൊർക്് 
േരിശൊരബൊധതം നൽ�രിയരിേകുന്കു. േണ്കുവർഷക്ൊലതം 
പൂപ്ന ഫരിലരിതം ഇൻസ്റരിറ്റ്യൂട്ടരിൽ അധ്യൊപ�നകുതം ടവസ് 
പ്രിൻസരിപെളകുമൊയരി രജൊലരിപ്േയ് അരദ്ഹത്രിൽ 
നരിന്ൊണ് രജൊണ് എ്രഹൊതം, മണരി�ൗൾ, �കുമൊർ 
സൊഹ്രി എന്രിവപ്േൊപ്ക് സരിനരിമപ്യ അറരിഞ്ത്.

ബതംഗൊളരിപ്ല നവസരിനരിമപ്യ േൂപീ�േരിച് വ്യത്യസ്ത 
േരിശൊരബൊധങ്ങൾ നൽ�രിയ ഈ േലച്രിത്ര�ൊേ
ന്ൊർ തമ്മരിലകുതം പലതേതം പ്�ൊെകുക്ൽവൊങ്ങലകു�ൾ 
നെന്രിട്ടകുണ്്. പേസ്പേതം സരിനരിമ�പ്ള വരിമർശരിച്കുതം 
അഭരിപ്ൊയങ്ങൾ പറഞ്കു ആന്തേരി�മൊയരി സൗഹൃേതം 
നരിലനരിർത്രിയകുതം തപ്ന്യൊണ് ഇവർ മകുരന്ൊട്ടകുരപൊയ
ത് എന്തരിന് ധൊേൊളതം േൃഷ്ൊന്തങ്ങൾ �ൊണൊതം. 1965 
പ്ല േണ്ൊമപ്ത് അന്തൊേൊഷ്ടേലച്രിരത്രൊത്സവത്രിൽ 
പ്സന്രിപ്റെ ടബരശ്രയരി ശ്രൊവണന് രവണ്രി പ്രത്യ� 
പ്േർശനതം ഏർപെൊെ് പ്േയ്ൊൻ ജൂറരി പ്േയർമൊൻ 

ആയരിേകുന് സത്യജരിത് റൊയരി തൊത്പേ്യപ്മെകുത്രിേകു
ന്കു. മൊത്രമല്, ലരിൻരഡ ആൻരഡഴ്പ്നരപെൊപ്ലയകുള്ള 
വരിരേശ േലച്രിത്രസകുഹൃത്കുക്പ്ള പ്സന്രിന് പേരിേയ
പ്പെെകുത്രിപ്ക്ൊണ്് ഇേകുവേകുപ്െയകുതം സർഗൊത്മ�മൊയ 
ആത്മബന്പ്ത് ഉറപെരിക്കുന്കുണ്്. “ഞങ്ങൾ ടവേരി
�ളൊയരിേകുപ്ന്ന്് ഒേകു പ്പൊതകുധൊേണയകുണ്്. അപ്തൊ
േരിക്ലകുതം സത്യമല്. ഞങ്ങൾ പേസ്പേതം സൗഹൃേതം 
പങ്കരിെകു�യകുതം അപേപ്നക്കുറരിച്് നരിശേബ്ദബഹകുമൊനതം 
പ്വച്കു പകുലർത്കു�യകുതം പ്േയ്രിട്ടകുണ്്. ഇവേകുപ്െയകുതം 
സരിനരിമ�പ്ളക്കുറരിച്് ഞങ്ങൾക്രിെയരിൽ അഭരിപ്ൊയ
വ്യത്യൊസങ്ങൾ ഉണ്ൊയരിേകുപ്ന്ങ്കരിലകുതം അത് ഒേരിക്
ലകുതം ഞങ്ങപ്ള ശത്രകുക്ൾ ആക്രിയരിേകുന്രില്. ഘട്ടക്് 
മേരിക്കുര്പൊൾ രറയകുതം ഞൊനകുമൊണ് പ്തൊട്ടേരി�രിൽ 
ഉണ്ൊയരിേകുന്ത്. എപ്റെ അഭരിപ്ൊയത്രിൽ ഇന്ത്യയരിൽ 
നരിന്കുതം അന്തർരേശീയതലത്രിൽ ഉയർന്കു വന്രിട്ടകുള്ള 
ഏറ്റവകുതം തലപ്യെകുപെകുള്ള സതംവരിധൊയ�ൻ രറ തപ്ന്
യൊണ്” എന് മൃണൊൾപ്സന്രിപ്റെ വൊക്കു�ൾ (2013: 
207)ശ്രദ്ധരിക്കു�.

ബതംഗൊളരിസരിനരിമയകുപ്െ േേരിത്രപ്ത് അവരലൊ�നതം 
പ്േയ്കുര്പൊൾ േലച്രിത്ര�ൊേന്ൊർ പകുലർത്രിയ േൊ
ഷ്ടീയജൊഗ്രത സവരിരശഷമൊയരി �ൊണൊൻ �ഴരിയകുന്കു. 
സൊമൂഹരി�മൊയ അസമത്വങ്ങരളൊെകുതം വർഗീയമൊയ 
സതംഘർഷങ്ങരളൊെകുതം മൊത്രമല് ഭേണ�ൂെപേമൊയ 
തൊല്പേ്യങ്ങരളൊെകുതം �ൃത്യമൊയ നരിലപൊെകു�ൾ തങ്ങ
ളകുപ്െ �ലൊസൃഷ്രിയരിലൂപ്െ റൊയരിക്കുതം ഘട്ടക്രിനകുതം 
പ്സന്രിനകുപ്മൊപ്ക് പറയൊൻ �ഴരിഞ്രിട്ടകുണ്്. ഓരേൊേകു
ത്േകുപ്െയകുതം ടശലരിക്് അനകുസൃതമൊയരി അതരിപ്റെ 
തീവ്രതയരിൽ വ്യത്യൊസതം ഉണ്ൊയരിേകുന്കു എരന്യകുള്ളൂ. 
മൃണൊൾസണ് �ൂെകുതൽ മകുദ്രൊവൊ�്യസ്വഭൊവരത്ൊെ് 
�ൂെരിതപ്ന് പലരപെൊഴകുതം പ്ശ്നങ്ങപ്ള ഉന്യരിക്കുര്പൊൾ 
റൊയരി മധ്യവർഗ്ജീവരിത�ൊഴ്ചപെൊെകു�ളരിൽ നരിന്കുപ്�ൊ
ണ്ൊണ് സൊമൂഹ്യവരിഷയങ്ങപ്ള രനൊക്രി �ണ്ത്. 1943 
പ്ല ബതംഗൊൾ �ലൊപവകുതം, 1946 ൽ �ൽക്ത്യരിൽ 
സതംഭവരിച് ഹരിന്കു-മകുസ്രിതം �ലൊപവകുതം അരദ്ഹത്രിപ്റെ 
േരിത്രങ്ങളകുപ്െ അെരിത്ട്ടരിൽ ഉണ്ൊയരിേകുന്കു. �ൽക്ത് 

ബംഗാെിസിനിമയുളെ ചരിത്രളത് അവ
കലാേനം ളചയ്യുകമ്ാള് ചലച്ിത്രോരന്ാര് 
പുലര്ത്ിെ രാഷ്ട്ീെ്ജാഗ്രത സവികശഷ
മാെി ോണാന് േഴിയുന്നു. സാമൂ�ിേമാെ 
അസമത്വങ്ങകൊടും വര്ഗീെമാെ സംഘര്
ഷങ്ങകൊടും മാത്രമല് ഭരണകൂെപരമാെ 
താല്പരത്യങ്ങകൊടും കൃതത്യമാെ നിലപാടുേള് 
തങ്ങളുളെ േലാസൃട്ിെിലൂളെ റാെിക്കും 
ഘട്്കിനും ളസന്ിനുളമാള്ക പറൊന് േഴി
ഞ്ിട്ടുണ്ന്. ഓകരാരുത്രുളെയും കശലി്കന് 
അനുസൃതമാെി അതിളറെ തീവ്രതെില് 
വത്യതത്യാസം ഉണ്ാെിരുന്നു എകന്യുള്ളൂ.
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രേരിലജരിയരിപ്ല ആേ്യ േരിത്രമൊയ ഇൻറർവ്യൂ, പ്നഹ്റകുവരി
യൻ രസൊഷ്യലരിസപ്ത് �കുറരിച്കുള്ള പ്തീക്�ൾക്് 
തരിേരിച്െരിരയറ്റ സ്വൊതന്ത്ര്യൊനന്തേ ഇന്ത്യയരിപ്ല പ്തൊഴരിലരി
ല്ൊയ്മയൊണ് പ്രമയമൊക്രിയത്. അധരിനരിരവശൊനന്തേ 
ഇന്ത്യയരിപ്ല േൊഷ്ടീയമരനൊഗതരിപ്യ വരിശ�ലനതം പ്േയ് 
പ്ഥമേരിത്രതം �ൂെരിയൊയരിേകുന്കു ഇത്. ഏ�്േരിൻ പ്തരി
േരിൻ, �ൊന്തഹൊർ, ഖേീജ് എന്ീ സരിനരിമ�ൾ മധ്യവർഗ
മൂല്യരബൊധപ്ത് രേൊേ്യതം പ്േയ്കുന് സമീപനമൊണ്. 
ആേരിവൊസരി�ൾ രനേരിെകുന് േൂഷണവകുതം പട്ടരിണരിയകുതം, 
േൊേരിദ്ര്യത്രിപ്റെ രനർേരിത്രങ്ങൾ തകുെങ്ങരിയ പ്രമയതല
ങ്ങപ്ള േലച്രിത്രഭൊഷയകുപ്െ സൗന്േ്യൊത്മ�തയ്ക്കപെകുറതം 
േൊഷ്ടീയമൊയരി അവതേരിപെരിക്കുന് രമക്രിങ് ആയരിേകുന്കു 
പ്സന്രിരറെത്. ഭേണ�ൂെ അധരി�ൊേപ്ത്യകുതം ഫൊസരി
സപ്ത്യകുതം വരിമർശരിക്കുന് നരിലപൊെകു�ൾ സരിനരിമയരി
ലൂപ്െ അവതേരിപെരിക്ൊനകുതം അരദ്ഹതം മെരി �ൊണരിച്രില്.

റൊയരിപ്യ സതംബന്രിച്രിെരത്ൊളതം ഭേണ�ൂെത്രിപ്റെ 
സമീപനങ്ങരളൊെ് േരില സന്ർഭങ്ങളരിൽ വ്യക്തമൊയ നരി
ലപൊെകു�ൾ സ്വീ�േരിക്കുന്കുണ്.് 1962 പ്ല ഇന്ത്യ-ടേന 
യകുദ്ധരവളയരിൽ ടേനപ്യ്ക്കതരിേൊയ നരിലപൊെ് എെകുക്ൊൻ 
പ്നഹ്റകുമൊയരി ബന്മകുണ്ൊയരിേകുന്രിട്ടകുതം റൊയരി തയ്ൊറൊ
യരില്. ടേനൊവരിേകുദ്ധ രഡൊ�്യകുപ്മറെറരി നരിർമരിക്ൊനകുള്ള 
സർക്ൊേരിപ്റെ ക്ണതം അരദ്ഹതം നരിേൊ�േരിക്കുന്കുണ്്. 
അെരിയന്തേൊവസ്യകുപ്െയകുതം ഇന്രിേൊഗൊന്രിയകുപ്െയകുതം 
സ്ജയ് ഗൊന്രിയകുപ്െയകുതം ഒപ്ക് �െകുത് വരിമർശ�ൻ 
എന് നരിലയ്ക്ക് റൊയരി തപ്റെ അഭരിപ്ൊയങ്ങൾ തകുറന്കുപറ
യകുന്കുണ്്. ഭേണ�ൂെത്രിപ്റെ ധനസഹൊയരത്ൊപ്െ േരി
ത്രങ്ങൾ നരിർമ്മരിക്ൊൻ തയ്ൊറൊ�കുര്പൊഴകുതം േരില സന്ർഭ
ങ്ങളരിൽ എങ്കരിലകുതം ഭേണ�ൂെപ്ത് വരിമർശരിക്ൊനകുതം റൊയരി 
മെരി �ൊണരിച്രിേകുന്രില്. വ്യത്യസ്തനരില�ളരിൽ സൊമൂഹരി� 
പ്ശ്നങ്ങപ്ളയകുതം ഭേണ�ൂെ അധരി�ൊേപ്ത്യകുതം വരിമർശരി
ച്കുപ്�ൊണ്കുതം തരിേകുത്രിപ്ക്ൊണ്കുമകുള്ള േലച്രിത്രസമീപ
നത്രിപ്റെ യകുക്തരി ബതംഗൊളരിസരിനരിമയരിൽ പ്ബലമൊയരിട്ടകു
പ്ണ്ന്് തപ്ന്യൊണരിത് വ്യക്തമൊക്കുന്ത്.

േകുേകുക്ത്രിൽ, �ലയകുപ്െയകുതം സൊഹരിത്യത്രിപ്റെയകുതം 
സൊതംസ് �ൊേരി�മൊയ അന്തേീക്പ്ത് പരിൻപറ്റരിപ്ക്ൊ
ണ്കുള്ള ഭൊവകു�ത്വത്രിൽ സത്യജരിത് റൊയരി സരിനരിമപ്യ 
രനൊക്രിക്ണ്രപെൊൾ സൊമൂഹരി�മൊയ വരിഷയങ്ങരളൊെ് 
പ്തരി�േരിക്ൊനകുള്ള ഉപൊധരിയൊയരി മൃണൊൾപ്സൻ 
സരിനരിമപ്യ ഉപരയൊഗരിച്കു. മനകുഷ്യരേതനയകുപ്െ മകുറരി
വകു�ളകുതം രവേന�ളകുതം തീവ്രമൊയരി ആവരിഷ് ക്േരിക്കുന് 
നരിലയരിലൊയരിേകുന്കു ഘട്ടക്് ഊന്രിയത്. മൂന്കുരപേകുതം 
വ്യത്യസ്തമൊയ സ്ൂളരിതംഗരിലൂപ്െ േലച്രിത്ര�ലപ്യ സൊതം
സ്കൊേരി�പ്രയൊഗമൊക്രി മൊറ്റരി. പൊേ്പേ്യവകുതം, വരിപ്ലവൊ
ത്മ�തയകുതം, പേീക്രണൊന്കുഖതയകുതം സമീ�േരിച്കു 
പ്�ൊണ്കുള്ള ആഖ്യൊനങ്ങളൊയരി അവ മൊറരി. പലനരില�
ളരിൽ ഈ ആഖ്യൊനങ്ങൾക്് പരിന്തകുെർച്�ളകുതം ഉൾ

പ്ക്ൊള്ളലകു�ളകുതം ഉണ്ൊയരി. ഈ സ്വൊതംശീ�േണങ്ങൾ 
ബതംഗൊളരി സരിനരിമയകുപ്െ തകുെർന്കുള്ള പ്യൊണത്രിൽ 
പ്തരിഫലരിച്കു.

റൊയരി, പ്സൻ, ഘട്ടക്് തകുെങ്ങരിയ സതംവരിധൊയ�േകുപ്െ 
�ൊലയളവരിനകു രശഷതം ബതംഗൊളരിസരിനരിമ പല ട�വ
ഴരി�ളകുതം രതെകുന്കുണ്്. ഗൗതതംരഘൊഷ്, അപർണസൻ, 
ബകുദ്ധ രേവേൊസ് ഗകുപ്, ഉൽപരലന്കു േക്രബർത്രി തകു
െങ്ങരിയ േലച്രിത്ര�ൊേന്ൊർ സൊമൂഹ്യയൊഥൊർത്്യങ്ങളകു
പ്െ തീക്ഷ്ണമൊയ അവതേണതംപ്�ൊണ്കുതം േൊഷ്ടീയപേമൊയ 
വീക്ണതംപ്�ൊണ്കുതം ശ്രരദ്ധയേൊയരി. ജനപ്രിയമൊയ 
രേേകുവ�പ്ള �ലൊപേമൊയരി �ൂട്ടരിയരിണക്രിപ്ക്ൊണ്് 
പ്തൊ്ണൂറകു�രളൊപ്െ ബതംഗൊളരിസരിനരിമ പേരിവർത്നതം 
പ്േയ്പ്പെെകുന്കുണ്്. തൊേങ്ങരളൊപ്െൊപെതം ഗൊനങ്ങളകുതം 
ഉപരയൊഗരിച്കുപ്�ൊണ്് ജനസൊമൊന്യപ്ത് ആ�ർഷരി
ക്കുവൊൻ സതംവരിധൊയ�ർ ഈ �ൊലയളവരിൽ ശ്രമരിച്കു. 
ഋതകുപർണ രഘൊഷരിപ്റെ േരിത്രങ്ങൾ ഇതരിന് മരി�ച് ഉേൊ
ഹേണമൊണ്. �ൗശരി�് ഗൊതംഗകുലരി, ശ്രീജരിത്് മകുഖർജരി, 
പ്ീതേക്രബർത്രി, ഇന്രിേൊ േീപേൊസ്ഗകുപ് തകുെങ്ങരിയ 
ബതംഗൊളരി സതംവരിധൊയ�ർ തങ്ങളകുപ്െ �ലൊസൃഷ്രി�ൾ 
പ്�ൊണ്് സമ�ൊലരി� ബതംഗൊളരിസരിനരിമപ്യ അെയൊള
പ്പെെകുത്ൊൻ ശ്രമരിക്കുന്കുണ്്.

ഗ്രന്ഥസൂചി
• രഗൊപൊല�ൃഷ്ൻ രേലങ്ങൊട്ട്, 2013, ഇന്ത്യൻസരിനരിമ

യകുപ്െ േേരിത്രതം, സൊഹരിത്യ പ്വർത്� സഹ�േണ 
സതംഘതം, ര�ൊട്ടയതം.

• രജൊണരി ഒ.പ്�. 2005, സരിനരിമയകുപ്െ വർത്മൊനതം, 
ഒലരിവ് പബ്രിരക്ഷൻസ്, ര�ൊഴരിരക്ൊെ്.

• പൂൽക്ൽ ഉ്ണരി�ൃഷ്ൻ, 2013, മൃണൊൾപ്സൻ 
ജീവരിതതം സരിനരിമ സതംഭൊഷണതം, ഒലരിവ് പബ്രിരക്ഷൻ
സ്, ര�ൊഴരിരക്ൊെ്.

• പൂൽക്ൽ ഉ്ണരി�ൃഷ്ൻ, 2011, ഋത്വരി�് ഘട്ട�് 
ജീവരിതതം സരിനരിമ സതംഭൊഷണതം, ഒലരിവ് പബ്രിരക്ഷൻ
സ്, ര�ൊഴരിരക്ൊെ്.
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സി�ിമാപഠ�ത്ിന്റെ 
വ്ർത്മാ�കാലസാധ്യേ്യകൾ
• ്ഗഡ്ോ. േീബ എം. കുര്യൻ

വരിവേസൊരങ്കതരി�വരിേ്യ അതരിപ്റെ പ്ഭൊവ�ൊലത്ൊണ് ഇന്് പ്വർത്രിക്കു
ന്ത്. ഇറെർപ്നറ്റരിപ്റെയകുതം സ്മൊർെ്രഫൊണരിപ്റെയകുതം വ്യൊപനതം സമൂഹ

ത്രിലൊപ്� പേരിവർത്നങ്ങൾക്് �ൊേണമൊയരി. ഈ ഡരിജരിറ്റൽരലൊ�ത്രിപ്റെ 
യൊഥൊർത്്യതം മനസ്സരിലൊക്രി രവണതം മൊതൃഭൊഷ ഉൾപ്പെപ്െയകുള്ള എപ്തൊേകു 
രബൊധനപ്ക്രരിയയകുതം പകുനർവരിേരിന്തനതം പ്േരയ്ണ്ത്. മകുന്രിലകുള്ള വരിേ്യൊർത്രിസ
മൂഹതം ഡരിജരിറ്റൽ സൊരങ്കതരി�വരിേ്യയരിൽ ടനപകുണ്യതം രനെരിയവേൊണ്. ര�ൊവരിഡ് 
�ൊലത്രിനകു രശഷതം പ്രത്യ�രിച്കുതം. സ്മൊർെ്രഫൊണകു�ൾ മകുരന്ൊട്ടകുപ്വയ്ക്കകുന് 
സൊധ്യത�ൾ ഉപരയൊഗപ്പെെകുത്കുന്ത് രലൊ�ത്് ഏറ്റവകുതം പ്ബലമൊയ വരി
രനൊേ-സർഗ്ൊത്മ� വ്യവസൊയരമഖല (entertainment & creative Industry)
യൊണ്. ഇ- രലണരിതംഗരിപ്റെയകുതം ഡരിജരിറ്റൽ ഉള്ളെക്നരിർമ്മരിതരിയകുപ്െയകുതം �ൊലത്് 
ഉന്തവരിേ്യൊഭ്യൊസേതംഗപ്ത് മൊതൃഭൊഷൊരബൊധനവകുതം സവരിരശഷമൊയരി സരിനരിമൊ
പഠനത്രിപ്റെ സൊധ്യത�ളകുതം സതംബന്രിച്കുള്ള േരിന്ത�ളൊണ് ഈ രലഖനത്രിലകു
ള്ളത്.

ഡരിജരിറ്റൽ സൊരങ്കതരി�തയകുതം അറരിവകുപ�േണങ്ങളകുതം സൊധ്യമൊക്രിയ ട�വരി
േൽത്കു്പരിലകുള്ള ടവജ്ൊനരി�േേരിത്രവകുതം രലൊ�പ്മ്പൊെകുമകുള്ള രബൊധനപ്ക്രരി
യയരിൽ മൊറ്റങ്ങളകുണ്ൊക്രി. 

1. അധ്യൊപനപ്മന്ത് പണ്ഡരിതേകുതം പ്ഭൊഷ�േകുതം നെത്കുന് ഏ�പക്ീയമൊയ 
അറരിവകുവരിതേണപ്മന് േീതരി ഇന്രില്. അദ്ധ്യൊപ�ടനപകുണരിയൊയരി ഇേകുപതൊതം
നൂറ്റൊണ്രിൽ ഉറപെരിച്രിേകുന് അെരിസ്ൊനഗകുണങ്ങൾ അഗൊധമൊയ വരിഷയജ്ൊനതം, 
രബൊധനേീതരിശൊസ്തജ്ൊനതം എന്രിവരയൊപ്െൊപെതം 2006-ൽ സൊരങ്കതരി�ജ്ൊനതം 
�ൂട്ടരിരച്ർത്് വരി�സരിപെരിച്രിട്ടകുണ്്.

2. ര�ൊവരിഡ് �ൊല സൊഹേേ്യതം ഈ സൊരങ്കതരി�ജ്ൊനതം അധ്യൊപനപ്ക്രരിയയകു
പ്െ ഭൊഗമൊക്രി മൊറ്റരി. ഇന്് ഡരിജരിറ്റൽ ഉപ�േണങ്ങളകുപ്െയകുതം രസൊഷ്യൽമീഡരിയയകു
പ്െയകുതം സഹൊയമരില്ൊപ്ത വരിേ്യൊഭ്യൊസേതംഗവകുതം രബൊധനപ്ക്രരിയയകുതം നെക്കുന്രില് 
എന്തൊണ് യൊഥൊർത്്യതം. പ്മൊടബലകുതം വൊെ്സൊപെകുതം യകുെ്യൂബകുതം പഠനപ്ക്രരിയ
യരിൽ ധൊേൊളതം ഉപരയൊഗരിക്കുന്കു.

ഫലരോപ്ി ലക്ഷ്യമാക്ിയടുള്ള ൈിദ്്യാഭ്്യാസസമ്പ്രദ്ായം
3. വരിേ്യൊഭ്യൊസപ്ക്രരിയയരിലൂപ്െ ഓരേൊ �കുട്ടരിയകുതം നരിശ്രിത ഫലപ്ൊപ്രിയരിപ്ലത്ണതം 
എന് ലക്്യരത്ൊപ്െ നെപെരിലൊക്രിയ ഔെ്�തം രബസ്ഡ് എഡ്യൂരക്ഷനൊണ് 
(Outcome Based Edication) ഇന്് സർവ�ലൊശൊല�ളരിൽ നരിലവരിലകുള്ളത്. 

മുന്ിലുള് വിദത്യാര്ത്ഥിസമൂ
�ം ഡി്ജിറ്ല് സാകങ്തി
േവിദത്യെില് കനപുണത്യം 
കനെിെവരാണന്. കോവി
ഡന്ോലത്ിനുകശഷം 
പ്രകതത്യേിച്ചും. സ്ാര്െന്കഫോാ
ണുേള് മുകന്ാട്ടുളവയ്ക്കുന് 
സാധത്യതേള് ഉപകൊഗ
ളപെടുത്തുന്തന് കലാേത്ന് 
ഏറ്വും പ്രബലമാെ 
വികനാദ-സര്ഗ്ാത്മേ 
വത്യവസാെകമഖല 
(entertainment & 
creative Industry)
ൊണന്.
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1988-ൽ വരില്യതം സ്പൊഡരി (William G. Spady) മകുരന്ൊ
ട്ടകുപ്വച് ആശയമൊണ് പരിന്ീെ് രലൊ�പ്മ്പൊെകുതം നെ
പെരിലൊക്രിയത്. ബ്ൂതം(Benjamin S. Bloom 1913-1999) 
എന് അരമേരിക്ൻ മനഃശൊസ്തവരിേ്യൊഭ്യൊസേരിന്ത�ൻ 
മകുരന്ൊട്ടകുപ്വച് ആറകു ലക്്യങ്ങപ്ള മകുൻനരിർത്രിയകുള്ള 
പഠനങ്ങളൊണ് OBE നെപെരിലൊക്ൊൻ ശ്രമരിച്ത്. ഓർ
മ്മരിക്ൽ(Remenber), മനസ്സരിലൊക്ൽ(Understand), 
പ്രയൊഗരിക്ൊനകുള്ള �ഴരിവ്(Apply), വരിശ�ലനതം പ്േ
യ്ൽ(Analysis), മൂല്യനരിർണയതം പ്േയ്ൊനകുള്ള രശഷരി
(Evaluate), സൃഷ്രിക്ൊനകുള്ള �ഴരിവ് രനെൽ(Create) 
എന്രിവയൊണ് വരിേ്യൊർത്രി�ൾ രനരെണ് ഫലപ്ൊപ്രി
�ൾ. പഠനസന്ർഭത്രിൽ ഓർമ്മയരിൽനരിന്കുതം അനകു
ഭവങ്ങളകുതം അറരിവകു�ളകുതം രവർതരിേരിച്് വസ്തകുത�ളകുപ്െ 
ആന്തേരി�യൊഥൊർത്്യതം തരിേരിച്റരിയകു�യകുതം അവ 
സതംഗ്രഹരിക്ൊനകുതം വരിശേീ�േരിക്ൊനകുതം മറ്റകുതം പ്ൊപ്രി 
രനെകുന്തൊണ് ആേ്യ േണ്കു ഘട്ടങ്ങൾ. പഠരിച് അറരിവകു
�ൾ ജീവരിതത്രിൽ പ്രയൊഗരിക്ൊനകുതം സന്ർഭങ്ങപ്ള 
വരിശ�ലനതം പ്േയ്ൊനകുമകുള്ള രശഷരി രനെകു�യൊണ് 
വരിേ്യൊർത്രി അെകുത് ഘട്ടങ്ങളരിൽ രനെകുന് പ്ൊപ്രി�ൾ. 
വരിമർശനൊത്മ� പേരിരശൊധന നെത്രി യകുക്തമൊയത് 
സ്വീ�േരിക്ൊനകുതം പകുതകുതൊയരി നരിർമ്മരിക്ൊനകുമകുള്ള 
അവസൊനഘട്ടങ്ങളരിപ്ല രശഷരി�ൾ രനെകുര്പൊഴൊണ് 
പഠനപ്ക്രരിയ പൂർണ വരിജയതം രനെകുന്ത്. ര�േളത്രി
പ്ല മരിക് സർവ�ലൊശൊല�ളകുതം ഈ പഠനപ്ക്രരിയയരി
ലൊണ് ഇന്് സ്വീ�േരിച്രിട്ടകുള്ളത്.

സിനിമാപഠനം ൈിദ്്യാഭ്്യാസരംഗത്തത്
ബഹകുടവജ്ൊനരി�ത എന് ആശയത്രിപ്റെ സൊ
ന്രിധ്യവകുതം സതംസ്ൊേപഠനതം എന് ടസദ്ധൊന്തരി�രമഖ
ലയകുപ്െ ഇെപ്പെലകുതം ഭൊഷൊരബൊധനപ്ക്രരിയയരിലകുതം 
സൊഹരിത്യപഠനത്രിലകുതം വേകുത്രിയ വലരിയ മൊറ്റങ്ങളകുതം 
രബൊധനത്രിപ്റെ ഫലപ്ൊപ്രിപ്യക്കുറരിച്കുള്ള അരന്വ
ഷണങ്ങളകുതം ഈ നൂറ്റൊണ്രിപ്റെ തകുെക്തം പ്തൊട്ടകുതപ്ന് 
ധൊേൊളതം നെന്കു. നരിേവധരി ടവജ്ൊനരി�രമഖല�
ളകുമൊയരി രേർത്കുപ്വയ്ക്കകുന് സൊഹരിത്യൊരന്വഷണങ്ങൾ 
സൊമൂഹരി�വകുതം സൊതംസ്ൊേരി�വകുമൊയ ബന്ങ്ങപ്ള 
�ൂെകുതൽ പ്വളരിപ്പെെകുത്ൊൻ തകുെങ്ങരി. ഭൊഷൊസൊഹരി
ത്യപഠനതം മനകുഷ്യേകുപ്െ വ്യക്തരി-ടലതംഗരി�-സൊമൂഹരി�
ജീവരിതപ്ത്യകുതം രബൊധങ്ങപ്ളയകുതം രവർതരിേരിപ്ച്െകുക്ൊ
നകുള്ള ഉപൊധരിയൊയരി മൊറരി. സൊഹരിത്യൊേരി�ല�ളരിപ്ല 
സൂേന�ൾ വരിശ�ലനതംപ്േയ്് യകുക്തരിസഹമൊയ 
അഭരിപ്ൊയങ്ങളരിപ്ലത്രിരച്േൊനകുള്ള പ്ൊപ്രി വരിേ്യൊർത്രി
�ൾക്് ലഭരിക്ൊൻ തക്വരിധതം രബൊധനപ്ക്രരിയയരിൽ 
മൊറ്റങ്ങൾ വന്കുതകുെങ്ങരി. അതകുരപൊപ്ലതപ്ന്യൊണ് 
ഭൊഷ, സൊഹരിത്യതം, സരിനരിമ തകുെങ്ങരിയവ സൊതംസ്ൊേരി�
േൂപങ്ങളൊപ്ണന്കുതം ഇവയകുപ്െ പഠനതം വരിവരിധ തലങ്ങ
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ളരിരലക്് വ്യൊപരിപെരിക്ൊനകുതം �ൂെകുതൽ ശേരിയരിരലക്് 
എത്രിക്ൊനകുതം �ഴരിയകുതം. ഭൊഷയകുപ്െ വരിവരിധ ആവരിഷ്കൊ
േങ്ങപ്ളന് നരിലയരിൽ സരിനരിമയകുൾപ്പെപ്െയകുള്ള സൊതം
സ്ൊേരി�േൂപങ്ങൾ പേരിഗണരിക്ൊൻ തകുെങ്ങരി. ആേ്യതം 
തരിേക്ഥയകുതം പരിന്ീെ് സരിനരിമയകുതം ഭൊഷൊപഠനങ്ങളരിരല
ക്് �െന്കുവന്കു.

ഭൊഷൊസൊമഗ്രരി എന് നരിലയരിൽ തരിേക്ഥ സൊഹരിത്യ
േൂപരമൊ എന് േർച്യരിൽ നരിന്ൊണ് സരിനരിമൊപഠനതം 
മലയൊള സരിലബസകു�ളരിൽ വേകുന്ത്. പരിന്ീെ് സൊതംസ്
േരി�േൂപപ്മന് നരിലയരിൽ ഭൊഷ, സൊഹരിത്യതം, �ഥ�ളരി, 
നൊെ�തം തകുെങ്ങരിയ �ലൊേൂപങ്ങൾ എന്രിവരപൊപ്ല 
തപ്ന് സരിനരിമയകുതം പഠരിരക്ണ്തകുപ്ണ്ന് ധൊേണ 
ശക്തമൊയരി. ഇന്് ര�േളത്രിൽ പ്േറരിയ ക്ലൊസകു�ൾ 
മകുതൽ സരിനരിമയകുതം സരിനരിമൊസതംബന്രിയൊയ വരിവേ
ണങ്ങളകുതം പഠനസൊമഗ്രരിയൊയരി നരിലവരിലകുണ്്. സരിനരിമ 
എരപെൊഴൊണ്, എങ്ങപ്നയൊണ്, എന്തകുപ്�ൊണ്ൊണ് 
എന്തേത്രിൽ േേരിത്രപേവകുതം സൊതംസ്ൊേരി�വകുമൊയ 
അറരിവകു�ൾ നൽ�കുന് രലഖനങ്ങളകുതം ഒരന്ൊ േരണ്ൊ 
ക്ലൊസരിക്് സരിനരിമ�പ്ളക്കുറരിച്കുള്ള വരിവേണങ്ങളകുതം 
സത്യജരിത് രറപ്യരപെൊലകുള്ള മൊരസ്റഴ്രിപ്ന പേരിേയ
പ്പെെകുത്ലകുമൊണ് സ്ൂൾതലത്രിപ്ല സരിലബസരിൽ 
പ്പൊതകുപ്വ ഉള്ളത്. ര�ൊരളജ് തലത്രിൽ ഈ വസ്തകു
ത�ൾതപ്ന് വരിപകുലമൊയരി പഠരിക്കുന്കു. സർവ�
ലൊശൊലയരിപ്ല സരിലബസ് �കുരറക്ൂെരി സൂക്ഷ്മമൊയരി 
സരിനരിമയകുപ്െ സൊരങ്കതരി�തലതം, േൃശ്യഭൊഷ, സരിനരിമൊ
സരിദ്ധൊന്തങ്ങൾ, സരിനരിമൊപഠനരമഖല�ൾ തകുെങ്ങരിയവ
യരിലൂന്രിയ രബൊധനമൊണ് നെക്കുന്ത്.

സരിനരിമപ്യന് േൃശ്യ�ലയകുപ്െ പഠനത്രിൽ സൊ
രങ്കതരി�തയ്ക്ക് വളപ്േ പ്ൊധൊന്യമകുണ്്. �്യൊമറ എന് 
ഉപ�േണവകുതം അതരിപ്റെ േലനങ്ങളകുതം നരിേവധരി 
�്പ്യൂട്ടർ അധരിഷ്ഠരിത എഡരിറ്റരിതംഗ് മരിക്രിതംഗ് പണരി�ളകുതം 
നരിർമ്മരിക്കുന് േൃശ്യവരിസ്മയമൊണ് ഈ �ല. ക്ലൊസരിപ്ല 
രബൊധനപ്ക്രരിയയരിൽ ഇത്േതം സൊരങ്കതരി��ൊേ്യങ്ങൾ 
വരിസ്മേരിച്് സൊതംസ്ൊേരി�മൊയ അപഗ്രഥനത്രിന് പ്ൊധൊ
ന്യതം പ്�ൊെകുക്കുന്കു. ഇത്േതം അപേ്യൊപ്ത�ൾക്രിെ

യരിലകുതം ര�േളത്രിപ്ല സ്ൂളകു�ളരിൽ ധൊേൊളതം ഫരിലരിതം 
ക്ലബകു�ൾ േൂപീ�േരിക്കു�യകുതം അവരിപ്െനരിന്കുതം മരി�ച് 
രഷൊർെ് ഫരിലരിമകു�ളകുതം രഡൊ�്യകുപ്മറെറരി�ളകുതം മറ്റകുതം പകു
റത്രിറങ്ങകു�യകുണ്ൊയരി. തരിേകുവനന്തപകുേതം ജരില്യരിപ്ല 
40 സ്ൂളകു�ളരിൽനരിന്കുതം നരിർമ്മരിച് േലനേരിത്രങ്ങൾ4 
2020 പ്ഫ്രവേരിയരിൽ േണ്കു േരിവസപ്ത് ഫരിലരിതം പ്ഫ
സ്റരിവലൊയരി സതംഘെരിപെരിക്കു�യകുണ്ൊയരി. 8 മകുതൽ 10 
വപ്േ ക്ലൊസ്സകു�ളരിപ്ല വരിേ്യൊർത്രി�ൾ അവേകുപ്െ പ്െക്്റ്റ് 
ബകുക്രിപ്ല ഉള്ളെക്പ്ത് ആസ്പേമൊക്രി നരിർമ്മരിച് 
സരിനരിമ�ളൊണ് പ്േർശരിപെരിച്ത്. േൃശ്യ�ല�ളകുപ്െ 
രലൊ�ത്് വളർന് വരിേ്യൊർത്രി�ൾ അച്െരിയരിപ്ല 
പഠനസൊമഗ്രരി�ൾ േൃശ്യേൂപമൊക്രി മൊറ്റരി. മൂവരി�്യൊമറ
യകുതം സരിനരിമൊനരിർമൊണത്രിപ്റെ സൊരങ്കതരി�വരിേ്യയകുതം 
മനസ്സരിലൊക്രിയ വരിേ്യൊർത്രി�ൾ സരിനരിമ ഒേകു പഠന 
ഉപ�േണമൊയരി ഉപരയൊഗരിക്കുന്തരിപ്റെ സമീപ�ൊല 
പ്തളരിവൊണ് ഇത്. മൊത്രമല്, ഒറ്റയ്ക്കല് ഒേകു �ൂട്ടമൊളകു�
ളൊണ് സരിനരിമപ്യന് �ലയ്ക്ക് പരിന്രിലകുള്ളത്. ക്ലൊസ്സകുതം 
സ്ൂളകുതം മകുഴകുവൻ ഈ പേരിശ്രമത്രിന് ഒപെതം നരിൽരക്
ണ്രിവേകുതം. വരിേ്യൊർത്രി�ളകുപ്െ സൊതംസ്ൊേരി�മൊയ ഉന്
മനത്രിനകുതം സൊമൂഹരി�വകുതം പൊേരിസ്രിതരി�വകുമൊയ 
മൂല്യങ്ങൾ ഉെപ്ലെകുക്ൊനകുതം സരിനരിമ സഹൊയ�േമൊ
ണ്. നൊെ�ത്രിപ്റെ റരിരഹഴ്ലരിപ്നക്ൊൾ സങ്കീർ്ണമൊയ 
ഈ പ്ക്രരിയയരിൽ നരിന്കുതം ആപ്േയകുതം ഒഴരിവൊക്ൊനൊവരി
ല്. ഇത്േത്രിൽ നരിേവധരി സതംേതംഭങ്ങൾ ര�േളത്രിപ്ല 
സ്ൂൾ അധ്യയനത്രിപ്റെ ഭൊഗമൊയരി നെന്രിട്ടകുണ്്.

1920-�ളരിൽതപ്ന് യൂരറൊപെരിൽ സ്ൂളകു�ളരിൽ രബൊധ
നമൊധ്യമമൊയരി സരിനരിമ അതംഗീ�േരിച്രിേകുന്കു.

5. പഠനപ്ക്രരിയ ശക്തരിപ്പെെകുത്ൊനകുതം വ്യക്തരി�ൾ 
തമ്മരിലകുള്ള ടവ�ൊേരി�ബന്തം വർദ്ധരിപെരിക്ൊനകുതം 
സഹൊയ�േമൊണ് സരിനരിമ. �ൽക്ത്യരിപ്ല 
ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റരിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മൊരനജ്പ്മറെ് (IIM) എന് 
സ്ൊപനതം മരി�ച് എൻജരിനീയർമൊപ്േയകുതം ബരിസരിനസകു
�ൊപ്േയകുതം മൊരനജർമൊപ്േയകുതം വൊർപ്ത്െകുക്ൊനൊയരി 
സരിനരിമ സരിലബസരിൽ പ്�ൊണ്കുവന്കു. മനകുഷ്യർക്രിെയരി
പ്ല സൊമൂഹരി�വകുതം സൊ്പത്രി�വകുതം വതംശീയവകുമൊയ 
വ്യത്യസ്തത�ൾ തരിേരിച്റരിയൊനൊണ് Management 
Through Films എന് ര�ൊഴ്് പ്ധൊനമൊയകുതം േൂപ�
ല്പന പ്േയ്ത്.

6. സരിനരിമ�ൾ സൊതംസ്ൊേരി�മ്യൂസരിയങ്ങൾ 
�ൂെരിയൊണ്. ഓരേൊ ജനസമൂഹത്രിപ്റെയകുതം 
ജീവരിതവകുതം സൊതംസ്ൊേരി�മൂല്യങ്ങളകുതം തരിേരിച്റരിയൊൻ 
സരിനരിമ�ളകുപ്െ പഠനതം സഹൊയ�േമൊണ്.

ലമാവബൽലോഫാണടും ലോസാഷ്യൽമീഡിയയടും 
ഭ്െത്വലോദ്ക്റടും
രലൊ�തം ര�ൊരറൊണ ടവറസ് രേൊഗപ്ത് തകുെർന്് 

ഭാഷാസാമഗ്രി എന് നിലെില് തിര്കഥ 
സാ�ിതത്യരൂപകമാ എന് ചര്ച്െില് 
നിന്ാണന് സിനിമാപഠനം മലൊെ സിലബ
സുേെില് വരുന്തന്. പിന്ീെന് സാംസ്ാരി
േരൂപളമന് നിലെില് ഭാഷ, സാ�ിതത്യം, 
േഥേെി, നാെേം തുെങ്ങിെ േലാരൂപങ്ങള് 
എന്ിവകപാളല തളന് സിനിമയും പഠിക്ക
ണ്തുളണ്ന് ധാരണ ശക്തമാെി.
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രലൊ�്ഡൗണരിലൊയരപെൊൾ പഠനപ്ക്രരിയയകുപ്െ സ്വഭൊ
വതംതപ്ന് മൊറരി. ക്ലൊസ് മകുറരിയകുപ്െ നൊലകുേകുവേകു�ൾ
ക്കുള്ളരിൽനരിന്കുതം വരിവരിധതേതം സ്കീനകു�ൾക്കു മകുന്രി
രലക്് വരിേ്യൊർത്രി�ളകുപ്െ പഠന ഇെതം മൊറരി. പകുതരിയ 
ഡരിജരിറ്റൽരബൊധനപ്ക്രരിയ തപ്ന് അധ്യൊപ�ർ 
നെപെരിലൊക്രി. സ്കീനരിപ്ല ഏ�പക്ീയ ക്ലൊസകു�ൾക്കുതം 
രനൊട്ടകു�ൾക്കുതം പ�േതം പഠനസൊമഗ്രരി�ളകുതം പഠന
ത്രിനകു സഹൊയ�േമൊയ മറ്റ് വീഡരിരയൊ ക്ലരിപെകു�ളകുതം 
ഇറെർലരിങ്ക് പ്േയ്ൊണ് ഇക്ൊലത്് രബൊധനപ്ക്രരിയ 
സജീവമൊക്രിയത്. ഓണ്ടലൻ അധ്യയനത്രിൽ 
വീഡരിരയൊക്ലൊസ്സകു�ൾ �േകുത്കുറ്റ രബൊധനമൊർഗ്മൊയരി 
മൊറരി.
7. പഠനത്രിന് സഹൊയ�േവകുതം േസ�േവകുമൊയ 
സമൊനമൊയ പല അറരിവകു�ൾ ഉൾപ്�ൊള്ളകുന്തകുമൊയ 
വീഡരിരയൊലരിങ്കകു�ൾ രേർത്ൊണ് സ്കീൻക്ലൊസ്സകു�ൾ 
വരിജയ�േമൊയരി ട�റ്റ് വരിര്ടഴ്കുതം മറ്റകുതം നരിർമ്മരിച്ത്. 
ഇന്പ്ത് ബഹകുടവജ്ൊനരി��ൊഴ്ചപെൊെരിൽ േൃശ്യ
ങ്ങൾ ഉപരയൊഗരിച്കുപ്�ൊണ്കുള്ള രബൊധനപ്ക്രരിയയൊ
ണ് സയൻസ് ഉൾപ്പെപ്െയകുള്ള ഏപ്തൊേകു വരിജ്ൊന
ശൊഖയകുതം സ്വീ�േരിക്കുന്ത്.

1986-ൽ രബൊതംപ്ബയരിൽ ലൂമരിയർ ്രരേഴ്് അവത
േരിപെരിച് േലനേരിത്രതം �ണ് ഹേരിശ്ന്ദ്ര ശങ്കേതം ഭെ്വരേ
ക്ർ(H. S. Bhatavdeker15/03/1868-20/02/1958) 
എന് മഹൊേൊഷ്ടക്ൊേൻ രഫൊരട്ടൊഗ്രൊഫറൊണ് ഇന്ത്യ
യരിപ്ല ആേ്യേലനേരിത്രതം നരിർമ്മരിച്ത്. ഇന്് ജന�ീയ
മൊയ റീലകു�ളകുപ്െ വരിഭൊഗത്രിലൊണ് അരദ്ഹത്രിപ്റെ 
േരിത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെെകുന്ത്. ലണ്നരിൽനരിന്് എത്രിച് 
�്യൊമറയരിൽ ആരവശരത്ൊപ്െ പ�ർത്രിയ റീലകു�ൾ 
1899-1903 �ൊലത്് രബൊതംപ്ബയരിൽ പ്പ്ൊജ്ട് പ്േയ്കു
�യകുണ്ൊയരി.

8. ഗകുസ്തരി മത്സേവകുതം രബൊതംപ്ബയരിൽ �പെലകു�ൾ 
അെകുക്കുന്തകുതം എരഡ്വർഡ് ഏഴൊമപ്റെ സതംസ്ൊേച്
െങ്ങകു�ളകുതം തകുെങ്ങരി േകുറ്റകുമകുള്ള ജീവരിതത്രിൽനരിന്കുതം 
�രിട്ടരിയ �ൊഴേ�പ്ളല്ൊതം അരദ്ഹതം പ�ർത്രി. ഇന്ത്യയരി
പ്ല ആേ്യപ്ത് ന്യൂസ് റീൽ, രഡൊ�്യകുപ്മറെറരി എന്രിവ 
അരദ്ഹത്രിരറെതൊണ്.

ഭെ്വരേക്ർ തകുെങ്ങരിപ്വച് ആരവശമൊണ് ഇന്് 
പകുതകുതലമകുറയരിലകുള്ളത്. സൊരങ്കതരി�വരിേ്യയകുപ്െയകുതം 
രസൊഷ്യൽമീഡരിയ വരി�ൊസ�ൊലത്് റീലകു�ളകുതം 
രഷൊട്ടകു�ളകുതം പകുതരിയതലമകുറയ്ക്ക് ഏപ്റ പേരിേരിതമൊണ്. 
വീഡരിരയൊ�്യൊമറ, എഡരിറ്റരിതംഗ്, രപൊസ്റരിതംഗ് സൊധ്യത�
പ്ളല്ൊതം ട�പ്വള്ളയ്ക്കകുള്ളരിൽ നൽ�കുന് പ്മൊടബൽ
രഫൊണരിപ്റെ വ്യൊപനതം, ഇറെർപ്നറ്റ് ലഭ്യത, വൊെ്സൊപെ്, 
യകുെ്യൂബ്, ഇൻസ്റഗ്രൊതം തകുെങ്ങരിയവ എന്രിവ ആർക്കുതം 
ഭെ്വരേക്ർ ആ�ൊനകുള്ള സൊഹേേ്യതം നൽ�രി. തനരിക്കു 
േകുറ്റകുമകുള്ള ജീവരിതതം പ�ർത്രി പ്േർശരിപെരിക്ൊനകുള്ള 

ശ്രമങ്ങൾ േലനേരിത്രത്രിപ്റെ സൊധ്യത�ൾ വർദ്ധരിപെരി
ച്കു. േലനേരിത്രനരിർമ്മരിതരിയകുപ്െ സൊരങ്കതരി�ജ്ൊനതം 
രനെൊൻ ഫരിലരിതം ഇൻസ്റരിറ്റ്യൂട്ടരിൽ രപൊയരി പഠരിരക്ണ്തരി
ല്, യകുെ്യൂബ് ക്ലൊസ്സകു�ൾതപ്ന് ധൊേൊളതം. സൊരങ്കതരി� 
�ൊേ്യങ്ങപ്ളല്ൊതം ആർക്കുതം ട��ൊേ്യതം പ്േയ്ൊപ്മന്ൊ
യരി. രഫൊരട്ടൊ, വീഡരിരയൊ എെകുക്ൊതം, എഡരിറ്റ് പ്േയ്ൊതം, 
പകുതരിയ റീലകു�ളകുതം രഷൊട്ട്സകു�ളകുതം മൊത്രമല്, രഷൊർട്ട് 
ഫരിലരിതം, രഡൊ�്യകുപ്മറെറരി തകുെങ്ങരിയവ വ്യൊപ�വകുതം ജന
പ്രിയവകുമൊയരി. എഴകുതരിയത് പ്സരിദ്ധീ�േരിക്ൊൻ പ്സൊ
ധ�േകുപ്െ �നരിവ് രവണതം. എന്ൊൽ ഇന്് സൃഷ്രി�ൾ 
പ്�ൊശരിപെരിക്ൊനകുള്ള രസൊഷ്യൽമീഡരിയ �ൂെരി വരിേ്യൊർ
ത്രി�ൾക്് സ്വന്തമൊയകുണ്്. േരിത്രീ�േരിക്കുന്പ്തല്ൊതം 
വരിവരിധേൂപത്രിലകുതം ഭൊവത്രിലകുതം രസൊഷ്യൽമീഡരിയ
യരിൽ നരിറയകുന്കു. ഇവയകുപ്െ സൂക്ഷ്മപേരിരശൊധനനെ
ത്രിയൊൽ സരിനരിമ, രഡൊ�്യകുപ്മറെറരി, രഷൊർട്ട് ഫരിലരിതം
തകുെങ്ങരിയവ മൊത്രമല്, നരിേവധരി പകുതരിയ ജനകുസ്സകു�ൾ 
സമീപ�ൊലത്കുണ്ൊയതൊയരി �പ്ണ്ത്ൊൻ �ഴരിയകുതം.

9. ര�ൊവരിഡൊനന്തേതം അനന്തമൊയ സൊധ്യത�ളകുള്ള 
പ്മൊടബൽരഫൊണകുമൊയരി ഓണ്ടലൻ ഓഫ് ടലൻ 
ക്ലൊസരിലരിേരിക്കുന് വരിേ്യൊർത്രിക്് വലരിയ സൊധ്യത�
ളൊണ് ലഭരിച്ത്. അധ്യൊപ�പ്േക്ൊളകുതം സൊരങ്കതരി�
മൊയരി ഏപ്റ മകുന്രിലൊണ് വരിേ്യൊർത്രി�ൾ. ര�ൊവരിഡ് 
�ൊലപ്ത് അധ്യയനപ്ക്രരിയ �്ണകുതം �ൊതകുതം പ്�ൊ
ണ്കുള്ള പ്വർത്നങ്ങൾക്് �ൂെകുതൽ പ്ൊധൊന്യതം 
നൽ�രി. വൊയരിച്കുതം എഴകുതരിയകുതം എന് പേ്പേൊഗത 
േീതരിപ്യക്ൊൾ �ണ്കു ര�ട്ടകുതം അറരിയൊനരിഷ്പ്പെെകുന് 
ഒേകു തലമകുറയൊണ് ഇക്ൊലത്് േൂപപ്മെകുത്ത്. വേകുതം 
�ൊലപ്ത് രബൊധനപ്ക്രരിയപ്യ ഇത് വലരിയ േീതരിയരിൽ 
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സ്വൊധീനരിക്കുതം. രബൊധനപ്ക്രരിയയരിൽ പേരിണൊമതം വേകു
ത്കുര്പൊൾ വേപ്മൊഴരിക്കു നൽ�കുന് പ്ൊധൊന്യത്രിന് 
മൊറ്റതം വേണതം. ഫലപ്ൊപ്രിയരിലധരിഷ്ഠരിതമൊയ വരിേ്യൊ
ഭ്യൊസപ്ക്രരിയയരിൽ വരിശ�ലനവകുതം മൂല്യനരിർണയന
ത്രിനകുതംരശഷതം പകുതകുതൊയരി നരിർമ്മരിക്ൊനകുള്ള രശഷരി 
പകുതകുതലമകുറ �ൂെകുതൽ പ്രയൊഗരിക്കുന്ത് തങ്ങ
ളകുപ്െ ട�യരിലകുള്ള സൊരങ്കതരി�ജ്ൊനത്രിലൊണ്. 
അടസൻപ്മറെകു�ൾ എഴകുതകുന്തരിപ്നക്ൊൾ േൃശ്യ/
ശ്രവ്യസൊമഗ്രരിയൊക്രിയൊൽ തൊൽപെേ്യതം വർദ്ധരിക്കുതം. 
അതരിനൊയരി നരിലവരിലകുള്ള സരിനരിമൊപഠനേീതരി�ൾക്് 
മൊറ്റതം വരേണ്തകുണ്്. മരി�ച് രഷൊട്ടകു�ളകുതം സീനകു�ളകുതം 
പ�ർത്ൊനകുള്ള �്യൊമറ പ്െക്രിക്കു�ളകുതം േലനങ്ങളകുതം 
മനസ്സരിലൊരക്ണ്തകുണ്്. എഡരിറ്റരിങരിപ്റെയകുതം പ്വളരി
ച്ശബ്ദമരിശ്രണത്രിപ്റെയകുതം വ്യൊ�േണമൊണ് അവർ 
�ൂെകുതൽ തരിേരിച്റരിരയണ്ത്. ‘സ്കീരനജരി’ന് രവണ്തേ
ത്രിൽ മൊതൃഭൊഷൊരബൊധനമൊർഗ്ങ്ങളരിലൊണ് മൊറ്റമകു
ണ്ൊര�ണ്ത്.

കടുറിപ്ടുകള്
1. ഈ ഭൊഗപ്ത് ആശയങ്ങൾക്് �െപെൊെ്:- ഫലൊധരി

ഷ്ഠരിതവരിേ്യൊഭ്യൊസവകുതം േരില രലണരിങ്ങ് രമരനജ്പ്മറെ് 
സതംവരിധൊനവകുതം-േരില ഭൊഷൊരബൊധനേരിന്ത�ൾ, 
രഡൊ. സരന്തൊഷ് എച്്. പ്�. , ഇറയതം റരിസർച്് 
രജണൽ പ്സപ്റ്റതംബർ- ഡരിസതംബർ 2021.

2. Mishra P. & Koehler M.J. ,2006, Technological 
and Pedagogical Content Knowledge, Teachers 
College Record, 108(6), 1017-1054. ആേ്യ �കുറരിപെരിപ്ല 
രലഖനത്രിൽ �ൂെകുതൽ വരിവേങ്ങളകുണ്്.

3. William G. Spady 1994-ൽ എഴകുതരിയ Outcome 
based Education Critical issues and Answers 
എന് പകുസ്ത�തം പ്ധൊനമൊണ്.

4. തരിേകുവനന്തപകുേതം DIET-പ്ല ല�്േററൊയരിേകുന് 

എ. മകുഹമ്മേ് �ബീറൊണ് ഈ പേരിപൊെരിയകുപ്െ 
ര�ൊ-ഓർഡരിരനറ്റർ ആയരി പ്വർത്രിച്ത്(The 
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ര�േളത്രിൽ �കുട്ടരി�ളകുപ്െ േലച്രിരത്രൊത്സവതം 
നെത്രി വേകുന്കു. �കുട്ടരി�ൾക്കു രവണ്രിയകുതം �കുട്ടരി�ൾ 
നരിർമ്മരിച്തകുമൊയ േലച്രിത്രങ്ങളൊണ് ഇതരിൽ പ്േർ
ശരിപെരിക്കുന്ത്.

5. സരിനരിമൊപഠനത്രിപ്റെ സരിദ്ധൊന്തപേരിസേങ്ങൾ, 
ഹേരിപ്സൊേ് അത്ൊണരിക്ൽ, സരിനരിമ സൊരങ്കതരി�
തയകുതം സതംസ്ൊേവകുതം, (എഡരി) രഡൊ. ഷീബ എതം.�കു
േ്യൻ, പ്�ൊശനവരിഭൊഗതം, ര�േള സർവ�ലൊശൊല, 
2016 പകു. 30.

6. Prof. Devi Vijay ര�ൊഴ്് ര�ൊ-ഓർഡരിരനറ്റർ 
ആയ ഈ ര�ൊഴ്രിൽ ഇതംഗ്ീഷ്(All the Way, 2016, 
Jay Roach, Big short, 2015, Adam Mickay, 
The Founder, 2016, John Lee Hancok), ബതം
ഗൊളരി(Seemabandha., 1971, Satyajith Ray), 
മറൊത്രി(Court, 2014, Chaitanya Tamahane), 
ഹരിന്രി(Jaane Bhi Do Yaaro, 1983, Kundan 
Sha, Massey Sahib, 1985, Pradip Krishen), 
ഫ്രഞ്ച്(Deux Jours, Une Nuit(Two Days,One 
Night) 2014, Jean Pierre and Luc Dardenne) 
എന്ീ ഭൊഷ�ളരിപ്ല എട്ടകു സരിനരിമ�ളൊണ് പഠന
പ്ക്രരിയയരിൽ ഉൾപ്പെെകുത്രിയത്. ഇരത �കുറരിച്കുള്ള 
സൂേന ലഭരിച്ത് https://drvidhyahattangadi.
com/2018/01/04/watching- films-is-a-great-
pedagogica-tool/ എന് രലഖനത്രിൽ നരിന്ൊണ്.

7. ര�ൊവരിഡ് �ൊലപഠനവകുമൊയരി ബന്പ്പെട്ട നരിേവധരി 
രലഖനങ്ങൾ ലഭ്യമൊണ്. അക്ൂട്ടത്രിൽ പ്വർേ്യൽ 
ക്ലൊസ്റൂമരിൽ രജ്യൊഗ്രഫരിപഠനത്രിൽ സരിനരിമ സഹൊ
യരിച്തരിപ്നക്കുറരിച്കുള്ളത് ശ്രരദ്ധയമൊണ് ‘Film as 
a pedagogical tool for geography during the 
pandemic induced virtual classes’ Rima 
Mullick & Sk. Safikul Haque Link:- springer.
com/article/10.1007/s10708-022-10613-8

8. The Wrestlers(1899), A Man and His 
Monkeys(1899), Local Scenes: Landing od 
M.M. Bhownuggree(1901),Sir Wrestler R. 
P. Paranjpe(1901), Dulhi Durbar of Lord 
Curzon(1903) തകുെങ്ങരിയ റീലകു�ൾ പ്ശസ്തരി രനെരി.

9. രസൊഷ്യൽ മീഡരിയ വ്യക്തരി�ൾക്് �ൂെകുതൽ സർ
ഗ്ൊത്മ�ത നൽ�കുപ്മന് തേത്രിലകുള്ള �പ്ണ്ത്
ലകുതം ഉണ്ൊയരിട്ടകുണ്് . https://www.rochester.edu/
newsletter/can-social-networks--help-us-be-
more-creative-463492.

ഫോലപ്രാപ്ിെിലധിഷ്ിതമാെ വിദത്യാഭത്യാസപ്ര
ക്രിെെില് വിശേലനവും മൂലത്യനിര്ണെന
ത്ിനും കശഷം പുതുതാെി നിര്മ്മി്കാനുള് 
കശഷി പുതുതലമുറ കൂടുതല് പ്രകൊഗിക്കു
ന്തന് തങ്ങളുളെ കേെിലുള് സാകങ്തിേ
ജ്ാനത്ിലാണന്. അകസന്ളമന്റുേള് 
എഴുതുന്തിളന്കാള് ദൃശത്യ/ശ്രവത്യസാമ
ഗ്രിൊ്കിൊല് താല്പെരത്യം വര്ദ്ധിക്കും. 
അതിനാെി നിലവിലുള് സിനിമാപഠനരീതി
േള്്കന് മാറ്ം വകരണ്തുണ്ന്.
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്യിരയും കാമ�യും
• ്ഗദവനോരോയണൻ എം.

അനരിൽ �കുമൊർ പ്�.എസ്., 
രഡൊ. േശ്രി ജരി. എന്രി

വർ രേർപ്ന്ഴകുതരിയ തരിേയകുതം 
�ൊമനയകുതം എന് ഗ്രന്തം ഇന്ത്യൻസരിനരിമയരിപ്ല 
േതരിേരിത്രീ�േണപ്ത്ക്കുറരിച്ൊണ് സതംസൊേരിക്കുന്ത്. 
േതരി എന്തരിപ്ന രപ്ക്�ർ എങ്ങപ്ന രനൊക്രിക്ണ്രി
േകുന്കുപ്വന് േർച്യകുതം ഇതരിൽ നെക്കുന്കു. ഇേകുനൂറ്റരി 
നൊല്പത്രിനൊലകു രപജകുള്ള ഈ പകുസ്ത�തം എട്ട് ഭൊഗങ്ങ
ളൊയരി തരിേരിച്രിേരിക്കുന്കു. േലച്രിത്രതം എന് അശ്ീല�ല, 
തരിേയകുതം �ൊമനയകുതം, സ്വവർഗ്ൊനകുേൊഗത്രിപ്റെ േൃ
ശ്യപേരിഭൊഷ, രേൊൻസ്പ്ജറെർ ആഖ്യൊനങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ 
സരിനരിമയരിൽ, പ്വള്ളരിത്രിേയരിപ്ല ഐറ്റതം ന്പറകു�ൾ, 
തകുണ്കുപെങ്ങൾ അതരിടലതംഗരി�തയകുപ്െ േൃശ്യപൊഠ
ങ്ങൾ, നഗ്നതയകുപ്െ േൃശ്യഭൊവന�ൾ, പ്വള്ളരിത്രിേയകുതം 
�്വരിയർ േളരിതകു�ളകുതം എന്ീ നരിേവധരി രലഖനങ്ങൾ 
ഇതരിൽ �ൊണൊതം. ഇതകു �ൂെൊപ്ത രഗ പ്പൊളരിറ്റരിക്രിപ്ന
ക്കുറരിച്കുതം നഗ്നതയകുപ്െ േൊഷ്ടീയപ്ത്ക്കുറരിച്കുതം ഈ 
പകുസ്ത�തം േർച്പ്േയ്കുന്കുണ്്.

മലയൊളസരിനരിമയരിലകുതം ഇന്ത്യൻസരിനരിമയരിലകുതം ഒേകു 
�ൊലത്് നരിലനരിന്രിേകുന് രഫൊർമകുല�ൾ സരിനരിമ
യകുപ്െ �ലൊരമന്രയയകുതം വൊണരിജ്യവരിജയരത്യകുതം 
അെരിസ്ൊനമൊക്രിയകുള്ളതൊയരിേകുന്കു. രപ്ക്�േകുപ്െ 
വരി�ൊേങ്ങപ്ള �ീഴ്്പ്പെകുത്കുന് േതംഗങ്ങൾ ആവരി
ഷ്കേരിക്കു�പ്യന്ത് ഇതരിപ്ലൊന്ൊയരിേകുന്കു. േകുഃഖതം, 
സരന്തൊഷതം, �ൊമതം എന്ീ വരി�ൊേങ്ങളരിൽ ഏറ്റവകുതം 
�ൂെകുതൽ മനകുഷ്യൻ �ീഴ് പ്പെെകുന്ത് �ൊമത്രിനൊണ്. 
അതകുപ്�ൊണ്് തപ്ന് അതരിപ്ന മകുൻനരിറകുത്രി പണതം 
രനെൊനകുള്ള വഴരി എങ്ങപ്ന നരിർമ്മൊതൊക്ൾ �പ്ണ്
ത്രിപ്യന്തരിപ്നക്കുറരിച്കുതം തരിേയകുതം �ൊമനയകുതം എന് 
പകുസ്ത�തം സതംസൊേരിക്കുന്കു.

മലയൊളരിയകുപ്െ ഹരിരപെൊക്രസരിപ്യ ഈ സരിനരിമ 
പകുറത്കുപ്�ൊണ്കുവേകുന്കു. ആ്ണകുതം പ്പ്ണകുതം ഒന്രി
ച്രിേകുന്ൊൽ ത�ർന്് അെരിഞ്കുരപൊ�കുന് സേൊേൊേ
ത്രിപ്റെ മതരിലരിപ്ന �ൊത്കുസൂക്രിക്കുന്വർതപ്ന് 
അശ്ീലതം എന്കു പറയകുന് സരിനരിമ�ൾ �ൊണൊൻ 
വേരിയൊയരി നരിൽക്കുന് അവസ്യകുതം സമൂഹത്രിൽ 
�ൊണകുന്കുണ്്. ലരിതംഗസമത്വതം പറയകുന് നമ്മൾ പല
രപെൊഴകുതം സ്തീരയയകുതം പകുേകുഷരനയകുതം�കുറരിച്് മൊത്രരമ 
പറയൊറകുള്ളൂ. എന്ൊൽ രേൊൻസ്പ്ജറെർ വരിഭൊഗപ്ത്

ക്ൂെരി പേരിഗണരി
ച്കുമൊത്രരമ ഇനരി 
നൊതം ലരിതംഗസമ
ത്വതം േർച്പ്േയ്ൊ
വൂപ്വന്് ഈ 
പകുസ്ത�തം ഓർമ്മരി
പെരിക്കുന്കു. രേൊൻ
സ്പ്ജറെറകു�ളകു
പ്െ സ്വത്വപ്ത് 
�ൂെകുതലൊയരി 
പഠനവരിരധയമൊ
രക്ണ്തകുണ്്. 
സരിനരിമയരിൽ 
സ്തീ�പ്ള �ൂെകുത
ലൊയകുതം ഓേങ്ങളരി
രലക്് മൊറ്റരിയകുതം 
പകുേകുഷപ്റെ 
ടലതംഗരി��ൊമന
�ൾക്് വരിരധയ
േൊ�കുന് �ഥൊപൊ
ത്രങ്ങളൊയകുമൊണ് 
േരിത്രീ�േരിക്ൊ
റകുള്ളത്. നൊയ
�പ്റെ �ൂപ്െ 

പ്വറകുപ്മൊേകു േലരിക്കുന് ബരിതംബതം എന് േീതരിയരിൽ 
സ്തീപ്യ േതരിയകുപ്െ രമപ്്പൊെരിയരിൽ അവതേരിപെരിക്കു
ന് ഒേകു േീതരി മകുൻ�ൊലഘട്ടങ്ങളരിൽ ഉണ്ൊയരിേകുന്കു. 
എന്ൊൽ, അതരിൽനരിന്് ഇന്് സരിനരിമയകുതം പ്െ�് 
രനൊളജരിയകുതം മൊറരിയരിേരിക്കുന്കു എന്തരിന് പ്തളരിവൊണ് 
റരിയലരിസ്റരി�് സരിനരിമ�ളകുപ്െ �െന്കുവേവ് എന്കു 
�ൊണൊതം. ടലതംഗരി�തപ്യന്ൊൽ പ്വറകുതം അശ്ീലതം 
മൊത്രമല്, മറരിച്് പ്ണയരിക്കുന്വർ തമ്മരിലകുള്ള 
ആത്മബന്ത്രിപ്റെ അെരിത്റ �ൂെരിയൊണ്. സമൂഹതം 
അതംഗീ�േരിക്ൊൻ, സ്വീ�േരിക്ൊൻ വരിസമ്മതതം �ൊണരി
ക്കുന് ഒേകു വരിഭൊഗമൊണരല്ൊ പ്ലസ്ബരിയൻ, രഗ 
എന്രിവർ. ഇവേകുപ്െ പ്ണയത്രിനകുതം ടലതംഗരി�തയ്ക്കകുതം 
എതരിേൊണ് സമൂഹതം. അതരിപ്റെ സൊമൂഹ്യവരിശ�ല
നത്രിരലക്കുതം ഈ പഠനതം നീങ്ങകുന്കുണ്് . ഹരിന്കുത്വ 
സതംസ്ൊേപ്ത് വ്രണപ്പെെകുത്കുന്തൊണ് ഇപ്തല്ൊപ്മ
ന് പ്തറ്റരിദ്ധൊേണ�പ്ള ഈ പകുസ്ത�തം വരിശ�ലനതംപ്േ
യ്കുന്കു. ഇത്േത്രിൽ ഇന്ത്യൻ സരിനരിമയരിപ്ല ടലതംഗരി
�ത�ളകുപ്െ ആവരിഷ്കൊേങ്ങപ്ള തരിേരിച്റരിയൊൻ രഡൊ.േശ്രി 
ജരി., അനരിൽ�കുമൊർ പ്�.എസ്. എന്രിവേകുപ്െ തരിേയകുതം 
�ൊമനയകുതം എന് ഈ പകുസ്ത�തം സഹൊയ�മൊ�കുതം.

പുസ്തകപരിേയം
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മലോനാഹർ ആൻഡത്  ഐ
സതംവരിധൊനതം: അമരിതഭൊ േൊറ്റർജരി/ബതംഗൊളരി /2018
പ്�ൊൽക്ത് നഗേത്രിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട ജീവരിതതം നയരിച്രിേകുന് േണ്കു
രപർക്രിെയരിൽ ഉെപ്ലെകുക്കുന് സൗഹൃേവകുതം അതരിപ്റെ പേരിണതരി
യകുമൊണ് അമരിതഭൊ േൊറ്റർജരി 2018ൽ സതംവരിധൊനതം പ്േയ് സരിനരിമ 
പങ്കകുപ്വക്കുന്ത്. ര�േള അന്തൊേൊഷ്ട േലച്രിരത്രൊൽസവതം ഉൾപ്പെ
പ്െ നരിേവധരി രമള�ളരിൽ പകുേസ്ൊേങ്ങൾ സ്വന്തമൊക്രിയ 'മരനൊഹർ 
ആൻഡ്  ഐ' സതംവരിധൊയ�പ്റെ �ന്രി േരിത്രമൊണ്.

രജൊലരിസ്ലരത്ക്കുളള പതരിവ് പ്രേയരിൻയൊത്രക്രിെയരിൽ, �ഥൊ
നൊയരി� മധ്യവയസ്സ് പരിന്രിട്ട മരനൊഹറരിപ്ന പേരിേയപ്പെെകുന്തകുതം, 
പ്�ൊച്കുപ്�ൊച്കു വരിരശഷങ്ങൾ പങ്കകുപ്വച്് അവേകുപ്െ സൗഹൃേതം 
വളേകുന്തകുമൊണ് തകുെക്തം. വരിേസമൊയ പ്രേയരിൻയൊത്ര�പ്ള 
അവർ സതംഭൊഷണങ്ങളൊൽ സജീവമൊക്രി. പരക് തങ്ങളകുപ്െ ജീ
വരിതങ്ങപ്ളപറ്റരി പേസ്പേതം പങ്കപ്വച് �ൊേ്യങ്ങപ്ളല്ൊതം നകുണ�ളകുതം 
ഭൊവന�ളകുതം മൊത്രമൊയരിേകുന്കു എന്് തരിേരിച്റരിയകുന്ത് വളപ്േ 
ടവ�രിയൊണ്. ഏ�ൊ�രി�ളൊപ്ണങ്കരിലകുതം അത് സമ്മതരിച്കു പ്�ൊെകു
ക്ൊൻ തയ്ൊറല്ൊത്തരിനൊൽ ഇല്ൊത് �ൊമകു�രനയകുതം സന്തകുഷ് 
�കുെകുതംബപ്ത് യകുപ്മല്ൊതം അവർ ഭൊവനയരിൽ സൃഷ്രിപ്ച്െകുക്കു�
യൊയരിേകുന്കു.

ഏ�ൊന്തത പ്രമയമൊയരി നരിേവധരി സരിനരിമ�ളകുണ്്. എന്ൊൽ 
' മരനൊഹർ ആൻഡ്  ഐ 'വ്യത്യസ്തമൊ�കുന്ത് സതംവരിധൊയ�
പ്റെ സവരിരശഷമൊയ േൃശ്യപേരിേേണവകുതം �പ്യ്ൊതകുക്വകുതം 
പ്�ൊണ്ൊണ്. വർണങ്ങൾ വറ്റരിയ ജീവരിതങ്ങപ്ള ഐ രഫൊണ് ഉപ
രയൊഗരിച്് �റകുപെരിലകുതം പ്വളകുപെരിലകുമൊയൊണ് േരിത്രീ�േരിച്ത് എന് 
പ്രത്യ�തയകുമകുണ്്.

മഹാനന്ദ
സതംവരിധൊനതം: അേരിന്തം സരിൽ / ബതംഗൊളരി / 2022
വരിഖ്യൊത എഴകുത്കു�ൊേരിയകുതം സൊമകുഹ്യപ്വർത്�യകുമൊയ മഹൊ
രശ്വതരേവരിയകുപ്െ ഐതരിഹൊസരി� ജീവരിതമൊണ് മഹൊനന് എന് 
സരിനരിമയ്ക്കൊധൊേതം. എന്ൊൽ ഇപ്തൊേകു ജീവേേരിത്രസരിനരിമയല്. 
സമൂഹത്രിപ്ല ഏറ്റവകുതം അെരിച്മർത്പ്പെട്ടവർക്ൊയരി അവസൊ

ബംഗാളി ഫിലിം ലഫസ്റിൈൽ 2022 @ തൃശൂർ
ലസപ്ംബർ 17 - 26  |  രൈികൃഷ്ണ ത്ിലോയറ്റർ

നശ്വൊസതം വപ്േ പ്പൊേകുതരിയ മഹൊരശ്വത രേവരിയകുപ്െ ജീവരിതതം 
ഇന്് ഓർമയൊണ്. ആ ഓർമ�പ്ള ഒേകു േലച്രിത്ര�ൊേപ്റെ സ്വൊ
തന്ത്ര്യരത്ൊപ്െ പകുനേവതേരിപെരിക്കു�യൊണ് സതംവരിധൊയ�ൻ 
അേരിന്തം സരിൽ

വേകുതം തലമകുറ�പ്ള പ്രേൊേരിപെരിക്കുന് ഒേകു േൊഷ്ടീയ സരിനരിമ
പ്യെകുക്കു�തപ്ന്യൊയരിേകുന്കു തപ്റെ ഉരദ്ശ്യപ്മന്് സതംവരിധൊയ
�ൻ പറയകുന്കു. മഹൊരശ്വതപ്യരപെൊലകുളള ജീവരിതങ്ങപ്ള വളപ്േ
രവഗതം വരിസ്മൃതരിയരിരലക്കു തളളരിവരിെകുന് പകുതകു�ൊലത്് ഏപ്റ 
പ്സക്തമൊണ് ഇത്േതം സരിനരിമ�ൾ.

എഴകുത്കു�ൊേരിയകുപ്െ േൊഷ്ടീയപ്വർത്നത്രിൽ മൊത്രതം ര�
ന്ദ്രീ�േരിക്ൊപ്ത ബൊല്യ�ൗമൊേങ്ങളകുതം വ്യക്തരിത്വേൂപീ�േണവകുതം 
േൊ്പത്യജീവരിതത്രിപ്ല അസ്വൊേസ്യങ്ങളകുപ്മല്ൊതം സരിനരിമയരിൽ 
േരിത്രീ�േരി ക്കുന്കുണ്്. ഗൊർഗരിരറൊയ് േൗധേരിയൊണ് മഹൊനന് 
ഭട്ടൊേൊേ്യ എന് ര�ന്ദ്ര�ഥൊപൊത്രപ്ത് അവതേരിപെരിച്രി േരിക്കുന്
ത് .

മഹൊനന് ഭട്ടൊേൊേ്യപ്യക്കുറരിച്് ഗരവഷണതം നെത്ൊപ്നത്കു
ന് രമൊഹൽ ബസകു എന് വരിേ്യൊർത്രിനരിയകുപ്െ �്ണരിലൂപ്െയൊ
ണ് എഴകുത്കു�ൊേരിയകുപ്െ ജീവരിതതം ഇതൾവരിേരിയകുന്ത്. മഹൊന
ന്യകുപ്െ ജീവരിതവകുതം രപൊേൊട്ടവകുതം എങ്ങപ്ന ഒേകു പകുതകുതലമകുറ 
വരിേ്യൊർത്രിനരിയകുപ്െ ജീവരിതപ്ത് സ്വൊധീനരിക്കു�യകുതം മൊറ്റരിമറരി
ക്കു�യകുതം പ്േയ്കുന്കു എന്തകുതം സരിനരിമ �ൊണരിച്കു തേകുന്കു.

അബാർ കാഞ്ചൻജംഗ
സതംവരിധൊനതം: േൊജർഷരി രേ/2021
1962ൽ പകുറത്രിറങ്ങരിയ സത്യജരിത്റൊയരിയകുപ്െ �ൊഞ്ചൻജതംഗ 
എന് സരിനരിമപ്യ ആധൊേമൊക്രിയൊണ് അബൊർ �ൊഞ്ചൻജതംഗ 
ഒേകുക്രിയരിട്ടകുളളത്. ഡൊർജരിലരിങ്ങരിൽ, �ൊഞ്ചൻജതംഗ പർവതനരിേ
യകുപ്െ പശ്ൊത്ലത്രിൽ ഒേകു �കുെകുതംബസതംഗമത്രിപ്റെ �ഥ പറ
യകു�യൊണ് സതംവരിധൊയ�ൻ േൊജർഷരി രേ. 

വർഷങ്ങൾക്കുരശഷമൊണ് രേബ് �കുെകുതംബത്രിപ്ല  അതംഗ
ങ്ങൾ  പഴയവീട്ടരിൽ ഒന്രിച്കു �ൂെകുന്ത്. വരിവരിധപ്ൊയക്ൊേകുതം 
വരിവരിധ തേക്ൊേകുമൊയ അവർ വേകുന്ത് തങ്ങളകുപ്െ നരിേവധരി
യൊയ പ്ശ്നങ്ങളകുതം േകുമലരിരലറ്റരിയൊണ്. നരിഗൂഢ്വകുതം േകുേൂഹവകു
മൊയ പ്ശ്നങ്ങൾ... ഒേകു വരിരനൊേയൊത്ര ആസ്വേരിക്ൊവകുന് മൊനസീ
�ൊവസ്യരിലല് പലേകുതം എത്രിരച്ർന്രിട്ടകുളളപ്തന്് പതരിപ്യ 
പതരിപ്യ രപ്ക്�ർക്് മനസ്സരിലൊ�കുതം. േരില മകുഖതംമൂെരി�ൾ അഴരി
ഞ്കുവീഴകു�യകുതം േഹസ്യങ്ങൾ പേസ്യമൊ�കു�യകുതം പ്േയ്കുര്പൊ
ൾ സരിനരിമയരിപ്ല സതംഘർഷതം അതരിപ്റെ മൂർധന്യൊവസഥയരിൽ 
എത്കുന്കു. 

സമൂഹമൊറ്റങ്ങൾപ്ക്ൊപെതം �കുെകുതംബക്രമങ്ങൾ എരപെൊഴകുതം മൊറരി
പ്ക്ൊണ്രിേരിക്കുതം. അേനൂറ്റൊണ്് മകു്പകുളള സൊമൂഹ്യവ്യവസ്പ്യ 
ആധൊേമൊക്രി സത്യജരിത് റൊയ് ഒേകുക്രിയ സരിനരിമയ്ക്ക് പകുതകു�ൊല
ത്രിന് അനകുരയൊജ്യമൊയ വ്യഖ്യൊനമൊണ് േൊജർഷരി രേ അബൊർ 
�ൊഞ്ചൻജതംഗ എന് േരിത്രത്രിലൂപ്െ നൽ�കുന്ത്
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'ലത്ാലോബത്വാ നന്ദിനി ' TOBUO NANDINI 
സതംവരിധൊനതം: സകു്രരതൊ പ്സൻ /2011
ബതംഗൊളരി സരിനരിമയരിൽ പകുതകുവഴരി പ്വട്ടരിത്കുറന് സതംവരിധൊയ�നൊ
ണ് സകു്രരതൊ പ്സൻ. പകുതരിയ�ൊല നഗേജീവരിതങ്ങപ്ള തപ്റെ 
േലച്രിത്രങ്ങൾക്് പ്രമയമൊക്കുന് പ്സൻ, 2011 ൽ സതംവരിധൊനതം 
പ്േയ് സരിനരിമയൊണ് നന്രിനരി. 

േൊ്പത്യത്രിന് പകുറത്കുളള പ്ണയബന്ങ്ങൾ തപ്ന്യൊണ് 
നന്രിനരി യരിലകുതം േർച് പ്േയ്കുന്ത്. നഗേവൊസരി�ളൊയ അനരിേകു
ദ്ധ – നന്രിനരി േ്പതരി�ൾ ഒേകു പൊർട്ടരി യരിൽ പ്വച്് േരിത്ര�ൊേനകുതം 
ഫൊഷൻ രഫൊരട്ടൊ ഗ്രൊഫറകുമൊയ േീപരിപ്ന പേരിേയപ്പെെകുന്തകുതം 
േീപ്നന്രിനരിയരിൽ ആ�ൃഷ്നൊ�കുന്തകുതം ആ ബന്തം േൊ്പത്യത്രിൽ 
സൃഷ്രിക്കുന് പ്ശ്ന ങ്ങളകുമൊണ് സരിനരിമയകുപ്െ പ്രമയതം.

പ്ണയതം, േൊ്പത്യതം, വരിശ്വസ്തത തകുെങ്ങരിയ വരിഷയങ്ങപ്ള സ്തീപ
ക്ത്കുനരിന്് രനൊക്രി ക്ൊണൊനൊണ് സതംവരിധൊയ�ൻ ശ്രമരിച്രി
േരിക്കു ന്ത്. ഇന്പ്ത് രലൊ�ത്രിൽ ഒേകു സ്തീപ്യ സതംബന്രിച്് 
എന്തൊണ് സ്വൊതന്ത്ര്യതം എന് വരിഷയവകുതം സരിനരിമ േർച് പ്േയ്കുന്കു

കാൽ കക്ഷത്  - KALKOKKHO (ഹൗസത് ഓഫത് വെം)
സതംവരിധൊനതം : േൊജ്േീപ് രപൊൾ, ശർമരിഷ് ടമഥരി/2021
ര�ൊവരിഡ് മഹൊമൊേരി തീവ്രമൊയരിേകുന് േരിവസങ്ങളരിപ്ല ഒേകു പ്ഭൊതതം. 
പതരിവ് രജൊഗരിങ്ങരിനരിറങ്ങരിയ സരിനരിമയരിപ്ല മകുഖ്യ�ഥൊപൊത്രമൊയ 
രഡൊ്ടർ  വഴരിയരിൽപ്വച്് ഒേകു യകുവതരിപ്യ �ണ്കുമകുട്ടകുന്കു. തപ്റെ 
�ൂപ്െ ഒേകു രേൊഗരിപ്യ സന്ർശരിക്ൊൻ  വേണപ്മന് ആവശ്യതം 
യകുവതരി ഉന്യരിക്കുന്കു. രഡൊ്ടർ നരിേസരിക്കുന്കു. പ്പപ്ട്ടന്് തല
ക്െരിരയറ്റ് രബൊധേഹരിതനൊ�കുന് രഡൊ്ടർ ഉണേകുന്ത് അജ്ൊ
തമൊയ ഒേകു വീട്ടരിൽ ബന്നസ്നൊയ നരിലയരിലൊണ്. പേസ്പേതം 
മൊരമൊനരി എന്കു അഭരിസതംരബൊധന പ്േയ്കുന് വരിവരിധ പ്ൊയക്ൊ
േൊയ മൂന്കു സ്തീ�ൾ മൊത്രമൊണ് അവരിപ്െയകുളളത്. അവേകുപ്െ 
വരിേരിത്രസ്വഭൊവങ്ങൾ രഡൊ്ടപ്റ �കുഴക്കുന്കു. �ൊലതം തളതം പ്�
ട്ടരിനരിൽക്കുന് േകുേൂഹത നരിറഞ്കുനരിൽക്കുന് ആ വീട്ടരിൽനരി
ന്കുതം പകുറത്കു �െക്ൊൻ രഡൊ്ടർക്കു �ഴരിയകുരമൊ? എന്തൊണ് 
ആ വീെരിപ്റെ േഹസ്യതം? രപ്ക്�േകുപ്െ ആ�ൊതംക്യകുതം ഭയവകുതം 
അവസൊനതം വപ്േ നരിലനരിർത്രിപ്ക്ൊണ്ൊണ് ഇേട്ട സതംവരിധൊയ�
േൊയ േൊജ്േീപ് രപൊളകുതം ശർമരിഷ് ടമഥരിയകുതം �ൊൽര�ൊരഖൊ എന് 
േരിത്രപ്മൊേകുക്രിയരിേരിക്കുന്ത്.

ര�ൊവരിഡ് മഹൊമൊേരിക്ൊലതം  പ്രമയമൊയരി പകുറത്രിറങ്ങരിയ 
നരിേവധരി സരിനരിമ�ളരിൽ എന്തകുപ്�ൊണ്കുതം വ്യത്യസ്തമൊണ് 
�ൊൽര�ൊരഖൊ. മൊജരിക്ൽ റരിയലരിസവകുതം അസ്തരിത്വഭീതരിയകുതം ഇെ�
ലർത്രി ര�ൊവരിഡ് �ൊലഘട്ടപ്ത്ക്കുറരിച്് ഒേകു അന്യൊപരേശ�ഥ 
പറയകു�യൊണ് ഈ േരിത്രത്രിൽ. നരിശ്ലത, മെകുപെ്, പേസ്പേതം 
വരിശ്വൊസമരില്ൊയ്മ, നരിേൊശ, അനരിശ്രിതത്വതം തകുെങ്ങരി രലൊ�മൊസ
�ലതം മനകുഷ്യർ അനകുഭവരിച് തീവ്രവരി�ൊേങ്ങളകുപ്െ സമർത്മൊയ 

ആവരിഷ്കൊേമൊണ് സതംവരിധൊയ�ർ സൊധരിച്രിേരിക്കുന്ത്. സമയത്രി
പ്റെ വീെ് എന്് പേരിഭൊഷപ്പെെകുത്ൊവകുന്തൊണ് സരിനരിമയകുപ്െ 
ശീർഷ�തം. രലൊ�വകുമൊയകുളള ബന്തം വരിെർത്രി ഒറ്റപ്പെട്ട തകുേകു
ത്കു�ളരിൽ അഭയതം രതെരിയ ഒേകു �ൊലപ്ത് മറരി�െപ്ന്ത്രിയ 
ആർക്കുതം ഈ സരിനരിമയകുപ്െ പ്രമയവകുമൊയരി തൊേൊത്മ്യതം പ്ൊപരി
ക്ൊൻ �ഴരിയകുതം.

അപരാജിലോത്ാ
സതംവരിധൊനതം: അനരി�് േത്/2022
ഇന്ത്യൻ സരിനരിമയകുപ്െ േേരിത്രതം തരിേകുത്രിയ വരിഖ്യൊതേലച്രിത്രതം 
പരഥർ പൊഞ്ചലരിയകുപ്െ നരിർമൊണരവളയരിൽ സതംവരിധൊയ�ൻ 
സത്യജരിത് റൊയ് രനേരിട്ട പ്വല്കുവരിളരി�ളകുതം ബകുദ്ധരിമകുട്ടകു�ളകുമൊണ് 
അപേൊജരിരതൊ എന് േരിത്രത്രിപ്റെ പ്രമയതം. തപ്റെ സങ്കൽപത്രി
നരിണങ്ങകുതം വരിധമകുളള ഒേകു സരിനരിമപ്യെകുക്കു� എന്ത് അന്പ്ത് 
ഇന്ത്യൻ സൊഹേേ്യത്രിൽ ഒേകു സതംവരിധൊയ�പ്ന സതംബന്രിച്് 
എളകുപെമകുളള �ൊേ്യമൊയരിേകുന്രില്. എന്ൊൽ സത്യജരിത് റൊയ് പേൊ
ജരിതനൊ�ൊൻ ഒേകുക്മല്ൊയരിേകുന്കു. വർഷങ്ങൾ നീണ് പ്യത്നത്രി
ലൂപ്െ തപ്റെ ലക്്യതം റൊയ് രനെരിപ്യെകുക്കു�തപ്ന് പ്േയ്കു. സത്യജരി
ത് റൊപ്യ അെരിസ്ൊനമൊക്രി േൂപപ്പെെകുത്രിയ അപേൊജരിരതൊ റൊയ് 
എന് ടെറ്റരിൽ �ഥൊപൊത്രപ്ത് അവതേരിപെരിച്ത് ജീത്കു �മൊൽ 
എന് നെനൊയരിേകുന്കു. തരി�ച്കുതം അനകുരയൊജ്യമൊയ  �ൊസ്റരിങ്ങൊയരി
േകുന്കു അപ്തന്് അരദ്ഹത്രിപ്റെ പ്�െനതം സൊക്്യതം വഹരിക്കുന്കു.  

സത്യജരിത് റൊയരിപ്യ രനേഹരിക്കുന്, അരദ്ഹത്രിപ്റെ �ലൊവ്യക്തരിത്വ
പ്ത് അെകുത്റരിയൊൻ അഗ്രഹരിക്കുന് സരിനരിമൊരപ്മരി�ൾ തീർച്യൊയകുതം 
�ണ്രിേരിരക്ണ് സരിനരിമയൊണരിത്. 

ബാഗത് ദ്ി വെഗർ
സതംവരിധൊനതം: സൗേരിഷ് പ്ഡ/2021
ജീവരിക്ൊനൊയരി പകുലരിരവഷതം പ്�രട്ടണ്രിവേകുന് ഒേകു നൊെൻ �ലൊ
�ൊേപ്ന ര�ന്ദ്രമൊക്രി ഒേകു േൊഷ്ടീയ അന്യൊപരേശ�ഥ പറയകു�
യൊണ് സതംവരിധൊയ�ൻ സൗേരിഷ് പ്ഡ. നൊതം പണരിതകുയ ർത്രിയ 
നൊഗേരി�തയ്ക്കകുതം സതംസ്കൊേത്രി നകുതം അെരിയരിൽ പതരിയരിേരിക്കുന് 
മൃഗീയ വൊസന �പ്ളയൊണ് സതംവരിധൊയ�ൻ വലരിച്കു പകുറത്രി 
െകുന്ത്.

േൊജൊവകുതം പ്ജയകുതം രസച്ഛൊധരിപത്യവകുതം അെരിമത്വകുപ്മല്ൊതം 
പ്തീ�ങ്ങളരിലകുപ്െ സരിനരിമയരിൽ �െന്കു വേകുന്കു. ശക്തമൊയ േൊ
ഷ്ടീയ ആരക്പഹൊസ്യമൊണ് ഈ പേീക്ണ സരിനരിമപ്യ സവരി
രശഷമൊക്കുന് ഘെ�തം. അതകുവഴരി പ്�ൊരള്ളണ്രിെത്കുതപ്ന് 
പ്�ൊള്ളരിക്ൊൻ സതംവരിധൊയ�ൻ �ഴരിയകുന്കു. ര�േള േൊജ്യൊന്തേ 
േലച്രിത്രരമളയരിപ്ല സമ�ൊലീന ഇന്ത്യൻ സരിനരിമവരിഭൊഗത്രിൽ 
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�ഴരിഞ്വർഷതം പ്േർശരിപെരിക്പ്പെട്ട സരിനരിമരപ്ക്� ശ്രദ്ധ പരിെരി
ച്കുപറ്റരിയരിേകുന്കു.

ധടുലോലാ ബാലി കഥ, (ദ്ി മ്യൂസിയം 
ഓഫത് റിലോലഷൻഷിപ്ത്സത്)
സതംവരിധൊനതം: ബരിപ്ലബ് ബരന്്യൊബദ്ധ്യൊയ /2021
വെക്ൻ പ്�ൊൽക്ത്യരിപ്ല പഴയ �കുെകുതംബവീട്ടരിൽ  ഒറ്റപ്പെട്ടകു�
ഴരിയകുന് സ്വപ്നജീവരിയൊയ േൊജൊധരിത്യയൊണ് സരിനരിമയരിപ്ല ര�ന്ദ്ര�
ഥൊപൊത്രതം. മനസ്സരിപ്റെ സമനരില പ്തറ്റരിയ ഏ�സരഹൊേേൻ രജൊഗ 
പ്തേകുവരിലൊണ് അന്തരിയകുറങ്ങകുന്ത്. പ്ക്രൊരയഷ്യയരിപ്ല പ്സരഗ്ര
ബരിൽ സ്രിതരിപ്േയ്കുന് ത�ർന് ബന്ങ്ങളകുപ്െ സൂക്രിപെരിെതം 
രപൊപ്ലൊന്് ആ വീട്ടരിൽ സ്ൊപരിക്ൊൻ ശ്രമരിക്കു�യൊണ് േൊജൊധരി
ത്യ. വരിഭജനത്രിപ്റെ മകുറരിപ്പെെകുത്കുന് ഓർമ�ളകുതം പ്ണയനഷ്ങ്ങ
ളകുതം ഉറ്റവേകുപ്െ രവർപൊെരിപ്റെ പ്നൊ്പേങ്ങളകുപ്മല്ൊതം േൊജൊധരിത്യയകു
പ്െ മ്യൂസരിയത്രിൽ ഇെതംപരിെരിക്കുന്കുണ്്.

എന്ൊൽ പ്ൊരയൊഗരി�വൊേരിയൊയ അമ്മൊവന് േൊജൊധരിത്യയകുപ്െ ഈ 
ഭ്രൊപ്ന്തൊന്കുതം േഹരിക്കുന്രില്. തനരിക്കു�ൂെരി അവ�ൊശപ്പെട്ട ഈ വീെ് 
വരിറ്റ് പണമൊക്ൊനൊണ് അമ്മൊവപ്റെ ശ്രമതം. അമ്മൊവപ്റെ പ്ൊരയൊഗരി�ബകു
ദ്ധരിയകുതം  േൊജൊധരിത്യയകുപ്െ സ്വപ്നവകുതം തമ്മരിലകുളള ഏറ്റകുമകുട്ടലരിരലക്ൊണ് 
സരിനരിമ പരിന്ീെ് വരി�സരിക്കുന്ത്. ആരഗൊളീ�േണതം നമ്മകുപ്െ ജീവരിതങ്ങ
ളരിലകുതം ബന്ങ്ങളരിലകുതം വേകുത്രിയ മൊറ്റങ്ങപ്ള പ്തീ�ൊത്മ�മൊയരി  േരിത്രീ�
േരിക്ൊനൊണ് തൊൻ ശ്രമരിച്പ്തന്് സതംവരിധൊയ�ൻ േൂണ്രിക്ൊണരിക്കുന്കു.

സിൻസിയർലി യടുലോൈഴത്സത് ധാക്
2018
ബതംഗ്ൊരേശരിൽ നരിന്കുളള ആേ്യ ആരന്തൊളജരി സരിനരിമയൊണ് സരി
ൻസരിയർലരി യകുരവഴ്് ധൊക്. ബതംഗ്ൊരേശരി സരിനരിമയകുപ്െ പകുതരിയ 
മകുഖതം എന്കു വരിരശഷരിപെരിക്ൊവകുന് ഒേകു �ൂട്ടതം സതംവരിധൊയ�േകുപ്െ 
ഹ്രസ്വേരിത്രങ്ങളകുപ്െ സമൊഹൊേതം. പതരിപ്നൊന്കു സരിനരിമ�ളകുണ്് 
ഈ ഇക്ൂട്ടത്രിൽ. മരി�ച് വരിരേശഭൊഷൊ േരിത്രത്രിനകുളള  ഓസ്ൊർ 
പകുേസ്ൊേത്രിന് ബതംഗ്ൊരേശരിൽ നരിന്കുളള ആ വർഷപ്ത് എൻരേരി
യൊയരിേകുന്കു ഈ േരിത്രതം. 2019 പ്ല ജയ്പൂർ േൊജ്യൊന്തേ േലച്രിരത്രൊ
ൽസവത്രിൽ മരി�ച് തരിേക്ഥയ്ക്കകുളള പകുേസ്ൊേവകുതം ഈ േരിത്രതം 
സ്വന്തമൊക്രിയരിട്ടകുണ്്.

ധൊക്ൊ നഗേജീവരിതത്രിപ്റെ വ്യത്യസ്തമകുഖങ്ങളൊണ് പ്േറകുസരിനരി
മ�ൾക്് വരിഷയമൊയരിേരിക്കുന്ത്. വരിവരിധ തേക്ൊേൊയ മനകുഷ്യേകുതം 
അവേകുപ്െ ടവേരിത്ര്യമൊർന് ജീവരിതപ്ശ്നങ്ങളകുതം സതംവരിധൊയ�ർ 
മരനൊഹേമൊയരി അവരിഷ്കേരിച്രിട്ടകുണ്്. ബതംഗ്ൊരേശരിപ്ല മൊറകുന് േലച്രി
ത്രസതംസ്ൊേപ്ത് ഉേൊഹേരിക്കുന്വയൊണ് സരിൻസരിയർലരി യകുരവഴ്് 
ധൊക്യരിപ്ല ഓരേൊ ഹ്രസ്വസരിനരിമ�ളകുതം

മായാർ ലജാൻചാൽ
സതംവരിധൊനതം: ഇന്ദ്രനീൽ രറൊയ് േൗധേരി/2020
മണരി�് ബരന്്യൊപദ്ധ്യൊയയകുപ്െ േണ്കു പ്േറകു�ഥ�പ്ള അെരിസ്ൊ
നമൊക്രിയകുളള ഇരന്തൊ-ബതംഗ്ൊരേശ് സതംയകുക്ത സതംേതംഭമൊണ് 
മൊയൊർ പ്ജൊൻേൊൽ. �കുറ്റവൊളരി�ൾ, ടലതംഗരി�പ്തൊഴരിലൊളരി�ൾ, 
മേ്യൊസക്തർ, വീട്ടകുരവലക്ൊർ തകുെങ്ങരി സമൂഹത്രിപ്ല ഏറ്റവകുതം 
അെരിത്ട്ടരിൽനരിന്കുളള �ഥൊപൊത്രങ്ങപ്ളയൊണ് സതംവരിധൊയ�ൻ 
അവതേരിപെരിക്കുന്ത്.

ടലതംഗരി�പ്തൊഴരിലൊളരിയൊയ ഒേകു യകുവതരിപ്യ �ൊമകു�രിയൊക്രി 
അവളകുപ്െ സ്പൊേ്യതം �വർപ്ന്െകുക്ൊൻ ശ്രമരിക്കുന് രമൊഷ്ൊവൊയ 
സത്യയകുതം ഭൊേ്യ വീട്ടകുരവലയ്ക്കകു രപൊ�കുന്തരിൽ അസ്വസ്നൊ�കുന് 
മേ്യപനകുതം പ്തൊഴരിൽേഹരിതനകുമൊയ േന്തകുവകുമൊണ് ഇേകു�ഥ�ളരിപ്ല
യകുതം ര�ന്ദ്ര�ഥൊപൊത്രങ്ങൾ. എന്ൊൽ ഈ പകുേകുഷ�ഥൊപൊത്രങ്ങ
രളക്ൊൾ വ്യക്തരിത്വവകുതം �േകുത്കുമകുളളത് ഇവേകുമൊയരി ബന്പ്പെട്ട 
സ്തീ�ൾക്ൊണ്. സമൊന്തേമൊയരി വരി�സരിക്കുന് ഇേകു�ഥ�ളകുതം ഇെ
�ലേകുന് േരില സതംഭവഗതരി�ളരിരലക്ൊണ് സരിനരിമ പരിന്ീെ് പകുരേൊ
ഗമരിക്കുന്ത്. ജീവരിതതം അസൊധ്യമൊക്കുന് പേരിതസ്രിതരി�ളരിൽ 
പ്പൊേകുതരിനരിൽക്ൊൻ ശ്രമരിക്കുന് സ്തീ�പ്ള േരിത്രീ�േരിക്കുന് ഈ 
സരിനരിമ അതരിജീവനത്രിപ്റെ സരന്ശമൊണ് പങ്കകുപ്വക്കുന്ത്.

'ലോന മനടുലോഷർ കിസ്സ'
സതംവരിധൊനതം: സൗരമന്കു ഭട്ടൊേൊേ്യ /2020
സമൂഹത്രിൽ ഒന്കുമല്ൊത്വനൊയ ഒേകു �ഥൊപൊത്രപ്ത് മകുൻ
നരിർത്രി ജീവരിതത്രിപ്റെ പ്പൊേകുൾ രതെരിയകുളള അരന്വഷണമൊണ് 
സൗരമന്കു ഭട്ടൊേൊേ്യ  ' രന മനകുരഷർ �രിസ്സ ' എന് േരിത്രത്രിലൂപ്െ 
നെത്കുന്ത്. അർ ത്ശൂന്യമൊയ ജീവരിതതം അവസൊനരിപെരിക്ൊനകു
ളള ശ്രമത്രിൽ പേൊജരിതനൊയ ഫൊയരിസ് ആണ് സരിനരിമയരിപ്ല ര�
ന്ദ്ര�ഥൊപൊത്രതം.

ആത്മഹത്യൊ ശ്രമതം പേൊജയപ്പെട്ട് ജീവരിതപ്ത് വീണ്കുതം 
അഭരിമകുഖീ �േരിരക്ണ്രി വേകുന് ഫൊയരിസരിന് തപ്റെ നരിലനരിൽപെരിന് 
�ൊേണതം �പ്ണ്ത്രിരയ പറ്റൂ. തപ്റെ അസ്തരിത്വ വ്യഥ�ൾക്കുത്േതം 
�പ്ണ്ത്ൊ നകുളള യൊത്ര�ൾ പകുതരിയ വ്യക്തരി�ളരിരലക്കുതം �ൊഴ്ച�
ളരിരലക്കുതം അവപ്ന നയരിക്കുന്കു. 

യൊത്രയരിലകുതം രഫൊരട്ടൊഗ്രഫരിയരിലകുമകുളള സതംവരിധൊയ�പ്റെ 
അഗൊധമൊയ തൊൽപേ്യതം പ്വളരിവൊക്കുന്തൊണ് 'രന മനകുരഷർ 
�രിസ്സ' എന് േരിത്രതം. യൊത്ര�ൾ സമ്മൊനരിക്കുന് തരിേരിച്റരിവകു
�ളകുതം �ണ്കുമകുട്ടകുന് വ്യക്തരി�ളരിൽ നരിന്് സ്വീ�േരിക്കുന് ജീവരി
രതൊർജവകുതം ഫൊയരിസരിപ്ന പകുതരിയ അർ ത്ങ്ങളരിരലക്് നയരി
ക്കുന്കു. അരതൊപ്െൊപെതം രപ്ക്�േകുപ്െ ജീവരിതൊവ രബൊധവകുതം 
മൊറരിമറരിയകുന്കു.
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